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 :المقدمة

احلمد هللا والصالة والسالم على خري خلق اهللا، حممد بن عبد اهللا، وعلى أنبياء اهللا ورسله 
 .، ورضي اهللا تعاىل عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينأمجعني

إن االحنالل اخللقي واإلحلاد يف الدين ظاهرتان موجودتان منذ القدم، ولكن مع ظهور وسائل 
اإلعالم، اليت ال تعرتف باحلواجز واحلدود، انتشرتا بشكل ينذر بأننا قد اقرتبنا من العصر الذي أنبأ عنه 

اَعُة حىت َميُرَّ الرَُّجُل : "يقول صلى اهللا عليه وسلم. ملني منذ أربعة عشر قرنارسول رب العا َال تـَُقوُم السَّ
  )1"(◌ُ .ِبَقْربِ الرَُّجِل فيقول يا لَْيَتِين َمَكانَه

واحلديث عن حرية التعبري وعالقته بظاهرة اإلحلاد واالحنالل وحده يطول، فكيف إذا أضفنا إليه 
 .احلديث عن اإلعالم

وهلذا فإن الباحث سوف يقتصر على بعض النصوص ذات العالقة وبعض األمثلة اليت يأمل أن 
 .تكون قادرة على تصوير الوضع الذي يعيشه املسلمون اليوم

 :وستجيب الدراسة على التساؤالت التالية
 ما املقصود حبرية التعبري؟ .١
 ما املقصود باإلحلاد؟ .٢
 ما املقصود باالحنالل اخللقي؟ .٣

 :الباحث اخلطوات التاليةوسيتبع 
الرجوع إىل معاجم اللغة الرئيسة ودوائر املعارف والكتب املتخصصة يف جمال  .١

مفهوم التعبري احلر، واإلحلاد، واالحنالل، وذلك للتعرف على مدلوالت هذه 
 .املصطلحات

للبحث عن أحداث متثل االحنالل ) 2(االستعانة باجلهود السابقة وبشبكة اإلنرتنت .٢
ا وسائل اإلعالم، سواء بالوسائل اخللقي،  واإلحلاد، وحرية التعبري اليت نشر

املطبوعة أو املسموعة أو املرئية، وذلك باعتبارها أمثلة واقعية يتفاعل فيها التعبري 
 .احلر مع اإلحلاد واالحنالل

 :حرية  التعبير وضوابطه
 ِإنَّ اللََّه َكَتَب احلََْسَناِت .ِه عز وجل فِـيَما يـَـْرِوي عن رَبِّ قـوله،عـن النـيب صـلى اهللا علـيه وسـلم ورد 

َ ذلـك،َوالـسَّيَِّئات ا  فَـِإْن ، َفَمـْن َهـمَّ ِحبَـَسَنٍة فلـم يـَْعَمْلَهـا َكتَـبَـَها اهللا لـه ِعـْنَدُه َحـَسَنًة َكاِملَـةً . مثَُّ بـَـنيَّ هو َهمَّ 
                                                

 . ٢٢٣١: ٤صحيح مسلم ج)  1(
 .قبلها مناسب" شبكة"تعين الشبكة املتداخلة، ولكن عند استماهلا بالعربية يبدو أن إضافة كلمة  " اإلنرتنت"كلمة )  2(
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 َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فلم يـَْعَمْلَها  . إىل َأْضَعاٍف َكِثريَةوعملهـا َكتَـبَـَها اهللا لـه ِعـْنَدُه َعْشَر َحَسَناٍت إىل سبعمائة ِضْعفٍ 
ا فَـَعِمَلَها َكتَبَـَها اهللا له َسيَِّئًة َواِحَدةً ،َكتَـبَـَها اهللا لـه ِعـْنَدُه َحـَسَنًة َكاِمَلةً  ونالحظ هنا أن اهللا ) 3".( فَِإْن هو َهمَّ 

 التفكـري، ال حياســبه علـيها إال إذا عمـل علــى جـل وعـال، وصـاحب الــسلطة املطلقـة، ميـنح العــبد حـرية يف
 .التعبري عنها

حرية "ومـن يـراجع مفهوم . وهـذا فـيما يـتعلق حبـرية التفكـري، ولكـن موضـوعنا يـتعلق حبـرية التعبـري
ا مـــرتبط مبقـــدم الـــنظام الدميوقراطي،ســـواء بالنـــسبة ملـــن يـــضع " التعبـــري يف كـــتب الـــتاريخ، ســـيجد أن نـــشأ

ملهــام التنفــيذية الرئيــسة، وذلــك بــديال عــن الــنظام اإلمــرباطوري، الوراثــي يف احلكــم، التــشريعات أو يقــوم با
ومـن املعلـوم أن نظم احلكم خليط من . وبـديال عـن تـسلط الكنيـسة يف شـئون احلـياة الـروحية للمـسيحيني

 )4.(األشكال ترتاوح بني نظامني يتطرفان يف التسلط ويتوسطهما نظام، يوازن بني الطرفني
ــنظام وبعــبارة  أخــرى، ميكــن وضــع  األنظمــة الــسياسية علــى خــط مــستقيم، ميــثل أحــد أطــرافها ال

الديين الذي عرفه العامل املسيحي، فرتة من الزمن، حيث كانت السلطة التشريعية والتنفيذية الرئيسة يف يد 
اليت ) الدميوقراطية(وميثل الطرف اآلخر النظم العلمانية . الـبابا، سـواء بالنـسبة لألمـور الدنـيوية أو األخروية

جتعـل الـسلطتني التـشريعية والتنفـيذية يف يـد أغلبـية الشعب، سواء احلقيقية أو املصطنعة، وترتك املعتقدات 
ويف ظــل هــذا الـنظام الغــريب ازدهــرت حـركة حــرية التعبــري، ) 5.(والعـبادات ألصــحاب االنــتماءات املخـتلفة

ي، تيــــسر عملــــية حماســــبة ممثلــــي الــــشعب، والســــيما وذلــــك باعتــــبارها أداة مــــن أدوات الــــنظام الدميوقراطــــ
 .مث حتولت هذه احلرية إىل بضاعة يستثمرها الباحثون عن املال والشهرة. السلطات لتنفيذية

وجيعــل الــنظام النموذجــي التــشريعات يف األمــور الدنــيوية األخــروية إىل اهللا خالــق الكــون، وجيعــل 
فريق ميثله العلماء املتخصصون يف فهم : لبشر بني فرقتنيوينقسم املختصون من ا. التنفـيذ يف أيـدي البشر

وفريق يقوم بتنفيذ الشريعة الربانية على أرضية . النصوص املقدسة وتفسريها، واخلرباء يف شئون احلياة عامة
 )6.(ورؤساء هذا الفريق يأتون إىل سدة احلكم بالتوارث أو باالنتخاب. الواقع

ــذا املفهــوم الدميوقراطــي، الــذي يعــين حــرية نقــد " حــرية التعبــري"والــسؤال مــا موقــع  يف اإلســالم 
 احلكومة؟

 :في اإلسالم" حرية التعبير"
عندما نتحدث عن حرية التعبري من املنظور اإلسالمي، يف املواقف السياسية، أي حماورة املواطن 

فظاهرة االعرتاض على . للمسئول، جند يف السنة النبوية مناذج مضيئة يف حرية التعبري قبل أربعة عشر قرنا
                                                

 .٢٣٨٠: ٥صحيح البخاري ج)  3(
   Wikipedia, the free encyclopedia ,The World Book Encyclopedia;  ،Encyclopedia Britanica: مثال)  4(

 Democracy, freedom of  ،Secularism ,  Civil and political rights      حتت 
 .؛ كيتيل، العلوم السياسية، سباين، تطور الفكر السياسي٣٧-٣٣إمساعيل، تساؤالت جدلية ص  : انظر مثال)  5(
 .٣٩-٣٣إلسالم ص إمساعيل، تساؤالت جدلية حول ا)  6(
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وذلك ألن االعرتاض هنا هو اعرتاض على اهللا وعلى . األوامر النبوية ومساح اإلسالم به يستحق وقفة
وحيتاج إىل وقفة كذلك ألن اهللا، املتصرف . رسوله املشرع، وليس اعرتاض بشر عاديني على بشر مثلهم
ك يسمح نبيه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم يف الكون كله، يسمح لعباده أن حيتجوا أو يراجعوه، وكذل

وقد يكون أخوه . بينما يعز على أحدنا وإن كانت سلطته حمدودة أن يسمح  إلخوانه فعل ذلك. بذلك
. املسلم أفضل منه بدرجات يف جوانب كثرية، سواء عند اهللا أو يف نظر كثري من عباده الصاحلني

 مسائل خاصة باملعرتض أو تكون عامة، تتعلق واالعرتاض أو التعجب يف هذه النصوص قد يكون يف
تمع اإلسالمي كله أو بعضه  )7.(با

ذا النوع من حرية التعبري فعندما تسود يف األمة أو يف . واحلكيم ال يستغرب مساح اإلسالم 
الوطن ظاهرة االعرتاض على قرارات وسلوك صاحب السلطة وحرية التعبري، تعين وجود خط ساخن بني 

وال تنتعش ظاهرة االعرتاض إال إذا توفرت هلا ... واألمة، واملعلم وطلبته، ورب األسرة وأفراد األسرةالقائد 
ظروف، ال تقتصر على السماح باالعرتاض مبجرد الكالم، ولكن بتوفر األمن من العقوبة وإن أساء 

 يتجاوز حدود األلفاظ املعرتض األدب، بل األمن حىت من التوبيخ أو التهديد املبطن، ما دام التعبري ال
وبدون هذا النوع من العالقة فإن جراثيم الفساد واالحنراف . واملظاهرة السلمية، وال يهدد مصاحل األمة

ستجد مرتعا خصبا يف الظالم فتنموا، وتنموا، حىت يستشري أمرها، وتصبح خطرية يصعب عالجها أو 
ان الراعي، وبني رعيته ينقطع حبل االتصال، وبدون هذا اخلط الساخن بني الراعي، أيا ك. التصدي هلا

فيجهل كل منهما اآلخر، وتنعدم الثقة بينهما، وحتل حملها إساءة الظن، ويطغى العنف على أسلوب 
 .التعامل

ومن املعلوم أن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يعترب تشريعا واجب التنفيذ أو مستحبا، ومع هذا 
. يتقبل االعرتاض، الذي يأخذ صبغة االحتجاج أو اإلصرار على الرأيجند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 .بل كان جتاوبه مع االعرتاض ال يتجاوز تقدمي الدليل أو البديل مع املربرات
ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اجللوس يف الطرقات، فاحتج الصحابة  بصعوبة ومثال ذلك، 

وينهى عن النفخ ) ٨ (.ام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكرفأذن هلم بشرط غض البصر والقي. تنفيذ ذلك
فيأمره النيب بإهراقها، فيحتج بأنه ال يُرَوى من . يف اإلناء، فيعرتض الصحايب بأنه يرى القذاة يف اإلناء

ويأمر بعدم دخول االبن على أمه، بدون ) ٩( .أبعد القدح وتنفس: فيقول له، بدون حتقري. نفس واحد
َها: ان، فيجادل، فيقنعه باحلجة، وليس باألمر الصارم، حيث يقول لهاستئذ َأحتُِبُّ أَْن .  اْسَتْأِذْن َعَليـْ

                                                
 . ألمثلة عديدة لطريقة تعامل النيب مع بعض أصحابه الذيين اعرتضوا على بعض قراراته٣٢٣-٢٧٨صيين، احلوار النبوي، انظر الصفحات )  7(
 .٥٧٦١االستئذان رقم : البخاري)  8(
 .١٨٠٩األشربة رقم : الرتمذي)  9(
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ويثين النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض أصحابه املستحقني لذلك، فيحتج  )١٠(؟تـَرَاَها ُعْريَانَةً 
 )١١.(فال يزيد على أن يؤكد مدحه، مربرا ذلك بأدلة دامغة. آخرون

النيب صلى اهللا عليه وسلم على اتفاقية صلح احلديبية، استنادا إىل اإلهلام الرباين، أو إىل  فقويوا
بُعد نظره وحكمته، مع أن االتفاقية تشرتط أن يرد املسلمون من يسلم ويهرب من املشركني إليهم، وأن 

وهم يف حالة عز وأصبحوا أثار هذا التنازل أمل املسلمني، والسيما، . ال ترد قريش املسلم اهلارب إليها
دوء . أندادا ملشركي قريش فعّرب عمر ابن اخلطاب عن ذلك الشعور األليم بشدة، فلم يزد أن ناقشه 

 )١٢: (فقد كان النقاش كما يلي. وروية
 . بـََلى: أََلْسَت َنِيبَّ اللَِّه َحقا؟ فردّ : قال عمر لَنِيبَّ اللَِّه َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 . بـََلى: أََلْسَنا َعَلى احلَْقِّ َوَعُدوُّنَا َعَلى اْلَباِطِل؟ فأجاب:  عمرقال
نِيََّة ِيف ِديِنَنا ِإًذا؟  فأجاب: فتساءل عمر ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه َوَلْسُت أَْعِصيِه َوُهَو : َفِلَم نـُْعِطي الدَّ

 ."نَاِصرِي
ثـَُنا أَنَّا سَ : فقال عمر بـََلى، َفَأْخبَـْرُتَك أَنَّا : َنْأِيت اْلبَـْيَت فَـَنُطوُف ِبِه؟ فأجابَأوَ لَْيَس ُكْنَت ُحتَدِّ

 . َفِإنََّك آتِيِه َوُمطَّوٌِّف ِبهِ : فختم النيب صلى اهللا عليه النقاش بقوله. َال : نَْأتِيِه اْلَعاَم؟  فأجاب عمر
ريا، فُيعرتض  ويفي عليه الصالة والسالم باالتفاق، حني جاءه، أبو بصري، أحد املسلمني مستج

َوْيُل أُمِِّه ِمْسَعَر : عليه، فال يقول إال عبارات ذات دالالت بعيدة املعىن، مل يدركها املسلمون إال فيما بعد
 فهرب أبو بصري، وأّلف مجاعة تتصدى لقوافل قريش التجارية، حىت اضطرت .َحْرٍب َلْو َكاَن َلُه َأَحدٌ 

 )١٣.(أصرت عليه عند توقيع االتفاقيةقريش، صاغرة، طلب التنازل عن الشرط الذي 
ا نـََزَل قوله نعاىلو  وأي نعيم ُنسأل عنه، وإمنا مها : ، قال الزبري}مثَُّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ {: َلمَّ
 من وهذا النوع) ١٤(."أََما إِنَُّه َسَيُكونُ : مل يزد أن قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. التمر واملاء: األسودان

دوء،  املراجعة ملا يقوله الصادق األمني يظهر يف مناسبات خمتلفة، ويقابلها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 )١٥( .موضحا ما غمض على بعض أصحابه

ويأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم زوجته، عائشة رضي اهللا عنها، أن تأمر أباها ليصلي بالناس، 
 إذا قام مقامك مل ُيسِمع الناس من البكاء، فأُمر عمر فليصل إن أبا بكر: يا رسول اهللا: فتقول له

 )١٦." (إنكن صواحبات يوسف: "فيؤكد نيب اهللا أمره، مضيفا. بالناس

                                                
 .١٥١٩اجلامع رقم : مالك)  10(
 .٣٥٠٧قم املناقرب : البخاري)  11(
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وقد يفعل رسول اهللا عليه الصالة والسالم شيئا، أو يأمر به، فال جيد الطرف اآلخر حرجا يف 
جاء مال إىل النيب صلى اهللا . على املعرتضختطئته يف ذلك، فيتقبل النيب هذا النقد، ويوضح ما خفي 

ِإينِّ َألُْعِطي الرَُّجَل َوأَدَُع : "فاحتج البعض، فلم يزد على إعالنه. عليه وسلم فأعطى رجاال ومنع رجاال
َواًما ِلَما أََرى ِيف قـُلُ  وِِْم ِمَن اجلَْزَِع َواْهلََلِع الرَُّجَل َوالَِّذي أَدَُع َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمِن الَِّذي أُْعِطي، َوَلِكْن أُْعِطي أَقـْ

َواًما ِإَىل َما َجَعَل اللَُّه ِيف قـُُلوِِْم ِمَن اْلِغَىن َواْخلَْريِ   )١٧."(..َوَأِكُل أَقـْ
يستوجب ردا ف. وقد يعرتض أحدهم بصورة غري مؤدبة، متهما النيب عليه الصالة والسالم باجلور

مه باجلور،  مة الطرف اآلخر، حازما، ومع هذا ال يهاجم من ا بل يهاجم صورة افرتاضية، تنطلق من 
 ) ١٨." (ِخبُت وخسرُت إن مل أعدل: "...حيث يقول

ويدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم أن هناك فرضا وهناك نافلة، ال يتشدد يف النوافل تشديده يف 
صلى اهللا عليه وسلم حاول النيب  .ويقتصر على تعبريه عن التعجب لقدرة اإلنسان على اجلدل. الفرائض

يا رسول اللَِّه إمنا أنفسنا بيد : ليتنفل يف الليل، فأجاب علي رضي اهللا عنه إيقاظ علي ابن أيب طالب
ويقرتح النيب عليه الصالة والسالم على من نذر الصالة يف بيت ) ١٩(.َفإذا َشاء أن يبعثنا بـََعثـََنا. اللَّه

ومثله ) ٢٠.(فشأنك إذاً : ى نذره، فال يزيد أن يقول لهاملقدس أن يصلي يف املسجد القريب، فيصر عل
إصرار البعض على فعل كل ما يفعله النيب الذي يريد التخفيف عليهم، فيوضح هلم األمر، فيصروا، 

سِلمنيَ  .فيقنعهم بدرس عملي
ُ
َك َفِإنَّ : نـََهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلِوَصال، َفقال أحد امل

فَـَلمَّا . ِإينِّ َلْسُت ِمثْـَلُكْم ِإينِّ أَبِيُت يُْطِعُمِين َريبِّ َوَيْسِقيِين : فَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ . تـَُواِصلُ 
َر َلزِْدُتُكمْ أَبـَْوا أَْن يـَْنتَـُهوا َعِن اْلِوَصال َواَصَل ِِْم يـَْوًما، مثَُّ يـَْوًما، مثَُّ رََأُوا اهلَِْالَل، فَـ  َكاْلُمَنكِِّل . َقاَل َلْو تََأخَّ

 )٢١"(.َلُهْم ِحيَن أَبـَْوا َأْن يـَْنتَـُهوا
وحيق لإلنسان أن يعجب حللم اهللا سبحانه وتعاىل مع عباده، إذ يرتكهم يراجعونه، فيما يأمر 

َجاَء ابن أم مكتوم إىل النيب صلى فَ } َال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ {عندما نزلت : ومثاله. هم به
فأنز ل اهللا . لو استطعت اجلهاد جلاهدت، وذلك أنه كان أعمى: يا رسول اهللا: اهللا عليه وسلم يقول له

ُر أُوِيل الضََّررِ ...{: تبارك وتعاىل قال  }الَِّذيَن آَمُنوا وَملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلمٍ {وَلمَّا نزلت  )٢٢(.}َغيـْ
َا ُهَو َكَماَ:أَيـَُّنا َال َيظلم نفسه؟ فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلَّم: بة الصحا   لَْيَس ُهَو َكَما َتظُنُّوَن ِإمنَّ

  )٢٣(.}يَا بـَُينَّ َال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ {َقاَل ُلْقَماُن ِالبِْنِه 

                                                
 .٢٩٩٥تفسري رقم  : ؛ الرتمذي٣: ٢؛ ابن هشام ج١٧٤٨الزكاة رقم : ؛ مسلم٢٩٠٧، فرض اخلمس رقم ٨٧١اجلمعة رقم : البخاري)  17(
 .١٧٦٥الزكاة رقم : مسلم)  18(
 .٦٨٠١االعتصام بالكتاب رقم : البخاري)  19(
 .٢٢٣٤النذور واإلميان رقم : الدارمي)  20(
 .١٦٤٤الصوم رقم : البخاري)  21(

 .٢٦٢٠اجلهاد رقم : البخاري) ( 22
 .١٧٨ان رقم اإلمي: مسلم)  23(



 ٢٦ من 7صفحة حرية التعبري واإلحلاد واالحنالل أ                               

َمَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوِإْن تـُْبُدوا َما ِيف أَنْـُفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه {:وملا نزل قوله تعاىل لِلَِّه َما ِيف السَّ
ُب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  اشتد ذلك على } ُحيَاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه فَـيَـْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذِّ

: َأْي َرُسوَل اللَِّه ُكلِّْفَنا ِمَن اْألَْعَماِل َما نُِطيقُ : مث بركوا على الركب، وقالواالصحابة فأتوا رسول اهللا، 
َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللا . َوَقْد أُْنزَِلْت َعَلْيَك َهِذِه اْآليَُة َوَال نُِطيُقَها. الصََّالَة َوالصَِّياَم َواجلَِْهاَد َوالصََّدَقةَ 

ْعَنا َوأََطْعَنا : َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َنا؟ َبْل ُقوُلوا مسَِ ْعَنا َوَعَصيـْ أَتُرِيُدوَن أَْن تـَُقوُلوا َكَما َقاَل أَْهُل اْلِكَتابـَْنيِ ِمْن قَـْبِلُكْم مسَِ
ْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصري: َقاُلوا. ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ  َا ُ.مسَِ تَـرَأََها اْلَقْوُم َذلَّْت ِ ا اقـْ  فَـَلمَّ

آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه ( أَْلِسَنتُـُهْم، َفأَنْـَزَل اللَُّه ِيف إِْثرَِها 
ْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصُري َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحدٍ   ). ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا مسَِ

ا َفعُلوا َذلك، َنسخها اللَّه تعاىل، وأَنزل َال يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت {:فَـَلمَّ
َها َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا َال تـُؤَ   . }اِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا َوَعَليـْ

َنا ِاْصرًا َكَما َمحَْلَتهُ َعَلى الَِّذيَن ِمْن { نـََعْم ]: الرسول صلى اهللا عليه وسلم[َقاَل  رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ
ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا ِبِه { َقاَل نـََعْم } قَـْبِلَنا  َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَْنَت {  نـََعْم َقالَ } رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ

 )٢٤(".َقاَل نـََعمْ } َمْوَالنَا َفاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 
ليس هذا فحسب، ولكن اإلسالم يأمر املسلمني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف نصوص  

فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني  النبوية، وجيعله كثرية، وردت يف القرآن الكرمي ويف السنة
ذا . من الراشدين فالواجب على أي جمموعة إسالمية أن ختصص فئة منها يساندها مجيع أفرادها للقيام 

. واملساندة قد تكون باملال واجلهد أو القول، بواحدة منها أو أكثر حسب إمكانيات املسلم. الواجب
والقدرة ال تقاس بالعلم فقط ولكن .  حاالت على كل قادر مؤهل لتلك احلالةوهو فرض عني يف

بالسلطة وباحلكمة يف اختيار األسلوب املناسب، واالنفراد مبعايشة الوضع الذي حيتاج إىل األمر 
 ) ٢٥.(باملعروف أو النهي عن املنكر

ء يف احلديث فقد جا. وهناك نصوص صرحية حتث على النصح يف األمور السياسية وغريها
 النيب صلى اهللا عليه رجل وسأل )٢٦."( وألئمة املسلمني وعامتهمههللا ولرسول…النصيحة الدين "النبوي 
 )٢٧.( كلمة حق عند إمام جائر: قال؟ أي اجلهاد أفضل:وسلم

 :المعارضة والخلفاء الراشدون

                                                
 .١٧٩اإلميان رقم : مسلم)  24(
 ، ١٢٧، ٧وانظر ؛ ٤٨ -٣٣ص . لقد أورد العمري نقاشا مستفيضا حول هذه القضية وانتهى إىل هذا الرأي مستشهدا بأقوال عدد  من العلماء ) ٢٥(

 .٢٤٦-٢١٧ ولضوابطه انظر صيين، مدخل إىل الرأي العام ص ؛ ١٨٥، ١٤٤، ١١٠، ١٤٢-، ١٤١        
 .اإلميان: اإلميان؛ مسلم: البخاري ) ٢٦(
 .إسناده صحيح، ويقول  ١١٠ص: ٨األحاديث املختارة جاملقدسي، )  27(
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 رضي اهللا عنه،   لعل من أبرز املعارضات اليت واجهها اخلليفة الراشد األول، أبو بكر الصديق
 كان اعرتاض بعض كبار الصحابة على قراره حماربة الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، وكذلك قراره املضي يف

 )٢٨.( الذي كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد جهزه قبيل وفاته،بعث جيش أسامة
 البعض وأما بالنسبة للخليفة الراشد الثاين، عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقد عارض

ا ئهاالعراق وإبقاعندما قرر عدم توزيع أراضي  و ، صرف املعاشاتمفاضلته بني الصحابة عند  وسكا
اهدين ا  بدال من قسمته،للدولة  )٢٩.(على ا

وأما أبرز حدث معارضة يف عهد اخلليفة الراشد، عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه، هي قيام بعض مثريي 
ة ومتأثرين بعبد اهللا ابن سبأ اليهودي، بتهمته بأمور كان بريئا منها، وطالبوه الفتنة، مدفوعني بدوافع شخصي

فوقف عثمان رضي اهللا عنه موقفا متساحما جدا، حيث ناقشهم فأفحمهم، ورفض االستسالم لطلبهم، . باالستقالة
ىت أنه أمر الصحابة وقرر الصرب على تلك البلوى، ح. فقد بشره النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا حيدث له، تلميحا

 )30.(الذين كانوا يريدون القتال عنه، أن ميتنعوا، حقنا لدماء املسلمني
وأبرز ما حدث من معارضة للخليفة الراشد، علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه، كانت معارضة معاوية ابن 

وكان اخلليفة . ظلما وعدواناأيب سفيان، ورفض البيعة له حىت يطبق القصاص على من قتلوا اخلليفة الراشد عثمان، 
فهما اجتهادان، من صحابيني رضي اهللا . الراشد الرابع يرى ضرورة  توحيد كلمة املسلمني، أوال، لتطبيق القصاص

ويبدو أن حكمة رب العاملني اقتضت االنتصار للخليفة الذي كانت تستحي منه . عنهما، نرجو أن يؤجرا عليه
 )31.(ن شاركوا يف قتله، وتكفري للمسلمني الذين عاصروا ذلك احلدث األليماملالئكة، فحصل ما كان، اقتصاص مم

بأن اإلعالن اإلسالمي األول عن حرية التعبري السياسية صدر " ويكيبيديا"وتفيد دارئة املعارف اإللكرتونية 
ا، اخلليفة العباسي وتضيف بأن هذه احلرية أعلن عنها، أيض. عن اخلليفة عمر ابن اخلطاب يف القرن السابع امليالدي

بأن فكرة احلرية يف " هيو قودارد"و" جورج املقدسي"ويقول . املأمون يف رسالة له، إىل أحد املعارضني السياسيني
ا التقاليد اإلسالمية، املتبعة يف نظام املدرسة، يف القرون الوسطى  )32.(التعليم، يف اجلامعات الغربية كان قدو

 :ضوابط النشر في اإلسالم
ستقرئ من يا فيما يتعلق حبرية التعبري والقضايا السياسية، أما يف القضايا االجتماعية، فوهذ

نه خيرج بانطباع أن النصوص عموما ال إ ف،اآليات القرآنية واألحاديث النبوية املتصلة بقواعد النشر

                                                
 .٧٠٣: ٦ابن كثري، البداية ج، ٧٥٩: ٧البخاري املغازي؛ وانظر تعليق العسقالين ج) ٢٨(
 .٤٦٥، النحوي، الشورى ص ٥١-٤٥؛ ص ٢٩-٢٦أبو يوسف، اخلراج ص ) ٢٩(
 .٢٠٥-١٧٦: ٧لبداية والنهاية جابن كثري، ا)  30(
 .٣٧٨-٢٣٨: ٧ابن كثري، البداية و النهاية ج)  31(
)32    (http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_the_press .   
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 ب انتباه جيذ،فنشر كل شيء. تشجع على النشر باملفهوم الذي  تطبقه وكاالت األنباء وصحف اليوم
 )33: ( وفيما يلي بعض القيود اليت يراها اإلسالم. مليء باحملاذيرالناس

تمع، الضارةشائعاتحيذر اهللا املسلم من نشر ال .١ ن الذين حيبون إ{:  يف قوله تعاىل بأفراد ا
.(}خرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمونحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلاالفأن تشيع 

34(  
: ذ يقول تعاىلإ ، حىت عندما يكون اخلرب صحيحا،خبار السيئة عموماال يشجع نشر األ .٢

 وينهى )35.(}ال من ظلم وكان اهللا مسيعا عليماإال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول {
ن كان يف أخي ما أقول؟  إفرأيت أ": قيلف.  الناس مبا يكرهون ذكرالنيب صلى اهللا عليه عن

تّ إه ما تقول فقد اغتبته، و ن كان فيإ: قال  )36(".هن مل يكن فيه ما تقول فقد 
ومن سرت مسلما سرته اهللا : " عليه الصالة والسالمبقولهحيث على سرت عيوب اآلخرين،  .٣

 )38(. بل وحيث على سرت عيوب النفس)37(،"يوم القيامة
نسان إل مثل كشف ا،سالم نشرها ومينع اإل، سلبيةوحيث على حفظ األسرار، وإن مل تكن .٤

فشاء للسر إوذلك ألن فيه . احملاسن املخبوءة للمرأة، والكشف عن أسرار العالقة الزوجية
 )39.(وكشف للعورة

و ال تقف ما ليس لك به {: يقول تعاىلينهى عن اخلوض يف األمور اليت جيهلها، حيث  .٥
 )40(}.الئو ن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسإ ،علم

كفى باملرء كذبا أن "النيب صلى اهللا عليه وسلم  يسمعه، حيث يقول ينهى عن نشر كل ما .٦
 )41".(حيدث بكل ما مسع

ينهى عن قيل " فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان ،اللغو عموماوينهى عن  .٧
ن إ: "، وقال"من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت: "وأنه قال" وقال

ا يف جهنم،الكلمة ما يتبني من سخط اهللا ال يلقي هلا باالالعبد ليتكلم ب ، أي " يهوي 
 )42.(يعلم صحته نشر كل ما يسمعه مما ال

                                                
 .٢٢٩-٢٠١ الصفحات ، وانظر٢٢٠-٢١٨صيين، مدخل إىل اإلعالم اإلسالمي ص )  33(
 .١٩:  النورسور)  34(
 .١٤٨:  النساءسورة)  35(
 .باب ال يظلم املسلم املسلم:  البخاري، كتاب املظامل)  36(
 .٢١٠: 1 الصاحل، منهل، ج)  37(
 . ٢١٢ -٢١١ ١ الصاحل منهل، ج)  38(
 .افشاء سر املرأة إ: مسلم، كتاب النكاح)  39(
 .36:  االسراءسورة )  40(
 .باب النهي عن احلديث بكل ما مسع:  املقدمةمسلم،)  41(
 .باب مايكره من قيل وقال  وباب حفظ   اللسان: البخاري، كتاب الرقاق)  42(
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: وأصدر املؤمتر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية إعالنا، حول حقوق اإلنسان، يقول فيه
)43( 

 . الشرعيةلكل إنسان احلق يف التعبري حبرية عن رأيه بشكل ال يعارض املبادئ .١
لكل إنسان احلق يف الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفقا لضوابط  .٢

 .الشريعة اإلسالمية
اإلعالم ضرورة حيوية للمجتمع وحيرم استغالله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة  .٣

ت مع بالتفكك أو األنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه اإلخالل بالقيم أو إصابة ا
 .االحنالل أو الضرر و زعزعة االعتقاد

ال جتوز إثارة الكراهية القومية واملذهبية وكل ما يؤدي إىل التحريض على التمييز العنصري  .٤
 .بكافة أشكاله

ويؤكد إعالن روما، أيضا، على املبادئ السابقة اليت تقيد ممارسات التعبري احلر، حيث ورد  عن 
ضرورة االلتزام باملبادئ التالية عند ممارسة حرية ) 44( حقوق اإلنسانية يف اإلسالم،الندوة العاملية حول

 :التعبري
ا  .١ أمهية ربط حقوق اإلنسان مبرجعية تراعي املعتقدات والقيم الدينية اليت أوصى 

 .اهللا سبحانه وتعاىل على لسان أنبيائه ورسله
لى قاعدة التوازن بني ضرورة ربط احلقوق بالواجبات، من خالل مفهوم يرتكز ع .٢

تمع وعمارة األرض، على حنو ال  وظائف اإلنسان واحتياجاته، يف بناء األسرة وا
 .يتعارض مع إرادة اهللا تعاىل

ذا نالحظ أن اإلعالنني يؤكدان أن اإلسالم يسمح حبرية التعبري املنضبطة بالتعاليم  و
ا بعض العلمانيني من اإلعالمينياإلسالمية، وليست احلرية املطلقة أو شبه املطلقة، اليت .  ينادي 

 .وتشمل الضوابط اإلسالمية املضمون املعرب عنه، وطريقة التعبري عنه

 :حرية التعبير في الحضارة الغربية
، مرتبط بنشأة "حرية التعبري"يتضح ملن يرجع إىل املصادر األصلية للحضارة الغربية أن مفهوم 

:   لسلطوي الذي جيعل السلطات التشريعية والتنفيذية يف يد جمموعتنيالفكر العلماين املناوئ  للنظام
وقد ازدهر هذا املفهوم يف ظل النظام الدميوقراطي، وليد العلمانية، كأداة للحد من . األباطرة والبابوات

 حرية وهلذا تنص دساتري الدول الدميوقراطية على حرية التعبري أو. جتاوزات اجلهة التنفيذية يف هذا النظام

                                                
 .هـ بالقاهرة١٤/١/١٤١١؛ حسن، حترمي مفهوم حرية التعبري، صدر اإلعالن يف ٣٧التوجيري، حقوق اإلنسان ص )  43(
 .هـ٢١/١٢/١٤٢٠ا بتاريخ ، صدر اإلعالن يف روم.حسن، حترير مفهوم)  44(
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ومع مرور الزمن استغل بعض احلاقدين، واملتلبسني بشهوة املال أو الشهرة هذه احلرية . الصحافة
 .ليسخروها ضد أعدائهم، أو ليحصلوا بواسطتها على الثراء والشهرة

قد تكون منضبطة وختدم اخلري، وقد تكون غري منضبطة، " حرية التعبري"وقد تبّني لنا سابقا أن
واملالحظ أن الدول . هلا مثل حال وسائل اإلعالم، ميكن تسخريها للخري أو للشرفحا. فتخدم الشر

. العلمانية متنح حرية أكرب من احلرية اليت متنحها الدول، اليت تنتمي إىل بعض األديان انتماء صادقا
ظم وهذه احلرية، حىت يف الن. مجع املعلومات، واستقباهلا، ونشرها: وتندرج ضمن هذه احلرية عمليات

ا مرتبطة باحلقوق األخرى، مثل حق اخلصوصية، وقاعدة احلديث الذي يثري  العلمانية مقيدة، وذلك أل
 .وكثريا ما تتعارض هذه احلقوق بعضها مع بعض.  hate speech التباغض

ا يف الغرب، والسيما  ولعله من املفيد العودة إىل بعض املراجع يف القوانني اإلعالمية املعمول 
 .اليات املتحدة األمريكية، اليت تعد منوذجا، حتتذيه الدول الغربية األخرىيف الو 

 على الدستور األمريكي ضِمن حرية التعبري First Amendmentصحيح أن التعديل األول 
freedom of speech أو حرية الصحافة freedom of press ولكن احملاكم يف الواليات املتحدة ،

حملكمة العليا، تعرتف ببعض القيود، سواء ما يتعلق منها باملعلومات احلكومية األمريكية، وعلى رأسها ا
 )45.(أو باملسئولني يف احلكومة، أو املشاهري، أو أفراد الشعب العاديني

 )46:(فبالنسبة للمعلومات احلكومية فإن املعلومات التالية تقع ضمن احملظور نشرها
علومات ذات احلساسية اخلاصة  ما قامت اهليئة التنفيذية بإدراجها ضمن امل .١

 .بالدفاع أو بالسياسة اخلارجية
 .ما خيص الشئون الداخلية للموظفني، واملعامالت الداخلية للجهاز احلكومي .٢
 .ما حظرت الدساتري نشره بصفة خاصة .٣
 .األسرار التجارية واملعلومات املالية اخلاصة .٤
لع عليها إال اجلهات ذات املراسالت بني األجهزة احلكومية والكتابات اليت ال يط .٥

 .العالقة، وال تتوفر لألحزاب السياسية
 .ما يندرج حتت امللفات الطبية للمواطنني .٦
 .املعلومات اليت جتمعها هيئة التحقيق .٧
 .املعلومات اليت جيمعها جهاز حكومي لتقومي الوضع املايل ألي مؤسسة .٨

 جملس الشيوخ أو النواب، أو عضو: مثل(وبالنسبة للشخصيات اليت تتمتع باحلصانة املفتوحة 
 )47:(فنشر ما تصرح به تلك الشخصيات مشروط مبا يلي) جملس الشورى

                                                
)45  (Zuckman and Gaynes pp. 142.  
)46  (Zuckman and Gaynes pp. 144-145 
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 .التزام التقرير اإلخباري، حبزم، مبا جرى أثناء املناقشات التشريعية أو القضائية .١
 .أن يكون التقرير منصفا ودقيقا .٢
 .ليس وراء نشر التقرير دوافع غري سليمة .٣
 .ف للواقع، ال رأي فيهأن يكون التقرير جمرد وص .٤

وأما بالنسبة حلاالت احلصانة املشروطة، يف حالة موظفي الدولة، فيجب أن يكون التعليق 
، ومن Actual Maliceمنصفا والنقد يف أمر يتعلق باملصلحة العامة، وأن يثبت خلوه من الدوافع اخلبيثة 

 )Reckless Disregard).48التجاهل املتهور 
، من غري موظفي الدولة، فينطبق عليهم ما public figuresملشهورة وبالنسبة للشخصيات ا

 )49.(ينطبق على موظفي احلكومة
اون  وأما بالنسبة للمواطن العادي فيلزمه إثبات عدم صحة ما ُنسب إليه، ورمبا أيضا إثبات 

ا الصحيفة يف التحقق، وذلك ألن حقه يف اخلصوصية أقوى، حيث حيظر انتهاك خصوصيته، والسيم
 )50. (نشر جوانب خمجلة يف حياته الشخصية

 Fairnessوقد يضاف إىل حرية التعبري والنشر ما يسميه القانون األمريكي بقاعدة اإلنصاف 

Doctrine .وتنطلق هذه . وتلزم هذه القاعدة حمطات اإلذاعة والتلفاز مبنح فرص متساوية للمتنافسني
عالم ال تعمالن إال برخصة من الدولة، وألن األصل القاعدة من أن هاتني الوسيلتني من وسائل اإل

تمع  .وختتلف عن املطبوعات، حيث ال حتتاج إىل ترخيص) 51. (فيهما هو خدمة ا
ذا يتضح أن الصياغات املطلقة لقوانني حرية التعبري ختضع عند التطبيق للظروف الواقعية،  و

 :حيث تصطدم املصاحل وحقوق األفراد، مثل
 .ون املنشور واجلهد املبذول يف مجعه ويف التأكد من صحتهمصداقية املضم .١
ا، مثل املنافسة غري القانونية، والتحيز واحلقد .٢  . الدوافع وراء النشر، مما ميكن إثبا
طبيعة شخصية املنشور عنه اخلرب، مثل شخصية ذات صيانة مفتوحة، مسئول حكومي   .٣

م عامة الناس أو مواطن كبري أو ذو نشاط مؤثر يف الشئون العامة، شخصية مشه ورة، 
 .عادي

ُه اجلهة اليت تصدر احلكم، مثل القاضي أو القضاة واحمللفني، مثل نوع املصلحة  .٤  توجُّ
 .واحلقوق اليت يرجحون كفتها

                                                                                                                                       
)47  (Spencer p. 89. 
)48  (Spencer pp. 90-99. 
)49  (Spencer pp. 99-115. 
)50  (Spencer pp. 115-128. ؛Francois pp. 222-224 Zuckman and Gaynes pp. 102-141. 
)51  (Agee et. al. pp. 456-457. 



 ٢٦ من 13صفحة حرية التعبري واإلحلاد واالحنالل أ                               

 : المقصود باإللحاد
أن عند مراجعة معاجم اللغة واستعماالت الكلمة يف كتب التفسري وشروحات األحاديث النبوية، جند 

، مثال، معناه  مال عن وطعن فيه، أو الكافر، أو فرقة من الكفار يسمون "أَحلَد يف الدين "عبارة 
يف صيغة املفرد واجلمع يف بعض كتب التفاسري، تعليقا على " ملحد"ووردت إشارات إىل كلمة ) 52.(بالدهرية
، امليل عن القصد: أن اإلحلاد هوومن هذه اإلشارات ما يفيد ب) 53.(}َوَمن يُرِْد ِفيِه بِِإْحلَادٍ {: قوله تعاىل

.(العدل عن االستقامة واالحنراف عنهاأو  ،يف الدين، مثل أن يلحد عن احلق املدخل فيه ما ليس منه العادل أو
ويوافقه ابن تيمية يف ) 55.(ي والربمهي واليهودينار النصويفرق القرطيب يف استعماالته بني امللحد واملوحد و) 54

وهذا يدل على أن امللحد خيتلف عن الذين ) 56 .(لحد والنصراين واليهوديذلك، حيث يفرق بني امل
ذا خيتلف أيضا عن املشرك  )57 .(يؤمنون بأي نوع من آلهلة، أي أنه ال يؤمن بإله يف الكون، و

ذا يبدو أنه يقابل باإلنقليزية  ذا خيتلف امللحد عن .  الذي ال يؤمن بوجود أي إلهatheistو و
 pagan ؤمن بنوع من اآلهلة، أي يعبد األصنام، ويقابلها، يف اإلنقليزية، مثال الكلمات الوثين الذي ي

idolater).58 ( امللحد بالنسبة : ، ُتستخدم أحيانا لتعطي داللة نسبية، مثل"ملحد"ومع هذا فإن كلمة
 البشرية من للمسلم هو من ال يؤمن باهللا، وعند املسيحي هو من ال يؤمن باملسيح ابن اهللا، الذي ينقذ

 ".اخلطيئة األصلية"
 ألول مرة يف بريطانيا حبملة atheistsويؤكد هذا املفهوم ما ورد من خرب عن قيام امللحدين 

. رمبا ليس هناك إله"وقد اشرتك يف احلملة مثان مائة حافلة حتمل شعارا، يقول . دعائية لتوجههم الفكري
ت بالتجوال يف املدن، عرب إجنلرتا، وأستكتالندا، وتقوم احلافال". توقف عن القلق واستمتع حبياتك

 مبدينة لندن، ولوحتني ضخمتني من subwaysوويلز، مع ألف إعالن يف عربات قطار حتت األرض 
 . ألواح اإلعالنات اإللكرتونية، على شارع أكسفورد يف لندن

، ٢٠٠٠٨م ومما يدل على شعبية هذا التوجه أن محلة التربعات، اليت بدأت يف أكتوبر عا
 Dawkinsوقد جاءت احلملة، اليت ترأسها دوكنز ) 59.(مجعت خالل أربعة أيام مائة ألف جنيه إسرتليين

ا إحدى الكنائس الربيطانية،  رئيس احلركة اإلحلادية يف بريطانيا، بصفتها ردة فعل للحملة اليت قامت 

                                                
 Merriam-Websterدار املشرق، املنجد يف اللغة واألعالم، حلد، البعلبكي، )  52(
 .٥٩: ١٥التفسري الكبري ج  ؛٢٥ :احلجسورة )  53(
 .٥٩: ١٥التفسري الكبري ج)  54(
 .٥٥: ١تفسري القرطيب جالقرطيب، )  55(
 ١٨٥ص/١٤كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري ج)  56(
 ٣٢٠: ٧تفسري البحر احمليط ج)  57(
 .؛ البعلبكي، املوردWebsters: انظر مثال)  58(

(59)  International Humanist and Ethical Union 
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ا على احلافالت تقول وقد أثرت هذه احلملة ". ن إىل جهنمغري املسيحيني سيذهبو : "اليت كانت إعالنا
 )60.(يف إيطاليا وأسبانيا، فظهرت إعالنات مماثلة على احلافالت، ولكن أمكن إيقافها يف جنوة بإيطاليا

 
 

فقد وضعوا لوحة دعاية هلم .  الواليات املتحدة األمريكيةوينتشر الفكر اإلحلادي، أيضا، يف
على مبىن حكومي يف والية واشنطن، إىل جانب منظر يصور ميالد املسيح، وشجرة عطلة ميالد 

ومنع عدد ) 61."(ليس الدين إال خرافة وأوهام، تُقسِّي القلوب، وتستعبد العقول"وتقول اللوحة . املسيح
ملدارس وضع شجرة عيد ميالد املسيح يف األماكن الرمسية، أو ترديد النشيد من املسئولني يف الدولة وا

Merry Christmas" عيد سعيد يف ميالد املسيح"الديين هلذه املناسبة، أو لبس الصليب، أو تبادل حتية 

).62 ( 
 The"  وهم االله" بعنوان Dawkins Richard" ريتشارد دوكينز"ويلقى كتاب امللحد الربيطاين 

God Delusion63.( إقباال شديدا، اضطر ناشره إىل طباعة مائة ألف نسخة يف ظرف أسبوعني فقط( 
 ما عالقة إهانة اإلسالم باإلحلاد؟: وهنا يربز سؤال

 :الدول الديموقراطية وإهانة اإلسالم
، فإنه ميكننا وصم اإلهانات اليت توجه إىل نيب "ملحد"إذا اعتربنا املدلول النسيب لكلمة 

وذلك ألن بعض الذين يوجهون هذه . م والقرآن الكرمي إحلادا من وجهة نظرنا حنن املسلمنياإلسال
م يكفرون باهللا عز وجل وبكتابه وبنبيه حممد صلى اهللا  م يؤمنون بوجود اإلله، فإ اإلهانات، رغم كو

م تعصبا، أعمى بصائرهم ع. عليه وسلم ن احلق، فهم يهود أو نصارى أو وثنيون، يتعصبون لديانا
 . فأخذوا حياربونه

                                                
)60 (mediawatchwatch.org.uk 
 
)61  (Land, An Iproper Attack 
)62  (Deseret News Publishing Co. 
)63  (The Time  October 14, 2006 ; Wikipedia  Gledhill, 
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: إىل عدد من اإلساءات اليت وجهها أعداء املسلمني إىل اإلسالم، كان منها) 64(يشري العمر
احلياة اجلنسية "اإلعالن الذي نشرته صحيفة أمريكية، يف والية تكساس كدعاية لفلم إباحي، بعنوان 

البن، الرئيس األمريكي السابق، يف حلقة املقرب إىل بوش ا" جريي فالويل"ويعلن القسيس ". للنيب حممد
، ..."أنا أعتقد أن حممدا كان إرهابيا، لقد قرأت ما يكفي: "من حلقات برنامج ستون دقيقة، قائال

أنا أقول هذا القرآن "، املقرب من بوش االبن أيضا، يف برنامج تلفازي "بات روبرتسون"ويقول القسيس 
مث استدار حممد، بعد ذلك، ليقتل اليهود والنصارى ... ليهوديةليس إال نصوص مسروقة  من املعتقدات ا

أظن أن اإلرهاب قد غدا تيارا، : "وأضاف. أن هذا الرجل كان قاتال سفاك دماء..أنا أقصد. يف املدينة
ومن ." إذا اشرتيت مصحفا اقرأه بنفسك، فستجده يدعو إىل العنف. وليس فقط حفنة من املتطرفني

، املقرب أيضا إىل  بوش االبن، عن النيب صلى "جريي فاينز" العمر أيضا قول القسيساألمثلة اليت أوردها
 ..." شاذ مييل إىل األطفال، وتزوج زوجة آخرهن طفلة عمرها تسع سنوات"...اهللا عليه وسلم 

ومن املعلوم أن زوجات النيب صلى اهللا عليه سلم كن أرامل أو مطلقات، فيما عدا عائشة رضي 
ومعظم زواجه كان تعزيزا للعالقة بينه وبني اآلخرين، وكان  زواجه من عائشة، وهي . يعااهللا عنهن مج

فقد كانت السجل الضروري لسنة نبيا، حممد صلى اهللا عليه وسلم، . صغرية السن، حلكمة ربانية
ال وعاشت بعده طويال لتكون املعلم املؤهل ألصحابه وملن أتى بعدهم، والسيما يف أمور دينهم، اليت 

 )65.(يطلع عليها سوى نساؤه
م، قامت منظمة ٢٠٠١ سبتمرب عام ١١وأمام هذه اإلساءات اليت تزايدت، بعد أحداث 

املؤمتر اإلسالمي بتقدمي اقرتاح إىل األمم املتحدة، مينع اإلساءة إىل األديان، وذلك بالتنسيق مع اجلهود 
 جلان األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مسودة ومّررت اللجنة الثالثة من. السابقة لبعض الدول اإلسالمية

 صوت ممتنع، يف ٤٢ صوت معارض و٥٠ صوت مؤيد، و٨٥بواقع " اإلساءة إىل األديان"قرار 
 .  م٢٤/١١/٢٠٠٨

وللقرار املقرتح إجيابياته وسلبياته، وذلك ألن القرارات الدولية تنطبق على اجلميع بالتساوي، 
 يستطيعون االحتجاج به لدفع أو منع إساءة إىل اإلسالم من فكما أن املسلمني. بدون تفاضل ومتييز

اآلخرين، فإن اآلخرين ميكنهم االحتجاج به ملنع إساءة من اإلسالم إليهم، وردت يف نصوص القرآن 
 ) 66.(الكرمي أو يف السنة أو السرية النبوية، والتعليقات عليها

                                                
 .العمر، ظاهرة اإلساءة إىل للنيب)  64(
 .٤١٥-٤٠٩الندوي، السرية النبوية ص : انظر مثال)  65(
 تُرِيُدوَن َأْن تـَُقولُوا َكَما َقاَل َأْهُل أَ :  وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم،١٨-١٢: ؛ املائدة٩١ -٨٥:  ؛ آل عمران١٢٣ -٨٣:البقرة: مثال: اآليات: مثال)  66(

َنا؟ يف   ؛ ٦٢٤: ٧ابن تيمية، فتاوى ج؛  تفسري الضالني بالنصارى واملغضوب عليهم باليهود يف .١٧٩اإلميان رقم : مسلم        اْلِكَتابـَْنيِ ِمْن قـَْبِلُكْم مسَِْعَنا َوَعَصيـْ
 .٤٧٦: جريدة اجلريدة العدد(سالمية لتغري املناهج اليت تثري العداوة ضد الواليات املتحدة        مسئولون أمريكيون يضغطون على الدول اإل
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رها نصوص تارخيية، تُفّسر يف ضوء وميكن حماولة استثناء ما ورد يف الكتب املقدسة باعتبا
ا بيد أنه يف الوقت الذي ختلو الكتب املقدسة لآلخرين من اإلساءة باالسم احملدد إىل . ظروفها ومالبسا

اإلسالم، فإن القرآن الكرمي والسنة النبوية ال خيلوان من نصوص ميكن اعتبارها، بسهولة، مسيئة باالسم 
  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ: ولعل من أصرح النصوص قوله تعاىل.  ني، والكافرينإىل اليهودية واملسيحية، واملشرك

إن الذن كفروا من أهل {  وقوله تعاىل)67(  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ٹ  ٹ   ڻ
 )68(}.أولئك هم شر الربية. الكتاب واملشركني يف نار جهنم

 َلْعَنُة اللَِّه على اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى : "ة والسالموأصرح نص يف احلديث النبوي قوله عليه الصال
 )69(".اختََُّذوا قـُُبوَر أَنِْبَياِئِهْم َمَساِجدَ 

) 70(م ١٧/١٠/١٩٧٨الذي بدأ يف " كامب دافيد"وقد بلغين أن الوفد اليهودي يف مؤمتر 
 )71.(أثار قضية إثارة اإلسالم األحقاد ضد اليهود

مىت تسمح السعودية ببناء كنائس فيها، وأن حيمل اإلنسان : ل أحدهموتعليقا على القرار، يقو 
علًنا؟ ومىت تصدر قانونا يسمح بالتحول من اإلسالم إىل ديانة أخرى؟ اإلسالميون " الكتاب املقدس"

م ال يستطيعون  م يدركون أ يريدون حرية الدين هلم يف الدول األخرى، ولكن ليس يف دوهلم، وذلك أل
 ) 72.( ميدان األفكاراملنافسة يف

وقد نسي املعلق بأن التشريعات احمللية إمنا هي يف يد األغلبية من املواطنني، وال ختضع 
وقد اختارت األغلبية يف السعودية اإلسالم وتشريعاته اليت متنع التعبد يف اجلزيرة . للمساومات اخلارجية

ربه على الدخول إىل السعودية ليطبق عليه كما نسي املعلق أن أحدا ال جي. العربية بدين غري اإلسالم
 )73.(قوانينها

 يومية الوثنية، هلا موقع باالسم نفسه يف  Daily Athiest" ديلي أيثيست"ونشرت دورية، 
يشجب القرار الذي ) 74" (جملس املسلمني الكندي"م بأن منظمة ٢٠٠٨ إبريل ١١عددها الصادر يف 

 األمم املتحدة، والذي يدعو إىل محاية األديان من اإلساءة، حتاول منظمة املؤمتر اإلسالمي متريره يف
 .باعتبار القرار جمرد غطاء إلسكات املسلمني الذين ُيضطهدون يف الدول اإلسالمية، ويف الغرب

١٩٩٩ألول مرة إىل األمم املتحدة عام " اإلساءة إىل الدين"وقد قدمت الباكستان مقرتح قرار 
مث تغّري العنوان، فيما بعد، ليلقى قبوال أكثر، ومع هذا فإن ". اإلسالماإلساءة إىل "، وكان عنوانه 

                                                
 .٣٠: سورة التوبة)  67(
 .٦: سورة البينة)  68(
 .١٦٨: ١البخاري، ج)  69(
)70  (Wikipedia the free Encyclopedia 
 . يف جريدة املدينة املنورة، وتابعوا أخبار املؤمتر عن قربنقال عن سراج فتحي، أحد الصحفيني السعوديني الذي له زاوية ثابتة )  71(
)72  (CNSNEWS.COM, Defamation of Riligion ،Cybercast News Service;   
 .إمساعيل، تساؤالت جدلية حول اإلسالم ، لإلجابات على أمثال هذه االحتجاجات: انظر مثال)  73(
ا من املنظمات املدسوسة على اإل)  74(  .سالم، ضمن اجلهود املعادية لإلسالم واملسلمنييبدو أ
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اإلسالم هو الدين الوحيد الذي ورد ذكره يف املسودة املذكورة، وتندرج األديان األخرى حتت كلمة 
 ".األديان"

 بني املعنيني بدراسة اخلوف من اإلسالم، Islamophobia"  إسالموفوبيا"وينتشر اليوم مصطلح 
ويعين املصطلح العداوة املبنية على الوهم . terrorismبب ما يشاع عن عالقته باإلرهاب أو اإلرعاب بس

ويشري املصطلح، أيضا، إىل . واخلوف من اإلسالم، اليت نتج عنها اخلوف من املسلمني مجيعا أو أغلبيتهم
للتمييز الديين، وللتحيزات ضحايا ) أفرادا ومجاعات(النتائج العملية هلذا اخلوف، مثل وقوع املسلمني 

 )75.(الشخصية، وللتعامل غري املنصف
ومن اإلساءات إىل اإلسالم، اليت لقيت شهرة كبرية ألن اخلميين أعلن جائزة مليون دوالر 

وقد أسهم هذا . الغتيال كاتبه، كانت رواية سلمان رشدي، الربيطاين اجلنسية، اآليات الشيطانية
اليت " بنقوين"ره بواسطة عدد من دور النشر، ومن أشهرها دار نشر اإلعالن يف شهرة الكتاب، ونش

 )76.(طبعته يف أمريكا وبريطانيا وأسرتاليا وكندا ونيوزيلندا
املالك جربيل، إلّلّ◌وين دي أوين، آيشه، مدينة ظاهرة : وتتألف الرواية من مثانية فصول رئيسة

 .انشقاق البحر العريب، الفانوس املدهشولكن ال تُرى، العودة إىل اجلاهلية، املالك عزرائيل، 
وخيلط فيها املؤلف األمساء القدمية بأحداث حديثة معاصرة، وجينح يف اخليال، واصفا كثريا من 

 .األشياء بتفصيل، ينقصها الرتابط اجليد
ا جريدة دامناركية، يف  ولعل أحدث إساءة كانت الرسوم الكاريكاتريية، االثين عشرة، اليت نشر

فقد قامت الصحيفة ) 77.(م، ومت إعادة نشر هذه الرسوم يف أكثر من مخسني دولة ٢٠/١٠/٢٠٠٥
الدامنركية بإجراء مسابقة لرسامي الكاريكاتري لرسم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، ورمبا مقابل أموال 

 .مصادرها الصهيونية
تيلها بكلمة ال إله إال اهللا وكان من هذه الرسوم الرسم التايل، الذي يقرن القنبلة اليت يشتعل ف

 .حممد رسول اهللا، وبالعمامة، وااللتحاء
 

                                                
)75  (hubpages.com/author/SirDent/religion/hot/ - ١٩ Sir Dent 
)76  (Rushdie, The Satanic Verses 
)77  (Wikipedia the free Encyclopedia 
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July 23, 2008 

 

 ، ويكتب إىل "حممد"ومنها الرسم الذي يكتب يف أعاله من اليسار اسم 
 "لقد نفذت كمية العذارى. توقفوا توقفوا"بارة خلف الرجل الديين من اليمني ع

 

 :حرية التعبير والصحف العربية
نصر اهللا "بعنوان خباري اإل هاعلى تقرير بعض القراء صحيفة الشرق األوسط تعليقات نشرت 

على موقعها م ٢٠٠٨/ ٢٩/١٢يف عددها الصادر ته نشر ، كانت "على مصريشن هجوما غري مسبوق 
. ويشبِّه تعليق أحد القراء، حزب اهللا جبربيل عليه السالم، يتعرض فيه إىل شرف خامت النبيني. لكرتويناإل

حزب اهللا بدا يف التهريج مثلما بدا جربيل يف التهريج : "فالتعليق، باسم إمساعيل حسين من مصر، يقول
 مع صفوان ابن املعطل أو ليقدم زينب بنت  برحالته املكوكية لينقذ عائشة من ورطتها، عام١٤٠٠ذ من

جحش لرجل اهللا يف األرض، ويقول له ما تنكسفش من الناس أن عضوك التناسلي  املنتصب عليها ال 
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وختفي يف أمل يقل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز عنه أمسك عليك زوجك واتق اهللا . ميكن إخفاؤه
 ." فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه

. ويبدو أن جريدة الشرق األوسط نشرت التعليق القبيح يف موقعها، عمال مببدأ حرية التعبري
 .وكان األحرى باجلريدة، إن نشرته، أن تعلق على التعليق مبا يوضح حقيقة االفرتاء

 صلى اهللا عليه ،عن علي بن احلسني أن اللَّه أوحى إىل نبّيهعن سبب اآلية،  ،ذكر القرطيبفقد 
وبعد أن علم هذا بالوحي .  صلى اهللا عليه وسلم، أن زيًدا سيطلق زينب وأن اللَّه يزوجها رسوله،وسلم

 . رضي اللَّه عنها وأن الذي أخفاه يف نفسه هو أن اللَّه سيزّوجه زينب. أمسك عليك زوجك:قال لزيد
 قال علماؤنا رمحة اللَّه عليهم وهذا القول أحسن ما قيل يف ،مث قال القرطيب بعد أن ذكر هذا القول

تأويل هذه اآلية وهو الذي عليه أهل التحقيق من املفّسرين والعلماء الراسخني كالزهري والقاضي بكر 
 )78.(بن العالء القشريي والقاضي أيب بكر بن العريب وغريهم

أمحد والبخاري والرتمذي وابن املنذر واحلاكم وابن مردويه والبيهقي يف األئمة  وقد ورد عن
 جاء زيد بن حارثة رضي اهللا عنه يشكو زينب إىل رسول اهللا صلى : عن أنس رضي اهللا عنه قال،سننه

 فنزلت  اتق اهللا وامسك عليك زوجك:اهللا عليه وسلم فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 .وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه

والعاقل، إذا عرف ورع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخالقه، اليت وصفها اهللا سبحانه وتعاىل 
 :، ال خيرج من اآلية السابقة إال باحتمالني اثنني}وإنك لعلى خلق عظيم{بقوله 

 .ما أشار إليه القرطيب .١
 على الزواج غري املوفق بسبب الوضع االجتماعي الذي  أو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يشفق .٢

وكان الفرق كبريا، فزيد كان موىل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه، وكان . كان سائدا وال يزال
وعندما جاءه زيد يشاوره يف . أما زينب فكانت ابنة عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم. شديد السمرة
ويدل ) 79.(، ممنيا نفسه بنجاح الزواج، مع مضي الوقتعلى رغبة زيدأخفى موافقته تطليق زينب 

ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه، وما جعل {:على ذلك  قوله تعاىل يف بداية سورة األحزاب
وكانت زينب قد ) 80(} .أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم

اطة النيب صلى اهللا عليه وسلم، مع صعوبة ذلك على نفسها رضيت بزيد زوجا، احرتاما لوس
فكفأها اهللا بأن زوجها على النيب صلى اهللا عليه وسلم بأمر منه، واختار أن تكون احلادثة . وذويها

وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك {: مناسبة لتشريع جديد، أي قوله تعاىل

                                                
 ٢٤٠: ٦أضواء البيان ج)  78(
 ؛ ٤٨٤ - ٤٨٣: ٢رية احللبية جالس؛ ٢٧-٢٠٦: ١الطب النبوي ج؛ ٢٨٥: ٧دالئل النبوة ج)  79(
 .٥-٤: سورة األحزاب)  80(
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نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه، فلما قضى زيد زوجك واتق اهللا وختفي يف 
منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان 

وتأكيدا هلذا يشرتط لتحرمي زواج األب من مطلقة ابنه أن يكون ابنه من ) 81(}.أمر اهللا مفعوال
 )82.(قاليد اليت كانت شائعة يف اجلاهليةصلبه، خبالف الت

 :االنحالل الخلقي
االحنالل عن أي خلق؟ األخالق : عندما نتحدث عن االحنالل اخللقي، تنبغي اإلجابة أوال عن

العلمانية، األخالق الفطرية، األخالق اإلسالمية؟  وبأننا مسلمون فاملقصود هو االحنراف عن التعاليم 
:  وميكن تلخيص أنواع االحنرافات إىل ثالثة أنواع رئيسة. لفطرة البشريةاإلسالمية، وهي مطابقة ل

وللحقيقة، فإن هذه الشهوات متداخلة . الشهوات اجلسدية، وشهوة املال، وشهوة اجلاه والسلطة
 .ويتفاعل بعض مع بعض

 :الشهوات الجسدية
كا، تبث بوسائل اإلعالم  املناظر اجلنسية املرسومة كتابة، ورمسا، وتصويرا ثابتا وتصويرا متحر 

، وشواطئ العراة، ومجعيات "البلي قريل"، و"البلي بوي"وجمالت، . املقروءة واملرئية، عرب شبكة اإلنرتنت
 ...العراة، وعصابات الشباب املتمرد، مثل اهلبيز

بل، إن من ينظر قنوات أكثر الدول اإلسالمية التزاما باإلسالم، جيد مناظر، تدل على االحنالل 
 .  مبادئ العفة واحلشمة اإلسالمية، يف معظم الربامج اليت تقدمها النساءمن

 :شهوة المال
تمع، سواء منها العلمانية أو  لعل شهوة املال من أبرز الشهوات اليت تتفشى يف كافة طبقات ا

شهوات فاملال يغري الكثري على بيع مناصبهم، وكرامتهم وشرفهم، وييسر احلصول على ال. غري العلمانية
ومن الواضح أن الواليات املتحدة األمريكية، والصهيونية العاملية إمنا تسيطر على العامل وعلى . اجلسدية

أصحاب القرار يف دول العامل مبا يتوفر لديهم من املال الذي تسنده قوة تتفوق على اآلخرين، يف 
 . الصناعة، والتجارة، واالستثمار، والسالح

 :شهوة السلطة

                                                
 .٣٧: سورة األحزاب)  81(
 .٢٣: سورة النساء)  82(
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 سبتمرب، الذي ذهب ضحيتها أكثر من ألفي ١١ ما ميثل هذه الشهوة ما حدث يف ولعل أبرز
إنسان يف دقائق، يف انفجار برجي نيويورك الذي دبرته املخابرات اإلسرائيلية مع عناصر من 

ونسبتها وسائل . االستخبارات األمريكية، وزارة الدفاع األمريكية، وذلك لقاء رشاوى سخية جدا
قسم : إىل بعض املسلمني، فصدقها العامل، ومنهم املسلمون، الذين انقسموا إىل قسمنياإلعالم القوية 

وقسم صّدقها بتخاذل واقرتح . صّدق الرواية األمريكية باعتزاز، وأخذ يؤلف قصصا صغرية تؤيدها
 ) 83.(االعتذار إىل احلكومة والشعب األمريكي

دليل كاف على االحنالل ) 84 (وما جيري يف فلسطني، والسيما فيما جرى حدثا  يف غزة
وهذا االحنالل ال يقتصر على حكومة إسرائيل، ولكن بعض . السياسي من مبادئ اإلنسانية الفطرية

ا جتاهد وحتارب وتقتل األبرياء، من أجل نشر العدالة واملساواة " الدميوقراطية"احلكومات  اليت تدعي أ
 فقط موقف املتفرج، ولكن تساعد إسرائيل على ظلم فهذه الدول الدميوقراطية ال تقف! وحقوق اإلنسان

 . املغلوبني
وبعبارة أخرى، فإن أكرب دليل على االحنالل السياسي أننا، يف هذا العصر، نعيش يف عامل 

وتتجسد فيه قصة الذئب الذي أكل احلمل بتهمة . حتكمه قوانني الغابة، حيث يأكل القوي الضعيف
 بتفجري الربجني يف إيواء المتهمكانت بتهمة ) 85(ول الغربية ألفغانستان فغزو الد. أن له ثأرًا عند أبيه

حىت مع معارضة بعض ) 86(نيويورك، والغزو األمريكي للعراق كانت بتهمة امتالكها أسلحة دمار شامل،
 .األعضاء يف جملس األمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 صيين، أثر اإلعالم يف احلوار بني احلضارات والثقافات)  83(
   واألطفال،النساء جريح، نصفهم من ٥٤٠٠ شهيد و١٣٠٠، خملفا حنو ٢٠٠٨-١٢-٢٧ اإلسرائيلي يف العدوانبدأ )  84(
  ١١ بغزو أفغانستان بتهمة إيوائها املتهم بالتخطيط وتنفيذ حادثة ٧/١١/٢٠٠١يف ... قامت الواليات املتحدة األمريكية  وبريطانيا)  85(

 . أسامة بن الدن٢٠٠١         سبتمبرب 
 /٢٠/٣ خطرية لديها يف قامت الواليات املتحدة األمريكية، رغم معارضة جملس األمن الدويل بغزو العراق حبجة وجود أسلحة)  86(

 . م٢٠٠٣        
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 التوصيات
اولة إصدار قرار من األمم املتحدة يدين يتساءل الباحث عن جدوى اجلهود الكبرية يف حم

فهناك آيات كرمية يف القرآن الكرمي، . اإلساءة إىل األديان، والسيما أن مثل هذا القرار سيشمل املسلمني
ومن زاوية أخرى، فإن قرارات األمم املتحدة . ميكن للمسيحي واليهودي والوثين اعتبارها إساءة إليهم

وأكرب دليل . تها حبسب قوة الدول األعضاء اليت تسندها يف الواقعليست سوى توصيات، ترتاوح جدي
هلذا فإن اجلماعات املعادية لن . على هذه احلقيقة، ما تفعله إسرائيل رغم القرارات املتكررة اليت تدينها

ا إىل اإلسالم  . تتوقف عن إساءا
ا، ع لى القوانني املتعلقة وهلذا يرى الباحث أن هناك حاجة قصوى لعمل دراسات يتم التعرف 

يف اإلساءة إىل اإلسالم، " حرية التعبري"حبرية التعبري يف كل بلد، السيما البالد اليت يكثر فيها استغالل 
فمثل هذه املالحقة، حتت قانون احلديث الذي يثري الضغناء بني . حملاولة مالحقتهم بالقوانني احمللية

من اخلوف يف من يفكرون بالقيام مبثل هذه اإلساءات إىل ، رمبا، تثري شيئا hate speechاملواطنني  
وميكن استغالل هذه املالحقات القانونية يف جذب االنتباه إىل اإلسالم، ويف تصحيح املفاهيم . اإلسالم

 . اليت يبثها أعداء اإلسالم، إذا أُحِسن استغالهلا
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