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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا محمد وعمى آلو وصحبو الحمد هلل رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى نبينا وسيدن    
 أجمعيف . وبعد :

فإف تولي اإلمامة في المساجد والخطابة في الجوامع مسؤولية كبيرة ، تستوجب مف      
أصحابيا أف يتفقيوا في الديف لينذروا قوميـ إذا حضروا إلييـ ، ومف أىـ القضايا في 

 األمور التي تتعمؽ بالنوازؿ المعاصرة .تمؾ الديف؛ 

العالـ في القرنيف األخيريف تغيرات ىائمة في كؿ المجاالت ، حيث تغيرت  قد شيدف    
حياة الناس تغيرًا سريعًا ، تماشيًا مع التقدـ التقني والتطور االجتماعي، فوجد الناس أنفسيـ 
أماـ نوازؿ متنوعة تزداد مع استمرار عجمة الحياة ، لـ يروىا مف قبؿ، وما كانت تخطر 

 بباليـ.
ف ثورة التقنيات المتطورة في عالـ االتصاالت: ) االنترنيت ، وفيس بوؾ ، ويبدو أ    

وتويتر، والموبايؿ ( قد ساعدت كثيرًا في تفجير ثورات في عالـ السياسة ، وساىمت في 
التجميع والتنظيـ ، والتحريؾ والتوجيو ، كما رأينا في الثورات الشعبية العارمة ، التي 

 ية ، وأطاحت بعدد مف حكاميا .امتدت في معظـ الدوؿ العرب
إلى أف اهلل سبحانو وتعالى قد وضع لمناس منيجًا واضحًا وشامبًل ،  وال بد مف اإلشارة    

الحياة ، حيث أرسؿ إلييـ رسبًل،  وتقادمتيفي بمتطمباتيـ ويعالج مشكبلتيـ ميما تغيرت 
سبلـ، وجعميا خالدة أف ختـ شرائعو بشريعة اإل وأنزؿ عمييـ كتبًا. واقتضت حكمة اهلل 

 إلى قياـ الساعة، وجعميا صالحة لكؿ زماف ومكاف.
السماوية الغراء خصائص فريدة، ال تتوافر في غيرىا مف الشرائع  اإلسبلميةفممشريعة      

ومف أبرز تمؾ الخصائص: جمعيا بيف الثبات والمرونة، فيي ثابتة  .الوضعيةواألنظمة 
 كؿ نازلة مف النوازؿ.ل إيجاد حموؿلوقت ذاتو قادرة عمى في ا ومرنة في أصوليا ال تتغير،

عبر القروف المختمفة،  حدثاإلسبلمية كؿ تغير وتطور تنا سايرت شريع ولذلؾ     
 واألماكف المتباينة، والظروؼ المتنوعة، واألعراؼ المتجددة.

.. بػ )) موقؼ األئمة والخطباء مف النوازؿ المعاصرة  وفي بحثي ىذا الموسوم    
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(( ، سأبيف موقؼ األئمة والخطباء مف النوازؿ  دراسة فقيية تطبيقيةالمظاىرات الشعبية 
والتغيرات الحاصمة في عصرنا ، مع دراسة نموذج مف ىذه النوازؿ متمثمة: بالمظاىرات 

اإلسبلمي العممي األوؿ ، المؤتمر أشارؾ بيذا البحث في  الشعبية ، وموقؼ العمماء منيا.
مواكبة الشريعة ، تحت عنواف: )) مية العمـو اإلسبلمية / جامعة سامراءك الذي تقيمو

 (( .  لمتطمبات العصر ومعالجتيا
 وتكمن أىمية ىذا البحث في األمور اآلتية:

مدى أىمية البحث في أحكاـ النوازؿ والنظر فييا إليماننا الراسخ بأف ىذه  إدراؾ: أولً 
قواعدىا الجامعة المرنة عمى أحكاـ جميع ما يمكف الشريعة الغراء تحتوي بأصوليا العامة و 

أف يعرض في ىذه الحياة ، وأنو ال تخمو واقعة مف الوقائع وال نازلة مف النوازؿ مف حكـ 
 اهلل تعالى .

 : التأكيد عمى صبلحية الشريعة لكؿ زماف ومكاف ومجتمع.ثانياً 

 .: التأكيد عمى مراعاة الشريعة لحاجات العباد ومصالحيـثالثاً 

: تفويت الفرصة عمػى األخػذ بػالقوانيف الوضػعية، ألف الفقيػاء إف لػـ يبينػوا حكػـ الشػرع رابعاً 
فػػي نازلػػة مػػا ، فػػإف النػػاس سػػيتجيوف إلػػى القػػوانيف الوضػػعية ال محالػػة، أو سػػيمجئوف إلػػى 

 أعراٍؼ غير مستقيمة... وفي كؿ ذلؾ مف الفساد ما ال يخفى .
 حدثت في أوطاننا ، وبياف حكميا  شعبية التي: التأصيؿ الشرعي لممظاىرات الخامساً 
 : بياف لدور األئمة والخطباء في مواجية النوازؿ المعاصرة .سادساً 

 أما خطة البحث ، فستكون عمى النحو اآلتي: 
 مقدمة ، وأربعة مباحث ، وخاتمة .

 : النوازؿ: تعريفيا ، وأقساميا ، وأسباب وقوعيا:  المبحث األول
 وفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األوؿ: تعريؼ النوازؿ ، واأللفاظ ذات الصمة .
 المطمب الثاني: أقساـ النوازؿ.

 المطمب الثالث: أسباب وقوع النوازؿ.
 : مناىج العمماء في النظر في النوازؿ: المبحث الثاني
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 وفيو مطمباف :
 المطمب األوؿ: المنيج العاـ لؤلئمة في النظر في النوازؿ. 

 ناىج المعاصرة في النظر في النوازؿ.المطمب الثاني: الم
 : موقؼ األئمة والخطباء مف النوازؿ المعاصرة:المبحث الثالث

 وفيو ثبلثة مطالب :
 المطمب األوؿ: تعريؼ األئمة والخطباء.

 المطمب الثاني: موقؼ األئمة والخطباء مف فقو النوازؿ ، تعممًا وتعميمًا .
 لخطباء في قضايا النوازؿ المعاصرة  .المطمب الثالث: توجييات عامة لبلئمة وا

 : المظاىرات الشعبية ،، دراسة تطبيقية تأصيمية:المبحث الرابع
 وفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األوؿ:  التعريؼ بالمظاىرات ، واأللفاظ ذات الصمة .
 المطمب الثاني: آراء المعاصريف في المظاىرات ونحوىا .

 اىرات السممية .المطمب الثالث: التأصيؿ الدقيؽ لممظ
 ثم الخاتمة في أىم النتائج والمقترحات .

خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين،    هذا  هذا، وأسـأله سـبحانه وتعالى أن يجعل عملنا    
 إنه سميع مجيب.

      

 

 د.حذٌفة عبود مهدي السامرائً

 المدرس بكلٌة اإلمام األعظم/فرع سامراء
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 املبحث األول

 النوازل: تعروفها ، وأقسامها ، وأسباب وقوعها

 

ى:ىتطروفىالنوازلى،ىواأللفاظىذاتىالصلظى.األولالمطلبى

 أوًل: تعريف النوازل لغة واصطالحًا: 
 : النوازل في المغة .1

. وأصميا مف (1)جمع نازلة ، وىي: المصيبة الشديدة مف شدائد الدىر تنزؿ بالناس    
 ( بمعنى: ىبط ووقع . الفعؿ )نزؿ

ة صحيحة تدؿ عمى ىبوط شيء ووقوعو، قاؿ ابف فارس: )) النوف والزاي والبلـ كمم    
ئد الدىر تنزؿ الشديدة مف شداونزؿ عف دابتو، ونزؿ المطر مف السماء نزواًل، والنازلة:

))(2). 
 

 النوازل في الصطالح:  .2
 تطمؽ النوازؿ عند العمماء عمى عدة أمور: 

 . (3)فيشرع ليا القنوت باألمةالمصائب والشدائد التي تنزؿ  - أ

                                                           
وف ، دار ىار  محمد السبلـ زكريا ، ت: عبد بف فارس بف أحمد الحسيف ينظر: معجـ مقاييس المغة: أبو (ٔ)

مؤسسة الرسالة لمحمد بف يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط: مادة: )نزؿ( ، و  ٙٔٗ/٘ ،ٜٜٚٔالفكر ، 
المصري ـ  لمحمد بف مكـر بف منظور األفريقي :لساف العربو مادة )النزوؿ( ،  ٚ٘/ٗ، ٖٕٓٓ،  ٚ، ط بيروت

بف أبي بكر بف عبد القادر : محمد مختار الصحاحو ، مادة: )نزؿ( ٜ٘ٙ/ ٔٔ ،ٔبيروت ، ط-، دار صادر
 مادة )نزؿ(. ٖٕٚ/ٔ، ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔ -بيروت  -اف ناشروف ، ت: محمود خاطر ، مكتبة لبنالرازي

 مادة: )نزؿ(. ٙٔٗ/٘معجـ مقاييس المغة  (ٕ)
، ٕ٘ٓ/ٔ، ٖٜٖٔ،  ٕ، ط -بيروت  -األـ: محمد بف إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ، دار المعرفة ينظر:  (ٖ)
حاشية و ، ٖ٘ٗ/ٔ ٕبيروت ، ط –دار الفكر حمد بف عبد الواحد ابف اليماـ ، فتح القدير: كماؿ الديف م شرحو 

 -بيروت. -ر، دار الفكر لمطباعة والنششرح تنوير األبصار: ابف عابديف. رد المختار عمى الدر المختار
اهلل بف مفمح الحنبمي، المكتب المبدع في شرح المقنع: إبراىيـ بف محمد بف عبد و ،  ٔٔ/ٕ ـ،ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ

 . ٖٔ/ٕ،ىػ ٜٖٗٔ –بيروت  -اإلسبلمي 
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أف تنزؿ  إالالصبح ،  إالالشافعي: )) وال قنوت في شيء مف الصموات  اإلماـقاؿ     
 .(1)(( ماـاإلشاء  إفنازلة فيقنت في الصموات كميف 

 
النظر واالجتياد الستنباط حكميا ، سواء كانت متكررة ،  إلىالمسائؿ والوقائع التي تحتاج  - ب

 أو نادرة الحدوث ، وسواء كانت قديمة أو جديدة . 

الشافعي: )) كؿ حكـ هلل أو لرسولو وجدت عميو داللة فيو أو في غيره مف  اإلماـيقوؿ     
و لمعنى مف المعاني ، فنزلت نازلة ليس فييا نص حكـ، أحكاـ اهلل أو رسولو بأنو حكـ ب

 .(2)كانت في معناىا (( إذاحكـ فييا حكـ النازلة المحكـو فييا 
 . الوقائع الجديدة التي لـ يسبؽ فييا نص أو اجتياد - ت

نزلت نازلة  فإذاالكتاب والسنة ،  إالمالؾ: )) أدركت ىذا البمد وما عندىـ  اإلماـيقوؿ     
 .(3)(( أنفذهليا مف حضر مف العمماء فمف اتفقوا عميو  األمرجمع 

 المعاصريف لمنوازؿ:  تعريفات - ث

 .(4)وف إلى الفقياء بحثًا عف فتوى((وقائع حقيقية تنزؿ بالناس ، فيتجيالنوازؿ ىي: )) -

 . (5)النازلة ىي: )) الحادثة المستجدة التي تتطمب حكمًا شرعيًا (( -

 .(6)قائع المستجدة (()) ما استدعى حكمًا شرعيًا مف الو  -

                                                           
 . ٕ٘ٓ/ٔاألـ  (ٔ)
،  ٔالحمبي، مصر ، طالرسالة: محمد بف إدريس أبو عبد اهلل الشافعي ، ت: أحمد محمد شاكر ، مكتبو  (ٕ)

 . ٕٔ٘ص ـ،ٜٓٗٔىػ/ٖٛ٘ٔ
،  ٔبيروت ، ط-ؤسسة الرسالةالقرطبي، م الجامع ألحكاـ القرآف: أبو عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري (ٖ)

ٕٓٓٙ ، ٙ/ٖٖٕ. 
 . ٚٔ، ص  ٕٚٓٓ،  ٔصناعة الفتوى: الشيخ عبد اهلل بف بية ، دار المنياج جدة ، ط (ٗ)
 . ٔٔ،ص ٜٕٓٓ،  ٔالمنيج في استنباط أحكاـ النوازؿ ، وائؿ اليويرتي ، مكتبة الرشد الرياض ، ط (٘)
 . ٕٗ/ٔدار ابف الجوزي ، فقو النوازؿ ، محمد الجيزاني ،  (ٙ)
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)) النازلة ىي: المسألة التي لـ نجد ليا ذكرًا في النصوص ، وال في كبلـ الفقياء  -
 .(1)لـ تكف (( أفالمتقدميف ، فكأنيا نزلت بعد 

النوازؿ تعني ما يطرأ عمى الناس مف قضايا دينية ، أو  أفومفاد ىذا التعريفات:     
 حكـ شرعي. إلىتاج دنيوية لـ تكف موجودة مف ذي قبؿ وتح

)) ومف الواضح أف ىذه التسمية مشتقة مف المعنى المغوي، حيث أف النازلة عندما     
تحدث في  –أـ اجتماعيةاقتصادية ،  أـسياسية ،  أـسواء أكانت دينية ،  –تنزؿ بالناس 

، واالستيداء الفقياء الستجبلء آرائيـ الى فييرعوفنفوسيـ شيئًا مف الخوؼ والقمؽ ، 
الفقيو وأصدر الحكـ الشرعي ، فاف النفوس تيدأ وتمـز تمؾ الفتوى  أفتى فإذاأقواليـ ، ب
))(2). 

 ثانيًا: األلفاظ ذات الصمة: 
  مؽ بالنوازؿ ، أبينيا فيما يأتي:ىناؾ بعض األلفاظ المستخدمة قديمًا وحديثًا ، ليا صمة وتع

 : المستجدات .ٔ

 الفقيية المراجع في مفصؿ ظاىر حكـ ليا وليس جدت التي الوقائع وىي))    
 .(3)((لميجرة عشر الثبلثة القروف خبلؿ دونت التي القديمة

 الحوادث : .2

: األحداث . وأصؿ )حدث( ىو كوف -أيضاً –جمع حادث أو حادثة ، ويقاؿ ليا     
: يكف ، وىو شبو النازلة ، والحديثالشيء لـ يكف ، يقاؿ: حدث الشيء بعد أف لـ 

                                                           
مراحؿ النظر في النازلة ، ورقة بحثية مقدمة إلى الحمقة البحثية في مركز التميز البحثي بجامعة اإلماـ محمد  (ٔ)

 . ٘، د.خالد المزيف ص  ٜٕٓٓالرياض –بف سعود 
تميز البحثي بجامعة مراحؿ النظر في النوازؿ الفقيية ، ورقة بحثية مقدمة إلى الحمقة البحثية في مركز ال (ٕ)

 .ٙ، د.ناصر الميماف ص  ٜٕٓٓالرياض –اإلماـ محمد بف سعود 
 مف) الكويت ، مطبعة الوزارة  – اإلسبلمية والشئوف األوقاؼ وزارة  عف الكويتية: صادرة الفقيية الموسوعة(ٖ)

 . ٔٙ/ٔ .(ىػ ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ
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. وأظير التعريفات لمحدوث ىو: أنو حصوؿ الشيء بعد ما لـ  الجديد مف األشياء
 . (1)يكف

 الواقعات :  .3

لغًة: جمع واقعة ، يقاؿ وقع الشيء فيو واقع ، يدؿ عمى سقوط الشيء. والواقعة      
 . (2)النازلة الشديدة مف صروؼ الدىر ، ووقع الشيء وقوعًا أي: َىِوياً 

طبلقيـ لفظ الواقعات عمى المسائؿ والفقياء يطمقوف الواقعات عمى ال     نوازؿ ، وا 
المستجدة ، قد يكوف فيو تعبير عف ما يعانونو مف الشدة والصعوبة في البحث عف 

 أحكاميا.
 بعض األلفاظ التي يطمقيا المعاصرون عمى )المستجدات الفقيية( :  .4

 مف األلفاظ الشائعة اليـو في ىذا الباب : 
 العصرية .القضايا المعاصرة ، أو القضايا  -

 القضايا المستجدة . -

 الفتاوى المعاصرة ، أو العصرية . -

 .(3)النظريات أو الظواىر -

 
 
 
 
 
 

                                                           
 مؤسسة المصري ، محمد - درويش عدناف :الكفوي ، ت الحسيني موسى بف أيوب البقاء أبو: الكميات (ٔ)

 . ٓٓٗـ ، صٜٜٛٔ - ىػٜٔٗٔ ، ٕ، ط - بيروت -  الرسالة
/  المخزومي ميدي د: الفراىيدي ، ت أحمد بف ، وكتاب العيف: الخميؿ ٖٖٔ/ٙالمغة:  مقاييسمعجـ ينظر:  (ٕ)
 . ٙٚٔ/ٕاليبلؿ،  ومكتبة دار السامرائي ، إبراىيـ د
ـ ٕ٘ٓٓ،  ٔاألردف ، ط-في باب الطيارة: طاىر يوسؼ الصديقي ، دار النفائسفقو المستجدات ينظر:  (ٖ)

 .ٓٗص
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ىالمطلبىالثاني:ىأقدامىالنوازل:ى
، لكني سأقتصر عمى األىم منيا  ليا يمكن تقسيم النوازل باعتبارات متعددة ل حصر    

 وما لو تعمق بموضوع بحثنا . ، 
 لى موضوعيا: أوًل : تقسيميا بالنظر إ
 : إلى ، موضوعياإلى تنقسـ النوازؿ بالنظر 

 نوازؿ فقيية: وىي ما كاف مف قبيؿ األحكاـ الشرعية العممية . .ٔ

مثؿ النوازؿ العقدية؛ كظيور بعض الفرؽ والنحؿ ، ومثؿ المسائؿ نوازؿ غير فقيية:  .ٕ
حادثة ،  المغوية المعاصرة ، كتسمية بعض المخترعات الجديدة ، وىناؾ قضايا تربوية

 واكتشافات عممية مبتكرة . 

 ثانيًا: تقسيميا باعتبار عالقتيا باإلمام والخطيب: 
 تنقسـ النوازؿ باعتبار تعمقيا باإلماـ والخطيب إلى قسميف: 

والخطيب مباشرة مثؿ: استعماؿ التقنية الحديثة والوسائط المتعددة في  باإلماـنوازؿ تتعمؽ  .ٔ
( ،  الميكرفوفكبيرات االنتقاؿ مراعاة لبلقط الصوت ) والتعجؿ والتأخر في تالخطبة ، 

 والقراءة في المصحؼ االلكتروني في الصبلة ، وغيرىا مما يقع بو مف المسائؿ .

نوازؿ ليا تعمؽ بجماعة المسجد الذي يؤمو اإلماـ والخطيب ، ويختمؼ مف مسجد إلى  .ٕ
 آخر ، ومف بمدة ألخرى .

و الخطيب وال بمف يؤميـ ، وىذه كذلؾ تختمؼ نوازؿ ليس ليا تعمؽ مباشر باإلماـ أ .ٖ
 باختبلؼ المكاف واألشخاص . 

األوؿ آكدىا فوالذي ينبغي أف تكوف عناية اإلماـ أو الخطيب بيا عمى ترتيبيا المذكور ، 
 ثـ الثاني ثـ الثالث .

 
 من حيث خطورتيا:ثالثًا: تقسيميا 

 : إلىتنقسـ النوازؿ مف حيث خطورتيا وأىميتيا 
، وأعني بذلؾ تمؾ الحوادث  اإلسبلـبرى: وىي القضايا المصيرية التي نزلت بأمة نوازؿ ك .ٔ

، وما يتصؿ بذلؾ مف  أعدائيـوالمسمميف مف قبؿ  اإلسبلـوالمؤامرات التي تدبر عمى 
المكائد والتخطيط والحروب المعمنة وغير المعمنة في شتى المجاالت؛ العسكرية ، والفكرية 

سية ، واالجتماعية. ومف تمؾ النوازؿ ما نراه اليـو في الدوؿ العربية ، واالقتصادية ، والسيا
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مف ثورات شعبية عارمة ، خرجت عمى الحكاـ الذيف تمادوا في الظمـ والطغياف واالستبداد 
. 

 نوازؿ أخرى دوف ذلؾ . .ٕ

في القضايا المصيرية ، ال بد فيو مف جمع الكممة عمى  وأن: إليو اإلشارةوالذي ينبغي     
ال يميؽ بمثؿ ىذا النوع مف النوازؿ  إذيدى ، ونبذ الخبلؼ والنأي عف التعصب؛ ال

 رأي فرد أو اجتياد طائفة معينة .االعتماد عمى 
 كثرة وقوعيا وسعة انتشارىا إلى:  باعتباررابعًا: تقسيميا 

 ة .مف االبتبلء بيا أحد؛ كالتصوير ، والتعامؿ باألوراؽ النقدي -في الغالب-يسمـ  نوازؿ ال .ٔ

 نوازؿ يعظـ وقوعيا؛ كالصبلة في الطائرة ، والتعامؿ بالبطاقات البنكية . .ٕ

 نوازؿ يقؿ وقوعيا؛ كالمجوء السياسي ، وغيره . .ٖ

نوازؿ قد انقطع وقوعيا واندثرت، وصارت نسيًا منسيًا؛ كاستخداـ المدافع والبرقيات في  .ٗ
 إثبات دخوؿ شير رمضاف وخروجو . 

 يا: خامسًا: تقسيميا باعتبار جدت
 تنقسـ النوازؿ بالنسبة لجدتيا إلى: 

نوازؿ محضة: وىي التي لـ يسبؽ وقوعيا مف قبؿ ، ال قميبًل وال كثيرًا ، مثؿ أطفاؿ  .ٔ
 .األنابيب

وىي التي سبؽ وقوعيا مف قبؿ ، لكنيا تطورت مف جية أسبابيا والواقع ونوازؿ نسبية:  .ٕ
صارت بيذا النظر كنازلة جديدة المحيط بيا ، وتجددت في بعض ىيئاتيا وأحواليا ، حتى 

 .(1)الجراحية ، والزواج بنية الطبلؽ ، مثؿ بيع التقسيط ، والعمميات الطبية

 

 

 

 

                                                           
، ، ومراحؿ النظر في النوازؿ الفقيية ، د.ناصر الميماف  ٕٛ/ٔينظر: فقو النوازؿ : د.محمد الجيزاني  (ٔ)

 .ٚص
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ىالمطلبىالثالث:ىأدبابىوقوعىالنوازل:

وقوع النوازؿ تختمؼ باختبلؼ العصور ، فمكؿ عصر نوازلو الخاصة بو ، وقد  إف    
بير جدًا ، ويمكننا أف نعزو أسباب ذلؾ اتسعت وتكاثرت النوازؿ في ىذا العصر بشكؿ ك

 أمريف ميميف ىما:  إلى

 األمر األول: التطور العممي والتقدم الصناعي:

لقد شيد ىذا العصر ثورة صناعية ىائمة ، فقد تـ اختراع الطاقة الكيربائية ، وما نتج     
 عنيا مف أجيزة وتقنيات .

حيث وجد الياتؼ والمذياع والكومبيوتر ، والتعميـ ،  واإلعبلـوتطورت وسائؿ االتصاؿ     
خترعت أجيزة طبية لـ تعرؼ مف والقنوات الفضائية ، والشبكة العالمية ) االنترنت( ، وا

 ، كما اكتشفت وصنعت أغذية وعقاقير جديدة لبلستعماؿ البشري والحيواني والزراعي .قبؿ

 ؿ جديدة .وقد كاف ليذه االختراعات والتطورات أثر كبير في وقوع نواز   

 

 الثاني: النفتاح ، والبتعاد عن شريعة اهلل حكامًا ومحكومين: األمر

،  وىو تفريط الناس في االلتزاـ بأحكاـ ىذا الديف ، وانفتاحيـ عمى الشعوب األخرى    
 وتأثرىـ بعاداتيـ وتقاليدىـ .

، وذىبوا  نبيوأما الحكاـ: فقد ابتعدوا عف تطبيؽ شريعة اهلل ، والحكـ بكتابو وسنة     
 بشعوبيـ إلى التراجع والتخمؼ والظمـ واالضطياد .

ركنوا إلى الدنيا ، فتوسعوا في الممذات مف المطاعـ والمساكف فقد الشعوب: أما و     
 والمراكب والمبلبس ، واالنشغاؿ بالمبلىي ، واالستكثار مف المكاسب والتشبو بالكافريف .
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 املبحث الثاني

 يف النظر يف النوازلمناهج العلماء 

 

ىالمطلبىاألول:ىالمنكجىالطامىلألئمظىفيىالنظرىفيىالنوازل:ى

ليا صمة بالنوازؿ ، التي  واأللفاظبعد أف بينا تعريؼ النوازؿ في المغة واالصطبلح ،     
، وأسباب وقوعيا ، سنبيف في ىذا المبحث: المنيج العممي الذي  النوازؿ ثـ بينا أقساـ

الحكـ الصحيح في  إلىي النظر في النوازؿ ، والخطة المرعية لموصوؿ ينبغي مراعاتو ف
في منيج عممائنا مف السمؼ والخمؼ المنيج القويـ والرعاية  إذىذه النازلة أو تمؾ ، 

واالنضباط ، التي ينبغي أف يسير عمييا المفتوف والمجتيدوف تحقيقًا لممنيج السميـ في 
التفريط ، في  أو اإلفراطعف الطريؽ الحؽ ، نحو  النظر ، وحفاظًا عمييـ مف االبتعاد

 التعامؿ مع ما يحؿ بيـ .

مسائل ، أذكر فييا بأذن اهلل تعالى نشأة ومعالم ىذا  ثالث وفي ىذا المطمب سأبين  
 المنيج ، وذلك عمى النحو اآلتي: 

 المسألة األولى: نشأة المناىج الفقيية لمنظر والجتياد: 

، مف عصر  األمةيًا عمى السبلمة والسداد في صدر ىذه كاف أمر الناس جار     
 .القروف المشيود ليا بالفضؿ والخيرية  إلىالصحابة رضواف اهلل عمييـ ، 

عف الباطؿ مكفوفة ، والعمماء  واأللسففالشريعة ظاىرة والسنة قائمة ، والبدع مقموعة    
نفسو ممف لقيو مف  إليوئف عامموف ، ولعمميـ ناشروف ، والعامي يستفتي مف يثؽ بو وتطم

 عمماء المسمميف.

 األئمة، ومنيـ ؿ مف بعدىـ مف التابعيف وتابعييـوعمى ىذا الحاؿ السديد جرت أحوا   
والعمـ عمى السير في ركب سمفيـ الصالح في نشر الخير واليدى والبر والتقوى  األربعة
 والفقو.

التساع عمميـ وارتفاع فضميـ عمى وجو الخصوص نظرًا  األربعة األئمةفبرز فقو     
،  واألتباع، واعتناء الطبلب  األعواـوانتشار فقييـ بيف الناس وترسخ عمى مرور 



 تطبيقيتفقهيت مىقف األئمت واخلطباء من النىازل املعاصرة .. املظاهراث الشعبيت دراست 

 

13 

مذاىبيـ في النظر واالجتياد مشاعؿ نور وىداية ، يستضيء بيا مف جاء  وأصبحت
 .(1)بعدىـ مف األئمة والمجتيديف

د قد تأسست وأصبحت ذات معالـ ويمكف القوؿ أف المناىج الفقيية في النظر واالجتيا    
منتصؼ القرف الرابع ومنيا المذاىب  إلىواضحة في البحث واالستنباط بعد القرف الثاني 

 .(2)األربعة وغيرىا

 أحكاـطرؽ لمنظر واالستنباط في بحث  أنياعمى  األربعة األئمةاستقرت مناىج     
 يسع أحدًا جاء بعدىـ أف يحدث ، وذلؾ الستيعابيـ لسائر أساليب المتقدميف مما ال النوازؿ

 .(3)ما قرروه وبينوه مف أصوؿ وقواعدطرقًا تختمؼ ع

 

 المذاىب األربعة في التعرف عمى أحكام النوازل:  إلىالمسألة الثانية: أىمية الرجوع 

 اآلتية : األسبابوتكمف أىمية ىذا الرجوع لممذاىب في 

وؿ لفروع وجزئيات كثيرة مف مشكبلت ، وقدمت أنجع الحم اإلسبلميكونيا قد خدمت الفقو  .ٔ
، في العبادات والمعامبلت وأحواؿ الناس ، فأنارت لمناس طريقيـ . فبل بد  الناس ووقائعيـ

لمف أراد الخوض في قضايا النوازؿ أف يمر بيذا التراث الخالد واالطبلع عميو لتفتح لو 
 أرحب ومياديف أوسع لمنظر والتطبيؽ . آفاقا

رؼ ة شعب تطبيقية لمصادر الشريعة اإلسبلمية ، ففي دائرتيا يمكف التعالمذاىب الفقيي إف .ٕ
الناظر في صور النوازؿ ، وال شؾ أف ذلؾ يعيف عمى كيفية ربط الفروع باألصوؿ

 المعاصرة.

في الرجوع إلى المذاىب الفقيية اطبلع عمى حموؿ جزئية ، وفروع فقيية ، لمشكبلت  .ٖ
قد ال نجد ليا حكمًا منصوصًا عميو في الكتاب متنوعة إنسانية واجتماعية واقتصادية 

 والسنة بالتعييف ، واف كانت ىذه الحموؿ راجعة إلى ىذيف المصدريف استميامًا واستنباطًا.

                                                           
 .ٖٔ، ص ٕٓٔٓـ ، ينظر: مناىج الفتيا في النوازؿ المعاصرة ، د.سعيد بف مسفر القحطاني ، دار ابف حز  (ٔ)
،  ٔرسالة ناشروف بيروت ، طالمدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية: د.عبد الكريـ زيداف ، مؤسسة الينظر:  (ٕ)

 . ٛٔٔص،  ٕٙٓٓ
 . ٕٗ/ٔينظر: مواىب الجميؿ ،  (ٖ)
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ومف أجؿ ذلؾ كاف في االطبلع عمى كتب الفقو والنوازؿ والفتاوى فوائد ال تحصى ؛     
، ومستندىا الشرعي ، ودراسة إذ مف خبلليا يتعرؼ المطمع الباحث عمى طريقة الفتوى 

الواقعة وكيفية تنزيؿ ىذا المستند عمييا وفي ذلؾ كمو تمريف لممجتيد عمى النظر في أحكاـ 
 .(1)النوازؿ المعاصرة

وىكذا يتبيف لنا أف المذاىب الفقيية طريؽ إلى اهلل عز وجؿ ، ونبراسًا وىدى يحتذى     
 طريؽ النظر في النوازؿ وغيرىا . بيا في

 في النوازل:  لمنظرألة الثالثة: المنيج العام المس

حدد العمماء المنيج العاـ في النظر في النوازؿ مستميميف في ذلؾ الطريؽ الواضح     
لصحابتو رضواف اهلل عمييـ عندما تحدث ليـ نازلة لـ ينص عمييا في  الذي بينو النبي

 اـ .الشرع؛ أف يتدرجوا مف خبلؿ أصوؿ ثابتة تبنى عمييا األحك

عرض لؾ قضاء؟  إذااليمف: )) كيؼ تقضي  إلىلمعاذ لما بعثو  ومف ذلؾ ما قالو    
، قاؿ:  قاؿ: أقضي بكتاب اهلل ، قاؿ: فاف لـ يكف في كتاب اهلل؟ قاؿ: فبسنة رسوؿ اهلل
صدره  فاف لـ يكف في سنة رسوؿ اهلل؟ قاؿ: أجتيد رأي وال آلو. قاؿ: فضرب رسوؿ اهلل

 .(2)هلل الذي وفؽ رسوؿ رسوؿ اهلل لما يرضي رسوؿ اهلل ((ثـ قاؿ: الحمد 

عف  -رحمو اهلل–الشعبي  اإلماـوقد سار الصحابة الكراـ عمى نفس المنيج ، فقد روى     
وجدت شيئًا في  إذاقوؿ لو: )) ي -رحمو اهلل–شريح  إلىلما كتب  عمر بف الخطاب

ذاغيره ،  إلىكتاب اهلل فاقض بو وال تمتفت  ليس في كتاب اهلل  –شيء أراه قاؿ  أتي وا 
وليس في سنة رسوؿ ولـ يقؿ فيو أحد قبمؾ فاف شئت أف تجتيد رأيؾ فتقدـ، واف شئت أف 

ابف عبد البر في كتابو:  اإلماـوقد ذكر  خيرًا لؾ (( . إالتتأخر فتأخر ، وما أرى التأخر 
 .) جامع بياف العمـ وفضمو ( ، الكثير مف اآلثار في ىذا الموضوع 

                                                           
 .ٜٔص ، مناىج الفتيا في النوازؿ المعاصرة ٕٔٔصينظر: المدخؿ إلى دراسة الشريعة اإلسبلمية  (ٔ)
البييقي ، و   ٖٖٖ/ٖٙ( ٕٕٚٓٓاالماـ أحمد في مسنده: مسند االنصار ، حديث معاذ بف جبؿ، رقـ ) رجوأخ (ٕ)

أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى أبو بكر البييقي ، ت : محمد عبد القادر عطا ، مكتبة  :في السنف الكبرى
/ ٔ]( 21126)ر و القاضيكتاب اداب القاضي، باب مايقضي ب ،ٜٜٗٔ – ٗٔٗٔمكة المكرمة ،  -باز دار ال
إسناده ضعيؼ إلبياـ أصحاب معاذ وجيالة الحارث بف عمرو، لكف ماؿ إلى قال شعيب الرنؤوط: )) . ٗٔٔ

القوؿ بصحتو غير واحد مف المحققيف مف أىِؿ العمـ، منيـ أبو بكر الرازي وأبو بكر بف العربي والخطيب 
 . ٖٖٖ/  ٖٙمسند احمد:  البغدادي وابف قيـ الجوزية.
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في النظر فيما ينزؿ مف حوادث وواقعات يختمؼ فييا  األصوليىذا المنيج  أف    
الكتاب والسنة واعتماد فقو  إلىالصحابة والتابعوف ، بؿ كميـ كاف يؤكد لزـو الرجوع 

جماعيـالصحابة  لـ يختمؼ  -رحميـ اهلل– األربعة األئمةقضية ، وحتى األحكاـ واألفي  وا 
 .(1)اموا مذاىبيـ في ضوء النصوص مف الكتاب والسنةالنقؿ عنيـ في أنيـ أق

 النظر في النوازل في النقاط اآلتية: أرادويمكن تمخيص المنيج العام لمن 
 اختيار األدلة الصحيحة القوية ؛ فيذا أدعى لصحة النتائج .أواًل: 
احد منيا ينظر في الكتاب والسنة المتواترة ، وىما عمى رتبٍة واحدة ، ألف كؿ و  أفثانيًا: 

 دليؿ قطعي .
 دليبًل قطعيًا . اإلجماعألف  اإلجماع إلىينظر  أفثالثًا: 

تحميبًل عمميًا يبيف دالئؿ النص وتفسيراتو ومفيوماتو ، بتجرد  األدلةرابعًا: تحميؿ تمؾ 
 وموضوعية كاممة .

 األدلةالقياس ، أو غيره مف  إلىخامسًا: ينظر بعد ذلؾ في قياس النصوص حيث ال يمجأ 
 عند فقداف النص مف الكتاب والسنة.  إال

 .(2)الشرعية ومعرفة الحؽ منيا األحكاـسادسًا: استنباط 

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ،ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ -بيروت  -الفكر  التقرير والتحبير في عمـ األصوؿ: ابف أمير الحاج. ، دارينظر:  (ٔ)
 ،ٜٖٛٔ –بيروت  -ر الكتب العممية جامع بياف العمـ وفضمو: يوسؼ بف عبد البر النمري، داو ،  ٖٙٗ/ٖ
دي ، ت: أبو عبد الرحمف عادؿ بف الفقيو والمتفقو: أبو بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغداو ،  ٘ٚٚ/ٔ

 . ٜٖٛ/ٔ ىػ ،ٕٔٗٔ،  ٕ، ط -السعودية  -جوزي يوسؼ الغرازي ، دار ابف ال
 . ٕٛص ينظر: مناىج الفتيا في النوازؿ المعاصرة (ٕ)
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ىالمطلبىالثاني:ىالمناهجىالمطاصرةىفيىالنظرىفيىالنوازل:

برزت في العصر الحاضر مناىج متعددة لمنظر في النوازؿ المعاصرة حيث ظير لكؿ     
 األصؿف خبلؿ وجيات نظر متعددة ، ىي في منيج عمماء ومفتوف بنوا اجتيادىـ م

 امتداد لوجيات نظر قديمة واجتيادات عمماء وأئمة سمكوا ىذه المناىج وأسسوا طرقيا .

فسأقـو في ىذا المطمب بتوضيح المناىج المتبعة في عصرنا الحاضر لمنظر في     
 اصرة .ىي الوعاء لكؿ ما يجد وينزؿ بالناس مف أحكاـ وواقعات مع إذالنوازؿ ، 

 

وفيما يأتي بيان ألبرز ىذه المناىج المعاصرة في النظر في أحكام النوازل ، وىي     
 ثالثة مناىج: 

 أوًل: منيج التضييق والتشديد.

ىذا الديف بني عمى اليسر ورفع الحرج ، واهلل سبحانو وتعالى  أفمف المقرر شرعًا     
الرأفة والرحمة بالناس ،  بعثة النبي جعؿ ىذا الديف رحمة بالناس ويسرًا ، كما أف أصؿ

لَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن  ورفع األغبلؿ والقيود التي كانت واقعة عمى مف قبمنا مف األمـ ، 
))  :ويقوؿ ،  (1)َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَمْيُكم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

ائر ذلؾ في السنة . ونظ (2)(( وميسراً  ولكف بعثني معمماً  وال متعنتاً  ثني معنتاً اهلل لـ يبع إف
 .(3)كثير

أو  إفتاءً منيج التضييؽ والتشدد مف الغمو المذمـو انتياجو في أمر الناس ، سواًء  أف    
الناس  إلزاـكاف في خاصة نفسو دوف  إذا األمرتعميمًا أو تربية أو غير ذلؾ ، وقد ييوف 

بو ، ويمكف تمخيص بعض  واإللزاـاألمر  إلىيختمؼ عندما يتجاوز ذلؾ  األمرولكف  بو ،
 : اآلتية األمورمبلمح ىذا المنيج في 

 العمماء . إلفراد أو اآلراءالتعصب لممذىب أو  .ٔ

                                                           
 . ٕٛٔالتوبة:  (ٔ)
لباقي ، مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري النيسابوري ، ت : محمد فؤاد عبد ا أخرجو مسمـ في صحيحو: (ٕ)
 . ٗٓٔٔ/ ٕ ( ٛٚٗٔ)ر كتاب الطبلؽ ، باب بياف اف تخيير امراتو بيروت ، –ار إحياء التراث العربي د
 . ٖٖص مناىج الفتيا في النوازؿ المعاصرة (ٖ)
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 التمسؾ بظاىر النصوص فقط . .ٕ

 .الغمو في سد الذرائع ، والمبالغة في األخذ باالحتياط  .ٖ

 

 لتساىل والتيسير:المبالغة في اثانيًا: 
ظير ضمف مناىج النظر في النوازؿ المعاصرة ، منيج المبالغة والغمو في التساىؿ     

والتيسير ، وتعتبر ىذه المدرسة في النظر والفتوى ذات انتشار واسع عمى المستوى الفردي 
والمؤسسي خصوصًا أف طبيعة عصرنا الحاضر قد طغت فيو المادية عمى الروحية ، 

، وكثرت فيو المعوقات عف الخير ، وأصبح  األخبلؽعمى الغيرية ، والنفعية عمى  ةواألناني
تحاوؿ  التي القابض عمى دينو كالقابض عمى الجمر ، حيث تواجيو التيارات المختمفة

بعاده إغوائو التيسير ما استطاعوا  إلىعف دينو ، وأماـ ىذا الواقع دعا الكثير مف الفقياء  وا 
المستفتيف ترغيبًا ليـ ، وتثبيتًا ليـ عمى الطريؽ  إجابةبالترخص في في الفتوى واألخذ 

 .(1)القويـ
مقصد شرعي عظيـ مف مقاصد الشريعة العميا ،  ذاتوال شؾ أف ىذه دعوى مباركة     

وىو رفع الحرج وجمب النفع لممسمـ ودرء الضرر عنو في الداريف؛ ولكف الواقع المعاصر 
ىناؾ بعض التجاوزات في اعتبار التيسير واألخذ بالرخص ألصحاب ىذا التوجو يشيد أف 

 رع.وربما قاـ بعضيـ في رد بعض النصوص وتأويميا بما ال يحتمؿ وجيًا في المغة أو الش
وضغط الواقع ، ونفرة الناس عف الديف ال يسوغ التضحية بالثوابت والمسممات أو ))     

ات مف تغيير وتطور فاف نصوص والقطعيات ميما بمغت المجتمع عف األصوؿ التنازؿ
 .(2)الشرع جاءت صالحة لمناس في كؿ زماف ومكاف((

ويحمؿ الشيخ القرضاوي الدوافع لدى ىؤالء ، بقولو: )) وميمة أصحاب ىذه المدرسة     
 ت شرعية ، تعطيو سندًا لمبقاء.الشرعية عمى ىذا الواقع؛ بالتماس تخريجات وتأويبل إضفاء
برير وتمرير ما يراد إخراجو لمناس مف قوانيف أو قرارات أو وقد يكوف ميمتيـ ت    

 تدرييا السمطة . إجراءات
أحد ، وال مكافأة مف ذي  إلىومف ىؤالء مف يفعؿ ذلؾ مخمصًا مقتنعًا ال يبتغي زلفى     

 سمطاف ولكنو واقع تحت تأثير اليزيمة النفسية أماـ حضارة الغرب وفمسفاتو ومسمماتو .

                                                           
، ٔالقاىرة ، ط-حوة لمنشر والتوزيعالفتوى بيف االنضباط والتسيب: د. يوسؼ القرضاوي ، دار الصينظر: (ٔ)

 . ٔٔٔ، ص ـ ٜٛٛٔ
 . ٗٗمناىج الفتيا في النوازؿ المعاصرة ص (ٕ)
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فعؿ ذلؾ رغبة في دنيا يممكيا أصحاب السمطة أو مف وراءىـ مف الذيف ومنيـ مف ي    
تعرؼ ،  ًا لمظيور والشيرة عمى طريقة: خالؼمف وراء الستار ، أو حب يحركوف األزرار

غير ذلؾ مف عوامؿ الرغب والرىب ، أو الخوؼ والطمع التي تحرؾ كثيرًا مف البشر  إلى
 .(1)لبوس أىؿ اليدى(( أىؿ العمـ ، والبسوا ألقاب، واف حمموا 

 يئة عمى الديف ، وعمى مجتمعاتنا ومعمـو لدى الجميع أف ليذا التيار االجتيادي آثار س    
 ويمكف أف نمخص أىـ مبلمح ىذا االتجاه فيما يأتي:

 بالمصمحة ولو عارضت النصوص . في العمؿ اإلفراط .ٔ

 تتبع الرخص ، والتمفيؽ بيف المذاىب . .ٕ

 امر الشرع .التحايؿ الفقيي عمى أو  .ٖ

 
 : واإلفتاءثالثًا: المنيج الوسطي المعتدل في النظر 

شريعة تتميز بالوسطية واليسر ، ولذا ينبغي لمناظر في أحكاـ  اإلسبلميةالشريعة     
 اإلماـأف يكوف عمى الوسط المعتدؿ بيف طرؼ التشدد واالنحبلؿ ، كما قاؿ  النوازؿ

ىو الذي يحمؿ الناس عمى المعيود الوسط فيما : )) المفتي ...  -رحمو اهلل  –الشاطبي 
 .(2)(( األغبلؿطرؼ  إلىيميؽ بالجميور فبل يذىب بيـ مذىب الشدة وال يميؿ بيـ 

المتشددة والمتساىمة؛ كاف مف أجؿ أف  األخرىولعؿ ما ذكرناه مف مبلمح لممناىج     
دىا ، وتتمايز قد تعرؼ بض األشياءيتبيف لنا مف خبلليا المنيج المعتدؿ؛ وذلؾ أف 

 بنقائضيا.
ولذلؾ ينبغي لمعالـ والمفتي أف يراعي واقع النازلة ، فيسير نحو الوسط المطموب     

 وال تفريط . إفراطباعتداؿ ال 
وال شؾ أف ىذا االتجاه ىو اتجاه أىؿ العمـ والورع واالعتداؿ ، وىي الصفات البلزمة     

 .(3)وصًا في ىذا العصرلمف يتعرض ويتصدى لمنوازؿ باسـ الشرع ، وخص
 

                                                           
-االجتياد في الشريعة اإلسبلمية مع نظرات تحميمية في االجتياد المعاصر: د.يوسؼ قرضاوي، دار القمـ (ٔ)

 . ٜٓص  ـ .ٜٜٙٔ،  ٔالكويت ، ط
 -، دار المعرفة  الموافقات في أصوؿ الفقو: إبراىيـ بف موسى المخمي الغرناطي المالكي ، ت: عبد اهلل دراز (ٕ)

 . ٕٙٚ/٘ بيروت.
 . ٔٔٔ، الفتوى بيف االنضباط والتسيب ص ٜٔصينظر: االجتياد المعاصر  (ٖ)



 تطبيقيتفقهيت مىقف األئمت واخلطباء من النىازل املعاصرة .. املظاهراث الشعبيت دراست 

 

19 

 املبحث الثالث

 موقف األئمة واخلطباء من النوازل املعاصرة

 

ىالمطلبىاألول:ىتطروفىاألئمظىوالخطباء.
 : لغًة واصطالحاً  تعريف اإلمام أوًل:
 الصبلة إماـ ومنو غيره أو رئيس مف الناس بو يأتـ )) مف ىو:اإلماـ في المغة     

ِإنَّا َنْحُف ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب  آف لممسمميف وفي التنزيؿ العزيز:والخميفة وقائد الجند والقر 
ـْ َوُكؿَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماـٍ ُمِبيفٍ   والحادي ، والدليؿ لممسافريف،  (1) َما َقدَُّموا َوآثَاَرُى

 إمامو ، الصبي حفظ يقاؿ: المدرسة؛ في يـو كؿ التمميذ يتعممو الذي والقدر لئلبؿ ،
 .(2)الواضح (( الواسع والطريؽ

 إماـ والخميفة األئمة، إماـ  والنبي  . األمور في وُقدِّـ بو اقُتِدي مف )) كؿ  : واإلماـ    
 .(3)المسمميف(( إماـ والقرآف الّرعية،

فيقتدوف بو في  ، : ىو مف يتقدـ الناس في الصبلة بشروطفي االصطبلحاإلماـ و    
َـّ ِبِو فإذا َكبََّر : ) لقولو  . مف التكبير حتى السبلـ ، أفعاليا وجوبا ـُ ِلُيْؤَت َما )إنما ُجِعَؿ اإْلِ

ْف صمى َقاِئًما َفَصم وا ِقَياًما( ذا َسَجَد َفاْسُجُدوا َواِ  ذا َرَكَع َفاْرَكُعوا وا   .(4)(َفَكبُِّروا وا 
 

  

                                                           
 .ٕٔيس:  (ٔ)
جمع المغة المعجـ الوسيط: إبراىيـ مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار ، ت: م (ٕ)

 . ٕٚ/ ٔ العربية ، دار الدعوة ،
 .ٙ٘/ ٔ المغة مقاييس (ٖ)
المسمى )الجامع الصحيح المختصر( : محمد بف إسماعيؿ أبو عبد اهلل  أخرجو البخاري في صحيحو: (ٗ)

 .ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ،  ٖبيروت ، ط –البخاري الجعفي ، ت : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابف كثير ، اليمامة 
تاب الصبلة باب النيي عف ك . ومسمـ في صحيحو: ٕٚ٘/ ٔ ( ٜٜٙ)ركتاب الصبلة، باب الصبلة في السطوح

 . ٖٔٔ/ ٔ (  ٜٛ)رمبادرة االماـ
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 : لغًة واصطالحاً  الخطيبتعريف ثانيًا: 

 ىو كاف إذا القـو َخِطيبُ  :وىو ، الُخَطَباءُ  والجمع: ، َخِطيبٌ ) )الخطيب في المغة:    
 .(1)((عنيـ المتكمـ
 حديث وفي ، َخِطيباً  صار بالَفْتح َخطاَبةً  بالضـ وَخُطبَ  ، ُخَطباءُ  الَخِطيب وَجْمع))     

 غيرِ  عمى جمعٌ  الُخَطبَ  بالَمَخاطب َأراد ، ؟ (والَمخاِطبِ  الَمحاِشد َأْىؿِ  َأِمفْ ) :الَحّجاج
 ُمفاَعَمة والُمخاَطَبة الُخْطَبة والَمْخَطبة َمْخَطبة َجْمع ىو :وقيؿ ، والَمبلِمحِ  كالَمَشاِبوِ  قياسٍ 
 .(2)(( والُمشاَوَرة الِخطاب مف
الخطبة  بإلقاءوالخطيب في االصطبلح: )) ىو الشخص المعتقد فيو الذي يقـو   

 .(3)والموعظة عمى الحاضريف ((
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

                                                           
المصباح المنير: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، تأليؼ: أحمد بف محمد بف عمي المقري  (ٔ)

 .ٖٚٔ/ ٔ بيروت ، –النشر: المكتبة العممية الفيومي، دار 
 .ٖٓٙ/ ٔ العرب لساف (ٕ)
جاحو في مجتمعو: عبد الستار جاسـ محمد ، بحث منشور في مجمة كمية اإلماـ وسائؿ تأثير الخطيب ون (ٖ)

 . ٖٕٙاألعظـ ، العدد الخاص بمؤتمرىا الثاني ، ص
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ى
ىلبىالثاني:ىموقفىاألئمظىوالخطباءىمنىفقهىالنوازلى،ىتطلمًاىوتطلومًاى.المط
ى

والخطيب فقو النوازؿ ، والوسائؿ التي  اإلماـفي ىذا المطمب سأبيف ضرورة أف يتعمـ     
 واالطبلع عمى ىذا العمـ الشريؼ .تعمـ ال يـمف خبلليا يمكن

زؿ لمناس ، بما يتناسب وواقع حاليـ والخطباء تعميـ فقو النوا األئمةكذلؾ ينبغي عمى     
 ، ىذا ما سأبينو فيما يأتي :

 أوًل: وسائل تعمم األئمة والخطباء لفقو النوازل:
 وسائؿ تعمـ فقو النوازؿ كثيرة ، أذكر أىميا فيما يأتي

 متابعة المجبلت الفقيية التي تعنى بفقو النوازؿ ، ومنيا : :األولىالوسيمة 
 . اإلسبلميولي التابع لمنظمة المؤتمر مجمة المجمع الفقيي الد .ٔ

 . اإلسبلميالتابع لرابطة العالـ  اإلسبلميمجمة المجمع الفقيي  .ٕ

 مجمة البحوث الفقيية المعاصرة  . .ٖ

 والنوازؿ . األصوؿمجمة  .ٗ

 . اإلسبلميةمجمة البحوث  .٘

 
 : قراءة الكتب واألبحاث في فقو النوازؿ : الوسيمة الثانية

لخطيب أف يتردد دائما عمى المكتبات ، لبلطبلع عمى جديد وا اإلماـحيث ينبغي عمى 
 الكتب في ىذا العمـ .

 
 التواصؿ مع فقياء العصر والمتخصصيف ، ولو سبؿ منيا :  الوسيمة الثالثة:

 حضور مجالسيـ ، وزيارتيـ . .ٔ

 االتصاؿ الياتفي بيـ لسؤاليـ . .ٕ

 دروس في قضايا النوازؿ . إللقاءاستضافتيـ في المسجد  .ٖ

 



 تطبيقيتفقهيت مىقف األئمت واخلطباء من النىازل املعاصرة .. املظاهراث الشعبيت دراست 

 

22 

 منيا:النترنت الميتمة بفقو النوازؿ ، و متابعة مواقع ا يمة الرابعة:الوس
 موقع الفقو اإلسبلمي . .ٔ

 زاوية فقو النوازؿ بموقع المسمـ . .ٕ

 ممتقى المذاىب الفقيية . .ٖ

 موقع الشيخ القرضاوي ، وموقع األمة الوسط لمشيخ عبد الممؾ السعدي . .ٗ

 
 اإلذاعاتخ والفقياء المعتبريف ، عمى متابعة البرامج الفقيية لممشاي الوسيمة الخامسة:
 والقنوات الفضائية .

 
 ثانيًا: وسائل تعميم فقو النوازل :

 عميـ فقو النوازؿ لمناس ، منيا:يمكف لئلماـ والخطيب أف يسمكيا في ت ىنالؾ وسائؿ كثيرة 
 خطبة الجمعة . .ٔ

 الكممات والدروس . .ٕ

 نات المسجد .تعميؽ الفتاوى وقرارات المجامع الفقيية في لوحة إعبل .ٖ

 توزيع أىـ تمؾ الفتاوى عمى مصمي المسجد ، لتبقى عندىـ ، ويستفيد منيا أىميـ . .ٗ

والخبلصة: أف إماـ المسجد طبيُب قومو ، ينبغي أف يتعاىدىـ بما يحتاجونو بالوسائؿ     
 المناسبة ليـ .
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ى.ىىالمطاصرةقضاواىالنوازلىىفيىلالئمظىوالخطباءىتوجوكاتىرامظالمطلبىالثالث:ى

نبيف في ىذه المطمب توجييات عامة ، يستفاد منيا األئمة والخطباء في تعامميـ مع     
 النوازؿ المعاصرة :

 
 أف ال يتكمـ الخطيب في النازلة إال بعمـ، سواء فيما يتعمؽ بيا مف أحكاـ التوجيو األول:

 ليا؛ فميست خطبةشرعية، أو في اإلخبار عنيا، أو في إرشاد الناس لما يعممونو حيا
 الجمعة مقالة في صحيفة أو مجمة يبث فييا الكاتب آراءه الشخصية، بؿ ىي عبادة
 مشروعة، وتكتسب مصداقية عند الناس، فبل يحسف بالخطيب أف ييز ىذه المصداقية، أو
 يستغؿ المنبر لبث آرائو الشخصية وىي ال تتسؽ مع النصوص، مع اشتراط امتبلكو لآللة

 .نازلة، فالخطأ يكوف بسبب الجيؿ أو بسبب اليوى، فميحذرىما الخطيبالعممية في ال
 

 إذا استعصى عمى الخطيب فيـ النازلة، أو تنزيؿ األحكاـ الشرعية عمييا؛ التوجيو الثاني:
 ، وعميو أف يتممس فيياكمياً لشدة التباسيا، وكثرة الخبلؼ فييا فبل يحسف بو إىماليا 

 وفقوالناس يتشو  ،واالتعاظ، وحينئذ لـ ييمؿ النازلة مواضع االتفاؽ، ومواطف العبرة 
 لكبلمو فييا، ولـ يقؿ فييا ببل عمـ، ولعؿ أقرب األمثمة عمى ذلؾ الثورات العربية التي
 اختمؼ فييا الناس اختبلفا كثيرا؛ فمنيـ مف أيدىا بإطبلؽ، ومنيـ مف منعيا بإطبلؽ،

 اـ أو باعتبار حاؿ المحكوميف أوومنيـ مف أيد بعضيا ومنع بعضيا باعتبار حاؿ الحك
 باعتبار مف يحرؾ الثورة، أو باعتبار المستفيد منيا.. وأحداث بيذه الضخامة، وىي حديث
نما يستطيع التطرؽ لما  اإلعبلـ والناس ال يحسف بالخطيب اإلعراض عنيا لحيرتو فييا، وا 

 .ىو متفؽ عميو فييا 
 

منازلة بيف بدايات وقوعيا، وبيف انتشارىا أف يفرؽ الخطيب في تناولو ل التوجيو الثالث:
وعمـو البموى بيا؛ ليكوف ذلؾ أدعى لقبوؿ توجييو لمناس؛ فإف المعاصي ُينسي المتأخر 
ف الفتف يرقؽ بعضيا بعضا ، ومف األمثمة عمى ذلؾ  منيا المتقدـ حتى يألفيا الناس، وا 



 تطبيقيتفقهيت مىقف األئمت واخلطباء من النىازل املعاصرة .. املظاهراث الشعبيت دراست 

 

24 

 طباؽ الفضائية وحرموىا،نازلة البث الفضائي؛ ففي بداياتو حذر العمماء والخطباء مف األ
 وىو تحريـ وسائؿ ال تحريـ ذوات؛ فإنيا لما كانت تفضي إلى المحرمات وال يوجد بدائؿ
 مف جنسيا كاف الصواب التحذير مف جميعيا، ولو وجد فييا قميؿ مف البرامج النافعة؛

 رىالكف لما نشأت القنوات اإلسبلمية، ووجدت قنوات عممية خي وذلؾ لغمبة المحـر فييا.
 غالب، وشرىا قميؿ، وقد انتشر ىذا الببلء في الناس، وصار جزء مف حياتيـ اليومية لـ
 يكف مف المناسب في الخطب إطبلؽ تحريـ البث الفضائي وأطباؽ استقبالو أو إطبلؽ
 تحريـ التمفزيوف، وىذا التناوؿ سيكوف محؿ استيجاف وانتقاد عند أكثر العامة والخاصة،

الناس عف الخطيب، وعدـ قبوؿ قولو، فتكوف االستفادة مف خطبة  وىذا يؤدي إلى عزوؼ
 الجمعة قميمة أو معدومة، وىذا ينافي مقاصدىا التي شرعت ألجميا.

إف كانت النازلة فييا يد لمكفار والمنافقيف كالحروب التي يفتعمونيا، أو  التوجيو الرابع:
ي فرصة لمخطيب في بياف العداوة األزمات االقتصادية التي يحدثونيا في ببلد المسمميف في

األبدية التي يكنيا الكفار والمنافقوف لممؤمنيف، كما دؿ عمى ذلؾ كثير مف اآليات القرآنية 
ـْ ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْف   :كقوؿ اهلل تعالى ـْ ِمْف َبْعِد ِإيَماِنُك َودَّ َكِثيٌر ِمْف َأْىِؿ الِكَتاِب َلْو َيُرد وَنُك

ـُ الَحؽ  ِعْنِد َأْنُفِسيِ  ـْ ِمْف َبْعِد َما َتَبيََّف َلُي
(1). 

اجتياد الخطيب في الربط عمى قموب الناس وتثبيتيـ، وتعميؽ قموبيـ  التوجيو الخامس:
باهلل تعالى، ودواـ التمسؾ بدينو؛ وذلؾ في النوازؿ المخوفة التي ليا مساس بأمف الناس 

ونوازؿ الكوارث واألمراض واألوبئة التي وأرزاقيـ، كما في النوازؿ السياسية واالقتصادية، 
تفتؾ بالناس؛ فإف العقوؿ تطيش فييا، وينحرؼ كثير مف الناس بسببيا ، مف ىوؿ 
الفاجعة، وفقد الماؿ واألىؿ والولد، فيحتاجوف إلى تثبيت وتصبير، وعمى الخطيب أف يركز 

، وبياف الِحكـ في الخطب في التوكؿ عمى اهلل تعالى، وتعمؽ القموب بو وحده دوف مف سواه
ابتبلءاتو سبحانو لعباده، وكيؼ يواجييا المؤمف، واألجور العظيمة المرتبة عمييا، وأسباب 
رفع العقوبات، وبياف األحكاـ الشرعية المتعمقة بيذا النوع مف النوازؿ مما تمس حاجة 

 .الناس إليو كأحكاـ الموت الجماعي في التغسيؿ والدفف والتوارث ونحو ذلؾ

                                                           
 .ٜٓٔالبقرة: (ٔ)
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والفقو في ىذا النوع من النوازل مما تمس حاجة الخطيب لو؛ لتكرار وقوعو، وشدة      
خوف الناس منو، وعودة كثير منيم إلى الدين بسببو، ولجوئيم إلى المساجد والخطباء 
لعالج قموبيم من األلم والخوف، وألىمية ىذا النوع من النوازل فال بد من توجييات 

 ات:تفصيمية فيو، ومن ىذه التوجيي
: بياف أف ىذه الكوارث والنوازؿ عقوبات لمف أصابتيـ وكانوا ممف يستحؽ العقوبة، أول

ظيار  نذار لمف سمموا منيا، وتخويؼ لعمـو الناس، وا  وابتبلء لمف ال يستحقونيا، ورحمة وا 
َوَما ُنْرِسُؿ ِباآَلَياِت ِإالَّ َتْخِويًفا :لقدرة الرب جؿ جبللو عمييـ، قاؿ اهلل تعالى

وىذا دليؿ  (1)
عمى القدرة الباىرة هلل تعالى أف يجعؿ في النازلة الواحدة رحمة وعذابا وابتبلء وتخويفا 

نذارا.  وا 

: االستدالؿ بالنازلة عمى قدرة اهلل تعالى، وقوتو، وأنو سبحانو إف أىمؾ بعض مف ثانياً 
يـ غيرىـ كما حمت بيـ الكارثة فيو سبحانو قادر عمى أف ييمؾ البشر أجمعيف، وأف يبدؿ ب

ـْ َأي َيا النَّاُس َوَيْأِت ِبَآَخِريَف َوَكاَف اهلُل َعَمى َذِلَؾ َقِديًرا :قاؿ تعالى ِإْف َيَشْأ ُيْذِىْبُك
(2). 

ـْ َعَذاًبا  :وفي قدرتو سبحانو عمى عباده قاؿ تعالى    ُقْؿ ُىَو الَقاِدُر َعَمى َأْف َيْبَعَث َعَمْيُك
ـْ َأْو ِمفْ  ـْ َبْأَس َبْعضٍ  ِمْف َفْوِقُك ـْ ِشَيًعا َوُيِذيَؽ َبْعَضُك ـْ َأْو َيْمِبَسُك َتْحِت َأْرُجِمُك

(3). 
: التخويؼ مف الذنوب وآثارىا السيئة عمى األفراد والجماعات، وأنيا سبب كؿ مصيبة ثالثاً 

َأْيِدي النَّاِس َظَيَر الَفَساُد ِفي الَبرِّ َوالَبْحِر ِبَما َكَسَبْت  :تحؿ بالناس؛ لقوؿ اهلل تعالى
ـْ َيْرِجُعوفَ  ـْ َبْعَض الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّي ِلُيِذيَقُي

ـْ ِمْف ُمِصيَبٍة  :وقولو تعالى،  (4) َوَما َأَصاَبُك
ـْ َوَيْعُفو َعْف َكِثيرٍ  َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُك

وىذا قانوف رباني، وسنة قدرية أف اهلل تعالى ال  ، (5)
 اقترفوا مف العصياف.يصيب العباد إال بما 

                                                           
 .ٜ٘اإلسراء:(ٔ)
 .ٖٖٔالنساء:(ٕ)
 . ٘ٙاألنعاـ:(ٖ)
(ٗ): ـو  . ٔٗالر 
 .ٖٓالش ورى: (٘)
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: دعوة الناس إلى التوبة ومحاسبة النفس؛ فإف أثر النازلة ال يزاؿ في قموبيـ، ويخشوف رابعاً 
أف يصيبيـ ما أصاب غيرىـ، مع بياف أف التوبة واالستغفار والدعاء أسباب لرفع العذاب 

َنَفَعَيا ِإيَماُنَيا ِإالَّ َقْوـَ ُيوُنَس َلمَّا َفَمْواَل َكاَنْت َقْرَيٌة َآَمَنْت فَ   :كما قاؿ اهلل تعالى في التوبة
ـْ ِإَلى ِحيفٍ  ـْ َعَذاَب الِخْزِي ِفي الَحَياِة الد ْنَيا َوَمتَّْعَناُى َآَمُنوا َكَشْفَنا َعْنُي

وقاؿ سبحانو في ،  (1)
ـْ َيْسَتْغِفُروفَ  :االستغفار ـْ َوُى َوَما َكاَف اهلُل ُمَعذَِّبُي

(2). 
 لطؼ اهلل تعالى ورحمتو بعباده، ونعمتو عمييـ، حتى عمى المصابيف منيـ؛ : تممسخامساً 

 إذ لـ يكف األمر أشد مما أصابيـ، واهلل تعالى قادر عمى أف يصيبيـ بما ىو أشد وأعظـ
 .وأكثر خسارة وضررًا، وتذكير الناجيف مف النازلة ومف لـ تصبيـ بنعمة اهلل تعالى بالنجاة

ة مما لو تعمؽ بتغير األحواؿ الكونية فيي فرصة لمتذكير بيـو : إذا كانت النازلسادساً 
القيامة، وما يجري فيو مف تغيرات في الكوف جاءت أوصافيا في كثير مف السور كالواقعة 

 .والقيامة والتكوير واالنفطار واالنشقاؽ وغيرىا

، واستعبلؤىـ : إف كانت النازلة كارثة نزلت بقـو ظير طغيانيـ، ومحادتيـ هلل تعالىسابعاً  
عمى البشر، وأذيتيـ ليـ، فمف المناسب الحديث عف عاقبة المجرميف، ومصارع الظالميف؛ 

ـْ َخبَلِئَؼ َوَأْغَرْقَنا  :قاؿ اهلل تعالى في قـو نوح ْيَناُه َوَمْف َمَعُو ِفي الُفْمِؾ َوَجَعْمَناُى َفَكذَُّبوُه َفَنجَّ
َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة الُمْنَذِريفَ  الَِّذيَف َكذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َفاْنُظْر 

(3) . 

سواء ظمموا -الظالميف  مرنا اهلل تعالى بالنظر في نيايةيأ وغيرىا ، ففي ىذه اآليات    
أنفسيـ بالشرؾ والمعاصي أو ظمموا غيرىـ بأذيتيـ ليـ، واألغمب أف كبل نوعي الظمـ 

يقيـ الذي أرداىـ، والحذر مف وفائدة النظر في مصيرىـ مجانبة طر  -يجتمع في الكافريف
أعماليـ التي أوبقتيـ، فتأسيًا بالقرآف في التذكير بمصير الظالميف ينبغي لمخطيب أف يبيف 

 .(4)لمناس عاقبة الظمـ بأنواعو في الكوارث التي تحؿ بالظالميف
 

                                                           
 . ٜٛيونس: (ٔ)
 .ٖٖاألنفاؿ: (ٕ)
 .ٖٚيونس: (ٖ)
ينظر: مقالة )) تناوؿ النوازؿ عمى المنابر (( لمشيخ إبراىيـ بف محمد الحقيؿ ، منشور عمى موقع ممتقى  (ٗ)

 . http://khutabaa.com،  ىػ ٕٖٗٔ/ٓٔ/ٖٔالخطباء ، بتاريخ: 

http://khutabaa.com/


 تطبيقيتفقهيت مىقف األئمت واخلطباء من النىازل املعاصرة .. املظاهراث الشعبيت دراست 

 

27 

 املبحث الرابع

 املظاهرات الشعبوة ،، دراسة تطبوقوة تأصولوة

ىلمظاهراتى،ىواأللفاظىذاتىالصلظى.التطروفىباىالمطلبىاألول:ى

 أوًل:  المظاىرات :

لغة جمع مظاىرة مف ظاىر فبلنًا بمعنى: عاونو ، وُيقاؿ: تظاىروا أي تعػاونوا ، وليػا      
 .(1)معاف أخرى

أما التظاىر بمعنى: تجمع مجموعة لئلعبلف عف رضػاىـ أو سػخطيـ عػف أمػر ييميػـ     
، وال يخػػرج عػػف أصػػؿ معنػػاه الػػداؿ عمػػى  (2)العربيػػة، فيػػو معنػػى حػػديث أقػػره مجمػػع المغػػة 

 الظيور والمكاشفة ، وعمى التعاوف بيف البعض .
 .( مرة بمعاف متعددة ٜ٘وقد ورد في القرآف الكريـ لفظ "ظير" ومشتقاتو )     

 
 ثانيًا:  األلفاظ ذات الصمة .

 العتصامات :  .1
وحفػػػظ ، ووفػػػى ، ومنػػػع ، لغػػػة: جمػػػع اعتصػػػاـ ِمػػػف عصػػػـ بمعنػػػى: لجػػػأ ، و تمسػػػؾ ،     

، وقػػػد جػػػاء فػػػي المعجػػػـ المعجػػػـ الوسػػػيط: )) ومنػػػو  (3)واعتصػػػـ بػػػو أي: امتنػػػع بػػػو ، ولجػػػأ 
 .(4)جوف حتى ُيجابوا إلى ما طمبوا ((اعتصاـ الطمبة ونحوىـ بمعيدىـ: ال يعمموف وال يخر 

،  اإلمسػػػػػاؾ( بمعنػػػػػى ٖٔوقػػػػػد تكػػػػػرر لفػػػػػظ ) عصػػػػػـ ( ومشػػػػػتقاتو فػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ )   
 .(5)ستمساؾ ، والتمسؾ بالشيء ، والحماية والوقاية واال

                                                           
 .(  ينظر: القاموس المحيط ، ولساف العرب ، والمعجـ الوسيط مادة ) ظير (ٔ)
 .ٛٚ٘/ٕ المعجـ الوسيط: (ٕ)
 .ينظر: القاموس المحيط ، ولساف العرب ، والمعجـ الوسيط مادة ) عصـ ( (ٖ)
 .٘ٓٙ/ٕ :المعجـ الوسيط (ٗ)
 .ٕٖٚ-ٕٖٙالمفردات في غريب القرآف لؤلصفياني ط. دار المعرفة / بيروت ص  (٘)
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ويقصد باالعتصامات في عصرنا الحاضر: ىو أف يقـو مجموعة مف الموظفيف العامميف   
فػػي القطػػاع الحكػػومي ، باالمتنػػاع عػػف دواميػػـ وواجبػػاتيـ المناطػػة بيػػـ ، وذلػػؾ لمطػػالبتيـ 

 بأمر معيف ، حتى تتحقؽ مطالبيـ .
 الحتجاجات : .2
: جمػػػع احتجػػػاج فيقػػػاؿ : احػػػتّج عميػػػو : أقػػػاـ عميػػػو الحجػػػة ، والُحّجػػػة ىػػػي الػػػدليؿ  لغػػػة    

 .(1)والبرىاف ، والحج ىو القصد ، وأحد أركاف اإلسبلـ الخمسة ، ولو معاف أخرى

 .(2)ويطمؽ االحتجاج في العصور المتأخرة عمى االستنكار ، والمعارضة 

)حػّج(   ( مػرة بمفػظ ٖٖفي القػرآف الكػريـ ) وقد تكرر لفظ ) الحج ( و ) حاّج ( ومشتقاتو    
ـَ و )الحػػػج( و )حػػػاّج( ومنيػػػا قولػػػو تعػػػالى:  ـٌ َفِمػػػ ـْ ِفيَمػػػا َلُكػػػـ ِبػػػِو ِعمػػػ ـْ َىػػػؤالء َحػػػاَجْجُت َىػػػاَأنُت

ـْ اَل َتْعَمُمػػػوفَ  ـُ َوَأنػػػُت ـٌ َوالمّػػػُو َيْعَمػػػ وَف ِفيَمػػػا َلػػػْيَس َلُكػػػـ ِبػػػِو ِعْمػػػ ومػػػف ىنػػػا  أي جػػػادلتـ ،  (3)ُتَحػػػآج 
 عنى المعاصر لو أصؿ في المغة العربية ، واستعماالت القرآف الكريـ ػ كما رأينا ػ .فالم

وخبلصة ما تقدـ ، أف المظاىرات ، واأللفاظ ذات الصمة  ىػي: )) وسػائؿ جماعيػة ،      
أو جماىيريػػػػػة لمتعبيػػػػػر عػػػػػف الرضػػػػػا ، أو السػػػػػخط عػػػػػف تصػػػػػرفات الدولػػػػػة ) رئاسػػػػػة ووزراء 

 .(4)ؤسسات الخاصة ((أو الشركات والم ومسؤوليف (

 

                                                           
 .، مادة ) حجج ( ينظر : القاموس المحيط ، ولساف العرب ، والمعجـ الوسيط  (ٔ)
 .حيث ذكره ضمف األلفاظ المولدة  ، ٙ٘ٔ/ٔ:  ينظر: المعجـ الوسيط (ٕ)
 . ٙٙاؿ عمراف: (ٖ)
: د.عمي محي الديف التأصيؿ الشرعي لممظاىرات السممية ، أو الثورات الشعبية ، ما يجوز منيا وما ال يجوز(ٗ)

ص  . ٕٔٔٓ/  ٚ/  ٛ، بتاريخ:  www.qaradaghi.com قرداغي ، بحث منشور عمى موقعو عمى االنترنت
ٗ . 

http://www.qaradaghi.com/
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ىالمطلبىالثاني:ىآراءىالمطاصرونىفيىالمظاهراتىونحوهاى:ى

بينػػػا فػػػي المطمػػػب السػػػابؽ التعريػػػؼ بالمظػػػاىرات ونحوىػػػا ، فوجػػػدناىا وسػػػائؿ جماىيريػػػة    
جديدة لمتعبير عف الرضا ، أو السخط عف تصػرفات الدولػة ، أو الحػزب ، أو الشػركة ، أو 

 نحوىا .. 
مػػػػب سػػػػنبيف حكػػػػـ ىػػػػذه المظػػػػاىرات ، ىػػػػؿ أف ىػػػػذه المظػػػػاىرات السػػػػممية وفػػػػي ىػػػػذا المط   

 :مشروعة في اإلسبلـ ؟ 
 أوًل: آراء المعاصرين : 

 اختمؼ المعاصروف في ىذه المسألة عمى آراء ثبلثة : 
 الرأي األول : المنع والحظر .

ة فقػػد ذىػػب جماعػػة مػػف المعاصػػريف معظميػػـ مػػف ىيئػػة كبػػار العممػػاء بالمممكػػة العربيػػ    
، والػػدكتور صػػالح  (1)السػػعودية، مػػنيـ : الشػػيخ ابػػف بػػاز ، والشػػيخ ابػػف عثيمػػيف رحميمػػا اهلل

بف فوزاف الفوزاف ، والشيخ صالح بف عمي بف غصوف ، والشيخ عبدالعزيز آؿ الشيخ مفتي 
، وذىػػػب كػػػذلؾ الشػػػيخ األلبػػػاني إلػػػى حرمػػػة المظػػػاىرات ضػػػد  (2)المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية

 .(3)نا اإلسبلميالحكومات في عالم

                                                           
أف فتوى العبلمة الشيخ ابف باز ، وفتوى العبلمة الشيخ ابف عثيميف رحميما اهلل ، كانتا في أعقاب مظاىرات حجاج إيرانييف أثناء  (ٔ)

المظاىرات التي حدثت في تونس ، أو في مصر وبقية الدوؿ يكوف غير ىػ ، وبالتالي فإف تنزيميما عمى ٕٔٗٔمناسؾ الحج في العاـ 
دقيؽ ، ، وأف الظروؼ والمبلبسات والوسائؿ والغايات والمقاصد التي أحاطت بفتواىما السابقة غير متطابقة تمامًا مع الظروؼ 

صيؿ الشرعي لممظاىرات السممية ، أو الثورات التأوالمبلبسات واألحواؿ والمقاصد والوسائؿ التي أحاطت بالمظاىرات األخيرة . ينظر: 
 . ٘ص  الشعبية ، ما يجوز منيا وما ال يجوز

كذلؾ ُنبيف: أف فتوى ىيئة كبار العمماء قد خصصت الحرمة بالمممكة العربية السعودية ، حيث ذكرت أف (ٕ)
ياف ىيئة كبار العمماء أولياء أمورىا ممتزموف بأحكاـ الشريعة والحفاظ عمى اليوية اإلسبلمية . يراجع : ب

ىػ ، وقاؿ الدكتور ناصر العمر : المظاىرات في السعودية محرمة بسبب المفاسد  ٕٖٗٔ/ٗ/ٔبالسعودية بتأريخ 
، مضيفًا : ))نرى عدـ صبلحية تطبيؽ المظاىرات في كؿ البمداف ، وذلؾ الختبلؼ كؿ بمد عف غيره(( . جاء 

( وموقع ) مفكرة اة المجد ، ونقميا موقع ) المسمـالذي يذاع عمى قنذلؾ في حمقة مف برنامج ) الجواب الكافي ( 
 ـ   .ٕٔٔٓ/ٖ/ٙاالسبلـ ( في 

يراجع في ذلؾ : مواقفيـ الرسمية عمى شبكة االنترنيت ، وفتاواىـ المكتوبة في كتبيـ الخاصة بالفتاوى ، أو (ٖ)
نشرت فتوى الشيخ ابف باز رحمو اهلل ،  في المجبلت المعتمدة ، منيا عمى سبيؿ المثاؿ : مجمة الفرقاف ، حيث

 ، أو المنشورة في الصحؼ  . ٕٛالعدد 
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 أدلة المانعين : 
ف األدلػػة يمكػػف تمخيصػػيا فيمػػا اسػػتدؿ معظػػـ ىػػؤالء العممػػاء القػػائميف بػػالمنع ، بمجموعػػة مػػ  

 : يأتي
وال  أف ىذه المظاىرات بدعة مستحدثة لـ تكف معروفة في عصػر الرسػوؿ  :الدليل األول

 . في عصر الخمفاء الراشديف والصحابة الكراـ

لمظاىرات تدخؿ في وسائؿ الدعوة فيجب أف تكوف مما ورد فيػو دليػؿ معتبػر وبما أف ا     
 .، وذلؾ ألف وسائؿ الدعوة توقيفية فبل يجوز إحداث وسائؿ جديدة فييا بغير دليؿ 

وقد أجاب الشيخ القرضاوي عمى ىذا الدليؿ ورد عميو بما يأتي: )) والقوؿ بأف ىذه     
ؿ اهلل وال أصحابو، وكؿ بدعة ضبللة، وكؿ المسيرات )بدعة( لـ تحدث في عيد رسو 

ضبللة في النار: قوؿ مرفوض؛ ألف ىذا إنما يتحقؽ في أمر العبادة وفي الشأف الديني 
الخالص. فاألصؿ في أمور الديف )االتباع( وفي أمور الدنيا )االبتداع( وليذا ابتكر 

صمى اهلل عميو وسمـ،  الصحابة والتابعوف ليـ بإحساف: أمورا كثيرة لـ تكف في عيد النبي
، غير مسبوؽ ومف ذلؾ ما يعرؼ بػ)أوليات عمر( وىي األشياء التي ابتدأىا عمر 

إلييا، مثؿ: إنشاء تاريخ خاص لممسمميف، وتمصير األمصار، وتدويف الدواويف، واتخاذ 
  .دار لمسجف، وغيرىا

لنقود اإلسبلمية، وبعد الصحابة أنشأ التابعوف وتبلميذىـ أمورا كثيرة، مثؿ: ضرب ا    
نشاء  ، وا  نشاء نظاـ البريد، وتدويف العمـو ، وا  بدؿ اعتمادىـ عمى دراىـ الفرس ودنانير الرـو
عمـو جديدة مثؿ: إنشاء عمـ أصوؿ الفقو، وتدويف عمـو النحو والصرؼ والببلغة، وعمـ 

وأّلفوا فيو  وأنشأ المسمموف )نظاـ الحسبة( ووضعوا لو قواعد وأحكاما وآدابا، .المغة، وغيرىا
 .كتبا شّتى

ولعؿ مما يؤيد ىذا المسمؾ، الحديث الصحيح: ")) مف سف سنة حسنة، فمو أجرىا وأجر    
فيو يحث عمى المبادرة واتخاذ الموقؼ القدوة، الذي يرغب  (1)مف عمؿ بيا إلى يـو القياـ((

                                                           
أبو بكر أحمد بف الحسيف البييقي ، ت : محمد السعيد بسيوني زغموؿ ،  أخرجو البييقي في شعب اإليماف: (ٔ)

 سميماف ، والطبراني في مسند الشامييف: ٖٗٚ/ ٘ ( ، ٙٓٓٚ)ر .ٓٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط –دار الكتب العممية 
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ف أحسف اآلخريف في تقميده واتباعو، فيكوف لو أجرىـ. وقد قيؿ: الفضؿ لممبتدي، وا  
 !المقتدي

وليذا كاف مف الخطأ المنيجي: أف يطمب دليؿ خاص عمى شرعية كؿ شأف مف شؤوف   
 .(1)أنو ال يوجد نص مانع مف الشرع ((العادات، فحسبنا 

والشػػيخ عمػػي القرداغػػي نػػاقش ىػػذا الػػدليؿ بقولػػو: )) ال نسػػمـ أف وسػػائؿ الػػدعوة تعبديػػة     
ور فػػي الشػػعائر التعبديػػة مثػػؿ الصػػبلة ، ومقػػادير توقيفيػػة، ألف كػػوف الشػػيء توقيفيػػًا محصػػ

الزكاة ، ومناسؾ الحج ، والصياـ ، وأما المعامبلت والعادات فاألصؿ فييا اإلباحػة ، وأنيػا 
معممػػة بعمػػؿ وحكػػـ واضػػحات ، ولػػذلؾ فػػإف وسػػائؿ الػػدعوة ىػػي وسػػائؿ لمتعبيػػر عػػف التبميػػ  

بػػؿ مرتبطػػة بمقاصػػدىا ، وىػػي واألمػػر بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر فيػػي غيػػر توقيفيػػة ، 
التبمي  ، كما ىو الحاؿ في كثير مف الوسائؿ واألدوات المستعممة اليػـو فػي الػدعوة والتبميػ  

. ثـ يقوؿ: )) إف معظـ التشدد يأتي مف دائرة التوسع فػي دائػرة البدعػة المحرمػة ، مػع (2)((
ف وزنيػا ، كمػا ال ينبغػي أف التحقيؽ يقتضي أف ال نعطي ليا حجمًا أكبر ، وال وزنًا أثقؿ مػ

، بػػؿ ال يجػػػوز أف توسػػػع دائػػػرة البدعػػة المحرمػػػة لتشػػػمؿ كػػػؿ شػػيء جديػػػد ، وحينئػػػذ تتوقػػػؼ 
الحياة عف الحركة والتطوير ، وبالتالي فبل يتناسب مع صبلحية الشريعة لكؿ زمػاف ومكػاف 

ليػة ، أو ، ولذلؾ حصر العمماء اإلثبات لمعناىا قديمًا وحديثًا في ) إحداث شعيرة تعبدية قو 
 فعمية ، أو عقدية لـ يشرعيا اهلل تعالى ( .  

يقػػوؿ اإلمػػاـ الشػػاطبي: ) فالبدعػػة إذف عبػػارة عػػف طريقػػة فػػي الػػديف مخترعػػة تضػػاىي      
نمػػا قيػػدت ( ثػػـ قػػاؿ الشػريعة ، يقصػػد بالسػػموؾ عمييػػا : المبالغػػة فػػي التعبػػد هلل سػػبحانو : ) وا 

ـّ بدعػػة كإحػػداث بالػػديف؛ ألنيػػا لػػو كانػػت طريقػػة مخترعػػة فػػي الػػدن يا عمػػى الخصػػوص لػػـ ُتسػػ
 .(3)الصنائع(

                                                                                                                                                                      

،  ٔبيروت ، ط  – الرسالة السمفي مؤسسة المجيد عبد بف الطبراني ، ت: حمدي القاسـ أبو أيوب بف أحمد بف
( ٗٛٔ رقـ ٕٕ ج)  الكبير المعجـ في المصنؼ ورواه، وقاؿ محقؽ الكتاب: )) ٚٓٗ/ ٖ (، ٕٓٙ٘)ر .ٜٗٛٔ

 (( .فموثقو  ورجالو :( ٛٙٔ/  ٔ)  الزوائد مجمع في الييثمي الحافظ قاؿ
، و فتواه المنشورة في موقع   www.qaradawi.net/fatawaahkam :تنظر فتواه في موقعو الرسمي (ٔ)

 ـ.ٕٔٔٓ/ٗ/ٙاالتحاد العالمي لعمماء المسمميف بتأريخ 
 . ٙالتأصيؿ الشرعي لممظاىرات السممية ، أو الثورات الشعبية ، ما يجوز منيا وما ال يجوز ص ينظر:  (ٕ)
 .  ٗ/ ٔ مصر ، – الكبرى التجارية الشاطبي ، المكتبة إسحاؽ أبواالعتصاـ:  (ٖ)
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وقد أكد معظـ المفسريف ىذا المعنى السابؽ ، ولػذلؾ لػـ يجعمػوا الييئػات الخاصػة بالعمػائـ  
والمبلبس ، ومػا يقػـو عمػى العػادات واألعػراؼ مػف البػدع ، بػؿ جعمػوا مػا فيػو مػف المصػالح 

 .(1)معتبرًا باألدلة العامة((
ــاني: ــدليل الث أف ىػػذه المظػػاىرات أخػػذت مػػف الكفػػار ولػػـ تكػػف معروفػػة فػػي العصػػور  ىػػو ال

 . (2)اإلسبلمية األولى ، وبالتالي فإنيا َتَشب و بالكفار ، وىو منيّي عنو محـر

: ما ذكره الشيخ القرضاوي بقولو: ))ودعوى أف ىذه المسيرات واإلجابة عمى ىذا الدليل   
ال يثبت تحريما ليذا األمر، ما داـ ىو في مقتبسة أو مستوردة مف عند غير المسمميف: 

نفسو مباحا، ويراه المسمموف نافعا ليػػـ." فالحكمة ضالة المؤمف أّنى وجدىا فيو أحؽ 
الناس بيا. وقد اقتبس المسمموف في عصر النبوة طريقة حفر الخندؽ حوؿ المدينة، 

تما، حيث خا لتحصينيا مف غزو المشركيف، وىي مف طرؽ الفرس ، واتخذ الرسوؿ 
 أشير عميو أف يفعؿ ذلؾ، فإف المموؾ واألمراء في العالـ، ال يقبموف كتابا إال مختوما .

واقتبس الصحابة نظاـ الخراج مف دولة الفرس العريقة في المدنية والتنظيـ ، واقتبسوا    
، لما ليا مف عراقة في ذلؾ.  كذلؾ تدويف الدواويف مف دولة الرـو

لكتب التي تتضمف )عمـو األوائؿ( أي األمـ المتقدمة، التي طورىا وترجـ المسمموف ا     
المسمموف وىذبوىا وأضافوا إلييا، وابتكروا فييا مثؿ: )عمـ الجبر( بشيادة المنصفيف مف 
مؤرخي العمـ. ولـ يعترضوا إال عمى )الجانب اإلليي( في التراث اليوناني؛ ألف اهلل تعالى 

 ة اليوناف وما فييا مف أساطير وأباطيؿ.أغناىـ بعقيدة اإلسبلـ عف وثني

ومف نظر إلى حياتنا المعاصرة في شتى المجاالت: وجد فييا كثيرا جدا مما اقتبسناه    
مف ببلد الغرب: في التعميـ واإلعبلـ واالقتصاد واإلدارة والسياسة وغيرىا. ففكرة الدستور، 

نشاء ا لصحافة واإلذاعة والتمفزة، واالنتخابات بالصورة المعاصرة، وفصؿ السمطات، وا 
نجاز الشبكة الجبارة لممعمومات )اإلنترنت(.  بوصفيا أدوات لمتعبير والتوجيو والترفيو، وا 

                                                           
 . ٚٛٗ/  ٖٔ تفسير حقي : لآلجري ط. الدار السمفية / اليند  (ٔ)
،  (ىػٗٚٚ:  المتوفى) الدمشقي القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء العظيـ: أبو القرآف تفسير:  ينظر (ٕ)

 وكاف : ))وقاؿ ابف عبد البر، ( ٕٙ٘/ٔ) ـ .ٜٜٗٔ/ىػٗٔٗٔ لجديدةا الفكر ، الطبعة حسف ، دار ت: محمود
 . ٖ/ٗ :التمييد ، ((يكره التشبو بالكفار
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والتعميـ بمؤسساتو وتقسيماتو وترتيباتو ومراحمو واختباراتو وآلياتو المعاصرة، مقتبس في 
 معظمو مف الغرب.

اما لمبعثة المصرية، ورأى مف ألواف والشيخ رفاعة الطيطاوي، حيف ذىب إلى باريس إم   
المدنية ما رأى، بيرتو الحضارة الحديثة، وعاد لينبو قومو إلى ضرورة االقتباس مما سبؽ 
بو األوربيوف، حتى ال يظموا يتقدموف ونحف نتأخر. ومف يوميا بدأ المصريوف، وبدأ معيـ 

 ييف.كثير مف العرب، وقبميـ بدأ العثمانيوف في اقتباس ما عند الغرب

كؿ ىذه مقتبسات مف الغرب الذي تفوؽ عمينا وسبقنا بيا، ولـ نجد بدا مف أف نأخذىا      
عنو، ولـ تجد نكيرا مف أحد مف عمماء الشرع وال مف غيرىـ فأقرىا العرؼ العاـ. وقد أخذ 

ـُ ُنَداِوُليَ الغرب عنا مف قبؿ واقتبس منا، وانتفع بعمومنا أوائؿ نيضتو:  ا َبْيَف َوِتْمَؾ األيَّا
النَّاسِ 

(1). 
الميـ أف نأخذ ما يبلئـ عقائدنا وقيمنا وشرائعنا، دوف ما يناقضيا أو ينقضيا. فالناقؿ    

ىو الذي يأخذ مف غيره ما ينفعو ال ما يضره. وأىـ ما يأخذه المسمـ مف غيره: ما كاف 
ا المرونة متعمقا بشؤوف الحياة المتطورة، وجمو يتصؿ بالوسائؿ واآلليات التي طابعي

 .(2)والتغير، ال باألىداؼ والمبادئ التي طابعيا الثبات والبقاء((

وذكػػػر الشػػػيخ عمػػػي قرداغػػػي: )) أف التشػػػبو بالكفػػػار إنمػػػا يكػػػوف محرمػػػًا إذا كػػػاف التشػػػبو    
خاصػًا بالجانػب الػديني، أو مقصػودًا بػو الكفػر، ولػذلؾ جػاءت فتػوى المجنػة الدائمػة لمبحػوث 

الشيخ عبػد العزيػز بػف عبػد اهلل بػف بػاز رحمػو اهلل ، مبينػة مػا يػدخؿ  العممية واإلفتاء برئاسة
: ما كػاف مػف ذلػؾ مقصػودًا بػو التنسػؾ والتقػرب ، أو : ) ثانياً محرمات في ىذا المجاؿفي ال

التعظيـ كسبًا لؤلجر ، أو كاف فيو تشبو بأىؿ الجاىمية ، أو نحوىـ مف طوائؼ الكفار فيػو 
لفتػوى بوضػوح بػأف: ) مػا كػاف المقصػود تعظػيـ األعمػاؿ بدعة محدثة.... ( ، ثـ صرحت ا

مثبًل لمصحمة األمة ، وضبط أمورىا كأسبوع المرور ، وتنظيـ مواعيد الدراسة ، واالجتماع 
بالموظفيف لمعميؿ ونحو ذلؾ مما ال يفضي إلى التقرب بػو ، والعبػادة ، والتعظػيـ باألصػالة 

                                                           
 . ٓٗٔآؿ عمراف: (ٔ)
tawaahkam/http://www.qaradawi.net/faٜٕٜٗ/ٖٓ-ٕٔٔٓ-ٛٓ-ينظر: موقعو تحت الرابط : (ٕ)

.htmlٔٓ-ٔٚ-ٓٛ-ٓٛ . 

http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/4929-2011-08-08-08-17-10.html
http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/4929-2011-08-08-08-17-10.html
http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/4929-2011-08-08-08-17-10.html
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: ) مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو فيو مف البدع العادية التي ال يشمميا قولو 
. وألجػػؿ ذلػػؾ لػػـ نسػػمع مػػف أحػػد عممػػاء المممكػػة العربيػػة السػػعودية أنػػو يقػػوؿ بحرمػػة  (1)رّد (

 اليـو الوطني لممممكة ، أو لغيرىا، أو أسبوع المرور ، ونحو ذلؾ .
و عػف وبناًء عمى ذلؾ فإف المظاىرات ىػي تعبيػر عػف االسػتنكار عػف شػيء محػـر ، أ     

نمػػػا يػػػراد بيػػػا  الرضػػػا عػػػف شػػػيء نػػػافع فػػػبل يػػػراد بيػػػا التعبػػػد ، وال التقػػػرب ، وال التعظػػػيـ ، وا 
توصػػيؿ رسػػالة جماعيػػة ، أو شػػعبية إلػػى الحكومػػة ، أو الجيػػة المعنيػػة ، فػػبل يمكػػف وصػػفيا 
بأنيػػا بدعػػة محرمػػة ، أو أنيػػا َتَشػػب و بالكفػػار ، بػػؿ ىػػي وسػػيمة لمتعبيػػر عمػػا يريػػده اإلنسػػاف ، 

 .(2)الي تكوف معتبرة بنتائجيا وغاياتيا ومقاصدىا ((وبالت
أمػػػا القػػػوؿ بػػػأف والشػػػيخ الػػػدكتور عبػػػد الػػػرزاؽ السػػػعدي قػػػد رد عمػػػى ىػػػذا الػػػدليؿ بقولػػػو: ))   

التظػػاىر فيػػو تقميػػد لمكفػػار: فيػػي حجػػة مػػػردودة، فمػػيس كػػؿ  مػػا يفعمػػو الكفػػار ممنوعػػًا عمػػػى 
ال َلَحػػػُرـَ ركػػػوب السػػػيارات والطػػػائرا ت عنػػػد السػػػفر لمحػػػج، وَلَحػػػُرـَ التحػػػدث فػػػي المسػػػمميف، وا 

التمفػػاز واإلذاعػػة، وَلَحػػُرـَ مكيػػؼ اليػػواء وثبلجػػة التبريػػد وأفػػراف الكيربػػاء، والحػػؽ: أفَّ كػػؿَّ مػػا 
 .(3)ويدفع شرًا ال مانع منو شرعًا ((ُيَحقُِّؽ خيرًا 

إف المظاىرات الشعبية خروج عمػى الحػاكـ ، وىػذا غيػر جػائز إاّل فػي حالػة  الدليل الثالث :
 ظيور الكفر الصريح مف الحاكـ ، حيث دّؿ عمى حرمة الخروج أدلة كثيرة .

 والجواب عن ذلك فيما يأتي :  
نما مقيدة بما ليس بمعصػية حيػث قػاؿ  باإلجماعأف ىذه الطاعة ليست مطمقة  -ٔ : ، وا 
مـ السػػػمع والطاعػػػة فيمػػػا أحػػػب وكػػػره إاّل أف يػػػؤمر بمعصػػػية ، فػػػإذا أمػػػر عمػػػى المػػػرء المسػػػ))

 .(4)بمعصية فبل سمع وال طاعة ((

                                                           
، وكاف السؤاؿ ورد عف أحد الخطباء بجدة حينما سئؿ : لماذا أنتـ  ٜٖٗٓفتاوى المجنة الدائمة ، الفتوى رقـ  (ٔ)

، ونحو ، وأسبوع المرورتحرموف مف البدع ما حرمتو الحكومة ، وتجيزوف منيا ما تجيزه ، مثؿ اليـو الوطني 
 ذلؾ .

 . ٚص التأصيؿ الشرعي لممظاىرات السممية ، أو الثورات الشعبية ، ما يجوز منيا وما ال يجوزينظر:  (ٕ)
 . ٕٔٔٓ/  ٖ/  ٔموقع األمة الوسط ، فتواه المنشورة فيو بتاريخ:  (ٖ)
 . ٜٙٗٔ/ ٖ ( ، ٖٛ ) ركتاب االمارة ، باب وجوب طاعة االمراءأخرجو مسمـ في صحيحو:  (ٗ)
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أف المظػػػاىرات الشػػػعبية أو الثػػػورات السػػػممية الحاليػػػة ال تعتبػػػر خروجػػػًا عمػػػى الحػػػاكـ ،  -ٖ
ّنما تدخؿ ضمف محاوالت التغييػر  والنصػيحة ، واألمػر بػالمعروؼ والنيػي عػف  واإلصػبلحوا 

 ر.المنك
ثػػػـ إف اهلل تعػػػالى أمػػػر بطاعػػػة أولػػػي األمػػػػر مػػػف المػػػؤمنيف الػػػذيف ييميػػػـ أمػػػرىـ فعػػػػبًل   -ٗ

ويسعوف لتحقيؽ الخير ليـ ، فيؿ ىؤالء الظممة الذيف منعوا الدعاة مف تبمي  اإلسبلـ وزجوا 
بيػػـ فػػي السػػجوف وقتمػػوا مػػنيـ مػػف قتػػؿ، وأصػػدروا قػػوانيف مخالفػػة تمامػػًا لشػػرع اهلل تعػػالى ، 

 ض األحكاـ الشرعية يدخموف في ) أولي األمر منكـ (؟.ومنعوا بع
( سػػػنة منػػػع الحجػػػاب ، بػػػؿ منػػػع ٖٓ)) فيػػػذا زيػػػف العابػػػديف بػػػف عمػػػي رئػػػيس تػػػونس لمػػػدة ) 

المحجبات مف حؽ العبلج ونحوه ، وفتح أبواب الفساد والخمور عمػى مصػراعييا ، وأصػدر 
، مػػع إجػػازة الفػػواحش مػػا قػػوانيف متعارضػػة منيػػا قػػانوف منػػع تعػػدد الزوجػػات وسػػحف المتعػػدد 

دامت بالرضا ، وطرد اإلسبلمييف ، وعػذبيـ وسػجنيـ ، وسػرؽ مػف أمػواؿ  الشػعب عشػرات 
المميػػارات وقػػاـ بػػالجرائـ الكبػػرى كمػػا تكشػػفو محاكمتػػو ، فيػػؿ يػػدخؿ ىػػذا فػػي  ) أولػػي األمػػر 

 منكـ ( ؟.
ي ( كمػػا االسػػتراتيج إسػػرائيؿوذلػػؾ حسػػني مبػػارؾ الػػذي يكفػػي أف الصػػياينة سػػموه ) كنػػز  

بأقػػؿ مػػف الثمػػث مػػف  إلسػػرائيؿكشػػفت ذلػػؾ بعػػض الوثػػائؽ ، وأنػػو كػػاف يبيػػع الغػػاز المصػػري 
( سػػنة ، ٕٖالي )قيمتػػو الحقيقيػػة، وأبقػػى قػػانوف الطػػوارئ يعمػػؿ ضػػد اإلسػػبلـ والمسػػمميف حػػو 

، وسرؽ أمواؿ الشعب بالمميارات ، وجمع حولو بمطجيػة المػاؿ والفسػاد ، وزيؼ إرادة الشعب
 مقدرات الشعب ، فيؿ يدخؿ ىؤالء في   ) أولي األمر منكـ ( ؟.   فنيبوا جميعاً 

وىكػػذا معظػػـ ىػػؤالء الظممػػة مػػف الحكػػاـ المسػػتبديف الػػذي قػػاموا بانقبلبػػات عسػػكرية وجػػاؤوا  
باسػػـ تحريػػر فمسػػػطيف والقضػػاء عمػػػى الفسػػاد ، وتحقيػػؽ الرفاىيػػػة لمشػػعب ، ولكػػػف فػػي ظػػػؿ 

سػػػيناء وجػػػوالف ناىيػػػؾ عػػػف القػػػدس وغػػػزة حكميػػػـ احتمػػػت بقيػػػة أجػػػزاء فمسػػػطيف إضػػػافة إلػػػى 
والضفة ، وازداد الفقر والمجاعة والتخمؼ ، واستشرى الفساد في كؿ مرافؽ الدولة ، فيؿ ما 

 .(1)(( يـو القيامة ؟ ! !  طاعة أبنائيـ إلى زالوا تجب طاعتيـ و 

                                                           
 . ٕٔص  رعي لممظاىرات السممية ، أو الثورات الشعبية ، ما يجوز منيا وما ال يجوزالتأصيؿ الش (ٔ)
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اجػُب وأما القوؿ بأف المظاىرات خروج عمى اإلمػاـ وو يقوؿ الشيخ عبد الرزاؽ السعدي: ))  
ـّ  الفرد أف يتحمؿ المكروه مف إمامو: فيذا صحيح في القضػايا الفرديػة المحػدودة، أمػا إذا عػ
الطغيػػاف والفسػػاد وُأىينػػت األمػػة وتواطػػأ الحكػػاـ مػػع األعػػداء ضػػدَّ األمػػة وتػػآمر عمػػى البمػػد 

مقدمػػػػة عمػػػػى وحضػػػػارتو وثرواتػػػػو، فػػػػإفَّ عزلػػػػو والخػػػػروج عميػػػػو واجػػػػب؛ ألفَّ مصػػػػمحة األمػػػػة 
 .(1)د الحاكـ ((مصمحة الفر 

 :   الرأي الثاني : المجيزون
وىػػـ جميػػور العممػػاء المعاصػػريف مػػف معظػػـ العػػالـ اإلسػػبلمي ، ومػػف أشػػيرىـ فضػػيمة     

العبلمة الشيخ يوسؼ القرضاوي حفظو اهلل ، حيث دافع عف ىذا الرأي نظريًا ، وشارؾ في 
، ومػػػف (2)اصػػػرة كبيػػػرةمناصػػػرة المتظػػػاىريف بتػػػونس، ومصػػػر ، وليبيػػػا ، والػػػيمف وسػػػوريا من

، واألسػػػتاذ الػػػدكتور عبػػػد الػػػرزاؽ عبػػػد  (3)المجيػػػزيف أيضػػػًا الشػػػيخ الػػػدكتور عمػػػي القرداغػػػي
 .(4)الرحمف السعدي

أف يسػيروا  -كغيػرىـ مػف سػائر البشػر  -فمػف حػؽ المسػمميف يقوؿ الشيخ القرضػاوي: ))   
بحاجػاتيـ إلػى أولػي  المسيرات وينشػئوا المظػاىرات، تعبيػرا عػف مطػالبيـ المشػروعة، وتبميغػا

األمػػر، وصػػّناع القػػرار، بصػػوت مسػػموع ال يمكػػف تجاىمػػو. فػػإف صػػوت الفػػرد قػػد ال يسػػمع، 
ولكػػػػف صػػػػوت المجمػػػػوع أقػػػػوى مػػػػف أف يتجاىػػػػؿ، وكممػػػػا تكػػػػاثر المتظػػػػاىروف، وكػػػػاف معيػػػػـ 
شخصيات ليا وزنيػا: كػاف صػوتيـ أكثػر إسػماعا وأشػد تػأثيرا. ألف إرادة الجماعػة أقػوى مػف 

َوَتَعػػاَوُنوْا َعَمػػى اْلبػػرِّ والمػػرء ضػػعيؼ بمفػػرده قػػوي بجماعتػػو. وليػػذا قػػاؿ تعػػالى: إرادة الفػػرد، 

                                                           
 . ٕٔٔٓ/  ٖ/  ٔموقع األمة الوسط ، فتواه المنشورة في الموقع بتاريخ :  (ٔ)
 .  www.qaradawi.net/fatawaahkam :تنظر فتواه في: موقعو الرسمي (ٕ)
 . السممية، أو الثورات الشعبية، ما يجوز منيا وما ال يجوزالتأصيؿ الشرعي لممظاىرات ينظر: بحثو ،  (ٖ)
http://www.alomah-، تحت الرابط:  ٕٔٔٓ/ٖ/ٔتنظر فتواه : في موقع األمة الوسط المنشورة بتاريخ (ٗ)

ٗ٘alwasat.com/newsMore.php?id= . 

http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=45
http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=45
http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=45
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َوالتَّْقَوى
المؤمف لممؤمف كالبنياف، يشػد بعضػو بعضػا" وشػّبؾ بػيف ): ، وقاؿ رسوؿ اهلل (1)
 .(3)((.(2)(أصابعو

المتاحػػة تغييػػر النظػػاـ الظػػالـ بكػػؿ الوسػػائؿ السػػممية  إفويقػػوؿ الشػػيخ عمػػي القرداغػػي: ))  
واجب ، ومف أىميا صناديؽ االقتراع ، فيي الواجب األوؿ لػو وجػدت ، أمػا إذا لػـ توجػد ، 
أو وجػػػػدت ولكػػػػف ىػػػػيمف عمييػػػػا النظػػػػاـ الظػػػػالـ فزّورىػػػػا ، وحينئػػػػذ تكػػػػوف الطريقػػػػة المثمػػػػى : 

 المظاىرات السممية الشعبية العامة .
لمحرمػات القاطعػات ، ولػو فبل يجوز شرعًا السكوت عػف الظمػـ والفسػاد ونحوىمػا مػف ا     

وجػدت تضػحيات ، إْذ ال يمكػػف تحقيػؽ مثػػؿ ىػذا التغييػر إاّل بشػػيء مػف التضػػحيات وهلل در 
 .(4)(("" بكؿ يٍد مضرجة ُيدؽّ  * ولمحرية الحمراء بابٌ         الشاعر:

 أدلة المجيزين : 

عية ودليؿ مشرو جواز المظاىرات: )) ألدلةيقوؿ الشيخ القرضاوي في معرض ذكره     
ىذه المسيرات: أنيا مف أمور )العادات( وشؤوف الحياة المدنية، واألصؿ في ىذه األمور 
ىو: اإلباحة ... حيث أف القاعدة الشرعية تقوؿ: )أف األصؿ في األشياء اإلباحة(. وىذا 
ىو القوؿ الصحيح الذي اختاره جميور الفقياء واألصولييف. فبل حراـ إال ما جاء بنصٍّ 

سنده، أو كاف صحيح ى التحريـ. أما ما كاف ضعيفا في ، صريح الداللة عمصحيح الثبوت
الثبوت، ولكف ليس صريح الداللة عمى التحريـ، فيبقى عمى أصؿ اإلباحة، حتى ال نحـر 

 ما أحؿ اهلل.

ومف ىنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة اإلسبلـ ضيقا شديدا، واتسعت دائرة الحبلؿ    
ف النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريـ قميمة جدا، وما اتساعا بالغا. ذلؾ أ

فو اإلليي. وفي لـ يجئ نص بحمو أو حرمتو، فيو باؽ عمى أصؿ اإلباحة، وفي دائرة الع
                                                           

 . ٕدة:المائ (ٔ)
،  ٖٓٔ/ ٔ( ،  ٔٛٗ ) ركتاب الصبلة باب تشبيؾ االصابع في المسجدأخرجو البخاري في صحيحو:  (ٕ)

 .ٜٜٜٔ/ ٗ ( ، ٘ٙ )رباب تراحـ المؤمنيف وتعاطفيـالبر والصمة كتاب ومسمـ في صحيحو: 
 . www.qaradawi.net/fatawaahkam: ينظر: موقعو (ٖ)
 .ٕٓ. ص ىرات السممية، أو الثورات الشعبية، ما يجوز منيا وما ال يجوزالتأصيؿ الشرعي لممظا :بحثو ينظر(ٗ)
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) ما أحؿ اهلل في كتابو فيو حبلؿ، وما حـر فيو حراـ، وما سكت عنو ىذا ورد الحديث: 
 .((1)يكف لينسى شيئا". وتبل: }َوَما َكاَف َرب َؾ َنِسيًّا{ عفو، فاقبموا مف اهلل عافيتو، فإف اهلل لـ

) الحبلؿ ما عف السمف والجبف والفراء فقاؿ:  : سئؿ رسوؿ اهلل وعف سمماف الفارسي
 ، (2)(بو، وما سكت عنو فيو مما عفا لكـأحؿ اهلل في كتابو، والحراـ ما حّرـ اهلل في كتا

ب السائميف عف ىذه الجزئيات، بؿ أحاليـ عمى قاعدة فمـ يشأ عميو الصبلة والسبلـ أف يجي
يرجعوف إلييا في معرفة الحبلؿ والحراـ، ويكفي أف يعرفوا ما حـر اهلل، فيكوف كؿ ما عداه 

 ..حبلال طيبا.
وأحب أف أنبو ىنا عمى أف أصؿ اإلباحة ال يقتصر عمى األشياء واألعياف، بؿ يشمؿ   

ور العبادة، وىي التي نسمييا: )العادات أو األفعاؿ والتصرفات التي ليست مف أم
المعامبلت( فاألصؿ فييا عدـ التحريـ وعدـ التقييد إال ما حّرمو الشارع وألـز بو، وقولو 

ـَ َعَمْيُكـْ تعالى:  َؿ َلُكـ مَّا َحرَّ  ، عاـ في األشياء واألفعاؿ. (3)َوَقْد َفصَّ

الذي ال يؤخذ إال عف طريؽ الوحي، وىذا بخبلؼ العبادة فإنيا مف أمر الديف المحض    
، وذلؾ  (4)وفييا جاء الحديث الصحيح: )) مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو رد((

أف حقيقة الديف تتمثؿ في أمريف: أال ُيعبد إال اهلل، وأال ُيعبد إال بما شرع، فمف ابتدع عبادة 
ع وحده ىو صاحب الحؽ فيي ضبللة ترد عميو، ألف الشار  -كائنا مف كاف  -مف عنده 

 في إنشاء العبادات التي ُيتقرب بيا إليو.

وأما العادات أو المعامبلت فميس الشارع منشئا ليا، بؿ الناس ىـ الذيف أنشأوىا وتعامموا 
بيا، والشارع جاء مصححا ليا ومعدال وميذبا، ومقرا في بعض األحياف ما خبل عف الفساد 

 والضرر منيا.

                                                           
 و اإلسناد صحيح حديث ىذا، وقاؿ: ))ٙٓٗ/ ٕ ( ، ٜٖٔٗ)ر كتاب التفسير أخرجو الحاكـ في المستدرؾ: (ٔ)
 يخرجاه((. لـ
َحِديٌث َصِحيٌح  َىَذا، وقاؿ الحاكـ: )) ٜٕٔ/  ٗ( ٘ٔٔٚأخرجو الحاكـ في المسدرؾ: كتاب االطعمة رقـ ) (ٕ)

 ُمَفسٌَّر ِفي اْلَباِب (( .
 . ٜٔٔاألنعاـ: (ٖ)
 . ٖٖٗٔ/ ٖ ( ٛٔٚٔ)رقـ كتاب االقضية ، باب نقض األحكاـ الباطمة أخرجو مسمـ في صحيحو: (ٗ)
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بف تيمية: ))إف تصرفات العباد مف األقواؿ واألفعاؿ نوعاف: عبادات قاؿ شيخ اإلسبلـ ا  
يصمح بيا دينيـ، وعادات يحتاجوف إلييا في دنياىـ، فباستقراء أصوؿ الشريعة نعمـ أف 
العبادات التي أوجبيا اهلل أو أحبيا ال يثبت األمر بيا إال بالشرع. وأما العادات فيي ما 

تاجوف إليو. واألصؿ فيو عدـ الحظر، فبل يحظر منو إال اعتاده الناس في دنياىـ مما يح
ما حظره اهلل سبحانو وتعالى، وذلؾ ألف األمر والنيي ىما شرع اهلل، والعبادة ال بد أف 

كيؼ يحكـ عميو بأنو  -أي مف العادات  -تكوف مأمورا بيا، فما لـ يثبت أنو مأمور بو 
 محظور؟

لحديث يقولوف: إف األصؿ في العبادات التوقيؼ، وليذا كاف أحمد وغيره مف فقياء أىؿ ا  
ال دخمنا في معنى قولو تعالى:  ـْ ُشَرَكاء َشَرُعوا فبل يشرع منيا إال ما شرعو اهلل، وا  ـْ َلُي َأ

ـْ َيْأَذف ِبِو المَّوُ  َلُيـ مَِّف الدِّيِف َما َل
(1). 

ال دخمنا في معنى  والعادات األصؿ فييا العفو، فبل يحظر منيا إال ما حّرمو اهلل،    وا 
ْنُو َحَراًما َوَحبَلالً قولو تعالى:  ْزٍؽ َفَجَعْمتـُ مِّ ُقْؿ َأَرَأْيتـُ مَّا َأنَزَؿ الّمُو َلُكـ مِّف رِّ

(2). 

ذا كاف كذلؾ فنقوؿ: البيع، واليبة، واإلجارة، وغيرىا مف  وىذه قاعدة عظيمة نافعة، وا 
فإف الشريعة قد  -كاألكؿ والشرب والمباس  -العادات التي يحتاج الناس إلييا في معاشيـ 

جاءت في ىذه العادات باآلداب الحسنة، فحرمت منيا ما فيو فساد، وأوجبت ما ال بد منو، 
وكرىت ما ال ينبغي، واستحبت ما فيو مصمحة راجحة في أنواع ىذه العادات ومقاديرىا 

 وصفاتيا.

ذا كاف كذلؾ، فالناس يتبايعوف ويستأجروف كيؼ يشاء وف، ما لـ تحـر الشريعة، كما وا 
ف كاف بعض ذلؾ قد يستحب، أو  -يأكموف ويشربوف كيؼ شاءوا ما لـ تحـر الشريعة  وا 

وما لـ تحد الشريعة في ذلؾ حدا، فيبقوف فيو عمى اإلطبلؽ  -يكوف مكروىا 
 .(3)(األصمي(

                                                           
 . ٕٔالشورى:  (ٔ)
 .ٜ٘يونس:  (ٕ)
 - المعرفة الفقي ، دار حامد مدمح العباس ، ت: أبو الحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد :القواعد النورانية (ٖ)

 .ٕٔٔ،ٖٔٔص . ٜٜٖٔ ، بيروت
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اؿ: ق لصحيح عف جابر بف عبد اهللومما يدؿ عمى ىذا األصؿ المذكور ما جاء في ا  
ـْ َيْنَيَنا، َفَبَمَ  َذِلَؾ َنِبيَّ اهلِل ُكنَّا َنْعِزُؿ َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ اهلِل } فدؿ عمى أف ما  .(ٔ){، َفَم

محظور وال منيي عنو، وأنيـ في حؿ مف فعمو حتى يرد نص  سكت عنو الوحي غير
ىذه القاعدة بالنيي والمنع، وىذا مف كماؿ فقو الصحابة رضي اهلل عنيـ، وبيذا تقررت 

 .(2)الجميمة، أال تشرع عبادة إال بشرع اهلل، وال تحـر عادة إال بتحريـ اهلل((
منيا صراحة مشروعية أف ىناؾ بعض األدلة التي يفيـ  ويذكر الشيخ عمي القرداغي   

 ، أو الرفض لبعض األمور ، منيا: المظاىرات السممية لمتعبير عف الرضا

: إف لػي  ، فقاؿ : يا رسوؿ اهلل ف رجبًل جاء إلى النبي ، : ) أ حديث أبي ىريرة  -ٔ
: ) انطمػؽ فػاطرح متاعػؾ : اصػبر ػ ثبلثػًا ػ فكػرر عميػو ، ثػـ قػاؿ جػارًا يػؤذيني ، فقػاؿ لػو

في الطريؽ ( ، فأخرج متاعو في الطريؽ ، فاجتمع النػاس عميػو ، فقػالوا : مػا شػأنؾ ؟ قػاؿ 
: ارجػع لعنو اهلل ، فجػاءه جػاره فقػاؿ لػو :يقولوفي ، فذكر القضية ، فجعموا : لي جار يؤذين

 .(3)إلى منزلؾ فواهلل ال أوذيؾ أبدًا (
بالحػديث واضػح ، حيػث يػدؿ عمػى أف تغييػر المنكػر قػد تحقػؽ مػف خػبلؿ  وجو السـتدلل 

وسػػيمة جديػػدة رادعػػة ، أشػػبو مػػا تكػػوف بمظػػاىرة سػػممية صػػغيرة ، ولكػػف فييػػا الػػدعاء عمػػى 
 ليـو ػ فأثرت ىذه الوسيمة عمى المؤذي ، فامتنع عف أذاه .المؤذي ػ كما ىو الحاؿ ا

« اَل َتْضػِرُبوا ِإَمػاَء المَّػوِ : »َقػاَؿ َرُسػوُؿ المَّػِو : قػاؿحديث ابف عمر رضي اهلل عنيمػا ،  -ٕ
. َفَرخََّص ِفي َذِئْرَف النَِّساُء َعَمى َأْزَواِجيِ  َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َفَجاَء ُعَمُر ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو  فَّ

، َفَأَطػػاَؼ ِبػػآِؿ َرُسػػوِؿ المَّػػِو  ، َفَقػػاَؿ النَِّبػػي   َضػػْرِبِيفَّ َلَقػػْد : »ِنَسػػاٌء َكِثيػػٌر َيْشػػَتِكيَف َأْزَواَجيُػػفَّ
، َلْيَس ُأواَلِئَؾ ِبِخَياِرُكـْ  َطاَؼ ِبآِؿ ُمَحمٍَّد   .(ٗ) «ِنَساٌء َكِثيٌر َيْشَتِكيَف َأْزَواَجُيفَّ

                                                           
 .٘ٙٓٔ/ ٕ (ٓٗٗٔ)رقـ كتاب النكاح ، باب حكـ العزؿ أخرجو مسمـ في صحيحو: (ٔ)
 . http://www.qaradawi.netينظر: موقعو:  (ٕ)
، وقاؿ المحقؽ  ٕٛٚ/  ٕ( ٕٓ٘ف ، باب الجار ، رقـ )أخرجو ابف حباف في صحيحو: كتاب البر واالحسا (ٖ)

 شعيب االرنؤوط: )) أسناده قوي (( . المصدر نفسو.
َىَذا َحِديٌث َصِحيُح ، وقاؿ الحاكـ: )) ٕ٘ٓ/  ٕ( ،  ٕ٘ٙٚأخرجو الحاكـ في المستدرؾ: كتاب النكاح ، رقـ) (ٗ)

ـْ ُيَخرَِّجاهُ  ْسَناِد، َوَل  ((. المصدر نفسو. اإْلِ

http://www.qaradawi.net/
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ىػػؤالء النسػػوة مػػف مظػػاىرة ضػػد ضػػرب الرجػػاؿ ، وقػػد أقػػرُىّف  فعمتػػو: أف مػػا دللوجــو الســت
بؿ وقؼ معيّف وأيّد مطالبيّف بأف الذي يضرب لػيس مػف الخيػار ، دليػؿ واضػح  الرسوؿ 

 مور حتى ولو لـ تكف مف المحرمات.عمى مشروعية المظاىرة لمتعبير عف رفض بعض األ
اإلماـ أحمد عف الرجؿ يسمع المنكر فػي دار بعػض ئؿ سُ وبناء عمى ذلؾ فقد روي أنو     

قمت فػإف لػـ يقبػؿ؟ قػاؿ: تجّمػع عميػو الجيػراف وتيػّوؿ عميػو لعػؿ النػاس ، يأمره ) جيرانو قاؿ:
 .يجتمعوف ويشيروف بو(

ػ وباإلضافة إلى ما سبؽ فقد روى أبو نعيـ في الحمية حوؿ خروج الصػحابة مػع الرسػوؿ  ٖ
 ي اهلل عنيمػػا ، حيػػث قػػاؿ زة رضػػدما أسػػمـ عمػػر ، وحمػػفػػي بدايػػة الػػدعوة فػػي صػػفيف عنػػ

: ففػػػيـ مػػػى الحػػػؽ إف متنػػػا وأف حيينػػػا ، قػػػاؿ: ) بمػػػى ( قمػػػت: ألسػػػنا ع) يػػػا رسػػػوؿ اهللعمػػػر: 
االختفػػاء ؟ والػػذي بعثػػؾ بػػالحؽ لتخػػرجّف ( فأخرجنػػاه فػػي صػػّفيف ، حمػػزة فػػي أحػػدىما ، وأنػػا 

ؿ فنظػػػرت إلػػػى قػػػريش ... فػػػي اآلخػػػر لػػػو كديػػػد ككديػػػد الطحػػػيف حتػػػى دخمنػػػا المسػػػجد ، قػػػا
. فيػػذا يػػدؿ عمػػى أف األمػػر بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف  (ٔ)(.مثميػػا..فأصػػابتيـ كآبػػة لػػـ يصػػبيـ 

 .(2)المنكر عف طريؽ المظاىرة مشروع

التأصيؿ الشرعي لممظاىرات مف خبلؿ عدة  ويذكر الشيخ الدكتور عبد الرزاق السعدي   
وعيد الخمفاء الراشديف  يد رسوؿ اهللإف المظاىرات كانت عمى ع :أولً  أدلة، وىي: ))

وسمؼ األمة لصد العدواف وتحقيؽ اإليماف واإلنكار عمى الظمـ والكفر والطغياف، فقد قاؿ 
بعد أف أسمـ والمسمموف يخفوف إسبلميـ في دار األرقـ خوفًا مف  عمر بف الخطاب 

نا عمى حؽ إف متنا يا رسوؿ اهلل َألس)بطش الزمرة الظالمة التي تستولي عمى مكة، قاؿ: 
ف حييتـ، قاؿ عمر:  ف متـ وا  ف حيينا ؟ قاؿ: بمى، والذي نفسي بيده إنكـ عمى الحؽ وا  وا 

، فخرج المسمموف في صفيف: صؼ يتقدمو  (3)( ففيـ االختفاء؟ والذي بعثؾ بالحؽ لنخرجفَّ 
حتى دخموا المسجد الحراـ فنظرت إلييـ قريش  عمر، وصؼ يتقدمو الحمزة عـ النبي 

                                                           
  . ٓٗ/  ٔية األولياء: ألبي نعيـ ، حم ٔ))
 .ٕٙ، ما يجوز منيا وما ال يجوز صالتأصيؿ الشرعي لممظاىرات السممية ، أو الثورات الشعبية ينظر:  (ٕ)
 الكتاب األصبياني ، دار اهلل عبد بف أحمد نعيـ األصفياء: أبو وطبقات األولياء حميةأخرجو أبو نعيـ في  (ٖ)

 . ٓٛٗ/  ٓٔ ، ٘ٓٗٔ،  ٗبيروت ، ط  – العربي
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بالفاروؽ ألفَّ اهلل َفرََّؽ بو بيف الحؽ  صابتيـ كآبة لـ يصبيـ مثُميا، فسماه رسوؿ اهلل فأ
 . والباطؿ، رواه أبو نعيـ في الحمية عف ابف عباس 

ف طاب لبعض الناس تضعيؼ الحديث فإنو يؤخذ بو في فضائؿ األعماؿ ألف         وا 
ر ذلؾ الثَّْبُت مف العمماء، وقد خرج صدَّ الظمـ والجيَر بالحؽ مف أفضؿ األعماؿ كما قر 

شيُخ اإلسبلـ ابُف تيميَة والعز  بف عبد السبلـ وغيُرىما لمقارعة الظمـ والظالميف وذلؾ ثابت 
 ومشيور ال يخفى عمى أحد.

حيف أراد تحديد ميور  وما اعتراُض امرأٍة أماـ الجميور عمى عمر بف الخطاب       
ـُ المسمميف بقيادة رسوؿ اهلل النساء إالَّ تظاىرة نسوية تُ   َطاِلب بحقيا المشروع، وما تقد 

يـو بدر إلى قافمة قريش التجاريِة إالَّ تظاىرٌة السترداد الحؽ الشرعي المسموب، واألمثمة 
عمى تظاىرات تمؾ العصور كثيرة، فوا عجبي لمف يقوؿ إنيا لـ تكف معيودة في تمؾ 

 العيود!

ر في  :ثانياً   القواعد الفقيية أف األصؿ في األشياء اإلباحة مالـ يرد نص في مف الُمَقرَّ
، فالمظاىرات في أصميا مباحة لـ يرد نص عمى تحريميا، ثـ انتقمت مف (ٔ)تحريميا

، فصد  العدواف  (ٕ)]ماال يتـ الواجب إالَّ بو فيو واجب[ :اإلباحة إلى الوجوب عمى قاعدة
يقاُؼ الظمـ عند حده واسترداُد الحقوؽ وال تتـ إالَّ -إلى أىميا ومنُع الفساد مف الواجبات  وا 

لذا فإف المظاىرات بيذا تكوف واجبًة  -بوسائؿ عديدة منيا المظاىرات الحضارية السممية
ـُ القادُر عمييا إف تركيا أو َتَخمََّؼ عنيا، فإنو ليس لموسائؿ حدود في الوصوؿ إلى  يأث

 المقاصد المشروعة.

ات ُتَحقُِّؽ معروفًا وُتْنِكُر ُمْنَكرًا وُتَذكُِّر بالحقوؽ والواجبات وتؤآزر إفَّ المظاىر  -:ثالثاً  
األخوَة في بمداف أخرى لتقوَِّي عزائميـ، لذا فإنيا مف الواجبات؛ ألنيا ُترسؿ رسالًة إلى 

 األعداء بمدى حرص المتظاىريف عمى حقوقيـ ومدى تماسكيـ ووحدتيـ.

ر كثيرة، وقد نص الحديث النبوي عمى ثبلث منيا في قولو إفَّ وسائؿ تغيير المنك -:رابعاً  
عميو الصبلة والسبلـ: ))مف رأى منكـ منكرًا فمُيغيِّره بيده فإف لـ يستطع فبمسانو فإف لـ 

                                                           
 . ٓٙ/  ٔينظر: االشباه والنظائر: لمسيوطي ،  ٔ))
 . ٛٛ/  ٕينظر: االشباه والنظائر: لمسبكي ،  ٕ))
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، فالمظاىرات تغييٌر لممنكِر بالمساف حتى ال يمجأ (ٔ)يستطع فبقمبو وذلؾ أضعؼ اإليماف((
 .(2)بالقمب فقط(( أضعؼ اإليماف وىو اإلنكارُ  إلىالفرُد 

 

 الرأي الثالث: التفصيل في حكم المظاىرات .

قد َكُثر وىو رأي مفتي العراؽ الشيخ العبلمة الدكتور عبد الممؾ السعدي ، حيث يقوؿ ))   
السؤاؿ عف موقؼ الشريعة اإلسبلمية مف المظاىرات التي تجري اآلف في الببلد اإلسبلمية 

ا مطمقا، والبعض اآلخر حرميا مطمقا، فما ىو القوؿ والعربية ألف بعض العمماء أباحي
 فييا؟ .
 .(3)ميا مطمقا خطأ، والحؽ التفصيؿ ((أقوؿ: اإلفتاء بحميا مطمقا خطأ، والقوؿ بتحري     
ثـ بيف فضيمة الشيخ أف التحريـ يكوف في حاالت وألسباب ، والجواز أو الوجوب يكوف     

 في حاالت وأسباب أخرى . 
 أن تحريم التظاىر يكون في الحالت اآلتية : )) فأوضح الشيخ

يحـر التظاىر إذا كاف اليدؼ منو تأييد الظالـ عمى ظممو أو تيدؼ إلى الدفاع عنو وعدـ  .ٔ
 .زعزعة منصبو ألنو إقرار لمظمـ والعدواف

 .قومية ُمَعيَّنة أو ديف أو مذىب عمى حساب اآلخريفلحزب ُمَعيَّف أو ل إذا كانت انتصاراً  .ٕ

 .ـ يحصؿ مف الحاكـ األسباب اآلتية الُممِجئة إلى التظاىرإذا ل .ٖ

إذا اقترف بيا عمؿ تخريبي أو اعتداء عمى األمبلؾ العامة أو الخاصة أو حصؿ فييا ىتؾ  .ٗ
لؤلعراض أو سمب لؤلمواؿ أو سفؾ لمدماء مف قبؿ المتظاىريف ال مف قبؿ الُمندسِّيف فييـ 

 .  ))مف أعواف الحاكـ
 ))  :حة ولربما الوجوب تكون لألسباب اآلتيةاإلباثم بين أن    

                                                           
  ٜٙ/  ٔ، ٜٗأخرجو مسمـ في صحيحو: كتاب االيماف ، باب بياف كوف النيي عف المنكر مف االيماف ، رقـ  ٔ))
http://www.alomah-، تحت الرابط:  ٕٔٔٓ/ٖ/ٔتاريخ تنظر فتواه : في موقع األمة الوسط المنشورة ب (ٕ)

ٗ٘alwasat.com/newsMore.php?id= . 
، تحت الرابط:  ٕٔٔٓ/  ٖ/  ٖفتواه منشورة في موقعو الرسمي: ) األمة الوسط ( بتاريخ  (ٖ)

ٗٙalwasat.com/newsMore.php?id=-http://www.alomah . 

http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=45
http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=45
http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=45
http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=46
http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=46
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 .إذا حصؿ كفر َبواح مف الحاكـ أو محاربة لشرع اهلل تعالى فإنو يجب الخروج عميو وعزلو .ٔ

إذا حصؿ منو أو مف أعوانو سمب لؤلمواؿ العامة وغمط لحقوؽ الشعب أو قمع أو تجويع  .ٕ
 .والسيما في الببلد الغنية بمواردىا

ة التمييز بيف الشعب في األرزاؽ أو المناصب فيغدؽ عمى أتباعو إذ ا اتصؼ الحاكـ بصف .ٖ
 .والمؤيديف لو أو مف مذىبو أو قوميتو أو دينو أو حزبو وُيْحِرـُ أو ُيَقتِّر عمى اآلخريف

إذا عجز عف حفظ رعيتو مف القتمة أو المؤذيف أو ىو يمدىـ أو يحرِّضيـ عمى ذلؾ وال  .ٗ
وبخاصة إذا كاف الُمعتدى عمييـ مف مذىب أو قومية يبالي في قتميـ أو ضربيـ أو قمعيـ 

 .أو ديف آخر

إذا سمح ألعوانو بالمداىمات الميمية واالعتقاالت العشوائية وترويع األسر والنساء واألطفاؿ  .٘
 .أو إيقاع االعتداء عمييـ

 .إذا انحاز لشريحة معينة دوف األخرى .ٙ

 .إذا أخضع القضاء والمجاف لصالحو وحماية سمطانو .ٚ

والى دولة محتمة أو معادية أو دولة ليا طموح في الييمنة عمى الببلد اإلسبلمية إذا  .ٛ
خضاعيا لعقيدتيا أو سياستيا أو دينيا .  وا 

حبلؿ       قامة العدؿ فييـ وا  وذلؾ ألنو ُولَِّي عمييـ لمقياـ برعايتيـ وخدمتيـ وترفيييـ وا 
تقـو الرعية بمطالبتو بذلؾ؛ األمف في نفوسيـ، فإف لـ يقـ بذلؾ أو عجز: فبل بد مف أف 

 .(1)((.ألنَّو اليدؼ مف توليتو ذلؾ.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المصدر نفسو . (ٔ)
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ىالمطلبىالثالث:ىالتأصولىالدقوقىللمظاهراتىالدلموظى:ى
ى

 مراحل ، وىي :  أولممظاىرات السممية ثالث حالت ،      
بإصػػبلح النظػػاـ فقػػط سػػواء كػػاف إصػػبلحًا شػػامبًل ، أو  لممطالبػػةأف تكػػوف  الحالــة األولــى :

لجوانب ، فيذا أمر مشروع ، بؿ مطموب داخؿ في باب المناصػحة ألوليػاء األمػور لبعض ا
 ، ومف باب التواصي بالحؽ ، وال يدخؿ في باب الخروج عمى الحاكـ قطعًا .

 
أف تبدأ المظاىرات الشعبية العارمة مطالبة باإلصبلحات ، ثػـ ال يسػتجيب  الحالة الثانية :

نما يواجييا بالعن ، كمػا رأينػا ذلػؾ فػي تػونس ،  ؼ والقتػؿ والضػرب والتعػذيبليا الحاكـ ، وا 
سػػقاط ومصػر ، والػيمف ، وسػوريا، وليبيػا ، ففػي ىػذه الحػاالت تتغيػر المطالبػة إلػى التغييػر وا 

 :  لسببيفنظاـ الحكـ ، وىذا أيضًا أمر مشروع ، 
إذا السبب األوؿ : أف الشعب ىـ في نظر اإلسبلـ أىؿ الحؿ والعقد عمى سبيؿ الحقيقػة ، فػ

طالػػب جمػػيعيـ ، أو جمػػاىيرىـ العظمػػى بالحػػؿ وفسػػخ العقػػد ، فيػػذا حػػؽ ليػػـ كمػػا أف ليػػـ 
 الحؽ في العقد والبيعة .

السػػبب الثػػاني : أف مقاصػػد الشػػريعة فػػي نصػػب الحكػػاـ ىػػي الحفػػاظ عمػػى مصػػالح الػػببلد 
والعباد ، والحفاظ عمى الضروريات الست ، والوطف ، فإذا عكس الحاكـ ذلؾ المقصػد فبػدأ 
 بالفساد واإلفساد ، والقتؿ والتعذيب فقد َفَقَد شرعيتو ، وأصبح ببل غطاء شرعي وال شعبي .

نمػػا اسػتعماؿ الشػػعب حقػػو الػػذي منحػػو   ثػـ إف ىػػذه المطالبػػة ليسػػت خروجػًا عمػػى الحكػػـ ، وا 
 اهلل تعالى .

 
 : أف تبدأ المظاىرات مف بدايتيا بالمطالبة بإسقاط النظاـ . الحالة الثالثة

 نظر في ىذه المسألة :وىنا ن
أ ػ فإف كانت أسباب المظاىرة مشروعة حيث توجد المظالـ الحقيقية العامة ، أو الفسػاد فػي 
األمواؿ العامة ، أو التقصير البّيف في حقوؽ األمة ، أو المخالفة لشػروط العيػد ) الدسػتور 

وؽ المشػروعة ( الذي نظـ العبلقة بيف الشعب والحاكـ فإف تمؾ المطالبة تػدخؿ ضػمف الحقػ
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لمشػعب صػػاحب حػؽ العقػػد والحػؿ وحينئػػذ إذا كانػػت المظػاىرة تمثػػؿ غالبيػة الشػػعب المصػػرة 
عمى التغييػر فيجػب عمػى الحػاكـ أف يسػتجيب ليػذه المطالػب المشػروعة عػف طريػؽ الحػوار 

: ) فمػو طػرأ كبيػر ، وقػد قػاؿ القاضػي عيػاض والمفاوضات حتى ال يترتب عمى ذلؾ ضرر
ـ ػ كفر ، وتغيير لمشرع .... خرج عف حكػـ الواليػة ، وسػقطت طاعتػو عميو ػ أي عمى اإلما

، ووجب عمى المسمميف  القياـ عميو ، وخمعػو ، ونصػب إمػاـ عػادؿ إف أمكػنيـ ذلػؾ ، فػإف 
لـ يقع ذلؾ إاّل لطائفة وجب عمييـ القياـ وخمػع الكػافر ، وال يجػب فػي المبتػدع إاّل إذا ظنػوا 

 .(1)القدرة عميو (
كانت أسباب المظاىرات غير مشروعة فيي غير جائزة ، ويجب عمى الحكومة ب ػ أما إذا 

أف توضح ىذه المسػائؿ وتكشػؼ زيػؼ األسػباب الموىومػة لمظػاىرتيـ عػف طريػؽ الحػوار ، 
وأىؿ العمـ ، كما حدث مثؿ ذلؾ في أياـ الخميفة الراشد عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو 

بولػػة شػػرعًا ، فأرسػػؿ إلػػييـ ابػػف عبػػاس رضػػي ، حيػػث قامػػت ضػػده الخػػوارج ألسػػباب غيػػر مق
 اهلل عنيما ، فناقشيـ وَفّند آراءىـ ، فتراجع منيـ خمؽ كثير ، كما ىو معروؼ .

كما يجب عمى الحكومة أف ُتَحّسػف مػف أدائيػا وأف تكػوف واسػعة الصػدر ، وتسػمح لكػؿ     
اّل فالحوار ، ثـ األمر بفض الم  . (2)ظاىرةما يقولوف فإف كاف فيو حؽ تنفذه ، وا 

 
 

                                                           
،  ٕبيروت ، ط-التراث العربيصحيح مسمـ بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بف شرؼ النووي ، دار إحياء  (ٔ)

ٖٜٕٔ  ،ٕٔ /ٕٕٜ . 
 .ٗٔسممية ، أو الثورات الشعبية ، ما يجوز منيا وما ال يجوز ص التأصيؿ الشرعي لممظاىرات الينظر:  (ٕ)
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 الترجيح : 

تبيف لنا أف الذيف منعوا المظاىرات السممية مطمقًا ، أو في بعض الببلد دوف بعضيا ي     
اعتمػػػدوا عمػػػى أنيػػػا بدعػػػة ، أو َتَشػػػب و بالكفػػػار ، أو أنيػػػا فتنػػػة ، أو أنيػػػا تشػػػوبيا محظػػػورات 

 شرعية. وقد قمنا بالرد عمييـ ، واإلجابة عمى أدلتيـ  

إف المظاىرات الشعبية مشروعة ، ألنيا موجيػة ضػد الظمػـ والطغيػاف والفسػاد ، وأقوؿ:     
حيث أتت بعد استنفاد كؿ المحاوالت مف النصػح واإلرشػاد والمطالبػة باإلصػبلح والتغييػر ، 

،  النصػػػح ، أو أف النصػػػح ال يصػػػؿ إلػػػى الحػػػاكـ ولكػػػف دوف فائػػػدة ، أو أف النظػػػاـ ال يقبػػػؿ
 طريؽ صوت الجماعة )المظاىرات( .وحينئذ يكوف الوصوؿ إليو عف 

وقد أثبتت المظاىرات في تونس ومصػر أنيػا حققػت معظػـ أىػدافيا وال سػيما فػي إزالػة      
رأس الظمػػـ والطغيػػاف والفسػػاد السياسػػػي واالجتمػػاعي ، واإلداري ، واالقتصػػادي ، والمػػػواالة 

 مع أعداء اإلسبلـ والمسمميف .

االستبداد والظمـ والطغيػاف فػي مصػر ، وتػونس  فقد بذلت محاوالت جادة خبلؿ عصر     
خػبلؿ أكثػر مػف نصػؼ قػرف فكػاف جػزاء الناصػح السػجف والتعػذيب ، أو القتػؿ ، والتشػريد ، 

 والنفي ، وقد زج بالدعاة في السجوف وكـ أوذوا ، وكـ منيـ قتموا أو أعدموا ؟ 

واؿ العامػة مػا ال يعػد وال ، أخذ مف األم مكثراً ومع ذلؾ كاف النظاـ ػ مع ظممو ػ فاسدًا      
عػزاز  يحصى ، ولـ يحقؽ أي خير يذكر لشعبو ػ ال الرفاىيػة الدنيويػة وال السػماح بالػدعوة وا 
الشػػػريعة ، وال االنتصػػػار عمػػػى األعػػػداء ، بػػػؿ كػػػاف الػػػدعـ والػػػوالء لعػػػدونا الصػػػييوني حيػػػث 

 .االستراتيجي لو ػ كما ظير ذلؾ أثناء حرب غزة  هوصؼ حسني مبارؾ بأنو المنز 

فجاءت المظاىرات وحممت فػي طياتيػا الحػؿ النػاجع لمتغييػر واإلصػبلح ، ونػدعوا مػف      
 اهلل عز وجؿ أف تستمر عمى ما ىي عميو ، وأف تحقؽ جميع النتائج المنتظرة منيا  .
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 اخلامتة يف بوان أهم النتائج

االصطبلح:  النوازؿ في المغة ىي: المصيبة الشديدة مف شدائد الدىر تنزؿ بالناس ، وفي .1
 ىي الحادثة المستجدة التي تتطمب حكمًا شرعيًا.

تنقسـ النوازؿ باعتبارات متعددة ، منيا: تقسيميا بالنظر إلى موضوعيا ، و تقسيميا  .2
باعتبار عبلقتيا باإلماـ والخطيب ، و تقسيميا مف حيث خطورتيا ، وتقسيميا باعتبار كثرة 

 جدتيا. وقوعيا وسعة انتشارىا ،و تقسيميا باعتبار

إف أسباب وقوع النوازؿ يعود الى أمريف ، ىما : أ. التطور العممي والتقدـ الصناعي  ، ب.  .3
 االنفتاح ، واالبتعاد عف شريعة اهلل حكامًا ومحكوميف .

إف المنيج العاـ لمف أراد النظر في النوازؿ يتمخص فيما يأتي: اختيار األدلة الصحيحة  .4
سنة المتواترة ، أف ينظر إلى اإلجماع ، تحميؿ تمؾ األدلة القوية ، أف ينظر في الكتاب وال

تحميبًل عمميًا يبيف دالئؿ النص وتفسيراتو ومفيوماتو ، ينظر بعد ذلؾ في قياس النصوص 
 ، استنباط األحكاـ الشرعية ومعرفة الحؽ منيا .

،  المناىج المعاصرة في النظر في النوازؿ تتخمص فيما يأتي: منيج التضييؽ والتشديد .5
المبالغة في التساىؿ والتيسير ، المنيج الوسطي المعتدؿ في النظر واإلفتاء وىذا االتجاه 

 ىو اتجاه أىؿ العمـ والورع واالعتداؿ.

والخطيب لفقو النوازؿ كثيرة ، منيا: متابعة المجبلت الفقيية التي تعنى  اإلماـوسائؿ تعمـ  .6
وازؿ ، التواصؿ مع فقياء العصر بفقو النوازؿ ، قراءة الكتب واألبحاث في فقو الن

والمتخصصيف ، متابعة مواقع االنترنت الميتمة بفقو النوازؿ ، متابعة البرامج الفقيية 
 لممشايخ والفقياء المعتبريف ، عمى اإلذاعات والقنوات الفضائية .

،  تعميـ فقو النوازؿ لمناس ، فمو مسالؾ كثيرة ، منيا: خطبة الجمعة ، الكممات والدروس أما .7
تعميؽ الفتاوى وقرارات المجامع الفقيية في لوحة إعبلنات المسجد ، توزيع أىـ تمؾ الفتاوى 

 عمى مصمي المسجد ، لتبقى عندىـ ، ويستفيد منيا أىميـ .

المظاىرات: لغة جمع مظاىرة مف ظاىر فبلنًا بمعنى: عاونو ، وُيقاؿ: تظاىروا أي تعاونوا  .8
معنى: تجمع مجموعة لئلعبلف عف رضاىـ أو سخطيـ ، وليا معاف أخرى ، أما التظاىر ب
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عف أمر ييميـ ، فيو معنى حديث أقره مجمع المغة العربية، وال يخرج عف أصؿ معناه 
 الداؿ عمى الظيور والمكاشفة ، وعمى التعاوف بيف البعض .

اختمؼ المعاصروف في حكـ المظاىرات عمى آراء ثبلثة : الرأي األوؿ: المنع والحظر ،  .9
 أي الثاني الجواز ، الرأي الثالث: تجوز في حاالت وتحـر في حاالت أخرى .والر 

أما التأصيؿ الشرعي لممظاىرات فكػاآلتي: لممظػاىرات السػممية ثػبلث حػاالت ، أو مراحػؿ ،  .11
 وىي : 

الحالػػة األولػػى : أف تكػػوف المطالبػػة بإصػػبلح النظػػاـ فقػػط سػػواء كػػاف إصػػبلحًا شػػامبًل ، أو 
 أمر مشروع  .لبعض الجوانب ، فيذا 

الحالة الثانية : أف تبػدأ المظػاىرات الشػعبية العارمػة مطالبػة باإلصػبلحات ، ثػـ ال يسػتجيب 
نما يواجييػا بػالعنؼ والقتػؿ والضػرب والتعػذيب ، كمػا رأينػا ذلػؾ فػي تػونس ،  ليا الحاكـ ، وا 

سػػقاط ومصػػر، والػػيمف ، وسػػوريا، وليبيػػا ، ففػػي ىػػذه الحػػاالت تتغيػػر المطالبػػة إلػػى التغييػػر و  ا 
 نظاـ الحكـ ، وىذا أيضًا أمر مشروع .

 الحالة الثالثة : أف تبدأ المظاىرات مف بدايتيا بالمطالبة بإسقاط النظاـ .
 وىنا ننظر في ىذه المسألة :

أ ػ فإف كانت أسباب المظاىرة مشروعة حيث توجد المظالـ الحقيقيػة العامػة ، أو الفسػاد فػي 
ف في حقػوؽ األمػة ، أو المخالفػة لشػروط العيػد ) الدسػتور األمواؿ العامة ، أو التقصير البيّ 

( الذي نظـ العبلقة بيف الشعب والحاكـ فػإف تمػؾ المطالبػة تػدخؿ ضػمف الحقػوؽ المشػروعة 
 لمشعب 

ب ػ أما إذا كانت أسباب المظاىرات غير مشروعة فيي غير جائزة ، ويجب عمػى الحكومػة 
موىومػػة لمظػػاىرتيـ عػػف طريػػؽ الحػػوار ، أف توضػػح ىػػذه المسػػائؿ وتكشػػؼ زيػػؼ األسػػباب ال

وأىؿ العمـ ، كما حدث مثؿ ذلؾ في أياـ الخميفة الراشد عمي بف أبي طالب رضػي اهلل عنػو 
، حيث قامت ضده الخوارج ألسباب غير مقبولة شرعًا ، فأرسؿ إلييـ ابف عباس رضػي اهلل 

 معروؼ .عنيما ، فناقشيـ وَفّند آراءىـ ، فتراجع منيـ خمؽ كثير ، كما ىو 
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أما الترجيح ، فقد بينا أف المظاىرات الشعبية مشروعة ، ألنيا موجيػة ضػد الظمػـ والطغيػاف  .11
والفسػاد ، حيػث أتػت بعػد اسػتنفاد كػؿ المحػاوالت مػف النصػح واإلرشػاد والمطالبػة باإلصػبلح 
والتغيير ، ولكف دوف فائدة ، أو أف النظػاـ ال يقبػؿ النصػح ، أو أف النصػح ال يصػؿ إليػو ، 

 ينئذ يكوف الوصوؿ إليو عف طريؽ صوت الجماعة )المظاىرات( .وح

ىهذاىوصلىىاللهىرلىىدودناىمحمدى،ىورلىىآلهىوصحبهىودلم
 وآخرىدرواناىأنىالحمدىللهىربىالطالمون
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اد عبد الباقي ، دار سنف ابف ماجو: محمد بف يزيد أبو عبداهلل القزويني ، ت : محمد فؤ  .85
 بيروت. –الفكر 

سنف أبي داود: سميماف بف األشعث أبو داود السجستاني األزدي ، ت : محمد محيي  .86
 بيروت .-الديف عبد الحميد ، دار الفكر

سنف البييقي الكبرى: أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى أبو بكر البييقي ، ت :  .87
 .ٜٜٗٔ – ٗٔٗٔمكة المكرمة ،  -محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز 

سنف النسائي الكبرى : أحمد بف شعيب أبو عبد الرحمف النسائي ، ت : د.عبد الغفار  .81
 – ٔٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط –سميماف البنداري ، سيد كسروي حسف، دار الكتب العممية 

ٜٜٔٔ. 

يروت ، ب –شرح فتح القدير: كماؿ الديف محمد بف عبد الواحد ابف اليماـ ،  دار الفكر  .89
 ٕط

شعب اإليماف: أبو بكر أحمد بف الحسيف البييقي ، ت : محمد السعيد بسيوني زغموؿ ،  .21
 .ٓٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط –دار الكتب العممية 

صحيح البخاري: المسمى )الجامع الصحيح المختصر( : محمد بف إسماعيؿ أبو عبد  .28
بيروت ،  –، اليمامة  اهلل البخاري الجعفي ، ت : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابف كثير

 .ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ،  ٖط
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صحيح مسمـ بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بف شرؼ النووي ، دار إحياء التراث  .22
 .ٕٜٖٔ،  ٕبيروت ، ط-العربي

صحيح مسمـ: مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري النيسابوري ، ت : محمد فؤاد عبد  .23
 بيروت . –الباقي ، دار إحياء التراث العربي 

 .ٕٚٓٓ،  ٔناعة الفتوى: الشيخ عبد اهلل بف بية ، دار المنياج جدة ، طص .24

-الفتوى بيف االنضباط والتسيب: د.يوسؼ القرضاوي ، دار الصحوة لمنشر والتوزيع .25
 ـ .ٜٛٛٔ،  ٔالقاىرة ، ط

 ٔاألردف ، ط-فقو المستجدات في باب الطيارة: طاىر يوسؼ الصديقي ، دار النفائس .26
 ـ.ٕ٘ٓٓ، 

 .  ٜٜٙٔ،  ٕ: محمد حسيف الجيزاني ، دار ابف الجوزي ، طفقو النوازؿ .27

الفقيو والمتفقو: أبو بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادي ، ت: أبو عبد  .21
 ىػ.ٕٔٗٔ،  ٕ، ط -السعودية  -الرحمف عادؿ بف يوسؼ الغرازي ، دار ابف الجوزي 

،  ٚ، ط رسالة بيروتلمحمد بف يعقوب الفيروز آبادي ،  مؤسسة الالقاموس المحيط:  .29
ٕٖٓٓ. 

 حامد محمد العباس ، ت: أبو الحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد القواعد النورانية : .31
 . ٜٜٖٔ ، بيروت - المعرفة الفقي ، دار

السامرائي  إبراىيـ د/  المخزومي ميدي د: الفراىيدي ، ت أحمد بف كتاب العيف: الخميؿ .38
 اليبلؿ ومكتبة دار ،

 محمد - درويش عدناف: الكفوي ، ت الحسيني موسى بف أيوب البقاء أبو: الكميات .32
 ـ.ٜٜٛٔ - ىػٜٔٗٔ ، ٕ، ط - بيروت -  الرسالة مؤسسة المصري ،

بيروت ، -لمحمد بف مكـر بف منظور األفريقي المصري ـ ، دار صادر :لساف العرب .33
 . ٔط
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بمي، المكتب المبدع في شرح المقنع: إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفمح الحن .34
 ىػ .ٜٖٗٔ –بيروت  -اإلسبلمي 

 -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لمحافظ نور الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ، دار الفكر .35
 . ٕٔٗٔ،  ٕبيروت ، ط

مختار الصحاح: محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي ، ت: محمود خاطر ، مكتبة  .36
 .ٜٜ٘ٔ - ٘ٔٗٔ -بيروت  -لبناف ناشروف 

خؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية: د.عبد الكريـ زيداف ، مؤسسة الرسالة ناشروف المد .37
  ٕٙٓٓ،  ٔبيروت ، ط

مراحؿ النظر في النازلة: د.خالد المزيف ، ورقة بحثية مقدمة إلى الحمقة البحثية في  .31
 .ٜٕٓٓالرياض –مركز التميز البحثي بجامعة اإلماـ محمد بف سعود 

يية: د.ناصر الميماف ، ورقة بحثية مقدمة إلى الحمقة مراحؿ النظر في النوازؿ الفق .39
 . ٜٕٓٓالرياض –البحثية في مركز التميز البحثي بجامعة اإلماـ محمد بف سعود 

المستدرؾ عمى الصحيحيف: محمد بف عبداهلل أبو عبداهلل الحاكـ النيسابوري ، ت :  .41
. مع  ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط –محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية 

 الكتاب : تعميقات الذىبي في التمخيص .

 عبد بف الطبراني ، ت: حمدي القاسـ أبو أيوب بف أحمد بف مسند الشامييف: سميماف .48
 .ٜٗٛٔ،  ٔبيروت ، ط  – الرسالة السمفي مؤسسة المجيد

المصباح المنير: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، تأليؼ: أحمد بف  .42
 بيروت . –بف عمي المقري الفيومي، دار النشر: المكتبة العممية  محمد

المعجـ الكبير: سميماف بف أحمد بف أيوب أبو القاسـ الطبراني ، ت : حمدي بف  .43
 . ٖٜٛٔ – ٗٓٗٔ،  ٕالموصؿ ، ط –عبدالمجيد السمفي ، مكتبة العمـو والحكـ 

القادر ، محمد النجار ، المعجـ الوسيط: إبراىيـ مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد  .44
 ت: مجمع المغة العربية ، دار الدعوة .
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 محمد السبلـ زكريا ، ت: عبد بف فارس بف أحمد الحسيف معجـ مقاييس المغة: أبو .45
 . ٜٜٚٔىاروف ، دار الفكر ، 

 ٕٖٚ-ٕٖٙالمفردات في غريب القرآف لؤلصفياني ط. دار المعرفة / بيروت ص  .46

 .ٕٓٔٓصرة ، د.سعيد بف مسفر القحطاني ، دار ابف حـز ، مناىج الفتيا في النوازؿ المعا

،  ٔالمنيج في استنباط أحكاـ النوازؿ ، وائؿ اليويرتي ، مكتبة الرشد الرياض ، ط .47
ٕٜٓٓ. 

الموافقات في أصوؿ الفقو: إبراىيـ بف موسى المخمي الغرناطي المالكي ، ت: عبد 
 بيروت. -اهلل دراز ، دار المعرفة 

 –عن  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمٌة  الكويتية: صادرة ةالفقيي الموسوعة .41
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