
 

 

 
 وسائل االحتجاج ادلعاصرة

 الفقو والقانونبٌن  وحقوق اإلنسان
 
 
 

 دمحم بن دمحم طارق أرسالن
 
 
 

 ماجستًن يف القضاء والسياسة الشرعية
 كلية العلوم اإلسالمية

 
 
 
 
 

م 7182 / ىـ 8341



أ

 

 

 
 

 وسائل االحتجاج ادلعاصرة
 فقو والقانونبٌن ال وحقوق اإلنسان

 
 
 
 

 دمحم بن دمحم طارق أرسالن
 MQD133BD980 

 
 
 

 درجة ادلاجستًن يف القضاء والسياسة الشرعية على للحصول تكميلي مقدم حبث
 كلية العلوم اإلسالمية

 
 
 

 :ادلشرف
 دمحم عبدالرمحن سالمة /الدكتور األستاذ ادلساعد

 
 
 

 م 7182يوليو  / ىـ 8342شوال 



ب

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ت

 

 عتماداال
 دمحم بن دمحم طارق أرسالن :البالط   حبث اعتمادمت 

 من اآلتية أمساؤىم:
The thesis of MOHAMED MOHAMED TAREK ARSLAN  has been approved 

By the following: 
 

 ادلشرف
 األستاذ ادلساعد الدكتور/ دمحم عبدالرمحن سالمة االسم :

 التوقيع:
 ادلشرف على التعديالت

 زلمود سعد زلمود مهدي /وراألستاذ ادلشارك الدكت االسم :

  التوقيع:
 رئيس القسم 

 هللا جاد عبداحلميد ايسر /الدكتور ادلشارك االسم : األستاذ

 التوقيع:
 عميد الكلية 

 السيد سيد أمحد دمحم صلم /األستاذ ادلشارك الدكتور االسم :

  التوقيع:
 عمادة الدراسات العليا

 أمحد علي عبدالعاطي /األستاذ ادلشارك الدكتور االسم :

  التوقيع:



ث

 

 التحكيم

 التوقيع االسم عضو جلنة مناقشة

 رئيس اجللسة
منصور دمحم أمحد األستاذ ادلشارك الدكتور 

  يوسف
ادلناقش اخلارجي 

 األول
........................................... ................... 

ادلناقش اخلارجي 
 الثاين

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

ادلناقش الداخلي 
 األول

اندي قبيصي البدوي األستاذ ادلشارك الدكتور 
  سرحان

ادلناقش الداخلي 
 الثاين

زلمود سعد زلمود األستاذ ادلشارك الدكتور 
  مهدي

 ثل الكليةشل
صالح عبدالتواب األستاذ ادلشارك الدكتور 

  سعداوي سيد



ج

 

 

  إقرار

ىذا  فكاف من ا١تراجع اليت أشرت إليها، كأقر أب  أقر أبف ىذا البحث من عملي كجهدم إال ما
ة ، كَف يقدـ للحصوؿ على أم درجة علمية من أم جامعة أك مؤسسالبحث بكاملو ما قدـ من قبل

 تربوية أك تعليمية أخرل .


 دمحم بن دمحم طارق أرسالن :اسم الطالب
 ...................... التوقيع:
 ...................... التاريخ :

 



ح

 

DECLARATION 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university، educational or other institutions 

 

Name of student: MOHAMED MOHAMED TAREK ARSLAN 
Signature:     ………………………………………………………. 
Date:     ………………………………………………………. 



خ

 

 حقوق الطبع

 جامعة ادلدينة العادلية
 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غًن ادلنشورة

 زلفوظة © 2017حقوق الطبع 
 

 دمحم بن دمحم طارق أرسالن 
 

 فقو والقانونبٌن ال وحقوق اإلنسان وسائل االحتجاج ادلعاصرة
 

شور يف أٌم شكل أك صورة من دكف إذف ال جيوز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غَت ا١تن
 مكتوب موقع من الباحث إالٌ يف اٟتاالت اآلتية:

 ديكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو. .ُ
حيق ٞتامعة ا١تدينة العا١تية ماليزاي االستفادة من ىذا البحث ٔتختلف الطرؽ كذلك ألغراض  .ِ

 تعليمٌية، ال ألغراض ٕتاريٌة أك تسوقٌية.
ة جامعة ا١تدينة العا١تٌية ٔتاليزاي استخراج نسخ من ىذا البحث غَت ا١تنشور؛ إذا حيق ١تكتب .ّ

 طلبتها مكتبات اٞتامعات، كمراكز البحوث األخرل.
 

 أك د ىذا اإلقرار :       
  دمحم بن دمحم طارق أرسالناالسم:    

 وقيع:..........................الت 
 ......................... التاريخ: 

 



د

 

 

 الشكر

كسائل ىذا البحث )للدكتور دمحم عبد الرٛتن سبلمة ا١تشرؼ على لفضيلة أتقدـ ابلشكر اٞتزيل 
طواؿ فًتة الدراسة،  ي، ١تسانديت كتوجيه(بُت الفقو كالقانوف كحقوؽ اإلنساف االحتجاج ا١تعاصرة

 خَت اٞتزاء.عٍت جزاه هللا ف
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 إىداء

ُف اجملاىدين على إالشاـ خاصة،  كإُف ثوارعامة  ار الرافضُت للغلمالثو ُف إأىدم ىذا البحث 
 تيجاف الرؤكس كصفوت النفوس. ،عراضهاأُت عن شيبها كشباهبا عن نسائها ك تراهبا ا١تدافع

طيلة مسَتيت التعليمية فكانت   ارافقتٍت دعواهتم لذافال، اأطاؿ هللا يف عمرمهُف أيب كأمي... إك 
 كلمة السر يف ٧تاحي.

 الدعم إال افما كجدت منها علي كحقوقه اأخذت من كقتهاليت  ...ُف زكجيت الغاليةإك 
 ُف أطفاِف ٣تاىد كجٌت.خَتان إكا١تساندة... كأ

 كتب هللا أجرىم ٚتيعان.
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 ادللخص

ل القػػػػانوف، فهػػػػكسػػػػائل االحتجػػػػاج مػػػػا بػػػػُت الشػػػػريعة ك ىػػػػذا البحػػػػث عبػػػػارة عػػػػن دراسػػػػة مقارنػػػػة حػػػػوؿ 
جػاج من ىم اٟتكاـ الذين حيـر ا٠تركج عليهم؟ كىل كسػائل االحتعلى اٟتاكم؟ ك  االحتجاجات خركج

يهدؼ ىذا البحث مػن خػبلؿ فقراتػو إُف ٖتقيػق ك ، ما ىي أدلة كل فريق؟ا١تعاصرة مشركعة أـ ٤ترمة؟ ك 
ألقػاء نغػرة لوليػة  ،اج ا١تعاصرة مناقشػة ميسػرة كبسػيطةمناقشة موضوع كسائل االحتج الغاايت اآلتية:

مقارنة بُت كسائل االحتجػاج يف الشػريعة ، عة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعيةحقوؽ اإلنساف يف الشريُف إ
ُف إء العلمػػػاء فيهػػػا كالًتجػػػي  كصػػػوالن بيػػػاف حقيقػػػة ا١تغػػػاىرات اليػػػـو كأرا، ية كالقػػػوانُت الوضػػػعيةاإلسػػػبلم

ة جديػػدة ١توضػػوع مػػن  حيػػىػػو ْتػػث ا يقدمػػو الباحػػثكاٞتديػػد يف البحػػث الػػذم . اٟتكػػم الصػػحي 
اء العلمػػػاء يف كسػػػائل االحتجػػػاج ا١تعاصػػػرة كىػػػي الناحيػػػة القانونيػػػة كنغػػػرة آر ُف طػػػرح حكػػػم ك إابإلضػػػافة 

قػد ٘تػت الدراسػة ك  .القوانُت الوضعية لتلػك ا١تغػاىرات كالتعامػل معهػا كمقارنػة ذلػك مػع النغػرة الشػرعية
التفصػيل كؿ ابلشػرح ك الباحػث يف الفصػل األ يف ثبلث مراحل مقسمة على ثبلثة فصػوؿ، حيػث تنػاكؿ

سػػػػائل تنػػػػاكؿ يف الفصػػػػل الثػػػػا  ك العنيفػػػػة، ك شػػػػريعة السػػػػلمية منهػػػػا ك كسػػػػائل االحتجػػػػاج ا١تعاصػػػػرة يف ال
 حقػػػوؽ العنيفػػػة يف القػػػانوف، يف قػػػاـ يف الفصػػػل الثالػػػث بعػػػرض مقارنػػػة مفصػػػلة يفاالحتجػػػاج السػػػلمية ك 

حتجػاج ا١تعاصػرة ليسػت ٤ترمػة خلصػت الدراسػة إُف أف كسػائل اال، ك القػانوفاإلنساف مػا بػُت الشػريعة ك 
يف ذاهتػػػػا فهػػػػي كسػػػػيلة لتحقيػػػػق غايػػػػة، كْتسػػػػب تلػػػػك الغايػػػػة يكػػػػوف حكمهػػػػا، فهػػػػي تعًتيهػػػػا األحكػػػػاـ 
ا٠تمػػ ، فػػمذا مػػا كانػػت لرفػػع علػػم كأمػػر ٔتعػػركؼ كاػػي عػػن منكػػر فهػػي كاجبػػة، كإف كانػػت ألىػػداؼ 

ير حكػم كسػائل عػود تقػدكي حزبية كمطالبػات علمانيػة كعبػث يف أمػن الػببلد كأنفػ  العبػاد فهػي ٤ترمػة.
كالشػػػريعة اإلسػػػبلمية ٘تيػػػزت عػػػن  ُف علمػػػاء األمػػػة اب١توازنػػػة بػػػُت ا١تصػػػاٌف كا١تفاسػػػد.االحتجػػاج ا١تعاصػػػرة إ

األنغمػػة الوضػػػعية بكماليتهػػا حيػػػث كازنػػػت بػػُت مصػػػاٌف العبػػػاد مػػن حكػػػاـ ك٤تكػػػومُت فلػػم تضػػػيع حػػػق 
رقػػػى الػػػببلد كأكثرىػػػا تقػػػدـ كازدىػػػار يف ٔتوازنػػػة عجيبػػػة َف تصػػػل إليهػػػا أالرعيػػػة، كَف تفػػػرط يف ىيبػػػة الدكلػػػة 
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Abstract 

This research paper is a comparative study on the means of protest between Sharia and Law; 

are the protests against the ruler? And who are the rulers denied protesting against them? Are 

the contemporary means of protest legitimate or forbidden? And what are the evidences of 

each group?. This research, through its parts, aims to achieve the following objectives: 

Discuss the issue of the contemporary means of protest precisely and in a simple manner, 

Have a comprehensive overview of the human rights in the Islamic Sharia and Human Laws, 

Compare between the means of protest in the Islamic Sharia and Human Laws, Show the 

reality of protests today and the scholars’ opinions about them and weighting them down to 

the correct verdict, The new thing in the research paper that the researcher is presenting is a 

research tackling the issue from a new perspective in addition to putting forward a judgement 

and scholars’ opinions on the contemporary means of protests; and it is the Sharia based 

perspective and the view of human laws to those protests comparing that with the Sharia 

based point of view. The study has been conducted in three stages divided into three chapters, 

where the researcher tackles in details the contemporary means of protest in Sharia – peaceful 

and violent - in the first chapter. Then, in the second chapter, he discusses the peaceful and 

violent means of protest in Law. In the third chapter, he presents a detailed comparison of 

human rights between Sharia and Law. The study concluded that the contemporary means of 

protest are not forbidden in themselves; they are a means to an end, and based on that end is 

its judgement. They are subject to the five judgements; if they were, there would be no 

injustice, and they would forbid what is evil. And if the objectives were political and for 

secular claims and messes in the country's security and the people, they would thus be 

forbidden. Judging the contemporary means of protest goes back to the Oma scholars 

weighing the pros and cons. The Islamic law is characterized by comprehensiveness as 

opposed to human laws; it has balanced between the interests of the people - the rulers and the 

ruled -, and it did not lose anybody his right. It also did not forfeit the prestige of the state in a 

way that any other most advanced state has reached in our time. 
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 مقدمة

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالعاقبة للمتقُت، كال عدكاف إال على الغا١تُت، كال إلو إال هللا إلو األكلُت 
طاعتو، كال عز إال يف التذلل بكاآلخرين، كقيـو السماكات كاألرضُت، كمالك يـو الدين، ال فوز إال 

إُف رٛتتو، كال ىدل إال يف االستهداء بشريعتو، كال حياة إال يف  لعغمتو، كال غٌت إال يف االفتقار
كحبو. كأشهد  هكتوحيدإلخبلص لو، رضاه، كال نعيم إال يف قربو، كال صبلح للقلب كال فبلح إال يف ا

 إلو إال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف دمحمان عبده كرسولو، كأمينو على كحيو، كخَتتو من ف الأ
ه بينو كبُت عباده، ا١تبعوث ابلدين القومي، كالنهج ا١تستقيم، أرسلو هللا رٛتة للعا١تُت، خلقو، كسفَت 

كإمامان للمتقُت، كحجة على ا٠تلق أٚتعُت، فصلى هللا عليو كعلى آلو كصحابتو كمن تبعهم إبحساف 
 إُف يـو الدين.

 كل يف حكمهاككثرت الفتا اإلسبلميةات يف عدد من الببلد ففي ىذا العصر خرجت ا١تغاىر 
جازىا البعض أك شرعية، فحرمها بعض العلماء كجعلوىا خركجا على اٟتاكم بوسائل غَت  مشركعيتها،ك 
الغراء،  ُف الشريعةإاا من أعغم الواجبات. ك١تا كاف األصل يف كل خبلؼ العودة أخر حىت قيل اآل

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب )قاؿ تعاُف: 

فبل يقدـ قوؿ أحد كال رأيو كال اجتهاده كال نغره،  ( ُ)(   يت جث مث ىثيب جت حت خت مت ىت 
ۋ ۅ ۅ  ۈ ٴۇ ۋ)كال حكمو على قولو سبحانو كتعاُف كقوؿ نبيو ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ تعاُف: 

( وئۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
كأماـ ىذا ا١تنعطف  .(ِ)

شرعية ىذه ا١تسألة، يف  فاتبي ب العلمكطبل الكبَت، كىذه الدماء اليت تسيل، كاف كاجبا على العلماء
النغرة اٞتزئية كالتناكؿ الناقص من خبلؿ  عن ان ، بعيدنغرة لولية، كأبسلوب البحث العلمي كقواعده

خر، آميم ال يفرؽ بُت كضع كآخر كزمن ك إعماؿ بعض النصوص كإمهاؿ بعضها اآلخر، كمن غَت تع
الفتاكل ا١تانعة برعاية حكومية غَت مستندة  بعض عن ٣تاملة األنغمة اٟتاكمة، حيث خرجت ان بعيدك 

معاف النغر يف إعن اإلسبلـ، بدكف  ان على نص كال عقل فجعل بعضهم ا١تغاىرات خركج
طلحات، فمن ىم اٟتكاـ الذين حيـر ا٠تركج عليهم؟ كما ىو ا٠تركج الذم اى عنو سلف ىذه ا١تص

                                                           

 . ٗٓسورة النساء، اآلية: ( ُ)
. ٓٔ، اآلية: النساءسورة  (ِ)
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فيها كماؿ الشريعة  ان ء كالقوانُت الوضعية موضحبعمل مقارنة بُت الشريعة الغرا اـ الباحثاألمة؟ كقد ق
 ان ؽ اإلنساف كبلميف العناية بنغاـ اٟتكم ك٘تاسك اٞتماعة كىشاشة القوانُت الوضعية اليت جعلت حقو 

يطرح بو كما اعتنت بذلك الشريعة اإلسبلمية. كمن خبلؿ ىذا البحث القصَت  نغراين، كَف تعتً 
مقارنة ابلقوانُت رسولو ملسو هيلع هللا ىلص  ةكسن صرة يف ضوء كتاب هللاموضوع كسائل االحتجاج ا١تعا الباحث
 ب. سبحانو كتعاُف أف يلهمٍت الصوا هللا سائبلن الوضعية 

 إشكالية البحث

ف اٟتديث عن كسائل االحتجاج ا١تعاصرة كا١تغاىرات كاالعتصامات كغَتىا، جيب أال يطرح بعيدا إ
ىذه التساؤالت عن مشركعية  يطرح فالباحث عندماكاف، عن فقو الواقع، بعيدا عن الزماف كا١ت

على كاقع اٟتكم يف تلك الببلد اجملهر  يسلطما يسمى ابلربيع العريب، ك  البد أف يتطرؽ إالا١تغاىرات، 
ا١توضوع بشكل عاـ بعيدا عن الواقع، فالزماف كا١تكاف  ف يطرحأديكن شرعان كقانو ن يف ىذه الفًتة، كال 

على  ون خبلؿ اطبلعم الحظ الباحثىذا التساؤالت يوثر يف مسار اٟتكم. كقد الذم تطرح فيو 
كثَت من الباحثُت اليـو بفتاكل علماء صدرت عنهم ىذه الفتاكل قبل د  ااستشهبعض البحوث 

ابلببلد كنشر التشيع  الفتك إُفسنوات طويلة يف عل توتر كاحتجاجات شيعية رافضيو تسعى 
يف غَت موضعو، فبلبد من مراعاة فقو اٟتاؿ، كمكاف كزماف السؤاؿ كالفساد، فاستشهدكا ابلنص 

كطبيعة السائل، فمف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف جييب على السؤاؿ الواحد لشخصُت ٥تتلفُت ّتوابُت 
اؿ ٥تتلفُت: رجل يقوؿ اي رسوؿ هللا أكصٍت، فيقوؿ لو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ال تغضب، كآخر يسألو السؤ 

نفسو كيطلب منو الطلب ذاتو، فيقوؿ لو: ال يزاؿ لسانك رطبان بذكر هللا، كمعرفة كاقع اٟتاؿ، 
 كنصيحة الناس ٔتا يناسب ا١توقف من أركع ما نتلقاه عن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.

عن ال بد لو أف يتسأؿ  األخرلككسائل االحتجاج  موضوع ا١تغاىرات كالباحث إذ يطرح
ايدم أـ أـ أحزاب تنافسية؟ أجنبية؟ أ؟ كيف خرجت؟ من كراءىا؟ ٥تابرات غاىراتأسباب تلك ا١ت

ُف تلك ا١تغاىرات؟ كما ىو موقف القانوف منها؟ كماىي إة؟ ككيف تنغر الشريعة اإلسبلمية خارجي
تلك ا١تغاىرات.  إُفالنغر أكجو الشبو كاالختبلؼ بُت الشريعة كالقوانُت الوضعية كحقوؽ االنساف يف 

حيـر  ـ ال، ينبغي أف نسأؿ، من ىم اٟتكاـ الذينأا١تغاىرات خركج على اٟتاكم  نتسأؿ ىلل أف كقب
ا٠تركج عليهم؟ كما ىو ا٠تركج الذم اى عنو سلف ىذه األمة؟ كىل كسائل االحتجاج ا١تعاصرة 
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ف نطلق األحكاـ، على أف ٧تيب على تلك األسئلة قبل أج كبغي على األمة؟ فبل بد بداية خرك 
دلة الفريقُت، لذا كمن خبلؿ أـ ٤ترمة، كقبل استعراض أمشركعة  ئل االحتجاج ا١تعاصرة ىل ىيكسا

لئلجابة على ىذه التساؤالت، يف ضوء كتاب هللا كسنة نبيو، كفهم  يسعى الباحث البحثىذه 
  .هللا أف يلهمٍت اإلخبلص كالصواب ابهلل سائبلن  نان سلف ىذه األمة، مستعي

 أىداف البحث

 ا البحث من خبلؿ فقراتو إُف ٖتقيق الغاايت اآلتية:يهدؼ ىذ

 مناقشة موضوع كسائل االحتجاج ا١تعاصرة مناقشة ميسرة كبسيطة.  .ُ

 ُف حقوؽ اإلنساف يف الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية. إلقاء نغرة لولية إ  .ِ

 . كالقانوف كحقوؽ اإلنساف بُت الفقو مقارنة بُت كسائل االحتجاج  .ّ

 .ُف اٟتكم الصحي إء العلماء فيها كالًتجي  كصوالن راآقة ا١تغاىرات اليـو ك بياف حقي  .ْ

 الدراسات السابقة 

السابقة كالذم بعضها جاء على شكل فتاكل كردكد كبعض  الدراسات بعضعلى  الباحث اطلعلقد 
، اعتصامات، ...اٍف( بطريقة كطرحت ٚتيعها موضوع االحتجاجات ا١تعاصرة )مغاىرات ،البحوث

راء العلماء من الطرفُت الرافضُت كا١تؤيدين لبلحتجاج ا١تعاصرة كالرد عليها، كمن بُت تلك آض عر 
بعض البحوث مثل: ) ا١تغاىرات يف ميزاف الشريعة اإلسبلمية(، للشيخ  يهاالدراسات اليت اطلعت عل

اٟتاكم عبد الرٛتن بن سعد الشثرم، كقد اقتصر ىذا البحث على الًتكيز على خطورة ا٠تركج على 
ر العلماء ابلطرؽ السليمة كذكر يف ااية الكتاب فتاكل كبا نكار عليواإلككيفية ا١تسلم ككجوب طاعتو 

ىرات كنصرة ا١تسلمُت غفل ىذا البحث فتاكل كبار العلماء بوجوب ا١تغاأيف حكم ا١تغاىرات كقد 
َف يتم  البحث حيثضافتو يف ىذا إ تاكم ا١تسلم كالغاَف، كىذا ما ٘تحيث اقتصر الكبلـ عن اٟت

ْتث )النقض على ٣توزم ا١تغاىرات(، للدكتور ك ماء. لاء الطرفُت من العآر غفاؿ ىذا اٞتانب كعرض إ
ا١تسلمُت  خوافاإلعلى الفتول الصادرة عن علماء  دمحم عبد العزيز بن دمحم السعيد، كقد تناكؿ فيها الرد

كىذا يتناىف مع حقيقة اٟتاكم كا١تغاىرات مسلم  ف اٟتاكمأفقد تناكؿ ا١توضوع ابعتبار ك يف األردف، 
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خواف ا١تسلمُت )فتول ٚتاعة اإلكمت االطبلع على بعض الفتاكل مثل: اليت خرجت يف بعض الدكؿ. 
يها ـ(، كقد بينت فَُُِأذار  ّيف األردف كا١تنشورة على الصحيفة اإللكًتكنية )السبيل( بتاريخ 

ىل العلم أمن كبلـ  ان اا اغفلت كثَت ألكن اٟتقيقة مر اب١تعركؼ، ك أكجوب ا١تغاىرات كأاا جهاد ك 
ثر فلم تفرؽ م مع اختبلؼ اٟتقيقة كالباعث كاألالذم حيرموف ا١تغاىرات، كما سوت الفتول يف اٟتك

من حيـر ا١تغاىرات حيـر   ضراب كغَتىا من كسائل االحتجاج كلي  ابلضركرةبُت ا١تغاىرات كاإل
 لكل كسيلة من كسائل االحتجاج بشك  خذأْتثنا ىذا حيث ما استدركناه يف  ضراب كىذاكذلك اإل

 فردم خبلؿ البحث. 

 عن ضراباإل ْتث نوقش يف جامعة ا١تدينة العا١تية بعنواف )أحكاـكم اطلع الباحث على 
ٛتد حيث ركز فقط على جانب من جوانب أ كالقانوف( للباحث ىشاـ الفقو بُت كضوابطو الطعاـ

  عاـ.ضراب عن الطاإلاالحتجاج كىو 

 منهج البحث

بُت النغرة الشرعية كالقانونية لوسائل االحتجاج  مقار ن  ان يف دراسة ىذا البحث منهج الباحث سلك
  التـز ابلنقاط التالية:  كمالوسائل االحتجاج ا١تعاصرة  منها كمعاٞتة كل  كحقوؽ اإلنساف ا١تعاصرة

 وضوع كتقييدىا يف ا٢تامش. القياـ ّتمع ا١تراجع كا١تصادر ا١تعتمدة ا١تتعلقة اب١ت.  ُ

 جي  إف احتاج األمر لذلك.كسبب اختبلفهم يف ا١تسألة كالًت  راء العلماءآعرض .  ِ

 اعتماد ا١تصادر األصلية يف العزك. .  ّ

 عرض أقواؿ العلماء البارزين يف كل موضوع. .  ْ

 االستشهاد ابآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية الصحية.  ٓ
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  البحث عنوان فرداتمشرح  :هيددت

غوم كاالصطبلحي من البياف اللٌ  بدٌ  لذلك كاف ال؛ فهم مضمونوإُف فهم عنواف البحث كسيلة  إفٌ 
 .(الفقو والقانونبٌن وحقوق اإلنسان وسائل االحتجاج ادلعاصرة ) :لعنواف البحث

ب بو، يء كيتقرٌ الشٌ ل بو إُف ٚتع كسيلة، كالوسيلة ما يتوصٌ "الوسائل كالويسيل:  :لغة وسائلال       
 . غبةمن الوصيلة لتضمن الوسيلة ١تعٌت الرٌ  كالوسيلة أخصٌ 

 .(7)"غبةرجة، كالقرابة، كالرٌ ة منها: ا١تنػزلة عند ا١تلك، كالدٌ عدٌ  غة ١تعافو كأتيت الوسيلة يف اللٌ 

األفعاؿ اليت ييتوصَّل هبا إُف ٖتقيق "ىي:  ،يف االصطبلح العاـ :ااصطالحً تعريف الوسائل 
الوسائل ٔتعٌت:  اعتبار أمهها:ة يف تعريف الوسائل بلحات عدٌ علماء األصوؿ اصطكل، (ِ)"قاصدا١ت
 .غوم للوسائلفق مع ا١تعٌت اللٌ يتٌ  عريفىذا التٌ ك ، (ّ)"ا١تفضية إُف ا١تصاٌف كا١تفاسد الطٌرائق"

، هو ٤تيٍتىجٌ ، ف، اٍحًتجاجنااحتىجَّ  / ، احتىًججٍ حيتجٌ  على احتجَّ  / بػ احتجَّ " لغة: االحتجاج  
ذه حيجَّةن لو كعيذرنا  ٤تيٍتىٌج بو.كا١تفعوؿ   .«احتٌج أبقدميَّتو لنيل ترقيةو »احتجَّ بكذا: استند إليو، اٗتَّ

 عليو: احتجَّ 

٨تاة العرب ال حيتٌجوف على الصَّواب الٌلغوٌم إاٌل بلغة  كاف»، أقاـ اٟتيجَّةى كالربىافى  - أ
 .«عدد ٤تدكد من القبائل

 (4)."»احتٌج الٌطبلبي على رفع مصاريف الدًٌراسة»افضنا فعلو عارضو مستنكرنا ر  - ب

حػوؿ  تػدكري تقريبنػا هػا ة تعريفػات ككلٌ ا بعدٌ ؼ االحتجاج اصطبلحن كقد عرٌ  :اصطالًحا االحتجاج         
ىو كاحد من كسائل التعبَت كإبػداء ": نفسو، فعرفوي اجملل  الوطٍت ٟتقوؽ اإلنساف يف ا١تغرب أبنو ا١تعٌت

                                                           

  .ِٕٓ-ِْٕ/ُُ ص:، ّط ،(كسل)حرؼ الواك، مادة:  ،لسان العربابن منغور، ( ُ)

 .ُْٕ/ُص  ،ُط ،تقريب الوصول إىل علم األصول( أيب القاسم بن أٛتد بن جزم ا١تالكي، ِ)

 .ِّ/ِ ص: ط،د. ، الفروقالقرايف، ( ّ)

 .ْْْ/ُ ص: ،ُط مادة: )حتج(،  ،ة ادلعاصرةغة العربي  معجم الل  ( د. أٛتد ٥تتار عمر، ْ)
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ربعػػة ا١تتمثلػػة يف كسػػائل فرديػػة ككسػػائل ٚتاعيػػة ككسػػائل شػػفهية كأخػػرل مكتوبػػة، كىػػي كسػػائل الػػرأم األ
على األخص، يف حالة االحتجاج تتداخل ْتيث يتم  عليها من انفصاؿ عن بعضها فماارغم ما يبدك 

اٞتمػػػػع بػػػػُت التعبػػػػَت الشػػػػفهي أك التصػػػػويرم ، كذلػػػػك ابإلضػػػػافة إُف أف االحتجػػػػاج يػػػػتم مصػػػػحواب هبػػػػذه 
سػائل التعبَتيػػة يف الشػػارع العػػاـ، يف شػػكل كقفػػة أك اعتصػػاـ أك مسػػَتة أك ٕتمػػع خطػػايب، علػػى مػػرأل الو 

  .(ُ)"كمسمع ٦تن حضره

 .عاصرى يعاصر، ميعاصرةن، فهو ميعاًصر، كا١تفعوؿ ميعاصىر مصدر ":لغة م عاصرة

نػػ َّ صػػٌلى عاصىػػرى ا٠تلفػػاءي الرٌاشػػدكف ال»عاصىػػره: عػػاش معػػو يف عصػػرو كاحػػدو، أم يف زمػػن كاحػػد 
: يعػػػػػػػيش يف عصػػػػػػػر  ،عاصػػػػػػػر أحػػػػػػػدا ن جسػػػػػػػيمة ،هللا عليػػػػػػػو كسػػػػػػػٌلم  .«شػػػػػػػاعره معاصػػػػػػػره

 (ِ)."اإلنساف ا١تعاصر: اٞتن  ا١توجود اآلف بعد الفصائل ا١تنقرضة منو

أك مػػا يسػػمى ابلنػػوازؿ  ا١تعاصػػرة كا١تقصػود بػػو العصػػر اٟتػػاِف الػػذم عهػػرت فيػػو كثػػَت مػػن القضػػااي
 اليت ٖتتاج إُف حكم شرعي كاجتهاد العلماء فيها.ك  ة سابقان كا١تستجدات اليت َف تكن موجود

ىو الوقت اٟتاضر أك العصر اٟتديث كما يتعلق هبػذا العصػر مػن قضػااي " :اصطالًحا عاصرةادل  
يت نزلػػت وازؿ الٌػػالنٌػػ :ىػػي ،ة ٢تػػا، فالقضػػااي ا١تعاصػػرةالفقهػػاء عػػن األحكػػاـ الشػػرعيٌ ، كيبحػػثي (ّ)"حديثػػة

 ة ٢تا.كْتث الفقهاء عن أحكاـ شرعيٌ  ،ضراب١تسلمُت يف العصر اٟتا

ٟتىػػق : خػػبلؼ الباطػػل. كاٟتىػػق : كاحػػد اٟتيقػػوًؽ. كاٟتىقَّػػةي أخػػٌص منػػو، يقػػاؿ: ىػػذه ا"احلقــوق لغــة:        
 (ْ)."حىقَّيت، أم حىٌقي. كاٟتىقَّةي أيضان: حىقيقىةي األمر

                                                           

الرابط  ّٔالدكرة العادية  "حرية االحتجاج السلميدراسة حوؿ "، ا١تملكة ا١تغربية ٟتقوؽ اإلنسافاجملل  الوطٍت ( ُ)
 ـ.ََُِ/ٕ/ِْ
.َُٕٓ/ِ ص: ،ُط ،(عصر)حرؼ العُت، مادة:  ،دلعاصرةة اغة العربي  معجم الل  ، ( أٛتد ٥تتار عمرِ)
 . ُُ: ص ،ٔط ،ادلعامالت ادلالية ادلعاصرةشبَت،  عثماف دمحمد. ( ّ)
.َُٕٓ/ِ، ص: (حقق)حرؼ اٟتاء، مادة:  ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، بو نصر إٝتاعيلأاٞتوىرم، (ْ)
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: مػػػن أٝتػػػاء هللًا تعػػػاُف، أك مػػػن ًصػػػفاتً ا ط:يف القػػػاموس احملػػػيك   ًو، كالقيػػػٍرآفي، كًضػػػد  الباًطػػػًل، كاألمػػػرٟتىػػػق 
، كاٟتىػػٍزـي، ككاحػػدي  ( ، كا١تػػوتي ، كالًصػػٍدؽي وجػػود الثابًػػتي

ى
، كا١ت ، كا١تًٍلػػكي ، كاإًلٍسػػبلـي، كا١تػػاؿي ، )كالعىػػٍدؿي ٍقًضػػي 

ى
ا١ت

اٟتيقوؽً 
.(ُ) 

ىػػػو قػػػدرة لشػػػخص مػػػن األشػػػخاص علػػػى أف يقػػػـو "اٟتػػػق يف ا١تفهػػػـو العػػػاـ  احلقـــوق اصـــطالحاً:      
 .(ِ)"اىل معُت دينحو القانوف لو كحيميو ٖتقيقا ١تصلحة يقر بعم

 .(ّ)"كيف عرؼ الفقهاء: "ىو ما ثبت يف الشرع لئلنساف أك هلل تعاُف على الغَت
حقػػوؽ اإلنسػػاف أباػػا: "اٟتقػػوؽ الواجبػػة لػػو بوصػػفو إنسػػا ، كتلػػـز لػػو يف حياتػػو لزكمػػا معتػػادا،  تعػػرؼك 

 ْ."ستبداد كالغلم كالتدخل يف شؤكف الفرد ا٠تاصةليعيش يف ٣تتمع حر مستقل بعيدا عن اال

الفقو العلم ابلشيء كالفهم لو، كغلب على علم الدين  "يف لساف العربجاء  لغة: فقوال       
 (ٓ).فو كفضلو على سائر أنواع العلم"لسيادتو كشر 

اـً الشَّػٍرًعيًَّة اٍلفيريكًعيَّػًة اًبلنَّغىػًر اٍلًفٍقوي ٥تىٍصيوصه اًبٍلًعٍلًم اٟتٍىاًصًل ًّتيٍملىةو ًمنى اأٍلى " :اصطالًحا فقوال ٍحكى
ؿً   .(ٔ)"كىااًلٍسًتٍدالى

كاليت  ( kanun) كلمة قانوف من أصل يو  ، مت تعريبها لفغا للكلمة اليو نية القانون لغة:       
 .ٖ(، كأصبحت يف اللغة العربية تعٍت )مقياس كل شيءٕ(العصا ا١تستقيمة)تعٍت

 

                                                           

.ْٕٖ:ص ،ٖط ،القاموس احمليط ،عقوبالفَتكز آابدم، ٣تد الدين أبو طاىر دمحم بن ي (ُ)
 .َِٔ: ، صد.ط، مصطلحات حقوق اإلنسانإٝتاعيل عبد الكايف،  (ِ)

.ُْ: ص، ُط، حقوق اإلنسان يف القران والسنة وتطبيقاهتا يف ادلملكة العربية السعوديةدمحم اٛتد الصاٌف،  (ّ)
.ُٖص: ا١ترجع السابق،  (ْ)
 .ِِٓ :ص ،(فقو) :مادة ،ّط، لسان العربابن منغور،  (ٓ)
 .ٔ/ُص  ،د.ط ،اإلحكام يف أصول األحكام  ،بو اٟتسن سيد الدين علي الثعل اآلمدم، أ( ٔ)
.ُّ:ص ُٖٗٗاٞتزائر. دار ىومة.عاـ ،ّط، )الوجيز يف نغرية القانوف( خل إىل العلوم القانونيةمد، دمحم سعيد جعفور (ٕ)

 .ٔٓٔ:قن  (. ص -. )مادة: قنأُٖٗبَتكت. دار ا١تشرؽ . عاـ ،ِٖط ،ادلنجد يف اللغة واألعالم، لوي  معلوؼ (ٖ)

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/madakhel_al3olom/elm_alfokoh/page/lesson1.htm#2
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، إذ يقصد هبا الصلة أك فلكلمة )قانوف اصطالحاً: القانون        ( مفهـو عاـ يف ٥تتلف العلـو
الًتابط العميق، األساسي، الثابت، ا١تنتغم، فيما بُت الغواىر أك فيما بُت ٥تتلف أكجو الغاىرة 

 .الواحد
اليت تضعها كقد تستعمل لتصنيف كبياف كلمة التشريع على أنو ٣تموعة القواعد القانونية ا١تلزمة       

السلطة التشريعية هبدؼ تنغيم أمر معُت، فيقاؿ مثبل: قانوف العمل، قانوف السجل التجارم. . . 
 .ُكغَتمها
وحقوق اإلنسان  وسائل االحتجاج ادلعاصرة) :إفٌ  القوؿكن عريفات ديي ىذه التٌ  ابالستناد إُف       

سلمُت :ىي (بٌن الفقو والقانون
ي
الفقهاء عن األحكاـ  كْتث ،اضريف العصر اٟت احتجاجاتي ا١ت

ما  ،ة ا١تطبقة يف العصر اٟتاِفساتَت الوضعيٌ الدٌ ، كسينقابلي يف ىذا البحث بينها كبُت ة ٢تاالشرعيٌ 
 .بقوانُت حقوؽ اإلنساف :ىيسمٌ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُّ: ص ،ّط، انوف()الوجيز يف نغرية الق مدخل إُف العلـو القانونية، دمحم سعيد جعفور (ُ)
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 الفقويف  وسائل االحتجاج ادلعاصرة: األو ل الفصل  

  وحيتوي على مبحثٌن

 حتجاج الس لمي ةادلبحث األو ل: وسائل اال 

 ادلبحث الث اين: وسائل االحتجاج العنيفة 
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 الفقويف  الس لمي ةوسائل االحتجاج : ادلبحث  األو ل

  مطالب أربعوحيتوي على 

 ادلطلب األو ل: ادلظاىرات واالعتصامات 

 حكم عزل احلاكم بوسائل االحتجاج والدعوة إىل ذلكطلب الثاين: ادل. 

 عن العمل( –ضراتات )عن الط عام : اإللثادلطلب الث ا 

 ادلقاطعة الش عبي ة )العصيان ادلدين(ادلطلب الرابع : 
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 مقدمة

األىم ابلبحث، ففيها حصل ا٠تبلؼ، كتعٌددت اآلراء، بُت رافض  إٌف االحتجاجات السلمية الٌنقطة
هبا اب٠توارج بل عٌدىا من ا٠تركج على اٟتاكم، كبُت مؤيٌد داعو ٢تا من دكف قيود، كبُت كاصف أصحا

كا٠تركج من الٌدين، كبُت من جعلها شرعة األنبياء كمنهج األتقياء من دكف قيود؛ لذلك كاف ال بٌد 
ألمهيتها كلشٌدة ا٠تبلؼ فيها ك٠تطرىا يف كقتنا الرٌاىن، ألنٌنا نعايش ما ييسٌمى:  نفصل هبامن أف 

 .الرٌبيع العريب

 ادلطلب األو ل: ادلظاىرات واالعتصامات

 يف ادلظاىرات لغة واصطالًحاتعر 

يغىاىىرةي "ادلظاىرات لغة: 
ا١تعاكنة كالتَّغاىيري التعاكف كاٍستىٍغهىرى بو استعاف بو كالغًٌهارة ابلكسر ضد  ا١ت

 البطانة ك٢تا عدة معاف منها:

: أىنو ابرىز يػىٍوـى بىٍدرو كعاىىرى أىم -بلـعلػيو السٌ -الػمعاكنة، كفػي حديث علػي  الػميغىاىىرة: .ُ
صىر كأىعافنى 

(ُ).  
 كالغًَّهَتي: العىٍوفي، الواحد كالػجمع فػي ذلك سواء، كًإمنا لػم جيمع عىًهَت ألىف فىًعيبلن  .ِ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  )ث كالػجمع، كما قاؿ هللا عز كجل: ر كالػمؤنٌ قد يستوم فػيهما الػمذكٌ  كفػىعيوالن 

، كلذلك  يعنػي ابلكافر ؛(3)(   يئ جب حب خب مب ىب)كفػي التنزيل العزيز:  .(2)(   ۈئ الػًجٍن ى
 .: كالػمبلئكة بعد ذلك عهَتاأىفرد؛ كفػيو أىيضن 

قاؿ:  عهَت، كالغًَّهَتي: الػميًعُت. كقاؿ الفراء فػي قولو عز كجل: كالػمبلئكة بعد ذلك .ّ
 .فقاؿ عىًهَت كلػم يقل عيهىراء يريد أىعوا ن 

                                                           

 .َُْٔ، ص: ِّٕٓ رقم: ،قتل أيب جهل، ابب غازم، كتاب ا١تالبخاري يف صحيحوأخرجو  (ُ)

 . ُٔسورة الشعراء، اآلية:  (ِ)

. ٓٓسورة الفرقاف، اآلية: ( ّ)
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: هنع هللا يضر علػي: استعاف كيف حديث علػيو ابألىمراستعانو. كاٍستىٍغهىر  علػيو: كعىاىىرى علػيو: أىعاف. كاٍستىٍغهىرىه .ْ
. كفبلف ًعٍهرىتػي علػى فبلف كأى  ًعٍهرىتيكى علػى ىذا عبادهو علػى كبنعم على كتابو ييٍستىٍغهىري ْتيجىج هللا

  .(ُ)أىم عىٍونيكى 
بلف كعىهىرتي بو: افتػخرت بو. كعىٍهٍرتي علػيو: قىوًيتي علػيو. يقاؿ: عىهىرى فبلفه علػى ف .ٓ

غلبتو. كفػي الػحديث:  أىم قىًومى علػيو. كفبلف عاًىره علػى فبلف أىم غالب علػيو. كعىهىٍرتي علػى الرجل:
؛ أىم (ِ)بعد الركوع يدعو علػيهم افػىقىنىتى شهرن  عىٍهده  هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿبػينهم كبػُت اٌلذين كاف  ىؤالء فىغىهىر
 (ّ)."غىلىبيوىم

إعبلف رأم، أك "عرفها ٣تمع الٌلغة العربٌية ابلقاىرة أبٌاا: طالح ادلعاصر: ادلظاىرات يف االص
 (ْ)."إعهار عاطفة يف صورة ٚتاعٌية

فَت كإذا استنجدكا أ٧تدكا كَف يتخلفوا كَف ا١تغاىرة ا١تعاكنة إذا استنفركا كجب عليهم النٌ ك "
 (ٓ)."يتخاذلوا

، كقيل (ٔ)."متعاكنُت مطالبُت أبمر يريدكنوخركج الٌناس إُف الٌشوارع "إٌاا:  -أيضنا–عيرٌفت 
ٕتمع  بت غَت منٌغم ألشخاص تتم يف أكضاع معٌينة، ىذه التجٌمعات تعرٌب عن إرادة ٚتاعٌية، "ىي: 

 (ٕ)."أك مشاعر مشًتكة

ابالستناد إُف الٌتعريفُت األخَتين يغهر أنٌو يدخل ٖتتها ا١تغاىرات كا١تسَتات ا١تؤيدة 
ْتثنا ىذا ىي: كسائل االحتجاج كاليت ن أنواع التجٌمعات. اٌلذم يهمنا يف كاالعتصامات كغَتىا م

 .السلطة أكللحكومة تكوف مناىضة 
                                                           

تغٌت عن ، يس كىو حديث مشهور عند أىل العلمكعلق عليو قائبلن : )) ،جامع بيان العلم سلتصراً اٟتافظ ابن عبد الرب،  (ُ)
 .ْٖٗ/ِ :صاإلسناد لشهرتو عندىم ((، 

.َّٕٖ، كتاب ا١تغازم، ابب غزكة الرجيع كرعل كذكواف كبئر معونة، رقم: والبخاري يف صحيحأخرجو ( ِ)
 .ِِٓ/ْ :ص مادة: )عهر(، ،ّط ،لسان العرب( ابن منغور، ّ)
 ٖٕٓ/ِ: ص ،ْط ،ادلعجم الوسيط( ٣تمع اللغة العربية ابلقاىرة، ْ)
  .ُٕ/ْص:  ،ُط ،معامل السنن( ا٠تطايب، ٓ)
 .ِْٖص  ،ِط ،يف اللغة ادلنجد( علي بن اٟتسن ا٢تنائي، ٔ)
 .ُِّص ، ُط ،األحزاب السياسيةالبدراكم، ( حسن ٕ)
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 تعريف االعتصامات لغة واصطالًحا

كمبلزمة. إمساؾو كمنع العُت كالصاد كا١تيم أصل كاحد صحي  يدٌؿ على "تعريف االعتصامات لغة: 
 .(ُ)"كا١تعٌت يف ذلك كو معٌت كاحد

اٍعتصمى( ًبًو اٍمتنع بًًو كٞتأ كىًمٍنو اعتصاـ ") االعتصامات يف االصطالح ادلعاصر: تعريف
 .(ِ) "الطٌلبىة كى٨تىٍوىم ٔتعهدىم الى يٍعمليوفى كىالى خيرجيوف حىىتَّ جيابوا ًإُفى مىا طلبيوا

ل اٟتقيقة أٌف االعتصاـ ال خيتلف كثَتنا عن ا١تغاىرة يف كونو عبارة عن مغاىرة  بتة حيتك 
مشاركوىا مقاعدىم يف مكاف ميعٌُت كيرفضوف االنتقاؿ منو حىٌت يتم ٖتقيق مطالبهم، كقد عيرًٌفت 

، كالتجمع الثٌابت (ّ)"ٕتٌمع  بت غَت منغم ألشخاص تتم يف عركؼ معينة"ا١تغاىرة سابقنا أباا: 
 يطلق على االعتصاـ.

الفقهاء؛ فلم يفرٌقوا بُت  يف كبلـ ادلظاىرةكم مبلـز ٟت االعتصامجاء حكم ٧تد أف لذلك 
 حكم كل منهما كَف يفردكا ألٌم منهما مطلبنا خاصًّا فجيمعا يف مطلب كاحد. 

 وأراء العلماء بٌن مانع ومؤي دمشروعي ة ادلظاىرات واالعتصامات 

ال بٌد من أف نتطٌرؽ إُف أقواؿ كبل الفريقُت يف حكم ا١تغاىرات شرعنا كأدلتهم الٌشرعٌية يف 
 ذلك.

 األو ل: ادلانع للمظاىرات واحملرم ذلا  الفريق

ذىب ىذا الفريق إُف القوؿ بتحرمي ا١تغاىرات كا٠تركج فيها، فقاؿ بعضهم إٌف ا٠تركج يف ا١تغاىرات 
ىو خركج على اٟتاكم كبغي، كقاؿ بعضهم إٌف ا٠تارجُت يف ا١تغاىرات من ا٠توارج، كلعٌل أشهر أقواؿ 

أسباب الٌشركر، كأٌاا ليست من الوسائل الٌشرعٌية يف إنكار  علماء ىذا الفريق إٌاا من الفت كمن
ا١تنكر، كقالوا إٌاا أمر مستحدث َف يكن موجودنا يف اتريخ اإلسبلـ كىي: تقليد للكٌفار، كإٌف 

 ا١تغاىرات حيدث فيها منكرات من اختبلط كٗتريب كتعدٌو على ا١تمتلكات العاٌمة كا٠تاٌصة.
                                                           

 .ُّّ/ْ د.ط، مادة: )عصم(، ،معجم مقاييس اللغة، أٛتد بن فارس أبو اٟتسُت (ُ)
.  َٓٔ/ِ :ص ط،د. ابب العُت، مادة )عصم(، ،وسيطادلعجم ال ٣تمع اللغة العربية ابلقاىرة، (ِ)

. ُِّص  ،ُط ،األحزاب السياسيةالبدراكم، (ّ)
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ا١تفيت العاـ للسعودية كرئي  ىيئة كبار - (ُ)يخ عبد العزيز آؿ الشيخمن أصحاب ىذا االٌٕتاه: الشٌ 
ما ىي إال فوضويٌة كمن أ س لديهم "حيث يقوؿ يف جوابو عن حكم ا١تغاىرات:  -العلماء فيها

 .(2)"فساد تصٌور كقٌلة إدراؾ للمصاٌف من ا١تفاسد

خواف اإلٚتاعة  يف معرض مبلحغاتو على -رٛتو هللا- (ّ)يخ أٛتد النجميالشٌ  يقوؿ
نيع يعرؼ هبذا الصٌ  كاإلسبلـ التنغيم ا١تسَتات كالتغاىرات.  كالعشركفا١تبلحغة الثالثة " ،فو ا١تسلم
 ار عمبلن لينا. أفكلما عمل الكفٌ إار. كقد انتقل من عندىم ه. بل ىو ٤تدث من عمل الكفٌ كال يقرٌ 

 .(ْ)"راتغاىاإلسبلـ ال ينتصر ابلتٌ  فٌ إ عليو؟ كاتبعناىمجاريناىم فيو 

إٌف ا١تغاىرات أمر حادث َف يكن معركفنا يف عهد ": -رٛتو هللا- (5)يقوؿ الٌشيخ ابن عثيمُت
رضواف هللا -كال يف عهد ا٠تلفاء الرٌاشدين كال يف عهد الٌصحابة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-الٌن  
فيو تكسَت للٌزجاج ، يٌف إٌف فيو من الفوضى كالٌشغب ٦تا جيعلو أمرنا ٦تنوعنا حيث حيصل -عليهم

 .(6)"كاألبواب كغَتىا، كحيصل فيو أيضنا اختبلط الٌنساء ابلٌرجاؿ

                                                           

كالده كىو صغَت َف يتجاكز  تويف ىػ،ُِّٔعبد العزيز بن عبد هللا بن دمحم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ كلد يف الرايض عاـ  (ُ)
لب العلم على بعض العلماء يف اٟتلق، ككاف حيضر بعض حلقات يف ط سنة،اثنتا عشرة  ةرآف كسنالثامنة من عمره حفظ الق

موقع الشيخ).اب١تملكةكىو اآلف ا١تفيت العاـ للملكة العربية السعودية كرئي  ىيئة كبار العلماء  .العلماء يف ا١تساجد

http://www.mufti.af.org.sa/node/2258.)

 . ُٔ، ص (ُُٔٗالعدد )، السعودية رللة الدعوة، (ِ)
لعبلمة، احملدث، ا١تسند، الفقيو، مفيت منطقة جازاف يف عصره، الشيخ أٛتد بن حيِت بن دمحم بن شبَت النجمي آؿ شبَت اىو (ّ)

 كتاتيب القرية فتعلم القراءة كالكتابة كقرأ القرآف على يد ٣تموعة من  هأدخبله أبو  تمييزك١تا بلغ سن ال، ىػُّْٔ شواؿ ِِ ،رٛتو هللا
من أىل اليمن. )اجملموع الندم يف سَت العبلمة  بسي، يف حيِت فقيو ع ىػ 1355 ا١تشائخ كىم عبده بن دمحم عقيل النجمي عاـ

 (.ادلوقع الرمسي للشيخ –أٛتد النجمي 
 .ِِٖص  ،اللادلورد العذب الز  أٛتد النجمي،  (ْ)
عاَف كفقيو سعودم، كأستاذ يف كلية الشريعة  ىػ،ُّْٕكلد يف مدينة عنيزة  دمحم بن صاٌف الوىي  التميمي،ىو أبو عبد هللا  (ٓ)

حفظ القرآف الكرمي يف صغره، يف إتو  .عة اإلماـ دمحم ابن سعود اإلسبلمية يف منطقة القصيم، كعضو ىيئة كبار العلماءبفرع جام
 (.َُ، ص:اجلامع حلياة الشيخ، وليد احلسن. )إُف طلب العلـو الشرعية كالعربية على أيدم كثَت من العلماء ا١تتخصصُت

 .ُٖ، الكويت، ص ٕٗ، العدد رللة الفرقان (ٔ)

http://www.mufti.af.org.sa/node/2258
http://www.mufti.af.org.sa/node/2258
https://ar.wikipedia.org/wiki/1355_%D9%87%D9%80
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رضي هللا -بعد ذكر قٌصة عمر بعد إسبلمو كٛتزة  -رٛتو هللا- (ُ)يقوؿ الٌشيخ األلبا 
لعٌل ذلك  ... ك ": -رٛتو هللا-يف صٌفُت يف مٌكة أبٌاا قٌصة منكرة، يفٌ قاؿ  -مهنع هللا يضر-ابلٌصحابة  -عنهما

، كأٌاا   كاف الٌسبب أك من أسباب استدالؿ بعض إخواننا الٌدعاة على شرعٌية ا١تغاىرات ا١تعركفة اليـو
يف الٌدعوة! كال تزاؿ بعض اٞتماعات اإلسبلمٌية  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-كانت من أساليب الٌن  

 .(ِ)"تتغاىر هبا، غافلُت عن كواا من عادات الكٌفار كأساليبهم
اٌلذم أعتقده ىو عدـ جواز ا١تغاىرات حىٌت لو كانت ": (ّ)وؿ الٌشيخ أيب إسحاؽ اٟتويٍتيق

سلمٌية فا١تغاىرات أتتنا من الغرب، كا١تغاىرات عندىم ديكن أف تغٌَت قرارنا سياسيًّا، أٌما ا١تغاىرات يف 
 .(ْ)"ببلد ا١تسلمُت ال تغٌَت شيئنا

 أشهر أدل ة الفريق األو ل

الفريق ابلٌنصوص العاٌمة يف ٖترمي ا٠تركج على اٟتاكم كمبلزمة كالة األمور كٖترمي استدؿ أصحاب ىذا 
ا٠تركج عليهم، كحرمة تقليد الكفار كمواالهتم، كحرمة زعزعة األمن كاالستقرار كإ رة القبلقل كالفت 

 ة الفريق األٌكؿ: كإراقة الٌدماء، كحرمة االختبلط كالتعٌدم على ا١تمتلكات العاٌمة، كفيما أييت أبرز أدلٌ 

اي رسوؿ هللا! قاؿ: قلت:  -هنع هللا يضر- (ٓ)ا١تغاىرات خركج على اٟتاكم، عن حذيفة بن اليماف قالوا إفٌ  .ُ
إ  كنٌا بشر فجاء هللا ٓتَت فنحن فيو فهل من كراء ىذا ا٠تَت شر؟ قاؿ ))نعم((، قلت: ىل كراء ذلك 

                                                           

ىو الشيخ احملدث العبلمة دمحم  صر الدين بن نوح ٧تايت بن آدـ، كا١تلقب بػ االلبا  كا١تكٌت أبيب عبد الرٛتن، كلد عاـ (ُ)
ىػ، كلد يف اسرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، ىاجر اُف الشاـ مع كالده كاستقر هبا كحضر دركس عدد من علماء  ُِّّ

دمحم نصر الدين االلباني )لتوجو لطلب علم اٟتديث ركاية كدراية كالتبحر فيو، حىت أصب  مرجعا لطلبة العلم. الشاـ، يف أكرمو هللا اب

(.12-11،ص:إبراهيمدمحمالعلي–محدث العصر وناصر السنة

 .ُّٓٔ، رقم ْٕ/ُْ ، ص:عيفةلسلة الض  الس  الشيخ األلبا ،  (ِ)
ا، كنشأةن إسحا أبو شريفبن حجازم دمحم يوسف ىو (ّ) كيًلد الشيخ اٟتويٍت يف يـو  .ؽ اٟتويٍت األثرم ا١تصرم موطننا، كمولدن

ف  األحد غرة ذم القعدة لسنة ٜت  كسبعُت كثبلٙتئة كألف، من ا٢تجرة رٛتو -أخذ الشيخي القرآف على خالو الشيخ عبد اٟتي زايَّ
ادلوقع الرمسي . )ديث، بعد تعلقو ابلعلم الشرعي بفًتة قصَتة، ككاف خاليو متميزنا يف القراءات، يف أقبل بكليتو على علم اٟت-هللا

(.للشيخ
.ُٖٗٔ/ُص: ،ُط ،حبوث ومقاالت حول الثورة السوريةعلي بن  يف الشحود،  (ْ)
ا١تدينة كعاش يف مكةلد يفك  كىو صاحب السر -ملسو هيلع هللا ىلص-  دمحم من ٧تباء أصحاب،القيسي الغطفا  العبسي حذيفة بن اليماف( ٓ)
سبعة عشر  مسلم كيف ٙتانية،  مكيف البخار لو يف " الصحيحُت " اثنا عشر حديثا،  .ا١تدائن يف ىجرية  ّٔ كمات سنة ورةا١تن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
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: )نعم( قلت: كيف؟ قاؿ )يكوف بعدم أئمة ال الٌشر خَت؟ قاؿ )نعم( قلت فهل كراء ا٠تَت شر؟ قاؿ
 .يهتدكف هبدام، كال يستنوف بسنيت، كسيقـو فيهم رجاؿ قلوهبم قلوب الٌشياطُت يف جثماف إن (

  قاؿ: قلت: كيف أصنع اي رسوؿ هللا إف أدركت ذلك؟

 (ُ).(ف ضرب عهرؾ كأخذ مالك فاٝتع كأطع)تسمع كتطيع لؤلمَت كإقاؿ: 
ىؤالء األئٌمة أٌام ال يهتدكف هبديو  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-صف الٌن  الٌشاىد من اٟتديث ك 

بطاعتهم حىٌت لو بلغ األمر  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-كال يستنوف بسنتو كمع ذلك فقد أمر الٌن  
 ضربك كأخذ مالك. 

حديث يف ىذا  ََُاألحاديث يف كجوب طاعة اإلماـ كثَتة كقد أخرج بعض العلماء 
د عٌد بعض العلماء أف اٌلذين حيتجوف اب١تغاىرات إمٌنا ىم ْتكم ا٠توارج ٠تركجهم على الباب، كق

 اٟتاكم كخلعو ابلقٌوة. 
صٌلى -قاؿ  أساليب استنكارىم على حكامهم، قالوا إٌف ا١تغاىرات تشٌبو ابلكفار يف .ِ

لو، كجعل رزقي  د هللا كحده، ال شريكُت يدم الٌساعة ابلٌسيف، حىٌت يعببعثت ب): -هللا عليو كسٌلم
 . (ِ)(ٖتت عٌل ر٤تي، كجعل الٌذؿ كالٌصغار على من خالف أمرم، كمن تشٌبو بقـو فهو منهم

الٌشاىد من اٟتديث أٌف ا١تغاىرات تشٌبو أبساليب الكٌفار يف االحتجاج على حٌكامهم    
 . -صٌلى هللا عليو كسٌلم-كرؤسائهم ك٥تالفة ألمر الٌن  

 أمر  يف أحدث من): -كسٌلم عليو هللا صٌلى- هللا رسوؿ قاؿأٌاا من البدع احملدثة،  .ّ

كأٌاا من أسباب الفت كالٌنزاع ، كا١تردكد ىو غَت ا١تقبوؿ كغَت ا١تشركع، (ّ)رد( فهو فيو،لي   ما ىذا
كرد اٟتٌق كعدـ قبولو، كأٌف الطٌريق الٌصحي  اٌليت أمر هللا هبا الٌنصيحة كاألمر اب١تعركؼ كالٌنهي عن 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )ر قاؿ تعاُف: ا١تنك

                                                                                                                                                                                     

سًن أعالم النبالء، ص: ) .أٝتاء ا١تنافقُت ، كضبط عنو الفت الكائنة يف األمة حذيفة قد أسر إُف -ملسو هيلع هللا ىلص -حديثا ككاف الن  
 (ّْٗ، ص: اتريخ اإلسالم للذىيب، 427

 .ُْٕٖرقم:  ُْٕٔ/ّص:  ،ُط منعوا اٟتقوؽ، كتاب اإلمارة، ابب يف طاعة األمراء كإف  ،وصحيحيف  مسلمأخرجو  (ُ)
قاؿ اإلماـ ، ْٖٕ/ٗ، ص: ، مسند ا١تكثرين من الصحابة، مسند عبد هللا بن عمر بن ا٠تطابأٛتد يف مسندهأخرجو  (ِ)

 .حسن ه رٛتو هللا إسناداأللبا 
، ص: ِٕٗٔ رقم: ، كتاب الصل ، ابب إذا اصطلحوا على صل  جور فالصل  مردكد،يف صحيحو البخاريأخرجو  (ّ)
ّ/ُْٖ. 
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( ۀ
كأٌف الٌنهي ابلفعل كاليد إمٌنا يكوف من اختصاص الٌسلطة، حىٌت ال ييؤٌدم ذلك إُف الفوضى  ،(ُ)

  كإراقة الٌدماء. 
من ا١تعاصي من اختبلط الٌنساء كالٌرجاؿ، كقطع الطٌريق على ا١تسلمُت، كما  اٗتلو  إٌف ا١تغاىرات ال .ْ

 ١تغاىرات من فوضى كٗتريب ا١تمتلكات العاٌمة كا٠تاٌصة كتضييع للمصاٌف. ييصاحب ا

 الفريق الث اين: ادلؤي د للم ظاىرات والد اعي إليها، وأدلتهم.

، فَتل أٌف من كاجب  يقوؿ أصحاب ىذا االٌٕتاه إٌف ا٠تركج اب١تغاىرة ىو كاجب، أك أنٌو غَت ٤تـر
ىم عن ا١تنكر، سواء استجابوا أـ ال، كأٌف اهرىم اب١تعركؼ كينأف أيما١تسلم أف يدعو الٌناس إُف ا٠تَت ك 

ا١تغاىرات ىي كلمة حٌق يف كجو سلطاف جائر كىي من أعغم اٞتهاد يف سبيل هللا، كفيها نصرة 
 للمغلومُت كدفاع عنهم.

استدٌلوا على ذلك ابآلايت كاألحاديث الٌداعية إُف األمر اب١تعركؼ كالٌنهي عن ا١تنكر، ك 
 ة ا١تغلومُت، كقوؿ كلمة اٟتٌق يف كجو سلطاف جائر.ككجوب نصر 

 فهد بن سلماف كتوركالدٌ  ،(ِ)القرضاكم يوسف كتوراه الدٌ صحاب ىذا االٕتٌ أ أبرز منك 
 علماء كىيئة، األزىر علماء كلجنة ،ةرعيٌ الشٌ  الفتول ىيئات من ٣تموعة ذلك إُف ذىبك  ،(ّ)العودة

 .كالٌلجاف ٢تيئاتكا العلماء من كغَتىم العراؽ، يف ا١تسلمُت
على موقعو الٌرٝتي عن حكم ا١تغاىرات كا١تسَتات،  لو وجٌ كي  سؤاؿ يف القرضاكم يخالشٌ  يقوؿ

ا عن يسَتكا ا١تسَتات كينشئوا ا١تغاىرات، تعبَتن  أف -من سائر البشر كغَتىم-ا١تسلمُت  فمن حقٌ "
                                                           

 . َُْ اآلية:، سورة آؿ عمراف (ُ)
كرئي  االٖتاد العا١تي لعلماء  يف العصر اٟتديث، السنة العلماء أحد أبرز 1926 سبتمرب 9  يوسف عبد هللا القرضاكم( ِ)

كما قاـ بتسجيل العديد من  الفتاكل كالعديد من كالرسائل الكتب من من ا١تؤلفات َُٕ، للقرضاكم ما يزيد عن ا١تسلمُت
 (موقع الشيخ الرمسي. )حلقات الربامج الدينية منها التسجيلية كاٟتية

 ٚتادل كلد يف كمقدـ برامج تلفزيونية ،سعودم مي، كعاَف دين، كمفكرداعية إسبل ،سلماف بن فهد بن عبد هللا العودة( ّ)
غ ا١تراـ يف الس نة يف شرح بلو  كدكتوراه ،"يف الس نة يف موضوع "الغربة كأحكامها ماجستَت حاصل على،  ىػ ُّٕٔ ألكُف

٣تل   كعضو االٖتاد العا١تي لعلماء ا١تسلمُت عضو، اليـوا١تشرؼ العاـ على ٣تموعة مؤسسات اإلسبلـ /كتاب الطهارة(، 
 (.ادلوقع الرمسي للشيخ) .أمنائو



https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1376_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1376_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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مسموع ال ديكن ٕتاىلو.  ، بصوتو ا ْتاجاهتم إُف أكِف األمر، كصٌناع القرارمطالبهم ا١تشركعة، كتبليغن 
ا١تتغاىركف،  كثرما  كلكن صوت اجملموع أقول من أف يتجاىل، ككلٌ  ؛فمف صوت الفرد قد ال يسمع

إرادة اٞتماعة أقول من  ألفٌ  ؛اأتثَتن  ا كأشدٌ ات ٢تا كزاا: كاف صوهتم أكثر إٝتاعن ككاف معهم شخصيٌ 
 (ەئ وئ وئ ۇئ)ذا قاؿ تعاُف: إرادة الفرد، كا١ترء ضعيف ٔتفرده قوم ّتماعتو. ٢ت

، كقاؿ (ُ)
كشٌبك بُت  ،ابعضو بعضن  ا١تؤمن للمؤمن كالبنياف، يشدٌ )رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسٌلم: 

 .(ِ)"(أصابعو
ال نرل أبسنا أف يتجٌمع ا١تسلموف لئلعراب عػن احتجػاجهم علػى "يقوؿ الٌشيخ سلماف العودة 

لمٌية بعيػدة عػن مضػايقة الٌسػكاف، أك إزعػاجهم، أك معا ة إخواام يف فلسطُت ْتيث تكوف مغاىرة سػ
 .(ّ)"تعويقهم عن أعما٢تم كأف ال يكوف هبا ارتكاب ١تا حرـٌ هللا

 سليمة كسيلة أبمٌ  رأيو عن يعرٌب  أف للمسلم أابح اإلسبلـ إفٌ "ابألزىر:  الفتول ٞتنة قالت
 يف ا٠تركج أثناءابألفراد  ةكا٠تاصٌ  ةالعامٌ  ا١تمتلكات كٗتريب إتبلؼ عدـ عليو مشًتطنا مشركعة،
 ادرةالصٌ  الفتول إفٌ  جنة،اللٌ  رئي  مرزكؽ الشحات يخالشٌ  كقاؿ وارع،الشٌ يف  احتجاجية مسَتات
 َف فمف بيده فليغَتهمنكرنا  منكمرأل  من): -عليو كسٌلم هللا صٌلى- الرسوؿ قوؿ إُفا استنادن  جاءت
 .(ْ)"(افاإلدي أضعف كذلك فبقلبو يستطع َف فمف فبلسانو، يستطع

 أشهر أدل ة الفريق الث اين

اآلايت كاألحاديث كأقواؿ الٌصحابة يف كجوب األمر اب١تعركؼ كإنكار ا١تنكر، فاآلايت القرآنية  .ُ
ڳ ڳ ڳ )كاألحاديث النبويٌة أتمر ا١تسلمُت ابألمر اب١تعركؼ كالٌنهي عن ا١تنكر، قاؿ تعاُف: 

عليو  ، كقاؿ صٌلى هللا(ٓ) (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
ٍهي بًيىًدًه، فىًمٍف َفٍى يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًًو، )كسٌلم:  ىهي بًيىًدًه، فػىٍليػيغىَتًٌ فىًمٍف َفٍى يىٍستىًطٍع مىٍن رىأىل ميٍنكىران فىاٍستىطىاعى أىٍف يػيغىَتًٌ

                                                           

 .ِسورة ا١تائدة، اآلية:  (ُ)
 .َُِٓر فرباي ُّ، شرعية ا١تغاىرات الٌسلمٌية، نشر بتاريخ ادلوقع الرمسي ،وسف القرضاكمي (ِ)
 .َََِ سبتمرب ِٗ ا١توافق ُُِْب رج َِ ٞتمعة، حكم ا١تغاىرات، نشر يـو اموقع اإلسالم اليومسلماف العودة،  (ّ)
 .َُُِ/َُ/ِٕ، ا١تنشورة بتاريخ على االنًتنت فتوى األزىر جبواز ادلظاىراتاألزىر،  (ْ)
 . َُْسورة آؿ عمراف، اآلية:  (ٓ)
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كرسولو  -سبحانو كتعاُف-، كاآلايت كاألحاديث اٌليت أمر هللا (ُ)(بًًلسىانًًو فىًبقىٍلًبًو، كىذىًلكى أىٍضعىفي اإًلديىافً 
 ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كثَتة.  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-

اي أيها الناس إنكم تقرؤكف ىذه »فحمد هللا كأثٌت عليو، يٌف قاؿ:  -هنع هللا يضر-خىطىب أبو بكر    
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ): اآلية

(   ڇ ڇ
 -صٌلى هللا عليو كسٌلم-رسوؿ هللا لى غَت موضعها، كإٌ  ٝتعت تضعواا ع ، كإٌنكم(ِ)

يكهي، أىٍكشىكى أىٍف يػىعيمَّهيمي هللاي ًبًعقىابًوً )يقوؿ:   . (3)(ًإفَّ النَّاسى ًإذىا رىأىٍكا اٍلميٍنكىرى فػىلىٍم ييغَتًٌ

ركؼ كالٌنهي عن الٌشاىد من األدلٌة أٌف ا١تغاىرة الٌسلمٌية إمٌنا ىي: نوع من أنواع األمر اب١تع   
 ا١تنكر بصورةو ٚتاعٌية إليصاؿ الٌصوت للٌسلطة. 

إذا ىابت ): -صٌلى هللا عليو كسٌلم-كجوب نصر ا١تغلـو كرد الغٌلم عنو، قاؿ الٌن   .ِ
صٌلى هللا عليو كآلو كصحبو -، كحديث رسوؿ هللا (ْ)(أميت أف تقوؿ للغاَف: اي عاَف فقد تيودًٌع منها

، أىٍنصيٍرهي مىٍغليومنا، فىكىٍيفى أىٍنصيريهي عىاًلمنا؟ (عىاًلمنا أك مىٍغليومنا اٍنصيٍر أىخىاؾى ): -كسٌلم : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ، قػيٍلتي
 : هي )قىاؿى ًلكى نىٍصريؾى ًإايَّ ٍنػىعيوي ًمنى الغٌلم، فىذى  . (ٓ)(٘تى

 ا١تغلومُت الٌشاىد أٌف ا٠تركج إُف الٌشوارع للٌتغاىر كاالعتصاـ إمٌنا ىو لرفع الغٌلم عن ا١تسلمُت
كإخراج الٌسجناء كإيقاؼ الٌتعذيب كغَتىا من أنواع الغٌلم اٌليت خرجت الٌشعوب ا١تسلمة تطالب 
برفعو؛ كعليو فمٌف ا١تغاىرات كاجبة ١تا تؤٌديو من ضغطو على الٌسلطات لنصرة ا١تغلومُت كرفع الغٌلم 

 عنهم. 

                                                           

، َُُْرقم/، ّْٗ/ِص:  ابب ا٠تطبة يـو العيد،تاب الصبلة، ابب تفريع أبواب اٞتمعة، ، كالسنن داود يفأبو أخرجو  (ُ)
 (: ىو حديث صحي .ُِٓقاؿ الدرديرم يف ٗتريج أحاديث ا١تدكنة )ص ك 

 . َُٓ اآلية:سورة ا١تائدة،  (ِ)

، رقم ُٖٕ/ُص:  ،ر الصديقبك، مسند العشرة ا١تبشرين ابٞتنة، مسند ا٠تلفاء الراشدين، مسند أيب همسنديف أمحد  أخرجو (ّ)
إذا رأكا بلفظ ) ُٕٓٓبرقم  ٓٔ/ّالعماؿ كنز رجالو رجاؿ الصحيحُت )لكنهما َف خيرجاه(،  كىو حديث صحي  ك  ،ُاٟتديث 

  . ا١تنكر ( مسند اإلماـ أٛتد عن أيب بكر

، رقم اٟتديث ّْٗ/ُُ:مسند ا١تكثرين من الصحابة، مسند عبد هللا بن عمرك بن العاص، ص، همسند يفأمحد  أخرجو (ْ)
  إشرافو ١تسند أٛتد: إسناده ضعيف، رجالو ثقات رجاؿ الصحي .الشيخ شعيب األرنؤكط يف ٖتقيقو ك قاؿ ، ْٖٕٔ

 .ِّْْ، رقم ُِٖ/ّا أك مغلوما، ص:، كتاب ا١تغاَف كالغصب، ابب: أعن اخاؾ عا١تالبخاري يف صحيحوأخرجو (ٓ)
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اد، كمن ييقتل يف قالوا إٌف ا١تغاىرات ىي من اٞتهاد، بل من أعغم أنواع اٞته .ّ
ا،  اًد كىًلمىةي عىٍدؿو ًعٍندى ): -كسٌلمصٌلى هللا عليو -قاؿ رسوؿ هللا ا١تغاىرات ديوت شهيدن أىٍفضىلي اٞتًٍهى

ائًرو، أىٍك أىًمَتو جىائًرو  سٌيد الٌشهداء ٛتزةي بن عبد ): -صٌلى هللا عليو كسٌلم-، كقاؿ (ُ)(سيٍلطىافو جى
 .(ِ)(فأمرهي كااهي؛ فقتلوي  ا١تطلب، كرجيله قاـ إُف إماـ جائرو 

الٌشاىد من اٟتديث أٌف ا١تغاىرة الٌسلمٌية إمٌنا ىي كلمة حقٌو تيقاؿ يف كجو إماـ عاَف تيطالبو 
كما أخرب بذلك -برفع الغٌلم عن ا١تسلمُت فكانت ىي من أعغم أنواع اٞتهاد كقتيلها سٌيد الٌشهداء 

 . -صٌلى هللا عليو كسٌلم
 
 ة ادلانعٌن واجمليزين م ناقشة الباحث ألدل   

ال شٌك يف أٌف ٖترمي ا١تغاىرات ْتٌد ذاهتا ال يستندي إُف حكمو شرعيٌو كاض ، كغاية ما جاء بو 
أصحاب ىذا االٌٕتاه )احملٌرمُت للميغاىرات( ىو: ا٠توؼ من مسٌببات ا١تغاىرات كماالهتا كا١تعاصي 

رـٌ االختبلط، اٌليت ديكن أف تيرافق ا١تغاىرة، فنراىم ال يستندكف إُف  رـٌ ا٠تركج اب١تغاىرة، بل ٖتي أدلٌة ٖتي
رـٌ الفوضى، كىذه أمور قد ال تكوف يف كٌل ا١تغاىرات، كال ترتبط ْتكم ا٠تركج اب١تغاىرة نفسها.  كٖتي

أٌما قو٢تم إٌاا من أساليب الغرب يف الٌتعبَت، فمنٌنا بداية ال نسٌلم ٢تم بذلك، فالٌتاريخ اإلسبلمي 
ٞتماعي للٌناس للٌتعبَت عن رأم أك اعًتاض على أمر، كمثاؿ ذلك خركج الٌسيدة حافل اب٠تركج ا

من  -رضواف هللا عليهم أٚتعُت-كمعهم آالؼ الٌصحابة كالتٌابعُت  (ْ)كعبد هللا بن الزٌبَت (ّ)عائشة
                                                           

سكت عنو كقد قد ك ، ّْْْ، رقم اٟتديث ُِْ/ْ: حم، ابب األمر كالنهي، ص، كتاب ا١تبلالسننيف  أبو داودأخرجو  (ُ)
 قاؿ يف رسالتو ألىل مكة كل ما سكت عنو فهو صاٌف.

، رقم ُِٓ/ّ، ص: سبلـ ٛتزة، ذكر إة مهنع هللا يضراٟتاكم النيسابورم، ا١تستدرؾ على الٌصحيحُت، كتاب معرفة الصحاب(ِ)
 ىو حديث صحي .ك  ْْٖٖاٟتديث:

 عمرك بن عامر بن عثماف قحافة أيب بن هللا عبد بكر أيب كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ خليفة األكرب، الصديق اإلماـ بنت(ّ)
 هللا صلى الن  زكجات  لث ا١تؤمنُت، أـ النبوية، ا١تكية، التيمية، القرشية لؤم؛ بن كعب بن مرة، بن تيم بن سعد بن كعب بن

 ذكر: ُُٖ-َُٔ/ٖ: ص ،الكربى الطبقات ،ُّٓ: ص ،النبالء أعالم سًن. )اإلطبلؽ على األمة نساء أفقو كسلم، عليو
 (هللا رسوؿ أزكاج

، الزبير بن العوام صحايبمن صغار الصحابة، كابن ال صحابي ىو عبد هللا بن الزبَت بن العواـ األسدم القرشي(4)
 إليها، دمحم كىو أكؿ مولود للمسلمُت يف ا١تدينة ا١تنورة بعد ىجرة الن   ق، ُسنة كلد  ،أبي بكر الصديق بنت أسماء كأمو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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عن رأيهم  ا١تدينة النبويٌة إُف العراؽ قبل كاقعة اٞتمل، كقد خرجوا خركجنا سلميًّا من دكف قتاؿو للٌتعبَت
 ، كَف ينكر عليهم أحد من الٌصحابة الكراـ ىذا الفعل.-هنع هللا يضر-بوجوب ٤تاكمة قتلة سيد  عثماف 

من أمثلة ذلك يف سلفنا الٌصاٌف خركج علماء اٟتنابلة كالٌشافعية بعد انتشار ا١تفاسد يف بغداد 
رب دراىم ا١تعاملة هبا عوض القراضة، إُف أمَت ا١تؤمنُت كطالبوا بتتٌبع ا١تفاسد، كمن يبيع النٌبيذ، كض

، فأٌم شيءو ييطالب بو ا١تسلموف اليـو يف مغاىراهتم الٌسلمٌية سول رفع (ُ)فتقٌدـ أمَت ا١تؤمنُت بذلك
 القتل كاالعتقاؿ كالغٌلم؟

يٌف إٌف األساليب ٗتتلف من زمنو إُف زمن، كقوؿ أصحاب ىذا االٌٕتاه إٌف أساليب إنكار 
كنصيحة كِف األمر كغَتىا من الطٌرائق، يف اٟتقيقًة ىي أقرب إُف ا٠تياؿ، فلم  ا١تنكر ىي: ا١تشافهة

يعد يفٌكر العاٌمة يف الوصوؿ إُف كزير أك مدير إدارة صغَتة أك حىٌت حاجب فضبلن عن رئي  أك ملك 
د الببلد، أٌما علماء بعض البلداف فأصبحوا يف الٌسجوف يعيشوف حياهتم لكلمة حقٌو على منرب، فلم يع

ىناؾ ٣تاؿ إليصاؿ رأم أك اعًتاض إاٌل اب١تغاىراًت كا٠تركج اٞتماعي إليصاؿ الٌصوت إُف الٌسلطات 
 اٟتاكمة.

أٌما قو٢تم إٌاا من أسباب الفت كالشركر فعجبنا ٢تم! ييغٌيب اٟتاكم ديننا، كيقتل فلذات 
وف إبعادة الٌدين، كحقن أكباد ، كينتهك أعراضنا، كحيمي حدكد عدٌك ، يٌف إذا خرج الٌناس ييطالب
 الٌدماء، كاحملافغة على األعراض، فيكوف ذلك من أسباب الفت كالٌشركر! 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )قاؿ تعاُف: 

(   ۀ
، كإمٌنا خرج الٌناس ليطالبوا إبقامة الٌدين كرفع الغٌلم كَف خيرجوا لضيق العيش أك ا١تطالبة أبمر (ِ)

ا للغ ، أك تقليدن  رب يف حريٌة الٌتعبَت.٤ترـٌ
 

                                                                                                                                                                                     

سنة أربع كستُت ، كحكم  يزيد ، بويع اب٠تبلفة عند موتشارؾ يف قيادة بعض معارؾ الفتوحات اإلسبلمية، مانويف ز  قريش كفارس
ص:  الطبقات،، 4/423سًن أعالم النبالء، ص: الشاـ، ) كخراساف، كبعض كالعراؽ،  كمصر،  كاليمن،  اٟتجاز،  على 

ّ/ََُ) 

 .ُّٗ/ُٔ ص: ،ُط ،واألمميف اتريخ ادللوك  ادلنتظمٚتاؿ الدين اٞتوزم،  (ُ)
 .َُْ: ، اآليةآؿ عمرافسورة  (ِ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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ٍهي بًيىًدًه، ): -كسٌلمصٌلى هللا عليو -قاؿ الٌن   ىهي بًيىًدًه، فػىٍليػيغىَتًٌ مىٍن رىأىل ميٍنكىران فىاٍستىطىاعى أىٍف يػيغىَتًٌ
. إٌف ميغاىراًت (ُ)(افً فىًمٍف َفٍى يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًًو، فىًمٍف َفٍى يىٍستىًطٍع بًًلسىانًًو فىًبقىٍلًبًو، كىذىًلكى أىٍضعىفي اإًلديى 

، ىي إنكار لقتل إخواام يف الٌشوارع كالطٌرقات، كإنكار لعمالة حٌكامهم لليهود  سلمُت اليـو
ي
ا١ت

كالٌنصارل، كإنكار النتهاؾ أعراض العفيفات يف الٌسجوف كا١تعتقبلت، كإنكار انتشار الٌرذيلة 
 أقل درجات إنكار ا١تنكر ابلقلب كالٌلساف.كالفسوؽ كتغيب الٌدين يف الببلد، إمٌنا ىذا اإلنكار ىو 

اٟتقيقة إٌف مانعي ا١تغاىرات استدلوا ببعض اآلايت ٦تٌا يستدؿ عليهم هبا، كمن أمثلة ذلك 
(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)قولو تعاُف: 

ة كنا ابلقسطنطينيٌ »قاؿ:  (ّ)فعن أسلم أيب عمراف التجي ، (ِ) 
اـ كعلى أىل الشٌ  -صٌلى اَّللَّي عىلىٍيًو كسٌلم- كعلى أىل مصر عقبة بن عامر اٞتهٍت صاحب رسوؿ هللا

، عغيم من الرٌ  ، فخرج من ا١تدينة صف  -صٌلى اَّللَّي عىلىٍيًو كسٌلم-فضالة بن عبيد صاحب رسوؿ هللا  ـك
ـك حىٌت دخل فيهم، الرٌ  من ا١تسلمُت، فحمل رجل من ا١تسلمُت على صفٌ  اعغيمن  اقاؿ: كصففنا صفًّ 

كقالوا: سبحاف هللا! ألقى بيده إُف التهلكة! فقاـ أبو أيوب  اسي صاح النٌ ، فيٌف خرج إلينا مقببلن 
كم تتأكلوف ىذه اآلية على اس إنٌ ها النٌ : أيٌ فقاؿ -اَّللَّي عىلىٍيًو كسٌلم صٌلى-األنصارم صاحب رسوؿ هللا 

قلنا فيما بيننا  ، صركهىذا التأكيل كإمنا أنزلت ىذه اآلية فينا معشر األنصار! إ  ١تا أعز هللا دينو ككثر 
أموالنا قد ضاعت، فلو أ  أقمنا فيها، فأصلحنا ما ضاع منها!  من رسوؿ هللا: إفٌ  ابعضنا لبعض سرًّ 

ًبيًل اَّللًَّ كىالى تػيٍلقيوا أبًىٍيًديكيمٍ  إُف  فأنزؿ هللا يف كتابو يرد علينا ما مهمنا بو، فقاؿ: }كىأىٍنًفقيوا يف سى

                                                           

، َُُْرقم/، ّْٗ/ِابب ا٠تطبة يـو العيد، ص: ، كتاب الصبلة، ابب تفريع أبواب اٞتمعة، أبو داود يف السنن أخرجو (ُ)
 قاؿ الدرديرم ىو حديث صحي .ك 

 .ُٓٗ: اآليةسورة البقرة،  (ِ)
أيب أيوب خالد ٍبن زيد األنصارم كعبد هللا ٍبن عمرك ٍبن العاص كعقبة ٍبن عامر اٞتهٍت  موُف عمَت ٍبن ٘تيم ٍبن جد التجي  (ّ)

ًو كدمحم ٍبن علبة القرشي كمسلمة ٍبن ٥تلد الزرقي كىيب ٍبن مغفل الغفارم كصفية بنت حيي كأـ سلمة زكجي النًَّ ٌ صىلَّى اَّللَّي عىلىيٍ 
ٍبن عياض كزيد ٍبن أيب حبيب قاؿ النسائي: ثقة كقاؿ أبو سعيد ٍبن يون : كاف  كسىلَّمى ركل عنو سعيد ٍبن أيب ىبلؿ كعبد هللا

هتذيب الكمال للمزري، ) .كجيها ٔتصر يف أايمو، ككانت األمراء يسألونو يف حوائجهم ركل لو أبو داكد، كالًتمذم، كالنسائي
 (ّٖٕ/ٓ، ص: سًن أعالم النبالء، 6/865ص: 
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يف   أرد  أف نقيم يف األمواؿ كنصلحها، فأمر  ابلغزك. فما زاؿ أبو أيوب غازاين التػٍَّهليكىًة{، ابإلقامة اٌليت
 .(ُ)«سبيل هللا حىٌت قبضو هللا

يف ترؾ اٞتهاد، كترؾ األمر اب١تعركؼ  -سبحانو كتعاُف-فممٌنا التهلكة يف ٥تالفة أكامر هللا 
 ): قىاؿى  أنو -صٌلى اَّللَّي عىلىٍيًو كسٌلم-  عىٍن النٌ كالٌنهي عن ا١تنكر كنصرة ا١تغلومُت كرفع الغٌلم عنهم، 

عى  ًر أىٍك لىييوًشكىنَّ اَّللَّي أىٍف يػىبػٍ ىٍعريكًؼ كىلىتػىنػٍهىويفَّ عىًن اٍلميٍنكى
ثى عىلىٍيكيٍم ًعقىاابن ًمٍنوي كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىتىٍأميريفَّ اًب١ت
د هللا بعقاب من يًتؾ األمر اب١تعركؼ كالٌنهي عن ا١تنكر، ، فقد كع(ِ)(.يفيَّ تىٍدعيونىوي فىبلى ييٍستىجىابي لىكيمٍ 

 علىيف ترؾ ا١تغاىرات اٌليت ٗترج لؤلمر اب١تعركؼ كالٌنهي عن ا١تنكر كرفع الغٌلم، تسليط لعقاب هللا 
 األٌمة. 

لقد عاش ا١تسلموف ىذه التهلكة يف سورية سنوات طويلة على أيدم الٌنصَتية، ١تا سكتوا عن 
حلب كٛتاة يف الثمانينٌيات من القرف ا١تاضي، حىٌت كصل الٌنغاـ ببغيو بعد قتل  ذب  إخواام يف

عشرات اآلالؼ من ا١تسلمُت الس ٌنة إُف هتميش الس نة بوجوو ٚتاعي، كانتهاؾ أعراضهم، كمنعهم عن 
سكريٌة عٌمة، بل أجرب أكالد ا١تسلمُت على ترؾ الٌصبلة اٌليت ىي عماد الٌدين يف ا٠تدمة اللوعائف ا١تها

، فماذا بقي من مصلحة ا١تسلمُت للٌسكوت عليو بعد اإللزامٌية كىذا ما عاصره الباحث كشاىده بعينو
ذلك! يٌف بدأ بنشر الٌتشيع بُت ا١تسلمُت ٔتساعدة إيراف، حىٌت قاؿ علماء الٌشاـ لوال الٌثورة على الٌنغاـ 

 ي.لتحٌوؿ الٌشعب الٌسورم كٌلو بعد سنواتو إُف ا١تذىب الرٌافض
 ما جئتى  ٔتثلً  أحده  َف أيتً »: -صٌلى هللا عليو كسٌلم-يقوؿ لرسوؿ هللا  (ّ)ىذا كرقة ابن نوفلك 

صٌلى -فحصل ما حصل للٌصحابة كا١تسلمُت من قتلو كتنكيل، فهل كاف سوؿ هللا  ،«ودم عي بو إاٌل 
 م طغاة ا١تاضي كاٟتاضر؟ كصحابتو الكراـ ىم ا١تتسٌببوف يف القتل كإراقة الٌدماء، أـ إاٌ  -هللا عليو كسٌلم

                                                           

، ََٔرقم اٟتديث  ُْٗ/ُ، أحاديث أيب أيوب األنصارم، ص:سند أبو داود الطيالسي، مأيب داكد الطيالسيأخرجو  (ُ)
 قاؿ: حديث صحي .ك 
، الرقم ّٖ/ْ، ص: ، ابب ما جاء يف األمر اب١تعركؼ-ملسو هيلع هللا ىلص-كتاب الفت عن رسوؿ هللا ،  السننالرتمذي يف أخرجو  (ِ)

  قاؿ حديث حسن.ك ، ُِٗٔ
ككاف رجل قد تنصر  مسيحيُت،ن مؤلف سواء عند مؤرخُت مسلمُت ك رد ذكره يف أكثر م، ك لقرشيكرقة بن نوفل األسدم ا (ّ)

 استدعي هللا عبد بن دمحم على الوحي نزكؿ ، بعدُِِٗٓرقم  مسند االمام امحدشيخ أعمى يقرأ اال٧تيل ابلعربية كما جاء يف 
 تويف أف ُفإ كرقة ينشب َف يف ،"موسى على هللا أنزؿ الذم الناموس ىذا" لو كقاؿ ابلنبوة لو فأقر خدجية، لبيت نوفل بن كرقة

 (ُّٕ/ُ، ص: الروض األنف، ُِ/ّ زاد ادلعاد، ص:) .اإلسبلـ دين عهور بداايت خبلؿ
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 عمر يف أرض اٟتبشة، كعن (ُ)اليـو خرج كثَت من ا١تسلمُت لرفع راية اإلسبلـ، كرفع الغٌلم عن ببلؿف
كأيب بكر من بطش نغاـ العراؽ كسوراي كلبناف الرٌافضي، ككاف على بعض العلماء توجيو االهٌتاـ إبراقة 

 ٌلذين ييواجهوف ا١تسلمُت العيٌزؿ ابلٌرصاص كالقنابل.الٌدماء كإشعاؿ الفت إُف الطٌغاة اجملرمُت ا

أٌما ما حيدث يف بعض ا١تغاىرات من اختبلطو كاعتداء على األمبلؾ العاٌمة كا٠تاٌصة فهذا 
، كإمٌنا حيـر ىذا الفعل الٌدخيل على ا١تغاىرة يف ٚتيع مغاىرات الربيع العريب يرفضو ا١تتغاىركف

ذاهتا، كيف أغلب ا١تغاىرات كانت ىذه أساليب األمن يف افتعاؿ الٌسلمٌية كلي  ا١تغاىرة يف حٌد 
تذل بو يف ات يف الٌدكؿ العربٌية مثعنف داخل ا١تغاىرة لتشويو صورهتا، كقد كانت ا١تغاىر  ل حيي

كلذلك ٧تد الفقهاء األخبلؽ كاحملافغة على األمن بوجوو ال نرل مثلها كال يف أرقى عواصم الغرب، 
 خلٌوىا من أعماؿ الٌشغب كالٌتخريب.  وا يف ا١تغاىرةاشًتط

أٌما القوؿ إٌف ا١تتغاىرين من ا٠توارج البغاة، فهذه من أخطر الفتاكل اٌليت تعرض ا١تسلمُت 
السلمٌيُت إُف القتل كالتنكيل كإابحة دمائهم؛ فمنزاؿ أحكاـ ا٠تركج على اٟتاكم على ا١تغاىرات 

شاسع بُت أف ٗترج األٌمة ابلقٌوة لتخلع اٟتاكم، كبُت الٌسلمٌية ال يستند إُف أٌم دليل أك منطق، ففرؽ 
د سي)أف ٗترج خركجنا سلميًّا لقوؿ كلمة حٌق يف كجو سلطاف جائر، قاؿ صٌلى هللا عليو كسٌلم: 

، فبل بٌد من الٌتفريق بُت (ِ)(ااه فقتلوالشهداء ٛتزة بن عبد ا١تطلب، كرجله قاـ إُف إماـ جائر فأمره ك 
ج على اٟتاكم، فلي  كل من أنكر منكرنا على حاكم سرًّا أك جهرنا يكوف خارجنا إنكار ا١تنكر كا٠ترك 

عليو فضبلن أف يكوف خارجي ا١تنهج كا١تذىب، فالتٌاريخ اإلسبلمي حافل اب١تواقف اٌليت أنكر فيها 
بلنٌية على الٌدعاة على كالة األمور سرًّا كجهرنا كَف يٌتهمهم أحد أبٌام من ا٠توارج، جملٌرد إنكار ا١تنكر ع

 اٟتاكم، كدعوتو إُف العدؿ كاإلنصاؼ كرد ا١تغاَف كإحقاؽ اٟتٌق.
إنكار ا١تنكر سرًّا أك جهرنا يعود إُف تقدير ا١تصلحة كا١تفسدة كإمكانٌية اإلنكار، فمف كاف كإف 

األصل يف إنكار ا١تنكر على اٟتاكم أف يكوف سرًّا، فمنٌو إٍف تعٌذر ذلك كخشي من تفٌشي ا١تنكر، أك 
                                                           

ٛتامة،  أعتقو ، كأمون قريش فابتاعو أبو بكر الصديق ك لبٍت ٚت  م  أبو عبد هللا، صحايب من السابقُت لئلسبلـ، كاف موُف(ُ)
سًن بدرا، كشهد لو الن  ملسو هيلع هللا ىلص على التعيُت ابٞتنة، ) من السابقُت األكلُت الذين عذبوا يف هللا، شهد وؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكىو مؤذف رس

 (ٗ، ص أسد الغابة يف معرفة الصحابة، 7/431عالم النبالء، ص: أ


، رقم ُِٓ/ّص: سبلـ ٛتزة، صحابة مهنع هللا يضر، ذكر إرفة ال، كتاب معادلستدرك على الص حيحٌن، اٟتاكم النيسابورم (ِ)
 .ْْٖٖاٟتديث:
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هد العاَف كقوع ىذا ا١تنكر كبلغ شرٌه عمـو األٌمة، كغلب على الٌغن تعاِف اٟتاكم على اٟتٌق كأىلو؛ ش
 -هنع هللا يضر- (ُ)فمٌف الٌضركرة ىنا تستلـز إنكار ا١تنكر جهرنا كعبلنٌية، كمثاؿ ذلك إنكار أيب سعيد ا٠تدرم

فقد ركل مسلم يف فنا للٌسنة الثابتة، يف تقدمي خطبيت العيد على الٌصبلة، خبل (ِ)على مركاف بن اٟتكم
أى اًب٠ٍتيٍطبىًة يػىٍوـى اٍلًعيًد قػىٍبلى الصَّبلىًة مىٍركافي، فػى  : أىكَّؿي مىٍن بىدى ـى صحيحو إبسناده عن طىارًًؽ ٍبًن ًشهىابو قىاؿى قىا

: الصَّبلىةي قػىٍبلى ا٠ٍتيٍطبىًة؟ فػىقىاؿى مركاف: قىٍد تيرًؾى مىا ىي  ا فػىقىٍد إًلىٍيًو رىجيله فػىقىاؿى . فػىقىاؿى أىبيو سىًعيدو: أىمَّا ىىذى نىاًلكى
ٍعتي رىسيوؿى هللًا  : -صٌلى هللاي عىلىٍيًو كسٌلم-قىضىى مىا عىلىٍيًو، ٝتًى ٍهي بًيىًدهً ) يػىقيوؿي  مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىران فػىٍليػيغىَتًٌ

 بحث لذكرىا.ال يٌتسع ال اليت ، كالتٌاريخ اإلسبلمي مليء ٔتثل ىذه ا١تواقف (ّ)(...
تٌتفق مع حاؿ ا١تتغاىرين كىل تعريف فقهاء ا١تذاىب األربعة للبغاة كا٠توارج كفيما يلي 

  الٌسلميُت أـ ال.
 

ىم ا٠تارجوف على اإلماـ اٟتٌق بغَت حٌق، "يف حاشيتو، البغاة:  (ْ): يقوؿ ابن عابديناحلنفي ة
 .(ٓ)"فلو ْتٌق فليسوا ببغاة

 

                                                           

أبو  شهد عبيد بن األّتر بن عوؼ بن اٟتارث بن ا٠تزرج سعد بن مالك بن سناف بن ثعلبة بن ا١تدينة اإلماـ اجملاىد، مفيت(ُ)
فقهاء اجملتهدين، كعمر، كطائفة، ككاف أحد ال يب بكر،أ ا٠تندؽ، كبيعة الرضواف كحدث عن الن  ملسو هيلع هللا ىلص فأكثر كأطاب، كعن سعيد

تة عشر حديثان ،  انفرد البخارم بس ّْمسلم حديثان اب١تكرر، كٚتع لو البخارم ك  َُُٕ، ركم لو دفن ابلبقيعق ك ٕٓتويف سنة 
 (ّٗٔ/ُ، ص: حلية األولياء، 4/721عالم النبالء ص: سًن أٜتسُت حديثان.)حديثان ، كمسلم ابثنُت ك 

كقيػػل: يكػػٌت أاب القاسػػم، كأاب  ابػػن أيب العػػاص بػػن أميػػة بػػن عبػػد لػػ  بػػن عبػػد منػػاؼ، ا١تلػػك أبػػو عبػػد ا١تلػػك القرشػػي األمػػوم (ِ)
ة، رابػع خلفػاء الدكلػة ككاف ذا شهامة، كشجاعة، كمكر، كدىاء، أٛتر الوجو، قصَتا؛ أكقص دقيق العنق، كبَت الرأس كاللحيػ اٟتكم

مػػن يف ـ ك  َٕٓك ٖٓٔلثانيػػة، يعتػػرب مؤسػػ  السػػبللة الػػيت حكمػػت العػػاَف اإلسػػبلمي بػػُت عػػاـ مؤسػػ  الدكلػػة األمويػػة ااألمويػػة، ك 
 (ّٖ/ٓ، الطبقات الكربل، ص: ْٕٔ/ّعبلـ النببلء، ص: ـ )سَت أَُُّك ٕٔٓندل  بُت عامي حكمت األ

، ِِ/ِ ص: ،ِط ،اإلدياف من ا١تنكر عن النهي كوف  بياف باب ، كتاب األدياف،وكمصحي  مسلم بشرح النٌ ، وكمالنٌ أخرجو  (ّ)
 .ْٗالرقم 

. صاحب اٟتاشية ا١تشهورة يف عصره اٟتنفية فقيو الداير الشامية، كإماـ دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيىو (ْ)
، دراسػػة مقارنػػة ابلقػػانوف/ دار البشػػائر ن عابــدين وأثــره يف الفقــو اإلســالميابــىػػػ، ) ُِِٓىػػػ كتػػويف سػػنة  ُُٖٗ دمشػػق كلػػد يف

 (.ََِٔ/ِط

 .ُِٔ/ْ: ص ،ِط ،على الدر ادلختار رد احملتارابن عابدين،  (ٓ)

http://shamela.ws/browse.php/book-1711/page-265
http://shamela.ws/browse.php/book-1711/page-265
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كعلم أنٌو لو "يف كتابو مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل،  (ُ) ا١تغريب: يقوؿ أبو عبد هللاادلالكي ة
 .(ِ)"خرجت ال ١تنع حق، بل ١تنع علم، كأمره ٔتعصية ليست بباغية

 

فمن خبلؿ تعريف اٟتنفية كا١تالكية يغهر أبف االمتناع عن الطاعة يف معصية أك يف قوؿ اٟتق 
طاعة َف تفرض إال يف معركؼ كال ٕتوز يف معصية، لي  بغيان كإمنا ىو كاجب على كل مسلم ألف ال

 فمذا أمر اإلماـ ٔتا خيالف الشريعة فلي  ألحد أف يطيعو، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص )الى طىاعىةى يف مىٍعًصيىةو، ًإمنَّىا الطَّاعىةي 
ىٍعريكًؼ(

كجوب  دلة الفريق الثا  الداعي للمغاىرات منأما ذكر يف . كما يدؿ على ذلك (ّ)يف ا١ت
 يد الغاَف.  خذ علىكاألنصرة ا١تغلومُت كقوؿ كلمة اٟتق 

 
ىم ٥تالفو اإلماـ ٓتركج عليو كترؾ االنقياد، أك "يف ا١تنهاج:  (ْ): يقوؿ اإلماـ الٌنوكمالش افعي ة

 .(ٓ)"منع حق توٌجو عليهم بشرط شوكة ٢تم كأتكيل، كمطاع فيهم، قيل كإماـ منصوب
 يبعث إليهم أميننا فطننا  صحنا يسأ٢تم ما ينقموف فمف ذكركا كال ييقاتل البغاة حىٌت "كقاؿ: 

 .(ٔ)"مغلمة أك شبهة أزا٢تا
 

                                                           

 ُٖيف  ىو دمحم بن دمحم بن عبد الرٛتن الرعيٍت أبو عبد هللا ا١تعركؼ ابٟتطاب فقيو مالكي، أصلو من ا١تغرب. كلد كاشتهر ٔتكة(ُ)
لػػو مؤلفػػات يف فػػركع مػػذىب اإلمػػاـ ق، كػػاف علػػى مػػذىب اإلمػػاـ مالػػك ك  ْٓٗب سػػنة كمػػات يف طػػرابل  الغػػر  ق َِٗرمضػػاف 

 (1/652االعالم، ص: مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر ا٠تليل يف فركع ا١تالكية )مية يف النحو، ك مالك، من مؤلفاتو متممة اآلجرك 

 .ِٖٕ/ٔ ص: ،ِط ،يف شرح سلتصر خليل يلمواىب اجلل ،اٟتطاب الر عيٍت ا١تالكي (ِ)
.ِٕٕٓ، الرقم ٖٖ/ٗ، كتاب أخبار اآلحاد، ابب ما جاء يف إجازة خرب الواحد...، ص: يف صحيحو البخاريأخرجو  (ّ)
يػي الػٌدين أىبيػو زىكىػرايَّ حيِت بن شرؼ بن مرم بن حسن بن حيسىٍُت بن حزىاـ ابٍػن ٤تيىمَّػد بػن ٚتييعىػة النػَّػوىًكٌم الشَّػٍيخ اإًلمىػاـ اٍلعىبلمىػة ٤ت(ْ)

رين كىحجَّة هللا على البلحقُت كالداعي ًإُفى سىًبيل السالفُت ـ أستاذ اٍلميتىأىخًٌ ٍسبلى كىافى حيِت رىٛتىو هللا سيدا كىحىصيػورنا كليثػا علػى  شيخ اإٍلً
ثًػػُتى كًسػػتًمائىة  ، ص: طبقــات الشــافعية الكــربى بنػػول. )السػػبكي،الػػنَّف  ىصػػورا كزاىػػدا كلػػد النػَّػػوىًكٌم يف اٍلمحػػـر سػػنة ًإٍحػػدىل كىثىبلى

 (ُْٗ/ٖص:  األعالم للزكريل،، ّٔٗ/ٖ
 .ُِٗ/ُص:  ،ُط ، كتاب الدايت، كتاب البغاة،منهاج الطالبٌن وعمدة ادلفتٌن يف الفقولنوكم، ا (ٓ)
 .ُِٗ/ُص:  ،ُط اب البغاة،، كتاب الدايت، كتمنهاج الطالبٌن وعمدة ادلفتٌن يف الفقولنوكم، ا (ٔ)
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قـو من أىل اٟتٌق خيرجوف عن قبضة اإلماـ كيركموف ": (ُ)قاؿ ابن قدامة ا١تقدسي: احلنابلة
 .(ِ)"خلعو لتأكيل سائغ كفيهم منعة حيتاج يف كفهم إُف ٚتع اٞتيش

ابلة يشًتطوف الشوكة يف البغاة كىو ما ال ينطبق على ا١تغاىرات السلمية كيف تعريف الشافعية كاٟتن
أف ٚتيع كما اليت خرج هبا الناس بصدكر عارية بدكف سبلح، مطالبُت برفع الغلم عنهم كعن إخواام،  

ال  بدكف إماـ أك شخص مطاع فيهم فهم من عامة الشعباالحتجاجات اليـو خرجت بطريقة عفوية 
 ة ا١تغلـو كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر.  جيمعهم إال نصر 

بشوكة حىت أيخذ ا٠تارجوف حكم  يشًتطوف ا٠تركج على اإلماـ ذاىب االربعةيف أف ٚتيع ا١ت
لرفع  من احملتجُت ابلساحات من يعتصمكلمة اٟتق ك   خيرج ليقوؿمن التفريق بُت من  البغاة كىنا ال بد

اإلماـ الذم حرمو الفقهاء، فقوؿ كلمة اٟتق يف كجو سلطاف الغلم كاجابة طلبهم، كبُت ا٠تركج على 
جائر من أعغم الواجبات كجعل من قتل فيها سيد الشهداء كما ىو  بت ابلسنة الصحيحة عن 

 الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.
فالشريعة لو كانت حرمت ا٠تركج على اٟتاكم الغاَف كخلعو ابلقوة، فهي شرعت األمر 

ا١تنكر كقوؿ كلمة اٟتق يف كجو السلطاف كنصحو كرده للطريق الصحي  إذا ما  اب١تعركؼ كالنهي عن
 خرج عنو، بل كا١تطالبة بعزؿ اإلماـ كما سيوض  الباحث ذلك يف ا١تطلب القادـ.       

فأٌم تلك الٌتعريفات تنطبق على ا١تتغاىرين الٌسلمٌيُت اٌلذين ييطالبوف برفع الغٌلم عنهم، بل 
ف بقٌوة الٌسبلح يشًتط أىل العلم إرساؿ من يسأ٢تم ما يطلبوف فمف كاف ٢تم مغلمة حىٌت اٌلذين خيرجو 

 تيقابل ابلٌرصاص اٟتٌي كالقذائف كال حوؿ كال قٌوة إاٌل ابهلل. اليـو أزا٢تا، كمغاَف ا١تسلمُت الٌسلمٌيُت
ا أٌما الطٌرؼ اآلخر الٌداعي للميغاىرات كا١تشٌجع ٢تا، فقد كجد الباحثي بعض علماء ىذ

الطٌرؼ قد أطلقوا اٟتكم بوجوب ا١تغاىرات بغَت ضوابط كأحكاـ، كمثل ىذا األمر ال بٌد لو من 
احتياط شديد ١تا قد ييؤٌدم إليو من إراقة الٌدماء كزعزعة أمن الببلد، فمطبلؽ اٟتكم ٔتشركعٌية ا١تغاىرة 

الببلد ألجل مصاٟتة حزبٌية بدعول حريٌة الرٌأم كاٟتٌق يف اختيار رئي  الببلد، كتبلعب األحزاب أبمن 
                                                           

العػدكم القرشػي ا١تقدسػي  عمػر بػن ا٠تطػاب وفق الدين أبو دمحم عبد هللا بن أٛتد بػن قدامػة بػن مقػداـ مػن ذريػة سػاَف بػنىو م (ُ)
دمشق، ككاف ثقة حجة نبيبل، غزير الفضل، نزىا، كرعا عابدا، على قانوف  ، كاف إماـ اٟتنابلة ّتامعاٞتمَّاعيلي كالدمشقي الصاٟتي

 األعــالم للزكــريل، ُٔٔ/ِِص:  عــالم النــبالء،ســًن أوقػػار، ينتفػػع الرجػػل برؤيتػػو قبػػل أف يسػػمع كبلمػػو. )السػػلف، عليػػو النػػور كال
ْ/ٕٔ) 
.ِٔٓ/ٖص:  د.ط، كتاب قتاؿ أىل البغي،ادلغين، ، قدامة ا١تقدسي بنا (ِ)



28

 

ضٌيقة على حساب دماء أبناء األٌمة اإلسبلمية أمر خطَت، فبل تشرع ا١تغاىرة إاٌل ألمر يشرع فيو 
ا٠تركج، بل حىٌت اٟتاكم الكافر كضع لنا الٌسلف شركطنا كأحكامنا لنزعو لكي ال تػيعىرَّض األٌمة ٠تطر 

 أكرب من كفر ىذا اٟتاكم.
رمُت قد أييت حاكم مسلم عادؿ ال ترضى بو فئة من النٌاس، ١تصلحة فبعد إزالة الطٌغاة اجمل

حزبٌية أك نصرة ١ترٌش  آخر، فيعًتضوف عليو اب١تغاىرات كحريٌة الرٌأم، كىكذا تبقى األٌمة يف حالة 
فوضى كضعف، لقمة سائغة للميًتٌبصُت من أعدائها، كال ننسى استغبلؿ اٞتماعات كاألحزاب الٌضالة 

ُت كالرٌافضة، لزعزعة أمن األٌمة كنشر األفكار ا١تنحرفة بُت أبنائها ْتٌجة حريٌة الرٌأم من العلمانيٌ 
 كالفكر. 

؛ كلكن ذلك ككسائل االحتجاج ا١تعاصرة إٌف الباحث كإف كاف يرل مشركعٌية ا٠تركج اب١تغاىرة
الضرر  ُف ضرر أشد منكشركط ْتيث ال يؤدم ا٠تركج إلي  على إطبلقو، إمٌنا بناء على ضوابط 

 . كقوؿ كلمة حق يف كجو الغاَفالقائم كأف يكوف ا٠تركج للمطالبة أبمور شرعية أك نصرة ١تغلـو 
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 حكم عزل احلاكم بوسائل االحتجاج والدعوة إىل ذلك.ادلطلب الثاين: 

بلة كإقامتها يف حاؿ ا١تطالبة بعزؿ اإلماـ ال بٌد من أف ننغر يف حاؿ اإلماـ، ىل اإلماـ كافر اترؾ للصٌ 
مواؿو للكفار؟ أـ إنٌو فاسق عاَف؟ أـ لديو نقص يف الكفاءة اٌليت تؤىلو ١تثل ىذا ا١تنصب؟ أـ مستبد 

 اترؾ للٌشورل؟

ىذه األسباب ليست ٤تٌل اتٌفاؽ بُت العلماء فهناؾ من األسباب ما ىو ٣تمع عليو، كىناؾ 
 ما اختلف فيو:

 أكالن: الكفر
إٌف اٟتاكم ينعزؿ ": (ُ)لعزؿ اإلماـ، قاؿ ابن حجر العسقبل  كىو أىم تلك األسباب ا١توجبة

ابلكفر إٚتاعنا، فيجب على كٌل مسلم القياـ بذلك، فمن قوم على ذلك فلو الٌثواب، كمن داىن 
 .(ِ)"فعليو اإليف، كمن عجز كجبت عليو ا٢تجرة من تلك األرض

صل يف ا٠تركج عليو ضرر كربط العلماء ا٠تركج على اٟتاكم الكافر ابالستطاعة حىت ال حي
  عراض.األكىتك كأكرب من إراقة الدماء  شدأ

  نيان: الغٌلم كالفسق
ال ": -رٛتو هللا -من ا١تتفق عليو بُت العلماء أف اإلمامة ال تعقد لفاسق ابتداء، قاؿ القرط 

اـ لو طرأ خبلؼ بُت األمة أنو ال جيوز أف تعقد اإلمامة لفاسق، كاختلف العلماء يف كجوب عزؿ اإلم
 كالفسق إُف ثبلثة أقواؿ: عليو الغلم

قاؿ اٞتمهور إنٌو تنفٌسخ "ىذا القوؿ إُف اٞتمهور فقاؿ  (ّ)كنسب القرط  القول األو ل:
؛ ألنٌو قد يثبت أٌف اإلماـ إمٌنا يقاـ إلقامة اٟتدكد كاستبقاء  إمامتو، كخيلع ابلفسق الغٌاىر ا١تعلـو

                                                           

عسقبلف  أصلو من ،لكنا  شهاب الدين أٛتد بن علي بن دمحم بن علي بن ٤تمود بن أٛتد بن حجر بن أٛتد العسقبل  ىو(ُ)
ق، كمولده ككفاتو ابلقاىرة كلع ابألدب كالشعر يف أقبل على اٟتديث، كرحل إُف  ِٖٓتويف سنة ق ك ّٕٕبفلسطُت، كلد سنة 

لقب أبمَت و كأصب  حافظ اإلسبلـ يف عصره، ك اليمن كاٟتجاز كغَتمها لسماع الشيوخ، كعلت لو شهرة فقصده الناس لؤلخذ عن
 (.ُٖٕ/ُ، ص: )األعالم للزركلي ا١تؤمنُت يف اٟتديث. 

 .ُٖ/ُٓ ص: د.ط، كتاب األحكاـ، ابب السمع كالطاعة لئلماـ ماَف تكن معصية،  ،فتح الباريابن حجر العسقبل :  (ِ)
  بقرطبػة  كلػدىػػػ( ُٕٔأىبيػو عىٍبػًد اَّللًَّ ٤تيىمَّػدي بٍػني أىٍٛتىػدى بٍػًن أيب بكػر بػػن فػرح األنصػارم ا٠تزرجػي لػ  الػدين القػرط  )ا١تتػوىف:  (ّ)

 انتقػػليف كغَتىػػا  كتوسػػع بدراسػػة الفقػػو كالقػػراءات كالببلغػػة كعلػػـو القػػرآف العربيػػة اللغػػة كقواعػػد القػػرآف الكػػرمي حيػػث تعلػػم ابألنػػدل 
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نُت كالٌنغر يف أمورىم كما فيو من فسق يقعده عن القياـ يف ىذه اٟتقوؽ كحفظ أمواؿ األيتاـ كاجملا
 .(ُ)"األمور كالٌنهوض هبا

، كىو (ّ)، كإليو ذىب بعض أصحابو(ِ)كنسب الزبيدم ىذا القوؿ إُف الشافعي يف القدمي
 .ا١تشهور عن أيب حنيفة

 خيرج هبا من  فأما األحداث اليت": (ْ)كىو مذىب ا١تعتزلة كا٠توارج، قاؿ القاضي عبد اٞتبار
كونو إمامنا فغهور الفسق سواء بلغ حد الكفر أك َف يبلغ ألف ذلك يقدح يف عدالتو، قاؿ: ال فرؽ 
بُت الفسق ابلتأكيل، كبُت الفسق أبفعاؿ اٞتوارح يف ىذا الباب عند مشاخينا... كىذا ٦تا ال خبلؼ 

 .(ٓ)"ى إمامتوفيو، ألام أٚتعوا أنو يهتك ابلفجور كغَته )ككذا( أنو ال يبقى عل
كقاؿ "، (ٔ)ال يعزؿ مطلقنا كىو رأم ٚتهور أىل الٌسنة كما يقوؿ القاضي عياض القول الث اين:

ٚتهور أىل الٌسنة من الفقهاء احملدثُت ال ينعزؿ ابلفسق كالغٌلم كتعطيل اٟتقوؽ كال خيلع كال جيوز 

                                                                                                                                                                                     

ا مصر إُف ا متعبػدن ػا ك٤تػد ن كرعنػا كزاىػدن لغػٌت ، أتثػر كثػَتان ابكاستقر ٔتنيػة بػٍت خصػيب )ا١تنيػا( كىػو يعتػرب مػن كبػار ا١تفسػرين ككػاف فقيهن
اٟتسػن البكػرم،  ابػن اٞتميػزم، ك يوخو: ابػن ركاج ك كػاف مػن شػلذم كانت تعرؼ بو األندل  عامة كقرطبة خاصة، ك ا١تعريف االثقايف ك 

 (َُِالرطيب، للمقرم، ص:  نفح الطيب من غصن األندلس، ُٖٕ/ُ، ص: )األعالم للزركلي
 .ُِٕ/ُ ص: ،ِط ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرط  (ُ)
 ِّّ/ِص: د.ط،  ،إحتاف السادة ادلتقٌن بشرح إحياء علوم الدينم، الزبيد (ِ)

 .ِٕ/ُص: ،ِط ،مآثر اإلانفة يف معامل اخلالفة، ٛتد بن علي بن القلقشندمأ (ّ)

ا٢تمػػدا  األسػػدأابدم  الػػرازم ا١تعتػػزِف بػػن عبػػد اٞتبػػار بػػن أٛتػػد بػػن ا٠تليػػل بػػن عبػػدا عبػػد اٞتبػػار بػػن أٛتػػد أبػػو اٟتسػػن القاضػػي (ْ)
 مػن اٟتػديث ٝتػع .كاف شيخ ا١تعتزلة يف عصره. كىم يلقبونػو قاضػي القضػاة، كال يطلقػوف ىػذا اللقػب علػى غػَته قُْٓ – ّٗٓ
 األسػػدأابدم عبدالواحػػد بػػن كالػػزبَت فػػارس، بػػن جعفػػر بػػن كعبػػدا اٞتػػبلب، ٛتػػداف بػػن كعبػػدالرٛتن القطػػاف، سػػلمة بػػن اٟتسػػن أيب

 علػػػي بػػػن اٟتسػػػن هللا عبػػػد كأبػػو ا١تعتػػػزِف، ا١تفسػػػر القػػػزكيٍت يوسػػف ابػػػن دمحم بػػػن عبدالسػػػبلـ يوسػػف أبػػػو القاضػػػي عنػػػو ركل. كغػػَتىم
، طبقـات الشـافعية للسـبكي. )كِف القضاء ابلرم، كمات فيها. لو تصانيف كثَتة التنوخي احملسن بن علي القاسم كأبو الصٍَّيمىرًم،

 (ِْٓ/ُٕ، ص: سًن أعالم النبالء، َِِص 

، فصػػل فيمػػا خيػػرج بػػو اإلمػػاـ مػػن أف يكػػوف إمامػػان كمػػا يتصػػل بػػذلك، واب التوحيــد والعــدلادلغــين يف أبــالقاضػػي عبػػد اٞتبػػار،  (ٓ)
.َُٕ/َِص:د.ط، 

، أبػػو الفضػػل: عػػاَف ا١تغػػرب كإمػػاـ أىػػل ق(ْْٓ –ق ْٕٔ)  يػػاض بػػن موسػػى بػػن عيػػاض بػػن عمػػركف اليحصػػ  السػػبيتىػػو ع (ٔ)
القاضـي ) .كِف قضاء سػبتة، كمولػده فيهػا، يف قضػاء غر طػةكاف من أعلم الناس بكبلـ العرب كأنساهبم كأايمهم. .اٟتديث يف كقتو

 (ّٕ-ٓٔ ص: ،للًتايب ،روايةض وجهوده يف علمي احلديث دراية و عيا
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اٌلذم عىدَّ -أيضنا– (ِ)يٍت، كبو قاؿ ا٠تطيب الشرب(ُ)"ا٠تركج عليو بذلك، بل جيب كعغو كٗتويفو
 .(ّ)"شركط ابتداء كدكاـ إاٌل العدالة"شركط ا٠تليفة ىي 

فقسم الفسق ا١تانع من "، (ْ) قوؿ من فصل، فقد فصل يف ذلك ا١تاكردم القول الث الث:
 انعقاد اإلمامة إُف قسمُت: 

 ئها.ما اتبع فيو الٌشهوة، كىو فسق اٞتوارح، كىو مانع من انعقاد اإلمامة كمن طرك  - أ
 .(ٓ)"ما تعٌلق ابالعتقاد، فقد اختلف العلماء فيها على رأيُت - ب

أٌف اإلماـ إذا كقع منو جور كإف قٌل، يكٌلم يف ذلك كدينع " (ٔ)كيرل اإلماـ ابن حـز الغٌاىرم
منو، فمف امتنع كرجع إُف اٟتٌق كأذعن لو، كإلقامة حد الٌز  كالقذؼ كا٠تمر عليو فبل سبيل إُف خلعو، 

كما ال حيل خلعو، فمف امتنع من إنفاذ شيء من ىذه الواجبات عليو كَف يرجع كجب خلعو كىو إماـ  
 .(ٕ)"كإقامة غَته ٦تن يقسم اٟتقٌ 

                                                           

  ِِٗ/ُِ ص:، ُط ابب كجوب طاعة األمراء يف غَت معصية،  ، كتاب اإلمارة،ادلنهاج شرح صحيح مسلم ،وكمالنٌ  (ُ)
 ٔتحافغػػة شػػربُت يف النحػػوم، كلػػد ا١تػػتكلم، ا١تفسػػر الفقيػػو القػػاىرم الشػػافعي ٍتىػػو لػػ  الػػدين دمحم بػػن أٛتػػد ا٠تطيػػب الشػػربي(ِ)
 معػا  بعػض معرفػة علػى اإلعانػة يف ا١تنػَت ، مػن مؤلفاتػو: السػراجكاسػتوطنها حػىت تػويف القػاىرة كإليها ينسب يف انتقل إُف  الدقهلية 

كشـف ـ. ) َُٕٓق / ٕٕٗغَتىػا الكثػَت، تػويف سػنة تاج  ك ألفاظ أيب شجاع، مغٍت احملا٠تبَت، اإلقناع يف حل  اٟتكيم ربنا كبلـ
 (ِٔٓ،ُٔٓ/َُ، ص: شذرات الذىب، ُُّٗ، ص: الفنونالظنون عن أسامي الكتب و 

 .َُٕ/ٔ ، ابب القضاء، فصل فيما يعرض للقاضي ٦تا يقضي عزلو أك انعزالو، ص:ُ، طمغىن احملتاج، ربيٍتا٠تطيب الشٌ  (ّ)
مػن كجػوه فقهػاء الشػافعية كإمػاـ  ،مفكر إسبلميق ،  َْٓ –ق  ّْٔب البصرم ا١تاكردم أبو اٟتسن علي بن ٛتد بن حبي(ْ)

، يف الفقو كاألصوؿ كالتفسػَت، كبصػَت ابلعربيػة. كػاف مػن رجػاؿ السياسػة البػارزين يف الدكلػة العباسػية كخصوصنػا يف مرحلتهػا ا١تتػأخرة
افعػة، ألػف يف فقػو الشػافعية موسػوعتو الضػخمة يف أكثػر مػن من أكرب قضاة آخػر الدكلػة العباسػية، صػاحب التصػانيف الكثػَتة النك 

 (ّٓ/ُٓ، ص: معجم األدتاء، ْٔ/ُٖ، ص: سًن أعالم النبالءعشرين جزءان. ) 
 .ّْ/ُ :ص د.ط، ، الباب األكؿ يف عقد األمامة، فصل كاجبات األمة ٨تو ا٠تليفة،ةلطاني  : األحكام الس  ا١تاكردم (ٓ)
مػن أكػرب علمػاء األنػدل   عاىرم، ك٣تدد القوؿ بو، فقيو ، ىو إماـ حافظ ىػ،ْٔٓ - ّْٖسي ن حـز األندلأبو دمحم علي ب(ٔ)

كمػػتكلم، أديػػب، كشػػاعر، كنسػػابة ، كعػػاَف برجػػاؿ  .بعػػد زكالػػو يف الشػػرؽ ا١تػػذىب بػػل ٤تيػػي أتليفػػان عػػد الطػػربم، كاإلسػػبلـ تصػػنيفان ك
 (ُٕٖ/ُٖ، ص: سًن أعالم النبالء، َِ، ص: احلمامةطوق  -ابن حزممن االكائل الذين قالوا بكركية األرض. )، ك اٟتديث

 ُّٓ/ْ ص: د.ط، األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر،، الفصل يف ادللل واألىواء والنحل، ابن حـز (ٕ)
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كابلٌرجوًع إُف كبلـ األئمة ا١تذكور سلفنا يٌتض  أٌف ا١تغاىرات ىي أقل الواجب يف ردع اإلماـ الفاسق 
 الغاَف كنصحو كٖتذيره يف االستمرار ببغيو كعلمو.

لذم دييل إليو الباحث كجوب خلع اإلماـ إذا ما عهر علمو ككثر بغيو، كقد جاء يف كا
التمهيد "كيوجب خلع اإلماـ أمور منها: ... كعلمو بغصب األمواؿ كضرب األبشار، كتناكؿ النفوس 

 ، كذكر الغزاِف يف اإلحياء: "إف السلطاف الغاَف عليو أف(ُ)احملرمة كتضييع اٟتقوؽ، كتعطيل اٟتدكد"
 (ِ)"يكف عن كاليتو، كىو إما معزكؿ أك كاجب العزؿ ... كىو على التحقيق لي  بسلطاف

 خالصة حكم ادلظاىرة  

 بوجوو عاـ، أف ينغر إُف عٌدة أمور ىي:  ا١تغاىرات اٟتكم على مشركعيةال بٌد قبل 

 أو اًل: الغاية من اخلروج يف ادلظاىرات

بة إبطبلؽ سراح ا١تعتقلُت ككقف القتل؟ أـ للميطالبة ىل لعزؿ اإلماـ؟ أـ نصرة للمغلومُت كا١تطال
بزايدة األجور كٖتسُت ا١تعيشة؟ أـ إٌاا لنصرة حزب سياسي على حزب آخر؟ أـ للميطالبة أبمور ٤تٌرمة 

 كإعبلف أمور ٤تٌرمة ْتٌجة حريٌة الرٌأم؟

غاية يف كسائل االحتجاج ا١تعاصرة ىي: ٣تٌرد كسائل لغاايت كليست  من اكغَتىفا١تغاىرة 
ذاهتا، فبل بٌد من الٌنغر إُف غاية ا١تغاىرة، كْتسب تلك الغاية يكوف اٟتكم، بُت الوجوب كاٟترمة، 

 كاالستحباب، كالكراىة، كاإلابحة.

  اثنًيا: حال اإلمام ادلراد عزلو

 فكما تقدـ فاٟتاؿ خيتلف بُت اإلماـ العادؿ كاإلماـ الكافر كاإلماـ الفاسق.

 فاسد اثلثًا: ادلصاحل وادل

يٌف ال بٌد من كضع ىذا ا٠تركج الٌسلمي يف ميزاف ا١تصلحة كا١تفسدة، فمف كانت مفسدة ىذا اٟتاكم 
قليلة، كخطر ا١تغاىرات كبَت كفيها إراقة للٌدماء كإىدار لؤلنف ، فيجب ألىل اٟتٌل كالعقد التعٌقل 

                                                           

 .ْٖٕ/ُص: ، ُط/ ما يوجب خلع اإلماـ كسقوط فرض طاعتو ابب ذكر ،دتهيد األوائل يف تلخيص الدالئل لباقبل ،ا (ُ)

.ُٕٗص: د.ط، ، : إحياء علوم الدينالغزاِف (ِ)

http://shamela.ws/browse.php/book-6389/page-456


33

 

عار، أك إطبلؽ بعض كعدـ زٌج شباب األٌمة يف ا١تهالك. مثاؿ لذلك مغاىرة تيطالب ٓتفض األس
ْتيث ضيع فيو  كىتك األعراض، أٌما لو كاف الغٌلم كثَتان دماء الا١تغلومُت، يٌف يؤٌدم ذلك إُف إراقة 

؛ فهنا ال بٌد من ردع  اٟتاكم الدين كقتل األنف  كانتهك األعراض كحاؿ كثَت من ببلد ا١تسلمُت اليـو
 استطاع فمذا كَف يبق مصلحة توجب تركو،ىذا اٟتاكم الغٌاَف، كقد انتهك ضركرات الٌدين ا٠تم  

 خلعو كلو ابلقوة فعليهم فعل ذلك، كما مٌر معنا من أقواؿ الٌسلف. ا١تسلموف

إمٌنا كاف نصب اإلماـ فريضة شرعٌية ال بٌد منها فذلك إلقامة األحكاـ الٌشرعٌية كخاٌصة 
جملتمع اإلسبلمي، أٌما ىؤالء فبل اٟتدكد الٌشرعية كإعبلف اٟتركب، كقياـ الٌدعوة اإلسبلمٌية، كإصبلح ا

شٌنوىا إاٌل على ا١تسلمُت ا١توحدين، كمنعوا الٌدعوة اإلسبلمٌية  حركبأقاموا، كال  األحكاـ الٌشرعٌية
 كقيدكىا ١تصلحة اٟتاكم، كأفسدكا اجملتمع اإلسبلمي بشىٌت الٌرذائل كا١تفاسد.

جيب تغيَته ْتسب االستطاعة، فخركج اٟتاكم عن الٌشرعٌية اإلسبلمٌية كعيلم الٌناس منكر 
كابلٌنغر إُف ا١تصاٌف كا١تفاسد، كذلك ابلتدرج بداية ابلطرائق الٌسلمٌية كإنكار ا١تنكر كتوجيو الٌنص  
٢تم، فمٍف َف يستجيبوا فعلى ا١تسلم مقاطعة الطٌغاة اٞتائرين الغٌا١تُت للميسلمُت حىٌت يشعركا بعغيم 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )معهم، يقوؿ تعاُف: ذنبهم، كإٌف ا١تسلمُت ليسوا على كفاؽ 

( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
فالركوف إُف الٌشي ىو الٌسكوف إليو ابألن  "، (ُ)

 .(ِ)"كاحملبة، فاقتضى ذلك الٌنهي عن ٣تالسة الغٌا١تُت كمؤنستهم كاإلنصات إليهم

 

 

 

 

 

                                                           

 . ُُّسورة ىود، اآلية:  (ُ)
  ّٕٗ/ْ ص:، ّط، ُُّاآلية  ،، سورة ىودأحكام القرآن ،اٞتصاص (2)
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 عن العمل( –)عن الط عام  : اإلضراتاتادلطلب الث الث

 صطالًحاتعريف اإلضراتات لغة وا

"ضرب" الضاد كالراء كالباء أصل كاحد، يٌف يستعار كحيمل عليو، كأضرب فبلف عن اإلضراتات لغة: 
، كىو من الكفٌ   .(ُ)«األمر، إذا كفَّ

بدكف  ككل هبا العامًل عن أداء مهامو اليت متناعأ كأىو توقفه " اإلضراتات يف االصطالح ادلعاصر:
 .(ِ)"اٟتصوؿ على أحد حقوقو ابلعدؿ غرضالعمل ل سابق إذف من موكلو أك رب

 أو اًل: اإلضراب عن الطعام   

 حكم اإلضراب عن الط عام

ال خبلؼ بُت العلماء على أٌف استخداـ اإلضراب ألىداؼ غَت مشركعة ال جيوز، كا١تطالبة بدكلة 
يف الٌشريعة  علمانٌية، أك حريٌة ا١ترأة أك غَتىا من ا١تطالبات احملٌرمة، ككوف ىذه ا١تطالبات ٤تٌرمة

فبل جيوز لوِف األمر اإلذعاف ٢تذه ا١تطالب كالٌتنازؿ عن ىذه الٌثوابت مهما رافقها من ضغط اإلسبلمٌية 
 إعبلمي. 

اختلف العلماء حوؿ حكم اإلضراب عن الطٌعاـ للميطالبات ا١تشركعة كالواجبة، كمقاكمة 
ارسو ىؤالء من كسائل تعذيب  االحتبلؿ اإلسرائيلي أك اإلضراب يف سجوف اٟتٌكاـ الطٌغاة ١تا ديي

كحرماف من اٟتقوؽ كغَتىا، بُت ٤تـر لو كعٌدهي كسيلة لبلنتحار، كمؤيٌد لو كوسيلة من كسائل الٌضغط 
 على اٟتكومات كالطٌغاة، كبُت مفصل كاآليت: 

 

 

 

                                                           

 .ّٕٗ/ّ ص:د.ط، ، (ضرب)مادة: ، معجم مقاييس اللغةأٛتد بن فارس ايب اٟتسُت،  (ُ)
 .ٔٓ :ص د.ط، ،حقوق األفراد يف دار اإلسالم، عبد الكرمي زيداف (ِ)
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 لإلضراب  األو ل احملرم قولال

أصحاب اـ كا١تنتحر كقاتل نفسو، كمن ىؤالء قالوا ابلٌتحرمي ا١تطلق لئلضراب كعٌدكا ا١تضرب عن الطٌع
  .، كغَتىم(ِ)، كالشيخ األلبا (ُ)كزارة الٌشؤكف اإلسبلمٌية يف دكلة اإلمارات العربٌية ا١تتحدة ىذا القوؿ

 استدٌؿ أصحاب ىذا الفريق على ذلك:

(   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)بقولو تعاُف:  .ُ
، ففي اآلية ٖتذير من قتل الٌنف ، ك١تا  (ّ)

 ضراب عن الطٌعاـ ييؤٌدم إُف ا١توت كقتل الٌنف ؛ كاف ذلك ٤ترمنا.كاف اإل
ينا، فىحىزَّ هًبىا ) كقولو صٌلى هللا عليو كسٌلم: .ِ كىافى ًفيمىٍن كىافى قػىبػٍلىكيٍم رىجيله، ًبًو جيرٍحه، فىجىزًعى، فىأىخىذى ًسكًٌ

، قاؿى اَّللَّي تىعاُفى  ـي، حىىتَّ ماتى هي، فىمىا رىقىأى الدَّ قاؿ  .(ْ)(حىرٍَّمتي عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى    عىٍبًدم بًنػىٍفًسًو،ابدىرى : يىدى
كىلىٍي ى لىوي أىٍف يػىٍقتيلى نػىٍفسىوي، " األسَت:اٟتنفي رٛتو هللا يف معرض كبلمو عن  (ٓ)رخسيل  األئمة السٌ 

 .انتهى (ٔ)"كىال أىٍف ييًعُتى عىلىى قػىٍتًل نػىٍفًسوً 
مىٍن اٍمتػىنىعى ًمٍن اٍلميبىاًح حىٌت مىاتى كىافى قىاًتبل ": -رٛتو هللا- اٟتنفي (ٕ)اصازم اٞتصٌ قاؿ أبو بكر الرٌ ك 

يًع أىٍىًل اٍلًعٍلًم... لىٍو اٍمتػىنىعى ًمٍن أىٍكًل اٍلميبىاًح ًمٍن الطَّعىاـً مىعىوي حىٌت  مىاتى كىافى  نػىٍفسىوي ميٍتًلفنا ٢تىىا ًعٍندى ٚتًى
  .انتهى (1)"عىاًصينا َّللًًَّ تػىعىاُفى 

                                                           

 ىػ. ُِْٓ، شعباف ّٔٓ، عدد:رللة منار اإلسالم ،كزارة العدؿ اإلمارات (ُ)
 .ْٓٔ، شريط رقم: سلسلة اذلدى والنوراأللبا ، دمحم  صر الدين،  (ِ)

 .ِٗ: ، اآليةساءسورة النٌ  (ّ)
 .ّّْٔ، رقم اٟتديث: َُٕ/ْكتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بٍت إسرائيل، ص: ،  ويف صحيح البخاريأخرجو  (ْ)
٣تتهػد، مػن أىػل سػرخ ، أخػذ الفقػو دمحم بن أٛتد بن سهل، أبو بكر، ل  األئمة: قاض، فقيو أصوِف من كبػار األحنػاؼ، (ٓ)
تهدين، كػاف عا١تػان عػامبلن  صػحان للحكػاـ، أشػهر كتبػو " عٌده ابن كماؿ ابشا من اجملوؿ عن عبد العزيز اٟتلوا  كالسعدم، ك األصك 

رح اٞتػامع الكبػَت لئلمػاـ دمحم، ا١تبسوط " يف الفقو كالتشريع، ثبلثوف جزءا، أمبله كىو سجُت ابٞتػب يف أكزجنػد )بفرغانػة( كلػو " شػ
موسوعة ىػ، )ّْٖف تويف سنة" شرح ٥تتصر الطحاكم". ككاف سبب سجنو كلمة نص  هبا ا٠تاقاف ك١تا أطلق سكن فرغانة إُف أك

 (ِّٗ/ٖ، ص: معجم ادلؤلفٌن، 8/461األعالم للزركلي، ص: 
 .ُِّٗ، رقم ُْٖٗ/ُ، ابب ما حيل للمسلم األسَت يف أيدم أىل اٟترب، ص: ًن الكبًنشرح الس  رخسي، السٌ  (ٔ)
انتهػت  ن بغػداد كمػات فيهػافاضل مػن أىػل الػرم، سػك :اٞتصاص ىػ، أٛتد بن علي الرَّازم، أبو بكرَّٕ- َّٓاٞتصاص  (ٕ)

إليػػو رةسػػة اٟتنفيػػة كخوطػػب يف أف يلػػي القضػػاء فػػامتنع كألػػف كتػػاب )أحكػػاـ القػػرآف( ككتػػااب يف )أصػػوؿ الفقػػو( مصػػور يف معهػػد 
 (ُِ، ج سًن أعالم النبالء، 7/717موسوعة األعالم للزركلي، ص: ا١تخطوطات ابلقاىرة، )
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 األدلة الٌسابقة كغَتىا ٦تا يتعٌلق ْترمة االنتحار كقتل الٌنف  ىو عدـ جواز قتل الٌشاىد يف
 لقاتل نفسو أك من ييعُت إنسا ن على قتل نفسو.  -سبحانو كتعاُف-الٌنف ، كالوعيد الٌشديد من هللا 

 الث اين القائل جبواز اإلضراب مطلًقا قولال

يخ الشٌ ضراب عن الطٌعاـ كاالنغماس ابلعدك، ك٦تن قاؿ بو ىؤالء قالوا ابٞتواز ا١تطلق كعٌد بعضهم اإل
، كتبنتو حركات ا١تقاكمة يف فلسطُت كحركة ٛتاس، كدعمتو (ِ)ميمي قاض قضاة فلسطُتتيسَت التٌ 

يف  ََِْأكتوبر  ٕىػ، ا١توافق  ُِْٓشعباف  ِّٚتاعة اإلخواف ا١تسلموف يف ليبيا بتاريخ ا٠تمي  
 اإلخواف عن الطٌعاـ يف سجوف ليبيا.  بياف رٝتي بشأف إضراب معتقلي 

 -صٌلى هللا عليو كسٌلم-حابة بُت يدم رسوؿ هللا بفعل ٚتاعة من الصٌ  ستدٌؿ ىذا الفريق:ا
فاف ٛتل فقاتل يـو أحد كمدحهم على ذلك. قيل أليب ىريرة: أَف تر أف سعد بن ىشاـ ١تا التقى الصٌ 

و أتكؿ آية من كتاب هللا كىو قولو تعاُف: لكنٌ ك  كبٌل؛حىٌت قتل، كألقى بيده إُف التهلكة؟ فقاؿ:  
(ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

و ال و ال ينكي فيهم فمنٌ ا إذا كاف يعلم أنٌ أمٌ ". (ّ) 
كلكنو يقتل فقط. كقد  الٌدين،ألنو ال حيصل ْتملتو شيء ٦تا يرجع إُف إعزاز  ؛لو أف حيمل عليهم حيلٌ 

ا من فساؽ ا١تسلمُت عن ىذا ٓتبلؼ ما إذا أراد أف ينهى قومن  .{كىالى تػىٍقتػيليوا أىنفيسىكيمٍ }قاؿ هللا تعاُف: 
 ،كىو العزدية ذلك،و ال أبس لو ابإلقداـ على فمنٌ  يقتلونو،م كأاٌ  بنهيو،م ال ديتنعوف منكر كىو يعلم أاٌ 

من أف يكوف  فبل بدٌ  بو،القـو ىناؾ يعتقدكف ما أيمرىم  ألفٌ  ؛كوتص ابلسٌ كإف كاف جيوز لو أف يًتخٌ 
رط أف تكوف ٛتلتو ْتيث تنكي فالشٌ  إليو،ار غَت ا١تعتقدين ١تا يدعوىم ا الكفٌ ا يف ابطنهم. أمٌ رن مؤثػٌ فعلو 

 (ْ)."فبل يسعو اإلقداـ عليو ا١تقصود،ا فيما ىو ا فمذا كاف ال ينكي ال يكوف مفيدن فيهم عاىرن 

                                                                                                                                                                                     

 .ُٓٓ/ُص:  ،ّط ،أحكام القرآناٞتصاص،  (ُ)
(، يف قسػػم اإلطعػاـ القسػػرم لؤلسػرل جرديػة قتػل متعمػدبعنػواف )صـوت األمـة مقػاؿ الػدكتور تيسػَت التميمػي ا١تنشػور يف موقػػع  (ِ)

  http://cutt.us/dYdpeـ، َُِٓ/َٖ/ُٕالبحوث كالدراسات بتاريخ 
 . َِٕ: سورة البقرة، اآلية (ّ)

 ُّٔ/ُ ابب من حيل لو ا٠تم  كالصدقة، ص:، ًن الكبًنشرح الس  السرخسي،  (ْ)

http://cutt.us/dYdpe
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مالو كنفسو كأىلو كدينو  ا١تقتوؿ دكف أفٌ ك  فيما عٌده آخركف من أنواع الٌدفاع عن الٌنف  كدرء الٌصائل،
 ائل عليو فمف َف يندفع إاٌل من طلب منو الفجور كاف عليو أف يدفع الصٌ ": (ُ)، قاؿ ابن تيميةشهيد

 (ِ)."الفقهاءفاؽ ابلقتل كاف لو ذلك ابتٌ 

فسرد  ،امن   أايٌ بً كحي " ،(4)فتنة ابن القشَتم عنيف سَت أعبلـ الٌنببلء:  (ّ)حكى الٌذى 
، كما أكل الالصٌ  اس من النٌ  كمرض فلما ثقل كضجٌ  ، كدخلت فرأيتو يقرأ يف ا١تصحف،احد شيئن ـو

ككانت جنازتو مشهودة، كدفن إُف جانب قرب اإلماـ  فمات ىناؾ، حبسو، أخرج إُف اٟترمي،
 .(ٓ)"أٛتد

 
                                                           

حراف كخطيبها ككاعغها، فخر الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب  ىو الشيخ اإلماـ، العبلمة ا١تفيت ا١تفسر، ا٠تطيب البارع، عاَف(ُ)
مسلم ٣تتهد شديد التأثر أبصوؿ  عاَفتيمية اٟترا  اٟتنبلي ، فقيو ك  هللا بن القاسم ا٠تضر بن دمحم بن ا٠تضر بن علي بن عبد

اٟتديث= لو ابعتماد نص الكتاب ك مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل، صاحب الديواف ا٠تطب كالتفسَت الكبَت، ٘تيزت أعما
، 76/751سًن أعالم النبالء، ص: عدىا من أعغم كاجبات الدين.)ياس، كربط قيم الدين ابإلمارة ك الق=كترجيحو على العقل ك 

 (ّٓ/ ِ، ص: دعوة يف اإلسالمالرجال الفكر و 
  .ِّٓ/ٓ، كتاب اٞتناايت، ص: ُ، طالفتاوى الكربىابن تيمية،  (ِ)

ـ( إماـ ُّْٖق / ْٖٕ –ـ ُِْٕق/ّٕٔالذى ، )اإلماـ اٟتافظ ا١تؤرخ أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قادياز (ّ)
رقُت، مولده ككفاتو يف دمشق، رحل إُف القاىرة كطاؼ كثَتا حافظ، مؤرخ، عبلمة ٤تقق. تركماٌ  األصل، من أىل ميافا٤تدث ك 

موسوعة األعالم ىػ تصانيفو كبَتة كثَتة تقارب ا١تئة أك مائيت كتاب بعضها ٣تلدات ضخمة. ) ُْٕمن البلداف، ككف بصره سنة 
 (ّٕٕ/ِِ، ص: سًن أعالم النبالء، 8/462للزركلي، ص: 

 ىػػػوازف القشػػػَتم النيسػػػابورم، عبػػػد الػػػرحيم ابػػػن اإلمػػػاـ أيب القاسػػػم عبػػػد الكػػػرمي بػػػن الشػػػيخ اإلمػػػاـ، ا١تفسػػػر العبلمػػػة أبػػػو نصػػػر(ْ)
اٟتػػػرمُت،  ـ( النحػػوم ا١تػػػتكلم، الفقيػػػو الشػػػافعي، كىػػػو الولػػػد الرابػػػع مػػػن أكالد الشػػػيخ، الـز إمػػػاـَُُِقُْٓـ/ َُْٕق/ّْٗ)

 كحصل طريقة ا١تذىب كا٠تبلؼ، كساد، كعغم قدره، كاشتهر ذكره.
كالغض من اٟتنابلة، فقامت الفتنة على ساؽ، كاشتد ا٠تطب،  لؤلشاعرة ببغداد، كابلغ يف التعصب حج، فوعظ فتنة ابن القشَتم:

بغػداد، كعهػر مبػادر الػببلء، يف حػج  نيػا،  عػن سػاؽ اٞتػد، كبلػغ األمػر إُف السػيف، كاختبطػت أبو سعد أٛتػد بػن دمحم كلر لذلك
إُف اٟتضػرة إطفػاء للنػائرة، فلمػا كفػد  أاب نصر بن القشػَتم  نغاـ ا١تلك ليطلبكجل ، كالفتنة تغلي مراجلها، ككتب كالة األمر إُف

نيسػابور، فرجػع، كلػـز الطريػق ا١تسػتقيم، يف نػدب إُف الػوعظ كالتػدري ، فأجػاب، يف  عليو، أكرمو كعغمو، كأشار عليو ابلرجوع إُف
، 71/363سًن أعالم النبالء، ص: شهر، كمات. ) فًت أمره، كضعف بدنو، كأصابو فاًف، فاعتقل لسانو إال عن الذكر ٨توا من

 (َٕٗ، ص: مرجع العلوم اإلسالمية

 .ْٕٓ/ُٖص:  ،ّط ،سًن أعالم الن بالءى ، الذٌ  اإلماـ (ٓ)
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 الفريق الث الث ادلفصل يف ادلسألة 

م إُف غرض مباح؛ فبل أبس كىو يؤدٌ  كال جيوز إذا كاف ييؤٌدم إُف ا١توت أك الٌضرر، أٌما إف َف يؤٌد لذل
 .بو

ىذا ىو قوؿ ٚتهور العلماء ا١تعاصرين، كىو قوؿ الدٌكتور يوسف القرضاكم رئي  االٌٖتاد 
و جوء إُف ىذا اإلضراب، ما داـ يرل أنٌ ال أبس لؤلسَت ابللٌ "العا١تي لعلماء ا١تسلمُت حيث قاؿ: 

ما يغيظ  و األسلوب اٌلذم يغيظ االحتبلؿ كأىلو، ككلٌ نٌ ا لدل اآلسرين، كأالوسيلة الفعالة كاألكثر أتثَتن 
ل كيصرب إُف بشرط أال ينتهي إُف ا٢تبلؾ كا١توت، فا١تسلم ىنا يتحمٌ  ،.....،اار فهو ٦تدكح شرعن الكفٌ 

رب كاالحتماؿ، حىٌت إذا أشرؼ على ا٢تبلؾ ابلفعل، قىًبل أف أيكل، كأف ينجي آخر ما ديكنو من الصٌ 
كبو قاؿ الشيخ دمحم صاٌف ا١تنجد ا١تشرؼ العاـ على  ،(ُ)"ا لونفسو ليست ملكٌ نفسو من ا١توت. فمف 

 .كغَتىم ،(ّ)، كالشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا(ِ)موقع اإلسبلـ سؤاؿ كجواب

 الرت جيح

يرج  الباحث قوؿ ٚتهور العلماء ا١تعاصرين كىو عدـ جواز اإلضراب عن الطٌعاـ إذا كاف يغلب 
كذلك لقوة أدلة القوؿ األكؿ كالثالث ْترمة الضرر ابلنف  كاألمر  م إُف ا٢تبلؾ،على الٌغن أنو قد ييؤدٌ 

فمصلحة حفظ الٌنف  ىي أٌكؿ الٌضركرات  ابلصرب كاالحتماؿ للمؤمن ١تا يصيبو من علم كضرر
تدؿ على حرمة  القوؿ األكؿ أدلة كأما القوؿ ابلتحرمي ا١تطلق فمف  ا٠تم  اٌليت حفغها اإلسبلـ،

ا بو كلي  حرمة نف  اإلضراب عن الطعاـ فهي تدؿ على     أك اإلضرار هباإىبلؾ النف ضررنا معتدن
أٌما استخدامها كوسيلة  الذم يؤدم للضرر كا٢تبلؾ كلي  فعل اإلضراب نفسو،حرمة اإلضراب 

 للٌضغط مع عدـ تعريض الٌنف  للهبلؾ، فمنٌو يشرع ذلك، كهللا أعلم.

 
                                                           

انغػػػػػػػػػػػػػػػر: ، ُُّٕٖٗىػػػػػػػػػػػػػػػػ، رقػػػػػػػػػػػػػػػم الفتػػػػػػػػػػػػػػػول: ُّّْ/َٕ/َّ، األربعػػػػػػػػػػػػػػػاء إســـــــــــــــالم ويـــــــــــــــبموقػػػػػػػػػػػػػػػع مركػػػػػػػػػػػػػػػز الفتػػػػػػػػػػػػػػػول  (ُ)
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=181937

، ىػ، ٖتت عنواف )حكم إضراب السجُت عن الطعاـ(ُّْٖشعباف  ُْموقع اإلسبلـ سؤاؿ كجواب، ا٠تمي  ( ِ)
 .ُُِْْٖرقم:

(.ِٓ/٣ّٔٓتموع فتاكل كرسائل العثيمُت، ) ّ
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 اثنًيا: اإلضراب عن العمل

نقاابت أك مؤٌسسات أك ٣تموعة من الٌتجار، للٌضغط على اٟتكومة لتحقيق مطالب  -عادةن –تفعلوي 
ميعٌينة، كقد تستمر حىٌت تنفيذ ا١تطالب، أك ٖتٌدد أبايـ معدكدة، كقد يستثٌت من اإلضراب بعض ا١تهن  

ار الٌشاـ كاألطباء ٟتساسٌية ىذه ا١تهن، كحصلت عدة إضراابت يف أثناء الرٌبيع العريب، فقد أضرب ٕتٌ 
ٔتدف دمشق كحلب ٔتا ٝتي إبضراب الكرامة لعدد من األاٌيـ للٌضغط على الٌنغاـ اجملـر إليقاؼ القتل 
كإطبلؽ الٌسجناء، كىٌددكا الٌنغاـ بعصياف مد  شامل يف حاؿ َف يستجب ١تطالبهم، كتكٌرر ذلك 

 داف العربية.لبعدد من الب

ئل االحتجاج الٌسلمي كما اختلفوا بغَتىا، بُت من كسا الوسيلة يف ىذهالعلماء لقد اختلف 
 ٤تـر ٢تا كبُت ٣تيز على النحو اآليت:  

 إلضراب العمال األو ل احملر م القول

اإلضراب إخبلؿ يف عقد العمل بُت العامل من جهة كصاحب العمل  إفٌ يقوؿ أصحاب ىذا الفريق 
االلتزاـ كالوفاء ابلعهود كا١تواثيق اٌليت يف كتابو الكرمي إُف  -عز كجل-من جهة أخرل، كلقد دعى هللا 

العامل ٚتيع األعماؿ ا١توكلة إليو على  يؤٌدمأف  من يقطعها اإلنساف على نفسو ٕتاه الغَت، كال بدٌ 
(   ژ ژ ڑ ڑ ک ک)لقولو تعاُف:  االوجو اٌلذم يرضي هللا تعاُف مصداقن 

، فمضراب (ُ) 
ؿ ابلعقد بُت اٟتكومة كا١توعفُت، كما أف إضراب الٌتجار العٌماؿ كموعفي الٌدكائر اٟتكومٌية يعترب إخبل

ف؛ كىذا ما غب كمغاىر العنبعض ا١تفاسد كأعماؿ الشٌ  ويصاحبكأصحاب احملاالت التجارية قد 
 يرفضو الٌشارع، كاستدلوا على عدـ جوازه ٔتا استدلوا بو بعدـ جواز ا١تغاىرات كاالعتصامات.

 لعمال جبواز إضراب ا الث اين القائل القول

ىذا الفريق عٌد اإلضراب جائزنا ككاجبنا على ا١تسلمُت؛ ألنٌو من نصرة ا١تغلومُت، كردع الغاَف كالٌضغط 
 عليو، كاإلضراب أحد ىذه الوسائل إليقاؼ الغٌلم كقتل األنف  كسجن األحرار كإذالؿ الٌناس.

                                                           

 . ُ: اآليةسورة ا١تائدة،  (ُ)
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وب نصرة لقد استدؿ أصحاب ىذا الفريق ابألدلة الٌسابقة على كجوب ا١تغاىرات، بوج
اٍلميٍسًلمي لًٍلميٍسًلًم  ) :-كسٌلمصٌلى اَّللَّي عىلىٍيًو كىآلًًو -قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ا١تغلومُت كقوؿ اٟتٌق كردع الغاَف،

يىاًف يىشيد  بػىٍعضيوي بػىٍعضنا اٍلبػينػٍ  . (ُ)(كى

 الرت جيح

 من كسائل االحتجاج كغَتىا  الغاَف اإلضراب كمقاطعة العمل مع الٌنغاـ أفالرٌاج  لدل الباحث ىو: 
لرفع الغٌلم عن الٌناس، فأصحاب الفريق األٌكؿ القائل بعدـ جواز اإلضراب قد أجازكا اإلضراب  ةجائز 

يف حاؿ توٌقف صاحب العمل عن دفع ركاتب العماؿ ألنٌو أخٌل ابلعقد معهم، فكيف ْتاكم عاَف 
مة أٚتع، كإف َف يكن ضرره على خيٌل ابلعقد مع الرعٌية كيستبي  دماءىم كأعراضهم؟ ضرره على األ

 نف  الٌشخص ا١تضرب فالواجب عليو مناصرة أٌمتو كإخوانو ا١تسلمُت كدفع الغٌلم عنهم ٔتا أمكن.

حيتاجي اإلضراب إُف صرب كتغليب مصلحة ا١تسلمُت العاٌمة على ا١تصلحة الٌشخصٌية كا١تاديٌة، ك 
ب  لًنػىٍفًسوً الى يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم، ): قاؿ صٌلى هللا عليو كسٌلم بَّ أًلىًخيًو مىا حيًي قاؿ صٌلى هللا  ،(ِ)(حىٌت حيًي

ال ٖتاسدكا، كال تناجشوا، كال تباغضوا، كال تدابركا، كال يبع بعضكم على بيع بعض، ): عليو كسٌلم
ا١تسلم أخو ا١تسلم، ال يغلمو كال خيذلو، كال حيقره التقول ىاىنا )كيشَت إُف  ،ككونوا عباد هللا إخوا 

ا١تسلم على ا١تسلم حراـ، دمو،  كلٌ  ر أف حيقر أخاه ا١تسلم،ات( ْتسب امرئ من الشٌ ره ثبلث مرٌ صد
، دخل يف ا، أك  ك٢تم قرطاسن امن برل ٢تم قلمن ": -رٛتو هللا- (ْ)ورم، كقاؿ الثٌ (ّ)(كمالو، كعرضو

 .كوف إُف اٌلذين علمواأم يف الٌر  "ىذا

                                                           

 .ُْٖرقم  ،َُّ/ُتشبيك األصابع يف ا١تسجد ، ص:كتاب الصبلة، ابب ،  يف صحيحو البخاريأخرجو  (ُ)
 . ْٓ، رقم ٕٔ/ُ:ص ،خصاؿ االدياف أف حيب ألخيو، كتاب اإلدياف، ابب يف صحيحو مسلمأخرجو  (ِ)
، رقم اٟتديث ُٖٔٗ/ْ ، ص:ٖترمي علم ا١تسلم كخذلو ... الرب كالصلة كاآلداب، ابب كتاب،  مسلم يف صحيحوأخرجو  (ّ)

ِْٓٔ . 
 ق، ٕٗ، كلد سنة سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم، من بٍت ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد هللارم ىو سفياف الثو (ْ)

أبو عبد هللا  ، إماـ اٟتفاظ، سيد العلماء العاملُت يف زمانو،كاف سيد أىل زمانو يف علـو الدين كالتقولث  أمَت ا١تؤمنُت يف اٟتدي
عمر يف نو: " سفياف يف زمانو كأيب بكر ك قد قيل ع١تذاىب اإلسبلمية ا١تندثرة، ك ن االثورم الكويف اجملتهد، صاحب كاحد م
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 يان ادلدين(: ادلقاطعة الش عبي ة )العصادلطلب الرابع

 )العصيان ادلدين( لغة واصطالًحا ةعبي  ادلقاطعة الش  تعريف 

تدكر كلمة ا١تقاطعة أك الٌتقاطع يف معاجم الٌلغة حوؿ: اإلابنة كا٢تجراف كعدـ  ادلقاطعة لغة:
 (ُ)الٌتواصل.

ال خيرج الٌتعريف االصطبلحي للمقاطعة عن ا١تعٌت الٌلغوم حيث تعٍت اإلابنة بُت ا١تقاطعُت 
ٞتهة اٌليت جيرم الٌضغط عليها لتحقيق مطالب معٌينة، كعدـ الٌتعاكف معهم على كجوو ٚتاعي يف أٌم كا

 ٣تاؿ من اجملاالت، بغية ٖتقيق مطالب ميعٌينة.

 : : امتنع عن الٌتعاكف معهم، كا١تقياطىعىةي: "جاء يف ا١تعجم الوسيط قاطع فبل ن ىجره، قاطع القـو
 (ِ)."تصادايًّ أك اجتماعيًّا كىفق نغاـ ٚتاعي مرسـواالمتناع عن معاملة اآلخرين اق

 ادلقاطعة يف العصر احلديث

استيعملت ا١تقاطعات االقتصاديٌة يف العصر اٟتديث على ٨توو كاسع، فاستعملت كوسيلة من كسائل 
ء فطالب ا٠تطباء كالعلما -صٌلى هللا عليو كسٌلم-جهاد الٌدكؿ الكافرة اٌلذين تعرضوا ابلطٌعن لرسولنا 

ٔتقاطعة ا١تنتجات الدمناركٌية، كشارؾ الٌشباب يف توزيع قوائم ا١تنتجات ا١تقاطعة بينهم، ككاف لتٌجار 
ا١تسلمُت كلمتهم، فشوىدت عبارات معٌلقة على احملاؿ التجاريٌة ٖتتوم على عبارة )ال نبيع ا١تنتوجات 

 الٌدمناركية( ككاف ٢تذه ا١تقاطعة نتائج طيٌبة.

د ا١تسلمُت الٌتعبَت عن الغضب لدماء ا١تسلمُت اٌليت تيراؽ يف الٌدكؿ للت ا١تقاطعة يف ببل
، كقد أتت ٛتلة ا١تقاطعة ىذه يد األمريكاف كيف فلسطُت على يد اليهود الغاصبُت اإلسبلمٌية على

ـ، فقد قاطع الفلسطينيوف يف الٌضفة الغربية َُِْٙتارىا كخاٌصة بعد اٟترب الٌصهيونٌية على غزٌة عاـ 
كقد أعلنت شركة صودا سًتمي الٌصهيونٌية أٌاا بصدد إغبلؽ مصانعها يف "ؿ كالٌشركات الٌصهيونٌية، احملا

                                                                                                                                                                                     

كلد سنة سبع كتسعُت اتفاقا، كطلب العلم كىو حدث ابعتناء كالده، تويف سنة  " زمااما"، مصنف كتاب " اٞتامع=
 (َُٓ، ص: اإلمام سفيان الثوري، 1/641سًن أعالم النبالء، ص: ق.)ُُٔ

  .ِٕٔ/ٖ ص: ،ّط ،(قطع، مادة: )سان العربلابن منغور،  (ُ)
 . ْٕٓ/ِص: ،ْط ،(طعدار الدعوة، ابب القاؼ، مادة: )ق ،ادلعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية،  (ِ)
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اار سهم وف ١تقاطعة منتجات الٌشركة، كقد إالٌضفة الغربٌية احملتٌلة إثر اٟتملة اٌليت شٌنها نشطاء فلسطيني
 (ُ)."دكالر بسبب تراجع مبيعاهتا ُِدكالر إُف  ٓٓالٌشركة من 

دمت أخَتنا ا١تقاطعة الٌشعبٌية يف الٌثورات فيما ٝتي ابلربيع العريب، اٌليت خرجت يف عدد استخ
من الٌدكؿ العربية، كقد كاف أحد كسائل الٌضغط على اٟتكومات الغا١تة للتوٌقف عن إراقة دماء 

عمُت ا١تدنيُت كإيقاؼ الٌتعذيب كإطبلؽ سراح ا١تعتقلُت، كما أطلقت ٛتبلت مقاطعة الٌتجار الٌدا
، فقاطع (ِ)للحٌكاـ الغٌا١تُت كما يف ٛتلة مقاطعة الٌتجار الٌداعمُت للٌنغاـ الٌسورم يف الٌثورة الٌسوريٌة

الٌداعمُت للٌنغاـ كعٌدكىم يد الٌنغاـ االقتصادية اٌليت تيساعد على قتلهم، كقد  شباب الثورة الٌتجار
)فقط يف سوراي، ندفع ٙتن الطٌلقة اٌليت  رفعت الئحة كبَتة يف مدينة الزٌبدا  يف ريف دمشق تقوؿ:

 منوت هبا(.

 يف الش ريعة  ةمشروعي ة ادلقاطع 

 الٌشعبية إُف إٌتاىُت: اختلف الفقهاء يف قضية ا١تقاطعة

 عدد مناالٌٕتاه االٌٕتاه األٌكؿ: يرل اٞتواز كقد يبلغ الوجوب عند الٌلزـك كذىب إُف ىذا 
 الفقهاء ا١تعاصرين. 

 مكة الثا  كالذم كقع عليو عشرات العلماء ا١تعاصرين منهم العبلمة حيث جاء يف بياف
 العبلمة الدكتور عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيك الشيخ العبلمة عبد هللا بن عبد الرٛتن اٞتربين 

الدعوة لعمـو األمة حكومات كشعوابن إُف تفعيل سبلح ا١تقاطعة االقتصادية على  ان: سابع"كغَتىم.. 
لتدابَت الكفيلة بنشر ستوايت ضد العدك اليهودم، ككل من تعاكف معو أك دعمو، كاٗتاذ كل اكافة ا١ت

قلت آنفان لبعض إخواننا سألٍت ككثَتان ما نيسأؿ عن اللحم يقوؿ الشيخ األلبا  "ك  ،(ّ)ة"ىذه الثقاف
ىذه السنُت ما  البلغارم، كأ  حقيقة أتعجب من الناس! اللحم البلغارم بيلينا بو منذ سنُت طويلة كل

                                                           

 ُّ اإلخبارية، أبو ع ، خرب بعنواف )شركة إسرائيلية تغلق مصنعها ابلضفة الغربية(، نشر بتاريخ سكاي نيوزصحيفة (ُ)
/َُ/َُِْ 
 .ُِّْرجب  ُٖ، اتريخ ُُِٖٗالعدد  الشرق األوسط جريدة (ِ)

 http://almoslim.net/node/105726ىػ، رابط البياف: َُّْ/َُ/ِْموقع ا١تسلم، اتريخ  (ّ)

http://almoslim.net/node/105726
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آف للمسلمُت أف يفهموا شو حكم ىذا اللحم البلغارم؟ أمر عجيب! فأ  أقوؿ: ال بدَّ أنكم ٝتعتم 
إذا كنتم يف شك كيف ريب من أف ىذه الذابئ  تذب  على الطريقة اإلسبلميَّة أك ال تذب  على الطريقة 

ؾ األتراؾ ا١تقيمُت منذ زمن طويل اإلسبلميَّة، فلستم يف شٌك أبام يذْتوف إخواننا ا١تسلمُت ىنا
يذْتوام ذب  النعاج، فلو كاف البلغاريوف يذْتوف ىذه الذابئ  اليت نستوردىا منهم ذْتان شرعيٌان حقيقةن 
أ  أقوؿ ال جيوز لنا أف نستورده منهم، بل جيب علينا أف نقاطعهم حىت يًتاجعوا عن سفك دماء 

 .(ُ)"إخواننا ا١تسلمُت ىناؾ

ٌٕتاه أٌف ا١تقاطعة أحد كسائل اٞتهاد اٟتديثة اٌليت تتفق مع األكضاع ا١تعاصرة اٌليت يرل ىذا اال
ٖتوؿ دكف قياـ ا١تسلمُت بواجب القتاؿ دفاعنا عن الٌضركرات ا٠تم : )الٌدين كالٌنف  كالعقل كالعرض 

 كا١تاؿ(.

ات إاٌل أبمر كِف يرل عدـ جواز ا١تقاطعة كالٌدعول إليها كٖترمي شراء ا١تنتجاالٌٕتاه الثٌا : 
 األمر. ذىب إُف ىذا االٌٕتاه الٌلجنة الٌدائمة لئلفتاء يف ا١تملكة العربٌية الٌسعوديٌة.

يرل أصحاب ىذا االٌٕتاه أٌف ا١تقاطعة من ٖترمي اٟتبلؿ كاإلضرار ابلٌنف ، كاستدلوا بقولو 
(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)تعاُف: 

تويف كدرعو مرىونة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-، كأٌف الٌرسوؿ  (ِ)
كأٌاا فكرة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-عند يهودم كأنٌو اشًتل من اليهود؛ فا١تقاطعة ٥تالفة لفعل الٌرسوؿ 
من أحدث يف أمر  ىذا ما لي  )مستحدثة كبدعة مذمومة، كاستدلوا بقولو صٌلى هللا عليو كسٌلم: 

أمور الوالايت العاٌمة اٌليت ىي من اختصاص الٌنغاـ ، كما قالوا إٌف ا١تقاطعة الٌشعبٌية من (ّ)(منو فهو رد
اٟتاكم نغرنا لتابعاهتا الٌسياسٌية كالقانونٌية اٌليت ييدرؾ خطورهتا اٟتاكم دكف عمـو الٌناس، فكانت ىذه 

(   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی) :ا١تقاطعات ٤ترمة لعمـو قولو تعاُف
(ْ). 

                                                           

(. َُٗ، شريط رقم )سلسلة اذلدى والنورااللبا ،  (ُ)

 .ُ ، اآلية:التحرميسورة  (ِ)
 .ُُٖٕ ، رقم:ُّّْ/ّكتاب األقضية، ابب نقض األحكاـ الباطلة...، ص:  ،مسلم يف صحيحوأخرجو  (ّ)
 .ٗٓ ، اآلية:النساءسورة  (ْ)
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لبضائع ا١تباحة أاي كاف مصدرىا ماَف أيمر كِف وز شراء اجي فتول اللجنة الدائمةحيث جاء يف 
   .(ُ)األمر ٔتقاطعة شيء منها ١تصلحة اإلسبلـ كا١تسلمُت ألف األصل يف البيع كالشراء اٟتل

 ادلناقشة والرت جيح...

قبل ا١تناقشة ال بٌد من أف نوٌض  أٌف أغلب أصحاب االٌٕتاه الثٌا  القائل بعدـ اٞتواز إمٌنا كاف قو٢تم 
حيرـٌ شراء ا١تنتجات من الٌدكؿ احملاربة للميسلمُت، فكاف رٌدىم إف ىذا منوط بوٌِف األمر من فيمن 

 ٖترمي الٌشراء.

 لٌة الفريق الثٌا  ٔتا أييت:دا١تقاطعة أ صحاب االٌٕتاه األٌكؿ القائلُت بوجوب قش أ

  الايت اٌليت فقالوا إٌف ا١تقاطعة الٌشعبٌية حٌق كفلو الٌشرع للٌناس كليست من كسائل الو
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )خيتٌص هبا اٟتاكم؛ ألٌف الٌتجارة منوطة ابلًٌتاضي يف عمـو قولو تعاُف: 

(   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
صٌلى -، كذلك قاسوا على امتناع الٌن  (ِ) 

عن الٌتسعَت يف الغبلء حىٌت يؤكد اٟترية االقتصادية فهي ليست من الوالايت اٌليت  -هللا عليو كسٌلم
 .(ّ)اٟتاكمهبا  خيتصٌ 

  على قوؿ الفريق الثٌا  إٌاا بدعة أبٌف فكرة ا١تقاطعة الٌشعبٌية ليست  -أيضنا–رٌدكا
يخاف عليها ما أخرجو الشٌ ، كيدٌؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم-ّتديدة، فقد كانت معركفة يف عهد الٌن  

صٌلى هللا -بو إُف الٌن   كجيءد، ١تا أسره ا١تسلموف قبل ٧ت (ْ)ٙتامة بن أ ؿ اٟتنفي عن أيب ىريرة، أفٌ 
يف أداء العمرة، فأذف لو، فلما قدـ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-كأطلق سراحو، استأذف الٌن   -عليو كسٌلم

ة ال كهللا، ال أتتينكم من اليمامة حبٌ »عاـ، فقاؿ: ة قبل فتحها، طلبت منو قريش أف يبيعهم الطٌ مكٌ 
                                                           

 (.  ُِٕٕٔىػ، رقم الفتول: )ُُِْ/ُِ/ِٓكاإلفتاء، اتريخ  اللجنة الدائمة العلميةفتول  (ُ)
 .ِٗ ، اآلية:النساء سورة (ِ)
 ، حكم األلبا : )صحي (. ُّْٓ، الرقم ِِٕ/ّكتاب اإلجارة، ابب يف التسعَت، ص: ،  أبو داود يف سننوأخرجو  (ّ)

أبو أمامة  :ككنيتو .ىو ٙتامة بن أ ؿ بن النعماف بن مسلمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤؿ بن حنيفة اٟتنفي(ْ)
ـ،ك أحد أشراؼ قبيلة بٍت حنيفة  ِٖٔ – ِّٔمو بُت عامي ، صحايب جليل، كاف ملكان نصرانيان حيكم اليمامة قبل إسبلاليماـ

، شارؾ يف غزكة مؤتة، تويف بعد يف اإلسبلـ كأكؿ مسلم يدخل مكة ملبيا االقتصاديةرائد ا١تقاطعة سيد من سادات العرب، ك 
 (ّّٕ/ُ، ص: أسد الغابة، 7/614اإلصابة، حركب الردة يف البحرين )
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ٙتامة خرج  أفٌ ". زاد البيهقي يف السنن: «-ى هللا عليو كسٌلمصلٌ -حنطة حىٌت أيذف فيها رسوؿ هللا 
ة شيئنا حىٌت جهدت قريش، ككتبوا إُف رسوؿ بعد ذلك إُف بلده اليمامة فمنع قومو أف حيملوا إُف مكٌ 

يسألونو أبرحامهم أف يكتب إُف ٙتامة خيلي إليهم ٛتل الطعاـ، ففعل  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-هللا 
عليو -ة من ٙتامة، كقد أقره الٌن  ة فرديٌ فهذه مقاطعة اقتصاديٌ  (ُ)."-هللا عليو كسٌلم صٌلى-رسوؿ هللا 

 عليها. -الصبلة كالٌسبلـ
-خرج الٌرسوؿ قد إذنا فا١تقاطعة االقتصاديٌة كسيلة من كسائل اٟترب معركفة منذ القدـ، ك         

فاٟترب االقتصاديٌة  (ِ)ًتاض قافلة قريش،يف أٌكؿ غزكة لو كىي غزكة )كداف( الع -صٌلى هللا عليو كسٌلم
 قددية كلو اختلفت الوسائل حسب الٌزماف كا١تكاف كاإلمكانٌيات. 

 درعو عند اليهودم فهذا قياس  -صٌلى هللا عليو كسٌلم-ما قياسهم على رىن الٌن  أ
جارة مع مع فارؽ فلم يكن ىذا اليهودم يومها يف حرب مكشوفة مع ا١تسلمُت، فاإلسبلـ ال دينع الت

غَت ا١تسلمُت كلكن ا١تقاطعات اٌليت حدثت يف العصر اٟتديث إمٌنا كانت لشركات تدفع ٙتن الرصاص 
عراضهم أعوب كتنتهك ل الشٌ تسهموف يف دعم أنغمة ٣ترمة عا١تة تقكلتجار يي  ،اٌليت يقتل فيها إخواننا

  موا٢تمأك 
ن أٌف ا١تقاطعات الٌشعبٌية ىي أحد سبل أخَتنا فمٌف الباحث يرج  ما قالو أغلب الفقهاء ا١تعاصرين م

، كقد أتت ٙتارىا مرٌات كمرٌات، كىي يف حٌق اإلماـ الكافر أك الغٌاَف كاجبة، القدمي اٟتديثاٞتهاد 
ككسيلة من الوسائل الٌسلمٌية اٌليت ديكن من طريقها إجبار ىذا اإلماـ على االستقالة أك التنحي من 

منكم منكران فليغَته بيده، كمن َف  من رأل): - عليو كسٌلمصٌلى هللا-دكف إراقة دماء، كقد قاؿ 
، فمف َف يرتدع اإلماـ (ّ)(يستطع فليغَته بلسانو، كمن َف يستطع فليغَته بقلبو، كذلك أضعف اإلدياف

على  ان ابلٌنصيحة، فيجب كقتها التدرٌج كمقاطعتو كٖترمي الٌتعامل معو؛ ألٌف يف الٌتعاكف معو تشجيع
(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)ُف: علمو، قاؿ تعا

(ْ). 

                                                           

 ، رقم اٟتديثَُٕ/ٓ :ا١تغازم، ابب كفد بٍت حنيفة، كحديث ٙتامة بن أ ؿ، ص ، كتابيف صحيحو البخاريأخرجو  (ُ)
ِّْٕ.   

 .ّٕ/ٓص:  ، ُط ،البداية والنهايةابن كثَت،  (ِ)
 .ْٗ، رقم ِِ/ِ ص: ،ُط ، كتاب اإلدياف، ابب كوف النهي عن ا١تنكر من األدياف،، ادلنهاجوكمالنٌ  (ّ)
 ِ: ، اآليةسورة ا١تائدة (ْ)
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ُف ا١تصلحة حتجاج ا١تعاصرة فبل بد من النغر إككما ىو اٟتاؿ يف غَتىا من كسائل اال
عداد كبَتة من أُف فقداف إما تؤدم كا١تفسدة كاختيار أخف الضررين فمذا ما كانت ا١تقاطعة ٞتهة 

ُف علم إف ذلك قد يؤدم أل١تقاطعة، رزاقهم فرٔتا تكوف ىنا ا١تصلحة عدـ اأالبشر لوعائفهم كانقطاع 
 أكرب. 

يتغَت من حاؿ إُف حاؿ، كمن زماف إُف زماف، كمرد ىذا التقدير  فمف حكم تلك ا١تقاطعة قد
 .إُف الراسخُت يف العلم من كل عصر
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 فقوالعنيفنة يف ال االحتجاجِ  وسائل  : الثناين  ادلنْبحنث  

 مطالب: ثالثةوحيتوي على 

 طلب  األول: االحتجاج  حبرِق الذاِت واالنتحارادل. 

  .ادلطلب  الثاين: االحتجاج  بقطِع الطرِق والتخريب 

   الثالث: االحتجاجات  ادلسلحة ادلطلب . 
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: االحتجاج  حبرِق الذاِت واالنتحار  ادلطلب  األو ل 

عدـ كجود الوازع انتشرت عاىرة حرؽ الذات كاالنتحار بشكل كبَت يف اجملتمعات الغربية بسبب 
ابآلخرة كاٟتساب، كتكوف عادة بسبب السخط على الوضع ا١تادم أك ضغوطات  ديافكاإل الديٍت

اٟتياة، كعهر اٞتدؿ يف العاَف العريٌب كاإلسبلمٌي ٓتصوص ىذه اٟتوادث مع انطبلؽ الشرارة األكُف 
لعربة كاف يبيع عليها  يةاحتجاجان على مصادرة السلطات البلدنفسو للربيع العريب ْترؽ شاب تونسي 

أراد تقدديها  اليت شكولالبرفض سلطات احملافغة قبوؿ أيضا كللتنديد  ،ا٠تضار كالفواكو لكسب رزقو
 .صفعتو أماـ ا١تؤل يف حق شرطية

حادثة مشاهبة لشباب عريب مسلم تقليدان للشاب التونسي َٓكتبع ىذه اٟتادثة أكثر من 
 الذم أطلق شرارة الثورة يف بلده.

 كم  الشريعِة يف االحتجاِج حبرِق الذاِت واالنتحارح  

ڃ ڃ )ك غَتىا من الطرؽ، قاؿ تعاُف: أء ابٟترؽ اعلى حرمة قتل النف  سو اتفق العلماء قدديان كحديثان 

(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
من تردل من جبل فقتل نفسو فهو يف  ر ) :ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ، (ُ)

اه يف  ر ى ٝتان فقتل نفسو فسمو يف يده يتحسٌ لدان فيها أبدان، كمن ٖتسٌ جهنم يًتدل فيها خالدان ٥ت
يف بطنو يف  ر جهنم  جأ هباتو يف يده يجهنم خالدان ٥تلدان فيها أبدان، كمن قتل نفسو ْتديدة فحديدتو 

 .(ِ)(خالدان ٥تلدان فيها أبدان 

ل بو جرح فجزع فأخذ سكينان فحز هبا كاف فيمن كاف قبلكم رج): قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص    
 .(ّ)(يده، فما رقأ الدـ حىت مات. قاؿ هللا تعاُف: ابدر  عبدم بنفسو حرمت عليو اٞتنة

كقد بٌينت ىذه األدلة ًعغم جيـر قتل النف  بسبب جزع أك قلة صرب أك ضيق حاؿ، كأٌاا من  
 ة اإلسبلـ.كبائر الذنوب، كلكن صاحبها ال خيرج من ا١تلة كيبقى ضمن دائر 

                                                           

 .ِٗ: اآليةلنساء، سورة ا (ُ)
، رقم ُّٗ/ُ بو كٔتا خياؼ منو كا٠تبيث، ص: السم كالدكاء بابب شر  ، كتاب الطب،يف صحيحو البخاريأخرجو  (ِ)

  .ٖٕٕٓاٟتديث 

.ّّْٔ، الرقم ُُٕ/ْإسرائيل، ص:  ، كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بٍتالبخاري يف صحيحوأخرجو  (ّ)
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كالغريب أف ٧تد الدعاء ابلرٛتة كا١تغفرة ٢تؤالء ا١تنتحرين من طرؼ بعض العلماء على كسائل 
اإلعبلـ ْتجة أام سبب يف قياـ الثورات يف ببلدىم كىذا أمر ٥تالف ٢تدم الن  ملسو هيلع هللا ىلص كسلف األمة 

عن حوا أبطاالن بنغر ٣تتمعاهتم، كفيو تشجيع لباقي الشباب ابإلقداـ على كضع حد ٟتياهتم ليصب
. كا١تشقاص: سهم (ِ)(عليو أييت الن  ملسو هيلع هللا ىلص برجل قتل نفسو ٔتشاقص فلم يصلًٌ ) قاؿ: (ُ)جابر بن ٝترة

 عريض لو طرؼ حاد.

  :تيميةئل شيخ اإلسبلـ ابن سي ك    

 بيدهأمسكو ك  عنوفمنعو  ليقتلوفقاـ بعض من حضر  ثعبا فرأل  ا١تشيخة:عن رجل يدعي 
 :فأجاب ال؟فهل ٕتوز الصبلة عليو أـ  ،فلدغو الثعباف فمات لوعلى معٌت الكرامة 

كإف كاف  ك٨توه، ىذاينبغي ألىل العلم كالدين أف يًتكوا الصبلة على  العا١تُت،اٟتمد هلل رب "
 الغنيمة،على الغاؿ من ك  نفسو،يصلي عليو عمـو الناس كما امتنع الن  ملسو هيلع هللا ىلص من الصبلة على قاتل 

)أم  بشما؟ فقاؿ: يبت،إف ابنك البارحة َف  جندب:كقالوا لسمرة بن  صاحبكمصلوا على  كقاؿ:
فبُت ٝترة أنو لو  عليو.أما إنو لو مات َف أصلًٌ  قاؿ: نعم، قالوا: األكل(عدـ نومو بسبب كثرة  ىل

اٟتية هذا الذم منع من قتل ف األكل،مات بشما َف يصل عليو ألنو يكوف قاتبل لنفسو بكثرة 
 .(ّ)و"ألنو قاتل نفس عليوأكُف أف يًتؾ أىل العلم كالدين الصبلة  قتلتوكأمسكها بيده حىت 

، كزجران لغَته من فيسن ألىل العلم كالفضل ترؾ الصبلة على ا١تنتحر أتسٌيان ابلن  ملسو هيلع هللا ىلص   
 ا١تسلمُت.

 

 

 

                                                           

، تويف ، ركل عن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثَتجليل صحايبادة ، ابن أخت سعد بن أيب كقاص، ن جنجابر بن ٝترة بن عمرك ب(ُ)
 (ُٕٖ/ّ، ص: سًن أعالم النبالء، ِْٓ /ُ ، صأسد الغابة يف معرفة الصحابة) ابن األثَت،  .قٔٔسنة 

 .ٖٕٗ ، رقم اٟتديثِٕٔ/ِسو، ص: ، كتاب اٞتنائز، ابب ترؾ الصبلة على القاتل نفيف صحيحو مسلمأخرجو  (ِ)
.ُِ-َِ/ّص:   ،ُط كتاب اٞتنائز،، الفتاوى الكربىابن تيمية،  (ّ)
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 رق والتخريبادلطلب الثاين: االحتجاج بقطع الط

سابقان أف العلماء اختلفوا يف حكم ا١تغاىرة السلمية بُت مؤيدو كمعارض ٢تا، إاٌل أف  لقد بُتَّ الباحث
الفريق ا١تؤيد للمغاىرات كضع ضوابط ىامة للمغاىرة فوصف ا١تغاىرة أباا سلمية، خرجت بقصد 

كبذلك خرجت ا١تغاىرات األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كنصرة ا١تستضعفُت من ا١تسلمُت، 
 التخريبية من حكم ا١تغاىرة السلمية.

فيقوؿ الشيخ سلماف العودة أحد مؤيٌدم فكرة التغاىر: "ال نرل أبسان أف يتجمع ا١تسلموف 
لئلعراب عن احتجاجهم على معا ة إخواام يف فلسطُت ْتيث تكوف مغاىرة سلمية بعيدة عن 

 .(ُ)عن أعما٢تم كأف ال يكوف هبا ارتكاب ١تا حـر هللا" مضايقة السكاف، أك إزعاجهم، أك تعويقهم

 أف للمسلم أابح اإلسبلـ إفابألزىر نف  ا١تعٌت حيث قالت " الفتول ٞتنة كقد أكضحت
 العامة ا١تمتلكات كٗتريب إتبلؼ عدـ عليو مشًتطان  مشركعة، سليمة كسيلة أبم رأيو عن يعرب

 .(ِ)"ابلشوارع تجاجيةاح مسَتات يف ا٠تركج أثناء ابألفراد كا٠تاصة

فنرل من خبلؿ ىذه النصوص أبف العلماء الذين أجازكا ا١تغاىرات اشًتطوا أف تكوف سلمية 
 ٘تامان، فبل تعتدم على ا١تصاٌف العامة كا٠تاٌصة للمسلمُت كا١تواطنُت. 

فالفرؽ كبَت ككاض  بُت ا١تغاىرات اليت ٗترج بشكل سلمي هبدؼ إرجاع اٟتقوؽ كاألمر 
كالنهي عن ا١تنكر كنصرة ا١تسلمُت ا١تستضعفُت كبُت أحداث الشغب اليت تقـو يف بعض اب١تعركؼ 

الببلد كغالبان ما تشتهر ىذه األنواع من ا١تغاىرات يف الببلد غَت اإلسبلمية كبُت األحزاب العلمانية 
ل كإ رة اليت ال دينعها الوازع الديٍت من تعمد تدمَت كسلب كاب ا١تمتلكات ا٠تاصة كالعامة كالقت

 الفزع كالًتكيع لآلمنُت.

أمَّا من خرج إلعبلء كلمة هللا كإعادة اٟتقوؽ فبل ديكن أف تصدر منو مثل ىذه األفعاؿ، فهم 
 إمنا خرجوا ٟتماية مقاصد الشريعة اإلسبلمية كاليت ٖتفظ الدين كالنف  كالعقل كا١تاؿ كالعرض.

                                                           

 . َََِ سبتمرب ِٗ ا١توافق ُُِْرجب  َِ ٞتمعة، حكم ا١تغاىرات، نشر يـو اموقع اإلسالم اليومسلماف العودة،  (ُ)
. َُُِ/َُ/ِّٕتواز ا١تغاىرات، ا١تنشورة بتاريخ  األزىر فتول (ِ)
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ٟتقوؽ فكما كاف من حق الفرد قوؿ  ف الشريعة اإلسبلمية جاءت كاملة ٤تافغة على ٚتيع اإ
كلمة اٟتق كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كدفع الغلم عن نفسو، فكذلك اعتٌت اإلسبلـ ْتفظ 
الضركرايت ا٠تم  اليت اتفقت الشرائع السماكية على حفغها، كىي: حفظ الدين، كالنف ، كالعقل، 

ستلـز عقاابن مناسبان، كْتفظ ىذه الضركرايت كالعرض، كا١تاؿ، كاعترب التعدم عليها جناية كجردية ت
 .يسعد اجملتمع، كيطمئن كل فرد فيو

يف األرض كما يف قرار ىيئة   فسادكا٠تطف كقد اعتربت بعض الدكؿ أعماؿ الشغب كاٟترؽ 
األعماؿ التخريبية من اإلخبلؿ ابألمن العاـ يف الببلد، كبار العلماء يف السعودية حيث جاء فيو " 

من الفوضى كاالضطراب، كإخافة ا١تسلمُت على أنفسهم ك٦تتلكاهتم، كهللا سبحانو كنشوء حالة 
كتعاُف قد حفظ للناس أدايام كأبداام كأركاحهم كأعراضهم كعقو٢تم كأموا٢تم ٔتا شرعو من اٟتدكد 

ٱ ٻ ٻ ): كالعقوابت اليت ٖتقق األمن العاـ كا٠تاص ، ك٦تا يوض  ذلك قولو سبحانو كتعاُف

(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٻ ٻ پ پ پ 
 (ُ) 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) :سبحانوكقولو 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

(  ڱ ڱ ں ں
 (ِ) 

كتطبيق ذلك كفيل إبشاعة األمن كاالطمئناف كردع من تسوؿ لو نفسو اإلجراـ كاالعتداء على 
لعلماء إُف أف حكم احملاربة يف األمصار كغَتىا ا١تسلمُت يف أنفسهم ك٦تتلكاهتم، كقد ذىب ٚتهور ا

  (ّ)."(كىيىٍسعىٍوفى يف األىٍرًض فىسىادنا( :سبحانوعلى السواء لقولو 

إما أف يكوف أبخذ ا١تاؿ ال غَت ، كإما أف يكوف ابلقتل ال غَت ، "  قطع الطريق أربعة أنواع:ف
أخذ ، كال قتل ،فمن أخذ ا١تاؿ ، كَف كإما أف يكوف هبما ٚتيعا ، كإما أف يكوف ابلتخويف من غَت 

كمن أخذ ا١تاؿ ،  قتل ، كمن قتل ، كَف أيخذ ا١تاؿ قطعت يده ، كرجلو من خبلؼ ، يقتل
، كرجلو ، يف قتلو أك صلبو ، كإف شاء َف هنع هللا يضر : اإلماـ اب٠تيار إف شاء قطع يده  أبو حنيفة قاؿ كقتل

                                                           

 .ِّسورة ا١تائدة، اآلية:  (ُ)
 .ّّسورة ا١تائدة، اآلية: (ِ)

 ىػ.َُْٗ/ُ/ُِ، اتريخ ُْٖيف السعودية، رقم  ىيئة كبار العلماءقرار  (ّ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
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ىو  -رٛتو هللا  - أيب حنيفة صلبو ، كقيل : إف تفسَت اٞتمع بُت القطع كالقتل عند يقطو ، كقتلو أك
،  ًتكو حىت ديوت ، كعندمها يقتل ، كال يقطع: أف يقطعو اإلماـ ، كال حيسم موضع القطع ، بل ي

يف قاطع الطريق :  -رٛتو هللا  - مالك كمن أخاؼ ، كَف أيخذ ماال ، كال قتل نفسا ينفى ، كقاؿ
 (ُ)."٥تَت بُت األجزية ا١تذكورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ّٗ/ٕص:  ،ِط ،، كتاب قطاع الطريق، فصل يف حكم قطع الطريقبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاسا ،  (ُ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
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: االحتجناجنات  ادلسل حةادل  طلب  الثالث 

إفَّ اٟتديث عن ا١تغاىرات ككسائل االحتجاج جيعلنا ابلضركرة نتطرؽ ١توضوع االحتجاجات ا١تسلحة 
ُف احتجاجات إ ت يف غالبهافتلك ا١تغاىرات اليت خرجت يف عدد من الدكلة العربية ا١تسلمة ٖتول

 مسلحة كما يف ليبيا كسوراي.

 حلاكم تالسالح اخلروج على ا   

فبايعناه، فكاف فيما أخذ علينا أف ابيعناه على  ملسو هيلع هللا ىلص دعا  الن )قاؿ:  هنع هللا يضر (ُ)عبادة بن الصامت
ننازع األمر أىلو، إال أف  كأف ال، كأثرة علينا، كيسر ، كعسر ، كمكرىنامنشطنا،  كالطاعة يفالسمع 

 .(ِ)(فيو برىافتركا كفران بواحان عندكم من هللا 

 كلي  يفمن خلع يدان من طاعة لقي هللا يـو القيامة ال حجة لو، كمن مات ) :ملسو هيلع هللا ىلص  كقاؿ
، كاألدلة اليت ٖتٌرًـ ا٠تركج على اٟتاكم ابلسيف كمقاتلتو ككجوب (ّ)(ةعنقو بيعة مات ميتة جاىلي

 طاعتو كثَتة.

ألف طاعتهم فيها امتثاؿ ألكامر هللا سبحانو كتعاُف  كا١تؤمن يتقٌرب إُف هللا بطاعة كالة األمور،
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: )فطاعة هللا كرسولو كاجبة على كل كرسولو، فَتجو يف ذلك الثواب، قاؿ 

أحد، كطاعة كالة األمور كاجبة ألمر هللا بطاعتهم، فمن أطاع هللا كرسولو بطاعة كالة األمر هلل فأجره 

                                                           

  األنصارم ا٠تزرجي، كنيتو أبو الوليد، صحايب جليل ، من ا١توصوفُت ابلورع. شهد العقبة، ككاف بن قي عبادة بن الصامت (ُ)
ٙتانُت حديثان، كصفو عمر بن ا٠تطاب " رجل كل حواِف مائة ككاحد ك أحد النقباء، كبدرا كسائر ا١تشاىد. يف حضر فت  مصر. ر 

ثبلثُت للهجرة.  لرملة أك ببيت ا١تقدس سنة أربع ك كمات اب يعد يف الرجاؿ أبلف رجل"، كىو أكؿ من كِف القضاء بفلسطُت.
 (ُُ/ِ، ص: سًن أعالم النبالء، َٓ/ٓ، ص: موسوعة األعالم للزركلي)


، َُْٕ/ّكتاب اإلمارة، ابب كجوب طاعة األمراء يف غَت معصية كٖترديها يف ا١تعصية، ص:  ،يف صحيحو مسلمأخرجو  (ِ)
  .َُٕٗرقم 
 .ُُٖٓ، الرقم ُْٖٕ/ّكتاب اإلمارة، األمر بلزـك اٞتماعة عند عهور الفت، ص: ،  ومسلم يف صحيحأخرجو  (ّ)
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عصاىم  كإف منعوهطيعهم إال ١تا أيخذه من الوالية كا١تاؿ فمف أعطوه أطاعهم على هللا، كمن كاف ال ي
 .(ُ)ؽ(فما لو يف اآلخرة من خبل

من    من بعض العلماء، كاستغلها كثَتإالَّ أف ىذه األحاديث فهمت على ٨تو غَت صحي
كمغارهبا، علماء السلطاف، فأعطوا ذريعة للغا١تُت من اٟتكاـ للبطش اب١تسلمُت يف مشارؽ األرض 

حىت ضيعوا حقوؽ األمة كضيعوا ما من أجلو على رأس ىذه األمة كجوده بدكف رادع أك رقيب، 
فطاعة اإلماـ مرتبطة بشركط العقد بينو كبُت الرعٌية، كرعاية مصاٟتهم كسياسة أمورىم ٔتا أمر هللا 

 (ّ)م: ٝتعت عمر بن عبد العزيزكقاؿ الصياح بن سوادة الكند": (ِ)قاؿ ابن كثَتكرسولو ملسو هيلع هللا ىلص، 
يف قاؿ: )أال إاا ليست على الواِف كحده  }ةاآلي... لًَّذينى ًإف مَّكَّنَّاىيٍم يف اأٍلىٍرضً ا{ؿ:خيطب كىو يقو 

كلكنها على الواِف كا١تواُف عليو، أال أنبئكم ٔتا لكم على الواِف من ذلك؛ كٔتا للواِف عليكم منو؟ إفَّ 
م أف يؤاخذكم ْتقوؽ هللا عليكم كأف يهديكم إُف اليت ىي أقـو ما استطاع، لكم على الواِف من ذلك

 .(ْ)"كإفَّ عليكم من ذلك الطاعة غَت ا١تبزكزة كال ا١تستكرىة كال ا١تخالف سرىا عبلنيتها

ك١تا كاف اإلسبلـ كامبلن ككانت أحواؿ األئمة متباينة من شخص إُف آخر، فقد بٌُت لنا ديننا 
كل إماـ، فكما أٚتعت األمة على كجوب طاعة اإلماـ العادؿ فقد أٚتعت أيضان طريقة التعامل مع  

على كجوب قتاؿ كخلع اإلماـ الكافر، كاختلفوا يف حاؿ اإلماـ الغاَف الفاسق، كىذا ما سنبينو على 
 التفصيل. 

                                                           

 .ُٔ،ُٕ/ ّٓ ص:، ُط، رلموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
كلػد يف بقريػة "٣تػدؿ"  ابػن كثػَت، بن عمر بن كثَت بن ضوء بن كثَت بن زرع القرشي ا١تعػركؼ بػػ أبو الفداء عماد الدين إٝتاعيل(ِ)

كمؤرخ، كعاَف ابلرجاؿ، كمشارؾ يف اللغة،  كمفسر، ك٤تدث، كحافظ، كمفت،  كفقيو،  مسلم، عاَف ق،  َُٕجنوب دمشق سنة 
ــة، َِّ/ُ، ص: موســوعة األعــالم للزركلــي، صػػاحب البدايػػة كالنهايػػة. )كلػػو نغػػم ــة الثامن ــان ادلائ ، ص: الــدرر الكامنــة يف أعي

ُ/ُٕ) 
 ًن مىٍركىافى ٍبًن اٟتٍىكىًم ٍبًن أىيب اٍلعاًص ٍبًن أيمىيَّةى ٍبًن عىٍبًد لىًٍ  ٍبًن عىٍبًد مىنىاؼو أىبيو حىٍفصو اٍلقيرىًشي  ىيوى أبو حفص عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز بٍ (ّ)

،  مػن ا٠تلفػاء األمػويُت، كلػد اب١تدينػة ا١تنػورة سػنة  ػٍؤًمًنُتى أايـ، أربعػػة ٜتسػة أشػهر ك تمرت خبلفتػو سػنتُت ك ق، اسػُٔاأٍليمىػًوم  أىًمػَتي اٍلمي
، كىييوسيػفى بٍػًن عىٍبػًد اَّللًَّ  َُُحىت قتل مسمومان سنة  ، كىالسَّػاًئًب بٍػًن يىزًيػدى ، رىكىل عىٍن أىنىً  ٍبًن مىالًػكو ًليبلن ًبًعيًّا جى  بٍػًن ص، كىافى عيمىري اتى

. كىعىٍنػوي ٚتىىاعىػ ٍلػقو ًمػنى التَّػاًبًعُتى ، كىييوسيفي صىػحىايب  صىػًغَته. كىرىكىل عىػٍن خى ـو ، ُّّ/ٓ، سـًن أعـالم النـبالء) .ةه ًمػنى التَّػاًبًعُتى كىغىػٍَتًًىمٍ سىبلى
 (.ٕٕٔ/ُِ، ص: لبداية والنهايةا

 

 .ّّٖ/ٓ ص ،ُط ،ُْ، سورة اٟتج، اآلية تفسًن ابن كثًنابن كثَت،  (ْ)
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 إذاً  فاحلكام إما أن يكونوا: 

طاعتهم كحرمة ا٠تركج عليهم  فهؤالء ال خبلؼ بُت األئمة يف كجوب أواًل: عدواًل شرعيٌن:
كمقاتلتهم، كقد دلت اآلايت كاألحاديث السابقة على حرمة ا٠تركج عليهم ١تا يف ذلك من ضياع 

 لؤلمة كاٟتقوؽ كتعطيل الدعوة.

كىؤالء ال خبلؼ بُت ا١تسلمُت يف حرمة توليهم اإلمامة ككجوب  اثنياً: كفارًا أو مرتدين:
تطاعة، كال بد من النغر يف عواقب ىذا ا٠تركج من علماء األمة، قتا٢تم كا٠تركج عليهم يف حاؿ االس

الكافر ال ديكن لو أف يقـو ْتق األمة كىو كافر ابلدين، فكل ما من شأنو أف يعطل رسالة الدكلة  ألف
 اإلسبلمية كأىدافها كعدـ القياـ ابلواجبات الشرعية ا١تلقاة عليو، فبل جيوز لو توِف إمامة ىذه األمة.

فبايعناه، فكاف فيما أخذ علينا أف ابيعناه  ملسو هيلع هللا ىلص دعا  الن )قاؿ:  هنع هللا يضر دة بن الصامتعبا عنف
ننازع األمر أىلو، إال  كأف ال، كأثرة علينا، كيسر ، كعسر ، كمكرىنامنشطنا،  كالطاعة يفعلى السمع 

 .(ُ)(أف تركا كفران بواحان عندكم من هللا فيو برىاف

ا اتفق عليو علماء األمة خلفان كسلفان، يقوؿ ابن حجر العسقبل : "إف اٟتاكم ينعزؿ كىذا م
ابلكفر إٚتاعان، فيجب على كل مسلم القياـ بذلك، فمن قوم على ذلك فلو الثواب، كمن داىن 

 .(ِ)فعليو اإليف، كمن عجز كجبت عليو ا٢تجرة من تلك األرض"

مامة ال تنعقد لكافر، كأنو إذا طرأ عليو الكفر كقاؿ القاضي عياض: "أٚتع العلماء أف اإل
 انعزؿ، ككذلك ترؾ إقامة الصلوات أك الدعاء إليها، فلو طرأ عليو الكفر كتغيَت الشرع أك بدعة خرج
من الوالايت كسقطت طاعتو، ككجب على ا١تسلمُت القياـ عليو كخلعو كتنصيب إماـ عادؿ إف 

 .(ّ)أمكنهم ذلك"

 كقد اختلف العلماء يف كجوب عزؿ اإلماـ الغاَف الفاسق إُف ثبلثة أقواؿ  فسق:اثلثاً: الظلم وال     
                                                           

، َُْٕ/ّكتاب اإلمارة، ابب كجوب طاعة األمراء يف غَت معصية كٖترديها يف ا١تعصية، ص: ،مسلم يف صحيحوأخرجو  (ُ)
 .َُٕٗرقم 
 . ُْْٕ، رقم ُٖ/ُٓ ص: د.ط، ،فتح الباري ،ابن حجر العسقبل  (ِ)
 .ِِٗ/ُِص:  ،، ابب كجوب طاعة األمراء يف غَت معصية،ِط إلمارة،ا ، كتابصحيح مسلم بشرح النوويالنوكم،  (ّ)
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يعزؿ مطلقان كنسب القرط  ىذا القوؿ إُف اٞتمهور فقاؿ "قاؿ اٞتمهور إنو تنفسخ  القول األو ل:
، ألنو قد يثبت أف اإلماـ إمنا يقاـ إلقامة اٟتدكد كاستبقاء  إمامتو، كخيلع ابلفسق الغاىر ا١تعلـو

ٟتقوؽ كحفظ أمواؿ األيتاـ كاجملانُت كالنغر يف أمورىم كما فيو من فسق يقعده عن القياـ يف ىذه ا
 .(ُ)األمور كالنهوض هبا"

كقد نسب ابن حـز األندلسي ىذا القوؿ إُف بعض الصحابة كبعض التابعُت كاتبعيهم، فقاؿ: 
، كقوؿ أـ ا١تؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر، كطلحة "كىذا قوؿ علي بن أيب طالب هنع هللا يضر، ككل من معو من الصحابة

بن الزبَت، ككل من كاف معهم من الصحابة، كقوؿ معاكية كعمرك كالنعماف بن بشَت، كغَتىم ٦تن 
معهم من الصحابة مهنع هللا يضر أٚتعُت، كىو قوؿ عبد هللا بن الزبَت، كدمحم بن اٟتسن بن علي كبقية الصحابة 

القائمُت يـو اٟترة مهنع هللا يضر أٚتعُت، كقوؿ كل من قاـ على الفاسق اٟتجاج، كمن من ا١تهاجرين كاألنصار 
كااله من الصحابة مهنع هللا يضر أٚتعُت، كأن  بن مالك، ككل من كاف ٦تن ذكر  من أفاضل التابعُت..... يف 

عمر، ككعبد هللا  بعد ىؤالء من اتبعي التابعُت، كمن بعدىم كعبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا بن
بن عمر، كدمحم بن عجبلف، كمن خرج مع دمحم بن عبد هللا بن اٟتسن كىاشم بن بشر كمطر الوراؽ، 

كىو الذم تدؿ عليو أقواؿ الفقهاء كأيب حنيفة كاٟتسن بن حي  ، كمن خرج مع إبراىيم بن عبد هللا
ديث، إما نطق بذلك يف كشريك كمالك كالشافعي كداكد كأصحاهبم، فمف كل من ذكر  من قدمي كح

 .(ِ)فتواه، كإما فاعل لذلك بسلًٌ سيفو يف إنكار ما رأكه منكران"

كيف ركاية  نية عن اإلماـ مالك، ما ركل أبو القاسم عنو أنو قاؿ "إذا خرج خارج على اإلماـ 
 ينتقم العدؿ كجب الدفاع عنو مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غَته فدعو ينتقم هللا من عاَف ٔتثلو، يف

 ، ففي ىذه الركاية يغهر أنو يرل اٟتياد. (ّ)من كليهما"

 كاستدؿ أصحاب ىذا ا١تذىب ٔتا يلي: 

 : القرآف الكرمي كالسنة النبوية، من النصأواًل: 

                                                           

  ُِٕ/ُ ص: ،ِط ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرط  (ُ)
(ِ) ،  . ُِّ/ْص د.ط، األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، ،والنحل الفصل يف ادللل ابن حـز

 . ُّٓ/ْص: ، ّط، سورة اٟتجرات، اآلية الرابعة، مسألة قاتل الصديق، أحكام القرآنأبو بكر بن العريب،  (ّ)
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  :ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ )استدلوا بقولو تعاُف

(   ﮺﮻ 
 لغاَف كالفاسق.، فبل يناؿ اإلمامة اليت ىي عهد من هللا ا(ُ)

  :(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)كقولو تعاُف
، كىذه اآلية من أكثر ما يستدؿ (ِ) 

هبا أصحاب الٌثورات اليـو يف كجوب التعاكف مع ا١تسلمُت على ا٠تركج على اإلماـ الغاَف، كيف 
 التحذير من السكوت عنو ١تًا فيو من تعاكف على اإليف كالعدكاف.

  :ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )كقولو تعاُف

(   ھ ھ ھ ے
 ، فأمر سبحانو كتعاُف بقتاؿ الفئة الباغية، كىي الفئة الغا١تة بُت الفئتُت.(ّ)

  :ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )كقولو تعاُف

(   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
، فا٠تارجوف على اإلماـ إمنا ىم خرجوا بسبب علمو كجوره (ْ)

 عليهم. 

ا ابآلايت كاألحاديث اليت أتمر اب١تعركؼ كتنهى عن ا١تنكر كقد سبق كأف ذكر ىا كما استدلو 
 .يف فصل كسائل االحتجاج السلمية

من فعل الصحابة رضواف هللا عليهم كالسلف الصاٌف، فقاؿ أصحاب ىذا ا١تذىب أبف  اثنياً:
يف، فذكركا قوؿ الصحابة أمركا بوجوب تقومي االعوجاج إذا عهر من اإلماـ كلو كاف ذلك ابلس

الصحابة كأبو بكر هنع هللا يضر حيث قاؿ: "إف أحسنت فأعينو  كإف أسأت فقوموًٌ ، كأطيعو  ما أطعت 
كقد أتى عمر بن ا٠تطاب رضي هللا ، (ٓ)هللا كرسولو، فمذا عصيت هللا كرسولو فبل طاعة ِف عليكم"

اي دمحم؟ فقاؿ: أراؾ كهللا كما  عنو مشربة بن حارثة فوجد دمحم بن مسلمة فقاؿ عمر: كيف ترا 
ب من حيب لك ا٠تَت، أراؾ قواين على ٚتع ا١تاؿ، عفيفان عنو، عادالن يف قسمو، كلو  أحب، ككما حيي

لت عدلناؾ كما يعدؿ فقاؿ: كلو مً  .فقاؿ عمر: ىاه .لت عدلناؾ كما يعدؿ السهم يف الثقاؼمً 
 .السهم يف الثقاؼ

                                                           

 .ُِْاآلية: سورة البقرة:  (ُ)
 .ِ اآلية:سورة ا١تائدة:  (ِ)

 .ٗ اآلية:سورة اٟتجرات:  (ّ)
 .ِْ-ُْ اآلية: ،سورة الشورل (ْ)
 ُْٓ/ٗص:  ،ُط ،البداية والنهايةابن كثَت،  (ٓ)
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 .(ُ)لت عدلو إذا مً  فقاؿ: اٟتمد هلل الذم جعلٍت يف قوـو 
فهؤالء كبار الصحابة َف ينكركا على قوؿ أصحاهبم كرعيتهم يف تقوديهم فيما لو مالوا إُف 
الدنيا، فكيف فيمن علم كجار، كما استدلوا بفعل بعض الصحابة ٦تن خرج مع أـ ا١تؤمنُت كطلحة 

 كالزبَت كغَتىم يف الفتنة اليت حصلت بُت علي كمعاكية.
فعل بعض سلف األمة يف ا٠تركج على الدكلة األموية كالعباسية بعد أف عهر ككما استدلوا ب

فيها الفسق كالغلم، كخركج عبد هللا بن األشعث على عبد ا١تلك بن مركاف، كخركج بعض سلف 
األمة على اٟتجاج ٠تلعو بعد ما عهر منو من علم، كخركج زيد بن علي على ىشاـ بن عبد ا١تلك 

 يفة.ك صره على ذلك أبو حن
ال يعزؿ مطلقان كىو رأم ٚتهور أىل السنة كما يقوؿ القاضي عياض، "كقاؿ  القول الثاين:

ٚتهور أىل السنة من الفقهاء احملدًٌثُت ال ينعزؿ ابلفسق كالغلم كتعطيل اٟتقوؽ كال خيلع كال جيوز 
رب أف شركط ، ككذلك قاؿ ا٠تطيب الشربيٍت الذم اعت(ِ)ا٠تركج عليو بذلك، بل جيب كعغو كٗتويفو"

 .(ّ)"شركط ابتداء كدكاـ إال العدالة"ا٠تليفة ىي 

معوف على حرمة ا٠تركج على اإلماـ الفاسق، فقاؿ: "كأما  كركل اإلماـ النوكٌم أف ا١تسلمُت ٣تي
ا٠تركج عليهم، كقتا٢تم فحراـ إبٚتاع ا١تسلمُت كإف كانوا فسقو عا١تُت، كأٚتع أىل السنة أنو ال ينعزؿ 

وجو ا١تذكور يف كتب الفقو لبعض أصحابنا أنو ينعزؿ، كحكي عن ا١تعتزلة أيضان، فغلط ابلفسق، كأما ال
 .(ْ)من قائلو، ٥تالف لئلٚتاع"

كاٟتقيقة أف القوؿ ابإلٚتاع غَت صحي ، فا١تسألة خبلفية بُت الفقهاء، فمنهم من يرل جواز 
: "كذىبت ا٠تركج ٤تتجان ٓتركج عدد من الصحابة كالتابعُت على الدكلة األموية،  يقوؿ ابن حـز

طوائف من أىل السنة كٚتيع ا١تعتزلة كٚتيع ا٠توارج كالزيدية إُف أفَّ سلَّ السيوؼ يف األمر اب١تعركؼ 
 .(ٓ)كالنهي عن ا١تنكر كاجب، إذا َف يكن دفعو إال بذلك"

                                                           

  ُِٓ، رقم: ُٕٗ/ ُ ص:، ِط، الزىد والرقائقا١تبارؾ،  ابن (ُ)
  ِِٗ/ُِ ص:، ُط، ادلنهاج ،وكمالنٌ  (ِ)
  َُٕ/ٔ ص:، ُط، مغىن احملتاج، ربيٍتا٠تطيب الشٌ  (ّ)
 .ِِٗ/ُِ ص:، ِطب كجوب طاعة األمراء يف غَت معصية، ، كتاب اإلمارة، ابصحيح مسلم بشرح النوويالنوكم:  (ْ)

(ٓ) ،  .َِ/ٓ ص: د.ط، األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، الفصل يف ادللل واألىواء والنحل، ابن حـز
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كذلك بُتَّ ابن حجر العسقبل  اختبلؼ العلماء يف مسألة ا٠تركج على اٟتاكم الفاسق 
: "كعن بعضهم ال جيوز عقد الوالية لفاسق ابتداء، فمف أحدث جوران بعد أف كاف عدالن، حيث يقوؿ

 .(ُ)فاختلفوا يف جواز ا٠تركج عليو، كالصحي  ا١تنع إال أف يكفر، فيجب ا٠تركج عليو"

 كاستدؿ أصحاب ىذا ا١تذىب ٔتا يلي: 

كعلم األئمة كمن ىذه  من النص، كىي األحاديث ا١تتواترة اليت أتمر ابلصرب على جور أواًل:
 األحاديث: 

 فبايعناه، فكاف فيما أخذ علينا أف ابيعناه على  ملسو هيلع هللا ىلص دعا  الن )قاؿ:  هنع هللا يضر عبادة بن الصامت عن
ننازع األمر أىلو، إال أف  كأف ال، كأثرة علينا، كيسر ، كعسر ، كمكرىنامنشطنا،  كالطاعة يفالسمع 

 .(ِ)(ان عندكم من هللا فيو برىافتركا كفران بواح
 إنو يستعمل عليكم أمراء، فتعرفوف كتنكركف، )اهنع هللا يضر أاا قالت: إف رسوؿ هللا قاؿ:  (ّ)عن أـ سلمة

، ما بع، قالوا أفبل نقاتلهم، قاؿ: الفمن كره فقد برئ، كمن أنكر فقد سلم، كلكن من رضي كات
 .(ْ)(صلوا

 أئمتكم الذين ٖتبوام كحيبونكم، كتصلوف عليهم، كيصلوف عليكم، كشرار أئمتكم  خيار) كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
الذين تبغضوام كيبغضونكم، كتلعنوام كيلعنونكم، قلنا اي رسوؿ هللا، أفبل ننابذىم عند ذلك؟ قاؿ ال 

من  ما أقاموا فيكم الصبلة، أال من كِف عليو كاؿ، فرآه أييت شيئا من معصية هللا فليكره ٦تا أييت
 .(ٓ)(معصية هللا، كال ينزعن يدان من طاعة

                                                           

 .ٖ/ُّص:  د.ط، ، كتاب الفت،فتح الباري، ابن حجر (ُ)

، َُْٕ/ّغػػَت معصػػية كٖترديهػػا يف ا١تعصػػية، ص: كتػػاب اإلمػػارة، ابب كجػػوب طاعػػة األمػراء يف،  مســلم يف صــحيحوأخرجػو  (ِ)
 .َُٕٗرقم 

بػػن عمػػر بػػن ٥تػػزـك بػػن يقغػػة بػػن مػػرة،  السػػيدة احملجبػػة أـ ا١تػػؤمنُت أـ سػػلمة، الطػػاىرة ىنػػد بنػػت أيب أميػػة بػػن ا١تغػػَتة بػػن عبػػد هللا(ّ)
 يف سػنة أربػع مػن ا٢تجػرة ككانػت دخل هبا النػ  ملسو هيلع هللا ىلص أيب جهل بن ىشاـ ا١تخزكمية، بنت عم خالد بن الوليد، سيف هللا؛ كبنت عم

، االسػتيعاب يف معرفػػة َِِ/ِ، ص: سـًن أعـالم النـبالء) ركت العديػد مػن األحاديػػث النبويػة. مػن أٚتػل النسػاء كأشػرفهن نسػبا،
 (ُّٗ/ْاألصحاب، ص: 

 .ُْٖٓ، رقم َُْٖ/ُِكتاب اإلمارة، ابب إذا بويع ٠تليفتُت، ص:   بشرح النوكم، ،مسلم يف صحيحوأخرجو  (ْ)

 . ُٖٓٓ، الرقم ُُْٖ/ّم، ص: كتاب اإلمارة، ابب خيار األئمة كشرارى  بشرح النوكم،، مسلم يف صحيحوأخرجو  (ٓ)
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  يكوف بعدم أئمة ال يهتدكف هبدام، كال يستنوف بسنيت، كسيقـو فيهم )قاؿ رسوؿ هللا عليو السبلـ: ك
رجاؿ قلوهبم قلوب الشياطُت يف جثماف إن ، قاؿ: قلت كيف أصنع اي رسوؿ هللا إف أدركت ذلك؟ 

 .(ُ)(كأخذ مالك فاٝتع كأطع قاؿ تسمع كتطيع لؤلمَت، كإف ضرب عهرؾ،

أصحاب ىذا ا١تذىب كغَتىا كثَت، حىت ٚتع  هبااستدؿ كىذه ىي أشهر األحاديث اليت 
بعضهم مائة حديث يف كجوب طاعة اإلماـ كعدـ ا٠تركج على ٚتاعة ا١تسلمُت، كىي أحاديث 

 كاضحة الداللة على كجوب طاعة اإلماـ كإف عهر منو ما عهر من علم كجور. 
دؿ أصحاب ىذا ا١تذىب ابألحاديث الدالة على ٖترمي القتاؿ بُت ا١تسلمُت، كٕتنب كما است

الفت، كٛتل السبلح كمفارقة اٞتماعة، كموقف بعض الصحابة من اعتزاؿ الفتنة الكربل بُت 
 الصحابة، ٔتا ال يتسع ٢تذا البحث ذكرىا ٚتيعان.

 َفعلى حرمة ا٠تركج على اإلماـ الغا من اإلٚتاع فذكركا كما قلنا سابقان إٚتاع األئمة اثنياً:
 كقد بيَّنا أفَّ اإلٚتاع غَت متحقق.

حاالت ا٠تركج اليت حدثت يف التاريخ اإلسبلمي   ف أغلبإقالوا من ا١تعقوؿ، حيث  اثلثاً:
 كاف نتيجتها ا١تزيد من إراقة الدماء، كأف ىذه الفت زادت الدكؿ اإلسبلمية ضعفان.

سبلـ ابن تيمية: "من خرج على إماـ ذم سلطاف إال كاف ما تولد على كيف ىذا ا١تعٌت يقوؿ شيخ اإل
 .(ِ)فعلو من الشر أعغم ٦تا تولد من ا٠تَت"

كنصوص أٛتد أنو ال حيل ا٠تركج، كأنو بدعة خيالف الدين، ": (ُ)كيقوؿ ابن مفل  ا١تقدسي
، قاؿ كأمر ابلصرب، كأنو إذا كقع عمت الفتنة، كانقطعت السبل، كسفكت الدماء، كانته كت احملاـر

 .(ِ)الفت اليت كقعت من أعغم أسباهبا قلة الصرب" عامة شيخنا

                                                           

، كقػػاؿ ُْٕٖ، رقػم ُْٕٔ/ّكتػااب إلمػارة، ابب األمػر بلػػزـك اٞتماعػة عنػد عهػػور الفػت، ص:   ،مسـلم يف صــحيحوأخرجػو  (ُ)
ك فهػذه الػزايدة ضػعيفة ألاػا مػن ىػذه الطريػق ا١تنقطعػة(، كقػاؿ الػدارقطٍت )ىػذا عنػدم قولػو كإف ضػرب عهػرؾ كأخػذ مالػالوادعي )

  مرسل كأبو سبلـ َف يسمع من حذيفة كال من نغرائو(.

 .ُّٗ/ّ ص: ،ُط ،منهاج السنة النبوية ابن تيمية، (ِ)
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فَتل العلماء من خبلؿ ىذه النصوص اختيار أخف الضررين كىو الصرب على جور األئمة 
    كعلمو على إراقة الدماء كانتشار الفت بُت ا١تسلمُت.

ء كمنهم ا١تاكردم، فقسم قوؿ من فصل، فقد فٌصل يف ذلك بعض العلما القول الثالث:
 قسمُت: "الفسق ا١تانع من انعقاد اإلمامة إُف 

 ما اتبع فيو الشهوة، كىو فسق اٞتوارح، كىو مانع من انعقاد اإلمامة كمن طركئها. - أ
 .(ّ)"ما تعلق ابالعتقاد، فقد اختلف العلماء فيها على رأيُت - ب

إف قلَّ، يكلم يف ذلك كدينع منو، أف اإلماـ إذا كقع منو جور ك  "كيرل اإلماـ ابن حـز الغاىرم
فمف امتنع كرجع إُف اٟتق كأذعن لو كإلقامة حد الز  كالقذؼ كا٠تمر عليو فبل سبيل إُف خلعو، كىو 
إماـ كما ال حيل خلعو، فمف امتنع من إنفاذ شيء من ىذه الواجبات عليو كَف يرجع، كجب خلعو 

 .(ْ)"كإقامة غَته ٦تن يقسم اٟتق

 لرتجيحمناقشة األدلة وا

إف أدلة ا١تذىب األكؿ القائل بوجوب ا٠تركج على اإلماـ الغاَف يف أغلبها أدلة عامة ال تدؿ على 
ا٠تركج على اإلماـ الغاَف بشكل مباشر، كما أف أغلبها تتعلق ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر 

لموا عن كجوب ا٠تركج كىذا ما يشًتط لو العلماء االستطاعة، كىم َف يذكركا ذلك يف أدلتهم بل تك
بغض النغر عن االستطاعة، كىذه األدلة مناسبة ١تا ذكر ه سابقان يف فصل الوسائل السلمية، أما يف 
سلًٌ السيوؼ كا٠تركج على اإلماـ فهذا ٤تل نغر كٖتتاج إُف استطاعة كموازف ا١تصاٌف كا١تفاسد من 

 إزالة ىذا ا١تنكر ابلسيف.

                                                                                                                                                                                     

، إمػػاـ َُٕ، كلػػد يف حػػدكد سػػنة صػػاٟتيدمحم بػػن مفلػػ  بػػن دمحم بػػن مفػػرج، أبػػو عبػػد هللا، لػػ  الػػدين ا١تقدسػػي الػػراميٌت يف ال( ُ)
موسوعة األعالم ) .كلد كنشأ يف بيت ا١تقدس، كتوىف بصاٟتية دمشق .أىل عصره ٔتذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل أعلم عبلمة فقيو،

   (ُْ/ٔ، ص: الدرر الكامنة، َُٕ/ٕ، ص: للزركلي
 .ُُٖ/َُص: ، ُط، كتاب اٟتدكد، ابب قتاؿ أىل البغي، الفروع ابن مفل ، (ِ)

 .ّْ/ُ :ص د.ط،، ةلطاني  : األحكام الس  ا١تاكردم (ّ)
 .ُّٓ/ْ ص:د.ط،  ،: الفصل يف ادللل واألىواء والنحلابن حـز (ْ)
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لوا اٟتكاـ الغا١تُت سيوفان مسلطة على الرقاب، فمهما كما أف أصحاب ا١تذىب الثا  جع
جاركا كمهما صنعوا فبل رادع كال رقيب ٖتت مغلة الفتنة كطاعة كالة األمور ككأف قتل ا١تسلمُت 
كسجنهم كاغتصاب أموا٢تم كنسائهم لي  بفتنة، ككأف طاعتهم ليست مرتبطة بطاعة هللا سبحانو 

وء استخداـ كخاصة يف عصر الثورات العربية، كأما استدال٢تم كتعاُف، فأساؤكا استخداـ األدلة أس
بوجوب طاعة األمَت فهي مقيدة بغَت معصية هللا فبل طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق، كما أف حديث 
أخذ ا١تاؿ كضرب الغهر قد  قشو بعض العلماء بغَت ما فهمو علماء السلطاف، فقد ركم عن ابن 

ؿ كضرب الغهر إف كاف األخذ على حق، أما أخذ ا١تاؿ بغَت حق فمف حـز "أف الصرب على أخذ ا١تا
هللا ال أيمر ابلصرب على جور، ألف هللا اى عن اإليف كالعدكاف كعدـ منع أخذ ا١تاؿ مع القدرة عليو 

 .(ُ)معاكنة للغاَف على علمو، كهللا ينهى عنو"

 من العلماء أبف اٟتديث كأما حديث النهي عن ا٠تركج إال يف حاؿ الكفر البواح فَتل كثَت
 ظ الكفر قد يستعمل ٔتعٌت ا١تعاصي كما كض  ذلك عدد من الفقهاء.لي  على عاىره، فلف

كأما استدال٢تم ْتديث ما أقاموا فيكم الصبلة، فمقامة الصبلة كحدىا كإنكار ابقي الفرائض ال 
ة كمع ذلك قاتلهم أبو بكر يعٍت حرمة ا٠تركج عليهم، فا١ترتدكف كانوا ينطقوف الشهادة كيقيموف الصبل

هنع هللا يضر، ألام منعوا فريضة من فرائض هللا سبحانو كتعاُف، ككذا يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية "كل 
طائفة ٦تتنعة عن االلتزاـ بشرائع اإلسبلـ الغاىرة من ىؤالء القـو أك غَتىم، فمنو جيب قتا٢تم حىت 

ابلشهادة كملتزمُت ببعض فرائضو كالصبلة كما قاتل أبو يلتزموا شرائعو، كإف كانوا مع ذلك  طقُت 
 .(ِ)بكر كالصحابة مانعي الزكاة"

 : رأي الباحث

كخبلصة ما تتبَّعو الباحث من ٖترمي بعض العلماء من ا٠تركج على اإلماـ الفاسق، ىو خشيتهم من 
ٟتاؿ الثورات اليـو  أف يؤدم ا٠تركج إُف مفسدة أعغم من ا١تصلحة اليت جيلبها ىذا ا٠تركج، كا١تتتبع

ال ييتصوَّر أف يكوف بعده علم  ان يرل أف الثورات ا١تسلحة َف ٗترج إال بعد أف بلغ الغلم كاٞتور مبلغ

                                                           

(ُ)  ،  .ُّّ/ْ ص: د.ط، ،الفصل يف ادللل واألىواء والنحلابن حـز

 .ُُٓ-َُٓ/ِٖ ص: ،ُط ،رلموع الفتاوى الكربىابن تيمية،  (ِ)
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يت، كاألنف  قد قيتلت، كاألعراض انتيهكت،  أشد أك مفسدة أعغم، فالدين قد ىدـ، كالشريعة قد ٨تي
شى عليو بعد الدين كالن  ف  كالعرض كا١تاؿ. كاألمواؿ سيلبت، فما بقي ما خيي

فلو كاف خوؼ ما ذكركا مانعان من تغيَت ا١تنكر كمن األمر اب١تعركؼ، يقوؿ اإلماـ ابن حـز "
لكاف ىذا بعينو مانعان من جهاد أىل اٟترب، كىذا ما ال يقولو مسلم، كإف أدل ذلك إُف س  

 .همالنصارل نساء ا١تسلمُت كأكالدىم، كأخذ أموا٢تم، كسفك دمائهم، كىتك حردي

اٞتهاد كاجب مع كجود ىذا كلو، كال فرؽ بُت األمرين، ككل  كال خبلؼ بُت ا١تسلمُت يف أفَّ 
 . ذلك جهاد كدعاء إُف القرآف كالسنة

كيقاؿ ٢تم ما تقولوف يف سلطاف جعل اليهود أصحاب أمره، كالنصارل جنده، :  دمحمقاؿ أبو  
ُت، كأابح ا١تسلمات للز ، كٛتل السيف على  كألـز ا١تسلمُت اٞتزية، كٛتل السيف على أطفاؿ ا١تسلم

كل من كجد من ا١تسلمُت، كملك نساءىم كأطفا٢تم، كأعلن العبث هبم، كىو يف كل ذلك مقر 
 ابإلسبلـ، معلن بو، ال يدع الصبلة؟

فمف قالوا: ال جيوز القياـ عليو. قيل ٢تم: أنو ال يدع مسلمان إال قتلو ٚتلة كىذا أف ترؾ    
 . يبقى إال ىو كحده كأىل الكفر معوأكجب ضركرة أال

 .فمف أجازكا الصرب على ىذا خالفوا اإلسبلـ ٚتلة، كانسلخوا منو

كإف قالوا: بل يقاـ عليو كيقاتل كىو قو٢تم. قلنا ٢تم: فمف قتل تسعة أعشار ا١تسلمُت أك ٚتيعهم إال    
القياـ عليو تناقضوا. كإف كاحدان، كس  من نسائهم كذلك، كأخذ من أموا٢تم كذلك، فمف منعوا من 

على  أكجبوا سألناىم عن أقل من ذلك، كال نزاؿ ٨تطهم إُف أف نقف هبم على قتل مسلم كاحد، أك
الغلبة امرأة كاحدة، أك على أخذ ماؿ أك على انتهاؾ نسوة بغلم، فمف فرقوا بُت شيء من ذلك 

 .كل ذلك رجعوا إُف اٟتقتناقضوا كٖتكموا ببل دليل، كىذا ما ال جيوز، كإف أكجبوا إنكار  

كنسأ٢تم عمن قصد سلطانو اٞتائر الفاجر زكجتو، كابنتو، كابنو، ليفسق هبم، أك ليفسق بو    
بنفسو، أىو يف سعة من إسبلـ نفسو، كامرأتو، ككلده، كابنتو، للفاحشة، أـ فرض عليو أف يدفع من 

عغيمة ال يقو٢تا مسلم. كإف قالوا: بل أراد ذلك منهم؟ فمف قالوا: فرض عليو إسبلـ نفسو كأىلو، أتوا ب
فرض عليو أف ديتنع من ذلك كيقاتل رجعوا إُف اٟتق، كلـز ذلك كل مسلم يف كل مسلم كيف ا١تاؿ  

  .  كذلك
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كالذم يراه الباحث كجوب ا٠تركج على اإلماـ الفاسق الغاَف إذا عهر علمو ككثر بغيو    
بشرط أف ال يؤدم ىذا  و كيجد يف ىذا ا١تنصبكفسقو، ألف ذلك تناىف مع السبب الذم من أجل

 ... كهللا أعلم.ُف علم أشد ا٠تركج إ
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 يف القان ون االحتجاجِ  وسائل  : الفصل  الثاين 

 وحيتوي على مبحثٌن

 وسائل االحتجاج السلمية :  ادلبحث  األو ل 

  ادلبحث  الثاين: وسائل االحتجاج العنيفة 
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 السلمي ة يف القان ون االحتجاجِ  وسائل  : حث  األو لادلب

 مطالب:ثالثة وحيتوي على 

 اتريخ حقوق اإلنسان يف القوانٌن الوضعي ة.دتهيد : 

  ادلظاىرات واالعتصامات.األولادلطلب : 

  اإلضراتات.الثاينادلطلب : 

  ادلقاطعة الشعبي ة )العصيان ادلدين (.الثالثادلطلب : 

 

 

 

 

 

 



67

 

 حقوق اإلنسان يف القوانٌن الوضعية: اتريخ دتهيد

بركتكوالت تغهر  فلم، ا١تاضيهبا الغربي اليـو َف تكن هبذه الصورة يف  تشدؽإفَّ حقوؽى اإلنساف اليت ي
نتيجة  كَف يكن ذلك إالقركف من نزكؿ اإلسبلـ إال بعد ما يقارب الستة ابلغرب حقوؽ اإلنساف 

لتمٌيز الطبقي، أك التسلط السياسي، أك الغلم ا أكراب ١تقاكمة اجتاحتثورات طبقية كشعبية 
 االجتماعي.

يف عصورىا الوسطى امتها ن لكرامة اإلنساف كانتهاكان  ذكر ا١تؤرخوف أف أكراب عرفت كقد
ضي، امتيازات النببلء اٟتقوقو من خبلؿ ٣تموعة من األنغمة كالتشريعات الغا١تة مثل: إقطاع األر 

األخرل ككذا العقوابت الوحشية، التعذيب كاحملاكمة بطرؽ كرجاؿ الكنيسة، استعباد الطبقات 
التحكيم الكنسي ك٤تاكم التفتيش كغَتىا من كسائل إابدة اإلنساف، كبعد ٣تيء اإلسبلـ أبكثر من 

 ستة قركف بدأت ىذه الشعوب تبحث عن حقوؽ اإلنساف.

الشعب  ـ عقب ثورةُُِٓمن أكائل ك ئق حقوؽ اإلنساف يف انكلًتا عاـ  كلقد كانت"
 ـ ُِٖٔكيف العاـ ". (ُ)"عرؼ ابلوثيقة الكربلفيما  كاإلكلَتكس ضد استبداد ا١تلك جوف ابألرض

بعد صراع مباشر بُت ا١تلك تشارلز األكؿ كالرب١تاف إثر ٤تاكلة  كيف انكلًتا أيضنا صدرت عريضة اٟتقوؽ
 .(ِ)"ا١تلك فرضى ضرائب جديدة على الشعب دكف اٟتصوؿ على موافقة الرب١تاف

، كيف الوالايت ا١تتحدة األمريكية، صدر بياف إعبلف االستقبلؿ متضمننا ُٕٕٔكيف العاـ "
مبادئ مثل ا١تساكاة بُت الناس ك٘تتعهم ْتق اٟتياة كاٟترية كا١تطالبة السعادة، فكاف من أىم اإلعبل ت 

كركبيُت أمثاؿ جوف ٟتقوؽ اإلنساف يف الغرب، كقد صاغها الرئي  جيفرسوف متأثران آبراء الفبلسفة األ
 .(ّ)"لوؾ كركسو كفولتَت

                                                           

ص:  ،ُط ، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف،(ِْ) ، سلسلة تعليم حقوؽ اإلنسافاحلرية موجز اتريخدمحم يون ،  (ُ)
ّٕ . 

ص:  ،ُط ىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف،، مركز القا(ِْ) ، سلسلة تعليم حقوؽ اإلنساف، موجز اتريخ احلريةدمحم يون  (ِ)
ُٓ. 

ص:  ،ُط ىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف،(، مركز القاِْ) ، سلسلة تعليم حقوؽ اإلنسافموجز اتريخ احلريةدمحم يون ،  (ّ)
ُٔ. 
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كبعيد انتصار الثورة الفرنسية، عهر اإلعبلف الفرنسي  ُٖٕٗآب  ِٔكيف فرنسا، كبتاريخ "
ا١تسمى إبعبلف حقوؽ اإلنساف كا١تواطن كالذم اٍستيًمدٍَّت أفكاره من ا١تفاىيم ا١تتجددة اليت كاف 

كمونتسكيو قد طرحوىا، كقد ركز إعبلف حقوؽ  فبلسفة عصر األنوار كعلى رأسهم ركسو كفولتَت
اإلنساف كا١تواطن على السلطة كطريقة ٦تارستها كاٟترايت العامة كالفردية اليت تساىم بتطور 

 .(ُ)"اجملتمع
يف كاف التطور الكبَت على طريق تقنُت كتدكين حقوؽ اإلنساف كا١تتمثل إبصدار اإلعبلف 

مم ا١تتحدة يف ٚتعٌيتها العامة يف العاشر من شهر كانوف األكؿ العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف الذم أقرتو األ
اآلف  إُف يتم تطبيقوحيث بشكل كبَت،  ىذه الدراسةعليو يف  يعتمد الباحث، كسوؼ ُْٖٗسنة 

 (ِ)كلقد مت توقيعو من ٚتيع الدكؿ يف العاَف.
ابٟتقوؽ  بعد ذلك، كتطبيقنا لئلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف، جاء العهد الدكِف ا٠تاص

الصادرين عن األمم  الدكِف ا٠تاص ابٟتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالعهد ا١تدنٌية كالسياسٌية
 .(ّ)ـُٔٔٗكانوف األكؿ   ُٔيف  كضعا ينالٌلذ ا١تتحدة

كبعد نشر اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف بدأت اإلعبل ت اإلقليمية ا١تتعلقة ْتقوؽ اإلنساف 
 َُٓٗأمهها االتفاؽ األكريب على ٛتاية حقوؽ اإلنساف كمبادئ اٟترية يف العاـ  ابلغهور، كمن
كاالتفاؽ األكريب ١تنع التعذيب كا١تعاملة أك العقوابت غَت اإلنسانية أك  ،عشر االثٍت كبركتوكوالتو

 . ككذلك صدر ا١تيثاؽ اإلفريقي ٟتقوؽ اإلنساف كالشعوب كالذم صادؽ عليو مؤ٘تر رؤساء(ْ)ا١تهينة

                                                           

ص:  ،ُط(، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، ِْ، سلسلة تعليم حقوؽ اإلنساف )موجز اتريخ احلريةدمحم يون ،  (ُ)
ُّٕ. 

انغر: نبذة عن اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف،  (ِ)
http://www.un.org/ar/documents/udhr/history.shtml  

ة كالسياسية، العهد الدكِف للحقوؽ ا١تدني، ، مكتبة حقوق اإلنسانجامعة منيسوات (ّ)
lhttps://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.htm  
ـ. َُٓٗنوفمرب  ْركما يف  اتفاقية ٛتاية حقوؽ اإلنساف يف نطاؽ ٣تل  أكركاب جامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف، (ْ)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/history.shtml
http://www.un.org/ar/documents/udhr/history.shtml
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html
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كتبعو عدة اتفاقات  ُُٗٗكدخل حيز التنفيذ يف العاـ  ُُٖٗمنغمة الوحدة األفريقية يف العاـ 
 .(ُ)إجرائٌية منها تشكيل ٤تكمة خاصة ْتقوؽ اإلنساف كالشعوب اإلفريقية

إُف عاـ  ـُْٗٗفقد مت التوٌصل ٢تذه اٟتقوؽ بعد ٥تاض طويل استمر من عاـ  أما عربيان 
من قبل ٣تل   ََِْثاؽ العريب ٟتقوؽ اإلنساف" بتاريخ الرابع من آذار ، كمت اعتماد "ا١تيـََِْ

كزراء خارجية الدكؿ العربية بعد أف مت تضمينو بنودنا سلبتو مصداقيتو كلوليتو، فقد ريبطت معغم 
اٟتقوؽ ابلقوانُت ا٠تاصة بكل دكلة، كأسهب ا١تيثاؽ يف شرح االستثناءات اليت ٖتد من حقوؽ 

 .(ِ) ماؿ قوانُت الطوارئاإلنساف عند استع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُُٖٗنَتكيب )كينيا( يونيو ، ا١تيثاؽ األفريقي ٟتقوؽ اإلنساف كالشعوب نساف،جامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإل (ُ)
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html  

ـ، ََِْ/َٓ/ِّصفحة جامعة الدكؿ العربية، ا١تنشور بتاريخ  (ِ)
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/arabcharter.aspx  

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/arabcharter.aspx
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/arabcharter.aspx
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 ادلظاىرات واالعتصامات: األولادلطلب 

كتعرب عنها ا١تؤسسات الدديقراطية كحقوؽ اإلنساف يف منغمة األمن كالتعاكف األكريب بػ )حرية التجمع 
 راداألف كديارسىها هبا يتمٌتع أف ديكن اإلنساف حقوؽ من أساسيٌ  حق ىيالسلمي( كتعرًٌفها أباا: "

 أغراضا التجمعات ٗتدـ االعتبارية، كا٢تيئات القانونية كالكيا ت ا١تسجلة غَت كاٞتمعيات كاٞتماعات

 يف للحق األقليات، فيمكن آراء أك ابلشعبية ٖتغى ال اليت ا١تتنوعة اآلراء عن التعبَت ذلك يف ٔتا كثَتة
 اٟتفاظ مع اٟتاؿ ىو كما كتنميتها الثقافة على اٟتفاظ يف ىامنا دكرنا يلعب أف السلمي التجمع حرية

 تعددم متسام  ٣تتمع لبناء جوىرم أمر السلميًٌ  التجمع حرية األقليات،  إذف فحماية ىوية على

 .(ُ)بسبلـ" معنا ا١تتواجدة كالسياسات كا١تمارسات ا١تختلفة ا١تعتقدات ذم

منغمة  فمن خبلؿ التعريف السابق يتض  أف مؤسسات الدديقراطية كحقوؽ اإلنساف يف
األمن األكريب تعترب االحتجاجات السلمية حقان أساسٌيان سواء لؤلفراد أك للجمعيات، كما أاا ال 

)قضااي  تشًتطي إذ ن من اٟتكومة للقياـ ابلتغاىر السلمي كىذا يغهر يف منشور ا١تؤسسة ٖتت عنواف،
 احمللية كالتشريعات سافاإلن ٟتقوؽ الدكِف القانوف ٔتوجب الضركرم من . لي "اإلخطارإجرائية( "

 من الكثَتة األنواع فمف ا١تنفت ، كابلتاِف اجملتمع كيف الواقع يف ٕتمع كجود عن ا١تسبق ابإلخطار القياـ

 إال مطلواب ا١تسبق لي  اإلخطار الرٝتي، لذلك التنغيم أشكاؿ من شكل أم تتطلب ال التجمعات

 التجمع حرية لتسهيل البلزمة الًتتيبات كضع من الدكلة تتمكن أف منها الغرض يكوف حالة أف يف

 .(ِ)كحرايهتم" اآلخرين كحقوؽ العامة كالسبلمة العاـ األماف كٛتاية
كما أاا يف الفقرة التالية تؤكد على أنو حىت يف حاؿ كوف القانوف ينص على اإلخطار ا١تسبق 

 القانوف ينص يثح ىناؾجيب أف يستثٌت ىذا الشرط يف حاالت ال ديكن إببلغ السلطات فيها، "

ٌدد أف أيضا ينبغي ا١تسبق اإلخطار على  يكوف ال اليت اٟتالة يف الشرط ىذا عن االستثناءات قانو ن  ٖتي

 التمسك فيها يستحيل اليت الغركؼ يف إال ينطبق ال االستثناء ىذا فمثل عمليان  ا١تسبق اإلخطار فيها

                                                           

مبادئ توجيهية بشأف حرية التجمع ، نشرة مكتب ادلؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسانمنغمة األمن كالتعاكف األكريب،  (ُ)
 .ُٓص  ،ِ، طالسلمي

مبادئ توجيهية بشأف حرية التجمع ، نشرة مكتب ادلؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسانمنغمة األمن كالتعاكف األكريب،  (ِ)
 .  ُٕص  ،ِط ،السلمي
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 جيرل طا١تا عفوم ٕتمع أم كتيسر ٖتمي أف ائمناد السلطات على كينبغي قانو ن  احملددة الزمنية اب١تهلة

 .(ُ)السلمية" ابلطرؽ
ما تذكر كيستشهد هبا بعض العلماء  اا كثَتان إالتعليق على ىذه النقطة حيث  يود الباحثك 

كرجاؿ القانوف يف الوطن العريب، كىي كجود قانوف يف الدكؿ العربية يشًتط للتغاىر السلمي موافقة 
ض النغر عن إمكانية اٟتصوؿ عن مثل ىذه ا١توافقة يف حاؿ كانت ا١تغاىرة ضد خطية من الدكلة كبغ

يف بعض اٟتاالت إف كانت ا١تغاىرات عفوية كغَت  الشرط القانوف الدكِف يستثٍت ىذا الدكلة، إال أفٌ 
 منغمة كىذا حاؿ أغلب ا١تغاىرات ابلدكؿ العربية بل كيطالب ْتماية ىذه ا١تغاىرات ال مهاٚتتها. 

د على ىذا اٟتق اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف حيث ينٌص على أنو "لكل شخص كيؤك
 .(ِ)اٟتق يف حرية االشًتاؾ يف اٞتمعيات كاٞتماعات السلمية"

 ىوكتنص االتفاقية األمريكية ٟتقوؽ اإلنساف على أف "حقَّ التجمع السلمي بدكف سبلح 

 كاليت للقانوف طبقان  ا١تفركضة تلك إال قاٟت ىذا ٦تارسة على قيود فرض جيوز كال. بو معًتؼ حقه 

 أك العاـ النغاـ أك العامة السبلمة أك القومي األمن ١تصلحة دديقراطي ٣تتمع يف ضركرية تدابَت تشكل

 .(ّ)حرايهتم" أك اآلخرين حقوؽ أك العامة األخبلؽ أك العامة الصحة ٟتماية

 السلمي التجٌمع حرية يف اٟتق إنساف لكلكيف ميثاؽ اٟتقوؽ األساسية لبلٖتاد األكريب "

 كاليت كا١تدنية كالنقابية كالتجارية السياسية ا١تسائل يف كخاصة – ا١تستوايت كافة على االٖتاد كحرية

 .(ْ)مصاٟتو" ٟتماية ا١تهنية النقاابت إُف كاالنضماـ يف التكوين إنسافو  أمًٌ  حقَّ  تتضٌمن

 

                                                           

 .ُٕص  ،ِط :مبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع السلميمنغمة األمن كالتعاكف األكريب،  (ُ)
 (.ُ)الفقرة  َِا١تادة: ـ، ُْٖٗ/ُِ/َُ نسان، اإلعالن العادلي حلقوق اإلاألمم ا١تتحدة (ِ)

 .ُٓا١تادة:  ـ،ُٗٔٗ/ُُ/ِِ، ساف خوسيو االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان جامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف، (ّ)

 ُِ، ا١تادة: ـَََِ/َُ/ٕ ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األوريب جامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف، (ْ)
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 السلمي التجمع يف اٟتق فرد لكلة كوبنهاغن أنٌو "كتنٌص منغمة األمن كالتعاكف األكريب يف كثيق   

 مع يتفق كٔتا القانوف ٔتوجب تشرَّع أف جيب اٟتقوؽ ىذه ٦تارسة على تفرض قد قيود أية كالتغاىر.

 .(ُ)الدكلية" ا١تعايَت
فجميع الدساتَت كك ئق حقوؽ اإلنساف تنص بشكل صري  ككاض  على حرية التجمع 

بكافة أشكالو بدكف قيود على اٟترايت، مع مراعاة األمن القومي كعدـ كاالعتصاـ كالتغاىر السلمي 
 مضايقة حرايت اآلخرين أك التسبب إبيذاء لآلخرين.

إاٌل أٌف الكثَت من الدكؿ كبشكل خاص العربية قد تتنصل كتضع قوانينان خاصة هبا للتجمعات 
قانوف مسودة كمثل ذلك  مثل قانوف الطوارئ يف بعض الدكؿ كالذم قد ديتد لعشرات السنوات ،

ا١تعركؼ ك  ”تنغيم اٟتق يف االجتماعات العامة كا١تواكب كالتغاىرات السلمية يف األماكن العامة“
يف مصر، حيث أعربت ٙتانية عشر منغمة إنسانية يف مصر عن أسفها  إعبلمينا ابسم قانوف التغاىر

قيودان على اٟتق يف االجتماع العاـ  إزاء ىذا القانوف، كاعتربت ىذا القانوف قانو ن قمعيان لوضعو
كاإلضراب كاالعتصاـ كتنغيم ا١تواكب، ليفرض بذلك تقييدان شامبلن كخانقان على حرية ا١تصريُت يف 

 التجمعات لقوات األمن ْتضور٦تارسة كافة أشكاؿ التجمع السلمي، كقد تضٌمن القانوف السماحى 
رة الداخلية قبلها بسبعة أايـ عمل، حىت كإف مت ، كألـز ا١تنغمُت إبخطار كزا”أتمينها“ٖتت دعول 

تاح لقوات األمن أف ٖتضر الندكات اليت تنغمها ٔتوجب ىذا ا١تشركع يي ك تنغيمها يف أماكن خاصة. 
األحزاب السياسية كا١تراكز البحثية كاٞتمعيات األىلية كغَتىا، بل أعطى ٢تا حق فض ىذه الندكات 

بوسائل قد تصل إُف استخداـ  كذلك لمدة ا١تبينة يف اإلخطارألسباب متعددة، من بينها ٕتاكزىا ل
  .(ِ)الغازطلقات ا٠ترطوش ا١تطاطي كقنابل 

كيف قانوف التغاىر اب١تملكة ا١تتحدة ٧تد أام يفرقوف بُت ا١تغاىرة كاالعتصاـ حيث يلزموف 
اىرة اسم ا١تتغاىرين إبخطار السلطات قبل ستة أايـ من موعد ا١تغاىرة، حيث يطلقوف على ا١تغ

)موكب( كعلى االعتصاـ اسم )احتشاد(، كيذكر ذلك قانوف التغاىر يف ا١تملكة ا١تتحدة حيث ينص 
على منغم ا١توكب إشعار الشرطة احمللية قبل ستة أايـ على األقل قبل أم موكب مقًتح أك على أنو "

                                                           

، مادة ـَُٗٗ/َٔ/ِٗ وثيقة كوبنهاغن، فاجتماع كوبنهاغن للمؤ٘تر على البعد اإلنسانغمة األمن كالتعاكف يف أكراب، م (ُ)
ٗ.ِ. 

 ٖيف مصر، ا١تادة:  يف األماكن العامة قانون تنظيم احلق يف االجتماعات العامة وادلواكب والتظاىرات السلميةمسودة  (ِ)
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كطريقها كأف يعطي أٝتاء ينبغي أف ييعلم ىذا اإلشعار الشرطة ٔتوعد ا١تسَتة ككقتها مسَتة تغاىرية، ك 
ا١تنغمُت، ذلك اٟتُت ٘تلك الشرطة السلطة لوضع حد للمسَتة أك تغٌَت الطريق أك  تضع أٌم شرط 

 آخر تراه مبلئمان.
كعلى خبلؼ ذلك، خيضع االحتشاد للسيطرة ك١تنغمُت أقل ألنو لي  من الضركرم 

 .(ُ)للمغاىرة أف تعلم الشرطة مقدمان بنيتهم لتنغيم احتشاد"

 رية إظهار الدين وادلعتقدح

ىذه النقطة ألاا موقع اختبلؼ بُت القوانُت الوضعية كالشريعة اإلسبلمية كسنوضحها  يذكر الباحثك 
يف مكااا فيما بعد، حيث تنص القوانُت الدكلية ْتق الفرد أك اجملموعة يف إعهار دينهم أك 

االحتفاؿ، كيشمل ا١تصطل  كذلك  أك شعائرىم الدينية سواء ابلتعليم أك ا١تمارسة أك معتقدىم
كتعترب ، ؾ أك االنسحاب من دين أك ٚتاعة دينيةحرية الًت ك  أك عدـ إتباع أم دين تغيَت الدين حرية

من  الثامنة عشركيندرج ٖتت ا١تادة  ان أساسي ان الدكؿ يف العاَف حقاٟترية الدينية من قبل األفراد ك 
لكل شخص اٟتق يف حرية التفكَت كالضمَت  ف حيث تنص على أنَّو  "اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنسا

يَت داينتو أك عقيدتو، كحرية اإلعراب عنهما ابلتعليم كا١تمارسة كيشمل ىذا اٟتق حرية تغ ، كالدين
 .(2)ة"أـ مع اٞتماع كإقامة الشعائر كمراعاهتا سواء أكاف ذلك سران 

كرأينا يف ببلد  العربية من العلمانيُت من استغل موضوع ا١تطالبة ْترية الرأم كا١تغاىرات كأتثر 
 مات تطالب ٓتلع اٟتجاب كحرية الدين كا١ترأة.هبذه األفكار الغربية، فنغم مسَتات كاعتصا

 

 

 

 
                                                           

، اينغر: قانون التظاىر يف ادلملكة ادلتحدة، اٟتقوؽ ا١تدنية ة،ا١تملكة ا١تتحد (ُ)
dlaw.co.uk/law/government/civil_rights/8648.htmlhttp://www.fin  

  ُٖـ، ا١تادة: ُْٖٗ/ُِ/َُ اإلعالن العادلي حلقوق اإلنساناألمم ا١تتحدة،  (ِ)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://findlaw.co.uk/law/category/government/civil_rights
http://findlaw.co.uk/law/category/government/civil_rights
http://www.findlaw.co.uk/law/government/civil_rights/8648.html
http://www.findlaw.co.uk/law/government/civil_rights/8648.html
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 اإلضراتات.: الثاينادلطلب 

 ضراب عن العملأواًل: اإل

عدد من الربكتوكوالت الغربية على ىذا اٟتق، رغم عدـ التوسع فيو كما يف حق التغاىر  نصتكقد 
، يف أصب  كاالعتصاـ، كقد أثبتت ىذه الدكؿ حق اإلضراب بعد ضغوطات من األحزاب الشيوعية

دَّد نوع  نغامان دكليان، كجاء ذكر اإلضراب بشكل مطلق يف نصوص ىذه الربكتوكوالت فلم حيي
تشمل القارتُت – نغمة الدكؿ األمريكيةالتابع ١ت بركتوكوؿ "ساف سلفادكر"اإلضراب، حيث ينص 

 ُٔدخل حيز التنفيذ يف كقد  (ُٖٖٗ) ٗٔسلسلة ا١تعاىدات رقم  -أمريكا الشمالية كاٞتنوبية 
، يف (ُ)ـ، يف الفقرة )ب( من ا١تادة الثامنة "تضمن الدكؿ األطراؼ حقَّ اإلضراب"ُٗٗٗنوفمرب 

العهد الدكِف ا٠تاص ابٟتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية "تتعٌهد الدكؿ األطراؼ يف ىذا العهد 
 .(ِ)قوانُت البلد ا١تعٍت"بكفالة ما يلي: )د( حق اإلضراب، شريطة ٦تارستو كفقان ل

كقد نصت القوانُت الوضعية لعدد من الدكؿ العربية أيضان على قانوف اإلضراب عن العمل كما 
يف قانوف اإلضراب ا١تغريب، حيث ينص على حق اإلضراب للعماؿ كعدـ جواز معاقبتهم كما يف 

 .(ّ)"كتو يف إضراب مشركعال جيوز معاقبة أم شخص بسبب مشار مادتو الرابعة كاليت تنص على أنٌو "
للعماؿ حق ( على أنو "ُِٗكيف قانوف العمل ا١تصرم أيضا، حيث ينص يف ا١تادة )

اإلضراب السلمي كتكوف ٦تارستو ١تنغماهتم النقابية دفاعا عن مصاٟتهم ا١تهنية كاالقتصادية 
 .(ْ)القانوف"كاالجتماعية كذلك يف اٟتدكد كطبقا للضوابط كاإلجراءات ا١تقررة يف ىذا 

 

                                                           

، 7155 (21) سلسلة ادلعاىدات رقم، منغمة الدكؿ األمريكية جامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف، (ُ)
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.html  

 ، الفقرة )د(.ٖا١تادة: ، والسياسية العهد الدويل للحقوق ادلدنيةجامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف،  (ِ)

، ة اإلضراب يف ادلغربمشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم شلارس، َُِْ/ُُ/ُِبتاريخ  جريدة االٖتاد االشًتاكينشرتو  (ّ)
 ا١تادة الرابعة.

، انغر: قانون العمل ادلصريبوابة اٟتكومة ا١تصرية،  (ْ)
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/Law_relations/F_worklaw_wgro

p.aspxu  

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.html
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/Law_relations/F_worklaw_wgroup.aspx
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/Law_relations/F_worklaw_wgroup.aspx
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 اثنياً: اإلضراب عن الطعام

١تعاملة السجناء  ا١تبادئ األساسيةُف كثيقة يلجأ ا١تضربوف عن الطعاـ إ كيف قانوف اإلضراب عن الطعاـ
(ُ)اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة للمطالبة ْتقوقهم الصادرة كا١تعتمدة عن

. 

ت القانوف الوضعي أف كتسمى أيضان يف بعض الدكؿ اٟتق يف ا١توت، حيث تعترب الدكؿ ذا
، بل كتعترب ٞتنة حقوؽ اإلنساف التابعة كابلتاِف يكوف من حقو التخلص منهاحياة اإلنساف ملك لو، 

كمعاملة مهينة كىو  إنسا كغَت  كحشيان  عمبلن  على تناكؿ الطعاـ قسران لؤلمم ا١تتحدة  إجبار السجناء 
نسانية كثَتة بيا ت إدانة ١تا تقـو بو ، كقد كجهت جهات حقوقية كإسلوؾ دينعو القانوف الدكِف

الوالايت ا١تتحدة األمريكية إبجبار معتقلي غوانتا مو على التغذية القسرية، كما سعت اٟتكومة 
اإلسرائيلية إلقرار قانوف يسم  ابلتغذية القسرية للسجناء بعد اإلضراابت اليت قاـ هبا اجملاىدكف يف 

 كاألعراؼ الدكلية.  سجواا رغم ٥تالفة ذلك للربكتوكوالت

حوؿ  ـُٕٓٗلسنة  طوكيوبياف  يف منغمة االٖتاد الط  العا١تي ةاتفاقي حيث نصت
غَت اإلنسانية أك الإرشادات األطباء فيما خيص التعذيب كالعقوابت كغَتىا من التصرفات القاسية أك 

ذية القسرية فنص يف ا١تادة وضوع التغ، كا١تتعلقة ٔتا١تهينة لكرامة اإلنساف ا١تتعلقة ابلسجن كاالعتقاؿ
 عترب من قبل الطبيب قادران على اٗتاذ قرار كاعو حُت يرفض السجُت التغذية كيي " :على أنو ٔرقم 

تغذيتو  كعقبل  فيما خيص عواقب ىذا الرفض اإلرادم للتغذية فمف السجُت جيب أف ال تتمَّ 
رات جيب أف يتم أتكيده من قبل كالقرار حوؿ قدرة السجُت على اٗتاذ مثل ىذا القرا ،اصطناعيان 

 .(ِ)ل"طبيب كاحد مستقل على األق

االٖتاد الط  العا١تي ١توضوع التغذية القسرية بشكل أكثر تفصيبلن يف بياف مالطا كقد تطرؽ 
كقد نص االٖتاد يف ىذا البياف على ضركرة التدخل  ،حوؿ اإلضراب عن الطعاـ ـُُٗٗلسنة 

ضربُت عن الطعاـ، مع اإلنسا  لؤلطباء يف اٟتاالت اٟت
ي
رجة اليت قد يصل إليها بعض السجناء ا١ت

                                                           

كانوف   ُْ /ُُُْٓ ادلبادئ األساسية دلعاملة السجناءمكتب ا١تفوض السامي،  حقوؽ اإلنسافاألمم ا١تتحدة  (ُ)
 ـ.َُٗٗاألكؿ/ديسمرب 

 ،ٔمادة رقم  ـ،ُٕٓٗلسنة  بيان طوكيوانغر: نص  (ِ)
ttp://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/index.htmlh  

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/index.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/index.html
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التذكَت أبمهية احًتاـ إرادة السجناء الذين ديتلكوف القدرة على اٗتاذ قرارات كاعية كعقبلنية ٓتصوص 
   ىذه ا١تسألة. 

ا١تضربُت عن الطعاـ جيب أال يتم ى أف "من ا١تبادئ عل ِكينص بياف مالطا يف ا١تادة رقم 
التغذية القسرية ابلرغم من رفض كاض  كإرادم ٢تا ىي  ،رىم على اٟتصوؿ على عناية يرفضوااإجبا

ضرب الصرحية أك 
ي
 .(ُ)"مقبولة أخبلقيان  الضمنيةغَت ميربرة. التغذية االصطناعية مع موافقة ا١ت

 ذلك حىت لو َف يعد قادران على التعبَت عن إرادة السجُت كطلباتو إُف كاضحة شارةكيف البياف إ
كضركرة ، السجُت إلرشادات جيب اتباعها يف حالة َف يعد ٔتقدكره التعبَت عن نفسومن خبلؿ ترؾ 

 . معرفة طلباهتم كمواقفهم

تكوف مقبولةن أخبلقيان  االصطناعيةلتغذية من نف  البياف تنص على أف "ا ُِيف ا١تادة رقم ك 
ضرب عن الطعاـ القادر على اٗتاذ قرار

ي
كما أاا تكوف مقبولةن أيضان   ،اب١توافقة عليها إذا قاـ السجُت ا١ت

 (ِ).إذا َف يًتؾ السجُت أم إرشادات دكف إكراه يرفض فيها التغذية االصطناعية

القسرية غَت مقبولة أخبلقيان أبدان حىت  على أف: "التغذية، تنص ُّيف نص ا١تادة التالية رقم ك 
هديد، اإلكراه، القوة القسرية أك القيود ىي شكل فمف التغذية ا١تصحوبة ابلت ،كلو كاف ىدفها اإلفادة

هينة لكرامة اإلنساف
ي
كما أف التغذية القسرية لبعض ا١تعتقلُت   ،من أشكاؿ ا١تعاملة غَت اإلنسانية كا١ت

 .(ّ)ة"لتخويف أك إكراه معتقلُت آخرين مضربُت عن الطعاـ ىي األخرل مرفوضة بنف  الدرج

ت يف قوانُت حقوؽ اإلنساف كقوانُت االٖتاد الط  اإلضراب حىت ا١تو  فمف بناء على ذلك
العا١تي حق للشخص، كال ييعاقب فاعلو كال جيرب على الطعاـ، بل حىت من فقد الوعي كأصب  غَت 
قادر على اٗتاذ القرار يًتؾ ليموت إذا ترؾ إرشادان يدؿ على عدـ رغبتو يف التغذية، إال أف الدكؿ 

ٗترؽ ىذه القوانُت ١تا ٢تا من أتثَت إعبلمي سيء عليها يف حاؿ  األعضاء يف تلك ا١تنغمات عادة ما
 موت األشخاص ا١تضربُت عن الطعاـ. 

                                                           

 ،ِمادة رقم ـ، ُُٗٗلسنة  بيان مالطاانغر نص  (ُ)
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/h31/index.html  

 .ُِمادة رقم: ـ، ُُٗٗلسنة  بيان مالطاانغر نص  (ِ)
 
 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/h31/index.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/h31/index.html


77

 

 اطعة الشعبي ة )العصيان ادلدين (ادلق: الثالثادلطلب 

اٟتديث عن العصياف ا١تد  يف القوانُت الوضعية كارتباط العصياف ابلقانوف من أدؽ ا١تواضيع، 
ىو رفض للقانوف كعصياف لو بوسائل سلمية علنية كرفض للسياسات  فالعصياف ا١تد  يف حقيقتو
نغر الرافضُت، أك لرفض  كجهة من اٞتائرة القوانُت إلثنائها عن تطبيقاٟتكومية كالقوانُت كاللوائ  
 .معينة سياسات ك٦تارسات كإجراءات

عدـ جواز خرؽ  ُت أحقية مقاكمة الغلم كبُتكيؤكد ركاد العصياف ا١تد  أف ا٠تيط رفيع جدان ب
 القوانُت كالفوضى اليت أتيت هبا.

كهبذا ا٠تصوص يرل "ثوركا" الفيلسوؼ كا١تؤلف األمريكي "إذا كانت مشيئة القانوف أف تغلم 
اآلخرين فأ  أدعوؾ أف ٗترؽ ىذا القانوف الفاسد لتجعل من كجودؾ عقبة صعبة يف طريق الدكلة ١تنع 

 كإيقاؼ تسلط اٟتكومة"
د  يف الببلد اليت ٖتكم بقوانُت كضعية قد يكوف عصيا ن مباشران أك غَتى كالعصياف ا١ت   

مباشر، كالعصياف ا١تباشر يطلق على العصياف الذم ينتهك قاعدة قانونية كضعية، كما يف ٛتلة 
كاليت كانت هتدؼ إُف العصياف ا١تد  اليت أطلقها مارتن لوثر كينج الزعيم األمريكي من أصوؿ أفريقية 

كإعطائهم اٟتق يف دخوؿ الرب١تاف، كما قاـ إبضراب عن استعماؿ  سود لؤلماكن ا١تخصصةشغل ال
ها التارخيي الذم ينص كمى إللغاء التفرقة يف اٟتافبلت يف مونتغمرم، كأصدرت احملكمة حي اٟتافبلت 

نهوا ا١تقاطعة كساعتها فقط طلب كينج من أتباعو أف يي  ،على عدـ قانونية ىذه التفرقة العنصرية
 .(ُ)كيعودكا إُف استخداـ اٟتافبلت

                                                           

، ىو زعيم أمريكي من أصوؿ إفريقية، ُٖٔٗ أبريل ْ ، مت اغتيالو يفُِٗٗ عاـ ينايرُٓ كلد يف ارتن لوثر كينغ جونيورم(ُ)
جائزة نوبل للسبلـ، ككاف  ـ حصل علىُْٔٗ اء التمييز العنصرم ضد الٌسود يف عاـ شط سياسي إنسا ، من ا١تطالبُت إبا

، اعترب مارتن لوثر كنج من أىم الشخصيات اليت  ضلت يف ُٖٔٗأصغر من حيوز عليها. اغتيل يف الرابع من نيساف/أبريل عاـ 
رية كحقوؽ اإلنساف. أس  لوثر زعامة ا١تسيحية اٞتنوبية، كىي حركة ىدفت إُف اٟتصوؿ على اٟتقوؽ ا١تدنية لؤلفارقة سبيل اٟت

رفض كينغ العنف بكل أنواعو ، ككاف بنفسو خَت مثاؿ لرفاقو كللكثَتين ٦تن تورطوا يف ، األمريكيُت يف ا١تساكاة، كراح ضحية قضيتو
 ـُٓٔٗكحكمتو كٖتفغو حىت أام َف يؤيده قادة السود اٟتربيُت ، كبدؤكا يتحٌدكنو عاـ صراع السود من خبلؿ صربه كلطفو 

 فيليب ستيل(لُت سابل ك  – شخصية عظيمة 7111ِف ديفيز،   – عشرون اغتياال غًنت وجو العامل)
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أما العصياف الغَت مباشر فهو الذم قد تستهدؼ سياسات للدكلة كلي  ابلضركرة تكوف 
متعلقة بقانوف السَت أك ا١تواصبلت أك الضرائب، إال أف احملتجُت يقوموف ٔتقاطعة اٟتكومة كعدـ دفع 

 العصياف ٟتُت تنفيذ طلباهتم. الضرائب أك عدـ استعماؿ كسائل ا١تواصبلت أك غَتىا من طرؽ

العصياف يف التشريعات الوضعية ما يعطي اٟتق يف جيد الباحث كخبلفان للحق يف اإلضراب َف 
، فالعصياف ا١تد  يعد انتهاكان لتشريعات كقوانُت كلوائ  سنتها حكومة ا١تد  يف األنغمة ا١تعاصرة

لذلك يعترب العصياف ا١تد  رفضان للقانوف  شرعية منتخبة ٖتقيقان للعدالة كٕتسيدا ١تبدأ الشرعية،
 الدستورم للببلد كيعاقب من خيرؽ ىذا القانوف ابلسجن أك الغرامة ابختبلؼ القوانُت.

ابستثناء حالة االحتبلؿ حيث نصت القوانُت الدكلية على "حق الشعوب يف اللجوء لكافة 
 . (ُ)األساليب كاألدكات لنيل االستقبلؿ كحق تقرير ا١تصَت"

ٔتا أف حديثنا ىنا يًتكز عن معرفة رأم القوانُت الوضعية يف العصياف ا١تد ، فمن الواض  أنو ك 
جيـر فاعلها كيعاقب من يقـو هبا ألف العصياف ا١تد  كما ذكر  ىو خرؽ للقانوف ك٥تالفة لو فكاف 

 من البديهي أف يعاقب فاعلها. 

نرم ثورك )العدؿ قبل القانوف كتكوف أصبل فلسفة أصحاب العصياف ا١تد  كما يقوؿ ى
 أحيا ن(، فهي خرؽ قانو  لتحقيق العدؿ من كجهة نغر منفذيو. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.ا١تادة األكُف، والسياسية العهد الدويل للحقوق ادلدنيةجامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف،  (ُ)
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 القانونالعنيفنة  يف  االحتجاجِ  وسائل   :ادلبحث  الث اين 

 :مطالب ثالثةعلى وحيتوي 

 .ادلطلب األول: االحتجاج بقتل النفس واالنتحار 

  ق والتخريب. ادلطلب الثاين: االحتجاج بقطع الطر 

 ادلطلب الثالث: االحتجاجات ادلسلحة. 
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 ادلطلب األول: االحتجاج بقتل النفس واالنتحار

لقد نٌصت قوانُت حقوؽ اإلنساف على حق اإلنساف يف اٟتياة كالسبلمة الشخصية، كما يف ا١تادة 
، ككما (ُ)"كسبلمة شخصولكل فرد اٟتق يف اٟتياة كاٟترية الثالثة من اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف "

يف  اٟتقَّ يف العهد الدكِف ا٠تاص ابٟتقوؽ ا١تدنية كالسياسية يف ا١تادة السادسة منو كاليت تنص على أفَّ "
كعلى القانوف أف حيمى ىذا اٟتق كال جيوز حرماف أحد من حياتو  ،مبلـز لكل إنساف اٟتياة حقه 

 .(ِ)ا"تعسف

قب على جردية قتل الغَت، كال تنغر إُف جردية قتل إال أف القوانُت الوضعية يف أغلبها تعا
أبنو اعتداء على حياة الغَت النف  على أاا من جرائم القتل، حيث يعرؼ القتل يف القوانُت العربية 

ككذلك يف أغلب التشريعات الغربية، إال أف بعض التشريعات تعاقب على الشركع يف قتل النف  
قيقة أف ىذا غَت مستغرب لقوانُت تنغر فقط يف حدكد الدنيا، ففي لبقاء اٞتا  على قيد اٟتياة، كاٟت

حاؿ مقتل ا١تنتحر فبل عقاب ديكن أف يطبق عليو، أما يف حاؿ بقاء ا١تنتحر حيان فهناؾ بعض 
 القوانُت اليت تعاقب ا١تنتحر ابلسجن أك الغرامة.

فعل غَت ٤تـر كفاعلو غَت ففي القانوف اإل٧تليزم مت إلغاء ا١تادة اجملرمة لبلنتحار، كصار ال"
، حيث أنو ال فائدة من إيقاع أم عقوبة على اٞتا   (ّ)."٣تـر

كال يرل القانوف الفرنسي أف االنتحار جردية مطلقان، كال يضع أية عقوبة، بل كيذىب إُف "
"أبعد من ذلك إُف حد عدـ ٕترمي االشًتاؾ يف ىذه اٞتردية

(ْ). 

ال جدكل من العقاب على ىذا الفعل، كابلتاِف َف "إُف أنو كما تنغر القوانُت العربية الوضعية 
 .(ٓ)"ٕترمو

                                                           

 .ّ، ا١تادة: ـُْٖٗ/ُِ/َُ اإلعالن العادلي حلقوق اإلنساناألمم ا١تتحدة،  (ُ)

 ا١تادة السادسة.، والسياسيةالعهد الدويل للحقوق ادلدنية جامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف،  (ِ)

  .ُُٗص: د.ط، ،و وأثره على ادلسئولية اجلنائيةرضا اجملين عليدمحم صبحي ٧تم،  (ّ)
 ـ.ُُٖٓإبريل  ُٕ، على ٤تكمة النقض الفرنسية ُِِ، ص: ع السابقادلرج (ْ)

.ِّْ-ِّّص:  د.ط، ،االعتداء على احلياة يف التشريعات اجلنائية العربية٤تمود ٧تيب حسٍت،  (ٓ)
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على االنتحار  قاـ بتجرمي التحريضكَف يعاقب القانوف ا١تصرم على االنتحار كَف جيرمو ك 
 كل من حرضمن قانوف العقوابت ا١تصرم " ِٖٗ، ففي ا١تادة يف حاؿ مت االنتحار كا١تساعدة عليو

حار يعاقب إذا مت فعل االنتحار ابألشغاؿ الشاقة كاٟتب  مدة ال تتجاكز آخران أك ساعده على االنت
 كيتض  من ىذا القانوف ٕترمي التحريض كا١تساعد على االنتحار دكف الفعل ذاتو. (1)سبع سنُت"

 كمعغم الدكؿ العربية ككذلك القانوف السودا  كالكوييت كالبحريٍت كالعراقي كاللي  كالتونسي
االنتحار، كيف بعض  تتطرؽ لعقوبةمت التحريض كا١تساعدة على االنتحار كَف كغَتىا، كلها جرٌ 

 القوانُت كما يف القانوف السورم كاللبنا  كاألرد  َف ينص على عقوبة االنتحار مطلقان.

فمن خبلؿ ىذا العرض للقوانُت العربية كاألجنبية يتض  أٌف االنتحار سواء لبلحتجاج أك لغَته 
مًٌل ٚتعيات حقوؽ اإلنساف  ال جيـر يف أغلب حسب السياسات ا١تسيطرة على تلك القوانُت، كما ٖتي

، مطالبة ا١تنغمات بعض الدكؿ مسؤكلية حاالت االنتحار يف أغلب األحياف كاصفة ٢تا اب١تستبدة
 اٟتكومة بتحقيق مطالب الشعب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُُِص:د.ط،  ،رضا اجملين عليو وأثره على ادلسئولية اجلنائيةدمحم صبحي ٧تم،  (ُ)
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 ادلطلب الثاين: االحتجاج بقطع الطرق والتخريب

نصوص كبركتوكوالت ا٢تيئات اإلنسانية كحقوؽ اإلنساف كا١تتعلقة ْتق حرية باحث لتتبع المن خبلؿ 
أف ٚتيعها يركز على كلمة )سلمي( فبل خيلو نص من تلك النصوص من  الحظالتجمع كاالحتجاج، 

 الًتكيز على الطابع السلمي لبلحتجاج أك اإلضراب.

ؽ اإلنساف كالتابع ١تنغمة األمن ففي ا١تنشور الصادر عن مكتب ا١تؤسسات الدديقراطية كحقو 
 اٟتق حيمي كالتعاكف األكريب ابسم )مبادئ توجيهية بشأف حرية التجمع السلمي( ينص على أف "ال

 الناحية من أنو ٟتقوؽ اإلنساف األكركبية احملكمة رأت كقد السلمية، التجمعات إال التجمع حرية يف

 ينوم اليت تلك السلمية ىي ابلتجمعات كصفها كندي ال اليت األحداث من الوحيد النوع فمف العملية

 (ُ)"العنف استخداـ فيها كا١تشاركوف منغموىا
 جيوز كال ،معًتفان بو السلمي التجمع يف اٟتق يكوفكيف العهد الدكٌِف ا٠تاص ْتقوؽ اإلنساف "

 يف ضركرية تدابَت كتشكل للقانوف طبقا تفرض اليت تلك إال اٟتق ىذا ٦تارسة على قيود توضع أف
 أك العامة الصحة ٛتاية أك العاـ النغاـ أك العامة السبلمة أك القومي األمن لصيانة دديقراطي ٣تتمع

 .(ِ)كحرايهتم" اآلخرين حقوؽ ٛتاية أك العامة اآلداب

فمن خبلؿ ىذه ا١تادة يتض  أف من حق السلطات اٗتاذ اإلجراءات البلزمة يف حاؿ خركج 
ف يهدد األمن القومي للدكلة أك يتسبب يف مضايقة ٟتقوؽ االحتجاج عن طابعو السلمي أك كا

اآلخرين كحريتهم أك يؤثر على السبلمة العامة أك الصحة كاألدب، كعلى نف  ىذا ا١تعٌت تنص ا١تادة 
 .(ّ)ا٠تامسة عشر من اتفاقية حقوؽ الطفل

                                                           

مبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع  التعاكف األكريب،حقوؽ اإلنساف التابع ١تنغمة األمن ك ك مكتب ا١تؤسسات الدديقراطية  (ُ)
 .ِطـ، َُِِ السلمي

 .ُِ، ا١تادة: والسياسية العهد الدويل للحقوق ادلدنيةجامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف،  (ِ)

 ِٓ/ْْلؤلمم ا١تتحدة  ٔتوجب قرار اٞتمعية العامةعتمدت ا، ، اتفاقية حقوق الطفلجامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف (ّ)
 .ُٓ، مادة رقم: ُٖٗٗتشرين الثا /نوفمرب  َِيف 
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 أخرل قيودل اٟتقوؽ ىذه ٦تارسة ٗتضع الكتنٌص االتفاقية األكربية ٟتقوؽ اإلنساف على أف " 

 كسبلمة القومي األمن لصاٌف دديقراطي ٣تتمع يف الضركرة تقتضيو حسبما القانوف يف احملددة تلك غَت

 .(ُ)كحرايهتم" اآلخرين حقوؽ ٛتاية أك كاآلداب، الصحة كٛتاية اٞتردية كمنع النغاـ اٞتماىَت كحفظ

اٞتماىَت كحفظ النغاـ كمنع  كيف ىذه ا١تادة أيضان يتم الًتكيز على ٛتاية األمن القومي كسبلمة
اٞتردية كٛتاية الصحة كاألدب كحقوؽ اآلخرين، فأم احتجاج يتسبب يف خرؽ ٢تذه األمور يتم اٗتاذ 

 التدابَت البلزمة من السلطات حياؿ ذلك. 

كينٌص دليلي منغمة األمن كالتعاكف لعمل الشرطة يف النغاـ الدديقراطي على حق الشرطة يف 
 التجمعات تفريق عندنارية عند تفريق التجمعات اليت ترافقها أعماؿ عنف، "استخداـ األسلحة ال

 خطورة األقل الوسائل تثبت عندما فقط النارية األسلحة استخداـ جيوز العنف، أعماؿ مع تًتافق اليت

 .(ِ)ا٠تطَتة" اإلصابة أك ابلقتل كشيك هتديد قياـ كعند جدكاىا عدـ

يم اٟتق يف االجتماعات العامة كا١تواكب كالتغاىرات لتنغكعربيان أنخذ القانوف ا١تصرم 
 يفحيغر على ا١تشاركُت ـ كالذم ينص على أنو "َُِّكالصادر عاـ  السلمية يف األماكن العامة

االجتماع العاـ أك ا١توكب أك التغاىرة اإلخبلؿ ابألمن أك النغاـ العاـ أك تعطيل اإلنتاج أك تعطيل 
ك تعريضهم للخطر أك اٟتيلولة دكف ٦تارستهم ٟتقوقهم كأعما٢تم أك التأثَت مصاٌف ا١تواطنُت أك إيذاؤىم أ

أك  اٞتومأك  ا١تائيأك  الربمعلى سَت العدالة أك ا١ترافق العامة أك قطع الطرؽ أك ا١تواصبلت أك النقل 
 .(ّ)ر"تعطيل حركة ا١تركر أك االعتداء على األركاح كا١تمتلكات العامة كا٠تاصة أك تعريضها للخط

فجميع القوانُت الوضعٌية الغربية منها كالعربية ٘تنع اللجوء إُف التخريب كالعنف يف  إذان 
 ا١تغاىرات كتعريض ا١تواطنُت للخطر أك إتبلؼ ا١تمتلكات العامة أك االعتداء على حقوؽ اآلخرين.

 

                                                           

 ـ،َُٓٗنوفمرب  ْركما يف ، تفاقية محاية حقوق اإلنسان يف نطاق رللس أوروتاا ،عة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنسافجام (ُ)
  .ُُا١تادة:

 . ٔٔـ، الفقرة:ََِٗ، جنيف ، دليل عمل الشرطة يف النظام الدميقراطيأكراب األمُت العاـ ١تنغمة األمن كالتعاكف يف(ِ)
تنظيم احلق يف االجتماعات العامة وادلواكب والتظاىرات (، َُٕقانوف رقم )ـ، ََُِّ/ُُ/ِْبتاريخ بوابة األىراـ  (ّ)

. ٕـ(، ا١تادة: ََِّ) السلمية يف األماكن العامة
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 ادلطلب الثالث: االحتجاجات ادلسلحة

وضى اب١تغاىرات ىي كذلك ترفض االحتجاجات من البديهيًٌ أف القوانُت اليت ترفض التخريب كالف
ا١تسلحة، ككما ذكر  سابقان أبف ٚتيع قوانُت حقوؽ اإلنساف ركزت على السلمية يف قوانُت 

 حقه  ىو سبلح، بدكف السلمي، االجتماع حقاالحتجاج. ففي االتفاقية األمريكية ٟتقوؽ اإلنساف "
 تشكل كاليت للقانوف طبقان  ا١تفركضة تلك إال اٟتق ىذا ٦تارسة على قيود فرض جيوز كال بو، معًتؼ
فيما استثنت القوانُت الدكلية حالة ٖتديد ا١تصَت لشعب ٤تتل كما أشر  سابقان،  .(ُ)ضركرية" تدابَت

حيث نصت القوانُت الدكلية على "حق الشعوب يف اللجوء لكافة األساليب كاألدكات لنيل 
ُت حقوؽ اإلنساف إُف قوانُت الدكؿ، حيث ينص قانوف . كمن قوان(ِ)االستقبلؿ كحق تقرير ا١تصَت"

 الغركؼ خلق القانوف ىذا من ا٢تدؼ( على أف " ََِٖا١تسَتات كا١تغاىرات ٞتمهورية أرمينيا )
 إليهم يشار (اٞتنسية عدديي كاألشخاص األجانب أرمينيا، كا١تواطنُت ٚتهورية يف للمواطنُت الضركرية

 كذلك السلمية االجتماعات عقد يف حقهم االعتبارية ١تمارسة كالشخصٌيات) كمواطنُت "يلي فيما
 كا١تعاىدات الدستور يف ا١تبُت النحو على كا١تغاىرات كا١تسَتات كالتجمعات السبلح، دكف

 .(ّ)الدكلية"

عند التجمعات فنصَّ القانوف األرميٍت بشكل صري  على كجوب عدـ كجود سبلح 
 كا١تسَتات السلمية. 

 أية أك كا١تغاىرات كا١تسَتات العامة االجتماعاتركما  على أف "تكوف كينٌص الدستور ال

 على التسل  أنواع من نوع أمٌ  دكف فقط، سلميا كعقدىا تنغيمها كديكن حرة أخرل ٕتمعات

 .(ْ)اإلطبلؽ"

لتنغيم اٟتق يف االجتماعات العامة كا١تواكب كالتغاىرات كعربيان ينص القانوف ا١تصرم 
االجتماعات  يفحيغر على ا١تشاركُت ـ على أنٌو "َُِّكالصادر عاـ  ن العامةالسلمية يف األماك

                                                           

 .ُٓ، ا١تادة: االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان إلنساف،جامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ ا (ُ)
 .ا١تادة األكُف، ة والسياسيةالعهد الدويل للحقوق ادلدنيجامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف،  (ِ)
 ا١تادة األكُف. (،ََِٖكا١تغاىرات ٞتمهورية أرمينيا )، التجمعات، ا١تسَتات قانون إجراءات االجتماعات (ّ)
. ّٗ(، ا١تادة: ََِّ)بصيغتو ا١تعدلة،  ُُٗٗ ر رومانيادستو  (ْ)
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العامة أك ا١تواكب أك ا١تغاىرات ٛتل أية أسلحة أك ذخائر أك مفرقعات أك ألعاب  رية أك مواد حارقة 
يهم األفراد أك ا١تنشآت للضرر أك ا٠تطر، كما حيغر عل ضي تعرًٌ  اليتأك ا١تواد  ،أك غَت ذلك من األدكات

 .(ُ)ؿ"من تلك األفعا ارتداء األقنعة أك األغطية إلخفاء مبلم  الوجو بقصد ارتكاب أمٌو 

كيعاقب القانوف ا١تصرم ابلسجن كالغرامة على كلًٌ من ييقبض عليو كْتوزتو سبلح، حيث 
 ََُسنُت كغرامة ال تقل عن  ٕيعاقب ابلسجن ا١تشدد ٔتا ال يقل عن ينص القانوف على أنٌو "

 يفخبلؿ مشاركتو  كل من حاز سبلحان أك مفرقعاتو على   ألف جنيو ََّتجاكز تو كال ألف جني
 .(ِ)رة"االجتماع العاـ أك ا١توكب أك التغاى

كىكذا فجميع الدكؿ اليت تعطي اٟتق يف التغاىر السلمي ٘تنع منعان اباتن أمَّ ٛتلو للسبلح أك 
 . استخدامان لو كتيعاقب بقوانُتو صارمةو كل من يفعل ذلك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تنظيم احلق يف االجتماعات العامة وادلواكب والتظاىرات (، َُٕقانوف رقم )ـ، ََُِّ/ُُ/ِْبوابة األىراـ بتاريخ  (ُ)
 .ٔـ(، ا١تادة: ََِّ) السلمية يف األماكن العامة

تنظيم احلق يف االجتماعات العامة وادلواكب والتظاىرات (، َُٕقانوف رقم )ـ، ََُِّ/ُُ/ِْبوابة األىراـ بتاريخ  (ِ)
.ُٕا١تادة: ـ(، ََِّ) السلمية يف األماكن العامة
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 والقانونِ  فقومقارنة  حقوِق اإلنساِن ما بٌنن ال الثالث   الفصل  

 مباحث:  تسعةعلى وحيتوي 

 .ادلبحث األول: من حيث ادلصدر والعمق والشمول 

 .ادلبحث الثاين: من حيث األسبقية يف التشريع القانوين 

  .ادلبحث الثالث: من حيث التوازن بٌن حق الفرد وحق اجملتمع 

 ث الرابع: من حيث حق احلياة. ادلبح 

  ادلبحث اخلامس: من حيث حق ادلساواة وعدم التفرقة العنصرية يف احلقوق ومنها حق

 االحتجاج.

  .ادلبحث السادس: من حيث حق العدالة 

 .ادلبحث السابع: من حيث حرية التفكًن واالعتقاد والتعبًن 

 .ادلبحث الثامن: من حيث احرتام حقوق اآلخرين 

 تاسع: من حيث التطبيق والضماانت. ادلبحث ال 
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 مقدمة

سيبُت الباحث أكجو الفرؽ بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت كالدساتَت الوضعية  الفصلمن خبلؿ ىذا 
فيما يتعلق ٔتوضوع البحث ٓتصوص كسائل االحتجاج ا١تعاصرة، معتمدين على ا١تبادئ العامة 

ة للشريعة اإلسبلمية، كابلنسبة للدساتَت الوضعٌية ٦تا مت ا١تستمدة من الكتاب كالسنة كاإلٚتاع ابلنسب
وٌقع عليها من كافة دكؿ العاَف.  

ي
 ذكريه من قوانُت كتشريعات رٝتية صادرة عن أعلى اٞتهات الدكلية كا١ت

كقد ٚتعت ىنا عددان من النقاط للمقارنة بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية فيما يتعلق 
حث )كسائل االحتجاج ا١تعاصرة(، ىذا مع ما يتخللو القصور البشرم من نقص فقط ٔتوضوع الب

إلحصاء كماؿ التشريع اإل٢تي كلولو، فمهما سعى البشر يف إحصاء نعم هللا هلالج لج عليو ال يسعو عٌدىا 
 كال إحصاؤىا.
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 ادلبحث األول: من حيث ادلصدر والعمق والشمول

 اإلسالمي فقوال

نساف يف اإلسبلـ ٔتا فيها حقوؽ االحتجاج مصدرىا كتاب هللا كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، فقد حيقوؽ اإل
فصلت حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ تفصيبلن حيمل سائر معا  العمق كالشموؿ، كأصلت نصوص 

تعاُف:  الشريعة يف القرآف كالسنة النبوية أتصيبلن يتسم ابلوضوح كاإلحاطة لسائر حقوؽ اإلنساف، قاؿ
(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)

(ُ)
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )ُفاؿ تعاقك  ،

 (ڍ ڍ ڌ ڌ
(ِ)

على ىذه  -تعاُف  -: "ىذه أكربي نًعىم هللا -رٛتو هللا  -قاؿ ابني كثَت ، 
صلىوات هللا  -األمَّة؛ حيث أكمل تعاُف ٢تم دينىهم، فبل حيتاجوف إُف دينو غَته، كال إُف ن ٌو غَت نبيًٌهم 

٢تذا جعلو هللا تعاُف خامتى األنبياء، كبعىثىو إُف اإلنً  كاٞتنًٌ، فبل حبلؿى إالَّ ما أحلَّو، ك  -كسبلميو عليو 
كال حراـ إالَّ ما حرَّمو، كال دين إالَّ ما شرعىو، ككٌل شيء أخربى بو فهو حٌق كصدؽ ال كذب فيو كال 

 .(ّ)"خيلف

 الدساتًن الوضعي ة ادلعاصرة

ية كبركتوكوالت حقوؽ اإلنساف كمنها حقوؽ االحتجاج، حقوؽ اإلنساف يف التشريعات الوضع
، فتجد بعض الناس يف كىولقصور كضعف ك  اختبلؼ مصدرىا الفكر البشرم بكل ما حيملو من

بلد من البلداف يتمتعوف ْتقوؽ أكثر أك أقل من بلد آخر كذلك طبقان لقوانُت كل بلد، حيث يذكر 
لدكلة( مثل: العهد الدكٌِف ا٠تاص ابٟتقوؽ يف دساتَت حقوؽ اإلنساف عبارة )حسب قانوف ا

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية "تتعهد الدكؿ األطراؼ يف ىذا العهد بكفالة ما يلي: )د( حق 
، ٦تا يعٍت ٘تتع بعض الناس ْتقوقهم بشكل (ْ)اإلضراب، شريطة ٦تارستو كفقان لقوانُت البلد ا١تعٍت"

 بشكل كبَت يف العاَف. متفاكت بُت بلد كبلد آخر كىذا مبلحظ 

                                                           

   ٖٗ :اآليةسورة النحل،  (ُ)
 ّ: اآليةسورة ا١تائدة،  (ِ)
.ِِ/ّص:  ،ُط ،تفسًن ابن كثًنابن كثَت،  (ّ)
 ، الفقرة )د(. ٖ، ا١تادة: ة والسياسيةللحقوق ادلدنيالعهد الدويل جامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف،  (ْ)
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كما تغافلت األنغمة الوضعية عن كثَت من اٟتقوؽ كما يف حق اٟتياة حيث جرمت فقط 
ٕتـر انتحار الشخص كقتل نفسو حرقان أك جوعان أك غَتىا من الطرؽ اليت  االعتداء على الغَت، كَف

بعد موتو فتعجز  مرت معنا ١تا ٘تلكو ىذه القوانُت من ضعف كقصور حيث ال ٘تلك حياة اإلنساف
  ىذه القوانُت عن ٤تاسبتو.
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 ادلبحث الثاين: من حيث األسبقية يف التشريع القانوين

 الشريعة اإلسالمية

زمن النبوة  إٌف لئلسبلـ فضلى السبق يف تقرير حقوؽ اإلنساف، ككاف أكؿ إعبلف ٟتقوؽ اإلنساف يف
 (گک ک ک )قوليو تعاُف  سنة ََُْقبل أكثر من 

يف االحتجاج على الغلم كمقاكمة  (ُ)
حىت يومنا ىذا،  قوانُت الدكؿ ا١تتحضرةالغاَف كنصرة ا١تغلومُت ٔتضموف كضما ت َف تصل إليها 

 هللا صلى – الرسوؿفجاءت النصوص كاضحة صرحية ٔتقاكمة الغلم كاالحتجاج عليو، كما يف قوؿ 
 كذلك فبقلبو يستطع َف فمف فبلسانو، يستطع َف ففم بيده فليغَتهمنكران  منكمرأل  من)لم ػ كس عليو

، كيف ذلك ٚتع ٞتميع كسائل االحتجاج حسب ا١تقدرة كاٟتاجة، كقد جعل (ِ)(اإلدياف أضعف
صلى  -اإلسبلـ خَت قتيل من قيتل على يد رجل عاَف كىو ينهاه، كجعلو ٔتثابة أسد هللا ابن عم الن  

بن عبد ا١تطلب، كرجله قاـ إُف سيد الشهداء ٛتزة )سبلـ: فقاؿ عليو الصبلة كال -هللا عليو كسلم  
،كغَتىا عشرات األحاديث كاآلايت اليت أتمر برفع الغلم كنصرة (ّ)(ااه فقتلوإماـ جائر فأمره ك 

 ا١تغلومُت. 

رايت الدفاع عن اٟتالنغم السياسية ا١تعاصرة يف كواا دكلة ك  الدكؿ فالدكلة اإلسبلمية تسبق
 .منذ ٟتغة ميبلدىا

 الدساتًن الوضعية ادلعاصرة

اب١تقابل َف تغهر قوانُت حقوؽ اإلنساف ابلقوانُت الوضعية بشكل رٝتي إال بعد سبعة أك ٙتانية قركف "
من نزكؿ اإلسبلـ، كذلك نتيجة ثورات طبقية كشعبية يف أكراب، فكانت الببلد األكربية تعيش مبدأ 

 ٛتاية من أم جهة، فانتشر الرؽ كالنغاـ اٟتق لؤلقول، ككانت حقوؽ الضعفاء مستباحة من غَت

                                                           

 . َٕ:اآليةسورة اإلسراء،  (ُ)

.ْٗ، الرقم ِِ/ِ ص:، ُط، ادلنهاجالنوكم،  (ِ)
، رقم ُِٓ/ّص: سبلـ ٛتزة، رفة الصحابة مهنع هللا يضر، ذكر إ، كتاب معادلستدرك على الص حيحٌنٟتاكم النيسابورم، اأخرجو  (ّ)

 .ْْٖٖاٟتديث:
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الطبقٌي، كانعدمت حرية العماؿ، ككانت الشعوب مستعبدة كا١ترأة ميهانة ال كرامة ٢تا، كمعغم اٟتقوؽ 
 مهدرة.

يف بعد الثورات الشعبية كالطبقية بدأت تصدر بركتوكوالت حقوؽ اإلنساف، ككانت يف بدايتها 
 . (ُ)"ساف يف تطورت شيء فشيئان حىت كصلت ١تا ىي عليو اليـويعًتيها النقص كالقصور لطبيعة اإلن

كرغم ماىي عليو اليـو من تطور كرقي إال أٌاا َف تصل بعد كلن تصل إُف ما قررتو الشريعة 
، كبذلك تتميز اٟتقوؽ اإل٢تية للبشرية اإلسبلمية من حقوؽ ك٦تيزات كىبات إ٢تية للجن  البشرم

 . ابلسبق كالكماؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ،ُط .، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف(ِْ) ، سلسلة تعليم حقوؽ اإلنسافموجز اتريخ احلريةدمحم يون ،  (ُ)
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 ادلبحث الثالث: من حيث التوازن بٌن حق الفرد وحق اجملتمع

 الشريعة اإلسالمية

إف للشريعة اإلسبلمية فضلى السبق أيضان يف إجياد صيغة للتوازف بُت حق الفرد ابٟترية كاالحتجاج 
رجي كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، كبُت حق اجملتمع يف األمن كاالستقرار كٛتايتو من ا٠تطر ا٠تا

أك التفكك الداخلي، فجعلت ٢تذه اٟترية ضوابط حيث ال ٘ت  ىذه اٟترية أبمن اجملتمع، فحرية 
التعبَت ال تشمل ا١تساس ابلدكلة اإلسبلمية من خبلؿ إعبلف أفكار ىٌدامة للمجتمع اإلسبلمي أك 

ل ما من شأنو نشر اإلٟتاد بُت أفراده، فأمن الدكلة ا١تسلمة قائم على سبلمة منهجها كعقيدهتا من ك
أف يطعن هبا، كما حرصت على شركط كقوانُت يلتـز هبا من أراد األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر أك 
االحتجاج على السلطة  ، كذلك من خبلؿ التدرج من النصيحة ابلسر إف أمكن ذلك ، حفاعان 

 على ىيبة السلطة، يف كحسب الغركؼ يتم التدرج ٔتا خيدـ اجملتمع ككل.

يع أف نلحظ التوازف يف الشريعة اإلسبلمٌية بُت حق الفرد كحق اجملتمع يف ٚتيع النواحي كنستط
فبينما ترعى الدكلة اإلسبلمية حق اٟتياة للفرد كٖتـر عليو مساسها أك إتبلفها أبم طريقة كانت، 

يف سبيل فبا١تقابل ال تبي  الشريعة اإلسبلمية لو التوِف يـو الزحف، كعلى ا١تسلم أف يضحي ْتياتو 
عدـ تعرض دينو ك٣تتمعو للخطر، فمف توُف ليؤثر السبلمة لنفسو فهو يف النار كما لو قتل نفسو 

 كأتلفها. 

 دساتًن الوضعي ة ادلعاصرةلا

الدكؿ الغربية بقيت عصوران طويلة ال تقيم للتوازف بُت حق الفرد كحق اجملتمع أم اعتبار، فعاشت 
ط السلطات اٟتاكمة بدكف أم حقوؽ للطبقات األخرل، أكراب يف العصور الوسطى ٖتت رٛتة سو 

فرأينا األنغمة كالقوانُت الغا١تة، من اقتطاع األراضي، امتيازات النببلء كرجاؿ الكنيسة، استعباد 
الطبقات األخرل كالعقوابت الوحشية، ٤تاكم التفتيش كغَتىا من كسائل اإلابدة لئلنساف، فلم يكن 

ىذا ما يسجل ١تصلحة الشريعة اإلسبلمية كواا منذ ميبلدىا دكلة ىناؾ أم توازف بُت اٟتقوؽ، ك 
متوازنة يف اٟتقوؽ كالوجبات، كيف العصر اٟتاِف كبعد التقدـ الكبَت الذم حصل يف ٣تاؿ حقوؽ 
اإلنساف نرل أفَّ الدكؿ ذات القوانُت الوضعٌية عندما تعطي حقَّ التغاىر كحرية الرأم، تذكر يف 
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ٔتا ال يتعارض مع األمن القومي للدكلة كىو يف اٟتقيقة عُت التوازف الذم تطبقو  قوانينها أف ىذا اٟتق
الشريعة اإلسبلمية عندما ٘تنع حرية اإلٟتاد الذم يهدد أمنها كىذا سيبُت ابلتفصيل يف مبحث خاص 

 إبذف هللا.

كىذا اٟتق للدكلة يف حفظ أمنها القومي ٧تده بوضوح يف مواثيق حقوؽ اإلنساف كما يف 
 ىذا ٦تارسة على قيود توضع أف جيوز كال بو، معًتفا السلمي التجمع يف اٟتق كوفلعهد الدكِف، "يا

 األمن لصيانة دديقراطي ٣تتمع يف ضركرية تدابَت كتشكل للقانوف طبقا تفرض اليت تلك إال اٟتق

 . (ُ)"العاـ النغاـ أك العامة السبلمة أك القومي

هىٍُتً أف التوازف يف الشريعة اإلسبلمية كاض  جلي ٤تدد بينما كيبقى الفارؽ الكبَت بُت التػَّوىجي 
يف القانوف الوضعي ٕتد أٌف األمن القومي سيف مسلط على رقاب الناس يف الكثَت من الدكؿ، 
ففرضت بسببو قوانُت الطوارئ اليت امتدت إُف عشرات السنُت كمنعت الناس من أبسط حقوقها يف 

 الربيع العريب. التعبَت عن الرأم كما يف بلداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ُِا١تادة: ، ة والسياسية، العهد الدويل للحقوق ادلدنيجامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف (ُ)
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 ادلبحث الرابع: من حيث حق احلياة

 الشريعة اإلسالمي ة

من خبلؿ ىذا البحث عن كسائل االحتجاج ا١تعاصرة، تطرقت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية 
إُف حق اٟتياة لئلنساف ، كوف اإلنساف من حقو اٟتفاظ على حياتو كعدـ تعريضها للخطر جملرد قوؿ  

 (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)ُف: ة حق أك االحتجاج على السلطة، قاؿ تعاكلم
، كلقد (ُ)

رأينا عناية الشريعة اإلسبلمية هبذا اٟتق خبلؿ حديثنا عن كسائل االحتجاج ا١تعاصرة فهي ابإلضافة 
إُف ٖترمي قتل احملتجُت سلميان كالتفرقة اليت مرت معنا بُت ا٠تركج على حاكم بسبلح كشوكة كبُت 

ج السلمي، فقد فرقت الشريعة بذلك قبل القوانُت الوضعية ، كجعلت شركطا ذكر ىا أبقواؿ كا٠ترك 
األئمة األربعة العتبار اٞتماعة خارجية كتستحق ا١تقاتلة، بل كضعت شركطا أرقى ٦تا توصلت إليو 
، القوانُت الوضعية أبشواط بعيدة، حيث جعلت شركطا للتعامل مع من خرج ابلسبلح ابلتحاكر أكالن 

يف دعوهتم لكف آذاىم عن ا١تسلمُت يف قتا٢تم إذا َف ينفع معهم ما سبق، كىذا ما ال ٧تده يف القوانُت 
الوضعية، فالقوانُت الوضعية كما مر معنا أتمر ابستعماؿ السبلح كالقوة يف حاؿ ا١تغاىرات أك 

 التجمعات ا١تسلحة.

ياة سد الذرائع ا١تؤدية إُف القتل  كما أف من كماؿ الشريعة اإلسبلمية يف اٟتفاظ على حق اٟت
  .(ِ)فلي  منا( السبلح علينا من ٛتلكحمل السبلح، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص )

كبينما َف تعاقب القوانُت الوضعية على االنتحار فقد جاء يف الشريعة اإلسبلمية الوعيد    
نفسو فهو يف  ر جهنم يًتدل فيها  من تردل من جبل فقتل)الشديد يف حق ا١تنتحر، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

خالدان ٥تلدان فيها أبدان، كمن ٖتسى ٝتان فقتل نفسو فسمو يف يده يتحساه يف  ر جهنم خالدان ٥تلدان 
فيها أبدان، كمن قتل نفسو ْتديدة فحديدتو يف يده جيأ هبا يف بطنو يف  ر جهنم خالدان ٥تلدان فيها 

 .(ّ)(أبدان 

                                                           

 . ُُٓ: اآليةسورة األنعاـ،  (ُ)
 . ََٕٕ، الرقم ْٗ/ٗمنا، ص:  فلي  السبلحقولو ملسو هيلع هللا ىلص من ٛتل علينا  الفت،كتاب ،  يف صحيحو البخاريأخرجو  (ِ)

 .ٖٕٕٓ، رقم اٟتديث ُّٗ/ُ ص:، البخاري يف صحيحوأخرجو  (ّ)
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) تعاُف:بطن أمو، قاؿ كما حرمت قتل اٞتنُت يف 

(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
، بينما يف القوانُت الوضعية يعترب اإلجهاض من حق األسر كال رادع (ُ)

لعمليات اإلجهاض كقتل األجنة، كقد أكجبت الشريعة اإلسبلمية الضماف على قتل اٞتنُت، فقد قاؿ 
اٞتنُت إما بضرب أك شرب دكاء: "جيب  شيخ اإلسبلـ يف جوابو عن قضية امرأة تعمدت إسقاط

 .(ِ)عليها بسنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاتفاؽ األئمة غرة: عبد أك أمة تكوف لورثة اٞتنُت غَت أمو

ُف: قاؿ تعاكمن عناية الشريعة ْتياة اإلنساف أاا أحلت لو احملغورات إذا خشي ا٢تبلؾ، 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

(   ۀ ہ ہ
فأم النغم كالقوانُت الوضعية قادرة إُف أف تصل ٢تذا الكماؿ يف العناية ْتق  .(ّ)

 اٟتياة. 
 الدساتًن الوضعية ادلعاصرة

 بعد ٥تاض عسَت إفَّ القوانُت الوضعية اٟتديثة كصلت إُف ما كصلت إليو الشريعة اإلسبلمية سابقان 
للقتل كاٟتفاظ على حقهم ابٟتياة، فجاءت القوانُت كاضحة  ٓتصوص عدـ تعريض ا١تتغاىرين سلميان 

كما يف اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف "لكل شخص اٟتق يف حرية االشًتاؾ يف اٞتمعيات بذلك  
 . (ْ)كاٞتماعات السلمية"

 يف اٟتق فردو  لكلفجعلت ذلك حقان ٢تم بدكف تعرضهم ألمًٌ مضايقات كما يف كثيقة كوبنهاغن "
 ٔتوجب تشرع أف جيب اٟتقوؽ ىذه ٦تارسة على تفرض قد قيود أيٌة كالتغاىر، السلمي التجمع

 .(ٓ)الدكلية" ا١تعايَت مع يتفق كٔتا القانوف

إاٌل أاا مع ذلك َف تصل إُف ما كصلت إُف الشريعة اإلسبلمية من اٟتفاظ على حق اٟتياة، 
عجزىا عن ل ة يعاقب عليها القانوففنجد أغلب القوانُت الوضعية َف تعترب قتل الشخص لنفسو جردي

                                                           

 . ُّ: اآليةسورة اإلسراء،  (ُ)

 (. ّْ/ُُٔ)ص:  ،ُط ،رلموع الفتاوىابن تيمية،  (ِ)
.ُّٕ: اآليةسورة البقرة،  (ّ)
 (.ُ) َِا١تادة: ـ، ُْٖٗ/ُِ/َُ ، اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسانا١تتحدةاألمم  (ْ)
 .ِ.ٗمادة ، ـَُٗٗ/َٔ/ِٗ وثيقة كوبنهاغنمنغمة األمن كالتعاكف يف أكراب،  (ٓ)
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عقاب ا١تنتحر، فهي ال ٘تلك أف تعاقبو بعد موتو كما يف الشريعة اإلسبلمية، لذلك ٧تد حاالت 
 حىت كصلت إُف العاَف العريب لضعف الوازع الديٍت.  االنتحار منتشرة بشكل كبَت يف العاَف الغريب

انوف الفرنسي لعدـ ٕترمي االشًتاؾ يف ىذه ككصل اٟتاؿ ببعض القوانُت الوضعية كما يف الق   
 .(ُ)اٞتردية

كابلتاِف يكوف من بل إفَّ بعض الدكؿ ذات القانوف الوضعي تعترب أفَّ حياة اإلنساف ملك لو، 
حُت يرفض " طوكيوبياف  يف منغمة االٖتاد الط  العا١تي ةاتفاقي حيث نصت، حقو التخلص منها

كعقبل  فيما خيص عواقب ىذا  يب قادران على اٗتاذ قرار كاعو السجُت التغذية كيعترب من قبل الطب
فهي تسم  لو أف ديوت ، (ِ)"الرفض اإلرادم للتغذية، فمف السجُت جيب أف ال تتم تغذيتو اصطناعيان 

 ٔتا أٌف ىذه ىي رغبتو.

   كما ال ٕتد يف القوانُت الوضعية ما حيفظ حق اٞتنُت من القتل أك معاقبة مرتك  ىذه اٞتردية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُِِ، د.ط، ص: رضا اجملين عليو وأثره على ادلسئولية اجلنائية دمحم صبحي ٧تم، (ُ)
 ٔم ـ، مادة رقُٕٓٗاف طوكيو لسنة نص بي (ِ)

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/index.html  

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/index.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/index.html
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 ادلبحث اخلامس: من حيث حق ادلساواة وعدم التفرقة العنصرية 

 الشريعة اإلسالمية

هبا الدكلة اإلسبلمية غَتىىا من النيغم كالقوانُت  أحد األمور اليت تسبق حق ا١تساكاة كعدـ التفرقة
ا أسلم أصب  الوضعية، فأحد سادات ا١تسلمُت ببلؿ اٟتبشي قد كاف عبدان حبشيان قبل إسبلمو فلم

أحد عغماء ا١تسلمُت، يعغمو صغَتىم ككبَتىم إُف يومنا ىذا، فجميع الناس يف القيمة اإلنسانية 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )سواء ال فضل ألحد على أحد، إال ابلعمل الصاٌف، قاؿ تعاُف: 

(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ
، كقد جاء يف أحد أىم ك ئق حقوؽ اإلنساف ابلشريعة (ُ)

أيٌها الناس أال إٌف ربكم كاحد، كإٌف أابكم  (ألقاىا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع اإلسبلمية كاليت 
كاحد، أال ال فضل لعريب على عجمي كال لعجمي على عريب، كال ألٛتر على أسود، كال ألسود على 

سود كأبيض كبُت ، فهكذا كانت كالدة دكلة اإلسبلـ منذ نشأهتا ال تفرؽ بُت أ(ِ))أٛتر إال ابلتقول
 عجمي كعريب. 

أقواكم عندم الضعيف حىت آخذ لو  فإكىذا ما أكده أبو بكر الصديق عندما كِف ا٠تبلفة "
 .(ّ)ْتقو، كأف أضعفكم عندم القوم حىت آخذ منو اٟتق"

 الدساتًن الوضعية ادلعاصرة

األنغمة كالقوانُت إٌف الدكؿ األكربية عاشت إُف ما بعد نزكؿ اإلسبلـ بسبعة قركف كىي تعا  من 
الغا١تة، من اقتطاع األراضي كامتيازات النببلء كرجاؿ الكنيسة كاستعباد الطبقات األخرل كالعقوابت 

القرف ا١تاضي، أم قبل  كأمريكا كانت تعا  من القوانُت العنصرية حىت منتصفالوحشية، بل إف أركاب 
                                                           

.ٖ،ٕ: اآليةسورة الزلزلة،  (ُ)
ي يف )) الشػعػػب البػػيػػهػػقك  ،ِّْٖٗ، الرقم ْْٕ/ّٖ، ص:أحاديث رجاؿ من أصحاب الن  ملسو هيلع هللا ىلص، يف مسندهأمحد أخرجو  (ِ)

عن جابر بػن عبػد  ،نضرة = =من طريق سعيد اٞتريرم ، عن أيب [ََُ/ ص ّنػعػيػػػم يف )) اٟتػػػػلػػػػيػػة (( ]  أبو[ ، ك  ُّٕٓ(( ] 
ال يضػر ذلػك فالصػحابة  لػت : ك ( ق ...ملسو هيلع هللا ىلص -هللا كعػنػد أحػػػمػػػػد ) عػػن أيب نػػضػػػػرة ، حدثػػنػػي مػن سػمػع خػطػبػػة رسػػػوؿ  ،هللا، بنحو

ٝتاعػو منػو كػاف قبػل أف خيػتلط ، كمػا د أٛتد ىو ) إٝتاعيل بن عليػة ( ك لكن الراكم عنو عنك) اٞتريرم ( اختلط ، ك . كلهم عدكؿ
 .احتج بو مسلمنضرة ( ىو العبدم ، ثقة ك  ) أبوك . ذكر العقيلي

  .َْٔ/ِص:  ،ُط ،ريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسًن الكشاف للزسلشريخت، ٚتاؿ الدين الزيلعي (ّ)
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مريكي من أصوؿ أفريقية مازاؿ يناضل عامان، حيث كاف مارتن لوثر  كينغ الزعيم األ َٔما يقارب 
من أجل رفع التفرقة العنصرية عن السود يف اٟتافبلت كيف حقهم اب١تشاركة ابالنتخاابت، كإُف يومنا 
ىذا كبعد احتفاؿ األمريكاف بوصوؿ رئي  ذم بشرة ٝتراء إُف رةسة الببلد، ما زالت احتجاجات 

اجان على تعامل الشرطة مع ا١تواطنُت احملتجُت على السود ٘تؤل الشوارع يف أمريكا كبريطانيا احتج
 أساس عنصرٌم.
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 ادلبحث السادس: من حيث حق العدالة

 الشريعة اإلسالمي ة

إفَّ الشريعة اإلسبلمٌية ٘تتاز أباا ىي اٟتق كىي العدؿ، لذلك فهي غَت قابلة للنقد أك التعديل ١تا فيها 
اكىم على أساس ىذه الشريعة دكف  من عدؿ إ٢تي ٞتميع البشر، كمن حق كل مسلم أف ييعامىل كحيي

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)سواىا ١تا فيها من عدؿ 
، كىذه الشريعة العادلة أعطت (ُ)

الفرد حٌق الدفاع عن نفسو ضد الغلم كاالحتجاج على الغاَف كنصرة ا١تغلومُت كا٠تركج معهم كما يف 
ا فػىٍليػىنػٍهىوي، فىًمنَّوي لىوي نىٍصره كىًإٍف كىافى مىٍغليومنا كىٍليػىٍنصيًر الرَّجيلي أىخى اٟتديث ) ا أىٍك مىٍغليومنا، ًإٍف كىافى عىاًلمن اهي عىاًلمن
، كمن عدالة الشريعة أف أكجبت على الفرد رفض األكامر كالقوانُت إذا كانت ٥تالفة لشرع (ِ)(فػىٍليػىٍنصيٍرهي 

السمع )٥تالفان للشريعة، فكما جاء يف اٟتديث هللا، فلي  ألحد أف يلـز مسلمان أبف يطيع أمران 
، كحق الفرد على اٞتماعة  (ّ)(كالطاعة حق ما َف يؤمر اب١تعصية، فمذا أمر ٔتعصية، فبل ٝتع كال طاعة
ا١تسلم أخو ا١تسلم ال يغلمو كال )الوقوؼ تضامنان معو كنصرتو إذا قاؿ ال يف كجو الغلم، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص 

 قانوف فوؽ العدؿ كاٟتق، كالشريعة أمرتنا أبف ال طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق فبل ،(ْ)(يسلمو
كا٠تالق أيمر ابلعدؿ كشريعتو أتمر ابلعدؿ، كقوانُت الشريعة كلها عدؿ منٌزىة عن كل عيب ألاا من 

 عند ا٠تالق سبحانو كتعاُف. 

ا٠تركج كاالحتجاج كا١تطالبة  فقد حرـٌ اإلسبلـ طاعة كالة األمور يف قتل األنف  الربيئة جملرد
 ابٟتقوؽ فبل طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق كال قانوف فوؽ العدؿ اإل٢تي ا١تنزؿ )اإلسبلـ(.

 الدساتًن الوضعية ادلعاصرة

                                                           

 .ْٗ :اآليةسورة ا١تائدة،  (ُ)

 .ِْٖٓرقم ال ،ُٖٗٗ/ْص:  ، كتاب الرب، كالصلة، كاآلداب، ابب نصر األخ عا١تان أك مغلومان،وصحيحيف  مسلمأخرجو  (ِ)
 . ِٓٓٗرقم: ، الْٗ/ْص: ابب السمع كالطاعة لئلماـ، ، كتاب اٞتهاد كالسَت، يف صحيحو البخاريأخرجو  (ّ)

 .ِِْْ، الرقم ُِٖ/ّمو ص: كتاب ا١تغاَف، ابب: ال يغلم ا١تسلم ا١تسلم كال يسل،  البخاري يف صحيحوأخرجو  (ْ)
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أما القوانُت الوضعية ففيها ما فيها من نقص، فهي نتاجي عقل بشرم يصيب كخيطأ، كيتأثر ابلعوامل 
انوف الوضعي يعدَّؿ كيغَتَّ حسب الغركؼ، كللبشر اٟتق يف أف ا٠تارجية من حولو، لذلك فالق

  .ينتقدكه، كيرفضوف الغلم كاٞتور الذم فيو، فهذه القوانُت ليست منزىة عن ا٠تطأ كاٞتور

كمن ىنا يتض  الفرؽ بُت العدؿ يف القانوف الوضعٌي كيف الشريعة اإلسبلمية، فعندما ال تنفذ 
، بينما يف الشريعة ضعي فأنت ٗترؽ القانوف ألنو عاَفم يف القانوف الو أمر قتل الناس كاعتقا٢تم كإذال٢ت

اإلسبلمية عندما ٗترؽ أكامر القتل كإذالؿ الناس فأنت ٘تتثل للدستور اإل٢تي كالعدؿ اإلسبلمي 
كترفض الغلم، ففي األكُف يكوف العدؿ ضد الدستور الوضعٌي كيف الثانية يكوف الدستور العادؿ ضد 

           الغلم.  

سنة تدعو  لرفض األكامر اليت ٗتالف العدؿ كاٟتق، ككل  ما ديٌ   ََُْكشريعتينا منذ 
حق  فيعطي كإنسانيتو، فالقانوف الذمبكرامة اإلنساف ىو ٥تالفه للشريعة اليت حفغت لو حقوقو 

 ٖتديد مصَت دكؿ العاَف ٠تم  دكؿ عغمى تتحكم هبا حسب مصاٟتها كسياساهتا، فتتدخل يف دكؿ
١تصاٟتها السياسية كاالقتصادية كتًتؾ دكال يهقتل فيها ا١تدنٌيوف ببل رٛتة كال شفقة لتبعية نغاـ اٟتكم 

 فيها ألحد الدكؿ ا٠تمسة اليت تستخدـ حقَّ الفيتو.
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 ادلبحث السابع: من حيث حرية التفكًن واالعتقاد والتعبًن

 الشريعة اإلسالمية

ب اٟترية الفكرية كاسعان، بل أكجبت ٦تارستها ألاا كعيفة العقل الذم إفَّ الشريعة اإلسبلمية فتحت اب
الًتاث اإلسبلمي العغيم الذم كاف نتيجة إعماؿ الفكر كفقان للقواعد كا١تتأمل يف خلقو هللا ليعمل، 

يف ، كقد جاء يف البياف العا١تٌي ٟتقوؽ اإلنساف يوقن حقيقة اٟترية الفكرية اليت منحها هللا لنا كاألصوؿ
أف يفكر كيعتقد كيعرب عن فكره كمعتقده  اٟتق لكل شخصاإلسبلـ يف ا١تادة الثانية عشر "فقرة أ، )

دكف تدخل أك مصادرة من أحد ما داـ يلتـز اٟتدكد العامة اليت أقرهتا الشريعة، كال جيوز إذاعة الباطل 
ۈ ۈ ٴۇ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )قاؿ تعاُف  كال نشر ما فيو تركيج للفاحشة أك ٗتذيل لؤلمة: 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

( ۇئ ۇئ ۆئ
(ُ)  . 

 لي  ٣ترد حق فحسب، بل ىو كاجب كذلك: -ْتثا عن اٟتق  -التفكَت اٟتر فقرة ب، 
(   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)قاؿ تعاُف

 (ِ). 

من حق كل فرد كمن كاجبو: أف يعلن رفضو للغلم كإنكاره لو كأف يقاكمو دكف فقرة ج، )
ئل رسوؿ سي ).. كىذا أفضل أنواع اٞتهاد:  طاغو  يب مواجهة سلطة متعسفة أك حاكم جائر أك نغاـو هت

 (اٞتهاد أفضل؟ قاؿ: كلمة حق عند سلطاف جائر هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أم  

ال حغر على نشر ا١تعلومات كاٟتقائق الصحيحة، إال ما يكوف يف نشره خطر على فقرة د، 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ) :قاؿ تعاُفة: أمن اجملتمع كالدكل

 .(ّ)"(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

                                                           

 . ُٔ-َٔ: اآليةسورة األحزاب،  (ُ)

 . ْٔ اآلية:سورة سبأ،  (ِ)
، فقرة )أ(، )ب(، ُِ، ا١تادة ىػَُُْ/ُُ/ُِ، ابري  ان يف اإلسالمالبيان العادلي حلقوق اإلنساجملل  اإلسبلمي،  (ّ)

 )ج(، )د(.
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كرغم ذلك فمف أكثر ما اهتمت فيو الشريعة اإلسبلمٌية ىي مصادرة حٌق التفكَت كاالعتقاد 
١ترأة كلب  كالتعبَت، حيث يتهمها أعداؤيىا ٔتنع ىذه اٟتقوؽ مستدلُت ْتد الردة كبعدـ السماح ْترية ا

 اٟتجاب كنشر ا١تعتقدات العلمانٌية كاإلٟتاديٌة.

حيث ينص اإلعبلف اإلسبلمي ٟتقوؽ اإلنساف يف ا١تادة العاشرة منو "اإلسبلـ دين الفطرة، 
كال جيوز ٦تارسة أم لوف من اإلكراه على اإلنساف، كاستغبلؿ فقره كجهلو ٟتملو على تغيَت دينو إُف 

ىذه الفقرة تتصادـ مع حقوؽ اإلنساف يف القوانُت الوضعية حيث تسم  ، ك (ُ)دين آخر أك اإلٟتاد"
 القوانُت الوضعية ْترية الدين كا١تعتقد. 

 الدساتًن الوضعية ادلعاصرة

نٌصت قوانُت حقوؽ اإلنساف بشكل كاض  على حرية التفكَت كالضمَت كالدين، كما يف اإلعبلف 
التفكَت كالضمَت كالدين، كيشمل ىذا اٟتق حرية لكل شخص اٟتق يف حرية العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف )

تغيَت داينتو أك عقيدتو، كحرية اإلعراب عنهما ابلتعليم كا١تمارسة كإقامة الشعائر كمراعاهتا سواء أكاف 
 . (ِ)(ذلك سران أـ مع اٞتماعة

كىذا اٟتق من حقوؽ اإلنساف تصادـ مع الشريعة بشكل مباشر حيث ٖتغر الشريعة على 
ؾ اإلسبلـ أك اإلٟتاد أك نشر الضبلؿ كالفساد، بينما تسم  بذلك القوانُت الوضعية كتتهم اإلنساف تر 

 اإلسبلـ ٔتصادرة اٟتقوؽ. 

 حقيقة حرية االعتقاد يف الشريعة اإلسالمي ة والقوانٌن الوضعي ة 

على  حرية الردة يف الدساتَت الوضعية العلمانية أاا ال تقيم الدكلة على أساس ديٍت، بلسبب إٌف 
قوانُت كنغم يضعها البشر، ابلتاِف فمف أساس النغاـ الذم تقـو عليو الدكلة عقوؿ البشر الذين 
كضعوىا كفرضوىا على اجملتمع، كال يسم  ألحد اب٠تركج عن ىذه القوانُت، كيعترب ا٠تركج عن 

                                                           

أغسط   5القاىرة، ، إعالن القاىرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم، جية منغمة مؤ٘تر العاَف اإلسبلمي٣تل  كزراء خار  (ُ)
 ـ. َُٗٗ

 .ُٖدة ا١تاـ، ُْٖٗ/ُِ/َُ اإلعالن العادلي حلقوق اإلنساناألمم ا١تتحدة،  (ِ)
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ـ لدل األنغمة ا١تبادئ األساسية اليت يقـو عليها النغاـ خيانة عغمى كعقوبتها اإلعداـ، فهذا النغا
  .كاضع ىذا النغاـ بشر يصيب كخيطئ الوضعية أصب  دينان كا٠تركج عليو ردة كخيانة، رغم أفٌ 

كاب١تقابل فمف ٛتاية أصوؿ الدين أمر ٤تكم يف الشريعة اإلسبلمية، كاإلسبلـ يقرر عقوبة 
كؿ العاَف أبسرىا اإلعداـ ١تن خيرج عن ا١تبادئ اليت قاـ عليها أك يطعن يف ىذه ا١تبادئ، كما أف د

 تسَت على ىذا الطريق إٍذ تفرضي اٟتماية للنغاـ الذم ارتضتو. 

كعقوبة الردة ىي ٛتاية ٢تذا النغاـ ، فمذا عرؼ من يفكر يف دخوؿ اإلسبلـ أنو إذا أعلن 
الدخوؿ فيو فلن يسم  لو إبعبلف تركو كالكفر بو، فكر طويبلن قبل الدخوؿ فيو، حىت إذا دخل فيو  

 ٕتان عن ْتث كدراسة فتقل حاالت التبلعب كاالٕتار ابلعقيدة كاٗتاذىا كسيلة من  كاف دخوالن 
، بدليل أف  م كإعهار ىذا الدين على أنو ابطلكسائل اٟترب النفسية ضد ا١تسلمُت لفتنتهم عن دينه

كثَتا ٦تن يدخلوف فيو يعلن ا٠تركج منو بعد قليل، كقد أشار القرآف الكرمي لذلك بقولو سبحانو 
(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

(ُ). 

فمن يرتد عن الدين يفقد الوالء لؤلمة اليت انتسب إليها، كيقابلها يف النغاـ العلما  استبداؿ 
كالئو للنغاـ الذم تقـو عليو الدكلة بنغاـ آخر يفشي أسراره كيكشف عورتو، كىذه كلها جرائم يف 

أنواع العقوابت كتسمى خيانة عغمى، أك التخابر مع دكلة أجنبية  القوانُت الوضعية كعقوبتها من أشدٌ 
أك إفشاء أسرار الدكلة أك التحريض على قلب نغاـ اٟتكم، فحرية التعبَت يف النغاـ الوضعي مقٌيدة 

الدكلة فا٠تركج  تقـو عليو الذمالدستور بعدـ ا١تساس ابلقوانُت اليت تقـو عليها الدكلة، كاإلسبلـ ىو 
 اء على ىذا النغاـ أبكملو.عليو اعتد

على حرية التفكَت كالتعبَت كرفض الغلم، كيف نف  الوقت حيمي نغامىو  فاإلسبلـ يشجع
 األساسٌي كا١تبادئ اليت يقـو عليها، كما تفعل كل دكؿ العاَف.  

 

 

                                                           

 ِٕ: اآليةسورة آؿ عمراف،  (ُ)



114

 

 ادلبحث الثامن: من حيث احرتام حرية اآلخرين وحقوقهم

 الشريعة اإلسالمية:

على ضركرة حفظ حرايت اآلخرين أثناء االحتجاجات،  يف الفقو اإلسبلمي يعاتتركز القوانُت كالتشر 
 أبم رأيو عن يعرٌب  أف للمسلم أابح اإلسبلـ إفٌ ابألزىر فقالت: " الفتول ٞتنةكقد أكضحت ذلك 

 أثناء ابألفراد كا٠تاصة العامة ا١تمتلكات كٗتريب إتبلؼ عدـى  عليو مشًتطان  مشركعة، ةميسل كسيلة

 .(ُ)"ابلشوارع احتجاجية مسَتات يف ا٠تركج

احًتاـ مشاعر ا١تخالفُت يف الدين من خلق "، سبلـيف اإل كيف البياف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف
ھ ھ ) كال أف يستعدم اجملتمع عليو: ا١تسلم، فبل جيوز ألحد أف يسخر من معتقدات غَته

﮽  ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﮼  ﮻  ﮹  ﮺ ﮸  ﮷  ﮶  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 .(ِ) "( 

ريعة اإلسبلمية َف تتمٌيز فقط بكواا السٌباقة يف كضع حقوؽ اإلنساف كحقو يف كالش
االحتجاج، كلكنها ٘تتاز ابإلضافة إُف ذلك ابلكماؿ، فمف كانت القوانُت الوضعية حفغت حقوؽ 
اآلخرين ك٦تتلكاهتم كمنعت ا١تساس هبا، فمف الشريعة اإلسبلمية مع عدـ جواز االعتداء على اآلخرين 

م، قد جعلت لآلخرين حقوقا عليك ٘تتاز ابلرقي كالكماؿ جيب أف يتحلى هبا ا١تسلم يف كحقوقه
كل شيء يف اإلسبلـ آداب، كالطريق شيء فلو آداب، كىذا يدؿ داللة قاطعةن على عغمة الطريق، فل

ن ىذا الدين كلولو، كرعايتو مصاٌفى الناس، فيأمر ٔتا فيو ا١تصلحة أينما كانت كمىت كانت، كينهي ع
  ا١تفاسد أينما حلت، كمىت كقعت.

كم كاٞتلوس يف الطرقات، قالوا: اي رسوؿ هللا، ما لنا من إايٌ )كمن ىذه اآلداًب قوليو ملسو هيلع هللا ىلص: 
اٞتلوس، فأعطوا الطريق حقو، قالوا:  فمذا أبيتم إالٌ : ملسو هيلع هللا ىلص-نتحدث فيها، فقاؿ رسوؿ هللا  ٣تالسنا بدٌ 

                                                           

 .َُُِ/َُ/ِّٕتواز ا١تغاىرات، ا١تنشورة بتاريخ  األزىرفتول  (1)
 ، فقرة )ىػ(.ُِ، ا١تادة ىػَُُْ/ُُ/ُِ، ابري  البيان العادلي حلقوق اإلنسان يف اإلسالماجملل  اإلسبلمي،  (2)
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السبلـ، كاألمر اب١تعركؼ،  األذل، كرد   ًق اي رسوؿى هللا؟ قاؿ: )غىض  البصًر، ككف  كما حق الطري
 .  (ُ)كالنهي عن ا١تنكر((

ينان كحقوقنا قوانيع العلمانية، أف يتأملوا ىل عرفت النغم كالدكؿ ا١تتقدمة كألصحاب ا١تشار 
يف بعض قوانُت حقوؽ عرفت بعض اٟتقوؽ كما  كآداابن للطريق؟ كىب أف بعض الدكؿ العلمانية

كحقوؽ  قوانُت اإلنساف من حفظ للممتلكات كحقوؽ لآلخرين، فهل ترقى إُف ما قرره اإلسبلـ من
 للحياة العامة كا٠تاصة ١تن يسلك الطريق أك جيل  فيو؟تنغيم فيها كآداب 

 الدساتًن الوضعية ادلعاصرة

كحرية األشخاص يف الطرؽ العامة،  قد كضعت القوانُت الوضعية شرطان بعدـ التعرض لؤلمبلؾ العامة 
 حق ىوكما يف نص االتفاقية األمريكية ٟتقوؽ اإلنساف على أفَّ "حقَّ التجمع السلمي بدكف سبلح 

 تشكل كاليت للقانوف طبقان  ا١تفركضة تلك إال اٟتق ىذا ٦تارسة على قيود فرض جيوز كال، بو معًتؼ

 ٟتماية العاـ، أك النغاـ أك العامة السبلمة أك لقوميا األمن ١تصلحة دديقراطي ٣تتمع يف ضركرية تدابَت

 .(ِ)حرايهتم" أك اآلخرين حقوؽ أك العامة األخبلؽ أك العامة الصحة

 جيوز كال، بو معًتفا السلمي التجمع يف اٟتق يكوفكيف العهد الدكِف ا٠تاص ْتقوؽ اإلنساف "

 ضركرية، يف تدابَت كتشكل لقانوفل طبقا تفرض اليت تلك إال اٟتق ىذا ٦تارسة على قيود توضع أف

 أك العامة الصحة ٛتاية أك العاـ النغاـ أك العامة السبلمة أك القومي األمن لصيانة دديقراطي، ٣تتمع

 .(ّ)كحرايهتم" اآلخرين حقوؽ ٛتاية أك العامة اآلداب

فنصت قوانُت حقوؽ اإلنساف بشكل كاض  على عدـ السماح اب١تساس ابٟتقوؽ العامة، 
ا ٝتحت بنشر كتركيج األفكار الشاذة كا١تؤذية للمجتمعات كما مر معنا يف ا١تبحث السابق ٦تا كلكٌنه

يسبب أذية لباقي أفراد اجملتمع، كقد شاىد العاَف حرية التعبَت يف القوانُت الغربية يف التهٌجم على 
، كحقوؽ الشواذ ٔتا ا١تعتقدات كاألدايف كخَت شاىد على ذلك الرسـو ا١تسيئة للرسوؿ الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص

 .خيالف الفطرة السليمة
                                                           

 .ِِٗٔالرقم  ،ُٓ/ٖص:  نية الدكر كاٞتلوس فيها،، كتاب ا١تغاَف كالغضب، ابب أفوصحيحالبخاري يف أخرجو  (ُ)
 .ُٓ، ا١تادة: االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان جامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف، (ِ)

 .ُِ، ا١تادة: ة والسياسيةالعهد الدويل للحقوق ادلدنيجامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف،  (ّ)
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 ادلبحث التاسع: من حيث التطبيق والضماانت

 الشريعة اإلسالمي ة

دبٌية، كإمنا األحكاـ كاألتوصيات ال حرب على كرؽ كال تتجاكز حيقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ليست ٣ترد
على السلطة يف اجملالُت الدكِف كالداخلي أمور ملزًمىة جيب تطبيقها كحيذر تعطيلها، فهي التزاـ يقع 

كعلى ٚتيع األفراد، كىي مكفولة ابلوسائل اليت تعمل على ٖتقيقها، كىي َف أتًت نتيجة ضغوط 
كمطالبات كمغاىرات كما ىو اٟتاؿ يف قوانُت حقوؽ اإلنساف يف الغرب كاليت مر خبلؿ الدراسة أباا  

منحة إ٢تٌية شرعت للناس أٚتعُت كبينها الرسوؿ الكرمي، كانت نتيجة ثورات طبقٌية كشعبية، كإمنا ىي 
فهي تشريع ٝتاكم كالذم يتجاكزه كيساعد على انتهاكو، جيب معاقبتو ابلعقوابت ا١تنصوص عليها 

 شرعان.  

 الدساتًن الوضعي ة ادلعاصرة

صادر عن األمم كيف مقدمتها اإلعبلف العا١تٌي ٟتقوؽ اإلنساف كال االنساف ؽٟتقو الدكلٌية أما القوانُت 
الف الواقع كشعارات للدكؿ ا١تتحدة، ال يتمتع أبمًٌ قٌوة ملزمة ، كإمنا ىو ٣ترد تصٌور نغرٌم أك مثالٌية ٗتي

، فهو عبارة عن الفعلي عن التطبيق تطلق يف كجو بعض الدكؿ حسب السياسات كا١تصاٌف بعيدن 
عاىدة دكلية ملزمة، كقد كاف توصيات صادرة عن اٞتمعية العامة ١تنغمة األمم ا١تتحدة، كلي  م

ا٢تدؼ األصلي  من ىذه ا١تواثيق الدكلية التعريف ابٟتقوؽ كاٟترايت العامة لئلنساف، كمن أبرزىا 
اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف الذم صدر عن األمم ا١تتحدة حيث َف توضع ١تواد ىذا اإلعبلف أم 

 كسائل أك ضما ت ١تنع أم اعتداء على حقوقو. 

د انتهاؾ ىذه اٟتقوؽ ببل رادعو أك معاقبة، بل كاألسوأ من ذلك أف حقوؽ اإلنساف لذلك ٕت
أصبحت سلعة سياسية رخيصة يف يد عدد من الدكؿ الكربل تتبلعب هبا كما تشاء كحسب 
سياساهتا مع الدكؿ، فنرل العقوابت على بعض الدكؿ اليت ٗتالف السياسة األمريكٌية كالدكؿ الكربل 

فيق اهتامات كاذبة ، كقد تصل ىذه العقوابت إُف انتهاكات أكرب كما حدث يف يف ا١تنطقة بتل
العراؽ، فتسٌببت العقوابت ٔتقتل اآلالؼ من األطفاؿ كالتشوىات اٞتينية كقطع اٟتليب كالدكاء 
كغَتىا من االنتهاكات، بينما يضرب بعض اٟتكاـ ابلسبلح الكيماكم النساء كاألطفاؿ كاألسر 
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أحد القول الكربل )ركسيا( مع  ضد ٖتالف التحرؾ النغاـ الدكِفٌ سوراي فبل يستطيع  ا١تدنٌية كما يف
 ٜتسةسياسة ىذه الدكلة كاستعماؿ حق الفيتو ١تنع معاقبة اجملرمُت، فأم  حقوؽو لئلنساف يتحكم هبا 

 كتتبلعب هبا كيفما شاءت.  دكؿ

يٌو عادؿ ال ميل فيو كال ىول، بينما تتحاكم الدكلة اإلسبلمية مع ابقي الشعوب كفق قانوف إ٢ت
فمعلـو أف دكلة "كقد رأينا أف اإلسبلـ حيًـت ا١تواثيق الدكلية، كيف التاريخ أكثر من شاىد على ذلك: 

ٝترقند كانت خاضعة لئلمرباطورية الفارسية فلما حٌررىا اإلسبلـ من احتبلؿ الفرس عقد أىلها صلحان 
ـ بقاء اٞتيش ا١تسلم ا١تنتصر على بيزنطة كفارس يف مع ا١تسلمُت، ككانت من شركط ذلك الصل  عد

حىت قٌرر أف يدخل الببلد  يلبث بعد ذلك أكثر من نصف قرف ببلدىم، غَت أف اٞتيش اإلسبلمي َف
على الرغم من معاىدة الصل  مع أىلها ملتمسان بعض ا١تربرات اليت َف يوافق عليها أىل الببلد الذين 

ر بن عبد العزيز هنع هللا يضر يف دمشق، كشكوا لو احتبلؿ اٞتيش ا١تسلم أكفدكا إُف ا٠تليفة األموٌم عم
، صحيفة الصل  منذ عهد عمر هنع هللا يضر فأمر ا٠تليفة األموٌم م كَف يكن لديهم غَت ىذه الصحيفةلببلدى

بتأليف ٤تكمة تسمع دعول الببلد ا١تغلوبة على اٞتيش الفات ، فتألفت، فحكم القاضي ا١تسلم ضد 
 . (ُ)"ا١تسلم ابٞتبلء التزامان بنصوص ا١تعاىدة اليت كانت قد كقعت يف زمن الفاركؽ عمر اٞتيش

كانت تلك ىي احملاكمة الدكلٌية العادلة األكُف من نوعها يف حياة الناس آنذاؾ، أما احملاكم 
بلمٌية الدكلٌية اليـو فهي اٞتبلد كاٟتكم، تتحكم هبا سياسات الدكؿ الكربل، كتغزك هبا الببلد اإلس
 ابسم انتهاكات اٟتقوؽ اإلنساف، كتسرؽ هبا الثركات، فأصبحت مثاالن للغلم كالقهر يف العاَف. 

 

 

 

 

 

                                                           

 .َُٓص  ،َُط ،قصص من التاريخ ،ألديب علي الطنطاكماالطنطاكم،  (ُ)
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   والنتائج اخلادتة

 ابلنتائج التالية: حث يف فصوؿ البحث ا١تختلفة، خرج الباحثبعد ا٠توض ا١تفصل الذم تناكلو البا

 من الناحية الشرعية:

ألصل فيها اإلابحة، كال تكوف ٤ترمة إال إذا ترتب عليها ا كسائل االحتجاج ا١تعاصرة أف -
َف يكن تقومي الغلم كإصبلح ا١تفاسد إال  ، كقد تكوف كاجبة إذمفسدة أعغم من مصلحتها

  هبا.
كسائل االحتجاج ا١تعاصرة ال تدخل ضمن حكم ا٠تركج على اٟتاكم بل تدخل ضمن كسائل  -

كمنها ا١تنكر، كقد ثبت مشركعيتها عند السلف  التعبَت عن الرأم كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن
)أيها الناس، فم  قد كيليتي قوؿ خليفة ا١تسلمُت أبو بكر الصديق أكؿ ا٠تلفاء الراشدين 

 .(ُ)عليكم، كلست ٓتَتكم. فمف أحسنت فأعينو ، كإف أسأت فقٌومو ...(
كمن ن بلد لبلد خيتلف من حاؿ ٟتاؿ، كم كسائل االحتجاج ا١تعاصرة كمفاسد تقدير مصاٌف -

اُف زماف فبل بد من األخذ اب١تصاٌف كا١تفاسد كتقدير كبل منها ابلعودة إُف العلماء زماف 
  الراسخُت.

تقدـ الشريعة اإلسبلمية على ٚتيع القوانُت الوضعية يف حفظ مصاٌف العباد من حكاـ  -
  .يف زماننا ىذا ك٤تكومُت، ٔتوازنة عجيبة َف تصل إليها أرقى الببلد كأكثرىا تقدـ كازدىار

 :قانونيةمن الناحية ال

  حيث تعترب من كسائل االحتجاج ا١تعاصرة السلمية كفلتها ٚتيع قوانُت حقوؽ اإلنساف
 خيتلف حيثٗتضع يف النهاية اُف قانوف البلد كسائل التعبَت عن الرأم ا١تشركعة، إال أاا 

يتمتعوف ْتقوؽ أكثر أك أقل فتجد بعض الناس يف بلد من البلداف التطبيق من بلد اُف بلد 
 لد آخر كذلك طبقان لقوانُت كل بلد.من ب

                                                           

 ُْٓ/ٗص:  ،ُط ،البداية والنهايةابن كثَت،  (ُ)
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 فجميع الدكؿ اليت تعطي ، حقوؽ اإلنسافترفضها ٚتيع  العنيفة ا١تعاصرة كسائل االحتجاج
اٟتق يف التغاىر السلمي ٘تنع منعان اباتن أمَّ ٛتلو للسبلح أك استخدامان لو كتيعاقب بقوانُتو 

  صارمةو كل من يفعل ذلك.

  تغافلت األنغمة الوضعية عن كثَت من اٟتقوؽ كما يف حق اٟتياة حيث جرمت فقط االعتداء
 كَف ٕتـر اعتداء الشخص على نفسو. على الغَت

  تمتع كال ت ال تتجاكز التوصيات كاألحكاـ األدبٌيةحرب على كرؽ  ٣تردقوانُت حقوؽ اإلنساف
٦تا  كلي  معاىدة دكلية ملزمة أك مثالٌية أبمًٌ قٌوة ملزمة للدكؿ، كإمنا ىو ٣ترد تصٌور نغرمٌ 

 .بدكف رادع  نتهاؾجيعلو عرضة لبل

 

 واحلمد هلل رب العادلٌن
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 فهرس اآلايت

 رقم الصفحة اآلية السورة اآلية الرقم

ُ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )

﮷  ﮸  ﮶  ﮳  ﮴ ﮵ ﮲  ے ے ۓ ۓ

 (   ﮹ ﮺ ﮻

 ٕٓ ُِْاآلية:  سورة البقرة

ِ 

ڑ ڑ ک ک ک ک )

ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 (   ہ

 ٓٗ ُّٕاآلية:  سورة البقرة

 ِِ ُٓٗاآلية:  سورة البقرة (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) ّ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) ْ

 (ہ ہ ہ
 ّٔ َِٕاآلية:  سورة البقرة

ٓ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 (   ڤ ڤ ڤ
 َُّ ِٕاآلية:  سورة آؿ عمراف

ٔ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )

ڻ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 (   ۀ ۀ
 َُْاآلية:  سورة آؿ عمراف

ُٕ ،ُٖ ،
ُِ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) ٕ

 (   ڍ
 ْٖ،  ّٓ ِٗاآلية:  سورة النساء
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ٖ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 (   ڃ ڃ ڃ
  ْْ ِٗاآلية:  سورة الٌنساء

ٗ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

 (   يت جث مث ىث

 ُ ٗٓآلية: ا سورة النساء

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) َُ

 (   ی ی ی
 ّْ ٗٓاآلية:  سورة النساء

ُُ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

ۉ ې ې ې ې ى ى 

 (   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
 ُ ٓٔاآلية:  النساءسورة 

 ّٗ ُاآلية:  سورة ا١تائدة (   ژ ژ ڑ ڑ ک ک) ُِ

 ُٖ ِاآلية:  ا١تائدةسورة  (ەئ وئ وئ ۇئ) ُّ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) ُْ

 (ۈئ ېئ
 ٕٓ، ْٓ ِاآلية:  ا١تائدةسورة 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) ُٓ

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
 ٖٖ ّاآلية:  سورة ا١تائدة

ُٔ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 (ٿ ٿ ٿ ٿ
 ُٓ ِّاآلية:  سورة ا١تائدة
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ُٕ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 (   ں ں

 ُٓ ّّاآلية:  سورة ا١تائدة

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) ُٖ

 (ۉ
 ٗٗ ْٗاآلية:  سورة ا١تائدة

ُٗ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 (   چ چ ڇ ڇ ڇ
 ُٗ َُٓاآلية:  سورة ا١تائدة

 ْٗ ُُٓاآلية:  سورة األنعاـ (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی) َِ

ُِ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 (   ہ ہ
 ّّ ُُّاآلية:  ىودسورة 

 ٖٖ  ٖٗ اآلية: سورة النحل (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) ِِ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) ِّ

 (   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
 ٓٗ ُّاآلية:  سورة اإلسراء

 َٗ َٕاآلية: سورة اإلسراء (ک ک ک گ) ِْ

 ُُ ٓٓاآلية:  سورة الفرقاف (   يئ جب حب خب مب ىب) ِٓ
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 ُُ ُٔاآلية:  سورة الشعراء (   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) ِٔ

ِٕ 

ۈ ٴۇ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 ( ۆئ

 األحزاب رةسو 
-َٔاآلية: 
ُٔ 

َُُ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) ِٖ

 (   ائ ائ ەئ ەئ وئ
 َُُ ْٔاآلية:  سورة سبأ 

ِٗ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 (   ېئ ېئ

 سورة الشورل
-ُْاآلية: 
ِْ 

ٕٓ 

َّ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ں ڻ ڻ ڻ 

 (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
 ٕٓ ٗاآلية:  سورة اٟتجرات

 ّْ ُاآلية:  سورة التحرمي (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) ُّ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) ِّ

 (   ک ک ک ک گ گ گ
 ٕٗ ٖ-ٕاآلية:  سورة الزلزلة
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 فهرس األحاديث

 الصفحةرقم  اٟتديث الرقم

 ْٗ (عليو ٔتشاقص فلم يصلًٌ  أييت الن  ملسو هيلع هللا ىلص برجل قتل نفسو) ُ

 ُٗ (إذا ىابت أميت أف تقوؿ للغاَف: اي عاَف فقد تيودًٌع منها) ِ

ائًرو ) ّ ائًرو، أىٍك أىًمَتو جى  َِ  (أىٍفضىلي اٞتًٍهىاًد كىًلمىةي عىٍدؿو ًعٍندى سيٍلطىافو جى

ْ 
)السمع كالطاعة حق ما َف يؤمر اب١تعصية، فمذا أمر ٔتعصية، فبل ٝتع 

 ة(كال طاع
ٗٗ 

 ٗٗ )ا١تسلم أخو ا١تسلم ال يغلمو كال يسلمو( ٓ

يىافً ) ٔ اٍلبػينػٍ  َْ ( يىشيد  بػىٍعضيوي بػىٍعضنا اٍلميٍسًلمي لًٍلميٍسًلًم كى

يكهي، أىٍكشىكى أىٍف يػىعيمَّهيمي هللاي ًبًعقىاًبوً ) ٕ  ُٗ (ًإفَّ النَّاسى ًإذىا رىأىٍكا اٍلميٍنكىرى فػىلىٍم ييغَتًٌ

 ُٗ (عىاًلمنا أىٍك مىٍغليومنا اٍنصيٍر أىخىاؾى ) ٗ

َُ 
)إنو يستعمل عليكم أمراء، فتعرفوف كتنكركف، فمن كره فقد برئ، كمن 
أنكر فقد سلم، كلكن من رضي كاتبع، قالوا أفبل نقاتلهم، قاؿ: ال، ما 

 صلوا(
ٓٗ 

ُُ 

كم كاٞتلوس يف الطرقات، قالوا: اي رسوؿ هللا، ما لنا من ٣تالسنا إايٌ )
اٞتلوس،  فمذا أبيتم إالٌ : ملسو هيلع هللا ىلص-ا، فقاؿ رسوؿ هللا نتحدث فيه بدٌ 

فأعطوا الطريق حقو، قالوا: كما حق الطريًق اي رسوؿى هللا؟ قاؿ: )غىض  
السبلـ، كاألمر اب١تعركؼ، كالنهي عن  األذل، كرد   البصًر، ككف  

 ا١تنكر((

َُْ 
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ُِ 
د، أال ال فضل لعريب أيٌها الناس أال إٌف ربكم كاحد، كإٌف أابكم كاح)

على عجمي كال لعجمي على عريب، كال ألٛتر على أسود، كال ألسود 
 (على أٛتر إال ابلتقول

ٕٗ 

ُّ 
بعثت بُت يدم الٌساعة ابلٌسيف، حىٌت يعبد هللا كحده، ال شريك لو، )

كجعل رزقي ٖتت عٌل ر٤تي، كجعل الٌذؿ كالٌصغار على من خالف 
 (مأمرم، كمن تشٌبو بقـو فهو منه

ُٔ 

 ُٔ .(تسمع كتطيع لؤلمَت كإف ضرب عهرؾ كأخذ مالك فاٝتع كأطع)  ُْ

ُٓ 

)خيار أئمتكم الذين ٖتبوام كحيبونكم، كتصلوف عليهم، كيصلوف 
عليكم، كشرار أئمتكم الذين تبغضوام كيبغضونكم، كتلعنوام 
كيلعنونكم، قلنا اي رسوؿ هللا، أفبل ننابذىم عند ذلك؟ قاؿ ال ما أقاموا 
فيكم الصبلة، أال من كِف عليو كاؿ، فرآه أييت شيئا من معصية هللا 

 فليكره ٦تا أييت من معصية هللا، كال ينزعن يدان من طاعة(

ٓٗ 

ُٔ 
فبايعناه، فكاف فيما أخذ علينا أف ابيعناه على السمع  ملسو هيلع هللا ىلص دعا  الن )

 كأف ال، ة عليناكأثر ، كيسر ، كعسر ، كمكرىنامنشطنا،  كالطاعة يف
 (ننازع األمر أىلو، إال أف تركا كفران بواحان عندكم من هللا فيو برىاف

ّٓ-ٓٓ-
ٓٗ 

ُٕ 
اٞتهاد أفضل؟ قاؿ: كلمة حق عند سلطاف  ئل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أم  سي )

 (جائر
َُُ 

ُٖ 
 سٌيد الٌشهداء ٛتزةي بن عبد ا١تطلب، كرجيله قاـ إُف إماـ جائرو فأمرهي )

 (كااهي؛ فقتلوي 

َِ-ِْ-
َٗ 

ينا، فىحىزَّ هًبىا ) ُٗ كىافى ًفيمىٍن كىافى قػىبػٍلىكيٍم رىجيله، ًبًو جيرٍحه، فىجىزًعى، فىأىخىذى ًسكًٌ
، قاؿى اَّللَّي تىعاُفى  ـي، حىىتَّ ماتى هي، فىمىا رىقىأى الدَّ ابدىرى  عىٍبًدم  :يىدى

ّٓ-ْٖ 
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 (حىرٍَّمتي عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى  بًنػىٍفًسًو،

َِ 

ال ٖتاسدكا، كال تناجشوا، كال تباغضوا، كال تدابركا، كال يبع بعضكم )
ا١تسلم أخو ا١تسلم، ال يغلمو  ،على بيع بعض، ككونوا عباد هللا إخوا 

ات( كال خيذلو، كال حيقره التقول ىاىنا )كيشَت إُف صدره ثبلث مرٌ 
سلم ا١تسلم على ا١ت ر أف حيقر أخاه ا١تسلم، كلٌ ْتسب امرئ من الشٌ 

(حراـ، دمو، كمالو، كعرضو

َْ 

ىٍعريكًؼ( ُِ
 ِٔ )الى طىاعىةى يف مىٍعًصيىةو، ًإمنَّىا الطَّاعىةي يف ا١ت

ب  ) ِِ بَّ أًلىًخيًو مىا حيًي  َْ(لًنػىٍفًسوً الى يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم، حىٌت حيًي

 ّْ-ُٔ رد(  فهو لي  فيو، ما ىذا أمر  يف أحدث )من ِّ

ِْ 

بل فقتل نفسو فهو يف  ر جهنم يًتدل فيها خالدان من تردل من ج)
اه يف ى ٝتان فقتل نفسو فسمو يف يده يتحسٌ ٥تلدان فيها أبدان، كمن ٖتسٌ 

 ر جهنم خالدان ٥تلدان فيها أبدان، كمن قتل نفسو ْتديدة فحديدتو يف 
 (يده جيأ هبا يف بطنو يف  ر جهنم خالدان ٥تلدان فيها أبدان 

ْٖ-ْٗ 

 ْٗ علينا السبلح فلي  منا(من ٛتل ) ِٓ

ِٔ 
 مات كمن لو، حجة ال القيامة يـو هللا لقي طاعة من يدان  خلع من)

 (جاىلية ميتة مات بيعة عنقو يف كلي 
ّٓ 

ِٕ 
ٍهي بًيىًدًه، فىًمٍف َفٍى يىٍستىًطٍع ) ىهي بًيىًدًه، فػىٍليػيغىَتًٌ مىٍن رىأىل ميٍنكىران فىاٍستىطىاعى أىٍف يػيغىَتًٌ

 (، فىًمٍف َفٍى يىٍستىًطٍع بًًلسىانًًو فىًبقىٍلًبًو، كىذىًلكى أىٍضعىفي اإًلديىافً فىًبًلسىانًوً 
ُٖ-ِِ 

ِٖ 
ٍهي  ميٍنكىران  ًمٍنكيمٍ  رىأىل مىنٍ ) -ِٓ-ُٖ (... بًيىًدهً  فػىٍليػيغىَتًٌ

ْٓ-َٗ 

ىٍعريكًؼ كىلىتػىنػٍهىويفَّ عىًن اٍلميٍنكىرً ) ِٗ
 ِّأىٍك لىييوًشكىنَّ  كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىتىٍأميريفَّ اًب١ت



117

 

 (اَّللَّي أىٍف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم ًعقىاابن ًمٍنوي يفيَّ تىٍدعيونىوي فىبلى ييٍستىجىابي لىكيمٍ 

َّ 
)كىٍليػىٍنصيًر الرَّجيلي أىخىاهي عىاًلمنا أىٍك مىٍغليومنا، ًإٍف كىافى عىاًلمنا فػىٍليػىنػٍهىوي، فىًمنَّوي لىوي 

 ا فػىٍليػىٍنصيٍرهي(نىٍصره كىًإٍف كىافى مىٍغليومن 
ٗٗ 

ُّ 

)يكوف بعدم أئمة ال يهتدكف هبدام، كال يستنوف بسنيت، كسيقـو 
فيهم رجاؿ قلوهبم قلوب الشياطُت يف جثماف إن ، قاؿ: قلت كيف 
أصنع اي رسوؿ هللا إف أدركت ذلك؟ قاؿ تسمع كتطيع لؤلمَت، كإف 

 ضرب عهرؾ، كأخذ مالك فاٝتع كأطع(

ُٔ-َٔ 
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 ادلصادر وادلراجع: فهرس

 ادلصادر : 

  .القراف الكرمي 

 مسند اإلمام  بن حنبل، أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيبا ، أٛتد
 ىػ(. ُُِْة، مؤسسة الرسالبَتكت، ) ،ُ، طأمحد

 اريصحيح خب دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة اٞتعفي البخارم أبو عبد هللا، بخارم،ال ،
 ىػ(.ُِِْ ،دار طوؽ النجاةبَتكت، ، )ُط

 سنن ، دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، الًتمذم، أبو عيسى ًتمذم،ال
 ـ(.ُٖٗٗبَتكت، دار الغرب اإلسبلمي، ، )ُ، طترمذي

  ف إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم السًَّجٍستا سليماف بن األشعث  داكد،أبو، 
 ىػ(.َُّْ دار الرسالة العا١تية،دمشق، ، )ُ، طدسنن أيب داو 

 ،بَتكت، ، )ُ، طصحيح مسلم ،مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم مسلم
 ـ(.ُٓٓٗ، دار إحياء الًتاث العريب

 النوكم، ، )ِ، طصحيح مسلم بشرح الن ووي ،ٌنوكم، أبو زكراي ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ ال
 ىػ(.ُِّٗ، دار إحياء الًتاث العريب

 ادلراجع : 

  ،ـُُٗٗنص بياف مالطا لسنة االٖتاد الط  العا١تي . 

 الكويت، ِط، مآثر اإلانفة يف معامل اخلالفة، أٛتد بن علي بن أٛتد الفزارم، القلقشندم(، 
 .ـ(ُٖٓٗ ،مطبعة حكومة الكويت

  ،عاَف الكتبالقاىرة، ، )ُ، طمعجم الل غة العربي ة ادلعاصرةأٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر، 
 . ىػ(ُِْٗ

 ِٕبتاريخ  ٔتوقع األزىر على االنًتنتا١تنشورة ّتواز ا١تغاىرات  ، فتولاألزىر/َُ/َُُِ. 

 اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف 
 http://www.un.org/ar/documents/udhr/history.shtml 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/history.shtml
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 ىػ(.ُُِْمكتبة ا١تعارؼ،  ،)الرايض، ُط، الس لسلة الض عيفة دمحم  صر الدين، با ،لاال  

 (. َُٗ، شريط رقم )سلسلة اذلدى والنورالدين،  االلبا ، دمحم  صر 
 أحكام القرآن ،لقاضي دمحم بن عبد هللا ا١تعافرم االشبيلي ا١تالكيابكر بن العريب،  أبو ،

 .ىػ(ُِْْ ة،دار الكتب العلميبَتكت، )، ّط

  تيسَت التميمي ا١تنشور يف موقع صوت األمة بعنواف )اإلطعاـ القسرم لؤلسرل جردية قتل
ـ، انغر: َُِٓ/َٖ/ُٕمتعمد(، يف قسم البحوث كالدراسات بتاريخ 

http://cutt.us/dYdpe  
 تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب  تيمية، ابن

دار الكتب بَتكت، )، ُط، الفتاوى الكربى ،القاسم بن دمحم اٟترا  اٟتنبلي الدمشقي
  .ىػ(َُْٖالعلمية، 

  ،ساف د.ط، )، االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانجامعة منيسوات، مكتبة حقوؽ اإلنساف
  (ـُٗٔٗ/ُُ/ِِ ،د.ف ،خوسيو

 أحكام  ،عافرم االشبيلي ا١تالكيالقاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ا١ت صاص،اٞت
 . ىػ(ُُْٓ، الكتب العلمية داربَتكت، )، ّط، القرآن

 ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم ،الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحمٚتاؿ الدين أبو  وزم،اٞت ،
  .ىػ(ُُِْ دار الكتب العلمية،بَتكت، )، ُط

 ن نيعيم بن اٟتكم بد هللا بن دمحم بن ٛتدكيو باكم النيسابورم، أبو عبد هللا اٟتاكم دمحم بن عاٟت
لكتب العلمية، ا داربَتكت، )، ُط، ادلستدرك على الص حيحٌن ،الض  الطهما 

  .ىػ(ُُُْ
  فتح الباري ،أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبل  الشافعي ،حجر العسقبل ابن 

 ىػ(.ُّٕٗ بَتكت، دار ا١تعرفة،)، شرح صحيح البخاري
  الفصل يف  م،أبو دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي القرط  الغاىر  ،ـزحابن

   ىػ(.ُّْٖ ،مكتبة ا٠تا٧تيالقاىرة، ، )ادللل واألىواء والنحل
  دار ا١تطبوعات  ،اإلسكندرية)، ُط، األحزاب السياسيةالبدراكم، عبد ا١تنعم حسن

 .ـ(َََِ ،اٞتامعية
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 معجم مقاييس اللغة ،رايء القزكيٍت الرازم، أبو اٟتسُتٛتد بن فارس بن زكأ سُت،أبو اٟت ،
 . ىػ(ُّٗٗدار الفكر،  اإلسكندرية،)د.ط، 

 طاب الر عيٍت ا١تالكي، ل  الدين أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرٛتن الطرابلسي اٟت
 .ىػ(ُُِْدارا لفكر، بَتكت، )، ِط، مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل ،ا١تغريب

 ُط ،معامل السنن ،يب، أبو سليماف ٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٠تطاب البسيتطاا٠ت، 
 . ىػ(ُُّٓ ،)حلب، ا١تطبعة العلمية

 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  ،طيب الٌشربيٍت، ل  الدين دمحم بن أٛتد الشافعيا٠ت
 . ىػ(ُُْٓ الكتب العلمية، داربَتكت، )، ُط، ادلنهاج

  (: د.ف ،د.تالسعودية)، ُُٔٗعدد الالدعوة، ٣تلة. 
 سًن أعالم النبالء ،ذى ، ل  الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍيازال ،

 . ىػ(َُْٓ، مؤسسة الرسالةبَتكت، )، ّط
 ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة  ،زيلعي، ٚتاؿ الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن دمحمال

 . ىػ(ُُْْدار ابن خزدية، الرايض، ) ،ُط ،للزسلشرييف تفسًن الكشاف 

 اإلخبارية، أبو ع ، خرب بعنواف )شركة إسرائيلية تغلق مصنعها ابلضفة  سكاي نيوز صحيفة
 . َُِْ/َُ/ ُّالغربية(، نشر بتاريخ 

  ،رجب  َِحكم ا١تغاىرات، نشر يـو اٞتمعة د.ط، )، موقع اإلسالم اليومسلماف العودة
 .(ـَََِسبتمرب  ِٗق ا١تواف ىػ،ُُِْ

  ُِّْرجب  ُٖ، اتريخ ُُِٖٗجريدة الشرؽ األكسط العدد . 
  رد احملتار على الدر  ،عابدين، دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي اٟتنفيابن

 . ـ(ُِٗٗ-ىػ ُُِْدار الفكر، بَتكت، )، ِط، ادلختار
  ،ا١تملكة )، َُط، تاريخكتاب قصص من الالطنطاكم،  مصطفى دمحم عليالطنطاكم

 .ـ(ََِٕ، دارا ١تنار للنشر كالتوزيعالعربية السعودية، 

 خ عبد العزيز بن عبد هللا بن دمحم بن عبد اللطيف آؿ الشي 

 (.http://www.mufti.af.org.sa/node/2258موقع الشيخ )

  ،ىػ ُّّْ، د.ف ،د.ـ) ،ُط ،ث ومقاالت حول الثورة السوريةحبو علي بن  يف الشحود

http://www.mufti.af.org.sa/node/2258
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 .(ـَُِِ-
 تقريب الوصول إىل  ،ابن جزم الكل  الغر طي  بن أٛتد بن دمحم بن عبد هللادمحم قاسم،أيب ال

 . ىػ(ُِْْدار الكتب العلمية، بَتكت، ) ،ُط ،علم األصول
  بن قدامة ا١تقدسي يف الدمشقي  قدامة، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن دمحمابن

 . ىػ(ُّٖٖ مكتبة القاىرة، د.ف،)د.ط، ، ادلغين ،اٟتنبلي
 أنوار  = الفروققرايف، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدري  بن عبد الرٛتن ا١تالكي، ال

 . (د.ت، عاَف الكتب بَتكت،) د.ط، ،الربوق يف أنواء الفروق
 ن، بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي ل  الديقرط ، أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد ال

 . ىػ(ُّْٖدار الكتب ا١تصرية، القاىرة، )، ِط، اجلامع ألحكام القرآن
   تفسًن ابن   ،كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم يف الدمشقيابن

 . ىػ(ُُْٗدار الكتب العلمية، بَتكت، )، ُط، كثًن

 (ُٖٔٗ عاـ ،دار ا١تشرؽ ،تبَتك ) ،ِٖط ،يف اللغة كاألعبلـ ا١تنجد، لوي  معلوؼ 
  دار إحياء القاىرة، ) د.ط، ،سنن ابن ماجة ،دمحم بن يزيد القزكيٍت ماجة، أبو عبد هللاابن

 (. د.تالكتب العربية، 

 األحكام الس لطاني ة ،أبو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم ،اكردما١ت ،
 . (د.طدار اٟتديث، قاىرة، ال)د.ط، 

 ،الكتب العلمية، داربَتكت، ) ،ِط ،الزىد والرقائق عبد هللا بن ا١تبارؾ ا١تركزم، مبارؾ 
 . (ىػُِْٓ

 ل  الوطٍت ٟتقوؽ اإلنساف ا١تملكة ا١تغربية، دراسة حوؿ "حرية االحتجاج السلمي" الدكرة اجمل
  ـ.ََُِ/ٕ/ِْالرابط  ّٔالعادية 

 (.ـُٖٗٗدار التحرير، القاىرة، ) د.ط، ،ادلعجم الوجيزلقاىرة، ٣تمع اللغة العربية اب 
  ،مكتبة الٌشركؽ الٌدكلٌيةالقاىرة، )، ْط، الوسيط ادلعجم٣تمع اللغة العربية ابلقاىرة ،

 .ـ(ُِْٓ

 دار  ،اٞتزائر) ،ّط، )الوجيز يف نغرية القانوف( مدخل إُف العلـو القانونية، دمحم سعيد جعفور
 ـ(.ُٖٗٗ عاـ، ىومة
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 ،ِط ،ابن عابدين وأثره يف الفقو اإلسالمي ،دمحم عبد اللطيف دمحم صاٌف الفرفور الفرفور ،
 (.ـََِٔ ،دار البشائر للطباعة كالنشر كالتوزيعدمشق، )

  ،دار الثقافة للنشر عماف، ، )رضا اجملين عليو وأثره على ادلسئولية اجلنائيةدمحم صبحي ٧تم
 .ـ(َََِكالتوزيع، 

 عماف، دار النفائ  للنشر كالتوزيع ٔ، طادلعامالت ادلالية ادلعاصرة، دمحم عثماف شبَت( ،
 .ـ(ََِٕ-ىػ ُِْٕ

  ، مركز القاىرة، ) ،ُط (،ِْ، سلسلة تعليم حقوؽ اإلنساف )موجز اتريخ احلريةدمحم يون
  ـ(.َُُِ، القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف

  ،القاىرة، ) د.ط، ،نائية العربيةاالعتداء على احلياة يف التشريعات اجل٤تمود ٧تيب حسٍت
 (.ـُٕٗٗدار غريب، 

 إحتاف السادة ادلتقٌن بشرح إحياء علوم الدين ،دمحم بن دمحم بن اٟتسيٍت الزبيدم ،مرتضى ،
  .(ىػُُْْ ،مؤسسة التاريخ العريببَتكت، )
  دمحم بن مفل  بن دمحم بن مفرج، أبو عبد هللا، ل  الدين ا١تقدسي الراميٌت يف مفل ،ابن 

 . ىػ(ُِْْمؤسسة الرسالة، بَتكت، ) ،ُط ،الفروعكتاب  ،الصاٟتي اٟتنبلي

  :ا١تملكة ا١تتحدة، اٟتقوؽ ا١تدنية، قانوف التغاىر يف ا١تملكة ا١تتحدة، اينغر
http://www.findlaw.co.uk/law/government/civil_rights/

ْٖٖٔ.html  

  ىػ. ُِْٓشعباف ، ّٔٓمنار اإلسبلـ، كزارة العدؿ اإلمارات، عدد:٣تلة 

 بعنواف منغمة األمن كالتعاكف األكريب، مكتب ا١تؤسسات الدديقراطية كحقوؽ اإلنساف، نشرة 
 مبادئ توجيهية بشأف حرية التجمع السلمي: الطبعة الثانية.

  منغور، دمحم بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منغور األنصارم الركيفعى ابن
 .(ىػُُْْ ،دار صادربَتكت، )، ّط ،لسان العرب ،اإلفريقى

 منهاج الطالبٌن وعمدة ادلفتٌن يف الفقو ،نوكم، أبو زكراي ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ ال، 
 . ـ(ََِٓ-ىػ ُِْٓدار الفكر، بَتكت، ) ،ُط
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 ادلنجد يف اللغة (،كراع النمل)أبو اٟتسن ا١تلقب بػ  ي، علي بن اٟتسن ا٢تينائي األزدمنائا٢ت ،
 . ـ(ُٖٖٗ، عاَف الكتب القاىرة،)، ِط




