
 المظاهرات
 مصالحها مفاسدها وأقوال العلماء فيها الشرعي حكمها

                                                                                            

 كتبه
 أحمد بن ناصر بن هالبي الجعيدي بن فهد

 المري                     

 القحطاني

  

  

  

  

  

  

 
  

 ما  هلا جاهلل نفسًا َإال وسعها  يكلف ال
  اكتسبتكسبت وعليها ما 

This file was downloaded from QuranicThought.com



        توياتاحمل 
  

        العنوان

  ..............................................................................0    

 اآليـــة

 ............................................................................. 1 

 المحتويات

....................................................................................2 

المقدمة

 ....................................................................................

 3 

( التظاهرات)حقيقة المظاهرات أو  األول الفصل

 .......................................... 6 

:( تهمرات وأدل)مذهب المجوزين للمظاه الثاني الفصل

.........................................10 

)مذهب المانعين للمظاهرات وأدلتهم:(  الثالث الفصل

........................................16 

)مناقشة دليل المانعين:(  الرابع الفصل

........................................................18 

( إسالميين)المظاهرات التي قامت وكان قياداتها  سالخام الفصل

...............................21 

( اتالمظاهر حكم)فتاوى العلماء في  السادس الفصل

........................................24 

This file was downloaded from QuranicThought.com



( المسألة)بيان الراجح في هذه  السابع الفصل

................................................29 

 الخاتمة

.....................................................................................31 

 المراجع

...................................................................................32 

  

  

  

 املقدمة
الصددالو والسددالى  لدد  ، و مبددينكتابددب بلسددان  ربددي  أندد ل الددذ   الحمددده

، ومددن  ال دداهرينالمبعددور محمددب للعددالمين و لدد  الددب وأبددحابب ال يبددين 

 بعدتبعهم واقتف  أثامهم بإحسان إل  يوى الدين . أما 

المساالمون  نااال والتااي  وتطااوتاتيشااهدا العااالي اليااوح ماان أحاادا   مااا إن

علاان نصاايا ابسااد منهااا   فكاا  المصااا ا  وتحصاالواالنصاايا ابكباار   

وساافد  ماااء إنمااا  ا   وقتاا حلااع علاان العااالي ماان هلااي وا ااطها   التااي

يمار  ياوحمراتتها المسلمون ففلسطين لي تزل تركن تحع االحتالل وك  

تزيد من معاناا  عاعبها الصاابر وعارا  الياوح وماا يتعار  لاه مان هلاي 

لكرامة الشعا العراقي في مراكز التفتاي  المنتشار  فاي  وإ اللاحتالل 

المسااالمين وال تحماااه فالشاااعو   لحرمااااتمراعاااا  كااا  الطرقاااات باااال 

خياات للتغيار إال أن  أيلاديها  لاي علن أمرها والتاي   المغلو المسلمة  

 إالتخرج وتعبر عن موقفها وتضامنها فقد يأسع من حكامهاا فلاي يجادوا 

بفعااا  بهااا ا  واساااتنكاتهيأن يخرجاااوا ويعباااروا عااان وتا هاااي وماااواقفهي  

اإليمان  أ عفلي تستطع فبلساند وه ا  المظاهرات وخ ين بقاعد  ) فإن
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(. فه ا تسالة صغير  عن حكي المظااهرات المساموم منهاا والمحظاوت 

في  لد  وقاد وجادت صاعوبة فاي عادح وجاو  أي تساالة  العلماءوأقوال 

المتعلقاة بها ا المو اوأ فأساتعنع  المراجاعكتبع في المظاهرات وقلع 

مان  لاد تحقيا   هادفي باهلل وحاولع أن اجمع ك  ما قدتت جمعه وكاان

الصوا  وترجيح الراجح وإههات الح  في ها ا المو اوأ واساتخدمع 

ا فخارج البحاف فاي أو اح صاوت  وأعما  معنان  سهالا أسلو   ووا حا

ا  و ليالا للطالا وقد قسامع البحاف  للداتسوأقوى استدالل فصات مرجعا

 :كالتاليإلن عد  مباحف 

  ( اتالتظاهر)حقيقة المظاهرات أو  ابول الفص 

 )م ها المجوزين للمظاهرات وأ لتهي(  الثاني الفص 

 )م ها المانعين للمظاهرات وأ لتهي( الثالف الفص 

 )مناقشة  لي  المانعين(  الرابع الفص 

 )المظاهرات التي قامع وكان قيا اتها إسالميين(  الخام  الفص 

 )فتاوى العلماء في حكي المظاهرات(  السا س الفص 

 )بيان الراجح في ه ا المسألة(  السابع الفص 

 األول املبحث
 التظاهراتأو  المظاهرات حقيقة

 المظاهرات تعريف:  أولا 

 المظاهرو في اللغة: تعريف( أ
هاات   بهو التَّظاُهُر التعاون و اْستَْظَهَر  المعاونة   الُمَظاَهر ُ  استعان باه و الظِّه

 بالكسر  د البطانة ولها عد  معان منها:
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بااَتز يَاْوَح  أَناهوفـي حديف علـي  علاـيه الساالح:  الـمعاونة :   َظاَهر الـمُ  -1

 بَْدٍت وهاَهَر أَي نََصر وأَعان.

يُر: العَْوُن  الواحد والـجمع فـي  لد سواء  وإهنما  -2 يار  لـيو الظَّهه يجمع َههه

نف  ُُ يالا وفَعُوالا قد يستوي فـيهما الـم كر والاـم هللا  كماا قاال والاـجمع بَن فَعه

التنزياا  العزيااز: وكااان الكااافُر  وفااـي.  العالااـمينعااز وجاا : إهنَّااا تسااوُل ت  

ا:  يعناااـي ؛ َههياااراا علاااـن تباااه  ْنَ   ولااا لد أَفااار ؛ وفاااـيه أَيضاااا بالكاااافر الاااـجه

  ههيروالـمال كة بعد  لد 

ياارُ  و ين. وقااال الفااراء فااـي قولااه عااز وجاا : الظَّهه بعااد  لااد  والااـمال كة: الااـُمعه

ا فقال  :قال   ههير يريريد أَعوانا  ولـي يق  ُهَهراء َههه

علااـيه  اْسااتَْظَهرو َهاااَهَر علااـيه: أَعااان. و اْسااتَْظَهَرا علااـيه: اسااتعانه. و  -4

ح  حااديف وفااـيبااابَمر: اسااتعان.  وجهااه: يُْسااتَْظَهُر بُحَجاا  هللا  هللاعلااـي  كاارِّ

ْهَرتـي علـن  ْهَرتُادَ  فاالنوبنعمته علـن كتابه. وفالن هه علاـن ها ا أَي  وأَناا هه

 َعْونُدَ 

ياُع علاـيه.  -5 : َهَهااَر يقاالو َهَهارُت باه: افتاـخرت باه. و َهْهااْرُت علاـيه: قَوه

ٌر علـن فالن أَي غالا  َي علـيه. وفالن هاهه . و علاـيهفالٌن علـن فالن أَي قَوه

 وباـينَهَهْرُت علـن الرج : غلبته. وفـي الاـحديف: فََظَهار الا ين كاان باـينهي 

 .  (1)أَي َغلَبُوهي؛ علـيهي؛ْهدٌ فَقَنََع عهراا بعد الركوأ يدعو عَ  سوال ت

بن الظهااار  الظهااارالمظااااهر  مااان    (2)المعاوناااة  المظااااهر    مااان هااااهرا

 .(3)لغيرامو ع قو  الشيء في  اته واليد مو ع قو  تناوله 

___________________ 
 525ص 4( لسان العرب ى171/2ص 1الصحاح ى مختام( 1

 59ص 2ى النظروض (الريا2

 157ص 1ى ألتعريف(3

 المظاهرات في الب الح تعريف( ب
معنن المظاهر  المعاونة إ ا استنفروا وجاا علايهي النفيار وإ ا  الخطابي قال

 ولي يتخلفوا ولي يتخا لوا. أنجدوااستنجدوا 

علياااه النااااس فاااي هااا ا العصااار مااان مفهاااوح المظااااهر   تعاااات ماااا  وأماااا

 : هيمن تعريف  اإلعتصاماتوواالحتجاجات والمسيرات 

تساتنكر  المالياينلمشاعر اإلسالح في زمن الضعف خير من زمجر   إعالء 

 (1) .والر يلة الجريمة وتحات   الظلي والفسا 

 :وهيالتعريف  دو أشياء  من ونستخلص

 .لقوتهي وإههات المسلمين لمشاعر إعالء             -1 -1

 رو  ونهي علن المنكر.وأمر بالمع الظلي إنكات             -2 -2

 . إعالميةمشروعة ووسيلة  وسيلة أنها             -3 -3

This file was downloaded from QuranicThought.com



المظاهرات فاي معار  الوساا   التاي اتخا ها  يرى وبعضهي     -4 -4

 .(2)عليه وسلي إلههات اإلسالح  والدعو  إليه هللا صلنتسول هللا 

وسااانية  المظااااهرات جاااوازاقتبساااع مااان كاااالح مااان تأى  ابماااوت فهااا ا

 مشروعيتها

 : ويعرفونهافإنهي يرون بجواز المظاهرات  الشيعة اأم

علااان الصااادوت و ااار  السالسااا  علااان الظهاااوت؛ وخاااروج  اللطاااي هاااي

وابعاالح مباحاة مشاروعة با   بالمشااع الجماعات في الشواتأ والطرقات 

مان أباوا  سافينة  وباا تاجحة ومستحبة وهي وسيلة من الوسا   الحسينية 

اللهاو  والتباوا  وأمثالهاا ممااال يعاد مان النجا  و أما الضار  باالطبول واب

والطر  فال تيا أيضا في أباحتها ومشروعيتها لإلعالح واإلععات وتعظايي 

 .(3)الشعات

___________________ 
 .الشريعةمشرو ية المظاهرات إحياء للسنة وتحقيقا لمقابد  -األحمر   محمد. د     (1 (1

 .32-31الشر ية ص بدالخالق السياسة   بدالرحمن الشيخ     (2 (2

 .الحسينيةفي استحباب إقامة الشعائر  -الغ اء كاشفحسين ال  محمد الشيخ     (3 (3

  

مقب  وه ا ال ي نتوقعه من الرافضة وه ا سننهي التي سانها لهاي  الشيخ يقول

 .(1)سبأعبدهللا بن 

بعدح جوز المظااهرات والخاروج إلقاماة المسايرات بنهاا فاي  تأىمن  وأما

لاي يفعلهاا الصاحابة وال التاابعين وال  مساتحدههالغر  وأنهاا  ابص  من فع 

حتن أه  العلي الموهو  بهي  بجوزاهاالمحدهين وال أحد من الفقهاء ولي يرى 

 .(2)العصرفي ه ا 

 :بأنهاموقف سلبي اتجاهها يعرفها  اتخ  من والبعض

  متبرجات النساء خروج -1 -1

  المظاهر  أهناء موسيقية أصوات واستعمال -2 -2

غياار صااحيحة مثاا  القاادس عربيااة وسااتبقن  بشااعاتات والهتااا  -3 -3

 اريح كاافر أو  أمااحعربية )والصحيح اساالمية(ووقو  المظااهر  

 قبرا  علن الزهوت لو ع إكلي  من

تفااع صااوت أو  - للمساالمين م لااةبعباااتات فيهااا  للكفااات التوساا  -4 -4

  ابتوام  وات من 

 س كسد الطري  وتعطي  مروت النا اآلخرين هلي -5 -5

ا  ال تجوز وعتا ي سبا  استخداح -6 -6   عرعا

 بالنساء أهناء المظاهر   الرجال اختالط -7 -7
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 يضعها إعات أو  لباس بشيء من خصا صهي من بالكفات التشبه -8 -8

 أو يرتديها المتظاهرون المسلمون 

محالتهاي أو نوافا هي  كتحطايي اببريااء ممتلكاات علان االعتداء  -9 -9

 .(3) المحرمات منالعامة ونحو  لد  أو إيقا  النات في المراف 

عان المظااهرات لاي يارى بمشاروعيتها بوجاو  ها ا ابعاياء  تكليمن  فك 

يجااا ابخاا  بابساابا  والوسااا    وإنماااالتااي ليسااع ماان اإلسااالح فااي عااي 

 . (4)وغيرهاالشرعية كالنصيحة والمكاتبة 
___________________ 

 الحرمينأمض  في الخميني اإللحاد     (1 (1

 والقنوتالعلماء في التفجيرات والمظاهرات واإل تصامات  أقوال شريط     (2 (2

الشديخ إحسدان بدن محمدد بدن  موقدع(.   11469المنجد تحدت السدلال مقدم )  الشيخ جواب     (3 (3

  ايش العتيبـي أبو طامق 

شددريط أقددوال العلمدداء فددي التفجيددرات والمظدداهرات  - بدددالع ي  ال الشدديخ  الشدديخ فتددوى   (4 (4

 والقنوت. تصاماتواإل 
  

تنطب  علن المظاهرات التي تكون في  يات اإلساالح حياف ان  التعاتيف ه ا

في  يات اإلسالح ومظاهرات في  يات الكفار  مظاهراتالمظاهرات قد تكون 

 :كالتاليوأنواأ المظاهرات 

 :المظاهرات أنواع
 أو ينت  ها مسلم في ديام اإلسالى: تخرج مظاهرو   (1 (1

التي تكون في  يات اإلساالح ويقاوح بهاا المسالي  اخا   ر المظاهتلد  وهي

حياف أنهاا تكاون بتاراخيص ومصارم لهاا  منظماةحدو  الدولة قاد تكاون 

المظااهر  مان المكاان  ها اويحد  الزمن والمكان له ا المظاهر  وتنطل  

وقروت كلماتها المعاد   خطاباتها إللقاء  المخصصالمحد  لها إلن المكان 

ا  ا عك  منظي ونا تاا ما يخرج عن الحدو  المرساومة لاه والشك  ه  مسبقا

عفوية أي من غير تنظيي ومن غير إعدا  مجر   تكونوالبعض ابخر قد 

كثياراا ماا يصاحا أعماال  وها اانفعال جمااهيري وخاروجهي وتظااهرهي 

عااغا وتخريااا وقااد تكااون هنااال مظاااهرات لإلنقااال  والخااروج علاان 

خرج في الصبام لتقلاا نظااح الحكاي حيف تحال المُامرات ليالا وت الحكي

. 
 كافر محتل في أمض اسالى: ضد مظاهرو   (2 (2

فاي ات  فلساطين حياف ان كثيار مان المظااهرات التاي  نشاهداما  وه ا

االنتفا اات الشاعبية وحتان ولاو  قيااحخرجع كان لهاا سابا ت يساي فاي 

 .المحت صاحا ه ا أعمال عنف  د 
 يام الكفر.ينت  ها مسلم في د احتجاج مظاهرو   (3 (3
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تعتبر من العم  السياسي الديمقراطي للشعو  ويعتبار  المظاهرات وه ا

المدنياة عنادهي والديمقراطياة فهاو  والمُسساتمن مقومات  ولة القانون 

بقوانين تحد ا وتقاوح  الغربيةمنتشر ومسموم بشك  واسع في ه ا الدول 

 بتنظيي عكله وهيأته.
 صراني ( في ديام اإلسالى:كافر أو ذمي )ن ينت  ها مظاهرو   (4 (4

اإلسااالح الاا مي خاصااة والمعاهااد حقااو  علاان المساالمين فقااد  أعطاان لقااد

اعتااداء أو مضااايقة للاا مي وقااد أعطاان  أيجاااءت ابحا يااف التااي تحاارح 

يساأل فقاال لهاا ماا  تواعمر أموال من بيع أموال المسلمين لا مي عنادما 

 عاابيبتدأكلنااا  ألجااأل إلاان هاا ا قااال الكباار والفقاار قااال عماار مااا أنصاافنال

 .(1)ونتركد عند الهرح
مسددلم تتجددب نحددو مصددالح دولددة كددافرو  لدد  امض  ينت  هددا مظدداهرو   (5 (5

 . مسمياإلسالى لها تصريح 

خرجددت  ددن خددط سدديرها وأبددابها  ولكددن،  بهددامصددرح  مظدداهرو    (6 (6

 الفوض  والغوغاء.

 بها )جمعية بيادين وسائقين(. مصرحبها جما ة  تقوى مظاهرو    (7 (7

ا )كح ب محظوم أو موقف  محظوموبها جما ة  تقوى مظاهرو    (8 (8 قانونا

 مثالا(.

ا، ومظداهرو هددفها التغييدر  مشدرو ةبحقدوق  ت الدب مظاهرو    (9 (9 قانوندا

 السياسي.

___________________ 
 في القتصاد السالمي د/ ببحي الكبيسي مباحث( 1

  
  

 الثاني املبحث
للمظاهرات  المجوزين مذهب

 وأدلتهم:
  

المجوزين للمظاهرات إنها جا ز  وسنة مشروعة سنها الرساول  هُالء يرى

 : اآلتيةب لد باب لة  واستدلواصلن هللا عليه وسلي 

 :األول الدليل
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 ت ي هللا عنهما وفيه:  عباس ابن

: ]بلان  والا ي قال: يا تسول هللا ألسنا علن الح  إن متنا وإن حيينا؟ فقلع) 

فقلع ففيي االختفاء؟ وال ي  قالإن متي وإن حييتي[ نفسي بيدا إنكي علن الح  

وأنااا فااي  أحاادهما بعثااد بااالح  لتخاارجن  فأخرجناااا فااي صاافين: حمااز  فااي 

اآلخر  له كديد ككديد الطحين حتن  خلنا المساجد  قاال فنظارت إلاي قاري  

حمااز  فأصاابتهي ك بااة لاي يصاابهي مثلهاا  فسااماني تساول هللا صاالن هللا  وإلان

 .(1)الفاتو . وفر  هللا به بين الح  والباط   يومئ عليه وسلي 

بن عثمان بن أبي عيبة فاي تاتيخاه بساند فياه إساح  ابان أباي  محمد وأخرج

عمر عن إسالمه ف كر قصته بطولها وفيها أنه  سألفرو  عن ابن عباس أنه 

وبااين حمااز  وأصااحابه الاا ين  بينااهخاارج وتسااول هللا صاالن هللا عليااه وساالي 

ك باة مثلهاا   تصابهيابتقي فعلمع قري  أناه امتناع فلاي  كانوا اختفوا في  ات

 .(2)الفاتو قال فسماني تسول هللا صلن هللا عليه وسلي يومئ  

جعفر بن أبي عيبة نحوا في تاتيخه من حديف ابان عبااس  وفاي  أبو وتوى

صفين: أنا فاي أحادهما   في فخرجناففيي االختفاء؟  هللاوخرا "فقلع يا تسول 

 .(3)مثلها  فنظرت قري  إلينا فأصابتهي ك بة لي يصبهي في اآلخر وحمز 

 :الستدلل وجب
هللا عليه وسالي خارج بالصاحابة فاي مظااهر  إلههاات قاو   صلن الرسول أن

 الصحابة علن  لد. إلحامالمسلمين وكثر  عد هي بعد 

___________________ 
 (.1/40 األولياء حلية     (1 (1

 (.2/512 اإلبابة     (2 (2

  (.7/59 البام  فتح     (3 (3

  

 :الثاني الدليل
إلاان تسااول هللا صاالن هللا عليااه وساالي يشااكو جاااتا فقااال اطاارم  تجاا  جاااء

إلان  فجاء  الناس يمرون عليه ويلعنونه فجع متاعد علن الطري  فطرحه  

وماا  :عليه وسلي فقال يا تسول هللا ما لقيع من النااس  فقاال  هللاالنبي صلن 

أعاو   الإناي  :لقاد لعناد هللا قبا  النااس قاال  :قاال  لعنونيي قال ؟لقيع منهي 

فجاااء الاا ي عااكاا إلاان النبااي صاالن هللا عليااه وساالي فقااال اتفااع متاعااد فقااد 

 .(1)كفيع

فقاال  , هالهاامارتين أو  فأتااا ,يشكو جااتا فقاال لاه ا هاا فاصابر  تج  جاء

سااألونه فجعاا  الناااس يماارون وي ا هااا فاااطرم متاعااد فااي الطرياا  ففعاا  

وبعضاهي يادعو علياه  خبر جاتا فجعلوا يلعنونه فع  هللا به وفعا   ويخبرهي

 .(2)فقال اتجع فإند لن ترى مني عيئا تكرهه جاتافجاء إليه 
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 :الستدلل وجب
 إلن الطري . الرج  خروج

 : الثالث الدليل
ابن الحبا  الجمحي قاال سامعع ابان عا شاة عان أبياه قاال  الفض ابن  وعن

 عليه وسلي المدينة والنساء والوال د يقولون        هللاتسول هللا صلن لما قدح 

 .(3) اأ هللالشكر علينا ما  عا  وجاالو اأ      هنيات من  علينا البدت طلع

 :الستدلل وجب
  وابوال  في مجيء النبي صلن هللا عليه وسلي. النساء خروج

 :الرابع الدليل
نااه أناه لماا هااي باالهجر  تقلاد ساايفه و أبااي طالاا ت اي هللا ع بانعلاي  توى

ا  في انتضن تنكا قوسه و )و فياه أناه قاال: ))مان أتا  أن يثكا   –يدا أساهما

 فليلقني وتاء ه ا  زوجته  ترم  أوأمه  أو يوتي ولدا  

___________________ 
 بإسناد حسن. الب ام مواه   (1) (1)

 .مسلمحاكم وبححب  ل  شرط داود واللفظ لب وابن حبان في بحيحب وال أبو مواه   (2) (2)

 . الشيخين( وقال  ل  شرط 1/480النظرو ) الرياض    (3) (3)
  

أتعادهي هاي  ماا علمهي : فما اتبعه إال قوح من المستضعفينعلي(( قال الوا ي

 .(1)مضن لوجهه
  

 :الستدلل وجب
 ت ي هللا عنه العلنية. عمر هجر 

 :الخامس الدليل
قا مين  تلقوهي بـ )الجر (  فجع  الناس أه  المدينة بجي  مُتة  سمع فلما

و يقولاون: ياا فارات )أ( أفارتتي مان سابي  هللا؟أ  الترا  وجوههي فييحثون 

و سلي: ليسوا بفرات  و لكنهي كارات إن عااء  عليه هللا صلنفيقول تسول هللا 

 .(2)هللا

 :الستدلل وجب
فارات  يااات فار ياا مُتة لما تجاع للمديناة :  أ لجي قينوالمراه الصغات قول

 مع  ربهي بالحصن .

 :السادس الدليل
 .(3) [ت ي هللا عنه: ]أوطيء الخي  أت  البلقاء بسامة قال

 :الستدلل وجب
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الرسول يرس  البعو  والسرايا ومن أهدافها ابساسية )عار   كان وك لد

 (.القو 

 :السابع الدليل
ا   اإلباحة  وما وسيلة لها أحكاح الوسا    وابص  في الوس المظاهرات أن

ماان مخالفااة فالوسااا   لهااا أحكاااح المقاصااد  فمااا الاا ي  مباحااةيتلااب  بوساايلة 

إههات الح   وتفاض الظلاي  وعاح  هماي  إاليقصدا المسلمون به ا الوسيلة 

 كما  فعله الناس وألسنتهي وأقالمهي وأيديهي بما يملكون 

___________________ 
 (.58/ 4 الغابة أسد     (1 (1

 (.5/33) النبوية السيرو( 2/152) ال بر  اميخت     (2 (2

 .32-31ص الشر ية السياسة     (3 (3

 . (1)صناعة وحد  في الموقف وتأي لألمة  ه افي  إن

 :الثامن الدليل
مصلحة عاماة  والمظاهرات   عامةمصلحة خاصة وليسع  ابعياءه ا  بن

 قياس للعاح علن الخاص. وال

 :التاسع الدليل
را بيدا ومن لي يستطع فبلسانه ومن لي يستطع فبقلبه و لاد   فلينك بنوتأى  من

 .(2)اإليمان أ عف

 :العاشر الدليل
 .(3)وأعر  عن المشركين ( تُمر بما)اصدأ   الرسول قول

  شر: الحاد  الدليل
 .(4))في عزل اإلماح الكافر( وخروج علن اإلماح الضالي حديف

  شر: الثاني الدليل
دما  عاااء إلاان هللا فكااان يخاارج إلاان قومااة  عااو  مثاا  نااوم عناا ابنبياااء سااير

 .(5)ونهاتاا وه ا في سبي   عو  الح  ليالا ويطر  أبوا  بيوتكي 

  شر: الثالث الدليل
ا  أخال انصر ا أو مظلوما  .(6) الما

__________________ 
 .األحمر د. محمد  -إحياء للسنة وتحقيقا لمقابد الشريعة المظاهرات شرو ية     (1 (1

 (.4/469)مواه الترمذ       (2 (2

 (.5/361 بدالرازق مصنف     (3 (3

 (.10/134المغني     (4 (4

 (.4/200القرطبي تفسير     (5 (5

 (.2/362البخام      (6 (6

  شر: الرابع الدليل
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 .(1)المدينة إلن خروجهي

  شر: الخامس الدليل
ا معه العز خروج  .(2)بن عبدالسالح من مصر فخرجع مصر جميعا

 : شر السادس الدليل
ماان  خااول مكااة عناادما خاارج إلاان الطااا ف ومااع  لااد  الرسااول الكفااات منااع

 .(3)معه ووقفاستجات بالمطعي بن عدي وناصرا 

  شر: السابع الدليل
 .(4)إلن الحبشة الصحابة خروج

  شر: الثامن الدليل
 .(5)لعثمانإال اعتصاح وانتصات  هو فما الر وان بيعة

___________________ 
 (.2/217بويةالن السيرو     (1 (1

 (.1/17الحفاظ تذكرو ذيل     (2 (2

 (.1/198دلئل النبوو لألبفهاني -1/564 ال بر  تاميخ     (3 (3

 (.2/164البوية السيرو     (4 (4

 (.2/121ال بر  تاميخ     (5 (5

  
 الثالث املبحث

 للمظاهرات وأدلتهم: المانعين مذهب
 جائ و ومستحدثة  غير إنهاالمانعين للمظاهرات  هللء يرى

 : اآلتيةبذلك باألدلة  واستدلوا 

عارعية مان وساا   الادعو  با  تشام  كثيار مان  وسيلة ليسع إنها   (1 (1

 .المظاهراتالمحرمات في أهناء 

مستحدهة أول من فعلهاا هاي الغار  حياف اناه لاي  بدعة المظاهرات (2 (2

فعلوهااا ال الصااحابة وال  المساالمونيوجااد فااي التاارا  أي فعاا   ل إن 

 .مستحدهةمن الفقهاء وال المحدهين فهو بدعة التابعين وال أحد 

للخااروج علاان الحكاااح وتكفياارهي فااتح بااا  الفتنااة فااي  بااا  إنهااا   (3 (3

 .والحكاحالخو  في أعرا  العلماء 
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التي استدل بها المجوزون للمظاهرات هي كاناع  ابحا يف ك  أن (4 (4

أن العمااد  فااي ابماار  يخفاان والقباا  الهجاار  وقباا  كمااال الشااريعة. 

اساتقرت باه الشاريعة بعاد الهجار .  ماي وسا ر أموت الدين علن والنه

ونحاو  لاد مان االجتماعاات التاي قاد  وابعياا يتعلا  بالجمعاة  ماا أما

الكساااو  وصاااال   كصاااال يااادعو إليهاااا النباااي صااالن هللا علياااه وسااالي 

االستساقاء فكاا   لااد مان بااا  إههااات عااعا ر اإلساالح ولااي  لااه تعلاا  

 .(1)بالمظاهرات

سبا في قياح الشغا والفو ن ومانح فارص للمخاربين  نتكو إنها (5 (5

 مع الشرطة والدولة. اعتباكاتوالمفسدين بقياح اعتداءت 

أي قرات سياساي فاي الابال  العربياة أماا باال  الغار   تغيرلن  إنها   (6 (6

 بفع  مظاهرات. أنظمةفأنها تغير وكثير ما غيرت 

 اعين للفسا .للعنصرية وإحياء للجاهلية وانهي   ت كية فيها   (7 (7

 فاايكنااع بحمااد هللا أحاا ت ماان تلكااي التظاااهرات  وقااد:  مقباا  الشاايخ يقااول

 .(2)خطا العيد وفي خطا الجمعة

 المحا وتاتالتظاهرات فاإن فيهاا عاد اا مان  وأما:  المنجدمحمد  الشيخ يقول

 .(3)منها الح ت يجا الشرعية

كرها العلماااء مماان تكلااي فااي محظااوتات التظاااهر ومفاساادها ساان  ماان وكثياار

 .(4)في المظاهرات العلماءانشاء هللا في مبحف فتاوى 

___________________ 
 .المظاهرات بدالع ي  بن باز  ل  فتوى الشيخ  بدالرحمن  بدالخالق في  الشيخ مد     (1 (1

 .الحرمينأمض  في الخميني اإللحاد     (2 (2

 (.  11469المنجد تحت السلال مقم )  الشيخ جواب     (3 (3

 .  والقنوتالعلماء في التفجيرات والمظاهرات واإل تصامات  أقوال ريطش     (4 (4

  
 الرابع املبحث

 المانعين: دليل مناقشة
 :األول الوجب
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من ان التظاهرات ليسع وسيلة من الوسا   وإنما هاي بدعاة   كرتمواما  إن

فااي الاادين بااإطال  يكااون بدعااة  فهااي وساايلة  اسااتحد مسااتحدهة فلااي  مااا 

 .العصرمحصوت  ب  متجد   مع والوسا   ليسع 

يوسف القر اوي: ليسع البدعة ك  ما استحد  بعد تساول  الدكتوت ويقول

فقد استحد  المسلمون أعياء كثير  لي تكن  بإطال  هللا صلن هللا عليه وسلي 

بدعاة  مثا  اساتحدا  عثماان أ انااا  تُعَادِّ في عهدا صلن هللا علياه وسالي  ولاي 

 عع( لماا كثار النااس  واتساالمديناةمكاان خااتج وخر يوح الجمعة بالزوتاء )

المختلفة وتدتيساها فاي المسااجد  مثا : علاي  العلوح. ومث  استحداههي نةالمدي

وعلااوح اللغااة والبالغااة   والصاار  الفقااه  وعلااي أصااول الفقااه  وعلااي النحااو 

وإنماا اقتضااها  وسالي وكلها علاوح لاي تكان علان عهاد النباي صالن هللا علياه 

ا الحاجاااة  ولااي تخااارج عاان مقاصااد الشاااريعة  باا  هاااي التطااوت  وفر ااته

 مقاصاادماان ابعمااال فااي إطااات  كااان فماااوتاادوت حااول محوتهااا .  لخاادمتها

الشريعة  ال يعد في البدعة الم موماة  وإن كاناع صاوتته الجز ياة لاي تعهاد 

 .(1)إ  لي تكن الحاجة إليه قا مة النبو  في عهد 

 قيااسمصالحة عاماة وال  هراتوالمظاا:  عبدالخال عبدالرحمن  الشيخ يقول

 للعاح علن الخاص.

 :الثاني الوجب
)إنها لن تغير أي قرات سياسي( ب  الواقع يشهد غير  لاد فاي كثيار قولكي إن

اإلسااالمية فالمظاااهرات التااي خرجااع إبااان الحملااة  بال ناااماان البلاادان وفااي 

بين ابخوان وجمال وقيا ات الثوت   ألمناوعاتالفرنسية علن مصر وبعدها 

أهارت تااأهر مباعار او غياار  قادوجماال عبدالناصار تاادل عا  ان المظاااهرات 

 مباعر علن قراتت وعلن حكومات.

 :الثالث الوجب
مان مفاساد التاي تحاد  فاي المظااهرات فلاي  كا  مان يارى   كرتمواما  إن

ولي يق  ان المظاهرات ال تقع إال بوجاو   جا ز بجواز التظاهرات يرى أنها 

 صحيح أن نربط  فلي ريا وإ اء للناس مث  ه ا ابعياء من تخ

___________________ 
 مذكرات يوسف القرضاو . -ومسيرو سيرو القرضاو      (1 (1

  

وبين ابعمال التي تحد  كأسبا  عات ة ولي  من أصا   المظاهرات بين

سالمية وبعياد  عان مضاايقة الساكان فاالمنع إ ا  تكونالتظاهرات فابص  ان 

المظااهرات  بالمقابا يحد  ولكان ناا تاا  وه ا   فال ترتا عليه أ رات وإال

 .السلمية
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 :الرابع الوجب
مماان  عااا إلاان المظاااهرات انااه ياادعوا إلاان الفسااا  فلااي  ماان  أحااديقاا   لااي

الشااتأ باال قياا   وباال توجياه فيفسادون  إلانالمظاهرات ان يخرج الغوغاء 

ابت  باين اإلفساا  فاي  فار ويخربون وه ا من الفسا  في ابت  فهناال 

 . (1)هللاوالجها  في سبي  

___________________ 
 (.313-312/ 4ومقالت متنو ة )  فتاو  مجموع     (1 (1

  
 اخلامس املبحث

قامت وكان قياداتها  التي المظاهرات

 إسالميين
كان أغلا قا تها مان المشاايخ ومان طاال  العلاي ومان  مظاهرات كانع ه ا

مظااهر  قاماع فاي الابال  اإٍلساالمية  كا  أ كارتوا  الحركة اإلسالمية ولان 

 وطال  العلي. المعتبرينإنما حصرتها في عم  هُالء العلماء 

 :مصر
التاي بادأت  اخا  الجاي  وساالم الفرساان  1954فبراير عاح  أحدا  وقعع

 خرجااع   نجياااإعااالن قبااول اسااتقالة محمااد  بعاادبقيااا   خالااد محيااي الاادين  

ن ماان المعاارو  أنهااا ماان تاادبير بالبقاااء   وكااا نجيباااالمظاااهرات تطالااا 

المظااااهرات  وا اااطر عباااد  أعنااافاإلخاااوان المسااالمين وعاااهدت القااااهر  

 الناصر إلن إعا   نجيا.

فبراير خرجع المظاهرات من جامعة القاهر  وابزهار  ومان  28يوح  وفي

ماانهي الطالااا هااروت يااون   المااواطنين أبناااء الشااعا  فأصاايا عااد  ماان 

وهو الطالاا  اإلخوان ة  واستشهد أحد طال  العطافي الطالا بكلية الهندس

توفيااا  عجيناااة  وحمااا  المتظااااهرون قمصاااان المصاااابين ملوهاااة بااادما هي 

إلاان قصاار عاباادين )وخاارج علماااء ابزهاار فااي المظاااهرات  ااد  وتوجهااوا

 . ح 1919اإلنجليز في عاح 

 :الكويت
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عبااد الاارحمن عبااد الخااال  وجميااع علماااء الساالفية فااي الكويااع   الشاايخ فعاا 

المظااهرات التاي احتجاع علان المفسادين  صافو ا جميعا في مقدماة خرجو

عاد  مارات  ويتكارت  تظااهروافي الجامعة وغيروا القارات بمظااهرتهي  هاي 

 ه ا منهي وال يجرؤ أحد علن نقض  لد

 :السعودية
بأها   -والد ت ي  مجل  الشوتى–عبدهللا بن حميد تحمه هللا   الشيخ خرج

ة فاي ماداتس البناات  وخارج الشايخ سالمان مشكل بشأنالقصيي في مظاهر  

احتجاجاا علان منعاه مان الكاالح   والعاماةالعو   من  سبع سنوات مع العلماء 

المظااهر  لا اتها با   تننتقادوخرج معه جمع كبير مان العلمااء والادعا   ولاي 

هاي خارج  الفو ان ال ين انتقدوا إنماا كاان نقادهي علان التوقياع  أو احتماال 

 تل بأه  المنطقة الشرقية.أخيرا الشيخ المبا

 :ق ر
القر اوي عد ا من المظاهرات  وهو يقاو  المظااهرات فاي  الشيخ وقا 

 .مليالدوحة في ك  حد  

 :السودان
للمظاهرات  منها مظااهرات فاي أعقاا   ار  بال هاي  علماؤهي يخرج

 .سنواتقب  بضع 

 :الشاى
وقاف الشاح في مظاهرات يقو هي الشيخ القصاا   اد م علماء خرج وقد

الحر  للفرنسيين  وأيدهي تعيد  عنالملد فيص  الشريف عندما تراخن 

 .زمنهت ا عد ا من المظاهرات في 

 :الج ائر
السااعيد  محمااد يتقاادمهيالجزا اار و عاااتهي ماارات عديااد   علماااء وتظاااهر

بلحاااج  وعباسااي ماادني وبقيااة ماان العلماااء المساانين الاا ين كااانوا  وعلااي

 العلماء أعضاء جمعية 

 :باكستان
تقوح بها ابحزا  اإلسالمية المعات ة باساتمرات ومان  التي المظاهرات

 .المو و يقب  

 :اليمن
 من العلماء أمثال الزنداني وغيرهي. كثير خروج

 :األمدن
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اإلساااالمية وحركاااات ابخاااوان المساااتمر  فاااي تنظااايي  الحركاااات فعااا 

 .فلسطينالمظاهرات نصر  بخواننا في 

ا فاي اندونيسايا عنادما  الدول اإلسالمية وما من وكثير نراا ونشاهدا يومياا

سااوهاتتوا ونظامااه الفاسااد  والهنااد وماليزيااا  وأبعاادواخارج المتظاااهرون 

 .كثيروجنو  أفريقيا وغيرها 

  
 السادس املبحث

 في حكم المظاهرات العلماء فتاوى
  بدالع ي  بن باز محمب هللا: الشيخ فتوى

 : السُال

نساا ية  اد الحكااح والاوال  تعتبار وسايلة الرجالياة وال المظاهرات تعتبر ه 

 يموت فيها يعتبر عهيداا في سبي  هللا؟ منمن وسا   الدعو  وه  

 :الجوا 

والنسا ية من أسابا  الفاتن وهلاي النااس والتعادي علان  الرجالية المظاهرات

النصاايحه والاادعو  إلاان الخياار التااي  الشاارعيةبعااض الناااس ولكاان ابساابا  

ماع ابميار والسالطان  والمشافعةالنبي بالمكاتبة  عرعها أه  العلي وأصحا 

 .بهومكاتبته ومناصحته  ون التشهير 

  

 بالح الفوزان:  بدهللا الشيخ

 :سُال

إليكي هنال من يرى ويدعوا إلان االعتصاامات والمظااهرات  اد  هللا أحسن

 تأيكي في ه ا الوسيلة؟ هوالحكاح والعلماء فما 

 :الجوا 

حد  حا   فيه  رت او منكر فلاي  الحا  فاي  بالضرت إ ا اليزال الضرت

او تخريا وه ا لي  ح  ها ا زياا   عار  اعتصاماتأن تكون مظاهرات او 

الواجاا علايهي لعلهاي أن  وبياانولكن الحا  مراجعاة المساُلين ومناصاحتهي 

 يزيلوا ه ا الضرت.
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  بدالرحمن  بدالخالق: الشيخ فتوى

 :السُال

: أن مان أسااليا 32-31الشارعية ص كتابكي فصول مان السياساة في  كرتي

ا  فيالنبي صلن هللا عليه وسلي  الدعو  التظاهرات )المظاهر ( وال أعلي نصاا

وبأي كتا  وجادتي  لاد فاإن لاي   لدفي ه ا المعنن فأتجو اإلفا   عمن  كر 

فاي عايء مان  أعلاييكن في  لد مستند فالواجاا الرجاوأ عان  لاد بناي ال 

الكثيار  فاي اساتعمال  المفاسادعلاي مان  قاد ولمااالنصوص ما يدل علن  لد. 

ا  النصالمظاهرات  فإن صح فيها نص فال بد من إيضام ما جاء به  إيضااحا

 كامالا حتن ال يتعل  به المفسدون بمظاهراتهي الباطلة.

أن يوفقنا وإياكي للعلي النافع والعم  الصالح وأن يصالح قلوبناا  المسئول وهللا

ا وأعمالنا  ا من الهدا  المهتدين إنه جوا  كريي. وأن يجعلنا  جميعا  جميعا

  الجوا 

في كتا : )فصول من السياسة الشارعية فاي الادعو  إلان هللا(  قولي في وأما

 (:33-31)ص

 كرت المظاهرات فاي معار  الوساا   التاي اتخا ها تساول هللا  لقد: فأقول

ين اإلساالح  والادعو  إلياه لماا توي أن المسالم إلههااتصلن هللا عليه وسالي 

بأمر تسول هللا صلن هللا علياه وسالي  عنهخرجوا بعد إسالح عمر ت ي هللا 

هللا عناه  وعلان اآلخار  ت ايفي صفين )إههاتاا للقو ( علن أحدهما حمز  

  خلااواعماار باان الخطااا  ت ااي هللا عنااه ولهااي كديااد ككديااد الطحااين حتاان 

 المسجد.

ف أباو نعايي فاي من هد  إال إههات القو   وقاد توى ها ا الحادي ل لد أت ولي

 عباس ت ي هللا عنهما وفيه:  ابنالحلية بإسنا ا إلن 

: ]بلان  والا ي قال: يا تسول هللا ألسنا علن الح  إن متنا وإن حيينا؟ فقلع) 

فقلع ففيي االختفاء؟ وال ي  قالنفسي بيدا إنكي علن الح  إن متي وإن حييتي[ 

وأنااا فااي  هما أحاادبعثااد بااالح  لتخاارجن  فأخرجناااا فااي صاافين: حمااز  فااي 

اآلخر  له كديد ككديد الطحين حتن  خلنا المساجد  قاال فنظارت إلاي قاري  

حمااز  فأصاابتهي ك بااة لاي يصاابهي مثلهاا  فسااماني تساول هللا صاالن هللا  وإلان

 الفاتو . وفر  هللا به بين الح  والباط ( يومئ عليه وسلي 

عز  اإلساالح اإلسالمي قد جاء بكثير من الشعا ر إلههات  التشريعأن  وأتى

والجمعة والعيدين  وتأيع أن النبي صلن هللا  الجماعةوالدعو  إليه  كصال  

و وات الخدوت أن يخرجن إلن المصلن  الحيِّضعليه وسلي كان يأمر النساء 

: ]ليشااهدن الخياار  و عااو  وساالييااوح العيااد معلااالا  لااد بقولااه صاالن هللا عليااه 
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 وإههاااتهيأهاا  اإلسااالح المساالمين[ وماان الخياار الاا ي يشااهدنه هااو كثاار  

 لشعا را.

  

 سلمان بن فهد العودو: الشيخ فتوى

 :السُال

بياان حكاي المظااهرات التاي تهاد  إلان مناصار  إخوانناا  فضيلتكيمن  تجو

  أو غيرها؟ فلسطينالمستضعفين سواء في 

 :الجوا 

ا ناارى  ال احتجاااجهي علاان معانااا   عاان لإلعاارا  أن يجتمااع المساالمون بأسااا

 مضااايقةطين  بحيااف تكااون مظاااهر  ساالمية  وبعيااد عن إخااوانهي فااي فلساا

السكان أو إزعااجهي  أو تعاويقهي عان أعماالهي  وال يكاون فيهاا اتتكاا  لماا 

نصار  إخاوانكي  ولاه أهارا  مان وه ابقادت ماا تساتطيعون. منكارمن  هللا حرح

فااي كاا  مكااان  وماان همراتااه أن  يناصاارهيماان  وعلاان علاان اليهااو   البااال 

طالما هيمن اليهاو  علان  التي الغربية  ي إلن الشعو يوص  الرأي اإلسالم

مثاا  هاا ا  فااي.وابصاا  القضية عقولهااا  وأوصاالوا لهااا تسااالة مضااللة عاان

 أن السااير  ابمااوت الجااواز  وال تحتاااج إلاان  لياا  خاااص  وقااد وت  فااي

المساالمين خرجااوا فااي صاافين لمااا أساالي حمااز  وعماار  ولكنااه  ااعيف  إنمااا 

ع مثا  ها ا أو تحريماه  وإنماا يمناع إ ا ترتاا علان منا  ليا ال  أنه عنهيغني 

  .فساااااااااااااااااااا  علياااااااااااااااااااه  ااااااااااااااااااارت أو

 

 

 أبو اسحاق الجويني: الشيخ فتوى

 :  السُال

 ؟ المظاهرات حكي ما

 : الجوا 

أن هاا ا  بالتجربااةغياار مشااروعة وعلااي هاا ا سااا ر علما نااا وقاادعلمنا  هااي 

 المظاهرات ال قيمة لها وال أتجعع ح  مغصو  وإحرا  العلي االسارا يلي

إعتقااالت و  أن با   سياسايو صوت الرؤساء لاي يغيار اي قارات  وابمريكي

 تلد المظاهرات فقط . نتاجإصابات و حوا   هي 

  

 :المقدسي محمد أبو الشيخ فتوى

 :  السُال
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اإلساالمي بشاك  عااح مسايرات تضاامنية ماع إخوانناا فاي  العاالي أتجااء يعاي

النااس علان المشااتكة  ثونيساتح إخوانناا مانبعضاا  أن تأينا ولقد   فلسطين

هللا وتساوله  وتأيناا  يحبهاا التاي ابعماال بها ا المسايرات  ويعتبرونهاا مان

  .المساايراتأيضااا إخوانااا لنااا يقولااون أن ال فا ااد  مرجااو  ماان مثاا  ماا ا 

 ؟ هي نصيحتكي لنا في ه ا ابمر ما:  عيخيا  لكي وسُالي

 : الجوا 

ة قانونيا كمسيرات اإلخوان خصوصا المرتب والمظاهرات للمسيرات بالنسبة

   بهاابإخواننا فيها والننصح بالمشاتكة  نزجال  فنحن الوطنيين وغيرهي من

المثبط عنهاا إ  لاي  ها ا مان  السلبيالصف  في نقف ال نفسهفي الوقع  لكن

أو يثاوت أو  يعاات  أن المسالمين السياسة الشرعية في عيء   فما ا يضاير

 يحسابون ممان لهاي أو أت هي مان الخاال  يقات  أو يقت  في سبي  مقدساتهي

علن عواح المسلمين   أو هي فعال من عواح المسلمين   خصوصا وأن كثيارا 

في  لاد يقاو هي الحمااس للجهاا  والعاطفاة والغيار  اإلساالمية  مشاتكينمن 

المسايرات أو المظااهرات خصوصاا  ها اوجاه  في الوقو  فيفأي مصلحة 

هااو حااال  كمااا المساالمين لمقدسااات إ ا كانااع محسااوبة علاان أنهااا غضاابة

 البيناة المصاالح المظاهرات فاي ها ا ابيااح   با  علان العكا  فاإن فيهاا مان

 أن همان تلوياف وغيارهي؛ من  لد أن يعلي أعداء هللا مان اليهاو    الوا حة

  ولان يمار بهادوء   وأن ابماة لان تر ان بساالح  بااه  المسالمين مقدساات

لعا  مثا  ها ا المدافعاة تاوت  صاحو  و   حكامهاا ت ايه االستسالح   ال ي

: ) ولاوال  فاع هللا النااس  تعاالن قاال وتجعاة الان الادين ولاو بعاد حاين   فقاد

 كثياارابعضااهي باابعض لهاادمع صااوامع وبيااع ومساااجد ياا كر فيهااا اسااي ا هلل 

 ولينصرن هللا من ينصرا إن هللا لقوي عزيز ( اآلية

  
 السابع املبحث

 في هذه المسألة الراجح بيان
القددولين السددابقين ومدداجرى  لدد  دليددل المددانعين مددن  اسددتعراضالل خدد مددن

لم يترتب  ليب أ  ضدرم أو إخدالل أو  إذامناقشة يترجح جواز المظاهرات 

 :األسبابلهذه  وذلك،  فساد
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 :األول السبب
الاادلي   قاااحقااد   عااوى  لاادالشااريفة ناطقااة بوجااو  التظاااهر فإنكااات  الساانة إن

 علن خالفها.

 :الثاني السبب
ا   كرواما  إن مانعي التظاهرات لي  مستند علن أي أ لاة عارعية إنماا خوفاا

وماا  كاروا ال يقاوى علان مناهضاة تلاد اب لاة  محظاوتاتمن اتتكاا  أي 

 الشرعية.

 :الثالث السبب
 وهااي   خاااصمثاا  هاا ا ابعااياء الجااواز وال تحتاااج إلاان  لياا   فااي ابصاا 

 ي يقصادا المسالمون بها ا مباحة فالوسا   لها أحكاح المقاصد  فما الا وسيلة

الحاا   وتفااض الظلااي    وعااح  همااي الناااس وألساانتهي  إههاااتالوساايلة إال 

وحااد  فااي  صااناعةكمااا أن فااي هاا ا   فعلااه وأقالمهااي وأيااديهي بمااا يملكااون 

 لألمة.  وتأيالموقف 

 :الرابع السبب
أهر المناصر  والمظاهر  في نفاوس إخاوانكي عنادما يعلماون  تعلمون ال إنكي

الجاارا ي المقترفااة فااي حقهااي المظلااومين  واسااتنكرماان انتصاار لهااي  أن هنااال

 .وغيرهيكالفلسطينيين 

 :الخامس السبب
التظاهر مقياسا من مقايي  الرأي عند ابمي مسالمها وكافرهاا فاي  أصبح لقد

نعلاي تأي أماة مان حكامهاا وال مان إعالمهاا الا ي قااد  الها ا العصار  فانحن 

ابمااة وال تحاارص عليهااا  وال  صاالحةميساايطر عليااه حااز  أو قلااة ال تخاادح 

مهاي لموقاف  قيااسنعلي من قاال ممان لاي يقا  ومان وافا  ومان خاالف  فها ا 

 ابمة واستنكاتها لباط  أو مناصرتها لح .

 :السادس السبب
في لف  مظاهر  وتسميع البعض مانهي بمناصار  فلنتفا   بعضهي عند إعكال

ين فااي كاا  أت   المناصاار  للمظلااوم هاا اعلاان سااميتها مناصاار  هااي نقااول 

 وتحع ك  سماء.

 :السابع السبب
الح   و د الباط  سنة مشروعة جاتية  سنها هللا في إههاات  مع والتظاهر

: "وليشاهد عا ابهما طا فاة" وسانها فاي االبتهااج قولهاإلنكات علن الفسا  في 

وسااالي للغااازا  حاااين خاااروجهي  علياااهبابعياااا   وو اأ الرساااول صااالن هللا 

ساافيان  أباايو تهي  وفااي إههااات القااو  كمااا فعاا  مااع واالحتفااال بهااي حااال عاا
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فألزمه تؤية قو  المسلمين  وقطع الطري  عليه أن يفكر في إمكاان مواجهاة 

الضاتبة لإلساالح  ومان قبا  طلاا الرساول صالن هللا علياه وسالي مان  القو 

في الطوا  إههاتا لقو  وصحة أجسامهي  مماا يراجاع  يهرولواالطا فين أن 

نظهاار موقفنااا وحميتنااا وصااوتنا  لااي وإن. الساايرلحاا  وفااي تفصاايله فااي فقااه ا

الحا    فإههااتالمقهوتين وحمانا المنتهد فما  ا بقي؟   إخوانناوتعاطفنا مع 

 علانبك  وسيلة وغمط الباط  بك  وسيلة  في عموح ما  كار  مماا تاواترت 

 .قا مةمشروعيته اب لة تواترا معنويا  وهي سنة في اإلسالح 

  
 :اخلامتة

 لّي بعوندب وتوفيقدب حتد  بلدا هدذا البحدث  وتعال مّن هللا تبامك  وحيث

 : مايلي هينهايتب فإن النتائج التي توبلت إليها 

منهاااا مااااهو جاااا ز وهاااي كااا  مظااااهرا خلاااع مااان  المظاااهرات أن .1 .1

وهااي كاا  مظاااهر  أ ت  جاااهز المحااا ير الشاارعية ومظاااهرات غياار 

      إلن مفاسد أخرجتها عن كونها مظاهر  مشروعة.  

هااي نااوأ ماان التعاااون والنصاار  وتقاادت بقاادتها  المظاااهرات إن   .2 .2

ها من المفاسد   .والنكراتوخلوِّ

وسيلة وهي مصلحة يمكن تحقيا  أهادا  اساالمية  المظاهرات إن   .3 .3

 نبيلة.

ليسع عبا   محضة وإنما وسيلة من الوسا   ولهاا  المظاهرات إن   .4 .4

 . المقاصدحكي 

  

 املراجع
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