
  -رمحه اهللا– حممد اخلضر حسنيلعالمة/ ل (احلرية يف اإلسالم)فوائد من كتاب: 
  

  انتقاء: إبراهيم بن فريهد العرتي
  
النفوس الناطقة إمنا أولعت حبب هذه احلياة وشغفت بلذة عيشها من جهة اعتبارها   -١

سائر  هااركها فيشمسرحا لألماين وموطنا للمساعي..ال بالنظر إىل حقيقتها اليت ت
 احليوانات..

إىل أن  قد جيادل الرجل عن ناموس دينه وعرضه وماله باليت هي أبلغ وأشد؛ نظرًا -٢
فناءه والتحاقه بالتراب أكمل حاال من بقائه أعزل من الوسائل اليت يدرك ا مقاما 
حممودا..وكثريا ما يستوحش من عصر شبابه إذا حبط سعيه سدى وفاجأه احلرمان من 

 يها أمال حريصا..اجتناء فائدة علق عل
أن مطمح اهلمم إمنا هي غاية  -طاب عنصرها وشرف وجداا–إذا علمت نفس   -٣

عند حد غذاء وكساء ومسكن، بل ال تستفيق  اوحياة وراء حياا الطبيعة مل تقف بسعيه
 جهدها إال إذا بلغت جمدا شاخما..

هده يف الفرد كانت الفوضى بني األمة العربية سائدة قبل اإلسالم، والفرد يفرغ ج -٤
 واجلماعة تضع كال كلها يف اجلماعة .. قال شاعرهم: 

  إذا أنا مل أنصر أخي وهو ظامل      على القوم مل أنصر أخي حني يظلم
  وهذا خالف املراد حبديث: (أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما)

أول من تكلم جبملة : (أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما) هو جندب ابن العنرب، وكان  -٥
ما اعتادوه من احلمية اجلاهلية فأقرها النيب ولكن نقلها عن موردها األول إىل احلكمة  :همراد

 الصحية واإلرشادات اإلسالمية..
، والتجرد من كل ما فيه ضغط أو حجرامتد بالعرب حب االستقالل الشخصي  -٦

 :عريومن أجل ذلك كانوا ال يألفون احلواضر ويفرون من اإلقامة ا..قال أبو العالء امل
  املوقدون بنجد نار بادية     ال حيضرون وفقد العز يف احلضر

ما مثل العرب يف حال عتوهم أزمنة اجلاهلية إال كمثل شجر أضغاث (أي: ضعيف)  -٧



نشأ مبفازة جمهولة من األرض فاستغلظ والتوى قويه على ضعيفه يقطعه من أطرافه ويقتل ما 
 فيه من القوى النامية..

 (العرب) م اللطيف واحلكمة البالغة فيه، وما أودع يف طباعهمولوال أسلوب اإلسال -٨
 من سالمة الذوق ورقة الشعور ما كادوا يدخلون يف دينه أفواجا..

 معان فاضلة..على احلرية: تنبئ هذه الكلمة بسائر تصاريفها يف اللسان العريب  -٩
 اهلوى: استقالل اإلرادة وعدم اخلضوع لسلطان :عىنمب جاء يف وصف النفس باحلرية -١٠

  وترانا يوم الكريهة أحرا     رًا ويف السلم للغواين عبيدا
وعليه بىن الصوفية اصطالحهم يف إطالق اسم احلر على من خلع عن نفسه أمارة الشهوات 

  ومزق سلطاا، قال اجلنيد : لو صحت الصالة بغري القرآن لصحت بقول الشاعر:
  لعة حرأمتىن على الزمان حماًال ... أن ترى مقلتاي ط

 هلا أربع خصال مندجمة يف ضمنها: احلرية -١١
  أحدها: معرفة اإلنسان ما له وما عليه..

  ثانيها: شرف نفس يزكي طويتها ويطهرها..
  ثالثها: إذعان يدخل به حتت نظر القوانني املقامة على قواعد اإلنصاف..

  رابعها: عزة جانب وشهامة خاطر يشق ا عصا الطاعة للباطل..
أن تسعى جهدها يف  :حلكومة اليت تنظر إىل فضيلة احلرية بعني االحتراميتأكد على ا -١٢

 ذيب األخالق وتنوير العقول بالتعليمات الصحيحة قبل كل حساب..
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم " قال تعاىل: -١٣

فتسمية بين إسرائيل مجيعهم يف "، تاكم ما مل يؤت أحدا من العاملنيأنبياء وجعلكم ملوكا وآ
ذلك العهد ملوكًا اجنر هلم من احلرية اليت نالوها بعد مغادرة أوطان الذلة والعذاب 

 واالستعباد من آل فرعون..
يقوم فساط احلرية على قاعدتني : املشورة واملساواة ، فباملشورة تتميز احلقوق،  -١٤

 وباملساواة ينتظم إجراؤها ويطرد نفاذها..
مرا أن يكون هلم اخلرية من ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أ وما كان" -١٥

فإن الوازع الشرعي قد يتمكن من النفوس الفاضلة إىل  ؛" وإن تعجب فال عجب هلذاأمرهم



أن  ،على ما كانوا عليه من األنفة ،ل انقياد العربوسّهأن يصري مبعىن الطبيعي أو أقوى..
فاالنقياد إليه من قبيل االنقياد إىل ما يدعو إليه الدين معدود من وجدانات القلوب 

  الوجدان..
ما ساد األدب وانتشرت الفضيلة بني أمة إال اتبعوا شرعة اإلنصاف من عند أنفسهم  -١٦

 والتحفوا برداء الصدق واألمانة مبجرد بث النصيحة واملوعظة..
ي يف جمالس ، وارٌد على ما ينبغاخلطاب البنه عبد اهللا إىل الستةتشريك عمر بن  -١٧

الشورى من جعلها مؤلفة من العدد الفرد ليمكنهم من ترجيح جانب األكثر ويلوح إىل هذا 
و رابعهم وال مخسة إال هو بطرف خفي قوله تعاىل: " ما يكون من جنوى ثالثة إال ه

 " فذكر العدد الفرد واالقتصار عليه إشارة إىل ذلك..سادسهم
رية وأعواا إال إذا وضع حجرها األول على ال تكون قاعدة الشورى من نواصر احل  -١٨

 قصد احلنان والرأفة..
" ال ينفردون برأي اموا الصالة (وأمرهم شورى بينهم)والذين استجابوا لرم وأق" -١٩

حىت جيتمعوا عليه، وروي أن هذا دأم من قبل اإلسالم، ولعله هذا هو الوجه يف خمالفة 
أورده يف مجلة امسية للداللة على الثبوت حيث  ؛أسلوب الوصف به ملا قبله وما بعده

 واالستمرار.
وكذلك ولدم أمهام متكافئني، ولكن  ،ب فطرم متماثلنيسخلق اهللا الناس حب   -٢٠

معت يف دخوهلم يف مالحم احلياة االجتماعية يرتع عنهم لباس التماثل والتساوي، وقد ُج
ى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثقوله تعاىل: "

كم عند اهللا أتقاكم" ؛ فقوله: "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى" رمز فطرم األوىل، أكرم
ىل نشأم االجتماعية ، وقوله: "إن " إمياء إوقوله: "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ان بالوسيلة إىل مقام وإيذ ،" تلويح إىل طور التمايز والتفاضلأكرمكم عند اهللا أتقاكم
 الكرامة..

تكاليف  عتاإلسالمية فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها فوضِ  عي يف الشريعةرو -٢١
 ..الشريعة على شكل التكافؤ

 ،" أثبت هلؤالء الكمل أم جتار وباعةرجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا" -٢٢



 عن فرائض اهللا.. اولكنهم مل ينشغلو
أن  :" والسر يف اختصاص الرجال هنارجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا" -٢٣

 وما ينبغي هلن ذلك.. ،النساء لسن من أهل التجارات واجلماعات
رَف والصناعات وما به قوام املعاش من فروض املحققون من أهل العلم اِحل عّد -٢٤

فاألمة ال تنهض  - تهعلى فرض صح–الكفايات، وبه فسر حديث: (اختالف أميت رمحة) 
 من وهدة وضعها إال بتحمل كل طائفة منها حظا من وسائل قوا ومعاشها..

ال يعد اإلعراض عن املباحات طاعة يرجى ثواا.. ملا فتح أبو عبيدة بن اجلراح  -٢٥
بعسكره فيها خمافة أن يألفوا هواءها ويأنسوا بطيب انطاكية عزم على الرحيل وعدم اإلقامة 

وا إىل الراحة والدعة..وأرسل بذلك إىل عمر بن اخلطاب.. فأجابه: أما نسيمها فيخلد
قولك: إنك مل تقم بإنطاكية لطيب هوائها فاهللا عز وجل مل حيرم الطيبات على املتقني الذين 

 يعملون الصاحلات..
وأما اآليات الواردة يف التزهيد من الدنيا فال يقصد منها أن يعيش جمانبا للزينة ميت  -٢٦

الترفع عن االستغراق بالدنيا  :م .. منهاكَ عن التعلق بشهواته مطلقا.. ولكن لذلك ِح اإلرادة
 وتكرب اهلمم عن جعلها قبلة..

ن يف هاته اآلية أن الزينة من عالئق " بّيبين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجديا " -٢٧
  املعتدلة.. العبادة، غري منافية هلا ، وأن العبادة ال تستدعي اإلعراض عن اللذات احلسية 

أموال وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من " -٢٨
 " تضمنت هذه اآلية اإلشارة إىل حكم االرتشاء..الناس باإلمث وأنتم تعلمون

أخذت الشريعة يف حترميها باليت هي  ؛ملا كانت الرشوة عقبة كئودا يف سبيل احلرية -٢٩
 أحوط..

مم املستحلة للربا يف حياا املدنية بارتكاب مطيته الشعواء، وإمنا منبع مل تتقدم األ -٣٠
 عقد املبادالت التجارية والصناعة والفالحة .. :رفاهيتها وثروا

إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " -٣١
" (ينفى من األرض) أي يبعث إىل ألرضرجلهم من خالف أو ينفوا من اأو تقطع أيديهم وأ

بلد آخر ويودع يف السجن إىل أن ينتفي خبثه وتظهر توبته، وليس تركه يعيث يف البلد 



 اآلخر خالع العنان ويلوث بالدا كانت آمنة..
من حتيز عن أمته وطفق يرمي يف وجوههم بعبارات االزدراء وينفث يف كأس حيام  -٣٢

 لوطنية وإن شغف حبب ديارهم وقبلها جدارا بعد جدار.. مسا ناقعا؛ ال نصفه بالغرية وا
" وجب ربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدةوالذين يرمون املحصنات مث مل يأتوا بأ" -٣٣

ر الذي هو أكرب جرمية وأعظم هذا احلد يف القذف بالزنا ومل جيب على من يرمي غريه بالكف
سترها، فإذا رمي ا أحد إنسانا  تيها الشخص خفية ويبالغ يف؛ ألن فاحشة الزنا يأإمثا

احتمل أن يكون صادقا وال سبيل للعلم بكذبه، وأما إن رماه بالشرك فإن تلبسه بشعار 
اإلسالم والناس ينظرون يكفي شاهدا على كذبه..مث إن العار الذي يلحق بالزنا أعلق من 

  العار الذي يلحق بالكفر وأبقى حىت بعد التوبة..
أ تكون على العاقلة وليس ذلك من قبيل العقوبة حىت يشكل عليه الدية يف القتل اخلط -٣٤

وإن  ،قوله تعاىل: "وال تزر وازرة وزر أخرى" وحنوه، ولكن فرضت لألخذ خباطر املصابني
 كانت ال ختلو من حكمة التضييق على اجلاين ..

حكى ابن حزم يف مراتب اإلمجاع: أن من كان من أهل الذمة وجاء أهل احلرب إىل  -٣٥
 دنا يقصدونه وجب علينا أن خنرج لقتاهلم بالسالح والكراع ومنوت دون ذلك صونا هلم.بال

على البقاء يف اإلسالم: حذرا من تفرق الوحدة واختالل النظام.. إمنا جرب املرتد  -٣٦
وهم وإن كانوا كاليد الشالء فال خيلو بقاؤهم يف مشل املسلمني وهم يف صورة أعضاء 

السواد يف قلوب املحاربني، مث لكل دولة سرائر ال ينبغي أن  صحيحة من إرهاب يلقيه كثرة
أكرب مساعد لنيل أغراضهم، وأما تأثريهم عليه  نيطلع عليها غريها فاملرتد يتخذه املحاربو

فيتلقون  ،فإن املرتد حيمله امللقدون من املخالفني على معرفته حبال الدين :من جهة كونه دينا
فات بقصد إطفاء نوره وتنفري القلوب منه..ويف جعل عقوبة منه كل ما ينسبه إليه من خرا

املرتد إباحة دمه زجرا لألمم األخرى عن الدخول يف الدين مشايعة للدولة ونفاقا ألهله فال 
 يتقلدونه إال على بصرية..

ارجع بصرك إىل التاريخ كرتني؛ فإنك ال تعثر على خرب ارتداد مسلم نبت يف بلد  -٣٧
 طيب نباتا حسنا.

عد نظره يف عصر اخللفاء الراشدين جيد السبب الذي ارتقى باإلسالم وانسجم من ص -٣٨



 به يف سبيل املدنية؛ ما انعقد بني الدين واخلالفة من االحتاد والوفاق..
األرض اليت اندرست فيها أطالل احلرية إمنا تأوي الضعفاء والسفلة وال تنبت  -٣٩

 العظماء من الرجال إال يف القليل.
فاعترب مبا قصه اهللا عن قوم موسى ملا أمرهم بالدخول إىل األرض  إذا أردت مثاال -٤٠

املقدسة .. كيف قعد م اخلوف عن الطاعة واالمتثال وقالوا: " إن فيها قوما جبارين وإنا 
لن ندخلها حىت خيرجوا منها " فمىت جئت تسأل عن األمر الذي طبع يف قلوم اجلنب 

اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون " وجدته وتطوح م يف العصيان إىل قوهلم: " ف
 خلق االنقياد املتمكن يف نفوسهم من يوم كانت األقباط ماسكة بنواصيهم..

األمة مفتقرة إىل الكاتب والشاعر واخلطيب واالستبداد يعقد ألسنتهم على ما يف  -٤١
وال يكادون طيها من الفصاحة، وينفث فيها لكنة وعيا فتلتحق لغتهم بأصوات احليوانات 

 يفقهون قوال.
مل تكن ينابيع الشعر يف عهد اخللفاء الراشدين فاغرة أفواهها بفن املديح..وما انفلت  -٤٢

 وكاؤها وتدفقت باملدائح املتغالية إال يف األعصر العريقة باالستبداد.
احلقوق يف دولة احلرية تؤخذ بصفة االستحقاق، ويف دولة االستبداد ال تطالب إال  -٤٣

 عطاف.بصفة االست
  

  واحلمد هللا أوال وآخرا 
(وقد تكون بعض الفوائد حتتاج إىل رجوع ألصل الكتاب وبعضها حمل خالف ووفاق، كما 
أن بعضها تصرفت فيه لالختصار، وال غىن عن الرجوع للكتاب ملا فيه من فصاحة وسبك 

 وأدب رفيع..)


