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Abstract 

This research examines the phenomenon of revolutions historically and realistically The Concept 

of the Revolution linguistically and its Concept in the Texts of Sharia, He also studied the concept 

of revolution in the definition of philosophers and politicians, And the compatibility of revolutions 

with the rules of Sharia and its maqasid, Including the legitimacy of the revolution in changing the 

regime, The study also dealt with the extent of overlap and interlock the linguistic  of the word 

revolution with other legitimate terms such as jihad and rebellions .. Which affected and affects 

the consideration and fatwa of the scholars. The researcher followed in this study the historical 

method inductive and then followed the comparative analytical method. The researcher reached a 

synthesis between theoretical, historical and applied studies to reach a precise definition of 

revolution, through this study the researcher reached to distinguish the term of revolution from 

other terms that interlock and overlap with them such as the terms of Jihad and bughat, The 

researcher explained when these terms correspond and when they are different In order to help 

scholars to specify their fatwas because several Islamic rules is related to the terminology. The 

research also concluded that the revolutions by their achievements do not match the objectives of 

sharia in the five essential elements, And that their utilities - if there are any- were weak and 

transient. 

Key words: Revolution, the relationship of revolution with other terms, a terminology study, a 

proposal study. 
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 البحث ملخص

الشريعة،   يف نصوصمفهومها مفهوم الثورة لغة و من خالل ظاهرة الثورات تارخييا وواقعيا  لبحثاا هذ يدرس
لشريعة اومدى توافق الثورات مع قواعد اصطالحا يف تعريف الفالسفة والسياسيني هلا،  الثورة مفهومكما تناول 

ومقاصدها، ومن ذلك مدى مشروعية الثورة يف تغيري نظام احلكم، كما تناول البحث مدى التداخل والتعانق اللغوي 
يف النظر والفتوى  ثرويؤ  ممّا أثر واحلكم بالغلبة والقهر.. لكلمة الثورة مع غريها من املصطلحات الشرعية كاجلهاد والبغي

صل الباحث الدراسة املنهج التارخيي االستقرائي مث أتبعه باملنهج التحليلي املقارن. وتو ألهل العلم. انتهج الباحث يف هذه 
مجعا بني الدراسة النظرية والتارخيية والواقعية إىل وضع حد إصطالحي للثورة حسب إجتهاده، ومن خالله توصل الباحث 

غي، وبنّي مىت ها كمصطلحي اجلهاد والبإىل متييز مصطلح الثورة عن غريه من املصطلحات اليت يتشابك ويتعانق مع
جتتمع ومىت ختتلف لغة واصطالحا معهما مبا يساعد أهل العلم يف التأصيل لفتاويهم وذلك لتعلق الكثري من األحكام 

ا الثورات ال تتوافق مع مقاصد الشريعة يف الضروريات اخلمس يف م أنّ البحث برز أكما   الشرعية هبذه املصطلحات.
 .كانت ظرفية ضعيفة–إن وجدت -وأّن فائدهتا  ،آلت إليه

 الثورة، عالقة الثورة مع غريها من املصطلحات، دراسة اصطالحية، دراسة مقاصدية. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 

إّن احلمد هلل حنمده ونستتتتعينه ونستتتتغفره ونعوذ باهلل من نتتترور أنفستتتنا وستتتيصات أعمالنا، وأصتتتلي وأستتتلم عل  
 وبعد:  وعل  آهلم وصحبهم أمجعني، ،صفوة نبينا وعل  كل األنبياء واملرسلني

يل مآالت وخيمة، متكررة ومتجددة يف تارخيها تكرر اللمرت األمة اإلسالمية عرب تارخيها بثورات عنيفة ذات 
ها االجتماعي، ومنوالنهار، فكانت تقوم هذه الثورات بدوافع نىت فمنها السياسي ومنها الديين ومنها االقتصادي 

، 2اخلروج املسلح، الفتنة، قتال الظلمةفأطلق عليها  ،1ومسيت عرب التاريخ االسالمي وإىل وقتنا املعاصر بأمساء نىت
، 8، احلرب األهلية7، احلركة التحريرية لتصحيح األوضاع6، السيف5، االنقالب، الثورة املسلحة4، الثورة اإلسالمية3اخلروج

..كل هذه التسميات تدل عل  نيئ واحد وهو اسقاط نظام احلكم املستبد .9، احلراك العريبالعريباملغالبة، الربيع 
 املنحرف يف رأي الثائرين. 

وها هي األمة اإلستتتتتتتتتتالمية وخاصتتتتتتتتتتة منها العربية تعصتتتتتتتتتتف هبا من جديد ثورة مدمرة  ت ما يستتتتتتتتتتّم  بالربيع 
وفق  هلذا املصتتتتتتطلح حستتتتتتب ما يؤول إليهبدراستتتتتتة دقيقة و   عميقة، حيّتم علينا أن ننظر إىل هذه الظاهرة نظرة 10العريب

داء مث تراجع بعد أفىت بالثورة إبت قدميا وحديثا فكم من عامل قواعد الشتتريعة ومقاصتتدها يف جلب املصتتا  ودفع املضتتار،
لكثري من الدعاة ل ا، وكما فعالشعيب وغريه رمحهم اهلل يف ثورة ابن األنعث عل  احلجاجمفاسدها كما فعل  تبني لهما 

نقص إدراك ل  ا يدل ععل  نتتتتتتتتتتتتيئ ف  ّ  واملنظمات واهليصات فيما نعيشتتتتتتتتتتتته اليوم من ثورات الربيع العريب، وهذا إن دلّ 
وفق  الستتتتياستتتتة ائلمستتتتفقه املصتتتتطلحات وما يتعلق هبا، وكذلك يدل عل  قلة إدراك يف فقه املآل يف  العلماء يف بعض

                                                           
 .113ص، 1ج، دار ابن حزم، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، يُنظر: حممد خري هيكل 1
، 1بريوت: مؤسسة الرسالة، ط) م750-661ه / 132-40العائدة للعصر األموي : الوثائق السياسية واإلدارية، محادةحممد ماهر يُنظر:  2

 .354، 337، 332صم( ، 1974
 .664 - 645ص، اإلسالم وفلسفة الحكم، يُنظر: حممد عمارة 3
 .471ص، الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي، يُنظر: حممد سيد عبد التواب 4
 .327، 310ص، معالم الخالفة، يُنظر: حممود اخلالدي 5
 .451ص، ميينمقاالت اإلسال، يُنظر: األنعري 6
 .111ص، نظام الحكم في اإلسالم، يُنظر: تقي الدين النبهاين 7
 .149ص، 1ج، التشريع الجنائي اإلسالمي، يُنظر: عبد القادر عودة 8
 30املوافق : ه 1432من ذي احلجة سنة  3 (،19)ملحق  ،توقيع نيخ األزهر أمحد الطيب، بيان األزهر والمثقفين لمناصرة الحراك العربييُنظر:  9

 م.2011من أكتوبر سنة 
 (، Springtime of the Peoples) م  ت ما مسي بربيع الشعوب1848استعمل مصطلح الربيع تعبريا عن الثورات مبكرا يف الثورات األوروبية سنة  10 

 .( ,p715PresentA History of Modern Europe: From The French Revolution to The Merriman, John ,1996 ,)ينظر:
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، ها كل عاملعرفالفتنة اذا أقبلت  " إّن هذهوصتتتتدس احلستتتتن البصتتتتري يف قوله:  ،قواعد الشتتتتريعة االستتتتالمية ومقاصتتتتدها
 . 11عرفها كل جاهل"وإذا أدبرت 
 

 أول ثورة في التاريخ وأول ثورة في االسالم: 

واليت امتدت  ،ل ثورة عنيفة يف النطاس االجتماعي يف مصرانفجرت أوّ  -واهلل أعلم -حسب ما توقفت عليه 
لذي ا (بيىب الثاين)قبل امليالد( يف عهد امللك  2500ألكثر من قرنني يف عهد األسرة السادسة )هناية الدولة القدمية 

احلكم ست سنوات، وكان من بني أبرز أسباهبا: إغارة البدو األجانب  وكان عمره ملا توىلّ  (بيىب األول)خلف أخاه 
 د إىل احلروب الداخلية، والسبب الثاين يعو (بيىب األول)تقاما هلزائمهم الفضيعة يف عهد عل  البالد طمعا يف خرياهتا وان
بسبب الثورة اإلجتماعية اليت فجرها الشعب بسب اجلوع واملعانات والظلم املسلط من  وانفصال أصحاب الواليات

لك ضعف املعود إىل ثالث والرئيس يوالسبب ال ،أصحاب النفوذ احمليطني بامللك ومستغلني يف الوقت نفسه غارة البدو
سنة حبيث كان يعيش  يف طمأنينة يف قصره  94والذي حكم ألكثر من  ،سنة100حوايل من عمره الذي كان يبلغ 

خلوف وعّم ا عل  إثر هذه الثورة غذى باألكاذيب من قبل حانيته كما أخربه حكيم يدع  )إبور(، حبيث سادويُ 
ذكر احلكيم )إبور( أنياء ، و عدم املباالت بالتقاليد الدينية واملعتقدات املوروثةعّم الد و االحنالل اخللقي والفوض  يف الب
 .12فضيعة حيسن دراستها وتأملها

اجتمعت فيها البواعث الداخلية اجملسدة  حبيث ،هت(35) ثورة ابن سبأوكانت أول ثورة يف االسالم وأخطرها 
صله من اليمن، أ ،امسه عبد اهلل ابن سبأصاحبها  اجملسدة يف مؤامرة العدو.يف غفلة وسذاجة الثوار، والبواعث اخلارجية 

اف بالد وطاإلسالم، كان يهوديا وأظهر ،   -وهم الغالة من الرافضة -الذي تنسب اليه السبصية"و ه، 30سنة  هباظهر 
جارية سوداء، وكانت اليمن قبل اإلسالم مقاطعة  هأم .13" ويدخل بينهم الشر، ئمةاملسلمني ليلفتهم عن طاعة األ

ل ضفارسية، فتعلم الكثري عن اجملوسية، وبدأ يفكر مبكرا كيف يقضي عل  الدولة اإلسالمية الفتية الصاعدة، فلم جيد أف
من نشره لشبهات ُمهِلكة مل يعهدها املسلمون من قبل، وهي خليط من اليهودية واجملوسية اليت أفرزت فيما بعد 

 . 14لتشيعا
                                                           

 .122ص، 7ج، م(1990 -هت 1410، 1ط، )بريوت: دار الكتب العلمية الطبقات الكبرى، أبو عبد اهلل حممد بن سعد، ابن سعد 11
م( 2001)مصر: مهرجان القراءة للجميع، د ط،  هناسيقبل التاريخ إلى نهاية العصر اإل موسوعة مصر القديمة، في عصر ماينظر: سليم حسن،  12
 .406  -384، ص 1ج
ه / 1415)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  دمشقتاريخ  علي بن احلسن بن هبة اهلل أبو القاسم،  قيق عمرو بن غرامة العمروي، ابن عساكر، 13

 . 3ص، 29ج مرجع سابق، م (1995
 .47ص، مصدر سابق، قصة الفتنة، يُنظر: راغب السرجاين 14
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د بكتم حقائق نرعية ب حراقه للمصاحف وبأنياء أخرى كثرية، ومل يكتفي هبذا احل إهتّم عثمان رضي اهلل عنه
 . 15الرجعة معتقد بينها فكار ومعتقدات ال تستقيم مع العقيدة اإلسالمية منأبل خاض ب

هت( إىل 35موسم احلج عام ) عل  مسريهم يف  االتفاس معهموبعد مراسالت عديدة بينه وبني رؤوس الثوار مت
املدينة يف وقت واحد؛ خللوها من الوالة والعمال والوجهاء وذلك النتغاهلم باحلج. توافد ثوار من البصرة والكوفة ومصر 

الذي بلغ عددهم مايقارب األلف وأمجعوا عل  خلع اخلليفة، فلما دخلوا  إىل مدينة رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم
اسرتضاهم، وكادت األمور تنتهي إىل خري لوال ما قام به ابن السوداء من مكر بدّس رسالة إىل  -ه عنت رضي اهلل -عليه 

 وايل مصر، يذكر فيها كذبا أّن عثمان حيثه فيها عل  معاقبة الثوار.
يفة يف بيته لا بعزل نفسه أو معاقبة والته، أو قتله، فحوصر اخلفعاد الثوار إىل املدينة، وأمروا اخلليفة الراند إمّ  

 -أكثر من نهر، مث منعوه حىت الصالة يف املسجد، ومنعوا عليه الطعام واملاء، بل أساؤوا حىت ألم املؤمنني أم حبيبة
بة " فضربوا وجه بغلتها ... وقطعوا حبل البغلة بالسيف فندت بأم حبيملا أرادت أن تزوده باملاء،  -رضي اهلل عنها

 16"..ا فتعلقوا هبا وأخذوها وقد كادت تقتل فذهبوا هبا إىل بيتها.فتلقاها الناس وقد مالت راحلته
بن ال ويف يومهم املشؤوم، تسّوروا حمرابه، وانتهكوا حرمة بيته وأهله، وقتلوه وهو صائم يقرأ القرآن." وهبذا متّ 

 ان يف األمر مع عمرك  فاخلليفة مل يقتل يف الغلس خفية كما ،جهاز عل  خليفة رسول اهلل يف رابعة النهارإلمراده با أسب
 ".17وإّ ا يقتل اخلليفة يف وضح النهار، وفوس ذلك ميسك الثوار بزمام املدينة ويتولون أمرها مخسة أيام رضي اهلل عنه

 عليه وسلم إىل هلل، ومن وقتها وضع السيف يف أمة حممد صل  اوكانت هلذه الثورة آثارا عميقة عل  اخلالفة اإلسالمية
، وكف  18يوم القيامة مصداقا لقوله صل  اهلل عليه وسلم :"وإذا وضع السيف يف أميت مل يرفع عنها غل  يوم القيامة"

 هبا وبال و نر عل  األمة انتشر بسبب الثورة.
 

 مفهوم الثورة لغة واصطالحا/ 1
صوص مفهوم الثورة لغة ومفهومها يف نيشتمل هذا املبحث عل  مطالبني تناول الباحث يف املطلب األول 

 اجتهد الباحث صطالحا يف تعريف الفالسفة والسياسيني هلا، مثثاين تناول الباحث مفهوم الثورة إالشريعة، ويف املطلب ال
 صطالحي للثورة جامعا بني الدراسة النظرية والتارخيية والتطبيقية.تعريف إيف وضع 

                                                           
 .49-36ص.م(1978، 2)بريوت:دار اآلداب، ط عشر ثورات في اإلسالم اخلربوطلي، علي حسين،يُنظر:  15
 . 672ص، 2ج، مصدر سابق، تاريخ األمم والملوك، الطربي 16
 .5ص، (2ط ، )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع أثره في أحداث الفتنة في صدر اإلسالمعبد اهلل بن سبأ و ، سليمان بن محد العودة 17

باب ذكر الفنت   قيق حممد حمي الدين عبد احلميد )بريوت: املكتبة العصرية، دط، دت( سنن أبي داود،أبو داود، سليمان بن األنعث السجستاين،  18
 .97، ص4( ج4252ودالئلها، حديث )
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 مفهوم الثورة لغة:  1/1
 العرب: لسان يف جاءالثورة يف اللغة العربية فمنها ؛ اهليجان، والغضب، والوثوب والظهور كما  تعددت معاين

 ثائرة   ثَارَ  قد يكون: ما جأَْهيَ  للغضتتتتبان ويقال الغضتتتتباُن، والثائُر: ...هاجَ  تثوَّر: و ثورانا   و  ثؤورا   و  ثَتْورا    الشتتتتيءُ  ثَارَ  "
 .19"وَسَطع... هرَ ظَ  وغريمهُا: والُغبار الُدَخان وثَارَ  ، َوَثَب.... :.إليه.. وثَار َغَضَبه. وهاجَ  َغِضبَ  إذا فائرة ، وفارَ 

 الَغضتتَب: وثَار ... اجَ هَ  ثَور ا...وثَتَورَان ا: يثُورُ  الُغَبار ثَارَ "  املنري: املصتتبا وجاءت مبعىن احلدة والنهوض كما يف 
 .20" نَتَهض... الشَّر: إىل وثَارَ  احَتّد،

مبعىن ، و 21"تشتتتتتتتتر...وان هاجَ  وثَتْورة : وثَتْورا   ثَتَورَانا   يثُور ثارَ "  الوستتتتتتتتيط: املعجم يفوجاءت مبعىن اإلنتشتتتتتتتتار كما 
 .22التمرد واإلندفاع بعنف

وتلخص من التعريفات السابقة أن كلمة الثورة  مل الطابع العنفي فهي ال خترج من معىن اهليجان والغضب 
 التمرد واإلندفاع.والوثوب والظهور والنهوض و 

 مفهوم الثورة في نصوص الشريعة: 
حوت نصوص الشريعة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة والنصوص األثرية الكثري من مصطلح الثورة فكان من 

ِقي احلَْْر ََ قَاَل ِإنَُّه يَتُقوُل ِإنتََّها بَتَقرٌَة الَّ َذُلوٌل تُِثرُي اأْلَْرَض َواَل َتسْ كما جاء يف قوله تعاىل: ﴿23معانيها التقليب للزراعة
ُهْم قُتوَّة  َوأَثَاُروا اأْلَْرَض َوَعمُروَها َأْكثَتَر ممَّا  [71﴾: ]البقرة:ُمَسلََّمٌة الَّ ِنَيَة ِفيَها  وكذلك يف قوله تعاىل: ﴿ َكانُوا َأَندَّ ِمنتْ

كما يف قوله تعاىل: ﴿َواللَُّه الَِّذي أَْرَسَل الرِّيَاَ    24نيها اإلزعاج والتحريك والنشرا[، وجاء من مع09اِ  ﴾]الروم:َعَمُروهَ 
َنا ِبِه اأْلَْرَض بَتْعَد َمْوهِتَا﴾:]فاطر: قوله كما يف   25[، وجاءت مبعىن اهليجان09فَتُتِثرُي َسَحاب ا َفُسْقَناُه ِإىَلٰ بَتَلٍد مَّيٍِّت فََأْحيَتيتْ

 [. 04تعاىل: ﴿ فَأَثَتْرَن بِِه نَتْقع ا﴾:]العاديات:

                                                           
 .108، ص4، ج (ه4141، 3ط دار صادر،: )بريوت لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  19
 .121(، ص5املطبعة األمريية، ط :)القاهرة ، المصباح المنيرالفيومي، امحد بن حممد بن علي 20
 .102ص ، 1م (، ج1392/1972، 2دار الدعوة، ط :)استنبول المعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  21
 .223-222(،  ص1989، ، )الروسالمعجم العربي األساسي للناطقين بالعربية ومتعلميهاينظر:املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أليسكو،  22
، مجاعة من علماء  المختصر في تفسير القرآن الكريم؛  14، دت(، ص1دار احلديث، ط :)القاهرة تفسير الجاللينينظر: احمللي والسيوطي،  23
 .405)مكتبة روائع اململكة، بريوت، دت(، ص  سريالتف
 . 844، ص(1هت ، ط1415دار القلم،  :دمشق) الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو احلسن علي بن أمحد،  ،ينظر: الواحدي 24
 .599، ص (الشريف، دط، دتجممع امللك فهد لطباعة املصحف  :الرياض) التفسير الميسرجمموعة من العلماء، ينظر:  25
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 كتاب املعجم املفهرس  -مثال  -كما حوت الكثري من النصوص األثرية عل  مادة كلمة ثور، فقد حوى 
أكثر من أربعني حديثا حول  مادة )ثور(، نذكر منها مثال  27وهو كتاب جامع للكتب التسعة26أللفاظ احلديث النبوي

كأهّنا   : "كيف تصنعون يف فتنة تثور يف أقطار األرضما رواه مرة البهزي قال: قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم  
فأسرعت  :صياصي البقر" قالوا: نصنع ماذا يا رسول اهلل؟ قال: "عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه" قال

وصياصي البقر:   28"حىت عييت، فأدركت الرجل فقلت: هذا يا رسول اهلل؟ قال: "هذا"، ف ذا هو عثمان بن عفان..
ا أن يقتتلوا...." و قروهنا، وتثور تنتشر. وجاء يف حديث عائشة الذي رواه الشيخان:" فثار احليان، األوس واخلزرج، حىت مهّ 

 مبا يدل عل  معىن اهليجان والغضب.
مل   سواءا من مصادرها اخلاصة أو العامة  أن كلمة الثورة والنصية تبني لنا مما سبق من التعريفات اللغوية

الظهور والنهوض والوثوب و فهي تدور غالبا حول تقليب األمور واإلزعاج والتحريك واهليجان والغضب  الطابع العنفي
 والتمرد واإلندفاع.

   مفهوم الثورة اصطالحا:  2/ 1
 الثورة في اصطالح الفالسفة: مفهوم 

 حيمل جديد نظام إىل بايل قدمي نظام من اجملتمع حياة يف  ول نقطة ابأهنّ  الفلسفية املعاجم يف الثورة عرفت
 .29ألخرى يد من السلطة نقل يف يتلخص الذي اإلنقالب من تتميز أهّنا عل  اجملتمع، تطلعات معه

 ذلك بعد املؤلف قال مث ."دستورية طرس فيه تتبع ال اجملتمع أوضاع يف جوهري تغيري"  أهّنا: عل  أيضا وعرفت
 رجال بعض به قومي احلكم نظام قلب أنّ  حني عل  الشعب، هبا يقوم الثورة أنّ  احلكم، نظام وقلب الثورة بني والفرس:"

 وهدف ،االقتصادي أو جتماعياال أو السياسي النظام تغيري الثورة هذف أنّ  وهو األمرين، بني فرس ومثّة الدولة،
 الدستور، سقوط إىل يؤدي الثورة جنا  أنّ  ومع املختلفة. احلكم هيصات بني السياسية السلطة توزيع اعادة جمرد االنقالب
 ر:للتطو  مقابلة والثورة الدولية. لتزاماهتاإ لغاءإ اىل وال الدولة، نخصية تبديل اىل يؤدي ال هنّ  ف القائم، احلكم نظام واهنيار
 .30" تدرجيي تبدُّل وهو مفاجئ  وُّل وهي بطيء، وهو سريعة فهي

                                                           
 .314 -313ص  ، 1، ج)م1936مكتبة بريل، ، ( ،  قيق حممد فؤاد عبد الباقيالمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبويفنسنك، أ. ي،  26
 املوطأ، الصحيحان، السنن األربعة، مسند أمحد، مسند الدارمي. 27
 ( اسناده جيد.315/ 7الصحيحة )قال األلباين يف السلسلة و  ،35، ص5،جالمسند ،أمحد 28
 .58ص، م(1983 -هت 1403جممع اللغة العربية )القاهرة: ، المعجم الفلسفي 29
 .381ص، 1ج، م(982، )دار الكتاب اللبناين المعجم الفلسفي، مجيل صليبا 30
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 إىل يتطرس مل وأنّه نقالب،اإل إىل باملقارنة  ديده مت نظري، تعريف للثورة الفلسفي التعريف أنّ  لدينا يتلخص
 املرتتبة واملفسدة املصلحة نميزا إىل الثورة خيضع مل أنّه مبعىن أهدافها،  قيق حتمية إىل وال الثورات يف التغيري آليات
 .عليها

 مفهوم الثورة في اصطالح السياسيين: 
إتفق السياسيون يف تعريف الثورة عل  أهّنا عملية معقدة غري مرتبة تتسم باإلنفجار والعنف تتصارع فيها عدة 
أطراف للوصول إىل السلطة. فقد جاء يف قاموس الفكر السياسي والذي ألفه جمموعة من املختصني األجانب يصل 

ري الثورات تغيريات سياسية أساسية غالبا ما جت "عددهم إىل مصة ومخسة عشر اختصاصيا من ذوي الشهرة العاملية: 
الء عل  يستبصورة دراماتيكية ووفق سريورة معقدة دائما ... وتتصارع عدة جمموعات، مبا فيها احلكومة القائمة، لال

السلطة املركزية. وهذا الصراع عل  السلطة ميكن أن يتحول إىل حرب أهلية وأن يؤدي إىل انقالبات سريعة أوحروب 
ة. وهذه العناصر حمل الُبىن السابق نشاء ُبىن سياسية ) واقتصادية غالبا( لتحلّ إصابات مستمرة. و اول كل جمموعة ع

ن بعضها ال جتري وفق مراحل مفصولة ع –اهنيار الدولة، الصراع عل  السلطة، قيام مؤسسات جديدة  –الثالثة للثورة 
 .31"فصال واضحا وال برتتيب منطقي

من السياسيني من يشّبه الثورة بعملية بركانية انفجارية جتيئ بعد تكدس األوضاع االقتصادية  كما أّن هنالك
والسياسية والفكرية، يتخلص الشعب من خالهلا من كل القيود واحلدود اليت كان ُمكَرها عليها، حماوال صناعة أوضاع 

ألساس اجلديد؟ من الذي يضع ا عويصة يف خمتلفة جملتمع جديد يتسم بالسيادة واحلرية كشعار. ولكن بقيت أسصلة
 .32ومىت؟ وكيف؟ بدون جواب عل  طوال التاريخ، بالرغم يف كل ما نُظّر عن قوانني الثورة

يدور غالبا ياسية سأو الفلسفية أو ال أو النصية اللغوية التعريفاتمصطلح الثورة سواءا يف  يتلخص لدينا أنّ 
تتسم باإلنفجار والعنف لتغيري األوضاع من غري آلية واضحة، فهي عملية رد فعل باهلروب من الواقع إىل حول معاين 

االندفاع، و التمرد، و النهوض، و احلدة، و اهليجان، تتصف ب وهياألمام اجملهول يستغلها بعد ذلك أصحاب املكر والنفوذ. 
 ويف كل احلاالت تؤدي بالوقوع يف األسوأ. ولةاهنيار الدويف حاالت كثرية تؤدي إىل الفوض ، و الصراع، و 

 التعريف المختار للثورة: 
أّن  أرىائج، ها وبني الدراسة امليدانية وما أفرزته من نتومجعا بين من التعريفات املختلفة ما أسلفنا إىلاستنادا 

ية كانت أو احلاكمة، نعب"الثورة هي كل حركة احتجاجية ضد السلطة :اإلصطالحي املناسب للثورة ما يلي  تعريفال

                                                           
 .201-199ص، 1ج، م(1994، الثقافةترمجة الدكتور أنطون محصي )دمشق: منشورات وزارة ، قاموس الفكر السياسي، جمموعة من املختصني 31
 .9ص، 6ط ، م(2002 -هت 1422، )القاهرة: دار الشروس مدافع آية اهلل قصة إيران والثورة، يُنظر: حممد حسنني هيكل 32
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، يقصد هبا 33ذات نوكة، سلمية كانت أو عنيفة، مدبرة كانت أو عفوية، يغلب عليها الطابع العاطفي والغوغائي
، يرى أصحاهبا أهّنا (..اجتماعية.، اقتصادية، عقدية، )سياسيةالتغيري اإلجيايب لألوضاع حقيقة أو ومه ا بدوافع نىت 

  .34نرعية"
 تحليل التعريف:

ضد السلطة احلاكمة( فهذا يعين أّن ما يكون من احتجاج ودفع  أّن )الثورة هي كل حركة احتجاجية فقولنا 
للعدو األجنيب ال يسم  ثورة، فقد يسم  مقاومة أو جهادا أو حرب التحرير.. حبسب النية، ولكن ال يسم  ثورة 

ب نوايا  ريرها ضد احملتل الفرنسي الصلييب )وهذا حبساصطالحا كما حد َ يف اجلزائر اليت ال تنعت جهادها أو حرب 
أصحاهبا( إال بالثورة اجمليدة! فالذي نراه من خالل التحديد االصطالحي ملصطلح الثورة أهّنا ثورة يف حق الفرنسيني 

كن يف املقابل ، ول35وخاصة اليسارين منهم الذين وقفوا مع اجلزائريني ضذ بين جلدهتم ودولتهم الفرنسية احملتلة للجزائر
ال نستطيع إطالس مصطلح الثورة يف حق اجلزائريني الّلذين حنسبهم أهّنم كانوا من اجملاهدين من أمثال العريب بن مهيدي 

، ومن قبلهم 36ومصطف  بن بولعيد وسي احلواس وعمريوش الذي كان ضابطه الشرعي الشيخ طاهر آيت علجت
هّنم يف رأينا جماهدين )حنسبهم كذلك(، أل -رمحهم اهلل  -داد...فهؤالء األمري عبد القادر والشخ بوعمامة والشيخ احل

مل يكونوا يعتقدوا يوما أّن اجلزائر فرنسية كما كان يُرّوج يف تلك احلقبة. بل كانوا يرون أّن اجلزائر جزائرية، وأّن نعب 
 . 37اجلزائر مسلم وإىل العروبة ينتسب

فقولنا نعبية بأهّنا ليست نظامية، فقد تكون الثورة نعبية جمردة عن وقولنا )نعبية كانت أو ذات نوكة( 
ه ( عل  اخلليفة عثمان بن 35السال  كما هو حال الثورات الربيع العريب، أو تكون نعبية مسلحة كثورة ابن سبأ )

عليه )نوكة  َأطِلق عفان رضي اهلل عنه. وقولنا ذات نوكة فيقصد هبا أهّنا نظامية إّما جبزء من جيش النظام وهذا ما
الثورة( كثورة عبد الرمحان بن األنعث الذي كان قائد جيش احلجاج يف امرة عبد امللك بن مروان يف فتو  سجستان 

ه( واليت انتهت مبآالت كارثية سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، واليت اتعظ هبا الكثري من أهل العلم ممّن أيدوها 80سنة )

                                                           

 الغوغائية: مصدر صناعي من غوغاء : حالة سياسية تكون فيها السلطة بيد اجلماهري 33

ومآالت الثورات وتاريخها في ضوء السياسة الشرعية: رؤية ألهل العلم من الجزائر حول الثورات العربية دوافع ينظر: صا  الدين يوسف عزيز،   34
 .21م، ص2018حبث قدم لنيل درجة الدكتوراه جبامعة مااليا، كواالملبور، ماليزيا،  المعاصرة،

مبعىن أهّنا ُحررت باجلهاد  ،أّن الجزائر ُحررت بالجهاد وُحكمت بالثورةلفرنسي، أقل ما يقال يف الظاهرة اجلهادية أو الثورية يف اجلزائر ضد احملتل الصلييب ا 35
 وهو يصلح أن يكون حبثا مستقال.خارجيا وحكمت بالثورة داخليا، 

وعمله وأن يقيه أرذل سنوات، أسأل اهلل أن يبارك يف عمره  103رئيس جلنة الفتوى باجلزائر وال يزال عل  قيد احلياة ويبلغ من عمره اآلن أكثر من  36
 .العمر
  .م(1940 -1931)يف الفرتة املمتدة بني هذا البيت من قول الشيخ عبد احلميد ابن باديس رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  37
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إّما أهّنا نظامية بشوكة ثورية نظمتها مجاعة منشقة عن الدولة بتأويل مستساغ وغالبا تكون ، و 38شعيببداية كاإلمام ال
يف الثورات ذات الدوافع السياسية، وهؤالء هم البغاة نرعا، أو غري مستساغ كثورات اخلوارج قدميا وحديثا، والثورة 

 -1993جلماعة االسالمية املسلحة باجلزائر )ه(، وثورة ا151ه(، وثورة نقنا بن عبد الواحد الرببري )122الزيدية )
 م(، والثورة احلوثية اآلن يف اليمن...1999

ومن هنا علينا أن  ّيز بني ما مسيته ب :)نوكة الثورة( و)نوكة الدولة( كما أنرنا يف ثورة ابن األنعث، فشوكته  
التاريخ االسالمي  وكة الدولة، ومل يثبت يفكانت متثل نوكة الثورة وجيوش اخلليفة )عبد امللك ابن مروان( كانت متثل ن

أن متكنت نوكة الثورة بالنجا  والوصول إىل احلكم قط. أّما إذا متردت نوكة الدولة عل  السلطة السياسية فهذا يسم  
م وكما جرى 1952)إنقالبا عسكريا( كما جرى يف الثورة املصرية يف انقالب الضباط األحرار عل  امللك فاروس سنة 

م يف اجلزائر يف انقالب العقيد هواري بومدين )والذي أصبح رئيسا بعد ذلك( عل  رئيسه أمحد بن بلة. 1965سنة 
وكذلك يف حال تغلب نوكة دولة قوية صاعدة عل  نوكة دولة ضعيفة كما جرى يف قيام الدولة العباسية عل  أنقاض 

لبة دولة املرابطني يف املغرب فهذا يسّم  )احلكم بالغالدولة األموية يف املشرس، أو قيام دولة املوحدين عل  أنقاض 
 والقهر( والذي مجع فيه بني العصبية والشوكة الغالبة، اللذان ميثالن القدمان اللتان تقوم عليهما الدولة.

وقولنا )سلمية كانت أو عنيفة( مبعىن قد تكون الثورات سلمية كما جرى يف ما مسي بثورة اليسامني بتونس، 
يف مصر، و بداية يف ليبيا واليمن وسوريا والبحرين...يف ما مسي بثورات الربيع العريب، وقد تكون عنيفة كما  وبعد ذلك

  ول األمر يف ليبيا واليمن وسوريا.
ه(، وكذلك 35وقولنا )مدبرة كانت أو عفوية( فقد تقوم الثورات بعد تدبري مسبق كما رأينا يف ثورة ابن سبأ )

م(،  وقد 1916يونيو  10ه / 1334نعبان  9عل  اخلالفة العثمانية بتدبري من االجنليز ) يف ثورة الشريف حسني
 تنفجر عفويا كثورات الربيع العريب )تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا..(.  

ف ذا ، 39( مبعىن أّن الثورات غالبا ما توصف هبذين الصفتنييغلب عليها الطابع العاطفي والغوغائيوقولنا )
أهّنا "حالة إنفعالية معقدة موجهة حنو نخٍص معنٍي أو نيٍء حمدٍد، تدعو صاحبها إىل القيام بسلوٍك  عل  العاطفة عرّفنا

خاص أمام فكرة أو حالة أو ظرف يتعرض له اإلنسان... وهي استعداد للقيام بنوٍع معني من االستجابات وفقا  للحالة 
أّن الطابع العاطفي ال ختلوا منه ثورة، إذ اجلماهري أو اجلماعة تبني لنا  .40الشعورية الراهنة ولطبيعة املوقف اخلارجي..."

الثائرة تتحرك بالعاطفية، وهي من أبرز احملركات للثوار والثورة، مث القائد هو الذي يوجه هذه العاطفية إجيابا أو سلبا، و 
                                                           

 .49ص، 9ج،  مصدر سابق ،البداية والنهاية، ابن كثري 38
وتاريخها في ضوء السياسة الشرعية: رؤية ألهل العلم من الجزائر حول الثورات العربية دوافع ومآالت الثورات صا  الدين يوسف عزيز، ينظر:  39

 .201 -198ص م، 2018حبث قدم لنيل درجة الدكتوراه جبامعة مااليا، كواالملبور، ماليزيا،  ،المعاصرة
  ency.com/ar/-https: //www.arab م، 15/07/2017وثق بتاريخ ،املوسوعة العربية 40
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طفية للثوار و احلال يف زماننا، فاالستمالة العاهذه العاطفة غالبا ما تؤجج باخلطباء املتفوهون أو بوسائل اإلعالم كما ه
ه( ملا رأى أنّه خذل 65انطلق باكرا يف األمة االسالمية بدءا من ثورة التوابني بقيادة سليمان بن صرد رضي اهلل عنه )

تظاهر ه( بقيادة الدعي علي بن حممد الذي 270 -255احلسني بن علي رضي اهلل عنهما، مث مررورا بثورة الزنج )
احلديث بدءا من  وجند هذا جليا يف ثورات العصر، بالتشيع ألهل البيت لكي يستميل الزنج بالعاطفة اجتاه أهل البيت

، فنجد األحوال العاطفية 41نتهاء إىل ثورات الربيع العريباثورة اخلميين يف إيران، مرورا باحلراك السياسي الثوري يف اجلزائر و 
تجمعات واملساجد اليت كانت تلق  يف ال احلماسيةاليت سادت الشعوب لعبت دورا كبريا يف إهلاب مشاعرهم عرب اخلطب 

ونس حيث يف أول الثورات الربيع العريب يف ت هذا ما رأيناه جلياو أو يف بعض وسائل اإلعالم من طرف زعماء املعارضة. 
ن حبثا مستقال وحيتاج هذا املطلب أن يكو ...عاطفي وانتقامي جراء حادثة انتحار حممد البوعزيزي  انتعلت الثورة بدافع

 .42يونيو( 30يناير و 25) يدرس فيه عامل العاطفة يف الثورات والثوات املضادة كما جرى يف التجربة املصرية يف ثورتيها
مر ال حيسنون بل ويُهّيجها أحيانا زعماء يف غالب األ مشكلة الثورة عرب التاريخ أهّنا متر بنفق عاطفي حيركهاإّن 

توجيه هذه الثورة إىل النهاية املرجوة. ألّن الدافع العاطفي كما نراه له عالقة مبانرة بزعيم احلركة، يقول هتلر يف كتابه  
 .43"اهري الشعب أحيانا ال تعي، وتنقاد بعواطفها وال بد من قائد حكيم يُوجههامج نّ إكفاحي: "

مبعىن الشعبوية يف التسيري فهذا ظاهر يف بعض الثورات اليت انفجرت بعفوية وكانت  44أما صفة الغوغائية
 خالية من القيادة الراندة اليت توجهها.  

واملالحظ يف الثورات أهّنا تقوم إما بعاطفية وغوغائية معا إذا كانت خالية من قيادة توجهها، وإّما إذا كانت 
 لو منها اجلاين العاطفي. متتلك قيادة فال خي
، اقتصادية، ةعقدي، )سياسيةبدوافع نىت  يقصد هبا التغيري اإلجيايب لألوضاع حقيقة أو ومه اوقولنا )

( مبعىن قد تنفجر الثورات مبقاصد حقيقية سواء أصاب أصحاهبا أم أخطؤوا يف العمل،  كالثورة الزيدية .(.اجتماعية.
 ه(، وثورات الربيع العريب يف زماننا.61عنه )ه(، وحركة احلسني رضي اهلل 122)

                                                           

نقال ، 28، 26ص، م(2011يوليو ، )الدوحة: املركز العريب لألحبا َ ودراسة السياسات تونس: ثورة المواطنة.."ثورة بال رأس"، صديقي يُنظر: العريب 41
 من: 

https: //www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_87269316.pdf 
دوافع ومآالت الثورات وتاريخها في ضوء السياسة الشرعية: رؤية ألهل العلم من الجزائر حول الثورات العربية صا  الدين يوسف عزيز، ينظر:   42

 .111ص م، 2018حبث قدم لنيل درجة الدكتوراه جبامعة مااليا، كواالملبور، ماليزيا،  ،المعاصرة
 .178م(، ص2005، 1العريب، ط ، عرض و ليل فريد الفالوجي ) القاهرة: دار الكتابكفاحيأدولف هتلر،  43

 الغوغائية: مصدر صناعي من غوغاء : حالة سياسية تكون فيها السلطة بيد اجلماهري 44
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وقد تنفجر الثورات مبقاصد ومهية وهذا غالب ما يكون يف الثورات املدبّرة كما جرى يف ثورة ابن سبأ 
 9ه(، وثورة الشريف حسني عل  اخلالفة العثمانية مبعية االجنليز )151ه(، وثورة نقنا بن عبد الواحد الرببري )35)

 م(، وكثورة احلوثيني يف زماننا.1916يونيو  10ه / 1334نعبان 
بدوافع  (( فهذا يعين أّن الثورات قد تقوم..اجتماعية.، اقتصادية، عقدية، )سياسيةبدوافع نىت وأما قولنا )

لس عية يف األندأول حماولة إلقامة دولة نيعقدية كثورة ابن سبأ، وثورات اخلوارج، والثورة الزيدية، وثورة نقنا اليت كانت 
 -1993، ويف العصر احلديث ثورة اجلماعة االسالمية باجلزائر )45حبيث سبقت قيام دولة األدارسة بنحو عشر سنني

 م(، والثورة احلوثية.1999
ه(، 80ه(، وكحركة عبد الرمجان بن األنعث )61وقد تقوم بدوافع سياسية كحركة احلسني رضي اهلل عنه )

م( عل  1916يونيو  10ه / 1334نعبان  9)م (، وكثورة الشريف حسني 1744وكحركة حممد بن عبد الوهاب )
 اخلالفة العثمانية.

هم  ه( اللذين270 -255يب يف عصرنا، وكثورة الزنج )وقد تقوم بدوافع اقتصادية واجتماعية كثورات الربيع العر 
فجر  غري أجرة. أي من بنظام السخرة يستخدمون رقيق األرض مبعىن الفالحني املسخرين خلدمتها ويف بعض األحيان

-279املعتمد ) اخلليفة ويف عهد هت(255-256يف عهد اخلليفة املهتدي )و ديدا  يف العصر العباسي الثاينالزنج 
 . 46عنيفة تركت نتائج وخيمة ثورة (هت256

ا (: مبعىن أّن الثورات يف ميزان الشرع والقانون أو الدستور فهي غري نرعية، فممّ يرى أصحاهبا أهّنا نرعيةوقولنا )
ال نك فيه أّن الدولة ال تسمح قانونا بالثورات، وكذلك الشريعة الغراء ال تسمح بالطرس العشوائية أو مبا يؤول إىل 

إال أّن أصحاب الثورات مبا يرونه ويؤولونه سواء بتأويل مستساغ أو غري مستساغ يرون أّن حركاهتم الثورية هذه الضرر. 
نرعية عند انسداد السبل، بل هناك من جيعلها مندرجة  ت باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما فعل اخلوارج 

  َّ حج هبمب خب حب جب ٱُّٱ:أذن بالتحكيم، كفروه وخرجوا عليهوتأولوا قوله تعاىليف تأويلهم الغري مستساغ مع علي رضي اهلل عنه ملا 

فقال علي رضي اهلل عنه: كلمة حق أريد هبا باطل، لكم علينا ثال َ: ال  نعكم مساجد اهلل أن تذكروا فيها  ،[57]األنعام:
  .47ْهِل اْلَعْدلِ َواَل نَتْبَدؤُُكْم بِِقَتاٍل َفَجَعَل ُحْكَمُهْم ُحْكَم أَ َواَل َ ْنَتُعُكْم اْلَفْيَء َما َداَمْت أَْيِديُكْم َمَعَنا، اسم اهلل، 

                                                           
 .317ص، هت1431، تعدد الخلفاء ووحدة األمة فقها وتاريخا ومستقبال، يُنظر: حممد خلدون 45
 .264ص، م (2004-هت1425، 1ط، )رياض: مكتبة نزار مصطف  الباز تاريخ الخلفاء، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين، السيوطي 46

 –ه 1415 ، 1ط)دار الكتب العلمية،  إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج  ،حممد بن أمحد اخلطيب مشس الدين ،الشربيين  47
 .401، ص5ج م(1994
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س ويأمرهم اثورة زيد بن علي رمحه اهلل حبيث أمده باملال، وكان ينصح النّ  جمتهدا رمحه اهلل د أبو حنيفةأيّ وكما 
الّناس ال خيذلونه ويقومون معه قيام لو علمت أّن " ، وقال حلامل الرسالة اليت جاءته من زيد : 48بالوقوف إىل جانبه

 أخاف أن خيذلوه كما خذلوا أباه احلسني رضي اهلل صدس لكنت أتبعه، وأجاهد معه من خالفه ألنه إمام حق، ولكينّ 
  .وكان هذا بتأويل مستساغ منه رمحه اهلل 49عنه لكين أعينه مبايل فيتقوى به عل  من خالفه"

 

 واصطالحا وعالقته بالثورةمفهوم الجهاد والبغي لغة / 2
ا ومدلوالهتا، عل  حقائقه للوقوفبدراسة بعض املصطلحات دراسة لغوية ونرعية خمتصرة  هذا املبحث منوط

فيه املفاهيم  اختلطت حبيث ، ظاهرها اإلصال  وباطنها اخلراباليت تعومي املصطلحات وذلك لكي نبتعد من ظاهرة 
لشهيد عل  املنتحر وا ، واجلهاد عل  الثورة، واجلهاد عل  البغي،رة عل  اجلهاد)ك طالس الثو  يف هذا العصر بشيء كبري

 . ةاإلسالمي اتاجملتمعالتأصيل للمسائل والفتوى يف النوازل يف ...( فنشأ عن ذلك أخطاء مهلكة يف 

 مفهوم الجهاد لغة واصطالحا وعالقته بالثورة:   2/1
يف  تحمسونكلمة باللسان يتفوه هبا املجمرد  اجلهاد ليست ألّن ، يف االصطال  الشرعي ف اجلهادعلينا أوال أن نعرّ 

اجلهاد أّن  كمافضال عن جماهدهتم هواهم والشيطان،   وهم عاجزون عن اإلتيان بأدىن درجاته التجمعات والتظاهرات
وفقهه اخلاص به  ه ونروطهله أسباب، عيةواقعبادة ربّانية يتسم  بالليس نظرية من النظريات اليت ختضع للتجارب، ولكّنه 

 .50توضح صورته احلقيقية اليت طاملا سع  أعداء اإلسالم لتشويههاذلك لكي ت، و الذي يعرفه الراسخون يف العلم
القتال يف سبيل اهلل ضدَّ الكفار الذين  هو": ، واصطالحا51اجلهاد لغة هو بذل الوسع واجملهود من قول أو عمل

قامة أما الغاية من اجلهاد: فهي إاملطلوبة ملشروعية هذا القتال ...  وذلك بعد توفر الشروط ... ال عهد هلم وال ذمة
 .52"...اجملتمع اإلسالمي، ومحايته، ومحاية املسلمني من العدوان

 
 

                                                           
حممد زاهد بن ، ؛ يُنظر: الكوثري86ص، 1ج، م(1992، )بريوت: دار احياء الرتا َ العريب أحكام القرآن، أبو بكر الرازي، أمحد بن علي، اجلصاص 48

 .141ص، م(1990 -هت1410، )دم تأنيب الخطيب على ما ساقه من ترجمة أبي حنيفة من األكاذيب، تعليق أمحد خريي، احلسن
 . 260ص، 1ج، مناقب اإلمام األعظم أبو حنيفة، املوفق بن أمحد، املكي 49
 .384ص، (1ط، م2044-هت1424، دار الرناد اإلسالمية :)بريوت ال يرفع البالء عن العباد إال بتغيير واقع الفساد، يُنظر: حيىي بن عبد الغين صايف 50
؛ ابن 848ص ،1ج، هت(1399، )بريوت: املكتبة العلمية النهاية في غريب الحديث، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد، يُنظر: ابن األثري 51

 .333ص، 3ج، لسان العرب، منظور
 .1703ص، 3ج، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، حممد خري هيكل 52
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 عالقة الجهاد بالثورة: 
ية، استحالل األمر باملعص بعيدا عن آراء العلماء والفقهاء عن مسألة احنراف احلاكم مبا يكون )ارتكابه املعاصي،

، 53املنكرات، مواالة األعداء...(، ومسألة مشروعية الثورة املسلحة إلسقاط احلاكم املنحرف اليت يرجع إليها يف مظاهنا
، منها: الفتنة، 54علينا أن نعلم بأن مصطلح الثورة عرب التاريخ استعمل يف كتب القدام  واحملدثني  ت عدة تسميات

، احلركة التحريرية 59، السيف58، االنقالب، الثورة املسلحة57، الثورة اإلسالمية56، اخلروج55روج املسلحاخل، قتال الظلمة
..كل هذه التسميات تدل عل  نيئ .62، احلراك العريب، املغالبة، الربيع العريب61، احلرب األهلية60لتصحيح األوضاع

 واحد وهو اسقاط نظام احلكم املستبد املنحرف يف رأي الثائرين. 
فمن خالل التعريفات السالفة للثورة واجلهاد، جند مثة تعانق أو تداخل لغوي غري اصطالحي بني الكلمتني، مبعىن 
قد يتفقان يف املعىن اللغوي، وخيتلفان يف املعىن اإلصطالحي، ويوضح هذا إطالس كلمة الثائر عل  اجملاهد والثورة عل  

حملتل رن املاضي وخاصة يف احلرب التحريرية اليت خاضتها اجلزائر ضد ااجلهاد وبالعكس، وكان هذا منشرا يف منتصف الق
الفرنسي، فقد أطلق عل  اجلهاد املبارك الذي قاده اجملاهدون ضد احملتل الصلييب الفرنسي بالثورة اجمليدة، وأطلق عل  

ة كما هو احلال للثائر ة الوطنياجملاهدين لقب الثوار، بل أطلق لقب اجملاهد حىت عل  غري املسلمني ممن كان ينصر القضي
. ولست أعين مبا أسلفت عدم جواز تكرمي هذين الشخصني وغريمها عل  صنيعهما 63بيار نويل وزوجته كلودين نويل 

                                                           
، دليل الفالحين شرح رياض الصالحين؛ 37-36-35ص، 8ج، شرح النووي على صحيح مسلم ؛451ص، مقاالت اإلسالميين، يُنظر: األنعري 53
، 2ج، الروضة البهية، صديق بن حسن القانوجي ؛8ص، 13ج، فتح الباريشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين ؛460-457-456ص، 1ج
 .707ص، 6جالفقه اإلسالمي وأدلته، ؛ وهبة الزحيلي520ص
 .113ص، 1ج، دار ابن حزم، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، يُنظر: حممد خري هيكل 54
م( 1974، 1بريوت: مؤسسة الرسالة، ط) م750-661ه / 132-40العائدة للعصر األموي : واإلداريةالوثائق السياسية ، محادةحممد ماهر يُنظر:  55
 .354، 337، 332ص، 
 .664 - 645ص، اإلسالم وفلسفة الحكم، يُنظر: حممد عمارة 56
 .471ص، الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي، يُنظر: حممد سيد عبد التواب 57
 .327، 310ص، الخالفة معالم، يُنظر: حممود اخلالدي 58
 .451ص، مقاالت اإلسالميين، يُنظر: األنعري 59
 .111ص، نظام الحكم في اإلسالم، يُنظر: تقي الدين النبهاين 60
 .149ص، 1ج، التشريع الجنائي اإلسالمي، يُنظر: عبد القادر عودة 61
 30املوافق : ه 1432من ذي احلجة سنة  3 (،19)ملحق  ،أمحد الطيبتوقيع نيخ األزهر ، بيان األزهر والمثقفين لمناصرة الحراك العربييُنظر:  62

 م.2011من أكتوبر سنة 
ط حضور نويل، وس نية بالعاصمة، جثمان اجملاهد بيارم( :" نيع أمس باملقربة املسيحية يف املد10/10/2012اجلزائرية املؤرخة ) الخبرجاء يف جريدة  63

يف  ريره ومحل جنسيته  مغفري من أفراد عائلة الفقيد ورمسيني ومواطنني، جاؤوا لتوديع الفرنسي الذي اختار مساندة الثورة اجلزائرية والعيش يف البلد الذي ساه
ة املتخصصة يف احلروس لقاب، مثل )املؤسسة االستشفائي". بل جاء ترسيم ذلك يف تسمية بعض املؤسسات الرمسية يف العاصمة اجلزائرية هبذه األبعد االستقالل

 واجلراحة الرتميمية  اجملاهدين كلودين نويل وبيار نويل(.
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احلسن، بل أعين عدم جواز خلط املصطلحات الشرعية بغريها ملا يرتتب عل  ذلك من األحكام الشرعية. فكان األوىل 
ئر، ألن ظاهرة الثورة ال تكون إال بني السلطة ومعارضيها فهو نيئ داخلي، أّما حرب إطالس عليهما مصطلح الثا

 التحرير فتكون مع احملتل األجنيب، وأّما اجلهاد فال يكون إال ضّد الكافر إلعالء كلمة اهلل تعاىل. 
اله، بل وجب، حّل قت.وباجلملة ف ذا كفر اخلليفة ب نكار ضروري من ضروريات الدين .."ية: بهجاء يف الروضة ال 

 .65واملقتول من الثائرين يف وجه احلاكم الكافر يكون نهيدا ب ذن اهلل 64"وإالّ ال...فكان قتاله من اجلهاد يف سبيل اهلل 
اجلهاد  عرفنابق وقد س هفضال عل  أن يعترب جهادا. ألنّ  )الثورة املسلحة( ا إذا مل يظهر الكفر البوا  فال حيل القتالأمّ 

حي. ألنّه ليس كل بتعريفه اإلصطال ال ينطبق عل  الثورةوهو كلمة اهلل   ءقتال الكفار إلعالأنّه صطالحي بتعريفه اال
قتال مشروعا وإن كان مربرا يعترب جهادا كقتال أهل البغي، وقتال احملاربني من قطاع الطرس، وقتال الصائل، وقتال 

وقتال مغتصب السلطة، والقتال من أجل إقامة الدولة الدفاع عن احلرمات العامة، والقتال ضد احنراف احلاكم، 
 .66اإلسالمية، وغري ذلك من أنواع القتال

هو جهاد يف  للغويباملعىن ا واخلالصة أنّه إذا كفر احلاكم وأيدته نوكة عل  باطله فالقتال إلزاحته أو الثورة عليه
فلو طرأ " :شرط توفر القدرة عل  ذلك، ألنّه ينطبق عليه قتال كافر إلعالء كلمة اهلل .قال القاضي عياض بسبيل اهلل 

 . 67"وجب عل  املسلمني القيام عليه، وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ... عليه كفر أو تغيري للشرع
 كلمة الشهيد على من يقتل اليوم في الساحة السياسية في المواجهات بين الحكومة والشعب؟   يحل اطالق هل

ل لتكون  من قتل يف سبيل اهلل، وهو من قات عل  أنّه قبل اإلجابة عن هذا السؤال علينا أن نعرف الشهيد إصطالحا
املطعون، واملبطون، والغرس،  69اب يف اآلخرةويلحق هبم يف الثو . 68املقتول ظلما  يف غري قتال كلمة اهلل هي العليا، أو

ل  اهلل عليه صعن جابر بن عتيك أّن النيب ثبت يف السنة املطهرة  وصاحب اهلدم، ومن قتل دون ماله ودمه وأهله كما
قال: " الشهادة سبع سوى القتل يف سبيل اهلل املطعون نهيد، والغرس نهيد، وصاحب ذات اجلنب نهيد،  وسلم

كما ثبت و ، 70، وصاحب احلرس نهيد، والذي ميوت  ت اهلدم نهيد، واملرأة متوت جبمع نهيدة "واملبطون نهيد

                                                           
 . 364 ص، 2ج، )دار املعرفة(شرح الدرر لبهية  الروضة البهية أبو الطيب، ،جينوَ الق   بن حسنخان  صديق حممد  64
 .350ص، 1ج، مغني المحتاج، يُنظر: اخلطيب الشربيين 65
 .1703ص، 3ج ،دار ابن حزم ( الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )، يُنظر: حممد خري هيكل 66
 .35ص، 8ج، شرح النووي على صحيح مسلم، النووي 67
 .253ص، القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيبينظر:  68
 .87ص، 3ج، فقه السنة ، يُنظر: سيد سابق 69

(، باب يف فضل من مات بالطاعون، 20كتاب اجلنائز )  ،دت(، دط، )صيدا: املكتبة العصرية سنن أبي داود، السجستاينسليمان بن األنعث ، أبو داود 70
 .40ص، هت(1406، 4ط، )بريوت: املكتب اإلسالمي أحكام الجنائز. وصححه األلباين يف 188ص، 3ج، (3111رقم )حديث 
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و قال: " من قتل دون ماله فهو نهيد، ومن قتل دون دمه فه صل  اهلل عليه وسلمعن سعيد بن زيد أّن النيب أيضا 
 .71نهيد، ومن قتل دون أهله فهو نهيد"

 امات.يف املظاهرات، واالعتصمن مات نرى اطالس مصطلح الشهيد عل  كل نا نسمع و من العجب يف هذا الزمان أنّ 
الذي مات  وال يهم األمر إذا كان الفعل صاحب قضية وطنية حىت عل  غري املسلم إذا كانو بل وحىت عل  املنتحر، بل 

أو قُتل بسببه قصد به مرضاة اهلل أم ال، املهم أن يكون صاحب قضية وطنية، بل وصل األمر إىل الرجم بالغيب قي 
. وقد بوب البخاري 72كتاب موسوعة نهداء احلركة اإلسالمية يف عصر احلديثالتأليف حول الشهداء كما جاء يف  

ه،  يقول فالن نهيد قال أبو هريرة عن النيب صل  اهلل عليه وسلم :" اهلل أعلم مبن جياهد يف سبيليف صحيحه :" باب ال
. وقال ابن حجر نارحا:" أي عل  سبيل القطع بذلك إال إذا كان بالوحي، وكأنّه 73واهلل أعلم مبن يكلم يف سبيله""

ر ومات فالن نهيدا ولعله قد يكون قد أوقأنار إىل حديث عمر أنّه خطب فقال تقولون يف مغازيكم فالن نهيد 
راحلته أال ال تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم:" من مات يف سبيل اهلل أو قتل فهو 

 .74نهيد" وهو حديث حسن أخرجه أمحد وسعيد بن منصور وغريمها"
عليهم أم ال؟  قتتالن فيقتل بينهما قتل ، أيصل سصل ابن القاسم عن الطائفتني من املسلمني ي "قال ابن رند:

وهل يدفنون بدمائهم أم يغسلون؟ وكيف إن كانت إحدامها باغية واألخرى عادلة؟ قال: وجه مامسعنا من مالك أنه 
وكل القتل  عند مالك يغسلون ويصل  عليهم، إال  ... يغسل مجيع املسلمني، ويصل  عليهم كان ظاملا أو مظلوما

، قال مالك: وما ه ال يغسل وال يصل  عليه، ويدفن بثيابه وال جترد لهسبيل اهلل، الذي ميوت يف املعركة، ف نّ الشهيد يف 
من يقول : إنه من يقتل اآلن عل  الساحة املصرية بني  سصل األلباين : " هناك يانيخو . 75«علمت أنه ينزع منه نيئ

اتل واملقتول هما فالقيديث يقول: " إذا التق  املسلمان بسيفنهيد، واحلإنّه ؛ بعض اإلخوة يقول : 76احلكومة واإلخوة
لة وبني من يقتل يف هذه اجملاهبات اليت تقع بني الدو  فأجاب: " أوال اجلواب عن هذا السؤال باختصار: " أنّ  يف النار".

 وبني بعض أفراد اهللفأقول : بني الدولة اليت ال  كم مبا أنزل ، بعض أفراد الشعب املسلم، وأستدرك هنا عل  نفسي

                                                           

أحكام . وصححه األلباين يف 246ص، 4ج، (4772) (، باب يف قتال اللصوص ، رقم 39كتاب السنة )،  مصدر سابق، سنن أبي داود، أبو داود 71
 .42ص، الجنائز

 (.1م، ط2004-هت1425)الكويت: دار البحو َ العلمية،  موسوعة شهداء الحركة اإلسالمية في عصر الحديثتوفيق يوسف الواعي، يُنظر:  72
 .37، ص4هت(، ج1422، 1)دار طوس النجاة، ط الجامع الصحيحالبخاري،   73
  .90، ص6هت(، ج1379)بريوت: دار املعرفة، دط،  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حجر،  74
 .272-271، ص2،  قيق سعيد أعراب، جالبيان والتحصيلابن رند، أبو الوليد،  75
 لقرن املاضي.هذا ما كان جيري يف تسعينيات ا 76
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الشعب الذي يطالب الدولة بأن  كم مبا أنزل اهلل، فما يقع من قتل  بني الطرفني، فليس فيهم من يصحُّ أن يقال فيه 
 .77هؤالء الذين أنت تسأل عنهم ال يصدس فيهم ال الشهادة احلقيقية وال الشهادة احلكمية" ... نهيد

اكم السابقة أّن املقتول من الثائرين الذي يقصد إعالء كلمة الدين يف وجه احليتلخص لدينا مبا رأينا يف الفقرة 
الكافر املنكر لضروري من ضروريات الدين هو مبعىن اجملاهدين مع توفر القدرة عل  ذلك يكون نهيدا ب ذن اهلل تعاىل  

 ة وطنية ليست يف مرضاة اهلل. وأما من مات منتحرا أو قاتل  ت راية عمية أو قاتل يف قضي78كما قرره أهل العلم
 قصدا وسبيال ف نّه ال تصدس فيه صفة الشهادة احلقيقية أو احلكمية.

 البغي لغة وإصطالحا وعالقته بالثورة:  مفهوم 2/ 2
ا عَ للبغي عدة معاين لغوية، فقد  ِلَك َما ُكنَّا نَتْبِغ فَاْرَتدَّ آثَارمِِهَا َلٰ  جاء مبعىن الطلب كما يف قوله تعاىل: ﴿قَاَل ذَٰ

نَتَنا َماِن بَتَغٰ  بَتْعُضَنا َعَلٰ  بَتْعٍض فَاْحكُ خص[.وجاء مبعىن الظلم كما يف قوله تعاىل: ﴿64]الكهف: :َقَصص ا ﴾ م بَتيتْ
ن ﴿ فَ ِ وجاء مبعىن العدول عن القصد كما يف قوله تعاىل : [22]ص: :بِاحلَْقِّ َواَل ُتْشِطْط َواْهِدنَا ِإىَلٰ َسَواِء الصِّرَاِط﴾

 [.09جرات: ]احل:َغْت ِإْحَدامُهَا َعَل  اأْلُْخَرٰى فَتَقاتُِلوا الَّيِت تَتْبِغي َحىتَّٰ تَِفيَء ِإىَلٰ أَْمِر اللَِّه﴾بتَ 
 م. والِفَصةُ َوَمْعىَن البَتْغي قصُد اْلَفَساِد. َويُتَقاُل: ُفاَلٌن يَتْبِغي َعَل  النَّاِس ِإَذا ظََلَمُهْم َوطََلَب أَذاه" : قال ابن منظور

ويح ابن مسية تقتله  ": رايب صل  اهلل عليه وسلم لعمّ الَباِغَيُة: ِهَي الظَّاِلَمُة اخْلَارَِجُة َعْن طَاَعِة اإِلمام اْلَعاِدِل. وقال النّ 
 .79"  الشَّْيِء بَتْغيٌ دُّ وكلُّ جُمَاَوزٍَة َوِإفْتَراٍط َعَل  اْلِمْقَداِر الَِّذي ُهَو حَ …  ". وَأصُل البَتْغي جُمَاَوزَُة احلَْدّ  الفصة الباغية

ويتلخص لدينا أّن البغي جيمع عدة معاين لغوية تدور عموما حول الطلب، وجماوزة احلد، والظلم، وقصد 
 الفساد.

: وعرفه ابن عرفة املالكي .80: "اخلروج عن طاعة إمام حق بغري حق"يعرف احلنفية البغأما اصطالحا فقد 
وعرف الشافعية البغاة بأهنم : " خمالفو   .81" غري معصية مبغالبة، ولو تأوال   االمتناع من طاعة من تثبت إمامته يف "

 ابن قدامة وعرف.82فيهم " ومطاعٍ  ،تأويلٍ و توجه عليهم بشرط نوكة هلم  عليه وترك االنقياد ، أو منع حق اإلمام خبروجٍ 
، خَيُْرُجوَن َعْن قَتْبَضِة احلنبلي البغاة َماِم، َويَتُروُموَن َخْلَعهُ لََتْأِويلٍ : "قَتْوٌم ِمْن َأْهِل احلَْقِّ ائٍِغ، َوِفيِهْم َمنَتَعٌة حَيَْتاُج يف َكفِِّهْم سَ  اإْلِ

                                                           
 ( من سلسلة اهلدى والنور.470/1نريط رقم ) 77
 .350ص، 1ج، مغني المحتاج، ؛ اخلطيب الشربيين 364 ص، 2ج مصدر سابق، ،الروضة البهية، القنوجي صديق بن حسنحممد يُنظر:  78
 . 123ص، 2ج، م(2003، )دار صادر لسان العرب، ابن منظور 79
 .99ص ، 6ج)دار الفكر، دط، دت( باب البغاة  فتح القديرحممد بن عبد الواحد كمال الدين،  ، ابن اهلمامينظر:  80
 .298ص، 4ج، على الشرح الكبير )دار الفكر، دط، دت( حاشية الدسوقي حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 81
،  م(1994 –ه 1415 ، 1ط)دار الكتب العلمية،  إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج  ،حممد بن أمحد اخلطيب مشس الدين ،الشربيين 82
 .400 -399ص ، 5ج
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ومجعا بني املذاهب عرف صاحب التشريع اجلنائي اإلسالمي البغي بأنّه: " اخلروج  .83إىل مَجِْع اجْلَْيِش، فَتَهُؤاَلِء اْلبُتَغاُة"
 84" عل  االمام مغالبة

ي أن يكون إلعتبار الثائرين من أهل البغ )املالكية، والشافعية، واحلنابلة( كما أسلفنا فقهاءوانرتط مجهور ال
ِننَي اقْتَتتَتُلوا َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤمِ أنّه ال يششرتط التأويل واستدل بقوله تعاىل: ﴿ 85غريهممعهم تأويل سائغ، ورجح 
نَتُهَما  فَِ ن بَتَغْت  بأّن اآلية جاءت مطلقة،  للَِّه ﴾ِإْحَدامُهَا َعَل  اأْلُْخَرٰى فَتَقاتُِلوا الَّيِت تَتْبِغي َحىتَّٰ تَِفيَء ِإىَلٰ أَْمِر افََأْصِلُحوا بَتيتْ

إاّل أّن الفرس بني من خيرج بتأويل سائغ والذي خيرج بغري تأويل، أّن األوىل جمتهدة، بل قال ابن حزم بأهّنم مأجورون 
كما جاء يف   -بل وسع غريهم معىن البغي .86، والثانية اليت خرجت من أجل دنيا فهي آمثةأجرا واحدا لقصدهم اخلري

كل من يستعني من القوى الثورية مبا يؤدي إىل إراقة الدماء أو   إىل - بيان بيان األزهر واملثقفني ملناصرة احلراك العريب
السلطة  تهم وعل  نرعية دوهلم، وجيب عل فمن فعل ذلك فهو من البغاة اخلارجني عل  أم، يستعني بشوكة خارجية

 .87حينصذ أن تردهم إىل وحدة الصف الوطين الذي هو أول الفرائض وأوجب الواجبات
 ثالثة أمور: يتلخص مما سبق تعريفه أّن البغاة هم طائفة جامعة ل

ا الزمان يف هذ اخلروج، أو التمرد، أو الثورة عل  احلاكم سواءا كان خليفة أو من ينوبه أو من هو يف حكمه -1
مصا  لسياسة أمور دولته يف حفظ دينها و مّمن يُفرتض أنّه القائم  (، ملك...)رئيس دولة، رئيس اجلمهورية

 . دنياها
إال باملقاتلة  الشوكة هذه وجود نوكة ) قوة مسلحة( يتمتع هبا الثوار املسلمني )وهذا نرط يف البغي(، وال تندفع -2

، وأرجح بأنّه ال يتصور وجود نوكة ممتنعة خارجة عن 88د املطاع يف البغاةأو الصلح. وهنالك من انرتط وجو 
  السلطة من غري وجود زعيم فيها.

وجود نبهة نرعية يقصد هبا  قيق املصا  أو درء املفاسد وإال ألصبحت حرابة وليس بغيا يف التعريف  -3
 .االصطالحي..

                                                           
 .242ص، 12ج، المغني، ابن قدامة املقدسي 83
 .674ص، 2ج، التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة 84
 .64ص، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، يُنظر: حممد خري هيكل 85
 . 97ص، 11ج، المحلى، يُنظر: ابن حزم 86
، م2011من أكتوبر سنة  30املوافق : ه 1432من ذي احلجة سنة  3، توقيع نيخ األزهر أمحد الطيب، بيان األزهر واملثقفني ملناصرة احلراك العريبيُنظر:  87

 .31ص، م(2014 -ه  1435، 2ط، )القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع فقه الثورة مراجعات في الفقه السياسي اإلسالمي، أمحد الريسوين
، 7، جم(1984 -ه1404)بريوت: دار الفكر، دط، إلى شرح المنهاج  نهاية المحتاجمشس الدين ،  ،حممد بن أيب العباس أمحد  ،الرملييُنظر:  88
 .403ص
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 الثورة: بعالقة البغي 
البغي مع الثورة هي عالقة اصطالحية، وبينهما عموم وخصوص وهذا ما أن عالقة  - واهلل أعلم -رى أ

. فكلمة البغي ال إنكال فيها ألّن ليس هلا مدلول وضعي يقابل مدلوهلا -إن ناء اهلل تعاىل -سنحاول توضيحه 
 ألدبية أواقصد باملدلول الوضعي: التعاريف املوجودة يف الكتب السياسية أو االجتماعية أو أو  الشرعي. االصطالحي
مدلوالن؛ مدلول إصطالحي نرعي، ومدلول إصطالحي وضعي. ويف كال ويف املقابل أّن مصطلح الثورة له الفلسفية. 

 : عالقة البغي مع الثورة ال خترج عن هذه احلاالت  املدلولني ف نّ 
ال  يف دين اإلصالثورة إذا قام هبا مسلمون هلم منعة ونوكة، وكانت مسلحة يغالبون هبا حاكما مسلما، قاص -

 فهذا يسم  يف بدايتها ألهّنا احنرفت يف آخرها، م(2199-8199ذلك كما جرى يف األحدا َ اجلزائرية )
ا لغة ونرعا، وال فرس بني الثوار والبغاة لغة ونرعا. وتتعامل السلطة معهم مبا يستحقونه كما هو مبسوط بغي  

 يف كتب الفقه.
ونوكة وكانت مسلحة يغالبون هبا حاكما مسلما مكفرين له باملعصية الثورة إذا قام هبا مسلمون هلم منعة  -

ة معهم مبا وتتعامل السلط من أركان الدولة والرعية املساندة له، فهذا حكمهم حكم اخلوارج ن تبعهمكفرين ملو 
 يستحقونه كما هو مبسوط يف كتب الفقه.

وكة. ويف يا ألهنّا تفتقد نرط من نروطه وهي الشالثورة إذا قام هبا مسلمون ومل تكن مسلحة ف هّنا ال تسّم  بغ -
هذه احلالة يطلق عليها عدة تسميات )مظاهرات، احتجاجات، مسريات، احتشادات، اإلضرابات، العصيان 

 املدين...( وتدرس حالتها عل  حسب واقعها ومآالهتا.

بغاة وتتعامل معهم  فهم ال يسمون الثورة إذا قام هبا غري املسلمني يف بالد املسلمني وتوفرت فيهم نروط البغاة -
 السلطة حسب ماهو مبسوط يف كتب الفهه.

مسلحة يقوم هبا مسلمون هلم نوكة ومنعة متردوا عل  حاكم مسلم قصدوا بذلك إصال   كانت الثورةالخالصة: إذا 
 األوضاع فهي بغي لغة ونرعا.

 ؟يتعامل الحاكم معهم؟ وكيف -تعالى -هل قتال أهل البغي هو من الجهاد في سبيل اهلل 
 جهادا يف سبيل اهلل مبعناه االصطالحي وان توافق معه يف معناه اللغوي، ألّن قتال البغاة هوقتال البغاة اليعد 

 ن أصروا يرسل إليهم ف ن ذكروا مظلمة أو نبهة أزاهلا، فقبل قتاهلم  لتأديتها، واحلاكم قتال ملسلمني خرجوا عن الطاعة
 هو قتال الكافرين إلعالء كلمة اهلل. اصطالحا .واجلهاد89م بالقتالمث آذهنوأنذرهم  نصحهم

                                                           
 .405  -404ص ، 5ج،  ،مصدر سابق إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المحتاجمغني   ،حممد بن أمحد اخلطيب مشس الدين ،يُنظر: الشربيين 89
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 الخاتمة

يدور غالبا حول ية سياسأو الفلسفية أو ال أو النصية اللغوية التعريفاتيف  مصطلح الثورة سواء أنّ  تبني لنا
تتسم باإلنفجار والعنف لتغيري األوضاع من غري آلية واضحة، فهي عملية رد فعل باهلروب من الواقع إىل األمام معاين 

االندفاع، و ، التمردو النهوض، و احلدة، و اهليجان، تتصف ب وهياجملهول يستغلها بعد ذلك أصحاب املكر والنفوذ. 
إىل زعزعة  صرواقعنا املعا وإىلالتاريخ اإلسالمي  مبا جرى يفمرورا و اإلسالم أّول ثورة يف  منأدت الفوض ، و الصراع، و 

. كما تبني أّن  ذى بهميثل  وذجا حيت ايب قطجياألسوأ، ومل تؤد إىل تغيري إاالستقرار وإثارة األطماع اخلارجية والوقوع يف 
، والبغي ،اجلهادك  ذات الصلةا من املصطلحات غريهمثة تداخل وتعانق يف املعىن اللغوي واإلستعمال بني كلمة الثورة و 

خروج من لواحلكم بالغلبة والقهر.. مبا أدى بالباحث من خالل هذه الدراسة وغريها إىل التمييز بني هذه املصطلحات ل
كل من هذه لوإبراز أّن هلذه املصطلحات،  العشوائي  بينها واخلروج كذلك من االستعمال التداخل املعنويالتعانق و 

 لغوية واصطالحية ترتبط هبا أحكام نرعية. املصطلحات تعريفات
فمن خالل التعريف االصطالحي الذي اجتهدنا يف وضعه يف ظل فقه القراءة الرتخيية واملعاصرة للثورات وفق 
قواعد الشريعة ومقاصدها تبني لنا أهّنا قد تكون من آليات تغيري احلكم السياسي مبقتض  السياسة الوضعية ال الشرعية، 

ألنظمة وهذا الذي أقنعنا إىل استنتاج أن املنهج الثوري يف تغيري اثبت عدم جدواها تارخييا وواقعيا ومقاصديا،  إاّل أنّه
ة الثورة استعملت أّن كلمكما تبني لنا م وذلك لكثرة مضاره عل  منافعه.  ليس منهجا نرعيا كما ذكر الكثري من أهل العل
عي ا ال يكفي يف حد املصطلحات، بل جيب أن يضاف إليه املدلول الشر تارخييا وإىل يومنا مبدلول وصفها وحسب، وهذ

 وفق مقاصد الشريعة وضوابطها.
 

 أهم النتائج 
 احلاكمة، سلطةال ضد احتجاجية حركة كل  هي الثورة:" يلي امب للثورة مناسب إصطالحي تعريفاخلروج ب -1

 العاطفي ابعالط عليها يغلب عفوية، أو كانت  مدبرة عنيفة، أو كانت  سلمية نوكة، ذات أو كانت  نعبية
 اقتصادية، عقدية، ،سياسية) نىت بدوافع ومه ا أو حقيقة لألوضاع اإلجيايب التغيري هبا يقصد والغوغائي،
 ".نرعية أهّنا أصحاهبا يرى ،...(اجتماعية

كري، سالتمييز بني مصطلح الثورة عن غريه من املصطلحات ذات عالقة كاجلهاد، والبغي، واالنقالب الع -2
 بتعريفه اهلل سبيل يف اجلهاد عن ختتلف االصطالحي بتعريفها الثورة أنّ  وإبراز واحلكم بالغلبة والقهر..
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 فك مت هبذاو  معينة، جوانب يف والبغي الثورة بني اصطالحية عالقة وجود وعل . الشرعي اإلصطالحي
 .هلا العشوائي واالستعمال املصطلحات بني الفوضوي والتداخل التعانق

 حممد أمة يف السيف وضع ائمة ومن ذلكتوصل الباحث إىل إبراز أّن الثورات موجبة للفنت اخلطرية والد -3
 مل أميت يف يفالس وضع وإذا:" وسلم عليه اهلل صل  لقوله مصداقا القيامة يوم إىل وسلم عليه اهلل صل 
 . 90"القيامة يوم غل  عنها يرفع

 قواعد وفقالتعريف االصطالحي هلا و  وفق احلكم نظام تغيري يف الثورات منهج حول نرعي حبكم اخلروج -4
 اليت وراتالث هذه مآالت إىل بالنظر املنهج هذا مشروعية عدم الباحث يُرّجح والذي ومقاصدها الشريعة
 .  املعاصرة أو تارخييا سبقت اليت سواء وضررُها مفاسُدها َرَجَحت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

باب ذكر الفنت   قيق حممد حمي الدين عبد احلميد )بريوت: املكتبة العصرية، دط، دت( سنن أبي داود،أبو داود، سليمان بن األنعث السجستاين،  90
 .97، ص4( ج4252ودالئلها، حديث )
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