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אאא 
 

أما  ,والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن وااله ,احلمد هللا
 :بعد

باعتبارهـا  ,لقد رعت املواثيق واملعاهدات الدولية حرية التعبري واعتنت هبـا
حرية التعبري بكثـري مـن  وترتبط. من أهم احلقوق التي جيب أن يتمتع هبا اإلنسان

احلقوق واستحقاقات الفرد; لكن ظهرت احلاجة إىل تسليط الضوء عليهـا نتيجـةً 
ووضـع  ,لألثر الواضح للتسلط الفكري الذي يمنـع مـن ممارسـة هـذه احلقـوق

تعامل كثري من التنظيامت مع املجتمعات اإلنسانية عـىل أسـاس القمـع املنهجـي 
بذه اإلسالم وحاربه بشتى الوسـائل, وانطالقـا للحريات بكل أشكاله; وهذا ما ن

والـذي  ,من احلفاظ عىل الرضورات اخلمس التي من أمهها احلفـاظ عـىل العقـل
 .يتضمن بدوره احلفاظ عىل حق اإلنسان بالرأي والتفكري والتعبري عن فكره

إن التقدم نحو الدين اإلسالمي األصـيل الـذي يرعـى كـل احلريـات التـي 
يؤدي إىل قيام جمتمعات سليمة قويمة هلا القدرة عىل جماهبـة كـل  ;حتتاجها البرشية

وذلك وفـق أحكـام وتعلـيامت منبثقـة مـن  ,موجات العنف ضد الفكر والتعبري
ي املصـطفى صـلوات ريب وسـالمه قاعدة قوية وهي القرآن الكريم, ووفـق هـد

 .عليه
 سـعيت أن يكـون  −وبخاصـة يف الفـرتة الراهنـة  −وألمهية هذا املوضـوع 

, إضافة جديدة ومفيدة يف حقل الدراسات يف هذا املجال ,املقصد من هذا البحث
ة  ,بالتأصيل حلرية التعبري يف الفقه اإلسالمي الذي عرف احلريات منذ عهـد النبـوّ

ما مل تعرفه منظامت حقوق اإلنسان العامليـة واإلقليميـة, والتـي جـاءت متـأخرة 
يق واملعاهدات الدولية التي هتـتم بحريـة وتبيان أهم املواث ,وقارصة يف هذا الشأن
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سائالً املوىل عز وجل أن جيعل هذا العمل خالصـاً لوجهـه الكـريم, وأن   ,التعبري
 .   يكون من الصدقات اجلارية إىل يوم القيامة إنه سميع الدعاء

يِّل. د.أ لَ د هُ َمَّ َد حمُ  أَمحْ
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 :مشكلة الدراسة
التـي متنـع  ,ة يف ظهـور كثـري مـن احلركـات القمعيّـةتتمثل مشكلة الدراسـ

لذا  ,املجتمعات البرشية من ممارسة حقها يف التعبري وتسلبها هذا احلق املرشوع هلا
 :جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتية

 ?ما هو موقف الفقه اإلسالمي من حرية الرأي والتعبري  −١
 ?ري يف اإلسالمما هي أهم ضوابط وقيود حرية التعب  −٢
 ?ما هي أهم املواثيق واملعاهدات الدولية التي ختتص بحرية التعبري −٣
  ?أثر املواثيق واملعاهدات الدولية يف حرية التعبري ما هو  −٤

 :أهداف الدراسة
 :هتدف الدراسة إىل األمور اآلتية

 .بيان موقف الرشيعة اإلسالمية من حرية الرأي والتعبري −١
 .ي والتعبري يف الرشيعة اإلسالميةحرية الرأ بيان ضوابط −٢
تسليط الضوء عـىل املواثيـق واملعاهـدات الدوليـة التـي ختـتص بحريـة  −٣
 .التعبري
 .بيان آثار هذه املواثيق واملعاهدات الدولية يف حرية التعبري −٤

 −:منهجية الدراسة
 −:اعتمدتُ يف هذه الدراسة عىل املنهجية اآلتية

 :ائياملنهج االستقر −١
 .تتبع أحكام حرية التعبري يف الفقه اإلسالمي )أ ( 
 .دراسة املواثيق الدولية املتعلقة بحرية الرأي والتعبري) ب(

ــاء نتــائج تتوافــق مــع مقــدمات مســلمة هبــذا  −٢ املــنهج االســتنباطي لبن
 .اخلصوص
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 :تقسيامت الدراسة
النحـو  تشتمل هذه الدراسة عىل مقدمة, وثالثة مباحث وخامتة, وذلك عىل

 :    اآليت
 .مفهوم حرية التعبري يف الترشيع اإلسالمي واملواثيق الدولية :املبحث األول
 .أحكام حرية التعبري يف الترشيع اإلسالمي واملواثيق الدولية :املبحث الثاين
 .ضوابط حرية التعبري يف الترشيع اإلسالمي واالتفاقيات الدولية :املبحث الثالث

 .ياتاخلامتة وأهم التوص
 .قائمة املصادر واملراجع
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אא 
אאא

אאא 
 :مفهوم حرية التعبري :أوالً 

حرية التعبري تعني إفساح املجال ومتكني كل إنسـان يف أن يعـرب عـن وجهـة 
أو كتابة يف قضـية خاصـة  نظره وما جيول يف فكره بمختلف وسائل التعبري شفاهةً 

  .أو عامة الغاية منه حتقيق اخلري واملصلحة لألمة واإلنسانية
إن حرية التعبري هي أحد املبادئ التي أرساها اإلسالم ورسخها منذ البدايـة 

واخللفاء الراشدون  ملسو هيلع هللا ىلصاألوىل للدعوة اإلسالمية وكان هنجاً نبوياً انتهجه الرسول 
 .من بعده

بري هي أن يعلن اإلنسان عن مجلة أفكاره وقناعاته التـي وهبذا فإن حرية التع
 .)١(يعتقد فيها الصواب والصالح له ولغريه

فهو ينتج عن عضوية اإلنسـان داخـل املجتمـع ,وباعتبار حرية التعبري حقاً   
ا فيه وهو مدعو لإلسهام برأيه وفعله ا منه, ومسؤوالً مكلفً  ,اإلنساين باعتباره جزءً

 .)٢(نسانية وحتصينًا هلا من العثرات والنواقصإثراءً للتجربة اإل
ويتضمن احلق يف حرية الرأي والتعبري حريتني متالزمتني ال يقبـل الفصـل    

بيــنهام أو ممارســة إحــدامها دون األخــر, األوىل حريــة الــرأي, والثانيــة حريــة 
, وإن ضامن ممارسة هذا احلـق بمثابـة الـركن واألسـاس لبنـاء املجتمـع )٣(التعبري

وإرشاكهـم يف إدارة احليـاة  ,ومتتع األفراد بـه ,وتطويره واستمرار بقائه ,اإلنساين
العامة وضامن احلكم الشوري السليم بمتابعة ما حيدث فيه وإبداء الرأي بضوابط 

 .)٤(تراعي قيم املجتمع وأمنه واستقراره
                                                 

جلة جممع الفقه اإلسـالمي بحث مقدم مل, جعيط, كامل الدين اإلسالم و حقوق اإلنسان يف ضوء املتغريات العاملية) ١(
 .٢٣٥ص , ١٣التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة, العدد رقم

 .٢٣٥ص , جعيط, اإلسالم و حقوق اإلنسان يف ضوء املتغريات العاملية) ٢(
 .١٠ص , الغول, حرية الرأي والتعبري ,٢, ص ٢٠٠١رام اهللا, , مؤسسة احلق, حرية الرأي والتعبري, نزار أيوب) ٣(
 .١٥, ص ٢٠٠١رام اهللا, , مؤسسة احلق, حرية الرأي والتعبري, زار أيوبن) ٤(
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 :مفهوم الترشيع اإلسالمي :ثانياً 
   )١(يشء يفتح إمتداداً يكون فيهأصل واحد وهو  »ش ر ع«ترشيع مصدر رشع 

ينَ ﴿ :قوله تعاىل اءَ الَّـذِ ـوَ تَّبِعْ أَهْ الَ تَ ا وَ هَ بِعْ اتَّ رِ فَ َمْ نَ األْ ةٍ مِ يعَ ِ ىلَ رشَ نَاكَ عَ لْ عَ مَّ جَ ثُ
ونَ  لَمُ عْ  ).١٨: اجلاثية( ﴾الَ يَ

اسم للنظم واألحكام التي رشعها اهللا تعاىل أو رشع أصـوهلا أو  :واصطالحاً 
 .)٢(س إياها ليأخذوا هبا يف عالقتهم باهللا وعالقتهم بالناكلف املسلمني

 :مفهوم املواثيق الدولية :ثالثاً 
واملوثق هو العهد, و صارت الواو ياء النكسـار  ,وامليثاق ,املواثيق من ميثاق

ذَ اهللاُ﴿: قال اهللا تعاىل ;ما قبلها إِذْ أَخَ يثَاقَ النَّبِيِّنيَ وَ أخذ  :أي )٨١: آل عمران( ﴾ مِ
 .)٣(ملسو هيلع هللا ىلصلعهد عليهم بأن يؤمنوا بمحمد ا

دُ     هْ مْ ﴿ :قال اهللا عز وجل واملعاهدات من العَ هِ ـدِ هْ عَ ِمْ وَ اهتِ انَ َمَ مْ ألِ ينَ هُ الَّذِ وَ
ونَ  اعُ وكل مـا بـني العبـاد مـن  ;)٤(وهو األمان واملوثق والذمة, )٨: املؤمنون( ﴾رَ

ة ال خيـرج عـن  معنـى ; فاملالحظ أن معنى املعاهدات يف اللغـ)٥(املواثيق فهو عهد
: و ذاته العهد هذا يف اللغة قـال اهللا تعـاىلـى امليثاق هـحيث إن معن ,ةً ـاملواثيق لغ

ودِ ﴿ قُ وا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ  .ويف قراءة أوفوا بالعهود )١: املائدة( ﴾يَ
ت املعنى أما اصطالحاً فبالرغم من اجتاه مصطلح املواثيق واملعاهدات إىل ذا

 −ال سـيام القـانوين  − إال أن املعنى االصطالحي للمواثيق واملعاهـدات ;يف اللغة
 .خيتلفان عن بعضهام ,وهو الذي يعنينا يف هذا البحث
                                                 

 .٢٦٢ص ,٣ج  ,معجم مقاييس اللغة) ١(
 .٧٣ص  ,اإلسالم عقيدة ورشيعة ,شلتوت حممود) ٢(
اق) ٣( د بن عبد الرزّ د بن حممّ بيدي, حممّ  .٤٥٠,ص ٢٦, ج١ط,تاج العروس من جواهر القاموس, دار اهلداية, الزَّ
, ١ط,املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعـي,دار املكتبـة العلميـة, ي, أمحد بن حممد بن عيل املقريالفيوم) ٤(

 .٤٨٥,ص ٢ج ,بريوت
بيدي, تاج العروس) ٥(  .٤٥٥ص ,٨مادة عهد, ج, الزَّ
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اصطالح يُطلق عىل االتفاقيات الدولية التـي  :وامليثاق ,مجع  ميثاق فاملواثيق
راد إضفاء اجلالل عىل موضوعها ة ملـنظامت دوليـة أو وهى عـادة تكـون منشـأ ,يُ

 .)١(إقليمية
فتُطلق عـادةً عـىل االتفـاق الـدويل الـذي يتنـاول بـالتنظيم  ,املعاهدةأما      

 .)٢(القانوين موضوعاً ذا أمهية خاصة وذا طابع سيايس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٩, ص٢٠١٠, القاهرة, ١احلديثي, عيل خليل إسامعيل, القانون الدويل العام, دار النهضة العربية, ط) ١(
 .٩احلديثي, القانون الدويل العام, ص) ٢(
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אא 
אאא

אאא 
 :مرشوعية حرية التعبري يف الترشيع اإلسالمي :أوالً 

حرية التعبري عن الرأي مكفولة يف رشيعتنا السمحة ذلك أن احلرية مظهر إن 
خلـق اهللا عـز وجـل  ,من مظاهر التكريم اإلهلي لإلنسان الفرد واإلنسانية مجعـاء

رَّ ﴿ اإلنسان وكرمه وفضله عىل كثري من املخلوقات دْ كَ لَقَ مْ وَ اهُ نـَ لْ َ محَ مَ وَ ي آَدَ نـِ نَا بَ مْ
ـيالً  ضِ فْ ا تَ نـَ قْ لَ نْ خَ ـَّ ثِريٍ ممِ ىلَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ الْبَحْ ِّ وَ  ﴾يفِ الْربَ

 ).٧٠: اإلرساء(
عِ ﴿: والعلامء هلم مقام كريم وتقدير عظيم عند اهللا عز وجل قال اهللا تعاىل فَ رْ يَ

ينَ أُو اهللاُ الَّـذِ مْ وَ ـنْكُ وا مِ نـُ ينَ آَمَ اهللاُالَّذِ ـاتٍ وَ جَ رَ ـمَ دَ ريٌ تُـوا الْعِلْ بـِ لُـونَ خَ مَ عْ امَ تَ  ﴾ بـِ
 ).١١: املجادلة(

فقد تظافرت نصوص القرآن الكريم والسنة النبويـة املطهـرة وآثـار اخللفـاء 
  :الراشدين عىل مرشوعية التعبري ومن ذلك ما يأيت

  :من القرآن الكريم
ا﴿ :تعاىل قوله اهلَُ فَ لُوبٍ أَقْ ىلَ قُ آَنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ رُ بَّ تَدَ الَ يَ  ).٢٤: حممد( ﴾أَفَ
بـل النظـر يف  ;فبهذه اآلية توجيه ربّاين بعدم النظر إىل واجهة اآليـة فقـط      

ـه  ا واسعة للتفكري, ويمكن القول أنه إذا وجّ أعامقها, و هبا منحة اهللا لإلنسان آفاقً
إىل التدبر يف القرآن, فكيف يمنع حرية التعبري, واملعتقد والنهج الذي  اهللا اإلنسان

 .)١(يفضل أن يسلكه يف حياته ما دام مل ينتهك حمرماً 
نُ ﴿ :وقوله تعاىل سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ ادِهلُْ جَ  ).١٢٥: النحل( ﴾وَ

                                                 
محدايت شبيهنا حقوق اإلنسان يف اإلسالم بحث مقدم ملجلة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر , ماء العينني) ١(

 .٢١٣ص , ١٣اإلسالمي بجدة العدد رقم 
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ـ﴿ :ىـالــه تعـولـوق َ الَ جتُ الَّتِيـوَ ـلَ الْكِتَـابِ إِالَّ بـِ ـ ادِلُوا أَهْ ــهِ سَ  ﴾نُ ـيَ أَحْ
 ).٤٦: العنكبوت(

هُ ﴿ :وقوله تعاىل مُ وْ هُ قَ اجَّ حَ وينِّ يفِ اهللاِ وَ اجُّ َ الَ أَحتُ ـا قَ ـافُ مَ الَ أَخَ انِ وَ ـدَ ـدْ هَ قَ  وَ
ونَ ـتُشْ  رُ كَّ تَـذَ ـالَ تَ ـامً أَفَ لْ ءٍ عِ ْ ـلَّ يشَ يبِّ كُ ـعَ رَ سِ ـيْئًا وَ يبِّ شَ ـاءَ رَ هِ إِالَّ أَنْ يَشَ ونَ بـِ كُ  ﴾رِ

 ).٨٠: األنعام(
اءُ ﴿ :وقوله تعاىل نْ نَشَ اتٍ مَ جَ رَ عُ دَ فَ رْ هِ نَ مِ وْ ىلَ قَ يمَ عَ اهِ رَ ا إِبْ يْنَاهَ تُنَا آَتَ جَّ تِلْكَ حُ وَ

لِيمٌ  كِيمٌ عَ بَّكَ حَ  ).٨٣: األنعام( ﴾إِنَّ رَ
ينِ ﴿ :وقوله تعاىل اهَ يفِ الدِّ رَ  ).٢٥٦: البقرة( ﴾الَ إِكْ
هُ النَّاسَ ﴿ :وقوله تعاىل رِ أَنْتَ تُكْ نِنيَ  أَفَ مِ ؤْ ونُوا مُ كُ تَّى يَ  ).٩٩: يونس( ﴾حَ

فهذه اآليات مجيعها تدل عىل احلق يف املجادلة واحلـوار واملنـاظرة واحلجـاج 
والتي هي يف حقيقتها تعبري عن الرأي فلـام أقـر الـنص القـرآين الكـريم املجادلـة 

ي أن واحلوار والتعبري عن الرأي باعتباره أصالً قائامً بذاته وضع لـه ضـوابطه وهـ
خـر أو آلإلسفاف يف اخلطاب أو النيـل مـن اتكون باحلسنى بعيدة عن اإلكراه وا

اإلساءة إليه بل هنانا النص القرآين الكريم أن نجـادل أهـل الكتـاب ونحـاورهم 
يَ ﴿: ونناظرهم إال بالتي هي أحسن قال تعاىل لَ الْكِتَابِ إِالَّ بِالَّتِي هِ ادِلُوا أَهْ َ الَ جتُ وَ

نُ  سَ ـ﴿: وقوله تعـاىل) ٤٦: عنكبوتال( ﴾أَحْ ـنُ قَ سَ ـنْ أَحْ مَ ـا إِىلَ اهللاِوَ عَ نْ دَ ـَّ الً ممِ  وْ
نيَ  ـلِمِ ـنَ املُْسْ نِي مِ الَ إِنَّ قَ ا وَ احلًِ لَ صَ مِ عَ بـل إن الـنص القـرآين ) ٣٣: فصـلت( ﴾وَ

ـنُ ﴿ الكريم أمر أمراً مبارشاً باالحسـان سَ ـيَ أَحْ ي هِ ولُـوا الَّتـِ قُ بَـادِي يَ ـلْ لِعِ قُ  ﴾وَ
نًا﴿ :وقوله تعاىل ).٥٣: اإلرساء( سْ ولُوا لِلنَّاسِ حُ قُ  ).٨٣: البقرة( ﴾وَ

ـنَ اهللاِ﴿ :قوله تعاىل ● ةٍ مِ َ محْ بِامَ رَ لْـبِ فَ يظَ الْقَ لـِ تَ فَظـا غَ نـْ لَـوْ كُ ـمْ وَ تَ هلَُ  لِنـْ
ـإِ  ـرِ فَ َمْ مْ يفِ األْ هُ رْ ـاوِ شَ مْ وَ رْ هلَُ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ لِكَ فَ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ فَ نْ ا الَ ـتَ ذَ مْ زَ عَ

ىلَ اهللاِ إِنَّ اهللاَ لْ عَ كَّ تَوَ لِنيَ فَ كِّ ِبُّ املُْتَوَ  ).١٥٩: آل عمران( ﴾ حيُ
أي فبالرمحة لِنت هلم وبلني القول تبعوك وألفوك وأحبوك, وهذا من مظاهر 

للمسلمني, حيث استشارهم يف اخلروج يـوم أحـد فعـربَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكثرية من لني النَّبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصوظهر أثر ذلك يف إقباهلم عىل رسول اهللا  ,أرائهم نع الصحابة ريض اهللا عنهم
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رعي ـويف ذلك من دالالت التأسيس الش, )١(واستجابتهم ألمره وتسليمهم حلكمه
 .حلرية التعبري ما ال خيفى

ا ﴿ :قوله تعاىل ● ـذَ ـتَ هَ قْ لَ ا خَ نَا مَ بَّ ضِ رَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ قِ السَّ لْ ونَ يفِ خَ رُ كَّ تَفَ يَ وَ
بْ  ابَ النَّارِ بَاطِالً سُ ذَ نَا عَ قِ انَكَ فَ  ).١٩١: آل عمران( ﴾حَ
فهذه النصوص تدل عىل أن القرآن الكريم مل حيـم حريـة التفكـر والتـدبر  ●

 .والتعبري عام جيول يف النفس وحسب وإنام دعا إليها
ذِ ﴿ :قوله تعاىل ● لْ هَ ـو إِىلَ اهللاِقُ عُ ـبِييلِ أَدْ ـنِ هِ سَ مَ ـا وَ ةٍ أَنَ ـريَ ـىلَ بَصِ بَ  عَ ي اتَّ نـِ عَ

انَ اهللاِ بْحَ سُ كِنيَ وَ ِ نَ املُْرشْ ا مِ ا أَنَ مَ  ).١٠٨: يوسف( ﴾ وَ
فالدعوة إىل احلق هي احلرية يف التعبري التي تصل إىل حد الواجـب ممـا يعـود 

 .عىل الفرد واألمة بالنفع وعىل اإلنسانية بالصالح
عَ اهللاُ﴿ :قوله تعاىل ● مِ دْ سَ ادِلُـكَ يفِ زَ قَ َ ي جتُ لَ الَّتـِ وْ ـتَكِي إِىلَ اهللاِ وْ  قَ تَشْ ـا وَ هَ جِ
اهللاُ سْ وَ امَ إِنَّ اهللاَ يَ كُ رَ اوُ َ عُ حتَ ريٌ مَ يعٌ بَصِ مِ فهنـا عـربت املـرأة عـام ). ١: املجادلة( ﴾ سَ

املتلقي عن رب العاملني أمـالً أن جتـد حكـامً  ملسو هيلع هللا ىلصجيول يف نفسها وحدثت الرسول 
عـىل مـا عـربت  أرفق هبا وبصغارها فكان تنزل القرآن هبذا احلكم دون اعرتاضٍ 

وال ما أعلنت وال ما أبدت فدل عـىل أن التعبـري عـام جيـول يف الـنفس حممـي يف 
 .الرشع
ودَ ﴿ :قوله تعاىل ● اوُ ـعَ دَ ا مَ نَ رْ ـخَّ سَ امً وَ لْ عِ امً وَ كْ يْنَا حُ كُال آَتَ نَ وَ يْامَ لَ ا سُ نَاهَ مْ هَّ فَ فَ

لِنيَ  اعِ نَّا فَ كُ َ وَ الطَّريْ نَ وَ بِّحْ سَ بَالَ يُ ِ  ).٧٩: نبياءاأل( ﴾اجلْ
فقد يفيض اهللا عز وجل عىل بعض عباده فهامً ال يدركه كثري مـن النـاس كـام 

 .كان لنبي اهللا سليامن عليه السالم ابن نبي اهللا داود عليه السالم
 :من السنة النبوية املطهرة 
 بحفر اخلندق ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا  −  −ور سلامن الفاريس ـن ذلك شـوم ●

 .١٤٤, ص٤ج, م١٩٩٧ونسية, تونس, دار سحنون, الطبعة الت, حممد الطاهر, التحرير والتنوير, ابن عاشور) ١(                                                 
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التي كان يعرب هبا عن رأيـه  −  −ل عمر بن اخلطاب يوم األحزاب وكذلك أقوا
  .ملسو هيلع هللا ىلصثم وافقت نزول الوحي عىل رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصواقرتاحه أمام رسول اهللا 

 − :ومن ذلك
يف السرية أن عتبة بن ربيعة جلس إىل رسـول اهللا صـىل اهللا ما رواه ابن هشام 

من السطة  ن أخي إنك منا حيث قد علمتـا ابـي :هـال لـفق ,لمـه وسـه وآلـعلي
وإنك قـد أتيـت قومـك بـأمر عظـيم  ,واملكان يف النسب ,يف العشرية −املكانة  −

وكفرت به من مىض من  ,فرقت به مجاعتهم وسفهت به أحالمهم وعبت به آهلتهم
 .فاسمع مني أعرض عليك أموراً لعلك تقبل بعضها ,آبائهم

فقال له عتبة ما  ,عقل يا أبا الوليد أسم :فقال النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
 ,فاسمع منـي :قال .قال نعم .?أوقد فرغت يا أبا الوليد :قال حتى إذا فرغ قال له

 ,فأخذ الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم يتلو عليه من سورة فصـلت .أفعل :قال
قد : ثم قال لعتبة ,سجد ,٣٧حتى انتهى إىل اآلية موضع السجدة منها وهي اآلية 

نحلـف  :فقام عتبة إىل أصحابه فقـال بعضـهم ,فأنت وذلك سمعت يا أبا الوليد
وطلب عتبة إلـيهم أن  ,باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غري الوجه الذي ذهب به

سـحرك يـا أبـا  :فأبوا وقالوا لـه ,يدعوا الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم وشأنه
 الوليد بلسانه

ما منعـه أن يعـرب عـن وسمع قول عتبة  ملسو هيلع هللا ىلصوبيت القصيد هنا أن رسول اهللا 
مكنون نفسه وفكره فقال له قل يا أبا الوليد أسـمع بـذات الوقـت الـذي طلـب 

أن يعرب أليب الوليد عن هذا الـدين ويـدعوه إليـه يف حـوار هـادءٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 . هادفٍ فكان الرأي والرأي اآلخر دون إكراه أو إجبار أو قمع

 :من آثار الصحابة
إين ولّيت علـيكم ولسـت « :أنه قال −  − ما ورد عن أيب بكر الصديق ●

ال خري فـيكم «: إىل أن قال »حسنت فأعينوين, وإن أسأت فقوموينبخريكم, فإن أ
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أن إسداء كلمـة احلـق  −  −, فقصد )١(»إن مل تقولوها, وال خري يفّ إن مل أسمعها
, وهذا أساس بنيّ واضح حلرية التعبري )٢(واجلهر هبا واجب مفرتض عىل كل مسلم

 .بأهبى صورها يف إطار احلكمة وأدب التعبري
ال تزيدوا يف « :−  −عبد اهللا بن مصعب قال, قال عمر بن اخلطاب  عن ●

, فقالـت »مهور النساء عىل أربعني أوقية, فمن زاد ألقيـت الزيـادة يف بيـت املـال
دْ ﴿  :ألن اهللا تعـاىل يقـول«: قالـت » !ومل«: قـال »!ما ذاك لك«: امرأة إِنْ أَرَ ـمُ وَ تُ

ـهُ  ونَ ذُ أْخُ ـيْئًا أَتَ هُ شَ نـْ وا مِ ذُ أْخُ الَ تَ ا فَ نَّ قِنْطَارً اهُ دَ يْتُمْ إِحْ آَتَ جٍ وَ وْ انَ زَ كَ جٍ مَ وْ الَ زَ تِبْدَ اسْ
بِينًــا ـامً مُ إِثْ ـا وَ تَانً ْ ت ورجــل امـرأة أصـاب«: −  −فقـال عمــر ] ٢٠:النسـاء[﴾هبُ

عليـه, بـاحرتام  أصـحابه ملسو هيلع هللا ىلص; فهذا اهلدي النبوي الذي ربى به الرسول )٣(»أخطأ
 .حرية الرأي وحرية التعبري لآلخرين رجاالً ونساءً عىل حدٍ سواء

أمجعت األمة عىل محاية احلق يف التقايض فلكل مدعٍ ملظلمة عـىل شـخص  ●
عبـري عـام مهام كان موقعه حقٌ مرشوع وحممي وما طلب القضـاء يف حقيقتـه إال ت

وكذلك حق الرد عىل املدعي جتاه أمر مادي أو معنوي جيول يف النفس عن موقف 
 . ما هو يف حقيقته إال محاية للحق يف إبداء الرأي والتعبري

وجوده ومن املعقول, فإنه يمكن القول أنه ال ينبغي لإلنسان أن يقترص يف  ●
ن له غاية يكون هبـا أفضـل مـن الوقـوف عنـد إعىل ما هو رضوري وحسب, إذ 

روريات واحلاجيــات ـالضــ ; فــال بــد مــن توســيع معــاين)٤(روريـاألمــر الضــ
مصـالح  ريع يسـتهدف فعـالً خدمـةـوالتحسينيات, فأي مقصد أسايس لكل تش

                                                 
كنـز العـامل يف سـنن األقـوال ) هــ٩٧٥: ت(الربهان فوري, عالء الدين عيل بـن حسـام الـدين املتقـي اهلنـدي ) ١(

, ٥,ج١٤٠٦٢م, رقـم ١٩٨١ ,بـريوت , مؤسسة الرسالة,٥قا, طـوة السـصف, اينـري حيـبك: ال, حتقيقـواألفع
 .٥٩٩ص 

بحث مقدم ملجلة جممع الفقه اإلسـالمي ,و حقوق اإلنسان يف ضوء املتغريات العاملية جعيط, كامل الدين اإلسالم) ٢(
 .٢٣٥ص , ١٣التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة, العدد رقم

 .٥٣٨, ص ١٦,ج٤٥٨٠٠رقم , الربهان فوري, كنز العامل) ٣(
بداية املجتهد و هنايـة املقتصـد, ) هـ٥٩٥: ت(حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي , ابن رشد احلفيد) ٤(

 .١٦٧ص  ,٢ج  ,م١٩٧٥, مطبعة مصطفى البايب احللبي, مرص, ٤ط
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البرش; غري أن مصالح الناس اليوم مل تعـد مقصـورة عـىل حفـظ الـدين والـنفس 
والعقل والنسل واملال; بل إهنا تشمل باإلضافة إىل األمور اخلمسة املذكورة أموراً 

 .)١(ة التعبريأخر ومن أمهها احلق يف حري
وبخصوص مقصد حفظ العقل; فيتعلق به حق اإلنسان يف التعلـيم وحريـة 

, ومن ذلك احلوار الديني الذي يشـري بطبيعتـه إىل حريـة )٢(التفكري وحرية التعبري
 .)٣(يالتعبري الدين

تتعـدد  »ديمقراطـي«وبذلك يكون اإلسالم قد أرسى القواعد األوىل لنظام 
أهـل «لشور أو جملـس ات, يأيت عىل قمتها جملس افيه املؤسسات واالختصاص

 .)٤(حسب التعبري اإلسالمي »احلل والعقد
إن حرية التعبري كأساس من أسس بناء املجتمع والدولة ال تتوقف عند كوهنا 

واجبـاً عـىل األفـراد وواجبـاً عـىل  .حقاً جيب محايته بل هي واجبٌ جيب القيام بـه
ضمن ضوابط رشعية معتربه سأحتدث عنهـا يف  املجتمعات وواجباً عىل ويل األمر

 .موضعها
 املواثيق واملعاهدات الدوليةمرشوعية حرية التعبري يف  :ثانياً 

إن احلق يف حرية الرأي والتعبري يعترب ـ عموماً ـ  بأنه احلـق األسـايس الـذي 
فهو من أهم حقـوق اإلنسـان املدنيـة  ;يشكل إحد الدعائم اجلوهرية للمجتمع

التي تنادت املواثيق واملعاهدات  الدولية واإلقليمية لتأكيده وكفالته يف  والسياسية
                                                 

البن رشد ودوره يف تربية ملكة االجتهاد, رسـالة دكتـوراة يف  »بداية املجتهد وكفاية املقتصد«بولوز, حممد, كتاب ) ١(
والعلـوم اإلنسـانية وحـدة القـرآن واحلـديث  الدراسات اإلسالمية, شـعبة الدراسـات اإلسـالمية, كليـة اآلداب

 .٤٦٤, ص٣, ج٢٠٠٧−٢٠٠٦وعلومها, جامعة حممد بن عبد اهللا,  فاس, 
م, ١٩٩٧,الريـاض, ١املوافقات, دار ابن عفان, ط) هـ٧٩٠: ت(الشاطبي, إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ) ٢(

 .٤٥, ص١ج
بحـث مقـدم ملركـز الدراسـات , التطرف الديني واإلرهاباحلوار الديني ودوره يف مواجهة ,حممد خليفة, حسن) ٣(

 .٢٢ص ,مرص, الرشقية, جامعة القاهرة
ولألمانـة العلميـة مقـال عـىل موقـع صـيد الفوائـد ,  الصنقري, نرص بن حممد, اإلسالم والغرب شقاق أم وفاق) ٤(

  .خدمت كلمة ديمقرايض الواردة يف املقال بعد كلمة لنظام
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=3674 
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نصوص االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان, كام دعت هذه 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية واإلقليمية الدول األطراف إىل تكريس مثل هـذا 

أو تعـديل  ,غة قـوانني جديـدةوذلك من خالل صـيا ;احلق يف ترشيعاهتا الوطنية
 .القائم منها بام يتناسب ومحاية هذا احلق

ومن املعلوم أن الدول قد بدأت بإعالن مـا لإلنسـان مـن حقـوق يف القـرن 
الثالث عرش امليالدي; وهذا جاء متأخراً إذا ما قـورن باحلريـات التـي أسـس هلـا 

 .اإلسالم منذ عهد النبوة
الرأي  والتعبري  يعـود إىل إعـالن حقـوق  وإن  أول  اعرتاف  رسمي  بحرية 

م, حيـث نصـت ١٧٨٩اإلنسان الفرنيس الذي صدر بعد الثـورة الفرنسـية سـنة 
التداول احلر لألفكار واآلراء هو أحـد حقـوق اإلنسـان : منه عىل أن) ١١( املادة 

اهلامة فيجوز لكل مواطن أن يتكلم ويطبع بصورة حرة مـع مسـؤولية عـن سـوء 
 .)١(رية يف احلاالت التي حيددها القانوناستعامل هذه احل

ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة  ,وعىل الصعيد العاملي م  ١٩٤٨فقد أقرّ
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان, والذي يتضمن حق كل شخص بالتمتع بحريـة 

العهد الدويل  ,١٩٦٦وتبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سنة  ,الرأي والتعبري
لحقوق املدنية والسياسية الذي عكس ما نـص عليـه اإلعـالن العـاملي حلقـوق ل

وتتمتع أحكامه بصفة اإللزام القانوين للدول التي تصادق عليه; حيـث  ,اإلنسان
منه عىل حق كل إنسان يف اعتناق اآلراء دون مضايقة والتعبري ) ١٩( أكد يف املادة 

 .)٢(ود بالوسيلة التي خيتارهاعنها ونقلها إىل اآلخرين دونام اعتبار للحد
                                                 

بحـث مقـدم للهيئـة الفلسـطينية , حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية والترشيعات املحليـة, الغول, أمحد هناد) ١(
, املركز الفلسطيني حلقـوق اإلنسـان, احلـق يف حريـة ٨,ص ٦٥املستقلة حلقوق املواطن, سلسة تقارير قانونية رقم 

, كنعان, نواف, حقوق اإلنسـان يف اإلسـالم واملواثيـق الدوليـة ٥, ص ١٨سلسة الدراسات رقم  ,الرأي والتعبري
 .١٢٤, ص ٢٠١٠, عامن ٢والدساتري العربية, دار إثراء للنرش, ط

, املركـز الفلسـطيني حلقـوق ٩ص, حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية والترشيعات املحلية,الغول, امحد هناد) ٢(
 .٦ص, , احلق يف حرية الرأي والتعبرياإلنسان
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وهنا ال بد لنا من التأكيد عىل أن إطـالق هـذه احلريـة دون قيـود أو حـدود 
ودون مراعاة خلصوصيات كل جمتمع فيه من الرضر واخلطر الكبري عىل معتقدات 
الشعوب واألمم وأعرافهم ومقدساهتم كام نؤكد عىل أن هذا النص عـىل إطالقـه 

ظـاهره فيـه «مراعاة للقيـود سـيكون سـالحاً ذا حـدين دون اعتبار للحدود وال 
حيث ستعمل الدول العظمـى عـىل فـرض هـذه  »الرمحة وباطنه من قبله العذاب

والقوانني عىل مجيع الدول اإلسالمية حتى وإن تعارضـت مـع , العهود واملواثيق
رشيعتها وقيمها وأعرافها وربام متارس ضغوطاً كبـرية مـن أجـل ذلـك ضـغوطاً 

وأخر اقتصادية وقد تصل إىل حماولة زعزعة االسـتقرار واألمـن لـد سياسية 
الدول الرافضة ملثل هذه املواد من تلك العهود واملواثيق وقطع املنح واملساعدات 
ولعل أقرب مثال هو ما يسمى باتفاقية سيداو التـي تتنـاىف يف بعـض بنودهـا مـع 

ه العهـود واالتفاقيـات رشيعتنا وعقيدتنا وأعرافنـا ولعـل املسـتهدف األول هلـذ
واملواثيق هو العامل اإلسـالمي وهـذا جـزء مـن خمطـط هيـدف إىل زعزعـة القـيم 
األخالقية واملبادئ الدينية ضمن خمطط شمويل ملحاربة اإلسالم وإضعاف املبادئ 
اإليامنية لد الدول التي حتـرتم الـدين وتلتـزم بـالقيم والعجيـب أن الواليـات 

يل مل توقعان عىل اتفاقية سيداو وبينام يتم السعي احلثيث املتحدة األمريكية وإرسائ
 . والضغط الدائم عىل الدول اإلسالمية لتنفيذ بنود هذه االتفاقية

م,  ١٩٥٠وعىل الصعيد اإلقليمي, أكد امليثاق األورويب حلقوق اإلنسان سنة 
لقمـة عىل حرية الرأي والتعبري, وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان الـذي اعتمـد يف ا

 .)١(م٢٠٠٤العربية السادسة عرشة يف سنة 
م يف وثيقة اإلعالن بشأن املبادئ األساسـية ١٩٧٨وقد تبنّت اليونسكو سنة 

اخلاصة, بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل وتعزيـز حقـوق 
ت ,اإلنسان ومكافحة العنرصية والفصل العنرصي والتحريض عىل احلرب وتبنـّ

                                                 
 .١٢٦كنعان, حقوق اإلنسان يف اإلسالم واملواثيق الدولية والدساتري العربية, ص ) ١(
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م جمموعة من املتخصصني  ١٩٩٥حرية الرأي والتعبري, كام تبنت يف سنة احلق يف 
يف القانون الدويل وحقوق اإلنسان, مبـادئ جوهانسـربغ حـول األمـن القـومي 

حيـث أكـدت املبـادئ عـىل حـق كـل  ,وحرية التعبري والوصـول إىل املعلومـات
 .)١(شخص يف حرية التعبري

ق املدنية والسياسية اإلطار الـدويل من العهد الدويل للحقو ١٩وتعترب املادة 
  :األسايس الذي يقنن هذا احلق, والتي تنص عىل

 .لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة −١
لكل إنسان حق يف حرية التعبري, ويشمل هـذا احلـق حريتـه يف الـتامس  −٢

خمتلف رضوب املعلومـات واألفكـار وتلقيهـا ونقلهـا إىل آخـرين دونـام اعتبـار 
دود, سواء عىل شكل مكتـوب أو مطبـوع أو يف قالـب فنـي أو بأيـة وسـيلة للح

 .أخر خيتارها
مـن هـذه املـادة  ٢تستتبع ممارسة احلقـوق املنصـوص عليهـا يف الفقـرة  −٣

واجبات ومسؤوليات خاصة, وعىل ذلك جيوز إخضاعها لـبعض القيـود ولكـن 
 : رشيطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون رضورية

 .الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم)  أ (
 .حلامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(

ة  بني ما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان آنف الذكر ـال املقارنـويف ح
ء ـ فيام خيص حرية التعبري ـ  وبني ما جاء يف القرآن الكريم, نجد أن غالب مـا جـا

يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان يشـري إىل احلريـة حتـت رؤوس موضـوعات 
جزئية, كحرية التنقل وحرية التعبري وحريـة الفكـر, وحريـة العقيـدة ومـا إليـه; 

وإنام شملها ضمن مسـائل  ,ولكن القرآن الكريم مل يرش إىل هذه احلريات فحسب
                                                 

بحـث مقـدم للهيئـة الفلسـطينية , الغول, امحد هناد حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية والترشـيعات املحليـة) ١(
, كنعـان,  حقـوق اإلنسـان يف اإلسـالم واملواثيـق ٩, ص ٦٥ر قانونيـة رقـم املستقلة حلقوق املواطن, سلسة تقاري

 .١٢٦الدولية والدساتري العربية, ص 
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أن يسـتعبد آخـر بـأي  ل, وهو مل يبح لشخصٍ ـامل ومتكامـالن شـر يف إعـأخ
صورة بسبب العنرص أو اللون أو احلسب أو النسـب, وذلـك انطالقـاً مـن قولـه 

لَ ﴿ :تعاىل بَائـِ قَ ا وَ وبً ـعُ مْ شُ اكُ نـَ لْ عَ جَ ثَـى وَ نْ أُ ـرٍ وَ كَ ـنْ ذَ مْ مِ اكُ نـَ قْ لَ ا خَ ا النَّاسُ إِنَّ َ ا أَهيُّ يَ
وا فُ ارَ مْ إِ  لِتَعَ اكُ قَ نْدَ اهللاِ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ بِريٌ نَّ اهللاَإِنَّ أَكْ لِيمٌ خَ  ).١٣: احلجرات( ﴾ عَ

فامليزة اجلوهرية يف اإلسالم هي ميزة التقو, بحيـث أرسـى دعـائم احلريـة 
الشخصية وخطا هبا خطوات ال تزال تعجز احلضارة احلديثة عن اللحاق هبا; بأن 

حرياته الشخصـية التـي حتقـق املصـلحة للفـرد  ,كفل لكل إنسان رجالً أو امرأة
 .)١(ومن أسمى هذه احلريات حرية التعبري ,مع عىل حدٍ سواءوللمجت

رف ـومما جيدر التنويه له أن اإلسالم قد اهتم بحقوق اإلنسان الشخصية بص
حق الرعاية يف وفجعل هلا حق التعبري   −كإنسان  −النظر عن جنسه, فاهتم باملرأة 

انـت لـه ابنـة مـن ك« :ملسو هيلع هللا ىلصطفولتها من تربية وتعليم ورعاية وتكريم لقول النبـي 
وأوسع عليها من نعـم اهللا التـي  ,وعلمها فأحسن تعليمها ,فأدهبا فأحسن تأديبها

وإذا رشدت هذه الفتـاة كانـت هلـا  ;)٢(»كانت له منعة وسرتة من النار ,أسبغ عليه
ولـذلك ال تـزوج دون  ,وصار هلا حرية التعبري عن إرادهتـا ,ذمتها املالية املستقلة

يف اختيار الزوج ذلك أهنا طرف يف عقد الزواج حاهلـا كحـال  فلها احلرية ,)٣(إذهنا
                                                 

بـريوت,  ,١ط,العـريب الفكـر احلريات العامة يف الفكر والنظـام السـيايس يف اإلسـالم, دار, عبد احلكيم, العييل) ١(
م, ١٩٧٤, بـريوت, ١ط, يندار الكتـاب اللبنـا الم,ـة احلريـة يف اإلســ, ميمنة, مجيل, مشكلـ١٧٧ص  .م١٩٨٣
 .١٩ص

الطرباين, سليامن , أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري » ....من كانت له ابنة فأدهبا فأحسن تأديبها وعلمها«: حديث) ٢(
وصل, امل, مكتبة العلوم واحلكم, محدي بن عبد املجيد السلفي: حتقيق, بن أمحد بن أيوب أبو القاسم, املعجم الكبري

 .١٩٧ص , ١٠ج ,١٠٤٤٧رقم  , من حديث عبد اهللا بن مسعود, باب من اسمه عبد اهللا ٧٢٢م, ١٩٨٣, ٢ط
جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد, دار ,نور الدين عيل بن أيب بكـر, وهو وضاع, اهليثمي, قال اهليثمي وفيه طلحة بن زيد

رقـم , األوالد واألقـارب وفضـل النفقـة علـيهمباب منه يف  ٢,كتاب الرب والصلة ٣٤هـ,  ١٤١٢, الفكر, بريوت
 . ٢٨٩ص , ٨ج  ,١٣٤٩٧

, النفـراوي ,١٩٦, ص ١ج م,١٩٩٢بـريوت, دار الفكـر, ,١ط حممد بن حممود البابريت رشح العناية عىل اهلداية,) ٣(
هللا بـن , عبـد ا١٦٤ص  ,٢م,ج٢٠٠٠, مكتبة الثقافة الدينية,القاهرة,٣أمحد بن غنيم النفراوي الفواكه الدواين, ط

وزارة األوقاف والشـؤون , ٥١٣ص ,٤ج ,هـ١٤٠٥ ,بريوت,دار الفكر, ١ط,املغني ,)هـ٦٢٠ت( قدامه املقديس
 .٢٤٦ص  ,٦ج  هـ,١٤٠٤, الكويت, ٢دار السالسل, ط ,املوسوعة الفقهية الكويتية, اإلسالمية الكويتية
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الرجل هلا أن تعرب عن إرادهتا يف القبـول أو الـرفض وقـد اجتـه قـانون األحـوال 
الشخصية األردين إىل هذا املعنى حيث عرف عقد الـزواج بأنـه عقـد بـني رجـل 

كان بموافقتهـا  وامرأة حتل له رشعاً وهبذا فهي طرف يف العقد ال يتم العقد إال إذا
وإرادهتا احلرة السليمة اخلالية عن أي عيـب أو شـائبة وتكـون املـرأة بـذلك قـد 

ملت بحق حرية التعبري يف اإلسالم     .شُ
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אא 
אאאא

אא 
   :يع اإلسالمييف الترش :أوالً 

حيث  ;تعترب حرية اإلنسان يف النظام اإلسالمي حرية حمرتمة ومصانة كحياته
دعا اإلسالم إليها وقررها حقا ثابتًا لإلنسان منـذ والدتـه, فرفـع بـذلك كرامتـه 

وهــي  ;, وهــي الصــفة الطبيعيــة األوىل التــي يولــد اإلنســان هبــا)١(وأعــىل قيمتــه
ن يعتـدي عليهـا, وجيـب تـوفري الضـامنات مستصحبة ومستمرة ولـيس ألحـد أ

 .)٢(الكافية حلامية حرية األفراد, وال جيوز تقييدها أو احلد منها إال بسلطان الرشيعة
 :أما ضوابط وقيود احلق يف التعبري يف اإلسالم فإهنا تتمثل يف

أْ ﴿ حتريم الغيبة −١ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ ا أَحيُ مْ بَعْضً كُ تَبْ بَعْضُ غْ الَ يَ يهِ وَ مَ أَخِ لَ حلَْ كُ
يْتًــا  ــوا اهللاَ إِنَّ اهللاَمَ قُ اتَّ ــوهُ وَ تُمُ هْ رِ كَ ــيمٌ فَ حِ ابٌ رَ ــوَّ وحــديث ). ١٢: احلجــرات( ﴾ تَ

ـولَ اهللاِ  سُ , أَنَّ رَ ةَ ـرَ يْ رَ ـنْ أَيبِ هُ , ملسو هيلع هللا ىلصالرسول عليه الصالة والسالم بتحريم الغيبة عَ
الَ  ?«: قَ يبَةُ غِ ا الْ ونَ مَ رُ وا» أَتَدْ الُ رَ : قَ الَ اهللاُ وَ , قَ مُ لَ هُ أَعْ ولُ هُ «: سُ ـرَ كْ اكَ بِامَ يَ كَ أَخَ رُ » ذِكْ

الَ  ? قَ ا أَقُولُ ي مَ انَ يفِ أَخِ أَيْتَ إِنْ كَ رَ إِنْ «: قِيلَ أَفَ , وَ تَبْتَهُ دِ اغْ قَ , فَ ولُ قُ ا تَ انَ فِيهِ مَ إِنْ كَ
تَّهُ  َ دْ هبَ قَ نْ فِيهِ فَ كُ ْ يَ  .)٣(»ملَ

ـومٌ يَ ﴿: حتريم السخرية من الناس قال تعاىل −٢ رْ قَ خَ نُوا الَ يَسْ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ
نَّ  ـنْهُ ا مِ ً ـريْ نَّ خَ كُ ى أَنْ يَ سَ اءٍ عَ نْ نِسَ اءٌ مِ الَ نِسَ مْ وَ نْهُ ا مِ ً ريْ ونُوا خَ كُ ى أَنْ يَ سَ مٍ عَ وْ نْ قَ مِ

وقُ بَ  سُ مُ الْفُ سْ ابِ بِئْسَ االِ َلْقَ وا بِاألْ زُ نَابَ الَ تَ مْ وَ كُ سَ فُ وا أَنْ زُ لْمِ الَ تَ ْ وَ ـنْ ملَ مَ نِ وَ يامَ ِ دَ اإلْ عْ
مُ الظَّاملُِونَ  أُولَئِكَ هُ تُبْ فَ  ).١١: احلجرات( ﴾يَ

                                                 
 .١٥ م, ص١٩٨٦املجذوب, حممد, احلريات العامة وحقوق اإلنسان,  بريوت, ) ١(
 .٢٢حسني,  سيدي حممد اخلرض, احلرية يف اإلسالم, ص ) ٢(
 .م٢٠٠١ص  ,٤اجلزء  ,باب حتريم الغيبة ,صحيح مسلم) ٣(
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التحذير من تتبع عورات الناس وكشف عيوهبم وهتـك أسـتارهم قـال  −٣
َ ﴿ :تعاىل الَ جتَ مٌ وَ نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ ا مِ ثِريً تَنِبُوا كَ نُوا اجْ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ـوا يَ سُ سَّ

يْتًا  يهِ مَ مَ أَخِ لَ حلَْ أْكُ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ ا أَحيُ مْ بَعْضً كُ تَبْ بَعْضُ غْ الَ يَ ـوا وَ قُ اتَّ ـوهُ وَ تُمُ هْ رِ كَ فَ
يمٌ اهللاَ إِنَّ اهللاَ حِ ابٌ رَ  ).١٢: احلجرات( ﴾ تَوَّ

ةُ يفِ ا﴿ :وقال اهللا عز وجل شَ احِ يعَ الْفَ ِبُّونَ أَنْ تَشِ ينَ حيُ ـمْ إِنَّ الَّذِ وا هلَُ نـُ ينَ آَمَ لَّـذِ
ابٌ أَلِيمٌ يفِ  ذَ اهللاُعَ ةِ وَ رَ َخِ اآلْ يَا وَ نْ ونَ الدُّ لَمُ عْ تُمْ الَ تَ نْ أَ مُ وَ لَ عْ  ).١٩: النور( ﴾ يَ

 .حتريم إيذاء اآلخر معنوياً أو حسياً  −٤
بُّوا الَّ ﴿ حتريم تكفري املسلم وسب غري املسلم −٥ الَ تَسُ ونِ وَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ ذِ

بُّوا اهللاَ اهللاِ يَسُ مٍ فَ لْ ِ عِ ريْ ا بِغَ وً دْ ـنْ أَيبِ  :ملسو هيلع هللا ىلصوحديث الرسول ). ١٠٨: األنعام( ﴾ عَ عَ
ةَ  رَ يْ رَ ولَ اهللاَِّ  −  −هُ سُ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ رَ هِ « :قَ ـاءَ بـِ دْ بَ قَ , فَ افِرُ ا كَ يهِ يَ َخِ لُ ألِ جُ الَ الرَّ ا قَ إِذَ
ا َ مهُ دُ  .)١(»أَحَ
ر األنبيـاء واملرسـلني فـال وسـائ ملسو هيلع هللا ىلصحتريم سب اهللا وسب رسوله حممد  – ٦

يصح أن يكون مبدأ احلق يف التعبري مدخالً لسب اهللا سبحانه وتعاىل أو سب دينـه 
أو سب رسوله عليه الصالة والسالم أو أي من األنبياء واملرسـلني أو االنتقـاص 
من الصحابة ريض اهللا عـنهم أمجعـني وال أن يكـون مـدخالً للنيـل مـن أحكـام 

يكون سبباً يف االخالل بالنظام العام أو أداة خللـق فتنـة يف  رع الرشيف أو أنـالش
 .املجتمع أو زعزعة أمن الناس

رورات ـريع مـن الضــواإلطار العام يف ذلك املحافظـة عـىل مقاصـد التشـ
وحفـظ  ,وحفـظ النسـل ,وحفظ النفس ,وحفظ العقل ,حفظ الدين ,والكليات

لتعدي عليه أو اإلساءة إليـه املال ورضورة احرتام االنسان جنس اإلنسان وعدم ا
ـنَ ﴿ :قال اهللا عز وجل مْ مِ اهُ نـَ قْ زَ رَ ـرِ وَ الْبَحْ ِّ وَ مْ يفِ الْربَ نَاهُ لْ َ محَ مَ وَ نِي آَدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ وَ

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

 .٢٦ص  ,٨اجلزء  ,باب من كفر أخاه بغري تأويل, صحيح البخاري) ١(
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مح بـأن تـؤدي حريـة التعبـري إىل االسـتخفاف ومن هنا فإنه ال جيوز أن يُسـ
وذلـك مـن قبـل مؤسسـات أو  ;والنيل من اإلسالم ومقدساته ;بالدين وشعائره

وعليـه   ,هيئات أو منظامت أو دول أو مجاعات أو أفراد مسـلمني وغـري مسـلمني
ين كيفام كان, وبأي شكل ظهر هو مرفوض مجلة وتفصيال  .فإن االستهزاء بالدِّ

القرآن الكريم ما يدل عىل النهي عـن االسـتخفاف باملقدسـات  ومما ورد يف 
نُ ﴿ :والرموز الدينية قوله تعاىل ـلْ أُذُ نٌ قُ وَ أُذُ ولُونَ هُ قُ يَ ونَ النَّبِيَّ وَ ذُ ؤْ ينَ يُ مُ الَّذِ نْهُ مِ  وَ

نُ بِاهللاِ مِ ؤْ مْ يُ ٍ لَكُ ريْ ـنْ خَ وا مِ نـُ ينَ آَمَ ةٌ لِلَّـذِ َ محْ رَ نِنيَ وَ مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ ؤْ يُ ا وَ مْ وَ ونَ كُ ذُ ـؤْ ينَ يُ لَّـذِ
ولَ اهللاِ سُ ابٌ أَلِيمٌ رَ ذَ مْ عَ  ).٦١: التوبة( ﴾ هلَُ

بالقول,  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء يف اآلية حكاية عن املنافقني الذين كانوا يؤذون رسول اهللا 
عن طريق االستهزاء والسخرية والطعن فيقولون هو أذن, أي يتهمونه بـأن كـان 

نسبوه إىل أنه يصدق كل مـا يقـال لـه  يصغي ويسمع كل ما يقال له فيصدقه, فلام
توعـدهم جعلوها مادة للسـخرية واالسـتهزاء وال يفرق بني الصحيح والباطل و

وطعن يف  ملسو هيلع هللا ىلصقاموا به من استخفاف بشخص الرسول ما  اهللا بالعذاب األليم عىل
 .)١(رسالته

هذه السخرية وهـذا االسـتهزاء الباطـل  ملسو هيلع هللا ىلصمع أن اهللا عز وجل قد نفى عنه 
نُ ﴿ :قال تعاىل لْ أُذُ نُ بِاهللاِ قُ مِ ؤْ مْ يُ ٍ لَكُ ريْ وا خَ نـُ ينَ آَمَ ـةٌ لِلَّـذِ َ محْ رَ نِنيَ وَ مِ ـؤْ نُ لِلْمُ مِ ـؤْ يُ  وَ
ا مْ وَ نْكُ ولَ اهللاِمِ سُ ونَ رَ ذُ ؤْ ينَ يُ ابٌ أَلِيمٌ لَّذِ ذَ مْ عَ  ).٦١: التوبة( ﴾ هلَُ

ين وباملقدسات الدي نية كام أن اهلزء بالدين بحد ذاته فيه من االستخفاف بالدِّ
ل االعتقـاد لَ ﴿ :قـال اهللا تعـاىل ,وهو من القرائن عىل تبدّ زَّ نـَ ونَ أَنْ تُ افِقُ رُ املُْنـَ ْـذَ حيَ

ِمْ  لُوهبِ مْ بِامَ يفِ قُ نَبِّئُهُ ةٌ تُ ورَ مْ سُ يْهِ لَ وا إِنَّ اهللاَ عَ ئُ زِ تَهْ لِ اسْ ونَ قُ رُ ذَ ْ ا حتَ جٌ مَ ْرِ لَئِنْ  )٦٤( خمُ وَ
وضُ  نَّا نَخُ امَ كُ ولُنَّ إِنَّ مْ لَيَقُ أَلْتَهُ لْ أَبِاهللاِسَ لْعَبُ قُ نَ ونَ وَ ئُ زِ ـتَهْ تُمْ تَسْ نـْ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آَيَ  وَ
                                                 

, ٨العربى, بريوت, ج  اء الرتاثدار إحي, رازـر الـري الفخـتفس يـني الشافعـر بن احلسـد بن عمـحمم, رازـال) ١(
 .٧٩ص
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ـةً ) ٦٥( ائِفَ بْ طَ ـذِّ عَ مْ نُ ـنْكُ ةٍ مِ ائِفَ نْ طَ مْ إِنْ نَعْفُ عَ نِكُ دَ إِيامَ عْ مْ بَ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ الَ تَ
 ُ نيَ بِأَهنَّ مِ ْرِ انُوا جمُ  .)١( ﴾)٦٦(مْ كَ

فذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية صورة من اسـتخفاف املنـافقني بالـدين وأهلـه, 
 . يف غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلصوذلك عندما خرج رسول اهللا 

إن اآلية الكريمة تدل داللة واضحة عىل أن اهلـازل واجلـاد سـواء يف إظهـار 
ألن هؤالء املنـافقني ذكـروا مـا  ;)امنإال من أكره وقلبه مطمئن باإلي(كلمة الكفر 

ذكروا يف غزوة تبوك وقالوا ما قالوا لعبًا, فأخرب اهللا عن كفرهم بقـوهلم هـذا وإن 
كان عىل سبيل اللهو واللعب  فقوهلم هذا كفر منهم عىل أي وجه قالوه من جد أو 

فاسـتو حكـم اجلـاد واهلـازل يف إظهـار كلمـة  ,ال خالف فيه بـني األمـة هزل
 .)٢(الكفر

وإن االستهزاء بأهل العلم والصالح والشخصيات الدينية صفة من صفات 
الكافرين, وخصلة من خصال املنافقني, وهو األمر الذي متارسـه بعـض وسـائل 
اإلعالم وأدواته وما يظهره بعض الفنانني والرسامني والصـحفيني واإلعالميـني 

ريعة ـكــام الشــأو االســتهزاء والســخرية مــن أح ملسو هيلع هللا ىلصمــن االســتهزاء بالرســول 
اإلسالمية أو العبارات  الرشعية واحلديث عن العلامء ورثة األنبياء بام ينبيء عـن 

إن هذه  .االستهانة هبم واالستخفاف بمكانتهم والسخرية من سلوكهم وهيئاهتم
وللصـحابة والعلـامء و اغتيـال  ملسو هيلع هللا ىلصاملامرسات املسيئة للـدين وللرسـول الكـريم 

قـال  .ندة خارجية مقبوضة الثمن هو الكفـر عينـهالشخصيات الدينية تنفيذاً ألج
ا ﴿ :اهللا تعاىل وْ قَ ينَ اتَّ الَّذِ نُوا وَ ينَ آَمَ نَ الَّذِ ونَ مِ رُ خَ يَسْ يَا وَ نْ يَاةُ الدُّ وا احلَْ رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ لِلَّ يِّ زُ

قَ  وْ اهللاُفَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ ابٍ هُ سَ ِ حِ ريْ اءُ بِغَ شَ نْ يَ قُ مَ زُ رْ  ).٢١٢: البقرة( ﴾ يَ
                                                 

اين) ١( حممـد كبـري  ,حممـد احللـواين: الصارم املسلول عىل شاتم الرسول, حتقيـق, ابن تيمية, أمحد بن عبد احلليم احلرّ
اين,  جممـوع ٣١ص , هــ١٤١٧,  بريوت, ١ط, شودري, دار ابن حزم , ابـن تيميـة, أمحـد بـن عبـد احللـيم احلـرّ

التفتـازاين سـعد الـدين  ,٤٨ص  ,١٥ج , م ٢٠٠٥, ٣امر اجلـزار, دار الوفـاء, طعـ, أنور البـاز: الفتاو, حتقيق
دار الكتـب , زكريـا عمـريات: مسعود بن عمر, رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصـول الفقـه, حتقيـق

 .م ١٩٩٦, , بريوت١ط ,العلمية
)٢ (أنظر الراز ,٩٧, ص ١٦ج , تفسري الفخر الراز. 
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ونَ ﴿ :وقال اهللا تعاىل كُ ـحَ وا يَضْ نـُ ينَ آَمَ نَ الَّذِ انُوا مِ وا كَ مُ رَ ينَ أَجْ ) ٢٩(إِنَّ الَّذِ
ونَ  زُ امَ تَغَ ِمْ يَ وا هبِ رُّ ا مَ إِذَ  ).املطففني( ﴾)٣٠(وَ

ولقد حرص أعداء اإلسالم وبعض املنافقني واملـارقني عـىل تشـويه سـمعة 
فمـام جـاء يف الربوتوكـول  ;ملسـلمةالعلامء, وزعزعة مكانتهم يف نفـوس األمـة ا

 :السابع عرش من بروتوكوالت اليهود
غـري (وقد عنينا عناية عظيمة باحلط من كرامة رجـال الـدين مـن األمميـني «
يف أعني الناس, وبذلك نجحنا يف اإلرضار برسالتهم التي كان يمكـن أن ) اليهود

نـاس ليتضـاءل يومـاً تكون عقبة كؤوداً يف طريقنا, وإن نفوذ رجال الدين عـىل ال
 .)١(»فيوماً 

وقد سار عىل خطاهم بعض الصحف األجنبية والتي وجدت آذانـاً صـاغية 
كترصفات بعض من يسمون أنفسهم أهل الفن  ,هلا يف املجتمع العريب واإلسالمي
الــذين يامرســون االســتخفاف بالــدين وأهلــه  ,واإلعــالم كــام ســبق وأن أرشت

 .ورموزه
تهم وملزهم باملتدينني واملـؤمنني واملؤمنـات مـن إن استهزاء هؤالء وسخري«

عدا عـن أنـه يشـكل  ,هو استهزاء بالرشيعة ,أجل ما هم عليه من الدين واإليامن
استفزازا للمسلمني ملا يشكل من طعن يف عقيدهتم وسب لدينهم وإساءة لنبـيهم 
وتعد عىل ثوابتهم ومساس بام استقر يف نفوسهم األمر الذي قد يظهر عـىل شـكل 

 .)٢(»ردود أفعال ال حتمد عقباها
وبناء عىل ما سبق فليحذر املؤمنون من عاقبة أمرهم; ألن االسـتخفاف بـاهللا 

كـد أن اخلطـر كـل ؤوأ ;وبمقدساته وبالرموز الدينية أمرٌ جللّ جيب التنبه خلطـره
اخلطر يف ما تشيعه بعض وسـائل اإلعـالم  مـن فضـائيات وصـحف وإذاعـات 

بني من سخرية من تعاليم اإلسـالم, واهتـام هلـا بالرجعيـة وغريها مما يند له اجل
                                                 

 .١٨٧ص , ت حكامء صهيون, ترمجة حممد خليفة التونيسبروتوكوال) ١(
 .١٢٦, ص ١ط,نواقض اإليامن القولية والعملية, دار ابن حزم العبد اللطيف, عبد العزيز بن حممد بن عيل,أنظر ) ٢(
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 ,ملسو هيلع هللا ىلصلذا فإنه ال بد من مراعاة حرمة رسـول اهللا   ;والتطرف وعدم مواكبة العرص 
 .وحرمة الرشع وحرمة العلامء وحرمة املسلمني واملسلامت

واتباعـاً لسـنته  ملسو هيلع هللا ىلصإن اللحية التي يـتحىل هبـا املسـلم اسـتجابة لرسـول اهللا 
أعـداء الـدين وأعـداء الرسـل والرسـاالت مظهـراً مـن مظـاهر يعتربها بعـض 

أما اللحية التي يطلقها غري املسلم تديناً أو غري تدين  ,اإلرهاب والعنف والتطرف
هي حرية دينية أو حرية شخصية فانظر يا رعاك اهللا إىل هذا االخـتالل يف التقيـيم 

 .واالزدواجية يف الرأي والتحكيم
رتديه املـرأة املسـلمة وتتـزين بـه طاعـة هللا تعـاىل احلجاب واجللباب الذي ت

أمـا لبـاس الراهبـات  .يف نظر بعضهم جهل ورجعية وختلف ملسو هيلع هللا ىلصوطاعة لرسوله 
ونحـن نحـرتم هـذا اللبـاس السـاتر (فهو يف نظرهم لباس دين وعقيـدة وإيـامن 
فأين هي عدالة احلكم ونزاهـة الـرأي ) للراهبات ونتفهم هذه اخلصوصية الدينية

  .الدين واملعتقد واإليامن يف احرتام
نِنيَ ﴿ :قال اهللا تعاىل ـدْ نِنيَ يُ مِ ـاءِ املُْـؤْ نِسَ كَ وَ نَاتـِ بَ ـكَ وَ اجِ وَ َزْ لْ ألِ ا النَّبِيُّ قُ َ ا أَهيُّ يَ

نَ  فْ رَ عْ نَى أَنْ يُ لِكَ أَدْ نَّ ذَ بِيبِهِ الَ نْ جَ نَّ مِ يْهِ لَ ـانَ اهللاُ عَ كَ نَ وَ يْ ذَ ـؤْ ـالَ يُ ـيامً فَ حِ ا رَ ـورً فُ  ﴾ غَ
 ).٥٩: األحزاب(

أمــا  ,يف نظــر هــؤالء حرمــان وانطــواء ,الطهــارة والعفــة واألدب واحليــاء
نحراف واملجـون واللهـو والفسـوق والعصـيان واالسـتخفاف بقـيم األدب الا

 .واإليامن فذلك يف نظرهم حترر وارتقاء
وقد امتدح القرآن الكريم يف بعض السور واآليـات أم سـيدنا عيسـى عليـه 

 .ها السالم بالعفة واحلياء والطهر واإليامن والتقوالسالم السيدة مريم علي
كام امتدح اهللا عز وجل يف القرآن الكريم أدب وحياء ابنتـي نبـي اهللا شـعيب 

دَ ﴿ :عليه السالم قال اهللا تعاىل يف سورة القصص قال تعاىل جَ نَ وَ يَ دْ اءَ مَ دَ مَ رَ ملََّا وَ وَ
جَ  وَ ونَ وَ قُ نَ النَّاسِ يَسْ ةً مِ يْهِ أُمَّ لَ الَتَـا عَ امَ قَ طْـبُكُ ا خَ الَ مَ انِ قَ ودَ ِ تَذُ أتَنيْ رَ ِمُ امْ وهنِ نْ دُ دَ مِ

بِريٌ  يْخٌ كَ ا شَ أَبُونَ اءُ وَ عَ رَ الرِّ دِ تَّى يُصْ قِي حَ ىلَّ إِىلَ الظِّـلِّ ) ٢٣(الَ نَسْ مَّ تَـوَ امَ ثُ قَى هلَُ فَسَ
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ريٌ  قِ ٍ فَ ريْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِيلَ زَ بِّ إِينِّ ملَِا أَنْ الَ رَ قَ يَاءٍ  ) ٢٤(فَ تِحْ ىلَ اسْ ْيشِ عَ ا متَ َ امهُ دَ هُ إِحْ تْ اءَ فَجَ
ـصَ  يْـهِ الْقَصَ لَ قَـصَّ عَ هُ وَ اءَ امَّ جَ لَ يْتَ لَنَا فَ قَ ا سَ رَ مَ يَكَ أَجْ زِ وكَ لِيَجْ عُ دْ الَتْ إِنَّ أَيبِ يَ قَ

مِ الظَّاملِِنيَ  وْ نَ الْقَ تَ مِ وْ َفْ نَجَ الَ الَ ختَ  ).القصص( ﴾)٢٥(قَ
والعقالنية يف نظرهم مجود وانغـالق أمـا اهلـزل ) والركازة( اجلدية واالتزان

فذلك يف نظـرهم حريـة ) واملثلية(واالنفالت والطيش والسفه والشذوذ اجلنيس 
 .وحترر وانطالق

إن االستهزاء بشعائر الدين والسخرية من مظـاهر املسـلمني واالسـتخفاف 
هلية واملبـادئ األخالقيـة ة اإلـريعـع الشـى مـافـة تتنـريمـر املتدينيني جـاعـبمش

والقيم اإلنسانية واحلقوق الفردية واملجتمعية وإن هـذا االسـتهزاء البشـع وهـذه 
السخرية السافرة من أسوء أنواع التطرف املقيت والتعصب األعمى الذي يسعى 
لتفجري تطرف مضاد وتعصب صاد األمر الذي قد يؤدي إىل فتنـة عميـاء وطامـة 

ـوا ﴿ :ة احلكامء وعقالنية العقالء قال اهللا عز وجـلدمهاء ال تنفع معها حكم قُ اتَّ وَ
مْ  ــنْكُ ــوا مِ مُ لَ ينَ ظَ ــيبَنَّ الَّــذِ ــوا أَنَّ اهللاَفِتْنَــةً الَ تُصِ مُ لَ اعْ ــةً وَ اصَّ ــابِ خَ يدُ الْعِقَ ــدِ  ﴾ شَ

 ).٢٥: األنفال(
استخدام كل وسـائل اإلعـالم والتوجيـه للسـخرية واالسـتهزاء والتشـويه 

من خـالل  ملسو هيلع هللا ىلصكيك باإلسالم واملسلمني وبالرسول حممد والدس والطعن والتش
واحلـوارات  ,رحيات واألفـالم السـافرةـواملسـ ,الربامج واملسلسالت السـاخرة

والرسومات املشوهة قـال اهللا  ,والبحوث واملقاالت الطاعنة ,واللقاءات املضلله
بَّ ﴿ :عز وجل عُ رَ لْيَدْ ى وَ وسَ تُلْ مُ وينِ أَقْ رُ نُ ذَ وْ عَ الَ فِرْ قَ مْ وَ لَ دِينَكُ بَدِّ افُ أَنْ يُ هُ إِينِّ أَخَ

ادَ  سَ ضِ الْفَ َرْ رَ يفِ األْ ظْهِ  ).٢٦: غافر( ﴾أَوْ أَنْ يُ
نَ ﴿ :وقال تعاىل دٍ مِ نْ أَحَ ا مِ َ مْ هبِ كُ بَقَ ا سَ ةَ مَ شَ احِ أْتُونَ الْفَ هِ أَتَ مِ وْ الَ لِقَ ا إِذْ قَ لُوطً وَ

ِنيَ  املَ جَ ) ٨٠(الْعَ مْ لَتَأْتُونَ الرِّ ـإِنَّكُ سْ مٌ مُ ـوْ ـتُمْ قَ لْ أَنْ اءِ بَ ونِ النِّسَ نْ دُ ةً مِ وَ هْ ونَ ـالَ شَ فُ رِ
مْ أُنَـاسٌ  )٨١( ـُ مْ إِهنَّ تِكُ يَ ـرْ ـنْ قَ مْ مِ ـوهُ جُ رِ ـالُوا أَخْ ـهِ إِالَّ أَنْ قَ مِ وْ ابَ قَ ـوَ انَ جَ ا كَ مَ وَ

ونَ  رُ تَطَهَّ  ).األعراف( ﴾)٨٢(يَ
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وأهل ملتنـا  ,وإن تعجب فعجب أن يصدر مثل ذلك عن بعض أبناء جلدتنا
 .طعناً يف الدين واستهزاءاً باملؤمنني ,وهم يتحدثون بألسنتنا

مُ اهللاُ﴿ نَهُ ولَهُ لَعَ سُ رَ ونَ اهللاَ وَ ذُ ؤْ ينَ يُ ا إِنَّ الَّذِ ابً ـذَ ـمْ عَ ـدَّ هلَُ أَعَ ةِ وَ رَ َخِ اآلْ يَا وَ نْ  يفِ الدُّ
ينًا  هِ نَاتِ بِ ) ٥٧(مُ مِ املُْؤْ نِنيَ وَ مِ ونَ املُْؤْ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ ـا وَ تَانً ْ لُوا هبُ تَمَ دِ احْ قَ بُوا فَ تَسَ ا اكْ ِ مَ ريْ غَ

بِينًا  امً مُ إِثْ  ).األحزاب( ﴾)٥٨(وَ
وجييء بعد هذا التهديد الشديد والوعيد األكيد آيـة تتحـدث عـن اجللبـاب 

محاية وتكريامً للمرأة املسلمة وتقديراً اللتزامهـا ومتسـكها بـأمر رهبـا  ,واحلجاب
ا﴿ والتزامها بسنة نبيها نِنيَ  يَ ـدْ نِنيَ يُ مِ ـاءِ املُْـؤْ نِسَ كَ وَ نَاتـِ بَ كَ وَ اجِ وَ َزْ لْ ألِ ا النَّبِيُّ قُ َ أَهيُّ

نَ  فْ رَ عْ نَى أَنْ يُ لِكَ أَدْ نَّ ذَ بِيبِهِ الَ نْ جَ نَّ مِ يْهِ لَ ـانَ اهللاُ عَ كَ نَ وَ يْ ذَ ـؤْ ـالَ يُ ـيامً فَ حِ ا رَ ـورً فُ  ﴾ غَ
 ).٥٩: األحزاب(

عىل التوجيهات الدينية والقيم إهنا سمة دعاة الفاحشة واالنحراف واخلروج 
ِبُّونَ ﴿ :اإليامنية لد كل أمة من األمم ويف كل زمان ومكان قال تعاىل ينَ حيُ إِنَّ الَّذِ

ابٌ أَلِيمٌ يفِ  ذَ مْ عَ نُوا هلَُ ينَ آَمَ ةُ يفِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ اهللاُأَنْ تَشِ ةِ وَ رَ َخِ اآلْ يَا وَ نْ تُمْ الدُّ نْ أَ مُ وَ لَ عْ  يَ
مُ  لَ عْ  ).١٩: النور( ﴾ونَ الَ تَ

  :يف املواثيق واملعاهدات الدولية :ثانياً  
عىل الرغم من اهتامم  املواثيق واملعاهدات الدولية يف الـزمن املعـارص, عـىل 

فإن اإلسالم  ;محاية حق حرية التعبري من كل أنواع االعتداء واإلقصاء والتهميش
وذلك  ; املرعيّة بنظر الشارعحرية التعبري,مل يغفل عن توجيه عنايته إىل هذه احلرية

 ,أو تفيض إىل ما هـو حمظـور ,ما مل خترج عن مراعاة املصلحة العامة املعتربة رشعاً 
رر أو ـاألمر الذي يؤدي إىل انعدام نفعها وفائدهتا بالكليّة أو يؤدي إىل حتقيق الضـ

فمن هنا كان ال بد لكل حرية مـن حمـددات ومعـامل ال يمكـن  ;اخلطر يف املجتمع
اوزها حتى ال تفقد املعنى الذي كانت ألجله هذه املواثيق الناظمة هلـذه احلريـة جت

فتنقلب النعمة إىل نقمة ويـؤول اخلـري إىل رش ويصـبح املعـروف منكـراً واملنكـر 
 .معروفاً واحلق باطالً والباطل حقاً 
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لكنهـا مـن حيـث التطبيـق  ;تضمن حريـة التعبـري −إمجاالً  −إن الدساتري «
دولة وأخر وبني ظرفٍ وآخر, فقد ذهبت بعض قـوانني الرقابـة يف  تتفاوت بني

بعض الدول لتضع كل مسلم يف مرحلة عمرية معيّنة من حياته  يف دائرة االهتـام, 
    .)١(»مما يعني اخلوف والقلق واإلقصاء وقمع احلريات

وبناء عىل ذلـك كـان ال بـد مـن محايـة هـذا احلـق بموجـب هـذه املواثيـق 
يظهر  ,بشكل إجيايب ضابط وحمقق للعدالة للجميع دون متييز أو حماباةواملعاهدات 

 .أثرها اإلجيايب جلياً يف ظل أزمة احلقوق واحلريات يف الوقت املعارص
, وقاعـدة قويـة  ومن اجلدير بالذكر أن الفقه اإلسالمي قد وضع أساساً متيناً

مـا خيـص حريـة  لالنطالق من خالهلا لالجتهاد فيام يعرض من جديد املسائل يف
بحيث يمنع وقوع أي معضلة فقهية حتول دون رعاية هذه احلقـوق يف أي  ,التعبري

حيث ما كانـت «ذلك أن القاعدة األصولية الرشعية تقول  ;وقت وأي ظرف كان
فمن هنا كان ال بد من  االنفتـاح عـىل احليـاة واملعطيـات  »املصلحة فثم رشع اهللا

وم املعارصة, والتي منها املواثيـق واملعاهـدات اجلديدة واالطالع عىل خمتلف العل
وإدراك ماهلا من أثر يف هذه احلريات التي منها حرية التعبري; لكـن جيـب  ,الدولية

أن يكون هذا االنفتاح املعريف منطلقاً من املقاصد الرشعية, وذلك بجعـل الواقـع 
ن هنـاك بحيـث تكـو ;زماناً وما يطرأ من حاجيات وحتسينيات جزءاً من املقاصد

إمكانية إضافة احلقوق األساسية املرشوعة للمواطن واملجتمع املعارص إىل مقاصد 
 .ومن أهم هذه احلقوق احلق يف التعبري ,الرشيعة

وال يظن الظان أن يف هذا الكالم ما هو جتديد ألصول الفقه, وإنام هو دعـوة 
اً مـن املقاصـد انطالقـ ,رعية وقواعده املرعيـةـإىل االجتهاد يف إطار ضوابطه الش

ولسنا نـر  ;ر واحلياةـات العصـروريـن ضـي أن تنبعث مـي ينبغـة التـرعيـالش
فيام قدمه من مقاصد ما هو خارج عن الكليات اخلمس املطلوب املحافظة عليهـا 
, وهي الدين والنفس والعقل واملـال والنسـل, وإنـام هـي وسـائل وطـرق  رشعاً

                                                 
املجلـة , ,منظمـة العفـو الدوليـةاحلـق يف حريـة الـرأي والتعبـري مـن منطلـق القـانون الدويل ,مرفـت, رشاموي) ١(

 .١٦العدد , رتونيةااللك



− ٣٢ − 

ولكـن إذا مل تـربط هـذه  ;روراتـت والضـة عىل هذه الكليـاـتتحقق هبا املحافظ
ة نصوص الشارع التي هي األسـاس ـة, وبمالحظـرعيـوابط الشـد بالضـاملقاص
ة, أي يكفـي أن نحـدد ـرعيــالخاً من األحكـام الشـدّ انسـوينها, فإهنا تعـيف تك

هـي املقاصـد  :عـىل هـذا ,املقاصد ثم نبني أحكامنا عليها, فتكون أصـول الفقـه
وواقعنـا, ومصـلحتنا املطلقـة التـي ال تتقيّـد  ,إدراكنـا وعقولنـابحسب فهمنا و

 .)١(باالعتبارات الرشعية
رعي املتوجـه لصـيانة ـوبناء عىل ما سبق يمكن بعد االعتامد عىل األصل الش

املقاصد الرشعية املعتربة, االهتامم بأثر املعاهدات واملواثيق الدولية التـي وافقـت 
 .  يات إمجاالً و حرية التعبري حتديداً هذه املقاصد التي تعنى باحلر

ومع هذا فإن احلريات ال ينبغي أن تُرتك دون أية مسؤولية,; فكام أن احلق يف 
احلصول عىل املعلومات يف اإلطار الدويل ليس باملطلق, حيث أجازت املعاهدات 
واالتفاقيات الدولية فرض قيود تنظيمية عىل ممارسة هذا احلق من خـالل إعطـاء 

ل سلطة رفض الكشف عن أية معلومات أو أوراق ووثـائق رسيـة,  هبـدف الدو
فاملواثيق واملعاهدات الدولية وإن كانت ترعى تطبيـق   ;املحافظة عىل النظام العام

إال أنه ال بد من أن تكون احلريـة  ;هذه احلقوق واحلريات وهلا أثر واضح يف ذلك
من أهم املفـاهيم التـي بـرزت يف ومفهوم احلرية املسؤولة  ,املرعيّة حرية مسؤولة

وهو مفهوم هنض يف مواجهة ما اعترب حريةً مطلقةً للصـحافة يف  ,الوقت املعارص
التعبري;  واجلدير بالـذكر أن ذلـك أعـاد لألذهـان الصـورة الغائبـة عـن القيـود 
القانونية التي ترد عىل حرية التعبري اخلاصة بالصحافة,  خاصـة وأن اعتبـار هـذا 

كهجـوم بعـض الصـحف  ,جيعل من التهجم عىل املقدسات جريمة احلق مقدساً 
األوروبية بالرسوم الكاريكاتورية عىل مقدسات اإلسالم, وعىل شخص الرسول 

 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 
                                                 

ورقـة مقدمـة للمـؤمتر يف جامعـة اإلمـام , صول الفقه بني الثبات والتجديدأالباحسني, يعقوب بن عبد الوهاب, ) ١(
 .٧, ص٢٢/٠٣/٢٠٠٢و  ٨/١/١٤٢٣حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض خالل الفرتة الواقعة بني 

من الناحية القانونية, بحث يف موسوعة الـدفاع عـن رسـول العتيبي, سعد بن مطر, املقاطعة االقتصادية للدنامرك ) ٢(
النظـام السـيايس يف , مـازن بـن صـالح, مطبقـاين, ٣٠١, ص١٢ج, عيل بن نايف الشحود: , مجع وترتيبملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 .٢٧ص ,الدراسات اإلسالمية, جامعة امللك سعود, الرياض/اإلسالم, بحث يف  كلية الرتبية



− ٣٣ − 

فهذه املواثيق واملعاهدات التي ترعى حق التعبري, ال بد أن تتضمن يف ثناياها 
االحرتام ل,وضامن حمددات تضمن عدم التعدي عىل الغري بأي شكل من األشكا

وعـدم جـواز  ,الكامل جلميـع األديـان والرمـوز الدينيـة وعـدم التعـدي عليهـا
  .)١(ذريعة لإلساءة إىل األديان حرية التعبري استغالل

لقد وضع اإلسالم ضوابط حلرية اإلنسان حفاظاً عىل حقوق اإلنسان ذلـك 
فراد وحـريتهم أن االنسان حر وفق ضوابط جتاه املجتمع وقيمه وضوابط جتاه األ

ـبُّوا الَّـ﴿ :وضوابط جتاه القيم الدينية والشعائر التعبدية قال اهللا تعـاىل الَ تَسُ ينَ وَ ذِ
بُّوا اهللاَ يَسُ ونِ اهللاِ فَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ـمَّ إِىلَ يَ مْ ثُ هُ لَ مَ ةٍ عَ لِّ أُمَّ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ ذَ مٍ كَ لْ ِ عِ ريْ ا بِغَ وً دْ  عَ

يُنَ  مْ فَ هُ عُ جِ رْ ِمْ مَ هبِّ لُونَ رَ مَ عْ انُوا يَ مْ بِامَ كَ ألن احلريـة املطلقـة ). ١٠٨: األنعـام( ﴾بِّئُهُ
ر الطـرق إىل الفـوىض ـغري مقبولة كيفام كانت وبأي شكلٍ كانت; وألهنا من أقص

 .واالنفالت والفتن التي ال تبقي وال تذر
أْ « الميَّة أكدت عىل ضامن حق الرعية السيايس يف إبـداء الـرَ ة اإلسْ يعَ ِ ي فالرشَّ

ضمن ضوابط من شأهنا محاية حرية الرأي والتعبري ومحاية حق املجتمع واألفـراد 
ـ ;من اإلساءة األمر الذي يقطع دابر النزاع وجيتث العنف ة ـلكـن ختتلـف الشَّ يعَ رِ

 , يبّ ـرْ أْي السـيايس يف التصـور الغَ الميَّة بذلك اختالفاً جوهرياً عن حرية الرَ اإلسْ
 التعبري عن آرائه وأفكاره بحرية ال ضابط هلا بغض التي  تضمن للفرد القدرة عىل
 .)٢(»النظر عن الوسيلة التي يسلكها

 
 
 
 

                                                 
عدوانيـة عـىل اإلسـالم ورسـوله عـن املـنظامت واملؤسسـات كمنظمـة املـؤمتر حيث صدر بيانات حول احلملة ال) ١(

 .اإلسالمي, ورابطة العامل اإلسالمي, واألزهر الرشيف ونحوها
عبـد ,الشيشـاين, ,٣٧٥ص  ,م١٩٧٥, بـريوت, ١دار الفكر العريب, ط,  املبادئ الدستورية العامة ,حممد, حلمي) ٢(

اسيَّة يف النِّظَام اإلسالمي والنظم املعارصةحقوق اإلنسان وحر, الوهاب عبد العزيز , مطابع اجلمعية ١ط ,ياته األَسَ
 .١٠٠م, ص١٩٨٠العلمية امللكية, 
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א 
ريع اإلسـالمي واملواثيـق ـبعد أن تم عرض موضوع احلق يف التعبري يف التش

 :يمكن استخالص النتائج اآلتية ,واملعاهدات الدولية املتعلقة به
حرية التعبري مطلب رضوري اعتنى بـه الشـارع, مـن خـالل اعتبـار إن  −١

الرضورات اخلمس ومكمالهتا وأنه يف الترشيع اإلسالمي ال يعد جمرد حق بل هو 
 .ه كام هو عىل اجلامعة وويل األمرؤواجب عىل الفرد أدا

ــاء  −٢ ــة لإلســاءة للرســل واألنبي ــري ذريع ــة التعب ال جيــوز أن تكــون حري
 .والسخرية من املبادئ الدينية والقيم األخالقية ,ين واملقدساتواالستهزاء بالد

 .وضع اإلسالم ضوابط حلرية التعبري −٣
ومـن  ,إن حلرية التعبري أمهية كرب يف صيانة حياة الشـعوب واحرتامهـا −٤

 .أسباب النهوض بقيادة األمم ألرقى املستويات املطلوبة
رعية مـن القـرآن الكـريم ـثبتت مرشوعية حرية التعبري بالنصوص الشـ −٥

 .والسنة النبوية, ومنهج السلف الصالح و إمجاع األمة
عنيت املواثيق واملعاهدات الدولية بحرية التعبري باعتبارها مكوناً رئيسياً  −٦

 .من مكونات الدول واملجتمعات البرشية
عــىل أن حريــة التعبــري حــق  ,أمجعــت املعاهــدات الدوليــة و اإلقليميــة −٧

نح من قبل أحدمكتسب للمج  .تمعات ال يمُ
و  ,أخرياً أسأل اهللا أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه تعاىل ال تشوبه شـائبة

وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آلـه  ,اسأله جل وعال أن يرزقنا بركة العلم النافع
 .وصحبه ومن تبعهم وسار عىل هنجهم إىل يوم الدين واحلمد هللا رب العاملني
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אאא 
دار سـحنون, الطبعـة التونسـية, تـونس,  ,التحريـر والتنـويرحممد الطـاهر,  ,ابن عاشور● 

 .م١٩٩٧
 مؤسسة ومكتبـة اخلـافقني,, دفاع عن احلديث النبوي والسرية ,حممد نارص الدين األلباين, ●

 .هـ١٣٩٧, دمشق, ١ط
كنز العامل يف )هـ٩٧٥ :ت(سام الدين املتقي اهلندي عالء الدين عيل بن ح الربهان فوري, ●

 ,بريوت , مؤسسة الرسالة,٥صفوة السقا, ط ,بكري حياين: سنن األقوال واألفعال,حتقيق
 . م١٩٨١

محـدي بـن عبـد  :حتقيـق ,املعجـم الكبـريالطرباين, سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم,  ●
 م١٩٨٣, ٢ل, طاملوص ,مكتبة العلوم واحلكم ,املجيد السلفي

 ,دار الفكـر, بـريوتجممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد,  ,نور الدين عيل بن أيب بكر ,اهليثمي ●
 .هـ ١٤١٢

 م١٩٩٢ بريوت, دار الفكر, ,١ط ,رشح العناية عىل اهلدايةحممد بن حممود  ,البابريت ●
بدايـة  )هــ٥٩٥ :ت(حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشـد القرطبـي  ,ابن رشد احلفيد ●

 .م١٩٧٥, مطبعة مصطفى البايب احللبي, مرص, ٤ط املجتهد و هناية املقتصد,
 هـ ١٤٠٥ ,بريوت ,دار الفكر ,١ط ,املغني ,)هـ٦٢٠ت( عبد اهللا املقديس ,ابن قدامه ●
 , مكتبـة الثقافـة الدينيـة,القاهرة,٣, طالفواكه الـدواينأمحد بن غنيم النفراوي  ,النفراوي ●

 م٢٠٠٠
, دار ابـن عفـان, املوافقـات )هـ٧٩٠ :ت(إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي,  ●

 .م١٩٩٧,الرياض, ١ط
دار السالسـل, ,املوسوعة الفقهية الكويتيـة ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ●

 .هـ١٤٠٤, الكويت, ٢ط
اق ● ـد بـن عبـد الـرزّ ـد بـن حممّ بيدي, حممّ , دار موستـاج العـروس مـن جـواهر القـا ,الزَّ

 ., بريوت١ط,اهلداية
دار  ,املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعـي ,الفيومي, أمحد بن حممد بن عيل املقري ●

 ., بريوت١ط,املكتبة العلمية



− ٣٨ − 

بـريوت,  ,١دار الفكـر العـريب, ط احلريـات العامـة وحقـوق اإلنسـاناملجذوب, حممـد,  ●
 م١٩٨٦

, القـاهرة, ١دار النهضـة العربيـة, ط ,انون الدويل العـامالق, احلديثي, عيل خليل إسامعيل ●
 .م٢٠١٠

 .هـ١٣٢٤ ,, القاهرة١, دار االعتصام, طاحلرية يف اإلسالمحسني,  حممد اخلرض,  ●
 .م١٩٧٥ ,بريوت ,١دار الفكر العريب, ط  ,املبادئ الدستورية العامة ,حممد ,حلمي ●
اسيَّة يف النِّظَام اإلسالمي حقوق اإلنس عبد الوهاب عبد العزيز, الشيشاين, ● ان وحرياته األَسَ

 .م١٩٨٠العلمية امللكية, , مطابع اجلمعية ١ط ,والنظم املعارصة
 ,احلريــات العامــة يف الفكــر والنظــام الســيايس يف اإلســالم ,عبــد احلكــيم ,العــييل ●

 .م١٩٨٣بريوت,  ,١ط ,العريب الفكر دار
, مركـز بحـوث السـنة والسـرية يف ضـارةالسنة مصدر للمعرفة واحل القرضاوي, يوسف, ●

 .م١٩٩٥, الدوحة, ١جامعة قطر, ط
دار إثـراء  حقوق اإلنسان يف اإلسالم واملواثيق الدوليـة والدسـاتري العربيـة, كنعان, نواف, ●

 .م٢٠١٠, عامن ٢للنرش, ط
 .م١٩٧٤, بريوت, ١ط ,, دار الكتاب اللبناينمشكلة احلرية يف اإلسالمميمنة, مجيل,  ●
ورقـة مقدمـة  ,صول الفقـه بـني الثبـات والتجديـدأاحسني, يعقوب بن عبد الوهاب, الب ●

  للمؤمتر يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالريـاض خـالل الفـرتة الواقعـة بـني
 .م٢٢/٠٣/٢٠٠٢و  هـ ٨/١/١٤٢٣
ة البـن رشـد ودوره يف تربيـة ملكـ »بداية املجتهـد وكفايـة املقتصـد«كتاب , بولوز, حممد ●

رسالة دكتوراة يف الدراسـات اإلسـالمية, شـعبة الدراسـات اإلسـالمية, كليـة االجتهاد, 
اآلداب والعلوم اإلنسانية وحدة القرآن واحلديث وعلومهـا, جامعـة حممـد بـن عبـد اهللا,  

 .م٢٠٠٧−٢٠٠٦فاس, 
لة بحث مقدم ملج ,اإلسالم و حقوق اإلنسان يف ضوء املتغريات العامليةجعيط, كامل الدين  ●

 .١٣جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة, العدد رقم
بحـث  ,احلوار الديني ودوره يف مواجهة التطـرف الـديني واإلرهـاب ,حممد خليفة,حسن ●

 .مرص ,جامعة القاهرة مقدم ملركز الدراسات الرشقية,
منظمـة العفـو  ,ون الـدويلاحلق يف حرية الرأي والتعبري من منطلق القـان ,مرفت ,رشاموي ●

 .١٦العدد  ,املجلة االلكرتونية ,الدولية



− ٣٩ − 

 ., مقال عىل موقع صيد الفوائداإلسالم والغرب شقاق أم وفاقالصنقري, نرص بن حممد,  ●
    http://www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=3674 

بحـث يف  ,يـة القانونيـةاملقاطعـة االقتصـادية للـدنامرك مـن الناحالعتيبي, سعد بن مطـر,  ●
 عيل بن نايف الشحود  :, مجع وترتيبملسو هيلع هللا ىلصموسوعة الدفاع عن رسول اهللا 

بحث مقدم  ,حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية والترشيعات املحلية ,الغول, امحد هناد ●
 .٦٥للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن, سلسة تقارير قانونية رقم 

بحـث مقـدم ملجلـة جممـع الفقـه  حقـوق اإلنسـان يف اإلسـالممحدايت شبيهنا ,ماء العينني ●
 .١٣اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة العدد رقم 

سلسة الدراسات  ,رأي والتعبريـة الـريـاحلق يف حان, ـوق اإلنسـطيني حلقـز الفلسـركـامل ●
  .١٨رقم 

الدراسـات /بحث يف  كلية الرتبيـةيف اإلسالم,  النظام السيايس ,مازن بن صالح ,مطبقاين ●
 .اإلسالمية, جامعة امللك سعود, الرياض

 .م٢٠٠١رام اهللا,  ,مؤسسة احلق ,حرية الرأي والتعبري ,نزار أيوب ●
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