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 العبادة حرية 

  تيسري حمجوب الفتياين*
Abstract  

Worship Freedom is a sacred value, it is the first natural characteristic which 
Man is born with the philosophy of creation and death was based on freedom, and 
Man creation and the concept of penalty and award philosophy meaning, paradise 
and hell, and the meaning of entrustment and obedience commitment and 
disobedience and sins, with it true God's worship is known from flattery and 
blasphemy, it is continued and nobody is to violate it. The Prophet (Peace be upon 
him said: (Any born individual is born with instinct). All this is strongly tied with 
freedom, and the extent of availing it , ordeal which the creation of life, death, God's 
worship blasphemy, paradise, hell, those are not ordeal, if the receiver does not own 
freedom of the answer and the choice of right or wrong. 

To achieve that; Islam legislated laws that ensure freedom of mind to think and 
freedom of God's worship, and put in guarantees for that freedom which ensures 
practices in reality in the way and legality, and controlled it in controllers which 
restrict human beings from evil and confusion without obliging human beings to 
worship God  

Constrain to worship God is contrary to the meaning of respect and God's 
preference for the Mankind, the constrained pretends he is a Moslem avoiding and 
fearing, and waits a chance, until he feels secured, he goes back to blasphemy, so 
there is no point of him being a Moslem as a start. 

For that reason the preparation of this research I called it ( God's worship 
freedom), I tried to clarify the care of Islam for individual and groups in 
worshipping God. God is the Lord of success. 

 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال 

ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ونشـهد أن حممـدا عبـده    . مضل له، ومن يضلل فال هادي له
 :ه اهللا خري ما جيزي نبيا من أمته وبعدورسوله، بلَّغ الرسالة وأدى األمانة، وجاهد يف اهللا حق جهاده، فجزا

فإن احلرية قيمة مقدسة وهي الصفة الطبيعية األوىل اليت يولد ا اإلنسان، وقد تأسست عليها فلسفة خلق 
وااللتزام  احلياة واملوت، وخلق اإلنسان ومعىن الثواب والعقاب، واجلنة والنار، ومعىن التكليف والطاعة 

يعتدي عليها،   ا يعرف اإلميان الصادق من الزندقة والنفاق، وهي مستمرة، ليس ألحد أنواملعصية واآلثام، و
  ۔(1)ما من مولود إال ويولد على الفطرة: ( قال صلى اهللا عليه وسلم
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رضـي   –املعىن عندما قال لعمرو بن العاص  –رضي اهللا عنه  –وقد أكد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
كل . (2))مل أعلم ومل يأتين! يا أمري املؤمنني: مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال(  –اهللا عنه 

اطًا وثيقًا باحلرية ومدى توفرها؛ ألن االبتالء الذي هو خلق احلياة واملوت واإلميـان والكفـر،   ذلك مرتبط ارتب
  .واجلنة والنار، ال يكون ابتالء واملتحانا إن مل يكن املمتحن ميلك حرية اإلجابة واالختيار بني اخلطأ والصواب

لتفكري، وحرية العبادة، وصرف عن ولتحقيق ذلك شرع اإلسالم التشريعات اليت تضمن حرية العقل يف ا
اإلنسان املؤثرات الداخلية واخلارجية اليت حتيد عن مبادئه املنطقية يف البحث، وقد أحاط تلك احلرية بضـمانات  
تكفل هلا املمارسة يف الواقع منهجيا وقانونيا حىت ال تبقى تشريعا نظريا ليس له يف الواقع سبيل، ولكنه يف نفس 

تلك احلرية بضوابط وحددها حبدود من شأا أن تعصم البشرية من الزلـل أو االضـطراب دون   الوقت ضبط 
إكراه للناس على اإلميان به قسرا أو إجبارا أو غصبا؛ ألن اإلكراه على االعتقاد يسوق ال حمالة إىل نقض معـاين  

اإلسالم تقية وخوفًا وبتربص الدوائر التكرمي والتفضيل اإلهلي للجنس البشري يف ذاته وجوهره واملكره بتظاهر ب
ومن هنا كان إعـداد  . حىت إذا أمن العقاب ارتد عما أكره عليه، وذلك عني النفاق، فال خري يف إسالمه ابتداء

) . حرية العبادة( هذا البحث والذي كلفتين به جلنة علماء الشريع يف حزب جبهة العمل اإلسالمي ومسيته بـ 
  .على تبسيط املوضوع وحسن فهمه واستيعابه لدى القارئ الكرمي حرصا مين –وقد ارتأيت 

وقد وضعت نصب عيين يف هذا البحث أن أبرز حرص اإلسالم على حرية الفرد واجلماعة، فال عبوديـة  
لغري اهللا، فاحلرية حق طبيعي لإلنسان ال جيوز العدول عنها أو العدوان عليها أو احلدال حوهلا، واهللا يقول احلق 

  .هدي إىل سواء السبيل، فإن أصبت فمن اهللا، وإن أخطأت فمين ومن الشيطان واحلمد هللا رب العاملنيوهو ي
  :حرية العبادة

جديد على األمساع، كثر ترداده على األلسن ويف وسائل اإلعـالم املختلفـة يف اآلونـة     مصطلح احلرية
 صلة له باإلسالم؛ القترانه يف بعض الـبالد  األخرية ألمهيته البالغة، وقد ظنه البعض أنه موضوع جديد مبتدع ال

ونريد يف هذه الورقة أن نبني أن احلرية هي الصفة الطبيعية . بالغموض واإلباحية واإلطالق من كل قيد وضابط
  .األوىل اليت ا يولد اإلنسان

جيد مصطلح احلريـة،  ال   -صلى اهللا عليه وسلم  -واملتتبع آليات اهللا يف كتابه الكرمي وأحاديث رسوله        
إال أن اإلسالم جاء مليئًا مبعانيها وبالقواعد املؤسسة هلا، وبالقيم والتوجيهات الداعمة هلا، فرسالته حتريرية على 

  :قال تعاىل، )3(حترير للعقل والفكر، والقول والتعبري وكل مناحي احلياة فهيكافة األصعدة، 
الَّـذين   ●.تبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْ

رأْمجِيلِ ياِإلنو اةروي التف مهندا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ ياُألم بِيولَ النسونَ الربِعتينيو وفرعم بِالْمه ماهه
الَّتي كَانت علَيهِم  عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبآئثَ ويضع عنهم إِصرهم واَألغْالَلَ

عأُنزِلَ م يالَّذ ورواْ النعباتو وهرصنو وهرزعو واْ بِهنآم ينونَفَالَّذحفْلالْم مه كلَـئأُو 4( ه.(  
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  :التعريف باحلرية
: واالسم حرية، وحرره أي أعتقه، واحلُـر مـن النـاس   . مأخوذة من حر حير إذا صار حرا: احلرية لغة

  .)5(وأشرفهم أفضلهم
من ذلـك علـى   عرف العلماء احلرية بتعريفات خمتلفة كل حسب مذهبه واعتقاده، و: احلرية اصطالحا

  :سبيل املثال
  ).6(حمظور رخصة العمل املباح من  دون مانع غري مباح وال معارض: ا حلرية -1

        ).7(االسترقاق هي استقالل اإلرادة، والعتق من: احلرية -2
  لفظة احلرية يف القرآن الكرمي

وإمنا ورد لفظ التحرير  بعد تتبع اآليات يف القرآن الكرمي وجدت أن لفظة احلرية مل ترد يف أي آية،
 89ومكررة ثالث مرات، ويف سورة املائدة آية  92سورة النساء آية : يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع

  .)8(وذكرت مرة واحدة  3وذكرت مرة واحدة، ويف سورة اادلة آية 
  ).9(25يف آية واحدة يف كتاب اهللا يف سورة آل عمران، آية رقم )  حمررا(وورد لفظ 

  ).10(178يف موضعني ويف آية واحدة من سورة البقرة رقمها ) احلر (وورد لفظ  
  :لفظ احلرية يف السنة النبوية

مل أقف على لفظ احلرية يف السنة النبوية املطهرة إال أن معىن احلرية يف السنة النبوية ال خيرج عن معناهـا  

للرجل الذي جامع امرأته يف ار رمضـان   -سلم صلى اهللا عليه و -وقد ورد قول الرسول . يف القرآن الكرمي

  .)11("حرر رقبة"

  .ولفظ التحرير بصيغه املختلفة جاء قليال يف السنة النبوية
  لفظ احلرية عند السلف الصاحل

كذلك مل أقف على لفظ احلرية يف أقوال السلف الصاحل، وإن كان معناها يف كثري مـن جوانـب   
لعمـرو   –رضي اهللا عنه  -د يف ذلك قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  وأشهر ما ور. أقواهلم وأفعاهلم

مىت استعبدمت الناس وقد ولـدم  :"يف حادثة القبطي الذي ضربه ابن عمرو –رضي اهللا عنه  –بن العاص 

  .)12(!"أمهام أحرارا؟
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  :التعريف بالعبادة

اخلضـوع   : وأصل العبوديـة . )13(الطاعة: والعبدية مصدر عبد يعبد، والعبادة والعبودة والعبودية: العبادة لغة
  .والتذلل

إذا كان مذلال قد وطئته األقدام، وتعبد فالن لفالن إذا تذلل له، وكـل  : إظهار التذلل، وطريق معبد: والعبودية
خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة، طاعة كان  للمعبود أو غري طاعة، وكل طاعة هللا على جهة اخلضـوع  

هي عبادة، والعبادة نوع من اخلضوع ال يستحقه إال املنعم بأعلى أجناس النعم كاحلياة والفهم والسمع والتذلل ف

  .)14(والبصر
  .عام وخاص: تطلق العبادة ويراد ا معنيان: العبادة اصطالحا

لعام تشمل مجيـع  فالعبادة باملعىن ا. )15(عمل العبد اإلرادي املوافق لطلب املعبود"هي : العبادة باملعىن العام-1
أعمال املرء اإلرادية القلبية والسلوكية، فإذا كان عمله  على وفق طلب املعبود كان عملـه طاعـة أو عمـال    

  .)16(صاحلًا، وإذا كان عمله خمالفًا طلب املعبود كان عمله معصية أو عمله غري صاحل

واملرادف ملفهومها عنـد     )17(بادةللع –رمحه اهللا  –وهذا املعىن هو املرادف لتعريف اإلمام ابن تيمية  
الدينونة الشاملة هللا وحده يف كل شيء مـن شـؤون   :" حيث قال عن العبادة -رمحه اهللا  –سيد قطب 

  .)18("الدنيا واآلخرة
  العبادة باملعىن اخلاص -2

ليت كلف العبد هي األعمال اخلاصة احملددة ا: ( أما العبادة باملعىن اخلاص فقد عرفها البيانوين بقوله        

وهي ما يعرب عنه  بالشعائر التعبدية كأركـان  . )19()بالقيام ا كتمرين عملي له على اخلضوع الكامل
وما إىل ذلك مما يدخل يف نطاق  املعىن  كربى وشعائر كاجلهاد واألذان اإلسالم وما يلحق ا من عبادات

ها اآلخرين بعبودية القائم ـا مـن جهـة    للعبادة، وإمنا خصت مبعىن خاص ألمهيتها من  جهة وإلشعار
  .أخرى
ومن هنا كانت العبادة باملعىن اخلاص حتمل معىن الغاية والوسيلة يف وقت واحد؛ فهي غاية  يف حد        

ذاا ألا طاعة هللا وخضوع عملي له، وهي  وسيلة من جهة أخرى؛ نظرا ملا حتتويه مـن متـرين علـى    

  .)20(اخلضوع هللا
  
  



 
 العبادةحرية 

257 
 

  :فاهيمحتديد امل
بعد أن بينا معىن احلرية لغة، وأن املعىن اللغوي يدور حول العتق واخللوص مـن العبوديـة والشـرف    
والفضل، وأن املعىن االصطالحي يدور حول قدرة اإلنسان على التصرف يف شؤون نفسه ويف كل ما يتعلـق  

  :بذاته، نصل يف هذا البحث إىل املسألة التالية

  ادة والتطبيق العملي لذلك يف اإلسالمحتديد مفهوم حرية العب
مفهوم حرية العبادة معناه احلق ألهل الذمة يف إظهار العبادة وإقامة الشعائر الدينية داخـل املعابـد وأن   

ولكن مينعون من إظهار عبادام خارج معابدهم؛ ألن أمصـار املسـلمني    –يضعوا ما شاؤوا راهبا أو أسقفًا 
م الدين من إقامة اجلمع واجلماعات واألعياد وإقامة احلدود وحنو ذلك، فال جيـوز  مواضع إظهار اإلسالم وأعال

  .)21()إظهار شعائر وعبادات خمالفة، ملا  يف ذلك من  معىن االستخفاف باملسلمني واملعارضة هلم
أ من وغري املسلمني أصبحوا أهل ذمة بالعقد، ومن شروط هذا العقد أن ال يضربوا ناقوسا إال ضربا خفيفً

م مع موتاهم وال يركًاجوف كنائسهم ، وال يرفعوا أصوا22(ظهروا ش.(  
هذا بالنسبة ألمصار املسلمني، أما يف قراهم اخلاصة فهم ال مينعون شيئًا من ذلـك كإظهـار الصـلبان    

من إظهـار   والنواقيس وال يؤخذون بغيار وال زنار وال تغيري شعورهم وال مراكبهم؛ ألم يف بلدام فلم مينعوا

  .)23(دينهم
ومن متام احلرية الدينية اليت أعطيت لغري املسلمني من أهل الذمة أنه جيوز للمرأة الكتابية املتزوجة مبسـلم  

 –رضي اهللا عنـه   –الذهاب إىل معبدها والبقاء على دينها، وقد ورد يف األثر أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
بك على أمانة املسلمني، فإنه ال ينبغي يل أن أستعني على أمانتهم مبن لـيس  إن أسلمت استعنت : قال ململوك له

  ) )24الَ إِكْراه في الدينِ: فقال عمر. فأبيت –أي اململوك  –قال . منهم

  .)25(اذهب حيث شئت: فلما حضرته الوفاة  أعتقين وقال: قال اململوك
  :ضوابط حرية العبادة

يترتب عليها من العبادة أبعاد اجتماعية وامتدادات تظهر يف إعـالن املعتقـد   ملا كان حلرية االعتقاد وما 
  :والدفاع عنه والدعوة إليه، فال بد من ضوابط وحدود، ومن أهم هذه احلدود والضوابط

  البعد عن املغريات املادية والشهوات -1
ن كتقدمي املغريـات  واملقصود بذلك عدم ترويج املعتقد بني الناس بأدوات خارجية تغري وتقوي اآلخري

املادية كاألموال املنقولة وغري املنقولة أو حتقيق شهوة من الشهوات اليت جتعل أصحاب النفوس الضـعيفة  
على اعتناق هذه العقيدة وممارسة العبادة ليس اقتناعا وإمنا من أجل هذه املغريات؛ ألن يف ذلـك تزييفًـا   
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اجات إىل إشباعات مادية؛ وألن فيه ابتـزازا يـؤدي إىل   للحقائق وإكراها للنفس؛ وألن فيه استغالل احل

  . )26( ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة :اإلضالل والتغرير، قال تعاىل
اعلم أن الدعوة إىل املذهب واملقالـة ال بـد وأن   : ( ويفسر اإلمام الرازي هذه اآلية الكرمية بقوله

ما بال املؤلفـة قلـوم، أمل   : وجييب اإلمام الطربي على التساؤل ).27()بنية على حجة وبينةتكون م
وأما املؤلفة قلوم فإم قوم كانوا يتألفون على اإلسالم : (فيقول! يسلموا ويعتقدوا ويدعوا برشوة مالية؟

ك بعد أن روى ابن عباس ذكر اإلمام الطربي ذل ).28()ممن مل تصح نصرته استغالهلا به نفسه وعشريته
 -صلى اهللا عليه وسلم-قوم كانوا يأتون رسول اهللا : (للمؤلفة قلوم  حيث يقول -رضي اهللا عنهما –

فهـم إذًا  ). يرضخ هلم أي يعطيهم من الصدقات –صلى اهللا عليه وسلم  –قد أسلموا، وكان رسول اهللا 
طاؤهم قسطًا من املال لتأليفهم وتثبيتهم على ما قوم  قد أسلموا وأظهروا ميال وحبا لإلسالم، فيكون إع

آمنوا به، وليس جلعلهم مسلمني بسبب ذلك املال، فهذا العطاء إمنا هو لنصرم وإدماجهم يف اجلماعـة  
  .اإلسالمية وليس من أجل أن يقتنعوا باملعتقد اإلسالمي والذي طريقه اإلقناع باحلجة

وسائل اإلعالم ضمن برامج موجهة وخاصـة لألطفـال   ومن وسائل اإلغراء واإلغواء ما نراه يف 
تزلزل عقيدم وترسخ مفاهيم يصعب التمييز بينها واحلكم عليها، فاختلط احلق بالباطل وخاصـة أن ال  
مرجعية هلم إلدراك حقيقة ما يثبت يف هذه الوسائل من تكرار يشبه فعل الشياطني بل قد يعجز الشيطان 

يدة وتشوه مناسك العبادة يف صور خمتلفة وبأساليب شىت حىت ترسخ يف عن ذلك، فهي برامج حتطم العق
 .أذهام أم على حق دون أن يتوفر هلم فرصة لوزن األمور مبيزان حق يعتمد على احلجة

  املساواة وتكافؤ الفرص -2
من الضوابط املهمة يف حرية العبادة أن يتساوى أصحاب العقائد يف فـرص عرضـهم لعقيـدم    

يها وذلك بتمكني اجلميع من  احلصول على وسائل تبليغ دعوم وعقيدم مثل السماح هلـم  والدعوة إل
، فال .باملنابر اإلعالمية والتنظيمات الثقافية واملؤسسات التعليمية وفتح أبواب التمويل وأسبابه أمام اجلميع

احلريـة والفرصـة    جيوز أن توفر للبعض دون البعض؛ ألن ذلك يؤدي إىل الظلم وعدم إعطاء اإلنسـان 
الكاملة يف االختيار ليؤمن وميارس الشعائر الدينية عن قناعة، أما ما نشاهده اليوم مـن احملابـاة لـبعض    
أصحاب املعتقدات حيث ميكنون دون        من الوسائل املختلفة لعرض معتقدهم وممارسة شـعائرهم  

المية فاعلة وتسهيل أعمـاهلم ومهـامهم   التعبدية وإقناع الناس ا وتزويدهم بقدرات هائلة ووسائل إع
وتسخري تنظيمات ومؤسسات خمتلفة هلم ليصولوا وجيولوا، أما غريهم فتغل أيديهم، فال يقدرون علـى  
شيء، وتوضع عليهم السدود والقيود واملوانع بطريقة مباشرة وغري مباشرة، إما باملؤامرات والدسائس أو 

  .)29(..بداد أو باحلرمان من وسائل العمل الدعويبقوة القانون املنحاز أو بالبطش واالست
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 األمانة يف العرض -3
األمانة تقتضي أن يعرض اإلنسان معتقده ومناسكه التعبدية كما هو  عليه يف حقيقته اليت اسـتقر  
عليها وعرف ا، وأن يعرض املعتقد بوضوح دون تزييف أو تلبيس أو إحلاق ما لبس منه به أو جتريـد  

ه دون التالعب باأللفاظ أو تغيري للمفاهيم ومدلول املصلحات؛ ألن ذلك يصـطدم مـع   لألخطاء اليت في
األمانة يف العرض وحرية املعتقد، وحرية العبادة، وألن يف ذلك تلبيسا خادعا يزين ما قد يكـون قبيحـا   

  ).30(ويستدرج السامعني إىل الباطل، ويف هذا نوع من االعتداء على حريتهم يف االختيار
  مانة يف النقداأل -4

ويتم ذلك بأن يكون النقد مبنيا على تصوير تلك املعتقدات وممارسة الشعائر التعبدية كما  هـي  
عند أصحاا دون حتريف عنها بزيادة أو نقصان أو تغيري من شأنه أن يشوه صـورا ويقبحهـا عنـد    

ك مدح ما هو صحيح، وذم مـا  املخاطبني، ويف هذا هدر لالختيار احلر بني املعتقدات، وال يدخل يف ذل
هو فاسد، وبيان ما يترتب على الصحة من منافع ومصاحل، وما يترتب على الفساد من مضار؛ ألن ذلك 

  ).31(يدخل حتت باب االحتجاج املشروع يف إطار حرية املعتقد والعبادة
  احترام املشاعر الدينية -5

ملعتقدات يضحون بأنفسهم يف سبيل للمعتقدات حرمة يف النفوس ال تدانيها حرمة، فنجد أصحاب ا
معتقدام وحقهم يف ممارسة شعائرهم التعبدية، واإلنسان ال يتحمل حبال أن جتـرح معتقداتـه، فـإذا    
تعرضت املعتقدات وما يترتب عليها من ممارسة الشعائر الدينيـة  إىل الـتحقري والشـتيمة واالنتقـاص     

اما وقذفًا واا أو نبذًا بصفة مباشرة أو غري مباشرة مما جيرح والتشنيع املادي واملعنوي سبا أو ملزا أو غمز
املشاعر الدينية، فإن أصحاا يثورون وميوتون يف سبيل معتقدهم وطريقة عبادم ، فـال جمـال لنقـد    

وقد حذر القرآن الكرمي من السباب يف العبادة حـىت ال  . املعتقدات إال باحلجة العقلية والنقد املوضوعي
  :باب االضطراب االجتماعي ويقفل باب احلرية، قال تعاىليفتح 

 ٍلْمرِ عيا بِغودع واْ اللّهبسفَي اللّه ونن دونَ معدي ينواْ الَّذبسالَ تو  )32( .  ادلة بـاليت  وحثعلى ا
 دلْهم بِالَّتي هي أَحسنوجا :صوم، قال تعاىلهي أحسن يف شؤون املعتقد لتقام احلجة العقلية على اخل

وهذا الضابط الحترام املشاعر الدينية حىت ال يتحول إىل السباب الذي جيرح املشاعر ويفضي إىل  ).33(

 )34(.الفتنة
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  اتقاء التصرفات الكيدية  -6

الكيد هو اال ستدراج واملكر، فال جيوز لصاحب عقيدة أن يسلك إزاء العقيدة هذا املسلك لنشـر  

التعبدية على غري حقيقتها، وللكيـد   شعائرهاعقيدته وصد الناس عن العقيدة املخالفة بالتحريف وإظهار 

  :صور ذكرها القرآن الكرمي، ونذكر منها على سبيل املثال قول اهللا تعاىل

  َأ ونَ كَالَمعمسي مهنم كَانَ فَرِيق قَدو واْ لَكُمنمؤونَ أَن يعطْمـا   فَتم ـدعن بم هفُونرحي ثُم اللّه

  ). )35عقَلُوه وهم يعلَمونَ

فالتحريف هنا من  باب الكيد الذي يقصد منه صرف الناس عن  العقيدة الصـحيحة وممارسـة   

ون الشعائر الدينية، فقد كان طائفة من أحبارهم وعلمائهم يتلون كتاب اهللا ويسمعونه بينا جليا مث يغـري 

، فجعلوا حالله حراما مما فيه )36(آيات التوراة بالتأويل أو بالتبديل من بعد ما فهموه وضبطوه بعقوهلم

وإسقاط احلدود عـن أشـرافهم،    –صلى اهللا عليه وسلم  –وافق ألهوائهم كتحريف صفة رسول اهللا 

 :ومن صوره قول اهللا تعاىل ،)37(ومسعوا كالم اهللا ملوسى فزادوا منه ونقصوا

َا فم بِمهثُوندحضٍ قَالُواْ أَتعب إِلَى مهضعالَ بإِذَا خا ونواْ قَالُواْ آمنآم ينإِذَا لَقُواْ الَّذو  كُملَـيع اللّه حت

   ).)38ليحآجوكُم بِه عند ربكُم أَفَالَ تعقلُونَ

لضرب من االعتراض على ما بينه اهللا تعاىل من  فالتحريف عندهم كيدي كما يقول اإلمام الرازي

  ).)39 :تعاىل قولهبعد يف 
  :فوائد حرية العبادة 

هللا تعاىل شرع كل شـيء حلكمـة   عندما يقرر اإلسالم حرية العقيدة والعبادة فإنه ينطلق من أن ا
وفائدة، وأمر كل أمر لغاية ومنفعة، وى عن كل ي ملقصد، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فال خيلق 

صلى اهللا عليه وسـلم   –وبعد تتبع ما ورد يف كتاب اهللا وسنة رسوله . شيئًا باطال، وال يشرع شيئًا عبثًا
  :نذكر منهاوأقوال األئمة يستخلص الباحث فوائد مجة  –

  حتقيق إنسانية اإلنسان والتأكيد على كرامته: أوال
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فاإلنسان كرمه اهللا قبل خلقه وأثناء خلقه وبعد خلقه، فقد أخرب اهللا تعاىل مالئكته بأنه جاعل يف  
األرض خليفة، مث خلقه بيده وسواه يف أحسن تقومي، ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته بعد خلقه، 

 :  سخر له ما يف السماوات واألرض، قال تعاىلوشرفه وكلفه و
  ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَدريٍ   ولَـى كَـثع

ن ناقض هذا املبـدأ، فحـرم إهانـة    ووقف اإلسالم موقفًا صارما من كل م. ))40ممن خلَقْنا تفْضيالً
اإلنسان وخدش مشاعره أو إهدار كرامته وهضم حقوقه أو االعتداء عليه وقتله بغري حق، وأمـر أن ال  

فـ ال نافية، والتعبري هنا يـرد  . ))41الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي يكره أحد على الدين
، نفي اجلنس أي نفي جنس اإلكراه ونفى كونه ابتداء، فهـو  )ال إكراه يف الدين( املطلق يف صورة النفي 

  .)42()يستبعده من عامل الوجود والوقوع، وليس جمرد ي عن مزاولته، وهذا أعمق إيقاعا وآكد داللة
  احترام إرادة اإلنسان الفردية وفكره ومشاعره: ثانيا

فيما خيتص باهلدى والضالل يف االعتقاد وحتميله تبعة عمله وحسـاب  فاحلرية تترك لإلنسان أمره لنفسه 
نفسه، وهذا من باب املسؤولية الفردية واليت تبعث يف اإلنسان اإلجيابية واملشاركة الفاعلة والعمل، ولقـد أقـر   

  :القرآن الكرمي هذا املبدأ قال تعاىل
أَو اكُملَقْنا خى كَمادا فُرونمجِئْت لَقَدى   وـرـا نمو ورِكُماء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتو ةرلَ م

ما كُنتنكُم ملَّ عضو كُمنيب قَطَّعكَاء لَقَد ترش يكُمف مهأَن متمعز ينالَّذ اءكُمفَعش كُمعونَ ممعزت)43(.  

فاهللا سبحانه . ) )44ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره ●لَ ذَرة خيرا يره فَمن يعملْ مثْقَا  :وقال تعاىل 
بني لإلنسان طريق احلق وطريق الباطل ووهبه العقل وأرسل الرسل وأنزل له الكتب لئال يكون له علـى  

عقيدته عرب التفكري يف نفسه  اهللا حجة بعد ذلك، ومنحه القدرة على التفكري، وأعطاه حرية االختيار خيتار
ويف الكون، وعرب الكتب املرتلة مع الرسل عليهم السالم، وبذلك يكون هو  املسؤول املسؤولية الكاملـة  
عن هذا االختيار الذي اختاره حبريته الكاملة بعد تفكري ونظر، ويف هذا احترام وتكرمي إلرادة اإلنسـان   

اإلنسان باملسـؤولية وحتقـق يف الوقـت ذاتـه إنسـانيته       وحتقيف إلنسانيته، فهي حرية كاملة تشعر

  ).45(وكرامته
  :ال إميان ملكره: ثالثًا

فاملكره ال إميان له؛ ألن اإلميان مبين عى احلرية، فاهللا تعاىل خلق لإلنسان العقل وأعطاه اإلرادة مث جعلـه  
ادية والروحية اليت مـن خالهلـا يصـل    حرا بعد ذلك يف اختيار ما يشاء عرب التأمل والفكر العقلي والقرائن امل
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اإلنسان إىل احلق عن قناعة واقتناع بعد تفكري وروية، فال يتصور أبدا أن خيرج من هذا الدين أو يرتد عنه، وال 
  .يرضى لنفسه ثوابا دون اجلنة

  :ابتالء اهللا لإلنسان ليختار أحد الطريقني: رابعا
تالء من اهللا لإلنسان دون  أدىن إكراه على اإلنسان، ويـتم هـذا   فاختيار طريق اجلنة أو طريق النار اب    

  :األمر بعد أن يبني اهللا لإلنسان عاقبة الطريقني ومغبة السبيلني، قال تعاىل

 ااهوا سمفْسٍ ونا ●واهقْوتا وهورا فُجهما ● فَأَلْهكَّاهن زم أَفْلَح ا ● قَداهسن دم ابخ قَدو)46( .
فهذا التغيري يقتضي حرية االختيار للتأمل يف هذين الطريقني ليترتب عليه اجلزاء يوم القيامة، وال يكـون  
االبتالء ابتالء وامتحانا ما مل يكن املمتحن ميلك حرية اإلجابة واالختيار بني اخلطأ والصـواب والكفـر   

إِنا هـديناه   :من موضع وذلك مثل قوله تعاىل ومن هنا قرر القرآن الكرمي هذا املعىن يف أكثر. واإلميان

  .)48(فَمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر :وقوله تعاىل ))47السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا

  :حتقيق األمن االجتماعي: خامسا
المته، وهذا من  الفوائد اليت تقوم عليها األحكام حرية العقيدة وما يترتب عليها من عبادة حتفظ أمن اتمع وس

  .الشرعيةوتعمل على إجيادخ وتسعى للحفاظ عليه ودف إىل بقائه واستمراره
فحرية العقيدة والعبادة هلا األثر األكرب يف استقرار اتمع واستمرار أمنه وسالمته؛ ألن اتمع الـذي ال  

وتظهر فيه عالمات اهلرج واملرج؛ ألن اإلنسان مل يعرب عن عقيدته وآرائه تسود فيه احلرية حيل حملها االستبداد، 
أما عندما ينعم اإلنسان باحلرية وحيـس  . وأفكاره؛ فيسود التخلف وترتكس احلياة وتعود البشرية يف االحنطاط

  .باألمن يسود االستقرار والعمران، ويكثر اخلصب ويسود الرفاه، وينتشر العلم، وتتطور املعرفة
  :كفالة احلرية الدينية: ادساس

لسمو اإلسالم وعظم رسالته احترم احلرية الدينية لآلخر أمر باحلفاظ على دور العبادة لآلخـر حـىت يف   
  :حال القتال وإعطاء اآلخر األمن وتوفري األمان وقدم ذلك على املساجد يف الذكر، قال تعاىل

  مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو   اللَّـه ـما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعبِب

كَثريا
)49(

.  
فاإلسالم حيترم اآلخر ويعطيه حريته ويدعوه إىل كل ما حيقق كرامته وحيفظ إنسانيته ويراعي طبيعته وال 

اإلنسان فوق طاقته، وال يصادم طبيعته من أجـل أن  يناقض فطرته بل  حيترمها وحيفظها ويرشدها، فال حيمل 
حيفظ للبشرية العقل والنفس واملال والعرض، فكلها مقاصد إنسانية وكليات تشريعية حفظها يفيـد اإلنسـان   

  .)50(وينفعه
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  :حتطيم األوهام واألساطري اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان: سابعا
ض البشر بأم ظل اهللا يف األرض، وهلم احلـق يف مصـادرة   هذه األوهام واألساطري تتمثل يف ادعاء بع

احلريات وسلب اإلرادات، كل ذلك باسم اهللا وبالتوقيع نيابة عنه، فاستعبدوا الناس ألنفسهم زاعمني أن هلـم  
ساللة عرقية خاصة أمسى من العنصر البشري املشترك حىت ادعى بعضهم أنه إله أو من نسل إله، كمـا فعـل   

وبناء عليه فال يدور يف خلده أن لألمة عليه واجبات وحقوق، . قدميا والطواغيت يف العصر احلاضر أباطرة الروم
بل هو  يشرف املنصب ويشرف األمة وكل ما يقدمه منح وكرم، وال بد من تقدمي مجيع أنواع اخلدمة والوالء 

مقدس علـى األمـة جتـاه    واخلضوع املذل والتضحية بالنفس والنفيس من قبل الشعب ألجلهم، وهذا واجب 

، وعندما جاء اإلسالم نسف هذا املفهوم من أساسه، وجعل العبودية كلها هللا، وفـرض  )51(العرش احملروس
على احلكام تبعات ومسؤوليات تناسب مركزهم يف األمة ؛ فاحلاكم يرعى مصاحل األمـة وينـهض بأعبـاء    

  .املسؤولية كاملة وليس له أي امتياز
  :على اإلنسان ثامنا  إقامة احلجة

وإقامة احلجة كاملة على اإلنسان تقتضيها حرية االختيار حىت ال يعترض بأنه أكره على اعتناق 
العقيدة،وممارسة شعائرها التعبدية فاهللا تعاىل جعل اإلنسان حرا خمتارا غري مقيد بأي قيد حىت يكون مسؤوال 

عاىل؛ فأعطاه العقل وسخر له أدوات الفهم واملعرفة من مسع مسؤولية كاملة عن  اختياره وحماسبا عليه أمام اهللا ت
  : وبصر وقراءة، مث تركه حرا ليختار ما يشاء، كل ذلك لئال يكون للناس على اهللا حجة، قال تعاىل

ةٌ موا طَاعقِْسمقُل لَّا ت نجرخلَي مهترأَم نلَئ انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسا وبِم بِريخ وفَةٌ إِنَّ اللَّهرع

  ).)52تعملُونَ
  ةـمـاتـاخل

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد إمتام هذا البحث وجدنا أن اإلسالم أقر حبريـة االعتقـاد      
ـ  رد وممارسة الشعائر الدينية، ووضع هلا تشريعات وضوابط وضمانات تضمن هلا السريورة الفعلية لبناء الف

واتمع، وحال دون إهدارها بأي سبب من األسباب أو أي تأويل من التـأويالت حـىت ال يصـيبها    
االرتكاس واالنتكاس، فحرر العقل من سلطان األهواء والشهوات اليت من شأا أن تقيد حركته احلرة من 

 :ا يلغي حريته، قـال تعـاىل  التفكري، وأنكر إنكارا شديدا على من اختذ إهله هواه، يتبع أوامره ونواهيه مم

يلًاكو هلَيكُونُ عت أَفَأَنت اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَر )53.(   
وتبني هنا أن حرية االعتقاد والعبادة هي أكرم ما ميلكه إنسان بأن سلبت منه، فذهاب حياته أهون؛ لـذا  

دا على أولئك الذين سـلطوا علـى أنفسـهم سـلطانا     حرر النفس من السلطان اخلارجي، وأنكر إنكارا شدي
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خارجيا، يتبعون املأل أو اآلباء أو األحبار والرهبان يف عبادام، فيفقدون بذلك حريتهم يف الـتفكري واختيـار   
  .العقيدة اليت يريدون

عـامل دون أن  فما أحوجنا يف هذا العص من أن نربز اجلوانب اإلنسانية يف اإلسالم لننطلق من ديننا إىل ال
نذوب فيه، وحنافظ على هويتنا وأصالتنا من غري انغالق مستفيدين من كل قدمي نافع ومرحبني بكـل جديـد   
صاحل، فاحلرية من احلكمة، واحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس ا، واملؤمن عاقل راشد، والعاقل 

متوازنا حرا طليقَا من عبودية البشر وعبودية األهواء  ال  يرتضي سوى الرشد، وال يرتكب خطيئة ما كان عاقال
  .والشهوات واإلغراءات واألغواءات والترغيب والترهيب البشري

فاإلكراه على العبادة شيء مستبعد يف ديننا نظريا وتطبيقيا، فكرا وممارسة، وال ميكن أن يكـون  ! وختاما
اه ينبت إنسانا واهن العقيدة، ضـعيف اإلميـان، كسـوال يف    لإلكراه وجود يف تصورنا اإلسالمي؛ ألن اإلكر

العبادة، ال يعرف حقيقة الدين وال يؤمن به حق اإلميان، وال يدعو إليه، ويسهل التحول والردة عنه عنـد أول  
 اختبار مير به أو شبهة تعرض له؛ ألن اإلميان يف ظل اإلكراه حييل احلياة إىل صراع نفسي، يتمىن املرء عنـده أن 

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فـي الْبـر   :ميوت مائة مرة، فاإلنسان مكرم، وال كرامة بال حرية، قال تعاىل

  ) )54والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً
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