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الملخص
يفكر كثير من الناس أن المراد بالحرية هي الخلوص من التكليف والقيود الشرعية .علما بأن المسلمين وغيرهم اليقولون بالحرية بالمعني
المذكور ,فلم يُس َمع أنه يوجد إنسان عاقل ...يقول بحرية يعتبر نفسه من خاللها غير مكلف بشريعة  ..او قانون؛ حيث اليمكن له أن يعيش
دون مساعدة بني جنسه في المجتمع.
غاية ما في األمر أن كل إنسان يعبر عن الحرية بما يوافق النظم والقواعد التي يعتبر نفسه مكلفا بها  ,و أما ما يخالفها فيسميها بالعبودية و
الرق .فا لمسلمون يقولون  :بأن الحرية هي ما تنجيك من عبادة العباد إلى عبادة هللا وحدا الكريك له ,و يعتبرون المخالفة عنها بالعبودية,
ويقولون بالجمع بين الحرية و التكليف في بعض الصور ,وال منافاة بينهما بالكلية.
وغير المسلمين :يعتبرون الحرية ما يوافق قانونهم ونظمهم الذي اختلقوا بأيديهم ,و يسمون المخالفة عنها بالعبودية ,و هم يريدون بالحرية
االنطالق من كل قيود القيم والمثل والمبادئ التي دعى إليها الدين وهي عودة إلى الحياة البهيمية من أوسع األبواب ولكن تحت تسمية التطور
والتجديد.
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, إليضاح الصور التي تسمح بالجمع بين الحرية والتكليف,فدعت الحاجة إلى بيان المعني الحقيقي للحرية والتكليف في الشريعة اإلسالمية
 من هذا الناحية-يُحافَظ على اإلسالم –إن كاء هللا... وببيان المعنى األصلي للحرية والتكليف.واليلزم من وجود الحرية نفي التكليف تماما
.نقيا وصافيا من اإلدخال فيه ماليس منه
. صور الجمع, الجمع, الشريعة اإلسالمية, التكليف, الحرية:الكلمات المفتاحية

The relationship between freedom and commissioning in the light of
Islamic law
Dr. Naqeb Jan
Dr. Nimat-allah Madani

Abstract
Radios, televisions, magazines, internet. generally talk about the meaning of freedom. They do not
explicitly define it. Many people think that freedom means not to be bond to any limitations of
sharia and laws and be free of all kinds of obligations. However not only the Muslims, the
followers of other religions also do not agree with such definition.
Even it has not been heard from any reasonable person that freedom means not to obey the law and
sharia and do not be bound to their limitations, because people in their life need society and society
needs to be governed by the rules of law and shariah. So, based on laws and sharia we can say that
freedom cannot be accepted without obligation and justified limitation.
It’s worth mentioning that lawyers consider the freedom a course and new phenomena through
which they aim to deviate Muslims from their holy religion Islam. Hence, we need to know the
meaning of freedom and its obligations in the light of Islam. We will provide with definition for
both terms and will clarify what does not belong to Islam so that we do not impose it on Islam and
ultimately Islam can remain on its own form.
Keywords: Freedom, commissioning, Islamic law.
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المقدمة
الحمد هلل الذي جمع في كريعته بين الحرية والتكليف ,والصالة والسالم على محمد الذي أركد إلي ذلك بالدعوة والتطبيق.
أما بعد
فإن اإلنسان كائن اجتماعي ال يمكنه العيش منعزال عما حوله من كائنات وموجودات فهو كذلك بحاجة إلى قواعد ونظم يكلف بها لترتيب
حياته الفردية واالجتماعية واألسرية وبدون هذا النظم تصبح هذا العالقات قائمة على الفوضى والتنازع.
وقد ظهرت هذا النظم والقواعد طوال التاريخ في أككال متنوعة مثل األديان السماوية ,والقوانين الوضعية.
ومصادر األديان السماوية وحي إلهي ,وأما مصادر القوانين الوضعية و منشأها فهي فكر اإلنسان ورأيه.
فكل إنسان يعبر عن الحرية بما يوافق النظم والقواعد التي يعتبر نفسه مكلفا بها  ,و أما ما يخالفها فيسميها بالعبودية و الرق.
فالمسلمون يقولون  :الحرية هي ما تنجيك من عبادة العباد إلى عبادة هللا وحدا الكريك له.
وغير المسلمين :يعتبرون الحرية ما يوافق قانونهم ونظمهم الذي اختلقوا بأيديهم.
و بالنظر إلي ضروريات اإلنسان و حاجاته إلى بني نوعه ..يستحيل أن يوجد إنسان يقول بحرية يعتبر نفسه من خاللها غير مكلف بشريعة
...أو قانون ..فإنه اليمكن له أن يعيش دون مساعدة ما تقدم آنفا.
و إن فرض وجود من يقول ذلك فهو محكوم عليه بسفه أو جنون حيث ينكر ما تقتضي طبيعته و حقيقته ,و ينكر ما تكذبه معيشته في حياته
اليومية ...ومثل ذلك الينظر إلى قوله وال يعبأ به.
أسئلة البحث
المقال سيجيب – إن كاء هللا-على األسئلة اآلتية  ,وينحل به المشاكل التي تتعلق بالموضوع.
 -1ما معنى الحرية والتكليف في الشريعة اإلسالمية؟
 -2ما العالقة بين الحرية والتكليف في ضوء الشريعة اإلسالمية؟
 -3ما مدى الجمع بينهما.
 -4ما معني الحرية عند غير المسلمين.
 -5هل يمكن بهذا المقال رفع الغموض واإلبهام عن أذهان الناس -والسيما المسلمين -فيما يتعلق بمعنى الحرية والتكليف.
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مشكلة البحث
كلمة الحرية أصبحت كعارا للمسلمين ولغير المسلمين في هذا العصر ,فيظن كثير من الناس أن الحرية معناها عدم التكليف؛ حيث تكتب
كثيرا في الصحف والمجالت ,وتتغنى بها التلفازات ,و اإلذاعات ,والندوات ,واإلنترنت  ...مجملة دون إكارة إلى معناها األصلي ,فأصبح
الناس والسيما المسلمون قد يقع في خطأ تترتب عليها ما يخالف كريعتهم.
هدف البحث
بيان حقيقة الحرية والتكليف ومدى الجمع بينهما عند المسلمين وعند غيرهم حتى يزول اإلككال في ذلك ,ويكون المسلمون على بينة من
أمرها ,واليعتبرون من اإلسالم ماليس منه.
أهمية البحث :تتضح فيما يلي:
 :1بيان و توضيح مفهوم الحرية والتكليف ومدى الجمع بينهما عند المسلمين ,وعند غيرهم.
 :2صون المسلمين عن الخطأ فيما يتعلق بأمور دينهم.
 :3الحفاظ على اإلسالم نقيا وصافيا من إدخال ماليس منه في هذا الناحية.
الدراسات السابقة :توجد في الحرية كتب ومقاالت إال أنني أكير إلى بعض منه ,وهي
 -1كتاب باسم (التعددية والحرية في اإلسالم ) ألفه الشيخ حسن الصفار ,و أكار إلى أن الحرية توجد في الشريعة اإلسالمية  ,ومثل لذلك:
بأن اإلسالم يسمح لغير المسلمين أن يعيشوا في الدولة اإلسالم مع بقائهم على عقائدهم ,وال يجبرونهم على االعتناق لإلسالم  ,حيث ال إكراا
في الدين.
-2مقال في تسع صفحات باسم( :محمد (ص) رسول اإلنسانية والحرية) نسخ من الشاملة,وكاتبه غير معروف ,حيث جاء فيها(تم استيرادا
من نسخة .)shamela3.47 :
و تكلم هذا المقال عن كخصية محمد صلى هللا عليه وسلم ,و أوضح أنه جاء بالحرية التي وضعت عن الناس قيود الطاغية واألغال التي
كانت في أعناقهم.
(-3مقالة المرأة والحرية) في ( ) 14صفحة ,كتبها الباحثة حسينة حسن الدريب ,و تكلمت فيها عن حالة المرأة في الشريعة اإلسالم وفي
قوانين الغرب  ,ووصلت إلى النتيجة التي تحكم بأن الحرية الحقة للمرأة هي ما أعطاها اإلسالم للمرأة ,و أما ما تتغنى القوانين الغير اإلسالمية
بحرية المرأة فهي ليست إال الدعوة إلى البهيمية والخروج عن البشرية.
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بينما يتكلم مقالي -كما هو ظاهر من عنوانه -عن الحرية والتكليف في ضوء الشريعة اإلسالمية ,و بيَيّن معنى الحرية والتكليف و مدى
الجمع بينهما بصورة لم أجدها فيما ذكرآنفا من المراجع حيث لم تشر هذا المراجع إلى معنى التكليف وجمعه مع الحرية في بعض الصور,
بل تكلمت عن الحرية بصفة عامة و مجملة.
الحرية لغة :هي الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم ,وكون الشعب أو الرجل حرا .1وال ُح ُّر بالض ّم ِ :خالفُ ال َعب ِد  .الحُرُّ ِ :خيَا ُر كلِّ كي ٍء
أرض َ :و َسطُهَا وأَطيَبُها  .وقال طَ َرفَةُ.2
وأَعتَقُه  .وحُرُّ الفا ِكهَ ِة ِخيَا ُرهَا  .والحُرُّ  :كلُّ كي ٍء فا ِخ ٍر من ِكع ٍر وغيرا ,وحُرُّ ك ِّل
ٍ
الحرية اصطالحا
الف :الحرية في اصطالح أهل الحقيقة (الصوفية) :هي الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العالئق واألغيار ,وهي على مراتب :حرية
العامة :عن رق الشهوات ,وحرية الخاصة :عن رق المرادات لفناء إرادتهم من إرادة الحق ,وحرية خاصة الخاصة :عن رق الرسوم واآلثار
النمحاقهم في تجلي نور األنوار.3
فالصوفية يعتبرون ترك العبادات تحريرا ,بينما جعله اإلسالم محرما حيث امر هللا نبيه بالعبادة إلى أن يأتي إليه الموت قال تعالىَ ( :واعبُد
ك اليَقِينُ ) 4واليقين :الموت.5
َربَّكَ َحتَّى يَأ ِتيَ َ
ب :الحرية عند أصحاب المادية :يراد بها اإلنطالق من كل قيود القيم والمثل والمبادئ التي دعى إليها الدين وهي عودة إلى الحياة البهيمية
من أوسع األبواب ولكن تحت تسمية التطور والتجديد.
والمراد بأصحاب المادية كل من يجعل المادة اساسا لكل كيء ,و ينكر الغيبيات ,والديانات السماوية ,...مثل الرأسماليين والشيوعيين.6
ج :الحرية عند القوميين العربيين كما تقدمت آنفا :هي تحرير اإلنسان العربي من الخرافات والغيبيات واألديان.7) ..
د :الحرية عند اإلباحيين  :هي التحرير من االلتزام بأحكام الشريعة ,فال تحرم محرّما وال تلتزم بشرع ,بل الحالل ما حل بأيديها ,والحرام
ما منعت منه ,و تزدا د في تحرير المرأة وتتجاوز ذلك إلى أن تصبح همجية وفوضى.

 1المعجم الوسيط 161/1
 2تاج العروس 175 /11
 5التعريفات ص66
 4سورة الحجر ,الآية 99
 1موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة – الدرر السنية 161 /4
 6حقيقة الشيوعية ص  ,1الرأسمالية ص ,7العلمانية وموقف الإسلام منها ص4
 7موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة -الدرر السنية 277/1
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بل اإلباحية في ذاتها هي التحرير من االلتزام بأحكام الشريعة ,فال تحرم محرّما وال تلتزم بشرع ,بل الحالل ما أحل بأيديها ,والحرام ما
منعت منه ,و تزدا د في تحرير المرأة وتتجاوز ذلك إلى أن تصبح همجية وفوضى.8
و :الحرية في اإلسالم :هي إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة هللا وحدا الكريك له.9
ب هللاُ َمثَ اال
ض َر َ
شرح التعريف :وال يعني ما تقدم في التعريف إخراجهم من عبودية رب العباد .ما أحسن ما عبر القرآن الكريم عن هذاَ ( :
َرج اُال فِي ِه ُك َر َكا ُء ُمتَشَا ِكسُونَ َو َرج اُال َسلَ اما لِ َر ُج ٍل هَل يَست َِويَا ِن َمثَ اال ال َحم ُد هللِ بَل أَكثَ ُرهُم َال يَعلَ ُمونَ )ُّ 10
[الزمر.]29 :
فالمطلوب في اإلسالم أن يتحرر العبد من كل من سوى هللا ويصير عبداا منقاداا مطيعا ا مستسلما هلل الواحد الخالق المالك المدبر .وهذا ما عبر
عنه سيدنا ربعي بن عامر رضي هللا عنه مجيبا ا على سؤال
رستم بقوله(:هللا ابتعثنا ,وهللا جاء بنا لنخرج من كاء من عبادة العباد إلى عبادة هللا)

11

ومن النصوص التي تدل على أن المؤمنين مطالبون باالستسالم هلل تعالى والعمل بجميع أوامرا وترك جميع نواهيه قوله تعالى (:يَا أَ ُّيهَا الَّ ِذينَ
آَ َمنُوا اد ُخلُوا فِي الس ِّْل ِم َكافَّةا )[12البقرة.]208 :
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير اآلية( :يقول هللا تعالى آمراا عبادا المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى اإلسالم وكرائعه,
والعمل بجميع أوامرا ,وترك جميع زواجرا ما استطاعوا من ذلك)

13

وبين المولى عز وجل أنه ال يبقى لمؤمن وال مؤمنة أدنى خيار بعد مجيء أمر هللا تعالى وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم ,قال تعالىَ ( :و َما
ض َال اال ُمبِيناا). 14
ض َّل َ
ص هللاَ َو َرسُولَهُ فَقَد َ
َكانَ لِ ُمؤ ِم ٍن َو َال ُمؤ ِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ضى هللاُ َو َرسُولُهُ أَمرا ا أَن يَ ُكونَ لَهُ ُم ال ِخيَ َرةُ ِمن أَ ِ
مر ِهم َو َمن يَع ِ
مادامت الحرية في اإلسالم هو االستسالم ألوامرهللا التي كلف بها ...وهل توجد في أحكام اإلسالم مجاالت تعطي للمكلف الخيار والحرية في
الفعل أو الترك؟
نعم توجد ذلك في جميع أحكام اإلسالم التي كلف بها العبد من الواجبات ,والمحرمات ,والمستحبات والمكروهات ,والمباحات.

 6موسوعة الدفاع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ,461/6فرق معاصرة ص 661
 9البداية والنهاية ص , 59موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة 217/6
 11سورة الزمر  ,الآية 29
 11تاريخ الطبري  ,121 /5البداية والنهاية 59/7
 12سورة البقرة ,الآية 216
 15تفسير ابن كثير 422/1
 14سورة الأحزاب ,الآية  ,56موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة – الدر السنية 217 /6
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و أرى من المناسب أن أقوم بتعريف التكليف ,و بيان أنواع الحكم التكليفي ,و تعريف كل حكم من األحكام المذكورة مع بيان نوع الخيار
والحرية فيها.
التكليف لغة :هي المشقة ,يقال :كلَّفه تكليفا ا أَي أَمرا بما يشق عليه ,وتكلَّفت الشيء تج َّش ْمته على مشقَّة.15
وتكلف االمر :تحمله على مشقة .والمكلف :الملزم بما فيه مشقة.16
التكليف اصطالحا:هو إلزام ال ُكلفة على المخاطب المكلَّف

17

شرح التعريف
اإللاام :هو اإليجاب كما هو ظاهر من لفظه.
الكلفة :هي المشقة في الحدود العادية ,وهي المشقة التي ال تنفك عنها العبادة غالباا ,ويستلزمها أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها
الحياة الصالحة ,كما ال يمكن انفكاك التلكيفات المشروعة عنها ,ألن كل واجب ال يخلو عن مشقة كمشقة العلم واكتساب المعيشة ,ومشقة
البر د في الوضوء والغسل ,ومشقة الصوم في كدة الحر وطول النهار ...فهذا المشقة ال أثر لها في إسقاط العبادات في كل األوقات ,ألن لكل
تكليف منها نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسبه درجته ,وهذا ال ينافي التكليف وال يوجب التخفيف ,ألن التخفيف فيه حينئذ إهمال
وتفريط ,ف أحوال اإلنسان كلها كلفة في هذا الدار ,ولقد جعل هللا له القدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهرا ال أن يكون هو تحت
قهر التصرفات ,فكذلك التكاليف.18
{ال يُ َكلِّفُ َّ
وتوجد في النصوص الشرعية مايدل على المعنى المذكور ,قال تعالىَ :
هللاُ نَفساا إِ َّال ُوس َعهَا لَهَا َما َك َسبَت َو َعلَيهَا َما اكتَ َسبَت}

19

قال ابن كثير في تفسير اآلية :أي :ال يكلف أحداا فوق طاقته ,وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم.20
والمراد بالمخاطب ا لمكلف في الشرع :هو الذى وجدت فيه كرائط التكليف ,من البلوغ ,واإلسالم ,العقل ,وغيرها ,و يصلح ألن يوجه إليه
21
واإلباحة.22
الخطاب بالتكليف  .أنواع الحكم التكليفي :هي خمسة :الوجوب والحرام والندب والكراهة ِ

 11لسان العرب  ,517/9الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 111/4
 16القاموس الفقهي ص 525
 17التعريفات الفقهية ص 61
 16الوجيز في أصول الفقه 61/5
 19سورة البقرة ,الآية 266
 21تفسير ابن كثير757 /1
 21النظم المستعذب في غريب ألفاظ المهذب  ,المقدمة ص 49
 22القواعد للحصني 192/1
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الوجوب :هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا ا حتما ,ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ,و من امثلة ذلك  :إنه قد أمر هللا بإقامة الصالة وإيتاء
الزكاة ,فقال{:وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة}

23

الخيار والحرية في الواجب :إن أول ما يجب على العبد :كهادة أن ال إله إال هللا ,وأن محمداا رسول هللا ,وإفراد هللا تعالى بالعبادة ,وهو أول
ال يَا قَو ِم اعبُدُوا
دعوة الرسل ,وأول منازل الطريق ,وأول مقام يقوم فيه السالك إلى هللا عز وجل ,قال تعالى{:لَقَد أَر َسلنَا نُوحا ا إِلَى قَو ِم ِه فَقَ َ
هللاَ َما لَ ُكم ِمن إِلَ ٍه غَي ُراُ} 25وقال كعيب عليه السالم لقومه{ :اعبُدُوا َّ
هللاَ َما لَ ُكم ِمن إِلَ ٍه غَي ُراُ} 24وقال هود عليه السالم لقومه{ :اعبُدُوا َّ
َّ
هللاَ
ُوال أَ ِن اُعبُدُوا َّ
َما لَ ُكم ِمن إِلَ ٍه غَي ُراُ} 26وقال تعالىَ { :ولَقَد بَ َعثنَا فِي ُكلِّ أُ َّم ٍة َرس ا
هللاَ َواجتَنِبُوا الطَّا ُغوتَ }[ 27النحل ,]36:وقال تعالىَ { :و َما
ك ِمن َرسُو ٍل إِ َّال نُو ِحي إِلَي ِه أَنَّهُ ال إِلَهَ إِ َّال أَنَا فَاعبُدُو ِن}.28
أَر َسلنَا ِم ْن قَبلِ َ
و قال صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه ,لما أرسله إلى اليمن" :إنك تأتي قوما ا من أهل الكتاب ,فليكن أول ما تدعوهم إليه
كهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداا رسول هللا " ...

29

ومع هذا فإن اإلسالم أعطى نوعا من الخيار والحرية للمسلم في ذ لك  ,فأجاز له التصريح بكلمة الكفر ما دام مكرها ,و قلبه مطمئن باإليمان,
َضبٌ ِمنَ َّ
قال تعالىَ { :من َكفَ َر بِ َّ
هللاِ َولَهُم َع َذابٌ
صد ارا فَ َعلَ ْي ِهم غ َ
اهللِ ِمن بَع ِد إِي َمانِ ِه إِ َّال َمن أُك ِراَ َوقَلبُهُ ُمط َمئِ ٌّن بِا ِإلي َما ِن َولَ ِكن َمن ك ََر َح بِ ْال ُكف ِر َ
30
َع ِظي ٌم }
قال ابن كثير في تفسير اآليةَ :وأَ َّما قَوْ لُهُ{ :إِال َم ْن أُ ْك ِراَ َوقَ ْلبُهُ ُم ْ
ق ال ُمش ِر ِكينَ بِلَف ِظ ِه ُمك َرهاا
ط َمئِ ٌّن بِاإلي َما ِن} فَهُ َو استِ ْثنَا ٌء ِم َّمن َكفَ َر بِلِ َسانِ ِه َو َوافَ َ
اإلي َما ِن بِ َّ
اهللِ َو َرسُولِ ِه).31
ضر ٍ
لِ َما نَالَهُ ِمن َ
ب َوأَ اذىَ ,وقَلبُهُ يَأبَى َما يَقُولَُ ,وهُ َو ُمطَمئِ ٌن بِ ِ
و أخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي فى الدالئل في تفسير اآلية« :أن المشركين أخذوا ع ّمار ابن ياسر فلم يتركوا حتى سبّ النبي صلى
هللا عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ,فلما أتى رسول هللا قال له ما وراءك؟ قال كر ما تركت ,نلت منك وذكرت آلهتهم بخير ,قال كيف تجد
يمان». 32
اإل ِ
قلبك؟ قال :مطمئن باإليمان ,قال إن عادوا فعد فنزلت :إِ َّال َمن أُك ِراَ َوقَلبُهُ ُمط َمئِ ٌّن بِ ْ ِ
طلب الشار ُ
ع فعله طلبا ا غيَر جازم.
تعريف المندوب :ما
َ

 25سورة البقرة ,الآية  ,45شرح المعتمد في أصول الفقه ص 74
 24سورة الأعراف ,الآية .19
 21سورة هود ,الآية 11
 26سورة الأعراف ,الآية 61
 27سورة النحل ,الآية 56
 26الأنبياء  ,الآية  ,21شرح الطحاوية ,لناصر العقل 2/6
 29صحيح البخاري 517/5ح1496
 51سورة النحل  ,الآية 116
 51تفسير ابن كثير 611/4
 52تفسير القرطبي  ,514 /17تفسير المراغي 146/14
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وقيل:هوما يحمد فاعله واليذم تاركه.
ضا فَليُ َؤ ِّد الَّ ِذي اؤتُ ِمنَ أَ َمانَتَهُ }[ 33البقرة]283 :
و من أمثلته :قوله تعالى{ :فَإِن أَ ِمنَ بَع ُ
ض ُكم بَع ا
ففي صدرهذا اآلية امر هللا بكتابة الدين ,و األمر يقتضي الوجوب إال أنه توجد في اآلية قرينة لفظية تصرفه عن الوجوب ,والقرينة {فإن
أمن بعضكم )...فأصبحت الكتابة أمرا مندوبا.
الخيار والحرية في المندوب :فتوجد في المندوب الخيار و الحرية في فعله او تركه حيث العقوبة والعذاب في تركه ,غاية ما في األمر أنه
يمدح فاعله ,ويستحق صاحبه الثواب في العبادات.
الحرام :ما طلب الشارع تركه على وجه التحتم واإللزام ,وفاعله يستحق العقاب .ومن أمثلته قوله تعالى{ :إِنَّ َما َح َّر َم َعلَي ُك ُم ْال َميتَةَ َوال َّد َم َولَح َم
اغ َو َال عَا ٍد فَ َال إِث َم َعلَي ِه إِ َّن َّ
ير َو َما أُ ِه َّل بِ ِه لِغَي ِر َّ
هللاَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم).34
ْال ِخن ِز ِ
هللاِ فَ َم ِن اضطُ َّر غَي َر بَ ٍ
الخيار والحرية في الحرام :إن هللا حرم أكل لحم الميتة ,و الدم ,و لحم الخنزير ,و ما أهل به لغير هللا إال أن هللا أجاز أكل ذلك ,فترك الحرية
و الخيار لإلنسان في أكله اذا اضطر إليه غير باغ وال عاد ,قال السيوطي في تفسر اآلية{:إنَّ َما َحرَّ َم َعلَي ُك ْم ْال َميتَة} أَيْ أَكلهَا إذ ال َك َالم فِي ِه
َو َك َذا َما بَعدهَا َو ِه َي َما لم يذك كرعا وألحق به بِال ُّسنَّ ِة َما أُبِينَ ِمن َح ّي َو َخصَّ ِمنهَا ال َّس َمك َوال َج َراد { َوال َّدم} أَي ْال َمسفُوح َك َما فِي ْاألَن َعام
{و َما أُ ِه َّل بِ ِه لِغَي ِر َّ
هللا} أَي ُذبِ َح َعلَى اسم غَيرا َوا ِإل ْه َالل َرفع الصَّوت َو َكانُوا
{ َولَحم ال ِخن ِزير} خَ صَّ اللَّحم ِألَنَّه ُ ُمعظَم ال َمقصُود َوغَيرا تَبَع لَهُ َ
يَرفَعُونَهُ ِع ْند ال َّذبح ِآللِهَتِ ِهم {فَ َمن اُطُرَّ} أَي أَ ْل َجأَتهُ ال َّ
{و َال عَا ٍد} ُمتَ َعد
ارج َعلَى ال ُمسلِ ِمينَ َ
اغ} خَ ِ
ضرُو َرة إلَى أَكل كَيء ِم َّما ُذ ِك َر فَأ َ َكلَهُ {غَير بَ ٍ
{إن َّ
هللا َغفُور} ِألَولِيَائِ ِه { َر ِحيم} بِأَه ِل طَاعَته َحي ُ
َعلَي ِهم بِقَط ِع الطَّ ِريق {فَ َال إثم َعلَي ِه} فِي أَكله َّ
ث َو َّس َع لَهُم فِي َذلِكَ َو َخ َر َج البَا ِغي َوال َعا ِدي
ك َما لَم يَتُوبُوا َو َعلَي ِه ال َّشافِ ِع ّي.
ق َوال َم َّكاس فَ َال يَ ِح ّل لَهُم أَكل كَيء ِمن َذلِ َ
َويَل َحق بِ ِه َما ُك ّل عَا ٍ
ص بِ َسفَ ِر ِا َكاآلبِ ِ

35

المكروه :هو ما طلب الشارع تركه طلبا ا غير جازم.
وقيل :هو ما يُمدح تاركه ,وال يذ ُّم فاعله.
و من أمثلته :قول النبي صلى هللا عليه وسلم«إن هللا كرا لكم قيل وقال ,وكثرة السؤال ,وإضاعة المال». 36
الخيار و الحرية في المكروه :فتوجد في المندوب الخيار و الحرية في فعله او تركه حيث العقوبة والعذاب في تركه ,غاية ما في األمر أنه
ال يمدح فاعله واليذم.

 55سورة البقرة  ,الآية  ,265شرح المعتمد في أصول الفقه ص 76
 54سورة البقرة  ,الآية  ,175شرح المعتمد في أصول الفقه ص 76
 51تفسير الجلالين ص 51
 56صحيح البخاري  679 /1ح  , 1477شرح المعتمد في أصول الفقه ص 61
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المباح :هو ما خير المكلف بين فعله وتركه.
وقيل :هو ما ال يمدح على فعله وال على تركه.
و من أمثلته :ما نص على عدم اإلثم فيه ,قال تعالى{ :فَإِن ِخفتُم أَ َّال يُقِي َما ُحدُو َد َّ
هللاِ فَ َال ُجنَا َح َعلَي ِه َما فِي َما افتَدَت بِ ِه }. 37
الخيار والحرية في المباح :اذا خاف الزوجان في المعيشة الزوجية من عدم إقامة حدوهللا فيها ,فيجوز للزوج أن يطلقها في مقابل عوض
من المال ,قال السيوطي في تفسير اآلية{ :فإن خفتم أن ال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما} {فِي َما افتَدَت بِ ِه} نَفسهَا ِمن ال َمال لِيُطَلِّقهَا أَي َال
َح َرج َعلَى ال َّزوج فِي أَخذا َو َال ال َّزو َجة فِي بَذله.38
و قد يقال :إن المباح هو ما خير المكلف بين فعله وتركه ,و اليوجد فيه طلب فعل وال تركه  ,فكيف يعد من الحكم التكليفي؟ و أجيب عنه:
بأن اإلباحة حكمها وجوب اعتقاد أن الفعل مباح ,والوجوب من التكليف ,فقد الزمت ما فيه كلفة فأطلق عليها من التكليف ألجل المالزمة.39
األطروحات
للحفاظ على بقاء اإلسالم على حقيقته ,وللدفاع عن اإلدخال فيه ماليس منه ,أطرح مايلي
-1أطلب من أئمة المساجد والخطباء أن يبينوا للناس معنى الحرية والتكليف في ضوء الشريعة اإلسالمية حتى يكونوا علي بينة من أمرهما,
ويبتعدوا عن وقوع الخطأ فيهما.
 -2آمل من ال ُكتاب في الصحف والمجالت و إنترنت ,وممن يتكلم في الندوات ,و اإلذاعات  ,والتلفزيون ..أن اليتكلموا عن الحرية مجمال
حتى اليقع الناس في الخطأ الذي يتسبب إلى تحريف الدين اإلسال مي .
 -3أرجو من العلماء والمؤلفين أن يتنبهوا إلى حيل األعداء في أككال و أثواب مختلفة حتى يبقى اإلسالم صافيا ونقيا من كل دس و تحريف.

 57سورة البقرة ,الآية  , 229شرح المعتمد ص 62
 56تفسير الجلالين ص 49
 59تشنيف المسامع بجمع الجوامع 256 /1

10

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار التاسع | تأريخ اإلصدار0202-1-5 :م
ISSN: 2706-6495
المصادر والمراجع
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كثير,المحقق :سامي بن محمد سالمة,الناكر :دار طيبة للنشر والتوزيع ,الطبعة :الثانية.
 -3ابن كثير :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القركي البصري ثم الدمشقي 1418 ,هـ  1997 -م ,البداية والنهاية ,تحقيق :عبد هللا بن
عبد المحسن التركي ,الطبعة األولي ,الناكر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ,سنة النشر1424 :هـ 2003 /م .
 -4ابن منظور :محمد بن مكرم بن على ,أبو الفضل ,جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى 1414 ,هـ ق ,لسان العرب,خپرونه :دار
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-5أبوحبيب :الدكتور سعدي 1408 ,هـ =  1988م  ,القاموس الفقهي لغة واصطالحا ,الطبعة :الثانية ,الناكر :دار الفكر .دمشق  -سورية
-6أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل 1429 ,هـ  2008 -م,معجم اللغة العربية المعاصرة ,الناكر :عالم الكتب,الطبعة:
األولى.
 -7البخاري :محمد بن إسماعيل  ,صحيح البخاري[ الطبعة الهندية من ملتقى اهل الحديث ] ,تحقيق :أحمد محمد كاكر.
 -8البركتي :محمد عميم اإلحسان المجددي ,التعريفات الفقهية1424 ,هـ 2003 -م ,الناكر :دار الكتب العلمية ,الطبعة :األولى.
-9بطال :محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي ,أبو عبد هللا ,النَّ ْ
ب ,دراسة وتحقيق
ب ْألفَا ِظ المهَ ّذ ِ
ظ ُم ال ُم ْستَ ْع َذبُ فِي ت ْف ِسير غري ِ
وتعليق :د .مصطفى عبد الحفيظ َسالِم ,الناكر :المكتبة التجارية ,مكة المكرمة ,عام النشر 1988 :م (جزء  1991 ,)1م
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الشعالن ,د .جبريل بن محمد بن حسن البصيلي ,أصل الكتاب :رسالتا ماجستير للمحققَيْن الطبعة :األولى ,الناكر :مكتبة الركد للنشر
والتوزيع ,الرياض  -المملكة العربية السعودية .
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الناكر,الناكر :دار الكتب العلمية ,بيروت ,لبنان,الطبعة :األولى.
-13الجوهري إسماعيل بن حماد ,الطبعة االولى القاهرة  1376ه  1956 -م ,الطبعة الرابعة  1407ه  1987 -م ,الصحاح تاج اللغة
وصحاح العربية,تحقيق أحمد عبد الغفور عطار,دار العلم للماليين ,بيروت,لبنان
-14حبش :د محمد ,كرح المعتمد في أصول الفقه.
-15حقيقة الشيوعية,تم استيرادا من نسخة shamela3.47 :
-16الرأسمالية .من كتب مقارنة األديان.
-17الرحيلي :حمود بن أحمد بن فرج ,السنة  1422- 34هـ ,العلمانية وموقف اإلسالم منها,الناكر :الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة
-18ال َّزبيدي :مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الر ّزاق الحسيني ,أبو الفيض ,تاج العروس من جواهر القاموس ,المحقق :مجموعة من المحققين,
الناكر :دار الهداية.
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-19الزركشي :أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الشافعي 1418 ,هـ  1998 -م ,تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين
السبكي ,دراسة وتحقيق :د سيد عبد العزيز  -د عبد هللا ربيع ,المدرسان بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة األزهر ,الطبعة :األولى,
الناكر :مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث  -توزيع المكتبة المكية.
-20السقاف :مجموعة من الباحثين بإكراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر ,موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة,الناكر :موقع الدرر السنية
على اإلنترنت ,dorar.netتم تحميله في /ربيع األول  1433هـ
-21السيوطي :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي,وجالل الدين محمد بن أحمد المحلي ,تفسير الجاللين  ,الناكر :دار الحديث –
القاهرة ,الطبعة :األولى
-22الشحود :علي بن نايف الباحث في القرآن والسنة,موسوعة الدفاع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم,تم استيرادا من نسخة shamela :
 -23الطبري :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ,أبو جعفر 1387 ,هـ  ,تاريخ الطبري (صلة تاريخ الطبري لعريب بن
سعد القرطبي) ,الطبعة :الثانية ,الناكر :دار التراث – بيروت
-24الطبري :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ,أبو جعفر 1422 ,هـ  2001 -م  ,تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل
آي القرآن ,تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند
حسن يمامة
-25العقل :ناصر بن عبد الكريم العل ي ,كرح الطحاوية ,مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية,
http://www.islamweb.net
 -26عواجي :د .غالب بن علي ,فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم ,وبيان موقف اإلسالم منها,تم استيرادا من نسخة  ,shamela :الطبعة:
األولى,الناكر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.
-27المراغي :أحمد بن مصطفى المراغي ,الطبعة 1365 :هـ  1946 -م ,تفسير المراغي ,الطبعة :األولى ,الناكر :كركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابى الحلبي وأوالدا بمصر.

جميع الحقوق محفوظة  ,© 2020الدكتور /نقيب جان  ,الدكتور /نعمت هللا مدني  ,المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي.
)(CC BY NC

12

www.ajrsp.com

