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ملخص: 
ب�ساأنها متهيد�ً ملعرفة  �لو�ردة  �لفقهية  �الآر�ء  �لبحث در��سة �ملظاهرة وبيان  يتناول 
مدى �عتبارها �سكاًل من �أ�سكال �حل�سبة وفقًا للنظام �الإ�سالمي بعد تو�سيح مفهوم �الأخرية 
تدعو  �لتي  �مل�سّوغات  على  �لباحث  ووقف  بينهما،  �لقائم  �الرتباط  وتو�سيح  ونوعيها 
العتبار �ملظاهرة �سكاًل من �أ�سكال �حل�سبة و�ل�رشوط �لتي يجب تو�فرها يف �ملظاهرة لكي 
يكن �عتبارها من �أ�سكال �حل�سبة، وتو�سل �إىل �أنه يكن �عتبارها كذلك �إذ� و�فقت مقا�سد 

�ل�رشيعة �الإ�سالمية ومل تاأتي باأهد�ف خمالفة لها. 
الكلمات املفتاحية: �ملظاهرة، �حل�سبة يف �لنظام �الإ�سالمي، �الأمر باملعروف و�لنهي 

عن �ملنكر. 
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Demonstration as a Form of Alhesbah in the Islamic System

Abstract: 

This study investigates demonstration and its relations with jurisprudence 
in an attempt to understand the extent to which it can be considered a form of 
Alhesbah in the Islamic legislative system. The relationship between Alhesbah 
and demonstration was highlighted and discussed. The researcher mentioned 
the justifications and conditions that should be available to consider a 
demonstration as a form of Alhesbah. The results of this paper showed that 
a demonstration can be considered a form of Alhesbah if it is in line with the 
Islamic legislative purposes. 
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مقدمة: 
�حلكم  �أنظمة  تغيري  يف  �سببًا  كانت  �لتي  �ملظاهر�ت  �نت�سار  �حلايل  زمننا  ي�سهد 
حتت  �لتغرّي�ت  تلك  فجاءت  �لعربية،  �لدول  بع�ص  يف  ح�سل  ما  مثل  ثور�ت  �إىل  بتحولها 
تتغري  �أن  �إىل  �ال�ستمر�ر  على  و�أ�رّشو�  تظاهرهم  ف�ّص  رف�سو�  �لذين  �ملتظاهرين  �سغط 
�الأنظمة �حلاكمة، وكانت دو�فع تلك �ملظاهر�ت �نت�سار �لف�ساد و�لركود �القت�سادي و�سوء 
، و�أمام ذلك   )1( �الأو�ساع عمومًا  �ل�سيا�سي و�سوء  �لت�سييق  �إىل  �إ�سافة  �الأحو�ل �ملعي�سية، 
ب�سكل  �أنكرها  من  فمنهم  �الأعمال،  تلك  �رشعية  حول  و�ملفكرين  �لفقهاء  بني  �خلالف  ن�ساأ 
�لذي ال يجوز  �الأمر  ، وهي خروج على ويل   )2( �سيء  �لدين يف  لي�ست من  �أنها  وقال  عام 
ِر  أَمخْ ِل الخْ َ َواأَِطيُعوا الرَّ�ُصوَل َواأُوخْ ِذيَن اآَمُنوا اأَِطيُعوا اللَّ َها الَّ �خلروج عليه لقوله تعاىل {َيااأَيُّ
ِم  َيوخْ َوالخْ  ِ ُتوؤخِْمُنوَن ِباللَّ اإِنخْ ُكنُتمخْ  َوالرَّ�ُصوِل   ِ اإِىَل اللَّ وُه  َفرُدُّ ٍء  ُتمخْ يِف �َصيخْ َتَناَزعخْ َفاإِنخْ  ُكمخْ  ِمنخْ
ِوياًل} )3( ، ومن �لفقهاء من تبّنى فكرة �لتظاهر الأنها طريقة  �َصُن َتاأخْ ٌ َواأَحخْ آِخِر َذِلَك َخريخْ الخْ
ٌة َيدخُْعوَن  نُكمخْ اأُمَّ َتُكن مِّ للتعبري و�ملطالبة باحلقوق )4( ، وتغيري �ملنكر�ت لقوله تعاىل {َولخْ
ِلُحوَن} )5( ، وهذ�  ُفخْ َلـِئَك ُهُم املخْ ُنَكِر َواأُوخْ َن َعِن املخْ َهوخْ رُوِف َوَينخْ َعخْ ِ َوَياأخُْمرُوَن ِباملخْ ريخْ َ اإِىَل اخلخْ
�أنها �أمر مبعروف ونهي  �إذ� ما مت تكييف �ملظاهرة على  �أنه  �ال�ستنتاج ينقلنا �إىل فر�سية 
عن منكر فال �سك �أنها تعترب من قبيل �حل�سبة �لتي جاءت يف �لفقه �الإ�سالمي، وهو قول لو 
�سح فمن �ساأنه �أن يرجح �خلالف مل�سلحة �لقائلني ب�سحة �ملظاهرة ال �سيما �أن ثمة ق�سايا 
كبرية َتُهمُّ �الأمة �الإ�سالمية باأ�رشها وتتخطى حدود �لدولة �لو�حدة وجب �لتظاهر من �أجلها، 

لذلك برزت الإ�صكالية التي متثلت الآتي: 

إشكالية البحث: 
تربز �الإ�سكالية من خالل ما تتعر�ص له �ملظاهرة من �إجر�ء�ت ت�سييق ومنع من قبل 
بع�ص حكومات �لدول �الإ�سالمية باإجازة بع�ص �لفقهاء �لذين يرون �أنها خروج على �ل�سلطة 

�حلاكمة و�أنها فتنة تذهب بالدولة �إىل �لفو�سى و�لف�ساد. 

أهمية البحث: 
تربز �أهمية �لبحث فيما ياأتي: 

م�ساكل . 1 من  �لكثري  حلل  �حل�سبة  لنظام  بو�سعه  �الإ�سالم  عظمة  بيان  يف  �الإ�سهام 
�الأمة �الإ�سالمية و�عتبار �ملظاهرة �سكاًل من �أ�سكالها �لتي ُتوّجه �إىل فعل �خلري ونبذ �ل�رش. 
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�الأ�س�ص . 2 تو�سيح  �رشورة  �قت�سى  �الإ�سالمي  عاملنا  يف  �ملظاهر�ت  �نت�سار  كرثة 
يعني  ما  �حل�سبة،  �لنظام  �إىل  �لو�سيلة  هذه  �سم  الإمكان  بها  �لتقيد  يجب  �لتي  �ل�رشعية 

�مل�ساهمة يف �رشعنتها لكي يكن �عتبارها �أمر�ً مبعروف ونهيًا عن منكر. 
�مل�ساهمة يف لفت �نتباه �لر�ف�سني للمظاهرة و�ملحّرمني لها على �أنها �رشورة من . 3

�رشور�ت �لع�رش �لر�هن وحاجة من حاجات �أمة �الإ�سالم، وبخا�سة يف ظل ما تتعر�ص له 
�الأمة من �سغوطات د�خلية ب�سبب ت�سييق �حلكومات، وما يلقاه �مل�سلمني يف �ستى بقاع 

�الأر�ص من �نتهاك حلقوقهم وقمعهم و�سلب �أوطانهم. 
�لنظام . 4 يف  و�حل�سبة  �ملظاهرة  بني  �مل�سرتك  �لر�بط  تو�سح  �لتي  �لدر��سات  قلة 

�الإ�سالمي. 

أهداف البحث: 

يهدف البحث اإىل الآتي: 
�لتعريف باملظاهرة و�لبحث يف مدى م�رشوعيتها. . 1
�در�ك ماهية �حل�سبة ح�سبما جاءت يف �لنظام �الإ�سالمي و�أ�سا�سها �لذي ت�ستند �إليه . 2

و�أنو�عها. 
معرفة �الرتباط �لقائم بني �ملظاهرة و�حل�سبة وبيان �ل�رشوط �لتي يجب تو�فرها . 3

يف �ملظاهرة لكي يكن �عتبارها �سكاًل من �أ�سكال �حل�سبة يف �لنظام �الإ�سالمي. 
وو�سواًل �إىل هذه �الأهد�ف كان ال بد من �الإجابة على �لت�ساوؤالت �الآتية: 

أسئلة البحث: 
ما �ملظاهرة لغة و��سطالحًا؟ وما مدى م�رشوعيتها يف �الإ�سالم؟  ●
ما �حل�سبة يف �لنظام �الإ�سالمي؟ وما �الأ�سا�ص �لذي ت�ستند �إليه �رشعًا؟  ●
من  ● �سكاًل  تكون  لكي  فيها  تتو�فر  �أن  يجب  �لتي  �ل�رشوط  وما  �حل�سبة؟  �أنو�ع  ما 

�أ�سكال �حل�سبة؟ . 

الدراسات السابقة: 
�لنظام  يف  و�حل�سبة  �ملظاهرة  مو�سوعي  �ل�سابقة  �لدر��سات  من  �لعديد  تناولت 
�الإ�سالمي كاًل على حدة، وقد كرث �لن�ساط �لبحثي يف تاأ�سيل �ملظاهرة ال �سيما بعد �ندالع 
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�لثور�ت �لعربية �سنة 2011 م، غري �أن جلَّ �لدر��سات �فتقرت ملا قّدمه �لبحث �لذي �نفرد 
بتاأ�سيل �ملظاهرة وربطها باحل�سبة وفقًا للنظام �الإ�سالمي و�لتي �ت�سح �أنها تكون �سكاًل 
من �أ�سكالها �إذ� ما تقيدت باملقا�سد �ل�رشعية، وبهذا فاإنه ل يكتِف بدرا�صتها تقليدياً كما 

جاء يف العديد الدرا�صات ال�صابقة والتي نذكر منها على �صبيل املثال: 
جامعة . 1 جملة  �الإ�سالمية،  �لدولة  يف  �حل�سبة  نظام  �جلنابي،  عبد  �إبر�هيم  حممد 

تكريت للعلوم، 2013. 
حممد �سعيد �لرمالوي، �لو�سائل �مل�رشوعة و�ملمنوعة للمطالبة باحلقوق و�حلريات، . 2

�الإ�سكندرية، م�رش، د�ر �جلامعة �جلديدة للن�رش، 2013. 
�لثور�ت . 3 �أو  �ل�سلمية  للمظاهر�ت  �ل�رشعي  �لتاأ�سيل  د�غي،  �لقره  �لدين  علي حميى 

�ل�سعبية ما يجوز منها وما ال يجوز مع مناق�سة �الأدلة، 2011. 
حامت بن عارف �لعوين، حكم �ملظاهر�ت �ل�سلمية، موقع �الإ�سالم �ليوم، 8 فرب�ير، . 4

 .2011
روؤية . 5 و�الإ�رش�بات  و�الإعت�سامات  �ملظاهر�ت  �خلمي�ص،  عبد�لرحمن  بن  حممد 

�رشعية، �لريا�ص، �ل�سعودية، مكتبة �لفهد �لوطنية، 2006. 
دم�سق . 6 جامعة  جملة  فقهية،  در��سة  �ملظاهر�ت،  �سو�بط  عطا،  �أبو  م�سطفى  �أن�ص 

للعلوم �القت�سادية و�لقانونية، 2005. 

منهج البحث: 
و�لكتب  و�ملر�جع  �مل�سادر  �إىل  �لرجوع  خالل  من  �ال�ستقر�ئي  �ملنهج  �لباحث  �سلك 
و��ستعان بالن�سو�ص �لقر�آنية �لكرية و�الأحاديث �ل�رشيفة �ملرتطبة بهما، و�ملنهج �لتحليلي 
نها  من خالل حتليل �لن�سو�ص و�الآر�ء ومناق�ستها، وق�سم �خلطة �إىل مطالب عدة وخامتة �سمَّ

�أهم �لنتائج، وقد جاءت اخلطة كالآتي: 
Ú  .ملطلب �الأول: ماهية �ملظاهرة�
Ú  .ملطلب �لثاين: م�رشوعية �ملظاهرة�
Ú  .ملطلب �لثالث: ماهية �حل�سبة يف �لنظام �الإ�سالمي�
Ú  .ملطلب �لر�بع: �الأ�سا�ص �ل�رشعي لنظام �حل�سبة�
Ú  .ملطلب �خلام�ص: نوعا �حل�سبة�
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Ú  أ�سكال �حل�سبة� �ملطلب �ل�ساد�ص: �ملربر�ت �لتي تدعو العتبار �ملظاهرة �سكاًل من 
�لتطوعية. 

Ú  ملطلب �ل�سابع: �ل�رشوط �لو�جب تو�فرها يف �ملظاهرة لكي يكن �عتبارها �سكاًل�
من �أ�سكال �حل�سبة. 

Ú  .خلامتة: �لنتائج و�لتو�سيات�

املطلب األول - ماهية املظاهرة:

Ú  املظاهرة لغًة: مفرد مظاهر�ت، و�لتظاهر ��سم م�سدر، فيقال خرجو� يف – اأولً 
َظَهَر  �أنه يقال  َظَهَر، فجاء يف ل�سان �لعرب  �للغة فعل  �أي يف مظاهرة، و�أ�سلها يف  تظاهر 
فالن على فالن �أي قوي عليه، وفالن ظاهر فالن �أي غالب عليه، ويقال �أظهر على �ل�سيء 
َبُحوا َظاِهِريَن} )6(  ِهمخْ َفاأَ�صخْ ِذيَن اآَمُنوا َعَلى َعُدوِّ دخَْنا الَّ �إذ� غلبه وعاله، قال تعاىل {َفاأَيَّ
تد�برو�  �أي  �لقوم  تظاهر  وقيل  و�لعلو،  و�لقوة  �لغلبة  و�لظهور مبعنى  عالني،  غالبني  �أي   ،
ُكمخْ  ِرُجوَن َفِريًقا ِمنخْ وتعاونو� )7( ، وهنا جاء �ملق�سود بالتعاون و�لتاآزر لقوله تعاىل {َوُتخخْ
ُعدخَْواِن} )8( ، وقيل ��ستظهر به �أي ��ستعان به )9( ،  ِم َوالخْ إِثخْ ِهمخْ ِبالخْ ِمنخْ ِدَياِرِهمخْ َتَظاَهرُوَن َعَليخْ

ومن هنا يتبني �أن �ملعنى �للغوي للتظاهر هو �لتعاون و�لتاآزر. 
Ú  ثانياً – املظاهرة ا�صطالحاً: مل ُتعرف �ملظاهرة قديًا بهذ� �الإ�سم، غري �أن بع�ص

�سنة  �الإ�سالمية وحتديد�ً  �لدولة  �لتي ح�سلت قديًا دّلت على وجودها، ففي عهد  �ملو�قف 
�أن �أغلق �أهل �لكرخ دكاكينهم يوم عا�سور�ء، و�أح�رشو� ن�ساء ينحن على  هــــــ ح�سل   458
�حل�سني عليه �ل�سالم، وقامو� بنقل جنازة رجل من باب �ملحول �إىل �لكرخ ومعها �لّناحة، 
ف�سلي عليها، وناح �لرجال بحجتها على �حل�سني، وعلى �أثرها �جتمع خلق كثري من �حلربية 
�أغلقو� دكاكينهم  �لرقيق وباب �لن�رشة و�لقالئني ونهر طابق، وقد  و�لن�رشية و�سارع د�ر 
�جتمعو�  وقد  �لكرخ  �أهل  يلعنون  وهم  و�لقر�ء  �لدعاة  �أيديهم  وبني  �خلالفة  د�ر  وق�سدو� 
و�زدحمو� على باب �لغربة، وتكلمو� من غري حتفظ يف �لقول، فر��سلهم �خلليفة ببع�ص من 
�خلدم �أننا قد �أنكرنا ما �أنكرمت، وتقدمنا باأن ال يقع معاودة، ونحن نغفل يف هذ� ما ال يقع 
به �ملر�د، فان�رشفو� وقب�ص على �بن �لفاخر �لعلوي و�آخرين، ووكل بهم يف �لديو�ن )10( 
، وقد �ُعترب ذلك �ملوقف من قبيل �ملظاهرة، لتجمهر �لنا�ص و�إغالق �لعديد من �لدكاكني، 
و�الجتماع لرف�ص ونبذ �سيء معني با�سرت�ك �رشيحة كبرية من �لدعاة و�لقر�ء وتوجههم �إىل 

د�ر �خلالفة وهم يعلنون معار�ستهم ملا ح�سل. 
�أو �إظهار عاطفة يف �سورة  �أما حديثًا ُعرِّفت �ملظاهرة ��سطالحًا باأنها �إعالن ر�أي 
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ر�سالة  تو�سيل  �إىل  يهدف  �سلوك جماهريي عار�ص  باأنها  �أي�سًا  وُعرِّفت   ،  )11( جماعية 
جماعية �إىل �حلكام، عن طريق �لتجمع يف مكان عام، و�لتعاون يف �إظهار رغبة موحدة 
لتحقيق  بينهم  فيما  متعاونني  �لنا�ص،  من  ملجموعة  �لعلني  �خلروج  �أنها  وقيل   ،  )12(

هدف م�سرتك )13( ، وعّرفت �أي�سًا باأنها جتمع جمموعة لالإعالن عن ر�ساهم �أو �سخطهم 
�لنا�ص  �جتماع  باأنه  �الأبجدي  �ملنجد  يف  �لتظاهر  تعريف  وجاء   ،  )14( يهمهم  �أمر  عن 
�سخ�ص  على  لالحتجاج  �أو  ق�سية،  لتاأييد  �أو  باأمر،  للمطالبة  �ل�سو�رع  �إىل  وخروجهم 
�جلماعة  �أو  �جلمهور  تعبري  باأنها  �ملظاهرة  عّرفت  �ل�سيا�سة  علم  ويف   ،  )15( �سيء  �أو 
نظر  وجهة  �إي�سال  بق�سد  جماعي  ب�سكل  فرحهم  �أو  غ�سبهم  �أو  �عرت��سهم  �أو  ر�أيهم  عن 

معينة، �أو �إبر�ز موقف حمدد )16( . 
وهنا وجب �لتمييز بني �ملظاهرة يف �لفكر �ل�سيا�سي و�ملظاهرة مبفهومها �لعام، �إذ 
يف كثري من �الأحيان ين�رشف �لذهن �إىل مفهومها �ل�سيا�سي نظر�ً لكرثة ح�سولها مبنا�سبة 
وبالنظر  تاأ�سيلها،  ي�سهل  لكي  �لعام  �ملفهوم  هو  هنا  �ملق�سود  �أن  غري  �سيا�سية،  �أحد�ث 
للتعريفات �ل�سابقة يتبني �أنها ت�سرتك يف عن�رش �الجتماع �أو �جلماعة، حيث ��ستملت على 
�الألفاظ �الآتية على �لتو�يل )جماعية – جماهريي – �لتجمع – جمموعة من �لنا�ص( ، مما 
يعني �أنها تقوم بو�ساطة جمموعة الإعالن ر�أي م�سرتك وهدف و�حد، وما �ملظاهر�ت �لتي 
�الأو�ساع  وحت�سني  �سيا�سية  باإ�سالحات  للمطالبة  �لنا�ص  بخروج  �حلديث  �لع�رش  �سهدها 
�ملعي�سية �لتي �ساءت نتيجة تدهور �القت�ساد17 �إاّل وجه و�حد من �أوجه �ملظاهرة، بالتايل 
�لباحث  فيعرفها  و�أهد�فها،  �أ�سبابها  وهي  حمددة  لعنا�رش  يخ�سع  تعريفها  �إمكانية  فاإن 
معينة  ت�رشفات  �إنكار  �أجل  من  عامة  �أماكن  يف  �ملجتمع  ل�رش�ئح  جماعي  خروج  باأنها 

و��ستهجانها، و�ملطالبة بتحقيق رغبات �أو مطالب �سعبية، �أو دعم ق�سية حمددة. 

املطلب الثاني - مشروعية املظاهرة: 

ب�صبب النرّ�صاأة الديثة للمظاهرة قام خالف فقهي حول �رشعيتها، وقد ولرّد ذلك 
اخلالف راأيني: 

Ú  لفقهاء �ملعا�رشين� يرى بع�ص  املظاهرة �رشعاً:  القائلة بجواز  الآراء   – اأولً 
)18( �أن �أ�سل �ملظاهرة غري خمالف لل�رشيعة �الإ�سالمية �إذ� متت بالطرق �ل�سلمية للمطالبة 

باحلقوق �مل�رشوعة، وي�ستدلون باالآتي: 
موقف �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم ملا روي عن �بن عّبا�ص ر�سي �هلل عنهما �أن . 1

عمر ر�سي �هلل عنه قال يار�سول �هلل �أل�سنا على �حلق �إن متنا و�إن حيينا، فقال �سلى �هلل عليه 
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و�سلم: بلى، و�لذي نف�سي بيده �إنكم على �حلق �إن متم و�إن حييتم، قال فقلت فيم �الختفاء 
�أحدهما و�أنا  و�لذي بعثك باحلق لتخرجن فاأخرجناه يف �سفني حمزة ر�سي �هلل عنه يف 
�إيلَّ  يف �الآخر له كديد19 ككديد �لطحني من د�ر �الأرقم حتى دخلنا �مل�سجد، قال فنظرْت 
قري�ص و�إىل حمزة فاأ�سابتهم كاآبة مل ي�سبهم مثلها ف�سماين ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
يومئذ �لفاروق وفرق �هلل به �حلق و�لباطل )20( ، لذلك ر�أى �لقائلون مب�رشوعية �ملظاهرة �أن 
�ملوقف من ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�سحابته هو مظاهرة �مل�سلمني بقوتهم وكرثة 

عددهم بعد �إحلاح �ل�سحابة. 
تعاىل . 2 لقوله   ،  )21( �الأمة  على  و�جبة  وهي  �لن�سيحة  حكم  �ملظاهرة  تاأخذ 

َلـِئَك  ُنَكِر َواأُوخْ َن َعِن املخْ َهوخْ رُوِف َوَينخْ َعخْ ِ َوَياأخُْمرُوَن ِباملخْ ريخْ َ ٌة َيدخُْعوَن اإِىَل اخلخْ نُكمخْ اأُمَّ َتُكن مِّ {َولخْ
ِلُحوَن} )22( ، وهو �أمر من �هلل �سبحانه ال يجوز �اللتفات عنه، وقد جاء عن �لنبي  ُفخْ ُهُم املخْ
�ملنكر،  عن  ولتنهون  باملعروف،  لتاأمرن  بيده،  نف�سي  )و�لذي  قوله  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
�أو ليو�سكن �هلل �أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فال ي�ستجاب لكم( )23( ، حيث �أ�سار 
عليه  فيرتتب  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  �الأمر  ترك  خطورة  �إىل  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
هو �لعقاب �الإلهي �ملتمثل يف عدم ��ستجابة �لدعاء، الأن ��ستجابة �لدعاء من ثمر�ت �لعمل 
�ل�سالح، و�أول وجه له هو �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وقد جاء عن �الإمام علي بن 
�أبي طالب ر�سي �هلل عنه �أنه قال: )�تقو� �هلل و�أ�سلحو� �أعمالكم، و�أخل�سو� �رش�ئركم، و�أمرو� 
عماًل  يعد  �أنه  عن  ف�ساًل   ،  )24( دعاوؤكم(  لكم  �هلل  في�ستجيب  �ملنكر،  عن  و�نهو�  باملعروف 
تعاىل  قال  منكر،  يتناهون عن  وال  ياأمرون مبعروف  ال  �لذين  �ملنافقني  الأفعال  خمالفًا 
رُوِف  َعخْ َن َعِن املخْ َهوخْ َكِر َوَينخْ ُنخْ �ٍس * َياأخُْمرُوَن ِباملخْ �ُصُهمخْ ِمنخْ َبعخْ َُناِفَقاُت َبعخْ َُناِفُقوَن َواملخْ {املخْ
َفا�ِصُقوَن} )25( ، بالتايل فاإن  َُناِفِقنَي ُهُم الخْ َ َفَن�ِصَيُهمخْ * اإِنَّ املخْ ِدَيُهمخْ * َن�ُصوا اللَّ ِب�ُصوَن اأَيخْ َوَيقخْ
�ملظاهرة تعدُّ ن�سيحة و�أمر�ً مبعروف ونهيًا عن منكر و�الأمة م�سوؤولة �أمام �هلل عن مر�قبة 

�حلكام وتقويهم �إذ� �عوجو�. 
من . 3 �عتبارها  يكن  وال  �حلاكم  على  خروجًا  تعدُّ  فال  �سلمية  �ملظاهرة  كانت  �إذ� 

�لرعية  الأحو�ل  �أنظارهم  ولفت  للحّكام  ن�سٌح  فهي  �مل�سلمني،  بالد  يف  �لفنت  حمدثات 
وتف�سح  �حلكومات  حترج  �لتي  �ل�سغط  و�سائل  من  وهي  عليهم،  �لو�قع  بالظلم  و�إعالمهم 
�أفعالهم �خلفّية، وفيها م�سالح جمة ال تتحقق بو�سيلة غريها )26( ، و�خلروج على �حلكام 
�لذي حرمه �لعديد من �لعلماء ال يكون �إاّل بال�سالح، و�سندهم يف ذلك حديثه �سلى �هلل عليه 
و�سلم )ما نبي بعثه �هلل يف �أمة قبلي �إال كان له من �أمته حو�ريني، و�أ�سحاب ياأخذون ب�سنته 
ال  ما  ويفعلون  يفعلون،  ال  ما  يقولون  خلوف  بعدهم  من  تخلف  �إنها  ثم  باأمره،  ويقتدون 
يوؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو موؤمن، ومن جاهدهم بل�سانه فهو موؤمن، ومن جاهدهم 
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د. رزمان محمد نور املظاهرة كشكل من أشكال احلسبة في النظام اإلسالمي

بقلبه فهو موؤمن، ولي�ص ور�ء ذلك من �الإيان حبة خردل( )27( ويف �حلديث �إجازة �رشيحة 
لالإنكار بالل�سان �أو �ليد، وقد روي عن �الإمام �أحمد بن حنبل �أنه �أفتى بجو�ز �لتجمع و�لت�سهري 
باملنكر ومن يرتكبونه، حيث �أخرب حممد بن علي �لور�ق �أن حممد بن �أبي حرب قال: �ساألت 
�أبا عبد �هلل عن �لرجل، ي�سمع �ملنكر يف د�ر بع�ص جري�نه؟ قال ياأمره، قلت: فاإن مل يقبل؟ 

قال جتمع عليه �جلري�ن، وتهول عليه )28( . 
Ú  :ثانياً - مناق�صة التاه املوؤيد للمظاهرة

�إىل . 1 و�قعة حتتاج  فهي  �هلل عنهما يف �سفني  وعمر ر�سي  ق�سة خروج حمزة  �إن 
دليل �إثبات، فالر�جح �أن �إ�سنادها �سعيف وال ت�سلح لكي تكون دلياًل على �سحة م�رشوعية 
�ملظاهرة29، �إ�سافة �إىل �إن خروج �ل�سفني من د�ر �الأرقم �إىل �مل�سجد ال يفهم منه �لتظاهر 
�سد �ل�سلطة �حلاكمة، الأن مكة يف تلك �لفرتة مل يكن فيها �سلطة حاكمة باملعنى �لع�رشي، 
�لع�رش  يف  �ملظاهرة  ت�سهده  وما  �لو�قعة  لتلك  �ملادية  �الأفعال  بني  �الختالف  عن  ف�ساًل 
�حلديث من هتاف وجتمهر و�عرت��ص قد ي�سل �إىل قلب نظام �حلكم مثلما ح�سل يف �لدول 
�لعربية �سنة 2011 م، بالتايل فاإن �لو�قعة ال يكن �لقيا�ص عليها لت�رشيع �ملظاهرة ملا يف 

هذ� �الأمر من تو�سع. 
�أن �عتبار �ملظاهرة مبثابة �لن�سيحة و�الأمر باملعروف و�لنهي عن . 2 يرى بع�سهم 

يف  �رش�حة  يفيد  ما  وجود  لعدم  م�ست�ساغ  غري  وتاأويل  حمله  غري  يف  �جتهاد  هو  �ملنكر 
�ل�رشيعة �الإ�سالمية باأنها طريقة من طرق �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر. 

م�سمونة . 3 غري  �ل�سلمية  �أن  كثريون  فقال  م�رشوعة  �ل�سلمية  �ملظاهرة  �عتبار  �أما 
يّتحدون  �لذين ال  �لنا�ص  �لتي ت�سم خمتلف  �لكبرية  �لب�رشية  �لتجمعات  �ال�ستمر�ر يف ظل 
��ستمر�ر و�سف  �لتفكري و�الأهد�ف و�لنو�يا، فمنهم �ملخرب و�ملف�سد وهو ما ال ي�سمن  يف 

�ل�سلمية. 
Ú  :ًثالثاً – الآراء القائلة بعدم جواز املظاهرة �رشعا

ويرى فريق �آخر من �لفقهاء )30( �أن �ملظاهرة لي�ص لها م�سدر �رشعي، وهي تخالف 
اأحكام ال�رشيعة الإ�صالمية لعدة اأ�صباب هي: 

�ملظاهرة و�سيلة حمدثة يف �سعرية �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وهي تعبد . 1
لفاقد�نها  م�رشوعة  غري  مبتدعة  بطريقة  �لتعبد  يجوز  وال  م�رشوعة،  غري  بو�سيلة  �هلل  �إىل 
ا�سني �لذين ي�ستعملون �لق�س�ص و�سيلة  �لن�ص �ل�رشعي )31( ، وهي بدعة تو�زي بدع �لق�سّ

للدعوة )32( . 
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�ملظاهرة تقليد للكفار و�لغرب )33( ، وظاهرة م�ستوردة لي�ست من عاد�ت �مل�سلمني، . 2
وهي ت�سبه بالن�سارى يعترب من �ملحظور�ت �ل�رشعية لقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم )من 

ت�سبه بقوم فهو منهم( )34( . 
و�ل�سب . 3 و�لتعدي  و�ل�رش  �لفنت  الحتو�ئها  منافعها،  تفوق  كثرية  مفا�سد  للمظاهرة 

و�لكلمات �لنابية و�ل�ستائم، وهي فر�سة الند�سا�ص مثريي �ل�سغب بني �سفوف �ملتظاهرين 
لكي يار�سو� �إجر�مهم، وت�سعيد �ملوقف بني رجال �الأمن و�ملتظاهرين )35( ، وتعد �ملظاهرة 
ا، وال متت �إىل �الإ�سالم ب�سلة )36( ،  م�سدر�ً للغوغائية �لتي ال حترتم مااًل وال نف�ًسا وال عر�سً

وبذلك تكون مف�سدة وجب دروؤها بداًل من جلب �أية م�سلحة �أخرى. 
�ملظاهرة خمالفة لل�رشيعة �الإ�سالمية يف �أ�سلوب �الإنكار، فالر�سول �سلى �هلل عليه . 4

و�سيلة  ي�ستخدم  مل  لكنه  منه،  حذرهم  �إاّل  �رش�ً  �أو  �إليه  �لنا�ص  دعا  �إاّل  خري�ً  يرتك  مل  و�سلم 
�ملظاهرة، ومل ي�ستخدمها �ل�سلف الأن عملهم كان مقيد�ً بالكتاب و�ل�سنة، ومل ياأت ت�رشيع 

لتلك �لطريقة يف �أي �مل�سدرين( 37 ). 
�ملظاهرة �سد �حلكام �إنكار معلن ال يجوز �رشعًا لقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم . 5

)من �أر�د �أن ين�سح لدى �سلطان فال يبِد عالنية، ولكن لياأخذ بيده فيخلو به، فاإن قبل منه 
فذ�ك، و�إاّل كان قد �أدى �لذي كان عليه له( )38( . 

�إن �لقول ب�رشعية �ملظاهرة؛ يفتح �لباب للخروج على �حلّكام وهو �رش ال يعقبه �إاّل . 6
�لهالك للمجتمع، وي�سبب �خلو�ص يف �أعر��ص �لعلماء و�حلكام وهو ما يعد خمالفة �رشيحة 
ِر ِمنخُْكمخْ} )39(  أَمخْ ِل الخْ َ َواأَِطيُعوا الرَّ�ُصوَل َواأُوخْ ِذيَن اآَمُنوا اأَِطيُعوا اللَّ َها الَّ لقوله تعاىل {َيااأَيُّ
، وفيه خمالفة لل�سنة �ل�رشيفة �لتي �أو�ست ب�رشورة طاعة ويل �الأمر، فعنه �سلى �هلل عليه 
و�سلم �أنه قال )يا �أيها �لنا�ص �تقو� �هلل و�إن �أُّمر عليكم عبد حب�سي جمدع فا�سمعو� له و�أطيعو� 
ما �أقام لكم كتاب �هلل( )40( ، وقوله �سلى �هلل عليه و�سلم )من �أطاعني فقد �أطاع �هلل، ومن 
يع�سيني فقد ع�سى �هلل، ومن يطع �الأمري فقد �أطاعني، ومن يع�ِص �الأمري فقد ع�ساين( )41( . 

Ú  :رابعاً – مناق�صة التاه غري املوؤيد للمظاهرة
ويرى . 1 مبتدعة،  تعبد  وو�سيلة  حمدثة  �أنها  �ملظاهرة  �رشعية  بعدم  �لقائلون  برر 

�لباحث خالف ذلك، فاملظاهرة لي�ست عبادة بل هي ت�رشفات وو�سائل م�ستحدثة، من ثم 
فال يكن عّدها من �لبدع طاملا دعت �حلاجة �إليها ومل تخرج عن مقا�سد �ل�رشيعة، وال ي�سلم 
كثري من فقهاء �لع�رش �حلديث باأن و�سائل �لدعوة تعبدية توقيفية، حيث يرون �أن �لتوقيفية 
حم�سورة يف �ل�سعائر �لتعبدية مثل �ل�سالة و�لزكاة و�حلج، �أما و�سائل �لدعوة فهي و�سائل 
بل  توقيفية،  غري  فهي  بالتايل  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  و�الأمر  �لتبليغ  عن  �لتعبري 
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مرتبطة مبقا�سدها وهي �لتبليغ كما هو �حلال يف كثري من �لو�سائل و�الأدو�ت �مل�ستعملة 
�ليوم يف �لدعوة و�لتبليغ )42( . 

�أما �لقول باأنها تقليد للكفار فريى �لباحث خمالفة هذ� �الجتاه الأنه يعني �لتخلي . 2
�ل�سناعي  و�لتطور  �حلديثة  �لتقنية  و�سائل  فكل  �ملعا�رشة،  �حلياة  يف  كثرية  �أ�سياء  عن 
و�لعلمي تاأتي من دول �لغرب كاأوربا و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وهنا ال ي�ستقيم �لقول 
�لتعلم و�ملقارعة،  فالو�جب هنا  تاأتي من جمتمعات كافرة،  الأنها  �الأ�سياء،  تلك  برتك كل 
ومو�كبة �لع�رش لكي تبقى مكانة هذه �الأمة قائمة، فاالأمور �لتي للم�سلمني فيها نفع يجوز 
لهم �أن ياأخذوها من عدوهم وال ي�سمى ت�سبها، ملا فيه من �الإعد�د و�لنفع �لعام للم�سلمني، 
وهكذ� �الأ�سياء �لتي ��سرتك فيها �مل�سلمون، و�سارت من عادة �جلميع ال يكون فيها ت�سبه 
�لغرب  ُتنعت باأنها ت�سبه  ، ف�ساًل عما �سبق فاملظاهرة لي�ست عماًل دينيًا �رشفًا لكي   )43(

لكنها  �لغربية،  �لعاد�ت  من  هي  مثاًل  �ملالعق  وبا�ستخد�م  �لطاولة  على  فاالأكل  و�لكفار، 
لي�ست مما يخت�ص بهم، فاإنه جاز للم�سلم عمل ذلك دون �أن يعترب ت�سبًها بهم )44( . 

�أما �لقول باأن �ملظاهرة حمّرمة ب�سبب �لف�ساد و�لفتنة وكرثة �ملفا�سد فريى �لباحث . 3
�ملظاهرة،  �أي  �لعمل  باأ�سل  �حُلرمة  تلحق  وال  �مل�ساحبة  �الأفعال  على  تن�سبُّ  �حلرمة  �أن 
فاملظاهرة �لتي ال ت�سهد ف�ساد�ً �أو �نحر�فًا ال يكن و�سفها باملحّرمة، وبخا�سة �إذ� نّظمت 
من �أجل ق�سية تهم �مل�سلمني، فلو تظاهر نفر من �مل�سلمني يف دولة معينة للمطالبة بوقوف 
�ملجتمع �لدويل و�سا�سة �مل�سلمني �سد جتاوز�ت �ليهود وجر�ئمهم �لتي ترتكب يف �مل�سجد 
�الأق�سى وبحق �مل�سلمني هناك، �أو تظاهرو� �سد �جلر�ئم �لتي يرتكبها �لوثنيون يف بورما 
�سد �مل�سلمني، ومل ت�سهد �ملظاهرة غري �ملطالبات �مل�رشوعة دون ف�ساد �أو فتنة �أو �ختالط 
�أو ما يخالف �رشع �هلل، فال يكن و�سف هذه �ملظاهرة باأنها حمّرمة، بل على �لعك�ص فقد 
توؤتي تلك �ملظاهرة �أُكلها �إذ� كانت ذ�ت زخم كبري وقوة ب�رشية كبرية من �ساأنها �لتاأثري يف 
�لر�أي �لعام �لعاملي، بالتايل فاإن �لتقييد ب�سو�بط �ل�رشيعة �الإ�سالمية �لتي حتفظ �ملظاهرة 
من �النحر�ف مبا ي�سمن عدم تعار�سها مع �ل�رشع �حلنيف وخلوها من �ل�سعار�ت و�الألفاظ 
�لقول ب�رشعية هذه �ملظاهرة و�ستكون مبعزل عن  �لدين؛ يجعلنا ن�ستطيع  �ملتعار�سة مع 

�ملفا�سد و�لنتائج �لوخيمة. 
يت�سح من �ملربر�ت �لتي �ساقها �لقائلون بعدم �رشعيتها �أنهم يرون للمظاهرة وجهًا . 4

�لو�حدة �سد  �لدولة  �إقليم  �لتي تقع د�خل  �ل�سيا�سي فقط، وبخا�سة تلك  �لوجه  وهو  و�حد�ً 
نظام �حلكم ويقولون بحرمتها �ملطلقة على هذ� �الأ�سا�ص، وهذ� �لقول نر�ه جمانبًا لل�سو�ب، 
فاملظاهرة قد ال تكون �سد �حلكام حتى تعد خروجًا عليهم، وقد ال تكون للمطالبة باإ�سقاط 
نظام �حلكم �أو �ملطالبة برفع �سقف �حلريات �أو �ملطالبة باحلقوق �القت�سادية و�ملعي�سية، 
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فاأحيانًا كثرية تكون لن�رشة ق�سية معينة تهم �أمة �مل�سلمني عندما يكون �حلاكم يف دولة 
م�سلمة غافاًل عن تلك �لق�سية كق�سية فل�سطني �أو ق�سية �مل�سلمني يف �أفريقيا �لو�سطى �أو ما 
يلقاه �مل�سلمون يف بورما من قتل على يد �لكفرة عبدة �الأ�سنام، هذه �لق�سايا كلها حتتاج 
للتظاهر من �أجلها ولفت �أنظار �حلاكم �إىل �رشورة �تخاذ مو�قف قوية حيالها �سو�ء كان 
موقفًا �سيا�سيًا �أو �إن�سانيًا بدعم �مل�سلمني �لذين يتعر�سون لالأذى، بالتايل فال يت�سور هنا 
حترمي �ملظاهرة يف مثل هذه �الأحو�ل بحجة �أنها �سد �حلاكم �أو �أنها ت�سبب �لفتنة �أو �أنها 
لقوله  �الأر�ص و�جب على كل م�سلم  �أ�سقاع  �مل�سلمني يف  خروج منهٌي عنه، فالوقوف مع 
�سلى �هلل عليه و�سلم )مثل �ملوؤمنني يف تو�دهم وتر�حمهم وتعاطفهم مثل �جل�سد �إذ� ��ستكى 

منه ع�سو تد�عى له �سائر �جل�سد بال�سهر و�حلمى( )45( . 
�ل�رشيعة �الإ�سالمية هو . 5 �إنكار معلن وهو ما ال تاأباه  �لقول باأن �ملظاهرة هي  �إن 

قول ماأخوذ عليه، �إذ �إنه ال يتو�فق مع ما جاء عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بقوله )�إنَّ ِمن 
�أعظِم �جِلهاِد كلمَة عدٍل عنَد �ُسلطاٍن جائٍر( )46( وظاهر �حلديث جو�ز �الإنكار على �حلاكم، 
د�ر �حلاكم  �إىل عقر  �الإنكار  �لع�رش �حلديث من طرق و�سول  �أ�سبحت �ملظاهر�ت يف  وقد 

بعدما تعقد �الإجر�ء�ت وت�سعبت طرق �لو�سول �إليهم. 
ال يو�فق �لباحث �لقول باأن �ملظاهرة تعدُّ خروجًا على �حلكام، فقد �تفق كثري من . 6

�لفقهاء �أن �خلروج على �حلّكام ووالة �الأمور ال يكون �إاّل بالقوة، فجاء يف معر�ص �الإجابة 
عن �لفرق بني �ملظاهرة و�خلروج �مل�سلح على �حلكام؛ �أن �ملظاهر�ت �ل�سلمية �لتي ال ُت�سهر 
�ل�سالح وال ت�سفك �لدماء وال تخرج لالعتد�ء على �الأنف�ص و�ملمتلكات، ال تعد خروًجا م�سلًحا 
و�أحكامه؛  �خلروج  حول  �لفقهاء  بتقرير  �ل�سلمية  للمظاهر�ت  عالقة  فال  لذلك  �حلكام،  عن 
الأنها لي�ست خروًجا، ومن �أدخلها يف هذ� �لباب فقد �أخطاأ خطاأً بّيـًنا، و�ملظاهر�ت �ل�سلمية 
على  �ل�سغط  و�سائل  ومن  �لتغيري،  و�سائل  ومن  �لر�أي،  عن  �لتعبري  و�سائل  من  و�سيلة  هي 
�ل�سعب  ورغبُة  لالأ�سلح،  و�لتغيرُي  �سو�ًبا،  �لر�أُي  كان  فاإن  �ل�سعب،  لرغبة  للر�سوخ  �حلاكم 
م�سلحتها  من  �أعظم  مف�سدة  عليها  يرتتب  �أاّل  ب�رشط  حالاًل،  �ملظاهرُة  كانت  م�رشوعًة، 
�لغايات و�ملاآالت...... و�الأ�سل  �لو�سائل، وللو�سائل حكم  �ملطلوبة، فحكم �ملظاهر�ت حكم 
من  �أعظم  مف�سدة  عليها  ترتبت  �إذ�  �إاّل  حمرمة  تكون  وال  �الإباحة،  �ل�سلمية  �ملظاهر�ت  يف 
م�سلحتها، وقد تكون و�جبة، وذلك �إذ� مل ُيكن �إ�سالُح �ملفا�سد �إاّل بها، دون �أن يرتتب عليها 
مف�سدة �أكرب، و�إطالق �لقول بتحريها يف كل حال، وو�سفها باأنها د�ئًما توؤدي ملفا�سد �أكرب 
ما  �ل�سابق  يوؤكد  وما   ،  )47( �لو�قع  وال  �لعقل  وال  �لنقل  عليه  يدل  ال  �سيء  م�ساحلها؛  من 
جاء يف حديث �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم )ما نبي بعثه �هلل يف �أمة قبلي �إال كان له من 
�أمته حو�ريون، و�أ�سحاب ياأخذون ب�سنته ويقتدون باأمره، ثم �إنها تخلف من بعدهم خلوف 
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يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يوؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو موؤمن، ومن جاهدهم 
بل�سانه فهو موؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو موؤمن، ولي�ص ور�ء ذلك من �الإيان حبة خردل( 
قول  ذلك  من  ينال  وال  �حلاكم،  على  �الإنكار  على جو�ز  و��سحة  داللة  �حلديث  ، ويف   )48(

�ملانعني �أن �الإنكار على �حلاكم ال بد �أن يكون �رش�ً، ففي �لو�قع �ملعا�رش ال يكن ت�سور 
معقدة  روتينية  و�إجر�ء�ت  �أمني  بطوق  �أنف�سهم  يحيطون  الأنهم  �حلكام  �إىل  �لعامة  و�سول 
ي�سعب على رجل �ل�سارع �جتيازها، لذلك فاإن �الإنكار �لعلني هو �ملتاح ويقوم مقام �الإنكار 

�ل�رشي �لذي �أ�سبح غري مت�سور. 
�إ�سافة �إىل �أن �ملظاهرة �لتي تقع يف �إقليم �لدولة �لو�حدة قد ال تكون �سد نظام �حلكم 
�ل�سعودية  �لعربية  ل�سوؤون عامة مثل ما ح�سل يف �ململكة  ذ�ته، و�إمنا الأجل لفت �النتباه 
عندما قام �أكرث من 50 �سيخًا من �لفقهاء بتنظيم مظاهرة �أمام �لديو�ن �مللكي يف فرب�ير 
�حتجاجًا على قر�ر �لعاهل �ل�سعودي منح 30 �مر�أة �سعودية مقاعد يف جمل�ص  م   2013
و�لقيادية  �ل�سيا�سية  �الأمور  لتلك  �ملر�أة  �أن تويل  �لفقهاء  �عترب هوؤالء  ، حيث   )49( �ل�سورى 
هي من �ملنكر�ت �لتي يجب �لنهي عنها، الأنها تقليد للدول �لغربية غري �مل�سلمة، وكذلك ما 
ح�سل يف �أكتوبر 2013 م عندما نظم �أكرث من 100 �سيخ من م�سائخ �ل�سعودية يقودهم 
�ل�سيخ نا�رش �لعمر مظاهرة توجهت �إىل �لديو�ن �مللكي، �عرت��سًا على �سعي �لع�رش�ت من 
�لنا�سطات �ل�سعوديات تنظيم �حتجاج �سد منع �لن�ساء من قيادة �ل�سيارة، ور�أى �لعديد من 
�لفقهاء يف �ململكة عدم جو�ز قيادة �لن�ساء لل�سيار�ت و�رشورة تنبيه �مللك و�حلكومة �إىل 

عدم �ال�ستجابة لتلك �لنا�سطات )50( . 
Ú  خام�صاً - الرتجيح: بعد عر�ص �آر�ء �الجتاهني يرى �لباحث ترجيح �لر�أي �لقائل

�لر�أي  توؤثر على  �لتي  �لفّعالة  �لو�سائل  �الأمة، والأنها من  لفائدتها لعموم  بجو�ز �ملظاهرة 
�لعام �ملحلي و�لدويل، وال يكن ح�رشها يف �سورة و�حدة وهي �ملظاهرة �ل�سيا�سية �سد 
�أمر  �أي بقعة من بقاع �الأر�ص هو  نظام �حلكم يف �لدولة، فالتظاهر لن�رشة �مل�سلمني يف 
�أينما كانو� و�أينما حّلو�، ويرى �رشورة  مبعروف ونهي عن منكر يوجه للحكام �مل�سلمني 
تلك  تاأخذ  �أن  ب�رشط  �مل�سلمني  على  �العتد�ء�ت  بوقف  تطالب  �لتي  �ملظاهر�ت  �إقامة 
�ملظاهر�ت �لطابع �ل�سلمي �لر�قي �لذي يعرب عن �لوجه �مل�سيء لالإ�سالم، و�أاّل يتم �العتد�ء 
�أو  �أي �سب  �أجل ق�سايا �الإ�سالم عن  على �الأرو�ح و�ملمتلكات، و�أن يتنع �ملتظاهرون من 

وعنف لكي ت�سل �ملطالب �مل�رشوعة �إىل حيث يريدون. 

املطلب الثالث: ماهية احلسبة يف النظام اإلسالمي:
بعد تبيان مفهوم �ملظاهرة وجب معرفة مدى �عتبارها من �أ�سكال �حل�سبة �لتي جاء 
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بها �لنظام �الإ�سالمي، ومعرفة �ل�رشوط �لتي يجب �أن تتو�فر فيها لكي تعد ح�سبة مبعناها 
�ل�سحيح، وهو ما يقت�سي تبيان مفهوم �حل�سبة يف �لنظام �الإ�سالمي. 

أوالً – تعريف احلسبة: 

عرَّف �ملاوردي �حل�سبة: باأنها �أمر باملعروف �إذ� ظهر تركه، ونهي عن �ملنكر �إذ� �أظهر 
فعله )51( ، وعرفها �الأمام �لغز�يل: باأنها عبارة عن �ملنع عن منكر حلق �هلل، �سيانة للممنوع 
�لقيم  �بن  �الأمر باملعروف، وعرفها  ، وتعريفه هذ� مل ي�ستمل على   )52( عن مقارنة �ملنكر 
�جلوزية: باأنها �حلكم بني �لنا�ص يف �لنوع �لذي ال يتوقف على �لدعوى، وقاعدته و�أ�سله هو 
�الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، �لذي بعث �هلل به ر�سله و�أنزل به كتبه، وو�سف به هذه 
لها الأجله على �سائر �الأمم �لتي �أخرجت للنا�ص )53( ، وعرفها �بن خلدون �أنها  �الأمة، وف�سّ
وظيفة دينية من باب �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر �لذي هو فر�ص على �لقائم باأمور 
�مل�سلمني يعني لذلك من ير�ه �أهاًل له )54( ، فاأما �لتعريف �الأول فقد جاء مو�سحًا للح�سبة 
�أعمال �حل�سبة،  �أمر مبعروف ونهي عن منكر عماًل هو من  �عترب كل  �إطالقها، بحيث  على 
ٌة  اأُمَّ نُكمخْ  مِّ َتُكن  {َولخْ �سبحانه وتعاىل  �هلل  لقول  �مل�سلمني  �ملاوردي و�جبة على  و�عتربها 
ِلُحوَن} )55(  ُفخْ َلـِئَك ُهُم املخْ ُنَكِر َواأُوخْ َن َعِن املخْ َهوخْ رُوِف َوَينخْ َعخْ ِ َوَياأخُْمرُوَن ِباملخْ ريخْ َ َيدخُْعوَن اإِىَل اخلخْ
�لقيم �جلوزية فقد ت�سمن تعريفه تخ�سي�سًا الأعمال �حل�سبة و�عتربها عماًل من  �أما �بن   ،
�أعمال �ل�سلطة بقوله )�حلكم بني �لنا�ص( و�حلكم هنا غالبًا ما يكون حتت رقابة �ل�سلطات 
من  يعترب  �لذي  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �الأمر  �إىل  �حل�سبة  �إرجاعه  من  �لرغم  على 
يقع على  �لذي  �لعمل  �بن خلدون حيث ح�رشها يف  فعل  �الأمة جميعًا، وكذلك  خ�سائ�ص 
عاتق ويل �الأمر يف �أمره باملعروف ونهيه عن �ملنكر، وهذ� �لتعريف مناق�ص الأ�سل �لقاعدة 

�لتي جتعل هذ� �لعمل و�جبًا على عاتق �الأمة. 
وحول تف�سيل معنى �ملعروف و�ملنكر هنا، قال �بن جرير �لطربي �أ�سل �ملعروف كل 
�ُسميت  و�إمنا  باهلل،  �الإيان  �أهل  م�ستقَبح يف  م�ستح�سًنا غري  فعله، جمياًل  كان معروًفا  ما 
طاعة �هلل معروًفا الأنه مما يعرفه �أهل �الإيان وال ي�ستنكرون فعله، و�أ�سل �ملنكر ما �أنكره 
�أهل �الإيان باهلل ي�ستنكرون  �هلل، ور�أوه قبيًحا فعلُه، ولذلك �ُسميت مع�سية �هلل منكًر� الأن 
فعلها، وي�ستعظمون ُركوبها )56( ، قال �بن �الأثري �جلزري عن �ملعروف: �أنه ��سم جامٌع لُكلِّ 
ع وَنهى  ما ُعرف من طاعة �هلّل و�لتقّرب �إليه، و�الإْح�َسان �إىل �لنَّا�ص، وُكّل ما نَدب �إليه �ل�رشَّ
�إَذ�  �لنَّا�ص  �أْمٌر مْعُروٌف بنَي  �أي  �لَغالبة،  فات  �ل�سِّ نات و�مُلَقبِّحات، وهو من  �مُلَح�سِّ عنه من 
حبة مع �الأْهل وغريهم من �لنا�ص، و�مُلنَكر  َفة، وُح�ْسن �ل�سُّ َر�أْوه ال ُينكُرونه، و�ملعروف �لنَّ�سَ

�سّد ذلك َجِميعه )57( . 
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ثانياً - مناقشة التعريف: 

�الأقرب ملاهية �حل�سبة؛ كونه مل  �لذي �ساقه �ملاوردي هو  �لتعريف  �أن  �لباحث  يرى 
�إذ ال  �أو يق�رش �أعمال �حل�سبة على طائفة معينة، ويتطابق مع مقا�سد �ل�رشيعة،  يخ�س�ص 
تقوم مبوجب تكليف، بل جعل �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�جب على عموم �الأمة 
بفر�ص �لكفاية )58( ، �أما رقابة �حلكومة فال يعني �أنها مق�سورة عليها الأنه ال يخرج عن 
كونه تاأييد�ً )59( �أو تنفيذ�ً للجزء �ملتعلق بو�جب �ل�سلطة و�لو�قع على عاتقها، ومن ثم فهو ال 
ي�سادر و�جب باقي �مل�سلمني، فلو �سلمنا مبا جاء يف بع�ص �لتعريفات �لتي تق�رش �حل�سبة 
على عمل �حلكومة فمعنى ذلك �أن �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر �لذي يقوم به �أي م�سلم 

يعترب خارجًا عن نطاق �حل�سبة وهو ما ال نتفق معه. 

املطلب الرابع - األساس الشرعي لنظام احلسبة:
�إن م�سدر �حل�سبة هو �لقر�آن �لكرمي، وحكمها فر�ص كفاية )60( ، وقد ورد ذكرها يف 
�أمر �هلل �سبحانه وتعاىل عباده باالأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر  مو��سع كثرية، حيث 
َعِن  َن  َهوخْ َوَينخْ رُوِف  َعخْ ِباملخْ َوَياأخُْمرُوَن   ِ ريخْ َ اخلخْ اإِىَل  َيدخُْعوَن  ٌة  اأُمَّ نُكمخْ  مِّ َتُكن  {َولخْ تعاىل  فقال 
ِلُحوَن} )61( ، وقد وردت يف �ل�سرية �لنبوية حيث قال �سلى �هلل  ُفخْ َلـِئَك ُهُم املخْ ُنَكِر َواأُوخْ املخْ
عليه و�سلم )و�لذي نف�سي بيده، لتاأمرن باملعروف، ولتنهون عن �ملنكر، �أو ليو�سكن �هلل �أن 
يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فال ي�ستجاب لكم( )62( ، وقال �سلى �هلل عليه و�سلم )من 
ر�أى منكم منكر�ً فليغريه بيده، فاإن مل ي�ستطع فبل�سانه، فاإن مل ي�ستطع فبقلبه، وذلك �أ�سعف 
�الإيان( )63( ، وقد ورد عن �خلليفة �أبي بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عنه و�أر�ساه عندما توىل 
فاأَعينوين  �أح�سنُت  فان  ول�سُت بخرِيكم  ُولِّيُت عليكم  قد  فاإين  �لنا�ُص  )�أيها  قال  �أنه  �خلالفة 
و�إن �أ�ساأُت فقوِّموين( )64( . وللح�سبة كما عرفها �لفقهاء مرتبة رفيعة يف �لنظام �الإ�سالمي 
الأنها �أ�سل ت�رشيع �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر وهي من �أبرز خ�سائ�ص �لنبي �سلى 
ُتوًبا  ِذي َيِجُدوَنُه َمكخْ يَّ الَّ ِبيَّ الأُمِّ ِبُعوَن الرَّ�ُصوَل النَّ ِذيَن َيتَّ �هلل عليه و�سلم، قال تعاىل {الَّ
َباِت  يِّ ُنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ َهاُهمخْ َعِن املخْ رُوِف َوَينخْ َعخْ َراِة َوالإِِنيِل َياأخُْمرُُهمخْ ِباملخْ وخْ َدُهمخْ يِف التَّ ِعنخْ
ِذيَن اآَمُنوا  ِهمخْ َفالَّ ِتي َكاَنتخْ َعَليخْ الَل الَّ َُهمخْ َوالأَغخْ ُهمخْ اإِ�رشخْ َباِئَث َوَي�َصُع َعنخْ َ ِهُم اخلخْ َوُيَحرُِّم َعَليخْ
ِلُحوَن} )65( ، وهو  ُفخْ َلِئَك ُهُم املخْ اأُوخْ اأُنِزَل َمَعُه  ِذي  وَر الَّ َبُعوا النُّ ِبِه َوَعزَُّروُه َوَن�رَشُوُه َواتَّ
َوٌة َح�َصَنٌة  ِ اأُ�صخْ �سلى �هلل عليه و�سلم قدوة هذه �الأمة قال تعاىل {َلَقدخْ َكاَن َلُكمخْ يِف َر�ُصوِل اللَّ
َ َكِثريًا} )66( ، وعلى نهجه ت�سري �الأمة �إىل يوم  آِخَر َوَذَكَر اللَّ َم الخْ َيوخْ َ َوالخْ مِلَنخْ َكاَن َيرخُْجو اللَّ

�لدين، لذلك �أوىل �لفقهاء �هتمامًا كبري�ً بهذ� �ملو�سوع وق�سموه �إىل نوعني وفقًا ملا يلي. 
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املطلب اخلامس - نوعا احلسبة:
يقول �لدكتور عبد�لكرمي زيد�ن: )�ملحت�سب من يقوم باالحت�ساب، �أي �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر، ولكن �ساع عند �لفقهاء �إطالق هذ� �ال�سم على من يعينه ويل �الأمر للقيام 
باحل�سبة، و�أطلقو� عليه ��سم و�يل �حل�سبة، �أما من يقوم بها من دون تعيني من ويل �الأمر فقد 

�أطلقو� عليه ��سم �ملتطوع( )67( ، وبذلك ُعرف للح�صبة نوعان: 
اأول ً– ال�صبة الر�صمية: وهي �لتي تقوم بها موؤ�س�سات �لدولة �ملناط بها �لقيام  ♦

تيمية  �بن  �الإ�سالم  �سيخ  عن  ورد  فقد  �الأمر،  ويل  �أو  �حلاكمة  �ل�سلطة  من  وبتكليف  بذلك، 
�أن ي�ستعني باأهل �ل�سدق و�لعدل( )68( ، وهو موؤ�رش على �أن  �أمر  )فلهذ� يجب على كل ويل 
�حل�سبة  عرفت  وقد  �ل�رشع،  من  ي�ستمدها  �لذي  �ل�سلطان  من  بتكليف  تتم  �لر�سمية  �حل�سبة 
�لر�سمية يف �لنظام �الإ�سالمي �أ�سكااًل عدة، مثل مر�قبة �الأ�سو�ق و�الآد�ب �لعامة وحمل �لنا�ص 
على �مل�سلحة �لعامة يف �ملدينة كااللتز�م بعدم �مل�سايقة يف �لطرقات، ومنع �أهل �حلمل 
�أهل �ملباين �ملتد�عية لل�سقوط باإز�لة �جلزء  و�ل�سفن من �الإكثار يف �الأحمال، و�حلكم على 
�ل�سلع و�ملنتجات، و�ل�رشب على  �الأ�سعار وجودة  �ملتوقع �سقوطه و�إعادة بنائه، ومر�قبة 

�أيدي �ملعلمني �لذين يبالغون يف �رشب �ل�سبيان �ملتعلمني )69( . 
ثانياً – ال�صبة التطوعية: وهي �حل�سبة �لتي يقوم بها �الأفر�د و�جلماعات دون  ♦

�الأمر وذلك  تكليف من ويل  تقوم باحل�سبة من غري  فالرعية  �لدولة،  موؤ�س�سات  تكليف من 
وقمع  �ل�رش  على  و�لق�ساء  �ل�سالح  بن�رش  �خلري  �إحياء  يف  ورغبة  �ملفا�سد  بنبذ  للمجاهرة 
�لف�ساد، ويف هذ� �ملقام يقول �بن كثري )و�إن كان ذلك و�جبًا على كل فرد من �الأمة بح�سبه( 

)70( وهو ما يق�سد به �حل�سبة �لتطوعية �أو �ل�سعبية. 

ويركز بحثنا هذ� على �حل�سبة �لتطوعية �لتي تقع على عاتق �الأفر�د و�جلماعات �سعيًا 
لتحديد مدى دخول �ملظاهرة يف نطاقها، ومن خالل �الأ�سا�ص �لت�رشيعي لنظام �حل�سبة يبني 
�أن �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�جب يقع على عاتق �الأمة، و�لثابت �رشعًا �أن �لو�جب 
هو ما طلب �ل�سارع فعله على وجه �حلتم و�الإلز�م، �سو�ء �أكان ذلك م�ستفاد�ً من �سيغة �لطلب 
نف�سها �أم من قرينة خارجية، وحكمه ثو�ب فاعله وعقاب تاركه )71( ، فقوله �سلى �هلل عليه 
و�سلم: )و�لذي نف�سي بيده، لتاأمرن باملعروف، ولتنهون عن �ملنكر، �أو ليو�سكن �هلل �أن يبعث 
�الأمر  �عتبار حكم وجوب  )72( دليل على  عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فال ي�ستجاب لكم( 
�لوعيد بالعقاب يف حال �لرتك وهو  باملعروف و�لنهي عن �ملنكر الأن ظاهر �حلديث فيه 
ا  حكم �لو�جب �رشعًا، وثو�ب �لذين ينهون عن �ملنكر ثابت بالن�ص �لقر�آين، قال تعاىل {َفَلمَّ
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ِذيَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب َبِئي�ٍس  وِء َواأََخذخَْنا الَّ َن َعِن ال�صُّ َهوخْ ِذيَن َينخْ َنا الَّ يخْ َ رُوا ِبِه اأَنخْ َن�ُصوا َما ُذكِّ
�ُصُقوَن} )73( ، وبهذ� يت�سح �أن �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�جب على  مِبَا َكاُنوا َيفخْ
نُكمخْ  َتُكن مِّ عموم �الأمة وهو من قبيل �حل�سبة �لتطوعية �ملفرو�سة �رشعًا لقوله تعاىل: {َولخْ
�لتخ�سي�ص جلهة  »�أمة« تعني عدم  )74( ولفظ »ولتكن« يفيد �حلتم و�الإلز�م، وكلمة  ٌة}  اأُمَّ
معينة، وما يدعم �حل�سبة �لتطوعية �أن �أغلب �لفقهاء يرون �أنه طاملا كانت �حل�سبة مفرو�سة 
�ملعني  غري  ت�سمية  كانت  ثم  من  �الأمر،  ويل  قبل  من  �لتعيني  على  بها  �لقيام  يتوقف  فال 
باملتطوع ت�سمية غري دقيقة، الأنها ال ت�سعر �لقيام باحل�سبة من قبل غري �ملعني لها هو من 
للح�سبة  �لت�سجييع  نوعًا من  ، ونرى هذ�   )75( �لو�جبة  �مل�ستحبة غري  باالأمور  �لقيام  قبيل 
�لتي يقوم بها �الأفر�د دون تكليف، فمجرد �أن ي�ستهجن �لفقهاء ت�سميته باملتطوع، و�أنه من 
�ملفرت�ص �أن يرقى �للفظ �إىل �أف�سل من ذلك، فهي �إجازة ومباركة لهذ� �لنظام. ف�ساًل عن 
ذلك فقد جاء يف �أحد قر�ر�ت جممع �لفقه �الإ�سالمي �لدويل )76( �ملتعلقة مبا يحدث يف �لبالد 
�لعربية وبع�ص �لبالد �الإ�سالمية حيث ن�ص على �لتاأكيد على حق �ل�سعوب يف �حلرية وتغيري 
)77( ، وجاء  �ل�سلمية �ملن�سبطة بال�سو�بط �ل�رشعية  �ملنكر�ت و�الأمر باملعروف بالو�سائل 
لفظ �جلمع )�ل�سعوب( للتدليل على �أ�سل �حلق يف ممار�سة تغيري �ملنكر�ت و�الأمر باملعروف 
وهي �حل�سبة بو��سطة �ل�سعوب �أي �جلماعة ومل يح�رش جممع �لفقه حق �ملمار�سة للموؤ�س�سات 
مما دّل على �رشعية �حل�سبة �ل�سعبية، فدور �جلماعة يف �حلفاظ على دين �هلل من خالل عمل 
�حل�سبة باالأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر هو دور �أ�سا�سي وي�سبق �لتكليف من ويل �الأمر، 
فعن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال )لن يربح هذ� �لدين قائمًا، يقاتل عليه ع�سابة من 

�مل�سلمني حتى تقوم �ل�ساعة( )78( ، ولفظ ع�سابة ي�سري �إىل �جلماعة. 
�أمر�ً  �لفقهاء  بع�ص  عند  و�عتبارها  للمظاهرة  �ل�رشعي  �لتاأ�سيل  �إىل  وبالعودة 
باملعروف ونهيًا عن �ملنكر وهو �الأمر �لذي يتو�فق مع مفهوم �حل�سبة يف �سقها �لتطوعي، 
وجب �لوقوف على �أ�سل �عتبار �ملظاهرة �سكاًل من �أ�سكال �حل�سبة وهي �حل�سبة �لتطوعية 

ونبني ذلك من خالل �التي يف �ملطلب �ل�ساد�ص. 

املطلب السادس - املربرات اليت تدعو العتبار املظاهرة شكالً من أشكال 
احلسبة التطوعية:

للمظاهر�ت يف �لعامل �الإ�سالمي طابع خا�ص فُيقمع جلها للتاأثري على �أنظمة �حلكم 
�أعمال  �لكالم عن مربر�ت �عتبار �ملظاهر�ت من  �لعربية، وقد ق�رش  �لتجربة  ال �سيما بعد 
�حل�سبة يف �لعامل �الإ�سالمي الأن نظام �حل�سبة هو نظام �إ�سالمي �رشف وال عالقة للقو�نني 
باحل�سبة  خا�سة  �أخرى  م�سميات  حتت  تطّبق  �لقو�نني  تلك  بع�ص  كانت  و�إن  به  �لو�سعية 
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�ملوؤ�س�سية كاحلر�ص �لبلدي يف ليبيا، وهو جهاز ير�قب نظام �لت�سعرية و�لرقابة على جودة 
�ملنتجات ومر�قبة �لغ�ص و�ل�سلعة �مل�رّشة وغريها، �أما �ملظاهرة �لتي يقوم بها �لنا�ص �سد 
�أو  �أو �قت�سادي  �ل�سو�رع و�مليادين �لعامة ل�سبب �سيا�سي  �إىل  �سلطة �حلكم ويخرجون بها 
�جتماعي فهي ترجمة و�قعية ملا �أخرب به �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يف قوله: )ي�ستعمل 
عليكم �أمر�ء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن �أنكر فقد �سلم( )79( ، فقوله �سلى �هلل 
عليه و�سلم فمن عرف فقد برئ ويف �لرو�ية �لتي بعدها فمن كره فقد برئ، فاأما رو�ية من 
كره فقد برئ فهي ظاهرة ومعناه من كره ذلك �ملنكر فقد برئ من �إثمه وعقوبته، وهذ� يف 
حق من ال ي�ستطيع �إنكاره بيده وال ل�سانه فليكرهه بقلبه وليرب�أ، و�أما رو�ية من عرف فقد 
برئ فمعناه و�هلل �أعلم من عرف �ملنكر ومل ي�ستبه عليه فقد �سارت له طريق �إىل �لرب�ءة من 
�إثمه وعقوبته باأن يغريه بيديه �أو بل�سانه فاإن عجز فليكرهه بقلبه، وقوله �سلى �هلل عليه 
و�سلم ولكن من ر�سي وتابع معناه �أن �الإثم و�لعقوبة على من ر�سي وتابع وفيه دليل على 
�أن من عجز عن �إز�لة �ملنكر ال ياأثم مبجرد �ل�سكوت بل �إمنا ياأثم بالر�سا به �أو باأن ال يكرهه 

بقلبه �أو باملتابعة عليه )80( . 
وقوله �سلى �هلل عليه و�سلم )ما من نبي بعثه �هلل يف �أمة قبلي، �إال كان له حو�ريون 
ما  يقولون   )81( خلوف  بعدهم  تخلف  �إنها  ثم  باأمره  ويقتدون  ب�سنته  ياأخذون  و�أ�سحاب، 
ال يفعلون، ويفعلون ما ال يوؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو موؤمن، ومن جاهدهم بل�سانه 
فهو موؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو موؤمن، ولي�ص ور�ء ذلك من �الإيان حبة خردل( )82( ، 
ظاهره �أنه يق�سم درجات �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر بني يد ول�سان وقلب، لكن عدم 
�الإنكار هو �سٌد لالإيان وهو دليل فر�ص ولزوم �لنهي العتباره نوع من �أنو�ع �جلهاد لقوله 
�سلى �هلل عليه و�سلم )�سيد �ل�سهد�ء حمزة بن عبد�ملطلب، ورجل قام �إىل �إمام جائر فاأمره 

ونهاه فقتله( )83( . 
ومن هنا يرى �لباحث �أن �ملظاهرة ال تخرج عن كونها ح�سبة ت�سعى �إىل دفع �ملف�سدة 
�الآخر  ب�سكله  له  ي�ست�سلم  �أن  دون  �إ�سالمي  بوجه  �لو�قع  مع  يتما�سى  ما  وهو  و�ل�رشر، 
�الإ�سالمية  و�الآد�ب  باالأخالق  تتقيد  �لتي  �ملظاهر�ت  فنظام  �الإ�سالمي،  غري  �لغربي  �أي 
باعتبارها نوعًا من �أنو�ع �حل�سبة يف�سح �ملجال �أمام �إ�رش�ك �لرعية يف بناء �لبلد وحتقيق 
�الأمن و�لرفاهية بطر�ز �إ�سالمي بديع، وُي�سعر �مل�سلم بانتمائه �حلقيقي لدينه ووطنه ويدفعه 
�إىل فعل �خلري�ت، وينادي باخلال�ص لعموم �أفر�د �الأمة �الإ�سالمية، فاالإنكار وحق �لتعبري 
و�مل�ساركة و�إبد�ء �لر�أي يف �إطار �لقر�آن و�ل�سنة و�جلماعة يدفع �مل�سلم لقول ما ير�ه منا�سبًا 
ب�رشف �لنظر عن ر�سا �ل�سلطة �أو عدم ر�ساها الأنها حالة رقابة د�ئمة من قبل �لرعية، وهو 

�لو�جب �ملفرو�ص عليهم �رشعًا. 
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املطلب السابع - الشروط الواجب توافرها يف املظاهرة لكي ميكن اعتبارها 
شكالً من أشكال احلسبة: 

�لنبي  جاء  �لتي  �لدين  لتعاليم  �ملتبع  �الإ�سالمية  باالأخالق  �ملتقيد  هو  �حلق  �مل�سلم 
�سلى �هلل عليه و�سلم متممًا ومعلمًا لها لقوله �سلى �هلل عليه و�سلم )�إمنا بعثت الأمتم مكارم 
)84( ، لذلك فر�ست �ل�رشيعة و�جب �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر كان ال بد  �الأخالق 
�الإ�رش�ر  دون  �لدين  بتعاليم  يلتزم  �لذي  هو  �حلق  فامل�سلم  حمددة،  �أطر  وفق  فعلهما  من 
باالآخرين، ودون قذف �أو جتريح �أو �إ�ساءة، فعن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال )�مل�سلم 
من �سلم �مل�سلمون من ل�سانه ويده( )85( ، وقال �سلى �هلل عليه و�سلم )لي�ص �ملوؤمن بالطّعان 
وال �للعان وال �لفاح�ص وال �لبذيء )86( ، وعلى ذلك فثمة �رشوٌط ال بد من تو�فرها لكي تكون 
�ملظاهرة �سكاًل من �أ�سكال �الحت�ساب، وتلك �ل�رشوط تـنبع من �اللتز�م ب�سو�بط و�أخالقيات 

�ل�رشيعة �الإ�سالمية، ويكن بيان ال�رشوط يف الآتي: 
اأن تكون املظاهرات من�صجمة مع روح ومقا�صد ال�رشيعة الإ�صالمية  ◄  - اأولً 

وفقاً ملا ياأتي: 
عدم �حتو�ئها على �سعار�ت �أو دعايات �أو عالمات ت�سيئ لل�رشع �حلنيف، و�أاّل تكون 
�أو  تغليب  بق�سد  تكون  و�أاّل  �آخر،  �أو مذهب  �أخرى  بديانة  �لت�سهري  �أو  �أو قذف  ل�سب  م�سدر�ً 

�نت�سار ملعتقد�ت غري �إ�سالمية، و�أاّل تكون �سببًا الإحد�ث فتنة بني �مل�سلمني. 
ثانياً - اأن تكون املظاهرات بعيدة عن م�صادر ال�رشر وفقاً ملا ياأتي:  ◄

�أاّل ت�سهد �عتد�ءت بدنية �أو جر�ئم �رشب �أو قتل، و�أاّل يكون �لتظاهر با�ستخد�م �ل�سالح، 
و�أاّل ت�سهد �عتد�ء�ت على �الأمو�ل و�ملمتلكات �لعامة و�خلا�سة، و�أاّل ت�سبب �الإزعاج لالآخرين 
ممن يجاورون مكان �لتظاهر، �أو تكون �سببًا يف قطع م�سدر �أرز�قهم مثل �إقفال �ملحالت 

�لتجارية. 
ثالثاً - اأن تكون املظاهرات من�صجمة مع �صوابط الأخالق وفقاً ملا ياأتي:  ◄

ت�سهد  و�أاّل  وممكنة،  م�رشوعة  �ملتظاهرون  �أجلها  من  خرج  �لتي  �ملطالب  تكون  �أن 
�ملظاهرة �الختالط �ملحرم بني �لرجال و�لن�ساء، و�أاّل حتتوي �ملظاهرة على عبار�ت �ل�سب 
و�لقذف �أو �للعن لالآخرين، و�أاّل تت�سمن �لغناء �أو �لرق�ص �ملحرم �رشعًا، ويف حال �الن�سباط 
بهذه �لقيود، ن�ستطيع �لقول �أن �ملظاهر�ت قائمة على �أ�س�ص من �ل�رشيعة �الإ�سالمية، ويكن 

�عتبارها �سكاًل من �أ�سكال �حل�سبة يف �لنظام �الإ�سالمي. 
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اخلامتة: 
م�ساكل  �إىل حل  �لو�سول  �أحيانًا كثرية يف  ت�سهم  �ملظاهرة  �أن  للباحث  تبني  ختامًا 
�الأمة خ�سو�سًا يف �لد�خل، �أو عندما ير�د بها تو�سيل �ل�سوت �إىل �لعامل للوقوف مع ق�سايا 

�الأمة �الإ�سالمية، وقد ات�صحت من البحث جملة نتائج متثلت يف الآتي: 
النتائج: 

�ملظاهرة جتمع ل�رش�ئح من �ملجتمع يف مكان عام، الإنكار �أمر معني �أو معار�سته، . 1
�أو رفع �ل�سوت للمطالبة باأ�سياء يعتربها �ملتظاهرون حقًا من حقوقهم، �أو ن�رشة م�رشوعة 

لق�سية معينة. 
للمظاهرة �أنو�ع عدة �أ�سهرها �أن تكون �سد نظام �حلكم �لقائم يف �لدولة، و�ملظاهرة . 2

�سد حّكام �لعامل �الإ�سالمي لتوجيه �أنظارهم جتاه ق�سايا �أمة �الإ�سالم �ملعا�رشة، وكالهما 
يعد نوعًا من �أنو�ع �حل�سبة يف �الإ�سالم. 

تعدُّ �ملظاهرة ح�سبة تطوعية يبا�رشها �لنا�ص مبعنى �أنها �سعبية، وال حتتاج �إىل . 3
تكليف من �سلطة �حلكم. 

يجب �أن تكون �ملظاهر�ت من�سبطة ب�سو�بط و�رشوط مو�فقة ملقا�سد �ل�رشيعة. . 4
التوصيات - 

يو�صي الباحث بالآتي: 
�إقامة حلقات نقا�ص وفتح باب �حلو�ر بني �لفقهاء للف�سل يف م�ساألة حتديد �خلط . 1

�لفا�سل �لذي ييز بني �ملظاهر�ت غري �مل�رشوعة �لتي ت�سهد �الإعتد�ء و�خلروج على �حلاكم 
ق�سايا  وتخدم  �لر�أي  عن  تعبري  و�سيلة  تعترب  �لتي  �مل�رشوعة  و�الأخرى  �لفو�سى،  و�إحد�ث 
�الأمة وتعترب ح�سبة و�جبة، لتحا�سي �لتحرمي �ملطلق �لذي يقوم �أحيانًا كثرية على دو�فع 

�سيا�سية. 
يخدم . 2 و�لذي  �ل�رشيعة  مقا�سد  عن  �خلارج  غري  �لتظاهر  ثقافة  ن�رش  على  �لعمل 

�لر�أي  �لعامل وتاأييد  �نتباه  �إذ� ما كانت هناك ق�سية حتتاج لفت  ق�سايا �الأمة �الإ�سالمية، 
ونهيًا عن منكر مبا ال  �أمر�ً مبعروف  تعترب  �أنها  �لنا�ص على  تنبيه عامة  �لعام، و�رشورة 
�لذي ي�سقط و�سف  �ل�سالح  �أو  �الآخرين  �لتعدي على  �أو  �لعنف  �أ�ساليب  ��ستخد�م  يجوز معه 

�مل�رشوعية عنها. 
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اهلوامش: 
�أمري فرج يو�سف، جر�ئم قتل �ملتظاهرين وم�سوؤولية �لقادة و�حلكام و�لزعماء يف �لعامل . 1

و�لتاأديبية،  و�ملدنية  �جلنائية  �لناحية  من  و�لدولية  �ملحلية  للقو�نني  طبقًا  �لعربي 
�الإ�سكندرية، م�رش، مكتبة �لوفاء، 2013، �ص 3. 

حممد بن عبد�لرحمن �خلمي�ص، �ملظاهر�ت و�العت�سامات و�الإ�رش�بات روؤية �رشعية، . 2
�لريا�ص، �ل�سعودية، مكتبة �لفهد �لوطنية، 2006، �ص81. 

�سورة �لن�ساء، �الآية 59. . 3
عطية عدالن، �الأحكام �ل�رشعية للنو�زل �ل�سيا�سية، �لقاهرة، م�رش، د�ر �لكتب �مل�رشية، . 4

 .356 2011، �ص 
�سور �آل عمر�ن، �الآية 104. . 5
�سورة �ل�سف، �الآية 14. . 6
�بن منظور، جمال �لدين حممد بن مكرم �أبو �لف�سل، ل�سان �لعرب، حتقيق: عبد�هلل علي . 7

�ملعارف،  د�ر  م�رش،  �لقاهرة،  �ل�ساذيل،  حممد  وها�سم  �هلل  ح�سب  �أحمد  وحممد  �لكبري 
 .2769 1981، باب �لظاء، �ص 

�سورة �لبقرة، �الآية 85. . 8
�لفار�بي، �أبو ن�رش �إ�سماعيل بن حماد �جلوهري، �ل�سحاح تاج �للغة و�سّحاح �لعربية، . 9

1990، �ص  للماليني، ط1،  �لعلم  د�ر  لبنان،  عّطار، بريوت،  عبد�لغفور  �أحمد  حتقيق: 
 .732

�بن �جلوزي، جمال �لدين �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن علي بن حممد، �ملنتظم يف تاريخ . 10
�مللوك و�الأمم، حتقيق: حممد عبد�لقادر عطا وم�سطفى عبد�لقادر عطا، بريوت، لبنان، 

د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1992، ج16، �ص94. 
ط4، . 11 �لدولية،  �ل�رشوق  مكتبة  م�رش،  �لقاهرة،  �لعربية،  �للغة  جممع  �لو�سيط،  �ملعجم 

2004، �ص578. 
عطية عدالن، �ملرجع �ل�سابق، �ص 343. . 12
�أن�ص م�سطفى �أبو عطا، �سو�بط �ملظاهر�ت در��سة فقهية، جملة جامعة دم�سق للعلوم . 13

�القت�سادية و�لقانونية، ع1، 2005، �ص 455. 



417

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (2) - تشرين 

علي حميي �لدين �لقره د�غي، �لتاأ�سيل �ل�رشعي للمظاهر�ت �ل�سلمية �أو �لثور�ت �ل�سعبية . 14
ما يجوز منها وما ال يجوز مع مناق�سة �الأدلة، من�سور مبوقعه �الإلكرتوين. 

�مُلْنجد �الأبجدي، جمموعة من �ملوؤلفني، بريوت، لبنان، د�ر �مل�رشق، ط5، 1987، �ص . 15
 .260

16 . /02  /24 �لقر�آن،  يف  �لكفار  مظاهرة  مفهوم  �ملقاالت،  �سفحة  ويب،  �إ�سالم  موقع 
 .2010

�لقاهرة، . 17 �ل�س�ستاوي، �مل�سوؤولية �جلنائية ل�سباط �ل�رشطة عن قتل �ملتظاهرين،  �سمري 
م�رش، �ملكتب �جلامعي �حلديث، ط1 2011، �ص 3. 

�أبرز �لعلماء �ل�سنة يف . 18 ونذكر منهم على �سبيل �ملثال: �لدكتور يو�سف �لقر�ساوي �أحد 
�لع�رش �حلديث، ورئي�ص �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�سلمني، و�لدكتور �سلمان �لعودة ع�سو 
�الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�سلمني وع�سو جمل�ص �أمنائه و�الأمني �لعام للهيئة �لعاملية 
لن�رشة �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم، و�لدكتور حممد ح�ّسان د�عية �إ�سالمي م�رشي 
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