
 في محاسبة أولي األمر.... جعفر عايد دسةدور حرية الرأي والتعبير                                                       1
 

 دور حرية الرأي والتعبري يف حماسبة أولي األمر
 

 *جعفر عايد دسه
 

األمدد   السددتتبا تجلددإ ارادا ات تعددال  أو تاددرو الحريددة سدد ة مدد  سدد ال األمدد   م  مددة ل ددا         لقددد الملخصص   

بداد اال بددالق ي واالسددت وال ت ددتعيي يددد الددبعل أو الديتاترريددة أو تعرل ددا  حقددر ب ددا الواالط ئنداو يتقددرر لان دداو  

والحريدة   في سدبي  التحدرر مد  الحاد  الفدردي.      عنرانا لثررال الشعر  أصبحهذا ال رضرع  أوحيث و .وااليراه

ومدا انبثدق عد  الحريدة مد  وسدا           حق يجب أو يت تي به ي  ان او وال يجر  التنا ل عنه م  دا ياندإ الودرو    

  فال  دل رو يدانرا يبددوو ءرا هد      .النبرية الشريفة التعبير ع  الرأي يفل ا اإلس م م  خ ل القراو الاري  وال نة

 .ال يخافرو ظل  الحاام  وال يخافرو في ات لرمة ال   وال سعرا حاي   عداديي  ال دايإ عد  الحدق نديعاناس أخدر       

الشرعية م  القدراو وال دنة ومرا دع لعل دا  م دل ي  عبدروا عد          األسساعت دل في تأصي  هذا ال رضرع عل  

ومرا دع عل دا     .والتعبيدر ومف رم  دا   الدرأي فدي البحدث مف درم الحريدة  ومعداني       وأبدر ل  .ل دلعاو ا أمدام  را   ء

والتعبيدر فدي    الدرأي ودور حريدة   واألسس الشدرعية لحريدة الدرأي والتعبيدر       والتعبير الرأيم ل ي  في م ارسة 

 محاسبة الحاام.

 

 

Jafer  Ayied Dassha 

 

Abstract: Freedom right of the people, enjoyed by both fall under the State, whether 

a confederate or dhimmi or a Muslim and freedom that respects the human soul, 

which is valid for all times and places, and is a pillar of the system of governance that 

reflect justice, equality, and that the person in self-criticism, derived power of the 

mind which distinguishes between right and wrong has been classified many of the 

Islamic philosophers of freedom as a gift from God bestowed on human beings. 
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 أهمية الموضوع  
تظهر أهمية هذا املوضوع يف التطور املتسارع يف الشارع العربي وملا له من  أانايف يف العة نة بن      

فنذاا اابنح ير نة النرأل والتعنيد و يندي  انتطين ان سنال أل  طالنل   و نه الن              .املواط  والدولة

أل نه أبنيع وننوال الانوراي العربينة      وتظهر أهمية هذا املوضوع أ ضنا   .يفظها وضمنها الشرع وال ا ول

 ضد يكامهم.

 

 سبب اختيار الموضوع  
ملا له م  أهمية ولى الساية العربية وانانةمية املعابنرو وايناظ  ظناش الشنورؤ يف م اسناي       

وملنا لني من  راينة يف موضنوع لنه بندؤ ولنى املسنتوؤ           احلكم املعابنر ومنا ولينه من  ت ييند لل.ر ناي.      

 .الرمسي والعامي

 

 ت السابقة  الدراسا
مل ت ن  دل ولى  ث  تطرق فينه الينايا  ملان      ،م  خةل متابع  ملا بدر يف هذا املوضوع

اكنر  بعنا الينايا  املعابنر   ضنم  أ نا هم        .هذا املوضوع بشك  منفص   غطي مجين جوا يه

ور ويند اييند   الكيدو ويف جزئية منه، ما  "دور ير ة الرأل يف الويدو الفكر ة ب  املسلم  " للدكت

وكتناظ احلر ناي العامنة يف الدولنة      .النجار. وكتاظ " يق احلر ة يف العامل " للدكتور وهينة الزييلني  

واجلد د النذل ارانل يف تييا نه منا حلر نة النرأل والتعنيد من  دور يف          .اناةمية " للشيخ راشد الغنوشه

ه من  األمنور امامنة واحلساانة ولنى      حمااية أولي األمر )احلكاش( من  منظنور الانةمي، ولنى اوتينار ا ن      

 الساية العربية والدولية املعابرو.

 

 المنهج المتبع في البحث 
اتيعننح يف الي.ننث املنننهق ا اننت رائي  اننت رامل النصننومل املتعل ننة باملوضننوع مسننتعينا بنناملنهق   

 ني األمنم،   ا اتنياطي  انتنيا  األيكناش واألفكنار السياانية ومنا حلر نة النرأل والتعنيد من  دور يف ر         

 سمح الي.نث ألربعنة   و وورضها خبةبة ولمية جتيل ولى أي ية ان سال يف البدامل رأ ه والتعيد ونه.

املي.ث األول: مفهوش احلر ة. املي.ث الاا ي: مفهوش ير ة النرأل والتعنيد وفينه مطالنل:     ميايث، وهي: 

روية حلر ة الرأل والتعنيد. املي.نث   املطلل األول: هدف ير ة الرأل والتعيد. املطلل الاا ي: األاس الش

حماانية أولني األمنر. املي.نث الرابنن موا نا لعلمنامل مسنلم  يف  ارانة           الاالث: ير ة الرأل والتعنيد يف 

 وخامتة أمجلح فيها أهم التوبياي والنتائق. .التعيد و  الرأل
 

 :مفهوم الحرية -المبحث األول
  انننتتياظمننن  مسننناي األمنننم، مة منننة منننا   جتلنننح الرادو اع تعننناك أل تكنننول احلر نننة مسنننة 

.  واملنننناداو بهنننذا املصنننطلع املعابنننر  وهننني ينننق مننن  احل نننوق الة منننة ل  سنننال  األمننن  وا طمنننننال 

ت ليننند لنننيةد أخنننرؤ تننننادل بنننه، حمملنننة ال نننا   منننا و وظيمنننة، وتناامننناي مجيلنننة. ولكننن  بعنننا        

للسننعادو وا نند يف بعننا    احلكومنناي ا  تها  ننة ااننتغلته لتمر ننر  ططاتهننا، وبننالرام منن  جليننه       

الظننروف، ال  أ ننه عمنن  ونصننر التعااننة والشنن امل، و تيننذ ار عننة للسننيطرو ولننى أمننة منن  األمننم.            

اننوامل كننال   واحلر ننة يننق منن  ي ننوق الشننعوظ،  تمتننن بهننا كنن  منن   نضننول  ننح  نن  دولننة،        

 ،ضنننرورو عتاجهنننا ان سنننال واحلر نننة  نننفش الننننفس ان سنننا ية، وهننني    معاهننندا أو امينننا أو مسنننلما 
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دوامننة منن  دوننائم  ظنناش احلكننم النن  تعننر ونن  العدالننة واملسنناواو ومتتننن الشنني           كننذل  وتعتننر

بالن د الذاتي، مستمدو  وتها م  الع   الذل مييز ب  احلق والياط 

(1)

 . 

و نند بنننلا العد نند منن  الفةاننفة اناننةمي  احلر ننة ولننى أ هننا هيننة منن  اع أ عننم بهننا             

ولنننى اليشنننر

(2 )

مننند ومنننارو النننذل  نننرؤ "أل انانننةش  نننرؤ احلر نننة الشنننيمل النننذل   ومننننهم األانننتاا حم

ع ق معنى احلياو ل  سال"

(3)

  . 

وبننالرام منن  أل كلمننة احلر ننة مل تننرد يف ال ننرال الكننر م بهننذ  اللفظننة، وهننذا ا شننت اق،          

والمنننا جنناملي يف م ابلننة احلننر بالعينند   

(4 )

ال  أل اناننةش اوترهننا ي ننا منن  احل ننوق النن   ننل ا لتننزاش      

انند أل الكنناد جعنن  احلر ننة ملعناهننا املصننطلع وليننه يف الننزم  املعابننر كاألكسننج  الننذل           بهننا 

 عنننيل ولينننه ان سنننال، فالنننذل  ف ننند احلر نننة  ف ننند احليننناو، ألل فكنننر  ووملنننه منننرتي  باحلر نننة    

فهنني ضننرورو منن  الضننروراي ل  سننال.    

(5 )

أااانناو منن  األاننس    ا وت ننادوجعنن  اع تعنناك احلر ننة يف   

…  الكرا  يف الد  يها ل وله تعاك: ال  اوتمد ول
(6)

 . 

واحلر نننة هننني املنننذاق العنننذظ الننن   ضنننى يف انننييلها العد ننند، وهننني األانينننة الننن  اانننفق       

السننمن الليهننا. يفظهننا اناننةش، و ررهننا لليشننر، وثاهننا منن  العيننث، اننوامل كا ننح ير ننة ايااننة أو        

فكر ننة أو د نيننة أو ادهننا  

(7)

ملننا فيهننا منن  مسننا دو لينننامل  تمننن      ،ويفظتهننا أ ضننا الدانناتد الدوليننة  

 خال م  السلطو ه.  

احلر نننة لغنننة: ا تصنننري معننناجم اللغنننة يف تعر فهنننا لل.ر نننة ولنننى وبنننفها ملنننا   ابلنننها أو       

بضننندها يف الغالنننل وهنننو النننرق. فننناحلر:   نننيا العيننند، واحلنننر مننن  الننننايف: خينننارهم، وأفاضنننلهم،       

احلننرو: الكرمينننة مننن  النسنننامل،  واحلننر مننن  كننن  شننيمل أوت نننه، وينننرل الوجنننه: مننا بننندا مننن  الوجنننه. و   

واحلنننرو:   نننيا األمنننة

(8 )

ال ننني  نننذري لننن  منننا يف بطننن  حمنننررا فت يننن  مننن    نننال تعننناك: 
(9)

، أل 

جعلتنننه خادمنننا مننندش يف معت نننداتنا

(10)،

ووردي احلر نننة يف )النها نننة( "مننن  فعننن  كنننذا وكنننذا فلنننه   

العينند عننرا يننراراو   ونندل حمننرلر، أل أجننر معتننق. اذننرعر: الننذل جعنن  العينند يننراو فنن وتق،   ننال يننر        

بننالفتع أل بننار يننراو. ومنننه ينند ث أبنني هر ننرو "ف  ننا أبننو هر ننرو اذننر ر" أل املعتننق، واحلننر أينند            

األيننرار واأل اننى يننر  "  

(11).

و عننر ونن  احلر ننة ملعننال كننادو منهننا الكرامننة والعننزو و ننر م ال هننر        

منن  الكتنناظ والسنننة  والفو ننن و ننر م الضننرظ والتعننذ ل وكنن  النن  ب دلننة شننروية مسننت او        

(12 )

 ،

و طلق لفظ ير ولى النيةمل يف خل هم والوكهم

(13)

 . 
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احلر ننة ابننطةيا: احلر ننة مصننطلع فسننر بعنندو معننالو، وبعنندو بننيع، وكنن  منهننا  نطيننق ولننى            

فعنن  معنن ، أو مصننل.ة معينننة، اننوامل كننال يف الوة نناي ي ننوق ان سننال، أو يف ال ننوا   والدانناتد           

روي. ف نند ور فهننا الوننةل ي ننوق ان سننال الفر سنني ولننى أ هننا " نندرو        الدوليننة، أو يف ا بننطةش الشنن  

ان سال ولى التيال ك  وم     ضر باآلخر  ". 

(1 )

 

واكنننر الزييلننني أ هنننا"  موونننة احل نننوق املعنننفف بهنننا والننن  اوتنننري أااانننية يف مسنننتوؤ         

يضنننارل معننن " 

(2)

هنننا . وأل "ميننناريف أبننن.اظ املسننن ولياي مسننن ولياتهم الننن  وكلنننهم ايتمنننن ب      

ضم  احلدود ال  تسمع مم طييعة املس ولية   تتجاو ها الك ادها"

(3)

 . 

وهننني صلننني  ان سنننال مننن  كننن  منننا تسنننل  ولينننه بغننند ينننق يف انننلطة جنننائرو، أو  نننوو   

 ننناهرو، ويف هنننذا جننناملي كلمنننة ومنننر بننن  ا طننناظ 

 

لوالينننه ولنننى مصنننر ومنننرو بننن  العنننامل "متنننى  

ااتعيدمت النايف و د ولدتهم أمهاتهم أيرارا"

(4)

 . 

حلر ننة ولنننى "أ هننا األمنننور النن  تتجلنننى فيهننا معنننا ي ان سنننا ية     احممننند أبننو  هنننرو   ووننرف 

الننن  تعلنننو وننن  افاانننا األمنننور وتتجننننه الك معاليهنننا.  نضننني  الشننني  لنفسنننه دول الطة هننننا          

ألهوائهننا، و  وينندا لشننهواتها، بنن   كننول اننيد  فسننه. فنناحلر  ينندأ بالسننيادو ولننى  فسننه، والاا انناد            

ؤ  وأياايسه، وأبيع    ذل و   هول" فسه، ا ضيطح أهوا

(5)

 . 

ومننا فيننه منن     ،والنن  ألل التعر ننا  مننن مننا بنن  ال واونند وال ننوا   النن  وضننعتها النندول      

   .ضابطاو ألهوائه وأياايسه ،ا سجاش من شيصية ان سال وايفامه لنفسه

ومنا  ندور   واحلر ة يف ا بطةش الشروي: احلر ة وردي يف النصومل الشروية ملعالو  تلفنة  

وليه الي.ث، ف د بنفها األبفها ي يف املفرداي ولى ضرب  األول منا مل  نر ولينه يكنم الشنيمل  نو       

)احلر باحلرع(

(6)

. والاا ي: الذل تتملكه الصفاي الذميمنة من  احلنرمل والشنر  ولنى امل تنيناي الد يو نة،        

س ويند الند نار"   ("تعنس ويند الندرهم، تعن    واك العيود ة ال  تضاد ال ، ل نول الرانول )  

(7)

، وويند  

الشهوو أال م  ويد الرق، والت.ر ر جع  ان سال يراو

(8).

  

ول د كرمنا ب   دشفالكرامة  وله تعاك: 
(9 )

 

وع العزو ولراوله وللم من والعزو  وله تعاك: 
(10 )

 

ف ما اليتيم فة ت هر *وأما السائ  فة تنهرو ر م ال هر  وله تعاك: 
(11 )

 

"  ع  ملسلم أل  روع مسلما " (:ر م الفو ن  وله )و 

(12 )

 

وعكنم أو و لكنم   تنرجع  بعندل كفناراو  ضنرظ        ( "و ر م الضنرظ والتعنذ ل ل ولنه )   

" بعضكم ر اظ بعا

(13)

 .وبيال ال  أل دمامل املسلم  وأوراضهم اد مستياية. 

                                                           
0
 . 39م(   2111)0الزحيلي  وهبة  حق الحرية في العال   دار الفار ال عاصر  ط - 
2
 39الزحيلي  وهبه  ال رجي ال ابق    - 
3
(  0995(  أطروحة ديتدرراه ) 0999) 0عتقاد في ظ  اإلس م  دار الفار  طالع ر  تي ير خ يس  حرية اال - 

 212 . 
4
 . 009(   0993) 0القاهرا  ط-القرضاوي  يرسع  م مح ال جت ي ال  ل  الذي ننشده  ماتبة وهبة  - 
5
 . 091أبر  هرا  مح د  تنوي  اإلس م لل جت ي  دار الفار العربي    - 
6
 . (029البقرا  ءية  ) - 
2
 . 0395   2  واب  ماجة  ج02   9  واب  حباو  ج0152   3صحيح البخاري  ج - 
9
األصف اني  الراغب  ال فردال في غريب القرءو  تحقيق وضبط مح د سيد الاي ني  دار ال عدار  للعباعدة    - 

 . 000  -بيرول  -والنشر 
9
 (. 21اإلسرا   ءية ) - 
01
 (. 9ال نافقرو  ءية ) - 
00
 (. 01-9ءية ) الضح   - 
02
رواه أبر داود  سن  أبي داود  سلي او بد  األندعث أبدر داود ال ج دتاني اال دي  تحقيدق مح دد محيدي الددي           - 

 صحيح   ( با  م  يأخذ ني  عل  ال زاح  يتا  األد .األلباني310   4عبد الح يد  دار الفار  )ج
03
 . 0599  4ج صحيح البخاري  رواه البخاري - 
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، أرأؤ: أل بننار اا و نن   الننرأل لغننة: ا تصننري معنناجم اللغننة ولننى بننيع لكلمننة الننرأل منهننا        

ورأل، و يننن  ال نننه ملعننننى أرا  متصنننفاو بنننا د والصنننةش، وارتننن ؤ الشنننيمل أبصنننر  و  نننال: ارتننن ؤ يف        

األمنننر، وارتننن ؤ رأ نننا يف األمنننر، والنننرأل: ا وت ننناد والع ننن  والتننندبد   

(1) .

والنننرأل: النظنننر الع لننني ألجننن   

املعرفة، وما  توب  الع   الليه م  اوت اد بعد النظر

(2 )

. 

عننيد لغننة: وننر ومننا يف  فسننه، وونن  فننةل أوننرظ وبنن  بننالكةش      الت

(3)

، ووننر الرؤ ننا  عرهننا وننرا   

الل كنننتم للرؤ ننا  وويننارو، وورهننا: فسننرها وأخننر ملننا  نن ول الليننه أمرهننا، ففنني التننننز   الكننر م        

واتعر  ال اها: ا له تعيدها، واللسال ُ َعيلر وما يف الضمد.تعرول

(4)

 . 

  صنند بننالرأل والتعننيد أل  كننول ان سننال اا رأل معتمننداو ولننى        طةيا:الننرأل والتعننيد ابنن  

تفكننند  دومننننا تيعينننة، أو ت ليننند، أو خنننوف مننن  أيننند، وهنننو لنننه احلنننق يف التعنننيد وننننه بننن ل وانننيلة  

شروية كا ح

(5)

 . 

وورفهنننا الننندكتور تيسننند العمنننر" أل  نطلنننق ان سنننال يف ميننناد   العلنننم  تهننند و سنننتني  

 هلننه لننذل  واننائ  ا جتهنناد وا اننتنيا ، وأل  نننا ل اآلرامل و فاضنن       منن   صننومل الشننر عة مننا ت   

ومتننار منهنننا منننا  نننرا  أ ننرظ الك الصنننواظ، وأل  شننناريف يف احليننناو السيااننية يف البننندامل الشنننورؤ )أخنننذ    

النننرأل مننن  أبننن.اظ ا ختصنننامل(، والنصنننع والن ننند اليننننامل يف يننندود األدظ انانننةمي، ومصنننل.ة        

ايتمن العامة"

(6)

 . 

أل النننرأل  عنننود يف األانننايف الك الشنننورؤ، و عننن  اانننتطةع أرامل أبننن.اظ الدرا نننة     ولكننن  أرؤ

وا ننرو

(7)

للتوبنن  الك أ ننرظ األمننور بننوابا، معننرا ونهننا بنن ل شننك  منن  أشننكال ان صننال والتعننيد،           

حمتملنننة ا طننن  أو  ،أو طننرق وجهنننة  ظنننر يف  ضننية مننن  ال ضنننا ا، ومنا شننتها منننن أبننن.اظ الع ننول    

 الصواظ. 

 سنننتنتق  نننا انننيق أل ير نننة النننرأل والتعنننيد بنننلل احلر ننناي  فالنننذل  تمتنننن  وميكننن  أل   

مل نننندرو ولننننى   نننند الننننذاي ان سننننا ية، واوتيننننار أل   ايااننننة يننننرو ال  بطر  ننننة التمييننننز بنننن    

الدكتاتور نننننة والدمي راطينننننة، فهننننني أداو فعالنننننة يف حماانننننية احلكننننناش والبنننننةيهم، وطر  نننننة    

احلر نننة وانننيلة للتعنننيد وننن  ااي ان سنننال وبغدهنننا   سنننتيدمها الننننايف يف منننرا يتهم، وتعتنننر هنننذ   

 .  لذل  سد يف اابة    عرف أ    رجها عتر كا

 

 وفيه مطالب. مفهوم حرية الرأي والتعبير ي:لمبحث الثانا
 ننا   شنن  فيننه أل ير ننة التعننيد ونن  الننرأل ت خننذ  ننا  وااننعا يف فكننر ان سننال، ملننا مننذا         

فننراد ايتمننن، والنن  نتايننة الفربننة أمنناش الفننرد يف املسنناودو     النننوع منن  احلر نناي منن  أهميننة لنندؤ أ   

ولنننى بننننامل ايتمنننن النننذل  سنننتظ  بظلنننه، ففنننتع  نننال املشننناركة يف بننننن ال نننرار، أو املعارضنننة، أو  

حماانننية املسننن ول لكو هنننا مننن  األانننس الننن  تسنننا د يف بننننامل  تمنننن معابنننر  سنننتمد  وتنننه مننن        

 الشر عة اناةمية، وال وا   الدولية. 

 نند طريننح كنن  ايتمعنناي ان سننا ية وولننى منندار األ منننة ير ننة التعننيد ونن  الننرأل           و

 سنننل  روفهنننا ا ابنننة، فان سنننال  اجنننة الك التعنننيد وننن   رائنننه ووجهننناي  ظنننر  تيعنننا لتشنننعل  

                                                           
0
  321   0لبناو  ج-بيرول -ةة العربية  ال عج  الرسيط  دار احيا  التراث العربي مج ي الل - 
2
 321   0اب  منورر  ل او العر   مرجي سابق  ج  - 
3
 . 596   0ال عج  الرسيط  مرجي سابق  ج  
4
 . 531   4اب  منورر  ل او العر   مرجي سابق  ج -
5
. دويدد   مرسدد   حقددر  306رو الدسددترري  مرجددي سددابق   ب دديرني  عبددد الةنددي  الددنو  ال ياسددية والقددان  - 

. وال بداد  الدسدتررية العامدة  مح درد حل دي  مرجدي       094اإلن او وحرياته  بدوو طبعدة وال دار نشدر     

 . 222سابق   
6
 . 212الع ر  تي ير خ يس  حرية االعتقاد في ظ  اإلس م  مرجي سابق    - 
2
  .يال ياسي   يفنيال   يالتقني  العل ا   ال  ندسي  - 
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اهتماماتنننه وتعننندد وانننائ  املعرفنننة، الننن  جعلتنننه  فكنننر وعلننن  و تينننذ ال نننراراي   

(1 )

فكنننال العد ننند 

ينننق التعنننيد حمصنننورو يف الن ننناا وتينننادل اآلرامل شنننفاهية      عت ننندول أل وانننائ   ارانننة  

(2)

، مننن  

انننند النظننننر حلر ننننة الننننرأل والتعننننيد وا تشننننارها وف ننننا ملننننوا    ال ننننوؤ يف السنننناية، ايااننننية أو     

اجتماوية وتطور أ ظمة احلكم

(3)

 . 

واملسنننلم  سنننتمد  وتنننه مننن  الميا نننه النننذل  تمتنننن بنننه، وميتلننن  طا ننناي وظيمنننة،   تصنننع  

، أو تكينننح، فاملسننلم فعنننال معطنننامل مننننتق، و عتننر دومنننا يجنننر األانننايف يف بننننامل   بنن ل ينننال أل تهمننن  

 ايتمن واألمة. 

ف.ر نننة النننرأل والتعنننيد ينننق مننن  احل نننوق الننن   تمتنننن بهنننا الفنننرد املسنننلم  فالنصننني.ة           

واجينننة يف ي نننه وفعننن  ا ننند وتغنننيد املنكنننر مننن  الواجيننناي، ومل  عتمننند املسنننلمول ميننندأ الفرد نننة      

صنناا ال ننرار، كمننا هننو مةيننظ ولننى منندار التننار خ منن  ا اننتيداد الننذل اوتننر لعنننة       وا اننتيداد يف ا

اكتننوي بهننا األمننم، ولكنن  أمننة العروبننة واناننةش بننر ي بهننا هننذ  الصننفة واضنن.ة وضننوش الشننمس،        

وشننذي ونن  كنن  مننا انني ها منن  ا فراد ننة ودكتاتور ننة ولننى منندار التننار خ      

(4)

.والل شننابها يف بعننا  

 ملا كال يف العهد األمول م  تكميم لألفوا . ،الصف.ةاألو اي ما  عكر بفو هذ  

فمننن  املسنننل ماي يف الشنننر عة انانننةمية أل اع تعننناك رفنننن ابننن   دش، ومينننز  ولنننى اننند  مننن    

امليلو ننناي بالع ننن  والفهنننم، فكننن  هنننذ  الصنننفاي دفعنننح ان سنننال ألل  ننندريف منننا  ننندور يف الننندار        

ار، واختيننار خنن  انند  منن  انند تنن  د وضننغ        النند يا واآلخننرو وأل  صننيع  ننادرا ولننى اصنناا ال ننر      

خارجي

(5)

  . 

فننالرأل ةننرو منن  الامننار النن   نتجهننا الفكننر يف طلننل احل ننائق، و ننتم التعننيد ونن  الامننرو          

املنتجنننة بننن ل وانننيلة شنننروية كا نننح 

(6 )

فانانننةش كفننن  ل  سنننال أل  يننندل رأ نننه، وشنننجعه ولنننى  

الك الومنننال الع نننن  يف الطر ننننق   اوطنننرق انننني  الننننتفكد يف الكننناد منننن    نننناي ال نننرال الكننننر م، فنننند   

الصننن.يع، و ننند وردي يف ال نننرال الكنننر م العد ننند مننن  ألفنننا  النننتفكد والتع ننن ، ماننن  منننا يف  ولنننه       

تعننناك: ))الل يف الننن  آل ننناي ل نننوش  تفكنننرول((

(7)

ملعننننى أل الننننعم الننن  وهيهنننا اع تعننناك ل  سنننال يف  

احليننناو الننند يا منننا ولينننه ال  أل  نظنننر و عتنننر     

(8).

))الل يف الننن  آل ننناي ل نننوش    :لنننه تعننناك  ومنننا يف  و  

 ع لنننول((

(9)

ملعننننى  تننندبرول 

.

((…أفنننة  تننندبرول ال نننر ل )):ومنننا يف  ولنننه تعننناك 

(10)

ولنننى أ نننه    

والفا نننه اليليغنننة. ،بننند مننن  تفهنننم معنننا ي ال نننر ل اذكمنننة  

(11)

وهنننذ  األفظنننا  تننندوو ان سنننال الك   

الالت مننن  يف مكنو ننناي الكنننول لتوبنننله الك طر نننق النجننناو، وبنننر األمننن    

(12)

، فاملسنننلمول انننن.ح منننم  

( دومننننا خنننوف الفنننرمل ألل  يننندوا رأ هنننم يف املسنننائ  الد نينننة والد يو نننة ولنننى وهننند رانننول اع ) 

( أل  عسنننكر يف معركنننة بننندر،  نننزل ونننند رأل الصننن.ابي اجلليننن  احليننناظ أو وجننن ، فعنننندما أراد )

                                                           
0
(  0999) 0ط -ع دداو  -ندعناوي  فيصد   حقدر  اإلن داو وحرياتده األساسدية  دار الحامدد للنشدر والتر يدي           - 

 391 . 
2
 . 390ال رجي ال ابق    - 
3
 394ال رجي ال ابق    - 
4
 . 32ع ارا  مح د  اإلس م وحقر  اإلن او  مرجي سابق   - 
5
 . 092(   0999) 2ط-ماة ال ارمة -في الب د اإلس مية  ماتبة ال نارا مدني  عبا   مشا ل تربرية  - 
6
 . 096أبر  هرا  مح د  تنوي  اإلس م لل جت ي  مرجي سابق    - 
2
 .(03الجاثية  ءية ) - 
9
 .319   3ج  مرجي سابق  الصابرني  مختصر اب  يثير - 
9
 .(24ءية )  الروم - 
01
 (.24ءية )  مح د - 
00
 336  3ج الصابرني مرجي سابق  يثير مختصر اب  - 
02
-مترلي  عبد الح يد  مباد  نوام الحا  في اإلس م مي ال قارنة بال باد  الدسدتررية الحديثدة  دار ال عدار      - 

 222(   0925مصر)
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بنن  املنننذر 

(1)

م، وكننال   ننول "  رأ هنن عطننو  ( منن  الصنن.ابة أل  ، ويف مو ننن  خننر طلننل الراننول )   

" …أشنندوا أ هننا النننايف ولنني    …

(2)

، وكننذا يف أدق األمننور كمننا يف ياد ننة انفنن     

(3)

، ودلينن   يننوي  

كننننتم خننند أمنننة أخرجنننح للننننايف تننن مرول بننناملعروف  هنننذا احلنننق، وهنننذ  احلر نننة،  ولنننه تعننناك:  

وتنهول و  املنكر
(4.)  

صنند منهننا تعنند   مسننل     فهننذ  املهمننة النن  أوكنن  اع تعنناك بهننا النندواو مهمننة شننا ة ال         

اليشننر ة  ننو الصننواظ وا نند، فننة ميكنن  أل  نننها بهننذ  األمننة ال  منن  ميلنن  الننرأل وال نندرو ولننى        

التعيد ونه

(5)

 . 

 والتعبيرهدف حرية الرأي : المطلب األول

وملننا أل ير ننة الننرأل والتعننيد أبنني.ح ت خننذ  ننا  وااننعا يف تسننيد األمننور السيااننية يف           

تننننفس لألفنننراد للمسننناودو يف بننننامل  تمنننن، وال ننناد  ظننناش يكنننم معتننندل          ايتمنننن، وتعتنننر امل 

 تعننندؤ ولنننى احل نننوق، و   سنننلل املفكنننر   ينننق البننندامل  رائهنننم يف مسنننائ  تتعلنننق بشننن ول احليننناو     

 ا جتماوية وا  تصاد ة والسيااية وادها ك  يسل اختصابه.  

ذا احلننق ومتكنن  األفننراد منن     فننذل ال ننوا   الدوليننة واملوا يننق العامليننة دوننح الك ايننفاش هنن      

التعننيد ونن   رائهننم منن  انند  يننود أو ضننغو  خارجيننة، وكننذل  مسننع اناننةش للفننرد أل  ينندل             

رأ ننه منن  انند يجننر ولننى أفكننار  و دراتننه، بنن  مس.ننح الشننر عة اناننةمية للمفكننر   والف هننامل أل        

سننا دو  ظنناش   نت نندوا احلكنناش و صننوبوا أخطنناملهم والشننورؤ مننا أهميننة كننيدو ودور وظننيم يف م        

احلكنننم، وال صنننال أبنننوظ اآلرامل لت. ينننق مصننناه وامنننة وخابنننة، فهننني األ نننر الطييعننني  ينننفاش          

انانننةش للع ننن ، فنننرأل اجلماونننة دومننناو أ نننرظ الك الصنننواظ مننن  رأل الفنننرد، فمنننا كنننال مننن  أانننياظ   

التيلننا يف ايتمننن اناننةمي، ومننا دكتاتور ننة احلكننم ال   تيجننة  بتعنناد النننايف ونن  البنندامل الننرأل           

واملشورو لل.اكم الذل ااتفرد باحلكم، واعى لعدش الشرايف األمة يف اصاا ال راراي

(6 )

 

فيعنند هننذا ا اتيضنناش  تنني  أل حلر ننة الننرأل والتعننيد أهنندافاو وظيمننة وجليلننة  دمننة          

 ايتمن، ومسا دو  ظاش احلكم فم  هذ  األهداف: 

  أجنن  بننةش ايتمننن، فمننا    ال هننار احلننق والو ننوف يف وجننه الياطنن  مهمننا كا ننح الظننروف منن         -1

كنننا وا    تنننناهول وننن  كنننال ا طنننا  بننن  الانننرائي  ال  أل هنننم كمنننا  نننال تعننناك فنننيهم:  

منكر فعلو 
(7 )

ف ل شعل م  الشعوظ    تناهى و  املنكر ااتشرؤ فيه الفساد

(8)

 . 

ال الننة الشننيهة النن  تلتننيس ولننى كنناد منن  النننايف و   سننتطيعول ااتيضننايها، فيكننول البنندامل             -2

لرأل فيها م  أهم األمور ال   ستجلي بها الغموض املكتنا ولى مس لة م  املسائ ا

(9)

 . 

(:"   تكو نننوا المعنننة ت ولنننول الل أيسننن     وننندش التيعينننة وت ليننند اآلخنننر   اانننتد   ب ولنننه )      -3

الننننايف أيسننننا وال  لمنننوا  لمننننا ولكننن  وطننننوا أ فسنننكم الل أيسننن  الننننايف أل  سننننوا وال       
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-349  -القداهرا  -ال ردودي  أبر األعل   الحارمة اإلس مية  ترج دة اح دد ادريدس  ال ختدار اإلسد مي        - 
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9
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أاننناملوا فنننة تظلمنننوا"  

(1 )

فان سنننال يف انانننةش مل عجنننر ولنننى تفكننند  وكيفينننة البننندامل رأ نننه       

الشيصي

(2)

  . 

الومال ميدأ األمر باملعروف والنهي و  املنكر الذل  عتر أاااا م  دوائم ايتمن املسلم -4

(3)

 . 

أل  عنننرف ان سنننال ي و نننه وواجياتنننه الننن  جهننن  ونهنننا، يتنننى  سنننتطين أل عننناجق بهنننا يف            -5

باحله ا امل

(4)

 . 

انفصننناش وملنننا  ننندور يف الننننفس دول خنننوف أو وجننن ، فمنننا  يمنننة النننرأل الاا مل  عنننر وننننه يتنننى     -6

 كول له الت  د يف احلياو و تينا  ايتمن؟

(5)

 . 

الشننرايف كافننة أفننراد ايتمننن يف احلينناو السيااننية واألمننور ا جتماويننة اننوامل كننال النن  الفننرد           -7

بنندامل رأ ننه وشننجن وليننه أل ننه مكننرش وننند     مسننلما أو انند مسننلم، فاناننةش كفنن  للفننرد يننق ال    

ول ننند كرمننننا بنن   دش اع، ل ولننه ونننز وجننن :  
(6)

فانانننةش     نننا أمننناش رأل  ننند  ننن دل الك  

الفائدو وا د ولى ايتمن

(7 )

 

 

والنننذل  تضنننع مننن  خنننةل هنننذ  األهنننداف أل حلر نننة النننرأل والتعنننيد دوراو كنننيداو يف ييننناو  

يف هنننذا ايتمنننن مكلنننا بننن ل  راوننني مصننناه  تمعنننه، وأل    ان سنننال و هنننوض ايتمنننن، فان سنننال   

 كننول ياراننا مننوكة ورادوننا لكنن  الفسنناد، ومصننوبا لكنن  األخطننامل احلابننلة، اننوامل كا ننح منن              

 السلطال، أو م  األفراد، ومة مليدأ األمر باملعروف والنهي و  املنكر. 

 

 األسس الشرعية لحرية الرأي والتعبير : المطلب الثاني

ل  فكننر أل العننامل الغربنني والاننورو الفر سننية أول منن  وضننن  واونند حلفننظ       أخطنن  منن  كننا  

وأل هنننذ  احل نننوق الننن  تتضنننم  ير نننة النننرأل والتعنننيد أفنننرد منننا يف املوا ينننق          ،ي نننوق ان سنننال 

وانوة نناي مننواد خابننة بهننا، أو أل هننذ  احلر ننة هنني ويننارو ونن  ةننرو منن  ةننار النضننال الفننردل،         

أ هنننا وليننندو التطنننور الفكنننرل   عت ننند   ولنننيس مننن  الصنننواظ ، واجلمننناوي ضننند الطغننناو واملسنننتيد    

يف يفننظ  العننامل الغربنني والاننوراي املنتفضننة ولننى الكنيسننة      اناننةشاننيق ل نند وان سننا ي املعابننر.  

هنني مسننة منن  مسنناي الفكننر اناننةمي، وهننني        النن   ير ننة الننرأل والتعننيد    ومنهننا  ،ي ننوق ان سننال  

ومنننة ب واوننند شنننروية وأبنننول و د نننة، مننن    مكفولنننة يف الشنننر عة انانننةمية للننننايف كافنننة، مد  

خةل ال هار الدووو وورضها ولى النايف، و ادلة امليالف  بال  هي أيس 

(8)

 . 

  مننننافول  لننننم احلكنننناش، و  مننننافول يف اع لومننننة  ،فاملسننننلمول كننننا وا  ينننندول  راملهننننم

 ئنننم و  انننطوو يننناكم، ونننادل   السننناكح وننن  احلنننق شنننيطا او أخنننريف     

(9 )

 فنننالفرد  سنننتطين أل 

 عننر ونن  رأ ننه فيمننا فيننه مصننل.ة للنننايف اننوامل كننال النن  بنندووو ملعننروف أو  هنني ونن  منكننر،              

                                                           
0
 ح   غريب.  364  4ج سن  الترمذي  رواه الترمذي - 
2
. سابق  سيد  عناصر القدرا فدي اإلسد م     49حرية االعتقاد في ظ  اإلس م  مرجي سابق   الع ر  تي ير   - 

 . 003. جاويل  عبد العزيز  اإلس م دي  الفعرا والحرية  دار ال  ل   041مرجي سابق   
3
  51الع ر  تي ير  حرية االعتقاد في ظ  اإلس م  مرجي سابق    - 
4
. النجدار   02-00(  0924تدرنس  ط) -ي اإلسد م  دار ال ةدر  العربدي    ح ي   مح دد الخضدر  الحريدة فد     - 
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(0992   )33 . 
5
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6
 (. 21اإلسرا   ءية ) - 
2
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وامل منننول وهننذا احلننق كفلننه لننه الشننرع اناننةمي، وجعلننه منن  الصننفاي األبننلية ل ولننه تعنناك:          

وامل منننناي بعضنننهم أولينننامل بعنننا  ننن مرول بننناملعروف و نهنننول وننن  املنكنننر    
(1)

. فمننن  خنننةل هنننذ   

ن الفرد بصفة خابة واجلماوة بصفة أخرؤ   ه يف التعيد و  رأ هاآل ة الكرمية  تمت

(2)

 . 

واجلماونننة تسننننتطين أل تعنننر ونننن  رأ هننننا بصنننفة مجاويننننة مسنننتندو ألاننننايف شننننروي       

  تينننه الياطننن ، والننن  مننن  خنننةل الشنننورؤ، أو  لنننس الشنننورؤ النننذل مياننن  الشنننعل ل ولنننه تعننناك:  

وشننناورهم يف األمنننر
(3 )

رؤ بيننننهموأمنننرهم شنننوو ولنننه تعننناك: 
(4)

. فالشنننورؤ اجلماوينننة: "أل   

 نفنننرد ان سنننال بنننرأل ويننند  يف األمنننور الننن   تنننا  الك و ننن   خنننر أو اكانننر، فنننرأل ا  نننن  أو         

اجلماونننة أد نننى الك اندرايف والصنننواظ مننن  رأل الوايننند"   

(5)

 نننل أل  (. وا تننندامل بفعننن  الرانننول )  

م الدولننة رجننن الننوالي الك أبنن.اظ املشننورو ألخننذ رأ هننم يف مسننائ  تهنن      

(6 )

مننا : ()تطيي نناو ل ولننه  

خنناظ منن  ااتشننار  
(7)

مننا  سننتغنى رجنن  ونن  مشننورو وأل أهنن  املعننروف يف النند يا        …احلنند ث" و. 

 ."…هم أه  املعروف يف اآلخرو 
(8) 

"…ول   هل  رج  و  مشورو  …(" )ويف  وله 
(9)

 

ير نننة ولنننى أل  كنننول ال ننندوو احلسننننة واملاننن  األولنننى يف ت بننني      (ف.نننرمل الرانننول )

و ولنننه لت بننن  ير نننة النننرأل والتعنننيد يف الشنننر عة     (النننرأل، واوتمننناد اآل ننناي ال ر  ينننة وفعلنننه )  

اناننةمية ولننى أاننس  طعيننة ومعننرو   

(10 )

ومنهننا األمننر بنناملعروف والنهنني ونن  املنكننر. ل ولننه تعنناك:      

    كننننتم خننند أمنننة أخرجنننح للننننايف تننن مرول بننناملعروف وتنهنننول وننن  املنكنننر وت مننننول بننناع
(11 )

ر األمنننر بننناملعروف والنهننني وننن  املنكنننر شنننعدو مننن  شنننعائر انانننةش وانننياجاو وثا نننة للشنننعائر   عتننن

 األخرؤ. 

فذفسننناش اينننال حلر نننة النننرأل والتعنننيد واجنننل شنننروي ولنننى أوك األمنننر ألل هنننذا الطر نننق   

هننو األمانن  لت د ننة فننرائا وواجينناي شننروية، وجنناملي األياد ننث النيو ننة الشننر فة لت كنند ولننى         

بننناملعروف والنهننني وننن  املنكنننر، والنننذل  عننند الركينننزو األااانننية حلر نننة النننرأل         فرضنننية األمنننر  

والنننذل  فسننني بيننند  لتننن مُرل  بننناملعروف ولتنهنننول وننن  املنكنننر أو      :"()والتعنننيد،  نننال رانننول اع  

ليوشك  اع أل  يعث وليكم و اباو منه  م تدوو ه فة  ستجل لكم "

(12)

. 

مشننناركة أبننن.ابه لنننه يف اصننناا ال نننرار يف ينننرمل ولنننى  (هنننذا  ننندل  ولنننى أل الرانننول )  

مة نناو ونند  ننر ل وجيشننها، فسننمع لكنن  منن   راننل يف أل  عننر ونن  رأ ننه أل   ننوش بننذل ، وهننذا           

د لننة ولننى ير ننة الننرأل والتعننيد، ودوامننة مننذا احلننق يف مواجهننة  لننم احلكنناش واننطوتهم ولننى             

سنننال وير اتنننه، ويفا هنننا ا ةئنننق يف ايتمعننناي املعابنننرو الننن  تننندوي يفا هنننا ولنننى ي نننوق ان  

                                                           
0
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2
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5
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 ننول الراننول   ولننى يننق الفننرد يف التعننيد ونن  رأ ننه  ر ننة، ومنن  انند الكننرا ، والنندلي  ولننى النن         

():"     كننن  أيننندكم المعنننة   نننول الل أيسننن  الننننايف أيسننننح وال أاننناملوا أاننن ي، ولكننن  وطننننوا   

أ فسنننكم الاا أيسننن  الننننايف أل  سننننوا، وأل أاننناملوا أل جتتنينننوا الاننناملتهم "   

(1)

و النننن  . فينننذل   ننندو

()           الك أل تكننول الشيصننية اناننةمية  و ننة، والاا كا ننح كننذل  ااننتطاوح أل تعننر ونن  رأ هننا

دول ضعا أو جزع

(2)

 . 
والنصنني.ة منن  األاننس النن  اوتمنندي وليهننا ير ننة الننرأل والتعننيد  وتيننار أل النصنني.ة          

بنننه خننند كلمنننة  عنننر بهنننا ان سنننال وننن  الرادو ا ننند للمنصنننوش لنننه وهننني ميننندأ الانننةمي وننناش  نننراد  

 النايف، وياهم ولى ال ، و هيهم و  الشر والفساد. 

وتكننول النصنني.ة ويننارو ونن  الوطننامل الننرأل لل.نناكم وتصننو يه ونن  خطنن   نند   ننن فيننه           

ودوننوو لعامننة النننايف نبننةش يننامم يف النند يا واآلخننرو     

(3)

، وجنناملي اآل نناي ت بنن  مينندأ النصنني.ة    

لننيس بنني ضننةلة ولكنن  راننول منن  رظ    ننال  ننا  ننوش  منن  الناييننة الشننروية كمننا يف  ولننه تعنناك:   

العامل  أبلغكم راا ي ربي وأ صع لكم 
(4)

 . 

 ننال  ننا  ننوش لننيس بنني اننفاهة       وجنناملي   نناي أخننرؤ ولننى لسننال هننود )وليننه السننةش(:         

. ولك  راول م  رظ العامل  أبلغكم راا ي ربي وأ ا لكم  ابع أم 

(5 )

 
ال  ننا  ننوش ل نند أبلغننتكم راننالة ربنني     و ننو ننال تعنناك ولننى لسننال بنناه )وليننه السننةش(:      

و ص.ح لكم ولك     يول الناب. 
(6)

 . 

و كنننول التعنننيد وننن  النننرأل يف يالنننة النصننني.ة يف بننناه املنصنننوش لنننه    طليهنننا وتكنننول       

لوجنننه اع تعننناك، والنصننني.ة تكنننول يف مجينننن األمنننور الد نينننة والد يو نننة    

(7 )

: ()ل نننول الرانننول  

    ننال: ع ولكتابننه ولراننوله و ئمننة املسننلم  ووننامتهم    النند   النصنني.ة.  لنننا: ملنن ؟ 
(8)

. ومننا رول 

وننن  جر نننر

 

() ( نننال با عنننح رانننول اع )    ولنننى ال امنننة الصنننةو وال تنننامل الزكننناو والنصنننع لكننن

مسلم"

(9)

 . 

ومننن  األدلنننة الواضننن.ة الننن  تننندوو ان سنننال أل    كنننتم رأ نننه وأل  كنننامت احلنننق شنننيطال       

لنن   هننح ونن  ا يتفننا  بننالرأل منن  انند أل  صنندع بننه، وأ ننه            أخننريف، اآل نناي الكرميننة التاليننة ا   

الل النننذ    كتمنننول منننا أ نننزل اع مننن  الكتننناظ      نننو  يجنننل احل ي نننة وننن  الننننايف  نننال تعننناك:     

و شننفول بننه ةنننا  لننية أولننن  مننا  نن كلول يف بطننو هم ال  النننار و   كلمهننم اع  ننوش ال يامننة و             

 ننزكيهم ومننم وننذاظ ألننيم   
(10 )

الل الننذ    كتمننول مننا أ زلنننا منن  الييننناي وامنندؤ      : و ننال تعنناك 

منن  بعنند مننا بينننا  للنننايف يف الكتنناظ أولننن   لعنننهم اع و لعنننهم الةونننول      
(11)

. فمنن  النن   سننتدل  

ولننى ونندش جننوا  يجننل الننرأل ونن  النننايف وأ ننه  بنند أل  كننول هننذا الننرأل يف متننناول اجلميننن ليننند         

م يننر   ولننى أل  كننول رأ ننه ولننى بننواظ ومسننتنداو       الطر ننق ومي.ننوا الظلننم وا اننتيداد، فاملسننل    

ولننى ي ننائق وو ننائن ومعلومنناي وافيننة، وأل ولننى الدولننة أل تننوفر فننرمل ا طننةع ولننى املعلومنناي          

وننر واننائ  ا تصننال يتننى تكننول اآلرامل مسننتندو لنندلي ، وأ ننه    ننو  الخفننامل رأل بننائل مسننتند           

                                                           
0
  ح   غريب.364  4ج  الترمذي سن   رواه الترمذي -
2
 302ب يرني  عبد الةني  الن  ال ياسية والقانرو الدسترري مرجي سابق     -
3
 . 332ال رجي ال ابق  -
4
 (. 62-60األعرا   اآليال: ) -
5
 (. 69-62األعرا  اآليال) -
6
 (. 29االعرا  ءية) -
2
 215دوي   مرس   حقر  اإلن او وحرياته  مرجي سابق    -
9
 . 31   0  البخاري  الصحيح  ج24   0م ل   الصحيح  ج -
9
 .096  0ج  الصحيح  البخاري -
01
 (024البقرا  ءية ) - 
00
 (059البقرا  ءية  ) -



 في محاسبة أولي األمر.... جعفر عايد دسةدور حرية الرأي والتعبير                                                       11
 

ولى أدلة

(1)

 . 

والعمننن  ولنننى التعنننيد وننننه ولكننن      لنننرألا البنننداملفنننالظروف العامنننة للننننايف تصنننعل مننن     

والي.ننننث ونننن  مكننننال  ،ومغننننادرو الننننيةد النننن   نننن ال فيهننننا ،يننننث ولننننى ونننندش الركننننول اناننننةش

الل النننذ   توفننناهم املةئكنننة  ننناملي أ فسنننهم  نننال تعننناك:  ، ر نننة  سنننتطيعول التعنننيد وننن  رأ هنننم

اانننعة فتهننناجروا  نننالوا فنننيم كننننتم  نننالوا كننننا مستضنننعف  يف األرض  نننالوا أمل تكننن  أرض اع و   

فيهنننا ف ولنننن  مننن واهم جهننننم واننناملي مصننندا 
(2)

. فاانننت. اق الع ننناظ ألولنننن  النننذ   طننناظ منننم  

امل نناش يف بننةد فيهننا منن  انا ل للمنن من  وموا ننن تعننوق التعننيد ونن  الننرأل، والتايننة الفربننة للع نن        

والصننندع  للنننتفكد وترتينننل شننن ول احليننناو، فلعننندش مهننناجرتهم لنننيةد  تننناش فيهنننا النننتفكد والتننندبر   

بننالرأل  سننت.ق هنن  مل الع نناظ   

(3)

.و نند كفلننح الشننر عة اناننةمية ير ننة التعننيد للمننرأو، فنناملرأو        

مانن  الرجنن  مننا احلننق شننرواو يف التعننيد يف اننائر املسننائ  مالمننا تَ كنند النن  اننورو ايادلننة      

(4)

،  ننال 

 اوركمنننا الل اع  ننند مسنننن اع  نننول الننن  جتادلننن  يف  وجهنننا وتشنننتكي الك اع، واع  سنننمن تعننناك: 

…مسين بصد
(5  )

 
ه أل  نننرؤ أمنننر اع فينننه     ع نننرل أيننندكم  فسننن :"(ومنننا كنننال مننن   نننول الرانننول )   

في ننول  ، لننح يف كننذا وكننذا   ،م ننا  فننة   ننول فيننه في ننال لننه  ننوش ال يامننة مننا منعنن  أل تكننول        

" افة النايف في ول ال ال أيق أل صاف

(6)

 . 
ت كننند ولنننى وجنننوظ تنننوفر    (رانننول اع )فكننن  األياد نننث واألفعنننال الننن  وردي وننن     

ميننندأ ير نننة النننرأل والتعنننيد نمتننناش فنننرائا اع وكمنننال دووتنننه، فعلنننى الننن   سنننتطين أل   نننول  

 ب ل الفساش ايال حلر ة الرأل والتعيد واجل شروي ولى أولي األمر. 
فنننة بننند مننن  السنننماش للمنننواطن  يف ايتمعننناي املعابنننرو متكيننننهم مننن   اطينننة أولننني       

 وياهم ولى فع  ا د و هيهم و  الو وع يف األخطامل.   األمر،

أمننا مننا منن  ير ننة التعننيد بشننك  ونناش فلننم  ننرد يف ال ننر ل الكننر م  نن    ينندها، بنن               

هننننايف   ننناي وأمانننال تطلنننل مننن  ان سنننال أل  عنننر وننن  رأ نننه، و نننادل فينننه، فمننناةو البلنننيس اللعننن   

 ننال ار الننذل دار بينننه وبنن  اع وننز وجنن :    أوطننا  اع تعنناك  ننا و ليعننر ونن  رأ ننه، والنن  يف احلننو    

 ننال أ ننا خنند منننه  ،  ننا البلننيس مننا منعنن  أل تسننجد ملننا خل ننح بينندل ااننتكري أش كنننح منن  العننال      

خل ننت  منن   ننار وخل تننه منن  طنن ،  ننال فنناخر  منهننا فا نن  رجننيم، وأل ولينن  لعننن  الك  ننوش             

ر  ، الك  ننوش الو ننح املعلننوش  ننال،  النند  ،  ننال رظ فنن  ظر  نني الك  ننوش  يعاننول،  ننال فا نن  منن  املنظنن    

فيعزتننن  ألانننو نهم أمجعننن ، ال  ويننناديف مننننهم امليلصننن    
(7)

. وهنالننن  ينننواراي أخنننرؤ يف انننور  

متعنننددو يف كتننناظ اع، فكينننا  كنننول نبلنننيس أل  عنننر وننن  رأ نننه و   كنننول ماننن  الننن  ل  سنننال،    

و نندل الضننةل  فان سننال الننذل كرمننه اع تعنناك وميننز  بالع نن  الننذل ربنن  أاننياظ التميننز     

(8 )

منن  

 باظ أوك أل  كول له احلر ة يف التعيد و  الرأل، وأل  ادل بال  هي أيس .  

أش   ولننننول افننننفا   نننن  فنننن توا بسننننورو مالننننه وادوننننوا منننن    وكننننذل  يف  ولننننه تعنننناك:  
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اانننتطعتم مننن  دول اع الل كننننتم بننناد   
(1 )

ففننني هنننذ  اآل نننة دونننوو الك أل عننناول ان سنننال أل   

ب نندر مننا  سننتطين الل ااننتطاع النن  "فايننال مفتننوش متامننا للتعننيد دول أد ننى  ننوع           ّلننا و سننعى 

منن  الكيننح أو ال هننر"  

(2 )

النن  تعتننر    لينندافن ونن  و يدتننه باحلجننة    فالفربننة متايننة أمنناش ان سننال   

 وايلة م  واائ  التعيد ال  أتاش اناةش ل  سال ااتيدامها.  

ل الفايشنننة منننا اننني كم بهنننا مننن  أيننند مننن        ولوطننناو الا  نننال ل ومنننه أتننن تو   و ولنننه تعننناك:  

العننننامل 
(3 )

ال كننننم لتنننن تول الرجننننال شننننهوو منننن  دول النسننننامل بنننن  ا ننننتم  ننننوش      و ولننننه تعنننناك:  

مسننرفول
(4)

، ففنني هننات  اآل ننت  د لننة ولننى أل ان سننال عننق لننه أل   نناوش الظلننم والفسنناد، بنن            

سنن لة، فان سننال أمامننه  ننال    ننل وليننه أل عننارظ النن  بذ كننار  والتعننيد ونن  يكننم اع يف تلنن  امل      

 مفتوش للتعيد و  فكر  ومعت داته. 

واك منند   أخنناهم شننعييا  ننال  ننا  ننوش اوينندوا اع مننا لكننم منن  الننه       وكننذل  يف  ولننه تعنناك:  

انند   نند جنناملتكم بينننة منن  ربكننم فنن وفوا الكينن  وامليننزال و  تييسننوا النننايف أشننياملهم و  تفسنندوا        

يف األرض بعنند البننةيها 
(5)،

 ننا بنن  أ ننم الصننةو وأمننر بنناملعروف وا ننه ونن  املنكننر         ه تعنناك: و ولنن

وابننر ولننى مننا أبنناب  الل النن  منن  وننزش األمننور      
(6)

فهننذ  اآل نناي وادهننا فيهننا الشنناراي واضنن.ة      ،

وكنننادو تطلنننل مننن  ان سنننال أل  نننتعظ منهنننا، وال  سننند يف الننن  اينننال النننذل دلنننح ولينننه بننن ل        

   نا ل و رشد بالكلمة امادفة والصاد ة.ان سال  ستطين أل  عر و  رأ ه و ادل و 

 :حرية الرأي والتعبير في محاسبة أولى األمر -المبحث الثالث
الننذل املَتَنفِّننذ منن  األمننور الرااننية النن  يننث اناننةش وليهننا البنندامل الننرأل أمنناش السننلطال، أو         

ة،  يتعنننند ونننن  الصننننواظ، و لتننننزش ا  فراد ننننة يف احلكننننم، فمصننننل.ة األمننننة وننننند  اوتننننري  ا و نننن

ذاو يف السننيطرو ولننى أمننور الدولننة منن  انند منننا ع، فمنن   نت نند أو  عننفض أو  فكننر يف       وأبننيع متنف نن 

التعنننيد وننن  رأ نننه  عتنننر  الفنننا، وجتنننل معا يتنننه. وهنننذا  ةينننظ يف ا طنننواي الننن  ت نننوش بهنننا        

ال يننناداي الدكتاتور نننة، وواضنننع الننن  مننن  خنننةل النننيطل وال تننن  والسنننج  ملننن   عنننر وننن  رأ نننه    

 معفضا. منت دا أو 

فالعد نند منن  دول العننامل تضننمنح دانناتدها يننق األفننراد يف البنندامل رأ هننم منن  انند يجننر أو        

تضنننييق وبنننالرام مننن  املنننناداو بالدمي راطينننة، الننن  تعتنننر ير نننة النننرأل والتعنننيد مننن  املرتكنننزاي     

األااانننية يف ضنننمال دمي راطينننة  اجعنننة  

(7)

، ولكننن  السنننيطرو الكاملنننة لفننننة معيننننة ولنننى احلكنننم     

ضنننوش الشنننمس، يف كننن  الننندول العربينننة وانانننةمية، و   نننال لوبنننول أبننن.اظ الفكنننر  واضننن.ة و

والعلننم الك احلكننم  ألل النن   عتننر ضنند النظنناش النندمي راطي احلنند ث، فكنن   ائنند  نني  بننه فنننة          

ت ننوش بتنفيننذ أوامننر ، منن  انند منا شننته أو اوننفاض، مدويننة أل د نن  الدولننة اناننةش، بننالرام منن         

رد احلنننق يف مرا ينننة احلكننناش، وتوبنننيتهم مليننندأ الشنننورؤ، ومنننا  فتنننل ولينننه أل انانننةش أوطنننى الفننن

م  الدوائم الرئيسة يف  ظاش احلكم

(8)

 . 

ليسنننح ي نننا مكتسنننيا،  تننننا ل وننننه بننناييه، والمننننا اوترهنننا العلمنننامل مننن      ف.ر نننة النننرأل

كنننر، اجلنننزمل النننداوم لنظننناش احلكنننم، وليننننامل ايتمنننن السنننليم، وهنننو األمنننر بننناملعروف والنهننني وننن  املن  
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فكنن  مظهننر منن  املظنناهر الضننارو  طالننل النننايف بننالتعيد ونن  ا اننتنكار، واننوامل  هننر هننذا املظهننر          

م  الرئيس، أو املرؤويف

(1)

 . 

و  بننند أل  كو نننوا ولنننى  ننندر مننن  الشنننجاوة يف الو نننوف يف وجنننه اول السنننلطال، فنننا وف      

ح أمننن  تهننناظ  (:" الاا رأ نننمننن  وةمننناي امنننةيف لألمنننة، كمنننا جنننامل يف احلننند ث الشنننر ا،  نننال )     

الظامل أل ت ول له ا    امل ف د تودع منهم" 

(2)

 . 

فكننن  فنننرد يف ايتمنننن املسنننلم لنننه احلنننق يف التمتنننن بننناحل وق الننن    عننن  ألل كنننال أل          

عرمه منها، وله دور يف الدارو دفة احلكم و  يكم ال  بآرامل، ووم    وش به أفراد الروية

(3)

 . 

وم مننن  أفنننراد الروينننة، وكنننال  تيجنننة نوطنننامل      فمضنننى يكنننم ا لفنننامل الراشننند   بننند      

ا لفنننامل دوراو للفنننرد يف التعنننيد وننن  رأ نننه، مسنننتمد   الننن   نننا كنننال  يد نننه ا ليفنننة الراشننند،        

فعننندما تننوك ا ةفننة أبننو بكننر راننخ هننذا احلننق ب ولننه: "الل رأ تمننو ي ولننى يننق فنن وينو ي والل            

ذل وصنننيته فنننة طاونننة لننني رأ تمنننو ي ولنننى باطننن  ف ومنننو ي، أطيعنننو ي منننا أطعنننح اع فنننيكم، فننن 

ولننيكم" وكننال أ ضننا لعمننر بنن  ا طنناظ دور يف تراننيخ هننذا احلننق ب ولننه" الل رأ تمننو ي ولننى يننق       

فنن وينو ي والل رأ تمننو ي ولننى باطنن  فسننددو ي". فكا ننح ميننادرو أينند أفننراد الرويننة الننذل  ننال            

لعمر" واع لو رأ نا في  اووجاجا ل ومنا   د ايوفنا"

(4)

.  

أل     ننا النننايف يف مواجهننة الظلننم والطغيننال، فننة  سننتطين        ألمننةومنن  أاننوأ مننا ينن  با   

ان سننال أل  ننننيس بكلمنننة ينننق، أو أل  عنننر ونهنننا بنن ل وانننيلة كا نننح، فتهننندمح معنننا ي انبنننةش،   

وا د ري معا ي ال وو، فتجرأ الشر ودواته ولى  هور ا ةئق

(5)

 . 

مل  واجهنننوا الفسننناد   فمننن  هننننا كنننال ل انننةش دور كنننيد يف توجينننه الننننايف الك أ نننه الاا        

املنتشننر والظلننم ال ننامن فستصنناظ األمننة بنناليةمل والنكينناي الل كننا وا م ففنن  أو انناكت  ل ولننه           

وات وا فتنة   تصينب الذ    لموا منكم خابة واولموا أل اع شد د الع اظتعاك: 
(6 )

 

ى  لمهنننم ف وجننل اناننةش ولنننى املسننلم  مواجهنننة احلكنناش بذبننندامل الننرأل وحماانننيتهم ولنن        

(:" انننيد الشنننهدامل ثنننزو بننن  ويننند املطلنننل، ورجننن   ننناش الك المننناش     وطغينننا هم، ل نننول الرانننول ) 

جننائر، فنن مر  و هنننا  ف تلننه"    

(7)

. مننذا كنننال أفضنن  أ نننواع اجلهنناد البنندامل النننرأل الصننواظ أو توضنننيع      

خط   د   وش به الوالي، أو رد فع   د   دل الك فساد يف ايتمن

(8)

 . 

األفنننراد يف ايتمنننن املسنننلم الننندور يف حماانننية أوك األمنننر بننننامل ولنننى    وملنننا أل انانننةش مننننع

( املتضنن.ة منن  خننةل الطننرش، وكننذل  يننث ا لفننامل      اآل نناي، واألياد ننث الننواردو ونن  الراننول )   

الراشنندول الرويننة ولننى ت ننو م مسننارهم وردهننم ونن  أخطننائهم فذبنندامل الننرأل والتعننيد ونننه منن              

تصننو ل ا رافنناي وكشننا جننور احلكنناش، ااننتنادا ل ولننه       الواجينناي ولننى األمننة يف   نند أخطننامل، و    

(       مننن  رأؤ مننننكم منكنننرا فلنننيغد  بيننند  فنننذل مل  سنننتطن فيلسنننا ه فنننذل مل  سنننتطن في لينننه":)

والننن  أضنننعا انمينننال" 

(9)

. و  بننند لننننا مننن  أل  نننورد منننا جنننامل يف رانننالة احلسننن  اليصنننرل    

(1 )

ألمننند 

                                                           
0
 . 00ه  حق الحرية في العال   مرجي سابق   الزحيلي  وهب - 
2
 . 019   2  وال  تدرك عل  الصحيحي   ج6532  ر   063   2رواه اح د  م ند اح د  ج - 
3
 . 31(   0924) 3ط  نوام الحياا في اإلس م   أبر األعل  ال ردودي - 
4
  .026- 025الن ر  عبد ال نع   مشايلنا في ضر  اإلس م  مرجي سابق   - 
5
 . 60- 61القرضاوي  يرسع  م مح ال جت ي ال  ل  الذي ننشده  مرجي سابق    - 
6
 (. 25األنفال  ءية ) - 
2
 0012  ر د   239   4  رواه العبراني في ال عجد  األوسدط  ج  205   3ال  تدرك عل  الصحيحي   ج - 

 بلفظ أخر. 
9
. الدنو  ال ياسدية والقدانرو    61 - 59تحريدر     لرم  عبد القدي   الدي قراطية نوام يفدر  منشدررال حدز  ال   - 

  309الدسترري  مرجي سابق   
9
  بددا  بيدداو يددرو الن ددي عدد  ال ناددر مدد  اإلي دداو واو اإلي دداو يزيددد    69   0رواه م ددل   صددحيح م ددل   ج  - 

وينقص. رواه اب  حباو   صحيح اب  حباو  مح د ب  حباو ب  اح د أبدر حدات  الت ي دي ألب دتي بترتيدب ابد        

 . 541   0( ج0993) 2لبناو  ط-بيرول -باو  مؤس ة الرسالة بل
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املنن من  ومننر بنن  وينند العز ننز    

(2 )

منن  األمننور "اولننم  ننا أمنند املنن من  أل اع       مينند ا رأ ننه يف الكنناد  

جعننن  انمننناش العنننادل  نننواش كننن  مائننن ، و صننند كننن  جنننائر، وبنننةش كننن  فااننند، و نننوو كننن      

ضننعيا، و صننفة كنن  مظلننوش، ومفننزع كنن  ملننهوف، وانمنناش العننادل  ننا أمنند املنن من  كننالراوي         

ولننند ،  سنننعى منننم،  وانمننناش العنننادل  نننا أمننند املننن من  كننناألظ احلنننا ي ولنننى   ...البلنننهالشنننفيق ولنننى 

وانمننناش  ...وانمننناش  نننا أمننند املننن من  كننناألش الشنننفي ة النننرو الرفي نننة بولننندها    ...و علمهنننم كينننارا 

 ...العنننادل  نننا أمننند املننن من  وبننني اليتنننامى، وخنننا ل املسننناك ،  ربننني بنننغدهم و عننن  كنننيدهم 

وانمننناش  ...يه وانمننناش العنننادل  نننا أمننند املننن من  كال لنننل بننن  اجلنننوا ع، تصنننلع اجلنننوا ع بصنننة      

فننة تكنن   ننا أمنند املنن من  فيمننا ملكنن      ...العننادل  ننا أمنند املنن من  هننو ال ننائم بنن  اع وبنن  وينناد      

واولنننم  نننا أمننند    ...اع كعيننند ائتمننننه انننيد ، واانننت.فظه مالنننه وويالنننه، فينننذر وشنننرد العينننال        

وااكننر  ننا   ...ا منن   ليهننا  فكيننا الاا أتاهنن  ...املنن من  أل اع أ ننزل احلنندود ليزجننر بهننا ونن  ا يائننث     

واولنننم  نننا أمننند املننن من  أل لننن  مننننز  اننند منزلننن  النننذل أ نننح  ...أمننند املننن من  املنننوي ومنننا بعننند  

فنناآلل  ننا أمنند املنن من  وأ ننح يف مهنن   ينن  يلننول األجنن  وا  طنناع األمنن     كننم  ننا أمنند           ... فيننه

مل ، و  تسنننل  املسنننتكر   ولنننى املنن من  يف ويننناد اع  كنننم اجلننناهل  و  تسنننل  بهنننم انننيي  الظنننا 

   ر ينننول يف مننن م  ال و و  امنننة  فتينننومل بننن و اريف وأو ار منننن أو اريف. ال ننني  نننا    فنننذ هماملستضنننعف ، 

أمنند املنن من  وال مل ابلننع بعظنن  مننا بلغننه أولننو النهنني منن   يلنني، فلننم  لنن  شننف ة و عمنناو فنن  زل              

 رجنننو لنننه يف الننن  مننن  العافينننة  كتنننابي وليننن  كمنننداول يييينننه،  سننن يه األدو نننة الكر هنننة ملنننا   

والسةش ولي   ا أمد امل من  ورثة اع وبركاته ...والص.ة

(3)

 . 

فمننن  الواجيننناي ولنننى األمنننة النصنننع األمننن  لنننولي األمنننر يف  يننن  أل   نننن يف أخطنننامل، ل ولنننه  

( الننند   النصننني.ة ":).          لننننا ملننن   نننا رانننول اع؟  نننال: ع ولكتابنننه ولرانننوله وألئمنننة املسنننلم 

تهم"وونننام

(4)

( شنننرطا يف . والنصنننع ل مننناش   ش    نننتم انمينننال ال  بنننه، و ننند جعلنننه الرانننول )       

الد  

(5)

. 

 

 :مواقف لعلماء مسلمين في ممارسة التعبير عن الرأي -المبحث الرابع
ألمانننال يف  ارانننة ي هنننم يف التعنننيد وننن  النننرأل مننننذ     كنننال ولمنننامل املسنننلم  مضنننرظ ا    

وبنننروا ولنننى أاؤ املنننيطل ،   بنننزوج فجنننر انانننةش ويتنننى  ومننننا احلاضنننر، دافعنننوا وننن  أفكنننارهم    

وو فننوا يف وجننه الظلمننة وألزمننوهم احلجننة بعنند تاييننح اع مننم ولننى احلننق، اننندهم يف النن   ولننه        

ولينصننرل اع منن   نصننر   تعنناك: 
(6)

:"  نن  احلننق وال كننال مننرا"   (، وينند ث الننن  ) 

(7 )

فمهمننا 

 تعنننرض بنننايل الفكنننر والنننرأل يف الننند يا مننن  ضنننغو  فذ نننه  صنننر، ألل ونننذاظ اآلخنننرو أشننند ومنننا  

 عيشنننه املفكنننرول املعابنننرول النننذ    تيعنننول املننننهق انانننةمي يف طنننرش أفكنننارهم و رائهنننم  ننندل        

                                                                                                                                                                      
0
ه، ياو امام أه  البصرا في  مانه وهر أحد العل دا  الفق دا    20هر الح   ب  ي ار البصري ولد بال دينة سنة  - 

الفصحا  الشجعاو الن اك ياو يدخ  عل  الدرالا فيدأمره  وين داه  ال ي دا  فدي الحدق لرمدة ال د  تدرفي سدنة           

 . 226   2ه،  ينور: ترج ته  في األع م  ج 001
2
ه، ونشأ ب دا وولدي امارت دا     60هر ع ر ب  عبد العزيز ب  مرواو ب  الحا  األمري القرني ولد بال دينة سنة  - 

ه، وسا  النا  في أيامه وهر الذي مندي سدب   99خامس الخلفا  الراندي  ولي الخ فة بع د م  سلي او سنة 

ي ات عنه( بعدد أو يداو بعدأل األمدريي  مد   بلده ي دبرنه علد  ال ندابر  تدرفي سدنة            علي ب  أبي طالب )رض

 . 51   5ه، ومدا خ فته سنتاو ونصع. ينور: ترج ته في األع م  ج010
3
 . 053-050سابق  سيد  عناصر القرا في اإلس م  مرجي سابق    - 
4
الدددي  النصدديحة  يتددا  اإلي دداو. رواه     بددا  بيدداو أو24   0رواه م ددل   صددحيح م ددل   مرجددي سددابق  ج  - 

 الدي  النصيحة  يتا  اإلي او.  ()  با   رل النبي 31    0البخاري  صحيح البخاري  ج
5
 . 040أبر عيد  عار  خلي   نوام الحا  في اإلس م  مرجي سابق   - 
6
 .(41)الحج ءية -
2
  القددددددداهرا  جدددددددر للتدددددددراث الترغيدددددددب والترهيدددددددب  دار الف    يدددددددي الددددددددي  عبدددددددد العودددددددي    ال ندددددددذري  -

  تحقيق مح د ال يد.23  4ه، ج0420 0ط
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كننر   الننذ    عننرول ونن   رائهننم     ولننى أل ا متننداد التننارمي مننا  ال  ائمنناو يف مضننا  ة العلمننامل واملف      

يف مسننائ  متعل ننة بشنن ول األمننة، والنن  جتنيهنننا الو ننوع يف املهالنن  وخروجهننا منهننا الك بننر األمنننال،           

فننالكاد منن  العلمننامل يف النندول اينناورو  تلننوا أو اننجنوا أو فصننلوا منن  و ننائفهم  تيجننة لتعننيدهم           

 م عد .  و   رائهم يف مسائ  معينة  د  شعر والي األمر أ ها تصيل

انننورد يف هننذا امل نناش بعننا األمالننة منن  التننار خ النن  تنندل ولننى  اراننة العلمننامل حل هننم يف         

التعنننيد وننن   رائهنننم ومننندافعتهم وننن  أفكنننارهم يتنننى تكنننول  رااننناو و ننندوو للمعابنننر   يتنننى        

  ستمدوا ال وو والعزمية م  الفهم الصاه.  

لننى  لننم، وأ ننه منن  واجننيهم أل     بنن ل    سننكتوا و  أبنن.ابه وأمننرهم ( )أرشنند راننول اع  

ال  أ ننه أ كننر    عننروا ونن   رائهننم يف ال كننار املنكننر، فمننا كننال منن  الصنن.ابي اجللينن  أبنني ار الغفننارل،         

ولننى وامننال بنن  وفننال بعننا تصننرفاته، فنفننا  الك الشنناش، وكننال لننه يف الشنناش دور  بننار   يف ال كننار             

 ال  راها.  املنكر، معراو و  ال  ملا  سر  اع له م  احل ي ة ال  ك

ففنني الشنناش ينندل الشننكال بنن  أبنني ار ومعاو ننة والنني الشنناش، واننذ ح هننذ  انشننكا ي، منن         

خننةل الداننائس والوشننا اي، وأولننح أ والننه بتنن و ةي  تلفننة، وفيهننا  ننول معاو ننة: "املننال مننال اع"         

ولننة،  ر نند بننذل  أل  ضننم املننال الك  فسننه، فمننا كننال منن  أبنني ار ال  أل وننر ونن  رأ ننه يف هننذ  امل            

بنن ل املننال "مننال النننايف"، و نناش يف النننايف خطيينناو معننراو ونن  النن ، وموضنن.او للنننايف مو فننه، ب ولننه:          

" ننا معشننر األانيننامل، وأاننوأ الف ننرامل، ُبشعنننَر الننذ    كنننزول الننذهل والفضننة و   نف و هننا يف انننيي            

امل ولننى  اع ملكنناوو منن   ننار، تكننوؤ بهننا جينناههم وجنننوبهم و هننورهم"، فمننا  ال يتننى ألننل الف ننر           

األانيننننامل، معننننراو ونننن  رأ ننننه يف مسنننن لة املننننال، فمننننا كننننال منننن  األانيننننامل ال  أل اشننننتكوا ملعاو ننننة،      

لليليفنننة أ نننه ضننناق اروننناو بننن بي ار، فننن مر  أل  يعانننه اللينننه، وونننندما وبننن  الك     {معاو نننة}وبعنننث

ا ليفنننة ونننر وننن  رأ نننه أمامنننه، فيمنننا كنننال  نننرا  بنننواباو    

(1)

، هكنننذا كا نننح انرادو و نننوو التعنننيد  

 ستمدو م  منها  النيوو،   مشى يف ال  ال  اع تعاك. امل

، وامتنننداداو لل. ينننة  -رضنننوال اع ولنننيهم  -واانننتمراراو للميننندأ النننذل انننار ولينننه الصننن.ابة     

الذهيينننة الننن  اانننتمدي  وتهنننا والرادتهنننا مننن  بنننةبة ووزمينننة الصننن.ابة، منننا كنننال مننن  التنننابعي     

واحلكنناش مانن  احلجننا ، الننذل كننال  عنند  نن      اننعيد بنن  جننيد، وتعننيد  ونن  رأ ننه يف اننطوو الننو و   

  مننافول اع يف النننايف، فتصنندؤ لننه ابنن  جننيد، ب ننوو لسننا ه يف التعننيد ونن  احلننق واننروة بد هتننه       

يف احلجنننة، نانننكاي خصنننمه  

(2)

، فمنننا كنننال مننن  احلجنننا  ال  متابعنننة العنننامل املسنننلم ومةي تنننه يف      

وليننه و ننزع الييعننة النن  كا ننح  نند      األمصننار، بعنند أل كننال منن  امل ننرب  منن  الننوالي، وخروجننه       

ل ناوننة ابنن  جننيد أل الييعننة النن  أخننذي منننه ليسننح يف مكا هننا،   ، أخننذي منننه، لعينند امللنن  بنن  مننروال 

فااتنننا  مننننه احلجنننا ، وبننندأي حمنتنننه يف ل ننناملاي ومنا شننناي و ابنننماي، كنننال ابننن  جنننيد فيهنننا  

دأي انانننراملاي، و نننال معنننراو وننن  رأ نننه ب نننوو ووزمينننة    لننن  و  مننناف انننطوته وجروتنننه، وبننن    

معنننراو وننن  رأ نننه يف مو نننا مننن  املوا نننا انارائينننة "الل يف املنننال أوظنننم وانننيلة نبنننةش األومنننال،        

 ت نننامل فنننزع  نننوش ال يامنننة"  …وبنننةش اآلخنننرو، الل مجنننن بطر نننق احلنننةل الطينننل،  

(3 )

 نننال تعننناك: 

وش    نفن مال و  بنول ال  م  أتى اع ب لل اليم 
(4 )

 

معننه كافننة الطننرق لانيننه ومننا ر   ي نناو، الك أل  تنن  كمننا هننو يننال            ننم اننل  احلجننا     

هن(95الكاد     عرول و   رائهم أماش  لم احلكاش، انة )

 

(74وله م  العمر )

 

 انة. 

وتتننواك األ منننة، و ضنننرظ العلمننامل أروع األمالنننة يف التعننيد وننن  الننرأل، ففننني أواخننر يكنننم       

املنن مول

 

  أثنند بنن  ينينن ، بتصنند ه لفكننرو خلننق ال ننر ل، فعننر      ابتنندأي حمنننة العننامل انمنناش اجللينن   

                                                           
0
  5م(  ج0992) 0  ط-لبندداو  -العبددري  أبددر جعفددر مح ددد بدد  جريددر  تدداريا ال لددرك  دار الفاددر  بيددرول         -

 294- 299 . 
2
 . 039البدري  عبد العزيز  اإلس م بي  العل ا  والحاام  مرجي سابق    -
3
 . 040ال رجي ال ابق    -
4
 (. 99-99الشعرا   ءية ) -
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انمننناش وننن  رأ نننه ب نننوو الرجننن  احلنننر، النننذل  ت.ننندؤ اآل ش و صنننر ولنننى النننيةمل، باوتينننار أل هنننذ      

 الفكرو تستهدف األمة مجيعا يف فكرها وو يدتها.  

واانننتطاع املعتزلنننة متر نننر هنننذ  الفكنننرو لليليفنننة، بتننن  داي فلسنننفية بعيننندو وننن  مننننهق     

وا تصنننر ا ليفنننة املننن مول مل ولنننة خلنننق ال نننر ل، وأمنننر و تنننه ومسنننتيد ه أل  عنننا يوا كننن   انانننةش،

مننن  منننالا هنننذا النننرأل، فتصننندؤ منننم انمننناش أثننند بننن  ينيننن  وكننناد مننن  العلمنننامل، ومننننهم        

اليننو طي

(1 )

ومنن  العلمننامل منن  أخننذ بالرخصننة ورجننن ونن  رأ ننه امليننالا، فتصنندؤ مننم انمنناش بننالرأل       

ل والمنننا هننو كننةش اع، معلننناو بننذل  رأل اناننةش كمننا  عت نند ، ف بننابه       ال ائنن  بعنندش خلننق ال ننرا  

مننن  األاؤ منننا أبنننابه، يف أ مننننة متعنننددو بعننند وفننناو املننن مول، فجلننند وانننج  أكانننر مننن  ونننام         

و صننا معتننداو برأ ننه وبننوابه يتننى جننامل املتوكنن      

(2)

، وأبطنن  فكننرو خلننق ال ننرال، وأطلننق انمنناش      

ايف الدرويف وعد همأثد م  السج  وأواد   ل ي ولى الن

(3)

 . 

ومل مننن  تنننار خ و  وصنننر مننن  العصنننور مننن  الوشننناو واحلسننناد، ي نننداو وبغضننناو ملننن  وبننن    

ملرتيننة ال نندرو ولننى التعننيد ونن  رأ ننه يف موا ننا ومفاانند  راهننا  الفننة للشننرع، أو ضنند مصننل.ة             

األمننة، كمننا كننال مننن انمنناش اجللينن  أثنند بنن  تيميننه    

(4)

  منن  ، ومننا وبنن  الليننه هننذا العننامل اجللينن   

ولنننم يينننا  اع ال نننا  مننن  فضنننله، يف ال كنننار املنكنننر، وتعنننيد  وننن  رأل انانننةش يف بعنننا الطوائنننا          

والعننناداي السنننينة وا رافننناي الننن  كا نننح تتيعهنننا العد ننند مننن  الطوائنننا، ومنننا كنننال مننن  ال كنننار     

للعد نند منن  األمننور الدخيلننة ولننى اناننةش واملسننلم ، فكنناد لننه أبنن.اظ املصنناه ا ابننة، و وامنناي        

  الطوائنننا، ودووتنننه لتجنننيل اجلينننوا  جتانننال الشنننيعة، والصنننوفية اللنننت  اوتمننندتا ولنننى     تلننن

اليننندع والشنننعواو. وونننر انمننناش وننن  رأ نننه يف الننن ، أمننناش و و األمنننر لكفهنننم وننن  منابنننرو أبننن.اظ   

الينندع ومنابننرتهم، فكننادوا لننه وأو عننوا بينننه وبنن  األمننرامل       

(5)

، والت ننى العد نند منن  العلمننامل الننذ       

أجلسننو   لسنناو مل  عطننو   ننا و فيننه للتعننيد ونن  رأ ننه والنندفاع ونن   فسننه، لعلمهننم        كننادوا لننه، و 

مننا وننند  منن   ننوو بيننال، فواجهننو  با تهنناش، وتننوك ا دوننامل وال ضننامل أينند  ضنناو املالكيننة، فننرفا           

انمنناش الت.نناكم الليننه، معننراو ونن  رفضننه ب ولننه: "كيننا  كننم وأ ننح خصننمي" فغضننل ال اضنني          

  ولننى انمنناش، فواجننه النن  ملوا ننا بننلية، معننراو ونن  الننرأل الننذل  ننرا      وأمننر  يسننه. وتوالننح اذنن 

بنننواباو وي ننناو يف حماربنننة اليننندع والشنننعواو  

(6)

، وكنننال  عنننر وننن  رأ نننه دومننناو مننن  اننند خنننوف و      

ايننفايف، مننا داش النندلي  بنن   د ننه، معتننراو أل النند   النصنني.ة، و  ُ لننزَش النننايف بآرائننه ا جتهاد ننة          

عتمنند ولننى روا ننة  ابتننة  مننا داش الننرأل     

(7)

. وكا ننح  ها ننة انمنناش كي يننة العلمننامل الننذ    عننرول     

 و   رائهم بالسج  واملوي فيه. 

ومل مننن  تنننار خ األمنننة  ننن   عنننر وننن  رأ نننه، منننت.مةو بنننذل  اآل ش والعنننذاظ ينننامةو لنننوامل     

                                                           
0
البريعي: هر يرسع ب  يحيد  البدريعي ن دبة الد  بدريط فدي صدعيد مصدر صداحب اإلمدام الشدافعي وخلفده فدي               -

 . 252   9م( ينور: األع م ج946ه، =230الدر  واإلفتا  ترفي في بةداد عام 
2
هد، =  242-216الرنديد العباسدي    ب  مح د )ال عتصد  بدات( بد  هداروو     ال تري  هر جعفر )ال تري  عل  ات( -

  022   2م(  ينور: األع م  ج920-960
3
ال باي  عبد الرها  بد  علدي بد  عبدد الادافي  طبقدال الشدافعية الابدرى  تحقيدق العندامي يلدر معبعدة عي د                -

 062  2م ج0964ه،  0393-القاهرا -اليابي الحلبي
4
ي ال حاس  عبد الحلي  ب  تي ية  ولدد فدي العاندر مد  ربيدي      أح د تقي الدي  أبر العبا  ب  الشيا ن ا  الدي  أب -

األول سنة احدى وستي  وست ا ة بعد ال جرا  ب دينة حراو  وخرج من ا وع دره سدبعة سدنرال الد  دمشدق       

م  أسرا عل   حفظ القرءو والحديث واللةة واألحاام الفق ية  ترل  التدريس  وله يتب عديدا  ويداو واعودا   

  32-05ه، ينور: اب  تي يه حياته وعصره وءراؤه وفق ه  مح د أبر  هرا   229ة ومجاهدا ترفي سن
5
 . 46-43  -القاهرا-أبر  هرا  مح د  اب  تي يه حياته وعصره ءراؤه وفق ه  دار الفار العربي  -
6
يدز   البددري  عبدد العز   .36   04ج  بيدرول   ماتبدة العدار     البدايدة والن ايدة    اس اعي  ب  ع ر  ب  يثير -

 . 213-210اإلس م بي  العل ا  والحاام  مرجي سابق   
2
  وعبدد العزيدز البددري  اإلسد م بدي       29 -22أبر  هرا  مح د  ابد  تي ده حياتده وعصدره  مرجدي سدابق          -

 . 219 - 215العل ا  والحاام  مرجي سابق   
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ةشاحلر ننة منندافعاو ونن  احلننق   منناف و   وجنن  مالمننا كننال مننن المامنننا العننز بنن  وينند السنن       

(1 )

مننن 

املماليننن ، وكانننرو املوا نننا معهنننم، ولكننن  أ ورد مو فننناو يصننن  منننن السنننلطال الصننناه المساويننن       

(2 )

اننلطال الشنناش وننندما دظ ا ننةف بنن  األخننو   الصنناه المساوينن  يف الشنناش، والصنناه  ننم النند             

أ نننوظ

(3 )

يف مصنننر، وطلنننل امساويننن  مننن  الفر نننة مسننناودته، و نننالا معهنننم م ابننن  التننننا ل وننن   

ة بننيدا و لعننة بننفد وطر ننا وجننزمل كننيد منن  السنناي  الفلسننطي ، والسننماش بييننن السننةش        مد ننن

للصننلييي  لي نناتلوا بننه املنن من ، فنفننذ النن  ا ننر الك الشننيخ اجللينن ، وطلننل النننايف منن  الشننيخ             

البنندامل رأ ننه يف هننذ  املسنن لة، وفعننة مت النن  منن  ولننى منننر املسننجد يف خطيننة جامعننة، وكنن  النننايف        

ع رأل انمننناش يف الننن ، فنطنننق بننناحلق ولنننى أ نننه "ينننراش" وأل امللننن  خنننال اع وخنننال     تلنننهفول لسنننما

بننالت.ر ا ملننا   -كمننا هننو احلننال يف كنن   مننال  -األمننة، و  و  ننة لننه ولننى النننايف، فينندأي الداننائس    

وب نني معننت ةو الك أل جننامل امللنن     -كمننا هننو يننال الكنناد منن  العلمننامل يف هننذا الزمننال       - ننال، فاوت نن  

ه منن  السننج . وبعنندها اهننل الشننيخ الك بيننح امل ننديف ومكننث فيننه، وينناول امللنن       المساوينن  ف خرجنن 

مسا سنننته، وأراننن  اللينننه مننن   عننند  باملنابنننل كمنننا كنننال يف السنننابق بشنننر  الكنننا وننن    ننند         

السننننلطال، فننننرفا ومل  وافننننق فهننننددو  با وت ننننال، وأمننننر امللنننن  لننننه أل  راف ننننه يف مسنننند  مننننن    

 يننة منن  السننلطال، فكننال   ننرأ ال ننر ل و سننمن       الصننليي  الك مصننر، وكننال ُ ضننَرظ لننه خيمننة  ر     

امللنن  ومنن  يولننه  راملتننه، ف ننال السننلطال ملنن  يولننه منن  الفر ننة: أتسننمعول هننذا الشننيخ الننذل   ننرأ      

ال نننر ل ف نننالوا:  عنننم  نننال: "ال نننه أكنننر  ساوانننة املسنننلم  و ننند اوت لتنننه ن كنننار  تسنننليم السننناي    

كنننال هنننذا  س ننننا لغسنننلنا رجلينننه     الفلسنننطي  والت.نننالا معكنننم" ف نننال لنننه أيننند الفر نننة: "لنننو    

وشربنا مر تهما"

(4)

  . 

وُانننَ  انمنناش  ومنناو يف مو ننا  خننر أمل صننا السننلطال؟ ف ننال: "واع اات.ضننري هييننة اع          

تعاك فصار السلطال  دامي كال  "

(5)

 . 

وامتنننداداو ملنننا انننطر  العلمنننامل ولنننى مننندار العصنننور، ومنننا وبننن  اللينننه احلنننال مننن  بعننند  وننن      

كننناش يف دائنننرو انننيطرو الننندول العظمنننى، مل مننن  ال نننرل املاضننني مننن  ولمنننامل         الننند  ، وو نننوع احل 

ااننتيدموا ي هننم يف التعننيد ونن   رائهننم يف كشننا امليططنناي النن   ننايف ضنند اناننةش واملسننلم ،         

ومننننهم املفكنننر واألد نننل والكاتنننل األانننتاا انننيد  طنننل      

(6)

، النننذل فضنننع امليططننناي الصنننهيو ية    

مية. فكنننال  عنننر بالكتابنننة مهامجننناو ا انننتعمار وأدواتنننه،      األمر كينننة الغربينننة ضننند النننيةد انانننة    

متمتعننناو بانوجننناظ الفنننائق مننن   يننن  املطلعننن  ولنننى  رائنننه، وكنننال  عنننر وننن   رائنننه يف وانننائ           

متعددو، كذل امل اذاضراي وو د الندواي واملنا شاي

(7)

 . 

ال  فكننناد لنننه أتيننناع ا انننتعمار، ويننناولوا  نينننه وننن  خننن  اننند  بشنننتى الطنننرق واألاننناليل،   

                                                           
0
ال ل ي نيا اإلس م وال  دل ي  أحدد    هر عبد العزيز ب  عبد ال  م ب  أبي القاس  ب  ح   ب  مح د ب  م ذ  -

األ  ة األع م سلعاو العل ا  امام عصره ولد سنة سبي أو ستة ث او وسبعي  وخ   ا ة ه، تفقده علد  الشديا    

مخز ب  الدي  اب  ع اير و را األصرل عل  الشيا سيع الددي  اآلمددي وغيدره وسد ي الحدديث مد  الحدافظ        

 91   5ور: طبقال الشافعية الابرى ال باي  جأبي مح د القاس  ب  ع اير وغيره . ين
2
ه،  بريي بدمشق بعد وفداا أبيده    559الصالح اس اعي  ب  مح رد ب   ناي م  ملرك الشام والجزيرا  ولد سنة  -

ه، وهر اب  احدى عشر سنة  امتني الصالح اس اعي  ع  ص ح الدي  فقاتلده ثد  صدالحه علد  أو      569سنة 

 . 322   0ه،  ينور: األع م ج 522سنة يبق  في دمشق وترفي في ا
3
هر )ال ل  الصالح( ب  مح د )ال ل  الاام (  م  يبار ملرك األيربيي  ب صر ولد ونشأ بالقاهرا  ولي بعد خلي  -

ه،  ينور: األعد م    642ه،  ياو نجاعا م يبا  مرض ومال بال نصررا  ترفي سنة 632أخيه العادل سنة 

 . 39   2ج
4
. البددري  عبدد العزيدز  اإلسد م بد  العل دا  والحادام         010-011   5قدال الشدافعية الابدرى  ج   ال باي  طب -

 091مرجي سابق   
5
 92  5ال باي  طبقال الشافعية  مرجي سابق  ج -
6
 سدديد  عددب ابددراهي  ح ددي  الشدداولي  ولددد فددي  ريددة مرندده احدددى  ددرى أسدديرط فددي الصددعيد  فددي أيلددرل عددام         -

 45الدي  سيد  عب الش يد الحي   م(  ينور: ص ح الخ0916)
2
 01م(  0990) 0ط -األردو  -الخالدي  ص ح عبد الفتاح  سيد  عب الش يد الحي  ماتبة األ ص   ع داو   -

-05 . 
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أ ننه مل   ننن يف تلنن  املكائنند وب نني بننلياو معننراو ونن  رأ ننه وفكننر ، و نند تننريف ا اننتعمار   ننارا اننليية          

ولننى ايتمننن املصننرل بعنند احلننرظ العامليننة الاا يننة، جعلتننه ميينن  الك معاجلننة هننذ  املشننكةي منن            

 نفننو  وينناولوا أل  ،خننةل م ننا ي ايااننية واجتماويننة  ا نندو، فضننا ح الزمننرو املالكننة بننه ارونناو         

الك أمدكنننا،  نننا   أ نننه  ننند  نننتغد باألفكنننار الغربينننة، ولكننن  رجنننن بعننند الننن  ليعنننرل ايتمنننن         

األمر كي، والذل  عد املا  األولى لكاد م  املا ف  يف اليةد اناةمية

(1)

 . 

واخنننننر  اننننيد  طننننل يف العمنننن  الفكننننرل اناننننةمي، وكننننريف جنننن  أفكننننار  يف خدمننننة  

د ونن   رائننه يف   نن  ايتمعنناي واحلكنناش، منن  طر ننق الضننةل الك     اناننةش، منطل نناو منن  خننةل التعنني   

طر ننق اناننةش الصنن.يع 

(2)

، منن  خننةل التوويننة و شننر النندووو بنن  النننايف، وكننال منزلننه منتنندؤ      

  صنند  الكنناد منن  الشننياظ املتلننها ولننى ا اننتفادو منن  جتننارظ وأفكننار هننذا املفكننر، مسننتغة  درتننه      

  فننويف الشننياظ، ومننا كننال تعننيد  ونن  رأ ننه فيمننا   بنند وأل         ولننى التعننيد يف ال  نناد  ننار الاننورو يف    

ت ننوش بننه الاننورو و ادتهننا أمنناش يشنند منن  النننايف، وأل اجلاهليننة النن   عيشننها النننايف اليننوش، كننال            

كا ننح  ينن  اناننةش، وأ ننه   بنند وأل  عننود ل اننةش هييتننه ومتكينننه منن  يكننم النننايف ملننا أمننر            

 ننه ضنند األخطننامل النن    ننوش بهننا احلكنناش، ومننا  تننآمرول بننه      بننه اع تعنناك. وكننال دومنناو  عننر ونن  رأ   

مننن ادهننم ضنند األمننة اناننةمية، ومننا كننال منن  مو فننه مننن  ننادو الاننورو، ملننا  سننمى بالنشننرو             

السنننر ة، الننن  تفضنننع امليططننناي املرانننومة لل ضنننامل ولنننى احلركنننة انانننةمية، وتكشنننا ومالنننة       

أل ننه وننر ونن  الظلننم الننذل  ل.ننق       رجننال الاننورو، وبعنند النن  أل نني وليننه ال ننيا ودخنن  السننج ،       

بالنننايف

(3)

، وتل ننى اننيد أبشننن أ ننواع التعننذ ل وانها نناي، يننرد تعننيد  ونن   رائننه النن  كا ننح يف            

 ظننر  لصنناه النننايف، ولكنن  اع تعنناك مل مننذل النن  العننامل بعنند الودامننه، والمنننا رفننن منن  شنن  ه بنن       

ي كتيننه تصنندر يف كنن  أ ننامل   فصننار النننايف، بننالرام منن  كنن  اذنناو ي لطمننس  رائننه وأفكننار ،    

 العامل. 

هكنننذا كنننال العلمنننامل النننذ     منننافول يف اع لومنننة  ئنننم، و  انننطوو يننناكم، و  جنننور    و  

أمننند، و  اطرانننة دكتننناتور، كنننا وا  علمنننول احلنننق و عنننرول وننننه بنننالرام  نننا انننية و ه مننن   

اننس الشننروية النن    وننذاظ والها نناي وأل هننم ااننتمدوا ال ننوو يف التعننيد ونن  الننرأل منن  األبننول واأل       

 اار وليها ا لفامل الراشدول امتداداو لعصر النيوو. 

وكننال للكنناد منن  العلمننامل دور يف البنندامل رأ هننم يف أخطننامل األئمننة، و جننرهم ومننا   ومننول           

بننه، مانن  مننا  نناش بننه اننفيال الاننورل     

(4)

أمنناش أبنني جعفننر املنصننور    

(5)

، وابنن  تيميننه 

(6) 

وادهمننا منن   

العلمامل انجةمل

(7)

 . 

 

 مةالخات
 تضنننع  نننا انننيق أل انانننةش امتنننا  ولنننى اننند  بننن ل جعننن  كلمنننة احلنننق أمننناش احلننناكم   

واجينننا مننن  الواجيننناي الشنننروية ألل احلننناكم  ائنننل وننن  الننننايف واملسنننلم  ولنننيس  ائينننا وننن  اع     

  نننننننتعننناك فمرا ينننة احلننناكم وولننني األمنننر ليسنننح حمننن  جننندل ملنننا ورد يف الننن  مننن  أياد نننث و      

                                                           
0
 . 032 -025ال رجي ال ابق    -
2
 . 43يتا  الشر  األوسط  الشرية ال عردية لألبحاث والت ريق     ل اوا أعدمرني؟  سيد  عب -
3
  ول داوا أعدمرني؟سديد  عدب  مرجدي     049 -032لدي  ص ح عبد الفتداح  سديد  عدب  مرجدي سدابق        الخا -

 . 9-2سابق   
4
  015-014   3ينور: ترج ته في األع م ج - 
5
ينور: ترج تده فدي ال رسدرعة ال ياسدية  عبدد الرهدا  الايدالي  ال ؤس دة العربيدة للدراسدال والنشدر  معدابي              - 

 . 24  0لبناو  ج-بيرول  -نرية تانربر  الحديثة 
6
ينور: ترج ته  في ال رسرعة العربية ال ي را  انرا  مح د نفيق غربدال  دار احيدا  التدراث العربدي ودار      - 

 . 02الشعب ومؤس ة فرانالي  للعباعة والنشر   
2
 م(.0991البدري  عبد العزيز  اإلس م بي  العل ا  والحاام  ال اتبة العل ية  ط ) - 
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." فمنننننزلة املعنننر ." الاا رأ نننح أمننن  تهننناظ الظنننامل :ش يف احلننند ثك ولنننه ولينننه السنننة ،(الرانننول )

ونن  رأ ننه أمنناش الننوالي أو السننلطال تعننادل مننننزلة اجلهنناد يف اننيي  اع وهننذا مننا صلننح ونننه مجنناهد         

 املسلم  وامة وولماؤهم خابة يف هذا الزمال.  
ا الياطننن  الشنننر عة انانننةمية يفظنننح ل  سنننال ير اتنننه األااانننية، وفنننق أانننس     تيهنننف

و  تشننننوبها افننننفاملاي، وير ننننة الننننرأل والتعننننيد ت ننننوش ولننننى أاننننس شننننروية هامننننة، منهننننا األمننننر 

بنناملعروف والنهنني ونن  املنكننر، والنصنني.ة، والشننورؤ النن  تعنند منن  أبننر  دوننائم احلكننم يف اناننةش،           

 كنننول ان سنننال المعنننة، الل ايسننن  الننننايف أل عسننن  والل أاننناملوا أل  سنننيمل،       ووننندش الت ليننند أل أل   

 .ولك   ل وليه أل  كول له دور فاو  يف اصاا ال رار

دور بننار  يف ال هننار هننذا النننوع منن  احلر نناي، ومنندؤ جتشننمهم يف مواجهننة          لعلمننامل اناننةش   

األخطنننار والتسنننل  الننندكتاتورل، ولنننى مننندار احل نننل الزمنينننة املتتالينننة، مننندافع  وننن  أفكنننارهم    

.ابة، فمننا  ة يننه العلمننامل املعابننرول اليننوش     و رائهننم، با وتمنناد ولننى األاننس الشننروية وفعنن  الصنن     

منن  خننةل مسنناهماتهم يف بننزوج فجننر الاننةمي جد نند،  نننفا ونننه كنن  أ ننواع التسننل  الفننردل،           

المنننا هننو  تيجننة ملننا اراننته الع ينندو اناننةمية يف  فواننهم و تننا  للتسننل  يف احلكننم، بنن  هم أمنننامل          

 ولى األمة. 
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