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 في ضوء الشريعة اإلسالمية والتكليف الحرية العالقة بين
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 صلخالم

ي علما بأن المسلمين وغيرهم اليقولون بالحرية بالمعن .ةأن المراد بالحرية هي الخلوص من التكليف والقيود الشرعي يفكر كثير من الناس 

عيش قانون؛ حيث اليمكن له أن يفلم يُسَمع أنه يوجد إنسان عاقل ...يقول بحرية يعتبر نفسه من خاللها غير مكلف بشريعة .. او  ,المذكور

 ون مساعدة بني جنسه في المجتمع.د

ما يوافق النظم والقواعد التي يعتبر نفسه مكلفا بها , و أما ما يخالفها فيسميها بالعبودية و بغاية ما في األمر أن كل إنسان يعبر عن الحرية 

, وديةو يعتبرون  المخالفة عنها بالعب وحدا الكريك له, باد إلى عبادة هللان يقولون : بأن الحرية هي ما تنجيك من عبادة العولمسلما ف الرق.

 صور, وال منافاة بينهما بالكلية.التكليف في بعض البين الحرية و جمع ويقولون بال

لحرية ابدون  يريهم و , و يسمون المخالفة عنها بالعبوديةوغير المسلمين: يعتبرون الحرية ما يوافق قانونهم ونظمهم الذي اختلقوا بأيديهم, 

ية التطور من تحت تسالقيم والمثل والمبادئ التي دعى إليها الدين وهي عودة إلى الحياة البهيمية من أوسع األبواب ولك النطالق من كل قيودا

 .والتجديد
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التكليف, الحرية و بين التي تسمح بالجمعالصور , إليضاح في الشريعة اإلسالمية المعني الحقيقي للحرية والتكليففدعت الحاجة إلى بيان 

ا الناحية هذ نم -إن كاء هللا–ظ على اإلسالم حافَ ...يُ والتكليف للحريةوببيان المعنى األصلي  واليلزم من وجود الحرية نفي التكليف تماما.

 نقيا وصافيا من اإلدخال فيه ماليس منه. 

 .الجمع صور ,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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 مقدمةال

 .إلي ذلك بالدعوة والتطبيق الذي أركد  والصالة والسالم على محمد, بين الحرية والتكليففي كريعته ي جمع الحمد هلل الذ

 أما بعد

يب لترتيكلف بها عما حوله من كائنات وموجودات فهو كذلك بحاجة إلى قواعد ونظم  إن اإلنسان كائن اجتماعي ال يمكنه العيش منعزالف

 .الفردية واالجتماعية واألسرية وبدون هذا النظم تصبح هذا العالقات قائمة على الفوضى والتنازعحياته 

 في أككال متنوعة مثل األديان السماوية, والقوانين الوضعية. طوال التاريخ والقواعد النظم  وقد ظهرت هذا

 فهي فكر اإلنسان ورأيه. اشأهومصادر األديان السماوية وحي إلهي,  وأما مصادر القوانين الوضعية و من

 , و أما ما يخالفها فيسميها بالعبودية و الرق. يعتبر نفسه مكلفا بهاوافق النظم والقواعد التي ما يبالحرية عن بر عفكل إنسان ي

 فالمسلمون يقولون : الحرية هي ما تنجيك من عبادة العباد إلى عبادة هللا وحدا الكريك له.

  اختلقوا بأيديهم. الحرية ما يوافق قانونهم ونظمهم الذي  ونعتبروغير المسلمين: ي

ريعة يعتبر نفسه من خاللها غير مكلف بشيقول بحرية يوجد إنسان أن يستحيل  و بالنظر إلي ضروريات اإلنسان و حاجاته إلى بني نوعه..

 أن يعيش دون مساعدة ما تقدم آنفا.اليمكن له ...أو قانون.. فإنه 

ته في حياته به معيشتكذ و ينكر ماضي طبيعته و حقيقته, بسفه أو جنون حيث ينكر ما تقتعليه لك فهو محكوم ذو إن فرض وجود من يقول 

 لك الينظر إلى قوله وال يعبأ به.ومثل ذاليومية... 

 أسئلة البحث

 .عضوتعلق بالموالتي تالمشاكل به حل على األسئلة اآلتية , وين-كاء هللاإن  –المقال سيجيب 

 ما معنى الحرية والتكليف في الشريعة اإلسالمية؟ -1

 ما العالقة بين الحرية والتكليف في ضوء الشريعة اإلسالمية؟ -2

 ما مدى الجمع بينهما. -3

 ما معني الحرية عند غير المسلمين. -4

 الحرية والتكليف. ق بمعنى فيما يتعل -نوالسيما المسلمي-عن أذهان الناس رفع الغموض واإلبهام بهذا المقال يمكن   هل -5
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 البحثمشكلة 

تكتب  يث؛ حفيظن كثير من الناس أن الحرية معناها عدم التكليفكلمة الحرية أصبحت كعارا للمسلمين ولغير المسلمين في هذا العصر, 

بح أصفمجملة دون إكارة إلى معناها األصلي,  كثيرا في الصحف والمجالت, وتتغنى بها التلفازات, و اإلذاعات, والندوات, واإلنترنت ...

  تترتب عليها ما يخالف كريعتهم. الناس والسيما المسلمون قد يقع في خطأ

 البحث هدف

عند المسلمين وعند غيرهم حتى يزول اإلككال في  ذلك, ويكون المسلمون على بينة من ومدى الجمع بينهما والتكليف الحرية  بيان حقيقة

 واليعتبرون من اإلسالم ماليس منه.أمرها, 

 فيما يلي: تتضح   :البحث هميةأ

 .عند المسلمين, وعند غيرهموالتكليف ومدى الجمع بينهما مفهوم الحرية ح يو توض: بيان 1

 : صون المسلمين عن الخطأ فيما يتعلق بأمور دينهم.2

 الناحية.: الحفاظ على اإلسالم نقيا وصافيا من إدخال ماليس منه في هذا 3

 منه, وهي بعض  توجد في الحرية كتب ومقاالت إال أنني أكير إلى: الدراسات السابقة

 :كذللد في الشريعة اإلسالمية , ومثل لفه الشيخ حسن الصفار, و أكار إلى أن الحرية توجأ كتاب باسم )التعددية والحرية في اإلسالم (  -1

 إكراا على االعتناق لإلسالم , حيث ال همبأن اإلسالم يسمح لغير المسلمين أن يعيشوا في الدولة اإلسالم مع بقائهم على عقائدهم, وال يجبرون

 في الدين.

دا اباسم: )محمد )ص( رسول اإلنسانية والحرية( نسخ من الشاملة,وكاتبه غير معروف, حيث جاء فيها)تم استيرفي تسع صفحات مقال -2

 (.shamela3.47من نسخة : 

عن كخصية محمد صلى هللا عليه وسلم, و أوضح أنه جاء بالحرية التي وضعت عن الناس قيود الطاغية واألغال التي المقال  ذاه تكلمو 

 كانت في أعناقهم.

( صفحة, كتبها الباحثة حسينة حسن الدريب, و تكلمت فيها عن حالة المرأة في الشريعة اإلسالم وفي 14في ) (مقالة المرأة والحرية)-3

, ووصلت إلى النتيجة التي تحكم بأن الحرية الحقة للمرأة هي ما أعطاها اإلسالم للمرأة, و أما ما تتغنى القوانين الغير اإلسالمية قوانين الغرب

  ال الدعوة إلى البهيمية والخروج عن البشرية.بحرية المرأة فهي ليست إ
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 معنى الحرية والتكليف و مدى في ضوء الشريعة اإلسالمية, و بيَيّنعن الحرية والتكليف  -كما هو ظاهر من عنوانه-ي تكلم مقالبينما ي

لصور, في بعض ا حرية إلى معنى التكليف وجمعه مع ال ا المراجع ذهكرآنفا من المراجع حيث لم تشر ذهما بصورة لم أجدها فيما نالجمع بي

 عن الحرية بصفة عامة و مجملة.  ت بل تكلم

ٍء كيِد . الُحرُّ : ِخيَاُر كلِّ الَعبالُحرُّ بالضّم : ِخالُف و .1اوكون الشعب أو الرجل حر ,الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤمهي  :الحرية لغة

 .2يَبُها . وقال طََرفَةُ وأَطوُحرُّ كلِّ أرٍض : َوَسطُهَا , ٍر وغيراِكعتَقُه . وُحرُّ الفاِكهَِة ِخيَاُرهَا . والُحرُّ : كلُّ كيٍء فاِخٍر من وأَع

 الحرية اصطالحا 

وهي على مراتب: حرية الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العالئق واألغيار, هي  )الصوفية(: في اصطالح أهل الحقيقة الف: الحرية

العامة: عن رق الشهوات, وحرية الخاصة: عن رق المرادات لفناء إرادتهم من إرادة الحق, وحرية خاصة الخاصة: عن رق الرسوم واآلثار 

 . 3النمحاقهم في تجلي نور األنوار

 دَواعبُ ) العبادة إلى أن يأتي إليه الموت قال تعالى:فالصوفية يعتبرون ترك العبادات تحريرا, بينما جعله اإلسالم محرما حيث امر هللا نبيه ب

 .5واليقين: الموت  4يَقِيُن(التِيََك يَأَحتَّى  َربَّكَ 

يراد بها اإلنطالق من كل قيود القيم والمثل والمبادئ التي دعى إليها الدين وهي عودة إلى الحياة البهيمية   ب: الحرية عند أصحاب المادية:

 من أوسع األبواب ولكن تحت تسمية التطور والتجديد.

 . 6نماليين والشيوعيياساسا لكل كيء, و ينكر الغيبيات, والديانات السماوية..., مثل الرأس بأصحاب المادية كل من يجعل المادةوالمراد 

 .7هي تحرير اإلنسان العربي من الخرافات والغيبيات واألديان.. ( ج: الحرية عند القوميين العربيين كما تقدمت آنفا:

الحرام و, فال تحرم محّرما وال تلتزم بشرع, بل الحالل ما حل بأيديها, هي التحرير من االلتزام بأحكام الشريعة : ينالحرية عند اإلباحيد: 

  ما منعت منه, و تزدا د في تحرير المرأة وتتجاوز ذلك إلى أن تصبح همجية وفوضى.

                                                           
 1/161المعجم الوسيط  1
 175/ 11تاج العروس  2
 66التعريفات ص 5
99سورة الحجر, الآية  4
161/ 4الدرر السنية  –الفكرية المعاصرة  المذاهبموسوعة  1
  4ص ا, العلمانية وموقف الإسلام منه7, الرأسمالية ص1حقيقة الشيوعية ص  6
 1/277الدرر السنية  -الفكرية المعاصرة المذاهبموسوعة  7
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م ما حل بأيديها, والحراأتحرم محّرما وال تلتزم بشرع, بل الحالل ما  من االلتزام بأحكام الشريعة, فالاتها هي التحرير بل اإلباحية في ذ

 .  8ذلك إلى أن تصبح همجية وفوضىمنعت منه, و تزدا د في تحرير المرأة وتتجاوز 

 .9من عبادة العباد إلى عبادة هللا وحدا الكريك له هي إخراج العباد الحرية في اإلسالم:و: 

الا َضَرَب هللاُ َمثَ ) وال يعني ما تقدم في التعريف إخراجهم من عبودية رب العباد. ما أحسن ما عبر القرآن الكريم عن هذا: :شرح التعريف

ا لَِرُجٍل  مر: 10(لَُموَن يَعاَل  أَكثَُرهُم بَلُد هللِ الَحمتَِويَاِن َمثاَلا يَس هَلَرُجالا فِيِه ُكَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجالا َسلَما  [.29]الزُّ

ر لما هلل الواحد الخالق المالك المدبر. وهذا ما عبفالمطلوب في اإلسالم أن يتحرر العبد من كل من سوى هللا ويصير عبداا منقاداا مطيعاا مستس

 عنه سيدنا ربعي بن عامر رضي هللا عنه مجيباا على سؤال 

 11رستم بقوله:)هللا ابتعثنا, وهللا جاء بنا لنخرج من كاء من عبادة العباد إلى عبادة هللا(

يَا أَيُّهَا الَِّذيَن  )عمل بجميع أوامرا وترك جميع نواهيه قوله تعالى:ومن النصوص التي تدل على أن المؤمنين مطالبون باالستسالم هلل تعالى وال

ْلِم َكافَّةا ادآََمنُوا   [.208]البقرة: 12(ُخلُوا فِي السِّ

كرائعه, ويقول الحافظ ابن كثير في تفسير اآلية: )يقول هللا تعالى آمراا عبادا المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى اإلسالم 

  13والعمل بجميع أوامرا, وترك جميع زواجرا ما استطاعوا من ذلك(

َوَما )وبين المولى عز وجل أنه ال يبقى لمؤمن وال مؤمنة أدنى خيار بعد مجيء أمر هللا تعالى وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم, قال تعالى: 

ا أَملُهُ ِمنٍَة إَِذا قََضى هللاُ َوَرُسوُمؤِمٍن َواَل لُِمؤَكاَن   .  14(َضلَّ َضاَلالا ُمبِيناا فَقَدِص هللاَ َوَرُسولَهُ يَع َوَمن أَمِرِهم ِمنيَُكوَن لَهُُم الِخيََرةُ  أَنرا

ة في الخيار والحري د في أحكام اإلسالم مجاالت تعطي للمكلف... وهل توجبهاكلف  التي سالم هو االستسالم ألوامرهللامادامت الحرية في اإل

 الفعل أو الترك؟

 من الواجبات, والمحرمات, والمستحبات والمكروهات, والمباحات. لك في جميع أحكام اإلسالم التي كلف بها العبد نعم توجد ذ

                                                           
 661, فرق معاصرة ص 6/461موسوعة الدفاع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  6
 6/217الفكرية المعاصرة  المذاهب, موسوعة  59البداية والنهاية ص 9
 29سورة الزمر , الآية  11
 7/59, البداية والنهاية 121/ 5تاريخ الطبري  11
 216الآية  سورة البقرة, 12
 1/422تفسير ابن كثير  15
 217/ 6الدر السنية  –الفكرية المعاصرة  المذاهب, موسوعة 56سورة الأحزاب, الآية  14
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الخيار ع نوكورة مع بيان حكم من األحكام المذو تعريف كل  بيان أنواع الحكم التكليفي,التكليف, و تعريف ب و أرى من المناسب أن أقوم

 .اوالحرية فيه

ْمته على مشقَّة ,كلَّفه تكليفاا أَي أَمرا بما يشق عليه يقال: المشقة,هي  التكليف لغة:  .15وتكلَّفت الشيء تجشَّ

 .16وتكلف االمر: تحمله على مشقة. والمكلف: الملزم بما فيه مشقة

 17المكلَّفإلزام الُكلفة على المخاطب هو اصطالحا:التكليف 

 شرح التعريف

 ظاهر من لفظه.هو ب كما يجاهو اإل :لااماإل

ا ههي المشقة في الحدود العادية, وهي المشقة التي ال تنفك عنها العبادة غالباا, ويستلزمها أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضي الكلفة:

الحياة الصالحة, كما ال يمكن انفكاك التلكيفات المشروعة عنها, ألن كل واجب ال يخلو عن مشقة كمشقة العلم واكتساب المعيشة, ومشقة 

د في الوضوء والغسل, ومشقة الصوم في كدة الحر وطول النهار... فهذا المشقة ال أثر لها في إسقاط العبادات في كل األوقات, ألن لكل البر

تكليف منها نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسبه درجته, وهذا ال ينافي التكليف وال يوجب التخفيف, ألن التخفيف فيه حينئذ إهمال 

أحوال اإلنسان كلها كلفة في هذا الدار, ولقد جعل هللا له القدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهرا ال أن يكون هو تحت وتفريط, ف

 .18قهر التصرفات, فكذلك التكاليف

ُ قال تعالى, توجد في النصوص الشرعية مايدل على المعنى المذكورو ا إاِلَّ نَف: }اَل يَُكلُِّف هللاَّ   19{َسبَتتَ اكهَا َما َوَعلَي َكَسبَتَعهَا لَهَا َما ُوسسا

ا فوق طاقته, وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه    .20إليهمقال ابن كثير في تفسير اآلية: أي: ال يكلف أحدا

يه و يصلح ألن يوجه إل, وغيرهاالعقل, لمكلف في الشرع: هو الذى وجدت فيه كرائط التكليف, من البلوغ, واإلسالم, لمخاطب ااوالمراد ب

  .22واإِلباحةوالندب والكراهة  والحرام الوجوب خمسة:هي  :أنواع الحكم التكليفي. 21الخطاب بالتكليف

                                                           
 4/111, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 9/517لسان العرب  11
 525القاموس الفقهي ص  16
 61التعريفات الفقهية ص  17
 5/61الوجيز في أصول الفقه  16
 266قرة, الآية سورة الب 19
 757/ 1تفسير ابن كثير 21
 49, المقدمة ص  المهذبفي غريب ألفاظ  المستعذبالنظم    21
 1/192القواعد للحصني  22
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إيتاء وقد أمر هللا بإقامة الصالة إنه : و من امثلة ذلك , هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباا حتما, ويثاب فاعله ويعاقب تاركه :بوجوال

 23}وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة{الزكاة, فقال:

أول  وهوإن أول ما يجب على العبد: كهادة أن ال إله إال هللا, وأن محمداا رسول هللا, وإفراد هللا تعالى بالعبادة,  الخيار والحرية في الواجب:

ا إِلَى أَرَسل لَقَدوجل, قال تعالى:}دعوة الرسل, وأول منازل الطريق, وأول مقام يقوم فيه السالك إلى هللا عز  بُُدوا اع مِ قَوِمِه فَقَاَل يَا قَونَا نُوحا

َ َما  َ َما اعوقال هود عليه السالم لقومه: }  24ُراُ{َغيإِلٍَه  ِمن لَُكمهللاَّ َ اعوقال كعيب عليه السالم لقومه: }  25ُراُ{َغيإِلٍَه  ِمن لَُكمبُُدوا هللاَّ بُُدوا هللاَّ

ٍة َرُسوالا أَِن بََعث َولَقَدوقال تعالى: }  26ُراُ{َغيإِلٍَه  نمِ  لَُكمَما  َ اُعنَا فِي ُكلِّ أُمَّ [, وقال تعالى: }َوَما 36]النحل: 27تَنِبُوا الطَّاُغوَت{َواجبُُدوا هللاَّ

 . 28بُُدوِن{فَاعِه أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِلَّ أَنَا إِلَيَرُسوٍل إاِلَّ نُوِحي  ِمنلَِك قَبنَا ِمْن أَرَسل

صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه, لما أرسله إلى اليمن: "إنك تأتي قوماا من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه  قالو 

  29كهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداا رسول هللا ... "

, فأجاز له التصريح بكلمة الكفر ما دام مكرها, و قلبه مطمئن باإليمان, في ذ لك الخيار والحرية للمسلم نوعا من فإن اإلسالم أعطى  ومع هذا

ِ  َمن} قال تعالى:   ا َصدِر بِاْلُكفَكَرَح  َمن َولَِكنيَماِن بِاإلِ َمئِنٌّ ُمطبُهُ َوقَلِراَ أُك َمنِد إِيَمانِِه إاِلَّ بَع ِمنَكفََر بِاهللَّ ِ  فََعلَْيِهمرا َعَذاٌب  لَهُموَ َغَضٌب ِمَن هللاَّ

  30{ َعِظيمٌ 

ا قَْولُهُ: }إاِل َمْن أُْكِراَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاإليَماِن{ فَهَُو قال ابن كثير في تفسير اآلية:  نتِْثنَاٌء اسَوأَمَّ َرهاا ُمكِظِه بِلَفَن ِرِكيالُمشَكفََر بِلَِسانِِه َوَوافََق  ِممَّ

ِ َوَرُسولِهِ بِاإلِ ئٌِن ُمطَمبَى َما يَقُوُل, َوهَُو يَأبُهُ َوقَلٍب َوأَذاى, َضر ِمنلَِما نَالَهُ    .31(يَماِن بِاهللَّ

 أن المشركين أخذوا عّمار ابن ياسر فلم يتركوا حتى سّب النبي صلى»في تفسير اآلية: وابن مردويه والبيهقي فى الدالئل  أخرج ابن جريرو 

 قال له ما وراءك؟ قال كر ما تركت, نلت منك وذكرت آلهتهم بخير, قال كيف تجد هللا عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير, فلما أتى رسول هللا

يمانِ ُمطبُهُ َوقَلِراَ أُك َمنقلبك؟ قال: مطمئن باإليمان, قال إن عادوا فعد فنزلت: إاِلَّ   . 32«َمئِنٌّ بِاإْلِ

 .ما طلَب الشارُع فعله طلباا غيَر جازم تعريف المندوب:

                                                           
 74, شرح المعتمد في أصول الفقه ص 45سورة البقرة, الآية  25
 .19سورة الأعراف, الآية  24
 11سورة هود, الآية  21
 61سورة الأعراف, الآية  26
 56النحل, الآية سورة  27
 6/2, شرح الطحاوية, لناصر العقل 21الأنبياء , الآية  26
 1496ح5/517صحيح البخاري  29
 116سورة النحل , الآية  51
 4/611تفسير ابن كثير  51
 14/146, تفسير المراغي 514/ 17تفسير القرطبي  52
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 وقيل:هوما يحمد فاعله واليذم تاركه. 

ا بَع بَعُضُكمأَِمَن  فَإِنو من أمثلته: قوله تعالى: }    [283]البقرة:  33تُِمَن أََمانَتَهُ {اؤيَُؤدِّ الَِّذي فَلضا

ينة }فإن الوجوب, والقرامر هللا بكتابة الدين, و األمر يقتضي الوجوب إال أنه توجد في اآلية قرينة لفظية تصرفه عن اآلية  ذاهففي صدر

 أمن بعضكم...( فأصبحت الكتابة أمرا مندوبا.

ألمر أنه غاية ما في ا ,ب في تركهاي فعله او تركه حيث العقوبة والعذفتوجد في المندوب الخيار و الحرية ف الخيار والحرية في المندوب:

 يمدح فاعله, ويستحق صاحبه  الثواب في العبادات. 

َم . ومن أمثلته قوله تعالى: حتم واإللزام, وفاعله يستحق العقابترع تركه على وجه الما طلب الشا الحرام: َم تَةَ اْلَميُكُم َعلَي}إِنََّما َحرَّ َم َولَح َوالدَّ

ِ فََمِن لَِغيِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه اْلِخن َ َعلَيَم إِثَر بَاٍغ َواَل َعاٍد فاََل َغيطُرَّ اضِر هللاَّ  .34(َغفُوٌر َرِحيمٌ ِه إِنَّ هللاَّ

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  :الخيار والحرية في الحرام

َم السيوطي في تفسر اآلية:غير باغ وال عاد, قال  إليه ضطراو الخيار لإلنسان في أكله اذا  َكاَلم فِيِه ال إذلهَا أَكتَة{ أَْي اْلَميُكْم َعلَي}إنََّما َحرَّ

نَِّة َما أُبِيَن بَعَوَكَذا َما  َعام اأْلَنفُوح َكَما فِي اْلَمس أَيَجَراد }َوالدَّم{ َوالهَا السََّمك ِمنَحّي َوَخصَّ  ِمندهَا َوِهَي َما لم يذك كرعا وألحق به بِالسُّ

{ لَِغيرا تَبَع لَهُ }َوَما أُِهلَّ بِهِ َوَغيُصود الَمقظَم ُمعنَّهُ م أِلَ اللَّحِزير{ َخصَّ الِخنم َولَح} وع َرفْهاَلل َواإلِ را َغيم اسُذبَِح َعلَى  أَيِر هللاَّ َوَكانُوا  تالصَّ

{ اُ  فََمن} آِللِهَتِِهمح الذَّبفَُعونَهُ ِعْند يَر ُروَرة إلَى أَْلَجأَت أَيطُرَّ ا ُذِكَر َكيل أَكهُ الضَّ َعد  لِِميَن }َواَل َعاٍد{ ُمتَ الُمسر بَاٍغ{ َخاِرج َعلَى َغيفَأََكلَهُ }ء ِممَّ

َع َحيِل طَاَعته بِأَهلِيَائِِه }َرِحيم{ أِلَوله }إنَّ هللاَّ َغفُور{ أَكِه{ فِي َعلَيم إثِع الطَِّريق }فاََل بِقَط َعلَيِهم َعاِدي َوال بَاِغيالفِي َذلَِك َوَخَرَج  لَهُمُث َوسَّ

افِِعيّ َوَعلَييَتُوبُوا  لَمَذلَِك َما  ِمنء َكيل أَك لَهُمَمكَّاس فاََل يَِحّل َوالبِِق َكاآلَحق بِِهَما ُكّل َعاٍص بَِسفَِرِا لَويَ    35.ِه الشَّ

 .هو ما طلب الشارع تركه طلباا غير جازم المكروه:

 وقيل: هو ما يُمدح تاركه, وال يذمُّ فاعله.

 . 36«إن هللا كرا لكم قيل وقال, وكثرة السؤال, وإضاعة المال»هللا عليه وسلم و من أمثلته: قول النبي صلى

ألمر أنه غاية ما في ا ,فتوجد في المندوب الخيار و الحرية في فعله او تركه حيث العقوبة والعذاب في تركه :الخيار و الحرية في المكروه

 له واليذم. يمدح فاع ال

                                                           
 76, شرح المعتمد في أصول الفقه ص 265سورة البقرة , الآية  55
 76, شرح المعتمد في أصول الفقه ص 175بقرة , الآية سورة ال 54
 51تفسير الجلالين ص  51
 61, شرح المعتمد في أصول الفقه ص  1477ح  679/ 1صحيح البخاري  56
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 وتركه.هو ما خير المكلف بين فعله  :المباح

 .هو ما ال يمدح على فعله وال على تركهوقيل: 

ِ فاََل ُجنَاَح  ِخفتُم فَإِنعلى عدم اإلثم فيه, قال تعالى: }و من أمثلته: ما نص    . 37بِِه { افتََدتِهَما فِيَما َعلَيأاَلَّ يُقِيَما ُحُدوَد هللاَّ

عدم إقامة حدوهللا فيها, فيجوز للزوج  أن يطلقها في مقابل عوض خاف الزوجان في المعيشة الزوجية من ا اذ: الخيار والحرية في المباح

اَل  أَيل لِيُطَلِّقهَا َماال ِمنسهَا نَفبِِه{  افتََدتال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما{ }فِيَما ن }فإن خفتم أمن المال, قال السيوطي في تفسير اآلية: 

وَحَرج َعلَى  وذا َواَل أَخج فِي الزَّ  .38لهبَذَجة فِي الزَّ

 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:

 .39فة فأطلق عليها من التكليف ألجل المالزمةبأن اإلباحة حكمها وجوب اعتقاد أن الفعل مباح, والوجوب من التكليف, فقد الزمت ما فيه كل

 األطروحات

 ع عن اإلدخال فيه ماليس منه, أطرح مايلياللحفاظ على بقاء اإلسالم على حقيقته, وللدف

أمرهما,  ية  حتى يكونوا علي بينة منفي ضوء الشريعة اإلسالموالتكليف طلب من أئمة المساجد والخطباء أن يبينوا للناس  معنى الحرية أ-1

 .الخطأ فيهماوقوع ويبتعدوا عن 

أن اليتكلموا عن الحرية مجمال  ..اعات , والتلفزيونذآمل من الُكتاب في الصحف والمجالت و إنترنت, وممن يتكلم في الندوات, و اإل -2

 ي يتسبب إلى تحريف الدين اإلسال مي  .لذحتى اليقع الناس في الخطأ ا

 أرجو من العلماء والمؤلفين أن يتنبهوا إلى حيل األعداء في أككال و أثواب مختلفة حتى يبقى اإلسالم صافيا ونقيا من كل دس و تحريف. -3

 

 

 

 

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

 القرآن الکريم -1

ن العظيم= تفسير ابن م,تفسير القرآ 1999 -هـ 1420ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القركي البصري ثم الدمشقي -2

 كثير,المحقق: سامي بن محمد سالمة,الناكر: دار طيبة للنشر والتوزيع ,الطبعة: الثانية.

م, البداية والنهاية, تحقيق: عبد هللا بن  1997 -هـ  1418ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القركي البصري ثم الدمشقي, -3

 م .2003هـ / 1424األولي, الناكر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن, سنة النشر: عبد المحسن التركي, الطبعة 

: دار پرونههـ ق,  لسان العرب,خ 1414ابن منظور: محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى, -4

 بيروت,الطبعة: الثالثة . –صادر 

 سورية -م , القاموس الفقهي لغة واصطالحا, الطبعة: الثانية ,الناكر: دار الفكر. دمشق  1988هـ =  1408سعدي, أبوحبيب: الدكتور -5

م,معجم اللغة العربية المعاصرة, الناكر: عالم الكتب,الطبعة:  2008 -هـ  1429أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل, -6

 األولى.

 يل , صحيح البخاري] الطبعة الهندية من ملتقى اهل الحديث [, تحقيق: أحمد محمد كاكر.البخاري: محمد بن إسماع  -7

 م, الناكر: دار الكتب العلمية ,الطبعة: األولى.2003 -هـ 1424البركتي: محمد عميم اإلحسان المجددي ,التعريفات الفقهية,  -8

عبد هللا, النَّْظُم الُمْستَْعَذُب فِي تْفِسير غريِب أْلفَاِظ المهَّذِب, دراسة وتحقيق بطال: محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي, أبو -9

 م  1991(, 1م )جزء  1988وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ َسالِم, الناكر: المكتبة التجارية, مكة المكرمة, عام النشر: 

 SHAMELAالبورنو: الوجيز في أصول الفقه,تم استيرادا من نسخة : -10

م, القواعد, دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد هللا  1997 -هـ  1418تقي الدين الحصني: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن, -11

الشعالن, د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي, أصل الكتاب: رسالتا ماجستير للمحققَْين الطبعة: األولى, الناكر: مكتبة الركد للنشر 
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