
ة واألمن   قيمتا احلريَّ
دراسة مقاصدية 

د. حسام إبراهيم أبو احلاج

ملخص 

تنــاول هــذا البحــث قيمــي احلريــة واألمــن دراســة مقاصديــة؛ فتمثلــت مشــكلة البحــث يف بيــان دور 
القواعــد املقاصديــة النَّاظمــة لــكل مــن قيمــي احلريــة واألمــن يف توضيــح العالقــة بينهمــا، وتظهــر أمهيــة هــذا 
البحــث يف رفــد الفكــر السياســي املقاصــدي بدراســات توضــح العالقــة بــني قيمــي احلريــة واألمــن ابلنظــر يف 
املقاصــد العليــا للتشــريع اإلســالمي، وقــد توصــل الباحــث إىل نتائــج مــن أبرزهــا أنَّ لــكل مــن قيمــي احلريــة 
واألمــن مبــاديء مقاصديــة تســتند عليهــا، ومــن هــذه املبــاديء: أنَّ العالقــة بــني قيمــي احلريــة واألمــن عالقــة 
تالزميــة تكامليــة وليســت تناقضيــة تعارضيــة. وأوصــى الباحــث بدعــوة الباحثــني لدراســة أثــر شــيوع احلريــة 
واألمــن علــى األخــالق اجملتمعيــة، وبدعــوة احلكومــات إىل انتهــاج السياســات القائمــة علــى احلريــة بــداًل مــن 

السياســات األمنيــة املقيــدة هلــا دون مســوغات مشــروعة. 

Abstract:
This research deals with the values   of freedom and security as a deliberate study. The 
research problem was represented in explaining the role of the intentional rules gov-
erning each of the values   of freedom and security in clarifying the relationship between 
them، and the importance of this research in supplementing the intentional political 
thought with studies that clarify the relationship between the values   of freedom and 
security by considering the higher purposes of Islamic legislation. Each of the values   of 
freedom and security have intentional principles on which they are based، and among 
these principles: The relationship between the two values   of freedom and security is an 
integral collateral relationship، not a contradictory one. The researcher recommended 
inviting researchers to study the effect of the prevalence of freedom and security on 
societal morals، and calling on governments to adopt policies based on freedom instead 
of security policies that restrict them without legitimate justification. 

البحــث  اســتالم  اتريــخ  األردن،  احلصــاد،  مــدارس  اإلســالمية  الرتبيــة  مــادة  مشــرف  وأصولــه،  الفقــه  دكتــوراه   *
2020/8/15م للنشــر  قبولــه  واتريــخ  2019/2/1م، 
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مقدمة
احلمــد هلل الــذي خلــق اإلنســان يف أحســن تقــومي، وكرَّمــه ابلعقــل واإلرادة، 
وســخَّر لــه مــا يف الكــون ليتــوىل خالفــة األرض وإعمارهــا مهتــدايً بشــرعه القــومي، 
والصــالة والســالم علــى مــن أانر طريــق احلريَـّـة للبشــرية، ونشــر األمــن والســالم 
بســنته العطــرة وســريته املطهــرة، ورضــي هللا عــن الصحابــة أمجعــني، ومــن تبعهــم 

إبحســان إىل يــوم الديــن أمَّــا بعــد، 
فتتضمــن هــذه املقدمــة مشــكلة البحــث وحــدوده، وأهدافــه، وأمهيتــه، ومنهجه، 

والدراســات الســابقة، وخمططه على النحو التايل: 
مشكلة البحث: 

من القضااي البارزة يف واقعنا املعاصر اجلدل الدائر بني السياسيني حول العالقة بني 
احلريَّــة واألمــن كمصــاحل عليــا لألمَّــة؛ فــريى البعــض أنَّ العالقــة بينهمــا عالقــة عكســية، 
فإذا وجد األمن غابت احلريَّة، ويرى البعض أنَّ احلريَّة أصل واألمن والســلطة وســائل 
فــال جيــوز أن تقــدَّم الوســائل علــى مقاصدهــا ومــن هنــا بــرزت مشــكلة هــذه الدراســة 
وتتلخــص يف الســؤال التــايل: مــا العالقــة بــني كل مــن قيمــي األمــن واحلريَّــة يف ضــوء 
القواعد املقاصدية يف اإلســالم؟ وينبي على ســؤال الدراســة األســئلة الفرعية التالية: 

1- مــا املضامــني األساســية لنظريــة مقاصــد الشــريعة ودورهــا يف معاجلــة املشــاكل 
املســتجدة؟ 

2- ما املقصود بقيمة احلريَّة يف اإلسالم؟ 
3- ما املباديء الي تستند عليها قيمة احلريَّة؟ 

4- ما املقصود بقيمة األمن يف اإلسالم؟ 
5- ما ما املباديء الي تستند عليها قيمة األمن؟ 

6- ما القواعد املقاصدية الي تعاجل التعارض املتوهم بني قيمي احلريَّة واألمن؟ 
حدود البحث: 

متــت معاجلــة مشــكلة البحــث ضمــن حــدود الفكــر اإلســالمي املقاصــدي 
ــرعية لقيمــي احلريَـّـة واألمــن.  املتعلــق ابلسياســة الشَّ
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أهداف البحث: 
معاجلــة  يف  ودورهــا  الشــريعة،  مقاصــد  لنظريــة  األساســية  املضامــني  بيــان   -1

املســتجدات. 
2- بيان املفاهيم املتعلقة ابحلريَّة واألمن لغًة واصطالحاً. 

3- استقصاء املباديء املقاصدية املرتبطة بقيمي احلريَّة واألمن. 
4- استخالص القواعد املقاصدية الي تعاجل التعارض بني قيمي احلريَّة واألمن. 

 أمهية البحث: 
1- رفــد الفقــه اإلســالمي بدراســات حبثيــة تنــّزِل موضوعــات علــم املقاصــد علــى 

الواقــع. 
تــدور  اإلنســانية  للحيــاة  مهمتــني  قيمتــني  بــني  املوازنــة  قواعــد  يف  البحــث   -2

الســاخنة.  النقاشــات  حوهلمــا 
3- تبصــري املهتمــني مبتانــة أحــكام اإلســالم وخلوهــا مــن التعــارض، وبيــان مــدى 
ــا تصــدر مــن مشــكاة واحــدة فــال ينقــض بعضهــا  االنســجام والتوافــق بينهــا، وأهنَّ

بعضــاً أو يلغــي أحدهــا اآلخــر. 
منهجية البحث وعينة الدراسة: 

مت اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي االســتقرائي بتفحــص ظاهــرة التعــارض 
الفكــر  حــدود  يف  والتطبيقيــة  النظريــة  الناحيــة  مــن  واألمــن  احلريَـّـة  قيمــي  بــني 

املقاصــدي يف اإلســالم ودراســتها دراســة وافيــة. 
املقاصديــة  والقواعــد  الشَّــرعية،  والشــواهد  ابلنُّصــوص  الدراســة  عينــة  متثلــت 
والفقهيــة، واملواقــف العمليــة مــن الســرية النَّبويــة املتعلقــة بقيمــي احلريَـّـة واألمــن، 
الشــبه  وبيــان مواطــن  بتتبعهــا وتصنيفهــا إىل جمموعــات متجانســة، ومقارنتهــا، 
واالختــالف، وحتليلهــا وتفســريها بدقــة للوصــول إىل القواعــد املقاصديــة النَّاظمــة 

لقيمــي احلريَـّـة واألمــن ورفــع التعــارض املتوهــم بينهمــا. 
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الدراسات السابقة: 
تعــددت الكتــاابت الــي تناولــت هاتــني القيمتــني قدميــاً وحديثــاً، فقــد تناوهلمــا 
كثــري مــن الباحثــني كٌل قيمــة علــى حــدة، وقليــل منهــم مــن تناوهلمــا معــاً بشــيء 
مــن التفصيــل مــع بيــان القواعــد احلاكمــة هلمــا عنــد التعــارض أو التزاحــم، وفيمــا 
يلــي عــرض ألهــم الدراســات الســابقة مــع بيــان أوجــه افــرتاق هــذه الدراســة عنهــا: 
- كتــب الســيد زهــرة)1( )2016م(، جــدل احلريَّــة واألمــن يف الغــرب ودولنــا العربيــة، 
مقــاالً إلكرتونيــاً، تعــرَّض فيــه للقضــااي التاليــة: كيــف يناقــش الفكــر السياســي الغــريب 
هــذه القضيــة، وكيــف يتعامــل الغــرب معهــا، وكيــف جيــب أن نتعامــل يف الــدول 
العربيــة معهــا علــى ضــوء أوضاعنــا احلاليــة والتحــدايت الــي تواجههــا، واســتعرض 
املــدارس الفكريــة الغربيــة ومواقفهــا مــن جدليــة العالقــة بــني األمــن واحلريَّــة، واملباديء 
العامــة الــي تســتند إليهــا كل مدرســة، وقــدَّم توصيــات للــدول العربيــة حــول املوازنــة 
بــني هاتــني القيمتــني؛ وهــذه املقالــةـ ـــــــ علــى أمهيتهــاـ ــــــــــــ مل تتنــاول املوضــوع مــن وجهــة 

النَّظــر اإلســالمية املقاصديــة األمــر الــذي تطمــح هــذه الدراســة ملعاجلتــه. 
مقــااًل  واحلقــوق،  واألمــن  احلريَـّـة  عــن  )2016م(،  عــوض)2(  إبراهيــم  - كتــب 
تنــاول فيــه طبيعــة احلريَـّـة، وبــنيَّ التداخــل بــني مفهــوم احلريَـّـة واحلــق،  إلكرتونيــاً 
وانقــش االجتــاه الــذي يــرى أنَّ العالقــة بــني األمــن واحلريَّــة عالقــة عســكية، وأوضــح 
األشــكال الــي تتجلــى فيهــا احلريَـّـة، كمــا انقــش مــن يــرى أنَّ احلريَـّـة حــق مــن 
احلقــوق، وخلــص إىل التآلــف بــني احلريَـّـة واحلقــوق مجيعــا األمــر الــذي يضمــن 
للنظــام السياســي اســتمراريته ويكفــل للشــعب األمــن املنشــود، وهــذه املقالــة مل 

تعــاجل اإلشــكالية مــن املنظــور اإلســالمي فضــاًل عــن املقاصــدي. 
- كتــب ســليمان صويــص)3( )2015م(، احلريَـّـة أســاس توفــري األمــن، جريــدة 
الــرأي األردنيــة، تعــرض فيــه إلشــكالية العالقــة بــني احلريَـّـة واألمــن علــى خلفيــة 

زهرة، السيد، جدل احلرية واألمن يف الغرب ودولنا العربية، مقال إلكرتوين:  )1( 
http: //www. albasrah. net/ar 

عوض، إبراهيم، عن احلرية واألمن واحلقوق، مقال إلكرتوين:  )2( 
http: //www. shorouknews. com/columns/view 

صويص، سليمان، احلرية أساس توفري األمن، صحيفة الرأي األردنية )2015/9/8م (.   )3(
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التقريــر الســنوي حلالــة حقــوق اإلنســان يف األردن لعــام 2014م الصــادر عــن 
املركــز الوطــي، وخلــص فيــه إىل أمهيــة احلريَـّـة يف بنــاء الدولــة القويــة؛ غــري أنَـّـه مل 

يتطــرق ملعاجلــة هــذه اإلشــكالية وفــق املنظــور اإلســالمي املقاصــدي. 
- كتــب شــويش احملاميــد)1( )2007م(، العالقــة بــني األمــن واحلريَّــة يف اإلســالم، 
تنــاول فيــه مشــروعية احلريَّــة واألمــن يف اإلســالم ووســائلهما وضوابطهمــا، وضوابــط 
العالقــة بينهمــا، وبــنّي املفاســد املرتتبــة علــى األمــن اخلــايل مــن احلريَـّـة، ومفاســد 
بــني  العالقــة  تعــاجل  مل  أهّنــا  إال  أمهيــة دراســته  ومــع  القيــود؛  عــن  املطلقــة  احلريَـّـة 
القيمتــني معاجلــة مقاصديــة ببيــان القواعــد املقاصديــة وأثرهــا يف توجيــه االجتهــاد 
املعاصــر وحتديــد القواعــد املقاصديــة النَّاظمــة لــكل مــن هاتــني القيميتــني وتلــك 
الــي تعــاجل التعــارض بينهمــا إْن وجــد؛ األمــر الــذي حتــاول هــذه الدراســة إضافتــه. 
- كتب رحيل غرايبة)2( )2003م(، مسألة احلريَّة يف النظام السياسي اإلسالمي، 
تنــاول فيــه إشــكالية احلريَّــة والســلطة يف النِّظــام السياســي اإلســالمي؛ فبــنّي مفهــوم 
احلريَّــة وأمهيتهــا يف الفقــه اإلســالمي والعالقــة بــني ســلطة احلكــم واحلريَّــة اإلنســانية، 
وبــنّي بعــض األســس الــي حتكــم العالقــة بــني هاتــني اجلهتــني ومــن ذلــك: وحــدة 
املصــدر التشــريعي، واالتفــاق يف الغــاايت واملقاصــد األصليــة، وأبــرز مكانــة احلريَّــة 
يف قواعــد النِّظــام السياســي اإلســالمي؛ ومــع أمهيــة دراســته وارتباطهــا الوثيــق هبــذا 
البحــث إال أنَـّـه مل حيــدد القواعــد املقاصديــة النَّاظمــة لــكل مــن القيمتــني وتلــك 
القواعــد الــي تعــاجل إشــكالية التعــارض بينهمــا إْن وقــع؛ األمــر الــذي تطمــح هــذه 

الدراســة الســتكماله. 
وأصوهلــا،  أصالتهــا  اإلســالم  احلريَـّـة يف  الريســوين)3( )2003م(،  أمحــد  -كتــب 
تنــاول فيــه مكانــة احلريَـّـة يف اإلســالم وطبيعتهــا واألصــول اإلســالمية املرتمجــة هلــا 
ومهــا: اإلابحــة األصليــة، واألصــل بــراءة الذِّمــة؛ غــري أنَّــه مل يتطــرق جلدليــة العالقــة 

بــني احلريَـّـة واألمــن مــن املنظــور املقاصــدي. 
احملاميد، شويش، العالقة بني األمن واحلريَّة يف اإلسالم، دراسات، اجمللد 34، )2007(.   )1(

ــة يف النظــام السياســي اإلســالمي، إســالمية املعرفــة، العــدد  غرايبــة، رحيــل حممــد، مســألة احُلرِّي  )2(
)2003م(.   )32-31(

الريســوين، أمحــد، احُلرِّيــة يف اإلســالم أصالتهــا وأصوهلــا، إســالمية املعرفــة، العــدد)32-31 (  )3( 
) 2003م (



قيمتا احلريَّة واألمن دراسة مقاصدية 98

-كتــب عبــد العزيــز العتيــيب)1( )1999م( »األمــن يف ضــوء الكتــاب والســنَّة«، 
رســالة ماجســتري، وتعَّــرض فيهــا لتعريــف األمــن،، وحتــدث عــن أثــر اإلميــان ابهلل 
تعــاىل والعمــل الصــاحل يف حفــظ األمــن، وأثــر الكفــر يف اختــالل األمــن، وأثــر 
العــدل يف حفظــه، ونتائــج األمــن يف الدنيــا واآلخــرة، ومــع أمهيــة هــذه الدراســة إال 
ــا جــاءت دراســة أصوليــة تفســريية ملوضــوع األمــن، فلــم يتطــرق ملوضــوع احلريَّــة  أهنَّ

والعالقــة بينهــا وبــني األمــن كدراســة فقهيــة مقاصديــة. 
خطــة البحــث: وقــد اشــتمل البحــث علــى املقدمــة الســابقة، وأربعــة مطالــب 

وخامتــة علــى النحــو التــايل: 
املطلب األول: املضامني األساسية لنظرية مقاصد الشريعة. 

تعــدُّ مقاصــد الشــريعة اإلســالمية املوجهــات النَّاظمــة لالجتهــاد الفقهــي إزاء 
القضــااي الكــربى الــي تواجــه اجملتمعــات اإلنســانية عامَّــة؛ ذلــك أنَّ البحــث يف 
قبــل  البشــر وأفعاهلــم أو املتوقعــة منهــا  النَّاجتــة عــن تصرفــات  املصــاحل واملفاســد 
حدوثهــا وبنــاء احلكــم الفقهــي املناســب تبعــاً لذلــك هــو جوهــر علــم املقاصــد، 

ومــن املضامــني املكونــة لنظريــة مقاصــد الشــريعة مــا يلــي: 
أواًل: حتقيق مصاحل النَّاس ودفع املفاسد عنهم يف الدنيا واآلخرة. 

وصــف هللا تعــاىل املهمــات املنوطــة ابلنَّــيب  واملؤمنــني معــه بقولــه تعــاىل: 
ــّيَ اّلـَـِذي يَِجُدونـَـهُ َمْكتُوبـًـا ِعْنَدُهــْم ِفــي التّـَـْوَراِة  ُســوَل الّنَِبــّيَ اْلُّمِ M اّلَِذيــَن يَتَِّبُعــوَن الّرَ
ُم  َبــاِت َويَُحــّرِ َواْلِْنِجيــِل يَْأُمُرُهــْم بِاْلَمْعــُروِف َويَْنَهاُهــْم َعــِن اْلُمنـَْكــِر َويُِحــّلُ لَُهــُم الّطَّيِ
َعلَْيِهــُم اْلَخَباِئــَث َويََضــُع َعْنُهــْم ِإْصَرُهــْم َواْلَْغــَلَل اّلَِتــي َكانـَـْت َعلَْيِهــْم َفاّلَِذيــَن آَمنـُـوا 
 Lُروُه َونََصــُروُه َواتََّبُعــوا الّنُــوَر اّلَــِذي أُْنــِزَل َمَعــهُ أُولَِئــَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن بِــِه َوَعــّزَ

]األعــراف: 157[
قــال اإلمــام العــز بــن عبــد الســالم: »والشــريعة كلهــا مصــاحل إّمــا تــدرأ مفاســد، 
أو جتلــب مصــاحل، فــإذا مسعــت هللا يقــول: »اي أيهــا الذيــن آمنــوا« فتأمــل وصيتــه 
بعــد ندائــه فــال جتــد إال خــرياً حيثــك عليــه أو شــراً يزجــرك عنــه أو مجعــاً بــني احلــث 
ــنَّة، رســالة ماجســتري، )الكويــت: جامعــة  العتيــيب، عبــد العزيــز، اأَلْمــن يف ضــوء الكتــاب والسُّ  )1(

1999م(.  الكويــت، 
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والزجــر«)1(؛ فغايــة التشــريع حتقيــق اخلــري والســعادة واحليــاة الكرميــة اآلمنــة املطمئنــة 
الــي يســودها احلــب والتعــاون والرتاحــم والتعاطــف بــني أفــراد اجملتمــع اإلنســاين. 

اثنياً: رفع احلرج واملشقة عن النَّاس. 
ومن املقاصد الكربى للشريعة رفع احلرج واملشقة عن النَّاس، فجاء أتكيد هذا 
ِ َحــّقَ ِجَهــاِدِه  املعــى يف القــرآن والســنَّة ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: M َوَجاِهــُدوا ِفــي الّلَ
اُكُم  يــِن ِمــْن َحــَرٍج ِملـَّـَة أَبِيـُكــْم ِإْبَراِهيــَم ُهَو َســّمَ ُهــَو اْجتََباُكــْم َوَمــا َجَعــَل َعلَيـُْكــْم ِفــي الّدِ
ُســوُل َشــِهيدًا َعلَيـُْكــْم َوتـَُكونـُـوا ُشــَهَداَء َعلَى  اْلُمْســِلِميَن ِمــْن َقْبــُل َوِفــي َهــَذا لِيـَُكــوَن الّرَ
ِ ُهــَو َمْوَلُكــْم َفِنْعــَم اْلَمْولـَـى َونِْعَم  َكاَة َواْعتَِصُمــوا بِــالّلَ ــَلَة َوآتـُـوا الــّزَ الّنَــاس َفأَِقيُمــوا الّصَ
الّنَِصيــُرL ]احلــج: 78[ وقولــه تعــاىل: Mلََقــْد َجاَءُكــْم َرُســوٌل ِمــْن أَْنُفِســُكْم َعِزيــٌز 

َعلَْيــِه َماَعِنتـُّـْم َحِريــٌص َعلَيـُْكــْم بِاْلُمْؤِمِنيــَن َرُءوٌف َرِحيٌمL ]التوبــة: 128[
فوضــع العلمــاء قواعــد فقهيــة تتعلــق ابملشــقة ورفــع احلــرج؛ مــن مثــل: »املشــقة 
جتلب التيســري«)2(، »إذا ضاق األمر اتســع«)3(، »الضرورات تبيح احملظورات«)4(، 
»احْلَاَجــُة تـَْنــزُِل َمْنزِلَــَة الضَّــُرورَِة َعامَّــًة َكانَــْت أَْو َخاصَّــًة«)5(، »املشــقة مــن حيــث 
هــي غــري مقصــودة للشــارع«)6(؛ فاســتفاض العلمــاء يف بياهنــا بيــااًن وافيــاً جتــد شــفاء 
الغليــل مــن ذلــك عنــد الشــاطيب)7( يف كتابــه املوافقــات؛ ومــن جانــب آخــر أوضــح 
ابــن عاشــور أمهيــة البحــث يف الرخــص العامَّــة بقولــه: »وإنَّ مــن أعظــم مــا ال ينبغــي 
الســلمي، العــز بــن عبــد الســالم، قواعــد األحــكام يف مصــاحل األانم، طبعــة جديــدة ومنقحــة   )1(

)القاهــرة: مكتبــة الكليــات األزهريــة، 1991 (، 9/1. 
الســبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، األشــباه والنظائر، ط1 )دار الكتب العلمية، 1991   )2(
الفقهيــة، ط2  القواعــد  املنثــور يف  هبــادر،  بــن  عبــد هللا  بــن  الزركشــي، حممــد   ،49 /1 ،)

)الكويــت، وزارة األوقــاف الكويتيــة، 1985( ج 3، ص169. 
الزركشــي، 1/ 120، الســيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، األشــباه والنظائر، ط1 ) بريوت:   )3(

دار الكتــب العلميــة، 1990(، ص 83. 
الزركشي، 2/ 317  )4(

الســيوطي، ص: 88، وزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد، ابــن جنيــم، األشــباه والنظائــر، ط1،   )5(
)بــريوت: دار الكتــب العلميــة (، ص 78. 

الشــاطيب، إبراهيــم بــن موســى، املوافقــات، ط1، )الســعودية: دار ابــن عفــان، 1997 (ج 2،   )6(
ص 267. 

انظر الشاطيب: 2/ 215 وما بعدها   )7(
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أن ينســى عند النَّظر يف األحوال العامَّة اإلســالمية حنو التشــريع هو ابب الرخصة 
فــإنَّ الفقهــاء إمّنــا فرضــوا الرخــص ومثّلوهــا يف خصــوص أحــوال األفــراد، ومل يعرجــوا 
علــى أنَّ جممــوع األمَّــة قــد تعرتيــه مشــاق اجتماعيــة جتعلــه حباجــة إىل الرخصــة«)1(. 
اثلثــاً: وضــع قواعــد املوازنــة والرتجيــح للمصــاحل املتزامحــة أو املفاســد املتزامحــة 

أو املصــاحل واملفاســد املتعارضــة. 
وهذا من أكثر أبواب علم املقاصد صعوبة عند التطبيق والتنزيل بيد أنَّ العلماء 
اعتنــوا ببيــان تلــك القواعــد النَّاظمــة للرتجيــح بــني املصــاحل املتزامحــة كمــا قــال العــز 
بــن عبــد الســالم: »إذا اجتمعــت املصــاحل األخرويــة اخلالصــة، فــإْن أمكــن حتصيلهــا 
حصَّلناهــا، وإْن تعــذَّر حتصيلهــا حصَّلنــا األصلــح فاألصلــح واألفضــل فاألفضــل، 
ــوَن أَْحَســَنهLُ]الزمر:  ــْوَل َفَيتَِّبُع ــتَِمُعوَن اْلَق ــَن يَْس ــاِد، اّلَِذي ــْر ِعَب لقولــه تعــاىل: Mَفَبّشِ
17، 18[، فــإذا اســتوت مــع تعــذر اجلمــع ختــريان، وقــد يُقــرَع، وقــد خيتلــف يف 

التســاوي والتفــاوت، وال فــرق يف ذلــك بــني املصــاحل الواجبــات واملنــدوابت«)2(
فبحــث علمــاء املقاصــد مفهــوم املصلحــة، ورتبهــا، وأنواعهــا، وقواعــد الرتجيــح 
بينهــا عنــد التزاحــم، وحبثــوا يف مقابلهــا أيضــاً املفاســد، ورتبهــا، وأنواعهــا، وقواعــد 
الرتجيــح بــني ارتكاهبــا إذا وقعــت يف آن واحــد ومل يتمكــن مــن دفعهــا مجيعــاً مثــل 
قاعــدة »يرتكــب أخــف الضرريــن«)3( ووضعــوا أيضــا قواعــد الرتجيــح بــني املصــاحل 
واملفاســد عنــد اجتماعهــا أدرء املفاســد أم جلــب املصــاحل؟ كل هــذا جتــده مــن 

مضامــني علــم مقاصــد الشــريعة. 
ــة هبــا عنــد  ــان احلقــوق والواجبــات واحلــرايت، ورتبهــا، وســبل العناي رابعــاً: بي

التعــارض والتزاحــم. 
ــا تنظــم االنتفــاع ابملصــاحل  وتنبــع أمهيــة احلديــث عــن احلقــوق والواجبــات أهنَّ
الــي شــرعها اإلســالم للخلــق الســتمرار احليــاة وهبجتهــا عليهــم دون فســاد وتنــازع؛ 
ابــن عاشــور، حممــد الطاهــر، مقاصــد الشــريعة، )قطــر: وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية،   )1(

392/3)2004
السَّلمي، )1/ 62(  )2(

الرســالة،  مؤسســة  )بــريوت:  ط1  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة  صدقــي،  حممــد  بورنــو،  آل   )3(
268  /2  ،)2003
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وقــد بــنيًّ ابــن عاشــور)1( كيــف يصــل النَّــاس إىل حقوقهــم، وأولــوايت االنتفــاع هبــذه 
احلقــوق؛ فأعالهــا احلــق األصلــي املســتحق ابلتكويــن وأصــل اجلبلَّــة، مث مــا فيــه 
ــا تنــدرج  شــائبة احلــق األصلــي، مث بقيــة احلقــوق. وإذا نظــران إىل احلريَـّـة جنــد أهنَّ

ــوع األول وهــو احلــق األصلــي املســتحق ابلتكويــن وأصــل اجلبلَّــة.  ضمــن الّن
ومــن هــذا القبيــل احلــق الشــخصي، و)حــق هللا( أو احلقــوق العامــة وســبل 
االنتفــاع هبــا وتنظيمهــا بــني النَّــاس، فــربزت احلاجــة إىل إقامــة األمنــاء علــى احلــق 
املشــرتك والــذي يُعــربَّ عنــه مبقصــد وضــع احلــكَّام، ويتصــل بــه واجبــات الدولــة؛ إذ 
ســبب وجودهــا محايــة حقــوق النَّــاس العامَّــة واخلاصَّــة، ومتكينهــم مــن االنتفــاع هبــا 
ابلعــدل واملســاواة ومــن أبــرز القواعــد املقــررة يف هــذا البــاب »ال ينتــزع احلــق مــن 

مســتحقه إال لضــرورة تقيــم مصلحــة عامــة«)2(
ــة وحقــوق احلاكــم؛ فمــن املؤكــد أنَّ  وابلنَّظــر إىل اجلــدل املثــار حــول حــق األمَّ
األمَّــة هــي مصــدر الســلطات وهــي صاحبــة احلــق يف الســيادة يقــول الدريــي: 
ــة يف  »فاحلاكــم إذن فــرد عــادي كأي حاكــم مــدين سياســي، هــو انئــب عــن األمَّ
تنفيــذ شــرع هللا فيهــا، والعمــل علــى اســتقامة أمرهــا وتعزيــز ســيادة الدولــة داخــاًل 
وخارجــاً، واألمَّــة هــي صاحبــة الشــأن األول، فهــي الــي تنصبــه إبرادهتــا العامــة 
احلــرة عــن طريــق الشــورى، أو االنتخــاب احلــر، ليتــوىل تســيري دفــة احلكــم مبوجــب 
دســتورها األعلــى مبــا حيقــق مصاحلهــا، وإقامــة العــدل فيمــا بينهــا، وهــو لذلــك 
مســؤول أمامهــا، مســؤولية الوكيــل أمــام األصيــل، بــل هــو مســؤول شــرعاً عــن 

تصرفاتــه الشــخصية العاديــة«)3(.
خامساً: وسائل املقاصد وأحكامها. 

مــن املضامــني املهمــة لعلــم مقاصــد الشــريعة البحــث يف الوســائل املؤديــة إىل 
املقاصــد مــن حيــث مفهومهــا، وأنواعهــا، ورتبهــا، وأحكامهــا، والقواعــد النَّاظمــة 
هلــا؛ ومــن أبــرز قواعدهــا: »رمبــا كانــت أســباب املصــاحل مفاســد فيؤمــر هبــا أو تبــاح 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، 420/3   )1(
ابن عاشور، مقاصد الشريعة 420/3   )2(

َياَســة واحلكــم، ط2 )دمشــق: دار  الدريــي، حممــد فتحــي، خصائــص التشــريع اإلســالمي يف السِّ  )3(
الرســالة 2013(، ص157. 
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ال لكوهنــا مفاســد بــل ألدائهــا إىل املصــاحل«)1(، »رمبــا كانــت أســباب املفاســد 
مصاحل فنهى الشَّــرع عنها ال لكوهنا مصاحل بل ألدائها إىل املفاســد«)2(، »الشَّــرع 
يثيــب علــى الوســائل إىل الطاعــات كمــا يثيــب علــى املقاصــد مــع تفــاوت أجــور 
أفضــل  إىل  املقاصــد«)4(، »الوســيلة  أحــكام  واملقاصــد«)3(، »للوســائل  الوســائل 
املقاصــد أفضــل الوســائل، والوســيلة إىل أرذل املقاصــد هــي أرذل الوســائل«)5(، 

»ترتتــب الوســائل برتتــب املصــاحل واملفاســد«.)6(
سادساً: الطُّرق اليت تعرف هبا مقاصد الشريعة. 

مــن أبــرز هــذه املســالك كمــا الحظهــا الريســوين مــا يلــي: »فهــم املقاصــد وفــق 
مقتضيــات اللســان العــريب، األوامــر والنواهــي، املقاصــد األصليــة واملقاصــد التبعيــة، 

ســكوت الشــارع، االســتقراء«)7(. 
وتظهــر أمهيــة البحــث يف الطُـّـرق املوصلــة إىل مقاصــد الشــريعة أنَّ املقاصــد 
ــا اســتنبطت مــن اســتقراء النُّصــوص  الشَّــرعية مل ينــص عليهــا يف األعــّم األغلــب وإمنَّ
أمــر مهــم  البيــان والتفهيــم، وهــو  اللغــة يف  أســاليب  واألحــكام والوقــوف علــى 
ملعاجلــة املســتجدات، وإعمــال أدوات االجتهــاد وفــق متغــريات الزمــان واملــكان. 

املطلب الثاين: املبادئ النَّاظمة لقيمة احلريَّة. 
يتنــاول هــذا املطلــب التعريــف بقيمــة احلريَّــة وأمهيتهــا يف اإلســالم، واســتخالص 
املبــاديء النَّاظمــة هلــا بتتبــع النُّصــوص والشــواهد، واملواقــف العمليــة الــي وردت يف 

ســياق هــذه القيمــة، ويتكــون مــن املســائل التاليــة: 

السَّلمي، 12/1   )1(
السَّلمي، 12/1  )2(
السَّلمي، 31/1  )3(
السَّلمي، 46/1  )4(
السَّلمي، 46/1  )5(
السَّلمي، 46/1  )6(

للكتــاب  العامليــة  )الــدار  ط2،  الشــاطيب،  اإلمــام  عنــد  املقاصــد  نظريــة  أمحــد،  الريســوين،   )7(
بتصــرف  بعدهــا  ومــا   .271 ص:   ،)  1992 اإلســالمي، 
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املسألة األوىل: تعريف احلريَّة لغًة، واصطالحاً:
أواًل: احلريَّة لغًة. 

النَّــاس:  َحــَرَر، واالســم: احلريَـّـة، وَحــَرَره أعتقــه، واحلُــرُّ مــن  الثالثــي  جذرهــا 
أخيارهــم، أفاضلهــم، أشــرافهم. واحلـُـّر: الفعــل احلســن، واحلـُـرة مــن النِّســاء: الكرميــة 

الشــريفة)1(. 
اثنياً: احلريَّة اصطالحاً. 

تــداول العلمــاء قدميــاً مصطلــح احلريَّــة للداللــة علــى مــا يقابــل العبيــد واإلمــاء 
ــي  ــُم اْلِقَصــاُص ِف ــَب َعلَيـُْك وهــو مــا ذكــره الوحــي قــرآانً وســنَّة كقولــه تعــاىل: Mُكِت
L ]البقــرة: 178[؛ فقــد فــرق القــرآن بــني احلــر والعبــد يف  اْلَقْتلَــى اْلُحــّرُ بِاْلُحــّرِ
عــدد مــن األحــكام الشــرعية كاحلــدود والقصــاص وااللتزامــات املاليــة، ومــن الســنَّة 
النَّبويــة عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول هللا صلــى الــه عليــه وســلم: قــال هللا 
تعــاىل: ثالثــة أان خصمهــم يــوم القيامــة... ــــــ وذكــر منهــم ـــــ ورجــل ابع حــراً فــأكل 
مثنــه« )2(، ويفهــم مــن هــذا احلديــث أنَّ األصــل يف اإلنســان احلريَـّـة، وأنَّ النَّــاس 
أكفــاء فيهــا، ومــن أعظــم اجلرائــم يف اإلســالم اســتعباد البشــر؛ يؤكــد ذلــك العيــي 
بقولــه: »ومــن ابع حــراً فقــد منعــه التَّصــرف فيمــا أابح هللا لــه وألزمــه حــال الذِّلــة 

والصَّغــار فهــو ذنــب عظيــم ينــازع هللا بــه يف عبــاده«)3(
وابلنَّظــر إىل مصطلــح اإلابحــة بوصفــه »ختيــرياً للمكلــف بــني الفعــل والــرتك 
دون مــدح أو ذم«)4( ُيالحــظ أنَّــه منطبــق علــى مضامــني احلريَّــة وهــي متثــل دائــرة 

املباحــات كقســم مــن أقســام احلكــم الشَّــرعي التكليفــي. 

ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن علــى، لســان العــرب، ط3 )بــريوت: دار صادر1414هـــ(، ج   )1(
4، ص 182، حممــد بــن أيب بكــر الــرازي، خمتــار الصحــاح، ط5 )بــريوت – صيــدا: املكتبــة 

العصريــة - الــدار النموذجيــة، 1999م (، ج 1، ص55. 
البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل، صحيــح البخــاري، ط1 )بــريوت: دار طــوق النجــاة مصــورة عــن   )2(

الســلطانية، 1422ه(، 82/3، ح2227
العيــي، حممــود بــن أمحــد بــن موســى، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، )بــريوت: دار   )3(

العــريب ( ج18، ص170.  الــرتاث  إحيــاء 
الدريي، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، ط3، )دمشق: مؤسسة الرسالة، 1984(، ص200  )4(
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وأمَّــا التَّعريفــات املعاصــرة للحريــة وبيــان طبيعتهــا؛ فــريى ابــن عاشــور أنَّ احلريَّــة 
ذات صفــة مزدوجــة مــن حيــث أصالــة فطريتهــا لــكل فــرد يف خلقتــه وأصالــة مبــدأ 

تقييدهــا، وعقلنتهــا ابعتبــاره الشــكل الوحيــد املمكــن لتحقيقهــا وإجناحهــا)1(. 
 عرَّفهــا حســن الــرتايب بقولــه: »ولئــن كانــت احلريَّــة يف وجههــا القانــوين إابحــة 
ــا يف وجههــا الديــي طريــق لعبــادة هللا، فالواجــب علــى اإلنســان أْن يتحــرر لربِـّـه  فإهنَّ
ــا  خملصــاً يف اختــاذ رأيــه، ومواقفــه؛ وهــذه احلريَّــة يف التَّصــور اإِلْســاَلِمي مطلقــة ألهنَّ
ســعي ال ينقطــع حنــو املطلــق، وكلَّمــا زاد إخالصــاً يف العبوديــة هلل زاد حتــرراً مــن 
كل خملــوق يف الطبيعــة... وحقــق أقــداراً أكــرب مــن درجــات الكمــال اإلنســاين«)2(. 
قانــوين وليــس حقــاً  الفاســي بقولــه: »احلريَـّـة جعــٌل  وعرفهــا األســتاذ عــالل 
طبيعيــاً، فمــا كان اإلنســان ليصــل إىل حريتــه لــوال نــزول الوحــي، وأنَّ اإلنســان مل 
ــا ليكــون حــراً«)3(، وهــو بذلــك يقــرر أنَّ األصــل يف احلريَّــة مــرده إىل  خُيْلَــق حــراً، وإمنَّ

ــا ليســت حقــاً طبيعيــاً لألفــراد قبــل ورود الوحــي.  الوحــي، وأهنَّ
يف حــني فــرَّق الغنوشــي بــني احلريَّــة مبعناهــا التكويــي ومعناهــا األخالقــي فقــال: 
»إنَّ احلريَـّـة يف التَّصــور اإِلْســاَلِمي أمانــة، أي مســؤولية ووعــي ابحلــق والتــزام بــه 
وفنــاء فيــه، نعــم إنَّ احلريَّــة ابملعــى التكويــي هــي إابحــة واختيــار، أو هــي فطــرة، فقــد 
اختصنا هللا خبلقة حتمل القدرة على فعل اخلري والشــر... وكانت تلك املســؤولية، 
أمــا املعــى األخالقــي أو التشــريعي فهــي »تكيُّــف« حســب عبــارة األصوليــني. 
احلريَّــة: أن منــارس مســؤوليتنا ممارســة إجيابيــة أي أن نفعــل الواجــب طوعــاً... إبتيــان 

األمــر واجتنــاب النهــي، فنســتحق درجــة اخللفــاء وأوليــاء هللا الصاحلــني«)4(. 
وعرَّفهــا الزحيلــي بقولــه: »هــي مــا مييــز اإلنســان عــن غــريه، ويتمكــن هبــا مــن 
ممارســة أفعالــه وأقوالــه وتصرفاتــه إبرادة واختيــار، مــن غــري قســر وال إكــراه، ولكــن 

الريسوين، احُلرِّية يف اإلسالم أصالتها وأصوهلا، ص13.   )1(
ْولة اإلســالمية، ط1، )بريوت: مركز دراســات الوحدة  الغنوشــي، راشــد، احُلّرايت العامة يف الدَّ  )2(

العربيــة، 1993م(، ص38 نقــاًل عــن حســن الــرتايب، احلُرِّيــة والوحــدة. 
الرســالة،  الــرابط: مطبعــة  ــرِيَعة اإلســالمية ومكارمهــا، ط2، )  الفاســي، مقاصــد الشَّ عــالل   )3(

ص244.  1979م(، 
ْولة اإلسالمية ص38.  الغنوشي، احُلّرايت العامة يف الدَّ  )4(
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ضمــن حــدود معينــة«)1(. 
ــا  وهــذا التَّعريــف يشــرتك مــع التَّعريفــات الســابقة يف النَّظــر إىل احلريَّــة علــى أهنَّ

ــا مقيــدة غــري مطلقــة.  مــن مميــزات اإلنســان ككائــن بشــري، وأهنَّ
وعرفهــا غرايبــة بقولــه: »مــا وهــب هللا لإلنســان مــن مكنــة التصــرف الســتيفاء 

ــف أو اعتــداء«)2(.  حقــه وآداء واجبــه دون تعسِّ
ــرع لألشــخاص يف  ــا: مكنــة عامــة منحهــا الشَّ وبنــاًء علــى مــا ســبق تعــرف أبهنَّ

ْولــة الســتيفاء حقوقهــم وأداء مــا جيــب عليهــم دون إضــرار ابآلخريــن.  الدَّ
ــا مكنــة عامــة: أي وصــف يثبــت لــكل شــخص ســواء أكان طبيعيــاً  فالقــول أبهنَّ
أم معنــوايً بغــض النَّظــر عــن جنســه أو لونــه أو عرقــه أو لغتــه أو موطنــه يتمكــن هبــا 

مــن الوصــول إىل حقوقــه وأداء واجباتــه. 
والقــول أبنَّ الشَّــرع منحهــا: أي أثبتهــا بنصوصــه اخلاصــة أو العامَّــة، أو ثبتــت 

ابلنَّظــر إىل مقاصــد التَّشــريع العامــة لألفــراد واجلماعــات علــى حــد ســواء. 
وقول: دون إضرار ابآلخرين: قيد يرد على احلريَّة بعدم اســتعماهلا بوجه يلحق 

الضرر ابآلخرين، من األفراد، أو اجلماعات األخرى، أو املمتلكات العامة. 
املسألة الثانية: املبادئ النَّاظمة لقيمة احلريَّة

ــرعية والنُّصــوص املتعلقــة بقيمــة احلريَـّـة متَّ التَّوصــل إىل  ابســتقراء األحــكام الشَّ
املبــاديء التاليــة الــي تســتند عليهــا قيمــة احلريــة وهــي: 

أواًل: مصدر احلريَّة يف االسالم هو الشَّرع. 
أَْن  أَْمــرًا  َوَرُســولُهُ   ُ الّلَ َقَضــى  ِإَذا  ُمْؤِمَنــٍة  َوَل  لُِمْؤِمــٍن  َكاَن  Mَوَمــا  تعــاىل:  قــال 
 Lَوَرُســولَهُ َفَقــْد َضــّلَ َضــَلًل ُمِبيًنــا َ يـَُكــوَن لَُهــُم اْلِخَيــَرُة ِمــْن أَْمِرِهــْم َوَمــْن يَْعــِص الّلَ

]36 ]األحــزاب: 
فاحلــرايت يف اإلســالم تســتمد مــن مصــادر التشــريع اإلســالمي وهــي: القــرآن 
املصــاحل  االســتصحاب،  العــرف،  القيــاس،  اإلمجــاع،  النَّبويــة،  الســنَّة  الكــرمي، 

املرســلة، االستحســان، ســد الذرائــع وغريهــا مــن املصــادر املعتــربة. 
وهبه الزحيلي، حق احُلرِّية يف العامل، ط1، ) دمشق: دار الفكر، 2000م(، ص39.   )1(

غرايبة، ص 94.   )2(
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 Lــِن ي ــي الّدِ ــَراَه ِف فحريــة التديــن والعقيــدة مســتمدة مــن قولــه تعــاىل: Mَل ِإْك
]البقــرة: 256[ فمنبعهــا جــاء مــن احلكــم الشَّــرعي الــذي قــرره الشَّــرع ال مــن 
الطبيعــة البشــرية أو مــن املصلحــة الفرديــة أو اجلماعيــة أو مــن أي مصــدر آخــر. 
ويتصل هبذه القاعدة قاعدة »األصل يف األشــياء اإلابحة »)1( وهي مســتمدة 
مــن قولــه تعــاىل: Mُهــَو اّلـَـِذي َخلـَـَق لَُكــْم َمــا ِفــي اْلَْرِض َجِميًعــاL ]البقــرة: 29[، 
ــْمِن َواجْلُــْنِ َواْلِفــرَاِء  َوَعــْن َســْلَماَن اْلَفارِِســيِّ قَــاَل: »ُســِئَل َرُســوُل اللَِّ َعــْن السَّ
ُ يف ِكَتابِــِه، َوَمــا َســَكَت  ُ يف ِكَتابِــِه، َواحْلـَـرَاُم َمــا َحرََّمــُه اللَّ فـََقــاَل: احْلـَـاَلُل َمــا َأَحــلَّ اللَّ
َعْنــُه فـَُهــَو ممَـّـا ُعِفــَي َعْنــُه« )2(، وهــذه القاعــدة تبــني أنَّ حكــم اإلابحــة لألشــياء 
M :ــرع هلــا كمــا يف قولــه تعــاىل ــا مباحــة إبابحــة الشَّ ــرع هلــا أبهنَّ تقــرر مبــا أثبتــه الشَّ
 ِ َوَل تَُقولـُـوا لَِمــا تَِصــُف أَْلِســَنتـُُكُم اْلَكــِذَب َهــَذا َحــَلٌل َوَهــَذا َحــَرامٌ لِتَْفتـَـُروا َعلـَـى الّلَ

ِ اْلَكــِذَب َل يُْفِلُحــوَن L ]النحــل: 116[ اْلَكــِذَب ِإّنَ اّلَِذيــَن يَْفتَــُروَن َعلَــى الّلَ
ــا تؤّصــل لكثــري مــن احلــرايت الــي  وابلنَّظــر إىل األدلــة االجتهاديــة يالحــظ أهنَّ
اســتجدت يف واقعنــا املعاصــر كتشــكيل األحــزاب السياســية واجلمعيــات اخلرييــة 
والتعاونية، وإقامة األنشطة االحتجاجية كاملسريات، واالعتصامات، واالضراابت، 

وغريهــا مــن األنشــطة الــي تعــدُّ مــن احلــرايت السياســية يف الدولــة املعاصــرة. 
إذن تســتند احلــرايت يف اإلســالم علــى دليــل شــرعي العتبارهــا وإال فــال تعــدُّ 
حريــة مشــروعة فضــاًل عــن احملرمــات الــي حرَّمهــا اإلســالم كالــّزان والشُّــذوذ والتَّــربج 
وشــرب اخلمــر وأكل اخلنزيــر وغريهــا مــن احملرمــات الثابتــة بدليــل شــرعي معتــرب. 

اثنياً: احلريَّة حق لكل مواطن يف الدولة. 
نصــت وثيقــة املدينــة الــي كتبهــا النَّــيب  علــى متتُّــع مواطــي الدولــة ابحلــرايت 
الــي كفلتهــا الوثيقــة ومــن ذلــك حريــة التديــن كمــا يف الفقــرة: »لليهــود دينهــم 
وللمســلمني دينهــم، مواليهــم وأنفســهم إال مــن ظلــم وأمث، فإنَّــه ال يوتــغ إال نفســه 
الزركشــي )1/ 176(، الســيوطي، ص: 60؛ وهــي قاعــدة معتــربة عنــد مجهــور األصوليــني مــع   )1(
اخلــالف فيهــا وملزيــد مــن التوســع، أنظــر: الريســوين، احلريــة يف اإلســالم أصالتهــا وأصوهلــا، مرجــع ســابق. 
ابــن ماجــه، حممــد بــن يزيــد القزويــي ســنن ابــن ماجــة، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ) بــريوت:   )2(

دار إحيــاء الكتــب العربيــة ( ج2، ص1117. وقــال األلبــاين: حســن. 
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وأهــل بيتــه.«)1(، وحريــة اإلقامــة والســفر كمــا جــاء يف الفقــرة: »وأنَـّـه مــن خــرج 
آمــن ومــن قعــد آمــن ابملدينــة«)2(، و قررهــا عمــر بــن اخلطــاب  بقولــه: »مــذ كــم 

تعّبــدمت النَّــاس وقــد ولدهتــم أّمهاهتــم أحــرارا.«)3(
وهي حق لإلنسان بوصفه مواطنا يف الدولة بغض النَّظر عن دينه، أو جنسه، 
أو لونــه، أو عرقــه، أو موطنــه؛ وهــي حــق اثبــت لــه غــري قابلــة للســلب أو االنتقــاص 

دون مســتند شــرعي يســتند إليه عند تقييدها بقيد ما كما ســريد الحقاً. 
اثلثاً: احلريَّة يف اإلسالم مقيدة ابلنُّصوص الشَّرعية. 

من املسلمات يف التَّصور اإلسالمي للحرية أنَّ احلريَّة املطلقة من القيود تعي 
اتبــاع اهلــوى والشــهوة والتعــدي والظلــم، ومنــع اآلخريــن مــن التَّمتــع حبرايهتــم؛ فــال 
يتصــور يف الواقــع اإلنســاين احلريَـّـة املطلقــة؛ وحــى يف اجملتمعــات غــري اإلســالمية 
تنضبــط احلريَـّـة فيهــا ابلقوانــني املنظمــة هلــا؛ فــال يســمح للفــرد أن يطلــق العنــان 

حلريتــه كيفمــا شــاء. 
وإذا كان اإلســالم قــد أقــر مبــدأ احلريَّــة حــى اعتــربت مــن أهــم مقاصــده العامــة فإنَّــه 
قيدها ابتداءً بنصوص الشَّرِيَعة، فالتكليف الذي متيَّز به اإلنسان عن بقية املخلوقات 
يتعــارض مــع احلريَّــة املطلقــة، فــال ميكــن أْن يُتصــور التَّكليــف مــن جهــة، واحلريَّــة املطلقة 
مــن جهــة أخــرى، فهــو مدعــاة إىل التناقــض، فإلــزام املســلم ابلفرائــض، وحثــه علــى 

اجتنــاب املكروهــات، وإلزامــه بــرتك احملرمــات حــدٌّ مــن ُحرِّيتــه املطلقــة بــال شــك. 
وإذا كانــت احلريَّــة يف املنظــور اإلســالمي مقيــدة بنصــوص الشــريعة فــال يصــح 
منعهــا أو تقييدهــا بــدون دليــل شــرعي معتــرب. يقــول ابــن عاشــور ــــــــ واصفــاً احلريَّــة 
ــــــــ: »فــال حيــق أن تســام بقيــد إال قيــداً يُدفــع بــه عــن صاحبهــا ُضــر اثبــت أو جُيلــب 

بــه نفــع«)4(
آابدي اهلنــدي، حممــد محيــد هللا احليــدر، جمموعــة الواثئــق السياســية للعهــد النبــوي واخلالفــة   )1(

النفائــس، 1407ه(، ص 61.  دار  )بــريوت:  الراشــدة، ط6 
اهلندي، ص: 62.   )2(

عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا بــن عبــد احلكــم، فتــوح مصــر واملغــرب، )القاهــرة: مكتبــة الثقافــة   )3(
 .195 ص   ،) 1415ه  الدينيــة، 

ابــن عاشــور، أصــول النظــام االجتماعــي يف اإلســالم، ط2) تونــس: الشــركة التونســية للتوزيــع،   )4(
1985(، ص 162. 
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رابعاً: احلريَّة أساس لنهضة األمَّة وقوهتا وقيامها بواجباهتا. 
إذا أنعمنــا النَّظــر يف القواعــد العامــة الــي حتفــظ األمَّــة مــن عوامــل الفســاد الــي 
ا ترتكز على احلريَّة ومن ذلك: قاعدة األمر ابملعروف  ميكن أن تفتك هبا جند أهنَّ
ــى  ــةٌ يَْدُعــوَن ِإلَ والنهــي عــن املنكــر املســتمدة مــن قولــه تعــاىل: Mَوْلتـَُكــْن ِمنـُْكــْم أُّمَ
 Lاْلُمْفِلُحــوَن ُهــُم  َوأُولَِئــَك  اْلُمنـَْكــِر  َعــِن  َويَْنَهــْوَن  بِاْلَمْعــُروِف  َويَْأُمــُروَن  اْلَخْيــِر 
]آل عمــران: 104[ فالنهــوض هبــذا الواجــب ال يتــم إال ابحلريَـّـة التَّامــة ضمــن 

املســؤوليات احملــددة شــرعاً. 
َــى  ــْوٍم َحتّ ــا بَِق ــُر َم َ َل يَُغّيِ وقاعــدة التغيــري املســتمدة مــن قولــه تعــاىل: »Mِإّنَ الّلَ
ــُروا َمــا بِأَْنُفِســِهْمL ]الرعــد: 11[ قائمــة علــى احلريَـّـة؛ ألنَّ األمَّــة املكبلــة  يَُغّيِ
ابلقيــود ال تقــوى علــى التغيــري، وأول مراتــب التحــرر يكــون ابلتحــرر مــن قيــود 

اهلــوى والنفــس فهمــاً مــن اآليــة الكرميــة. 
يقــول صويــص: »فالــدول واجملتمعــات القويــة املتماســكة الراســخة هــي تلــك 
الــي تُبــى علــى أســاس احلريَّــة. هــذا مــا تعّلمنــا إايه جتــارب التاريــخ، مبــا يف ذلــك 
التجــارب الفاشــلة املعاصــرة لبعــض جمتمعاتنــا العربيــة؛ لقــد وصلــت هــذه إىل مــا 
وصلــت إليــه مــن تفــكك وحــروب ومــآٍس أساســاً بســبب غيــاب احلريَّــة واملواطنــة، 
احلقــوق  مصــادرة  علــى  األنظمــة  بعــض  وإصــرار  واالســتبداد  القمــع  وســيادة 

للمواطنــني«)1( األساســية 
يقــول الكواكــيب: »وقــد ظهــر ممــا تقــدَّم أنَّ اإلســالمية مؤسســة علــى أصــول 
ــم، أبمرهــا ابلعــدل واملســاواة والقســط واإلخــاء،  احلريَـّـة برفعهــا كّل ســيطرة وحتكُّ

هــا علــى اإلحســان والتحابــب«)2( وحبضِّ
ــا تســتمد القــوة مــن إرادة  فاحلريَـّـة منطلــق للدولــة القويــة بــكل مكوانهتــا ألهنَّ
أفرادهــا الذيــن ميارســون واجباهتــم جتــاه دولتهــم وجمتمعهــم حبريــة وهبــذا تتكامــل 

عناصــر القــوة واملنعــة للدولــة. 
صويص، سليمان، احلرية، مقال سابق.  )1(

الكواكيب، عبد الرمحن بن أمحد، طبائع االســتبداد ومصارع االســتعباد، طبعة جديدة )حلب:   )2(
املطبعــة العصريــة (، ص 39. 
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ويف ختــام هــذا املطلــب يتبــني أنَّ احلريَّــة منحــة مــن هللا تعــاىل، وتعــدُّ مــن أهــم 
مقاصــد الشــريعة، وتقــوم علــى أربــع قواعــد مقاصديــة وهــي: مصــدر احلريَـّـة يف 
االســالم هــو الشَّــرع، وهــي حــق لــكل مواطــن يف الدولــة، وهــي مقيــدة ابلنُّصــوص 

ــة وقوهتــا.  ــرعية، وهــي أســاس لنهضــة األمَّ الشَّ
املطلب الثالث: املبادئ النَّاظمة لقيمة األمن. 

يتنــاول هــذا املطلــب التعريــف بقيمــة األمــن وأمهيتهــا يف اإلســالم، واســتخالص 
القواعــد املقاصديــة النَّاظمــة هلــا ضمــن املســائل التاليــة: 

املسألة األوىل: تعريف األمن لغًة واصطالحاً. 
أواًل: األمن لغًة. 

األمــن مصــدر أَِمــَن، وفعلهــا مــن ابب: َفِهــَم، وَســِلم)1(؛ واألمــان واألمانــة مبعــى، 
وقد أَِمْنُت فأان أَِمٌن، وآَمْنُت غريي من األمن واألمان؛ واألمن: ضدُّ اخلوف)2(. 

اثنياً: األمن اصطالحاً. 
عرَّفــه اجلرجــاين بقولــه: »عــدم توقــع مكــروه يف الزمــن اآليت«)3( ومبثــل تعريفــه 

هذا عرَّفه القونوي)4( واملناوي)5(، وللمعاصرين االجتاهات التالية يف تعريفه: 
بـــ:  األمــن  يعّرِفــون  االجتــاه  هــذا  وأصحــاب  وسياســات:  إجــراءات  األمــن   -1
علــى كياهنــا  للحفــاظ  طاقاهتــا  حــدود  يف  ْولــة  الدَّ تتخذهــا  الــي  »اإلجــراءات 
ْوليــة«)6(. وتعريــف األمــن  ومصاحلهــا يف احلاضــر واملســتقبل مــع مراعــاة املتغــريات الدَّ
َياَســات املوصلــة إليــه، تعريــف للشــيء بوســائله ال حبقائقــه.  ابإلجــراءات، والسِّ

الرازي، ص11.   )1(
ابن منظور ج1، ص163، الرازي ص11.   )2(

العــريب،  الكتــاب  دار  )بــريوت:  ط1،  التَّعريفــات،  علــي،  بــن  حممــد  بــن  علــي  اجلرجــاين،   )3(
ص55.  ج1،  1405ه( 

القونــوي، قاســم بــن عبــد هللا، أنيــس الفقهــاء، ط1، )جــدة: دار الوفــاء، 1406هـــ(، ج1،   )4(
ص189. 

املعاصــر،  الفكــر  دار  دمشــق:  )بــريوت،  ط1،  التَّعاريــف،  الــرؤوف،  عبــد  حممــد  املنــاوي،   )5(
ص94.  1410هـــ(، 

هويدي، أمني، اأَلْمن العريب يف مواجهة اأَلْمن اإلسرائيلي)بريوت، 1975(، ص42، صباح   )6(
حممــود حممــد، اأَلْمــن اإلســالمي، ط1، ) بــريوت: املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والتوزيــع، 

صنعــاء: مركــز الدراســات والبحــوث اليمــي، 1994م(، ص9. 
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2- األمــن شــعور وإحســاس: وهــؤالء يــرون أنَّ األمــن جمموعــٌة مــن األحاســيس 
واملشــاعر تتكــون لــدى األفــراد أبنَّ مصاحلهــم مصونــٌة وحمميــٌة؛ فقالــوا: »هــو شــعور 
ابألمــان والطمأنينــة، وإحســاس أبنَّ حيــاة اإلنســان، ومصاحلــه، وكذلــك مصــاحل 
وطنــه، ومجاعتــه، وأســرته مصونــة وحمميــة«)1(. وهــذا التَّعريــف يركــز علــى أحــد أهــم 
األمــور الــي حيــرص اإلنســان علــى ســالمتها وأمنهــا؛ وهــي: حياتــه؛ ومــن مث يعمــم 

ــا مصونــة وحمميــة.  هــذا الشــعور ليتنــاول مصــاحل الفــرد، والوطــن، واجلماعــة أبهنَّ
ْولــة: وهــؤالء يعرفــون األمــن ابحلالــة، أو  3- األمــن حالــة ووضــع يســود يف الدَّ
ْولــة وحيفظهــا مــن أي هتديــد يعــرِّض مصاحلهــا  الوضــع القائــم الــذي يســود الدَّ
للخطــر، كقوهلــم: »هــو تلــك احلالــة مــن االســتقرار الــي جيــب أن تشــمل املنطقــة 

بعيــداً عــن أي هتديــد ســواء مــن الداخــل أو اخلــارج«)2(. 
فــإنَّ األمــن  للتهديــد  الــي إذا تعرضــت  العناصــر  أنَـّـه مل حيــدد  ويؤخــذ عليــه 

ْولــة.  الدَّ أمــن  يُقــوِّض  أْن  مــن شــأنه  ــا جعــل أي هتديــد  ســيختل، وإمنَّ
أو »هو الوضع الذي تكون فيه األمَّة آمنة، ومبنأى عن خطر التضحية ابلقيم 
اجلوهريــة إذا مــا أرادت جتنــب احلــرب، وتكــون قــادرة علــى إدامــة تلــك القيــم عــن 
طريــق إحــراز النَّصــر، واحلفــاظ عليــه يف حالــة احلــرب إذا مــا واجهــت التَّحــدي«)3(. 

التَّعريف املختار لألمن: 
ْولــة لتتمكــن مــن  هــو: حالــٌة مــن الطمأنينــة، واالســتقرار الــي تســود يف الدَّ

والتَّحســينيِّة.  واحلاجيَّــة،  الضَّروريــة،  أفرادهــا  ومصــاحل  مصاحلهــا،  حتقيــق 
والعالقــة بــني الطمأنينــة واالســتقرار، وحتقيــق املصــاحل عالقــة تبادليــة؛ فالطمأنينــة 
حبــد ذاهتــا مصلحــة وإذا حتققــت ســاعدت علــى حتقيــق مصــاحل الدولــة واألفــراد أمــا 
إذا انعدمــت أو اضطربــت فإهنــا ســتؤدي إىل تعطــل املصــاحل األخــرى كليًــا أو جزئيًــا. 

العتيــيب، ص21- نقــاًل عــن الدكتــور علــي هــالل، مقــال جبريــدة اجلمهوريــة عــدد 13 مــارس   )1(
ســنة 1986م. 

البــاز، عفــاف، الرتابــط بــني مفهــوم اأَلْمــن القومــي العــريب، واملصــاحل القوميــة العربيــة ) القاهــرة:   )2(
1978م(، ص27. 

العتييب، ص21، نقاًل عن والرت ليبمان، ظروف اأَلْمن القومي، ترمجة جامعة البكر سنة 1981م.   )3(
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املسألة الثانية: املبادئ النَّاظمة لقيمة األمن. 
التوصــل  مت  األمــن  بقيمــة  املتعلقــة  ــرعية  الشَّ واألحــكام  النُّصــوص  ابســتقراء 

األمــن وهــي:  قيمــة  تســتند عليهــا  الــي  التاليــة  للمبــاديء 
أواًل: األمن قاعدة لتحقيق املصاحل البشرية. 

ِمــْن  َوآَمَنــهُْم  ُجــوٍع  ِمــْن  أَْطَعَمُهــْم  Mاّلَــِذي  تعــاىل:  قولــه  مــن  مســتمدة  وهــو 
َخــْوٍفL ]قريــش: 4[، ويــدل عليهــا حديــث النَّــيب : »َمــْن َأْصبَــَح ِمْنُكــْم آِمنًــا 
ــا«)1(، داللــة  نـَْي ــُه الدُّ َــا ِحيــَزْت َل ــَدُه قُــوُت يـَْوِمــِه َفَكَأمنَّ يف ِســْرِبِه ُمَعــاًف يف َجَســِدِه ِعْن
علــى أمهيــة األمــن ابلنســبة للفــرد واجملتمــع؛ فقــد قرنــه ابلغــذاء والصحــة مــن جهــة، 
ا حاز الدنيا مبا فيها من جهة أخرى.  وبنيَّ أنَّ من اجتمعت له هذه الثالثة فكأمنَّ
وعــربَّ عنــه اإلمــام اجلويــي بقولــه: »فاألمــن والعافيــة قاعــدات النِّعــم كلِّهــا وال يُتهنــا 
بشــيء منهــا دوهنــا«)2(، وبــنيَّ ابــن عاشــور مكانتهــا يف مقاصــد الشــريعة بقولــه: 
»إذا حنــن اســتقرينا مــوارد الشَّــرِيَعة اإِلْســاَلِمية الدالــة علــى مقاصدهــا مــن التَّْشــرِيع، 
اســتبان لنــا مــن كليــات دالئلهــا ومــن جزئياهتــا املســتقراة أنَّ املقصــد العــام مــن 
التَّْشــرِيع فيهــا هــو حفــُظ نظــام األمَّــة، واســتدامة صالحــه بصــالح املهيمــن عليــه؛ 
وهــو نــوع اإلنســان، ويشــمل صالحــه: صــالح عقلــه، وصــالح عملــه، وصــالح 

مــا بــني يديــه مــن موجــودات العــامل الــذي يعيــش فيــه«)3(. 
اثنياً: مسؤولية حفظ األمن مشرتكة بني الدولة واجملتمع. 

صحيــح أنَّ مســؤولية حفــظ األمــن يف األســاس تقــع علــى الدولــة وأجهزهتــا 
املختلفــة ولكــن ابســتقراء تشــريعات اإلســالم وأنظمتــه املختلفــة يتبــني أنَّ املســؤولية 
الرتمــذي، أبوعيســى حممــد بــن عيســى، ســنن الرتمــذي، أمحــد حممــد شــاكر وآخرون)حمقــق (   )1(
)بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث، ح رقــم 2346، ج4، ص574 عــن عبــد هللا بــن حمصــن عــن 
أبيــه،، وأخرجــه البخــاري، األدب املفــرد، حممــد فــؤاد عبــد الباقــي )حمقــق (، ط3 ) بــريوت: 
دار البشــائر اإلســالمية، 1989 ( ج 300، ص112، وقــال الرتمــذي: هــذا حديــث حســن 
غريــب ال نعرفــه إال مــن حديــث مــروان بــن معاويــة، وحســنه حممــد انصــر الديــن األلبــاين، 
صحيــح ســنن الرتمــذي، ط1، ) بــريوت: املكتــب اإلســالمي، 1988م(، ج2، ص74. 

اجلويــي، عبــد امللــك بــن عبــد هللا بــن يوســف، غيــاث األمــم يف التيــاث الظلــم،، مصطفــى   )2(
ص164.  1979م(،  الدعــوة،  دار  )إلســكندرية:  ط3،  حمقــق(،  وآخــرون)  حلمــي 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ج2، ص122.   )3(
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تتــوزع بــني الدولــة مــن جهــة ومكــوانت اجملتمــع مــن جهــة أخــرى؛ ولــذا أكَّــد النَّــيب 
 علــى مســؤولية األفــراد والقبائــل يف احملافظــة علــى األمــن العــام وجــاء ذلــك يف 
بنــود وثيقــة املدينــة: »وأنَّ املؤمنــني املتقــني ]أيديهــم[ علــى ]كل[ مــن بغــى منهــم، 
أو ابتغــى دســيعة ظلــم، أو إمثــاً، أو عــدواانً، أو فســاداً بــني املؤمنــني، وأن أيديهــم 

عليــه مجيعــا، ولــو كان ولــد أحدهــم.«)1(. 
وقولــه: »وأنَـّـه ال حيــل ملؤمــن أقــّر مبــا يف هــذه الصحيفــة، وآمــن ابهلل واليــوم 
اآلخــر أن ينصــر حمــداثً أو يؤويــه، وأنَّ مــن نصــره، أو آواه، فــإّن عليــه لعنــة هللا 

وغضبــه يــوم القيامــة، وال يؤخــذ منــه صــرف وال عــدل«)2(. 
اثلثاً: حفظ األمن املشروع ال جيوز أن يتحول إىل تسلط واستبداد ممنوع. 

يرتبــط حتقيــق األمــن غالبــاً ابلقــوة وأدواهتــا املتنوعــة؛ وهــي تغــري أنظمــة احلكــم 
يف كثــري مــن األحيــان إىل االســتحواذ علــى الســلطة والتفــرد فيهــا، والتَّحــول إىل 

التَّســلط واالســتبداد. 
ويعّرف االســتبداد أبنَّه: »حكم أو نظام يســتقل ابلســلطة فيه فرد أو جمموعة 
مــن األفــراد دون خضــوع لقانــون أو قاعــدة ودون النظــر إىل رأي احملكومــني.«)3( 
مــا يشــاء غــري  مــن يفعــل  املســتبد بقولــه: »املســتبد عرفــا  وعــرَّف حممــد عبــده 
يف  »واالســتبداد  الكواكــيب:  يقــول  هــواه«.)4(  بــه  يقضــي  مبــا  وحيكــم  مســؤول 
اصطــالح الّسياســيني هــو: »َتَصــرُّف فــرد أو مجــع يف حقــوق قــوم ابملشــيئة وبــال 
خــوف تبعــة«)5(، ويـُـراد ابالســتبداد عنــد إطالقــه اســتبداد احلكومــات خاّصــًة؛ ألهنـّـا 
أعظــم مظاهــر أضــراره«)6( وقــد خلــص الفقهــاء إىل أنَّ »ااِلْســِتْبَداُد اْلُمْفِضــي ِإىَل 

ــِم مَمُْنــوٌع«)7( ــَرِر أَِو الظُّْل الضَّ
اهلندي، ص60.   )1(
اهلندي، ص61.   )2(

الكيايل، عبد الوهاب وآخرون، موسوعة السياسة، ط3 ) بريوت: املؤسسة العربية للدراسات   )3(
والنشر، 1990(، ج1، ص166. 

الكيايل، ج1، ص166  )4(
الكواكيب، ص17  )5(

الكواكيب، ص 17.   )6(
املوسوعة الفقهية الكويتية، ط2 )الكويت: دار السالسل ( ج3، ص 166  )7(
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وأتسيســاً علــى مــا ســبق حــرَّم اإلســالم الظلــم واالســتبداد، ودعــا إىل الشــورى 
والتناصــح، وال جييــز اســتخدام القــوة املفرطــة مبعــزل عــن التدابــري األمنيــة اجملتمعيــة 
الــي حتافــظ علــى قيــم املســاواة واحلريَّــة كأســس مرعيــة غــري قابلــة لإلنتهــاك؛ يقــول 
عبــد القــادر عــودة: »ونســتطيع أن نقــول حبــق إنَّ النِّظــام اإلســالمي هــو أصلــح 
نظــام يرضــي أصحــاب امليــول احلــرة، وهــو يف الوقــت ذاتــه يعتــرب صمــام األمــن 
الــذي حيمــي األمــم مــن الديكتاتوريــة، إذ أنَّ الِّنظــام اإلســالمي حيفــظ للشــورى 
قيمتهــا النَّظريــة وحيقــق صالحيتهــا العمليــة، وجييــش كل القــوى خلدمــة اجلماعــة 
ويدعــو إىل الثقــة ابلشــورى والقائمــني علــى أمرهــا، ويســد الطريــق علــى االســتبداد 

واالســتعالء والفســاد«)1(. 
رابعًا: السياسات العادلة حتقق األمن واالستقرار يف الدولة. 

ــْم  ــْم يَْلِبُســوا ِإيَمانَُه ــوا َولَ ــَن آَمنُ وهــي قاعــدة مســتمدة مــن قولــه تعــاىل: Mاّلَِذي
بِظُْلــٍم أُولَِئــَك لَُهــُم اْلَْمــُن َوُهــْم ُمْهتَــُدوَنL ]األنعــام: 82[، ووجــه الداللــة مــن 
اآليــة الكرميــة أهنــا ربطــت حتقــق األمــن ابإلميــان التــام اخلــايل عــن الظلــم وهــو الشــرك 
العادلــة أليــة  أيضــاً، والسياســة  للعــدل  املنــايف  الظلــم  العــام ويتضمــن  يف معنــاه 
ــة هــي: تدبــري شــؤوهنا الداخليــة واخلارجيــة ابلنُّظــم والقوانــني الــي تكفــل األمــن  أمَّ
الســبيل  بينهــم وتضمــن حتقيــق مصاحلهــم، ومتهيــد  ألفرادهــا ومجاعاهتــا والعــدل 

لرقيهــم، وتنظيــم عالقتهــم بغريهــم)2(. 
وهلذا جاءت املوجهات القرآنية إىل تطبيق العدل والتقيد به كقاعدة أساسية 
للحكــم الرشــيد كقولــه تعــاىل: M َوِإَذا َحَكْمتـُـْم بَْيــَن الّنَــاس أَْن تَْحُكُمــوا بِاْلَعــْدِل ِإّنَ 
ــاَداُوودُ ِإّنَــا َجَعْلَنــاَك  ــِه L ]النســاء: 58[ وقولــه تعــاىل: »M يَ ــا يَِعظُُكــْم بِ َ نِِعّمَ الّلَ
َخِليَفــًة ِفــي اْلَْرِض َفاْحُكــْم بَْيــَن الّنَــاس بِاْلَحــّقِ َوَل تَتَِّبــِع اْلَهــَوى َفيُِضلـَّـَك َعــْن َســِبيِل 

ِ L ]ص: 26[ الّلَ
عــودة، عبــد القــادر، اإلســالم وأوضاعنــا السياســية، ) بــريوت: مؤسســة الرســالة، 1981م(،   )1(

ص207. 
خالف، عبد الوهاب، السياســة الشــرعية يف الشــئون الدســتورية واخلارجية واملالية، )دار القلم،   )2(

1988م(، ص 24
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ويعــدُّ العــدل أحــد أهــم أركان نظــام احلكــم يف اإلســالم، وهــو أســاس امللــك 
واســتمرار الــدول قــال ابــن تيميــة: »َوهِلَــَذا قيــل إنَّ هللا يُقيــم الدولــة العادلــة وإن 

َكانَــت َكافِــَرة َواَل يُقيــم الظاملــة وإن َكانَــت مســلمة«)1(
وجــاء مبــدأ العــدل يف القــرآن الكــرمي ضمــن القواعــد العامــة ليــرتك لألمَّــة اختــاذ 
اإلجــراءات والسياســات والقوانــني واألنظمــة الــي حتقــق هــذا املبــدأ يف كافــة مناحــي 
احليــاة مبــا يتفــق مــع املتغــريات واملســتجدات، فــإذا مــا قامــت الدولــة برعايــة العــدل 
رعايــة وافيــة فــإنَّ مــن شــأن ذلــك أن حيقــق هلــا االســتقرار واألمــن والرفــاه واحليــاة 
الكرميــة وســيهبُّ الشــعب حينهــا بــكل قــواه للدفــاع عــن الدولــة إذا مــا تعرضــت 

للتهديــدات الداخليــة أو اخلارجيــة. 
وال غــرو أن يرتبــط األمــن ابلعــدل حــى صــارت حكمــة راســخة ــــــــــ »اي عمــر 

عدلــت فأمنــت فنمــت«)2( ـــــــــــ تصلــح أن تطبــق يف أي جمتمــع إنســاين. 
ويف ختــام هــذا املطلــب ُيســتنج أنَّ األمــن حالــٌة مــن الطمأنينــة واالســتقرار 
ْولــة لتتمكــن مــن حتقيــق مصاحلهــا، ومصــاحل أفرادهــا، ولــه قواعــد  تســود يف الدَّ
مقاصديــة وهــي: أنـّـه قاعــدة لتحقيــق املصــاحل البشــرية، ومســؤولية حفظــه مشــرتكة 
يتحــول إىل تســلط  أن  املشــروع ال جيــوز  األمــن  الدولــة واجملتمــع، وحفــظ  بــني 
واســتبداد ممنــوع، وأخــرياً: السياســات العادلــة حتقــق األمــن واالســتقرار يف الدولــة. 

املطلب الرابع: قواعد درء التَّعارض املتوهم بني قيميت األمن واحلريَّة. 
مــن املســلم بــه أنَّ مبــاديء اإلســالم متجانســة متكاملــة ال تتناقــض لقولــه 
ــا  ــِه اْخِتَلًف ــُدوا ِفي ِ لََوَج ــِر الّلَ ــِد َغْي ــْن ِعْن ــْو َكاَن ِم ــْرآَن َولَ ــُروَن اْلُق َ ــَل يَتََدبّ تعــاىل: Mأََف
َكِثيــرًاL ]النســاء: 82[، وإذا ظهــر تعــارض ظاهــري بــني حكمــني مــن أحــكام 
الشــريعة اإلســالمية فمــرده إىل تعــارض يف الذهــن والفهــم ال يف حقيقــة احلكــم 

الشَّــرعي املســتقر املوافــق للحــق. 
ابــن تيميــة، أمحــد بــن عبــد احلليــم، االســتقامة، حممــد رشــاد ســامل )حمقــق(، ط1، )املدينــة املنــورة:   )1(

جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود، 1403(، ج2، ص 247. 
الطرطوشــي، حممــد بــن حممــد، ســراج امللــوك، مــن أوائــل املطبوعــات العربيــة، )مصــر: 1872م(،   )2(
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وقــد خلــص العلمــاء إىل مجلــة مــن القواعــد اهلامــة لــدرء التعــارض مــن مثــل: 
النَّاســخ واملنســوخ، والعام واخلاص، واملطلق واملقيد، والصحيح والضعيف وغريها 
جيــح، وهــي قواعــد أصيلــة ال يســتغي عنهــا اجملتهــد يف  مــن قواعــد التَّعــارض والرتَّ

علــوم الشــريعة. 
وابلنَّظــر إىل قيمــي احلريَّــة واألمــن يُلمــس عنــد التطبيــق مثــة تعــارض بــني هاتــني 
القيمتــني ال ســيما وأنَّ كثــرياً مــن الــدول تلجــأ إىل تقييــد احلــرايت العامــة حبجــة 
احلفــاظ علــى األمــن الداخلــي فهــل هــذا التعــارض حقيقــي أم موهــوم؟ يلخــص 
ذلك صويص بقوله: »خالصة األمر: إنَّ البحث عن »توازن مفقود« بني احلريَّة 
واألمــن جهــد ضائــع يقــود إىل التيــه، أو إىل طريــق مســدود يف أفضــل األحــوال، 
ابلرغــم مــن النــوااي احلســنة. فالدولــة »أداة« لضبــط أمــور اجملتمــع والبــالد، وهــي 
متيــل غالبــاً للحــد مــن كل مــا تعتقــد أبنَّــه يتعــارض مــع »مصاحلهــا«. وال حيــّد مــن 
تغــّول هــذه األداة وجربوهتــا إاًل وجــود جمتمــع مــدين وسياســي فاعــل يضــع نصــب 
عينيــه تعزيــز حقــوق وحــرايت املواطنــني. أمــا املهتــّم ابلدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
فهــو معــي بتطويــر الوســائل الــي تؤّمــن الوصــول إىل تلــك احلقــوق وصيانتهــا مــن 
التلــّوث والتشــويه اللذيــن قــد يلحقــان هبــا. احلريَّــة تســبق األمــن يف مجيــع احلــاالت، 

ألن توّفرهــا ابملعــى احلقيقــي والعميــق هــو الــذي يوفّــر األمــن.«)1(
وبعــد دراســة متأنيــة لقواعــد املوازنــة بــني املصــاحل واملفاســد ابلنَّظــر إىل هاتــني 

القيمتــني خُيلــص إىل القواعــد املقاصديــة التاليــة: 
القاعدة األوىل: ال تعارض بني احلريَّة مع احلفاظ على األمن املشروع. 

وهــو أصــل العالقــة بينهمــا تطبيقــاً واقعيــاً يف عصــر الّنبــوة واخللفــاء الراشــدين؛ 
فقــد طبَّــق النَّــيب  قيمــة احلريَّــة يف مجيــع جماالهتــا تطبيقــا كامــاًل يف جمتمــع آمــن 
مل حيــدث فيــه اختــالل يف األمــن الداخلــي مــع أنَّــه كان يتعــرض ألشــد األخطــار 

واملهــددات الداخليــة واخلارجيــة، ومــن الشــواهد علــى ذلــك مــا يلــي: 
ــرع ويفتــح ابب احلــوار  1- كان النَّــيب  يســمح حبريــة الــرأي ضمــن حــدود الشَّ
والنقــاش مــع املخالــف وصــواًل إلقناعــه. ومــن أمثلــة ذلــك: احلــوار مــع األنصــار بعــد 

صويص مقال سابق  )1(
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قســمة الغنائــم يــوم حنــني وتطييــب خواطرهــم بعــد أن وجــدوا يف أنفســهم شــيئاً مــن 
إيثار النَّيب  غريهم عليهم يف قسمة الغنائم فقال هلم : »أََوَجْدمُتْ يف أَنـُْفِسُكْم 
ــا، أَتَلَّْفــُت هِبَــا قـَْوًمــا لُِيْســِلُموا، َووََكْلُتُكــْم ِإىَل  نـَْي اَي َمْعَشــَر اأْلَْنَصــاِر يف لَُعاَعــٍة ِمــَن الدُّ
ــاِة َواْلَبعِــرِي،  ِإْســاَلِمُكْم؟ أَفَــاَل تـَْرَضــْوَن اَي َمْعَشــَر اأْلَْنَصــاِر َأْن َيْذَهــَب النَّــاس اِبلشَّ
َوتـَْرِجُعوَن ِبَرُسوِل هللِا يف رَِحاِلُكْم؟ فـََوالَِّذي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه َلْواَل اهلِْْجرَُة َلُكْنُت اْمرَأً 
ِمــَن اأْلَْنَصــاِر، َولَــْو َســَلَك النَّــاس ِشــْعًبا، َوَســَلَكِت اأْلَْنَصــاُر ِشــْعًبا َلَســَلْكُت ِشــْعَب 

اأْلَْنَصــاِر، اللُهــمَّ اْرَحــِم اأْلَْنَصــاَر، َوأَبـْنَــاَء اأْلَْنَصــاِر، َوأَبـْنَــاَء أَبـْنَــاِء اأْلَْنَصــاِر«)1(
2- مل يقبــل النَّــيب  قتــل املنافقــني مــع علمــه نفاقهــم وكفرهــم، وخطرهــم علــى 
اجملتمــع ولكنَّــه عاملهــم ابلظاهــر، وتــرك ســرائرهم إىل هللا تعــاىل؛ ومعــى هــذا أنَّ 
القانــون  التقيــد أبحــكام  الدولــة هــو  املعيــار يف حماســبة األفــراد واجلماعــات يف 

ونصوصــه املشــروعة. 
3- أمر النَّيب  هبدم مسجد الضرار وحتريقه )2(؛ ألنَّ مصلحة حفظ األمن من 
املهــددات اخلارجيــة، ومنــع بــؤر الفتنــة املؤكــدة أوىل مــن إدعــاء حريــة ممارســة العبــادة 
ــا اختــذ لإلضــرار ابملؤمنــني بنــص قــرآين قاطــع؛  يف مــكان مل يقصــد منــه العبــادة إمنِّ
قــال تعــاىل: Mَواّلَِذيــَن اتََّخــُذوا َمْســِجدًا ِضــَرارًا َوُكْفــرًا َوتَْفِريًقــا بَْيــَن اْلُمْؤِمِنيــَن 
 ُ ــا ِإّلَ اْلُحْســَنى َوالّلَ ــّنَ ِإْن أََرْدنَ ــُل َولََيْحِلُف ــْن َقْب َ َوَرُســولَهُ ِم ــْن َحــاَرَب الّلَ َوِإْرَصــادًا لَِم
يَْشــَهُد ِإّنَُهــْم لََكاِذبـُـوَنL ]التوبــة: 107[؛ يؤكــد هــذا املعــى البوطــي بقولــه: »وكان 
هــذا املوقــف هــو الكشــف عــن حقيقــة املنافقــني وتعريــة أهدافهــم عــن تلــك األقنعــة 
وهــم  مســجداً،  زعمــوه  الــذي  البنــاء  ذلــك  وحَتْريــق  َهــْدم  مث  هبــا،  ســرتوها  الــي 
ــا بنــوه مرصــداً لنفــاق املنافقــني وموئــاًل لتنظيــم املكائــد ضــد املســلمني، وذريعــًة  إمنَّ

للتفريــق.«)3(
ابــن حنبــل، أمحــد بــن حممــد، مســند أمحــد، شــعيب األرنــؤوط وآخــرون )حمقــق( ط1، )بــريوت:   )1(
مؤسســة الرســالة، 2001(، ج18/ 255. قــال الشــيخ شــعيب األرنــؤوط واســناده حســن. 

األلباين، حممد انصر الدين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )بريوت: املكتب اإلسالمي،   )2(
1985(، ج5 ص370؛ وقال األلباين: مشهور ف كتب السرية، وما أرى إسناده يصح. 

البوطي، حّممد َســعيد، فقه الســرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشــدة، ط25، )دمشــق:   )3(
دار الفكر، 1426ه(، ص: 312. 
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4- قيَّــد النَّــيب  حريــة احلركــة أثنــاء فتــح مكــة ــــــــ كمــا يف حديــث ابــن عبــاس ــــــ 
ـــــــــ أنَّ رســول هللا  عــام الفتــح، قــال: »مــن دخــل دار أيب ســفيان فهــو آمــن، 
ومــن أغلــق عليــه اببــه فهــو آمــن«)1( ــــــــــ مقدمــاً حقــن دمــاء املدنيــني أثنــاء احلــرب 
وجتنيبهــم مواطــن النِّــزاع واملعــارك علــى حقهــم يف احلركــة والتنقــل لظــرف طــاريء 

مؤقــت ابنتهــاء املعركــة. 
القاعــدة الثانيــة: تتعــارض احلريَّــة مــع احلفــاظ علــى االســتبداد املمنــوع شــرعاً، 

ويف هــذه احلالــة تقــدم احلريَّــة علــى االســتبداد املمنــوع. 
ومســتند هــذه القاعــدة وجــوب رفــع الظلــم والفســاد؛ قــال تعــاىل: Mَفلَــْوَل 
َكاَن ِمــَن اْلُقــُروِن ِمــْن َقْبِلُكــْم أُولُــو بَِقّيَــٍة يَْنَهــْوَن َعــِن اْلَفَســاِد ِفــي اْلَْرِض ِإّلَ َقِليــًل 
ــَن )116(  ــوا ُمْجِرِمي ــِه َوَكانُ ــوا ِفي ــا أُتِْرفُ ــوا َم ــَن َظلَُم ــَع اّلَِذي ــْم َواتََّب ــا ِمْنُه ــْن أَْنَجْيَن ِمّمَ
ــٍم َوأَْهلَُهــا ُمْصِلُحــوَنL ]هــود: 116، 117[،  ـُـَك لِيُْهِلــَك اْلُقــَرى بِظُْل َوَمــا َكاَن َربّ
ــةٌ يَْدُعــوَن ِإلـَـى اْلَخْيــِر َويَْأُمــُروَن بِاْلَمْعــُروِف َويَْنَهْوَن  وقولــه تعــاىل: Mَوْلتـَُكــْن ِمنـُْكــْم أُّمَ
َعــِن اْلُمنـَْكــِر َوأُولَِئــَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَنL ]آل عمــران: 104[؛ وجــاءت نصــوص 
كثــرية تــدل علــى ذلــك. فالســعي إىل رفــع الظلــم إذا وقــع، ونصــرة املســتضعفني يف 
األرض، ومقاومــة الفســاد، وممارســة الواجــب الشَّــرعي ابألمــر ابملعــروف والنَّهــي 
عــن املنكــر، والدعــوة إىل هللا تعــاىل ابحلكمــة واملوعظــة احلســنة كلُّ هــذه الواجبــات 
تعــدُّ دعامــة مــن دعامــات األمــن اجملتمعــي، وهــي مــن صميــم احلــرايت املشــروعة 
ــا يف حقيقــة األمــر ال  الــي ال جيــوز منعهــا حتــت ذريعــة احملافظــة علــى األمــن إذ إهنَّ

ــا هتــدد الفســاد واالســتبداد والظلــم.  هتــدد األمــن وإمنًّ
القاعــدة الثالثــة: تتعــارض احلريَّــة املتومهــة، مــع احلفــاظ علــى األمــن املشــروع ويف 

هــذه احلالــة يقــدم احلفــاظ علــى أمــن اجملتمــع املشــروع ومتنــع احلريَّــة املتومهــة. 
ويقصــد ابحلريَّــة املتومهــة كل تصــرف هنــى عنــه اإلســالم وثبتــت لــه صفــة احلرمــة 

ِجْســتاين، ســنن أيب داود، شــعيب األرنــؤوط وآخــرون  السِّ بــن األشــعث  أبــو داود ســليمان   )1(
)حمقق(، )دار الرســالة العاملية، 2009م(، ج 4، ص 632، وقال الشــيخ شــعيب األرنؤوط: 

صحيــح لغــريه. 
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ــرعية مثــل: شــرب اخلمــر والــزان وقــذف احملصنــات والتــربج والســفور والشــذوذ  الشَّ
اجلنســي ونشــر اإلحلــاد واالســتهزاء ابملقدســات وغريهــا مــن احملرمــات الثابتــة بدليــل 

شــرعي صحيــح. 
ففــي هــذه احلالــة ال تســمح الدولــة مبمارســة هــذه األفعــال واجملاهــرة هبــا حتــت 
ــا أفعــال حمرمــة شــرعاً وال تنــدرج حتــت مســمى احلريَـّـة؛ فيجــب  مزاعــم احلريَـّـة ألهنَّ
ــا أفعــال حرمهــا اإلســالم  علــى الدولــة منعهــا ســواء أخلَّــت ابألمــن أم مل ختــل بــه ألهنَّ

وتتعــارض مــع ديــن الدولــة اإلســالمية. 
ويف ختــام هــذا املطلــب يســتنتج أنَّ احلريَـّـة واألمــن قيمتــان أصيلتــان مــن قيــم 
وتتكامــالن  منهمــا ابألخــرى  واحــدة  تنهــض كل  وإمنــا  تتعارضــان  ال  اإلســالم 
املقاصديــة  القواعــد  وأنَّ  املســلمة  الدولــة  يف  لإلنســان  الكرميــة  احليــاة  لتحقيــق 
املنظمــة للعالقــة بينهمــا تتمثــل فيمــا يلــي: ال تعــارض بــني احلريَّــة مــع احلفــاظ علــى 
األمــن، وتتعــارض احلريَـّـة مــع احلفــاظ علــى االســتبداد املمنــوع شــرعاً، ويف هــذه 
احلالــة تقــدم احلريَّــة علــى االســتبداد املمنــوع، وأخــرياً: تتعــارض احلريَّــة املتومهــة مــع 
احلفــاظ علــى األمــن املشــروع، ويف هــذه احلالــة يقــدم احلفــاظ علــى أمــن اجملتمــع 

املشــروع ومتنــع احلريَـّـة املتومهــة. 
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اخلامتة
هــا حنــن حنــط الرحــال يف ختــام هــذا البحــث املتعلــق بقضيــة حيويــة وشــائكة 
حيتــاج إليهــا النَّــاس يف حياهتــم اليوميــة وقــد متــت اإلجابــة عــن أســئلة البحــث جبمــع 

املعلومــات املتعلقــة مبشــكلته وحتليلهــا وتفســريها ومت التوصــل للنتائــج التاليــة: 
1- ال يوجد تعارض بني قيمي احلريَّة واألمن من املنظور اإلسالمي. 

ــة انظمــة لفرعياهتمــا مت  2- لــكل مــن قيمــي احلريــة واألمــن قواعــد مقاصديــة عامَّ
عرضهــا إبجيــاز ضمــن املطلبــني الثــاين والثالــث مــن البحــث. 

3- تتمثــل العالقــة بــني احلريَّــة واألمــن يف اإلســالم أبهنــا تكامليــة تالزميــة وليســت 
عكســية تبادليــة. 

 مــن أبــرز الصعــوابت الــي واجههــا الباحــث عــدم اتفــاق مصطلــح احلريــة يف 
املصــادر القدميــة مــع املفهــوم املعاصــر للحريــة حيــث أطلــق قدميــاً علــى مــا يقابــل 
العبوديــة غــري أنَّ املضامــني مســتخدمة مبصطلحــات خمتلفــة يف املصــادر القدميــة 
مثــل: اإلكــراه، االختيــار، االضطــرار، وهــو مــا رتــب صعوبــة يف الوصــول للبيــاانت 

املــراد حتليلهــا واســتنتاج القواعــد املقاصديــة منهــا. 
 ومن أهم التوصيات الي يوصي هبا الباحث: 

1- دعــوة الباحثــني لدراســة أثــر شــيوع أجــواء احلريــة واألمــن يف الدولــة علــى 
اجملتمعيــة.  األخــالق 

2- دعــوة احلكومــات العربيــة واإلســالمية إىل انتهــاج السياســات القائمــة علــى 
إشــاعة احلريــة املشــروعة بــداًل مــن السياســات األمنيــة املقيــدة هلــا دون مــربرات 

مشــروعة. 
وأخــرياً أســأل هللا تعــاىل قبــول هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــرمي، فمــا كان 
فيــه مــن صــواب فهــو مــن توفيــق هللا تعــاىل، ومــا كان فيــه مــن خطــأ أو نقــص فمــن 

نفســي والشــيطان وأعــوذ ابهلل مــن اخلــذالن. 
واحلمد هلل رب العاملني. 
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