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 :بحث يف حترير املفاهيم واملصطلحات العلمية اآلتيه

 .الدين وحمكامت الرشيعة −١
 .االنحرافات الفكرية والعقدية −٢
 .املدنية, والشخصية, والفكرية, واملعتقد, والرأي والتعبري عنه: احلرية −٣
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد بن 

اية ورمحة دعبداهللا خاتم األنبياء واملرسلني الذي أرسله اهللا بشرياً ونذيراً ونوراً وه
د للعاملني إىل يوم الدين, وعىل آله الطبني الطاهرين وأصحابه أمجعني ومـن اهتـ

 .وسنته ورشيعته من عباد اهللا املكلفني هبا أمجعني إىل يوم الدين ههبدي
 »وبعـــد«

رعية ـفإن حترير املفاهيم واملصطلحات العلمية املتعلقة بالدين وحمكامته الشـ
والترشيعية والفقهيـة التـى تتعلـق بحقـوق اهللا وحقـوق العبـاد وعليهـا تتحقـق 

رعية هللا ـحلياة الدنيا وحتقيق خالفـتهم الشـمصالح العباد والبالد يف معاشهم يف ا
فيها من الناحية الدينية والدنيوية للوصـول إىل غـايتهم هبـا إىل احليـاة الدائمـة يف 
اآلخرة جزاء للمخلصني يف أعامهلم لدوام اخلالفة الرشعية, والبعد عن مفاسدها 

سـلمني, هو من األمور الواجب العلم هبا ومعرفتها لد كل مكلف من العباد امل
ألن اجلهل هبا خطر عظيم يؤدي إىل االنحرافـات الفكريـة والعقديـة, واحلقـوق 

 .املتعلقة باحلريات املدنية والشخصية, والرأي
وسوف يكون منهجنا يف كتابة هـذا البحـث ضـمن متهيـد وثالثـة مباحـث 

 .وخامتة
 .يف أمهية التجديد يف الفكر اإلسالمي: التمهيد

 .حمكامت الرشيعةيف الدين و: املبحث األول
 .يف االنحرافات الفكرية والعقدية: املبحث الثاين
 .يف احلرية: املبحث الثالث
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يف الفكر اإلسالمي والعلوم اإلسالمية بام يالئم عقول املكلفـني إن التجديد 
من العباد املسلمني وغري املسلمني حسب الزمان واملكان إىل أن يـرث اهللا األرض 

هبا علـامء األمـة  اهللا رورية التى كلفـومن عليها هو من املواجبات واملهامت الض
يتـه عاليـة خفاقـة ورسـالته ر راـر لنشــاإلسالمية وفقهاءها يف الدين يف كل عص

السمحة الدينية والدنيوية باحلكمة واملوعظة احلسنة بـني العـاملني مجيعـاً وبـدون 
إكراه عىل الدخول يف اإلسالم, ومن شاء من غري املسلمني اإلسالم فليؤمن ومـن 

وتكليـف  »إن الدين عند اهللا اإلسالم«وشاء الكفر فليكفر ألنه ال إكراه يف الدين 
ـانَ ﴿ :ائها هبذه املهمة الدينية واضح ومؤكد بقولـه تعـاىلهمة وفقعلامء األ ـا كَ مَ وَ

ينِ  ـوا يفِ الـدِّ هُ قَّ ـةٌ لِيَتَفَ ائِفَ مْ طَ ـنْهُ ـةٍ مِ قَ ـلِّ فِرْ ـنْ كُ ـرَ مِ فَ الَ نَ لَوْ ةً فَ افَّ وا كَ رُ نُونَ لِيَنْفِ مِ املُْؤْ
 ْ مْ حيَ هُ لَّ مْ لَعَ وا إِلَيْهِ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ وا قَ رُ لِيُنْذِ ونَ وَ رُ ء وإمجاع العلام). ١٢٢: التوبة( ﴾ذَ

ه إىل النـاس تالعلامء القائمون عىل فقه الدين ومحل »هممن«عىل أن املراد بالطائفة يف 
مـن يـرد اهللا بـه خـرياً «: ملسو هيلع هللا ىلصلتحقيق اخلري ألنفسهم وللناس مجيعاً تصديقاً لقوله 

صـنوان ووجهـان ومن فقه دينه فقد فقه دنياه ألن الدين والدنيا  »يفقهه يف الدين
وبذلك يكون فقه الدنيا مرتبطاً بفقه الدين, وحيصل الفقيه للـدين . لعملة واحدة

, والفقه الصحيح يف الدين وعلومـه اإلسـالمية  واملتفقه خريي الدين والدنيا معاً
يشمل العلـوم الدنيويـة بطريـق مبـارش مـن الفقيـه أو مـن غـريه مـن أصـحاب 

ونَ ﴿ :االختصاص والذكر فيها لقوله تعاىل لَمُ عْ نْتُمْ الَ تَ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ  ﴾فَ
والعقيـدة هـى اإليـامن اجلـازم بـاهللا . واإلسـالم عقيـدة ورشيعـة) ٤٣: النحل(

 ومالئكته وكتبه ورسله مجيعاً واليوم اآلخر والقضاء والقدر, والرشيعة اإلسالمية
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ترشيعي بني البرش بالنسبة هلذه هى املظهر العميل هلذه العقيدة واجلانب التطبيقي ال
العقيدة يف احلياة اإلنسانية وبذلك كانت العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ومع املسلم 

ينفصل بعضه عن بعض كالروح مع اجلسد يف اإلنسان, والسـالب  كياناً واحداً ال
وبذلك كان من احلقيقة الراسـخة يف . مع املوجب يف دائرة الكهرباء عند اإلضاءة

اإلسالم أنه عقيدة ورشيعة, وأنه ال عقيدة بـدون رشيعـة وال رشيعـة بـدون دين 
ريعية ثالثـة الغنـى ألحـد منهـا عـن ـوالرشيعة اإلسالمية جوانبها التشـ. عقيدة
ريعة ـوهلـذا كانـت الشـ. وهى العقيدة والعبادة, واألخالق, واملعامالت: اآلخر

والتنفيذ يف املامرسـة العمليـة  اإلسالمية بني البرش مجيعاً يف األصل واجبة التطبيق
يعـرف اإلسـالم  ر والـيف احلياة الدنيا ألنه ال يظهر دين اهللا يف األرض بـني البشـ
ومن أجل ذلك كان من . عقيدة وعبادة وأخالقاً ورشيعة إال هبذه املامرسة العملية

ينَ ﴿: الـدين املعاملـة, لقولـه تعـاىل: احلقائق املأثورة بني املسـلمني وا  إِنَّ الَّـذِ نـُ آَمَ
الً  ـزُ سِ نُ وْ دَ ـرْ نَّاتُ الْفِ مْ جَ انَتْ هلَُ اتِ كَ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ وقولـه ) ١٠٧ :الكهـف( ﴾وَ

مْ بِ ﴿: تعاىل ُ هبُّ هيِمْ رَ ْدِ اتِ هيَ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آَمَ ِمْ إِنَّ الَّذِ هنِ ) ٩ :يونس( ﴾...إِيامَ
دَ اهللاُ﴿: وقوله تعاىل عَ ووَ نـُ ينَ آَمَ مْ يفِ  الَّذِ نَّهُ لِفَ ـتَخْ اتِ لَيَسْ ـاحلَِ لُـوا الصَّ مِ عَ مْ وَ ـنْكُ ا مِ

ـ تَضَ ي ارْ مُ الَّـذِ ـمْ دِيـنَهُ نَنَّ هلَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ لَفَ الَّذِ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ ـمْ ـاألَرْ ى هلَُ
شْ  نِي ال يُ ونَ بُدُ عْ نًا يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ نْ بَ مْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ ونَ ـوَ كُ يْئًا رِ ) ٥٥ :النـور( ﴾ ...يبِ شَ

حيث ركز سبحانه وتعاىل يف اآلية بني اإليامن والعمل والعقيدة والعبادة والرشيعة 
لترشيع اإلسالمي يف جمال تكليـف لوهكذا جاء كل نسق . واحد متكامل يف إطار

عباد اهللا مجيعاً بالعقيدة والعبادة والعمل يف احلياة والسعي فيهـا لتحقيـق اخلالفـة 
: لرشعية الصحيحة والكاملة لإلنسان يف األرض كام أمـر اهللا وأراد بقولـه تعـاىلا
ةً ﴿ لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ يفِ األْ اعِ واملراد به اإلنسـان آدم وذريتـه ) ٣٠ :البقرة( ﴾ ...إِينِّ جَ

رية واأللسـنة ـمن بعده إىل أن تقوم الساعة, وذلك مع اخـتالف األجنـاس البشـ
 .مكان واأللوان يف كل زمان ويف كل

العقيدة : يظم جوانب ثالثة هتنوإذا كانت الرشيعة اإلسالمية يف ترشيعاهتا ت
واألخالق واملعامالت, فإن الفقه اإلسالمي هو الذي ينـتظم جانـب املعـامالت 
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الرشعية والتى تشمل اجلوانب الثالثة للرشيعة من الناحيتني العمليـة والظاهريـة 
يتعلـق بـاحلقوق والواجبـات سـواء كانـت  للبرش يف هذه احلياة الدنيا يف كـل مـا

خالصة هللا وحده أم كانت خالصة للعباد أم كانت مشرتكة بني اهللا سـبحانه وبـني 
رعية العمليـة ـخلقه وعباده وذلك ألن الفقه اإلسالمي هو العلم باألحكـام الشـ

خطـاب اهللا املتعلـق بأفعـال : واحلكم الرشعي هو. املكتسب من أدلتها التفصيلية
ن يكـون عـىل سـبيل أوخطاب اهللا املتعلق بالطلـب إمـا  .ني طلباً أو وضعاً املكلف

مـا أو. إمـا أن يكـون عـىل سـبيل التخيـرياألمر وإما أن يكون عىل سبيل النهي و
خطاب اهللا املتعلق بالوضع فهو املتعلق بسبب احلكم التكليفي ورشوطـه واملـانع 

ل أمور الـدين والـدنيا وخطاب اهللا بقسميه بواسطة وحيه يشمل ك. من التكليف
رعية الكاملـة ـوكل النظم والقوانني التى حتكم البرش واحلياة وحتقيق اخلالفة الشـ

لإلنسان كام أمر اهللا وأراد ولذلك كان التجديد يف الفكـر اإلنسـاين لعلـامء األمـة 
اإلسالمية يف هذا العرص وفقه خطاب الشـارع اإلسـالمي احلكـيم الـذي ورد يف 

عىل ضوء هذا الفكر التجديدي الـذي يـوائم مصـالح العبـاد  نصوصه الترشيعية
والبالد والزمان واملكان وحيقق السالم واألمن االجتامعـي املحـيل والعـاملي بـني 
البرش مجيعاً وال يتعارض مع ما ورد إلينا من الرشع املويص بـه مـن نـص قطعـي 

علومـاً مـن الثبوت والداللة سواء كان ذلك يف الكتاب أو السنة والذي أصـبح م
وباب . جيوز خمالفته لد املسلمني جائزاً رشعاً وال حرج فيه الدين بالرضورة وال

اجلهاد يف هذا التجديد الفكري خلدمة اإلسالم وعلومه الدينية والدنيوية مفتـوح 
وا يفِ اهللاِ﴿: عىل مرصاعيه لكل من هو أهل له إمتثـاالً لقولـه تعـاىل ـدُ اهِ جَ ـقَّ وَ  حَ

وَ ا ادِهِ هُ هَ ـوَ جِ يمَ هُ اهِ ـرَ مْ إِبْ يكُ ـةَ أَبـِ لَّ جٍ مِ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ يفِ الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ مَ مْ وَ تَبَاكُ جْ
اءَ  دَ ـهَ ونُـوا شُ تَكُ مْ وَ يْكُ لَ ا عَ يدً هِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ ا لِيَكُ ذَ يفِ هَ بْلُ وَ نْ قَ نيَ مِ لِمِ مُ املُْسْ كُ امَّ سَ

آَتُوا ةَ وَ الَ وا الصَّ أَقِيمُ ىلَ النَّاسِ فَ وا بِاهللاِ عَ مُ تَصِ اعْ اةَ وَ كَ ىلَ الزَّ مَ املَْـوْ ـنِعْ مْ فَ كُ الَ ـوْ ـوَ مَ  هُ
ريُ  مَ النَّصِ نِعْ  ).٧٨ :احلج( ﴾وَ
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 يف تنظيم العالقات االجتامعية مفهوم اإلسالم ومنهجه العميل
 :يواإلنسانية وحتقيق السالم العامل

جيب أن يكون معلومـاً لكـل عاقـل ومكلـف مـن عبـاد اهللا املسـتخلفني يف 
األرض عىل وجه العموم واملسـلمني بدينـه السـاموي عـىل وجـه اخلصـوص أن 
اإلسالم من حيث مفهومه العام كدين ساموي مع كل الرسل السـاموية واألنبيـاء 

اآلخر بحال أحدمها عن  يذو شقني يكمل كل واحد منهام اآلخر بحيث ال يستغن
يف أي زمان ويف أي مكان كالروح مع اجلسد لتحقيق اخلالفة الرشعية التى أرادها 
اهللا لإلنسان يف األرض ليعيش عليها ويعمرها وينعم بكل خرياهتا جيالً بعد جيل 

ةً ﴿: إىل ماشاء اهللا بقوله تعاىل لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ يفِ األْ اعِ واملراد به ) ٣٠: البقرة( ﴾إِينِّ جَ
 .سان وهو آدم أبو البرش وذريته من بعده إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليهااإلن

 :الشق األول من مفهوم اإلسالم يف جانب العقيدة
يتزعـزع  وعقيدة اإلسالم هى اإليامن باهللا عن يقني كامل جازم يف القلـب ال

وبأنه رشيك له وبذاته وصفاته الكاملية التى تليق به  واإلقرار بوجود اهللا وحده ال
املنزه عن كل صفات البرش ومجيع خلقه وأنه صاحب امللك وامللكـوت ومصـدر 

 رشيـك مـن خلقـه ولـو هذه احلياة الدنيا وكل ما يتعلق هبا وأنه املعبود وحده بال
ب عـن يامن باهللا عىل الوجه اإلسالمي جيـوهذا اإل. كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسالً 

إليامن باهللا اإليامن بمالئكته وكتبه ورسله واليـوم طريق االعتقاد اجلازم أيضاً مع ا
للعقيدة اإليامنية لكل مسـلم حقيقـي  ةاآلخر والقضاء والقدر وهى األركان الست

لَ ﴿: يف اإلسالم ال نفاق يف إيامنه وإسالمه وذلك لقوله تعاىل ـزِ امَ أُنْ ولُ بـِ سُ نَ الرَّ آَمَ
املُْ  هِ وَ بِّ نْ رَ لٌّ آَ إِلَيْهِ مِ نُونَ كُ مِ نَ بِاهللاِؤْ ـنْ مَ ـدٍ مِ َ أَحَ قُ بَنيْ رِّ فَ لِهِ الَ نُ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ تِهِ وَ ئِكَ الَ مَ  وَ

لِهِ  سُ  .)٢٨٥: البقرة( ﴾رُ
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واإليامن اجلازم يف عقيدة اإلسالم باليوم اآلخر بعد احلياة واملـوت واإليـامن 
يف  ملسو هيلع هللا ىلصبالقضــاء والقــدر خــريه ورشه يف احليــاة لإلنســان ثابــت بحــديث النبــي 

يف صـورة إنسـان يسـأل  ملسو هيلع هللا ىلصوهو حديث جربيل الذي جاء إىل النبي  الصحيحني
يف اإلجابة ليعلم الناس  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن اإليامن واإلسالم واإلحسان ويصدق النبي 

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال : عن اإليامن ملسو هيلع هللا ىلصفقد سأل جربيل عليه السالم النبي . ملسو هيلع هللا ىلصدينهم كام قال 
وأن تـؤمن بالقضـاء  أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر: اإليامن«

 .احلديث »...والقدر خريه ورشه فقال جربيل صدقت
 :وأما الشق الثاين من اإلسالم بعمومه فهو الرشيعة

وهذا الشق هو املتعلق باجلانب العميل والقانون الترشيعي الذي ينظم للناس 
مـة واحلياة اإلنسانية والبرشية مجيعاً عالقتهم االجتامعية ومعيشـتهم احلياتيـة العا

واخلاصة ومعامالهتم الدينية واملدنية مع أنفسهم ومع غـريهم مـن بنـي جنسـهم 
ويف هذا اجلانب الترشيعي العميل لإلسالم فإنه بطريـق اجلـزم . مجيعاً حملياً وعاملياً 

واليقني ال إكراه يف اإلسالم عىل عقيدته الدينيـة وااللتـزام هبـا يف ديـار اإلسـالم 
: غري ديار اإلسالم واملسلمني وذلـك لقولـه تعـاىل واملسلمني وال عىل رشيعته يف

ينِ ﴿ اهَ يفِ الدِّ رَ رسـول اإلسـالم  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله تعاىل لنبيه حممد   )٢٥٦: البقرة( ﴾الَ إِكْ
ي﴿: واملسلمني وخاتم النبيني واملرسلني ْدِ نَّ اهللاَ إِنَّكَ الَ هتَ لَكـِ بَبْتَ وَ نْ أَحْ ي مَ ْـدِ  هيَ

اءُ  شَ نْ يَ  ).٥٦: القصص( ﴾مَ
غُ ﴿: تعاىل وقوله يْكَ إِالَّ الْبَالَ لَ ـا ﴿: وقولـه تعـاىل  )٤٨: الشـور( ﴾إِنْ عَ مَ وَ

غُ املُْبِنيُ  ولِ إِالَّ الْبَالَ سُ ىلَ الرَّ  ).١٨: والعنكبوت ٥٤: النور( ﴾عَ
هـذا ومـنهج اإلسـالم دائــامً مـع املسـلم احلــق عقيـدة ورشيعـة يف وظيفتــه 

ع نفسه وغريه من بني جنسه إنام يقوم االجتامعية وشئونه الدينية وحياته املعيشية م
يف ظل إسالمه وعقيدته اإلسـالمية ورشيعتـه التـى حتكمـه وحيـتكم هـو ومجيـع 
املسلمني إليها عىل املثالية الكاملة يف املعاملة بـني النـاس مجيعـاً يف إطـار األخـوة 
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الذي ينتسبون إليه وهو آدم وحواء عليهام  اإلنسانية التى جتمعهم والرحم األصيل
السالم ويف إطار السلم االجتامعي الذي يظلهم مجيعاً سواء كـان خاصـاً أو عامـاً 

ا ﴿: وذلك لقوله تعاىل وبً ـعُ مْ شُ اكُ نـَ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ ا خَ ا النَّاسُ إِنَّ َ ا أَهيُّ يَ
وا فُ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ نْدَ اهللاِ وَ مْ عِ كُ مَ رَ مْ إِنَّ أَكْ اكُ قَ : ىـه تعالـولـوق )١٣: حلجـراتا( ﴾ أَتْ

بَثَّ ﴿ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَهيُّ يَ
ثِ  االً كَ جَ امَ رِ نْهُ وا اهللاَمِ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ لُونَ ريً اءَ ي تَسَ امَ إِنَّ اهللاَ  الَّذِ حَ َرْ األْ مْ  كَ بِهِ وَ ـيْكُ لَ انَ عَ

قِيبًا  .)١: النساء( ﴾رَ
املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويـده واملهـاجر مـن هجـر «: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 .)٢(»املسلم من سلم الناس من لسانه ويده«: ويف رواية. )١(»ماهنى اهللا عنه
ات االجتامعيـة ـالقــريعة يف تنظيمـه للعـالم عقيدة وشـومنهج اإلس: ذاـه

جتامعي والسالم املحيل والعاملي للبرش بينهم مجيعاً يوجـب بـأن وحتقيق األمن اال
يكون الفرد املسلم الذي يؤمن باإلسالم وينتسب إليه عقيدة ورشيعـة ملتزمـاً بـه 
كذلك ديانة وقضاء فيجعل قواعد هذا اإلسالم ونظمه وقوانينه واقعاً يتحـرك يف 

د املجتمـع اإلنسـاين األرض بني الناس مجيعاً وعدالً ملموساً حيـس بـه كـل أفـرا
فيحقق هلم مجيعاً سعادهتم املادية والروحية التـى يبغوهنـا وينشـدوهنا يف حيـاهتم 
الدنيوية واملعيشية متهيداً لسعادهتم الدائمة يف احلياة اآلخرة التى هى عقيدة إيامنية 
مستقرة يف يقني املسلمني وبذلك تكون مهمة املسلم يف حياتـه املعيشـية ووظيفتـه 

ي والسالم املحيل والعـاملي ـه هى حتقيق األمن االجتامعـجنسبني عية بني االجتام
ختالف العقائد واأللسنة واألجناس واأللوان كـام أمـر اهللا اكل بني اإلنسان مع ل

املؤمنني باإلسالم الذي هو دين اهللا الساموي الذي نزل عىل رسله وأنبيائه جلميـع 
 .العباد والبالد

 لـاء, والرسـع األنبيـزل عىل مجيـه نن حيث عمومـالم مـذا ومنهج اإلسـه
                                                 

 .١/٦٥ومسلم / ١/١٣البخاري ) ١(
 .٦/٢١: مسند أمحد) ٢(
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الساموية بالعقيدة والرشيعة التـى توصـل النـاس إىل هـذه الغايـة السـامية وهـى 
ريك والسـالم االجتامعـي ـده واإلخالص يف عبادته بـدون تشــاإليامن باهللا وح

الذي يشملهم مجيعاً حسـب الزمـان واملكـان والبيئـات االجتامعيـة واحلضـارية 
رية وذلك تصديقاً لقول اهللا تعاىل خلاتم أنبيائـه ـوهلم البشـدارك عقـان ومـنسلإل

ىصَّ ﴿: يف كتابه الكريم ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  دـن عبـد بـله حممـورس ـا وَ ينِ مَ نَ الدِّ مْ مِ عَ لَكُ َ رشَ
ـى يسَ عِ ـى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ ـرَ هِ إِبْ يْنَا بـِ صَّ ا وَ مَ يْنَا إِلَيْكَ وَ حَ ي أَوْ الَّذِ ا وَ ـوا  بِهِ نُوحً أَنْ أَقِيمُ

وا فِيهِ  قُ رَّ تَفَ الَ تَ ينَ وَ والدين مع مجيع األنبياء عند اهللا اإلسالم  )١٣: الشور( ﴾الدِّ
نْدَ اهللاِ﴿: وذلك لقوله تعاىل ينَ عِ مُ إِنَّ الدِّ الَ ِسْ : وقوله تعـاىل )١٩: آل عمران( ﴾ اإلْ

مَ ﴿ بْتَ ـوَ سْ ـنْ يَ ِ َ اإلْ ريْ لَ ـغِ غَ مِ دِينًا فَ بَ ـالَ قْ هُ نْ يُ نْهُ وَ َخِ ـوَ فِ ـلَ مِ ينَ ـي اآلْ ِ ارسِ نَ اخلَْ ةِ مِ  ﴾رَ
 ).٨٥: آل عمران(

ومل خيتلف اإلسالم هبذا املفهوم العام كدين خاتم للرشائع الساموية نزل : هذا
رائع السـاموية السـابقة ـعن الش ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  عىل خاتم األنبياء واملرسلني حممد بن عبد
ن إالوسيلة إال مـن حيـث نبياء من جهة التى نزلت من قبل عىل مجيع الرسل واأل

الدين اخلاتم قد اكتملت مجيع حلقاته وفصوله الترشيعية والدينية والدنيوية التـى 
اهللا اهلادي األمني خاتم  نزلت وحياً من اهللا عىل يد هذا النبي العظيم حممد بن عبد

اتم األنبياء واملرسلني إىل يوم الـدين فأصـبح بـذلك هـذا الـدين اإلسـالمي اخلـ
بعقيدته اإليامنية ورشيعته الساموية اخلامتة هو خاتم األديـان اإلهليـة والرسـاالت 
الساموية وحتقق بذلك أيضاً اكتامل الوسيلة والغاية من الرشائع الساموية كلها هبذا 
الدين اخلاتم وتعادلت مع هذا الدين اإلسالمي اخلاتم احلنيف الروح واملادة مـع 

فـراط فيـه وال تفـريط إ تعادالً وسطاً ال ه احلقيقة واليقنياإلنسان املسلم عىل وج
مْ ﴿: وهذا مايدل عليه قوله تعاىل خلاتم أنبيائه ورسـله ـمْ دِيـنَكُ لْـتُ لَكُ مَ مَ أَكْ الْيَـوْ
مَ دِينًا الَ ِسْ مُ اإلْ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ وهـذا مـا يميـز  )٣: املائـدة( ﴾وَ

خصوصه كدين ساموي عن األديان الساموية السابقة مـن حيـث اإلسالم اخلاتم ب
 .التعاليم والترشيعات الدينية والدنيوية التى نزلت يف الدين اخلاتم اإلسالم



− ١٥ − 

 
األسس والقواعد واملبادئ الثقافية التى يقوم عليها بناء املجتمع اإلنسـاين املسـلم 

 :لتحقيق األمن االجتامعي والسلم العاملي
ســالم والســالم وجهــان لعملــة واحــدة يف عقيــدة اإلســالم ونظــراً ألن اإل

ورشيعته وأخالقه فبذلك كانت ثقافة املسلم اإليامنية تفـرض عليـه مـن الناحيـة 
العقائدية واألخالقية والترشيعية الربط بينها مجيعاً برباط وثيق يف ثقافتـه احلياتيـة 

ي والسلم العاملي مع وعالقته االجتامعية العامة واخلاصة لتحقيق األمن االجتامع
كل بني جنس املؤمنني واملشاركني معهم يف هذا األمن والسالم الذي هـو رسـالة 

 .اإلسالم دائامً ودعوته لكل األنام
خالقية واألمور العملية املدنية مـن ألني العقيدة اإليامنية واخلصال افالربط ب

املسلم وذلك ألن  ةالناحية الترشيعية اإلسالمية رضوري يف رشيعة اإلسالم وثقاف
ريعية توجـب عـىل ـرشيعة اإلسالم من الناحية العملية والتطبيقية والقانونية التش

املؤمنني هبا اجلمع بينها مجيعاً يف ثقافته الدينية وحياته العملية مع مجيع بني جنسـه 
من وقت ميالده إىل وفاته حسبام توجبـه عقيدتـه وأخالقـه ورشيعتـه اإلسـالمية 

مني وغريهم يف حالة السلم ويف حالة احلرب واألصل يف اإلسـالم بالنسبة للمسل
رورة للـدفاع ـمع كل البرش السالم يف كل زمان ويف كل مكان إال ما تقتضيه الضـ

عن الكليات الرضورية اخلمس التى هبا مجيعاً تـدوم احليـاة ويتحقـق معهـا أمـن 
 .وسالم اإلنسانية كلها

رية بالنسـبة ـحليـاة اإلنسـانية والبشـريعات العمليـة يف اـوبذلك كانت التش
للعقيدة واألخالق واملعامالت اخلاصة بحق اهللا أو بحق العباد يف اإلسالم وثقافة 
املسلمني به شيئاً واحداً يف حياة املسلم العملية ووظيفتـه االجتامعيـة واإلنسـانية 

رة األرض واملعيشية لتحقيق خالفته الرشعية التى أرادها اهللا وأمره هبا لتحقيق عام
مع بني جنسه باألمن والسالم االجتامعي املحيل والعاملي الـذي هـو مـن رضورة 

 .احلياة ومعيشة اإلنسان يف كل زمان ويف كل مكان



− ١٦ − 

ريعة اإلسـالمية املسـلم يف كـل مراحـل حياتـه ـومن أجل ذلك ربطت الش
أحكامهـا املعيشية من وقت ميالده إىل هناية حياته الدنيوية وإىل لقـاء ربـه تعـاىل ب

الترشيعية الثالثة العقائدية واألخالقية والعمليـة وجعلـت ارتبـاط املسـلم هبـذه 
, ويف ثقافته العلميـة وتربيتـه العمليـة والتزامـه هبـا ديانـة  األحكام الثالثة عملياً

عىل مجيـع األمـة  اً وأخالقي اً وترشيعي اً وقانوني اً ديني اً وقضاء وعقيدة وأخالقاً واجب
ني أفراداً ومجاعـات دوالً وحكامـاً وحمكـومني وذلـك خضـوعاً اإلسالمية املكلف

لتزام هبا مجيعاً مع كل الاهيه اإلسالمية الواجب العمل واألحكام اهللا وأوامره ونو
املكلفني من املسلمني حسب أوامر التكليف التـى جـاءت يف نصـوص الرشـيعة 

معها يـتم حفـظ اإلسالمية جلميع املكلفني من العباد حلفظ الكليات اخلمس التى 
احلياة البرشية واإلنسانية للمسلمني وغريهم مجيعاً ألهنم مجيعـاً عبـاد اهللا وخلقـه 

 .وهو هبم مجيعاً الرؤوف الرحيم
ثقافة اإلسالم ومنهجه يف حفظ الكليات الرضورية للحياة اإلنسانية لتحقيق األمن 

 :العام والسالم االجتامعي للحياة واإلنسان معاً 
م ومنهجه يف حفظ النفس البرشية عموماً من حيث الوجـود إن ثقافة اإلسال

واحلقيقة هو متكينها من اإلستخالف يف األرض وعامرهتا ومتلك مجيع ما أباحه اهللا 
ـا﴿: فيها وعليها أخذا من قوله تعاىل مْ فِيهَ كُ رَ مَ ـتَعْ اسْ ضِ وَ َرْ ـنَ األْ مْ مِ أَكُ وَ أَنْشَ  ﴾هُ

ـوا يفِ ﴿: وقوله تعاىل )٦: هود( شُ امْ ـورُ  فَ إِلَيْـهِ النُّشُ هِ وَ قـِ زْ ـنْ رِ لُـوا مِ كُ ـا وَ نَاكِبِهَ  ﴾مَ
ينَةَ اهللاِ﴿: وقوله تعاىل )١٥: امللك( مَ زِ رَّ نْ حَ لْ مَ نَ قُ الطَّيِّبَاتِ مِ بَادِهِ وَ جَ لِعِ رَ  الَّتِي أَخْ

قِ  زْ  ).٣٢: األعراف( ﴾الرِّ
السلم أما من حيث حفظ النفس اإلنسانية عموماً من العدم مادامت يف إطار 

االجتامعي العام أو اخلاص ومل تكن من املعتدين واملحاربني هللا ورسوله فقد رشع 
َلْبَـابِ ﴿: اإلسالم هلا القصاص بقوله تعاىل ـا أُويلِ األْ يَـاةٌ يَ اصِ حَ مْ يفِ الْقِصَ لَكُ  ﴾وَ

بل جعل اإلسالم من أجل حتقيق هذا الغرض وهو حفـظ الـنفس  )١٧٩: البقرة(
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قتل النفس الواحدة عدواناً وظلامً بغري قصاص رشعي كقتـل  اإلنسانية عموماً أن
تَلَ ﴿: الناس مجيعاً لقوله تعاىل امَ قَ أَنَّ كَ ضِ فَ َرْ ادٍ يفِ األْ سَ سٍ أَوْ فَ فْ ِ نَ ريْ ا بِغَ سً فْ تَلَ نَ نْ قَ مَ

ا ِيعً يَا النَّاسَ مجَ امَ أَحْ أَنَّ كَ ا فَ يَاهَ نْ أَحْ مَ ا وَ ِيعً  ).٣٣: املائدة( ﴾النَّاسَ مجَ
حيفظ النفس ألن العقل جـزء  أما حفظ العقل من حيث الوجود فهو كل ماو

لـه مـن حيـث  ةمن ذات اإلنسان ونفسه وعضو من أعضائه الكلية املكونة واملتم
وأما حفظه من حيث الرضر والعـدم فكـان مـن ثقافـة . الوجود يف احلياة البرشية

ل ذلك حرم عـىل اإلسالم ومنهجه وترشيعه حتريم كل ما يؤدي إىل ذلك ومن أج
ره ويـؤثر ـاإلنسان املسكرات واملخدرات وكل ما يغيب العقل أو يفسـده أو يضـ

عليه يف وظيفته العقلية والتكليفية والتى هبا حفظ حياته وحياة غريه وكل كليـات 
هبا مع بني جنسه من العباد ومن أجل ذلـك نـزل قولـه  ااحلياة الرضورية التى حيي

ا الَّ ﴿: تعاىل َ ا أَهيُّ لِ يَ مَ نْ عَ سٌ مِ جْ مُ رِ الَ َزْ األْ ابُ وَ َنْصَ األْ ُ وَ املَْيْرسِ رُ وَ مْ امَ اخلَْ نُوا إِنَّ ينَ آَمَ ذِ
ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ اجْ يْطَانِ فَ  ).٩٠: املائدة( ﴾الشَّ

وأما حفظ الدين يف منهج اإلسالم وثقافته الدينيه والترشيعية فهو من حيث 
وباإلسالم بأركانه اخلمسـة عقائـدياً  ةاجلازم بأركانه الستالوجود يتحقق باإليامن 

رورة يف ثقافـة املسـلم ومجيـع ـوعملياً يف احلياة كام هو معلـوم مـن الـدين بالضـ
 .املسلمني يف ديار اإلسالم

عليهـا اإلسـالم مـن الناحيـة العمليـة يف  يوأركان اإلسالم اخلمسة التى بن
ال إله إال اهللا وشهادة أن حممـداً رسـول أن دة شها: احلياة البرشية وهى الشهادتان

. ن استطاع إليه سـبيالً اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, واحلج مل
هى يف الوقت نفسه مع املسلم ومع إحيائها للدين فهـى إحيـاء للـدنيا أيضـاً ألن 

دين ألن الـ. حفظ الدين هو يف نفس الوقت حفظ للدنيا أيضاً كالروح مع اجلسد
للدنيا منهج احلياة البرشية الذي هـو رضوري لوجودهـا صـاحلة لعـامرة األرض 

وهنا وحياهتا الدينية والدنيويـة الـذي ئوالسالم االجتامعي كام بينه اهللا هلا يف كل ش
 .جاء به اإلسالم
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ومن أجل ذلك جعلت الرشيعة اإلسالمية من أصول ثقافتها الدينية التعاون 
ياهتم الدنيوية, واملعيشية بصفتهم اإلنسانية بغض النظر عن بني الناس مجيعاً يف ح

دوام العقائد الدينية واخـتالفهم فيهـا ويف أجناسـهم وألسـنتهم وذلـك لتحقيـق 
جتامعي وسالمهم العـام واخلـاص وذلـك ثابـت يف المعيشتهم احلياتية وأمنهم ا

َـا﴿: أصول اإلسالم ورشيعته إىل يـوم الـدين مـن قولـه تعـاىل ـا أَهيُّ ـا  يَ اسُ إِنَّ النـَّ
وا فُ ـارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ ا وَ وبً عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ دَ اهللاِ خَ نـْ مْ عِ كُ مَ ـرَ  إِنَّ أَكْ

مْ إِ  اكُ قَ بِريٌ نَّ اهللاَأَتْ لِيمٌ خَ والتعارف يف اآلية الكريمـة يـراد بـه  )١٣: حلجرات( ﴾ عَ
ية والزراعية والصناعية والتجارية واالجتامعيـة التعاون يف كل أمور احلياة السياس

ســواء كانــت حمليــة أو دوليــة وعامليــة مــادام أن ذلــك حيقــق التعــاون والســالم 
االجتامعي وعامرة األرض واستخالفها القائم عىل الرب والتقو وليس عىل اإلثم 

ال تَ ﴿: والعدوان لقوله تعـاىل  وَ ـوَ التَّقْ ِّ وَ ـىلَ الْـربِ نُوا عَ ـاوَ عَ تَ ـمِ وَ ثْ ـىلَ اإلِ نُوا عَ ـاوَ عَ
انِ  وَ دْ الْعُ  ).٢: املائدة( ﴾وَ

 : وبذلك أصبح من املأثور عند الناس صدق قول القائل
 خدما وعربعض لبعض وإن مل يش       رـالناس للناس من بدو ومن حض

ولتحقيق هذا األمن االجتامعي والسالم املحيل والعاملي بني الناس مجيعـاً مل  
ع القتال يف رشيعة اإلسالم وال يف ثقافة املسلمني إال للدفاع عـن الـنفس أو رـيش

ن األصـل يف اإلسـالم هـو السـالم إأو املال أو العرض أو الـوطن حيـث الدين 
ة ـرعيــه الشـواحلرب رشعت للرضورة القصو فقط إذا تعني القتـال بضوابطـ

ـوا ﴿: ه تعاىلـولـداها وذلك لقـرورية أو إحـاة الضـات احليـحلامية كلي نَحُ إِنْ جَ وَ
نَ  اجْ مِ فَ لْ ىلَ اهللاِلِلسَّ لْ عَ كَّ تَوَ ا وَ ينَ ﴿: وقوله تعاىل. )٦١: األنفال( ﴾حْ هلََ َـا الَّـذِ ـا أَهيُّ يَ

نيٌ  بـِ وٌّ مُ ـدُ ـمْ عَ ـهُ لَكُ ـيْطَانِ إِنَّ اتِ الشَّ طُوَ وا خُ تَّبِعُ الَ تَ ةً وَ افَّ مِ كَ لْ لُوا يفِ السِّ خُ نُوا ادْ  ﴾آَمَ
 ).٢٠٨: البقرة(

اء عىل ذلك فإن العامل اإلنساين اآلن يف نظر اإلسالم ورشيعته اإلسـالمية وبن
الد حيكمهـا النظـام العـاملي بر وجلميـع العبـاد والــهو دار واحدة جلميـع البشـ

واالجتامعـي الــدويل الـذي وافقــت عليـه دول العــامل احلـديث بــام فيهـا الــدول 
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ويل والسـلم العـاملي الـذي اإلسالمية وحيكمها مجيعاً قانون األمن االجتامعي الد
جاء به اإلسالم يف ترشيعه وأمر به املسلمني مع أنفسهم ومع غريهم يف إطار نظـم 

جاءت واضحة يف رشيعة اإلسالم وتتفق معها مجيع  يوقواعد احلرب والسالم الت
املبادئ والقوانني الدولية العاملية العادلة التى قررهتا حلامية السلم العاملي وحقوق 

ام نـص ن العاملية وإن كان ذلك من الناحية العملية مل يتحقق بعدالة كاملة كاإلنسا
تسيطر عـىل  ياء حسب مصالح الدول الكرب التقنتاالقانون وإنام لألسف يطبق 

متتلك فيه  يقرار جملس األمن يف اجتامعاته اخلاصة باحلرب والسلم الدوليني والت
حالـة السـلم أو احلـرب وعـىل حق النقض الذي يعطل قرارات جملس األمن يف 

تصدر لصالح العرب واملسـلمني  يرأس هذه الدول التى تعطل قرار املجلس الت
 .وعىل غري إرادهتا الواليات املتحدة األمريكية

سبق إقـراره  ومع ذلك فإننا نؤكد ونقرر من الناحية الفقهية اإلسالمية أن ما
 يف مـذاهبهم املختلفـة بـأن يف الفقه الترشيعي اإلسالمي لبعض الفقهاء املسلمني

أو دار . ريعه تقسـيم الـدار إىل داريـن دار كفـر ودار إسـالمـاإلسالم أجاز يف تش
حرب ودار إسالم عىل أساس أن دار الكفر كانت هـى دار احلـرب التـى حتـارب 

أو دار إسالم ودار حرب ودار عهـد وذلـك بنـاء عـىل الواقـع العمـيل . املسلمني
فهو تقسيم فقهي اجتهادي لعلامء الترشيع اإلسـالمي  .للمسلمني يف ذلك الوقت

وليس ذلك التقسيم منهم كان بناء عىل نص ديني ترشيعي يلتزم به دائامً املسلمون 
ري ال حـرج فيـه يف ـيف حياهتم االجتامعية والترشيعية القانونية بل هو اجتهاد بش

 »فله أجرمن اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ «: اإلسالم للحديث الصحيح
وكل جمتهد يف اإلسالم مصيب سواء أصاب أم أخطأ بنص احلديث مادام من أهل 

روع ظهرت املـذاهب ـوبناء عىل هذا االجتهاد املش. االجتهاد الذي يقره اإلسالم
الفقهيه الترشيعية املختلفة يف الرشيعة اإلسالمية يف عصورها التارخييـه لإلسـالم 

ره ألن ـوكلها يصح احلكم والعمـل هبـا يف عصـ منذ بدايته الترشيعية وحتى اآلن
رعية أن ـالكل مصيب بدليله الرشعي الصحيح عند املجتهـد وألن القاعـدة الشـ

 .»االجتهاد ال ينقض بمثله يف املسألة الواحدة



− ٢٠ − 

وهذا التوضيح الذي بيناه يدفع الشبهة التى وقرت يف عقول بعض املفكرين 
ريعه وعقيدته اإلسـالمية ـون اإلسالم بتشاملحدثني من غري املسلمني الذين يعترب

بناء عىل تقسيم الفقهاء السابق يقسم العامل إىل دارين دار إسالم أبـداً ودار حـرب 
وأن هذا التقسيم يعنـي أن اإلسـالم يلـزم مجيـع النـاس يف العـامل مـن غـري . أبداً 

الدار  املسلمني عىل الدخول يف اإلسالم أو باخلضوع له يف دولته اإلسالمية لتكون
يف العامل داراً واحدة وهى دار اإلسالم فقط يف العامل أمجع وذلـك إمـا بـاحلرب أو 
السالم أو اإلستسالم وذلك بناء عىل ما فهموه عىل غـري احلقيقـة والصـواب مـن 

تُلُوا املُْشْ ﴿: قوله تعاىل اقْ مْ ـفَ ُوهُ متُ ـدْ جَ يْـثُ وَ كِنيَ حَ : وقولـه تعـاىل  )٥: التوبـة( ﴾رِ
ـاتِلُوا﴿ قَ ــ وَ ــةً ـاملُْشْ افَّ كِنيَ كَ يْــثُ ﴿: وقولـه تعــاىل. )٣٦: التوبــة( ﴾رِ مْ حَ ــوهُ تُلُ اقْ وَ

مْ  وهُ تُمُ فْ قِ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن «: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله . )١٩١: البقرة( ﴾ثَ
ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ويقيموا الصـالة ويؤتـوا الزكـاة فـإذا قالوهـا 

 .)١(متفق عليه »إال بحق اإلسالم وحساهبم عىل اهللا عصموا منى دماءهم وأمواهلم
وذلك ألن املراد بالناس يف احلديث واملرشكني يف اآليات القرآنية هـم كفـار 
ومرشكو مكة والعرب الذين حاربوا اإلسالم ودعوته اإلسالمية السلمية والنبـي 

بوا ومنها املدة التـى حـار ملسو هيلع هللا ىلصواملسلمني مدة عرص الوحي والترشيع مع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص
الدعوة فيها مدة ثالث عرشة سنة وأخرجوا املسـلمني مـن ديـارهم وأمـواهلم يف 
مكة املكرمة التى نزل فيها اإلسالم والوحي عىل خري األنام الذي جـاء باإلسـالم 

ن عىل اخلروج من وهم الكفار واملرشكرش ومجيع األنام السالم حيث أجربليعم الب
ألوىل يف املدينة املنورة التي محـت اإلسـالم مكة واهلجرة إىل دار اإلسالم ودولته ا

واملسلمني حتى عم نور اإلسالم منها وانترشت رمحته وعدالته يف كل مكـان مـن 
أعـداء  يالعامل بالدعوة واملوعظة احلسنة واحلكمة وليس باحلرب والقتال كام يدع

ِ ﴿: اإلسالم وذلك تصديقاً لقوله تعـاىل بِّـكَ بِاحلْ ـبِيلِ رَ عُ إِىلَ سَ ظَـةِ ادْ عِ املَْوْ ـةِ وَ مَ كْ
                                                 

 .١/٥٣سلم وم ٦/٢٦٥٧البخاري ) ١(
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نُ  سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِهلُْ جَ نَةِ وَ سَ ا ﴿: وقوله تعاىل )١٢٥: النحل( ﴾احلَْ ا النَّبِيُّ إِنَّ َ ا أَهيُّ يَ
ــ بَشِّ مُ ا وَ دً ــاهِ نَاكَ شَ ـلْ سَ ا ـأَرْ يرً ــذِ نَ ا وَ اعِ ) ٤٥(رً دَ ايًـا إِىلَ اهللاِوَ نِــريً ــا مُ اجً َ رسِ نِــهِ وَ  ﴾ بِإِذْ

 .)٤٦−٤٥: األحزاب(
أحد كليات احلياة الرضورية من حيث الوجود واحلقيقـة  :وأما حفظ النسل

اجهـم مـن وهذا احلفظ يف كل ما أحله اهللا للنكاح املرشوع من نساء العـامل مـع أز
ودائرة هذا احلل الحيدها إال دائرة التحريم التى بينت حدودها تفصـيالً . الرجال

ـحَ ﴿: تعـاىلأمـا الكتـاب فقولـه . ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهللا وسنة رسوله  ـا نَكَ ـوا مَ نْكِحُ الَ تَ وَ
بِيالً  اءَ سَ سَ تًا وَ قْ مَ ةً وَ شَ احِ انَ فَ هُ كَ لَفَ إِنَّ دْ سَ ا قَ اءِ إِالَّ مَ نَ النِّسَ مْ مِ كُ اؤُ تْ ) ٢٢(آَبَ مَ رِّ حُ

َخِ  اتُ األْ نـَ بَ مْ وَ تُكُ ـاالَ خَ ـمْ وَ تُكُ امَّ عَ مْ وَ اتُكُ ـوَ أَخَ مْ وَ اتُكُ نـَ بَ مْ وَ اتُكُ هَ مْ أُمَّ يْكُ لَ اتُ  عَ نـَ بَ وَ
مْ  ـائِكُ ـاتُ نِسَ هَ أُمَّ ةِ وَ ـاعَ ضَ ـنَ الرَّ مْ مِ اتُكُ وَ أَخَ مْ وَ نَكُ عْ ضَ يتِ أَرْ مُ الالَّ اتُكُ هَ أُمَّ تِ وَ ُخْ األْ
ـتُمْ  لْ خَ ونُوا دَ ْ تَكُ إِنْ ملَ ِنَّ فَ تُمْ هبِ لْ خَ يتِ دَ مُ الالَّ ائِكُ نْ نِسَ مْ مِ كُ ورِ جُ يتِ يفِ حُ مُ الالَّ ائِبُكُ بَ رَ وَ

الَ  ِنَّ فَ َ  هبِ ـوا بَـنيْ عُ مَ ْ أَنْ جتَ مْ وَ بِكُ ـالَ ـنْ أَصْ ينَ مِ مُ الَّـذِ ائِكُ نـَ بْ لُ أَ ئـِ الَ حَ مْ وَ يْكُ لَ نَاحَ عَ جُ
ِ إِ  تَنيْ ُخْ لَفَ إِنَّ اهللاَاألْ دْ سَ ا قَ يامً الَّ مَ حِ ا رَ ورً فُ انَ غَ اءِ إِالَّ ) ٢٣( كَ نَ النِّسَ نَاتُ مِ صَ املُْحْ وَ

لَ  ا مَ مْ كِتَابَ اهللاِمَ نُكُ امَ تْ أَيْ مْ كَ الِكُ وَ أَمْ ـوا بـِ بْتَغُ مْ أَنْ تَ لِكُ اءَ ذَ رَ ا وَ مْ مَ لَّ لَكُ أُحِ مْ وَ يْكُ لَ  عَ
نيَ  افِحِ سَ َ مُ ريْ نِنيَ غَ ْصِ  ).٢٤−٢٢: النساء( ﴾حمُ

حيـرم مـن  حيرم من الرضـاع مـا«: ملسو هيلع هللا ىلصوأما دائرة املحرمات من السنة فقوله 
وخالتها منعا لتقطيـع عن اجلمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة  ملسو هيلع هللا ىلصوهنيه  )١(»النسب

 .ملسو هيلع هللا ىلصصلة األرحام كام قال 
أما حفظ النسل من العدم فذلك يتحقق يف اإلسالم بتحـريم الزنـا والقـذف 

 .ومرشوعية عقوبة احلد فيهام ثابتة بالكتاب والسنة
وأما حفظ املال أحد كليات احلياة, الرضورية اخلمس من حيث الوجود فقد 

باحـات وعقـود املعاوضـات واهلبـات رشع حل الوصول إليـه ونامئـه بتملـك امل
 .واملرياث والوصية والوقف يف اإلسالم

                                                 
 .٥/٢٧٨ومسلم  ٢/٩٣٥البخاري ) ١(
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رقة واحلرابـة ـوأما حفظ املال من العدم فقد رشع يف اإلسالم لذلك حد الس
حـد فيهـا ففـي حـد ال ذ األموال بالطرق املحرمة التى والعقوبات التعزيرية ألخ

ةُ فَ ﴿: الرسقة قوله تعاىل قَ ارِ السَّ قُ وَ ارِ السَّ اءً بِ وَ زَ امَ جَ ُ هيَ دِ وا أَيْ طَعُ ـنَ اقْ االً مِ بَا نَكَ سَ امَ كَ
ـزَ ﴿: ويف حد احلرابة قولـه تعـاىل )٣٨:املائدة( ﴾اهللاِ ـامَ جَ بُونَ اهللاَإِنَّ َـارِ ينَ حيُ  اءُ الَّـذِ

دِ  طَّعَ أَيْ قَ بُوا أَوْ تُ لَّ تَّلُوا أَوْ يُصَ قَ ا أَنْ يُ ادً سَ ضِ فَ َرْ نَ يفِ األْ وْ عَ يَسْ ولَهُ وَ سُ رَ مْ وَ هُ لُ جُ أَرْ هيِمْ وَ
ابٌ  ـذَ ةِ عَ ـرَ َخِ ـمْ يفِ اآلْ هلَُ يَا وَ نْ يٌ يفِ الـدُّ زْ مْ خِ لِكَ هلَُ ضِ ذَ َرْ نَ األْ ا مِ وْ نْفَ فٍ أَوْ يُ الَ نْ خِ مِ

ظِيمٌ   ).٣٣: املائدة( ﴾عَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٢٣ − 

אא 
אאאאא 

رية ـالعقـول واملـدارك البشـ يالعقدية التـى تعـرتإن اإلنحرافات الفكرية و
واإلنسانية من أخطر معاول اهلدم ملفهـوم اإلسـالم عقيـدة ورشيعـة للمسـلمني 
ودولتهم اإلسالمية يف يد أعدائهم منذ نشأة الدولة اإلسـالمية وإىل قيـام السـاعة 
م وهو موجه يف األصل لغري املتعلمني من شباب املسلمني وملـن ال يفقهـون ديـنه

من العلامء منهم واملتعلمني والرصاع دائم ومستمر بني اخلري والرش إليقاف رسالة 
اإلسالم ونوره الذي عم يف كل العبـاد والـبالد للعـامل رغـم كيـد األعـداء بكـل 

اهللاُ﴿ الوسائل واحلروب املادية واملعنوية اسِ الَ وَ ثَـرَ النـَّ نَّ أَكْ لَكـِ هِ وَ رِ ىلَ أَمْ الِبٌ عَ  غَ
ونَ  لَمُ عْ  ).٢١: يوسف( ﴾يَ
نحرافات الفكرية التى ال ضابط هلا من الناحية الدينية واخللقية الوإن ا: هذا

دي تؤدي إىل أفكار غري سوية من أصحاهبا هتدم الـدين أو تـؤ الصحيحة غالباً ما
أكملهـا بنحراف الفكـري والعقـدي يف زوال دول الهبم إىل اإلحلاد وقد يتسبب ا

فقد كان مـن أحـد أسـباب سـقوط . والقائمني عليهانحراف فكر أمرائها النظراً 
الدولة األموية هو فساد فكر مروان بن حممد آخر خلفاء بنـي أميـة بسـبب فسـاد 

عتقـاد كـام جـاء يف جممـوع الن درهم صاحب الفكـر املنحـرف يف امربيه اجلعد ب
 .)١(عبد الرمحن ضاحي: ونقله. الفتاوي البن تيميه

الغالب وجهـان لعملـه واحـدة فـإذا نشـأ نحراف الفكري والعقدي يف الوا
داب اإلسالم وتعاليمه الدينيـة ومبادئـه السـلوكية آالفرد يف بيئة أو بيت خال من 

واألخالقية كان خايل الوفاض أمام الغزو الفكري املنحرف مـن أعـداء اإلسـالم 
يتعلق باإلسالم عقيدة ورشيعة فيقع خـايل الوفـاض هـذا يف  واملسلمني يف كل ما

دل عليـه حـديث أيب  لفكر اإلحلادي والتكفريي من أقرص طريق وهذا مارشاك ا
                                                 

 .م٢٠/٩/٢٠١٤ −هـ ١٤٣٥ذو القعدة  ٢٥جملة الوعي اإلسالمي الكويتية ) ١(



− ٢٤ − 

مـامن مولـود إال يولـد عـىل الفطـرة فـأبواه هيودانـه أو « :)١(ملسو هيلع هللا ىلصهريرة عن النبـي 
ثم  »ينرصانه أو يمجسانه كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء

 ).ى فطر الناس عليهافطرة اهللا الت: (راوي احلديث −  −يقول أبو هريرة 
ولذلك فغالبية الشباب املسلم الـذي مل يتحصـن إسـالمه مـن أول مراحـل 
إدراكه ومتييزه حتصينا سليامً مـن الناحيـة الدينيـة العقديـة والعمليـة واألخالقيـة 

رية ـوالفكرية والفقهية الدينية والدنيوية بطريقة تناسب املدارك العمريـة والعصـ
اهد العلمية واملدارس الثقافية املتنوعة هم الذين يكونـون والعلمية يف البيت واملع

صيداً سهالً للوقوع يف الفكر املنحـرف الضـال واملضـلل يف العقيـدة اإلسـالمية 
عصـمه اهللا, هبدايتـه  نالصحيحة واملوقع غالبـاً يف رشاك الكفـر واإلحلـاد إال مـ

 .ورمحته من هذا الضالل والبالء العظيم
نحرافـات الفكريـة التشـدد يف األخـذ بتعـاليم الع ان من أخطر أنواإو: هذا

الدين وأحكامه من بعض املسلمني املثقفني ثقافة إسالمية مقلـدين فيهـا لغـريهم 
رعية ـومل يصلوا إىل درجة اإلجتهاد يف الدين وال فقهه الترشيعي العميل بأدلته الش

هذه األحكام بام  زئية والتشدد يفـة واجلـة الكليـده الفقهيـواعـوله وقـطبقاً ألص
ا الفكر ال يوافق حكم الرشع املتعلق باحلال والزمان واملكان ويوقع يف الغالب هذ

حكام التى تصل إىل الكفر أحياناً كـام هـو حاصـل اآلن ألالتشددي إىل اجلهل يف ا
مع اجلامعات التكفريية التى خرجت عىل املسلمني يف مرص والعراق والشام وليبيا 

ونيجرييا من بالد املسلمني وحتمل عليهم السـالح وحتـارهبم والصومال واليمن 
عىل أهنم غري مسلمني ولألسف وقع يف رشاكهم نتيجة هذا اجلهـل وهـذا الفكـر 
املنحرف كثري من شباب املسلمني من الرشق والغرب عـىل حـد سـواء بمعاونـة 

 .أعداء اإلسالم واملسلمني بالتسليح احلريب بكل أشكاله وأنواعه
ون من أخطر أنواع اإلنحرافات الفكرية التشدد يف األخذ بتعاليم وبذلك يك

يرتتب عليه التسبب يف هدم بناء املسلمني من داخلهـم أو  الدين ألن هذا غالباً ما
 .من اخلارج

                                                 
 .باب ال مولود عىل الفطرة ٢٠٤٧ص ٤البخاري يف صحيحه جـ) ١(
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ونظراً لتطور احلياة البرشية اآلن يف مجيع نواحيها االجتامعيـة والثقافيـة : هذا
يف احلديثة والذي أصبح العامل معهـا عالم واالقتصادية والسياسية عرب وسائل اإل

تواصل كالقرية الواحدة, ويف إطار األمية الدينيـة والثقافيـة بـني عامـة املسـلمني 
وخاصتهم والتعصب الديني واملـذهبي والتشـدد فيـه مـن غـري أهـل االجتهـاد 

رعية ورشيعتـه ـالرشعي واالختصاص وبام خيالف أصول الـدين وقواعـده الشـ
محة التى توافق مصالح كل العباد والـبالد يف كـل زمـان ويف كـل اإلسالمية الس

فقد استغل أعداء اإلسالم واملسلمني يف الغرب والرشق هذه . مكان إىل ماشاء اهللا
األمية الدينية والثقافية والشبهات التى انترشت بني الشباب وانفقوا املليارات من 

حلـاد وأصـبح إلالكفر وا ن عقيدهتم وتوجيهم إىلالدوالرات لرصف املسلمني ع
حلادهم عرب وسائل اإلعالم املختلفـة يف الـدول اإلسـالمية إاهرون بامللحدون جي

دون خوف من عقوبة يف ظل حرية الرأي والتعبري الذي حيميه القانون الدويل ولو 
 .خالف أصول وضوابط الرشائع الساموية

كر التشـددي وقد عمل الفقهاء املسلمون كل جهدهم ملعرفة أسباب هذا الف
 .وقطع الطريق عىل أصحابه وإعادهتم إىل دائرة الرشع اإلسالمي الصحيح

 :أسباب اإلحلاد وانتشاره بني املسلمني
ر ـمع أن اإلحلاد مناف للفطرة اإلنسانية ومناف للعقل السليم إال أنه قد انتش

 :يف العامل بصورة عامة واملسلمني بصورة خاصة ألسباب متنوعة من أمهها
 .زيمة العامل اإلسالمي أمام اهلجامت األوروبية الغربيةه −١
 .البعثات العلمية للشباب املسلمني إىل الدول األجنبية غري اإلسالمية −٢
 .اإلنحراف الفكري والثقايف والعلمي −٣
 .طالع عىل كتب املالحدة وشبههم من غري حتصنيالا −٤
 .منيانتشار الفكر املادي والغريب والرشقي بني املسل −٥
 .عقدة التخيل عن شعائر الدين باسم التقدمية −٦



− ٢٦ − 

 .اجلدل واخلصومة يف الدين −٧
 .سوء القدوة يف الرتبية األرسية والعلمية −٨

واملادية الغربية والرشقية للمسلمني استولت عىل نفـوس  فاهلزيمة احلضارية
 كثري من الشباب مما جعلهم يعتقدون أن سبب تفـوق غـري املسـلمني علـيهم هـو

نحسارها أمام املد اإلحلادي الذي ا إىل زلزلة العقيدة اإلسالمية وإحلادهم مما أد
 .)١(محله املستعمرون للدول اإلسالمية وجعلها تقلد املستعمر يف عاداته وأخالقه

وكثري من شباب املسلمني املبتعث إىل معرفة علوم وثقافة الغرب عنـدهم يف 
قبـل حتصـينهم يف عقيـدهتم اإلسـالمية ضـد معاهدهم العلمية املادية والثقافيـة 

الشبهات التى تعمل عىل زعزعة عقيدهتم الدينية وخترجهم مـن طريـق احلـق إىل 
طريق الضالل وهو اإلحلاد وبـذلك يقـع الـبعض مـن هـؤالء الشـباب يف رشك 

 .)٢(اإلحلاد
ة عنـد ـاميــه سـانت دواعيــوإن كـ ري والغلو يف الدينـراف الفكـواإلنح
أنه يؤدي إىل عكس املراد منه مع غـريهم مسـلمني أو غـري مسـلمني أصحابه إال 

عليهـا  يعتـدال والوسـطية اإلسـالمية التـى بنـالدي إىل اخلروج عـىل احيث يؤ
 :اإلسالم يف كل أحكامه عقيدة ورشيعـة وأخالقـاً بـني كـل العبـاد لقولـه تعـاىل

ا﴿ دَ هَ ونُوا شُ طًا لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ مْ وَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ ىلَ النَّاسِ وَ ءَ عَ
ا يدً هِ نحرايف يف الـدين اليكون أصحاب هذا الفكر ا وغالباً ما) ١٤٣: البقرة( ﴾شَ

 نقدوة لغريهم فيكونون سبباً يف تشددهم يف املجتمع الذين يعيشون فيـه وهيـدمو
ا الفكـر الناس منه وبذلك يكون أصـحاب هـذ نقوام اإلسالم من داخله وينفرو

لت صـاحبها لـو كـانوا خملصـني يف ديـنهم وعقيـدهتم ومل يكونـوا تكالدبة التى ق
ـمْ ﴿منافقني فيها وكاذبني  ِـدَ هلَُ لَـنْ جتَ ارِ وَ ـنَ النـَّ لِ مِ ـفَ كِ األَسْ رْ إِنَّ املُْنَافِقِنيَ يفِ الـدَّ

ا ريً  ).١٤٥: النساء( ﴾نَصِ
                                                 

 .بريوت. ط . صالح عبد العزيز عثامن سندي . واإلحلاد, وسائله وخطره, د) ١(
 .عيل حممد عيل أمحد. د: عبد العزيز عمر القنصل, مواجهة الرشيعة لإلحلاد. د. بل الوقاية منهاإلحلاد أسبابه وس) ٢(
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راءة الناشـئة مـن نتشار اإلحلاد قـاعىل  وإن من أقو األسباب التى ساعدت
 .)١(الشباب كتب امللحدين ومؤلفاهتم قبل حتصينهم بالعمل الرشعي

قتناع وغسل عقول كثـري مـن النـاس اليف القدرة عىل ا واإلعالم له دور كبري
واهلدامـة  ةغري املحصنني يف دينهم ورشيعتهم بالقيم اإلسـالمية باألفكـار الضـال

حلـاد وانتشـارها بـني النـاس يف هـذا التى كان هلـا, الـدور األعظـم يف ثقافـة اإل
 .)٢(العرص

ىل حساب نتشاره يف الدول الغربية عاو وقد أدت ظاهرة التقدم العلمي املادي
نحصاره يف داخلها وتراجع احلضارة اإلسالمية والفكر احماربة الكنسية والدين و

اإلسالمي حيث شاعت اخلرافات الدينيـة واجلهـل واالسـتبداد السـيايس الـذي 
احلكام املستبدون يف دوهلم اإلسالمية إىل تفسري أصحاب العقيدة اإلحلادية  مارسه

أن الدول التى مازالت تتمسك بالدين دول متخلفة يف القوة الصـناعية والعلميـة 
املادية ألن اإلحلاد هو سبب التقدم العلمـي والصـناعي واحلضـاري كـام حصـل 

يقوم وال يتم إال عـىل  دمها الللدول الغربية واألوروبية وأن رفاهية الشعوب وتق
خطاء العظيمة التى عمت بسببها موجـة ألاض الدين ومظاهره وكان هذا من اقنأ

 .)٣(اإلحلاد يف الدول اإلسالمية بني املسلمني
إن كان بحق فهو مأمور به وواجب أو مسـتحب  :واجلدل واخلصام يف الدين

قيقة اإلسـالم عقيـدة, حسب احلال واملقام بام يظهر ويوضح احلق من الباطل وح
ـنَةِ ﴿: ورشيعة وذلك لقولـه تعـاىل سَ ظَـةِ احلَْ عِ املَْوْ ـةِ وَ مَ كْ ِ بِّـكَ بِاحلْ ـبِيلِ رَ عُ إِىلَ سَ ادْ

ـمُ  لَ ـوَ أَعْ هُ ـبِيلِهِ وَ ـنْ سَ ـلَّ عَ ـنْ ضَ ـمُ بِمَ لَ وَ أَعْ بَّكَ هُ نُ إِنَّ رَ سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِهلُْ جَ وَ
ينَ  تَدِ  .)١٢٥: النحل( ﴾بِاملُْهْ

وإن كان الغرض منه هو التعصب أو االنتصار للنفس بغري حـق أو للباطـل 
ـاتِ اهللاِ﴿: عنه بقوله تعـاىل يفهذا قبيح ومنه َـادِلُ يفِ آَيَ ـا جيُ وامَ ـرُ فَ ينَ كَ  ﴾ إِالَّ الَّـذِ

                                                 
 .حممد اخلرض حسني. أسبابه, طبائعه, وفاسدة, أسباب ظهوره وعالجه: اإلحلاد) ١(
 .حسني عبد الغني أبوغدة وآخرون. د.أ: اإلسالم وبناء املجتمع) ٢(
 .املراجع السابقة) ٣(



− ٢٨ − 

يْـ﴿: وقوله تعاىل) ٤: غافر( كَ مْ فَ ُ هتُ ـذْ أَخَ ـقَّ فَ وا بِهِ احلَْ ضُ حِ لُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْ ادَ جَ فَ وَ
ابِ  قَ انَ عِ يكون اجلدال واخلصام بغـري احلـق يف املسـائل  وغالباً ما) ٥: غافر( ﴾كَ

الدينية والقضايا العقديـة منفـذاً لـدعاة اإلحلـاد مـع الرتكيـز اإلعالمـي الغـريب 
 .التغريبي عىل هذه األمور واملبالغة يف املسالب الدينية فيها

بالـدين باسـم  هزاءوبعض الشباب املسلم مصاب بعقـدة التخـاذل واالسـت
التقدمية واحلضارة العرصية, وخوفاً من الوصف بالرجعية, وذلك ألميته الدينية 

رية ـوجهله بعقيدته ورشيعته اإلسالمية مصدر مجيع احلضارات اإلنسانية والبشـ
رقني ـوبعده عن قراءة تارخيه اإلسالمي من مصدره الصـحيح ويف كتـب املستشـ

 .)١(نحرافهم الفكري والعقدياهلهم هذا كان حايدين أنفسهم وجلالعلامء امل
سـتهزاء بالـدين, والتبـاهي باإلحلـاد واجلـدل يف الا :ومن صفات املالحـدة

 .ود بالدينحواملخاطرة به والشك واإلنكار واجلاإلحلاد 
 :دين يف الرشيعة اإلسالميةحلصور اإلحلاد ومظاهره عند امل

 لـد امللحـدين يف كـل مـابينت الرشيعة اإلسالمية صور اإلحلاد ومظاهره 
يتعلق بأمور الدين عقيدة ورشيعة وهى تنحرص يف إنكار كل مـا هـو معلـوم مـن 
الدين بالرضورة لد املسلمني يف عقيدهتم ورشيعتهم اإلسالمية أو اإلساءة إليـه 

وصـحابته  ملسو هيلع هللا ىلص, وزوجـات النبـي ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل وأسامؤه وصفاته, ورسوله : يوه
 سنة النبوية, وتراث ألمة العلمي الصحيح لكـل مـاالكرام, والقرآن الكريم, وال

 .يتعلق بأمور اإلسالم عقيدة ورشيعة, ودينا ودنيا
سـبق فهـو كفـر وإحلـاد يف  رورة مماـفإنكار كل ما هو معلوم من الدين بالض

ثاره آالدين وعقيدته بال خالف وخيرج صاحبه من امللة ويرتتب عىل هذا اخلروج 
رجع إىل اإلسالم حسبام هو مبني يف حمله تفصيالً عنـد الرشعية إن مل يتب ويفئ وي

الفقهاء يف كتبهم الفقهيه واإلساءة إىل اهللا تعاىل كفر, وقد أمجع املسـلمون أن مـن 
 .)٢(أو دفع شيئاً مما أنزله تعاىل فإنه كافر ملسو هيلع هللا ىلصوجل أو سب رسوله  سب اهللا عز

                                                 
 .حممد عبد احلكيم عثامن. د. نكرين املسلمني املحدثني يف مقاومة التيار اإلحلاديجهود امل) ١(
وبلغـة السـالك ألقـرب . م٢٠٠٠, بـريوت, ٢/١٥٠, واالستذكار البن عبـد الـرب ١١/٤١١املحيل البن جزم ) ٢(

 .م١٩٩٠, ط, بريوت, ٤/٢٤١أمحد الصاوي  −السالك 
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مـن اإلسـالم  اهرج صاحبـاً ختـازحـم يءـان املسـو كـاءة إىل اهللا ولـواإلس
ا نَ ﴿: ىـالـوله تعـر لقـإىل الكف نـَّ امَ كُ ولُنَّ إِنَّ مْ لَيَقُ أَلْتَهُ لَئِنْ سَ ـلْ وَ ـبُ قُ لْعَ نَ ـوضُ وَ خُ
يَ أَبِاهللاِ آَ سُ ـاتِ ـ وَ رَ ونَ ـهِ وَ ئُ زِ تَهْ نْتُمْ تَسْ مْ ) ٦٥(ولِهِ كُ نِكُ دَ إِيامَ عْ مْ بَ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ  ﴾ال تَ

 ).٦٦− ٦٥: التوبة(
يناقض اإليامن به وينافيه وقد أمجـع الفقهـاء عـىل أن سـاب  ملسو هيلع هللا ىلصوسب النبي 

 .)١(واملستخف به واملنتقص حلقه كافر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
وصحابته إحلاد وأمـا قـذف السـيدة عائشـة  ملسو هيلع هللا ىلصواإلساءة إىل زوجات النبي 

رىض اهللا عنها فهو كفر باإلمجاع كام نقله غري واحد من الفقهاء منهم ابن عابـدين 
 .)٢(ةوابن تيمي

عن اإلحلاد يف آيات اهللا تعاىل, حيـث  يوالطعن يف القرآن إحلاد وقد ورد النه
ٌ ﴿: يقول تعاىل ـريْ ارِ خَ لْقَى يفِ النـَّ نْ يُ مَ يْنَا أَفَ لَ نَ عَ وْ ْفَ اتِنَا الَ خيَ ونَ يفِ آَيَ دُ لْحِ ينَ يُ إِنَّ الَّذِ

ا  لُوا مَ مَ ةِ اعْ يَامَ مَ الْقِ وْ نًا يَ أْيتِ آَمِ نْ يَ ريٌ أَمْ مَ لُونَ بَصِ مَ عْ هُ بِامَ تَ ئْتُمْ إِنَّ  ).٤٠: فصلت( ﴾شِ
د من القرآن وآياته وكلامته وحروفه, حجوال خالف بني املسلمني يف أن من 

سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أو زعم أنه ليس بحجة للنبي أو ليس فيه 
 .)٣(معجزة أنه كافر حجة وال

األمة عىل وجوب تعظيم القرآن عىل اإلطالق مجعت أو: وقال اإلمام النووي
د منه حرفاً جممعاً عليه, أو زاد حرفا حجانته, وأمجعوا عىل أن من ـه وصيـزهيـوتن
وأمجعوا عىل أن من استخف بالقرآن . و كافرـو عامل بذلك فهـد وهـرأ به أحـمل يق
ه من حكم مما جاء ب ءاذورة أو كذب بيشـمنه أو باملصحف أو ألقاه يف ق يءـأو ش

من ذلك وهو عـامل بـه  ءاه أو شك يف يشـنف ه أو أثبت ماـا أثبتـم ـىأو خرب أو نف
واإلمجـاع  اكفر, وحيرم تفسريه بغري علم, والكالم يف معانيه ملـن لـيس مـن أهلهـ

 .)٤(منعقد عليه
                                                 

واإلرشاف عىل . ومابعدها ٢/٢١٤حقوق املصطفى للقايض عباص  , الشفا بتعريف٤/٢٣٢حاشية ابن عابدين ) ١(
 .٦٠مذاهب العلامء البن املنذر, ص

 .٧/١٦٢, حاشية ابن عابدين ٣/١٠٥العارم املسلول الن تيميه ) ٢(
 .١ط ١٩ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرضاد البن قدامه, ص) ٣(
 .م١٩٩٧ط دار الفكر بريوت ,  ٢/١٩٣املجموع للنووي ) ٤(
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وال خالف عند علامء املسلمني يف أن أقوال الرسول : والطعن يف السنة إحلاد
ا بسند صحيح تعترب حجة نيره التى قصد هبا الترشيع ونقلت إليوأفعاله وتقار ملسو هيلع هللا ىلص

واجـب  ملسو هيلع هللا ىلصملزمة للمسلمني ومصدراً ترشيعياً واجب اإلتبـاع وإتبـاع الرسـول 
وا﴿: لقوله تعاىل تَهُ ـانْ هُ فَ نـْ مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آَتَ مَ ) ٧: رـاحلشـ( ﴾وَ

: ن يسـتخف بالسـنة بـالكفر فيقـولوقد حكم ابن نجيم احلنفـي لـذلك عـىل مـ
 .)١(»ويكفر باستحفافه بسنة من السنن«

التى نزل هبا القرآن وقامت عليها  وحتريف املصطلحات والنصوص الرشعية
الرشيعة اإلسالمية إحلاد يف الدين, ألن األصل يف األلفاظ أن ال جتعل خارجة عن 

 .)٢(معانيها األصلية بالكلية
. ملسو هيلع هللا ىلصأسباب الغلط يف فهم كـالم اهللا ورسـوله ظم ومن أع: ويقول ابن تيمية

يفرس كالم اهللا بـذلك االصـطالح  نأن ينشأ الرجل عىل اصطالح حادث فرييد أ
 .)٣(وحيمله عىل تلك اللغة التى اعتادها

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٥/١٣٠البن نجيم : البحر الرائق) ١(
 .١٢٨الكليات أليب البقاء ص ) ٢(
 .١٢/١٠٧جمموع الفتاوي ) ٣(
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אא 
אא 

ان ـسـرية اإلنـة أن حــريعــدة وشـالم عقيـي اإلسـة فـائق الثابتـن احلقـم
ة ـوق الالصقــبصفته اإلنسانية مهام اختلف جنسه ولونه ونوعه ولسانه من احلقـ

د, ـروح مع اجلســان كالـبه واملرتبطة برباط وثيق والزم يف كل زمان ويف كل مك
مَ ﴿: ألن كرامة اإلنسان التـى منحهـا اهللا لـه بقولـه تعـاىل ي آَدَ نـِ ا بَ نـَ مْ رَّ ـدْ كَ لَقَ  ﴾وَ

ريٍ ﴿: ا عىل كثري من خلقه بقوله تعاىلوفضله هب )٧٠: اإلرساء( ثـِ ىلَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ وَ
يالً  ضِ فْ نَا تَ قْ لَ َّنْ خَ نسـان جعلـه اهللا إلوهبذا التفضيل يف اخللق ل) ٧٠: اإلرساء( ﴾ممِ

خليفة يف األرض لتعمريها عىل منهج اهللا وإرادتـه إىل أن يـرث اهللا األرض ومـن 
ــلٌ ﴿: عليهــا بقولــه تعــاىل اعِ ــةً إِينِّ جَ لِيفَ ضِ خَ َرْ واملــراد بــه  )٣٠: البقــرة( ﴾يفِ األْ

مْ ﴿: اإلنسان آدم وذريته من بعده وقوله تعاىل كُ رَ مَ ـتَعْ اسْ ضِ وَ َرْ نَ األْ مْ مِ أَكُ وَ أَنْشَ هُ
ا  ).٦١: هود( ﴾فِيهَ

ولذلك بدون هذه احلرية سواء كانت عامة أم خاصة تـذل إنسـانية اإلنسـان 
يله من عبد مملوك هللا وحده خالقـه وصـانعه وتكبل بأغالل الرق البرشي الذي حي

وصاحب امللك وامللكوت جلميع خلقه وملكه إىل عبد لبرش مثله ومملـوك برقبتـه 
اإلنسان ومالـك  هوذاته له يف كل ترصفاته بحيث يقيد يف سلوكه وحركته مع سيد

رقبته بغري مربر فطري ويصبح بذلك هذا اإلنسان الذي خلقه اهللا حراً بعد سـلب 
رقبته لإلنسان يف  ةاحلرية منه وتكبيله بأغالل الرق البرشي كاحليوان اململوك هذه

 .كثري من األحكام
وإذا كانت احلرية لإلنسان هبة من اهللا سبحانه وتعاىل مل يسـهم يف منحهـا لـه 

ن حيث األصل أحد سواه فقد كـان هلـا مـن القداسـة يف نظـر هـذا ـع خلقه مـم
يفـرتض معـه أن هـذه  ق هلذا اإلنسـان وحريتـه مـااإلنسان العاقل واملؤمن باخلل

جيوز املساس هبا ألهنا من قوانني الفطرة  احلرية هى قانون اهللا مع خلق اإلنسان ال
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يـت احلريـة حظولـذلك . التى فطر اهللا الناس عليها يف كل زمان ويف كـل مكـان
افة دساتري ر وكـمكانة عالية ومنزلة رفيعة بني البشبلإلنسان واحلقوق املرتبطة هبا 

 .العامل احلديثة
واإلسالم يف نظامه الترشيعي والقانوين كان أسبق النظم العاملية والدستورية 

ام تضمنه مـن مبـادئ احلريـات العامـة بهوره يف القرن السابع امليالدي من أول ظ
واخلاصة املتعلقة بحقوق األفراد واجلامعات واملساواة بينهم فيها وذلـك قبـل أن 

رقية بقرون بعيـدة حيـث جـاء التطبيـق العمـيل ـتمعات الغربية والشتعرفها املج
وخلفائه الراشـدين مـن  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح هلذه احلريات العامة واخلاصة عىل يد النبي 

 .بعده
واإلسالم يف نظامه الترشيعي والقانوين مل يكتف بتقريـر احلقـوق واحلريـات 

ة لإلنسان والبرشية وإنام واملساواة فيها بني مجيع البرش وجعلها من احلقوق الفطري
جعلها من احلقوق الواجب مراعاهتا وااللتزام هبا بالنسبة للدولـة واألفـراد عـىل 
حد سواء بحيث تضمن الدولة جلميع املواطنني التمتـع هبـا وبحيـث جيـب عـىل 

رعية بطريقـة إجيابيـة ال سـلبية ـاملسلمني ممارسة هذه احلرية حسب ضوابطها الش
رعية حلفـظ الكرامـة ـأثم تاركهـا ألهنـا مـن املقاصـد الشـبحيث يثاب فاعلها وي

 .اإلنسانية
ريعي املتعلـق بمبـادئ ـولقد وصل اإلسالم يف نظامـه القـانوين والتشـ: هذا

احلريات منزلة مل يسبقه إليها نظام وضعي وال رشيعة أخر حيث كـان املجتمـع 
يـد النبـي اإلنساين الذي خضع لإلسالم ونظامه الترشيعي من أول ظهـوره عـىل 

صىل اهللا عليه وسلم وصحبه الكرام اخللفاء الراشدين ومن سار عىل مـنهجهم يف 
احلكم والسياسة الرشعية عىل البالد والعباد, حيث كان املجتمع اإلنساين يف ظـل 
هذا النظام تسوده احلرية الصحيحة واملساواة التامة يف الوقت الذي كانت أوروبا 

زح يف سلسلة من األغـالل والـرق اإلنسـاين مـن واملجتمعات غري اإلسالمية تر
عـرتاف للفـرد بأيـة القطاع أو الكنيسة مما تعـذر معـه امراء اإلأجانب احلكام أو 
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حقوق أو حريات فردية ومل تظهر احلقوق واحلريات اإلنسانية يف الفكر األورويب 
ومل ر ـر والثـامن عشــإال عندما ظهر املذهب الفردي احلر يف القرنني السابع عشـ

ترتجم إىل نصوص دستورية إال عن طريق الثورتني الفرنسية واألمريكية يف هنايـة 
 .القرن الثامن عرش

وبذلك يكون اإلسالم قد حدد حقوق اإلنسان وحرياته ووضـع الضـامنات 
الالزمة حلاميتها قبل صدور إعالنات حقـوق اإلنسـان الفرنسـية واألمريكيـة يف 

وقبل إصـدار اإلعـالن العـاملي حلقـوق . رش قرناً هناية القرن الثامن عرش باثنى ع
 .)١(م بأربعة عرش قرناً من الزمان١٩٤٨اإلنساين من األمم املتحدة سنة 

وحرية اإلنسان يف اإلسالم جتعله قادراً عىل الترصف يف شئون نفسه ويف كل 
ية رورـام حيقق له األمن املادي واملعنوي واملحافظة عىل كلياته الضبذاته بيتعلق  ما

التى حييا هبا وهى الدين والنفس والعقل والنسل واملال ويف نفس الوقت حييا هبـا 
 .غريه

رف ـوأول مظهر من مظاهر احلرية يف اإلسالم بالنسبة لإلنسان هـو أن يتصـ
ر غـريه وال ـالشخص يف دائرة شخصه وغريه بام ينفعه وحيقـق لـه اخلـري وال يضـ

ن تعدت مـن الشخصـية إئرة املصلحة وحلرية مادامت يف داسلطان عليه يف هذه ا
إىل املجتمع الذي يعيش فيه ألنه جزء منه ومها معاً كشخص واحد يكمـل بعضـه 

ي ﴿: بعضا يف نظر اإلسالم ورشعه بقوله تعـاىل ـمُ الَّـذِ بَّكُ ـوا رَ قُ اسُ اتَّ َـا النـَّ ـا أَهيُّ يَ
بَـثَّ  ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ قَ مِ لَ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ـاءً  خَ نِسَ ا وَ ريً ثـِ ـاالً كَ جَ امَ رِ ـنْهُ  ﴾مِ

مْ ﴿: وقوله تعاىل ). ١: النساء( اكُ نـَ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ ا خَ ا النَّاسُ إِنَّ َ ا أَهيُّ يَ
مْ عِ  كُ مَ رَ وا إِنَّ أَكْ فُ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ ا وَ وبً عُ مْ نْدَ اهللاِشُ اكُ قَ واملقصـود  )١٣: احلجرات( ﴾ أَتْ

                                                 
حممـد سـليم غـزوي, . عيل عبد الواحـد وايف, واحلريـات العامـة يف اإلسـالم د. د. ان يف اإلسالمـوق اإلنسـحق) ١(

. إلنسان بني الرشيعة والفكر القـانوين الغـريبأمحد حافظ نجم وحقوق ا. د. وحقوق اإلنسان بني القرآن واإلعالن
واحلقـوق . حممـد احلسـيني مصـيلحي. د. ريعة والقـانون الـدويلـحممد فتحي عثامن وحقوق اإلنسان بني الشـ. د

م سـالر فريـد وحممـد رسـول اإلـنصـ. وآداب العالقات اإلنسانية يف اإلسالم د. أنور رسالن. واحلريات العامة د
 .يدنرص فر. د. والسالم 
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ية الكريمة هو حرية التعاون بني اإلنسان وأخيه اإلنسـان يف كـل آلتعارف يف ابال
زمان ويف كل مكان يف العلوم واملعارف اإلنسانية كلها التى تقـوم عليهـا حيـاهتم 
اإلنسانية الرضورية واحلاجية والتحسينية ويف هذا الفهم املراد من اآلية جاء قـول 

 :العريب الشاعر
 خدم ان مل يشعروإبعض لبعض و...  وحارضةالناس للناس من بدو 

مل يرد به نص رصيح من الرشع بمنعه فإنـه يكـون  وبناء عىل ذلك فإن كل ما
يقيـده يف ذلـك إال نـص رشعـي قطعـي  مباحاً ويكون اإلنسان حراً يف فعلـه وال

رورات ـوبذلك تكون احلرية يف اإلسالم ورشيعته من أهم الض. الثبوت والداللة
 .)١(زمة لإلنسان يف كل زمان ويف كل مكاناحلياتية الال

سبق بيانه تكون احلرية يف تعريفها العام الرشعي والقانوين هـى  وبناء عىل ما
جتد عليها قيداً إال  يرض بالغري, واحلرية بذلك ال لإلنسان ال ءإمكان عمل كل يش

باحـاً رع والقانون يكـون مـال حيرمه الش فيام جياوز حدود الرشع والقانون ألن ما
مل حترمه األعراف والعـادات االجتامعيـة  باعتبار أن األصل يف األشياء اإلباحة ما
وألن اإلنسـان يف األصـل يولـد حـراً غـري . التى ال تتعارض مع الرشع والقانون

ن احلرية مصدرها اخلالق الذي وهب احليـاة إج لنص قانوين يقرر له احلرية إذ حمتا
 .ومستلزماهتا
احلريــة : تعلقــة باحلريــات اإلنســانية يف اإلســالم تشــملواحلقــوق امل: هــذا

 .الشخصية, والفكرية, واإلقتصادية واالجتامعية والسياسية
 :احلريات الشخصية

واحلريات الشخصية هى املتعلقة بشخص اإلنسان ماديـاً ومعنويـاً ويتصـل 
مـن ببدنه وكرامته اإلنسانية وهى من أهم احلريات العامة لإلنسان يف نظر الكثري 

 .)٢(فقهاء القانون والدستور
                                                 

 .حممد عامرة. د. اإلسالم وحقوق اإلنسان) ١(
 .النظام الدستوري: مصطفى أبو زيد فهمي. القانون الدستوري, د: شمس فرغيل. د) ٢(
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واحلريات الشخصية هى التى تفيد متتع الفـرد بحريتـه اجلسـامنية, وحقـه يف 
األمن يف حدود الرشع والقانون, وحريته يف اإلقامة والتنقل إىل اخلارج, وحريتـه 

وهـذه احلريـات . يف السكن, وحريته يف الزواج وامللـبس واحـرتام خصوصـياته
عتبارهـا الزمـة إلمكـان التمتـع اة احلريات اإلنسانية بـدمـقيت يف مة تأـالشخصي

بغريها من احلريات العامـة وتعـد رشطـاً لوجـود غريهـا مـن احلريـات الفرديـة 
 .والسياسية عىل السواء

وحرية اإلنسان يف أمنه الذايت املادي واملعنوي ترتبط بأمن غـريه ذاتيـاً أيضـاً 
ِ ﴿: مادياً ومعنوياً وذلك أخذا من قولـه تعـاىل الْعَنيْ َ بـِ ـنيْ الْعَ سِ وَ النَّفْ سَ بـِ  ﴾الـنَّفْ

َلْبَـابِ ﴿: وقوله تعاىل )٤٥: املائدة( ا أُويلِ األْ يَاةٌ يَ اصِ حَ مْ يفِ الْقِصَ لَكُ : البقـرة( ﴾وَ
قْ ﴿: وقوله تعاىل. )١٧٩ الَ تَ مْ إِنَّ اهللاَوَ كُ سَ فُ يامً تُلُوا أَنْ حِ مْ رَ انَ بِكُ . )٢٩: النساء( ﴾ كَ

ا ﴿ :وقوله تعاىل ِيعً تَلَ النَّاسَ مجَ امَ قَ أَنَّ كَ ضِ فَ َرْ ادٍ يفِ األْ سَ سٍ أَوْ فَ فْ ِ نَ ريْ ا بِغَ سً فْ تَلَ نَ نْ قَ مَ
ا ِيعً يَا النَّاسَ مجَ امَ أَحْ أَنَّ كَ ا فَ يَاهَ نْ أَحْ مَ تُـلْ ﴿: وقوله تعاىل. )٣٢: املائدة( ﴾وَ قْ ـنْ يَ مَ وَ

الِ  نَّمُ خَ هَ هُ جَ اؤُ زَ ا فَجَ دً مِّ تَعَ نًا مُ مِ ؤْ ا مُ ا فِيهَ بَ اهللاُدً ضِ غَ ا وَ ابً ـذَ ـدَّ لَـهُ عَ أَعَ هُ وَ نـَ لَعَ يْهِ وَ لَ  عَ
ظِيامً   ).٩٣: النساء( ﴾عَ

ـلَ ﴿: قوله تعاىل: ويف حرية تنقل اإلنسان وأمنه لنفسه وغريه عَ ي جَ ـوَ الَّـذِ هُ
إِلَيْهِ ا قِهِ وَ زْ نْ رِ لُوا مِ كُ ا وَ نَاكِبِهَ وا يفِ مَ شُ امْ لُوالً فَ ضَ ذَ َرْ مُ األْ ورُ لَكُ  )١٥: امللك( ﴾لنُّشُ

ـ﴿: وقوله تعاىل تَشِ انْ ةُ فَ ـالَ يَتِ الصَّ ا قُضِ إِذَ َرْ ـفَ وا يفِ األْ ـلِ اهللاِ رُ ـنْ فَضْ ـوا مِ تَغُ ابْ ضِ وَ
وا اهللاَ رُ كُ اذْ ونَ وَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ ا لَعَ ثِريً  ).١٠: اجلمعة( ﴾ كَ

ـزَ ﴿: ويف محاية هذا األمن قوله تعـاىل ـامَ جَ َـارِ إِنَّ ينَ حيُ ـولَهُ بُونَ اهللاَاءُ الَّـذِ سُ رَ  وَ
ـنْ  ـمْ مِ هُ لُ جُ أَرْ هيِمْ وَ ـدِ طَّـعَ أَيْ قَ بُوا أَوْ تُ ـلَّ تَّلُوا أَوْ يُصَ قَ ا أَنْ يُ ادً سَ ضِ فَ َرْ نَ يفِ األْ وْ عَ يَسْ وَ
ابٌ  ـذَ ةِ عَ ـرَ َخِ ـمْ يفِ اآلْ هلَُ يَا وَ نْ يٌ يفِ الـدُّ ـزْ ـمْ خِ كَ هلَُ لـِ ضِ ذَ َرْ ـنَ األْ ا مِ وْ نْفَ فٍ أَوْ يُ الَ خِ

ظِيمٌ   .)٣٣: املائدة( ﴾عَ
ويف حرية اإلنسان يف سكنه واختياره وأمنه فيه وتأمينـه يف رشيعـة اإلسـالم 

ـوا ﴿ :قوله تعاىل تَأْنِسُ تَّـى تَسْ مْ حَ يُـوتِكُ َ بُ ـريْ ـا غَ يُوتً لُوا بُ خُ وا الَ تَـدْ نـُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ



− ٣٦ − 

لَّ  مْ لَعَ ٌ لَكُ ريْ مْ خَ لِكُ ا ذَ لِهَ ىلَ أَهْ وا عَ لِّمُ تُسَ ونَ وَ رُ كَّ مْ تَذَ ا ) ٢٧(كُ ـدً ا أَحَ وا فِيهَ ِدُ ْ جتَ إِنْ ملَ فَ
جِ  ارْ وا فَ عُ جِ مُ ارْ إِنْ قِيلَ لَكُ مْ وَ نَ لَكُ ذَ ؤْ تَّى يُ ا حَ لُوهَ خُ الَ تَدْ اهللاُفَ ـمْ وَ كَـى لَكُ وَ أَزْ وا هُ  عُ

لِيمٌ  لُونَ عَ مَ عْ  ).النور( ﴾)٢٨(بِامَ تَ
تَبْ ﴿: وقوله تعاىل غْ ال يَ وا وَ سُ سَّ َ ال جتَ ا وَ مْ بَعْضً كُ  ).١٢: احلجرات( ﴾بَعْضُ

ويف حتقيق حرية اإلنسان يف مسكنه وتأمينه فقد حرم اإلسالم التجسس عليه 
كام حرم كل مامن شأنه كشـف عـورات النـاس وتتبـع سـوءاهتم كوضـع آالت 

عـني النـاظر  ملسو هيلع هللا ىلصالتسجيل أو التصوير والنظر من ثقب البـاب فقـد أهـدر النبـي 
 .»من جناح كن عليلو فقأت عينه ماكا«: وقال

وبذلك تظل احلرمات اخلاصة باإلنسان يف اإلسالم مصـونة حتميهـا الدولـة 
ويف حال . )١(وسنن الترشيعات القانونية الالزمة لذلك والرادعة للخارجني عليها

اخلطر الداهم وهتديد األمن االجتامعي العام وجرائم اخليانة العظمى جيوز للدولة 
اخلاص يف نفس الوقت أن تضع قيـوداً أو متـارس أعـامالً محاية هلذا األمن العام و

تأمينية تكشف مواطن اإلرهاب وبؤر الفساد ومواقـع اخلطـر ولـو تعـد ذلـك 
رر ـرورات تبـيح املحظـورات, وألن الضــاألمن اخلاص عند الرضورة ألن الض

اب أخـف الرضـرين واجـب عنـد الرضـورة كتاألعظم يدفع بالرضر األقل وار
اغٍ ﴿: تمع مقدم عىل أمن الفرد وذلك لقوله تعاىلوألن أمن املج َ بَ ريْ طُرَّ غَ نِ اضْ مَ فَ

يْهِ  لَ مَ عَ الَ إِثْ ادٍ فَ الَ عَ  ).١٧٣: البقرة( ﴾وَ
 :احلريات اإلنسانية الفكرية والدينية يف اإلسالم

 :احلرية الدينية
يدها احلرية الدينية لإلنسان تعني حرية املرء يف اعتناق العقيدة الدينية التى ير

عتقـاد العليهـا وهـذه احلريـة تتضـمن حريـة اويرغب فيها بدون إكراه من أحد 
القلبي والعقيل واإليامن اجلازم هبـذه العقيـدة الدينيـة يف البـاطن وحريـة ممارسـة 

                                                 
 .نحو دستور إسالمي: حممد سيد أمحد السري. د) ١(
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يتعلـق هبـا مـن صـالة  الشعائر الدينية املتعلقة هبذه العقيدة الدينية يف الظاهر وما
 .خصصة هلاوطقوس دينية يف أماكن العبادة امل

وحرية اإلنسـان يف عقيدتـه الدينيـة واإليـامن هبـا ال يـرد عليهـا أي قيـد يف 
اإلسالم سواء كانت هذه العقيدة عقيدة دين سـاموي أو غـري سـاموي ولـه هبـذه 
العقيدة بينه وبني اهللا أن يكون مؤمناً به سبحانه وتعاىل أو أن يكون ملحداً وكـافراً 

فى وكل ما يف األمر أن هذا خأالقه الذي يعلم الرس والنهاية خلألن احلكم عليه يف 
اإلنسان يتحمل نتيجة اختياره لعقيدته واإليـامن هبـا أمـام ربـه وخالقـه سـبحانه 

, فش ر ألن العمل القلبـي ال سـلطان ألحـد عليـه ـوتعاىل إن خرياً فخري وإن رشاً
 .ختفى الصدور سو اهللا سبحانه وتعاىل الذي يعلم خائنة األعني وما

أما حريـة اإلنسـان يف ممارسـة الشـعائر الدينيـة اخلاصـة بعقيدتـه كالصـالة 
والعبادة التى تتطلبها هذه العقيدة فتخضع هذه احلرية لنوع من التنظـيم القـانوين 
واالجتامعي ببعض القيود التـى تتعلـق بالنظـام العـام واآلداب وأمـن املجتمـع 

 .وحتقيق السالم االجتامعي العام بني اجلميع
واإلسالم ورشيعته يف جمال حرية العقيدة الدينيـة واختيارهـا لإلنسـان : هذا

واإليامن هبا ال حجر عليه فيها مطلقاً ألن عقيـدة اإلسـالم الدينيـة ال تقـوم عـىل 
وجهها الصحيح الكامل إال بالعقل الكامل والتفكري واالختيار الصـحيح بـدون 

لدين اإلسالمي وعقيدتـه ورشيعتـه إكراه أو تقليد ثم اإليامن اجلازم بالقلب هبذا ا
بناء عىل دليل عقيل وليس نقيل ولو كان من نصوص دينيـة هللا ورسـوله نـزل هبـا 

 .الوحي من اهللا
وهلذا كانت عقيدة التوحيد يف اإلسالم قائمة دائامً عىل قاعدة إيامنية عقليـة ال 

مي وأصبحت هذه القاعـدة يف علـم التوحيـد اإلسـال) إفهم لتعتقد: (ينقلية وه
 :حقيقة مسلامً هبا حيث انتظمها قول أحد علامئه

 إيامنه مل خيل عن ترديد...  لتوحيدوكل من قلد يف ا
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فقد كرم اهللا اإلنسان وميـزه عـن سـائر املخلوقـات بالعقـل ليهتـدي بـه إىل 
العقيدة الصحيحة التى يقتنع هبا بدون تقليد أعمى لآلخرين وبـدون إكـراه عـىل 

يِّ ﴿: قوله تعاىلإرادته واختياره وذلك ل نَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَنيَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ يفِ الدِّ رَ  ﴾الَ إِكْ
رٌ ﴿ :وقوله تعاىل )٢٥٦: البقرة( كِّ ذَ امَ أَنْتَ مُ رْ إِنَّ كِّ ذَ ـيْطِرٍ ) ٢١(فَ سَ مْ بِمُ ـيْهِ لَ تَ عَ لَسْ
 ).الغاشية( ﴾)٢٢(

ي﴿: وقوله تعـاىل ْـدِ نَّ  إِنَّـكَ الَ هتَ لَكـِ بَبْـتَ وَ ـنْ أَحْ ـاءُ اهللاَ مَ ـنْ يَشَ ي مَ ْـدِ  ﴾ هيَ
نِنيَ ﴿: وقوله تعاىل) ٥٦اآلية : القصص( مِ ـؤْ ونُـوا مُ كُ تَّى يَ هُ النَّاسَ حَ رِ أَنْتَ تُكْ  ﴾أَفَ
وقد كفل اإلسـالم محايـة أصـحاب العقائـد غـري اإلسـالمية ) ٩٩اآلية : يونس(

مُ ال ﴿: الذين يعيشون يف الدولة اإلسالمية وبني املسلمني وذلك بقوله تعاىل اكُ نْهَ يَ
تُ اهللاُ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَنْ تَربَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ ْرِ ْ خيُ ملَ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ ملَ نِ الَّذِ ـطُوا  عَ قْسِ

مْ إِنَّ اهللاَ طِنيَ إِلَيْهِ ِبُّ املُْقْسِ  ).٨اآلية : املمتحنة( ﴾ حيُ
هـا أن معظـم أئمـة ومما يؤكد رعاية اإلسالم حلرية العقيدة وعدم اإلكـراه في

﴾ :التفسري لكتاب اهللا يرون أن سبب نزول قوله تعاىل ينِ اهَ يفِ الدِّ رَ أنه كان  ﴿الَ إِكْ
لد بني النضري من هيود املدينة أوالد من أبناء الصحابة ربوهم وهـودوهم, فلـام 
أمر النبي صىل اهللا عليه وسلم بإجالء بني النضري لتوايل إيـذائهم للمسـلمني أراد 

اهَ يفِ  مون أن يأخذوا أبناءهم ويكرهوهم عىل اإلسالم, فنزلت اآليةاملسل رَ ﴿الَ إِكْ
﴾ ـيِّ ـنَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَنيَّ دْ تَ ينِ قَ قـد خـري اهللا أصـحابكم فـإن : ملسو هيلع هللا ىلصقـال النبـي  الدِّ

: ويف زبدة التفسري من فتح القدير. اختاروهم فهم منهم وإن اختاروكم فهم منكم
جعلنا أوالدنا عىل دين اليهود ونحن نر أن دينهم أفضـل  إنام: إن األنصار قالوا

ونحن نر أن دينهم أي اليهودي أفضل مـن ديننـا  − أي قبل إسالمنا − من ديننا
: فلام نزلـت اآليـة. م عىل الدخول فيهنهنكرهالوثني وأن اهللا جاء باإلسالم فلأي 
يـل عـىل رد وهـذا دل. )١(م عـىل اإلسـالمهاء ومل يكرهـاألبن ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـر رسـخي

 .اإلسالم لإلكراه الديني ولو كان ذلك يف سبيل اعتناق عقيدته اإلسالمية
                                                 

 .الطبعة الثانية −ملحمد بن سليامن األشقر : زبدة التفاسري) ١(
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ومل ينقل لنا التاريخ حادثة واحدة يف عهد النبي وصحابته والتابعني من : هذا
بعدهم عىل إكراه أحد عىل الدخول يف اإلسالم ومل تكن غزوات النبي واملسـلمني 

اإلسالم بـل كانـت دفاعـاً عـن اإلسـالم  عىل الدخول يف الناس من بعده إلكراه
وعقيدته واملؤمنني هبا من أعداء اإلسالم واملسلمني املحاربني هلم ودفاعاً عن بقاء 
الدين اإلسالمي واملؤمنني به ضد حماوالت الكفـار املرشـكني املسـتمرة للقضـاء 

يغ فقط عليه يف املهد ومنع انتشاره الذي كان يقوم باحلكمة واملوعظة احلسنة والتبل
زوات املسلمني ملقاومة الكفار غومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبذلك كانت 

 .ضد اإلسالم واملسلمني ال لدفعهم إىل الدين اإلسالمي والدخول فيه بالقوة
وبالنسبة لطبيعة حرية العقيدة الدينية يف اإلسالم ورشيعته فهى مطلقة لكـل 

عقيدتـه يف قـرارة نفسـه ومادامـت يف  ختيـارايشاء وله حرية  مواطن أن يعتنق ما
أما إذا أراد أن يدعو إليها غريه واقناعـه . قرارة نفسه فال حجر عليه يف ذلك ألحد

هبا للدخول فيها فهذا خيضع للنظام العام واآلداب االجتامعيـة التـى حتفـظ أمـن 
املجتمع ومتنع الفتنة بينهم والرصاع الديني والعقائدي الذي يمنـع األمـن بيـنهم 
ويكون ضد سالمهم االجتامعي العام وفكـرة هـذا النظـام العـام واألمـن العـام 

الساموية والنظم الدستورية والقانونيـة  عيف مجيع الرشائ ةللمجتمع والدولة مقرر
 .لكل دول العامل

جيـوز الـدعوة إىل اإلحلـاد أو  ولذلك يف إطار اإلسالم ودولتـه ورشيعتـه ال
األديان عموماً ألن ممارسة حرية العقيدة جيب أن  إنكار الرشائع الساموية وازدراء

ا ﴿: تكون يف إطار السلم االجتامعي ودرء الفتنة العامة واخلاصة لقوله تعاىل َ ا أَهيُّ يَ
ـةً  افَّ مِ كَ لْ لُوا يفِ السِّ خُ نُوا ادْ ينَ آَمَ مْ ﴿: وقولـه تعـاىل )٢٠٨: البقـرة( ﴾الَّذِ ـاتِلُوهُ قَ وَ

ونَ فِ  تَّى الَ تَكُ ينُ هللاِتْنَةٌ وَ حَ ونَ الدِّ كُ ـدُّ ﴿: وقوله تعاىل )١٩٣: البقرة( ﴾يَ تْنَةُ أَشَ الْفِ وَ
تْلِ  نَ الْقَ  ).١٩١: البقرة( ﴾مِ

وبذلك فليس من املعقول يف اإلسالم ودولته اإلسالمية وجمتمعها اإلسالمي 
أن يكون يف داخلهم أو بينهم أفراد يثريون الفتنة ويفسدون يف األرض وهيـددون 



− ٤٠ − 

والسالم االجتامعي ويعتدون عىل ثوابت العقيدة اإلسـالمية دون أن األمن العام 
 .يصدهم النظام العام ويمنع جتاوزهم ضد املجتمع

وليس يف العامل اإلنسـاين دولـة تـدع ألفرادهـا حريـة اخلـروج عـىل ثوابتهـا 
االجتامعية ونظامها العام الذي حيمي هذه الثوابت والذي ارتضته لنفسها لتحقيق 

 .جتامعي لكل أفراد املجتمعسالمها اال
رية العقيـدة الدينيـة ـريعته حلــالم وشــيتعارض مع إقرار اإلسـ وال: ذاـه

لإلنسان رؤية غري املنتسبني للدين اإلسالمي أن قتل املرتد عن الـدين اإلسـالمي 
يف رشيعة اإلسالم دليل عىل عدم حرية العقيدة يف اإلسالم وأنه يكره عليها وذلك 

فيه زور وهبتان عىل اإلسالم وعقيدته وعدم فهم هلام ألن الدخول ألن هذا القول 
ورد ذكرها واالنتساب لإلسـالم  ية التيعيف اإلسالم ال إكراه فيه بالنصوص القط

هبذه العقيدة اإليامئية اجلازمة تدخل صاحبها يف اإلطار االجتامعـي الـذي يكـون 
الفـردي والعـام والـذي النظام العام للجامعة والذي حيمي بعضه بعضـا بالبنـاء 

اقتىض نظامه بمقتىض هذا العقد اإليامين واالجتامعي أن اخلروج عليه بـالردة مـن 
وله هبـذا النفـاق وكفـره ـد يف إيامنه ودخـذا املرتـاق هـو دليل عىل نفـدهم هـأح

األصيل هبذا الدين الذي دخل فيه بنفاقه ملعرفة أرسار هذا املجتمـع الـذي انضـم 
م ملعرفة رس قوهتم وضعفهم ثم اخلروج منه لإلنضـامم إىل مـن كـان إليه خمادعاً هل

منهم ملحاربة اإلسالم واملسلمني ودولته اإلسالمية وبذلك يكون هذا املرتـد مـن 
املحاربني لإلسالم واملسلمني ومن هنا كان احلكـم بقتلـه خلطورتـه علـيهم بعـد 

ألمن العام يف نظـر انكشاف أمره بردته عنهم فهو يف حكم اجلاسوس الذي هيدد ا
 .مجيع القوانني الدولية

يتعارض مع حرية العقيدة الدينيـة يف  وبذلك يكون قتل املرتد يف اإلسالم ال
أي زمان وال يف أي مكان يف رشيعة اإلسالم بل ذلك يتفق ومجيع الـنظم الدوليـة 

 .العاملية يف محايتها كياهنا االجتامعي ونظامه العام
دون عن اإلسالم يف حقيقتهم أهنم متمـردون عـىل وبذلك يكون هؤالء املرت

املجتمع وخائنون ألهله ومرتبصون باملؤمنني به وموالون ألعدائهم فهـم ال والء 
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قيم دينية أو اجتامعية بل ال قدسية هلم وهم يلهثون وراء كل مغنم مـادي  هلم وال
 .ولو كان يف ذلك رضر باملجتمع الذي جيمعهم يف إطاره السلمي

ذلك توعد اهللا هؤالء املرتدين عن دينه املنافقني يف الـدخول إليـه ومن أجل 
ونَ ﴿: ملغانم دنيوية بعذاب شديد بقوله تعاىل ُ رتَ ينَ يَشْ دِ اهللاِإِنَّ الَّذِ هْ نًا بِعَ مَ ِمْ ثَ هنِ امَ أَيْ  وَ

 َ مْ يفِ اآلْ قَ هلَُ الَ لِيالً أُولَئِكَ الَ خَ مُ اهللاُقَ هُ مُ لِّ كَ الَ يُ ةِ وَ رَ الَ يَ خِ ـةِ  وَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ مْ يَ نْظُرُ إِلَـيْهِ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ هلَُ مْ وَ يهِ كِّ زَ الَ يُ وقولـه تعـاىل يف حـق هـؤالء ). ٧٧: آل عمـران( ﴾وَ

مْ يفِ ﴿: املرتدين هلُُ امَ بِطَتْ أَعْ أُولَئِكَ حَ افِرٌ فَ وَ كَ هُ تْ وَ يَمُ نْ دِينِهِ فَ مْ عَ نْكُ دْ مِ دِ تَ رْ نْ يَ مَ وَ
َخِ  اآلْ يَا وَ نْ ونَ الدُّ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ أُولَئِكَ أَصْ ةِ وَ  ).٢١٧: البقرة( ﴾رَ

واملسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصويف حقيقة قتل املرتدين عن الدين اإلسالمي مل يثبت أن النبي 
من بعده قتلوا مرتداً ملجرد تغيري عقيدته عن الدين اإلسالمي, ألن الوقـائع التـى 

ء كانوا حرباً عىل املسـلمني يرتبصـون هبـم قتل فيها بعض املرتدين تؤكد أن هؤال
والثابت من رشوط صلح احلديبية بـني املسـلمني . لالعتداء عليهم وعىل أمواهلم

من يأتيـه مـن قـريش  ملسو هيلع هللا ىلصوقريش من املرشكني أهنا كانت تنص عىل أن يرد النبي 
, وملـا  مسلامً بدون إذن وليه, وال تلتزم قريش برد من جاءهم من املسـلمني مرتـداً

بـأن مـن رد إىل قـريش مسـلامً  ملسو هيلع هللا ىلصرط, أخـربهم النبـي ـاملسلمون هلذا الش حزن
 .)١(فال رده اهللا إىل املسلمني اً شاً مرتديفسيجعل اهللا له فرجاً وخمرجاً ومن جاء قر

ــة واإليــامن هبــا مــن حيــث العمــوم  ــدة الديني ــة العقي وهــذا بالنســبة حلري
لعقيدة بالنسـبة لإلنسـان أما من حيث ممارسة الشعائر الدينية هلذه ا. واخلصوص

فهو منوط بالنظام العام واآلداب والذي يعيش فيها صاحب هذه العقيـدة وعـىل 
ذلك فإن هذا النظام العام الذي حيكم ممارسة الشعائر الدينية للعقائد املتعلقـة هبـا 

: يالديانات الساموية الـثالث وهـ: ييف مرص عىل سبيل املثال والتى تعرتف هبا ه
سيحية واليهودية, أما الشعائر غري الساموية فإهنا خمالفة للنظـام العـام اإلسالم وامل

العام الـذي  هوحيظر ممارستها أو الدعوة إليها ألن ذلك هيدد أمن املجتمع وسالم
 .شاء اهللا تعاىل قام ويقوم عليه دائامً إىل ما

                                                 
 .ر إسالمي, واألصول اإلسالمية املنظومة احلقوق واحلريات املعارصةنحو دستو: حممد املسري. د) ١(
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 :حرية الرأي والتعبري عنه يف اإلسالم
ره يف احليـاة االجتامعيـة ـتعبري عنـه ونشـإن حرية الرأي بالنسبة لإلنسان وال

العامة أو اخلاصة بأي وسيلة من وسائل اإلعالم املتاحة لـه مـن الناحيـة العمليـة 
بالنسبة ملا يتعلق به وبغريه من احلياة التى يعيش فيها وبمكوناهتـا وأحـداثها التـى 

مـور مـن األ يرعية يف احلياة الـدنيا هبـا هــيعيش ويتمكن من حتقيق خالفته الش
الفطرية والطبيعية والرضورية يف نفس الوقت لبيـان العلـم الـذي حصـل عليـه 
فطرياً أو اكتساباً بالتعليم والتعلم من وقت ميالده إىل آخر حياته وهو العلم الذي 

رية لإلنسـان يف الكـون واألرض إىل أن يـرث اهللا ـعليه تدور عجلة احليـاة البشـ
اخلالفة الرشعية للبرشية وحتفظ هلا كلياهتا األرض ومن عليها وهبذا العلم تتحقق 
تدوم احلياة البرشية عىل وجههـا الكامـل  الرضورية واحلاجية والتحسينية التى ال

إال هبا حسبام أراده اهللا وبينه مع مجيع أنبيائه ورسـله بوحيـه السـاموي مـن آدم إىل 
وهـذا . لسـالمحممد بن عبد اهللا أخر أنبيائه ورسله عليهم مجيعاً أفضل الصـالة وا

العلم يشمل علم الدين والدنيا الذي علمه اهللا آلدم عليـه السـالم وورثـه أبنـاؤه 
: وذريته من البرش من بعده إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها وذلك بقوله تعـاىل

ا﴾ لَّهَ ءَ كُ امَ َسْ مَ األْ مَ آَدَ لَّ عَ واملـراد أسـامء مجيـع العلـوم التـى هبـا ). ٣١: البقرة( ﴿وَ
رعية يف األرض وعامرهتـا والعـيش فيهـا لقولـه ـاإلنسان من خالفته الشـيتمكن 
ةً ﴿ :تعاىل لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ يفِ األْ اعِ آدم عليـه السـالم : واملـراد). ٣٠: البقرة( ﴾إِينِّ جَ

وأسامء علـوم الـدين التـى علمهـا اهللا . أبو البرش وذريته من بعده إىل قيام الساعة
اهللا يف األرض مـع مجيـع أنبيائـه ورسـله عقيـدة يتعلق باإلسالم دين  آلدم هى ما

 .ورشيعة وأخالقاً وعبادة
رية ـوأما علوم الدنيا فهى العلوم املدنية التى عليها مدار احليـاة املدنيـة البشـ

والتى يدين هبا بعضهم لبعض يف معيشتهم يف احلياة فكـل مـنهم حيتـاج إىل غـريه 
حيتاجـه لنفسـه ومـن يعولـه  مـا فيها وهبا ألن اإلنسان عاجز بنفسه عن متـام كـل

ملعيشته وذلك يف طعامه ورشابه وسكنه وغذائه ودوائـه وغـري ذلـك ممـا تتطلبـه 
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حيقق التواصل والتوازن بينها باحلكم والسياسـة  الزراعة والصناعة والتجارة وما
 .والعلوم االجتامعية املرتبطة هبا

بعـده عـن طريـق وأسامء كل هذه العلوم هى ما علمها اهللا آلدم وذريته مـن 
ره ـاجلينات الوراثية وكل بنى آدم حصل منها ما أودعه اهللا فيه منها ثم يربزه وينش
تـم  يف احلياة لغريه بمختلف الوسائل العلمية التى نلمسها يف هذه احلياة سواء مـا

سيكشف من بعد يف احلال أو املستقبل من العلوم والفنون ألن كـل  العلم به أو ما
ه اخرتاعاً هو مما علمه اهللا آلدم وورثـه ونيف العلم من جديد ويسميظهره البرش  ما

ا أُوتِيتُمْ ﴿: اإلنسان عنه وهو قليل من كثري مما علمه اهللا آلدم وذلك لقوله تعاىل مَ وَ
لِيال مِ إِال قَ نَ الْعِلْ يمٌ ﴿: وقوله تعاىل. )٨٥: اإلرساء( ﴾مِ لـِ مٍ عَ لْ لِّ ذِي عِ قَ كُ وْ فَ  ﴾وَ

 ).٨٦: يوسف(
ره بكـل وسـائل ـحرية الرأي العلمي والتعبري عنه يف احلياة للغري ونشهذا و

اإلعالم املتاحة واملباحة بالنسبة جلميع العلوم سواء كانت دينية أو دنيوية ال حرج 
رورية والالزمة ـفيه يف اإلسالم ورشيعته وذلك يف إطار الضوابط اإلسالمية الض

د فيه بني العباد سواء كان ذلك عاماً لتحقيق النفع من العلم وعدم الرضر واإلفسا
أو خاصاً ألنه ال رضر وال رضار يف اإلسالم, وذلك مع مراعاة التخصـص منعـاً 
للخطأ والتدليس والتجهيل يف تواصل املعارف الصـحيحة بـني العبـاد والـبالد, 

ذي يرتتب عليه فساد ورضر العباد والبالد ملصالح خمتلفة سواء كانت ماديـة ـوال
ة وهو احلكم األصيل يف غري رخصة رشعية ـة العزيمـرر يف حالـية والضوـأو معن

أنت حر يف رأيك والتعبري عنه يف مجيع العلـوم : جيوز بحال وبذلك يف اإلسالم ال
ـدَ ﴿: لقوله تعـاىل. واملعارف برشط أال تفسد وال ترض عْ ضِ بَ َرْ وا يفِ األْ ـدُ سِ فْ الَ تُ وَ

ا هَ حِ الَ  .»ال رضر وال رضار«: ملسو هيلع هللا ىلصه ولقول. )٥٦: األعراف( ﴾إِصْ
فمـن . ملسو هيلع هللا ىلصوحرية الرأي يف اإلسالم سندها يف كتـاب اهللا وسـنة النبـي : هذا

ونَ ﴿: الكتاب الكـريم قولـه تعـاىل رُ ـأْمُ يَ ِ وَ ـريْ ونَ إِىلَ اخلَْ عُ ـدْ ـةٌ يَ مْ أُمَّ ـنْكُ نْ مِ لْـتَكُ وَ
رِ  نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ يف كتابه الكـريم : ىلوقوله تعا .)١٠٤: آل عمران( ﴾بِاملَْعْ
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ْ ﴿حكاية عن لقامن إلبنه  ـربِ اصْ ـرِ وَ نِ املُْنْكَ هَ عَ انْ وفِ وَ رُ رْ بِاملَْعْ أْمُ ةَ وَ الَ نَيَّ أَقِمِ الصَّ ا بُ يَ
ابَكَ  ا أَصَ ىلَ مَ  ).١٧: لقامن( ﴾عَ

معة يقول إن أحسن الناس أحسـنت إال يكن أحدكم «: ملسو هيلع هللا ىلصومن السنة قوله 
نفسكم إذا أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا وإن أساءوا أسأت, ولكن وطنوا أ

إن أكرم الشهداء عىل اهللا عز وجل رجل قام إىل «: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله . »أن جتتنبوا إساءهتم
مـن رأ مـنكم «: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله . »رجل جائر فأمره باملعروف وهناه عن املنكر فقتله

ف منكراً فليغريه بيده فمن مل يستطع فبلسانه فمن مل يسـتطع فبقلبـه وذلـك أضـع
 .»اإليامن

ويف حرية الرأي والتعبري عنه يف توجيـه ونقـد احلكـام والنظـام السـيايس يف 
 −  −ة أيب بكـر فـففـي خال: ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم ما يؤكده عملياً املسلمون بعد النبـي 

أهيا النـاس إين وليـت علـيكم ولسـت بخـريكم, فـإن «: يقول بعد واليته احلكم
عـىل باطـل فسـددوين, أطيعـوين مـا رأيتموين عىل حق فأعينوين, وإن رأيتمـوين 

 .»أطعت اهللا ورسوله, فإن عصيت فال طاعة يل عليكم
بعد أيب بكر عـىل هنجـه فخطـب النـاس  −  −وقد سار عمر بن اخلطاب 

واهللا لـو : م رجل وقـالعوجاجاً فليقومه, فقااأهيا الناس من رأ منكم يف : قالو
هللا الـذي جعـل يف هـذه  حلمـدا: عوجاجا لقومناه بسيوفنا, فقال عمرارأينا فيك 

 .)١(األمة من يقوم عمر بسيفه
اتق اهللا يا أمري املؤمنني, فاعرتضه آخر : −  −وقال رجل لعمر بن اخلطاب 

ه فليقلها, فإنه ـدع«: −  −ر املؤمنني اتق اهللا, فقال عمر ـول ألميـتق: هـال لـوق
 .)٢(»منكم خري فينا إذا مل نقبلها خري فيكم إذا مل تقولوها, وال ال

عـىل إعطـاء القـدوة واملثـل يف كفالـة حريـة الـرأي  ملسو هيلع هللا ىلصولقد حرص النبـي 
, فقال  من اجتهد فأصاب فله أجران, ومن أخطأ فله «: ملسو هيلع هللا ىلصوممارستها قوال وعمالً

إىل رأي سلامن الفاريس يف حفر خندق حول املدينة للـدفاع  ملسو هيلع هللا ىلصكام استمع . »أجر
                                                 

 .أوىل. ط ٨٨ص −حممد صالح عبد البديع. د −األصول اإلسالمية ملنظومة احلقوق واحلريات ) ١(
 .األصول اإلسالمية ملنظومة احلقوق واحلريات) ٢(
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ر اهللا للمسـلمني ـوكان سبباً يف نصـعنها ومحايتها يف احلرب مع األعداء وأخذ به 
 .عىل األعداء
يف ظهـار زوجهـا هلـا بكـل رصاحـة  ملسو هيلع هللا ىلصمرأة مسلمة مع النبـي اادلت كام جت

عَ اهللاُ﴿: وحرية ونزل يف شأهنا قوله تعاىل ـمِ دْ سَ ادِلُـكَ يفِ زَ قَ َ ي جتُ لَ الَّتـِ ـوْ ـا  قَ هَ جِ وْ
اهللاُ تَكِي إِىلَ اهللاِ وَ تَشْ رَ وَ اوُ َ عُ حتَ مَ امَ  يَسْ ريٌ إِنَّ اهللاَكُ يعٌ بَصِ مِ  ).١: املجادلة( ﴾ سَ

إىل رأي الناس يف األمور املتعلقة بشئون الزراعـة وقـال  ملسو هيلع هللا ىلصكام استمع النبي 
وهى قضية تأبري النخل وبناء عىل ذلـك . »أنتم أعلم بشئون دنياكم«: هلم يف ذلك

فإن حرية الرأي والتعبري عنها يف اإلسالم مصونة ومكفولـة يف إطـار التخصـص 
رر العـام واخلـاص وعـدم ـوحتقيق املصلحة الدينية والدنيوية ومنع الفتنة والضـ

 .اإلفساد يف األرض بني العباد والبالد
دي لـوال أن تـلنه كنا واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما. واهللا أعىل وأعلم: هذا
 .هدانا اهللا

 :مفهوم احلريات املدنية لإلنسان يف اإلسالم
سانية من حيث أصله ونشأته يف هذه األرض وجعلـه إن اإلنسان بصفته اإلن

ـةً ﴿: مستخلفاً فيها من خالقه سبحانه وتعاىل بقوله لِيفَ ضِ خَ َرْ ـلٌ يفِ األْ اعِ  ﴾إِينِّ جَ
ى وموجـب هـذه ـهو يف نظر اإلسالم مدين بطبعه وفطرته بمقتضـ) ٣٠: البقرة(

بأي حال يف حياته  اخلالفة الرشعية واإلنسانية والبرشية ألنه ال غنى لإلنسان عنها
شاء اهللا, وذلك يف طعامه ورشابه وسكنه  اإلنسانية والبرشية جيالً بعد جيل إىل ما

وكسائه ودوائه من األرض املكلف بالسعي فيها واسـتعامرها وعامرهتـا بالزراعـة 
والصــناعة والتجــارة والبنــاء املــادي واملعنــوي الــذي حيقــق هلــم دوام حيــاهتم 

ـوَ ﴿: عية هللا يف األرض وذلـك حتقيقـاً لقولـه تعـاىلومعيشتهم وخالفتهم الرش هُ
ا مْ فِيهَ كُ رَ مَ تَعْ اسْ ضِ وَ َرْ نَ األْ مْ مِ أَكُ ـوا يفِ ﴿: وقولـه تعـاىل) ٦١: هـود( ﴾أَنْشَ شُ امْ فَ
ورُ  إِلَيْهِ النُّشُ قِهِ وَ زْ نْ رِ لُوا مِ كُ ا وَ نَاكِبِهَ ـيَتِ ﴿: وقوله تعاىل) ١٥: امللك( ﴾مَ ا قُضِ ـإِذَ فَ
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ةُ فَ  الَ ـالصَّ تَشِ َرْ ـانْ وا يفِ األْ وا اهللاَرُ ـرُ كُ اذْ ـلِ اهللاِ وَ ـنْ فَضْ ـوا مِ تَغُ ابْ ـمْ ضِ وَ لَّكُ ا لَعَ ريً ثـِ  كَ
ونَ  لِحُ فْ  ).١٠: اجلمعة( ﴾تُ

ومدنية اإلنسان هذه وفطرته هبا وعليها دائامً يف كل حياته الدنيوية يدل عليها 
مُ الَّ ﴿: قوله تعاىل بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَهيُّ ـا يَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ ذِ

اءً  نِسَ ا وَ ثِريً االً كَ جَ امَ رِ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا النَّاسُ ﴿: وقوله تعاىل. )١: النساء( ﴾زَ َ ا أَهيُّ يَ
وا فُ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ ا وَ وبً عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ قْ لَ ا خَ نْدَ اهللاِإِ  إِنَّ مْ عِ كُ مَ رَ  نَّ أَكْ

مْ  اكُ قَ التعـاون يف كـل : والتعارف يف اآلية الكريمة املراد به. )١٣: احلجرات( ﴾أَتْ
حيتاجه الناس يف حياهتم الدنيوية من أجل معاشهم ألنه ال غنى ألحد منهم عن  ما

هو يف حاجة إليه ويعجز عن الوصول إليه إال بواسطة غـريه  اآلخر يف استكامل ما
 :يدل عليه قول الشاعر العريب وهذا ما

 بعض لبعض وإن مل يشعروا خدم... الناس للناس من بدو وحارضه 
ومن أجل ذلك كفل اإلسالم لإلنسان بصفته اإلنسانية مجيع حقوقـه املدنيـة 
وجعل حريته فيها مطلقه حسب رغبته يف الوصول إليها ملعيشته يف إطار التعـاون 

يف  عبادهللخالفة الرشعية التى أرادها اهللا وأمر هبا مجيع اإلنساين والبرشي املحقق 
ة رعيـاألرض وذلك باإلرادة املنفردة أو بالعقود الرضائية يف إطار الضـوابط الشـ

جتامعي بـني العبـاد والـبالد والـذي تقـرره كـل الاملحققة للعدل فيها والسالم ا
 وهو ما. معها واملأخوذة منهاالرشائع الساموية واملواثيق اإلنسانية الدولية املتوافقة 

ة ـريعيـاء الفقهية والتشـبينته رشيعة اإلسالم تفصيالً كام هو مدون يف كتب الفقه
 .بأدلتها الرشعية

ـلِ ﴿: وذلك يشمل حرية العمل املباح النـافع والعمـل فيـه لقولـه تعـاىل قُ وَ
 اهللاُ َ ريَ لُوا فَسَ مَ نُونَ اعْ مِ املُْؤْ ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ كام يشمل حريـة . )١٠٥: التوبة( ﴾ عَ

رعية ودوامهـا يف احليـاة ـالتعليم والتعلم لكل العلوم املحققة خلالفة اإلنسان الش
لَـقَ ﴿ :وقد أمر اإلسالم بذلك لقوله تعاىل ي خَ بِّـكَ الَّـذِ ـمِ رَ أْ بِاسْ ـرَ لَـقَ ) ١(اقْ خَ
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قٍ  لَ نْ عَ انَ مِ نْسَ ِ مُ ) ٢(اإلْ رَ َكْ بُّكَ األْ رَ أْ وَ رَ مِ الَّ ) ٣(اقْ لَ مَ بِالْقَ لَّ ي عَ ـانَ ) ٤(ذِ نْسَ ِ مَ اإلْ لَّ عَ
مْ  لَ عْ ْ يَ ا ملَ هذا العلم وفضله عىل اإلنسـانية وحتقيـق دوام  ةوملكان. )العلق( ﴾)٥(مَ

ـمِ ﴿: اخلالفة الرشعية هلا عىل األرض أقسم اهللا بالعلم وأدواته فقال تعاىل لَ الْقَ ن وَ
ونَ  طُرُ ا يَسْ مَ طلـب «: ملسو هيلع هللا ىلصفريضة عىل كل مسلم لقوله  وجعله اهللا. )١: القلم( ﴾وَ

امً ﴿: وقوله تعاىل. »العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة لْ ينِ عِ دْ بِّ زِ لْ رَ قُ : طه( ﴾وَ
ـاتٍ ﴿: وقوله تعاىل )١١٤ جَ رَ لْـمَ دَ عِ ينَ أُوتُوا الْ ذِ الَّ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آَمَ ذِ عِ اهللاَُّ الَّ فَ رْ  ﴾يَ

امَ ﴿: وقوله تعاىل. )١١: املجادلة( ى اهللاَإِنَّ ْشَ ءُ  خيَ ـامَ لَ بَـادِهِ الْعُ نْ عِ . )٢٨: فـاطر( ﴾ مِ
ونَ ﴿: وقوله تعاىل لَمُ عْ ينَ الَ يَ الَّذِ ونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ ي الَّذِ تَوِ سْ لْ يَ لْ هَ  ).٩: الزمر( ﴾قُ

سالم حرية الزواج بني الـذكر ومن احلريات املدنية الشخصية لإلنسان يف اإل
رعية والسـكن واملـودة ـدوام اخلالفـة الشـرعية لتحقيـق ـنثى بضوابطه الشـألوا

لَقَ ﴿: والسالم االجتامعي بني اإلنسان وأخيه اإلنسان لقوله تعاىل اتِهِ أَنْ خَ نْ آَيَ مِ وَ
ةً  َ محْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ ا وَ نُوا إِلَيْهَ كُ ا لِتَسْ اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ فُ نْ أَنْ مْ مِ  ).٢١: الروم( ﴾لَكُ

يـة التـى منحهـا اإلسـالم لإلنسـان يف كـل أمـور احليـاة واحلريـة املدن: هذا
بضوابطها الرشعية هى التى حتقق لإلنسانية والبرشية الرتابط اإلجتامعي السـليم 
والسالم املحيل والعاملي بإفرتاض أن مثالية اإلسالم عقيدة ورشيعة تنعكس عـىل 

أي زمـان ويف اإلنسان الفرد الذي هو أساس بناء اهليكل االجتامعي اإلسالمي يف 
وبذلك حتدد عالقة الفرد باملجتمع واملجتمع بالفرد عىل هـذه احلقيقـة . أي مكان

ومن هنا يتكون املجتمع البرشي املثايل الذي ينشـده . اإلسالمية الكاملة والشاملة
اإلنسان لتحقيق سعادته يف هـذه احليـاة الـدنيا والوصـول هبـا إىل سـعادة احليـاة 

سالم يف سبيل حتقيق هذه املثاليـة املنشـودة للمجتمعـات الدائمة يف اآلخرة, واإل
اإلنسانية إنام رسم لذلك منهجاً عملياً مبيناً البد من تطبيقه وإقـراره وسـط هـذا 

أو ترشيعه القـانوين, أو  »بنظام اإلسالم«املجتمع اإلنساين البرشي وهو ما يعرف 
اين أي جمتمـع حتلـيالً ويف هذا النظام كان حتليل املجتمـع اإلنسـ. رشيعته العملية
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كامالً ودقيقاً لكل مراحل نموه وتطوره يف هذه احلياة الـدنيا يف أي زمـان ويف أي 
وهبذا أصبح هذا املنهج اإلسالمي بعمومـه وخصوصـه يعـرف الوسـيلة . مكان

وبتعبري آخر منهج سليم يعرف . هوأمنه وأمان هوالغاية معاً لسعادة اإلنسان وسالم
ف أحسـن العـالج وأنجـع الـدواء للقضـاء عـىل اإلرهـاب من الداء كام يعراكم

 .واإلفساد يف األرض ونار احلروب املنترشة بني العباد والبالد
وهذا املنهج إنام يتمثل فيام رشعه اهللا يف اإلسالم من قواعـد ونظـم وقـوانني 

 يعرتيـه تغيـري وال هو مدون ثابـت وخالـد ال لصالح مجيع العباد والبالد, منها ما
هو مرن يف وضعه وتفسريه  ألنه املالئم يف كل زمان ويف كل مكان, ومنها ماتبديل 

بام يالئم األفراد واجلامعات, والعباد والبالد حسب الزمان واملكان لتحقيق األمن 
وهذا هو ما تقتضيه مصلحة اإلنسان دائامً يف كل زمـان ويف . والسالم لكل إنسان

 .كل مكان
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Wאא 
ريعة واإلنحرافـات ـالـدين, وحمكـامت الشـ: هذا البحث بمحاوره الثالثـة

بينا فيه أن اإلسالم عقيدة ورشيعة هـو . ريات اإلنسانيةـدية واحلـرية والعقـالفك
دين اهللا يف األرض من بدء خلقها إىل قيام الساعة مع مجيع األنبيـاء والرسـل مـن 

سل واألنبياء وقد أتم اهللا به مجيع الرشائع السـاموية وأن خاتم الر ملسو هيلع هللا ىلصدم إىل حممد آ
أصول الدين اإلسالمي واحد وثابت ال تغيري فيـه وال تبـديل مـع مجيـع الرسـل 
األنبياء وهى املتعلقة بالعقيدة الدينيـة اخلاصـة بـاهللا واملالئكـة والرسـل واحليـاة 

الـوحي ومنهـا اآلخرة ومجيع عامل الغيب والذي وصل إلينا بطريـق السـامع عـن 
األخالق احلسنة والسيئة والتي ال اجتهاد فيهـا وال تغيـري يف أي زمـان وال يف أي 

 وأما الرشائع العملية للرسـاالت السـاموية فقـد وردت متدرجـة مـع مـا. مكان
يناسب مدارك البرش واحلاجة إليها حسب الزمان واملكـان مـع الرسـل واألنبيـاء 

يف رشيعته اخلامتة ويف هذا نـزل قولـه  ملسو هيلع هللا ىلصمد حتى اكتملت هذه الرشائع عىل يد حم
مَ ﴿: تعاىل ـالَ سْ ِ ـمُ اإلْ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ الْيَوْ
 ).٣: املائدة( ﴾دِينًا

نحرافات الفكرية والعقدية التى انحرفت عن هداية الوقد أظهر البحث أن ا
ري نتيجة ـسالم وعقيدته إىل ضالل العقيدة وظالم الفكر البشالسامء ورشيعة اإل

ب واجلدل واخلصومة عوامل كثرية منها األمية الدينية والثقافية, والتشدد والتعص
نتشار الفكر املادي اإلحلادي احراف الفكري والثقايف والعلمي, وناليف الدين, وا

رقية غـري ـالغربيـة والشـبني الشباب وعامة املسلمني, وتـأثري البعثـات العلميـة 
اإلسالمية عىل مـن ابتعـث إليهـا مـن شـباب املسـلمني بغـري حتصـني لعقيـدهتم 
اإلسالمية ورشيعتهم, وهزيمة العامل اإلسالمي أمام الغـزوات الصـليبية الغربيـة 

, واوتأثر املغلو طالع عىل أفكار وكتـب املالحـدة الب بالغالب من البعض أحياناً
ة للعامة وغري املحصنني مـن الشـباب املسـلمني بـدينهم املنحرفة وشبههم املضلل



− ٥٠ − 

وقد بني . وعقيدهتم, وعقدة التخيل عن التمسك بالدين باسم التقدمية والعرصية
 .نحراف الفكري والعقديالالبحث مظاهر وصور هذا ا

كام بني البحث أن اإلسالم كرم اإلنسان يف كل أمور حياته بصفته اإلنسـانية 
انية والشخصية العامة واخلاصة ومنحـه احلريـة كاملـة يف وحفظ له حقوقه اإلنس

رعية مـن الناحيـة املدنيـة والشخصـية, والفكريـة ـإطار ضوابطها اخللقية والشـ
واالعتقادية, وحرية الرأي والتعبري عنه بدون إكراه عىل العقيدة الدينية أو الـرأي 

و خاص للعباد وبرشط أال يرتتب عىل ممارسة هذه احلريات إفساد وال رضر عام أ
 .والبالد

حول التجديـد يف الفكـر اإلسـالمي : وقد جاء هذا البحث يف مقدمة ومتهيد
والعلوم اإلسالمية وأمهيته يف حماربة املتطـرفني يف الفكـر والتكفـري باسـم الـدين 

 .والدين منهم براء
حـول : ريعة, والثـاينـحول الـدين وحمكـامت الشـ: األول: وثالثة مباحث

. حـول احلريـات لإلنسـان يف اإلسـالم: كرية والعقدية, والثالثنحرافات الفالا
 .انتهى إليه البحث وأما اخلامتة فهى يف أهم ما

 .واهللا أعىل وأعلم
 واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا,,,

 


