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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

دَ  ِإن    َمح َتِعيُنهُ  ََنحَمُدهُ  لِلِ ِ  اْلح ِدهِ  ، َمنح  َوَنسح َهدُ  َلُه ، َهاِديَ  َفَل  ُيضحِللح  َمنح وَ  َلُه ، ُمِضل   َفَل  الِل ُ  يَ هح  َوَأشح

َدهُ  الِل ُ  ِإل   ِإَلهَ  َل  َأنح   :(1بَ عحد) أَم ا َوَرُسولُهُ  َعبحُدهُ  ُُمَم ًدا ،َوَأن   َلهُ  َشرِيكَ  َل  َوحح

لقد جاءت األداين السماوية من هللا تعاىل إبعطاء اْلقوق ، واملطالبِة ابلواجبات ، فأعطى الرب 

وتعاىل البشر حق العيش على األرض ،وطلب منهم أن يعبدوه وحده لشريك له ، ولميكن  تبارك

أن يتم أمرهم يف الدنيا إل مبجموعة حقوق يستطيعون من خلهلا إقامة الدين والدنيا؛ ومنها "حق 

خصوصا يف وقتنا  -التعبري عن الرأي" ، وأرى أنه من األمهية مبكان ، وتكمن أمهيته يف نظري

يف أمور ؛أمِهها: تعلِقه املباشِر مبا نراه كل  يوم لنتهاكاٍت حقوٍق متعددٍة وذلك حتت  -راهنال

غطاء حرية التعبري عن الرأي ،أوجتد من يصو ِر اإلسلم على أنه يفرض وصاية على العقول، 

على ويكمم األفواه،ويصادر اْلقوق ..! ووجدان من يتطاول على حقوق هللا تعاىل ، ومن يتطاول 

حقوق رسوله صلى هللا عليه وسلم ، ومن يتطاول على حقوق الناس ،وكل ذلك حتت هذه 

األغطية ووراء تلك الشعارات اجلوفاء ، وجيعلوهنا َمعحرباً للتطاول على القيم واملسلمات ، وَنن من 

                                                           
 ( من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.1436( جزء من حديث نبوي شريف ؛جاء عند مسلم في صحيحه .باب تخفيف الصالة والُخطبة ) 1
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خلل هذا البحث القصري ،سنوضح كيف كفل الشرُع اْلكيم حق التعبري عن الرأي ، وحث على 

ك ، وما التقعيدوالتأصيل الفقهي له ، واألدلة على ذلك ،وسنذكرصوراً هلا من اترخينااإلسلمي ذل

 اجمليد ، وبعض تطبيقاته املعاصرة ، والقواعد والضوابط املرعية هلذا اْلق.

 وهذا أوان الشروع يف املقصود ، وابهلل التوفيق ،واْلمد هلل أول وآخرا.     

 

 

التعبري عن الرأي ": سنتاول أوال التعريف مفصال، حىت يتضح  التعريف مبصطلح : " حق

 املقصود .

الباِطِل ،كما  وِضد   والُقرحآُن، ِصفاتِِه، من أو تعاىل، هللاِ  أمساء من اَْلق  )  لغة  : (أوال : كلمة )حق

َقحِضي ، ،ويطلق على األمر 1يف قوله تعاىل ﴿فماذا بعد اْلق إل الضلل﴾
ُل، امل  واإِلسحلُم، والَعدح

ُق، والثاِبُت، واملِلحُك، واملاُل، واْلَزحم كما يف اْلديث الشريف: " ماحق امرئ مسلم  واملوُت، والِصدح

 .2هذا( إل والحوط له، الحزم ما: أي"  عنده وصيته إل ليلتني يبيت أن

  منها :له تعريفات عديدة احلق اصطالحا:

                                                           
 (.32(سورة يونس . آية ) 1
 (.1/94(.وانظر القاموس الفقهي )10/49(.وانظر لسان العرب البن منظور )2/453لقاموس المحيط ؛للفيروز آبادي )(انظر ا 2
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 واألداين والعقائد األقوال على يطلق ،للواقع املطابق عرفه اجلرجاين بقوله :" اْلكم -1

 1" الباطل ويقابله، ذلك على اشتماهلا ابعتبار واملذاهب

 ولعله هو األبني للمراد. اختصاص يُقرر به الشرع سلطة له أو تكليفا عليه.":  احلق -2

 أصل والراء والباء العني(  عرب) : " 2:قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة  اثنيا: كلمة )التعبري(

،  شطه النهر ، وعرب عبورا النهر عربت الشيء ،يقال يف واملضي النفوذ على يدل واحد صحيح

عليها" ،ومن الكلمات املشتقة من هذااألصل: العبارة ؛ألنه  يسافر يزال ل أسفار عرب انقة ويقال

فُ لحٍك  من النهر به ُعربَ  ما :ينتقل املعربِ  هبا إىل مقصوده ، ومنه: َعرَب الرؤاي : أي فس رها،واملِعحرَبُ 

 .3وغريه

 : اإلفصاح عما يف النفس أبي وسيلة كانت.يعين والتعبرييف االصطالح

 نظر على يدل أصل والياء واهلمزة الراء(  رأى) : لغة :قال ابن فارس : "  اثلثا : كلمة )الرأي(

 4اآلراء " عهومج األمر، يف اإلنسان يراه ما ،  فالرأي: بصرية أو بعني وإبصار

  .5: ما يتصوره اإلنسان يف عقله حول أمر ما الرأى اصطالحا

                                                           
:  الطبعة ، 1405 - بريوت - العريب الكتاب دار:  النشر دار ، 816: الوفاة اجلرجاين علي بن حممد بن علي:  املؤلف اسم (،1/120) التعريفات ( 1

 األبياري اهيمإبر :  حتقيق ، األوىل
 حممد السالم عبد:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، م1999 - هـ1420 - لبنان - بريوت - اجليل دار:  النشر دار ، زكراي بن فارس بن أمحد احلسني أبو( لمؤلفه :   2

 (4/207) هارون. انظر 
 (.4/529(انظرلسان العرب ) 3
 (.2/472(معجم مقاييس اللغة ) 4
 وت . تحقيق : عبدالررؤف سعد.بير –(. دار الجيل 1/66من كالم ابن القيم في إعالم الموقعين . انظر )( هذا مافهمته 5
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والرأي يشمل ما يراه الناظر يف األدلة الشرعية ؛ ممن هو أهل للنظر فيها ، وإبداء وجهة نظره يف 

مسألة شرعية ، أو قد يكون رأاي يتعلق مبصاحل دنيوية ؛ عامٍة ابملسلمني أو خاصة ، وقد يكون 

 َنو ذلك .و  أعمال ومشاريعيما ألشخاص أو مؤوسسات أو دول أو الرأي تقي

 .إذن من التعريف يتبني لنا أن التعبري عما يف العقل والوجدان حق لكل إنسان 
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 : صورة املسألة

يقصد ب  )حق التعبري عن الرأي ( : هو أن يتمتع اإلنسان بكامل حريته يف اجلهر ابْلق ، وإسداء 

أو الدنيا؛ فيما حيقق النفع ، ويصون مصاحل الفرد واجملتمع ، فيما يتعلق النصيحة يف أمر الدين 

 . 1ابْلاكم أو احملكوم

 األصل والتقعيد الفقهي للمسألة : 

لقد كرم هللا تعاىل اإلنسان على سائر خملوقاته ؛فخلق آدم بيده ، وأسجد له ملئكته ، وسخر له 

إليه الكتب ،وأرسل إليه الرسل ؛ ليعبَدهللاَ تعاىل مايف السموات وما يف األرض مجيعا منه ، وأنزل 

وحَده لشريك له ، واستعمرهللا تعاىل البشر يف األرض ؛كما قال نيب هللا صاحل عليه السلم لقومه 

ُهُ  ِإَلهٍ  ِمنح  َلُكمح  َما الِل َ  اعحُبُدوا قَ وحمِ  ايَ  قَالَ  َصاِْلًا َأَخاُهمح  ََثُودَ  َوِإىَل ﴿  َرحضِ  ِمنَ  َأُكمح أَنحشَ  ُهوَ  َغريح  األح

تَ غحِفُروهُ  ِفيَها واستَ عحَمرَُكمح  قال ابن كثريرمحه هللا : "واستعمركم  2ُمُِيب  ﴾ َقرِيب   َربِ   ِإن   ِإلَيحهِ  ُتوبُوا ُث   فَاسح

". وقد مك ن هللا تعاىل البشر بطاقات  3وتستغلوهنا تعمروهنا ُعم ارا فيها جعلكم :أي فيها :

ه ؛وُكل  ذلك من أجل أن يوحدوه ويقيموا شرعه سبحانه ؛كما قال تعاىل ومواهب منه سبحان

                                                           
 .54( انظركتاب : )حقوق اإلنسان في اإلسالم ( للدكتور/سليمان الحقيل. صـ 1
 (.61(سورة هــود . آية ) 2
 بن سامي  : المحقق (.4/331انظر ) [ هـ 774- 700]  مشقيالد القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء؛ أبو (تفسير ابن كثير ؛ 3

 م. 1999 - هـ1420 الثانية : الطبعةوالتوزيع.  للنشر طيبة دار : الناشرسالمة.  محمد
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وإن هذا التكرمي ، وتلك املهمة املناطة ببين البشر   1﴿وما خلقُت اجلن واإلنس إل ليعبدون ﴾

لتجعل من اْلياة الدنيا ُمل للتنافس والسباق للعمل الصاحل ، ومن املهم إزاء ذلك أن مُينَح 

يف التعبري عن رأيه بكل وضوح ؛ ليبين نفسه واجملتمَع من حوله ابلتفاهم املشرتك ،  اإلنساُن حق هُ 

للتعبري ،فاهلل تعاىل شرع وأعطى اْلرية املنضبطة املسؤولة  وقد كفل الشرع املطهرهذا اْلق ورعاه ،

؛مما من القيود؛ ليصبح الفرد يعرب عن كل ما جال يف نفسه  انفلاتليس التعبريعن الرأي للبشر ،

األفواه ، ويكبت اْلرايت  مِ كمِ يُ أيت الشرع لخيالف شرع هللا تعاىل ،والقواعد واملصاحل املقررة ، ومل 

ويتجلى ذلك يف أدلة وصور  ، نا ابْلق واملصلحة ، ومتاحا لكل أحدُمرتَ  ، بل جعل التعبري

 : ر ؛أذكر منهاومواقف تفوت على اْلص

ُخلَ  َلنح  َوقَاُلواتعاىل ﴿  قال -1 َن ةَ  َيدح  َهاتُوا ُقلح  أََمانِي  ُهمح  تِلحكَ  َنَصاَرى أَوح  ُهوًدا َكانَ   َمنح  ِإل   اجلح

ُتمح   ِإنح  بُ رحَهاَنُكمح   .3ذلك" على بينتكم قال قتادة :" برهانكم: 2﴾  َصاِدِقنيَ  ُكن ح

لى : أن هللا تعاىل وجه نبيه عليه الصلة والسلم أِلَن يطلَب من أهل الكتاب بينة عوجه الشاهد

زعمهم من أنه لن يدخل اجلنة إل من كان هودا أو نصارى ؛فكفل هلم سبحانه حق التعبري عما 

رأوه خاصاً هبم إن كان  حقا وصدقا، وأما إن كان ابطل فهو مردود،مع أن هللا تعاىل هو مالك 

                                                           
 (.56( سورة الذاريات . آية ) 1
 (.111(سورة البقرة . آية ) 2
 (.1/384(تفسير ابن كثير ) 3
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ون على بينٍة من اجلنة والنار سبحانه ، ولكنح لتقوم اْلجُة على املخالف، وليتنبه الغافل املقلِ د وليك

 أمره.

 رأيت وإذا ﴿عن أن جيلس مع الذين خيوضوا يف آايته فقال سبحانه  هنى هللا تعاىل نبيه  -2

عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه وإما ينسيك الشيطان فل  فأعرض آايتنا يف خيوضون الذين

اخلوض منهم يف آايت  رطيب رمحه هللا يف تفسريه أنالقذكر . 1﴾تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني 

  "2وغريه  وأن النهي عن القعود معهم عام للنيب  تعاىل هو التكذيب والستهزاء،هللا

أن التعبري عن الرأي الباطل ؛ كأن يكون تكذيبا ابْلق ، وردا للهدى واستهزاء ،   وجه الشاهد:

على مشروعية  لجيوز ، ول جيوز إقراره ، ول اجللوس مع من خيوض هذا اخلوض ، فدل هذا

 . ماعداها من التعبري عن اْلق ، بل حث على التماس ُمالس الذكر ، ومساها رايض اجلنة 

 املشركني من بريء هللا أن األكرب اْلج يوم الناس إىل ورسوله هللا من وأذان﴿ قوله تعاىل  -3

 بعذاب كفروا  نالذي وبشر هللا معجزي غري أنكم فاعلموا توليتم وإن لكم خري فهو تبتم فإن ورسوله

 ورسوله هللا من براءة املعىن، خلف غري من لغة اإلعلم هو : " األذان4. قال ابن العرب  3﴾أليم

)  (رسول نبعث حىت معذبني كنا  وما ) وإنذار إعلم وهذا براءة هذه أي ؛ورسوله هللا من وأذان

 ( ". الرسل بعد حجة هللا على للناس يكون لئل

                                                           
 (.68(سورة األنعام . آية ) 1
 هـ( . ط: دار الشعب.القاهرة.671(. )7/12ألحكام القرآن للقرطبي )(الجامع  2
 (.3( سورة التوبة . آية ) 3
 لبنان . تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.      –( . دار الفكر للطباعة والنشر 543( ؛ لمحمد بن عبدهللا ابن العربي ؛ أبو بكر .)ت2/449( أحكام القرآن )  4
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أاب بكر  من املشركني وفعاهلم ، وقد أرسل  أاترب  هللا تعاىل ورسوله ن أ      وجه الشاهد:

ليبلغوا الناس أن لحيج بعد العام مشرك ، ول   يف موسم اْلج قبل حجه  وأردفه بعلي 

 عن الرأي ، فُعلم من هذا أن الرسول ، وهذا اإلبلغ منهما هو تعبري  1يطوف ابلبيت عراين 

 ه عمليا ، وعلمه ألصحابه.أرسى هذا اْلق وطب ق

 َلهُ  فََأغحَلظَ  َوَسل مَ  َعَليحهِ  الِل ُ  َصل ى الِل ِ  َرُسولَ  تَ َقاَضى ماروى أبوهريرة رضي هللا عنه :أن رجلً  - 4

َحابُُه، بِهِ  فَ َهم  ، ق ِ  ِلَصاِحبِ  فَِإن   َدُعوُه ! فَ َقاَل :) َأصح رَتُوا َمَقاًل، اْلَح ُه،َوقَاُلوا طُوهُ َفَأعح  بَِعريًا َلهُ  َواشح  َل  ِإاي 

دُ  رَتُوهُ  ِسنِ ِه ؟ ِمنح  أَفحَضلَ  ِإل   َنَِ هُ  َفَأعحطُوهُ  قَاَل:"اشح َسُنُكمح  َخريحَُكمح  فَِإن   ِإاي   . 2( َقَضاءً  َأحح

َلةُ  قال ابن حجر رمحه هللا : ) فإن لصاحب اْلق مقال ( : َأيح  ج ةِ  َوقُ و ةُ  الط َلب َصوح  َمعَ  َلِكنح  ، اْلُح

ََدبِ  ُمَراَعاةِ  ُروعِ  األح ِديثِ  وقال :" َويف .3" الحَمشح نُ  َوِفيهِ .  َأَجُلهُ  َحل   ِإَذا اِبلد يحنِ  الحُمطَالََبةِ  َجَوازُ  اْلَح  ُحسح

َبِغي َل  َديحن َعَليحهِ  َمنح  َوَأن   ، َوِإنحَصافه َوتَ َواُضعه ِحلحِمهِ  َوِعَظمُ  َوَسل مَ  َعَليحهِ  الِل ُ  َصل ى الن يب ِ  ُخُلقِ   َلهُ  يَ ن ح

ق ِ  َصاِحبِ  ُُمَافَاة ََدب َأَساءَ  َمنح  َوَأن   ، اْلَح َمامِ  َعَلى األح َتِضيه مبَا الت  عحزِيرُ  َعَليحهِ  َكانَ   اإلحِ َالُ  يَ قح  َأنح  ِإل   اْلح

( َصاِحبُ  يَ عحُفوَ  قِ   .4اْلَح

                                                           
 (.1517. باب : اليطوف بالبيت عريان واليحج مشرك . رقم )( كما في صحيح البخاري  1
(. ط :بيت األفكار الدولية 2390( صحيح البخاري . كتاب :في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب:استقراض اإلبل .برقم ) 2

الحيوان أو السن .  وأخرجه أحمد في مسنده  هـ.وأخرجه الترمذي في سننه في باب : ماجاء في استقراض البعير أو الشيء من 1419عام 
 وقدجاء مافي معناه عند مسلم .

 ( ط: دار السالم . 7/262(فتح الباري . ) 3
 السابق. (المرجع 4
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احب الدين على مطالبته ، وفسح :أن الرسول الكرمي عليه صلوات هللا وسلمه قد أقرصوجه الشاهد

له اجملال للتعبري عن رأيه ؛ ألنه حق له ، بل وهنى صحبُه الكراُم أن يؤذوه بشئ ؛ وعلل ذلك بقوله 

 :" فإن لصاحب اْلق مقال".

ملعاذ عندما بعثه إىل اليمن على أن حيكم برأيه إن مل جيد نصا من كتاب أو سنة  إقرار النيب  -5

 قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن ُمَعاذٍ رضي هللا عنه محه هللا يف مسنده عن؛ كما أخرج أمحد ر 

 ِبِكَتابِ  أقضي قال" َقَضاء ؟  لك َعَرضَ  إن تَ قحِضى َكيحفَ   فذكر الحَيَمنِ  إىل بَ َعثَهُ  حني َجَبلٍ  بن ِلُمَعاذِ 

 . ؟ ِكَتابِ   يف َيُكنح  مل فإن قال: الِلِ   َيُكنح  مل فإن قال: وسلم عليه هللا صلى الِل ِ  رسول :َفُسن ةُ  قال الِلِ 

:  فقال صدري َفَضَربَ  قال: آُلو. َولَ  رأيي أجتهد قال: وسلم؟ عليه هللا صلى الِل ِ  رسول ُسن ةِ  يف

دُ  َمح  1(. َرُسوَلهُ  يُ رحِضى ِلَما وسلم عليه هللا صلى الِل ِ  رسولِ  َرُسولَ  َوف قَ  الذي لِلِ ِ  )اْلح

ن النيب صلى هللا عليه وسلم أقر  معاذا رضي هللا عنه على اْلكم ابلرأي منه إن مل أ وجه الشاهد :

 يكن ث نص ،ومعاذ كان من أهل النظروالجتهاد، وهذا أصل من أصول جوازالتعبريعن الرأي . 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر شعرية من شعائر الدين اْلنيف ، وتتجلى فيهما أبرز  -6

عن منكر فهو ميارس حقا من حقوقه الرأي ، فعندما أيمر املسلُم مبعروف أو ينهى  صور التعبري عن

لتعبري عن رأيه حيال هذا األمر ، وهو يستمد رأيه من خلل شرع هللا تعاىل، ويتأكد اْلث يف ا

                                                           
 – قرطبة مؤسسة:  النشر دار ، 241: الوفاة الشيباني عبدهللا أبو حنبل بن أحمد:  المؤلف اسم (5/242،) حنبل بن أحمد اإلمام مسند ( 1

 ر.مص
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عاىل على األخذ هبذه الشعرية العظيمة؛ ألن هللا تعاىل ربط اخلريية هلذه األمة بقيامها ابإلميان ابهلل ت

ُتمح   ﴿ألخذ هبذه الشعرية ،فقال تعاىل :او  رَِجتح  أُم ةٍ  َخريحَ  ُكن ح  َعنِ  َوتَ ن حَهوحنَ  اِبلحَمعحُروفِ  أَتحُمُرونَ  لِلن اسِ  ُأخح

بل قرن سبحانه شعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابإلميان  1..اآلية ﴾اِبلِل ِ  َوتُ ؤحِمُنونَ  الحُمنحَكرِ 

اْلق يستلزم إقامة هذه الشعرية ؛ول يُقر ابملنكر، وقد أكد الرسول عليه الصلة ابهلل ؛ألن اإلميان 

 َمنح والسلم على هذا اْلق فقال كما يف حديث أب سعيد اخلدري رضي هللا عنه مرفوعا : ﴿  

َتِطعح  ملَح  ،فَِإنح  بَِيِدهِ  فَ لحيُ َغريِ حهُ  ُمنحَكًرا ِمنحُكمح  رََأى َتِطعح  ملَح  فَِإنح  فَِبِلَسانِِه، َيسح  َأضحَعفُ  ،َوَذِلكَ  فَِبَقلحِبهِ  َيسح

ميَاِن﴾  .2اإلحِ

:أن النيب صلى هللا عليه وسلم أوجب يف اْلديث تغيري املنكر على كل إنسان حسب وجه الشاهد

َ املراتَب لإلنكار ووسائله ، وقرن هللا تعاىل يف اآلية الكرمية بني األمر ابملعروف  3قدرته ، وبني 

كر واإلميان ابهلل ؛ ليؤكد أمهية الشعرية العظيمة ، وأهنادليل صدق اإلميان ، وهذا والنهي عن املن

يدلنا على إجياب إبداء الرأي فيما يراه املسلم يف اْلياة غرَي موافٍق ملا حيبه هللا تعاىل ، أو غري موافق 

 ملصلحة الفرد واجملتمع ،وأن ذلك من لزم اإلميان .

                                                           
 (.110(سورة آل عمران . آية ) 1
 (.70( برقم )1/167(صحيح مسلم .باب: كون النهي عن المنكر من اإليمان ) 2
 (. 6/337(قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا في مواطن من كتبه . انظر مجموع الفتاوى ) 3
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ُطحَبةِ  َبَدأَ  َمنح  قَاَل: َأو لُ  ِشَهابٍ  بحنِ  طَارِقِ  َعنح  -7  ِإلَيحهِ  ، فَ َقامَ  1َمرحَوانُ  الص َلةِ  قَ بحلَ  الحِعيدِ  يَ وحمَ  اِبخلح

ُطحَبِة ! قَ بحلَ  الص َلةُ  فَ َقاَل: َرُجل    َقَضى فَ َقدح  َهَذا :أَم ا َسِعيدٍ  أَبُو فَ َقالَ  ُهَناِلَك . َما تُرِكَ  َقدح  فَ َقاَل: اخلح

 ملَح  فَِإنح  بَِيِدهِ  فَ لحيُ َغريِ حهُ  ُمنحَكًرا ِمنحُكمح  رََأى َمنح : )  يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَليحهِ  الِل ُ  َصل ى الِل ِ  َرُسولَ  عحتُ مسَِ  َعَليحهِ  َما

َتِطعح  َتِطعح  ملَح  فَِإنح  فَِبِلَسانِهِ  َيسح ميَاِن(. َأضحَعفُ  َوَذِلكَ  فَِبَقلحِبهِ  َيسح  وهذا اْلديث عند مسلم وفيه أن 2اإلحِ

أن الذي أنكر عليه ،  3الرجل املنحِكر على مروان بن اْلكم رجل  مبهم مل ُيسم ، وجاء عند البخاري

َتَمل َُما بل وجبذه، هو أبو سعيد نفسه ،قال النووي رمحه هللا يف شرح مسلم : "فَ ُيحح  َقِضي  َتانِ  َأهن 

َدامُهَا َرى َسِعيد أِلَِب  ِإحح ُخح َرةِ  لِلر ُجلِ  َواألح وهذا ماجزم به ابن حجر رمحه هللا يف  4َسِعيد". َأِب  ِِبَضح

 .5"الفتح"

رضي هللا عنه طب ق عمليا ما تعلمه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  6أن أاب سعيد وجه الشاهد:

؛ فعرب  عن رأيه مبا رآه خمالفا هلدي الشرع ، وهذا أتكيد على عناية الصحابة ِبرية التعبري عن 

بعدما ساق  7ىت مع اخللفاء واألمراء . قال اْلافظ ابن حجر يف "الفتح" الرأي وأنه حق ح

                                                           
 وهوا. امللك عبد أبو األموي القرشي مناف عبد بن مشس عبد بن أمية بن العاص أيب بن حلكما بن (:)مروان3/134قال ابن حجر يف اإلصابة يف معرفة الصحابة ) ( 1

..( وقيل غير ذلك . وفي تحقيق القول في صحبته قال ابن حجر في اإلصابة  أبربع: وقيل بسنتني اهلجرة بعد ولد: يقال .خالفته يف وكاتبه عثمان عم بن

 .الرؤية" من أزيد له يثبت فلم معه وهو الطائف إىل أبوه ُأخرِج الفتح بعد ،ومن مميزا   حينئذ يكن مل فكأنه بصحبته، جزم من أر ملفي نفس الموطن: "
 (.10(الحديث السابق . انظر حاشية ) 2
 (.956(انظر :صحيح البخاري ؛كتاب : العيدين . باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر. برقم ) 3
 (.1/131(انظر شرح صحيح مسلم ) 4
 (.3/377(انظر ) 5
 بكنيته مشهور .اخلدري سعيد أبو اخلزرجي األنصاري اخلزرج بن احلارث بن عوف بن خدرة وهو األجبر بن ثعلبة بن عبيد بن سنان بن: مالك بن سعد (هو :" 6

 (.1/433انظر اإلصابة ).بعدها ما هو وغزا هبا أبوه واستشهد أبحد استصغر
7 ()3/378                      )                          
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َُمَراءِ  َعَلى الحُعَلَماءِ  ِإنحَكارُ  اْلديث:"َوِفيِه :  -كما سيأيت  -".ومعلوم  الس ن ةَ  خُيَاِلفُ  َما َصنَ ُعوا ِإَذا األح

 أن ذلك َوفحق الضوابط واملصاحل املرعية .

:  قال سعيد أب عن ، نضرة أاب مسعت:  قال مسلمة أب د : عنوقد جاء يف مسند عبد بن مُحي

 أو رآه إذا ابْلق يتكلم أن الناس خمافة أحدكم مينعن ل »:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ث ، أذنيه فمألت معاوية إىل ركبت أن على ذلك محلين فقد:  سعيد أبو قال ، « علمه 

 2بن حبان وقد روي مرفوعا يف صحيح ا1.رجعت

حق   فهو التعبري عن الرأي جُتاه األشخاص وتقييمهم إن كان يف ذلك مصلحة متحققة، -8

منحه الشارع لكل فرد ، ويدلنا على مشروعية ذلك فعل النيب صلى هللا عليه وسلم كما عند 

َتأحَذنَ  َرُجًل  َأن   َعاِئَشَة رضي هللا عنها البخاري عن  َرآهُ  فلما موسل عليه هللا صلى النيب على اسح

ِههِ  يف وسلم عليه هللا صلى النيب َتطَل قَ  َجَلسَ  فلما الحَعِشريَِة، بن َوبِئحسَ  الحَعِشريَةِ  َأُخو بِئحسَ  قال:)  َوجح

 َكَذا  له: قُ لحتَ  الر ُجلَ  رَأَيحتَ  حني الِلِ  ! َرُسولَ  :اي َعاِئَشةُ  له قالت الر ُجلُ  انحطََلقَ  فلما إليه، َوان حَبَسطَ 

ِههِ  يف َتطَل قحتَ  ُث   َذا،وَكَ   َعاِئَشةُ  : )اي وسلم عليه هللا صلى الِل ِ  رسول ؟! فقال إليه َوان حَبَسطحتَ  َوجح

ِتيِن  َمىَت   .3( َشر ِهِ  ات َِقاءَ  الناس تَ رََكهُ  من الحِقَياَمةِ  يوم َمنحزَِلةً  الِل ِ  ِعنحدَ  الناس َشر   ِإن   َفح اًشا؟! َعِهدح

                                                           
هـ. 1408(.  مكتبة السنة . القاهرة . ط عام 1/275( انظر المنتخب من مسند عبد بن حميد؛لعبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي .) 1

 تحقيق: صبحي البدري ومحمود الصعيدي 
. 2( . مؤسسة الرسالة . بيروت .ط 354البستي .)ت( ؛ لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي 1/511(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ) 2

 هـ.1414عام 
 (.6131(صحيح البخاري . كتاب: األدب. باب : المداراة مع الناس .برقم ) 3
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رأي اخلطاب يف قول الرسول عليه السلم : )بئس أخو 1ه هللا يف "الفتح " نقل ابن حجررمح

 ، َكَذِلكَ   العشرية ( وهوأنه من خصائصه صلى هللا عليه وسلم ، فرد ابن حجر ذلك وقال :" َولَيحسَ 

ء َعَلى َشخحص َحال ِمنح  ِاط َلعَ  َمنح  ُكل    َبلح  ه َأن   َوَخِشيَ  َشيح  َُمحُذور يِف  فَ يَ َقع اِهرهظَ  ِِبَِميلِ  يَ غحرَت   َغريح

َنِصيَحته.."وقد بوب البخاري يف صحيحه اباب  قَاِصًدا َذِلكَ  ِمنح  حَيحَذر َما َعَلى ُيطحِلعهُ  َأنح  فَ َعَليحهِ ، َما

أمساه : ابب ما جيوز من اغتياب أهل الفساد،وأورد فيه حديث عائشة رضي هللا عنها، ونقل ابن 

 تَ َلق اهُ  َوَحيحثُ  ِِبَالِِه، الت  عحرِيف لَِقصحدِ  َكانَ   َذم هُ  َحيحثُ  أَن هُ  اِصلهحجر قول ابن بطال فقال : " َوحَ 

رِ  ِ  َقَصدَ  َفَما ، َشر ه ِلت َِقاءِ  أَوح  لَِتأحلِيِفهِ  َكانَ   اِبلحِبشح َالََتنيح ِلِمنَي" نَ فحع ِإل   اِبْلح وقرر ابن حجر جواز 2الحُمسح

 الحِغيَبة تُ َباح:  الحُعَلَماء يف حالت ذكرها العلماء فقال :" قَالَ تعبري املسلم عن رأيه جُتاه األشخاص 

ِتَعانَة ، َكالت ظَل مِ :   هِبَا إِلَيحهِ  الحُوُصول ِإىَل  َطرِيًقا يَ تَ َعني   َحيحثُ  َشرحًعا َصِحيح َغَرض ُكل    يف   َعَلى َواِلسح

َتاء ، الحُمنحَكر تَ غحِيري ِتفح ِذير ، َوالحُمَحاَكَمة ، َواِلسح ُخل ، الش ر   ِمنح  َوالت حح  َوالش ُهود الر َواة جَتحرِيح ِفيهِ  َوَيدح

ِتَشارَة َوَجَواب ، َيده حَتحت ُهوَ  َمنح  ِبِسريَةِ  َعام ة ِوَليَة َلهُ  َمنح  َوِإعحَلم ،  ِمنح  َعقحد أَوح  ِنَكاح يف  اِلسح

َتدِع ِإىَل  َيرَتَد د ُمتَ َفقِ ًها رََأى َمنح  وََكَذا ، الحُعُقود  جَتُوز َومم نح .  بِهِ  اِلقحِتَداء َعَليحهِ  َوخُيَاف فَاِسق أَوح  ُمب ح

قِ  يَ َتَجاَهر َمنح  ِغيَبتهمح  َعة.." َأوح  الظ لحم َأوح  اِبلحِفسح  3الحِبدح

                                                           
1 ()17/180.) 
2 ()20/213.) 
 (المرجع السابق. 3
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أن النيب صلى هللا عليه وسلم عرب  عن رأيه يف ذلك الرجل ؛ليكشف ملن حوله عن  وجه الشاهد:

 ذروه ، ويف ذلك مصلحة ظاهرة.حاله ، فيتقوه وحي

 عليه نبيه خماطبا تعاىل هللا ،يقول العامة أمورهم يف والتشاور ابلتناصح مطالبون )املسلمون -9

َمحرِ  يِف  َوَشاِورحُهمح  والسلم ﴿ الصلة  صفاته من يكون الذي املسلم اجملتمع ، هللا وميتدح ،و 1﴾ األح

ُرُهمح  ﴿ الشورى وآدابه ن َ  ُشوَرى َوأَمح  3(2 ﴾ ُهمح بَ ي ح

 حث على التعبري عن الرأي وإبدائه.أن يف حث الشرع على الشورى     وجه الشاهد:

 :وسائل التعبري عن الرأي 

ومنها  ،ووسائل توصل إليه؛ منها ما نص الشارع على عينه إبابحة أو حترمي طرق   هلذا اْلق املعترب

ثة ؛ املرأي واملقرؤ ؛ كاجمللت تبارها ؛ كوسائل اإلعلم اْلدينص على اعما سكت عنها فلم ي

والصحف السيارة ، واملسموع ؛ كاإلذاعات.  وهذه الوسائل وغريها مما ميكن أن جيد يف كل عصر 

تعد وسائل للتعبري عن الرأي ، وهي ما دامت توصل اْلق وتوضحه ، وقد يكون أبسرع وقت 

اويه كما سيأيت يف تيف ف ألكرب شرحية من الناس فهي مشروعة كما قرر ذلك السعدي رمحه هللا

 القواعد والضوابط إبذن هللا . 

 ومما ينبغي أن يتنبه إليه القواعد والضوابط للتعبري عن الرأي فنقول :
                                                           

 (.159(سورة آل عمران . آية ) 1
 (.38(سورة الشورى . آية ) 2
/ وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. عام 1؛ للشيخ الدكتور : عبدهللا التركي.ط :35(حقوق اإلسان في اإلسالم صـ 3

 هـ.بتصرف.1419
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 التعبري عن الرأي: وضوابط قواعد

عنه اإلنسان،  أن يكون الرأي مستنبطا من شرع هللا تعاىل ،ل أن يكون فهما خاصا -1 يُعربِ 

ولو مل يكن منصوصا  اعده، وفهِم سلف األمة األخيار، واللغِة العربية ،ويكون خمالفا للشرع وقو 

عليه بعينه ، فإن الكثري من األراء اليت حيتاجهاالناس ليس فيها نص ، ومل ينطق هبا الشرع بعينها ، 

، وقد قرر ذلك ابن القيم رمحه هللا يف  وإمنا هو النظر مبالخيالف الشرع ، وحيقق املصحلة املعتربة 

تابه )الطرق اْلكمية( أبني إيضاح ، وذكر ماجرى من حوار يف هذا الشأن بني أب الوفاء بن ك

،وأما إن كان الرأي خمالفا للشرع ، أو ُمققا ملصاحل ملغاة يف الشرغ ،   1عقيل وبني عامل شافعي

رمحه هللا يف  يقول ابن القيم وحيقق مفسدة فل جيوز التعبري عنه مطالبة به، ول األخذ به ، ويف هذا 

كتابه مدراج السالكني بعدما انقش بعض الطوائف ؛ومنهم أهل الكلم قال:"وهؤلء كلهم 

داخلون حتت الرأي الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله ، فهم أهل الرأي حقا الذين قال فيهم 

يث أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : إايكم وأصحب الرأي فإهنم أعداء السنن ،أعيتهم األحاد

السنن ، أعيتهم أن  أعداء حيفظوها فقالوا ابلرأي فضلوا وأضلوا ،وقال أيضا : أصحاب الرأي

حيفظوها ،وتفلتت عليهم أن يرووها فاشتغلوا عنها ابلرأي ،وقال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه : 

عمررضي هللا أي أرض تقلين ،وأي مساء تظلين إن قلت يف كتاب هللا برأيي ،أو مبا ل أعلم ،وقال 

                                                           
 .16(الطرق الحكمية ؛ البن القيم صـ  1
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عنه : ايأيها الناس إن الرأي كان من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مصيبا ؛ألن هللا عزوجل كان 

 2" 1يريه ، وإمنا هو منا الظن والتكلف

فلجيوز القول بدون أاثرة من علم ،وقد شدد العلماء يف هذا فقال ابن تيمية رمحه هللا : " فلو أنه 

أصاب املعىن يف نفس األمر لكان قد أخطأ؛ألنه مل ايت األمر من اببه " ث مثل مبثال فقال :"مسى 

﴾ فالقاذف    هم الكاذبونمل أيتوا ابلشهداء فأؤلئك عند هللا فإذهللا الَقَذَفة كاذبني فقال تعاىل : ﴿ 

كاذب ولو كان قد قذف من زىن يف نفس األمر ؛ألنه أخرب مبالحيل له اإلخبار به ، وتكلف مال 

  .3علم له به "

إذا كان الرأي يتعلق أبشخاص أو هيئات ومؤسسات وَنوها فلبد من الحرتام يف طرح  -2

حيث يقول تعاىل ﴿ وقل لعبادي يقولوا  وجهة النظر؛ لتكون أدعى للقبول، وأوفَق ملراد هللا تعاىل

 عباد أيمر أن وسلم عليه هللا صلى رسوله تعاىل أمرقال ابن كثريرمحه هللا : " 4﴾اليت هي أحسن..

 يفعلوا مل إذ فإنه الطيبة؛ والكلمة الكلم األحسنَ  وُماوراتم خماطباتم يف يقولوا أن املؤمنني، هللا

 فإن واملقاتلة، واملخاصمة الشر ووقع الفعال، إىل كلمال وأخرج بينهم، الشيطان نزغ ذلك،

                                                           
رضي هللا عنه (وقد صحح ابن حزم رحمه هللا في المحلى األثر الوارد عن أبي بكر رضي هللا عنه هللا عنه بنصه ، وكذلك ماورد عن عمر  1

 بيروت .بتحقيق :لجنة إحياء التراث العربي .–(. ط/دار اآلفاق الجديدة 1/61بنحوه . انظر )
(.دار الكتاب 751( ؛البن القيم :محمد بن أبي بكر؛ أيوب الزرعي . )ت3/438(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 2

 :محمد بن حامد الفقي . ،بتحقيق  2هـ.ط1393العربي .بيروت .عام 
(. دار :مكتبة ابن 728(. لشيخ اإلسالم ابن تيمية ؛أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني ؛أبو العباس . )ت13/371(مجموع الفتاوى ) 3

 ، جمع وتحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم .2تيمية .ط
 (.53(سورة اإلسراء. آية ) 4
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، فالتهجم على الذات اإلهلية أو على شخص النيب عليه الصلة  1وذريته.." آلدم عدو الشيطان

والسلم ودعوته ، أو على شعائر الدين ابلستهزاء وَنو ذلك اَنراف  مبني ، وزيغ كبري،والعامل 

ٍت ْلقوق كبرية حتت غطاء "حرية التعبريعن الرأي" ، فُيسب يشهد اليوم صورا فاضحة لنتهاكا

تنص على حرمة األعراف واملواثيق اليت و  النصوص ويصور بصور بشعة ،متجاهلني كل النيب 

   .2إن ربك لباملرصاد﴾ ﴿ ؤلء، وَنن على يقني من جزاء هللا هل ذلك

جيوز ِبال أن ُتسلَك سبيل  غرُي أن يكون التعبريعن هذا اْلق َوفحق الوسائل املشروعة ، فل  -3

؛كمن يستعمل احملرمات بقصد أن يتوب الناس مثًل، وهذا الضابط هو مشروعٍة للتعبري عن حق 

يكفل البقاء على اجلادة مؤذاًن بطاعة هللا غريهم وهذا هو الذي  الذي ميي ز أهل الس نة عن

فإن  ،رسوله وخمالفة قواعد الشريعةورسوله. وليس نبل املقصد وحسن اهلدف مسوغًا ملعصية هللا و 

َوَمنح يَ عحِص الِل َ َوَرُسوَلُه فَ َقدح َضل  َضللً ول يرتتب عليه مصلحة )،وفساد  ما خالفها ضرر  

. وأتمل أن النيب صلى هللا عليه وسلم كره استعمال الناقوس لإلعلم بدخول وقت الصلة 3(ُمِبيناً 

مشاهبة النصارى مع كون اهلدف هو الدعوة إىل العبادة ملا فيه من  –قبل األمر ابألذان  –

أن يعلموا وقت الصلة بشيء جيمعهم هلا،  في السنن أنه ملا كثر الناس طلبواوالجتماع هلا. ف

                                                           
1 ( )5/86.) 
 (.9(سورة الفجر. آية ) 2
 (.36(سورة األحزاب . آية ) 3
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وقال : بعضهم : لو اختذان بوقا ، وقال بعضهم : لواختذان انرا، فنهاهم فقالوا: لو اختذان انقوسًا 

 1للصلة . ث أمر ابلنداء رسول هللا 

ح أن يُ ربط التعبري عن اْلق ابملصلحة ؛ فما وافق مصلحة وغلب على الظن أنه سُيصلِ  -4

عنه ، وإل فاْلكمة يف السكوت ، فما كل ما يُعلم يقال ، وما كل ما يقال ُيصد ق .وقد قال  فعربِ 

 يكذب أن يدونأتر  ؛2يفهمون مبا الناس حدثوا :علي  الشاطيب رمحه هللا يف املوافقات : " وقال

 إنه الرابين: يف قالوا وقد قوم ، دون لقوم تصلح مسألة فرب   مقيدا، العلم إلقاء فجعل ورسوله؟! هللا

 قال: يعقوب ابن اْلرث عن وروى ذلك، من الرتتيب فهذا كباره ،  قبل العلم بصغار يعلم الذي

معاذ رضي هللا عنه كما " ويف حديث 3الشيطان مكيدة وعرف القرآن يف فقه من الفقيه كل  الفقيه

يف الصحيح ملا قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " أفل أبشرهم ؟ قال : )لتبشرهم فيتكلوا 

كتم شيء من العلم عن بعض الناس ؛خشية أن يضرهم ،   أحياان دل على أن من املصلحة، ف " 4(

 خشية اإلث لكتم العلم .  ،مع العلم أن معاذا أخرب بذلك قبل موته وهذا درس من رسول هللا 

ك به اإلنسان وجيادل ، ومن هنا فاملسلم يعلم أنه أن يكون الرأُي حقاً ،لابطل مُياحِ  -5

مسؤول أمام هللا تعاىل عن ما يلفظ به لسانه ؛ كما قال تعاىل ﴿ما يلفظ من قول إل لديه رقيب 

                                                           
 ( .4/43وصّححه؛ مسند أمحد ) 189؛ سنن الرتمذي 499سنن أيب داود  ( 1
(. ونصه " حدثوا الناس بما يعرفون 127(في البخاري . كتاب العلم . باب: من خص  بالعلم قوما دون قوم ؛كراهية أن اليفهموا. برقم ) 2

 ،أتحبون أن يكذب هللا ورسوله " 
 ، بيروت - المعرفة دار  ، 790: الوفاة المالكي الغرناطي اللخمي موسى بن إبراهيم:  المؤلف (4/102) الفقه أصول في الموافقات ( 3

 دراز. هللا عبد:  تحقيق
 هـ. 1419(. ط بيت األفكار الدولية .عام 2856( كتاب :الجهاد والسير .باب:اسم الفرس والحمار. رقم الحديث ) 4
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يف إعلم املوقعني أسوقه هنا :  لرأيحول أنواع ااما نفيسقد أورد ابن القيم رمحه هللا كلو . 1عتيد ﴾

 هو َورَأحي   َصِحيح ، َورَأحي   رَيحٍب، ِبَل  اَبِطل   رَأحي   أَقحَساٍم: َثَلثَةُ  فَالر أحيُ  هذا ُعِرفَ  الر أحُي: وإذا أقسام" 

ِتَباهِ  َموحِضعُ  َقحَسامُ  اِلشح َها َأَشارَ  قد الث َلثَةُ  ، َواألح تَ عحمَ  الس َلفُ  إلَي ح  بِهِ  َوَعِمُلوا الص ِحيحَ  الر أحيَ  ُلوافَاسح

َيا الحَعَملِ  من َوَمنَ ُعوا الحَباِطلَ  َوَذم وا بِِه، الحَقوحلَ  َوَسو ُغوا بِهِ  َوأَف حتَ وحا  أَلحِسنَ تَ ُهمح  َوَأطحَلُقوا بِهِ  َوالحَقَضاءِ  َوالحُفت ح

ِلهِ  َوَذم ِ  ِبَذمِ هِ  مُ  َأهح َيا َعَملَ الح  َسو ُغوا الث اِلثُ  ، َوالحِقسح ِطَرارِ  ِعنحدَ  بِهِ  َوالحَقَضاءَ  َوالحُفت ح  َل  َحيحثُ  إلَيحهِ  اِلضح

ينِ  خُمَالًِفا خُمَالَِفهُ  َجَعُلوا َوَل  خُمَاَلَفَتُه، حُيَر ُِموا ،ومل بِهِ  الحَعَملَ  َأَحًدا يُ لحزُِموا ومل بُدٌّ، منه يُوَجدُ   َغايَ ُتهُ  َبلح  لِلدِ 

ُمح  ُوا َأهن  َطر ِ  أُبِيحَ  ما مبَنحزَِلةِ  ،فَ ُهوَ  َوَردِ هِ  ُبولِهِ ق َ  بني َخري   َعَدمِ  ِعنحدَ  حَيحُرمُ  الذي َوالش َرابِ  الط َعامِ  من لِلحُمضح

 2" إلَيحهِ  الض ُرورَةِ 

األصل يف مناصحة الولة واإلنكار عليهم أن  :للحاكم واحملكوم  األصل يف النصيحة  -6

النصيحة عموماً. فعن عياض بن ُغنحم رضي هللا عنه قال:  تكون ابلسِ ر ل ابجلهر. وهو األصل يف

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من أراد أن ينصح لذي سلطان فل يبده علنية, وليأخذ 

وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنه أنه قيل ، 3بيده فإن مسع منه فذاك و إل كان أد ى الذي عليه(

مه ؟ فقال: )أترون أين ل أكلمه إل ُأمسعكم ؟ وهللا لقد كل مُتُه له: أل تدخل على عثمان لتكل ِ 
                                                           

 (.18آية ) ( سورة ق . 1
 الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس هللا عبد أبو:  المؤلف  (.1/67،) العالمين رب عن الموقعين ( إعالم 2

 سعد. الرؤوف عبد طه:  تحقيق ، 1973 - بيروت - الجيل دار:  النشر دار ، هـ 751: الوفاة

( و 8/164(, السنن الكبرى للبيهقي )3/390(؛ المستدرك للحاكم )3/403مام أحمد )(؛ مسند اإل2/507( السنة البن أبي عاصم ) 3
 (.2/507( (؛ وصححه األلباني )ظالل الجنة 5/229غيرهم قال الهيثمي رجاله ثقات )مجمع الزوائد )

 .  2989؛ صحيح مسلم 7098صحيح البخاري  (3
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ومراده أن ه ل يفتح ابب   1فيما بيين وبينه من دون أن أفتح أمراً ل أحب أن أكون أول من فتحه(

:)ينبغي ملن  -رمحه هللا  –.قال الشوكاين 2اجملاهرة ابلنكري على اإلمام ملا خيشى من عاقبة ذلك

 .3اإلمام يف بعض املسائل: أن يناصحه ول يظهر الشناعة عليه على رؤوس األشهاد( ظهر له غلط

واألصل يف نصح عامة املسلمني أن ينصح املخطئ واملقص ر سرًا وعلى ذلك كان السلف قال 

،ومع ذلك فإنه إذا لزم   4الفضيل بن عياض رمحه هللا : )املؤمن يسرت وينصح والفاجر يهتك ويعري(

املوقف إىل التشهري مبنكر وفاعله فإن ذلك سائغ ؛ إذا كانت املصلحة فيه راجحة على  األمر ودعا

املفسدة ؛كما فعل ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بعث عمر على الصدقة فقيل منع ابن 

. 5مجيل. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )ما ينقم ابن مجيل إل أن كان فقريًا فأغناه هللا(

 6قال ابن حجر: )يف اْلديث العتب على من منع الواجب وجواز ذكره يف غيبته بذلك(

لقد كلف هللا تعاىل هذه األمة إببلغ الدين ونشر الرسالة وسائل إبداء الرأي اجتهادي ة :  -7

ريحِ َوأَيحُمُروَن اِبلحَمعحُروِف َويَ ن حَهوح ) ُعوَن ِإىَل اخلَح وجعل ذلك سبب  7(.َن َعِن الحُمنحَكرِ َولحَتُكنح ِمنحُكمح أُم ة  َيدح

رَِجتح لِلن اِس أَتحُمُروَن اِبلحَمعحُروِف َوتَ ن حَهوحَن َعِن الحُمنحَكِر َوتُ ؤحِمُنوَن اِبلِل ِ خرييتها )   ُتمح َخريحَ أُم ٍة ُأخح ،  8(ُكن ح
                                                           

 
 (.13/52( فتح الباري ) 2
 .(4/556( السيل الجرار ) 3
 .81( جامع العلوم والحكم ص  4
 .983, مسلم 1468( صحيح البخاري  5
 .3/392( فتح الباري  6

 (.104(سورة آل عمران . آية ) 7
 (.110( سورة آل عمران . آية ) 8
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لى هللا وجعل النصيحة من الدين ؛فعن متيم بن أوس الداري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا ص

  1عليه وسلم : )الدين النصيحة( قلنا ملن. قال: هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم( 

فيما يسوغ هلم ذلك ، ول تتحقق النصيحة والدعوة،  2كما أنه كفل ألتباعه التعبري عن آرائهم

ا ملا يريد، ولو  والتعبري عن الرأي إل بوسائل وطرق وأسباب للمسلم أن يسلكها ؛ليصل من خلهل

ة عن املراد وموصلة إليه.    3كانت حادثة مل ينص عليها الشرع ومل يستعملها السلف مادامت معرب 

قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدى رمحه هللا: )ل ريب أن كل أمر مهم عمومي يراد إعلنه وإشاعته 

ناس على هذا يعربون وخيربون واإلخبار به .. ُيسلك فيه طريق حيصل به هذا املقصود .. ومل يزل ال

على مثل هذه األمور أبسرع وسيلة يتعم م ويشيع فيها اخلرب .. وكلما جتدد هلم وسيلة أسرع وأَنح 

مما قبلها أسرعوا إليها وقد أقرهم الشارع على هذا اجلنس والنوع ووردت أدلة وأصول يف الشريعة 

ا فيه نفع للناس يف أمور دينهم تدل عليه فكل ما دل على اْلق والصدق واخلرب الصحيح مم

ودنياهم فإن الشرع يقره ويقبله, وأيمر به أحيااًن وجييزه أحياانً, ِبسب ما يؤدي إليه من املصلحة 

أن تطبق عليه  –إذا فهمته  –.. فاستمسك هبذا األصل الكبري فإن ه انفع يف مسائل كثرية وميكنك 

                                                           
 .55( صحيح مسلم 1

حقوق اإلسالم وتضمنت المادة هـ البيان اإلسالمي العالمي ل14/1/1411( صدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في اجتماعها بالقاهرة في  2
 الثانية و العشرون منه: لكل إنسان الحق في التعبير بحرّية عن رأيه بشكل ال يتعارض مع المبادئ الشرعية . ولكل إنسان الحق في الدعوة

 إلى الخير و األمر بالمعروف و النهي عن المنكر وفقًا لضوابط الشريعة اإلسالمية.

وسائل الدعوة اجتهادية تراعى فيه مصلحة الدعوة مما ال يخالف الشرع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ( ممن ذهب إلى اعتبار أن  3
 .15/49هللا كما في لقاء الباب المفتوح 
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 تزال تقع ول تقصر فهمك عنه فيفوتك خري  كثري  ورمبا كثريًا من األفراد واجلزئيات الواقعة واليت ل

ظننت كثرياً من األشياء بدعًا ُمرمًا إذا كانت حادثة ومل جتد هلا تصرحيًا يف كلم الشارع, فتخالف 

بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس ... و الرتمجة اليت حيصل هبا العلم مل يزل العمل هبا على 

نت, ويدل على هذا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أَمر ابلتبليغ عنه وتبليغ أي طريقة و صفة كا

شرعه وحث على ذلك بكل وسيلة وطريقة ... و األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أكرب 

واجبات الدين, ومن أعظم ما يدل يف ذلك أن ه إذا ثبتت األحكام الشرعية اليت يتوقف عمل 

خلرب, فإن ه يتعني  على القادرين إيصاهلا إىل الناس أبسرع طريق, و أحسن الناس هبا على بلوغ ا

،والسبب يف هذا أن الوسائل من قبيل  1وسيلة يتمكنون هبا من أداء الواجبات وتوق ى احملرمات(.

: )و التبليغ كما ل يتقي د بكيفي ٍة  -يرمحه هللا –العادات واألصل فيها اإلابحة قال الشاطيب 

ألنه من قبيل املعقول املعىن, فيصح أبي  شيء أمكن من اْلفظ والتلقني و الكتابة معلومة؛ 

 .2وغريها(

أن القول ابلرأي يف الدين وقضاايه ؛قسمان : قسم لجيوز فيه القول ابلرأي ؛ ألن هللا تعاىل  -8

يف صلة   فليس ألحد أن يقول بزايدة ركعة ول يصح القياس فيه ،تعبدان به ، وأمران ابلنقياد له ،

ينُ  كان  حيث يقول : " لو من الصلوات اخلمس املفروضة ، وعليه حُيمل ماورد عن علي   الدِ 

                                                           
 . 248( مختارات من الفتاوى السعديَّة المسألة الثانية عشرة ص 1
   (.1/238( االعتصام ) 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 24 

َفلُ  َلَكانَ  اِبلر أحِي؛ ف ِ  َأسح حِ  َأوحىَل  اخلُح  وسلم عليه هللا صلى الِل ِ  َرُسولَ  رأيت ،وقد أَعحَلهُ  من اِبلحَمسح

تسخ غالبا هو األسفل حال املشي على اخلفاف؛ولكن مع أن ما ي .1" ُخف يحهِ  ظَاِهرِ  على مَيحَسحُ 

 وقسم : جيوز القول فيه ابلرأي إن مل يكن ث نص.  املسح املشروع هو ملا كان أعلى اخلف،

 خرجه فيما الشافعي قول إليه يشري كما  النص فقد عند يكون إمنا الرأي إىل قال املناوي : " املصري

 ،ومع الضرورة عند :القياس يقول الشافعي مسعت أمحد؛ إىل صحيح حجر: ابن قال بسند البيهقي

 بذل عليه وإمنا األمر، نفس يف اْلكم من املراد يف وقع أنه من ثقة على برأيه العامل فليس ذلك

 " . 2أخطأ ولو ليؤجر الجتهاد يف الوسع

 اإلسلم وأركان الدين أصول على اْلفاظ إل ، اإلسلم يف والفكر الرأي ْلرية حد ل) -9

 ول ، والدنيا الدين أمور يف ، ومطلوب مباح فالجتهاد . العامة املصاحل ورعاية ، وحدوده وقيمه

 أخلق من خلقية قيمة يهدر أو ، التشريع أو العقيدة أصول من أصل يهدم ما إل منه كرينُ 

 اجملتمع تبين ، الشرع بضوابط املنضبطة الرأي فحرية . وإضلهلم الناس فتنة يقصد أو ، اإلسلم

 . العامة أموره يف والفلح دايةاهل بطريق وتبصره ، أخطاءه وتصحح ، اإلسلمي

                                                           
:  تحقيق ، -  - الفكر دار:  النشر دار (، 275 )ت األزدي السجستاني داود أبو األشعث بن سليمان:  المؤلف اسم (   ،162"الحديث ) ( أخرجه أبوداود في سننه . 1

(:" وسنده حسن ".وقال في تلخيص الحبيرفي 13/289(: " ورجال إسناده ثقات".وقال في موطن آخر )4/192. قال ابن حجر في الفتح )الحميد عبد الدين محيي محمد
 ( وصححه.1/231(: " وإسناده صحيح".واحتج بالحديث الشوكاني في نيل الوطار )1/160اديث الرافعي الكبير)أح
 التجارية المكتبة:  النشر دار ، هـ 1031: الوفاة المناوي  الرؤوف عبد:  المؤلف ( اسم5/295) ، الصغير الجامع شرح القدير فيض (1

 األولى.:  الطبعة ، هـ1356 - مصر - الكبرى 
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 أصول من تقرر ما على خيرجون للذين ، ُمتمع أي يف مطلقة ، والرأي الفكر حرية تكن ومل

 .1( املطلقة الفوضى هي ، املطلقة فاْلرية ، معتقداتم كانت  مهما ، األخلق ومكارم العتقاد

 

 

 

 

تاما .. وبعد هذا التطواف حول هذا املوضوع العظيم األمهية أرجو أن أكون ُوِفقحُت لبيان ما وخ

حُيتاج إليه ،وأن أكون جليت صورة الشريعة وموقفها من التعبري عن الرأي ، والضوابط هلذا 

  املوضوع .

، وحتقق  واخللصة .. أن حق التعبري عن الرأي حق لكل إنسان بشروط وضوابط تراعي املصلحة

املقصود ، وأن دين اإلسلم هو من أرسى هذا اْلق ودعمه ، وذلك يف كثرة كاثرة من النصوص 

 والشواهد العملية مما يضيق الوقت عن حصره . 

وأشكر هللا تعاىل أول على نعمة التمام ، وآخر دعواان أنح اْلمد هلل رب العاملني ، وصلِ  اللهم على 

 كثريا.    م تسليماأزكى اخللق وآله وصحبه وسل ِ 

 
                                                           

 .35( حقوق اإلنسان في اإلسالم ؛ للدكتور/عبدهللا  التركي صـ 1
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