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اب املهني، ذاحلمد هللا رب العاملني، آذن بنرصة املظلومني، وأوعد الظاملني الع
وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد اهلادي األمني، وعىل آله وصحبه الطيبني 

:إىل يوم الدين، أما بعديف نرصة احلق بع سبيلهم اهرين، ومن اتَّ طال
عن املنكر، ف والنهيشعرية األمر باملعروفقد تظاهرت األدلة الرشعية عىل إقامة

الرب، ورفع الظلم ودفع الرش، كام ات يف التعاون والتآزر عىل بينوتنارصت احلجج وال
ميلها، ودفع املفاسد يعة مبناها عىل حتصيل املصالح وتكاتفق العلامء عىل أن الرش

، ورعاية تهدولعىل إقامة رصوح العدل، وتشييد أركانالرشيعة ت ينوتقليلها، كام بُ 
احلياة عىل أسس قويمة.بناء الرضورات واحلاجات بام حيفظ عىل أهل اإلسالم 

،راشدةإيامنية ووفًقا هلذا املنهج اإلسالمي املبارك أقام املسلمون األوائل حضارة 
أرسعت إىل دولتهم دولة عادلة، وأخالق مستقيمة، فلام تطاول عليهم العهدقوامها 

،دلوا الذي هو أدنى بالذي هو خري، فغابت شمس رشيعتهمباستوعوامل الضعف، 
!ربون ديارهموُخي !باش األرض يستذلوهنمأفل نجم حضارهتم، وغلبت عليهم أوو

بثوراهتا اجلهادية املسلمة قامت الشعوب فام طال أمٌد حتى ،وينتقصوهنا من كل جانب
ما وقهروا لبوا حني غُ و، ورشاذم دول الصليب احلاقدة، ةباالستعامر املخرِّ دول ضد 

ا عليها ذئاًبا يف جثامن ودوِّ َس ويُ ذناًبا ! أووا عليها أذياًال كانوا ليرتكوا البالد حتى يولُّ 
وعسًفا، حتى إذا وخسًفاحكام ما بعد االستخرابإنس، فطفق 

اجتاحت ،ونادٍ وفاض كيل اخللق بالظلم الذي طفح يف كل وادٍ ،بىبلغ السيل الزُّ 



٦
،خرضاءفاعتصامات،سلمية، بدأت بمظاهراتشعبيةٌ ثوراٌت املسلمة العربية البالدَ 

رضب بأطنابه عرب وطغياٍن بغيعروُش ْت َض كب هبا الظاملون، فتقوَّ نُ ؛بيضاءفثورات
ثم تساءل الناس ما حكم ما جرى؟!!متعاقبةعقودٍ 

وهل يستقيم قول ما حكم املظاهرات، ،بعد هذه الثوراتوجتدد السؤال 
سمع قول بتحريمها مطلًقا؟!بإباحتها مطلًقا، وهل يُ 

تبهت عىل السائلني الدروب تنوعت اإلجابات وتعددت، وربام اشلقد و
وربام انقلب القول يف حكمها مراًرا من الشخص الواحد! فلام رأيت األمر واختلفت، 

قد جاءت يف التي ، ورسالةقد التبس وكثر حوله الغبن، استعذة باهللا عىل إعداد هذه ال
التي كانت بداية -االعتصامات-املظاهرات يف تفصييللبيان حكم ظروف حرجة 

وأضعها حتت نظر ،مها بني يدي السادة العلامءأقدِّ وهذه الرسالة .تلك الثورات
مطلًقا من غري تفصيل من املظاهراتما نقل عن مجع غفري املنع ، بعدالفقهاء األجالء

ال ما نقل أيًضا القول باجلواز مطلًقا من غري قيٍد أو رشط، وياٍن وايف، وبعدكايف وال ب
!هدىس كل ناشد الوسطية يف احلق بغية كل طالب علم، وملتمَ شك أن 

إىل أحكام املظاهرات وأحواهلا مقسمةيف بيانالرسالة ههذتقد جاءوبناًء عليه ف
اتفاق، وخمتلف يف حكمها، ويتبع ذلك مظاهرات مرشوعة باتفاق، وممنوعة بة:أقسام ثالث

.»املناظرة يف حكم االحتجاج باملظاهرة«رسالةالهسميت هذأالرتجيح ثم اخلالصة، وقد 
وما كان من خطأ ،من هذه الكلامت فاحلمد هللا الذي أسداهافام وافق الصواَب 

العمل، وأن يف القول ويرزقنا الصدَق املسئول أن ، واهللا تعاىل تعاىلفاستغفر منه اهللا
.مرجوٍّ ومأمولإنه خري ؛القبولالثواب ويكتب 
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اتــفـريــتع

• 
 

وفع به ، وقيل: احلجة ما دواحلجة: الدليل والربهانإقامة احلجة، االحتجاج:
أي حماجه ومغالبه بإظهار »إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه«ويف حديث الدجال: اخلصم، 

ة ة: نازعه احلجَّ ه حماجَّ .)١(احلجة عليه، وتستعمل املحاجة يف املناظرة واملجادلة، فيقال: حاجَّ
.)٢(وتستعمل كلمة االحتجاج اليوم عىل إظهار املعارضة استنكارا لفعل ما

 
إظهار عدم الرضا أو السخط أو املعارضة :االحتجاج يف العرف املعارص

سواء يف حق الدولة أو اهليئات العامة أو الرشكات اخلاصة، وغالًبا ما يعرب عن 
هذا االحتجاج بطريقة سلمية أو بطرق قانونية مرشوعة.

لطات.أرضب املحامون احتجاًجا عىل قرار الس، كقوهلم: فهو اعرتاض واستنكار
: بيان هورسميالحتجاج واال؛ ويأيت بمعنى تبادل االحتجاجات كتابةً 

.)٣(ومطالًبا بتغيريهاراهنةٍ مكتوب يتضمن اعرتاًضا عىل حالةٍ 

).٢/٢٢٨(، البن منظور) لسان العرب١(
)١/١٥٦املعجم الوسيط () ٢(
).١/٤٤٥) معجم اللغة العربية (٣(



٨
 

 
مادة ظهر يف اللغة حول معاين املعاونة والنرصة والربوز والوضوح تدور 

. )١(والقوة والغلبة 
من ورود هذه املادة يف القرآن الكريم عىل معنى املعاونة والعون ما ييل: ف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ﴿قال تعاىل: 
. وتظاهرون أي: تتعاونون، ]٨٥[البقرة: ﴾: ; > = <

` g f e d c b a ﴿، وقال تعاىل: )٢(والتظاهر التعاون من الظهر 
po n m l k j i h﴾ :ظاهروا عىل «، و]٩[املمتحنة

m l k j i h ﴿، وقال تعاىل: )٣(أي: عاونوا عىل إخراجكم» راجكمإخ
n﴾ :٤(أي: تتظاهرا، والتظاهر هو التعاون والتعاضد» تظاهرا«، ]٤[التحريم( ،

، أي: معني، والظهري: ]٤[التحريم: ﴾v u t s﴿وقال تعاىل: 
ًال قد العون، والواحد واجلمع يف ذلك سواء، وإنام مل جيمع ظهري، ألن فعيًال وفعو

يستوي فيهام املذكر واملؤنث واجلمع. 
 

. )٥(، أي: غالبني]١٤[الصف: ﴾ó ò ñ ð ï î í﴿قال تعاىل: 

)، لسان العرب، ١٢/١٥٢)، املخصص، البن سيده (٣/٤٧١اللغة، البن فارس () معجم مقاييس١(
).٢/٦٢٩)، الصحاح، للجوهري (٦/٣٧منظور (البن

).١/٣٥٦)، وتفسري البيضاوي (١/٦٠) تفسري النسفي (٢(
).٤/٣٣٧بن كثري (القرآن العظيم ال) تفسري ٣(
).٤/٣٣٣) فتح القدير، للشوكاين (٤(
).٥٥٢(ص ،)، تفسري اجلاللني١/٣٣٦(،) تفسري البيضاوي٥(



٩
 

. )١(»املظاهرة: إعالن رأي، أو إظهار عاطفة يف صورة مجاعية«جاء يف املعجم الوسيط: 
رة بشكلها العريف املعارص هلا ارتباط بإعالن عن ومما ال شك فيه أن املظاه

رأي أو تعبري عن موقف يغلب عليه االحتجاج أو االعرتاض بشكل مجاعي ضد 
أوضاع سياسية قائمة، يتقوى هذا االحتجاج باجتامع األفراد الرافضني، 

وتعاوهنم يف إظهار هذا املوقف وإعالنه للرأي العام. 
ذ «ا وقد ينظر إليها البعض عىل أهن صورة من صور احلسبة السياسية، تنفَّ

بأسلوب مجاعي عن طريق اجتامع طوائف من الشعب يف مكان عام للتعاون عىل 
. )٢(»إبداء الرأي وإظهار املعارضة للحكومة

هو وسيلة معارصة من وسائل «اليوم فإن التظاهر املعارص وبالنظر إىل الواقع 
. )٣(»ايس يف املجتمعات الديموقراطية!التعبري عن الرأي، وتوجيه القرار السي

 
 

أصل واحد -كام قال ابن فارس-وهي (عصم)االعتصام افتعال، ومادته 
. من واحدواملعنى يف ذلك كلِّه معنى،ع ومالزمةصحيح يدل عىل إمساك ومن
باهللا العبدواعتصم،يقع فيهه من سوءدبتعاىل عذلك الِعْصمة: أن يعصم اهللا

ومن الباب ِمْعصم املَْرأة، وهو موضُع ... إذا امتنع. واسَتْعَصم: التجأ :تعاىل
واَرين ِمن ساعَدهيا ي ِمْعصًام ، السِّ وار، ثم يكون معصًام وإنام سمِّ وال إلمساكه السِّ

). ٥٧٨(ص،) املعجم الوسيط١(
). ٣٤٣(ص،) األحكام الرشعية للنوازل السياسية، د. عطية عدالن٢(
).١٩٦) فتاوي السياسة الرشعية، د. صالح الصاوي (ص٣(



١٠
.)١(، إذا لِزَمهِسوار. ويقال: أعصم به وأخلد

 
، فهو عرًفا قريب يدلُّ عىل إمساٍك ومنْع ومالزمةلغة إذا كان االعتصام يف ال

مظهر احتجاجي ضد سياسة ما عن طريق االحتالل السلمي «من ذلك؛ إذ هو: 
.)٢(»ملكان أو مقر يرمز إىل اجلهة التي متارس السياسة موضع االحتجاج

فاالعتصام تظاهر وزيادة؛ إذ ليس هو جمرد معاونة ومنارصة وظهور، ثم 
س من فورهم، بل فيه مالزمة املكان واملكث فيه ليل هنار إىل أن ينرصف النا

يستجاب ملطالب الناس أو تظهر بادرة لذلك.

).٣٣٤-٤/٣٣١معجم مقاييس اللغة، البن فارس ()١(
.)١/٢١٣اب الكيايل (املوسوعة السياسية، د. عبد الوه)٢(



١١
 

 
أحكام المظاهرات وأحوالها 

ــد  ــام: ق ــة أقس ــة إىل ثالث ــا يف اجلمل ــث أحكامه ــن حي ــاهرات م ــم املظ تنقس
مظاهرات مرشوعة باتفاق، ومظاهرات ممنوعـة باتفـاق، ومظـاهرات خمتلـف يف

مرشوعيته وممنوعيته يتحرر حمل النزاع.، وبإبراز املتفق عىلحكمها
وأحكامها:بيان هلذه األقساميأيتوفيام  



١٢

القسم األول: مظاهرات مشروعة باتفاق

عىل ثالثة أرضب:املرشوعة املظاهراتوهذه 
الضرب األول

عىل لألمةحق مرشوع املظاهرة السلمية فام فوقها من االعتصام والثورة 
ل الرشع، أو رفض التحاكم إليه وحتكيمه، أو  اإلمام إذا كفر، أو ارتد، أو بدَّ

؛ فمهام ُوجدت القدرة وسنحت الفرصة، وغلب الظن تهيقتيض كفره وردَّ لسبب 
بام -اخلروج عليه وخلعه بالظفر، ورجحت املصالح عىل املفاسد، فقد وجب 

ظاهرات أو ال، وبني أن يرشعها يف هذه املاحلاكم ، ال فرق بني أن َيأذن -تيرس
نظام حكمه ودستور بلده أو ال!

وإذا جاز خلعه واخلروج عليه بالقتال ونحوه، فقد جاز بام هو أهون وأدون 
من املظاهرات السلمية ونحوها. 
 

الاإلمامةأنعىلالعلامءأمجع:عياضالقايضقال«: ‘قال اإلمام النووي 
وكذا لو ترك إقامة :قال،انعزلالكفرعليهطرألوأنهوعىللكافرنعقدت

عنخرجبدعةأوللرشعوتغيريكفرعليهطرأفلوالصلوات والدعاء إليها.. 
ونصبوخلعهعليهالقياماملسلمنيعىلووجب،طاعتهوسقطت،الواليةحكم



١٣
.)١(»ذلكأمكنهمنإعادلمامإ

إذا وقع من السلطان الكفر الرصيح فال جتوز .. إال«: ‘وقال ابن بطال
. )٢(»طاعته يف ذلك بل جتب جماهدته ملن قدر عليها

ينعزل بالكفر إمجاعا، فيجب عىل كل مسلم القيام يف «:‘وقال ابن حجر 
ذلك، فمن قوي عىل ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه اإلثم، ومن عجز وجبت 

. )٣(»عليه اهلجرة من تلك األرض
. )٤(»أمجعوا عىل أن اخلليفة إذا دعا إىل كفر أو بدعة يثار عليه«: ‘وقال السفاقيس

إن حدث منه ما يقدح يف دينه، نظرت فإن كفر بعد «: ‘وقال أبو يعىل 
. )٥(»قتلهإيامنه، فقد خرج عن اإلمامة، وهذا ال إشكال فيه؛ ألنه قد خرج عن امللة ووجب

ن حيفظ عنه من أهل العلم أن الكافر ال أمجع كل م«: ‘وقال ابن املنذر 
. )٦(»والية له عىل مسلم بحال

ما لو طرأ عليه كفر؛ وخرج بقول املصنف: (ويل األمر)«: ‘وقال الرميل 
فإنه خيرج عن حكم الوالية وتسقط طاعته، وجيب عىل املسلمني القيام عليه 

. )٧(»وقتاله ونصب غريه إن أمكنهم ذلك
يعة مجلة وحتكيم غريها مجلة هو عني تبديل الرشع وال شك أن تنحية الرش

).١٢/٢٢٩رشح النووي عىل صحيح مسلم ()١(
).١٣/٧) فتح الباري، البن حجر (٢(
).١٣/١٢٣) فتح الباري، البن حجر(٣(
).١٠/٢١٧) إرشاد الساري برشح صحيح البخاري، للقسطالين(٤(
).٢٤٣) املعتمد يف أصول الدين، أليب يعىل(ص٥(
).٢/٤١٤() أحكام أهل الذمة، البن القيم٦(
).١٥) غاية البيان رشح زبد ابن رسالن، للرميل (ص٧(



١٤
فمن ترك «: ‘اإلمجاع عىل كفر هؤالء، فقال ‘ل، وقد حكى ابن كثري املنزَّ 

الرشع املحكم املنزل عىل حممد بن عبد اهللا خاتم األنبياء، وحتاكم إىل غريه من 
ن فعل وقدمها عليه؟! م»الياسا«الرشائع املنسوخة كفر، فكيف بمن حتاكم إىل 

Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð ﴿ذلك كفر بإمجاع املسلمني، قال تعاىل: 
Ú Ù﴾ :٥٠[املائدة[ .

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴿وقال تعاىل: 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾ :١(»]٦٥[النساء( .

إن األمر يف هذه القوانني الوضعية واضح «: ‘وقال الشيخ أمحد شاكر 
مداراة، وال عذر ألحد ممن وضوح الشمس، فهي كفر بواح ال خفاء فيه وال 

. )٢(»ينتسب لإلسالم كائنا من كان يف العمل هبا أو اخلضوع هلا أو إقرارها
القضاء يف األعراض واألموال والدماء بقانون خمالف «: ‘وقال أيضا 

لرشيعة اإلسالم، وإصدار قانون ملزم ألهل اإلسالم باالحتكام إىل حكٍم غري 
ن أهل القبلة عىل اختالفهم يف تكفري القائل به حكم اهللا، كفر ال يشك أحٌد م

. )٣(»والداعي إليه
كالممناختذمنمنهورشهذاومثل«: ‘وقال الشيخ حممد حامد الفقي 

علمماعىلويقدمها، واألموالوالفروجالدماءيفإليهايتحاكمقواننيالفرنجة
عليهاأرصَّ إذامرتدكافرشكبالفهو،هرسولهوسنةاهللاكتابمنلهوتبني

منعملأيوال، بهىتسمَّ اسمأيينفعهوال،اهللاأنزلباماحلكمإىليرجعومل

).١٣/١١٩) البداية والنهاية، البن كثري (١(
).٢/١٧٤) عمدة التفاسري، ألمحد شاكر(٢(
).٢/٣٤٨) حاشية الشيخ شاكر عىل تفسري ابن جرير (٣(



١٥
. )١(»ونحوهاوالصيامالصالةأعاملظواهر

قوًال عليهااملجمعاملسائلومن«: ‘وقال الشيخ حممد رشيد رضا 
وأن، املعروفيفالطاعةوإنام، اخلالقمعصيةيفملخلوقطاعةالأنهاواعتقادً 
؛حتريمهعىلاملجمعإباحةوأن، واجباإلسالمعنارتدإذااملسلماحلاكمعىلاخلروج

. )٢(»وردةكفر، اهللابهيأذنملماورشع، احلدودإبطالواستباحةوالسكركالزنا
من رضوريٍّ فإذا كفر اخلليفة بإنكارِ : «‘وقال صديق حسن خان

بل وجب وإال ال، وذلك ألنه حينئٍذ فاتت مصلحة رضوريات الدين حلَّ قتاله،
.)٣(»، بل خياف من مفسدته عىل القوم، فكان قتاله من اجلهاد يف سبيل اهللاهنصب

واألدلة عىل وجوب خلع الكافر واملرتد والثورة عليه كثرية منها: 
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. )٤(الوالية العظمى هي أقوى سبيل وأعظم تسليط للكافر عىل املسلم
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، خيرج الكافر واملرتد، والكافر ال جتب طاعته بل جتب ﴾ÑÐ﴿قوله تعاىل: 

).٤٠٦(ص-حاشية-) فتح املجيد بتحقيق الشيخ حممد حامد الفقي ١(
).٦/٢٦٧(،املنار، ملحمد رشيد رضا) تفسري٢(
).٢/٥٢١صديق حسن خان، (ل) الروضة الندية، ٣(
).٣/٣٨٨) تفسري ابن كثري، (٤(
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بمنزلة اختاذ إنام هو اتباع أحد من دون اهللا يف التحليل والتحريم والترشيع إن 

.األنداد والرشكاء مع اهللا
بلالقويم،الدينمنلكاهللارشعمايتبعونالهم: أي«: ‘قال ابن كثري 

منعليهمحرمواماحتريممنواإلنس،اجلنمنشياطينهمهلمرشعمايتبعون
منذلكنحوإىلوالقامر،والدمامليتةوحتليلواحلام،والوصيلةوالسائبةالبحرية

منجاهليتهم،يفاخرتعوهاقدنواكاالتيالباطلة،واجلهاالتالضالالت



١٧
.)١(»الفاسدةواألقوالالباطلة،والعباداتوالتحريم،التحليل
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عليه فإهنا من دون اهللا، وله عبادة هي طاعة غري اهللا يف التحريم والتحليل إن 
!من دين اهللاا خروًج تعترب 

يفوغريمهاعباس،بناهللاوعبداليامن،بنحذيفةقالوهكذا«قال ابن كثري: 
̄ ﴿: تفسري ® ¬ « ª © ¨﴾اتبعوهمإهنم

.)٢(»وحرمواحللوافيام
 

واألحاديث كثرية نكتفي بعمدهتا يف الباب وهو: 
عىل-هأي رسول اهللا -بايعنا«:قال،÷الصامتبنعبادةحديث

األمرننازعوأالعلينا،وأثرةويرسناوعرسناومكرهنامنشطنايفوالطاعةالسمع
.)٣(»برهانفيهاهللامنعندكمابواًح اكفرً ترواأنإالأهله

 
أنهوملخصه «: »إال أن تروا كفرا بواحا«: تلخيًصا ملعنى ‘قال ابن حجر 

،الثوابفمن قوي عىل ذلك فله؛ا فيجب عىل كل مسلم القيام يف ذلكالكفر إمجاعً ينعزل ب

).٧/١٩٨) تفسري ابن كثري (١(
).٤/١٣٥) تفسري ابن كثري، (٢(
).١٧٠٩) ومسلم (٧٠٥٦) أخرجه البخاري (٣(



١٨
. )١(»ومن عجز وجبت عليه اهلجرة من تلك األرض،ومن داهن فعليه اإلثم

ومن مفهوم هذا احلديث أنه ال يشرتط أن يعلن هذا احلاكم الردة عن 
. )٢(للكفر اإلسالم أو الكفر، بل يكفي إظهاره لبعض املظاهر املوجبة 

أيًضا عىل أن أهل القبلة جيوز -أي: احلديث-ودل «: ‘وقال الكشمريي 
تكفريهم، وإن مل خيرجوا عن القبلة، وأنه قد يلزم الكفر بال التزام وبدون أن يريد 

. )٣(»تبديل امللة، وإال مل حيتج الرائي إىل برهان
ا أهون ما جيب فظاهر احلديث أن من طرأ عليه الكفر فإنه جيب عزله، وهذ

يف هعىل األمة نحوه، إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته، امتثاًال لقوله 
. )٥()٤(»من بدل دينه فاقتلوه«احلديث: 

إن الذين حيكمون القوانني اآلن، : «‘الشيخ ابن عثيمني فضيلة وقال 
نني، ما هم بمؤمنني؛ ليسوا بمؤمهويرتكون وراءهم كتاب اهللا وسنة رسوله 

﴾¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴿لقول اهللا تعاىل:
[املائدة: ﴾z y x w v u t } |﴿ولقوله:]٦٥[النساء: 

الكتابفيهاخالفوامعينةقضيةيفحيكموهناالللقواننياملحكمونوهؤالء،]٤٤
هذاوجعلواالقانون،هبذاالديناستبدلواولكنهملظلم،أوهلوىوالسنة،
وتصدقواوصامواصلوالوحتىكفر؛وهذااهللا،عةرشيحملحيلالقانون

).١٣/١٢٣) فتح الباري، البن حجر (١(
).٤٦٩، د. عبد اهللا الدميجي، (ص) اإلمامة العظمى٢(
).٢٢) إكفار امللحدين، للكشمريي، (ص٣(
).٦٩٢٢، ٣٠١٧) أخرجه البخاري (٤(
).٤٧٠، ٤٦٩(صي،لدميجلالعظمى، ة) اإلمام٥(



١٩
إىل-اهللابحكميعلمونوهم-اهللاحكمعنعدلوادامواماكفارفهموحجوا،
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À ¿﴾ :اهللارشيعةاستبدلمنإن: قلناإذاتستغربفال،]٦٥[النساء
.)١(»صىل وصامولويكفرفإنهالقواننيمنبغريها

وهناك جهاد آخر واجب يف هذا «: حالشيخ القرضاوي فضيلة وقال 
العرص، ال خيتلف فيه اثنان من أهل العلم، وهذا جهاد التغيري لألنظمة الكافرة 

كفًرا بواًحا، التي حتكم بعض بالد املسلمني. 
هويتها، وكينونتها، وخصائصها فهذا جهاد داخل األمة للحفاظ عىل

األصلية، ومقوماهتا الذاتية، يف مواجهة احلكومات التي انسلخت عن األمة، 
وكفرت برسالتها الثقافية والترشيعية واحلضارية، وأصبحت ذيًال ألمم أخرى، 
تتبع سننها شًربا بشرب وذراًعا بذراع، فلم يعد اإلسالم بقرآنه وسنته مرجعيتها 

تعد ترشيعات اإلسالم وتوجيهاته هي الضابطة ملسريهتا، تأمتر احلاكمة، ومل
بأوامرها وتنتهي بنواهيها، وتقف عند حدودها، ومل تغد قيم اإلسالم وموازينه 

ومفاهيمه هي احلاكمة ألفكارها وسلوكياهتا...
ومن هذه احلكومات: ما يعطي رخصة للكثريين للحكم بكفره؛ ألنه مل يعد 

ا حاكًام له، وال يلتزم به مصدًرا لترشيعه، وال ملفاهيمه وقيمه يؤمن باإلسالم مرجعً 
الثقافية واالجتامعية، بل حيارب كل من يدعو إىل ذلك، ويعمل جاهًدا لتجفيف 

منابع التدين يف احلياة العامة واخلاصة، ويصد عن سبيل اهللا بكل قوة...

).٢/٢٦١) رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، (١(



٢٠
م عند هذا النوع من احلكوما م وجمرَّ ت املستغِربة من واإلسالم الشامل حمرَّ

قرهنا إىل قدمها، أعني: اإلسالم الترشيعي والرتبوي والثقايف والسيايس واحلضاري. 
اإلسالم املسموح به عند هؤالء، هو: اإلسالم اخلرايف إسالم املوالد واألرضحة، 
والدروشة، الذي تروج فيه الرشكية يف التوحيد، واجلربية يف الفكر، والبدعية يف العبادة، 

!!لبية يف السياسة، والتقليدية يف الفقه والتمويتية يف الرتبية، والغثائية يف احلياةوالس
أما اإلسالم املتميز بشموله وتكامله، إسالم القرآن والسنة، فيسمونه: 

!اإلسالم السيايس؛ هتوينًا ألمره، وسخريًة بُدعاته
خلمر نسميه هذه احلكومات ال يكفي أن نحكم عليها باملعصية؛ ألن من يرشب ا

ال يكون عاصيًا، ولكن من يستحلُّ اخلمر ويرى أهنا من رضورات الرتقي والتحديث 
. )١(»!إال كافًرا ومثل ذلك: من يزين، ومن يستحل الزنى

).٢/١١٨٧) فقه اجلهاد، د. يوسف القرضاوي (١(



٢١

الضرب الثاني

حق مرشوع لألمة عىل كل املظاهرة السلمية فام فوقها من االعتصام والثورة 
أو عارض من عوارض ،يه احلاكم لعذر معتربوإن مل يكفر ف،رشعيتهفقد نظامٍ 

ِقَد السلطان فُ ر الزمان عن السلطان الرشعي سواءٌ األهلية، وعندها يعترب شغو
!حقيقًة و

كرفعه راية العلامنية، وعمله باألنظمة فمهام وجدت أسباب انعزاله الرشعية 
بام -فقد وجب خلعه سبٍب يقتضيه بأيأو فقدان حكمه للمرشوعية الكفرية 

عند وجود القدرة وسنوح الفرصة، وغلبة الظن بالظفر، ورجحان -تيرس
املصالح عىل املفاسد، وال فرق بني أن يأذن اإلمام يف هذه املظاهرات أو ال، وبني 

!ودستور بلده أو الحكمه أن يرشعها نظام
. ينبغي أن جيري فيه نزاعدعي اإلمجاع فالاحتقق االتفاق ولو وعىل ما تقدم 

حقَّ نظام أو حاكملغري الرشيعة، أو انتزع يف نظام ما املطلقة فمتى كانت السيادة 
!الترشيع من دون اهللا فقد فقدت هذه األنظمة رشعيتها، وانتقض عقد اإلمامة من أصله

اتفق الفقهاء واألصوليون عىل بطالن العقد إذا اعرتى اخللل ركنًا من ولقد
خالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة «انه؛ فإذا كان عقد اإلمامة هو: أرك

فلم يقم اإلمام بحراسة الدين وال بسياسة الدنيا بالدين فقد بطل عقد )١(»الدنيا
بالترشيع من أو استبدَّ والرشع املنزل، إمامته من أصله، فكيف إذا حارب الدين 

الدين والدنيا، أو واىل أعداء اهللا، دون اهللا تعاىل، أو بنى حكمه عىل الفصل بني

).٣(صوردي األحكام السلطانية، للام) ١(



٢٢
وعادى أولياء اهللا!

فاملقصود بالواليات إصالح دين اخللق الذي متى «:‘قال شيخ اإلسالم 
فاهتم خرسوا خرساًنا مبينًا، ومل ينفعهم ما نعموا به من الدنيا، وإصالح ما ال يقوم الدين 

.)١(»إال به من أمر الدنيا
يلزمه من األمور العامة عرشة أشياء: أحدها: والذي «: ‘قال املاوردي و

حفظ الدين عىل أصوله املستقرة، وما أمجع عليه سلف األمة، فإن نجم مبتدع، أو 
زاغ ذو شبهة عنه أوضح له احلجة، وبِني له الصواب، وأخذه بام يلزمه من 

.)٢(»احلقوق واحلدود؛ ليكون الدين حمروًسا من اخللل، واألمة ممنوعة من الزلل
وال شك أن يف تقرير السيادة العليا والسلطان املطلق للبرش من دون اهللا عز «

وإمجاع علامء ،هوجل ما يناقض رصيح القرآن الكريم ورصيح سنة رسول اهللا 
املسلمني يف شتى األعصار واألمصار، فهو مما علم بطالنه من الدين بالرضورة، 

الرسل مجيًعا، وهو الشهادة هللا وذلك ملناقضته ألصل دين اإلسالم، بل ألصل دين 
بالواحدانية التي كام تقتيض التفرد باخللق والتدبري تقتيض التفرد باحلكم 
والترشيع، فاحلََكم األعىل الذي ال راد لقضائه، وال معقب حلكمه هو اهللا وحده 
ال رشيك له، والناس مجيًعا مربوبون له، وَمن نازعه ذلك فهو طاغوت مبطل 

، فليس لألمة يف اإلسالم ولو اجتمعت عىل بكرة أبيها يف صعيد بإمجاع املسلمني
. )٣(»واحد أن حتل شيئا حرمه اهللا وال أن حترم شيئا أحله اهللا

أن يقود األمة بكتاب اهللا، فإن جعله ظهرًيا بالطاعة لإلمام هلقد قيد النبي

).١١١البن تيمية (ص،ة الرشعيةس) السيا١(
).٢٧(ص، أليب يعىلاألحكام السطانية، )١٥(صيللامورد،) األحكام السلطانية٢(
).٤٨-٤٧) مجاعة املسلمني مفهومها وكيفية لزومها، د. صالح الصاوي، (ص٣(



٢٣
فال سمع وال طاعة!

رج يف الكفر البواح واملعصية غري مند-إال قليًال -ية الرشيعة حوالقول بأن تن
الرشعية ملن ال حيكم وأنيمنه عجب، فأين مما ال ينقيض-بواح واإلثم البواح ال

بالرشيعة اإلسالمية ؟!
حرمأوعليهاملجمعاحلرامحللمتىواإلنسان«: ‘وقال شيخ اإلسالم 

فقهاءالباتفاقمرتداكافراكانعليهاملجمعالرشعبدلأوعليهاملجمعاحلالل
z y x w v u t ﴿: القولنيأحدعىلقولهنزلويف مثل هذا 
الرشعولفظاهللا،أنزلمابغريللحكماملستحلهوأي]٤٤[املائدة: ﴾} |

الرسولبهجاءماوهو» املنزلالرشع«: معانثالثةعىلالناسعرفيفيقال
آراءوهو» ولاملؤالرشع«والثاين. عقوبتهوجبتخالفهومناتباعهجيبوهذا
... والثالث جيبوالاتباعهيسوغفهذا. ونحوهمالككمذهبفيهااملجتهدينالعلامء

الزوربشهاداتالناسعىلأوهورسولهاهللاعىلالكذبوهو» املبدلالرشع«
.)١(»نزاعبالكفرفقداهللارشعمنهذاإنقالفمنالبنيوالظلمونحوها

منأنعىلاملسلمونأمجع: راهويهبنإسحاقماإلماوقال«: ‘-أيًضا-وقال 
أنبياءمناقتلأو،وجلعزاهللاأنزلممااشيئً دفعأو،هرسولهسبأواهللاسب

. )٢(»اهللاأنزلمابكلاكاننإوبذلككافرأنه-وجلعزاهللا
، وقد أمجع العلامء عىل أن احلكم األعىل واحلجة القاطعة هي الرشع ال غري

وأن اهللا تعاىل هو احلاكم، فال خالف بينهم يف كون احلاكم الرشع بعد البعثة 

).٣/٢٦٧) جمموع الفتاوي، البن تيمية (١(
).١/١٠تيمية () الصارم املسلول، البن٢(



٢٤
. )١(وبلوغ الدعوة

املسلمنيدينمنباالضطرارومعلوم«: ‘-أيًضا-شيخ اإلسالموقال 
رشيعةغريرشيعةاتباعأواإلسالمدينغرياتباعغسوَّ منأناملسلمنيمجيعوباتفاق

. )٢(»ببعضوكفرالكتابببعضآمنمنككفرووه،كافرفهو،هحممد
فإذا صارت األمة هي مصدر الترشيع والسلطات مًعا، وقامت هذه األنظمة 
عىل هذه األصول واملبادئ الباطلة، فقد بطلت هذه الواليات املنعقدة يف ظل 
العلامنية التي تفصل احلياة عن الدين، وحتكم بغري ما أنزل رب العاملني، وشغر 

ان عن السلطان الرشعي، ووجب عىل األمة أن تتوىل خلع احلاكم النفساخ الزم
عقد إمامته، وإن مل حيكم بكفره لعارض من عوارض األهلية املعتربة، كجهل أو 

إكراه أو نحو ذلك! 
إقامة -أي احلاكم -وكذلك لو ترك : «املحدث‘قال أبو العباس القرطبي

مضان وإقامة احلدود، ومنع من ة وصوم رقاعدة من قواعد الدين: كإقامة الصال
، وكذلك لو أباح رشب اخلمر، والزنى، ومل يمنع منهام ال خيتلف يف وجوبذلك

.)٣(»خلعه
إن اإلمام ينخلع بالكفر أو برتك إقامة الصالة أو «: ‘املفرسوقال القرطبي

.)٤(»ترك الدعاء هلا، أو ترك يشء من الرشيعة
أنمثليوجبهبسبٍب وعزلهاإلمامخلعولألمة«: غفر اهللا لهقال اإلجييو

)، وفواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت عىل هامش املستصفى، ٨(ص،) إرشاد الفحول، للشوكاين١(
).١/٢٥(،عبد الشكورالبن

).٢٨/٥٢٤(،) جمموع الفتاوي، البن تيمية٢(
).٣/٤١٥(،) املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي٣(
).١/١٨٧(،) اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي٤(



٢٥
هلمكانكام،الدينأموروانتكاساملسلمنيأحوالاختالليوجبمامنهيوجد
.)١(»وإعالئهاالنتظامهاوإقامتهنصبه

ى الرشيعة وأقام  وبناًء عىل ما تقدم؛ فَمن حكم بغري الكتاب والسنة، ونحَّ
-مكن بحال إذا اندفع عنه حكم التكفري القوانني الوضعية مقامها؛ فإنه ال ي

-لسبب يقتضيه أو ملانع يعترب
!واتباع القرآن والسنة،الرشيعةاالنضواء حتت لواء ستمد من يُ 

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اهللا فاسمعوا «: هويف احلديث قال 
. )٢(»له وأطيعوا

ع فاسمعوا له إن أمر عليكم عبد حبيش جمدَّ «: هيف رواية أخرى قالو
. )٣(» وأطيعوا ما أقام لكم كتاب اهللا

رضوري ، من غري تالزمٍ ال حيكم بالرشيعة ال يقال له رشعيفاحلاكم الذي 
نًا من يشرتط الكفر جلواز ، وخيطئ خطأ بيِّ بني هذا الوصف واحلكم بالكفر عليه

روج عليه!خلعه أو إباحة اخل
واحلاكم غري الرشعي ال يملك حقوق احلاكم الرشعي؛ بل الواجب خلعه 

عند القدرة وسنوح الفرصة، ولو أدَّى ذلك إىل مقاتلته وطائفته باأليرس فاأليرس 
ولو اجتامًعا اجتامع أهل احلل والعقد عىل ذلكوبرشط -إن كانت له طائفة-

د فقده رشًعا أوحًسا.هنم من يقوم مقام اإلمام عنأغلبًيا؛ أل
اإلسالمرشائعمنرشيعةعنخرجتطائفةكل«: ‘قال شيخ اإلسالم 

).٨/٢٥٣) املواقف، لإلجيي (١(
).١٨٣٨(،) أخرجه مسلم٢(
)، وقال: وهذا حديث حسن صحيح.١٧٠٦(،) أخرجه الرتمذي٣(



٢٦
،بالشهادتنيتكلمتوإن، املسلمنيأئمةباتفاققتاهلاجيبفإنهاملتواترةالظاهرة

،يصلواحتىقتاهلموجباخلمسالصلواتعنوامتنعوابالشهادتنيأقروافإذا
عنامتنعواإنوكذلك،الزكاةيؤدواحتىقتاهلموجبالزكاةعنامتنعواوإن

الفواحشحتريمعنامتنعواإنوكذلك،العتيقالبيتحجأورمضانشهرصيام
امتنعواإنوكذلك،الرشيعةحمرماتمنذلكغريأواخلمرأوامليرسأوالزناأو

. )١(»لسنةواالكتاببحكمونحوهاواألبضاعواألعراضواألموالالدماءيفاحلكمعن
خرجمنيقاتلأنهاألمةوإمجاعوالسنةبالكتابثبت «: ‘-أيضا-وقال 

املمتنعةالطائفةيفالفقهاءاختلفوقد، بالشهادتنيتكلموإناإلسالمرشيعةعن
الواجباتفأما. قولنيعىلقتاهلا؟جيوزهلالفجركركعتيالراتبةالسنةتركتلو

. )٢(»باالتفاقعليهافيقاتلةواملستفيضالظاهرةواملحرمات
ث وقال القرطبي  تلكيفطاعتهجتوزفالبمعصيةرَ مَ أَ فإن«: ‘املحدِّ

،كلهماملسلمنيعىلخلعهوجب،اكفرً املعصيةتلككانتإنثم، اواحدً قوًال املعصية
.)٣(»خلعهوجوبيفخيتلفال، منهاميمنعومل، والزنى، اخلمررشبأباحلووكذلك

وملعليهالواجباتهذهمنيشءإنفاذمنامتنعفإن«: ‘ابن حزم وقال
¿ Á À ﴿تعاىللقولهباحلقيقومممنغريهوإقامةخلعهوجبيراجع

ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ﴾ :منيشءتضييعجيوزوال،]٢[املائدة
.)٤(»التوفيقتعاىلوباهللالرشائعواجبات

ط بني قتال احلاكم الذي ال حني مل يرب‘الشيخ ابن باز فضيلة وقد أنصف 

).٢٨/٥١٠) جمموع الفتاوي، البن تيمية (١(
).٣٥٧-٢٨/٣٥٦) جمموع الفتاوي، البن تيمية (٢(
.)٣/٤١٥) املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٣(
).٤/١٣٥) الفصل يف امللل والنحل، البن حزم (٤(



٢٧
وخروجه من املّلة اكتفاء بكون حكمه بغري ما أنزل اهللا كفًرا ،م الرشيعةحيكِّ 

عىل احلكم بغري ما أنزل اهللا ويرشع غريبواًحا، وذلك حني سئل عن حاكم يرصُّ 
نزل اهللا، ويلزم الناس به، وال يتعرض هل يعتقد أن حكم اهللا كذا وكذا؟ لكن أما 

اس بغري ما أنزل اهللا، والذي يعرتض عليه يعاقبه، إذا مل نحكم عليه بالكفر أال يلزم الن
؟رى، ولذلك يقتيض اخلروج عليهمجيوز أن نعترب هذا من الكفر البواح الذي يُ 

قوةفأجاب سامحته: ظاهر كالم كثري من أهل العلم أن مثل هذا إذا كان فيه (يوجد) 
ن تقاتله عىل ذلك فلهم ذلك، حتى لو كانوا دون أوقادرة ودولة قادرة تستطيع أن تلزمه

ء، إما أن تلتزم هبذا اليشء وإال ة قادرة تستطيع إلزامهم هبذا اليشلو كان هلم قو،هذا اليشء
.)١(»إمجاع أهل العلم عىل هذا؛، هذا ذكره الشيخ تقى الدين ابن تيميةكقاتلنا

ة، كام لو تغلَّب متغلِّب ثم يبقى أن يتنبه بعد ذلك أن للرضورة أحكاًما خاص
ٌل للرشع ومغري لألحكام، ومستحل للحكم بغري بالسيف وقوة القهر وهو مبدِّ 

فإن اخلروج عندئٍذ ال -تسنح لدهيم فرصةملالقرآن، ومل توجد بالناس قوة و
الصرب وجتب األناة.فيلزمترتجح مصلحته، وال تتأتى منفعته، 

يف ربوع العامل اإلسالمي استباحت أحكامها ومعلوم لكل ذي عينني أن بالًدا كثرية
!ا مًعاهالربا املجمع عىل حتريم

ومبتعدين عن خمالفني الكتاب والسنة، مستدبرينم كثري من أرباب احلكم فيها كَ وَح 
وانتقض عقد ذلك رشعيتهممقاصد عقد اإلمامة الذي تعاقدوا عليه مع األمة، ففقدوا ب

وإذا ادعيت يف حق بعضهم أعذار أو عوارض إمامتهم كام تنتقض باحلدث الطهارة!
من متنع وال ، وإجراء األحكام عليهممن تكفريهم-عند البعض-فإهنا متنع فحسب 

بتطرق اخللل إىل أركانه.وفسد خلعهم وإزالة حكمهم الذي انتقض 

).٧٢١-٢/٧٢٠) التعليقات البازية عىل رشح الطحاوية (١(



٢٨
إذا من بالد العرب واملسلمني اليوم، فعن البيان أن هذا حال كثريوغني

ائمني عىل بالد املسلمني اليوم من حيث اإليامن جرى اخلالف سائًغا يف حكم الق
من باب واحد ال ثاين له، فإن أموهل هو من باب كفر دون كفر ه،ونقيض

يتهم وانتقاض عقد إمامتهم، بل عدم يسوغ أبًدا يف احلكم ببطالن والاخلالف ال
ة، العلامنية وفكرة فصل الدين عن الدولنائها عىل تأكثر هذه العقود البانعقاد 

!واستباحة الترشيع من دون اهللا
ذه األنظمة ال وبناًء عليه فإن حكم املظاهرات السلمية أو الثورات عىل ه

تأيت منازعة من حيث القدرة تمن حيث األصل، وإنام قد اختالف عىل مرشوعيته
إلجيابيات افعة بني اوازنة بني املصالح واملفاسد واملداملآالت، واملوسالمة النتائج ورعاية

دفعت مجوع األمة شباًبا وشيبًا، وعامة وعلامء، يف إقامة انوالسلبيات، وألجل هذا فقد
ومحاية هذه املظاهرات، وتعددت األسباب والتوجهات واتفق اجلميع عىل حسن 

يف ثورة تونس اخلرضاء، وثورة مرص ال سيام -بحمد اهللا-املآالت، وقد كان هذا 
ن من هذه  بلون الدماء -عن غري إرادة أو مشاركة من أهلها-الثورات البيضاء! وما تلوَّ

ساحتها، من الدماء ون ئثورة يف بالد الشام الشهباء، فإن مجاهري العلامء والفقهاء يربالك
ل بنرصها، ويثنويرفعون أكفَّ  ثاروا ون عىل أهلها الذين الرضاعة إىل اهللا تعاىل أن يعجَّ

.)١(!إباحة دمهببكفره، ويف خصوص رئيسهخللع نظام أفتى العلامء
وأخًريا فإن املنازعة يف حكم هذه الثورات من جهة أصل احلكم ال وجه له، 

وال يدخل عىل التحقيق يف اخلالف السائغ املعترب.

فـإن اهليئـة الرشـعية للحقـوق واإلصـالح تفتـي «) ينظر فتوى اهليئة الرشعية للحقوق واإلصالح بمرص وفيهـا ١(
الــذي ولــغ يف دمــاء الســوريني، وأهــان بكفــر النظــام الســوري الطــائفي وإباحــة دم رأس هــذا النظــام املجــرم 

املصحف الرشيف، واعتـدى عـىل حرمـات املسـاجد، وأزهـق األرواح املعصـومة، وأتلـف األمـوال املصـونة، 
.منشورة إلكرتونيًا عىل موقع اهليئة الرشعية»وجتربَّ واستكرب يف األرض بغري احلق



٢٩

 
الضرب الثالث

يف بالد األقليات املسلمة إذا ت من االعتصامااملظاهرة السلمية فام فوقها 
كانت مأذوًنا هبا من قبل األنظمة واحلكومات غري اإلسالمية يف تلك البالد، 

ة للوصول إىل احلق، ودفع الظلم عن أهل اإلسالم، وكانت معتربً نت طريقةً وكا
فإهنا عىل هذا النحو ؛الزائدة عىل مصاحلهاالرشعية واملفاسد خالية عن املحاذير 

مما يدخل ضمن قواعد السياسة الرشعية باتفاق، وهذا مرشوعةً -يًضاأ-تكون 
ح وجتمعها وتدرأ املفاسد وتقللها!التي حتقق املصال

وإذا أبيحت املشاركات السياسية بمختلف أنواعها هلذه األقليات هناك من 
قبل املجامع الفقهية اإلسالمية الدولية كاملجمع الفقهي التابع لرابطة العامل 

سالمي، وجممع فقهاء الرشيعة بأمريكا، واملجلس األورويب لإلفتاء، وغريها اإل
فإن إباحة مثل هذه املشاركات السياسية يدخل يف من جهات االجتهاد اجلامعي؛ 

ديار األقلية بام حيمي حقوق املسلمني ويصون حرياهتم، عموم ما أبيح للمسلمني يف 
إلسالم، وعن وجود املسلمني يف تلك الديار ويعمل عىل الدفاع عن القيم اخللقية ألهل ا

املرشوعة. ومصاحلهم
ومن هذه القرارات املجمعية قرار املجمع الفقهي اإلسالمي، ونصه:

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، نبينا حممد، وعىل «
آله وصحبه، أما بعد: 

اسعة عرشة املنعقدة بمقر فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته الت
هـ، ١٤٢٨شوال ٢٦-٢٢(رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة يف الفرتة من 



٣٠
مشاركة املسلم يف «قد نظر يف موضوع )م٢٠٠٧نوفمرب ٧-٣التي يوافقها 

، وهو من املوضوعات »االنتخابات مع غري املسلمني يف البالد غري اإلسالمية
الدورة السادسة عرشة املنعقدة يف الفرتة من التي جرى تأجيل البتِّ فيها يف

الستكامل النظر فيها. )هـ١٤٢٢شوال ٢٦-٢١(
وبعد االستامع إىل ما ُعرض من أبحاث وما جرى حوهلا من مناقشات 

ومداوالت قرر املجلس ما ييل: 
مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني يف البالد غري اإلسالمية من -١

اسة الرشعية التي يتقرر احلكم فيها يف ضوء املوازنة بني املصالح مسائل السي
واملفاسد، والفتوى فيها ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال. 

جيوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق املواطنة يف بلد غري مسلم املشاركة يف -٢
ح الراجحة، االنتخابات النيابية ونحوها؛ لغلبة ما تعود به مشاركته من املصال

مثل تقديم الصورة الصحيحة عن اإلسالم، والدفاع عن قضايا املسلمني يف 
بلده، وحتصيل مكتسبات األقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم يف 
مواقع التأثري، والتعاون مع أهل االعتدال واإلنصاف؛ لتحقيق التعاون القائم 

عىل احلق والعدل، وذلك وفق الضوابط اآلتية: 
أن يقصد املشارك من املسلمني بمشاركته اإلسهام يف حتصيل مصالح أوًال:

املسلمني، ودرء املفاسد واألرضار عنهم. 
أن يغلب عىل ظن املشارك من املسلمني أن مشاركته تفيض إىل آثار إجيابية، ثانيًا:

هم إىل وتعود بالفائدة عىل املسلمني يف هذه البالد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالب
أصحاب القرار، ومديري دفة احلكم، واحلفاظ عىل مصاحلهم الدينية والدنيوية. 

. »أال يرتتب عىل مشاركة املسلم يف هذه االنتخابات ما يؤدي إىل تفريطه يف دينهثالثًا:



٣١
كام صدر قرار جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف قضية املشاركة السياسية، 

اسة الرشعية التي يدور حكمها يف فلك املوازنة بني ونص عىل أهنا من مسائل السي
املصالح واملفاسد؛ فيكون مرشوًعا إذا حسنت فيه النية، وكانت املصلحة فيه 
ظاهرة، ومل تعاَرض بمفسدة راجحة، وقد يبلغ مبلغ الوجوب إذا تعني وسيلة 
لتحصيل بعض املصالح الراجحة أو تعطيل بعض املفاسد الظاهرة، وقد يكون 

ه عىل نفعه، بل ربام أدى إىل فساد يف حرامً  ا إذا عظمت مفسدته، وغلب ُرضُّ
االعتقاد، فهو مما تتغري فيه الفتوى بتغري الزمان واملكان واألحوال، وذلك تبًعا 

لتغري وجوه املصلحة.
كام صدر قرار املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث ونص عىل ما ييل: 

و صيانة احلقوق واحلريات، والدفاع عن القيم هدف املشاركة السياسية هأوًال:«
اخللقية والروحية، وعن وجود املسلمني يف ذلك البلد ومصاحلهم املرشوعة. 

األصل مرشوعية املشاركة السياسية للمسلمني يف أوروبا، وهي ترتدد بني ثانًيا:
¿  ÃÂ  Á  À  ﴿اإلباحة والندب والوجوب، وهذا مما يدل عليه قوله تعاىل:

  ÄÈ Ç  Æ Å﴾ : كام أنه يعترب من مقتضيات املواطنة. ]٢[املائدة ،
املشاركة السياسية تشمل االنخراط يف مؤسسات املجتمع املدين، ثالًثا:

وااللتحاق باألحزاب، وتكوين التوجهات، واملشاركة يف االنتخابات تصويتًا وترشيًحا. 
األخالق اإلسالمية، من أهم ضوابط املشاركة السياسية االلتزام برابًعا:

كالصدق والعدل والوفاء واألمانة، واحرتام التعددية والرأي املخالف، والتنافس 
النزيه مع املعارضني، وجتنب العنف. 

من أهم ضوابط املشاركة السياسية: التصويت يف االنتخابات، خامًسا:
املقاصد برشط االلتزام بالقواعد الرشعية واألخالقية والقانونية، ومنها وضوح 



٣٢
يف خدمة مصالح املجتمع، والبعد عن التزوير أو التشهري، والتجرد من األهواء الشخصية. 

جواز بذل املال للحملة االنتخابية، حتى لو كان املرشح غري مسلم، سادًسا:
ما دام أقدر عىل حتقيق الصالح العام. 

.)١(»مرشوعية املشاركة تنطبق عىل املرأة املسلمة، كالرجلسابًعا:
وعليه فحيث اعتربت هذه املظاهرات نوًعا من املعارضة السياسية أو من 
وسائل املطالبة القانونية باحلقوق الرشعية أو املحافظة عىل احلريات اإلنسانية، ومل 
يمنعها قانون بالد األقلية فال يمتنع عىل أهل اإلسالم يف تلك الديار التي خلت 

هلا لتحصيل مقاصدهم وإنجاح مطالبهم عن سلطان الرشيعة أن يسعوا من خال
مع أمهية التقيُّد بالرشيعة اإلسالمية وآداهبا، ثم التقيد بأنظمتهم التي تقنن تلك 

املامرسات دفًعا للرضر عن األقلية املسلمة هنالك. 
ومما يستأنس به هنا من مرشوعية هذه املظاهرات يف غري دار اإلسالم خروج 

ني املسلمني يف مظاهرة بمكة يف يف حديث إسالم ^ابن عباس كام روىصفَّ
إناحلقعىلألسنااهللارسوليا«: بعد إسالمه: هعمر، وفيه قوله لرسول اهللا 

، »حييتموإنمتمإناحلقعىلإنكمبيده،نفيسوالذيبىل«: قالحيينا؟وإنمتنا
،صفنييففأخرجناهلتخرجن،باحلقبعثكوالذياالختفاء؟ففيم: فقلت: قال

املسجد،دخلناحتىالطحني،ككديدكديدلهاآلخر،يفوأناأحدمها،يفمحزة
رسولفسامينمثلها،يصبهمملكآبةفأصابتهممحزة،وإىلقريشإيلفنظرت: قال
. )٢(»والباطلاحلقبنياهللاقوفرَّ الفاروق،يومئذهاهللا

قسم الفتاوي إىل هذا وقد ورد سؤال عن حكم التظاهر يف ديار األقليات إىل

).٣٠٦-٣٠٥م، (ص ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ١١-١٠) جملة املجلس األورويب لإلفتاء عدد ١(
).١/٤٠(أليب نعيم األصفهاين ) حلية األولياء، ٢(



٣٣
موقع الشبكة اإلسالمية اإللكرتوين التابع لوزارة األوقاف القطرية، وفيام ييل نص 

السؤال واجلواب: 
السؤال:

اتضامنً بمظاهرةتقومأنقررتالسويدجنوبيفعندنااإلسالميةاجلالية«
ىلإاملسلمنيصوتإليصالسلميةاملظاهرةتكونأنعىلالفلسطينيالشعبمع
الشعبأطفالحقيفاملجازرإيقافأجلمنللضغطالسويديةومةكاحل

هذهمثلأنعلًام ونحيطكم؟املظاهراتهذهمثلحكمفام،الفلسطيني
للضغطنيالسياسيىلإاملسلمنيصوتإليصالالوفعَّ كبريدورهلااملظاهرات

.لسطنيفيفطفالاألحقيفاملجازريقافإأجلمنالصهاينةحكومةعىل
». اجلزاءخرياهللاجزاكمفتوناأ

اإلجابة: 
الرحيمالرمحناهللابسم«

بعدأما،اهللارسولعىلوالسالموالصالةهللاحلمد
عىلوحرصكماإليامنية،وعاطفتكمالنبيلة،مشاعركمعىلفيكماهللافبارك

.واملكرهاملنشطيفالرشعأحكامالتزام
فلسطنييفإخوانكممعاتضامنً بمظاهرةلقيامارغبتكممنعنهسألتمماأما

:نقولفإننا
عىلالتأثريوقنواتالرأي،عنالتعبريطرائقمنوغريهااملظاهراتهذهإن
هذاعىلكانوما،ذاهتايفغايةوليستغايات،إىلهبالتوصَّ يُ وسائلهياآلخر
:جهتنيمنإليهنظريُ فإنهالنحو

إىلهبااملتوصلالغرض،عنالتعبرييفاملستخدمةالوسيلةجهةمن:األوىل



٣٤
؟ممنوعةأممباحة،أمرشعا،هبامأمورهيهلالغاية،

لشهودامليشمثلوذلكاستخدامها،جوازيفشكفالهباامأمورً كانفإن
زيارةأوالرزقطلبيفيالسعأواملسلمني،مجاعةمعاملسجديفالصالة

.ذلكونحو.. اهللاإىللدعوةايفأوواألرحاماألقارب
التوصلأواختاذهاحيرمفإنهحتريممنعكانفإنممنوعة،الوسيلةكانتوإن

يرسقكمنوذلكا،رشعً مطلوبةالغايةكانتوإنحتىغاية،أيإىلهبا
ئينشأواخلريية،املشاريعيفالفائدةهبذهالتربعبنيةبفائدةمالهيودعأوليتصدق،

إليهوجيلباخلمرفيهويباعالرذيلةفيهمتارساملسلمني،بالديفاسياامرشوعً 
ألن؛الغايةإىلفيهلتفتيُ الونحوهفهذا..ذلكونحوالتجارةبغرضالعاهرات

.ذاتهيفممنوعإليهااملوصلالطريق
.لذلكاتبعً اختاذهايكرهفإنه،كراهةمنعممنوعةكانتوإن
بنيالعلمأهلأنظارفيهااختلفتمسألةفهذهة،مباحالوسيلةكانتوإن

.ومانعجميز
املنصوصفيهايتجاوزفالتعبدية،الوسائلجعلواأهنماملانعنيومستمسك

.عليهاملقيسأو
غرياملقاصدإىلالطرقوهيالوسائل،أنتعاىلاهللاشاءإنوالصواب

هل: جهةمنيكونئلالوسايفالنظروأنمقاصدها،حكمتأخذوأهنامنحرصة،
؟الأوهبامأمورهيهل: وليس؟أوالممنوعةهي

وال؟الأوالوسيلةهذهعنالشارعهنىهل: ننظرالوسائلبابيفنناإأي
يكونأنالوسائليفييكفبل؟الأوالشارعهباأمرهل: يفالبحثإىلنحتاج

.عنهاسكتأوأباحهاقدالشارع



٣٥
التفصيلعىل-للوسائلنحكمالأنناوذلكصد،املقاجهةمن:الثانية

الوسائلأنتقررقدألنه؛ورائهامناملقصودةالغايةعنمنفصلبحكم-السابق
حيثمنهباامأمورً والغايةا،رشعً امطلوبً القصدكانفإذا. املقاصدأحكامهلا
فنرصة.. ارشعً ممنوعةغريوسيلةبكلإليهالوالتوسُّ لالتوصُّ يرشعفإنه،يه

m  l  k  j  i  ﴿: تعاىلقال. ارشعً مطلوبةاملظلوماملسلم
n﴾:اجلسدمثلوترامحهمتوادهميفاملؤمننيمثل«: هوقال،]٧٢[األنفال

فكل. )١(»والسهرباحلمىاجلسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحد
املقصود،قحتقِّ أهنانالظعىليغلبا،رشعً ممنوعةغريمستحدثةأوقديمةوسيلة

.أثرمنهلامابحسبهبامأموربلجائزة،فإهناختفيفه،أوالظلمورفعالنرصةوهو
يمنعالوالرشعآرائها،عنالتعبرييفخمتلفةطرائقهلاالشعوبأنومعلوم

منمعوليسبعينها،وسائلعىلمعتنقيهرصقيوالالطرائق،تلكاستخداممن
تاريخووقائعوقواعده،الرشعمقاصدبلعقلية،والنقليةةحجذلكعىادَّ 

.ذلكبخالفتشهداألولالصدريفاملسلمني
عىلواالحتجاجاتاملظاهراتتنظيممنامانعً نرىالفإنناهذاتقررإذا
أضعفهذافإناملسلمني،بالدمنوغريهافلسطنييفإخوانناهلاضيتعرَّ التياملذابح
.)٢(أعلمواهللا،الوكيلونعمحسبناوهو،املستعانواهللا،الواجبلوأقاإليامن

وقد ورد سؤال إىل اللجنة الدائمة ملجمع فقهاء الرشعية بأمريكا حول 
مرشوعية التظاهر فجاء يف اجلواب:

ويتمتع التظاهر يف املجتمعات الغربية بالرشعية واحلامية القانونية، وتنظِّم «

.)٢٥٨٦)، ومسلم (٦٠١١أخرجه البخاري ()١(
.www.islamweb.net) موقع الشبكة اإلسالمية اإللكرتوين٢(



٣٦
يتحول إىل وسيلة من وسائل الفوىض أو التخريب القوانني ممارسته حتى ال

للممتلكات واملرافق العامة.
وهو يف اإلطار الذي تقرره له املجتمعات الغربية يمكن أن يكون وسيلة من 
وسائل االحتساب وحتقيق الصالح العام، وال سيام إذا تعنيَّ يف بعض املواقع أو يف بعض 

مع رضورة االجتهاد يف تقليل مفاسده قدر الوسع املواقف وسيلة إىل حتقيق هذا املقصود
والطاقة ونظًرا الختالط املصالح باملفاسد يف التظاهر فينبغي أن يرجع يف تقدير ذلك إىل 
أهل احلل والعقد من أهل العلم، وأن يراقب مرشوعيته ثلٌة من الفقهاء واخلرباء، فإن العامة 

.)١(»البنيلتفرق الكلمة وفساد ذاتتبع لعلامئهم، وأال يكون اخلالف حوله سببًا 
عن حكم املظاهرات فأفتى باملنع ‘وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمني 

منها يف بالد املسلمني وذهب إىل إباحتها يف ديار غري املسلمني وهذا نص الفتوى:
إن املظاهرات ال تفيد بال شك، بل هي فتح باب للرش والفوىض، «‘قال 

رسق، وربام يكون ر عىل الدكاكني وعىل األشياء التي ُترسق وتَ فهذه األفواج ربام مت
يفه،اهل، وربام يكون فيها نساء أحيانً فيها اختالط بني الشباب املردان والك

منكر وال خري فيها، ولكن ذكروا يل أن بعض البالد النرصانية الغربية ال يمكن 
يفحموا إذا أرادوا أن احلصول عىل احلق إال باملظاهرات، والنصارى والغربيون 

وال يصل املسلم إىل ابأًس وهذه بالد كفار وال يرون هبا،خلصومة تظاهروا فإذا كان مستعمًال ا
.)٢(»بأسه أو املسلمون إىل حقهم إال هبذا فأرجو أال يكون بهحقِّ 

!وهذا يدل عىل انعقاد االتفاق املدعى عىل جواز استعامل املظاهرات يف بالد األقليات

).١٩٧-١٩٦د. صالح الصاوي (،) فتاوى السياسة الرشعية١(
.)٢٠٣لقاء الباب املفتوح، اللقاء () ٢(



٣٧

القسم الثاني: مظاهرات ممنوعة باتفاق

املظاهرة السلمية فام فوقها ممنوعة يف حق اإلمام العدل حيث هنى عنها، أو مل 
يف نظام دولته، فإن أذن فيها ونظَّمها يف نظام حكمه فال متنع عند ترشعيأذن هبا، أو مل 

. املأذون فيها، ومتنع وحترم بغري سبٍب يقتضيها، وعىل غري الصفةوجود ما يقتضيها
ال شك أن و

أتيتلو«: ÷قال: قيل ألسامة ÷ففي الصحيحني من حديث أيب وائل 
الرسِّ يفأكلمهإين،سمعكمأُ إالَّ أكلمهالأينلرتونإنكم«: قال»فكلمتهفالنا
. )١(»فتحهمنأولأكونالابابً أفتحأندون

مراد أسامة أنه ال يفتح باب املجاهرة بالنكري عىل اإلمام، ملا «وقال القايض عياض: 
. )٢(»بالقبول

من «يقول: ه: أنه سمع الرسول ÷ويف املسند من حديث عياض بن غنم 
عالنية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن أراد أن ينصح للسلطان بأمر فال يبد له

. )٣(»قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى الذي عليه له

).٢٩٨٩)، ومسلم (٣٢٦٧بخاري () ال١(
).١٣/٥٢) فتح الباري، البن حجر (٢(
).١٩٤١٥) أمحد يف املسند (٣(



٣٨
إن كان السلطان يسمع «لسعيد بن مجهان: ÷وقال عبد اهللا بن أيب أوىف 

. )١(»منك فأته يف بيته فأخربه بام تعلم، فإن قبل منك وإال فدعه فإنك لست بأعلم منه
حتىاوعظوه، أحدنصيحةأرادواإذالسلفاكان«: ‘قال ابن رجب

رؤوسعىلوعظهومننصيحة،فهيوبينهبينهفيامأخاهوعظمن«: بعضهمقال
». ويعريِّ هيتكوالفاجر، وينصحيسرتاملؤمن«: الفضيلوقال، »خهوبَّ فإنامالناس

عن أمر السلطان باملعروف وهنيه عن املنكر؟ فقال: ^وسئل ابن عباس 
. )٢(»»بد ففيام بينك وبينهكنت فاعًال والإن«

فإن حتقق املراد باإلرسار فبها ونعمت، وإال فاجلهر جائز عند غلبة الظن 
~بتحقيق النفع، وأمن الفتن، وتفاقم املفسدة، وقد أنكر عدد من الصحابة 

عىل األمراء عالنية، كام فعل ذلك أبو سعيد اخلدري مع مروان بن احلكم حني 
م  بناهللاعبيدمع ÷عمروبنعائذاخلطبة عىل الصالة يوم العيد، وكام فعله قدَّ

عاءالرِّ رشإن«: يقولهاهللارسولسمعتإين!بنيأيحني قال له: زياد،
. )٣(»!منهمتكونأنفإياكاحلطمة،

وقد تعارف الناس اليوم عىل الكتابة يف الصحف واملجالت، واخلطاب يف 
لتلفاز والفضائيات وغريها مما يعترب من وسائل اجلهر وسائل اإلعالم من ا

بالنصح، فإذا كان باألسلوب احلسن الكريم من غري تشهري وال إساءة فال حرج. 
وال ينكر أحد عىل سلطانه إال وعًظا له وختويًفا، أو «: ‘قال ابن مفلح 

.)٤(»حتذيًرا من العاقبة يف الدنيا واآلخرة، فإنه جيب، وحيرم بغري ذلك

).١٥٣٣٣(،أمحد يف املسندأخرجه ) ١(
).١/٨٢(،جامع العلوم واحلكم، البن رجبأخرجه ) ٢(
).١٨٣٠(،) أخرجه مسلم٣(
).١/١٩٦(،) اآلداب الرشعية، البن مفلح٤(



٣٩
. )١(»!ال يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه«يقول: ‘وكان اإلمام أمحد 

بد من النظر عند ممارسة هذا الواجب مع اإلمام يف رعاية وجوه املصالح فال
والنظر إىل املآالت. 

فإذا كان اإلمام قد نظَّم التظاهر ونحوه بام حيقق حرية التعبري مع االلتزام 
واألموال واملرافق العامة واملمتلكات اخلاصة، ونحوها بضوابط محاية الدماء

فتقيد بذلك من قام هبا مل يكن هذا ممنوًعا، فإن مل يأذن هبا اإلمام ومل ينظِّمها دستور 
بالده، فال جيوز يشء منها، حتى ولو قيل بأن حكمها اإلباحة؛ ملا ثبت من أن 

. )٢(جحةاإلمام له أن يقيد املباح أو أن يمنع منه ملصلحة را
عىل أنه ال يغيب عن ذهن متأمل يف التاريخ والواقع أنه متى ُأقيم العدل، وُبذل 

اخلري، فإن مظاهر التذمر العام، أو االحتجاج العام تنعدم.
بغري حق أو فإن كانت املسألة التي ألجلها املظاهرة ال حتل أو كانت مطالِبةً 

كمظاهرة تطالب بالسفور والتربج بمعصية أو نحو ذلك فقد تأكد املنع والتحريم، 
، أو بحرية للنساء! أو لتقنني الفسق والشذوذ واملطالبة بحق مزعوم هلذه الفئات

!! ربوع املسلمنيالدعوة لغري دين اإلسالم يف 

).١/١٩٧(،البن مفلح) اآلداب الرشعية،١(
.)٧٦(ص،عبد الرمحن تاجلفضيلة الشيخ السياسة الرشعية والفقه اإلسالمي، ) ٢(



٤٠
 

القسم الثالث: مظاهرات مختلف في حكمها

اختلف املعارصون يف حكم املظاهرات السلمية فام فوقها يف حق اإلمام 
املسلم الظامل والفاسق واملبتدع، والذي مل يأذن يف املظاهرات وال نظَّم دستور بلده 

ونظام حكمه هذه األعامل االحتجاجية من املظاهرات ونحوها. 
 

أن هذا من قضايا السياسة الرشعية التي تدور مع حتقيق املصالح األول:
يرتدد احلكم يف هذه املظاهرات بني وتكثريها، ودفع املفاسد وتقليلها، وقد 

، وهذا ما يفهم من مجلة كالمهم وكتاباهتم، وإطالق األحكام التكليفية اخلمسة
.ال يفهم من مجلة كالمهمينبغي أالقول باجلواز وبدون قيد 

املعارصين كثر، منهم:العلامء والقائلون هبذا من 
الرزاقعبدالدكتورفضيلة الشيخ،)١(يوسف القرضاويكتوردفضيلة الشيخ ال

صالح فضيلة الشيخ الدكتور،)٣(حاتم العوينفضيلة الشيخ الدكتور ،)٢(الشاجيي
فضيلة الشيخ الدكتور،)٥(سعود الفنيسانفضيلة الشيخ الدكتور،)٤(الصاوي

يراجع موقع الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي اإللكرتوين.) ١(
اسـتدالالت أصـولية يف إثبـات «لكـرتوين بعنـوان ) تراجع فتوى الدكتور الشاجيي عىل موقع مفكرة اإلسالم اإل٢(

».رضابات، واالعتصامات واملهرجانات اخلطابية واملسريات السلميةجواز اإل
موقع اإلسالم اليوم اإللكرتوين.للدكتور حاتم العدين ) فتوى بعنوان حكم املظاهرات السلمية، ٣(
).١٩٧-١٩٥د. صالح الصاوي (ص،) فتاوى السياسة الرشعية٤(
.، عىل الشبكة العنكبوتيةة) فتوى بعنوان نظرات رشعية يف وسائل التعبري العرصي٥(



٤١
الشيخ فضيلة ، )٢(اخلالقعبدالشيخ عبد الرمحن فضيلة ، )١(العزيز العبد اللطيفعبد

نرص فريد فضيلة الشيخ الدكتور ،)٤(يرسي هاينضيلة الشيخ الدكتور ف،)٣(عيل اخلضري
حممد ، فضيلة الشيخ الدكتور )٦(فضيلة الشيخ الدكتور عيل السالوس،)٥(واصل

فضيلة الشيخ ،)٨(حممد إسامعيل املقدمفضيلة الشيخ الدكتور ،)٧(املقصود عفيفيعبد
لم.، يف طائفة من أهل الع)٩(سلامن العودةالدكتور 

بل ذهب البعض أهنا ،حترم هذه املظاهرات مطلًقا ويمنع منها أبًداالثاين:
وإنام يفعل ذلك كنوٍع حترم ومتنع ولو أذن هبا اإلمام !! ألنه يأذن هبا وهو كارٌه هلا، 

)١٠(!!من الدعاية

وممن قال هبذا من املعارصين: 
، )١٢(‘ثيمني، فضيلة الشيخ ابن ع)١١(‘بن بازعبد العزيز سامحة الشيخ 

، فضيلة )١٤(‘، فضيلة الشيخ مقبل الوادعي)١٣(‘فضيلة الشيخ األلباين
.، عىل الشبكة العنكبوتية»هتافت الفراعنة«) مقال للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف بعنوان ١(
).٣٣-٣١) فصول من السياسة الرشعية، للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق (ص٢(
.اإللكرتونيةمنتديات العز الثقافية،) مرشوعية املظاهرات واالعتصامات٣(
عىل الشبكة العنكبوتية.رضاباتمرشوعية املظاهرات واالعتصامات واإلبحثفتوى منشورة ب) ٤(
www.forislah.comلكرتوين) بيانات اهليئة الرشعية للحقوق واإلصالح منشورة بموقع اهليئة اإل٥(
) املرجع السابق.٦(
) املرجع السابق.٧(
) املرجع السابق.٨(
.اإللكرتونيةمنشورة بموقع اإلسالم اليوم،فلسطني وغريها) فتوى عن حكم املظاهرات يف٩(
.)١٧٩(لقاء الباب املفتوح، اللقاء يراجع‘) وهو الشيخ ابن عثيمني ١٠(
).٨/٢٣٨) من رسالة الشيخ ابن باز إىل الشيخ عبد اهللا بن محيد، جمموع فتاوى ابن باز (١٥/٢٩الدرر السنية () ١١(
).١٧٩(اللقاء عثيمني البن،لقاء الباب املفتوح) ١٢(
).٦٥٣١السلسلة الضعيفة للشيخ األلباين () ١٣(
ــرتوين) ١٤( ــع فرســان الســنة اإللك ــوادعي بموق ــل ال ــوى الشــيخ مقب ــيعة ،فت ــزان الرش ــاهرات يف مي ــاب املظ وكت

).١٨٥اإلسالمية لعبد الرمحن الشـثري، (ص



٤٢
، فضيلة الشيخ )٢(، فضيلة الشيخ صالح الفوزان)١(الشيخ صالح اللحيدان

فضيلة الشيخ ، )٤(، فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي)٣(اداملحسن العبعبد
، فضيلة )٦(خ أيب إسحاق احلوينيفضيلة الشي. )٥(الدكتور أسامة عبد العظيم محزة

، يف طائفة من أهل العلم.)٧(الدكتور حممد اخلميسالشيخ 
 

اخللف واستدل هذا الفريق بالكتاب والسنة وباإلمجاع، وفعل الصحابة والسلف
، وباملعقول، والقواعد الرشعية الفقهية واألصولية املقاصدية.إىل يوم الناس هذا

 
األدلة عىل عموم مطلوبية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واالحتساب، -أ

وأن احلسبة السياسية حق لألمة عىل حكامها، إذ هي صاحبة السلطة والسلطان يف 
.)٨(حماسبة ومراقبة وتقويم من اعوجَّ من أئمتها وأمرائها

 
n m l k j i h g f ﴿قال اهللا تعاىل: -١

).١٨٨-١٨٧ثري (صـعبد الرمحن الش، كتاب املظاهرات له١١/٩/١٤٢٤)، بتاريخ ١٢٩٥جريدة الرياض () ١(
.٩٨)، سؤال رقم ١٣٠-١٢٩األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة (ص) ٢(
فتوى الشيخ عبد املحسن العبـاد بموقـع امللتقـى السـلفي املغـريب وملتقـى أهـل احلـديث اإللكـرتوين، وكتـاب ) ٣(

).٢٠٧-١٩٥املظاهرات يف ميزان الرشيعة، للشـثري، (ص
).٣٧٦املختار يف أصول السنة، للشيخ عبد العزيز الراجحي (صرشح ) ٤(
.املظاهرات وقاعدة العبودية يف شهود املقدورات، د. أسامة عبد العظيم محزة)٥(
).٢١٤املظاهرات يف ميزان الرشيعة نقًال عن موقع جملة اإليامن اإللكرتونية (ص) ٦(
).٥٣-٤٩، د. حممد اخلميس (صاملظاهرات واالعتصامات واإلرضابات رؤية رشعية) ٧(
اســتدالالت أصــولية يف إثبــات جــواز اإلرضابــات واالعتصــامات واملهرجانــات اخلطابيــة واملســريات الســلمية، ) ٨(

وفتـوى الـدكتور سـعود الفنيسـان بعنـوان: نظـرات ، عبد الرزاق الشاجيي، موقع مفكـرة اإلسـالم اإللكرتونيـةد.
.دار اليرس١، طحكام الرشعية للنوازل السياسية، د. عطية عدالنواأل،رشعية يف وسائل التعبري العرصية



٤٣
t s r qp o﴾ :١٠٤[آل عمران[ .

 
معنى: الزجاجقال﴾h g f﴿: تعاىلقوله: «‘قال ابن اجلوزي 

»من«ولكنباملعروف،وتأمروناخلري،إىلتدعونأمةكلكمولتكونوا: الكالم
للمخاطبني،األمرأنمؤكدةوهياألجناس،سائرمناملخاطبنيتدخلهاهنا
.)١(» رجسهناإفاألوثان،اجتنبوا: معناهاألوثانمنالرجسفاجتنبوا: ومثله
. / 0 1 2 3 4 5 ﴿قول اهللا تعاىل: -٢

.]١١٠[آل عمران: ﴾6 7 8 9:
 

إلخ،، ]١١٠[آل عمران: ﴾3 4﴿قوله: «قال اإلمام الشوكاين: 
به،واتصفواذلكعىلأقامواما...أمةخريكوهنمبيانيتضمنمستأنف،كالم
: جماهدقالوهلذاذلك،عنهمزالاملنكر،عنوالنهيباملعروف،األمرتركوافإذا
.)٢(»اآليةيفاملذكورةالرشائطعىلأمةخريإهنم

Z Y X W V U T ] \ ﴿قول اهللا تعاىل: -٣
e d c ba ̀  _ ̂ .]٤١[احلج: ﴾[ 

 
فإن بذلك دوام «هذه واجبات أربعة تعترب دعائم االستمرار يف التمكني، 

نرصهم وانتظام عقد مجاعتهم والسالمة من اختالل أمرهم، فإن حادوا عن ذلك 

).١/٤٣٤) زاد املسري، البن اجلوزي (١(
).١/٦٠٨) فتح القدير، للشوكاين (٢(



٤٤
طوا يف ضامن نرصهم، وأمرهم إىل اهللا . )١(»فقد فرَّ

P O N M L ﴿قوله تعاىل عن بني إرسائيل: -٤
V U T S RQ﴾ :٧٩[املائدة[ .

7 8 9 : ; > = < ﴿وقوله تعاىل عنهم أيًضا: -٥
H G F E D C B A @ ?﴾ :١٦٥[األعراف[ .

 
إن الواجب عىل احلاكم األمر باملعروف والعمل به، والنهي عن املنكر 
واجتناب فعله؛ فإذا مل يأمر باملعروف أو مل يفعله، ومل ينه عن املنكر أو فعله كان 

بعمومها أمره باملعروف وهنيه عن املنكر بأي وسيلة ممكنة وغري حمرمة، الواجب عىل األمة 
احلارض.ومن أفضل الوسائل لذلك املظاهرات واالعتصامات يف العرص

عنوينهىباملعروف،ليأمرنصبإناماألمروويل«: ‘قال ابن تيمية 
كانيأخذه،املباملنكرمننمكِّ يُ الوايلكانفإذا،الواليةمقصودهووهذااملنكر،

. عليكعدوكفأعانعدوك،عىلليعينكنصبتهمنمثلاملقصود،بضدِّ أتىقد
.املسلمنيبهفقاتلاهللا،سبيليفبهليجاهدماًال أخذمنوبمنزلة

صالحفإناملنكر؛عنوالنهيباملعروفباألمرالعبادصالحأنذلكيوضح
والنهيباملعروفباألمرإالذلكتميوالورسوله،اهللاطاعةيفوالعباداملعاش

: تعاىلاهللاقالللناس،أخرجتأمةخرياألمةهذهصارتوبهاملنكر،عن
﴿7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴾

m l k j i h g f ﴿: تعاىلوقال. ]١١٠: عمرانآل[

).١٧/٢٨٠) التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور (١(



٤٥
p o n﴾]إرسائيلبنيعنتعاىلوقال،]١٠٤: عمرانآل :﴿ M L

V U T S RQ P O N﴾]وقال. ]٧٩: املائدة
C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 ﴿: تعاىل

H G F E D﴾ :ملاالعذابأنتعاىلاهللافأخرب. ]١٦٥[األعراف
.)١(»الشديدبالعذابالظاملنيوأخذالسوء،عنينهونالذينىنجَّ نزل

:وقد نوقش هذا الدليل
بأن هذه الوسيلة من مسالك العنف، وتتضمن أذى الناس، أو التشويش، أو 

فات والنزاعات، وتفريق الكلمة، فهذه أمور شيطانية، وهي أصل دعوة اخلال
اخلوارج؛ هم الذين ينكرون املنكر بالسالح، وينكرون األمور التي ال يروهنا 
وختالف معتقداهتم بالقتال وبسفك الدماء، وبتكفري الناس، وما إىل ذلك، ففرق 

وارج ومن هنَج وسلفنا الصالح، وبني دعوة اخلهبني دعوة أصحاب النبي 
.)٢(منهجهم وجرى جمراهم

هذا:عن وأجيب 
بأن هذه املظاهرات حمل البحث األصل فيها السلمية، واجتناب العنف، 
وهذا قد يرد يف واقع مظاهرة ختص فئة تعرف بمنحى اخلروج، وليس هكذا كل 

ان مظاهرٍة معارصة، فإن كانت باملثابة التي ذكر املعرتض فُتمنع؛ فإن قولنا هو دور
احلكم عىل األحكام التكليفية، وليس اإلباحة املطلقة يف مقابل املنع املطلق الذي 

عىل الظلمة مذهب للسلف قديم، بخالف ، عىل أن اخلروجيقول به املخالف
مذهب اخلوارج الذي يقوم عىل أصول بدعية معروفة يكفرون فيها بارتكاب 

).٣٠٧-٢٨/٣٠٦) جمموع الفتاوي، البن تيمية (١(
).١٦٥ًال عن املظاهرات يف ميزان اإلسالم، لعبد الرمحن الشثري (صفتوى الشيخ صالح بن غصون، نق) ٢(



٤٦
!الكبرية، ومذهب السلف براء من هذا املعتقد

 
الصالةقبلالعيديومباخلطبةبدأمنأولعن طارق بن شهاب قال:-١
فقال، هنالكماتركقد: فقال، اخلطبةقبلالصالة: فقال، رجلإليهفقام، مروان

رأىمن«: يقول، هاللـهرسولسمعت، عليهماقىضفقدهذاأما: سعيدأبو
وذلك، فبقلبهيستطعملفإن، فبلسانهيستطعملفإن، بيدهفليغريهامنكرً منكم

.)١(»اإليامنأضعف
 

قال العلامء: وال يشرتط يف اآلمر باملعروف «: ‘قال ابن دقيق العيد 
والناهي عن املنكر أن يكون كامل احلال ممتثًال ما يأمر به، جمتنًبا ما ينهى عنه، بل 

ك؛ ألنه جيب عليه شيئان: أن يأمر نفسه عليه األمر وإن كان مرتكًبا خالف ذل
وينهاها، وأن يأمر غريه وينهاه، فإذا أخذ بأحدمها ال يسقط عنه اآلخر، قالوا: وال 
خيتص األمر باملعروف والنهى عن املنكر بأصحاب الوالية بل ذلك ثابت آلحاد 

من األمور املسلمني، وإنام يأمر وينهى من كان عاًملا بام يأمر به وينهى عنه، فإن كان
الظاهرة مثل الصالة والصوم والزنا ورشب اخلمر ونحو ذلك فكل املسلمني علامء 
هبا، وإن كان من دقائق األفعال واألقوال وما يتعلق باالجتهاد ومل يكن للعوام فيه 

.)٢(»مدخل فليس هلم إنكاره بل ذلك للعلامء
الم ال جيوز وفيه من الفقه: أن سنن اإلس«: ‘القرطبي أبو العباس وقال 

تغيري يشء منها وال من ترتيبها، وأن تغيري ذلك منكر جيب تغيريه ولو عىل امللوك 

).٧٣(مسلم أخرجه) ١(
). ٨٦/ ١(، البن دقيق العيد،رشح األربعني النووية)٢(



٤٧
إذا قدر عىل ذلك، ومل يدع إىل منكر أكرب منه.

وعىل اجلملة: فإذا حتقق املنكر وجب تغيريه عىل من رآه وكان قادًرا عىل 
ا إن مل يكن كذلك تغيريه، وذلك كاملحدثات والبدع واملجتمع عىل أنه منكر، فأم

وكان مما قد صار إليه اإلمام وله وجه ما من الرشع فال جيوز ملن رأى خالف ذلك 
.)١(»أن ينكر عىل اإلمام؛ وهذا ال خيتلف فيه

وفيه األمر «معلًقا عىل بعض ألفاظ هذا احلديث: ‘وقال النووي 
اإلنكار عليه باملعروف والنهي عن املنكر وإن كان املنَكر عليه والًيا، وفيه أن 

.)٢(»يكون باليد ملن أمكنه وال جيزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد
األدلة عىل عموم النهي عن الظلم عامة ومنع الوالة من الظلم خاصة.-ب

فمن أدلة القرآن الكريم:
﴾," # $ % & ' ) ( * +﴿قول اهللا تعاىل: -١
.]١٤٨[النساء:

 
القول،منبالسوءاجلهرحيبالأنهتعاىلخيرب«:‘قال الشيخ السعدي 

التيالسيئةاألقوالمجيعذلكويشملعليه،ويعاقبويمقتهذلكيبغض: أي
عنهاملنهيمنكلهذلكفإنذلكونحووالسبوالقذفكالشتموحتزن،تسوء
والكالمكركالذِّ القولمناحلسنحيبأنهمفهومهاويدل،اهللايبغضهالذي

ظلمهمنعىليدعوأنلهجيوزفإنه: أي﴾( * +,﴿:وقوله، نيِّ اللَّ بالطيِّ 
عىليزيدوالعليهيكذبأنغريمنبه،لهجهرملنبالسوءوجيهرمنه،يويتشك

).١/١٥٠) املفهم، للقرطبي (١(
).٦/١٧٨مسلم، للنووي (صحيح) رشح ٢(



٤٨
قال أوىلمقابلتهوعدمفعفوهذلكومعظامله،غريَ بشتمهىيتعدَّ والمظلمته،

.)١(»]٤٠[الشورى: ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨﴿تعاىل: 
A ﴿، وقوله تعاىل: ]٢١[األنعام:﴾j i h g﴿قوله تعاىل: -٢

H G F E D C B﴾:وقوله تعاىل: ]١٦٥[األعراف ،
﴿R Q P O N﴾:ونحو هذا من اآليات.]٤٧[األنعام ،

 
تظاهرت اآليات الكريامت عىل حتريم الظلم وبيان شؤم عاقبته، ووجوب 

بيل، ومن هذا التظاهرات منعه وحماربته، وبذل األسباب يف ذلك بكل س
ع الظامل. واالعتصامات السلمية فإهنا حتقق هذا املقصود وتروِّ

 
بعثهنبيمنما«قال: هأن رسول اللـه ÷عن عبد اللـه بن مسعود -١

ويقتدونبسنتهيأخذونوأصحاب، حواريونأمتهمنلهكانإال، قبيلأمةيفاللـه
الماويفعلون، يفعلونالمايقولون، خلوفبعدهممنلفختإهناثم، بأمره

ومن، مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن، مؤمنفهوبيدهجاهدهمفمن، يؤمرون
.)٢(»خردلحبة، اإليامنمنذلكوراءوليس، مؤمنفهوبقلبهجاهدهم

 
وملوغشمهظلمهوظهرالوقتوايلجاروإذا «: ‘قال إمام احلرمني 

خلعهعىلالتواطؤوالعقداحللهلفأل،بالقولصنيعهسوءعنزجرحنيينزجر
هذا كالم «، ثم عقب عليه النووي فقال: »احلروبونصباألسلحةبشهرولو

).٢١٢لسعدي (ص، لالرمحن يف تفسري كالم املنانالكريم تيسري ) ١(
).٧٤(أخرجه مسلم)٢(



٤٩
إمام احلرمني وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو حممول عىل ما إذا مل 

.)١(»خيف منه إثارة مفسدة أعظم منه
ام نحن فيه من املظاهرات وأنواع االحتجاج السلمي دون ذلك ومهام يكن ف

من اخلروج عىل احلاكم بالسالح بكثري؛ إذ ليس فيها سوى اإلنكار بصورة 
مجاعية، وغاية ما فيها من املفاسد تعطيل بعض املصالح لتحصيل مصالح أكرب أو 

دفع مفاسد أعظم.
وقدباليداءاألمرجهادعىليدلوهذا: «‘وقال احلافظ ابن رجب 

األحاديثخالفهووقالداودأيبروايةيفاحلديثهذاأمحداإلماماستنكر
بأنذلكعنجيابوقد،األئمةجورعىلبالصربفيهاهاهللارسولأمرالتي

،صالحروايةيفاأيًض أمحدذلكعىلنصَّ وقد،القتاليستلزمالباليدالتغيري
يزيلأنباليداألمراءجهادفحينئذ»والسالحيفبالسليسباليدالتغيري«:فقال
هلمالتياللهوآالتيكرسأو،مخورهمريقيُ أنمثلاملنكراتمنفعلوهمابيده

وكل،ذلكعىلقدرةلهكانإنالظلممنبهأمروامابيدهيبطلأو،ذلكنحوأو
النهيوردالذيعليهماخلروجمنوال،قتاهلمبابمنهووليسجائزذلك

عليهماخلروجوأما،وحدهاألمراءيقتلهأنمنهخيشىماأكثرهذافإن؛عنه
يفخيشإننعم،املسلمنيدماءسفكإىليتؤدِّ التيالفتنمنهفيخشىبالسيف
هلمالتعرضلهينبغملجريانهأوأهلهيؤذيأنامللوكعىلاإلنكارعىلاإلقدام

.)٢(»كذلكغريهإىلاألذىتعديمنفيهملا؛حينئذ
عىل السمع هبايعنا رسول اهللا «قال: ÷وعن عبادة بن الصامت -٢

).٢/٢٥)مسلم برشح النووي، (١(
).١/٣٢٢) جامع العلوم واحلكم، البن رجب (٢(



٥٠
والطاعة يف املنشط واملكره وأن ال ننازع األمر أهله وأن نقوم أو نقول باحلق حيثام 

.)١(»كنا ال نخاف يف اهللا لومة الئم
 

سلطان وال غريه.احلديث يدل عىل وجوب القول باحلق والصدع به من غري خوف
; ﴿أهيا الناس إنكم تقرءون هذه اآلية أنه قال: ÷وعن أيب بكر -٣

F E D C B A @? > = <﴾:وإين ]١٠٥[املائدة ،
إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه «يقول: هسمعت رسول اهللا 

.)٢(»أوشك أن يعمهم اهللا بعذاب منه
 

ية اإلنكار عىل الظلمة سواء أكانوا من األمراء أم من غريهم.دلَّ احلديث عىل أمه
دخلماأولإن«: هعن عبد اللـه بن مسعود قال: قال رسول اللـه -٤
ودعاللـهاتقهذايا:فيقول،الرجَل يلقىالرجُل كان؛إرسائيلبنيعىلالنقص

ورشيبهأكيلهكونيأنذلكيمنعهفالالغدمنيلقاهثم،لكحيلالفإنه،تصنعما
9﴿:قالثم»ببعضبعضهمقلوباللـهرضبذلكفعلوافلام،وقعيده

:;<=>?@ABCD﴾قولهإىل
ولتأخذناملنكرعنولتنهونباملعروفلتأمرنواللـهكال«:قالثم﴾}﴿

اهللابنليرضأو، اقًرص احلقعىلولتقرصنهاأطرً احلقعىلهنَّ رُ ولتأطُ الظاملِي َد يَ عىل
.)٣(»لعنهمكاميلعنكمثم، ببعضبعضكمقلوب

).٧١٩٩) أخرجه البخاري، (١(
)، وقال: حديث حسن صحيح.٢١٦٨)، والرتمذي، (٤٣٣٨)، وأبو داود، (٣٠) أخرجه أمحد، (٢(
)، ويف ١٠/١٥٩)، والبيهقـي يف السـنن الكـربى، (٥٠٣٥)، وأبو يعىل يف مسـنده، (٤٣٣٦) أخرجه أبو داود، (٣(

).٢٢٨-١١/٢٢٧شعب اإليامن، (



٥١
 

احلديث ظاهر يف وجوب األخذ عىل أيدي الظلمة ومنعهم من الظلم.
النصوص الرشعية اآلمرة بالتعاون عىل الرب والتقوى والتنارص والتناصح -جـ

يف إحقاق احلق وإبطال الباطل.
 

﴾¿ ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À﴿قوله تعاىل: -١
.]٢[املائدة:

 
ق خًريا ويدفع ًرشا، وُيصلِح األمة ظاهًرا  اآلية عامة يف كل تعاون حيقِّ
وباطنًا، وذلك يف حق مجيع املسلمني أفراًدا أو مجاعات، وال شك أن اإلنكار 

نكرات.السلمي عىل الوالة الظلمة حيتاج إىل يشء من التعاون والتظاهر لتنقطع امل
.]٧١[التوبة:﴾e d c b a﴿قوله تعاىل: -٢

 
أي يتنارصون ويتعاضدون ويرتامحون فهم كالبنيان يشد بعضه بعًضا، 
وكاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى، 

ة بضوابط واملظاهرات السلمية حتقق مدافعة عن احلقوق اإلنسانية واحلريات املنضبط
الرشيعة اإلسالمية.

r q po n m l k j i ﴿قوله تعاىل: -٣
 ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w v u t s

ª © ¨ § ¦¥﴾:٩[احلجرات[.
 

وهذا أمر باالجتامع عىل قتال الفئة الباغية سواء أكانت مع اإلمام أم ضده، 



٥٢
نرصهتا عىل أحد فلو خرجت طائفة حمقة عىل إمام جائر وجب عىل املسلمني 

القولني يف انعزال اإلمام بالفسق ووجوب اخلروج عليه.
 

،»امظلومً أواظاملً أخاكانرص: «هقال: قال رسول اهللا ÷عن أنس -١
كيفاظاملً كانإذاأفرأيت،امظلومً كانإذاأنرصهاهللارسوليا:رجلفقال

.)١(»نرصهذلكفإنمالظلمنمتنعهأوحتجزه«:قالأنرصه
 

بنرصة املظلوم يفيد وجوبه عىل مجيع املسلمني كّل بحسب قدرته هأمره 
بنرصة الظامل تكون كام يف نص احلديث بحجزه وردعه عن هواستطاعته، وأمره 

الظلم، وهو مطلوب بكل وسيلة حتقق املقصود، وتؤدي إىل املطلوب، ومن ذلك 
اهرة ونحوها.الوسائل السلمية كاملظ

هقال: سمعت رسول اهللا ÷وعن أيب رقية متيم بن أوس الداري -٢
ولرسولهولكتابههللا«: قال؟اهللارسولياملن: قلنا، اثالثً »النصيحةالدين«يقول: 
.)٢(»وعامتهماملسلمنيوألئمة

 
علامء دلَّ احلديث عىل وجوب التناصح بني املؤمنني عامة، وأئمتهم خاصة 

وأمراء، وأن هذا الواجب يشرتك يف القيام به اجلميع، وحيث مل ُتفد النصيحة يف 
الرس جاز االستعالن هبا، واملظاهرة من هذا الباب ما دامت سلمية.

).٦٩٥٢) أخرجه البخاري (١(
).٥٥) أخرجه مسلم (٢(



٥٣
لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان «حديث حلف الفضول وفيه: -٣

.)١(»م ألجبتحلًفا، ما أحب أن يل به محر النعم، ولو أدعى به يف اإلسال
 

حلف الفضول كان أكرَم حلٍف ُسِمع به وأرشَفه يف العرب، وكان أول من 
تكلم به ودعا إليه الزبري بن عبد املطلب.

وسببه أن رجًال يامنًيا قدم مكة ببضاعة فاشرتاها منه العاص بن وائل، ثم 
ت وجوه حبس عنه حقه، فاستعدى الغريب عليه أهل الفضل بمكة، فتداع

العرب وقبائلها إىل دار عبد اهللا بن جدعان لرشفه وسنِّه، فتعاهدوا وتعاقدوا أنه 
ثم توجهوا ،هال تقع مظلمة يف مكة إال رفعوها وأزالوها، وكان معهم النبي 

من فورهم يف تظاهرة حاشدة قوامها مجيع املتحالفني واملتنارصين إىل العاص بن 
ودفعوه إليه.وائل، فانتزعوا منه حق الغريب 

واستمر هذا احللف معموًال به حتى عهد يزيد بن معاوية كام ذكرت بعض 
كتب التاريخ.

وهو يدل عىل مرشوعية رفع الظلم بطريقة االجتامع والتظاهر، وقد قال عنه 
وهو تأكيد )٣(»بمثله يف اإلسالم ألجبت«ويف رواية )٢(»لو دعيت ملثله«ه

).٩/٣٠٤)، ويف املعرفة، (٦/٥٩٦) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، (١(
».جبت وهو حلف الفضولولو دعيت به أل«)، بلفظ ١٢٩-١/١٢٨أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ()٢(
اإلسـالم ولـو ُأدعـى بـه يف «)، وسنده معضل ولفظه: ١/١٣٤، (»ابن هشام-السرية «) أخرجه ابن إسحاق يف ٣(

).٦/٣٦٧)، ويف السنن الكربى (٢/٣٨» (دالئل النبوة«يف يومن طريقه البيهق» ألجبت
ومتي حلف املطيبني، فام أحـب قال: شهدت عن عمهن رسول اهللا أويف الباب عن عبد الرمحن بن عوف، 

ــاري يف أأن  ــنعم، أخرجــه البخ ــه، وأن يل محــر ال ــد يف املســند (٥٦٧(»األدب املفــرد«نكث )، ١٦٥٥)، وأمح
ما شهدت مـن حلـف قـريش إال حلـف املطيبـني، ومـا أحـب أن يل محـر «)، بلفظ: ٤٣٧٤وأخرجه ابن حبان (

مر يف هــذين ضـهـرة وخمـزوم، وقـال أبــو حـاتم: أقــال: واملطيبـون: هاشـم وأميــة وز» الـنعم وإين كنـت نقضـته
ألن حلـف املطيبـني كـان املطيبـنيمل يشـهد حلـف ه: شهدت من حلف املطيبني، ألنه بهيريد» من«اخلربين 

ن املطيبني.محلف الفضول، وهم ه، وإنام شهد رسول اهللا هقبل مولد رسول اهللا 



٥٤
ملرشوعيته يف اإلسالم أيًضا.

نوقش هذا الدليل:و
بأنه كان قبل اإلسالم واهلجرة، والعربة بام كان بعد اإلسالم، وما استقر عليه 

.هاألمر عند وفاة النبي 
وأجيب:

لو دعيت ملثله يف اإلسالم «: هبأن العربة بعموم اللفظ، ويشهد هلذا قوله 
ها من ومن مع’كام أنه وقع يف اإلسالم من الصحابة يوم خروج عائشة ،»ألجبت

، ومل ينكر عليهم.~الصحابة 
حديث خروج املسلمني صفني بمكة -٤

: بعد هيف حديث إسالم عمر، وفيه قوله لرسول اهللا ^عن ابن عباس 
بيده،نفيسوالذيبىل«: قالحيينا؟وإنمتناإناحلقعىلألسنااهللارسولياإسالمه: 

باحلقبعثكوالذياالختفاء؟مففي: فقلت: قال، »حييتموإنمتمإناحلقعىلإنكم
ككديدكديدلهاآلخر،يفوأناأحدمها،يفمحزةصفني،يففأخرجناهلتخرجن،
ملكآبةفأصابتهممحزة،وإىلقريشإيلفنظرت: قالاملسجد،دخلناحتىالطحني،

. )١(»والباطلاحلقبنياهللاوفرقالفاروق،يومئذهاهللارسولفسامينمثلها،يصبهم
عنفروة،أيببنإسحاقفيهبسندتارخيهيفشيبةأيببنعثامنبنحممدأخرجو

خرجأنهوفيهابطوهلا،قصتهفذكرإسالمه،عن÷عمرسألأنه^عباسابن
فعلمتاألرقم،داريفاختلفواكانوانالذيوأصحابهمحزةوبنيبينههاهللاورسول

. )٢(الفاروقيومئذهاهللارسولفسامين: لقامثلها،كآبةتصبهمفلمامتنعأنهقريش

).١/٤٠) حلية األولياء، (١(
).٢/٥١٢) اإلصابة، (٢(



٥٥
يف ^وروى أبو جعفر بن أيب شيبة نحوه يف تارخيه من حديث ابن عباس 

فقلت يا رسول اهللا ففيم االختفاء؟ فخرجنا يف صفني: أنا يف «قصة إسالم عمر، ويف آخره: 
.)١(»يصبهم مثلهاأحدمها، ومحزة يف اآلخر، فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة مل

 
خرج بالصحابة يف مظاهرة إلظهار قوة املسلمني وكثرة هأن الرسول 

هعددهم بعد إحلاح الصحابة عىل ذلك، وهذا يدل عىل املرشوعية من فعله 
والصحابة وقد حققت املظاهرة مقصدها من إعالن هوية املسلمني، وإظهار قوهتم، ولفت 

.)٢(عليهمع يشء من الظلم الواقعاألنظار إىل عقيدهتم ودعوهتم، ورف
ونوقش هذا الدليل:

.)٣(بأن إسناد القصة ضعيف إذ احلديث منكر ال يصح
ت الرواية فإن هذا يف أول اإلسالم وقبل اهلجرة، وقبل اكتامل  ولو صحَّ
الرشيعة، وال خيفى أن العمدة يف األمر والنهي وسائر أمور الدين عىل ما استقرت 

.)٤(جرةبه الرشيعة بعد اهل
وأجيب:

وبورود ما يف معناها من يتقوى بتعدد طرقها، قد بأن القصة إسنادها 
وأما القول بأن هذا يف أول اإلسالم فال يكفي يف ادعاء روايات يف وقائع أخرى، 

النسخ، والناسخ مل يعرف، وال ينسخ مثل هذا احلكم بمجرد احتامل، وعمل 

).٧/٥٩) فتح الباري، (١(
فتوى الشيخ القرضاوي يف جواز املظاهرات عىل موقعه اإللكرتوين.) ٢(
).٦٥٣١لأللباين، رقم (،) سلسلة األحاديث الضعيفة٣(
).٨/٢٤٦وي الشيخ بن باز () فتا٤(



٥٦
ينسخ.الصحابة والسلف به من بعد يدل عىل أنه مل

نَّ إماَء ال ترضب«: هالنبي قال: قال بن أيب ذباب عن إياس بن عبد اهللا-٥
،قد ذئر النساء عىل أزواجهن،فقال: يا رسول اهللاهالنبيإىل÷، فجاء عمر »اهللا
ْبَن.برضهبن، رْ مُ فأْ  لقد طاف «نساء كثري، فلام أصبح قال: هحممد فطاف بآل فُرضِ

.)١(»امرأًة، كل امرأة تشتكي زوجها، فال جتدون أولئك خياركمالليلة بآل حممد سبعون 
وجه الداللة:

وأوصلت هذه مظاهرة نسائية سلمية خرجت احتجاًجا عىل رضب النساء
والغالب أهنن ذهبن مجاعات ومنفردات،هالشكوى إىل أبيات رسول اهللا 

عدد اليوم أو ، فام الفرق لو خرج هذا الهواجتمعن لدى املطالبة يف بيت النبي 
غًدا من الرجال أو النساء يف مطالبة مجاعية سلمية باحلقوق املرشوعة أو اعرتاًضا 

.)٢(!نوعمعىل الظلم امل
ونوقش هذا الدليل:

، بل فيه ه عىل مرشوعيتهابأنه ليس يف لفظ الدليل ما يدل عىل املظاهرات أو ينبِّ 
.)٣(ومشافهته بالشكوىاألمر األسلوب الرشعي وهو الرجوع إىل ويلاستعامل

وأجيب:
بأن العربة باحلقائق واملعاين وليس باأللفاظ واملباين، وال يلزم أن يسمى هذا 

باسم املنارصة أو املطالبة أو غري ذلك فظ احلديث باسم املظاهرة، فلو سمييف ل

ــه أ) ١( ــأخرج ــربى (٢١٤٦و داود (ب ــائي يف الك ــه (٩١٢٢) والنس ــن ماج ــاكم، (١٩٨٥)، واب ، )٢/١٩١)، واحل
وصححه ووافقه الذهبي.

.فتوى بعنوان نظرات رشعية يف وسائل التعبري العرصية، د. سعود الفنيسان، مركز التأصيل للدراسات والبحوث) ٢(
.)٨٨املظاهرات يف ميزان الرشيعة اإلسالمية، لعبد الرمحن بن سعد الشـثري (ص) ٣(



٥٧
لكان كافًيا يف حتقيق املراد من جواز هذا االجتامع للمطالبة بحق أو دفع مظلمة.

 
انعقد اإلمجاع عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهذا كثري 

بحمد اهللا.
وقد تطابق عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن «قال اإلمام النووي: 

املنكر الكتاُب والسنُة وإمجاُع األمة، وهو أيًضا من النصيحة التي هي الدين، ومل 
فضة، وال ُيعتد بخالفهم، كام قال اإلمام أبو املعايل إمام خيالف يف ذلك إال بعض الرا

.)١(»هؤالءاحلرمني: ال يكرتث بخالفهم يف هذا، فقد أمجع املسلمون عليه قبل أن ينبغ
واإلعالن باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصح جائز يف حق الوالة 

ن باإلنكار، وقد ثبت الظلمة من غري نكري والتظاهر السلمي هو نوع من االستعال
أن ÷يف احلديث أن هذا اإلنكار من جنس اجلهاد، فعن أيب سعيد اخلدري 

، وعن جابر بن عبد اهللا )٢(»أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر«هرسول اهللا 
سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قال  إىل إمام «هقال: قال رسول اهللا ^

.)٣(»جائر فأمره وهناه فقتله
ونوقش هذا الدليل:

بأنه لو سلم لكم دعوى اإلمجاع ملا جرى النزاع، فاملسألة خالفية اجتهادية، 
واإلمجاع عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس إمجاًعا عىل بعض وسائله 
املختلف فيها، ولو انعقد اإلمجاع عىل اإلنكار عىل الوالة الظلمة فتبقى هذه 

).٢/٢٢) رشح صحيح مسلم، للنووي (١(
.)٤٠١١)، وابن ماجه (٢١٧٤)، والرتمذي (٣/١٩أخرجه أمحد () ٢(
.)٤٠٧٩)، والبيهقي يف األوسط (٤٨٨٤أخرجه احلاكم يف املستدرك () ٣(



٥٨
!ا يرتتب عليها من الفتنملالوسيلة حمل نزاع

كام نقل ذلك يف خروج أم ~الصورة زمن الصحابة هبوقوع هذوأجيب:
املؤمنني عائشة وطائفة معها من الصحابة والتابعني، من غري نكري عليهم يف 

، وال فكان إمجاًعاصورة هذا االجتامع للمطالبة بدم عثامن والقصاص من قتلته
. لذات املظاهرة وليس ملا يرتتب عليهاخيفى أن النزاع يف املرشوعية 

 
تقويمه ومعصيته إن هو خالف ~يرشع للصحابة ÷فهذا الصديق -١

.هأمر اهللا ورسوله
ملا بويع أبو بكر يف السقيفة وكان الغد، جلس «قال: ÷عن أنس بن مالك

، فحمد اهللا وأثنى عليه بام هو أهله ثم قال: أبو بكر، فقام عمر فتكلم قبل أيب بكر
أهيا الناس إين قد قلت لكم باألمس مقالة ما كانت وما وجدهتا يف كتاب اهللا، وال 

هولكني قد كنت أرى أن رسول اهللا ،هكانت عهًدا عهده إيلَّ رسول اهللا 
اهللا سيدبر أمرنا، يقول: يكون آخرنا، وإن اهللا قد أبقى فيكم الذي به هدى رسول 

فإن اعتصمتم به هداكم اهللا ملا كان هداه اهللا، وإن اهللا قد مجع أمركم عىل ،ه
وثاين اثنني إذ مها يف الغار، فقوموا فبايعوه، ،هخريكم، صاحب رسول اهللا 

فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السقيفة، ثم تكلَّم أبو بكر فحمد اهللا وأثنى عليه 
أهيا الناس فإين قد ُولِّيت عليكم، ولست بخريكم بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد

موين، الصدق أمانة، والكذب خيانة،  فإن أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوِّ
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء اهللا، والقوي فيكم 
ضعيف عندي حتى آخذ احلق منه إن شاء اهللا، ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال 

هم اهللا بالبالء، أطيعوين ما خذهل م اهللا بالذل، وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عمَّ



٥٩
أطعت اهللا ورسوله، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم، قوموا إىل 

.)١(»صالتكم يرمحكم اهللا
ونوقش هذا الدليل:

عم إذ يدخل حتت باب األمر أبأنه خارج حمل النزاع أو أن صورته 
ما نحن فيه من صورة التظاهرة أخص!باملعروف، و

من املدينة إىل ’وعائشة ^ومن ذلك: خروج طلحة والزبري -٢
واالقتصاص من قتلته، فقد كان ÷العراق يوم اجلمل للمطالبة بدم عثامن 

بشكل مظاهرة علنيَّة اجتمعت فيها ألوف خرجت من احلجاز إىل العراق من غري 
للمبادرة ÷لضغط عىل أمري املؤمنني عيل قصد قتال وال إرادٍة له، وإنام ل

من غري نكري هبالقصاص، وهذه الواقعة كانت بمحرض أصحاب رسول اهللا 
إنكار عليهم.÷يعرف عليهم يف هذا اخلروج، وما يعلم من عيل 

وما وقع من االقتتال ال عالقة له بأصل مرشوعية احلدث، ولو وقع إنكار 
، والتابعني.~له بعض الصحابة 

ونوقش هذا الدليل:
بأنه ليس كافيًا يف الداللة عىل مرشوعية املظاهرات حيث مل تذكر لفظة املظاهرات، 

.)٢(وإنام كان خروجها ريض اهللا عنها لإلصالح بني الناس، ومجع كلمتهم
وأجيب:

ملظاهرة منارصة بأن العربة باحلقائق واملعاين وليس باملباين فإذا كان تسمية ا

).١١/٣٣٦)، وعبد الرزاق يف املصنف، (٢/٦٦٠) أخرجه ابن إسحاق يف السرية، (١(
).١٥٥يب بكر بن العريب (صالعواصم من القواصم، أل) ٢(



٦٠
أو معاونة يرفع اإلشكال فلتسم هبذا االسم، وهذا ال ُيغريَّ به حقيقة ما جرى يف 

األمر التاريخ، وعىل التسليم بأهنم خرجوا لإلصالح ومجع الكلمة فهذا من 
باملعروف الذي حيتاج إىل اجتامع وتعاون وتنارص وهذا هو معنى املظاهرة عرفًا!

اليشء الغوغاء، يسدون السبل، ويطفئون احلريق، نعم«: ‘وقد قال الشعبي
.)١(»ويشغبون عىل والة السوء

ونوقش هذا الدليل:
: عديبأن هذا األثر ال يصح لوجود إسحاق بن إبراهيم الطربي قال عنه ابن

.)٢(منكر احلديث
وأجيب:

عىل التسليم بضعفه إال أن معناه صحيح ويف التاريخ والواقع شاهده، 
.وتعضدهتقويه من حيث املعنىعن السلف آلتية واألخبار ا

وعىل هذا املنوال جرى فعل علامء السلف، ومن ذلك:
عرشرابعاخلميسيوميفواجتمع«: »املنتظم«ذكر ابن اجلوزي يف -٣
البرصة،وبابالرقيق،داروشارعوالنرصية،احلربية،منكثريخلٌق املحرم

وبني،اخلالفةداروقصدوادكاكينهم،اأغلقوأنبعدطابقوهنروالقالئني،
أي منكرين لبدعة إظهار شتم -الكرخأهليلعنونوهموالقراءالدعاةأيدهيم

الغربة،بابعىلوازدمحواواجتمعوا-الصحابة التي وقعت من أهل الكرخ
ماأنكرناقدأننااخلدمببعضاخلليفةفراسلهمالقول،يفحتفظغريمنوتكلموا
. )٣(»، فانرصفوامعاودةيقعبأالوتقدمناأنكرتم،

).٤/٣٢٤األصفهاين () حلية األولياء، أليب نعيم ١(
).١/٣٤٣(البن عدي) الكامل يف ضعفاء الرجال، ٢(
).٨/٢٤٠(،املنتظم، البن اجلوزي) ٣(



٦١
قدمغنيةعاممةأيببنسعدأبولقي: اآلخرةمجادىويف«: -أيًضا-وقال -٤

إىلفعادتأوتاره،وقطععودهاعىلفقبضطابقبنهرتركيعندمنخرجت
إىلاحلريمإىلوعربوأفلت،دارهكبسمنإليهالرتكيفبعثفأخربته،الرتكي

الغدمنالقرصجامعيفاحلنابلةواجتمعلقي،مااشاكيً اهلاشميموسىأيبابن
وأصحابه،الشريازيإسحاقأباالشيخمعهموأدخلوامستغيثني،فيهفأقاموا
املعاملةتقعدراهمورضبالنبيذ،يبيعومناملفسداتوتتبعاملواخريقلعوطلبوا

وكبستاملفسدات،تهربفبذلك،املؤمننيأمريفتقدمالقراضة،عوضهبا
والتقدمبرفعها،الدولةعضدومكاتبةاملواخريبقلعووعداألنبذة،وارتفعتالدور،
اخلروجإسحاقأبووأظهربالوعد،منهمأقواميقتنعفلمهبا،يتعاملدراهمبرضب

. )١(»تهتَ سكَّ برسالةفروسلالبلدمن
مده الناس عند العمود بلغه ما تع‘ومما ورد أيًضا أن شيخ اإلسالم -٥

فشد عليه، وقام الذي عند درب النافدانيني، »الباب الصغري«املخلَّق الذي داخل 
واستخار اهللا يف اخلروج لكرسه، فسمع الناس أن الشيخ خيرج لكرس العمود 

حتى غري املنكر هبم ويف مجعهم، ‘املخلق فاجتمع معه خلق كثري، وسار هبم 
.)٢(ه اهللاوهذا معلوم من سريته يرمح

 
وعليه فقد كان إنكار املنكر بام أتيح من الوسائل منهًجا لألمة حكاه التاريخ 

. ~وأفتى به السلف 

).٨/٢٧٢(،املنتظم، البن اجلوزي) ١(
).١٠) ناحية من حياة شيخ اإلسالم، حتقيق حمب الدين اخلطيب، (ص٢(



٦٢
قال أبو بكر اخلالل يف كتابه األمر باملعروف والنهي عن املنكر: أخربين حممد 

سألت أبا عبد اهللا عن«بن عيل الوراق، أن حممد بن أيب حرب، حدثهم قال: 
الرجل يسمع املنكر يف دار بعض جريانه؟ قال: يأمره، قلت: فإن مل يقبل؟ قال: 

ل عليه . )١(»جتمع عليه اجلريان، وهتوَّ
؛ وغريهمحنابلة وشافعيةعلامء فهذه مظاهرات سلفية، واعتصامات نظمها 

عرف نكري عىل فعل هؤالء حلمل السلطة عىل تتبع الفساد والقضاء عليه، ومل يُ 
سواء يف جانب املنكرات العملية أو العقدية.العلامء، 

العلامء بعض أمجعني؛ بل إن ~ومثل هذا يعلم عن كثري من علامء السلف 
قد أفتوا يف الزمن األول بالثورة إلصالح األحوال وحفظ احلقوق ويف وجود إمام 
يظلم ظلًام يعود عىل قواعد الدين بالنقض واإلبطال، كالذي يعطل أحكام الرشع 

، مما هو معروف اليوم يف كثري من بالد بيح اخلمر أو يستبيح املحرماتأو ي
.املسلمني

إن املتصدي لإلمامة إذا عظمت جنايته وكثرت «: ‘يقول إمام احلرمني 
عاديته، وفشا احتكامه واهتضامه، وبدت فضحاته، وتتابعت عثراته، وخيف 

نصبه لإلمامة حتى بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم اإلسالم، ومل نجد من ن
ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فال نطلق لآلحاد يف أطراف البالد أن 
يثوروا، فإهنم لو فعلوا ذلك الصُطلموا وأبريوا، وكان ذلك سبًبا يف زيادة املحن، 
وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع، ويقوم حمتسًبا، آمرا 

نكر، وانتصب لكفاية املسلمني ما ُدفعوا إليه، فليمض يف باملعروف ناهًيا عن امل

).٥٠(ص،للخاللاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ) ١(



٦٣
ذلك ُقدما، واهللا نصريه عىل الرشط املقدم يف رعاية املصالح، والنظر يف املناجح، 

.)١(»وموازنة ما ُيدفع ويرتفع بام ُيتوقع
وأما الثورات عىل الظلم يف الدولة احلديثة أو املعارصة فأكثر من أن حيرص 

وقد ثارت مرص وحدها يف العرص احلديث فقط بضع !وأشهر من أن يذكر
! )٢(ثورات يف أقل من قرنني من الزمان 

 
إن املظاهرات ليست من الشعائر التعبدية حتى نتوقف عن العمل هبا -١

حتى يأيت ما يدل عىل مرشوعيتها، وإنام هي من الوسائل، وللوسائل أحكام 
صد، فإن كانت موافقة للرشيعة؛ بمعنى أنه ليس فيها ما خيالفها وال يضادها، املقا

غ للقول بتحريمها، وإن كانت مضادة أو  وكان فيها مصلحة راجحة، فال مسوِّ
د يف القول  خمالفة للرشيعة أو كانت مفسدهتا أرجح من مصلحتها، فال تردُّ

ووسائل املنهيات منهي بتحريمها، وباجلملة فإن وسائل املأمورات مأمور هبا،
عنها، ولو كانت الوسائل التي ليست عبادة حمضة توقيفيًة حلرمت كل وسيلة 
حديثة مل ترد يف السنة يف القتال واجلهاد وطلب العلم والدعوة إىل اهللا وغري ذلك 
مما ال يقوله عاقل، وقد انعقد إمجاع األمة العميل قديًام وحديًثا عىل استحداث 

ذلك كله بال نكري.وسائل جديدة يف

).١١٥اثي، للجويني (ص) الغي١(
م بقيادة علامء األزهر.١٨٠٥-# ١٢٢٠:مأعوا) وذلك يف ٢(

م بقيادة أمحد عرايب.١٨٨١-# ١٢٩٨
وسعد زغلول.،م بقيادة علامء األزهر١٩١٩-#١٣٣٧
وبمؤازرة اإلخوان املسلمني.،م بقيادة الضباط األحرار١٩٥٢-#١٣٧١
.»شعب يريد إسقاط النظامال«م بقيادة الشعب، قائلني ٢٠١١-#١٤٣٢



٦٤
الواجبات واملندوبات رضبان:«: ‘قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم 

أحدمها: مقاصد، والثاين: وسائل.
وكذلك املكروهات واملحرمات رضبان:

أحدمها: مقاصد، والثاين: وسائل.
وللوسائل أحكام املقاصد، فالوسيلة إىل أفضل املقاصد هي أفضل الوسائل، 

أرذل املقاصد هي أرذل الوسائل، ثم ترتتب الوسائل برتتب والوسيلة إىل
املصالح واملفاسد.

فمن وفَّقه اهللا للوقوف عىل ترتيب املصالح؛ عرف فاضلها من مفضوهلا، 
مها من مؤخرها، وقد خيتلف العلامء يف بعض رتب املصالح، فيختلفون يف  ومقدَّ

عرفة رتب املفاسد، فإنه يدرأ تقديمها عند تعذر اجلمع، وكذلك من وفَّقه اهللا مل
أعظمها بأخفها عند تزامحها.

وقد خيتلف العلامء يف بعض رتب املفاسد؛ فيختلفون فيام يدرأ منها عند 
.)١(»تعذر دفع مجيعها، والرشيعة طافحة بام ذكرناه....

واحلاصل أن هذه الوسيلة مرشوعٌة حيث مل متنعها النصوص، وال يرفضها العقل.
ة، وقد كان السلف يامرسونه لقد تقرر -٢ ام دوٌر مهم لألمَّ أن الرقابة عىل احلكَّ

، فأما الفردي فقد وجدنا من يسأل عمر  بشكل ظاهِر وقوي، وبشكل فرديٍّ ومجاعيٍّ
املظاهرات ، وأما املنحى اجلامعي فقد رضبت أمثلته كثًريا يف )٢(عن الثوبني اللذين عليه

).١/٤٦) قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم (١(
)، واملحـب الطـربي يف ١٤٦)، وابن اجلـوزي يف مناقـب عمـر (ص١/٥٥أخرجه ابن قتيبة يف عيون األخيار () ٢(

ا قهـا عـىل النـاس بـردً جاءته بـرود مـن الـيمن ففرَّ ÷أن عمر «)، ٢/٣٨٩الرياض النرضة يف مناقب العرشة (
فقام إليه رجـل مـن القـوم فقـال: واهللا ال ،برًدا، ثم صعد املنرب خيطب وعليه حلة منها فقال: اسمعوا رمحكم اهللا

=



٦٥
واملواجهات عرب التاريخ.

قه السياسة الرشعية اتسع قبل ذلك لنظر العلامء يف اخلروج عىل الظلم وإذا كان ف
بالسيف والسالح واإلنكار عليهم باليد والفعل، فإن الترشيعات املعارصة والتي 
تستمد من معني الكتاب والسنة ال تقرص أن تضع ضامنات ملقاومة االنجراف إىل 

ظلم، ومراقبة عمل األجراء لدى االنحراف يف شئون احلكم، ومدافعة وقوع الفساد وال
األمة أال وهم األمراء.

إن التعبري عن رأي ال يلزم منه احتجاج ما أو اختصام ما، ذلك أن االستعالن -٣
ر هبا، ويقوي قلوب  باملنارصة واملعاونة خيدم قضايا املسلمني حول العامل، ويذكِّ

ف بقضاياهم، ولقد أصبح ذ لك اللون من التعبري املسلمني يف تلك األصقاع، وتعرِّ
مقياًسا من مقاييس الرأي عند األمم بشكل عام ويكشف عن توجهاهتا ومواقفها.

والقول بدوراهنا مع األحكام ضامنة للحفاظ عىل النظام، ومنع حدوث خمالفات 
أو مصادمات ال حتمد عقباها.
 

)١(:
، مع القاعدة املقاصدية »األمور بمقاصدها«بتطبيق القاعدة الفقهية الكلية الكربى 

يف شأن املظاهرات السلمية يقال إن املظاهرات حيث )٢(»الوسائل هلا أحكام املقاصد«
=

نك يا عمر تفضلت علينا بالدنيا، فرقـت علينـا بـرًدا بـرًدا، نسمع، واهللا ال نسمع! فقال: ومل يا عبد اهللا؟! قال: أل
بن عمر؟ فقال: ها أنا يا أمري املؤمنني. فقـال: ملـن أحـد هـذين وخرجت ختطب يف حلة منها، فقال: أين عبد اهللا 

؟ قال: يل، فقال للرجل: عجلت عىلَّ يا عبـد اهللا، إين كنـت غسـلت ثـويب اخللـق فاسـتعرت  الربدين اللذين عىلَّ
.»قال: قل اآلن، نسمع ونطيعثوب عبد اهللا، 

)، األشــباه والنظــائر، ٨/٣٨٣٨للمــرداوي ()، التحبــري رشح التحريــر، ١/٥٤األشــباه والنظــائر، للســبكي () ١(
.)١/٢٣)، األشباه والنظائر، البن نجيم (١/٨للسيوطي (

)١/٤٦قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم () ٢(



٦٦
فإن «حققت مصلحة ودفعت مفسدة ومل ختالطها مفاسد تربو عىل مصلحتها ومنفعتها، 

فتدور مثل هذه املظاهرات يف حق الَظَلَمة من األئمة بني)١(»أحكام الترصفاتاملقاصد تغري 
الوجوب حيث تعينت وسيلة لرفع الظلم والنهي عن املنكر، وينتقل حكمها بني األحكام 

التكليفية حتى تنتهي إىل احلرمة حيث ربت مفسدهتا عىل مصلحتها قطًعا أو بغلبة الظن.
)٢(:

بتطبيق القاعدة األصولية املذكورة؛ فإذا كانت املظاهرات من جنس العادات أو 
املعامالت أو وسائل العبادات فليست بتوقيفية، وإذا كان األصل يف العبادات أال 

.)٣(يرشع فيها إال ما رشعه اهللا، فإن األصل يف العادات أال ُحيظر منها إال ما حظره اهللا
مه اهللا، «عادات إنام تبنى عىل أن وال األصل فيها العفو، فال حيظر منها إال ما حرَّ

u  t s  r  q  p  o  n  m  l  وإال دخلنا يف معنى قوله تعاىل ﴿
¡ �  ~  }  |{  z  y  x  w  v﴾:٤(»]٥٩[يونس(.

مه أو يوجبه ء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس ألحد أن حيرِّ كل يشواألصل أن 
هه أو يستحبه.أو يكر

رج عن هذا احلكم إىل هرات اإلباحة فقد ختوإذا كان األصل يف هذه املظا
الوجوب أو احلرمة بسبب ما يطرأ عليها أو يصاحبها من أحوال توجبها أو حترمها، 

وهذا يشهد لدوراهنا مع األحكام اخلمسة.

.)٣/٨١البن القيم (،) إعالم املوقعني١(
ـــول، للـــرازي () ٢( وي )، اإلهبـــاج يف رشح املنهـــاج، للبيضـــا١/٢٢٠)، الفـــروق، للقـــرايف (٦/١٠٥املحص

ــنوي (٣/١٦٥( ــول، لإلس ــىل األص ــروع ع ــريج الف ــد يف خت ــاج ١/٤٨٧)، التمهي ــول رشح منه ــة الس )، هناي
).١/٣٦٠الوصول (

).٢/٥٨٢البن تيمية (،) اقتضاء الرصاط املستقيم٣(
).٢٩/١٧البن تيمية (،) جمموع الفتاوي٤(



٦٧
)١(:

عىل إبطال املفاسد ورفع املرضات وال شك أن هذه القاعدة الفقهية يستعلن هبا
وإنكار املنكرات بام يتسري، وبام ال يفيض إىل رضر أشد؛ إذ الرضر ال يزال بالرضر، ويف 

.)٢(»ال رضر وال رضار«احلديث 
وحيث كانت هذه الوسائل السلمية لالحتجاجات تعني عىل إنكار املنكرات، 

توجه القول بمرشوعيتها.وحتمل عىل دفع املفاسد ورفع املرضات، فإهنا مما ي 
)٣(:

عمدة استدالل القائلني بجواز ومرشوعية املظاهرات هو قاعدة املصالح املرسلة، 
يقم دليل رشعي عىل اعتبارها وال إهدارها، وهي قاعدة أصولية تتناول كل مصلحة مل 

الشارع احلكيم جنس هذه املصلحة، فهي مالئمة ملقاصد الشارع وكانت منطوية عىل 
يه األحكام التي ال 
تعلل إال بمطلق مصلحة ُجتلب أو رضر ُيدفع، بحيث إذا عرضت عىل العقول تلقتها 
بالقبول، وإعامل قاعدة املصالح املرسلة يف باب ترشيع املظاهرات حيقق القول بدخوهلا 

حتت األحكام التكليفية اخلمسة بحسب أحواهلا املختلفة.
)٤(:

وهي قواعد متعددة تعترب من قواعد املقاصد الرشعية من جهة، ومن القواعد 

ــر، للمــرداوي ١/٤١األشــباه والنظــائر، للســبكي ()١( )، األشــباه والنظــائر، ٨/٣٨٤٦()، التحبــري رشح التحري
.)١/١٩٥)، رشح القواعد الفقهية، للزرقا (١/٧٢)، األشباه والنظائر، البن نجيم (١/٧للسيوطي (

).١١/٢٢٨) ويف الكبري (٤/١٢٥)، والطرباين يف األوسط (٢٣٤١)، وابن ماجه (٢٨٦٥(أمحدأخرجه ) ٢(
)، ٧/٣٣٩٥، التحبري، للمرداوي ()٦/٧٦يش (البحر املحيط، للزرك)، ١/٤١٤املستصفى، للغزايل () ٣(
)، رشح التلـويح عـىل التوضـيح، للتفتـازاين ٦٠قواعد األحكام يف مصالح األنام، للعـز بـن عبـد السـالم (ص) ٤(

).١/٢٩٧)، القواعد الفقهية، لوهبة الزحييل (٢/٣٢٨)، املعتمد، أليب احلسني البرصي (٢/٩٦(



٦٨
الفقهية من جهة أخرى، فالتزاحم احلاصل بني املصالح نفسها يستدعي نظًرا يف ترجيح 
أَْوالها بالوجود، والتدافع احلاصل بني املفاسد نفسها يستدعي نظًرا يف ترجيح أَْوالها

لتزاحم احلاصل بني املصالح واملفاسد يف املحل الواحد يستدعي نظًرا يف بالدفع والرفع، وا
املوازنة بني آكد املصالح وأعالها ترجيًحا إلجياداها ولو مع حصول مفسدة هينة، كام 

دوهنا.يستدعي نظًرا يف املوازنة بني آكد املفاسد وأَْوالها درًءا ورفًعا ولو مع فوات مصلحة
هرات قد يتوجه قول بوجوهبا حيث كانت املصلحة متحققة وبالنظر إىل هذه املظا

عن طريقها دون غريها، واملفسدة منعدمة أو منغمرة يف جنب املصالح املتوقعة، فإن مل 
تتعني ورافقتها مفاسد معتربة انتقل احلكم إىل االستحباب فاإلباحة فالكراهة فاحلرمة، 

سد.بحسب درجات التقابل والتعارض بني املصالح واملفا


استناًدا إىل ما ذكر من األدلة والتقعيدات الرشيعة فقد أفتى عدد من األفاضل 
الكرام بفتاوي رشعية يف حكم املظاهرات وبيان دوراهنا مع األحكام وعىل سبيل املثال 

نورد طرًفا من تلك الفتاوي املحررة.
:حرضاوييوسف القالدكتورالشيخ فضيلة فتوى -١

وا املسريات وُينشئوا -كغريهم من سائر البرش-من حقِّ املسلمني«... أن يسريِّ
املظاهرات؛ تعبًريا عن مطالبهم املرشوعة، وتبليًغا بحاجاهتم إىل أويل األمر وصنّاع القرار، 
بصوٍت مسموٍع ال يمكن جتاهله؛ فإنَّ صوَت الفرد قد ال ُيسمع، ولكنَّ صوت املجموع 

أن ُيتجاهل، وكلام تكاثر املتظاهرون وكان معهم شخصيات هلا وزهنا كان صوهتم أقوى من
ضعيف بمفرده أكثَر إسامًعا وأشدَّ تأثًريا؛ ألن إرادة اجلامعة أقوى من إرادة الفرد، واملرء

.]٢املائدة: [﴾ ¿  ÃÂ  Á  À﴿قويٌّ بجامعته؛ وهلذا قال تعاىل:
ن أمور (العادات) وشئون احلياة املدنية، ودليل مرشوعية هذه املسريات: أهنا م



٦٩
منذ ما يقرب من نصف -واألصل يف هذه األمور هو: اإلباحة، وهذا ما قررُته بأدلة

يف الباِب األول من كتاب: (احلالل واحلرام يف اإلسالم)، الذي بنيَّ يف املبدأ -قرن
باحة)، وهذا هو األول أن القاعدة األوىل من هذا الباب: (أن األصل يف األشياء اإل

.القول الصحيح الذي اختاره مجهور الفقهاء واألصوليني

فال حراَم إال ما جاء بنصٍّ صحيِح الثبوت رصيح الداللة عىل التحريم، أما ما كان 
ضعيًفا يف سنده أو كان صحيح الثبوت ولكن ليس رصيح الداللة عىل التحريم، فيبقى 

م ما أحل ...اهللاعىل أصل اإلباحة؛ حتى ال ُنحرِّ
÷ومما يدلُّ عىل هذا األصل املذكور ما جاء يف الصحيح عن جابر بن عبد اهللا

، فدلَّ عىل )١(»عنه لنهى عنه القرآنىء ينهكنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان يش«قال: 
غُري حمظور وال منهيٌّ عنه، وأهنم يف ِحلٍّ من فعله حتى َيِرَد يأن ما سكت عنه الوح

رت هذه القاعدة ~املنع، وهذا من كامل فقه الصحابة نصٌّ بالنهي و ، وهبذا تقرَّ
.اجلليلة، أال ترشع عبادٌة إال برشع اهللا، وال حتُرم عادٌة إال بتحريم اهللا

والقول بأن هذه املسريات (بدعة) مل حتدث يف عهد رسول اهللا وال أصحابه، وكل 
ق يف أمر العبادة بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.. قوٌل مرفوٌض؛ ألن  هذا إنام يتحقَّ

ويف الشأن الديني اخلالص؛ فاألصل يف أمور الدين (االتباع) ويف أمور الدنيا 
(االبتداع)؛ وهلذا ابتكر الصحابة والتابعون هلم بإحسان أموًرا كثريًة مل تكن يف عهد 

÷ومن ذلك ما ُيعرف بـ(أوليَّات عمر)، وهي األشياء التي ابتدأها عمرهالنبي 
غَري مسبوٍق إليها؛ مثل: إنشاء تاريخ خاّص للمسلمني، ومتصري األمصار، وتدوين 

.)٢(...»الدواوين، واختاذ دار للسجن، وغريها

.)١٤٤٠)، ومسلم (٥٢٠٨أخرجه البخاري () ١(
www.qaradawi.netاإللكرتوينموقع الشيخ القرضاوي)٢(



٧٠
الدكتور حاتم العوين:فضيلة فتوى -٢

...واخلالصة أن حكم املظاهرات السلمية: هو أن األصل فيها اإلباحة، وال «
مفسدة أعظم من مصلحتها، وقد تكون واجبة؛ وذلك تكون حمرمة إال إذا ترتَّبت عليها

إذا مل ُيمكن إصالُح املفاسد إال هبا، دون أن يرتتب عليها مفسدة أكرب، وإطالق القول 
يشٌء ال -بتحريمها يف كل حال، ووصفها بأهنا دائًام تؤدي ملفاسد أكرب من مصاحلها 

يدل عليه النقل وال العقل وال الواقع:
خاصُّ من نصوص الوحي(القرآن أو السنة) يدل عىل حتريم فال هناك نصُّ -

املظاهرات، فيلزم املسلمني التعبُّد بالرضوخ له.
وال يرفضها العقل مطلًقا؛ لعدم جريان العادة التي ال تتخلف بكوهنا مفسدة.-
والواقع يشهد بأن من املظاهرات ما أصلح ونفع وأفاد، ومنها ما هو بخالف -

ّدعاُء أن واقعها يدل عىل حتريمها.ذلك. فال يصح ا
ره أصول العلم وقواعده، واهللا أعلم. هذا هو حكم املظاهرات، كام تقرِّ

.)١(»واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن وااله
صالح الصاوي:الدكتورفضيلة فتوى -٣

له وصحبه ومن وااله؛ أما بعد:احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وعىل آ«
فإن التظاهر هو إعالن رأي أو إظهار عاطفة يف صورة مسرية مجاعية، وهو وسيلة 

معارصة من وسائل التعبري عن الرأي، وتوجيه القرار السيايس يف املجتمعات الديمقراطية.
والتظاهر السلمي وسيلة من وسائل دفع الظلم ومقاومة الفساد يف واقعنا 

، وهو من مسائل السياسة الرشعية التي يتقرر حكمها يف ضوء املوازنة بني املصالح املعارص

www.islamtoday.net) موقع اإلسالم اليوم١(



٧١
واملفاسد، وختتلف فيه الفتوى باختالف األشخاص واألحوال واألزمنة واألمكنة، ويرجع 

إىل علامء كل بلد يف تقدير مصاحله ومفاسده، وتقرير حكمه يف ذلك البلد املعني.
النية، وكانت املصلحة فيه ظاهرة، ومل تعاَرض فيكون مرشوًعا إذا حسنت فيه 

بمفسدة راجحة، وقد يبلغ مبلغ الوجوب إذا تعنيَّ وسيلة لتحصيل بعض املصالح 
الراجحة أو تعطيل بعض املفاسد الظاهرة، وقد يكون حراًما إذا عظمت مفسدته، 

وغلب رضه عىل نفعه.
ة والعامة يف مجيع مع التأكيد عىل حرمة الدماء واألموال واملمتلكات اخلاص

احلاالت، فال جيوز العبث هبا وال انتهاك حرمتها بحال من األحوال.
ويتمتع التظاهر يف املجتمعات الغربية بالرشعية واحلامية القانونية، وتنظِّم القوانني 
ممارسته حتى ال يتحول إىل وسيلة من وسائل الفوىض أو التخريب للممتلكات 

واملرافق العامة.
إلطار الذي تقرره له املجتمعات الغربية يمكن أن يكون وسيلة من وهو يف ا

وسائل االحتساب وحتقيق الصالح العام، وال سيام إذا تعنيَّ يف بعض املواقع أو يف بعض 
املواقف وسيلة إىل حتقيق هذا املقصود مع رضورة االجتهاد يف تقليل مفاسده قدر الوسع 

فاسد يف التظاهر فينبغي أن يرجع يف تقدير ذلك إىل أهل والطاقة ونظًرا الختالط املصالح بامل
احلل والعقد من أهل العلم، وأن يراقب مرشوعيته ثلٌة من الفقهاء واخلرباء، فإن العامة تبع 

. )١(»ذات البنيلعلامئهم، وأال يكون اخلالف حوله سببًا لتفرق الكلمة وفساد
عبد العزيز العبد اللطيف:دفضيلة وقال-٤

.وأخًريا: إن أحداث تونس ومرص كشفت عن أزمٍة يف فقه السياسة ..«

).١٩٧-١٩٦د. صالح الصاوي (،السياسة الرشعيةي) فتاو١(
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الرشعية لدى فئام من إخواننا السلفيني، فهناك من هاله تتابع اخلطوب وعجلة 
األحداث، فآثر الصمت والعي، واسرتوح إىل السلبية والعجز، متدثِّرا بالرزانة 

والوقار وجمانبة الغوغاء والدمهاء!
نعم اليشء الغوغاء، يسدون السيل، «عبي إذ يقول: ورحم اهللا اإلمام الش

. )١(»ويطفئون احلريق، ويشغبون عىل الوالة السوء
وأشنع من ذلك أن يدعي بعضهم أن هذه املظاهرات واالحتجاجات خروج 

عىل اإلمام! فأين تذهب عقول هؤالء؟!
زل يف التي جتاهر بمنابذة الرشع املن-فهل ثبتت رشعية هذه األنظمة العلامنية 

حتى يقال إن الثورة خروج عليها؟!-قوانينها وواقعها 
ال بد للناس من إمارة «وريض اهللا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب القائل: 

!ة قد عرفناها، فام بال الفاجرة؟ة كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمري املؤمنني هذه الربَّ برَّ 
. )٢(»وجياهد هبا العدو، ويقسم هبا الفيءفقال: يقام هبا احلدود، وتأمن هبا السبل، 

هل حتسُّ هبذه الوالية الفاجرة يف نظام تونس ومرص ونظائرمها؟! -رمحك اهللا-فانظر 
أم أهنا قد جاوزت الفجور والطغيان إىل منابذة الرشع، وحمادة اهللا ورسوله؟!

لها، ومجاع السياسة العادلة يف أداء األمانات إىل أه«وكام قال ابن تيمية: 
. )٣(»واحلكم بالعدل

وهذه األنظمة البوليسية املذكورة وأشباهها قائمة عىل اخليانات والظلم واالستبداد. 
ثم إن اخلروج يكون بالسيف، وهذه املظاهرات واالحتجاجات قد جانبت 

).٤/٣١٢(سري أعالم النبالء، للذهبي ) ١(
).٢٨/٢٩٧(جمموع الفتاوي، البن تيمية) ٢(
).٢٨/٢٤٥(تيميةجمموع الفتاوي، البن ) ٣(



٧٣
القوة والسالح، عىل عكس هذه األنظمة الرببرية التي ال تفهم إال السحق 

املظاهرات تطالب بإقامة العدل، وأداء األمانات إىل والقمع، وأيًضا فإن هذه
كام -أهلها، وحماسبة اللصوص الكبار... بل قد يتحقق هلم مجلة من هذه املطالب 

وإن اكتنف هذه التجمعات بعض املفاسد والرشور، فإن -هو واقع مشاهد
مصاحلها تربو عىل مفاسدها، والرشيعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها، 

املفاسد وتقليلها. ودرء 
هـ، ٣٠٨ويف التاريخ وقائع متعددة من هذا القبيل، فمن ذلك أنه يف سنة 

ارتفع الغالء واملكوس يف بغداد، فاضطربت العامة لذلك، وأوقعوا شغًبا... 
. )١(وعندئذ أزيلت املكوس، وهبطت األسعار

ة، وبنظرة واحلال: أن عىل إخواننا السلفيني أن يراجعوا مواقفهم جتاه األنظم
ىشمولية فاحصة، متحرين الفقه والدليل، والدراية بالواقع واحلال، فكام يتق

التهور وقمع السلطان، فكذلك يتقى الركون للظاملني أو الذب عن اخلائنني 
.)٢(»بلسان احلال أو لسان املقال، واهللا املستعان

).١٣/١٩٤(املنتظم، البن اجلوزي ) ١(
.اإللكرتويناملسلمموقع #، منشور ب١٤٣٢ربيع األول ٢٢بتاريخ »هتافت الفراعنة«من مقال له بعنوان ) ٢(



٧٤
 

أدلة الفريق الثاني (المانعين)

امل اخلروج عىل احلاكم، واخلروج عىل احلاكم الظامل ونحوه املظاهرات من أع
حمرم باتفاق.

وعليه فإن املظاهرات عىل الظلمة حرام باتفاق أيًضا؛ يدل عىل هذا األحاديث 
الكثرية املتظاهرة عىل وجوب السمع والطاعة والصرب عىل األئمة وإن جاروا، وحرمة 

املنابذة واملقاتلة واخلروج عليهم.
مما حترمه الرشيعة املطهرة، وذلك ألنه يؤدي إىل اختالل األمن، وذهاب وكل هذا

.)١(نعمة االستقرار
يكون بعدي أئمة ال هيتدون هبداي «:هقال: قال رسول اهللا ÷فعن حذيفة 

، »وال يستنُّون بسنَّتي، وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن إنس
تسمع وتطيع لألمري، وإن «إن أدركت ذلك؟ قال: هقلت: كيف أصنع يا رسول اهللا 

.)٢(»رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع

ابـن بـاز يهللا بن حممد بن محيد، جمموع فتـاو)، من رسالة الشيخ ابن باز إىل الشيخ عبد ا١٥/٢٩() الدرر السنية١(
)، ٥٣-٤٩واالعتصامات واإلرضابات رؤيـة رشعيـة للـدكتور حممـد اخلمـيس، (ص)، املظاهرات٨/٢٣٨(

بـاز جمموع فتاوى ابن،عتصاماتعن حكم املظاهرات واإلرضابات واالحمارضة مسجلة للشيخ سليم اهلاليل 
ــدد ٤١٩-٦/٤١٧( ــرة ع ــدة اجلزي ــي بجري ــز الراج ــد لعزي ــيخ عب ــوى الش ، ه٢/٤/١٤٣٢يف ١٤٠٣٩)، فت
املظـاهرات وقاعـدة العبوديـة يف ، )، فتوى الشيخ عبـد املحسـن العبـاد بموقـع امللتقـى السـلفي املغـريب١٧ص(

).٢٧، ٢٠(ص،أسامة عبد العظيم محزةلفضيلة الدكتور شهود املقدورات، 
.)١٨٤٧أخرجه مسلم () ٢(



٧٥
إنه يستعمل عليكم أمراء «: هقالت: قال رسول اهللا ’وعن أم سلمة 

، »فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من ريض وتابع
.)١(»صلَّواال ما«قالوا: يا رسول اهللا أال نقاتلهم؟ قال: 

من رأى من أمريه شيًئا يكرهه فليصرب «: هقال: قال ^وعن ابن عباس 
.)٢(»عليه، فإنه من فارق اجلامعة شًربا فامت إال مات ميتة جاهلية

.)٣(وقد استقر مذهب السلف عىل ترك قتال الظلمة واخلروج عليهم بالسيف
ونوقش هذا السبب املانع من جهتني:

أن يقال إن املظاهرات بذاهتا من أعامل اخلروج عىل احلكام؛ نمنعاجلهة األوىل:
اخلروج اصطالًحا إنام يطلق عىل اخلروج املسلح بالسيف ونحوه، وذلك أن 

واملظاهرات السلمية ضد أئمة الظلم واجلْور من باب األخذ عىل أيدهيم ونصحهم 
احة النظام هلا 
ا يف حال عدم إباحته فيصار إليها عند استنفاد ما يسبقها من املناصحة  وترشيعها، وأمَّ

د أن اخلروج رشًعا هو ما كان بالسالح: ومما يؤكِّ
خيار أئمتكم الذين «: همن قوله ÷ما ورد يف حديث عوف بن مالك 

نكم، ويصلون عليكم وتصلُّون عليهم، ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم حتبوهنم وحيبو
! أفال ننابذهم بالسيف؟ هقيل يا رسول اهللا »ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم

).١٨٥٤(مسلمأخرجه ) ١(
).١٨٤٩)، ومسلم (٧٠٥٤أخرجه البخاري () ٢(
)، املنتقـى مـن منهـاج االعتـدال ٢/٢٨٨البن حجـر (،)، هتذيب التهذيب٢/٢٤١البن تيمية (،السنة) منهاج ٣(

).٢٨٦-٢٨٥للذهبي (



٧٦
ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيًئا تكرهونه، فاكرهوا «فقال: 

.)١(»عمله، وال تنزعوا يًدا من طاعة
ا احلديث أن املنع من اخلروج ينرصف إىل استعامل السالح وليس وظاهر هذ

عىل أن اإلنكار عىل الوالة ÷املظاهرات السلمية، وقد نصَّ حديث ابن مسعود 
ه عن  باللسان واليد يعترب جهاًدا مرشوًعا يف حق الظلمة، وال يعترب خروًجا ممنوًعا خللوِّ

هأن رسول اهللا ÷بن مسعود ، وعن عبد اهللا‘السالح كام وجهه اإلمام أمحد
ما من نبي بعثه اهللا يف أمة قبىل إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون «قال: 

بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون 
ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن

.)٢(»جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليامن حبة خردل

فمن جاهدهم بيده فهو «: هعىل قوله ‘وعقب احلافظ ابن رجب احلنبيل 
د، وقد استنكر وهذا يدل عىل جهاد األمراء بالي«يف احلديث السابق بقوله: »مؤمن

اإلمام أمحد هذا احلديث يف رواية أيب داود، وقال: هو خالف األحاديث التي أمر 
فيها بالصرب عىل جور األئمة، وقد جياب عن ذلك بأن التغيري باليد ال هرسول اهللا 

يستلزم القتال، وقد نصَّ عىل ذلك أمحد أيًضا يف رواية صالح فقال: التغيري باليد ليس 
سالح، فحينئذ جهاد األمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من املنكرات، مثل بالسيف وال

مخورهم أو يكرس آالت اللهو التي هلم أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من أن يريق 
الظلم، إن كان له قدرة عىل ذلك، وكل ذلك جائز، وليس هو من باب قتاهلم، وال من 

).١٨٥٥(مسلمأخرجه ) ١(
).٥٠() أخرجه مسلم ٢(
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.)١(»وحدهعنه، فإن هذا أكثر ما خيشى منه أن يقتله األمراءاخلروج عليهم الذي ورد النهي

للصحابة، كام يف حديث هثم إن املظاهرة ونحوها داخل يف عموم بيعة النبي 
... وعىل أال ننازع األمر أهله، وعىل أن نقول باحلق أينام «وفيه: ÷عبادة بن الصامت 

.  )٢(»كنا ال نخاف يف اهللا لومة الئم
باللسان عن طريق املظاهرات السلمية بعد استنفاد أسباب النصح يف فإن اإلنكار

الرس والعلن ال يتضمن منازعة لوالة األمر.
ال تنازعوا والة األمور يف واليتهم، وال تعرتضوا «: ‘وقد قال اإلمام النووي

عليهم إال أن تروا منهم منكًرا حمقًقا تعلمونه من قواعد اإلسالم، فإذا رأيتم ذلك 
نكروه عليهم، وقولوا باحلق حيثام كنتم، وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام بإمجاع فأ

.)٣(»املسلمني، وإن كانوا فسقة ظاملني
عدم التسليم بدعوى اإلمجاع عىل املنع من اخلروج عىل اجلهة الثانية: 

نظر ظاهر ».. فحرام بإمجاع املسلمني«احلاكم الظامل، ويف قول اإلمام النووي: 
، وذلك لثبوت اخلالف فيه واستمراره من )٤(يعرس هنا دعوى اإلمجاعحيث

عرص الصحابة إىل التابعني وتابعيهم.
َب ثم فسق بعد انربام العقد، «: ‘قال القرطبي املفرسِّ  الثالثة عرشة: اإلمام إذا ُنصِّ

.)٥(»فقال اجلمهور: إنه تنفسخ إمامته وخيلع بالفسق الظاهر املعلوم... الخ كالمه
؛ ظاهر »عىل املرء املسلم السمع والطاعة«قوله: : ‘ثوقال القرطبي املحدِّ 

).١/٣٢٢(، البن رجب) جامع العلوم واحلكم١(
.)١٧٠٩)، ومسلم (٧١٩٩أخرجه البخاري () ٢(
).١٢/٢٢٩(، للنوويمسلمصحيح ) رشح ٣(
ا أيًضا عن جماهد البرصي شيخ الباقالين األشعري.ذ) وقد نقل ه٤(
).١/٢٧١تفسري القرطبي، () ٥(



٧٨
يف وجوب السمع والطاعة لألئمة، واألمراء، والقضاة، وال خالف فيه إذا مل يأمر 
بمعصية. فإن أمر بمعصية فال جتوز طاعته يف تلك املعصية قوًال واحًدا، ثم إن 

ملسلمني كلهم. كانت تلك املعصية كفًرا: وجب خلعه عىل ا
وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصالة، وصوم 
رمضان، وإقامة احلدود، ومنع من ذلك وكذلك لو أباح رشب اخلمر، والزنى، 
ومل يمنع منهام، ال خيتلف يف وجوب خلعه فأما لو ابتدع بدعة، ودعا الناس إليها؛ 

.)١(»فاجلمهور: عىل أنه خيلع...
أن يكلَّم والواجب إن وقع يشء من اجلور،، وإن قلَّ «: ‘بن حزم وقال ا

اإلمام يف ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع احلق، وأذعن للقود من البرشة أو من 
األعضاء وإلقامة حد الزنا والقذف واخلمر عليه فال سبيل إىل خلعه، وهو إمام 

ه الواجبات عليه ومل يراجع كام كان، ال حيل خلعه فإن امتنع من إنفاذ يشء من هذ
¿ ÃÂ Á À ﴿وجب خلعه وإقامة غريه ممن يقوم باحلق لقوله تعاىل: 

È Ç Æ Å Ä﴾:وال جيوز تضييع يشء من واجبات ]٢[املائدة ،
.)٢(»الرشائع، وباهللا تعاىل التوفيق

عي من قبل النووي  ومع اطالع النووي عىل قول اجلويني اآليت يكون اإلمجاع املدَّ
ويسوغ آلحاد الرعية أن يصد «، حيث نقل النووي عن اجلويني قوله: خمدوًشا

مرتكب الكبرية، إن مل يندفع عنها بقوله ما مل ينته األمر إىل نصب قتال وشهر 
سالح، فإن انتهى األمر إىل ذلك ُربط األمر بالسلطان، قال: وإذا جار وايل 

ه بالقول، الوقت، وظهر ظلمه وغشمه ومل ينزجر حني زجر عن سوء صنيع

).٣/٤١٥املفهم، للقرطبي () ١(
.)٤/١٣٥(الفصل يف امللل، البن حزم )٢(



٧٩
ثم »فألهل احلل والعقد التواطؤ عىل خلعه، ولو بشهر األسلحة ونصب احلروب

وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو حممول عىل «عقب عليه بقوله: 
.)١(»ما إذا مل خيف منه إثارة مفسدة أعظم منه

ساس وقد دلَّ هذا عىل أن من الظلم ما يعود عىل الدين وقواعده نقًضا من األ
كتعطيل احلدود وإبطال الرشائع وترك احلكم بالكتاب والسنة، ومنه ما هو قارص عن 

ذلك كام يف املنكرات اخلاصة واجلزئية والشخصية املتعلقة باحلاكم وطائفته وأعوانه.
وقد اختلف أهل العلم يف مدى اعتبار الفسق والظلم من األسباب التي توجب 

ذهبني:عزل اإلمام واخلروج عليه عىل م
األول: الفسق يوجب عزل األئمة الظلمة وحيتم اخلروج عليهم مطلًقا.

، )٣(وهو مذهب كثري من املتقدمني منهم)٢(واليه ذهب بعض متأخري أهل السنة
.)٦(، والزيدية)٥(، واملعتزلة)٤(وهو مذهب اخلوارج

.)٢/٢٥(رشح صحيح مسلم، )١(
أحكـام القـرآن، للجصـاص ينظـر: ر أيب حنيفة، كام هو مشهو،هو رواية يف مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة) ٢(

رواية مرجوحة بجواز اخلروج عىل اإلمام اجلائر، بناًء عىل ما روي من عـدم انعقـاد أمحد)، ويف مذهب ١/٧٠(
مه يف الرعاية من كتب احلنابلـة، وبجـواز اخلـروج قـال كـل مـن ،اإلمامة باالستيالء، وإليه ذهب ابن رزين وقدَّ

).١٦/٦٢زي من احلنابلة، اإلنصاف، للمرداوي (ابن عقيل وابن اجلو
عـيل يزيـد بـن معاويـة سـنة ÷، وخروج عبـد اهللا بـن حنظلـة ه٦١سنة ÷وقد ثبت تارخييًا خروج احلسني ) ٣(

،  ثم جـاءت حركـات خـروج متعـددة ~، وكلهم من الصحابة ه٧٣وقتل سنة÷، وخرج ابن الزبري ه٦٣
عيل عىل هشام بن عبد امللك، وخـروج يزيـد بـن الوليـد عـىل ابـن كخروج ابن األشعث عىل احلجاج، وزيد بن 

، وخروج النفس الزكية عىل أيب جعفـر املنصـور، ثـم ه١٢٦عمه الوليد بن يزيد بن عبد امللك وقتله للوليد سنة 
لظلمه وبدعته.ه٢٠١بن نرص اخلزاعي عىل اخلليفة سنةأمحدخروج 

).٧٣الفرق بني الفرق، للبغدادي (ص) ٤(
).٢٠/١٧٠ملغني، للقايض عبد اجلبار (ا) ٥(
).١/١٤١مقاالت اإلسالميني، لألشعري () ٦(



٨٠
وقد فصل بعضهم يف هذا الظلم وهذا احلكم.

أمراءيفالعلامءعليهالذي:قالالداوديعنالتنيبنانقل«:‘قال ابن حجر
.الصربفالواجبالإو،وجبظلموالفتنةبغريخلعهعىلقدرإنأنه:اجلور

أنبعداجورً أحدثفان،ابتداءلفاسقالواليةعقدجيوزال:بعضهموعن
فيجبيكفرأنإالاملنعوالصحيح،عليهاخلروججوازيففاختلفواعدًال كان
. )١(»عليهروجاخل

وال تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ عىل اخلليفة فسق قال «وقال القايض عياض: 
، ومن هنا يظهر أن من أهل )٢(»بعضهم جيب خلعه، إال أن ترتتب عليه فتنة وحرب

السنة من أطلق القول بالعزل واخلروج عىل األئمة  الظلمة، ومنهم من أحال إىل قاعدة 
يختار اخلروج أو الصرب انطالًقا من حتقيق أكمل املصلحتني ودفع املصالح واملفاسد، ف

أعظم املفسدتني.
القول الثاين: الفسق ال يمنع االستدامة لعقد اإلمامة وال جيوز اخلروج عىل األئمة 
بالفسق، ملا يرتتب عىل ذلك من الفتن وإراقة الدماء، وهو الذي عليه السواد األعظم 

ذلك اإلمجاع وال يسلَّم.من أهل السنة، حتى ادعى يف
وهبذا كان مذهب أهل «: ‘، وقال  ابن تيمية ‘وقد تقدم قول النووي 

احلديث ترك اخلروج بالقتال عىل امللوك البغاة، والصرب عىل ظلمهم إىل أن يسرتيح بر 
.)٣(»أو يسرتاح من فاجر

.)١٣/٨(،فتح الباري، البن حجر)١(
).١٢/٢٢٩رشح النووي عىل مسلم () ٢(
).٤/٤٤٤(،جمموع الفتاوي، البن تيمية) ٣(



٨١
وقوهلم: كان يرى السيف، يعني«عىل الظلمة: ‘وقال ابن حجر عن اخلروج 

كان يرى اخلروج بالسيف عىل أئمة اجلور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر 
.)١(»األمر عىل ترك ذلك ملا رأوه قد أفىض إىل أشد منه

وقل من خرج عىل إمام ذي سلطان إال كان ما تولد عىل «: ‘وقال ابن تيمية
.)٢(»فعله من الرش أعظم مما تولد من اخلري

رأي أهل السنة  عىل ترك القتال يف الفتنة لألحاديث وهلذا استقر«وقال أيًضا: 
وصاروا يذكرون هذا يف عقائدهم، ويأمرون بالصرب هالصحيحة الثابتة عن النبي 
.)٣(»عىل جور األئمة وترك قتاهلم

وقد اختلف علامء «: ‘ويف سبب هذا االختالف قال العالمة رشيد رضا
وحكم من خيرج؛ الختالف ظواهر النصوص يف مسألة اخلروج عىل أئمة اجلور املسلمني 

التي وردت يف الطاعة واجلامعة والصرب، وتغيري املنكر ومقاومة الظلم والبغي، ومل أر قوًال 

ذلك، مبينًا مفهومات املوضع الذي يقتضيه سبب وروده، مراعيًا اختالف احلاالت يف 
.»األلفاظ بحسب ما كانت تستعمل به يف زمن التنزيل دون ما بعده

معارض-كفرواإذاإال-اجلورأئمةعىلالصربيفوردوما«ثم قال: 
: حديثوأقواها، املجتمعةالكلمةوتفريقالفتنةاتقاءبهواملراد، أخرىبنصوص

هنابالكفراملراد: النوويقال». ابواًح افرً كترواأنإال، أهلهاألمرنازعنوأال«

).٢/٢٨٨هتذيب التهذيب، البن حجر () ١(
).٢٨٦-٢٨٥ي (املنتقى من منهاج االعتدال، للذهب) ٢(
).٢/٢٤١منهاج السنة، البن تيمية () ٣(



٨٢
منهلنزعهاإمامتهيفاحلقاإلماممنازعةأناحلديثوظاهر، كثريومثله، املعصية

فيجبواملعايصالظلموأما، ووالتهعاملهوكذا، اظاهرً اكفرً كفرإذاإالجيبال
بصِّ ونُ لعُخ إالو، املنكردوناملعروفيفوطاعتهإمامتهبقاءمععنهاإرجاعه

اجلورإمامعىلهالرسولسبطاحلسنياإلمامخروجالبابهذاومن. غريه
لهانترصمنوخذلاهللاخذلهمعاويةبنيزيد، واملكربالقوةاملسلمنيأمرويلالذيوالبغي

جماهدهتمعىلالظاملنيامللوكعبادةونيستحبُّ يزالونالالذين، والنواصبالكراميةمن
عىلاخلروجوجوبالعرصهذايفالغالباألممرأيصاروقد،والدينالعدلامةإلق

، خاناحلميدعبدسلطاهناعىلالعثامنيةاألمةخرجتوقد، املفسدينيناملستبدِّ امللوك
إاليمكنالاملسائلهذهوحترير، اإلسالمشيخمنبفتوىوخلعتهمنهالسلطةفسلبت

.)١(»اهلوىعىلاحلقورجحاهلدىاتبعمنعىلوالسالم، خاصبمصنف
 

ح قول أهل السنة الثاين  رتك اخلروج املسلح عىل أئمة اجلور للنصوص بيرتجَّ
)٢(.

ن الصحابة والتابعني، ووصفهم ويتعني صون اللسان عن الوقوع يف خرية األمة م
ولكنه ال ينبغي ملسلٍم، أن حيط عىل من خرج من «: ‘أو نحوه، قال الشوكاينيببغ

السلف الصالح من العرتة وغريهم عىل أئمة اجلور، فإهنم فعلوا ذلك باجتهاٍد منهم،
ن جاء بعدهم من أهل العلم، مممن مجاعة ههللا وأطوع لسنة رسول اهللا وهم أتقى

حاديث الباب أود عىل ية ومن وافقهم يف اجلمماولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرَّ 

.)٣٠٤-٦/٣٠٣(تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا )١(
).١٠٩)، الوجيز يف فقه اإلمام العظمى، د. صالح الصاوي (ص٤١٨رياسة الدولة، د. حممد رأفت عثامن (ص) ٢(



٨٣
ري÷ن احلسني السبط أحتى حكموا ب ري اهلاتك حلرم وأرضاه باغ عىل اخلمِّ السكِّ

الرشيعة املطهرة يزيد بن معاوية، فيا للعجب من مقاالت تقشعر هلا اجللود ويتصدع 
.)١(»!من سامعها كل جلمود

ال يف ذلك عىل قاعدة املصالح واملفاسد، وأما ما كان من العزل بالطرق السلمية فيح
ًقا ألعظم املصلحتني ودافًعا ألعظم املفسدتني. فيقرر أهل احلل والعقد يف ذلك ما يرونه حمقِّ

.)٢(والعقد حال اجتامعهم ال انفرادهم آحادام إىل أهل احللَّ وهذا مسلَّ 
املسلح عىل وأخًريا فإن املظاهرات السلمية ال تعترب بذاهتا من أعامل اخلروج

يف اإلمام املسلم الظامل، فإن احتف هبا من خارجها قرائن تشهد ألولويتها وأرجحيتها 
كانت مطلوبة بحسب درجة التعبري عن الرأي أو إبداء االعرتاض عىل املخالفات 

احتف هبا من األحوال والظروف ما تعظم مفسدته عىل مصلحته أما إذا مطلوبيتها، 
درجتي املنع؛ الكراهة أو التحريم.كانت ممنوعة بدرجة من 

).٧/١٨٦) نيل األوطار للشوكاين (١(
).١٢٦(ص،الغياثي، للجويني) ٢(



٨٤
 

 ال جيوز اإلنكار العلني عىل الوالة وإن ظلموا ملا يرتتب عليه مـن املخالفـة هلـدي
السلف، وترك التوقري لوالة األمور، والتعرض ملا ال قبل لإلنسان به من الفـتن، 
ــة ــك إال دعاي ــام ذل ــو أذن فيهــا بعــض احلكــام ف ــدمرة ول وحصــول الفــوىض امل

.)١(بالديموقراطية فحسب
: قالوا: يا رسول اهللا فام تأمرنا؟ قال»ستكون أثرة وأموٌر تنكروهنا«ويف احلديث: 

.)٢(»تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون اهللا الذي لكم«
حني قيل له: أال تدخل عىل عثامن فتكلمه؟ فقال: ÷وقد قال أسامة بن زيد 

هللا لقد كلمته فيام بيني وبينه، ما دون أن أفتتح أترون أين ال أكلمه إال أسمعكم ؟! وا«
.)٣(»أمًرا ال أحب أن أكون أول من فتحه

يعني املجاهرة باإلنكار عىل األمراء يف املأل، ألن يف اإلنكار جهاًرا ما خيشى «
.)٤(»عاقبته، كام اتفق يف اإلنكار عىل عثامن جهاًرا إذ نشأ عنه قتله

األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع السالطني اجلائز من «: ‘قال ابن اجلوزي 
التعريف والوعظ، فأما ختشني القول نحو: يا ظامل، يا من ال خياف اهللا، فإن كان ذلك حيرك 

ها إىل الغري مل جيز، وإن مل خيف إال عىل نفسه فهو جائز عند مجهور العلامء .)٥(»فتنة يتعدى رشُّ
إجياب إنكار املنكر ليحصل بإنكاره رشع ألمتههالنبي «: ‘وقال ابن القيم

من املعروف ما حيبه اهللا ورسوله، فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض 
كاإلنكار إىل اهللا ورسوله، فإنه ال يسوغ إنكاره، وإن كان اهللا ُيبغضه ويمقت أهله، وهذا 

)، فتوى أخرى للشيخ بموقع منابر الثقة اإللكرتوين.١٧٩/١٨لقاء الباب املفتوح (،) فتوى الشيخ ابن عثيمني١(
).١٨٤٣)، ومسلم (٣٦٠٣أخرجه البخاري () ٢(
).٢٩٨٩)، ومسلم (٣٢٦٧) البخاري (٣(
).٣٣٥األلباين وتعليقه، (بتحقيق،) خمترص مسلم٤(
).١/١٩٨(،البن مفلح،) اآلداب الرشعية٥(



٨٥
.)١(»الدهرة إىل آخرعىل امللوك والوالة باخلروج عليهم، فإنه أساس كل رشٍّ وفتن

ونوقش هذا السبب املانع بام يأيت:
لقد تقدمت النصوص اآلمرة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلنكار عىل 

عىل األئمة النصوص منها ما هو عامٌّ ال خمصص له، ومنها ما هو خاص باإلنكار 
ها إىل النصوص التي استدل هبا املانعون تدل عىل فرضية هذه  والوالة، وهي بضمِّ
الشعرية مع األمراء الظلمة، وهو واجب عىل كل مسلم قادر بحسب استطاعته، وال 
خيتص بأصحاب الواليات إال فيام يستدعي مجع أعوان وشهر سالح فالراجح 

.)٢(اختصاص اإلمام به
الوالة الظلمة ال خيرج حكمه عن الوجوب أيًضا، ويبدأ بالتعريف واإلنكار عىل 

ثم ينتقل معهم إىل الوعظ اللطيف، ثم يتدرج معهم إىل التخويف، وقد ينتقل بحسب 
احلال إىل الزجر والتعنيف ملن قويت ديانته، وَأِمن من تعدي األذى إىل غريه، وقدر عىل 

احتامل األذى يف نفسه.
لعجز احليس فحسب، بل تنتقض كذلك باخلوف من فال تنتقض القدرة با

املكاره التي تلحق املحتسب يف بدنه وماله، أو تلحق أحًدا من أقاربه، بل إن 
انتقاضها بام يصيب الولد واألقارب آكد؛ ألن اإلنسان قد يسامح يف حق نفسه، 
وليس له أن يسمح يف حقوق اآلخرين، اللهم إال إذا كان األذى خفيًفا بنحو سبٍّ 
أو شتٍم وغريه، فإنه يوازن بني درجات املنكرات يف تفاحشها، ودرجات السب 
والشتم يف نكايته يف القلب، وقدحه يف العرض، وخيتار دفع أعظم املفسدتني، 

).٣/١٢) إعالم املوقعني البن القيم (١(
)، رشح النـووي ١٦-٣/١٥)، إعـالم املـوقعني، البـن القـيم (١/٣٢٢الفصل يف امللل والنحل، البن حـزم () ٢(

).٢/٢٥عىل صحيح مسلم(



٨٦
.)١(وحتقيق أكمل املصلحتني، أما جمرد اللوم فإنه ال يصلح عذًرا يف ترك اإلنكار 

أوالدهحقيفاملكارههذهمنيشءخلوفامتناعهوأما«: ‘وقال الغزايل 
وجهومن،غريهبأمرتأذيهمنأشدنفسهبأمرتأذيهألن؛دونهحقهيففهووأقاربه

.غريهحقيفاملساحمةلهوليسنفسهحقوقيفيسامحأنلهألنفوقههوالدين
طريقعىليفوتحقوقهممنيفوتماكانإنفإنه؛يمتنعأنينبغينفإذ
منكرإىليفيضمنكردفعألنه؛احلسبةهذهلهفليسوالنهببكالرضاملعصية

إالذلكلهوليس،اأيًض للمسلمإيذاءفهواملعصيةبطريقاليفوتكانوإن
لهالذيكالزاهدوذلك،فليرتكهقومهأذىإىلذلكيؤديكانفإذا،برضاهم

يقصدلكنهو،السلطانعىلاحتسبإنمالهعىلخيافالفإنه،أغنياءأقارب
وجريانهأقاربهإىلحسبتهمناألذىيتعدىكانفإذابواسطتهمنهاانتقامً أقاربه

.حمذوراملنكرعىلالسكوتأنكام،حمذورٌ املسلمنيإيذاءفإنفليرتكها
بالشتماألذىيناهلمولكن،نفسأوماليفأذىيناهلمالكانإننعم
،تفاحشهايفاملنكراتبدرجاتفيهاألمروخيتلف،نظرفيهفهذاوالسب

.)٢(»العرضيفوقدحهالقلبيفنكايتهيفاملحذورالكالمودرجات
مع بقاء فضيلة الصرب عىل األذى يف النفس، وبقاء املخاطرة بالنفوس مرشوعة يف 

سبيل إعزاز الدين.
جيوزلكنمفسدةكلهااملعايصعىلالتقرير«: ‘قال العز ابن عبد السالم 

معإنكارهاعىلقدرومنواللسان،باليدإنكارهاعنالعجزعندعليهاالتقرير

.)٢٩٣-٢٩٢ص(الثوابت واملتغريات يف مسرية العمل اإلسالمي املعارص، د. صالح الصاوي )١(
.)٢/٣٥١(لوم الدين، للغزايل إحياء ع)٢(



٨٧
يفبالنفوساملخاطرةألنعليه،اوحمثوثً إليهامندوبً إنكارهكاننفسهعىلاخلوف

وقتالاملتأولني،البغاةوقتالاملرشكني،قتاليفهبايعذركامهبامأمورالدينإعزاز
: ♠قالوقدبالقتالإالمنهميصهاختليمكنالبحيثاحلقوقيمانع

قائلهاألناجلهادأفضلجعلها. )١(»جائرسلطانعندحقكلمةاجلهادأفضل«
فالويقتلهيقهرهأنجيوزفإنهالقتال،منقرنهيالقيمنبخالفاجلود،كلبنفسهجادقد

.)٢(»السالمةمنيأسهمعنفسهاملنكركبذلسالمتها،جتويزمعنفسهبذلهيكون
والذي يعنينا هنا تقرير جواز اإلنكار العلني عىل الوالة، وفيام يأيت طرف 

من هذه األدلة:
األضحىيومخيرجكانهاهللارسولأن: ‘حديث أيب سعيد اخلدري-
وهمالناسعىلفأقبلقامموسلَّ صالتهصىلفإذا؛بالصالةفيبدأالفطرويوم

حاجةلهكانتأو،للناسذكرهبعثبحاجةلهكانفإن،مصالهميفجلوس
منأكثروكان.»قواتصدَّ قواتصدَّ قواتصدَّ «:يقولوكان،هباأمرهمذلكبغري

فخرجتاحلكمبنمروانكانحتىكذلكيزلفلم،ينرصفثمالنساءيتصدق
،ولبنطنيمنامنربً بنىقدالصلتبنكثريفإذا،املصىلأتيناحتىمرواناخماًرص 

رأيتفلام،الصالةنحوأجرهوأنا،املنربنحوجيرينكأنهيدهينازعنيوانمرفإذا
قلت،تعلمماتركقدسعيدأباياال:فقال، بالصالةبتداءاالأينقلتمنهذلك

.)٣(انرصفثممرارثالث. أعلمممابخريتأتونالبيدهنفيسوالذيكال
اخلطبة للعيد بعد الصالة، وفيه األمر وفيه أن«قال النووي تعليًقا عىل هذا احلديث: 

.)٤٠١١)، وابن ماجه (٢١٧٤)، والرتمذي (٣/١٩أخرجه أمحد () ١(
.)١١١- ١/١١٠(بن عبد السالم، اقواعد األحكام يف مصالح األنام، للعز )٢(
.)٨٨٩(،أخرجه مسلم)٣(



٨٨
. )١(»والًياباملعروف والنهي عن املنكر، وإن كان املنَكر عليه

- أي عىل الوايل–وفيه أن اإلنكار عليه «ثم زاد النووي يف تعليقه، فقال: 
. )٢(»يكون باليد ملن أمكنه، وال جيزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد

بيان كون النهي عن «ديث برواية أخرى يف باب: وقد رشح النووي هذا احل
، وذكر فوائد حقها أن تكتب بامء الذهب، فراجعها غري مأمور، »املنكر من اإليامن

قال العلامء: وال خيتص األمر باملعروف والنهي عن املنكر بأصحاب «ومنها قوله: 
.)٣(»الواليات، بل ذلك جائز آلحاد املسلمني

ثم إنه قد تواتر من فعل
ومواقفهم كثرية شهرية من لدن الصحابة فالتابعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم الناس 
نت كتب ومصنفات، فالقول بأن هذه املظاهرات إنكار علني ال جيوز  هذا، ويف هذا دوِّ

ى قول غري مسلَّم، وأما ما نقل من أقوال العلامء يف  النهي عن حتريك الفتن التي يتعدَّ
ها إىل الغري بعد النفس، أو يرتتب عىل اإلنكار ما هو أشد نكارة فمسلَّم عىل أن  رشُّ
اعتبار وقوع الفتن وزيادة املفاسد عىل املصالح إنام يكون بميزان الرشع املطهر كام قال شيخ 

ن الرشيعة، فمتى قدر اإلنسان عىل لكنَّ اعتبار مقادير املصالح واملفاسد هو بميزا«اإلسالم: 
.)٤(»والنظائراتِّباع النصوص مل يعدل عنها، وإال اجتهد رأيه يف اتِّباع األشباه

وهلذا يمكن النظر يف مسألة وقوع الفتن واستعار املحن، فحيثام رأى أهل العلم 
طرح وأهل احلل والعقد أال فتنة ختشى من تلك االحتجاجات فاملصري إىل قوهلم، فال ت

.)٣/٢٨٠(رشح النووي عىل مسلم، )١(
.)٣/٢٨٠(رشح النووي عىل مسلم، )٢(
.)١/١٣١(نووي عىل مسلم، رشح ال)٣(
).٢٨/٢٥٦(، البن تيمية) جمموع الفتاوي٤(



٨٩
األدلة املحذرة من الفتنة مجلة، وال يستنام إىل الظلم والبغي والعسف مجلة.

ـــه ـــراد ب ـــف ي ـــىل خس ـــيم ع وال يق
ــه ــول برمت ــف معق ــىل اخلس ــذا ع ه

إال األذالن عـــــري احلـــــي والوتـــــدُ 
وذا يشــــُج فــــال يبكــــي لــــه أحــــدُ 

ى وقد مىض من أمثلة لالحتجاجات الناجحة يف تاريخ األمة ما نفع اهللا به، ووق
فتنته، وحقق مصلحته بفضله وحده .

بعض هذه املظاهرات أو االحتجاجات تقع من العامة من وغني عن البيان أن
بل وتؤيت ثامرها مبارشة، ؛غري سؤال أو استفتاء ومع ذلك ال يرتتب عليها فتن وال حمن

فمن ثورات العامة:
ربت العامة ارتفع الغالء واملكوس يف بغداد فاضطحيث ه٣٠٨يف سنة ما جرى 

.)١(لذلك وأوقعوا شغًبا.. وعندئٍذ أزيلت املكوس وهبطت األسعار
كام جتدر اإلشارة إىل وقوعها يف العرص احلديث كثًريا من غري وقوع هذه الفتنة املخوفة، 

فمن ذلك:واملوقف منها، ونذكر أمثلة لذلك بغضِّ النظر عن نتائجها ومالبساهتا 
من األزهر الرشيف للمظاهرات بمرص.ما اشتهر من قيادة علامء كبار

قيام الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق ومعه مجع من السلفيني بمظاهرات بالكويت و
احتجاًجا عىل اإلفساد الذي جيري يف اجلامعة.

بأهل القصيم يف مظاهرة بشأن مشكلة يف ‘وخرج الشيخ عبد اهللا بن محيد 
مدارس البنات يف ذلك الوقت.

رضاوي عدًدا من هذه املظاهرات يف الدوحة كام خرج علامء الشام يف وخرج الشيخ الق
رشيد رضا.مظاهرات زمن امللك فيصل الرشيف يقودهم الشيخ القصاب وبتأييد الشيخ

).١٣/١٩٤(، البن اجلوزياملنتظم) ١(



٩٠
كام تظاهر علامء اجلزائر ودعاهتا عدة مرات بحضور مجع من الدعاة والعلامء 

كالشيخ عيل بلحاج، والدكتور عباس مدين.
حتى أسقطوه.بقوا متظاهرين إلندونسيون معرتضني عىل سوهارتو وعندما خرج ا

.يف مناسبات متعددةوتظاهر من علامء اليمن ووجهائها من تظاهر 
وما تزال فلسطني تشهد هذا اللون من االحتجاجات، ثم جاءت املظاهرات 
التونسية لتسقط احلكم الظامل الغاشم، ثم جاءت مظاهرات اخلامس والعرشين من 

، فجاءت بخري كثري وصالح وفري وكان هذا ه١٤٣٢م، صفر ٢٠١١يف مرص عام يناير
مجع من العلامء وحضور عدد كبري من الدعاة.ومشاركة بفتيا 

وعليه فإن املنع بمجرد خوف الفتنة أو تومهها أمر حيتاج إىل إعادة نظر، ال سيام مع 
مم والشعوب  بحقوقها تغري الزمان وتنوع املكان، وتبدل األحوال، ووعي كثري من األ

املسلوبة، وبحثها عن أمواهلا املنهوبة! و قد يكون ترك األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر واإلنكار عىل الظلمة خوف الفتنة من جنس الوقوع يف الفتنة!



٩١
 

 األصل يف العبادات التوقيف، واإلنكار عىل احلكام عن طريق هذه الوسائل ليس
ث األصل، وفيه خروج عن السنة ووقوع يف البدعة، ولو كان مرشوًعا من حي

االجتامع عىل املظاهرات مرشوًعا لبيَّنته السنة كام بينت مرشوعية االجتامع عىل 
.)١(صالة العيدين واجلمعة واالستسقاء ونحو ذلك

: هوكل حمدثة يف الدين بدعة وقد قال هوالشك أن خري اهلدي هدي حممد 
.)٢(»عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمًال ليس«

عىل القيام هبذه -مع حكام فيهم ظلمالطويل عرب تارخيهم -وما تعارف املسلمون 
كوسيلة للتعبري عن الرأي أو االحتجاج عىل الظلم، ولو كانت هذه الوسيلة املظاهرات

مرشوعة لَعِمَلها السلف، فلام تركت مع احلاجة إليها دلَّ هذا عىل البدعية.
وهو وال مستحبةً ومن تعبد بعبادٍة ليست واجبةً «: ‘إلسالم قال شيخ ا

يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة، ال بدعة حسنة باتفاق أئمة 
.)٣(»الدين، فإن اهللا ال يعبد إال بام هو واجب أو مستحب

فمن تقرب إىل اهللا بعمل مل جيعله اهللا ورسوله قربة إىل اهللا«: ‘وقال ابن رجب 
.)٤(»فعمله باطل مردود عليه

فتوى الشيخ عبد املحسن العباد بموقع امللتقى السـلفي املغـريب، وملتقـى أهـل احلـديث، فتـوى الشـيخ صـالح ) ١(
جـري اإللكـرتوين، جريـدة الريـاض عـدد اللحيدان بموقـع منـابر الثقـة اإللكـرتوين، وموقـع شـبكة اإلمـام اآل

)، نقـًال عـن فتـوى ١٧٩، حكم املظاهرات يف اإلسـالم، أمحـد سـليامن (صه١١/٩/١٤٢٤بتاريخ ١٢٩٢١
)، فتـوى ١٤٣-١٤٢(صوابط وتوجيهـات، للشـيخ ابـن عثيمـنيالشيخ ابن عثيمني، الصحوة اإلسالمية ضـ

موقع فرسان السنة.، الشيخ مقبل الوادعي
).١٧١٨، (أخرجه مسلم) ٢(
).١/١٦٠جمموع الفتاوي، البن تيمية () ٣(
).١/١٨٥البن رجب (،) جامع العلوم واحلكم٤(



٩٢
ونوقش هذا السبب املانع بام ييل:

ال نسلم أن املظاهرات بدعة العتبارات عدة منها:
أن البدعة مما مل يعهد وقوعه يف عرص النبوة، وال أثر عن سلفنا الصالح من -١

، وقد نقل من األدلة آنًفا ما يشهد هلذه األعامل باملرشوعية، ووقوعها~الصحابة 
ويف التاريخ اإلسالمي بأرسه.~زمن الصحابة 

لو كانت هذه االحتجاجات السلمية مل تقع زمن الترشيع أو زمن الصحابة -٢
مل  يكن لتبديعها جمال أيًضا، ذلك أن البدعة إنام تتعلق بالعبادات والقربات ~

ل عىل أن باتفاق، وال تدخل يف العادات أو املعامالت من حيث اجلملة، وقد تقدم ما يد
العبادات تبنى عىل التوقيف وما ال يدرك معناه تفصيًال يف اجلملة، وأما العادات 
واملعامالت، ووسائل العبادات فتبنى عىل رعاية املصالح والسعي يف حتصيلها وما 
جيري عىل سنن املناسبات املعقولة املعنى، والتي إذا عرضت عىل العقول تلقتها 

.)١(تعبدات وال ما  أجري جمراها من الرشعياتبالقبول، فال دخل هلا بال
والتحقيق يف املظاهرات أهنا من وسائل العبادات، والوسائل إما أن تكون من 
جنس العبادات فتكون مضبوطة بضوابط ومقادير رشعية، أو تكون من جنس 
العادات واملعامالت فال حتتاج إىل هذا، إذ هي أفعال وترصفات يعقل معناها، ومنها 

ظاهرات التي هي وسيلة لإلنكار، و كل ما كان وسيلة يتوصل هبا ألداء الواجب امل
املطلق الذي مل يأت الرشع بتحديد كيفية أدائه أو وسيلة أدائه عىل نحو خمصوص، فإنه 

ال تدخله البدعة!
وهذا يشمل وسائل الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل 

).٥١(صدار ليرس٢طالقواعد النافعة يف متييز البدع الواقعة، حممد يرسي،) ١(



٩٣
ق واإلحسان إىل الوالدين ونحو ذلك.اهللا، والرب باخلل

مجعوا ÷ففي عهد أيب بكر ~وعىل هذا جرى عمل الصحابة والسلف 
املصحف بني دفتني، مع عدم وجود نص، ثم نقطوه، وجاء التابعون فشكلوه، 

وضبطوه وحّزبوه ورقموه من غري نكري.
ليات مل ُيسبق إليها كاختاذه داًرا للسجن، وتدوين÷وقام عمر  ه الدواوين، بأوَّ

والتأريخ باهلجرة وغري ذلك.
جّدت أموٌر رأوا من املصلحة تعاهدها بالترشيع ^ويف عهد عثامن وعيل 

كتضمني الصناع، ونسخ املصاحف وغريها.
ات الصوت يف املساجد لألذان وغريه،  وهكذا يف عرصنا استعملت مكربِّ

دت والبوصلة احلديثة ملعرفة القبلة، وُخّطت الصفوف يف الصال ة لضبطها، وُحدِّ
عالماٌت لبداية الطواف والسعي ومكان اهلرولة، ووجدت حواجز بني الرجال 

ات املبتكرة يف ت احلديثة واملعدّ الواستعملت اآلوالنساء ملنع االختالط يف املسجد، 
شئون كثرية تتعلق باجلهاد تارة، وبالدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر تارة 

من الوسائل معقولة املعنى التي ال تدخلها البدعة أصًال.وكل ذلكأخرى 
واملبادرة إىل حتريم هذه املظاهرات كاملبادرة التي وقعت من قديم بتحريم الساعة 

أو املذياع ونحو ذلك مما ال مدخل لتحريمه من باب االبتداع.
ة إلنكار املنكرات باملظاهرات  ال تدخلها وبناًء عىل ما تقدم فإن الوسيلة العاديَّ

البدعة إال إذا قصد بالوسيلة (املظاهرات) التقرب بخصوصها إىل اهللا، وال قائل هبذا 
ممن يبيحها أو يعمل هبا.

أو يقال قد قام ما يقتيض ترشيعها يف الزمن األول، مع انتفاء ما يمنع منها ومل 
ترشع، وقد تقدم القول بوقوعها.



٩٤
كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال وملا «وإذا كان للوسائل أحكام املقاصد، 

بأسباب وطرق تفيض إليها كانت طرقها وأسباهبا تابعة هلا معتربة هبا، فوسائل 
املحرمات واملعايص يف كراهتها واملنع منها بحسب إفضائها إىل غاياهتا وارتباطاهتا هبا، 

، )١(»اووسائل الطاعات والقربات يف حمبتها واإلذن فيها بحسب إفضائها إىل  غايته
وعليه فإن وسائل املأمورات مأمورات، عىل أنه إذا جاء زمان أو وجد مكان ال حتقق 
هذه الوسائل مصاحلها وال تفيض إىل نتائجها، فإن الفتيا فيها تنتقل من املرشوعية إىل 

عدمها، ومن املطلوبية إىل ضدها، وهذا معنى دوران حكمها عىل األحكام اخلمسة.
هو مبني عىل العوائد ممَّا ال حيىص عدده؛ متى تغريت فيه ما«: ‘يقول القرايف 

.)٢(»العائدة تغري احلكم بإمجاع املسلمني، وحرمت الفتيا باألول
وعليه فاملظاهرات وسيلة مرشوعة للتعبري واإلنكار حيث كانت سلمية ومل 
تتضمن مفسدة تربو عىل مصلحتها وحققت املقصود منها، من غري مصادمة لنصٍّ 

أو أصل رشعي متقرر.رشعيٍّ 

).٢/١٤٨(،إعالم املوقعني، البن القيم) ١(
).١/٤٤(،الفروق، للقرايف)٢(



٩٥
 

 يف املظاهرات والتظاهر تشبه واضح بالكفار يف عاداهتم وأساليبهم، وقد هنينا عن
التشبه بالكفار والفجار يف عاداهتم، وحيث أمرنا بمخالفتهم ال بموافقتهم فإن 

)١(املظاهرات ال ترشع!

ال تقوم الساعة «ا: ، ويف احلديث أيًض )٢(»من تشبه بقوم فهو منهم«: هوقد قال 
، فقيل: يار سول اهللا »حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شًربا بشٍرب وذراًعا بذراع

.)٣(»ومن الناس إال أولئك«كفارس والروم؟ فقال: 
كل ما يشاهبون فيه من عبادة أو عادة أو كليهام هو من «:‘وقال ابن تيمية 

.)٤(»املحدثات يف هذه األمة ومن البدعة
ش هذا السبب املانع بام ييل:ونوق

نمنع أن يكون عمل املظاهرات تشبًها بالكفار، ويف هذا الصدد جيب التفريق بني 
املشاهبة والتشبه، فاملشاهبة ال حتمل قصد التشبه، وحيث أمرنا باملخالفة يف شأن ما 

جرى النص عليه فال يصلح التشبه أو املشاهبة.
ه من العادات، وما ال اختصاص هلم به، وال كام ينبغي التفريق بني ما اختصوا ب

)، يف ١٤٠٣٩)، وجريدة اجلزيـرة عـدد (٣٧٦ول السنة، للشيخ عبد العزيز الراجحي (صيف أص) رشح املختار ١(
، فتـوى الشـيخ األلبـاين بموقـع منـابر الثقــة ٦٥٣١، السلسـلة الضـعيفة، للشـيخ األلبـاين بـرقم ه٢/٤/١٤٣٢

صالح ، فتوى الشيخ ه١١/٩/١٤٢٤) بتاريخ ١٢٩٥اإللكرتوين مفرغة من أرشطته العلمية، جريدة الرياض عدد (
املظـاهرات ، للشيخ صالح الفـوزان٩٨)، السؤال رقم ١٣٠-١٢٩اللحيدان، األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج (ص

).٢٦أسامة عبد العظيم محزة (صلفضيلة الدكتور وقاعدة العبودية يف شهود املقدورات، 
).٤٠٣١)، وأبو داود (٥١١٤أخرجه أمحد () ٢(
).٧٣١٩أخرجه البخاري، () ٣(
).١/٤٢٣البن تيمية (،قتضاء الرصاط املستقيما)٤(



٩٦
ُيتصور أن يكون هلم به اختصاص.

فاألول تضافرت األدلة عىل منعه، وأما الثاين فهو خارج عن املنع بيقني؛ ألنه مما 
يشرتك فيه بنو اإلنسان وتقتضيه طبيعة العمران، وهو مقتىض اجلبّلة البرشية، واستقامة 

تيب اإلدارية يف جوانب احلياة العملية؛ فام ال خيتص به األمور احلياتية؛ وذلك كالرتا
الكفار من العادات مشاهبتهم فيه ليس ببدعة، وكذا ما كان مرشوًعا يف رشائعهم 
ورشيعتنا، فيُلتزم الوارد يف رشيعتنا مع التميز عنهم يف حدود الوارد لدينا، يف نحو ما له تعلق 

املختلفة.أهل اإلسالم من صناعاهتم وتقنياهتمباملطاعم واملشارب واملالبس وما يستفيده 
وال شك أن الضابط يف التفريق بني ما اختصوا به وما مل تكن كذلك هو العرف، 

وهو أيًضا متفاوت من مكان إىل غريه، ومن زمان إىل ما عداه، ومن حاٍل إىل حال.
ى نفعه ويشرتك 

الناس يف اإلفادة منه، فإنه ال حرج يف االنتفاع به.
يف النفع الذي يفعله املسلم وغري املسلم كالبناء ‘وقد أفتى شيخ اإلسالم 

كام استعمل )١(واخلياطة والنسيج والصناعة، ونحو ذلك أنه جيوز أخذه من غري املسلم
، ونقلوا كثًريا من الرتاتيب ÷د عمر املسلمون القوس الفارسية بعد فتح فارس يف عه

.)٢(اإلدارية املوجودة لدهيم
وعن تلك األمم استفيدت علوم وصناعات استفادت منها األمة اإلسالمية، بل عن 
سلامن الفاريس أخذ املسلمون فكرة حفر اخلندق، وتدوين الدواوين وعنهم أخذت فكرة 

)٣٠/٢٠٦جمموع الفتاوي، البن تيمية () ١(
).٣١/٨٥(،)٤٨٨-١٧/٤٨٧جمموع الفتاوي، البن تيمية ()٢(



٩٧
إال ملا كان كذلك، وما يزال املسلمون إىل يوم اختاذ خاتم للرسائل ملَّا قيل إن امللوك ال تنظر

الناس هذا ينقلون عن غريهم يف اإلدارة والتنظيم واإلعالم واالقتصاد والسياسة وغريها ما 
يالئم جمتمعاهتم وحيقق اخلري لبالدهم، وما كان متضمنًا ملفسدة استبعدوه.

ة واالجتامع وعليه فإن هذه األعامل االحتجاجية املحققة للمصلحة اإلنساني
البرشي ال يقال فيها إهنا خمتصة بالكفار، أو شعرية من شعائر املرشكني، أو عادة من 
عوائد الوثنية، بل ال يكاد يشء منها خيتص بجنس من البرش حتى يقال إنه من عمل 

الكفار دون املسلمني!
ري وعليه فإن اجلمود عىل هذه احلجة سيجعلها منعكسة عىل هؤالء املانعني يف كث

مما يبيحونه من الشئون!!



٩٨
 إن مفاسد املظاهرات وما يصاحبها من املنكرات جيعل حكمها هو التحريم مطلًقا

م حيث تنرش الفساد، ويرافقها من املخالفات ما ال ينفك عنها من االختالط املحرَّ
املدمرة ما حيكماملنكرة، كام ينجم عنها من الفوىضىوترك الصالة، والدعاو

.)١(معه العاقل بحرمتها لرجحان مفسدهتا
ولقد استقر يف الرشع املطهر منع ما ظاهرُه اإلباحة إذا أدَّى إىل فعل املحظور، 

.)٢(وسد الذرائع أصل من األصول القطعية يف الرشع
﴾ |  {  ~ �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  § ¨وقد قال تعاىل: ﴿

.]١٠٨[األنعام:
كل أمر أو عمل اشتبه حكمه فلم يتبني أهو بدعة ومما يدخل حتت هذه القاعدة أن 

)٣(.
ونوقش هذا السبب املانع بام ييل:

ما ذكر من مفاسد ليس ملزوًما هلذه املظاهرات وليس جمرد االجتامع من اخللق يف 
تقصري سبًبا يف منع الوجود مع ما فيه األسواق أو يف أماكن  عامة مع وجود خمالفات أو

من املصلحة الغالبة.
وال شك أنه عند تدافع املفاسد مع املصالح واملنافع مع املضار يطلب الرتجيح 

)، ٢١٠)، موقع الشيخ األلباين رقـم الرشـيط (١٩٩٣٦)، فتوى رقم (٣٦٨-١٥/٣٦٧) فتوى اللجنة الدائمة (١(
يف ١١٣٨٥)، جريـدة اجلزيـرة عـدد ١٨-١٧٩عثيمني لقـاء البـاب املفتـوح ()، فتوى الشيخ ابن٥فتوى رقم (

، فتوى من فتاوي الشيخ أيب إسحاق احلويني جتميـع جملـة ١٦٠، فتوى الشيخ صالح الفوزان، ه٨/٩/١٤٢٤
فضـيلة الـدكتور ، املظاهرات وقاعـدة العبوديـة يف شـهود املقـدورات، اإليامن اإلسالمية عىل الشبكة العنكبوتية

)٣٠-٢٦امة عبد العظيم محزة (صأس
).١/١٢٠للشاطبي (،) املوافقات٢(
).٧-٢/٦(يللشاطب،)، االعتصام٦٦يب شامة (صأل،) الباعث٣(



٩٩
وفًقا لقواعد الرشيعة، إذ قلَّ يف هذا الزمان وجود مصلحة حمضة أو مفسدة حمضة وعند 

باملآالت.التعارض والتامنع البد من النظر املصلحي والرتجيح 
: ‘م ِالبن عبد الساقال سلطان العلامء العز 

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن حتصيل املصالح ودرء املفاسد فعلنا «
﴾z y x w﴿ذلك امتثاال ألمر اهللا تعاىل فيهام لقوله سبحانه وتعاىل: 

ة درأنا ر الدرء والتحصيل فإن كانت املفسدة أعظم من املصلح، وإن تعذَّ ]١٦[التغابن:
املفسدة وال نبايل بفوات املصلحة.. وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة حصلنا 
املصلحة مع التزام املفسدة، وإن استوت املصالح واملفاسد فقد يتخري بينهام وقد يتوقف 

.)١(» فيهام، وقد يقع االختالف يف تفاوت املفاسد
األفسد مركوز يف طبائع تقديم األصلح فاألصلح ودرء األفسد ف«أيًضا: قالو

الصغري يت الصبا هلم من رب األرباب، كام ذكرنا يف هذا الكتاب، فلو خريَّ العباد نظرً 
بني احلسن واألحسن الختار األحسن، ولو ريِّ بني اللذيذ واأللذ الختار األلذ، ولو ُخ 

ال ؛ربني فلس ودرهم الختار الدرهم، ولو خري بني درهم ودينار الختار الديناريِّ ُخ 
متجاهل ال ينظر إىل ما ييقدم الصالح عىل األصلح إال جاهل بفضل األصلح، أو شق

.)٢(»بني املرتبتني من التفاوت
وعليه فإن ما ذكر من مفاسد مرتبطة هبذه االحتجاجات يقال فيه: إن الرشيعة 
ت عىل ترجيح خري اخلريين، ودفع رش الرشين، وترجيح الراجح من اخلري  استقرَّ

.)٣(املجتمَعنيوالرش

.)١/١٣٦(بن عبد السالمالعز ل،قواعد األحكام)١(
).١/٩(بن عبد السالما، للعز القواعد الكربى) ٢(
).١/٤٢٩البن تيمية (،) االستقامة٣(



١٠٠
حنا اجلواز، وإال كان القول  فإذا كانت املصالح راجحة عىل املفاسد املصاحبة رجَّ
بالتحريم أرجح وهذا يدل ويشهد ملا تقرر من أن حكم هذه املامرسات االحتجاجية 
ر خروج الظاملني يف مظاهرات  السلمية يدور مع األحكام التكليفية، وعليه فلو قدِّ

هو أشد ظلًام وأكثر فساًدا أو بغًيا فإن الرشيعة ال متنع من نرصة هؤالء لإلنكار عىل من 
األقل ظلًام وفساًدا.

قد قررنا فيام سبق أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعظم «قال الشوكاين: 
، وإذا  الفرائض اإلسالمية، وأهم الواجبات الدينية، والظامل إذا قام بذلك فقد قام بحقٍّ

ىل من يعينه عىل ذلك كانت إعانته واجبة، ألهنا إعانة عىل حق، وقيام ألجل احتاج إ
احلق، ال ألجل الظامل نفسه... ومن هذا القبيل إعانة األقل ظلًام من الفسقة عىل األكثر 
ظلًام، إذا كان يندفع هبذه اإلعانة ظلم األكثر ظلًام أو بعضه، فإن هذا داخل حتت األمر 

.)١(»ملنكرباملعروف والنهي عن ا
وجهاد ٍي فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر وهن«يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

فالواجب عليه أن ينظر ،ا من املحظوراتفال بد أن يفعل شيئً ،وإمارة ونحو ذلك
ن ترك ذلك املحظور مل يرتك ذلك ملا ا مِ فإن كان املأمور أعظم أجرً ،أغلب األمرين

ت ا مل يفوِّ وإن كان ترك املحظور أعظم أجرً ،دونه يف املفسدةخياف أن يقرتن به ما هو
بفعل واجب يكون دون ذلك ؛ فذلك يكون بام جيتمع له من األمرين ذلك برجاء ثواٍب 

.)٢(»وتفصيل ذلك يطول،من احلسنات والسيئات؛ فهذا هذا
حتها.مصلوعليه فإن هذه املظاهرات ال ترتك مع وجود مفاسد من اآلخرين إذا رجحت

).١/٩٩٠(، للشوكايناجلرارلي) الس١(
).٢/٢٩١بن تيمية (ال،)، االستقامة٢٨/١٦٨(، البن تيميةجمموع الفتاوي)٢(



١٠١
بد من رعاية أمرين فيها: التحقق من وأما ما يتعلق بقاعدة سد الذرائع، فال

رجحان املفسدة عىل املصلحة، وأال يتجاوز بالذريعة قدرها فيفوت مصالح رشعية 
معتربة أو يؤدي إىل حتريم املباحات.

ها:ولقد بني العلامء أن الذرائع والوسائل املتعلق هبا النظر املآيل مراتب، فمن
ما ُيفيض إىل املطلوب قطًعا، وهذا  النوع متفق عىل مراعاته.-١
٢-

؛ ألن الظن يف أبواب -عىل الصحيح-يلحق يف احلكم بالقطعي، وترتَّب عليه أحكامه 
صوص يف سد الذرائع التي يدخلها هذا القسم.العمليات جيري جمرى العلم، ولكثرة الن

ومما يفيد يف تقرير صحة البناء عىل الظن الغالب يف اكتناه املصالح واملفاسد قول 
االعتامد يف جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدمها عىل ما «العز بن عبد السالم 

حتققت هلك يظهر يف الظنون، وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرمها، ومفاسد إذا
أهلهام، وحتصيل معظم هذه املصالح بتعاطي أسباهبا مظنون غري مقطوع به؛ فإن عامل 
اآلخرة ال يقطعون بحسن اخلامتة، وإنام يعملون بناء عىل حسن الظنون وهم مع ذلك 

!  "  #  $  خيافون أال يقبل منهم ما يعملون، وقد جاء التنزيل بذلك يف قوله: ﴿
فون بناء ]٦٠[املؤمنون:﴾%  &  '  )  (  * ، فكذلك أهل الدنيا إنام يترصَّ

عىل حسن الظنون، وإنام اعُتِمَد عليها؛ ألن الغالب صدقها عند قيام أسباهبا؛ فإن  
ارون حيرثون ويزرعون  التجار يسافرون عىل ظن أهنم يتسعملون بام به يرتفقون، واألكَّ

رون للكراء لعلهم يستأجرون، بناء عىل أهنم مستغلون، واجلاملون والبغالون يتصد
وامللوك جيندون األجناد وحيصنون البالد بناء عىل أهنم بذلك ينترصون، وكذلك يأخذ 
األجناد احلذر واألسلحة عىل ظن أهنم يغلبون وَيْسَلمون، والشفعاء يشفعون عىل ظن 
عون، والعلامء يشتغلون بالعلوم عىل ظن أهنم ينجحون ويتميزون، وكذلك  أهنم يشفَّ
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ف األحكام، يعتمدون يف األكثر عىل ظن أهنم  الناظرون يف األدلة واملجتهدون يف تعرُّ
يظفرون، واملرىض يتداوون لعلهم يشفون ويربءون، ومعظم هذه الظنون صادق 
موافق غري خمالف وال كاذب، فال جيوز تعطيل هذه املصالح الغالبية الوقوع خوًفا من 

.)١(»ال اجلاهلونندور وكذب الظنون، وال يفعل ذلك إ
ومن الذرائع ما إفضاؤه مظنون ظنًا غري غالب، وهو ما تكون وسيلته مفضية -٣

إىل حصوله إفضاء كثًريا، ال غالًبا وال نادًرا، فهذا موضع نظر والتباس، واخلالف فيه 
كبري بني األئمة.

ومن الذرائع ما إفضاؤه نادر، فهذا النوع ال عربة به.-٤
وقوع تلك املفاسد املذكورة ليس من ماهية تلك الوسائل، وال إذا علم ذلك؛ فإن

هو من النوع األول وال الثاين، وإنام غاية األمر أن يكون من النوع الثالث الذي إفضاؤه 
مظنون ظنًا غري غالب، وهو ما تكون وسيلته مفضية إىل حصوله إفضاء كثًريا، ال غالبًا 

سبق، واألصل فيه احلمل عىل األصل من وال نادًرا، وهو موضع نظر والتباس كام
اإلباحة، وألن العلم والظن بوقوع املفسدة منتفيان؛ إذ ليس هنا إال احتامل جمرد بني 

ة اجلانبني عىل اآلخر، وليس محله عىل املفسدالوقوع وعدمه، وال قرينة ترجح أحد 
مفاسد أعظم بأوىل من محله عىل املصلحة، ومع ذلك فمتى تعيَّنت هذه الوسائل لدفع 

ع ارتكاهبا؛ إذ الفعل املحرم قد يصري واجًبا إذا كانت  أو جلب مصالح أكرب ُرشِ
املصلحة التي يفيض إليها أعظم من مفسدة التحريم؛ لكون  مصلحة أداء الواجب 
م املصلحة  تغمر مفسدة املحرم، والشارع يعترب املفاسد واملصالح، فإذا اجتمعا قدَّ

رجوحة، فكيف باملرشوع الذي قد ترتتب عليه مفسدة دون الراجحة عىل املفسدة امل

).٧-١/٦القواعد الكربى، للعز بن عبد السالم () ١(
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مفسدة املنكر الذي يسعى يف زواله؟!

بل حتى لو علم أو غلب عىل الظن ترتب مفسدة وكانت أقل من املفاسد التي 
يسعى إىل إزالتها فإن ذلك يرشع.

وأهون الرضرين يصري واجبًا وطاعة باإلضافة إىل «: ‘قال أبو حامد الغزايل
كام يصري رشب اخلمر واجًبا يف حق من ُغصَّ بلقمة، وتناول طعام الغري هام،أعظم

.)١(»واجًبا عىل املضطر يف املخمصة
ما تقدم فإن املظاهرات كوسيلة من وسائل االحتجاج واإلنكار تسوغ وبناًء عىل 

ولو شاهبا يشء من املخالفات التي ال تتأتى إال هبا، وذلك بعد استفراغ الوسع يف كل 
وسيلة خالية عن مفسدة وحمققة للمطلوب املرغوب، ثم ما كان من الوسائل أقل 
مفسدة من املظاهرات، ثم املظاهرات إن رجحت مصلحتها عىل مفسدهتا باعتبار 

الزمان واملكان والسياق الواقعي هلا.
فإن كانت كذلك بغلبة الظن فقد رشعت بحمد اهللا، وإال تكن كذلك تطرق إليها 

ي.املنع والنه
فإذا كانت املظاهرة يف شكل مسرية سلمية هادفة، وكان هناك من التدابري ما «

يضمن عدم خروجها عن هذا الطابع السلمي اهلادف، وكان من املتوقع هلا أن تنجح، 
وأن متتص ردود األفعال من احلكومات بحكمة ووعي وُبعد نظر، فإهنا عندئذ تكون 

كون جائزة ما توافرت فيها الرشوط األخرى، حمققة للمصلحة بأدنى مفاسد؛ ومن ثم ت
أما إذا كانت املظاهرة ارجتالية، وليس هناك من التدابري ما يضمن هلا االستقامة وعدم 
االنفالت، وكان من املتوقع هلا عدم التوفيق، وليس لدى القائمني هبا من احلكمة 

).١/١٦٧املستصفى، للغزايل () ١(



١٠٤
ل والدراية وطول النفس ما يمكنهم من التعامل مع ردود األفعال امل فاجئة؛ مما قد حيوِّ

املظاهرة يف مرحلة من مراحلها إىل عبث وفوىض، فعندئذ ال تكون حمققة للمصلحة؛ 
.)١(»ومن ثم تكون ممنوعة غري مرشوعة

كام يطلب يف هذه الوسيلة أن تكون صادرة عمن له والية رشعية أو بموجب نظام 
معموٍل به يف الدولة وهذا يتأتى بأحد ثالثة أمور:

أن يأذن اإلمام الرشعي أو من ينوب عنه هبا. األول:
أن يأذن أهل احلل والعقد هبا وإن مل يأذن اإلمام؛ ألن أهل احلل والعقد يف األمة الثاين:

هم أولياء األمور باألصالة، واحلكام نواهبم ووكالؤهم، فإذا كان احلق ثابتًا للوكيل فهو من 
غيبة النظام اإلسالمي هم أهل العلم، ومن باب أوىل ثابت لألصيل، وأهل احلل والعقد يف

يرىض عنهم أهل العلم من الدعاة والقادة واخلرباء والساسة وغريهم. 
أن ينصَّ الدستور الذي وافق عليه أهل احلل والعقد عىل حق الشعب يف الثالث:

ر.املظاهرات وغريها برشوط معينة، فتأيت املظاهرات موافقة للرشوط التي نص عليها الدستو

).٣٦٦-٣٦٥) األحكام الرشعية للنوازل السياسية، د. عطية عدالن (ص١(
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حـيــرجـتالـ

ن أوًال: حتمل أقوال وفتاوي كثري من املعارصين املانعني عىل حال إمام عدل ممكَّ
بل ينهى عنها، وهذا مما يعلم أنه ؛وال يرشعهاال يسمح يف نظام دولته باملظاهرات

نازع يف اعتبارهم رجًال بعينه من أئمة العدل، وقد يقال بل م قد يُ خارج حمل النزاع، نع
مثله من أئمة الظلم !! لكن الكالم هنا بحسب معتقد من أفتى من أهل العلم!

حتمل أقوال وفتاوي املنع من بعض أهل العلم عىل أهنا خاصة بواقع معني ثانًيا:
م لدى العلامء، ومن ذلك فتاوي علامء زمانًا ومكانًا، وهذا مما يدخله التغري كام هو معلو

-اللجنة الدائمة باململكة العربية السعودية يف منع مظاهرات الرافضة بأرض احلرمني 
وما أحدثوه من القتل والرتويع حلجاج بيت اهللا احلرام، ونحو هذا من -حرسها اهللا تعاىل

أحوال يتأكد فيها املنع؛ إذ هي مظاهرات فساد وإفساد.
ها يف ديار األقليات، كام ل فقد أفتى بعض املانعني من هذه املظاهرات بحلِّ ويف املقاب

والتي جاء يف نصها:،‘تدل عليه فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمني 
ولكن ذكروا يل أن بعض البالد النرصانية الغربية ال يمكن احلصول عىل «.. 

موا اخلصومة احلق إال باملظاهرات، والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفح
ا وال يصل املسلم وهذه بالد كفار وال يرون هبا بأًس ،تظاهروا فإذا كان مستعمًال 
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)١(»ه أو املسلمون إىل حقهم إال هبذا فأرجو أال يكون به بأسإىل حقِّ 

قد ترد فتاوي مانعة تعتمد يف املنع عىل املقابلة بني املصالح واملفاسد يف أصل ثالًثا:
لتحريم املطلق البات، كام هو عند البعض، فينبغي أن يدخل الفتيا، وليس عىل ا

أصحاهبا يف أصحاب القول األول، وهم القائلون بدوران حكمها عىل اختالف أحواهلا مع 
األحكام اخلمسة، وإن مل يرصح أصحاب تلك الفتاوي بأهنم من القائلني بذلك.

املظاهرات بإطالق ال قد يقال باملقابل أيًضا إن طائفة ممن أباحوا هذهرابًعا:
يقصدون هذا اإلطالق بقرينة أهنم يسألون عن ظرف معني يف زمان ومكان معينني، 
وأهنم أيًضا من القائلني بدوران احلكم عىل التحقيق، ومن أمثلة ذلك قول الشيخ 

:حالرمحن الرباك عبد
لمية، أما بعد: فإن من آيات اهللا الدالة عىل قدرته سبحانه أن تقوم مظاهرات س«

جيمع عليها مجهور أكثر بلد عريب إسالمي عدًدا، فتطيح بحكومة مضت عليها 
ني،  ثالثون سنة، ومن نعم اهللا أنَّ ما حصل من قتل وإصابات مل يكن من فعل املحتجِّ
بل من فعل خصومهم من أصحاب السلطة والسفهاء املأجورين، فاحلمد هللا عىل ما 

املكروه املحذور، وسبحان الذي يؤيت حصل من املطلوب لشعب مرص، وزال من 
امللك من يشاء وينزع امللك ممَّن يشاء، ويعزُّ من يشاء ويذل من يشاء، بيده اخلري وهو 

.)٢(»قديرعىل كل يشء
فرتضيه عن ثمرة هذا العمل ونتيجته ال تدل عىل أنه يقول بجوازه مطلًقا أو 

بمرشوعيته بدون قيد. 

.)٢٠٣املفتوح، اللقاء (لقاء الباب ) ١(
كلمـة مـن «فتوى منشورة عىل املوقع الرسمي لفضيلة الشـيخ العالمـة عبـد الـرمحن بـن نـارص الـرباك، بعنـوان ) ٢(

.www.alprrak.net»ناصح إىل اإلخوة يف مرص
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أسلحة اخلصمني وتساقط ما وهى من تلك وبعد ذكر أدلة الفريقني وتقابل

رأي القائلني ورجحان املرجحات أمام ما قوي من االعرتاضات يظهر بجالء غلبة 
ل املصالح  بدوران حكم املظاهرات عىل األحكام التكليفية اخلمسة، إذ هبذا القول ُحتصَّ

.لم، واهللا تعاىل أعىل وأعوتستدفع املفاسد، وتستكمل املنافع وتندفع املضار
عىل أن ما جرى يف بالد العرب من مظاهرات مؤخًرا ال يرجع يف حقيقته إىل هذا 

وإنام هو مندرج فيام اتُّفق عىل حكمه، وُجزم بوجوبه؛ إذ القسم املختلف يف حكمه، 
، كام أهنا املظاهرات السلمية والثورات يف تلك الديار كانت عىل والٍة غري رشعيني

يف تها وُرضيت نتيجتها، فأوصلت أهل اإلسالم والدعوة بحمد اهللا تعاىل ُمحدت عاقب
ت عدًدا من الدساتري الرديةعدد من البلدان  وأزالت مجلة ،إىل مناصب السلطة، وغريَّ

من القوانني الوضعية، وفتحت األبواب عىل مصاريعها لتحكيم الرشيعة اإلسالمية، 
ع عدم لزومه هلذه إىل غري ذلك من املصالح الكلية، وما جرى من مفاسد فهو م

املظاهرات منغمر يف جنب مصاحلها ومنافعها.
هلذه الثورات العربية فيام اصطلح عليه أن التقويم الشامل والنهائيوحرٌي بالبيان 

يتحقق بعد، وإنام حتقق إزالة وإزاحة ألنظمة غاشمة ظاملة.امَّ ـل-»الربيع العريب«باسم 
وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات،

وآله وصحبه خري الربيات.
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الخالصة

املظاهرات وسيلة من وسائل االحتجاج السلمي وهي تتضمن إبداء رأي أو 
االعرتاض عىل أمٍر ما بشكل مجاعي، واالعتصامات مظاهرات يالزم فيها املحتجون 

هم.مكان اعتصامهم فال يغادروه حتى يستجاب ملطالب
وهذه الوسائل تستعمل يف العامل بأرسه اليوم، فال ختتص ببلٍد دون غريه، وال بملَّة 

.دون ما عداها
وخترج من الناحية الرشعية عىل أهنا رضب من رضوب االجتامع عىل األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر، ال سيام الظلم والقهر !
م املظاهرات وما يف معناها من ومع جريان اخلالف االجتهادي بني العلامء يف حك

وسائل االحتجاج السلمي إال انه بتحرير حمل النزاع تزول بعض هذه اخلالفات 
ويتضح أن كثًريا من تلك اآلراء والفتاوى املتعارضة تتنزل عىل صوٍر خمتلفة يف 

مالبساهتا ويف أحوال متباينة.
ىل حكمها سواء فقد تبني بالبحث أن هناك مظاهرات واحتجاجات سلمية جممع ع

باملنع أو اإلباحة واملرشوعية وهي:
يف حق اإلمام إذا كفر أو ارتد، أو بدل وما فوقها مرشوعية املظاهرات السلمية -١

الرشع، أو رفض التحاكم إليه وحتكيمه، أو لسبب يقتضيه كرفعه راية 
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العلامنية، وعمله باألنظمة الكفرية.

م فقد مرشوعيته وإن مل يكفر فيه مرشوعية املظاهرات السلمية يف حق كل نظا-٢
احلاكم لعذر معترب أو عارض من عوارض األهلية.

يف بالد من وسائل االحتجاج السلمي مرشوعية املظاهرات السلمية فام فوقها -٣
األقليات املسلمة إذا كانت مأذوًنا هبا من قبل األنظمة واحلكومات غري 

لوصول إىل احلق املفقود اإلسالمية يف تلك البالد، وكانت طريقة معتربة ل
خالية عن املحاذير الرشعية.

عدم إباحةاملظاهرات السلمية فام فوقها يف حق اإلمام العدل حيث هنى عنها، -٤
أو مل يأذن هبا، أو مل يرشعها يف نظام دولته.

وأما املظاهرات يف حق احلاكم الفاسق والظامل فهي التي اختلف العلامء يف حكمها، 
طلًقا، ومنهم من جعل حكمها دائًرا عىل األحكام التكليفية اخلمسة فمنهم من حرمها م

بحسب ما يرتتب عليها من حتقيق املصالح ودفع املفاسد، وما يعرتهيا من املفاسد واملضار.
ويرتجح القول بدوران حكم املظاهرات عىل األحكام التكليفية لقوة أدلته وسالمة 

به املانعون هي ظنون وأوهام خيشى غالبها من املعارضة، فإن غالب ما اعرتض
حصوهلا مع املظاهرات من وقوع فتن وحصول اضطرابات، شهد الواقع قديًام وحديًثا 

عىل عدم لزومها لتلك االحتجاجات، بل وإتياهنا ثامرها يف معظم تلك الواقعات.
وكذلك فإن كثًريا من حجج املانعني نابعة عن خطأ يف حتقيق املناط ال يف أصل 

لوا األحكام الرشعية املستقرة عندهم احلك –م أو الدليل املخرج عليهام؛ حيث نزَّ

عىل غري صورهتا، فمع -كحرمة اخلروج عىل احلاكم املسلِم ولو كان فاسًقا، وذم البدعة
اتفاقنا معهم عىل حرمة اخلروج عىل احلاكم، إال أن املظاهرات ليست من هذا الباب 

لسالح.أصًال؛ إذ ليس فيها استعامل ل
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املظاهرات كام أن البدعة مع كوهنا مذمومة مطلًقا إال أهنا ال مدخل هلا يف مسألتنا؛ فإن 

ليست من باب العبادات التي تدخلها البدعة باتفاق واألصل فيها احلظر، وإنام هي 
رعاية املصالح والسعي يف من العادات واملعامالت ووسائل العبادات التي تبنى عىل 

ري عىل سنن املناسبات املعقولة املعنى، والتي إذا عرضت عىل حتصيلها وما جي
.العقول تلقتها بالقبول، فال دخل هلا بالتعبدات وال ما  أجري جمراها من الرشعيات

ملرشوعيتها عىل احلكام وعىل كلٍّ فإن املظاهرات واالحتجاجات السلمية قد شهد 
حيث بمشاركة علامئية وشعبية مي التاريخ اإلسالعىل مرِّ كثرية وقائع الظلمة جريان 

آتت ثامرها وحققت مطالبها ابتداء من القرون اخلرية إىل يوم  الناس هذا.
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