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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

Ô‹Ñ—‹=
احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصـالة والسـالم 

 عىل سيدنا حممد خاتم األنبياء واملرسلني، وعىل آله وأصحابه أمجعني وبعد،
إىل تغيـري  فقـــد أدت الظروف التي مرت هبا أوروبا خالل القـرون األخـرية

عانت مـن الظلـم والكبـت والتسـلط  أهناكبري يف منظومة الفكر والترشيع، ذلك 
مع تزايد للرصاع بني الدين والعلم، بحسب ما كان شـائعاً  ،النحراف واجلهلوا

من قوة للسلطة الدينية الكهنوتية ،صاحبه تطـور يف الصـناعة والتقنيـة والعلـوم 
كرية مل تكتف باملطالبة برفـع الظلـم وإطـالق التطبيقية، أد كله ذلك إىل ثورة ف

احلريات وحسب، بل وصلت مطالبها بالتغيري إىل الثوابـت و املقدسـات ،وهـي 
 ،تسري يف هذه الطريق إىل يومنا هذا بخطى حثيثة هتدف يف هنايتها إىل تقديس الفرد

دية  إطالق احلرية الفر -ظاهرا -ودون عوائق أمام رغباته ، وعنواهنا الذي ترفعه 
     وإلغاء احلدود  أمام هذه احلرية ، مهام كان نـوع تلـك احلـدود دينيـة أو اجتامعيـة 
أو غريها ،حتى قوانني الدول واملجتمعات وصلها التدخل ليتم تغيريها وفـق مـا 

تبثها هيئـات هلـا سـمة خاصـة  »إعالنات«أو  »قوانني«أو  »مؤمترات«يصدر عن 
مـنظامت دوليـة أو جهـات تتعلـق بحقـوق تستظل، وتتقو كلمتهـا إذا أيـدهتا 

 .اإلنسان
لقــد أقر اإلسالم حقوق اإلنسان وأعلنها للعـامل منـذ بـدء الرسـالة ،وثبـت 

رعية ال جمرد حرية ـوجعل عدداً منها من قبيل الواجبات الش ،األساسية رياتاحل
اً يرتك أمرها للفرد أن يأخذ هبا أو يدعها، إال أن اإلسالم قد جعل ذلك كله مقيـد

بقيود منطقية تضمن مـآالت هـذه احلريـات أن ال تعـود عـىل األصـل بـالنقض 
 .واهلدم
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ريعة ـ عـن الـرأي يف الشـويف هذه الورقة البحثية التي تبحث يف حرية التعبري
نتطرق يف احلديث للضوابط التـي تشـكل قانونـا عامـا ملامرسـة هـذه  ،اإلسالمية

تنضبط بضوابط تضـمن  أنا البد احلرية بل كل احلقوق واحلريات مهام كان نوعه
،وسـيكون  أجلهـاعدم انحرافها،كام تضمن حتقيقها للغايات التـي رشعـت مـن 

 . تناولنا هلذه املسائل يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية 
 :وهلذه الغاية قسمت الورقة إىل مخسة مطالب وخامتة وملحق 

 حفظ الدين والعقل والعرض من مقاصد الرشيعة:املطلب األول
 العدل والتسامح واحرتام األديان: املطلب الثاين

 الفرق بني النقد والتشهري:املطلب الثالث
 حرية الفكر واملحافظة عىل أمن املجتمع:املطلب الرابع

 ضوابط حرية التعبري عن الرأي:املطلب اخلامس
 اخلامتة

يتضمن قراري جممع الفقه يف الغزو الفكري ويف شأن حريـة التعبـري  :امللحق 
 .ضوابطها، وأحكامها: عن الرأي

 واهللا ويل التوفيق
 عبد النارص موسى أبو البصل
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تكاد تتفق كلمة علامء أصول الفقه عىل أن الرشيعة اإلسالمية جاءت لتحقيـق 
ملقام كلمة اإلمام ابن القيم ،وأمجع كلمة يف هذا ا)١(مصالح العباد يف الدنيا واآلخرة

فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصـالح العبـاد يف املعـاش « )٢(رمحه اهللا
واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسـألة 
خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، 

ريعة وإن أدخلـت فيهـا بالتأويـل؛ ـىل البعـث؛ فليسـت مـن الشـوعن احلكمـة إ
فالرشيعة عدل اهللا بني عباده، ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمتـه الدالـة 

ر ـأتم داللة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصـ -ملسو هيلع هللا ىلص -عليه وعىل صدق رسوله 
واء كل عليل، املبرصون، وهداه الذي به اهتد املهتدون، وشفاؤه التام الذي به د

 . »وطريقه املستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام
رع، ومقصـود ـاملحافظة عىل مقصود الشـ«:الغزايلواملصلحة كام يقول اإلمام 

وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسـهم وعقلهـم ونسـلهم : الرشع من اخللق مخسة
ا يفوت وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل م

، ويقول اآلمدي وهو يتحـدث عـن )٣(»فهو مفسدة ودفعها مصلحة األصولهذه 
املقاصـد  فهي يف نظره التي تكون راجعـة إىلاملقاصد الرضورية التي تكون أصالً 

حفظ «اخلمسة التي مل ختل من رعايتها ملة من امللل وال رشيعة من الرشائع، وهي
فإن حفظ هـذه املقاصـد اخلمسـة مـن  .الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال

 .)٤(»الرضوريات

 ٣/٦٢السبكي ، ابن  ٢/٧٣انظر يف هذا  العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام ) ١(
 ٣/١١إعالم املوقعني ) ٢(
 /١، وانظر كذلك شفاء الغليل ١/١٧٤املستصفي : الغزايل) ٣(
 ٣/٢٧٤األحكام يف أصول األحكام لآلمدي  )٤(
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 :الكليات ست
وإذا كان الغزايل واآلمدي والـرازي وابـن احلاجـب والشـاطبي قـد جعلـوا  

الدين،والنفس،والنسل،واملال،والعقل، وهي التـي : حفظ: )١(املقاصد مخسة وهي
كليـة كالقرايف الذي أضـاف إليهـا  »الكليات«يطلق عليها بعض العلامء مصطلح 

الكليـات اخلمـس وهـي حفـظ النفـوس «سادسة ولكن دون اجلزم بذلك فقال 
،والـذي يظهـر أن )٢(»واألعراض: واألديان واألنساب والعقول واألموال، وقيل

 اإلمـاماالقتصار عىل مخس كليات أو مخسة مقاصد لـيس جممعـاً عليـه فقـد قـال 
ي سادسـاً، وهـو حفـظ وتبعـه التـاج السـبك )٤(وزاد الطويف احلنبيل«: )٣(الزركيش

األعراض، فإن عادة العقالء بذل نفوسهم وأمـواهلم دون أعراضـهم ومـا فـدي 
قـال يف  ملسو هيلع هللا ىلصبالرضوري أوىل أن يكون رضوريـاً، ويف الصـحيحني أن رسـول اهللا 

 .»)٥(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«: خطبة الوداع
   لطـاهر بـن عاشـور مد اوهذا ما سار عليه عدد من العلامء املعارصين منهم حم

 :مثل الكليات وهي«من مرة الكليات بقوله  ر أكثرحيث ذك -رمحه اهللا-
 »)٦(والعرض، واملال، والنسل، والعقل، والنفس، حفظ الدين

وقد قال ابن عاشور يف موضع آخر وهو يتحدث عن املحرمـات مـن النسـاء 
لكليـة حفـظ  العـرض  فمرجع حتريم هؤالء املحرمات إىل قاعدة املروءة التابعة«

 .)٧(»من قسم املناسب الرضوري، وذلك من أوائل مظاهر الرقي البرشي

، ابن الدهان، تقـويم ٤٨١، ابن قدامة الروضة ص ٥/١٦٠،  الرازي املحصول ٢/٢٠انظر الشاطبي، املوافقات ) ١(
 ٤/٤٦النظر 

 ١/٣٩١الفصول رشح تنقيح ) ٢(
 ١٦-٣/١٥تشنيف املسامح بجمع اجلوامع ) ٣(
 ٣/٢٠٩خمترص العرضة  حرش) ٤(
 البخاريأخرجه  )٥(
 ٣٣٩-٢، وكذلك ٢٠/١٥التحرير والتنوير ) ٦(
 قبيل احلاجي  من أنهكان قد نص  يف املقاصد عىل  وإن ٤/٢٩٦التحرير والتنوير : ابن عاشور) ٧(
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 ألنرورية سـتة ـوالذي يرتجح واهللا أعلم اعتبـار الكليـات أو املقاصـد الضـ
وإن «املسألة اجتهادية تعتمد االستقراء ويؤيدها قول اإلمـام الشـاطبي رمحـه اهللا 

لكتاب أصـل رشحتـه السـنة يف اللعـان حلق بالرضوريات حفظ العرض فله يف اأ
 :، فعىل هذا الرضوريات ستة)١(»والقذف

 حفظ الدين -١
 حفظ النفس-٢
 حفظ النسل -٣
 حفظ العقل-٤
 حفظ العرض-٥
 حفظ املال-٦

 :يكون بأمرين« )٢(وحفظ هذه املقاصد كام يقول اإلمام الشاطبي
اهتا من جانب ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراع:أحدمها

 .الوجود
ما يدرأ عنها االخـتالل الواقـع أو املتوقـع فيهـا، وذلـك عبـارة عـن : والثاين

 .»مراعاهتا من جانب العدم
فالـدين يف حيـاة :ولنأخذ مثاال عىل حفظ الكليـات وأعظمهـا حفـظ الـدين

عليهم صلوات -م نها وهلذا كانت بعثة الرسل الكرااإلنسان رضورة ال يستغني ع
من لدن سيدنا آدم إىل أن أرسل اهللا سـيدنا حممـداً خـاتم رسـل اهللا  -هماهللا وسال

 .، وما ذلك إال ألمهية الدين ورضورته للحياةملسو هيلع هللا ىلص
وهذا األمر ليس عند املسلمني فحسب بل قرره العلامء والساسـة واملفكـرون 

بـل إن  ،دون عقيدة دينية مهام كان نوعهـا يف الغرب ؛ مؤكدين أن األمم ال تعيش

 ٤/٣٤٩املوافقات ) ١(
 ٢/١٨،املوافقات الشاطبي) ٢(
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والتدين خري ضامن لقيام التعامل بني الناس عىل قواعـد « ،ن رضورة للحياةاإليام
 )١(»وكان لذلك رضورة اجتامعية كام هو فطرة إنسانية العدالة والنصفة،

مـرة، وقـد ورد ) ٨٠(يف القـرآن الكـريم أكثـر مـن  »دين«وقد وردت كلمة 
عىل التدين احلـق  اإلنسان مفطور أنالتأكيد والبيان عىل رضورة الدين يف احلياة و

ـا الَ ﴿:يف  قوله تعاىل يْهَ لَ اسَ عَ طَـرَ النـَّ تَ اهللاَِّ الَّتِي فَ ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ أَقِمْ وَ فَ
ـونَ  لَمُ عْ اسِ الَ يَ ثَـرَ النـَّ نَّ أَكْ لَكـِ ـيِّمُ وَ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ لْقِ اهللاَِّ ذَ يلَ خلَِ بْدِ ،واآليـات )٢(﴾تَ

 .ام كثرية ال يتسع املقام إليرادهاواألحاديث يف هذا املق
فأصول العبادات راجعة إىل حفـظ الـدين مـن جانـب «:قال اإلمام الشاطبي

 -وجيمعها األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر- واجلنايات ...الوجود، كاإليامن
مـن جانـب ) الـدين والـنفس والعقـل والنسـل واملـال(حفظ اجلميـع ترجع إىل

 )٣(»العدم
حفـظ الـدين ؛قـال ) لدولـة ا(ة عـىل أن أول واجـب لإلمـام وقد اتفق األئم

حفظ الدين عـىل : أحدها:والذي يلزمه من األمور العامة عرشة أشياء« :املاوردي
أصوله املستقرة، وما أمجع عليه سلف األمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، 

حلدود؛ ليكون أوضح له احلجة، وبني له الصواب، وأخذه بام يلزمه من احلقوق وا
 )٤(»...الدين حمروسا من خلل، واألمة ممنوعة من زلل

يف الغياثي مبينا واجب اإلمام جتاه حفظ الدين بـام  )٥(وقد أورد اإلمام اجلويني
يضمن محاية الدين ومحاية حرية االجتهاد وفق أصوله ولو نـتج عنـه اخـتالف يف 

: ل الـدين فينقسـم إىلفأما القـول يف أصـ:واجب اإلمام نحو أصل الدين«الرأي 

 ١٠٠دراز ، الدين ص ) ١(
 من سورة الروم ٣٠اآلية ) ٢(
 ٢٠_٢/١٩املوافقات :الشاطبي ) ٣(
 ٢٧وكذل الفراء يف األحكام السلطانية  ٤٠األحكام السلطانية ص :املاوردي ) ٤(
 ١/١٨٤الغياثي ص ) ٥(
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حفظ الدين بأقىص الوسع عىل املؤمنني، ودفع شبهات الزائغني، كـام سـنقرره إن 
فلتقع .شاء اهللا رب العاملني،وإىل دعاء اجلاحدين والكافرين، إىل التزام احلق املبني

إن صـفا : البداية اآلن بتقرير سبيل اإليقان عىل أهل اإليامن، فنقول واهللا املستعان
عن الكدر واألقذاء، وانتفض عن شوائب البدع واألهواء، كان حقـا عـىل الدين 

اإلمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه، باألعني الكالئة، فريقبهم بذاته وأمنائـه بـاآلذان 
الواعية، ويشارفهم مشارفة الضـنني ذخـائره، ويصـوهنم عـن نـواجم األهـواء، 

وال خيفـى عـىل ذي  ...ديوهواجم اآلراء، فإن منع املبادي أهون مـن قطـع الـتام
بصرية أن ما أطلنا القول فيه هو احليد عن مسلك احلـق يف قواعـد العقائـد، فأمـا 
اختالف العلامء يف فروع الرشيعة، ومسالك التحـري واالجتهـاد، والتـآخي مـن 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-الصاحلون، وانقرض صحب رسول اهللا طرق الظنون، فعليه درج السلف
ة عن أدلة الرشيعة، وهـو منـة مـن اهللا تعـاىل األكرمون، واختالفهم سبب املباحث

فـال ينبغـي أن  )١(»اخـتالف أمتـي رمحـة«:  -ملسو هيلع هللا ىلص -وقد قـال رسـول اهللا . ونعمة
بـل يقـر  ؛اإلسالم فيام يتنازعون فيه من تفاصيل األحكام  يتعرض اإلمام لفقهاء

 )٢(»كل إمام ومتبعيه عىل مذهبهم، وال يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم
الكفاية محاية املجتمع من تيارات الفكر املنحرف سواء  وجب فروضأإن من 

   أكان ذلك الفكر يبث اإلحلاد والزيغ والفتنة ،أو يبـث االنحـراف يف فهـم الـدين 
 ،ريعةـاالنحراف اخللقي والفكري وغريه مما يضـاد وهيـدم مقاصـد الشـ أو يبث

هقي يف املدخل من حديث سليامن ابـن اختالف أمتي رمحة، البي: حديث٦٩قال السخاوي يف املقاصد احلسنة ص  )١(
مهام أوتيتم من كتاب اهللا فالعمل به ال : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : أيب كريمة عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس، قال

عذر ألحد يف تركه، فإن مل يكن يف كتاب اهللا فسنة مني ماضية، فإن مل تكن سنة مني فام قـال أصـحايب، إن أصـحايب 
لسامء، فأيام أخذتم به اهتديتم، واختالف أصحايب لكم رمحة، ومن هذا الوجه أخرجه الطـرباين، بمنزلة النجوم يف ا

ي إىل ـوالديلمي يف مسنده بلفظه سواء، وجويرب ضعيف جدا، والضحاك عن ابن عباس منقطع، وقد عزاه الزركش
اه العراقـي آلدم بـن أيب إيـاس ، وكذا عز) ١(كتاب احلجة لنرص املقديس مرفوعا من غري بيان لسنده، وال صحابيه 

وهو مرسـل ضـعيف،وانظر كـذلك  : اختالف أصحايب رمحة ألمتي، قال: يف كتاب العلم واحلكم بدون بيان بلفظ
 ٧٢-١/٧١تذكرة املحتاج البن امللقن 

 ١٩٠-١/١٨٩الغياثي ) ٢(
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حتمـي القـيم وهذه احلامية تكون مؤيدة بمؤيدات الدولة املمثلة للمجتمع والتـي 
وطبقـه  ملسو هيلع هللا ىلصوهو ما نبه عليـه النبـي  العامة لذلك املجتمع، واآلدابوالنظام العام 

  -ملسو هيلع هللا ىلص -تـال رسـول اهللا : ((قالـت ريض اهللا عنهـا عائشـة فعن الصحابة الكرام؛
تٌ ﴿ ــامَ ْكَ ــاتٌ حمُ ــهُ آَيَ نْ ــابَ مِ ــكَ الْكِتَ يْ لَ لَ عَ ــزَ نْ ي أَ ــذِ ــوَ الَّ ، وعنــد ))إذا رأيــت ﴾هُ

ــلم ــذ((:مس ــتم ال ــك رأي ــه، فأولئ ــابه من ــا تش ــون م ــامهم اهللا، ين يتبع ــذين س ال
ويف هذا احلديث التحذير مـن خمالطـة «:،قال النووي)١(عليهمتفق . ))فاحذروهم

أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع املشكالت للفتنة فأما من سأل عام أشـكل عليـه 
ال منها لالسرتشاد وتلطف يف ذلك فال بأس عليه وجوابه واجـب وأمـا األول فـ

بن اخلطاب ريض اهللا عنـه صـبيع بـن عسـل جياب بل يزجر ويعزر كام عزر عمر 
 )٢(.»حني كان يتبع املتشابه واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦/٢١٦م وما بعدها وانظر رشح النووي عىل مسل ١/٢٤٨مشكاة املصابيح ورشحها للمباركفوري ) ١(
 ١٦/٢١٨رشح النووي عىل مسلم ) ٢(
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 :العدل
، ذلـك أن النظـام »احلـق«مـن خـالل التعـرف عـىل مفهـوم  »العدل«يعرف 

هوم احلق، كام نستطيع احلكم عىل األنظمة أياً كانت الترشيعي يبنى عىل أساس مف
من خالل اطالعنا عىل نظرهتا للحق، فالرأساملية مثالً جعلت احلق الفردي أساساً 
وغلت يف تقديسـه وجعلتـه سـابقاً عـىل القـانون ألنـه حـق طبيعـي يولـد معـه، 
واالشرتاكية جعلت حـق اجلامعـة واملجتمـع هـو املحـور الـذي تـدور قوانينهـا 

تنظيامهتا حوله، ومن هنا سيختلف مفهوم العدل يف هذه النظم تبعـاً الخـتالف و
 .مفهومها للحق

أما يف الرشيعة اإلسالمية التي جعلت احلكم الرشعي هو املصدر للحـق فقـد 
 :)١(متيز احلق فيها عن تلك النظم مفهوماً وطبيعة باآليت

ق وسـيلة توصـل إىل االعرتاف بحق الفرد وبحق املجتمع معاً وبام أن احل -١
الغاية منه وهي املصلحة، وبام أن احلق الفـردي وحـق املجتمـع معتـربان فتكـون 

 .مصلحتهام معتربة عىل قدم املساواة
عند التعارض بني مصلحة الفرد ومصلحة املجتمع تقدم املصلحة العامـة  -٢

لحة وفق القواعد الفقهية املستقرة، فليس من املعقول وال من العدل أن هتدر مصـ
 .اجلامعة يف سبيل مصلحة فردية

األصل أن يؤدي احلق وظيفته ويصـل إىل الغايـة التـي رشع مـن أجلهـا،  -٣
 .وهي حتقيق املصلحة املرشوعة املعتربة رشعاً 

فإذا أفىض استعامل احلق إىل مآل ممنوع بسبب بعض الظـروف املجحفـة هبـذا 
رف ـعامة مثالً فإن هذا التصاالستعامل أحياناً كأن يؤدي إىل اإلرضار باملصلحة ال

 بترصف ٤٣-٤٢املناهج األصولية، ص : الدريني) ١(
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سيمنع ويتغري الوصف الرشعي حكامً تبعاً هلذا املآل مراعاة وتقديراً للصالح العام 
الذي يمثل مصلحة األمة، فإذا زال املآل املمنوع عاد احلكم كام كـان، وهـذا مـن 
، فهل من املعقول تقـديم  العدل الذي تقره العقول السليمة وأقرته الرشيعة ابتداءً

ألـيس هـذا مـن الظلـم ) املجتمـع(لحة الفرد يف قابل إهدار مصلحة اجلامعة مص
 .واجلور الذي تأباه النفوس وجاءت الرشائع لدفعه وحماربته

رِ  إِنَّ اهللاَ﴿ املُْنكَ اء وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاء ذِي الْقُ انِ وَ سَ اإلِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ يَ
مْ  عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ ونَ  وَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ  )٩٠: النحل( ﴾لَعَ

 :التسامح واحرتام األديان
احلديث عن التسامح واحـرتام األديـان جيرنـا إىل احلـديث عـن العالقـة مـع 
األديان وهو أمـر مسـطر عـىل صـفحات التـاريخ وال يضـرينا أن نعـود ونـدعو 

قـات األمـم الباحثني يف العامل أمجع ليعودوا إىل التاريخ وينظروا كيف كانـت عال
بعضها ببعض، وما هي أسباب احلروب التي اندلعت يف العامل وما هـي نتائجهـا، 

 .احلرب تثم النظر يف آثار احلروب عىل املجتمعات وخاصة التي خرس
إنه لن يضرينا أن نعرض ما لدينا من تطبيق عميل يف هذا اجلانب وأن يعـرض 

احلقائق التارخييـة دون حـذف أيضاً ما لد احلضارات األخر وما فعلوه لتبيني 
أو تزوير أو زيادة أو نقصان،وهذه احلقائق تثبت كام يقول لوبـون يف كتابـه قصـة 

ــارة ــلمني  احلض ــري املس ــابئون (أن غ ــود والص ــتيون واليه ــيحيون والزردش املس
يستمتعون يف عهد اخلالفة األموية بدرجة من التسامح ال نجد هلا نظرياً يف الـبالد 

األيام، فلقد كانوا أحراراً يف ممارسة شعائرهم الدينية واحتفظـوا  املسيحية يف هذه
 .)١()معابدهموبكنائسهم 

واحلديث عن التسامح يعرف من خالل عدة معايري تؤيدها ترشيعات ملزمة، 
 :هذه املعايري لو طبقت عىل احلضارة اإلسالمية لوجدناها عىل النحو اآليت

 ٢/١٣٠قصة احلضارة ) ١(
                                                 



 .املوقف من الكرامة اإلنسانية لآلخر -١
 .).ومنه االختالف يف الدين أو املذهب أو الرأي (املوقف من االختالف  -٢
 .املوقف من حرية االعتقاد -٣
 .املوقف من األنبياء والنبوات -٤
 .أساس العالقة مع اآلخر -٥

 :وبتطبيق هذه املعايري اخلمسة نجد اآليت
عامـاً لإلنسـان  أن اإلسالم قرر حقيقة الكرامة اإلنسانية باعتبارها مبـدأً :أوالً 

 :بعامة مسلامً كان أو غري مسلم، وتأييد هذا بقوله سبحانه وتعاىل
ـنَ الطَّيِّبَـاتِ ﴿ م مِّ اهُ نـَ قْ زَ رَ ـرِ وَ الْبَحْ ِّ وَ مْ يفِ الْـربَ اهُ نـَ لْ َ محَ مَ وَ ي آدَ نـِ ا بَ نـَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ وَ

يالً  ضِ فْ نَا تَ قْ لَ َّنْ خَ ثِريٍ ممِّ ىلَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ  ).٧٠:اإلرساء( ﴾وَ
هــذه الكرامــة أكســبتهم حصــانة  متســاوون يف الكرامــة اإلنســانية، رـفالبشــ

 .وعصمة ألنفسهم ودمائهم وأمواهلم وأعراضهم
سبحانه  قد خلق  فاهللا .ومنه االختالف يف الدين ،املوقف من االختالف :ثانياً 

الناس خمتلفني يف صورهم وألواهنم وأشكاهلم وخالف بـني اآلراء واالعتقـادات 
سبحانه عن هذه احلقيقة التي جعلها آية  وأخربنا خالف بني الصور واهليئات، كام

ضِ ﴿قائل من اآليات الدالة عليه فقال عز من  َرْ األْ اتِ وَ وَ ـامَ لْـقُ السَّ هِ خَ اتـِ نْ آَيَ مِ وَ
املِِنيَ  عَ اتٍ لِلْ َيَ لِكَ آلَ مْ إِنَّ يفِ ذَ انِكُ أَلْوَ مْ وَ نَتِكُ فُ أَلْسِ تِالَ اخْ  .)٢٢:الروم( ﴾وَ

فإذا علمنا أن االختالف سنة كونية، وصارت معرفة ذلـك جـزءا مـن عقليـة 
اإلنسان وعقيدته؛ صار لزاما عليه القبول بوجود املخالف يف الـرأي واملعتقـدات 
والفكر، وصار التعايش مع هـذا التنـوع أمـرا واقعيـا يتعامـل معـه وفـق أسـس 

 .برز مبدأ التسامح وقواعد وأصول ليس منها اإلقصاء أو االنزواء ومن هنا
ر رسالة اإلسـالم وإبالغهـا ـوهذا ال ينفي بل يؤكد عىل رضورة الدعوة ونش

عـىل  واألدلـة، وتقوم األمة بالشهادة عىل النـاس للناس حتى تقوم احلجة عليهم
 :هذا كثرية منها
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و﴿:قوله تعاىل - رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ ـنِ كُ نَ عَ ـوْ نْهَ تَ فِ وَ
رِ   )١١٠:ل عمرانآ(﴾ املُْنْكَ

ـىلَ النَّـاسِ ﴿:وقوله سبحانه - اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ طًا لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ
ا يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ  )١٤٣:البقرة( ﴾وَ

 )١(»بلغوا عنى ولو آية« ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -
ختالف من خالل تناول القرآن الكريم للحديث ولنا أن نعرف املوقف من اال

رك كقولـه سـبحانه ـعن األديان والفرق وأقوال املخالفني ولو كانت تتضمن الش
ـيحُ ابْـنُ اهللاَِّ (ن اليهود عىل لسا  املَْسِ ـارَ الَـتِ النَّصَ قَ رٌ ابْنُ اهللاَِّ وَ يْ زَ ودُ عُ الَتِ الْيَهُ قَ وَ

مْ يُضَ  هِ اهِ وَ مْ بِأَفْ هلُُ وْ لِكَ قَ واذَ رُ فَ ينَ كَ لَ الَّذِ وْ ئُونَ قَ  )٣٠:التوبة(....) اهِ
 :املوقف من حرية االعتقاد: ثالثا

اإلسالم أقر هذه احلرية، وترك «: )٢(يقول الشيخ عبد الوهاب خالف رمحه اهللا
عقيدته بناء عـىل مـا يصـل إليـه عقلـه ونظـره  لكل فرد احلرية التامة يف أن يكون

أساس التوحيد واإليامن البحـث والنظـر، ال الصحيح، وذلك أن اإلسالم جعل 
ففي كثـري مـن آي الكتـاب الكـريم لفـت . القهر واإلجلاء، وال املحاكاة والتقليد

الناس إىل النظر يف ملكوت الساموات واألرض وما خلق اهللا مـن يشء، ليهتـدوا 
نْظُـ ﴿: هم هبذا النظر إىل اإليامن الصحيح والدين احلق، كقولـه تعـاىل ْ يَ ملَ وا يفِ أَوَ رُ

اتِ  وَ امَ وتِ السَّ لَكُ لَقَ اهللاُمَ ا خَ مَ ضِ وَ َرْ األْ ءٍ  وَ ْ نْ يشَ ، وقولـه  )١٨٥:األعـراف(﴾ مِ
ي ﴿:تعاىل لْـكِ الَّتـِ الْفُ ـارِ وَ النَّهَ يْـلِ وَ فِ اللَّ ـتِالَ اخْ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ لْقِ السَّ إِنَّ يفِ خَ

مَ  عُ النَّاسَ وَ نْفَ رِ بِامَ يَ ي يفِ الْبَحْ رِ ْ دَ جتَ عْ ضَ بَ َرْ يَا بِهِ األْ أَحْ اءٍ فَ نْ مَ ءِ مِ امَ نَ السَّ لَ اهللاُ مِ زَ ا أَنْ
ءِ  ـامَ َ السَّ رِ بَـنيْ ـخَّ ابِ املُْسَ ـحَ السَّ ـاحِ وَ يَ يفِ الرِّ ــرِ تَصْ ةٍ وَ ابَّ لِّ دَ نْ كُ ا مِ بَثَّ فِيهَ ا وَ َ هتِ وْ مَ

لُونَ  قِ عْ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ َيَ ضِ آلَ َرْ األْ ن اآلي الكريمـة نعـى ، ويف كثري م)١٦٤:البقرة(﴾وَ

 ٦/٤٩٦البخاري ، اجلامع الصحيح ) ١(
 ٢٦٨عبد القادر عودة،اإلسالم وأوضاعنا السياسية ص  أيضاوانظر  ٤٢-٤١يف كتابه  السياسة الرشعية ص ) ٢(
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ـا ﴿:طريق البحث والنظر، كقوله تعاىلعىل من آمن بطريق التقليد ال ب ـالُوا إِنَّ بَلْ قَ
ونَ  تَدُ هْ مْ مُ هِ ارِ ىلَ آَثَ ا عَ إِنَّ ةٍ وَ ىلَ أُمَّ ا عَ نَ اءَ ا آَبَ نَ دْ جَ ، ويف كثـري مـن )٢٢:الزخـرف(﴾ وَ

َ الَ ﴿: اآلي نفي لإليامن بطريق اإلكراه والقرس كقوله تعاىل بَـنيَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ يفِ الدِّ رَ إِكْ
يِّ  نَ الْغَ دُ مِ شْ تَّـى ﴿: وكقولـه تعـاىل، )٢٥٦:البقرة(﴾ الرُّ هُ النَّـاسَ حَ ـرِ أَنْـتَ تُكْ أَفَ

نِنيَ  مِ ــؤْ ــوا مُ ونُ كُ ــونس(﴾ يَ ــاىل )٩٩:ي ــه تع ــنِ ﴿: ، وكقول َ دِي يلِ مْ وَ ــنُكُ ــمْ دِي ﴾ لَكُ
 .»)٦:الكافرون(

اهَ يفِ ﴿:ففي قوله تعاىل  رَ ـرْ الَ إِكْ فُ كْ ـنْ يَ مَ ـيِّ فَ ـنَ الْغَ ـدُ مِ شْ َ الرُّ بَـنيَّ ـدْ تَ ينِ قَ  الدِّ
ــا ــامَ هلََ صَ فِ قَى الَ انْ ثْ ــوُ ةِ الْ وَ رْ ــالْعُ ــكَ بِ سَ تَمْ ــدِ اسْ قَ ــاهللاَِّ فَ نْ بِ مِ ــؤْ يُ وتِ وَ ــاغُ  ﴾..بِالطَّ

 )٢٥٦:البقرة(
نْ وَ ﴿ :وقوله سبحانه مِ يُؤْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ احلَْ قُ ـا وَ رْ إِنَّ فُ يَكْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ

ـا هَ ادِقُ َ مْ رسُ ـِ ـاطَ هبِ ا أَحَ ـارً ا لِلظَّاملِِنيَ نَ نَ تَدْ دليـل عـىل حريـة  )٢٩:الكهـف(﴾...أَعْ
اإلسالم يريد للناس أن يكون إيامهنم عن قناعة وتفكري،ولكن  وأناالعتقاد ابتداء 

عاصـني وغـري لل أعـداهللا للمـؤمنني ومـا  أعـدهذا ال يعني السكوت عن بيان ما 
اهللا  أعـدوال يعني اإلقرار بتلك احلرية أن ال يـرد البيـان واإليضـاح ملـا  ،املؤمنني

، فاهللا سبحانه حيب اهلداية للخلق وحيب هلم التوبة اهللا للمؤمنني أعدللطائعني وما 
حلرية االعتقـاد والتلـويح  القرآنوذكر  ،، ويكره هلم املعصية واملخالفة)١(والطاعة

فاإلنسان يف الدنيا ال سلطان ألحـد  ،اآلخرة ملن خالف ال ينايف احلرية بالعقوبة يف
عىل قلبه، ولكن تقديم النصح واإلرشاد ؛ لكـي يقبـل عـىل اإليـامن ويبتعـد عـن 
طريق الكفر والكافرين فيه فائدة ونصح له لئال يغرت وخيالف طريق احلق ومنهجه 

 .)٢(فيقع يف املعصية ويستحق العقوبة

 .اهللا يغضب إذا انتهكت حمارمه وأن ،أن اهللا يفرح بتوبة عبدهاحلديث  ورد يف) ١(
 ٩١املطعني ، سامحة اإلسالم ص : انظر) ٢(
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 :ي ال ينايف االحرتامالوضوح الفكر
 ،وأنه الرسالة اخلامتة التي نسخت الرساالت السـابقة ،يتميز اإلسالم بواقعيته

لَ ﴿: مع وجوب اإليامن باألنبياء واملرسلني مجيعاً لقوله تعاىل امَ أُنـزِ ولُ بـِ سُ نَ الرَّ آمَ
املُْ  هِ وَ بِّ ن رَّ نَ بِاهللاِإِلَيْهِ مِ لٌّ آمَ نُونَ كُ مِ تِهِ  ؤْ الئِكَ مَ ـن وَ ـدٍ مِّ َ أَحَ قُ بَنيْ رِّ فَ لِهِ الَ نُ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ وَ

ريُ  إِلَيْكَ املَْصِ نَا وَ بَّ انَكَ رَ رَ فْ نَا غُ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ الُواْ سَ قَ لِهِ وَ سُ  ).٢٨٥:البقرة(، ﴾رُّ
ومع هذا اإليامن أقر اإلسالم حرية اإليامن دون إكراه أو تغرير أو تـدليس بـل 

ل يف هـذا الـدين أن يكـون إيامنـه عـن إرادة حـرة أراد من كل إنسان يريد الدخو
 .وقناعة تامة

وبنيّ اإلسالم بوضوح العقائد الصـحيحة وحكـم عـىل العقائـد الفاسـدة أو 
 .املخالفة دون مواربة أو جماملة

ال نجـد دينـا تزخـر مصـادره :املوقف من األنبياء والنبوات واألديـان: رابعا
نبياء وتقـدرهم وجتعـل اإليـامن هبـم األساسية بالنصوص الواضحة التي جتل األ

 :أركان اإليامن الستة ومن ذلك وأحد ملسو هيلع هللا ىلصجزءا أساسيا لإليامن بنبوة سيدنا حممد 
املُْ ﴿:قوله تعاىل-  هِ وَ بِّ ن رَّ لَ إِلَيْهِ مِ ولُ بِامَ أُنزِ سُ نَ الرَّ نَ بِاهللاِآمَ لٌّ آمَ نُونَ كُ مِ تِهِ  ؤْ الئِكَ مَ وَ

رِّ  فَ لِهِ الَ نُ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ ا وَ نـَ بَّ انَـكَ رَ رَ فْ ا غُ نـَ عْ أَطَ نَا وَ عْ ـمِ ـالُواْ سَ قَ ـلِهِ وَ سُ ن رُّ دٍ مِّ َ أَحَ قُ بَنيْ
ريُ 

إِلَيْكَ املَْصِ  )١(﴾وَ
يلَ ﴿:وقوله سبحانه - عِ ـامَ إِسْ يمَ وَ اهِ ـرَ لَ إِىلَ إِبْ زِ ا أُنْ مَ لَ إِلَيْنَا وَ زِ ا أُنْ مَ نَّا بِاهللاَِّ وَ ولُوا آمَ قُ

ا قُوبَ وَ عْ يَ اقَ وَ حَ إِسْ مْ وَ ـِ هبِّ ـنْ رَ َ النَّبِيُّونَ مِ ا أُويتِ مَ ى وَ يسَ عِ ى وَ وسَ َ مُ ا أُويتِ مَ بَاطِ وَ َسْ ألْ
ونَ  لِمُ سْ نُ لَهُ مُ نَحْ مْ وَ نْهُ دٍ مِ َ أَحَ قُ بَنيْ رِّ فَ ا * الَ نُ وْ تَدَ دِ اهْ قَ نْتُمْ بِهِ فَ ا آمَ ثْلِ مَ نُوا بِمِ إِنْ آمَ فَ

مْ يفِ شِ  امَ هُ إِنَّ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ اقٍ وَ مُ اهللاُ قَ هُ يكَ فِ يَكْ سَ لِيمُ  فَ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ  )٢(﴾وَ
كـان يومـا  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـول اهللا : عن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه«حديث البخاري  -

اإليـامن أن «:يا رسول اهللا ما اإليامن؟ قال: بارزا للناس، إذ أتاه رجل يميش، فقال
 ٢٨٥سورة البقرة آية ) ١(
 ١٣٦-١٣٧سورة البقرة آية ) ٢(
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يا رسول : عث اآلخر قالتؤمن باهللا ومالئكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، وتؤمن بالب
رك به شيئا، وتقـيم الصـالة، ـاإلسالم أن تعبد اهللا وال تش«: اهللا ما اإلسالم؟ قال

: يا رسول اهللا ما اإلحسـان؟ قـال: وتؤيت الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان، قال
 »..اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك

املجتمع اإلسالمي منذ بدء الدعوة إىل يومنا هذا ليدل إن وجود غري املسلمني يف -
داللة واضحة عىل التسامح الذي يتمتع به اإلسالم ،كام يدل عىل قوته يف ذاته وأنه 
ال يضريه متتع أصحاب األديان األخر باحلرية ما داموا ملتزمني بالقانون املطبق 

يف املجتمـع اإلسـالمي غـري املسـلمني  وجـودوباملقارنة اليوم بني تاريخ  عليهم؛
ووجود املسلمني يف املجتمعات غري اإلسالمية لوجدنا أننا نقارن بني وجود غـري 

ر قرنا بيـنام ال يتعـد وجـود ـيعود إىل أربعة عش يف املجتمع اإلسالمي املسلمني
 .القرن الواحد الغربية املجتمعات املسلمني يف
السلم هـو  ن يتضح له أنإن الذي يقرأ القرآ:أسس العالقة مع اآلخر:خامسا

وهو الـذي  ،س مبدأ احلوار والتعايشويتبع هذا األسا ،أساس العالقة مع اآلخر
، يقول سبحانه العاملية غري املنغلقة عىل نفسهاينسجم مع طبيعة الدعوة اإلسالمية 

مُ اهللاُ﴿وتعاىل اكُ نْهَ ْ  الَ يَ ْ خيُ ملَ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ ملَ نِ الَّذِ مْ أَنْ عَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ رِ
طُ  قْسِ تُ مْ وَ وهُ ُّ مْ إِنَّ اهللاَتَربَ طِنيَ  وا إِلَيْهِ ِبُّ املُْقْسِ مُ اهللاُ* حيُ اكُ نْهَ امَ يَ مْ  إِنَّ لُوكُ اتَ ينَ قَ نِ الَّذِ عَ

مْ أَنْ  كُ اجِ رَ ىلَ إِخْ وا عَ رُ اهَ ظَ مْ وَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ هُ  يفِ الدِّ لَّوْ وَ تَوَ تَ نْ يَ مَ مْ هلُ مْ وَ
مُ الظَّاملُِونَ  أُولَئِكَ هُ ال «:يقـول العالمـة السـعدي رمحـه اهللا ومعنى اآلية كـام )١(﴾فَ

ركني، مـن ـينهاكم اهللا عن الـرب والصـلة، واملكافـأة بـاملعروف، والقسـط للمشـ
أقاربكم وغريهم، حيث كانوا بحال مل ينتصبوا لقتالكم يف الدين واإلخـراج مـن 

ليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم يف هذه احلالـة، ال حمـذور دياركم، ف

 ٩-٨سورة املمتحنة آية ) ١(
                                                 



- ١٨ - 

    :ركني إذا كـان ولـدمها مسـلامـاملشـ ، كام قال تعاىل عـن األبـوينفيها وال مفسدة
يَا ﴿ نْ امَ يفِ الدُّ بْهُ احِ صَ امَ وَ هُ لْمٌ فَال تُطِعْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ كَ يبِ مَ ِ ىل أَنْ تُرشْ اكَ عَ دَ اهَ إِنْ جَ وَ
عْ  ــامَ وفً ــامن( ﴾رُ مُ اهللاُ﴿،)١٥:لق ــاكُ نْهَ ــامَ يَ ينِ  إِنَّ ــدِّ مْ يفِ ال لُوكُ ــاتَ ينَ قَ ــذِ ــنِ الَّ  ﴾عَ

ـنْ ﴿ألجل دينكم، عداوة لدين اهللا وملن قام به، :أي )٩:املمتحنة( مْ مِ ـوكُ جُ رَ أَخْ وَ
وا رُ ـــاهَ ظَ مْ وَ كُ ـــارِ مْ ﴿عـــاونوا غـــريهم : أي ﴾دِيَ كُ اجِ ـــرَ ـــىلَ إِخْ                  هنـــاكم اهللا﴾عَ

مْ ﴿ هُ ــوْ لَّ وَ ــتحن( ﴾أَنْ تَ ــ املم ــاملودة والنص ــركم ـب ــا ب ــل، وأم ــالقول والفع رة، ب
وإحسانكم، الذي ليس بتول للمرشكني، فلم ينهكم اهللا عنه، بل ذلـك داخـل يف 

 .)١(»عموم األمر باإلحسان إىل األقارب وغريهم من اآلدميني، وغريهم
 ،سالم  ثقافة ونظاما وتطبيقافبالنظر هلذه األسس نجد أهنا مجيعا متوافرة يف اإل

فمـن  ،أهنا حديثة النشـأة ومتفاوتـة أيضـاوبتطبيقها عىل النظم العاملية اليوم نجد 
جمتمعات ودول ال تعرف التعددية إىل جمتمعات منغلقة ،إىل جمتمعات تتبنـى منـع 
الدين وتتبنى اإلحلاد،والغلو يف إبعاد الـدين عـن املجتمـع وعـدم االعـرتاف بـه 

 .ابتداء
    يف ثقافـة أو ديـن إن قيم التسامح يف اإلسالم أصيلة متجذرة ال جتد هلـا مثـيال

وكنت قد ذكرت يف بـدء احلـديث عـن التسـامح أنـه يعـرف  ،أو حضارة أخر
فقدت نقص بقدر النقص يف  وإذا وجدت كان موجودا، إذابتطبيق معايري متعددة 

مـن خـالل   -احيـة العمليـةمن الن-أيضاً هذه املعايري، أقول بأن التسامح يعرف 
فهذا املبـدأ كـان مطبقـا عمليـا ألنـه حمكـوم باألحكـام  ؛ثامره وتوافرها وتطبيقها

 .والسنة القرآنإىل نصوص الوحي من رعية املستندة ـالش
ها نصوص القـران والسـنة مـن ومن ثامر التسامح التي تعد صفات حثت علي

والرب، واملصاحبة  ،لعهداء با،والوفالصفح، والعفو، والصرب، واإلحسانو ،الرمحة
 ٨٥٦تفسري السعدي ص ) ١(
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، األمر الذي يدل عىل حديث  )١(مما ورد يف القران أكثر من تسعامئة مرة ،باملعروف
اإلسالم عن التسامح حديث عقيدة وإيامن وفقه وأحكام رشعية، وثقافة مرعيـة؛ 

ظروف واتفاقـات مل تصـل إىل  -أي التسامح- ال حديث ترف وتفضل ،أوجدته
 . يني نحو اآلخرين من األديان واملذاهب األخرمستو اإللزام الد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٢ص  و الغرب اإلسالموالعدوانية بني تسامح احلصني ، صالح ،ال) ١(
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النون والقاف والدال أصـل صـحيح يـدل عـىل إبـراز يشء «:قال ابن فارس
ره، ـتكسـ: رسـوالنقد يف الضـ ،رهـالنقد يف احلافر، وهو تقش: من ذلك وبروزه،

نقد الدرهم، وذلك أن يكشـف عـن : ومن الباب.وذلك يكون بتكشف ليطه عنه
وازن جيد، كأنه قد كشـف عـن حالـه : ودرهم نقد. حاله يف جودته أو غري ذلك

يقال نقدت أسنان فالن فهي تنقد نقدا وهو أن يقـع «:السكيتوقال ابن  )١(»فعلم
كشـف عـن احلـال، والفحـص فالنقد يف اللغة يدل عىل معـاين ال. )٢(»فيها القادح

، وهـو مـا يشـكل أصـال للمعنـى يد من الرديء، واإلبـراز واإلظهـارلتمييز اجل
 :االصطالحي للنقد والذي يظهر لنا أنه

           ) تقــديم نصــيحة(أو تقيــيم أو مناصــحة ) إصــدار حكــم (عمليــة حماكمــة «
       فرديـة  فكريـة أو واقعيـة أو غريهـا، ،)قضية مـا(حتليل، حلدث أو شخص أو أو 

 .»أو عامة، بوسيلة من وسائل التعبري عن الرأي
النقد هداما كام يكـون نقـدا  وللنقد جماالت متعددة وحاالت كثرية فقد يكون

وقد يدخل يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كام قد يدخل يف بـاب  ،بناء
مقبـوال ممـا يكـون وهلذا البد من بيان ضابط ما يكـون  القذف والشتم والتحقري،

وحتـت  ،راعيه للنقـد لكـل احـدـحيث إن فتح الباب عىل مص ؛مردودا من النقد
ذرائع خمتلفة قد جيعل النقد بابا للولوج إىل التشكيك يف الثوابت وتغيـري العقيـدة 

كام أن إغـالق البـاب بالكليـة لكـل  ،زعة القيم واهلوية املميزة لألمةوالثقافة وزع
 . رم األمة من النصح والنقد البناءعملية نقد مهام كانت قد حي

 ٥/٤٥٧أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني ، معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ١٨٢الكنز  ،ص ) ٢(
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 :ضوابط النقد
وأما بيان خطأ :»الفرق بني النصيحة والتعيري«قال اإلمام ابن رجب يف رسالته 

من أخطأ من العلامء قبله إذا تأدب يف اخلطاب وأحسن يف الرد واجلواب فال حرج 
عون يف إنكار مقاالت ضـعيفة  ،...لوم يتوجه إليه، عليه وال رِ وقد بالغ األئمة الوَ

 ، ها أبلغ الردِّ : وأما يف باطن األمر ...هذا كله حكم الظاهر ،...لبعض العلامء وردِّ
من أخطأ يف  تبمقاالفإن كان مقصوده يف ذلك جمرد تبيني احلق ولئال يغرت الناس 

ه ودخل بفعله هذا هبـذه النيـة يف النصـح هللا مقاالته فال ريب أنه مثاب عىل قصد
وأما إذا كان مرادُ الرادِّ بذلك إظهـارَ عيـب  ...ورسوله وأئمة املسلمني وعامتهم

ه وتبينيَ جهله وقصوره يف العلم ونحو ذلك كان حمرماً سـواء  من ردَّ عليه وتنقصَ
ه لذلك يف وجه من ردِّ عليه أو يف غيبته وسواء كان يف حيات ه أو بعـد موتـه كان ردُّ

ه اهللا تعاىل يف كتابه وتوعد عليه يف اهلمز واللمز وداخـل أيضـاً  وهذا داخل فيام ذمَّ
يا معرش من آمن بلسانه ومل يؤمن بقلبه ال تؤذوا املسـلمني وال «:ملسو هيلع هللا ىلصيف قول النبي 

تتبعوا عوراهتم فإنه من يتبع عوراهتم يتبع اهللا عورته ومن يتبع اهللا عورته يفضحه 
وهذا كله يف حق العلامء املقتـد هبـم يف الـدين فأمـا أهـل . )١(»ف بيتهولو يف جو

البدع والضاللة ومن تشبه بالعلامء ولـيس مـنهم فيجـوز بيـان جهلهـم وإظهـار 
 .)٢(عيوهبم حتذيراً من االقتداء هبم

روط التـي تضـبط ـوهلذا كله البد من بيان لبعض القواعد واألسـس أو الشـ
ولئال يقـع الناقـد يف احلـرج نتيجـة ارتكابـه مـا يعـد  عملية النقد لنضمن النتائج
 ).القانون(جريمة يف عرف الرشع أو 

بتحقيـق شـاكر وابـن حبـان  يف  ٤/٣٧٨ورواه الرتمـذي  ١٣/٥٠٤هذا احلديث رواه البيهقي يف شعب اإليـامن ) ١(
إىل قلبه، ال تـؤذوا املسـلمني وال تعـريوهم وال  يا معرش من أسلم بلسانه ومل يفض اإليامن«بلفظ ١٣/٧٥صحيحه 

»  تتبعوا عوراهتم، فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع اهللا عورته، ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف جـوف رحلـه
 .وهو حديث صحيح

 ١٣-١١ابن رجب ،الفرق بني النصيحة والتعيري  ص) ٢(
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وللنصـيحة ضـوابط  ،ابط ورشوطفلألمر باملعروف والنهي عن املنكـر ضـو
 نوردوفيام ييل  ،ي والفتو واالحتساب ضوابط ورشوطورشوط وللبحث العلم

 :العلامء موجزا للضوابط التي نقرتحها للنقد من خالل ما ذكره
كـل « وألن )١(»األعـامل بالنيـاتإنام « ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله حسن القصد:الضابط األول

 ،كام يقول الشاطبي رمحه اهللا )٢(»تكليف قد خالف القصد فيه قصد الشارع فباطل
التبـاهي والظهـور  ،وليسرعيةـفالقصد من إبـداء الـرأي حتقيـق املصـلحة الشـ

 ،إنام األعامل بالنيات:يقولملسو هيلع هللا ىلص وتقريع اآلخرين ؛فالرسول  ،وتسجيل املواقف
 :وهذه تتضمن ثالثة عنارص ،االلتزام باملنهجية السليمة: الضابط الثاين

 التثبت من النقل  -
 حسن الفهم -
 حسن الرد -

الواردة يف كتـاب  »فافهم إذا أديل إليك«ابن القيم يف رشحه لعبارة  اإلمامقال 
صـحة الفهـم وحسـن «: سيدنا عمر بن اخلطاب أليب موسى األشعري مـا نصـه

القصد من أعظم نعم اهللا التي أنعم هبا عىل عبده، بل مـا أعطـي عبـد عطـاء بعـد 
اإلسالم أفضل وال أجل منهام، بل مها ساقا اإلسالم، وقيامه عليهام، وهبـام يـأمن 
العبد طريق املغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالني الذين فسـدت 

يهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهـل فهومهم، ويصري من املنعم عل
الرصاط املستقيم الذين أمرنـا أن نسـأل اهللا أن هيـدينا رصاطهـم يف كـل صـالة، 
وصحة الفهم نور يقذفه اهللا يف قلب العبد، يميز به بني الصحيح والفاسد، واحلق 
والباطل، واهلد والضالل، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وحتري احلق، 

و الرب يف الرس والعالنية، ويقطع مادته اتباع اهلو، وإيثار الدنيا، وطلـب وتق
٣(»حممدة اخللق، وترك التقو(. 

 أخرجه البخاري )١(
 ٣٦١|١الشاطبي ،املوافقات ) ٢(
 ١٦٥-٢/١٦٤ابن القيم ،إعالم املوقعني بتحقيق مشهور حسن سلامن ) ٣(

                                                 



حيقق النقد مقاصد الرشيعة أو أن الخيالف النقـد مقاصـد  أن:الضابط الثالث
 الرشيعة

باملصـلحة العليـا  اإلرضار إىلأن ال تكون مآالت النقد مؤدية :الضابط الرابع
 )املعتربة رشعا األمةمصالح ( للمجتمع

 تكون الوسيلة للنقد مرشوعة  أن:الضابط الرابع 
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مل يعد احلديث عن أمن املجتمعات مقترصا عىل خلـو املجتمـع مـن اجلريمـة 
ل نواحي احلياة وجماالهتـا وإنام توسع مفهومه ليشم ومن عوامل هتديد استقراره،

فاحلديث عن األمن اليوم يأخذنا للحديث عن األمن يف املجال االقتصادي  كلها،
واالجتامعي واألرسي والفكري والثقـايف والسـيايس والعسـكري وغريهـا مـن 

اجز التـي كانـت جماالت تتصور يف هذا العرص الذي فتح يف الفضاء وأزيلت احلو
تطور احلياة ووسائل االتصـال ويف جمـال حـديثنا عـن نتيجة  ،يف العصور السابقة

األمن الفكري الذي تريده األمة اإلسالمية، وكل مسلم غيور عىل دينه أن تكون «
رشيعتنا، وعقيدتنا، وثقافتنـا اإلسـالمية، وأخالقنـا وعاداتنـا األصـيلة حمفوظـة 

ية ريعة اإلسـالمـ، وأن تطبـق الشـملسو هيلع هللا ىلصمصانة ومستمدة من كتاب اهللا وسـنة نبيـه 
ويمتثلها اجلميع عن قناعـة وإخـالص هللا تعـاىل، وأن يكـون النـاس آمنـني عـىل 

ئ دينهم، وعقوهلم، وأفكارهم من التهديدات اخلارجية، واألفكار اهلدامة واملبـاد
وبذلك يتحقـق األمـن الفكـري يف أعـىل مقاماتـه الوافدة، والثقافات املستوردة،

ة قائمـة عـىل املثـل العليـا، ويعيش الناس عيشة مطمئنـة وحيـاة سـعيدة مسـتقر
والسلوك السوي املسـتقيم، ويـأمن النـاس عـىل أنفسـهم، وديـنهم، وعقـوهلم، 

ونظـرا خلطـورة الفكـر والثقافـة وتأثريمهـا يف سـلوك .)١(»وأعراضهم، وأمـواهلم
األفراد وحتديد هويتهم وعقيـدهتم ونظـرهتم للكـون واحليـاة؛ وبالنتيجـة تغيـري 

كان توجيه التحديات املعارصة  صلة الفكر والثقافة؛املجتمعات ووجهتها تبعا لبو
وتركيزها عليهام قبل املواجهة العسكرية التي كانت سائدة وأساسـية يف العصـور 

إضافة لوجـود انحرافـات فكريـة  ،ىل الرغم من وجودها واستمراريتهاالسابقة ع

 ٩١/٨من بحث لسامحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ،جملة البحوث اإلسالمية ) ١(
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، نتلفة ليس جمال احلـديث عنهـا اآلوغلو لد بعض أبناء األمة نتيجة ظروف خم
 أمنوسواء كانت االنحرافات دينية أو معادية للدين إال أهنا أدت كلها إىل زعزعة 

 ؛فأصبحت األمة تواجه موجتني من اهلجوم عليها ،د استقرارهااملجتمعات وهتدي
 وكل موجة منها تتضـمن املـادة والفكـر، ،موجة من الداخل وموجة من اخلارج

ن األمـن السـيايس واالجتامعـي كـام أ ،أصبح األمـن الفكـري مهـددا وخمرتقـاف
 . والعسكري واالقتصادي خمرتقة كذلك وبدرجات متفاوتة

ي مـن الغـزو ومن هنا كان حتذير الدعاة واملصـلحني واملفكـرين وقـادة الـرأ
إال أن تسارع األحداث وتطور احلياة كان أقو وأرسع  ،الفكري مبكرا ومستمرا

من الغزو الذي تشـكل بأشـكال  وصوال إىل أهدافه من آليات مواجهة هذا النوع
متنوعــة وخمتلفــة مــا قــرره جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل يف دورتــه الســابعة 

، من الرتكيز عىل مناهج الرتبية والتعليم ملا هلا مـن اثـر يف )١(/١٤١٢/١٩٩٢سنة
وتعمـل عـىل التشـكيك  املواجهة والتحصـني وكـذلك رد الشـبهات التـي تثـار

 .اة ملواجهة هذه املوجة من الغزووإعداد الدع ،وزعزعة الفكر
ديث عـن إال أن احلديث عن الرتبية والتعليم ومناهج الرتبية البد أن يتبعه احل

فلإلعالم قوته ولوسـائل التواصـل االجتامعـي اليـوم  ،اإلعالم ومناهج التوجيه
األمـر الـذي يـؤدي  ،صناعة العقول واآلراء والتوجهـات قوهتا يف تشكيل بل يف

ونقـل أفكـار  ،متعددة إىل حركة تغيري يف الفكـر د وانتهى يف أماكنبل أ إغفاله،
 .  جيدة وأخر رديئة إىل أبناء امتنا وعانت وتعانى األمة منها األمرين

وهـو مـا  ،وقلة التحصني ضد األمراض الفكريـةوسبب هذا ضعف املناهج 
دون حتصني  والتنبه إىل أن ترك األمر جيب التوجه إليه اليوم قبل استفحال اخلطر،

 ومحاية سيؤدي إىل أن تفتك األمراض باملجتمع استغالال حلرية الـرأي والتعبـري،
 . ع ملثل تلك الغايات غري املرشوعةتلك احلرية التي مل ترش

 انظر القرار يف امللحق  هبذا البحث) ١(
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 هـل التعبـري عـن الـرأي حريـة أم واجـب؟ هـل هـي رخصـة لـه أن: متهيد
 ؟ام وعهد التزمهيستخدمها أم التز

 :احلرية يف املفهوم القانون املعارص وكذلك يف املفهوم الفلسفي تعني
أن ال تــؤدي حريــة التعبــري عــن الــرأي إىل انخــرام مقاصــد : الضــابط األول

 .الرشيعة
ومعنى هذا الضابط أو الرشط أن تكون حرية التعبري مندرجة حتت مقصد من 

أن  ال تنـاقض تلـك أو عـىل األقـل  ،ءريعة فتؤكدها وتؤيـدها ابتـداـالش مقاصد
ريعة ـ، وأن ال تؤدي إىل انخرامها وفواهتا، فإذا كانت مقاصـد الشـاملقاصد العليا

، وجعلهـا أهـدافاً وغايـات عليا التي تغاياها الشارع احلكيمتعرب عن األهداف ال
كليـات كـرب  -أي املقاصـد- ألهنـا ؛رعيةـتتجه إىل حتقيقها مجيع األحكام الشـ

ــاة؛ورضور ــذا كانــت مراعاهتــا ات يــؤدي فواهتــا إىل انخــرام النظــام يف احلي               ،ل
ىل أصـل احلكـم أو التوافق معها، أو عدم مناقضتها رضورة لئال يعود التطبيق عـ

 .بالبطالن واملناقضة
وهذا الضابط عام يف مقاصد الرشيعة كلها وعىل رأسها حفظ الدين ثم حفـظ 

 .عقل واملالالنفس والنسل والعرض وال
صحيح .أن ال تؤدي إىل إحداث فتنة تعصف باملجتمع ووحدته:الضابط الثاين

؛ يغني عن ذكر كل ما يتعلق باملصـالح اصد الكلية للرشيعةأن اشرتاط موافقة املق
واملفاسد إال أن التخصيص بالقول يف بيان مسـألة حمـددة بالـذات تتمتـع بأمهيـة 

حرية الرأي والتعبري عنه أمر رضوري بالنظر كرب يف املجتمع املعارص مثل قضية 
 . لتبعات هذه القضية وخطورهتا وتأثريها عىل الناشئة وعقيدهتم ودينهم
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فمن خالل التجربة العملية ظهر بجالء، أنه إذا تركت حرية التعبري عن الرأي 
دون ضوابط متينة تضع حدودا ملن يتمتع بتلك احلرية، فقـد تـم اسـتغالل  هـذه 

ر ـخطـاب يتضـمن مفاسـد كـرب تضـبه أنه  ما يوصف أقلث خطاب احلرية لب
، وتـزرع الفتنـة مـن جتمـعاخلطابات التي تفـرق وحـدة امل ،باملجتمع ومن ذلك

  -:مثل
اخلطاب الطائفي، الذي ال يضع يف أهدافـه وغاياتـه حتقيـق وحـدة األمـة، وال  -

 ؛رأهيـم إاليسعى إليها، فال ير أصحاب هذا اخلطاب إال أنفسهم ، والصوا ب 
التقـرب والتحـالف مـع  إىليف الوقت الذي نر فيه من يسعى بعض هذا االجتاه 

 .ئهاأعداء األمة ضد أبنا
إن هذا اخلطاب الذي ال يراعي ما ورثته هذه األمة من ثقافـة اخلـالف وأدب 

ثبت بام ال يدع جمـاال للشـك بـأن هـذه األمـة قـد أاخلالف وعلم اخلالف، الذي 
، مـن األمـم أمـةمن الرقي الفكري واالجتهادي مل تصل إليه مستو  إىلوصلت 

يأيت عرصنا احلرض لنر فيه من يتنكر هلـذا الـرتاث وهلـذه الثقافـة فيـزرع الفتنـة 
 .صب عىل النار زيتا يزيده اشتعاالوي
ويعمل عـىل تـأجيج  ،وهو كل خطاب يمتهن كرامة اإلنسان، خطاب الكراهية- 

واسـتباحة الـدماء  ،الكراهيـة واالسـتعالءعضـهم وإشـاعة مشاعر الناس ضد ب
 ...واألموال واألعراض 

 .ة وإذكاء العداواتاخلطاب املؤجج للعصبية القبلية والعرقي -
، وذريعة حريـة الـرأي وحريـة طابات منعها أوىل من السامح هبافمثل هذه اخل

 .ال تساوي وما ينتج عنها من مفاسدالتعبري وما حتققه هذه احلريات من مصالح 
القـيم ( الثوابـتأن ال تؤدي وظيفـة ومـآال إىل التشـكيك يف: الضابط الثالث

وقيمها وهذه الثوابـت  ثوابتها، أمةفلكل  ،فة النظام العامأو خمال) العليا للمجتمع
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ويتها املميزة هلـا وتغيريه تغيري هل ،ها نظاما عاما ال تقبل املساس بهتشكل يف جمموع
 .عن باقي األمم

ريع ـوإلغـاء التشـ ب إذا اختذ ذريعة لزعزعة اإليامن والعقيدة،فالتعبري واخلطا
ونقضه والدعوة ملا يناقضه فهذه احلرية وهذا اخلطاب خيالف القـانون  اإلسالمي،

ومعلـوم أن كـل  ،ه من معارضة للنظام العـام للدولـةاألسايس للدولة ملا يتضمن
، والقـانون بتهـا الوطنيـةي نظمهـا العامـة وثوادولة يف العامل هلا قوانينها التي حتم

 . الدويل يسمح بتقييد حرية الرأي بام ال خيالف القانون ضمن حدود وضوابط
لعلمـي إذا كـان وفـق غري أن هذا ال يشكل حجرا عـىل احلريـة وال البحـث ا

 .   أصوله وضوابطه
اب التحايــل واخلــداع وبــث إتبــاع املــنهج العلمـي واجتنــ:  الضـابط الرابــع

 . األكاذيب
ألرض والبحـث والوصـول إىل يعة العقل إىل التفكري والسـري يف ادعت الرش

تكـون األحكـام  وهبذا جـاءت نصـوص القـرآن الكـريم  تـدعو إىل أن ،احلقائق
ادِقِنيَ ﴿مستندة إىل أدلة  نْتُمْ صَ مْ إِنْ كُ انَكُ هَ رْ اتُوا بُ لْ هَ ونعى عىل  )١١١:البقرة(﴾ قُ

ـونَ إِالَّ ﴿والتخمـني  أولئك الذين يعتمدون الظن  والسـطحية واخلـرص تَّبِعُ إِنْ يَ
يْئًا قِّ شَ نَ احلَْ نِي مِ غْ إِنَّ الظَّنَّ الَ يُ  .)٢٨:النجم( ﴾الظَّنَّ وَ

فهل كان كثري من  ،ح أن يلتزم بالتثبت من املعلوماتكام يقتيض املنهج الصحي
إليـه ونسـبوا  وأسـاؤوا ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب الذين كتبوا عن الرسول املصطفى  أواألدباء 

ضايا مكذوبة وجمانبـة للحقيقـة هـل كـانوا يتمتعـون بحريـة التعبـري وهـم إليه ق
يزورون احلقائق وأحداث التاريخ وهـم مـن غـري أهـل االختصـاص كـام فعـل 

حممـد «الذي يضم قصيدة بعنوان  »أساطري القرون«مثال يف كتابه  »فكتور هيجو«
بحجارهتـا ذكر فيها أن عمر بن اخلطاب هدم أربعـة آالف كنيسـة وبنـى  »واألرز

 !!!!.)١(»ألفا وأربعامئة مسجد

 .الفكر املعارصدار  ٦التسامح املبدأ والتطبيق ص :خليل  بوأانظر القصة والرد يف كتاب شوقي ) ١(
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التزام األدب يف الطرح واحلوار واجتناب الشـتم والسـباب : الضابط اخلامس
وقـد عقـد العلـامء بابـا يف بعـض كتـب األصـول وكتـب احلـوار .وإثارة اخلصم

واملناظرة واملنطق حتت عنوان آداب املناظرة نصوا فيها عىل عـدم جـواز السـباب 
ـنُ احلوار باحلسنى لقوله سبحانه﴿ كوني وأنوالشتم  سَ ـيَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِهلُْ جَ  ﴾وَ

ن، وال بلعــان، وال الفــاحش لــيس املــؤمن بطعــا«: ملسو هيلع هللا ىلص،وقولــه )١٢٥:النحــل(
 .يطلب تطبيقها يف املجتمع املسلم وهذه األخالق والقيم )١(»البذيء

 الغلو،العدل واألمانة وعدم مصادرة اآلراء وعدم املبالغة و:الضابط السادس
ـنِ لقوله سبحانه﴿ ـى عَ نْهَ يَ بَـى وَ رْ إِيتَـاءِ ذِي الْقُ ـانِ وَ سَ ِحْ اإلْ لِ وَ ـدْ رُ بِالْعَ ـأْمُ إِنَّ اهللاََّ يَ

ونَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ املُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ ة أبـو السـعود يف قال العالم )٢(﴾الْفَ
رُ ﴿«:تفسري هذه اآلية أْمُ  ورمحـةً أ ﴾إِنَّ اهللا يَ لـه تبيانـاً لكـل يشء وهـدً ي فـيام نزّ

بعـده إلفـادة التجـددِ  ر للمسـلمني وإيثـارُ صـيغةِ االسـتقبال فيـه وفـيامـوبش
لِ واالستمرار﴿ دْ بمراعاة التوسطِ بني طريف اإلفراطِ والتفـريطِ وهـو رأسُ  ﴾بِالْعَ

هـو التوحيـدُ  ، نُقلَ عن ابنِ عباسٍ ريضَ اهللا عـنهام أنَّ العـدلَ ...الفضائل كلِّها ،
كـم العمليـة التعبـد بـأداء  ر ومـن احلِ طِ بني اجلرب والقـدَ والقولُ بالكسب املتوسّ

كم اخلليقية اجلودُ املتوسـ ط بـني الواجبات املتوسطِ بني البَطالة والرتهب ومن احلِ
انِ البخل والتبذير﴿ سَ ِحْ اإلْ أي اإلتيانِ بام أمر به عىل الوجـه الالئـقِ وهـو إمـا  ﴾وَ

ية كالتطوع بالنوافل أو بحسب الكيفيـةِ كـام يشـري إليـه قولـه عليـه بحسب الكم
    ...الصالة والسالم اإلحسانُ أنْ تعبدَ اهللا كأنَّك تراهُ فإنْ مل تكنْ تـراه فإنـه يـراك 

اءِ ﴿ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ رِ ﴿...  ﴾وَ املُْنْكَ ر رشعـاً أو عقـالً مـن اإلفـراط يف  ﴾وَ نكَ ما يُ
يِ ﴿لغضبية إظهار آثار القوةِ ا الْبَغْ االستعالءُ واالستيالءُ عىل النـاس والتجـربُ  ﴾وَ

عليهم وهو من آثار القوة الومهية الشيطانيةِ التي هي حاصلةٌ من رذيلتَيْ القـوتني 

 ١/٤٢١وصحيح ابن حبان  ٧/٦٠مسند االمام امحد ) ١(
 .من سورة النحل  ٩٠اآلية ) ٢(
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املذكورتني الشهويةِ والغضبية وليس يف البرش رشٌّ إال وهو مندرجٌ يف هذه األقسام 
و الثالث ول : ذلك قـال ابـن مسـعود ريض اهللا عنـهصادرٌ عنه بواسطة هذه القُ

تْ « هي أمجعُ آيةٍ يف القرآن للخري والرش ولو مل يكن فيه غريُ هذه اآلية الكريمة لكفَ
١(»يف كونه تبياناً لكل يشءٍ وهد(. 

 .أن ال تستخدم احلرية أداة ملخططات أجنبية معادية لألمة:الضابط السابع
ر ـاألفكـار التـي تضـ بعـضيف بعض احلاالت تستخدم بعض األقالم لبـث  

بمصالح األمة العليـا وهتـدف لزعزعـة أمنهـا واسـتقرارها،بعلم أو بغـري علـم، 
وبحسن نية أحيانا، نظرا لوجود خمالفات أو مشكالت وأخطاء يف ذلـك املجتمـع 
أو تلك الدولة،ومن املتوقع أن يستغل أعداء األمة هـذه املشـكالت أو األخطـاء 

ها، كـام حـدث يف عـدد مـن األمة وأبنائها ومستقبللتمرير خمططات معادية ترض ب
كـام » خلـط األوراق«ويف هذا الضابط ننبه إىل رضورة الوعي وعدم  ،املجتمعات

فالنصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر حـق  ،يعرب بذلك السياسيون اليوم
 . ال يعارض املصلحة العليا لألمةولكن ضمن حدود الرشع وبام

ــ ــون ه ــي ال تك ــولك ــجد الض ــابر كمس ــبحانه ـذه املن ــال اهللا س ــي ق رار الت
ا ملَِـنْ ﴿عنها ـادً صَ إِرْ نِنيَ وَ مِ َ املُْـؤْ ـا بَـنيْ يقً رِ فْ تَ ا وَ ـرً فْ كُ ا وَ ارً َ ا رضِ دً جِ سْ وا مَ ذُ َ ينَ اختَّ الَّذِ وَ

دْ  نَّ إِنْ أَرَ لِفُ لَـيَحْ بْـلُ وَ ـنْ قَ ـولَهُ مِ سُ رَ بَ اهللاََّ وَ ارَ اهللاُحَ ـنَى وَ سْ ـا إِالَّ احلُْ مْ يَ  نَ ـُ دُ إِهنَّ ـهَ شْ
اذِبُونَ  تفريقـا بـني (فهذا املسجد هدف من بنوه إىل تفريق وحدة املسـلمني ،)٢(﴾لَكَ
وهو أبو عامر الراهـب الـذي حلـق ) حارب اهللا ورسوله(ولريتبط بمن ) املؤمنني

فهذا مل يقصد منه املصلحة لألمة بل  ملسو هيلع هللا ىلصبالروم وأراد إحضار جيش ملحاربة النبي 
 .)٣(ورد يف اآليةالرضر والرضار كام 

 ٥/١٣٦إرشاد العقل السليم أليب السعود العامدي ) ١(
 من سورة التوبة ١٠٧اآلية ) ٢(
، ٢/٢٩٦اجلـوزي حتقيق شـاكر ، زاد املسـري البـن  ١٤/٤٦٨تفسري الطربي  : انظر يف تفسري اآلية وسبب نزوهلا) ٣(

 ٦/١٨٨٠تفسري ابن أيب حاتم  

                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 ٢١/١٠/١٤٢٥جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 

٠٤/١٢/٢٠٠٤ 
 )٣١١ص  ٤، ج٧ع (جملة املجمع 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع بجدة يف اململكة 
) مـايو(أيـار  ١٤ - ٩وافـق هـ امل١٤١٢ي القعدة ذ ١٢-٧العربية السعودية من 

 ،م ١٩٩٢
بعد اطالعه عـىل البحـوث الـواردة إىل املجمـع بخصـوص موضـوع الغـزو 
الفكري، والتي بينت بداية هذا الغزو وخطورته وأبعاده وما حققه مـن نتـائج يف 
بالد العرب واملسلمني، واستعرضت صوراً مما أثار من شبه ومطاعن، ونفـذ مـن 

ممارسات، اسـتهدفت زعزعـة املجتمـع املسـلم ووقـف انتشـار الـدعوة خطط و
يف حفـظ األمـة  اإلسالمية، كام بينت هذه البحوث الدور الذي قـام بـه اإلسـالم

 الغزو وكيف أحبط كثرياً من خططه ومؤامراته، وقد اهتمـت اوثباهتا يف وجه هذ
ثـاره يف مجيـع الغزو ومحاية األمة مـن كـل آ اهذه البحوث ببيان سبل مواجهة هذ

اقشات التـي دارت حـول هـذه املجاالت وعىل كل الصعد، وبعد استامعه إىل املن
 .البحوث

 :يويص بام ييل
العمل عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية واختاذها منهجاً يف رسـم عالقاتنـا : أوالً 

 .العامليةالسياسية املحلية منها و
والنهـوض هبـا هبـدف بنـاء  احلرص عىل تنقية مناهج الرتبيـة والتعلـيم: ثانياً 

هم اإلعـداد املناسـب  األجيال عىل أسس تربوية إسالمية معارصة وبشـكل يعـدّ
 .صنهم من كل مظاهر الغزو الثقايفالذي يبرصهم بدينهم وحي
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تطوير مناهج إعداد الدعاة من أجل إدراكهم لروح اإلسالم ومنهجه يف : ثالثاً 
م عىل ثقافة العرص ليكون تعـاملهم مـع بناء احلياة اإلنسانية باإلضافة إىل اطالعه

 .ملجتمعات املعارصة عن وعي وبصريةا
إعطاء املسجد دوره الرتبوي املتكامل يف حيـاة املسـلمني ملواجهـة كـل  :رابعاً 

 .ريف السليم الكاملمظاهر الغزو الثقايف وآثاره وتعريف املسلمني بدينهم التع
م بطـرق علميـة سـليمة بثقـة رد الشبهات التي أثارها أعداء اإلسـال :خامساً 

 .املؤمن بكامل هذا الدين دون اللجوء إىل أساليب الدفاع التربيري الضعيف 
االهتامم بدراسة األفكـار الوافـدة، واملبـادئ املسـتوردة، والتعريـف  :سادساً 

 .بمظاهر قصورها ونقصها بأمانة وموضوعية 
ملـة يف جمـاالت االهتامم بالصحوة اإلسـالمية ودعـم املؤسسـات العا :سابعاً 

الــدعوة والعمــل اإلســالمي لبنــاء الشخصــية اإلســالمية الســوية، التــي تقــدم 
رقة للتطبيـق اإلسـالمي، عـىل املسـتو الفـردي، ـللمجتمع اإلنساين صورة مش

 .جتامعية، والثقافية، واالقتصاديةواجلامعي، ويف كل جماالت احلياة السياسية، واال
والعمل عىل نرشها، ودعم تعليمها يف مجيع أنحاء االهتامم باللغة العربية  :ثامناً 

العامل، باعتبارها لغة القرآن الكريم، واختاذها لغة التعليم يف املـدارس، واملعاهـد، 
 .ت، يف البالد العربية واإلسالميةواجلامعا

احلرص عىل بيان سامحة اإلسالم، وأنه جاء خلري اإلنسان وسـعادته يف  :تاسعاً 
 . العاملي وباللغات احلية مجيعهاحيث يكون ذلك عىل املستووب. الدنيا واآلخرة 

االستفادة الفاعلة، واملدروسة من األساليب املعارصة يف اإلعالم، ممـا : عارشاً 
دون إمهال لكل وسيلة من إيصال كلمة احلق واخلري إىل مجيع أنحاء الدنيا و يمكن
 .متاحة

حلول إسالمية والعمل عىل االهتامم بمواجهة القضايا املعارصة ب: حادي عرش
ناجح هـو نقل حلول اإلسالم هلذه املشكالت إىل التنفيذ واملامرسة، ألن التطبيق ال

 .أفعل طرق الدعوة والبيان
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العمل عـىل تأكيـد مظـاهر وحـدة املسـلمني وتكـاملهم عـىل كـل : ثاين عرش
بـالطرق السـلمية وفـق أحكـام  بينهماألصعدة، وحل خالفاهتم ومنازعاهتم فيام 

 الرشيعة املعروفة، إفساداً ملخططات الغـزو الفكـري يف تفتيـت وحـدة املسـلمني
 .وزرع اخلالفات واملنازعات بينهم

ائهم الـذايت اقتصـادياً، العمل عـىل بنـاء قـوة املسـلمني، واكتفـ: رـثالث عش
 .وعسكرياً 

مناشـدة الـدول العربيـة واإلسـالمية منـارصة املسـلمني الـذين : رـرابع عش
عـدوان ضطهاد يف شـتى بقـاع األرض، ودعـم قضـاياهم، ودرء اليتعرضون لال

 .عنهم بشتى الوسائل املتاحة
 :ويويص أيضاً بام ييل

استمرار األمانة العامة للمجمع باالهتامم بطرح أهم قضايا هـذا املوضـوع يف 
لقاءات املجمع وندواته القادمة نظراً ألمهية موضـوع الغـزو الفكـري، ورضورة 

تكاملة ملجاهبة مظاهره، ومستجداته، ويمكن البـدء بقضـيتي وضع اسرتاتيجية م
 .واهللا املوفق. ري واالسترشاق يف الدورة القادمةالتنص
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيـني وعـىل 

 .آله وصحبه أمجعني
 )٢/١٩( ١٧٦قرار رقم 

 ضوابطها، وأحكامها: بشأن حرية التعبري عن الرأي
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي 

) دولة اإلمارات العربية املتحدة(املنعقد يف دورته التاسعة عرشة يف إمارة الشارقة 
 .م٢٠٠٩) إبريل(ان نيس ٣٠ - ٢٦هـ، املوافق ١٤٣٠مجاد األوىل  ٥إىل  ١من 

بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع حرية التعبري 
 .ضوابطها، وأحكامها، وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حوله: عن الرأي

 :قرر ما يأيت
متتع اإلنسان بكامل إرادته يف اجلهر بام : املقصود بحرية التعبري عن الرأي: أوالً 

أو القضـايا  اً وحمققاً النفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون اخلاصـةيراه صواب
 .العامة

حرية التعبـري عـن الـرأي حـق مصـون يف اإلسـالم يف إطـار الضـوابط :ثانياً 
 .الرشعية
 :من أهم الضوابط الرشعية ملامرسة حرية التعبري عن الرأي: ثالثاً 

معته أو مكانته األدبية مثـل عدم اإلساءة للغري بام يمس حياته أو عرضه أو س -١
 .االنتقاص واالزدراء والسخرية، ونرش ذلك بأي وسيلة كانت

٢-املوضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن اهلو. 
 .االلتزام باملسؤولية واملحافظة عىل مصالح املجتمع وقيمه-٣
ولـو أن تكون وسيلة التعبري عن الرأي مرشوعة، فال جيوز التعبري عن الـرأي -٤

كان صواباُ بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي عىل خدش احلياء أو املسـاس بـالقيم، 
 .فالغاية املرشوعة ال تربر الوسيلة غري املرشوعة
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أن تكون الغاية من التعبري عن الرأي مرضاة اهللا تعـاىل وخدمـة مصـلحة مـن -٥
 .مصالح املسلمني اخلاصة أو العامة

ثار التي قد تنجم عن التعبري عن الرأي، وذلك أن تؤخذ باالعتبار املآالت واآل-٦
 .مراعاة لقاعدة التوازن بني املصالح واملفاسد، وما يغلب منها عىل اآلخر

أن يكون الرأي املعربّ عنـه مسـتنداً إىل مصـادر موثوقـة وأن يتجنـب تـرويج -٧
مْ ﴿: اإلشاعات التزاماً بقوله تعاىل اءكُ نُوا إِن جَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ تَبَيَّنُوا أَن  يَ قٌ بِنَبَأٍ فَ اسِ فَ

نيَ  ادِمِ تُمْ نَ لْ عَ ا فَ ىلَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ الَةٍ فَ هَ ا بِجَ مً وْ يبُوا قَ  )٦:احلجرات(﴾تُصِ
أن ال تتضمن حرية التعبـري عـن الـرأي أي هتجـم عـىل الـدين أو شـعائره أو -٨

 .رشائعه أو مقدساته
بالنظام العام لألمة وإحداث  أن ال تؤدي حرية التعبري عن الرأي إىل اإلخالل-٩

 .الفرقة بني املسلمني
 :ويويص بام ييل

ريعة ـتأمني الضامنات الكافية حلامية حرية التعبري عـن الـرأي املنضـبطة بالشـ -١
ـنّ القـوانني احلاميـة لـذلك، والتشـ ريعات، وبالقضـاء ـواملراعية للمسؤولية بِسَ

 .العادل
ىل حرية التعبري عن الـرأي أداة لإلسـاءة إاختاذ الوسائل املتاحة ملنع استخدام  -٢

 .أو بث الفتنة بني املسلمنيالثوابت واملقدسات اإلسالمية،
العمل عىل تطبيق ما اشتملت عليه املواثيق الدولية من قيود ملنـع اإلسـاءة إىل  -٣

األديان ورموزها، مع استبعاد االزدواجية يف تعامل املجتمع الدويل مـع القضـايا 
 .لقضايا األخراإلسالمية وا

ريع دويل حيمـي املشـاعر واملقدسـات ـتشـ عمل الدول اإلسالمية إىل إصدار -٤
الدينية بوجه عام من التطاول عليها، والسخرية هبا، والتشويه هلا، حتت ستار الفن 

 .و حرية التعبري عن الرأي أو غريهأ
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