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 ملخص البحث
احتا  لحمااب ضاثعد احالل  احعة  ااة احمعوصاة   ا ة ة نوزحاة ناا احناا از  اح  وتناول  ذا ا احث ار س ا اا 

  بماان ي ست ااد ضااةس احناا از   حاا  احعصاا وا احماالن بمااو لق ااي    اات ااا  ا  احة  ااأ احعة اا   ل  لذاا  
ااو حمقوصاال احمااة عة اق ااهن ة  لحاال ح ااد ذاا ا احث اار  حاا  نقلنااة ل وتمااة  لصاا ح و لاح  ااد    اات لمقا

 لاهاة نثوحر. 

ل  نف  م احعص وا احملن   ل ةض ما  احااون  ح مقوصال احعوناة ا تعةض احثوحر م  احمث ر األ
ح تمة أ اق هن   لك حك ح مقوصل احخوصة ح   ياو  احعوناة  ااد ضا ا ما  احاوحار ل ام احع ماوم م ات 

 لح مت م  ض م نقوصل احمة عة اق هن ة.

صب احتاا  لحاال ت صااب احث اار  حاا  ام ااة نااا احنتااوصي نن ااو لا احعصاا وا احماالن   ل اا  ة نااا اح  ااو
ا تخلنب  ثة احتو  خ م  نقولنة احظ د ض ات  وم لاحظ د اح  و   ض ات  وص  للنت ظ ا    ما  
ذااا ا احت ح اااب نت واااة ح ع حماااة احتااا  اع اااب احعاااوحد حة اااة ك ن اااة صااا  ة  مااا  ظاااب ل اااوصب ا تصاااو  

لح ااب صااهح ة احمااة عة ا  ااهن ة ل اام ح و ح ااب ننااوح  اح  ااو  اح لساااة  كمااو للاال احث اار   اا  
ااَ م  ويو احنااوف ماا  نخت ااا احموااو   حااو    تعااوح   حضاا ااا  َّ َل نل ااو مَّةََّقنَّااو ملاا  اَح لتَّااو لحااو   ( 1)  نَّ

َ م    تعوح  ََّ تلَث َّوناو ح لُ ب ل  َّ َحنَّو  َّ ََّ كَّ اَح لتَّو نَّزَّ لَّ
حو  ا نوم احمومع   حمت   : م   ب تناز  بوحال   ( 2 )

 ( 3) احلح ب      ث ب اح ل  م  و. نا اذب سسا   نوزحٌة    لم  كتوَ  

 

 

 
 
 
 
 

                                                 

 .38( سورة األنعام: من اآلية  1

 . 89( سورة النحل: من اآلية  2

) الودارلة: مبععدة  1( الشافعى, محمد  ندن ايريدا, اللسدالة, قحوشدح  أدلد  حممد  محمد  أدا ل,   3

 .20م( ص1938 –ه 1307مصبفى العانى الحلعى  ح اليه, 
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 مقدمة 

اح مل هلل َ  احعوحم ا  لاحصه  لاح هم  ن مل ل ةف احخ ي ل وتد األنث وم احمة   ا            
   ل    آحت  لص ثت لنا تثعت بإح وا   ح  س م احلسا.

ة ما  ح وتناو احمعوصاة   ل عل  مقل تناول  ذا ا احث ار ن ضا  او ناا احم ضا  و  اح ونا           
لذ  ح د احعص وا احملن  م  ض م نقوصل احتمة أ اق هن   لذحك حألاو  احخط ة  احتا  يم اا 

 لا تت حل  ا ا تخلانت م  ح وتنو احمعوصة .

 -لتتماب نم  ة ذ   احل ا ة بوأل ئ ة احتوح ة:

 نو احت   ا احفق   ح عص وا احملن ؟ -1

 مقوصل احتمة أ اق هن ؟نو  هحة احعص وا احملن  ب -2

 نو ح د احعص وا احملن  م  ض م نقوصل احتمة أ اق هن ؟  -3

لحل اتثأ احثوحر م  نعوحواة ذا   احنوزحاة  بعاد ناا نناوذي احث ار احع ما   نن او احمان ي احنق ا   
 لاحت       لاق تقةاص .

 لحل ح د ذ ا احث ر  ح  نقلنة ل وتمة لاهاة نثوحر. 

  احمث ر األل  نف  م احعص وا احملن   ل ةض ما  احااون  ح مقوصال احعوناة ا تعةض احثوحر م
ح تمة أ اق هن   لك حك ح مقوصل احخوصة ح   ياو  احعوناة  ااد ضا ا ما  احاوحار ل ام احع ماوم م ات 

 لح مت م  ض م نقوصل احمة عة اق هن ة.
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 المبحث األول

 مفهوم العصيان المدني

  ذلك في مبلعشن اذ المعحث مفهوم العصشان الم ني لغة  اصبالم  من ريتض          

 األوللمطلب ا

 العصيان المدنىمفردات تعريف 

  ذلك  التالي: ,تعليف مفلياقهن يتنا ل العامث فى رذا المبلب قعليف العصشان الم نى, 

 : اواصطالحا  تعريف العصيان لغةا  :أولا 

ن  اعتده مدخدل   :يحعصشا  معصشة  ىيعص ىالعصشان : مص ر للفعل عص :ةلغا العصيان 

يوال عصدوت الودوم  التى ق ل على التجمع,  عصوت فإنها من ماية عصاحما لفظ  , خالف حمله  عان ه

  (4)حعصورم إذا جمعتهم علي خشل ح أل

َ َ ددَلهَ إَلَددُش اما اُل اُفددَل   يددلاي ندده خددالع الباعددة  مندده  ولدده قعددالي   يبلددح لفددظ العصددشان لغددة   

فددي  ولدده  ى  ددال الول عدد (6) ى.جمشددع المعاصدد و ثشددل  العصددشان ردد ددال نددن  (5)  فاساددوَ  َ اُلَعُصددشَاَن َ الُ 

وَن َّللَاَ َما حََمَلرامُ   ىقعال العع   ىص:عيوال (8)نوصان  زياية ح ال يخالفونه في حمله من حى  (7)  اَل يَُعصا

فدالن حمشدله إ ذا امتندع  ىل : عص يوا (10) . ها ََغَوىٰ َ َعَصٰى آيَما َرنَ    ال قعالى: (9)ذا خالف حمله.إرنه 

                                                 

 .ناب العشن , ماية عصا 251, ص  9, لسان العلب    ,فليويألا ( 4

 .7ر م ية األسورة الحجلات : من  ( 5

, قحوشددح ىن العظددشم  ,البععددة األ لددحقفسددشل الوددل,عمدداي الدد ين حنددو الفدد ال إسددماعشل نددن عمددل  ,انددن  ثشددل ( 6

 .148ص13  م(2010 -رـ 1431,  تبعالم ال ريا ض:)الليا 1 السش  محم   حخل ن ,   ىمصبف

 .6ر م ية األسورة التحليم : من  7)

ي  ععد  م ندن ععد   ت.م دام الودلان , ن دل , الجدامع أل ىندحممد  ندن حندو ععد  م محمد  ندن ح: ىالول ع ( 8

ص  21م ( ,    2006 -ردـ   1427) نشل ت : مؤسسة اللسالة ,  ى لخل , البععة األح  ىالمحسن التل 

95 . 

 .79ص3,  ى, األزرل251, ص  9ن العلب ,   لسا ,فليويألا ( 9

 . 121 ر م يةاألسورة  ه من  ( 10
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َمشدَلي فَوَدُ  َ َمُن حََ اَع حََمشَلي فَوَُ  حََ اَعنَي َ َمُن َعَصى حَ :  ث في الح ي(  11) . استعصي علشه   لم يبعه

 (12) َعَصانَي

( التي ق ل علي الفل ة ,  ذلك نخالع العصدا ى لهذا فإن العصشان مأخوذ من ماية )ع  ص  

 (13) علي التجمع.فهي مأخوذة من ماية ) ع   ص   ( التي ق ل 

 -ن :أو قد ظهر بذلك  -

فهدي قضدلب  سدالم  مدن  دماإل نهدا جماعدةحئدتالع  الاجتمداع  الن حصل العصا ردو اح:  لا أو

ذا فددل  إ ح فددالن عصددا المسددلمشنأدد :نشددوا ها يضددلب مددثال ل ددل فل ددة يوددالان حجتمدداع  مددا ال ددل  ال  مددث

ي ح يوال : انشدو  العصدا   ,جتماعهم  ائتالفهما حىجمعهم  لهذا  شل للخوار     أووا عصا المسلمشن 

 (14) .  ع الخالع

فهمدا نوشضدان ال يجتمعدان   -امتثال األمل  النهدى ى التي قعن -: حن العصشان ض  الباعة ثانيا          

فهمدا  إن  اندا نوشضدان  ى, حمدا فدي مدح غشلرمدا  مدنهم اإلمدام الشدلعاللسدول    في مح في مح م 

 فدددى   لسدددولهل  باعدددة   ال عدددشن رددديح لشدددال األمدددل  معصدددشة  إالحنهمدددا  ددد  يجتمعدددان عنددد ما ق دددون

ُسَلَم فَشَما حََمَب َ َ َلهَ الَسُمعا َ الَباَعةا َعلَى الُ الح يث:    َما لَُم ياُؤَمُل نََمُعَصشٍَة فَدإَذَا حاَمدَل نََمُعَصدشٍَة فَداَل  َمُلَل اُلما

 ( 15). َسُمَع َ اَل َ اَعةَ 

 العصيان في الصطالح:

صولششن  المح  شن ال يخل  عن المعني اللغوي فشبلوون األ العصشان في اصبالد الفوهال  

فدي إقشدان المدأمورات  ال دف عدن  االنوشداي عن المتناع ا تلكال ة لألمل  ص  ا,  المخالف العصشان علي

نده  مدا فدي الشدلع فشدلايحمل ألصل اللغة رو المخالفة لمبلح احالعصشان نحسب  : ال ال فوي ,المنهشات

  (16) .مل الت لشفي خاصةالمخالفة لأل

                                                 

, قدا  العدل م مدن  ىالحسدشن ى: السش  محمد  ملقضدى, الزنش  251نن منظور: الملجع السانح صا ( 11

  ,للثوافددده  الفندددون  االياب ىلمجلا الدددو ن :ا)ال ويددد 1 بدددام ,  جدددوارل الوددداموم , ت ععددد  المجشددد 

 ناب الوا   الشال فصل العشن المهمله مع الوا   الشال . 58ص 31(   م2001 -رـ 1422

 ,) مسدلم ند  ن ر دم   ى: محم  فؤاي , اللؤلؤ  الملجان فشمدا اقفدح علشده الشدشخان العخدار ىعع  العا  ( 12

 . 398ص 1204م ( م يث ر م  2007 -رـ  1428الوارلة : يار الح يث , سنة 

مداية ) ع  724( ص 1992) لعنان : م تعدة لعندان , سدنة 1   ,مبول ىغوع  م, معجم لع: ىالعستان ( 13

 .79ص3,الملجع السانح,دى,األزرلص   (

: مجمدع االمثدال ,  ى, اندو الفضدل المشد ان ى: امم  نن محم  نن اممد  ندن اندلارشم النشسدانور ىالمش ان ( 14

ص  1(    1955 -رددـ  1378يددة ) الوددارلة : م تعددة السددنة المحم   محددي الدد ين ععدد  الحمشدد  , ندد  ن ت  

 .250نن منظور: الملجع السانح ص,ا 1948ر م  364

 .398ص1205عع  العا ي, محم  فؤاي, اللؤلؤ  الملجان, الملجع السانح, م يث ر م(  15

, عدددالل الددد ين ععددد  ى,العدددزي 4973-4972ص 10الملجدددع السدددانح,  ,( موسدددوعة نضدددلة النعدددشم  16

, ضدع مواأدشه  ععد م محمدوي ىار عدن حصدول فخدل االسدالم العزي , شف األسدلىالعزيزنن حم  العخار

العل تى,محمد  عمدشم اإلمسدان  ,ص3م(  1997-ردـ 1418يار ال تدب العلمشدة, :)نشل ت 1محم  عمل,  

م( مددلع العددشن, 2003 -رددـ 1424)نشددل ت : يار ال تددب العلمشددة,  1المجد يى,معجم التعليفددات الفوهشددة, 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=13059#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=13059#docu
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  (17) .لشلعياملألامخالفة  يع   للعامث حن العصشان رو 

, فتشمل  ل حندواع المخالفات,سدوال  اند  مدن حفعدال الولدوب ا التعليفالفة جنا في رذفالمخ

 النشددة, حم مدددن حفعدددال الجدددوارد  اللسدددان  الوتدددل  السدددل ة  الغشعدددة  غشلرا, سدددوال  انددد  عم يدددة,حم 

عم ية,  حيا  ان مصد ررا, فدي الععدايات حم فدي المعدامالت حم فدي األخدال ,  سدوال ح اند  قتعلدح غشل

يجاب المسوولشة األخل ية  ال نشوية, نتوافل أل  ها إل  المخالفة سعب   , , حم نحح لأليمي  نحح  

 نتفال موانعها.ا,  

 شدد  فددي التعليددف, حخددل  األ املغشلالشددلعشة,  التددي فشهددا مخالفددة فهددو  ,الشددلعىحمددا األمل 

 حخددل   ددذلك  ددل  م,   السددنة,  ددأمل الوالدد ين األننددال نددال فل,   باعددة الحددا م فددي معصددشةحلل تدداب 

 مدن  دم حخدل  األمددل  ق دون قشدليعا لألمدة, ال   صد  منهدا حن  الشدلعشة الصدايرة عدن النعدي األ امدل

فددى  ائدد ا للجددش  ح , فددى   تدده المصددلحي,  رددو األمددل الصدداير مددن النعددي نصددفته  لددي حمددل المسددلمشن

المشة,  دأمله الصدحانة نالمسدشل الغز ات, ح  المتولى لمصلحة من المصالح العامة  الو تشة لألمة اإلس

  (18) . أمل الخايم نفتح العاب   ذلك حخل  األمل العايي الصاير منه,إلى ن ر,  ملاسة الجش , 

 ا :واصطالحا لغةا ثانيا : المدني  

مد ن يعندى ح ام,يودال:   : مد ن(, نسان لفدظ مشدتح مدن مداية )م  ي  نإللي اإنسعة  :المدني لغةا 

 منده الم يندة ,ردل الم نحخال  أ قم ن : قخلدح ند,ي ننارا  مصلراحم ن الم ائن   ام نه  منهح :نالم ان

 (19) .الم ينة ىقحذا إ م ن اللجل :

قمششدزا لده  ى منده البشدلان المد ن ىع دا العسد ل ى م ن :ىساسألا ى جال في المعجم العلن

لدي الم يندة  منده إ منسدوب :الجمدع مد نشون  ,لم نشدة  الخ مدة الم نشدةاالحشداة   ىعن البشلان العسد ل

 (20).رالي الم نشونألالس ان الم نشون  ا

 المدني اصطالحا : 

نه مفبور حي حنبععه  ىنسان م نإلافوشل حن  ,ستعماالت مختلفةاع ة  ىاستعمل مصبلح الم ن

نسان م نته من التغلب علي العوعات  سداع قه إل يعها م احاالرقوال  رذه الفبلة التي  حي علي التم ن

                                                                                                                                            

,)نشددددل ت: مؤسسددددة 2, ال لشددددات, ىال فددددو , 211لع المددددشم, ص حنظددددل: نفددددا الملجددددع,م ,148ص

         .     .41م( ص 1998-رـ 1419اللسالة,ناأل ن, 

يار   :)المنصدورة2, ت  عدامل الجدزار,  حندور العداز,  ىال ين حمم ,مجموعة الفتا  ى( انن قشمشة, قو 17

  تاب الو ر.162(,ص8-7)4م( 2001-رـ ,1421الوفال

يار :يار النفددائا: الوددارلة :  )األرين7سددلشمان ععدد  م, الواضددح فددي حصددول الفودده, ( األأددول, محمدد   18

م دام الشلعشة,رسدالة األ دله فدى حسالم على,العصشان  إ,  الشليف, 224م( ص2010-رـ 1431السالم:,

 .  5-4م ص 2012 -رـ 1433سالمشة غزة إلماجستشل فى الفوه الموارن  لشة الشليعة  الوانون, الجامعة ا

 .752م( ص  2014) نشل ت : يار المشل  ,  48عالم ,  األالمنج  في اللغة   ( 19

شف  اع اي مجموعة من  عدار ألساسي , قاألالمنظمة العلنشة للتلنشة  العلوم  الثوافة , المعجم العلني  ( 20

 . 1125اللغويشن )  ن ا : الر م , ن  ن سنة نشل ( , ص 
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 ىنمعندد ى موانددل للدد ين ىالمدد ن (21) ى.الملا دد ىعلددحمددن مددال الددي مددال متددي  صددل الددي  ىن يلقوددحفددي 

لدي الشدخغ غشدل إمشدث يشدشل  ,ى مواندل للعسد ل ىالمد ن ,  ىي غشدل ييندح ىي غشل الروقح ىالعلمان

نمعني  ى موانل للسشاس ىالم ن(22) .ى لعام عس ل ى منه لعام م ن (,الجش )المنتظم في  م ة  تالشة 

صدعح  ح ىا للسشاسدملايف   ىصعح الم نأستعمال رذا المصبلح في رذا المجال    قبور فا نإال ح لمحاي ا

 ىعلددى صددعح يبلددح المجتمددع المدد نفأ, خددلح ددم مدد و قبددور  ىرددو المجتمددع السشاسدد ىالمجتمددع المدد ن

 (23) .جتماعشة خالع ال  لةال اتصايية اال مجموعة من التلقشعات  الووانشن  المؤسسات 

 لب الثانيالمط

 (Civil disobedience)تعريف مصطلح العصيان المدنى 

قعد يت التعليفدات التدي اسدتخ م  لتعليدف العصدشان المد نى  ذلدك مسدب الهد ع مدن .  لو  

, فو  يستخ م العصشان الم نى ض  الوانون المخدالف مدن حجدل قع يلده ح  الغائده,   د  يسدتخ م  استخ امه

العصييان الميدنى  يد  - -يم ح  العزل  نشان ذلك علدى النحدو التدالى:ض  السلبة الحا مة من حجل التوو

 القوانين الجائرة

 يوجده  ي ون ر ع الوائمشن نالعصشان الم نى فى رذه الحالة قع يل الوانون الجدائل ح  إالغائده,

شدة التى حص رقه ح  للسلبة األعلى منها,  ذلدك نعد  اسدتنفاذ البدل  الوانون العصشان الم نى إلى السلبة

 .فى قحوشح رذا اله ع

    ي ون العصشان الم نى أامال  إذا  ان  المخالفة  قتعلح  نمصلحة عامة قدم االعتد ال علشهدا 

 فدلضلشدليعة اإلسدالمشة ح  امن السلبة مص رة الوانون المخالف,  مثل إص ار  وانشن قخالف حم ام 

عمدل جمداعى . يعلع نأنده مدح  جده ي ن فامشدة نبليوة األسعار رفع ح  النظام, من ظالمة ضلائب

 إنما عن  ليدح  أععى يووم على حسام عصشان السلبة الحا مة ح  قح يها من غشل لجول إلى العنف,

الوسائل السلمشة نوص  موا مة ح االعتلاض على  انون ح  لاريالى حنه ض  مصدلحة الشدعب  لدم قافلدح 

 (24) التلقشعات النظامشة فى الغائه ح قحويله  قع يله.

ي ون العصشان الم نى جزئش ا إذا قعلح األمل ناالعت ال على مصلحة خاصة لفوة ح  نعد      

فوات المجتمع, ح  االعت ال على مصلحة خاصة نا لشم من ا الشم ال  لة , مثل العصشان الم نى الذى  دام 

 نه حرالى نورسعش  عوب صد  ر م دم مح مدة جنايدات نورسدعش  ناإلعد ام لدعع  المتهمدشن فدى حمد او

                                                 

 553ص  8م    1971يار الف ل ,  :نشل ت 3,  20ع الولن  ج ي محم  فلي  , يائلة معار ( 21

, يراسدة  ىاالسدلائشل ىفدي الندزاع الفلسدبشن ى العسد لى محم  , م لوالت المد ن ىالصالمات , سام ( 22

 ىجامعددة ال ويدد  ) ال ويدد  : مجلددا النشددل العلمدد –منشددورة فددي مجلددة الشددليعة  ال راسددات االسددالمشة 

 م (2004 -رـ 1425

 . 344محم  الملجع السانح ص ى ت , سامالصالما ( 23

الشليف , محم  نن أدا ل , الحسدعة السشاسدشة  الف ليدة , ند  ن ر دم   ) المل دز العلندى لل راسدات   (24

 .150ص  م (2011 -رـ 1431االنسانشة 
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ستاي نورسعش ,  التدى  تدل خاللهدا األنليدال مدن محعدى  دلة الود م,    د  يتحدول العصدشان الجزئدى إلدى 

يوتصل نبا  العصدشان المد نى    عصشان م نى أامل فى مالة قضامن األمة مع قلك الفوات المظلومة.

 صدالماتناإل نالوشدام سدععه ز ال نمجدلي رذاالعصدشان رندا علدى عد م  اعدة الودانون المخدالف  ينتهدي

ا  ائما,  من  م يم ن قعليفه النظام نوي  لو المبلونة نه رف  علنى عن عم  إل اعة  انون ما. أن حيض 

(25) 

 العصيان المدنى  د الحكام والولة واألعوان

امتندداع جماعددة لهددم منعددة   ددوة عددن  اعددة اإلمددام لودد  عددلع الددعع  العصددشان المدد نى نأندده: 

  ( 26.)لسالدمتأ لشن من غشل استعمال العنف  ا

    ي ون ر ع العصشان الم نى قوويم السلبة الحا مة ح  متى عزل الحا م ح  نائعه  فى رذه 

ا اليصدلح لإلمامدة نعد ما  ا ح  جدائل  الحالة يم ن قعليفه نانه موا عة األمة لإلمدام إذا  دان فاسدوا مسدتهتل 

 ة  مشنوذ يج  نفسه منعوذا من حمته قو م  إلشه نالنصشحة ,  ل نه حنى  است عل فتوا ع من له نه حية عال

 (27) .فإَما اعت ل   إَما اعتزل

    يجمع قعليف العصدشان المد نى  دل األرد اع السدانوة فشعدلع عن ئدذ نأنده عمدل ح  سلسدلة 

حعمددال ي ددون الوشددام نهددا عمددد  اعلى سددعشل التحدد ى للسددلبات الم نشددة مدددن حجددل الوصددول إلددى رددد ع 

لغال الوانون المخدالف ح  قع يلده, ح  قودويم السدلبة ح  عدزل الحدا م, ( سوال  ان رذا اله ع ا28معلن.)

 ح  يسته ع مصلحة عامة للشعب  له ح  مصلحة خاصة نعع  فوات المجتمع. 

    ي تفى فشه نذ ل  لفدى العصدشان ي ن الدنغ علدى الهد ع مثدل قعليفده نأنده عد م الباعدة 

  (29) .أمور  فعل المنهى االمتثال لما يبلعه اإلمام ح  الحا م  ذلك نتلك الم

ح  حندده قمددلي نددشن نعدد  المددوا نشن المدد نششن ضدد  السددلبات الحا مددة   نشددة  اندد  ح محتلددة 

 (30). يشمل رؤالل حفلاي الجمهور  الموظفشن العمومشن

                                                 

 16م(   1999رـ , 1419الموسوعة ,  مؤسسة حعمال  :)اللياض 2( الموسوعة العلنشة العالمشة ,   25

  . 298عشن ص ملع ال

م تعددة : الوددارلة ) 1الصددالمات , سددامى محمدد  ,معجددم المصددبلحات السشاسددشة فددى قددلاو الفوهددال ,   (26

  .174رـ( ص 1427سالمى اإلالمعه  العالمى للف ل  ,الشل   ال  لشة 

ن سالم ,   خاصة نمصل ) يار الفل دان : االرياإل( انو فارم , محم  عع الواير , النظام السشاسى فى  27

  273م( ص1986 -رـ 1409, 

 123  ص –  ع و 4   الملجع السانح,ال شالي, موسوعة السشاسة , (28

لجندة الد فاع عدن  : لند ن ) 3( المسعلى , محم  نن ععد م ,  اعدة ا لدى االمدل مد  يرا   شويردا ,   29

   12م ( ص  2002رـ . 1423 ,الحوو  الشلعشة 

 .  998م( ص1980يار النهضة العلنشة, الوارلة: ) 4ي,  ( عبشة م, حمم , الواموم السشاس 30
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 يع   للعامث حن العصشان الم ني  سشلة من  سائل العصشان الجماعي السلمي يستخ مه حردل 

سدداب علددي الحددا م ح  نائعدده نددالمعل ع ح  التصدد ي لالعتدد ال الوا ددع علددي الحددل  العودد  ح  األمددة لالمت

 الشلعشة قحوشوا للمصلحة العامة.

  يظهددل ممددا قودد م حندده ينعغددى حال ي ددون ردد ع العصددشان المدد نى غشددل مشددل ع مثددل المبالعددة

 الحليدة ناسدم جنسدشا الشدواذ نحودو   المبالعدة الشدليعة, لوواعد   مواصد  مخدالف ندأمل ح  نمحدلم,

 رغعاقهم قحوشح ع م ح  نه, الوائمشن روى مخالفته لمجلي الشلعي امه ض  النظام استخ ح  لشخصشة,ا

 نه الوشام ملمة  في مشل عشته ع م في يختلف ال العصشان رذا فمثل غشلالمشل عة,

نحودو   للمبالعدة  دان المشل عة,سدوال ندالحوو  للمبالعدة يودوم الدذي المد ني حمدا العصدشان.

المعتد ى األمدة  مصدالح  قحوشح ألرلها الحوو   إعبال االجتماعشة الع الة نتحوشح مبالعةلل ح  سشاسشة,

 مشل عشته  رو ما سوع يعشنه العامث فى مشنه. في العلمال فو  اختلفعلشها, 

  علضدها, نبولهدا الدعالي يعدم الدذي  رو كلى شاملفى  ل األموال إما حن ي ون  العصشان 

 ال  لدة, علشهدا قشدلع التدي  الندوامي الجواندب  دل فدي فشودوم جمشعهدا,اال تصدايية  الوباعدات  يشمل

المبالعدة   لدشا الوائم النظام ز ال العصشان رذا موص   ي ون الوائم, النظام في الشلل التام على فشعمل

 مدن الوباعدات  باع في ح  , العالي من جزل في ي ون الذي  رو خاص جزئيح  , مح  ية نإصالمات

 نتع يل للمبالعة ح  ي ن غشلرا, المل عات قلخشغ ح  المال, ح  ال هلنال, خ مات باعنو يتعلح  أن ,

 نهدذه نالوشدام  ينتهدي الجواندب مدن جاندب فدي اإلصدالد العصدشان ردذا مثدل  غايدة محد ية,  دوانشن

 اإلصالمات.

        - -, استعع ت حنواع حخلي منها علي سعشل المثال: إذا  صف العصشان نالم ني

دحن رو نوع من  الديني: العصيان ا علدى واع العصشان ياخدل ال نشسدة يودوم نده ال هندة اعتلاض 

فددى العانددا , ععددل التدداريض  ددام نعدد  ال هنددة نالعصددشان  التمددلي علددى التوالشدد   ة ضدداع ال نشسددة ممثلددح

 الوواع  التى قسدشل علشهدا ال نشسدة   مدن حأدهل ردؤالل الودا مدارقن لدو ل األلمدانى الدذى  دام فدى عدام 

م نعصدددشان ح امدددل العاندددا فدددى ال نشسدددة ال ا ول شدددة فدددي ر مدددا  ممدددا حيى الدددى ظهدددور المدددذرب 1517

 (31)العل قستانتى.

يشددمل رددذا العصددشان االضددلاب عددن العمل, مددا يشددمل مخالفددة الوددانون  -: العصيييان الدار  

, ما يشمل  ينى نشل  أللى الموظف اإعلى أل  الولار الصاير من الم يل احمل أل االمتناع عن قنفشذ ا

مخالفة الوانون نتلوى اللأى  التز يل  ع م الوشام على خ مدة المدوا نشن علدى الوجده الالئدح  نالجملدة 

                                                 

نعمددة, يددونا ععددام, مل ددة اإلصددالد الدد يني فددي فلنسا,يراسددة منشددورة نمجلددة نانددل لل راسددات  ( 31

مو دددع الجزيدددلة, مودددال نعندددوان العاندددا يحدددذر مدددن العصدددشان الددد يني فدددي  حنظدددل:.175ص4اإلنسدددانشة, 

 www.aljazeera.netم2012 12 14ال نشسة,نتاريض
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  االمتنداع عدن حالعامدل ندالتخلف  هنسدانى يودوم مدن خاللدإيشمل جمشع المخالفات االياريدة  ردو سدلوك 

  حفدددلاي أللدددى مسدددتوى ا انددد  عحالعمدددل الدددوظشفى ح  عددد م قأييتهدددا  عودددا للدددوائح  الودددوانشن سدددوال 

 ( 32الجماعات.)

 رو يتسع لششمل جمشع المؤسسات التى قعنى نعملشة قلنشة  قنشوة  قعلشم   العصيان التربو :

النشأ  االسلة  العائلة  الم رسة  رو سلوك يلف  فشه الشخغ االنوشاي لمن  جع  علشه  اعته  رذا 

م   المعلدم ألب     ااألمنه لمن  جع   اعته   د امل المبلونة ألرو لب العصشان فهو يتمثل فى قلك ا

 (33 المعلمة  الم يل نالم رسة  غشلرم.)

 - يتخذ العصشان المسلح ع ة صور منها:  :العصيان المسلح

,قمدلي الموسوعة العلنشة المشسلة  رو مسب قعليف: العصشان العس لى:  الصورة األولى -

ن يتخدذ حعلدي ظهدل السدفن التجاريدة  ردذاالتملي إمدا  االفلاي في الووات المسدلحة ح  عصدشان المالمدشن

لدي صدفوع العد  ,  مدا حنده يعد  مدن حأدنع الجدلائم إأ ل رف  اال امل ح  الثورة الحاية ح  االنضدمام 

 مددن جددلائم العصددشان فددي  ددانون (  34).عودداب رزيمددة عسدد ليةحفددي  يحدد و ضدد  الوددانون العسدد لي, 

(,  جليمدة 152جليمة ع م  اعدة اال امدل عمد  ا)م م1966لسنة 25االم ام العس لية المصلي ر م 

 فدي العسد لي عدن المد ني العصدشان  يختلدف(35).(153(, التلاخي في  اعة األ امل)م151التملي)م

 .نحال السالد إلى اللجول فشه يتم ال الم ني العصشان :األ ل:حملين

 الجدش , مدن اعتعاررمن ال  نشن موا ناعتعاررم الجنوي فشه يشارك    الم ني العصشان :الثاني

 (36) .فشه  ايقهم ح امل الجن  عصى  لو م نشا يعوى حنه غشل

 ,ا لتعليف معجم المصبلحات السشاسشة في قلاو الفوهدال فو    رى  الحرابة: :الصورة الثانية

ا إذا حخذ ماله  قل ده ندال أدو,   د  مدلب مالده حي سدلعه,  المحدارب ردو:  دا ع من ملنه يحلنه ملن  

تار المخشف للبليح الموا م لمن يعلز له ألخذ مال المسلم ح  غشله من المعصومشن  ذمي البليح المخ

نن عان ين نالسل ة ال علي, نإعتعار حن ضلررا يعم عامة المسلمشن مشدث يوبدع إ لهذا سمارا , معار 

البليح نز ال األمن نخالع السل ة الصغلي فإن ضلررا خاص نالمسل   منه,  لود  إعتداي الفوهدال 

                                                 

( الشليف, اسالم على, العصشان  ا له في االم ام الشدلعشة, رسدالة ماجسدتشل فدي الفوده المودارن  لشدة  32

 .5م ص 2012-رـ 1433الشليعة  الوانون الجامعة االسالمشة غزة 

 .4, الملجع السانح,صالشليف, اسالم على (33

 -رددـ 1416ر  الجشددل: نشددل ت الموسددوعة العلنشددة المشسددلة , محمدد  أددفشح غعليددال, ندد  ن ر ددم  ) يا( 34

 1217ص 2م( 1995

عجشلة, عاصم امم ,  اعة اللؤسال  م  يرا في الوظشفة العامدة, ند  ن ر دم  ,) الودارلة: يار عدالم  (35

 304ال تب, ي ن سنة للنشل(ص

م سل, مسن إنلارشم مسن, العصدشان المد ني, يراسدة موارندة فدي الفوده اإلسدالمي, رسدالة ي تدوراة,  ( 36

 . 14م ص2014راسات العلشا, الجامعة األرينشة, لشة ال 
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علددي قسددمشتها نوبددع البليددح نسددعب إ ال دده علددي العشددلان الددذين إعتدداي ا علددي النهددب  الغددارة   بددع 

 ها فهي فعل الحلانة,  المحارب,  المحارب علشه, النشة ) الوص  الجنائي(.نحما عن حر ا (37)البليح.

خدارجون عدن   على التحوشدح ردم ائفة خلج  على اإلمام نشو ة  لشا لهم قأ يل , رؤالل 

 يجب على اإلمام حن يواقلهم ,  م مهم في الودلآن : يودام علدشهم مد  الحلاندة  ذلدك فدي  ولده  ,شليعةال

 حَ ُ  ياَصدلَعاوا حَ ُ  ياوَتَلادوا حَنُ  فََسداي ا اأُلَُرَض  فَدي َ يَُسدعَُونَ  َ َرسادولَها  َّللَاَ  ياَحاَرناونَ  الََذينَ  َجَزالا  إَنََماعز  جل : 

مُ  حَُيَ يَهمُ  قاوََبعَ  لاها مُ  ذََلكَ  اأُلَُرَض  َمنَ  ياُنفَُوا حَ ُ  َخاَلعٍ  َمنُ  َ حَُرجا دمُ  الد نُنشَا فَدي َخُزي   لَها  َعدذَاب   اآُلََخدَلةَ  فَدي َ لَها

  (38).  َعَظشم  

 : الخل   على الح امالصورة الثالثة

على اإلمدام نشدو ة نتأ يدل غشدل سدائه , فهدؤالل يعتعدل ن خدارجشن    ائفة خلجالخوار    

الشليعة , مثل مانعي الز داة  مثدل الخدوار  , صدحشح حن مدانعي الز داة خلجدوا علدى الصد يح ,  عن

 ل ن في الحوشودة ردم خدارجون عدن الشدليعة ا ألن السدعب فدي خدل جهم علدى الصد يح امتنداعهم عدن 

االلتزام نشدليعة الز داة ,  اإلمدام مدارم علدى الشدليعة , فدإذا خلجدوا عدن االلتدزام نشدليعة الز داة , 

 (39)يجب على اإلمام حن يواقلهم ,  الخوار   اقلهم علي ا ألنهم خلجوا عن قحليم ال م الحلام . 

 رم جماعة خلجوا على اإلمام نتأ يل سائه ,  التأ يدل السدائه لدشا  الصورة الرابعة: البغاة 

غ معندداه حندده قأ يددل صددحشح, ل ددن موعددول يعددذر فشدده المخددالف , مددن جهددة حندده منبلددح فشدده مددن فهددم الددن

فهي فوة مسلمة لها  وة, قخدل  لتغششدل الحدا م   قعظشمه  قبعشوه , فأخبأ  صار في   تال مع مخالفشه,

 ( 40) المسلم.

فالصددواب حن الخددوار   مددانعي الز دداة ,  سددعب ريقهددم عدد م التددزامهم نتحددليم الدد م الحددلام , 

تلهم  اعتعدلرم  ائفدة ممتنعدة , مشنما  دال لهدم علدي : سدلموا  اقدل ععد  م , فودالوا :  لندا  تلده , فهندا  د

 فلد نوتلهم ,  حجهز على جليحهم ,  استأصلهم , نخالع العغاة الدذين خلجدوا علشده فدي صدفشن , ح  

فددي الجمددل , فهددؤالل خلجددوا نتأ يددل سددائه فهددم مسددلمون ,  إن حخبددأ ا ال يعدداملون معاملددة ح لوددك , ال 

 (41) ال قوسم حموالهم . يجهز على جليحهم  ال يتعع م نلرم  ال قسعى نساؤرم , 

                                                 

 .88-87الصالمات , سامى محم  ,معجم المصبلحات, الملجع السانح,  (37

األردد ل, ععدد م نددن فشصددل, مفهددوم الخددل   علددى  لددي األمددل, نحددث مودد م لمددؤقمل حم ددام  النددوازل  (38

. 6م , ص 2012مددايو 24-23 -رددـ 1433رجددب 3-2السشاسددشة المنعودد  فددي ال  مددة نوبددل فددي الفتددلة مددن 

 .33 األية من سورة المائ ة: اآلية ر م

, البعبعائي, محم  ندن السدش  ععد  الدلاز  ندن السدش  7األر ل, عع م نن فشصل, الملجع السانح, ص (39

إنلارشم, حم ام  تال حرل العغي, يراسة فوهشة موارندة, نحدث منشدور نمجلدة  لشدة الشدليعة  الودانون نبنبدا, 

 .470م, ص 2005 -رـ 1426ل ن, الجزل األ ل, الع ي العش

, ال سدو ي, 469, البعبعدائي, الملجدع السدانح, 8األر ل, ععد م ندن فشصدل, الملجدع السدانح , ص  (40

عع  م محم  مصبفى عبشة, الخل   على  لي األمل في الفوه اإلسدالمي, رسدالة ي تدوراه  لشدة الحودو , 

  .   41صم , 2002 -رـ 1423جامعة الز ازيح, 

  .  9األر ل, عع م نن فشصل, الملجع السانح , ص (41
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خل   حرل الحح لو خلجوا نالسشف عن  قوفل الشل   , رؤالل رم الدذين حأدار إلدشهم حما عن 

َ َسدلََم   ََصلَى َّللَاا َعلَُشده  َاَل يََعانَا النَعَين :   الالنعي ) صلى م علشه  سلم ( في م يث ععاية نن الصام  

َ حَ َدَلة   حَُن نَايَعَنَا َعلَى الَسُمعَ َ الَباَعَة فَي َمُنَشَبنَا َ َمُ َلَرنَدا َ عاُسدَلنَا َ ياُسدَلنَا ذَ َعلَُشنَافَعَايَُعنَاها  َاَل فَشَما حَخَ 

ا َعُن َ اُم َمُن َّللَاَ فَشَه ناُلَران   ا نََوام   (42)َعلَُشنَا َ حَُن اَل نانَاَزَع اأُلَُمَل حَُرلَها إَاَل حَُن قََلُ ا  اُفل 

لاد , متى لو لم ي فل الحدا م , ل دن رنداك  جوي ال فل العواد الصا : ا جعل لجواز الخل  فهن

 فددل معلددن مثددل قجددويز المددذارب اإللحاييددة  مليددة األييددان ح  مليددة اآلرال  لددو  اندد  مخالفددة للشددلع 

علشده  سدلم   ال ين , قونشن ذلك  قجويزه ,  قجويز  استحالل اللنا مثال  الذي حأار إلشه النعي صلى م 

 (43)رو خل   حرل الحح ,  رو خل   ألعي 

 الثورة -2

عمال العنف يتخذ صورة نضال مسلح يووم نه جاندب مدن الشدعب فدى  جده م دومتهم حالثورة عمل من 

خل جا على  وانشنها مما يعل ل ممارستها لسشايقها ,  الثورة  ضع  انونى يعتعدل  سدب ندشن االنودالب 

ة  الحلب االرلشدة مدن نامشدة اخدلى ,  فدى الحالدة اال لدى يودوم نداالنوالب  العصشان  التملي من نامش

ما الثورة فشووم نها  باع من حوات الشعب , على  إ اره ح  الجش      قنتهى حلفشف من رجال الح ومة 

 لدشم ال  لدة قلغدب مدن الدتخلغ مدن إ  موا عدة مدن حمشدان  عودة أدععشة األالشعب يمثدل فدى  ثشدل مدن 

صدعح   دوات حذا امتد  ردذا النضدال المسدلح  اقسدع مد اه متدى إعدة للح ومدة الشدلعشة ,  الوالل  البا

 (44البلفشن مت افوتن نوعا ما قحول  الثورة الى ما يعلع نالحلب االرلشة .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .  258, ص7056 -7055د ر م  4العخاري, صحشح العخاري,    (42

  .  10األر ل, عع م نن فشصل, الملجع السانح , ص (43

 .436( عبشة م, حمم , الواموم السشاسي ص  44
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 المبحث الثاني

 مقاصد التشريع وأثرها في الوليات العامة

علح ق إلوال الضولعلى مواص  التشليع العامة,  ما التشليع,   يتنا ل رذا المعحث نشان مفهوم مواص

ا  ,  ذلك في المبالب الثال ة التالشة:منها نالواليات العامة خصوص 

 المطلب األول

 تعريف مقاصد التشريع

: مقاصد التشريع لغةا  : مواص  التشليع مصبلح مل ب من  لمتشنا مواص   قشليع, حمدا أولا

 األم حي الوجهة,  استوامة البليح,  الع ل,  موضع الوصد ,  عد م االعتماي األ لى: فتعني في اللغة 

حمدا الثانشدة فهدي مصد ر مدن الفعدل أدلع  لده معداٍن متعد ية فدي اللغدة,  منهدا: جعدل األمدل  (45)االفلا 

 علدي ذلدك  مشل ع ا مسنون ا,  م  البليدح  قمهشد ه,  قندا ل المدال ندالفم,  سدن حم دام الد ين  نشانهدا, 

العشددان  االظهددار,  أددلع: حظهددل الحددح   مددع العا ددل,  الشددارع رو:البليددح الددي  ي ددون التشددليع رددو

  (46).الموص 

ا لودد  قعدداري العددامثون المعاصددل ن فددي  ضددع قعليفددات  :ثانياييا: مقاصييد التشييريع اصييطالحا

 ذلدك ألن  -مد   عشدل ىلدإللمواص   التي  إن قغايلت في نعد  االلفداظ إال حنهدا إقفود  فدي المضدمون 

  من رذه التعليفات:  -ن العلمال لم يو موا قعليف ا اصبالمش ا مح ي ا لهذه المواص المتو مشن م

نن عاأور فععد  حن  سدم المواصد  إلدى  سدمشن مواصد  عامدة اقعليف الششض محم  البارل  -1

 مواص  خاصة, علع المواص  العامة  نووله : مواص  التشليع العامة ري المعداني  الح دم الملحوظدة 

جمشع حموال التشليع ح  معظمها , نحشث ال قختغ مالمظتها ندال ون فدي ندوع خداص مدن للشارع في 

                                                 

ع ندداب ال ال,الهشوددة المصددلية العامددة لل تدداب, فصددل الوددا325-324ص1( حنظددل: الودداموم المحددشب,  45

,انن فدارم, 765, المعجم الوسشب, الملجع السانح, ص632المنج  في اللغة  األعالم,الملجع السانح,ص

 ,ناب ال ال فصل الواع,525-524ص2, الصحاد, 95ص5الملجع السانح,  

, ناب العشن فصل الششن, الجورلي, الصحاد, 524,ال فوي, ال لشات,ص133( الجلجاني,المفليات, 46

, انن فدارم, 267,260ص21, الزنش ي, قا  العل م,ناب العشن فصل الششن مع العشن, 1236ص 3 

,جعددددل, محمدددد  مسددددن مسددددن, المعجددددم 262ص3موددددايشا اللغددددة, ندددداب الشددددشن  الددددلال  مددددا يثلثهمددددا, 

 348ص25انن عاأور,التحليل  التنويل, ,154ص19الول عي, ,1131االأتوا ي,ص
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 م نشن انن عاأور في  سم آخل من  تانه المواص  الشلعشة الخاصة  نشن حنهدا :  (47حم ام الشليعة. )

ال شفشدات الموصدوية للشددارع لتحوشدح مواصد  النددام النافعدة, ح  لحفدظ مصددالحهم العامدة فدي قصددلفاقهم 

 ( 48اصة. )الخ

الغايدة منهدا  األسدلار التدي  ضدعها  علع الشدشض عدالل الفاسدى مواصد  الشدليعة نأنهدا:  -2

 (49. )الشارع عن   ل م م من حم امها

علفها األستاذ يوسف مام  العالم نووله:  ردي المصدالح التدي قعدوي إلدى الععداي فدي ينشدارم  -3

 (50)"عن  ليح يفع المضار  حخلارم, سوال ح ان قحصشلها عن  ليح جلب المنافع ح 

 علفهددا مصددبفى نددن  لامددة م مخدد  م نوولدده: المصددالح التددى  صدد را الشددارع نتشددليع  -4

 (51األم ام. )

من  غشلرا  إن اختلف  في ععاراقها, ل نها ق اي ق ون متفوة في مضمونها, ليفات   رذه التع

ن الشدارع الح دشم لدم يشددلع ح  جدوي غايدات ح  حردد اع ح  م دم ح  معداني مدن  رال التشددليع, حي مشدث

األم ام ععثا , نل حراي من  رال األم ام حر افا   غايات, رذه األر اع التي حرايرا   لعها ري ما قسمى 

  .العاجلة  األجلة مصلحة الععايقحوشح غاية رذه المواص  ,  ما حن المواص 

 العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي: 

المعندى اللغدوي  المعندى االصدبالمي مدن الوجدوه اللغويدة الثال دة لمعندى  قظهل المناسعة نشن

الوصدد ا فددإن مواصدد  الشددليعة رددي: مددا  لعتدده الشددليعة  أددلع  لتحوشودده حم امهددا المسددتوشمة المعت لددة 

 (52) المتوازنة.

 

 

 

 

 

                                                 

)الوددارلة: يار السددالم, قددونا: يار  4عاأددور, محمدد  البددارل, مواصدد  الشددليعة اإلسددالمشة,  انددن  ( 47

 .55م( ص2009 -رـ 1430سحنون, 

 .163انن عاأور, الملجع السانح,ص ( 48

) الودارلة: يار  1  مواص  الشدليعة اإلسدالمشة  م ارمهدا, ت. ي  إسدماعشل الحسدنى,الفاسى, عالل,  ( 49

 . 111م( ص2011 -رـ 1432السالم, 

) الليدداض : الدد ار العالمشددة لل تدداب  2العددالم, يوسددف مامدد , المواصدد  العامددة للشددليعة اإلسددالمشة,   ( 50

 . 79م( ص1994 -رـ 1415اإلسالمى, 

) الليداض: يار اأدعشلشا,  1مخ  م, مصبفى نن  لامة م,  واع  الوسائل فى الشليعة اإلسدالمشة,   ( 51

 .34م( ص1999 -رـ 1420

  .منشور علي مو ع جامعة الملك عع  العزيز نعنوان التشليع االسالمي  خصائصهنحث 52)
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 المطلب الثاني

 المقاصد العامة للتشريع اإلسالمي

ل  نواه فوب,  إنمدا ردو  عدل ذلدك  نعد ه َم دم  مصدالح لشا مجلي ح امإن التشليع اإلسالمى 

 . غايات  مواص  قتحوح نها سعاية الفلي  المجتمع  األمة  اإلنسانشة جمعال

إن رعايددة مصددالح النددام عامددة ,  قحوشددح مصددالح الععدداي خاصددة  فددى العاجددل  األجددل نجلددب 

يحودح , نمدا جشلتهم  قحسدشنشاقهمالمصلحة لهم  يرل المفس ة عنهم,  ذلك ن فالة ضل رياقهم  قوفشل ما

ى,   بدب التشدليع اإلسدالمي حعظم مواصد  اإلسدالم ندل ردو الموصد  األساسد , منسعايقهم في ال ارين

ُمَساَن َ إَيتَداَل َذي اُلواُلنَدى (  ال قعالى:53),  حصله الذى ال متحوٍل عنه لا نَاُلعَُ َل َ اإُلَ َ يَُنَهدى  إََن َّللَاَ يَأُما

ُنَ َل َ اُلعَُغيَ يََعظا اُم لَعَلَ اُم قَذََ لا نَ    (54)َعَن اُلفَُحَشاَل َ اُلما

ان  في  تداب لمنهج التشليعي الثرذا رو ا من يستولئ نصوص الشليعة  حم امها يتعشن حن 

 .م ال ليم  سنة النعي صلى م علشه  سلم

  أنواع المصالح
االنااو لناا ام احمصااوح  احتاا  يعناا  ض ااو اق ااهم  يوااوسا  و م ومع ااو اهاااة لناا ام: احضااةل ا   ا لحفظا

    لذ  تعل نقوصل  ونة ح تمة أ اق هن .لاح وا و   لاحت   ن و 
لذا : ن ة بوحم ومظة   ا  احضاةل  و  احخما   : لحل او ب احمة عة اق هأوال: الضرورات

  حاااو  احماااوقث : حااال اتفقاااب األناااة...   ااا  لا احماااة عة لضاااعب احااالسا  لاحااانف   لاحعقاااب  لاحن اااب  لاحماااو 
  ل  مااات  نااال األناااة احااالسا  لاحااانف   احعقاااب  لاحن اااب  لاحماااو ح م ومظاااة   ااا  احضاااةل  و  احخمااا : لذااا : 
صاااب نعااا ا يمتاااوز ضةا   اااو  ح ااات ضاااب ُ  ماااب لا  ل   ااا ل حناااو لوحضاااةل    لحاااد ساثاااب حناااو ذحاااك ضااالح ب نعااا 

 الموصدوي نهدا  مدا  دال الشدا عى: مدا  (55نهمنت و ح مة عة بموم  ة لسحة   تن صاة ما  باوَ لاحال. )

                                                 

الخفشددف, علددى, حرددم حسددا التشددليع اإلسددالمى, نحددث ضددمن  تدداب: االجتهدداي  التج يدد  فددى التشددليع  ( 53

اإلسددالمى,  تدداب ال  لددة التونسددشة للتلنشددة الوومشددة ) التلنشددة اإلسددالمشة لوسددم الع الوريددا( قددألشف لجنددة مددن 

 نتصلع. 34األساقذة, ن  ن ر م   ) قونا: ال ار التونسشة للنشل, ن  ن سنة للنشل( ص

 .90اآلية ر مالنحل, من  سورة ( 54

 .38ص 1الشا عى,الموافوات,    ( 55

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=974&idto=974&bk_no=49&ID=992#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=974&idto=974&bk_no=49&ID=992#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=974&idto=974&bk_no=49&ID=992#docu
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الن  منها في  شام مصالح ال ين  ال نشا, نحشث إذا فود ت لدم قجدل مصدالح الد نشا علدى اسدتوامة, ندل علدى 

 (56 في األخلى فوت النجاة,  النعشم,  اللجوع نالخسلان المعشن. ) فساي  قهار   فوت مشاة,

موحالسا نصاا  ة ضاةل  ة ح نااوفي ألنات ساانظد  هحاة اقن ااوا ضة ات  ل هحااة   :حفظ  الظظد ن -1
ك تعااالس  ل اااوصب حفااان احااالسا ناااا اوناااة اح اااا س  بوحم ومظاااة   ااا  ناااويق د اقن اااوا به  ااات لنوتمعااات  لحااا ح

ل كونت ل اثب س وصمت  نا احعمب بت  لاح  د بات  لاحال     ح ات  لاحو اوس ناا لا ات. لناا اوناة احعالم  لذحاك 
 (57)احمثتلم  لاألنة بوحمعةلف  لاحن    ا احمن ة. ل ضل م احف وس اح احأ    ت   كعق  ة احمةتل  

بمااة  ة  اقن ااوا لح اانف  ل ااوصب ح فظ ااو نااا اونااة اح ااا س:  حونااة لصااب :لظظنف حفظظ  ا -2
احتنو ااب  لحفاان بقوصاات بعاال  ةلااات نااا احعاالم  حاا  اح ااا س نااا ا ااة احمهلااب لاحممااَة  لذحااك نااو ي فظاات نااا 

لناااو ناااا اوناااة احعااالم  اماااو ا: ل  ااا ا اح فااان: (58).سا اااب لاحم اااث  لاحم ااا ا  لذحاااك ناااو ي فظااات ناااا  اااو  
بمقولنااااة األنااااةاض اح ااااو  ة  ل ضت ااااة د ا  تاااالام   اااا  األنفاااا  لاأل ضااااوم  للاااااَ  احقصااااوص  لت ااااة د 

 (59) .ا نت و   لتعة د احنف  ح  هك  لاحضَة     لسل  حطوم احطة ي  لتمة أ احة ص

لذنااوك احعلسااال نااا اح  ااوصب احمااة  ة للصاا  ض اااو احمااو م ح  فااو    اا  ذااا ا حفظظ  العقظظ : -3
احمقصاال نااا اونااة اح ااا س   نن ااو   اا   ااث ب احماااو    اح صااة: حفظاات بوحتة  ااة لاحتع اا د   لاح اار   اا  

هنااب  مااوهلل  زلاااب ل طاا  احعقااب لذم ااة بوح ااة ماا  ك ناات ل اا  ةا  حاا  احتهنااب ماا  آيااو     احنظااة لاحتف  ااة لاحت
لل اا  احعثااة  نن ااو  لماا  اح صاا    حاا  احمصااوح  احنومعااة  لاح اا   نااا احمفو اال  للنااو احتاا  ماا  اونااة احعاالم 

ة  كوح اا ة لتمااة أ حاال احخمااة  لت ااة د احنث اا  ل ااوصة احم اا ةا   لت ااة د نع حااو  احعقااب احف ة ااة لاحمعن  اا
 (60)لاحمع ذ  لاح  ونة لاح فة لاحمةك. 

ح تنو اااب   اااةم اق اااهم ح فااان ذااا ا احمقصااال ناااا نقوصااال احماااة عة احااازلا حفظظظ  النسظظظ :  -4
لح فااان احن اااب ل اااوصب ناااا  (61)لاحت احاال  لشنماااوم األ اااةاحت  تقااا م احعهحاااة ضااا ا لمةاسذاااو   ااا  احمااا س  لاحةحماااة  

نا اونة اح ا س كتمة أ احتنو ب  لاحف اص احطثا  حثاب احازلا   اونة اح ا س  لنا اونة احعلم  مهنو احت 
لاحتطع د لغ ةذو  للنو احت  نا اونة احعلم  ضت ة د احزنو لل ثوبت ناب ا تهط احةااو  بوحن اوم  لاحخ ا   غ اة 

                                                 

 .18 -17ص 2الشا عى, الموافوات,   ( 56

وشدداقي, , ال188,  حنظددل:  الشددوني, الملجددع السددانح, ص347ص 4حنظددل: الشددا عي, الموافوددات,   ( 57

 . 271ص 1مواص  الشليعة عن  اإلمام مالك, الملجع السانح,  

 .347ص 4الشا عى, الموافوات,   ( 58

 .89انن عاأور, مواص  الشليعة, ص : حنظل ( 59

, انددن عاأددور, مواصدد  19ص 2. الشددا عي, الموافوددات, 228-227الشددوني, الملجددع السددانح, ص ( 60

 ) نتصلع( .89الشليعة اإلسالمشة, ص

مهددددلان, محمددددوي نددددالل, مواصدددد  الشددددليعة اإلسددددالمشة, نحددددث منشددددور فددددي موسددددوعة التشددددليع  ( 61

.) 622م , ص2006 -ردددـ 1427اإلسالمي,الصدددايرة عدددن المجلدددا األعلدددى للشووناإلسدددالمشة, الودددارلة, 

 نتصلع(
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احمااة  ة  لاقااهب احثصااة  لاضاالام احز نااة ح  ااة احم ااو م  ل  حونااة حاال    لت ااة د اح اا اط  للاحقاا ف   ل ت ااة د 
  (62)اقا وض لح  كوا حثب نفخ احةلح م  احون ا  نوحد ي ا ذنوك  طة ن قي     ح و  األم. 

لاحماااةاس ب فاان احمااو  ذاا  حفاان لنااا ا  األنااة نااا اقتااهف  لناااا    مقصظظد حفظظ  المظظا : -5
لح فان  (63.)  لسل  غ ة األنة ضللا   ض  لحفن لازام احمو  احمعتثة   اا احت اا ضاللا  ا ضاحخةل   ح

 احمااو  ل ااوصب نااا اونااة اح ااا س  لل ااةع نااا اونااة احعاالم  مهنااو احتاا  نااا اونااة اح ااا س   مقاال للاااة  
 ث ونت لتعوح  اح ع  لاحعمب حت ص  ت بوحطةب احماة  ة  كوحمعاونه  احماة  ة احتا  ت فاب اح صا      ات  
لشح ااوم احماا ا   لا صااط وس ماا  احثااة لاحث ااة  لنااو احتاا  نااا اونااة احعاالم  كت ااة د ا  تاالام    اات  لت ااة د 

 (64) لاق  وس     و.  ضو تت  لشيووَ احضموا  لنعوحثة اح و ب  لحل احم و  ة  لت ا ي احلس ا 
لاحمقوصل اح وا ة ت   احمقوصل احضةل  ة  متهت  م  احمةتثاة احاون اة  ثانيا: المقاصد الحاجية:

لذاا  نفتقااة  ح  ااو نااا ح اار احت  ااعة  ل مااأ احضاا ي احماااس  ماا  اح وحااة  حاا  اح ااة  لاحممااقة احهحقااة بفاا   
ح ااة  لاحممااقة  لح ااا   سث اال نث اال احف ااوس ا –  اا  احوم ااة  –احمط ااَ   مااإذا حااد تااةامَّ س ااب   اا  احم  فاا ا 

 (65).احعوس  احمت حأ م  احمصوح  احعونة
لاحمقص س بوحمقوصل اح وا ة ذ  نو ت تو  األنة  ح ت  حتناوم نصاوح  و  لانتظاوم لن  ذاو   ا  

  ب  اار حاا   نةا وتاات حمااو م اال احنظااوم  لح ناات كااوا   اا  حوحااة غ ااة ننتظمااة م اا حك كااوا   سث اال لااات ح ااا
  لتواااااة  اح وا اااااو  مااااا  احعثاااااوسا  لاحعاااااوسا  لاحمعاااااونه  لاحونوياااااو    ااااا  ناااااو لاااااال نةتثاااااة احضاااااةل   

 (66احضةل  و  نا حفن اح   و  احخم . )  م
مثوحن ثة ح فن احالسا ما  اح وا او   م ظ اة ما  احتا مد لاحقصاة لاحوماأ  لما  احصا م باوحفطة 
م  اح فة لاحمةض  ل وحن اثة ح فان احانف  يظ اة ما  احة صاة ح مضاطة ما  للاب احم تاة  ل اة  ة احم ا او  

لاح  ااا ة لاحو وحاااة  حتاااة  ص مااا  اح اااة اماااو  يظ ااة مااا  بوحزكااو   لشبوحاااة احطاااهب لاحخ اااأي ل وحن اااثة ح فااان اح
لاح اا د لاحعةايااو لاحقااةض لاحماافعة  ل وحن ااثة ح عقااب يظ ااة  مااأ اح ااة   ااا احم ااة   ل  اا  احخاا ف   اا  احاانف  

 (67.) نل احو م لاحعطش لاحمةض

                                                 

الجن ي, سمشح عع  الوراب, حرمشة المواص  في الشليعة اإلسالمشة,  ح لردا فدي فهدم الدنغ  اسدتنعا   ( 62

,  مهدلان, محمدوي نددالل, 242م( ص2008 -ردـ 1429) نشدل ت: مؤسسدة اللسدالة ناأدل ن, 1الح دم,  

 ) نتصلع(  مانع را.622الملجع  السانح ص

 .89انن عاأور, مواص  الشليعة اإلسالمشة, ص ( 63

)  .187, علددي, محمدد  ععدد  العددا ي محمدد , الملجددع السددانح, ص275الشددوني, الملجددع السددانح, ص ( 64

 نتصلع(

 .21ص2 الموافوات الشا عي,  ( 65

 .21ص2 الموافوات ,  الشا عي, 91انن عاأور, مواص الشليعة, ص ( 66

 .25 4الموافوات  ( 67
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ل  اا  ذحاااك  مت ق ااي احمقوصااال اح وا ااة ح ماااة عة اق اااهن ة ستةتااة    ااات:  مااأ  اح اااة   لح اااة 
 (  68احت وح ا  لاحتخف ا  ا احم  ف ا. )

لذاا  نااو   سةاااأ  حاا  ضااةل   ل   حاا  حواااة  لح ااا يقااأ ن حااأ ثالثظظا : المقاصظظد التحسظظينية:
(لح اب ذا  تقة اة 69. )احعاوسا  لاحمعاونه احت   ا لاحتز  ا لاحت  ا ة ح مزاياو   ل  وياة لح اا احمناوذي ما  

 (70. )احنوف     ن و م األ هب  لن و ا احم د
لح اااب ذااا : األ ااا  بماااو س  اااي ناااا ن و اااا احعاااوسا   لتوناااة األحااا ا  احملن اااو  احتااا  تهحف اااو 

 (71. )احعق   احةاا و   ل ومأ ذحك ح د ن و م األ هب
احتااا  حث  اااو ناااا احضاااةل  و  لاح وا اااو   م ااا  لاحت  ااا نو  تقاااأ مااا  نةتثاااة اح ماااو  ح ماااةتثت ا 

األ   بمو س  ي نا احم و ا لن و م األ هب  نمو يضف      احمة عة نا للماب األلصاوف  لناو ستنو اة 
لاحعاوسا  ناو يم زذاو ل ةتقا  باوحم  ف ا لحا ا ا  لتواة  احت  ا نو  ليضاوا ما    م  ت ق ق و     لض ي احصا  

لاحونويااو   ل  اا  نااو لااال ماا  احضااةل  و  لاح وا ااو  نااا حفاان ح    ااو  احعثااوسا  لاحعااوسا  لاحمعااونه  
 (72احخم . )

مثوحن ااثة ح االسا كوحط ااو ا  بوحن ااثة  حاا  احصاا  ا   لل اا  احز نااة نااا اح ثااوف  ل وحن ااثة ح اانف  
لااااوحةمي لاقح ااااوا  لآساَ األلااااب لاحمااااَة  ل وحن ااااثة ح عقااااب كمثو اااال  احخمااااة لنوونثت ااااو  ل وحن ااااثة ح ن ااااب 

بااوحمعةلف  لل احت ااة   بوقح ااوا  ل وحن ااثة ح مااو  كه اا   نااا غ ااة   ااةاف نفاا   لاحتاا  م ماا   لوقن ااوك
 ( 73.)ل ثت لا تعموحت  لاحث   ننت     احم تو 

ق ااا مو  ل اااةع ح مقوصااال  لك  اااو تةااااأ  حااا  لاااوا ذااا ا احتق ااا د لذاااد تق ااا د ح مقوصااال  لذناااوك ت
 اهاة:  احمقوصل احضةل  ة  لاحمقوصل اح وا ة  لاحمقوصل احت   ن ة.
 المطلب الثالث

 مقاصد التشريع اإلسالمي الخاصة بالوليات العامة

يعثة احثعد  ا نقوصل احمة عة اق هن ة احخوصة بوح  يو  احعونة  ناو بهن او لااثاو    ا  
  لشنااو بهناات حقاا ب ح ة  ااة   اا  اح ااولد    لناات سثاالل ح ثوحاار لا احتعث ااة  ن ااو للحااة اق ااهن ةاح ااولد ماا  اح

 بمقوصل احتمة أ اق هن  احخوصة بوح  يو  احعونة لحَة  ح  ن ض م ذ   احل ا ة.

                                                 

)  .191, علدي, محمد  ععد  العدا ي محمد , الملجدع السدانح, ص 308الشوني, الملجدع السدانح, ص ( 68

 نتصلع(

 .386ص  1,  المستصفىالغزالي,  ( 69

 .262ص 2  علم األصول  المحصول فياألم ي,  ( 70

 .22ص  2,   الموافواتالشا عي,   ( 71

 مانعدد را, علددي, محمدد  ععدد  العددا ي محمدد , الملجددع السددانح,  319الشددوني, الملجددع السددانح, ص ( 72

 ) نتصلع( .203ص

 مانعدد را, علددي, محمدد  ععدد  العددا ي محمدد , الملجددع السددانح,  319الشددوني, الملجددع السددانح, ص ( 73

 . 203ص



 19 

اااو مااا  احموضااا  لاح وضاااة تحقيظظظص مصظظظالح العبظظظاد العامظظظة والخاصظظظة  -1 : ا احع ماااوم ام عا
ألل  لاأل م  ح ا ا احتماة أ احم اتق د ذا  ت ق اي نصاوح  احعثاوس ما  احالن و لاأل اة   نتفق ا     لا اح لف ا

 (74) .مهسنمو لال  نص  ة ماد  ةم  
ل ضال ح اد  نال  لذحك لا ضن  آسم   تتد نصوح  د    بو اتماومي ح وااة بعضا د  حا  بعاد 

حمااة عة يقاا م   اا  حةا اات و لت ااك ا ا اتمااوم نااا  ااة عة ت   اا د بوحعاال   لتعصاام د نااا نضااه  اح اا ع 
 احعوناة ناا اقناوم لن ابات  ناا احقضاو  لن ا ذد  لانت اوما ضا ل  اح  ياو  لتنف ا ذو احا     ضالماا ضا ل  اح  ياو 

  اا  احق ااوم بمصااوح  األنااة  احخوصااة  نااا احاا كهم لاأللصاا وم لاحنظااو  لن اا ذد  لذااا م ام عااوا ذااد األننااوم
 (75) .احعونة لاحخوصة

احم ومظااة   اا  احمصااوح  احقوصمااة لت م   ااو لشزاحااة احمفو اال اح  يااو  احعونااة ا لاحمقصاال األ ااد ناا
احم ا س  بوح   ة لل تق    و  لت ص ب نو يم ا ت ص  ت نا احمصوح  احمةا   لت ا ةذو لسماأ ناو يم اا سمعات 

ااو اا ي قااي مااه ضاال حخ  فااة احم اا م ا ل ا اا  د   نااا احمفو اال احمت حعااة  لذحااك ماا  ن ااوصب احاالسا لاحاالن و ام عا
 ( 76) .نصوح  د م  نخت ا ا ن   لم  ام أ احمةامي

 لح  ا لنة احة    ص        ت ل  د بوتثوم  نتت ل نة احخ فوم احةا السا ناا بعال   مقاو : 

ااومل  ُ اانَّةل اَحُخ َّفَّ س ل اَّ  مَّعَّ َّااَ ُ َد بلُ اانَّتل  لَّ ساَّ اَحمََّ االل االل لشذا كااوا نصااة احخ  فااة لل اح ااولد لل اقنااوم لااثاااو  (77)  احةَّا ل
لمو  ثي احث وا  مإا األلاة نا ذحاك ذا   حوناة اح  اد اق اهن    ا  ذا ا احمان ي احة ا ل  نان ي اق اهم 

ا  ل   ي  ا ذحك ك حك    بوتثوم  انة  ا ل احمة ا  ا لناا بعال  احخ فاوم احةا السا  ح صث  ح ماو   هن او    لا
ساَّ  لَا نَّ َّنَّاااوُذَد ملااا  اأَلََّ ضل لَّحَّاااو  :حاااو    تعاااوح  اااُةلا بلاااوَحمَّعَ احَّااا ل اااو َّ لَّلَّنَّ اااهَّ َّ لَّآتَّاااُ ا احزَّلَّ اااال ُن ا احصَّ اااَ ا  َّ نَّ َّ ُةلفل لَّ

 (78).ل اَحُمَن َّة
لذااا ا سااال    ااا  لا احخطاااوَ ضت ق اااي احمصااا  ة لس م احمف ااال   اااا األناااة ننااا ٌط مااا  األصاااب 

ا لل ا ااو    ذنااو تااهت   لناااب  ااد  قاال احث عااة بوقنااوم  للحاا  األنااة  اااد ذاا  نناا ط ضن اباات  اا ام كااون ا لمااةاسا
 (79)احقو ل  احفق  ة احمعةلمة تصةمو  احةا       احة  ة نن قة بوحمص  ة

                                                 

 .14عع  الوراب, السشاسة الشلعشة, ص ( خالع, 74

رسدالة , لعدزل عدن الواليدات النشانشدة فدي الفوده اإلسدالميا , عع م نن صالح ندن ععد اللممن, ل نهلا ( 75

 نشددلقها  , رددـ1420عددام  جامعددة اإلمددام محمدد  نددن سددعوي اإلسددالمشة, , لشددة الشددليعة نالليدداض,  ي تددوراة

البععددة األ لددى  , 53ل مندد م العددالي لنشددل حلددف رسددالة علمشددةضددمن سلسددلة مشددل ع  زارة التعلددش الجامعددة

 .9ص 1م,  2004 - ر1425

الدد ريني. فتحددي , خصددائغ التشددليع  117-116انظددل المددا ريي , علددي ايب الدد نشا  الدد ين ص  ( 76

 . 171ص  - 104في السشاسة  الح م ص االسالمي 

 .159من االية الحج, سورة  ( 77

 .159من االية الحج, سورة  ( 78

آل الشددشض, صددالح نددن ععدد  العزيددز نددن محمدد  نددن إنددلارشم, المصددالح العلشددا لألمددة  ضددل رة رعايتهددا  ( 79

الد ريني ي. فتحدي . ,  حنظدل:  12م( ص2006) سمنوي, مصل: م تعدة اندن ععدام,  1 المحافظة علشها,  

 . 104سالمي في السشاسة  الح م ص خصائغ التشليع اال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
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و حمااو م اات نااا ت اا  ب حم مااة احخ  فااة ماا  ت ق ااي  ااةم ا  ااهم نثاالل احماا    لاع اات لااثااالح اا ا 
نو   ح  ث ب لكفوحة ح  ق ب لحمو م   لن و ناا  طا    ضا وم نصاوح  د حاو   حمو م  و نا ل   نصوح  احة  ة

وللَ ُذَد مل  اأَلََّنةل  عوح  )ت  (80) ( لَّ َّ
 حراسة الد ن وسياسة الدنيا بالد ن  -2

 اااوف   ااا   حوناااة احااالسا  ا م اااة  احصاااوح  احعاااوم مااا  احنظاااوم احماااة   اق اااهن   تةت اااز بوأل
لاحتم اا ا حاات سا ااب احموتمااأ  لحاا حك لاااة بمقتضاا  احمااةاصأ حمااب اح ومااة   اا  األح ااوم احمااة  ة ماا  لناا   

لاااة سن اوذد لل اةت د  لكااوا ذا ا اح  ااد ألذاب احماة عة ماا  األنث اوم لنااا حاوم نقاون د لذااد احخ فاوم  لنااا ااد 
 (81)     األص   احت  لامأ     و   ا األنة.حفن احلسا اقنوم للاح ولد م  احللحة اق هن ة     

ل   ت موحنظوم اح  و   اح ولد  يفقل  نل  اة  تت   ا ذا  تن اة ألصاب احمماةل  ة اق اهن ة 
اح ولمة  نتخ  او  ا  حونة احلسا لحفظت  لل تقة ة  نصوح  ح ومو ة غ ة احمقاة   باوحمن ي اق اهن   لذحاك 

م  ااا طونت ناااا نوح اااة  لا ااات لاف نصاااوح  احومو اااة كماااو ذااا  نقاااة   ألا حةا اااة احااالسا لاحتم ااا ا حااات لش اااه
باااوحمن ي اق اااهن   ذماااو  اااةط اضتااالام حمماااةل  ة اح ااا طة اح ولماااة  كماااو لن ماااو  اااةط بقاااوم   اااتمةا  ذااا   
احممااةل  ة ح  االل ماا    ااه  اح اا طة بااه  نااا نقتضاا و  ت ااك اح ويااة  مقاالاا ألصااب  ااة  ت و  نمااو يو ااز 

 (82) اة احتزام قو ت و.ح ومو ة  ص ون و ضةمأ لا

 لااة ا تخهف   تعوح  حهن وا ما  ا  ضلل  ةاا مإا ذ ا احمقصل سنط ي نا 
صل َّةل   ٌب مل  اأَلََّ ضل  َّ ل فَّةا  لَّشلَذ حَّو َّ  َّ ُّكَّ حلَ مَّهَّ و ل ذ   احخهمة تقتض  احونة اح وم  اةم   ما  ا  ض ل   لن ل  اَّ

موحتماااة أ   لتقتضااا  ناااا نوح اااة ل اااة    و اااة لنااا   احااالن و بوحااالسا  لتطث اااي سسنااات مااا  ام اااأ انااا   اح  اااو 
ااال –احمط اااة  ا اح اااة د لاح ااانة للنصااال ا  احةص  ااا وا : احقاااة  -ا  اااهن  س ااالف  تخاااوذ احااالسا اح ن اااا  و  و ا

 (83) .ن   اح  و  اح  ن ة كومةلح وم لتنف  ذو م  األو   تنثوط لنةاعا 

 . تحقيص العد  الشام  ورفع الظلم عن الناس وحف  حقوقهم وحرياتهم -3
لذا ا لل  نظ ااة نااا نظااوذة   و اة احاالن و بوحاالسا  لذاا  نااا لذاد اح ااثااو  احتاا  ت فاان ل كااوا 

  األ ااوف احاا     ح ااوم حللحااة ضللناات  ل بقااوم ألنااة بفقاال   لذاا ا نااو سمااأ اضااا احللحااة لتاثااب س ئم ااو  ألناات ذاا
مماا  ت م ة  ح  احق  :  ا   يق د احللحة احعوسحة لشا كونب كاومة   ل يقا د احللحاة احظوحماة لشا كوناب ن ا مة  
مو  ااااة نقوصاااال احتمااااة أ احخوصااااة ماااا  اح  يااااو  احعونااااة ت ق ااااي احعاااال  ماااا  نخت ااااا نوااااو   اح  ااااو  ا ات

                                                 

السدتخالع فدي ضدول مواصد  التشدليع, يراسدة منشدورة نمجلدة الشدليعة العساع, ع نان محموي, ا ( ( 80

 -ردـ 1431, رنشدع األ ل 24السنة  80 ال راسات اإلسالمشة , مجلا النشل العلمي , جامعة ال وي , الع ي

 .159,  األية من سورة حل عملان, من األية ر م127م , ص2010

) الودارلة: الم تدب المصدلي  6  لدة اإلسدالمشة ,  حنظل: العدوا, محمد  سدلشم, فدي النظدام السشاسدي لل ( 81

 .18, الما ريي, االم ام السلبانشة, ص 152م(  ص1983الح يث, 

) الودارلة: الم تدب المصدلي  6حنظل: العدوا, محمد  سدلشم, فدي النظدام السشاسدي لل  لدة اإلسدالمشة ,   ( 82

 م( 1983الح يث, 

 .30من سورة العولة: من األية ر م,  األية 127 -126العساع, الملجع السانح ص  ( 83

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1106&idto=1106&bk_no=50&ID=1112#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=76&idto=76&bk_no=49&ID=80#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=76&idto=76&bk_no=49&ID=80#docu
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ااااوال لَّشلستَّااااومل ذل   : حااااو  تعااااوح    لا حتصااااوسية لا سا  ااااة اح  و اااا ة لاحقضااااوص ة َح َّ ااااَل ل لَّاَقل  لاَّ َّللاََّّ يَّااااَهُنُة بلوَحعَّ
ُظُ َد حَّعَّ َُّ َد تَّ َّلَُّةلاَّ لَّ  اَحُقَة َّ  ومل لَّاَحُمَن َّةل لَّاَحثََّ  ل يَّعل   (84) . ََّن َّ   َّال اَحفََّ مَّ

لذا  األصاب احواونأ     طاوم اح اي  حا  صاوحثت ذا  :احعال للاات احل حاة ناا ذا   األياة: لا 
يُ َد  لحَّاا    ذ احم اا د نهن   وحعاال  ماا  ذاتاات   حااو  تعااوح  لَّ َّ  لحاال لنااة   بعماا م احعاال    ح  قاا ب   ُتَ ُقاا َا بلهََّساالل
اااةل  باااها سااااس  ناااو للااااة      ااات ناااا   لناااهن   بوحعااال  مااا  احمعون اااة لذااا  نعون اااة ناااأ  وحقااات  (85)احتََّ ُ  َّ

أ نعون اة نا لحاي  ثاوس  :   ل هسام اح ق ب احموح ة لاحثلن ة لاحمةكثة نن مو ما  حقات   بصفوتت    تةاف حتلا
 : ناا لصا   احمعو اة  احعوص  اة لاحمخوحطاة ا اتمو  اة   لذحاك ما  األحا ا  لاألمعاو    حاو  تعاوح احمخ  حو 

ااواَّ ذَّا ُحَة َّاا   حَّااَ  كَّ ُح ا لَّ ااَل ل لَّشلذَّا حَّ ََّمااُتَد ضَّااَ اَّ اح  لحااو  تعااوح :  (86)لَّشلذَّا ُحَ ااُتَد مَّوَ االل   (87)نَّااوفل لََّا تََّ ُ ُماا ا بلوَحعَّ
لساَ  لحقاا ب للحضاا ة ل اا وسا  لنعااونه  نااأ األنااد  لنااا ذاا ا تفة ااب نظااد احمعااونه  ا اتمو  ااة نااا 

َُ حل تََّقا َّع حو  تعوح :  ُح ا ُذا َّ لََّحاةَّ ُح ا اَ الل نَّآُا حََّ م   َّ َّ  لَّ َّ تََّعلل لناا ااد م ا ا يمامب احعال    (88)لَّ َّ يََّوةلنَّنَُّ َد  َّ
 (89) م  اح  ية  ل   ل  اح ولد لن ابت نا احقضو  لاح ز ام لاحعمو

تناوَ ناو م ات احتع ا ة ت ق ي احعال  اتثاوم ناو م ات احت  ا ة   ا  احناوف لاال وة     اح ولد ح
لحاا حك مااوا نااا لااثااو  احخ  فااة تق  اال     اا  د لاضت ااوم اح ااي ماا    و ااة اناا  ذد ل االم احت اا     اا  د بااوحق   

نا ا  بو نوناة أل مو  بوح فاوم  لاألن   احعونة ا سا  ة لاحموح ة حت  تضث  األاحنص وم لا ننوم نا احنوف ا
. (90) 

 ميةحف  النظام العام للدولة اإلسال -4
ا للح ااو  لشحوناة سسنات لتعظ مات   ةمنو لا اح ي احعوم )حي  ( ذ  نو حصل بت احتقَة  ح ت حصالا

نااا اقيمااوا ل ااوصة احطو ااو   لاحثعاال  ااا احم ةنااو   لكااب نااو ستع ااي بوحمصااوح  احعونااة    ااث ونت ل ثوستاات
 او ذا  احمعاون  لاحمثاوس  لحموية احموتمأ لت ق ي احنفأ احعوم نا غ ة ا تصوص بهحال... لذا   احمعاون  ك 

احتااا  ستضااامن و نصاااط   احنظاااوم احعاااوم حوح ااااو  م اااي   يمااااب ساصاااة  احنظاااوم احعاااوم بوحصااا  ة احماااة  ة ح للحاااة 
 (91)اق هن ة. 

                                                 

 -126, العسداع, الملجدع السدانح ص 14حنظل: نن ممش , صدالح ندن ععد  م , الملجدع السدانح ص ( 84

 .90,  األية من سورة النحل: ر م127

 .195سورة العولة: من األية ر م  ( 85

 .152سورة األنعام: من األية ر م  ( 86

 .58سورة النسال: من األية ر م  ( 87

 .8سورة المائ ة من األية ر م   ( 88

, مشار إلشه فدي: المبشدلي, فدلا  محمد  الدليام, قبعشدح 81حنظل:  الما ريي, التحفة الملو شة, ص ( 89

,  حنظدددل اندددن عاأدددور , قفسدددشل التحليدددل 14الشدددليعة  الح دددم اإلسدددالمي اللأدددش , الملجدددع السدددانح,  ص

 .255ص 14 التنويل,   

 .128السانح,  ص حنظل: العساع, الملجع  ( 90

 -رـ 1431) األرين: يار النفائا,  3منشل مام , النظام السشاسى اإلسالمى موارنا نال  لة الوانونشة, (  91

 . 39ص م(2011
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حقاا ب حألناة م  ااو ت صا ب احنفااأ احعاوم لل اح وحااةي م ا  اح قاا ب احتا  ت فاان ماوحمةاس ب اي  : 
مو  احنااااوف ماااا  الت ااااوَ نصااااوح  د احخوصااااة بااااهمةاسذد لل احمقوصاااال احعونااااة ح مااااة عة  لاحتاااا  ت فاااان تصااااة 

بموم   د نا لا تت ثة م  انخةام ت ك احمقوصل  لت فن حاي كاب ناا يظاا بات احضاعا  اا حموياة حقات 
ناااا احللحاااة لحفااان لحااا حك كاااوا  (92) نااااب حاااي ض اااب احماااو  لاحقوصاااة  ذااا   ذااا  حقااا ب   تثاااو ك لتعاااوح .

ناااا احمقوصااال احةص  ااا ة احمتع قاااة   حف ضااا  ل ااالم ا  اااتقةا لاحموتماااأ ناااا ا اااة لحفااان نظاااوم احموتماااأ ناااا ا
لناا ذحاك ن و  اة احث او  لاحازان د بوحعاال  ناأ ناا ب ا ا   ا  د ذا ا   ا  احصاع ل احاالا      بوح  و اة احماة  ة

ل ا تاالام ل   طااة ل ااهن ة لا   ذااو نااا اقناو   اا  احصااع ل احخااو ا  موناات   ضاال نااا حمويااة حااللس احللحااة ل
 (93) نة ح خطة .ألنا ال و ا  يعةض 
: مقاال جمظظع كلمظظة االمظظة ومنظظع تفريقهظظا والقيظظام بعمظظارا األرة لتحقيظظص النهضظظة الشظظاملة -5

اناااة   تعاااوح  بوح حااال  لا ت اااوس لا اتماااوم ضااا ا اماااةاس ا ناااة ا  اااهن ة   ااا  ك ماااة احت ح ااال لسساااا ا  اااهم 
 (94) لنن وت حو  تعوح  ) لا تصم ا ب ثب   ام عو ل  تفةح ا ( .

 (95) اا ذ   انت د انة لاحل  لانو    د مو ثللا.تعوح :  لحو 

لذاا ا ك اات سنط ااي نااا انااة   (96).ذاا  احاا   انمااهلد نااا ا  ض لا ااتعمةكد م  ااو :حااو  تعااوح ل 
تعوح  حهناة اا تعال احقا   ا زناة حثقوص او ما  نقوض اة ا الاص و احا سا ستة صا ا ض او ماه يم اا ح للحاة ا  اهن ة 

 ةذاااو ناااا احااالل  اذا حاااد ت صاااب ذااا   احقااا    اااا قة اااي احق اااوم بوحن ضاااة احماااون ة حاااو    اا تصااامل اناااوم غ
ام مَّااااهَّ  :تعاااوح  ل  َّ َّااااَ ُ َد  لَذ ُكناااُتَد لََّ ااالَّ اااةَّ َّللا  اااو لَّ َّ تَّفَّةَُّحااا َا لَّاَذُلااااُةلَا نلَعمَّ مل عا َثاااابل َّللا ل اَّ اااُم َا بل َّ حَّاَّ ضَّاااَ اَّ ُحُ اااا  لُ َد لَّاَ تَّصل

ا َّحلكَّ ُسثَّا  لُا َّللا ُ حَُّ اَد آيَّوتلاتل مَّهََّصثََّ ُتد ضلنلَعمَّتل  َن َّو كَّ فَّو ُحَفةَّ   ن لاَّ احنَّو ل مَّهَّنقَّ َُّلد ن ل ُكنُتَد  َّ َّ َّ  َّ   لَ  َّاناو لَّ
 .حَّعَّ َُّ اَد تََّ تَّاُللا تل

(97) 
او. سة ال ضا حك   تعاوح  -حو  لض  اعفة احطَّثة : يعن  ض حك ابَّ اناوه : لتع َّقا ا به اثوَ   ام عا

ااا األحفااة لا اتمااوم : لت-ذكااة  اا  ا ضاالسا   احاا   لنااةكد باات  ل  اال  احاا     اال   حاا  د ماا  كتوباات  حاا  د  نل م َّ
: مااإاَّ ماا  ااتمااوم احم اا م ا   اا  سساان د  لاصااتهف وقظظا  السظظعدي( 98)  اا  ك مااة اح ااي ل  لاحتَّ اا  د ألنااة  

اااا كاااب ل لناااة  نااا ا نل اااا ح ااا   د يصااا   سسااان د لتصااا   سن اااوذد  ل و اتماااوم ستم َّ اااا األنااا    ل  صاااب ح اااد نل نل
 (99) .احمصوح  احت  تت حَّا     ا صتهف نو   يم ا  لُّذو  نلا احتَّعولا     احثة ل لاحتَّق ع 

                                                 

 .164-163انن عاأور, مواص  الشليعة اإلسالمشة, ص(  92

 .129العساع, ع نان محموي, االستخالع في ضول مواص  التشليع الملجع السانح , ص ( 93

 .103سورة حل عملان, من االية ر م  ( 94

 .92سورة األنعشال, من األية ر م  ( 95

 .61سورة روي, من األية  ( 96

 .103,  األية من سورة حل عملان, االية ر م 129العساع, ع نان محموي, الملجع السانح , ص  ( 97

 .643ص  5البعلي, قفسشل البعلي,   ( 98

قشسددشل ال ددليم الددلممن فددي قفسددشل  ددالم المنددان, ندد  ن ر ددم  , ) السددع ي, ععدد  الددلممن نددن ناصددل,  ( 99

 .149الوصشم, السعويية: يار حص ال المجتمع, ي ن سنة للنشل( ص
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لذا   لح  ا يوة     احللحة ا ذتموم بوحع د ب ب ان ا ت لننوذوت ح  ا احتقلم احتقن  نن قاو بات
 ا  احللحاة ا ذتماوم ضت ق اي حوحاة احتصاوسية  وصاثة ل وف حت ق ي احق   م  احموو   احمخت فاة كماو يواة  

 (100)حألنة سنتفأ نن و اح ن  لاحفق ة حمو ح حك نا لاة م  س ل احت و ل لاحث ضوم لحفن األنا لا  تقةا . 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 كم العصيان المدني في  وء مقاصد التشريع اإلسالميح

ة العصشان الم ني مدا ندشن مجشدز لده  مدانع, الوا ع حن الفوه المعاصل    إختلف مول مشل عش

 -   ل رحي له حيلته,  رذا الخالع نشن حرل العلم مول مشدل عشة ح  عد م مشدل عشة العصدشان المد نى

تلقدب قر الدذى اينعدع مدن اخدتالفهم مدول األ د - نل  جمشع  سائل العصشان السشاسى على  جه العمدوم 

 دل,  حنعداي التغششلالدذى يح  ده العصدشان المد نى,  ردذا ,  مد ى ردذا االاستخ ام مثل قلك الوسدائل ىعل

الخددالع نددانعا مددن اخددتالفهم مددول العمددل نواعدد ة سدد  الددذرائع, فمددن يددلى سدد  الددذرائع  ددال نتحددليم رددذه 

ا للفدتن التدى قتلقدب علدى اسدتخ امه,  مدن يدلى فدتح الدذرائع   دال  الوسائل  منها العصشان الم نى يرل 

ئل متج ية نتغشل الزمان, مع  جوب الموازنة ندشن المصدالح  المفاسد  نمشل عشته على حسام حن الوسا

حعددلض فددي األ ل لددلحي الوددائلشن نمشددل عشة مبلعددشن الددي المعحددث .  مددن  ددم ح سددم رددذا فددى رددذا الشددأن

األخشل المبلب العصشان الم ني, في الثاني للحي الوائلشن نع م مشل عشة العصشان الم ني,  م حنشن في 

 العامث.رحي 

 طلب الولالم

 رأي القائلين بمشروعية العصيان المدني

في إ ار التأصدشل الشدلعي لهدذه الوسدشلة   قلدك    مشل عشة العصشان الم نيذرب الوائلون ن

 سشلة من  سائل اإلمتساب علي الح ام  الوالة  األعوان إعماال لواجدب األمدل ندالمعل ع  النازلة حنه

لعدة ندالحوو   الحليدات المسدلونة , ا سشلة مدن  سدائل المب  النهي عن المن ل,  ذرب حخل ن إلي حنه

لحح فدي موا مدة  هدل السدلبة  حخدل ن إلدي حنده  سدشلة مدن من  سائل ا  سشلة حرجعه العع  الي حنه 

 م ن إستخ امها لعزل الح ام  الوالة  األعوان.يالوسائل التي 

                                                 

 .129العساع, ع نان محموي, الملجع السانح , ص ( 100
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 الفرع األول

 التأصيل الشرعي للعصيان المدني

: العصيان ال  مدني وسيلة من وسائل الحتساب السياسي أولا

 وجهة نظر أصحاب هذا الرأي

إن الموص   اله ع اللئشسي الذي يلمي إلشده حصدحاب ردذا الدلحي ردو إ امدة المجتمدع األمدن, 

 رم علي  ناعة حنه اليم ن ننال رذا المجتمع إنت الا ح  إ امته إال من خدالل العدوية الدي قح دشم الشدليعة 

أوون الحشاة, ناإلضافة الدي قوششد  السدلبة مدن خدالل قفعشدل معد ح الملا عدة  المحاسدعة اإلسالمشة في  ل 

نواجب األمل نالمعل ع  النهي عن المن ل,  من  م فال مانع عن رم من استخ ام  افة الوسائل السلمشة 

ه الح يثددة  فددي التعامددل مددع الح ددام  الددوالة  حعددوانهم مددن حجددل الوصددول الددي قحوشددح قلددك الغايددات  رددذ

المواصد , علدي إعتعددار حن ردذه الوسددائل ال قمثدل فددي نظدلرم خل جددا علدي الح ددام  إنمدا رددي مدن ندداب 

النصح  التععشل عن اللحي  التوويم إلنحلاع الح ام  حعوانهم,  ذلك عن ما يتم اإلعت ال علدي الحودو  

ليدل ذلدك الدي  الحليات,   فوا للضوانب  الشل   التي إأتل ورا في ردذا الصد ي,    اسدتن  ا فدي قع

فإن رذا المجتمع  ال يم ن الوصول إلشه إال من خدالل  أما عن إقامة المجتمع األمنمجموعة من األيلة.

العوية إلى قح شم الشليعة اإلسالمشة في  ل أوون الحشاة, ري ضدل رة القحتمدل التدأخشل  ال التهدا ن 

 ( 101) . ال التأجشل

اإلسدالمشة فدى  دل أدأن مدن أدوون الحشداة   ريت آيات  ثشلة فى  جوب قح دشم الشدليعة  لو 

العشلية,  رى نصدوص  بعشدة صدليحة ال مجدال للدلحى فشهدا ,  ا تلند  ردذه اآليدات نعشدان المعدايىل 

 االسا التى قوتضى التحا م إلى ألع م ,  اعتعار رذا مدن موتضدشات عوشد ة اإليمدان ,  مدا ا تلند  

 (102) ة.نعشان نواعث الخل   عن قح شم الشليعة اإلسالمش

ونَ :  ال قعالي: الدليل األول   دُم َلاَمنادواُ نََمدُ حاندَزَل إَلَُشدَك  ) حَلَُم قََل إلى اُلََذيَن يَُزعاما حاندَزَل    مداحَنَها

واُ إَلى اُلَباغاوَت َ  َُ  حَُملا اُ حَن يَُ فالا اُ  َمن  َُعَلكَ  ُم َضدالل نََه َ ياَلي ا اُلَشُشَبانا حَ  ياَلي ا َن حَن يَتََحاَ ما ن ياَضلَها

 (103) نََعش ا  (

نما حنزل م قعالى من موتضى الشهايقشن اللتشن رما عنوان رذا ال ين ,  حن الح م :وجه الدللة

ععدداية  التومشدد  الددذي يوددوم علشدده ييددن اإلسددالم ,  لهددذا جعددل م قعددالى التحددا م إلددى غشددله  مددن حصددل

                                                 

, النسدخة اإلل تل نشدة في الشدليعة اإلسدالمشة الحسعة على الحا م   سائلها( العلي, مام  نن عع  م,  101

 ,  علددي مو ددع الدد  تور مامدد  العلددي,/majles.alukah.net/t26212منشددور علددي مو ددع األلو ددة 2 

www.h-alali.net/,أع ة مش اة اإلسالمشة ,  علي مو ع,www.almeshkat.net/4,ص. 

خلشل,  جوب قح شم الشليعة اإلسالمشة فى أوون الحشاة  لها, نحث منشور فدى مجلدة  الوبان, مناع ( 102

العحوو اإلسالمشة, اللياض السعويية, اللئاسة العامة إليارات العحوو العلمشة  اإلفتدال  الد عوة  اإلرأداي 

 . 69ص -رـ 1395رمضان –رجب  1الع ي

 .60( سورة النسال:األية ر م 103

http://www.h-alali.net/
http://www.almeshkat.net/
http://www.almeshkat.net/
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  م إلدى البداغوت , ف شدف نالتحدا م نفسده  الو دوع فشده .,  إذا ان ذلك التعجب إلراية التحا للباغوت

(104) 

ُ َمدَه حََمد ا  (: الدليل الثاني ُ َمدَه حمد ا    ال قعالى : ) َ ال ياُشَلكا فَي ما   دلئ )  ال قاُشدَلك فدي ما

)(105) 

 (106نه)م مه من الشلك  جعل اإلألاك نه في  حن م عز  جل :وجه الدللة

َ اُلعَالََمشَن   ُذ  َاَل لَها َرننها حَُسَلُم  َالَ إَ : ال قعالى: الثالث  الدليل  (107)حَُسلَُم ا َلَلب 

َن نَعَُعٍ  فََما َجدَزآلا َمدن يَُفعَدلا ذََلدَك َمدن امُ  ,   ال قعالى : ) حَفَتاُؤَمناوَن نَعَُعَ   إَال  اُلَ تَاَب َ قَُ فالا ا

 (108)حََأ  َ اُلعَذَاَب َ َما ما نَغَافٍَل َعَما قَُعَملاوَن  ياَلين َن إَلَى َخُزي  فَي اُُلَحشَاةَ اُل نُنشَا َ يَُوَم اُلَوشَاَمةَ 

نالباعة  االنوشاي ,  معنى اإلسالم االستسالم   قعالى  معنى ال ين رو الخضوع وجه الدللة:

وتضددي نددا  قعددالى  اإل ددلار ندد ين اإلسددالم ي  لهددا نددال اسددتثنال فاإليمددان  رحم ذلددك التسددلشم ألم امدده

 (.109)ضل رة التحا م إلشه  م ه ي ن سواه 

    : و رورة اجتماعية تقييد السلطة فريضة شرعية الحجة الثانية: 

  -فلألسعاب األقشة: أما عن  كونه فريضة شرعية

 رو نظدام الشدورى الدذي  ري فدي  على إشراك األمة في القرار احتو  الفقه اإلسالمي أول:

  انة على ال  لــــدـة ,  متانعدة التزامهدا ندـ ) ال ستدـور ( الدذي ردو الشدليعةنالل الولآن ,  على ق لشفها

نواجدب األمدل  اإلسالمشة ,  قوويمها إذا انحلف  عنه ,  ما امتوى علدى قحمشدـل األمدة مهمدة النهدوض

قف  ده ح  فو انده رويتده  نالمعل ع  النهي عن المن ل في المجتمع لحمايته من انتشار عوامل ضعفه ح 

ندأن ق دون  فدح ر ايدة م قعدالى  التدزام  انه في رويـة  وافات حجنعشة حخلى ,   ش   دل ردذه المهدامنذ ن

 -والدليل علي ذلك:( 110) . أليعته

                                                 

 .4العلي, مام  نن عع  م, الملجع السانح,ص,83ل, الملجع السانح صالوبان, مناع خلش(  104

 .26سورة ال هف: من األية ر م (105

 .4( العلي, مام  نن عع  م, الملجع السانح,ص 106

 .131سورة العولة: االية ر م (107

 .85سورة العولة: من االية ر م (108

 فودا ألصدحاب ردذا  إلى الشليعة اإلسدالمشة  العوية, 5العلي, مام  نن عع  م, الملجع السانح,ص (109

 -اللحي قتحوح من نامتشن:

 يسدتوعب حم امهدا , نصدورة  اضدحة  نحشث يحتوي المسدائل العصدلية  ,: قوليب الفوه اإلسالمي ياأل ل 

 الوضدود حيندى إلدى المهتمدشن نهدذا       نالتفصدشل  التفاصشل , متى ال ي ون الوانون الوضدعي الدذي يتمشدز

 جهة الفهم  ال راسة النظلية  التبعشح العملي من حم ام الشليعة اإلسالمشة منالمجال 

ردو : إيمدان الح دام نضدل رة الشدليعة  –علشده مشدل ع إعداية قح دشم الشدليعة  ي يودومت: ال ةالثانشنامشةلا    

معده  لدشاألمدة  قمشزردا ,  حن قل هدا   حنها ضل رة عاظمى ,  حنها ري رمز االعتزاز نهويدة  اإلسالمشة ,

دَن األَُمدَل  فالد لهذه األمة حن ا  , نل ستعوى في التخلف  رال األمم  ما  ال قعالى :)  امَ  َجعَُلنَاَك َعلَدى َأدَليعٍَة م َ

وَن  فَاُقَعَُعَها َ ال قَتَعَعُ   حَُرَوآَل اُلََذيَن ال يَُعلَما

 .7( العلي,مام  نن عع  م, الملجع السانح, ص 110
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اُ اُلَزَ داةَ َ حََمدلا اُ نَداُلَمُعلا عَ   وله قعالى : ) اُلََذيَن إَن َمَ نَاراُم فَي اأُلَُرَض  واُ اُلَصالةَ َ َلاقَدوا  حَ َاما

وَر ( َ  اما نَ َل َ  َ َعا َعََة اأُل   .( 111)نََهُواُ َعَن اُلما

الددذي حمددل م ندده  -النهائشـددـة مددن التم ددشن فددي األرض  جعددل م قعددالى فددي رددذه اآليددة الغايددة

ردو قحوشدح األمدل ندالمعل ع  -ة الجهاي  نصب اإلمدام  إ امدة الواليد  حمل ناقخاذ  سائله من,المؤمنشن

المعدل ع  لهذا فإن الموصوي ناإلمامة في الشليعة إ امدة الد ين ,  الد ين ردو فعدل  , النهي عن المن ل

 .( 112) األمل نه ,  قلك المن ل  النهي عنه 

 تحقيق الحسبة بمعناها العامهو لدولة في اإلسالم ا جودو أصل ثانيا:

عل ع قحوشح الحسعة نمعنارا العام ,  ري األمل ندالم فجمشع الواليات اإلسالمشة  ج ت له ع

الخداص  روالواليدة الخاصدة التدي قسدمى  اليدة الحسدعة ,  ردي التدي   النهي عدن المن دل , ال نمعناردا

 ال  لدة إذا عبلد  ردذامدن  دم ف  , النهي عن المن ل في نبا  ضدشح محد ي قختغ ناألمـل نالمعل ع

ح لدى األمدل  ظ رو األمل الذي نسب إلشه نظام ال  لة في اإلسالم في النصوص التي جالت نلف –األمل 

ُسداَلما  فو ت حصل مشل عشتها , نل سدعب  جويردا الشدلعي ,  لهدذا جدال فدي الحد يث - َرحُما اأُلَُمدَل اإُلَ

وياها الَصاَلةا َ ذارُ  األمل ردو الدذي جدال نده النعدي صدلى م علشده  سدلم فد,  ( 113) َ ةا َسدنَاَمَه اُلَجَهدايا َ َعما

ا الَزَ اةَ َ حََمدلا ا نَداُلَمُعلا َع الََذيَن إَُن َم َ  : وَُوَلَه قَعَالَىن الم لول علشه وا الَصاَلةَ َ آقَوا نَاراُم فَي اأُلَُرَض حَ َاما

ورَ  اما َ َعا َعَةا اأُل ُنَ َل َ ّلَِلَ َ نََهُوا َعَن اُلما
يوشمه , فإن لم يلعه  لدم  ا  ,   لشه رو الوائم علشه الذي يلعاه ( 114)

 ( 115)ا  له يومه لم يصلح  لش  

 .انة في عنق األمةالحسبة أمثالثا:

لا نَ  ددال  نَ ددَل  قعددالى :  انددتاُم َخُشددَل حاَمددٍة حاُخَلَجددُ  َللنَدداَم قَددأُما نَدداُلَمُعلا َع َ قَُنَهددوَن َعددَن اُلما
(116 ) 

مع ح الل انة  المحاسعة ,  من المعلوم حن ردذا المعد ح ردو  الحسعة ري االسم الشلعي إلألاك األمة فيف

عصل نالنظام ال يمولا ي, الذي يووم في األصل على مع ح إأدلاك األمدة ال حم  ر ائز ما ياسمى في رذا

 ( 117)  من  م  جب علي األمة الوشام ن  ررا في األمل نالمعل ع  النهي عن المن ل.,  

 ثانياا: العصيان المدني وسيلة من وسائل الحق في مقاومة طغيان السلطة

 وجهة نظر أصحاب هذا الرأي

                                                 

 .4األية ر م  ( سورة الحج: 111

 .9( العلي,مام  نن عع  م, الملجع السانح, ص 112

 ..590ص2616التلمذي, سنن التلمذي, تاب: اإليمان, ناب: ماجال في ملمة الصالة, د (  113

 .41( سورة الحج: األية ر م  114

 .9( العلي,مام  نن عع  م, الملجع السانح, ص 115

 .110سورة آل عملان: من األية ر م(  116

 .9العلي,مام  نن عع  م, الملجع السانح, ص ( 117

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2294&idto=2295&bk_no=74&ID=999#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2294&idto=2295&bk_no=74&ID=999#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3410&idto=3410&bk_no=50&ID=3433#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3410&idto=3410&bk_no=50&ID=3433#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3410&idto=3410&bk_no=50&ID=3433#docu
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رددو إنامددة   لددي حن الددلحي الددلاجح لدد ى فوهددال الشددليعة اإلسددالمشةيددذرب حصددحاب رددذا الددلحى ا

 (118)مخالفدة قصدل إلدي مد  المعصدشة  موا مة الح ام عن  مخالفتهم في حمدور الح دم للشدليعة اإلسدالمشة

  -    است لوا نالحجج التالشة:

ون : فو   لرت الشليعة اإلسالمشة  اجب  اعة األمة لوالة حمورردا الدذين يوومدلحجة األوليا

علي قنفشذ حم ام اإلسالم  قعالشمه  السهل علي ممايتها, نل إن  اعة الح ام فضشلة مأمور نها , ال م 

( ( .  يودول اللسدول صدلي 119)يَاحَينَها الََذيَن آَمناوا حََ شعاوا َّللَاَ َ حََ شعاوا الَلساوَل َ حاُ َلي اأُلَُمَل قعالي : )

َ َمُن َعَصانَي فَوَُ  َعَصى َّللَاَ َ َمُن حََ اَع حََمشَلي فَوَُ  حََ اَعنَي  حََ اَعنَي فَوَُ  حََ اَع َّللَاَ من  م علشه  سلم : )

  ( ( .120) َ َمُن َعَصى حََمشَلي فَوَُ  َعَصانَي

فالحح العام في الباعة مشل   إذا نالتزام  الة األمل نأم ام الشدلع اإلسدالمي فدي الوشدام نمدا 

علشهم من  اجعات نحو م  نحو األمة, فإن خالفوا حمل م  حمل رسوله,  لم يح موا نشن النام نالع ل 

ال  اعدة لمخلدو  فدي  فال يلدزم األفدلاي نتنفشدذ مدا يصد ر عدنهم مدن ح امدل ألن األصدل فدي اإلسدالم حنده

 ( 121).معصشة الخالح

                                                 

حأار الدي ردذا الدلحي الد  تور  يا ي العداز فدي نحدث لده نعندوان, مدح موا مدة  هدل السدلبة الحا مدة  - 118

فددددي الشددددلائع السددددما ية  فددددي الف ددددل السشاسددددي, منشددددور نمجلددددة الحوددددو  للعحددددوو الوانونشددددة    غشانهددددا

,  حنظدددل: المدددا ريي : األم دددام 539,ص2012-2011 اإل تصدددايية,جامعة اإلسددد ن رية, عددد ي خددداص,

 مدددا نعددد را,   الشدددو اني : نشدددل  17ص  1960السدددلبانشة  الواليدددات ال ينشدددة, البععدددة األ لدددي, الودددارلة 

 مددا نعدد را, موسددي, محمدد  يوسددف, نظددام الح ددم فددي اإلسددالم, البععددة  74األ  ددار, الجددزل السددايم ص 

, متددولي, ععدد  الحمشدد , معددايئ نظددام الح ددم فددي 146ص  1963الثانشددة,) الوددارلة: يار الف ددل العلنددي, (

, الليا, محم  ضشال ال ين,  النظليات السشاسدشة  918م( ص 1966) الوارلة: يار المعارع,1اإلسالم, 

,حندو فارم,محمد  ععد  الواير,النظدام السشاسدي 358اإلسالمشة, البععة السانعة,) الوارلة : يار التدلاو,(ص

,الجند ي, محمد  الشدحات, 71م(ص1986 -ردـ 1406صل,)االرين: يار الفل دان,في اإلسالم,  خاصة نم

, الحلدو, 250م(ص1986-رد  1406) الوارلة: يار الف ل العلندي, 1معالم النظام السشاسي في اإلسالم, 

محمدددد  راغب,ع الددددة الح ددددام   اعددددة المح ومشن,نحددددث منشددددور نمجلددددة الحوددددو  للعحددددوو الوانونشددددة 

,علدي, مسدن امم ,ضدمانات الحليدات العامدة  2012ن رية, ع ي خاص,ييسدمعل اإل تصايية,جامعة اإلس 

, 180م,ص1978 قبوررا في النظم السشاسشة المعاصلة,رسالة ي تدوراه,  لشدة الحودو , جامعدة الودارلة,

)الوددددددارلة: يار النهضددددددة 1,الصددددددعش ي,مازم ععدددددد  المتعال,النظليددددددة اإلسددددددالمشة فددددددي ال  لددددددة, 187

,حس , محم ,منها  اإلسالم في الح م,نوله الي العلنشة, منصور محمد  426م(ص1977-رـ 1397العلنشة,

,مسددشن, محمدد  الخضددل, 139ماضددي,ن  ن ر ددم  ععددة)نشل ت: يار العلددم للماليشن,ندد  ن سددنة للنشددل(ص 

-رددددددددددـ 1344)الوارلة:المبععددددددددددة السددددددددددلفشة, 1نوددددددددد   تدددددددددداب اإلسددددددددددالم  حصددددددددددول الح ددددددددددم, 

ي,حم ام الولحن,ت محم  الصداي   محا ي,ند  ن ,الجصاص,حني ن ل امم  نن علي اللاز35م(ص1925

,ياسددشن, 86م(ص1992-رددـ 1412ر ددم  )نشددل ت: يار إمشددال التددلاو العلني,مؤسسددة التدداريض العلنددي,

,الموي يي, حنو 175) المنصورة:يار الوفال, ن  ن سنة للنشل(ص1محم  نعشم, الجهاي, مشايينه  حسالشعه, 

ي حممدد  إيريدا, ندد  ن ر دم  )الوارلة:المختددار اإلسددالمي,ن  ن األعلدي, الح ومددة اإلسدالمشة,قلجمة  إعدد ا

,الععدددددويي, محسدددددن, رئدددددشا ال  لدددددة ندددددشن الدددددنظم المعاصدددددلة الف ل السشاسدددددي 110سدددددنة للنشدددددل(ص

 .260م(ص1989)الوارلة: يار النهضة العلنشة, 1اإلسالمي, 

 .  59سورة النسال, آية ر م  - 119

م يث الملجدع السدانح,ان فشما اقفح علشه الششخان العخداري عع  العا ي : محم  فؤاي , اللؤلؤ  الملج - 120

 .398ص1204 ر م

 .539( العاز, يا ي,الملجع السانح,ص  121
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 علددي ذلددك  فالع الددة ينعغددى حن قسددعح الباعددة,  علددى الح ددام حن يودد موا الع الددة لمددوا نشهم 

لشنتظل ا الباعة مدنهم. لدذلك حمدل م جدل أدأنه  الة األمدور نالعد ل  عدل حن يدأمل الخاضدعشن لدواليتهم 

لا اُم حَن قاَؤين ا اأُلََمانَاَت إَلَٰى حَُرَلَها  لنسال  ( فوال فى آيتشن متتالشتشن من سورة ا122نالباعة,) إََن َّللَاَ يَأُما

وا نَاُلعَُ َلۚ  إََن َّللَاَ نََعَما يََعظا ام نََه ۗ إََن َّللَاَ َ اَن سَ  اَ إَذَا َمَ ُمتام نَُشَن النَاَم حَن قَُح اما يَا حَينَهدا الَدَذيَن  َمشع ا نََصشل 

ين ها إَلَى َّللَاَ َ الَلساوَل إَن  آَمناوا حََ شعاوا َّللَاَ َ حََ شعاوا الَلساوَل َ حا َلي اأُلَُمَل َمن اُم ۖ فَإَن قَنَاَزُعتاُم فَي َأُيٍل فَلا

َلك َخَل ۚ انتاُم قاُؤَمناوَن نَاّلَِلَ َ اُلشَُوَم اآُل   (123) ذَٰ

  -والدليل علي  مشروعية المقاومة: 

 :من القرآن الكريم لا أو

ُسَلفَشنَ  يوول م قعالي :  ونَ  َ اَل قاَبشعاوا حَُمَل اُلما  (124)  الََذيَن ياُفَس ا َن فَي اأُلَُرَض َ اَل ياُصَلحا

 ثانيا: من السنة

َ َصلَى َّللَاا َعلَُشَه َ َسلََم  َالَ   ُسَلَم فَشَما حََمَب َ َ َلهَ   :َعُن النَعَي  َما لَدُم  الَسُمعا َ الَباَعةا َعلَى اُلَمُلَل اُلما

 (    125)  َمَل نََمُعَصشٍَة فاََل َسُمَع َ اَل َ اَعةَ ياُؤَمُل نََمُعَصشٍَة فَإَذَا حا 

الحجة الثانشة: لدم يجعدل اإلسدالم موا مدة األفدلاي لوهدل السدلبة السشاسدشة   غشانهدا مودا  معامدا  

لألفلاي فحسب, نل  العهم نهذه الموا مة,  اعتعل موا مة الجور حصال  مدن حصدول اإلسدالم مد رجا  فدي 

فضدال  عدن  ونده التزامدا   –نلغدة الودانون  –من دل الدذي يعد  التزامدا   انونشدا  حصل عدام ردو النهدي عدن ال

 (126).عوائ يا

ن اُم حاَمة  يَُ عاوَن إَلَى الَخُشلَ   ال قعالي: لا َن نَالَمُعلا عَ  َ ُلتَ ان م َ نَ لَ  َ يَأُما َ حاُ لَوََك  َ يَُنَهُوَن َعَن الما

ونَ  ُفَلحا  (127).راما الما

ا  : : َسَمُع ا َرساوَل َّللَاَ َصلَى َّللَاا َعلَُشَه َ َسلََم يَواولا  رىن حنى سعش  الخع   ُنَ دل  َمُن َرحَى َمدُن اُم ما

يَمانَ فَُلشاغَش َُلها نَشََ َه , فَإَُن لَ   (  128)    ُم يَُستََبُع فَعََلَسانََه , فَإَُن لَُم يَُستََبُع فَعَوَُلعََه , َ ذََلَك حَُضعَفا اإُلَ

                                                 

 ( الحلو, محم  راغب,الملجع السانح,ص122

 .59,58( سورة النسال,األيتان ر م 123

 .152,151( سورة الشعلال, األيتان ر م, 124

 .398ص 1205 يث ر م مالملجع السانح,عع  العا ي : محم  فؤاي ,  (125

 .540( العاز, يا ي,الملجع السانح,ص 126

 (.104( سورة آل عملان اآلية ر م :  )  127

السجسددتاني, سددنن انددي يا ي,قحوشددح  محمدد  ناصددل الدد ين  سددحا سددلشمان نددن األأددعث نددن إ ,حنددو يا ي (128

م( مد يث 2007-ردـ 1427)الليداض: م تعدة المعدارع,2األلعاني,اعتني نه, مشهور نن مسن حل سلمان, 

,انن ماجة,حني عع  م محم  نن يزي  الوز يني, سنن اندن ماجدة, قحوشدح  محمد  ناصدل 196ص1140ر م 

م( 2008-ردـ 1429)الليداض: م تعدة المعدارع,2ال ين األلعاني,اعتني نه, مشدهور ندن مسدن حل سدلمان, 

االيمان,مد يث , صحشح مسلم,الملجع السدانح,ناب  دون النهدي عدن المن دل مدن 227ص1275م يث ر م 

 .177ر م
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 جه ال اللة: جور السلبة السشاسشة علي اللعشة يع  في مو مدة المن دلات التدي يجدب قغششلردا 

باعة المسلم, ح وارا يرجدة  واجب  انوني علي  ل مسلم قت ر  موا مته في مضمونها قععا  ل رجة است

الموا مة نالوهل ) الش ( حي : نحمل الوائم علي السلبة علي ملاعاة النظام الوانوني اإلسالمي ي حم امده 

  شمدده,   حينارددا: الموا مددة السددلعشة ) الولددب ( نعدد م االمتثددال لولاراقدده التددي قددأقي خارجددة علددي النظددام 

 (129للئشسة علي السوال)الوانوني اإلسالمي في حم امه ح  في  شمه ا

ذا ا َعلَى  في م يث آخل يوول اللسول صلي م علشه  سلم :  إََن النَاَم إَذَا َرحَ ا الَظاَلَم فَلَُم يَأُخا

ما َّللَا نََعوَاٍب َمُنها   ( 130) يَ َُيَه حَُ َأَك حَُن يَعاَمها

اي الح ددام مددن حرددل الحجددة الثالثددة:  ري عددن رسددول م صددلي م علشدده  سددلم الحددث علددي جهدد

الجور  الفسو ,  نشن علشه الصالة  السالم حن جهايرم حفضل حنواع الجهاي,  حن الشهاية التي قنال نده 

 (131) .ري من حعلي  حرفع حنواع الشهاية

إََن َمدُن  "  : ,  َداَل :  َداَل َرسادولا َّللَاَ َصدلَى َّللَاا َعلَُشدَه َ َسدلَمَ  حَنَدي َسدَعش ٍ  نُ عد - ال لشل علدي ذلدك:

, حََن َرسادوَل َّللَاَ  حَنَشدهَ  , َعدنُ  اُندَن ناَلُيد َةَ  َعدنَ ( فدى ر ايدة 132)حَُعَظَم اُلَجَهاَي َ َلَمةَ َعُ ٍل َعُن َ ساُلَباٍن َجائَلٍ 

ٍ َعُن َ  حَُفَضلا اُلَجَهاَي َ َلَمةا   : َصلَى َّللَاا َعلَُشَه َ َسلََم ,  َالَ   (133) َجائَلٍ امشلَمح 

حَين اُلَجَهداَي  َ  د  َ َضدَع َرُجلَدها فَدي اُلغَدُلزَ  , النعدى سأل ال  َرجا  نح  ر ي النسائي ناسناي صحشح -

ٍ َعُن َ ساُلَباٍن َجائَلٍ حَُفضَ   ((134 لا    َاَل : َ َلَمةا َمح 

                                                 

, نوال عن, ي  حمم  عامل : مح موا مة الح ومات الجدائلة فدي 540( العاز, يا ي,الملجع السانح,ص 129

  ما نع را 780ضول حم ام الشليعة اإلسالمشة  ....الملجع السانح ص 

ن غ الح يث في سنن التلمذي  تاب الفدت,ن777ص4338ر م  سنن حني يا ي   تاب المالمم م يث (130

يحَ 2168الح يث ر م  حَنَها  َاَل حَينَها النَاما إَنَ اُم قَُوَللا َن َرَذَه اآليَةَ)يَا حَينَها الََذيَن آَمناوا َعلَدُش اُم  َعُن حَنَي نَُ ٍل الص َ  َ

لن اُم َمُن َضَل إَذَا اُرتَ َُيتاُم( َ إَن َي َسَمُع ا َرساوَل َّللَاَ َصلَ  ى َّللَاا َعلَُشَه َ َسلََم يَواولا إََن النَداَم إَذَا َرحَُ ا حَُنفاَس اُم ال يَضا

ُم َّللَاا نََعوَاٍب َمُنها  ذا ا َعلَى يَ َُيَه حَُ َأَك حَُن يَعاَمها  في ر اية انن ماجة نلفدظ إذا رح ا المن دل........ الَظاَلَم فَلَُم يَأُخا

 .661ص 4005عن المن ل,م يث ر م  الح يث, سنن انن ماجة,ناب األمل نالمعل ع  النهي

  .175( ياسشن, محم  نعشم , الملجع السانح, ص131

نداب ماجدال حفضدل سنن التلمدذي  ,778ص4344سنن حني يا ي,ناب في االمل  النهي, م يث ر م ( 132

 .491ص2174الجهاي  لمة ع ل عن  سلبان جائل, م يث ر م

ال ين على نن حنى ن دل, نغشدة اللائد  فدى قحوشدح , الهشثمى, نور 491ص 2174التلمذىى. سنن التلمذى, د

 -ردددـ 1412مجمددع الز ائددد   منعدددع الفوائدد , ت  ععددد  م محمددد  الددد ر ي  ندد  ن   ) الودددارلة: يار الف دددل,

 .415ص 9165د  5م(  1992

الوضاعى, الواضى حنى عع  م محم  نن سالمة, مسن  الشهاب, قحوشح  مم ى عع  المجش  السدلفى,  ( 133

 .247ص 2م(  2010-رـ 1431ح: يار اللسالة العالمشة, ) يمش 3 

(النسددائي,اني ععدد  الددلممن حممدد  نددن أددعشب نددن علددي, سددنن النسددائي, قحوشددح  محمدد  ناصددل الدد ين  134

م( مد يث 2008-ردـ 1429)الليداض: م تعدة المعدارع,2األلعاني,اعتني نه, مشهور نن مسن حل سلمان, 

ين, سلسدلة األماييدث الصدحشحة, اعتندي نده, مشدهور ندن ,  األلعداني, محمد  ناصدل الد 649ص4209ر م 

الحدا م, حندى ععد  م  .369ص2049م( 2008-ردـ 1428)اللياض: م تعة المعدارع,2مسن حل سلمان, 

 –محم  نن عع  م, المسدت رك علدى الصدحشحشن, قحوشدح  ممد ى الد مليا, محمد , ند  ن ر دم   ) صدش ا 

 . 1830ص4884 تاب معلفة الصحانة   د5ـ (   ر1427 –م 2006نشل ت: الم تعة العصلية, 
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َبَلدَب , ,  َاَل :  َاَل َرساولا َّللَاَ َصلَى َّللَاا َعلَُشَه َ َسلََم َسش َ ا الشندَه َاَل  َجانَلٍ   عن َمُمدَزةا ُندنا َعُعدَ  اُلما

ل   َاَل إَلَى إََماٍم َجائٍَل , فَأََمَلها َ نََهاها فَوَتَلَها   ( 135) َ َرجا

. فاللسول صلي م علشه  سلم جعل  الجهل نالحح حمام السلبة السشاسدشة جهدايا  ندل رفدع مدن 

 يوتل في موا مة البغشان  الجور إلي ملقعة الشه ال  

 العوا األفلاي نموا متهم إذا خالفوا حم ام  فو  ,الخلفال اللاأ  ننهج نعة: حن رذا الحجة اللا

  ,  عمل رضي م عنهما.ن ل الص يح يحن مثل الشلع اإلسالمي,

 ني وسيلة من وسائ  عز  أصحاب الواليات العامةدثالث ا" العصيان الم            
 يوجهة نظر أصحاب هذا الرأ                   

دا نواجعاقده مدؤيي   يذرب حصدحاب ردذا الدلحي إالدى حن الحدا م فدي ال  لدة اإلسدالمشة مدايام  ائم 

لحوو  حمته, فو  حيي مح م قعالى,   جب له على األمة موان: الباعدة  النصدلة, مدالم يتغشدل مالده, 

م ,  قددلك  اللية عددن اإلسددالفددإذا قغشددل مالدده, ح   ددلح علشدده سددعب مددن األسددعاب الموجعددة للعددزل نحودده,

,  ع م الح م نمدا حندزل م, ح   دلح علشده نودغ فدي ن نده جعلده غشدل  داير علدى  الصالة  ال عوة إلشها

 جددب الوشددام نددذلك,  اسددتخ ام  افددة الوسددائل المشددلعة فددي عزلدده,  منهددا الوشددام نأععددال الح ددم, عندد را 

 -وقد احتج أصحاب هذا الرأي بالحجج التالية:.العصشان الم ني الشامل ض ه

: حن العصشان الم ني  حي اقه من الوسائل لم يدلي نشدأنه نهي,ف دان األصدل فشده الحجة األولي 

الجواز, عمال ناإلنامة األصلشة  األصل في الوسائل اإلنامة, م إنه     ع  في السنة الصحشحة ما يد ل 

 (136علي حصل مشل عشته فلم ي ن ن عة.)

: ما حخلجده الد ار بني  البعلاندي نسدن  فشده أما عن دليل المشروعية عمال باإلباحة األصلية

إن م قعددالى فددلض فددلائ  فددال قضددش عورا ,  مدد   مدد  يا فددال  : الدد ريال حن النعددي  ددال ن حندديعددمودال 

م حأشال فال قنته ورا ,  س   عن حأشال    ( فدال قعحثدوا عنهدا - رممة ل م غشل نسدشان -قعت  را ,  مل 

:  س   عن حأشال من غشل نسشان فال قعحثوا  ني  علعة الخشنيحمن م يث  ال ار بني   في ر اية عن 

 (137عنها)

 ولم يلي في الشلع ما يوتضي منعه  األصل فشه اإلنامة متى يلي مانع,  رفالعصشان الم ني 

فالواعدد ة الفوهشددة قوددول : ,نددا  علددى األصددل فددي المشددل عشة  اإلنامددة  مددن زعددم الحلمددة فعلشدده الدد لشل 

                                                 

الحددا م, حنددى ععدد  م محمدد  نددن ععدد  م, المسددت رك علددى الصددحشحشن, قحوشددح  ممدد ى الدد مليا,  ( 135

 تددداب معلفدددة 5ردددـ (   1427 –م 2006نشدددل ت: الم تعدددة العصدددلية,  –محمددد , نددد  ن ر دددم   ) صدددش ا 

 . 1830ص4884الصحانة   د

 .62, الملجع السانح, ص(راللي, سع  ال ين مسع  136

( إنن رجب الحنعلي, زين ال ين حني الفل  عع  اللممن انن أهاب ال ين العغ ايي  م ال مشدوي, جدامع  137

العلدددددوم  الح دددددم فدددددي أدددددلد خمسدددددون مددددد يثا مدددددن جوامدددددع ال لم,قحوشح  دددددار  ندددددن عدددددوض م ندددددن 

 .520رـ(الح يث الثال ون, ص1430)السعويية: يار نن الجوزي, 8محم , 
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حن األصل في األأشال اإلنامة إال إذا حقى ما ي ل على قحليم ذلدك  ارا معنى,نامة األصل في األأشال اإل

الشيل ..  رذا يعم األعشان  المنافع  المعدامالت  األفعدال,   دل أديل األصدل فشده الحدل . ال يسدتثنى 

  ما  ال الناظم : ,  من رذه الواع ة إال الععايات

 (138)نإذن الشارع  األصل في األأشال مل  امنعَ *** ععاية إال

فاألصل في األعشان الحل : ف ل نع  ح  مشدوان فدي العدل ح  العحدل فاألصدل فشده الحدل فششدلع 

  األصل في المنافع اإلنامة : فشجوز لإلنسان االنتفاع ن ل ما خلح م ,ح له ما لم يوم يلشل على ملمته 

ل الحل إذا لم ق ن ععاية : ف ل فعدل  األصل في األعما,في األرض ما لم يلي يلشل نحلمة رذا االنتفاع 

 (139)ح  نشا  ح  مل ة األصل فشه اإلنامة ما لم يلي يلشل نالمنع 

,  َاَل :  َاَل َرسادولا   ُيَلةَ حَنَي رالَ  َعنُ  ما جال في البعلاني ,حما عن يلشل مشل عشته من الشلع

َزَرالا فََسدوَة  , َ  ََضداة  َخَونَدة  , َ فاوََهدالا : َّللَاَ َصلَى َّللَاا َعلَُشَه َ َسلَمَ  يَ اونا فَي آَخَل الَزَماَن حاَمدَلالا َظلََمدة  , َ  ا

 (140) .ُم َجانَش ا , َ ال َعَليف ا , َ ال أاُلَ شًّاَ ذَنَة  , فََمُن حَُيَرَك َمُن اُم ذََلَك الَزَماَن فاَل يَ اونََن لَها 

إََن حََ َل   صلى م علشده  سدلم: - ال:  ال رسول م -رضي م عنه - عن عع  م نن مسعوي

َل فَشَواولا يَدا َردذَا اقَدَح َّللَاَ  نَنَي إَُسَلائَشلَ  َل النَُوغا َعلَىَما يَخَ  لا يَُلوَى الَلجا َ يَُع َمدا قَُصدنَعا فَإَنَدها اَل  َ اَن الَلجا

لََما فَعَلادوا ذََلدَك َضدَلَب َّللَاا  الادوَب يََحلن لََك  اَم يَُلوَاها َمُن اُلغََ  فاََل يَُمنَعاها ذََلَك حَُن يَ اوَن حََ شلَها َ َأَليعَها َ  ََعش َها فَ 

يَ  لاَعَن الََذيَن َ فَلا ا َمُن نَنَي إَُسدَلائَشَل َعلَدى َلَسدانَ  نَُعَضَهُم نَعَُعٍ   اَم  َالَ  إَلَدى  َُوَلدَه  َ َعشَسدى اُندَن َمدُليَمَ  يَا ا

دذاَن َعلَدى يَد َُي الَظد فَاَسواونَ  ُنَ دَل َ لَتَأُخا َن َعدُن اُلما َن نَداُلَمُعلا َع َ لَتَُنَهدوا لا نَدها  اَم  َاَل َ اَل َ َّللَاَ لَتَأُما اَلَم َ لَتَأُ الا

نَها َعلَى اُلَحح َ  لا ا َ لَتَُوصا َ حَُ ل  ا َعلَى اُلَحح   (141). َُصل 

                                                 

 .520الح يث الثال ون, صالملجع السانح, إنن رجب الحنعلي, (  138

)اللياض: يار  نوز إأعشلشا,  1العتشعي, عع  م نن سهل نن ماضي, النظام العام لل  لة المسلمة,    ( 139

 .95م ( ص2009 -رـ 1430

 ه عدن البعلاندي: لدم يدل,  علدح علشده  دال:  دال :274( مشار الشه, انو فارم, الملجدع السدانح, ص 140

 رنداك   تاية إال انن حني عل نة,  ال عنه إال انن المعارك قفدلي نده يا ي ندن سدلشمان  ردو أدشض ال ندأم نده, 

) 1زياية في الل ض ال اني الي المعجدم الصدغشل للبعلاندي, قحوشدح  محمد  أد ور محمدوي الحدا  حمليدل, 

نشدأن يا ي  340ص564ر دم م(1985 -رـ 1405نشل ت, يمشح: الم تب اإلسالمي, األرين: يار عمار, 

حندي يعلدى, نن سلشمان,  ال األزيي : ضعشف ج ا,  معا ية نن الهشثم  ال الهشثمي: لدم حعلفده ,  فدي ر ايدة 

, عن حني سدعش ,  حندي عع  اللممن نن مسعوي م  نا اسحا , م  نا جليل, عن ر عةعن جعفل نن ايام عن

أقشن علي النام زمان,ي ون علش م حملال سدفهال يود مون رليلة, اال:  ال رسول م صلي م علشه  سلم, لش

ألار النام ,  يبهل ن نخشاررم  يؤخل ن الصدالة عدن موا شتهدا,فمن حيرك ذلدك مدن م, فالي دونن عليفدا 

 ال أل شا  ال جانشا  ال خازنا,  ال محووه: عع  اللممن نن مسعوي رو الشش لي, قلجمه نن حني مداقم فدي 

(,  الهشثمددي فددي 106 5( ,  لددم يددوري فشدده جلمددا  ال قعدد يال,,    ودده نددن معددان)285 5الجددلد  التعدد يل )

مسدن  اندي  رجاله رجدال الصدحشح خدال ععد  الدلممن ندن مسدعوي  ردو  ودة, انظدل: (240 5مجمع الز ائ )

)الليداض: 1يعلي الموصلي, اإلمام الحافظ,حمم  ندن علدي ندن المثندي التمشمدي, قحوشدح  مسدشن سدلشم اسد , 

 362( ص 1115)141ر دم 2م(  2009 -ردـ 1430  ناأل ن, يمشح, يار المأمون للتدلاو,م تعة اللأ

,   ال محووه قعلشوا علي ر اية حني يعلي  رو مد يث صدحشح,   د  ح ريه االلعداني فدي السلسدلة الصدحشحة, 

 . 360,  في السلسلة ر م 320ص1775الملجع السانح,ر م 

 ,   ال محووه ضعشف.776ص 4336( حنو يا ي, الملجع السانح, م يث ر م  141
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َ حََمدَل  حََن النَعَدَي َصدلَى َّللَاا َعلَُشدَه َ َسدلََم نَعَدَث َجُشش دا -رضدي م عنده - عن علي ندن حندي  الدب

لاوَرا َ  َداَل آَخدلا َن إَنََمدا فََلُرنَدا مَ  لاوَرا فَأََرايا ا حَُن يَُ خا ا َ  َاَل اُيخا ال  فَأَُ  َ َ نَار  َ َعلَُشَهُم َرجا ُنَهدا فَدذََ لا ا َللنَعَدي 

لاوَرا َ  َدداَل  وَرددا لَددُم يََزالاددوا فَشَهددا إَلَددى يَددُوَم اُلَوشَاَمددةَ لَددُو يََخلا  َصددلَى َّللَاا َعلَُشددَه َ َسددلََم فَوَدداَل َللَددَذيَن حََرايا ا حَُن يَددُ خا

 (142) .َلُْلَخَليَن اَل َ اَعةَ فَي َمُعَصشٍَة إَنََما الَباَعةا فَي اُلَمُعلا عَ 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 حكم العصيان المدني وفقاا لهذا الرأي

 حترير حمل النزاع: 

ة االسددالمشة قتعلددح عمومددا نالتوصددشل فددي حيال حسددعاب عددزل الحددا م فددي النظليددة السشاسددشإن 

الواجعات المنو ة نه, ح  اختالل أل  من أدل   صدحة نوائده فدي الح دم,  دال فل العدواد  الدلية عدن 

 االسالم,   النوغ الع ني,   انتفال الع الة.... الض. 

المسدائل,  فشما يأقي حما ل قتعع ح وال فوهال المذارب الم ان قصدور رؤيدة للفوهدال قجداه ردذه 

 يف حماولة لالجابة على هذه التساؤالت:  ذلك

على حن الحا م العايل المختار من المح ومشن قجب  اعتده فدي المعدل ع  أول: اتفق الفقهاء

   (143 ,)يَددا حَينَهددا الَددَذيَن آََمناددوا حََ شعاددوا َّللَاَ َ حََ شعاددوا الَلساددوَل َ حا َلددي اأُلَُمددَل َمددُن امُ  ا لوولدده قعددالى :  

َ َصلَى َّللَاا َعلَُشَه َ َسلََم حَ  حَنَي راَلُيَلةَ  َعنُ  َمُن َخَلَ  َمُن الَباَعَة َ فَاَرَ  اُلَجَماَعةَ فََماَت َماَت  نَها  َالَ َعُن النَعَي 

 ( 144) َمشتَة  َجاَرَلشَة  

 إذا قلك إ امة الصالة,  الح م نمدا  على حن عزل الحا م اذا  فل  اجباثانيا: أجمع الفقهاء 

اإلمامددة مددن ملاسددة الدد ين ألن قددوافل رددذه األسددعاب نحودده يددز ل نهددا موصددوي  حنددزل م جحددوي ا لددذلك, 

                                                 

 .795,ص1840 ,ر م مسلم: صحشح مسلم  ,335ص7257ر م ,العخاري: صحشح العخاري  ( 142

 .59سورة النسال من االية ر م  ( 143

مسددلم,  تدداب: اإلمددارة, ندداب:  جددوب مالزمددة جماعددة المسددلمشن عندد  ظهددور الفددتن,  مسددلم, صددحشح ( 144

 .798ص  4784د
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مدن ردذه األسدعاب  لهدذ  اند   سشاسة ال نشا,   ل مايز ل نه موصوي اإلمامة مؤي إلى إنحالل عود را, 

  (.145) .المسلمشنحمور خلعه عن ق نشل الحا م حعظم األسعاب الموجعة لعزل 

 والجماع والدليل على ذلك  من القرأن والسنة

 أولا : من القرأن الكريم

ُؤَمنَشَن َسعَشال   :م عز  جل  ول -ح  ا َلُلَ افََليَن َعلَى اُلما  (146) َ لَن يَُجعََل َّللا 

فمدن   حي سدعشل حعظدم مدن سدعشل اإلمامدة ,  حي: نأن يسدلبوا علدشهم فدي الد نشا جه ال اللة :  

 (147) .معلوم حن الوالية العظمى ري حعظم سعشل  ح وى قسلشبال

دُؤَمنَشَن َ َمدن يَُفعَدُل ذََلدَك الَ يَتَخَ  : ول م عز  جل -ب ُؤَمناوَن اُلَ دافََليَن حَُ َلشَداَل َمدن ياُ َن اُلما َذ اُلما

ُم قاوَدداة   َ فَددي َأددُيٍل إَالَ حَن قَتَواددواُ َمددُنها يَددا حَينَهددا الَددَذيَن آَمناددواُ ال قَتََخددذا اُ  :  ولدده قعددالى (,148)فَلَددُشَا َمددَن َّللا 

عَشندا  حَُ َلشَاَل مَ  َ َعلَدُش اُم سادُلَبانا  من اَليد ا َن حَن قَُجعَلادواُ ّلَِل  دُؤَمنَشَن حَق اآليدات  ردذه  جده ال اللدة: (149)ن يا َن اُلما

تولشتهم نوع من التولي المنهي عنه, لذا ال يجوز قولشتهم علدى أديل مدن حمدور ف ,نهي عن قولي ال فارق

  المسلمشن

 لرذه األيات  غشلرا من األيات ال الة على معاياة الدلب نع  حن ذ - ال: انن الوشم رممه م: 

 لمدا  اند  التولشدة أدوشوة الواليددة  اند  قدولشتهم نوعدا مددن   -قعدالى ....... لمدن  الردم حمدور المسددلمشن 

قولشهم     م م قعالى نأن من قوالرم فإنه منهم  ال يتم اإليمان إال نالعلالة منهم  الوالية قنافي العدلالة 

مع العدلالة  الواليدة حند ا  الواليدة إعدزاز فدال قجتمدع ردي  إذالل ال فدل حند ا  الواليدة صدلة فدال فال قجت

 (150) قجامع معاياة ال افل حن ا .

 ثانياا : من السنة

َ َصدلَى َّللَاا  َعنُ  -1  َخدَلَ  َرسادولا َّللَاَ َصدلَى َّللَاا َعلَُشدَه  حَنََهدا  َالَد ُ   َعلَُشدَه َ َسدلَمَ َعائََشدةَ َزُ  َ النَعَدي 

دُلحَة  َ نَُجد َة  فَفَدَلدَ  َلةَ نََحَلةَ اُلَونَ  فَلََما َ انَ  نَُ رٍ  َ َسلََم  َعَلَ  ل   َُ  َ اَن ياُذَ لا َمُندها جا حَُصدَحابا َرسادوَل  حَُيَرَ ها َرجا

 َجوُدددد ا َصددددلَى َّللَاا َعلَُشددددَه َ َسددددلََم َمددددشَن َرحَُ ها فَلََمددددا حَُيَرَ ددددها  َدددداَل َلَلساددددوَل َّللَاَ َصددددلَى َّللَاا َعلَُشددددَه َ َسددددلَمَ  َّللَاَ 

قاُؤَمنا نَاّلَِلَ َ َرساوَلَه  َاَل اَل  َاَل فَداُرَجُع فَلَدُن  حاَصشَب َمعََك  َاَل لَها َرساولا َّللَاَ َصلَى َّللَاا َعلَُشَه َ َسلَمَ  َ   أَلَقَعَعَكَ 

ُشَلكٍ  دلا فَوَداَل لَدها َ َمدا حَُستََعشَن نَما  َداَل حََ َل َمدَلةٍ فَوَداَل لَدها   َالَُ   اَم َمَضى َمتَى إَذَا  انَا نَالَشَجَلةَ حَُيَرَ دها الَلجا

ُشدددَلٍك  َددداَل   ادددَم َرَجدددَع النَعَدددين َصدددلَى َّللَاا َعلَُشدددَه َ َسدددلََم َ َمدددا  َددداَل حََ َل َمدددَلةٍ  َددداَل فَددداُرَجُع فَلَدددُن حَُسدددتََعشَن نَما

                                                 

الملجددددع السددددانح, , الدددد مشجى, 25ص 35حنظددددل :) نتصددددلع( الموسددددوعة الفوهشددددة ال ويتشددددة,   ( 145

 .  87, مسن, محم  عع  التواب مام , ال  لة اإلسالمشة, الملجع السانح ص468ص.

 .  141سورة النسال: من اآلية ر م  ( 146

 .  468, ال مشجى, الملجع السانح, ص378ص 1انن  ثشل, مخصل صحشح قفسشل نن  ثشل,    ( 147

 .  141سورة آل عملان: من اآلية ر م  ( 148

 .  144نسال: اآلية ر م سورة ال ( 149

 ) 2,  قحوشح: دده ععدد  الددلؤ ع سددع  ,حم ددام حرددل الذمددة  ,محمدد  نددن حنددي ن ددل,انددن  ددشم الجوزيددة (   150

 .187ص1,  فصل: التولشة أوشوة الوالية (م2002 -رـ  1423يار ال تب العلمشة  :شل تن
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َّللَاَ َصدلَى َّللَاا َعلَُشدَه   َ َرساوَلَه  َاَل نَعَُم فَوَاَل لَدها َرسادولا فَوَاَل لَها َ َما  َاَل حََ َل َمَلةٍ قاُؤَمنا نَاّلَِلَ  نَاُلعَُش َالَ  فَأَُيَرَ ها 

فإذا  ري النهدي عدن االسدتعانة نال دافل فدي نعد  األمدور ف شدف يسدتعان نده علدى  (151)َ َسلََم فَاُنَبَلحُ 

 .ق نشل حمور المسلمشن  يولى حملرم

ز قولشة ال فار ق نشل حمدور المسدلمشن,  حنده ال حجمع المسلمون على ع م جوا  ثالثاا : الجماع:

 الية ل افل على مسلم,     م ى رذا اإلجماع  ثشل من حرل العلدم مدنهم: اندن المندذر مشدث  دال: حجمدع 

 ( 152) ل من يحفظ عنه من حرل العلم حن ال افل ال  الية له على مسلم نحال

و  ل افل,  على حنده لدو  دلح علشده   ال الواضي عشاض: حجمع العلمال على حن اإلمامة ال قنع 

 ننال على رذا فال يجوز حن قعو  اإلمامدة  ال فل انعزل.  ال:   ذا لو قلك إ امة الصلوات  ال عال إلشها

ل افل حصدلي ح  ملقد , ألن معندى إ امدة ي لدة إسدالمشة ردو حن قلتدزم ندالمنهج اإلسدالمي قبعوده  قعدش  

سددالمي ال يتصددور قبعشودده إال مددن حنددام يدد ينون نددالوالل مشاقهددا علددى  فددح قعالشمدده,  رددذا المددنهج اإل

لع رذا المنهج  (153)  الخضوع التام لمش َ

 ا؛ على قولني: يف حكم تولية من هو معروف بالظلم والتعدي حاكًم ثالثا: اختلف الفقهاء

: دفع    ا ألن القصد من تنصيب احلاكمذهب مجهور الفقهاء اىل حتريم تولية املعروف بالظلم والتعدي حاكًم

 االمامدة حعلدى منزلدة الظلم عن الناس ال تسليط الظامل علعيهم  اليعيما والعدالعة مبلوبعة يف ال عاهد والقا ع         

منهما, حما الوول الثاني للحنفشة فذرعوا الى حن الع الة لشس  أل ا لصحة الوالية,  من  م صدح عند رم 

صلوا خلف نع  نندي  -رضي م عنه –نة قولش  الفاسح اإلمامة مع ال لارشة,  عللوا ذلك: نأن الصحا

 (154)حمشة   علوا الوالية عنهم. 

دا نعد  قولشتده ,  لدم  رابعاا: اختلف العلماء في مشل عشة الخل   على الحا م الذي ارق ب ظلم 

 ينعزل نبليوة سلمشة على مذرعشن, األ ل مذرب حرل الصعل,  الثاني مذرب الوائلون نالخل  . 

مددل ل ددن األن عددزل العمددال  الددواله مددن مددح  الة حصددل ألاالددوالة, فددإن  حمددا نالنسددعة للعمددال  

  عجدز عدن امضدال  دلاره الصداير ح ل الشده عدز علشده عزلدهآمل مدع علمده نمدا ألن  لى احالفلض رنا 

  (155).نالعزل فصار من مح ال افة العمل على امضائة

 :  مذهب الخروج مذهب أصحاب الرأي القائل بمشروعية العصيان

                                                 

,  ندددداب  لارددددة االسددددتعانة فددددي الغددددز  ن ددددافل  تدددداب الجهدددداي  السددددشل صددددحشح مسددددلم ( مسددددلم,  151

 .785ص4700د

 .298ص1, الملجع السانح,  وشم الجوزيةالانن  ( 152

 .298ص1, الملجع السانح,  وشم الجوزيةالانن  ( 153

 .113الجمال, الملجع السانح, ص ( 154

 .298عثمان, اسحا  عع  م, الملجع السانح, ص ( 155
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الدى حن ظلدم الحدا م يوجدب ح  يعدشح الخدل   علشده لعزلده  ا امدة  حاب رذا المدذرب حص ذرب

 غشله موامه على خالع نشن الوائلشن نهذا المذرب نشن الوجوب  الجواز.

مشث حفتى ننصلة زي  نن علي  ممل المدال الشده  -رممه م,  – ممن  ال نالجواز حنو منشفه 

حأشاعه: لو حراي ا نندال مسدج   حراي ندي علدى عد  آمدله لمدا ض  األمويشن.   ان يوول في المنصور  

فعل .   ال  له املحة : حألت على انني ندالخل   مدع اندلارشم  محمد  انندي ععد  م ندن الحسدن متدى 

مذرعه مشهورا في  تال الظلمة  –حي حنو منشفة  – تل فوال: لشتني م ان اننك.   ال الجصاص :    ان 

يعندي  تدال  –األ زاعي: امتملنا حنامنشفة علدى  دل أديل متدى جالندا نالسدشح   حئمة الجورا  لذلك  ال

 (156) فلم نحتمله –الظلمة 

 أدلة المذهب القائل بالخروج على الحاكم: 

 ال تاب,  السنة,  اآل ار: ناست ل الوائلون نالخل   على الظلمة 

ل الول عي : است ل جماعدة  ا ( 157)فاست لوا نووله قعالى : الينال عه ى الظالمشن, أما الكتاب:

من العلمال نهذه اآلية على حن االمام ي ون من حرل الع ل  االمسان  الفصل مع الووة على الوشام نذلك, 

 ردو الددذي حمددل النعددي صددلى م علشدده  سددلم حال يندازعوا األمددل حردداه, فامددا حرددل الفسددح  الجددور  الظلددم 

  ( 158) .فلشسوا له نأرل

دما اُلَ تَداَب َ اُلَمشدَزاَن َلشَوادوَم لى :  است لوا حيضا نووله قعا سادلَنَا نَاُلعَش َنَداَت َ حَُنَزُلنَدا َمعَها لَوَُ  حَُرَسُلنَا را

 .(159) النَاما نَاُلَوُسَب َ حَُنَزُلنَا اُلَحَ ي َ فَشَه نَأُم  َأَ ي   َ َمنَافَعا َللنَاَم 

أما .(160)  ال انن قشمشة مع حنه ال يوول نالخل  : فمن خل  عن ال تاب  المشزان  وقل نالح ي 

 من السنة

: َسَمُع ا َرساوَل َّللَاَ َصلَى ث  ار  نن أهاب عن حنى سعش  الخ رىيما ر اه مسلم من م  -1

ا فَُلشاغَش َُلها نَشََ َه , فَإَُن لَُم يَُستََبُع فَعََلَسانََه , فَإَُن لَُم يَُستََبُع فَعَوَ  : َّللَاا َعلَُشَه َ َسلََم يَواولا  ُنَ ل  ُلعََه , َمُن َرحَى َمُن اُم ما

يَمانَ   (161  ) َ ذََلَك حَُضعَفا اإُلَ

النَداَم إَذَا  إَنَ  ما ر ى من م يث حني ن دل الصد يح حن النعدي صدلى م علشده  سدلم  دال:   -2

ما َّللَاا نََعوَابٍ  ذا ا َعلَى يَ َُيَه حَُ َأَك حَُن يَعاَمها ا الَظاَلَم فَلَُم يَأُخا    (162) .َرحَ ا

                                                 

 .100-99ص1الجصاص, حم ام الولحن,   ( 156

 .124سورة العولة, من األية  ( 157

 .108ص 2الول عي, الجامع ألم ام الولحن,   ( 158

 .125 سورة الح ي : من األية ( 159

 .366ص 35انن قشمشة, مجموع الفتا ى,   ( 160

 .92ص177النشسانورى, صحشح مسلم, الملجع السانح, د(  161

التلمذي, صحشح سنن التلمذي,  تاب الفدتن, نداب: مدا جدال فدي ندز ل العدذاب إذا لدم يغشدل المن دل, (  162

 .490ص2168د
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دل    َالَ  حَنَي راَلُيَلةَ  َعنُ  من األخعار اآلملة نحماية المال الخاص من الظلمة: ما ر ى  َجاَل َرجا

دل  ياَليد ا حَُخدذَ َمداَلي  َداَل فَداَل  لََم فَوَداَل يَدا َرسادوَل َّللَاَ إَلَى َرسادوَل َّللَاَ َصدلَى َّللَاا َعلَُشدَه َ َسد حََرحَُيدَ  إَُن َجداَل َرجا

 َ  إَُن  َتَُلتادها  َدالَ َمالََك  َاَل حََرحَُيَ  إَُن  َاقَلَنَي  َاَل  َاقَُلها  َاَل حََرحَُيَ  إَُن  َتَلَنَي  َاَل فَأَُنَ  َأدَهش    َداَل حََرحَُيد قاُعَبهَ 

  (163) .راَو فَي النَار

 نَ اَ ا  ما ر اه عع  م نن عمل  رضي م عنهم

 

 (165)فاذا  ان رذا في أأن المال فال فاع عن نا ي الضل ريات ح لى. 

 ى عن مذيفة,  دال:  يخلد  علدى عمدل  ردو  اعد  علدى جدذع فدي فاست لوا نما رأما اآلثار: 

ياره,  رو يح و نفسه ف نوت منه, فول : ما الذي حرمك يا حمشل المؤمنشن  فوال ر ذا نشد ه  حأدار نهدا, 

 ال:  ل : ما الذي يهمك   م لو رحينا منك حملا نن له لوومناك,  ال: م الذي ال اله اال ردو, لدو رحيدتم 

قن ل ن لوومتموه  فولد : م الدذي ال الده اال ردو, لدو رحيندا مندك حمدلا نن دله لوومنداك,  دال :  مني حملا

  الذي جعدل فدش م حصدحاب محمد  مدن اذا رحى مندي حمدلا ين دله  م ففلد نذلك فلما أ ي ا,   ال: الح

  (166) . ومني

 المطلب الثاني

 رأي القائلين بعدم مشروعية العصيان المدني

ذا اللحي الي حن اإلسدالم  دان مليصدا علدي  مد ة الصدف   حي الفدتن  يرل يذرب حصحاب ر

المفاس   مون ال مال  ال يعشح الخل   علدي الح دام  إن فسدووا  ظلمدوا لسد  المنافدذ المؤييدة إلدي  مداال 

يحم  عوعاه  رو عشن ماقنغ علشه الواع ة )يرل المفاس  مو م علي جلب المصدالح(  حن الخدل   علدي 

 .(167)ة الجور  الفسح من مزاعم االررانششن  ممارساقهماألئمة نحج

 ننال علي ماقو م يعني حنصار الوول نتحدليم العصدشان المد ني   سدائله رحيهدم علدي األصدول 

 التالشة:

                                                 

د , :ال لشل علدى حن مدن  صد  اخدذ مدال غشدله نغشدل مدح ناب ,  نماياإل تاب  ,صحشح مسلم ( مسلم,  163

 .119ص,  360

د , :ال لشل علدى حن مدن  صد  اخدذ مدال غشدله نغشدل مدح ناب ,  نماياإل تاب  ,صحشح مسلم ( مسلم,  164

 .119ص,  361

 .113الجمال, الملجع السانح, ص ( 165

) الليداض: م تعدة  1انن حندي أدشعة, المصدنف فدي األماييدث  األ دار, ت   مدال يوسدف الحدوت,   ( 166

 .99ص 7رـ (  1409اللأ , 

العددام العاأددل للمجلددا  نحددث مودد م للمددؤقمل( االمددشن, عثمددان, مو ددف االسددالم مددن ظددارلة االرراب, 167

-8المنعود  فدي الودارلة فدي الفتدلة مدن  نعنوان اإلسالم  الولن الحايي  العشلين, االعلي للشوون االسالمشة

م, مددن إصدد ارات المجلددا األعلددي للشددوون اإلسددالمشة, زارة 1998يولشددة  5-2 -رددـ 1429رنشددع ح ل 11

 .312م,ص1999 -رـ 1420األ  اع المصلية,
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 األصل االول: وجوب السم  والباعة للحكام والوالة واألعوان  ويد باب الفنت

 التهارج ويفك الدماءاألصل لثان : يد الذرائ  املفضية ال  الفو   و 

 األصل الثالث: حتريم اإلحداث واإلبتداع يف الدين وحتريم الت به بالكافرين

  -ومن ثم ذهبوا ال  حتريم هذه الويائل ومنعها وعل  ذلك يقسم الباحث هذا الفصل ال  املباحث التالية:

 األول: التأصيل الشرعي للعصيان المدني وفقا لهذا الرأ  الفرع 

 اني: حكم العصيان المدني وفقا لهذا الرايالثالفرع 
 

 

 الفرع األول

 التأصيل الشرعي للعصيان المدني وفقا لهذا الرأ 

 العصيان املدن  وييلة من ويائل اخلروج من الباعة الواجبة للحكامأوًلا:                  
لباعددة يسددتن  حصددحاب رددذا الددلحى الددى حن العصددشان المدد ني  سددشلة مددن  سددائل الخددل   مددن ا

 .-الواجعة للح ام,  يسو ون لذلك نع  الحجج منها:

ردو حصدل   –في غشدل معصدشة  –السمع  الباعة لوالة األمل من المسلمشن : حن الحجة الولى

,  ردو حصدل مدن حصدول العوشد ة التدي نداينوا نهدا حردل العد ع  األردوال حرل السدنة  الجماعدة من حصول

  ل حن قدلي مؤلفدا  فدي عوائد  حردل السدنة إال  ردو يدنغ م,رمجمع علدى  جونده عند  رو حمل  السلفشة,

 ( 168ا.) فجل  فسووا  إن  ظلموا, جار ا  إن على  جوب السمع  الباعة لوالة األمل

 , حصدل مدن حصدول العوشد ة السدلفشة حرل السنة  الجماعدة : حما عن  ونه حصل من حصولاول

من رددذه   يدد   جهددة نظددلرم  قدد عمها,فودد  نوددل اصددحاب رددذا الددلحى ح ددواال لددعع  مددن حرددل العلددم قؤ

مشث نول اإلجمداع  –صامب اإلمام حمم   –ملب ال لماني النصوص التى قؤي   جهة نظلرم ما نوله 

حمل م, ال  –عز  جل  –:))  االنوشاي لمن  اله م فوالالعوش ة التي نولها عن جمشع السلف فى على ذلك 

ل م لدك فلجدا   مخلجدا,  ال قخدل  علدى السدلبان قنزع ي ا  من  اعتده,  ال قخدل  علشده, متدى يجعد

 ( 169مفار  للجماعة.) , قسمع  قبشع,  ال قن ث نشعته, فمن فعل ذلك, فهو معت ع مخالف

                                                 

) ال ويد : جمعشدة 3( العع  ال ليم, عع  السالم نن نلجا, معاملة الح ام فى ضول ال تاب  السدنة,   168

 .83م(ص2020 -رـ 1431لتلاو اإلسالمى,إمشال ا

( اندن الوددشم الجوزيددة, حنددى ععدد  م محمدد  نددن حندى ن ددل نددن حيددوب, مددايى األر اد الددى نددالي األفددلاد,  169

) م ددة الم لمددة: يار عددالم الفوائدد , 2قحوشددح  زائدد  حممدد  الفشددشلى, إأددلاع: ن ددل نددن ععدد  م حنوزيدد ,  

 .83الملجع السانح, صعع  ال ليم, ,  حنظل: ال832ص 2رـ( 1432
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  ظلمدوا, جدار ا  إن السمع  الباعدة لدوالة األمدلحما عن يعوى اإلجماع على  جوب  ثانيا:

 السددنة قؤيدد   جهددة نظددلرم  مددن رددذه  ا,فودد  ذ ددل ا الع يدد  مددن األيلددة مددن ال تدداب فجل  فسددووا  إن

  -:النصوص الشلعشة

ين ها إَلَدى َّللَاَ َ الَلسادوَل إَن  اندتاُم  -قعدالي  –ال لشل األ ل : دول م   : فَدإَن قَنَداَزُعتاُم فَدي َأدُيٍل فَدلا

 ( 170. )قاُؤَمناوَن نَاّلَِلَ َ اُلشَُوَم اآلَخَل ذََلَك َخُشل  َ حَُمَسنا قَأَُ يال  

جح حصدحاب ردذا الدلحى حن الموصدوي ندأ لى األمدل فدى ردذه األيدة ردم األمدلال  الدوالة,     ر

يشدشل إلدي  ولده :  –ما قو م إلي الوالة في اآليدة المتو مدة :لانن عبشة في قفسشل رذه اآلية است لوا نوول 

لا اُم حَن قاَؤين ا األََمانَاَت إَلَى حَُرَلَها َ إَذَا َمَ مُ  وا نَاُلعَُ َل إََن َّللَاَ نََعَما يََعظا ادم إََن َّللَاَ يَأُما تام نَُشَن النَاَم حَن قَُح اما

 ردي امتثدال   ,عدز  جدل –إلدي اللعشدة فدأمل نباعتده  األية قو م في رذه ,نََه إََن َّللَاَ َ اَن َسَمشعا  نََصشلا  

 انن ععدام  اندن زيد   ح امله  نوارشه   اعة رسوله   اعة األملال على  ول الجمهور, حني رليلة

,  ما است لوا نتلجشح اإلمام البعلى ,  اإلمام النو ى,  ما نوله انن مجل عن اإلمدام الشدافعى  غشلرم

 ( 171فى ذلك. )

مددن األمددلال   جددوب السددمع  الباعددة لددوالة األمددل علددى رددذه اآليددة مددن  ددم اسددت لوا مددن  

 لعدل ردذا  , ون في غشدل معصدشة م قعدالي رذا مبلح يوش  نما  ع  في السنة في حن الباعة ق الوالة,

رو السل في مذع الفعل عن األمل نباعتهم  ذ له مع  اعة اللسول, فإن اللسول ال يأمل إال نباعة 

 ( 172. )م , من يبعه فو  ح اع م,  حما ح لو األمل فشل  األمل نباعتهم حن ال ي ون في معصشة

َ َصددلَى َّللَاا َعلَُشدَه َ َسددلََم َعددُن النَ  َرَضدَي َّللَاا َعُندها  َعُعددَ  َّللَاَ  نُ عدالعخداري  مسددلم  هحخلجدما ن    عَدي 

ُسَلَم فَشَما حََمَب َ َ َلهَ   َالَ  َما لَُم ياُؤَمُل نََمُعَصشٍَة فَإَذَا حاَمَل نََمُعَصدشٍَة فَداَل َسدُمَع  الَسُمعا َ الَباَعةا َعلَى اُلَمُلَل اُلما

 ( 173)َ اَل َ اَعةَ 

حدا م   اعتده  اجدب علدى  دل مسدلم, سدوال للسدمع ,فالاإلمام إذا حمل نمن  ب ح  معاد  جبف

حمله نما يوافح  ععه ح  لم يوافوه, نشل  حن ال يأمله نمعصشة فإن حمدله نهدا فدال قجدوز  اعتده ل دن ال 

يجوز له محارنة اإلمام   وله فال سمع  ال  اعة يعني : فشما حمل نده مدن المعصدشة فودب, فدإذا حمدله حن 

 يسمع له مبلوا  في  ل ح امله, نل يسمع له  يباع مبلوا , إال فدي يلانى ح  حن يوتل مسلما  نغشل مح فال

 (  174)المعصشة 

                                                 

 .59سورة النسال,  من األية ر م(  170

 .58,  األية من سورة النسال من األية ر م 87-86  ال ليم, الملجع السانح, ص( العع 171

 .89  ال ليم, الملجع السانح, ص( العع 172

 4  العخاري, صحشح العخاري,  تاب : األم دام, نداب: السدمع  الباعدة لإلمدام مدالم ق دن معصدشة,(  173

,  مسلم , صحشح مسلم,  تاب: اإلمارة, ناب:  جوب  اعة األمدلال فدي غشدل معصدشة, 290ص  7144د

 .795ص  4763د

 . ) نتصلع(90السانح, العع  ال ليم, الملجعحنظل:  (  174

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3932&idfrom=13068&idto=13075&bookid=52&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3932&idfrom=13068&idto=13075&bookid=52&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3932&idfrom=13068&idto=13075&bookid=52&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3932&idfrom=13068&idto=13075&bookid=52&startno=2#docu
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, علشه إ ارة اللعشة  التثعشب عن  لي األملصورة من صور  الحجة الثانية: العصيان المدنى

 من  م فإن من يعا الشه  حعان علشه يستحح العوونة المتالئمة مع جلمه,  لولى إيواع قلك العوونة نه , 

 من ضلب ح  معا ح  نفى.......ح  غشل ذلك.

التثعددشب  اإل ددارة مددن حعظددم مودد مات الخددل    الخددل   مددن حأددنع الجددلائم  السددعب األ ل:

 ( 175) حنشعها, ف ان ما يفضي إلشه  ذلك

 رممه م في ألد  ول صامب األزرار   – ال الشو اني 

ف,  إال  دان مسدتحوا  لتغلدشظ  يؤيب من يثدعب عنده, فالواجدب يفعده عدن ردذا التثعدشب, فدإن  د 

العوونة,  الحشلولة نشنه  نشن من صار يسعى ل يه نالتثعشب نحعا ح  غشله, ألنه ملق ب لمحلم عظدشم, 

 ساع في إ ارة فتنة قلا  نسععها الد مال,  قهتدك عند را الحدلم , فدي ردذا التثعدشب ندزع لشد ه مدن  اعدة 

 ( 176)اإلمام

مدن ق لدم ن لمدة مشث  دال: ن فلمون في  قعصلة الح ام ان م نول  الم لعع  حرل العلم منهم: 

لغشل موجب في حمشل من حملال المسلمشن لزمته العوونة الش ي ة , يسجن أهلا  من خالف حمشدل ا ,   د  

  ( 177)  لر يعوقه, لزمته العوونة الش ي ة نو راجتهاي اإلمام.

 الدين و الت به بالكافرين ثانًيا: العصيان املدن  وييلة من ويائل اإلحداث واإلبتداع يف

 

 جال في ذم الع عة نصوص  ثشلة من ال تاب  السنة,  من ذلك ما يلي:

 أولا: من القرآن:

 .( 178) وله قعالى َ َعلَى َّللَاَ  َُص ا الَسعَشَل َ َمُنَها َجائَل  َ لَُو َأاَل لََه َا اُم حَُجَمَعشنَ  -1

 علي م نشان  ليح الهد ي  :نن جليلال  ا (179) شل:  ليح  اص    ليح  ص  حي مستوشم 

حي  ليدح الحدح,  الوصد  مدن البليدح: المسدتوشم   الحدالل  الحدلام,  الضاللة,  الباعة  المعصدشة,

العايل عن الحح, رم حرل االردوال المختلفدة   الجائل: الحائ  عن االستوامة, ( 180) .الذي ال اعوجا  فشه

  (181) .بانمن حصحاب السعل المتفل ة,  ري سعل الشش

                                                 

 .169( العع  ال ليم, الملجع السانح,  175

 

لة: المجلددا األعلددى للشددوون ) الوددار 1الشددو اني, السددشل الجددلار المتدد فح علددى مدد ائح األزرددار,  (  176

 .325ص  4م(  1987 -رـ 407اإلسالمشة, 

 .170السانح, ص ( العع  ال ليم, الملجع 177

 .9سورة النحل من األية ر م  ( 178

 .112ص14( انن عاأور,محم  البارل,قفسشل التحليل  التنويل,  179

  مانع را. 177ص 14قفسشلالبعلي,   (180

, قفسددددشل الول عددددي, 180ص14, قفسددددشل البعددددلي,  112ص 14( قفسددددشل التحليددددل  التنددددويل,  181

 .191ص12 
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راُم إَلَدى َّللَاَ -قعالى  - وله  -2 ُم فَي َأُيٍل إَنََما حَُمدلا ُم َ َ اناوا َأشَعا  لَُسَ  َمُنها : إََن الََذيَن فََل اوا َيينَها

ُم نََما َ اناوا يَُفعَلاونَ   اَم يانَع َواها
(182 ). 

 رددؤالل رددم رسددول م :   ددال الشددا عي: رددذه األيددة  دد جال قفسددشلرا فددي الحدد يث .........  ددال 

حصحاب األروال,  الضالالت,  الع ع من رذه األمة,  ال اندن عبشدة:    ردذه اآليدة قعدم حردل األردوال 

 العد ع  الشددذ ذ فدي الفددل ع  غشدل ذلددك مدن حرددل التعمددح فدي الجدد ال  الخدوض فددي ال دالم, رددذه  لهددا 

 ( 183)علضة للزلل,  مظنة لسول المعتو 

ُم َ َ اناوا َأشَعا   الن َمدُزٍب نََمدا :َ ال -قعالى  - وله  -3 ُشَلَ شَن َمَن الََذيَن فََل اوا َيينَها قَ اوناوا َمَن اُلما

ددونَ  ددل عددن حنددي رليددلة حنهددم الخددوار ,  ر اه حنددو حمامددة ( 184)لَدد َُيَهُم فََلما .  اددلئ: فددار وا ييددنهم,  فاس َ

 ( 185) ملفوعا ,   شل: رم حصحاب األروال  الع ع.

 ةثانياا: السن

َمدُن حَُمد ََو فَدي   دال: -صدلى م علشده  سدلم  -عن النعي  -رضي م عنها  -م يث عائشة  -1

دَو َري   دَو َري   فدي ر ايدة:  ( 186)حَُمَلنَا َرذَا َما لَُشَا َمُندها فَها نَدا فَها  دال  ( 187)  َمدُن َعَمدَل َعَمدال  لَدُشَا َعلَُشدَه حَُملا

الحافظ انن رجب الحنعلي:   رذا الح يث حصل عظشم من حصول اإلسدالم ... ف دل عمدل ال ي دون علشده 

حمل م  رسوله فهو ملي ي على عامله,   ل من حم و في ال ين ما لم يأذن نه م  رسدوله فلدشا مدن 

 ( 188) .ي أيلال ين ف

ى َّللَاا َعلَُشددَه َ َسددلََم إَذَا َخَبددَب َ دداَن َرساددولا َّللَاَ َصددلَ   َددالَ  َجددانََل ُنددَن َعُعددَ  َّللَاَ  َعددنُ  -2

َ يَواددولا حََمددا نَُعد ا فَددإََن َخُشددَل اُلَحدَ يَث َ تَددابا َّللَاَ َ َخُشددلا ........  اُمَمدَلُت َعُشنَدداها َ َعداَل َصددُوقاها َ اُأددتَ َ َغَضدعاها 

ُح َ َاقاَها وَر ما اما َحَمٍ  َ َألن اأُل    ( 189) .ُ َعٍة َضاَللَة  َ  الن نَ  اُلها َى را َى ما

 أقوال السلف الصالح:

 ومن هذه األقوال: 

إيدا م  حصدحاب الدلحي فدإنهم حعد ال السدنن, حعشدتهم  ول عمل نن الخباب:  -1

  ( 190)حضلوا  ضلوافاألماييث حن يحفظورا فوالوا ناللحي, 

                                                 

 .159سورة األنعام , األية ر م  ( 182

 .41ص 1الشا عي, االعتصام,  (  183

 .32-31سورة الل م, من األيتشن ر م  ( 184

 .42ص 1الشا عي, االعتصام,  (  185

د  2  العخددداري, صدددحشح العخددداري,  تددداب: الصدددلح, نددداب: إذا اصدددبلحوا علدددى صدددعلح جدددور, ( 186

 .249ص2697

 4493( مسلم, صحشح مسلم:  تال األ ضدشة, نداب: نود  األم دام العا لدة,  ري محد  ات األمدور, د 187

 .734ص

 .118ص  5انن رجب, جامع العلوم  الح م, الملجع السانح, د ر م ( 188

 4493األ ضشة, نداب: نود  األم دام العا لدة,  ري محد  ات األمدور, د ب( مسلم, صحشح مسلم:  تا 189

 .734ص
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دا: ,  يوداال تصاي في السنة خشدل مدن االجتهداي فدي الع عدة ول عع  م نن مسعوي:  -2 ول حيض 

قعلمدوا العلدم  عدل  ,  يودولحيها النام إن م ستح  ون  يح و ل م, فإذا رحيتم مح  ة فعلدش م نداألمل األ ل

  ( 191)حن يوع ,   عضه حن يذرب حرله, حال  إيا م  التنبع,  التعمح,  الع ع,  علش م نالعتشح

 ثالًثا: العصيان املدن  وييلة من ويائل الفتنة بني املسلمني

 أدددح عصدددا  العصدددشان المددد ني يدددؤيي إلدددى الفل دددة  االخدددتالع ,  الفل دددة  االخدددتالع :أولا 

   ( 192) .قؤييان إلى الفتن المسلمشن,

 ما اجتمع النام على إمام إال اجتمع   لونهم,  رفدع خدوفهم,  زايت خشدلاقهم,   دل الد  ل 

عدلع حن مواضدع عدزة األمدة الو يمة  الح يثة قشه  لهذه الحوشوة,  من  لح التاريض استعان له األمل,  

   ( 193) . نصلرا ق ون مشث يجتمع حنناؤرا,  حن ضعفهم  روانهم ي ون مشث يتفل ون

َ حََ شعاددوا مَ َ َرساددولَها َ اَل قَنَدداَزعاوا فَتَُفَشددلاوا َ قَددُذَرَب َريحا اددُم َ اُصددعَلا ا إََن مَ َمددَع   ددال قعددالى:

ُم َ اَل    ال قعالى:  ( 194) .الَصانََلينَ   قَ اوناوا َ الََذيَن قَفََل اوا َ اُختَلَفاوا َمُن نَُعَ  َما َجاَلراما العَش َنَاتا َ حا لَوََك لَها

   ( 195)َعذَاب  َعَظشم  

 ما اأتعل  نع  ذلك فتنة في  بل من ح بار المسلمشن, فتفل  النام فشها عن إمامهم إال فل  

,  ح مع فشهم حع الرم, فحل فشهم الخوع,  رفدع مدنهم م قعالى  لونهم,  ص ع صفهم,  أت   لمتهم

   ( 196). األمن,  عبل  الح  ي,  ظهل حرل الشل  الفساي

من  ان له علم  عول علم حن الخل   على السال شن من حعظم الفدتن التدي قعتلدى نهدا األمدة, ف

جدوع,  اإلفسداي  حن ذلك يجل إلى فتن ماموة من حرمها:سفك ال مال,  رفدع األمدن,  ملدول الخدوع  ال

   ( 197)في األرض,  حن النصح  ال عال  الصعل  الباعة خشل من ن ث العشعة,  مفار ة الجماعة 

,     سعح نشان األيات ال الة على ذلك   دذلك     قضافلت نصوص ال تاب  السنة على ذلك

  األماييث,  األ ار.

هات, فإنهدا قفتدك ندالولوب فت دا, فحلي ن ل عا ل حن يحذر الفتن  حرلها,  حن ال يسلم  لعه للشع

 ملي ن ل من علض  له أعهة في رذا العاب حن يسأل حرل العلم فشها,  حن ال ياو م علدى  دول ح  فعدل 

لشا عن ه فشه من أليعة م قعدالى مجدة ظدارلةا فدإن الحسداب عسدشل,  إن ملمدة الد مال المعصدومة 
                                                                                                                                            

 .3741ص 9موسوعة نضلة النعشم,  (  190

 .3743ص 9موسوعة نضلة النعشم,  (  191

) الوهدلة:  2الخولي, حني عع  اللممن محموي نن عع  الحمش , أدعهات مدول الخدل    الثدورات,  (  192

 . ) نتصلع(387ص 1م (  2012 -رـ 1433يار اإلمام حمم , 

راندب  ل عثمان  نتائجها, خبعة علدى مو دع أدع ة األلو دة,.الحوشل, إنلارشم نن محم , ح ار فتنة موت(  193

 http://www.alukah.net/sharia/0/730/#ixzz4dns9eopd :الموضوع

 .46سورة األنفال, من األية ر م(  194

 .105سورة آل عملان من األية ر م (  195

 الحوشل, إنلارشم نن محم , الملجع السانح.(  196

 الحوشل, إنلارشم نن محم , الملجع السانح.(  197

http://www.alukah.net/sharia/0/730/#ixzz4dns9eopd
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شه نشن الععداي يدوم الوشامدة,  ال يدزال المدؤمن عظشمة,  لعظمتها عن  م قعالى  ان  ح ل أيل يوضى ف

   ( 198) .في فسحة من يينه ما لم يصب يما ملاماا  ما صح ذلك عن النعي علشه الصالة  السالم

 

 

 

 الفرع الثان 

 حكم العصيان املدن  وفًقا هلذا الرأي

 مذهب الصرب على جور احلكام

 مة العصدشان المد ني, فدي اسدتخ ايتفح حصحاب رذا اللحي مع حصحاب اللحي الوائل نمشل عش

رذا االسلوب ض  الحا م ال افل, التارك للصالة,  الدذي ال يح دم نمدا حندزل م, إالحنهدم يختلفدون معهدم 

في مالة الحا م الظالم, فشذرب حصحاب رذا اللحي إلى حن العصدشان المد ني ضد  الحدا م الجدائل مدلام, 

 .ون نأنصار مذرب الصعلعل على جور األئمة,  رم من يعلفص يوولون نال

ويرى أصحاب هذا املذهب أن تتحمل الرعيعة اعاوتات احلكعام     وهو مذهب الغالبية من أهل السنة واجلماعة

من الظلم والفسوق وعدم اخلرج عليهم بالسيف وإن اخذوا األموال و ربوا األب ار  ملا يؤدي إليه اخلروج من مفايد 

أقل  عرًرا معن اخلعروج    و   اات  وهلذا كان الصرب على ظلمهم  أهون شًروفنت وفو ى ويفك للدماء وانتهاك للحرم

لكعن الصعرب     والواجعب هعو الصعرب؛    عليهم  وعلى ذلك فظلم احلاكم لعي  يعبًبا ينععزل بعه   وال ايعز اخلعروج عليعه       

رء املسعلم  : السم  والباعة على امل -صلى اهلل عليه ويلم  –طاعته فيما هو معصية؛ لقول النيب عندهم لي  معناه 

ندل ينصدح الحدا م ي ن اظهدار  (199)فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية  فاذا أمر مبعصعية فعال  ع  وال طاععة     

 (200الشناعة علشه على رؤ م األأهاي. )

                                                 

 الحوشل, إنلارشم نن محم , الملجع السانح.(  198

 4العخاري, صحشح العخاري,  تاب:  األم دام, نداب: السدمع  الباعدة لإلمدام مدالم ق دن معصدشة,   ( 199

 .291ص7144د

الغزالني, محم  نصل ال ين, ال  ر السشاسي لألمة في الشدليعة اإلسدالمشة, رسدالة ي تدوراة,  حنظل: ( 200

 م , الجمدال, محمد  محمدوي محمد , عدزل الحدا407م( ص2009 -رـ 1430 لشة الحوو , جامعة الوارلة, 

 .114في الفوه اإلسالمي, الملجع السانح, ص
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 ال اندن الجدوزي: الجدائز مدن األمدل ندالمعل ع  النهدي عدن المن دل مدع السدال شن التعليدف 

, يا من ال يخاع م, فان  دان ذلدك يحدلك فتندة يتعد ى أدلرا  الوعظ, فأما قخششن الوول نحو: يا ظالم

 (201الى الغشل لم يجز )

 رذا الوول منسوب لعع  الصحانة  سع  نن حني   اص,  حسامة نن زي ,  عع  م نن عمل 

 مذيفة رضي م عنهم,  غشلرم,  ممن ذرب الى رذا االمام حمم , الحسن العصلي,  ممن  دال نهدذا 

لعشنددي فددي عمدد ة الودداري,  الحمددوي فددي غمددز عشددون العصددائل,   ددال ندده مددن المال شددة مددن الحنفشددة ا

البل وأي في سلا  الملوك,  ال ا يي المسشلي,  خلشل في مختصله,  الد رييل فدي الشدلد ال عشدل, 

 من الشافعشة  ال نه الغزالي في االمشال,  النو ي في ألد مسلم,  قانعه ز ليا األنصاري في أدلد 

 ال نه من الحنانلة انن قشمشة فدي منهدا  السدنة النعويدة,  اللمشعداني فدي مبالدب ح لدي النهدي. المنهج,  

 مدا عدزاه انددن قشمشدة الدى حرددل الحد يث فودال: مددذرب حردل الحد يث قددلك الخدل   نالوتدال علددى  (202)

 حيضا عزاه الواضي  (203الملوك العغاة,  الصعل على ظلمهم الى حن يستليح, ح  يستلاد من فاجل )

شدداض, الددى جمهددور الفوهددال  المحدد  شن  المت لمددشن, فوددال:   ددال جمددارشل حرددل السددنة مددن الفوهددال ع

 المح  شن  المت لمشن : ال ينعزل نالفسح  الظلم  قعبشل الحوو   ال يخلع ,  ال يجدوز الخدل   علشده 

 (204) نذلك, نل يجب  عظه  قخويفه لألماييث الوارية في ذلك.

 :أدلة املذهب القائل بالصرب

 است ل الوائلون نمنع الخل    الصعل نالسنة,  اآل ار,  االجماع,  س  الذرائع.

فدي  جدوب  –صلى م علشده  سدلم  –: امتجوا ناخعار  ثشلة متظارلة عن النعي  أول: السنة

 اعددة األئمددة  ان جددار ا  اسددتأ ل ا ندداألموال,  فددي ضددل رة التددزام الجماعددة  امامهددا,  فددي اعتددزال 

 ع م جواز ممل السالد على المسلمشن.الفتن,  في 

 –فمددن األماييددث اآلمددلة نباعددة الح ددام  ان جددار ا: مددا ر ي مددن مدد يث مذيفددة نددن الشمددان 

صلى م علشه  سل  ال:  ... قسمع  قبشع لألمشدل,  إن ضدلب ظهدلك,  –حن النعي  –رضي م عنه 

 (205) حخذ مالك فاسمع  ح ع

                                                 

انددن مفلددح, األياب الشددلعشة  المددنح الملعشددة, قحوشددح  مل ددز ال راسددات  العحددوو نم تعددة نددزار  ( 201

 .235ص1م,  1996 -رـ 1417اض, البععة األ لى, مصبفى العاز , اللي

 -114الجمال, محم  محموي محم , عدزل الحدا م فدي الفوده اإلسدالمي, الملجدع السدانح, ص حنظل: ( 202

115. 

 . 272ص 2انن قشمشة, مجموع الفتا ى,   حنظل: ( 203

 .129ص  12نظل:النو ي, ألد صحشح مسلم,  ح ( 204

مسددلم, صددحشح مسددلم,  تدداب اإلمددارة, ندداب:  جددوب مالزمددة جماعددة المسددلمشن عندد  ظهددور الفددتن,  ( 205

 .799ص 4785د
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ال,  ان اعتد  ا فضدلنوا الظهدور  حخدذ ا األمدوار,  الح يث نغ في السمع  الباعدة لألمدل 

 دال :  ان دم سدتل ن  –حن رسول م صلى م علشه  سدلم  –رضي م عنه  –يؤي ه ر اية انن مسعوي 

 نعد ي ح ددلة  حمدورا قن ل نهددا  دالوا: فمددا حقملنددا يدا رسددول م   دال : حي ا الددشهم موهدم  سددلوا م مو ددم

(206) 

 ال: من رحيدى مدن  –عن النعي صلى م عشله  سلم  –ضي م عنهما ر –ما ر اه انن ععام 

 دال  (207) حمشله أشوا ي لره فلشصعل علشه فانه من فار  الجماعة أعلا فمدات اال مدات مشتدة جارلشدة.

   (208)انن نبال: في الح يث مجة في قلك الخل   على السلبان  لو جار

صدلى م  – دال: يعاندا النعدي  –ي م عنده رضد –ية ندن الصدام  ا است لوا حيضا نما راه عع

فعايعندداه, ف ددان فشمددا حخددذ علشنددا: حن نايعنددا علددى السددمع  الباعددة فددي منشددبنا  م لرنددا  –علشدده  سددلم 

  م مدن م فشده نلردان  عسلنا  يسلنا  ح له علشنا  حن ال ننازع األمل لهله اال حن قل ا  فلا نواما عن

 مدا  (210)ال يجوز الخل   علدشهم مدا يام فعلهدم يحتمدل التأ يدل  ال انن مجل:  موتضاه حنه ( 209)

 دال:  ... قلدزم  –صدلى م علشده  سدلم  –است لوا  ذلك نما ر ى من م يثه مذيفة ندن الشمدان حن النعدي 

جماعة المسلمشن  امامهم . فول  : فان لم ق ن لهم جماعة  ال امام   ال: فداعتزل قلدك الفدل   لهدا  لدو 

ل أجلة متى ي رك الموت  حن  على ذلدك  ..  غشدل ذلدك مدن األخعدار ال الدة علدى حن قع  على حص

 (211) التزام الجماعة  امامها.

 ثانيا: اآلثار: 

حما اآل ار: فو   ان نع  الصحانة  التانعشن ينهون عدن الخدل    الوتدال فدي الفتندة  مدا  دان 

هون عدام الحدلة عدن الخدل   علدى عع  م نن عمل,  سعش  نن المسشب,  علي نن الحسشن  غشلرم نن

 (212) يزي ,   ما  ان الحسن العصلي  مجار   غشلرما ينهون عن الخل   في فتنة انن األأعث.

حلمدة الخدل   علدى حمدلال حي نالنو ي في ألمه لصحشح مسدلم فو   ال نه  ثالثا: الجماع :

 (213) .الجور

 رابعا: سد الذرائع:
                                                 

ص  4773 جوب الوفال نعشعدة الخلفدال األ ل فداأل ل, د,مسلم, صحشح مسلم,  تاب اإلمارة, ناب:  ( 206

796. 

مسددلم, صددحشح مسددلم,  تدداب اإلمددارة, ندداب:  جددوب مالزمددة جماعددة المسددلمشن عندد  ظهددور الفددتن,  ( 207

 .799ص 4790د

 . 7ص 13ل, فتح العاري ألد صحشح العخاري,  انن مج ( 208

 .796ص 4771مسلم, صحشح مسلم,  تاب اإلمارة, ناب:  جونباعة األملال في غشل معصشة, د ( 209

 . 8ص 13انن مجل, فتح العاري ألد صحشح العخاري,   ( 210

صددحشح مسددلم,  تدداب اإلمددارة, ندداب:  جددوب مالزمددة جماعددة المسددلمشن عندد  ظهددور الفددتن, مسددلم,  ( 211

 .798ص 4784د

 .118الجمال, محم  محموي, الملجع السانح, ص  ( 212

 .229ص  12حنظل:النو ي, ألد صحشح مسلم,   ( 213
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ن دار الدى مدا ردو حن دل , ل دن اذا حيى االدشل  االصدالحمضى الشارع ان ار المن ل حصال للتغش

وغا  لذا نهى النعي صلى م علشه  سلم عن  تال األملال  إن ظلموا ح  جار ا ما سمنه فان ان اره ال ي

ح اموا الصالة, س ا لذريعة الفتنة  الفل ة  الفساي العظشم  الشل ال ثشل نوتالهم  ما   ع في قاريخنا, فود  

مل ف ان   ملقه ان انوبع  خالفة النعوة,  قأسس  ي لة نني حمشة,  م خل  الحسدشن ندن خل  ارل الج

 (214)علي ف ان  قلك المأساة. 

 

 

 

 

 

 

 املبلب الثالث

 رأي الباحث

: اس  حف  المشروعية اإلسالمية             أوال 
 -ذنوك ل    ضل نن و حت ق ي احممةل  ة األ هن ة لنن و:

 لمجتمع الفاض ألو : إقامة ااألساس 
 ا األ ااااوف األل  احاااا   تت قااااي نااااا  ااااه  احممااااةل  ة اق ااااهن ة ب فاااان نقوصاااال احمااااة عة 
اق هن ة ذ   حونة نوتماأ احماانن ا  لحقال ضا ا    زلااب األ ا  احتا  يقا م     وذا ا احموتماأ ما  ح حات 

َادل لَّاَحُعَللَّاال تعوح :  ُن ا  َّ َّ  اَقل ُن ا  َّ َّ  اَحثلة ل لَّاحتََّق َّع لَّ َّ تَّعَّولَّ تَّعَّولَّ : نالَ    اث ونت  (215)  لَّ لحاو  احماول س ُّ
 ضو احنَّوف  لنَّاا اماأ ضا ا   ح  احتَّعولا بوحثة ل  لحةنت بوحتَّق ع حتي ألاَّ م  احتَّق ع  ضو   تعوح   لم  احثة ل 

. لذ ا ل اوف ا اتماوم احثماة  لماي نان ي    ضو   تعوح  ل ضو احنَّوف مقل تمَّب  عوستت  ل مَّب نعمتت
لذ ا يقتض  لا ست مب كاب ماةس ناا لماةاس احللحاة اق اهن ة احم االح ة احتا  لنوق او  (216)  ث ونت لتعوح .

 د اح ااولد احم اا د لل  اناات  ل  اا  احعماا م كااب ن ااال  ماا  ن حعاات  باات احمااةم  ل  اا   لف ذااا م لماا  نقاالنت
اااَ مَّ لذاا ا نااو لنة اات احة اا   صاا        اات ل اا د   ااةَّ  عَّ ل َضااال ُ مَّ َثاالل َّللاَّ ااو  َّ اا َّ َّللاَُّ  ََّنُ مَّ اا َّ    َّضل لَّاَّ  َُّ اا  َّ َّللاَّل صَّ

                                                 

 .119محم  محموي, الملجع السانح, ص  الجمال, ( 214

 .2المائ ة من االية ر مسورة ( 215

 .69 -268ص  7حنظل: الول عي, الملجع السانح,   ( 216

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=1475#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=13061#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=13061#docu
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اا َّدَّ حَّااو َّ  ااَا  َّ ل َّتلااتل  َّللاَُّ  َّ ََّ ااتل لَّ َّ ُك ُُّ ااَد نََّ ااُئ ٌ   َّ ااوُم احَّاا ل   َّ َّاا  احنَّااوفل  َّام  لَُّذاا َّ نَّ  لَّ َّ ُك ُُّ ااَد  َّام  لَّ نَّ ااَا مَّوَقل َ ااُئ ٌ   َّ
ُك ُُّ َد نََّ ُئ ٌ   ََّا  َّ ل َّتلتل  ل َّ ل َّتلتل ُ   (217)احةَُّابل  َّام   َّ َّ  نَّو ل  َّ  للل ل لَُّذ َّ نََّ ُئ ٌ   ََّنُت لَّ َّ مَُّ  ُُّ َد  َّام  لَّ

اا احثماة  ضاب ذا  ل الُّ حوااةا  حا    اَّ اح ولد ي تو   ح  احمعولنة لاحم و ل   نا ت ناب غ اة  نل
ااا غ اا ة   ب اااثة األ مااو  لاحتَّ ااوح ا اح ا اااة  احتاا  س اا  ااو ماا   سا   احاااثهس  لن ااو  لا ستصاالَّ  ح اااب ل ذحااك نل

َن و  م ئ ا احثهس ل لسةذو سلا لا س احمع ا لاحم و ل   سا لاحالُّ    لاحةَّ  ة  ةكوم ستعولن ا     نصا  ة احال ل
اا   اونت د   اة احمصاوح  احمماةل ة لت ا ةذاو لس م ماوحموتمأ احفوضاب ذا  نوتماأ ستعاولا   ا  امه ضلَّ حات نل

لذااا  نوتماااأ احت اصااا  باااوح ي لاحت اصااا  بوحصاااثة  نوتماااأ احنصااا  ة باااوألنة باااوحمعةلف  احمفو ااال لتق    اااو 
 لاحن    ا احمن ة  اح   ي ةف احفض  ة ل  م  و  ل قمأ احةذاصب ل قض      و.

 سالميةاألساس الثاني: وجوب إقامة الحكم الرشيد حفظ ا لمقاصد الشريعة إل
احمقصاال ا ل  نااا نقوصاال اح  يااو  احعونااة ذاا  ت ق ااي احمصاا  ة احمااة  ة احتاا  ذاا  حمااو كااوا 

 ذااب اح اانة لاحومو ااةل نقصاال احتمااة أ اح اامول  لحاا حك كااوا نصااة احخ  فااة ال ا نااوم ال اح ااولد لااثااو  ناال 
اح اانة لام ااأ  ذاابل لحاال ح اا  اضااا حاازم ماا  كتوباات احفصااب اتفااوب ام ااأ  حة ويااة نقوصاال احتمااة أ اق ااهن   

قا د نوم  اوس  يقنة لااة     و ا نق وس ألا الاحمةائة لام أ احم عة لام أ احخ ا       لاَ  ا نونة ل 
    (218) احمة عةم  و لح وم   ل     د بهح وم 

لشذا كااوا نصااة احخ  فااة لل اح ااولد لل اقنااوم لااثاااو  مااإا األلاااة نااا ذحااك ذاا   حونااة اح  ااد 
ااو   ااهن او   اا ا  ل ي اا ا ذحااك كاا حك    اق ااهن    اا  ذاا ا احماان ي احة اا ل  ناان ي اق ااهم ح صااث  ح ما  لا

لح اا ا كااوا لنااة احنثاا  بوتثااوم  اانتت ل اانة احخ فااوم  بوتثااوم  اانة  اا ل احمة اا  ا لنااا بعاال  احخ فااوم احةا االسا 
س ل اَّ  ......احةا لسا نا بعل   مقو : ساَّ اَحمََّ لل لل ُ نَّةل اَحُخ َّفَّومل احةَّا ل  (219) .مَّعَّ ََّ ُ َد بلُ نَّتل  لَّ

ساَّ  لَا   :قاو    تعاوح   كتوبات األ ا  احعوناة قحوناة اح  اد اح ة ا ل ملحل ض ا   تعوح  ما  احَّا ل
هَّ َّ لَّآتَُّ ا احزَّ  َ ا  َّال اَحُمَن َّةلَّو َّ لَّلَّنَُّةلا بلوَحمَّعَ نَّ َّنَّوُذَد مل  اأَلََّ ضل لَّحَّوُن ا احصَّ نَّ َّ  (220).ل ُةلفل لَّ

لضا  ب اة  ضا     نات األ ا  لاحق ا ال احتا  يقا م     او اح  اد احة ا ل احخ  فة احةا ال ل  لس 
 احصالب مق نا ن   ل اه  لشا ماه  ن ن   لح انب ماإا بخ اةكد لح اب ُلح ل اب   ا  د حال ن  ماإ احنوف م ق  : لس و

 ضاع ا حتا  ما  د لاحقا        اوم  ا حقات    ات ل    حت   نل  ح    م  د احضع ال  لاح  َ   ونة  لنونة

                                                 

حََ شعادوا َّللَاَ َ حََ شعادوا الَلسادوَل َ حاُ َلدي  ألم ام,, ناب  وله قعدالى: العخاري, صحشح العخاري,  تاب ا ( 217

ندداب فضددشلة االمددام العددايل ,  مسددلم, صددحشح مسددلم,  تدداب اإلمددارة, 7138د  4,  59النسددال .اأُلَُمددَل َمددُن ام

 .789ص  4724خال المشوة علشهم , دلحث علي اللفح ناللعشة  النهي عن اي عوونة الجائل  ا

 .11-3ص  4انن مزم, الفصل في الملل  النحل    ( 218

, 2676التلمذي, سنن التلمذي,  تاب اإليمان, ناب: ما جال فدي األخدذ نالسدنة  اجتنداب الع عدة, د ( 219

 .20ص 42ل اللاأ ين, د,  انن ماجة, سنن انن ماجة, ناب: اقعاع سنة الخلفا603ص

 .159من االية الحج, سورة  ( 220

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=13061#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=13061#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3410&idto=3410&bk_no=50&ID=3433#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3410&idto=3410&bk_no=50&ID=3433#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3410&idto=3410&bk_no=50&ID=3433#docu
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiezpep7-XSAhXBwBQKHWqhBDUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2Fblue%2Far%2Fart.php%3Fart%3D1853%26id%3D212%26sid%3D650%26ssid%3D651%26sssid%3D652&usg=AFQjCNGGpgon6dkoQb2TEp-boT8l6OUngg&bvm=bv.149760088,d.d24
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiezpep7-XSAhXBwBQKHWqhBDUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2Fblue%2Far%2Fart.php%3Fart%3D1853%26id%3D212%26sid%3D650%26ssid%3D651%26sssid%3D652&usg=AFQjCNGGpgon6dkoQb2TEp-boT8l6OUngg&bvm=bv.149760088,d.d24
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 حا م ما  احفوحماة ظ اة  ل    بوحا    ضاة  د       اث ب ما  احو اوس حا م سالم       وم  ا حت اح ي آ  

 (221)    د ح  قو ة مه ل   حت   مإذا ص ب ل   حت   لقعب نو لق ع ن  بوحثهم     مَّ د   
ذا  ا  ت او  ناا األناة ) حال لح اب ..اح اولد  اة  ة نصال مثا ا احصالسي  ضا     نات لا  

    د(  اد سث ا حو ل  احتعونب ض ا اح ولد لاحم   ن ا لاضعاو ح ا ل اح  ثة اح  و  ة نا احنصا  ة لاحعا ا 
 اح  و اااةااااد يضاااأ حو ااال  احاااتهزم ضااا ا  نااا ن (  لاحنصاااة  لاحتقااا  د )  ا لح ااانب ماااه  ن ن  لشا ل اااه  مق  

ا     احقوص  ا لنت   ل هب م  اح  و اة  )..لاأل هب  اح ا طة اا ذة ( ااد لاح ا َ   وناة   لنوناة احصالب سا

موحت ااو  لسلا  احقاا   لا لااةا  احمااوس  ح  ااب ح عثاار لناال و  ح ت اا   لاحقمااأ لل نااا  لا  ااتثلاس  احمااة  ة ضاا ا
ا لامو و  لشنمو قحونة احعل  لحمأ احظ د موحللحاة ما   طثاة احصالسي تعتمال لاب ت ظ ف و ضل احمع ة لمةاسا

ماا  ت ق ااي   ااوحت و   اا  احقاا   لاحقاالل   ذاا ا مضااها  ااا ض وناات لا اح اا وس  ماا  اق ااهم ت اا ا ح مااةم لح  ااب 
 (222)ح معة  للا اح  طوا حألنة. 

ماااانن ا احااا   حاااو   نااات   ل إحوناااة ذااا ا اح  اااد احة ااا ل ست قاااي احموتماااأ احفوضاااب  نوتماااأ اح
نَّاااوُ  بََّعُضاااُ َد لََّلحل َّاااوُم بََّعاااد    زلااااب مااا  كتوبااات ُنااا اَّ لَّاَحُمَانل ااا لَّاَحُمَانل اااةل يَّاااَهُنُةلاَّ بلاااوَحمََّعُةلفل لَّ ََّن َّ اااال اَحُمَن َّ َ اَّ  َّ

ُ طل ُع اَّ َّللاََّّ لَّ َُّ  حَُّت  ُ َاُت اَّ احزَّلَّو َّ لَّ هَّ َّ لَّ ُ قل ُم اَّ احصَّ  (223)لَّ
 األساس الثالث: تفعي  الحسبة بأنواعه الثالثة 

  حااال  اااثي ض ااااوا ل  مااا  كاااب احمواااو    ل  ااا  كاااب احم ااات  و   لمااا   ااات  نناااوح  اح  اااو 
 حت وَ اح  و   ض ات  وص.نمةل  ة ا حت وَ ض ات  وم  لا 

 ووسائله  ثاني ا: مشروعية العصيان المدني
لقد واكب التبور السري  يف نظم احلياة املعاصرة السيايية منها واالقتصادية والثقافية واالجتماعيعة....... إ,   

م واحملكومني ظهرت ويائل تبور الويائل اليت تواكب هذا التبور يف كل اجملاالت املذكورة  ويف جمال العالقة بني احلاك

عصععرية لالحتسععاب علععى احلكععام والععوالة وأعععوانهم وذوي اجلععاه مععن أصععحاب النفععوذ والتععةث  يف القععرارات السيايععية  

  ومن هذه الويائل  املظعاهرات واملسع ات واال عرابات واالعتصعامات والعصعيان املعدن  والثعورة        بايتغالل نفوذهم

  املدن  هذه الويائل من أجل الوصول للحقوق املسلوبة أو لدف  التععدي الواقع    السلمية  و تستخدم مؤيسات اجملتم

على ال رعية  أو من أجل غ ها من األهداف امل روعة  ولكن كثر اجلعدل بعني أهعل العلعم وغ هعم حعول م عروعية        

                                                 

) اللياض: م تعدة نشد  السدالم,  1انن  ثشل, مختصل الع اية  النهاية, اختصله . ي  حمم  الخاني,   ( 221

 , 185م( ص2007 -رـ 1429

السشاسي, نحث منشور على مو ع رانبدة علمدال  اللأ   آفا  ن ل حني ع الن, عبشة, خبعةحنظل:  ( 222

 , نتصلع. www.rabtasunna.comم, 2016يونشة  15رل السنة, نتاريض ح

 .71من االيةالتونة سورة  ( 223

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=669&idto=669&bk_no=49&ID=680#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=669&idto=669&bk_no=49&ID=680#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=669&idto=669&bk_no=49&ID=680#docu
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بعه معن ويعائل    هذه الويائل  ويف خصوص هذه الدراية فإن الباحث ييقصر احلديث عن العصيان املدن  ومعا يتصعل   

 فقط.

افة قباعاته ومببادرة من أحزاب املعار عة  كحترك اجملتم  املدنى فى أما عن العصيان املدن   فلقد أصبح ميثل 

للتععب  ععن املبالعب االجتماعيعة والسيايعية بععد أن        والنقابات وغ ها من مؤيسعات اجملتمع  املعدن     واملنظمات األهلية

ل الوصول إىل أهداف العصيان املدن .من أجتفاقمت وتراكمت عرب السنني 

وصاحب هذا التبور فى الفكر فى اجلانب النظري تبور أخر فى اجلانب العملى   فحتى نصل إىل العصعيان  

املعدنى ال عامل البععد معن املععرور مبنموععة مععن اخلبعوات التدرايععة والتصععيدية  وايععتخدام بعع  الويععائل معن أجععل         

قضعية العيت   الويائل تتمثل يف التةث  يف الرأي العام معن أجعل اقناععه بعدالعة ال     وهذه الوصول إىل األهداف املرجوة منه 

قام العصيان املدن  من أجلها  وذلك بايتغالل ويائل اإلعالم ومنها ويائل التواصل االجتماع   وهذه متثل مرحلة 

هلعا لتغعي  القعانون أو القعرار أو      االحتساب باللسان  بعالتعريف للعرأي الععام  واحلعوار مع  السعلبة العذي ميثعل النصعح         

السياية اليت ختالف ال رع أو حتى بعزل املسؤول الفايد   أما عن تنظعيم املسع ات واملظعاهرات الرمزيعة  واال عراب      

اجلزئ  عن البعام  واال رابات الفئوية  فإنها متثل التعنيف بالقول  حيث حتمل الفتات تنعدد باملخالفعة أو املنكعر  أو    

ملرتكب للمنكر   ثم تةت   وييلة عدم الباعة وايقاط حقوق احلاكم وأعوانه يف التعاون والنصرة  مبقاطعة بال خص ا

شاملة ييايية واجتماعية واقتصادية واليت  متثعل اخلبعوة األخع ة لتقعويم احلعاكم وأعوانعه  فإمعا اعتعدل وإمعا اعتعزل            

رهعا أصعحاب العرأي األول  يععد ويعيلة معن ويعائل        وعل  ذلك يكعون العصعيان املعدن  بال عروط والضعوابط العيت ذك      

االحتسعاب السيايعع  العصععرية العيت تسععتخدم ملقاومععة الظلععم واالنكعار علععى الظععاملني مععن احلكعام وأعوانععه مععن الععوتراء     

واحملافظني وكل مسؤول فايد يف موقععه  بعل علعى أصعحاب النفعوذ معن ذوي اجلعاه  معن أجعل احلفعاظ علعى ال عرعية             

لة يف مقاصد ال ريعة اإليالمية  ومن ثم يصبح م روًعا طاملا أنه يهدف غلى حتقيق مقاصد م روعة  اإليالمية املتمث

 ويستخدم ويائل يلمية  ويبتعد عن العنف والتخريب واحداث الفتنة بني املواطنني. 

 الخاتمة                 
ايعتخدمت ععرب التعاريل السيايع       تبني من خالل هذا البحث أن العصيان املدن  وييلة وقد تعبني أنعه ويعيلة   

لل عوب  للمبالبة باحلقوق امل روعة ومقاومعة ظلعم السعلبة احلاكمعة وييايعتها العيت تعؤدي إىل ععدم حتقيعق مقاصعد           
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احلكم  وعدم حتقيق العدالة االجتماعية  أو ملقاومة السلبات االيتعمارية وقوانينها اجلائرة وييايتها الظاملة من أجعل  

للعبالد احملتلعة  فقعد قعام ثعورو بالعصعيان املعدن  باإلمتنعاع ععن دفع  الضعرائب إعلاً عا علعى التمييعز               حتقيق االيعتقالل  

العنصري  د السود يف الواليات املتحدة األمريكية من ناحية  وإعلاً عا علعى احلعرب علعى املكسعيك  ومعن ثعم كعان         

اء املسعلمني يف اهلنععد ومعهعم غانععدي فقععد   ايعتخدامه للعصععيان املعدن   ععد السيايععات الظاملعة لسععلبة وطنيعة  أمععا علمعع    

ايتخدموا العصيان املدن   د يلبة االحتالل اإلجنليزي  و د قوانينها اجلعائرة مثعل قعانون روالت  و عد ييايعتها      

الظاملة املتمثلة يف احتكار انتاج امللح  والقوانني املنظمة هلعذا االحتكعار معن أجعل مقاومعة هعذه السيايعات وتغي هعا معن          

  وحتقيق ايتقالل البالد من ناحية أخرى  أما مارتن لوثركنج ورفاقه فقد ايتخدموا العصيان املدن   د شعركة  ناحية 

احلافالت اليت كان حيدث التمييز العنصري داخل ويائل النقل اخلاصة بها مبن  السود من اجللوس أثناء وجود البعي    

 ود هلا.وقد منيت هذه ال ركة خبسائر فادحة نتينة ملقاطعة الس

م  وأتع  اعاره بععودة    1919إال أن الو   يف مصر اختلف  فإذا كان العصيان املعدن  قعد ايعتخدم يف ثعورة     

م والذي صدر من قبل طعرف واحعد هعو يعلبات االحعتالل      1922فرباير  28يعد ورفاقه من املنفى  وصدور تصريح 

أن هذا العصيان كان  د يلبة احتالل اجنيب ومن ثم   إال علنت فيه انهاء احلماية الربيبانية على مصراإلجنليزي  و أ

وجب جهادها بكل الويائل امل روعة ومنها العصعيان املعدن  معن أجعل حتقيعق ايعتقالل العبالد  أمعا دععوات العصعيان           

م فقد اختلف فيها الو    فالعصيان موجٌه  د يلبة حكم وطنية 2011املدن  بعد ثورة اخلام  والع رين من يناير 

ة  ويف أو اع اقتصادية ييئة معن ناحيعة أخعرى  ومل يسعبق حدوثعه علعى تلعك الصعورة  معن قبعل  ومعن هنعا             من ناحي

(  ممعا ايعتدعى هثهعا    224واجلعدة)   توافرت يف تلك الدعوات للعصيان املدن  شروط الناتلة من حيث الوقعوع وال عدة  

 والوقوف على حقيقتها.

رى انععه معن الويعائل امل ععروعة لالحتسعاب علعى احلكععام     واختلعف الفقعه املعاصعر ب ععةنه إىل ااعاهني األول يع     

والوالة وأعوانهم  ومقاومة ظلمهم  والثان  يرى أنه وييلة غ  م روعة متثل خروًجا على ال رعية واجلماعة قبل أن 

ه يبعدو  تكون خروًجا على احلكام  ملا تؤدي إليه من فنت قوامها على االختالف والفرقة بني أبناء الوطن الواحعد  إال أنع  

                                                 

الو وع يعني الحلول  الحصول, حما الج ة, فتعني ع م   وع المسألة من  عل,  ري لدم قسدتخ م ضد   (224

حن قسدت عي ردذه سلبة م م   نشة في مصل من  عل فشما  صل إلشه العامث من ا دالع, ,حمدا الشد ة فتعندي 

ا ألعش ا,  رذا ما نحن نص يه. حنظل: الجشزاني, الملجع السانح ص  .23-22المسالة م م 
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للباحث أنه لو أحسن ايتخدامه وحسنت النوايا  وكان اهلدف حتقيق املصلحة العامة بالضوابط اليت ذكرت فإنه يصبح 

 م روًعا.
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