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 امللخص

تناولت هذه الدراسة حكم التظاهر السلمي يف اإلسالم، وذلك من خالل بيان اآلراء الفقهية يف حكم التظاهر السلمي 

مث تطرقت الدراسة لبيان موقف الشرع من حق األقليات الدينية القاطنة يف  ،وإبداء الرفض اجلماعي للمسلمني ابتداء  

اجملتمع اإلسالمي من ممارسة التظاهر السلمي والرفض اجلماعي. وتكمن مشكلة الدراسة حول مدى مشروعية التظاهر 

 اجملتمع اإلسالمي ذهذا السلمي واعتباره طريق مشروع للتعبري عن الرأي وبيان مدى مشروعية متتع األقليات الدينية يف

 اآلراء هذه لتحليل التحليلي واملنهج املسألة، يف اآلراء جلمع االستقرائي املنهج الدراسة األسلوب التعبريي. وانتهجت

 عن النظر بغض املواطنني جلميع السلمي التظاهر جواز أمهها نتائج لعدة الدراسة توصلت وقد ومناقشتها، واألدلة

 غري مظاهر أي من املظاهرات وخلو السلمية، لالحتجاجات املنظم القانون خمالفة عدم: شرطني ضمن الديين معتقدهم

 سلمية، وهذا األمر متفق مع روح الشرع وحمقق ملقاصده الغراء.

 : اإلسالم، األقليات الدينية، التظاهر السلمي.كلمات مفتاحية

Abstract 

This study takes the judgment of demonstrations peaceful in Islam, through clarification the 

opinions in the judgment of demonstrations peaceful and shows collective refusal for Muslims at 
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the first, then the study shows the Islamic opinion of religious minorities right in Muslim 

community of demonstrations peaceful and collective refusal practicing. The problem statement for 

this study appears in the legitimacy demonstrations peaceful and considered it as a legal way for 

expressing the opinions and obvious the legitimacy for religious minorities fruition in Islamic 

community in this expressionist pattern. The study approach’s the inductive approach to collect 

opinions in this subject, and analysis approach to analyzes this opinions and evidences and 

discussed them, this study will reach to many results, the most important of them are legitimacy 

demonstrations peaceful for all citizens regardless to their religious belief under tow conditions: 

NON-INFRINGEMENT the governing law for demonstrations peaceful, and demonstrations 

vacancy of any non-peaceful manifestations, and this harmonious with maqased Al-shariah. 

Keywords: Islam, Religious Minorities, Demonstrations peaceful. 

 

 املقدمة .1

القدماء، كون هذا األسلوب من  تعترب قضية التظاهر وإبداء الرفض اجلماعي من املستحداثت اليت مل يناقشها الفقهاء

التعبري حديث نسبيا ، وقام الفقهاء احملدثني بدراسة هذا األسلوب التعبريي، وانقشوا فكرة التظاهر ومدى مشروعيته على 

اعتبار أن من سيمارسها هم املسلمون، وانقسموا يف حكم هذه املسألة إىل رأيني، فمنهم من منع مطلق التظاهر سلمي  

سلمي وعده خروج على اإلمام، ومنهم من اعتربه أسلوب مشروع له ما يدعمه من الرتاث النبوي، وال كان أم غري 

 غضاضة يف استعمال هذا األسلوب كونه أحد أنواع تغيري املنكر.

طاملا  وأما ابلنسبة حلق األقليات الدينية القاطنة يف اجملتمعات اإلسالمية فإن من الواجب دراسة مشروعية متتعهم ذهذا احلق

أن توصيفهم مواطنون داخل هذه الدولة، فهل مغايرهتم يف الدين تكون سببا  حلرماهنم من ممارسة تعبريهم عن الرأي من 

 خالل التظاهر السلمي أم أن األمر على عكس ذلك؟

كان   إن لكل حق من احلقوق البشرية ضوابط حتدها وال يرتك األمر بدون قيود وحدود تنظم ممارسة هذا احلق، فإن

 فهل وضع قيود منظمة ملمارسة هذا احلق؟ ،الشرع احلنيف قد اعترب التظاهر السلمي أداة مشروعة للتعبري عن الرأي

 .اإلسالم يف السلمية املظاهرات حكم يف اآلراء .2
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رأي الشرع اإلسالمي يف التظاهر السلمي كفكرة وأداه  وبيان التظاهر السلمي، حكم يف الفقهية اآلراء يتناول هذا العنوان

 للتعبري عن الرأي.

بداء الرفض اجلماعي من خالل املظاهرات السلمية أمر مستجد مل يناقشه الفقهاء القدماء، إن التظاهر و واجلدير ذكره أ

 غلبية.ز له وهم األبني مانع للتظاهر السلمي، وبني جمي راءهمأ وتراوحت ،بينما تناوله العلماء املعاصرين

 1ول: املانعون للمظاهرات السلميةاأل الرأي

هي املدرسة السلفية، فرتاهم قد منعوا مطلق  ؛انتمائهم ملدرسة واحدة يظهر جليا   رأيعند البحث فيمن تبىن هذا ال

 ، واعتربوه خمالفا  لتعاليم اإلسالم وهديه.التظاهر

 أدلة املانعني للتظاهر السلمي 

 .دلة من القرآن الكرمي، والسنة النبوية، واملعقولاليت اعتمد عليها هذا الفريق، بني أ تنوعت األدلة

 أدلتهم من القرآن الكرمي -أ

َ َشِديُد اْلعِ  -1 َنة  الَّ ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُمواْ ِمنُكْم َخآصَّة  َواْعَلُمواْ َأنَّ اّلله  2.َقاِب قوله تعاىل: }َوات َُّقواْ ِفت ْ

َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم قوله تعاىل:  -2  3.}فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ
                                                           

 من القائلني ذهذا الرأي:1
، حرمة املظاهرات وخطرها على األمةه، 1432هيئة كبار العلماء يف السعودية، انظر: هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية،  -أ

. 381: ص93ه، ج1432، اإلصدار: من ربيع األول إىل مجادى اآلخرة لسنة 93ه، العدد: 1432جملة البحوث اإلسالمية، 
 . http://www.alifta.netانظر: املوقع الرمسي للرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء يف السعودية: 

، جملة البحوث الدعوة إىل هللا وأسلوذها املشروعه ،  1414 -ه 1413بن ابز، انظر: ابن ابز، عبد العزيز،  الشيخ عبد العزيز -ب
. انظر: املوقع الرمسي 210: ص38ه، ج1414 -ه 1413، اإلصدار: من ذو القعدة إىل صفر لسنة 38اإلسالمية، العدد: 

 . http://www.alifta.netللرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء يف السعودية: 
الشيخ انصر الدين األلباين، انظر: موقع متام املنه مدونة االمام األلباين، رابط املدونة:  -ت

post.html-/bloghttp://tamammennah.blogspot.com/2011/02 . 
، الفيوم: دار الفالح، حكم املظاهرات يف اإلسالمالشيخ حممد الصاحل العثيمني، انظر: ابن أيوب، أمحد بن سليمان، )د.ت(،  -ث

 .179، وص138ص
  القرآن الكرمي، سورة األنفال، 8: 2.25

http://www.alifta.net/
http://www.alifta.net/
http://tamammennah.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
http://tamammennah.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
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فتنة املظاهرات  ؛ها وأخطرهاأوتعترب أسو لقد حذران هللا تعاىل من الفنت والوقوع فيها، ومن الفنت اليت نزلت ابألمة 

 4واملسريات، وهي من فنت اليهود والنصارى، فوجب القول مبنعها خشية الوقوع يف الفنت.

 أدلتهم من السنة النبوية -ب

 ،د فيها خري من القائمعا: "ستكون فنت الق-وسلم صلى هللا عليه- الق :قال ،-رضي هللا عنه -يب هريرةأعن  -1

 ا  أو معاذ ا  ومن وجد ملج ،تشرفهسومن يشرف هلا ت ،الساعيمن  واملاشي فيها خري ،ملاشيمن ا والقائم فيها خري

  5.فليعذ به"

"إذا تشهد أحدكم فليستعذ ابهلل من  كان يقول:-صلى هللا عليه وسلم -أن النيب -رضي هللا عنها -عن عائشة -2

تنة ف ومن شر ،يا واملماتومن فتنة احمل ،ب القرباومن عذ ،ب جهنمامن عذ ع يقول: اللهم إين أعوذ بكبأر 

 6.املسيح الدجال"

مث فتنة ال : "-صلى هللا عليه وسلم –ومنه قوله، -رضي هللا عنه –رواه عوف بن مالك الذي ديثاحليف وجاء  -3

  7."ت من العرب إال دخلتهييبقى ب

م الوقوع فيها أو املشاركة مر ابجتناذها وعدأو  ،يف أحاديث كثرية من الفنت -سلمصلى هللا عليه و  -لقد حذران رسول هللا

مره عليه الصالة على املسلم اجتناذها امتثاال  أل وجيب ،مةلى األمنا هي من الفنت النازلة عإواملظاهرات  ،مر ابعتزاهلاأو  ،ذها

 .والسالم
                                                                                                                                                                                                 

 .63: 24القرآن الكرمي، سورة النور،  3
، عن املوقع الرمسي للشيخ ربيع بن هادي املدخلي، حكم املظاهرات يف اإلسالمه، 1432املدخلي، ربيع بن هادي بن عمري،  4

 .  http://www.rabee.netه. رابط الصفحة: 12/4/1423نشر بتاريخ: 
. 64: ص9، ج7082ة القاعد فيها خري من القائم، حديث رقم: م، كتاب الفنت، ابب تكون فتن1987أخرجه البخاري،  5

، بريوت: اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم(، وأخرجه مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، )د.ت
 .168: ص8، ج7429ث رقم: دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب مزول الفنت كمواقع القطر، حدي

. وأخرجه مسلم، 98: ص8، ج6368م، كتاب الدعوات، ابب التعوذ من املآمث واملغرم، حديث رقم: 1987أخرجه البخاري،  6
 .93: ص2، ج1353)د.ت(، كتاب املساجد، ابب ما يستعاذ منه يف الصالة، حديث رقم: 

 .124: ص4، ج 3176ا حيذر من الغدر، حديث رقم: م، كتاب اجلزية واملوادعة، ابب م1987أخرجه البخاري،  7

http://www.rabee.net/
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  ،تسوسهم األنبياء قال: "كانت بنو إسرائيل -لمصلى هللا عليه وس -عن النيب –رضي هللا عنه  –عن أيب هريرة  -4

فوا ببيعة األول  :قال ،فما أتمران :الواق ،يكون خلفاء فيكثرونسو  ،يوِإنه ال نيب بعد ،لما هلك نيب خلفه نيبك

 8".ائلهم عما اسرتعاهمس عطوهم حقهم فإن هللاأ ،ألولاف

ي ِإهنا ستكون بعد: " -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا –هللا عنه رضي  –عن عبد هللا بن مسعود  -5

سألون تو  ،تؤدون احلق الذي عليكم :قال ،ن أدرك منا ذلكم رسول هللا كيف أتمر اي :قالوا ،اأثرة وأمور تنكروهن

  9.هللا الذي لكم"

 الاي رسول هللا أ :ر قالاأن رجال  من األنص ،-امهعن رضي هللا -عن أسيد بن حضري ،كالأنس بن م عن -6

  10."فاصربوا حىت تلقوين على احلوض ؛دي أثرةعب ستلقون :قال ،تستعملين كما استعملت فالان  

واملناصب، فأمر األمة لقد أطلع هللا رسوله على ما سيكون يف هذه األمة من فنت ومن جور احلكام واستئثارهم ابألموال 

 حاديثابحلقوق، فهذه األ ةرات واملطالبوإن منعهم احلكام حقهم، ومل أيمرهم ابملظاه ،احلقوق اليت عليهم داءوأابلصرب 

 حاديث النبويةالواضح من خالل األوالقول جبواز التظاهر خمالفة للهدي النبوي  ،مراأل والةوغريها أتمر ابلصرب على 

 11.الشريفة

 أدلتهم من املعقول -ث

 تتمثل أدلة هذا الفريق من املعقول ابآليت:

                                                           
. 206: ص4، ج3455م، كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بين إسرائيل، حديث رقم: 1987أخرجه البخاري،  8

 .17: ص6، ج4879وأخرجه مسلم، )د.ت(، كتاب اإلمارة، ابب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول، حديث رقم: 
 .17: ص6، ج488أخرجه مسلم، )د.ت(، كتاب اإلمارة، ابب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول، حديث رقم:  9

لألنصار اصربوا حىت تلقوين على  -صلى هللا عليه وسلم -م، كتاب مناقب األنصار، ابب قول النيب1987أخرجه البخاري،  10
(، كتاب اإلمارة، ابب األمر ابلصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم، . وأخرجه مسلم، )د.ت41: ص5، ج3792احلوض. حديث رقم: 

 .19: ص6، ج4885حديث رقم: 
 ه .1432املدخلي،  11
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وتنبيههم وتذكريهم برفق  ،أمر املسلمني تتم ابلتعاون معهم على احلق وطاعتهم فيه وأمرهم به ةوالإن مناصحة  -1

ذا ما ظلموا فالواجب إوترك اخلروج عليهم، و  ،حقوق املسلمنيوإعالمهم مبا غفلوا عنه ومل يبلغهم من  ،ولطف

 12.اء هلم ال اخلروج عليهمعدال

 على املنكرات ريلتغي وامل يعتمدو  ،سلف الصاحل اخلروج مبظاهراتوال -صلى هللا عليه وسلم -مل يثبت عن النيب -2

فال جتوز يف بالد  ،فاملظاهرات خروج عن اهلدي النبوي احلنيف، فهي بدعة منكرة موردة من الغرب ،التظاهر

 13.املسلمني

ابحلكمة أن يقدم النصيحة للحاكم  فللعلماء وليس للشعب ،إذا وقع  احلاكم يف خطأ يف أمر من أمور الدين -3

 ن مل يرجع فعلينا ابلصرب.إو  ،ن رجع عن ظلمه وخطئه فذلك حسنإواملوعظة احلسنة، ف

وقد حيدث فيها قتل  ،لفاظ انبية ال جتوزأفاسد وخمالفات شرعية من اختالط و ن املظاهرات يتخللها مأ -4

 14.جلهاأعظم من املظلمة اليت تظاهروا من أمفسدة  للمسلمني وختريب للممتلكات، ففيها

العامة  للممتلكاتفالناظر للمظاهرات يرى ما حتويه من فوضى وختريب  ،املظاهرات سبب للتخريب والتدمري -5

 .واخلاصة

 

 15الثاين: اجمليزون للتظاهر السلمي رأيال

                                                           
 ه .1432. املدخلي، 381: 93ه، ج1432هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية،  12
. 375، بريوت: دار الكتب العلمية، ص1، ط.الشرعيةأثر املصلحة يف السياسة م، 2009النعيمي، صالح الدين حممد قاسم،  13

 . 138ابن أيوب، )د.ت(، ص
 .143ص -134. ابن أيوب، )د.ت(، ص210: ص38ه، ج1414-ه1413ابن ابز،  14
 من القائلني ذهذا الرأي: 15

 .57م، ص2001مجاعة اإلخوان املسلمني املصرية، انظر: الواعي، -أ
، فتوى على املوقع الرمسي للشيخ شرعية املظاهرات السلميةم، 2014يوسف، الدكتور يوسف القرضاوي، انظر: القرضاوي،  -ب

 . http://www.qaradawi.netم، رابط املوقع: 26/4/2014يوسف القرضاوي، اتريخ النشر: 

http://www.qaradawi.net/
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خوان كاإل  اإلسالمية؛فة لعدد من اجلماعات السياسية ضاابإل تبىن هذا الرأي عدد كبري من الدعاة والعلماء املعاصرين،

واعترب هذا الفريق التظاهر السلمي احد أشكال التعبري عن الرأي املكفولة، ومل  16وحركة النهضة التونسية، ،املسلمني

 جيدوا يف هذا األسلوب خمالفة لتعاليم اإلسالم وهديه.

 أدلة اجمليزين للتظاهر السلمي

 .واملعقول النبوية، والسنة الكرمي، القرآن من دلةأ من الفريق، هذا عليها اعتمد اليت األدلة تنوعت

 أدلتهم من القران الكرمي -أ

ُتمْ قوله تعاىل: } -1 رَ  ُكن ْ َهْونَ  اِبْلَمْعُروفِ  أَتُْمُرونَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخي ْ   17 اِبّللَِّ  َوتُ ْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ

َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن *  قوله تعاىل:}لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل  -2

  18َكانُوا اَل يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكر  فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن 

                                                                                                                                                                                                 

، الكويت: دار القلم 1، تعريب: أمحد ادريس، ط.اخلالفة وامللكم، 1978ابو األعلى املودودي، انظر: املودودي، أبو األعلى،  -ت
 .28ص -26ص

، 1، ط.احلقوق واحلرايت السياسية يف الشريعة اإلسالمية، م2000الدكتور حممد رحيل غرايبه، انظر: غرايبه، حممد رحيل،  -ث
 . 359عمان: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ص

، االسكندرية: ؟كيف حنكم ابإلسالم يف دولة عصريةم، 1990وقي، الدكتور أمحد شوقي الفنجري، انظر: الفنجري، أمحد ش -ج
 .128اهليئة العربية العامة للكتاب، ص

، طبعة املؤلف، 1، ط.األحكام الشرعية للثورات العربية، م2011علي بن انيف الشحود، انظر: الشحود، علي بن انيف،  -ح
 .50ص

والشيخ حممد بن صاحل املنجد والدكتور حممد األمحري، والدكتور سلمان بن فهد العودة، والدكتور عبد الرمحن عبد اخلالق،  -خ
، بريوت: دار الكتب العلمية، أثر املصلحة يف السياسة الشرعيةم، 2009انظر: النعيمي، صالح الدين حممد قاسم، 

 .374ص -372ص
 

كبري من األحزاب واحلركات اإلسالمية شاركت يف املظاهرات واملسريات املنددة ابحلكومات القائمة   يف األعوام املاضية ُوجد عدد 16
ودعت إىل تغريها، ومنها من سريه مسريات ومظاهرات احتجاجا  على شؤون إدارية وسياسية مطالبية، فكان هذا األمر إقرار منها جبواز 

وان املسلمني يف مصر وسوراي واألردن، وحركة النهضة التونسية، وحركة محاس واجلهاد التظاهر السلمي، ومن هذه اجلماعات: مجاعة اإلخ
 اإلسالمي يف فلسطني، وحزب التحرير اإلسالمي.

 .110: 3القرآن الكرمي، سورة آل عمران  17
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ظاهرات السلمية طريقة من طرق مر ابملعروف والنهي عن املنكر، واملايت وغريها على فريضة األلقد دلت هذه اآل

أتثري  ؛ ألنتحقيق هذه الفريضةقرب لاألهي و  ،قرب لتحقيق املطالب املشروعةوالنهي عن املنكر، وهي األ فمر ابملعرو األ

 19قوى من أتثري الفرد. أاجلماعة 

 النبوية أدلتهم من السنة -ب

ومن هذه  ا الشرتاكها يف وجهة االستدالل،بعضه سيعرض الباحثو  ،لنبويةحاديث املة من األاستدل هذا الفريق جب

 دلة:األ

فليغريه  : "من رأى منكم منكرا  -صلى هللا عليه وسلم-ل اق، قال: -رضي هللا عنه -عن أيب سعيد اخلدري  -1

 20.فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان" ،فإن مل يستطع فبلسانه ،بيده

دود هللا ى حئم علا"مثل الق :الق - صلى هللا عليه وسلم - ، عن النيب- عنهماهللا رضي -النعمان بن بشريعن  -2

أسفلها، فكان الذين يف أسفلها  مبعضهم أعالها وبعضه ى سفينة، فأصابل، كمثل قوم استهموا عاهيوالواقع ف

يرتكوهم وما ومل نؤذ من فوقنا، فإن ق ا وقهم، فقالوا: لو أان خرقنا يف نصيبنا خر ف ء مروا على منامن امل اإذا استقو 

 21."م جنوا، وجنوا مجيع ايها هلكوا مجيع ا، وِإن أخذوا على أيدو أراد

نكار املنكر وتغريه بشىت الوسائل حسب االستطاعة، إحاديث نبوية عديدة تبني وجوب لقد زخرت السنة النبوية أب

 22حاديث.ء من هذه األلسابقان جز مر ابملعروف، واحلديثان اق هذا املطلب من تغري املنكر واألواملظاهرات وسيلة لتحقي

                                                                                                                                                                                                 
 .79و78: 5القرآن الكرمي، سورة املائدة،  18
 م.2014. القرضاوي، 63م، ص2011الشحوذ،  19
 .50: ص1، ج186.ت(، كتاب اإلميان، ابب بيان كون النهِى عن املنكر من اإلميان، حديث رقم: أخرجه مسلم، )د 20
 .182: ص3، ج2493م، كتاب الشركة، ابب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه، حديث رقم: 1987أخرجه البخاري،  21
 .62م، ص2011الشحوذ،  22
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فجاء عمر إىل رسول  ؛"ماء هللاإ: "ال تضربوا -صلى هللا عليه وسلم–قال رسوُل هللا ، قال: عن إايس بن عبد هللا -3

 -هللا فأطاف آبل رسول على أزواجهن، فرخص يف ضرذهن، رن النساء ن: ذفقال ،-عليه وسلم  ى هللاصل -هللا 

اف آبل د ط: "لق-صلى هللا عليه وسلم  -، فقال النيبيشكون أزواجهننساٌء كثري  -ى هللا عليه وسلم صل

 23.م"زواجهن، ليس أولئك خبياركأ حممد نساٌء كثري يشكون

خرجن مجاعات يف ليلة واحدة  -صلى هللا عليه وسلم-لقد بني هذا احلديث الشريف أن النساء يف عهد النيب 

ن جاز ذلك يف العهد النبوي الشريف، فما املانع إالسلمية يف زماننا، ف ابملظاهرةشبه أهي زواجهن، فأيشكني 

  24هر السلمي.امن قيامها يف زماننا؟ فدل ذلك على جواز التظ

 ،ما يدل على قيامهم بتحرك يشبه املظاهرات يف زماننا -رضي هللا عنه -سالم عمر بن اخلطابإن يف قصة إ -4

ل: ا، ق-رضي هللا عنه -ابن عباس: عن يتاختصرها ابآل -رضي هللا عنه -ن عباسوهي قصة طويله ذكرها اب

إن متنا وإن  : "ألي شيء مسيت الفاروق؟...فقلت: اي رسول هللا، ألسنا على احلق- عنهرضي هللا -سألت عمر

ختفاء؟ : ففيم االقال: فقلت"، تمنفسي بيده، إنكم على احلق، إن متم وإن حييقال: "بلى، والذي  ،حيينا؟

محزة يف أحدمها، وأان يف اآلخر، له كديد ككديد الطحني،  ،فأخرجناه يف صفني ،والذي بعثك ابحلق لتخرجن

 -قريش وإىل محزة، فأصابتهم كآبة مل يصبهم مثلها، فسماين رسول هللا ىت دخلنا املسجد. قال: فنظرت إيلح

 25.قيومئذ الفارو  -صلى هللا عليه وسلم

                                                           
حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، دار  1م، سنن أيب داوود، ط.0092أخرجه أبو داوود، سليمان بن األشعث السجيستاين،  23

. وأخرجه النسائي، أمحد بن شعيب أبو عبد 479: ص3، ج2146الرسالة العاملية، كتاب النكاح، ابب يف ضرب النساء، حديث رقم:
الكتب العلمية،كتاب عشرة النساء، ، بريوت: دار 1م، سنن النسائي الكربى، حتقيق: عبد الغفار سليمان البنداري  ط.1991الرمحن، 

 . قال األرنؤوط: حديث صحيح.371: ص5، ج9167ابب ضرب الرجل زوجته، حديث رقم: 
، مقال منشور على موقع التأصيل للدراسات نظرات شرعية يف وسائل التعبري العصرية، م2011سعود بن عبدهللا،  الفنسيان، 24

 .http://taseel.comم. رابط املوقع: 2011\3\1والبحوث، اتريخ النشر: 
 األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين، 1974م، حلية األولياء وطبقات 25

.40: ص1، مصر: دار السعادة، جصفياءاأل   

http://taseel.com/
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ىل املسجد احلرام إ بصفني، ودخوهلم -صلى هللا عليه وسلم -ذا احلديث الشريف على خروج النيبلقد دل ه

 26ظهار للقوة، وهذا دليل على جواز التظاهر.إيعد مظاهرة و 

 أدلتهم من املعقول -ت

نعها، مي أيت نصابحة ومل ابحة حىت أييت دليل خاص ابملنع، واملظاهرات ضمن دائرة اإلشياء اإلصل يف األاأل -1

صحاب أاملطالبة بنص على كل أمر من أمور العادات، فكيفي أنه ال يوجد دليل مينع ذلك، ويعترب  أومن اخلط

 27قوى احلجج على املانعني، وبعضهم اكتفى ذهذا الدليل.أهذا القول هذا الدليل من 

فاملظاهرات وسيلة لتحقيق مقاصد عظيمة، والوسيلة املؤدية لتحقيق هذا املقصد  ؛دللوسائل أحكام املقاص -2

ن كان مقصد التظاهر كاملطالبة إبطالق سراح املعتقلني بغري هتمة حقيقية، أو إبيقاف إ، فمطلوبة شرعا  

قيق مطالب احملاكمات العسكرية للمدنيني، أو إبلغاء حالة الطوارئ اليت تعطي للحكام سلطات مطلقة، أو لتح

األهداف اليت ال شك يف شرعيتها، عامة للناس مثل: توفري اخلبز أو الزيت أو السكر أو...، أو غري ذلك من 

وهي وسيلة للتضامن مع املسلمني، وفيها إظهاٌر للحق، ورفٌض  ،فمثل هذه املظاهرات ال شك يف جوازها

 28للظلم، وشحٌذ للهمم.

مور أفهذه  ؛اثرة الفنتوسبيل إل ،تآلتخريب وتدمري املمتلكات واملنش ن املظاهرات السلمية وسيلةالقول أبو   -3

 29ميكن منعها من خالل اشرتاط شروط معينة تكون كفيلة مبنع مثل هذه السلبيات. عارضة

 الرتجيح وأدلة املسألة يف  الدراسة ورأي املناقشة .3

دلته ال تقوى على معارضة أوأن  ول مرجوح،القول األن أى ير و  الثاين القائل جبواز التظاهر السلمي، رأيال يرجح الباحث

 أدلة اجمليزين.
                                                           

 .368م، ص2009النعيمي،  26
 م.2014. القرضاوي، 370م، ص2009. النعيمي، 55ص -50م، ص2011الشحود،  27
 م.2014. القرضاوي، 57م، ص2011الشحوذ،  28
 .59م، ص2011الشحوذ،  29
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 .دلة الرتجيحأو  أدلة املانعني للتظاهر السلمي،مناقشة 

 فريقأدلة ال مجالإميكن كما تتضمن أدلة ما رجحته الباحث، و   فيما يلي مناقشة ألدلة الفريق املانع للتظاهر السلمي،

 : ساسيتنيأ بنقطتني انعامل

 مران ابجتناب الفنت. أو  ،ة ومفسدةاملظاهرات فتنن أ -1

 .ةفهي بدعة منكر  ؛ت يف العهد النبويال نص يدل على وجود املظاهرا -2

من السكوت عليها،  شد فتنة  أابلسكوت عن الظلم أو هضم احلقوق جاب عليها أبن الفتنة احلاصلة وىل فيُ ألما النقطة اأف

ت ال عمَّ إاملطالبة ابحلقوق و ضمين له، فيجب الوقوف يف وجه الظاملني و ع فالظلم ظلمات، والساكت عن الظلم مشره 

عظم من مفسدة املطالبة فيه وما قد يرافقها من أدة املتحصلة من السكوت عن الظلم الفتنة على اجلميع، واملفس

عن أيب سعيد ئر،  فعظم اجلهاد هي كلمة حق عند سلطان جاأن أ -صلى هللا عليه وسلم  -يبقد نص النخمالفات، ول

 30."ند سلطان جائرع ضل اجلهاد كلمة عدلفأ: "لمس عليه و ، قال: قال رسول هللا صلى هللاياخلدر 

 

الفرد مهما عمل جملاذهة الظلم يبقى أتثريه حمدود، ومثرة جهدة بسيطة، و  ن القول حبرمة التظاهر السلمي تكريس للظلم،إ

فصوهتا مسموع  ؛قدر على حتقيق املطالبعة هي األكون اجلما  أتثريا ؛وجماذهة الظلم من خالل مجاعة تكون أجنع وأكرب 

 ومؤثر.

ن إ: "منا هي حاصلة يف العبادات، يقول ابن تيميةإأبن البدعة ال تكون يف العادات  جاب عليهاما النقطة الثانية فيُ أو 

قراء تون إليها يف دنياهم، فباسنهم، وعادات حيتاجيعبادات يصلح ذها د :ألفعال نوعاناات العباد من األقوال و فتصر 

                                                           
، دار 1اجه، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، ط.م، سنن ابن م2009أخرجه ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،  30

م، كتاب 2009. وأخرجه أبو داود، 144: ص5، ج4011الرسالة العاملية، ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، حديث رقم: 
مع . وأخرجه  الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى، )د.ت(، اجلا400: ص6، ج4344املالحم، ابب األمر والنهي، حديث رقم: 

الصحيح سنن الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، كتاب الفنت، ابب ما جاء يف األمر 
 ، قال األلباين: حديث صحيح.471: ص4، ج2174ابملعروف والنهي عن املنكر، حديث رقم: 
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 هداالعادات فهي ما اعت اوأم، إال ابلشرع اذه حبها ال يثبت األمرأ أوجبها هللا أو لم أن العبادات اليتعأصول الشريعة ن

لك ألن ذو  ، سبحانه وتعاىلهللا حيظر منه إال ما حظره ل فيه عدم احلظر، فالصالناس يف دنياهم مما حيتاجون إليه، واأل

 31.عبادة" ذها، فما مل يثبت أنه مأمور به كيف حيكم عليه أبنه ا  مر والنهي مها شرع هللا، والعبادة ال بد أن يكون مأمور األ

 نكار املنكر.إلجبوازها طاملا هي طريق ذن إفالقول وال يوجد نص مينعها،  ،مور العادات ال العباداتأفاملظاهرات من 

ابحة تى دليل ُيرجها من اإلأذا إال إابحة شياء اإلصل يف األن األأيكمن يف  ترجيحهيف  قوىالدليل األ يرى الباحث أن

صل أفتبقى على  ؛فال دليل مينعها ،السلمية هذه القاعدة تنطبق على حكم املظاهراتو  ف عليه،يقوهذا ما مل  للحرمة،

وهذه  يف وقوع املفاسد املرافقة للتظاهر،دلة ال يعدوا كونه اجتهاد قائم على املظنة أوما ساقه املانعون من  ابحة،اإل

ن ال داعي أ كما يرى الباحثضبطها من خالل تشريعات معينة،   صلية يف التظاهر ميكنأمور عارضة ال أاملفاسد 

حداث يؤكد وجود أن ما ساقه املانعون من أقرار مع اإل حداث تدعم هذا احلكم،ألبحث يف العهد النبوي الشريف عن ل

ي للتكلف يف البحث عن مثل للمظاهرات يف العهد النبوي تشبه ما عليه املظاهرات املعاصرة، ولكن ال داعحالة جينية 

 نطبق عليها.تابحة شياء اإلصل يف األقاعدة األنص عليها، و مور العادات اليت مل يُ أكون املسالة من   ؛حداثهذه األ

 الدينية األقليات قبل من السلمي التظاهر حكم  .4

حبرية  همقليات ممارسة هذا احلق، وقد عرب عنه بعضجازوا لألأسالميني املعاصرين اإل واملفكرينغلب العلماء إن أ .5

قليات، وهذا لأل مينعوهاللمسلمني أن  تظاهرن من منعوا وحرموا فكرة الأومن البديهي  32بداء الرأي والتجمع،إ

 وىل.من ابب األ

                                                           
القواعد ه، 1422لسالم بن عبد هللا بن أيب القاسم احلراين ، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد ا 31

 .163، حتقيق: أمحد بن حممد اخلليل، السعودية: دار ابن اجلوزي، ص1ط. ،النورانية الفقهية
. الدكتور 57وص 48م، ص2001ومن القائلني جبواز التظاهر لألقليات الدينية مجاعة اإلخوان املسلمني، انظر: الواعي،  32
. وأبو 352م، ص2000.  والدكتور حممد رحيل غرايبه، انظر: غرايبه، 365م، ص2009ي، انظر: النعيمي، ملدين حممد النعيصالح ا

 -122م، ص1990, والدكتور أمحد شوقي الفنجري، انظر: الفنجري، 28ص -26م، ص 1978األعلى املودودي، انظر: املودودي، 
 .123ص
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من منعهم هذا  جيدمل  هنإف الباحث حهم هذا احلق، ومن خالل اطالعقليات وحقوقها قد منغلب من كتب عن األأن إ

يف مل يتطرق حلقهم ابلتظاهر وتناول قليات فكثري ممن كتب عن األ ؛مجاع الفقهينه من قبيل اإلأوال يعين هذا  احلق،

 .خرىأ ا  مور دراسته أ

حق  هواعترب  دلة،ببيان احلكم دون التفصيل يف األة سالميقليات الدينية يف البالد اإلاكتفى من قال جبواز التظاهر لأللقد 

واعدها سالمية وق"ليس يف نصوص الشريعة اإلوال يوجد نصوص شرعية متنعهم من ذلك، يقول عبد الكرمي زيدان:  ،هلم

يف  رية االجتماعبداء آرائهم فيما ُيص شؤوهنم...، وهلم حإذن إفلهم  بداء الرأي واالجتماع،إما مينع الذميني من حرية 

ن العلماء املعاصرين من له رأي بل وجند م 33ذ ليس هناك ما مينع متتعهم ذهذه احلرية"،إ ؛سالميحدود القانون اإل

يكون لغري على املودودي: "سبو األأيقول  قليات جييز هلم حق التظاهر واالجتماع،يف قضية األ -ما نوعا   -شددتم

والكتابة والرأي والتفكري واالجتماع واالحتفال ما هو للمسلمني سواء سالمية من حرية اخلطابة املسلمني يف الدولة اإل

بسواء، وسيكون عليهم من القيود وااللتزامات يف هذا الباب ما على املسلمني أنفسهم، فيجوز هلم أن ينتقدوا احلكومة 

 34.للمسلمني لنقد مذهبهم"سالمي مثل ما هلم من احلق يف انتقاد الدين اإل عماهلا حبرية ضمن حدود القانون، ويكونأو 

 

 الرتجيح وأدلة املسألة يف الدراسة ورأي املناقشة   .6

قانون املنظم عدم خمالفة ال ؛إلسالمية حق التظاهر السلمي بشرطا ةمنح األقليات الدينية يف الدول يرى الباحث جبواز

 ي مظاهر غري سلمية.أوخلو املظاهرات من  ،لالحتجاجات السلمية

 يت:ابآل رتجيحدلة هذا الأوتكمن  ق مع روح الشرع ومقاصده،ن هذا القول يتفإ

                                                           
، بغداد: مكتبة القدس، وبريوت: مؤسسة الرسالة، ذميني واملستأمنني يف دار اإلسالمأحكام الم، 1982زيدان، عبد الكرمي،  33

 .101ص
، جده: الدار السعودية للنشر والتوزيع، نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون الدستوريم، 1985املودودي، أبو األعلى،  34

 .299ص
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و أو تعرتض على قرارات أهلا،  قا  مور تراها حيها واملطالبة أبأبداء ر إقليات من يوجد نص شرعي مينع األ ال -1

ومل يرد نص  ،قليات الدينةحة حبق املسلمني فهو كذلك حبق األابمر كما هو على اإلهتميش معني حبقها، فاأل

 مينعه.

 ؛ذا وصفهمال ما تعلق ابلعقائد، فما دام هإم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم سالم مواطنني هللقد اعتربهم اإل -2

 و مجاعي مكفول جلميع املواطنني وال ميكن مصادرته.أبداء الرأي سواء فردي إفحق 

سالم على هذه احلرية، فمن حق اإلومكفول أبحكام الشرع وال حيجر ن حرية الرأي والتعبري أمر مصون إ -3

 مور اليت ختص معيشتهم واحواهلم.يها يف األأبداء ر إعمال هذا احلق و االقليات إ

 سالم غري املسلم حرية االعتقاد والدفاع عن معتقده وطرحه على الناس، يقول صاحب الضالل:عطى اإلألقد  -4

وصف إنسان، فالذي يسلب إنساان  حرية "إن حرية االعتقاد هي أول حقوق اإلنسان اليت يثبت له ذها 

وإال  ؛ومع حرية االعتقاد حرية الدعوة للعقيدة، واألمن من األذى والفتنة ،االعتقاد، إمنا يسلبه إنسانيته ابتداء  

   35.فهي حرية ابالسم ال مدلول هلا يف واقع احلياة"

 ،مررشدان لكيفية التعامل مع هذا األأ ،م الديينقيدة والدفاع عن معتقدهحرية الع غري املسلمنيسالم لاتح اإلأن أبعد 

}ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربِهَك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي  ، يقول تعاىل:حسنأأمران مبجادلتهم ابليت هي  فقد

طأ فى ببيان ختواك ،ومل مينعهم من طرح معتقدهم 36َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن  َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلهِ 

عبري مبعتقدات  مر خطري وهو التأمر كذلك يف ن كان األإف ،حسنأابليت هي  لإلسالممعتقدهم ومناقشتهم ودعوهتم 

 .؟يةسالم من يطالب أبمور مطالبية معيشية ختص ظروف حياته اليومفهل مينع اإل ،كفرية

والقول مبنحهم حق التظاهر السلمي  ،سالميمن واالستقرار يف اجملتمع اإلسالمية األمقاصد الشريعة اإلن من إ -5

لشعورهم ابلدونية  سيكون سببا   ؛ن منعهم من هذا احلق ومصادرته منهمإذ إدعاة لتحقيق هذا املقصد التبعي، م

                                                           
 .291: ص1، بريوت، القاهرة: دار الشروق، جالقرآنيف ظالل ، ه 1412سيد قطب، إبراهيم حسني الشاريب، 35
 .125: 16القرآن الكرمي، سورة النحل،  36
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هم من ن منعإذ إمطالبهم، وهذا مسار طبيعي حقيق تد عندهم توجه حنو العمل العنفي لمما يول ؛وهضم احلقوق

 ال طريق العنف.إلديهم فلم يبق  ، نكون قد أغلقنا الطريق أمامهم،ريقة صحية سلميةرأيهم ومطالبهم بط ءبداإ

من البالد الغربية تتيح للجميع التظاهر السلمي دون مضايقات، فكم كثري من ف ،إن لنا يف واقعنا املعاصر دليل على ذلك

 ن مل يتم حتقيق مطالبها.إحىت و  ،ان ما تنتهي هذه التظاهراتسرعوإن وقعت  ؟حاالت شغب حصلت

هنا أو السلبيات، و أمن املظامل  ستخلون قامت إسالم وُيطئ من يظن أن دولة اإل ،معصومنيخريا فان البشر غري أ

هذه الدولة، عندها السبيل لرفع هذه ي مكون من مكوانت أعلى ن الغَب قد يقع إ .والغَب أستكون معصومة عن اخلط

مد ن مل تكن كذلك فستخإو  ن كانت املطالب على حق،إظاهرات السلمية، فرتفع املظلمة املظلمة طرق عديدة منها امل

 هنا انبعة من أقلية عددية.أ خصوصا   ،سالميري على احلياة العامة للمجتمع اإلثولن يكون هلا أت ،مع مرور الوقت

 اخلالصة  .7

 التظاهر السلمي أمر انقشه العلماء املعاصرين وتراوحت أقواهلم بني مانع وجميز. :أولا 

 املنظم القانون خمالفة عدم جيوز التظاهر السلمي جلميع املواطنني بغض النظر عن معتقدهم الديين ضمن شرطني: اثنياا:

 .سلمية غري مظاهر أي من املظاهرات وخلو السلمية، لالحتجاجات

 

 وجد نص شرعي يفيد منع وحرمة التظاهر السلمي بل إن األمر على اإلابحة.ال ي اثلثاا:

متتع األقليات حبقهم يف التظاهر السلمي حيقق بعضا من مقاصد الشريعة اإلسالمية املتمثلة ابألمن واالستقرار  رابعاا:

 لتقويض هذا املقصد. سبيلاجملتمعي وحرماهنم من هذا التظاهر 

 

 املصادر واملراجع
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