الذرائع بٌن سدها وفتحها ودور ذلك فً عمل وسائل اإلعالم
ًاإلسالمً ( حرٌة الرأي) إنموذجا
Pretensions between opening and closing and the role
of that of mechanisim of the Islamic Media
Freedom of Opinions – model

ً
ً
األستاذ المساعد الدكتور
ًعادل هاشم حمودي ألنعٌم
 كلٌة الشرٌعة/ الجامعة العراقٌة
Ass. Prof. AADEL HASHIM HAMOODI
AL-iraqia University – College of Sharea’a

396

المقدمة
الحمد هلل الذي جعل أصول الشرٌعة ذرٌعة إلى فروعها ،وأعان أبمة الفقه على استنباط
األحكام من ٌنبوعها ،والصبلة والسبلم على من أرشد أمته إلى منقول األدلة ومعقولها ،وعلى آله
وصحبه نجوم الهداٌة وشموعها.
ﭼ ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﭽ ﭨ ﭧسورة األحزاب ،اآلٌة: 70
أما بعد:
فإن هذا البحث ٌبٌن دور سد الذرابع وفتحها فً حرٌة الرأي وهً إحدى وسابل اإلعبلم
اإلسبلمً.
وٌهدف هذا البحث إلى بٌان ما ٌأتً :
• إن سد الذرابع وفتحها ال تنظر إلى النٌات والمقاصد الشخصٌة فحسب ،بل ٌقصد مع ذلك
إلى النفع العام أو إلى دفع الفساد العام.
•

إن اإلعبلم اإلسبلمً إعبلم ٌروج للتعددٌة فً الرأي واحترام الرأي اآلخر ،وهو المدافع
عن الحرٌات بكافة أشكالها؛ باعتبارها تإدي إلى التوازن فً البنٌة االجتماعٌة.

•

إن حرٌة الرأي فً اإلعبلم اإلسبلمً لٌست مطلقة ،بل هً مقٌدة بالمبادئ األخبلقٌة
والمصلحة العامة للمجتمع.

•

إن حرٌة الرأي حق لئلنسان فً التعبٌر عن آرابه وأفكاره ،ما لم ٌكن مضلبلا بباطل أو
مفضٌا ا إلٌها ،أو داعٌا ا لضر أو شر أو أذى ،أو مفضٌا ا لذلك ،أو مشجعا ا على ادحاض الحق
ونصرة الباطل ،ونشر الظلم والعدوان والفساد واإلفساد فً األرض ،أو مفضٌا ا إلٌهما .

•

إن علم أصول الفقه علم واقعً ال تطؽى علٌه المناقشات الجدلٌة العقٌمة ،أو االهتمام
بالجزبٌات دون مراعاة للمقاصد الكلٌة ،أو باألفكار الجامدة دون االرتباط بحركة الحٌاة
المعاصرة ،وبالتالً ٌتسع مجال األصول لبناء نهضة شاملة ،نهضة تقود األمة فً كل
األمور إلى أن تتبوأ منزلة الرٌادة والشهادة التً أنزلها هللا إٌاها ،فتكون بحق خٌر أمة
أخرجت للناس.

ٌأتً الكشف عن أهمٌة هذا البحث ،ببٌان ما ٌأتً:
• بناء إعبلم إسبلمً مقاوم ومستقل عن النمط المعولم ،وإعبلم السلطة ،واإلعبلم الطابفً،
فمهمته التوحٌد الوطنً بعٌداا عن كل أشكال االنقسامات الطابفٌة والمذهبٌة والعرقٌة،
وفضحها ،ومحورة االنتماء حول مفهوم المواطنة فً دولة مدنٌة ،ونبذ العنؾ واالقتتال .
•

إن حرٌة الرأي فً اإلعبلم تعنً حرٌة الفرد والشعب فً التعبٌر عن آرابهم وأفكارهم من
خبلل الوسابل اإلعبلمٌة.
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•

توظٌؾ سد الذرابع وفتحها وإنزالها على واقع حرٌة الرأي والتعبٌر فً وسابل اإلعبلم
المختلفة؛ من أجل ضبط المنهج عند أصحاب الرأي واألقبلم والمقاالت ،فحرٌة الرأي وإن
كانت فً األصل حقا ا مشروعاا ،لكنها فً حاالت معٌنة إذا وازناها بمٌزان المصالح
والمفاسد ،تصبح تعسفا ا فً استعمال الحق .

•

دعوة إلى تؽطٌة جانب من جوانب دعوات تجدٌد علم أصول الفقه ،التً نادى بها علماء
أصول الفقه فً السابق والحاضر والمتمثلة فً الدعوة إلى االعتماد على المبادئ والقواعد
األصولٌة ،فً سبٌل توظٌفها فً مختلؾ العلوم والمعارؾ وكذلك فً جمٌع جوانب الحٌاة؛
من أجل الخروج من النمط النظري التقلٌدي القابم فً الدراسات األصولٌة المعاصرة إلى
النمط التطبٌقً إلنعاش الحٌاة التشرٌعٌة فً العصر الحاضر ،أي أن تكون الدراسات
األصولٌة تطبٌقٌة ولٌست نظرٌة.

أما منهجٌتً فً البحث:
فقد سلكت فً هذه الدراسة المنهج الوصفً والتحلٌلً ،فً تحدٌد أهمٌتها وأهدافها ،وكذلك
المنهج االستقرابً االستنباطً والتطبٌقً ،المتمثل فً بٌان دور سد الذرابع فً حرٌة الرأي ووسابل
اإلعبلم اإلسبلمً.
أما الخطة التً رسمتها فً إعداد هذا البحث فهً على النحو اآلتً:
جعلته فً مقدمة ،وتوطبة وتضمنت تعرٌؾ اإلعبلم اإلسبلمً وأهدافه ومبادبه ومهمته،
وثبلثة مطالب ،وخاتمة واشتملت على أهم ما توصلت إلٌه من نتابج.
Introduction
Praise be to God who made the origins of the law as a pretext to its
subsidiaries, and helped devise the imams of fiqh rulings of the
fountain , and peace and blessings on those who guided his nation to
the movable evidence and Macolha , and his family and companions
and the guide star Hmoaha .
 Al-Ahzab , verse : 70چ  À À À À e e eۀ چ ٹ ٹ
After:
This research shows the role of bridging the excuses and open to
freedom of opinion , one of the Islamic media .
This research is intended to indicate the following:
1 . The bridge opened excuses and do not look to the intentions and
purposes of personal , but nevertheless intended to benefit the public
or to the payment of public corruption .
2 . The Islamic media promotes media pluralism of opinion and
respect the opinions of others , a defender of the freedoms in all its
forms ; as lead to imbalance in the social structure .
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3 . The freedom of opinion in the Islamic media is not absolute , but is
constrained by moral principles and the general interest of the
community .
4 . The freedom of opinion right for a person to express his opinions
and ideas , unless it is misleading Bbatal or conducive to, or calling
Ldhar or evil or harm , or conducive to it, or encouraging Adhad right
and the support of falsehood , and the dissemination of injustice,
aggression , corruption and corruption on earth , or conducive them .
5 . The science of the principles of jurisprudence science and realistic
does not overwhelm him discussions dialectical sterile , or interest
Paljziat without taking into account the purposes of the college, or
ideas sterols without link the movement of contemporary life , and
thus expands the field of assets to build a comprehensive
renaissance , a renaissance is leading the nation in all the things that
occupy the status of leadership and the certificate revealed by God Y
them , so the best nation on earth right people .
The disclosure about the importance of this research, a statement as
follows:
1 . Building Islamic media resistive independent from the pattern
globalized , and the media power , media sectarian , Vmanmth
National Unification away from all forms of sectarian divisions ,
sectarian and ethnic , and expose , and modified affiliation on the
concept of citizenship in a civil state , renounce violence and fighting .
2 . The freedom of opinion in the media means the freedom of the
individual and the people to express their opinions and ideas through
the media .
3 . Hiring dam excuses , open, and landed on the reality of freedom
of opinion and expression in various media ; in order to adjust the
curriculum at opinion makers , pens and articles , freedom of opinion ,
although it was originally a legitimate right , but in certain cases if
Aznaha balance of pros and cons, become an abuse of the right .
4 . Invitation to cover the aspect of invitations to renew pedagogy
jurisprudence , advocated by scholars of jurisprudence in the past ,
the present and of the call to rely on the principles and rules of
fundamentalism , in order to be employed in various fields of science
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and knowledge , as well as in all aspects of life ; in order to go out of
style theoretical Studies based on the traditional fundamentalist
contemporary style applied to revive the legislative life in the present
era , any studies to be applied fundamentalism , not theory .
The Menhceti in the search :
Has followed in this study, the descriptive and analytical , in
determining the significance and objectives , as well as deductive and
inductive approach applied , represented in the statement of the role
of bridging the pretext of freedom of opinion and the media Islamic .
The plan, drawn up in the preparation of this research are as follows:
Made in the introduction , and the preparation and included the
definition of Islamic media and its objectives , principles and mission ,
and the demands of the three , and a conclusion and included the
most important findings .
المطلب األول  :سد الذرابع وفتحها تعرٌفها ،ذكر أسمابها ،حكمها ،أركانها ،أقسامها ،متى
تفتح وتسد ،حجٌتها.
المطلب الثانً  :حرٌة الرأي تعرٌفها ،وسابلها ،ضوابطها وقٌودها.
المطلب الثالث  :تنزٌل سد الذرابع وفتحها على واقع حرٌة الرأي فً وسابل اإلعبلم.
وختاما ا أسؤله تعالى أن ٌوفقنا لما ٌحبه وٌرضاه ،وأن ٌتقبل منا هذا العمل ،وأن ٌجعله فً
صحابؾ أعمالنا إنه سمٌع مجٌب الدعاء.
توطئة  :كان لزاما ا علً قبل الدخول بموضوع البحث ،أن أعرؾ باإلعبلم اإلسبلمً،
وأهم أهدافه ومبادبه ومهمته باختصار؛ لما بٌنه وبٌن موضوع البحث من تبلزم.
تعرٌف اإلعالم اإلسالمً  :سؤعرؾ اإلعبلم بشكل عام ومن ثم أعرؾ اإلعبلم اإلسبلمً
بشكل خاص .
تعرٌف اإلعالم  :هو(  :تزوٌد الجماهٌر بؤكبر قدر ممكن من المعلومات الصحٌحة أو
الحقابق الواضحة ،التً ٌمكن التثبت من صحتها ،أو دقتها ،بالنسبة للمصدر الذي تنبع منه ،أو
تنسب إلٌه )().
وعرف أٌضاً بأنه(  :تزوٌد الناس باألخبار الصحٌحة ،والمعلومات الدقٌقة ،والحقابق
الثابتة ،والتً تساعدهم على تكوٌن رأي صابب فً واقعة أو مشكلة ،وٌعبر تعبٌراا موضوعٌا ا عن
عقلٌة الجماهٌر واتجاهاتهم ومٌولهم)().
أما اإلعالم اإلسالمً فقد عرف بأنه (  :المعبر عن الرسالة اإلسبلمٌة ،وهو الذي ٌحمل
القٌم واألخبلق اإلسبلمٌة ،كما ٌحمل النظرٌة والنموذج األعلى إلى العالم ،وٌدلل على صدقها،
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وٌثٌر االقتداء بها بمختلؾ الوسابل ،وٌحاول أن ٌستفٌد من كل التقنٌات اإلعبلمٌة الحدٌثة ،وٌضبط
مضامٌنها بالقٌم اإلسبلمٌة ،وٌحسن توظٌفها لخٌر البشرٌة ،وإلحاق الرحمة بالعالمٌن )().
وكذلك عرف بأنه (  :استخدام منهج إسبلمً ،بؤسلوب فنً إعبلمً ٌقوم به مسلمون
عالمون عاملون بدٌنهم ،متفهمون لطبٌعة اإلعبلم ووسابله الحدٌثة وجماهٌره المتباٌنة ،مستخدمٌن
تلك الوسابل المتطورة لنشر األفكار المتحضرة واألخبار الحدٌثة ،والقٌم األخبلقٌة والمبادئ والمثل،
للمسلمٌن ولؽٌر المسلمٌن ،من كل زمان ومكان ،فً إطار الموضوعٌة التامة ،بهدؾ التوجٌه
والتوعٌة واإلرشاد ،إلحداث التؤثٌر المطلوب )().
من هذا ٌتضح لنا أن اإلعبلم اإلسبلمً لٌس مجرد صحابؾ دٌنٌة ،وال برامج إذاعٌة
محدودة ،إنما هو اإلعبلم الذي ٌهدؾ إلى تزوٌد الناس باألخبار الصادقة ،واآلراء الصاببة ،وذلك
)(
لبٌان الحق ونشر الفضٌلة بٌن الناس.
وٌهدؾ اإلعبلم إلى تحقٌق عدد من األهداؾ ،تتمثل فً  :إعبلم هادؾ ؼٌر منحازٌ ،حقق
رسالة اإلعبلم فً كونه سلطة رابعة تراقب وتنتقد وتتقصى الحقابق؛ من أجل أن ٌنصب على تنمٌة
قٌم األصالة والحداثة ،وإشاعة مفاهٌم المواطنة والدٌمقراطٌة والتعددٌة والحرٌة والتعاٌش ،وحماٌة
الحقوق الثقافٌة والخصوصٌات بكل أشكالها لمكونات الشعب كافة ،واالضطبلع بمهمات توعٌة
شرابح المجتمع بالتطورات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعلمٌة بما ٌسهم على نحو
فعال فً نشر الثقافة ،من خبلل الضخ ألمعلوماتً اإلخباري والتحلٌلً لمعطٌات المعرفة ،وكذلك
ٌهدؾ اإلعبلم إلى تعزٌز مفهوم المجتمع المدنً ومإسساته وسٌادة القانون وتثقٌؾ المواطنٌن
بؤهمٌة العملٌة الدٌمقراطٌة وأبعادها المختلفة ،وإٌجاد وسابل التواصل بٌن المكونات المختلفة
للمجتمع ،وتعزٌز سبل تواصل المسبولٌن مع المشاكل االجتماعٌة واالقتصادٌة للشعب وخلق ثقافة
المساءلة فً القضاٌا العامة بما ٌنمً من حس المسبولٌة والمواطنة والتوعٌة بضرورة المحافظة
على الهوٌة الثقافٌة الوطنٌة من خبلل العناٌة بالموروث الثقافً والحضاري والحفاظ علٌه() .
وٌعتمد اإلعالم على مبادئ هً :
• المصداقٌة  :اعتماد المصداقٌة فً نقل كل المعلومات واألخبار والبرامج للمتلقً .
•

األمانة  :فهً ردٌؾ الحقٌقة ،وال ٌمكن أن نسبر ؼور المعلومات والوصول إلى حقٌقة
الموضوع دون أن تكون األمانة أساسا ا لها ،حٌث تقتضً األمانة أن ٌعرؾ الجمهور كل
شًء دون إخفاء معلومات أو تدلٌس أو عدم الكشؾ عن كل الحقٌقة ،أو عدم نقل كل اآلراء
والمواقؾ المختلفة عن أي حدث أو قضٌة تهم المواطن والوطن ،فكل شًء ٌعلن للجمهور
.

•

الشفافٌة  :حٌث تلعب وسابل اإلعبلم( المقروءة والمسموعة والمربٌة )دوراا كبٌراا فً
تحقٌق االتصال المباشر مع الشعب من خبلل شبكة واسعة من المكاتب والمراسلٌن ،وتتولى
نقل األحداث كما هً على أرض الواقع وبشكل مباشر دون أي تحفظات أو مخاوؾ لٌطلع
علٌها الشعب والسلطات الرسمٌة ،كما أنها تقوم بنقل هموم المواطنٌن ومعاناتهم ومشاكلهم
بصورة مباشرة إلى المسبولٌن الحكومٌٌن دون أن تترتب على ذلك أي عواقب ،كما تقوم
فً الوقت نفسه بنقل آراء المسبولٌن الرسمٌٌن ومواقفهم ونشاطاتهم وفعالٌاتهم إلى الشعب
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من خبلل شبكة المراسلٌن والمندوبٌن بما ٌعكس وجهة نظر تلك الجهات الرسمٌة فً
األحداث الجارٌة أو فً ما ٌتعلق بسٌاسة الحكومة على جمٌع الصعد ،األمر الذي ٌسهل
على المواطن اتخاذ موقؾ معٌن أو تبنً رأي محدد ،ومن ثم تشكٌل رأي عام تسترشد به
السلطات الحكومٌة وتتخذ مواقفها بنا اء علٌه وهذا ما ٌسمى فً األدب السٌاسً ب( الشفافٌة )
.
•

االختالف والتنوع والتعدد  :فً الرأي أو العقٌدة أو المبدأ فهو سمة أساسٌة من سمات
اإلعبلمٌات كما ٌصبح التنوع فٌها واسعا ا ببل حدود ،أما التعدد فهو متاح للجمٌع ببل قٌود
فنجد أن كٌانا ا ما ٌمتلك أكثر من صحٌفة وقناة فضابٌة وأحٌانا ا أكثر من ذلك ،وبفضل هذا
التعدد تكونت لدٌنا ثروة إعبلمٌة هابلة من حقنا أن نفتخر بها باعتبارها دلٌبلا ال ٌقبل الشك
على امتداد رقعة الحرٌة واتساعها لتسجل جمٌع مكونات الشعب الدٌنٌة والقومٌة والمذهبٌة
وحتى الحزبٌة .

•

الحٌادٌة ٌ :عتمد اإلعبلم على الحٌادٌة التامة فً نقل األحداث والمعلومات ،ولم ٌكن فً ٌوم
من األٌام مع أو ضد أي معلومة بل ٌفتش عن المعلومة بحٌادٌة تامة ،وٌقدمها للمتلقً لٌحكم
وٌقرر بنفسه على األمور ...لكن ذلك ال ٌعنً أن ال ٌبصر المواطن بما ٌجري فً الببلد
على كل الصعد ،وال تعنً الحٌادٌة عدم الكشؾ عن مواطن الخلل أو الضعؾ أو الفساد
المالً واإلداري .

•

االستقاللٌة ٌ :جب أن ال ٌكون اإلعبلم تحت أمرة أو توجٌه أي جهة حكومٌة أو حزبٌة،
فهو ٌمتلك االستقبللٌة التامة فً نشاطه الثقافً واإلعبلمً .

•

االعتدال ٌ :تخذ اإلعبلم من موضوعه االعتدال أساسا ا فً كتاباته ومقاالته ودراساته
وبرامجه ،سواء لمحررٌه أم الكتاب الخارجٌٌن ،فهو ال ٌمكن أن ٌنشر أي مقالة أو برنامجا ا
متطرفا ا أو منحازاا بشكل ؼٌر موضوعً ،سواء فً المجال السٌاسً أم االقتصادي أم
)(
.
االجتماعً أم الثقافً

وٌتولى اإلعالم مهمة:
• الدفاع عن القضاٌا الوطنٌة والقومٌة  :فً وجه المشارٌع القدٌمة والجدٌدة – األمرٌكٌة ،
اإلسرابٌلٌة – ومواجهة المفاهٌم والمفردات التً تسعى لؽرسها فً مجتمعاتنا واالستمرار
بالتعببة بقٌم الحرٌة والتحرر والتؽٌٌر الدٌمقراطً باعتبارها قٌما ا إنسانٌة وحضارٌة وحاجة
أو وسٌلة لتطور مجتمعاتنا وانتقالها من حال التخلؾ نحو التقدم.
•

التوحٌد الوطنً بعٌداً عن كل أشكال االنقسامات الطابفٌة والمذهبٌة والعرقٌة ،وفضحها،
ومحورة االنتماء حول مفهوم المواطنة فً دولة مدنٌة ،ونبذ العنؾ واالقتتال.

•

التروٌج للدٌمقراطٌة والتعددٌة فً الرأي واحترام الرأي اآلخر ،والدفاع عن الحرٌات
بكافة أشكالها ،باعتبارها جمٌعا ا تإدي إلى التوازن فً البنٌة االجتماعٌة.
402

•

العمل على توسٌع اهتمام الناس بكافة شإونها والدفاع عن قٌم العدالة والمساواة السٌاسٌة
والحقوقٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة.

•

العمل على إخراج الفرد من الوعً المزٌؾ إلى وعً الذات كفاعل اجتماعً وقادر على
صنع القرار وتؽٌٌر الواقع باتجاه مستقبل أفضل باعتباره إنسان العمل واإلنتاج والمعرفة
والخلق واإلبداع مقابل إنسان التسلٌم والتسلٌة واللهو والتسطٌح والخمول.

•

أن ٌكون إعالماً موضوعٌاً ناقداا مدافعا ا عن المواطن وحقه فً المعرفة والحرٌة والتقدم .

)(

المطلب األول
سد الذرائع وفتحها تعرٌفها ،ذكر أسمائها ،حكمها ،أركانها ،أقسامها ،متى تفتح وتسد ،حجٌتها
أوالً  :تعرٌف سد الذرائع وفتحها .
تعرٌف سد الذرٌعة  :إن البحث فً سد الذرابع ٌنحل إلى طرفٌن :
األول  :باعتباره مركبا ا إضافٌا ا من كلمتٌن هما (  :سد ) و( الذرابع) ،فتعرؾ كل منهما
على حدة .
الثانً  :باعتباره مصطلحا ا ٌدل على معنى محدد ،دون النظر إلى جزبٌه المركب منهما.
الطرف األول  :سد الذرائع بمعناه اإلضافً :
تعرٌف السد  :لغة  :إن السد ٌدل على ردم الشًء ومبلبمته ،ومن ذلك  :سددت الثلمة سداا،
وكل حاجز بٌن الشٌبٌن فهو سد ().وأٌضا ا عرؾ السد بؤنه  :الحاجز بٌن الشٌبٌن ،أي الجبل ،والجمع
)(
سداد.
)(
اصطالحاً  :معناه رفعها وحسم مادتها.
تعرٌف الذرائع :
لغة  :جمع ذرٌعة ،والذرٌعة لها استعماالت كثٌرة ،منها  :األول  :الوسٌلة التً ٌتوصل بها
إلى الشًء .
الثانً  :السببٌ ،قال  :فبلن ذرٌعتً إلٌك ،أي سببً ووصلتً التً أتسبب بها إلٌك .
الثالث  :الدرٌبة ،وهً الناقة التً ٌستتر بها رامً الصٌد لٌظفر بصٌده عن قرب ،ذلك أن
الناقة تسرح مع الوحش حتى ٌؤلفها ،فإذا ألفها سار الصٌاد إلى جنبها مستتراا بها حتى ٌرمً الصٌد،
فكانت هذه الناقة سببا ا ووسٌلة لبلوغ المقصود.
)(
الرابع  :الحلقة التً ٌتعلم علٌها الرامً الرمً؛ ألنها سبب ووسٌلة إلى تعلم الرمً.
تعرٌف الذرائع اصطالحاً  :لها تعرٌفات كثٌرة كلها تدور حول معنى واحد وهو (  :إعطاء
الوسٌلة حكم ؼاٌتها)().
الطرف الثانً  :تعرٌف سد الذرائع باعتباره لقباً وعلماً :
لعلماء أصول الفقه اتجاهات مختلفة حول تعرٌؾ ( الذرٌعة ) منشإها إثبات كلمة ( سد )
فً التعرٌؾ أو إسقاطها ،فمن رأى أن الذرٌعة تكون فً األمر المشروع كما تكون فً األمر
المحظور أسقط كلمة ( سد)  ،ومن رأى أنها ال تكون إال فٌما هو محظور أثبتها.
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وٌمكن حصر هذه االتجاهات بما ٌأتً :
االتجاه األول  :أنها وسٌلة وطرٌقة إلى الشًء ،سواء أكان مشروعا ا أم محظوراا ،وعلى هذا
دلت عبارات األبمة  :فقال القرافً (  :الذرٌعة  :هً الوسٌلة إلى الشًء  )().وقال ابن القٌم ( :
الذرٌعة  :ما كان وسٌلة وطرٌقا ا إلى الشًء)().
والذي ٌبدو لً أن هذا االتجاه مؤخوذ من مفهومها العام ،وهذا التعمٌم ٌجعل هذه التعرٌفات ؼٌر
مانعة من الؽٌر ،لدخول جمٌع الوسابل المفضٌة إلى ؼٌر األحكام الشرعٌة وهو ما ال ٌتصل بحثه
بوظٌفة األصولً .
)(
واألنسب أن تعرف بأنها  :الوسٌلة المفضٌة إلى األحكام الخمسة  ،لٌشمل بحثها كل ما
ٌتصل بالذرٌعة سواء أفضت إلى مصالح أم ؼٌرها.
االتجاه الثانً  :أنها وسٌلة إلى أمر محظور.
والذي ٌبدو لً أن هذا االتجاه مأخوذ من معناها الخاص فً االصطالح الشرعً ،وهو
عبارة عما أفضى إلى محظور من األفعال الجابزة ،وعلى هذا المعنى دلت عبارات األبمة  :فعرفها
الشاطبً بقوله (  :حقٌقة الذرابع  :التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة )().وعرفها ابن رشد بقوله :
(هً األشٌاء التً ظاهرها اإلباحة ،وٌتوصل بها إلى فعل المحظور  )().وعرفها القرطبً فقال ( :
هً عبارة عن أمر ؼٌر ممنوع لنفسهٌ ،خاؾ من ارتكابه الوقوع فً ممنوع  )().وعرفها ابن النجار
بؤنها ما كان (  :ظاهره مباح ،وٌتوصل به إلى محرم )().وعرفها المازري بقوله (  :منع ما ٌجوز
لببل ٌتطرق به إلى ما ال ٌجوز)().
وٌبلحظ من هذه التعرٌفات اتفاقها على كون المتوسل إلٌه ممنوعا ا وإن اختلفت عباراتهم،
وكذلك االتفاق إلى كون الوسٌلة مباحة.
فسد الذرابع إذاا هً تعبٌر للحكم على الوسابل الجابزة المفضٌة إلى محظور بالمنع من
توسلها ،ومعناها( حسم مادة الفساد بقطع وسابله )().وهو ما ٌمٌل إلٌه الباحث .
االتجاه الثالث  :الجمع بٌن االتجاهٌن وهو ما ذهب إلٌه شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ،ولذلك
عرؾ الذرٌعة بؤنها (  :ما كان وسٌلة وطرٌقا ا إلى الشًء  )().وهذا ٌتماشى مع أصحاب االتجاه
األول ،إال أنه عقب على ذلك بقوله(  :لكنها صارت فً عرؾ الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل
محرم  )().فكؤنه ٌرٌد أن ٌقول  :إن اإلطبلق فً االتجاه األول ٌجب أن ٌحمل على أنه مراد به السد
ال الفتح.
تعرٌف فتح الذرائع :
فتح الذرابع مركب إضافً من كلمتٌن(  :فتح )و( الذرابع )وال ٌمكن معرفة المركب
)(
اإلضافً إال بمعرفة أجزابه ،فبل بد من تعرٌؾ كل منهما على حدة.
والفتح فً اللغة  :نقٌض اإلؼبلق ،ومن معانٌه تقول  :فتحت الباب فتحا ا خبلؾ أؼلقته .
)(
وبابه قطع  .والفُتحة  :الفرجة فً الشًء.
وفً االصطالح(  :توسعة الضٌق حسا ا ومعنىا )().
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فتح الذرائع فً االصطالح () :قال العز بن عبد السبلم فً قاعدة تعذر العدالة فً الوالٌات
( :قد تجوز اإلعانة على المعصٌة ال لكونها معصٌة بل لكونها وسٌلة إلى تحصٌل المصلحة
الراجحة ،وكذلك إذا حصل باإلعانة مصلحة تربو على مصلحة تفوٌت المفسدة )().
وقال القرافً فً سٌاق تنبٌهات أوردها فً موضوع فتح الذرابع(  :قد تكون وسٌلة المحرم
ؼٌر محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة )().وقال أٌضا ا فً بٌانه لوجوب فتح الذرٌعة )  :أعلم أن
الذرٌعة كما ٌجب سدها ٌجب فتحها وتكره وتندب وتباح )().
وعرفها أستاذنا المرحوم حسٌن مصطفى بؤنها(  :هً الوسابل الممنوعة شرعا ا المفضٌة إلى
مصلحة راجحة )().
وعرفها الدكتور خلٌفة بابكر الحسن بؤنها(  :إباحة األمر الممنوع إذا ترتب على إباحته
مصلحة )().
وعرفها الدكتور محمد رٌاض بؤنها (  :إجازة الوسابل المفضٌة فً ؼالب الظن إلى مصلحة
راجحة )().وهو التعرٌؾ المختار .
شرح قٌود التعرٌف  :قٌد( إجازة )ٌدل( على رفع الحرج ،أعم من أن ٌكون واجباا ،أو
مندوباا ،أو مكروها ا )().وقٌد( الوسابل )ٌعم جمٌع الوسابل سواء أكانت وسابل لمحرمات ،أم
واجبات ،أم ؼٌرها من األحكام ،وسواء أكانت تلك الوسابل مشروعة فً حد ذاتها ،أم كانت ؼٌر
مشروعة ولكن أبٌحت لتحقٌق مصلحة مشروعة  .وقٌد( تفضً )هو لبٌان الواقع ال لئلخراج؛ ألن
كل وسٌلة مفضٌة  .وقٌد( ؼالب الظن )ٌعنً قوة الظن ،فهو(  :زٌادة قوة أحد المجوزات على
)(
سابرها)() ،أو هو إدراك الطرؾ الراجح مع طرح مقابله وهو الوهم.
ومن هنا ٌظهر أن ؼلبة الظن جزء من أجزاء الظن؛ ألن الظن ٌتفاوت وله مراتب عدٌدة،
أرفعها ؼلبة الظن ،وهو المطلوب فً بحثنا هذا حتى ال تفتح الذرٌعة بؤدنى ظن فتصبح بابا ا للهوى
والتشهً ،وإنما تفتح عندما ٌصبح الظن فً أعلى مراتبه  .وقٌد( مصلحة راجحة )ٌفٌد أن المقطوع
بؤدابه إلى المصلحة من الذرابع أولوي فً اإلجازة ،وهذا على اعتبار أن المصلحة المتوسل إلٌها
مصلحة شرعٌة ال مصلحة مبنٌة على الهوى والتشهً؛ ألن المصلحة والمفسدة ال ٌمكن للعقل أن
)(
ٌدركهما على استقبلل إال بمٌزان الشرع.
ثانٌاً  :األسماء التً أطلقها العلماء على سد الذرائع :
)(
لقد تعددت تسمٌة العلماء لسد الذرابع ،فمنهم من ٌطلق علٌها أسم الدلٌل  ،ومنهم من ٌطلق
علٌها أسم القاعدة)( ،ومنهم من ال ٌلتزم فً ذلك تسمٌة معٌنة ،فتارة ٌسمٌها دلٌبلا ،وتارة ٌسمٌها
أصبلا ،وتارة ٌسمٌها مبدأ ،وهذا هو الؽالب الشابع فً استعمال العلماء ().وهو ما ٌمٌل إلٌه الباحث؛
ألن المحصلة النهابٌة لهذه اإلطبلقات واحدة ،إذ ٌجوز أن ٌطلق على سد الذرابع أسم الدلٌل
واألصل والقاعدة والمبدأ؛ ألن معناه اصطبلحا ا ال ٌضٌق بها بل ٌتسع لها جمٌعاا ،كما أن الخبلؾ ال
ثمرة له ،إذ هو فً التسمٌة فقط والتسمٌة ال مشاحة فٌها ،ألنهم جمٌعا ا متفقون على أن سد الذرابع
معناه  :حسم مادة وسابل الفساد دفعا ا لها .
ثالثاً  :حكم الذرٌعة :
إن فكرة سد الذرابع وفتحها مبنٌة على أن حكم الوسابل حكم ما أفضت إلٌه من حرمة أو
جواز؛ ألن األحكام إما مقاصد وهً المتضمنة للمصالح فً أنفسها ،أو وسابل وهً الطرق المفضٌة
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إلى المقاصد وحكمها حكم ما أفضت إلٌها من تحرٌم أو تحلٌل ،والوسٌلة إلى أفضل المقاصد هً
أفضل الوسابل وإلى أقبح المقاصد هً أقبح الوسابل ،وإلى ما ٌتوسط فهً متوسطة  .وفً هذا قال
القرافً (  :واعلم أن الذرٌعة كما ٌجب سدهاٌ ،جب فتحها وٌكره وٌندب وٌباح ،فإن الذرٌعة هً
الوسٌلة ،فكما أن وسٌلة المحرم محرمة فوسٌلة الواجب واجبة كالسعً للجمعة والحج ،وموارد
األحكام قسمٌن  :مقاصد  :وهً الطرق المفضٌة للمصالح والمفاسد فً أنفسها  ،ووسائل  :وهً
الطرق المفضٌة إلٌها وحكمها كحكم ما أفضت إلٌه من تحرٌم أو تحلٌل ،ؼٌر أنها أخفض رتبة من
المقاصد فً حكمها ،فالوسٌلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسابل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسابل
وإلى أفضل المقاصد أفضل الوسابل وإلى ما هو متوسط متوسط ،وٌنبه على اعتبار الوسابل ،قوله
تعالى ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭽ:
)(ﭼ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ ﮪ ﮫ ﮪﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ،فؤثابهم هللا تعالى على الظمؤ والنصب وإن لم ٌكونا
من فعلهم؛ ألنهما حصبل لهم بسبب التوصل إلى الجهاد ،الذي هو وسٌلة إلعزاز الدٌن وصون
المسلمٌن)() .
هذه وجهة نظر المالكٌة ومن ساٌرهم من الحنابلة ،وهً التؤكٌد على اتحاد الحكم فً
الوسابل وما تفضً إلٌه)( ،وهو ما ٌمٌل إلٌه الباحث .
وفً ضوء هذا ٌمكن أن نلفت أنظار القابمٌن على اإلعبلم اإلسبلمً المعاصر ،بؤن ٌنظروا
إلى مآالت األفعال والممارسات اإلعبلمٌة التً ٌقومون بها ،هل ُتفضً إلى خٌر أم إلى شر ،فإن
كانت تتجه نحو المصالح التً هً فً اإلعبلم المقاصد والؽاٌات من الممارسات اإلعبلمٌة ،كانت
مطلوبة بمقدار ما ٌناسب طلب هذه المقاصد ،وإن كانت ال تساوٌها ،أو كانت مآالتها تتجه نحو
المفاسد ،فإنها تكون محرمة بما ٌتناسب مع تحرٌم هذه المفاسد ،وإن كان مقدار التحرٌم أقل فً
الوسٌلة نفسها .
فسد الذرابع وفتحها ال ٌنظر فقط إلى النٌات والمقاصد الشخصٌة ،بل ٌقصد مع ذلك إلى
)(
النفع العام أو إلى دفع الفساد العام .
وخالؾ فً ذلك الحنفٌة والشافعٌة والظاهرٌة والشٌعة اإلمامٌة واإلباضٌة ،فؤنكروا أن تكون
تبعٌة الوسٌلة فً الحكم بالنسبة للمآل مطلقة ،بل هً مقٌدة بتنصٌص الشارع على هذا االتحاد فً
)(
الحكم ،أو بثبوت الدلٌل على أن هذه الوسٌلة تإدي قطعا ا إلى مفسدة.
رابعاً  :أركان الذرٌعة  :بالنظر إلى تعرٌؾ الذرٌعة بالمعنى الخاص( االتجاه الثانً) ،وهً
عبارة عن وسٌلة جابزة تفضً إلى محظور ،نجد أنها تتكون من ثبلثة أركان هً :
الوسٌلة  :وهً مفردة وسابل ،وهً األمور التً تفضً إلى المفاسد وتوصل إلٌها ،فهً
أمر جابز ؼٌر ممنوع فً نفسه .
قوة اإلفضاء  :وهو الذي ٌصل بٌن طرفً الوسٌلة والمتوسل إلٌه ،وقد عبر عن قوتها
العلماء بالندرة أو الكثرة الؽالبة وؼٌر الؽالبة أو القطع .
)(
المتوسل إلٌه  :وٌسمى أٌضا ا المتذرع إلٌه ،أو المحظور  -الممنوع  -فً حالة سد الذرابع.
فؤصل هذه األركان هو وجود الوسٌلة التً تتطلب ،إٌجاد المتوسل إلٌه ،وبدرجة معٌنة من
اإلفضاء إلٌه.
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وٌمكن توضٌح هذا الترابط بما ٌأتً :
بٌع العنب أو زراعته( وسٌلة جابزة )ؼٌر ممنوعة فً نفسها ،واستخدامه فً صناعة الخمر
هو( المحظور المتوسل إلٌه) ،وقوة ثبوت استخدام العنب المباح فً صناعة الخمر هو( درجة
اإلفضاء )إلى المتوسل إلٌه ،فهل ٌمنع بٌع العنب أو زراعته خشٌة اإلفضاء إلى صناعة الخمر سداا
للذرٌعة؟ فالحكم مبنً على فهم أركان الذرٌعة وأحوالها .
وفً اإلعبلم اإلسبلمً المعاصر وبمختلؾ طرابقه ووسابله الشفوٌة والمربٌة والمسموعة
والمقروءة( وسٌلة جابزة) ،وإن كانت فً األصل ؼٌر ممنوعة فً نفسها ،لكنها فً حاالت معٌنة
تفضً إلى الفساد العقدي واألخبلقً واالقتصادي( المحظور المتوسل إلٌه) ،وقوة ثبوت استخدام
هذه الوسائل فً الفساد العقدي واألخبلقً واالقتصادي هو( قوة اإلفضاء) ،فهل تمنع وتسد هذه
خشٌة اإلفضاء إلى الفساد العقدي وؼٌره ،أم تفتح ؟ فالحكم مبنً على فهم أركان الذرٌعة وأحوالها.
وفً حرٌة الرأي وإن كانت فً األصل حقا ا مشروعاا ،لكنها فً حاالت معٌنة إذا وازناها
بمٌزان ما تفضً إلٌه من مصالح ومفاسد ،تصبح تعسفا ا فً استعمال الحق.
:
خامساً  :أقسام الذرائع
)(
تنقسم الذرٌعة بعدة اعتبارات ٌعنٌنا فً هذا المقام تقسٌمات الشاطبً؛ لما بٌنها وبٌن
موضوع البحث من تبلزم ،حٌث قسمها باعتبار ما تإل إلٌه ،ودرجة قوة إفضابها إلى المفسدة،
والنتٌجة التً تلحق ؼٌر العامل وإن كان العمل مؤذونا ا فٌه ،أقساما ا أربعة هً :
القسم األول  :ما ٌكون أداؤه إلى المفسدة قطعاً  :كحفر الببر خلؾ باب الدار فً الظبلم،
بحٌث ٌقع الداخل فٌه وال بد وشبه ذلك ،وهذا النوع من الذرابع ممنوع؛ ألن توخً الفاعل لهذا
الفعل – مع العلم بما ٌترتب علٌه من ضرر فً حكم المقطوع به – ٌكون من أحد أمرٌن  :إما من
تقصٌر فً إدراك األمور على وجهها وعدم اختبار مضارها وذلك ممنوع ،وإما أنه قصد إلى
اإلضرار وهو ممنوع أٌضا ا ().وقد أجمع الفقهاء على منعه ،فقال القرافً(  :قسم أجمعت األمة على
سده ومنعه وحسمه ،كحفر اآلبار فً طرق المسلمٌن ،فإنه وسٌلة إلى إهبلكهم فٌها)().
أما فً اإلعبلم فمثاله فتح المجال أمام أصحاب الفكر اإللحادي أو العلمانً ،أو الذي ٌشكك
فً مبادئ اإلسبلم وقواعده ،أو ٌدعو إلى االنحبلل والتبرج والسفور بؤن ٌمارسوا دعواتهم الفكرٌة
الضالة ،عبر وسابل اإلعبلم المربٌة أو المسموعة أو المقروءة ،مما ٌإدي حتما ا إلى الفساد وذلك
بمجرد أن ٌكون صوتهم مسموعا ا وٌلقى آذانا ا لئلصؽاء ،فهذا بحد ذاته مفسدة خطٌرة لٌس فٌها أدنى
درجات المصلحة؛ ألنها تإدي إلى مفاسد قطعٌة كثٌرة منها إفساد العقٌدة وخراب العقول وانحراؾ
الفكر.
فاألصل فً هذه الذرٌعة أن تسد وتمنع ،وال ٌمكن للمشاهد أو المستمع أو المطالع ،إال أن
ٌتلقى كل ما فٌه من الصبلح الؽالب.
القسم الثانً  :أن ٌكون الفعل مؤدٌاً إلى المفسدة غالباً – أي الذرابع التً تإدي إلى
المفسدة ؼالبا ا بحٌث ٌؽلب على الظن إفضاإها إلى الفساد – كبٌع السبلح فً وقت الفتن أو بٌع
العنب للخمار)( ،وهذا القسم أٌضا ا قد أجمع الفقهاء على منعها وسدها؛ ألن الشرع ٌقٌم الظن الؽالب
محل القطع والٌقٌن فً عامة األحوال ،وكثٌراا ما نرى أن ارتكاب مثل تلك الذرابع ٌوجب ارتكاب
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الممنوعات  .قال القرافً(  :وما ٌؽلب على الظن إفضاإه إلى المفسدة ،أن هذا القسم قد أجمع على
سده كالمنع من حفر اآلبار فً طرق المسلمٌن إذا علم وقوعهم فٌها أو ظن)().
وفً اإلعبلم فمعظم الممارسات اإلعبلمٌة التً تإدي إلى الفساد العقدي واألخبلقً
واالقتصادي بصورة ؼالبة تدخل تحت هذا النوع من الذرابع ،حتى لو كانت بنٌة صالحة ،فٌجب أن
تمنع وتسد.
القسم الثالث  :ما ٌكون أداإه إلى المفسدة نادراا ،كحفر الببر بموضع بحٌث ٌؽلب أن ال ٌقع
فٌه أحد ،وهذا النوع من الذرابع باق على أصل األذن والمشروعٌة ما دام الفعل مؤذونا ا فٌه؛ ألن
المصلحة – إذا كانت ؼالبة – فبل اعتبار لندرة انخرامها ،إذ ال توجد مصلحة فً العادة عارٌة عن
)(
المفسدة جملة ،والشارع إنما اعتبر ؼلبة المصلحة ولم ٌعتبر ندور المفسدة.
وٌدخل تحت هذا النوع كذلك معظم الممارسات اإلعبلمٌة وبمختلؾ طرابقها ووسابلها
الشفوٌة والمربٌة والمسموعة والمقروءة.
القسم الرابع  :أن ٌكون الفعل مإدٌا ا إلى المفسدة كثٌراا ال ؼالباا ،بحٌث أن هذه الكثرة ال تبلػ
)(
مبلؽا ا ٌحمل العقل على ظن المفسدة فٌه دابماا ،كبٌوع اآلجال ،وهو موضع نظر والتباس .
وكذلك الحال فً الممارسات اإلعبلمٌة ،فإن احتمالٌة ورود مفاسد متوقعة هو أمر حاصل
وال بد منه ،لكن فتح الذرٌعة هنا متوقؾ على شرطٌن هما  :ندرة المفاسد ،وكثرة المصالح المعتبرة
والمرجوة من العمل اإلعبلمً ،وهذا متحقق فً البرامج المتعلقة برعاٌة األسرة ،والبرامج التعلٌمٌة
والعلمٌة.
أما بخصوص حرٌة التعبٌر عن الرأي فً اإلعبلم اإلسبلمً فهً لٌست مطلقة ،بل هً
مقٌدة بالمبادئ األخبلقٌة والمصلحة العامة للمجتمع ،فً ضوء سد الذرابع ،فاآلراء واألقوال ،منها
ما هو مشروع ،ومنها ما هو ممنوع ،ومنها ما هو دابر بٌن الجواز والمنع ،بحسب ما تفضً إلٌه
من مصالح ومفاسد بحٌث ٌترجح القول أو الرأي الذي فٌه مصلحة راجحة على مفسدة مرجوحة،
وبالمقابل ٌستبعد القول أو الرأي الذي فٌه مفسدة راجحة على مصلحة مرجوحة.
من خبلل ما سبقٌ ،تحرر لدٌنا  :إن الذرابع التً هً محل النزاع إنما هً الوسابل التً
ظاهرها الجواز ،إذا قوٌت التهمة فً التطرق بها إلى الممنوع ،وهذا ما أشار إلٌه الشاطبً فً القسم
الرابع المستخلص من تقسٌماته  :وهو كل فعل مؤذون فٌه باألصل ولكنه طرأ علٌه ما جعله ٌإدي
إلى المفسدة كثٌراا ال ؼالبا ا.
سادسا ا  :متى تسد الذرٌعة ومتى تفتح:
عند التؤمل فً أقسام الذرابع للحكم علٌها فسنجد أن الوسابل متفاوتة فً رتب مصالحها (
واجب – مندوب – مباح)  ،والمحظورات المتوسل إلٌها متفاوتة فً رتب مفاسدها ( محرم –
مكروه)  ،ودرجات اإلفضاء متفاوتة أٌضا ا فً قوة إفضابها ،فالحكم على الذرابع فً المعنى الخاص
فتحا ا وسداا ،أي بجواز التوسل أو المنع منه على وجه الدقة ال بد فٌه من اعتبار أمرٌن معا ا
االعتبار األول  :النظر إلى قوة إفضاء الوسٌلة إلى المتوسل إلٌه .
)(
االعتبار الثانً  :فقه الموازنة بٌن المصالح والمفاسد عند تعارض الوسابل مع المقاصد.
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فالوسابل التً تكون ؼاٌاتها مشروعة تفتح أبوابها ،أما الوسابل التً تإدي إلى ؼاٌات
مضرة فاسدة ،أو كانت مفاسدها تساوي مصالحها أو تزٌد علٌها فإنها تسد أبوابها وتمنع من
مزاولتها.
ومن الواضح أن العالم الذي نعٌش فٌه هو عالم األسباب ولٌس عالم المعجزات ،فكل من لم
ٌباشر السبب لن ٌنال مسببه ،ولكل نتٌجة مقدمات ،ولكل مسبب سبب ،ولكل ؼاٌة تصرؾ ،ولكل
معلل علة ،ولكل أمل عمل ،والنظر فً مآالت اإلنسان معتبر شرعا ا سواء أكانت التصرفات موافقة
للشرع أم مخالفة له ،وفً هذا ٌقول الشاطبً(  :النظر فً مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا ا
موافقة أو مخالفة ،وذلك أن المجتهد ال ٌحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفٌن باإلقدام أو
اإلحجام إال بعد نظرة إلى ما ٌإول إلٌه ذلك الفعل ،فقد ٌكون مشروعا ا لمصلحة فٌه تستجلب أو
لمفسدة تدرأ ،ولكن له مآل على خبلؾ ما قصد فٌه وقد ٌكون ؼٌر مشروع لمفسدة تنشؤ عنه ،أو
لمصلحة تندفع به ،ولكن له مآل على خبلؾ ذلك ،فإذا أطلق القول فً األول بالمشروعٌة فربما أدى
استجبلب المصلحة فٌه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزٌد علٌها فٌكون هذا مانعا ا من أطبلق القول
بالمشروعٌة ،وكذلك إذا أطلق القول فً الثانً بعدم المشروعٌة ربما أدى أستدفاع المفسدة إلى
مفسدة تساوي أو تزٌد فبل ٌصح أطبلق القول بعدم المشروعٌة )().
ولكً ٌتمكن القابم على اإلعبلم اإلسبلمً من توظٌؾ سد الذرابع وفتحها فً الممارسات
واألعمال اإلعبلمٌة ،ال بد له أن ٌعرؾ ذلك ،فالضابط إذاا فً سدها عند العلماء هو عندما تكون
الذرٌعة تفضً إلى مفسدة قطعٌة أو راجحة ،سواء بقصد أم بؽٌر قصد ،وفً اإلعبلم فهناك الكثٌر
من األعمال والممارسات اإلعبلمٌة الممنوعة شرعا ا لٌست لذاتها وإنما لؽٌرها أي لما تفضً إلٌه
من مفاسد ،ولو كانت عن ؼٌر قصد ومنها ما كان بقصد سًء ،ومن المفاسد المحتملة الناجمة عن
الممارسات اإلعبلمٌة ،ذرابع االنحراؾ بشتى أنواعه الفكري واألخبلقً وذرابع العنؾ .
أما الضابط فً فتحها عند العلماء هو عندما تكون الذرٌعة تفضً إلى مصلحة واجبة أو
راجحة ،وهناك من الممارسات اإلعبلمٌة المباحة ما ٌكون من ورابها الفوابد المتعددة سواء فوابد
فكرٌة أم ثقافٌة أم علمٌة ،حتى وأن خشً منها حدوث بعض المفاسد المرجوحة فهنا ال تسد هذه
الذرابع وإنما تفتح.
وبنا اء على ذلك فإن على اإلعبلمً أن ٌبلحظ أن هنالك ضوابط أصولٌة تضبط عمله
اإلعبلمً ،التً ٌجوز فتحها وعدم سدها وهً :
)(
• أن ٌنتج عن الذرٌعة أو العمل اإلعبلمً مصلحة راجحة ،تصل إلى درجة الضروري أو
الحاجً)( ،ولو كانت الوسٌلة مختلطة ببعض المحظورات القلٌلة والنادرة ،مثل بعض
الدراما اإلسبلمٌة التً تحكً عن الحضارة اإلسبلمٌة وتارٌخها المشرؾ ،وتكون الحاجة
فٌها لمشاركة المرأة بؤدوار محدودة ومكملة لتفاصٌل األحداث التً تتناولها ،مع توخً
الضوابط الشرعٌة فً ذلك ،كدور أم لطفل ٌتٌم سقط أبوه فً إحدى المعارك ،ومثال ذلك
دراما فٌلم عمر المختار .
•

أن تفتح الذرٌعة لدفع ضرر أكبر حرمة من الذرٌعة ذاتها ،كجواز فتح قنوات فضابٌة
إسبلمٌة تركز على عنصر المتعة المشروعة ،كالؽناء المشروع واألفبلم العلمٌة والثقافٌة
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...المسلٌة المنتقاة ،والتً تخلو من مشاركة المرأة فٌها ولٌس فٌها بث لذرابع االنحراؾ
العقدي أو الفكري أو األخبلقً.
وهكذا فمتى عرؾ اإلعبلمً متى تسد الذرٌعة ومتى تفتح ،أصبح بإمكانه أن ال ٌُقدم من
األعمال إال المفٌد النافع ،وأن ال ٌذر منها إال الفاسد المفسد ،حٌث أن أجهزة اإلعبلم قد تكون
مصدراا للفساد األخبلقً ،كما أنها قد تكون أٌضا ا مصدراا للبناء األخبلقً ،فهً آلة بث ،وقلم،
وقرطاسٌ ،وجهها وٌحررها وٌحركها اإلعبلمً حتى تكون أدوات خٌر لنشر األخبلق اإلسبلمٌة
السامٌة ،ولتبدٌل الرذابل التً فٌها بعض الناس منؽمسون.
وكذلك فإن إبداء الرأي الذي ٌستند ألصل وال ٌخالؾ الشرٌعة ،وان كان فً أصله مباحاا،
قد ثبت اإلذن بإبدابه بحسب األصل ؼٌر أنه فً بعض األحوال قد ٌنجر عنه فً مآله من األضرار
والمفاسد ما ٌنافً مقصد الشرع فً المصلحة والعدل ،فتكون اآلراء المباحة مإدٌة إلى خبلؾ
مقاصدها.
وٌحدث ذلك بسبب عدم التبصر بمآالت التصرفات واآلراء واألقوال ،أو سبب الباعث
السٌا عند متعاطٌها ،وسواء كان الباعث فاسداا أم صالحا ا فإن مجرد مفسدة المآل ،والنتٌجة السلبٌة
للرأيٌ ،جعل الرأي رأٌا ا مذموما ا واجب الكتمان.
فهذا معٌار توزن به اآلراء ،وهو مدى كون آثارها محققة لمقاصد الشرع أو مناقضة له.
سابعاً  :حجٌة سد الذرائع:
اختلؾ علماء األصول فً حجٌة سد الذرابع إلى قولٌن هما:
القول األول  :ذهب المالكٌة والحنابلة )(إلى أنها حجة،وأخذ الحنفٌة والشافعٌة فً بعض
)(
الحاالت)(وكذلك الشٌعة اإلمامٌة واإلباضٌة )(والشوكانً من الزٌدٌة.
القول الثانً  :ذهب الحنفٌة والشافعٌة إلى إنكارهم للعمل بسد الذرابع فً بعض الحاالت،
)(
وذهب الظاهرٌة إلى عدم االحتجاج بسد الذرابع.
األدلة () :استدل القابلون بحجٌة سد الذرابع بؤدلة من القرآن والسنة النبوٌة المطهرة وأفعال
الصحابة.
أوالً  :من القرآن الكرٌم:
)(ﯝﭼ ﯚ ﯙ ﯜ ﯛ ﯖ ﯕ ﯔ ﯓ ﭽ ﭨ ﭧ
وجه الداللة  :لقد نهاهم هللا أن ٌقولوا هذه الكلمة( راعنا )مع قصدهم بها الخٌر لببل ٌكون
قولهم ذرٌعة إلى التشبه بالٌهود فً أقوالهم وخطابهم ،فإنهم كانوا ٌخاطبون بها النبً وٌقصدون بها
السب ،فنهً المسلمون عن قولها سداا لذرٌعة المشابهة ،ولببل ٌكون ذرٌعة أن ٌقولها الٌهود للنبً
)(
ﮮ ﮭ ﮪﭽ ﭨﭧ.
تشبها ا بالمسلمٌنٌ ،قصدون بها ؼٌر ما ٌقصده المسلمون ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ
() .ﭼ ﯙﯜ ﯛ ﯖ ﯕ ﯔوجه الداللة  :إن هللا تعالى حرم سب آلهة المشركٌن مع كون السب ؼٌظا ا
وحمٌة هلل ،وإهانة آللهتهم ،لكونه ذرٌعة إلى ٌبهم هلل تعالى ،وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح
من مصلحة سبنا آللهتهم ،وهذا كالتنبٌه بل كالتصرٌح على المنع من الجابز لببل ٌكون سببا ا من فعل
)(
ما ال ٌجوز .
ثانٌاً  :من السنة النبوٌة المطهرة:
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قال الرحمة المهداة ((  :إن من أكبر الكبابر أن ٌلعن الرجل والدٌه قٌل ٌا رسول هللا
وكٌؾ ٌلعن الرجل والدٌه قال ٌسب الرجل أبا الرجل فٌسب أباه وٌسب أمه))().
وجه الداللة  :جعل الرحمة المهداة الرجل سابا ا العنا ا ألبوٌه بتسببه إلى ذلك ،وتوسله إلٌه
)(
وإن لم ٌقصده.
)(
قال البشٌر النذٌر ((  :ال تقطع األٌدي فً الؽزو)) .
وجه الداللة  :إن الرحمة المهداة نهى أن تقطع األٌدي فً الؽزو لببل ٌكون ذرٌعة إلى
)(
إلحاق المحدود بالكفار ،ولهذا ال تقام الحدود فً الؽزو.
ثالثاً  :من أفعال الصحابة :
إن الصحابة اتفقوا على قتل الجمٌع بالواحد ،وإن كان أصل القصاص ٌمنع ذلك ،لببل ٌكون
)(
عدم القصاص ذرٌعة إلى التعاون فً سفك الدماء.
جمع سٌدنا عثمان بن عفان المصحؾ على حرؾ واحد من األحرؾ السبعة؛ لببل ٌكون
)(
ذرٌعة إلى اختبلفهم فً القرآن.
الرأي الراجح  :إن سد الذرابع وفتحها أصل صحٌح ،مإٌد بالعقل ،ومعتد فً الشرع بالنقل،
ومعمول به فً االجتهاد ،وما كان من خبلؾ حولهٌ ،رجع فً الحقٌقة إلى الوقابع التً تستند إلٌه
فً مجال التطبٌق ،فضبلا عن أن من أنكره بوصفه أصبلا من أصول األحكام ،فقد أثبته فً عملٌة
االجتهاد وممارسته التطبٌقٌة له ،حٌث أن المجتهد ال ٌسعه أن ٌلؽً مآالت األفعال فبل ٌعدها مإثرة
فً الحكم ،كما ال ٌسعه أن ٌؽلب مصلحة مرجوحة على مفسدة راجحة ،وذلك كله تطبٌق عملً
لمضمون القول بسد الذرابع .
المطلب الثانً
حرٌة الرأي)( ،تعرٌفها ،وسائلها ،ضوابطها وقٌودها
أوالً  :تعرٌف حرٌة الرأي  :إن البحث فً حرٌة الرأي ٌنحل إلى طرفٌن:
األول  :باعتباره مركبا ا إضافٌا ا من كلمتٌن هما( :حرٌة ) و( الرأي) ،فتعرؾ كل منهما على
حدة.
الثانً  :باعتباره مصطلحا ا ٌدل على معنى محدد ،دون النظر إلى جزبٌه المركب منهما.
الطرف األول  :حرٌة الرأي باعتباره اإلضافً :
)(
تعرٌف الحرٌة  :لغة  :هو ما خالؾ العبودٌة وبريء من العٌب والنقص  ،وأٌضا ا عرفت
ا )(
بؤنها  :الخلوص من الشوابب أو الرق أو اللإم ،وكون الشعب أو الرجل حرا.
اصطالحاً  :عرفت الحرٌة بتعرٌفات عدة منها (  :رفع سٌادة اإلنسان عن اإلنسان أو رفع
سلطان البشر عن البشر )().
وعرفت أٌضا ا بؤنها (  :ما ٌمٌز اإلنسان عن ؼٌره ،وٌتمكن بها من ممارسة أفعاله وأقواله
وتصرفاته ،بإرادة واختٌار ،من ؼٌر قسر وال إكراه ،ولكن ضمن حدود معٌنة)() .
تعرٌف الرأي  :لغة(  :الراء والهمزة والٌاء أصل ٌدل على نظر وإبصار بعٌن أو بصٌرة
)(
فالرأي ما ٌراه اإلنسان فً األمر ،وجمعه اآلراء)() ،وعرؾ أٌضا ا بؤنه  :العقل والتدبٌر.
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اصطبلحا ا  :عرؾ الرأي بتعرٌفات عدة منها  :النظر العقلً ألجل المعرفة ،كما ٌطلق على
)(
ما ٌتوصل إلٌه العقل من اعتقاد بعد النظر ،وأٌضا ا عرؾ بؤنه  :استخراج صواب العاقبة .
الطرف الثانً  :حرٌة الرأي باعتبارها لقباً وعلماً:
عرفت حرٌة الرأي بتعرٌفات عدة )(منها :
(أن ٌتمكن كل إنسان من التعبٌر عن آرابه وأفكاره بؤٌة وسٌلة من الوسابل ،كؤن ٌكون ذلك
بالقول أو بالرسابل أو بوسابل النشر المختلفة كالبرٌد أو البرق أو اإلذاعة أو المسرح أو السٌنما أو
التلفزٌون أو الصحؾ )()أو الهاتؾ أو شبكة االنترنت أو ساحات االعتصام وؼٌرها .
وعرفت أٌضا ا بؤنها (  :حرٌة تعبٌر اإلنسان صراحة أو داللة عما ٌدور فً خاطره أو
ٌجول فً خلده باللسان أو بالقلم ،بٌانا ا للحق وإسدا اء للنصح فً كل ما ٌحقق النفع العام ،وٌصون
مصالح الفرد والمجتمع ،وذلك كله فً إطار االلتزام بؤوامر الشرع )() .
وعرفت كذلك بؤنه(  :تمتع اإلنسان بكامل إرادته فً الجهر بما ٌراه صوابا ا ومحققا ا النفع له
وللمجتمع ،سواء تعلق بالشإون الخاصة أو القضاٌا العامة)().
فإذاا أستطٌع أن استخلص تعرٌفا ا لحرٌة الرأي فً اإلعبلم فهً  :أن ٌتمكن كبلا من الفرد
والشعب فً التعبٌر واإلفصاح عن آرابهم وأفكارهم ،والتً تكون بٌانا ا للحق وإسدا اء للنصح فً كل
ما ٌحقق النفع العام ،وٌصون مصالح الفرد والمجتمع ،من ؼٌر قسر وال إكراه ،ولكن بشرط االلتزام
بؤوامر الشرع ،من خبلل وسابل اإلعبلم المختلفة ،المقروءة والمسموعة والمربٌة.
وعلٌه ٌتبٌن من هذه التعرٌفات أن حرٌة الرأي فً اإلعبلم لٌست مطلقة ،بل مقٌدة بعدم
اإلضرار بمصالح اآلخرٌن أفراداا وجماعات ،لكن هذا التقٌٌد ال ٌعنً التضٌٌق على الناس والحجر
علٌهم ،وإنما هو تنظٌم للحرٌات والتوفٌق بٌنها بما ٌحقق مصالح المجموع وٌدفع التنازع بٌنهم،
وبمشروعٌة القول ،ورعاٌة ما تفضً إلٌه من مصالح ومفاسد ،فاآلراء واألقوال ،منها ما هو
مشروع ،ومنها ما هو ممنوع ،ومنها ما هو دابر بٌن الجواز والمنع ،بحسب ما تفضً إلٌه من
مصالح ومفاسد بحٌث ٌترجح القول أو الرأي الذي فٌه مصلحة راجحة على مفسدة مرجوحة،
وبالمقابل ٌستبعد القول أو الرأي الذي فٌه مفسدة راجحة على مصلحة مرجوحة ،وعلٌه فالذي ٌحدد
مشروعٌة الرأي والتعبٌر هو سد الذرابع.
ثانٌاً  :وسائل التعبٌر عن حرٌة الرأي :
أعنً بالوسابل هً (  :كل ما ٌُتخذ من األقوال ،واألفعال ،واألدوات ،بقصد التوصل إلى
الهدؾ ،والؽاٌة المقصودة من قبل المتوسل )().
وتنقسم إلى وسائل أساسٌة ووسائل ثانوٌة ،فؤما األساسٌة فهً  :التً ٌعبر بها اإلنسان
عن رأٌه مباشرة من دون واسطة أو استعانة بشًء أخر خارج ماهٌته ،وهً اللفظ ،والفعل،
والكتابة ،واإلشارة ،والسكوت فً معرض البٌان .
وأما الوسائل الثانوٌة أو المساعدة فهً  :التً تساعد اإلنسان على إٌصال رأٌه إلى
اآلخرٌن بالتسهٌل وتوسٌع نطاق من ٌبلؽهم الرأي ،وهً التً تسمى بوسابل اإلعبلم بمختلؾ
أنواعها المقروءة ،والمسموعة ،والمربٌة.
ثالثاً  :ضوابط وقٌود حرٌة الرأي :
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إن الحرٌات العامة أٌا ا كان نوعها ٌرد علٌها التقٌٌد والتحدٌد؛ ضمانا ا لكً تمارس على
الوجه الذي ُ
شرعت له.
وحرٌة التعبٌر عن الرأي لٌست مطلقة ،سواء فً الشرٌعة اإلسبلمٌة أم فً القوانٌن
الوضعٌة ،بل وضعت لها ضوابط وقٌود تحول دون استخدامها سبلحا ا ٌضر باآلخرٌن أو ٌهدد
النظام العام فً الدولة وٌخل به.
ومن نافلة القول بؤن الدعوة إلى الحرٌة المطلقة أمر ٌتنافى مع العقل والفطرة والواقع،
إضافة إلى مخالفته لئلسبلم ،بل وللقوانٌن البشرٌة.
فقد نصت المادة ) (19من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة على ما ٌؤتً
من تقرٌر حرٌة التعبٌر ومضمونها :
• ٌكون لكل إنسان حق فً اعتناق اآلراء ،دون أن ٌناله أي تعرض بسببها.
•

ٌكون لكل إنسان حق فً حرٌة التعبٌر ٌولٌه حرٌة فً طلب جمٌع أنواع المعلومات
واألفكار ،وتلقٌها وإذاعتها ،دون أي اعتبار للحدود ،بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو
بؤي وسٌلة أخرى ٌختارها.

•

ٌنطوي استعمال الحقوق المنصوص علٌها فً الفقرة ) (2من هذه المادة على واجبات
ومسإولٌات خاصة ،وٌجوز لذلك إخضاعه لبعض القٌود بشرط نص القانون علٌها
ولزومها ،لتؤمٌن ما ٌؤتً :

•

احترام حقوق اآلخرٌن أو سمعتهم.

•

حماٌة األمن القومً ،أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة .

)(

ونصت المادة ) (22من اإلعبلن اإلسبلمً لحقوق اإلنسان على ما ٌؤتً من تقرٌر حرٌة
الرأي ومضمونها :
• إن لكل إنسان الحق فً التعبٌر بحرٌة عن رأٌه بشكل ال ٌتعارض مع المبادئ الشرعٌة.
•

لكل إنسان الحق فً الدعوة إلى الخٌر والنهً عن المنكر وفقا ا لضوابط الشرٌعة اإلسبلمٌة.

•

اإلعبلم ضرورة حٌوٌة للمجتمع ،وٌحرم استؽبلله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات
وكرامة األنبٌاء فٌه ،وممارسة كل ما من شؤنه اإلخبلل بالقٌم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو
االنحبلل أو الضرر أو زعزعة االعتقاد .

•

ال ٌجوز إثارة الكراهٌة القومٌة والمذهبٌة وكل ما ٌإدي إلى التحرٌض على التمٌٌز
)(
العنصري بكافة أشكاله.

فحرٌة الرأي فً اإلعبلم اإلسبلمً مقٌدة فً جانبٌها اإلٌجابً والسلبً ،ففً حال ممارستها
ٌكون مظهرها إٌجابٌا ا محققا ا للمنشود ،منسجما ا مع الحكمة والعقل ،بمراعاة أدب القول ،وإحسان
الكبلم ،والتزام اللٌن والحلم والعلم ،واجتناب اإلثارة واألذى ،وهذا مطلوب فً كل حال ،سواء فٌما
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ٌتعلق بتبلٌػ الدعوة إلى اآلخرٌن ،أم فً التعامل والتعاقد ،أم أثناء النصح ألي إنسان ،سلطانا ا كان أم
ؼٌره ،أم حٌن إبداء وجهة النظر والنقد البناء الذي ٌرجى منه اإلصبلح ،وتحقٌق الخٌر العام،
والمصلحة العامة ،وٌُعد ذلك بمثابة قٌد أدبً عام على حرٌة التعبٌر عن الرأي.
وتتقٌد حرٌة الرأي فً المظهر السلبً بعدم االعتداء أو إساءة االستعمال كما تتقٌد بؤن تكون
الكلمة فً حدود اآلداب العامة ،واألخبلق الفاضلة ،ألن كل ذلك ٌكون إفساداا أو تروٌجا ا للفساد ،وهللا
تعالى ال ٌحب الفساد.
ومن أهم القٌود الواردة على حرٌة القول أو التعبٌر كذلك هً  :عدم االعتداء على حرمات
الدٌن ،وأعراض الناس وكراماتهم ،فذلك افتبات على الحرٌة مطلقا ا.
ٌتبٌن من هذا أن حرٌة الرأي لٌست مطلقة ،وإنما هً مقٌدة ببعض القٌود اإلٌجابٌة أو
السلبٌة ،إلشاعة الخٌر والمحبة واالحترام المتبادل بٌن الناس ،وتحقٌق النفع والتقدم ،والتعاون مع
)(
أولً األمر على الحق والعدل ،والقضاء على النعرات الشخصٌة والطابفٌة.
فؤستخلص مما مضى أن حرٌة الرأي فً اإلعبلم اإلسبلمً لٌست مطلقة بل هً مقٌدة
بالمبادئ األخبلقٌة ،ومشروعٌة القول ،والمصلحة العامة للمجتمع ،وضابطهما هو سد الذرابع
وفتحها ،فاآلراء واألقوال  ،منها ما هو مشروع ،ومنها ما هو ممنوع ،ومنها ما هو دابر بٌن الجواز
والمنع ،بحسب ما تفضً إلٌه من مصالح ومفاسد بحٌث ٌترجح القول أو الرأي الذي فٌه مصلحة
راجحة على مفسدة مرجوحة ،وبالمقابل ٌستبعد القول أو الرأي الذي فٌه مفسدة راجحة على مصلحة
مرجوحة.
المطلب الثالث
تنزٌل سد الذرائع على واقع حرٌة الرأي فً وسائل اإلعالم
التطبٌقات-إذا أنزلنا سد الذرابع وفتحها على واقع حرٌة الرأي والتعبٌر فً وسابل اإلعبلم المختلفة،
نرى كم له من األهمٌة فً ضبط المنهج عند أصحاب الرأي واألقبلم والمقاالت ،فحرٌة الرأي وأن
كانت فً األصل حقا ا مشروعاا ،لكنها فً حاالت معٌنة إذا وازناها بمٌزان ما تفضً إلٌه من مصالح
)(
ومفاسد ،تصبح تعسفا ا فً استعمال الحق .
فإبداء الرأي الذي ٌستند ألصل وال ٌخالؾ الشرٌعة ،وإن كان فً أصله مباحا ا  -قد ثبت
اإلذن بإبدابه بحسب األصل  -ؼٌر أنه فً بعض األحوال قد ٌنجر عنه فً مآله من األضرار
والمفاسد ما ٌنافً مقصد الشرع فً المصلحة والعدل ،فتكون اآلراء المباحة أو المشروعة مإدٌة
إلى خبلؾ مقاصدها .
وٌحدث ذلك بسبب عدم التبصر بمآالت اآلراء واألقوال والتصرفات ،أو بسبب الباعث
السٌا عند متعاطٌها ،وسواء أكان الباعث فاسداا أم صالحا ا فإن مجرد مفسدة المآل ،والنتٌجة السلبٌة
للرأيٌ ،جعل الرأي رأٌا ا مذموما ا واجب الكتمان.
فهذا معٌار توزن به اآلراء واألقوال والتصرفات ،وهو مدى كون آثارها محققة لمقاصد
الشرع أو مناقضة له ،وفً هذا ٌقول الشاطبً (  :لما ثبت أن األحكام شرعت لمصالح العباد كانت
األعمال معتبرة بذلك؛ ألنه مقصود الشارع فٌها ،فإذا كان األمر فً ظاهره وباطنه على أصل
المشروعٌة فبل إشكال ،وإن كان الظاهر موافقا ا والمصلحة مخالفة فالفعل ؼٌر صحٌح وؼٌر
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مشروع؛ ألن األعمال الشرعٌة لٌست مقصودة ألنفسها وإنما قصد بها أمور أخر هً معانٌها ،وهً
المصالح التً شرعت ألجلها ،فالذي عمل من ذلك على ؼٌر هذا الوضع فلٌس على وضع
)().
المشروعات
سؤنزل بعض التطبٌقات عن حرٌة الرأي فً اإلعبلم اإلسبلمً على سد الذرابع وفتحها،
لنرى كم له من األهمٌة فً ضبط المنهج عند أصحاب الرأي واألقبلم والمقاالت ،فحرٌة الرأي وأن
كانت فً األصل حقا ا مشروعاا ،لكنها فً حاالت إذا وازناها بمٌزان ما تفضً ألٌه من مصالح
)(
ومفاسد ،تصبح تعسفا ا فً استعمال الحق وهً كما ٌؤتً:
التطبٌق األول  :التعصب للحق وحده ال للحزب:
ربما ٌفهم بعض الكتاب المنتسبٌن لؤلحزاب أنه من الواجب علٌه تجاه حزبه أن ٌناصره
وٌعاضده فً كل مواقفه وآرابه ،سواء أكان الحزب على صواب أم على خطؤ ،بل إن بعض
األحزاب تتخذ إجراءات قد تصل إلى فصل العضو فً حالة ما إذا خالؾ العضو رأي حزبه أو
عارضه أو انتقده.
وإذا كان اإلسبلم جاء لٌحرر العقل اإلنسانً من مقٌداته ،ومن أهم مقٌدات العقل  :التقلٌد،
وقد نعى على المشركٌن تعصبهم وتقلٌدهم آلبابهم كما ﭦ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭽ ﭨ ﭧ
().ﭼ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭭ ﭬ ﭫﭪ ﭩ ﭨ ﭧ
كذلك فإن القرآن الكرٌم ٌدعو إلى تحرٌر الرأي من متابعة الرجال من ؼٌر حجة وال
برهان ،فنعى على أهل الكتاب أتباع أحبارهم ورهبانهم على الباطل من ؼٌر دلٌل ،وجعل هذه
المتابعة وكؤنها عبادة لهم() .ﭼ ﯞ ﯝ ﯞ ﯝ ﯚ ﯙ ﯜ ﭽ ﭨ ﭧ
وجاءت السنة النبوٌة المطهرة منكرة على العصبٌات والمتعصبٌن ،فقال الرحمة المهداة :
((لٌس منا من دعا إلى عصبٌة ،ولٌس منا من قاتل على عصبٌة ،ولٌس منا من مات على عصبٌة
))().
قال اإلمام الؽزالً فٌما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه موقؾ العلماء عند االختبلؾ والتناظر  :أن
ٌكون كل طرؾ من طرؾ المناظرة كناشد ضالة ،ال ٌفرق بٌن أن تظهر الضالة على ٌده أو على
ٌد من ٌعارضه ،فهو ٌرى رفٌقه معٌنا ا ومساعداا فً الوصول للحق ال خصماا ،فلذلك ٌشكره إذ نبهه
لموضع الخطؤ وأظهر له الحق ،كما لو سلك طرٌقا ا خطؤ فً طلب ضالته فنبهه صاحبه إلى أن
)(
ضالته سلكت الطرٌق اآلخر ،فإنه ٌسر به وٌشكره.
وهذا ما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه الكتاب الحزبٌٌن السٌاسٌٌن الذٌن ٌنشرون آرا اء جاذبة
ألحزابهم بصورة مفضٌة إلى االنقسامٌة ،فتكون على حساب تفوٌت المصلحة العامة من ضرورة
الدعوة إلى توحٌد الصؾ ولم الشمل بدالا من االنقسامٌة والحزبٌة ،فما تإول ألٌه المصلحة العامة
من توحٌد الصؾ ،وعدم االنقسام تترجح على مصلحة الدعوة الحزبٌة الفبوٌة ولو كانت مشروعة
فً ذاتها .
أي إذا ما تعارضت المصلحة الفردٌة التً ترمً إلى تحقٌقها حرٌة الرأي ،مع مصلحة
عامة جوهرٌة فً ظرؾ من الظروؾ ،ولو كانت المصلحة الفردٌة مشروعة فً ذاتها ،فتقدم
المصلحة العامة حٌنبذ على الخاصة؛ ألن التناقض بٌن المصالح ممنوع فً اإلسبلم.
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ومن مظاهر التعصب للجماعة أو الحزب  :أن ٌضفً علٌها من الصفات ما ٌشبه القداسة
أو العصمة ،فكل ما تقوله فهو حق ،وكل ما تفعله فهو جمٌل ،وكل ما ٌصدر عنها فهو صواب،
وكل تارٌخها أمجاد ،وكل رجاالتها مبلبكة ،وكذلك من مظاهر التعصب أال ٌذكر لحزبه إال المزاٌا
والحسنات ،وال ٌذكر لؤلحزاب والجماعات األخرى إال العٌوب والسٌبات ،وأن ٌعظم مجموعة مهما
ٌكن فٌهم من تقصٌر أو قصور ،وٌحقر رجال اآلخرٌن مهما ٌكن فٌهم من سمو فً العلم والعمل،
وأٌضا ا أن ٌفرح بؤخطاء اآلخرٌن ،وقد ٌشنع بها ،فً حٌن ٌتعالى عن أخطاء حزبه وجماعته وإذا
)(
اعترؾ حاول أن ٌهون منها ،وٌعتذر لها وٌدافع عنها.
وعلٌه فالذي ٌحكم االختٌار بخصوص الكاتب الحزبً الذي ٌرٌد أن ٌنشر آرا اء لحزبه،
وكذلك الذي ٌحكم التوجه هو الحق وما تإول ألٌه من مصلحة ،ولٌس مجرد االنتماء إلى الحزب أو
االنتساب إلى تكتل سٌاسً بعٌنه .
وكذلك علٌه أن ٌنظر إلى القول وما ٌإول إلٌه ال إلى قابله ،وأن تكون لدٌه الشجاعة لنقد
الذات ،واالعتراؾ بالخطؤ ،والترحٌب بالنقد من اآلخرٌن ،وطلب النصح والتقوٌم منهم ،واالستفادة
مما عند اآلخرٌن من علم وحكمة ،والثناء على المخالؾ فٌما أحسن فٌه ،والدفاع عنه إذا اتهم
)(
بالباطل ،أو تطاول علٌه أحد بؽٌر حق .
وعلٌه ٌجب أن أإكد كذلك على هذا المعنى لمن ٌنتخب عن طرٌق صنادٌق االقتراع،
المبنٌة على حرٌة الرأي واالختٌار ،وهو النابب البرلمانً  :فمن خبلله ٌتم إٌصال آراء الشعب
للسلطة التنفٌذٌة ،فحري به أن ٌمثل كل األمة ولٌس حزبه أو دابرته االنتخابٌة فحسب ،حتى ٌكون
الصالح العام أولى باالعتبار ،وتكون مصلحة الحزب أو الدابرة مستوعبة فً هذا اإلطار العام.
ولكن الذي ٌجري علٌه العمل بالفعل أن النابب ٌكون ممثبلا لحزبه ،تحكمه قراراته
وتوجٌهاته ولو تعارضت مع مبادبه ورإٌته الشخصٌة ،فٌكون وجوده فً البرلمان مجرد بوق ٌتولى
الدفاع عن وجهة نظر الحزب الذي ٌنتمً إلٌه ،وقد حدد سلفا ا موقعه من كل قضٌة تعرض ،ولٌست
المناقشات التً تجري فً البرلمان إال مجرد مبارزات كبلمٌة ،وقد علم كل فرٌق موقعه واتخذ
قراره سلفا ا.
التطبٌق الثانً  :األصل أن ال نبدي رأٌاً إال بما ٌرضً هللا:
إن حرٌة الرأي مشروعة فً اإلسبلم ،ما دام القابل ال ٌتعدى حدود هللا تعالى ،وال ٌترتب
على رأٌه مفسدة ،وإذا تحقق ذلك فعندها ربما ٌكون إبداء الرأي مندوبا ا أو واجبا ا وذلك عندما ٌكون
إلعبلء كلمة هللا  ،فاألصل أن ال نتكلم وال نبدي رأٌا ا إال بما ٌرضً هللا ،ونكؾ عن الكبلم واآلراء
عندما ٌكون فً الكؾ رضا هللا ،ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈﮅ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭽ ﭨ ﭧ
)( ﭼٌ ،قول سٌد قطب ﮅﭼ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭽ ﭨ ﭧ  :على وجه اإلطبلق وفً كل حال ،فٌختاروا
أحسن ما ٌقال لٌقولوه فالشٌطان ٌنزغ بٌن األخوة بالكلمة الخشنة وبالرد السٌا  ....فإذا جو الود،
والمحبة ،والوفاق ،مشوب بالخبلؾ ،ثم بالجفوة ،ثم بالعداء)().
فهذا ما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه من أراد أن ٌكتب أو ٌبدي رأٌاا ،ال أن ٌبدي أو ٌكتب آرا اء حادة
وصارمة فً األدٌان الكافرة ومللها ،فٌصل به الحد إلى السب ،والشتم ،أو إساءة التعبٌر  -فحتى لو
كان فً هذا التعبٌر من مصلحة وهً التحذٌر من الكفر وملله  -لكن ذلك قد ٌإول أو ٌإدي إلى
ضرر أكبر محتمل وهو قٌام ُكتاب تلك األدٌان بسب ربنا ودٌننا ،والتشهٌر بؤشرؾ خلق هللا تعالى
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نبٌنا محمد  ،والتشكٌك فً عقٌدتنا  -خاصة فً فبة الشباب  -ففً ذلك ضرر كبٌر ،فتسد وتمنع
ﮮ ﮭ ﮪﭽﭨﭧ
مصلحة التعبٌر؛ لتعارضها مع مفاسد كبٌرة مترتبة علٌها)( ،ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ
().ﭼ ﯙﯜ ﯛ ﯖ ﯕ ﯔ
فالنهً عن سب آلهة المشركٌن لٌس لذاته وإنما هو بسبب ما ٌإول إلٌه من سب هللا تعالى،
وهذا ٌدل على أن بعض األفعال تترك وتمنع ال لسبب فً ذاتها بل لما ٌنتج منها من اآلثار السٌبة.
قال الرازي فً معرض تفسٌر هذه اآلٌة(  :نهى هللا تعالى عن هذا العمل – أي سب آلهة
المشركٌن – ألنك متى شتمت آلهتهم ؼضبوا فربما ذكروا هللا تعالى بما ال ٌنبؽً من القول ،فؤلجل
االحتراز عن هذا المحذور وجب االحتراز عن ذلك المقال ،وبالجملة فهو تنبٌه على أن خصمك إذا
شافهك بجهل وسفاهة لم ٌجز لك أن تقدم على مشافهته بما ٌجري مجرى كبلمه فؤن ذلك ٌوجب فتح
باب المشاتمة والسفاهة وذلك ال ٌلٌق بالعقبلء )().
وكذلك قال الزمخشري فً معرض تفسٌره لهذه اآلٌة (  :رب طاعة عُلم أنها تكون مفسدة
فتخرج عن أن تكون طاعة ،فٌجب النهً عنها؛ ألنها معصٌة ،ال ألنها طاعة كالنهً عن المنكر فهو
من أجل الطاعات ،فإذا علم أنه ٌإدي إلى زٌادة الشر انقلب معصٌة ،ووجب النهً عن ذلك النهً،
كما ٌجب النهً عن المنكر)() .
وعلٌه فعلى القابمٌن على اإلعبلم واإلعبلمٌٌن أن ٌنظروا إلى مآالت األفعال والممارسات
اإلعبلمٌة التً ٌقومون بها ،هل ُتفضً إلى خٌر أم إلى شر؛ ألن األصل فً اعتبار سد الذرابع
وفتحها هو النظر فً مآالت األفعال ،فإذا كانت تتجه نحو المصالح التً هً فً اإلعبلم ،المقاصد
والؽاٌات من الممارسات اإلعبلمٌة ،كانت مطلوبة بمقدار ما ٌناسب طلب هذه المقاصد ،وإن كانت
ال تساوٌها ،أو كانت مآالتها تتجه نحو المفاسد ،فإنها تكون محرمة بما ٌتناسب مع تحرٌم هذه
المفاسد ،وأن كان مقدار التحرٌم أقل فً الوسٌلة نفسها ،فسد الذرابع ال ٌنظر فقط إلى النٌات
والمقاصد الشخصٌة ،بل ٌقصد مع ذلك إلى النفع العام أو إلى دفع الفساد العام.
وفً هذا ٌقول ابن القٌم (  :إن النبً شرع ألمته إٌجاب إنكار المنكر لٌحصل بإنكاره من
المعروؾ ما ٌحبه هللا ورسوله ،فإذا كان إنكار المنكر ٌستلزم ما هو أنكر منه وأبؽض إلى هللا
ورسوله ،فإنه ال ٌسوغ إنكاره وإن كان هللا ٌبؽضه وٌمقت أهله ...ومن تؤمل ما جرى على اإلسبلم
فً الفتن الكبار والصؽار رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته منه
فتولد ما هو أكبر منه)()
فؤستخلص من كل ما مضى ،إذا ما تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسٌبات أو
تزاحمت ،فإنه ٌجب ترجٌح الراجح منها ،فٌما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ،وتعارضت المصالح
والمفاسد ،فإن األمر والنهً وإن كان متضمنا ا لتحصٌل مصلحة ودفع مفسدة فٌنظر فً المعارض
له ،فإن كان الذي ٌفوت من المصالح أو ٌحصل من المفاسد أكثر لم ٌكن مؤموراا به ،بل ٌكون
محرما ا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ،لكن اعتبار مقادٌر المصالح والمفاسد إنما هو بمٌزان
)(
الشرع.
وأمام تفاوت المصالح وتضاربها ،لو ترك لكل صاحب قلم أو رأي فً اإلعبلم الحرٌة
المطلقة الستؤثر بالمصالح دون ؼٌره ،ولترتب على ذلك الفتن واإلحن واضطراب األمور ،وهذه
القٌمة للمصلحة والحاجة لٌست مقومة بقٌمة اللذة المادٌة كما فً الحرٌة المطلقة فً النظم المادٌة
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بشقٌها  :اللٌبرالً)( ،والشٌوعً)( ،حٌث تعود موازٌن الخٌر والشر عندهم إلى القٌمة المادٌة
المحسوسة التً بها تقوم الدنٌا فً نظرهم)( ،وإنما مراعاة العدالة المطلقة ،حتى تعُم بظلها كل فرد
فً األمة فٌطمبن إلى حٌاته وإلى حقه فٌه ،ورعاٌة المصلحة فً ظل هذه القٌمة ضمن مٌزان سد
الذرابع ٌُعد ضابطا ا من ضوابط الحرٌة بشكل عام ،ومن باب أولى حرٌة الرأي .
فما أحوج اإلعبلمً المسلم لتفهم مثل هذه المعانً وهو ٌتعامل مع المادة اإلعبلمٌة التً
ٌقدمها لجمهوره ،وما أحوجه إلٌها وهو ٌوازن بٌن ما ٌنبؽً أن ٌقال ومتى ٌقال وكٌؾ ٌقال ،وبٌن
ما ٌنبؽً أن ٌترك ومتى ٌترك وكٌفٌة ذلك ،حتى ال ٌضٌع الحق العام وتنتهك حرمات هللا والناس
بحجة المحافظة على الحقوق الشخصٌة ،وال ٌتعدى على حقوق األفراد بدافع األنانٌة والذاتٌة،
والناظر فً واقع اإلعبلم الٌوم ٌجد خلبلا مدمراا فً النظر إلى حجم حرٌة التعبٌر والتعامل معها،
وٌجد تعسفا ا فً فهمها وتجنبا ا باسمها على الثوابت والمسلمات ،كما ٌجد خلبلا أكبر فً حجم وطبٌعة
القدر المتاح فً الدفاع عن الحق وأهله بحجة المحافظة على الحرٌات ،وال مخرج من ذلك إال
)(
بالفهم الحقٌقً لدٌن هللا  ،والعمل بمقتضى ذلك الفهم عن إٌمان ورضا.
التطبٌق الثالث  :حرٌة الرأي عبر شبكة االنترنت:
تمثل شبكة االنترنت طفرة تقنٌة هابلة فً هذا العصر ،اكتسحت العالم بؤسره ،فهً وسٌلة
معاصرة تخدم العلم والمعرفة بشكل مفتوح.
واالنترنت إحدى طرابق االتصال الذي أعطى بُعداا جدٌداا لحرٌة التعبٌر عما ٌجول داخل
النفس ،فؤضحى السوق الذي ٌؤوي ألٌه صاحب كل رأي ،سواء كان هذا الرأي أستخدم لنشر الخٌر
والعلم ،أم لنشر الشر والهدم.
فشبكة االنترنت لها فوابد كثٌرة كما لها مضار كثٌرة ،لذا ٌجب عدم حرمان أي فرد من
األفراد أو أي مجتمع من المجتمعات االستفادة من التطورات الحالٌة ،فً مجال شبكات المعلومات.
فبل ٌمكننا إذن القول بسد هذه التقنٌة ومنعها ،بسبب ما فٌها من مفاسد؛ ألننا بذلك نحجب
عن المكلفٌن منافع ومصالح كثٌرة ٌحتاجونها ،فالضابط فً ذلك هو قصد المصالح ورجحانها على
المفاسدٌ ،قول اإلمام الرازي (  :أن ٌستلزم مصلحة راجحة وهذا أٌضا ا ال بد وأن ٌكون مشروعاا؛
ألن ترك الخٌر الكثٌر ألجل الشر القلٌل شر كثٌر)().
وبنا اء على واقع االنترنت الذي ٌتردد بٌن النفع المحض ،أو الضرر المحض ،أو النفع الذي
ٌشوبه بعض المفاسد ،فإنه ال بد من ضبط هذا الواقع بسد الذرابع وفتحها؛ من أجل أن تكون وسٌلة
بناء ال وسٌلة هدم.
فحرٌة التعبٌر عن الرأي عبر شبكة االنترنت قد تستخدم فً الخٌر والنفع العام فتفتح وتباح،
وما كان منها ٌستخدم فً الشر والضرر العام ٌسد وٌمنع ،وما كان منها ٌإدي إلى منفعة ؼالبة ٌفتح
وٌباح أٌضاا ،وما كان منها ٌإدي إلى مفسدة ؼالبة ٌسد وٌمنع كذلك.
فحرٌة التعبٌر عن الرأي عبر شبكة االنترنت وأن كانت لها من اآلثار اإلٌجابٌة ما ٌصعب
حصره ،فإن الوجه اآلخر له ،والمتمثل فً األضرار التً تقع على العقابد واألخبلق بدعوى حرٌة
الرأي ،أبرز ما جلبته شبكة االنترنت.
إن التٌارات الفكرٌة المنحرفة والمواقع اإلباحٌة الفاسدة ،تشكل تٌاراا جارفا ا ٌزحؾ على
المجتمع اإلسبلمً ،فً خبث ودهاء ومكر وخداع ،بدعوى حرٌة الرأي ،وفً هذا الحال ٌُعد
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االنترنت من أخطر الذرابع للفساد العقدي واألخبلقً؛ ألن ؼزوهما أخطر من الؽزو العسكري؛ ألن
ؼزو األفكار واألخبلق ٌكون بطرابق جذابة ،فٌقع فٌه الشخص وهو ال ٌدري ،وتكون نتٌجته أن
تصبح األمة مرٌضة الفكر واألخبلق ،تحب ما ٌرٌد عدوها أن تحبه ،وتكره ما ٌرٌد عدوها أن
تكرهه ،فهو داء عضال ٌفتك باألمم ،وٌذهب بشخصٌتها وٌزٌل معانً القوة فٌها ،واألمة التً تبتلى
به ال ُتحسُ بما أصابها وال تدري عنه ،ولذلك ٌصبح عبلجها أمراا صعباا ،وداللتها سبٌل الرشد شٌبا ا
ا )(
عسٌرا.
فنشر اإلباحٌة بدعوى حرٌة الرأي عبر االنترنت ،ذرٌعة النحطاط األخبلق وتفشً
الجرابم ،ولقد أثبتت الدراسات أن الذٌن ٌخوضون فً الدعارة واإلباحٌة؛ ؼالبا ا ما ٌإثر ذلك على
سلوكهم من زٌادة العنؾ ،وعدم االكتراث لمصابب اآلخرٌن ،وتقبل جرابم االؼتصاب واإلقدام
)(
علٌها.
وكذلك هناك من التسلٌة الممنوعة التً تإدي إلى الفساد الؽالب ،والمتمثلة فً الدخول على
أندٌة الحوارات المؽلقة للحدٌث والتسامر مع الجنس اآلخر ،والذي ٌفضً إلى تكوٌن عبلقات ؼٌر
شرعٌة بٌن الجنسٌن.
ولهذا وبسبب خطورة ذرٌعة هذه المواقع – العقدٌة واإلباحٌة وأندٌة الحوارات المؽلقة
وؼٌرها – عبر االنترنت؛ فإنه ال بد من سدها عن طرٌق أتباع سٌاسة الحجب أو ما ٌسمى بالتشفٌر
.
فمنذ ظهور شبكة االنترنت ،ظهرت معها تقنٌة إزالة( تدمٌر )المواقع ،ومع انتشارها
ازدادت عملٌات إزالة المواقع بشكل كبٌر ،من قبل أشخاص أو جهات ٌصعب التعرؾ علٌهم
بسهولة ،وإزالة المواقع ٌقصد به  :الدخول ؼٌر المشروع على نقطة ارتباط أساسٌة أو فرعٌة
متصلة باالنترنت من خبلل نظام آلً أو مجموعة نظم مترابطة شبكٌا ا بهدؾ تخرٌب نقطة االتصال
)(
أو النظام.
فالهدؾ من ابتكار هذه التقنٌة ،هو تدمٌر المواقع وتعطٌلها ،ولهذا ُتعد ذرٌعة تفضً إلى
الفساد والتخرٌب ،إذا كانت المواقع نافعة وٌستفاد منها ،كما ُتعد ذرٌعة تفضً إلى النفع واإلصبلح،
إذا كانت المواقع ضارة ،وتدعو إلى الكفر واألفكار والمبادئ الهدامة والتً تنشر الرذٌلة واإلباحٌة
واالنحبلل.
أستخلص مما مضى أن الذرابع المشروعة إذا أفضت إلى مفاسد تسد ،وإذا أفضت إلى
منافع تفتح ،مع مراعاة الموازنة بٌن المصالح والمفاسد المترتبة علٌها ،فإذا أفضت الذرٌعة إلى
مفاسد ومنافع وكانت المفاسد أعظم من المنافع سدت الذرٌعة؛ ألن درء المفاسد أولى من جلب
المصالح.
أما إذا أفضت الذرٌعة إلى منافع ومصالح مقصودة شرعا ا راجحة على بعض المفاسد
المترتبة ،فهنا تفتح الذرٌعة ،وتنطبق هذه الحالة على التً تإدي إلى إزالة المنكر بدون ضرر أو
بضرر أخؾ من ضرر المنكر.
وفً ضوء تلك القواعد ،فإن وسٌلة إزالة المواقع وما تقوم علٌها من مقاصد إما أن تسد
وإما أن تفتح ،مع أن أساس هذه التقنٌة ٌقوم على مبدأ االعتداء ،والتدخل فً شإون الؽٌر ،بؽٌر إذن
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وهذا ممنوع فً الشرع ().ولقد جاءت الشرٌعة اإلسبلمٌة بحفظ حقوق اآلخرٌن وصٌانتها ،ﯵﭽ ﭨ ﭧ
)(ﮈﭼ ﯻ ﯺ ﯹ

ﯸ ﯷﯶ  ،فنهى هللا عن االعتداء على اآلخرٌن ،وإن المواقع على شبكة

المعلومات العالمٌة ،حق لآلخرٌن ال ٌجوز االعتداء علٌه بؤي وجه من وجوه االعتداء ،وتدمٌر
المواقع نوع اعتداء فهو محرم وال ٌجوز ،وتحرٌم االعتداء من باب سد الذرابع ،لما ٌفضً إلى
ذرابع األذى والضرر ،وسلب حقوق اآلخرٌن.
وقد صدر قرار مجمع الفقه اإلسبلمً فً دورته الخامسة سنة 1409هـ بؤن حقوق التؤلٌؾ
)(
واالختراع أو االبتكار مصونة شرعاا ،وألصحابها حق التصرؾ فٌها وال ٌجوز االعتداء علٌها.
فاالعتداء على مواقع االنترنت ممنوع شرعا ا من باب أولى ،فإذا كان حق االختراع
واالبتكار مصون شرعاا ،فكذلك الموقع على شبكة االنترنت مصون شرعاا ،وال ٌجوز االعتداء علٌه
.
)(
و ُتعد إزالة الموقع من باب اإلتبلؾ ،وعقوبته أن ٌضمن ما أتلفه ،فٌحكم علٌه بالضمان ،
هذا الحكم ٌنطبق على المقاصد )(والدوافع إلزالة المواقع التً ٌتحقق فٌها حقٌقة االعتداء ،أي بمعنى
أن ٌترتب على إزالة المواقع الضرر واألذى الؽالب.
أما إذا كان مقصد القضاء على المواقع الضارة بالدٌن واألخبلق ،كالمواقع التً تنشر
الرذٌلة واإلباحٌة ،فإزالة هذه المواقع هو من باب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،فٌحقق
مصلحة الدعوة من نشر الخٌر والقضاء على الشر ،وبهذا ٌقول ابن القٌم (  :وكذلك ال ضمان فً
تحرٌق الكتب المضلة وإتبلفها ...والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة وٌجب
إتبلفها وإعدامها ،وهً أولى بذلك من آالت اللهو والمعازؾ ،وإتبلؾ آنٌة الخمر ،فإن ضررها
أعظم من ضرر هذه ،وال ضمان فً كسر أوانً الخمر وشق زقاقها)()  ،وعلى هذا فبل بؤس وال
)(
.
ضمان فً تدمٌر الضار من المواقع
التطبٌق الرابع  :حرٌة النشر والصحافة:
هذه الحرٌة من أهم فروع حرٌة الرأي والتعبٌر ،وهً أقدر وسابل اإلعبلم على مناقشة
اآلراء والمسابل فً كل مجتمع ،وأٌضا ا وسٌلة للتعبٌر ووسٌلة إلى تكوٌن الرأي العام فً المجاالت
)(
كافة ،وكذلك وسٌلة إلى بث األفكار وخلق مناخ ذهنً ونفسً لؤلشخاص المخاطبٌن بها.
وقد اختلفت اآلراء فً تعرٌؾ حرٌة الصحافة نتٌجة اختبلفهم حول العناصر التً تدخل فً
أطار هذه الحرٌة ،فهناك من ذهب إلى حصرها بعنصرٌن  :األول منهما  :هً حرٌة إصدار
الصحؾ ،أما الثانً  :فٌتجسد فً حرٌة الصحؾ القابمة فعبلا فً المباشرة بنشاطها دون تدخل أو
)(
تقوٌض من جانب السلطة.
وهناك من حدد عناصر حرٌة الصحؾ فً حق إصدار الصحؾ لكل التٌارات ،وحق
الحصول على الحقابق وحق التعبٌر عن اآلراء واألفكار ،وحق مراقبة السلطة وقطاعات المجتمع
فً التفاعل مع حرٌة الصحافة باالستجابة والتصحٌح واإلصبلح وخدمة المصالح العامة للمجتمع ().
وهو ما ٌمٌل إلٌه الباحث.
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وانعكس الخبلؾ فً تحدٌد عناصر حرٌة الصحافة على تعرٌفها ،فهناك من عرفها بؤنها :
حرٌة طبع األفكار واألخبار ونشرها فً ظروؾ مادٌة مبلبمة بدون تدخل حكومً ومالً وذلك فً
)(
حدود القانون.
وقد انتقد هذا التعرٌؾ؛ ألنه أؼفل اإلشارة إلى حرٌة الحصول على األخبار والتعبٌر عنها
)(
وحرٌة إصدار الصحؾ فً حٌن أن الصحافة ال تقوم بدون اجتماع هذه الحرٌات.
فً حٌن ٌذهب رأي آخر إلى تعرٌفها بؤنها  :حرٌة األفراد والجماعات فً الحصول على
األخبار والتعبٌر عنها وعن أفكارهم والنشر للكافة ،وإقامة منشآت صحفٌة وذلك فً إطار
دٌمقراطً حر ().وهو ما ٌمٌل ألٌه الباحث.
والمبلحظ إن هذا التعرٌؾ قد تضمن عناصر حرٌة الصحافة المتمثلة فً تلقً األخبار
وحرٌة التعبٌر عن اآلراء واألفكار وحرٌة النشر للكافة واشترط أن تمارس هذه األفكار فً ظل
أطار دٌمقراطً حر ،فً حٌن أن التعرٌؾ الذي سبقه اشترط ممارسة الحرٌة فً حدود القانون.
فالذي ٌتبٌن منه أن ممارسة هذه الحرٌة فً أطار القانون ما هو إال انعكاس لطبٌعة النظام
السٌاسً فً الدولة إذ أن النظام السٌاسً إذا كان استبدادٌا ا فهو ٌكون انعكاسا ا لرؼبة الحاكم ،أما إذا
كان النظام السٌاسً دٌمقراطٌا ا فٌكون معبراا عن أرادة الشعب وأماله وحرٌة الصحافة قد تكون
المعٌار لقٌاس مدى دٌمقراطٌة نظم الحكم فً بعض الدول حٌث قالوا فً هذا الصدد إذا أردت أن
تعرؾ ما إذا كان النظام السٌاسً فً دولة دٌمقراطٌا ا أو ؼٌر دٌمقراطً فاسؤل عن حال حرٌة
)(
الصحافة فٌها.
ولهذا نبلحظ أن حرٌة الصحافة بمثابة القلب فً النظام الدٌمقراطً ،وهً ال تعنً أبداا أنها
حرٌة مطلقة وأال انقلبت إلى فوضى؛ ألن هذه الحرٌة شؤنها شؤن ممارسة الحرٌات كافة ال ٌمكن أن
ٌقوم علٌها جمٌع األفراد إال فً حدود احترام كل منهم لحرٌات ؼٌره ،وأن ال ٌكون من وراء هذه
الحرٌات االعتداء على حرٌات الؽٌر أو تفضً إلى ذلك.
وتؤسٌسا ا على ما مضى فؤن حرٌة الصحافة ال تمنع وال تسد بل تفتح ما دامت موجهة نحو
الخٌر والنقد البناء الهادؾ ،وعبلج ظواهر الشذوذ ،والترؼٌب فً بعض األمور الحسنة ،والتنفٌر
من القبابح ،لكن بشرط مراعاة أمرٌن:
أولهما  :الحفاظ على أسرار الدولة حتى ال تتسرب إلى األعداء ،وتكون سببا ا فً اإلضرار
واإلساءة ،فهذا من أولٌات المحافظة على المصلحة العامة التً ٌرعاها اإلسبلم ،وٌحرص على
حماٌتها وصونها.
وثانٌهما  :الكؾ عن تروٌج اإلشاعات الضارة ،أو المفضٌة إلى ذلك ،وقد ندد القرآن
الكرٌم بمروجً اإلشاعات السٌبة؛ ألنها تضعؾ بنٌة األمة أو المجتمع ،وتسًء لؤلفكار واألعمال
والسلوكٌات،ﰄ ﰃ ﰂﰁ ﰀ ﯿ ﯾ ﮉ ﮈ ﯻ ﯺ ﯹ ﯸ ﯷ ﯶ ﯵ
() .ﭼ ﰇ

ﰆ

ﯴ ﯳﭽﭨﭧ

ﰅ

أما إذا نشرت هذه الصحؾ ما فٌه التعرض لسبلمة الدولة أو وحدتها أو سٌاستها ،أو ما فٌه
تحقٌر إلحدى الدٌانات المعترؾ بها فً الببلد ،أو إثارة النعرات الطابفٌة أو العنصرٌة ،أو ما فٌه
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الذم أو القدح أو التحقٌر الموجه لربٌس دولة أجنبٌة ،أو تفضً لذلك فؤنها تسد وتمنع وتعطل هذه
الصحؾ.
وعلٌه فؤن حرٌة النشر والصحافة فً اإلعبلم اإلسبلمً لٌست مطلقة ،بل هً مقٌدة
بالمبادئ األخبلقٌة والمصلحة العامة للمجتمع ،فً ضوء سد الذرابع وفتحها ،فاآلراء واألقوال التً
تنشر ،منها ما هو مشروع ،ومنها ما هو ممنوع ،ومنها ما هو دابر بٌن الجواز والمنع ،بحسب ما
تفضً إلٌه من مصالح ومفاسد بحٌث ٌترجح القول أو الرأي المنشور والذي فٌه مصلحة راجحة
على مفسدة مرجوحة ،وبالمقابل ٌستبعد القول أو الرأي المنشور الذي فٌه مفسدة راجحة على
مصلحة مرجوحة.
الخاتمة
واشتملت على أهم ما توصلت إلٌه من نتابج ملخصة باألتً:
• إن الناظر فً كتابات المهتمٌن بعلم أصول الفقه ،القدٌمة والحدٌثة ،لٌجد شحا ا واضحا ا فً
بٌان أهمٌة هذا العلم الذي ٌمثل أصالة الفكر اإلسبلمً أصدق تمثٌل ،وإبراز معالمه فً
العلوم والمعارؾ األخرى وعبلقته بها ،بل سٌجد جُ ل هذه الكتابات قد انهالت على بٌان
عبلقته ودوره بعلم الفقه وعلم الكبلم والمنطق واللؽة والقانون وؼٌرها.
لكن اعتقد أن معالم ودور هذا العلم الذي لم ٌتطرق إلٌه أهل األصول بصورة واضحة
جلٌة ،وإنما كانت هناك إشارات ،هً عبلقته وارتباطه باإلعبلم اإلسبلمً عامة وحرٌة الرأي
خاصة ،ولعلً بإذنه تعالى بٌنت فً هذا البحث المتواضع ،دور سد الذرابع وفتحها باإلعبلم
اإلسبلمً وحرٌة الرأي .
• إن اإلعبلم اإلسبلمً لٌس مجرد صحابؾ دٌنٌة ،وال برامج إذاعٌة محدودة ،إنما هو
اإلعبلم الذي ٌهدؾ إلى تزوٌد الناس باألخبار الصادقة ،واآلراء الصاببة ،وذلك لبٌان الحق
ونشر الفضٌلة بٌن الناس ،وٌهدؾ إلى تحقٌق عدد من األهداؾ ،تتمثل فً  :إعبلم هادؾ
ؼٌر منحازٌ ،حقق رسالة اإلعبلم فً كونه سلطة رابعة تراقب وتنتقد وتتقصى الحقابق،
وٌعتمد على مبادئ هً  :المصداقٌة واألمانة والشفافٌة واالختبلؾ والتنوع والتعدد
والحٌادٌة واالستقبللٌة واالعتدال ،وٌتولى مهمة  :الدفاع عن القضاٌا الوطنٌة والقومٌة
والتوحٌد الوطنً بعٌداا عن كل أشكال االنقسامات الطابفٌة والمذهبٌة والعرقٌة ،وفضحها،
ومحورة االنتماء حول مفهوم المواطنة فً دولة مدنٌة ،ونبذ العنؾ واالقتتال ،والتروٌج
للدٌمقراطٌة والتعددٌة فً الرأي واحترام الرأي اآلخر ،والدفاع عن الحرٌات بكافة أشكالها،
باعتبارها جمٌعا ا تإدي إلى التوازن فً البنٌة االجتماعٌة.
•

إن سد الذرابع وفتحها أصل صحٌح ،مإٌد بالعقل ،ومعتد فً الشرع بالنقل ،ومعمول به فً
االجتهاد ،وما كان من خبلؾ حولهٌ ،رجع فً الحقٌقة إلى الوقابع التً تستند إلٌه فً مجال
التطبٌق ،فضبلا عن أن من أنكره بوصفه أصبلا من أصول األحكام ،فقد أثبته فً عملٌة
االجتهاد وممارسته التطبٌقٌة له ،حٌث أن المجتهد ال ٌسعه أن ٌلؽً مآالت األفعال فبل
ٌعدها مإثرة فً الحكم ،كما ال ٌسعه أن ٌؽلب مصلحة مرجوحة على مفسدة راجحة ،وذلك
كله تطبٌق عملً لمضمون القول بسد الذرابع .
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•

على اإلعبلمً أن ٌبلحظ أن هنالك ضوابط أصولٌة تضبط عمله اإلعبلمً ،التً ٌجوز
فتحها وعدم سدها وهً  :أن ٌنتج عن الذرٌعة أو العمل اإلعبلمً مصلحة راجحة ،تصل
إلى درجة الضروري أو الحاجً ،ولو كانت الوسٌلة مختلطة ببعض المحظورات القلٌلة
والنادرة  ،وكذلك لدفع ضرر أكبر حرمة من الذرٌعة ذاتها ،كجواز فتح قنوات فضابٌة
إسبلمٌة تركز على عنصر المتعة المشروعة ،كالؽناء المشروع واألفبلم العلمٌة والثقافٌة
المسلٌة المنتقاة ،والتً لٌس فٌها بث لذرابع االنحراؾ العقدي أو الفكري أو األخبلقً .

•

اإلعبلمً كً ٌصبح بإمكانه أن ال ٌُقدم من األعمال إال المفٌد النافع ،وأن ال ٌذر منها إال
الفاسد المفسد ،علٌه أن ٌعرؾ متى تسد الذرٌعة ومتى تفتح؛ ألن أجهزة اإلعبلم قد تكون
مصدراا للفساد األخبلقً ،كما أنها قد تكون أٌضا ا مصدراا للبناء األخبلقً ،فهً آلة بث،
وقلم ،وقرطاسٌ ،وجهها وٌحررها وٌحركها اإلعبلمً حتى تكون أدوات خٌر لنشر
األخبلق اإلسبلمٌة السامٌة ،ولتبدٌل الرذابل التً فٌها بعض الناس منؽمسون.

•

استخلصت تعرٌفا ا لحرٌة الرأي فً اإلعبلم فهو  :أن ٌتمكن كبلا من الفرد والشعب فً
التعبٌر واإلفصاح عن آرابهم وأفكارهم ،والتً تكون بٌانا ا للحق وإسدا اء للنصح فً كل ما
ٌحقق النفع العام ،وٌصون مصالح الفرد والمجتمع ،من ؼٌر قسر وال إكراه ،ولكن بشرط
االلتزام بؤوامر الشرع ،من خبلل وسابل اإلعبلم المختلفة ،المقروءة والمسموعة والمربٌة.

•

إن حرٌة الرأي فً اإلعبلم اإلسبلمً لٌست مطلقة بل هً مقٌدة بالمبادئ األخبلقٌة،
ومشروعٌة القول ،والمصلحة العامة للمجتمع ،وضابطهما هو سد الذرابع ،فاآلراء واألقوال
 ،منها ما هو مشروع ،ومنها ما هو ممنوع ،ومنها ما هو دابر بٌن الجواز والمنع ،بحسب
ما تفضً إلٌه من مصالح ومفاسد بحٌث ٌترجح القول أو الرأي الذي فٌه مصلحة راجحة
على مفسدة مرجوحة ،وبالمقابل ٌستبعد القول أو الرأي الذي فٌه مفسدة راجحة على
مصلحة مرجوحة.

•

إن وسابل اإلعبلم بمختلؾ مإسساتها ،وخاصة حرٌة الرأي ٌمكن أن تساهم وبشكل مباشر
فً الوقاٌة من ذرابع الفساد ،بشتى صورها إذا اصطبؽت فً كل رأي من آرابها ،وفً كل
وسٌلة من وسابلها ،وفً كل وظٌفة من وظابفها بروح اإلسبلم وتوجٌهاته ،وتعالٌمه،
ومبادبه ،وضوابطه .

Conclusion
This is the most important results which summarized as follows :
The beholder to writings of those interested in the knowledge of
the origins of jurisprudence , ancient and modern , will find an
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abvious scarce in the importance of this science , which
represents the originality of Islamic thought , and to highlight the
features in the sciences and other knowledge and its relationship
with them , but will find most of these writings have poured in to
the statement of his relationship with the science of jurisprudence
and
theology,
logic
,
language,
law
and
others.
But I think that the parameters of the role of this science which did
not address the people of the asset is clearly evident , but there
were signs , is the relationship and its association with the media
of the Islamic general and freedom of opinion in particular , and
the authorization in this simple research , the role of open and
close the excuses and pretension in at Islamic media and freedom
of
opinion
.
1 . The Islamic media is not just religious sheets, and not limited
radio programs, but it is the media which aims to provide people
with trustd news , and views the right , so as to indicate the right
and to promot the virtue among the people , and attend to achieve
a number of objectives: Media purposefully non- biased , achieves
the notification message being the fourth power which monitor
and criticize and investigate the facts , and based on principles:
credibility , honesty and transparency, difference , diversity and
pluralism and impartiality , independence and moderation , and is
mandated to : the defense of national issues , nationalism and
national unification away from all forms of sectarian divisions and
sectarian , ethnic , and expose , and modified affiliation about the
concept of citizenship in a civil state , renounce violence and
fighting , and the promotion of democracy and pluralism of opinion
and respect the opinions of others , and defend of freedoms in all
its forms , as all lead to imbalance in the social structure .
2 . The close and open out the pretensions properly, supported
with the mind , and the aggressor of transport Sharia'a, and the
case in due diligence , and it was unlike him , is due in fact to the
facts based on it in the field of application , as well as that denied
as an asset provisions, the demonstrated in the process of due
diligence and practice Applied him , as the plyer can not cancel
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the sequences of acts not influence in judgement , as not prefer a
preferable case on unpreferable case, and all that practical
application of the substance to admit in close the pretensions.
3 . The medialist should realize that there are systems and limits
which adjust its media work, which may be opened and not be
closed:
the result of pretext or media work there is must be
prferable benefit, and not reach to the degree necessary or Haji,
even if it means mixed with some prohibitions few and rare , as
well as to pay greater damage sanctity pretension of itself, would
act as open channels of Islamic satellite focuses on the element of
fun legitimated , such as music , movies, project scientific and
cultural entertaining selected , and where there is no broadcast of
pretensions
deviation
or
intellectual
or
moral
.
4 .The Medialist is become to present works only useful
beneficial , he has to know when to close the pretension and
when open : Because the media may be a source of moral
corruption , and it may also be a source of building moral ,so it is a
machine broadcast, a pen ply , directed and edited , and to drive
the media in order to be the best tools for the dissemination of
Islamic ethics -Semitism , and replace the vice in which some
people
are
immersed
.
5 . I'v taken the definition of freedom of opinion in media : to be
able both the individual and the people to express and disclose
their opinions and ideas , and that is a statement of the right and
the provision of advice in everything in order to achieve a public
benefit , and safeguard the interests of both individual and society
, without using the force or compulsion , but follow the orders
Shar'i , through various media , print and audio- visual .
6 . The freedom of opinion in the Islamic media is not absolute ,
but constrained by ethical principles , and the legitimacy say is:
the general interest of the community , and their controler is to
close the pretension ,so Opinions and statements, some is
available, and other is som is forbidden , and some are
between,and the prevention is according to the lead the evils of
interests and so swinging say or opinion that the interests of the
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jurisprudent say, or rule out the opinion that it preferable corrupts
to
the
preferable
benifit.
7 . The media in it's various institutions , especially the freedom of
opinion can contribute directly in prevention of pretension of the
corruption , various forms if stained in every opinion of their views ,
and in all ways and means, and in every function of their functions
in the spirit of Islam and its directions , its principles, and its limits
.

التوصٌات
• أرجو أن ُتعد هذه الدراسة باكورة لدراسات أخرى مكملة ،تستكمل جمٌع المباحث األصولٌة
ودورها فً اإلعبلم اإلسبلمً وؼٌره من العلوم المعاصرة .
•

تفعٌل سٌاسة الرقابة الشرعٌة على شكل قوانٌن مسنونة ،تضبط العمل اإلعبلمً ،بما ٌكفل
حماٌة المجتمع بالمحافظة على القٌم الدٌنٌة واآلداب العامة ،واألمن والنظام العام ،ومصالح
الدولة العلٌا ونبذ كل أشكال الفساد والرذٌلة.

•

توحٌد الجهود وتضافر القوى؛ لتوجٌه وسابل اإلعبلم المختلفة من سمعٌة ومربٌة ومقروءة،
إلى تطبٌق منهج هللا فً موادها وفقراتها مع تزوٌد هذه المإسسات بالكفاءات الفنٌة
والعلمٌة والثقافٌة واإلسبلمٌة؛ لتوجٌهها التوجٌه السلٌم لجمٌع الفبات المسلمة.

•

تشكٌل لجان مختصة شرعٌة ،وفنٌة ،وإدارٌة ،ومالٌة ،وعلمٌة ،وإعبلمٌة ،وأدبٌة ،ممن
التزموا اإلسبلم اعتقاداا وقوالا ،وسلوكاا ،تكون مهمتها وضع برامج وخطط إعبلمٌة ُتمكن
المسلمٌن من أن ٌعٌشوا اإلسبلم منهجا ا مطبقا ا فً حٌاتهم الٌومٌة .

•

تدرٌس فنون اإلعبلم اإلسبلمً لطبلب كلٌات وأقسام الصحافة واإلعبلم .

وختاما ا أرجو أن أكون قد وفقت فً إعطاء صورة واضحة عن دور سد الذرابع وفتحها فً
حرٌة الرأي واإلعبلم اإلسبلمً ،وال أدعً أننً استوفٌتها ولكن ٌمكن القول أننً ذكرت أهمها.
والحمد هلل والمنة على حسن الختام.
وأسؤله تعالى أن ٌكون عملً هذا خالصا ا لوجهه الكرٌم ،وأن ٌرزقنا اإلخبلص فً القول
والعمل ،وٌعصمنا من الزلل والخطؤ ،وٌسلك بنا سبٌل التوفٌق والسداد والرشاد ،إنه سمٌع علٌم.
وأفضل الصبلة وأتم التسلٌم على الرحمة المهداة أبً القاسم محمد وعلى آله وصحبه ومن
تبعه بإحسان.
426

ثبت المصادر والمراجع
• القرآن الكرٌم
•

إحكام الفصول فً أحكام األصول ،لسلٌمان الباجً ،تحقٌق عبد المجٌد تركً ،دار الؽرب
اإلسبلمً ،بٌروت ،ط 1414،2هـ - 1995م.

•

األحكام الفقهٌة للتعامالت االلكترونٌة ،لعبد الرحمن بن عبد هللا السند ،دار الورق ،بٌروت،
ط 1427،1هـ - 2006م .
اإلحكام فً أصول األحكام ،ألبً محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم الظاهري ،إشراؾ :
مكتب البحوث والدراسات فً دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت ،ط 1418،1هـ -
1997م.
إحٌاء علوم الدٌن ،ألبً حامد بن محمد الطوسً الؽزالً ،دار المعرفة ،بٌروت ،ط،1
1407هـ - 1986م .
إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول ،لمحمد بن علً بن محمد الشوكانً ،دار
الكتب العلمٌة ،بٌروت (،بدون ط – ت) .
األسس العلمٌة والتطبٌقٌة لإلعالم اإلسالمً ،لعبد الوهاب كحٌل ،عالم الكتب ،بٌروت ،ط،1
1416هـ - 1995م.

•

األشباه والنظائر فً الفقه ،البن نجٌم المصري إبراهٌم بن محمد ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
ط 1400،1هـ - 1979م.

•

أصول التشرٌع اإلسالمً ،لعلً حسب هللا ،دار المعارؾ ،مصر ،ط 1396،5هـ - 1975م .
األصول العامة للفقه المقارن ،مدخل إلى دراسة الفقه المقارن ،لمحمد تقً الحكٌم ،الناشر بٌك
فدك ،ط 1426،1هـ - 2005م.
أصول الفقه فً نسٌجه الجدٌد ،لمصطفى إبراهٌم الزلمً ،مطبعة شهاب ،أربٌل ،ط،22
2010م .

•

اإلعالم اإلسالمً واقع وطموح ،لمحمد ؼٌاث مكتبً ،تقدٌم محمد راتب النابلسً ،دار
المكتبً ،سورٌة – دمشق ،ط1431،1هـ - 2010م.
أعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن ،لشمس الدٌن أبً عبد هللا محمد بن أبً بكر المعروؾ بابن
القٌم الجوزٌة ،راجعه وقدم له وعلق علٌه طه عبد الرإوؾ ،دار الجٌل ،لبنان – بٌروت ،ص
ب8737 .
اإلعالم وإشكالٌات العولمة ،لمحمود عبد هللا ،دار أسامة للنشر والتوزٌع ،األردن – عمان،
ط1431،1هـ -2010م.
اإلعالم واالتصال بالجماهٌر ،إلبراهٌم إمام ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،مصر ،ط 1405،1هـ -
1984م.

•

•
•
•

•
•

•

•
•
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•

اإلعالم ،تارٌخه ومذاهبه ،لعبد اللطٌؾ حمزة ،القاهرة ،دار الفكر الؽربً 1386،هـ -
1965م .
األم ،ألبً عبد هللا محمد بن إدرٌس الشافعً ،دار المعرؾ ،بٌروت ،ط 1393،2هـ - 1972م
.
بحث حول مصطلح فتح الذرائع ،لخلٌفة بابكر الحسن ،دار الفكر ،السودان-الخرطوم( بدون ط
–ت ) .
البحر المحٌط فً أصول الفقه ،لبدر الدٌن محمد بن بهادر عبد هللا الزركشً الشافعً ،وزارة
األوقاؾ والشإون الدٌنٌة ،الكوٌت ،ط 1405،1هـ - 1984م.

•

التعددٌة الحزبٌة فً ظل الدولة اإلسالمٌة ،رسالة ماجستٌر ،لعلً جابر العبد الشارود ،دار
السبلم ،مصر – القاهرة ،ط 1432،1هـ - 2011م.
التعددٌة السٌاسٌة فً الدولة اإلسالمٌة ،لصبلح الصاوي ،دار اإلعبلم الدولً ،القاهرة،
ط1413،1هـ - 1992م.
التفسٌر الكبٌر أو مفاتٌح الغٌب ،لفخر الدٌن محمد بن عمر الحسٌن الرازي ،مكتب اإلعبلم
اإلسبلمً ،إٌران ،ط (،3بدون – ت) .
تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل ،ألبً القاسم
جار هللا محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ،رتبه وضبطه وصححه  :محمد عبد السبلم
شاهٌن ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط 1430،5هـ - 2009م.
تقرٌب الوصول إلى علم األصول ،البن جزي محمد بن أحمد الكلبً الؽرناطً ،تحقٌق  :محمد
محمد المختار الشنقٌطً ،دار ابن الجوزي 1415،هـ - 1994م ،وتحقٌق الدكتور  :محمد
حسن هٌتو ،مإسسة الرسالة ،بٌروت ،ط 1401،2هـ - 1980م.
التقٌٌد القانونً لحرٌة الصحافة ،لمحمد باهً أبو ٌونس ،دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة،
ط 1427،1هـ - 2006م.

•

التوقٌف على مهام التعارٌف ،لمحمد بن عبد الرإوؾ مناوي ،تحقٌق محمد رضوان الداٌة،
دار الفكر المعاصر ،بٌروت 1410،هـ - 1990م.
الجامع المختصر من السنن عن النبً ومعرفة الصحٌح والمعلول وما علٌه العمل المعروف
ب(جامع الترمذي) ،تصنٌؾ  :أبو عٌسى محمد بن عٌسى الترمذي ،اعتنى به فرٌق بٌت
األفكار الدولٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة ،الرٌاض ،ط 1419،1هـ - 1998م.

•

الجامع ألحكام القرآن ،ألبً عبد هللا محمد بن أخمد األنصاري القرطبً ،دار الكتب العلمٌة،
بٌروت ،ط 1408،1هـ - 1987م.
الحرٌات العامة ،لعبد الحكٌم حسن العٌلً ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،ط 1394،1هـ -
1973م.

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
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•

حرٌة التعبٌر بٌن المفهوم الشرعً والمفاهٌم المعاصرة ،لمحمد الخرعان ،نشر مجلة الشرٌعة
والدراسات اإلسبلمٌة ،الكوٌت ،ص ب ، 17433ذي الحجة 1422هـ - 2001م  :العدد
48.
حرٌة الصحافة( دراسة مقارنة فً السٌاسة التشرٌعٌة وعالقتها بالتطور الدٌمقراطً)،
لمحمد سعد إبراهٌم ،القاهرة 1427،هـ - 2006م.
حرٌة الصحافة( دراسة مقارنة فً القانون المصري والفرنسً) ،لحسن عبد هللا القاٌد ،جامعة
القاهرة ،كلٌة الحقوق (،بدون – ط – ت ) .
حق الحرٌة فً العالم ،أ .د وهبة الزحٌلً ،دار الفكر ،دمشق ،ط 1428،1هـ - 2007م.

•

حقوق اإلنسان فً القرآن والسنة وتطبٌقاتها فً المملكة العربٌة السعودٌة ،لمحمد بن صالح
الصالح ،مكتبة الملك فهد ،الرٌاض ،ط 1423،1هـ - 2002م.
الدر المختار ،لمحمد بن علً الحصكفً ،دار الفكر ،بٌروت ،ط 1386،2هـ - 1976م.

•

الدر المنثور فً القواعد ،لمحمد بن بهادر الزركشً ،تحقٌق د :تٌسٌر فابق أحمد ،وزارة
األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة ،الكوٌت ،ط 1405،2هـ - 1985م.
الرقابة فً اإلعالم اإلسالمً ،لمحمد أحٌد عمر ،دار أشبٌلٌا للنشر والتوزٌع ،الرٌاض ،ط،1
1417هـ - 1996م .
سد الذرائع فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،لمحمد هشام البرهانً ،المطبعة العلمٌة ،دمشق ،تصوٌر :
دار الفكر ،دمشق ،تصوٌر 1995م ،عن ط 1406،1هـ - 1985م.
سد الذرائع ونماذج من تطبٌقاته فً الفقه اإلسالمً ،أطروحة دكتوراه ،إعداد د حسٌن
مصطفى خضٌر ،كلٌة العلوم اإلسبلمٌة ،جامعة بؽداد 1417،هـ - 1997م.
سنن أبً داود ،تصنٌؾ أبً داود سلٌمان بن األشعث السجستانً ،اعتنى به فرٌق بٌت األفكار
الدولٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة ،الرٌاض 1408،هــ - 1998م .
شرح الكوكب المنٌر المسمى بمختصر التحرٌر أو المختبر المبتكر شرح المختصر فً أصول
الفقه ،لمحمد بن أحمد بن عبد العزٌز علً الفتوحً الحنبلً المعروؾ بابن النجار ،تحقٌق
الدكتور محمد الزحٌلً و الدكتور نزٌه حماد ،العبٌكان للنشر ،الرٌاض ،ط 1430،2هـ -
2010م .
شرح تنقٌح الفصول فً اختصار المحصول فً األصول ،ألحمد بن إدرٌس القرافً
الصنهاجً ،تحقٌق  :طه عبد الرءوؾ سعد ،مكتبة الكلٌات األزهرٌة ،دار الفكر ،القاهرة ،ط،1
1393هـ - 1972م .
الصحافة والقانون ،لعمر بوشموخة ،الوسام العربً ،الجزابر ،ومنشورات زٌن ،بٌروت ،ط،1
1432هـ - 2011م .
صحٌح البخاري ،تصنٌؾ اإلمام الحافظ أبً عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري ،اعتنى به :
أبو صهٌب الكرمً ،بٌت األفكار الدولٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة ،الرٌاض ،ط 1419،1هـ
- 1998م.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
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•

ضوابط المصلحة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،لمحمد سعٌد رمضان البوطً ،دار الفكر ،دمشق،
ط 1429،6هـ - 2009م.
الغزو الفكري ،لعبد العزٌز بن عبد هللا بن باز ،دار القاسم ،الرٌاض ،ط 1426،1هـ -
2005م .
الفتاوى الكبرى ،ألحمد بن عبد الحلٌم الحرانً ،تحقٌق وتعلٌق  :محمد عبد القادر عطا،
ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط 1408،1هـ - 1987م.
فتح الذرائع وأثره فً الفقه اإلسالمً ،لمحمد رٌاض الطبقجلً ،دار الفجر ،العراق – بؽداد،
ودار النفابس ،األردن ،ط 1433،1هـ - 2011م .
فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة فً علم التفسٌر ،لمحمد بن علً الصنعانً
الشوكانً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط 1383،2هـ - 1962م.

•

الفروق أو أنوار البروق فً أنواء الفروق ،لئلمام أبً العباس أحمد بن أدرٌس الصنهاجً
القرافً ،عالم الكتب ،بٌروت( بدون  -ط – ت) .
الفكر القانونً اإلسالمً بٌن أصول الشرٌعة وتراث الفقه ،لفتحً عثمان ،مكتبة وهبة،
القاهرة (،بدون – ط – ت ) .
فً ظالل القرآن ،لسٌد قطب ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ،ط 1386،5هـ - 1965م.

•

قاعدة سد الذرائع وآثارها التربوٌة فً تحقٌق العبودٌة وحفظ مقاصد التربٌة اإلسالمٌة،
لمروان محمد رشدي ،مكتبة الرشد ناشرون ،الرٌاض ،ط 1430،1هـ.
القاموس المحٌط ،للعبلمة اللؽوي مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي ،إعداد وتقدٌم
محمد عبد الرحمن المرعشلً ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ،ط 1422،1هـ - 2001م.
القواعد الحكمٌة فً السٌاسة الشرعٌة ،البن القٌم الجوزٌة ،تحقٌق  :محمد جمٌا ؼازي،
مطبعة المدنً ،القاهرة (،بدون ط – ت) .

•

قواعد الوسائل فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،لمصطفى بن كرامة هللا مخدوم ،دار أشبٌلٌا ،المؽرب
العربً (،بدون ط  -ت) .
كتاب الكلٌات ،ألبً البقاء الكفوي ،تحقٌق  :عدنان دروٌش ومحمد المصري ،مإسسة الرسالة،
بٌروت (،بدون  -ط) 1419،هـ - 1998م.
كتاب النٌل وشفاء العلٌل ،لضٌاء الدٌن عبد العزٌز بن إبراهٌم الثمٌنً ،سلطنة عمان ،وزارة
التراث القومً 1406،هـ - 1985م.
لسان العرب ،ألبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور ،طبعة دار صادر ،بٌروت،
1374هـ - 1961م .
المجموع شرح المهذب وتكملته ،لٌحٌى بن شرؾ الجورانً النووي ،والتكملة لتقً الدٌن أبً
الحسن علً بن عبد الكافً السبكً ،مطبعة اإلمام ،مصر ،ط 1431،2هـ ـ 2011م .

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
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•

المحصول فً علوم األصول ،لفخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌنً الرازي ،دراسة وتحقٌق
:د طه جابر العلوانً ،من مطبوعات جامعة اإلمام سعود اإلسبلمٌة ،المملكة العربٌة
السعودٌة ،ط 1400،1هـ - 1979م.

•

مختار الصحاح ،للشٌخ اإلمام محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي ،عنً بترجمته محمود
خاطر ،بعناٌة وإشراؾ مكتب البحوث والدراسات فً دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع،
بٌروت ،ط 1424،1هـ - 2003م.
المدخل الفقهً العام ،لمصطفى أحمد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط 1425،2هـ - 2004م.
المرأة واإلعالم فً عالم متغٌر ،لناهدة رمزي ،الدار المصرٌة اللبنانٌة ،القاهرة ،ط،1
1422هـ - 2001م .
المعجم الوسٌط ،مجمع اللؽة العربٌة ،مكتبة الشروق الدولٌة ،مصر ،ط 1425،4هـ -
2004م .
معجم مقاٌٌس اللغة ،ألبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ،تحقٌق عبد السبلم محمد هارون،
دار الجٌل ،بٌروت ،ط 1420،2هـ - 1999م.
معجم مقاٌٌس اللغة ،ألحمد بن فارس بن حبٌب ،تحقٌق عبد السبلم هارون ،دار الجٌل،
بٌروت ،ط 1411،1هـ - 1990م.
مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة ،لمحمد الطاهر بن عاشور ،تحقٌق ودراسة  :محمد الطاهر
المٌساوي ،دار النفابس ،عمان -األردن ،ط 1421،2هـ - 2000م.
المقدمات الممهدات لبٌان ما اقتضته رسوم المدونة فً األحكام الشرعٌات والتحصٌالت
المحكمات الشرعٌات ألمهات مسائلها المشكالت ،ألبً الولٌد محمد بن أحمد بن رشد ،مطبعة
السعادة بجوار دٌوان محافظة مصر ،ط ،1طبعة جدٌدة باألوفسٌت ( ،بدون ت ) .
المهذب ،ألبً إسحاق الشٌرازي ،مطبوع مع المجموع ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط،2
1379هـ - 1958م.

•

الموافقات فً أصول الشرٌعة ،ألبً إسحاق الشاطبً ،وهو إبراهٌم بن موسى اللخمً
الؽرناطً المالكً ،خرج أحادٌثه  :أحمد السٌد ،مع شرح تعلٌقات فضٌلة الشٌخ عبد هللا دراز،
المكتبة التوقٌفٌة ،أمام الباب األخضر سٌدنا الحسٌن ،مصر – القاهرة.
المواقع اإلباحٌة على شبكة االنترنت ،لمشعل بن عبد هللا القدهً ،وحدة خدمات االنترنت
بمدٌنة الملك عبد العزٌز للعلوم والتقنٌة.
موسوعة السٌاسة ،أسسها ،لعبد الوهاب الكٌالً ،مدٌر التحرٌر ماجد النعمة ،المإسسة العربٌة
للدراسات والنشر ،بٌروت ،ط 1408،1هـ - 1987م.

•

الموسوعة الفقهٌة ،وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة ،مطبعة الموسوعة الفقهٌة ،الكوٌت،
ط 1407،3هـ - 1986م .
نظرٌة التعسف فً استعمال الحق فً الفقه اإلسالمً ،لفتحً الدرٌنً ،مإسسة الرسالة،
دمشق ،ط 1429،3هـ - 2008م.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
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•
•
•
•

الهداٌة شرح بداٌة المبتدي ،ألبً الحسن علً بن أبً بكر بن عبد الجلٌل المرؼٌنانً ،دار
الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط 1410،1هـ - 1989م .
الوثائق الدولٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان ،لمحمود شرٌؾ بسٌونً ،دار الشروق ،القاهرة ،ط،1
1423هـ - 2002م.
وسائط اإلعالم بٌن الكبت وحرٌة التعبٌر ،لفارس جمٌل أبو خلٌل ،دار أسامة ،األردن –
عمان ،ط 1432،1هـ - 2011م .
الوسائل الدعوٌة فً المسجد النبوي فً العصر الحاضر ،لبركة بنت مضٌؾ بن علً
ألطلحً ،رسالة ماجستٌر ،ؼٌر مطبوعة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة 1414،هـ -
1993م.
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