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אאא 
وجعله خليفة يف األرض وفضله عـىل  ,احلمد هللا الذي خلق اإلنسان وكرمه

والصالة والسالم عىل خري اخللق وخليل احلق نبينا حممـد  ,كثري ممن خلق تفضيال
نسـان وحقق هلم برسـالته حقـوق اإل ,الذي أنقذ اهللا به الناس من الظلم واهلوان

وعىل آله  ,يتعارض مع مصاحلهم الدنيوية واألخروية وكفل هلم حرية الرأي بام ال
 ..الطيبني وريض اهللا عن صحابته أمجعـني ومـن تـبعهم بإحسـان إىل يـوم الـدين

 .وبعد
وما جاء به من أحكام  ,فإنه من املهم يف هذا العرص بيان حماسن دين اإلسالم

 ,وردا لشـبهات املبطلـني ,بيانـا للحـق ,نوترشيعات تنظم وترعى حقوق اإلنسا
ولئن كتب الكثري من املؤلفات وتنوعت املقاالت يف حقوق اإلنسان بشـكل عـام 

فإن هذا موضوع حرية الرأي وضـوابطها يف اإلسـالم الزال ,وحقه يف إبداء رأيه
سيام مع ما يثـار عـن حريـة الـرأي يف العهـد  ,حمتاجا إىل مزيد من البحث والبيان

كان املنافقون واليهود يتفوهون به ومل يعاقبوا ومل يتخذ بحقهم إجـراء  وماالنبوي 
وهلـذا ,وما بناه بعضهم من توسع يف رؤية حرية التعبري عن الـرأي ,يقتيض منعهم

رأيت من املناسب املشـاركة يف مـؤمتر االنحرافـات الفكريـة بـني حريـة التعبـري 
ريعة اإلسالمية ـن الرأي يف الشحرية التعبري ع(وحمكامت الرشيعة  ببحث بعنوان 

 ) التأصيل والضوابط
 :أمهية املوضوع  وأسباب اختياره : أوالً 

 :وضوع  يف اآليتاملتكمن أمهية  
واعتامد اهليئات الدولية عىل مـد تـوفر  ,أمهية حرية الرأي والتعبري عنه −١

حرية الرأي كمعيار من معـايري تقيـيم مـد تطبيـق حقـوق اإلنسـان يف الوقـت 
 .احلارض
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 خطـر إىلعدم تعرض الكتب واألبحاث التـي تناولـت هـذا املوضـوع  −٢
التعبري عن الرأي بام يؤاخذ عليه اإلنسان وقلة التنبيه إىل خطورة التعبـري باللسـان 

وتقديم مبـدأ احلريـة عـىل مبـدأ املسـؤولية ممـا خيـل  ,والكتابة يف الكتاب والسنة
 .اإلسالمية يف هذا املوضوع اخلطري بخاصية التوازن التي متيزت هبا الرشيعة

التبــاين احلاصــل يف تقريــر  حريــة الــرأي والتعبــري عنهــا مــن الوجهــة  −٣
 .اإلسالمية
وجود بعض الكتابات التي تثري شبهات حول قصور حـق التعبـري عـن  −٤

 .الرأي باعتباره حقا من حقوق اإلنسان
 :أهداف البحث :ثانيا  
 .دراسة مفهوم  حرية الرأي −١
بيان خطورة التعبري عن الرأي ومسؤولية اإلنسان عـن أقوالـه وكتاباتـه  −٢

 .وغريها من صور التعبري عن الرأي يف الدنيا واآلخرة
 .تأصيل حرية التعبري عن الرأي وضوابطها يف الرشيعة اإلسالمية −٣
إبراز عناية الرشيعة اإلسالمية بحق اإلنسان يف التعبري عن رأيه  وسبقها −٤   
 .ا من القوانني البرشية الوضعيةلغريه

 :الدراسات السابقة : ثالثا 
ريعة ـحرية الـرأي والتعبـري عنـه يف الشـ(الدراسات السابقة حول موضوع 

يمكن حرصها لكثرهتا لكن هـذا  كثرية متنوعة ال) اإلسالمية التأصيل والضوابط
املوقـف  مهـا بيـانالأو :هبـام يالبحث سوف يركز عىل مسألتني مهمتني قلام يعتنـ

رعية ـالرشعي من الطروحات املبالغة يف حرية الرأي والتي تتجاوز احلـدود الشـ
تأثرا بالرؤية الغربية هلذه القضية حتى وصل األمر إىل إنكار حد من احلدود وهـو 

 .حد الردة
 الطروحات املغالية يف تضييق حرية التعبري عن  الرأي حتى منعت مـا الثانية

 .عملية والواقع يف العهد النبوي الرشيفثبت  وجوده يف السنة ال
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 :منهج البحث : رابعا  
سوف أسلك يف هـذا البحـث املـنهج التأصـييل يف دراسـة حريـة الـرأي يف  

 .اإلسالم والضوابط الرشعية هلا
 :أما بالنسبة للجانب الفني فسوف التزم التايل 

وتقييد ذلـك يف عزو اآليات إىل سورها وأرقامها بذكر اسم السورة ورقم اآلية   −
 .صلب البحث

 .ختريج األحاديث واآلثار الواردة من مصادرها األصلية   −
 .عزو األشعار لقائلها, وذكر مصادرها إن وجدت  −
 .كتبهم مبارشةإىل عزو نصوص العلامء وآرائهم   −
تكون اإلحالة عىل املصـادر يف حالـة النقـل منـه بـالنص بـذكر اسـمه واجلـزء   −

 ).راجع أو انظر( لنقل باملعنى بذكر ذلك مسبوقاً بكلمةوالصفحة, ويف حالة ا
أكتفـي ) النارش, رقـم الطبعـة, مكاهنـا, تارخيهـا ( املعلومات املتعلقة باملراجع   −

 .بذكرها يف قائمة املصادر واملراجع
 .العناية بضبط األلفاظ, واالعتناء بصحة املكتوب لغوياً وإمالئياً ونحوياً   −
 .قيم, ووضعها يف مكاهنا الصحيحالعناية بعالمات الرت  −
 :أتبع يف عالمات التنصيص  املنهج التايل  −
 .﴾...﴿أضع اآليات القرآنية بني قوسني عىل الشكل التايل −
 ....)( أضع األحاديث النبوية واآلثار بني قوسني عىل الشكـل التايل −
 .»...«أضع النقول األخر بني قوسني عىل الشكل التايل  −

 :)١(خطة البحث
وخامتـة وفهـارس عـىل النحـو  يتكون البحث من مقدمة ومتهيـد  ومبحثـني

 :التايل
                                                 

 .ة للمؤمترحرصت يف هذه اخلطة عىل االلتزام بام جاء يف خطاب التكليف من قبل اللجنة املنظم:مالحظة ) ١(
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 :رضورة العقلية لضبط حرية التعبريال: متهيد يف 
 ,ريعة فيهـاـتعريف حرية التعبري عن الرأي وأثر مقاصد الش: املبحث األول 

 :وفيه مطلبان
  .تعريف حرية التعبري عن الرأي: املطلب األول 

وفيه ثالثة  ,مقاصد الرشيعة وأثرها يف حرية التعبري عن الرأي:ثاين  املطلب ال
 :فروع 

 حفظ الدين:الفرع األول 
 حفظ العقل :الفرع الثاين 

 حفظ العرض:الفرع الثالث 
وفيـه سـتة  ,ضوابط التعبري عن الرأي يف الرشيعة اإلسالمية: املبحث الثاين 

 :مطالب
 .خلريأن يكون التعبري با: املطلب األول  −
 أن ال يكون التعبري بمحرم من القول : املطلب الثاين  −
  .عدم اإلساءة للغري بام يمس حياته أو عرضه أو سمعته:املطلب الثالث  −
 .العدل مع اآلخرين واحرتام األديان:املطلب الرابع  −
 .املحافظة عىل أمن املجتمع:املطلب اخلامس  −
 .والتشهري التفريق بني النقد: املطلب السادس  −

 :اخلامتة 
 وتتضمن أبرز النتائج وأهم التوصيات 

 فهرس املراجع  −
 
 
 
 



− ٧ − 

 
אאא 

ال خيتلف العقالء يف العامل عىل أنهُ من حقِ كل جمتمع أن ينظم حريـة التعبـري 
ن أن وأنه ليس مـن حـق اإلنسـا,وحرية الرأي وذلك وفق طبيعة املجتمع وثقافته

يوجد  وال ,يسئ لآلخرين ويشتمهم ويفرتي عليهم باسم حرية التعبري عن الرأي
غـري أن بعـض املفتـونني  ,جمتمع إنساين يبيح حريـة مطلقـة للتعبـري عـن الـرأي

ا أنكـروا ذلـك  باحلريات إذا سمع البعض أن اإلسالم جعل حلرية الـرأي حـدودً
فهم يريدون حريـة  ,حرية الرأي واهتموا اإلسالم أو علامءه ومفكريه بأهنم يئدون

ويتغنون بالغربِ وحريتـه, متجـاهلني حقيقـة كـون  تضبطها رشيعة اإلٍسالم, ال
 .الغرب وضع للحرية ضوابط وحدودا

وعىل سبيل املثال ال احلرص فالقانون الفرنيس يمنع أي كتابة أو حديث علني 
ـا  تكـذيب جـرائم يؤدي إىل حقد أو كراهية ألسباب عرقية أو دينيـة ويمنـع أيضً

 .)١(اإلبادة اجلامعية ضد اليهود من قبل النازيني
 :فقد جاء فيه مما يعاقب عليه القانون 

رية أو العنف ضـد شـخص أو ـالتحريض عىل التمييز أو الكراهية العنص −
جمموعة من األشخاص بسبب أصـلهم أو انـتامئهم أو عـدم االنضـامم إىل مجاعـة 

 .)٢(عرقية أو أمة أو العرق أو الدين
التحريض عىل الكراهية أو العنف ضد شخص أو جمموعة من األشخاص  −

 .)٣(بسبب جنسهم أو التوجه اجلنيس أو اإلعاقة
                                                 

 .انظر مواد القانون  عىل الرابط) ١(
http://translate.google.com.sa/translate?hl=ar&sl=fr&u=http://j.poitou.free.fr/pro/html/cens/lex.html&prev=/search
?q%3DDroit%2Bfran%25C3%25A7ais%2Bdans%2Bl%2527%25C3%25A9dition%2Bet%2Bla%2Blibert%25C3
%25A9%2Bd%2527expression%26safe%3Dactive%26nord%3D1%26site%3Dwebhp )املرجع نفسه) ٢. 

 .املرجع السابق) ٣(
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ي رجـاء جـارودي حسـب قـانون ـهتم القضاء الفرنيس املفكر الفرنساوقد 
تَّهم هبا النازيون األملانإلالذي جيرم إنكار جرائم ا جيسو  .بادة اجلامعية التي يُ

سا التي يتخذها بعض املنتسبني لإلسالم قدوة يف حريـة التعبـري عـن ويف فرن
الرأي,منع قاض فرنيس لوحة دعائية مأخوذة مـن فكـرة لوحـة العشـاء األخـري 

 .أيام ٣وأمر بإزالة مجيع اللوحات اإلعالنية خالل  ,)١(للرسام ليوناردو دا فينيش
. م الكاثوليـكوعلل القايض حكمه ذلك بأن اللوحات الدعائية مسيئة للرو

وعىل الرغم من متسك حمامي  الرشكة اإلعالنية بأن منع اإلعالنات هو نـوع مـن 
الرقابة وقمع حلرية التعبري, إال أن القايض حكم بأن اإلعالن كان تـدخال مشـينا 

وحكم بأن حمتـو اإلسـاءة إىل الكاثوليـك . وعدوانيا بمعتقدات الناس اخلاصة
  .)٢(أكثر من اهلدف التجاريِ املقدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 يزعم أنه املسيح وتالمذته قبل مقتله كام صور فيها ما. م ١٤٩٨لوحة الفنان اإليطايل ليوناردو دا فينيش رسمت يف ) ١(

قصـة : ينظـر  .ة يـزعم الرسـام أهنـا قرينـة املسـيحأضون هذه اللوحة لوجود امريك يعاروالكاثول يزعم النصار
ود وآخرين  ,احلضارة, ول ديورانت  ).١٩/٦١(تعريب زكي نجيب حممُ

ســـالم, لـــن نقبـــل حريـــة تطعـــن يف اإلســـالم, ســـامعيلإممـــدوح . د: ينظـــر ) ٢( , موقـــع طريـــق اإلٍ
http://ar.islamway.net/article/7650?ref=search 
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אא 
אא 

א 
 :وفيه مطلبان

 :تعريف حرية التعبري عن الرأي :املطلب األول 
تلـف أنظـار النـاس فيـه ختاإلنسان ألمر ما مما ليس قطعيا والرأي هو تصور 

أر أن الشمس تطلع من  يقال مثال أنا وليس مما يقطع الناس فيه برأي واحد فال
 جهة الرشق 

والرأي اعتقاد النفس أحد النقيضني عـن غلبـة «: −رمحه اهللا − قال الراغب 
 .)١(»الظن

وحقيقته ما يراه القلب «: يف تعريف الرأي  −رمحه اهللا تعاىل −وقال ابن القيم
فال يقـال , بعد فكر وتأمل وطلب ملعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه األمارات

 .)٢(» األمر الذي ال ختتلف فيه العقول وال تتعارض فيه األمارات إنه الرأييف
لكن الرأي يف الفكر العريب املعارص والذي تـأثر بالتصـور الغـريب حلريـة      

يصـدر عـن اإلنسـان مـن تعبـري مقـول  الرأي يوسع دائرة الرأي لتشمل كل مـا
 .باللسان أو مكتوب

, وحرية القول, وحرية التعبري, بداء الرأيوحرية إ, ويسموهنا حرية الرأي« 
: أي, ويقصد بحرية الفكـر, وبعضهم يدخلها حتت حرية الفكر, وحرية الضمري

 .»حرية إبدائه وإشهاره
متتع اإلنسان بكامل إرادته يف اجلهر بـام « :فاملقصود بحرية التعبري عن الرأي 
أو القضـايا  ,ن اخلاصةسواء تعلق بالشؤو ,يراه صوابا وحمققا النفع له وللمجتمع

 .)٣(»العامة
                                                 

 .٣٧٤ص , كتاب الراء, املفردات يف غريب القرآن) ١(
 ).١/٦٦(إعالم املوقعني , ابن القيم) ٢(
 ,موقع الفقه اإلسالمي, تعريف جممع الفقه اإلسالمي الدويل) ٣(
 aspx?NewsItemID=5812http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem. 
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 .وهذا ما سيعتمده الباحث يف هذا البحث    
وإعالنـات حقـوق , والرأي هبذا املعنى هو ما قررت حريته املواثيق الدولية

 :اإلنسان, ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 :ففي املادة التاسعة عرشة منه ورد النص عىل أمور ثالثة

 .التمتع بحرية الرأي والتعبريلكل شخص حق  −١«
 .يشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة أو تدخل −٢
وتلقيهـا ونقلهـا إىل اآلخـرين بأيـة , له احلق يف التامس األنباء واألفكـار −٣
 .)١(»ودونام اعتبار للحدود, وسيلة

صور هو ت ,هبذه الصورة املطلقة دون ضوابط رشعية ئهبدااوحق اإلنسان يف 
 غريب عرصي 

كـام أنـه مل يطبـق  ,وليس مقبوال عند ذوي الفطر السليمة والعقول املستقيمة
 .بشكل تام  حتى يف تلك الدول التي دعت إليه

لـيس وليـد هـذا ,وحق اإلنسان يف إبداء رأيه بالصورة املقبولة عقال وفطـرة
ائع اإلهلية يف رـبل هو يف جانبه اإلجيايب يرتفع يف الش ,اإلعالن كام تصوره بعضهم

بعض األحيان من كونه جمرد حق إىل كونه واجبا يفرتض قيام اإلنسان به غـري أن 
 .يفسدها تلك الرشائع ضبطت  ممارسة هذا احلق بام يصلح احلياة البرشية وال

كـام  ,رعيةـوهلذا فإن التعريفات املطلقة هلذه احلرية غري مقرة يف الرؤيـة الشـ
 :يخ حممد اخلرض حسني شيخ األزهر يف وقته الشقال 

وتطرف فريق من الناس ففرسوا احلرية بأسوأ تفسري وأولوهـا عـىل معنـى « 
أو حجـزه عـن  ,وإن مس غريه بـأذ ,امتثال داعية اهلو بإطالق وتنفيذ اإلرادة

 . )٢(»ال يعرتضه فيه نزاع ,حق ثابت
                                                 

 /http://www.un.org/ar/documents/udhrاملتحدة  نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل موقع األمم ) ١(
 .النارش دار االعتصام, ١٩تأليف حممد اخلرض حسني ص , احلرية يف اإلسالم) ٢(
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عنـي منضـبطة ال ت« فحرية الفرد  يف التعبري عن رأيـه يف الرؤيـة اإلسـالمية 
الفوىض واخلروج عن مسلامت الدين وثوابت األمـة والعـادات والتقاليـد التـي 

 .)١(»تواضع عليها املجتمع
وفيـه ثالثـة  ,ريعة وأثرها يف حرية التعبـري عـن الـرأيـمقاصد الش :املطلب الثاين

 :فروع
 حفظ الدين:الفرع األول 

 حفظ العقل :املطلب الثاين 
 حفظ العرض:املطلب الثالث 

 .مقصد حفظ الدين وأثره يف حرية التعبري عن الرأي:األول  الفرع
ريعة عـىل أن أعظـم مقاصـدها حفـظ ـيؤكد العلامء الذين بينوا مقاصد الشـ

حفـظ الـدين, والـنفس, «: ريعة بحفظهـا وهـيـالرضوريات التي جـاءت الشـ
ريعة ـعـىل أن الشـ −بل سائر امللل−وقد اتفقت األمة  ,)٢(والنسل, واملال, والعقل

روري, ومل ـضعت للمحافظة عىل الرضوريات اخلمس وعلمها عند األمة كالضو
وال شهد لنا أصـل معـني يمتـاز برجوعهـا إليـه, بـل , يثبت لنا ذلك بدليل معني

لمت مالءمتها للرشيعة بمجموع أدلة ال تنحرص يف باب واحد  .)٣(»عُ
ء أعظم ويعده العلام ,حفظ الدين هو أهم تلك املقاصد وهلذا قدم عىل غريهو

تثبيـت أركـان الـدين وأحكامـه يف الوجـود : الكليات اخلمس وأرقاها, ومعناه«
اإلنساين واحلياة الكونية, وكذلك العمل عىل إبعاد ما خيالف دين اهللا ويعارضـه, 

 .)٤(»كالبدع ونرش الكفر, والرذيلة واإلحلاد, والتهاون يف أداء واجبات التكليف
بحراسـة «حراسة الدين وذلك  :ء بقوهلم ومن حفظ الدين ما عرب عنه العلام
 اً ظ تصور املؤمنني هلذا الدين صافيوحف ,العقيدة اإلسالمية يف صدور املؤمنني هبا

                                                 
 .٥٦اإلسالم دراسة تأصيلية ص  احلرية يف) ١(
هــ  ١٤١٧النارش دار عثامن بن عفـان , ٢٠/  ٢, تأليف إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي, املوافقات) ٢(

 .حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن
 ).مرجع سابق( ٣١/  ١للشاطبي , املوافقات) ٣(
 .هـ١٤٢١النارش مكتبة العبيكان , ٨١خمتار اخلادمي  ص  تأليف نور الدين بن, علم املقاصد الرشعية) ٤(



− ١٢ − 

وكام بلّغها رسـول اهللا  ,وإبقاء حقائقه ومعانيه كام أنزله عز وجل ,ساملًا من الغبش
ا يف وتطبيقهـ ,ونقلوهـا إىل النـاس مـن بعـده ,وسار عليها صحابته الكـرام, ملسو هيلع هللا ىلص

 .)١(»وحكم الناس هبا ,الواقع املحسوس
واألدلة من الكتاب الكريم والسـنة املطهـرة مؤكـدة هلـذا املقصـد العظـيم  

مْ ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـاىل ,وجاعلة إياه الغاية من القتال يف سبيل اهللا ـاتِلُوهُ قَ وَ
هُ هللاِ لُّ ينُ كُ ونَ الدِّ كُ يَ ونَ فِتْنَةٌ وَ تَّى الَ تَكُ إِنِ انْ  حَ ـإِنَّ اهللاَفَ ا فَ ـوْ ـريٌ تَهَ لُـونَ بَصِ مَ عْ امَ يَ  ﴾ بـِ

﴾ )٣٩: األنفال( حتـى ال يفـتن مـؤمن عـن دينـه : قال الربيع. رشك: أي ﴿ فِتْنَةٌ
هُ هللاِ﴾ لُّ ينُ كُ ونَ الدِّ كُ يَ  .)٢(»ويكون الدين خالصا هللا ال رشك فيه: أي  ﴿وَ

هُ هللاِ﴾ لُّ ينُ كُ ونَ الدِّ كُ يَ واجلهاد ألعداء الدين, أن فهذا املقصود من القتال   ﴿وَ
يدفع رشهم عن الدين, وأن يذب عن دين اهللاّ الذي خلق اخللق له, حتـى يكـون 

  .)٣(هو العايل عىل سائر األديان
وقـال   )٤()ال إله إال اهللا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا( ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  

 . )٥()من بدل دينه فاقتلوه(عليه الصالة والسالم 
بعـد «) فـاقتلوه(قل منـه لغـريه بقـول أو فعـل مكفـر أي انت) نهمن بدل دي(

االستتابة وجوبا وعمومه يشمل الرجل وهو إمجاع, واملرأة وعليه األئمـة الثالثـة 
وقول احلنفية روايـة ابـن  ,وهيوديا تنرص وعكسه وعليه الشافعي ,خالفا للحنفية

بام ظن ما ليس بـدليل ال لدليل ورد بأنه رإومذهبه أهنا ال تقتل فلم خيالف  عباس
 .)٦(» ...دليال

                                                 
 .هـ١٤٠٧طبعة , ٦٩ص , تأليف عبد اهللا بن عمر الدميجي, اإلمامة العظمى) ١(
 −النارش دار طيبة للنرش والتوزيع  ٣٥٧/  ٣, تأليف حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي, معامل التنزيل) ٢(

 .هـ ١٤١٧
طبعـة مؤسسـة , ٣٢١ص , تـأليف عبـد الـرمحن بـن نـارص السـعدي, م الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكري) ٣(

 .هـ ١٤٢٠−الرسالة 
صـحيح ) ٢٥(احلـديث  ﴾...وأقـاموا الصـالة فإن تابوا﴿باب , كتاب بدء اإليامن, صحيح البخاري: متفق عليه ) ٤(

 ).١٣٨(حلديث ا .ولوا ال إله إال اهللاباب األمر بقتال الناس حتى يق, مسلم
 ).٣٠١٧(احلديث , باب ال يعذب بعذاب اهللا, كتاب اجلهاد والسري, صحيح البخاري) ٥(
النـارش مكتبـة , ٧٨٨,  ٢, تأليف اإلمام احلافظ زين الدين عبـد الـرؤوف املنـاوي, التيسري برشح اجلامع الصغري) ٦(

 .هـ ١٤٠٨الرياض   −اإلمام الشافعي 
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رعية ـوحفظ الدين بش«أثر هذا املقصد بقوله  − رمحه اهللا −وقد بنيَّ الزركيش 
القتل والقتال فالقتل للردة وغريها من موجبـات القتـل ألجـل مصـلحة الـدين 

 .)١(»والقتال يف جهاد أهل احلرب
ونَ للعلم«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  يهم لألمة حفظ الـدين عل, فاملرصدُ

أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلـم , فإذا مل يبلغوهم علم الدين, وتبليغه
ـنْ : وهلذا قال تعاىل, للمسلمني  مِ دَ اهلُْ نَ الْبَيِّنَاتِ وَ لْنَا مِ زَ ا أَنْ ونَ مَ تُمُ كْ ينَ يَ ﴿إِنَّ الَّذِ

يَّنَّاهُ لِلنَّاسِ يفِ الْكِتَ  ا بَ دِ مَ عْ كَ بَ مُ اهللاُ ابِ أُولَئـِ ـنُهُ عَ لْ ﴾يَ ونَ نـُ عِ مُ الالَّ ـنُهُ عَ لْ يَ : البقـرة(  وَ
فلعـنهم الالعنـون حتـى , فإن رضر كـتامهنم تعـد إىل البهـائم وغريهـا )١٥٩
 .)٢(»البهائم

 :أثر حفظ الدين عىل حرية التعبري عن الرأي 
حفظ الدين ضبط اإلسالم حرية التعبري عن الـرأي بـأن التصـل إىل ولغاية 
وهـي الكفـر بعـد  ,حرم اإلسـالم الـردة«ردة عن دين اإلسالم فقد حد إعالن ال

ا خيرجه عن اإلسالم ,بأن يتكلم بكلمة الكفر أو يعتقدها ,اإلسالم  ,أو يشك شكّ
كدعوة غـري اهللا أو الـذبح لغـريه أو  ,أو يرشك باهللا يف القول أو االعتقاد أو العمل

ر أو غـري ذلـك ممـا ال ـالتوكل عىل غريه يف جلب نفع أو دفع رض أو حصول نصـ
أو يرتك  ,أو يستحل ما حرم اهللا أو حيكم بغري ما أنزل اهللا ,يقدر عليه إال اهللا وحده

وحلفظ الدين وجب قتل  ,وهي حتبط األعامل ,الصالة ونحو ذلك من أنواع الردة
 ,وذلك ليحفظ عىل الناس دينهم فيفـوزوا بالسـعادة األبديـة ,املرتد عن اإلسالم
 .)٣(»الغ عن تبديل الدين وإضاعتهويف ذلك ردع ب

                                                 
النارش دار الكتب , ١٨٩/  ٤, تأليف بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش, قهالبحر املحيط يف أصول الف) ١(

 هـ ١٤٢١لبنان  −العلمية 
)٢ ( ١٧٩/  ٢٧, تأليف أمحد بن عبد احلليم بن تيمية, جمموع الفتاو. 
طبعة وزارة الشـؤون , ٥٤هللا تأليف عبد اهللا بن جار اهللا بن إبراهيم اجلار ا, كامل الدين اإلسالمي وحقيقته ومزاياه) ٣(

 .هـ ١٤١٨السعودية   −اإلسالمية واألوقاف واإلرشاد 
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, وهـي ةفإن حفظ الدين حاصل« :−رمحه اهللا  −قال الشاطبي  : يف ثالثة معانٍ
ومكملـه  ,اإلسالم, واإليامن, واإلحسان, فأصلها يف الكتـاب, وبياهنـا يف السـنة

وجهـاد مـن عانـده أو رام  ,الدعاء إليه بالرتغيب والرتهيـب :ثالثة أشياء, وهي
وأصل هذه يف الكتاب وبياهنا يف السنة  ,يف النقصان الطارئ يف أصلهوتال ,إفساده

 .)١(»عىل الكامل
 :ويظهر أثر هذا املقصد أيضا 

بتحريم الدعوة إىل األديان الباطلة واألفكار املنحرفة واالجتاهات الغاليـة يف 
 ,الدين نفسه أيضا, إذ كل ما يؤدي إىل فتنة املسلم يف دينه أو الصد عـن سـبيل اهللا

تكون فتنة  فاجلهاد رشع حتى ال ,وحمرم عفهو ممنو ,أو حتريف دين اهللا عن حقيقته
وقد جاءت اآليات متوافرة عىل ذم الذين يصدون عن دين اهللا وحيرفون  ,يف الدين

 .الكلم عن مواضعه
 :حفظ العقل وأثره يف حرية التعبري عن الرأي :الفرع الثاين 

ث الذي تقرر عند أهل العلم اسـتنباطا حفظ العقل هو املقصد الرشعي الثال
ويظهر ذلك فيام يستنبط منهام مـن عنايـة  ,من أدلة الكتاب العزيز والسنة املطهرة

, ومناطًا يف التعامل مع أحوال «بأمر العقل  وجعله رشطًا يف التكليف فهامً وتنزيالً
ا ألرسارمها واستنباطًا لقوانينهام واالستفادة م ن خرباهتام, النفس والكون, اكتشافً

وقد أمر اهللا عز وجل اإلنسان بالتفكري والتدبري والتأمل وميزه بذلك عن كثري من 
املخلوقات, كام أثنى سبحانه وتعاىل عىل أصحاب العقول السليمة من املجتهدين 

 .)٢(»واملفكرين واملتدبرين
وقد استند العلامء يف تقرير هـذا املقصـد العظـيم إىل عـدة أدلـة منهـا حتـريم 

ةَ ﴿: ملسكر املغيب للعقل يف قوله تعاىلا اوَ ـدَ مُ الْعَ يْـنَكُ عَ بَ وقـِ يْطَانُ أَنْ يُ يدُ الشَّ رِ امَ يُ إِنَّ
                                                 

هـ  ١٤١٧النارش دار عثامن بن عفان    ٣٤٧/  ٤, تأليف إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي, املوافقات) ١(
 .حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن

 ).مرجع سابق(  ٨٢ادمي ص لنور الدين اخل, علم املقاصد الرشعية) ٢(
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 ِ املَْيْرسِ رِ وَ مْ اءَ يفِ اخلَْ الْبَغْضَ رِ اهللاِ وَ نْ ذِكْ مْ عَ كُ دَّ يَصُ ونَ وَ نْتَهُ تُمْ مُ نْ لْ أَ هَ ةِ فَ الَ نِ الصَّ عَ  ﴾ وَ
 .)١()سكر حرامكل م( ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي ) ٩١: املائدة(

 : ومما يؤكد أمهية هذا املقصد يف نظر أهل العلم قول ابن أمري احلاج 
يقدم حفظ  العقل عىل حفظ املال لفوات النفس بفواتـه حتـى أن اإلنسـان «

بفواته يلتحق باحليوانات ويسقط عنه التكليف ومن ثمة وجب بتفويته ما وجـب 
 . )٢(»بتفويت النفس وهي الدية الكاملة

من أعظم النعم التي أنعم اهللا هبا عـىل اإلنسـان, فلـوال العقـل لصـار  العقل
 .اإلنسان كالبهيمة

والعقل مناط التكليف; ألن اإلنسان يميز به بني املصالح واملفاسـد, لـذلك 
 .كله حرم اهللا كل ما يفسد العقل أو يرضه

 :ومفسدات العقل نوعان«
مفتـاح كـل رش  كـاخلمور واملخـدرات التـي هـي: مفسدات حسية: األول

 .وبالء
كاألفكار والتصورات واملبادئ الفاسدة التـي جتـر : مفسدات معنوية: الثاين

 .)٣(»اإلنسان إىل املعايص والردة والكفر
 .وكالمها يمنع اإلسالم إشاعته وتعاطيه ملا له من أثر سلبي عىل العقل

 .مقصد حفظ العرض :الفرع الثالث 
همة التـي تقـررت عنـد أهـل العلـم حفظ العرض أحد املقاصد الرشعية امل

استنباطا من أدلة الكتاب العزيـز والسـنة املطهـرة كـام سـوف يتضـح بعـد بيـان 
 .املقصود بالعرض

                                                 
 ).مرجع سابق( ١٦١/  ٤البن النجار , رشح الكوكب املنري) ١(
 ).مرجع سابق( ٣٠٧/  ٣ جالتقرير والتحرير البن أمري احلا) ٢(
 ).٥/١٠٣(فقه اإلسالمي موسوعة ال) ٣(
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 :تعريف العرض
موضـع املـدح  «هـو  أقرب التعريفات للعرض فيام يتصل بموضوع البحث 

 .)١(»والذم من نفسه أو سلفه أو من نسب إليه وقيل ما يصونه من نفسه وحسبه
 .هو منع التعرض لإلنسان بذم عرضه وحفظ العرض هنا

ت هنا عىل مالـه وإن كان مقصد حفظ العرض أوسع من ذلك لكنني اقترص
 .صلة بموضوع البحث

جـاء مـن  ومما يؤكد أمهية هذا املقصد ومنزلته يف نصوص الكتاب والسنة ما
ال (: ملسو هيلع هللا ىلص ومنها قـول النبـي ,ات واألحاديث املؤكدة عىل حرمة عرض املسلمياآل

حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم عـىل بيـع بعـض 
التقو . املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره وكونوا عباد اهللا إخوانا,

بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم ويشري إىل صدره ثالث مرات  ,ها هنا
  .)٢()مه وماله وعرضهكل املسلم عىل املسلم حرام د

ومن أثر هذا املقصد العظـيم يف موضـوع حريـة التعبـري عـن الـرأي حتـريم 
فهو من كبائر الذنوب واجلرائم التي قررت هلا  ,القذف وهو رمي اإلنسان بالزنى

ومن صوره أيضا حتريم شتم املسلم   ,الرشيعة عقوبة حمددة هي اجللد ثامنني جلدة
 .مما سيأيت بيانه يف ضوابط حرية التعبري عن الرأي وسبه والسخرية به وغري ذلك

 
 
 
 
 

                                                 
 .دار املعارف, القاهرة) ٤/٢٨٨٨(مادة عرض , ابن منظور, لسان العرب) ١(
 .باب حتريم ظلم املسلم, )٦٧٠٦( حلديث صحيح مسلم ا) ٢(
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אא 
אאאאא 

وهي ضـوابط أيضـا ملـا  ,للكالم وللقول ضوابطه يف القرآن والسنة  املطهرة
فقـد جـاءت النصـوص  ,ر احلـارضـاصطلح عليه بالتعبري عـن الـرأي يف العصـ

را ـيرها واحلث عىل التزامها وسوف أبينها يف املطالب التالية  مقتصاملحكمة يف تقر
عىل الضوابط العامة طلبا لالختصار وعدم اإلطالـة يف البحـث ولكوهنـا شـاملة 
وكلية, ولكوهنا أقرب إىل املراد من البحث املتصـل بأهـداف املـؤمتر الـذي قـدم 

 :ية البحث له, وهذه أهم الضوابط استعرضها يف املطالب التال
 .أن يكون التعبري باخلري: املطلب األول  −
 أن ال يكون التعبري بمحرم من القول : املطلب الثاين  −
  .عدم اإلساءة للغري بام يمس حياته أو عرضه أو سمعته:املطلب الثالث  −
 .العدل مع اآلخرين واحرتام األديان:املطلب الرابع  −
 .معاملحافظة عىل أمن املجت:املطلب اخلامس −
 .التفريق بني النقد والتشهري: املطلب السادس  −
 :وفيام ييل بيان هذه الضوابط  −

 :أن يكون التعبري باخلري: املطلب األول 
والتعبري باخلري  ضابط عام وواجب جيب التـزام املسـلم بـه إن كـان صـادق 

ر اليـوم اآلخـمـن كـان يـؤمن بـاهللا و( ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ,اإليامن باهللا واليوم اآلخر
وهذا الضابط العام املهم له داللته العظيمة عىل شمول  )١()فليقل خريا أو ليصمت

فكـل خـري يسـوغ  ملسو هيلع هللا ىلصوداللتـه كـذلك عـىل جوامـع كلمـه  .الرشيعة اإلسالمية
وما ليس كذلك فال يسوغ له التعبـري عنـه, وهـذا الضـابط  ,لإلنسان أن يتكلم به

رك والكفـر ـ من قـول كالشـحرمه اهللا ما فكل ,العام كاف لوحده لشموله وبيانه
                                                 

 .٦٤٧٥رقم احلديث , باب حفظ اللسان, كتاب الرقاق, رواه البخاري) ١(
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والقذف والغيبة والبهتان وسائر األقوال املحرمة رشعا داخل يف وجوب الصمت 
 .عنه وعدم التكلم به ألنه ليس خريا

وكذلك ما اتفق الناس بفطرهتم السوية وعقوهلم الصحيحة بأنه لـيس خـريا 
ريعة ـشـوهذا مما يؤكد شـمول ال ,فهو مما جيب الصمت عنه لكونه ليس من اخلري
 .واستيعاهبا لكل ما يستجد يف احلياة اإلنسانية

 : أن ال يكون التعبري بمحرم من القول: املطلب الثاين 
والكـذب,  ,والقـذف ,الرشك, والكفر«واملحرمات يف جمال القول والكتابة 

واملراء, واجلـدال  والفحش, ,والنفاق ,والرياء ,والنميمة واللعن والسب,والغيبة
ة النفس, واخلوض يف الباطل واخلصومة والفضـول, والتحريـف, بالباطل وتزكي

 .»العوراتوإيذاء اخللق وهتك ,والزيادة والنقصان
, وأدلة حتريمها من الكتاب والسـنة رمـفكل ذلك مما حيرم التعبري عنه ألنه حم

   .وتفصيلها وبياهنا مما يطول به البحث ,معلومة مشهورة
رها ـوأنواع الباطل ال يمكـن حصـ«طل ومن املحرم من القول اخلوض بالبا

مـا يعنـي مـن مهـامت الـدين  وال خملص منها إال باالقتصار عىل لكثرهتا وتفننها 
فقد قـال  )١(»والدنيا ويف هذا اجلنس تقع كلامت هيلك هبا صاحبها وهو يستحقرها

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضـوان اهللا ( ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ـبالل بن احلارث ق
أن تبلغ ما بلغت فيكتب اهللا هبا رضوانه إىل يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم ما يظن 

بالكلمة من سخط اهللا ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب اهللا عليه هبا سـخطه إىل 
 .)٣(وكان علقمة يقول كم من كالم منعنيه حديث بالل بن احلارث )٢()يوم القيامة

يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانتـه  عدم اإلساءة للغري بام: املطلب الثالث
 : األدبية

لتعبري يف اإلسالم عدم اإلساءة للغري بام يمـس حياتـه أو افمن ضوابط حرية 
عرضه أو سمعته أو مكانته األدبيـة مثـل السـب والشـتم واالنتقـاص واالزدراء 

                                                 
 ).٤/١٩٠(إحياء علوم الدين , الغزايل) ١(
 .وقال حسن صحيح, باب يف قلة الكالم, كتاب الزهد,رواه الرتمذي يف السنن) ٢(
 ).٤/١٩١(إحياء علوم الدين ,الغزايل) ٣(
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والسخرية, ونرش ذلك بـأي وسـيلة كانـت, فمـن املحرمـات يف القـول املتصـلة 
سـباب املسـلم (حرمة ذلك بقولـه  ملسو هيلع هللا ىلصشتم املسلم وسبه فقد بني النبي   بالعرض

  .)١()فسوق وقتاله كفر
سباب املسلم فسوق;ألن عرضه حرام كتحريم « − رمحه اهللا −قال ابن بطال 

مـؤمن أن فينبغي لل ,اخلروج من الطاعة: لسان العرب  وق يفـوالفس ,ه ومالهـدم
يف ذلك بالنبي عليه السالم ألن السب  يويقتد للمؤمنني اً ناوال لع اً يكون سباب ال

  .سبب الفرقة والبغضاء
ينبغي سب أخيه يف اإلسالم  وكام أنه ال ينبغي سب أخيه يف النسب كذلك ال

أمـه  يوال مالحاته, وقد قال عليه الصالة والسالم ألبى ذر ملا سب الرجـل الـذ
ألن أمـور  ;وتقبيحـه وهذا غاية يف ذم السب )٢()إنك أمرؤ فيك جاهلية(أعجمية 

 .)٣(»فوجب عىل كل مسلم هجراهنا واجتنباها ,اجلاهلية حرام منسوخة باإلسالم
 :العدل مع اآلخرين واحرتام األديان :املطلب الرابع 

وحث عليـه يف أكثـر مـن موضـع مـن كتابـه ,أمر اهللا سبحانه وتعاىل بالعدل
لِ إِنَّ اهللاَ﴿: فقال تعاىل ,وذلك بألفاظ متنوعة كالعدل والقسط ,الكريم دْ رُ بِالْعَ أْمُ  يَ

انِ  سَ ِحْ اإلْ  ).٩٠: النحل( ﴾وَ
طُوا إِنَّ اهللاَ﴿: وقال جل وعال سِ أَقْ طِنيَ وَ ِبُّ املُْقْسِ  ).٩: احلجرات( ﴾ حيُ

إن اهللا يـأمر يف هـذا الكتـاب : يقول تعاىل ذكـره«: −رمحه اهللا  −قال الطربي 
  .)٤(»فالذي أنزله إليك يا حممد بالعدل, وهو اإلنصا

 .)٥(»خيرب تعاىل أنه يأمر عباده بالعدل, وهو القسط واملوازنة«وقال ابن كثري 
                                                 

صـحيح , )٧٨(حيـبط عملـه وهـو ال يشـعر احلـديث  باب خوف املؤمن من أن, كتاب اإليامن, يح البخاريصح) ١(
 ).٢٣( ملسو هيلع هللا ىلص باب بيان قول النبي , مسلم كتاب اإليامن 

 .٣٠رقم احلديث , باب املعايص من أمر اجلاهلية, كتاب بدء الوحي, رواه البخاري يف صحيحه) ٢(
الريـاض  −النـارش مكتبـة الرشـد  ٢٤١/  ٩, سن عيل بن خلف بـن بطـالتأليف أبو احل, رشح صحيح البخاري) ٣(

 .هـ ١٤٢٣
 .٣٣٤/  ١٤جامع البيان يف تفسري القرآن ) ٤(
 .هـ١٤٢٠ −دار طيبة للنرش والتوزيع  النارش ٥٩٥/  ٤, تأليف إسامعيل بن عمر بن كثري, تفسري القرآن العظيم) ٥(



− ٢٠ − 

كام هنى سبحانه وتعاىل عن تـرك العـدل  وحـذر مـن ذلـك حتـى مـع مـن 
 .نبغضهم لسبب مرشوع كالكفر أو ألي سبب آخر

ى اهللاُ﴿: قال تعاىل سَ يْ عَ ـادَ ينَ عَ َ الَّـذِ بَنيْ مْ وَ يْنَكُ لَ بَ ْعَ اهللاُ  أَنْ جيَ ةً وَ دَّ ـوَ مْ مَ ـنْهُ تُمْ مِ
اهللاُ يرٌ وَ دِ ـيمٌ قَ حِ ورٌ رَ فُ مُ اهللاُ )٧( غَ ـاكُ نْهَ ْ الَ يَ ملَ ينِ وَ مْ يفِ الـدِّ ـاتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ ملَ ـنِ الَّـذِ  عَ

تُ  مْ وَ وهُ ُّ مْ أَنْ تَربَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ ْرِ مْ إِنَّ اهللاَخيُ طُوا إِلَيْهِ ـطِنيَ قْسِ بُّ املُْقْسِ ـِ ـامَ  )٨( حيُ إِنَّ
مُ اهللاُ اكُ نْهَ ـىلَ يَ وا عَ رُ ـاهَ ظَ مْ وَ كُ ـارِ ـنْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ لُوكُ اتَ ينَ قَ نِ الَّذِ  عَ

مُ الظَّاملُِونَ  أُولَئِكَ هُ مْ فَ هلَُّ تَوَ نْ يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ وَ مْ أَنْ تَ كُ اجِ رَ  .)املمتحنة( ﴾)٩(إِخْ
  :− رمحه اهللا −قال القرطبي 

آليــة رخصــة مــن اهللا تعــاىل يف صــلة الــذين مل يعــادوا املــؤمنني ومل هــذه ا«
 .)٢)(١(»يقاتلوهم

ينَ آَ ﴿وقال سبحانه مؤكدا للعدل حتى مع حالة البغضـاء  َـا الَّـذِ ـا أَهيُّ وا يَ نـُ مَ
نيَ هللاِِ امِ وَّ ونُوا قَ عْ كُ ىلَ أَالَّ تَ مٍ عَ وْ نَآَنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ الَ جيَ طِ وَ اءَ بِالْقِسْ دَ هَ وَ  شُ لُوا هُ دِ لُوا اعْ دِ

وا اهللاَ إِنَّ اهللاَأَقْ  قُ اتَّ  وَ بُ لِلتَّقْوَ لُونَ رَ مَ عْ بِريٌ بِامَ تَ  ).٨: املائدة( ﴾ خَ
فيعـدل معـه يف القـول  ,كـان كـافرا فواجب املسلم العدل مع املخالف ولو

 . يبهته وال يسبه أو يشتم آهلته يظلمه وال والفعل وال
 : −رمحه اهللا  −قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

واملناظرة واملحاجة ال تنفع إال مـع العـدل واإلنصـاف وإال فالظـامل جيحـد «
وهو املسفسط واملقـرمط أو يمتنـع عـن االسـتامع والنظـر يف : احلق الذي يعلمه 

 .)٣(»وهو املعرض عن النظر واالستدالل: طريق العلم 
أن نلتـزم : ه احلوار ومن األمور التي جاءت هبا الرشيعة بجعلها أدبا نلتزم ب«

أو  ,سواء كان هذا الظلـم بمقالـة سـيئة ,فال نظلم من نتحاور معه ,جانب العدل
                                                 

مْ ﴿) ١( يْنَكُ لَ بَ ْعَ ى اهللاُ أَنْ جيَ سَ ﴾ عَ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ اهللاُ غَ يرٌ وَ دِ اهللاُ قَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ نْهُ تُمْ مِ يْ ادَ ينَ عَ َ الَّذِ بَنيْ  )٧: املمتحنة( وَ
 .هـ ١٣٨٤النارش دار الكتب املرصية  ٥٨/  ١٨تأليف أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطبي , اجلامع ألحكام القرآن) ٢(
 ).مرجع سابق( ١٠٩/  ٤, جمموع فتاو شيخ اإلسالم بن تيمية) ٣(
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وال شك أن  ,بل الواجب العدل مع من خياصمنا وحياورنا ,,بنسبة خرب كاذب إليه
 .)١(»العدل من املبادئ الرشعية التي وردت هبا رشيعتنا

االحرتام  :وار مع غري املسلمنيالرأي يف احلومن صور العدل يف التعبري عن «
املتبادل من األطراف يف احلوار مع اآلخرين حتى ولو كانوا غري مسـلمني,  ألمـر 

فيخاطب بالعبارات الالئقـة  ,اهللا سبحانه وتعاىل باجلدال معهم بالتي هي أحسن 
واالنتصـار  ,والبعد عن اهلو ,فإن ذلك يقود إىل قبول احلق ,واألساليب املهذبة

ومـا قيـل مـن رضورة  ,فأمر معيب حمرم ,وجتهيلها ,أما انتقاص الرجال ,للنفس
وتصحيح األخطاء بأساليبه الرفيعـة وطرقـه  ,ال ينايف النصح ,التقدير واالحرتام

واملـدح  ,فالتقـدير واالحـرتام غـري امللـق الـرخيص والنفـاق املـرذول  ,الوقورة
  .)٢(»واإلقرار عىل الباطل ,الكاذب

باجلدال مع أهل الكتـاب بـالتي   ملسو هيلع هللا ىلصوجل نبيه الكريم حممدا فقد أمر اهللا عز 
ـمُ ﴿: هي أحسن فقال سبحانه وتعاىل لَ ـوَ أَعْ بَّكَ هُ نُ إِنَّ رَ سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِهلُْ جَ وَ

ينَ  تَدِ مُ بِاملُْهْ لَ وَ أَعْ هُ بِيلِهِ وَ نْ سَ لَّ عَ نْ ضَ  ).١٢٥: النحل( ﴾بِمَ
ولُوا لِلنَّاسِ ﴿: وقال تعاىل قُ نًا وَ سْ  ).٨٣: البقرة( ﴾حُ

: ابـن جـريج. املعنى قولوا هلم ال إلـه إال اهللا ومـروهم هبـا: قال ابن عباس«
مـروهم : سـفيان الثـوري. تغـريوا نعتـهال و ملسو هيلع هللا ىلصقولوا للناس صدقا يف أمر حممد 
قولوا هلم الطيب من القول, وجازوهم : أبو العالية. باملعروف واهنوهم عن املنكر

وهذا كله حـض عـىل مكـارم األخـالق, فينبغـي . ازوا بهبأحسن ما حتبون أن جت
للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع الرب والفاجر, والسني  هلإلنسان أن يكون قول

واملبتدع, من غري مداهنة, ومن غري أن يتكلم معه بكالم يظن أنه يـريض مذهبـه, 
الً لَيِّنً ﴿الن اهللا تعاىل قال ملوسى وهارون  وْ قُوالَ لَهُ قَ فالقائل ليس بأفضل من . ﴾افَ

                                                 
 .هـ ١٤٢٧الرياض    −النارش كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع , ٢٢سعد بن نارص الشثري ص . د, أدب احلوار) ١(
  −طبعة دار املنارة للنرش والتوزيـع  ٣٣, ٣٢صالح بن عبد اهللا بن محيد  . د, أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم:ينظر ) ٢(

 .هـ ١٤١٥جدة 
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موسى وهارون, والفاجر ليس بأخبث من فرعون, وقد أمرمهـا اهللا تعـاىل بـاللني 
قلت لعطاء إنك رجل جيتمع عندك نـاس ذوو أهـواء : وقال طلحة بن عمر. معه

يقـول ! ال تفعـل: خمتلفة, وأنا رجل يف حدة فأقول هلم بعض القول الغليظ, فقال
ولُوا لِ  اهللا تعاىل قُ نًا﴾﴿وَ سْ فدخل يف هذه اآلية اليهود والنصار فكيـف . لنَّاسِ حُ
 ,واإلنصاف مـع املوافـق واملخـالفواهللا سبحانه وتعاىل حيب العدل  )١(»باحلنيفي

 ,فواجب املسلم التزام العـدل واإلنصـاف ,وما يرض املتعصب بغري حق إال نفسه
 مسـألة مـن أم مـن املخـالف يف ,سواء ظهرت منه ,والبحث عن احلقيقة وحدها

 .)٢(»ها سواء ظهرت عىل يده أو يد غريهيطلب ,فاملسلم احلق كناشد الضالة ,املسائل
واللجـوء إىل أسـاليب  ,واألصل يف صياغة الرد أن يكون بالتي هي أحسن«

إذا بـدأها اخلصـم  ,وتقريعه والقسوة عليه رضورة تقـدر بقـدرها ,تأنيب اخلصم
 .)٣(»وتلبيس وعناد ,وسباب ,هتويلو ,وإرجاف ,بام يأيت به من كذب ,ذاته

والشتم والسب لغري املسلمني  بشكل عام دون سبب يقتضيه كاملعاقبة باملثل 
بنـت  عـىل أم املـؤمنني الصـديقة ملسو هيلع هللا ىلصفقـد أنكـر النبـي  ,مرشوعا يف األصل ليس

 ملسو هيلع هللا ىلصالصديق عائشة ريض اهللا عنها سبها لطائفـة اليهـود الـذين دعـوا عـىل النبـي 
 :)٤(ريباملوت كام رو البخا

 ملسو هيلع هللا ىلصدخل رهط من اليهود عىل رسول اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها, قالت(
: ملسو هيلع هللا ىلصعليكم السام واللعنة, فقال رسول اهللا : السام عليك, ففهمتها فقلت: فقالوا

يا رسول اهللا, أومل تسمع : فقلت» مهال يا عائشة, فإن اهللا حيب الرفق يف األمر كله«
 .)وعليكم: لتفقد ق: ملسو هيلع هللا ىلصما قالوا? قال رسول اهللا 

ومما ورد النهي عنه يف جمال التعبري عن الرأي حني التعامل مع الكفار النهـي 
يرتتب عليه  من مفسدة أعظم وهي سب الكفار هللا عز وجـل,  عن سب آهلتهم ملا

                                                 
 .١٦/  ٢ام القرآن اجلامع ألحك) ١(
ط دار , ضمن جمموعة الرسـائل الـردود ٦٢تأليف بكر أبو زيد ص , الرد عىل املخالف من أصول اإلسالم: ينظر ) ٢(

 .هـ  الرياض ١٤١٤  −العاصمة للنرش والتوزيع 
 .٦٩تأليف الشيخ بكر أبو زيد ص , الرد عىل املخالف من أصول اإلسالم) ٣(
 .٦٢٥٦رقم احلديث , باب كيف يرد عىل أهل الذمة, ستئذانكتاب اال, اجلامع الصحيح) ٤(
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بُّوا الَّ ﴿: فقد قال تعاىل الَ تَسُ بُّوا اهللاَوَ يَسُ ونِ اهللاِ فَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ ِ ذِ ـريْ ا بِغَ وً دْ ـمٍ   عَ لْ عِ
لُـونَ  مَ عْ ـانُوا يَ امَ كَ مْ بـِ يُنَبِّـئُهُ مْ فَ هُ عُ جِ ـرْ ِمْ مَ هبِّ مَّ إِىلَ رَ مْ ثُ هُ لَ مَ ةٍ عَ لِّ أُمَّ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ ذَ  ﴾كَ

 ).١٠٨: األنعام(
: وللمـؤمنني بـه  ملسو هيلع هللا ىلصيقول تعاىل ذكره لنبيه حممد « − رمحه اهللا −قال الطربي 

فيسب املرشكون  ,اهللا من اآلهلة واألندادوال تسبوا الذين يدعو املرشكون من دون 
 .)١(»اهللا جهال منهم برهبم واعتداء بغري علم

واملسلمون هم أصدق الناس احرتاما للرساالت اإلهلية السابقة فهم يؤمنون 
هم أو التعـرض هلـم بـام نيرضـون باالنتقـاص مـ بجميع األنبياء ويعظموهنم وال

  .ينقص مقامهم الكريم
 .ملحافظة عىل أمن املجتمعا :املطلب اخلامس 

بحسـب «تتحدد مواقف الفلسفات واملذاهب من حرية التعبري عـن الـرأي 
مواقفها من مشكله الوحدة والتعدد, فهناك فلسفات أكدت عىل وحـده املجتمـع 

مـذهب الوحـدة ( ولكنها تطرفت يف هذا التأكيد لدرجه إلغاء حرية األفـراد فيـه
الـرفض  وهذا املوقـف يقـود إىل,لنازية والفاشيةكاهليجليه واملاركسية وا) املطلقة

 .املطلق ألي رأي خمالف لرأي احلزب أو الدولة املتبنية هلذه املذهبية
كام أن هناك فلسفات أكدت عـىل حريـة األفـراد املكـونني للمجتمع,لكنهـا 

مـذهب ( املجتمع الفكرية والسياسـية  ةتطرفت يف هذا التأكيد لدرجه إلغاء وحد
كالفوضوية والليربالية, وهذا املوقـف يقـود إىل القبـول املطلـق ) طلقةالتعددية امل

 .حلرية التعبري عن الرأي
وهناك من املسلمني من يعتقد أن اإلسالم يدعو إىل الوحدة املطلقة وبالتـايل 

غري أن  فان موقفه من تعددية الرأي خاصة يف املجال السيايس هو الرفض املطلق,
يقوم ) استنادا إيل مفهوم الوسطية( التصور اإلسالميهذا االعتقاد غري صحيح, ف

 فهو يؤكد عىل وحده املجتمع  من خـالل تقريـره,عىل اجلمع بني الوحدة والتعدد
                                                 

 .٤٨٠/  ٩جامع البيان ) ١(
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األصول التي مصدرها النصوص اليقينيـة  وجوب خضوع كل املجتمع للقواعد 
أَ ﴿الورود القطعيـة الداللـة  ةً وَ ـدَ احِ ـةً وَ مْ أُمَّ ـتُكُ هِ أُمَّ ـذِ ونِ إِنَّ هَ بُـدُ اعْ ـمْ فَ بُّكُ ـا رَ  ﴾نَ

ِمْ ﴿: وقوله تعاىل )٩٢: األنبياء( هيْ بٍ بِامَ لَدَ زْ لُّ حِ ا كُ يَعً انُوا شِ كَ مْ وَ وا دِينَهُ قُ رَّ ينَ فَ الَّذِ
ونَ  حُ رِ فراد املكونني له وذلك من ويؤكد عىل التعددية و حرية األ). ٣٢الروم ( ﴾فَ
لنصـوص الظنيـة الـورود اختالف الناس الفـروع التـي مصـدرها ا ةباحإخالل 

القواعد  ةأو عدم االتفاق عىل خمالف ةهنا مرشوطة بعدم خمالف ةباحإلاو, والداللة 
 .األصول

ـاءَ اهللاُ﴿ )١(»إهليه ةففي القران الكريم  نجد التعددية سن لَـوْ شَ ـةً وَ ـمْ أُمَّ لَكُ عَ  جلََ
ةً  دَ احِ اتِ ﴿) ٤٨: املائدة( ﴾وَ وَ امَ قُ السَّ لْ اتِهِ خَ نْ آَيَ مِ مْ وَ ـنَتِكُ فُ أَلْسِ تِالَ اخْ ضِ وَ َرْ األْ وَ

املِِنيَ  عَ اتٍ لِلْ َيَ لِكَ آلَ مْ إِنَّ يفِ ذَ انِكُ أَلْوَ  ).٢٢: الروم( ﴾وَ
تعني أن اهللا  عز وجل يرىض لعباده الكفر أو يقـرهم  غري أن هذا التعددية ال

 طلقـةللدعوة للحرية الفكرية امل ينبغي اختاذ مثل هذه اآليات سبيال وهلذا ال ,عليه
 .والتي تؤثر عىل وحدة األمة ومتسكها بدينها

العقيدة املتمثلة بعقيدة أهل السنة واجلامعـة «فوحدة األمة املسلمة قائمة عىل 
رعية ـسالمية والتمسك بالبيعة الشإلرجعية الرشعية بتحكيم الرشيعة اووحدة امل
 .املسلم هي من عوامل االستقرار والوحدة واألمن لويل األمر

 أن  ضامن متاسك وقوة اجلبهة الداخلية للدولة املسـلمة ينطلـق مـنوالشك 
وبتحقق قـوة .  سالمية وحفاظها عىل قوة ثوابتهاإلقوة التزامها بتحكيم الرشيعة ا

 .البناء الداخيل يصمد الوطن أمام األخطار اخلارجية
فالتعبري عن الرأي بالتناصح املنطلق من الشعور باملسـؤولية واحلـرص عـىل 

ساهم يف قوة ومتاسك يه يثمر إصالحاً بنّاء ئالوطن واحلفاظ عىل عوامل بناوحدة 
اجلبهة الداخلية ويعطي اجلبهة اخلارجيـة القـدرة عـىل املواجهـة الفعالـة بعـد أن 

 .ضمنت سالمة مصدر قوهتا املتمثل باجلبهة الداخلية
                                                 

مقـال منشـور بموقـع صـحيفة سـوانايل , التعدديـة احلزبيـة والفكـر السياسـى االسـالمى, صربي حممد خليل) .١(
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/252-2009-09-06-09-34-16/36592-2012-01-
08-10-13-20 
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ولذلك يسعى األعداء إلضعاف الدول باخرتاق اجلبهـة الداخليـة والعمـل 
 .)١(» تفكيكها بعد القضاء أو اإلضعاف لعوامل قوهتاعىل

ومما يستغله األعداء أحيانا الدعوة إىل فتح باب حرية الـرأي دون ضـابط أو 
 .قيد للنيل من  الثوابت التي هي أسس  بناء األمة والوطن

كام تستغل بعض القو املعادية واقع التعدد الفكري إلنشاء تعدديـة حزبيـة 
بل تكون تابعة لقو معاديـة  ,حقيقيا للوطن الذي هي مستقرة فيه ال تنتمي انتامء

شـعال الفـتن إلالـرأي التعبـري عـن  وتستغل حريـة ,ترتبص باألمة والوطن رشا
 .والفرقة بني أبناء األمة وترضب بعضهم ببعض

 .حيسن ترك هؤالء بحجة حرية الرأي يف مثل هذه احلال ال
 ألن إطـالق حريـة التعبـري عـن فال بد من الضبط لتحقيق املصالح الكـرب

الرأي ألمثال هؤالء من شأنه زعزعة ثوابت بنـاء الـوطن وأسـس قوتـه ومتزيـق 
 .لوحدة الوطن وتصديع بناءه

وهذا الضابط معمول به حتى يف الدول التي تتبنى احلريات بأوسـع معانيهـا 
   .ذ مسالكهافال يسمح يف أملانيا لشخص أن يدعو للنازية أو حيب ,مثل أملانيا وفرنسا

فمن الضوابط املهمة حلرية التعبري عن الـرأي أال تـؤدي حريـة التعبـري عـن 
فلكل مسلم  ,الرأي إىل اإلخالل بالنظام العام لألمة وإحداث الفرقة بني املسلمني

احلق يف نرش املعلومات واحلقائق الصحيحة باستثناء ما يكون يف نرشه خطرا عـىل 
 .أمن املجتمع والدولة

ع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن وألمهي ْمَ ة هذا الضابط  فقد قرر جملس جمَ
أن تؤخذ باالعتبار املآالت « منظمة املؤمتر اإلسالمي, أن من ضوابط حرية التعبري

واآلثار التي قد تنجم عن التعبري عن الرأي, وذلك مراعاة لقاعـدة التـوازن بـني 
ا املصالح واملفاسد, وما يغلب منها عىل اآل خر, وأن يكون الرأي املعربَّ عنه مستنِدً

                                                 
دة لبناء بالد احلرمني اململكة العربية السعودية وسبل صدها) ١( مقال منشور  ,عايد بن خليف الشمري, األخطار املهدّ

 http://ayedalshmery.blogspot.com/2013_10_01_archive.html,  بمدونته
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ـا بقولـه  إىل مصادر موثوقة وأن يتجنب اإلنسان املسلم ترويج اإلشـاعات التزامً
الَـةٍ ﴿: تعاىل هَ ـا بِجَ مً وْ ـيبُوا قَ وا أَنْ تُصِ تَبَيَّنـُ قٌ بِنَبَأٍ فَ اسِ مْ فَ كُ اءَ نُوا إِنْ جَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ

ا ىلَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ نيَ  فَ ادِمِ تُمْ نَ لْ عَ  ).٦: احلجرات( ﴾فَ
ع يف هذا اإلطار بتأمني الضامنات الكافية حلامية حريـة التعبـري  مَ وأوىص املَجْ
نِّ القـوانني احلاميـة لـذلك,  عن الرأي املنضبطة بالرشيعة واملراعية للمسئولية بسَ
يـة والترشيعات, وبالقضاء العادل, واختـاذ الوسـائل املتاحـة ملنـع اسـتخدام حر

التعبري عن الرأي أداة لإلساءة إىل الثوابت واملقدسات اإلسالمية, أو بـث الفتنـة 
 .)١(»بني املسلمني

وال يعني ذلك ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر بحجة حفـظ الوحـدة 
بل إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أساس مهم مـن أسـس وحـدة  ,واألمن

مسـلم نصـحا هللا ورسـوله وألئمـة ملسـلمني  وهو واجـب كـل ,األمة وخرييتها
 .وعامتهم كام جاء يف احلديث

والصـدع "وقد جعل اهللا سبحانه وتعاىل األمر باملعروف والنهي عن املنكـر 
به وإفشائه بني الناس, أساساً من أسس االجتامع يف قيام األمة, واحلفـاظ عليهـا, 

ـنْ ﴿: ومتكني وحدهتا, وذلـك يف قولـه تعـاىل نْ مِ لْـتَكُ ِ وَ ـريْ ونَ إِىلَ اخلَْ عُ ـدْ ـةٌ يَ مْ أُمَّ كُ
ـونَ  لِحُ مُ املُْفْ أُولَئِكَ هُ رِ وَ نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ يَ ونُـوا ) ١٠٤(وَ الَ تَكُ وَ

مُ الْبَيِّنَاتُ  هُ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ وا مِ فُ تَلَ اخْ وا وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ الَّذِ , )١٠٥, ١٠٤ :آل عمران( ﴾كَ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو صميم حرية الرأي يف تبليغه واالحتجـاج و

ي إىل ـأن تعطيل هـذه احلريـة أو الزهـادة فيهـا يفضـ −ملسو هيلع هللا ىلص−له, وقد بني الرسول 
لتأمرن : ()٢(االنقطاع يف وحدة األمة,  واالنقطاع يف صلة العباد باهللا, فقال يف ذلك

; باملعروف, ولتنهونّ عن املنكر, ولتأخذ نّ عىل يد الظامل, ولتأطرنّه عىل احلق أطراً
 .)٣()أو ليرضبن اهللا قلوب بعضكم ببعض, ثم تدعون فال يستجاب لكم

                                                 
 http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=5812 ,موقع الفقه اإلسالمي) ١(

 .٤٧ص . عبد املجيد النجار, دور حرية الرأي يف الوحدة الفكرية بني املسلمني: انظر) ٢(
 .وضعفه األلباين ٤٣٣٦باب األمر والنهي رقم احلديث  , كتاب املالحم, رواه أبو داود يف السنن) ٣(
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  .رضورة التفريق بني النقد والتشهري:  السادساملطلب 
 ,مأخوذ من نقد اليشء نقدا نقره ليختربه أو ليميـز جيـده مـن رديئـه: النقد  

نقدا وتنقادا ميز جيدها من رديئهـا, ويقـال نقـد  ونقد الدراهم والدنانري وغريمها
وفـالن ينقـد النـاس يعيـبهم  ,النثر ونقد الشعر أظهر ما فيهام من عيب أو حسـن

واليشء وإليه ببرصه نقودا اختلس النظر نحوه حتى  ,ويغتاهبم واحلية فالنا لدغته
لـه الـثمن وفالنـا الـثمن و ,ال يفطن له وفالنا الدراهم نقدا وتنقادا أعطـاه إياهـا

 . )٢(»أعطاه إياه نقدا معجال
 .)٣( »وهو إشاعة السوء عن إنسان بني الناس: أما التشهري فهو من شهر

وهبذا التعريف اللغوي يتضح الفرق بني النقد البناء والتشهري بقصد إظهـار 
 .املعائب

 ,فمن حق اإلنسـان أن ينقـد ويميـز بـني اخلطـأ والصـواب احلـق والباطـل
ن بعينـه وذكـر غري إن إشاعة السـوء عـن إنسـا ,بينه للناسويكشف عن ذلك وي
ظهارها للناس هو نـوع مـن الفضـيحة ال يسـوغ لإلنسـان إمعايبه واحلرص عىل 

 .املسلم أن يفعله
أما النقد العلمي البناء فإن إظهـاره  ,فالنصيحة تكون بني الناصح واملنصوح

ظهـره وبسـكوت أ د النـاس يف اخلطـأ ويغـرتوا بمـنوإعالنه مطلوب لئال يتام
 . اآلخرين عن اإلنكار عليه

نصيحة خملصة, وأمرٌ باملعروف, وهنيٌ عـن املنكـر, وعـونٌ «: والنقد اهلادف
عىل حماسبة النفس وهو نقدٌ بنَّاء يقوم اخلطأ, ويقيَّم املعوج, ويقصد إىل اإلصالح; 

ْـدف إليـه نقـد يت ي إىل الرشـد, وهيَ ْـدِ بْطُـل الباطـل, وهيَ ق احلق ويَ عـاىل عـن ليَحِ
 .التجريح, وتتبع الزالت, وتضخيم اهلفوات

                                                 
 .حتقيق جممع اللغة العربية, دار الدعوة\ط  ٩٤٤/  ٢, تأليف جمموعة من املؤلفني, املعجم الوسيط) ٢(
 .هـ ١٤٠٨لبنان  −ط دار النفائس , ١٣٢تأليف حممد قلعجي  ص , معجم لغة الفقهاء) ٣(



− ٢٨ − 

ه إىل التجـريح, وامتطـى صـاحبُه : أما النقد اهلادم فهو ما دخله اهلو, فتوجَّ
اجلورَ والزورَ والبهتان, واهتم النيـات, ودخـل إىل املقاصـد مـن غـري حجـة وال 
برهان, فهو تشـويه سـمعة, وطعـن يف الـذوات  مشـغلةٌ تفسـد العمـل, وهتـدر 

مجتمـع عـن غاياتـه النبيلـة طاقات, ورصفٌ لألمـة عـن مهامهتـا, وإشـغالٌ للال
 .)١(»اهلادفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 حمارضة منشورة بموقع إسالم ويب , محيد د صالح بن, وسائل اإلعالم واالتصال بني النقد اهلادف والنقد اهلادم) ١(

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=27771 



− ٢٩ − 

א 
وفق إليـه مـن صـواب  بحانه وتعاىل عىل ماسويف ختام هذا البحث أمحد اهللا 

 :وأختم ببيان أبرز النتائج التي وصلت إليها يف البحث,وأستغفره من كل زلل
رعية ـأن يعرب عن فكره ومعتقده ملتزمـا بالضـوابط الشـ لكل شخص احلق يف −

 .النابعة من نصوص الوحي ومقاصد الرشيعة
متتـع اإلنسـان : التعريف الذي اختاره الباحث حلرية التعبـري عـن الـرأي هـو  −

سـواء تعلـق  ,بكامل إرادته يف اجلهر بام يراه صوابا وحمققا النفع له وللمجتمـع
 .ا العامةأو القضاي ,بالشؤون اخلاصة

لدين والعقل والعـرض آثارهـا الواضـحة يف ضـبط ملقاصد الرشيعة يف حفظ ا −
 .حرية الرأي

 :من أهم ضوابط حرية الرأي يف الرؤية اإلسالمية   −
 .أن يكون التعبري باخلري −
 أن ال يكون التعبري بمحرم من القول  −
  .عدم اإلساءة للغري بام يمس حياته أو عرضه أو سمعته −
 .لعدل مع اآلخرين واحرتام األديانا −
 .املحافظة عىل أمن املجتمع −
 .رضورة التفريق بني النقد والتشهري −

ومن التوصيات التي يراها الباحث رضورة التوجه نحو مزيد من البحث يف 
واقع احلرية الفكرية والدينية يف العهد النبوي واخللوص برأي فيها يتبناه املجمـع 

 .الفقهي
 
 



− ٣٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣١ − 

אא 
 .هـ  ١٤٢٧ الرياض −ـر والتوزيع إشبيليا للنش ,سعد بن نارص الشثري. د ,أدب احلوار −
 .بريوت −دار املعرفة ,أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس,إحياء علوم الدين −
ة للنرشـ والتوزيـع  دار املنار,صالح بن عبد اهللا بن محيد. د ,أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم −

 .هـ  ١٤١٥جدة 
طـه : حتقيـق ,حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبـد اهللا ,إعالم املوقعني عن رب العاملني −

 م١٩٧٣.بريوت,  ,دار اجليل ,ف سعدؤوعبد الر
 .هـ١٤٠٧طبعة  ,تأليف عبد اهللا بن عمر الدميجي ,اإلمامة العظمى −
النارش  ,بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيشتأليف  ,البحر املحيط يف أصول الفقه −

 .هـ  ١٤٢١لبنان –دار الكتب العلمية 
حممد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـري بـن ,جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسري الطربي  −

: الطبعـة ,د عبـد اهللا بـن عبـد املحسـن الرتكـي: حتقيق ,غالب اآلميل, أبو جعفر الطربي 
 .هـ  ١٤٢٢ .هجر, القاهرة األوىل,دار

طبعـة  ,تأليف عبد الرمحن بـن نـارص السـعدي ,تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان −
 .هـ   ١٤٢٠−مؤسسة الرسالة 

 ١٤٢٠ −دار طيبة للنرش والتوزيع  ,تأليف إسامعيل بن عمر بن كثري ,تفسري القرآن العظيم −
 .هـ

رية ـبد اهللا حممد بن أمحـد القرطبـي, دار الكتـب املصـتأليف أبو ع ,اجلامع ألحكام القرآن −
 .ـه ١٣٨٤

  .النارش دار االعتصام ,تأليف حممد اخلرض حسني ,احلرية يف اإلسالم −
مركـز التأصـيل  ,الطبعـة األوىل ,خالـد الشـمراين .د ,احلرية يف اإلسالم دراسـة تأصـيلية −

 .للدراسات والبحوث
املعهـد العـايل  عبـد املجيـد النجـار,.ة بني املسـلمني, ددور حرية الرأي يف الوحدة الفكري  −

 .للفكر اإلسالمي
ط  ,ضمن جمموعة الرسـائل الـردود,بكر أبو زيد. د,الرد عىل املخالف من أصول اإلسالم −

 .هـ  الرياض  ١٤١٤  −دار العاصمة للنرش والتوزيع 
) وسننه وأيامه ملسو هيلع هللا ىلص اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا (صحيح البخاري  −

حممـد زهـري بـن نـارص  ,حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغـرية البخـاري, أبـو عبـد اهللا
 .هـ١٤٢٢ط  األوىل  دار طوق النجاة, ,النارص



− ٣٢ − 

مسـلم  ,ملسو هيلع هللا ىلصاملسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسـول اهللا صحيح مسلم, −
دار إحيـاء  ,قيق, حممـد فـؤاد عبـد البـاقيحت ,بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري

 .بريوت − الرتاث العريب
 .هـ  ١٤٢١مكتبة العبيكان  نور الدين بن خمتار اخلادمي, ,علم املقاصد الرشعية −
انتـمس ديــويليام جيـ ,ارةـة احلضـقص − ـود ـالدكتـ: ريب ـتعـ ,ورَ ور زكـي نجيـب حممُ

روت ـبيـ ,ودار اجليـل ,ونسة والعلوم, تــافـة والثقـربيـة للتـربيـة العـمـاملنظ رينـوآخ
 .م١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨

تأليف عبد اهللا بن جـار اهللا بـن إبـراهيم اجلـار اهللا  ,كامل الدين اإلسالمي وحقيقته ومزاياه −
 .هـ   ١٤١٨السعودية   −ؤون اإلسالمية واألوقاف واإلرشاد طبعة وزارة الش ,٥٤

 .القاهرة دار املعارف,) ٤/٢٨٨٨(ض مادة عر ,ابن منظور ,لسان العرب −
د احلليم بن تيمية احلراين, مجـع ـد بن عبـو العباس أمحـن أبـديـي الـتق ,او ـوع الفتـجمم −

 ,ريف, السـعوديةـجممع امللك فهد لطباعة املصـحف الشـ ,عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
  .هـ١٤١٦املدينة النبوية, 

ر ـدار طيبـة للنشـ ,تأليف حميي السنة أبو حممد احلسني بـن مسـعود البغـوي ,معامل التنزيل −
  .هـ ١٤١٧ − والتوزيع

 .القاهرة .جممع اللغة العربية ,تأليف جمموعة من املؤلفني ,املعجم الوسيط −
 .هـ  ١٤٠٨بريوت   −دار النفائس  ,معجم لغة الفقهاء,حممد قلعجي − 
 ,أبو القاسم احلسني بن حممـد املعـروف بالراغـب األصـفهانى ,املفردات يف غريب القرآن −

 .هـ١٤١٢دمشق  ,دار القلم ,ط األوىل صفوان عدنان الداودي,: قيقحت
النارش دار عثامن بن عفان  ,تأليف إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي ,املوافقات −

 .هـ حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ١٤١٧
 :املواقع اللكرتونية 

 .ميموقع الفقه اإلسال ,جممع الفقه اإلسالمي الدويل
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