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 األسباب التي يرجع إليها تحريم المظاهرات

ِّ العالمين، والصالة والسالم على عبده ورسوله دمحم األمين،  الحمد هلل رب 

ين  .وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الد ِّ

ين والدنيا، وسدَّدك  ا بعد، أيُّها المسلم الكريم ــ وقاك هللا شرَّ الفتن في الد ِّ أمَّ

 :إلى الحق ــ

بي ِّن لك بجالء تحريم المظاهرات في سائر بالد المسلمين، ه ثالثة ت  أوج  فهذه 

ن ل لِّ حِّ وأنَّه ال ي   ر أن  يمشي فيها بنفسه، أو يكون مِّ مؤمن باهلل واليوم اآلخِّ

ن الدَّ اعين إليها  بكلمة، أو مقال، أو خ  الدَّ  اعمين لها بمال، أو طبة، أو يكون مِّ

 .إعالم مقروء، أو مسموع، أو مرأي

للوج  ا  :ه األوَّ

هت عنه الشريعة اإلسالمية أفرادها أنَّ المظاهرات مخالفة لما أَمَرت بِّه ونَ 

ور واالستئثار نكرات والظلم والجَ كامهم عند حصول الم  في معاملة ح  

 .باألموال والمناصب

 :جاء في هذه الشريعة الطي ِّبة الكاملة حيث

الا ــ  .هواستئثارِّ  هلمِّ وظ   اكمور الحبر على ج  ر بالصَّ األم   أوَّ

 .في غير معصية هللا سبحانه لحاكممع والطاعة لر بالسَّ األم  ثانياا ــ 

ر ال  ة الحاكمر بأن  تكون نصيحاألم   ثالثاا ــ ، والنَّهي عنها في نالعل  في الس ِّ

 .غ يب تِّه

 .هوبيعتِّ  ة الحاكمن طاعد مِّ ع الي  هي عن ن ز  النَّ  رابعاا ــ

 وغيرِّ  بسالح  وعل، أو فِّ  بقول   ى الحاكموج علهي عن الخرالنَّ  خامساا ــ

 .سالح
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ِّ النَّ  سادساا ــ  .الحاكم، وإهانتِّه بقول  أو فِّعل هي عن سب 

، وتقرير ما في هذا البابالواردة الصحابة  آثارو النَّبوية ألحاديثان ومِّ 

ن أمور جهة الحاكم  :تقدَّم مِّ

الا    يرض  يد بن ح  س  ، عن أ  (5481)، مسلم (2973)ما أخرجه البخاري  :أوَّ

ن األنصار خ   أنَّ رجاًل : ــ رضي هللا عنه ــ ال برسول َّللاَّ صلى هللا عليه مِّ

ى )) : لت فالنًا فقال ملسو هيلع هللا ىلصلني كما استعم  ستعمِّ أال ت  : وسلم فقال َن بَع دِّ إِّنَّك م  َستَل قَو 

ضِّ  ،أَثََرةا  نِّي َعلَى ال َحو  وا َحتَّى تَل قَو  بِّر   .((فَاص 

عن عبد هللا بن مسعود ــ  ،"صحيحه"في ( 5482) ما أخرجه مسلم  :ثانياا

وٌر )) : قال رضي هللا عنه ــ أنَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ى أَثََرةٌ َوأ م  إِّنََّها َستَك ون  بَع دِّ

ونََها، قَال وا ر  نَّا ذَ : ت ن كِّ َرَك مِّ ر  َمن  أَد  ِّ َكي َف تَأ م  ت َؤدُّوَن : لَِّك؟ قَالَ يَا َرس وَل َّللاَّ

ي لَك م   َ الَّذِّ أَل وَن َّللاَّ ي َعلَي ك م  َوتَس   .((ال َحقَّ الَّذِّ

ع  أنَّ س   ،"صحيحه"في ( 5481)ما أخرجه مسلم  :ثالثاا في ــ ل مة بن يزيد الج 

ِّ أََرأَي َت إِّن  قَاَمت  َعلَي نَا أ َمَراء  يَ )) : رضي هللا عنه ــ قال أَل ونَا يَا نَبِّيَّ َّللاَّ س 

نَا؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر  نَع ونَا َحقَّنَا فََما تَأ م  نََّما : َحقَّه م  َويَم  يع وا فَإِّ َمع وا َوأَطِّ اس 

ل ت م   م ِّ ل وا َوَعلَي ك م  َما ح  م ِّ م  َما ح   .((َعلَي هِّ

مان ــ ذيفة بن الي  عن ح   ،"صحيحه"في ( 5489)ما أخرجه مسلم  :رابعاا

ِّ إِّنَّا ك نَّا بَِّشر ٍّ فََجاَء َّللاَّ  بَِّخي رٍّ : ق ل ت  )) : ضي هللا عنه ــ أنَّه قالر  ،يَا َرس وَل َّللاَّ

ن  فِّيهِّ  ؟ قَالَ  ،فَنَح  ن  َوَراءِّ َهذَا ال َخي رِّ َشرٌّ ، ق ل ت  َهل  َوَراَء ذَلَِّك : فََهل  مِّ نَعَم 

، ق ل ت  : الشَّر ِّ َخي ٌر؟ قَالَ  ؟ قَالَ  :نَعَم  ، ق ل ت  : فََهل  َوَراَء ذَلَِّك ال َخي رِّ َشرٌّ : نَعَم 

تَد وَن بِّه َدايَ : َكي َف؟ قَالَ  ةٌ الَ يَه  ى أَئِّمَّ تَنُّوَن بِّس نَّتِّي ،يَك ون  بَع دِّ  ،َوالَ يَس 

، قَالَ  ث َمانِّ إِّن سٍّ ينِّ فِّي ج  م  ق ل وب  الشَّيَاطِّ َجاٌل ق ل وب ه  م  رِّ ؟ ق ل  : َوَسيَق وم  فِّيهِّ ت 

َرك ت  ذَلَِّك؟ قَالَ  ِّ إِّن  أَد  نَع  يَا َرس وَل َّللاَّ يرِّ : َكي َف أَص  يع  لِّألَمِّ َمع  َوت طِّ َوإِّن   ،تَس 

ع   َمع  َوأَطِّ ذَ َمال َك فَاس  َك، َوأ خِّ ر  َب َظه   .((ض رِّ

وف بن مالك ــ عن ع   ،"صحيحه"في ( 5411)ما أخرجه مسلم  :خامساا

يَن )) : عت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولسم: رضي هللا عنه ــ أنَّه قال تِّك م  الَّذِّ يَار  أَئِّمَّ خِّ
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يَن  تِّك م  الَّذِّ َرار  أَئِّمَّ ، َوشِّ م  َوي َصلُّوَن َعلَي ك م  ، َوت َصلُّوَن َعلَي هِّ بُّونَك م  م  َوي حِّ بُّونَه  ت حِّ

، َوتَل عَن ونَه م  َويَل عَن ونَك   ض ونَك م  م  َوي ب غِّ ض ونَه  ، قَال وات ب غِّ ِّ : ق ل نَا: م  يَا َرس وَل َّللاَّ

ن َد ذَلَِّك؟ قَالَ  وا : أَفاَلَ ن نَابِّذ ه م  بِّالسَّي فِّ عِّ وا فِّيك م  الصَّالَةَ، الَ َما أَقَام  الَ َما أَقَام 

 ِّ يَةِّ َّللاَّ ن  َمع صِّ َره  فِّيك م  الصَّالَةَ، أاَلَ َمن  َولَِّي َعلَي هِّ َوالٍّ فََرآه  يَأ تِّي َشي ئاا مِّ فَل يَك 

ن  َطاَعةٍّ  َعنَّ يَداا مِّ ِّ َوالَ يَن زِّ يَةِّ َّللاَّ ن  َمع صِّ  .((َما يَأ تِّي مِّ

عن ابن عباس ــ رضي  ،"صحيحه"في ( 5487)مسلم  ما أخرجه :سادساا

بِّر  َعلَ )) : هللا عنه ــ أنَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال هِّ َشي ئاا فَل يَص  يرِّ ن  أَمِّ َه مِّ ، َمن  َكرِّ ي هِّ

يتَةا  ا فََماَت َعلَي هِّ إِّالَّ َماَت مِّ ب را َن السُّل َطانِّ شِّ َن النَّاسِّ َخَرَج مِّ فَإِّنَّه  لَي َس أََحٌد مِّ

لِّيَّةا   .((َجاهِّ

عب ش  "البيهقي في ، و(5151) ،ما أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة :سابعاا

هانا ن : عن أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال ،(9132) "اإليمان

ن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالك   ال تس بُّوا أمراَءكم وال تغشُّوهم )) : براؤنا مِّ

 .((وال ت بغضوهم، واتَّقوا هللاَ واصبروا فإنَّ األمَر قريٌب 

 .«دإسناده جي»: أللباني ــ رحمه هللا ــ عقبهوقال اإلمام ا

ل في الَّ والخ   ،(22955) "فهصنَّ م  "ابن أبي شيبة في ما أخرجه  :ثامناا

عن س ويد بن  ،، وغيرهم(21) "األموال"نجويه في ، وابن ز  (18) "السُّنة"

: ي عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــقال لِّ : أنَّه قالــ رحمه هللا ــ  غ ف ل ة 

يًّا، إِّن   :يَا أَبَا أ َميَّةَ ))  ا َحبَشِّ َماَم َوإِّن  َكاَن َعب دا عِّ اإلِّ ى، فَأَطِّ لَعَلََّك أَن  ت َخلََّف بَع دِّ

، َوإِّن  َظلََمَك  بِّر  ، َوإِّن  َحَرَمَك فَاص  بِّر  رٍّ فَاص  ، َوإِّن  أََمَرَك بِّأَم  بِّر  َضَربََك فَاص 

عٌ  ينََك فَق ل  َسم  رٍّ يَن ق ص  دِّ ، َوإِّن  أََمَرَك بِّأَم  بِّر  ينِّي  فَاص  ى د وَن دِّ  .((َوَطاَعةٌ َدمِّ

 .وإسناده صحيح

-5171) "السُّنة"ابن أبي عاصم في ، و(51222)أحمد ما أخرجه  :تاسعاا

ياض بن غ ن م ــ رضي هللا عنه ــ أنَّ ما، وغيره، واللفظ له(5174 ، عن عِّ

ن   )): النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال هِّ َعاَلنِّيَةا، َولَكِّ ي س ل َطانٍّ فاََل ي ب دِّ َمن  أََراَد أَن  يَن َصَح لِّذِّ

ي َعلَي هِّ  ن ه  فَذَاَك، َوإِّالَّ َكاَن قَد  أَدَّى الَّذِّ ، فَإِّن  قَبَِّل مِّ ل وا بِّهِّ هِّ فَيَخ  ذ  بِّيَدِّ  .((يَأ خ 
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حه ر الحاكم، واأللباني، وابن باز، وم  : وصحَّ قوليه، قبل الوادعي في آخِّ

 .وصالح آل الشيخ، وغيرهم

ن حديث » :وقال الحافظ ابن عساكر ــ رحمه هللا ــ وهو محفوظ مِّ

بير  اهـ.«ج 

ث أبو بكر الهيثمي ــ رحمه هللا ــ حد ِّ ورجاله ثقات، وإسناده »: وقال الم 

تصل  اهـ.«م 

ة  اهـ.«إسناده حسن»: وقال مرَّ

 اهـ.«حديث ثابت»: هللا ــ وقال العالمة زيد بن دمحم هادي المدخلي ــ رحمه

 اهـ.«ثب ت»: وقال العالمة عبد المحسن العبَّاد ــ سلَّمه هللا ــ

ا " مسنده"، والطيالسي في (3338) "س ننه"الترمذي في ما أخرجه  :عاشرا

عن زياد بن ، وغيرهم، (5151" )السُّنة"وابن أبي عاصم في ، (73)

كنت مع أبي ب ك رة تحت  منبر ابن عامر وهو يخطب  :ك س يب الع د وي أنَّه قال

ق اٌق، فقال أبو بالل انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الف سَّاق، : وعليه ثياب رِّ

ك ت  سمعت رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ عليه وسلم يقول: فقال أبو ب ك رة َمن  )) : اس 

ضِّ أََهانَه  َّللاَّ   ِّ فِّي األَر   .((أََهاَن س ل َطاَن َّللاَّ

 .ــ رحمه هللا ــ اإلمام األلباني :هحسَّنو

، واللفظ له، (981" )س ننه"ما أخرجه سعيد بن منصور في  :حادي عشر

بير  ــ (29219" )مصنَّفه"وابن أبي ش يبة في  ، وغيرهما، عن سعيد بن ج 

ب نِّ َعبَّاسٍّ ــ رضي هللا عنه ــ)) : رحمه هللا ــ أنَّه قال ي  :ق ل ت  الِّ ر  إَِّمامِّ آم 

؟ قَالَ  وفِّ ت لََك فاََل، : بِّال َمع ر  يَت أَن  يَق  ، فَفِّيَما إِّن  َخشِّ الا فَإِّن  ك ن َت َواَل ب دَّ فَاعِّ

 .(( بَي نََك َوبَي نَه ، َواَل تَغ تَب  إَِّماَمك

 .صحيح وإسناده
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ان ــ (57815)ما أخرجه أحمد  :ثاني عشر ه  م  ، وغيره، عن سعيد بن ج 

فَى ــ رضي هللا عنه ــ  )) : ــ أنَّه قالرحمه هللا  ِّ ب َن أَبِّي أَو  لَقِّيت  َعب َد َّللاَّ

 ، ت  َعلَي هِّ ، فََسلَّم  وب  ال بََصرِّ ج  لِّم  النَّاَس، : ق ل ت  وَ َوه َو َمح  إِّنَّ السُّل َطاَن يَظ 

، قَالَ  م  ي: َويَف عَل  بِّهِّ َزةا َشدِّ هِّ َغم  ي فَغََمَزَها بِّيَدِّ َوي َحَك يَا : َدةا ث مَّ قَالَ فَتَنَاَوَل يَدِّ

 ، َظمِّ َع  ، َعلَي َك بِّالسََّوادِّ األ  َظمِّ َع  َهاَن َعلَي َك بِّالسََّوادِّ األ  م  إِّن  َكاَن السُّل َطان  اب َن ج 

ن   ه  بَِّما تَع لَم ، فَإِّن  قَبَِّل مِّ بِّر  ن َك فَأ تِّهِّ فِّي بَي تِّهِّ فَأَخ  َمع  مِّ ه ، فَإِّنَّكَ يَس   َك َوإِّالَّ فََدع 

ن ه   لََم مِّ َت بِّأَع   .((لَس 

قبل الوادعي :وحسَّنه  .األلباني، وم 

ود التويجري ــ رحمه هللا ــ م   اهـ.«إسناده جيد» :وقال العالمة ح 

ث أبو بكر الهيثمي ــ رحمه هللا ــ حد ِّ رواه أحمد والطبراني، »: وقال الم 

 اهـ.«ورجال أحمد ثقات

ين المقدسي ــ رحمه هللا ــ في كتابه األحاديث : "وذ كره الحافظ ضياء الد ِّ

ا لم ي خرجه البخاري  ختارة ممَّ ن األحاديث الم  ج مِّ ستخر  ختارة أو الم  الم 

 (.545-541" )ومسلم في صحيحيهما

 :ه الثانيالوج  

ن التََّشبُّه بأعداء هللا ور   علَ أنَّ فِّ  ن أهل الك  سلِّ المظاهرات مِّ ن ه مِّ فر مِّ

 .شباهِّهموأ ،والشيوعين ،والنصارى ،اليهود

ن حيث  ن بلدانهم ون ظمهم ودساتيرهم، وليست مِّ جاءتنا هذه المظاهرات مِّ

ن عاداتهم وأساليبهم  عمل المسلمين، وال ع رفت في تاريخ اإلسالم، فهي مِّ

ي همعمِّ التي تتناسب مع ز   هو  وأنَّ الشَّعبعب، كم للشَّ أنَّ الح  " :الديمقراطِّ

لها على ، وليس هللا سبحانه وشريعته التي أنز  "لطة والتشريعدر السُّ مص  

 .عباده



6 

 

مت الشريعة اإلسالمية علينا أن  ن  تشبَّه بِّهم في أفعالهم وعاداتهم وقد حرَّ

ن ت   وأحوالهم وأعيادهم ولباسهم، بل جاء وعيدٌ   .شبَّه بِّهمشديد لِّم 

ن ه م  )) :النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال أنَّ  فثبت   مٍّ فَه َو مِّ  .((َمن  تََشبَّهَ بِّقَو 

، (8125)وأبو داود في  ،(1119و  1551-1558)أحمد   :أخرجه

ن حديث ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ ،وغيرهما  .مِّ

فلح، والذهبي، أبو عبد هللا ابن تيمية، و :هذا الحديث ونصَّ على ثبوت ابن م 

ين العراقي، وابن ح  وز   ناوي،  وأحمد شاكر، ر ج  ين الد ِّ العسقالني، والم 

 .واأللباني، وابن باز، وغيرهم

، (473/ 1) "تفسيره"وقال اإلمام ابن كثير الشافعي ــ رحمه هللا ــ في 

 :عن فقه هذا الحديث

يد على التَّشبُّه بالكفَّار في  :ففيه َداللةٌ على» النَّهى الشَّديد والتَّهديد والوعِّ

ن وأفعالهم،  ،أقوالهم ولباسهم، وأعيادهم، وعباداتهم، وغير ذلك مِّ

 اهـ.«أمورهم

ن الشُّبَه ل بِّعين الوع ي، وعقلٍّ بصير، ونفسٍّ سالِّمة مِّ  ،وَمن نظر وتأمَّ

دواالنتماءات الفِّكرية ،واألحزاب ،والتلبيس  :، فَسيَجِّ

ن السَّاسة والسياسيين  كثير   ومواقع ة وكتاباتن ألسِّ أنَّ  ول في د  ومنظماتِّهم مِّ

الثورات المظاهرات و هلهذ اهصرت  ون   اهوتأييد   اهعم  ر د  أهل الكفر ت ظهِّ 

إن  لم تكن هي سبب ها، وهي في بالد المسلمين،  واالحتجاجات واالعتصامات

ضهم عليها، وعقد  لهم الدَّورات لِّتدريبهم عليهم، وعلى ط رق  ن حرَّ م 

، وي دفعوا ش عوبهم إليها، زياداتِّها في بلدانهم، ودفع  لهم األموال لِّي قوموا بها

وكل هذا تحت شعارات ، ووعد ه م بالوقوفِّ معهم في أثنائها، وبعد انتهائها

ستقبلية فة  م  اقة، وأمانِّيَّ خدَّاعة، وأوهام  م زخر   .برَّ



7 

 

نب ًِّها ل   ،بواوكذ   ــ عزَّ وجلَّ ــوصدق هللا  وهو خالقنا  ،ناإذ يقول سبحانه م 

ف  بقلوبِّهموخالقهم تَابِّ َواَل }  :، وأعر  لِّ ال كِّ ن  أَه  وا مِّ يَن َكفَر  َما يََودُّ الَّذِّ

ن  َرب ِّك م   ن  َخي رٍّ مِّ َل َعلَي ك م  مِّ يَن أَن  ي نَزَّ كِّ رِّ ش   .{ال م 

اَسيَجِّ و  :د أيضا

عهاأنَّ أكثر  ن ي فرح بها، وي شج ِّ ه ، وي دعو إليهام  ن أهل بلدِّ ن وم حيطه ،مِّ ، وم 

كم،  حوله، ل إلى س دَّة الح  ن ي ريد أن  ي نافِّس على السُّلطة، وأن  ي صِّ ه م م 

ن األحزاب والجماعات والتنظيمات  تِّها، مِّ عام  وتكون له قيادة البلد وز 

ينيَّة، أو بأسماء ليست كذلك،  ق، سواء ت سمَّت بأسماء ظاهرها أنَّها دِّ والفِّر 

ن علمانية، ولِّبرالية، وشيوعيَّة، وقوميَّة،  .وغيرها مِّ

 :ه الثالثالوج  

ى هللا عنه هَ دوان الذي نَ ين على الوقوع في اإلثم والع  أنَّ المظاهرات ت عِّ 

مَ   .ه المؤمنينه على عبادِّ وحرَّ

مات إذ يحصل بسببها م    وعديدة، كبيرةجرائم و ،كثيرةغليظة وحرَّ

نَكرات و  :قبيحة نيعةشَ م 

ن  ن الم  لِّ  إراقة  مِّ ةن والم  رجال األم   ماءِّ تظاهرين، ودِّ دماء عدد مِّ  ، وإصابةارَّ

ن الشَّعب  هب  سور، ون روق وك  روح وح  هم بج  هم وأجسادِّ في أبدانِّ  الكثير مِّ

وإفساد  المسلمين، وإحراق   مالِّ  الناس ومتاجرهم وبيتِّ  ألسواقِّ  وسرقة  

 بيتِّ للناس والدَّولة وراكب التابعة نشئات والم  باني والم  للمراكز والم   وتدمير  

هم زق ألهاليهم وعالجِّ طلب الر ِّ للناس عن الخروج لِّ  المسلمين، وإعاقة   مالِّ 

ن واإلرهابيين فسدين جرمين والم  الم   انِّ ت  أسفارهم، وفل   ومصالحهم وإتمامِّ  مِّ

ن السُّ وه   ،العقوبات الصادرة عليهم روج  جون، وروبهم مِّ ن فيها لنساء ل خ  مِّ

ن ل وإخافة  تبرجات، جال سافرات م  ن بالر ِّ هن واختالطهِّ بيوتِّ  بار كثير مِّ كِّ

ن  ة والغ  والنساء والص ِّ الس ِّ للصلوات  رباء والمسافرين، وتضييع  غار والمارَّ

ن عف األم  ها في البالد بسبب ض  ل   ونشر   ،راتخد ِّ للم   عن أوقاتها، وإدخال  

ا هو أهم دود وداخل البالد، ه في الح  ورجالِّ  ها عمَّ ندِّ وإشغال  للدَّولة وج 
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ن أصحاب المذاهب واألفكار الهدَّ  كثيرِّ لل وج  وول   وأخطر على البلد، ن مِّ امة مِّ

يعيَّة  ووقومية برالية واشتراكية وشيوعية ولِّ  علمانية   طالبة بما للم   ،رافضيةشِّ

ماتوأصول   اإلسالم   ناقض  هم، وي  مذاهب   يوافق   ن المحرَّ  .ه، وغير ذلك مِّ

ر شدَّة، لت فكيف إذا زاد األم  ص  ورجالِّ الجماعات  ندِّ ج  البمواجهاٌت  وح 

ف،، واألحزاب واألسلحة والطائرات ٌل مع كل ط ر  ل ت د و   .وتدخَّ

ينها  د   :الفظيعة الخطيرةاسأل عن آثار ذلك حِّ واألرياف رى والق   ن  الم 

كبار ى وتامى والمرض  واألرامل والي   ،والطُّرق والمستشفيات ،يوالبوادِّ 

ن  .بلددود الح  لمدارس ووالمساكن وا ،النساءوالعجائز واألطفال و الس ِّ

ِّ رجااًل ونساء ه عبادِّ جميع ر ى هللا ــ جلَّ وعال ــ وزج  ه  وقد ن  عن فِّعل أي 

ن ين على ح  بب ي عِّ س   مصول شيء مِّ َوال تَعَاَون وا  َعلَى } : ، فقال سبحانهم حرَّ

َوانِّ  ث مِّ َوال ع د   .{اإلِّ

م عنها وتتسبَّب في حصول  مات  فكيف بهذه المظاهرات التي ي نج  كثيرة   محرَّ

نكرات  وكبيرة يمة ة  ع  شِّ متنوعة؟ وخطايا ب  شنيعة  و ؟ وم  ختلِّفة  ؟ وآثام  وجسِّ م 

ينيَّة  و تزايدة، وأضرار  م  و  ؟شديدة الخ طورةنية ونفسية مالية وبد  دِّ

 ،وأكبر ،دفي شريعة اإلسالم آك  سيكون  ،وتحريمها ،هي عنهاك أنَّ النَّ ال ش  

 .ظوأغل   ،وأشد  

 .ها يأذن بالمظاهراتستور البالد ونظام  إنَّ الحاكم أو د   :فإن  قيل

م  و هعنه أنَّ  صحَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد  إنَّ  :صاحب هذا القولقال لِّ في   ر زج  ن ه ى وحرَّ

 ِّ ا أو سواء كان هذا اإلنسان حاكمً ــ  إنسان في معصية هللا عن طاعة أي 

عيم عشيرة ادً أو داعية أو والِّ  اعالمً   قالــ فأو غيرهم  أو شيخ قبيلة أو ز 

وفِّ )) : ملسو هيلع هللا ىلص ِّ، إِّنََّما الطَّاَعة  فِّي ال َمع ر  يَةِّ َّللاَّ  .((الَ َطاَعةَ فِّي َمع صِّ

ن حديث علي بن أبي طالب (5481)، ومسلم (9319)أخرجه البخاري  ، مِّ

 .ــ رضي هللا عنه ــ
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لِّمِّ فِّيَما أََحبَّ )) : أنَّه قالعنه ملسو هيلع هللا ىلص  صحَّ و س  ءِّ الم  ع  َوالطَّاَعة  َعلَى الَمر  السَّم 

َع َوالَ َطاَعةَ  يَةٍّ فاَلَ َسم  َر بَِّمع صِّ ، فَإِّذَا أ مِّ يَةٍّ َمر  بَِّمع صِّ َه، َما لَم  ي ؤ   .((َوَكرِّ

ن حديث ابن عمر  ــ رضي (5527)، ومسلم (9588)أخرجه البخاري  ، مِّ

 .هللا عنهما ــ

ا َسأل أحدهمو اسخ دمحم بن صلح الناصح والعالم الرَّ اإلمام الكبير والم   لَمَّ

 :صالح العثيمين ــ رحمه هللا ــ  فقال في سؤاله

عملوا ثم س مح لبعض الناس أن  ي   ،ل هللاحكم بغير ما أنز  ي   إذا كان حاكمٌ  ]

ى عِّ  ،مظاهرة ي هؤالء وي مضِّ  ،هضعها الحاكم نفس  صامية مع ضوابط ي  ت سمَّ

ر عليهم هذا الفعلالناس على هذا الفِّ  نا نحن ما عارضِّ : قالوا ،عل، وإذا أ نكِّ

 .الحاكم فعل برأيون  ،الحاكم

 .[مع وجود مخالفة النَّص؟  ،هل يجوز هذا شرًعا

 :على هذا السؤال جيباام  ــ رحمه هللا ــ قال 

إن  كان هذا موجودًا عند السَّلف فهو خير، وإن  لم  عليك بات ِّباع السَّلف،»

ي إلى ر، ألنَّها تؤد ِّ المظاهرات ش   أنَّ  كَّ ر، وال ش  يكن موجودًا فهو ش  

رين، وربَّما ي  الفوض   ن اآلخ  ن المتظاهرين، ومِّ ا ى مِّ حصل فيها اعتداء، إمَّ

ا ع ا على األبدانعلى األعراض، وإمَّ م ِّ ألنَّ الناس ، لى األموال، وإمَّ ض  في خِّ

 .فعلوال ما ي   ،دري ما يقولكران ال ي  قد يكون اإلنسان كالسَّ  ،هذه الفوضوية

ن   ،ر  فالمظاهرات كلها ش   كام بعض الح   فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذ ن   سواء أذِّ

لكان يكرهها أشد  ،هت إلى ما في قلبِّ إال دعاية، وإال لو رجع   هي   بِّها ما

ر ِّ دِّ : كما يقولكراهة، لكن يتظاهر بأنَّه  ية يمقراطي، وأنَّه قد فتح باب الح 

ن طريقة السَّلف  اهـ.«للناس، وهذا ليس مِّ

ن أهل السُّنة والحديث،  وقد ذهب إلى تحريم المظاهرات أكابر أهل العلم مِّ

فوا بالعمل بالنصوص ع فيه، وع رِّ لُّ سوخ في العلم، والتض  فوا بالرُّ الذين ع رِّ 



11 

 

ة عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وباقي س  تابعة ما كان الشرعية، وم   لف األمَّ

هد والور  الصالح، وع رِّ  ة، فوا بالشفقة على األ  ع، وع رِّ فوا بالصالح والزُّ مَّ

 .هاها عن كل ما ي ضر  ح لها، وإبعادِّ والنُّص  

 :العلماء وعلى رأس هؤالء

 .ــ رحمه هللا  ــ عبد العزيز بن عبد هللا بن بازالشيخ العالمة  :أوالا 

 .ين األلباني ــ رحمه هللا  ــالشيخ العالمة دمحم ناصر الد ِّ  :ثانياا

 .الشيخ العالمة دمحم بن صالح العثيمين ــ رحمه هللا ــ: ثالثاا

 .الشيخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي ــ رحمه هللا ــ :رابعاا

 .مه هللا ــجمي ــ رحالشيخ العالمة أحمد بن يحيى النَّ  :خامساا

 .الشيخ العالمة صالح بن فوزان الفوزان ــ سلَّمه هللا ــ :سادساا

 .الشيخ العالمة ربيع بن هادي المدخلي ــ سلَّمه هللا ــ :سابعاا

 .ــ رحمه هللاالشيخ العالمة زيد بن دمحم بن هادي المدخلي ــ  :ثامناا

 .ــرحمه هللا الشيخ العالمة صالح بن دمحم اللحيدان ــ  :تاسعاا

ا  .اد ــ سلَّمه هللا ــالشيخ العالمة عبد المحسن بن حمد العبَّ  :عاشرا

 .الشيخ العالمة ع بيد بن عبد هللا الجابري ــ سلَّمه هللا ــ :حادي عشر

 .الشيخ العالمة عبد هللا الغ ديَّان ــ رحمه هللا ــ :ثاني عشر

 .ــ رحمه هللا ــ الشيخ العالمة صالح األطرم :ثالث عشر

مفتي عام المملكة العربية السعودية العالمة الشيخ عبد العزيز  :عشر رابع

 .بن عبد هللا آل الشيخ ــ سلَّمه هللا ــ
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 :هذا وأسأل هللا ــ جلَّ وعال ــ

نها وما بطن، وأن  ي   ن الفتن ما ظهر مِّ رفع أن  ي عيذ جميع المسلمين وبالدهم مِّ

د، وأن   والجوع، والجالء   والخوف   واالقتتال، عنهم القتل   ن بلدانهم والتَّش رَّ مِّ

رزقهم العمل بالشريعة، وإقامة العدل، وأن  ي صلح والة أمور المسلمين، وي  

رك والبدع والمعاصي، وأن  ي حسِّ ي   ن لهم البطانة وفقهم للقضاء على الش ِّ

 .جيبم   صب في الخير، إنَّه سميعٌ ويجعلها بطانة خير، وتِّ 

 :تنبيه

ها المتظاهرون أيُّ »: بعنوانلِّي أصل هذه الكتابة كانت محاضرة صوتية 

 .«ىكف  

 :وكتبه

 .نيدالج  بن عبد الرحمن عبد القادر بن دمحم 

 


