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 المستخلص 
المرأة المسلمة لها دور مهم في بناء المجتمع ، والعمل السياسي ، وقد أكد اإلسالم على مشاركتها في          

الكامل في العمل السياسي الذي  العمل السياسي من خالل السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين واعطاها الحق 
لذا جاءت هذه الدراسة تبين األحكام الشرعية    ، يتناسب مع طبيعتها وتكوينها الجسدي ولم ينقص من حقها شيئا  

. في مشاركة المرأة المسلمة في األمور السياسية ومنها المظاهرات   
مشاركة المرأة في المظاهرات من   ومن خالل هذه الدراسة حاولت الباحثة تسليط األضواء الكاشفة على       

منظور اسالمي وذكر بعض األحكام المتعلقة بالمرأة أثناء مشاركتها فيها عبر بيان مفهوم المشاركة والمظاهرات  
، وبيان حكم مشاركة المرأة فيها من خالل سرد أقوال المجيزين وأدلتهم . ثم المانعين وأدلتهم ، والتوصل من  

والترجيح ، حيث تم وزن حجج كال الفريقين والتوصل من ذلك إلى أن مشاركة المرأة في  ذلك إلى مبحث المناقشة 
بشروط وضوابط اثبتتها الباحثة في نهاية هذه   ( الجواز المقيد ) : المظاهرات من منظور اسالمي األصل فيها

 الدراسة وهللا الموفق . 
المرأة   –  ضوابط – السياسة الشرعية  –المظاهرات  -الكلمات المفتاحية :   

 

Abstract 
The Muslim woman has an important role in building society and political work. 

Islam has emphasized her participation in political work through the biography of 

the Prophet and the biography of the Rightly Guided Caliphs. Shari’a rulings on 

Muslim women’s participation in political matters, including demonstrations, and 

through this study, the researcher tried to shed light on women’s participation in 

demonstrations from an Islamic perspective and mentioned some provisions related 

to women during their participation in them by explaining the concept of 

participation and demonstrations, and clarifying the ruling on women’s 

participation in them through List the sayings of the authorized and their evidence. 

Then the impediments and their evidence, and from that to the topic of discussion 

and weighting, where the arguments of both groups were weighed and it was 

concluded that the participation of women in demonstrations from an Islamic 

perspective in which useful acceptance is conditioned regulations verified by the 

researcher at the end of this study. 

Keywords: - Demonstrations - Sharia politics – Regulations and Women 
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 المقدمة  
  للعالمين   رحمة  المبعوث   محمد   سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب    هلل  الحمد        

 وبعد  الدين، يوم  إلى بإحسان  تبعهم ومن ، الميامين وصحبه ، الطيبين آله وعلى ،
لقد كفل االسالم حرية الرأي والتعبير بمفهومها اإلسالمي  ، وحرية الرأي تعني :      
الدين  تمتع   أمور  النصيحة في كل  بالحق ،واسداء  الجهر  بكامل حريته في  اإلنسان 

والدنيا ، فيما يحقق نفع المسلمين ويصون مصالح الفرد والمجتمع ويحفظ النظام العام  
 وذلك في إطار األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ي غير منعزلة عن  والمرأة المسلمة جزء من بناء المجتمع بل هي ركنه األول ، وه     
محيطه وبيئته ، ولها دور مهم في تربيته وتنشئته عبر التاريخ ؛ لذلك يجب أن تتوافر 
لها الحرية الكاملة للتعبير عن رأيها ، ومشاركتها في رسم السياسة العامة للمجتمع ،  
وحقها في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما يترتب عليه من مراقبة ،ومحاسبة 

ة األمر ، ومقاضاة لهم أمام المحاكم ، وما أباحه لها اإلسالم من بذل جهدها في لوال
 الدفاع عن دينها وبالدها .

ومن هذا المنطلق يأتي بحثي المتواضع هذا ليكون خطوة على الطريق في بيان       
حكم اإلسالم ومبادئه في قضية تردد الحديث عنها ، وهي المشاركة السياسية للمرأة  

المشاركة في المظاهرات من منظور اسالمي، وإني ألرجو أن أتمكن من طرح   ومنها
هذه القضية بروح موضوعية هادئة ، وبمنطق علمي واقعي بعيدًا عن كل الحساسيات 
واالنفعاالت السلبية ، والفائدة التي أرجو من مثل هذه الدراسة أن أصل إلى حكم هللا 

ناول هذا الموضوع للخروج بنظرة فقهية فيه مع تعالى في هذه المسألة ، وهي محاولة لت
التأكيد على أن اإلسالم ال يمنع االعتراض والتقويم والنصح بل يأمر به ، ولكن دون  

 تشهير وتنكيل مؤِد إلى الحرام .
وإزاء هذا كله فقد دار جدل فقهي وفكري حول مشاركة المرأة في المظاهرات ، وقد      

عان  عم  م  سية وفكرية ، وحاولت في هذه الدراسة الولوج إلى  اتخذ هذا الجدل ابعادًا سيا



 

 التاسع والعشرون العدد  | 534
 

 

 م . د . آمال عيادة ممدوح الكبيسي 

هذا الجدل ، وبيان حججه وأدلته ، ورصد األدلة التي استدل بها الفرقاء على أقوالهم  
 :  اآلتيومناقشتها من خالل ثالثة مباحث وخاتمة على النحو 

ثالثة    المبحث األول : التعريف بمصطلحات عنوان البحث واأللفاظ ذات الصلة وفيه
 :مطالب 

 .المطلب األول : تعريف السياسة 
 . المطلب الثاني : تعريف المشاركة
 .  المطلب الثالث : تعريف المظاهرة

 . حكم مشاركة المرأة في المظاهرات وفيه خمسة مطالب المبحث الثاني : 
 . المطلب األول : أقوال الفقهاء القائلين بجواز مشاركة المرأة في المظاهرات 

 المظاهرات . المطلب الثاني : ضوابط مشروعية مشاركة المرأة في 
 . المطلب الثالث : أدلة مشروعية مشاركة المرأة في المظاهرات 

 . المطلب الرابع : أقوال الفقهاء المانعين مشاركة المرأة في المظاهرات وأدلتهم
  . المطلب الخامس : مناقشة األدلة
الثالث : األحكام المتعل أثناء المشاركة في المظاهرات وفيه خمسة المبحث  قة بالمرأة 

 :مطالب 
 . المطلب األول : اإلذن بالمشاركة

 .  المطلب الثاني : اختالط النساء بالرجال
 .  المطلب الثالث : رفع الصوت بالهتافات أمام الرجال

 . المطلب الرابع : السفر للمشاركة في المظاهرات 
 . رج بيتهاالمطلب الخامس : مبيت المرأة خا

 أما الخاتمة فقد تكلمت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث .    
وأخيرًا فإني ال أدعي الكمال لما قمت به ، فإن الكمال هلل تبارك وتعالى ، وإنما هو جهد 
بذلت فيه ما بوسعي ، راجية من هللا تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى هللا 

 ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا  على سيدن
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 الدراسات السابقة
لم يحظ موضوع مشاركة المرأة في المظاهرات من منظور اسالمي بما يستحقه       

من اهتمام ، وقد تمثل ذلك في القلة النسبية للدراسات السابقة في هذا المضمار ، حيث 
كان أغلب تلك الدراسات عبارة عن مقاالت وفتاوى أغلبها منشور على شبكة المعلومات 

" االنترنت" غير أن هذا يمنع وجود دراسة علمية محكمة متمثلة برسالة   الدولية   ال 
إلى مجلس كلية اإلمام األعظم     (سمية عبد اللطيف)الماجستير التي تقدمت بها الطالبة  

  (مشاركة المرأة في المظاهرات )م ، بعنوان    2018  -هـ  1440) رحمه هللا ( الجامعة ،  
ية للمرأة المسلمة ، وحكم  حيث ركزت الباحثة في دراستها على حكم المشاركة السياس

المظاهرات في الفقه اإلسالمي ، وتناولت االعتداءات المتعلقة بآثار مشاركة المرأة في 
المظاهرات ، وقد استفدت منها ، وتختلف دراستي عن الدراسة السابقة في تركيزها على 

ذكر مع   ، العلمية  وااليرادات  والمناقشات  األدلة  وايرادها   ، الفقهية  ضوابط    الجوانب 
مشروعية مشاركة المرأة في المظاهرات حيث لم تتناولها الدراسة السابقة ، ولم اتناول 
دراسة مشاركة المرأة بالمظاهرات في ظل القانون الدولي أو العراقي الذي تناولته الباحثة 

. 
ومن الجدير بالذكر أن هناك مصادر أخرى  لصيقة بالبحث تناولت موضوع المظاهرات   

 وضوابطها بصورة عامة ومنها على سبيل المثال ال الحصر :وحكمها 
ضوابط المظاهرات : دراسة فقهية ، للدكتور أنس مصطفى حسين أبو عطا،   -1

 م. 2005(، 1(، عدد ) 21مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، مجلد ) 
للدكتور    -2  ، مقارنة  دراسة   : واالبتداع  المشروعية  بين  السلمية  المظاهرات 

والق الشريعة  البريشي ، دراسات علوم  )إسماعيل محمد  (، 1(، عدد)41انون ، مجلد 
 م . 2014

الناشر : دار    -3 حكم المظاهرات في اإلسالم : أحمد بن سليمان بن أيوب ، 
 الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث ، الفيوم . 

 المبحث التمهيدي : تعريف الٍسياسة ، المشاركة ، المظاهرات
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نلقي األضواء على بعض المصطلحات الواردة في العنوان ، أو التي لها عالقة          
 بالموضوع ، وهي :  

 المطلب األول : تعريف السياسة  
من ساس يسوس سياسة ، ولها معان كثيرة ، فيقال : ساس الناس أي   السياسة لغة : 

أي أمرتهم  تولي رياستهم ،وساس األمر سياسة أي قام به ، وسست الرعية سياسة  ،  
 (1) . ونهيتهم ، وساس األمور أي دبرها

أنواع   تستوعب كل  لوجدناها  السياسة ومشتقاتها  للفظ  اللغوية  المعاني  إلى  نظرنا  ولو 
 (2) السياسات الرشيدة والحكيمة ،والعنيفة والظالمة.

 المطلب الثاني : تعريف المشاركة 
، يشارك، ُمشاركًة،   المشاركة لغة :      مفاعلة وهي ما تقع من متعدد من الفعل شارك 

فهو ُمشاِرك، والمفعول ُمشار ك.. شارك صديق ه شعور ه: أي تعاطف معه، أو تضامن  
معه في حالته ُمعبِ ًرا عن شعوٍر مماثل لشعوره شاركه أحزان ه: شاطره.. أشارُكك الرَّأي: 

ة فيهاأرى رأي ك، أوافقك.. شارك في أرباح ا م فيها، كان له نصيب وحصَّ ركة: أسه   3.  لشَّ
تعالى:          قوله  قاِسْمهم      (4)َّ   َّ خص مح جح مج  حج ُّٱومنه  أي 

والمشاركة تكون من طرفين أو أكثر أي أن شارك من أفعال )المشاركة(   وخاِلْطهم..
 أصاًل .

اللغة ؛ وذلك أن  : ال تختلف كثيرًا عن تعريفها في  المشاركة في االصطالح         
المشاركة باألساس مصطلح اجتماعي، والجزء الفقهي منه محدود وقليل الذي يعبر عن  

 .((5))  االجتماع في االستحقاق او التصرف في شيء له قيمة بين مالكين او اكثر
بالمجتمع   يرتبط  فمفهومه  السياق  هذا  في  يهمنا  الذي  وهو  االجتماعي،  معناها  أما 

 .. (6) جزئيا، وهو مكون اساسي من مكونات التطور والتنمية والحضارةارتباطا كليا او 
 

 المطلب الثالث : تعريف المظاهرة  
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  : اللغة  في  يقتضي المظاهرة  اللغوي  التصريف  وهذا   ، مفاعلة  وزن  على  المظاهرة 
المشاركة كمبارزة ومقاتلة ، وهي مشتقة من الظَّهر، والظَّهر في كل شيء خالف الب طن  
وله عدة معان منها : البروز فيقال ظهر الناس أي برزوا ، ومنها أعلى الشيء ، وقد  

، ومنه (7)، والتظاهر أي التعاون    سميت بذلك لعلوها وظهورها ، والمظاهرة : المعاونة
  مي زيري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ُّٱ  قوله تعالى

صلى هللا   –تظاهرا" ، أي تناصرا وتعاونا على النبي  "  فقوله  (8)  َّ جئ يي ىي ني
  (9) وسلم ، وقوله " ظهير" أي نصير ومعين. عليه

عام ، والتحرك قيام مجموعة من الناس بالتجمهر في مكان المظاهرة في االصطالح : 
نحو جهة معلومة مطالبين بتحقيق مطالب معينة ، أو مؤيدين ألمر أو معارضين له، 

 (10)معبرين عن مطالبهم بشعارات وهتافات ، أو من خالل صور والفتات.
وخصائصها   ،ومن خالل التعريف يتضح لنا أن المقومات األساسية للمظاهرات       

فالمظاهرات البد أن   ،ينسجم مع معنى الظهور والبروزوهذا  ،الرئيسة تتمثل في العلنية
 وعلنية و لها هدف مشترك يعود بالنفع على المتظاهرين . ، تكون ظاهرة 

 المبحث الثاني : حكم  مشاركة  المرأة في المظاهرات
اختلف الفقهاء في حكم مشاركة المرأة في المظاهرات بين مانع ومجيز ، و قبل الولوج   

أن أبين أن من صرح بجواز مشاركة المرأة   ود  أ    ،وال الفقهاء وبيان آرائهمفي استعراض أق
قيدَّ  إنما  وضوابط  بالمظاهرات  بشروط  الجواز  ثم    ،هذا  أقوالهم  نصوص  في  سأذكرها 

 .  اآلتيأبينها بالتفصيل في المبحث  
 
 
 
 
 

 المطلب األول : أقوال الفقهاء القائلين بجواز مشاركة المرأة في المظاهرات  
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المظاهرات       في  المرأة  مشاركة  جواز  إلى  المعاصرين  العلماء  من  جماعة  ذهب 
،ومنهم الدكتور أحمد عمر هاشم ، عضو هيئة كبار العلماء باألزهر ، والدكتور أحمد 

االسكندرية ، والدكتور حامد أبو طالب عضو  لطفي ، استاذ القانون الدولي بجامعة  
مجمع البحوث اإلسالمية ، والدكتور محمود عاشور عضو مجمع البحوث اإلسالمية ، 

 كما أفتى بذلك  مجموعة من هيئات الفتوى الشرعية ومنهم:
بجواز التظاهر السلمي في فتوى أصدرتها يوم    (11) أفتت لجنة  الفتوى باألزهر -1

بعد أربعة وعشرين ساعة من التظاهرات التي شهدتها مصر   ،2011/ 27/1األربعاء  
والتي   ،احتجاجًا على األوضاع المعيشية والمطالبة بإقرار إصالحات سياسية ودستورية  

فيها وفعال  كبير  دور  المصرية  للمرأة  من    إذ   ،كان  والسيدات  البنات  ماليين  خرجت 
رة حضارية لمصر، ولتبرهن  مختلف األعمار في مظاهرة سلمية ابهرت العالم لتقدم صو 

بيان جهة علماء  المصرية وورد في  السياسية واالجتماعية  الساحة  على مكانتها في 
) يوم الغضب ( التي شارك فيها الرجال   كانون الثاني(  25األزهر حول مظاهرات )

والنساء على حدٍ  سواء : " أخرجوا فلن تكونوا أبدًا نماًل ، فالنمل وحده هو الذي قبل 
النملة نصيحتها بدخول الجحور خشية أن يحطمها جيوش الغازين ... فليخرج كل من  

قادر ليسمع الظالمين صوته ، وليبرئ ذمته أمام هللا تعالى الذي ال يقبل عذرًا من مخذٍل 
  (12)أو متخاذٍل في مثل تلك المواقف" 

بجواز مشاركة المرأة  أفتى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء   -2
في  المرأة  خروج  من  شرعي  مانع  يوجد  وال   "  : فتواه  ونص   ، بالمظاهرات  المسلمة 
المظاهرات ومشاركة الرجل بشرط عدم وقوع محظور شرعي ، وعدم التزاحم مع الرجال 
، وأن يغلب على الظن عدم تعرضها إلساءة من القوات األمنية .. فإذا حصل محظور 

فال ينبغي خروجها ،  ع الرجال أو غلب على الظن تعرضها إلساءةأو تزاحم م   ،شرعي
 ( 13).حفظًا لها وألعراض المسلمين ؛ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهللا أعلم (

كما افتى بجواز مشاركة المرأة بالمظاهرات مركز الفتوى في موقع اإلسالم ويب  -3
بأس في مشاركة المرأة فيها، بشرط ونص فتواه " فإذا كانت المظاهرة مما يجوز ، فال  
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انضباطها بالضوابط الشرعية من الستر والحجاب ، وعدم االختالط بالرجال على وضع 
تمكن معه المماسة ، وغض البصر ، وغير ذلك من الضوابط الشرعية المتعلقة بالمرأة  

 (14) عند خروجها. 
في سؤال وجه له    ،اإلسالميةعضو مجمع البحوث  (حامد أبو طالب  )  :ويؤكد الدكتور

" أن       أجاب قائاًل :،عن مدى جواز مشاركة المرأة في المظاهرات مشروعة أم ال ؟ 
للمرأة في اإلسالم مكانة متميزة عن سائر األنظمة في العالم بأكمله ، ذلك أن المرأة في 

وماعدا اإلسالم ال تختلف عن الرجل في شيء إال ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية ،  
ذلك فالمرأة مثل الرجل تماما ، تتمتع بكل ما يتمتع به الرجل ، فبالنسبة للمظاهرات ما 
دام الرجل يستطيع أن يعبر عن رأيه بالتجمعات والتظاهرات السلمية ، كذلك المرأة ، 
بالتجمع والتظاهر وغير ذلك من الوسائل للتعبير عن   فمن حقها أن تعبر عن رأيها 

مر أنه يجب على المرأة أن تحتاط في مثل هذه الحاالت مما يصاحبها وغاية األ  ،الرأي
أحيانًا من نوع الفوضى والتدافع ، فإذا وجدت المرأة أن األمر سيؤدي بها إلى التدافع 
والتزاحم واالختالط وااللتحام بالرجال ، فيجب عليها في هذه الحالة أن تتجنب مثل هذه 

مية ، وحبذا لو استطاعت المرأة في مظاهراتها أن األمور التي تخالف الشريعة اإلسال
تتظاهر في جماعة من النساء وأن تبتعد في االختالط عن الرجال ؛ ألنه من المسلم 
به أن في هذه المظاهرات يحدث فيها نوع من الهرج ، واإلسالم ينأى بالمرأة عن هذه 

للمشكالت . ولذل تؤذيها وتقلل من شأنها وتعرضها  التي  ك فمن األفضل أن  األمور 
يراعى منظم المظاهرة أن يكون هناك مكان خاص للنساء ، وأن يتولى بعض األشخاص 
الموثوق فيهم حماية النساء من االعتداء عليهن ، وإيوائهن ؛ ألن المرأة ال تستطيع أن 
تقاوم وتجري كما يجري الرجل ،وأن تضرب كما يضرب الرجل ونحو ذلك ، فيجب أن  

 (15) رأيها بدون التعرض لهذه المشكالت " . تعبر المرأة عن 
ويقول الشيخ محمود عاشور, عضو مجمع البحوث اإلسالمية" إن المرأة نصف       

المجتمع, وتربي النصف اآلخر, ولذلك يجب أن تتوافر لها الحرية الكاملة للتعبير عن  
وجل في كتابه رأيها, وقد حفظ اإلسالم المرأة ووضعها في أعلى مكانة, يقول هللا عز  
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 ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ٹٱٹٱُّٱٱ: الكريم

وليس أدل من أهمية المرأة الدينية والفكرية والثقافية, ودورها    (16)   َّ  زن رن مم
المهم في كل مجاالت الحياة من قول الرسول صلي هللا عليه وسلم: )) النساء شقائق 

ي أن النساء مساويات  للرجال فيما فرض هللا عز وجل على الرجال أ  ,  (17)الرجال((  
ال   أو  المرأة  به  تختص  ال  مما  الرجلوالنساء,  به   . يختص 

ويضيف الدكتور محمود عاشور قائال:" إن وضع المرأة ومكانتها في الوقت الراهن       
ال يستطيع أن يزايد عليه أحد, فهي عالمة ووزيرة وطبيبة ومعلمة, ونكن لها كل االحترام  

فقط,  بنصفه  ينهض  مجتمع  هناك  فليس  أيضا,  منها  ونتعلم   .بل 
, وأن يقفن في احترام ملتزمات بالزي اإلسالمي المحتشم, بشرط أال يتدافعن وسط الرجال

بذ أن يكون لهن مكان خاص بهن يعبرن فيه عن رأيهن, وما يدور ح  وبالسلوك الكريم, ويُ 
في أذهانهن وما خرجن من أجله, إذا كانت مطالبهن مشروعة ليس فيها ما يخالف 

 .(18)الدين " 
  مرأة في المظاهراتضوابط مشروعية مشاركة الالمطلب الثاني : 

ال يمنع اإلسالم المظاهرات ، وإن قيدها بضوابط ؛ رعايًة لمصالح الناس وحقوقهم ،    
على  االعتداء  أو  االنتحار   : فيها  يحرم  ؛لذلك  واستقراره  المجتمع  أمن  على  وحفاظًا 
اآلخرين حسيًا أو معنويًا ، أو اإلضرار بالمال العام أو الخاص ، أو أن يكون خطر 

والمسلمين أكثر من نفعها ،وأن ال تخرج عن إطار اإلسالم المظاهرات على اإلسالم  
في أهدافها ووسائلها ومقاصدها  ، فاإلسالم ال يمنع االعتراض والتقويم والنصح بل 

 (19)يأمر به ، ولكن دون تشهير وتنكيل مؤٍد إلى الحرام .
ا أنهم  ومن خالل عرض أقوال الفقهاء المجيزين لمشاركة المرأة في المظاهرات يتبين لن

 أجازوا مشاركتها بضوابط هي :
أن تكون المظاهرة جائزة شرعًا فال تدعم قضايا محرمة سواء أكانت أخالقية ، أو  أواًل :  

اقتصادية ، أو اجتماعية ، أو ما شابه ذلك ، كالدعوة إلى خلع الحجاب والسفور ، أو  
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المحرمة ش إلى غير ذلك من األمور  ، قال (20) رعا   إباحة الخمور ، أو تشجيع الربا 
 حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ُّٱ:تعالى  
،   على ثبوت العذاب األليم   تدل اآلية   (21) َّ جه هن من خن حن جن ممخم

ومن ثم الحرمة لكل تحرك يؤدي إلى ظهور األمر السيء، والفعل القبيح المفرط القبح  
 وانتشارهما . 

أال تتضمن شعارات أو عبارات أو أقاويل تتعارض مع الدين وترفضها الشريعة    ثانيًا :
، وإن كان الهدف من المظاهرة مشروعًا. فإن حصل ذلك فيجب على المسلمة المشاركة 
فيها القيام بواجبها في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم تستطع ذلك فعليها 

 رث  يت  ىت  نت  مت   زت  رت يب ُّٱ: الى  . قال تع(22) االعتزال والمفارقة  
   (23) َّ ىق يف  ىف يث  ىث  نث مث  زث

فقد أثبتت اآلية أن المؤمنين ال يخالطون أهل اللغو والباطل في أعمالهم وال يشاركونهم  
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )) (24) فيه ؛ لتعارض ذلك مع دينهم الحنيف .

م ن سنَّ في اإلسالم سنة حسنة فعمل بها بعده ، كتب له مثل أجر من عمل بها وال  
نَّ في اإلسالم ُسنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه   ينقص من أجورهم شيء ، ومن س 

في الحث  فالحديث صريح    (25) مثل وزر م ن عمل بها ، وال ينقص من أوزارهم شيء ((  
على استحباب سن األمور الحسنة ، وتحريم سن األمور السيئة ، وأن من سنَّ سنة 
نَّ سنة سيئة كان عليه  حسنة كان له مثل أجر من يعمل بها إلى يوم القيامة ، ومن س 
مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة ، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور 

ة كان عليه مثل آثام تابعيه ، سواء كان ذلك الهدى ، والضاللة متابعيه ، أو إلى ضالل
هو الذي ابتدأه ، أم كان مسبوقًا إليه ، سواء كان ذلك تعليم علم ، أو عبادة ، أو غير 

 (26)ذلك مما يسعى به الناس ويتحركون . 
: إلى    ثالثًا  يفضي  الذي  بالمظاهرة مخالفات شرعية كاالختالط  يقترن  المنكرات )أال 

، كأن تخرج النساء متبرجات مختلطات مع الرجال في ميادين عامة وشوارع  (الجنسية  
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عامة ، ليس بينهما تمايز ، مما يؤدي إلى الفتنة المنافية للفضيلة ، أما مجرد وجود 
النساء مع الرجال في مكان واحد عام ، مع توافر اللباس الشرعي وعدم الخلوة ، وجميع  

المالمسة ، وعدم التعطر ، وعدم الخضوع في القول ،   الضوابط األخرى ، من عدم 
ْيٍد،   (27) وغض البصر ، فليس من ذلك ْن أ ِبي ُأس  ْيٍد، ع  ْمز ة  ْبِن أ ِبي ُأس  بدليل ما رواه ح 

ق ِد اْخت ل ط  الر ِ  اِرٌج ِمن  اْلم ْسِجِد و  لَّم  و ُهو  خ  س  ل ْيِه و  لَّى َّللاَُّ ع  ِمع  النَِّبيَّ ص  اُء أ نَُّه س  اُل و النِ س  ج 
افَّاتِ  ل ْيُكنَّ ِبح  ، ف ِإنَُّه ل ْيس  ل ُكنَّ أ ْن ت ْحُقْقن  الطَِّريق  ع  اِء: »اْست ْأِخْرن   ِفي ط ِريٍق، ف ق ال  ِللنِ س 

ِمنْ  اِر  ِباْلِجد  لَُّق  ل ي ت ع  ا  ث ْوب ه  ِإنَّ  تَّى  ح  اِر  ِباْلِجد  ت ْلت ِصُق  ْرأ ةُ  اْلم  ف ك ان ِت  ا الطَِّريِق«  ُلُصوِقه   
وبناء على ذلك فإن شاركت النساء في مظاهرة مع الرجال فإن صفوفهن تكون   (28) ِبِه«

 متأخرة خلف صفوفهم وبمساحة فارغة بينهم ؛ حتى ال يكون بينهم تداخل . 
 المطلب الثالث : أدلة مشروعية مشاركة المرأة بالمظاهرات

ب مر  الذي  التفصيل  على  بالمظاهرات  المرأة  مشاركة  بجواز  القائلون  من  استدل  أدلة 
 الكتاب والسنة والمعقول   : 

 أواًل : الكتاب  
 استدلوا بعموم النصوص الموجبة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنها  

  نن  من  زن  رن مم ام  يل  ىل  ٹٱٹٱُّٱ  قوله تعالى :     -أ

 (29)    َّ ىي ني مي زي ريٰى  ين ىن

إن مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم عن طريق التظاهر السلمي ضدهم هي   وجه الداللة :
صورة من صور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر هللا به األمة ، ووصفها 
به ويشمل ذلك الرجال والنساء ، فالمسلمة كالمسلم في المطالبة باألمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر بنص اآلية .  
:  -ب  تعالى   يل ىلمل يك  ىك مك لك ُّٱ  قوله 

 (30)   َّ  زنجب رن مم ام
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أي يتناصرون ويتعاضدون ، وقلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف ، وفيه بيان  
رحمه هللا   –، قال الطاهر بن عاشور   (31) لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حااًل ومآاًل.

تعالى : " عبر في جانب المؤمنين بأنهم أولياء بعض لإلشارة إلى أن اللحمة الجامعة 
بينهم هي والية اإلسالم ، فهم فيها على السواء ليس واحدًا منهم مقلدًا لآلخر وال تابعًا 

   (32) التناصر "له على غير بصيرة لما في معنى الوالية من اإلشعار باإلخالص و 
   ثانيًا : السنة 

الرجال((    -أ شقائق  النساء   ((   : وسلم  عليه  هللا  صلي  الرسول  ,                              (33)قول 
: الداللة  الرجال   وجه  على  وجل  عز  هللا  فرض  فيما  للرجال  مساويات   النساء  أن 

 .والنساء, مما ال تختص به المرأة أو ال يختص به الرجل
واستدلوا أيضًا باألحاديث التي تصرح بمشاركة المرأة في الخروج المسلح المشروع -ب 

 ومنها : 
1- ( ِ ِإذ ا أ ر اد  أ ْن ي ْخُرج  أ ْقر ع  (  عن عائشة رضي هللا عنها قالت: "ك ان  ر ُسوُل َّللاَّ

 ( ِ ا ر ُسوُل َّللاَّ ر ج  ِبه  ا خ  ْهُمه  ر ج  س  ُة: ف أ ْقر ع   ب ْين  أ ْزو اِجِه، ف أ يَُّتُهنَّ خ  اِئش  ُه، ق ال ْت ع  ( م ع 
( ِ ر ْجُت م ع  ر ُسوِل َّللاَّ ْهِمي، ف خ  ر ج  س    ") (34)ب ْين ن ا ِفي غ ْزو ٍة غ ز اه ا ف خ 

ْوُت م ع  ر ُسوِل هللِا )عن   -2 (  أم عطية األنصارية رضي هللا عنها، ق ال ْت: »غ ز 
ل ى  ع  و أ ُقوُم  ى،  ْرح  اْلج  اِوي  و ُأد  ام ،  الطَّع  ل ُهُم  ف أ ْصن ُع  اِلِهْم،  ِرح  ِفي  أ ْخُلُفُهْم  و اٍت،  غ ز  ْبع   س 

ى«  (35)اْلم ْرض 
ن المطالبين باالقتصاص خروج السيدة عائشة رضي هللا عنها وقيادتها المسلمي  -3

 من قتلة الخليفة عثمان رضي هللا عنه . 
هذه األحاديث تصرح بمشاركة المرأة في الخروج المسلح المشروع، فمن    وجه الداللة:

الخروج  من  خطرا  اقل  ألنه  المشروع  السلمي  الخروج  في  مشاركتها  جواز  أولى  باب 
 المسلح.

لمواقف النساء المجاهدات في زمن   استدلوا أيضًا بما رويَّ من السيرة العطرة   -4
 -:(36) الرسول صلى هللا عليه وسلم ومنها 
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أول من استشهد فداًء لكلمة الحق والتوحيد في اإلسالم كانت امرأة هي السيدة  -أ
ُسمية أم عمار بن ياسر رضي هللا عنهم ، وقد أبت التخلي عن إسالمها ، ورغم التعذيب 

خبيث أبو جهل بحربة أسفل بطنها ، لترتقي إلى الرهيب ثبتت على عقيدتها ،فطعنها ال
 عليين مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا .

ذِّ اْبنِّ َعْفَراَء، قَالَْت:   -ب  ِّ ِّ  )َعْن ُربَي َِّع بِّْنتِّ ُمعَو  : نَْسقِّي  ( ) ُكنَّا نَْغُزو َمَع َرُسولِّ َّللاَّ
ينَةِّ القَْوَم َونَْخُدُمُهْم، َونَُردُّ القَتْ   . (37) (لَى َوالَجْرَحى إِّلَى الَمدِّ

اِريَّةِ  - ت ْن ُأمِ  ع ِطيَّة  اأْل ْنص  ْوُت م ع  ر ُسوِل هللِا  رضي هللا عنها  ع    ()، ق ال ْت: »غ ز 
ل ى  ع  و أ ُقوُم  ى،  ْرح  اْلج  اِوي  و ُأد  ام ،  الطَّع  ل ُهُم  ف أ ْصن ُع  اِلِهْم،  ِرح  ِفي  أ ْخُلُفُهْم  و اٍت،  غ ز  ْبع   س 

ى«   .(38)اْلم ْرض 
 ثالثًا : المعقول :

تحقيقًا لمصالح األمة         بالمظاهرات  الخروج  الخمول   إذ إن في  العقل من  ُيحفظ 
واإلذعان لمقوالت المتجبرين وإمالءاتهم، كما تحفظ على الشعوب حرياتهم ، وتصان  
بالواجبات  القيام  عليها  ينبغي  الرأي  بحرية  تتمتع  التي  المسلمة  والمرأة   ، أعراضهم 
 ، المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  كواجب   ، الرأي  إبداء  تستلزم  التي  األساسية 

بصورة   وواجب  الرأي  إبداء  أن  عقال  معلوم  هو  وكما   ، األمور  من  وغيرها  المشاورة 
بمشاركة  الرأي  إلبداء  التجمع  فإن  لذلك  ؛  الفرد  رأي  من  بالتأثير  أقوى  هو  جماعية 
أصحابه من الرجال والنساء مطلوب عقاًل وواقعًا ، والمظاهرات تمثل صورة من صور 

 (39) .عناصره   إبداء الرأي الجمعي ، والمرأة عنصر من

 

 المطلب الرابع : أقوال الفقهاء المانعين مشاركة المرأة بالمظاهرات
وحرمة         المظاهرات عمومًا ،  إلى حرمة  المعاصرين  العلماء  ذهب جماعة من 

المشاركة فيها ، ومما ال شك فيه أن حكمهم هذا ينسحب على المسلمين والمسلمات ، 
بحرمة  القائلين  أشهر  ومن   ، المظاهرات  في  النساء  مشاركة  عندهم  يجوز  ال  وبذلك 

سلفية ومنهم : الدكتور ياسر برهامي المظاهرات ومنعها هم  عدد من مشايخ الدعوة ال
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نائب رئيس الدعوة السلفية ، كما ذهب إلى منعها الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ  
والدكتور صالح بن فوزان ، والدكتور أحمد   – رحمهما هللا    – محمد بن صالح العثيمين  

س قسم الفقه كريمة استاذ الشريعة بجامعة األزهر ، والدكتورة مريم الداغستاني ، رئي
بكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر ، والشيخ حافظ سالمة ، قائد المقاومة الشعبية 

 بالسويس . ومن نصوصهم في ذلك ما يلي : 
يقول الدكتور ياسر برهامي في إجابته على سؤال " هل الخروج في المظاهرات والمسيرات 

فيها الخالف سائغًا ؟" إنه لم يعد الحاصلة اآلن هي من مسائل اإلجتهاد التي يكون  
وقول الحق يمكن أن   ،ي وجه لمن يقول بالخروج مع الضرر المحض بال فائدةأ  يرى  

يكون بوسائل أخرى وال يلزم المظاهرات ، وأقول لمتخذي القرار في جماعة اإلخوان في 
ظاهرات الداخل أو في الخارج : " أناشدكم باهلل أن تعيدوا النظر في قرار مواصلة الم

على ،  والمواجهات   تبقوا  أن  باهلل  أناشدكم   ، فيها  واألطفال  النساء  خروج  وخصوصًا 
 (40) أنفسكم وإخوانكم وأوالدكم ، وأوالد المسلمين ونسائهم وعوراتهم . 

 طيبة، ليست  والمظاهرات  رات المسي " :- هللا رحمه - زبن با  ويقول الشيخ عبد العزيز
 المنكر، تغيير طرق  من وليست  وسلم، عليه هللا صلى   هللا رسول أصحاب  عادة من وال

 لها التي والهيئة  ،والحاكم، األمير صالحية  من إال يكون  ال باليد  المنكر تغير   وٕان
 الناس راد أف أما ،أوالده على البيت  صاحب   صالحية ومن .باليد  المنكر لتغيير  تعليمات 

 الفائدة  وتضيع  واالبتالء  والفرقة والقتال  زاعالن ويحدث  الفتنة تكون   باليد  أنكروا إذا .فال
 يجتنبوا أن الحق وأنصار  والدعاة العلماء جميع أوصي"      :ويقول .الشر ويعظم
التي  ت المسيرا  المسلمين بين الفرقة وتسبب  ،تنفعها وال بالدعوة  تضر والمظاهرات 
 بحيث  للحق  الموصل األمثل األسلوب  إتباع يجب  وٕانما والمحكومين، الحكام  بين والفتنة

 والحكمة بالرفق للحكام والنصيحة المسلمين، أبناء بين الدعوة وتنتشر يضر  وال ينفع
 (41) ".الحسن واألسلوب 

 اً معروف يكن لم حادث  أمر المظاهرات   إن ":- هللا رحمه  – العثيمين ابن الشيخ ويقول
 عهد الصحابة وال ،الراشدين الخلفاء عهد  في وال - وسلم عليه هللا  صلى -النبي عهد  في
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 حيث  ،ممنوعاً  اأمرً  يجعله مما والشغب   الفوضى من فيه إن ثم  ، -عليهم  هللا رضوان -
 ،بالرجل   النساء اختالط أيضاً  فيه  ويحصل وغيرها، واألبواب  تكسير للزجاج فيه يحصل

 الحكومة على الضغط  وأما مسالة،   والمنكرات  المفاسد  من أشبه  وما  ،بالشيوخ والشباب 
 -وسلم  عليه هللا صلى -هللا رسول وسنة هللا كتاب  واعظاً   فيكفيها  مسلمة كانت  إن فهي
 المتظاهرين  بهؤالء  تبالي ال فإنها  كافرة كانت  وٕان المسلم، على يعرض  ما خير  وهذا

 هرات المتظا أن نرى  ولذلك الباطن، في  الشر  من عليه ما وهي  ،هراً ظا  تجاملهم  وسوف
 أول األمر  في سلمية تكون  قد  فهي سلمية  ت المظاهرا هذه إن قولهم  وأما منكر، أمر

 سلف، من سبيل يتبعوا أن الشباب   وأنصح ذلك، بعد  تخريباً  تكون  ثم مرة، أول في أو
  اتبعوهم  الذين  على وأثنى واألنصار المهاجرين على  أثنى وتعالى سبحانه هللا فإن

 (42) بإحسان " 
: " إن الخروج واالتالف والتخريب في المظاهرات ال يقل ويقول الدكتور أحمد كريمة  

 ( 43) جرمًا عن دفع الزوج زوجته لمجالسة اآلخرين بشكل غير شرعي " 
: " إن نزول المرأة في المظاهرات حرام شرعًا، وأن جهادها    ويقول الشيخ حافظ سالمة

عز المرأة وكرًّمها، بعدما كانت تباع وتشترى  يكون برعاية زوجها وبيتها، وأن اإلسالم أ 
 (44)، وأعطاها اإلمارة في بيتها"  
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 المطلب الخامس : أدلة المانعين للمظاهرات ومناقشتها 
ومنها أدلة تحريم    ،بمنع المظاهرات وتحريمها بعدد من األدلة  ون استدل القائل        

اإلحداث واالبتداع في الدين ، وآيات وأحاديث النهي عن الفساد واإلفساد في األرض ، 
واألحاديث اآلمرة بالصبر على جور األمراء وإتيانهم بما ينكره المسلمون عليهم ،ومن  

 - هذه األدلة :
لَّ  -1 س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  النَِّبيِ  ص  اْبِن م ْسُعوٍد، ع ِن  ِن  أ ث ر ٌة  ع  ب عِدي  ت ُكوُن  : »س  م ، ق ال 

ت   ل ْيُكْم، و  قَّ الَِّذي ع  دُّون  الح  : »ُتؤ  ا ت ْأُمُرن ا؟ ق ال  ِ ف م  ا« ق اُلوا: ي ا ر ُسول  َّللاَّ ْسأ ُلون   و ُأُموٌر ُتْنِكُرون ه 
 (45)َّللاَّ  الَِّذي ل ُكْم« 

لَّى    -رضي هللا عنه  -حديث العرباض بن سارية   -2 ِبن ا ر ُسوُل هللِا  قال : " ص 
ف ْت مِ  ْوِعظ ًة ب ِليغ ًة ذ ر  ل ْين ا، ف و ع ظ ن ا م  ْبح  ذ ات  ي ْوٍم، ُثمَّ أ ْقب ل  ع  لَّم  الصُّ س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ا ص  ْنه 

ْوِعظ ةُ  أ نَّ ه ِذِه م  ا اْلُقُلوُب، ف ق ال  ق اِئٌل: ي ا ر ُسول  هللِا، ك  ِجل ْت ِمْنه  و  اذ ا    اْلُعُيوُن، و  ٍع، ف م  دِ  ُمو 
ب ِشيًّا، ف ِإنَّ  ْبًدا ح  ان   ع  ِة، و ِإْن ك  ْمِع و الطَّاع  : " ُأوِصيُكْم ِبت ْقو ى هللِا، و السَّ ُد ِإل ْين ا؟ ف ق ال  ُه  ت ْعه 

اْلُخل ف اءِ  ُسنَِّة  و  ِبُسنَِّتي  ل ْيُكْم  ف ع  ِثيًرا،  ك  ًفا  اْخِتال  ي ر ى  ف س  ب ْعِدي  ِمْنُكْم  ي ِعْش  ْن  الرَّاِشِدين   م   
ث اِت اأْلُُموِر، ف ِإنَّ ُكلَّ   ُمْحد  ا ِبالنَّو اِجِذ، و ِإيَّاُكْم و  ل ْيه  وا ع  ا، و ع ضُّ ُكوا ِبه  ، ت م سَّ ْهِديِ ين  ث ٍة   اْلم  ُمْحد 

ل ٌة "  ال  ُكلَّ ِبْدع ٍة ض  ٌة، و   (46) ِبْدع 
الي حذرنا منها رسول هللا   البدع والضالالت  صلى هللا عليه –فالمظاهرات من شرع 

– وهي مخالفة لسنته ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين التي أمرنا رسول هللا    –وسلم  
 (47).صلى هللا عليه وسلم بإتباعها والعض عليها بالنواجذ 

ل ْيِه  -3 لَّى هللُا ع  ا ُخيِ ر  ر ُسوُل َّللاَِّ ص  ا ق ال ْت: »م  ا، أ نَّه  ْنه  ة  ر ِضي  َّللاَُّ ع  اِئش  ع ْن ع 
د  النَّاسِ  ان  أ ْبع  ان  ِإْثًما ك  ا ل ْم ي ُكْن ِإْثًما، ف ِإْن ك  ر ُهم ا، م  ذ  أ ْيس  ْيِن ِإالَّ أ خ  لَّم  ب ْين  أ ْمر  س   ِمْنُه، و 

ا اْنت ق   م  ِ بِ و  ِ، ف ي ْنت ِقم  هللَّ لَّم  ِلن ْفِسِه ِإالَّ أ ْن ُتْنت ه ك  ُحْرم ُة َّللاَّ س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ا« م  ر ُسوُل َّللاَِّ ص  ه 
(48) 
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وإذا قارن المسلم بين المظاهرات ، وبين أوجه اإلصالح األخرى ، كنصيحة الحاكم ، 
المكاتبة ، وليست المظاهرة التي قد  ومكاتبته ، وجد أن أيسر السبيلين هو النصيحة و 

 (49)تدفع الحاكم إلى العناد ،واللجاج ، والتمادي في الباطل .
ن ن    -4 : »ل ت ْتب ُعنَّ س  لَّم ، ق ال  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ، ع ِن النَِّبيِ  ص  ِعيٍد الُخْدِريِ  ْن أ ِبي س  ع 

ِذر اًعا ِبذِ  ان  ق ْبل ُكْم، ِشْبًرا ِشْبًرا و  بٍ  ت ِبْعُتُموُهْم«، ُقْلن ا: ي ا  م ْن ك  ُلوا ُجْحر  ض  خ  تَّى ل ْو د  ر اٍع، ح 
: »ف م ْن«.  ار ى؟ ق ال  ِ، الي ُهوُد و النَّص   (50) ر ُسول  َّللاَّ

أن المظاهرات من سنن اليهود والنصارى ، وال يأخذ بها ويتبعهم فيها إال من خذله هللا  
القرآن والنصوص  اإلسالمي  المنهج  لها فيخالف  ويحرف  بها  فيتعلق   ، والنبوية  ية 

النصوص القرآنية والنبوية ، فيزداد فتنة على فتنة ، ويفتن الناس بهذا العمل وقد قال 
ل ْيِه  ُه، ُكِتب  ع  ا ب ْعد  يِ ئ ًة، ف ُعِمل  ِبه  ِم ُسنًَّة س  ْسال  نَّ ِفي اإْلِ م ْن س  صلى هللا عليه وسلم : " و 

ا، و ال  ي ْنُقُص ِمْن أ ْوز اِرِهْم  ِمْثُل ِوْزِر م ْن ع ِمل  بِ   ه 
ْيٌء«   وقد يكون من هذه األوزار دماء وأشالء المسلمين .   (51) ش 

واستدلوا على منع المظاهرات وتحريمها ببعض القواعد الفقهية ومنها : )درء   -5
أي أنه إذا ترتب على تحصيل المصالح وجلبها (52) المفاسد أولى من جلب المصالح(  

، فإنه ال يجوز في هذه الحالة السعي في جلب المصالح ، بل يجب ترك   وقوع مفاسد 
 هذه المصالح وتفويتها خشية الوقوع في المفاسد .

أن إلحاق الضرر بالناس في األنفس والممتلكات من لوازم المظاهرات تسعة   -6
المائة الذي ال نعرفه ، فما من مظاهرة إال ويصحبها   ، وتسعين في  بالنادر  وال عبرة 

رار وفساد ؛ألن من يخوضها غالبهم غير ملتزمين بعقائد اإلسالم وأحكامه وآدابه ، أض
فإذا خاضوا في المظاهرات سهل على كثير منهم أن يروي ظمأه ويشفي غليله فهذا  

الخ ، فإذا أجزنا للناس المظاهرات   ---يدمر وهذا يضرب وهذا يقتل ، وهذا ينهب  
أمامهم فتحنا  ،فقد  المزعومة  عن    السلمية  تتولد  التي  المدمرة  الخطيرة  الفتن  أبواب 

المظاهرات وذلك أن شياطين اإلنس والجن يتخللونها ثم يحققون ما يطمحون إليه من  
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الفساد واإلفساد وسفك الدماء ونهب الممتلكات وتدميرها ، والمتسبب في هذه الشرور 
 (53) شريك لفاعليها. 
 الرأي الراجح : 

االستدالل  بأن   القول  أود  للمظاهرات  والمانعون  المجوزون  أقوال  عرض  خالل  من 
بالعموميات من النصوص التشريعية كان الطابع العام ، والغالب لالستدالل عند كال 
التشريعية من   والنصوص  العموميات  بهذه  أسعد  بالجواز هم  القائلين  لكن   ، الفريقين 

 ،أن القول بالجواز المقيد للمظاهرات عموما   :وهللا أعلم    القائلين بالمنع ؛ لذلك فإني  أرى 
هو األرجح في ميزان المصالح والمفاسد؛ لقلة ،ومشاركة المرأة بالمظاهرات خصوصًا  

الظلم   لرفع  منها  المتوخاة  المصالح  مع  قياسًا  المظاهرات  تلك  على  المترتبة  المفاسد 
 ومحاربة الفساد. 

 قة بمشاركة المرأة في المظاهراتاألحكام المتعل المبحث الثالث :
 المطلب األول : اإلذن بالمشاركة 

إن األصل في المرأة بقاؤها في المنزل لتقوم بما ُكلِ فت به شرعًا من حضانة األوالد ، 
وتربيتهم ، وتهيئة السكن للزوج ، وأن ال تخرج من بيتها إال لضرورة ، واألصل في 

وهو بذلك األقدر على تقدير األمور والنفقات المترتبة الرجل هو الخروج للكسب والنفقة ،  
عليه في ضوء قدرته على الكسب ، لذا يكون الرجل هو صاحب الحق المشروع في 

والقيادة للرجال على    اتخاذ القرار داخل البيت ؛ولذلك جعل هللا سبحانه وتعالى القوامة

وبين القرآن    (54)  ٱٱٱٱٱٱَّ  ريٰى  ين ىن   ٹٱٹٱُّٱالنساء في البيوت فقال تعالى :  

 خم  حم جم  يل ىل  مل خل ٹٱٹٱُّٱهذه الدرجة فقال سبحانه :  

 (55)    َّمن  خن حن جن يم ىم  مم

القرطبي   تعالى    –قال  هللا  ،   -رحمه  بالشيء  القيام  من  للمبالغة  فعال   ) قوام   ("  :
بالنظر فيه ، وحفظه باالجتهاد ، فقيام الرجال على النساء هو على هذا   واالستبداد 
الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ، ومنعها من البروز ، وأن عليها 
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ما لم تكن معصية ، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في قبول أمره وطاعته  
 (56)أمر الجهاد والميراث واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر " 

فيها  للمرأة  يجوز  التي  االستثناءات  بينوا  وإنما  المرأة  يظلموا  لم  الفقهاء  فإن  هذا  ومع 
ذلك يقول الخطيب الشربيني    الخروج من دون إذن الزوج فضاًل عن الخروج بإذنه، وفي

رحمه هللا : " والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه ، ال إلى القاضي 
لطلب الحق منه وال إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج وال إلى استيفاءه إذا لم يكن  

لم تكن متزوجة  هذا بالنسبة للمرأة المتزوجة ، وإذا    (57)زوجها فقيهًا ولم يستفِت لها" .
فال تخرج إال بإذن أبيها ؛ ألنه هو ولي أمرها وهو مالك أمرها، وهو الذي يقوم على 
 ، له  عار  وعارها   ، ويدنسها  يشينها  عما  عنها  ويكف  يكفها  الذي  وهو   ، مصالحها 

، فال يخفى أن من جملة البر استئذان الوالد للخروج ، وأن (58)وعرضها عرض له .
ها وطاعتهما قد يفضل على ما تريده من األجر ، ومما يدل على أجرها على بر والدي

: أ ْقب ل  ر ُجٌل ِإل ى ن ِبيِ   تقديم طاعتهما على المندوبات ما رواه مسلم في صحيحه ،  ق ال 
اِد، أ ْبت ِغي اأْل ْجر   ل ى اْلِهْجر ِة و اْلِجه  : ُأب اِيُعك  ع  لَّم  ف ق ال  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  : هللِا ص   ِمن  هللِا، ق ال 

: »ف ت ْبت ِغي اأْل ْجر  ِمن  هللِا؟«  ُهم ا، ق ال  ْم، ب ْل ِكال  : ن ع  ؟« ق ال  يٌّ ٌد ح  ْيك  أ ح  ْل ِمْن و اِلد  »ف ه 
ْيك  ف أ ْحِسْن ُصْحب ت ُهم ا« : »ف اْرِجْع ِإل ى و اِلد  ْم، ق ال  : ن ع  ، فجعل عليه الصالة والسالم (59) ق ال 

وين أفضل من الكون معه ، وجعل خدمتهما أفضل من الجهاد مع رسول الكون مع األب
السيما في أول اإلسالم ، ومع أنه لم يقل في الحديث أنهما و هللا صلى هللا عليه وسلم ،  

منعاه ، بل هما موجودان فقط . فأمره عليه السالم باألفضل في حقه ، وهو الكون 
ضرون عند النبي صلى هللا عليه وسلم معهما ، وفرض الجهاد فرض كفاية يحمله الحا

عنه . وهذا الحديث أعظم دليل وأبلغ في أمر الوالدين ، فإنه عليه الصالة والسالم رتب 
هذا الحكم على مجرد وصف األبوة مع قطع النظر عن أمرهما وعصيانهما وحاجتهما 

ما تقدم   للولد وغير ذلك من األمور الموجبة لبرهما ، بل مجرد وصف األبوة مقدم على
ذكره ، وإذا نص النبي صلى هللا عليه وسلم على تقديم صحبتهما على صحبته عليه  



 

 551   | مجلة مداد اآلداب 

 مشاركة المرأة في المظاهرات من منظور اسالمي 

 

السالم فما بقي بعد هذه الغاية غاية ، وإذا قدم خدمتهما على فعل فروض الكفاية فعلى 
 (60) النفل بطريق األولى ، بل على المندوبات المتأكدة .

تئذان الوالدين للخروج إليه ، فإن منعا ومما يؤكد ذلك أن كل جهاد غير متعين يجب اس
حرم الجهاد ، وهذا في حق الرجل فما بالنا بالمرأة ؟ وهي التي ال يجب عليها الجهاد 
أصاًل؟ وإذا كان ذلك كذلك ، فاستئذان الوالدين للمشاركة في المظاهرات أشد وآكد ، 

 وفي حق المرأة أهم وأجدر  
المرأ  خروج  أجازوا  الفقهاء  بعض  أن  لزيارة إال  أو  هللا  إلى  للدعوة  والدها  علم  دون  ة 

المرضى ، وفعل الخيرات ، وقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك ، فكان مما أجاب به :  
" نعم لها الخروج للدعوة ، وزيارة األقارب ، وعيادة المرضى بالتحفظ والعفة والتستر 

وجها خطر ، فال بد والحجاب ، ال بأس ، وإن لم تستأذن والدها ، إال إذا كان في خر 
فجعل الشيخ حتمية االستئذان عند وجود الخطر في خروجها ، ولو   (61) إذن والدها"    نم

 كان لباب من أبواب الخير والطاعة . 
زوجها بإذن  البيت  من  الخروج  للمرأة  جاز  ،   ،وإذا  ضرورة  أو  لحاجة  أمرها  ولي  أو 

ا كان خروجها للجهاد فخروجها ألمر بمعروف أو نهي عن منكر من باب أولى ، وإذ 
نصرة للدين فقد يكون في خروجها للتظاهر والمسيرات السلمية نصرة للدين عندما تنتهك 
حدوده وتغير أحكامه ؛ لذلك أقول أن خروج المرأة بعد حصولها على اإلذن ومشاركتها 
في المظاهرات السلمية أمر مشروع وهي وسيلة من وسائل األمر بالمعروف ، والنهي 

نكر المعاصرة ؛ لما فيها من نصرة المظلوم ، وإيصال صوته للحاكم ، كما فيها عن الم
 (62)ردع للظالم وتنبيهه ليقلع عن ظلمه .
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 المطلب الثاني : اختالط النساء بالرجال 
االختالط مصطلح في الفقه االسالمي مشتق من كلمة الخلط ُيقصد   تعريف االختالط :

بها تواجد رجال ونساء في مكان واحد، قال الشيخ عبد هللا بن جار هللا رحمه هللا : 
الرجال  اجتماع  أو   ، بمحرم  ليست  التي  والمرأة  الرجل  بين  االجتماع  هو   االختالط 

ه االتصال فيما بينهم ، بالنظر أو  بالنساء غير المحارم ، في مكان واحد يمكنهم في
الكالم أو اإلشارة، فخلوة الرجل بالمرأة األجنبية على أي حال من األحوال تعتبر اختالطًا 

.(63)  
 حكم االختالط :

كثر النقاش في العصر الحديث حول موقف الشريعة اإلسالمية من االختالط ، وترددت 
في كثير من األطروحات أن اإلسالم ال يمنع من اختالط الجنسين بغير خلوة ، وادعى 
البعض أنَّ استعمال لفظ " االختالط " على هذا الوجه اصطالح حادث دخيل على 

أطر  المقابل  وفي   ، اإلسالمي  بتأويل القاموس  مستدلة  االختالط  منع  عن  تدافع  وحة 
نصوص  من القرآن والسنة وتدعي أن لفظة " االختالط " معروفة منذ صدر اإلسالم ،  

 (64)وليست دخيلة . 
ومع ذلك فإني سوف استعرض هنا أدلة من قال بحرمة االختالط ، وكيف بنوا الحرمة 

 جة والضرورة الشرعية.، ثم أبين رأي من صرح بالجواز في بعض الحاالت للحا
 ومن األدلة على تحريم االختالط في الكتاب والسنة : 

 أوال : الكتاب : 
  : تعالى   مض  خض  حضجض  مص  خص حص مس خس حس ٱُّٱقوله 

 (65)    َّ  جعمظ  حط

أي كما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك ال تنظروا إليهن بالكلية ولو   وجه الداللة :
كان ألحدكم حاجة يريد تناولها منهن فال ينظر إليهن، وال يسألهن حاجة إال من وراء 

 (66)حجاب.
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 ثانيًا : السنة : 
لَّم    -1 س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ْوِج النَِّبيِ  ص  ل م ة  ز  ْن ُأمِ  س  لَّى ق ال ْت: »ك ان    -ع   ر ُسوُل َّللاَِّ ص 

لِ مُ  لَّم  ُيس  س  ل ْيِه و  اُء، ف ي ْدُخْلن  ُبُيوت ُهنَّ ِمْن ق ْبِل أ ْن -أي من الصالة  -هللُا ع  ِرُف النِ س  ، ف ي ْنص 
لَّم « س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ِرف  ر ُسوُل َّللاَِّ ص   (67) ي ْنص 

أن السنة في حق النساء االنصراف مباشرة بعد الصالة ، لحديث أم  وجه الداللة :  
يلتفت اإلمام ؛لنهي   -رضي هللا عنها   -سلمة هذا ، وأما الرجال فال ينصرفون حتى 

أن يسبقوه باالنصراف والخروج، فإذا تأخر اإلمام في   –صلى هللا عليه وسلم  – النبي  
ن الرجال ، فيدل ذلك على كراهة االنصراف تمكن النساء من االنصراف قبل أن يدركه

 (68) مخالطة الرجال للنساء في الطرقات . 
أن أبا عمرو بن حفص    –رضي هللا عنها    – ما جاء عن فاطمة بنت قيس   -2

ِريٍك،  لَّم  أ ْن ت ْعت دَّ ِفي ب ْيِت ُأمِ  ش  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  طلقها البتة وهو غائب ، ف أ م ر ه ا النَِّبيِ  ص 
ِعين   ُثمَّ ق   ْكُتوٍم، ف ِإنَُّه ر ُجٌل أ ْعم ى ت ض  اِبي، اْعت دِ ي ِعْند  اْبِن ُأمِ  م  اه ا أ ْصح  : »ِتْلِك اْمر أ ةٌ ي ْغش  ال 

ل ْلِت ف آِذِنيِني«  (69) ِثي اب ِك، ف ِإذ ا ح 
الحديث دل على قصد إبعاد المرأة عن مخالطة الرجال ؛ وذلك أن النبي   وجه الداللة :

 أمرها بأن تعتد عند ابن أم مكتوم ، وهو رجل أعمى .  –ليه وسلم  صلى هللا ع–
 قال لها :   –صلى هللا عليه وسلم –عن أم سلمة رضي هللا عنها ، أن النبي   -3

ِحين ِئٍذ  لَّم   س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ر ُسوُل َّللاَِّ ص  ف ُطْفُت و  و أ ْنِت ر اِكب ٌة«  النَّاِس  ر اِء  ِمْن و  »ُطوِفي 
ل ِ  ْنِب الب ْيِت.ُيص   (70) ي ِإل ى ج 

وجه الداللة : أن سنة النساء أن يطفن وراء الرجال، ويستترن عنهم ، وأن االحتراز عن  
طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن، حيث أجاز لها في حال إقامة الصالة التي 

ي ،  هي حال اشتغال الرجال بالصالة ، ال في حال طواف الرجال . وفي تراجم البخار 
بأمهات  اختصاصه  وعدم   ، النساء  لسائر  الحكم  هذا  عموم  إلى  اإلشارة   ، والنسائي 

 ،(71) المؤمنين . 
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ومراعاة لهذه الكراهة ، وأن الطواف قلما يخلو من الرجال ، جعل الفقهاء استحباب القرب 
 (72)من الكعبة خاصًا بالرجال .  

اُل  -4 ا الرِ ج  ل ْيه  طَّاِب أ ت ى ِحي اًضا ع  : ر أ ْيُت ُعم ر  ْبن  اْلخ  ِبيِبيِ  ق ال  م ة  اْلح  ال  ْن أ ِبي س  ع 
مِ  ج  ُئون   ضَّ ي ت و  اُء  اِل و النِ س  ِللرِ ج  ْل  »اْجع  ْوِض:  اْلح  اِحِب  ِلص  ق ال   ُثمَّ  رَِّة،  ِبالدِ  ب ُهْم  ر  ف ض  يًعا 

اِء ِحي اًضا« . ِللنِ س   (73) ِحي اًضا، و 
 مع أن هذه الحياض قد تكون في طريقهم في األسفار ، أو عند أهل البادية . 

وقد ذكر بعض الفقهاء ان االسالم ال يمنع االختالط بغير خلوة ، ويجوز االختالط في 
لغرض  أو   ، الشرعية  المعامالت  كإجراء  الشرعية  والضرورة  للحاجة  الحاالت  بعض 
استماع الوعظ واالرشاد، أو االختالط لغرض خدمة الضيف وإكرامه، أو لغرض تحمل 

اد ، وهذا كله جائز إذا ألتزم الجميع فيه باآلداب الشهادة وأعمال الحسبة ،وأعمال الجه
اإلسالمية واألحكام الشرعية المتعلقة باللباس ، والنظر والكالم ، وبرسم الضوابط المانعة 
من وقوع الخطر، وأن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة وما يوجبه العمل المشترك 

 (74)نثوية  دون اسراف ، أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها األ
و في ذلك يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "بأن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس 
محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل من علم 
نافع أو عمل صالح أو مشروع خير أو جهاد الزم أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا  

، ويتطلب تعاونًا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ متضافرة من الجنسين  
.(75) 

 الترجيح : 
أن مشاركة النساء مع الرجال في   :بعد ذكر أقوال الفقهاء وبيان آرائهم أود أن أقول

المظاهرات البأس به ، بشرط أال يتدافعن وسط الرجال ، وأن يقفن في احترام ملتزمات 
المحتشم   اإلسالمي  الخاصة بالزي  الشرعية  بالضوابط  وااللتزام   ، الكريم  وبالسلوك   ،

النساء في مظاهرة مع الرجال فإن صفوفهن تكون   بخروج المرأة ،وعليه فإن شاركت 
متأخرة خلف صفوفهم وبمساحة فارغة بينهم ؛ حتى ال يكون بينهم تداخل ، ويحبذ أن  
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أذهانهن وما خرجن    يكون لهن مكان خاص بهن يعبرن فيه عن رأيهن ، وما يدور في
 من أجله ، إذا كانت مطالبهن مشروعة ليس فيها ما يخالف الدين .

 
 المطلب الثالث : رفع الصوت بالهتافات أمام الرجال 

ال خالف بين العلماء على عدم جواز رفع صوت المرأة بحضرة األجانب إذا كان فيه  
 جه  ُّٱ قوله تعالى :خضوع بالقول ،)وهو تليين الكالم وترقيقه( للنص الصريح في 

 َّ  ٍّ ٌّ  ٰى   ٰر ٰذ يي ىيمي  خي  حي جي  يه  ىه  مه
 (76)  َّ زئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ

وأجاز العلماء رفع صوت المرأة من غير خضوع عند الحاجة والضرورة؛ إذ ال بد للمرأة   
 من محادثة األجانب عند الحاجة من بيع أو شراء ، أو سؤال أو جواب . 

أما رفع المرأة صوتها بحضرة األجانب من دون ضرورة فقد اختلف فيه العلماء على 
 قولين ، وسبب خالفهم هل أن صوتها من العورة أو ال ؟ 

 القول األول : أنًّ صوت المرأة عورة 
 . (77)  وبه قال بعض العلماء

  إال    ذلك  كشف  يجوز   فال  وصوتها،  بدنها  عورة،   ُكلُّها   )والمرأة   المالكي:  العربي  ابنُ   قال
 ويعرض   يعن    عم ا  سؤالها  أو  ببدنها،  يكون   داء  أو  عليها،  كالشهادة   لحاجة،  أو  لضرورة
 .(78)  عندها(

  تدعو   بما  إال  إليه  األجانب   استماع  تجنب   يجب   عورة،  المرأة   صوت   )أن    عقيل:  ابن   قال
 .(79)  الحاجة( إليه

 لها   وجعل  التسبيح  من  منعت   عورة،  صوتها  كان  لما  )فالمرأة   القيم:  ابن  وقال
 .   (80) التصفيق(
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 واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة :
 أواًل : الكتاب  

 مض  خض  حضجض  مص  خص حص مس  خس حس  ٱُّٱقوله تعالى :    -أ  
   (81)  َّ خم   جعمظ  حط

وجه الداللة : أن هللا تعالى أباح سؤال المرأة عند سؤال المتاع وهو الحاجة ، وهذا يعني 
أو المرأة إلى المرأة ، فإن    ،الرجل إلى المرأة ليس كحديث الرجل إلى الرجلأن حديث  

وهذا يدل على أن صوت المرأة عورة من الرجل ، قال ابن    ،ذلك جائز دون قيد الحاجة
أو   ذلك إال لضرورٍة  بدُنها وصوُتها ، فال يجوز كشف  " والمرأة كلها عورة  العربي : 

يكون ببدنها ، أو سؤالها عما ٌيِعن ويعرض عندها"   لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء
.(82) 

    َّ  جلمك لك خك حك جك مق حق مف ٹٱٹٱُّٱقوله تعالى :  -ب  
(83) 

اِنُب  ُع ذ ِلك  اأْل ج  ْيُث ي ْسم  ِم ِبح  ا ِباْلك ال  ْوِته  ْفِع ص  ْنِهيٌَّة ع ْن ر  ْرأ ة  م  قال فخر الدين الرازي : "اْلم 
ا   ْوُته  ان  ص  ك  أِل نَُّه  ِإْذ  اِء  النِ س  أ ذ ان   ِرُهوا  ك  ِلذ ِلك   و  ا،  اِله  ْلخ  ْوِت خ  ِمْن ص  اْلِفْتن ِة  ِإل ى  أ ْقر ب  

." ْنِهيٌَّة ع ْن ذ ِلك  ْرأ ةُ م  ْوِت و اْلم  ْفِع الصَّ  (84)ُيْحت اُج ِفيِه ِإل ى ر 
 ثانيًا : السنة

صلى هللا عليه وسلم    – عن النبي    –رضي هللا عنه  -حديث عبد هللا بن مسعود   -1
 (86)الشيطان " .(85)قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها  –

 ه الداللة : قوله صلى هللا عليه وسلم   : "المرأة " يعم بدنها وصوتها  وج
قال: "   -سلم صلى هللا عليه و –عن النبي    –رضي هللا عنه  –حديث أبي هريرة   -2

 (87)التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " 
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ي أن كالم النساء عورة فال يظهرنه ، قال ابن القيم : " فالمرأة لما كان صوتها عورة أ  
ُمنعت من التسبيح وُجِعل لها التصفيق ،والرجل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح . " 

(88)  
 القول الثاني : أن صوت المرأة ليس بعورة 

 .(89) وبه قال بعض الحنفية، والشافعية ، والحنابلة  

 النهر،  في  واعتمده  الفتنة  إلى  يؤدي  وإن ما  بعورة،  ليس  أنه  )األشبه:حاج  أمير  ابن  قال
 .)90(وتليينه( تمطيطه  في ال فقط بالصوت  الجهر  في الخالف أن   هذا وظاهر

قال الرافعي: )وصوتها ليس بعورة على األصح لكن يحرم اإلصغاء إليه عند خوف 
 .(91) ال تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها(الفتنة وإذا قرع بابها فينبغي أن 

 الكبيرة،   المرأة   على  ُيسل م  صالح,  رواية  في  -هللا  رحمه  -أحمد   اإلمام  )قال  المرداوي:  قال
 .(92) تنطق( فال الشابة فأما

 استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة ومنها:
 ٰذ  يي ىيمي  خي  حي جي  يه  ىه  مه جه  ٱُّٱٱقوله تعالى :  - 1

  (93)َّ  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى   ٰر

فهو دليل على جواز حديث المرأة إلى الرجل بشرط القول المعروف والبعد عن الخضوع  
وغيرهن من المؤمنات   قال أبو  –صلى هللا عليه وسلم  -،وهذه اآلية عامة ألزواج النبي

السعود : " وقلن قواًل معروفًا بعيدًا عن الريبة واألطماع بحٍد وخشونٍة من غير تخنيث 
، وقال اآللوسي : " وقلن قواًل معروفًا حسنًا بعيدًا (94) كونه خشنًا"    ، أو قواًل حسنًا مع 

 (95)عن الريبة غير مطمع ألحد" 
من سماعه لكالم نساء   -صلى هللا عليه وسلم–واستدلوا أيضًا بما ثبت عن النبي    - 2

صلى هللا –أو مبايعة أو غير ذلك ، فقد كانت المرأة تسأل النبي  ،الصحابة من أسئلة 
ويجيبها ، وربما سألته بحضرة رجال . وثبت أيضًا سؤال الصحابة والتابعين    – ه وسلم  علي

وجوابهن عليه ، وهذا كثير في الُسنة ، ولو كان    –صلى هللا عليه وسلم  – لنساء النبي  
 صوت المرأة عورة لما جاز ذلك ، ومن النصوص في هذا الباب : 
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اِريَّ  ْن أ ْسم اء  ِبْنِت ي ِزيد  اأْل ْنص  ل ْيِه ع  لَّى َّللاَُّ ع  ا أ ت ِت النَِّبيَّ ص  ِل، أ نَّه  ْبِد اأْل ْشه  ِة ِمْن ب ِني ع 
، و اْعل ْم   اِء ِإل ْيك  ُة النِ س  اِبِه، ف ق ال ْت: "ِبأ ِبي أ ْنت  و ُأمِ ي، ِإنِ ي و اِفد  لَّم  و ُهو  ب ْين  أ ْصح  س  ن ْفِسي   -و 

اُء   ا ِإنَُّه م ا مِ   -ل ك  اْلِفد  ْت ِبم ْخر ِجي ه ذ ا أ ْو ل ْم أ م  ِمع  ْرٍق و ال  غ ْرٍب س  اِئن ٍة ِفي ش  ِن اْمر أ ٍة ك 
بِ  نَّا ِبك  و  اِء ف آم  اِل و النِ س  قِ  ِإل ى الرِ ج  ث ك  ِباْلح  ل ى ِمْثِل ر ْأِيي، ِإنَّ هللا  ب ع  ْع ِإالَّ و ِهي  ع  ِهك  ت ْسم  ِإال 

ِإنَّا م ْعش   ، و  ل ك  و اِتُكْم، الَِّذي أ ْرس  ه  ى ش  م ْقض  اِء م ْحُصور اٌت م ْقُصور اٌت، ق و اِعُد ُبُيوِتُكْم، و  ر  النِ س 
ةِ  و ِعي اد  م اع اِت،  و اْلج  ِة  ِباْلُجُمع  ل ْين ا  ع  ْلُتْم  ُفضِ  اِل  الرِ ج  اِشر   م ع  و ِإنَُّكْم  ِدُكْم،  أ ْوال  ُت  اِمال   و ح 

ن اِئِز، و الْ  ُشُهوِد اْلج  ى، و  ِبيِل هللِا، و ِإنَّ  اْلم ْرض  اُد ِفي س  ُل ِمْن ذ ِلك  اْلِجه  ، و أ ْفض  جِ  جِ  ب ْعد  اْلح  ح 
ْلن ا ل ُكْم أ   ِفْظن ا ل ُكْم أ ْمو ال ُكْم، و غ ز  ُمر اِبًطا ح  ا أ ْو ُمْعت ِمًرا و  اجًّ ْثو اًبا، الرَُّجل  ِمْنُكْم ِإذ ا ُأْخِرج  ح 

ُكْم، ف   د  بَّْين ا ل ُكْم أ ْوال  ر  لَّى َّللاَُّ و  : ف اْلت ف ت  النَِّبيُّ ص  اِرُكُكْم ِفي اأْل ْجِر ي ا ر ُسول  هللِا؟ ق ال  ا ُنش  م 
ن  مِ  ِمْعُتْم م ق ال ة  اْمر أ ٍة ق طُّ أ ْحس  : " ه ْل س  ْجِهِه ُكلِ ِه، ُثمَّ ق ال  اِبِه ِبو  لَّم  ِإل ى أ ْصح  س  ل ْيِه و  ْن  ع 

ا ِفي أ ْمِر ِديِنه   ْسأ ل ِته  ا ِمْن ه ِذِه؟ " ف ق اُلوا: ي ا ر ُسول  هللِا، م ا ظ ن نَّا أ نَّ اْمر أ ًة ت ْهت ِدي ِإل ى ِمْثِل م 
ا اْلم رْ  ِرِفي أ يَُّته  ا: " اْنص  ا، ُثمَّ ق ال  ل ه  لَّم  ِإل ْيه  س  ل ْيِه و  لَّى َّللاَُّ ع  أ ةُ، و أ ْعِلِمي ه ذ ا، ف اْلت ف ت  النَِّبيُّ ص 

ْلف ِك   ا ُمو اف ق ت ُه م ْن خ  اِتِه، و اتِ ب اع ه  ا م ْرض  ط ل ب ه  ا، و  ْوِجه  اُكنَّ ِلز  ِل ِإْحد  اِء أ نَّ ُحْسن  ت ب عُّ ِمن  النِ س 
اًرا"  ُتك بِ ُر اْسِتْبش  لِ ُل و  ْرأ ةُ و ِهي  ُته  ِت اْلم  : ف أ ْدب ر   (96) ت ْعِدُل ذ ِلك  ُكلَُّه " ق ال 

 ن عن النساء في عصر الرواية ، من الصحابيات واستدلوا أيضا برواية المحدثي-3
والتابعيات ومن دونهن ، وإن كن قليالت من حيث العدد نسبًة إلى رواية الرجال إال أن  
إقرار العلماء لذلك دون نكير فيه معنى االجماع على جواز سماع صوت المرأة من  

 (97) أجل الرواية .
 الترجيح :  

بعد االطالع على أقوال الفقهاء وبيان أدلتهم فالراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول 
الثاني : إن صوت المرأة ليس بعورة فال يحرم  ؛ لعموم األدلة وكثرة اآلثار التي تبين  
سؤال النساء للرجال، وإذا كان صوت المرأة ليس بعورة على القول الراجح فيجوز لها 

الحاجة بالقول   رفع صوتها عند  فيه خضوع  إذا كان  وإنما يحرم رفعه   ، الفتنة  وأمن 
وبحضور أجنبي عنها ، وقد جاء في فتوى اللجنة السعودية الدائمة لإلفتاء ما نصه:" 
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وعلى القول الراجح فإنه ال يحرم على المرأة رفع صوتها ولو تعمدت ذلك إذا لم يكن  
، وبناء على ذلك أقول : إن المرأة (98) فيه خضوع بالقول ولم تخش منه الفتنة للمستمع "  

للتعبير عن   ؛ وذلك ألنه وسيلة  الحاجة  بقدر  المظاهرات  لها رفع صوتها في  يجوز 
التظاهر وشرح المعاناة وردع الظالم ، وهو من باب تغيير المنكر باللسان ، وصوتها 

وع فال في الغالب يكون نابعًا عن معاناة وظلم فيخرج غليظًا بعيدًا عن الرقة والخض
 يخشى منه الفتنة للمستمع . 

 المطلب الرابع : السفر للمشاركة في المظاهرات
 تعريف السفر لغة واصطالحًا : 

مشتق من سفر ، فالسين والراء والفاء أصل واحد يدل على االنكشاف السفر لغة :  
والجالء ، وهو مأخوذ من الظهور والبروز ، ومنه أسفر الصباح إذا ظهر وبرز ولمع 

ف ُر كذلك : قطع  ، و  ِفُر عن أخالق الرجال أي يكشفها ويوضحها ، واٌلس  قيل السفر ُيس 
 (99) المسافة وجمعه أسفار .

هو الخروج عن عمارة موطن اإلقامة قاصدًا مكانًا يبعد مسافة يصُح    السفر اصطالحًا :
 (100)فيها قصر الصالة. 

 حكم سفر المرأة
صل في سفر المرأة أن تسافر مع ذي محرم  ال خالف بين الفقهاء على أن األ        

، وانه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردها إال إذا اضطرت لذلك ؛ كأن تكون في (101)
لقوله صلى هللا عليه  (102)بالد الكفر وتريد االنتقال إلى بالد االسالم هروبًا بدينها .  

ِ و الي وْ  ا وسلم : »ال  ي ِحلُّ اِلْمر أ ٍة ُتْؤِمُن ِباهللَّ ل ْيل ٍة ل ْيس  م ع ه  اِفر  م ِسير ة  ي ْوٍم و  ِم اآلِخِر أ ْن ُتس 
، ولقول النبي صلى هللا عليه وسلم :»ال  ي ِحلُّ اِلْمر أ ٍة ُتْؤِمُن ِباهلِل و اْلي ْوِم اآْلِخِر،  (103)ُحْرم ٌة«

أ ْو  ا،  ْوُجه  أ ْو ز  ا،  اْبُنه  أ ِو  أ ُبوه ا،  ا  م ع ه  و  ِإالَّ  اِعًدا،  ف ص  أ يَّاٍم  ث ة   ث ال  ي ُكوُن  ف ًرا  اِفر  س  ُتس  أ ْن 
ٍم ِمْنه   ، على أن بعض الفقهاء من المالكية والشافعية قد أجاز  ( 104) ا«  أ ُخوه ا، أ ْو ُذو م ْحر 

لها السفر وحدها للحج الواجب مع الرفقة المأمونة ، وألحق المالكية بالحج سفرها الواجب 
، فيجوز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة من النساء الثقات في كل سفر يجب عليها 
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تي تذهب إليها آمنة لحديث عدي بن حاتم رضي وكانت الديار ال  ،إذا كان الطريق آمناً 
ي نَّ الظَِّعين ة    ي اٌة، ل ت ر  هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال له : »ف ِإْن ط ال ْت ِبك  ح 

ًدا ِإالَّ َّللاَّ  «   اُف أ ح  تَّى ت ُطوف  ِبالك ْعب ِة ال  ت خ  ، وعللوا النهي في (105) ت ْرت ِحُل ِمن  الِحير ِة، ح 
: ) ولعل هذا ((106)) قال الباجياألحاديث السابقة بحالة خوف الطريق وعدم األمن .:  

الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في االنفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة 
األسواق  فيها  يكون  التي  البالد  مثل  عندي  فإنها  المأمونة  العامرة  المشتركة  والطرق 

 (107)( حصل لها دون ذي محرم وال امرأة فإن األمن ي ،والتجار
 الرأي المختار: 

بعد عرض أقوال الفقهاء وبيان أدلتهم أرى أن الراجح  هو ما ذهب إليه أصحاب         
المذهب األول القائلين : بعدم جواز سفر المرأة  بمفردها؛ وذلك لوجاهة قولهم ، كما أن  

السفر لغرض المشاركة بالمظاهرات فيه من العسر ، وعدم األمن ، والمخاطرة ما فيه   
 ن  تعرضها  لألذى بسبب ذلك  .فيخشى على المرأة م 
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 الخاتمة
   -: فيما يلي أبرزهالقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج  والتوصيات         
أن للمرأة في اإلسالم مكانة متميزة عن سائر األنظمة في العالم بأكمله ، ذلك  -1

ع نصت  ما  إال  شيء  في  الرجل  عن  تختلف  ال  اإلسالم  في  المرأة  الشريعة أن  ليه 
اإلسالمية ، وماعدا ذلك فالمرأة مثل الرجل تماما ، تتمتع بكل ما يتمتع به الرجل ، 
فبالنسبة للمظاهرات ما دام الرجل يستطيع أن يعبر عن رأيه بالتجمعات والتظاهرات 
السلمية ، كذلك المرأة ، فمن حقها أن تعبر عن رأيها بالتجمع والتظاهر وغير ذلك من  

 .تعبير عن الرأي الوسائل لل
انقسام العلماء المعاصرين في حكم مشاركة المرأة في المظاهرات يؤيد أحدهما   -2

 هذه المشاركة بضوابط وشروط ويمنعها الفريق اآلخر . 
إن االستدالل بالعموميات من النصوص التشريعية كان الطابع العام ، والغالب  -3

القائلين بالجواز هم أسعد بهذه العموميات والنصوص لالستدالل عند كال الفريقين ، لكن  
 التشريعية من القائلين بالمنع.

القول بالجواز المقيد بالضوابط والشروط لمشاركة المرأة بالمظاهرات هو األرجح   -4
لعظم المفاسد المترتبة على رفع الظلم ومحاربة الفساد ،   ؛في ميزان المصالح والمفاسد 

 ى تلك المشاركة قياسًا مع المصالح المتوخاة منها .  وقلة المفاسد المترتبة عل 
 التوصيات

الحقوق  -1 حول  الدراسات  من  بالمزيد  والقيام  الشرعية  السياسة  بعلم  االهتمام 
السياسية للمرأة ومنها مشاركتها في المظاهرات حيث تفتقر المكتبة اإلسالمية إلى التأليف 

 في هذا المجال.
توصي الدراسة الباحثين والمفتين بالتمييز وعدم الخلط بين الموقف السياسي   -2

 والفتوى الشرعية فلكل منهما مجاله وضوابطه ومؤهالته . 
من األفضل أن يراعى منظم المظاهرة أن يكون هناك مكان خاص للنساء ،  -3

 ن.إيوائهوأن يتولى بعض األشخاص الموثوق فيهم حماية النساء من االعتداء عليهن ، و 
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 الهوامش 
 

الرازي مختار    (1)  الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  عبدهللا  أبي  الدين  زين   : الصحاح 
م ، المكتبة العصرية  1999  -ه1420ه( ،تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الطبعة الخامسة، 666)ت:

مجد الدين أبو طاهر محمد بن   :القاموس المحيط،  157صصيدا،    –الدار النموذجية ، بيروت  –
الثامنة،    ، الطبعةمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  ،تحقيق:هـ(817)ت:    يعقوب الفيروز آبادى

تاج   ، 551، ص  لبنان  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت    ،م  2005  - هـ    1426
محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى،   :العروس من جواهر القاموس

 157/ 16،   دار الهداية ،مجموعة من المحققين ، تحقيق :هـ(1205ت: الزَّبيدي )
ُينظر : المرأة والمشاركة السياسية والديمقراطية أ. د علي محي الدين القره داغي ، بحث مقدم     (2)

 اسطنبول  -للدورة السادسة عشر للمجلس  األوروبي لالفتاء والبحوث 
هـ( ، تعليق علي 71الدين محمد بن مكرم بن منظور )ت:لسان العرب : أبي الفضل جمال    (3)

، معجم اللغة العربية المعاصرة : د  10/448هـ ، بيروت ، لبنان ،  1408شبري لطبعة األولى ،  
م  ،    2008  -هـ 1429هـ( ،عالم الكتب، الطبعة: األولى،  1424أحمد مختار عبد الحميد عمر،)ت:  

2/119 
 ( 64(  سورة اإلسراء من اآلية :) 4)
هـ( ،   620المغني  ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت :  ( ُينظ ر:  5)

 5/3بيروت ،  –هـ( ، دار الفكر 1405الطبعة األولى )  
دار المقاصد للطباعة    ُينظ ر : مشاركة المرأة في العمل العام , د. وصفي عاشور ابو زيد ,    (6)

 .  31ص   م. 2015 - هـ1436والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
 4/525مادة ) ظهر ( ، لسان العرب ،   -، 197/ 1مختار الصحاح ، الرازي ، باب ظهر ،   (7)
 ( 4سورة التحريم : من اآلية )   (8)
أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب   :التفسير الكبير  ينظر :   (9)

  -الثالثة    الطبعة  بيروت  –دار إحياء التراث العربي  ،هـ(606بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت:  
 570/  30هـ،،   1420

 المظاهرات السلمية بين المشروعية واالبتداع ، اسماعيل محمد البريشي ، بحث منشور في     (10)
 141، ص  1،العدد 41مجلة  دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد 
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 abat/        threadينظر: فتوى األزهر بجواز المظاهرات على شبكة األنترنت موقع      (11)
?      tip =          ejabt. Google.com/    ej0e2e823390512c36 

موقع     (12) األنترنت  شبكة  على  المظاهرات  حول  األزهر  علماء  جبهة  فتوى   : ينظر 
http://rasoolway.com\id\thread24526.htm! 

المقر العام  حول مشاركة    -ينظر : فتوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء      (13)
 م 2017/ 19/10-هـ  1439محرم  29المرأة  بالمظاهرات بتاريخ 

  - هـ  1424ذو القعدة    20( تاريخ النشر  42968ينظر : موقع اإلسالم ويب  ، فتوى رقم )    (14)
م ، عنوان الفتوى : حكم مشاركة النساء في المظاهرات  ، وكانت هذه الفتوى جوابًا 2004/  13/1

ت من الخمار في على سؤال نصه : ما حكم مشاركة النساء في مظاهرة ضد القانون الذي يمنع الفتيا
 المدرسة ، علمًا أننا نعيش في فرنسا؟ 

ينظر : مقال بعنوان ) علماء الدين : مشاركة المرأة في المظاهرات حق شرعي وواجب وطني(    (15)
  46232نشرته مجلة األهرام  ، العدد    https://www.islamweb.netعلى شبكة األنترنت موقع   

 م ، تحقيق مروة بشير 2013 حزيران 5  -هـ 1434شعبان  26، بتاريخ 
 ( 71سورة التوبة : من اآلية )  (16)
هـ  1420مسند أحمد : اإلمام أحمد بن حنبل ، تحقيق : شعيب األرنؤوط وآخرين، الطبعة الثانية     (17)
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ، باب مسند الصديقة عائشة رضي هللا   م، مؤسسة الرسالة ،1999 -

،قال عنه شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغيره، وأخرجه أبو داود في سننه  265، ص  42عنها ،ج
 ،وقال الشيخ األلباني : حديث حسن 61، ص  1،باب في الرجل يجد البلة في منامه، ج 

: مشاركة المرأة في المظاهرات حق شرعي وواجب وطني(   ينظر : مقال بعنوان ) علماء الدين   (18)
  46232نشرته مجلة األهرام  ، العدد    https://www.islamweb.netعلى شبكة األنترنت موقع   

 م ، تحقيق مروة بشير 2013حزيران  5  -هـ 1434شعبان  26، بتاريخ 
منشور في مجلة جامعة  ينظر : ضوابط المظاهرات ، الدكتور أنس مصطفى أبو عطا ، بحث      (19)

 455م ، ص  2005-، العدد األول   21دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، مجلد 
مشاركة المرأة في المظاهرات ، سمية عبد اللطيف سعيد ، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية اإلمام (    20

 – الشريعة اإلسالمية ، تخصص  لنيل درجة الماجستير في فلسفة    –األعظم ) رحمه هللا ( االجامعة  
 50م ، ص  2018 - هـ1440سياسة شرعية ، 

 ( 19سورة النور : ) آية    (21)
 50مشاركة المرأة في المظاهرات ، ص  ( 22
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 ( 55سورة القصص : آية )   (23)
تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ت:      (24)

 523/ 3 ،  م1999  -هـ 1420، ، هـ، تحقيق :سامي بن محمد سالمة ، الطبعة الثانية774
هـ(،الطبعة  216الجامع الصحيح: ألبي الحسين مسلم بن الحجاج  القشيري  النيسابوري )ت:     (25)

، أخرجه    بيروت  –هـ ، دار الجبل  1334مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة  
ال إلى هدى مسلم في  العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا  الصحيح ، كتاب  جامع 

 (1017، حديث رقم )   4/2059
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ألبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي  ينظر :     (26)

 444/  16، بيروت –هـ، دار أحياء التراث العربي 1392هـ(، الطبعة الثانية :676)ت: 
ينظر : ضوابط المظاهرات ، الدكتور أنس مصطفى أبو عطا ، بحث منشور في مجلة جامعة      (27)

 465م ، ص  2005-، العدد األول   21دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، مجلد 
سنن أبي داود ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي      (28)

  – هـ( ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد  ، المكتبة العصرية صيدا    275:  السجستاني )ت
الرجال في الطريق ،   النساء مع  ، حديث رقم )   4/369بيروت ، كتاب األدب ، باب في مشي 

 ( ، قال الشيخ األلباني : حديث حسن 5272
 (104(  سورة آل عمران : آية )29)
 ( 71( سورة التوبة : من اآلية ) 30)
تفسير القرطبي :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي  ُينظر :      (31)

هـ 1384هـ(،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، الطبعة الثانية،  671شمس الدين القرطبي )ت:  
المصرية  1964  - الكتب  ،دار  ال4/47القاهرة،  –م  القرآن  تفسير  في  المعاني  عظيم والسبع ، روح 

هـ(، تحقيق : علي عبد الباري 1270المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي )ت:  
 1/196بيروت، –هـ، دار الكتب العلمية  1415عطية، الطبعة األولى، 

«  (  ينظر : التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد32)
هـ(  الدار التونسية  1393: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت :  

 262/  10م،   1984تونس،  –للنشر 
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،  265، ص  42(  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ، باب مسند الصديقة عائشة رضي هللا عنها ،ج33)
ي سننه ،باب في الرجل يجد البلة  ف  قال عنه شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغيره، وأخرجه أبو داود 

 ،وقال الشيخ األلباني : حديث حسن 61، ص  1في منامه، ج 
مصطفى ديب البغا    0صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل أبو عبد هللا البخاري ، تحقيق: د    (34)

،أخرجه البخاري، كتاب   بيروت–م ، دار ابن كثير ، اليمامة    1987  -هـ 1407، الطبعة الثالثة   
 ڃ ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ چ[ ِإل ى ق ْوِلِه:  12=]النور:     چ   چ چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ ڄچ  تفسير القران،  ب اُب  

 .  6/101(،  4750برقم )  چ چ چ ڃ ڃڃ
ُم، و النَّْهِي ع ْن      (35) ُخ ل ُهنَّ و ال  ُيْسه  اِء اْلغ اِزي اِت ُيْرض  اخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، ب اُب النِ س 

ْرِب برقم )  .  1447/ 3(، 1812ق ْتِل ِصْبي اِن أ ْهِل اْلح 
رنت،  ُينظر : تقارير وتحقيقات  بعنوان ) النساء والمظاهرات جدل فقهي يتجدد( على شبكة األنت    (36)

، مشاركة المرأة 3/2/2014، تحقيق : جمال أحمد ، بتاريخ     https://masralarabia.netموقع  
 56في المظاهرات ، ص  

اِوي الرَُّجُل الم ْرأ ة  أ ِو الم ْرأ ُة  37) ، برقم )( أخرجه البخاري، كتاب الطب، ب اٌب ه ْل ُيد  (،  5679الرَُّجل 
7/122 . 
ُم، و النَّْهِي ع ْن ق ْتِل 38) ُخ ل ُهنَّ و ال  ُيْسه  اِء اْلغ اِزي اِت ُيْرض  ( اخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، ب اُب النِ س 

ْرِب برقم )   .  3/1447(، 1812ِصْبي اِن أ ْهِل اْلح 
 58( ينظر : مشاركة المرأة في المظاهرات ، ص  39

نظر : تقارير وتحقيقات  بعنوان ) انساء والمظاهرات جدل فقهي يتجدد( على شبكة األنترنت، يُ     (40)
 2014/ 3/2، تحقيق : جمال أحمد ، بتاريخ   https://masralarabia.netموقع 

 
، محمد بن حسين بن سعيد آل سفران ، دار  ينظر : فتاوى األئمة  في النوازل  المدلهمة       (41)

 144-143ص  م،2،2003األوفياء ، ط
م  2004  - 1الفيوم ، ط  –حكم المظاهرات في اإلسالم : أحمد بن أيوب ، دار الفالح  ينظر :      (42)

   178ص ، 
ظاهرات جدل فقهي يتجدد( على شبكة األنترنت، ُينظر : تقارير وتحقيقات  بعنوان ) انساء والم    (43)

 2014/ 3/2، تحقيق : جمال أحمد ، بتاريخ   https://masralarabia.netموقع 
ُينظر : تقارير وتحقيقات  بعنوان ) انساء والمظاهرات جدل فقهي يتجدد( على شبكة األنترنت،     (44)

 2014/ 3/2، تحقيق : جمال أحمد ، بتاريخ   https://masralarabia.netموقع 

https://masralarabia.net/
https://masralarabia.net/
https://masralarabia.net/
https://masralarabia.net/
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( ،  3603، حديث رقم )    أخرجه البخاري في  صحيحه ، باب عالمات النبوة في اإلسالم    (45)
، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب اإلمارة ، باب األمر بالوفاء ببيعة الخلفاء ، حديث رقم  4/199
 (1843 ، )3/1472 
أخرجة أحمد في مسنده ، باب حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،    (46)

أبو داود في سننه ، باب في لزوم   ، ) حديث صحيح(، واخرجه   8/375( ،  17145حديث رقم )  
 ، قال الشيخ األلباني : ) حديث صحيح(  4/200(،  4607السنة ، حديث رقم ) 

ُينظر : المظاهرات السلمية بين المشروعية واالبتداع ، اسماعيل محمد البريشي ، بحث منشور (    47
 139، ص 1،العدد 41في مجلة  دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد 

 
(،  3560أخرجه البخاري في صحيحه ، باب صفة النبي صلى هللا عليه وسلم ، حديث رقم )      (48)
(  2327، وأخرجه مسلم في صحيحه ، باب مساعدته صلى هللا عليه وسلم ، حديث رقم )    4/189
 ،4/1813 
منشور ُينظر : المظاهرات السلمية بين المشروعية واالبتداع ، اسماعيل محمد البريشي ، بحث      (49)

 139، ص 1،العدد 41في مجلة  دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد 
أخرجه البخاري في صحيحه ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم " لتتبعن" ، حديث رقم )      (50)

7320  ، )9  /102 
( ،  1017أخرجه مسلم في صحيحه ، باب  من سنًّ سنة حسنة أو سيئة ، حديث رقم )      (51)
4/2059 
هـ(،  911(  ُينظر :  األشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:  52)

 188ص   1م ،دار الكتب العلمية،ج1990  -هـ 1411الطبعة األولى، 
موقع       (53) المظاهرات  في  العلماء  فتاوى   :  .ُينظر 

.com/fatwa/6255.html www.assakina    وفتوى الشيخ الفوزان على شبكة االنترنت  موقع ، 
www. Sahib. Ws/ 4036/news/553/htm?print=1    حكم المظاهرات في اإلسالم ،  الشيخ ،

 145-133أحمد بن أيوب ، ص  
 (  228سورة البقرة : من اآلية  )    (54)
 ( 34سورة النساء : من اآلية )   (55)
 5/169ينظر : الجامع ألحكام القرآن ، القرطبي    (56)

http://www.assakina/
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ينظر : اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (57)
 2/433بيروت،  -كرهـ(، تحقيق:  مكتب البحوث والدراسات ، دار الف977الشافعي )ت: 

)ت:  58) الهادي  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الحديث:  في  المحرر  شرح   : ُينظر    )
 33/ 6هـ(،الشارح: عبد الكريم بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن حمد الخضير 744

صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة واآلداب ، باب بر الوالدين والصلة واآلداب ، حديث رقم )    (59)
2549  ، )4  /1975 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير    :الفروق ُينظر :     (60)
 1/145 ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،عالم الكتب،هـ(684بالقرافي )ت: 

ُينظر : فتوى الشيخ بن باز على شبكة االنترنت  عن  حكم خروج المرأة في المظاهرات دون   (61)
 http://www.binbaz.org.sa/node/18297رضا الوالدين : 

 65( ينظر : مشاركة المرأة في المظاهرات ، ص  62
هـ ، ص  1420محرم –( بتاريخ 70ُبنظر : مجلة األسرة ، آفة التعليم االختالط ، العدد رقم )   (63)

69 
ُينظر : االختالط بين الجنسين في الميزان ، د . خالد بن عثمان السبت ،  الطبعة األولى ،      (64)

 55م ، مكتبة دار المنهاج  ، ص2011-هـ1432
 ( 53سورة األحزاب : من اآلية )  (65)
 6/455ينظر : تفسير القرآن العظيم البن كثير ،   (66)
(،  849ب األذان ، باب مكث اإلمام في مصاله بعد السالم ، حديث رقم ) صحيح البخاري ،كتا    (67)
1/169 
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت:    شرح صحيح البخارى :ُينظر :      (68)

الثانية،  449 الطبعة  إبراهيم،  بن  ياسر  تميم  أبو  الرشد  2003  -هـ  1423هـ(تحقيق:  مكتبة    - م، 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن   فتح الباري شرح صحيح البخاري :   ،461/ 2السعودية / الرياض،

المي، البغدادي، ثم   1417هـ(، الطبعة: األولى،  795الدمشقي، الحنبلي )ت:   رجب بن الحسن، الس 
 5/270المدينة النبوية.، -م، مكتبة الغرباء األثرية  1996 -هـ 

لها ، حديث رقم    (69) نفقة  المطلقة ثالثا ال  باب   ، الطالق  (،  1480  0( صحيح مسلم، كتاب 
2/1114 
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الرجال     (70) مع  النساء  طواف  باب   ، الحج  كتاب  البخاري،  )  صحيح  رقم  حديث   ،1619  ،)
(، 1276، صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث رقم )2/153
2/927 
، حاشية السندي على سنن النسائي :محمد  4/298ٌينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال     (71)

  –   1406هـ(، الطبعة الثانية،  1138بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )ت:  
 5/223حلب، –،مكتب المطبوعات اإلسالمية 1986

(  ُينظر :  الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: أبو الحسن 72)
هـ( تحقيق: الشيخ 450علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت:  

، 214/ 4لبنان،     –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمية، بيروت    -معوض  علي محمد  
 3/341المغني 

هـ( 211(  المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت:  73)
لطهارة بيروت، كتاب ا  -، المكتب اإلسالمي  1403تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، الطبعة: الثانية،  

 1/75( ، 246، باب وضوء الرجال والنساء جميعا، حديث رقم ) 
(  ينظر : المفصل في احكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية . د . عبد الكريم زيدان  74)

   3/426هـ ، مؤسسة الرسالة ، 1420، ط الثانية ،
 2/309ينظر : من هدي اإلسالم  فتاوى معاصرة ، يوسف القرضاوي    (75)
 ( 32سورة األحزاب : آية )  (76)

( منهم اإلمام أحمد في رواية وابن العربي من المالكية وابن القيم وغيرهم وبعض الحنفية.  77
  161/ 1 حاشيته في الطحطاوي ، 156/ 6 الحاشية، 616/ 3 القرآن أحكام ، 8/30 اإلنصاف ينظر: 

. 
 3/616  القرآن أحكام ينظر: ( 78
 30/ 8اإلنصاف ( ينظر :  79
 .   156/  6( ينظر : حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  80

 ( 53سورة األحزاب : من اآلية)   (81)
 616/ 3أحكام القرآن   (82)
 ( 31سورة النور : من اآلية )  (83)
 23/367تفسير الرازي :  (84)
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ليغويها بغيرها ويغوي  أي أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها ، فإذا خرجت أمعن النظر إليها     (85)
غيرها بها ليوقعهما، أو أحدهما في الفتنة . أو يريد بالشيطان  شيطان اإلنس من أهل الفسق سماه به 
على التشبيه . ينظر : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي:: أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد  

 4/283وت  بير  -هـ(،دار الكتب العلمية 1353الرحيم المباركفورى )ات: 
، وقال  467/ 3( ،  1173اخرجه الترمذي ،كتاب الرضاع ، الباب الثامن عشر ، حديث رقم )   (86)

 : ) هذا حديث  حسن صحيح غريب( 
(،  1203اخرجه البخاري ، كتاب: العمل في الصالة ، باب : التصفيق للنساء ، حديث رقم )     (87)
1/372 
 6/221تهذيب سنن أبي داود البن القيم    (88)

، روضة الطالبين   242/ 1( ينظر :حاشية الطحاوي على مراقي الفالح  شرح نور اإليضاح ،  89
 8/31، اإلنصاف 21/ 7وعمدة المتقين ، 

 . 242/ 1ينظر : حاشية الطحاوي على مراقي الفالح  شرح نور اإليضاح ،   (90)
 7/21ينظر : روضة الطالبين وعمدة المتقين ،  (91)
 . 31/ 8 اإلنصاف،ينظر :  (92)
 ( 32(  سورة األحزاب : )آية 93)
(  ينظر : تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي  94)

 7/102بيروت ،  -هـ(، دار إحياء التراث العربي 982محمد بن محمد بن مصطفى )ت: 
ظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد  (   ينظر : روح المعاني في تفسير القرآن الع95)

هـ، 1415هـ(، تحقيق : علي عبد الباري عطية، الطبعة: األولى،  1270هللا الحسيني األلوسي )ت:  
 22/6بيروت، –دار الكتب العلمية 

(96)     ( ، حديث رقم  األوالد واألهلين  باب حقوق   ، اإليمان  لشعب  الجامع  في  البيهقي   أخرجه 
8369  ،)11/177 

– قال فخر الدين الرازي : " وفي صوتها وجهان : أصحهما : أنه ليس بعورة ألن نساء النبي   (97)
 179/  23كن يروين األخبار للرجال" . التفسير الكبير  –صلى هللا عليه وسلم 

(98)   : موقع  االنترنت  شبكة  على  لإلفتاء   الدائمة   السعودية   اللجنة   فتوى   : ُينظر 
https//www.islam web.net/ar/fatwa/133194   

 277/ 6، لسان العرب   83- 3/82معجم مقاييس اللغة    (99)
 1/245معجم لغة الفقهاء   (100)
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 التأبيد لقرابة  أو رضاٍع أو غير ذلك . المقصود بالمحرم : كل من ال يحل له نكاحها على    (101)
(  ينظر : تحفة المحتاج في شرح المنهاج :أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي : المكتبة  102)

، حاشية  الدسوقي 2/394، كشاف القناع  3/250م،   1983  -هـ    1357التجارية الكبرى بمصر ،
أ2/9 عابدين، محمد  ابن  المختار:  الدر  المحتار على  رد  عابدين  ،  العزيز  بن عبد  عمر  بن  مين 

 1/146بيروت، -م، دار الفكر1992  -هـ 1412هـ(، الطبعة الثانية، 1252الدمشقي الحنفي )ت: 
(  1088صحيح البخاري ، أبواب تقصير الصالة ، باب في كم تقصر الصالة ، حديث رقم )     (103)

 ،2/42 
 977/ 2، ( 1340صحح مسلم ، باب شروط وجوب الحج ، حديث رقم )  (104)
 4/197( ، 3595صحيح البخاري، باب عالمات النبوة في االسالم ، حديث رقم )   (105)
( سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي: فقيه مالكي كبير، من رجال  106)

ثالثة  هـ، فمكث    426الحديث، أصله من بطليوس ومولده في باجة باألندلس، رحل إلى الحجاز سنة  
أعوام. وأقام ببغداد ثالثة أعوام، وبالموصل عاما، وفي دمشق وحلب مدة. وعاد إلى األندلس، فولي 

هـ(، ينظر : االعالم : خير الدين بن محمود   474القضاء في بعض أنحائها. وتوفي بالمرية، )ت  
أيار /    -هـ(، الطبعة: الخامسة عشر  1396بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت:  

 125/ 3م، دار العلم للماليين،  2002مايو 
(  ينظر : المنتقى شرح الموطأ المنتقى شرح الموطإ:أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن  107)

هـ، مطبعة    1332هـ(، الطبعة: األولى،  474أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )ات:  
 3/82بجوار محافظة مصر،  -السعادة 

 
 صادر امل

 القرآن الكريم 
األحكام الشرعية للنوازل السياسية ، المؤلف : عطية عدالن عطية رمضان ، دار اليس    -1

 اإلصدار الثالث   –،الطبعة األولى،  سلسلة إصدارات الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح 
بن مصطفى  أبو السعود العمادي محمد بن محمد  ،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -2

 بيروت  –دار إحياء التراث العربي ، هـ( 982)ت: 
دار    هـ(911األشباه والنظائر ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:   -3

 م 1990 -هـ  1411األولى،   الطبعة، الكتب العلمية
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)ت:  ،  األعالم  -4 الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير 
 م  2002أيار / مايو  -الخامسة عشر   الطبعة، دار العلم للماليين، هـ(1396

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي   -5
 بيروت -هـ(، مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر977)ت: 

ن إدريس بن عبد الرحمن أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد ب  -6
 هـ( ،عالم الكتب، بدون طبعة ، وبدون تاريخ684المالكي الشهير بالقرافي )ت: 

محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض،   :تاج العروس من جواهر القاموس  -7
 دار الهداية ، هـ(1205الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي )ت: 

اا -8 المعنى  المجيد« لتحرير والتنوير »تحرير  الكتاب  الجديد من تفسير  العقل  لسديد وتنوير 
الدار التونسية للنشر ، هـ(1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ات :  

 م 1984، تونس –
الترمذي  -9 جامع  بشرح  األحوذي  الرحيم ،  تحفة  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العال  أبو 

 بيروت –كتب العلمية دار ال ،  هـ(1353المباركفورى )ت: 
المكتبة التجارية   ،  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج -10

دار إحياء التراث العربي   م 1983  -هـ    1357  ،  بدون طبعة،  الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ -

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،  تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء   -11
 م 1999 -هـ  1420هـ، الطبعة الثانية، ،  774ت: 
تفسير القرطبي :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس  -12

 . القاهرة  –م ،دار الكتب المصرية 1964  -هـ 1384هـ(، الطبعة الثانية، 671الدين القرطبي )ت: 
التفسير الكبير ألبي عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب   -13

الثالثة    ، الطبعة:بيروت  –دار إحياء التراث العربي    ،  هـ(606بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت:  
 .  هـ 1420 -

النيسابوري )  القشيري  مسلم بن الحجاج  ألبي الحسين  الجامع الصحيح ) صحيح مسلم (،    -14
 .هـ1357،  1ه( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط 261ت: 
حاشية السندي على سنن النسائي ، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين   -15

 م 1986  -هـ  1406الثانية،    ،الطبعة  حلب  –مكتب المطبوعات اإلسالمية    ،  هـ(1138السندي )ت:  
. 
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بير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الحاوي الك  -16
البغدادي، الشهير بالماوردي )ت:   العلمية، بيروت  ،  هـ( 450حبيب البصري  ،    لبنان  –دار الكتب 

 .  م 1999- هـ  1419األولى،  الطبعة
 ولى الطبعة األالفيوم ، –حكم المظاهرات في اإلسالم : أحمد بن أيوب ، دار الفالح  -17
رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين   -18

 .  م1992  -هـ 1412الثانية،  لطبعةابيروت ،-هـ(، دار الفكر1252الدمشقي الحنفي )ت: 
المثاني -19 المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  شهاب الدين محمود بن عبد هللا    ،  روح 

 . بيروت –دار الكتب العلمية  ، هـ 1415األولى،   الطبعة، هـ(1270الحسيني األلوسي )ت: 
سنن أبي داود ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  -20

 . بيروت –هـ( ، المكتبة العصرية صيدا  275السجستاني )ت: 
ْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى    ،  ذيسنن الترم  -21 محمد بن عيسى بن س 

 .   م1998،  بيروت -دار الغرب اإلسالمي ، هـ( 279)ت: 
)ات:   -22 الهادي  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الحديث،  في  المحرر  هـ(  744شرح 

 .عبد الكريم بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن حمد الخضير  الشارح:،
هـ(،  44لبخاري ،  ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت:  شرح صحيح ا -23

 .  م2003  - هـ 1423السعودية / الرياض ،الطبعة الثانية،  -مكتبة الرشد  
ْوِجردي الخراساني، أبو بكر   ،  شعب اإليمان  -24 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسر 

 ع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندمكتبة الرشد للنشر والتوزي،    هـ(458البيهقي )ت:  
 .  م  2003 - هـ  1423األولى، ،الطبعة 

الثالثة   ،  صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل أبو عبد هللا البخاري    -25   - هـ1407الطبعة 
 . بيروت–م ، دار ابن كثير ، اليمامة  1987

مصطفى حسين أبو عطا، مجلة جامعة  ضوابط المظاهرات : دراسة فقهية ، للدكتور أنس    -26
 م. 2005(، 1(، عدد ) 21دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، مجلد ) 

فتاوى األئمة في النوازل المدلهمة ، القحطاني ، محمد بن حسين بن سعيد آل سفران ،دار   -27
 .  م2003، 2األوفياء ، ط

د بن رجب بن الحسن،  ،زين الدين عبد الرحمن بن أحم  فتح الباري شرح صحيح البخاري  -28
المي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت:   المدينة النبوية.،   -هـ( ،مكتبة الغرباء األثرية  795الس 

 .  م  1996 - هـ  1417الطبعة األولى، 
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      ? abat/        threadفتوى األزهر بجواز المظاهرات على شبكة األنترنت موقع  -29
tip =          ejabt. Google.com/    ej0e2e823390512c36 

أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن    ،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -30
هـ 1415  ،  هـ ، دار الفكر، بدون طبعة1126مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي )المتوفى:  

 .  م1995 -
، ،  هـ(817حمد بن يعقوب الفيروز آبادى )ت:  مجد الدين أبو طاهر م  :القاموس المحيط -31

 لبنان  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ، م 2005  -هـ  1426الثامنة، الطبعة 
)ت: -32 بن منظور  بن مكرم  الدين محمد  جمال  الفضل  أبي  العرب،  الطبعة  71لسان   ، هـ( 

 . هـ ، بيروت ، لبنان 1408األولى ، 
لدين أبي عبدهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي مختار الصحاح : زين ا -33

الدار النموذجية ، بيروت –م ، المكتبة العصرية  1999  -ه1420ه( ، الطبعة الخامسة، 666)ت:
 .  صيدا –

المرأة والمشاركة السياسية والديمقراطية أ. د علي محي الدين القره داغي ، بحث مقدم للدورة  -34
 .  اسطنبول –للمجلس  األوروبي لالفتاء والبحوث السادسة عشر 

أسد    -35 بن  هالل  بن  بن حنبل  بن محمد  أحمد  هللا  عبد  حنبل ألبي  بن  أحمد  اإلمام  مسند 
 .   م 2001 -هـ  1421األولى،  الطبعةهـ( ، مؤسسة الرسالة ،241الشيباني )ت: 

المقاصد للطباعة والنشر مشاركة المرأة في العمل العام ، د . وصفي عاشور أبو زيد ،  دار   -36
 م. 2015 -هـ 1436، القاهرة الطبعة الثالثة  

مشاركة املرأة يف املظاهرات ، مسية عبد اللطيف سعيد ، رسالة مقدمة إىل جملس كلية اإلمام األعظم ) رمحه هللا    -37
 . م 2018 - هـ1440سياسة شرعية ،  –لنيل درجة املاجستري يف فلسفة الشريعة اإلسالمية ، ختصص  –( ااجلامعة 

  هـ( 211بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت:  ألبي المصنف -38
 .  هـ1403الثانية،  الطبعة، بيروت –المكتب اإلسالمي   ، الهند - المجلس العلمي،

المظاهرات السلمية بين المشروعية واالبتداع ، اسماعيل محمد البريشي ، بحث منشور في   -39
 . 1،العدد 41دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد مجلة  

40-  ، المعاصرة  العربية  اللغة  الحميد عمر )ت    معجم  أحمد مختار عبد  عالم  هـ(1424د.   ،
 .  م 2008 -هـ   1429األولى،  :الكتب، الطبعة

الفقهاء  -41 النفائس للطباعة    ،  حامد صادق قنيبي  - محمد رواس قلعجي    ،  معجم لغة  دار 
 .  م 1988 - هـ  1408الثانية،  ،الطبعة  يعوالنشر والتوز 
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  هـ( 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ات:    ،  معجم مقاييس اللغة  -42
 م. 1979  -هـ 1399 ، دار الفكر ،

هـ( ،    620المغني  ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت :   -43
 بيروت  –دار الفكر   هـ( ،1405الطبعة األولى )  

المفصل في احكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية . د . عبد الكريم زيدان ،    -44
 هـ  1420مؤسسة الرسالة ناشرون ، ط الثانية ،

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي   ،  المنتقى شرح الموطإ  -45
األولى،    الطبعة:  ار محافظة مصر بجو   - مطبعة السعادة    ،  هـ(474القرطبي الباجي األندلسي )ت  

 .  هـ1332
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ألبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:   -46

 . بيروت –هـ، دار أحياء التراث العربي 1392هـ(، الطبعة الثانية :676
 


