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 ملخص البحث

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على المؤيد بالمعجزات وعلى 
البحث ال بد من تلخيص أهم ففي نهاية هذا  آله وصحبه أولي الكرامات وبعد:

 الثمرات التي تم قطفها ويمكن تلخيصها بما يأتي:

 ـ بين البحث األدلة الشرعية التي تثبت مشروعية االحتياط والمظاهرات.1

ـ أظهر البحث أن االحتياط مبدأ استخدمه السلف الصالح وهو يعني عندهم ترك 2
م كما قال ابن عمر رضي هللا عنهما )إني بعض الحالل مخافة الوقوع في الحرا

 ألجعل بيني وبين الحرام سترة من الحالل وال أخرقها(.

ـ ذكر الفقهاء ضوابط لالحتياط منها أال يتعارض مع النصوص الشرعية وأال يكون 3
مأمورا بفعل غيره وأن يكون مبنيا على أصل معتبر وأال يكون بابا للعمل باألقوال 

 الشاذة.

ي البحث أن المظاهرات هي أقرب ما تكون إلى الحسبة واإلنكار على ـ تبين ف4
 الحاكم للحيلولة دون استبداده أو ظلمه.

ـ ترجح في البحث أن مشروعية المظاهرات تتقيد بعدم وقوع فتنة وأال تكون سببا 5
 الستباحة دماء المسلمين وأعراضهم.

االعتداء عليهم ال سيما إذا لم ـ ترجح في البحث عدم جواز قتل المتظاهرين أو 6
 يكونوا حاملين السالح وكان سبب تظاهرهم مشروعا.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسولنا محمد وآله 
 وصحبه أجمعين.

 احتياط ، دماء ، فقهالكلمات املفتاحية : 
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Conclusion of the most importants 
resultPraise be to God that His grace is righteous 

and peace and blessings on the pro miracles and his 
family and companions preliminary dignities and 
after: 
At the end of this blessed journey for this search must 
register the most important fruits that have been 
picked and can be summarized as follows: 
1- between the forensic evidence to prove the legality 
of reservists and demonstrations. 
2 -research shows that the precaution principle used 
Ancestors which means they have to leave some fear 
of falling into   ill- gotten as Ibn Umar (I make between 
me and the Sacred sweater nor breaching it ). 
3-  The jurists  controls for reservists not be 
inconsistent with the religious texts and not be 
commanded by others and be based on the origin of 
the considerable and should not be a door for 
abnormal work with words. 
4 shows in the search that the demonstrations are 
closer to the calculation and denial on the ruling to 
prevent tyranny or oppression. 
5 prevail in the search that the legality of 
demonstrations observe non-occurrence of sedition 
and not be a reason to shed the blood of Muslims and 
their symptoms. 
6 suggest in search of the inadmissibility of 
demonstrators were killed or assaulted, especially if 
they are not carrying weapons and was a legitimate 
reason they demonstrated. 
The last prayer to thank God, prayer and peace be 
upon our Prophet Muhammad and his family and 
companions 
Kwywords : Precaution, blood, jurisprudence  
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 المقدمة

الحمد هلل الهادي إلى سواء الصراط والصالة والسالم على نبينا محمد الذي أوصانا 
 له وصحبه الذين بلغوا في العدل المناط وبعد:باالحتياط وعلى آ

فإن هللا عز وجل جعل لكل إنسانا عقال يدبر به أموره , وفكرا ينير به دروبه لكن ال  
بد لكي يضمن الهداية في معتقده والتوفيق في رأيه والسداد في تدبيره من أن يستظل 

بشجرة اإلسالم الوارقة ليرتشف من أنوارها ويتسربل بأحكامها وتعصم أفعاله 
ف في الرأي غيره الذي يطمع أن يستسيغه الناس بتشريعاتها ال سيما عندما يخال

ويذيع خبره بينهم ليجتمعوا حوله مناصرين ليكون بعضهم لبعض ظهيرا, ولعل األخذ 
, وهذا ما بمبدأ االحتياط للدماء في المظاهرات من أهم األولويات التي يجب مراعاتها

المظاهرات في  أردنا بسط القول فيه في هذا البحث الموسوم )االحتياط للدماء في
الفقه اإلسالمي( ألننا في زمان هان على الناس المحافظة عليه وال يتقاصرون عن 
سفكه, علما أن هذا البحث مستل من رسالتي التي تقدمت بها لنيل شهادة الماجستير 
الموسومة)االحتياط في الدماء في الفقه اإلسالمي( وكان المشرف عليها األستاذ 

د صالح إبراهيم الكرطاني(, وقد استوى سياق البحث على المساعد الدكتور )مجي
 مبحثين تسبقهما مقدمة وتنتهيان بخاتمة. 

 أما المقدمة أتحفناكم بها وأما البحث األول فكان في:
 بيان حقيقة االحتياط وحجيته وأنواعه وضوابطه ومقاصده.

وحكم االعتداء وأما المبحث الثاني فكان في أحكام المظاهرات وأسبابها ومشروعيتها 
 على المتظاهرين.

 وأما الخاتمة فكانت في أهم النتائج التي توصلنا إليها في البحث .
وأخيرا نسأل هللا تعالى أن يكون هذا البحث مساحة بيضاء في ميزان حسناتنا يوم 

 تبيض وجوه وتسود وجوه إنه سميع الدعاء.
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 المبحث األول
 وأنواعه وضوابطه ومقاصده االحتياط وحجيتهة حقيقبيان 

 ويشتمل على ثالثة مطالب: 
 المطلب األول: ويشتمل على ثالثة أفرع.

 الفرع األول:تعريف االحتياط
 أوال:االحتياط لغة: مصدر حوط ويأتي لمعان منها:

الحفـــا والصـــيانة والكـــط يقـــال حاطـــه يحوطـــه حوطـــة وحيطـــة وحياطـــا أي حفظـــه  -1
 .(1)وصانه وكطه وذب عنه

بــأوثق الوجــوه, يقــال: احتــاط الرجــل أخــذ أمــوره بــاألجزم, واحتــاط لنفســه أي األخــذ  -2
   (2)أخذ بالثقة.

ثانيا:االحتيـــاط اصـــطالحا: كثـــرت تعريفـــات االحتيـــاط االصـــطالحي واختلفـــت ألفاظهـــا 
 وحسبي اإلشارة إلى نماذج منها وهي كما يأتي: 

 .(3)ه((االمتناع مما ال يأمن استحقاق العقاب ب((عرفه الجصاص بأنه:
عبـــد الســـالم وقـــد جعلـــه مرادفـــا للـــورع بقولـــه: ))والـــورع تـــرك مـــا يريـــب  بـــن عرفـــه العـــز

 .(4)المكلف إلى ما ال يريبه وهو المعبر عنه باالحتياط((
 .(5)عرفه الجرجاني ومحمد البركتي بأنه: ))حفا النفوس عن الوقوع في المآثم((

 .(6) ((الشكعرفه المناوي بأنه: ))فعل ما يتمكن به من إزالة 
 

                                                 
)فصــل الحــاء(, 1/856)بــاب الحــاء والطــاء(, والقــاموس المحــيط:5/119ينظـر: تهــذيب اللغــة: ( 1)

 مادة)حوط(.  19/220وتاج العروس:
 )كتاب الحاء(. 1/157مادة)حوط(, والمصباح المنير:7/279ينظر: لسان العرب:  (2)
 . 3/57أحكام القرآن للجصاص:  (3)

 . 2/111قواعد األحكام:  (4)

 .1/26وينظر التعريفات: 1/162قواعد الفقه:  (5)
 . 1/39التعاريف:  (6)
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ـــتحفا  ـــة الشـــك وقيـــل ال ـــتمكن بـــه مـــن إزال ـــو البقـــاء الكفـــوي بأنـــه: ))فعـــل مـــا ي عرفـــه أب
 .(1)واالحتراز من الوجوه لئال يقع مكروه((

عرفه ابن حزم بأنه: ))أال يحرم المرء شـيئا إال مـا حـرم هللا تعـالى وال يحـل شـيئا إال مـا 
 .(2)أحله هللا تعالى((

عرفه ابن القيم بأنه: ))االستقصاء والمبالغة فـي إتبـاع السـنة ومـا كـان عليـه رسـول هللا 
 ))(3)وأصحابه من غير غلو ومجاوزة وال تقصير وال تفريط. 

عرفه إليـاس بلكـا بأنـه:))القيام بالفعـل ألجـل احتمـال الوجـوب, أو التـرك ألجـل احتمـال 
 .(4)التحريم((

از مـــــن الوقـــــوع فـــــي منهـــــي أو تـــــرك مـــــأمور عنـــــد عرفـــــه محمـــــد شـــــاكر بأنـــــه:))االحتر 
 .(5)االشتباه((

عرفــه أشــرف الكنــاني بأنــه:))طلب الســالمة عــن مخالفــة النصــوص تحلــيال أو تحريمــا 
 .(6)عند االشتباه((

عرفــه محمــد عمــر ســماعي بأنه:تصــرف شــرعي يحــول دون مخالفــة أمــر الشــارع عنــد 
 .(7)العجز من معرفة حكمه

ـــــرى أن تعـــــاريف  بعـــــد التأمـــــل ورمعـــــان النظـــــر فـــــي تعـــــاريف القـــــدامى والمعاصـــــرين ن
المعاصرين أنسب وأجمع ؛ ألنها شـملت الفعـل والتـرك وشـملت لطحكـام حـالال وحرمـة 
وكراهـة ونــدبا ومــا نرجحــه هــو تعريــف الـدكتور محمــد شــاكر:))االحتراز مــن الوقــوع فــي 

                                                 
 . 1/56الكليات:  (1)

 . 6/189اإلحكام:  (2)

 . 1/256الروح:  (3)
 . 353االحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه : (4)
 . 48العمل باالحتياط في الفقه اإلسالمي:  (5)

 . 373األدلة االستئناسية :  (6)

 . 19نظرية االحتياط الفقهي: ينظر: (7)
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: يشمل معنى التحفا وهو جـن  يشـمل منهي أو ترك مأمور عند االشتباه(( فاالحتراز
 ما كان احترازا بالفعل والترك وكل ما يتحقق به معنى االحتياط.
 وقوله:من الوقوع في منهي, يشمل الوقوع في الحرام أو المكروه.

 وقوله:أو ترك مأمور, يشمل ترك الواجب والمندوب.
ي حرمـــة شـــيء أو وقولـــه: عنـــد االشـــتباه,  فهـــو أبـــرز األســـباب لالحتيـــاط كاالشـــتباه فـــ

كراهتــه أو وجوبــه أو ندبــه, ويــدخل فــي معنــاه العــام. الشــك والجهــل والنســيان واخــتالط 
 .(1)الحرام بالحالل

 الفرع الثاني: تعريف الدماء
ـَو, والــدم الشــج والشـد  يقــال:دم رأســه  مو ــَي وقيــل دو مو أوال: الـدماء لغــة: جمــع دم وأصـله دو

دم الطـــالء دم الشــــيء يدمـــه دمــــا أي يدمـــه دمــــا أي أي ضـــربه فشــــجه وأســـال دمه,والــــ
 .  (2)طاله

ثانيــا: اصــطالحا: بعــد البحــث فــي المــذاهب الفقهيــة والكتــب المعتمــدة والمعاصــرة فيمــا 
بين يدي لم أجد تعريفا خاصـا بالـدماء ولعـل السـبب فـي ذلـك يعـود إلـى أن الفقهـاء إذا 

ي بحثنـا هـذا هـي أطلقوا الدماء يقصدون بها المعنى اللغوي, ولكن الدماء المقصـودة فـ
. مــن حيــث مــا (3)التــي تحــده عنهــا الفقهــاء فــي أبــواب الجنايــات والقصــاص والجــروح

 يقع بين الناس من قتل وجرح.   
 الفرع الثالث: حجية االحتياط

                                                 
 . 49العمل باالحتياط في الفقه اإلسالمي:ينظر: (1)

مادة)دمي, ودمم(,والمصباح 206/ 12, 14/267ينظر:لسان العرب:(2)
 كتاب)الدال(.1/200المنير:

 .8/207, والمغني:2/172والمهذب:, 6/230, التاج واإلكليل:3/2ينظر: البحر الرائق: (3)
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. علـــى حجيـــة االحتيـــاط ولـــذلك قـــال اإلمـــام الشـــاطبي: ))إن أئمـــة (1)اتفـــق األصـــوليون 
. وقــد (2)ة ورن اختلفــوا فــي التفاصــيل ((المســلمين اســتمروا علــى هــذا األصــل فــي الجملــ

 استدل جمهور األصوليين باألدلة اآلتية
 أوال:من القرآن الكريم

 .(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀڀ     چ  قال تعالى: -1
أمرنـــا باجتنـــاب الكثيـــر مـــن الظـــن الســـيء خشـــية أن نقـــع فـــي  وجـــه الداللـــة: إن هللا 

بعض الظن الكاذب احتياطا عـن اإلثـم, وقـال الزجـاج: ))أي احتـرزوا مـن الكثيـر ليقـع 
. وال (5). واالحتــراز هــو الــتحفا والوقايــة والموضــع الحصــين(4)التحــرز عــن الــبعض((

 ريب أن ذلك هو االحتياط.
 .(6)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ ھ  ھ  ے       ے چ  :قال تعالى -2

وجـــه الداللـــة:ال يجـــوز للمســـلم أن يســـب آلهـــة المشـــركين إذا كـــان هـــذا ســـببا لســـب هللا 
 تعالى.

 

                                                 
ـــــزدوي:  (1) ـــــي األصـــــول: 2/21, وأصـــــول السرخســـــي: 1/179ينظـــــر: أصـــــول الب , والفصـــــول ف
, ومجموع الفتاوى: 4/418, والبحر المحيط: 2/779, والبرهان في أصول الفقه: 299, 2/298
 , وبــدائع1/256, والــروح: 2/282, والتوضــيح فــي حــل غــوامض التنقــيح: 25/124, 20/262

ومـا نقـل عـن ابـن حـزم  60, 1/59, والمعتمـد: 1/465, 1/75, وررشاد الفحول: 3/774الفوائد:
 من رد االحتياط ففيه نظر؛ ألنه ينكر قسما منه ال جميعه كما سأذكره بعد أدلة الجمهور.

 .3/325الموافقات : (2)
 .12سورة الحجرات: (3)
 .4/166تفسير النسفي:  (4)
مادة)احترز(,وتاج العروس: 1/166مادة)حرز(, والمعجم الوسيط:5/333ينظر: لسان العرب: (5)

 مادة )حرز(.  221/  20

 . 108األنعام :من اآلية سورة  (6)
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  چقـــــال تعـــــالى:  -3

 .(1) چھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  
فنهــاهم  وجــه الداللــة: إن هللا تعــالى أمــر المــؤمنين أن يحتــاطوا بكالمهــم مــع النبــي 

عــن رفــع الصــوت؛ ألنــه محــبط للعمــل ولــذلك قــال اآللوســي: )) بــأن المــراد فــي اآليــة 
النهــي عــن رفــع الصــوت علــى اإلطــالق ومعلــوم أن حكــم النهــي الحــذر ممــا يتوقــع فــي 

ة أن إيــذاءه يبلــل مبلــل الكفــر المحــبط للعمــل والقاعــدة المختــار  ذلــك مــن إيــذاء النبــي 
سـواء وجـد هـذا المعنـى أم ال حمايـة  باتفاق فورد النهي عما هو مظنـة األذى للنبـي 

 .وهذا من باب االحتياط.(2)للذريعة وحسما للمادة((
 ثانيا: من السنة

يقــــول: )) الحــــالل بــــين  قــــال: ســــمعت رســــول هللا  بشــــير  بــــن عــــن النعمــــان -1
وبينهمــا مشــتبهات ال يعلمهــا كثيــر مــن النــاس فمــن اتقــى الشــبهات اســتبرأ والحــرام بــين 

لدينــه وعرضــه ومــن وقــع فــي الشــبهات كــراع يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يواقعــه أال 
ورن لكل ملك حمى أال أن حمى هللا في أرضـه محارمـه أال ورن فـي الجسـد مضـغة إذا 

 .(3)ي القلب((صلحت صلح الجسد كله ورذا فسدت فسد الجسد كله أال وه
وجه الداللة: إن من احتاط لنفسه ال يقارب شبهات ذلك الحمـى؛ خوفـا مـن الوقـوع فـي 
الحــــرام؛ وألن مــــن قــــارب شــــيئا مــــن ذلــــك يوشــــك أن يقــــع فيــــه فمــــن احتــــاط لنفســــه لــــم 

 .(4)يقارب
يقـول:))دع مـا يريبـك إلـى مـا  : قال سمعت رسـول هللا علي  بن عن الحسن -2

                                                 
 . 2الحجرات: من اآليةسورة  (1)
 . 26/136روح المعاني:  (2)
(, وصحيح مسـلم, بـاب أخـذ الحـالل 52) 1/28البخاري, باب فضل من استبرأ لدينه: صحيح (3)

 (.1599) 3/1219وترك الشبهات: 

, واالحتياط حقيقة وحجيته 11/27ينظر: النووي على مسلم باب أخذ الحالل وترك الشبهات:  (4)
 . 390وأحكامه وضوابطه: 
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 .(1) طمأنينة والكذب ريبة((ال يريبك فإن الخير 
أمر بترك مـا يوقـع فـي التهمـة والشـك وتجـاوز ذلـك إلـى  وجه الداللة: إن رسول هللا 

 , (2)ما ال يوقع فيهما, وهو معنى االحتياط 

 

يتـرك العمـل وهـو يحـب أن يعملـه خشـية أن يعمـل بـه النـاس  فقد كـان  فعله  -3
بتمـرة مسـقوطة فقـال:  ول هللاقـال: مـر رسـ . ومن ذلك:عن أن  (3)فيفرض عليهم

 .(4)))لوال أن تكون صدقة ألكلتها((
: ))إنمـــا الشـــهر تســـع وعشـــرون, فـــال عـــن نـــافع بـــن عمـــر قـــال: قـــال رســـول هللا -4

 .(5)تصوموا حتى تروه, وال تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له((
 

 ثالثا من اآلثار: 
وعشـرون يبعـث مـن ينظـر, فـإن رأى فـذاك فكان ابن عمر إذا مضى مـن شـعبان تسـع 

ورن لم ير ولم يحل دون منظـره سـحاب وال قتـر أصـبح مفطـرا ورن حـال أصـبح صـائما 
 .(6)احتياطا للصوم

                                                 
 .حيح( , وقال عنه: حسن ص2518) 4/668سنن الترمذي:  (1)
 . 87العمل باالحتياط في الفقه اإلسالمي: ينظر: (2)
 . 324/ 3ينظر:الموافقات:  (3)

( وبـــاب إذا وجـــد تمـــرة فـــي 1950) 725/ 2صـــحيح البخـــاري, بـــاب مـــا يتنـــزه مـــن الشـــبهات:  (4)
وعلـى آلـه:  (, وصحيح مسلم, بـاب تحـريم الزكـاة علـى رسـول هللا 2299, ) 757/ 2الطريق: 

2/751  (1070) 
( , 1808)  674/ 2صــــحيح البخاري,كتـــــاب الصــــوم, بـــــاب قــــول النبـــــي إذا رأيــــتم الهـــــالل:  (5)

 (. 1080) 759/ 2وصحيح مسلم, كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل: 

 وما بعدها.  313/ 6عون المعبود باب الشهر تسع وعشرون:  (6)
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مخافـــة الكـــذب علـــى   كـــان يحلـــف الـــراوي إذا روى عـــن رســـول هللا  إن عليـــا -2
بــه غيــره وحــدثني  , فقــال: ))كنــت إذا لــم أســمع حــديثا مــن رســول هللا رســول هللا 
 .(1)حلفته ((

قال: )) إني ألجعل بيني وبين الحرام سترة مـن الحـالل  عمر  بن عن عبد هللا -3
 .  (2)وال اخرقها((

وجه الداللة: إن ابن عمر أخذ باالحتياط فترك بعض الحالل مخافة الوقوع في الحـرام 
 .(3)وهذا هو االحتياط

أنــه تــرك القصــر فــي الســفر فــي أثنــاء خالفتــه وقــال: ))  مــا جــاء عــن عثمــان  -4
إنـــي إمـــام النـــاس, فينظـــر إلـــي األعـــراب وأهـــل الباديـــة أصـــلي ركعتـــين فيقولـــون هكـــذا 

 .(4)فرضت((
قصـــر الصـــالة فـــي الســـفر احتياطـــا منـــه لـــئال يعتقـــد  وجـــه الداللـــة: إن تـــرك عثمـــان 
 .(5)الناس أن فرض الصالة ركعتان

دركت أبا بكر وعمر, ال يضحيان مخافـة أن يـرى النـاس أسيد: ) أ بن قول حذيفة -5

                                                 
 ولم أجده في مظانه. 335/ 2,والتلخيص في أصول الفقه: 333/ 1أصول السرخسي: (1)

البشـير قـال  بـن عـن النعمـانصـلى هللا عليـه وسـلم  لم أجـده ولكـن يقـوي هـذا األثـر قـول النبـي  (2)
يقـول: )اجعلـوا بيـنكم وبـين الحـرام سـترة مـن الحـالل مـن  صـلى هللا عليـه وسـلم  سمعت رسول هللا 

نــب الحمــى ورن حمــى هللا فــي فعــل ذلــك اســتبرأ لعرضــه ودينــه ومــن أرتــع فيــه كــان كــالمرتع إلــى ج
ـــة الشـــبهات: ـــان ذكـــر االمـــر بمجانب قـــال  (.5569) 12/380األرض محارمـــه ( صـــحيح ابـــن حب

 .12/380شعيب االرنؤوط: حسن, صحيح ابن حبان, 
 . 397ينظر: األدلة االستئناسية :  (3)

 (,والســنن الكبــرى 4277)2/518المصــنف للصــنعاني:كتاب الصــالة,باب الصــالة فــي الســفر: (4)
ـــــــــــــة عـــــــــــــن  ـــــــــــــر رغب ـــــــــــــي الســـــــــــــفر غي ـــــــــــــرك القصـــــــــــــر ف ـــــــــــــاب الصـــــــــــــالة,باب مـــــــــــــن ت للبيهقي:كت

 (,ورسناده صحيح..5438)3/206السنة:
 . 324/ 3, والموافقات: 106/ 2ينظر: االعتصام: ( 5)
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 .(1)أنها واجبة(
عن أبي مسعود األنصاري أنه قال:))إني ألدع األضحى ورنـي لموسـر مخافـة أن  -6

 .(2)يراني جيراني أنه حتم علي((
وجه الداللة: في هـذين األثـرين ال يخفـى احتيـاط بعـض الصـحابة فـي بعـض العبـادات 

 خشية أن يحسبها الناس أنها واجبة.المسنونة كاألضحية؛ 
 رأي ابن حزم:

وافــق ابــن حــزم الجمهــور فــي أكثــر أقســام االحتيــاط ورنــه يقــول باالحتيــاط فــي مواضــع 
كثيرة لذا نجده يقول: )) وأما كل أشياء أو شيئين أيقنـا أن فيهمـا حرامـا ال نعلمـه بعينـه 

 .(3)فحكمهما التوقف((
وجـــود الحـــرام فـــإن مذهبـــه التوقـــف عنـــد ذلـــك فـــي معنـــى قـــول ابـــن حـــزم أنـــه إذا تـــيقن 

والتوقــف هــو نفســه االحتيــاط لــذلك فــإن االخــتالف فــي اللفــا ال فــي المعنــى فــابن حــزم 
 يسميه توقفا والجمهور يسميه احتياطا وال مشاحة في االصطالح.

وبعد ذلك نجد ابن حزم في تعليقه على حديث النعمان يقول : )) فنحن نحـض النـاس 
ونـــدبهم إليـــه ونشـــير علـــيهم باجتنـــاب مـــا حـــاك فـــي  حضـــهم النبـــي علـــى الـــورع كمـــا 

النف  وال نقضي بـذلك علـى أحـد وال نفتيـه بـه فتيـا إلـزام كمـا لـم يقـض بـذلك رسـول هللا 
 ))ونجد هنا أيضا أن ابن حزم قد وافق الجمهور أيضا في مسلك مـن (4)على أحد ,

بــن حــزم ال يقــر باالحتيــاط مســالك االحتيــاط وهــو االحتيــاط المنــدوب, معنــى هــذا أن ا
                                                 

(, 18813) 9/265ســـنن البيهقـــي الكبـــرى بـــاب األضـــحية ســـنة نحـــب لزومهـــا ونكـــره تركهـــا: ( 1)
قـال الحـافا ابـن حجـر: روي (. 5632) 7/197ضـحية:ومعرفة السنن واآلثار بـاب األمـر فـي األ

 .4/359 عن ابن مسعود بسند صحيح. التلخيص الحبير,
(, 18817) 265/ 9ســـنن البيهقـــي الكبـــرى بـــاب األضـــحية ســـنة نحـــب لزومهـــا ونكـــره تركهـــا:( 2)

قـــال األلبـــاني: إســـناده صـــحيح. إرواء (. 8149) 4/383ومصـــنف عبـــد الـــرزاق بـــاب الضـــحايا: 
 .4/355الغليل, 

 .6/191اإلحكام البن حزم: ( 3)
 .6/184المصدر نفسه: ( 4)
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الواجب الذي من قبيل التحليل والتحريم؛ ألن التحليل والتحريم ال يكون إال بـالنص, إذ 
 رده ابن حزم باألدلة التي يعتمد عليها لكنه مع هذا فإنه يقر االحتياط المندوب.
 وعليه فإنا نأخذ أهم ما ذكره ابن حزم من ردود وأدلة على الجمهور ومناقشتها:

 ال:من القرءان الكريمأو 
چ قال: إن الحكم باالحتياط حكم بالظن, وقد قال تعالى عائبا قوما اتبعـوا الظـن:  -1

جس    حس  خس    مس    چ, وقــــال تعــــالى عائبــــا قومــــا: (1) چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ , وقــــال تعـــــالى: (2) چحص  مص  جض  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  چ , وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى: (3) چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

 .(4) چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
ــــي هريــــرة  ــــال رســــول هللا  وعــــن أب ــــال: ق ــــاكم والظــــن فــــإن الظــــن أكــــذب ق : )) إي

 .(5)الحديث((
 وجه الداللة: يتلخص في أمرين:

األول: إن كل مـن حكـم بتهمـة أو باحتيـاط لـم يتـيقن أمـره أو بشـيء, خـوف ذريعـة إلـى 
بعــد فقــد حكــم بــالظن ورذا حكــم بــالظن فقــد حكــم بالكــذب والباطــل وهــذا ال مــا لــم يكــن 

 يحل؛ ألنه حكم بالهوى وتجنب للحق.

                                                 
 . 12سورة الفتح: من اآلية  (1)

 . 32سورة الجاثية: من اآلية  (2)
 . 28 سورة النجم: اآلية (3)
 . 23سورة النجم: من اآلية  (4)
 5/1976صحيح البخاري ,كتاب النكاح,,باب ال يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح او يدع:( 5)
(, وصـــحيح مســـلم, كتـــاب البـــر والصـــلة واآلداب, بـــاب تحـــريم الظـــن والتجســـ  والتنـــاف  4849)

 (.2563) 4/1985والتناجش ونحوها: 



   

 

198 

 

 

 

 

 2013نيسان  –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  اإلسالميةجملة جامعة األنبار للعلوم 
Issn: 2071-6028 

 االحتياط للدماء يف املظاهرات يف الفقه االسالمي
 

الثاني: إنه لي  شيء أولى بالتهمة من شيء فـإذا حـرم حـالال خـوف تـذرع إلـى حـرام, 
ـــاب  ـــل النـــاس خـــوف أن يكفـــروا وليقطـــع األعن ـــوا, وليقت فلـــيخص الرجـــال خـــوف أن يزن

 .(1)الخمر خوف أن يعمل منها
ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ قولـــــــه تعـــــــالى:  -2

ڱ  چ , وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى: (2) چۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ   

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   

 .(3) چۓ  
عــالى فــي تحريمــه أو وجـه الداللــة: إن كــل مــن حلـل أو حــرم مــا لــم يــأت بـإذن مــن هللا ت

تحليلــه فقــد افتــرى علــى هللا كــذبا ومــن اليقــين أن هللا تعــالى قــد أحــل كــل مــا خلــق فــي 
 چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ األرض إال مــــا فصــــل تحريمــــه بــــالنص لقولــــه تعــــالى: 

 .(5), فبطل بهذين النصين الجليين أن يحرم أحد شيئا باحتياط أو خوف تذرع (4)
 ثانيا:من السنة

الرجل الـذي يخيـل إليـه أن يجـد  تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول هللا  ابن عن -1
الشــــيء فــــي الصــــالة فقــــال: )) ال ينفتــــل أو ال ينصــــرف حتــــى يســــمع صــــوتا أو يجــــد 

 .(6)ريحا((
أمــــر مــــن تــــوهم أنــــه أحــــده أال يلتفــــت إلــــى ذلــــك وأن  وجــــه الداللــــة: إن رســــول هللا 

يتمادى في صالته وعلى حكم طهارته, وهذا في الصالة التي هـي أوكـد الشـرائع حتـى 

                                                 
 .6/189ينظر:اإلحكام البن حزم: ( 1)
 . 116النحل: اآلية سورة ( 2)

 . 59يون : اآلية سورة ( 3)
 . 119األنعام: من اآلية سورة  (4)
 .6/188اإلحكام البن حزم:  (5)
 (.137) 1/64صحيح البخاري , كتاب الوضوء,  باب ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن:  (6)
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يســمع صــوتا أو يشــم رائحــة, فلــو كــان الحكــم االحتيــاط حقــا لكانــت الصــالة أولــى مــا 
 (1)احتيط لها.

 فيا ووافيا وكافيا منها:ولقد رد الجمهور أدلة ابن حزم وما قاله من أدلته ردا شا
إن ثبوت العمل باالحتيـاط لـي  عمـال بـالظن مـن غيـر دليـل ورنمـا ثبـت العمـل بـه  -1

بأدلة من الكتاب والسـنة وعمـل الصـحابة وغيرهـا كمـا مـر بنـا, وال يسـلم أن العمـل 
بــالظن مطلقــا ممنــوع فــإن الظــن الــذي ال يعمــل بــه هــو الظــن الناشــيء عــن غيــر 

وهو الذي جـاء النهـي عنـه وذمـه فـي اآليـات التـي أوردهـا ابـن حـزم ولـي   (2)دليل
چ فيهــا منــع العمــل بــالظن فــي األحكــام الشــرعية , والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى:

, فإنــــــه تعــــــالى لــــــم ينــــــه (3) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀڀ   
علـــى الظـــن مـــا ال يجـــوز عـــن كـــل ظـــن, ورنمـــا نهـــى عـــن بعضـــه, وهـــو أن نبنـــي 

 .(4)بناؤه
يجـــب أن يخصـــى  -الحكـــم بـــالظن-وال يصـــح القـــول  أنـــه بمقتضـــى هـــذا الغـــرض أي 

الرجال لكيال يزنوا ويقتل الناس لكيال يفسدوا وتمنـع غـروس العنـب حتـى ال تتخـذ خمـرا 
... فــإن ذلــك ال يقــاس علــى ســد الــذرائع؛ ألنــه لــي  الغالــب علــى النــاس الزنــى والكفــر 

.وقد نهى سبحانه عن المثلة وحـث علـى التناسـل وحمـى النفـوس مـن أن تقتـل وغيره ..
 .(5)فال يصح أن يقال: يخصى الرجال وتقلع األعناب.

وأما الرد على الدليل الثاني الذي أورده ابن حزم في القـول بغيـر علـم وأنـه افتـراء علـى 
 هللا ومن غير دليل فيجاب عنه:

                                                 
 . 6/189ينظر: اإلحكام البن حزم:  (1)
 .1/293ينظر: شرح الكوكب المنير: ( 2)
 . 12سورة الحجرات: من اآلية  (3)
 .143اإلسالمي:والعمل باالحتياط في الفقه  2/112ينظر: قواعد األحكام: ( 4)
 .207, 2/206ينظر: أصول الفقه وهبة الزحيلي: ( 5)
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فقــد ثبتــت أدلــة كثيــرة بالعمــل  ال يســلم القــول بــأن العمــل باالحتيــاط افتــراء علــى هللا 
ڀ  چ باالحتياط كما أشرت سابقا وأن العمـل باالحتيـاط ال يتعـارض مـع قولـه تعـالى: 

, فـــإن الســـنة قـــد بينــــت أن هنـــاك أمـــورا متشـــابهات فحكــــم (1) چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 .(2)حتياط لهالمشتبه قد جاء به الشرع وأمر باال

, فــإن التقــدير إيــاكم ورتبــاع (3)وأمــا الحــديث: )إيــاكم والظــن فــإن الظــن أكــذب الحــديث(
 .(4)بعض الظن, ورنما قدر ذلك إلجماع المسلمين على وجوب إتباع الظن

عبـــد الســـالم: )) أن معظـــم مصـــالح الواجـــب والمنـــدوب  بـــن والحاصـــل كمـــا قـــال العـــز
بالضـوابط الشـرعية, ورن معظـم مفاسـد المحـرم  والمباح مبنـي علـى الظنـون المضـبوطة

 .(5)والمكروه مبني على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية ((
وأما استدالله بالتمسك باليقين والعلم القاطع بحـديث أن مـن تـوهم أنـه أحـده أم ال فـال 

 يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فيجاب عنه:
صـلح اعتراضـا علـى صـحة العمـل باالحتيـاط بأن مسـألة تـوهم الحـده فـي الصـالة ال ت

ذلـك؛ ألن الـذي يـدخل فـي صـالته موقنـا بأنـه علـى طهـارة, ثـم يتـوهم حـدوه النـاقض, 
ال نقـــول بـــأن ذلـــك التـــوهم يرفـــع األصـــل المتـــيقن, وهـــو الطهـــارة؛ ألن))اليقـــين ال يـــزول 

قـين آخـر, . وأما القول بأن كل ما تـيقن تحريمـه ال ينتقـل إلـى التحليـل إال بي(6)بالشك((
والعكــ  كــذلك, فهــذا ال يخــالف فيــه, ورنمــا الخــالف يقــع فــي حالــة االشــتباه, ولــي  لــه 
أصل يستصحب عليه وهو متردد بين الحالل والحرام, فالقطع بأنه من احدهما يحتـاج 

                                                 
 . 119سورة األنعام: من اآلية  (1)

 .146ينظر: العمل باالحتياط في الفقه اإلسالمي: (2)
 .17سبق تخريجه ص:( 3)
 .2/113قواعد األحكام: ينظر: (4)
 .2/111المصدر نفسه:( 5)
 .1/79القواعد الفقهية:, وشرح 1/193غمز عيون البصائر: (2)
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إلــى دليــل ال يجــده المجتهــد ولــذلك يقــال يحتــاط فيــه بــالمنع, مخافــة الوقــوع فــي الحــرام 
 .(1)ولالستبراء للدين

 الترجيح
بعد سوق أدلة الجمهور التي أوردتها والردود التي جاءت علـى مـا اسـتدل بـه ابـن حـزم 
,وضعف استدالله بما ساقه من أدلة بـان ضـعفها وال ترقـى إلـى درجـة االحتجـاج بمنـع 
العمــل باالحتيــاط وبــان واضــحا أن االحتيــاط أصــله مســتنبط مــن الكتــاب والســنة علــى 

عمــل بــالرأي لــذا فــإن مســلك االحتيــاط يعــد أصــال يعتمــد خــالف مــا يقولــه ابــن حــزم أنــه 
 عليه.

                      
 أنواع االحتياط: الثاني طلبالم                              

 النوع األول: االحتياط الواجب:
أوجــب العلمــاء االحتيــاط لكونــه وســيلة إلــى تحصــيل مــا تحقــق وجوبــه أو درء مــا تحقــق 

 . ويندرج تحت هذا النوع ثاله قواعد هي: (2)تحريمه
 القاعدة األولى: اختالط المباح بالمحظور وهو قسمان:

 القسم األول: أن يكون المحظور محرما لذاته, كالدم, والبول, والخمر ونحوها.  -1

القســم الثــاني: أن يكــون المحظــور محرمــا لغيره,كالمــأخوذ ظلمــا أو بعقــد محــرم كالربــا 
 .(3)محرم كثمن الخمر والخنزير ونحوهوالميسر أو نفع 

 وهذا القسم على صنفين:
 الصنف األول: ما ال يمكن فيه التمييز وهو على أربعة أوجه:

الوجــه األول: أن يخــتلط حــرام محصــور بحــالل محصــور: ومــن أمثلــة ذلــك: إذا اخــتلط 
ومنهــــا إذا اختلطــــت ميتــــة بمــــذكاة  (4) تســــع نســــوة مــــع امــــرأة محرمــــة حــــرم نكــــاح الكــــل

                                                 
 .148ينظر: العمل باالحتياط في الفقه اإلسالمي  (1)
 .1/237, والتقرير والتحبير: 2/25, وقواعد األحكام: 2/237قواطع األدلة: ينظر:  (2)
 .20/334ينظر: مجموع الفتاوى:  (3)
 .7/77 , والمبدع:1/66, الفروع:2/72, وفتح الوهاب: 9/338ينظر: حواشي الشرواني:  (4)
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ـــة كالشـــيء الواحـــد , ـــى الجمل والتـــب  عليـــه األمـــر وجـــب االجتنـــاب؛ ألنهـــا صـــارت عل
 .(1)فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل 

الوجــه الثــاني: أن يخــتلط حــرام محصــور بحــالل غيــر محصــور: ومــن أمثلــة ذلــك لـــو 
اختلطت رضيعة بنسوة بلـد كبيـر فـال يلـزم اجتنـاب نكـاح نسـاء أهـل البلـد, ومنهـا كـذلك 

علــم أن مالــه خالطــه حــرام قطعــا ال يلزمــه تــرك الشــراء واألكــل فــإن ذلــك حــرج كــل مــن 
. (2)مجــن  ومــا فــي الــدين مــن حــرج, ويســتدل علــى هــذا, لمــا ســرق فــي زمــان النبــي 

, لــــم يمتنــــع أحــــد مــــن شــــراء المجــــان والعبــــاءة فــــي (3)وغــــل واحــــد مــــن الغنيمــــة العبــــاءة
 .(4)المدينة

الوجـــه الثالـــث:أن يخـــتلط حـــرام غيـــر محصـــور مـــع حـــالل غيـــر محصـــور: ومـــن أمثلـــة 
ذلك: اختالط األمـوال المحرمـة بـاألموال المباحـة وهـذا الصـنف ال يحـرم تعاملـه إال أن 
يقترن بتلك العين عالمة تدل على أنه الحرام ورال فتركه ورع وأخذه حـالل ال يفسـق بـه 

                                                 
, والتمهيـد فـي تخـريج الفـروع علـى 1/34, وروضـة النـاظر:2/103ينظر: أحياء علوم الدين:  (1)

 . 1/415األصول:
 6/2493صحيح البخـاري كتـاب الحـدود,باب كراهيـة الشـفاعة فـي الحـد إذا رفـع إلـى السـلطان: (2)
ـــاب حـــد الســـارق ونصـــابها: 6413) ـــاب الحـــدود, ب (. 1686) 3/1313( , وصـــحيح مســـلم , كت

والمجــن: بكســر المــيم وفــتح الجــيم مــن االجتنــان وهــي آلــة يســتتر أو يتقــى بهــا ضــرب الســيوف أو 
, وكشــــــــف المشــــــــكل مــــــــن حــــــــديث 23/280طعــــــــن الرمــــــــاح أو الســــــــهام. ينظر:عمــــــــدة القــــــــاري:

 .2/532الصحيحين:
( , وصحيح مسـلم كتـاب اإليمـان, 2909) 2/1119صحيح البخاري باب القليل من الغلول:  (3)

 (.114) 1/107غلا تحريم الغلول وأنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون:باب 
 1/62, والمبـدع:5/214, والمجمـوع: 2/104, ورحياء علوم الدين: 3/317ينظر: الذخيرة :  (4)

 .1/415, والتمهيد في تخريج الفروع على األصول: 
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المشــركين مــع كــونهم يتعــاملون فــي بيــع الخمــر ودليــل ذلــك: أخــذ الجزيــة مــن  (1)آكلــه
 (2)والربا 

الوجــه الرابــع: أن يخــتلط حــالل محصــور بحــرام غيــر محصــور: ومــن أمثلــة ذلــك: لــو 
اختلطـــت زوجتـــه بنســـاء وهـــو ال يعرفهـــا فـــال يجـــوز لـــه وطء واحـــدة مـــنهن مطلقـــا ولـــو 

 .(3)باجتهاد ؛ألن الوطء إنما يباح بالعقد ال بالوطء
يمكــن فيــه التمييــز كمــا لــو اخــتلط درهــم حــالل بــدرهم حــرام وجــب  الصــنف الثــاني: مــا

,أمــا إذا لــم يتميــز فطريقــه أن يعــزل قــدر الحــرام منهــا  (4)اجتنابــه دفعــا لمفســدة الحــرام 
 .(5)ويتصرف في الباقي

 القاعدة الثانية: اشتباه المباح بالمحظور
تيــان بالمبــاح إال إذا اشــتبه المبــاح بــالمحظور وجــب اجتنــاب المشــتبه؛ ألنــه يصــعب اإل

ـــر مـــن األصـــوليين  ـــه كثي ـــب الحـــرام احتياطـــا, وهـــذا مـــا نـــص علي ـــالحرام فغل ـــان ب باإلتي
 وهو قسمان: (6)والفقهاء

األول: اشتباه المباح بالمحظور وله بدل: فـاذا اشـتبه عليـه المبـاح بـالمحظور ولـه بـدل 
د اإلراقـة مـع تركه وانتقل إلى غيـره, كمـاء طـاهر بـنج  انتقـل إلـى بدلـه وهـو التـيمم بعـ

                                                 
 .2/104ينظر: إحياء علوم الدين: ( 1)
 ينظر: المصدر نفسه. (2)

 .3/197ر: مغني المحتاج: ينظ (3)
 .1/128, والمنثور:  2/18ينظر: قواعد األحكام:  (4)
 .1/129ينظر: المنثور:  (1)
, 3/233, واإلبهــاج: 5/463, والمحصــول:316, 2/131ينظــر: أحكــام القــرآن للجصــاص:  (2)

 .1/188,والمعتمد:282, وررشاد الفحول: 4/501ونهاية السول شرح منهاج الوصول 
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, أو اشـــتبهت عليـــه أختـــه بأجنبيـــة  (1)اخـــتالف العلمـــاء فـــي التحـــري هـــل يشـــترط أم ال 
 .(2)انتقل إلى نساء بلد لم يشتبه فيهن 

الثاني: اشـتباه المبـاح بـالمحظور ولـي  لـه بـدل: وحينئـذ فـال يخلـو األمـر إمـا أن يكـون 
ي: )) أن التحــري إنمــا للضــرورة أو ال فــإن دعــت الضــرورة اجتهــد قــال اإلمــام السرخســ

. مثال ذلك لو اشتبه عليه مـاء نجـ  بطـاهر (3)يجوز فيما يحل تناوله عند الضرورة((
 .(4)أو ميتة بمذكاة واحتاج للشرب أو الطهارة أو األكل إجتهد فيشرب أو يأكل

أما إذا لم تكـن هنـاك ضـرورة فـال يعمـل حتـى يتبـين لـه الحـال أو ينتقـل, ومـن األمثلـة  
على ذلك: إذا اشتبهت أخته بأجنبيه لم يجز له أن يجتهد فـي إحـداهما أو طلـق إحـدى 

. وهــذا القســم ينــدرج تحــت (5)امرأتيــه واشــتبهت عليــه لــم يجــز لــه أن يجتهــد فــي إحــداها
التحري فيه حال االشتباه فيه وما ال تبيحـه الضـرورة  قاعدة ) ما تبيحه الضرورة يجوز

 .(6)فال (
 

 القاعدة الثالثة: االحتياط للشك في العين الواحدة.

                                                 
فالحنفيـــة إن كثـــر عـــدد الطـــاهرات تحـــرى ورال فـــال , أمـــا المالكيـــة فأصـــح األقـــوال عنـــدهم أنـــه  (3)

يتوضأ ويصلي بعـدد الـنج  مـع زيـادة إنـاء , أمـا الشـافعية فالمسـالة عنـدهم علـى غلبـة الظـن فمـا 
غلب على ظنـه طهارتـه اسـتعمله , أمـا الحنابلـة فالمشـهور مـن مـذهبهم أنـه ال يجـوز التحـري فيهـا 

ومــــا  1/170, ومواهــــب الجليــــل:10/201تقــــل إلــــى البــــدل . ينظــــر: المبســــوط للسرخســــي: بــــل ين
 .1/50, والمغني:1/14, والتنبيه: 1/9بعدها,والمهذب :

ــــن نجــــيم:  (4) ــــاع :1/257, والمجمــــوع:1/93ينظر:األشــــباه والنظــــائر الب ,  1/49,وكشــــاف القن
 .3/278وبدائع القوائد: 

 .10/202المبسوط للسرخسي:  (5)
 .1/27شرح منتهى اإلردات  ينظر: (2)
, وبــــدائع الفوائــــد: 1/77, والمكاســــب:5/214, والمجمــــوع: 10/274ينظــــر: الحــــاوي الكبيــــر: ( 5)
4/33. 
 .1/80, وشرح القواعد الفقهيه 1/84الوجيز إيضاح قواعد الفقه الكلية ( 6)
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ممـا ال شـك فيـه أنـه لـي  فـي الشــريعة شـيء مشـكوك فيـه ورنمـا يعـرض الشـك للمكلــف 
 .(1)بتعارض أمارتين فصاعدا عنده, فتصير المسألة مشكوكا فيها بالنسبة إليه

 الواقع في المسائل قسمان: والشك
األول: ســببه تعــارض األدلــه واألمــارات, مثــال ذلــك ســؤر البغــل والحمــار فهــو مشــكوك 

 فيه فيتوضأ به ويتيمم.
الثـــاني: الشــــك بســــبب اشــــتباه أســــباب الحكــــم علــــى المكلــــف لنســــيانه وذهولــــه أو لعــــدم 

ه قبـل الشـك معرفته بالسبب القاطع للشك, والضابط فيه: ))إن كـان للمشـكوك فيـه حالـ
 .(2)استصحبها المكلف وبنى عليها حتى يتيقن االنتقال عنها((

 ومن أمثلة ذلك:
إذا احـــده ثـــم شـــك أتوضـــأ أم ال بنـــى علـــى يقـــين الحـــده ولـــو توضـــأ وشـــك فـــي  -1

 .(3)الحده بنى على يقين الطهارة
إذا شك الصائم في غروب الشم  لم يجزله الفطـر ولـو أكـل افطـر ولـو شـك فـي  -2

 .(4)له األكل ولو أكل لم يفطر طلوع الفجر جاز
 النوع الثاني: االحتياط المندوب:

عبــــد  بــــن وهــــو األخــــذ باألكمــــل واألفضــــل والخلــــوص إلبــــراء الذمــــة ولــــذلك قــــال العــــز 
ــــــى  ــــــاط حملهــــــا عل ــــــدب فاالحتي ــــــين اإليجــــــاب والن ــــــإذا دارت المصــــــلحة ب الســــــالم: ))ف
اإليجاب,لمــا فــي ذلــك مــن تحقيــق بــراءة الذمــة, فــإن كانــت عنــد هللا واجبــة فقــد حصــل 
علــى مصــلحتها, وان كانــت مندوبــة فقــد حصــل علــى مصــلحة النــدب وعلــى ثــواب نيــة 

                                                 
 .3/292بدائع الفوائد ( 1)
 .3/293بدائع الفوائد:  (2)
 .1/126, والمغني:1/25 ينظر: المهذب:   (1)
, 2/331وكشـاف القنـاع: 1/126والمغنـي: 1/25, والمهـذب: 2/105ينظر: بدائع الصـنائع:  (4)

 .3/293وبدائع الفوائد:
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,واالحتيـاط المنـدوب علـى  (1)نه((الواجب, فإن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسـ
 قسمين:

 القسم األول: ما كان من قبيل الورع:
فقد يشتبه على اإلنسان أمر فيتركه ورعا مخافة الوقوع فـي محظـور أو مكـروه, والـورع 

. أو اجتنــاب الشــبهات خوفــا مــن الوقــوع فــي (2)تــرك مــا ال بــأس بــه حــذرا ممــا بــه بــأس
 . (3)المحرمات 

 رع على صنفين:واالحتياط ألجل الو 
 األول: ما كان لتحصيل مصلحة المندوب ومن األمثلة على ذلك:

مــــن شــــك هــــل غســــل فــــي الوضــــوء ثالثــــا أو اثنتــــين فإنــــه يــــأتي بالثالثــــة احتياطــــا  -1
 .(4)للمندوب

من نسي ركعتين من سنن الرواتب ولـم يعلـم أهـي سـنه الفجـر أم سـنة الظهـر فإنـه  -2
ا كمــــن نســــي صــــالة مــــن صــــالتين فــــي يــــأتي بالســــنتين ليحصــــل علــــى أحــــدهما منهمــــ

 .(5)الفرض
 الثاني: دفع مفسدة المكروه: ومن األمثلة على ذلك:

 أن ال يقوم الخنثى عن يمين اإلمام الحتمال أنه خنثى. -1
 أن ال تتقدم الخنثى على الرجال. -2
 .(6)تبيض اللحية بالكبريت األبيض  -3

                                                 
 .2/25قواعد األحكام: ( 1)
 .8/201, ومرقاة المفاتيح: 4/248ينظر:فيض القدير: ( 2)
 .1/542قواعد الفقه: ينظر:( 3)
 .1/154, وغاية الوصول في شرح لب األصول:2/20ينظر: قواعد األحكام:  (6)
, والتمهيــد فــي تخــريج 2/20, وقواعــد األحكــام: 1/233ينظــر: اإلحكــام فــي أصــول األحكــام: (2)

 .1/85الفروع على االصول:
, ورحياء علو 2/31, وقواعد األحكام 1/211, والفواكه والدواني 1/140ينظر: بدائع الصنائع:( 6)

 .1/479ف القناع: , وكشا1/143م الدين: 
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 القسم الثاني: ما كان من قبيل الخروج من الخالف:
قـــد تختلـــف األدلـــة واآلراء بــــين المجتهـــدين علـــى حكـــم فيحملــــه بعضـــهم علـــى الجــــواز 
ـــى االســـتحباب وفـــي هـــذا يشـــرع الخـــروج مـــن الخـــالف  ـــع ومـــنهم عل ـــى المن واآلخـــر عل

عبـد السـالم: ))وان تعارضـت األدلـة فـي سـائر الخــالف  بـن احتياطـا, ولـذلك قـال العـز
يستحب الخروج من الخالف فيه حـذرا بحيث ال يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما 

من كون الصواب مـع المخـالف والشـرع يحتـاط لفعـل الواجبـات والمنـدوبات كمـا يحتـاط 
 .(1)لترك المحرمات والمكروهات((

وقــال اإلمــام النــووي:))والخروج مــن الخــالف حســن محبــوب منــدوب إلــى فعلــه والعلمــاء 
 .(2)خالف((متفقون عليه إذا لم يلزم إخالل بسنة ووقوع في 

وقــــال اإلمــــام الغزالــــي: ))اتقـــــاء مواضــــع الخــــالف مهــــم فـــــي الــــورع فــــي حــــق المفتـــــي 
 . لكن يشترط لمراعاة الخالف ما يأتي:(3)والمقلد((

 .(4)أن ال يؤدي الخروج من الخالف إلى ترك سنة أو فعل محذور شرعي -1
بصـاحبه إلـى  : ))واالحتياط حسن ما لم يفض -ابن تيمية -قال ابن القيم قال شيخنا 

 .(5)مخالفة فإذا أفضى ذلك فاالحتياط ترك هذا االحتياط((
 .(6)أن ال يؤدي الخروج من الخالف إلى الوقوع في خالف آخر -2

 

                                                 
 .1/370قواعد األحكام:  (1)
 .2/23ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم ( 2)
 .2/115إحياء علوم الدين ( 3)
, واألشباه والنظائر 1/136, واألشباه والنظائر البن السبكي:2/23ينظر: شرح صحيح مسلم: ( 4)

 .1/136للسيوطي: 
 .1/163إغاثة اللهفان ( 5)
, مــن أصــول 1/136األشــباه والنظــائر للســيوطي: 2/23لصــحيح مســلم:  ينظــر: شــرح النــووي ( 6)

 .2/718, القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب:1/182الفقه على منهج أهل الحديث 



   

 

208 

 

 

 

 

 2013نيسان  –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  اإلسالميةجملة جامعة األنبار للعلوم 
Issn: 2071-6028 

 االحتياط للدماء يف املظاهرات يف الفقه االسالمي
 

أن يقـــوي مدركـــه بحيــــث ال يعـــد هفـــوة وال يكــــون دليلـــه غايـــة الضــــعف والبعـــد عــــن -3
 .(1)الصواب

فـــي المســـائل التـــي  أن ال يكـــون مجتهـــدا فـــإن كـــان مجتهـــدا لـــم يجـــز لـــه االحتيـــاط -4
 .(2)يستطيع اإلجتهاد فيها ورنما ينبغي له الرجوع إلى النص فيقف عنده

 
 النوع الثالث:االحتياط المذموم

ال يكون االحتياط محمودا أبدا إذا بالل اإلنسـان باالحتيـاط ووصـل إلـى درجـة الغلـو أو 
 المبالغة فيصبح حينئذ مذموما وهذا االحتياط ينقسم إلى قسمين: 

 سم األول: ما كان من قبيل الوسوسة:الق
أحيانـا يبـالل اإلنســان ويشـدد علـى نفســه ويوقعهـا فــي مشـقة وتعنـت فيخــرج عـن المــنهج 
الصــحيح وهــذه وسوســة وليســت مــن االحتيــاط فــي شــيءوقد جــاءت النصــوص النبويــة 

 لتدفع هذا الفعل الذي يقع من اإلنسان منها:
   (3)يريبك إلى ما ال يريبك ((قال: ))دع ما   علي أن النبي بن عن الحسن

قالـــت: يـــا رســـول هللا إن قومـــا يأتوننـــا بـــاللحم ال نـــدري رضـــي هللا عنهـــا  وعـــن عائشـــة 
 .  (4):))سموا هللا عليه وكلوه(( أذكروا اسم هللا عليه أم ال فقال رسول هللا 

الرجل يجد شيئا أيقطـع الصـالة   تميم عن عمه قال شكي إلى النبي  بن وعن عباد
 .(5)قال: ))ال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا((

                                                 
 .2/720, والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب:1/137األشباه والنظائر للسيوطيينظر: ( 1)
 .257الفقه اإلسالمي/ينظر: العمل باالحتياط في  (2)
 .13سبق تخريجه ص:( 3)
 2/726صـــحيح البخـــاري , كتـــاب البيـــوع, بـــاب مـــن لـــم يـــر الوســـاوس ونحوهـــا مـــن الشـــبهات: ( 4)
(, وفــي التمهيــد 5598) 7/178(, ومعرفــة الســنن واآلثــار بــاب تســمية هللا عنــد اإلرســال:1952)

 (.452) 22/298البن عبد البر )سموا هللا ثم كلوا ( 

 . 18ق تخريجه ص:سب( 5)
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فهــذه األحاديــث فيهــا داللــة واضــحة علــى بطــالن الوسوســة واالبتعــاد عنهــا بمصــاحبة 
اليقــين؛ ألن الوسوســة مطرحــة ملغــاة  ال حكــم لهــا مــا لــم تســتقر أو تثبــت فهــي خارجــة 

 .(1)عن االحتياط أي بعد
 ا كان من قبيل الحرج والمشقة:القسم الثاني: م 

إن شريعتنا اإلسالمية شريعة سمحاء جاءت لرفع الحرج والمشقة واإلتيان باليسـر لهـذه 
األمــة وســطية ال إفــراط وال تفــريط , لــذلك جــاءت النصــوص متتاليــة تــدعو لليســر ورفــع 

 الحرج, منها.
 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ أوال: قوله تعالى:

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ  تعالى:ثانيا: قوله 
 .چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ چ   ثالثا: قوله تعالى:
 .چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  چ رابعا: قوله تعالى: 

أن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم قــال: )إن هــذا الــدين يســر  خامســا: عــن أبــي هريــرة 
ـــه فســـددوا وقـــاربوا  ـــدين أحـــد إال وغلب ـــن يشـــاد ال وابشـــروا واســـتعينوا بالغـــدوة والروحـــة ول

 .(2)وشيء من الدلجة(
أنه قال:))إن هذا الدين متين فأوغل فيـه   عبد هللا عن النبي  بن سادسا: عن جابر

 .(3)برفق وال تبغض إلى نفسك عبادة فإن المنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى((

                                                 
 .11/172ينظر: عمدة القاري ( 1)
أحــب صــلى هللا عليــه وســلم  صــحيح البخــاري , كتــاب اإليمــان , بــاب الــدين يســر وقــول النبــي ( 2)

(. والدلجـــة: اســـم مـــن أدلـــج وهـــي الســـير بـــأول الليـــل 39) 1/23الـــدين إلـــى هللا الحنفيـــة الســـمحة, 
, وعـــون المعبــود وحاشـــية ابـــن 8/91المفـــاتيح: ومــنهم جعـــل اإلدالج ســير الليـــل كلـــه. ينظر:مرقــاة

 .7/171القيم:
قـال اإلمـام (. 4520) 3/18سنن البيهقي الكبرى باب القصد في العبادة والجهـد فـي المداومـة:( 3)

 .335/ 13. قال الدارقطني: اختلف فيه. 1/90احمد: حديث منكر. المنتخب من علل الخالل



   

 

210 

 

 

 

 

 2013نيسان  –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  اإلسالميةجملة جامعة األنبار للعلوم 
Issn: 2071-6028 

 االحتياط للدماء يف املظاهرات يف الفقه االسالمي
 

  ل علـي رسـول هللا قالت: كانت عندي امرأة مـن بنـي أسـد فـدخ سابعا: عن عائشة 
فقــال : ))مــن هــذه قلــت فالنــة ال تنــام بالليــل تــذكر مــن صــالتها فقــال مــه علــيكم مــن 

 .(1)األعمال ما تطيقون من األعمال فإن هللا ال يمل حتى تملوا ((
 

 المطلب الثالث:ضوابط االحتياط ومقاصده
 ويشتمل على فرعين :

 الفرع األول :ضوابط االحتياط
  مقاصد االحتياطالفرع الثاني : 

 
 الفرع األول: ضوابط االحتياط

ـــه  ـــه تختلـــف في ـــه, إذ إن األخـــذ ب ـــد مـــن مراعاتهـــا إلثبـــات حجيت لالحتيـــاط ضـــوابط ال ب
 وجهات النظر, وهذه الضوابط هي التي تميز االحتياط المقبول من غيره وهي: 

 أوال: أن ال يتعارض مع النصوص الشرعية.
لجـأ إلـى االحتيـاط عنـدما نفقـد وجـود الـنص أمـا مـع فمع وجود النص ال احتياط ورنمـا ن

  وجوده فال, لذا قال ابن تيمية: )) إن االحتياط إنمـا يشـرع إذا لـم تتبـين سـنة رسـول
   (2)فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى((

 ثانيا: أن ال يكون مأمورا بفعل غيره.
كــان اإلنســان مــأمورا هـذا الضــابط مهــم جــدا ويجــب االنتبــاه عليـه ومراعاتــه وهــو مــا إذا 

بفعل آخر عند االختالط واالشتباه أو نحـو ذلـك ممـا يدخلـه العمـل باالحتيـاط كـالتحري 
واالجتهاد واستصحاب األصل أو نحو ذلك فإنه ال يلجأ إلى العمل باالحتيـاط إذا كـان 
مــأمورا بفعــل آخــر مثــال ذلــك مــا لــو اشــتبهت عليــه القبلــة وال يعرفهــا فإنــه حينئــذ مــأمور 

ري واالجتهـــاد ال االحتيـــاط فـــال يحتـــاط بـــأن يصـــلي إلـــى جميـــع الجهـــات, والعمـــل بـــالتح
 .(3)على هذه الحالة في هذه المسالة ونظائرها

                                                 
 (.1100) 1/386ما يكره من التشديد في العبادة: صحيح البخاري , كتاب الجمعة, باب ( 1)
 .26/54مجموع الفتاوى:( 2)
 .298ينظر: العمل باالحتياط في الفقه اإلسالمي/ (3)
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 .(1)ثالثا: أن يكون العمل باالحتياط مبنيا على أصل معتبر
ال يمكن العمل باالحتيـاط إذا كـان أصـله غيـر صـحيح أو غيـر معتـد بـه فحينئـذ يطـرح 

مثالــه لــو اختلطــت أختــه مــن الرضــاع بنســاء بلــد كبيــر فــال يلــزم اجتنــاب وال يعمــل بــه, 
نكاح نساء أهل البلد أو إذا اختلطت ميتـة مـع مـذكيات فـال يلـزم اجتنـاب المـذكيات بـل 
لــه أن يــنكح مــا يشــاء أو يأكــل ممــا يشــاء؛ ألن تركــه لــي  لــه أصــل شــرعي فــإن ذلــك 

إن كثيــرا مــن النــاس يتــوهم أن . وقــال ابــن تيميــة: )) (2)حــرج ومــا فــي الــدين مــن حــرج
الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحالل حرم الجميع فهذا خطا ورنمـا تـورع بعـض 

 .  (3)العلماء فيما إذا كانت قليلة وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعا((
 رابعا: أن تكون األدلة المتعارضة متقاربة.

المتعارضـــة قـــد صـــعب وتعســـر األخـــذ  إلثبـــات حجيـــة االحتيـــاط ال بـــد أن تكـــون األدلـــة
بأحدهما وال مرجح, فنلجأ حينئذ للعمل باالحتياط للخروج مـن التعـارض وفـي ذلـك قـال 
ابــــن تيميــــة:))وأكثر مــــا يمكــــن المتــــدين أن يحتــــاط مــــن الخــــالف وهــــو ال يجــــزم بأحــــد 

فــإذا مــا اســتطاع المجتهــد التــرجيح بــين األدلــة المتعارضــة أخــذ باالحتيــاط  (4)القــولين((
عبد السالم: ))ورن تقاربت أدلته كـان مشـتبها  بن راءة للذمة وطلبا للسالمة, قال العزب

 .(5)وكان اجتنابه من ترك الشبهات((
 . خامسا: أن ال يكون االحتياط بابا للعمل باألقوال الشاذة

. مثـال (6)يجب أن يكون دليل االحتياط معتدا به شرعا ال من قبيل الهفوات والسـقطات
وز إتيــان النســاء مــن إدبــارهن, وعــدم إباحــة الصــوم بالســفر حتــى ورن قــوي ذلــك مــن يجــ

المسافر على الصوم فال يجوز أن نأخذ بقول من يقول أن نأخذ بهـذه األقـوال احتياطـا 
                                                 

 .292المصدر نفسه:ينظر: ( 1)
 .2/103ينظر: إحياء علوم الدين: ( 2)
 .29/321مجموع الفتاوى: ( 3)
 .23/376مجموع الفتاوى: ( 4)
 . 2/191قواعد األحكام: ( 5)

 .1/128ينظر: األشباه والنظائر البن السبكي:( 6)



   

 

212 

 

 

 

 

 2013نيسان  –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  اإلسالميةجملة جامعة األنبار للعلوم 
Issn: 2071-6028 

 االحتياط للدماء يف املظاهرات يف الفقه االسالمي
 

للخروج من الخالف؛ ألنها أقوال شاذة ودليلها غير معتد به وفي هذا قال ابن السـبكي 
 .(1):))ومن ضعف مدركه ال يؤخذ بخالفه((

 الفرع الثاني:
 مقاصد االحتياط

 للعمل باالحتياط مقاصد وفوائد كثيرة, وسأبينها بما يأتي:
أوال: مراعـــاة التكـــاليف الشـــرعية المحتملـــة وجوبـــا ونـــدبا وحرمـــة وكراهـــة فهـــو ســـار  مـــع 
التكاليف الشرعية فإذا دارت المصلحة بين الحالل والحرام غلب الحـرام, ورذا مـا دارت 

والندب غلب الوجوب, ورذا ما دارت بين الكراهـة أو التحـريم غلـب الحـرام بين الوجوب 
عبــــد الســــالم: ))ورذا توهمنــــا المصــــلحة المجــــردة عــــن المفســــدة  بــــن ولــــذلك قــــال العــــز

الخالصــة أو الراجحــة احتطنــا لتحصــيلها ورن توهمنــا المفســدة المجــردة عــن المصــلحة 
 .  (2)الخالصة أو الراجحة احتطنا لدفعها ((

: إن المكلف إذا أخذ باالحتيـاط فإنـه يسـتبرأ لدينـه وربـراء ذمتـه ويخـرج مـن خـواطره ثانيا
ولوامـــة نفســـه فـــإذا دار أمـــر بـــين الحـــل والحرمـــة أو بـــين التحـــريم والكراهـــة أو الوجـــوب 
والنــدب ومــرج عليــه األمــر أخــذ بمــا يطمــأن إليــه قلبــه وهــو األحــوط وفــي هــذا قــال ابــن 

حــالل أم حـرام ومــا كـان هــذا سـبيله ينبغــي اجتنابــه حجـر: )) والمشــتبه لخفائـه هــل هـو 
؛ألنه إن كان في نف  األمر حراما فقد برء مـن تبعتهـا ورن كـان حـالال فقـد أجـر علـى 

 .(3)تركها بهذا القصد((
ثالثا: المنع من اإلقدام على المتشابهات أو الشبهات إذ مـن عـود نفسـه بعـدم االحتـراز 

وفـــي ذلـــك قـــال  (4)ه بـــالحرام غالبـــا فيقـــع فيـــهممـــا يشـــتبه فـــي حكمـــه أثـــر ذلـــك اســـتهانت
الشــاطبي: ))المتجــرأ علــى األخــف بــاإلخالل بــه معــرض للتجــرؤ علــى مــا ســواه فكــذلك 
المتجرأ على اإلخالل بها يتجـرء علـى الضـروريات فـإذا قـد يكـون فـي إبطـال الكمـاالت 

                                                 
 .1/129األشباه والنظائرالبن السبكي: ( 1)
 .48, 1/47الفوائد في اختصار المقاصد: ( 2)
 .4/291فتح الباري البن حجر:( 3)
 .56ينظر: نظرية االحتياط الفقهي: ( 4)
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سـالمة  . فباالحتيـاط والعمـل بـه عنـد االشـتباه(1)بإطالق إبطال الضروريات بوجـه مـا((
 للمكلف من الوقوع في المحظور.

رابعـا: الفتــوى: فــإن المفتـي إذا مــا اســتفتي ووقـع عليــه التشــابه أن ال يكـون متوســعا فــي 
فتواه, قال اإلمام النـووي: ))وعلـى اإلمـام أن يسـلك طريـق االحتيـاط فـي اإلفتـاء بتكفيـر 

خطــره ومــا زال  أحــد فــال يفتــي بعــد ذلــك إال بعــد الفحــص الشــديد واليقــين الســديد لعظــم
. وكان مالك يقول:)) من أجاب فـي مسـألة فينبغـي مـن (2)أئمتنا على ذلك االحتياط(( 

قبــل أن يجيــب فيهــا أن يعــرض نفســه علــى الجنــة او النــار وكيــف يكــون خالصــه فــي 
المسـيب ال يكـاد يفتـي فتيـا وال يقـول شـيئا إال قـال:)) اللهـم  بن . وكان سعيد(3)اآلخرة((

. فينبغــي االحتيــاط فــي الفتــوى ومراعــاة الخــالف عنــدها حتــى ال (4)ســلمني وســلم منــي((
 يقع المكلف في محظور أو مخالفة دليل آخر.

 

 المبحث الثاني

 أحكام المظاهرات

تعد المظاهرات واحدة من الوسـائل التـي يعبـر بهـا المـواطن عـن رأيـه تجـاه مـا يـراه مـن 
وســـائل األمـــر بـــالمعروف األخطـــاء التـــي تصـــدر مـــن الحكومـــة, كمـــا أنهـــا وســـيلة مـــن 

والنهــي عــن المنكــر, وقواعــد اإلســالم ومبادئــه العامــة ال تمنــع مــن ذلــك, لكــن لمــا تغيــر 
منحــى التصــدي لهـــذه المظــاهرات فـــي العصــر الحـــالي فبــدأت المظـــاهرة يحصــل فيهـــا 
ســفك دم وهتـــك عـــرض, فـــال بــد مـــن حكـــم يقلـــل مـــن ذلــك,إذ الـــدماء يحتـــاط لهـــا مـــا ال 

 ل في هذا المبحث ثالثة مطالب:يحتاط لغيرها, وسأتناو 

                                                 
 .2/22الموافقات: ( 1)
 .4/138المعنى جاء في فتح المعين , وبنف  4/138إعانة الطالبين: ( 2)
 .3/793, وبدائع الفوائد: 1/8, وصفة الفتوى: 2/286الموافقات: ينظر: ( 3)
 .2/186, ورعالم الموقعين: 3/511, والتاريخ الكبير:11/72ينظر: تهذيب الكمال: ( 4)
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 المطلب األول                              
 تعريف المظاهرات وأسباب قيامها

 ويشتمل على فرعين 

 الفرع األول: تعريف المظاهرة 

.ولهــا (1)أوال: المظــاهرة لغــة: مشــتقة مــن ظهــر الشــيء يظهــر ظهــورا إذا بــرز بعــد خفــاء
 معان أخر منها:.

ـــــ  المعاونــــة: فالتظــــاهر التعــــاون تقـــــول ظــــاهر فــــالن فالنــــا أي عاونــــه, فالمظـــــاهرة 1
ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ المعاونـــة ومنـــه قولـــه تعـــالى 

 .(3). والظهير المعين(2) چں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   

. ويقــال (4) چمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض چ ـــ العلــو: ومنــه قولــه تعــالى: 2
 .(5)ظهر على الحائط وعلى السطح إذا غلبه وعاله

 .(7)أي غالبين .(6) چحص  مصچ : ـ الغلبة: ومنه قوله تعالى3

 ويتبين من التعريف اللغوي أن المظاهرات هي التعاون والنصر والغلبة.
                                                 

 كتاب )الظاء(.2/387مادة)ظهر(, والمصباح المنير: 4/527ينظر: لسان العرب: ( 1)

 .4سورة التحريم : اآلية  (2)
كتاب)الظاء(, والقـاموس  2/387مادة)ظهر(, والمصباح المنير:  4/525لسان العرب: ينظر:( 3)

 فصل )العين(. 2/387, 1/557المحيط: 
 .97سورة الكهف: اآلية ( 4)
 باب)الهاء والظاء(.6/135ينظر:تهذيب اللغة ( 5)
 .14سورة الصف: من اآلية( 6)
 مادة)ظهر(. 12/487, وتاج العروس: 4/526العرب: لسان ينظر:( 7)
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ثانيا:المظــاهرة اصــطالحا: لــم يكــن للفقهــاء المتقــدمين تعريفــا اصــطالحيا للمظــاهرات  
 ألنها لم تكونوا موجودة في زمنهم آنذاك ولكن عرفها بعض المعاصرين.

ســليمان: ))صــورة مــن صــور الحســبة واإلنكــار علــى الحــاكم ورعــالن  بــن فعرفهــا أحمــد
 .(1)بطانته((المخالفة له وعدم الرضى عن بعض سياساته وسياسة 

ويجـاب عنــه: أنـه تعريــف غيــر جـامع فقــد حصـر المظــاهرات علــى سياسـة الحــاكم وقــد 
 تكون المظاهرات في غير ذلك.

وأمــا الــدكتور أنــ  مصــطفى حســين فقــال: ))هــي خــروج علنــي لمجموعــة مــن النـــاس 
 .(2)متعاونين فيما بينهم لتحقيق هدف مشترك((

منهـــا: ))هـــي التجمهـــر الـــذي يصـــدر مـــن وعرفهـــا الـــدكتور عطيـــة دالل بعـــدة تعريفـــات 
ــــرفض لسياســــة مــــن سياســــات  القاعــــدة الشــــعبية بقصــــد إظهــــار المعارضــــة ورعــــالن ال
الحكومــــة أو المطالبــــة بحــــق مــــن الحقــــوق الشــــعبية لــــدى الحكومــــة((.أو ))هــــي ســــلوك 
جمــاهيري عــارض يهــدف إلــى توصــيل رســالة جماعيــة إلــى الحكــام عــن طريــق التجمــع 

.يجــاب علــى هــذا التعريــف كمــا (3)ي إظهــار رغبــة موحــدة((فــي مكــان عــام والتعــاون فــ
أجيـــب عـــن األول ثـــم أن المظـــاهرات قـــد تكـــون ليســـت ألمـــر عـــارض فقـــد تكـــون أمـــرا 

 منظما تفعله بعض الجماعات في بعض المناسبات وفي أيام محددة.

عرفهـــا مـــروان خلـــف الضـــمور: ))خـــروج علنـــي لمجموعـــة مـــن النـــاس غيـــر مصـــحوب 
 .(4)لى سبيل المغالبة يجمع بينهم تحقيق غاية مشتركة((بقصد أخذ المال أو ع

                                                 
 .13, 12حكم المظاهرات في اإلسالم: ( 1)
 .458ضوابط المظاهرات: ( 2)
 . 343األحكام الشرعية للنوازل السياسية:  (3)
 .19أحكام المظاهرات في الفقه اإلسالمي:  (4)
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بعـــد عـــرض هـــذه التعريفـــات يمكـــن القـــول بـــأن التعريـــف األخيـــر أقـــرب لماهيـــة المظـــاهرات فقولـــه: 
))غير مصـحوب بقصـد أخـذ المـال(( يخـرج المظـاهرات المصـحوبة بالشـغب والتخريـب فإنهـا غيـر 

 مشروعة وقوله: ))على سبيل المغالبة(( يخرج فعل البغاة. 
ي واالصــطالحي مــن حيــث أن المتظــاهرين عنــدما والمالحــا أن هنــاك ارتباطــا بــين التعريــف اللغــو 

 يخرجون بصورة جماعية لمسألة ما يكون بينهم تعاون وتناصر من أجل تحقيق هذه المسألة.
 الفرع الثاني:أسباب المظاهرات:

مـا يقـوم بـه المتظـاهرون مـن تجمعـات أو اعتصـامات ال بـد وأن تكـون لهـا أسـباب داعيـة لهـا ومـن 
 هذه األسباب:

المطالبــة المشــروعة والتبليــل بالحاجــات إلــى أولــي األمــر وصــناع القــرار بصــوت  التعبيــر عــن -1
 مسموع.

أن صوت الفرد قد ال يسمع فصوت الجماعة أقوى من أن يتجاهل وكلما تكـاثر المتظـاهرون   -2
وكان معهم شخصيات لها وزنها كان صوتهم أكثر سماعا وأشد تأثيرا؛إلن إرادة الجماعة أقوى من 

 إرادة الفرد.
إظهار الحق ورفع الظلم وشحذ همم الناس وألسنتهم وأقالمهم بما يملكون فعله وفيها صناعة   -3

 .واحدة في الموقف ورأي األمة
 .عدم الرضا والسكوت عن الفساد والظلم  -4
المطالبــة بــالحقوق المغتصــبة ورفــع األذى الواقــع علــيهم وتنبيــه الحكــام إلــى حقــوق المــواطنين   -5

 .ظاهر الفسادودعوتهم إلصالح ومحاربة م
 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة سلمية  -6
وصول العلـم للحكـام بـالوعي لـدى الشـعوب والنـاس وقـدرتهم علـى رصـد الظـواهر االجتماعيـة   -7

 .والتنبؤ بنتائجها وآثارها
 .التعبير عن مشاعر الغضب والسخط ضد موقف معين أو جهة معينة  -8
طــــورة موضــــوع مــــا وآثــــاره الكبيــــرة علــــى المتظــــاهرين تنبيــــه المســــؤولين وصــــناع القــــرار إلــــى خ -9

 .(1)والمجتمع إن تم تجاهله
                                                 

 :httpي للمظـاهرات موقـع, فتـوى يوسـف القرضـاو 25أحكـام المظـاهرات فـي الفقـه اإلسـالمي: ( 1)

//www. newsjo. com/culture/reli وموقـع األحمـري وسـليمان نـور هللا ,http: //www. 

eltwhed. com/vd/showtread. Php. 



   

 

217 

 

 

 

 

 2013نيسان  –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  اإلسالميةجملة جامعة األنبار للعلوم 
Issn: 2071-6028 

 االحتياط للدماء يف املظاهرات يف الفقه االسالمي
 

                         

 المطلب الثاني                              

 حكم المظاهرات

لــم يتنــاول فقهاؤنــا الســابقون حكــم المظــاهرات لكونهــا مســألة عصــرية ظهــرت فــي زمــن 
الفقهاء واختلف في حكمها من جهـة أصـل مشـروعيتها متأخر تناولها المعاصرون من 

 إلى ثالثة أقوال:

القــول األول: جــواز المظــاهرات والــى ذلــك ذهــب الــدكتور يوســف القرضــاوي والــدكتور 
 :(1)عطية دالل والدكتور محمد األحمري وسليمان العوده واستدلوا بما يأتي

 أوال:عموم اآليات القرآنية

ـــ قولـــه تعـــالى: 1 ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ ـ

 (2) چی  ی     

وجــــه الداللــــة: إن هللا أمــــر بالتعــــاون بــــين المــــؤمنين مــــن أجــــل تحقيــــق المصــــالح ودرء 
المفاسد ويدخل التعاون والمظاهرات تأييدا لقضية فيها تحقيق مصـلحة للمسـلمين ودرء 

 .(3)مفسدة عنهم

                                                 
, 39, وأحكـام المظـاهرات فـي الفقـه اإلسـالمي:367األحكام الشرعية للنوازل السيايسـية: ينظر:( 1)

 .http: //www. news  o-, وفتوى يوسف القرضـاوي علـى الموقـع 455ضوابط المظاهرات: 

com/culture/reli هللا علـى الموقـع, وفتـوى محمـد األحمـري وسـليمان نـورhttp: //www.  

eltwhed. com/vd/showtread. php 
 .2سورة المائدة:( 2)
 .42ينظر:أحكام المظاهرات في اإلسالم: ( 3)

http://www.news-jo.com/culture/reli
http://www.news-jo.com/culture/reli
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أن المظاهرات نوع من أنواع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واآليات  ـ2
 واألحاديث في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة منها:

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  چ  قوله تعالى:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ وقوله تعال .(1)چڻ  ۀ

ڦ  ڦڄ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ 

 .(2)چڄڄ    ڄ  ڃ 

 ثانيا:عموم األحاديث النبوية:

قـال: )) الـدين النصـيحة قلنـا لمـن يـا رسـول هللا   ـ عن تميم الـداري قـال: إن النبـي1
 .(3)قال هلل ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم ((

:)) مــن رأى مــنكم  ـــ عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي هللا عنــه قــال: قــال رســول هللا 2
ــــك أضــــعف  ــــه وذل ــــم يســــتطع فبقلب ــــم يســــتطع فبلســــانه فــــإن ل ــــده فــــإن ل منكــــرا فلغيــــره بي

 .(4)اإليمان((

وجـــه الداللــــة: فــــي هـــذه النصــــوص القرآنيــــة والنبويـــة توجيــــه واضــــح وعـــام إلــــى األمــــر 
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن غيــر تقييــد بصــورة ووســيلة معينــة ورنمــا ذلــك يعــود 

                                                 
 .104سورة آل عمران: اآلية ( 1)
 .110سورة آل عمران: اآلية ( 2)
النصـــيحة هلل الـــدين صـــلى هللا عليـــه وســـلم  صـــحيح البخاري:كتـــاب اإليمـــان, بـــاب قـــول النبـــي ( 3)

(, وصحيح مسلم:كتاب اإليمان, باب بيان أن الدين 40)1/30ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم:
 (.55) 1/74النصيحة:

 (.49)1/69صحيح مسلم: كتاب اإليمان , باب كون النهي عن المنكر من اإليمان:( 4)
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ختار الطريقة المناسبة لكل زمان ومكان ومـن ذلـك اختيـار المظـاهرات مـن الختيارنا فن
 .(1)بين الوسائل المتاحة في هذا العصر فتكون من الوسائل المشروعة

يجــاب عنــه: مــن المســلم فيــه أن األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فضــيلة ال تنكــر 
عـــن المنكـــر مـــن لكـــن ال بـــد لهـــا مـــن ضـــوابط فـــال يمكـــن أن يـــؤمر بـــالمعروف وينهـــي 

دونهــا, منهــا أن يعــرف مــا يــأمر بــه وينهــى عنــه, وأن يكــون رفيقــا فيمــا يــأمر بــه وينهــى 
 .(2)عنه

: ))يـا رسـول هللا لـم نخـف ديننـا ونحـن  عندما أسلم قـال لرسـول هللا  ـ أن عمر 3
يــا عمــر إنــا قليــل قــد :  علــى الحــق ويظهــر ديــنهم وهــم علــى الباطــل فقــال الرســول 

فقــال عمــر: والــذي بعثــك بــالحق ال يبقــى مجلــ  جلســت فيــه بــالكفر إال  رأيــت مــا لقينــا
أظهرت فيه اإليمان فخرجوا صفين عمر في أحدهما وحمزة في اآلخـر حتـى التقـوا مـع 

 .(3)إليهم وتضاربوا(( ن المشركين فوثب المشركو 

وجـــه الداللـــة: خـــروج الصـــحابة معلنـــين ضـــد الباطـــل دليـــل علـــى جـــواز التظـــاهر لقـــول 
 .(4)كان هناك باطل الحق إذا

يجاب عنه: أن الحـديث منكـر وال يصـح وفـي هـذا يقـول ابـن بـاز: ولـو صـحت الروايـة 
فــإن هــذا فــي أول اإلســالم قبــل الهجــرة وقبــل كمــال الشــريعة وال يخفــى أن العمــدة فـــي 

                                                 
 .42, 41ينظر:أحكام المظاهرات في الفقه اإلسالمي: ( 1)
 .36, والمظاهرات في ميزان الشريعة:107المظاهرت في اإلسالم:  ينظر: حكم( 2)
سـليمان بــاب إسـالم أبــو  بـن , بـاب مناقــب عمـر, وحـديث خيثمــة7/48فـتح البـاري البــن حجـر ( 3)

( وقــال 35742)12/551وأخــرج بنحــوه فــي كنــز العمــال  1/126بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه 
 حاق بن عبد هللا الدمشقي متروك.عنه: وفيه أبان بن صالح لي  بالقوي,وعنه اس

 .43أحكام المظاهرات في الفقه اإلسالمي: ينظر:( 4)
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األمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشـريعة بعـد الهجـرة أو يقـال إنمـا 
 .(1)ة إشهار إسالمهما أمام الكافرين لي  إاّل؟أراد عمر وحمز 

.يتجمعـون فيهـا وينتظـرون (2)ـ خروج المسـلمين مـن أهـل المدينـة كـل يـوم إلـى )الحـرة(3
 .(3), فرحا بقدومه , وعند قدومه خرجوا مكبيرين يطوفون حوله  قدوم النبي

ن قبــــل وجــــه الداللــــة: أن هــــذا التجمــــع والخــــروج فــــي مكــــان واحــــد أو منطقــــة واحــــدة مــــ
المسلمين شبيه بالخروج أو التجمع الحاصل في المظاهرات في العصـر الحاضـر ممـا 

لـم ينكـر علـيهم هـذا الخـروج   يدلل على جـواز الخـروج فـي المظـاهرات لكـون النبـي 
 .(4)والتجمع

 ثالثا من المعقول

ـــ: التجمــع اإلســالمي فــي صــالة العيــد والجمعــة واالستســقاء وصــالة الجماعــة والحــج 1
داللــة علــى معنــى مفهــوم التظــاهر والمشــاركة وكــل ذلــك تكثيــر لســواد المســلمين وربــراز 

 .(5)ورظهار شعائرهم ومشاعرهم الشرعية والدعوية

 .(6)يجاب عنه: أن ذلك من باب إظهار شعار اإلسالم ولي  له تعلق بالمظاهرات

                                                 
 .246, وفتاوى ومقاالت ابن باز: 49ينظر:المظاهرات في ميزان الشريعة: ( 1)
, 7/76وهي أرض ذات حجارة سود تقع شرق المدينة.ينظر:شرح النـووي علـى صـحيح مسـلم: (5)

  .17/119وعمدة القاري::
وأصـــحابه إلـــى صـــلى هللا عليـــه وســـلم  صـــحيح البخاري:كتـــاب بـــدء الخلـــق, بـــاب هجـــرة النبـــي  (3)

 (.3694) 3/1421المدينة: 

 .45ينظر:أحكام المظاهرات في الفقه اإلسالمي: ( 4)
 459ينظر: ضوابط المظاهرات:( 5)
 .48, والمظاهرات في ميزان الشريعة: 246فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز:نظر : ( 6)
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كانــت هــذه ـــ أن المظــاهرات وســيلة مــن الوســائل واألصــل فــي الوســائل اإلباحــة فلمــا 2
الوسـائل ســلمية وهـي مــن قبيـل العــادات والتصـرفات ولــي  مـن قبيــل العبـادات ولــم يــرد 

 .(1)دليل شرعي يمنعها فإن األصل في فعلها الحل واإلباحة

يجــاب عنــه: أن مجمــل الوســائل أربعــة أقســام مــا أفضــى إلــى مفســدة قطعا,ومــا أفضــى 
ا ال نـــادرا, فالوســـائل تختلـــف إليـــه ظنـــا, ومـــا أفضـــى إليـــه نـــادرا, ومـــا أفضـــى إليـــه كثيـــر 

بــاختالف المــآل والمقصــد, والحكــم بأنهــا مباحــة علــى األصــل فهــذا تحكــم بغيــر برهــان, 
ــــي األشــــياء  ــــي قاعــــدة األصــــل ف ــــال تــــدخل ف ــــد الغــــربيين ف وألن هــــذ الوســــيلة مــــن تقالي

 .(2)اإلباحة

ــ إننــا مــأمورون شــرعا بــالتغيير إلــى األفضــل وعــدم الرضــا أو الســكوت علــى الفســاد 3 ـ
ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  چ  , قــال تعــالى(3)والظلــم وأن هللا أمرنــا برفــع الظلــم ورحقــاق الحــق

 .(4)چھ   

ـ إذا رأينا أن المظاهرات لم يشهد لها الشرع بإبطال وال اعتـداد معـين فهـي داخلـة فـي 4
المصــــلحة المرســــلة إذ قــــد تجلــــب المنــــافع وتــــدفع المضــــار عــــن المســــلمين فالمطالبــــة 

األذى الواقع عليهم ورد العـدوان عـنهم وتـذكيرهم بحقـوقهم وتنبيـه الحكـام بالحقوق ورفع 
إلى حقوق المواطنين ودعوتهم لإلصالح ومحاربـة مظـاهر الفسـاد ال شـك أن فـي ذلـك 

 .(5)جلب للمنفعة ودرء للمفسدة وهي داخلة في المصالح المرسلة

                                                 
 .http: //wwwوفتـوى القرضـاوي فـي المظـاهرات  22ينظـر: الحـالل والحـرام فـي اإلسـالم: ( 1)

-news o. com/culture/reli. 
 .62, والمظاهرات في ميزان الشريعة: 176ينظر: حكم المظاهرات في اإلسالم: ( 2)
 .http: //www. eltwhedفتـــــــوى ســـــــليمان نـــــــور هللا علـــــــى الموقـــــــع  ينظـــــــر:(3)

com/vd/showtread. php 
 .39سورة الشورى: اآلية ( 4)
 فتوى سليمان نور هللا الموقع السابق.( 5)

http://www.news-jo.com/culture/reli
http://www.news-jo.com/culture/reli
http://www.news-jo.com/culture/reli
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مـا فهـي فـي حـد  ـ إن حقيقة المظاهرات هي التعاون والتناصر بين جماعة على أمـر5
ذاتهــا ال حكــم لهــا بــل تجــري عليهــا األحكــام الخمســة والتناصــر والتعــاون ال يتحقــق إال 
مــن اثنــين فصــاعدا ممــا يوجــب علــى المســلم أن يعــاون أخــاه ويناصــره علــى الخيــر أو 

 .(1)دفع الضرر بأي وسيلة ممكنة

إن خرجـت وأصحاب هذا القـول ورن أجـازوا المظـاهرات إال أنهـم وضـعوا لهـا ضـوابط فـ
 المظاهرات عن هذه الضوابط حرمت وهي على النحو اآلتي:

عــدم معارضـــتها للشــرع الحنيـــف, وهـــو بــأن ال تتضـــمن التفرقــة بـــين المســـلمين أو  -1
 تكون بهدف نصرة قضايا محرمة أو تتضمن شعارات وألفاظ متعارضة للدين.

اء عـــدم معارضـــتها لطخـــالق اإلســـالمية, فـــال تتضـــمن اختالطـــا محرمـــا بـــين النســـ -2
 والرجال أو أن تكون أدواتها اللفظية غير نابعة من أخالق الدين.

عــدم تســببها ضــررا لإلنســان نفســه ولأخــرين وهــو أن ال تتضــمن قــتال أو اعتــداء  -3
لأخــرين أو تتضــمن حمــل الســالح بطريقــة مؤذيــة أو تتضــمن اعتــداء علــى الممتلكــات 

 .العامة
 .(2)تحقيقها ألهداف ومصالح مشروعة ولو بغلبة الظن -4

أن تكون صادرة عن والية شرعية وهي إما بإذن الحاكم أو من ينوب عنه أو يـأذن -5
 .(3)بها أهل الحل والعقد

 

                                                 
 .http: //www. Eltwhed. com/vd/showtreadينظر:مقـال الـدكتور حـاكم المطيـري: .(1)

php 
, وأحكـام المظـاهرات 363واألحكام الشرعية للنوازل السياسـية: , 457ضوابط المظاهرات: ينظر: (2)

 .111في الفقه اإلسالمي: 
 .366ينظر: األحكام الشرعية للنوازل السياسية: ( 3)
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القـــول الثـــاني: عـــدم جـــواز المظـــاهرات والـــى ذلـــك ذهـــب ابـــن بـــاز وابـــن عثيمـــين وعبـــد 
 .(1)سليمان واستدلوا بما يأتي بن العزيز الراجحي وأحمد

أوال: إن فـي المظــاهرات إهـدارا لعقيــدة الـوالء والبــراء وذلـك بخــروج جميـع طوائــف األمــة 
مســـلمها وكافرهــــا طائعهــــا وعاصــــيها فــــال يتميــــز المســــلم الطــــائع المســــتقيم مــــن الكــــافر 

أن ال نبـدأ اليهـود  فتضـيع عزتـه ورفعتـه وعلـوه علـى الكـافر المهـين وقـد أمرنـا النبـي 
فكيــــف ونحــــن نوســــع لهــــم المجــــال   (2)يق الطــــرق والنصــــارى وأن نضــــطرهم إلــــى أضــــ

 .(3)ونكرمهم وقد أهانهم هللا

ثانيـا: وجــوب الســمع والطاعـة للحكــام وتحــريم المنازعـة والخــروج علــيهم وتجنـب كــل مــا 
 .(4)يثير الفتن إذ أن الفتن لها أثر بالل باألمة اإلسالمية

يحة واألمــــر يجــــاب عنــــه: أن واجــــب الســــمع والطاعــــة والنصــــرة ال يلغــــي واجــــب النصــــ
بــين واجـب الســمع والطاعــة  بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر ولـذلك جمــع رسـول هللا 

وواجب النصح كما جمع بين واجب السمع والطاعة وقـول الحـق وقيـد السـمع والطاعـة 
  عمر أنه قـال: )) كنـا إذا بايعنـا رسـول هللا  بن باالستطاعة حيث ورد عن عبد هللا
الصـــامت أنـــه  بـــن وعـــن عبـــد هللا (5)نـــا فيمـــا اســـتطعتم((علـــى الســـمع والطاعـــة يقـــول ل
                                                 

, وفتـــاوى 9,42, والمظـــاهرات فـــي ميـــزان الشـــريعة: 11ينظـــر: حكـــم المظـــاهرات فـــي االســـالم:( 1)
, واألحكام الشرعية 56ت في الفقه اإلسالمي: , وأحكام المظاهرا245ومقاالت متنوعة البن باز: 

 .349للنوازل السياسية: 
,(, 2167)4/1705صــحيح مســلم:كتاب الســالم,باب النهــي عــن ابتــداء أهــل الكتــاب بالســالم ( 2)

 (.26690)3/292والجمع بين الصحيحين إفراد مسلم: 

 .133ينظر:حكم المظاهرات في اإلسالم: ( 3)
 .349للنوازل السياسية:األحكام الشرعية ينظر:( 4)
 (.6776)6/2633صحيح البخاري:كتاب األحكام, باب كيف يبايع اإلمام الناس: ( 5)
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على السـمع والطاعـة فـي العسـر واليسـر والمنشـط والمكـره   قال:)) بايعنا رسول هللا 
وعلـــى أثـــرة علينـــا وعلـــى أن ال ننـــازع األمـــر أهلـــه وعلـــى أن نقـــول بـــالحق أينمـــا كنـــا ال 

فـــال يلـــزم مـــن قيـــام المظـــاهرات المنازعـــة للســـلطان أو  (1)نخـــاف فـــي هللا لومـــة الئـــم((
حــدوه الفــتن ورنمــا ذلــك الزم لحركــات الخــروج المســلح علــى الســالطين التــي تقــوم بهــا 
فئــة تفتــات بــذلك علــى إرادة األمــة أمــا المظــاهرات الســلمية فشــيء آخــر فهــي إذا كانــت 

 .(2)ن جائرللتعبير والمطالبة بالحقوق تكون نصحا وجهادا بالكلمة عند سلطا

يجــاب عنـــه: أن قــولكم أنهـــا كلمــة جهـــاد عنــد ســـلطان جــائر لـــي  فــي المســـألة ال مـــن 
قريب وال بعيد فإن الحـديث يشـير إلـى قـول الحـق للسـلطان وجهـا لوجـه أمامـه أو عنـده 
بمـــــــا يمكنـــــــه مـــــــن إســـــــماعه بغيـــــــر واســـــــطة وقـــــــد جـــــــاء الحـــــــديث ) لســـــــلطان, وعنـــــــد 

 .(4)(وهما يدالن على القرب والظرفية(3)سلطان

والســــلف الصــــالح إذ أنــــه لــــم يثبــــت عــــنهم القيــــام بمثــــل هــــذه   ثالثــــا: مخالفــــة النبــــي 
 .(5)المظاهرات فهي خالف السنة واتباع السلف الصالح

يجاب عنه: أن اإلحداه فـي الـدين يقصـد بـه مـا كـان يقصـد بهـا التقـرب إلـى هللا وهـي 
الوسـائل التـي يتوصـل البدع التـي عظـم نكيـر السـلف علـى فاعلهـا والتحـذير منهـا, أمـا 

بهــا ألداء الواجــب المطلــق وهــو الــذي لــم يــأت الشــرع بتحديــد كيفيــة أدائــه علــى صــورة 
مخصوصــة مثــل الجهــاد وقيــام اإلمــام بإصــالح شــؤون الرعيــة وبــر الوالــدين فــال تــدخل 

                                                 
(, وصـحيح 6774)2633/ 6صحيح البخاري:كتاب األحكام, باب كيف يبايع اإلمـام النـاس: ( 1)

 (.1709)3/1470مسلم:كتاب اإلمارة,باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية: 

 .358حكام الشرعية للنوازل السياسية: األينظر: ( 2)
(

3
)
( 2174)4/471سنن الترمذي : باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر: 

 وقال عنه حديث حسن غريب.
 .149ينظر: حكم المظاهرات في اإلسالم:( 4)
 .138ينظر: حكم المظاهرات في اإلسالم: ( 5)
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فـــي اإلحـــداه فـــي الـــدين؛ ألنهـــا ال يقصـــد بهـــا التقـــرب بهـــا بخصوصـــها ورنمـــا تســـتعمل 
فلــو تغيــر الزمــان أو المكــان تغيــرت فهــي غيــر مقصــودة لــذاتها  ألداء الواجــب أو غيــره

فالوســائل التــي يتوصــل بهــا إلــى امتثــال الشــرع ال تمنــع لمجــرد كونهــا لــم تكــن فــي عهــد 
  أو عصر السلف؛ ألنها لم توجد لعدم المقتضى آن ذاك لفعلها في عهده   النبي 
 الحاجـة إليهـا فـي ذلـك الزمـان أو إما ألنها لم توجد في ذلك الزمـان أصـال, أو لعـدم

. أمــا الســلف فالتــاريخ حافــل منــذ العصــور األولــى (1)العصــر أو لوجــود مــانع مــن ذلــك
بشـواهد القيـام الجمـاعي إلنكـار المنكـر فكيــف يـدعى أن السـلف لـم يفعلـوا شـيئا منــه؟ , 
ر من ذلك أن اإلمام أحمد كان يفتي بان يجتمع النـاس إلنكـار المنكـر للتهويـل والتشـهي

أبــي حــرب قــال ســألت أبــا عبــد هللا عــن  بــن بــالمنكر وأهلــه فقــد روى الخــالل عــن محمــد
الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره قلت فإن لم يقبل قال يجمـع عليـه 

 .(2)الجيران وتهول عليه

رابعـــا: وقـــوع االقتتـــال بـــين المســـلمين فـــإذا خرجـــت المظـــاهرات ولـــم تكـــن مسيســـة بـــإذن 
فإنه يأخذ على القائمين بها فيقع الهرج والمرج, وتسفك الدماء, وتتلـف األمـوال, اإلمام 

وتقطع السبل بصورة همجية, وسفك الدماء ورراقتها من أعظـم الجـرائم بعـد الشـرك بـاهلل 
 .(3)فتمنع سدا للذريعة

 يجاب عنه: أن االحتجاج بسد الذرائع البد من توافر أمرين وهما: 

سيلة هي حقا ذريعـة إلـى مفسـدة تربـو علـى المصـلحة ال أن يكـون األول: العلم بأن الو 
ذلك بناء على الوهم أو الضرب من الوسوسـة, أو بـدافع الخـوف النفسـاني المجـرد, أو 

 بناء على أحوال يختلف فيها القياس والتمثيل.
                                                 

 .359السياسية: ينظر: األحكام الشرعية للنوازل ( 1)
ولـم اجـده إال فـي  30األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر لمحمـد بـن هـارون الخـالل الحنبلـي: (2)

 هذا الكتاب.
 .144, المظاهرات في ميزان الشريعة: 137ينظر: حكم المظاهرات في اإلسالم: ( 3)
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الثاني: أن ال يتجاوز بالذريعة قدرها فيؤدي إلى تحريم مباح أو تفويت مصالح شـرعية 
 .(1)ةمحقق

خامســا: أن المظــاهرات مــن فعــل الغــرب فــإن بعــض الــبالد النصــرانية الغربيــة ال يمكــن 
ـــــزال بعـــــض  ـــــى الحـــــق إال بالمظـــــاهرات وهـــــذا تشـــــبيه بأهـــــل الكفـــــر وال ت الحصـــــول عل

 .(2)الجماعات اإلسالمية تتظاهر بها غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم

يرات مســتوردة مــن الغــرب ال يثبــت تحريمهــا يجــاب عنــه: أن كــون المظــاهرات أو المســ
لهــذا األمــر مــادام هــو فــي نفســه مباحــا ويــراه المســلمون نافعــا فقــد اقتــب  المســلمون فــي 

 (3)خاتمــا  عصــر النبــوة طريقــة حفــر الخنــدق وهــي مــن طــرق الفــرس واتخــذ الرســول 
تابـــا حيـــث أشـــير عليـــه أن يفعـــل ذلـــك فـــإن الملـــوك واألمـــراء فـــي العـــالم ال يقبلـــون إال ك

مختومـــا وفـــي حياتنـــا المعاصـــرة وجـــد كثيـــر ممـــا اقتبســـناه مـــن بـــالد الغـــرب فـــي التعلـــيم 
 .(4)واإلعالم واالقتصاد واإلدارة والسياسة وغيرها

القـــــول الثالـــــث: جـــــواز المظـــــاهرات فـــــي دول الغـــــرب فقـــــط ورلـــــى ذلـــــك ذهـــــب الشـــــيخ 
صـــالح العثيمـــين ودليلـــه فـــي ذلـــك أن الحقـــوق ال تنـــزع فـــي دول الغـــرب إال  بـــن محمـــد

 .(5)بالمظاهرات فجاز لهم ذلك 
 
 

                                                 
 .362األحكام الشرعية للنوازل السياسية: ينظر: ( 1)
 .142, 137, 61ي ميزان الشريعة: ينظر: المظاهرات ف( 2)
صحيح البخاري:كتاب الجهاد والسير, بـاب دعـوة اليهـود والنصـارى علـى مـا يقـاتلون عليـه ومـا ( 3)

(, 2780)3/1074إلــى كســرى وقيصــر والــدعوة قبــل القتــال: صــلى هللا عليــه وســلم  كتــب النبــي 
مـن أراد أن يكـب إلـى العجـم: خاتمـا ل صلى هللا عليه وسلم  وصحيح مسلم: باب اتخاذ رسول هللا 

3/1657(2092.) 

 http: //www. news o. com/culture/reli-القرضاوي فتوى ( 4)
 .149ينظر:المظاهرات في ميزان الشريعة: ( 5)

http://www.news-jo.com/culture/reli
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 الرأي الراجح

 
بعــد عــرض األقــوال وبيــان األدلــة يتبــين لــي أن كــل مــن األقــوال لــم يســتند أحــدهما إلــى 
نص صريح يجوز أو يحرم المظاهرات فـأكثر مـا اسـتدلوا بـه هـي نصـوص عامـة وبمـا 

إلسالم ال يمنع حرية الرأي وقـول الحـق, بـل إن اإلسـالم شـرع ذلـك, لكـن األسـاس أن ا
فحريــة  (1)الــذي تعتمــد عليــه حريــة الــرأي فــي اإلســالم هــي الحكمــة والموعظــة الحســنة 

الــــرأي لهــــا قيــــود يجــــب عــــدم تخطيهــــا فــــال تكــــون مطلقــــة , لــــذا أرى أن القــــول بتحــــريم 
كـــذلك غيـــر ســـليم ورنمـــا يكـــون حكمهـــا المظـــاهرات مطلقـــا غيـــر ســـليم وتجويزهـــا مطلقـــا 

حسب الظروف واألحوال من زمن آلخـر فـإذا كـان الـزمن هادئـا سـاكنا ال فتنـة فيـه فـال 
مــانع مــن المظــاهرات مــع أخــذ الضــوابط التــي ذكرهــا أصــحاب القــول األول ورن كانــت 
المظــاهرة يحصــل فيهــا ضــرر وســفك الــدماء فتحــرم المظــاهرات احتياطــا للــدماء ومــن 

 من واالستقرار العام.أجل بث األ
                    

 على المتظاهرين المطلب الثالث: االعتداء                         

إذا خرجت مظاهرة سلمية ومقيدة بهذه الضوابط المذكورة آنفا أو خرجت عن هذه 
الضوابط فهل يجوز قتل المتظاهرين أم هناك وسائل تستعمل لمنع هذه المظاهرة 

 تسفك الدماء وتشيع الفوضى.حتى ال 

ال يجوز قتل المتظاهرين بأي حال كان ما لم يحملوا سالحا ويقاتلوا به وقد جاءت 
النصوص القرءانية واألحاديث النبوية والقواعد الفقهية والوسائل المشروعة لدفع 

 المنكر وأقوال الفقهاء لمناقشة البغاة محرمة لذلك ومنها:

 قرآنية والنبوية واآلثار:أوال: األدلة من النصوص ال

                                                 
 .351ينظر:السياسة الجنائية:( 1)
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ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ ــــ قـــال تعـــالى: 1

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  

 .(1) چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

وجه الداللة: إن اإلسالم حرم قتل النف  بغير حق ورتـب العقـاب علـى مـن يقتـل نفسـا 
ما لـم يحملـوا السـالح ويقـاتلوا بـه قتـل بغيـر بغير حق وهو القصاص وقتل المتظاهرين 

 حق.

ال يحــل دم أمــريء مســلم )) : متــى يحــل قتــل اإلنســان فقــال  ـــ بــين المصــطفى2
يشــهد أن ال إلــه إال هللا وانــي رســول هللا إال بإحــدى ثــاله الثيــب الزانــي والــنف  بــالنف  

 .(2)والتارك لدينه المفارق للجماعة((

ي  بقاتــل وال زان وال مفــارق للجماعــة وقــد اجمــع العلمــاء وجــه الداللــة: أن المتظــاهر لــ
 (3)على انه ال يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال اإلسالم

ــ إن شــريعتنا ال تمنــع حريــة الــرأي كمــا قلنــا ســابقا فلــم يقتــل الخلفــاء الراشــدون أحــدا 3 ـ
وكـان يعـزر علـى بسبب الرأي فهذا سيدنا عمر كذلك لم يقتل إال انه بلـل عنـه التعزيـر 

ســوء التأويــل ال طــرح الــرأي أي إذا كــان إبــداء الــرأي جــاء اعتــذارا لجريمــة وهــذا ســيدنا 
لم يقتل أحدا بسبب الرأي ما لـم يكـن كفـرا وقـد كـان فـي عهـده مرتكـب الكبيـرة   علي

فهـؤالء  (4)ومن المسلمين من قال أنه كافر فلم يعاقبهم ولكـن جـادلهم بـالتي هـي أحسـن
 لم يكونوا يقتلون على الرأي وال يقتلون إال ما كـان كفـرا والمظـاهرات صحابة رسول هللا

كما قلنا هي مجرد رأي يطرحه الشعب أو المتظاهرون ليوصـلوا معانـاتهم إلـى السـلطة 
                                                 

 .45المائدة: اآلية سورة  (1)
 .154سبق تخريجه ص:( 2)
 .7/147ينظر: نيل االوطار: ( 3)
 .122ينظر: الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي: ( 4)
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أو يطرحوا الحلول الصحيحة لمشاكلهم بشكل جماعي وال مانع من ذلك لـذا كـان علـى 
لواقية ويحتاط لدماء المتظـاهرين عنـد مـنعهم السلطان أو ولي األمر أن يأخذ التدابير ا

للمظـــاهرات ورن كانـــت غيـــر مشـــروعة مـــا لـــم يحملـــوا ســـالحهم وهـــذا مـــا قررتـــه القواعـــد 
 والوسائل الشرعية المقررة.

 ثانيا: القواعد العامة:ـ

 .  (1)القاعدة األولى: )الضرر يزال(

وتعطيـــل فعنـــد وقـــوع المظـــاهرات غيـــر المشـــروعة وخروجهـــا عـــن ضـــوابطها مـــن نهـــب 
 للمصلحة العامة وجب إزالة هذا الضرر لكن هذه اإلزالة مقيدة بالقاعدة الثانية.

 .(2)القاعدة الثانية: )الضرر ال يزال بالضرر(

فإذا كانت المظاهرة غير مشروعة ونتج عنها ضرر فيجب إزالـة هـذا الضـرر بـاألخف 
 (3)دق الضـرر يـزالفال يمكن إزالة هذا الضرر بالضرر, ألنه لو أزيل بالضرر لما ص

فوجب إزالة الضرر بـاألخف لـذلك إذا تعارضـت مفسـدتان روعـي أعظمهمـا خطـرا فـإن 
كـان ضــرر المظــاهرة أقـل ضــررا مــن التصـدي روعــي تــرك المنـع؛ لمــا ينتجــه التصــدي 
مــن ضــرر كبيــر للمتظــاهرين, ودرء المفاســد أولــى مــن جلــب المصــالح واعتنــاء الشــارع 

, فالمظــاهرة قليلــة الضــرر عــدم منعهــا أولــى (4)مــأمورات بالمنهيــات أشــد مــن اعتنائــه بال
 من إراقة الدماء.

                                                 
, واألشباه والنظائر البن 1/83, واألشباه والنظائر للسيوطي: 1/41األشباه والنظائر للسبكي: ( 1)

 . 1/72نجيم: 

 .2/321القواعد الفقهية: , والمنثور في 1/42األشباه والنظائر للسبكي: ( 2)
 .1/86ينظر:األشباه والنظائر للسيوطي:( 3)
 .1/87األشباه والنظائرللسيوطي:ينظر:( 4)
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 .  (1)القاعدة الثالثة: )الضرورات تبيح المحظورات( 

فإذا كان التصدي للمظاهرة غيـر المشـروعة وحصـل بـالمنع محظـور مـن دفـع وضـرب 
ى للمتظـاهرين لكــن هــذه الضــرورة التـي أبيحــت ليســت مطلقــة ولكنهـا مقيــدة بقاعــدة أخــر 

فتـدفع الضـرورة بالقـدر الـالزم فيقتصـر منـه علـى قـدر  (2)وهي: )الضرورة تقدر بقدرها(
فالشــرع عنــدما يجــوز منــع الضــرر لــم  (3)مـا تنــدفع بــه الضــرورة فقــط ورال أصــبح متعـديا

 يجوز قتل األبرياء.

 .(4)القاعدة الرابعة: )ما جاز لعذر بطل بزواله( 

ألخـف, فـإذا انتهـى التصـدي للمتظـاهرين فـال فإذا أجيـز منـع المتظـاهرين بـاألخف ثـم ا
يجوز بعد ذلك االعتداء عليهم ما دام األمـر قـد انتهـى لـذلك, فهـذه القواعـد ترسـم لـولي 

 األمر منع التظاهر غير المشروع احتياطا لدماء المتظاهرين.

 ثانيا:الوسائل المشروعة لدفع المنكر: 

اإلمـام الغزالـي وسـائل لـولي األمـر بما أن التظـاهر غيـر المشـروع أمـر منكـر فقـد ذكـر 
 بكيفية دفع المنكر يستطيع عن طريقها االحتياط للدماء ومن هذه الوسائل:

األولى: التعريف بأن هذا الفعل منكر ومنهي عنه؛ ألن المنكـر قـد يقـدم عليـه اإلنسـان 
ن ويجهله فلمـا يتبـين لـه هـذا أو يعرفـه أنـه منكـر تركـه, قـال اإلمـام الغزالـي: ))وأن يكـو 

                                                 
 .1/163شرح القواعد الفقهية: ( 1)
 .1/89, وقواعد الفقه: 1/187شرح القواعد الفقهية: ( 2)
 .1/185شرح القواعد الفقهية: ينظر:( 3)
 .1/189شرح القواعد الفقهية:( 4)
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التعريف بلطف ليحصل مـن غيـر إيـذاء فـإن إيـذاء المسـلم حـرام محـذور كمـا أن تقريـره 
 .(1)على المنكر محذور ولي  من العقالء من يغسل الدم بالدم((

الثانيــــة: النهـــــي عـــــن الخــــروج فـــــي هكـــــذا مظـــــاهرات ويكــــون النهـــــي بـــــالوعا والنصـــــح 
م بكونـه منكـرا وكـل ذلـك والتخويف من هللا تعالى وذلك فيمن يقدم على األمر وهو عـال

 الوعا بشفقة ولطف من غير عنف وغضب.

الثالثــة: التعنيــف بــالقول الغلــيا الخشــن وذلــك كلـــه يعــدل إليــه عنــد العجــز عــن المنـــع 
بلطــف وظهــور مبــادا اإلصــرار واالســتهزاء بــالوعا والنصــح وان ال يطلــق لســانه بــل 

 يقتصر على قدر الحاجة.

ل اليـد مـع المتظـاهرين بالضـرب بـل تسـتعمل فـي الـدفع الرابعة: التغيير باليد وال تستعم
من مـنعهم وتكـون المباشـرة باليـد بشـرطين أن ال يباشـر باليـد مـا لـم يعجـز عـن تفـريقهم 
بـــدون دفـــع وأن يقتصـــر فـــي طـــرق التغييـــر علـــى القـــدر المحتـــاج إليـــه فمـــن قـــدر عليـــه 

 بالنصيحة ال يدفعه ومن قدر على الدفع ال يضربه.

والتخويف بالضـرب واسـتعمال لغـة التشـديد والتهديـد إذا علـم أن ذلـك  الخامسة: التهديد
 يروع المتظاهر ويزجره.

السادسة: المباشرة باليد والرجل وغير ذلك مما لي  فيه إشهار سـالح بشـرط الضـرورة 
 واالقتصار على الحاجة في الدفع فإذا اندفع المتظاهرون فينبغي الكف عن ذلك.

ن استمرت المظاهرات غير المشروعة فيجـوز لمـن يتصـدى السابعة: إشهار السالح فإ
للمتظاهرين إشهار السالح لكن بشـرط أن ال يقصـد قتـل المتظـاهرين بـل يقصـد دفعهـم 

                                                 
 .2/330إحياء علوم الدين: ( 1)
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ويبتعـــد عـــن قـــتلهم؛ كـــي ال يقتـــل أحـــدا مـــنهم وال يقصـــد ضـــربهم بمـــا يعـــم مـــن الـــدبابات 
 .(1)والقنابل أو الحرق؛ ألن فيهم من لي  منهم

 ء في مناقشة البغاة:ثالثا:أقوال الفقها

الهمــام مــن الحنفيــة:))ورذا تغلــب قــوم مــن المســلمين علــى بلــد وخرجــوا  بــن قــال الكمــال
عــن طاعــة إمــام النــاس بــه فــي أمــان والطرقــات ءامنــة دعــاهم إلــى العــود إلــى الجماعــة 

 .(2)وكشف عنهم شبهتهم التي أوجبت خروجهم((

قتــالهم بــان يــدعوهم أوال للــدخول وقــال الدســوقي مــن المالكيــة: ))كمــا أنــه ال يجــوز لــه 
 .(3)تحت طاعته ما لم يعاجلوه((

وقـــال اإلمـــام النـــووي مـــن الشـــافعية: ))وال يقاتـــل البغـــاة حتـــى يبعـــث إلـــيهم أمينـــا فطنـــا 
ناصحا لهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا نصـحهم ثـم آذنهـم 

 .(4)يرهم((بالقتال.. وال يقتل مدبرهم وال مثخنهم وال أس

قال ابن قدامـة مـن الحنابلـة: ))وال يجـوز قتـالهم حتـى يبعـث إلـيهم مـن يسـألهم ويكشـف 
لهـــم الصـــواب إال ان يخـــاف كلـــبهم فـــال يمكـــن ذلـــك فـــي حقهـــم فأمـــا إن أمكـــن تعـــريفهم 

 .(5)عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم وأزال حججهم((

    

 
                                                 

 .2/329ينظر:إحياء علوم الدين: (1)
 .6/101شرح فتح القدير: ( 2)
 .4/299حاشية الدسوقي: ( 3)
 .1/131منهاج الطالبين: ( 4)
 .9/5المغني: ( 5)
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يعــم إتالفــه كالنــار والمنجنيــق والتفريــق مــن غيــر وقــال أيضــا: )) وال يقاتــل البغــاة بمــا 
 .(1)ضرورة((

قد بينا أنه ال يجوز قتل المتظاهرين بأي حال وقـدمنا الوسـائل لمنـع المظـاهرات غيـر  
المشـروعة فهــؤالء المتظــاهرون لــم يحملـوا ســالحا كالبغــاة, فــإن البغـاة ومــع مــا يحملونــه 

بينــوا أن علــى الحــاكم أن يــدعوهم  مــن ســالح ورظهــار القتــال علــى الحــاكم فــإن الفقهــاء
أوال إلــى نــزع الســالح وكشــف الشــبهة عــنهم وهــذا مــا بينــه الفقهاء,فــإذا كــان البغــاة وهــم 
يحملون السالح في الطرق قد احتـاط الفقهـاء لعـدم القتـال معهـم, فالمتظـاهرون وهـم ال 
يحملــون الســالح ورنمــا مجــرد رأي ورصــالح فمــن بــاب أولــى أن ال يشــهر الســالح فــي 
وجــوههم احتياطــا لــدمائهم وعليــه فــإن منــع المتظــاهرين مــن المظــاهرة غيــر المشــروعة 
لــي  مطلقــا بــل إنــه مقيــد بقواعــد ووســائل يجــب اتباعهــا ومقيــد ياألخــذ بأقــل قــدر يكفــي 
للزجــر فــال يتمــادى فــي المنــع ويجعــل هــواه مســيطرا عليــه وال يجعــل العنــف هــو الــذي 

ف البريء وغيره ولـذلك قـال الشـيخ محمـد يسود بحيث يكون الشعب كله في مشقة يخا
أبـو زهـرة: ))وضـرر العـام يجــب علـى ولـي األمـر دفعـه ورن عمــل ولـي األمـر هـو دفــع 
الفســاد ورعايــة المصــالح وال يصــح أن يكــون الفســاد مؤديــا إلــى فســاد أشــد, وال رعايـــة 
مصلحة مانعة لمصالح أكثـر, ورن ترويـع اآلمنـين وخـوف البـريء مـع السـقيم قـد يكـون 

. وكـل مـن اسـتعمل (2)يه من الضرر أكثر مما في عقاب الجاني فعال مـن مصـلحة((ف
 مع المتظاهرين األشد قبل األسهل فإنه يضمن جناية ما أصابه احتياطا للدماء.

 

 
                                                 

 .9/7المغني: ( 1)
 .91الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي: ( 2)
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 الخاتمة في أهم نتائج البحث

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصـالحات والصـالة والسـالم علـى المؤيـد بـالمعجزات وعلـى 
به أولــي الكرامــات وبعــد: ففــي نهايــة هــذه الرحلــة المباركــة لهــذا البحــث ال بــد آلــه وصــح

 من تسجيل أهم الثمرات التي تم قطفها ويمكن تلخيصها بما يأتي:

 ـ بين البحث األدلة الشرعية التي تثبت مشروعية االحتياط والمظاهرات.1

عنــدهم تــرك  ـــ أظهــر البحــث أن االحتيــاط مبــدأ اســتخدمه الســلف الصــالح وهــو يعنــي2
بعـــض الحـــالل مخافـــة الوقـــوع فـــي الحـــرام كمـــا قـــال ابـــن عمـــر رضـــي هللا عنهمـــا )إنـــي 

 ألجعل بيني وبين الحرام سترة من الحالل وال أخرقها(.

ـ ذكر الفقهاء ضوابط لالحتياط منهـا أال يتعـارض مـع النصـوص الشـرعية وأال يكـون 3
يكــون بابــا للعمــل بــاألقوال  مــأمورا بفعــل غيــره وأن يكــون مبنيــا علــى أصــل معتبــر وأال

 الشاذة.

ــــ تبـــين فـــي البحـــث أن المظـــاهرات هـــي أقـــرب مـــا تكـــون إلـــى الحســـبة واإلنكـــار علـــى 4
 الحاكم للحيلولة دون استبداده أو ظلمه.

ــ تــرجح فــي البحــث أن مشــروعية المظــاهرات تتقيــد بعــدم وقــوع فتنــة وأال تكــون ســببا 5 ـ
 الستباحة دماء المسلمين وأعراضهم.

ــ تــرجح6 فــي البحــث عــدم جــواز قتــل المتظــاهرين أو االعتــداء علــيهم ال ســيما إذا لــم  ـ
 يكونوا حاملين السالح وكان سبب تظاهرهم مشروعا.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسولنا محمد وآله 
 وصحبه أجمعين.
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 المصادر والمراجع

 أوال:مصادر التفسير

أحكام القرآن: أحمد بـن علـي الـرازي الجصـاص أبـو بكـر, دار إحيـاء التـراه العربـي  -

 ., تحقيق: محمد الصادق قمحاوي 1405, بيروت -

إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم: أبـي السـعود محمـد بـن محمـد العمـادي,  -

 بيروت –دار إحياء التراه العربي 

 .بيروت –فكر تفسير البيضاوي: البيضاوي, دار ال -

 –تفســير النســفي: أبــو البركــات عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــود النســفي, دار النفــائ   -

 , تحقيق: مروان محمد الشعار.2005بيروت, 

الجــــامع ألحكــــام القــــرآن: أبــــو عبــــد هللا محمــــد بــــن أحمــــد األنصــــاري القرطبــــي, دار  -

 .القاهرة –الشعب 

لمثـاني: العالمـة أبـي الفضـل شـهاب وح المعاني في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع ار  -

 .بيروت –الدين السيد محمود األلوسي البغدادي, دار إحياء التراه العربي 

 ثانيا:مصادر الحديث

 –تهذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي, مؤسسة الرسالة  -

 ., الطبعة األولى, تحقيق: د. بشار عواد معروف1980 - 1400, بيروت
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هللا البخاري الجعفي, دار  لجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبدا -
, الطبعة الثالثة, تحقيق: د. 1987 - 1407 -بيروت  -ابن كثير, اليمامة 
 .مصطفى ديب البغا

صــــحيح مســــلم: مســــلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحســــين القشــــيري النيســــابوري, دار إحيــــاء  -

 .فؤاد عبد الباقي بيروت, تحقيق: محمد -التراه العربي 

سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكـر البيهقـي, مكتبـة  -

 ., تحقيق: محمد عبد القادر عطا1994 - 1414, دار الباز  مكة المكرمة

صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي, دار إحيـاء   -

 .الطبعة الثانية ,1392 -بيروت  -التراه العربي 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  - 
 بيروت, تحقيق: محب الدين الخطيب -الشافعي, دار المعرفة 

فيض القدير شرح الجامع الصـغير: عبـد الـرؤوف المنـاوي, المكتبـة التجاريـة الكبـرى  -

 .هـ, الطبعة األولى1356 -مصر  -

الصحيح سنن الترمذي: محمد بـن عيسـى أبـو عيسـى الترمـذي السـلمي, دار الجامع  -

 بيروت, تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون  -إحياء التراه العربي 

عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود: محمــد شــم  الحــق العظــيم آبــادي, دار الكتــب  -

صـابيح: مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة الم.م, الطبعة الثانية1995 -بيروت  -العلمية 
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 -هــــــ 1422 -بيـــــروت  -علـــــي بـــــن ســـــلطان محمـــــد القـــــاري, دار الكتـــــب العلميـــــة 

 .م, الطبعة األولى, تحقيق: جمال عيتاني2001

معرفــة الســنن واآلثــار عــن االمــام أبــي عبــد هللا محمــد بــن أدريــ  الشــافعي : الحــافا  -

االمـــــام أبـــــو بكـــــر أحمـــــد بـــــن الحســـــين بـــــن علـــــي بـــــن موســـــى أبـــــو أحمـــــد. البيهقـــــي 

 .بيروت, تحقيق: سيد كسروي حسن -ردي , دار الكتب العلمية  الخسروج

صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حــاتم التميمــي  -

, الطبعـــة الثانيــة, تحقيـــق: 1993 - 1414 -بيــروت  -البســتي, مؤسســة الرســـالة 

 . شعيب األرنؤوط

د الفارســي البصــري الطيالســي, ســند أبــي داود الطيالســي: ســليمان بــن داود أبــو داو م -

 .بيروت  -دار المعرفة 

المطالب العالية بزوائـد المسـانيد الثمانيـة: أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني, دار  -

هـ, الطبعـة األولـى, تحقيـق: د. سـعد بـن ناصـر بـن عبـد 1419 ,السعودية العاصمة

 .العزيز الشتري 

هللا بــن محمــد بــن أبــي شــيبة  لكتــاب المصــنف فــي األحاديــث واآلثــار: أبــو بكــر عبــدا -

, الطبعــة األولــى, تحقيــق: كمــال يوســف 1409 -الريــاض  -الكـوفي, مكتبــة الرشــد 

 .الحوت
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 ثالثا مصادر اللغة والمعاجم

اج العــروس مــن جــواهر القــاموس: محمـد مرتضــى الحســيني الزبيــدي, دار الهدايــة, تـ -

 .تحقيق: مجموعة من المحققين

 -بيـــروت  -الجرجـــاني, دار الكتـــاب العربـــي التعريفـــات: علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي  -

 ., الطبعة األولى, تحقيق: إبراهيم األبياري 1405

 -تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد األزهري , دار إحيـاء التـراه العربـي   -

 .م, الطبعة األولى , تحقيق: محمد عوض مرعب2001, بيروت

بيـروت,  -المناوي, دار الفكـر التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف  -

 ., الطبعة األولى, تحقيق: د. محمد رضوان الداية1410

 .بيروت –القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, مؤسسة الرسالة  -

لكليـــات معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغويـــة : أبـــو البقـــاء أيـــوب بـــن موســـى ا -

م, تحقيــــق: 1998 -هـــــ 1419 ,بيــــروت -الحســــيني الكفــــومي, مؤسســــة الرســــالة  

 .محمد المصري  -عدنان درويش 

بيـروت,  -لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري, دار صـادر  -

 .الطبعة األولى
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : أحمد بن محمد بن علـي المقـري  -

 .بيروت –الفيومي, المكتبة العلمية 

بـــراهيم مصـــطفى / أحمـــد الزيـــات / حامـــد عبـــد القـــادر / محمـــد المعجـــم الوســـيط : إ -

 .النجار, دار الدعوة, تحقيق: مجمع اللغة العربية

بيـروت  -معجم مقـايي  اللغـة: أبـي الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا, دار الجيـل  -

ـــــان  - ـــــد الســـــالم محمـــــد 1999 -هــــــ 1420 -لبن ـــــق: عب ـــــة, تحقي م, الطبعـــــة الثاني

 .هارون 

 صول والقواعد الفقهيةرابعا:مصادر األ

رشـاد الفحــول إلــى تحقيــق علــم األصــول: محمـد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني, دار إ -

, الطبعـة األولـى, تحقيـق: محمـد سـعيد البـدري 1992 - 1412 -بيـروت  -الفكر 

 .أبو مصعب

كنــــز الوصــــول الــــى معرفــــة األصــــول: علــــي بــــن محمــــد البــــزدوي  -أصــــول البــــزدوي  -

 .كراتشي –  الحنفيى, مطبعة جاويد بري

 –أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر, دار المعرفـة  -

 .بيروت
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اإلحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام: علـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم األندلســـي أبـــو محمـــد, دار  -

 ., الطبعة األولى1404 ,القاهرة –الحديث 

 الكتــــب دار, الســــبكي الــــدين تقــــي بــــن الوهــــاب عبــــد الــــدين تــــاج: والنظــــائر األشــــباه -

 .م1991 - هـ1411 األولى الطبعة, العلمية

بيـروت  -األشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, دار الكتب العلميـة  -

 ., الطبعة األولى1403 -

 محمـد, بـن إبـراهيم بـن الـدين زيـنألشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة النعمـان: ا -

 ,عميـرات زكريـا الشـيخ :أحاديثـه وخـرج حواشـيه وضـع المصري  نجيم بابن المعروف

 .م 1999 - هـ 1419 األولى, الطبعة, بيروت – العلمية الكتب دار

اإلبهــــاج فــــي شــــرح المنهــــاج تــــأليف:تقي الــــدين أبــــو الحســــن علــــي بــــن عبــــد الكــــافي  -

 م.1995هـ ـ 1416السبكي, الناشر:دار الكتب العلمية ـ بيروت,

الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد هللا الزركشـي,  البحر المحيط في أصـول الفقـه: بـدر -

م, الطبعـــة األولـــى, تحقيـــق: د. 2000 -هــــ 1421 ,بيـــروت –دار الكتـــب العلميـــة 

 .محمد محمد تامر
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لبرهان فـي أصـول الفقـه: عبـد الملـك بـن عبـد هللا بـن يوسـف الجـويني أبـو المعـالي, ا -

ـــد 1418 -مصـــر  -الوفـــاء دار  العظـــيم محمـــود , الطبعـــة الرابعـــة, تحقيـــق: د. عب

 .الديب

 -بيــــروت  -لتقريــــر والتحريــــر فــــي علــــم األصــــول: ابــــن أميــــر الحــــاج, دار الفكــــر ا -

 م.1996 -هـ 1417

التمهيـــد فـــي تخـــريج الفـــروع علـــى األصـــول: عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـن األســـنوي أبـــو  -

, الطبعـــة األولـــى, تحقيـــق: د. محمـــد 1400 -بيـــروت  -محمـــد, مؤسســـة الرســـالة 

 .حسن هيتو

فــي األصــول: أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص, وزارة األوقــاف والشــئون لفصــول ا -

 ., الطبعة األولى, تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي1405 -الكويت  -اإلسالمية 

ـــز بـــن عبـــد الســـالم الســـلمي, دار الفكـــر  - ـــد العزي الفوائـــد فـــي اختصـــار المقاصـــد: عب

إيــــاد خالــــد , الطبعــــة األولــــى, تحقيــــق: 1416 -دمشــــق  -المعاصــــر, دار الفكــــر 

 .الطباع

القواعـــد الفقهيـــة وتطبيقاتهـــا فـــي المـــذاهب األربعـــة تأليف:محمـــد مصـــطفى الزحيلـــي,  -

 م.2006 -ه1427سوريا,الطبعة األولى: -دمشق -الناشر: دار الفكر
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المحصــول فــي علــم األصــول: محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي, جامعــة اإلمــام  -

طبعـة األولـى, تحقيـق: طـه جـابر , ال1400 ,الريـاض –محمد بن سـعود اإلسـالمية 

 .فياض العلواني

المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبـل: عبـد القـادر بـن بـدران الدمشـقي, مؤسسـة  -

, الطبعـــة الثانيــة, تحقيـــق: د. عبــد هللا بـــن عبــد المحســـن 1401 ,بيــروت –الرســالة 

 .التركي

, دار المعتمــد فــي أصــول الفقــه: محمــد بــن علــي بــن الطيــب البصــري أبــو الحســـين -

 ., الطبعة األولى, تحقيق: خليل المي 1403 -بيروت  -الكتب العلمية 

ـــور فـــي القواعـــد: محمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبـــد هللا الزركشـــي أبـــو عبـــد هللا, وزارة ا - لمنث

, الطبعـة الثانيـة, تحقيـق: د. تيسـير 1405 ,الكويـت –األوقـاف والشـئون اإلسـالمية 

 .فائق أحمد محمود

قـــه: إبـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــي الغرنـــاطي المـــالكي, دار الموافقـــات فـــي أصـــول الف -

 .بيروت, تحقيق: عبد هللا دراز -المعرفة 

 بــن أحمــد بــن صــدقي محمــد الــدكتور الشــيخ :الكليــة الفقــة قواعــد إيضــاح فــي الــوجيز -

ـــو آل محمـــد ـــو بورن ـــان – بيـــروت الرســـالة, مؤسســـة, الغـــزي  الحـــاره أب  الطبعـــة, لبن

 .م1996 - هـ 1416 الرابعة,
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روضـــــة النـــــاظر وجنـــــة المنـــــاظر تأليف:عبـــــد هللا بـــــن أحمـــــد بـــــن قدامـــــة المقدســـــي ,  -

تحقيق:د.عبد العزيز عبد الرحمن السـعيد , دارالنشـر:جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود 

 هـ.1399السعودية ,الطبعة الثانية  -الرياض –

شــرح التلــويح علــى التوضــيح لمــتن التنقــيح فــي أصــول الفقــه.: عبيــد هللا بــن مســعود  -

م, 1996 -هـــ 1416 -بيــروت  -المحبــوبي البخــاري الحنفــي, دار الكتــب العلميــة 

 .تحقيق: زكريا عميرات

 -هـ 1409, دمشق –شرح القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا, دار القلم  -

 .م, الطبعة الثانية, تحقيق: صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا1989

 علـي بـن العزيـز عبـد بـن أحمـد بن محمد البقاء أبو نالدي تقي: المنير الكوكب شرح -

ـــابن المعـــروف الفتـــوحي ـــي النجـــار ب ـــي محمـــد :المحقـــق, الحنبل ـــه الزحيل , حمـــاد ونزي

 .م 1997 - هـ1418 الثانيةالطبعة , العبيكان مكتبة

صـــفة الفتـــوى والمفتـــي والمســـتفتي: أحمـــد بـــن حمـــدان النمـــري الحرانـــي أبـــو عبـــد هللا,  -

, الطبعــة الثالثــة, تحقيــق: محمــد ناصــر الــدين 1397 ,بيــروت –المكتــب اإلســالمي 

 األلباني

غمــــز عيــــون البصــــائر شــــرح كتــــاب األشــــباه والنظــــائر ) لــــزين العابــــدين ابــــن نجــــيم  -

المصـــري (: أبــــو العبـــاس شــــهاب الــــدين أحمـــد بــــن محمــــد مكـــي الحســــيني الحمــــوي 
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ى, م, الطبعـــــة األولـــــ1985 -هــــــ 1405, بيـــــروت –الحنفـــــي, دار الكتـــــب العلميـــــة 

 .تحقيق: شرح موالنا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي 

قواطــــع األدلــــة فــــي األصــــول: أبــــو المظفـــــر منصــــور بــــن محمــــد بــــن عبــــد الجبـــــار  -

م, تحقيــــق: محمــــد 1997 -هـــــ1418 -بيــــروت  -الســــمعاني, دار الكتــــب العلميــــة 

 .حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

مـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد قواعد األحكـام فـي مصـالح األنـام: تـأليف أبـو مح -

 م.1991هـ, 1414القاهرة  –السالم , الناشر:مكتبة الكليات األزهرية 

 ,كراتشـي –قواعد الفقه: محمـد عمـيم اإلحسـان المجـددي البركتـي, الصـدف ببلشـرز  -

 ., الطبعة األولى1986 - 1407

بــن يوســف كتــاب التلخــيص فــي أصــول الفقــه: أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد هللا  -

م, تحقيـــق: عبـــد 1996 -هــــ1417 -بيـــروت  -الجـــويني, دار البشـــائر اإلســـالمية 

 .هللا جولم النبالي وبشير أحمد العمري 

مـــــــن أصـــــــول الفقـــــــه علـــــــى مـــــــنهج أهـــــــل الحـــــــديث تأليف:زكريـــــــا بـــــــن غـــــــالم قـــــــادر  -

 م.2002 -ه1424الباكستاني,الناشر:دار الخراز,الطبعة األولى:
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 اإلســـنوي  علـــي بـــن الحســـن بـــن الـــرحيم عبـــد : الوصـــول منهـــاج شـــرح الســـول نهايـــة -

 – العلميـــــة الكتـــــب دار ,(هـــــ772: المتـــــوفى) الــــدين جمـــــال محمــــد, أبـــــو الشــــافعّي,

 .م1999 - هـ1420 األولى الطبعة ,بيروت

 خامسا:المصادر الفقهية

 ـ مصادر الحنفية1

 -البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق: زيــــن الــــدين ابــــن نجــــيم الحنفــــي, دار المعرفــــة  -

 .بيروت, الطبعة الثانية

 -دائع الصـــنائع فــي ترتيـــب الشـــرائع: عــالء الـــدين الكاســاني, دار الكتـــاب العربـــي بــ -

 ., الطبعة الثانية1982 -بيروت 

شرح فتح القدير تأليف:كمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي,دار النشـر:دار  -

 لبنان,الطبعة الثانية. -بيروت –الفكر 

تأليف:محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي , الناشــر:دار المبســوط للسرخســي  -

م, تحقيـق خليـل محمـد الـدين 2000هــ ـ 1421الفكـر ـ بيـروت لبنان,الطبعـة األولـى

 المي .

 ـ مصادر المالكية2
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لتــاج واإلكليــل لمختصــر خليــل: محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم العبــدري أبــو عبــد ا -

 .الثانية, الطبعة 1398 ,بيروت –هللا, دار الفكر 

بيــروت,  -حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر: محمــد عرفــه الدســوقي, دار الفكــر  -

 .تحقيق: محمد عليش

اشـية العـدوي علــى شـرح كفايــة الطالـب الربــاني: علـي الصــعيدي العـدوي المــالكي, ح -

 ., تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي1412 ,بيروت –دار الفكر 

م, 1994 -بيــروت  -يــ  القرافــي, دار الغــرب الــذخيرة: شــهاب الــدين أحمــد بــن إدر  -

 .تحقيق: محمد حجي

لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمـد بـن غنـيم بـن سـالم النفـراوي ا -

 هـ.1415 ,بيروت –المالكي, دار الفكر 

 -بيــروت  -مـنح الجليـل شــرح علـى مختصــر سـيد خليــل: محمـد علــيش, دار الفكـر  -

 م.1989 -هـ 1409

مواهب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل: محمـد بـن عبـد الـرحمن المغربـي أبـو عبـد هللا,  -

 هـ.1398 :, الطبعة الثانية -بيروت  -دار الفكر 

 ـ مصادر الشافعية3
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التنبيه في الفقه الشافعي تأليف:إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الفيـروز أبـادي الشـيرازي  -

 –بيــروت  -لنشــر: عــالم الكتــبأبــو إســحاق, تحقيق:عمــاد الــدين أحمــد حيــدر, دار ا

 ه.1403لبنان, الطبعة األولى:

حاشية إعانة الطالبين علـى حـل ألفـاظ فـتح المعـين لشـرح قـرة العـين بمهمـات الـدين:  -

 .بيروت  - أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي, دار الفكر

, ـ ,بيـروت –المكتب اإلسالمي  دار النشر:روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي, -

 هـ.1405: الطبعة الثانية

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمـام الشـافعي وهـو شـرح مختصـر المزنـي: علـي بـن  -

لبنـان  -بيـروت  -محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي, دار الكتـب العلميـة 

 -م, الطبعـــة األولـــى, تحقيـــق: الشـــيخ علـــي محمـــد معـــوض  1999-هــــ  1419 -

 .وجودالشيخ عادل أحمد عبد الم

حواشــي الشــرواني علــى تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج: عبــد الحميــد الشــرواني, دار  -

 .بيروت –الفكر 

مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج: محمـــد الخطيـــب الشـــربيني, دار  -

 م.1994 -هـ 1415, الطبعة األولى: بيروت –الفكر 
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يوسـف الشـيرازي أبـو إسـحاق, المهذب في فقه اإلمام الشافعي: إبـراهيم بـن علـي بـن  -

 .بيروت –دار الفكر 

 –بيـــــــــروت  –المجمـــــــــوع تـــــــــأليف:يحيى شـــــــــرف النـــــــــووي ,دار النشـــــــــر:دار الفكـــــــــر  -

 م.1997لبنان,

بـــن شـــرف النـــووي ,دار النشـــر:دار  ىمنهـــاج الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين تـــأليف :يحيـــ -

 م.2005هـ _ 1425لبنان, الطبعة األولى: -بيروت-المعرفة

مــنهج الطــالب: زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا األنصــاري فــتح الوهــاب بشــرح  -

 ., الطبعة األولى1418 ,بيروت –أبو يحيى, دار الكتب العلمية 

 ـ مصادر الحنابلة4

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخـالف علـى مـذهب اإلمـام أحمـد بـن حنبـل: علـي  -

وت, تحقيـــق: بيـــر  -بـــن ســـليمان المـــرداوي أبـــو الحســـن, دار إحيـــاء التـــراه العربـــي 

 .محمد حامد الفقي

كتـب ورســائل وفتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: أحمــد عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي  -

أبــو العبــاس, مكتبــة ابــن تيميــة, الطبعــة الثانيــة, تحقيــق: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن 

 .قاسم العاصمي النجدي
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دار الفكـر  كشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع: منصـور بـن يـون  بـن إدريـ  البهـوتي, -

 ., تحقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل1402 -بيروت  -

الفروع وتصحيح الفـروع: محمـد بـن مفلـح المقدسـي أبـو عبـد هللا, دار الكتـب العلميـة  -

 ., الطبعة األولى, تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي1418 ,بيروت –

الحنبلي أبـو إسـحاق, المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن مفلح  -

 .1400 ,بيروت –المكتب اإلسالمي 

لمغنــــي فــــي فقــــه اإلمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل الشــــيباني: عبــــد هللا بــــن أحمــــد بــــن قدامــــة ا -

 هـ.1405 ,الطبعة االولى:بيروت –المقدسي أبو محمد, دار الفكر 

شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشـرح المنتهـى: منصـور بـن يـون   -

 ., الطبعة الثانية1996 -بيروت  -ي  البهوتي, عالم الكتب بن إدر 

-  

 خامسا: مصادر الظاهرية

المحلى: علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو محمـد, دار اآلفـاق الجديـدة  -

 .بيروت, تحقيق: لجنة إحياء التراه العربي -
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 سادسا:المصادر والمراجع العامة

دار النشــر:المكتبة  محمــد الغزالــي أبــو حامــد,: محمــد بــن تــأليف إحيــاء علــوم الــدين -

 مصر. -القاهرة -الوقفية

االحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه: الدكتور إلياس بلكـا, مؤسسـة الرسـالة,  -

 م.2003 -هـ 1424الطبعة األولى, 

األدلــــــة اإلستئناســــــية عنــــــد األصــــــوليين:أبو قدامــــــة أشــــــرف بــــــن محمــــــود بــــــن عقلــــــة  -

 م.2005 -هـ 1425األردن, الطبعة األولى,  -النفائ  الكناني,الناشر: دار 

األحكام الشرعية للنوازل السياسـية: تـأليف: الـدكتور عطيـة دالل, الناشـر:دار اليسـر  -

 م.2001هـ 1432القاهرة, الطبعة األولى  –

دائع الفوائـد: محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد هللا, مكتبـة نـزار مصـطفى ب -

ـــاز  ـــى, تحقيـــق: هشـــام عبـــد 1996 - 1416 -مـــة مكـــة المكر  -الب , الطبعـــة األول

 .أشرف أحمد -عادل عبد الحميد العدوي  -العزيز عطا 

أحكام المظاهرات في الفقه اإلسالمي: مروان خلف الضمور, دار المأمون, الطبعـة  -

 م.2009 -هـ 1430األولى, 
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بـن مفلـح المقدسـي اآلداب الشرعية والمنح المرعية تأليف:اإلمام أبـي عبـد هللا محمـد  -

 –بيــروت  –عمــر القيــام , دار النشر:مؤسســة الرســالة  –,تحقيق:شــعيب األرنــؤوط 

 م.1996 -هـ 1417لبنان,

دائع الفوائـد: محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد هللا, مكتبـة نـزار مصـطفى ب -

ـــاز  ـــى, تحقيـــق: هشـــام عبـــد 1996 - 1416 -مكـــة المكرمـــة  -الب , الطبعـــة األول

 .أشرف أحمد -عادل عبد الحميد العدوي  -طا العزيز ع

الجريمــة والعقوبــة فــي الفقــه اإلســالمي: اإلمــام محمــد أبــو زهــرة, دار الفكــر العربــي,  -

 م.1998

دار الفــالح دار النشـر: أحمــد بـن ســليمان بـن أيــوب,  حكـم المظـاهرات فــي اإلسـالم: -

 مصر. –ميدان الجامعة  –للبحث العلمي وتحقيق التراه, الفيوم 

حــالل والحــرام: الــدكتور يوســف القرضــاوي, دار النشــر:المكتب اإلســالمي, الطبعــة ال -

 م.1994 -هـ 1415الخامسة عشرة, 

الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة: أبـو عبـد  -

هللا شم  الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشـقي, دار الكتـب 

 م.1975-هـ  1395, بيروت –ية العلم
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السياســـــــــة الجنائيـــــــــة فـــــــــي الشـــــــــريعة اإلســـــــــالمية تأليف:أحمـــــــــد بهنســـــــــي, الطبعـــــــــة  -

 م.1988 –ه 1409الثانية:

ضوابط المظاهرات بحث تقدم به الدكتور أن  مصـطفى حسـن أبـو عطـا إلـى مجلـة  -

 م.2005, العدد األول, 21جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية, المجلد

ـــائ  العمـــ -  -ل باالحتيـــاط فـــي الفقـــه اإلســـالمي: منيـــب بـــن محمـــود شـــاكر, دار النف

 م.1998 -هـ 1418الرياض, الطبعة األولى, 

مجمــوع فتــاوى ومقــاالت متنوعة:عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن عبــد الــرحمن بــن بــاز,  -

الريـــاض,  –جمـــع وترتيـــب ورشـــراف الـــدكتور محمـــد بـــن ســـعد الشـــويعر, دار القاســـم 

 م.2002 -هـ 1423بية السعودية, الطبعة األولى المملكة العر 

المظـــاهرات فـــي ميـــزان الشـــريعة: عبـــد الـــرحمن بـــن ســـعد الشـــثري, الطبعـــة األولـــى,  -

 هـ.1432

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحهـا ومحظورهـا واخـتالف النـاس فـي طلبهـا والـرد  -

على الغالطين فيه تأليف:الحاره بـن أسـد المحاسـبي,تحقيق:نور سـعيد, الناشـر:دار 

 م.1992لبنان, الطبعة األولى: -بيروت –الفكر 

عبـد هللا, إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو  -
, الطبعــة الثانيــة, تحقيــق: محمــد حامــد 1975 - 1395 -بيــروت  -دار المعرفــة 

 .الفقي



   

 

253 

 

 

 

 

 2013نيسان  –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  اإلسالميةجملة جامعة األنبار للعلوم 
Issn: 2071-6028 

 االحتياط للدماء يف املظاهرات يف الفقه االسالمي
 

نظريـــة االحتيـــاط الفقهـــي دراســـة تأصـــيلة تطبيقيـــة: محمـــد عمـــر ســـّماعي, أطروحـــة  -
دكتـــوراه فـــي الفقـــه وأصـــوله مقدمـــة إلـــى كليـــة الدراســـات العليـــا فـــي الجامعـــة األردنيـــة 

 م.2006

ســيد األخيــار شــرح منتقــى األخبــار: محمــد بــن علــي بــن  نيــل األوطــار مــن أحاديــث -
 .1973 –بيروت  -محمد الشوكاني, دار الجيل 

هللا البخــاري الجعفــي, دار  التــاريخ الكبيــر: محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم أبــو عبــد -
 .الفكر, تحقيق: السيد هاشم الندوي 

بـن أبـي بكـر بـن إعالم الموقعين عن رب العالمين: أبو عبـد هللا شـم  الـدين محمـد  -
, تحقيــق: طــه عبــد 1973 ,بيــروت –أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي, دار الجيــل 

 .الرؤوف سعد
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