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 على حرية التعبري عن الرأي عند الرسول الكريم وتطبيقاتها يف الواقع املعاصر. الرتبية

 (.احلرية والشريعة تضاد أم تكامل حبث مقدم ملؤمتر )

 (1) رضا أمحد آسو املدرس املساعد:

 املقدمة

 املقدمة ما يلي:يتضمن 

 . خطة البحث.5. أهداف البحث، 4. منهج البحث، 3. الدراسات السابقة، 2أهمية املوضوع،  .1

 .: أهمية املوضوعأواًل 

منهج الرسول الكريم يف تربية أصحابه على حرية التعبري كمن أهمية املوضوع يف كونه يدرس ي    
 ،للرسول الكريم والوسائل الرتبوية اليت استخدمهاعن الرأي، ويبني لنا من خالل الصفات الرتبوية 

كونها إحدى املصادر األساسية للمنهج  ا،أهم مسات املنهج. وبذلك نعرف لسنة املصطفى قدره
 الرتبوي. 

 .: الدراسات السابقةثانيًا

يف كتبت دراسات كثرية حول املنهج الرتبوي للرسول الكريم بصفة عامة، وكذلك كتبت أحباث   
ن الرأي ومنهج اإلسالم فيه كثرية. واألحباث يف حرية التعبري عملنهج الرتبوي اإلسالمي، بيان ا

 وأكتفي هنا بذكر حبثني:

رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية الدعوة وأصول  ألصحابه يف الكتاب والسنة، تربية النيب  .1
 م، للباحث: خالدبن عبداهلل القرشي.1993الدين جبامعة أم القرى يف اململكة السعودية سنة 

والرسالة عامة يف املنهج الرتبوي النبوي يف كل اجملاالت، ومل يذكر فيه منهجه الرتبوي يف حرية 
 التعبري.

حبث الكاتب وقد الصيد الزنتاني. للدكتور عبداحلميد ة النبوية، الرتبية اإلسالمية يف السنأسس  .2
اطالعي على الكتاب مل أملس منه اهتمامه بهذا اجلانب من وبعد  .يف خمتلف جوانب الرتبية يف السنة

 الرتبية النبوية.
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. وقد عماد حممد كريمللباحث: ، ضوابطها من منظور إسالمينميتها وت والتعبري، حرية الرأي .3
ع ذكر الباحث مجلة أمور ختص موضوع الرتبية على حرية التعبري، ولكن مل يستوعب املوضو

 دراسة مفصلة. ، فاملوضوع حباجة لبشكل كاف

التعبري أما إضافاتي على تلك الدراسات: فقد ركزت على بيان املنهج الرتبوي النبوي يف حرية     
  عن الرأي، واستكملت البحث بتطبيق املنهج على الواقع املعاصر وكيفية االستفادة منها.

 .: منهج البحثثالثًا

 واألساليب املنهج االستنباطي: وهو منهج يقوم على حتليل النصوص واستخالص املبادئ   
وقد استخدم الباحث هذا املنهج يف استنباط  أدلة واضحة. يف ذلك على االرتبوية منها معتمد

 الوسائل والطرق الرتبوية من خالل األحاديث النبوية.

 وسوف يتضمن البحث ما يلي: ،اسب للدراسات يف البحوث الرتبويةوهذا املنهج هو املن  

 مجع املادة العلمية وتوزيعها على اخلطة. -أ

 آن الكريم مع كتابتها بالرسم العثماني.عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها من سور القر -ب

 مصادرها، مع االلتزام باألحاديث الصحيحة واحلسنة دون الضعيفة. عزو األحاديث النبوية إىل -ج

 االلتزام بعالمات الرتقيم وضبط ما حيتاج إىل ضبط. -د

  : أهداف البحث.رابعًا

 اإلشكال الوارد حول السنة النبوية من ناحية صالحيتها كمنهج تربوي يستفاد منه. إزالة - أ

 بيان فضل جيل الصحابة، كونهم اجليل الذي رباهم الرسول الكريم. - ب

 التعبري للفرد. حرية شبهات عن اإلسالم، منها: أنه مل يعط حق الدفع  - ت

 : خطة البحث.خامسًا

 وخامتة: قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث  

 ومنهجي فيه. السابقة والدراسات له وسبب اختياري البحث يف أهمية املقدمة:

 املربي. الرسولتعريف بأهم مفردات البحث، و األول: املبحث
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 على حرية أصحابه يف تربية الكريم اليت استخدمها الرسول واألساليب الوسائل املبحث الثاني:
 التعبري.

 وقتنا احلاضر. الرسول الكريم يف منهج تطبيقاتضوابط و املبحث الثالث:

 اخلامتة: يف أهم االستنتاجات والتوصيات.

 على احلروف اهلجائية فهرس املصادر مرتبًة

............................................................................................................. 

 .املربي بأهم مفردات البحث، والرسولاملبحث األول: تعريف 

 املبحث األول يف مطلبني:

 املطلب األول: متهيد يف التعريف مبفردات البحث: الرتبية، واحلرية، والتعبري، والرأي.

يف صفات الرسول الكريم الرتبوية، ومنها: القدوة احلسنة، والصرب، وتوافق القول املطلب الثاني: 
 والعدل، وقوة الشخصية. اة أحوال الناس،الرمحة، ومراعومع العمل، و

 فردات البحثمب  التعريفيف متهيداملطلب األول: 

  :الرتبية :أواًل
تلك املعاني إىل أصول  ميكن إرجاعو عدة معان،ل  املعاجم العربية استخدمتيف كلمة الرتبية     

 (1).التأسيسو ،اإلصالحو الرعاية،و احلفظو النشأة،و الزيادة،و النماء :وهي مخسة،
كل عملية أو "  الرتبية هي:فبني التعريفات العديدة هلا، فقد اخرتت هلا هذا التعريف. ومن       

كان مصدر هذه العملية: سواء أكان اإلنسان  جمهود أو نشاط تؤثر يف سلوك اإلنسان أو تكوينه، أيًا
 تغيري عملياتل استمرارب اإلنسان خاضعف يه،ف أم اجملتمع الذي يعيشالبيئة الطبيعية،  أمبنفسه، 

غاية ف هذه العمليات هي الرتبية.و االجتماعي،و النفسيو اخللقيو العقليو اجلسمي  تكوينهيف
 تكييفها،و دوافعه مجيعها،و استعداداتهو قدراتهو الرتبية هي مساعدة اإلنسان على تنمية ملكاته

 (2)".هافي بني البيئة اليت تعيشو ينهاب إجياد التوازنو

                                                             

(، و املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، 374/ 14)ينظر: لسان العرب، ابن منظور،  (1)
 (. 240/ 1باب الفرق بني الصفة برب والصفة مبالك، )والفروق اللغوية، (، 3/17)
 (.12مدخل إىل أصول الرتبية اإلسالمية، حممد عبدالرمحن الدخيل، )ص  (2)
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 احلرية.: ثانيًا

العطاء و فعل اخلري،و االستقامة،و الكرامة،و الشرف،و االنطالق، أصل اللغة تع:ي: يف احلرية   
 (1).اخلدمة النبيلةو املرونة،و الكثري،

  احلرية ضربان:و" وقال الراغب األصفهاني:   
  جير عليه حكم الشيء.مل األول: من 

 إىل العبوديةو الشره على املقتنيات الدنيوية،و  تتملكه الصفات الذميمة من احلرصمل والثاني: من
 احلرية هي التخليص من أخالقيات العبيد املذمومة.ف (2)". ذلك اليت تضاد

 .: التعبريثالثًا

 (3)". الضمرييف اللسان يعرب عماو بني.و : أعربتعبريًا  نفسهيف عما عرب" قال الفريوز آبادي:   
 وسيلةوهي  (4)الكتابة. أو احملادثةب مشاعرو  النفس من أفكاريف عما هو اإلفصاح :فالتعبري

 الناس. للتفاهم بني اثنني أو أكثر من
  .: الرأيرابعًا 
 (5)البصرية. أو صل الكلمة يدل على النظر واإلبصار بالعنيأ 

"حرية اإلنسان يف اإلعالن عن الرأي الذي توصل إليه بالنظر  رية التعبري عن الرأي:حب واملراد     
 (0)واإلقناع به. "اس واملنافحة عنه والبحث، وإشاعته بني الن

 مدىو  التعبري عن آرائهم،يف صحابته الذي ربى عليه الرسول الكريم يان املنهجب العنوان:ب أقصدو   
 املدرسةب مرورًاو البيتب دءًاب افة،ك  نواحي اجملتمعيف قتنا احلاضرو يف تطبيق هذا املنهج

 التعليمية.املؤسسات و

 املربي. الرسول :طلب الثانيامل

قال  ،تعليمهم أمور دينهم املختلفةو ظيفة الرسول هي تربية الناسو  القرآن الكريم أنيف ردو    

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من} تعاىل

                                                             

 (.وما بعدها 4/182العرب، ابن منظور، ) ، ولسان2/14ينظر: القاموس احمليط، الفريوز آبادي،  (1)
 (.224املفردات يف غريب القرآن، )ص  (2)
 (.572/ 12) تاج العروس، (3)
 .(587/ 2) جمموعة مؤلفني، ينظر: املعجم الوسيط، (4)
 (.2/402)، ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (5)
 (.188)ص عبد اجمليد النجار، حرية الرأي من منظور إسالمي شرعيتها العقدية ودورها يف الوحدة الفكرية ،  (0)
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 جي )  معنى قولهيف قال أبو السعود . [2]سورة اجلمعة: {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

معطوفة  ،رسوالل صفة أخرى (مي) .ال تعلمو  يعهد منه قراءةمل ،مثلهم نه أميًاكو مع :(حي

صفة  (ىي) .األعمالو ه أزكياء من خبائث العقائدب يصريون ما أي حيملهم على ،على يتلو

ينهما التزكية اليت هي عبارة عن تكميل ب سطو إمناو  الوجود على التالوةيف مرتتبة رسواًلل أخرى
ناء املناهج ب يف رئيسيًا يعد السنة النبوية مصدرًا ذاهل (1)."تهذيبهاو سب قوتها العمليةحب النفس

 الرتبوية اإلسالمية.

 جه مجاعًةو هو الذيو ني يديه،ب ينمول ردف رعايةبيقوم ، مربيًا كان الرسول الكريم شخصًاو    
 أقوالهب تتأثرو تسري على نهجه عدهب من أجيااًلو ،فكانوا حبق جيال فريدًا  حياتهيف ربىك شريةب
 إىل يوم الدين. أفعالهو

 ا ينظم حياة الفردمب جانب كل حتدث عنو ختلف جوانب احلياة،مب الكريمقد اهتم الرسول و    
قاسية   أمةيف عثب نهأل جانب الرتبية من أهم اجلوانب اليت ركز عليها النيب الكريم،و اجلماعة.و

 أمس احلاجة إىل الرتبية،ب هذهك أمةو الغ:ي يستعبد الفقري.و يها يأكل الضعيف،ف القوي الطباع،
 (2).((ميسرًا عث:ي معلمًاب لكنو ،ال متعنتًاو  يبعث:ي معنتًامل إن اهلل (( :الرسول الكريملذا قال و

 أكمله.ب صفات املربي الناجح الذي استطاع أن يربي جياًلب وقد اتصف الرسول الكريم 

 من أوصافه الدالة على ذلك:و 

 يكون قدوًةف ربِّي،املفات ص َتنب:ي عليها مجيع بل ،هاكل هي ُعمدة الصفاتو :القدوة احلسنة  -1
  حياتهيف قدوًة آدابه،و  أخالقهيف قدوًة  عبادته،يف قدوًة  حديثه،يف قدوًة ه،ملبس يف قدوًة  ُسلوكه،يف

 جف} قوله تعاىلل أمورهم، مصداقًا كل يف لصحابةل هو األسوة احلسنة ان رسول اهلل ك قدو .هاكل

 { جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف

 .[21]سورة األحزاب:

                                                             

 (. 240/ 8إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ) (1)
برقم  ، بالنية إال طالقا يكون ال امرأته ختيري أن بيان الطالق، باب كتاب (،1174/ 2) أخرجه مسلم يف صحيحه، (2)
  ، عن جابر بن عبداهلل.(1408) 
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 جس جخمخ مح جحمج حج مث متهت خت حت جت هب} ال تعاىل:ق الصرب:  -2

ذه اخلصيصة هل إشارة ربانية هذهو االصطبار درجٌة أعلى من الصرب،و .[132]سورة طه:{حس

 هو يصرب على املرتبني،ف ه املرتبي حيتاج إىل صرب،ب يقوم ما فكل .من خصائص املربي الناجح
  .إىل غري ذلك على العوائق اليت تقابله أثناء الرتبية،و يها،ف على الظروف اليت يربيو
 اجملتمع املكي يف خصوصًاو ،صرب أصحابهو  صرب الرسول يف النماذجب العطرة مليئة السريةو   

 الصحابة بالتحمل والصرب على أذية املشركني. عن  أمره :من ذلكو .حتملهم املشاقو قبل اهلجرة
 أال: له قلنا الكعبة. ظل يف له بردًة متوسد وهو ، اهلل رسول إىل شكونا))  :قال األرت،بن  خباب

 فيجاء فيه، فيجعل األرض، يف له حيفر قبلكم فيمن الرجل كان: قال لنا؟ اهلل تدعو أال لنا، تستنصر
 احلديد بأمشاط وميشط دينه، عن ذلك يصده وما باثنتني، فيشق رأسه على فيوضع باملنشار

 الراكب يسري حتى األمر، هذا ليتمن واهلل دينه، عن ذلك يصده وما عصب، أو عظم من حلمه دون ما
 (1)(( .تستعجلون ولكنكم غنمه، على الذئب أو اهلل، إال خياف ال حضرموت، إىل صنعاء من

ا جيول يف ونستنبط من احلديث: أن الرسول الكريم ربى الصحابة على اجلرأة يف القول والسؤال عم
 (2)وشكوك. النفس من خواطر

م ث ،ه أواًلب الشيء عملب إذا أمر أبرز أساليبه و أعظمو ان من أهمك توافق القول مع العمل: -3
 جعله اهلل سبحانهو ان على اخللق العظيمفك ،كان خلقه القرآنو ما رأوه.ك عملواو ه الناسب تأسى

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف} قال عز من قائل  .عباده أسوةل

 أحواله.و أفعالهو  أخالقهيف متهأل أسوة هو ف ،[21]سورة األحزاب: {جم هل مل خل

دعى إىل أو ،الفهمو أعون على احلفظو،  النفسيف أوقعو العمل أقوىو الفعلب ال ريب أن التعليمو   
 هو األسلوب الفطري ،العملو الفعلب ن التعليمإو ،البيانو القولب التأسي من التعليمو قتداءاال
 .لتعليمل

 جب} تعاىلقال  اخللق األعلى،و املكان األمسىب الرمحةو من الرأفة ان رسول اهلل ك الرمحة: -4

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 .[128]سورة التوبة: {جح

                                                             

 . (3410 ) ، برقم اإلسالم يف النبوة عالمات املناقب، باب كتاب (،3/1322) أخرجه البخاري، (1)
 .(35الرتبية، يوسف خاطر حسن الصوري، )ص ينظر: أساليب الرسول يف الدعوة و (2)



 

 
7 

األمثلة و تعنيف. أو يربيهم دون جتريح تربيتهم،و  تعليمهميف أصحابه اسع الصدر معو كان و    
رمحته ورفقه بأصحابه  صفو يف احلكم السلمي بن يقول معاوية. حتصى على ذلك أكثر من أن

 وال كهرني ما فواهلل، منه، تعليمًا أحسن بعده وال قبله معلمًا رأيت ما وأمي، هو )) بأبي :املخطئني
 (1)((شتم:ي. وال ضرب:ي

نقلهم من و أخذهم خطوة خطوة،و  تربيتهميف قصد التدرجب قدراتهمو مراعاة أحوال الناس -5
 مستوى أعلى مما هم عليه.مستواهم إىل 

ويأمرهم بأن ال حيدثوا أحداً به، خوفًا من أن  خيص بعض الصحابة بنوع من العلم، وكان النيب    
 ، جبل نب معاذ يا )): قال الرحل. على رديفه معاذو ،  الرسول مالك، أن نب أنس عن يفتنوا به.

 ما: قال (.)ثالثًا سعديكو اهلل رسول يا بيكل :قال ،معاذ يا: سعديك. قالو اهلل رسول يا بيكل :قال
 يا قال:النار.  على اهلل حرمه إال قلبه، من صدقًا اهلل، رسول حممدًا أنو اهلل إال إله ال أن يشهد أحد من

 (2).((موته تأمثًا عند معاذ هاب أخربو يتكلوا. إذًا :قال ؟يستبشرواف الناس هب أخرب أفال اهلل، رسول

ويربيهم على مراعاة العدل يف  ،صحابهأني ب  العدليف خري أسوة الرسول الكريمان ك قدو :العدل  -0
ُيشِهُدُه عَلى شيٍء  ذهَب بي أبي إىل النَّيبِّ ))  : رضي اهلل عنه قالبشريبن  عن النعمان معامالتهم.

 (3)((؟بيَنُهم سوَّيَت أال نعم، وصفَّ بيِدِه ِبَكفِِّه أمجَع كذا، :؟ قاَلأعطانيِه، فقاَل: أَلَك ولٌد َغرُيُه

 ال جيوز متييز أحد األوالدو الُقَبل،و املالعبةو اهِلَبةو النفقةو العقوبةو  املعاملةيف والعدل مطلوٌب 
 .عطاءب

 املرتبي وميتاز بقوة الشخصية:  أعلى مرتبة مناملربي أن يكون  -0

 ليسو أعلى ممن يربيه، بد أن يكون املربيال انك من ثمو لقي،تو أداءو إعطاء،و الرتبية عطاء   
 مكانيات وخربات أعلى ممن يربيه.قدرات وإ كن أن يكونل ،الضرورة أعلى سنًاب

 هو من خري الناس نسبًاف :جانب من اجلوانب كل يف ميلك أعلى صفات البشرية ان النيب كو   
  أشجع الناس.و أكرم الناس،و ان أحلم الناس،فك :هو أوسعهم خلقًاو ،زلًةـمنو

                                                             

ونسخ ما كان  كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حتريم الكالم يف الصالة (،1/381) احلديث أخرجه مسلم، (1)
 .(530برقم) ، من إباحته

 .(128من خص بالعلم قوما دون قوم، برقم )العلم، باب  كتاب (،1/59) البخاري، احلديث أخرجه (2)
 بن النعمان خلرب الناقلني فاظأل اختالف النحل، ذكر كتاب (،0/105) ،الكربى احلديث أخرجه النسائي يف السنن (3)

 .3304(، برقم 2/503إسناده األلباني يف صحيح النسائي، ). وصحح  0409 :  ، حديث حلالنُّ يف بشري
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 أهل فزع ولقد الناس. وأشجع الناس، وأجود الناس، أحسن  النيب كان )) :قال أنس، عن    
 الصوت، إىل الناس سبق قد  النيب فاستقبلهم الصوت، قبل الناس فانطلق ليلة، ذات املدينة

 سيف، عنقه يف سرج، عليه ما عري طلحة ألبي فرس على وهو تراعوا، مل تراعوا مل :يقول وهو
 ( 1)لبحر.(( إنه: أو. حبرا وجدته لقد: فقال

....................................................................................... 

 أصحابه تربية يف األساليب اليت استخدمها الرسول الكريمو الوسائل املبحث الثاني:
 .الرأي التعبري عن على حرية

 الرتبوية للنيب الكريم، وهي:املبحث الثاني األساليب يتضمن   

ممارسة واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.  -3تعليمهم الشورى.  -2أسلوب الدعاء.  -1
نشر العلم وعدم  -0قول احلق عند سلطان جائر.  -0النصيحة.  -5االجتهاد كوسيلة تربوية.  -4

آداب  -17م الناس بالقول. تقيي -9حبقه.  إفساح اجملال أم صاحب احلق يف املطالبة -8كتمانه. 
 احلوار اهلاديء مع الغري. -11اجملالس كوسيلة تربوية. 

 اتبعها اليت الرتبوية الطرق هنا: واملقصود (2).الطريقةو الفن ه:ب يقصدو ،أسلوب مجع األساليب  
 يف تربية أصحابه. الكريم الرسول

 على أصحابه رتبيةل خمتلفة سائلو استخدم الكريم الرسول أن جيد النبوية لسنةل الدارسو   
 األساليب: هذه من نذكر .ريةحب رأيهم عن التعبري

 كوسيلة تربوية. الدعاء أسلوب :أواًل 

مل ويساعده على التوفيق والنجاح يف الدعاء هو سالح املؤمن ومصباحه الذي ينري له درب األ    
وهو من أهم القواعد اليت يستعان بها يف الرتبية. ، وللدعاء دور مهم يف تربية اإلنسان املسلم. مساعيه

 قال تعاىلوالقرآن الكريم ذاخر بكثري من اآليات اليت دعا فيها األنبياء لغريهم بالصالح واهلداية. 

ِّ } عليه السالم–على لسان إبراهيم  ِّ ُمقِّيَم  ٱۡجَعۡلنِّ رَب  لَٰوة ۚ َربَّنَا َوتََقبَّۡل ُدََعٓءِّ  ٱلصَّ ِّيَِّتِّ سورة ]{َومِّن ذُر 
  . [47:إبراهيم

                                                             

  .5080 ، برقم والسخاء اخللق حسن األدب، باب كتاب(، 5/2244) احلديث أخرجه البخاري، (1)
 (.441/ 1)مصدر سابق، ينظر: املعجم الوسيط،  (2)
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على كيفية  الرسول الكريم الدعاء كوسيلة لرتبية أصحابه استخدم منه هلذه االهمية، وإدراكًا   
إذا فقه، عرف كيف يعرب عن رأيه، ف ،دعاؤه البن عباس بالفقه يف الدين :ومنها .التعبري عن رأيهم

 ضعتفو  ،دخل اخلالء أن النيب  )): عباسابن  عن من علماء الصحابة. -رضي اهلل عنه–فصار 
والدعاء له أثر كبري يف  .(1)(( . الدينيف قههف اللهم :قالف ،أخربف ؟ضع هذاو من :قال .ضوءًاو هل

 . (2)سنة سنها النيب الكريم  صر الود بني املربي واملرتبي، وهوتنمية أوا

 يأمر  النيب انك حيث :شعوره دون لطالبل املعلومات إيصال على عملي الدعاء أسلوب إن   
  .الغيب ظاهرب غريهمل ايدعو أنب بهأصحا

 .ممارستها تربيتهم علىو تعليمهم الشورى :ثانيًا

 اهلل أن رغمف ،مبكرًا صحابته يف املبدأ هذا  ركزوقد  الشورى هو طلب إبداء الرأي والنصيحة.     

ۡ ٱَوَما يَنطُِّق َعنِّ } أنهب أخربه  على دأب  لكنه ،[4-3]سورة النجم:{ يُوَحٰ  وَۡحي  إِّّلَّ  ُهوَ  إِّنۡ  ٣ َهَوى  ل
 عن يتخلى نًاأحياو الصواب. أنه تبني إذا رأيهم، عند زولـالنو شورتهممب القرار يف الصحابة إشراك
 .رأيهم يتبع ثم رأيه،

  عليه: األمثلة أهم منو .اإلسالم يف مبكرًا العظيم املبدأ هذا دأب لقدو 

 (3)ختيار مكان املعركة يف غزوة بدر.املشورة بأصحابه يف ا . أ

 (4)ارته بهم يف مصري أسرى املشركني.استش  . ب

وبتتبعي لسرية القادة يف  كثري. وغريها (5)حتديد موضع القتال يف غزوة أحد. أخذ برأيهم يف . ت
حتى يف األمور  ألصحابه من الرسول الكريم، فكان يقول كثريًا مشورًة أكثر جد أحدًامل أ التأريخ،

 (1)((.)) أشريوا عليالعائلية: 

                                                             

 (.143لوضوء، باب وضع املاء عند اخلالء، برقم) كتاب ا (،1/00، )احلديث أخرجه البخاري (1)
ينظر: التوجيهات الرتبوية النبوية للتعامل مع الطفل يف اجلانب التعبدي من خالل الصحيحني، ودور األسرة يف 2) )

 .وما بعدها (80ص ) ، عبدالرمحن بن ناصر بن إبراهيم آل بشر تطبيقها،
 .(191ص : الرحيق املختوم، املباركفوري، )ينظر (3)
 .(278املصدر السابق، )ص ينظر:  (4)
 .(220املصدر السابق، )ص ينظر:  (5)
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وهذا املوقف من الرسول الكريم ألصحابه يف إبداء املشورة والرأي، هو تربية هلم على التعبري عن    
 رأيهم حبرية.

 .املنكرالنهي عن  و املعروفب األمرتربيتهم على ممارسة واجب  :ثالثًا 

 أو عروفمب املسلُم يأمر عندماف املنكر: عن النهيو املعروفب األمر منً جزءا الرأي حرية يعترب    
 من رأيه يستمد هوو .األمر هذا حيال رأيه عن التعبري يف حقوقه من حقًا ميارس هوف ،منكر عن ينهى
 ىل.تعا اهلل شرع خالل

 فقال ،الشعرية هذهب األخذو تعاىل اهللب اإلميانب قيامهاب األمة ذههل اخلريية القرآن الكريم ربطوقد    

ة   َخۡيَ  ُكنُتمۡ } تعاىل مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
ِّلنَّاسِّ  ۡت رِّجَ أ   ل

ۡ
ِّ  ُمُرونَ تَأ ۡ ٱب ۡ ٱ َعنِّ  نَ َهوۡ َوتَنۡ  ُروفِّ َمعۡ ل ِّ  مُِّنونَ َوتُؤۡ  ُمنَكرِّ ل ِّه ٱب  َءاَمنَ  َولَوۡ  للَّ

هۡ 
َ
َتٰ لۡ ٱ ُل أ َُّهمۚ  الَََكَن َخۡير  بِّ كِّ ِّنۡ  ل ۡ ٱ ُهمُ م  كۡ  مُِّنونَ ُمؤۡ ل

َ
ُقونَ َفٰ لۡ ٱ ََثُُهمُ َوأ  .[117آل عمران:سورة ] { سِّ

 َرَأى َمْن ) :مرفوعًا  اخلدري سعيد أبي حديث يف ماك قالف احلق هذا على  الرسول أكد قدو    
 َأْضَعُف َوَذِلَك ،ِبَقْلِبِهف َيْسَتِطْع مْل ِإْنف ِبِلَساِنِه،ف َيْسَتِطْع مْل َفِإْن ،َيِدِهب ُيَغيِّْرُهفل ًاُمْنَكر ِمْنُكْم

وقد طبق الصحابة الكرام هذه الشعرية كجزء من ممارسة حرية التعبري عن الرأي كما  (2)( .اْلِإمَياِن
 الصََّلاِة َقْبَل اْلِعيِد َيْوَم اْلُخْطَبِةب َدَأب َمْن َأوَُّل )) :َقاَل ِشَهاٍب بن َطاِرِق َعْن رباهم عليه الرسول الكريم:

 َهَذا َأمَّا :َسِعيٍد َأُبو َقاَلف .ُهَناِلَك ما ُتِرَك َقْد َقاَل:ف !اْلُخْطَبِة َقْبَل الصََّلاُة َقاَل:ف َرُجٌل ِإَلْيِه َقاَمف ،َمْرَواُن
 :فيهو ،مسلم عند احلديث هذاو (3)......احلديث((َيُقوُل  اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت .َعَلْيِه ما َقَضى َقْدف

 ،عليه أنكر الذي أن (4):البخاري عند جاءو .ُيسم مل مبهم رجٌل احلكم بن مروان على املْنِكر الرجل
 َسِعيد ِبيأَل ِإْحَداُهَما َقِضيََّتاِن َأنَُّهَما َفُيْحَتَمل " :مسلم شرح يف النووي قال. نفسه سعيد أبو هو
 (0). حجر ابن هب ماجزم هذاو (5).َسِعيد" َأِبي ْضَرِةحَب لرَُّجِلل اْلُأْخَرىو

 

                                                                                                                                                                                   

 مك لك خك حك جك مق حق} : قوله باب التفسري، سورة النور،كتاب  (،4/1087) أخرجه البخاري، (1)
 عن عائشة ،[19]سورة النور: { هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل

 .(4409)، برقم رضي اهلل عنها

 .(49كون النهي عن املنكر من اإلميان، برقم ) كتاب اإلميان، باب: (،1/09) خرجه مسلم،أاحلديث  (2)
 (.49احلديث السابق، برقم ) (3)
 .(913روج إىل املصلى بغري منرب. برقم )باب: اخل، عيدينكتاب ال (، 1/320، )ينظر: صحيح البخاري( 4)
 (.22/ 2)املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج املشهور بشرح النووي، ينظر:  (5)
 (.449/ 2)ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري  (0)
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 .حرية التعبريرتبيتهم على ل سيلةكو ،جتهادالل إفساح اجملال أمام الصحابة: رابعًا 

وقد شجع  (1)اغ الطاقة يف معرفة مراد الشارع بطريقة االستنباط.االجتهاد هو: بذل اجلهد واستفر    
املعروضة عليه دون يف املسألة شجع الرسول الكريم الصحابة على االجتهاد، فكل فرد يبدي رأيه 

 .النبوية والتشجيع من األساليب الرتبوية خوف.

 تابك من  جيد نصًامل رأيه إنب على أن حيكمأقره  ،عثه إىل اليمنب ًامعاذ النيب عندما بعث       

كيف تقضي إذا عرض لك  :قال ،ملا أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن أنَّ رسوَل اهلِل ))  :سنة أو

فإن مل  :قال .فبسنة رسول اهلِل  :قال ؟فإن مل جتد يف كتاب اهلل :قال .أقضي بكتاب اهلل :قال ؟قضاء

 ،صدره فضرب رسول اهلِل . آلو وال أجتهد رأيي :قال ؟يف كتاب اهلل وال،  جتد يف سنة رسول اهلِل 

 (2)((.احلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلِل ملا يرضي رسول اهلِل :وقال

 أهل من انك معاذو ،نص ثم يكن مل إن، منه الرأيب احلكم على عنه اهلل رضي معاذا أقّر  النيبف   
يقول عماد حممد  وهذا اإلقرار هو تشجيع وترغيب له على ممارسة حرية التعبري. .النظرواالجتهاد

يف االجتهاد جمال واسع لتنمية الرأي والتعبري عنه، وأن يف تشجيعه تشجيع هلما كريم: )) 
 (3)(( ولتنميتهما.

 .الصحابة دىل التعبري حرية تنمية يف أثرهاو النصيحة :خامسًا

ربى الرسول الكريم الصحابة على حب اخلري لكل الناس بالقول والفعل. والنصيحة هي من باب    
الدين  )) :قال،   النيب أن عنه اهلل رضي الداري أوس بن متيم عن حب اخلري للناس بالقول.

  (4)قلنا: ملن؟ قال: هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني، وعامتهم.((النصيحة. 
 من إال النصيحة يسمع الو التعبري، حق هل أنو الكالم عند األمانب شعر من إال يقدمها ال النصيحة   

 قحب يتمتع إنسان إال يقدمها ال النصيحة إن .يقول أو يفعل ما حيال الرأي إبداء يف سواه قحب آمن
 حرية يف اآلخرين قحب يؤمن من إمناو املتسلط،و الطاغية يقبلها الو ريةحب رهفك يف عما التعبري
 .التعبري

وتدل حمطات كثرية يف السنة النبوية على اهتمام الرسول الكريم بالنصيحة وتشجيع الصحابة    
 عليها، لرتبيتهم على إبداء رأيهم.

 

                                                             

(، 4/488) أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشيالبحر احمليط يف أصول الفقه، ينظر:  (1)
 مباحث االجتهاد والتقليد وأركانه والفتوى.

(. 3192كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، برقم) (، 3/373)احلديث أخرجه أبو داود يف سننه،  (2)
/ 9ححه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار، ). وصوقد قال يف رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو صاحلوسكت عنه. 

 .ِفي اْلُقَضاِة.َباُب َبَياِن ُمْشِكِل َما ُرِوَي َعْن َرُسوِل اهلِل (، 214
 .(07ص )حرية الرأي والتعبري، تنميتها وضوابطها من منظور إسالمي،  (3)
 .(95)كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم  (،1/04) احلديث أخرجه مسلم، (4)
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 .لتعبري عن الرأيل سيلة مهمةو ،مة احلق عند سلطان جائركل :سًاساد 

، وهو حق هلم كما هو واجب عليهم. وقول احلق هو ربى الرسول الكريم أصحابه على قول احلق    
 عند عدل كلمة اجلهاد )) أفضل:  اهلل رسول قال: قال اخلدري، سعيد أبي عن تعبري عن الرأي.

 (1)((جائر. أمري أو جائر، سلطان

فقد بايع الصحابة على قول احلق وعدم  ،قول احلق حتى يرتبط بأذهانهموللتأكيد على أهمية     
  التهاون فيه يف كل احلاالت.

 وأن واملكره، املنشط يف والطاعة السمع على  اهلل رسول )) بايعنا:قال الصامت،بن  عبادة عن    
والتأكيد  (2)(( .الئم لومة اهلل يف خناف ال كنا، حيثما باحلق نقول أو نقوم وأن أهله، األمر ننازع ال

 إحدى األمور اليت يبايعون عليها، هو تشجيع هلم وتربية على حرية التعبري عن الرأي.على كونها 

 سابعًا: تربيتهم على نشر العلم وعدم كتمانه، كطريق من طرق تربيتهم على التعبري عن الرأي.

 من أوتينا ما سبحب حق هو ما عن التعبريب مأمورون و العلم، تمانك عدمب شرعًا مأمورون نناإ    

ِّنَّ  }:تعاىل قال .التعبري حرية غريب ذلك يتأتى وال .خربة و علم ِّينَ ٱإ ٓ  تُُمونَ يَكۡ  َّلَّ نَزۡلَ  َما
َ
ٰ ۡلَ ٱ مِّنَ  اأ َٰ ِّ  تِّ ي 

ۡ ٱوَ  ٰ  َما دِّ َبعۡ  مِّن   ُهَدىٰ ل َّٰ ِّلنَّاسِّ ِفِّ  هُ بَيَّ ْوَل   بِّ كَِّتٰ لۡ ٱل
ُ
ُ ٱ َعنُُهمُ يَلۡ  ئَِّك أ ٰ ٱ َعنُُهمُ َويَلۡ  للَّ ]سورة {عُِّنونَ للَّ

طريقة من طرق تربية أصحابه على كوأدرك الرسول الكريم أهمية وقيمة نشر العلم  [159البقرة:
 ع:ي )) بلغوا: قال،   النيب أن ،عمروبن  اهلل عبد عن. ، فحثهم عليها، ورغبهم فيهاحرية التعبري

 نار من بلجام اهلل أجلمه ،فكتمه علم عن سئل )) منبقوله: وبني عاقبة من كتم العلم،  (3).((آية ولو
 ( 4)(( .القيامة يوم

 

 

                                                             

 ماجه، . وابن(4344)رقم بكتاب املالحم، باب األمر و النهي، (، 4/124) عنه،أخرجه أبو داود يف سننه وسكت  (1)
. وصححه األلباني يف صحيح أبي  (4711)  برقم املنكر، عن والنهي باملعروف األمر الفنت، باب كتاب (،2/1329)

 (.4344( برقم )3/30داود: )
   . (0004 ) برقم الناس، اإلمام يبايع كيف األحكام، باب كتاب (،0/2033) احلديث أخرجه البخاري، (2)
 . (3204 ، برقم)إسرائيل ب:ي عن ذكر ما األنبياء، باب أحاديث كتاب(، 3/1205) احلديث أخرجه البخاري،( 3)
، عن أبي هريرة، وابن ( 3058) برقم  العلم، منع كراهية العلم، باب كتاب (،3/321) ،احلديث أخرجه أبوداود( 4)

(، وقال عنه  204فكتمه، برقم ) علم عن سئل من باب ، اهلل رسول أصحاب فضائل يف املقدمة، باب (،1/90) ماجه،
  (.4058(، برقم )2/411األلباني يف صحيح سنن أبي داود:حسن صحيح، )
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 التعبري. حرية الرتبية على ، طريقة من طرقفساح اجملال لطالب احلق أن يطالب حبقهإ ثامنًا:

أصحابه على معرفة حقوقهم وواجباتهم، واملطالبة حبقهم إن أرادوا  وقد ربى رسول اهلل     
 به فهم يتقاضاه، فأغلظ،  النيب أتى رجاًل أن )) :عنه اهلل رضي أبوهريرة روىبأحسن طريقة. 

: قالوا سنه، مثل سنًا أعطوه :قال ثم مقااًل، احلق لصاحب فإن دعوه،:  اهلل رسول فقال أصحابه،
  (1)(( .قضاءًا أحسنكم خريكم من فإن أعطوه، :فقال سنه، من أمثل إال اهلل، رسول يا
 حْسن هيفو .َأجله حل اِإذ الدَّينب املطالبة جواز احلديث يف " :تعليقًا على احلديث حجر ابن قال    

 (2)".افهِإنصو عهتواضو حلمه عظمو  النيب خلق
أقر صاحب الدين على مطالبته ومل مينعه، بل أفسح له اجملال   وقد رأينا أن الرسول الكريم   

  ه حبرية وبأدب. وعلم الصحابة بذلك كيفية التعبري عن رأيهم.للتعبري عن رأي
 أسلوب تربوي.ك، وتقييمهم نقد الناس كيفية تعليمهمتاسعًا: 

 عن تعبريمنح الشارع لكل فرد حق تقييم الناس إن كان فيه مصلحة متحققة، وهذا احلق هو     
 أنه )): عنها اهلل رضي َعاِئَشَة عن وقد مارس الرسول الكريم هذا احلق لريبي أصحابه عليها: .الرأي

 فلما، - العشرية أخو بئس أو -العشرية ابن فبئس له، ائذنوا :فقال رجل،  النيب على استأذن
 إن عائشة، أي :فقال القول؟ يف له ألنت ثم قلت، ما قلت اهلل، رسول يا: له فقلت الكالم، له أالن دخل
 (3)((.فحشه اتقاء - الناس ودعه أو - تركه من اهلل عند منزلة الناس شر

 َظاِهره ِميِلجَب َيْغَتّر َغْيره َأنَّ َخِشَيو، َشْيء َعَلى َشْخص َحال ِمْن طََّلَعا َمْن كل )) ابن حجر: قال   
  (4). ((َنِصيَحته ًاَقاِصد َذِلَك ِمْن َيْحَذرل يه،َعَل ُيْطِلعُه َأْن َفَعَلْيِه ،َما َمْحُذور يف َيَقعف

 .على حرية التعبري والرتبية لتدريبل سيلةوك داب اجملالسآل تعليمهمعاشرًا: 
والتعامل فيها. ورأيي يف هذه اجملالس :  مأصحابه آداب اجملالس وكيفية الكال علم رسول اهلل    

الرأي عند الشخص، وتكون لديه القدرة على التفاهم التعبري عن فرصة كبرية لتنمية حرية  أنها
 إذاو احلاجة عند إال يتكلم فالواجلرءة يف الكالم، من خالل خمالطته معهم واالستماع إىل حديثهم، 

 جملس حيضرون الصغار األطفال عضب انكوقد . اجمللس يف اللغطو الكالم يكثر وال ،منه طلب
 التعبري عن آرائهم. هلم لرتبيتهم على حرية مدرسًة   ، وكان جملسه  الرسول

 وعن ،منه فشرب بشراب، أتي  اهلل رسول أن)) : عنه اهلل رضي الساعدي سعد بن سهل عن   
 يا واهلل ال: الغالم فقال هؤالء؟ أعطي أن لي أتأذن :للغالم فقال األشياخ، يساره وعن غالم ميينه

                                                             

 . (2183 ، برقم)الديون قضاء يف الوكالة باب، الوكالة كتاب (،2/879احلديث أخرجه البخاري، ) (1)
 (. 50/ 5الباري )فتح  (2)
 (.5087(، كتاب األدب، باب املداراة مع الناس، برقم )5/2201احلديث أخرجه البخاري، )(3)
 .(17/454) فتح الباري: (4)
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ه الرتبية النبوية وبهذ (1يده.(() يف  اهلل رسول ُهلَّفَت: قال .أحدًا منك بنصييب أوثر ال اهلل، رسول
  .السلبيةو االنهزامية عن عيدًاب ،عقل رجاحةو رأي قوة ميهفو أبناء الصحابة، نشأ

 .الرتبية على ممارسة حرية التعبري سائلو احلوار اهلاديء مع الغري مناحلادي عشر: 
ن ما يدل دون أ احلوار هو مبادلة الكالم بني شخصني أو أكثر يف صورة سؤال وجواب أو غريه،   

 (2)على وجود خصومة بينهما.

أو إفحام  منها: تنبيه الغافل أو إرشاد ملسرتشد،وقد استخدم احلوار ألغراض تربوية عدة،     
بأسلوب احلوار،  وقد اهتم النيب  .ومنها: استخدامه كوسيلة للرتبية على ممارسة احلرية ملعاند.

يف إعداد أصحابه   وجعل منه منهجًا يف خطاباته للناس ودعوته هلم، ملا له من أثر وتأثري بالغني
 .وملا فيه من تلقني توجيه تربوي لكل الدعاة واملربني إىل يوم القيامةوتربيتهم، 

 اهلل نيب فأتيت: اخلطاب بن عمر )) قالمع عمر يف صلح احلديبية:  من حواره  وأنقل هنا جزءًا  
 بلى: قال ؟الباطل على وعدونا احلق على ألسنا: قلت .بلى: قال ؟حقا اهلل نيب ألست :فقلت. 

 أوليس: قلت .ناصري وهو أعصيه، ولست اهلل، رسول إني :قال إذا؟ ديننا يف الدنية نعطي فلم: قلت
 :قال .ال: قلت: قال ؟العام نأتيه أنا فأخربتك بلى،: قال به؟ فنطوف البيت سنأتي أنا حتدثنا كنت
 (3)((.به ومطوف آتيه فإنك

...................................................................................... 

 منظور يف اقعنا اليومو يف الرأي تطبيقات حرية التعبري عنضوابط و: املبحث الثالث
 السنة النبوية:

 من مطلبني: املبحث الثالث كونتي  

يف أهم الضوابط اليت وضعها الرسول الكريم ألصحابه، يف ممارستهم حرية التعبري،  األول:املطلب 
أن يتسم ويتعدوا بتعبريهم على حقوق الناس، ال و ،ل ال غريوهي: أن يبتغوا به مرضاة اهلل عزوج
بته، وأن يعربوا ثوابلدين وبا اهلوى، وال يكون حريتهم مساسًاتعبريهم باملوضوعية وأن يبتعدوا عن 

 بأحسن وسيلة.

 فيه عن:وتكلمت الثاني: يف تطبيقات حرية الرأي يف وقتنا احلاضر. واملطلب 

                                                             

 ومل يبني كم هو، برقم أحلهو له أذن إذا والغصب، باب املظامل كتاب(، 2/805) ،البخاري احلديث أخرجه1) )
( 2319.) 
 .(184ص ) ،حممد عبداللطيف رجب عبدالعاطي، يف القرآن الكريم منهجية احلوارينظر: ( 2)
 وكتابة احلرب أهل مع واملصاحلة اجلهاد يف الشروط كتاب الشروط، باب(، 2/904)احلديث أخرجه البخاري،  (3)

 (.2581)  ، برقمالشروط
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 ورها يف تربية أبناءها على ذلك.داملسلمة واألسرة  .1

 .واجلامعات وأهم وظائفهم الرتبويةالتعليمية من املدارس املؤسسات  .2

 .جماالت اجملتمع كل حرية الرأي يفتطبيقات  .3

 ول: ضوابط حرية الرأي يف الرتبية النبوية:املطلب األ

احلرية ال تع:ي الفوضى والتعدي على حقوق الغري وارتكاب املوبقات، ومل يرب الرسول الكريم     
، ولكن كل حق يقابله ق هلمأصحابه على التعبري عن آرائهم دون ضوابط، فحرية التعبري عن الرأي ح

 اهلل حدود على القائم مثل)): قال  النيب عن عنهما، اهلل رضي بشري بن النعمان عن واجبات.
 الذين فكان أسفلها، وبعضهم أعالها بعضهم فأصاب سفينة، على استهموا قوم كمثل فيها، والواقع

 نؤذ ومل ،خرقًا نصيبنا يف خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على مروا املاء من استقوا إذا أسفلها يف
 (1)((.مجيعًا وجنوا جنوا، أيديهم على أخذوا وإن ،مجيعًا هلكوا أرادوا وما يرتكوهم فإن فوقنا، من

 منهح النبوي يف الرتبية، وجدت ضوابط هلذه الرتبية، أخلصها هنا يف أمور:لوأثناء دراسيت ل

وهي اإلخالص اليت ربى رسول اهلل أصحابه عليها.  الغاية من التعبري عن الرأي مرضاة اهلل تعاىل،. 
ل أو عمل، فال جيوز للفرد إذا عرب عن رأيه أن واملسلم يراقب اهلل تعاىل يف كل ما يصدر عنه من قو

)) :قال ، النيب أن الداري متيم عنللحديث الشريف:  يريد به سوى مرضاة اهلل تعاىل، امتثااًل
 (2)وعامتهم.(( املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه هلل: قال ملن؟: قلنا النصيحة. الدين

ويشمل هذا ويع:ي ذلك احلفاظ على كرامتهم. عدم اإلساءة إىل الغري والتعدي على حقوقهم: . 
. فقد ربى الرسول وعدم اللغو والبهتان الضابط: الكذب والقذف وشهادة الزور والسب واالحتقار

 بن اهلل عبد األمور، والبعد عنها، وحذرهم منها أشد التحذير. عنالكريم أصحابه على اجتناب هذه 
 (3)((.ويده لسانه من املسلمون سلم من املسلم )): قال  النيب عن عهما، اهلل رضي عمرو

يف الرأي واالبتعاد عن اهلوى يف التعبري عن رأيه. ومن املوضوعية: الصدق واألمانة يف املوضوعية . 
األسلوب. وقد رباهم الرسول الكريم على االلتزام مبا ذكر، ويف كتب احلديثة نقل األخبار وحسن 

 مناذج كثرية من أقوال وتوجيهات الرسول حول ذلك.

                                                             

  (.2301، برقم )فيه واالستهام القسمة يف يقرع هل الشركة، باب كتاب(، 2/882، )البخاري احلديث أخرجه 1))
 (. 95)  ، برقمالنصيحة الدين أن بيان اإلميان، باب كتاب(،  1/04، )مسلماحلديث أخرجه  2))

 .  (17 ، برقم)ويده لسانه من املسلمون سلم من املسلم اإلميان، باب كتاب(، 1/12، )البخاري احلديث أخرجه 3))
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إهانة أو تشويها للدين ولثوابته: فال جيوز االستهزاء بالدين حبجة  أن ال ميس التعبري عن رأيه. 
 التعبري عن الرأي.

التعبري عنها بأحسن وسيلة: ولقد رباهم الرسول الكريم على أن يدعو الناس باحلكمة واملوعظة . 
 احلسنة وجيادلوهم باليت هي أحسن، ويقولوا للناس حسنا. 

 التعبري عن الرأيتطبيقات حرية  :لثانياملطلب ا

 . األسرةيف: أواًل

 :وتربيتها أهميتها، ووظيفتها يف تنمية شخصية الفردو مفهوم األسرة.أ

لشد والربط، قال ابن منظور: " األسرة هي الدرع كلمة األسرة مأخوذة من الفعل )َأَسَر( مبعنى ا   
 (1)." األدنون  وهي عشرية الرجل ورهطه...احلصينة

: الرابط الذي يربط الزوجني ومن يعيش يف رعايتهما من األوالد وأقصد باألسرة يف هذا البحث 
األسرة كونها  ى تكوينوقد حث الرسول الكريم عل (2)املفهوم اإلسالمي لألسرة.واألقارب، وهو 

)) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  بقوله: الفرد انشأ من خالهلت يتالبناء ال
 (3)((.فليتزوج

 ب. دور األسرة يف الرتبية على حرية الرأي:

هو أساس بناء األسرة املسلمة، فإذا رفضت حرية اإلختيار والتعبري عنه بالقبول أو الرفض    
حق قد أقر الرسول الكريم هذا احلق ) اج مل ينعقد وكان فاسدا أو باطال. وأحدى الطرفني الزو

 التعبري عن  الزواج بالقبول أو الرفض( للزوجني: 

 .تستأذن حتى البكر تنكح وال تستأمر، حتى األيم تنكح ال )): قال  النيب أن هريرة، أبي عن   
 (4).((تسكت أن: قال إذنها؟ وكيف اهلل، رسول يا:  قالوا

                                                             

 (، حرف الراء، فصل األلف.27-4/19لسان العرب، ) (1)
 (.02 )صللمجتمع، حممد أبو زهرة  ينظر: تنظيم األسالم (2)
من استطاع منكم الباءة فليتزوج، برقم .(، كتاب النكاح، باب قول النيب 5/1957، )البخاري احلديث أخرجه (3)
(4008). 
 ، برقمبرضاها إال والثيب البكر وغريه األب ينكح ال النكاح، باب كتاب(، 5/1904، )البخاري احلديث أخرجه (4)
 (4823.)  
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 أخيه، ابن زوج:ي أبي إن)) : فقالت ، النيب إىل فتاة جاءت: قالبن احلصيب األسلمي،  بريدة عن
 تعلم أن أردت ولكن أبي، صنع ما أجزت قد: فقالت إليها، األمر فجعل: قال خسيسته، بي لريفع

 (1).((شيء األمر من اآلباء إىل ليس أن النساء

 لذلكو لرتبية االجتماعية السليمة،ل هي األساسف كبرية وهامة:  تربية النشءيف مسؤولية األسرة   
يهيئ البيئة املستقرة املطمئنة اليت تعني على ل رمحًةو مودًةو إّن اإلسالم جعل الزواج سكنًاف

 .الرتبية الصاحلة

 مولود من )) ما :الدور الكبري لألسرة يف تكوين شخصية الفرد بقولهوقد أشار الرسول الكريم إىل      
 (2)((.ميجسانه أو ينصرانه، أو يهودانه فأبواه الفطرة، على يولد إال

وميتاز الفرد يف السنوات األوىل من حياته بسهولة تأثره وقابليته للتعلم وقلة خربته، وضعف     
  .ارادته، فهو حباجة دائمة إىل التوجيه

 ذلكو سلوكيًا،و اجتماعيًا،و  تربية النشء ُخُلقيًا،يف بريةك ا مساحةهل أفردو األمب واإلسالم اهتم    
هي اليت ترسم اخلطوط ف األم،ب  السنوات اخلمس األوىل من عمره يكون ملتصقًايف نَّ الطفلأل

دور ب عليها أْن تقوم مقبل أيامه، هذا يع:ي أّن األم يف األساسية اليت ُتبنى عليها شخصية الطفل
 أحسن الطرق اليت ُتمكِّنها من تربية يف املربِّية، األمر الذي يتطلب منها أْن تفكر دائمًاو املوجِّهة

 أعماهلم. و أخالقهمب  اجملتمعيف لمشاركةل أطفاهلا حتى ُتعّدهم

 لتعبري:أخلص هنا أهم األمور اليت جيب على األسرة مراعاتها، لرتبية أوالدهم على حرية ا   

ىل إرسال أبناءهم إيف اجلاهلية عادة العرب لكالم يف السنوات األوىل من عمره، وكان من تعليمه ا -1
كانت العادة عند  : "يقول صفي الرمحن املباركفوري .البادية بهدف تقوية لغتهم وفصاحتهم

هلم عن أمراض احلواضر لتقوى  احلاضرين من العرب أن يلتمسوا املراضع ألوالدهم، ابتعادًا
 أجسامهم، وتشتد أعصابهم، ويتقنوا اللسان العربي يف مهدهم، فالتمس عبد املطلب لرسول اهلل 

  (3)".وهي حليمة بنت أبي ذؤيب -الرضعاء، واسرتضع له امرأة من ب:ي سعد ابن بكر

                                                             

والنسائي يف ،  (1800 ) ، برقم كارهة وهي ابنته زوج من باب النكاح،  كتاب(، 1/072، )ماجه ابناحلديث أخرجه  (1)
ل األلباني يف التعليقات قا(. 5309، برقم )كارهة وهي أبوها يزوجها النكاح، البكر كتاب(، 5/100، )ىالكرب السنن

اجلامع (. وقال الشيخ مقبل الوادعي: صحيح على شرط مسلم، ينظر: 141/ 2رجاله رجال الصحيح )الرضية: 
 (.3/50) مما ليس يف الصحيحني،الصحيح 

  (. 1292، برقم)فمات الصيب أسلم إذا اجلنائز، باب كتاب(، 1/450، )البخارياحلديث أخرجه  (2)
 (.40/ 1املختوم، )الرحيق  (1)
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الطفولة بكثرة األسئلة، فالطفل ميتاز يف مرحلة إجابته باسلوب حكيم: السؤال وحرية عطائهم إ -2
إحراج األبوين  كسؤاله: أين اهلل؟ ومنها أسئلة يريد منها األسئلة اليت يريد منها املعرفة، :ومنها

أو طرح السؤال   .وطرح هذه األسئلة فرصة جيدة لتدريبه على حرية التعبري عن رأيه (1)واملربي.
فكان يطرح األسئلة على الكبار  وقد وقع ذلك يف عهد النيب ليجيب عليه وإعطائه حرية اإلجابة. 

رضي اهلل  عمر بن اهلل عبد عن وما ذلك إال لرتبية الشجاعة واجلرأة يف نفس الطفل، حبضور الصغار،
 ما حدثوني .املسلم مثل وهي ورقها يسقط ال شجرة الشجر من إن))  :قال  اهلل رسول أن عنهما،

 يا :فقالوا ،فاستحييت :اهلل عبد قال .النخلة أنها نفسي يف ووقع البادية شجر يف الناس فوقع ؟هي
 .نفسي يف وقع مبا أبي فحدثت :اهلل عبد قال .النخلة هي:  اهلل رسول فقال ،بها أخربنا ،اهلل رسول
 (2).((وكذا كذا لي يكون أن من إىل أحب قلتها تكون ألن :فقال

 كنا )) :قال سلمة، بن عمرو عنذلك على تربيته على حرية التعبري: حتفيظه للقرآن الكريم، وأثر  -3
 ، اهلل رسول أن فأخربونا بنا، مروا رجعوا إذا فكانوا ، النيب أتوا إذا الناس بنا مير حباضر

  اهلل رسول إىل وافدًا أبي فانطلق كثريا، قرآنا ذلك من فحفظت حافظا، غالما وكنت وكذا، كذا: قال
 فكنت فقدموني أحفظ كنت ملا أقرأهم وكنت أقرؤكم، يؤمكم :فقال الصالة، فعلمهم قومه من نفر يف

 واروا: النساء من فقالت امرأة ع:ي، تكشفت سجدت إذا فكنت صفراء، صغرية لي بردة وعلي أؤمهم
 أؤمهم فكنت به، فرحي اإلسالم بعد بشيء فرحت فما ،عمانيًا قميصًا لي فاشرتوا قارئكم، عورة عنا
  (3)((سنني. مثان أو سنني سبع ابن وأنا

وهو  بالنفس. واعتزازًا م جيعله صاحب تقدير عند الناس ويولد لديه ثقًةفحفظه للقرآن الكري    
وسائل تنمية اللغة:  همأوحفظ القرآن الكريم من  عنصر مهم يف عملية الرتبية على حرية التعبري.

 فحفظه مما يساعد على فصاحة اللسان وثراء الفكر وقوة العبارة.

والرسول  ،عدم السخرية منه عند اخلطأ يف الكالم، ألنه قد جيعله حيجم عن الكالم مستقباًل -4
لآليات  من الصحابة أن يسخروا من بعضهم، امتثااًل الكريم مل يكن يسخر من أحد، ومل يرض

َهاَي  }القرآنية  يُّ
َ
ِّينَ ٱ أ ْ َّل يَسۡ  َّلَّ ِّن مي قَوۡ  َخرۡ ءَاَمُنوا ن َعَس   م  قَوۡ  م 

َ
ْ  أ ِّنۡ  اَخۡير  يَُكونُوا ٓ  َوَّل  ُهمۡ م  َِّسا ِّن ءي ن ٓ  م  َِّسا  ء  ن 

                                                             

 وما بعدها(. 15/ 1)حممد سعيد موسى،  ينظر: فن تربية األوالد يف اإلسالم، (1)
 . (131احلياء يف العلم، برقم )باب  كتاب العلم،(، 1/01)البخاري، احلديث أخرجه  (2)
وصححه االلباني يف (، 585، برقم )باإلمامة أحق من الصالة، باب كتاب(، 1/159( احلديث أخرجه أبو داود، )3)

 (.583(، برقم )1/104، )صحيح سنن أبي داود
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ن َعَس  
َ
ِّنۡ  اَخۡير  يَُكنَّ  أ ُزوٓ تَلۡ  َوَّل  ُهنَّ  م  ْ مِّ نُفَسُكمۡ  ا

َ
ْ  َوَّل  أ ِّ  تَنَابَُزوا  ٱب

َ
ِّئۡ  بِّ  َقٰ لۡ ۡل  دَ َبعۡ  ُفُسوُق لۡ ٱ مُ سۡ لِّ ٱ َس ب

ٰ ۡلِّ ٱ َٰ ْوَل   َيتُۡب  َوَمن لَّمۡ  نِّۚ ي
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئِّكَ فَأ  [11]سورة احلجرات: { لُِّمونَ لظَّ

فرتبية الفرد على املشاركة مع الكبار واالستماع إىل املسائل املهمة:  إشراك الفرد يف األسرة يف -5
يبدئ الفرد رأيه وعندما  رأيه واالهتمام بأفكاره، يربي فيه الشجاعة واجلرأة ويطرد اخلجل واخلوف،

فإن ذلك يشبع عنده  الرأي ويستمع إليه ويوضع كالمه موضع االهتمام من الكبار، ويشارك الكبار يف
فيعود الطفل على إبداء الرأي  ويؤثر ذلك يف نفسيته، احلاجة إىل االحرتام والتقدير والقبول،

يفتقدها كثري من الكبار ممن مل تتح وهذا من الرتبية علي الشجاعة األدبية اليت  واملشاركة يف القرار،
لذلك اهتم الرسول الكريم بهذا اجلانب من احلاجات  هلم فرصة التعبري واملشاركة منذ الصغر،

 األساسية للفرد. 

حيضر جمالس الكبار عندما كان  وكان رسول اهلل  مصاحبته إىل جمالس الكبار ليتعلم منهم، -0
)) شهدت غالما مع عموميت :   عنه قال: قال رسول اهلل : عن عبدالرمحن بن عوف رضي اهللغالمًا

 (1).((هحلف املطيبني، فما يسرني ان لي محر النعم وأني أنكث

من  عنه كثريًا معهم أوالدهم، وقد روواستصحبني باألصحامب وقد كان جملس النيب الكريم عامرًا   
يقول عبداهلل ناصح  اجملالس.صراحة وقول احلق يف تلك االحاديث يف صغرهم، وهم تربوا على ال

وزيارة األصدقاء، ثم  العامة حلضور اجملالس ، هلم اجلرأة، ومصاحبة اآلباءيربى على  علوان: "
 (2)".التحدث أمام الكبارعلى بالتالي تشجيعهم 

 مفهومها، ووظيفتها الرتبوية: واملؤسسات التعليمية،  املدرسةيف :ثانيًا

قيم ل فقًاو تنشئتهمو رتبية أبنائهل إنشائهاب هي تلك املؤسسة الرتبوية اليت يقوم اجملتمع    
أفراٍد ب صورٍة مستمرٍةب تزويد اجملتمع املدرسة مسؤولة عنف على ذلكو عاداته،و تقاليدهو اجملتمع

تصحيح و  االجتاه السليميف لديهم القدرة على توجيه اجملتمعو املبادئ اإلسالميةب متمسكني
 (3). ذلك اجملتمعيف اجلوانب السلبية

                                                             

سلسلة االحاديث ، وصححه األلباني يف (2929برقم ) ،كتاب املكاتب (،2/203) أخرجه احلاكم يف املستدرك،( 1)
 (.1977) برقم(، 524/ 4، )الصحيحة

 ( .1/370) ،علوان عبد اهلل ناصح، تربية األوالد يف اإلسالم (2)
 . (134ص ) عبدالرمحن النحالوي،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، ينظر:  (3)
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هي فلفرد، فيها يرتبون ويأخذون العلم، وهذه املؤسسات التعليمية هي األسرة الثانية بالنسبة ل    
 اليت ائتمنها اجملتمع على أبنائه لرتبيتهم وتنشئهم على املباديء الذين يؤمنون بها. تلك البيئة 

، من واجب املؤسسات التعليمية التأكد من نصيب الفرد من الرتبية يف األسرة، فإذا مل يكن كافيًا   
ويراد باحلرية  لديهم على حرية التعبري عن رأيه. فعلى تلك املؤسسات تربية الفرد فليعوض فيها.

أن يعرب عن ميوله وقواه وغرائزه بصور التعبري املختلفة، كالكالم واللعب يف املؤسسات الرتبوية:)) 
 (1)((تمثيل، وغريها من أنواع التعبري.واحلركة والرسم والتصوير وال

افة واحملافظة عليها، وتلبية حاجات إن من أهم وظائف املؤسسات التعليمية هي: نقل الثق   
اجملتمع، وتصحيح اجلهود الرتبوية، وتوسيع آفاق الناشيء وزيادة خرباته، وتكملة وظيفة املنزل 

 (2)الرتبوية.

 تربية الفرد وتنشئته على حرية التعبري:يف مية يوأخلص هنا دور املؤسسات التعل 

االعتدال، فاإلفراط فيه يؤدي إىل نتائج عكسية  تشجيع الطالب على التقويم والنقد، مع مراعاة -1
ولنا يف اجملالس التعليمية لرسول اهلل   فتخرج طالبا جييدون فن اجلدل ويسيئون االدب مع الكبار.

ن من الشجر شجرة مثلها مثل ، فقال: إفأتي جبمار ،كنا عند النيب)) ابن عمر: عن أسوة حسنة: 
 (3)((.النخلةاملسلم..قال الرسول الكريم : هي 

التعويد على القراءة وخاصة القراءة الناقدة والتحبيب اليهم من وسائل منوهم وتربيتهم على  -2
  (4.)يقوم ما يقرؤه دون التلقي اجملردلقراءة الناقدة جتعل الشاب يفكر والتعبري: ا

وميكن ان تتيح فرصا للشباب يف احلديث االرجتالي أمام زمالئهم ، وسفرات تنظيم أنشطة  -3
وكان الرسول الكريم يستغل هذه  تشمل إلقاء خطب قصرية حوارات بني طالبني فحول فكرة حمددة.

 غالم يا : " فقال ،يومًا  اهلل رسول خلف كنت:  قال عباس، ابن عنالسفرات لإلغراض الرتبوية: 
 استعنت وإذا اهلل، فاسأل سألت إذا .جتاهك جتده اهلل احفظ حيفظك، اهلل احفظ :كلمات أعلمك إني

 لك اهلل كتبه قد بشيء إال ينفعوك مل ،بشيء ينفعوك أن على اجتمعت لو األمة أن واعلم باهلل، فاستعن

                                                             

 (.1/150) الرتبية وطرق التدريس، صاحل عبدالعزيز، (1)
وما  (122ص )، عبدالرمحن النحالوي، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ينظر: ( 2)

 وما بعدها. (190ص )، بعدها، والتوجيهات الرتبوية يف بيعة النساء مع النيب 
 . (131احلياء يف العلم، برقم )باب  كتاب العلم،(، 1/01)البخاري، ( احلديث أخرجه 3)
 (.80ص ) حممد بن عبداهلل الدويش، ينظر: تربية الشباب االهداف والوسائل، (4)
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 وجفت األقالم رفعت .عليك اهلل كتبه قد بشيء إال يضروك مل ،بشيء يضروك أن على اجتمعوا ولو ،
 (1).((الصحف

تنظيم انشطة تعود الشاب على كتابة افكاره كالكتابة حول موضوع معني او وصف موقف او  -4
 احلديث عن ظاهرة يف اجملتمع.

االستماع الناقد: عندما يستمع اىل متحدث ان يلخص الفكرة االساسية اليت اراد املتحدث  -5
 .ايصاهلا ويستطيع ان يصدر احكاما نقدية على ما مسع

جمموعة املقررات الدراسية اليت : يقصد باملنهجو ي الطالب على حرية التعبري،وضع منهج يرب -0
 (2) .، وهي اخلربات الشاملة اليت تقدم للطلبةواملمارسة املتبعة وطرق معرفتها ،يتلقاها التالميذ

واهلدف من املنهج الدراسي هو تنمية شخصية الطالب حقيق غاية ما. وكل منهج البد أن يهدف لت
 من كل النواحي ومنها جانب الرتبية على حرية التعبري.

على القائمني على املؤسسات التعليمية أن يبدؤا يف عملية تطوير املناهج ووضع  لذلك كان لزامًا    
  كيفية املطالبة به.حقه يف حرية التعبري وممارسة منهج تعليمي جديد يربي فيه الطالب على 

 .اجملتمع يفتطبيقاته  :ثالثًا

ال ريب أن وعي األفراد ومتتعهم باحلرية، عامل أساسي يف تقدم اجملتمعات وتطورها: فكل جمتمع    
متتع أفراده باحلرية، صار جمتمعا مبدعا ومبتكرا، وترسخ فيه قيم البناء واحلضارة. وكل جمتمع 

عالة على األمم األخرى،  وتكميم األفواه، بعد عن ركب التقدم وأصبحظهر ظهر فيه االستبداد بالرأي 
 (3)((.)) غثاء كغثاء السيلكما وصفه الرسول الكريم بقوله:  فيصبح

يتوىل أمرها املؤمنون مجيعًا من منطلق دي:ي، وذلك كما جاء رقابة ذاتية يف اجملتمع اإلسالمي    
َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن  َواْلُمْؤِمُنوَن)يف القرآن الكريم قال تعاىل: 

                                                             

برقم  ،  اهلل رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة أبواب الذبائح،(، كتاب 4/248، )الرتمذي( احلديث أخرجه 1)
 (.2510)رقم (، ب017/ 2)وصححه األلباني يف صحيح سنن الرتمذي،  (،2510)
 .(09)ص، ماجد عرسان الكيالني، ن العاملون فيهامناهج الرتبية اإلسالمية واملربوينظر:  (2)
 (، وسكت عنه،4290) ، برقم اإلسالم على األمم تداعي يف املالحم، باب كتاب (،4/111) ،احلديث أخرجه أبوداود (3)

(. 4290(، برقم)3/24) وما سكت عنه فهو صاحل لالحتجاج به. وصححه األلباني يف صحيح سنن أبي داود،
 فقال قصعتها، إىل األكلة تداعى كما عليكم تداعى أن األمم يوشك )):  اهلل رسول قال: قال ثوبان، ومتامه:)) عن

 عدوكم صدور من اهلل ولينزعن السيل، كغثاء غثاء ولكنكم كثري، يومئذ أنتم بل: قال يومئذ؟ حنن قلة ومن: قائل
 املوت.(( وكراهية الدنيا، حب: قال الوهن؟ وما اهلل، رسول يا: قائل فقال الوهن، قلوبكم يف اهلل وليقذفن منكم، املهابة
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ُه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَّ
 [01 ]سورة التوبة: (َحِكيٌم

 مل فإن بيده، فليغريه منكرًا منكم رأى )) من: يقول  اهلل رسول مسعت اخلدري: سعيد أبو قال  
 (1)((اإلميان. أضعف وذلك فبقلبه، يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع

 هنا أهم تطبيقات حرية التعبري يف اجملتمع.خلص أ

مام االستبداد والتفرد يف احلكم، ومشاركة أبناءها يف اجملال السياسي: على اجملتمع سد الباب أ . أ
  وذلك بتفعيل مسألة الشورى واليت تعترب من حرية التعبري.يف احلكم، 

حرية الرأي يف جمال البحث العلمي كفيل بتطور اجملتمع وبعده عن التعصب ال العلمي: يف اجمل . ب
لعراقيل أمامهم، بل تشجيعهم األعمى. من الضروري تشجيع أفراد اجملتمع على ذلك، وعدم وضع ا

 عليه وترغيبهم.

حرية التعبري عن الرأي خيلق لنا فردا جريئا شجاعا، تعمق فيه  يف اجلانب الفكري واالجتماعي: . ت
قيم العدالة واملساواة، وكل جمتمع أراد إحياء تلك القيم فعليه بتشجيع حرية التعبري، وتدريب 

 أفراده عليها.

يعترب الفساد اإلداري يف اجملتمعات املعاصرة الداء الذي تصادية: يف اجلوانب اإلدارية واالق . ث
حبرية نقد احلكام واملوظفني وكشف ينخر يف بناءه ويهدد استقراره. وال سبيل إىل معاجلته إال 

 فسادهم، ليتمكن اجملتمع من إصالحهم أو معاقبتهم. 

يف اجلوانب اإلعالمية والثقافية: على اجملتمع تشجيع الرأي احلر البناء، واليت تتمثل اليوم  . ج
ضارة، إال بإطالقها احلبوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة. وما بلغت األمم املتقدمة 

طريق  تقوم بدور حيوي هام فتهيئ األجواء عن ووسائل اإلعالم يف مقدورها أن (2)احلرية هلم.
 الربامج الثقافية والرتبوية.

 توفري احلرية ألفرادها ومحايتهم من كل الضغوط.اجب الدولة و ومن 

                                                             

 (.08(، كتاب اإلميان، باب كون النهي عن املنكر من اإلميان، برقم )1/09مسلم، )احلديث أخرجه  (1)
 . (35-33ص)ينظر: حرية الرأي والتعبري، تنميتها وضوابطها من منظور إسالمي، عماد حممد كريم،  2))
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 اخلامتة واالستنتاجات

بعد أن وفق:ي اهلل تعاىل إلمتام هذا البحث، أدرج أدناه أهم االستنتاجات اليت توصلت إليها،    
 والتوصيات بشأنها:

 .أواًل: االستنتاجات

 توجد حرية مطلقة، بل توجد حرية منضبطة بضوابط.ال  .1

يف كل اجملاالت، وخاصة يف جمال الرتبية على  طبقه الرسول الكريم يإسالم منهج تربويهناك  .2
 حرية التعبري.

 .اته األخرىفباإلضافة إىل ص ،أهم شخصية تربوية عرفها التأريخ الكريمالرسول  .3

 إال بإفساح اجملال أمام أبنائها ليعربوا حبرية عن آرائهم.وال تتطور  تتقدم اجملتمعات ال  .4

 .ممارسة حرية التعبري ىرد ناقصًا، إذا مل يتم تربيته علشخصية الفتعترب  .5

 واجملتمع اإلسالمي من االستبدادالوسائل الرتبوية النبوية يف صيانة احلياة اإلسالمية أهمية  .0
 والتسلط.

 .التوصياتثانيًا: 

 بدراسة السرية النبوية ووضعها كإحدى املصادر الرتبوية.الهتمام ا .1

 .األسر املسلمة تربية أفرادها على حرية التعبري عن الرأيعلى  .2

ية أن تولي أهمية كبرية حلرية التعبري يف مناهجها، ويف تعاملها مع على املؤسسات التعليمجيب  .3
 الطالب.

 يق عليها.، وعدم التضيالدولة تشجيع حرية التعبري يف كافة اجملاالتعلى  .4

 السبيل لنهضة اجملتمع.وهو حرية البحث العلمي، لكي يكون الباحث مطلق اليد. إطالق  .5

 جملتمع إىل الفوضى.وضع ضوابط أخالقية للحرية، لكيال تتحول اجيب  .0
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