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قضية اإلنسان مع نفسه وقضيته  ,احلرية قضية تارخيية فكرية فلسفية اجتامعية
 .وقضية الغري معه ,مع غريه

 ,وقد خلق اهللا اإلنسان مولـوداً حـراً مكرمـاً تعشـق نفسـه وروحـه احلريـة
فاألصـل يف  ,يريد هلا اآلخرون وهيوون ال كام ,وتطمح أن تعيش كام تريد وهتو

 ,ال حياكي حقيقة هـذا األصـل .وسلبها أو سلب بعضها عارض ,اإلنسان احلرية
وآخـرون حمـرومني وإن ولـدوا أحـراراً لكـنهم  ,فيعيش أناس متمتعني باحلريـة

ــاهتم  ــاءهم وأمه ــرد أن آب ــداً ملج ــىل األرض عبي ــنهم ع ــون أعي ــوهم يفتح ولت
كـام  ,ي أن األقليـة قـد تسـتحوذ عـىل حريـة األكثريـةوالتاريخ حيك ,مستعبدون

 ,فيملكـون األرض وخرياهتـا ,يستحوذ الغزاة املعتدون املستعمرون ديار غريهم
ومن عليها من أهلها عبيد وقد تستعبد األكثرية األقلية وتسلبهم حـريتهم باسـم 

ن وما إىل ذلك من ظلـم اإلنسـا ,األجناس الرشيفة واألصول واألعراق والقبائل
أن حمور رصاع اإلنسانية هـي هـذه احلريـة مطلوبـة أو  :وال يبعد القول ,لإلنسان

بسببها ساد الظلم والفساد واإلفساد  .مسلوبة وقصة احلضارة منذ نشأت هي هذه
وإىل أن يـرث اهللا األرض  ,ومنذ أن سلب قابيل حريـة هابيـل ,عىل هذه األرض
فنيـت فيهـا ماليـني  ,ة وعامليـةبسببها قامت حروب حملية ودولي .والناس أمجعني

 . النفوس
ومما جعل موضوع احلرية شائكا وتشتد احلاجـة إىل بيـان مفهومـه وحـدوده 

 ,باسم احلريـة اإلحلاديوشيوع االجتاه  ,والعقائديوضوابطه االنحراف الفكري 
ــري ــة الفكــر والتعب ــب االنحــراف  .حري ــا أو شــذوذا آخــر إىل جان و أن انحراف

 ,أفـرادا وسـلطة ونظـام ,األخالقي والسلوكي باسم احلريةاالنحراف  ,العقائدي
فحسب أفراد ذكور وإناث أن بوسعهم أن يفعلـوا مـا حيلـو هلـم فهـم أحـرار يف 
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رفاهتم وإن تعـدت حـدود حـق اآلخـرين أو ـأنفسهم ومظهرهم وملبسهم وتص
وانحراف األفراد هذا قد يكون منبعه  .خرقت اخللق والدين واآلداب واألعراف

السلطات والنظم التي تسمح وتتوسع يف مفهوم حرية األفـراد حتـى لـو  ومظلته
بل وحتميهم تلك الـنظم  ,العفاف والعفة باسم احلرية الشخصية نزعوا عنهم سرت

حتى وصل الشذوذ منتهاه فـأقرت بعـض  ,عليهم أحد يمن أن يعرتض أو يعتد
فـاعتربوا   هذه  النظم االنحالل والتعري وزواج املثلني وما هو من جـنس ذلـك

 .انتكاسة الفطرة نوعا من التقدم واحلرية
وإن من األبواب التي وجلها االنحراف الفكري والعقائدي واختذها وسـيلة 

  :لالنحراف ميدانني خطريين
وسـائل االتصـال «مـا اصـطلح عـىل تسـميته  :والثـاين ,األول الفضائيات

 ,الفكـري والعقائـديأما األول فأمره واضح ومسامهاته يف االنحـراف   »احلديثة
فهنـاك فضـائيات متخصصـة يف  ,وحماربة عقيدة اإلسالم وتشوهيها جيل واضـح
وتدعي أهنا حممية بالنظم والقوانني  .ذلك ال يردعها نظام وال قانون حميل أو عاملي

 .واملواثيق الدولية
ولعل ما حيتاج إيل مزيد بيـان وتوجيـه النظـر إليـه هـو مـا يسـمى بوسـائل 

 ,والواتسـب ,وتشمل التواصل والنرش عرب اإلنرتنت والتـويرت ,يثةاالتصال احلد
فـاملالحظ يف العديـد  ,وأمثاهلا والذي يعنينا منها النرش املنحرف عقائديا وفكريـا

ويتخـذ دعاتـه مـن هـذه  ,منها الطرح اإلحلادي واملعادي لعقائد اإلسالم خاصة
نهج انعـدام التكلفـة ومما يعني ويشـجع هـذا الـ ,الوسائل وسيلة نرش انحرافاهتم

 ,املالية وانعدام الرقابة يف العديد من الدول حتـت مسـمى حريـة التعبـري والـرأي
واألخطـر مـن هـذا ادعـاء أن هـذا  ,د من الدولـديـة يف العـابـة الرقـدوديـوحم

وأن منعـه يعـد خرقـا هلـذه القـوانني  ,الدوليـة واملواثيـقحممي بالقوانني والنظم 
ذا االدعاء جيد له مستندا فعال يف كثري من هـذه القـوانني ولألسف فإن ه ,والنظم

ومن خطورة وسائل االتصال احلديثـة هـذه أيضـا أن   .والنظم واملواثيق الدولية 
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ولكن قد تتخذه جهات متخصصـة يف حـرب  ,استخدامها فردي يف صفته العامة
 .يةوقد تنتحل صفة فرد ,عقيدة املسلمني وسيلة قد تظهر فيها باسمها املعلن

وهذا كله جعل احلاجة رضورية أن يتدخل اإلسالم بمنهجه القـويم  فيبـني  
وأن خيرج الناس من حظرية البهيمية إىل طبيعتـه  ,للبرش املفهوم الصحيح للحرية

يْ ﴿ ,وفطرته اإلنسانية لَ طَرَ النَّاسَ عَ لْقِ اهللاِفَ يلَ خلَِ بْدِ ا الَ تَ نَّ هَ لَكـِ يِّمُ وَ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ  ذَ
ونَ أَ  لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ  ).٣٠: الروم( ﴾كْ

إال دعوة إىل احلرية وإىل عـودة  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه  ,كتاب اهللا ,وما رسالة اإلسالم
دعـوة للحريـة بمعناهـا  ,اإلنسان مكرماً كام خلقه اهللا وأراد له أن يكـون مكرمـا

ظلـم بمحاربـة ال ,ومحايتها من خارجهـا ,الواسع حرية العقيدة من داخل النفس
والسـعي لتحقيـق  ,واجلهاد حلفظ كرامة اإلنسـان أن تنتهـك ,والفساد واإلفساد

 .العدل واإلخاء واملساواة بني بني البرش أمجعني
فإهنا إنام تبدأ بحرية  ,وإذا كانت هذه سامت حرية اإلسالم عقيدة ورشيعة  

 ,ه خلالقهوحريته بعبوديت ,العقيدة وهي تعني أن اهللا قد خلق اإلنسان حراً منذ ولد
رانه أو ـوإنام حيرف هذه الفطرة أبواه فقد هيودانه أو ينص ,فهو مسلم بالفطرة أوالً 

ر ينتمـي إىل ـواإلسالم حني يقرر حرية العقيـدة إنـام يقـرر كـل عنصـ .يمجسانه
فهذه احلريات جزء مـن كـل  ,حرية الفكر أو التفكري أو التعبري ,وأظهرها .احلرية

فاإلنسـان احلـر يف  ,وحرية التعبري من أهم مضامني احلرية ,اً تتأثر هبا إجياباً أو سلب
 .عن فكره وخلجات نفسه نفسه يتمتع بحرية فكره والتعبري

واإلسالم حني قرر مفهـوم احلريـة ونطاقهـا وضـوابطها عنـي أشـد عنايـة 
وحماربـة  ,باجلوانب الفكرية والتعبريية عنايته بحريـة العقيـدة باعتبارهـا املنطلـق

 .ني العقيدة والتعبري تالزم وتداخل ال ينفكاإلحلاد فب
إن اإلسالم ال يقر شيئاً عنوانه احلرية املطلقـة كـام قـد يتخيلـه  :وابتداء نقول

والضوابط شأهنا احلفـاظ عـىل هـذه احلريـة للفـرد  ,فال حرية بال ضابط ,البعض
رر بعضـهم ـأو إحلاق النـاس الضـ ,حتميهم من اعتداء أو ظلم ,واملجتمع واألمة

 .بعض قصدوا إىل ذلك أم مل يقصدواب
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وسلبها يعنـي الظلـم والفـوىض واإلرضار  ,وملا كانت احلرية مطلب الناس
وملا عانته البرشية من هذا القبيل من املآيس واآلالم وختفيفاً مـن هـذه  ,واحلروب

ر بوضـع الدسـاتري ـعنيـت األمـم يف هـذا العصـ ,اآلثار املدمرة لسلب احلريات
فصـدرت  ,هـدات الدوليـة احلاكمـة عـىل الـدول املوقعـة عليهـاواملواثيق واملعا

 . )١(املعاهدات واملواثيق الدولية حلامية احلريات وأخصها حرية الرأي والتعبري
كـان  ,وملا كانت حرية الفكر والتعبري أو الرأي والتعبري فـرع مطلـق احلريـة

ثم  ,ة وضوابطها أوالالبدء ببيان مفهوم احلرية يف القوانني والنظم واملواثيق الدولي
ويظهر يف هذه املقدمة مسلك البحث وحمـاوره جليـة  .مفاهيمها يف اإلسالم  ثانيا

بحيث  ,فينتظم سك البحث يف حماور مرتابطة متناسق أول عقدها بآخره ,واضحة
  :لكل مبحث  عىل النحو اآليت تنسجم يف مبحثني ومقدمة و حماور

  .يف تعاريف املصطلحات :متهيد
 .احلرية وحرية الفكر والرأي والتعبري يف املواثيق الدولية :األول املبحث

 .النشأة التارخيية حلق احلرية :املحور األول
 .بيةمفهوم احلرية يف املجتمعات الغر :املحور الثاين
 .التعبري واإلحلاد يف العلامنية والليربالية :املحور الثالث
 .وضوابطها الرأي والفكر والتعبري حرية :املحور الرابع

 .احلرية وحرية الفكر والرأي والتعبري يف الرشيعة اإلسالمية :املبحث الثاين
 .مفهوم احلرية :املحور األول
 .احلرية الفكرية :املحور الثاين
 .حرية الفكر والرأي والتعبري :املحور الثالث
 .نامذج حلرية الرأي والتعبري يف اإلسالم :املحور الرابع

 .ية االعتقادحر :املحور اخلامس
 .وسائل الرأي والتعبري :املحور السادس

                                                 
 .األوىل :الطبعـة ٢٠٠٢ :دار الفكر سنة النشــر: دار النشـر ١٥منهج القرآن يف تقرير حرية الرأي إبراهيم شوقار ) ١(

 .وموقع سلسلة حقوق قانونية بترصفات
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حرية التعبري واإلساءة لإلسـالم عـرب الفضـائيات ووسـائل  :السابع املحور
 .اتصال احلديثة

 :مبادئ حرية الفكر والرأي والتعبري وضوابطها :املحور الثامن
عدم اإلساءة للغري بـام يمـس حياتـه أو عرضـه أو سـمعته أو مكانتـه  :أوالً 

 .ونرش ذلك بأي وسيلة كانت ,ألدبية مثل االنتقاص واالزدراء والسخريةا
 .املوضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن اهلو :ثانياً 
 .االلتزام باملسؤولية واملحافظة عىل مصالح املجتمع وقيمه : ًثالثا
  .أن تكون وسيلة التعبري عن الرأي مرشوعة : ًرابعا

من التعبـري عـن الـرأي مرضـاة اهللا تعـاىل وخدمـة أن تكون الغاية  :خامساً 
 .مصلحة من مصالح املسلمني اخلاصة أو العامة

أن تؤخذ باالعتبار املآالت واآلثار التي قد تـنجم عـن التعبـري عـن  :سادساً 
وما يغلب منهـا عـىل  ,الرأي, وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بني املصالح واملفاسد

 .اآلخر
 .ي املعربّ عنه مستنداً إىل مصادر موثوقةأن يكون الرأ  :سابعاً 

أال تتضمن حرية التعبري عن الرأي أي هتجم عىل الدين أو شـعائره أو  :ثامناً 
 .رشائعه أو مقدساته

أن ال تؤدي حرية التعبري عن الرأي إىل اإلخالل بالنظام العام لألمـة  :تاسعاً 
 .وإحداث الفرقة بني املسلمني

 املعروف و النهي عن املنكرقول احلق واألمر ب :عارشاً 
 مراعاة املصالح واملقاصد  :عرش حادي
 مراعاة ثوابت النصوص :عرش  ثاين
 االلتزام بأخالقيات فردية واجتامعية :عرش ثالث

 :خامتة
 :املراجع
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א 
 :تعريف احلرية يف اللغة
رّ الع ,احلرُّ ضد العبد راراً «بد وحَ رُّ حَ  ,بالفتح عتق,  وحترير الرقبة عتقهـا »حيَ
ر  ,وحر حير حرية من حرية األصل ,حر حير حراراً إذا عتق« :قال ابن األعرايب وحَ
رَّ إذا صار حراً  وحريـة  ,واحلر من الناس خيارهم وأفاضـلهم ,واالسم احلرية ,حيَ
 .»واحلر الفعل احلسن ,العرب أرشفهم

 :صطالحتعريف احلرية يف اال
فقـد حظيـت  ,تتعدد وختتلف تعريفـات احلريـة تبعـاً ملفـاهيم املعـرفني هلـا

وتتأثر التعـاريف زمانـا ومكانـا عـرب التـاريخ  ,بتعريفات فلسفية وقانونية ودينية
 .والثقافات وحمليا وإقليميا ودوليا

ولعل األغلب إن مل يكن الكـل  ,وع هذه التعاريف من مطلقة أو مقيدةـوتتن
 .رية إال مقيدةال ير احل

م ١٧٨٩ي الصـادر ـفتعرفها املادة الرابعة من إعالن حقوق اإلنسان الفرنسـ
فهي مقيدة بعدم اإلرضار بـالغري  ,قدرة اإلنسان عىل إتيان كل عمل ال يرض: بأهنا

اسـتطاعت األشـخاص ممارسـة أنشـطتهم دون « :وتعرف يف املعني القانوين بأهنا
فهـي حينئـذ مقيـدة  ,»عني املنظمـة للمجتمـاخلضوع للقـوان ولكن برشط ,إكراه

 .بالنظم والقوانني يف كل جمتمع
ويضيق معنى احلرية يف املذهب الشـيوعي أو االشـرتاكي باعتبـار أن الفـرد  

 . وإن ترتب عليها تقييد حرية الفرد ,فاحلرية هي ما تراه اجلامعة ,جزء من اجلامعة
ضغط خـارجي عـىل اختـاذ  كام عرفت احلرية بإمكانية الفرد دون أي جرب أو

 .قرار أو حتديد خيار من عدة إمكانيات موجودة
 اإلنسـان طاقـات ق هـي التحـرر مـن القيـود التـي تكبـلواحلرية باإلطال

فهــي تشــمل الــتخلص  ,ســواء كانــت قيــودا  ماديــة أو قيــودا معنويــة وإنتاجــه
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والـتخلص مـن الضـغوط  ,لشخص أو  مجاعة أو انطـالق الـذات العبودية من
 . وضة عىل شخص ما لتنفيذ غرض ما, والتخلص من اإلجبار والفرضاملفر

هي أن لإلنسان أن خيتار مـا يشـاء  :واملعنى الشائع للحرية عند عموم الناس
من سلوك يف قول أو فعل أو اعتقاد, دون أن يرهـب أحـدا مـن اخللـق, أو يتـأثر 

ق النبـل بضغط أو يامرس عليه إكراه طاملا أن ترصفه ضمن قواعد وضـوابط حتقـ
 . واالرتقاء, وتعود بالنفع عىل الفرد واملجتمعات

رية هي قدرة اإلنسان عىل فعل ما يريد وترك ـوم احلـي مفهـول فـاع القـومج
 .ما ال يريد دون إكراه

 :تعريف الرأي
ما يـراه  :فالرأي ,بصارإاهلمزة والياء أصل يدل عىل نظر والراء و :الرأي لغة

 .االعتقاد ومجعه اآلراء اإلنسان يف األمر, والرأي
هو ما يتصوره ويضمره اإلنسان وقـد يفصـح ويعـرب عنـه  :الرأي اصطالحا

وقد يعرب الفقهاء  .فالرأي وسيلته التعبري ,فيقول هذا رأيي أي الذي كنت أضمره 
  .عن الرأي باالجتهاد

 :تعريف التعبري
ُ  ,يقال عربت النهر عبورا ,من عرب :التعبري لغةً  ربَ َ بـه النهـر مـن م: واملِعْ ربِ ا عُ

لْكٍ وغريه أو يعرب عليه من قنطرة أو سفينة  وقال أبو عبيـد هـو املركـب الـذي  .فُ
 .يعرب فيه 

 .)١(بأي وسيلة مفهمة أن يظهر اإلنسان ما يفكر فيه :والتعبري يف االصطالح 
 

                                                 
لسان العرب البن منظور ومعجم مقاييس اللغة  أليب احلسني بن فارس بن زكريا وخمتار الصحاح حممـد بـن انظر ) ١(

وحريـة التعبـري يف اإلسـالم حقيقتهـا وضـوابطها  يب بكر بن عبد القادر الرازي والقاموس املحيط للفريوزآبـاديأ
 .وويكيبيديا, املوسوعة احلرة ٥٥إبراهيم شوقار  ..أ
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אא 
אאאא 

אאא 
 :النشأة التارخيية حلق احلرية: ولاملحور األ
 ,اإلنسـانيةغل موضوع احلـق يف احلريـة مراحـل طويلـة يف تـاريخ ـد شـلق

سطرهتا املواقف واملواثيق  ولعل أول وثيقـة حلقـوق اإلنسـان بـاملفهوم احلـديث 
را, والتي أعلنها امللـك هنـري األول نـزوالً ـي انكلتـفم ١١٠١ام ـعى ـود إلـتع
جاء بعـدها يف ثم  ,بالء والبورجوازيني فيام عرف برشعة احلرياتاح النـد إحلـعن

ا يف عام  د اسـتبداد ـعقب ثـورة الشـعب واإلكلـريوس ضـم ١٢١٥انكلرتا أيضً
 م١٦٢٨ عام ويف . Magna Carta ما عرف بالوثيقة الكربJean sans Terre  امللك

ا صدرت عريضة احلقوق لـك شـارل بعد رصاع مبـارش بـني امل  ويف انكلرتا أيضً
األول والربملان إثر حماولة امللك فرض رضائب جديدة عىل الشعب دون احلصول 

 .عىل موافقة الربملان
ــامويف  ــالن ١٧٧٦ ع ــان إع ــة, بي ــات املتحــدة األمريكي م صــدر يف الوالي

  .االستقالل متضمنًا مبادئ مثل املساواة بني الناس, ومتتعهم بحق احلياة, واحلرية
ظهـر  ,وبعيد انتصار الثـورة الفرنسـيةم ١٧٨٩آب  ٢٦ويف فرنسا, وبتاريخ 

اإلعالن الفرنيس املسمى إعـالن حقـوق اإلنسـان واملـواطن والـذي اسـتمدت 
أفكاره من املفاهيم املتجددة التي كان فالسفة عرص األنوار وعىل رأسـهم روسـو 

وقد ركز إعالن حقوق اإلنسان واملواطن عىل  ,وفولتري ومونتسكيو قد روجوا هلا
 .سلطة وطريقة ممارستها, واحلريات العامة والفردية التي تساهم بتطور املجتمعال

ا من هذه اإلعالنات الغربية فقـد نصـت معظـم الدسـاتري الغربيـة  وانطالقً
 ,فـأقرت املسـاواة ,احلديثة عىل تثبيت حقوق اإلنسان بعبـارات وصـيغ متشـاهبة

 ,امع والتظـاهر والنقابـاتوحريات الفكر والتعبري واالجت ,وحق التعليم املجاين
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ــل ــة التنق ــة الشخصــية وحري وحــق اللجــوء الســيايس  ,واملراســالت ,واحلري
 .للمضطهدين 

واملتمثـل  اإلنسـانثم كان التطور الكبري عىل طريق تقنـني وتـدوين حقـوق 
الذي أقرتـه األمـم املتحـدة يف مجعيتهـا  ,بإصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وقد تم التصديق عـىل هـذا  ,م١٩٤٨شهر كانون األول سنة العامة يف العارش من 
ا مقابل ستة, امتنع أصحاهبا عن التصـويت,  اإلعالن بأكثرية ثامنية وأربعني صوتً
وهم االحتاد السوفيتي, وأوكرانيا, وروسيا البيضاء, وبولونيا, وأفريقيا اجلنوبيـة, 

ىل عمـق التباينـات وقـد دلَّ عـدم اإلمجـاع هـذا, عـ. واململكة العربية السـعودية
 .اإليديولوجية التي كانت قائمة يف حينه بني األنظمة السياسية املختلفة

ا لإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان جـاء العهـد الـدويل  ,بعد ذلك, وتطبيقً
وق ـوالعهــد الـدويل اخلــاص باحلقــ يةـياســـة والسـدنيــوق املـاص باحلقـــاخلـ

درين عن األمم املتحدة, واللذين وضـعا الصا  االقتصادية واالجتامعية والثقافية
, عندما بلـغ عـدد م١٩٧٦عام ودخال حيز التنفيذ يف  ١٩٦٦ول كانون األ ١٦يف 

أي بعد ثامن وعرشين سنة عـىل صـدور  ,الدول املصدقة عليهام النصاب املطلوب
وبذلك أصبح القانون الدويل حلقـوق اإلنسـان  ,اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 .حقيقة واقعة
اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان بـدأت اإلعالنـات اإلقليميـة  وبعد نرش

حقـوق بحقوق اإلنسان بالظهور, ومن أمهها االتفاق األوريب عىل محايـة  املتعلقة
ثنـا عشــر واالتفـاق الوبروتوكوالتـه ا ,م١٩٥٠عام اإلنسان ومبادئ احلرية يف 

وكـذلك , اإلنسـانية أو املهينـةاألوريب ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبـات غـري 
الـذي صـادق عليـه مـؤمتر , صدر امليثاق اإلفريقي حلقـوق اإلنسـان والشـعوب

ودخـل حيـز التنفيـذ يف عـام م ١٩٨١ساء منظمة الوحـدة األفريقيـة يف عـام رؤ
وتبعه عدة اتفاقات إجرائية منها تشكيل حمكمة خاصة بحقوق اإلنسـان م ١٩٩١

 .والشعوب األفريقية
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بـأن  −» ويكيبيـديا«كام تفيد دائرة املعـارف االلكرتونيـة  − رخيياوال ريب تا
اإلسالمي األول عن حرية التعبري السياسية صدر عن اخلليفـة عمـر بـن  اإلعالن
المي املعارص جاء وعىل الصعيد اإلسيف القرن السابع امليالدي,   −  −اخلطاب 

أول حماولة إلصدار وخاصة عىل الصعيد الرسمي, فقد جاءت  ,اً رد الفعل متأخر
قبل رابطة العامل اإلسـالمي يف  بيان عن حقوق اإلنسان من املنظور اإلسالمي من

ثـم صـدر  ,»إعالن حقوق اإلنسان وواجباته يف اإلسـالم«بإصدار م ١٩٧٩عام 
يب يف عن املجلـس اإلسـالمي األورو ,»البيان اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان«

البيـان العـاملي عـن حقـوق «صـدور م ١٩٨١م وتاله يف عـا. م١٩٨٠لندن سنة 
وهي منظمة غري دولية  ,عن املجلس اإلسالمي الدويل للعامل »اإلنسان يف اإلسالم

ركزها باريس, وقـد أعـد البيـان أربعـون شخصـية دينيـة ـا ومـل يف أوروبـتعم
 .وحقوقية إسالمية

مرشوع وثيقة «بعد ذلك بدأ التحرك اإلسالمي عىل الصعيد الرسمي فصدر 
عن مؤمتر قمة منظمة املـؤمتر اإلسـالمي يف الطـائف  »حقوق اإلنسان يف اإلسالم

الـذي قـدم إىل املـؤمتر  ,»روع حقوق اإلنسـان يف اإلسـالمـمش«و. م١٩٨٩سنة 
وتال ذلك صـدور . م١٩٨٩يف كانون األول  ,اخلامس حلقوق اإلنسان يف طهران

صادر عن مـؤمتر وزراء ما عرف بإعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم ال
آب  ٥خارجية الدول اإلسالمية األعضـاء يف منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي بتـاريخ 

يف  ,»إعالن بشأن حقوق الطفل ورعايته يف اإلسالم« وتبع ذلك صدور. م١٩٩٠
 .م١٩٩٤املغرب سنة 

إىل م ١٩٩٤أما عىل الصعيد العريب فقد تم بعد خماض طويل استمر من عـام 
بتـاريخ الرابـع مـن آذار » اق العريب حلقوق اإلنسـانـامليث«اد ـاعتمم ٢٠٠٤ام ـع

ة ودخـل حيـز التنفيـذ يف قبل جملس وزراء خارجيـة الـدول العربيـ منم ٢٠٠٤
يـر الـبعض أهنـا سـلبته مصـداقيته  اً عد أن تم تضمينه بنـودبم ١٦/٣/٢٠٠٨

وشموليته, فقد ربط معظم احلقوق بـالقوانني اخلاصـة بكـل دولـة, وأسـهب يف 
 .ح االستثناءات التي حتد من حقوق اإلنسان عند استعامل قوانني الطوارئرش
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قد م ١٩٤٨إىل عام م ١١٠١اإلعالنات العاملية من عام  من املالحظ أن كافة
جاءت نتيجة لرصاعات دموية كبرية جرت فيهـا مـن الفظـائع مـا حـرك نفـوس 

حقـوق أمـا إعالنـات  ,األحرار ملحاولة وضع أسس الحـرتام حقـوق اإلنسـان
ــة  ــع السياســات العاملي ــتالءم م ــد جــاءت لت ــة فق اإلنســان اإلســالمية والعربي

مع أن الرشيعة اإلسالمية قد تضمنت وسبقت يف تقريـر   .)١(والضغوطات الدولية
 . مبادئ احلرية واملساواة والعيش الكريم

 :هوم احلرية يف املجتمعات الغربيةمف :املحور الثاين
ف احلرية بمفهومها الصحيح منذ أكثر من أربعة إذا كان النظام اإلسالمي عر

عرش قرنا فإن املجتمعات الغربية مل تعرف احلرية  إال بظهور الثـورات احلديثـة يف 
فقد عاشت مرحلـة مـن االضـطهاد والتعسـف يف العصـور  ,املجتمعات الغربية

الوسطى إبان سيطرة الكنيسة عىل النظام السيايس, حيث حاولت الكنيسة بزعامة 
م  إجبار الناس عىل االلتزام باملسيحية عنـوة ممـا ٤٣٠−٣٥٤قسيس أوغسطني  ال

وعرفـت أوروبـا يف عهـد البابـا  ,نتج عنه تقلص حرية التعبري والرأي واندثارها
جرجيوري التاسع ما عـرف بنظـام التفتـيش الـذي يكفـل للكنيسـة الـدخول يف 

ر ـملدة مخسـة عشـوقد عاشت الشعوب الغربية .  مواطن اختالء الناس بنفوسهم
قرنا من الزمان حتت أشكال خمتلفة من االضـطهاد والتعسـف وسـلب اإلرادة يف 

 . ظل التحالف بني الكنيسة والدولة باسم احلق اإلهلي
ومن هنا انطلق مفهوم احلرية يف األنظمة الغربية مسـتندا إىل نظريـة املـذهب 

 إثر ظهور كتابات الفردي التي نمت وترعرعت بعد تبلور الفكر الديمقراطي عىل
جان جاك روسو, ومونتسيكو يف املجال السـيايس وظهـور كتابـات آدم سـميث 

وقـد ناضـلت الشـعوب  −كـام سـبقت اإلشـارة  −وغريه يف املجال االقتصادي,
الغربية كثريا من أجل احلصول عىل حق  التعبري عن الرأي خالل القرنني السـابع 

                                                 
حممـد عيـد ديـاب وحريـة الـرأي  يف املواثيـق الدوليـة . أ ٤٥حقوق اإلنسان بني إعالن األمم املتحدة واإلسالم ) ١(

دراسـات ووثـائق د حممـد أمـني .وامليثاق العريب حلقوق اإلنسـان٢٠أمحد هناد حممد الغول . يعات املحلية أوالترش
 .امليداين
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ع عرش بذيوع أفكار الفيلسوف الربيطاين عرش والثامن عرش, وقد متيز القرن الساب
 ,وأن تقول ما حتس دون قيد ,حيث أعلن أن احلرية هي أن تعرف »جون ميلتون«

إىل نقل السـلطة مـن امللـك إىل الربملـان الـذي م ١٦٩٠كام دعا جون لوك يف عام 
يمثل الشعب وأن للناس احلـق يف مقاومـة املسـؤولني الـذين يسـيئون اسـتخدام 

وضع الكونجرس األمريكـي م ١٧٨٩ويف عام  ,خيوهلا هلم القانون سلطاهتم التي
متنـع احلكومـة  »وثيقـة احلقـوق«رة تعديالت عىل الدسـتور عرفـت باسـم ـعش

املركزية من التدخل يف احلقوق الشخصية والطبيعية للشـعب وكـان مـن أبرزهـا 
التعديل األول الذي حيول دون ممارسة الكـونجرس لسـلطات تـؤدي إىل حتديـد 

ومفهوم احلرية يف األنظمة الغربية جاء ردة فعـل .  رية التعبري أو حرية الصحافةح
عكسية ملا كانت تعاين منه املجتمعات الغربية من اضطهاد وكبت خـالل القـرون 
الوسطى وخاصة من الكنيسة التي مارسـت شـتى أنـواع االضـطهاد يف خمتلـف 

سفتهم حاولوا حتريـرهم مـن وبالتايل فإن فال −كام سبقت اإلشارة  − . املجاالت
كافة القيود وخاصة الدينية, ولعدم وجود مرجعية حيتكمون إليها يف حتديد ما هو 

جعلـوا  ,وما هو خري وما هو رش, وما هو حق وما هـو باطـل ,ضار وما هو نافع
وحاولت الليربالية الغربية تقليل القيود التـي تضـعها  .الفرد هو الذي يقرر ذلك

نني عىل الفرد إىل أقىص حد, وجعلـت املـربر الوحيـد لوجـود الترشيعات والقوا
ورفضـت أي تـدخل للدولـة يف  ,رر عـىل الفـردـالسلطة يف املجتمع هو منع الض

 . )١(شؤون األفراد حتى لو ادعت أهنا تريد مصلحة هلم

 :ةحرية التعبري واإلحلاد يف العلامنية والليربالي :املحور الثالث
قة البعيدة عن ضوابط الدين بل العـداء املسـتحكم تلك النظرة للحرية املطل

حريـة التعبـري  ,هو الذي جعل اإلحلـاد أو الالديـن نتيجـة املطالبـة باحلريـة ,معه
وتضـمنت العديـد مـن دسـاتري  ,وقد استمر هذا املفهوم إىل يومنـا هـذا ,والرأي

                                                 
عبـد احلـافظ بـن . بحث حرية التعبري عن الرأي يف وسائل اإلعالم يف املجتمـع املسـلم   واملجتمعـات الغربيـة د) ١(

الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي املنعقـد يف  بحث مقدم ملجلس جممع الفقه اإلسالمي ٦عواجي صلوي 
ــارقة  ــارة الش ـــرة يف إم ــعة عش ــه التاس ــدة(دورت ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــن )  دول ــاد األوىل  ٥إىل  ١م مج

 .م٢٠٠٩نيسان  إبريل  ٣٠−٢٦املوافق ,هـ١٤٣٠
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ة ويعنون بالعلامنيـة فصـل الـدين عـن السياسـ .الدول الغربية مصطلح العلامنية 
ن ينتمي للحياة عىل أنه م :»العلامين«وكام جاء يف قاموس أكسفورد تعبري  ,والدولة

وكـذلك ابتكـروا ). يتميز يف ذلـك عـن حيـاة الكنيسـة والـدين(الدنيا وأمورها 
ويعنون به معنى أوسع من العلامنية فإذا كانت العلامنيـة هـي  ,مصطلح الليربالية 

ة تفصل بني مجيع املعتقـدات الشـمولية عـن فإن الليربالي ,فصل الدين عن الدولة
والليربالية وإن كان مصطلحا غامضـا كـام  .الدولة  سواء كانت دينية أم غري دينية

فإن اجلوهر األسايس الذي جيمع معانيها هو أن « ,جاء يف املوسوعة العربية العاملية
نتيجـة يف حيـاة األصل وال ,الباعث واهلدف ,الليربالية تعترب احلرية املبدأ واملنتهى

  .»اإلنسان
وهـذا  .وثيقـة باإلحلـاد يف مفهـوم العلامنيـةوحرية التعبري والرأي هلا عالقة 

 .حيتاج إيل بيان معنى العلامنية
وإنـام  ,وباستقصاء تعاريف العلامنيـة ال نجـد هلـا تعريفـا واحـدا واضـحا  

  .يكشف حقيقتها املضمون والواقع
لامنية تعني اصطالحاً فصل امل ؤسسات الدينية عـن السـلطة السياسـية, فالعَ

وقد تعني أيضاً عدم قيام احلكومة أو الدولة بإجبار أي أحد عـىل اعتنـاق وتبنـي 
كـام تكفـل احلـق يف   ,معتقد أو دين أو تقليد معني ألسباب ذاتية غري موضـوعية

والعلامنيـة . عدم اعتناق دين معنيّ وعدم تبني دين معـنيّ كـدين رسـمي للدولـة
) ومن ضمنها احلياة الشخصية(شمل قد تعني فصل الدين عن املامرسات بمعنى أ

قد يكون هو األكثر متيّزا من معارفها بمعناها الضيق والذي يعني فصل الدين عن 
الدولة مع بعض مبادئ الليربالية, حيث تذكر املوسوعة الربيطانيـة ذلـك املعنـى 

 .ضمن الليربالية
فإن العلامنية بمعناها الضيق ليسـت إال جـزءا . وتلتقي العلامنية مع الليربالية

وهـذا ال يكفـي لضـامن , من معنى الليربالية فهي تفصل الدين فقط عـن الدولـة
حرية وحقوق األفراد بينام تفصل الليربالية مجيع املعتقدات الشمولية عـن الدولـة 
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 والليرباليـة مصـطلح أكثـر − كـام سـبق التنويـه −سواء كانت دينية أو غري دينية,
تعتـرب الليرباليـة «كـام جـاء يف املوسـوعة العربيـة العامليـة , غموضا من العلامنيـة

لت بصورة ملحوظة بمرور السـنني . »مصطلحاً غامضاً ألن معناها وتأكيداهتا تبدَّ
واليربالية جوهر أسايس يتفق عليه اجلميع يف كافة العصـور  −للعلامنيني  − ولكن

. كوسيلة من وسـائل اإلصـالح واإلنتـاج مع اختالف توجهاهتم وكيفية تطبيقها
الباعـث , والليربالية تعترب احلرية املبدأ واملنتهـى −العلامنية  −أن «هذا اجلوهر هو 

 .»األصل والنتيجة يف حياة اإلنسان, واهلدف
أما املعنى األشمل للعلامنية املتمثل بفصل الدين عن احلياة واالهتامم هبا عـىل 

خليارات التي تتيحها الليربالية ألفرادها كام تتيح هلم حساب الدين فهو واحد من ا
أيضاً االهتامم بالدين عىل حساب احلياة إذا رغبوا ذلك برشط عدم إرغام األفـراد 

نرمي الوصول إليه هـو  والذي .العاملية .)١(عىل أي رأي معنيّ بشأن الدين أو غريه
ثـم  ,لامنية  بالدرجـة األوىلإثبات العالقة الوثيقة بني مفهوم اإلحلاد وعالقته بالع

تسـتلزم   −وفق معنى العلامنية عنـد أصـحاهبا  − فحرية التعبري عندهم .الليربالية
ونر أن هذا التالزم مرجعه ومنشؤه ذاك العـداء بـني  ,عن معتقد اإلحلاد التعبري

ولذا قد نر من بـني املسـلمني مـن يتبنـى  −كام سبق التنويه  − .العلم والكنيسة
فهؤالء ال يرون هذا التالزم وإن تبنوا مفهوم  ,لية وجتده يف صفوف املصلنيالليربا

بخالف مصطلح  ,فمصطلح الليربالية حيتمل ذلك .احلرية وإن تسموا بالليرباليني
 .وربام مرجع ذلك لعموم معنى الليرباليـة وخصـوص معنـى العلامنيـة ,العلامنية

فلـيس كـل  .حيح يف تقـديريولذلك فالتعميم بالتكفري عىل كل ليربايل غـري صـ
 .ليربايل علامين

فإن الديمقراطية بمعناها الضـيق وهـو  .وقد تلتقي العلامنية مع الديمقراطية
ي فصـل ـفإهنا هبذا املعنى ال تقتضـ ,حكم األغلبية بدون االهتامم حلريات األفراد

                                                 
 .مصطلح علامنية واملوسوعة العربية العاملية: ويكيبيديا احلرة) ١(
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الدين عن الدولة بالرضورة بل تعتمد عىل اختيار أغلبية الشعب التـي قـد تكـون 
لكن إذا أدخلنا حرية التعبـري الالزمـة ملنافسـة . كام يمكن أن تكون ال دينية ,ينيةد
ة السياسية يف تعريف الديمقراطية فيستلزم ذلك فصل الـدين ـة للمعارضـادلـع

إذ بدون هذه احلريـة  ,عن الدولة بام يسمح بحرية األفراد يف التعبري بال قيود دينية
وا عـن آرائهـم ممـا خيـل بمبـدأ ال يمكن للسياسيني واملفكرين ال علامنيني أن يعـربّ

 .)١(احلرية األساسية للدعاية االنتخابية التي يمكن أن تتضمن ما هو خمالف للدين
 :حرية الفكر والرأي والتعبري وضوابطها :املحور الرابع

عرفت احلرية يف كل من اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان والعهـد الـدويل 
من اإلعالن العاملي ) ١٩(ية والسياسية بام نصت عليه املادة اخلاص باحلقوق املدن

م عـىل ١٩٤٨لألمم املتحـدة سـنة  الذي اعتمدته اجلمعية العامة ,حلقوق اإلنسان
لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري ويشمل هذا احلق حريـة اعتنـاق « :أن

كانـت أية وسـيلة اآلراء دون تدخل واستيفاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها ب
لكل شـخص احلـق يف «أن ) ١٨(كام ورد يف املادة    »دون تقيد باحلدود اجلغرافية

 ,حرية التفكري والضمري والدين, ويشمل هذا احلق حرية تغيري ديانتـه أو عقيدتـه
وحرية اإلعراب عنهام بالتعليم واملامرسة وإقامة الشـعائر ومراعاهتـا سـواء أكـان 

ولسنا هنا بصدد مناقشة مـا ورد يف املـادتني إذ فـيهام  −. »ةذلك رساً أم مع اجلامع
وتستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف  املواد . −ماال يقبل وال يقره اإلسالم 

وعىل ذلـك جيـوز إخضـاعها لـبعض القيـود  .السابقة واجبا ومسؤوليات خاصة
ة لتحقيـق لة وأن تكون رضوريـولكن رشيطة أن تكون حمددة بنص قانون كل دو

 :أمرين
 احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم  ●

                                                 
واملوسـوعة الربيطانيـة , اإلحلـاد: واملوسوعة العربية العامليـة فقـرة, العلامنية والليربالية: يكبيديا احلرة مصطلح و) ١(

 .العلامنية والليربالية: مصطلحات
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 .محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة ●
وبالرغم من أن املعايري الدولية جتيز للدول فرض قيود عىل حرية التعبري مـن 

قيـد  إال أن هذه املعايري تتطلـب أن أي, أجل محاية مصالح عامة وحقوق خاصة 
  :عىل حرية التعبري جيب أن يراعي ثالثة متطلبات حتى يكون مقبوال وهي

 .أن يكون حمددا بالقانون −١
 أن هيدف إىل حتقيق مصلحة مرشوعة وملحة −٢
أن يكون رضوريا لتحقيق املصلحة املرشوعة وامللحة التي تدعي الدولة  −٣
ن جلنة حقوق اإلنسان مـادة  ـل مـا كـدهتـة أكـالثـات الثـذه املتطلبـوه .اـمحايته

 .ويف العديد من القرارات ٧واملحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مادة   ٨
ومعظم الدول التـي ال تـؤمن بحريـة التعبـري تفشـل يف الغالـب يف مراعـاة 

وهـو متطلـب مـرن غـري , املتطلب الثالث فيام تفرضه من قيود عىل هـذه احلريـة
مـن العهـد الـدويل اخلـاص  ١٩خمالفـة للـامدة  منضبط وبالتايل تكون هذه القيود

فهذا املتطلب ينص عىل القيود التـي هتـدف إىل محايـة . باحلقوق املدنية والسياسية
الـوارد يف  »رورةـالضـ«بأن تتوافق مـع معيـار , مصلحة مرشوعة, تدعيها الدولة

فــأي تقييــد حلريــة التعبــري جيــب أن يكــون متناســبا مــع املصــلحة , )١٩(املــادة 
هـذا  وجيب أن تكون األسـباب التـي تـربر, روعة وامللحة التي يراد حتقيقهاـشامل

وأن تكـون رضوريـة , رة باملصـلحة املرجـو حتقيقهـاـة مباشـالقـد ذات عـالتقيي
وأن يـتم , وجيب يف هذه احلالة أن يكون تأثر هذا القيـد أقـل مـا يمكـن, ومقنعة

ال ينال أو يصـادر جـوهر  ضيقاً  ر تفسرياً ـاللجوء إليه يف أضيق احلاالت وأن يفس
 .احلق يف التعبري

ويف التطبيق العميل يالحظ أن الكثري من القيود املفروضة عىل حريـة التعبـري 
رعة الدوليـة ـهي قيود غامضة وفضفاضة, ال يمكن تربيرهـا بـالتوافق مـع الشـ

مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة  ١٩حلقوق اإلنسان وخاصة املـادة
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سية, وذلك لعدم حتقيقها املتطلبات السابقة ; ألهنـا تـذهب أبعـد ممـا هـو والسيا
 .)١(رضوري لتحقيق املصلحة املرشوعة التي تنشدها الدولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يف املواثيـق الدوليـة  موقـع األمـم املتحـدة الشـبكي لإلعـالم العـاملي حلقـوق اإلنسـان وحريـة الـرأي والتعبـري) ١(

املركـز  ٥٠وحرية التعبري بني النظرية والتطبيق حممد فوزي اخلرض ٢٣أمحد هناد حممد الغول . لية أوالترشيعات املح
. واحلريات اإلعالمية واإلسالم وإعادة النظر يف االتفاقيـات الدوليـة وميثـاق األمـم املتحـدة أ الفلسطيني للتنمية
 .بترصفات ٤٢٢٦جملة احلوار املتمدن العدد  ٣ماجد أمحد الزاميل 
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אא 
אאאא 

אא 
 :مفهوم احلرية  :املحور األول

اإلسالم عىل إطـالق احلريـة للفـرد يف كـل يشء مـا مل يقوم مفهوم احلرية يف 
فإذا تعدت تلك احلـدود  ,تتعارض أو تصطدم باحلق أو باخلري أو املصلحة العامة

ده, واحلريـة يف املجتمـع اإلسـالمي مكفولـة يـتتحول إىل اعتداء جيب وقفه وتقي
متى اسـتعبدتم «لعمرو بن العاص  −  −للجميع ويف خطاب عمر بن اخلطاب 

ما يؤكد هذا احلق للجميع فال فـرق يف ذلـك  »ناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراال
بني الراعي والرعية ولكن ضمن حدود املصلحة العامة للفرد واجلامعة, وال يقيد 

تبـاع اهلـو اسـال يف رع والعقـل, وذلـك ألن االسرتـاحلرية يف اإلسالم إال الش
الك ـراب والتقاتـل واهلــضطى واالـوضـراض يرتتب عليه الفـة األغـوافقـوم

وال حتصل به املصالح الدينية أو الدنيوية, ومـن هنـا يمكـن القـول أن احلريـة يف 
 .)١(اإلسالم حرية مسؤولة

ر ـفاحلرية هي ممارسة املسلم أقواله وترصفاته بإرادة واختيار, مـن غـري قسـ
رضار رعية ويـدرأ املفاسـد أو اإلـضمن حدود ما حيقق املصـالح الشـ ,وال إكراه

 .بالشخص ذاته أو جمتمعه أو اإلرضار باآلخرين
واحلرية يف اإلسالم تنطلق من أهنا حق لكل إنسان فطـره اهللا عليـه مـن يـوم 

وهـي أيضـاً يف إطـار  ,والدته باعتباره إنساناً كرمه اهللا وفضله عىل سائر خملوقاته
لكن ليس له ذلك و ,ترك اإلنسان يفعل ما يريد ويرتك ما ال يريد خمتاراً دون إكراه

                                                 
, هــ١٤١٢دار عـامل الكتـب, : الريـاض,  حممد أحيد عمر, بحث الرقابة يف اإلعالم اإلسـالمي, دراسـة مقارنـة) ١(

 −راجع املصدر بحث حرية التعبري عن الرأي يف وسائل اإلعالم يف املجتمع املسـلم واملجتمعـات الغربيـة   ٤٢ص
اث جممع الفقه اإلسـالمي الـدورة التاسـعة من أبح ٣عبد احلافظ بن عواجي صلوي ص. دراسة تأصيلية مقارنة د

 .سبق ذكره.رة إمارة الشارقة دولة اإلمارات العربية املتحدةـعش
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وأن يراعـي  ,أو يرتتب عىل ترصفه إفساد ,وإنام هو مقيد بأال يرض بالغري ,بإطالق
فاحلريـة يف . حتقيق مصلحة رشعية أو دفع مفسدة عنه أو عن الغري أو عن جمتمعـه

فال حرية مطلقة بترصف ال حياسـب  ,اإلسالم مقيدة فيام جيلب نفعاً أو يدفع رضاً 
رية موجهة بإرشاد الشارع احلكيم الـذي يعلـم مـا يصـلح هي ح  :أو لنقل ,عليه

 .العبد وما يرضه
 :احلرية الفكرية :املحور الثاين

بـل  ,احلرية الفكرية هي قدرة اإلنسان عىل مطلق التفكـري بينـه وبـني نفسـه
فـالتفكري صـفة يف  ,د املناطقة بأنـه حيـوان نـاطق أو مفكـرـان عنـرف اإلنسـيع

.  وال يسـتقيم النـوع بـدوهنا ,ريـل أفـراد النـوع البشـاإلنسان الزمة توجد يف ك
وتعني حرية اإلنسـان أن يفكـر يف كـل يشء يشـاء  ,فاحلرية الفكرية حرية مطلقة

فلـه أن  ,فهذا كله من بـاب التصـور ,خرياً أو رشاً  ,حقاً أو باطالً  ,صواباً أو خطأ
 .يتصور ما يشاء

سـفات باعتبـار أن التفكـري وإذا صح هذا يف معايري القوانني من النظم والفل
ذهني ووجداين ال أحد من البرش يمكن أن يطلع عـىل أرساره الفكريـة وحياسـبه 

ر اإلنسـان ـعليها, لكن هذه احلرية املطلقة هي يف اإلسالم مقيـدة بحيـث ال يضـ
فيتامد به التفكـري فـيام ال  ,فال يرتك املسلم لعقله وفكره العنان ,بنفسه وال بغريه
فال  ,فللعقل حدود تفكريه ,ه فيام قد يدخل يف عقيدته الشك والرتددطاقة للعقل ب

 ,كالغيبيات وعظـيم عجائـب خلـق اهللا يقدر عىل ما ال حيتمله وال حييط به إدراكه
 :ملسو هيلع هللا ىلصولـذا قـال  ,فإن ترك العنان لعقله جمـرداً ضـل وغـو واسـتهواه الشـيطان

  . )١( »وال تفكروا يف اهللا عز وجل ,تفكروا يف آالء اهللا«
وهـذا  ,ولفظ التفكر يف احلديث فيه معنى تكرار الفكر وتقليبه والتعمق فيـه

يعني إجالة الفكر يف اآلالء والنعم يف الساموات واألرض وما خلق اهللا مما ال يعده 
                                                 

 .حسن لشواهده: وقال, ١٧٨٨سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين رقم  − −من حديث عبد اهللا بن عمر ) ١(
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 ,دون التفكر يف ذات اهللا عز وجـل ,وال حييط به الفكر ,احلرص, وال تفنى عجائبه
أصل التفكـري والتفكـر وخـواطر الـنفس  فأما ,فالعقل حمدود والشيطان موجود

 :ولذا ملا نزل قوله تعـايل ,وهواجسها ال يؤاخذ املسلم عليه وال يكلف بحكم فيه
﴿ ْ مْ أَوْ ختُ كُ سِ فُ ا يفِ أَنْ وا مَ بْدُ إِنْ تُ مْ بِهِ اهللاُوَ بْكُ َاسِ وهُ حيُ دخل قلوب ) ٢٨٤: البقرة( ﴾فُ

وأسـلمنا سـمعنا وأطعنـا  قولـوا« :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبـي  ,الصحابة من هذه اآلية يشء
ـهِ ﴿ :فأنزل اهللا تعاىل ,»يامنإلفألقى اهللا يف قلوهبم ا بِّ نْ رَ لَ إِلَيْهِ مِ زِ ولُ بِامَ أُنْ سُ نَ الرَّ آَمَ

نُونَ  مِ املُْؤْ هِ ﴿ »قد فعلت« :قال )٢٨٥: البقرة( ﴾وَ ةَ لَنَا بـِ اقَ ا الَ طَ نَا مَ لْ مِّ َ الَ حتُ نَا وَ بَّ  ﴾رَ
 . )١( »لتقد فع« :قال )٢٨٦: البقرة(

بل يدعو اإلسـالم  ,,ة شاملةـامـالم عـي اإلسـري فـر والتفكـرية التفكـوح
مثـل قولـه  ,وهذا كثري مبثوث يف كتاب اهللا ,إىل الفكر والتفكر والتفكري ويأمر به 

كُ ﴿ :ىـالـتع ذْ ينَ يَ ونَ اهللاَـالَّذِ عُ رُ قُ ا وَ عَ ـ قِيَامً ا وَ نُ ـودً ونَ يفِ ـىلَ جُ رُ كَّ تَفَ يَ ِمْ وَ لْـقِ وهبِ  خَ
نَا مَ  بَّ ضِ رَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ قْتَ هَ ـالسَّ لَ اطِ ـا خَ ا بَ ــالً سُ ـذَ ا عَ نـَ قِ انَكَ فَ ارِ ـبْحَ ابَ النـَّ  ﴾ذَ

ـنْ ﴿ وعاب عىل من يقتدون آثار آبائهم ,)١٩١: آل عمران( نَا مِ ـلْ سَ ا أَرْ لِكَ مَ ذَ كَ وَ
وهَ  فُ َ رتْ الَ مُ يرٍ إِالَّ قَ ذِ نْ نَ ةٍ مِ يَ رْ بْلِكَ يفِ قَ مْ قَ هِ ـارِ ـىلَ آَثَ ـا عَ إِنَّ ةٍ وَ ىلَ أُمَّ ا عَ نَ اءَ ا آَبَ نَ دْ جَ ا وَ ا إِنَّ

ونَ  ــدُ تَ قْ ا ﴿ :وقــوهلم) ٢٣: الزخــرف( ﴾مُ ــلُّونَ أَضَ ــا فَ نَ اءَ َ ربَ كُ نَا وَ تَ ــادَ ــا سَ نَ عْ ــا أَطَ إِنَّ
بِيالَ  وقد وصف ووصم هؤالء الـذين يعطلـون عقـوهلم  ,)٦٧: األحزاب( ﴾السَّ

فقـال  ,األنعام خلقهـا اهللا بـال عقـل أو قلـب يعـي بأهنم أنعام بل هم أضل; ألن
ونَ ﴿ :تعاىل عُ ـمَ انٌ الَ يَسْ مْ آَذَ هلَُ ا وَ َ ونَ هبِ ُ بْرصِ ٌ الَ يُ نيُ مْ أَعْ هلَُ ا وَ َ ونَ هبِ هُ قَ فْ لُوبٌ الَ يَ مْ قُ هلَُ

افِلُونَ  مُ الْغَ لُّ أُولَئِكَ هُ مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ عَ َنْ األْ ا أُولَئِكَ كَ َ  .)١٧٩: األعراف( ﴾هبِ
وجعل احلرية من لـوازم اإلنسـانية  ,وقد ربط اإلسالم بني احلرية واإلنسانية

وهـذا مضـاد للمهمـة التـي خلـق اهللا  ,إنسـان دون كرامـة ,فاإلنسان دون حرية
ـرِ ﴿ :قال تعاىل ,اإلنسان من أجلها الْبَحْ ِّ وَ مْ يفِ الْـربَ اهُ نـَ لْ َ محَ مَ وَ ي آَدَ نـِ ا بَ نـَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ وَ

نَاهُ  قْ زَ رَ يالً وَ ضِ فْ نَا تَ قْ لَ َّنْ خَ ثِريٍ ممِ ىلَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ , )٧٠: اإلرساء( ﴾مْ مِ
                                                 

 .متفق عليه  −من حديث عبد اهللا بن عباس ) ١(
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وما إىل  ,وتعلمه ,ومتلكه ,وسعيه ,وحرية رأيه ,ومن تكريم اإلنسان حرية اعتقاده
 .ذلك من احلقوق التي وهبها اهللا له باعتباره إنساناً وخليفة

ه األساسني القرآن والسنة إىل اسـتعامل الفكـر ولقد دعا اإلسالم يف مصدري
للتحـرر مـن ربقـة التقليـد األعمـى لآلبـاء  ,والعقل يف مجيع أمور الدنيا والدين

وإثبـات  ,واالهتداء إىل احلق الـذي ال يقبـل اهللا سـواه ,واألجداد يف بناء العقيدة
الطريق ولتحمل مسؤولية اإلنسان قراره يف اختيار  ,استقالل الذات أو الشخصية

وبقاء  ,وعمران الكون ,السوي أو املعوج, ومن أجل بناء احلياة اإلنسانية وتقدمها
النوع البرشي القوي, وذلـك يف نصـوص قرآنيـة كثـرية تـدعو إىل إعـامل الفكـر 

وقد تسـتعمل يف القـرآن بـدال مـن  ,والعقل وتفعيل دور العلم يف نواحي الكون
البرص, والسمع, والفؤاد ونحوهـا مـن والبصرية, و ,لفظ احلضارة تعابري القلب

فِ ﴿ :مثل قول اهللا تعاىل ,مفاتيح املعرفة ـتِالَ اخْ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ ـامَ لْـقِ السَّ إِنَّ يفِ خَ
َلْبَابِ  ُويلِ األْ اتٍ ألِ َيَ ارِ آلَ النَّهَ يْلِ وَ ـمْ ﴿: وقولـه تعـاىل, )١٩٠: آل عمران( ﴾اللَّ لَ أَفَ

ونَ  تَكُ ضِ فَ َرْ وا يفِ األْ ريُ ى يَسِ َا الَ تَعْمَ إِهنَّ ا فَ َ ونَ هبِ عُ مَ انٌ يَسْ ا أَوْ آَذَ َ لُونَ هبِ قِ عْ لُوبٌ يَ مْ قُ هلَُ
ورِ  ـدُ ي يفِ الصُّ لُوبُ الَّتـِ ى الْقُ لَكِنْ تَعْمَ ارُ وَ َبْصَ وإعـامل الفكـر  ,)٤٦: احلـج( ﴾األْ

 :قـال تعـاىل ,والعقل ظاهرة شائعة يف هنايـات كثـرية مـن آيـات القـرآن الكـريم
لِكَ ﴿ ذَ لُونَ كَ قِ عْ مٍ يَ وْ اتِ لِقَ َيَ لُ اآلْ صِّ فَ مٍ ﴿, )٢٨: الروم( ﴾نُ ـوْ ـاتٍ لِقَ َيَ لِكَ آلَ إِنَّ يفِ ذَ

لُونَ  قِ عْ وأكـدت السـنة النبويـة قـوالً وفعـالً عـىل ترمجـة هـذه ). ١٢: النحل( ﴾يَ
ال تكونــوا إمعــة « :ملسو هيلع هللا ىلصالظــاهرة إىل واقــع عمــيل يف أحاديــث كثــرية منهــا قولــه 

أحسنا, وإن ظلموا ظلمنا, ولكن وطنـوا أنفسـكم إن إن أحسن الناس : تقولون 
 . )١( »أحسن الناس أن حتسنوا, وإن أساءوا فال تظلموا

كال واهللا لتأمرن باملعروف, ولتنهون عن املنكر, ولتأخذن « :ملسو هيلع هللا ىلصقوله : ومنها
أي تردعونه وحتملونه عىل احلـق وتـرك  )٢(»عىل يد الظامل, ولتأطرنه عىل احلق أطرا

  .الباطل
                                                 

هذا حديث حسن غريب, الرتمـذي, سـنن الرتمـذي, : وقال: −  −ذيفة بن اليامن ـعن ح ذيـرمـه التـرجـأخ) ١(
 .١٣٥٢برقم . ٢٤٦/ ٣

أبـو داوود, . −  −حديث حسن غريب, عن عبد اهللا بن مسعود : أخرجه أبو داود هبذا اللفظ, والرتمذي, وقال) ٢(
 .٣٦٧برقم  ١٨٩/ ٢أنظر سنن الرتمذي, , ٣٦٥/ ٢سنن أيب داوود 
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حرية  :أن بعض علامء اإلسالم قسموا احلرية إىل نوعني ير بالذكرواجلد
فحرية البهائم هي احلرية املطلقة لنيل الشهوات احليوانية .وحرية اإلنسان ,البهائم

كام قال العالمة املفرس السيد رشيد رضا نقال . وحرية لتكميل النزعات البهيمية
سان يف حرية البهائم بل يف وليست سعادة اإلن« :عن أستاذه وشيخه حممد عبده

فمن اتبع هداية اهللا فالشك أنه يتمتع . احلرية التي تكون يف دائرة الرشع وحميطه
, ويتلقى بالصرب كلام أصابه هذه هي احلرية احلقيقية ذات األبعاد  .»متتعاً حسناً

 فاحلرية كل احلرية يف االلتزام ,الميةـريعة اإلسـا الشـت إليهـي دعـددة التـاملتع
واحلرية الدائمة يف . واحلرية احلقيقية يف التقيد بقيود األخالق .بأوامر اخلالق

 .قاء داخل حدود العدل والروحانية التي جاءت هبا الرشائع وأصول الدينـالب
هذه االعتبارات هي من االبتكارات  كل أما احلرية املزعومة التي تطغى عىل

يف احلضارة الغربية, عىل حد تعبري  اإلبليسية واإلبداعات الشيطانية التي ظهرت
احلرية هذه انطالقاً  وال تعني  ,)١(ر الكبري حممد إقبالـالمي واملفكـر اإلسـاعـالش

فليست هذه حرية  ,كذلك فهذه الفوىض ذاهتا إذ لو كانت ,ضوابط بال حدود وال
ان ـفاإلنس ,ريةـه باسم احلـيملك الفرد أن يرض نفس بل ال ,إن أرضت باآلخرين

ولذا حرم عليه إتالف نفسه وإهالكها فكان  ,ال يملك نفسه وجسده عىل احلقيقة
وذلكم  .وكذا قطع أي عضو من أعضاء نفسه دون مربر حرام  ,االنتحار حراماً 

مْ إِىلَ التَّهْ ﴿: قوله تعاىل يكُ دِ وا بِأَيْ قُ لْ الَ تُ نُوا إِنَّ اهللاَ وَ سِ أَحْ ةِ وَ نِنيَ لُكَ سِ ِبُّ املُْحْ  ﴾ حيُ
قْ ﴿ :وقوله تعاىل) ١٩٥: رةالبق( الَ تَ مْ إِنَّ اهللاَ وَ كُ سَ فُ يامً تُلُوا أَنْ حِ مْ رَ انَ بِكُ  ﴾ كَ
فهو يف نار جهنم   ,من ترد من جبل فقتل نفسه« :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله , )٢٩: النساء(

وهذا من الفوارق بني نظرة اإلسالم لإلنسان  ,)٢(»يرتدي خالداً خملداً فيها أبدا
                                                 

وضـوابطه يف , حـدودها, عـن بحـث حريـة التعبـري عـن الـرأي مفهومهـا ٢٣٦ص , تفسري املنار, املجلد األول) ١(
حممود أمحد غازي بحث مقدم ملجلس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر . ريعة اإلسالمية دـالش

مجـاد  ٥ −١مـن ) لة اإلمـارات العربيـة املتحـدة دو( اإلسالمي املنعقد يف دورته التاسعة عرشة يف إمارة الشارقة 
 .م٢٠٠٩)إبريل (نيسان ٣٠−٢٦املوافق,هـ١٤٣٠األوىل 

 .م١٩٦٤صحيح النسائي لأللباين رقم , من رواية أيب هريرة) ٢(
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حيث أطلقت لإلنسان  ,نظم والفلسفات األخرونظرة املذاهب وال ,وحريته
فيطلق العنان لشهواته ورغائبه وإن أرضت بنفسه  ,حريته باسم احلرية الشخصية

وقيدها فقط حني يتعد الرضر إىل الغري, أو تتعارض حريته الشخصية مع حرية 
حرية كل شخص تنتهي عند حرية اآلخرين وهذا مفهوم خاطئ  :الغري, فقالوا
 .رصمن حيث احل

,  ,كام ربط اإلسالم بني احلرية الشخصية والواجب وجعل بينهام تالزماً حمكامً
 ,لك من حق يقابله ما يلزمك من واجب جتاه اآلخرينفام ,فالواجب قرين احلرية

فقد سخر اهللا لإلنسان مـا يف السـاموات ومـا يف  ,وجتاه نفسك بل جتاه الكون كله
ومل جيعــل هــذا االســتخالف   ,رضوجعــل اإلنســان مســتخلفاً يف األ ,األرض
وأن يقـيم  ,رـبل حده بحدود أمهها أن يعمر هذه األرض بـاخلري ال بالشـ ,فوىض

ومن أجل تقييد وترشيد حرية اإلنسان أرسل اهللا الرسـل  ,العدل وحيكم بالقسط
وهذه عىل  ,واألنبياء لتستقيم لإلنسان حريته وأعالها حتقيق العبودية هللا عز وجل

حرية النفس والقلـب ; ألهنـا حتقـق غايـة الوجـود يف هـذا  ,حلريةالتحقيق هي ا
 . وإنام هي السياج الذي حيمي املسلم ويصون حريته ,فالعقيدة ليست قيداً  ,الكون

 :حرية الفكر والرأي والتعبري :املحور الثالث
فحرية التفكري أعـم مـن  ,بل التعبري فرع الفكر ,التعبري غري الفكر أو التفكري

ولكن التعبري ال ينفـك عـن التفكـري  ,فقد خيلو التفكري عن التعبري  ,عبريحرية الت
وكـل أنـواع  ,فالتعبري وسيلة الفكر والتفكري أو هو اإلفصاح عن الفكـر ,والفكر

فاحلريـة الدينيـة والسياسـية وحريـة التنقـل  ,احلرية مرجعها إىل احلريـة الفكريـة
إىل غري ذلك من احلريات سواء  والتملك والعمل وحرية الرأي والتعليم والتعلم

وأخصها مـا نحـن  ,الشخصية أو املعنوية كلها تنتمي إىل حرية التفكري بنوع انتامء
 ,وهو حرية التعبري, ويمكن أن تكون حرية التعبري مساوية حلريـة الـرأي ,بصدده

فلإلنسان حرية الرأي أي أن يعرب عن  ,فحرية الرأي تعني حرية التعبري عن الرأي
وال نبعـد عـن  ,فـالرأي كـامن حتـى يعـرب عنـه ,طقاً أو بأي وسيلة تعرفرأيه ن
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. الصواب إن اعتربنا حرية التعبري والرأي شيئاً واحداً فاملفهوم والضوابط واحدة
  .−كام سبق آنفا  −واالستعامل الشائع ال يفرق بينهام وإن كان بينهام فارق يسري 

متتـع اإلنسـان «  :إلسالمي بأهناوقد عرفت حرية الرأي والتعبري يف املفهوم ا
فـيام  ,وإسداء النصيحة يف كل أمور الـدين والـدنيا ,بكامل حريته يف اجلهر باحلق

وحيفـظ النظـام  ,ويصون مصالح كـل مـن الفـرد واملجتمـع ,حيقق نفع املسلمني
 . )١( »وذلك يف إطار األمر باملعروف والنهي عن املنكر ,العام

ن أن يظهـر أفكـاره وآراءه ورغباتـه طواعيـة متكن اإلنسان م :وعرفت بأهنا
عـن  − اإلفصـاح − التعبري« :أو أهنا يف التعريف القانوين .واختياراً إجيابياً أو سلباً 

األفكار واآلراء عن طريق الكالم أو الكتابة أو األعامل الفنية بدون رقابة أو قيود 
كن اعتباره خرقاً برشط أال يمثل طريقة عرض األفكار واآلراء أو مضموهنا ما يم

 . )٢(»أو خمالفة لقوانني الدولة
حق الشخص يف أن يقول ما يريد بحرية ودون خوف أو  :وعرفت أيضا بأهنا

  .إكراه أو هتديد وبالطريقة التي يراها مناسبة ويف الوقت الذي يراه مناسبا
وهذا احلق املذكور يف التعاريف يشـمل جانـب السـلب أي أن ال جيـرب أي   

وهبـذا فـإن احلـق يف التعبـري يشـمل . الكالم إذا اختار أن ال يـتكلم شخص عىل
وهـذا احلـق .  واجلانب السـلبي وهـو الصـمت ,و الكالمـايب وهـانب اإلجيـاجل

لصيق باإلنسان باعتباره كائنا برشيا وهو حق اجتامعي إذ بدونه ال يمكن لإلنسان 
ال يسـتطيع تلقـي آراء أن يتواصل مع غريه من البرش فال يستطيع نقـل أفكـاره, و

كام أن حق التعبري ليس حقا فرديا فقط بل هـو حـق مجـاعي حيـث يشـمل  .غريه
تالقي األفكار وجتميعها والتعبري عنها مجاعيا دون إعاقة أو تقييد بشكل ينال منها 

  .)٣(أو يمنعها
                                                 

 .٣هاين بن عبد اهللا بن جبري . حرية الرأي والضوابط الرشعية للتعبري عنه د) ١(
. م١٦/٠٨/٢٠١١بتـاريخ  ٣٤٥٨العـدد  −جملـة احلـوار املتمـدن  −مد السنو األستاذ حم −بحث مفهوم احلرية ) ٢(

 كمالوهديل . م.س و معبال نضا.م.م ٢٠  يف محاية حرية الرأي والتعبري ليدولون القاندور او
املركـز الفلسـطيني للتنميـة واحلريـات  ٣٠ر ـحممد فوزي اخلضـ. حرية التعبري بني النظرية والتطبيق  وأحكامها أ) ٣(

 .م٢٠١٢كانون أول  −فلسطني −رام اهللا. عالميةاإل
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ولعل أوىل وأشمل تعريف حلرية التعبري ما عرفها به املجمع فقد عرف جممع 
متتع اإلنسان بكامـل إرادتـه  :سالمي الدويل حرية التعبري عن الرأي بأهناالفقه اإل

اخلاصـة  سواء تعلق بالشؤون ,يف اجلهر بام يراه صواباً وحمققاً النفع له وللمجتمع
 . )١(أو القضايا العامة

صادم نصا أو قاعـدة أو عىل أال ي« ويكمل التعريف ويضبط أن لو أضفنا إليه
 .ليس هو من حرية التعبري املعتربةد املصادمة ال يعتد به وألنه عن. »مبدأ رشعيا

وربـام  ,ألصحابه إبداء آرائهم متـى طلـب ذلـك مـنهم ملسو هيلع هللا ىلصوقد رشع النبي 
 ,ملسو هيلع هللا ىلصرة النبي ـوخاصة يف املواقف العملية وهذا نوع اجتهاد بحض ,بادروا بالرأي

وهو جـائز وهـو الـرأي الـراجح مـن خـالف األصـوليني يف اجتهـاد الصـحابة 
 .  )٢(ملسو هيلع هللا ىلصه بحرضت

بل كانت املواقـف  .واالجتهاد والشور يف صلب حرية الرأي وحق التعبري
 .العديدة حلرية الرأي هي التأصيل الرشعي فيام بعد ملبدأي الشور واالجتهاد

ركي مكـة, يف أحـد ـالصحابة يف اخلروج ملواجهة مش ملسو هيلع هللا ىلصوقد استشار النبي 
 اخلـروج لشباب ومن معهـموكان رأيه ورأي كبار الصحابة عدم اخلروج ورأي ا

ويف بدر ملا نزلوا عنـد أول بئـر سألــه احلبـاب بــن  .فنزل عىل هذا الرأي وخرج
أم  ,يا رسول اهللا أمنزال  أنزلكه اهللا  فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه« :املنذر قائال

ال بل هو الرأي واحلرب  ? فقال عليه الصالة والسالمهو الرأي واحلرب واملكيدة
ويف اخلنـدق  .فنزل عند آخر بئـر ,ثم نزل عند رأي احلباب بن املنذر ,)٣(»كيدةوامل

وغري  ,وحكم سعد بن معاذ يف بني قريضة .−  −أخذ بمشورة سلامن الفاريس 
 .ذاك من األحداث كثري

                                                 
جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثـق عـن منظمـة التعـاون اإلسـالمي املنعقـد يف ) ٢/١٩( ١٧٦قرار رقم ) ١(

ــ ــعة عش ــه التاس ــارقة ـدورت ــارة الش ــدة ( رة يف إم ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــن ) دول ــاد األوىل  − ١م مج
 .م٢٠٠٩ )إبريل (نيسان  ٣٠−٢٦املوافق,هـ١٤٣٠

مطبعـة ١٧٣/  ٢رح تـاج الـدين السـبكي ـانظر املسألة تفصيال يف اإلهباج يف رشح املنهاج للقايض البيضاوي بش) ٢(
 .التوفيق بمرص

 .٢٢٤: الصفحة −وضعفه األلباين يف  فقه السرية , وقال حديث ثابت  ١/٣٩١أحكام القرآن ابن العريب ) ٣(
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وما أعظمه من أمر يف فتح باب احلـوار بـل اجلـدال وحريـة التعبـري وسـامع 
فهذه  خولة بنت ثعلبة زوجة  ,المرأة جتادله ملسو هيلع هللا ىلصالطرف اآلخر من أن يفسح النبي 

ـدْ ﴿  :أوس بن الصامت ملا ظاهر منها  نزل قول اهللا تعاىل يقرر هذا املبدأ العظيم قَ
عَ اهللاُ مِ ادِلُكَ يفِ زَ سَ َ لَ الَّتِي جتُ وْ اهللاُ قَ تَكِي إِىلَ اهللاِ وَ تَشْ ا وَ هَ جِ سْ وْ امَ إِنَّ اهللاَ يَ كُ رَ ـاوُ َ عُ حتَ  مَ

ريٌ  يعٌ بَصِ مِ وقد بني اهللا  − وسنفرد هلذه النامذج  حمورا خاصا − ).١: املجادلة( ﴾سَ
للمؤمنني سبيل اجلدال مع غري املسـلمني وألـزمهم بـالقول األحسـن ال احلسـن 
مبالغة يف حسن احلوار واجلدال ; ألن املقصود إنام هو الوصول لسبيل احلق وهـو 

ـادِلُ ﴿ :عز وجـلمع املؤمنني ال ريب فقال  َ الَ جتُ ـيَ وَ الَّتِي هِ ـلَ الْكِتَـابِ إِالَّ بـِ وا أَهْ
نُ  سَ وأمر نبيه صلوات اهللا عليـه وسـالمه وهـو القـدوة ). ٤٦: العنكبوت( ﴾أَحْ
نُ ﴿املتبعة  سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِهلُْ جَ نَةِ وَ سَ ظَةِ احلَْ عِ املَْوْ ةِ وَ مَ كْ ِ بِّكَ بِاحلْ بِيلِ رَ عُ إِىلَ سَ  ﴾ادْ

هنــاك طريقــان حســن وأحســن فاســلك الســبيل أي إذا كــان ) ١٢٥: النحــل(
ولُوا لِلنَّاسِ ﴿ :بل عمم سبيل القول احلسن للناس أمجعني فقال تعاىل ,األحسن قُ وَ
نًا سْ حني قـال  ملسو هيلع هللا ىلصووجه املسلمني باللني يف القول بتوجيه النبي ) ٨٣: البقرة( ﴾حُ

لِ ﴿ :له وْ نْ حَ وا مِ ضُّ فَ نْ لْبِ الَ لِيظَ الْقَ نْتَ فَظا غَ لَوْ كُ ومـا  )١٥٩: آل عمـران(﴾ كَ وَ
أو  كان يشء يمنع الصحابة رضوان اهللا عليهم من إبـداء الـرأي نصـيحة أو نقـداً 

قال رسـول : , من مثل ما رو أبو سعيد اخلدري قال ملسو هيلع هللا ىلصبالغا سمعوه من النبي 
قـال أبـو  »ال يمنعن أحدكم خمافة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو عرفه« :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 . )١(»رنا وإنا لنبلغ يف الرشـالء حتى قصفام زال الب« :سعيد
رية األمة يف الدعوة بـاملعروف وهـو لفـظ عـام ـى خيـالـل اهللا تعـذا جعـول

 :فقـال تعـاىل ,يشمل كل طريق للدعوة باللني والصدق وحسن القـول والعمـل
وْ ﴿ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ ـنِ اكُ ونَ نَ عَ نـُ مِ ؤْ تُ ـرِ وَ ملُْنْكَ
وىف الوقت ذاته جعل الرقابة إيامنية ذاتيـة فـال يـتكلم  ,)١١٠: آل عمران( ﴾بِاهللاِ

                                                 
قال  ١٦٤: ويف رواية ابن حجر العسقالين يف األمايل املطلقة رقم ٥١٥: واية أيب هريرة رقمصحيح ابن حبان من ر) ١(

 .ثم رجعت, أبو سعيد فحملني ذلك عىل أن ركبت إىل معاوية فمألت أذنيه
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عَ ﴿: فقال تعاىل ,املسلم إال عن بينة وعلم ـمْ ـمٌ إِنَّ السَّ لْ هِ عِ ا لَيْسَ لَكَ بـِ قْفُ مَ الَ تَ وَ
نْ  انَ عَ لُّ أُولَئِكَ كَ ادَ كُ ؤَ الْفُ َ وَ الْبَرصَ ئُوالً وَ سْ  ).٣٦: اإلرساء( ﴾هُ مَ

يّـاً لآلبـاء واألجـداد وأصـحاب  وقد نعى اإلسالم عـىل املقلـدين تقليـداً أُمّ
ىلَ  ﴿ السلطة والنفوذ, فقال اهللا تعاىل عن عبدة األوثان ا عَ نَ اءَ ا آَبَ نَ دْ جَ ا وَ الُوا إِنَّ لْ قَ بَ

ونَ  تَدُ هْ مْ مُ هِ ارِ ىلَ آَثَ ا عَ إِنَّ ةٍ وَ لِ ) ٢٢(أُمَّ ذَ كَ يرٍ وَ ـنْ نَـذِ ةٍ مِ يَ رْ بْلِكَ يفِ قَ نْ قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ كَ مَ
ونَ  تَدُ قْ مْ مُ هِ ارِ ىلَ آَثَ ا عَ إِنَّ ةٍ وَ ىلَ أُمَّ ا عَ نَ اءَ ا آَبَ نَ دْ جَ ا وَ ا إِنَّ فُوهَ َ رتْ الَ مُ لَـوْ ) ٢٣(إِالَّ قَ الَ أَوَ قَ

الُوا إِ  مْ قَ كُ اءَ يْهِ آَبَ لَ مْ عَ تُ دْ جَ َّا وَ  ممِ دَ مْ بِأَهْ ئْتُكُ ونَ جِ ـافِرُ هِ كَ تُمْ بـِ ـلْ سِ امَ أُرْ ا بـِ  ﴾)٢٤(نَّ
ا قِيلَ هلَُ ﴿ :وقال تعاىل). الزخرف( إِذَ لَ اهللاُوَ زَ ا أَنْ وا مَ بِعُ ا مُ اتَّ يْنـَ ـا أَلْفَ تَّبِعُ مَ لْ نَ الُوا بَ  قَ

ونَ  تَدُ ْ الَ هيَ يْئًا وَ لُونَ شَ قِ عْ مْ الَ يَ هُ اؤُ انَ آَبَ لَوْ كَ ا أَوَ نَ اءَ يْهِ آَبَ لَ وتوعد ). ١٧٠: ةالبقر( ﴾عَ
 :من حاد عن عقيدة احلق بعد ما تبني له طريق اهلدي وطريق الضاللة فقال تعـاىل

ا ﴿ ـارً ا لِلظَّـاملِِنيَ نَ نَ تَدْ ا أَعْ رْ إِنَّ فُ يَكْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ يُؤْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ احلَْ قُ وَ
تَغِ  سْ إِنْ يَ ا وَ هَ ادِقُ َ ِمْ رسُ اطَ هبِ ـأَحَ وهَ بِئْسَ الشَّ جُ ي الْوُ وِ لِ يَشْ املُْهْ ءٍ كَ اثُوا بِامَ غَ ابُ ـيثُوا يُ رَ

ا قً فَ تَ رْ تْ مُ اءَ سَ  ).٢٩: الكهف( ﴾وَ
وقد أكد اإلسـالم بوضـوح عـىل حريـة التعبـري يف القـرآن الكـريم والسـنة 

  :املطهرة, حيث أكد عىل أمرين ال ينفصالن مها
ـاءَ ﴿ :عها حيـث يقـول تعـاىلإقرار القرآن بتعددية اآلراء وتنو: أوالً  لَـوْ شَ وَ

ــنيَ  ْتَلِفِ ــونَ خمُ الُ زَ الَ يَ ةً وَ ــدَ احِ ــةً وَ ــاسَ أُمَّ ــلَ النَّ عَ ــكَ جلََ بُّ أي أن  ,)١١٨: هــود( ﴾رَ
ويوضح القـرآن الكـريم أن اخـتالف اآلراء إذا  .طبيعي االختالف بني البرش أمر

تُمْ ﴿ :ىلفيقول تعا ملسو هيلع هللا ىلصأد إىل النزاع والرصاع فصوابه عند اهللا ورسوله  عْ نَازَ إِنْ تَ فَ
وهُ إِىلَ اهللاِيفِ  دُّ ــرُ ءٍ فَ ْ ــولِ  يشَ سُ الرَّ يء املؤكــد وجــود آراء ـفالشــ, )٥٩: النســاء( ﴾ وَ

 .متعددة يف املجتمع اإلسالمي تعكس تنوعه وتياراته الفكرية
أن يتمتــع املجتمــع, رجــاالً ونســاءً باحلريــة يف التعبــري عــن آرائهــم : ثانيــاً 

لِيَـاءُ بَعْـضٍ ﴿ :تعـاىل ومواقفهم, حيث يقـول مْ أَوْ ـهُ اتُ بَعْضُ نـَ مِ املُْؤْ ونَ وَ نـُ مِ املُْؤْ وَ
رِ  نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ واألمـر بـاملعروف والنهـي , )٧١: التوبة( ﴾يَ
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عن املنكر يف املجتمع ال يقترص عىل األمور الدينية والعبـادات والعقائـد فحسـب 
نساين يف التفكري والنقد واملعارضة والتقييم يف شؤون السياسـة بل كل النشاط اإل
 . والثقافة واالقتصاد

 :وللحرية يف اإلسالم معنى اجتامعي يقتيض قيدين
ينبعث من صميم الـنفس, يتطلـب إخضـاع الـنفس والسـلوك :  قيد داخيل

ومـن  ,تباع األهواء والشهواتاوتقييد حرية اإلنسان عن حلكم العقل والضمري, 
 .فإنه شعبة من اإليامن ,أبرز مظاهر هذا القيد احلياء

رع والقانون, بسـبب ضـعف القيـود ـعن النفس ينظمه الش:  وقيد خارجي
 . ال تقييد هلا ,وهو يف الواقع محاية للحرية ,النفسية الداخلية

 :نامذج حلرية الرأي والتعبري يف اإلسالم :الرابع املحور
ريعاً واجـب ـاهللا عليه وآلـه وسـلم يعتـرب تشـمن املعلوم أن أمر النبي صىل  

, ومع هذا نجد النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يتقبل  أن يسمع  التنفيذ أو مستحباً
بـل كـان . أو احتجاجا أو إرصارا عىل الـرأي ,الرأي اآلخر أو ما يسمى اعرتاضا

 .جتاوبه مع االعرتاض ال يتجاوز تقديم الدليل أو البديل مع املربرات
فـاحتج الصـحابة  ,عـن اجللـوس يف الطرقـات ملسو هيلع هللا ىلصال ذلك, هنى النبـي ومث

بصعوبة تنفيذ ذلك, فأذن هلم برشط غض البرص والقيام بواجب األمر باملعروف 
 .والنهي عن املنكر

فيقنعه باحلجـة,  ,فيجادله ,ويأمر بعدم دخول االبن عىل أمه, بدون استئذان
 ها, أحتب أن تراها عريانة? استأذن علي: وليس باألمر الصارم, حيث يقول له

عىل اتفاقية صلح احلديبية, مع أن االتفاقية تشرتط أن يـرد  ملسو هيلع هللا ىلصويوافق النبي 
وأن ال ترد قريش املسلم اهلـارب  ,املسلمون من يسلم وهيرب من املرشكني إليهم

فأثار هذا محية املسـلمني, وال سـيام, وهـم يف حالـة عـز وأصـبحوا أنـداداً . إليها
عن ذلك الشعور األليم بشدة, فلم  −  −عّرب عمر بن اخلطاب ف. ملرشكي قريش

 . يزد أن ناقشه هبدوء وروية
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? فرد: ملسو هيلع هللا ىلصقال عمر لنبي اهللا   .بىل: ألست نبي اهللا حقاً
 .بىل: ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل? فأجاب: قال عمر

? فأجاب: فتساءل عمر ت إين رسـول اهللا ولسـ: فلم نعطي الدنية يف ديننا إذاً
 .أعصيه وهو نارصي

بـىل, : أو ليس كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت فنطوف بـه? فأجـاب: فقال عمر
فإنـك : النقاش بقولـه ملسو هيلع هللا ىلصفختم النبي . ال: فأخربتك أنا نأتيه العام? فأجاب عمر

 .آتيه ومطوف به
نِ النَّعِيمِ ﴿: وملا نزل قوله تعاىل ئِذٍ عَ مَ وْ أَلُنَّ يَ مَّ لَتُسْ أي نعـيم و: قال الـزبري, ﴾ثُ

أمـا إنـه «: ملسو هيلع هللا ىلصمل يـزد أن قـال النبـي . التمر واملـاء :نسأل عنه, وإنام مها األسودان
 .»سيكون

زوجته, عائشة ريض اهللا عنها, أن تأمر أباها ليصيل بالنـاس,  ملسو هيلع هللا ىلصويأمر النبي 
مر اقامك مل يسمع الناس من البكاء, فإن أبا بكر إذا قام م: يا رسول اهللا: فتقول له

 . »إنكن صواحب يوسف«: فيؤكد نبي اهللا أمره, مضيفاً . سعمر فليصل بالنا
, أو يأمر به, فال جيد الطرف  وقد يفعل رسول اهللا عليه الصالة والسالم شيئاً
اآلخر حرجاً يف ختطئته يف ذلك, فيتقبل النبي هذا النقد, ويوضـح مـا خفـي عـىل 

البعض, فلم فاحتج . فأعطى رجاالً ومنع رجاالً  ملسو هيلع هللا ىلصجاء مال إىل النبي . املعرتض
من الذي  والذي أدع أحب إيل ,إين ألعطي الرجل وأدع الرجل«: يزد عىل إعالنه

وأكل أقواماً إىل ما  ,أعطي, ولكن أعطي أقواماً ملا أر يف قلوهبم من اجلزع واهللع
 .»جعل اهللا يف قلوهبم من الغنى واخلري

والسـالم وقد يعرتض أحدهم بصورة غري مؤدبة, متهامً النبي عليـه الصـالة 
, ومع هذا ال هياجم من اهتمه بـاجلور, بـل هيـاجم . باجلور فيستوجب رداً حازماً

خبـت ...«: صورة افرتاضـية, تنطلـق مـن هتمـة الطـرف اآلخـر, حيـث يقـول
 .»وخرست إن مل أعدل

ويقرتح النبي عليه الصالة والسالم عىل من نذر الصالة يف بيـت املقـدس أن 
ومثله . فشأنك إذاً  :فال يزيد أن يقول له ,نذره فيرص الرجل عىل ,يصيل يف مسجده
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الـذي يريـد التخفيـف علـيهم,  ملسو هيلع هللا ىلصإرصار البعض عىل فعل كل ما يفعلـه النبـي 
عـن  ملسو هيلع هللا ىلصهنـى رسـول اهللا . روا, فيقـنعهم بـدرس عمـيلـفيوضح هلم األمر, فيص

إين لسـت  :ملسو هيلع هللا ىلصفقـال رسـول اهللا . فإنـك تواصـل: الوصال, فقال أحد املسلمني
فلام أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل هبم . طعمني ريب ويسقينيمثلكم إين أبيت ي

كاملنكل هلـم حـني أبـوا أن . لو تأخر لزدتكم: ثم يوماً ثم رأوا اهلالل, فقال ,يوماً 
 .»ينتهوا

وحيق لإلنسان أن يعجب حللـم اهللا سـبحانه وتعـاىل مـع عبـاده, إذ يـرتكهم 
فجاء ابن » ن من املؤمننيال يستوي القاعدو«فعندما نزلت  ,ملسو هيلع هللا ىلصيراجعون رسوله 

لـو اسـتطعت اجلهـاد جلاهـدت, : يا رسـول اهللا: يقول له ملسو هيلع هللا ىلصأم مكتوم إىل النبي 
وملـا نزلـت . »ررـغـري أوىل الضـ«: فأنزل اهللا تبارك وتعاىل. وذلك أنه كان أعمى

أينـا ال يظلـم نفسـه? فقـال : قال الصحابة» الذين آمنوا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم«
رك ـيـابني ال تشـ« :س هو كام تظنون إنام هو كام قال لقامن البنهلي: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 . »باهللا إن الرشك لظلم عظيم
ـا يفِ هللاِِ﴿ :وملا نزل قوله تعـاىل وا مَ بْـدُ إِنْ تُ ضِ وَ َرْ ـا يفِ األْ مَ اتِ وَ وَ ـامَ ـا يفِ السَّ  مَ

 ْ مْ أَوْ ختُ كُ سِ فُ مْ بِهِ اهللاُأَنْ بْكُ َاسِ وهُ حيُ شَ فُ رُ ملَِنْ يَ فِ يَغْ اهللاُاءُ  فَ اءُ وَ شَ نْ يَ بُ مَ ذِّ عَ يُ ـلِّ وَ ـىلَ كُ  عَ
يرٌ  دِ ءٍ قَ ْ اشتد ذلك عىل الصحابة فأتوا رسول اهللا, ثـم بركـوا  )٢٨٤: البقرة( ﴾يشَ

الصـالة والصـيام : ما نطيق األعاملأي رسول اهللا كلفنا من : عىل الركب, وقالوا
: ملسو هيلع هللا ىلصال رسـول اهللا ق. وقد أنزلت عليك  هذه اآلية وال نطيقها. واجلهاد والصدقة

: سمعنا وعصينا? بل قولـوا: أتريدون أن تقولوا كام قال أهل الكتابني من قبلكم«
سـمعنا وأطعنـا غفرانـك ربنـا : قالوا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري

آمـن «فلام اقرتأها القوم ذلـت هبـم ألسـنتهم, فـأنزل اهللا يف إثرهـا . وإليك املصري
ن ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله ـه مـليزل إـول بام أنـرسـال

 .»ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك املصري
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لِّفُ اهللاُ﴿ :فلام فعلوا ذلك, نسخها اهللا تعاىل, وأنزل كَ ا الَ يُ ا هلََ هَ عَ سْ ا إِالَّ وُ سً فْ  نَ
تَسَ  ا اكْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ا كَ امَ طَأْنَ ينَا أَوْ أَخْ ا إِنْ نَسِ نَ ذْ اخِ نَا الَ تُؤَ بَّ قـال الرسـول  ﴾بَتْ رَ
ىلَ ﴿نعم  :قال اهللا:  صىل اهللا عليه وآله وسلم تَهُ عَ لْ َ امَ محَ ا كَ ً يْنَا إِرصْ لَ لْ عَ مِ ْ الَ حتَ نَا وَ بَّ رَ

بْلِنَا نْ قَ ينَ مِ ا﴿نعم : قال ﴾الَّذِ ا الَ طَ نَا مَ لْ مِّ َ الَ حتُ نَا وَ بَّ ةَ لَنَا بِهِ رَ فُ ﴿نعم : قال ﴾قَ اعْ وَ
ينَ  افِرِ مِ الْكَ وْ ىلَ الْقَ ا عَ نَ ْ انْرصُ ا فَ نَ الَ وْ نَا أَنْتَ مَ ْ محَ ارْ رْ لَنَا وَ فِ اغْ نَّا وَ  .)١(نعم: قال ﴾عَ

 :حرية االعتقاد :املحور اخلامس
هي ترك االختيار لكل إنسان للتدين بأي دين شاء, وإقامـة  :حرية االعتقاد 

لدين بالكيفية املقررة فيه بام يتفق مع عقيدته, وهـذا يسـتتبع احـرتام شعائر ذلك ا
 .بيوت العبادة

ولقد رصح القرآن الكريم باإلقرار هبذه احلرية, ومنـع اإلكـراه عـىل اختيـار 
نْ ﴿ :املعتقد, وذلك يف قول اهللا تعاىل مَ يِّ فَ نَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَنيَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ يفِ الدِّ رَ الَ إِكْ

رْ  فُ كْ نْ بِاهللاِيَ مِ ؤْ يُ وتِ وَ ثْ بِالطَّاغُ ةِ الْـوُ وَ رْ الْعُ ـكَ بـِ سَ تَمْ دِ اسْ قَ اهللاُ فَ ـا وَ ـامَ هلََ صَ فِ  قَى الَ انْ
لِيمٌ  يعٌ عَ مِ  ).٢٥٦: البقرة( ﴾سَ

رت الرشيعة اإلسالمية محاية العقي  :دة من طريقنيوقرّ
إلزام الناس احرتام حق اآلخرين يف اعتقاد مـا شـاءوا, ويف تـرك مـا : األول

يريدون, طبقا لعقائدهم, فليس ألحد إكراه آخـر عـىل تغيـري عقيدتـه, أو إيذائـه 
 .بسبب ممارسة عبادته

إلزام صاحب العقيدة نفسـه أن يعمـل عـىل محايـة عقيدتـه, والـدفاع : الثاين
وله احلرية يف أن هياجر مـن وطنـه إىل أي بلـد  .حلاد بكل صورهعنها, وحماربة اإل

ْ ﴿ :لقولـه تعـاىل ,آخر, إذا عجز عن محاية نفسه, وال فرق يف ذلك بـني املسـلم أَملَ
ضُ اهللاِ نْ أَرْ اتَكُ وا فِيهَ رُ اجِ تُهَ ةً فَ عَ اسِ  ).٩٧: النساء( ﴾ وَ

                                                 
وحريـة التعبـري يف اإلسـالم حقيقتهـا   ٢سـعيد إسـامعيل صـيني . بحث حريـة التعبـري واإلحلـاد واالنحـالل  د) ١(

 .٣هاين بن عبد اهللا بن جبريوضوابطها 
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 :وعنارص تكوين حرية التدين أو االعتقاد ثالثة
 .خاضع للتقليدتفكري غري  −١
 .منع اإلكراه عىل عقيدة معينة بتعذيب أو هتديد أو إغراء بحرام أو حالل −٢
أن يكون حراً يف العمل بمقتىض دينه, وال مـانع مـن احلـوار أو النقـاش  −٣

الديني بأسلوب حسن يعتمد عىل املنطق والعقـل والقـدرة عـىل اإلقنـاع وإقامـة 
ـنَةِ ادْ ﴿ :األدلة والرباهني, لقوله تعاىل سَ ظَـةِ احلَْ عِ املَْوْ ـةِ وَ مَ كْ ِ بِّـكَ بِاحلْ بِيلِ رَ عُ إِىلَ سَ

نُ  سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِهلُْ جَ ـلَ ﴿ :وقوله سبحانه, )١٢٥: النحل( ﴾وَ ـادِلُوا أَهْ َ الَ جتُ وَ
نُ  سَ يَ أَحْ  ).٤٦: العنكبوت( ﴾الْكِتَابِ إِالَّ بِالَّتِي هِ

ىل ومـا تالهـا أال يتورطـوا وقد حرص املسـلمون يف خمتلـف عهـودهم األو
 .بإكراه أحد عىل قبول اإلسالم, لعدم الفائدة من ذلك

ولقد أعلنت املواثيق العاملية مبدأ احرتام حرية العقيـدة والعبـادة, وجـاء يف 
ــة  ــاحلقوق املدني اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان والعهــد الــدويل اخلــاص ب

 −كام سبقت اإلشارة  −.»والدينلكل احلق يف حرية الفكر والضمري «: والسياسية
وال تتناىف حرية العقيدة باملفهوم اإلسالمي مع عقوبة من يسلم ثم يرتـد فعقوبتـه 
القتل ;ذلك أن املرتد خارج من ديـن اإلسـالم إىل الكفـر, فعقابـه مقصـور عـىل 
املسلم فقط, إما منعا من التالعب باألديان كام كان يفعل اليهود يف العهد النبوي, 

ـىلَ ﴿ :يصوره قوله تعاىلفيام  لَ عَ ـزِ ي أُنْ وا بِالَّـذِ نـُ لِ الْكِتَابِ آَمِ نْ أَهْ ةٌ مِ ائِفَ الَتْ طَ قَ وَ
ونَ  عُ جِ رْ مْ يَ هُ لَّ هُ لَعَ رَ وا آَخِ رُ فُ اكْ ارِ وَ هَ النَّهَ جْ نُوا وَ ينَ آَمَ أو إما ). ٧٢: آل عمران( ﴾الَّذِ

ولـة التشـكيك يف بسبب اخرتاق وجتاوز النظـام العـام للدولـة اإلسـالمية, وحما
العقائد أو حماولة زرع الفتنـة, وزعزعـة العقيـدة يف النفـوس, وإضـامر املحاربـة 
والعداوة للمجتمع اإلسالمي, فاملرتد إنام يقتل ملحاربته وصـريورته خطـراً عـىل 
اإلسالم, لفتحه أمام غريه ثغرة تلو ثغرة, لذا كان قتال املرتدين ومانعي الزكاة يف 

, حصـن بـه حرمـات اإلسـالم  −  −أيب بكر  عهد اخلليفة األول عمـالً حمكـامً
وكيانه وهيمنته, وسد الباب أمام املخـربني املحـاولني نقـض هـذا الـدين عـروة 

 .وما أسهل حدوث ذلك, لو مل يستأصل هذا الداء يف بدء ظهوره ,عروة
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ولكن ال بد من حماكمة املرتد, واستتابته ملدة ثالثة أيام, منعاً مـن اسـتعجال 
 .)١(ابه, وتفويت الفرصة أمامه للعودة إىل رشده, واستدراك خطئهعق

 :وسائل الرأي والتعبري :املحور السادس
 :إن حرية الرأي والتعبري تشمل أنواعا عدة  أمهها

حريـة  ,حرية التامس اآلراء واألفكار ,حرية نرش اآلراء ,حرية عرض اآلراء
راء واألفكـار, حريـة اختيـار حرية نقـل اآل ,تلقى اآلراء واألفكار من مصادرها
حـق احلفـاظ عـىل اآلراء   ,حق النقـد البنـاء  ,وسيلة التعبري, حرية تداول اآلراء

اخلاصة و حرية الدفاع عن الرأي وحرية احلصول عىل املعلومـات وحـق احلـوار 
وهـذه احلقـوق كلهـا يف إطـار مـن الضـوابط  .اخلاص والعام عرب وسائل البيان

وأنواع الوسائل ختتلـف وفـق الزمـان واملكـان . عبري عدةاحلاكمة ووفق وسائل ت
 .ولكل زمن وسائله ,واألعراف

وجيدر القول هاهنا إن وسائل إبداء الرأي أو التعبري عن الرأي اجتهادية بـال 
إذ ال يقبل القول بأن وسائل الدعوة توقيفية ال خترج عـام انتهجـه  −عندي−ريب 
هذا الفهم إىل احلجر عىل الـدعاة والـدعوة وإال ألد  ,يف تبليغ الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

من  االستفادة مـن مسـتجدات الوسـائل العلميـة أو وسـائل االتصـال احلديثـة 
ويف ذلك تفويت ملصالح رشعية رضورية وحاجية وحتسينية  ,الرهيبة بالغة التأثري

كام ال ريب يف الوقت ذاته من أن وسائل الدعوة النبوية هي أساس  ,ال حتىص عدا
 ,ويتوسـع يف نظائرهـا ,ئل وقد رشعت كلها معقولـة املعنـى يقـاس عليهـاالوسا

ويضاف عليها ما حيقق مقاصدها وغاياهتا ; إذ ليس املقصود مـن الوسـائل ذاهتـا 
وكام تكون الوسـيلة رضوريـة  ,وإنام اعتبارها فيام حتققه من مقاصد رشعية معتربة

                                                 
و املجتمـع اإلنسـاين يف ظـل اإلسـالم, ٢٨حقوق اإلنسان يف نظر الرشيعة اإلسالمية, د عبد السـالم الرتمـانيني ) ١(

وحرية التعبري من  ٤٥وما بعدها عن منهج القرآن يف تقرير حرية الرأي إبراهيم شوقار ١٩٣للشيخ حممد أبى زهرة 
حقـوق و  ١٣٩−١٣٨حممـد منـري . وحق احلريـة يف العـامل أ ٤د إبراهيم أبو جابر.أ.نقدمنظور إسالمي وعلامين وال

 .١/١ −اإلنسان بني إعالن األمم املتحدة واإلسالم 
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فيمكن اعتبار الوسـائل  وحاجية وحتسينية تكون كذلك واجبة و مندوبة و مباحة 
 .  النبوية أجناسا قريبة أو بعيدة لوسائل الدعوة املعارصة

ال ريب أن كل أمر مهم عمومي يـراد ( :يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي
ومل يـزل . يُسلك فيه طريق حيصل به هذا املقصود. ..إعالنه وإشاعته واإلخبار به

م ويشيع  الناس عىل هذا يعربون وخيربون عىل مثل هذه األمور بأرسع وسيلة يتعمّ
وقـد  ,وكلام جتدد هلم وسيلة أرسع وأنجـح ممـا قبلهـا أرسعـوا إليهـا. .فيها اخلرب

أقرهم الشارع عىل هذا اجلنس والنوع ووردت أدلة وأصول يف الرشيعة تدل عليه 
فكل ما دل عىل احلق والصدق واخلرب الصحيح مما فيه نفع للناس يف أمور ديـنهم 

بحسب ما يـؤدي  ,ويأمر به أحياناً وجييزه أحياناً  ,فإن الرشع يقره ويقبله ودنياهم
فاستمسك هبـذا األصـل الكبـري فإنّـه نـافع يف مسـائل كثـرية . .إليه من املصلحة

التـي ة ـمن األفراد واجلزئيات الواقع أن تطبق عليه كثرياً  − إذا فهمته − ويمكنك
, وربـام ظننـت كثـرياً مـن  ال تزال تقع وال تقرص فهمك عنه فيفوتـك خـريٌ  كثـريٌ

فتخـالف  ,األشياء بدعاً حمرماً إذا كانت حادثة ومل جتد هلا ترصحياً يف كالم الشارع
و الرتمجة التـي حيصـل هبـا العلـم مل .. .بذلك الرشع والعقل وما فطر عليه الناس
قـد أَمـر  ملسو هيلع هللا ىلصويدل عىل هذا أن النبي  ,يزل العمل هبا عىل أي طريقة و صفة كانت

األمـر و.. .تبليغ عنه وتبليغ رشعـه وحـث عـىل ذلـك بكـل وسـيلة وطريقـةبال
ومن أعظم ما يدل يف ذلك   ,باملعروف والنهي عن املنكر من أكرب واجبات الدين

أنَّه إذا ثبتت األحكام الرشعية التي يتوقف عمل الناس هبا عىل بلوغ اخلـرب, فإنّـه 
و أحسن وسيلة يتمكنون هبا   ,ريقيتعنيّ عىل القادرين إيصاهلا إىل الناس بأرسع ط

والسـبب يف هـذا أن الوسـائل مـن قبيـل  .من أداء الواجبات وتوقّى املحرمـات
التبليغ كام ال يتقيّـد و« :−يرمحه اهللا − العادات واألصل فيها اإلباحة قال الشاطبي
فيصح بأيّ يشء أمكـن مـن احلفـظ  ,بكيفيَّةٍ معلومة; ألنه من قبيل املعقول املعنى

 . )١(»لقني و الكتابة وغريهاوالت
                                                 

ة املسألة الثانية عش) ١( عن بحث حرية التعبري يف ١/٢٣٨االعتصام انظر و. ٢٤٨رة صـخمتارات من الفتاو السعديَّ
 .٣بن عبد اهللا بن جبري اإلسالم حقيقتها وضوابطها هاين
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دة أكـرب ـذ هبا مفسـيلة أال يرتتب عىل األخـرتط يف الوسـا يشـل أهم مـولع
م عىل جلب املصالح وقد هنـى اهللا . من املصلحة املقصودة منها إذ درء املفاسد مقدَّ

ة املرشكني وإن كـان فيـه مصـلحة ـب آهلـن سـاملؤمنني عو ملسو هيلع هللا ىلصه ـولـى رسـالـتع
ب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة املرشكني بسب إله املؤمنني قال إال أنه يرتت

ــبُّوا الَّــ﴿: تعــاىل الَ تَسُ ــبُّوا اهللاَوَ يَسُ ونِ اهللاِ فَ ــنْ دُ ونَ مِ عُ ــدْ ينَ يَ ــمٍ ذِ لْ ِ عِ ــريْ ا بِغَ وً ــدْ  ﴾ عَ
قـالوا يـا حممـد : قال ابن عباس ريض اهللا عـنهام يف هـذه اآليـة. )١٠٨: األنعام(

بِّ  ومـن    .فنهـاهم اهللا أن يسـبوا أوثـاهنم ,ك آهلتنا أو لنهجون ربكلتنتهني عن سَ
ذلك أن حيصل من سلوك الوسيلة زيادة فساد أو إتالف لنفس معصـومة أو مـال 

قـال ابـن  .أو سبباً لتعصـب أو نحـو ذلـك  ,حمرتم أو كان مسبباً لفرقة واختالف
كاره من املعـروف رشع ألمته إجياب إنكار املنكر ليحصل بإن ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي ( :القيّم

ما حيبه اهللا ورسوله فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكـر منـه وأبغـض إىل اهللا 
وكان رسول اهللا   ,وإن كان اهللا يبغضه ويمقت أهله ,ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره

بل ملا فـتح اهللا مكـة وصـارت  ,ير بمكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها ملسو هيلع هللا ىلص
ىل تغيري البيت ورده عىل قواعد إبـراهيم ومنعـه مـن ذلـك مـع دار إسالم عزم ع

قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عـدم احـتامل قـريش لـذلك لقـرب 
وهلذا مل يأذن يف اإلنكار عىل األمراء . عهدهم باإلسالم وكوهنم حديثي عهد بكفر

 . )١()ملا يرتتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ,باليد
الوسـائل هلـا «الوسائل مرتبط حكمها باملقاصـد تبعـا لقاعـدة وال ريب أن 
فـإن كـان املقصـد واجبـا فوسـيلته واجبـة وكـذلك يف املحــرم  »حكـم املقاصـد

فإذا حرم الرب تعاىل شيئا وله طـرق ( :قال ابن القيم .واملندوب واملكروه واملباح
ومنعا أن  ,يتا لهوتثب ,حتقيقا لتحريمه ,فإنه حيرمها ويمنع منها ,ووسائل تفيض إليه

 ,ولو أباح الوسائل والذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقصـا للتحـريم ,يقرب محاه
 . )٢()وحكمته تعاىل وعلمه يأبى ذلك ,وإغراء للنفوس به

                                                 
 .٣/٤إعالم ا ملوقعني  ) ١(
 .٣/١٣٥إعالم املوقعني ) ٢(
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رنا هـذا يشـهد ـوإذا كانت وسائل الدعوة تبعا لكل زمان ومكان فـإن عصـ
م املذياع والتلفاز وال حتى فلم يعد اإلعالم القدي ,تطورا رهيبا وتفننا غري مسبوق

وسـيلة  ,الفضائيات بل أصبحت وسائل االتصال احلديثة أو التواصل االجتامعي
ويعنينـا هنـا اسـتخدام هـذه الوسـيلة يف الطعـن والتشـهري  ,للتعبري عـن الـرأي

وادعاء أن النظم والقوانني واملواثيق  ,باألشخاص واألديان ونرش الكفر واإلحلاد
وألمهية هذا املوضوع وطرق التصدي له عقدنا لـه  .االنحرافالدولية حتمي هذا 

 .املحور التايل
حرية التعبري واإلساءة لإلسالم عرب الفضائيات ووسائل االتصـال  :املحور السابع

  احلديثة
واألوربيــة عمومــا تفــرتض اخلــالف  ,النظــرة العلامنيــة اإلحلاديــة بخاصــة

وقـد أحـدث  .ري وقضايا االعتقادوبعضها يفرتض العداء بني حرية الرأي والتعب
وزرع الكراهيـة بـني الـدين وحريـة  ,هذا استهانة باملعتقدات وبـالرموز الدينيـة

وقـد اسـتفحل  ,والتعبري لالسـتهانة بالـدين أالتعبري وذلك باستغالل حرية الر
 ,ذلك يف إعالن املبادئ اإلحلادية عـرب وسـائل اإلعـالم وخاصـة يف الفضـائيات

حيـث  ,ع عرب وسائل االتصال احلديثة أو التواصل االجتامعير منه ما شاـوأخط
والرقابـة  ,ثيـق الدوليـةاال رقابة يف بعض الدول حتت مظلة احلريـة والـنظم واملو

وكان نتيجة ذلك االحتجاجات واملظـاهرات العارمـة  ,الضعيفة يف بعض الدول
 ملسو هيلع هللا ىلصالنبـي  وال خيفى ما تعرض له .وخاصة عند املساس بام يسمى بالرموز الدينية

تـوتر من وسائل اإلعالم عامة ووسائل االتصال احلديثة خاصة عرب الواتسب وال
ىل حد كبري حتت ذريعة احلريـة وحريـة التعبـري التـي إك النعدام الرقابة بووالفيس

وممـا زاد مـن تفيشـ هـذا . −ترعاها وتنص عليها املواثيق الدولية   سالفة الـذكر 
ثـري مـن الـدول جتـريم إثـارة الكراهيـة للـدين اإلنحراف يف حرية التعبري خلو ك

ومن جانب آخـر ضـعف العقوبـات يف العديـد مـن  ,واالستهانة بالرموز الدينية
فعقـدت النـدوات  .وقد تطور ذلك إىل توتر العالقات بني الدول .قوانني الدول
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 واملؤمترات لعالج هذا املشكل الذي تبناه التوجه العلامين اإلحلادي عـىل مسـتو
أو سكتت عنـه حتـت غطـاء  ,اب واجلامعات اإلحلادية وتبنته بعض الدولاألحز

  .حرية الرأي والتعبري 
فطرح يف هذه املؤمترات إشكالية مـدي اللجـوء إيل التجـريم حلـل التنـازع  

  : الظاهري بني احلريتني أو مواجهة احلض عيل الكراهية الدينية
 جملـس حقـوق اإلنسـان فأشار معظم اخلرباء يف ندوة اخلـرباء التـي نظمهـا

 −وقد سبق ذكرمهـا  −  ٢٠ و  ١٩  حول العالقة بني املادتني  ) التابع لألمم املتحدة ( 
أكتـوبر   ٣ و  ٢ املنعقـدة يف جنيـف يف  , من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

تقرير املفوض السامي لألمم املتحدة عن حقوق اإلنسان ومتابعـة  (م ٢٠٠٨   سنة
إيل أنه من عدم الدقة اإلشارة إيل نزاع بني احلـق يف   ) متر العاملي حلقوق اإلنساناملؤ

ألن مجيع حقوق اإلنسان تتمتع بالعامليـة وعـدم   , التعبري واحلق فـي احلرية الدينية
  . قابليتها للتجزئـة

وقـد أشارت بعض الدول يف هذه الندوة إيل احلاجة إيل احلامية ضد التشجيع 
وأظهرت أن خطاب الكراهية قد استهدف جمتمعات معينـة  ,اهية الدينيةعيل الكر

واقــرتح الـبعض عقــد بروتوكـول اختيــاري   . وبخاصـة املجتمعــات اإلسـالمية
مـن   ,م١٩٦٥ ري لعـامـلالتفاقية الدولية للقضاء عيل مجيع أشكال التمييز العنص

أخـري بـأن  وعـربت دول  . أجل محاية الكرامة اإلنسانية ضد خطـاب الكراهيـة
القضاء عيل الكراهية الدينية وعدم التسامح يتطلب اجتاها عاما يؤكد أمهية احلوار 

, أن كال مـن  وواقع األمر  . الثقايف الدويل والرتبية وإعالء شأن التسامح مع التعدد
حرية التعبري وحرية العقيدة ترتبط مع  درجة التسامح واالحرتام املتبادل للتنـوع 

وأن حرية التعبري ترتبط بـاحرتام التنـوع يف   . ل املجتمع اإلنساينالذي يكمن داخ
  . املعتقدات واآلراء املختلفة

وقد كان إعالء حرية التعبري من خالل احلوار بني الثقافات واألديان وسـيلة 
يف  ) برشـلونة(  وقـد أكـد إعـالن  . لفض النزاع بني حرية التعبري واحلريـة الدينيـة
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راكة األوروبيـة املتوسـطة أن احلـوار ـالذي كان أساسا للشـ م١٩٩٥ ة نوفمرب سن
  . واالحرتام بني الثقافات واألديان رشطان رضوريان للتقارب بني الشعوب

ي ندوة اخلرباء التي نظمها جملس حقـوق اإلنسـان ـالب البعض فـذا طـوهل
الدين سواء  بالتزام الدولة بتجريم الدعوة إيل كراهيةم  ٢٠٠٨ ة أكتوبر سن  ٣ و  ٢ يف

ولـوحظ أن تقييـد حريـة التعبـري ملحاربـة   . عن طريق التمييز أو العداء أو العنف
الدعوة إيل الكراهية الدينية ال جيوز اعتباره رشا البد منـه; ألن هـذا التقييـد جـاء 

  . حلامية حقوق اإلنسان
نسـتخلص يف ضـوء املناقشـات واآلراء  :يقول الدكتور صـويف أبـو طالـب

التي دارت حول جتريم الدعوة إيل كراهيـة الـدين جمموعـة مـن املبـادئ املختلفة 
  : أمهها
التأكيد عيل العالقة بني حرية التعبري واحلرية الدينية وأن احلريـة الدينيـة  −١

تتجسد يف إظهـار   التعبري وأن عنارص , تعتمد عيل حرية التعبري عن العقيدة الدينية
لعالقـة بـني التعبـري والـدين جيـب أن تضـع يف وأن أية حماولـة لتحليـل ا  . الدين

االعتبار من يكتب التاريخ وملن يكتبه, وأنه ال جيـوز عنـد التـأريخ االعـتامد عـيل 
  . مصادر معينة دون غريها

تعتمد كل من احلـريتني عـيل درجـة مـن التسـامح واالحـرتام املتبـادل   −٢ 
  . ال يؤمنون باألديانوالتنوع الذي يكمن يف الوجود اإلنساين الذي يتضمن من 

وأن  ,) التحـريض العـام  ( إن فكرة احلض عيل الكراهة تقرتب من فكرة  −٣ 
  . بل يعنـي درجـة كبـرية مـن االزدراء , ال يعني عدم القبول  ) لكراهية(  اصطالح

فإن الكراهية تفتح الباب إيل أكثر , وباملقارنة بأفكار عدم التمييز والعنف والعداوة
  . مل فكرة العداءمن تفسري وحت

فإنـه ال يمكـن   , إذا كانت احلرية الدينية مل تكفل محايـة األديـان يف ذاهتـا  −٤  
وإنام جيب   . محاية الرموز الدينية من السب أو اإلساءة يف نطاق محاية احلرية الدينية

اوزا جت , اعتبار النقد أو التعليق املبني عيل التمييز أو اإلهانة أو السخرية من الدين
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للحق يف احلري الدينية طاملا أدت هذه األعامل إيل التأثري بطريقة سلبية يف خمتلـف 
 .)١( مظاهر احلرية الدينية للمؤمنني باألديان

 :مبادئ حرية الفكر والرأي والتعبري وضوابطها :املحور الثامن
أحاط اإلسالم بترشيعاته مسارات وأساليب التعبري عن الرأي بضوابط هـي 

فاملبادئ هي  ,فمصطلح املبادئ أعم ,قيقة تنتمي أو ترجع إىل مبادئ أساسيةيف احل
 .فأشـبهت الوسـائل ,فالضـوابط هـي التـي حتقـق املبـادئ ,الضوابط والقواعد

والضوابط ههنا عامة وخاصة تشمل امليادين كافة سواء أكانت اجتامعية أم ثقافية 
ويلحـظ أن  ,قدية أم غري عقديـةع ,حملية أم دولية ,أم تربوية أم غريها ,أم سياسية

هذه الضوابط ال تعني احلجر عىل الرأي ولكنها تضبط مساره مـن أن خيـرج عـن 
أو  ,احلدود فيكون رأيا ضارا مادياً أو معنوياً بام قد يتضمنه من جنوح أو اسـتهتار

وترمي هـذه . ونحو ذلك لنفسه ذاهتا أو لغريه أو أمته أو جمتمعه ,أو كراهية ,إهانة
 ,بط أيضا محاية املسلمني من مسالك اإلحلاد بشتى صورها الظاهرة واخلفيةالضوا

 .وبأي وسيلة مما سبق ذكرها
وحريـة   −كـام سـبقت اإلشـارة  −واحلرية الفكرية حرية مطلقة لكل إنسان

بل ال سـبيل بحـال إىل مصـادرة هـذه احلريـة   .رائع ـمطلقة يف كل األديان والش
اإلنسان ذاتـه فـيام بينـه وبـني نفسـه, ويف حماكامتـه  وممارستها, ألهنا مقصورة عىل

ر أن ـالعقلية, وبمقتىض فطرته واستقالل شخصيته, وال يستطيع أحـد مـن البشـ
سـواء يف  ,فكل إنسان حـر يف تفكـريه وتأمالتـه وقناعاتـه ,يتدخل يف هذه احلرية

و مجاعة أو أو الوالء جلهة أ ,أو يف جمال الدين واالعتقاد ,قضاياه اخلاصة أو العامة
ولكن حرية التعبري عن الرأي أو الفكرة ليسـت مطلقـة كـام يتصـور أي  .مذهب

إنسان, وإنام هي حرية مقيدة ضمن دائرة الرشيعة اإلهلية, وضمن دائرة القـانون, 
 ,ريعة أو القــانونـرط مراعــاة حريــات اآلخــرين املحــددة يف نطــاق الشـــوبشــ

                                                 
األهـرام  −مع حـذف بعـض االسـتنتاجات . أمحد فتحي رسور  . بحث العالقة بني حرية التعبري وحرية العقيدة د) ١(

 هـ ١٤٣٠من مجاد االوىل  ٢٦  − ٢١مايو١٣٣العدد  −م ٢٠٠٩السنة  
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واحدة, وهي احلفاظ عـىل مقتضـيات ومنطلقات هذه القيود الرشعية والقانونية 
وحتقيـق مبـدأ املسـاواة  ,ومراعاة املصـلحة العامـة العليـا ,النظام العام واآلداب

 .أو للشعب يف داخـل الدولـة ,واحلق والعدل يف ممارسة احلرية ذاهتا للناس مجيعاً 
 .مع مراعاة نطاق الرشيعة والقانون من حيث مفهوم األخالق ومفهوم العقيدة

ه ما من أحـد مـن العلـامء عـىل اخـتالف ختصصـاهتم قانونيـة أو ويلحظ أن
اجتامعية أو فلسفية أو سياسية أو غريها قديامً وحديثاً إال وير أن احلرية التعبريية 

ولـو باملسـاس  ,رر للغـريـفهي مقيدة إمـا بعـدم الضـ ,ليست مطلقة عن أي قيد
ونحـو ذلـك ممـا جتـب  ,ياً أو سياسـ ,باملشاعر, أو كان القيد قانونيـاً أو اجتامعيـاً 

والتسبب به قد يلحق العقوبة بمصدره سـواء أكـان التعبـري لفظيـاً أو  ,اتهـراعـم
ويزيد اإلسالم عىل ذلـك  ,أو متثيل ونحوه ,كتابيا أو بأي وسيلة تعبريية من رسم

فحريته مقيدة  ,−كام سبق اإلشارة  − ون اإلرضار حتى بصاحب الرأي ذاتهأال يك
ر بنفسـه فقـد ـفإن فعل مـا يضـ ,بل يف مواجهة نفسه ذاته ,لغريليس يف مواجهة ا

  .ترصف فيام ال يملك 
أباحت الرشيعة حرية القول وجعلتها حقا « :يقول األستاذ عبد القادر عودة 

  اإلنسـان يف كـل مـا يمـس األخـالقبل جعلت القول واجبـا عـىل ,لكل إنسان
ومع ذلك فـإذا . .ه الرشيعة منكراويف كل ما تعترب ,واملصالح العامة والنظام العام

كان لكل إنسان احلق يف أن يقول ما يعتقد أنه احلـق ويـدافع بلسـانه وقلمـه عـن 
 فإن حرية القول ليست مطلقة بل هي مقيدة بأن ال يكـون مـا يكتـب أو ,عقيدته

يقال خارجا عن حدود اآلداب العامة واألخالق الفاضـلة, أو خمالفـا لنصـوص 
الرشيعة حرية القول من يوم نزوهلا, وقيدت يف الوقت نفسه وقد قررت  ,الرشيعة

 . )١(»هذه احلرية بالقيود التي متنع من العدوان وإساءة االستعامل
قسـم  :إن املرشعني الوضعيني بعد جتارهبم الطويلة ينقسمون اليـوم قسـمني

ق وهؤالء ال يعريون األخال ,ير حرية القول دون قيد إال فيام يمس النظام العام
                                                 

مطبعـة املـدين بمصــر  ١٩٦٣−١٣٨٣الطبعة الثالثة  ١/٣٣اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  الترشيع اجلنائي) ١(
 .١٣٦حممد منري . وحق احلرية يف العامل أ
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وتطبيق رأهيم يؤد دائام إىل التباغض والتنابذ ثم القالقـل والثـورات  ,أي اهتامم
وقسم ير تقييد حرية الرأي يف كل ما مل خيالف رأي احلاكمني  ,وعدم االستقرار
وتطبيق رأي هؤالء يؤدي إىل كبت اآلراء احلرة وإبعاد العنـارص  ,ونظرهتم للحياة

 .ة إىل االستبداد ثم القالقل والثوراتالصاحلة عن احلكم يؤدي يف النهاي
ذلـك  ,ونظرة الرشيعة جتمع بني هاتني النظريتني اللتني تأخذ هبام دول العـامل

فهي ال تسلم باحلرية عـىل إطالقهـا  ,ة الرشيعة جتمع بني احلرية والتقيدـريـأن نظ
لقيود وا ,وال بالتقييد عىل إطالقه, فالقاعدة األساسية يف الرشيعة هي حرية القول

والواقع أن هذه  ,عىل هذه احلرية ليست إال فيام يمس األخالق واآلداب أو النظام
ر ـولكن هذه احلامية ال تتيسـ ,اية األخالق واآلداب والنظامـد هبا محـود قصـالقي

 .)١(إال بتقييد حرية القول
فال خالف يف كال املفهومني حلريـة الـرأي والتعبـري الوضـعي واإلسـالمي 

ران  قرّ أن احلرية ليست مطلقة بال حدود وال قيود وإنام هي مقيـدة بعـدم إرضار يُ
بل إن املفهوم اإلسالمي يزيد عن ذلك وهو رضورة إعامل احلريـة فـيام  ,اآلخرين

ينفع اإلنسـان ذاتـه باعتـدال, وينفـع غـريه مـن األمـة فـيام يعـود عليهـا بـاخلري 
رشـد يف مسـتقبل األيـام, ويرشدها إىل اختيار الطريـق األقـوم أو األ ,واملصلحة

البـد  ,وحينئذ .والقيد الذي يضيفه اإلسالم إجيايب أيضاً  ,فالقيد املتفق عليه سلبي
من إيراد قيود واستثناءات بقصد تنظيم احلرية نفسـها, وهـذا التنظـيم قـد يتخـذ 

وقد يأخذ صـورة عالجيـة أو  ,كاستئذان الدولة يف استعامل احلرية ,صبغة وقائية
عقوبـات وجـزاءات مدنيـة أو جنائيـة عـىل اإلرساف يف ممارسـة بفرض  ,جزائية

احلريات الشخصية أو الفردية إرسافاً يرتتب عليه إرضار بـاآلخرين, ومنطلقـات 
وهي احلفاظ عىل مقتضيات النظـام العـام  ,هذه القيود الرشعية والقانونية واحدة

واحلـق والعـدل يف  وحتقيق مبدأ املساواة ,مراعاة املصلحة العامة العليا ,واآلداب
, أو للشعب يف داخل الدولـة والضـوابط العامـة  ممارسة احلرية ذاهتا للناس مجيعاً

 .)٢(ملامرسة احلرية الفكرية وغريها
                                                 

 .٣٥الترشيع اجلنائي ) ١(
 .٦٤املرجع نفسه, ص ) ٢(
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وليس هناك أدنى شك يف أن الرأي يعترب من األفعال التي يقوم هبا اإلنسـان 
ن تـارة أو هذا الـرأي الـذي قـد يكـون باللسـا .أثناء حياته حتى ولو مل يشعر هبا

بالكتابة تارة أخر أو بحركة معينة تارة ثالثة, وبأي وسيلة يعرب هبا اإلنسان عـن 
 خميلتـه حيتـاج إىل إظهـاره وإبـرازهفكرة أو رأي أو معنـى أو أي يشء مضـمر يف 

 .للوجود
 −عىل النحو السابق ذكره  − ومن واجبنا أن نلفت النظر عىل أن حرية الرأي

وقيود وإال كانت فوىض بعينهـا وإنـام هنـاك ضـوابط ليست مطلقة وبال ضوابط 
وقـد سـبق  − لنظام العام يف املجتمع اإلسـالميوقيود يستهدف محاية الفضيلة وا

 وبناء عليه فالقيود عىل الـرأي والتعبـري إمـا أن تكـون رشعيـة أو  −التنويه لذلك
 .أخالقية أو قانونية
املكان, وإنام هي مقيـدة احلرية ليست مطلقة, من حيث الزمان و: ويف اجلملة

بمقتضيات احلياة السوية واملوزعـة حقوقهـا عـىل اجلميـع, وهـذه املقتضـيات يف 
املساواة, والفضيلة, والعدل, واحلق, واخلـري واإليثـار,  :املفهوم اإلسالمي مخسة

 .)١(واالبتعاد عن الرضر واإلرضار باآلخرين
ء ارر لـوزـالتاسع عشومن الضوابط واملبادئ ما صدر عن املؤمتر اإلسالمي 

 .٢٢املادة  −م ١٩٩٠أغسطس ٥اخلارجية يف إعالن القاهرة   يف 
لكل إنسان احلق يف التعبري بحرية عن رأيه بشـكل ال يتعـارض مـع املبـادئ ) أ ( 

 .الرشعية
لكل إنسان احلق يف الدعوة إيل اخلري واألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر  )ب(

 .يةوفقا لضوابط الرشيعة اإلسالم
ــ )ج (  ــة للمجتم  ع, وحيــرم اســتغالله وســوء اســتعاملهاإلعــالم رضورة حيوي

 أنهـل ما من شـة كـ, وممارس اء فيهـة األنبيـرامـات وكـدسـرض للمقـوالتع
                                                 

يف املواثيق  عن حرية الرأي والتعبري٣٦٦سليامن الطاموي, موجز القانون الدستوري, ص. عثامن خليل و د. د) ١(
 ٥٩الدولية والترشيعات املحلية أمحد هناد وحممد الغول  
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رر أو ـم أو إصابة املجتمـع بالتفكـك أو االنحـالل أو الضــالل بالقيـاإلخ         
 .زعزعة االعتقاد

ية القومية واملذهبية وكل ما يـؤدي إيل التحـريض عـيل ال جيوز إثارة الكراه) د ( 
 . التمييز العنرصي بكافة أشكاله

عىل املبادئ السابقة التي تقيـد ممارسـات التعبـري  ,أيضاً  ,ويؤكد إعالن روما
ث ورد عن الندوة العامليـة حـول حقـوق اإلنسـان يف اإلسـالم التـي ـر, حيـاحل

ز اإلسالمي الثقايف إليطاليـا يف الفـرتة  مـن عقدهتا رابطة العامل اإلسالمي يف املرك
 م٢٧/٢/٢٠٠٠−٢٥هـ املوافق ٢١/١١/١٤٢٠−١٩

 :رضورة االلتزام باملبادئ التالية عند ممارسة حرية التعبري
أمهية ربط حقوق اإلنسان بمرجعية تراعي املعتقدات والقيم الدينية التي  −١

 .هأوىص هبا اهللا سبحانه وتعاىل عىل لسان أنبيائه ورسل
من خالل مفهوم يرتكـز عـىل قاعـدة  ,رضورة ربط احلقوق بالواجبات −٢

يف بنــاء األرسة واملجتمــع وعــامرة  ,التــوازن بــني وظــائف اإلنســان واحتياجاتــه
 .)١(عىل نحو ال يتعارض مع إرادة اهللا تعاىل ,األرض

وقد استوعب جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل أهـم قيـود أو ضـوابط حريـة 
 ,ضـوابطها :بشأن حرية التعبري عـن الـرأي) ٢/١٩( ١٧٦اره رقم  التعبري يف قر
  :)والعادة أن القرارات تذكر جمملة(فجاء يف القرار  .وتوصياته بشأهنا ,وأحكامها

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي 
دولة اإلمارات العربية ( رقة املنعقد يف دورته التاسعة عرشة املنعقدة  يف إمارة الشا

نيســان إبريــل  ٣٠−٢٦املوافــق,هـــ١٤٣٠مجــاد األوىل  ٥إىل  ١مــن ) املتحــدة 
 .م ٢٠٠٩

                                                 
وبحث حترير مفهـوم  ٢سعيد إسامعيل صيني . حرية التعبري واإلحلاد واالنحالل  د: القرارات من اإلنرتنت وانظر) ١(

 . ٣٧حسن التوجيري . حرية التعبري د
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 :قرر ما يأيت
حريـة التعبــري عــن الــرأي حــق مصــون يف اإلســالم يف إطــار الضــوابط إن 
 :الرشعية

 :عن الرأي ومن أهم الضوابط الرشعية ملامرسة حرية التعبري
ءة للغري بـام يمـس حياتـه أو عرضـه أو سـمعته أو مكانتـه عدم اإلسا  :أوالً 

 .ونرش ذلك بأي وسيلة كانت ,األدبية مثل االنتقاص واالزدراء والسخرية
 .املوضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن اهلو :ثانياً 
 .االلتزام باملسؤولية واملحافظة عىل مصالح املجتمع وقيمه  :ثالثاً 

فـال جيـوز التعبـري عـن  ,روعةـيلة التعبري عن الرأي مشأن تكون وس  :رابعاً 
أو تنطـوي عـىل خـدش احليـاء أو  ,الرأي ولو كان صواباُ بوسـيلة فيهـا مفسـدة

 .فالغاية املرشوعة ال تربر الوسيلة غري املرشوعة ,املساس بالقيم
أن تكون الغاية من التعبـري عـن الـرأي مرضـاة اهللا تعـاىل وخدمـة  :خامساً 

 .الح املسلمني اخلاصة أو العامةمصلحة من مص
أن تؤخذ باالعتبار املآالت واآلثار التي قد تـنجم عـن التعبـري عـن  :سادساً 

وما يغلب منهـا عـىل  ,الرأي, وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بني املصالح واملفاسد
 .اآلخر

وأن يتجنـب  ,أن يكون الرأي املعربّ عنه مسـتنداً إىل مصـادر موثوقـة :سابعاً 
ـقٌ بِنَبَـأٍ ﴿ :اإلشاعات التزاماً بقوله تعاىل ترويج اسِ مْ فَ كُ ـاءَ نُوا إِنْ جَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ

نيَ  ادِمِ تُمْ نَ لْ عَ ا فَ ىلَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ الَةٍ فَ هَ ا بِجَ مً وْ يبُوا قَ تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ  ).٦: احلجرات( ﴾فَ
 الدين أو شـعائره أو أال تتضمن حرية التعبري عن الرأي أي هتجم عىل :ثامناً 

 .رشائعه أو مقدساته
أن ال تؤدي حرية التعبري عن الرأي إىل اإلخالل بالنظام العام لألمـة  :تاسعاً 

 .وإحداث الفرقة بني املسلمني
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 :كام أوىص املجمع بام يأيت
تــأمني الضــامنات الكافيــة حلاميــة حريــة التعبــري عــن الــرأي املنضــبطة ) أ ( 
ـنّ القـوانني احلاميـة لـذلكريعة واملراعية للـبالش  ,ريعاتـوالتشـ ,مسـؤولية بِسَ

 .وبالقضاء العادل
اختاذ الوسائل املتاحة ملنع استخدام حرية التعبري عن الرأي أداة لإلساءة  إىل ) ب(

 .أو بث الفتنة بني املسلمني ,الثوابت واملقدسات اإلسالمية
من قيود ملنع اإلساءة إىل  العمل عىل تطبيق ما اشتملت عليه املواثيق الدولية) ج ( 

مع اسـتبعاد االزدواجيـة يف تعامـل املجتمـع الـدويل مـع القضـايا  ,األديان
اإلسالمية والقضايا األخر. 

ريع دويل حيمـي املشـاعر واملقدسـات ـعمل الدول اإلسالمية إىل إصدار تش) د ( 
 حتـت ,والتشـويه هلـا ,والسـخرية هبـا ,الدينية بوجه عام من التطاول عليها

 .شعار الفن أو حرية التعبري عن الرأي أو غريها
كــام صــدر عــن منظمــة املــؤمتر اإلســالمي يف اجتامعهــا بالقــاهرة يف 

هـ البيان اإلسالمي العاملي حلقوق اإلسالم وتضمنت املادة الثانية ١٤/١/١٤١١
ة عن رأيـه بشـكل ال يتعـارض   :و العرشون منه لكل إنسان احلق يف التعبري بحريّ

وف ولكل إنسان احلـق يف الـدعوة إىل اخلـري و األمـر بـاملعر .دئ الرشعيةمع املبا
 .النهي عن املنكر وفقاً لضوابط الرشيعة اإلسالميةو

إال أنا نر احلاجة داعيـة  .ومع شمول القرار املجمعي بذكر الضوابط جمملة
لعـل عمـوم إىل مزيد تأكيد وإضـافة مـع يشء مـن التفصـيل تنضـم إىل القـرار و

 :ليها بنوع رجوع وهيإاملذكورة ترجع  الضوابط
فاملسـلم مـن دافـع : باملعروف و النهي عن املنكـر قول احلق واألمر :عارشاً 

 ,ال حيل له أن يسكت عن باطل أو يامري فيـه ملسو هيلع هللا ىلصإيامنه وواجب قرآنه وهد نبيه 
ـقَّ بِالْبَا﴿ :فقول احلق واجب إظهاره والتعبري عنه قال تعـاىل ـوا احلَْ بِسُ لْ الَ تَ لِ وَ طـِ

ونَ  لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ قَّ وَ وا احلَْ تُمُ تَكْ وتتأكـد  ,وحرمة كتم احلق هذا عـام) ٤٢: البقرة( ﴾وَ
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ذ عليه امليثـاق أن ـي اهللا عاملاً علامً إال أخـا آتـم« :ملسو هيلع هللا ىلصه ـولـىل العامل لقـه عـرمتـح
 .  )١(»ال يكتمه
 :قال تعاىل ولذا ,وهذا املبدأ عام عىل املسلمني مجيعاً كل عىل قدره وقدرته  

أُولَئِكَ ﴿ رِ وَ نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ ريْ ونَ إِىلَ اخلَْ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِ لْتَكُ وَ
ونَ  لِحُ مُ املُْفْ هذا الواجب عىل املسـلمني  ملسو هيلع هللا ىلصويعمم النبي , )١٠٤: آل عمران( ﴾هُ

فـإن  ,فإن مل يستطع فبلسانه ,ه بيدهرا فليغريـن رأي منكم منكـم« :ولـة فيقـافـك
ائل ـوســذه الـر هبــذا التغييــوهـ.  )٢(»وذلك أضعف اإليامن ,هـتطع فبقلبـمل يس

إن الناس إذا رأوا املنكـر بيـنهم « :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ,واجب يلحق اإلثم من قدر ومل يغري
هللا , بل استحق بنو إرسائيل اللعن من ا)٣(»أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه ,ال يغريونه

ينَ ﴿ :فقال تعـاىل ,لرتكهم االعرتاض والتعبري عن رفض املنكر وتغيريه لُعِـنَ الَّـذِ
ـانُوا  كَ ا وَ ـوْ صَ لِكَ بِامَ عَ مَ ذَ يَ رْ نِ مَ ى ابْ يسَ عِ ودَ وَ اوُ انِ دَ ىلَ لِسَ ائِيلَ عَ َ نِي إِرسْ نْ بَ وا مِ رُ فَ كَ

ونَ  تَدُ عْ لُ ) ٧٨(يَ عَ رٍ فَ نْكَ نْ مُ نَ عَ وْ تَنَاهَ انُوا الَ يَ لُـونَ كَ عَ فْ ـانُوا يَ ـا كَ  ﴾)٧٩(وهُ لَبِئْسَ مَ
ثم إن حرية التعبري وإن كانت حقاً من حقوق املسلم جتاه غريه وجمتمعه ). املائدة(

أن يكون التعبري عن الرأي يراعي  :إال أن اإلسالم رتب عىل هذا احلق حقوقاً منها
ال الـذي قـد ه أفضل العبارات وأحسنها حتى وإن كان التعبري يف ميدان اجلـدـفي

ولذا أوجب اهللا تعاىل عىل املسـلمني أن يلتزمـوا األدب حتـى يف  ,تزل فيه األلسن
مْ ﴿ :دال فقال تعاىلـاجل ـادِهلُْ جَ ـنَةِ وَ سَ ظَـةِ احلَْ عِ املَْوْ ـةِ وَ مَ كْ ِ بِّـكَ بِاحلْ بِيلِ رَ عُ إِىلَ سَ ادْ

لَّ عَ  نْ ضَ مُ بِمَ لَ وَ أَعْ بَّكَ هُ نُ إِنَّ رَ سَ يَ أَحْ ينَ بِالَّتِي هِ تَـدِ ـمُ بِاملُْهْ لَ ـوَ أَعْ هُ ـبِيلِهِ وَ  ﴾نْ سَ
أي أن من آداب الدعوة أن يكون التعبري باحلكمة والقول احلسن ) ١٢٥: النحل(

فـإن  ,وإن كان موضع جـدال فلـيكن بأحسـن مـن احلسـن ,املحبب إىل النفوس
لَ ﴿ :وقال تعاىل ,القول األحسن عاقبته احلسنى لُوا وَ دِ اعْ تُمْ فَ لْ ا قُ إِذَ بَى وْ كَ وَ رْ ا قُ انَ ذَ

                                                 
 .٧٧٦٧صحيح رقم : األلباينقال , اجلامع الصغري للسيوطي −من حديث أيب هريرة ) ١(
 .٤٩صحيح مسلم حديث رقم  −من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٢(
 .٣٢٥٢لأللباين رقم  , صحيح ابن ماجه) ٣(
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دِ اهللاِ هْ بِعَ ونَ وَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ وا ذَ فُ  :ملسو هيلع هللا ىلصوقـال , )١٥٢: األنعام( ﴾ أَوْ
 . )١(»من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت«

فـال يـدخل فـيام  ,ر عن رأيه ومعتقده مراقباً به املعبودـن التعبيـفاملسلم حيس
فواجبـه أن ال يقـول  ,ى حقاً هو لغريه ال بينة له عليهـدعـأو ي ,ه حقـه فيـس للي

الْبَصَ ﴿ :قال تعاىل ,إال احلق والصواب عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ الَ تَ رَ ـوَ
ئُوالً  سْ نْهُ مَ انَ عَ لُّ أُولَئِكَ كَ ادَ كُ ؤَ الْفُ لم نطقـاً ـسال يتحمل املـف) ٣٦: راءـاإلس( ﴾وَ

, وأما املصدر فالبد أن له بطريـق معتـرب مـن طـرق العلـم ـدر لـال مص ه موثوقاً
واآليات واألحاديث يف باب حفظ اللسان مـن سـوء  ,)٢(سمعاً أو رؤية أو اعتقاداً 

ملعاذ بن جبل  ملسو هيلع هللا ىلصه وتربيته حلسن التعبري عديدة لعل مجاعها قوله ـذيبـر وهتـالتعبي
−  −: »بىل يا رسول  :قلت :»األمر كله وعموده وذروة سنامرأس أال أخربك ب
 :ثـم قـال .وذروة سنامه اجلهاد ,رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة« :قال ,اهللا

كـف « :قـال ,بىل يا رسول اهللا فأخـذ بلسـانه :قلت ,»أال أخربك بمالك ذلك كله
أمـك يـا  ثكلتـك« :فقـال ,يا نبي اهللا وإنا ملآخذون بام نتكلم به :قلت »عليك هذا

ــاخرهم إال حصــائد  ــار عــىل وجــوههم أو من معــاذ وهــل يكــب النــاس يف الن
 .)٣(»ألسنتهم

  :مراعاة املصالح واملقاصد الرشعية :حادي عرش
وال كل مقصد يرمي  ,ليس أي قول أو فعل يظنه املكلف مصلحة فيقدم عليه

الـرأي فإن  ,دـن املقصـالح وحسـه الصـان يف ظنـوإن ك ,روعاً ـون مشـه يكـإلي
رعية ـد الشـاصـالح واملقه املصـاً فيـراعـون مـب أن يكـن ذلك جيـر عـأو التعبي

فمـن  ,; ألهنام أصل ضابط ال غنى عنه يف النيات واألقوال واألفعالال الشخصية
اهللا أمر العباد « :قال اإلمام العز بن عبد السالم ,نعم اهللا حتصيل املصالح واملقاصد

                                                 
 .٦١٣٨البخاري رقم ) ١(
 .١٤٦٤: حسن رقم: املحدث األلباين, صحيح اجلامع الصغري للسيوطي) ٢(
 .٢٦١٦: حسن صحيح رقم: الرتمذي) ٣(
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 ,إحسـاناً إليـه ,طاعته ودرء مقاصد معصـيته وخمالفتـهبتحصيل مصالح إجابته و
 .    )١(»وأخربهم أن الشيطان عدو هلم ليعادوه وخيالفوه ,وإنعاماً عليهم

ملا ثبت أن األحكام رشعـت ملصـالح العبـاد كانـت « :وقال اإلمام الشاطبي
ه فإذا كان األمر يف ظاهره وباطنـ ,ألنه مقصود الشارع فيها ,األعامل معتربة بذلك

وإن كان الظاهر موافقاً واملصلحة خمالفة فالفعل  ,عىل أصل املرشوعية فال إشكال
وإنـام  ,; ألن األعامل الرشعية ليست مقصوده ألنفسـهامرشوع غري صحيح وغري

فـالنطق  ,وهي املصالح التي رشعـت ألجلهـا ,قصد هبا أمور أخر هي معانيها
فـإذا  ,رشعت للتقـرب هبـا إىل اهللابالشهادتني والصالة وغريمها من العبادات إنام 
روع ـاملشـفهذا العمل ليس من  ,عمل بذلك عىل قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا

بـل املقصـود بـه ضـد تلـك  ,; ألن املصلحة التي رشع ألجلها مل حتصـليف يشء
 .  )٢(»املصلحة

وعىل هذا قرر الشاطبي أن كل عمل كان املتبع فيه اهلو بـإطالق مـن غـري 
ألنه « :وعلل لذلك بقوله ,األمر أو النهي أو التخيري فهو باطل بإطالقالتفات إىل 

وداع يدعو إليه فإذا مل يكـن لتلبيـة الشـارع يف  ,البد للعمل من حامل حيمل عليه
ومـا كـان كـذلك فهـو باطـل  ,ذلك مدخل فليس إال مقتىضـ اهلـو والشـهوة

ذموم وإن جـاء يف فإتباع اهلو طريـق إىل املـ ,; ألنه خالف احلق بإطالقبإطالق
ريعة فحيـثام زاحـم ـضمن املحمود ; ألنه إذا تبني أنه مضاد بوضـعه لوضـع الشـ

ومـن أهـم رشوط املصـلحة أال يرتتـب عليهـا  .)١( »مقتضاها يف العمل كان خموفاً 
لّ إذ ال شك أن الشـ لِ مصلحةٍ أَقَ وْ صُ رع يطلـب ـفوات مصلحة أعظم ولو مع حُ

                                                 
−هــ١٤١٤ −القـاهرة  −طبع الكليـات األزهريـة  ١/١ −مصالح األنام للعز بن عبد السالم  قواعد األحكام يف) ١(

 .م١٩٩١
مكتبة ومطبعة حممد عيل  −احلميد  حتقيق  حممد حميي الدين عبد −٢/٢٨٣املوافقات يف أصول األحكام للشاطبي ) ٢(

ملكلفني فيام يتعبـد بـه لـرب العـاملي نظر تفصيل اعتبار املقصود يف العبادات والترصفات كتاب مقاصد ااو, صبيح
 .م مكتبة الفالح الكويت١٩٨١هـ ١٤٠١الطبعة األوىل  −وما بعدها  ٥٩عمر سليامن األشقر . للشيخ د

 .١٢٤املوافقات بترصف ) ١(



− ٥٢ − 

حتصـيل أعظـم «لـذا تقـرر عنـدهم قاعـدة حتصيل املصـالح األعظـم واألهـم و
 .»املصلحتني بتفويت أقلهام

     :مراعاة ثوابت النصوص :ثاين عرش
نصوص الشارع فيها ثوابت حاكمة عىل املسلمني جيـب االلتـزام هبـا سـواء 

أو مل تكن  ,أكانت معقولة املعنى أي ظهرت احلكمة منها وعلم السبب يف ترشيعها
رشيعها فإنام املقصود التسليم بأحكام الرشع ولو كان معللة ومل تظهر احلكمة من ت

وهـذا خـاص  ,رأيه أو تعبريه يؤدي إىل معنى خالفه يـر املصـلحة ظـاهرة فيـه
نٍ ﴿ :ولذا قال تعاىل ,باملؤمنني املستسلمني حلكم اهللا وحكمته وعدله مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ وَ

ا قَىضَ اهللاُوَ  نَةٍ إِذَ مِ ؤْ االَ مُ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ نْ   وَ مَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ ريَ ِ مُ اخلْ ونَ هلَُ كُ عْصِ اهللاَأَنْ يَ  يَ
بِينًا الً مُ الَ لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ ى مـن اهللا أو ـفاحلكم إذا مضـ, )٣٦: األحزاب( ﴾وَ

وال حمل حلرية يف خمالفته رأيـا أو  ,فهو العدل واحلق الذي جيب إتباعه ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 
قـال  ,ونفـي حلقيقـة اإليـامن ,اتباع للهو ,باع خالفهبل إن خمالفة هذا وات ,فعالً 

وكَ ﴿ :بنفي وإثبات ,تعاىل بصيغة احلزم والتأكيد مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ الَ وَ فَ
ـلِيامً  وا تَسْ ـلِّمُ يُسَ ـيْتَ وَ ا قَضَ ـَّ ـا ممِ جً رَ مْ حَ ـهِ سِ فُ وا يفِ أَنْ دُ ـِ ـمَّ الَ جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ  ﴾فِيامَ شَ

 ).٦٥: لنساءا(
وعليه فكل ما  ,فحرية الرأي والتعبري حمكومة بتوجيه وحكم الكتاب والسنة

أي ال حرية يف خالفه رأياً أو  ,كان للرشع فيه حكم بات قاطع فال حمل فيه للتخريُّ 
ويدخل يف هذا األحكام التعبدية والعبادية واألخالقية وأحكام املعامالت  ,تعبرياً 

ويبقى بعد هذا جمال واضح رحـب  ,مما حكم فيها الرشع واجلنايات وما إىل ذلك
 ,ومصـالح ,ومقاصـد ,يف األصول التي حيكمها تغري احلال زماناً ومكاناً وأعرافاً 

وهذا ميدان حريـة رأي وتعبـري ال حتـده إال املبـادئ  ,واجتهادات يف املستجدات
 .الجتهادوهذا املجال الذي يطلق عليه الفقهاء ا ,والقواعد والضوابط العامة

وإنام  ,املجتهد فيه كل حكم رشعي ليس فيه دليل قطعي« :قال اإلمام الغزايل
ووجـوب الصـلوات اخلمـس  ,نعني باملجتهد فيه ما ال يكـون املخطـئ فيـه آثـامً 
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والزكوات وما اتفقت عليه األمة من جتليات الرشع فيهـا أدلـة قطعيـة يـأثم فيهـا 
هاد إذا صدر من أهله وصادف حملـه واالجت ,املخالف, فليس ذلك حمل االجتهاد

 .  )١(» كان ما أد إليه االجتهاد حقاً وصواباً 
وعىل ذلك فام كان للرشع فيه حكم قاطع فليس من حرية للـرأي أو التعبـري 

فهو حمض هـو ألنـه  ,حياله من قول أو اجتهاد ; ألنه حينئذ اجتهاد يف غري حمله
مْ ﴿ :ولذا قال تعاىل ,يف مقابل ما حكم الرشع فيه كُ أَنِ احْ لَ اهللاُ وَ ـزَ امَ أَنْ مْ بـِ يْنَهُ الَ بَ  وَ

مْ  هُ اءَ وَ تَّبِعْ أَهْ نـا إِنَّ ﴿ :وفيهم قال تعاىل ,)٤٩: املائدة( ﴾تَ مْ إِالَّ ظَ هُ ثَـرُ عُ أَكْ تَّبـِ ا يَ مَ وَ
يْئًا قِّ شَ نَ احلَْ نِي مِ غْ ولُـوا ملَِـ﴿ ,وقال تعاىل حمذرا, )٣٦: يونس( ﴾الظَّنَّ الَ يُ قُ الَ تَ ا وَ

ا  ذَ هَ لٌ وَ الَ ا حَ ذَ بَ هَ ذِ مُ الْكَ نَتُكُ فُ أَلْسِ ىلَ اهللاِتَصِ وا عَ ُ رتَ امٌ لِتَفْ رَ بَ إِنَّ احَ ـذِ ينَ  الْكَ لَّـذِ
ىلَ اهللاِ ونَ عَ ُ رتَ فْ ونَ يَ لِحُ فْ بَ الَ يُ ذِ  ).١١٦: النحل( ﴾ الْكَ

 :باألخالقيات الفردية واالجتامعيةااللتزام  :ثالث عرش
ن نرش اخلـرب فقـد يكـون شـائعة أراد منهـا رواهتـا أوجب اإلسالم التثبت م

مْ ﴿: البلبلة والفوىض قال تعاىل نُوا هلَُ ينَ آَمَ ةُ يفِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ ِبُّونَ أَنْ تَشِ ينَ حيُ إِنَّ الَّذِ
ابٌ أَلِيمٌ يفِ  ذَ اهللاُعَ ةِ وَ رَ َخِ اآلْ يَا وَ نْ ونَ الدُّ لَمُ عْ تُمْ الَ تَ نْ أَ مُ وَ لَ عْ  .)١٩: النور( ﴾ يَ

من سرت مسلام يف « :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ,ويوجب عىل املسلم واملسلمة اتباع مبدأ السرت
 .)٢(»نيا سرته اهللا يف الدنيا واآلخرةالد

تَـبْ ﴿ :وينهى عن الغيبة والنميمة بني األفـراد واملجتمـع قـال تعـاىل غْ الَ يَ وَ
يْ  يهِ مَ مَ أَخِ لَ حلَْ أْكُ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ ا أَحيُ مْ بَعْضً كُ ـوا بَعْضُ قُ اتَّ ـوهُ وَ تُمُ هْ رِ كَ  اهللاَ إِنَّ اهللاَتًا فَ

ــيمٌ  حِ ابٌ رَ ــوَّ أتــدرون مــا الغيبــة? قــالوا اهللا « :ملسو هيلع هللا ىلصو قــال , )١٢: احلجــرات( ﴾تَ
أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول? : قيل ,ذكرك أخاك بام يكره :قال .ورسوله أعلم

 . )٣(»د هبتهإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن مل يكن فيه ما تقول فق :قال
                                                 

 .٢/٣٥٤املستصفى من علم األصول للغزايل ) ١(
 .وإسناده صحيح ١٢/٤٠٥عمدة القاري ) ٢(
 .٢٥٨٩: مسلم رقم) ٣(
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قْـفُ ﴿ :قال تعاىل .فالكلمة أمانة ,وءـة السـالـن قـلمني مـذر املسـوحي الَ تَ وَ
الْبَصَ  عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ ـئُوالً ـمَ سْ هُ مَ نـْ ـانَ عَ كَ كَ ـلُّ أُولَئـِ ادَ كُ ؤَ الْفُ  ﴾رَ وَ

اليلقي هلـا  ,اهللا إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال , )٣٦: اإلرساء(
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سـخط اهللا ال يلقـي هلـا  ,يرفع اهللا هبا درجات ,باال

وغري ذلك من األخالقيات الفردية واالجتامعية كثـري  .)٢(»باال, هيوي هبا يف جهنم
 .باإلضافة إىل كتب الرتغيب والرتهيب ,وقد تكفلت هبا كتب خاصة هبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٦٤٧٨: اري رقمالبخ) ٢(
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وقد يفصـح ويعـرب عنـه  ,نسانإليتصوره ويضمره ا هو ما: رأي اصطالحاال

وقد يعرب الفقهاء  .فالرأي وسيلته التعبري ,فيقول هذا رأيي أي الذي كنت أضمره 
  .عن الرأي باالجتهاد
 .  أن يظهر اإلنسان ما يفكر فيه بأي وسيلة مفهمة : ًالتعبري اصطالحا

 :مفهوم احلرية
اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان والعهـد الـدويل  عرفت احلرية يف كل من

أن لكـل شـخص ) ١٨(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بام نصت عليـه املـادة 
احلق يف حرية التفكري والضمري والدين, ويشمل هذا احلق حرية تغيـري ديانتـه أو 

ا سواء وحرية اإلعراب عنهام بالتعليم واملامرسة وإقامة الشعائر ومراعاهت ,عقيدته
 .أكان ذلك فردا أم مع اجلامعة

وقد عرف اإلسالمي احلرية بمفهومها الصحيح منذ أكثر من أربعة عرش قرنا 
واملجتمعات الغربية مل تعرف احلرية  إال بظهور الثـورات احلديثـة يف املجتمعـات 

فمفهوم احلرية يف األنظمة الغربية جاء ردة فعل عكسية ملـا كانـت تعـاين  ,الغربية
املجتمعات الغربية من اضطهاد وكبت خالل القرون الوسـطى وخاصـة مـن منه 

 .  الكنيسة التي مارست شتى أنواع االضطهاد يف خمتلف املجاالت
ر ـي ممارسة املسلم أقواله وترصفاته بإرادة واختيار, من غري قســرية هـفاحل
رضار رعية ويـدرأ املفاسـد أو اإلـضمن حدود ما حيقق املصـالح الشـ ,وال إكراه

 .بالشخص ذاته أو جمتمعه أو اإلرضار باآلخرين
ولقد دعا اإلسالم يف مصدريه األساسني القرآن والسنة إىل اسـتعامل الفكـر 

 والعقل يف مجيع أمور الدنيا والدين 
هي متتع اإلنسان بكامـل إرادتـه يف اجلهـر بـام يـراه :  حرية التعبري عن الرأي

سـواء تعلـق بالشـؤون اخلاصـة أو القضـايا  ,صواباً وحمققاً النفع له وللمجتمـع
  .أو قاعدة أو مبدأ رشعيا العامة, عىل أال يصادم نصاً 
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 حرية التعبري واإلساءة لإلسالم عرب الفضائيات ووسائل االتصال احلديثة 
واألوربيــة عمومــا تفــرتض اخلــالف  ,النظــرة العلامنيــة اإلحلاديــة بخاصــة
وقـد أحـدث  .لتعبري وقضايا االعتقادوبعضها يفرتض العداء بني حرية الرأي وا
وزرع الكراهيـة بـني الـدين وحريـة  ,هذا استهانة باملعتقدات وبـالرموز الدينيـة

وقـد اسـتفحل  ,التعبري وذلك باستغالل حرية الرأي والتعبري لالسـتهانة بالـدين
 ,ذلك يف إعالن املبادئ اإلحلادية عـرب وسـائل اإلعـالم وخاصـة يف الفضـائيات

حيث  ,اع عرب وسائل االتصال احلديثة أو التواصل االجتامعيـا شر منه مـوأخط
كام أن الرقابة  ,ال رقابة يف بعض الدول حتت مظلة احلرية والنظم واملواثيق الدولية

ضعيفة يف دول أخر. 
 مبادئ وضوابط حرية الفكر والرأي والتعبري 

ء ارلـوز رـمن الضوابط واملبادئ ما صدر عن املؤمتر اإلسالمي التاسـع عشـ
 .٢٢املادة   −م ١٩٩٠أغسطس ٥إعالن القاهرة   يف  اخلارجية يف

لكل إنسان احلق يف التعبري بحرية عن رأيه بشـكل ال يتعـارض مـع املبـادئ ) أ ( 
 .الرشعية

لكل إنسان احلق يف الدعوة إيل اخلري واألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر ) ب(
 .وفقا لضوابط الرشيعة اإلسالمية

ــة للمجتمــع اإلعــالم) ج (  وحيــرم اســتغالله وســوء اســتعامله  ,رضورة حيوي
والتعرض للمقدسات وكرامة األنبياء فيه, وممارسة كل ما من شأنه اإلخالل 

رر أو زعزعــة ـبــالقيم أو إصــابة املجتمــع بالتفكــك أو االنحــالل أو الضــ
 .االعتقاد

ي إيل التحـريض عـيل ال جيوز إثارة الكراهية القومية واملذهبية وكل ما يـؤد) د ( 
 . التمييز العنرصي بكافة أشكاله

عىل املبادئ السابقة التي تقيـد ممارسـات التعبـري  ,أيضاً  ,ويؤكد إعالن روما
دوة العاملية حـول حقـوق اإلنسـان يف اإلسـالم التـي ـن النـر, حيث ورد عـاحل
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الفـرتة  مـن  عقدهتا رابطة العامل اإلسالمي يف املركز اإلسالمي الثقايف إليطاليـا يف
 م٢٧/٢/٢٠٠٠−٢٥هـ املوافق ٢١/١١/١٤٢٠−١٩

 :رضورة االلتزام باملبادئ التالية عند ممارسة حرية التعبري
أمهية ربط حقوق اإلنسان بمرجعية تراعي املعتقدات والقيم الدينية التي  −١

 .أوىص هبا اهللا سبحانه وتعاىل عىل لسان أنبيائه ورسله
من خالل مفهوم يرتكـز عـىل قاعـدة  ,اترضورة ربط احلقوق بالواجب −٢

يف بنــاء األرسة واملجتمــع وعــامرة  ,التــوازن بــني وظــائف اإلنســان واحتياجاتــه
  .عىل نحو ال يتعارض مع إرادة اهللا تعاىل ,األرض

وقد استوعب جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل أهـم قيـود أو ضـوابط حريـة 
 ,ضـوابطها :تعبري عـن الـرأيبشأن حرية ال) ٢/١٩( ١٧٦التعبري يف قراره رقم  

 : فجاء يف القرار .وتوصياته بشأهنا ,وأحكامها
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي 

دولة اإلمارات العربية ( املنعقد يف دورته التاسعة عرشة املنعقدة  يف إمارة الشارقة 
نيســان إبريــل ٣٠−٢٦املوافــق,هـــ١٤٣٠مجــاد األوىل  ٥إىل  ١مــن ) املتحــدة 
 .م ٢٠٠٩

 :قرر ما يأيت
إن حريـة التعبـري عــن الـرأي حـق مصــون يف اإلسـالم يف إطـار الضــوابط 

 :الرشعية
 :عن الرأي ومن أهم الضوابط الرشعية ملامرسة حرية التعبري

عدم اإلساءة للغري بـام يمـس حياتـه أو عرضـه أو سـمعته أو مكانتـه  :أوالً 
 .ونرش ذلك بأي وسيلة كانت ,قاص واالزدراء والسخريةاألدبية مثل االنت

 .املوضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن اهلو :ثانياً 
 .االلتزام باملسؤولية واملحافظة عىل مصالح املجتمع وقيمه  :ثالثاً 



− ٥٨ − 

فـال جيـوز التعبـري عـن  ,روعةـأن تكون وسيلة التعبري عن الرأي مش :رابعاً 
أو تنطـوي عـىل خـدش احليـاء أو  ,اُ بوسـيلة فيهـا مفسـدةالرأي ولو كان صواب

 .فالغاية املرشوعة ال تربر الوسيلة غري املرشوعة ,املساس بالقيم
أن تكون الغاية من التعبـري عـن الـرأي مرضـاة اهللا تعـاىل وخدمـة  :خامساً 

 .مصلحة من مصالح املسلمني اخلاصة أو العامة
ثار التي قد تـنجم عـن التعبـري عـن أن تؤخذ باالعتبار املآالت واآل :سادساً 

وما يغلب منهـا عـىل  ,الرأي, وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بني املصالح واملفاسد
 .اآلخر

وأن يتجنـب  ,أن يكون الرأي املعربّ عنه مسـتنداً إىل مصـادر موثوقـة :سابعاً 
نُوا إِنْ ﴿ :ترويج اإلشاعات التزاماً بقوله تعاىل ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ـقٌ بِنَبَـأٍ  يَ اسِ مْ فَ كُ ـاءَ جَ

نيَ  ادِمِ تُمْ نَ لْ عَ ا فَ ىلَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ الَةٍ فَ هَ ا بِجَ مً وْ يبُوا قَ تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ  ).٦: احلجرات( ﴾فَ
أال تتضمن حرية التعبري عن الرأي أي هتجم عىل الدين أو شـعائره أو  :ثامناً 

 .رشائعه أو مقدساته
بري عن الرأي إىل اإلخالل بالنظام العام لألمـة أن ال تؤدي حرية التع :تاسعاً 

 ويضاف عىل هذه القرارات  .وإحداث الفرقة بني املسلمني
 قول احلق واألمر باملعروف و النهي عن املنكر :عارشاً 

 مراعاة املصالح واملقاصد الرشعية :حادي عرش
   مراعاة ثوابت النصوص   :ثاين عرش
تامعية التي فصلها الكتـاب فردية واالجخالقيات الألااللتزام با :ثالث عرش

 .والسنة
 واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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אא 
إعالم املوقعني عن رب العاملني لإلمام شمس الدين عبد اهللا حممد بـن أيب بكـر ابـن قـيم  −١

مكتبـة  ١٩٥٥ −١٣٧٤اجلوزية حتقيق الشيخ حممد حميـي الـدين عبـد احلميـد  ط الثانيـة
 .مرصالسعادة ب

بتـاريخ  ٣٤٥٨العدد  −جملة احلوار املتمدن  −األستاذ حممد السنو  −بحث مفهوم احلرية  −٢
١٦/٠٨/٢٠١١  . 

 ١/٣٣سـتاذ عبـد القـادر عـودة ألسالمي مقارنا بالقانون الوضعي االترشيع اجلنائي اإل −٣
 .حممد منري. مطبعة املدين بمرص أ ١٩٦٣−١٣٨٣الطبعة الثالثة 

 .لاملجلد األوتفسري املنار,  −٤
 اجلامع الصغري للسيوطي −٥
املركز الفلسطيني  ٣٠حممد فوزي اخلرض . حرية التعبري بني النظرية والتطبيق  وأحكامها أ −٦

 .٢٠١٢كانون أول  −فلسطني −رام اهللا. للتنمية واحلريات اإلعالمية
ملجتمعات الغربيـة لم واـع املسـالم يف املجتمـائل اإلعـرأي يف وسـة التعبري عن الـريـح −٧

 .عبد احلافظ بن عواجي صلوي. د
 .دار الفكر :دار النرش −إبراهيم شوقار  .حرية التعبري يف اإلسالم حقيقتها وضوابطها أ −٨
 .د إبراهيم أبو جابر.أ.حرية التعبري من منظور إسالمي وعلامين والنقد −٩

 .أمحد هناد حممد الغول. حرية الرأي  يف املواثيق الدولية والترشيعات املحلية أ −١٠
 .اهللا بن جبري هاين بن عبد. حرية الرأي والضوابط الرشعية للتعبري عنه د −١١
 .حممد منري. حق احلرية يف العامل أ −١٢
 .حممد عيد دياب. أ ٤٥حقوق اإلنسان بني إعالن األمم املتحدة واإلسالم  −١٣
هـديل . م.س ومعبانضال . م.م ٢٠ريمحاية حرية الرأي والتعبلي في  دولون القاندور ا −١٤

 .مالك
 .سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين −١٥
 .سنن أيب داوود −١٦
 .سنن الرتمذي −١٧
 صحيح ابن حبان −١٨
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 .لأللباين, صحيح ابن ماجه −١٩
 .صحيح اجلامع الصغري للسيوطي −٢٠
 .صحيح النسائي لأللباين −٢١
 .صحيح مسلم −٢٢
 .زآباديالقاموس املحيط للفريو −٢٣
القاهرة  −ة ـريـات األزهـع الكليـطب ١/١ −ام ـح األنـالـي مصـام فـد األحكـواعـق −٢٤

 .م١٩٩١ −م ١٤١٤ −
 .لسان العرب البن منظور −٢٥
جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته  −٢٦

مجـاد  ٥إىل  ١مـن ) ة اإلمـارات العربيـة املتحـدة دول( التاسعة عرشة يف إمارة الشارقة 
 .م٢٠٠٩نيسان  إبريل  ٣٠−٢٦املوافق ,هـ١٤٣٠األوىل 

 .خمتار الصحاح حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي −٢٧
 .املستصفي من علم األصول لإلمام الغزايل −٢٨
 .معجم مقاييس اللغة  أليب احلسني بن فارس بن زكريا  −٢٩
دار الفكـر سـنة : رـدار النشـ ١٥القرآن يف تقرير حريـة الـرأي إبـراهيم شـوقار منهج   −٣٠

 .األوىل:الطبعة ٢٠٠٢:النرش
الطبعـة  −عمـر سـليامن األشـقر . مقاصد املكلفني فيام يتعبد به لرب العاملي للشـيخ د  −٣١

 .م مكتبة الفالح الكويت١٩٨١هـ ١٤٠١األوىل 
د حميـي الـدين ـحتقيق  حمم −٢/٢٨٣اطبي ـم الشاـاملوافقات يف أصول األحكام لإلم  −٣٢

 .مكتبة ومطبعة حممد عيل صبيح −عبد احلميد 
ريعات ـموجز القانون الدستوري, عن حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدوليـة والتشـ  −٣٣

 .املحلية أمحد هناد وحممد الغول
يف  وحرية الـرأي والتعبـري موقع األمم املتحدة الشبكي لإلعالم العاملي حلقوق اإلنسان −٣٤

 .أمحد هناد حممد الغول. املواثيق الدولية والترشيعات املحلية أ
 .٤٢٢٦جملة احلوار املتمدن العدد  ٣ماجد أمحد الزاميل . ميثاق األمم املتحدة أ −٣٥
 .دراسات ووثائق د حممد أمني امليداين −امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  −٣٦
 .وعة احلرةويكيبيديا, املوس −٣٧


