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Abstract: 

This study aimS to clarify and discuss the criminal responsibility of the head of state in Islamic jurisprudence, and 

tries to answer the following questions:  

 Is the position of the head of state considered an impediment to criminal responsibility?  

 Is this position considered one of the reasons for raising the penalty even if the criminal aspect is still not 

removed?  

The study concludes that this position is not considered an impediment to criminal responsibility, and is not a reason 

for lifting the penalty on the head of state if he commits what necessitates it. 
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 :الملخص
ل يعد منصب رئيس : هاآلتية، وحاولت اإلجابة عن األسئلة تهاومناقش هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في الفقه اإلسالمي

ا للمسؤولية الجنائية؟ وهل يعد هذا المنصب من أسباب رفع العقوبة حتى لو لم تزل الصفة الجرمية؟ وخلصت إلى أن هذا المنصب ال يعد الدولة مانع  
 لة إذا اقترف ما يستوجب ذلك.ا لرفع العقوبة عن رئيس الدو من موانع المسؤولية الجنائية، وال يصلح سبب  

 مسؤولية، جنائية، رئيس الدولة. الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
 ،عالمينللالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة 

 وبعد: 
لحياة البشرية وتنضبط ا لقد أنزل هللا تعالى الكتاب ليقوم الناس بالقسط،

، فمن جهة ربطهم بالحياة اآلخرة في الدنيا وفق مراد المشرع ومقصده،
ن النار، ا ما في الجنة وخوف  فحبب إليهم االلتزام بالحكم الشرعي طمع  

دودة ارة بالسوء، والمشألم  راعى طبيعة النفس البشرية ا ثانيةومن جهة 
 ع العقوبات زواجر وجوابر. نحو العاجلة، فشر  

هللا بها على مجتمع من المجتمعات هي  إن من أكبر النعم التي يمن  
نعمة األمن، وجعل الحفاظ عليها من مسؤوليات رئيس الدولة، كونه 
يتبوأ أعلى منصب في المؤسسة الحاكمة، وجعل الشارع إقامة العقوبة 

ا للنظام الحاكم، فهذه المهمة تعد من ا حصري  من يستحقها حق   على
وظائف رئيس الدولة في الفقه اإلسالمي، إذ لو ترك األمر لعامة الناس 

 لسادت الفوضى.
منوط به حفظ األمن، ومعاقبة الخارجين اللكن، إذا كان رئيس الدولة 

به صعن القانون، هو من ارتكب جريمة تستوجب عقوبة، فهل يعد من
 ا من ثبوت المسؤولية الجنائية؟ مانع  

 البحث إلى ثالثة مباحث:  م  س   لإلجابة عن هذا السؤال ق  
، سبب نشوئها، شروطها، معنى المسؤولية الجنائيةالمبحث األول: 

 األسس التي تقوم عليها، وأهميتها.
 معنى المسؤولية الجنائية. المطلب األول:
 .هاوشروط سبب نشوء المسؤولية الجنائية المطلب الثاني:
 أهمية المسؤولية الجنائية ومراتبها. المطلب الثالث:
مبدأ المساواة من أسس التكليف في الشريعة  المبحث الثاني:

 .اإلسالمية
 المساواة بين الناس في اإلنسانية والحياة العامة.  المطلب األول:

المساواة بين الناس في التكليف والمسؤولية الناشئة  المطلب الثاني:
 عنه. 

 المساواة بين الناس أمام القضاء. المطلب الثالث:
 .موانع المسؤولية الجنائية المبحث الثالث:
 معنى موانع المسؤولية الجنائية.  المطلب األول:
موقف الفقهاء من اعتبار منصب الحاكم من موانع  المطلب الثاني:

 ية الجنائية.المسؤول
 .الخاتمة: وتشتمل أهم النتائج

: لقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن سؤال واحد: هل مشكلة البحث
يعد منصب رئيس الدولة من موانع المسؤولية الجنائية في الفقه 
اإلسالمي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال، ال بد من اإلجابة عن سؤالين 

ا وهل منحت الشريعة امتياز  ة؟ آخرين: ما هي ماهية المسؤولية الجنائي
 ألحد تعفيه من المسؤولية؟ 

 أهداف البحث:
 المسؤولية الجنائية.  منـ بيان المقصود  1
 ة من أسس التكليف في اإلسالم. ا ـ بيان أن المساو  2
أثر منصب رئاسة الدولة على ارتفاع المسؤولية الجنائية  مدى ـ بيان 3

 عن الرئيس. 

 منهجية البحث: 
، في هذا البحث المنهج االستقرائي، حيث تتبعت أقوال الفقهاء بع  لقد ات  

 وكذلك المنهج االستنباطي. 

 الدراسات السابقة: 
على أي دراسة محكمة مباشرة تناقش المسؤولية يعثر الباحث لم 

 الجنائية لرئيس الدولة في الفقه اإلسالمي.
ها، شروط ، سبب نشوئها،معنى المسؤولية الجنائيةالمبحث األول: 

 األسس التي تقوم عليها، وأهميتها.
 المطلب األول: معنى المسؤولية الجنائية.
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لقد ضبط المشرع سلوك المكلفين بالتكاليف الشرعية، لتحقيق 
مصالحهم في الدنيا واآلخرة، ومن هذه التكاليف ما شرعه هللا ابتالء، 

داء الحج أ كاالمتناع عنفال يترتب على عدم االلتزام به عقوبة دنيوية 
، ومنها ما شرعه لحفظ حقو  البباد وليس لالبتالء، مثال   مع القدرة

كحفظ أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ورتب على االعتداء على هذه 
 الحقو  عقوبة في الدنيا.

ع إلى ندفلقد جعل هللا تعالى الدار اآلخرة هي دار الجزاء، فالمسلم ي
سخطه  من ة ونبيمه، ورهبفي رضوان هللا ةااللتزام بالتكاليف رغب

ن الدار قد يغفل الناس ع ي ةطبيعة البشر ال من وبسبب  وعقوبته، لكن 
الدار  على ألن اهتمامهم منصب   ؛اآلخرة، أو ال يلقون لها كبير اهتمام

العاجلة، فصيانة لحقو  الخلق من االعتداء عليها شرع هللا الجزاء 
ام بها إهدار على عدم االلتز  الدنيوي لمن ال يلتزم بالتكاليف التي يترتب

حقو  الخلق أو االعتداء عليها. فعدم االلتزام بالتكاليف يترتب عليه 
ما هي و  ،ا مسؤولية جنائية، فما المقصود بالمسؤولية الجنائيةأحيان  

 أسبابها وشروطها؟ 
 ة. من كلمتين: المسؤولية، الجنائي نعتي ا اهذا المصطلح مركب تركيب  

يستخدم هذا المصطلح في تراثنا الفقهي، وهذا ال يعني أنهم لم  لم
يعرفوه، بل وجد بمعناه، وقد كان يعبر عن المسؤولية بأهلية األداء، 

"صالحية المكلف ألن تعتبر أقواله وأفعاله، سواء أكانت في  وهي:
العقيدة أم في الببادات أم في المعامالت أم في العقوبات، وهذه األهلية 

. وامتالك الشخص (1)المسؤولية، وأساسها البلوغ مع العقل" تساوي 
  عن كل ما يصدر عنه من أفعال وأقوال. ألهلية األداء تجعله مسؤوال  

سب نسب فعله إليه ويحا"أهلية الشخص ألن ي   المسؤولية بوجه عام:و 
وهي صالحية االنسان ألن تعتبر أقواله  ،، وتقابل أهلية األداء(2)عليه"

 ا.رع  وأفعاله ش
ا، ويكون تارة على نفسه، "كل فعل محظور يتضمن ضرر   الجناية:

  ."(3) وتارة على غيره
ولية الجنائية في الشريعة "أن يتحمل اإلنسان نتائج ؤ يقصد بالمس

ها، فمن ا ونتائجوهو مدرك لمعانيه افعال المحرمة التي يأتيها مختار  األ
ا ائي  المغمي عليه ال يسأل جنه أو وهو ال يريده كالمكر  اأتى فعال  محرم  

الطفل ك وهو يريده ولكنه ال يدرك معناه اعن فعله، ومن أتى فعال  محرم  
 .(4)عن فعله" اأو المجنون ال يسأل أيض  

  .(5)"تحميل اإلنسان نتيجة عمله" :بأن ها وعرفها بهنسي
"التزام بتحمل النتائج المترتبة على توفر أركان  وعرفها الفهداوي:

 . "(6)ةالجريم
ه يكون فإن ،المال "فاإلنسان المكلف عندما يرتكب جناية ضد النفس أو

فشخصية  ،(7)ا" عن هذه الجناية، ويتحمل عقوبتها شخصي  مسؤوال  
ل  ن فسس  ك  ﴿ المسؤولية مبدأ راسخ في الشريعة اإلسالمية، يقول تعالى:

ين ة   ب تس ر ه  س  أ، وألن دأصلت لهذا المب ة، وهناك نصوص كثير ﴾ب م ا ك 
ة بشكل عام، لذلك فهي حد أفراد المسؤوليأالمسؤولية الجنائية هي 

عن هذا  -صلى هللا عليه وسلم-، وقد عبر النبي ذاته لمبدألتخضع 
 .(8)"ال يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، وال بجريرة أخيه" المبدأ بقوله:

 "وشخصية المسؤولية الجنائية تقوم على عنصرين:
فردية المسؤولية: بحيث يستبعد القرآن الكريم الطابع الجماعي ـ  1

 ا في األنظمة القانونية السابقة على اإلسالموالذي كان سائد   ،للمسؤولية
والمعاصرة له، والتي كان نظام المسؤولية فيها يتسع ليشمل مرتكب 

 ا فيها بأي صورة من صور المساهمة.الجريمة وغيره ممن ليس مساهم  
محل المسؤولية في الجاني اإلنسان وحده، بحيث يستبعد  ـ حصر 2

لعدالة اإللهية ا لغيره، فالجاني وحده هو الذي يتحمل نتيجة فعله، تحقيق  
 .(9)التي تعطي كل ذي حق حقه"

لقد برزت في عصرنا بقوة فكرة الشخصية المعنوية، وهي "شخص ذو 
سسة قيام مؤ وجود قانوني يتكون من اجتماع أشخاص طبيعيين، أو من 

مالية لغاية مشروعة معينة"، وناقش الفقهاء ثبوت المسؤولية الجنائية 
لها، وهل يتفق ثبوت المسؤولية مع شخصية العقوبة، واختلفوا في 

 . (10)إثباتها
 والنصوص الدالة على هذا المبدأ كثيرة منها:

ه  ﴿ـ  1 س  ل ى ن فس ب ه  ع  بس إ ثسم ا ف إ نَّم ا ي كسس  م نس ي كسس   (.111النساء: )﴾و 
ع ى﴿ـ  2 ان  إ الَّ م ا س   (. 39)النجم:  ﴾و أ نس ل يسس  ل إلس نسس 
ر ى ﴿ـ  3 ر  أ خس ر ة  و زس ر  و از   (.38)النجم:  ﴾أ الَّ ت ز 
ه  إ نَّا إ ذ ا ل ظ ال م ون ﴿ـ  4 نسد  ن ا ع  ن ا م ت اع  دس ذ  إ الَّ م نس و ج  اذ  َّللاَّ  أ نس ن أسخ   ﴾م ع 

 (.79)يوسف: 
 طلب الثاني: سبب وشروط نشوء المسؤولية الجنائية.الم

ولية الجنائية هو ؤ "وسبب المس: سبب وجود المسؤولية الجنائية
رك وت ،ارتكاب المعاصي، أي إتيان المحرمات التي حرمتها الشريعة

 .  (11)الواجبات التي أوجبتها"
ارتكاب المعاصي واقتراف المحرمات مسؤولية على المكلف،  ينشأ عن

ه فال بد لنشوء هذ لكن ليس بالضرورة أن تكون مسؤولية جنائية،
 أو ةالمسؤولية الجنائية أن يكون المشرع رتب عليها عقوبة حدي  

ا، أو يمكن أن يندرج ضمن العقوبات التعزيرية، وذلك بأن يمس قصاص  
صعيد الفرد أو الجماعة، فمن ترك الصالة بحقو  اآلخرين، سواء على 

 ال ينشأ عن تركه لهذا الواجب المهم مسؤولية جنائية، وكذلك من عق  
ولية نشئ مسؤ إال أن هذا الفعل المحرم ال ي   ،اوالديه فقد ارتكب محرم  

جنائية ما لم يكن ألحق بهما أذى، فلكي تكون هناك مسؤولية جنائية 
ليها، ولتحقق ذلك ال بد من توفر ثالثة ال بد من وجود جريمة معاقب ع

 :(12)عناصر
ـ "عنصر شخصي، وهو وجود شخص يمكن أن يسند إليه الفعل  1

 اإلجرامي.
ارتكابه جريمة، وقد يكون  د  ععنصر مادي: وهو الفعل الذي ي   ـ 2

 ا عن فعل.ا أي امتناع  الفعل سلبي  
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ي ذاته فـ العنصر الشرعي، فليس كل فعل أو امتناع عن فعل يعد  3
 جريمة، وإنما يجب أن يكون الفعل في نظر المشرع جريمة".

 شروط نشوء المسؤولية الجنائية: 
يلزم من انعدام الشرط انعدام المشروط، وعليه ال بد من تحقق 
شروط المسؤولية الجنائية لينتج السبب أثره، وبالتالي يكون الشخص 

 :(13)شروط هيا عن الفعل الذي اقترفه، وهذه المسؤوال جنائي  
 ا.ـ أن يكون الفاعل بالغ   1
 ا.ـ أن يكون الفاعل مدرك   1
 ا.ـ أن يكون الفاعل مختار   2

 سلم:صلى هللا عليه و  الرسول وقد دل على شروط البلوغ واإلدراك قول
رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، "

التكليف عنهم،  طَّ القلم يعني ح  ، ورفع (14)وعن المجنون حتى يعقل"
 وبالتالي ارتفاع المسؤولية.

ضع عن "إن هللا و  صلى هللا عليه وسلم: هعلى شرط االختيار قول ودل  
"ومن أجل ذلك إذا  .(15)أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

انعدمت اإلرادة في شخص فال محل لنسبة الخطأ إليه، كما لو ارتكب 
 . (16)ثير قوة ال قبل له بدفعها"الجريمة تحت تأ

عليه،  القد قرر األصوليون أن الفعل المكلف به ال بد أن يكون مقدور  
حت  تكليف بما ال يدخل تحتى يتصور امتثاله، ورتبوا على ذلك أال  

إرادة اإلنسان كفعل الغير، وال شك أن المكره مسلوب اإلرادة، وبالتالي 
ت عنه بما ال يطا ، وهذا مما ترفعفإن تكليفه يكون من قبيل التكليف 

 الشريعة اإلسالمية.
حرمتهما الشريعة، ورتبت عقوبة على  فالسرقة والزنا وغيرهما معاص  

 من آخر فقد جاء بفعل هو ا من ذلك، فمن سر  ماال  من يقترف شيئ  
سبب للمسؤولية الجنائية، ولكن المسؤولية الجنائية ال توجد إال إذا 

البلوغ واإلدراك والتمييز، فإن كان غير مدرك تحققت شروطها، وهي 
كأن يكون في حالة جنون أو ما في حكمها فال مسؤولية عليه، وإن 

 ا تحت تأثير اإلكراه، وفقد حرية االختيار فالا لكنه كان واقع  كان مدرك  
 .(17)امسؤولية عليه أيض  

وإذا ية، ا للمسؤولية الجنائإن توافر سبب المسؤولية وشروطها يعد منشئ  
انعدم أحدها فال مسؤولية وال عقاب، وانعدام العقاب إما أن يرجع لسبب 

ت ا، وقد يتعلق بالفاعل إذا كان تحيتعلق بالفعل، إذا كان الفعل مباح  
تأثير حالة ما كاإلكراه، إال أن هذه الحالة ترفع العقاب، وال تنفي الصفة 

 . (18)الجرمية عن الفعل
 لية الجنائية ومراتبها.المطلب الثالث: أهمية المسؤو 

 لقد تنوع أسلوب المشرع في القرآن والسنةأهمية المسؤولية الجنائية: 
في تقرير التكاليف الشرعية، وقد هيمن على هذا األسلوب ربطها في 

ا من وف  ا في الجنة وخالمسؤولية يوم القيامة، فحبب للناس االلتزام طمع  
قيم بالمفهوم الدنيوي إذا النار، إال أن حياة الناس ال يمكن أن تست

اقتصر ربط هذا التكاليف على التقوى والورع المتولد في نفوس 

المؤمنين لهيمنة الحياة اآلخرة على أسلوب حياتهم، ففي خضم الحياة 
 بل عليه اإلنسان من األثرة، قد تغيب هذهاإلنسانية وانشغاالتها، وما ج  

فل علق بالعاجلة، ويغالمفاهيم عن حياة كثير من الناس، فاإلنسان مت
عن اآلخرة، فكان ال بد من تشريع عقوبات عاجلة لعالج هذه الحالة 

 ا على مصلحة الفرد والجماعة.حفاظ   ؛التي قد تعتري اإلنسان
 اإن فلسفة التشريع في تجريم التصرف قائمة على أن في اقترافه ضرر  

هم، أو يمس نظام الجماعة في عقائدها، أو بحياة أفرادها، أو بأموال
بأعراضهم، أو بمشاعرهم، أو بغير ذلك من شتى االعتبارات التي 

 تستوجب حال الجماعة صيانتها وعدم التفريط فيها.
ا لمنع الناس من اقتراف الجريمة، وإنم بمجرد النهيلم تكتف الشريعة و 

الذي  ، فالعقاب هودته بالعقوبة )المسؤولية الجنائية(عززت ذلك وأي  
والنهي قيمة، ويزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفساد في يجعل لألمر 

األرض، ويحمل الناس على االبتعاد عما يضرهم، أو فعل ما فيه 
 خيرهم وصالحهم.

فأهمية العقوبة تكمن في المصلحة االجتماعية المترتبة عليها، وإن 
ناس مصالح اللكان فيها إلحا  الضرر بالمجرم، ففي العقوبة حفظ 

راف ا ما يكون في اقتالحاجية وحتى التحسينية، فكثير  الضرورية و 
ه ما في رؤث  الجريمة نفع عاجل يعود على الفاعل، واإلنسان بطبعه ي  

من ذلك، فشرعت العقوبات  الجماعة ضرربمصلحته حتى لو لحق 
نزع ا لطبيعة اإلنسان التي تبما فيها من التهديد والوعيد والزجر عالج  

مفسدة المترتبة على هذا الفعل الذي كان المكلف نحو األنانية، فتغدو ال
ا عن مصلحته الذاتية أعظم من هذه المصلحة، فينفر بحث   ،ا لهمشدود  

 منها بطبعه. 
تركه، إال ا للمكلف لوالواجب في إتيانه مشقة وكلفة، وهذا قد يكون دافع  

أن العقوبة التي ترتبت على ذلك تحمله على فعله، والصبر على 
العقوبات مقررة لحمل الناس على ما يكرهون ما دام أنه المشقة، "ف

يحقق مصلحة الجماعة، ولصرفهم عما يشتهون ما دام أنه يؤدي إلى 
كاره ت الجنة بالمف  إفساد الجماعة. وهذا مصدا  قوله عليه السالم: "ح  

 .19ت النار بالشهوات"ف  وح  
ليها حفظ عيتبين مما سبق أن الفلسفة التشريبية لتشريع العقاب يهيمن 

وصيانة النظام التي تقوم عليه مصالح الفرد  ،المصالح االجتماعية
 . (20)والجماعة، في شتى مجاالته العقدية والخلقية والمالية وغيرها

 :مراتب المسؤولية الجنائية
لما كان سبب المسؤولية الجنائية المعصية، فمن الطبيعي أن تكون 

قد وألهمية النية في العمل، ف .لدرجات المعصية ادرجات المسؤولية تبع  
قرنت الشريعة اإلسالمية بين النية والعمل، ولذلك فإن الشريعة ال تنظر 

 للجناية بمعزل عن قصد الجاني عند تقرير المسؤولية الجنائية.
والمعصية التي تتحقق بها شروط المسؤولية الجنائية هي أحد 

 نوعين:
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 ية.ـ ما يقترن فعله بنية الفاعل فعل المعص 1
ـ ما يقوم به الفاعل عن قصد دون أن يقصد عصيان الشارع، أو ال  2

 وإنما يقع بسبب تقصيره وإهماله. ،يقصد فعله
فالنوع األول هو ما يتعمده قلب اإلنسان، والنوع الثاني هو ما يخطئ 

 به.
سؤولية موألهمية النية في تكييف العمل، فقد فرقت الشريعة في ال

ظت مسؤولية الجاني في العمد، والخطأ، فغل   العمدالجنائية بين حالة 
د "وعلة التغليظ على العام وجعلت مسؤولية الجاني في الخطأ مخففة،

أنه يتعمد العصيان بفعله وقلبه فجريمته متكاملة، وعلة التخفيف على 
أن العصيان ال يخطر بقلبه وإن تلبس بفعله فجريمته غير  ،المخطئ

 متكاملة".
 والسنة لهذا التفريق بين العامد والمخطئ، فقال تعالى: وقد أصل القرآن

تس ق ل وب ك  ﴿ ل ك ن مَّا ت ع مَّد  ط أست م ب ه  و  ن اح  ف يم ا أ خس ل يسك مس ج  ل يسس  ع   ﴾و 
"إن هللا وضع عن أمتي  (، وقال صلى هللا عليه وسلم:5)األحزاب: 

، ويقصد من هذه النصوص تخفيف مسؤولية (21)الخطأ والنسيان"
المخطئ، وليس رفع المسؤولية الجنائية جملة، بدليل أن القتل الخطأ 

 .(22)يستوجب دية مخففة وكفارة، بينما القتل العمد موجبه القصاص
المبحث الثاني: مبدأ المساواة من أسس التكليف في الشريعة 

 :اإلسالمية
عانت البشرية منذ القدم من إشكالية تمايز الناس أمام القانون،  لقد

، ا في قضية المساواة أمام القانون ا مرموق  ولئن حققت بعض الدول مركز  
فإن ذلك جاء بعد مسيرة طويلة، دفعت في سبيلها الكثير من الدماء 
والمعاناة، إال أن هذا المبدأ في الشريعة اإلسالمية قد تقرر منذ بداية 
الدعوة، دون أن يدفع من أجل الوصول إليه أي نوع من المعاناة، بل 
إن هذا المبدأ كان أحد العوائق التي حالت دون قبول صناديد قريش 

لى هذه ع يعتادواللدعوة التي تسوي بينهم وبين عامة الناس، فهم لم 
ين نوها عبر سنالمساواة، وفيها إهدار لمصالحهم ومكانتهم التي كو  

 طويلة.
ن مبدأ المساواة بين الناس في التصور اإلسالمي لم يتركه الشارع إ

 تقريره في حياتهم بمقدار قربهم من من حيث ارتباطلضمائر الناس، 
التقوى، بل حمته الشريعة بالنصوص اآلمرة، والتي ال يملك المسلم 

 في ذلك.  حرية االختيارأمامها إال السمع والطاعة، وليس له 
ريعة اإلسالمية مهيمنة على جميع جوانب الحياة والمساواة في الش

اإلسالمية، مع عدم إغفال أن الشريعة ميزت بين العدل والمساواة، 
ال تحقق العدل، فقد عدل عنها إلى  -في بعض النواحي–المساواة ف

 حقق للعدل، كالتمييز بين الذكر واألنثى في بعض التكاليف،التمايز الم  
ن لقة، وغير ذلك مالناتجة عن اختالف الخ  وبعض الحقو  والواجبات 

بدأ المساواة م البحث في هنالنا  ويسوغالتمايزات التي يقتضيها العدل، 
امل وعدم إمكانية الفصل الك تداخلها،مع التنبيه إلى  جوانب،ثالثة  من

 : وهي ،بينها

 األول: المساواة بين الناس في اإلنسانية والحياة العامة. 
 ة بين الناس في التكليف والمسؤولية الناشئة عنه. الثاني: المساوا 

 الثالث: المساواة بين الناس أمام القضاء. 

ناس في اإلنسانية والحياة المطلب األول: المساواة بين ال
  العامة:

إن من أهم العوامل التي تعزز االنتماء إلى الدين أو الوطن هو الشعور 
ن م على أي اعتبار يعد   بالمساواة، فتقسيم الناس إلى طبقات بناء

العوامل المذكية للصراع، وما الصراع الذي شهدته أوروبا وانتهى بعزل 
الدين إال نتاج تمايز رجال الدين عن سائر الناس، وتحالفهم مع الحكام 

 لتحقيق مصالح هاتين الفئتين على حساب عموم الناس.
ري، البش لقد قرر اإلسالم أن ما يجمع الناس هو انتماؤهم إلى الجنس

وأن هذا االنتماء يكفي ألن يتمتع اإلنسان بالتكريم واالحترام، قال 
ع  ﴿تعالى:  لسن اك مس ش  ع  ن اك م م  ن ذ ك ر  و أ نث ى و ج  ل قس ا النَّاس  إ نَّا خ  وب ا ي ا أ ي ه 

ند  َّللاَّ  أ تسق اك مس  م ك مس ع  ف وا إ نَّ أ كسر  ق ب ائ ل  ل ت ع ار   (.13لحجرات: )ا ﴾و 
يا أيها " :وقد أكد النبي صلى هللا عليه وسلم هذا التأصيل القرآني بقوله

الناس، أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على 
عجمي، وال لعجمي على عربي، وال أحمر على أسود، وال أسود على 

 يا أيها الناس، إن هللا قد أذهب" ، وبقوله أيضا:(23)أحمر، إال بالتقوى"
ة الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجالن: بر تقي كريم عنكم عبي  

على هللا، وفاجر شقي هين على هللا، والناس بنو آدم، وخلق هللا آدم 
 .(24)من تراب"

والتقوى مبيار للتفاضل المعنوي ال المادي، أي في صلته باهلل تعالى، 
الناس  ن يتميز عنفأكرمهم عند هللا أتقاهم، وهذا التكريم ال يؤهله أل

 .(25)بحقو  زائدة عن غيره، أو بتخفيف المسؤوليات عنه
وقد عاتب هللا تعالى نبيه عندما أعرض عن األعمى الذي جاءه يسأل 

ا في أن  بدعوة سادة قريش، طمع  عن أمور دينه، وقد كان منشغال  
يؤمنوا، فبإيمانهم تؤمن العامة، وابن أم مكتوم رجل مؤمن يمكن أن 

بل  ،ان تساؤالته في وقت آخر، فبرغم أن إعراضه لم يكن تكبر  يجيبه ع
 اإال أن اآليات نزلت تعاتبه على هذا السلوك، تأكيد   ،لمقصد حسن

على مكانة اإلنسان بغض النظر عن مكانته في قومه، قال تعالى: 
لَّه  ي زَّكَّى، أ  ﴿ ر يك  ل ع  م ا ي دس م ى، و  اءه  األ عس لَّى، أ ن ج  ت و  ب س  و   ي ذَّكَّر  وس ع 

ل يسك  أ ال م ا ع  دَّى، و  ن ى، ف أ نت  ل ه  ت ص  ت غس كسر ى، أ مَّا م ن  اسس ه  الذ    ي زَّكَّى، ف ت نف ع 
ى، ف أ نت  ع نسه  ت ل هَّى ش  ع ى، و ه و  ي خس اءك  ي سس -1)عبس:  ﴾و أ مَّا م ن ج 

10.) 
فقال  ،وأخذته رعدة -صلى هللا عليه وسلم-ولما دخل رجل على النبي 

، إنما "هون عليك فإني لست بملك له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
، وقد أكد القرآن على (26)أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد"

وال  ﴿مسألة بشرية الرسول، قال تعالى:  ر ا ر س  نست  إ الَّ ب ش  )اإلسراء: ﴾ه لس ك 
ى ا علمرة متكئ  ، وكان يمنع أصحابه من القيام له، فقد خرج (93
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عصا، فقام له الصحابة، فقال:"ال تقوموا كما يقوم األعاجم، يعظم 
 . (27)ا"بعضهم بعض  

ا؟ وما ذاك وكان إذا جاء األعرابي إلى مجلس الرسول يسأل أيكم محمد  
إال النصهاره صلى هللا عليه وسلم في حياة أصحابه، فال يتميز عنهم 

 بلباس وال بمجلس.
د، قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى وعن المعرور بن سوي

أمه،  فعيرته بغالمه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجال  
فقال لي النبي صلى هللا عليه وسلم:"يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ 
فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم هللا تحت أيديكم، فمن كان أخوه 

يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما تحت يده، فليطعمه مما 
 .(28)يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم"

قد كانت ا، و والنصوص التي تؤكد على هذا النوع من المساواة كثيرة جد  
تم بقوله ا لهذه المساواة، وأخا عملي  حياته صلى هللا عليه وسلم تكريس  

هم ى بذمتصلى هللا عليه وسلم:" المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسع
 . (29)أدناهم"

المطلب الثاني: المساواة بين الناس في التكليف والمسؤولية 
  لناشئة عنه:ا

أهم ما يميز النصوص التكليفية العموم، فالخطاب فيها موجه لكل  إن
الناس دون استثناء وهو األصل، وهذا ناتج عن المساواة في اإلنسانية، 

إن و  الناس على حساب أخرى،وجد امتيازات في التكليف لفئة من تفال 
، كاختصاص النبي ا جاءت خاصةهناك نصوص قليلة جد   تكان

بوجوب قيام الليل والوصال في الصيام، وكاختصاص خزيمة بقبول 
إال أن هذا يعد استثناء من األصل، ومن يدعيه عليه  ا،شهادته منفرد  

 هللااالستثناءات كانت بشأن الرسول صلى  بالدليل، والمالحظ أن جل  
 ا في أمور فيها تشديد. عليه وسلم، والخصوصة غالب  

يدل على المساواة بين الناس في  إن خاصية عموم الخطاب التكليفي
التكليف، إال بعض االستثناءات الناتجة عن االختالف في أصل الخلقة 

نشأ عنها مساواة في المسؤولية تن الذكر واألنثى، وهذه المساواة بي
 ف، أي المساواة في الحقو  والواجبات.الناتجة عن التكلي

إن صفة العموم في األحكام الشرعية، مستوحاة ومستنبطة من صفة 
العدل، التي هي معلم من معالم هذا الدين العظيم، كما أن صفة العموم 
تأكيد على مبدأ العدل، فالنص الشرعي المتضمن ألمر أو نهي، ال 

ين وجد طبقة من المؤمنتر  بين مكلف وآخر، فالكل سواسية، فال يف
مهما عال إيمانهم أو مكانتهم االجتماعية فو  النص الشرعي، حتى 

وقد ذهب جمهور  شخص الرسول األكرم صلى هللا عليه وسلم،
موم هذا يدخل في ع -صلى هللا عليه وسلم -النبي األصوليين إلى أن  

 : (30)باآلتيالخطاب، واستدلوا 

ن وكل مؤمن وكل عبد، والنبوة لم هذه الصيغ عامة لكل إنسا ن  إـ  1
تخرج النبي عن إطال  هذه األسماء عليه، فال تكون مخرجة له عن 

 هذه العمومات، ووضع اللسان حاكم باقتضاء التعميم. 
ف عنه، كانوا يسألونه: ما أمر النبي المسلمين بأمر، ثم تخل   إذاـ  2

غ انتظام الصيبالك لم تفعله؟ فهم تبادر إلى ذهنهم بمجرد سماع هذه 
الرسول فيها، والتبادر إمارة الحقيقة، فلو لم يعقلوا دخوله فيما أمرهم به 

 . ألوه عن ذلكما س
ا م نس ع م ل  ص  ﴿ ومن التجليات النصية لهذه المساواة قوله تعالى: ال ح 

ز   ل ن جس ي اة  ط ي  ب ة  و  ي ي نَّه  ح  ل ن حس م ن  ف  ر ه مس ي  م نس ذ ك ر  أ وس أ نسث ى و ه و  م ؤس مس أ جس نَّه 
م ل ون   ان وا ي عس ن  م ا ك  س   (.97)النحل:  ﴾ب أ حس
 :ائال  أهله وعشيرته ق -صلى هللا عليه وسلم-وقد خاطب المصطفى 

، يا بني ايا معشر قريش اشتروا أنفسكم، ال أغني عنكم من هللا شيئ  "
ا، يا عباس بن عبد المطلب ال عبد مناف ال أغني عنكم من هللا شيئ  

ا، ويا صفية عمة رسول هللا ال أغني عنك من أغني عنك من هللا شيئ  
ا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي ال أغني عنك هللا شيئ  

"ومن بطأ به عمله  ا هذه الحقيقة:ا مقرر  . وقال أيض  (31)ا"من هللا شيئ  
 .(32)لم يسرع به نسبه"

ي  إ ل يسك  و إ ل  ﴿ ا لهذا المفهوم فقد قال تعالى:وترسيخ   ل ق دس أ وح  ين  م نس و  ى الَّذ 
ر ين   اس  ل ت ك ون نَّ م ن  السخ  ب ط نَّ ع م ل ك  و  كست  ل ي حس ر  ل ك  ل ئ نس أ شس )الزمر:  ﴾ق بس

(، فالخطاب في هذا النص القرآني بين أن األنبياء لم يمنعهم مقام 65
 النبوة من الدخول في عموم الخطاب التكليفي.

الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه ال ا سبق أن "يتبين مم
 دون بعض، وال ايختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض  

 . (33)يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة "
 المطلب الثالث: المساواة بين الناس أمام القضاء.
ة، المساواة للمسؤولييترتب على المساواة في الخطاب التكليفي المنشئ 

أمام القضاء، فالقضاء يتدخل عند نشوء مسؤولية مدنية أو مسؤولية 
جنائية، وهذه المساواة هي الثمرة المترتبة على كل أنواع المساواة، فهي 
التطبيق العملي لهذا المبدأ العظيم، والمساواة أمام القضاء بين عموم 

ة، تقالل السلطة القضائيالناس دون النظر إلى أي اعتبار هو مبيار اس
 وهي من أهم أركان الحكم الرشيد.

إن مبدأ المساواة بين الناس أمام القضاء هي ركيزة أساسية من ركائز 
ل صؤ التصور اإلسالمي، لذلك جاءت كثير من النصوص المقدسة ت

لهذا المبدأ، وحفل تاريخ الصحابة بالتطبيق العملي لهذا التأصيل، ومن 
 ة: هذه النصوص الكثير 

ك م  ب يسن  ال﴿ ـ قال تعالى: 1 ق   ل ت حس لسن ا إ ل يسك  السك ت اب  ب السح  ا إ نَّا أ نسز  نَّاس  ب م 
يم ا ائ ن ين  خ ص   (.105)النساء:  ﴾أ ر اك  َّللاَّ  و ال  ت ك نس ل لسخ 

ه الكتاب "أنه أنزل علي يقول ابن عاشور في معرض تفسيره لهذه اآلية:
ا الدالة على وصف األحوال التي يتحقق بها ليحكم بالطر  والقضاي

فيحكم بين الناس على حسب ذلك، بأن تندرج جزئيات أحوالهم  ،العدل
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عند التقاضي تحت األوصاف الكلية المبينة في الكتاب"، وقد ذكرت 
كتب التفسير أن هذه اآلية جاءت لبيان براءة يهودي من تهمة سرقة 

ظر وأدانت المسلم دون الن ،هوديأراد أن يلصقها به منافق، فبرأت الي
 .(34)إلى مبيار الدين

ا و إ ذ  ﴿ قال تعالى: -2 وا األس م ان ات  إ ل ى أ هسل ه  ا إ نَّ َّللاَّ  ي أسم ر ك مس أ نس ت ؤ د 
مس ب ه  إ   ظ ك  مَّا ي ع  ل  إ نَّ َّللاَّ  ن ع  دس ك م وا ب السع  ت مس ب يسن  النَّاس  أ نس ت حس ك مس اح  ن  نَّ َّللاَّ  ك 

ير ا ا ب ص  م يع   (.58)النساء:  ﴾س 
ي )األمانات، الناس(، وف: لقد سا  هللا تعالى هذا النص بألفاظ العموم

هذا داللة على أن العدل أمام القضاء هو قيمة عليا في التشريع 
 ن هو صاحب الحق.م  إلى اإلسالمي، دون النظر 

ا أهمهم شأن المرأة المخزومية عن عائشة رضي هللا عنها، أن قريش   -3
التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ 

لى هللا ص-فقالوا: ومن يجترئ عليه إال أسامة بن زيد، حب رسول هللا 
أتشفع " فكلمه أسامة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: -عليه وسلم

، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم في حد من حدود هللا، ثم قام فاختطب،
أنهم كانوا إذا سر  فيهم الشريف تركوه، وإذا سر  فيهم الضبيف أقاموا 

 .(35)عليه الحد، وايم هللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"
 صلى هللا- أتى النبي عن أبي هريرة رضي هللا عنه: أن رجال   -4

 صلى حابه، فقال رسول هللابه أص فهم   ،فأغلظ يتقاضاه -عليه وسلم
وه سنا "أعط "، ثم قال:لصاحب الحق مقاال   "دعوه، فإن   هللا عليه وسلم:

مثل سنه"، قالوا: يا رسول هللا، إال أمثل من سنه، فقال:"أعطوه، فإن 
 .(36)من خيركم أحسنكم قضاء"

ـ جاء يهودي يطالب له بحق عند النبي قبل حلول أجله، فأخذ  5
ائه، ونظر إليه بوجه غليظ، فقال له: أال تقضيني بمجامع قميصه ورد

يا محمد حقي؟ فوهللا ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل، ولقد كان 
لي بمخالطتكم علم، ونظر إلى عمر، وإذا عيناه تدوران في وجهه 
كالفلك المستدير، ثم رماه ببصره، فقال: يا عدو هللا أتقول لرسول هللا 

ق ع، وتصنع به ما أرى، فوالذي بعثه بالحصلى هللا عليه وسلم ما أسم
لوال ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك، ورسول هللا صلى هللا عليه 

"يا عمر، أنا وهو كنا  وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، ثم قال:
، 1أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن األداء، وتأمره بحسن التباعة

ا من تمر مكان ما عشرين صاع  اذهب به يا عمر وأعطه حقه وزده 
 .(37)روعته"

وسيرة النبي تعج بالمواقف التي تؤكد هذا المبدأ، فقد كان النبي يمارس 
مهمة القضاء إلى جانب النبوة، وكان الحق والعدل هو المبيار الضابط 

عالى:  لقوله تلقضائه، دون النظر إلى شخوص المتقاضين، امتثاال  
ل  ب يس ﴿ د  ت  أل  عس (، بل أكثر من ذلك، حيث نهى 15)الشورى:  ﴾ن ك م  و أ م رس

                                           
 .عندهما اتبعت به صاحبك من ظالمة أو حق لك  1

المشرع أن يكون بغض أحد المتخاصمين ألي سبب كان دافعا في 
ل وا ه و  أ  ﴿ترك العدل:  د  ل وا اعس د  ل ى أ الَّ ت عس م  ع  ن آن  ق وس ر م نَّك مس ش  قسر ب  و ال  ي جس

 (.8)المائدة:  ﴾ل لتَّقسو ى 
، وعاشوه ام التأصيل القرآني جيد  وقد وعى الصحابة رضوان هللا عليه

ا مع النبي في تصريفه شؤون الناس والقضاء بينهم، فكانوا ا عملي  واقع  
متشبعين بهذا المبدأ، لذلك كان شعارهم العملي عندما تصدوا إلدارة 
شؤون األمة بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم، والمواقف الدالة على ذلك 

 كثيرة منها:
مما ن للناس معالم سياسته العامة، و بكر الخالفة، بي   عندما تولى أبوـ 1

الضبيف فيكم القوي عندي حتى " جاء فيها فيما يختص بالقضاء:
أزيح عليه حقه إن شاء هللا، والقوي فيكم الضبيف عندي حتى آخذ 

 .(38)منه الحق إن شاء هللا"
ـ ورد في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري والتي  2

ي "وآس بين الناس ف أصول علم القضاء في الفقه اإلسالمي: تعد من
 وال يطمع ،وجهك ومجلسك وعدلك حتى ال ييأس الضبيف من عدلك

 .(39)الشريف في حيفك"
"استعدى رجل على علي بن أبي  عن عبد هللا بن عباس قال: -3

ا في مجلس عمر بن طالب إلى عمر بن الخطاب، وكان علي جالس  
: قم وقال المؤيد -عمر إلى علي فقال: يا أبا الحسنالخطاب، فالتفت 

فقام علي فجلس مع خصمه  -يا أبا الحسن فاجلس مع خصمك
فتناظرا، وانصرف الرجل ورجع علي إلى مجلسه فجلس فيه، فتبين 

، أكرهت اعمر التغير في وجهه فقال له: يا أبا الحسن مالي أراك متغير  
 قال:ما كان؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، 

ألنك كنيتني بحضرة خصمي، فأال  قلت لي: قم يا علي  ؟ قال:ولم  
ل: ل بين عينيه، ثم قافاجلس مع خصمك، فأخذ عمر برأس علي فقب  

 .(40)بأبي أنتم، بكم هدانا هللا، وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور"
أقام عمر بن الخطاب عقوبة شرب الخمر على قدامة بن  -4

على البحرين، وهو صهر  اا، وكان أمير  شهد بدر  ، وهو ممن (41)مظعون 
 .(42)عمر بن الخطاب

يتبين مما سبق أن ال حصانة ألحد في الشريعة اإلسالمية، فالناس 
نائية ترتب عليها مسؤولية جتفمن ارتكب مخالفة سواسية أمام القانون، 

يتحمل التبعات المترتبة على ذلك، ويخضع للقانون، والعقوبة المقدرة، 
 النظر عن مكانته في الدولة.بغض 

 .المبحث الثالث: موانع المسؤولية الجنائية
  : معنى موانع المسؤولية الجنائية:المطلب األول

يعرف علماء أصول الفقه المانع: بأنه وصف ظاهر منضبط يستلزم 
 .(43)وجوده عدم الحكم أو عدم السبب
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وجود الحكم يتوقف على وجود السبب وتحقق الشروط وانتفاء  إن
الموانع، فالمانع يمنع من ترتب الحكم على السبب، ألن فيه معنى ال 

 .(44)يتفق وحكمة الحكم أو حكمة السبب
حتى تتحقق المسؤولية الجنائية، ال بد من وجود سببها، وتحقق  اإذ  

 ة؟ع المسؤولية الجنائيشروطها، وانتفاء موانعها، فما المقصود بموان
: "هي األسباب الشخصية التي تعترض (45)موانع المسؤولية الجنائية

فتصيب إرادته وتعيبها كاإلكراه، أو تعدمها كالجنون،  ،الفاعل بالذات
أو هي تلك األسباب التي تفقد الشخص قدرته  أو تنقصها كالصغر.

 ائية".الجن يةفتجعله غير أهل لتحمل المسؤول ،على التمييز واالختيار
السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم، أما الشرط 
فيلزم من عدمه عدم الحكم، لكن ال يلزم من وجوده وجود الحكم أو 

يتفق السبب والشرط على أنه يلزم من عدمهما عدم الحكم،  اإذ   عدمه.
ذلك إذا كوجد مسؤولية، و تفال  ،فإذا لم يتحقق سبب المسؤولية الجنائية

 انعدم أحد الشروط.
لقد جعل الشارع السبب إمارة على وجود الحكم، وبالتالي إذا انعدم 
السبب فال حكم، لذلك قبل أن نحكم بوجود المسؤولية الجنائية ال بد 

ة، أي ا للمسؤولية الجنائيمنشئ   امن التحقق أن هذا التصرف يعد سبب  
 ا للفاعل. ليس مباح  

مكملة للسبب، مقوية لمعاني السببية فيه، لذلك أما الشروط فهي تعد 
قد يوجد السبب المترتب عليه مسؤولية جنائية، إال أن انعدام أحد شروط 

 ا للعقاب. ا لها، وملغي  المسؤولية يعد رافع  
إن سبب المسؤولية الجنائية متعلق بالفعل، أما شروط المسؤولية 

هي ارتفاع التين واحدة، و الجنائية فهي متعلقة بالفاعل، والنتيجة في الح
  لعدم وجود سبب لها. العقوبة أو انعدامها أصال  

لقد حصر القانونيون موانع المسؤولية الجنائية بالحاالت التي تسبب 
 فقدان اإلدراك أو اإلرادة أو كليهما، وهذه الحاالت هي: 

 ـ حالة اإلكراه.  1
 ـ حالة الضرورة.  2
 ـ صغر السن.  3
بسبب الجنون والعاهات العقلية األخرى، أو بسبب ـ فقدان العقل  4

 .  (46)السكر والمخدرات
يقول عبد القادر عودة: "المسؤولية الجنائية تقوم على أسس ثالثة 

ـ أن يكون .3أن يكون الفاعل مختارا. . 2إتيان فعل محرم.  .1هي:
 ا.مدرك  

نعدم ا فإذا توافرت هذه األسس الثالثة توفرت المسؤولية الجنائية، وإذا
بب يتعلق إما لس فالمسؤولية ترتفع .أحدها لم يعاقب الجاني على فعله

، اباح  الحالة األولى يكون الفعل م بالفعل، وإما لسبب يرجع للفاعل، وفي
 .(47)"، ولكن ال يعاقب على إتيانهاالحالة الثانية يبقى الفعل محرم  وفي 

ر  بين ال يوجد فاف ،()اإلدراك واالختيار :لقة بالفاعلإن األسباب المتع
رئيس الدولة وأي مواطن آخر من حيث تكييف الحكم عند الخضوع 

لها، وألن الدراسة هي حول أثر المكانة القانونية لرئيس الدولة على 
وجود المسؤولية الجنائية، فسينصب التركيز على اإلجابة عن السؤال 

ألفعال اا للصفة الجرمية عن المحوري وهو: هل يعد هذا المنصب رافع  
التي يقوم بها رئيس الدولة؟ أي هل يعد هذا المنصب الرفيع من أسباب 

 اإلباحة؟ 
أسباب اإلباحة: "هي أسباب موضوعية تخرج عن حدود الشخص ألنها 

عمل مشروع  وتقلبه إلى ،تتعلق بذات الفعل فترفع عنه الصفة الجرمية
أو  أو شارك ،ومباح، وتمنع بالنتيجة العقاب عن كل من قام بالفعل

 :(49)هي . وأسباب اإلباحة(48)تدخل فيه"
 ـ استعمال الحق كحق تأديب الصغار.  1
 ـ القيام بالواجب: كما في حالة الطبيب عند معالجة المريض.  2
 ا اعتدى عليه أوـ حالة الدفاع الشرعي: كمن ضرب أو قتل شخص   3

 أراد قتله. 
صر ع المكلفين، فسيقتحالة الدفاع الشرعي هي من أساب اإلباحة لجمي

 الكالم عن استعمال الحق والقيام بالواجب.
الفلسفة التشريعية القائمة على اعتبار استعمال الحق وأداء الواجب 

 من أسباب اإلباحة:
األصل في التشريع العموم، عموم األشخاص واألحوال، فالمحرم محرم 

لمكان، وا على جميع المكلفين وفي كل األوقات واألمكنة، فيعم الزمان
ا لشخص أن يضرب آخر، وال أن يجرحه أو يقتله. إال فال يحل شرع  

أن الشارع أعطى الحق لبعض الفئات أن تقوم ببعض هذه األعمال 
المحظورة لتحقيق مقصود أعظم للمشرع، كإباحة القتل لولي الدم، أو 

، أو الجرح من الطبيب للعالج، وهذا الضرب للولد من قبل والده مثال  
سن  وتقويم سلوكهم وحاب مراعاة الضرورة، فتربية الصغار مثال  من ب

هذا  ا، لذلك أبيح لمن يشرف علىضربوا أحيان  تنشئتهم تقتضي أن ي  
لواجب ا لاألمر من ولي أو معلم أن يضرب للتأديب والتعليم، تحقيق  

 المفروض عليهم. 
د ايتطلب تحقيق مصلحة األفراد والجماعات أن يعطى لبعض األفر  اإذ  

بمركزهم القانوني حق ارتكاب بعض األفعال المحظورة، مما ينسجم 
مع مركزهم، حتى يتمكنوا من ممارسة الحق الذي يمنحهم إياه هذا 

 المركز، أو من أجل أداء الواجب المفروض عليهم. 
ب وللضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وج ألن هذا الفعل أبيح استثناء  و 

نهم إال بما يحقق المصلحة المقصودة من أال يؤدى هذا االستثناء م
وإال أصبح هذا الفعل جريمة ينشئ مسؤولية  الشارع، وأال يتم تجاوزها،

، فالفقه اإلسالمي اشترط على صاحب الحق أال يتعسف في (50)جنائية
 ا باآلخرين.استعمال حقه مما يلحق ضرر  

استعمال الحق، والقيام بالواجب من أسباب اإلباحة، فتلغي الصفة  فيعد  
الجرمية عن الفعل المحرم في حدود معينة، والسؤال: هل يعد منصب 
الحاكم في الفقه اإلسالمي من األسباب المنشئة لإلباحة؟ أي هل تعد 

ع عن ا، فترتفأفعال من يتبوأ منصب الحاكم مباحة فقط لكونه حاكم  
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جوز مساءلته وال عقابه على ما يرتكب تة الجرمية، فال أفعاله الصف
 للبباد؟  فعال محرمة، سواء ما كان منها حق هلل تعالى أو حقمن أ

اكم من موانع المطلب الثاني: موقف الفقهاء من اعتبار منصب الح
 المسؤولية الجنائية:

اتفق الفقهاء على أن منصب الحاكم ليس من األسباب المنشئة لإلباحة 
فإن  اخارج حدود صالحياته، فلو ارتكب ما يوجب حدا أو قصاص في

فعله محرم، ومؤاخذ عليه في اآلخرة، ويعد فعله جريمة في الدنيا، لكن 
هل يقام عليه الحد أو القصاص، أم يعد منصبه من أسباب اإلعفاء 

 من العقوبة؟
 لقد خالف الفقه الحنفي جمهور الفقهاء في تكييف هذه المسألة، ففرقوا

بين ارتكابه ما يستوجب حدا كالزنا، وبين اعتدائه على دماء الناس 
وأموالهم، فقالوا بأن الحاكم إذا ارتكب ما يستوجب قصاصا، أو اعتدى 
على أموال الناس، فإن منصبه ال يحميه من المساءلة والعقوبة، أما 

 إذا ارتكب ما يستوجب حدا فإنه ال يقام عليه. 
ى دود والقصاص عند الفقه الحنفي ال تقوم علإن جوهر التفرقة بين الح

أن منصب الحاكم يعد من أساب اإلباحة الرتكاب ما يستوجب حدا، 
وإنما تقوم على التفرقة بين الجهة التي من حقها استيفاء الحدود 

 والقصاص. 
القصاص هو من حقو  البباد، يستوفيه ولي الحق إما بتمكين من  إن

انة بمنعة المسلمين وقوتهم، والتي تشكل االستعبالسلطة الحاكمة، أو 
ا له في استيفاء حقه، فالسلطة الحاكمة دورها تنظيم عملية سلطان  

هي الجهة صاحبة الحق فيه، فالقصاص  تاستيفاء القصاص، وليس
ي ا فيجوز استيفاؤه بدون قضاء القاضي، والقضاء ليس شرط  

وقوع الفعل  لتثبت من، بعد اوإنما دوره التمكين من االستيفاء ،االستيفاء
 وتحقق شروطه.

 ال يقام الحد علىلذلك للسلطة الحاكمة،  ها حق  ؤ استيفافود أما الحد
 :اآلتيةالحاكم لألسباب 

ذا ا بفعله، فيزول سلطانه به فقد صار فاسق  ـ إذا زنا الحاكم مثال   1
ا على من زنا في حال فراغ السلطة، الفعل، فال يقام عليه الحد قياس  

 اوجود الحاكم، فال يقام عليه الحد بعد تنصيب الحاكم، وقياس  أي عدم 
ا على من زنا في دار الحرب، فإنه ال يقام عليه الحد عند العودة أيض  

إلى دار اإلسالم، ألن إقامة الحد إلى اإلمام، فإذا لم يكن عند اقتراف 
الفعل من يقيمه لم يجب في تلك الحال، وإذا لم يجب عند اقتراف 

 ا.فإنه ال يجب بعد ذلك أيض  الفعل، 
وقد رد اإلمام السرخسي رحمه هللا هذه الحجة، واعتبرها باطلة، ألن 

 الحاكم ال ينعزل بالفسق عندهم. 
ـ "ألن استيفاء الحد إلى اإلمام، وهو اإلمام فال يملك إقامة الحد  2

اء من ا عنه في االستيفن عليه نائب  ألن الشرع ما جعل م   ؛على نفسه
إن إقامته بطريق الخزي والعقوبة فال يفعل اإلنسان ذلك بنفسه نفسه، ف

ومن هو دونه نائبه ال يمكنه أن يقيم فانعدم المستوفي، وفائدة الوجوب 
 . (51)ال يجب" إنهاالستيفاء، فإذا انعدم المستوفي قلنا 

 وقد اعترض بعض الحنفية على عدم إقامة الحدود على الحاكم، فقالوا:
يولي غيره الحكم فيه بما يثبت عنده كما في األموال،  "ما المانع من أن

غير أنه إذا صحت هذه االستنابة فوجب عليه حق للعبد استوفاه العبد، 
 .(52)أو حق هلل استوفاه ذلك النائب"

يتبين من موقف الفقه الحنفي أنه يقع على عاتق األمة حماية المجني 
قصاص من تنفيذ الا على عليه فيما يستوجب القصاص، فيكونون عون  

 االحاكم، وهذا ينسجم مع واجب األمة في منع الحاكم من الظلم انسجام  
 .(53)مع قانون األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لم يسلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافبية والحنابلة مسلك الحنفية 
في التفرقة بين القصاص والحدود، ففي القصاص جاءت النصوص 

م "ما تعمد اإلما أنها تقام على الحاكم، يقول اإلمام مالك: صريحة على
صلى -وقد أقاد رسول هللا  من جور فيجاريه على الناس فإنه يقاد منه.

ويشير بقوله هذا إلى  .(54)وأبو بكر وعمر من أنفسهم" -هللا عليه وسلم
 واقعة تعديل النبي الصفوف يوم بدر، فقد رأى سواد بن غزية مستال  

اد ا منه االستواء، فطلب سو ، فطعن في بطنه بالقدح طالب  من الصف
القصاص من النبي، فكشف عن بطنه ليمكنه من القصاص، فاعتنقه 

، أما أبو بكر وعمر فقد أقاد من أنفسهما بالطلب من (55)وقبل بطنه
 اآلخرين أن يأخذوا منهم حقوقهم إذا اعتدوا عليها.

ل بغير حق فإن كان المأمور "وإن أمر اإلمام بقتل رج وقال الشيرازي:
ال يعلم أن قتله بغير حق وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص 

ألن المأمور معذور في قتله ألن الظاهر أن اإلمام  ؛والدية على اإلمام
 :، وقد برر هذا الموقف صاحب المجموع قائال  (56)ال يأمر إال بالحق"

يره ر به غيره، فإذا أمر غ"ألن اإلمام ال يباشر القتل بنفسه، وإنما يأم
. ويقول ابن (57)وقتله بغير حق تعلق الحكم باإلمام كما لو قتله بيده"

وإن أكرهه السلطان على قتل أحد، أو جلده بغير حق، فمات، " قدامة:
 .(58)فالقصاص عليهما"

شروط إقامة الحدود بشكل عام، في أما في الحدود فإنهم عند بحثهم 
ينصوا على استثناء أحد من تلك الشروط، حد بشكل خاص، لم  أو كل  

فيفهم أنهم لم يعتبروا منصب الحاكم يشكل حصانة من إقامة الحد، 
وعمدتهم في عدم االستثناء عموم النصوص اآلمرة بإقامة الحدود، بل 
تجد من النصوص من أكد على أن مبيار العدل في األمة إقامة 

 .(59)الحدود على ذوي الجاه والسلطان
للصفة  اعلى أن منصب الحاكم ال يعد ملغي  إذ ا المذاهب األربعة متفقة ف

الجرمية عن انتهاك حقو  هللا أو حقو  البباد، وأن هذا المنصب على 
رفعته، والشروط الصببة لمن يتواله، ودقة هذه الشروط مشتقة من 

 ، ومع ذلك فإنه ال يعد منهذا المنصب المهمات الملقاة على من يتبوأ
 ب اإلباحة في ارتكاب الجرائم. أسبا



  2022- الثانيالعدد –المجلد الثاني و العشرون -اء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرق

329 

وقد اتفقت المذاهب األربعة على االقتصاص من الحاكم فيما فيه اعتداء 
ا ا خاص   أن الفقه الحنفي سلك مسلك  على دماء الناس وأموالهم، إال  

ا عن الجمهور، في اعتبار هذا المنصب حصانة في إقامة الحد مبتعد  
ية عن الفعل، وعمدتهم في على الحاكم، مع عدم إلغاء الصفة الجرم

هذا المسلك أن الحاكم هو المطالب في إقامة الحدود، فكيف يقيم الحد 
 على نفسه. 

وعند تحقيق المسألة أجد أن رأي الجمهور هو األقرب لروح الشريعة 
ومنطوقها، وأن المنطق الذي اعتمد عليه الفقه الحنفي للبعد الزمني 

يتمتع  خص الحاكم والصفة التيأثر واضح فيه، فهم لم يفصلوا بين ش
بها، وأرى أن هذا األمر نتج عن ضعف مأسسة النظام السياسي في 
ذلك الوقت، وهذا بسبب عدم خضوع الفقه السياسي اإلسالمي للتطور 

ين الفصل ب ن  إمرت به فروع الفقه األخرى، حيث  الطبيعي الذي
خ األمة، ريا في تاالمؤسسة السياسية والمؤسسة العلمية قد وقع مبكر  

وبالتالي لم يجد الفقه السياسي نفسه أمام أسئلة صببة ال بد أن يجيب 
عليها، وفي إجابته مكمن التطور في هذا الفقه، كأهل الحل والعقد 

، وطريقة البيعة، وغيرها من المسائل، ومن ضمن هذه المسائل مثال  
 مأسسة النظام السياسي. 

من  ا وغير ذلكا وشراء وزواج  يع  إن الحاكم عندما يتعامل مع اآلخرين ب
ليس بصفته ، و )شخص طبيعي( العقود، فإنه يتعامل بصفته الشخصية

 ، وبالتالي يسري عليه ما يسري على اآلخرين)شخص معنوي( الوظيفية
، امن صحة العقود وبطالنها، وكذلك عندما يرتكب جريمة تستوجب حد  

وبة التي تقع على لعقفإنه يرتكبها بصفته الشخصية، فلذلك تقع عليه ا
غيره من الناس، أما االعتراض الذي اعتمده الفقه الحنفي في إسقاط 
الحد عنه، وهو السؤال اإلنكاري، كيف يقيم الحد على نفسه؟ فأرى أن 

ا، فالمطالب بإقامة الحدود ليس الحاكم وإنما هذا السؤال ليس دقيق  
، لمؤسساتالدولة بمؤسساتها، والحاكم هو الذي يضبط سير هذه ا

وبالتالي الذي يقيم الحد هو الدولة بشخصها المعنوي، وليس الحاكم، 
 يكون ال وقد استنكر بعض الحنفية إعفاء الحاكم من الحد بتساؤلهم، لم  

يقيم الحد عليه إذا استوجبه؟ فيبدو أنهم لم يستسيغوا إسقاط  له نائب
 ود، الخطابالحد عن أحد، وأنهم فهموا أن النصوص اآلمرة بإقامة الحد

 فيها موجه لألمة بالمؤسسات التي تمثلها.  
إذا كان الفعل المنشئ للمسؤولية الجنائية قام به الحاكم بشخصه  هذا

الطبيعي، أما إذا كان الفعل صدر من الشخصية المعنوية أي 
ا من ثبوت المسؤولية الجنائية، ا ال يعد مانع  المؤسسة، فإن هذا أيض  
جنائية للشخص المعنوي فيه "مصلحة مرجوة، وإن ثبوت المسؤولية ال

ذلك أن القائمين على مثل هذه المؤسسات سيعملون قدر طاقتهم على 
 اإلزام القائمين بأمر الشخص المعنوي على سلوك أحسن السبل تفادي  

 .(60)لما قد يصيبهم في المستقبل من أثر العقوبة"
 إن ترجيح رأي الجمهور يعتمد على أدلة صريحة منها: 

ـ عموم األدلة الشرعية اآلمرة بإقامة الحدود، وهذا العموم لم يرد  1
عليه أي تخصيص، واألصل في النص العام أن يحمل على عمومه 

يدخل  -صلى هللا عليه وسلم-ما لم يرد مخصص له، فإذا كان النبي 
في الخطاب التكليفي الموجه لألمة على ما حققه األصوليون، فكيف 

ا، وقد أكد النبي هذا ا أيض  أولى أن يكون مخاطب  بالحاكم، فمن باب 
"إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سر  فيهم  القانون العام في قوله:

لو أن  يم هللااسر  الضبيف أقاموا عليه الحد، و  الشريف تركوه، وإذا
 . (61)فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

ف ساواة من أسس التكليـ ما قررته في المبحث الثاني من أن مبدأ الم 2
في الشريعة اإلسالمية، فلم تعرف الشريعة طبقة من الناس لها امتيازات 
خاصة، فال يجري عليها ما يجري على اآلخرين، وقد ذكرت مجموعة 

 من األدلة تؤكد هذا المبدأ. 
وم عدل صفوف أصحابه ي -صلى هللا عليه وسلم-ـ "أن رسول هللا  3

 القوم، فمر بسواد بن غزية، وهو مستنتل بدر، وفي يده قدح يعدل به
من الصف، فطعن في بطنه بالقدح، وقال: استو يا سواد فقال: يا 
رسول هللا، أوجعتني وقد بعثك هللا بالحق والعدل، قال: فأقدني. فكشف 

عن بطنه، وقال: استقد، قال:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ول هذا يا سواد؟ قال: يا رسفاعتنقه فقبل بطنه: فقال: ما حملك على 

هللا، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي 
 .(62)جلدك. فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخير، وقاله له"

الناس قبيل وفاته ومما جاء في خطبته صلى هللا عليه بوقد خطب 
ن كنت ما فهذا ظهري فليستقد منه، و "من كنت جلدت له ظهر   وسلم:

، ا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له ماال  شتمت له عرض  
 .(63)فهذا مالي فليستقد منه"

ليس  ن أنهفالنبي يعد الحاكم واإلمام األعظم للمسلمين، ومع ذلك بي  
هم  نحاشاه، فكيف بم   ،منأى عن العقوبة إن اقترف ما يستوجب ذلكب

رعي، ال يستند على دليل ش أدنى منه، والتفريق بين الحدود والقصاص
 ا.فكلها عقوبات مقدرة شرع  

"أال وإني وهللا ما أبعث عمالي ليضربوا  عمر بن الخطاب: قولـ  4
أبشاركم ويأخذوا أموالكم، ولكني أبعثهم ليعلموكم دينكم وسننكم، ويعدلوا 
بينكم ويقسموا فيكم فيئكم، أال من فعل به شيء من ذلك فليرافعه إلي، 

عمر بيده ألقصه منه"، فوثب عمرو بن العاص فقال: يا والذي نفس 
 من المسلمين كان على رعية، فأدب أمير المؤمنين أرأيت لو أن رجال  

بعض رعيته إنك لمقصه منه، قال: "وما لي ال أقصه وقد رأيت رسول 
لوهم، يقص من نفسه، أال ال تضربوهم فتذ -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

لغياض روهم، وال تجبروهم فتفتنوهم، وال تنزلوهم اوال تمنعوهم حقهم فتكف
 .(64)فتضيعوهم"

 هوما قرره عمر  على أن   الدارسين بعضأن يعترض  مكنن الموم
في حق الوالة وليس الخليفة، والنزاع هو على مركز الخليفة أي الحاكم 
األعلى، لكن ما كان لعمر أن يطبق الشريعة على الوالة ويستثني 
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الخليفة من األمر، فقد عرف عنه أنه كان يتشدد في إنفاذ األحكام في 
لقد و  وعلى أهل بيته أكثر مما يتشدد في حق الرعية، ،خاصةنفسه 

"لوددت أني وإياكم في سفينة في  ا في الناس فقال:وقف عمر خطيب  
نهم، فإن  ما، فإن يعجز الناس يولوا رجال  ا وغرب  لجة البحر، تذهب شرق  

اتبعوه، وإن جنف قتلوه، فقال طلحة: وما عليك لو قلت: إن  استقام
 .(65)تعوج عزلوه، فقال: القتل أنكل لمن بعده"

 ، فيولقد استجاب عمر لطلب األشعث ومعه جماعة من أهل الكوفة
عزل سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة، مع ثقته بسعد، ثم سألهم عمر 

قكم وأساء صحبتكم ما فقال:" إذا كان اإلمام عليكم فجار ومنعكم ح
ا وظلم   اا حمدنا هللا وقبلنا، وإن رأينا جور  تصنعون به؟ قالوا: إن رأينا خير  

صبرنا، فقال عمر: ال وهللا الذي ال إله إال هو، ال تكونوا شهداء في 
األرض حتى تأخذوهم كأخذهم إياكم، وتضربوهم في الحق كضربهم 

 .(66)إياكم وإال فال "
ا للمسؤولية الجنائية في أي جانب الحاكم مانع  ـ إن اعتبار منصب  5

من الجوانب، سيكون مآله الظلم للرعية، خاصة عند ضعف الوازع 
ي مأمن وهو ف ،اإليماني للحاكم، فهو يفعل ما يشاء في شؤون رعيته

، ا لغياب السلم األهليمن المساءلة، وهذا الظلم يخشى أن يكون سبب  
 ها قد تثور عليه. فالشعوب مهما صبرت على الظلم فإن

النصوص التشريبية أنزلها هللا تعالى لتضبط حياة المكلفين،  ـ إن   6
 اوال يجوز ألحد أن يعطل هذه النصوص، فاعتبار منصب الحاكم مانع  

خص والتي لم تفر  بين ش ،لعقوبة الحد، فيه تعطيل لنصوص الحدود
 وآخر.

صل المساواة إن فكرة إعفاء الحاكم من عقوبات الحدود يعود على أ
من  االتي تضافرت عليه نصوص كثيرة باإلبطال، والمساواة تعد مقصد  

 مقاصد الشريعة اإلسالمية. 
إن منصب الحاكم يعني امتالك السلطة، والسلطة تغري بالطغيان، 
ومنهج الشريعة أنه حيث كثرت المغريات للمعصية، تعمل على منعها 

الفساد، و  الحاكم يغري في الظلمبالعقوبات، وهل يوجد أكثر من منصب 
بة الطغيان قضبطه الرقابة المشددة، فقد تكون العاتفامتالك القوة، إن لم 
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، لذلك فإن هذا  ن  إوالفساد، فقد قالوا 

المنصب ال يحتاج إلى إعفاء من أي مساءلة، بل على العكس من 
لة حتى ال يجرؤ على  للمساءذلك، يجب أن يكون الحاكم محال  

االعتداء على حقو  هللا أو حقو  البباد، وينصرف جهده إلى تحقيق 
مقاصد الحكم في اإلسالم، بتحقيق مصالح الناس ورعاية شؤونهم 

سات علم أن هناك مؤس ،لت له نفسه االنحرافورفعة مجتمعهم، فإن سو  
 في الدولة تعاقبه كما يعاقب أي مسلم آخر. 

 :النتائج
االستعراض الموجز ألثر منصب رئاسة الدولة على المسؤولية  بعد هذا

 :اآلتيةالجنائية، توصل الباحث إلى النتائج 

ـ المسؤولية الجنائية تنشأ عن ارتكاب المحظور، ويشترط لثبوتها  1
 البلوغ واإلدراك واالختيار. 

ـ من المبادئ التي يقوم عليها التكليف في الشريعة اإلسالمية المساواة  2
 حيث تكون المساواة هي الطريق لتحقيق العدل.  ،بين المكلفين

فق الفقهاء على أن منصب رئاسة الدولة ال يعد من موانع ـ ات   3
 المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي. 

لعقوبة في ا لفق الفقهاء على أن منصب رئاسة الدولة ال يعد رافع  ـ ات   4
 جرائم القصاص. 

للعقوبة  افي إلى أن منصب رئاسة الدولة يعد رافع  ـ ذهب الفقه الحن 5
ذلك، وقد رجحت رأي في جرائم الحدود، وخالفهم الجمهور في 

رأيهم ينسجم مع عموم النصوص، ويتفق مع مبدأ  ن  إالجمهور، حيث 
 المساواة الذي راعته الشريعة اإلسالمية. 
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