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 البحث ملخص

إن حكام الدول الذين يحكمون العالم اإلسالمي متباينون فيما بينهم فمنهم العدول 

ومنهم مستوروا الحال ، ومنهم الجور ، ولما يترتب على الوالة الجور من أحكام 

خطيرة قد تعصف بالبالد التي يحكمونها بأسرها ، كان موضوع بحثي )اآلثار 

الجور في الفقه االسالمي( فصلت المسائل فيه الشرعية المترتبة على حكم الوالة 

وبينت أن الحاكم لكي يكون جائرا تترتب عليه األحكام البد أن يتصف بصفات كبيرة 

وعامة تضر باإلسالم والمسلمين ؛ لذلك فإنه ال يجوز مبايعته على الحكم ألن ذلك 

يه بالقوة فإن يعني المبايعة على الظلم ، وإن جار على العباد بعد الحكم أو حصل عل

ذلك ال يعني عدم جواز مراجعته لمصلحة المسلمين عامة والتعامل مع الواقع كونه 

يملك سلطان البالد ، وللمسلم عدم االستجابة ألوامره التي تقضي بترك العبادات قدر 
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 ملخص البحث

الحمد هلل رب العاالمين والصاالة والساالم علاى سايدنا محماد وعلاى آلاه وصاحبه 

 أجمعين ، وبعد :

فااإن حكااام الاادول الااذين يحكمااون العااالم اإلسااالمي متباااينون فيمااا بياانهم فماانهم 

العدول ومنهم مستوروا الحاال ، ومانهم الجاور ، ولماا يترتاب علاى الاوالة الجاور مان 

صف بالبالد التي يحكمونها بأسرها ، كان موضاوع بحثاي )اآلثاار أحكام خطيرة قد تع

الشارعية المترتباة علاى حكاام الاوالة الجاور فاي الفقااه االساالمي( فصالت المساائل فيااه 

وبينت أن الحاكم لكي يكون جائرا تترتب عليه األحكام البد أن يتصف بصافات كبيارة 

بايعتاه علاى الحكام ألن ذلاك وعامة تضر باإلساالم والمسالمين ؛ لاذلك فإناه ال يجاوز م

يعني المبايعة على الظلم ، وإن جار على العباد بعاد الحكام أو حصال علياه باالقوة فاإن 

ذلك ال يعني عدم جواز مراجعته لمصالحة المسالمين عاماة والتعامال ماع الواقاع كوناه 

يملك سلطان البالد ، وللمسلم عدم االستجابة ألوامره التي تقضي بتارك العباادات قادر 

لمستطاع ، حتى ولو اضطر الحاا  ألدا  الماال إلياه ألدا  فرضاه باساتحقاال ، إال أن ا

هذا الجور إذا استمر وزاد إلى سفك الدما  وانتهاك األعراض وشاعائر اإلساالم فالباد 

للمسلمين أن يبينوا للحاكم ظلمه بالطرال السلمية ، ويطالبونه بترك الحكام ، إن اساتمر 

ضراب عن العمل تحت سالطانه، فاإذا اساتمر بطاا الحااكم بجبروته ، ثم مقاطعته باإل

بشعبه وتجااوزه علاى حادود   ، كاان مان حاد أفاراد الشاعب أن يادافعوا عان أنفساهم 

بالقوة التي يمتلكونها مع األخذ بنظر االعتبار مقدار الضارر المترتاب جارا  ذلاك مان 

 الحاكم الجائر .

 آثار ، شرعية ، والة المفتاحية : الكلمات 

Abstract 

 

All thanks to almighty Allah and his blessings be upon the soul 

of our prophet Mohammad and then: 

the rulers of countries who rule the Islamic world are different 

from each other, there are the just an the unjust ،there are 

despotic. there is a responsibility allocated to those rulers an 

dangerous judgments that might destroy  the country  they 

govern. 

 

The subject of the present  paper is (the legislative 

responsibilities allocated on the unjust rulers in the Islamic 

jurisprudence . all issues are discussed and I stated that the ruler 

to be unjust has certain duties on him and should have some 

characteristics that that  may hurt Islam so he should not be 

obeyed and chosen to be a ruler. if he did harm to his people this 
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would not stop the people  from reviewing things and checking 

his suitability as he is the ruler of the country. Muslims have the 

option of disobeying him concerning  orders of leaving the 

rituals and . this injustice, if went on and the blood was shed and 

Islamic duties were stopped, then  Muslims showed show the 

tyranny of this judge in a peaceful way and ask him to leave the 

rule if he kept his tyranny running 

and then stand against him by interrupting the works and if he 

kept on his deeds then the people has the right to defend 

themselves considering the damages caused on both parts. 

Keywords : Effects, legitimacy, governors . 

 

 املقدمة :
الحمد هلل رب العالمين والصاالة والساالم علاى رساول   وعلاى آلاه    

 وصحبه ومن وااله . وبعد :

  ٍ في خضم األحداث التي تعصف البالد اإلسالمية وما يترتب عليها من ماس

م ، باال وحتااى التاادخل مصاادرها الحاااك منهااا جماعيااة ، أحااداث جمااة يكااون

الخااارجي ألن خطااأ الحاااكم نتائجااه ال تعااود عليااه وحااده وإنمااا علااى الاابالد 

بأسرها ، ويتعاظم أمر الخطأ عندما تكون الخطايا هي ميزة الحكام ألنها في 

نظرهم أعمال صحيحة تدخل ضمن اختصاصهم  الذي ينبغي أن يمارسوه . 

ألجل معالجة األخطا  التاي  إن الحاكم الذي ال يسمع لصوت الحد وال يعمل

يقااع فيهااا كاال إنسااان فااي ساابيل اإلرتقااا  بشااعبه وبتحقيااد األمااان وتحسااين 

المساااتول المعاشاااي لهااام فاناااه يكاااون هاااو مصااادر للظلااام وتااادهور أحاااوالهم 

االقتصادية ، يكاون قاد دخال فاي حاد الاوالة الجاور الاذين لهام أحكاام خاصاة 

ار الشرعية المترتبةة عىة  )اآلثتترتب على حكمهم ، وهذا ما جعلني أختار 

والاذي قسامته علاى خمساة مباحاث  حكم الوالة الجةور يةا اله ةال االية  ا 

 أنهيتها بخاتمة .

 تكلمت في المبحث األول عن بيان حقيقة الوالة الجور.

 أما المبحث الثاني فكان عن تولي الحاكم الجائر رئاسة البالد .

 ر وحكم عطاياه .وخصصت المبحث الثالث عن مراجعة الحاكم الجائ

وكان المبحث الرابع مخصص عن اآلثار الشارعية المترتباة علاى أدا  

 العبادات مع وجود الحاكم الجائر .

 وفصلت القول في عزل الحاكم الجائر في المبحث الخامس .
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 أما الخاتمة فبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .

 املبحث األول
 واصطالحا  بيان حقيقة الوالة اجلور لغة 

 وفيه مطلبان :

 المطىب األول : الوالة الجور لغةً .

، وهااو ضااد (1)جمااع والااي وهااو الصااديد والنصااير أوالً : الةةوالة لغةةةً :

. وهاو قاائم علاى (2)العدو ووالي البلد أي مالاك أمار أهلهاا ومالاك مصادرهما

 .(3)نصرتهم

جمااع جااائر وهااو الظااالم ، نقاايق العااادل وقااوم  –لغااة  ثانيةةاً : الجةةور :

،  والجور ترك القصد في السير والفعل منه :جار (4)جارة وجورة أي ظلمة 

فيكون المعنى الجامع للوالة الجاور فاي اللغاة : هام الاذين يملكاون  . (5)يجور

 البالد ويسخرون مواردها في ظلمهم .

 المطىب الثانا : الوالة الجور اصط حاً .

في المعنى االصاطالحي العاام لاه : الاذي يتاولى رئاساة  : الوالا : أوالً 

البالد ويدير شؤونها ، وهو أخص من السالطان الاذي ال يطلاد إال علاى مان 

. واصاطل  الفقهاا  علاى مان تاولى منصاب الوالياة (6)يكون في واليته ملوك

بااا)اإلمامة العظمااى( التااي عرفهااا اباان نجاايم ماان الحنفيااة بأنهااا )اسااتحقاال 

 .(7)رف عام من الدين والدنيا على المسلمين(تص

                                                 

(
1
، دار الكتب العلمياة  المحكم والمحيط األعظم ، تأليف : أبو الحسن علي بن اسماعيل المرسي (

 . 548/ 10م : 2000، 1، بيروت ، ط

(
2
المغرب في ترتيب المعرب ، أبو الفت  ناصر الدين عباد السايدين علاي بان المطارز ، حلاب ،  (

 . 372/ 2م : 1979، 1ط

(
3
: 1لسااان العاارب، تااأليف: محمااد باان مكاارم باان منظااور األفريقااي، دار صااادر، بيااروت ، ط (

15/416. 

( العااين، تااأليف: الخلياال باان أحمااد الفراهياادي ، دار ومكتبااة الهااالل ، تحقيااد : د. مهاادي ، د. 4)

، القاموٍ المحيط ، تأليف محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، مؤسساة الرساالة  176/ 6إبراهيم : 

 1/464بيروت: –

(
5
 العين : نفس االشارة   (

(
6
: الشيخ عبد الحي الكنااني ، دار الكتااب العرباي ،  التراتيب اإلدارية )نظام الحكومة( ، تأليف (

 . 14/ 2بيروت : 

(
7
البحاار الرائااد شاارا كنااز الاادقائد ، الباان نجاايم زياان العاباادين باان إبااراهيم المصااري المتااوفى  (

 . 299/ 6: 2ه ، دار المعرفة ، بيروت ، ط669سنة
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 .(1)وقال ابن عابدين هي )استحقاال تصرف عام على الخلد(

وعرفهاااا اإلماااام المااااوردي مااان الشاااافعية فقاااال : )اإلماماااة موضاااوعة 

. فالمسااتحد علااى الااذين يكونااون (2)لخالفااة النبااوة فااي حراسااة الاادين والاادنيا(

 .(3)تحت واليته الطاعة

يقايم الادين وينصاار السانة ، وينتصاف للمظلاومين ماان  وعلاى اإلماام أن

 .(4)الظالمين ، ويستوفي الحقوال ويضعها مواضعها

 ثانياً : الجائر اصط حاً .

. ثام تبعاه (5)يقول ابن حجر من الشافعية )الجور هو العدول عان الحاد(

االمام المنااوي باضاافة الجاور الاى االماام فقاال  )االماام الجاائر: أي الحااكم 

، وللجرجااني تعريفاا اكثار شامولية  (6)لم المائل عن الحاد الاى الباطال (الظا

فإذا لم يقام  (8)حيث قال: )الجور هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد(

الوالي الدين االسالمي بل ماال عناه  أو لام يحقاد العدالاة باين النااٍ بال قاام 

ي الجاائر . وهاو بسرقة أموالهم ، وانتهك حرياتهم، وسافك دماائهم فهاو الاوال

رحماه   )أحسان ماا  –بذلك نقيق الحااكم العادل ، يقاول اإلماام الشاوكاني 

 .(7)قيل في العدالة أنها ملكة للنفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل(

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
عماار باان عبااد العزيااز  رد المحتااار علااى الاادر المختااار )حاشااية اباان عاباادين( محمااد امااين باان (

 . 548/ 1م : 2000-ها1421ه، دار الفكر ، بيروت ،  1252المشقي المتوفى سنة 

(
2
األحكام السلطانية والواليات الدينية ، تأليف : أبو الحسن علي بن محمد بان حبياب المااوردي  (

 . 5ها : 1405البصري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

(
3
 . 548/ 1حاشية ابن عابدين :  (

(
4
روضااة الطااالبين وعماادة المفتااين ، تااأليف اإلمااام النااووي ، المكتااب االسااالمي ، بيااروت ،  (

 . 42/ 1: 2ها، ط1405

(
5
ه، دار 852فت  الباري شرا صحي  البخاري ، تأليف احمد بن حجر العسقالني المتوفى سانة (

 ، 539/ 13المعرفة بيروت : 

(
6
ه،المكتبة التجارياة  1029عبد الرؤوف المناوي تفيق القدير شرا الجامع الصغير، تاليف  (

  1ط -ه1356مصر، -الكبرل

( التعريفااات ، تااأليف : علااي باان محمااد باان علااي الجرجاااني ، دار الكتااب العلميااة ، بيااروت ، 8)

 . 183/ 1، تحقيد : إبراهيم األبياري : 1ها ، ط1405

(
7
السيل الجرار المتدفد على حدائد األزهاار ، تاأليف : محماد بان علاي الشاوكاني ، دار الكتاب  (

 . 17/ 1، تحقيد : محمود إبراهيم زايد :  1ها، ط1405العلمية ، بيروت ، 
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 املبحث الثاني
 تويل احلاكم اجلائر رئاسة البالد

احاادة وتساامى تعااد الاابالد اإلسااالمية فااي المنظااور اإلسااالمي كلهااا دار و

با)دار اإلسالم( لها أحكام خاصة تختلف عان )دار الصال ( وهاي باالد  يار 

إسالمية صال  أهلها المسلمين على عدم قتالهم ، و)دار الحارب( التاي أعلان 

 أهلها العدا  للمسلمين وقتالهم .

وفااي ضااو  كثاارة النزاعااات واالنشااقاقات تعااددت الاابالد وكث اار الحكااام 

. والتاي ت عارف بأنهاا )شاعب (1)ه حااكم يسامى بالدولاةفكاان البلاد الاذي يحكما

 .(2)مستقر على إقليم معين وخاضع لسلطة سياسية معينة(

فالبد لكل دولاة مان أركاان ثالثاة هاي : الشاعب واإلقلايم والسالطة التاي 

الخليفة  تحكمه . وهذه السلطة التي تحكم تثبت بأحد أمور ثالثة : إما بإيصا 

األول لمتأهاال بعااده ، وإمااا بالتغلااب علااى الناااٍ ؛ ألن ماان اشااتدت وطأتااه 

، وتكاون بمبايعاة النااٍ (3)بالتغلب ال تعد وحدها من األسباب المبيحة لعزلاة

 من أهل البلد له .

وقاد أجماع الفقهاا  علاى أناه ال يجاوز مبايعاة الكاافر لرئاساة الابالد ولااو 

 –، لحاديث عباادة بان الصاامت (4)ب عزلاهطرأ عليه الكفر بعد المبايعاة وجا

فبايعنااه  –َصالىى    َعلَْياِه َوَسالىَم  –قال : )دعانا رسول    –َرِضَي    َعْنه  

فكان فيما أخذ علينا : أن بايعناه على السامع والطاعاة فاي منشاطنا ومكرهناا 

ن تااروا وعساارنا ويساارنا وأثاارة علينااا وأن ال ننااازع األماار أهلااه ، قااال: إال أ

                                                 

(
1
اإلسالم والدستور ، المؤلف : توفيد بان عباد العزياز الساديري ، وكالاة المطبوعاات والبحاث  (

 . 193/ 2ها : 1425، 1اإلسالمية واألوقاف والدعوة ، ط العلمي، وزارة الشؤون

(
2
 .المصدر نفسه  (

(
3
حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار( ، دار الفكر رللطباعة والنشار ، بياروت ،  (

، حاشية الدسوقي على الشارا الكبيار ، تاأليف : محماد عرفاة الدساوقي ،  263/ 4م : 2000

 192/ 19، والمجموع ، دار الفكر ، لإلمام النووي :  298/ 4بيروت :  دار الكتب العلمية ،

، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ، تأليف : د. مصطفى الخن ، د. مصاطفى البغاا ، 

 . 267/ 8م : 1992، 4علي الشربجي ، دار القلم، دمشد ، ط

(
4
إحيا  التراث العربي ، بيروت ، شرا النووي على صحي  مسلم ، ألبي زكريا النووي ، دار  (

، مرقاة المفاتي  شرا مشكاة المصابي  ، علي بن سلطان القارئ  229/ 12: 2ها ، ط1392

 . 227/ 7، تحقيد : جمال عيتاني : 1ها ، ط1422، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
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. والمراد بالكفر البواا ، أي الظاهر (1)كفراً بواحاً عندكم من   فيه برهان(

 .(2)البادي

لعادم  (3)أما تولية الحاكم الجائر فتجاوز عناد فقهاا  الحنفياة ماع الكراهاة

اوا بخلفاا  بناي  وجود نص يمنع تولية الجائر عندهم ، وألن المسلمين قد ائتمُّ

 ر وقد بايعوهم .أمية وع رف عن بعضهم الجو

، (4)وقال فقها  المالكية ، والشاافعية ، والحنابلاة ، والزيدياة ، واإلمامياة

باشاتراط عدالاة الحااكم لرئاساة الابالد إال إذا تعاذرت العدالاة قادم أقلهام فساقاً 

 :(5)وجوراً إذ ال سبيل إلى ترك الناٍ فوضى ، واستدلوا

 

 .(6)ڌ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹڌ قوله تعالى :  -1

؛ ألن الفساد صاورة مان (7)وال يجوز أن يكون الحاكم من ال يقبال قولاه

 صور الجور.

وألن العدالااة اشااترطت فااي القضااا  ، وهااي دون اإلمامااة العظمااى  -2

 )رئاسة البالد( .

إن المااراد ماان إمااام الدولااة مراعاااة النظاار للمساالمين ، والجااائر ال  -3

 .(9)نفسه فكيف يؤمن على العباد؛ ألنه ال يأمن على (8)يتحقد منه ذلك

                                                 

(
1
روت ، صاااحي  البخااااري ، لمحماااد بااان إساااماعيل البخااااري ، دار ابااان كثيااار ، اليماماااة ، بيااا (

( ، صاااحي  مسااالم ، تاااأليف : مسااالم بااان 6647)رقااام الحاااديث  2588، 6:  3هاااا ، ط1407

 .( 1709) 1470/ 3الحجا  القشيري النيسابوري ، دار إحيا  التراث العربي ، بيروت : 

(
2
فت  الباري شرا صحي  البخاري ، تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، دار المعرفة  (

 . 8/ 13: محي الدين الخطيب : ، بيروت ، تحقيد 

(
3
 . 549/ 1حاشية ابن عابدين :  (

(
4
 . 69/ 2ها : 1417، 1ها( مؤسسة الهادي ، قم ، ط1281المكاسب ، األنصاري )ت (

(
5
، كشاااف القناااع عاان مااتن اإلقناااع ،  108/ 4، حاشااية الرملااي :  298/ 4حاشااية الدسااوقي :  (

هاا ، تحقياد : 1402دار الفكار ، بياروت ،  تأليف: منصاور بان ياونس بان إدرياس البهاوتي ،

، السيل الجرار ، للشوكاني ، دار الكتب العلمية ،  159/ 6هالل مصلحي ، مصطفى هالل : 

 . 508/ 4:  1بيروت ، ط

(
6
 .( 6سورة الحجرات : ) (

(
7
منتهااى اإلرادات ، تااأليف : منصااور باان يااونس باان إدريااس البهااوتي ، عااالم الكتااب ،  -شاارا (

 . 492/ 3:  2م ، ط1996بيروت، 

(
8
هااا( ، 821ماسثر االناقاة فااي معاالم الخالفااة ، المؤلاف : أحمااد بان علااي بان أحمااد الفازاري )ت (

 31/ 1م : 1985، 2المحقد: عبد الستار أحمد فرا  ، مطبعة حكومة الكويات ، الكويات ، ط

. 

(
9
 . 508/ 4السيل الجرار :  (
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وهااذا مااا يباادو رجحانااه ؛ ألن حكاام الاابالد هااو ائتمااان علااى أرواا الناااٍ 

وأمااوالهم وأرضااهم ، فااإذا كااان رئاايس الدولااة جااائراً ظالماااً كاناات مبايعتااه 

وتأييده لرئاسة البالد مبايعة على الظلم ، والظلم حرام ، وما كان طريقه إلى 

 . إذا تعذر وجود العادل يأخذ  باخف الضرريناال الحرام فهو حرام مثله 

 

 املبحث الثالث
 مراجعة احلاكم اجلائر وحكم عطاياه

إن حكاام المنصااب الااذي يتااواله الحاااكم يفاارض علااى الرعيااة مراجعتااه 

قبل اللجاو  إلاى المطالباة بعزلاه ،  –وإن كان جائراً  –والتعامل معه بحكمة 

عادم جاواز مراجعاة السالطان إال ماا ولذلك لم أجد أحداً من الفقهاا  مان قاال ب

إلاى قاازان ملاك  –رحماه    –، وقد مشى اإلمام ابن تيمية (1)كان فيه حظر

التتر الذي احتل دمشد وأراد الفتك بالمسالمين ، وقاال لاه : )إناك تازعم أناك 

مسلم ومعك قاضي وإمام وشيخ ومأذون على ما بلغنا فغزوتنا وأبوك وجدك 

. وكااان ذلااك ساابب فااي حقاان دمااا  (2)لااذي عملاات(كانااا كااافرين ومااا عمااال ا

 .(3)المسلمين وإطالال  الب أسارل المسلمين

َصلىى    َعلَْيِه َوَسلىَم : )إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان   ال  –قال 

ي لقي لها باالً يرفعه   بها درجات(
(4). 

ي بهاا   عاز بين ابن عبد البر معنى الكلمة فقاال : )الكلماة التاي ي رضا

 .(5)وجل عند السلطان ليصرفه عن هواه ويكفه عن معصية يريدها(

 واختلف الفقها  في قبول عطاياه :

فقال فقها  الحنابلة وأكثار الشاافعية واإلماام الثاوري : إن  لاب الحاالل 

على الحرام جازت عطاياه ، وإن  لب الحرام على الحاالل حرمات عطايااه 

                                                 

(
1
 . 93/ 2، التا  واإلكليل :  324/ 4، االستذكار :  302/ 9عمدة القارئ :  (

(
2
األعالم العلية في مناقب ابن تيمياة ، تاأليف : عمار بان علاي بان موساى بان خليال البغادادي ،  (

 . 70/ 1ها : 1400،  3المكتب اإلسالمي ، بيروت ، ط

(
3
المية لمحمااد أبااو زهاارة ، دار الفكاار االعااالم العليااة : نفااس اإلشااارة ، تاااريخ المااذاهب اإلساا(

 . 63العربي: 

(
4
 .( 6113رقم الحديث ) 2377/ 5صحي  البخاري :  (

(
5
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد ، تاأليف : أباو عمار يوساف بان عباد   بان عباد  (

 . 51/ 13ها : 1387البر ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، المغرب ، 
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الكراهة ولايس التحاريم ؛ وذلاك ألن الحارام ينااط  . وفي رواية عن الشافعية

 .(1)بالغالب واالبتعاد عنه أسلم لماله وعرضه

 ، واإلمام الطبري : إنه يجوز أخذ (2)وقال فقها  الحنفية ، واإلمامية

عطايا السلطان إال إذا علم أن عين الم عطى حرام . واستدلوا
(3): 

َماا  َرِضاَي    عَ   –ا حديث عبد   بن عمار  قاال : )سامعت  عمار  –ْنه 

ي عطااي العطااا  ، فااأقول :  –َصاالىى    َعلَْيااِه َوَساالىَم  –يقااول : كااان رسااول   

اعطه من هو أفقر مناي ، فقاال : خاذه إذا جاا ك مان هاذا الماال شاي  وأنات 

 .(4) ير مشرف وال سائل ، فخذه وماال فال تتبعه نفسك(

 من المال من جمياع وجوهاه مان وهو نص عام إلى قبول كل ما آتاه  

 ياار تخصاايص ، وإن كااان ماان الساالطان إال مااا اسااتثنى ، وهااو الااذي يااأتي 

 بسؤال مع الحرص الشديد أو كان عينه حرام .

بجاواز أخاذ  –رحمهام    –وقال فقها  المالكية والزيدياة وابان المناذر 

 :(5)عطايا الحاكم، وإن كان جائراً . واستدلوا

 .(6)ڌٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ڌ  قوله تعالى : -1

درعاه عناد  –َصالىى    َعلَْياِه َوَسالىَم  –وهذا وصف لليهود ، وقاد رهان 

 يهودي مع علمه بذلك .

إن   عز وجل شرع أخذ الجزية مان اليهاود والنصاارل ماع العلام  -2

 أن أكثر أموالهم ثمن الخمر والخنزير والمعامالت الفاسدة .

إن اآلخذ إن علم أن ذلك عين مال المسلم فيأخذه ليسلمه إلى مالكه ،  -3

وإن كان ملتبساً فهو مظلمة يصرفها على مستحقها ، وإن كان ذلك عين مال 

الجائر ففيه تقليل لباطله وأخذ ما يتعين بإنفاقه على معصيته ، على أن ياأمن 
                                                 

(
1
، مغناي المحتاا  إلاى معرفاة معااني ألفااظ المنهاا  ، تاأليف : شامس  154/ 13فت  الباري :  (

، حاشاية الشارواني  305/ 4الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، دار الفكار ، بياروت : 

 389/ 9علاااى تحفاااة المحتاااا  ، تاااأليف : عباااد الحمياااد الشااارواني ، دار الفكااار ، بياااروت : 

: 1ط-ه 1418بيااروت ، –محمااد باان مفلاا  المقدسااي ، دار الكتااب العلميااة ،الفااروع، تااأليف :

2/455 . 

(
2
 . 163/ 1ها( ، مؤسسة آل البيت ، مشهد : 726تحرير األحكام ، للحلي )ت (

(
3
 . 56-54/ 9عمدة القارئ :  (

(
4
 .( 1404رقم الحديث ) 536/ 2صحي  البخاري :  (

(
5
ليف : محمد بن عبد البااقي بان يوساف الزرقااني ، شرا الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ، تأ (

، سابل الساالم شارا بلاوم المارام ،  546/ 4: 4هاا ، ط1411دار الكتب العلمية ، بياروت ، 

هااا ، 1379تااأليف : محمااد باان إسااماعيل الصاانعاني ، دار إحيااا  التااراث العربااي ، بيااروت ، 

 .149/ 2: 4ط

(
6
 .( 42سورة المائدة : ) (
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بلت النفوٍ عليه ،  وأن ال ياوهم الغيار من الوقوع في محبة المحسن الذي ج 

 .(1)إن السلطان الجائر على حد

 يبدو لي من خاالل هاذا العارض آلرا  الفقهاا  وادلاتهم الرأي الراجح :

أن مراجعة الحاكم الجائر بقصد طلاب العطاا  الشخصاي مناه دون ضارورة 

تاادعو إليااه ال يجااوز ؛ ألن هااذا الطلااب ي عااد تأييااداً لااه علااى ظلمااه ، وعلااى 

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ڌ الشااعب ، قااال تعااالى : اسااتحواذه علااى أمااوال 

. وهو أمار لكال النااٍ علاى اإلعاناة بعمال البار (2)ڌۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  

والخير ، وال تجوز اإلعانة على الظلم والمعاصاي بكال ماا يتحقاد باه معناى 

 .(3)اإلعانة

 

 املبحث الرابع
 اجلائراآلثار الشرعية املرتتبة على أداء العبادات مع وجود احلاكم 

 وسنتكلم عنه في مطلبين :

المطىةةب األول : اآلثةةار الشةةرعية المترتبةةة عىةة  أااص ير  ةةة ال ةة ة 

 والحج  ع وجوا الحاكم الجائر .

ال خالف بين الفقها  أن الحاكم يقيم الصالة والحج ، ولو كان جائراً ماا 

 .(4)لم يخرجه جوره عن اإلسالم

)كتب عبد الملك بن مروان إلى  واستدلوا بحديث سالم بن عبد   قال :

الحجا  بن يوسف أن ال يخالف عبد   بن عمر فاي شاي  مان أمار الحاج ، 

َما    –قال : فلما كان يوم عرفة جا ه عبد   بن عمر  وأناا  –َرِضَي    َعْنه 

معه حين زالت الشمس فصاا به عند سرادال الحجا  ، فخر  وعليه ملحفة 

أبا عبد الرحمن ، فقال : الرواا إن كنت تريد السنة  معصفرة فقال : مالك يا

، فقال : أهذه الساعة ؟ قال : نعم ، قال : فانظرني حياث أفايق علاى رأساي 

ثم أخر  ، فنزل عبد   حتى خر  الحجا  فسار بيني وبين أبي فقلات لاه : 

إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقتصر الخطبة وعجل الوقوف ، قاال : 

                                                 

(
1
 .اإلشارة نفسها سبل السالم :  (

(
2
 .( 2سورة المائدة : ) (

(
3
 . 46/ 6الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي :  (

(
4
، بدايااة المجتهااد ونهايااة المقتصااد ، تااأليف :  324-323/ 4، االسااتذكار :  10/ 10التمهيااد :  (

 . 253/ 1محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ، دار الفكر ، بيروت : 
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ينظر إلى عبد   بن عمر كما يسمع ذلك منه ، فلما رأل ذلك عبد   فجعل 

 .(1)، قال : صدال سالم(

قال ابن عبد البر القرطبي : )هذا الحديث ي خار  مان المساند لقاول عباد 

َما    –  بن عمر  .(2)للحجا  إن كنت تريد السنة( –َرِضَي    َعْنه 

عباادتهم المفروضاة ، وجاب علايهم فإذا منع الحاكم المسلمين من إقاماة 

لجمعة أداؤها إلى الحد الذي ال يؤدي به إلى التهلكة فإذا منع من أدا  صالة ا

 .(4)ڌۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ڌ :، لقوله تعالى(3)والجماعة أداها فاي بيته

َمااا    –ولمااا روي عاان اباان عباااٍ  قااال : )ماان ساامع  –َرِضااَي    َعْنه 

المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فال صالة لاه ، قاالوا : وماا العاذر ؟ قاال : 

 .(5)خوف أو مرض(

 .(6)ويدخل منه خوف الحاكم . وألنه يكون في هذه الحالة كالمحبوٍ

وإذا منع الوالي الجائر األذان من المنابر فاإن ذلاك لايس عاذر فاي تارك 

اعادة الفقهياة )الضارورة تقادر بقادرها( ، فاإذا الصالة وال الجماعاة ؛ ألن الق

 .(7)اضطر اإلنسان لمحظور فليس له التوسع فيه

أما الحا  فإذا منعاه الحااكم مان أدا  فارض الحاج ، فاإن الحاج قاد ساقط 

، فااإذا زال المنااع عنااه وجااب الحااج عليااه إن (8)عنااه مااا زال المنااع موجااوداً 

 استطاع .

الحاااكم بغياار حااد ألجاال أدا   واختلااف الفقهااا  فااي حكاام دفااع المااال إلااى

 فريضة الحج . على ثالثة أقوال :

إنه متى ما ملاك الماال الزائاد عان حوائجاه األصالية دفاع  ال ول األول :

المااال إليااه وذهااب ألدا  فريضااة الحااج . وهااو رأي فقهااا  الحنفيااة وبعااق 

                                                 

(
1
 .( 1577رقم الحديث ) 597/ 2صحي  البخاري :  (

(
2
 . 323/ 4االستذكار :  (

(
3
، كشاف القنااع  409/ 4م : 1997المجموع ، تأليف : اإلمام النووي ، دار الفكر ، بيروت ،  (

 :1 /495 . 

(
4
 .( 286سورة البقرة : ) (

(
5
 .( 896رقم الحديث ) 373/ 1المستدرك على الصحيحين :  (

(
6
 .لقناع : اإلشارة السابقة كشاف ا (

(
7
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة ، تأليف : محمد مصطفى الزحيلي ، دار الفكر  (

 . 281/ 1ها : 1427، 1، دمشد ، ط

(
8
باادائع الصاانائع فااي ترتيااب الشاارائع ، تااأليف : عااال  الاادين أبااي بكاار الكاساااني ، دار الكتاااب  (

 . 121/ 2:  2، ط م1982العربي ، بيروت ، 
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لاارأيهم بااالقول : إن المااال ياادفع لكااي يحمااي المساالم  (1)المالكيااة ، واسااتدلوا

من االنتهاك ، وهذا بإجمااع األماة ، فكاذلك ينبغاي أن يشاتري لديناه  عرضه

 ممن يمنعه إياه .

ال يجب دفع المال إليه مطلقاً لكي يحاج ، ولاو قادر علاى  ال ول الثانا :

بذل ما طلبه مناه ، قال أو كثار وهاو رأي فقهاا  الشاافعية ، وبعاق المالكياة 

مه بذل القليال للزماه باذل الكثيار والحنابلة ، وعللوا لرأيهم بالقول : إنه لو لز

حتى يؤدي إلى ما ال حدى له، وهذا مما لم يقل باه أحاد ، وهاي بمثاباة الرشاوة 

 .(2)فال يلزم بذلها في العبادة سوا  أكانت صغيرة أم كبيرة

ال يساقط فارض الحاج إذا كاان الماأخوذ قلايالً ، وأماا إن  ال ول الثالة  :

المعطاي فيساقط فارض الحاج ، وهاو كان المأخوذ كثياراً ومماا يجحاف علاى 

 :(3)قول أكثر المالكية ، وبعق الحنابلة . واحتجوا لرأيهم

إن اإلجحاف في أخذ المال مضرة ، والضارر ممناوع فاي الشاريعة  -1

َصلىى    َعلَْيِه َوَسلىَم: )ال ضرر وال ضرار(–اإلسالمية لقوله 
(4). 

ا فلم يمناع الوجاوب ماع إنها  رامة مالية يقف إمكان الحج على بذله -2

 إمكان بذلها كثمن الما  وعلف الدواب في الحج .

وهذا ما يبدو لي رجحانه شارط أن ال يكاون دفاع الماال ألجال أخاذ حاد 

 يره في الحج، وإن سابب المناع هاو الجاور والظلام مان الحااكم ، وال يوجاد 

 سبب شرعي يدعو لهذا المنع .

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
الدر المنتقى في شرا الملتقى على مجمع النهى ، تأليف : الشيخ محمد علاي الحصاكفي ، دار  (

، مواهب الجليل في شرا مختصر خليل  386/ 1ها : 1419، 1الكتب العلمية ، بيروت ، ط

، دار  ، تأليف : شمس الدين أبو عبد   محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلساي الحطااب

 . 495/ 2ها : 1412، 3الفكر، بيروت ، ط

(
2
الحاوي الكبيار فاي فقاه اإلماام الشاافعي ، تاأليف : علاي بان محماد بان حبياب المااوردي ، دار  (

، كشااااف  495/ 2، مواهااب الجليااال :  13/ 4:  1هاااا، ط1419الكتااب العلمياااة ، بيااروت ، 

 . 391/ 2القناع : 

(
3
 . 86/ 3، المغني :  495/ 2، التا  واإلكليل :  496/ 2مواهب الجليل :  (

(
4
( ، سنن ابن ماجه ، محمد القزويناي 2345رقم الحديث) 66/ 2المستدرك على الصحيحين :  (

 .( 2341رقم الحديث) 784/ 2، دار الفكر ، بيروت ، تحقيد : محمد فؤاد عبد الباقي : 
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 إل  الحاكم الجائر .المطىب الثانا : حكم ايع الزكاة 

لم أجد خالفاً بين الفقها  في مشاروعية دفاع الزكااة إلاى الحااكم الظااهر 

 :  ، وإلى من يقوم مقامه ، وأنه يجزئ عنه أدا  الزكااة لقولاه تعاال  (1)عدله

. وهاو خطاااب عااام ألولاي األماار ، وألنااه (2)ڌڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڌ 

 .(3)الفقيرنائب عن الفقير في القبق فكان قبضه كقبق 

أما إذا دفعت الزكاة إلى الوالي الجائر فإن الفقها  في حكمها على ثالثاة 

 أقوال :

عن المزكي زكاة أمواله إذا دفعها إلى الوالي  ل إنه يجز ال ول األول :

الجائر ، ولو أخذها جبراً وبدون نية من المزكي ، قال بذلك فقها  الحنابلاة ، 

 : (5). واستدلوا(4)اميةوبعق الشافعية ، وهو رأي اإلم

بأن اإلمام نائب عنهم شرعاً فيبارئ المزكاي بادفعها إلياه ، كاولي اليتايم 

 إذا قبق الزكاة له .

ال يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الجائر ، وال تجزئ عناه  ال ول الثانا :

إن أخذها جبراً إال إذا تيقن أنها وصلت إلى أهلها . قال بذلك المالكياة وأكثار 

، وهاو رأي اإلماام الثاوري ، إذ قاال لمان يجباره الاوالة : )احلاف (6)يةالشافع

 . واستدلوا :(7)لهم واكذبهم وال تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها(

َرِضااَي    َعْنااه  : )أطيعااوني مااا  –قااول ساايدنا أبااي بكاار الصااديد  -1

 .(8)أطعت   ورسوله فإذا عصيت   ورسوله فال طاعة لي عليكم(

فااإذا ارتفعاات طاعااة الااوالي بجااوره صااار كغيااره ماان الرعيااة التااي ال 

 تجزئ الزكاة بأخذهم لها .

                                                 

(
1
/ 1، المدونة الكبرل ، لإلمام مالك بن أناس ، دار صاادر ، بياروت :  58/ 2بدائع الصنائع :  (

، الغرر البهية في شرا البهجة الوردية ، تأليف : زكريا بن محمد بان أحماد بان زكرياا  285

 . 184/ 2األنصاري السنيكي ، المطبعة الميمنية : 

(
2
 .( 103سورة التوبة : ) (

(
3
 . 58/ 2ع : بدائع الصنائ (

(
4
 . 358/ 1ها : 1410، 1ها( ، جامعة المدرٍ ، ط726إرشاد األذهان ، للحلي )ت (

(
5
 . 195/ 3، اإلنصاف :  266/ 2، المغني :  184/ 2الغرر البهية :  (

(
6
 . 473/ 8، الحاوي الكبير :  135-134/ 2الذخيرة :  (

(
7
بن محمد بن أحمد بان قداماة المقدساي ، الشرا الكبير على متن المقنع ، تأليف : عبد الرحمن  (

 . 674-673/ 2دار الكتاب العربي : 

(
8
، تحقيد : 2ها، ط1403مصنف عبد الرزاال ، أبو بكر الهمام ، المكتب االسالمي ، بيروت ،  (

 .( 20702رقم الحديث) 336/ 11حبيب الرحمن : 
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إن من سقطت طاعته سقطت نيابتاه كالعاصاي ، ومان بطلات نيابتاه  -2

 .(1)لم يص  قبضه كالوكيل

تجاازئ عنااه بشاارط نيااة دفااع الزكاااة ، ثاام تاايقن وصااول  ال ةةول الثالةة  :

لدفع . قال بذلك الحنفية ؛ ألن الوالة وبحكم أمواله إلى مستحقيها ، وإال عاد ا

 .(2)هذه الوالية صاروا هم الفقرا  ، وألن النية شرط عند أدا  الزكاة

 و بدو لا  ن خ ل  ا ت دم األتا :

إن صاحب المال إن دفع الزكاة إلى الحاكم الجائر واتباعه باختيااره  -1

نات فاي جاناب كبيار ال يجوز في وقت قد فسد فيه الزمان وضاعت فيه األما

 منها ، فالمزكي يؤدي أمواله بنفسه إلى األصناف المستحقة للزكاة .

إذا أخذ الوالي األموال جبراً من أصحابها فاإذا عارف فاي هاذا البلاد  -2

أن هذه األماوال تؤخاذ لتعطاى للفقارا  صاحت ماع النياة عناد األخاذ . أماا إذا 

و ايااتهم الخاصاة ، فاال عرف أن هذه األموال تؤخذ إلشاباع ملاذات الطغااة 

 ت جزئ  عنهم الزكاة .

 املبحث اخلامس
 عزل احلاكم اجلائر

إتفد الفقهاا  علاى أناه ال يجاوز عازل الحااكم الاذي تاولى رئاساة الابالد 

وملك زمام األمور التي تدار بها الدولاة بادون سابب شارعي يادعو لاه ، فلاو 

 . واستدلوا :(3)خلعوه لم ينخلع

َصلىى    َعلَْيِه َوَسالىَم  –قال : قال رسول   حديث أسامة بن شريك  -1

: )أيُّما رجل  خر  ي فرال بين أ متي فاضربوا عنقه(
(4). 

إن في الخرو  عليه شد عصا المسلمين ، وإراقة دمائهم ، وذهااب  -2

 .(5)أموالهم وتخريب بيوتهم

أما إذا جار الحاكم على شعبه وطغى عليهم بجبروته فإناه يسابد العازل 

النصيحة له بكل طريد ممكن ان تصل اليه فان تعذر من يصل اليه مشاافهة 

                                                 

(
1
 . 8/473الحاوي الكبير :  (

(
2
 . 290-289/ 2حاشية ابن عابدين :  (

(
3
،  اية البيان شرا زبد بن رسالن ، تأليف : محمد بن أحماد الرملاي، 4/123مغني المحتا  : (

 . 15/ 1دار المعرفة : 

(
4
سنن النسائي )المجتبى( ، تأليف : أحماد بان شاعيب ، مكتاب المطبوعاات اإلساالمية ، حلاب ،  (

 . 93/ 7، تحقيد : عبد الفتاا أبو  ده : 2ها ، ط1406

(
5
المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ، تأليف : عبد   بن أحمد بن قدامة المقدسي ، دار الفكر  (

 . 5/ 9:  1ها ، ط1405، بيروت ، 
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ممكن استخدام االعالم من  ير طعن وال تشهير فإن الخلفا  الراشدين كانوا 

َوَساالىَم : )الاادين  َصاالىى    َعلَْيااهِ  –يتقبلااون النصاا  وهاام علااى المنااابر، لقولااه 

النصاااايحة ، قلنااااا : لماااان ؟ قااااال: هلل ولكتابااااه ولرسااااوله وألئمااااة المساااالمين 

 .(1)وعامتهم(

فإذا استمر بجوره فللفقها  تفصيل في كيفية عزله إذا لم يكف عن ظلمه 

وطغيانه : تبدأ بإن يستجيب الحاكم لطلب جماهير الناٍ فيعزل نفسه تحقيقااً 

هي مدة الحكم المقررة له بدون تجديد فيترك رئاساة للمصلحة العامة ، أو تنت

البالد تبعاً لنظام الحكم ، أما إذا أصرى علاى حكام الابالد بجاوره  فاإن للشاعب 

 طرال لعزله . سنتكلم عنها في ثالثة مطالب :

 

المطىب األول : عزل الحاكم الجائر بالمظاهرات واالحتجاجات 

 السىمية .

المعاونااة وظاااهر بعضااهم بعضاااً : المظاااهرات جمااع مظاااهرة ، ماان 

 .(2)أعانوهم ونصروهم

)إعالن رأي وهي من الوسائل المحدثة في عزل رئيس الدولاة ، وتعناي

 وممكن تعريفها باكثر شمولية بانهاا (2)أو إظهار عاطفة في صورة جماعية(

خاارو  الناااٍ إلااى أماااكن معينااة ورفااع األصااوات وتقااديم االحتجاجااات إلااى 

ثاام إذا لاام يسااتجب تقاادم االحتجاجااات والمطالااب بعاازل الساالطة وممثليهااا ، 

الحاكم إلى المنظمات والجمعيات العالمية ، وتتمثل بمنظمة المؤتمر العالمي 

االسااالمي ، ومنظمااة حقااوال اإلنسااان ، والجمعيااة العامااة ل،ماام المتحاادة ، 

وجامعاااة الااادول العربياااة ، ببياااان ان الحااااكم ال يحتااارم حقاااوال شاااعبه وهاااي 

ماان اجلهااا تشااكلت،والتي كفلاات للشااعوب حااد تقرياار المصااير الفحااول التااي 

  (3)وعزل الطغاة واختيار كيانها السياسي

 وتت من المظاهرات جانبين : 

 يتمثل بالخرو  الجماهيري والتجمع في أماكن خاصة . األول :

الصدع بالكالم أمام الحاكم ومطالبته بترك سلطة الحكم . وهذا  الثانا :

 لفرعين اآلتيين :ما سنتكلم عنه في ا

                                                 

(
1
 .( 55رقم الحديث ) 74/ 1صحي  مسلم :  (

(
2
 .289/ 4لسان العرب :  (

 578/  2( المعجم الوسيط : 2)

الماادة)االولى(،حقوال االنساان فاي االساالم،  -( 1966(االتفاقية الدولية لحقوال االنساان لسانة)2)

 195: 4ط -ه1426دمشد ،  –تاليف: د. محمد الزحيلي ، دار ابن كثير 
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 الهرع األول : الخروج الجماهيري بالمظاهرات السىمية .

لكي تحقد األفعاال مبتغاهاا الباد أن يتجاانس الفعال ماع حجام المطلاب ، 

وبما أن المطلب كبير فالبد أن يكون الفعل كبير أيضاً ، فالمظااهرات ينبغاي 

أفاراد  أن تكون كبيرة تعكاس مساتول الظلام الاذي طاال مجموعاة كبيارة مان

الشاااعب ، ماااا يحتاااا  إلاااى قياااادة منظماااة لهاااذا الجماااع الغفيااار لكاااي ال يقاااع 

 المتظاهرون في المحظور الذي يختص بجانبين :

التجاوز علاى المؤسساات العاماة ونشار الفوضاى ، والمحظاور  األول :

الثاني : الخرو  عن سلمية المظاهرات ؛ وذلك باالصطدام باالقوات األمنياة 

 .(1)قدرالمستطاع. بل ينبغي تجنبها 

واألصل التشريعي للمظاهرات السلمية هو ما روي فاي خارو  سايدتنا 

اا    –عائشة  َرِضاَي      –ماع عباد   بان الزبيار وطلحاة  –َرِضَي    َعْنه 

َما   ، وكاان مارادهم  –َرِضاَي    َعْناه   –في زمان خالفاة سايدنا علاي  –َعْنه 

للقصااص  –َرِضَي    َعْناه   –اإلصالا بين الناٍ وتقديم قتلة سيدنا عثمان 

إلاايهم فراساالوه ، وطلااب ماانهم  –َرِضااَي    َعْنااه   –، وقااد خاار  ساايدنا علااي 

. ويعضد ذلك حاديث الحكام (2)تقديم طلبات من أوليا  الدم وثبوت ذلك عليهم

لماا بعاث علاي عمااراً والحسان إلاى الكوفاة ، قال : سمعت أبا وائل يقاول : )

ليستنفرهم ، خطب عمار فقال : إني ألعلم أنها زوجتاه فاي الادنيا واآلخارة ، 

 .(3)ولكن   ابتالكم لتتبعوه أو إياها(

لااام ينكااار عليهاااا  –َرِضاااَي    َعْناااه   –مناااه أن عمااااراً  ووجةةةال الداللةةةة

فاي الجناة ،  – َعلَْيِه َوَسالىَم َصلىى     –خروجها بل أقر لها بأنها زوجة النبي 

 –َرِضااَي    َعْنااه   –مااع أنااه كااان ضاادها فااي الصااف الثاااني مااع ساايدنا علااي 

 .(4)ولكنه بين أن طاعة ولي األمر من طاعة   عز وجل

وذكاار بعااق العلمااا  المعاصاارين ، وماانهم اباان فااوزان وأبااو إسااحاال 

ا يترتاب علياه مان مفاساد الحويني ، عدم جواز المظاهرات ضد الحكام ، لما

 .  (5)تصيب الممتلكات العامة وتصادم بين قوات األمن والمتظاهرين

 الهرع الثانا : ال دع بالك م لىحاكم و طالبتال بترك السىطة .

                                                 

(
1
 . 95المظاهرات السلمية من أوجب الواجبات الشرعية ، تأليف : أبو شجاع األزهري :  (

(
2
 . 616/ 6فت  الباري :  (

(
3
 .( 3561رقم الحديث ) 1375/ 3صحي  البخاري :  (

(
4
، إرشاااد الساااري لشاارا صااحي  البخاااري ، للقسااطالني ، المطبعااة  108/ 7فاات  الباااري :  (

 . 143/ 6ها : 1323، 2الكبرل األميرية بمصر ، ط

(
5
م ، 2011-هاا1432، 1األحكام الشرعية للثورات العربية ، تأليف : علاي ناايف الشاحوذ ، ط (

 . 43-42/ 1طبعة المؤلف : 
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كما إن لتجمع الناٍ ضوابط فكذلك للكاالم الاذي ينبثاد مان التظااهرات 

العازل معبار ضوابطه ، فينبغاي أن تكاون دالالتاه واضاحة ، وأساباب طلاب 

عنها بشكل دقيد ، وكافية ومبررة للسامع ، يتجناب فيهاا الشاتم واللعان وكال 

قاال : )لايس  –َرِضاَي    َعْناه   –ما هو باذي  ، لحاديث عباد   بان مساعود

. أي مااع جميااع الناااٍ ، (1)المااؤمن بطعااان وال بلعااان وال الفاااحا البااذي (

 ولكلمة الحد عند الحاكم الجائر اختالف عند الفقها  : 

فقااال جمهااور الفقهااا  ماان الحنفيااة والمالكيااة والشااافعية يجااب الجهاار 

إذا قااادروا علياااه ولااام يلحقهااام أذل ،  ةبمنااااكير الحااااكم ومطالبتاااه باالساااتجاب

 :(2)واستدلوا

)أفضل الجهاد كلمة حد عناد سالطان  َصلىى    َعلَْيِه َوَسلىَم : –قوله  -1

 .(3)جائر(

َصلىى    َعلَْيِه َوَسلىَم : )من رأل مانكم منكاراً فليغياره بياده ،  –قوله  -2

. فاإذا قادروا باللساان ولام (4)فإن لام يساتطع فبلساانه ، فاإن لام يساتطع فبقلباه(

 يتكلموا أثم الجميع .

َصالىى     –قاال رساول    قاال : –َرِضَي    َعْنه   –حديث حذيفة  -3

َعلَْيِه َوَسلىَم: )ال ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه . قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قاال : 

. أي إنهام إذا عرفاوا أن الكاالم الصاادر (5)يتعرض مان الابال  لماا ال يطياد(

ماان المظاااهرات ساايخلف آثاااراً أكباار ممااا كاناات عليااه لااو لاام يصاادعوا لااه 

الحتجاجاات تعناي اناه اليحاد للجاائر البقاا  فاي الحكام ماع بمناكيره،  فهاذه ا

 جوره اال إذا تخلى عنه واال لما كان لهذا االحتجا  معنى.

                                                 

(
1
 .( 3839) 404/ 1رحمه   ، مؤسسة قرطبة ، مصر :  –حمد بن حنبل مسند اإلمام أ (

(
2
عمدة القاري شرا صحي  البخاري ، تأليف : بدر الدين محمود بن أحماد العيناي ، دار إحياا   (

، حاشية الطحطاوي على مراقي الفاالا ، تاأليف : أحماد  224/ 7التراث العربي ، بيروت : 

،  263/ 1:  3هااا، ط1318الكباارل األميريااة ، مصاار ،  باان محمااد باان إسااماعيل ، المطبعااة

الماادخل إلااى كتاااب اإلكلياال ، تااأليف : ابااو عبااد  محمااد باان محمااد العباادري الفاسااي المااالكي 

 49/ 10، روضة الطالبين :  53/ 3. فت  الباري :  71/ 1الشهير بابن الحا  ، دار التراث: 

. 

(
3
باان عبااد   الحاااكم النيسااابوري ، دار الكتااب المسااتدرك علااى الصااحيحين ، تااأليف : محمااد  (

 .( 8543) 551/ 4م : 1990-ها1411، 1العلمية ، بيروت ، ط

(
4
 .( 49) 69/ 1صحي  مسلم :  (

(
5
ساانن الترمااذي ، تااأليف : محمااد باان عيسااى الترمااذي الساالمي ، دار إحيااا  التااراث العربااي ،  (

 .( وقال عنه : حسن  ريب 2254) 522/ 4بيروت ، تحقيد : أحمد محمد شاكر وآخرون : 
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وقال فقها  الحنابلة ينكر على الحاكم الجائر بالقلب، يقاول اإلماام أحماد 

رحمه  : )ال ي تعرض للسلطان فإن سيفه مسلول( –
(1). 

 

 وايتدلوا :

بن العاص البنه : )إمام ظلوم  شوم خير من فتنة قول سيدنا عمرو  -1

 .(2)تدوم(

إن الخرو  الجماعي ليس له إماام بعاد فاال يجاوز التصاري  للجاائر  -2

 .(3)بالخرو ، كما في الجهاد بغير إمام

والااذي يبااادو لااي أن االصااال الصاابر علاااى مناااكيره ولكااان االساااتمرار 

جاوز ، و يقادر الكاالم بالسكوت على المنكر من الحاكم الذي اسرف فياه ال ي

بحسب الحال ، ويأمن على نفسه وأهلاه قبال الصادع باه  ، ألن الحااكم الاذي 

 يصل إلى الطغيان قد عمي قلبه قبل بصره .

 المطىب الثانا : اإلضراب العام عن العمل .

 

اإلضااراب لغااةً : ماان أضاارب إضااراباً إذا كااف عاان الشااي  وأعاارض 

 .(5)، والمضرب المقيم في البيت(4)عنه

أمااا اصاااطالحاً : فهااو )إتفااااال مجموعاااة ماان العماااال فيمااا بيااانهم علاااى 

 .(6)االمتناع عن القيام بالعمل المتفد عليه(

 واألصل التشر عا لإلضراب :

َمااا    –حااديث أبااي سااعيد وأبااي هرياارة  -1 قاااال : قااال  –َرِضااَي    َعْنه 

را  يقربون شرار الناٍ َصلىى    َعلَْيِه َوَسلىَم : )ليأتين عليكم أم–رسول   

                                                 

(
1
اآلداب الشاارعية والماان  المرعيااة ، تااأليف : اإلمااام أبااي عبااد   محمااد باان مفلاا  المقدسااي ،  (

 . 197/ 1: 2ها ، ط1417مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

(
2
تاريخ مدينة دمشاد ، تاأليف : أباي القاسام علاي بان الحساين الشاافعي ، دار الفكار ، بياروت ،  (

الصغير ، تأليف : عبد الارؤوف المنااوي ، ، فيق القدير شرا الجامع  184/ 46م : 1995

 . 455/ 2: 1ها ، ط1356المكتبة التجارية الكبرل ، مصر ، 

(
3
 .اآلداب الشرعية : اإلشارة السابقة  (

(
4
 . 546/ 1لسان العرب :  (

(
5
 . 33/ 7العين :  (

(
6
، تاأليف : واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة اإلسالمية مقارنة مع قانون العمل الفلساطيني  (

 . 197/ 1م : 2010-ها1431سمير محمد جمعة العواودة ، جامعة القدٍ ، 
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ويؤخرون الصالة عن مواقيتها فمان أدرك ذلاك مانكم فاال يكاونن عريفااً وال 

 .(1)شرطياً وال جابياً وال خازناً(

.                   (2)وأخاار  الحااديث أبااو يعلااى ولكاان بزيااادة وهااي : )أماارا  ساافها  (

الااوالة وفااي هاااتين الااروايتين داللااة علااى مشااروعية األضااراب مااع وجااود 

 الجور .

َرِضَي    َعْنه  :  –ما روي عن مهدي قال : قال عبد   بن مسعود  -2

)كيف أنت يا مهدي إذا ظهر بخياركم ، واستعمل عليكم أحداثكم وشراركم ، 

وصليت الصالة لغير وقتها ، قلت : ال أدري ، قال : ال تكن جابياً وال عريفاً 

 .(3)ة لميقاتها(وال شرطياً وال بريداً وصلي الصال

ففي ظل سيادة الحاكم المستبد وبروز الشر ، يشرع ترك األعمال التاي 

 .(4)تعين الظالم على ظلمه

َصلىى  –قال : قال رسول    –َرِضَي    َعْنه   –حديث أبي هريرة  -3

   َعلَْيِه َوَسلىَم : )يكون في آخر الزماان أمارا  ظلماة ووزرا  فساقة وقاضاة 

وفقها  كذبة فمن أدرك ذلك الزماان مانكم فاال يكاونن جابيااً وال عريفااً  خونة

 .(5)وال شرطياً(

عن حكم أدا  الشهادة مع وجود هؤال   –رحمه    –يقول اإلمام أحمد 

. وناص اإلمامياة باأن العمال (6): )كيف أشهدعند رجل ليس عدالً ؟ ال أشهد(

 ي يعين سلطانهم . ، أي العمل الذ(7)مع الوالة الجور حرام محرم

 

 

 

                                                 

(
1
صحي  ابن حباان بترتياب ابان بلباان ، تاأليف : محماد بان حباان بان أحماد أباو حااتم البساتي ،  (

 . 446/ 10:  2ها ، ط1414مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

(
2
هاا 1404، دمشاد ،  4دار المأمون للتراثمسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي ،  (

وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحي  خال عبد الرحمن بن مساعود وهاو ثقاة  362/ 2: 1، ط

 .( 240/ 5)مجمع الزوائد : 

(
3
/ 5أخرجااه الهيثمااي وقااال : مهاادي ال أعرفااه وبقيااة رجالااه رجااال الصااحي  )مجمااع الزوائااد :  (

240). 

(
4
: عباد المحسان بان حماد بان عباد المحسان ، دروٍ صاوتية قاام  شرا سنن أبي داود ، تاأليف (

 . http :// www islem wb.netبتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 

(
5
( 340/ 1رواه الطبراني ، وقال : به داود بن سليمان وهو شيخ ال بأٍ به )المعجم الصغير :  (

. 

(
6
 . 576/ 3شرا منتهى اإلرادات :  (

(
7
 . 69/ 2ها : 1417، 1المكاسب ، الشيخ األنصاري ، مؤسسة الهادي ، ط (
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وأطلد بعق الفقها  المعاصرين تحريم األضراب لما يترتب عليه مان 

 .(1)أضرار تصيب المجتمع

إال أن ماااا تقااادم مااان نصاااوص يعضاااد بعضاااها بعضااااً فاااي مشاااروعية 

اإلضراب عن العمل، وخاصة تلك التي يستمد الحااكم قوتاه منهاا ، علاى أن 

 يعتبر لآلتي :

ب أن تتاارك الاابالد فوضااى ، فااإن قطاااع لاايس القصااد ماان األضاارا -1

الطرال يتربصون، فينبغي ل،من أن يبقاى ، ويقياد عملاه بعادم تنفياذ األوامار 

ضد المعارضين للحكم الظالم ، وإن أجبر األمنيين علاى مداهماة األحارار ، 

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڌ تركااوا عملهاام الااوظيفي ألن   عااز وجاال يقااول: 

 .(2)ڌڱ  ڱ  

، ألن ذلاك (3)أن يشمل اإلضراب المستشفيات والصيدليات ال يجوز -2

ۀ    ڌ يشاابه اإلنتحااار ، وهااو ممنااوع فااي الشااريعة اإلسااالمية ، قااال تعااالى : 

 .(4)ڌۀ  ہ  ہ      ہہ

إن المؤسسات التعليمية إذا شملها اإلضراب ، فاألصل أن ال يطاول  -3

 ألنها أساٍ نجاا كل عمل ، والطغاة ال يبالون لمثلها .

 

 المطىب الثال  : عزل الحاكم الجائر ب وة الس ح .

اختلف الفقهاا  فاي حكام الخارو  علاى الحااكم بقاوة الساالا الاذي جاار 

 على العباد بظلمه وفسقه على ثالثة أقوال :

ال يجوز الخرو  على الوالي الجائر الاذي يتاولى رئاساة  ال ول األول :

، وبعاق الحنابلاة ، وهاو رأي  البالد ، وهو قول فقها  المالكية ، والشاافعية

الزيدية ، إال أن اإلماام الدساوقي الماالكي : أجااز الخارو  ماع اإلماام العاادل 

 .(5)وإعانته على الحاكم الجائر

                                                 

(
1
الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول بها فاي المملكاة العربياة الساعودية ،  (

فارع  -تأليف: سعود بن عبد العالي الباارودي العتيباي ، عضاو هيئاة التحقياد واالدعاا  العاام 

 . 117/ 1ها : 1427، 2منطقة الرياض ، ط

(
2
 .( 113سورة هود : ) (

(
3
 . 197/ 1واجبات العمل :  (

(
4
 ( .195سورة البقرة : ) (

(
5
 .  299/ 4حاشية الدسوقي :  (
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وايتدلوا 
(1 

: 
المتقادم ، والاذي جاا  فياه )وأن ال  –َرِضَي    َعْنه   –حديث عبادة  -1

 ننازع األمر أهله إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من   فيه برهان( .

خارو  علاى الاوالي وإن فساد وإن قالوا : إنه ال يجاوز ال وجال الداللة :

 ، فكونه جائراً ال يعني كفره .(2)وإنما يكون باإلنكار عليهم وقول الحدجار،

رحمه   : )وأحاديث مسلم كلها حجة في مناع  –يقول القاضي عياض 

 .(3)الخرو  على األئمة الجورة(

عان محماد بان المنكادر  –رحماه    –ما روي عن سفيان الثاوري  -2

َما    –قال : )قال ابن عمر  حين بويع ليزيد بن معاوية : إن  –َرِضَي    َعْنه 

 .(4)كان خيراً رضينا وإن كان بالً  صبرنا(

 

روي أنه َرِضَي    َعْنه  وعن أبيه :) صلى خلف الحجا  اربعا ( ولقد
   (5) 

إن الخرو  على الجبابرة يترتب عليه الفتن العظيمة لتشابثهم بنظاام  -3

 حكمهم 

مااا يترتااب عليااه إراقااة الاادما  وفساااد ذات البااين ، فتكااون المفساادة فااي 

 .(6)عزله أكثر منها في بقائه

 

 

 

                                                 

(
1
، القوانين الفقهية ، تأليف : أبو القاسم محمد بن أحمد بان محماد بان عباد  234/ 13الذخيرة :  (

، مطالااب أولااي النهااى فااي  229/ 12وي : ، شاارا النااو 16/ 1هااا( : 741  باان جاازي )ت

شرا  اياة المنتهاى ، تاأليف : مصاطفى السايوطي الرحيبااني ، المكتاب االساالمي ، دمشاد، 

، الفروع ، تأليف : محمد بن مفل  المقدسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت  266/ 6م : 1961

ر البهيااة ، تااأليف : ، الاادراري المضاايئة شاارا الاادر 153/ 6: 1ط             -هااا ،1418، 

 . 505/ 1م : 1987-ها1407محمد بن علي الشوكاني ، دار الجيل ، بيروت ، 

(
2
 . 229/ 12شرا النووي :  (

(
3
،  6/133ه: 544اكمال المعلم شرا صحي  مسلم، للقاضي عيااض اباو الفضال اليحصابي ت (

( ، دار الكتاب ها897التا  واإلكليل لمختصر خليل ، تأليف : محمد بن يوسف الغرناطي )ت

 . 368/ 8ها : 1416، 1العلمية ، ط

(
4
االستذكار الجامع لماذاهب فقهاا  األمصاار ، تاأليف : أباو عمار يوساف عباد   بان عباد البار  (

 . 16/ 5: 1م ، ط2000القرطبي     ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

-ه1409الرياض، -مصنف ابن ابي شيبة ،ابو بكر عبد  بن محمد ، مكتبة الرشد (5)

 1:3/257ط

(
6
 .  229/ 12شرا النووي :  (
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يجب عزل الحاكم الجائر ولو بالساالا ، وهاو قاول ابان  ال ول الثانا :

 .(1)عقيل ، وابن الجوزي من فقها  الحنابلة

. ونااص اإلماميااة علااى أن (2)ورأي اباان حاازم األندلسااي إذا وجااد العاادل

 ، واستدل اصحاب هذا القول :(3) مقاتلة الحاكم الجائر جهاد

ى حكام يزياد بان خار  علا –َرِضاَي    َعْناه   –إن الحسين بن علي  -1

 وحمل السالا ضده ، وقد كان خروجه حقاً . (4)معاوية

، كمااا إن اإلجماااع (5)إنااه لاام يسااتقر ليزيااد الحكاام علااى الاابالد أعتةةر: :

 .(6)انعقد بعده في عصر التابعين على حرمة الخرو  على الوالي الجائر

بااأن دالئاال اسااتقرار الحكاام قااد ظهاارت ليزيااد بائتمااار الناااٍ  و جةةاب :

 وسيطرة سلطانه على مؤسسات حدود واليته . بأمره

كما إن للفقها  أكثر من رأي في هذه المساألة ، ودليال ذلاك أن الخارو  

علااى الااوالة الظلمااة قااد اسااتمر علااى مراحاال العصااور المختلفااة منااذ زماان 

 الصحابة والتابعين وما بعده .

نصااف قالوا : إن الحاكم برئاسته البالد أتم عقداً مع شعبه أساسه اإل -2

والعمل على صيانة دمائهم وأموالهم ، فإذا سفك الدما  ونهاب األماوال فساخ 

 العقد معه .

إن قيااام الناااٍ لتنصاايب حاااكم عاادل باادل جااائر هااو تغيياار منكاار  -3

 .(7)واجب

يجوز الخرو  علاى الحااكم الجاائر ، وال يجاب عزلاه ،  ال ول الثال  :

وقيدوا الجواز بأن ال يترتب علياه فتناة . باذلك قاال فقهاا  الحنفياة ، وهاو ماا 

 نقله ابن التين عن الداودي .

 

 

 
                                                 

(
1
اإلنصاف في معرفة الراج  مان الخاالف ، تاأليف : علاي بان ساليمان المارداوي ، دار إحياا   (

/ 6لب أولي النهى : ، مطا 311/ 10التراث العربي ، بيروت ، بتحقيد : محمد حامد الفقي : 

 . 153/ 6، الفروع :  266

(
2
 . 425/ 8ها( ، دار الفكر ، بيروت : 456المحلى باآلثار ، البن حزم األندلسي )ت (

(
3
/ 2هااا : 1405هااا( ، مطبعااة الخيااام ، قاام ، 436رسااائل المرتضااى ، للشااريف المرتضااى )ت (

94. 

(
4
 . 210/ 14تاريخ دمشد :  (

(
5
 . 266/ 6مطالب أولي النهى :  (

(
6
 . 229/ 12شرا النووي على صحي  مسلم :  (

(
7
 . 425/ 8المحلى :  (
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وايتدلوا 
(1 

: 
ْم  –ما ثبت عن الصحابة  -1 أنهام صالوا خلاف بعاق  –َرِضَي    َعْنه 

 ية عنهم .أمرا  بني أمية وقبلوا الوال

إنه إنما جاز االئتماار بإماارتهم لادفع الضارر ، كماا لاو وجاد اإلماام  -2

العاادل للصااالة، ولكاان لاام يقاادر عليااه لغلبااة أهاال الفسااد والجااور . فااإذا أمكاان 

 تغييره بغير ضرر كبير بأن تقوم الفتن وتسيل الدما  جاز .

هاذا رأي وذكر اإلمام القرطبي وابن عبد البر هذا الرأي ولكنهما قاال : 

ۇ  ڌ جماعة من العلما  ، وخصوا منهم المعتزلة ، واستدلوا بقوله تعالى : 

 . (2)ڌۇ       ۆ  ۆ  ۈ

أي إن أوامر   ونواهيه ال يطبقهاا الظاالمون ووالة األماور مشامولون 

 .(3)بهذا المعنى

 الرأي الراجح :

الحكام بعد عرض آرا  الفقها  وأدلتهم الشرعية ، فإن الذي يبدو لناا أن 

المترتب على جور الوالة يتبع نوع الظلام الاذي يصالون الياه ، فاإذا لام يمناع 

الحاااكم الصااالة ، ولكنااه كااان يتبااع سياسااات حزبيااة ضاايقة أو دول خارجيااة 

 بتطبيقاته الفعلية هي ليست من الشرع في شي  قائمة على :

االضطهاد الجماعي للشعب بصورة عاماة أو لفئاة معيناة أو لقومياة  -1

د االنتقااام،أو لتنفيااذ إرادات دول معاديااة ال تقااوم علااى أسااس شاارعية  بقصاا

 ويتمثل ذلك :

القتاال الجماااعي والحاابس والتعااذيب بجرائاار  ياار قائمااة علااى الجاارم  -أ

 المشهود .

الحرمااان الجماااعي ماان مااوارد الدولااة سااوا  اكااان بالحرمااان ماان  -ب

توزياع الثاروات علاى جمياع  وظائف الدولة وفارص العمال المختلفاة أوبعادم

 أفراد  الشعب بصورة عادلة.

                                                 

(
1
، الكباائر ، لمحماد بان عباد الوهااب التميماي ، دار  549/ 1رد المحتار علاى الادر المختاار :  (

 . 157/ 1ها : 1420، 2الشؤون اإلسالمية واألوقاف ، السعودية ، ط

(
2
 .( 124: )سورة البقرة  (

(
3
/ 2هااا : 1384، 2الجااامع ألحكااام القاارآن ، للقرطبااي ، دار الكتااب المصاارية ، القاااهرة ، ط (

 . 16/ 5، االستذكار :  108-19
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إخضاع الناٍ ألهوائهم المخالفة للشارع ، والتاي  لبات علاى نظاام  -2

حكمهم بدل اإللتزام بنظام عاام لجمياع الشاعب ، قاائم علاى العادل والمسااواة 

 واحترام حريات الناٍ المنضبطة .

لطارال بمثاباة الادفاع فاذا اجتمعت تلك المسائل كان عزل اإلمام بأولى ا

عن النفس والمال والعرض . وهذا أمر مشروع . لما في حديث أباي موساى 

َصلىى    َعلَْيِه َوَسلىَم قال:  –األشعري وابن عمر رضي   عنهم: عن النبي 

 . (1))من حمل علينا السالا  فليس منا(

حتمال أي من حمله لقتال المسلمين فهو ليس على طريقة المسلمين مع إ

 .(2)انه ليس على ملة االسالم للمبالغة في الزجر والتخويف

أما إذا كان الجور  ير منهجاي وانتهاكاتاه ناتجاة عان اجتهاادات فردياة 

خاطئة ، وكفره  ير واض  وإنما مختلف فيه وهو المفهوم من حديث عباادة 

يصال  فال يجوز العزل إال برضااه ، وإنماا  –َرِضَي    َعْنه   –بن الصامت 

له الوعظ واإلرشاد ، وإذا لام ينفاع قادمت االحتجاجاات إلاى منظماات حقاوال 

اإلنسان فاي داخال الابالد أو إلاى المنظماات العالمياة المعنياة بهاذا الشاأن فاي 

سبيل الضغط عليه وتذكيره بالمواثيد والمعاهدات الدولياة الخاصاة بااحترام 

 كرامة االنسان وحريته ورفع الظلم .

 

 اخلــــامتة
 

الحماد هلل رب العاالمين والصاالة والساالم علاى سايدنا محماد وعلاى آلاه 

 وصحبه أجمعين ، وبعد :

فاإن بإتمااامي بحثااي هاذا بماان   عااز وجال وتيساايره وادعااوه تعااالى ان 

هم في مختلف األماكن نفع ل لمين كل شر وان يكون هذا الجهد ذويجنب المس

 توصلت إليها :البد لي أن أبين أهم النتائج التي واألزمان ، 

إن الحااااكم إذا كاااان جاااائرا تترتاااب علياااه االحكاااام والباااد أن يتصاااف  -1

بصاافات كبياارة وعامااة تضاار باإلسااالم والمساالمين ، ومنهااا انتهاكااه 

 لشعائر اإلسالم وحقوال شعبه .

عاادم جااواز توليااة حاااكم جااائر علااى الاابالد ابتااداً  ؛ ألن مبايعتااه تعنااي  -2

 المبايعة على الظلم .

                                                 

(
1
 ( 6480رقم الحديث ) 2520/ 6صحي  البخاري : (

 24/ 13-  12/197: ( فت  الباري2)



   

 
 

398 

 

 م 2013 متوز –عشر  سادسالعدد ال –الرابع  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn : 2071-6028 

 الوالة اجلور "يف الفقه االسالمي"االثار الشرعية املرتتبة على حكم  

الحااكم الجاائر لتيساير مصاال  المسالمين ، ودفاع  ال بأٍ من مراجعاة -3

 الظلم عنهم ، وليس ألجل مصال  فردية وعطا  منه .

إذا منعت السلطات إقامة العبادات المفروضة وجاب علاى المسالم بلا   -4

الجهد في إقامتهاا بالقادر الاذي ال ياؤدي باه إلاى التهلكاة ، فيجاوز دفاع 

حاد ، بشارط أن ال يأخاذ المال ألدا  فريضة الحج إذا منع منهاا بغيار 

 حد  يره .

األصل في الشريعة اإلسالمية حقن دماا  المسالمين ، فاإذا أرياد عازل  -5

الحاااكم الجااائر فالبااد ماان اسااتخدام الطاارال الساالمية المشااروعة التااي 

أقرتهاا الدساااتير العالميااة ، ومنهااا اإلضااراب عاان العماال بشاارط أن ال 

 يضر بأمن البلد ومصال  الشعب .

إذا وصل إلى  ايته العظماى بالتنكيال بشاعبه إلاى حاد إن جور الحاكم  -6

القتل بغير حد، وتجاوز على شرع   كان من حد الناٍ أن يدافعوا 

عن ديانهم وأنفساهم وعزلاه إذا قادروا ، ولاو بقاوة الساالا إذا لام تنفاع 

الطرال السلمية ، أساسه مبدأ الدفاع عن النفس والمال والعارض ضاد 

َصالىى    َعلَْياِه َوَسالىَم : )مان حمال عليناا  –منتهكيها . وضاابطه قولاه 

 .         (1)السالا فليس منا(

 

 

 املصادر واملراجع

 ـ ال رآن الكر م .

تااأليف : أبااو الحساان علااي باان  األحكةةام السةةىطانية والوال ةةات الد  يةةة   -1

محمااد باان حبيااب الماااوردي البصااري ، دار الكتااب العلميااة ، بيااروت ، 

 ها 1405

، تااأليف : علااي نااايف الشااحوذ ،  الشةةرعية لىثةةورات العربيةةةاألحكةةام   -2

 م ، طبعة المؤلف2011-ها1432، 1ط

تاأليف : اإلماام أباي عباد   محماد  اآلااب الشرعية والم ح المرعيةة   -3

 ها .1417، 2بن مفل  المقدسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

ها 1410، 1ها( ، جامعة المدرٍ ، ط726للحلي )تإرشاا األذهان    -4

. 

                                                 

(
1
 . 24تقدم تخريجه : ص (
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للقسطالني ، المطبعة الكبرل  إرشاا الساري لشرح صحيح البخاري   -5

 ها .1323، 2األميرية ، مصر ، ط

تاأليف : أباو عمار يوساف  االيتذكار الجا ع لمذاهب ي هاص األ  ةار   -6

 م .2000، 1عبد   بن عبد البر القرطبي ، دار الكتب العلمية ، ط

ن عباد العزياز الساديدي ، وكالاة تاأليف : توفياد با اإلي م والديةتور   -7

المطبوعاااات والبحاااث العلماااي ، وزارة الشاااؤون اإلساااالمية واألوقااااف 

 ها .1425، 1والدعوة ، ط

تااأليف : عماار باان  رحمةةال ،   –األعة م العىيةةة يةةا   انةةب ابةةن تيميةةة  -8

، 3علي بن موسى بن خليل البغدادي ، المكتب االسالمي ، بيروت ، ط

 ها .1400

للقاضاااي عيااااض اباااو الفضااال شةةةرح صةةةحيح  سةةةىم   إكمةةةال المعىةةةم  -9

 ه.544اليحصبي ت

تاأليف : علاي بان ساليمان  اإلن اف يةا  عريةة الةراجح  ةن الخة ف   -10

المرداوي ، دار إحيا  التراث العربي ، بيروت ، تحقياد : محماد حاماد 

 الفقي .

تااأليف : عااال  الاادين أبااي بكاار بةةدائع ال ةة ائع يةةا ترتيةةب الشةةرائع    -11

 م .1982، 2الكتاب العربي ، بيروت ، ط الكاساني ، دار

تأليف : محمد بن أحمد بان محماد بان  بدا ة المجتهد ونها ة الم ت د   -12

 رشد القرطبي ، دار الفكر ، بيروت .

البن نجيم ، دار المعرفاة ، بياروت  البحر الرائق شرح ك ز الدنائق   -13

 . 2، ط

غرنااطي تاأليف : محماد بان يوساف ال التاج واإلكىيل لمخت ر خىيل   -14

 ها .1416، 1ها(، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط897)ت

تاأليف : أباي القاسام علاي بان الحساين الشاافعي ، دار  تار خ ا شةق   -15

 م .1995الفكر ، بيروت، 

تااأليف : محمااد أبااو زهاارة ، دار الفكاار  تةةار خ المةةذاهب اإليةة  ية   -16

 العربي .

 ت ، مشهد .ها( ، مؤسسة آل البي726للحلي )ت تحر ر األحكام   -17

تأليف : الشيخ عبد الحي الكناني  التراتيب اإلاار ة )نظام الحكو ة    -18

 ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

تأليف : علي بن محماد بان علاي الجرجااني ، دار الكتاب التعر هات    -19

 ها ، تحقيد : إبراهيم األبياري .1405، 1العلمية ، بيروت ، ط
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تااأليف : أبااو عماار ا والمسةانيد   التمهيةد لمةةا يةةا المو ةل  ةةن المعةةان -20

يوسااف باان عبااد   باان عبااد الباار ، وزارة عمااوم األوقاااف والشااؤون 

 ها .1387اإلسالمية ، المغرب ، 

تأليف : محمد عرفاة الدساوقي  حاشية الديونا عى  الشرح الكبير   -21

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

مياااد تاااأليف : عباااد الح حاشةةةية الشةةةروانا عىةةة  تحهةةةة المحتةةةاج   -22

 الشرواني ، دار الفكر، بيروت .

تاأليف : أحماد بان محماد بان  حاشية الطحطاوي عى   رانب اله ح   -23

 ها .1318، 3إسماعيل ، المطبعة الكبرل األميرية ، مصر ، ط

تأليف : علي بن رحمال ،    –الحاوي الكبير يا ي ال اإل ام الشايعا  -24

 . 1بيروت ، طمحمد بن حبيب الماوردي ، دار الكتب العلمية ، 

تأليف الدكتور محمد الزحيلاي ، دار ابان ح وق االنسان يا االي م   -25

 .  4ط –ه 1426كثير دمشد،

دار الكتاب المصارية ، القااهرة ،  الجا ع ألحكام ال ةرآن   لى ر بةا   -26

 ها .1384، 2ط

تااأليف : محمااد باان علااي  الةةدراري الم ةةيرة شةةرح الةةدرر البهيةةة   -27

 م .1987-ها1407الشوكاني ، دار الجيل ، بيروت ، 

تأليف : محمد بن  الدر الم ت   يا شرح المىت   عى   جمع األنهر   -28

 ها .1419، 1علي الحصكفي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

تأليف : القاضي عبد النبي بن عباد الرساول األحماد  ايتور العىماص   -29

ها ، تحقيد 1421، 1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط نكري ، دار

 : حسن هادي .

الذخيرة ، تأليف : شهاب الدين أحمد القرافي ، دار الغرب ، بيروت ،  -30

 م ، تحقيد : محمد حجي .1994

دار الفكاار ،  را المحتةةار عىةة  الةةدر المختةةار )حاشةةية ابةةن عابةةد ن    -31

 م .2000-ها1421بيروت ، 

ها( ، مطبعة الخياام ، 436للشريف المرتضى )ت ريائل المرت     -32

 ها .1405قم ، 

تاأليف : اإلماام الناووي ، المكتاب  روضة الطةالبين وعمةدة المهتةين   -33

 ها .1405، 2االسالمي ، بيروت ، ط

تاااأليف : محماااد بااان إساااماعيل  يةةةبل السةةة م شةةةرح بىةةةو  المةةةرام   -34

 . ها1379، 4الصنعاني ، دار إحيا  التراث العربي ، بيروت ، ط
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محمااد القزوينااي،دار الفكاار، بيااروت، تحقيد:محمااد  يةة ن ابةةن  اجةةال  -35

 فؤاد عبد الباقي.

تأليف : أحمد بان الحساين بان علاي البيهقاي ، ي ن البيه ا الكبرى    -36

م ، تحقياد : محماد 1994-ها1414مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 

 عبد القادر عطا .

ي الساالمي ، دار تااأليف : محمااد باان عيسااى الترمااذ يةة ن التر ةةذي   -37

 إحيا  التراث العربي ، تحقيد : أحمد محمد شاكر وآخرين .

تاااأليف : أحماااد بااان شاااعيب ، مكتاااب  يةةة ن ال سةةةائا )المجتبةةة     -38

هاا ، تحقياد : عباد الفتااا 1406، 2المطبوعات اإلسالمية، حلب ، ط

 أبي  دة .

تأليف : محماد بان علاي  السيل الجرار المتديق عى  حدائق األزهار   -39

هاا ، تحقياد : 1405، 1اني ، دار الكتب العلمياة ، بياروت ، طالشوك

 محمود إبراهيم زايد .

تاأليف : محماد  رحمةال ،   –شرح الزرنانا عى   و ل اإل ام  الك  -40

بن عبد البااقي بان يوساف الزرقااني ، دار الكتاب العلمياة ، بياروت ، 

 ها .1411، 1ط

  باان عبااد تااأليف : عبااد العزيااز باان عبااد  شةةرح يةة ن أبةةا ااوا   -41

الاااارحمن الراجحااااي، دروٍ صااااوتية قااااام بتفريغهااااا موقااااع الشاااابكة 

 . httpi//www.islamweb.net    االسالمي

تأليف : عباد الارحمن بان محماد بان  الشرح الكبير عى   تن الم  ع   -42

 أحمد بن قدامة المقدسي ، دار الكتاب العربي .

س تاااأليف : منصاااور بااان ياااونس بااان إدريااا شةةةرح   تهةةة  اإلرااات   -43

 م .1996، 2البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط

تأليف : أباو زكرياا الناووي ، دار  شرح ال ووي عى  صحيح  سىم   -44

 ها .1392، 2إحيا  التراث العربي ، بيروت ط

تااأليف : محمااد باان إسااماعيل البخاااري ، دار اباان  صةةحيح البخةةاري   -45

 ها .1407، 3كثير ، اليمامة ، بيروت ، ط

تأليف : مسلم بن الحجا  القشايري النيساابوري ، دار  صحيح  سىم   -46

 إحيا  التراث العربي ، بيروت .

تأليف : بدر الادين محماود بان عمدة ال ارئ شرح صحيح البخاري    -47

 أحمد العيني، دار إحيا  التراث العربي ، بيروت .
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دار ومكتباة الهاالل ،  العين   تةللي  : الخىيةل بةن أحمةد الهراهيةدي   -48

 . مهدي ، د. إبراهيم .تحقيد : د

تأليف : محمد بن أحماد الرملاي ،  غا ة البيان شرح زبد بن ري ن   -49

 دار المعرفة.

تأليف : زكريا بن محمد بان  الغرر البهية يا شرح البهجة الورا ة   -50

 أحمد بن زكريا األنصاري السبكي ، المطبعة الميمنية .

تأليف : أحمد بن علي بان حجار  يتح الباري شرح صحيح البخاري   -51

 العسقالني ، دار المعرفة ، بيروت ، تحقيد : محي الدين الخطيب .

تااأليف : محمااد باان مفلاا  المقدسااي ، دار الكتااب العلميااة ،  الهةةروع   -52

 ها .1418، 1بيروت ، ط

تاأليف : مصاطفى الخان  اله ال الم هجا عى   ذهب اإل ام الشايعا   -53

،  4، دار القلاااام ، دمشااااد ، ط ، مصااااطفى البغااااا ، علااااي الشااااربجي

 م .1992

تأليف : عبد الرؤوف المنااوي ،  ييض ال د ر شرح الجا ع ال غير   -54

 ها .1356، 1المكتبة التجارية الكبرل ، مصر ، ط

تااأليف : محمااد  ال واعةةد اله هيةةة وتطبي اتهةةا يةةا المةةذاهب األربعةةة   -55

 ها .1427، 1مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشد ، ط

تاأليف : أباو القاسام محماد بان أحماد بان محماد بان  ن اله هية  ال واني -56

 ها( .741عبد   بن جزي )ت

تاااأليف : محماااد بااان عباااد الوهااااب التميماااي ، دار الشاااؤون  الكبةةةائر   -57

 ها .1420، 2اإلسالمية واألوقاف ، السعودية ، ط

تاأليف : منصاور بان ياونس بان إدرياس  كشاف ال  اع عى  اإلن ةاع   -58

ها ، تحقيد : هالل مصلحي ، 1402الفكر ، بيروت ، البهوتي ، دار 

 مصطفى هالل .

تااأليف : محمااد باان مكاارم باان منظااور األفريقااي ، دار  لسةةان العةةرب   -59

 .1صادر،  بيروت ، ط

تااأليف : أحمااد باان علااي باان أحمااد   ةةرثر األنانةةة يةةا عةةالم الخ يةةة   -60

، 2هاااا( ، مطبعاااة حكوماااة الكويااات ، الكويااات ، ط821الفااازاري )ت

 م .1985

تااأليف : أبااو الحساان علااي باان إسااماعيل المحكةةم والمحةةيع األعظةةم    -61

 م .2000، 1المرسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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هاااا( ، دار الفكااار ، 456البااان حااازم األندلساااي )ت المحىةةة  باآلثةةةار   -62

 بيروت .

تاأليف : علاي بان أباي بكار الهيثماي ،   جمع الزوائد و  بع الهوائةد   -63

ر الكتاااااب العربااااي ، القاااااهرة ، بيااااروت ، دار الريااااان للتااااراث ، دا

 ها.1407

 م .1997تأليف : اإلمام النووي ، دار الفكر ، بيروت ،  المجموع   -64

تااأليف : محمااد باان عبااد   باان حمدويااه  المةةدخل إلةة  كتةةاب اإلكىيةةل   -65

 الحاكم ، دار الدعوة ، االسكندرية ، تحقيد : فؤاد عبد المنعم .

رحمااه   ، دار صااادر ،  –باان أنااس  لإلمااام مالااكالمدونةة الكبةةرى    -66

 بيروت .

تااأليف : علااي باان ساالطان   رنةةاة المهةةاتيح شةةرح  شةةكاة الم ةةابيح   -67

هاااا، تحقياااد : 1422، 1القاااارئ ، دار الكتاااب العلمياااة ، بياااروت ، ط

 جمال عيتاني .

تاااأليف : محماااد بااان عباااد   الحااااكم  المسةةةتدرك عىةةة  ال ةةةحيحين   -68

 م.1990-ها1411، 1، بيروت ، طالنيسابوري ، دار الكتب العلمية 

 مؤسسة قرطبة ، مصر . رحمال ،   – س د اإل ام أحمد بن ح بل  -69

أبو بكر الهمام ، المكتب االساالمي ، بياروت ،       عبد الرزاق   -70

 ها ، تحقيد : حبيب الرحمن .1403، 2ط

تااأليف : أبااي المظةةاهرات السةةىمية  ةةن أوجةةب الواجبةةات الشةةرعية    -71

 شجاع األزهري.

تااأليف : مصااطفى   طالةةب أولةةا ال هةة  يةةا شةةرح غا ةةة الم تهةة    -72

 م .1961السيوطي الرحيباني ، المكتب االسالمي ، دمشد ، 

تااأليف : سااليمان باان أحمااد باان أيااوب الطبرانااي ،  المعجةةم ال ةةغير   -73

هااا ، 1405، 1المكتااب االسااالمي، دار عمااار ، بيااروت ، عمااان ، ط

 تحقيد : محمد شكور.

أليف : إباراهيم مصاطفى ، أحماد الزياات ، حاماد تا المعجةم الويةيع   -74

 عبد القادر ، محمد النجار ، دار الدعوة .

تأليف : أباو الفات  ناصار الادين بان عباد المغرب يا ترتيب المعرب    -75

 م .1979، 1السيدين علي بن المطرز ، حلب ، ط

تااأليف : عبااد   باان أحمااد باان قدامااة  المغ ةةا يةةا ي ةةال اإل ةةام أحمةةد   -76

 ها .1405، 1المقدسي ، دار الفكر ، بيروت ، ط
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تااأليف : شاامس   غ ةةا المحتةةاج إلةة   عريةةة  عةةانا ألهةةا  الم هةةاج   -77

 الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر ، بيروت.

هاا( ، مؤسساة الهاادي ، قام ، 1281الشايخ األنصااري )ت المكايب  -78

 ا .ه1417، 1ط

تاأليف : شامس الادين أباو   واهب الجىيةل يةا شةرح  خت ةر خىيةل   -79

عبد   محمد بان محماد بان عباد الارحمن الطرابلساي الحطااب ، دار 

 ها .1412، 3الفكر ، بيروت ، ط

المويوعة الج ائيةة اإلية  ية الم ارنةة باألنظمةة المعمةول بهةا يةا  -80

لي البااارودي تااأليف : سااعود عبااد العااا الممىكةةة العربيةةة السةةعوا ة  

 ها .1427، 2عضو هيئة التحقيد واالدعا  العام في الرياض ، ط

واجبات العمال وح ونهم يا الشةر عة اإلية  ية   ارنةة  ةع نةانون  -81

تااأليف : ساامير محمااد جمعااة العااواودة ، جامعااة العمةةل الهىسةةطي ا   

 م .2010-ها1431القدٍ ، 

 
 

 

 

 


