



وأثرها في الشهود الحضاري 

 لألمة المسلمة
  في المنظور القرآني

  
  رمضان خميس الغريب. د

  أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك يف جامعة األزهر
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  المقدمة
  

 املبعوث رمحة وهداية    وأصلي وأسلم على  ، أمحد اهللا رب العاملني   
اللهم إنا نربأ من حولنـا      ،  وآله وصحبه والتابعني   )r( حممد، للعاملني

ىل أنفسنا  إفال تكلنا   ، ونلوذ حبولك وطولك وقوتك   ، وطولنا وقواتنا 
اللهم إنا نسألك يا حنان يا      ، طرفة عني وال قبضتها يا أرحم الرامحني      

اإلكـرام أن جتعـل      يا بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل و        نمنا
 إنك على كل    ؛أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة      

وقرة عني  ، ونعيما ال ينفد  ، اللهم إنا نسألك إميانا ال يرتد     ، شيء قدير 
  ...ونسألك مرافقة النبيني يف اجلنة، ال تنقطع

بـه علـى عبـاده      ) تعاىل(أما بعد فإن احلرية من أعظم ما امنت اهللا          
وأساس من أسس   ، هي قيمة كربى من قيم املشروع النهضوي      و، وخلقه

وهي مقصد  ، واألمة اإلسالمية خاصة  ، الشهود احلضاري لإلنسانية عامة   
وعظـيم  ، تنبه إليه علماء املقاصد الشرعية خلطـره      ، من مقاصد التشريع  

حـىت يف   ، وتناوال ورصدا ، ومتيز فيه املنهاج القرآين تنبيهاً وعرضا     ، أثره
وعالقـة  ، قضايا التوحيـد واإلميـان    : وأخطر القضايا ، تأدق املسارا 

، من حيث طرح القـضايا    ، وتنوعت عناية القرآن ا   ، اإلنسان بالرمحن 
  .وتعدد ااالت، وتنويع املفردات، وتلوين العبارة
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يف أمـس    - يف تلك الدورة احلضارية اليت تعيشها      -وأمتنا اليوم   
وإيضاح العالقـة بـني     ، وبيان احلدود ، مراحلها إىل ضبط املفاهيم   

واملصطلحات وضوابطها يف   ، واملعطيات والرباهني ، املقدمات والنتائج 
، حىت يكون الـوعي أساسـا للـسعي       ، ضوء مرجعيتنا ومصادرنا  

والفهـم  ، واإلدراك مقدمة احلـراك ، والتوصيف خطوة إىل التوظيف 
  .معينا على التسخري

  :يتوأتصور بداية أن يكون هيكل البحث على النحو اآل
  : أمهية املوضوع وأسباب اختياره-أوالً

والظـرف  ، تبدو أمهية البحث من أمهية القضية اليت يدور حوهلا        
وحنن نعيش يف مرحلة من املراحل      ، التارخيي الذي حيتم احلديث عنها    

وحنتاج إىل تبني مواطئ أقدامنا؛     ، احلامسة يف عمر أمتنا وعروبتنا وديننا     
وميكن أن  ، خيص جزء من العالج   والتش، فالتوصيف نصف التوظيف  

نتفهم أمهية املوضوع من مدى حاجتنا يف تلك املرحلة إىل استشراف           
  .منوذج للنهضة احلقيقية نبين عليه انطالقتنا املعاصرة

  :كما تبدو أسباب االختيار يف
وهـي يف حاجـة     ، أن أمتنا تعيش دورة حضارية جديـدة       -١

وتنـسج   ،ماسة إىل تبني منوذج للنهضة تبين علـى أساسـه         
، للتخلـي عـن معوقاتـه     ، وتتعرف على أسبابه  ، على منواله 
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وقد حفل القرآن الكـرمي مبفـردات الـشهود احلـضاري           
، وغين عن البيـان أن احلريـة عامـة        ، وبياا، لألمة املسلمة 

وحرية الفرد خاصة سبب من أسـباب النهـضة والـشهود           
 .بل أساس وجوده وعماد قيامه، احلضاري

 هذه املرحلـة علـى        يف صناعة شيء يف    الرغبة يف املشاركة   -٢
بينة من كتاب ربنا الذي ال يأتيه الباطـل مـن بـني يديـه               

 .وال من خلفه
التأكيد الـدائم أن أسـاس النهـضة واحلـضارة احلقيقيـة             -٣

ومفـاهيم  ، والكاملة ال ينفـصل عـن تـصورات القـرآن         
وأنه صنع من أمـة أميـة قيـادة         ، وعطاءات القرآن ، القرآن

، وحية يف فتـرة وجيـزة ـرت العـامل         فكرية وعلمية ور  
حـىت عـد بعـض املستـشرقني جنـاح          ، وأذهلت البشرية 

والـذي عـرب عنـه    ، )وهم غرس القرآن وبنـاؤه    ( الصحابة
والـذي عـد    ، )١(بعض الكاتبني باجليـل القـرآين الفريـد       

بعضهم مهمتة ذلك اجليل يف إقامة حـضارة عربيـة لونـا            
 ).r(من ألوان اإلعجاز يف حياة النيب 

  
                                      

 .وغريها، ومعامل يف الطريق، يف ظالل القرآن:  العالمة املفسر سيد قطب يف كتبه)(١
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  : مشكلة البحث-انياًث
تدور مشكلة البحث حول عالقة احلريـة بالنهـضة والـشهود           

   .وجودا وعدما، احلضاري وأثرها فيهما
  : أسئلة البحث-ثالثاً

مـا عالقـة احلريـة    : تدور أسئلة البحث حول سؤال رئيس هو    
بالشهود احلـضاري يف املنظـور القـرآين؟ ويتفـرع عـن هـذا           

  : السؤال ستة أسئلة هي
وم احلرية وما مفردات القرآن الكـرمي يف التعـبري          ما مفه  -١

 عنها؟
وما منهجية القرآن الكـرمي      ؟ما مفهوم الشهود احلضاري    -٢

  .يف البيان عنه
ما منهجية القرآن الكرمي يف بيان احلرية وما العالقة بينـها            -٣

  .وبني الشهود احلضاري لألمة املسلمة؟
 ءهل توجد مناذج من إعالء احلريـة يف تعامـل األنبيـا            -٤

 ؟ مع أقوامهم واملرسلني
  .ما أثر احلرية يف النهضة والشهود احلضاري لألمة املسلمة؟ -٥
 . ما أثر فقدان احلرية الفردية على مشروعات النهضة؟ -٦
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  : أهداف الدراسة-رابعاً
ميكن أن حنصر أهـداف الدراسـة يف اإلجابـة علـى تلـك              

  :وهي، األسئلة
مي يف التعـبري    بيان مفهوم احلرية ورصد مفردات القرآن الكـر        -١

 .عنها
بيان مفهوم الشهود احلضاري ومنهجية القرآن الكرمي يف البيان          -٢

  .عنه
رصد منهجية القرآن الكرمي يف بيان احلرية وبيان العالقة بينـها            -٣

  .وبني الشهود احلضاري لألمة املسلمة
قيمة احلريـة يف تعامـل       النماذج من إعالء   التركيز على بعض   -٤

 ؟ وامهممع أق واملرسلني األنبياء
 .إبراز أثر احلرية يف النهضة والشهود احلضاري لألمة املسلمة -٥
،  إبراز أثـر فقـدان احلريـة علـى مـشروعات النهـضة             -٦

  .والشهود احلضاري لألمة املسلمة
  : حدود الدراسة-خامساً

تقتصر الدراسة على حصر اآليات اليت تتنـاول قـضية احلريـة            
نهضة على أسـس سـليمة      وأثر احلرية يف قيام ال    ، وعالقتها بالنهضة 

ومتضي على املنهج املوضوعي الوسيط الذي يسعى       ، قوية متينة ، قومية
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احلرية : (إىل حصر اآليات اجلامعة للصورة القرآنية الشاملة عن قضية        
، ) الكرمي املنظور القرآين  وأثرها يف الشهود احلضاري لألمة املسلمة يف      

العلـوم اإلنـسانية    و، واالستعانة على فهم ذلك بالتفاسري املعتمـدة      
 .وما أفرزه علم االجتماع اإلسالمي حسب الطاقة البشرية، املتاحة

 : منهج البحث وأداته-سادساً
، يستخدم الباحث املنهج الوصفي واالستقرائي واالستنباطي

، أداته مجع اآليات ذات الصلة باملوضوعو، حسب طبيعة التناول
، والشروط، سبابواأل، والسمات، اخلصائص واستنباط، وحتليلها

والعالقة بني احلرية ، واآلثار املتعلقة باحلرية،  والضوابطواألهداف
ومناذج تطبيقية ، واحلرية والشهود احلضاري لألمة املسلمة، واحلضارة

من تعامل األنبياء واملرسلني مع أقوامهم اعتمادا على تلك الركيزة 
إفادة ، ندثارهاأو عدمها وا، اإلنسانية يف قيام احلضارات وانتصارها

وعلماء االجتماع واحلضارة والفكر اإلنساين  كتبه علماء التفسري مما
وما يدعم ذلك من ومضات السنة النبوية ، فيما يتعلق بتلك القضية

دون ، وما خيدم هدف البحث من الدراسات اإلنسانية، املطهرة
  .اإلفراط يف الشروح؛ حرصا على عدم خروج البحث عن مساره

وحرصت على أن   ،  مجع اآليات املتعلقة باملوضوع    وحرصت على 
تكون العناصر املعنونة من صميم اآليات القرآنية؛ جريا على املعتمد          
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أمـا يف   ، )١(من املناهج يف هذا اللون من ألوان التفسري املوضـوعي         
د من كتب التفسري يف كل املـدارس مـن          يفأف، الشرح واالستنباط 

، زمانـا ، دة وألـوان متباينـة    مر على مدارس متعد   أف، مأثور ورأي 
وهي الشارح الُِمبني   ، ومن السنة ، وفكرا، ومنهاجا، واجتاها، ومكانا

وما قدمه اجلهد البشري من دراسات إنسانية       ، والُمبِّني آليات القرآن  
وحـسب طبيعـة    ، حسب الطاقة والوسع  ، أو عربية يف هذا الصدد    

  .الدراسة
  : هيكل البحث

  .احث وخامتةوستة مب، ومشل البحث مقدمة
 مفهوم احلرية ومفردات القرآن الكـرمي يف التعـبري          :املبحث األول 

  .عنها
 مفهوم الشهود احلضاري لألمة املسلمة وبيان القرآن        :املبحث الثاين 

  .الكرمي يف التعبري عنه
 منهجية القرآن الكرمي يف بيان احلرية وغرسـها يف          :املبحث الثالث 
  . الشهود احلضاري لألمة املسلمةوالعالقة بينها وبني، نفس اإلنسان

 مناذج من إعالء احلرية يف تعامل األنبياء واملرسلني مع          :املبحث الرابع 
  .أقوامهم

                                      
:  ط عبد الستار فتح اهللا سعيد    . ألستاذنا د ، املدخل إىل التفسري املوضوعي   :  انظر )١(

  .٦٠،٥٩ص ، م١٩٩١ ،هـ١٤١١ ،ط الثانية، دار التوزيع والنشر اإلسالمية
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أثر احلرية يف النهضة والشهود احلـضاري لألمـة         : املبحث اخلامس 
  .املسلمة

  . أثر فقدان احلرية على النهضة والشهود احلضاري:املبحث السادس
  .لنتائج والتوصياتوفيها أهم ا، اخلامتة

  .  فهرس املراجع واملصادر
  .فهرس املوضوعات

* * *  
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  المبحث األول
  مفهوم الحرية

  ومفردات القرآن الكريم في التعبير عنها
  

  :مادة احلرية وداللتها اللغوية
يف اللغة على عدد من الدالالت ) احلاء والراء(دارت مادة 

 اليت هي - وهو احلرية-  يتناسب مع مقصود البحث منها هنا، واملعاين
واليت أدرجها كثري من الفقهاء ضمن ، مقصد من مقاصد الشريعة

، نقيض العبودية: ها أامن، عدد من الدالالت، مقاصد اإلسالم
، والوسط، والفخر، مبعىن القدمي، والعتيق، واألفضلية، واخليار
الكرمية : ويوصف ا، والفعل احلسن، وغري املخلوط بغريه، والطيب

، واجليد من البقل والفاكهة، والكثرية املاء من السحاب، ن النساءم
، وما صلح من السقط، كما يرد الوصف ا للكتابة القائمة املثبتة

ويوصف ا خد الرجل ، واجليد من كل شيء، وتدل على اإلثبات
واحملررة ، فاحملرر هو النذير من الرجال، واملنذور من البشر، ووجنته

على ) عليها السالم( كما ورد يف وصف مرمي،  النساءهي النذيرة من
، كما يوصف ا الرجل اخلالص من قومه.. لسان امرأة عمران
  ..واملطلق من احلبس

 أَحرار واجلمع العبد نقيض بالضم احلُر: (يقول صاحب اللسان 
وِحرار.... 
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ةُ، وأَفاضلهم أَخيارهم :الناس من واحلُريرافهمأَشر العرب وح.... 
 شيء كل من واحلُر، خالصهم من :أَي، قومه حريِة من هو ويقال
 شيء كلُّ واحلُر ....ِخيارها الفاكهِة وحر عِتيق حر وفرس أَعتقُه
 واحلُر واحلُرةُ وأَطيبها وسطُها أَرض كل وحر غريه أَو ِشعٍر من فاِخٍر
  ..الطَّيب الطني
 رملالر وح روخريها وسطها الدار وح ،.. وطني ررمل ال :ح 
 :يقال احلسن الفعل واحلُر، حراِئر واجلمع فيها طني ال حرة ورملة فيه
 النساء من الكرمية واحلُرةُ، مجيل وال ِبحسٍن أَي ِبحر منك هذا ما

 يقال الكرمية احلُرةُ اجلوهري املطر بكثرة يصفها ِبكْر حرةٌ وسحابةٌ
   :عنترة قال، املطر كثرية أَي حرة وسحابة حرةٌ ناقة

تٍة ِبكٍْر كُلُّ عليها جادرح      كْنرٍة كلَّ فَتِم قَرارهركالد  
 والطني والفاكهة البقِْل وحر كرمية املطر غزيرة سحابة كل أَراد
 حروفها ِإقامة الكتابة ريروحت، منه عليك أَقبل ما الوجه وحر جيدها
  .)١()مستوياً ِإثباته احلساب وتحِرير السقَِط وِإصالح
 ألحدهم ولد إذا إسرائيل بنو وكانت. النذيرة: احملرر: الليث وقال

 يسعه ال، عاش ما الكنيسة خدمة يف نذيرة جعله :أي حرره رمبا ولد

                                      
  ).٣٤٦، ٤٣٥ / ١: (ذيب اللغة، )١٧٧ / ٤: (لسان العرب )(١
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رب ِإني : (ان وأورد هنا قول امرأة عمر،)١()ذلك غري دينهم يف
  .)٣٥: آل عمران( )نذَرت لَك ما ِفي بطِْني محرراً

وهـو أن   ، ويسترعي االنتبـاه  ، ولعلي هنا أملح معىن يلفت النظر     
وانعتاقه من كل مـا     ، احلرية احلقيقية ال تكون إال يف عبودية العبد هللا        

ال مناص من أن حنـصن      ( : بعض العلماء  -صادقا- كما قال ، سواه
بوديتنا احلقيقة هللا عز وجل إن أردنا ألنفسنا احلرية ع ريتنا مبمارسةح
احلرية الصافية من تـاه عـن سـيده     أن يذوق طعم وهيهات. حقاً

أو ، والعـدوان  مث هام على وجهه يف صحراء التأله والبغي، ومواله
وهيهـات أن يعـرف اإلذالل    . وقع يف أسر التبعية وذل االسـتعباد      

 نــزول  لوال حريته إىل ليصل اإلنسان كان فما (،)٢()واالستعباد
..الوحي  بقـدر  حـراً  ليكـون  وإمنا، حراً خيلق مل اإلنسان وأن .

 اهللا عبودية طريق يف ونضال كدح احلرية إن، اهللا لشرع خضوعه
 أن كيـف  الفاسي األستاذ تعجب ولقد. حيوانياً انطالقا وليست
 يكُِن الَِّذين كَفَروا ِمن لَم (:البينة آية يف يتفطنوا مل اإلسالم علماء

                                      
  ).٤٣٦ / ١: (ذيب اللغة لألزهري )(١
- رمحـه اهللا   –لألستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي       /  أحباث يف القمة     )(٢

حممد عبـد اللطيـف     .  د ،احلرية يف احلضارة اإلسالمية   بتصرف؛ وانظر حبث مناهج     
 .  مقدم إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي الدورة التاسعة عشرةصاحل الفرفور حبث
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 املعىن هذا إىل )أَهِل الِْكتاِب والْمشِرِكني منفَكِّني حتى تأِْتيهم الْبينةُ
، هللا العبودية مبنهج إال والتحرر االنفكاك إىل سبيل ال أنه: اللطيف
 يف رهآثا تتجلى ذاتياً خلُقاً احلرية جيعل الذي األمر، التكاليف منهج

 اجلـدير  اإلنسان إن. بالتكليف شعوره عن الصادرة أعمال اإلنسان
 احلريـة  هـو أسـاس   التكليف وأن.. باهللا املؤمن هو احلر بصفة

  .  )١(وعالمتها
وسيأيت بيان ذلك جبالء عند احلديث عن ضوابط احلرية 

  .وحدودها
، أو براءة الذمة، حرية األصل: وقد ذكر الراغب أن احلرية نوعان

  : فقال، ية من الصفات الذميمةوحر
الْحر  (:حنو الشيء حكم عليه جير مل من األول: ضربان واحلرية (
روالشره احلرص من الذميمة الصفات تتملكه مل من والثاين) ِبالْح 
 r النيب أشار ذلك تضاد اليت العبودية وإىل، الدنيوية املقتنيات على
  : الشاعر وقول، "نارالدي عبد تعس، الدرهم عبد تعس: "بقوله
  الرق عبد من أذل الشهوة عبد :وقيل *خملد رق األطماع ذوى ورق

فَتحِريـر رقَبـٍة    : (األول فمـن ،  حرا اإلنسان جعل :والتحرير

                                      
وانظر مقاصد الشريعة   ، ٢٨: للشيخ راشد الغنوشي  ،  احلريات العامة يف اإلسالم    )(١

  .٩٠: ص، ومكارمها لعالل الفاسي
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) ِإني نذَرت لَك مـا ِفـي بطِْنـي محـرراً          : (الثاين ومن) مؤِمنٍة
 الـدنيوي  فـاع االنت بـه  ينتفـع  ال ولده حبيث  جعل أنه هو :قيل

 خملـصا  جعلـه  بـل ، )بِنني وحفَدةً : ()عز وجل ( قوله يف املذكور
 خادمـا : جماهـد   وقـال  .خملصا معناه :الشعيب قال وهلذا،  للعبادة
 إىل إشـارة  ذلـك  وكـل ،  الدنيا أمر من معتقا: جعفر وقال،  للبيعة
 أسـر  عـن  وأعتقتـهم  أطلقتـهم  القـوم  وحـررت  واحد معىن
  .)١()احلبس

قد تعرفنا علـى داللـة احلريـة يف اللـسان العـريب             وإذا كنا   
يف ، ونستـضيء بـضياه   ، فلنعطف على القرآن نقتبس مـن سـناه       

، التعرف على تلك املفردة اليت عـين ـا وبتحريرهـا أي عنايـة             
  . أي اهتمام-كما سيبني-واهتم ا 

  :احلرية يف القرآن الكرمي
: ا دارت على لفظجيد أ، يف القرآن الكرمي املتأمل هلذه املفردة

عدا املواطن اليت ورد فيها حديث عن احلرية من ، )حر، حمررا، حترير(
فورد لفظ ، وحاجة البشرية يف حيام إليها، حيث قيمتها وأمهيتها

                                      
بصائر ذوى التمييز يف لطائف     ، )١١١ / ١( :مفردات غريب القرآن لألصفهاين    )(١

  ).٦٥٢/ ١( :الكتاب العزيز
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، )١(مرتني) احلر(ولفظ ، مرة) حمررا(ولفظ ، ست مرات) حترير(
وتحِرير ( ،)٩٢: النساء( )فَتحِرير رقَبٍة): (تعاىل(وذلك يف قوله 

وتحِرير (، )٩٢: لنساءا( )فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة( ،)٩٢ :النساء( )رقَبٍة
، )٨٩: املائدة( )تحِرير رقَبٍةأو ( ،)٩٢: النساء( )رقَبٍة مؤِمنٍة

ِإني نذَرت لَك ما ِفي بطِْني (: وقوله .)٣: اادلة( )فتحرير رقبة(
رح( :وقوله. )٣٥: آل عمران( )راًم وا كُِتبنَآم ا الَِّذينها أَيي

 واُألنثَى علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتلَى الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد
 أَِخيِه شيٌء فَاتباع ِبالْمعروِف وأَداٌء ِإلَيِه نثَى فَمن عِفي لَه ِمنِباُأل

 فَلَه ذَِلك دعى بدتِن اعةٌ فَممحرو كُمبر ِمن ِفيفخت اٍن ذَِلكسِبِإح
أَِليم ذَاب١٧٨ :البقرة( )ع(.  

ومن تتبع مفردة احلرية ومشتقاا يف القـرآن الكـرمي نالحـظ            
  :اآليت
أن املفردة وردت يف القرآن املكي واملدين مبا يشعر بأن معناها  -١

وذلك يدل على عناية الشارع ،  ومراد يف كل مراحل الدعوةمقصود
بل ، على مدار الدعوة والدولة على حد سواء، ا واهتمامه بترسيخها

واختيارهم ليكونوا محلة ، لعل سببا من أسباب جعل النبوة يف العرب

                                      
: ص، مادة حـرر  : حملمد فؤاد عبد الباقي   ،  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي     )(١

٢٥٠.  
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وحب احلرية ، ومبلغي األمانة ما طبعوا عليه من العزة واألنفة، الرسالة
 فضلوا حياة البادية على احلاضرة؛ ملا يف الثانية من حىت، الفطرية

 .انطالقة وبعد عن قيد القوانني وحبس احلضارة كما يظنون
فقد امتد م حب االستقالل الشخصي والتجـرد عـن كـل            (

ما فيه ضغط وحجر إىل إبايتهم وتعاصيهم عـن الـدخول حتـت             
كمـا قـال    ، ويكبح مـن مجـاحهم    ، نظام ملكي يرد شكيمتهم   

  : بن كلثومعمرو
  )١( أبينا أن نقر الذل فينا    إذا ما امللك سام الناس خسفا

ويفـرون مـن   ، ومن أجل ذلك كـانوا ال يـألفون احلواضـر    
يوجـسون يف   ، فـرار الـصحيح مـن اـذوم       ، داخلـها  اإلقامة

، وسبيل للـرغم مـن أنـف العـزة        ، أنفسهم أا ذريعة للمسكنة   
  :لوجرى على ذلك أبو العالء املعري حني قا

  وفقد العز يف احلضر،  ال حيضرون  املوقدون بنجٍد نار باديٍة  
  :وقال ابن الرومي

  )٢(من نسل شيبان بني الضال والسلم    هذا أبو الصقر فردا يف حماسنه 

                                      
، دار الكتاب العريب  : ط، بو إميل بديع يعق   . د :مجع حتقيق وشرح  :  انظر ديوانه  )(١

  . والبيت من معلقته املشهورة، ٨٩ص ، م١٩٩١،هـ١٤١١، أوىل: ط، بريوت
دار االعتصام بـدون    ، ١٣:ص، للعالمة حممد اخلضر حسني   ،  احلرية يف اإلسالم   )(٢

  .تاريخ
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وحىت يف شعر الصعاليك جتد ذلك املعىن كمـا قـال الـشنفرى       
  :يف المية العرب

 )١(ال ريثما أحتول على الضيم إ    ولكن نفسا حرة ال تقيم يب
وغريه ، أن القرآن جعل احلرية مقابل املوت؛ فكأن احلر حي -٢
  .كما سيأيت توضيح ذلك، ميت

  :مرادفات احلرية يف القرآن الكرمي
وإن ، ورد يف القرآن الكرمي مفردات تدل علـى معـىن احلريـة           

فـك الرقبـة يف قولـه       : وذلك مثـل  ، مل يستخدم فيها لفظ احلرية    
الَ : (مثـل ، نفـي اإلكـراه   و، )١٣: البلـد  () رقَبةٍ فَك: ()تعاىل(

لَكُـم ِديـنكُم     (:مثل، والتخيري )٢٥٦ :البقرة() ِإكْراه ِفي الدينِ  
فَمـن شـاء فَلْيـؤِمن ومـن        (: ومثل. )٦:الكافرون(، )وِلي ِدينِ 

كْفُراء فَلْي٢٩:الكهف) (ش(.  
 ومخـسني   وزادت اآليات اليت تتنـاول احلريـة علـى مائـة          

  :مقابالت احلرية يف القرآن الكرمي  .)٢(آية
ينبغـي  ) احلريـة (، حىت تتضح دالالت املفردة الـيت نعاجلهـا       و

فقـد ورد   ، الوقوف على مقابالا ومقارباا يف القـرآن الكـرمي        

                                      
، ٦٠: ص ، اميل بديع يعقـوب    .د: ت، عمرو بن مالك  ،  انظر ديوان الشنفرى   )(١
  . ١٤١٧/١٩٩٦ ،الثانية: ط ،دار الكتاب العريب بريوت لبنان :ط
  .أراد ،شاء، حر : مادة: رس أللفاظ القرآن الكرمي راجع املعجم املفه)(٢
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يف القرآن الكرمي مفردات تدل علـى عكـس احلريـة يف مـواطن              
  :متعددة منها

 الطغيان  -١
 اإلكراه -٢
 رضاإلفساد يف األ -٣
 االستخفاف بالقوم -٤
 االستكبار يف األرض -٥
 العلو -٦
 الظلم -٧

سواء يف جتاوز ، وكلها تشترك يف قيد اإلنسان والسيطرة عليه
أو يف إفساد ، أو يف الغلبة عليه وتقليل فرص اختياره، احلد معه

أو الكرب ، أو االستخفاف بقيمته يف احلياة، األرض أمامه فال ينتفع ا
أو ظلمه بأي صورة ، ته اليت خلقه اهللا عليهاوالعلو على مكان، عليه

  .من صور الظلم
  :وقد وردت تلك املفردات يف القرآن الكرمي على النحو اآليت

وتقلباـا يف القـرآن      وقد وردت مادة الطغيـان    : الطغيان -١
موزعـة علـى التـصريفات      ، )١(الكرمي تسعا وثالثني مـرة    

                                      
ص ، مادة طغـى  : حملمد فؤاد عبد الباقي   ،  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي     )(١

٥٤٢، ٥٤١.  
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، طـاغوت ، أطغيتـه ، يطغـى ، تطغـوا ، طغوا، طغى: اآلتية
 .الطاغوت، طغيام، طغيانا، بطغواها، بالطاغية، أطغى

وتأملـها يف القـرآن الكـرمي ميكـن أن          ، من تتبع املـادة   و
  :نستخلص اآليت

   ــدين ــي وامل ــرآن املك ــادة وردت يف الق وأن ، أن امل
ورودها يف القرآن النازل يف مكة كان أكثـر فـوردت           

 ١١ويف الـسور املدنيـة      ،  مـرة  ٢٨يف السور املكيـة     
ونلمح من ذلك مـدى عنايـة القـرآن الكـرمي            ،مرة

عـصر  : باملادة علـى مـستوى العـصرين املبـاركني        
وإن كـان عـصر الـدعوة قـد     ، الدعوة وعصر الدولة  

زاد فيه عدد مرات الورود بنسبة تقتـرب مـن ثالثـة            
وهذا يشي بأن الفتـرة األوىل كـان مناسـبا          ، أضعاف

ـ     ، احلديث عنها ذه الكثافة واحلضور     اء فهـي فتـرة بن
اإلنسان الذي يهيأ إلقامـة الدولـة بعـد أن اسـتقرت      

وهـذا املفهـوم    ، ولفت نظره إىل تلك املفـردة     ، الدعوة
فقد مـضت سـنة     ، الذي يؤثر يف إقامة األمم وايارها     

أن الدولــة العادلــة تبقــى وإن كانــت ) تعــاىل(اهللا 
وأن الدولة الطاغية الظاملة تنـهار ولـو كانـت          ، كافرة
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يخ املسموع والواقـع املنظـور مـا        وأيد التار ، مسلمة
 .فتبارك اهللا أحكم العادلني، سجله الكتاب املسطور

             كما يالحظ أن املادة تقلبـت يف مـشتقات متعـددة 
ومل ، واملـضارع ، واملاضـي ، واسم الفاعل ، بني املصدر 

وهذا يشي بـأن الطغيـان ممتـد        ، يرد فيها بداهة األمر   
، مورا بـه  وال ميكن أن يكـون مـأ      ، يف القدمي واحلديث  

 .وهو من مفردات الصراع بني احلق والباطل
        وهـذا يـدل علـى أن       ، أنه ورد مع املفـرد واجلمـع

الطغيان ميكن أن يكون من فرد وميكن أن يكـون مـن            
بعـض   كما كـان يقـول    ، أو حنومها ، جمموعة أو دولة  

فلـيس  ، )١(إن هناك قوارين وفـراعني كـثرية      : شيوخنا
بـل  ، توى واحـد  بالضرورة أن يكون الطغيان على مس     

 .ميكن أن يكون من أفراد أو جمموعات أو دول
            أن الطغيان ورد مضافا إىل البشر مخس مـرات تقريبـا ،

مبا يدل على أن سبب الطغيان ومـصدره هـو اإلنـسان            
 . ونـزواته اليت ال تتوقف، ورغباته اليت ال حتد

                                      
وكثريا ما كان يرددهـا يف       - رمحه اهللا  –الشيخ حممد الغزايل     هو شيخنا العالمة     )(١

  .مواطن متعددة
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  اجلانب السياسي  كما يالحظ أن املادة وردت يف ،
مبا يشري إىل ، واجلانب االقتصادي ،واجلانب االجتماعي

أن الطغيان إذا وجد ميكن أن يتعدى ضرره وخطره إىل 
 .أكثر من مكان وجمال

   كما يالحظ أن املادة وردت يف جانب األفراد وجانب 
األمم مبا أثر على ضة تلك األمم وأفشل مسريا 

 .وحضارا املادية اليت كانت باذخة راسخة
ادة يف القرآن الكرمي إحدى وأربعني وقد وردت امل، اإلكراه -٢

 . مرة١٦ما خيص جمالنا منها ، )١(مرة
وميكن أن نرصد تلك املالمح اليت تعيننا على تصور ورود 

  :املادة يف القرآن الكرمي على النحو اآليت
  كره، أكرهتنا: أن املادة وردت بألفاظكرهوا، تت ،

 وردت ويالحظ أن املادة .مكرها، إكراه، أُكره، يكرههن
كما وردت بصيغة ، واملصدر، بصيغ املاضي واملضارع

وهذا يدل على أن املادة يف املاضي ، املبين للمفعول
 .وأا موجودة مستمرة، واحلاضر

  أن املادة وردت يف القرآن النازل يف مكة مخس مرات ،
                                      

  .٧٦٧، ٧٦٦: مادة كره ص،  املعجم املفهرس)(١
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وهذا يشري ، ويف القرآن النازل يف املدينة إحدى عشرة مرة
ملادة استمرت يف العهدين املكي إىل أن عناية القرآن با

 .واملدين وإن زادت مرات ورودها يف العهد املدين
   أن املادة يالحظ فيها اجلانب الفردي غالبا ففاعل اإلكراه

وهذا يشري إىل أنه عمل يغلب فيه ، يف أغلب املادة فرد
 .الفردية أكثر

  واجلانب ، أن املادة وردت يف اجلانب االعتقادي
وهذا يشري إىل تعدي هذا ، نب السياسيواجلا، االقتصادي

 .الفعل إىل كل تلك اجلوانب
وقد وردت املادة يف القرآن مخسني ، اإلفساد يف األرض -٣

فوردت يف العهد ، موزعة على العهدين املكي واملدين، )١(مرة
، ويف العهد املدين تسع عشرة مرة، املكي إحدى وثالثني مرة

ة يف القرآن الكرمي من خالل رصد املاد - وميكن أن نالحظ 
 :اآليت
        واملـضارع ، املاضـي : أن ورود املادة كـان بـصيغ ،

 .واسم الفاعل، واملصدر
   موع ال إىلأن املادة وردت يف أغلبها مسندة إىل ا

                                      
  .٦٥٩، ٦٥٨: ص، مادة فسد:  السابق)(١
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حىت يف املوضع اليت وردت فيه مسندة إىل الفرد ، الفرد
، وردت يف صورة سننية قاعدية تنطبق على أكثر من فرد

 الفساد يكون ضرره يف إهارة احلضارة مبا يشري إىل أن
وأن الفساد الفردي ال يدوم ، أكثر عندما يكون مجاعيا

بل يسعى ألن جيعل اتمع كله يصبغ بالفساد ، وحده
 .حىت جيد لنفسه املناخ املالئم ملمارسة غيه وبغيه

         واالجتمـاعي ،  أن املادة مشلـت اجلانـب الـسياسي ،
 .واالقتصادي، واألخالقي

  تعاىل(ظ أن يف هذه املادة سنة من سنن اهللا كما يالح (
وأن اهللا ال يسوي ، وهي أن اهللا ال يصلح عمل املفسدين

 .بينهم وبني املصلحني
         فـال  ، كما يالحظ بوضوح أن الفساد مرتبط بـاألرض

تكاد ختلو آية مما وردت فيها تلـك املـادة مـن ورود             
 .لفظة األرض بصورة الفتة للنظر

       ـ ب الـسياسي علـى املـادة       كما يالحظ غلبـة اجلان
 .ودورانه معها

               كما يالحـظ غلبـة النـهي عـن الفـساد يف األرض
 .بصورة الفتة للنظر
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وقد وردت باملعىن الذي يتناسب مع ، االستخفاف بالقوم -٤
، )١(أخواا مرة واحدة يف حق فرعون واستخفافه بقومه

، وهي يف اجلانب السياسي، واآلية مدنية، ووردت باملاضي
 .واالجتماعي

وقد وردت مادته اليت تتناسب مع ما ، االستكبار يف األرض -٥
تسعا وأربعني ، نتتبعه من مقابالت احلرية مثان ومخسني مرة

 .)٢(وتسعا يف العهد املدين، مرة منها يف العهد املكي
  يالحظ أن املادة وردت يف العهـدين املكـي واملـدين           و

وإن كان ورودها يف العهـد املكـي مخـسة       ، كما سبق 
 .ف ورودها يف العهد املدين تقريباأضعا

            كما يالحـظ ورودهـا بـصيغ املاضـي واملـضارع ،
 .واسم الفاعل، واملصدر

       مـوعكما يالحظ ورودها يف حق األفـراد وحـق ا ،
 . لكن يغلب ورودها يف حق اموع

  ــب االجتمــاعي ــا يف اجلان ، كمــا يالحــظ وروده
 .واالعتقادي

                                      
  .٢٩٩: ص، خف: مادة،  املعجم املفهرس)(١
  . ٧٤٨، ٧٤٧: ص ،مادة كرب ، السابق)(٢
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مرات عديدة وما وردت املادة يف القرآن الكرمي : العلو -٦
كلها يف ، )١(يتناسب مع مقصود البحث منها عشر مرات

، تعلوا، عال، علوا، لتعلن: وقد وردت بصيغ، العهد املكي
 :وميكن أن نالحظ فيها اآليت، لعال، استعلى

           ا وردت على صورة املاضـي واملـضارع واملـصدرأ ،
 .واسم الفاعل

      ا وردت يف اجلانب السياسيلكـن  و، واالعتقـادي ، أ
 .يغلب عليها الورود يف اجلانب السياسي

  كما يغلب عليها االرتباط بلفظة األرض. 
             كما يغلب عليها ورودها يف جانـب احلـاكم املـستبد

الذي أعطى القرآن له مثاال تارخييـا صـارخا ممـثال يف            
 .فرعون

وقد وردت املادة يف القرآن الكرمي بكثرة بلغت مائتني : الظلم -٧
، ظلما، تظلم، ظلموا، ظلم: ت بصيغوورد، )٢(وتسعني مرة

 :ويالحظ على املادة اآليت. ظالم، ظلوم، أظلم، ظامل
          واسـم  ، أن املادة وردت بـصيغ املاضـي واملـضارع

 . وصيغة املبالغة، واسم املفعول، الفاعل
                                      

  .٦١٢، ٦١١: ص، مادة علو:  املعجم املفهرس)(١
  .٥٥٧-٥٥١: ص، مادة ظلم:  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي)(٢
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ولبيان معىن احلريـة ودالالـا نقـف عِجلـني علـى تلـك              
ا النـوع   فمكـان بـسطه   ، األلفاظ املقاربـة يف القـرآن الكـرمي       

البسيط من التفسري املوضوعي وقـد اختـرت يف تلـك القـضية             
  .املضي على املنهج الوسيط كما سبق يف املقدمة

  :األلفاظ املقاربة
وقد وردت املـادة يف القـرآن الكـرمي سـت           ، فك الرقبة    -١

  :ويالحظ على املادة الكرمية ما يأيت، )١(مرات
  ملدنيةأن املادة وردت يف السور املكية والسور ا. 
           فـوردت  ، أن ورودها يف السور املدنيـة كـان أكثـر

ومـرة واحـدة يف العهـد       ، مخس مرات يف العهد املدين    
 .املكي

  ا ربطت بالفك وبالتحريرأ. 
          ا وردت مـضافة إىل لفـظ مؤمنـةووردت غـري   ، أ

مبا يشري إىل أن فـك الرقبـة أو حتريرهـا وارد            ، مضافة
اضـحة إىل   ويف ذلـك إشـارة و     ، على املؤمن والكافر  

قيمة احلرية و تشوق اإلسـالم إليهـا لكـل البـشرية            
  .مؤمنهم وكافرهم
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 عن اإلنـسان يف القـرآن        وقد ورد نفي اإلكراه   : ال إكراه     -٢
  .)١(بلفظه مرة واحدة يف سورة البقرة

وقد ورد يف القرآن الكرمي من اآليات الكرمية : طالقة االختيار   -٣
فَمن ): (تعاىل(كقوله ، انما يدل على طالقة اختيار اإلنس
كْفُراء فَلْين شمِمن وؤاء فَلْيوقوله ، )٢٩: الكهف( )ش

) ِإنا هديناه السِبيلَ ِإما شاِكراً وِإما كَفُوراً: ()تعاىل(
 ِإنَّ هِذِه تذِْكرةٌ فَمن شاَء(): تعاىل(وقوله  ،)٣: اإلنسان(

:  وقوله،)٢٩ :واإلنسان١٩: املدثر( )يالًاتخذَ ِإلَى ربِه سِب
  .)٣٩ :النبأ( )ذَِلك الْيوم الْحق فَمن شاَء اتخذَ ِإلَى ربِه مَآبا(

 )٢(كما وردت مادة اإلرادة اليت ختص جمال حبثنا سبعا ومثانني مرة
وقد وردت ، موزعة على العهدين املكي واملدين، يف القرآن الكرمي

ومشلت ، ومسندة إىل املفرد واملثىن واجلمع، ي واملضارعبصيغ املاض
  .واالجتماعي، والسياسي، اجلانب االعتقادي
 :تعريف احلرية

وإذا أردنا أن نتتبع تعاريف احلرية يف كتابات املسلمني وجدنا 
يربز مدى عناية الباحثني واملفكرين  ،كما هائال من التعريفات هلا

                                      
  .٧٦٧ص ،  املعجم املفهرس)(١
 .٥١٧-٥١٥: ص، رود: مادة،  السابق)(٢
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كما يربز مدى ما عانته البشرية يف ، ذه القيمة اإلنسانية األصيلة
سبيل ترسيخها يظهر ذلك من خالل حرص املعرفني هلا على وضع 

ومن سار على ، حدود تقي البشرية مما عانته من األكاسرة والقياصرة
إشارة ، وكل يعرف من زاوية معينة، ونسج على منواهلم، جهم

  :اريف ما يأيتولعل أبرز تلك التع، أيضا إىل جانب اهتمام كل منهم
التصوف  أهل بتعريف احلرية اجلرجاين يعرف فالشريف -١

اخلروج عن رق : هل احلقيقةأ احلرية يف اصطالح(: والسلوك بقوله
: حرية العامة: وهي مراتب، وقطع مجيع العالئق واألغيار، الكائنات

لفناء إرادم يف ،  عن رق املرادات:وحرية اخلاصة، عن رق الشهوات
، عن رق الرسوم واآلثار: وحرية خاصة اخلاصة، قإرادة احل

  .)١(المنحاقهم يف جتلي نور األنوار
، اخللوص ونالحظ هنا دوران معىن احلرية يف التعريف على

أو ، أو الرغبات واملرادات، سواء كان ذلك من الشهوات، واالنعتاق
فتعريفه يدور حول ، اخللوص عن اخللق والتوجه كليا إىل اخلالق

  .وهو واحد من املعاين األساسية ملعىن احلرية ،اخللوص
خلوص : وشرعا، احلر لغة اخللوص: وعرفها التهانوي بقوله -٢

                                      
 دار ،اإلبيـاري  إبـراهيم  :اجلرجاين، حتقيق علي بن حممد بن  التعريفات، علي)(١

  .١/١٦٦، هـ١٤٠٥، أوىل :ط ،العريب بريوت الكتاب
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 ...، واحلرية مثله، حكمي يظهر يف اآلدمي النقطاع حق الغري عنه
تعاىل  انقطاع اخلاطر من تعلق ما سوى اهللا: واحلرية عند السالكني

حلرية حينما ال يبقى فيه غرض ا فالعبد يصل إىل مقام اإذً، بالكلية
 .)١(وما ذلك إال ألنك أنت مقيد لوقتك وهو مقيد بالروح، دنيوي

وهـو أيـضا    ، وكما هو واضح تأثر التعريف باجلانب الـصويف       
لكـن لـيس كـل      ، قائم على اخللوص وهو من دالالت اللفـظ       

وعلى الرغم من تـألق هـذا االجتـاه وحاجتنـا إليـه يف              ، دالالته
النظـر إىل    عاريف إال أننا ما زلنا نفتقـد جانـب        املصطلحات والت 

 .احلس النهضوي الشهودي يف تلك االجتاهات
 جاء يف( ويرى العالمة الطاهر بن عاشور أن لفظ احلرية -٣

املعىن ، أحدمها ناشئ عن اآلخر: كالم العرب مطلقا على معنيني
وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل يف ، ضد العبودية: األول

: املعىن الثاين، ألصالة تصرفا غري متوقف على رضا أحد آخرشؤونه با
وهو متكن الشخص من التصرف ، بطريقة جمازية، ناشئ عن األول

 .)٢()يف نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض
                                      

 :وإشـراف  تقدمي ،التهانوي علي حممد .الفنون اصطالحات كشاف  موسوعة)(١
  .مادة حر ،١٧٤: ص ،١٩٩٦، أوىل: ط ،مكتبة لبنان ناشرون، رفيق العجم

، دار النفـائس    : ط، حممد الطاهر امليـساوي   : ت ، مقاصد الشريعة اإلسالمية   )(٢
  .٣٩٠، م٢٠٠١، هـ ١٤٢١، الثانية: ط ،األردن
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عن ، والعالمة ابن عاشور يف تعريفه هذا توسع يف داللة اللفظ
 والتمكن فهو مييل به حنو العمل من التصرف، التعريفات السابقة

ويشري إىل ، ويبدو أثر املقاصد واضحا يف تعريف الطاهر واضحا
التركيبة املقاصدية والفقهية اليت متيز ا ابن عاشور باإلضافة إىل تألقه 

 .املعروف يف التفسري
تبـدو   ،ويرى بعض الباحثني تعريفا هو أقـرب إىل املـراد          -٤

واختيـاره  ، وأداء واجباتـه   ،قدرة الفرد على اجتالب حقوقـه      فيه
هـي   :فيعرفهـا بقولـه   ، وبعده عن ما فيه مفسدته    ، ما فيه منفعته  

حبيـث جتعلـهم قـادرين      ، املكنة العامة اليت يقررها الشارع لألفراد     
واختيـار مـا جيلـب      ، واسـتيفاء حقـوقهم   ، على أداء واجبام  

 .)١()ويدرأ املفسدة دون إحلاق ضرر باآلخرين، املنفعة
ضا ضبطه للحرية ضبطا مفيدا من ويالحظ يف هذا التعريف أي

لتكتسب من ذلك كوا ، ارتباطها بالشارع: أوالمها، ناحيتني
، وهذه إضافة جيدة لداللة التعريف، واجبا وليست حقا فقط

ويف ذلك بيان جيد ، ضبطها بعدم إحلاق الضرر باآلخرين: ثانيهما
دي قادرة على البناء دون التع، وأا حرية مسئولة، لضوابط احلرية

 .على حقوق اآلخر
                                      

دار ، رحيل حممد غرايبـة   . د،  احلقوق واحلريات السياسية يف الشريعة اإلسالمية      )(١
  .٤١: ص، م٢٠٠١، هـ ١٤٢١، أوىل: ط ،التوزيعاملنار للنشر و
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كما عرفها العالمة حممد اخلضر حسني تعريفا يربط بني  -٥
ووضع قلمه احلر على موطن ، اجلانب اللغوي واجلانب االصطالحي

حيث يتتبع دالالا يف العربية وتعاريف أهل ، الداء وبيت الدواء
واخللوص ، السلوك هلا مث ينتقل إىل بيت القصيد وهو معىن االستقالل

، قدرة على اختاذ موقف ما يف حلظة من دون ضغط أو إكراهوال
وردت احلرية : (فيقول بعد مقدمة يسرية عن بعض دالالا اللغوية

 :صفة للنفس يف كثري من أشعار العرب كما قال سحيم
  )١(أو أسود اللون إين أبيض اخللق    إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما

ـ   ، وجاء ملعـىن اسـتقالل اإلرادة      ضوع لـسلطان   وعـدم اخل
  :كما قالوا: اهلوى

  را ويف السلم للغواين عبيدا     وترانا يوم الكريهة أحرا           
وعليه بىن الصوفية اصطالحهم يف إطالق اسم احلر على من خلع 

، ومزق سلطاا بسيوف املخالفة شر ممزق، عن نفسه أمارة الشهوات
 لصحت بقول لو صحت الصالة بغري القرآن: قال اإلمام اجلنيد

  :الشاعر
  أن ترى مقلتاي طلعة حر      أمتىن على الزمان حماال       

                                      
:  ط ٥٥: ص، عبد العزيز املـيمين   : ت ،عبد بين احلسحاس  :  انظر ديوان سحيم   )(١

  .م١٩٥٠/ هـ١٣٦٩، دار الكتب املصرية
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،  على اهلدف منها يف حياتنا املعاصرة- رمحه اهللا-مث يعطف 
ينصرف هذا اللقب الشريف يف جماري خطابنا اليوم إىل معىن : فيقول

فك  الذي هو، ويشابه معىن العتق، يقارب معىن استقالل اإلرادة
حتت ظل ، وهو أن تعيش األمة عيشة راضية،  من االسترقاقالرقبة

  .)١()على قرار مكني من االطمئنان، ثابت من األمن
ينحو العالمة أبو زهرة رمحه اهللا بداللة الكلمة منحى نفسيا  و-٧

 بديعا يربط بني داللتها اللغوية ومقصودها وجوهرها وينسج بإحكام
 انتصار اإلنسان على نفسه  من معناها اللغوي معىن يشمل-كعادته- 

وحيد بينه ، وترفعه عن الدنايا والوضائع ثانيا، وسيادته عليها أوال
 بصورة متماسكة بديعة فريى أن احلر، وبني االعتداء على غريه ثالثا

الذي يعلو عن ، هو الشخص الذي تتجلى فيه املعاين اإلنسانية العالية
فال تنطلق ، سهويتجه إىل معاليها ويضبط نف، سفاسف األمور

فاحلر ، بل يكون سيد نفسه، وال يكون عبدا لشهوة معينة، أهواؤه
وإذا ساد نفسه وانضبطت أهواؤه ، يبتدئ بالسيادة على نفسه

، وبذلك يكون حرا بال ريب، وأحاسيسه أصبح ال يذل وال يهون
وإن هذه السيادة النفسية اليت يتسم ا الشخص احلر وتكون هي 

 قد دعا إليها اإلسالم -تكوين معىن احلرية يف نفسهالعنصر األول يف 
                                      

  . بتصرف يسري١٧ ،١٦: ص، حممد اخلضر حسني،  احلرية يف اإلسالم)(١
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إمنا الشديد الذي ميلك نفسه ، ليس الشديد بالصرعة: (rيف قوله 
إمنا الغىن ، ليس الغىن عن كثرة العرض: (r وقوله، )١()عند الغضب
  .)٣())٢(غىن النفس

ويعرفها الدكتور عبد ايد النجار تعريفا واسعا جيمع بني  -٨
وجيمع بني حالة الفردية وحالة ، ن والتعبري والتصرفجماالت الذه

أن يكون اإلنسان ( معانيهايف أقرب  تعيناحلرية اجلماعية فريى أن 
 والتعبرياتمتمكّنا من االختيار بني وجوه ممكنة من القناعات الذهنية 

سواء على مستوى الفرد يف خاصة ، القولية والتصرفات السلوكية
 .)٤()مائه اجلماعي انتمستوىنفسه أو على 

حمور تعريف احلرية أن  راشد الغنوشي أن ويرى األستاذ -٩
 بإتيان... طوعاً الواجب نفعل أن، ممارسة إجيابية مسؤوليتنا منارس
... اهللا الصاحلني وأولياء اخللفاء درجة فنستحق، النهي واجتناب األمر

 ويف ذلك انعطاف بتعريف احلرية حنو الشهود احلضاري والتفاعل

                                      
 . باب احلذر من الغضب، ٥/٢٢٦:  أخرجه البخاري)(١
باب لـيس   ، ١٠٠/ ٣ومسلم  ، باب غىن النفس  ، ٢٣٦٧/ ٥:  أخرجه البخاري  )(٢

 . الغىن عن كثرة العرض
دار الفكـر   : ط ،للعالمة اإلمام حممد أيب زهرة     ،تنظيم اإلسالم للمجتمع  :  انظر )(٣

  .بدون تاريخ، العريب
، جـار  عبد ايد الن   . د ، احلرية الدينية يف الشريعة اإلسالمية أبعادها وضوابطها       )(٤

  .٣:ضمن حبوث مؤمتر منظمة  ص
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 مفكري مواقف مجلة اتمعي وأن مفهوم احلرية ذا املعين تدور عليه
 املفكرين من اإلسالم يف احلرية بلور مفاهيم من أفضل وأن اإلسالم

ابن  الطاهر حممد الشيخ العالمة املغريب العالمة احملدثني اإلسالميني
 ،الترايب حسن السوداين واملفكر الفاسي عالل الشيخ والعالمة عاشور

 واألستاذ، نيب بن مالك واملفكر اجلزائري إقبال حممد والفيلسوف
 .)١(عثمان فتحي حممد

وربطها ، ويبدو يف تعريف الشيخ الغنوشي احلرية ذا التعريف
وتبنيه لتعريفات الرواد الذين ذكرهم اهتمام أصحاب ، ذا املعىن

 وربط املفاهيم مبعاين، جبانب التوظيف والتسخري الفكر احلركي
، بعيدا عن الوقوف ا عند جانب احلد واملصطلح، عملية بنائية

  .ومن الوعي إىل السعي، والتحرك ا من التوصيف دون التكييف
حالة الكائن أو الشيء الذي ال خيضع (: ومنهم من عرفها بأا -١

، أو قوانني طبيعته، ويعمل حسب إرادته، ألي ضغط خارجي
نه خيضع لقوانني فالشيء الذي يسقط إىل األرض حر أل

 .)٢()طبيعته

                                      
  .٢٨: ص، للغنوشي،  احلريات العامة يف اإلسالم )(١
:  حممد بـشاري ص    .د، أبعادها وضوابطها ،  احلرية الدينية يف الشريعة اإلسالمية     )(٢
  . الدورة التاسعة عشرة،مؤمتر منظمة املؤمتر اإلسالمي، ٤
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 فإذا ؛اللؤم من أو الرق من أو الشوائب من اخللوص هي حلريةا -٢
، مادية صفة على دلّت الشوائب من اخللوص على أطلقت

  .فيه حناس ال  حر ذَهب :يقال
، اجتماعية صفة على دلت الرق من اخللوص على أطلقت وإذا
  .اجتماعي أو سيسيا قيد كل من طليق أي حر رجل :يقال

   :معان ثالثة على تكون فاحلرية ذلك وعلى 
 العامل القيود من اخلالصة املوجود خاصة احلرية: العام املعىن )١

 اجلسم حرية تظهر قوهلم ذلك قبيل من، طبيعته أو بإرادته
 بسرعة لطبيعته وفقاً األرض مركز إىل هبوطه يف الساقط
  .سقوطه مينع عائقاً هطريق يف صادف إذا إال الزمان مع متناسبة

 ....واالجتماعي السياسي املعىن)   ٢
 .)١(مرجح غري من االختيار على القدرة)   ٣

وبعد سرد الدكتور إمساعيل احلسين لعدد من التعريفات اليت بنيت 
يقترب ) حر(على أجزاء من النص اللغوي واملادة االشتقاقية للفظ 

ياها يف تلك الدراسة واليت يكون خطوة من داللة احلرية البانية اليت نتغ
تلك  واإلعمار واإلمثارو فريى أن كل، هلا أثر يف البناء واإلمناء

                                      
املعجم الفلـسفي   : وانظر، ٩: ص: حممد صاحل الفرفور  ،  حرية التعبري عن الرأي    )(١
  . وما بعدها٣٣٩ ص١ج
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٣٧  

  
 

التعريفات تعد بيانا للقيود اليت تقف حجر عثرة أمام نتاج عقل 
: تنظم يف معىن حموري مفاده فكلهاوعطائه ومثرته ، اإلنسان وإرادته

ومن ثقل ، ف الغريمن صرو، ختليص اإلنسان من أخالقيات العبيد(
ية على اختالف أشكاهلا وصورها الوصاالضرائب ومن التحجري و

تعوقه و، احلق أا مبثابة القيود اليت حتد من إرادة اإلنسانو. وألواا
من مجلة تلكم الثمرات و، عن التمتع بثمرات كسبه املادية و املعنوية

 خيفى أن ال. ما يولده فكره من آراءو، ما تقدمه قرحيته من عزائم
اإلنسان كائن اجتماعي يتواصل مع بين جنسه بطرق خمتلفة من 

وصور من ، احملاسبةوبأصناف من احملاورة و، واملمازحة، املالطفة
 التهارج املالزمة اليت ال تنأى يف معظم األحوال عناملعاهدة و

كلها أشكال تواصلية تقتضي من اإلنسان أن و. والتدافع والتمانع
  .)١().......هلا رأي ال بد له أن يعرب عنهيكون له من خال

 لقد تعددت تعاريف املتكلمني عن احلرية بقدر تعدد مشارم
واجلوانب اليت عنوا ، واختلفت بقدر اختالف مواردهم ومنطلقام

ومنهم من عرفها من ناحية ، فمنهم من عرفها من ناحية فلسفية، ا

                                      
حبث مقدم ملنظمة مـؤمتر العـامل        ، إمساعيل احلسين  .د،  حرية التعبري عن الرأي    )(١

  .٦: ص،  الدورة التاسعة عشرة،اإلسالمي
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٣٨  

  
 

لكن يعنينا هنا ، )١(ةومنهم من عرفها من ناحية اجتماعي، سياسية
، اجلانب السلوكي الفكري الذي يؤثر يف النهضة والشهود احلضاري

مالمح التعريف من خالل ما سبق يف ضوء  وميكن أن نستخلص
، اجلزء احلضاري والشهودي لألمة املسلمة؛ حىت تؤدي دورها

وتتصدر ملسؤوليتها من خالل نقاط حمددة جتمع شتات تلك 
  :  اآليتالتعريفات على النحو

اخللوص واالنعتاق من كـل رق سـواء كـان حـسيا أو              -١
 . معنويا

وال تقـوم   ،  القدرة على اجتالب احلقوق وأداء الواجبـات       -٢
 .حضارة إال على ذلك واحلرص عليه

ويبدو أثر ذلك ،  القدرة على اختاذ موقف ما يف حلظة مناسبة -٣
، يف احلضارة من حيث تشابك احلضارات ال تصارعها

متايز احلضارة القائمة على الوحي والقيم عن والقدرة على 
 .غريها

ويف ذلـك ن    ،  متعـددة    القدرة على االختيار بني ممكنات     -٤

                                      
حبث تكميلي ملرحة   ، دراسة تأصيلية  ،مفهوم احلرية  : انظر يف تتبع تلك التعريفات     )(١

قسم الثقافة  ، كلية الشريعة ،  فقيهي جامعة اإلمام حممد بن سعود      علي أمحد ، املاجستري
 . وما بعدها١٦: ص ،ـه١٤٣٢ ،١٤٣١لعام ، اإلسالمية
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٣٩  

  
 

 .ثراء احلضارة وتنوعها ما فيه
وهـذا إن بـدا فيـه       ،  االنتصار على النفس والسيادة عليها     -٥

إال أنـه مـؤثر يف بنـاء احلـضارة؛          ، أنه معىن نفسي فردي   
املؤسـسات فحـسب بـل      ألن احلضارات ال تقوم علـى       

وقناعتـهم بتلـك املهمـة مـن أكثـر          ، مهمة األفراد فيها  
 . األمور تأثريا وخطرا

* * *  
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٤١  

  
 

  المبحث الثاني
  مفهوم الشهود الحضاري لألمة المسلمة وعوامله

  جية القرآن الكريم في البيان عنهومنه
  

، واحلضارة، الشهود: يعنينا هنا بداية الوقوف على مفاد كلمتني
  : على النحو اآليت، مام مصطلح الشهود احلضاريمث نقف أ

  : مفهوم الشهود
: بلفظ، وردت مادة الشهادة يف القرآن الكرمي مرات متعددة

، واألشهاد، وشهود، وشاهد، ويشهد، وتشهد وأشهد، شهد
، ومشهد، وشهادتنا، وشهادم، والشهادة، وشهداء، وشهيد

  .)١(ومشهود
، العلـم : املعـاين مثـل   يف اللغة تدور حول عدد مـن         ووردت

، اخلـرب القـاطع   ، اإلخبـار ، أو العلـم الـشديد    ، اخلربة، احلضور
  .اإلخبار، اإلقرار، احلكم، األداء، اإلبانة

  : هي، وميكن أن ترد هذه املعاين إىل أربعة معاين أصلية
 .الشهود مبعىن احلضور مقابل الغياب -١
إمـا بالبـصر وإمـا      ، الشهود أو الـشهادة مبعـىن العلـم        -٢

 .صريةبالب
                                      

  .٤٩٥-٤٩٢: ص، شهد: مادة،  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي)(١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٢  

  
 

 .والتبليغ، والبيان،  الشهادة مبعىن اإلخبار -٣
  . والشهادة مبعىن األمانة والعدل يف اإلخبار باملعلوم -٤

تلك املعاين األربعة تكاد تكون األصـول الـيت دارت عليهـا            
  .دالالت املادة وتقلباا

وإذا تتبعنا أقوال علماء اللغة وجدنا ذلـك بينـا علـى النحـو              
  :اآليت

 علمه عن يغيب ال الذي الشهيد :يلق: (قال صاحب اللسان
 اعترب فإذا فاعل يف املبالغة أبنية من وفعيل. احلاضر :والشهيد. يءش

، اخلبري فهو الباطنة األمور يف أضيف وإذا، العليم فهو، مطلقا العلم
 أن هذا مع يعترب وقد، الشهيد فهو، الظاهرة األمور أضيف إىل وإذا

 ما يبني الذي العامل الشاهد: سيده ابن. القيامة يوم على اخللق يشهد
 إله ال أن أشهد املؤذن قول يف األنباري بن بكر أبو وقال. ...،علمه
 وقوله: قال. اهللا إال إله ال أن وأبني اهللا إال إله ال أن أعلم: اهللا إال

 وقوله. اهللا رسول حممدا أن وأبني أعلم :اهللا رسول حممدا أن أشهد
 أبو قال، )١٨:آل عمران) ( أَنه الَ ِإلَـه ِإالَّ هوشِهد اللّه(: وجل عز

 اهللا علم وحقيقته، هو إال إله ال أنه اهللا قضى اهللا شهد معىن: عبيدة
 على دل قد فاهللا، ما علمه يبني الذي العامل هو الشاهد ألن اهللا وبني

  .)١(خلق ما جبميع توحيده

                                      
  ).٤٧١ ،١٣/٤٧٠: ( لسان العرب)(١
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٤٣  

  
 

 إما شاهدةامل مع احلضور والشهادة الشهود( :ويقول الراغب
عاِلم الْغيِب  (:قال مفردا للحضور يقال وقد بالبصرية أو بالبصر

 املشاهدة مع والشهادة أوىل ارد باحلضور الشهود لكن، )والشهادِة
 أو بصرية مبشاهدة حصل علم عن صادر قول والشهادة.... أوىل
  .)١()بصر

 وذلك العلم من أخص الشهادة أن(: والعلم الشهادة بني  والفرق
 يف الغائب نقيض والشاهد، غريها قبل من ال األشياء بوجود علم أا
 ما ومسي، شاهدا ضرورة ويعلم باحلواس يدرك ما مسي وهلذا املعىن
 القدمي ومسي، والقدرة كاحلياة غائبا الداللة وهو غريه يءبش يعلم

 علم فالشهادة، بذاته املوجودات مجيع يعلم ألنه جنوى لكل شاهدا
  .)٢()واملعدوم املوجود يتناول والعلم، املوجود يتناول

  :مادة الشهادة ودوراا يف القرآن الكرمي
ورد يف القرآن الكرمي يف مواطن متعددة إثبـات لكـون األمـة             

وهـي يف جمملـها تنحـو       ، اإلسالمية هي أمة شاهدة على النـاس      
سواء كان ذلـك بـأمر مباشـر أو         ، منحى التكليف ذه الشهادة   

                                      
ذوى التمييـز يف    بصائر  ، )٢٦٨، ١/٢٦٧: ( مفردات غريب القرآن لألصفهاين    )(١

  ).٩٦٣/ ١: (لطائف الكتاب العزيز
  ).٣٠٥ / ١: ( الفروق اللغوية للعسكري)(٢
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٤٤  

  
 

حىت أصبح هذا املعىن ميثل معـىن كليـا تنـدرج حتتـه     ،  مباشر غري
وحىت أصـبح هـذا اللفـظ ينحـو منحـى           ، تفاصيل وجزئيات 

مصطلحيا يشري إىل مهام معينة كلـف ـا املـسلمون مـع مـا               
) شـهد (فـوردت مـادة      ...تقتضيه مـن أسـباب ومقـدمات      

ومشتقاا يف القرآن الكـرمي ورودا واسـعا سـواء مـن حيـث              
أو من حيث التعـدد والثـراء يف املعـاين          ، مواقع الورود الكثرة يف   

  .)١(ا املادةاليت استعملت فيه
اصـطالحية يف   ) شـهد ( ومن بني املوارد الكثرية جاءت مادة       

  :هي، معىن الشهادة على الناس على عدد من الصور
وردت املادة تدل بصيغة نصية على أن األمة : الصورة األوىل -١

وكَذَِلك (: ومن ذلك قوله تعاىل، لناساإلسالمية شاهدة على ا
جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ 

وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ( :وقوله تعاىل، )١٤٣:البقرة ()علَيكُم شِهيدا
كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج واِدِه هِجه ٍج ِملَّةَ أَِبيكُمرح يِن ِمنِفي الد 

ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلِمني ِمن قَبلُ وِفي هذَا ِليكُونَ الرسولُ 
اَء عدهوا شكُونتو كُملَيا عِهيدالشوا الصاِس فَأَِقيموا لَى النَآتةَ و

                                      
ضمن جمموعة حبـوث    ،  عبد ايد النجار   .د،  األمة الوسط والشهود احلضاري    )(١

  . وما بعدها١٨٤: لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني
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 )كُم فَِنعم الْمولَى وِنعم النِصريهو موالعتِصموا ِباللَِّه الزكَاةَ وا
 .)٧٨:حلجا(

، موارد يفيد فيها معىن الشهادة بصيغة األمر: الصورة الثانية -٢
يا (: ومن ذلك قول اهللا تعاىل، بأن يكون املؤمنون شهودا بالقسط

دهِط شِبالِْقس اِمنيوا قَووا كُوننَآم ا الَِّذينهلَى أَيع لَواَء ِللَِّه و
اِلدأَِو الْو فُِسكُماَألأَنِن ويفَِقري ا أَوغَِني كُنِإنْ ي ِبنيلَى قْرأَو ا فَاللَّه

 تتِبعوا الْهوى أَنْ تعِدلُوا وِإنْ تلْووا أَو تعِرضوا فَِإنَّ اللَّه ِبِهما فَال
ِبريلُونَ خمعا تا : (وقوله تعاىل، )١٣٥ :النساء( )اكَانَ ِبمها أَيي

كُم شنَآنُ  يجِرمنلَِّه شهداَء ِبالِْقسِط والالَِّذين َآمنوا كُونوا قَواِمني ِل
 تعِدلُوا اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه قَوٍم علَى أَالَّ

ِبم ِبريلُونَخمع٨:املائدة( )ا ت(. 
موارد يفيد فيها شـهادة األنبيـاء والرسـل         : الصورة الثالثة  -٣

يا أَيهـا النِبـي ِإنـا أَرسـلْناك       (): تعاىل(ومنه قوله   ، على أقوامهم 
ِإنـا  (: )تعـاىل ( وقولـه    ،)٤٥ :األحزاب( )شاِهدا ومبشرا ونِذيرا  

 اِهدش اكلْنسا  أَرِذيرنا ورشبمتعـاىل (وقولـه   ، )٨ :الفـتح ( )ا و :(
)والً   ِإنسر كُما ِإلَيلْنسا أَر       ـا أَركَم كُملَـيا عـاِهدا ِإلَـى     شـلْنس

فَكَيـف ِإذَا   (): تعـاىل (وقولـه   ، )١٥ :املزمـل ( )ِفرعونَ رسوالً 
 )ِء شـِهيدا  علَـى هـؤال   يٍد وِجئْنـا ِبـك      ِجئْنا ِمن كُلِّ أُمٍة ِبشهِ    

وكَذَِلك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا       ): (تعاىل( وقوله   ،)٤١ :النساء(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٦  

  
 

، )ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسـولُ علَـيكُم شـِهيدا          
كمـا يف   ، وغري ذلك من اآليات الكرميـة الكـثري        ،)١٤٣: البقرة(

 .٧٨ :واحلج، ٨٩، ٨٤: حلوالن، ١١٧: املائدة: سور
: وقد تتبع الدكتور عبد ايـد النجـار يف حبثـه القـيم عـن              

كـالم املفـسرين عـن      ) األمة الوسـط والـشهود احلـضاري      (
  :وحصرها يف النقاط اآلتية، الشهادة

 .البيان والتبليغ والدعوة -١
 .احلكم على الناس يف استقامتهم وضالهلم -٢
ه القرآن والسنة وما بلغ احلجية على الناس و مبعىن أن ما جاء ب -٣

 .للمسلمني وما اتفقت عليه كلمتهم حجة على الناس
 .انتهاج العدل والقسط إزاء الناس -٤
 .األسوة احلسنة -٥

ودالالت يـدور حوهلـا مفهـوم       ، وتلك معاين يؤكدها القرآن   
  .الشهادة يف القرآن الكرمي حبق

  :مفهوم احلضارة
، حول عدد من املعايناملتتبع للمفردة يف كتب اللغة جيد أا تدور 

، ومبعىن االجتماع، تأيت الكلمة مبعىن القرب: ميكن رصدها يف اآليت
ووجود القوم ، واإلسراع، وتأيت مبعىن املغالبة، وهي عكس البادية

  .وكثرة اآلفة، بقرب املاء



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٧  

  
 

 البادية؛ خالف واحلاضرة، البدو خالف: احلضر (:يقول اخلليل
 يكون أن يشبه والبادية. الديارو األمصار حضروا احلاضرة أهل ألن

 املوضع لزم اسم ولكنه، وظهر برز أي يبدو بدا: من امسه اشتقاق
 حبضرة كنت: تقول. الشيء قرب: واحلضرة، سواه ما دون خاصة
 فصار جمتمعهم ا اليت الدار حضروا إذا احلي هم: واحلاضر ...الدار

: واحلضار رواحلض... وحنومها والسامر كاحلاج جامعا امسا احلاضر
 أنه غري حمضار مبعىن حمضري وفرس. اإلحضار: والفعل، الدابة عدو من
 أن: واحملاضرة...، العرب كالم نوادر من وهو بالياء إال يقال ال

  .)١()ومكابرة مغالبة به فيذهب حبقك إنسان حياضرك
 يف محراء عليها لوننـزوي املياه حيضرون الذين القوم :واحلاضرة( 

 من طلبا للقرب وبدوا، املياه أعداد عن ظعنوا الزمان برد فإذا، القيظ
  .)٢()حاضرة كانوا بعدما بادية حينئذ فالقوم، الكأل

 السكون :واحلضارة، البدو خالف احلضر: (ويقول الراغب
 إنسان أو مكان لشهادة امسا ذلك جعل مث والبداوة كالبداوة باحلضر

 يقال جريه طلب ذاإ الفرس به حيضر مبا خص واحلضر.... غريه أو
 وحاضرته، احلضر من عنده ما طلبت واستحضرته، الفرس أحضر

                                      
  ).١٨٨ / ١: ( العني للخليل بن أمحد)(١
  ).١٣١ / ٩ (:لسان العرب) (٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٨  

  
 

 واحد كل حيضر كأنه احلضور من حاججته إذا وحضارا حماضرة
 الناس من مجاعة  واحلضرية.جاريته كقولك احلضر من أو، حجته
 مصدر يكون واحملضر، املاء حضور عن به وعرب الغزو م حيضر

 كثري أَى وحمتضر حمضور واللنب(، )١()احلضور وموضع حضرت
  .)٢()اآلفة

وبني تلك املعاين األساسية اليت تدور عليها الكلمة وترتكز إليها 
فهي تدل على القرب ، وبني احلضارة االصطالحية صلة ونسب

وداللتها على ، واحلضارة مبعىن املدنية هلا من هذا املعىن نصيب
وال ، رة بدون اجتماعفال حضا، االجتماع واضح فيه الصلة جبالء

كما تلمح من معىن ، أىن كان هذا اتمع، مدنية بدون أمة وجمتمع
املغالبة صفة العلو للحضارة واهليمنة من خالل ملْكها ملقومات التقدم 

وكما ال تقوم ، كما أن اإلسراع يتصل باحلضارة بنسب، والسبق
ملاء الذي فال يكون اجتماع يقيم حضارة إال با، حضارة إال باجتماع

ومع ذلك ال ختلو احلضارة والعمران من ، جعل اهللا منه كل شيء حي
  .آفات فساد العمران

  

                                      
  ).١٢٢ / ١: ( مفردات غريب القرآن لألصفهاين)(١
  ).٦٧٨ / ١: ( بصائر ذوى التمييز ىف لطائف الكتاب العزيز)(٢
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٤٩  

  
 

  :احلضارة يف االصطالح
نظام اجتماعي يعني اإلنسان  :أما احلضارة يف االصطالح فهي

: و تتألف احلضارة من عناصر أربعة، على الزيادة من إنتاجه الثقايف
ومتابعة العلوم ، والتقاليد اخللقية، السياسيةوالنظم ، املوارد االقتصادية

تبدأ حيث ينتهي االضطراب والقلق؛ ألنه إذا ما أِمن والفنون؛ و
حتررت يف نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع ، اإلنسان من اخلوف

وبعدئذ ال تنفك احلوافز الطبيعية تستنهضه للمضي يف ، واإلنشاء
  .)١(طريقه إىل فهم احلياة وازدهاره

وكما هو واضح يف تعريف الدكتور حسني مؤنس العالقة 
،  ألنه إذا ما أِمن اإلنسان من اخلوفاجلذرية بني احلضارة واحلرية؛

وبعدئذ ال ، حتررت يف نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنشاء
تنفك احلوافز الطبيعية تستنهضه للمضي يف طريقه إىل فهم احلياة 

  .دقاكما قال صا، وازدهاره
  :املفردة يف القرآن الكرمي

، أحـضرت ، أحضرت، حضر: ووردت الكلمة يف القرآن بصيغ    
  .حمتضر، حمضرون، حاضرة البحر، حمضرا، حيضرون

                                      
، العـدد األول ، سلسلة عامل املعرفـة ،  احلضارة دراسة يف أصول وعوامل قيامها      )(١

  .ؤنسللدكتور حسني م
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٥٠  

  
 

  : مفهوم الشهود احلضاري
ومفردة احلضارة يف اللغة والقرآن ، ومن هذا الرصد ملفردة الشهود

 املسلمة ميكن أن نتوصل إىل أن املقصود بالشهود احلضاري لألمة
وجود األمة وحضورها وعلمها وبياا هلذا العلم ملن حوهلا من : هو

وقدرا على إنفاذ الصاحل ، يف أمانة وعدل ولو على نفسها العاملني
واألصلح يف ضوء عطاء القرآن هلا والسنة النبوية املطهرة وما اتفقت 

  .عليه كلمة األمة
ضور األمة حضورا ح: (كما يعين الشهود احلضاري لألمة املسلمة

تثبت فيه وجودها يف خمتلف ااالت وامليادين؛ لتكون حبق فاعلة يف 
عن  وحينما تكون غائبة، مسؤوليتها إزاء األمم بذلك احلضور

كما هو حاهلا اليوم فلن يتم هلا ، الساحة العاملية بتخلفها احلضاري
 وكذلك فإن الشهادة على الناس ال تكون بدون، شهادة على الناس

  .)١()العلم فهو عنصر من عناصرها األساسية
الفعل االستخاليف املنهجي املؤهل لتجسيد : (وعرفه بعضهم بأنه

حقائق األمة الوسط كمشروع لبناء حضاري متوازن يكون مبقدوره 
استيعاب وجتاوز ونقل الوضع اإلنساين القائم من حالة الفوضى 

ف إىل حالة التوازن  والوهن واالختالل والتخلوالغثائيةوالشتاتية 
                                      

  .١٩٥:  األمة الوسط والشهود احلضاري)(١
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٥١  

  
 

والنظام والتوحد والتناسق والقوة واالستقرار والترقي على املستوى 
املعريف والديين والبشري واملادي والعمراين واحلضاري والثقايف 

حضور فعلي وواقعي فاعل للوجود : وهو من جهة ثانية، )الشامل
سرية احلضاري اإلسالمي يف واقع األحداث البشرية الكربى واملثرية مل

  .)١(احلضارة البشرية
الفعل اإلسالمي الذي حيقق لألمة مركزيتها وقياديتها  :أو هو

ويفعل مرجعيتها احلضارية حىت تصبح األمة مصدرا لإلشعاع الديين 
  .)٢(والثقايف واحلضاري يف واقع الناس والثقافات واحلضارات القائمة

ها شاهدة على أن تعود األمة حبضارا وقيمها ومفاهيم: وهو يعين
العامل مقيمة حلاكمية اإلسالم على سائر الثقافات واألديان مهيمنة 

  .)٣(عليها وهو مفهوم إقامة الدين
كما تكون األمة شاهدة حضاريا عندما تكون حاضرة على 

فيكون هلا ، حضورا حيصل مبا ميكن أن تقدم وتنفع، الساحة اإلنسانية
 اليت ميكن أن تعطي وتنفع وميكن الشأن الذي تتبوأ به املكانة العاملية

فهذا احلضور ، أن حتكم وتعدل وميكن أن تنفذ ما تقرر من الصالح

                                      
مقال منشور  على موقع إسـالم أون        ، ٤:ص، احلضاري لألمة الوسط   الشهود   )(١

  .للببشري قاليت، الين
  .٤:ص،  الشهود احلضاري لألمة الوسط)(٢
  .٩: ص،  املشروع احلضاري)(٣
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٥٢  

  
 

هو املعىن اجلامع املبوأ للشهادة من حيث هو املوقف الذي تكون به 
 األمة يف موقع ممكن من التأثري ويكون به الناس يف موقع القابلية

  .)١()لذلك التأثري
  :عوامل الشهود احلضاري

وتبيينا وتضمينا ، ل القرآن الكرمي يف آياته تصرحيا وتلميحاحف
بكثري من عوامل ومؤهالت الشهود احلضاري لألمة املسلمة على حنو 
عجيب وأعجب منه أن يتفلت ذلك من كثري من املفسرين على 

وتتبعا يشمل كثريا من ، جاللتهم وتتبعهم لآليات رصدا وسردا
وإشارة إىل غري ذلك  حنوا وفلسفةلغة وصرفا وبيانا و: جوانب اآلية
ولعل الواقع الذي كانوا يعيشونه مل جيعل احلاجة ماسة ، من جوانب

وداعية إىل البيان عن تلك العناصر صراحة كما نعيش اليوم ذلك 
، التراجع احلضاري لألمة على مستويات متعددة ومناحي كثرية

  .واملشتكى هللا وحده
قد تنري لنا الطريق ، ملفسرينوميكن أن جند إشارات باهتة لبعض ا

وخصائص األمة ومؤهالا ، يف سبيل البحث عن عوامل الشهود
، وسنجد القرآن الكرمي أشد صراحة ،للريادة واحلكم على الناس

مبا أهلت له األمة ، وأوضح تعليال لتلك الشهادة والقيومية على البشر
                                      

  .١٩٨:  األمة الوسط والشهود احلضاري)(١
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٥٣  

  
 

 جهة بل من، ال من ناحية اجلنس كما غر اليهود دينهم املسلمة
ومكان ، وكلفت ا وزمان هيئوا فيه، منهجيات أمرت ا األمة

، زمانا ومكانا، نشأت فيه دعوم؛ حىت يكونوا وسطا بني الناس
ولعل يف الصفحات القادمة ، ومنهاجا، وجغرافيا، وتارخيا، وحضارة

  .ما يبني بعض مالمح تلك العوامل واخلصائص
 :وسطية األمة والشهود احلضاري

، يف غري ما موضع، ت القرآن الكرمي على وسطية األمةنصت آيا
ربطا يفيد العلية ، وربطت تلك الوسطية بالشهادة على الناس

وكَذَِلك جعلْناكُم (): تعاىل(وجاء ذلك واضحا يف قوله ، والترتب
 كُملَيولُ عسكُونَ الرياِس ولَى الناَء عدهوا شكُونطًا ِلتسةً وأُم

وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه (: وقوله تعاىل، )١٤٣:البقرة ()شِهيدا
 ٍج ِملَّةَ أَِبيكُمرح يِن ِمنِفي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وه
ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلِمني ِمن قَبلُ وِفي هذَا ِليكُونَ الرسولُ 

ةَ وَآتوا لَى الناِس فَأَِقيموا الصاليدا علَيكُم وتكُونوا شهداَء عشِه
 )كُم فَِنعم الْمولَى وِنعم النِصريعتِصموا ِباللَِّه هو موالالزكَاةَ وا

  .)٧٨:حلجا(
 فهي الدنيوية فأما .وأخروية دنيوية(على الناس  الشهادة وهذه

 منهم املؤمنني بتربير واحلاضرين املاضني األمم على مةاأل هاته حكم
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 برسلهم منهم الكافرين وبتضليل، زمان كل يف املبعوثني بالرسل
، احلق وظهور ناسخها جميء بعد، مللهم على العكوف يف واملكابرين

 تعود على نشأت األمة عليه نشأت إذا عليه ديين تارخيي حكم وهذا
  .املصيب النقد رمعيا على كلها احلوادث عرض

 دعوتنا وجوب الدنيا يف الناس على الشهادة معىن مكمالت ومن
 تتم حىت إياهم الرسول دعوة مقام ذلك ليقوم، لإلسالم األمم

  .)١()املعرضني على منهم للمؤمنني الشهادة
 حجـة  إنكـم : (وقد قال السمرقندي يف بيان هـذه الـشهادة        

  .)٢()يكمعل حجة )r( اهللا ورسول خلقنا من مجيع على
والوســطية ، وهــذه الوســطية مشلــت الوســطية املنهاجيــة

                                      
 وأما الشهادة األخروية على األمم فهي الواردة      . ٢١، ٢٠/ ٢،  التحرير والتنوير  )(١

 ،على بالغهـم الرسـالة ألقـوامهم      ) r(يف السنة من استشهاد األنبياء بأمة حممد        
 t أيب سعيد اخلـدري  عن ،من حديث أيب سعيد اخلدري ،واحلديث رواه البخاري  

نعـم أي   : جييء نوح وأمته فيقول اهللا هل بلغت؟ يقـول        : (r اهللا   قال رسول : قال
ال، ما جاءنا من نيب، أو ما جاءنا من نذير،          : هل بلغكم؟ فيقولون  : رب، فيقول ألمته  

وهو قول اهللا    وأمته،   rحممد  : من يشهد لك؟ فيقول   : فيقول اهللا تبارك وتعاىل لنوح    
]. ١٤٣:البقرة [)ونوا شهداَء علَى الناسِ   سطًا ِلتكُ وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً و   ( :عز وجل 
، )والوسط العدل، فيدعون فيشهدون له بالبالغ، مث أشـهد علـيكم          : r قال النيب 

وجـامع  ، إنا أرسـلنا نوحـا    : باب قوله تعاىل  ، ٣/١٢١٥ :صحيح البخاري : انظر
 .٢٤/٤٦: األصول

  .١/١٢٥: حبر العلوم)(٢
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بـل وسـطية    ، والوسطية احلـضارية  ، والوسطية التارخيية ، اجلغرافية
  .ووسطية العنصر البشري تعدادا وإمدادا، الثروات واخلريات

  :منهاجية القرآن يف احلكم على األشخاص واألشياء واملفاهيم
لألمـة منهاجيـة القـرآن    كما أن من عوامل الشهود احلضاري      

وعدالتـه يف   ، يف احلكم علـى األشـخاص واألشـياء واملفـاهيم         
حـىت نـصح أتباعـه      ، بغض النظر عن طـريف القـضية      ، الفصل
يا أَيها الَِّذين َآمنوا كُونوا قَواِمني ِبالِْقـسِط شـهداَء ِللَّـِه        (: بقوله

قْـرِبني ِإنْ يكُـن غَِنيـا أَو        َأل وا ولَو علَى أَنفُِسكُم أَِو الْواِلـدينِ     
ا فَال    فَِقريلَى ِبِهمأَو وا          ا فَاللَّهلْـوِإنْ تـِدلُوا وعى أَنْ تـووا الْهِبعتت 

 :النـساء ( )أَو تعِرضوا فَِإنَّ اللَّـه كَـانَ ِبمـا تعملُـونَ خـِبريا            
١٣٥(.  

  :خامتية الرسالة احملمدية
ل الشهود احلضاري لألمـة املـسلمة كوـا         كما أن من عوام   

والكلمة اخلامتة الفاصـلة بـني كلمـات        ، صاحبة الرسالة األخرية  
، واسـتوت علـى سـوقها     ، بعد أن بلغت البشرية رشدها    ، السماء

  .أكملت ما قبلها وأمتت ما بدأه من سبقها
 كرجل األنبياء ومثل مثلي) (r(بان ذلك جليا يف حديث النيب و
 يدخلوا الناس فجعل لبنة موضع إال وأحسنها لهافأكم دارا بىن
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  .)١()اللبنة موضع لوال ويقولون ويتعجبون
  :هجية القرآن يف التعامل مع اآلخر من

ومن عوامل الشهود احلضاري لألمة املسلمة منهجية القرآن 
واعتبار القرآن   يف التعامل مع اآلخر- الكرمي وهو دستورها اخلالد

، سواء كانوا أمة دعوة أو أمة رسالة، ة واحدةالكرمي الناس كلهم أم
ودعا ، وسوى بينهم يف الفصل، ومن هنا عدل مع اجلميع يف احلكم

وأن ، املسلمني كما سبق إىل العدل مع اجلميع ولو على أنفسهم
  .يكونوا قوامني بالقسط شهداء باحلق

  :موقف القرآن من العلم
موقف القرآن  يومن عوامل تأهل األمة املسلمة للشهود احلضار

، ونظرته إىل العلم مبعانيه الواسعة، واإلسالم عامة من العلم خاصة
علما ، علما باحلياة أو األحياء، سواء أكان علما شرعيا أو تقنيا

علما بقوانني احلياة وسنن اهللا ، وأطرافه وخوافيه، بالكون وما فيه
 فكيف وإال، أو علما بالشعوب وطبائعها وعاداا وتقاليدها، فيها

كالم بديع حول قوله  وللشيخ حممد عبده، حيكم عليها وهو جيهلها
 كيف أعقل ال أنا: (إذ يقول، )كَانَ الناس أُمةً واِحدةً): (تعاىل(

                                      
باب ذكر كونه خامت    : ومسلم ،٣/١٣٠٠، مت النبيني باب خا : صحيح البخاري ) (١

  . ١/٤٧٢: ومسند أيب داوود ،٧/٦٤، النبيني
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كَانَ الناس أُمةً واِحدةً فَبعثَ  (:)تعاىل( قوله يفسر أن ألحد ميكن
نِذِرينمو ِرينشبم نيِبيالن يعرف ال وهو - اآلية) ٢١٣ :البقرة) (اللّه 

 الواحدة تلك معىن وما ؟تفرقوا وكيف، احتدوا وكيف، البشر أحوال
 آثار من كان وماذا ؟ضارة أم نافعة كانت وهل ؟عليها كانوا اليت
  .)١()....فيهم النبيني بعثه

وإن ، إىل غري ذلك من عوامل الشهود اليت يطول املقام بذكرها
اجة إىل التبصر ا والوعي الدافع على السعي كنا يف مسيس احل

 .إلاض األمة واإلقالع ا من جديد
  :احلرية والشهود احلضاري

وتبقى احلرية من أهم عوامل الشهود احلضاري؛ ألن كل هاته 
وال تنتج نتاجا حقيقيا إال عن طريقها؛ ، العوامل السابقة مرتبطة ا

وال وعي باحلياة واألحياء ، احلريةوال علم إال ب، فال بالغ إال باحلرية
ولذلك سنتابع يف ذلك السبيل بيان منهجية القرآن يف ، إال باحلرية
وبيان أثر ذلك يف النهضة ، نفس اإلنسان مطلق اإلنسان غرسها يف

  ، ،،وذلك فيما يأيت من صحائف، والشهود احلضاري
* * *  

                                      
  ).٢١ / ١( :املنار تفسري )١(
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  المبحث الثالث
  منهجية القرآن الكريم في بيان الحرية

ين وبيان العالقة بينها وب، وغرسها في نفس اإلنسان
  الشهود الحضاري لألمة المسلمة

  
حىت ، لتهانـزوأبان عن م، أعلى القرآن الكرمي من قيمة احلرية

جعلها مقابل احلياة؛ ألن احلياة احلقيقية ال تكون إال مع احلرية 
ارة إىل وفيه من اإلش، احلقيقية؛ فجعل كفارة القتل اخلطأ حترير رقبة

 وهو يفسر -   رمحه اهللا-كما قال اإلمام النسفي ، قيمة احلرية ما فيه
تحِرير رقَبٍة ومن قَتلَ مؤِمناً خطَئاً فَ( : سبحانه وتعاىل- قول اهللا 

 ملاذا كانت كفارة القتل اخلطأ حترير :معلال..)٩٢ :النساء( )مؤِمنٍة
 مجلة من مؤمنة نفساً رجأخ ملا(: فيقول: إنسان من رق العبودية

 من إطالقها ألن األحرار؛ مجلة يف مثلها نفساً يدخل أن لزمه األحياء
 أثر الرق إذ، باألموات ملحق الرقيق أن قبل من، كإحيائها الرق قيد
 )فَأَحيينـاه ميتا كَانَ من أَو( ،حكماً موت والكفر، الكفر آثار من
  .)١()١٢٢: األنعام(

ئع اإلمام النسفي يف لَحِظ تلك اللطيفة املقاصدية وهذا من بدا
  .السننية يف اآلية الكرمية

                                      
  ).٢٣٣ / ١: ( تفسري النسفي)(١
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وهو أن ، ويلمح صاحب التحرير والتنوير يف اآلية ملمحا بديعا
 سواء ممن مات أو ممن يرجى، بالقتل حدث تفويت لعبودية عبد هللا

 جعلت(فقد ، ويف حترير الرقبة عوض عن شيء من ذلك، من نسله
 هذا جعل وقد، مؤمنة رقبة حترير أحدمها: أمرين اخلطأ قتل كفارة
 من عبد القتيل فإن، القتيل ذات يف اهللا حق تعطيل من بدال التحرير

 خيل فلم، دينه وطاعة اهللا بعبادة يقوم من نسله من ويرجى اهللا عباد
 ذا الشريعة نبهت وقد، الوصف هذا بقتله فوت يكون أن من القاتل
 نفس موت يف تسبب فمن موت؛ العبودية وأن، حياة احلرية أن على
  .)١()املستعبدة وهي كامليتة نفس إحياء يف السعي عليه كان حية

 جعل اإلسالم مصرفا من مصارف الزكاة  الرائقةقائوهلذه احلق
 .. إحياؤهم باحلرية من موات االسترقاق:أي، حترير األرقاء: الثمانية

للفقراء من رق الفقر والعوز ا كما جعل بقية املصارف املالية حترير
  !..فكأمنا كل مصارف الزكاة موجهة للحريةوالتحرير..احلاجةو

، سواء كان مسلما أو كافرا، كل اإلنسان، فكل قيد على اإلنسان
وكما أن العبودية رق حقيق ، حد من حريته وتقليل من طالقة رغبته

سان وحاجة حتول بني اإلن، ومذلة مقعدة، فالفقر والعوز رق قاهر
وكما قال ، وال يعمل عمال منطقيا، فال يفكر تفكريا سويا، وإرادته

                                      
 ).١٥٩ / ٥: ( التحرير والتنوير)(١
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  .)١(س يف بيته دقيق؛ ألنه مدله العقل ال تشاور كيف من لي:الشافعي
، بل إن اتمع كله يف عني الشارع حني يشرع مثل هذه العقوبة

 حرية يف بسط يقابلها مؤمنة نفس قتل من حدث الذي فالقبض(
 لتخدم حركتك يف انطلق: له فنقول، حركته يف حمكوماً كان واحد
 ضمن األرقاء حلرية مصرفاً يفتح أن بذلك احلق ويريد. جمتمعك كل

  .)٢()لذلك اإلسالم جعلها اليت الكثرية املصارف
وغاية من ، ومن هنا جعل اإلسالم احلرية مقصدا من مقاصده

ته هللا وعبودي، )تعاىل(فيحرر اإلنسان من كل ما سوى اهللا ، غاياته
كما جعل اإلسالم احلفاظ على النفس مقصدا ، هي احلرية احلقيقية

  . وبقاء اإلسالم، من مقاصده؛ ألن ا قوام الدين
وبىن يف نفوسهم الرغبة ، لقد رىب القرآن الكرمي أتباعه على احلرية

، وال يأون بالطغاة، ال خيضعون لظلم، يف أن يكونوا أحرارا أباة
وسلك يف سبيل ، بتة يف بناء نفوسهم وعقوهلموجعل ذلك منهجية ثا

ومعامل أساسية يف بناء ، ذلك عددا من املسالك تعد منهجيات ثابتة
  :ومن تلك املنهجيات، الشخصية املسلمة السوية

  

                                      
  .٥/ ٢: ميزان االعتدال،  منسوبة لإلمام الشافعي)(١
  ).٣٧٣: (/  تفسري الشعراوي)٢(
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 :بيان قيمة احلرية واإلشادة ا -١
وبيان ، كما مر الدعوة إىل احلرية- فقد تكرر يف القرآن الكرمي 

ومل يكره اإلنسان يف شيء حىت يف إميانه ، ل احلياةوأا تعد، قيمتها
وعد االختيار ، بل جعل االختيار الصادق أساس اإلميان الصادق، بربه

الظاهر مواربة أو موائمة لونا من النفاق الذي يكون مصري أصحابه 
وال يعد صاحبه شيئا يف ميزان اتمع ، الدرك األسفل من النار

ولو يف اختيار ربه  ،صدق يف االختيارالذي يقوم على ال، املسلم
واحلرية املطلقة ولو يف أخطر القضايا ، والوضوح يف الرأي، ومعبوده

  . وأعظم املواقف
ومساه ، لقد محى اإلسالم املسلم وغريه من اإلكراه واالضطهاد

وتلك من مراعاة ، كما محاه من سيطرة الرياسة واالستبداد، )فتنة(
كما يقول ، الصبغة اليت صبغ ا اإلنسانو، اإلسالم للفطرة السوية

 نتيجة هي اإلسالم مزايا من )احلرية(املزية  هذه(: صاحب املنار
، وعليه فيه اإلكراه منع فأما، الفطرة دين جتعل اإلسالم اليت املزايا

ولَو شاء ربك آلمن  (:مبكة )r( لرسوله )تعاىل( قوله فيه فاألصل
ِض كُلُّهن ِفي اَألرواْ مكُونى يتح اسالن كِْرهت ِميعاً أَفَأَنتج م

 ِمِننيؤم * سجلُ الرعجيِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه و ِمنؤفٍْس أَن تا كَانَ ِلنمو
قُِل انظُرواْ ماذَا ِفي السماواِت واَألرِض * علَى الَِّذين الَ يعِقلُونَ 
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) ١٠١ - ٩٩ :يونس) (ت والنذُر عن قَوٍم الَّ يؤِمنونَوما تغِني اآليا
 ختتلف أن البشر يف سننه من أن اآليات ذه رسوله )تعاىل( اهللا علَّم

 الدالة اآليات يف أنظارهم وتتفاوت، الدين فهم يف وأفكارهم عقوهلم
 اضطهاد وهي، الفتنة منع وأما ...بعض ويكفر بعض فيؤمن عليه
 يف القتال لشرعية األول السبب فهو، يتركوه حىت دينهم ألجل الناس

  ...اإلسالم
 ففيها النصارى عند كاملعهودة الدينية السيطرة رياسة منع وأما
 )r( النيب سرية من بالضرورة معلومة وهي، القرآن يف مبينة آيات

  .)١()الراشدين وخلفائه
ا ومرادفا وتكفي مطالعة سريعة ملوارد احلديث عن احلرية

ومقابالا يف القرآن الكرمي ليتضح لنا عناية القرآن الكرمي ا وتأكيد 
يف قوله ، حىت عد القرآن اإلنسان احلر ملكا من امللوك، قيمتها

 يف خماطبته لبين إسرائيل وهو يعدد )u(على لسان موسى ) تعاىل(
اذْكُروا ِنعمةَ وِإذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم  (:)تعاىل(عليهم نعم اهللا 

 ا لَمم اكُمَآتلُوكًا وم لَكُمعجاَء وِبيأَن لَ ِفيكُمعِإذْ ج كُملَياللَِّه ع
الَِمنيالْع ا ِمندِت أَحؤ٢٠ :املائدة( )ي(.  

 جعل أنه املراد ليس بأنه جيزم الفهم حق العربية يفهم فمن (
                                      

  ).٢٠٩ / ١١( :املنار تفسري )١(
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، بينها وحيكمون يسوسوا والشعوب لألمم رؤساء املخاطبني أولئك
: يقل ومل) وجعلَكُم ملُوكًا (:قال ألنه ؛ ملوكا بعضهم جعل أنه وال

 هذه فظاهر) جعلَ ِفيكُم أَنِبياَء (:قال كما، ملوكا فيكم وجعل
 ال اموع " كل " بـ أريد وإن، ملوكا صاروا كلهم أم العبارة
 كانوا أن بعد، ملوكا صاروا الشعب رجال معظم إن :أي ؛ اجلميع
، نفسه ألمر املالك، احلر هنا امللك معىن بل، للقبط عبيدا كلهم
 الرق ذلك بعد واالستقالل احلرية لنعمة تعظيم فهو، أهله أمر وتدبري

 سعيد أيب حديث ففي؛ املأثور التفسري ذلك على يدل، واالستعباد
 كان اإذ إسرائيل بنو كانت ":حامت أيب ابن عند مرفوعا اخلدري
 :أسلم بن زيد حديث ويف، "ملكا كتب وامرأة ودابة خادم ألحدهم

، مراسيله يف داود أبو رواه" ملك فهو وخادم بيت له كان من"
 هلذه اجلامع واملعىن ...."وخادم ومسكن زوجة "بلفظ لآلية تفسريا
 ما بنحو والتمتع، الذايت االستقالل: هنا بامللك املراد أن: األقوال
 وهو، البيوت وسياسة التصرف يف واحلرية الراحة من مللوكا به يتمتع
 يقولون، بالدهم من عرفنا ما مجيع يف اليوم إىل العرب تستعمله جماز
 فالن، أهله مع خمدوما، ملسكنه مالكا، معيشته يف مهنئا كان ملن

  .)١()امللوك عيشة يعيش أي؛ زمانه ملك أو، ملك
                                      

  ).٢٦٧ / ٦: ( تفسري املنار)١(
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 للمؤمنني عن سب الذين ويف تعليل صاحب املنار النهي القرآين
 وال(: يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم يف قوله تعاىل

تسبوا الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا اللَّه عدوا ِبغيِر ِعلٍْم 
ِجعرم ِهمبِإلَى ر ثُم ملَهمٍة عا ِلكُلِّ أُمنيز ا كَذَِلكِبم مئُهبنفَي مه

وفك ، بيان لطيف لقيمة احلرية. )١٠٨ :األنعام( )كَانوا يعملُونَ
وإرادته ، أسار اإلنسان من كل قيد حيول بينه وبني اختياره احلر

 خلق يف) تعاىل( سنته مقتضى من(فريى صاحب املنار أن ، املطلقة
 على يتفقوا ال أن، هادواالجت الفهم خمتلفي، االستعداد متفاويت البشر
 ال مبلغني يكونوا أن الرسل بعثة يف هدايته مقتضى ومن، دين

 الناس حبرية ذرعا يضيقوا ال أن فعليهم، جبارين ال وهادين مسيطرين
 جيربهم ومل، احلرية هذه منحهم الذي هو خالقهم فإن، اعتقادهم يف

  .)١()ذلك على قادر وهو إجبارا اإلميان على
وكيف ، باحلرية يف كتابام وضوح مل عين الفقهاءمن هنا ندرك ب

، والزواج والطالق، يف البيع والشراء، دار عليها كثري من أبواب الفقه
وتكفي مطالعة سريعة ألبواب الفقه على ، وغري ذلك من أبواب الفقه

لريى الناظر مدار كثري منها إن مل ، ومعامالت، تنوعها من عبادات
 .وطالقة االختيار ،يكن مجيعها على احلرية

                                      
  ).٥٥٣ / ٧: ( تفسري املنار)١(
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الدعوة إىل إعمال العقل وإجالة النظر وعالقة ذلك باحلرية          -٢
 :والشهود

بل ، ومن أساليب القرآن الكرمي يف غرس احلرية يف نفوس املؤمنني
والوصول من ، والتأمل والتدبر، دعوته للنظر والتفكر، الناس أمجعني

، م إىل العملومن العل، ومن الوعي إىل السعي، الرؤية إىل الفكرة
ورغبته يف أن يتعلم اإلنسان التعرف ، ومن التوصيف إىل التوظيف

، يف اآلثار واألغيار، عرب الرصد واملالحظة، أي قضية، على القضية
قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة (، حىت يف قضايا اإلميان باهللا ورسوله وكتابه

م ِمن ِجنٍة ِإنْ ثُم تتفَكَّروا ما ِبصاِحِبكُأَنْ تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى 
  .)٤٦: سبأ( ) نِذير لَكُم بين يدي عذَاٍب شِديٍدهو ِإالَّ

، وإجالة النظر، تكرر يف القرآن الكرمي الدعوة إىل إعمال العقل
كما يتبع ، ونعى القرآن الكرمي على املقلدين الذين يتبعون آباءهم

، ال يفرق بني هذا وذاك إال باإلشارة، وت احلادي والزاجراحليوان ص
حىت ورد األمر بالسري ، وتلونت دعوة القرآن إىل ذلك وتعددت

فقال ، والسياحة مرات عديدة الفتة للنظر، والتفكر والتدبر، والنظر
ن رِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذيأَولَم يِسريوا ِفي اَأل: (تعاىل

 ِفي ِمن قَبِلِهم وكَانوا أَشد ِمنهم قُوةً وما كَانَ اللَّه ِليعِجزه ِمن شيٍء
ولَو يؤاِخذُ ) ٤٤ (رِض ِإنه كَانَ عِليما قَِديراالسماواِت وال ِفي اَأل
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بٍة ولَِكن يؤخرهم اللَّه الناس ِبما كَسبوا ما ترك علَى ظَهِرها ِمن دا
 )ِإلَى أَجٍل مسمى فَِإذَا جاَء أَجلُهم فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبِعباِدِه بِصريا

  .)٤٥، ٤٤: فاطر(
رِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ أَولَم يِسريوا ِفي اَأل(:  وقال

وا هكَان ِلِهمقَب وا ِمنكَان الَِّذينِمن دأَش ا ِفي اَألمَآثَارةً وقُو مِض هر
ذَِلك ) ٢١ (فَأَخذَهم اللَّه ِبذُنوِبِهم وما كَانَ لَهم ِمن اللَِّه ِمن واٍق

 قَِوي هِإن اللَّه مذَهوا فَأَخاِت فَكَفَرنيِبالْب ملُهسر أِْتيِهمت تكَان مهِبأَن
ِديد٢٢، ٢١:غافر( ) الِْعقَاِبش(.  

رِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين أَفَلَم يِسريوا ِفي اَأل: (وقال
رِض فَما أَغْنى شد قُوةً وَآثَارا ِفي اَألِمن قَبِلِهم كَانوا أَكْثَر ِمنهم وأَ

ا جاَءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَلَم) ٨٢ (عنهم ما كَانوا يكِْسبونَ
 فَِرحوا ِبما ِعندهم ِمن الِْعلِْم وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ

فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا َآمنا ِباللَِّه وحده وكَفَرنا ِبما كُنا ِبِه ) ٨٣(
ِرِكنيش٨٤ (م (كي ةَ اللَِّه الَِّتي فَلَمنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانِإمي مهفَعني 

  .)٨٥- ٨٢:غافر( )قَد خلَت ِفي ِعباِدِه وخِسر هناِلك الْكَاِفرونَ
والنظر يف عاقبة ، ويف اآليات الكرمية دعوة إىل السري يف األرض

وآثار يف ، ارةوما كانوا فيه من قوة وحض، الذين كانوا من قبلهم
القاطعة  والبينات، وعندما جاءم الرسل بالرباهني الساطعة، األرض
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قاصرين العلم ، ونكصوا على أعقام، استغنوا بعلمهم وحضارم
جاهلني أن احلضارة ال ، ونور اهلداية، على املادة تاركني علم الوحي

فاالعتماد عليها وحدها جيعلها حضارة ، تكون يف املادة فحسب
 - إن مشت  - عرجاء متشي،  جبناح واحد-  إن رفت- وهاء ترف ش

لفظ السنة هنا إشارة إىل الالحقني أن هذا  وإيراد، على قدم واحدة
فسنن اهللا ، ونسج على منواهلم، ينطبق على كل من سار سريهم

  .ونواميسه قاهرة ال تتخلف وال تتبدل، حاكمة
 تقوية العتباروا للعظة البالد يف السري مشروعية(ويف اآليات 

 اهللا أرادهم إذا شيئا أصحاا عن تغين ال املادية وأن القوى، لإلميان
 املادية مبعارفهم يغترون املاديني أن وهي بشرية سنة وبيان، بسوء

 شيئاً عنهم تغين ال أا إال نظرهم يف الروحية العلوم عن ا ليستغنوا
  .)١()اآلخرة ويف الدنيا يف م العذاب حلول عند

، وإن كان غرضا مطلوبا، ليس لتقوية اإلميان فحسب: أقول
، بل إلتاحة احلرية هلؤالء أن ينظروا يف الكون وما فيه، وهدفا مرغوبا

، وعلل بقائها وفنائها، وأسباب عمراا وخراا، واحلضارات السابقة
فتكون قناعتهم داخلية ال ، ويتعرفوا دون حاجز، فريوا دون مانع

  . هم علمية ال حلميةورؤيت، إمالئية
                                      

  ).٤١٤ / ٧: ( أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري)١(
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إن صاحب البضاعة الثمينة النفيسة ال يضره أن يتعرف الناس 
ويسربوا أغوارها؛ ، ويعركوها، بل حيرص على أن خيربوها، عليها

أو ما يعاب عليه؛ لذا تراه هو الذي يبادر ، فليس لديه ما خياف منه
انا فيما لديه؛ واطمئن وعرضها على راغبيها؛ ثقة منه، بتقليب بضاعته

  .إىل سالمة ما بني يديه
رِض أَفَلَم يِسريوا ِفي اَأل(: )تعاىل( ويف السياق نفسه يأيت قوله 

 ِهملَيع اللَّه رمد ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَيظُرنفَي
  .)١٠:حممد( )وِللْكَاِفِرين أَمثَالُها

رِض ِلكُم سنن فَِسريوا ِفي اَألن قَبقَد خلَت ِم(): تعاىل(وقوله 
كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فظُروا كَيى ) ١٣٧ (فَاندهاِس وانٌ ِللنيذَا به

ِقنيتِعظَةٌ ِللْموم١٣٨، ١٣٧: آل عمران( )و(.  
وربط القرآن الكرمي يف أمره بـالنظر والتفكـر بـني التأمـل              

سـواء يف   ، واحلـضارة احلقيقيـة   ، ضة والبنـاء  وبني النه ، والتفكري
: فقـال تعـاىل   ، احلديث عن أسباب بقائهـا أو أسـباب فنائهـا         

رِض فَينظُروا كَيـف كَـانَ عاِقبـةُ الَّـِذين          أَولَم يِسريوا ِفي األَ   (
     دوا أَشكَان ِلِهمقَب وا األَ      ِمنأَثَـارةً وقُـو مهـا   ِمـنوهرمعو ضر

ثَر ِمما عمروها وجاَءتهم رسلُهم ِبالْبينـاِت فَمـا كَـانَ اللَّـه             أَكْ
ثُـم كَـانَ عاِقبـةَ      ) ٩(ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمـونَ     
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الَِّذين أَساُءوا السوأَى أَنْ كَـذَّبوا ِبَآيـاِت اللَّـِه وكَـانوا ِبهـا              
  .)١٠، ٩: الروم( )ئُونَيستهِز

ويف حديث القرآن عن العلم والعلماء مل يقصرهم على علماء 
بل ضم معهم ، فضال وقدرا: وهم من هم، الدين وفقهاء الشريعة
 :فقال تعاىل، واالجتماع، واحليوان، واجلبال، علماء الطبيعة والزراعة

فَأَخرجنا ِبِه ثَمراٍت مختِلفًا أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنـزلَ ِمن السماِء ماًء (
 اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو ِبيض دداِل جالِْجب ِمنا وهانأَلْو

ودِم) ٢٧ (ساَألوو ابوالداِس والن ن كَذَِلك هانأَلْو ِلفتخاِم معن
: فاطر( ) الْعلَماُء ِإنَّ اللَّه عِزيز غَفُورِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه

٢٨، ٢٧(.  
والتقدم يقول  ويف بيان عالقة احلرية واالستقالل باحلضارة

 قام الذي األساس مها، واالستقالل احلرية قاعديت( إن: صاحب املنار
 يف هذا سادت اليت الشمالية الشعوب علماء وإن، اإلسالم بناء عليه

 الفكر استقالل -  املزيتني هاتني أخذوا بأم عترفوني، علينا العصر
  .)١()عليهما مدنيتهم بناء وأقاموا عنا - واإلرادة

وسيأيت مزيد بيان لذلك عند احلديث عن منهجية القرآن يف بيان 
 .العالقة بني احلرية والشهود احلضاري
                                      

  ).٧٤، ٧٣ / ٥: ( تفسري املنار)١(
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  :احلوار وتبنيه يف مجيع ااالت والقضايا وعالقته باحلرية -٣
 األساليب اليت اتبعها القرآن يف غرس قيمة احلرية يف نفوس ومن

، فنجد غىن القرآن باحلوار، احلوار: والناس عامة، أتباعه خاصة
من اليهود ، أهل الكتاب) تعاىل(لقد حاور اهللا ، وتنوع أساليبه فيه

وحاور ، وحاور املشركني ودعاهم إىل التفكر والنظر، والنصارى
املالئكة يف قضية شهرية حفلت ا ) تعاىل(كما حاور اهللا ، إبليس

وهي قضية ، سورة البقرة وهي، ثاين سورة من حيث ترتيب اهلداية
وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي (: فقال تعاىل، خلق آدم

ماَء رِض خِليفَةً قَالُوا أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيها ويسِفك الداَأل
  تعلَمونَك قَالَ ِإني أَعلَم ما الونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَ

 ِئكَِة فَقَالَا ثُم عرضهم علَى الْمالسماَء كُلَّهوعلَّم َآدم اَأل) ٣٠(
بحانك ال قَالُوا س) ٣١ (ِء ِإنْ كُنتم صاِدِقنيأَنِبئُوِني ِبأَسماِء هؤال

قَالَ يا َآدم ) ٣٢ ( ما علَّمتنا ِإنك أَنت الْعِليم الْحِكيمِعلْم لَنا ِإالَّ
 لَمي أَعِإن أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم اِئِهممِبأَس مأَهبا أَنفَلَم اِئِهممِبأَس مِبئْهأَن

الس باَألغَياِت واوأَمِض وونَرمكْتت متا كُنمونَ ودبا تم لَمع( 
  .)٣٣- ٣٠: البقرة(

وهي قضية ، هلم باحلوار يف قضية خطرية) تعاىل(فقد مسح اهللا 
ودلل هلم على خريية أن ، ومسع منهم حجتهم، يكون يف األرض خلق
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وكان ، وبرهن هلم بتعليم آدم األمساء، يكون يف األرض خليفة
فهو امللك ال معقب ، وبيان الفائدة، املثالسبحانه غنيا عن ضرب 

جل (غري أنه ، وال يقع يف ملكه إال ما يريد، وال راد ألمره، حلكمه
أراد أن يغرس يف نفس السامعني للقرآن والتالني له قيمة ) جالله
وإال فكيف ، وما يتيحه من حرية هي أساس اخلالفة والشهود، احلوار

واحلرية على بيان  كون لديه القدرةيكون اإلنسان خليفة هللا دون أن ت
  !والصدع مبا يقتنع به؟، والتعبري عن رأيه، حجته
 يف جاِعلٌ إني(: للمالئكة قال اهللا أن يف الفائدة ما: قيل فإن( 

 ؛ قيل ألمرين؟املَشورة إىل احلاجة عن هنـزم أنه مع )خليفةً األرض
 أوردوا السر ذلك على اطَّلعوا إذا أم علم -  تعاىل -  أنه :األول
، اجلَواب بذلك إحاطتهم تقتضي املَصلَحة فكانت، السؤال ذلك عليه

 ذلك ويسمعوا، السؤال ذلك يوردوا لكي الواقعة هذه فعرفهم
  .اجلواب

  .)١()املَشورة عباده علم - تعاىل - أنه :والثاين
 فهي اإلنسان يف اإلرادة شأن من إعالء اإلسالمي التصور ويف (

 إن هذا اإلنسان ...واجلزاء التكليف مناط وهي، اهللا مع العهد ناطم
 طريق عن ربه مع عهده حبفظ املالئكة مقام على االرتفاع ميلك

                                      
  ).٤٩٩ / ١: ( اللباب يف علوم الكتاب)١(
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 اليت الغواية على واالستعالء، لشهواته اخلضوع وعدم، إرادته  حتكيم
 بتغليب، عليائه من ويهبط نفسه يشقي أن ميلك بينما. إليه توجه

 يرفعه الذي العهد ونسيان، اهلداية على والغواية، رادةاإل على الشهوة
 يضاف، فيه شك ال التكرمي مظاهر من مظهر هذا و يف. مواله إىل
 الطريق مبفرق دائماً تذكرياً فيه أن كما. األخرى التكرمي عناصر إىل
 ودرك املريد اإلنسان ومقام، واهلبوط والرفعة، والشقاوة السعادة بني

  .)١()!املسوق احليوان
، فمدار احلضارة والشهود إذاً علـى وعـي اإلنـسان بإرادتـه           

وقدرته على تفهم أنه خليفـة يف األرض مـن قبـل            ، وحتكمه فيها 
   .اهللا تعاىل

 :الشورى وعالقتها باحلرية -٤
ومن دعائم بناء احلرية يف نفس البشرية ما نادى به اإلسالم 

ولقد عين ، ااومفرد، واالستشارة، واملشاورة، والقرآن من الشورى
ويعنينا ، وأوالها اهتماما واضحا، القرآن الكرمي بالشورى عناية فائقة

وأثر ذلك يف ، منها هنا أثرها يف بناء قيمة احلرية يف نفس اإلنسان
من ، مبعناه الشامل الكامل، جعله إنسانا قادرا على الشهود احلضاري

وقدرة ، بالغوأمانة يف هذا ال، بل بالغ مبني، وبالغ، وعلم، حضور
                                      

  ).٣٣ / ١: ( يف ظالل القرآن لسيد قطب)١(
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، ولو على نفسه أو ذوي القرىب، واحلكم بالقسط، على إقامة احلق
، الذي يعمر األرض مبنهاج السماء، وأن تخرج منه اإلنسان النموذج

أن يكون إنسان الشهود ، ويصلح الدنيا على سنا من ضوء الدين
  .احلضاري حبق

إىل مشاورة أصحابه يف ظرف ) r(لقد دعا اهللا تعاىل رسوله 
لقد ، حني نفكر يف الترابط بينه وبني طلب الشورى، زماين عجيب

ول على رأي بعض الصحابة يف أُحد سببا من أسباب نـزكان ال
بعد معاجلة بديعة ، ومع ذلك فقد أكد القرآن قيمة الشورى، اهلزمية

 عليه اهللا جبل مما والشورى(، وأحداث الغزوة، لنفوس الصحابة
 وتطلّب، الصالح حمبة على فطره :أي، مةالسلي فطرته يف اإلنسان
 البشر أصل خلق )تعاىل( اهللا قرن ولذلك املساعي؛ يف النجاح

 )ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً(: للمالئكة قال إذ شأنه يف بالتشاور
 ولكنه الرأي يف املخلوقات إعانة عن اهللا غَِني قد إذ، )٣٠ :البقرة(

 أنه ضرورة البشر يف سنة التشاور ليكون ادهمر املالئكة على عرض
 يوجب التكوين أصل يف للشيء الشيء مقارنة فإنّ، بتكوينه مقترن
 يف هلا ذات ال املعاين من معىن الشورى كانت وملَّا، وتعارفه إلفه

 ومل .التكوين وقت يف املقارنة بطريقة للبشر إلفها اهللا جعل الوجود
 فرعون استشار فقد البشر يف رائجة يخالتار أطوار يف الشورى تزل
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، )فَماذَا تأْمرونَ(: بقوله عنه اهللا حكى فيما )u( موسى شأن يف
 فيما )u( سليمان شأن يف بلقيس واستشارت. )١١٠: األعراف(

 أَفْتوِني ِفي أَمِري ما كُنت قَالَت يا أَيها املَُأل: (بقوله عنها اهللا حكى
، االستبداد حب عنها الناس يلهي وإنما ،حتى تشهدوِنقَاِطعةً أَمراً 

 من وليس الطبائع احنراف من وذلك، اهلوى خيالف ما مساع وكراهية
  .)١()املضائق عند الشورى إىل املستبد يهرع ولذلك، الفطرة أصل
 :األدلة اإلقناعية يف القرآن الكرمي وعالقتها باحلرية -٥

ن لقيمة احلرية يف نفوس الناس طريقته يف ومن أساليب غرس القرآ
ومنهجيته يف التناول والتعامل مع وسائل ، سوق األدلة اإلقناعية

بني قصة ختتم خبالصة ، فتنوعت أساليبه يف إقناع السامع، اإلقناع
وجدلية ، وبرهان بني، وتنبه العقل، وموعظة تؤثر يف القلب، وعربة
واملتأمل ألدلة ، ال منها فكاكاو، ال ميلك السامع هلا إنكارا، عقلية

  . وتناول القرآن هلا جيد ذلك واضحا، البعث والنشور
كَما بدأْنا أَولَ خلٍْق نِعيده وعدا علَينا ِإنا : (فمرة يقول القرآن

ا فَاِعِلني(: ومرة يقول، )١٠٤: األنبياء ()كُن لْقأُ الْخدبالَِّذي ي وهو
علَى ِفي السماواِت يده وهو أَهونُ علَيِه ولَه الْمثَلُ اَألثُم يِع

ِم أَ: (ومرة يقول، )٢٧: الروم ()رِض وهو الْعِزيز الْحِكيمواَأل
                                      

  ).٣٨٤ / ٥( :التنويرو التحرير )١(
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 و كَانَ ِفيِهما َآِلهةٌ ِإالَّلَ) ٢١ (رِض هم ينِشرونَاتخذُوا َآِلهةً ِمن اَأل
تدلَفَس ِصفُونَاللَّها يمِش عرالْع بانَ اللَِّه رحبأَلُ ال) ٢٢ (ا فَسسي 

أَِم اتخذُوا ِمن دوِنِه َآِلهةً قُلْ هاتوا ) ٢٣ (عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ
م ِذكْرو ِعيم نم ذَا ِذكْره كُمانهرالب مهلْ أَكْثَرِلي بقَب ونَنلَمعي  

  ).٢٤- ٢١: األنبياء ())٢٤ (الْحق فَهم معِرضونَ
، ومرة يستدل على ذلك بوقائع حصل فيها اإلحياء بعد املوت

أَو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهي خاِويةٌ علَى عروِشها ): (تعاىل(كقوله 
اتا فَأَمِتهوم دعب ِذِه اللَّهِيي هحى يقَالَ قَالَ أَن ثَهعب اٍم ثُمِمئَةَ ع اللَّه ه

 ظُراٍم فَانِمئَةَ ع لْ لَِبثْتٍم قَالَ بوي ضعب ا أَوموي قَالَ لَِبثْت لَِبثْت كَم
ِإلَى طَعاِمك وشراِبك لَم يتسنه وانظُر ِإلَى ِحماِرك وِلنجعلَك َآيةً 

ظُراناِس وِللن نيبا تا فَلَمما لَحوهكْسن ا ثُمهِشزنن فِإلَى الِْعظَاِم كَي 
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَمقَالَ أَع ٢٥٩ (لَه ( اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبو

ن رب أَِرِني كَيف تحِيي الْموتى قَالَ أَولَم تؤِمن قَالَ بلَى ولَِك
ِليطْمِئن قَلِْبي قَالَ فَخذْ أَربعةً ِمن الطَّيِر فَصرهن ِإلَيك ثُم اجعلْ 
 أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كأِْتيني نهعاد ًءا ثُمزج نهٍل ِمنبلَى كُلِّ جع

ِكيمح ِزيز٢٦٠، ٢٥٩: البقرة( )ع( .  
ومرة يستدل ، نار من الشجر األخضرومرة يستدل بإخراج ال

وتنويع ، إىل غري ذلك من تلوين الدليل، حبصول اليقظة بعد النوم
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مبا يتيح للسامع أن يصل إىل احلق بالطريق اليت ، وتبيني احملجة، احلجة
كل ذلك تربية للبشرية على حرية ، ويطمئن إىل سالمتها، يأنس هلا

وأساس احلضارة ، عمرانالرأي والتفكري؛ ألا مناط البناء وال
 .والشهود

 :التعليل يف القرآن الكرمي وعالقته باحلرية -٦
ومن أساليب القرآن يف غرس قيمة احلرية يف نفوس الناس ما ساقه 

 معلال الشيء يذكر أن(: وهو، علماء علوم القرآن حتت باب التعليل
 املنصوصة العلة أن أحدمها :لوجهني علة بال ذكره من أبلغ فإنه
 األحكام نقل إىل تنبعث النفوس أن الثاين، املعلول بعموم ضيةقا

 تقدير على هو القرآن يف التعليل وغالب، غريها خبالف، املعللة
وما ( ومنه، العلة عن سؤال وهو، األوىل اجلملة اقتضته سؤال جواب

بي ِإنَّ ربي  ما رِحم رس َألمارةٌ ِبالسوِء ِإالَّأُبرئ نفِْسي ِإنَّ النفْ
ِحيمر قَةً (: ومنه .)٥٣:يوسف( )غَفُوردص اِلِهموأَم ذْ ِمنخ

ِبه كِّيِهمزتو مهرطَهالتِإنَّ ص ِهملَيلِّ عصا و اللَّهو ملَه كَنس كت
ِليمع ِميع١()١٠٣: التوبة( )س(.  
 قبـول  علـى  أبعـث  النفـوس  فـإن  واألبلغية التقرير وفائدته

                                      
  ).٩١ / ٣: ( الربهان يف علوم القرآن)١(
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  .)١()غريها من املعللة األحكام
بصورة الفتة ، جتد ذلك بينا يف تعقيب كثري من األحكام اإلهلية

غين عن أن يعلل لعباده فعله؛ لكنه يعلمهم ) تعاىل(للنظر؛ فاهللا 
يعد هذا ) تعاىل(ومنطقية اإلقناع؛ ألنه ، وحرية العقل، استقالل الرأي

، ويبين فيها مدنية،  عليها حضارةاإلنسان خلالفته يف األرض؛ يقيم
وحتكيم كتابه؛ لذلك كلما كانت أفعال البشر ، تليق بإقامة شرع اهللا

لقد غرس القرآن ، معللة مسببة كلما كانت أقرب إىل التفهم والقبول
والنظر يف املآالت؛ رغبة ، وتتبع الدليل، يف نفوس أتباعه قيمة النقد

عاملة مبغامنه ، الختياريف بناء شخصية سوية حرة قادرة على ا
اليت تعي قيمة ، وال تقوم حضارة إال ذه الشخصية السوية، ومغارمه
، وتتشوق بل تتحرق إىل وجودها، فتعشقها وتتشوف إليها، احلرية

  .والعيش يف ظالهلا
موقف القرآن من الطغيان السياسي وعالقة ذلك بغرس  -٧

 :قيمة احلرية
موقف القرآن ، لتأمل وأخذ العربوالداعي إىل ا، ومن الالفت للنظر
سواء كان ، وحكم الفرعون، واستبداد الفرد، من الطغيان السياسي

مصبوغا بصبغة سياسية ، قريبا أو بعيدا، ذلك الفرعون صغريا أو كبريا
                                      

  ).٢٥٥ / ٣: ( اإلتقان يف علوم القرآن)١(
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وما هم عليه يف الواقع ، مقارنة ذلك بواقع املسلمني، أو حىت دينية
بل اإلنسان عامة ، سلملقد أراد القرآن أن جيعل الفرد امل، املعيش

وال يسطو على رأيه ، ال يتحكم يف إرادته متحكم، مستقال، حرا
وغرس يف نفوس ، وسراق احلرية، من لصوص العقول، جبار عنيد

فذكر مناذج ، مبوقفه البين من الطغيان السياسي السامعني ذلك
أَرى وما ا  مما أُِريكُم ِإالَّ( :وإمامهم فرعون الذي قال، املستبدين

  .)٢٩ :غافر( ) سِبيلَ الرشاِدأَهِديكُم ِإالَّ
بل بلغ األمر بالقرآن الكرمي أن خياطب أعظم اخللق احلريص على 

فَذَكِّر ِإنما (: واملوشك أن يبخع نفسه على آثارهم بقوله، هدايتهم
ذَكِّرم تِطٍر) ٢١ (أَنيسِبم ِهملَيع ت٢٢، ٢١: الفجر( )لَس( .

 أَنْ تبتِغي نفَقًا وِإنْ كَانَ كَبر علَيك ِإعراضهم فَِإِن استطَعت: (وقوله
لَجمعهم رِض أَو سلَّما ِفي السماِء فَتأِْتيهم ِبَآيٍة ولَو شاَء اللَّه ِفي اَأل

  .)٣٥: اماألنع( ) تكُونن ِمن الْجاِهِلنيعلَى الْهدى فَال
من ضياع آدمية ، آثار االستبداد السياسي كما أبان القرآن عن

، أو القدرة على اإلبداع واالبتكار، وغياب الرغبة يف التقدم، البشر
، وأنه يقطع على املصلحني طريقهم، واسترقاق الناس حسا ومعىن

، ويكبت احلريات ويعقل األلسنة، كما يطبع األمة بطابع االستخذاء
ضدان ال ( ال يرضى باالستبداد بل إن اإلسالم واالستبداد واإلسالم
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أما مراسيم ، عبادة رم وحدهإىل يلتقيان فتعاليم الدين تنتهي بالناس 
وال ميكن أن يعيش . )١()االستبداد فترتد م إيل وثنية سياسية عمياء

 ألن الثاين ؛االستبداد هانئا أو مسترحيا يف بيئة ينتعش فيها اإلسالم
 إال ليفك أغالل القرون )r(وهل جاء الرسول ، األول اللدودعدو 
 يف العقول خلفتهوما ، وما تركته يف القلوب من زيغ وفساد، األويل

، الذي يشل العقل، وتلك كلها آثار االستبداد، من خرافة وضالل
وجيعل املرء حمصورا يف دائرة أضيق من دائرة حسه يف ، ويوقف الفكر

متوت الديدان وتنقرض (الصحو واألرض املشمسة إن يف اجلو ، احلياة
وسرطان ،  السياسي عدو البشرية األولقسترقاولكن اال، األوبئة

وال ،  الطويل ال تلمح العقول أشعة املعرفةهويف ليل، األمم املعذبة
تلك . )٢()وال تشرب النفوس حب اخلري، تدري الطباع معىن الكرامة

وغرسها يف الفؤاد ، ائها يف النفساملعاين اليت عمل اإلسالم علي إمن
كان اإلسالم يغرس واالستبداد و، فكان اإلسالم يبين واالستبداد يهدم

 .يقتلع من اجلذور
،  األديان مبطاردة االستبداد واالستعبادواحلق أن اإلسالم أوىل

                                      
  .٣٧ اإلسالم واالستبداد السياسي ص )١(
  .١٧:  السابق ص)٢(

  .٤١: اإلسالم واألوضاع االقتصادية ص
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ومل تر يف احلياة شريعة ، وحماربته بكل ما يف اليد من أداة، بكل معانيه
وال تعرف دينا ( واالستعباد كما قاوم اإلسالم قاومت االستبداد

وأسقط اعتبارهم وأغرى ،  االستبداد سوط عذابىصب عل
وال تعرف مصلحا ، م واالنقضاض عليهم كاإلسالموأاجلماهري مبنا

وقمع وساوس الكربياء ، أدب رؤساء الدول وكبح مجاحهم
  لقد كسر)r(واالشتهار يف نفوسهم كما فعل ذلك نيب اإلسالم 

ووضع التعاليم اليت جتعل احلاكم يتحرى ، وحرر العبيد، القيود
  . )١()واحملكوم يكره الضيم، العدل
كانت ) r(ن تعاليم اإلسالم اليت مألت كتاب اهللا وسنة رسوله إ

لو بليت ، ناوأقصى كفاح ضد لون من احلكم ساد بالد اإلسالم قر
وال معامل ، بقاع أخرى من الدنيا ملا بقيت فيها مظاهر للحياة

  .)٢(للعمران
وسريد يف الصفحات التالية مزيد بيان ملوقف الرسل عامة 

  .والرسول اخلامت خاصة من احلرية وغرسها يف النفوس
* * * 

                                      
  .٦٩ السابق ص )١(
  . بتصرف٢٢٨ص:  راجع من هنا نعلم)٢(
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  المبحث الرابع
 نماذج من إعالء الحرية في تعامل األنبياء والمرسلين 

  وعالقة ذلك بالشهود الحضاري ، مع أقوامهم
  

وإخراجه من ، ل الكتب؛ هلداية اإلنسانـزنوأ، أرسل اهللا الرسل
، ومن العبودية إىل احلرية، ومن الضالل إىل اهلدى، الظلمات إىل النور

ويف سبيل ، لغري اهللا إىل التحرر من أُسار كل ما سواه ومن اخلضوع
، بينة بال لبس، تلك الغاية كانت رسالة اإلسالم واضحة بال التواء

ألنبياء واملرسلون يعمقون معىن وعاش ا، وال اشتباه، وال غموض
احلرية يف نفوس البشر؛ ألن احلرية احلقيقية تعين أن ال يكونوا عبيدا 

ويف سبيل ذلك تعامل األنبياء واملرسلون مع ، إال هللا الواحد األحد
مهما كان ، ويعلي من قيمة اختيارهم، أقوامهم تعامال يدعم حريتهم

 على حرصه )r(رسول وقد سبق عتاب القرآن لل، هذا االختيار
وميكن أن نلمح ، ورغبته الشديدة يف جنام، الزائد على إميام

منهجيات األنبياء واملرسلني يف التعامل مع أقوامهم بغرض ترسيخ 
  : واملؤهلة للشهود يف النقاط اآلتية، البانية للحضارة، قيمة احلرية

 علـى   ل الناس مهمة األنبياء واملرسلني البالغ املبني ال مح       -١
 :اإلميان

، تكرر يف القرآن الكرمي التأكيد أن مهمة الرسل واألنبياء البالغ
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ونفي أن يكون للرسل واألنبياء سلطة اإلكراه على ، بل البالغ املبني
أو محل الناس على الدخول فيه بال بينة وال برهان وال سلطان ، الدين
السور املدنية يف السور املكية و، وورد ذلك بصورة الفتة للنظر، مبني

 )r(يف معرض طمأنة الرسول ) تعاىل(فجاء قوله ، على حد سواء
فَِإنْ (: يف حماجة أهل الكتاب، واستقامة طريقه، على سالمة منهجه

ِذين أُوتوا حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللَِّه ومِن اتبعِن وقُلْ ِللَّ
وا فَِإنما متم فَِإنْ أَسلَموا فَقَِد اهتدوا وِإنْ تولَّميني أَأَسلَالِْكتاب واُأل
  .)٢٠ :آل عمران( )غُ واللَّه بِصري ِبالِْعباِدعلَيك الْبال

يف بيان أن عذاب املكذبني أو العفو عنهم مرده إليه ) تعاىل(وقال 
ك فَِإنما علَيك  أَو نتوفَّينوِإنْ ما نِرينك بعض الَِّذي نِعدهم(: وحده
وا فَِإنما فَِإنْ تولَّ(: وقال، )٤٠ :الرعد( )غُ وعلَينا الِْحسابالْبال

  .)٨٢ :النحل( )غُ الْمِبنيعلَيك الْبال
وأم ، ويف موطن أشد صراحة يف بيان مهمة الرسل واألنبياء

: هم البالغ يقول القرآن الكرميبل مهمت، ليسوا حافظني على البشر
 الْبالغُ وِإنا ظًا ِإنْ علَيك ِإالَّفَِإنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفي(

نسانَ ِمنا رحمةً فَِرح ِبها وِإنْ تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَدمت ِإذَا أَذَقْنا اِإل
  .)٤٨ :فاطر( )سانَ كَفُورنم فَِإنَّ اِإلأَيِديِه

وأَِطيعوا : (ويبني اهللا تعاىل لألقوام تلك املهمة وحدودها بقوله
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نما علَى اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ واحذَروا فَِإنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَ
  )٩٢ :املائدة( )غُ الْمِبنيرسوِلنا الْبال
غُ واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما  الْبال ِإالَّما علَى الرسوِل(: ويقول

  )٩٩ :املائدة( )تكْتمونَ
قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه : ( وقال

ى الرسوِل  علَما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا وما
  .)٥٤ :النور( )غُ الْمِبني الْبالِإالَّ

م وما علَى الرسوِل وِإنْ تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب أُمم ِمن قَبِلكُ: (وقال
  .)١٨ :العنكبوت( )غُ الْمِبني الْبالِإالَّ

وطريقهم الذي ال ، أن ذلك منهاج كل األنبياء) سبحانه(وبني 
وقَالَ : ( بدعا يف ذلك بقوله)r(وليس حممد ، بدليتخلف وال يت

ا ِمنندبا عم اَء اللَّهش كُوا لَورأَش ال الَِّذينو نحٍء نيش وِنِه ِمند 
م  حرمنا ِمن دوِنِه ِمن شيٍء كَذَِلك فَعلَ الَِّذين ِمن قَبِلِهَآباؤنا وال

  .)٣٥ :النحل( )غُ الْمِبني الْبالالَّفَهلْ علَى الرسِل ِإ
 ربنا يعلَم ِإنا ِإلَيكُم لَمرسلُونَ: (وقال الرسل أنفسهم ألقوامهم

  .)١٧، ١٦: يس( )غُ الْمِبني الْبالوما علَينا ِإالَّ) ١٦(
هم ومن ، كما علموا أقوامهم أم يدعون على بصرية وهدى

قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه (، لبيان والتبليغوأن مهمتهم ا، اتبعهم
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ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما وٍة أَنِصريلَى بع ( 
  .)١٠٨: يوسف(

ذكر البينة بني يدي  يف، وذلك متشيا مع قاعدة القرآن نفسه
 ملْ(سه بقوله وفعله هو البينة؛ فضال عن أن يكون الرسول نف، الرسول

يكُِن الَِّذين كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب والْمشِرِكني منفَكِّني حتى 
ِفيها كُتب ) ٢ (رسولٌ ِمن اللَِّه يتلُو صحفًا مطَهرةً) ١ (تأِْتيهم الْبينةُ

 ِمن بعِد ما جاَءتهم ِكتاب ِإالَّوتوا الْوما تفَرق الَِّذين أُ) ٣ (قَيمةٌ
  .)٤-١: البينة ()الْبينةُ

، وإرهاقها،  على إعنات نفسه)r(رسوله ) تعاىل(بل يعاتب اهللا 
وظهور ، رغم بيان احلجة، يف سبيل إميان قوم علم اهللا عدم إميام

اِرِهم ِإنْ لَم يؤِمنوا فَلَعلَّك باِخع نفْسك علَى َآثَ: (فيقول، احملجة
  .)٦ :الكهف( )ِبهذَا الْحِديِث أَسفًا

وقانونه يف ،  سنته يف اهلدى والضالل)r(للرسول ) تعاىل(ويبني 
 أن حيمل الناس )r(وأن ليس من مهمة الرسول ، اإلميان والكفر

وِإنْ : (وال أن يكرههم على السماع إكراها بقوله، على اإلميان محال
رِض  أَنْ تبتِغي نفَقًا ِفي اَألكَبر علَيك ِإعراضهم فَِإِن استطَعتكَانَ 

 اَء اللَّهش لَوٍة وِبَآي مهأِْتياِء فَتما ِفي السلَّمس ى أَودلَى الْهع مهعملَج
ن يسمعونَ ِإنما يستِجيب الَِّذي) ٣٥ ( تكُونن ِمن الْجاِهِلنيفَال

  .)٣٦، ٣٥: األنعام( )والْموتى يبعثُهم اللَّه ثُم ِإلَيِه يرجعونَ
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 يف موطن آخر أنه عليم مبن يضل ومن )r(ويبني تعاىل لرسوله 
وأن سنته يف ذلك مثل سنته يف إحياء األرض امليتة بعد سوق ، يهتدي

رسول نفسه على أحد وأن ذلك حيتم أن ال يذهب ال، السحاب إليها
من اهلداية أو الضالل كما ، حسرات؛ فكل ميضي حسب سنة اهللا فيه

أَفَمن زين لَه سوُء عمِلِه فَرَآه : (متضي األرض بعد بلوغها باملطر
شي نِضلُّ مي ا فَِإنَّ اللَّهنساُء فَالحشي نِدي مهياُء و كفْسن بذْهت 

 ِهملَيونَععنصا يِبم ِليمع اٍت ِإنَّ اللَّهرسلَ ) ٨ (حسالَِّذي أَر اللَّهو
رض بعد  ميٍت فَأَحيينا ِبِه اَألالرياح فَتِثري سحابا فَسقْناه ِإلَى بلٍَد

ورشالن ا كَذَِلكِتهو٩، ٨: فاطر( )م(.  
جالء مهمة األنبياء واملرسلني وهكذا يبني القرآن الكرمي بوضوح و

واألمر باملعروف ، مقصورة على البالغ واإلرشاد واملناصحة(فهي 
أما االهتداء واإلميان فليس إىل الرسل وال إىل ، والنهي عن املنكر

أال وهو حترر اإلنسان ، وهذا يؤكد جانبا من جوانب احلرية، الدعاة
فالعالقة مباشرة بني اإلنسان وربه من ، من كل رقابة بينه وبني خالقه
  .)١()غري واسطة أو تدخل من أحد

                                      
. د.أ، لدينية يف الشريعــة اإلسالميــة أبعادهـا ضـوابطها       احلرية ا : انظر) ١(

الدورة التاسـعة   ، ضمن حبوث منظمة املؤمتر اإلسالمي    ، سليمان بن عبد اهللا أبا اخليل     
صاحل بـن   . د: تلبيس مردود يف قضايا حية، ملعايل الشيخ      : نقال عن ، ٣٠:ص، عشرة

  .٣٠-٢٩/عبد اهللا بن محيد
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 :حوار األنبياء ألقوامهم وعالقته بغرس احلرية يف نفوسهم -٢
ومن سبل تدريب األمة على احلرية ما مارسه األنبياء مع أقوامهم 

وحجج ، على أسس منطقية، وما قاموا به معهم من نقاش، من حوار
، وصدق نظرته،  احلرية للمحاور من إثبات رأيهتترك فيها، عقلية

، مع أبيه آزر) u(كحوار إبراهيم ، حفل بذلك القرآن الكرمي
وأنه ما ، ورؤيتهم له أنه ما هو إال بشر مثلهم، وحوار نوح مع قومه

 ما نراك ِإالَّ: (حىت قالوا له، اتبعه إال الذين هم أراذهلم بادي الرأي
ا ِمثْلَنرشبمِإالَّا و كعبات اكرا ا نمأِْي والر اِديا باِذلُنأَر مه الَِّذين 

كَاِذِبني كُمظُنلْ نٍل بفَض ا ِمننلَيع ى لَكُمر٢٧ :هود( )ن(.  
يا قَوِم أَرأَيتم ِإنْ كُنت علَى بينٍة  (..:وكان جوابه املنطقي العقلي

ِني رحمةً ِمن ِعنِدِه فَعميت علَيكُم أَنلِْزمكُموها وأَنتم ِمن ربي وَآتا
  .)٢٨ :هود( )لَها كَاِرهونَ

، وحوار صاحل لقومه، وصربه على مهم، وحوار هود لقومه
قَالَ يا قَوِم أَرأَيتم ِإنْ كُنت (، وإخبارهم أن معه من البينات ما معه

ن ربي وَآتاِني ِمنه رحمةً فَمن ينصرِني ِمن اللَِّه ِإنْ علَى بينٍة ِم
  .)٦٣ :هود( )عصيته فَما تِزيدونِني غَير تخِسٍري

، )علَى بينٍة ِمن ربي: (وكل األنبياء واملرسلني يقولون ألقوامهم
  . آمن عليه البشرومعهم من اآليات البينات ما مثله، )علَى بِصريٍة(
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، على الرغم من نصاعة املنهج، كل ذلك تعميق لقيمة احلرية
إال أم يعلِّمون ، وأمانة املبلغ، وعظمة البالغ، وصدق الرسالة

أيا ما كانت ، وكيف تكون حريته، البشرية كيف يكون االختيار
، وال يوجد دين مساوي أو نظام أرضي، وأيا ما كانت عواقبه، نتيجته
  .صحابه وأبان ألتباعه كيف تكون احلرية مثل اإلسالمعلم أ
 مع الرفيع احلوار من رائعة مناذج السالم عليهم األنبياء قدم لقد (

 أجل من، املخالفة ودحض احلجج، لإلسالم استمالتهم خصومهم يف
 شنعي وحنن، اليوم ولنا، الربهان من متني أساس على االعتقاد إرساء

 عليه( إبراهيم بني دارت اليت باملناظرات هدينست أن، صراعاً عقائدياً
، األنبياء سائر وكذا، أبيه وبني وبينه، بالده طاغية وبني) السالم
 خصومهم حجج )u( عاجلوا وكيف، اخلامت النيب إىل وصوالً
 اجلدل إليها تردى اليت واملشاحنات املهاترات بعيداً عن، باحلسىن
 يف احلياة الفكرية همهدي على وسارت، اليوم والسياسي الفكري

 كانت حيث، الزاهرة اإلسالم عصور ويف، والتابعني الصحابة عهد
 وأتباع املسلمني بني أو، الفرق اإلسالمية داخل املناظرات تتم

يف  أو امللوك بالطات يف، الزنادقة فيهم مبن، األخرى الديانات
 اًتعبري ذلك فكان، والربهان احلجة لغري عليها سلطان ال، املساجد
 للعقل أوالها اليت العليا لةنـزوعلى امل، اإلسالم تسامح على واضحاً
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  .)١()واحلرية وللعلم
وجدنا كيف ، ومتممة النبوات، وإذا انتقلنا إىل خامتة الرساالت

ومن بعدهم أتباعه على احلرية من خالل ، أصحابه )r(رىب النيب 
فقد ،  ببعيدالراغب يف الزنا ليست منا وقصة الشاب، احلوار والنقاش

ويبعد عن ذهنه ، ويزيل االلتباس، مبا يرفع اإللباس، )r(حاوره 
وإن كانت ، وأتاح له فرصة النقاش، صرب عليه يف احلوار، اخلطأ

، ومسلما فطرة عدم قبول النفوس األبية ا، القضية معلوما حرمتها
وحياور تربية  أعطاه من مساحة احلرية ما يناقش به) r( إال أن النيب

ومساع ، ه ولغريه على قيم كثرية من أمهها قيمة احلوار واملناقشةل
  .والصرب على رأيه حىت يصل إىل بر األمان وشاطئ السالمة، اآلخر
  :دعوة السنة إىل احلرية -٣

لقد حفلت السنة املطهرة بالعناية بتحرير اإلنسان من قيد الرق 
كاثرت النصوص وت،  العبودية املطلقة لغري اهللا خاصةأسارومن ، عامة

  . وأجزلت الفضل يف فك الرقاب، النبوية يف احلض على حترير األرقاء
 أعتق مسلمة رقبة أعتق من( :قال )r( النيب عن، فعن أيب هريرة 
  .)٢()بفرجه فرجه حىت النار من عضوا منه عضو بكل اهللا

                                      
  .٤٠: ص ، احلريات العامة للغنوشي)١(
اجلـامع  و، )٢١٧ / ٤: (وصحيح مـسلم  ، )٢٤٦٩ / ٦: (خاري صحيح الب  )٢(

  ).٢٧٢ / ١٠: (للبيهقي، السنن الكربى، )٥٩ / ٤: (الصحيح للترمذي
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 فك رقبة أعتق من: )r( اهللا رسول قال: قال عامر بن عقبة وعن
  .)١()النار من أعضائه من عضوا أعضائه من عضو بكل اهللا

 مؤمنة رقبة أعتق من: (قال )r( النيب عن عامر بن عقبة وعن
  .)٢()فداؤه فهي

مبا فيها حرية اختيار ، احلرية السياسية )r(ومشلت أحاديث النيب 
وحرية التعبري عن الرأي ، وحرية احلوار بني احلاكم واحملكوم، احلاكم

، يث اليت حفلت ا السنة النبوية املطهرةإىل غري ذلك من األحاد
، مبا فيها من حرية األمن على النفس واملال والعرض ،واحلرية املدنية

  .وحرية التملك والتصرف والتنقل
، واألحاديث الشريفة ثرية بتوضيح أبعاد متعددة للحرية السياسية(

أو ، تعجز البشرية عن التوصل إىل مرادها، والعقدية، واملدنية
ويعجز القلم عن تسجيل دورها يف إصالح األمة ، هومها العميقمف

عالية من احلضارة املعنوية واملادية وحتقيق  والرقي ا إىل مدارج
  .)٣()واألمن والطمأنينة للشعوب اإلسالمية، النضج واإلجيابية

                                      
  ).٢٣٠ / ٢: ( املستدرك على الصحيحني)(١
 ).٣٣٣ / ١٧: ( املعجم الكبري للطرباين)(٢
ي من نبع السنة الشريفة      موسوعة أصول الفكر الساسي واالجتماعي واالقتصاد      )(٣

هـ ١٤٢٤، أوىل: ط ،دار السالم : ط ، خدجية النرباوي  .د، لفاء الراشدين وهدي اخل 
  . م١٩٩١
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حترير اإلنسان من : ومن جماالت دعوة السنة املطهرة للحرية
، وحتريره من رق العوز والفقر، تحكمةوالعادة امل، اإللف اخلاطئ
  .وتقليد اآلباء واألسالف، والتفكري اخلرايف

 ،ولقد أبان القرآن الكرمي عن تلك املهمة من مهمات الرسالة
والعادة ، واإللف اخلاطئ، وهي حتريرهم من األغالل واألوهام

الَِّذين (: املقيدة عن النهضة والشهود يف مثل قوله تعاىل، اآلسرة
ِبياُألت ِبيولَ النسونَ الرا ِععوبكْتم هونِجدالَِّذي ي يِفي م مهدن

نِجيِل يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ التوراِة واِإل
عضياِئثَ وبالْخ ِهملَيع مرحياِت وبالطَّي ملَهنع  مهرِإص مه

لَ الَِّتي كَانت علَيِهم فَالَِّذين َآمنوا ِبِه وعزروه ونصروه واَألغْال
 :األعراف( )واتبعوا النور الَِّذي أُنـزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ

١٥٧(.  
نا ِإصرا كَما  تحِملْ علَيالربنا و( :لقد كان من دعوات املؤمنني 

 طَاقَةَ لَنا ِبِه واعف ين ِمن قَبِلنا ربنا وال تحملْنا ما الحملْته علَى الَِّذ
 اغِْفرا ونالعوم تا أَننمحارا ولَنِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصا فَانن( 

 كاليت أثقاالً عليهم حيمل أال رم يدعون فاملؤمنون(، )٢٨٦ :البقرة(
 عن يضع األمي النيب اهللا بعث وقد، قبلهم من الذين على محلها

، )ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتي كَانت علَيِهم(: كافة البشر من به املؤمنني
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 وتتبع الفطرة من تنبع، لينة هينة، ميسرة مسحة العقيدة هذه فجاءت
 أن وعلى )ونيسرك ِللْيسرى( )r( للرسول وقيل، الفطرة خط

 محله والذي، املسلمة األمة كاهل عن اهللا رفعه الذي األكرب اإلصر
 عهد فنقضت قبلهم األرض يف استخلفها اليت األمم عاتق على اهللا

 العبودية إصر هو األكرب اإلصر هذا ..عنه وحادت االستخالف
 خضوع ويف .للعبد العبد تشريع يف ممثلة .للعبد العبد عبودية .للبشر
 الذي األكرب اإلصر هو فهذا ..جلنسه أو لطبقته أو لذاته للعبد العبد
، وحده وطاعته وحده عبادته إىل فردهم، منه املؤمنني عباده اهللا أطلق
 األحد الواحد هللا العبودية ذه وحرر، وحده منه الشريعة وتلقي

  !بيدللع العبودية من كلها وحيام وعقوهلم أرواحهم
 والقيم والقوانني الشرائع تلقي يف متمثلة - وحده هللا العبودية إن

. البشري والتحرر االنطالق نقطة هي -  وحده منه واملوازين
 السدنة سلطان ومن، والطغاة اجلبارين سلطان من والتحرر االنطالق
 العرف سلطان ومن، واخلرافات األوهام سلطان ومن، والكهنة
 ميثل زائف سلطان كل ومن. والشهوة اهلوى سلطان ومن، والعادة
  .القهار الواحد لغري جباههم وخيفض البشر أعناق يلوي الذي اإلصر

والَ تحِملْ علَينا ِإصراً كَما حملْته علَى الَِّذين  (:املؤمنني ودعاء
 العبودية من والتحرر االنطالق بنعمة شعورهم  ميثل:)ِمن قَبِلنا
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  .)١()السحيق الدرك ذلك إىل االرتداد من خوفهم ميثل كما للعبيد؛
، ولقد تأثر الصحابة مبنهاج النبوة يف احلرية بأبعادها وجماالا

حىت ، يف غري حجر وال تسفيه، فأتاحوا ملن معهم سبل التعبري والبيان
، خليفة املسلمني، )t( صدعت املرأة برأيها يف صحن املسجد لعمر

،  عمر إىل رأيها ملا رأى فيه من صدق احلجةوعاد، برأي خالفته فيه
بل جعلت جارية ترد ، ونصاعة الربهان، وقوة البيان، ووضوح احملجة

 بن األحنف فعن(، وتصحح هلم فكرم، على بعض الصحابة رأيهم
 فخرجت لنا يؤذن أن ننظر اخلطاب بن عمر بباب كنا :قال قيس

 أمري بسرية أنا ما :فقالت فسمعت املؤمنني أمري سرية فقلنا جارية
 لعمر ذلك فذكر قال )تعاىل( اهللا مال ملن إين، له أحل وما، املؤمنني

، صدقت: فقال قالت ومبا قلنا مبا فأخربناه عليه فدخلنا، اخلطاب بن
 وسأخربكم، )U( اهللا مال ملن وإا، بسرية يل هي وما، يل حتل ما
 وحلة، تاءللش حلة :حلتني منه أستحل، املال هذا من أستحل مبا

، بييت أهل وقوت وقويت، وعمريت حلجي يسعين وما، للصيف
  .)٢()أوضعهم وال بأرفعهم لست رجل كسهم املسلمني مع وسهمي

ذه الصورة اإلنسانية البديعة البسيطة الباهرة يتعامل خليفة 

                                      
  ).٣٢٩، ٣٢٨ / ١: ( يف ظالل القرآن)١(
  ).١٦٢ / ١: (كنـز العمال: وانظر، )٣٥٣ / ٦: ( السنن الكربى للبيهقي)٢(
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املسلمني وأمري املؤمنني ال مع األحرار بل مع كل شرائح اتمع 
بل يصدق ، من احلرية واألمان تتحدث اجلاريةوذه الثقة ، املسلم

، ويزيدهم تفهيما وتعليما، ويعيد نفس عباراا، عمر على قوهلا
ويزيدنا ثقة يف قيمة احلرية يف اإلسالم ولدى اجليل الفريد من 

  .الصحب الكرام
ال خري فيكم إن مل : بقوله،  وموقف عمر من اآلمر له بالتقوى

ومسة ، آية من آيات احلرية، )١( نسمعهاتقولوها وال خري فينا إن مل
من اشتراطه يف ) t(وموقف علي ، من مسات حضارة اإلسالم

وعدم تقيده ، وطالقة االجتهاد، اخلالفة متسكه حبقه يف حرية الرأي
  .باجتهاد الشيخني أيب بكر وعمر بين فيه احلرص على احلرية أي بيان

 للصحابة  على حرية اإلنسان أمره)r(ومن حرص الرسول 
والسنة ، باهلجرة إىل احلبشة؛ فإن فيها ملكا عادال ال يظلم عنده أحد

فاإلنسان هو ، وإعالء شأا، النبوية املطهرة حافلة ببيان قيمة احلرية
اإلنسان من  وماذا يفيد، وهدف الرساالت والنبوات، حمور احلضارة

ان ال يوجد فيها حلرية اإلنس، وقصور عِتيدة، مؤسسات مِشيدة
أن اإلنسان : ولقد حفظنا عن بعض شيوخنا، وال لرأيه مكانة، مكان

  :وصدق املتنيب عندما قال، والساجد قبل املساجد، قبل البنيان
                                      

، للمربد ،مر بن اخلطاب  وحمض الصواب يف فضائل ع    ، ٣/٤٩٧:  فواتح الرمحوت  )١(
٣/٦٠١ .  
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  )١(إذا مل يكن فوق الكرام كرام    وما تنفع اخليل الكرام وال القنا
 :شورى األنبياء ألقوامهم وعالقتها بتربيتهم على احلرية -٤

، تربيتهم على الشورى: حلرية يف نفوس املسلمنيومن سبل بناء ا
ودينا يتعبد ، تلك اليت تعد يف الفكر اإلسالمي فريضة من فرائضه

، )U(بل تكليفا من اهللا ، ليست منحة من أحد، املسلمون به رم
لقد ، ولقد ورد احلديث عنها يف القرآن الكرمي يف مواطن الفتة للنظر

ومسة من مسات اتمع ، ت املؤمننيعدها القرآن الكرمي صفة من صفا
  . حىت مسى سورة كاملة بامسها، املسلم
منذ فجر اتمع اإلسالمي باملدينة يفسح لآلراء ) r(ولقد كان (

، ويعمل مبشورم، ويستشريهم، وأخذ يدرب أصحابه، مع رأيه
بل يسأهلم أن ، ويكل إليهم األعمال اليت يتصرفون فيها برأيهم

  .ويطلب منهم أن يقضوا بني يديه، ياحيكموا يف القضا
، ألمته؛ لتعمل به وتلتزمه) r(كان ذلك دينا ووحيا يبلغه 

، إن الشورى واالستماع إىل الرأي اآلخر يعترب دينا ...، وتتعبد هللا به
، وإصالحها، أي أا أبعد وأخطر من أن تكون وسيلة جناح يف الدنيا

يثاب ، ين وعبادةبل هي د، والوصول إىل القرار الصائب فحسب
لة نـزفإذا استحضرنا م، من اهللا سبحانه يف أخراه، عليها من يلتزم ا

                                      
 عبد الوهاب   .عناية د ، بريوت لبنان ، دار الزهراء :  ط ،انظر ديوان املتنيب  : املتنيب) ١(

  .٣١١:ص. عزام رمحه اهللا



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٧  

  
 

، وأن الدنيا هي الفانية الذاهبة، وأا الباقية الدائمة، اآلخرة من الدنيا
  .)١(يكون االستماع للرأي اآلخر عبادةأدركنا قيمة أن 

 كانت تلمع الشورى، وأضيق الظروف، حىت يف أحرج الساعات
وما آية ، ليهتدي ا أصحاا، يف الفكر اإلسالمي والتصور اإلسالمي

، فعلى الرغم من مرارة احلدث، آل عمران يف الشورى منا ببعيد
، وآنا بعد آن، مل يعفهم اهللا من الشورى مرة تلو مرة، وهول الفاجعة

وشاِورهم ِفي  (:اجلازم النص ذا) (r(لقد خاطب اهللا رسوله 
 وحممد حىت -  احلكم نظام يف املبدأ هذا اإلسالم ليقرر ..)اَألمِر
 املسلمة لألمة يدع ال قاطع نص وهو .يتواله الذي هو r اهللا رسول
 أساس على اإلسالم نظام يقوم ال أساسي مبدأ الشورى أن يف شكاً
 قابلة أمور فهذه ا تتحقق اليت والوسيلة الشورى شكل أما ..سواه

 شكل وكل .حياا ومالبسات األمة أوضاع قوف والتطوير للتحوير
 من فهي -  مظهرها ال -  الشورى حقيقة ا تتم وسيلة وكل

 يف تبدو للشورى نتائج وقوع عقب النص هذا جاء لقد، اإلسالم
 يف خلل وقوع ظاهرياً جرائها من كان فقد! مريرة خطرية ظاهرها
 ائجالنت جيهل r اهللا رسول يكن ومل ....!املسلم الصف وحدة

 لديه كان فقد. اخلروج جراء من املسلم الصف تنتظر اليت اخلطرية
                                      

حنو : حبث يف مؤمتر جتديد الفكر اإلسالمي      ، احلوار والتعددية يف الفكر اإلسالمي     )١(
  .٦: ص، يب عبد العظيم الد.د، بدون تاريخ، مشروع حضاري
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. صدقها مدى يعرف واليت رآها اليت الصادقة رؤياه من اإلرهاص
 درعاً املدينة وتأول صحابته من وقتلى بيته أهل من قتيالً تأوهلا وقد

 نتيجة األمر عليه استقر ما يلغي أن حقه من وكان ..حصينة
 واخلسائر اآلالم من وراءها ما يدرك وهو أمضاها ولكنه ..للشورى

 من أكرب األمة وتربية اجلماعة وتعليم املبدأ إقرار ألن .والتضحيات
  .الوقتية اخلسائر
 بعد كله الشورى مبدأ تنبذ أن النبوية القيادة حق من كان ولقد
؛ الظروف أحرج يف الصفوف يف انقسام من أحدثته ما أمام، املعركة
 كان اإلسالم ولكن! املعركة إليها انتهت اليت املريرة ئجالنتا وأمام

 خري أن يعلم اهللا وكان. البشرية لقيادة ويعدها ويربيها أمة ينشىء
 وأن؛ بالشورى ترىب أن الرشيدة للقيادة وإعدادها األمم لتربية وسيلة
 وذا جسيماً اخلطأ يكن مهما -  ختطىء وأن التبعة محل على تدرب
 تبعات حتتمل وكيف، خطأها تصحح كيف عرفلت -  مريرة نتائج
 ..اخلطأ زاولت إذا إال الصواب تتعلم ال فهي .وتصرفها رأيها

 املدركة املدربة األمة إنشاء هي احلصيلة كانت إذا م ال واخلسائر
 األمة حياة يف واخلسائر والعثرات األخطاء واختصار .للتبعة املقدرة
 األمة هذه تظل أن نتيجته كانت إذا هلا الكسب من شيء فيها ليس

 مادية خسائر تتقي احلالة هذه يف إا .الوصاية حتت كالطفل قاصرة
، وجودها وختسر، نفسها ختسر ولكنها .مادية مكاسب وحتقق
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 الذي كالطفل، الواقعية احلياة على تدريبها وختسر، تربيتها وختسر
 توفري أو .واخلبطات العثرات لتوفري -  مثالً -  املشي مزاولة من مينع

 .الراشدة للقيادة ويعدها ويربيها أمة ينشىء اإلسالم كان، !احلذاء
 يف الوصاية عنها ويرفع، رشدها األمة هلذه حيقق أن بد يكن فلم

 الرسول حياة يف عليها تدرب كي الواقعية؛ العملية حياا حركات
)r(ومينع الشورى مينع الراشدة القيادة وجود كان ولو،  وبإشرافه 

 كمعركة -  الشؤون أخطر يف واقعياً عملياً تدريباً عليها األمة يبتدر
 ا حتيط، ناشئة أمة وهي ائياً املسلمة األمة مصري تقرر قد اليت أحد

 باألمر تستقل أن للقيادة وحيل -  جانب كل من واألخطار العداوات
 األمة يف الراشدة القيادة وجود كان لو - اخلطورة هذه كل وله

 وجود لكان، الشؤون أخطر يف الشورى مزاولة مسد دويس يكفي
 حلرمان كافياً )وتعاىل سبحانه( اهللا من الوحي ومعه )r( حممد

 ضوء على وخباصة -! الشورى حق من يومها املسلمة اجلماعة
 األمة لنشأة اخلطرية املالبسات ظل يف صاحبتها اليت املريرة النتائج
 اإلهلي الوحي ومعه )r( اهللا رسول حممد وجود ولكن .املسلمة
 ألن احلق؛ هذا يلغ مل املالبسات تلك ووجود األحداث تلك ووقوع

 ومهما الشؤون أخطر يف مزاولته من بد ال أن يعلم -  سبحانه - اهللا
 ومهما الصف انقسام يكن ومهما اخلسائر تكن ومهما النتائج تكن
 كلها ههذ احمليطة؛ ألن األخطار تكن ومهما، املريرة التضحيات تكن
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؛ احلياة على بالفعل املدربة الراشدة األمة إنشاء أمام تقوم ال جزئيات
 هنا ومن ..والعمل الرأي لنتائج الواعية والعمل الرأي لتبعات املدركة

فَاعف عنهم واستغِفر ( :بالذات الوقت هذا يف اإلهلي األمر هذا جاء
 األخطار أخطر مواجهة يف املبدأ ؛ ليقرر)لَهم وشاِورهم ِفي اَألمِر

 أياً املسلمة األمة حياة يف القرار هذا وليثبت؛ استعماله صاحبت اليت
 اليت الواهية احلجة وليسقط؛ التطبيق أثناء يف تقع اليت األخطار كانت

 استعماله عن نشأ كلما، املسلمة األمة حياة يف املبدأ هذا إلبطال تثار
 وقع كما الصف انقسام هو كان ولو ،سيئة تبدو اليت العواقب بعض

 مرهون الراشدة األمة وجود ألن ..األبواب على والعدو» أحد «يف
 يف أخرى خسارة كل من أكرب الراشدة األمة ووجود .املبدأ ذا

  .)١()!الطريق
يقرر اإلسالم قيمة ، واحلسم والبيان، بتلك الصراحة والوضوح

حىت ، ل ضتا وشهودهايف سبي، وضرورا لألمة املسلمة، الشورى
سبيل ضتها ، لو كان الرسول بني ظهرانيها؛ فإن تدريبها عليها

 ومن ميلك إرادته، وتقدمها الصحيح؛ ألا ستملك إرادا، احلقيقي
  .وميلك أن يكون مؤهال للشهادة واحلضور، ميلك قراره

* * * 

                                      
  ).٤٧٩ -١/٤٧٧: ( يف ظالل القرآن)١(
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  المبحث الخامس
  أثر الحرية في النهضة والشهود الحضاري

  القرآن في بيان ذلكومنهجية 
 
كلما ، وأقدر على اختاذ قرارها، كلما كانت األمة أملك لرأيها

، قوية راسخة، كانت سياسة العمران والنهضة فيها مستقرة باذخة
، وترسخ على أسس سليمة، وتؤسس على فهم، تبين على علم
 وبصرية، ومتضي على رؤية واضحة، ويستطيل البناء، فتتعمق اجلذور

  .نة باهرةوبي، واعية
جيد ، واحلديث عنها، واملتأمل للممالك اليت عين القرآن بذكرها

، يف استمرارها واستقرارها، سببا أصيال من أسباب النهضة فيها
وقدرته على الصدع برأيه دون ، حرية اإلنسان: ومنائها وبقائها
سواء ، دون خوف أو رياء، واجلهر مبا جيول خباطره، مواربة أو التواء

حرية يف احلوار أو ، تلك احلرية حرية يف التعبري أو التفكريكانت 
الذي ، البناء، احلي، حرية تعطي للفرد قدرة على التفكري، املشورة

وطلبا ، ال مشيا يف ركاب احلاكم املستبد، ميضي حبثا عن احلق
ولكم تفكرت يف تلك ، ال سعيا يف إرضاء السيد الكبري، للنهوض

، ا احلضارة اإلسالمية بألوان العلوم واملعارفالفترات اليت زخرت فيه
، انفتاحا يعلي من قيمة اإلنسانية، وحفلت بصور االنفتاح على اآلخر
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بل وطنها ، ويفيد مما لديها يف جانب العلم والتقنية اليت ليس هلا وطن
جو : فوجدت أن من أعظم أسباب ذلك، ويعلي قدرها، من يكرمها

وما حركة ، ه الدولة تلك الفترةالذي عاشت في، احلرية الفسيح
  .الترمجة عنا ببعيد

، وإذا تأملنا مناذج من تلك احلضارات اليت عين القرآن برصدها
املطالَبني بالشهود احلضاري واملؤهلني ، ولفت إليها أنظار املسلمني

  :وجدناه على النحو اآليت، به
  :بلقيس وأثر احلرية يف بناء حضارا

، وكيف كانت تعامل رعيتها، ملكة اليمن، بلقيس إذا نظرنا إىل
عرفنا كيف ميكن ألمة تقوم على حرية الرأي أن  ،وجملس شوراها

وإن كان على غري منهاج صحيح يربط ، وتبين جمدا، تقيم حضارة
لكن الذي يعنينا هنا أن نسلط الضوء ، ويعلقهم بآخرم، الناس برم

د رأينا بلقيس تتحاور لق، وأثرها يف بناء احلضارة، على قيمة احلرية
وذكر ، من حيث العرض والطرح، مع قومها بصورة الفتة للنظر

واإلفادة من ، يف أخذ رأيهم، واحلرص عليها، املربرات واألسباب
وإعالء قيمة احلرية لديهم مبا يتيح هلم أن يشريوا عليها  ،خربم

 ِإني الْمُألا قَالَت يا أَيه(: ال خائفني وال مراقبني، مطمئنني آمنني
كَِرمي ابِكت ِإلَي ِن ) ٢٩ (أُلِْقيمحِم اللَِّه الرِبس هِإنانَ وملَيس ِمن هِإن
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قَالَت يا أَيها ) ٣١ ( تعلُوا علَي وأْتوِني مسِلِمنيأَالَّ) ٣٠( الرِحيِم
) ٣٢ ( أَمرا حتى تشهدوِن أَفْتوِني ِفي أَمِري ما كُنت قَاِطعةًالْمُأل

أُولُو قُو نحاَألقَالُوا نِديٍد وأٍْس شأُولُو باذَا ٍة وظُِري مِك فَانِإلَي رم
ِرينأْملُوا ) ٣٣ (تعجا ووهدةً أَفْسيلُوا قَرخِإذَا د لُوكِإنَّ الْم قَالَت

كَذَِلكا أَِذلَّةً وِلهةَ أَهلُونَأَِعزفْعٍة ) ٣٤ ( يِديِبه ِهمِسلَةٌ ِإلَيري مِإنو
  .)٣٥ - ٢٩: النمل( )فَناِظرةٌ ِبم يرِجع الْمرسلُونَ

حىت قال عنها القرآن ، وحضارة تلك اململكة معروفة مشهودة
، وهذا ما الحظه هدهد سليمان، )وأُوِتيت ِمن كُلِّ شيٍء: (الكرمي

 أسباب وتوافر، وثرائها ملكها عظمة عن كناية يوه(، ونقله إليه
 فخم ملك سرير أي. )ولَها عرش عِظيم(. واملتاع والقوة، احلضارة
  .)١()الصناعة وارتقاء والترف الغىن على يدل، ضخم

لقد لفت النظر يف اآليات وعي املرأة وتركيزها على نقاط ال 
وسرب طرائقهم ، يقف عليها إال من خرب سنن امللوك وعادام

وهي من ، كما لفت النظر يف حديثها استشارا لقومها، ومسالكهم
): رضي اهللا عنهما(حىت قال ابن عباس ، هي ساللة ملوك وتربية عز

  .عنها إن كانت لعاقلة يف كفرها وإسالمها، يرمحها اهللا
لقد أبانت ملكة سبأ عن سر قوة مملكتها متمثلة يف الشورى اليت 

                                      
  ).٣٨٠ / ٥: ( يف ظالل القرآن)١(
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وبينت ذلك بطريقة دالة على اطرادها يف ، ة احلقيقيةهي أساس احلري
وحفاظها على ذلك لعلمها أن احلرية سبب من أسباب قيام ، مملكتها

ما كُنت قَاِطعةً أَمرا حتى : (بقوهلا، وبقاء التقدم، واستمرار احلضارة
  .)٣٢ :النمل( )تشهدوِن

هم على حرية وغلب، واستبدادهم، وأظهرت وعيها مبسالك امللوك
ودم احلضارة ، مبا يكون سببا يف ايار املمالك وزواهلا، الشعوب

ِإنَّ الْملُوك ِإذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا : (واندثارها بقوهلا
  .)٣٤ :النمل( )أَِعزةَ أَهِلها أَِذلَّةً وكَذَِلك يفْعلُونَ

وأن ، وفوت اإلرادات، رياتوهل هناك مذلة أكثر من ضياع احل
  ؟؟يقول اإلنسان ما ال يعتقد وأن يعتقد ما ال يقدر على البوح به

، أفسدوها وغلبة عنوة قرية إذا دخلوا امللوك أن: ( فهي ترى
، األحرار باستعبادهم وذلك، أهلها أذلة أعزة وجعلوا، وخربوها

، ملوضعا هذا يف امللوك منها عن اخلرب وتناهى، إياهم واسترقاقهم
  .)١()وكَذَِلك يفْعلُونَ( :بقوهلا
 تطلق والقرية( قرية دخلوا إذا أم امللوك طبيعة من أن تعرف( إا
 وانتهكوا، ذمارها وأباحوا، الفساد فيها أشاعوا )الكبرية املدينة على

                                      
 ،١٦٨/ ٦: زاد املـسري  ، ٥/١٤٤: واخلـازن ، )٢٢٤ / ١٣( : جامع البيـان   )١(

  .٢/٨٠٣ :والوجيز للواحدي
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، رؤساؤها رأسها وعلى، عنها املدافعة القوة وحطموا، حرماا
 الذي دأم هو هذا وأن، املقاومة عنصر ألم أذلة؛ وجعلوهم

  .)١()يفعلونه
لقد عرفت املرأة امللكة فعل امللوك املستبدين من خالل التاريخ 

، )ِإذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها(: فاستدلت من التاريخ بقوهلا، والواقع
   .)وكَذَِلك يفْعلُونَ(: ومن الواقع بقوهلا

 طريقة على، املاضي كمحب املستقبل على استدالل( فهو 
ِإنَّ الْملُوك ِإذَا  (:قوله يف الذي للدليل كالنتيجة وهو، االستصحاب

 وجعِل اإلفساد من املذكور إىل واإلشارة .)دخلُوا قَريةً أَفْسدوها
 يف إفساداً يألو ال من إىل بأيدينا نلقي فكيف أي، أذلة األعزة
  .)٢()حالنا

  : يف بناء حضارتهذو القرنني وأثر احلرية
وعمارة ، وإذا انتقلنا إىل منوذج آخر من مناذج إقامة احلضارة

بصورة ، وجدنا ظهور قيمة احلرية يف منهجيته، ذي القرنني، األرض
وأمهيتها يف استمرارها ، تؤكد لنا أساسيتها يف بناء احلضارة

                                      
  .بتصرف يسري، )٣٨٢ / ٥: ( يف ظالل القرآن)١(
/ ٢٤: ومفاتيح الغيـب  ، ٢١/١٥:ومراح لبيد ، )٤١ / ٢١: ( التحرير والتنوير  )٢(

١٦٦.  
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وأي مدنية أعظم من أن يصفها ، وأي حضارة أرسخ، واستقرارها
رِض وَآتيناه ِإنا مكَّنا لَه ِفي اَأل: (ها القرآن الكرمي بقولهويصف رائد

  .)٨٥، ٨٤: الكهف( )فَأَتبع سببا) ٨٤ (ِمن كُلِّ شيٍء سببا
 له ومكن مكنه يقال، األسباب ومتهيد، اإلقدار هاهنا والتمكني (

 هل جعلنا أنا واملعىن...له؛ وشكرت وشكرته له ونصحت كنصحته
 وكثرة والرأي التدبري حيث من األرض يف التصرف على وقدرة مكنة
 له سخر إنه حيث من األرض يف متكينه :وقيل، والوقار واهليبة اجلنود

 والنهار الليل فكان النور له وبسط، األسباب يف له ومد، السحاب
 وإجراء بالنبوة متكينه :وقيل، يصح أراه وال أثر ذلك ويف سواء عليه

  .)١()تاملعجزا
وأي ضمان للحرية أكثر من أن يطِبق يف من معه العدالة 

وذلك يف ، وضمان استمرارها، ومها من أسس توفري احلرية، واملساواة
أَما من : (بقوله، حديثه عن منهجية التعامل مع من ظلم ومن آمن

وأَما ) ٨٧ (ابا نكْراظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد ِإلَى ربِه فَيعذِّبه عذَ
من َآمن وعِملَ صاِلحا فَلَه جزاًء الْحسنى وسنقُولُ لَه ِمن أَمِرنا 

  .)٨٨، ٨٧: الكهف( )يسرا

                                      
، ٢/٣١٦:والسراج املـنري  ، ٤/٢٢٩: واخلازن، )٣٩١ / ١١: ( تفسري األلوسي  )١(

  .١/٤٨٥:للسعدي، تيسري الكرمي الرمحن، ٥/٢٢٣:وروح البيان
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وبني صالح منهجه ، ذا العرض على جوابه) تعاىل(لقد أثىن اهللا (
  .)١(يف احلكم

، كا ذكره التاريخبل كان مل،  يكن ذو القرنني ملكا عادياملو
): تعاىل(وتكفي إشارة القرآن إىل عظم أخباره بقوله ، وخلده القرآن

وليس كل ، طرفا من أخباره: يعين، )سأَتلُو علَيكُم منه ِذكْراً(
وذلك ما مل يتكرر يف قصص القرآن ، أخباره؛ فهي من الكثرة مبكان

، عنها حميد ال صفات تعطي واملتأمل لقصته جيد أا، يف قصة أخرى
 .اهللا من ملهما كان أنه :الثانية .عادال صاحلا ملكا كان أنه :إحداها(

 من فتوحه يف بلغ أنه: الرابعة، شاسعة أقطارا مشل ملكه أن: الثالثة
  .)٢(محئة عني وهو جمهوال كان مكانا املغرب جهة
، واستقرار احلضارة، واستقامة املنهاج، هذا فيه من سعة امللكو

  .تمكني ما فيهوعمق ال
إن بيان ذي القرنني عن منهجيته يف التعامل مع رعيته فيه من 
، ضمان احلرية والعدالة ما يعد منهاجا يلفت حوله احلاكم واحملكوم

 وعالقة، احلياة ملطلق إميانياً ودستوراً أساساً يضع قوله هذا إن(

                                      
  .بتصرف، )٢٦ / ١٦: ( التحرير والتنوير)١(
 احملرر  ،)٥٥٣ / ١٢( :اللباب يف علوم الكتاب   ، )٢٠ / ١٦: ( التحرير والتنوير  )٢(

  .٣/٧٨: ابن زمنني، ٣/٥٣٨ :الوجيز
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 ساناإلن وعالقة. حوله ومبن بنفسه الفرد وعالقة، باحملكومني احلاكم
  .)١(بالذنوب أو الصاحل بالعمل

، وجد معهما البناء والعمران، وإذا وجدت احلرية والعدالة
عندما جيد الفرد يف أمته وجمتمعه ثبات منهاج ، والتفكري واالبتكار

يدفعه ذلك بال ريب ، والتكرمي والتجرمي، التعامل يف الثواب والعقاب
لم أن جهده مشكور ال واإلنتاج املفيد؛ ألنه يع، إىل التفكري احلر

وأن يدا باغية لن حتطم رأسه ، وأن عطاءه مأجور ال مأزور، منكور
كما ، من املألوف املعروف إذا فكر يف أمر ال تعده العقول املستبدة
وأسلمت ، واعتنقت اخلرافة، حدث ذلك يف أمم سخرت من العلم

ذو الذي خطه  وهذا(، ل األحبار والرهبانقيادها موعة من ضالَّ
 جيد أن ينبغي الصاحل فاملؤمن، الصاحل احلكم دستور هو، القرنني
 جيب الظامل واملعتدي، احلاكم عند احلسن واجلزاء، والتيسري الكرامة

 جزاء اجلماعة يف احملسن جيد وحني ..، واإليذاء العذاب يلقى أن
 املعتدي وجيد، وتيسرياً وعوناً كرمياً ومكاناً، حسناً جزاء إحسانه
 إىل حيفزهم ما الناس جيد عندئذ ..وجفوة وإهانة عقوبة إفساده جزاء

 املعتدون فإذا احلكم ميزان يضطرب حني أما .واإلنتاج الصالح
 العاملون وإذا الدولة؛ يف مقدمون احلاكم إىل مقربون املفسدون

                                      
  ).٥٧٩: (/  تفسري الشعراوي)١(
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 احلاكم يد يف السلطة تتحول فعندئذ، حماربون أو منبوذون الصاحلون
 الفوضى إىل اجلماعة نظام ويصري، إفساد وأداة عذاب سوط

  .)١()والفساد
  : وأثر احلرية يف بناء حضارته)u(سليمان 

، )u(رصد القرآن الكرمي مالمح عن احلضارة يف عهد سليمان 
  ):تعاىل(وعالقة احلرية بتلك احلضارة يف قوله 

 ن الْغاِئِبني أَرى الْهدهد أَم كَانَ ِمد الطَّير فَقَالَ ما ِلي الوتفَقَّ(
 ذْبحنه أَو لَيأِْتيني ِبسلْطَاٍن مِبٍني َألعذِّبنه عذَابا شِديدا أَوُأل) ٢٠(
)٢١ ( ِمن كِجئْتِحطْ ِبِه وت ا لَمِبم طتِعيٍد فَقَالَ أَحب ركَثَ غَيفَم

مِلكُهم وأُوِتيت ِمن كُلِّ ِإني وجدت امرأَةً ت) ٢٢ (سبٍإ ِبنبٍإ يِقٍني
ِظيمع شرا علَهٍء ويِس ) ٢٣ (شمونَ ِللشدجسا يهمقَوا وهتدجو

دفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزوِن اللَِّه ود ِمن مِبيِل فَهِن السع مه
لْخبَء ِفي ِه الَِّذي يخِرج ا يسجدوا ِللَّأَالَّ) ٢٤ ( يهتدونَال

 ِإلَه اللَّه ال) ٢٥ (رِض ويعلَم ما تخفُونَ وما تعِلنونَالسماواِت واَأل
  ).٢٦- ٢٠: النمل () هو رب الْعرِش الْعِظيِمِإالَّ

، يعد العصر الذهيب لبين إسرائيل إن العصر الذي عاش فيه سليمان

                                      
  ).٧٩ / ٥: ( يف ظالل القرآن)١(
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،  أقامها حضارة مجعت بني نور الوحي وسلطان العلمواحلضارة اليت
كما صور ذلك القرآن ، وسخر اهللا له اجلن واإلنس والطري والريح

، النساء، البقرة: يف سور، يف مواطن متعددة، الكرمي تصويرا بديعا
بعضها بتفصيل وبعضها بإشارة ، ص، سبأ، النمل، األنبياء، األنعام
  ...سريعة

، ومعاين أخالقية رائقة،  قيم إنسانية راقيةوهي حضارة قامت على
، )u(ومما يعنينا هنا الوقوف على أثر احلرية يف حضارة سليمان 

واليت صدر ا احلديث عن حضارة ، واآليات اليت حوا سورة النمل
مشلت مالمح احلرية اليت عاش فيها اخللق يف ظل هذه ، سليمان
دائر بني جندي صغري يف وليس أدل على ذلك من احلوار ال، احلضارة

، وعماد اململكة، وبني رأس الدولة، تلك اململكة احلضارية النموذج
لقد وقف اهلدهد أمامه ليفاجئه ذا االستهالل ، )u(سليمان 

، الذي يقول فيه لرأس الدولة، املسترعي لالنتباه، البديع الالفت للنظر
، )ئْتك ِمن سبٍإ ِبنبٍإ يِقٍنيأَحطت ِبما لَم تِحطْ ِبِه وِج: (النيب امللك

فأي حرية تلك اليت كانت توليها الدولة ألفرادها حىت يقول جندي 
  .كاهلدهد لسليمان ما قال

 مل ما بلغت :أحدها( :حوى ثالثة أوجه لسليمان إن كالم اهلدهد
: الثالث، سفيان قاله، تعلمه مل ما علمت : الثاين.قتادة قاله، تبلغه
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 بالشيء العلم واإلحاطة، عباس ابن قاله، عليه تطلع مل ام على اطلعت
 صحيح خبرب :أي، )يقني ِبنبٍإ سبٍإ ِمن وِجئْتك ...، جهاته مجيع من

  .)١()صدق
وصغر ، مع مكانة سليمان، أما كيف بادر اهلدهد سليمان بذلك

، شعوره بأنه ما دام على حق فلن يضيع رأيه: اهلدهد؛ فألمور منها
وال ، فال ظلم لربيء، ثبات املنهاج الذي حيكم به سليمانوعلمه ب

بل السلطان لدى ، لفكر وال مصادرة، عدوان على صاحب رأي
حىت نقل بعض املفسرين ، واحلجة البينة، اجلميع هو الربهان الواضح

عن ، عندما حذره من مغبة غيابه، سؤال اهلدهد لرسول سليمان
أَو ( :قال، بلى :قال ثىن؟است ما أو( :منطوق قول سليمان فقال

فانظر داللة ذلك ، )٢(..إذا جنوت قد: قال، )لَيأِْتيني ِبسلْطَاٍن مِبٍني
، وسواسية التعامل، االطمئنان من هذا اجلندي إىل عدالة املنهاج

  .!وتأكد من جناته، حىت استراحت نفسه ملا قاله، ووضوح القاعدة
 :الثاين .بينة حبجة :أحدمها :وجهان والسلطان املبني هنا يراد به(
  .)٣()قتادة قاله، ظاهر بعذر

                                      
  ).٢٩٧ / ٣: (وانظر تفسري ابن زمنني، )٢٠٢ / ٤: ( النكت والعيون)١(
  ).٧١ / ١٠: (و تفسري ابن أيب حامت لإلمام الرازي، )٣٧٤ / ٤: ( البحر املديد)٢(
  ).٢٠٢ / ٤: ( النكت والعيون)٣(
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 يعاقب أن جيوز كيف قيل فإن( ا أعذره واضحة بينة حبجة يعين
 إذا التأديب وجه على العقوبة جتوز :له قيل القلم؟ عليه جيري ال من

 الذبح وأما، الصغري ولده يؤدب أن لألب جيوز كما ذنب منه كان
  .)١()الذنب منه يكن مل وإن فيجوز

، ويف ترتيب هذا اجلندي من جنود مملكة سليمان لطرح القضية
، وترتيب وقوفه بني يدي سليمان، واختيار البداية بتلك الطريقة

وما نشأ فيه من ، يعطي داللة على ما كان عليه هذا اجلندي من وعي
ما ، ولو أمام أكرب رأس يف الدولة، حتمله على الصدع برأيه، حرية

وحتلى بأدب ، وعرض رؤيته،  السبيل األمثل يف طرح قضيتهدام اختذ
وليس ، فليس هناك من هو أصغر من ينصح، ولباقة العرض، اخلطاب

 يقُولُ الصِغري أَنَّ علَى دِليلٌ وهذَا(، هناك من هو أكرب من أن ينصح
 ذَِلك تحقَّق إذَا، ِعندك لَيس ما ِعنِدي :ِللْعاِلِم والْمتعلِّم، ِللْكَِبِري
هقَّنيتومسة من ، فتلك مسة من مسات احلضارة الناجحة عموما، )٢()و

 وابتداء(، مسات احلضارات اليت تقوم على أساس الوحي خصوصا
، اعتذاره إىل اإلصغاء يف وترغيبه، )u( عنده لتروجيه بذلك كالمه

 بديع أمر عن ئاملنب لالعتذار النفس فإن قبوله؛ حنو قلبه واستمالة

                                      
  ). ٥٧٧ / ٢( حبر العلوم )١(
  ).٢٠٩ / ٦: ( أحكام القرآن البن العريب)٢(
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 ِمن وِجئْتك(: بقوله ذلك وأيد، أميل تعلمه ال ما تلقي وإىل، أقبل
 أنه )u( وأراه، تفسري نوع السابق إامه فسر حيث )يِقٍني ِبنبٍإ سبٍإ
 الذي بالنبأ به جاء عما عرب حيث له مهمة خدمة إقامة بصدد كان
  . )١()هوصف مبا ووصفه، الكبري والشأن، اخلطري اخلرب هو

ويتحمل ، إن جندي سليمان ما كان ليكلف نفسه عناء البعد
وعثاء السفر؛ حبثا عن أرض أخرى يرى فيها حال قوم يعبدون 

ويسجدون هلا من دون اهللا لينقل خربهم إىل مليكه صاحب ، الشمس
أو تلفق له مة ، لو كان خائفا على ضبطه متهما، الرسالة واململكة

إن ، قه حبجة أنه وضع أنفه فيما ال خيصهأو يطارد يف رز، باطلة
، من أكرب فرد إىل أصغر فرد، الرسالة يف تلك اململكة واضحة للجميع

ويسعى ، ويعمل على هدف واحد، والكل يسعى يف منظومة متناغمة
يعلم حقية املنهاج ، واثق مستبشر، وهو آمن مطمئن، إىل غاية واحدة

،  الذي يطبق على اجلميعومصداقية احلكم، الذي حيكم تلك احلضارة
وتثمر ، وتنمو الِفكَر، ويف مثل تلك البيئات تنهض احلضارات

ويبذل كل فرد ما لديه؛ ألنه يصب يف ، وتتقدم األمم، التجارب
  .النهاية يف صاحل اجلميع

ولقد حفلت السنة النبوية املطهرة بصور من احلوار والنقاش بل 
                                      

  ).١٤ / ٢٨: (تفسري القرآن العظيم: وانظر ،)٤٤٩ / ١٤: ( تفسري األلوسي)١(
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، كد قيمة احلريةتؤ، )e(املراجعة من بعض الصحابة للرسول 
وأثر ذلك يف النهضة ، ومثرة من مثراا، واحلوار مظهر من مظاهرها

وموقف عمر من مراجعة النيب يف قضية دعهم يعملوا ، واحلضارة
 يف فناد اخرج )e( اهللا رسول ىل قال :قال بكر أىب فعن(، واضحة
 اجلنة له وجبت اهللا رسول وأىن اهللا إال إله ال أن شهد من الناس
 اهللا رسول إىل ارجع عمر فقال فأخربته فسألين عمر فلقيين رجتفخ
)e (فرجعت عليها يتكلوا أن أخاف فإىن يعملون الناس دع :له قل 

 صدق :فقال، عمر بقول فأخربته ردك ما فقال )e( اهللا رسول إىل
  .)١()فأمسكت، عمر

  :عالقة احلرية باحلوار وأثره يف الشهود احلضاري
كما أنه سبب ، ومسة من مساا، اهر احلريةواحلوار مظهر من مظ

ولقد ، من أسباب قيام احلضارة على الوعي الذي هو أساس السعي
وكان ذلك سببا ، حفلت حضارة اإلسالم باحلوار يف أزهى عصورها

واملناظرات الفقهية والنحوية يف بالط ، من أسباب سيادا ومتيزها
يز هذا احلوار مبساحات ومت، اخللفاء واألمراء شأا معروف ومعلوم

وأن ، من احلرية أتاحت حىت لغري املسلمني أن يبنوا تلك الدولة
بل اعتمد بعض خلفاء املسلمني على غري ، يؤسسوا بعض نظمها

                                      
  .)١١٧ / ٢٥: ( جامع األحاديث جلالل الدين السيوطي)١(
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هذا الفقه احلواري (، املسلمني فيما متيزوا فيه من تقدم وعلم
احلضاري املفتوح هو الذي ساد احلياة العلمية والثقافية من حيث 

دود الفقهية واملناظرات واملناقشات العلمية منذ زمن اخللفاء الر
الراشدين املهديني والصحابة والتابعني هلم بإحسان والقرون الثالثة 

وبينهم وبني ، بني املسلمني بعضهم مع بعض، املشهود هلا باخلريية
  ...)١()بل بني املسلمني بعضهم مع بعض أوىل، غريهم على السواء
وحيـوي  ، واملعـارف ، ملسلم مزجيا من الثقافـات    وكان اتمع ا  

تعددية فكرية وعلمية كانت سببا من أسباب أن يؤمه الناس من بقاع            
  .ويتربوا على أسسه ومناهجه، الدنيا؛ لينهلوا من معينه

  :حرية التفكري وأثرها يف الشهود احلضاري
قرآنا وسنة التفكري عناية : أوىل اإلسالم مبصدريه األساسني

، ومؤسس العمران، مياء إىل أن الفكر عماد احلضاراتإ، خاصة
حضارة ، وأن حضارة تقوم على املادة فقط، وصانع قسمات املستقبل

فكثر يف القرآن ، فضال عن أن تثمر وتزدهر، ال تدوم وال تستقر
حىت عد األستاذ ، واستثمار العقل، الكرمي الدعوة إىل إعمال الفكر
إىل النظر والسري يف  ودعا اإلسالم ،العقاد التفكري فريضة إسالمية

وتعددت صور احلث ، واإلفادة من مكنوا، واسثارة خريها، األرض
                                      

  .١٧ الفرفور )١(
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وحنوها يف ، وسري، وتدبر، ونظر، فكر: ومتابعة مادة، على ذلك
لقد ، القرآن الكرمي تقفنا على مدى عناية القرآن بالفكر ووسائله

فنهاه ، ناء احلضارةوجه القرآن الكرمي العقل إىل اال اخلصب يف ب
وفتح ، الذي ال ميلك مؤهالت البحث فيه، عن التيه يف عامل الغيب

، ليعمر األرض باسم اهللا، أمامه امليدان فسيحا واسعا يف عامل الشهادة
فكثر فيه احلديث عن ، وسارت منهجيات القرآن الكرمي على ذلك

كما ، بمع عدم إغفال عامل الغي، بصورة الفتة للنظر، عامل الشهادة
اليت تقوم على ، حرر اإلسالم العقل من فلسفات املدنيات السابقة

وعلمه ، فتصبح كمن يطحن املاء يف إناء، إعادة الفكرة دون جتديدها
، والتتبع واالستقراء واإلحصاء، كيف يقوم على الرصد واملالحظة

والتبعية ، كما حرص على حترير العقل من اخلرافة والتقليد
حراً ، يف شتى مناحي احلياة اإلنسانية أطلقه من كُبوِلهو(، واالستغالل
وإين َألرى أنَّ كلَّ تنويٍر أو ، فالتفكري يف اإلسالم عبادة، طليقاً فعاالً

وأن ، إصالٍح حضاري جيب بعد أن يقوم أوالً على الدين الصحيح
على يد املفكرين من ذوي الفهم ، من الفكر الصحيح ينطلق

وهم املؤمتنون على ، فهم حكَماء األمة وأئمة الفكر فيها ،واإلدراك
بلْه على ، وأجياهلا وحضارِتها، وحاضرها ومستقبِلها، ماضي األمة

وكلُّ ضٍة إصالحية ال تقوم وال تنطلق من الفكر العلمي ، وجوِدها
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  .)١()ولئن وجدت فال بقاَء هلا، الصحيح ال وجود هلا
أمر طبيعي ،  على احلرية يف التفكري والتعبريوحث اإلسالم اإلنسان

، بدهي؛ ألن مهمة هذا اإلنسان أن يكون خليفة عن اهللا يف أرضه
فلم يكبل اإلسالم هذا اخلليفة بشيء ، وحييها بوحيه، يعمرها بامسه

وحرية اإلبداع مبا يضيف للحضارة ، حيول بينه وبني انطالقة الفكر
   .البشرية إضافات وإضافات

، ا النمط من احترام الرأي وحرية الفكر ميضي تارخيناوعلى هذ
فنجد األئمة أصحاب املذاهب املعروفة وغري املعروفة ينهون عن 

ولقد عقد ، ولسان احلال، أثر هذا عنهم مجيعا بلسان املقال، تقليدهم
وهذه دعوة ... ي األئمة عن تقليدهم: اإلمام ابن القيم فصال بعنوان

 الوقوف على الرأي احملفوظ عن األئمة صرحية لالجتهاد وعدم
، )احلوار(وعن هذا املبدأ ...؟وهل هذا إال التعدد، املوروث عنهم

وهو علم يبحث عن ، نشأ يف تراثنا ما مسي بعلم اخلالف) والتعدد(
وعلم اجلدل ، ومواقع اجتهادهم، مآخذ األئمة ومثارات اختالفهم

  .)٢()واملناظرة
 عاشتها األمة اإلسالمية يف أزهى وهذه املساحة من احلرية اليت
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  .٢٦، ٢٥ عبد العظيم الديب .د، وار والتعددية يف الفكر اإلسالمياحل )٢(
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وعامال من ، عصورها كانت سببا أصيال من أسباب حضارا ومتيزها
بناء اإلنسان  وتلك منهجية القرآن الكرمي يف، عوامل إفادا من غريها

  .القادر على خالفة األرض وعمارة الكون واحلياة، السوي الصاحل
ه وهب مبا هللا اخلليفة لةزنـمل اإلنسان أهل لدين طبيعياً كان(لقد 

 أن املناسب بل، الطاقات هذه يكبل ال أن وحرية وإرادة عقل من
 مكتفياً، والنشاط احلركة على حتريضها يف وجيتهد وحيررها يطلقها

. مسؤوليته وحتمل، مصريه حتديد أمر له تاركاً، والتسديد بالتوجيه
، ري فريضةالتفك اعتبار وحريته اإلنسان فكر اإلسالم تقدير وبلغ
 القضايا أخطر يف التقرير مهمة الوظيفة ذهه أناط وقد ال كيف

 وأعمال مسالك من به وما يتعلق املعتقد مسألة مثل، املصريية
 التحريض يف وتعيد تبدأ الكتاب آيات متل ال ولذلك ومصائر؟

 اتباع عدم على ومحله العقل وترشيد الرأي وحرية، التفكري على
 وحجزه، اآلباء واألجداد واتباع، الناس عامة مع والسري، األوهام

 اخلضوع من ومنعه، واملفترات املسكرات مثل العقل مذهبات عن
 يف الرأي حلرية كان ولقد، والتسلط ضروب االستبداد ملختلف
 احلضارة وازدهارها ذه االرتقاء يف كبري دور اإلسالمية احلضارة
 حلرية كان ذلك من وأكثر، عليه واحملافظة اإلسالم إىل والدعوة

 عن ا والنأي اإلسالمية األمة وحدة عظيمة يف مسامهة الرأي
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يف  حصل كما العرقي والتطهري اإلبادة وحروب الدينية احلروب
 متثيل واحتكار، واالنغالق التعصب بسبب أخرى حضارات
 حني على، والنصارى اليهود فعلت كما بامسه والنطق ،املقدس
 لكل متاحا االجتهاد وجعل الديين لتعددا مببدأ اإلسالم اعترف
  .)١()علمه بقدر مسلم

  :عالقة احلرية بالتعددية وأثرها يف الشهود احلضاري
وهذه احلرية اليت أتاحها اإلسالم لإلنسان فتحت أمامه جمال 

كما فتحت اال أمام هذا الغري واسعا ، اإلفادة من الغري واسعا
أىن وجدها فهو أحق ،  ضالتهكذلك؛ ألا علمت املسلم أن احلكمة

وأتاحت لآلخر أن يضيف يف هذه احلضارة حسب جهده ، الناس ا
حىت لو حكمت بغري معتقده ، وطاقته؛ ألنه يعلم أن تلك البالد بالده

فال يدور ، كما أتاحت للمسلم أن يفكر بطريقة غري توحدية، هو
خل الفهم فنشأ دا، بل يتعداها ويفيد من غريه فيها، حول أفكار نفسه

وساعدت على ، أثرت احلضارة، اإلسالمي نفسه تعددية حممودة
فنشأت مذاهب فكرية إسالمية متعددة يف ظل ، منوها وازدهارها

حممية باألمان واالطمئنان ، حماطة بسياج احلرية، احلضارة اإلسالمية
وتلك (، وليس املدفع وال البندقية، ما دامت احلجة قبالة احلجة

                                      
  .٤٨ الغنوشي .د،  احلريات العامة)١(
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نتيجة ملا ، ولكنها اختلفت يف الفروع، يف األصولاملذاهب اتفقت 
أباحه اإلسالم من حرية أدت مبؤسسيها وعلمائها إىل أن جيتهدوا يف 

كل حبسب منهجه وظروفه الزمانية ، استخراج األحكام من مداركها
لينتهي إىل رأي تنامى ليصبح مبرور األيام مذهبا قائما ، واملكانية

فليست املذهبية ، و من جمال االجتهادخيتلف عن مذهب غريه فيما ه
ة كما جاءت يف الشريعة إذن إال مثرة من مثرات احلرية الديني

  .)١()اإلسالمية
لقد اعترب اإلسالم اإلنسانية على تباعد أعصارها وترامي أمصارها 

لتتكامل ، وميهد الالحق للسابق، أسرة واحد يفيد الالحق من السابق
 احتكاك إىل اإلسالم( فدعا، ى كل حالدورات احلضارة اإلنسانية عل

 مشتركاً إنسانياً إرثاً واعتربها، الثقافات وتنوع االطالع وسعة اآلراء
 الزاهرة اإلسالمية العصور يف العرب جعل ما وهذا، األمم بني

 جيدونه ما املتنوعة وثقافاا واملعاصرة السالفة األمم علوم من يقْبسون
  .)٢()مأمته لبناء وصاحلاً نافعاً

ومن أشد الدالئل صراحة على قبول قيمة احلرية وعالقتها 
إباحة اإلسالم للمسلم زواج ، بالتعددية وأثر ذلك يف احلضارة

                                      
  .١٦:  احلرية الدينية للنجار)١(
  .١١بشاري الدينية احلرية :وانظر ،١٠الفرفور التعبري حرية )٢(
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بل ، وبيعهم وشرائهم ومعامالم، وحل طعام أهل الكتاب، الكتابية
إسالمية  إشراكهم يف بعض مهام الدولة كما عاشت دول وحضارت

وبالط األمراء يف كثري من حواضر ، الترمجةوحركة ، كثرية هذا املعىن
  .دولة اإلسالم يشهد بذلك

* * *  
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  المبحث السادس
  الحرية وعالقته بالتراجع الحضاريغياب 

  لألمة المسلمة
  

، وخالها كل فضل، احلرية عن أمة غاب عنها كل خري إذا غابت
وعلى مستوى ، على مستوى البناء والعمران، وودعها كل تقدم

بل على مستوى ، وعلى مستوى الفكر والعلم، واخللقالتعامل 
والفكر ، إننا إذا طالعنا قصور الفقه اإلسالمي، مفردات العلم ذاته

وعالقة ، واحلكم وإدارة الدولة، اإلسالمي يف جانب النظم اإلسالمية
و أهي معلمة أو ، وقضية الشورى، والرعية بالراعي، احلاكم باحملكوم

وأسس بناء اتمع السليم القائم على ، ورىوضوابط تلك الش، ملزمة
وجدنا بونا ، وغريها من مفردات العلم والفكر، احلقوق واحلريات

، وما خيدم تلك املفردات وفرقا واسعا بني مقاصد اإلسالم، شاسعا
 بل لتراجع مساحة احلرية يف عصور، وليس ذلك لقصور السابقني

ال أو جزءا عن وهم بعيدون ك، حكم فيها كثريون باسم الدين
خاصة إذا قارنا تلك املفردات بغريها من أبواب الفقه ، منهاجه

، وإدارة الدولة ونظمها، الشخصية اليت ال تتعلق باحلكم والسياسة
وما ذلك إال ، وضمور شديد يف جانب آخر، فكأنه تضخم يف جانب
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وانعدامها أحيانا من  فقدان احلرية وغياا من ساحات العلم ألثر
  .الدولةباحات 

وعربه ودروسه ، لقد كان من أولويات القرآن يف قصصه وعظاته
فكما حتدث عن ، احلديث عن حكم الفرد واالستبداد السياسي

النماذج اليت حكمت وعاشت احلرية وأعطتها لبالدها حتدث عن 
وحديث القرآن عن ، واستعباد اإلنسان لإلنسان، الطغيان السياسي

لبيان منهاج القرآن ، فيه غُنية وكفاية، دمنوذج احلاكم املستب: فرعون
لقد ذكر القرآن الكرمي ، وموقفه من حكم الفرد واالستبداد السياسي

وما ذلك إال ملا يوليه القرآن ، )١(فرعون صراحة أكثر من سبعني مرة
، من نكران على االستبداد واالستعباد الذي صار فرعون منوذجا له

وعن عتوه ، ه واستعالئهوعن تكرب، حتدث عن طغيانه وفساده
ونشره الفساد يف البالد؛ حرصا من ، وعن إذالله لرعيته، وجربوته

  . القرآن كذلك على تبيني آثار االستبداد على الفرد واألمة
والنصوص القرآنية ، إن استبداد الطغاة معروفة آثاره وأخطاره(

 فأي سورة من سور القرآن الكرمي، واألحاديث النبوية احملذرة منه
، تنبهك بشدة إىل االستبداد والطغيان وآثارمها يف تدمري احلضارات

                                      
يخ حممد  للمرحوم الش ، مادة فرعون ،  راجع املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي      )(١

  .فؤاد عبد الباقي
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مألى ) r(وسنة رسول اهللا ، وتراجع األمم وختريب الكون
، واستعمال كل الوسائل، بالتحذير من االستبداد والطغيان ومقاومته

فاإلسالم حقق لإلنسانية ... ، واستنفار كل الطاقات ملنع أسبابه
ها فهو ال يريد بشرا أذالء تطحنهم األهواء احلرية يف أمسى معاني

بل ...والتقاليد والعادات، وتكبلهم األوهام واخلرافات، والشهوات
، حيثون اخلطى إىل رب العباد، يريد اإلسالم بشرا أعزاء أحرارا أقوياء

يسريون على درب ، وهم متحررون من كل قيود العبودية للبشرية
فيعمرون ،  احلرية من السماءيستنشقون عبري، احلياة بعزائم صلبة

وليس بصفتهم عبيدا ، األرض بصفتهم خلفاء عن رب السماء
  .)١()أذالء

  :من آثار االستبداد السياسي على الشهود احلضاري
يدرك أنه يؤثر ، وواقع األمم املبتالة به، املتأمل لالستبداد السياسي

ومن ، وعلى النهضة والشهود، تأثريا واضحا على احلضارة والعمران
والدوران يف ، وفقدان سلم األولويات، االنكماش العلمي: أبرز آثاره

  .وغياب احلرص على بناء األمة، فلك احلاكم املستبد
االنكماش  تأثريا بليغا؛ فأثر االستبداد السياسي علي فكر األمةلقد 

احنراف األفكار كذلك و، العقلي ال يوجد إال يف جو االستبداد
                                      

  .١٧  عبد ايد النجار. د)(١
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ليت خلقها اهللا عليه ال يكون إال يف تيه ضغط وخروجها عن طورها ا
بحث عن جراثيم نعندما (إننا ، وتسلطه علي أمته، الفرد احلاكم

د هذا اللون من الفرعنة وراء مجلة من جناالحنراف بني املتدينني 
ت أفكارها تتاملسالك اليت نشجبها ونضيق بأهلها فبعض اجلماعات نب

يوم استطاع رجل فرد أن ، نيف السجون ومنت أشواكها بني القضبا
وأن يدخل الكآبة ، يأمر باعتقال مثانية عشر ألف يف عشية واحدة

واالستبداد . )١()والذل علي مثانية عشر ألف بيت من املسلمني
السياسي كما هو سبب من أسباب االحنراف الفكري واالعوجاج 
الشخصي فهو كذلك من أوائل أسباب الشلل الفكري علي حد 

إذ يوضح هذا السبب وآثاره يف ، املفسرين املعاصرينأحد تعبري 
 :إيقاف الفكر اإلسالمي وجتميده عن التحرك واإلنتاج فيقول

 من أول أسباب الشلل الفكري عند رأييواالستبداد السياسي يف (
،  إنه ليس هينا أن يسري اإلنسان يف الطريق خائفاً يترقب؛املسلمني

ياته أو تناله صفعة علي قفاه فقد وي عصا علي أم رأسه تودي حب
تودي بكرامته أو يؤخذ بتالبيبه فريمي يف السجن ال يدري شياً عن 

 حاجة الناس إيل )رمحه اهللا(ويوضح الشيخ . )٢(!)! وولدههأهل
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ويضرب األمثلة ، من أجل اإلنتاج واإلبداع، االستقرار واالطمئنان
قرار النفسي إن احلاجة إيل االست (:من القرآن الكرمي لذلك فيقول

 يقدر حقوق اإلنسان )u( كاحلاجة إيل القوت فإن اخلليل إبراهيم
ـَذَا بلَداً  (:األدبية واملادية عندما جأر قبل إنشاء مكة لْ هعاج بر

واجلندي . )١٢٦ من اآلية :البقرة(، )آِمناً وارزق أَهلَه ِمن الثَّمراِت
ق حتت حذائه أكرب مخ يف املأمور بضرب الناس ال يبايل أن يسح

وال يدري إال أنه مكلف ، العاملني ألنه ال يفرق بني مخ ومخ
واالستقرار األمين والنفسي . )١()بالضرب إنه آلة بشرية يف يد جبار

، واملعيشي من أسباب اإلنتاج السليم والتفكري السليم والعطاء السليم
رار املتكامل ويقارن الشيخ الغزايل بني مكان توفر فيه هذا االستق

يف منوذج معاصر وبني مكان فقد هذا االستقرار ويذكر نتائج ذلك 
هل حتسب أن الذكاء الياباين وحده وراء هذا النجاح الرائع  (:فيقول
إن االستقرار النفسي واالجتماعي يف طول البالد وعرضها كان : كال

نعم العون يف ذلك املضمار كأن احلكومة جسد روحه الشعب أو 
لشعب جسد روحه احلكومة ال انشطار يف عزم وال اختالف كأن ا

  . )٢()علي هدف وال حتاقد علي منصب
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، والضغط االستبدادي ال يؤثر يف الناحية العلمية اردة فحسب
 ؛ممن حيملون الدعوة إيل اإلسالم، بل قد يؤثر يف وعي علماء كثريين

علمه ما وهل هي ملزمة أم م، فإن حديث كثري منهم عن أمر الشورى
يراه الشيخ الغزايل إال من ضغط االستبداد السياسي بل إنه يرى أن 

ليس إال من هذا  حديث بعض الفقهاء عن الصرب علي جور احلاكم
بلغ التطري ببعض الفقهاء أن جعل الصرب علي جور  (:يقولفالصدد 

وأخذه علي إطالقه ،  وهذا كالم سقيم!احلاكم من شعب اإلميان
حىت بلغ ، ل ا من ضيمنـز الشعوب علي ما يكان ذريعة لتنومي

إن الفتوى . فسوق امللوك واحلكام يف بالد اإلسالم حداً ال يطاق
واحلقيقة ، بالتمرد علي احلاكم أو االستكانة له حتتاج إيل بصر حديد

واحلكم الفردي سبب هذا . )١()تضيع دائماً بني اإلفراط والتفريط
 وهو من أبرز من عنوا -زايل الفقهي يقول الشيخ الغباالضطرا

أوجد احلكم الفردي  (:بقضايا االستبداد وآثاره على الفرد واألمة
فقها ليس له أصل ديين قائم وفقهاء ال يستحقون ذرة من ثقة وقد 
قرأت مشروع دستور وضعه واحد من هؤالء فرأيت اخلليفة املنتظر 

، موسكويستمتع بسلطات دوا مبراحل سلطات القيصر األمحر يف 
قلت وثيقة تضم إيل غريها من ، وساكن البيت األبيض يف واشنطن
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القمامات الفكرية يف حياتنا السياسية العابرة واحلاضرة علي 
  .)١()سواء

 الشورى بأا غري ملزمة من جراء  من الفقهاء إىلةبل إن نظر
الضغط السياسي جعلها ختتفي من جمتمعات إسالمية كبرية وجعل 

 دين اهللا إساءات بالغة  إىلئيش ومن غري قريش تسية من قرأغلب
،  اآلذانىغريبة عل) وليت عليكم ولست خبريكم (:وجعل كلمة

 وقيصر يعود ىوجعلت فرعون وكسر، وقصة ذهبت يف خرب كان
أيديهم وأقواهلم ،  رأسهم عمائم اإلسالمى احلياة مرة أخرى وعلإىل
قَتواحلاكم املستبد يبارك . )٢() هلا اهلاموأوامرهم ونواهيهم حتىن، لب

  .         هذا الفقه األليف واإلفتاء املستأنس ويغدق عليه
  :إذكاء اخلالفات العلمية اليت ال متس احلكم الفردي

واليت يذكرها ، كذلكوآثاره  ومن خصائص االستبداد السياسي 
فيما ال ، وإذكاء روح التناحر، الغزايل إمناء اخلالفات العلمية الفرعية

ليس ذلك لشيء إال ليتيه الناس يف هذه ، س السلطة احلاكمةمي
ويبتعدوا عن ، والفروع ذات املسالك والدروب، اجلزئيات املبعثرة

السلطات ف(، وقضايا احلكم، وشئون الدولة، احلديث املايل واإلداري
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  .  حممد الغزايل بتصرف يسري١٤٠ راجع الغزو الثقايف ميتد يف فراغنا ص )٢(
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 هل :املستبدة قدميا وحديثا تسرها اخلالفات العلمية اليت ال متسها
،  أم ال؟ هل رؤية اهللا يف اآلخرة ممكنة أم ممتنعة؟الشك ينقض الوضوء

هل قراءة اإلمام تكفي عن املصلني أم ال تكفي؟ إن حكام اجلور 
لكنه يشعر ، يتمنون لو أن اجلمهور غرق يف هذه القضايا فلم خيرج

هل الدولة خلدمة فرد أم مبدأ؟ ملاذا يكون املال : بضر بالغ عندما يقال
ل يعيش الناس كما ولدوا أحرارا أم  ه!؟دولة بني بعض الناس

 إن البدوي الذي !ولقمة اخلبز حينا، تستعبدهم سياط الفراعنة حينا
خاطب الفرس يف الفتح األول قال هلم جئنا لنخرج الناس من عبادة 
العباد إيل عبادة اهللا الواحد كان هذا البدوي بفطرته الصادقة يعلم ما 

أما . )١()مي ففتح البصائر عليهاهي احلقائق الكربى يف املنهاج اإلسال
احلاكم الفردي فال مكان للنقد عنده وال للمناقشة املوضوعية 

وهل تبىن احلضارات وتقام الدول إال على الرأي والرأي . الصادقة
لقد رأينا دوال ختتار مستشاريها من مدارس فكرية خمتلفة ! اآلخر؟

صا على البناء وحر، عن مدارس املسئولني فيها؛ رغبة يف التعددية
   .واإلمناء

 الرياء يف جو احلكم املطلق واالستبداد إن :رياء احلاشية -
 ألنه ال يقرب إال ؛السياسي ينبت كما تنبت الديدان يف أجساد املوتى
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، وال ينظر إال للعبيد الراضخني، وال يدين إال من يرائي، من متدح
ينبت ، نيةوكما ينبت الشرك يف أحضان الوث (:يقول الغزايل عن ذلك
ون يوجد األتباع ربكتوحيث يوجد السادة امل، الرياء يف أحضان الكرب

احتل األجواء  وجو احلكم املطلق، املتملقون واألشياع واملراءون
ويف احلرب ، جبماهري العبيد الراضخني للهون عن طواعية أو كراهية

اليت شنها القرآن الكرمي علي هذه اتمعات املظلمة نرى اهلجوم 
وعلي ما يلحق هذا اجلو من إلغاء ، تتابع علي مبدأ السيادة والتبعيةي

  . )١()للعقول والضمائر
  : الفصل بني اجلانب العلمي واجلانب العملي يف اإلسالم

 السياسي أنه جعل تعاليم اإلسالم تسري رة لالستبدادومن اآلثار امل
والشك ، يف ناحية وكثرياً من أعمال املسلمني تسري يف ناحية أخري

أن جو االستبداد السياسي ال يسمح بأي فرجة من حرية ميارس 
،  فمصلحوهم يرون األخطار حمدقة؛املسلمون فيها حيام احلقيقية

ولكن االستبداد السياسي الذي ال يرى ، ويرفعون أصوام بالتحذير
من البالء أن يكون الرأي ف(ال يسمع كذلك إال صوته ، إال شخصه

، منذ أمد بعيد وأحوالنا جتري علي هذا النحو،  يبصرهملن ميلكه ال ملن
وعميان ، هم بالتحذير منهارويرفعون عقائ، مصلحون يرون األخطار
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 )١()يقودون القافلة بسلطات مبهمة إيل هذه األخطار نفسها
هذا واحلاكم املستبد حيدوها إيل ،  األمة يف خطر:املصلحون ينادون

، كثريين يف اإلصالح خاصةومن هنا ثبط اهلمم عند ال، اخلطر
واشتغل املسلمون بألوان (،  عامةاإلصالح السياسي وإدارة احلكمو

من الترف العقلي وعكفوا علي البحوث الفلسفية والنظرية والفرعية 
  . )٢()مماال يضري احلكام املستبدين أن تؤلف فيه الدات الضخام

اكم حصر العلوم يف مسارات حمددة بعيدة عن كل ما خيص احل
  :واحلكم

اس كره النالطَّاغية ي(ومن بالء االستبداد وآثار غياب احلرية أن 
ذلك أنه يريد منهم أن يذوبوا ، )٣()على تعلم نوع خاص من املعارف

وجدليات فلسفية ال تنتهي؛ حىت يضمن ، يف فرعيات ال اية هلا
 وال يفكر يف بناء وال، فال يتطلع إىل ضة، استقرار عرشه وحكمه

طبع األمة بطابع االستخذاء والسكون الذي ال يكون معه ، عمران
 .وض وال حضارة

طبع األمة بطابع ، ومن آثار غياب احلرية وظهور االستبداد
                                      

  .١٣٢السابق، ص )١(
  .٩٧اإلسالم واملناهج االشتراكية، ص )٢(
 عبـد الـرمحن عمـر    .د ،ل تغيريه من املنظور القـرآين    الطغيان السياسي وسب   )٣(

  .٣٧٣: اسبنداري
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وتربيتهم على الرضا ، واخلفة العقلية والعلمية، االستخذاء والسكون
حىت يكون مههم ، وال ينشطون هلدف، بالدون فال يطمحون يف غاية

وهم ال يدركون ، ونومة هنية وثوب قشيب، لقمة طرية) دنياال(من 
أبسطها وأيسرها أم ال يتمتعون بتلك األماين اليت ، أن للذل ضريبة

 رعية الطَّاغية وصف القرآن(لقد ، ويتطلعون إليها، حيلمون ا
 اخلوف والفسق والظُّلم والطُّغيان واخلفة بأوصاف كثرية من

قابلة لتقبل الطُّغيان فلوال اتصافها بتلك مما يبني أا ، واإلجرام
  .)١()غيان عليها والتسلط على رقااالصفات ملا متكن احلاكم من الطُّ

وإقامة ، وهل تتمكن أمة ا تلك الصفات السلبية من بناء حضارة
ومن ، إا ستكون من خوف الذل يف ذل، وريادة الدنيا، عمران

والواقع املعيش ،  موتومن خوف املوت يف، خوف الفقر يف فقر
 .الذي نراه يف عامل احلياة خري دليل على هذا

لت عن نـز، إن الدولة إذا أنشبت برعاياها خمالب االستبداد
وأشرفت على حضيض التالشي والفناء؛ إذ ال ، شامخ عزها ال حمالة

وآخرين تثق ، غىن حلكومة عن رجال تستضيء بآرائهم يف مشكالا
واألرض ، ا فوضت إىل عهدمت بعض مهماابكفاءم وعدالتهم إذ

وال ، اليت اندرست فيها أطالل احلرية إمنا تؤوي الضعفاء والسفلة
                                      

  .٣٧٤ السابق )(١
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  :قال صاحب المية العرب، تنبت العظماء من الرجال إال يف القليل
  على الضيم إال ريثما أحتول      ولكن نفسا حرة ال تقيم يب

 أناس خيادعوا فال جرم أن تتألف أعضاء احلكومة وأعواا من
وآخرين مقرنني يف أصفاد ، وال يبذلون هلا النصيحة يف أعماهلم

وهذا هو ، اجلهالة يديرون أمورها على حد ما تدركه أبصارهم
 فال تلبث أن تلتهمها دولة أخرى، السبب الوحيد لسقوط األمة

مث إن االستبداد مما ، وذلك جزاء الظاملني، وجتعلها يف قبضة قهرها
و مييت ما يف قوا من البأس ، س الرعية على الرهبة واجلنبيطبع نفو
  ، والبسالة

   كمن يف كفه منهم خضاب   فمن يف كفه منهم قناة
فإذا اختذت الدولة منهم حامية أو ألفت منهم كتيبة عجزوا عن 

  .وشلت أيديهم من قبل أن يشدوا بعضها، سد ثغورها
ان فاعترب مبا قصه وإن أردت مثال يثبت فؤادك ويؤيد شهادة العي

ملا أمرهم بالدخول لألرض ) u(عن قوم موسى ) تعاىل(اهللا 
: وقالوا، املقدسة وملكها كيف قعد م اخلوف عن الطاعة واالمتثال

فمىت ، )ِإنَّ ِفيها قَوماً جباِرين وِإنا لَن ندخلَها حتى يخرجواْ ِمنها(
 قلوم اجلنب وتطوح م يف جئت تسأل عن األمر الذي طبع يف

فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتال ِإنا هاهنا : (العصيان واملنازعة إىل قوهلم
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وجدته خلق االنقياد املتمكن يف نفوسهم من يوم كانت ) قَاِعدونَ
  .األقباط ماسكة بنواصيهم وتذيقهم من سوء االستعباد عذابا أليما

واالستبداد يعقد ،  والشاعر واخلطيبواألمة مفتقرة إىل الكاتب
، وينفث فيها لكنة وعيا، ألسنتهم على ما يف طيها من الفصاحة

  .فتلتحق لغتهم بأصوات احليوانات وال يكادون يفقهون قوال
وإذا أضاءت على األمة مشوس احلرية وضربت بأشعتها يف كل 

 آماهلم وكربت مهمهم وتربت يف نفوسهم ملكة االقتدار واد اتسعت
بينهم فتتفتق  ومن لوازمها اتساع دائرة املعارف، على األعمال اجلليلة

وتأخذ األنظار فسحة ترمى فيها ، القرائح فهما وترتوي العقول علما
فتصري دوائر احلكومة مشحونة برجال يعرفون  إىل غايات بعيدة

  .وال ينحرفون عن طرق سياستها العادلة، وجوه مصاحلها احلقيقية
فإذا نظمت ،  يف النفوس مبادئ العزة والشهامةواحلرية تؤسس

وال يرون القتل ،  مدافعةاحلكومة منهم جندا استماتوا حتت رايتها
  ....سبة إذا ما رآه الناكسو رؤسهم حتت راية االستبداد

ومن مآثر االستعباد ما تتجشأ ا اللها وتسيل به األقالم من 
 صدرت من دواخل صديد الكلمات اليت يفتضح لك من طالوا أا

املتشرف (، )مقبل أعتابكم( استشعر ذلة وتثر صغارا حنو قلب
خال أحدا يصغي إىل قول أحد أوما ، )عبد نعمتكم (،)خبدمتكم
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  : كرباء الشعراء
   نسبت إليها دون أهلي ومعشري    وما أنا إال عبد نعمتك اليت

إال وميثل يف مرآة فكره شخصا ضئيال حيمل يف صدره قلبا يوشك 
  .أن ينوء مبا فيه من الطمع واملسكنة

ومن سوء عاقبة اخلضوع يف املقال أنه يوسم الرجل بلقب وضيع 
ينحته له الناس من بعض أقوال له أفرغ فيها كثبة من التذلل وبذل 

  :عائد الكلب؛ لقوله: كما مسوا رجال باسم، اهلمة
  منكم وميرض كلبكم فأعود      إين مرضت فلم يعدين عائد

ويف ،  احلقوق يف دولة احلريات تؤخذ بصفة االستحقاقإن... 
  .)١()ة االستبداد تؤخذ بصفة االستعطافدول

أضراره على مستوى الفرد  مدمرة، إن االستبداد خطرية آثاره
والشعوب؛ ملا يطبع به الفرد من تلك وعلى مستوى األمم ، واتمع

ذا صلحوا إ، وما األمم إال جمموع األفراد، الصفات اليت رأيناها
وستظل عالقة احلرية باحلضارة متينة ، صلحت وإذا فسدوا فسدت

باقية ال تغيب؛ ، مطردة ال تتخلف، جيابا وسلباإو، قوية وجودا وعدما
  .ونواميسه اليت ال تتخلف، كأا من سنن اهللا املاضية

* * *  
                                      

  . بتصرف واختيار٧٤ -٧١:  احلرية يف اإلسالم)(١
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  أسأل اهللا حسنها، الخاتمة
   وفيها أهم النتائج والتوصيات

  
ة مع قيمة من قيم اإلنسانية الـسوية يف ضـوء           وبعد تلك الرحل  

قيمة احلريـة وأثرهـا يف      : عطاءات القرآن الكرمي ومفاهيمه اخلالدة    
  :ميكننا أن نقول يف اطمئنان، الشهود احلضاري لألمة املسلمة

إن احلرية احلقيقة هي أساس النهضات ودعامة التقدم والرقي؛  -١
وجو من ، ريةفال تقوم حضارة حقيقية إال يف مساحة من احل

 .التعددية وروح من إدراك قيمة القاسم املشترك بني اإلنسانية
أىن ، دو من القيأن معاين احلرية دارت يف اللغة على االنفكاك -٢

ة هي ما حتول بني يوالقيود احلقيق، كان نوعها وحيثما وجدت
اإلنسان والفكر والعمل ال الضوابط اليت متيزه عن غريه من 

 .السوائب الشاردة
وذكرها ، ن القرآن الكرمي عين عناية خاصة بقيمة احلريةأ -٣

ونبه إليها فيما يزيد على مائيت ، بلفظها صراحة مرات متعددة
مرة يف مواطن متعددة ومقامات متباينة حرصا على إبرازها 

 .وتأكيدا ملكانتها
أن القرآن الكرمي متيز مبنهج فريد يف غرس قيمة احلرية يف  -٤
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من حيث التأكيد ، باعه خصوصانفوس الناس عموما وأت
ودعوة الرسل واألنبياء ، ومعاملة الناس على أساسها، عليها

فدعا ، وبيان العالقة بينها وبني النهوض والشهود، للتحلي ا
واحلوار والشورى حىت ، إىل إعمال العقل والسري يف األرض
ومن حيث تعامله مع ، يف أحرج اللحظات وأدق املواقف

ومن حيث محلته الواضحة ، ناعية عقلية منطقيةالسامع بأدلة إق
والفرعنة اليت ، وحكم الفرد املطلق، على االستبداد واالستعباد

 .حلكم الفرد صارت منوذجا
وعين ، كما ربط القرآن الكرمي بني احلرية والشهود احلضاري -٥

وذلك من خالل تأكيد قيمة الشهود ، بذلك عناية واضحة
 أن تلك مهمة من مهماا؛ بيان، احلضاري لألمة املسلمة

، وأن احلرية سبب أصيل يف هذا الشهود، تكليفا ال تشريفا
وال يتحقق ، ال يتم الشهود بدوا، ومعلم أساس من معامله

 .بفقدها
وربط بينتها ، كما أبان القرآن الكرمي عوامل ذلك الشهود -٦

 .يف صورة بديعة الفتة للنظر مسترعية لالنتباه، وبني احلرية
ن من تلك الدراسة كيف حرص األنبياء على غرس كما با -٧

وكيف حرص رسول اإلسالم  ،قيمة احلرية يف نفوس أتباعهم
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، وذلك من خالل احلوار، على غرسها وتربية املسلمني عليها
، وال على مفاهيم القرآن الكرمينـز ؛والتربية على الشورى

 .واتباعا هلديه يف بناء إنسان الشهود
رية يف بناء احلضارة والشهود احلضاري كما بان جليا أثر احل -٨

وأبان عن ، فرصد مناذج احلضارات السامقة، لألمة املسلمة
وبني كيف قامت ، العالقة يب قيام تلك احلضارة ووجود احلرية

، وأثر ذلك يف تأخرها حضاريا، ممالك على استعباد اإلنسان
بل جعل القرآن منوذجا من مناذج تلك ، وإن تقدمت علميا

إذا ذكر الح يف الذهن ،  املستبدة علما على االستبداداألمم
وهو منوذج ، والذل واالستعباد، معاين القهر واالستبداد

وكيف هضم ذلك االستعباد ، )فرعون(الطغيان السياسي 
وأي ، وسلوكا، وعقيدة، وقيما ودينا، وشعبا، الرعية جندا

 شيء تبقى من احلضارة بعد فقد ذلك؟
ىل تأكيد مدى حاجة البشرية إىل وختلص تلك الدراسة إ -٩

وتوصي القارئ واملتأمل بالتمسك ا واحلرص على ، احلرية
، ممن جيب عليه نصحهم وتربيتهم، غرسها يف بنيه ومن حوله

 .وممن هم من رعيته
كما توصي الدراسة املؤسسات املسؤولة باألخذ بعني االعتبار  - ١٠
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ات بقيمة احلرية واحلرص عليها سواء كانت تلك املؤسس
تعليمية أم تربوية أم تنفيذية حىت تنهض األمة وتالحق بل 
تسابق األمم اليت قطعت شوطا بعيدا يف سبيل النهوض 

 .واالرتقاء
أن كل راع مسئول مسؤولية شرعية عن إتاحة احلرية ملن  - ١١

بل ، وال منة من إنسان، فهي ليست منحة من أحد، يرعاهم
ن الواجبات هي حق لكل إنسان بل تصل ألن تكون واجبا م

املتحتمة عليه أن ميارسها فهي جزء من إنسانيته وال تنفك 
 .عنه

أن تعىن خطاباتنا العلمية والدعوية بغرس قيمة احلرية يف نفوس  - ١٢
وتأكيد أن مهمة األمة اإلسالمية أستاذية العامل وأن ، الناس

ومن ، تكون قيمة عليه من خالل حتملها تبعة الرسالة اخلامتة
 .وامل الشهود احلضاريخالل تأهلها بع

* * * 
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  فهرس المراجع والمصادر
  

،  لألستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي:أحباث يف القمة -١
 .رمحه اهللا

جالل الدين ، عبد الرمحن بن أيب بكر: اإلتقان يف علوم القرآن -٢
حممد أبو الفضل : احملقق، )هـ٩١١: املتوىف(السيوطي 

: الطبعة،  العامة للكتاباهليئة املصرية: الناشر، إبراهيم
 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤

، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد: أساس البالغة -٣
حممد باسل : حتقيق، )هـ٥٣٨: املتوىف(الزخمشري جار اهللا 

،  لبنان–بريوت ، دار الكتب العلمية: الناشر، عيون السود
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، األوىل: الطبعة

ط ضة ، للعالمة حممد الغزايل، واملناهج االشتراكية اإلسالم -٤
 .مصر

، للعالمة الشيخ حممد الغزايل، اإلسالم واالستبداد السياسي -٥
 .م٢٠٠٥السادسة : ضة مصر ط: ط

  .اإلسالم واألوضاع االقتصادية -٦
ضمن ، د عبد ايد النجار، األمة الوسط والشهود احلضاري -٧



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٤٢  

  
 

 .جمموعة حبوث لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني
ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا : يل وأسرار التأويلنـزلتأنوار ا -٨

، )هـ٦٨٥: املتوىف(بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي ا
دار إحياء التراث : الناشر، حممد عبد الرمحن املرعشلي: احملقق

 .هـ١٤١٨األوىل : الطبعة،  بريوت–العريب 
 جابر بن موسى بن عبد: أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري -٩

مكتبة العلوم : الناشر، القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري
: الطبعة، اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة، واحلكم
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، اخلامسة

أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم : حبر العلوم  - ١٠
 ).هـ٣٧٣: املتوىف(السمرقندي 

د بن يوسف بن علي أبو حيان حمم: البحر احمليط يف التفسري - ١١
، )هـ٧٤٥: املتوىف(بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي ا

،  بريوت–دار الفكر : الناشر، صدقي حممد مجيل: احملقق
 .هـ١٤٢٠: الطبعة

أبو العباس أمحد بن حممد : البحر املديد يف تفسري القرآن ايد - ١٢
حلسين األجنري الفاسي الصويف  ،بن املهدي بن عجيبةا
، أمحد عبد اهللا القرشي رسالن: احملقق، )هـ١٢٢٤: املتوىف(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٤٣  

  
 

: الطبعة،  القاهرة–الدكتور حسن عباس زكي : الناشر
 .هـ١٤١٩

أبو عبد اهللا بدر الدين حممد : املؤلف: الربهان يف علوم القرآن - ١٣
: احملقق، )هـ٧٩٤: املتوىف(بن عبد اهللا بن ادر الزركشي ا

 - هـ ١٣٧٦، ىلاألو: الطبعة، حممد أبو الفضل إبراهيم
دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب : الناشر، م١٩٥٧

 .وشركائه
جمد : املؤلف :بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز - ١٤

: املتوىف( الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى
الس األعلى : الناشر، حممد علي النجار: احملقق، )هـ٨١٧

 .القاهرة،  جلنة إحياء التراث اإلسالمي- ةللشئون اإلسالمي
حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من «التحرير والتنوير  - ١٥

حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر : »تفسري الكتاب ايد
الدار : الناشر، )هـ١٣٩٣املتوىف (بن عاشور التونسي ا

 .هـ١٩٨٤: سنة النشر،  تونس–التونسية للنشر
 إبراهيم :حتقيق، اجلرجاين علي بن حممد بن علي، اتالتعريف - ١٦

، هـ١٤٠٥، أوىل :ط، العريب بريوت الكتاب دار، اإلبياري
١/١٦٦. 
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 :الكتاب مصدر، الرازي حامت أيب ابن، حامت أيب ابن  تفسري - ١٧
 .احلديث أهل ملتقى على وورد ملفات

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب = تفسري أيب السعود   - ١٨
أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى : الكرمي

 –دار إحياء التراث العريب : الناشر، )هـ٩٨٢: املتوىف(
 .بريوت

: املتوىف(حممد متويل الشعراوي  :اخلواطر، الشعراوي تفسري - ١٩
ليس على الكتاب (، مطابع أخبار اليوم: الناشر، )هـ١٤١٨
غري ، ريه أي بيانات عن رقم الطبعة أو غ- املطبوع - األصل 
 .)م١٩٩٧م اإليداع يوضح أنه نشر عام أن رق

 علي بن رشيد حممد، )املنار تفسري (احلكيم القرآن  تفسري - ٢٠
 .)هـ١٣٥٤: املتوىف (رضا

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى : تفسري القرآن العزيز  - ٢١
اإللبريي املعروف بابن أيب زمِنني املالكي ، بن حممد املريا
 - أبو عبد اهللا حسني بن عكاشة : احملقق، )هـ٣٩٩: املتوىف(

/  مصر- الفاروق احلديثة : الناشر، نـزحممد بن مصطفى الك
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، األوىل: الطبعة، القاهرة

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري : تفسري القرآن العظيم  - ٢٢
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: احملقق، )هـ٧٧٤: املتوىف(القرشي البصري مث الدمشقي 
، دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر، د سالمةسامي بن حمم

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة
أبو احلسن علي بن حممد : النكت والعيون= تفسري املاوردي   - ٢٣

الشهري باملاوردي ، بن حممد بن حبيب البصري البغداديا
السيد ابن عبد املقصود بن عبد : احملقق، )هـ٤٥٠: املتوىف(

 .لبنان/  بريوت -لكتب العلمية دار ا: الناشر، الرحيم
 حممود بن أمحد بن اهللا عبد الربكات أبو، النسفى  تفسري - ٢٤

 حتقيق، ٢٠٠٥ بريوت ـ النفائس دار :النشر دار، النسفي
 .الشعار حممد مروان :الشيخ

صاحل بن . د: ملعايل الشيخ،  تلبيس مردود يف قضايا حية - ٢٥
 .اهللا بن محيدعبد

: ط، المة اإلمام حممد أيب زهرةللع،  تنظيم اإلسالم للمجتمع - ٢٦
 .بدون تاريخ، دار الفكر العريب

، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي: املؤلف، ذيب اللغة  - ٢٧
، حممد عوض مرعب: احملقق، )هـ٣٧٠: املتوىف(أبو منصور 

، األوىل: الطبعة،  بريوت–دار إحياء التراث العريب : الناشر
 .م٢٠٠١
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عبد الرمحن بن : ري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفس  - ٢٨
عبد : احملقق، )هـ١٣٧٦: املتوىف(ناصر بن عبد اهللا السعدي 
: الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، الرمحن بن معال اللوحيق

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األوىل 
 .السيوطي الدين جالل، األحاديث  جامع - ٢٩
حممد بن جرير بن يزيد بن : جامع البيان يف تأويل القرآن  - ٣٠

، )هـ٣١٠: املتوىف(أبو جعفر الطربي ،  بن غالب اآلمليكثري
: الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، أمحد حممد شاكر: احملقق
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، األوىل

 rاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا   - ٣١
حممد بن إمساعيل : املؤلف، صحيح البخاري= وسننه وأيامه 

حممد زهري بن ناصر : احملقق، عفيأبو عبداهللا البخاري اجل
مصورة عن السلطانية (دار طوق النجاة : الناشر، الناصر

، األوىل: الطبعة، )بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي
 .هـ١٤٢٢

أبو عبد اهللا حممد بن : تفسري القرطيب،  اجلامع ألحكام القرآن  - ٣٢
أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين 

 أمحد الربدوين إبراهيم :قيقحت، )هـ٦٧١ :املتوىف(طيب القر
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 :الطبعة،  القاهرة– دار الكتب املصرية :الناشر، أطفيش
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، الثانية

أبو زيد عبد الرمحن بن : اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  - ٣٣
الشيخ : احملقق، هـ٨٧٥: املتوىف، حممد بن خملوف الثعاليب
: الناشر، خ عادل أمحد عبد املوجودحممد علي معوض والشي

ألوىل ا :الطبعة،  بريوت–دار إحياء التراث العريب 
  .هـ١٤١٨

مركز ، الغنوشيراشد ، احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية  - ٣٤
 .م١٩٩٣، بريوت، دراسات الوحدة العربية

حبث مقدم ، د إمساعيل احلسين،  حرية التعبري عن الرأي  - ٣٥
 .إلسالمي الدورة التاسعة عشرةملنظمة مؤمتر العامل ا

ضمن مؤمتر : حممد صاحل الفرفور، حرية التعبري عن الرأي  - ٣٦
مناهج : الدورة التاسعة عشر بعنوان، منظمة املؤمتر اإلسالمي

 .احلرية يف احلضارة اإلسالمية
 احلرية الدينية يف الشريعــة اإلسالميــة أبعادها  - ٣٧

ضمن حبوث ، يلسليمان بن عبد اهللا أبا اخل. د.أ، ضوابطها
 .الدورة التاسعة عشرة، منظمة املؤمتر اإلسالمي

 عبد .احلرية الدينية يف الشريعة اإلسالمية أبعادها وضوابطها د  - ٣٨
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،  املؤمتر اإلسالمي ضمن حبوث مؤمتر منظمة، ايد النجار
 .الدورة التاسعة عشر

، أبعادها وضوابطها،  احلرية الدينية يف الشريعة اإلسالمية  - ٣٩
مؤمتر منظمة املؤمتر اإلسالمي الدورة ، حممد بشاري. دحبث 

 .التاسعة عشرة
دار االعتصام ، للعالمة حممد اخلضر حسني،  احلرية يف اإلسالم - ٤٠

 .بدون تاريخ
سلسلة عامل ، دراسة يف أصول وعوامل قيامها ، احلضارة  - ٤١

 .حسني مؤنس.د، العدد األول، املعرفة
 رحيل .د، ة اإلسالمية احلقوق واحلريات السياسية يف الشريع - ٤٢

 ،هـ١٤٢١، أوىل: ط، دار املنار للنشر والتوزيع، حممد غرايبة
 .م٢٠٠١

 . حممد الغزايل،ور الوحدة الثقافية بني املسلمنيدست  - ٤٣
، د اميل بديع يعقوب: ت، عمرو بن مالك،  ديوان الشنفرى - ٤٤

، الثانية: ط، دار الكتاب العريب بريوت لبنان:ط
١٤١٧/١٩٩٦ . 

 عبد .عناية د، بريوت لبنان، دار الزهراء: نيب طديوان املت  - ٤٥
 .الوهاب عزام رمحه اهللا
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، عبد العزيز امليمين: ت، عبد بين احلسحاس:  ديوان سحيم - ٤٦
 . م١٩٥٠/ هـ١٣٦٩، دار الكتب املصرية: ط

مجعه وحققه وشرحه د اميل بديع ،  ديوان عمرو بن كلثوم - ٤٧
هـ ١٤١١، أوىل: ط، دار الكتاب العريب: ط، يعقوب
 .م١٩٩١

إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي : روح البيان  - ٤٨
دار : الناشر، )هـ١١٢٧: املتوىف(املوىل أبو الفداء  ،اخللويت
 . بريوت–الفكر 

 شهاب، املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح - ٤٩
 .األلوسي احلسيين عبداهللا بن حممود الدين

 مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن :زاد املسري يف علم التفسري  - ٥٠
عبد : احملقق، )هـ٥٩٧: املتوىف(بن علي بن حممد اجلوزي ا

: الطبعة،  بريوت–دار الكتاب العريب : الناشر، الرزاق املهدي
 .هـ١٤٢٢ - األوىل 

للعالمة حممد ، السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث  - ٥١
 .م١٩٨٩الثالثة : ط، الشروق: ط، الغزايل

 أبو عبد اهللا حممد بن يزيد هابن ماج: املؤلف، سنن ابن ماجه   - ٥٢
: حتقيق، )هـ٢٧٣: املتوىف(وماجة اسم أبيه يزيد ، القزويين
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 - دار إحياء الكتب العربية : الناشر، حممد فؤاد عبد الباقي
 .فيصل عيسى البايب احلليب

 موسى بن علي بن احلسني بن أمحد، الكربى البيهقي سنن   - ٥٣
، املكرمة مكة -  الباز دار مكتبة :الناشر، يهقيالب بكر أبو

 .عطا القادر عبد حممد :حتقيق، ١٩٩٤ – ١٤١٤
حممد بن عيسى بن سورة بن موسى : املؤلف،  سنن الترمذي  - ٥٤

حتقيق ، )هـ٢٧٩: املتوىف(أبو عيسى ، الترمذي، بن الضحاكا
شركة مكتبة :  الناشر،أمحد حممد شاكر وآخرين :وتعليق

، الثانية: الطبعة،  مصر– البايب احلليب ومطبعة مصطفى
 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥

أبو نصر إمساعيل بن : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  - ٥٥
أمحد عبد : حتقيق، )هـ٣٩٣: املتوىف(محاد اجلوهري الفارايب 

: الطبعة،  بريوت–دار العلم للماليني : الناشر، الغفور عطار
 .  م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧الرابعة 

 حبان بن حممد :املؤلف، بلبان ابن بترتيب حبان ناب صحيح - ٥٦
 – الرسالة مؤسسة :الناشر، البسيت التميمي حامت أبو أمحد بنا

 شعيب :حتقيق، ١٩٩٣ – ١٤١٤، الثانية الطبعة، بريوت
 .األرنؤوط
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د عبد ، الطغيان السياسي وسبل تغيريه من املنظور القرآين  - ٥٧
 .بدون، الرمحن عمر اسبنداري

 .الوراق موقع :الكتاب مصدر، أمحد بن يلاخلل،  العني - ٥٨
نظام الدين احلسن بن حممد : غرائب القرآن ورغائب الفرقان  - ٥٩

: احملقق، )هـ٨٥٠: املتوىف(بن حسني القمي النيسابوري ا
،  بريوت–دار الكتب العلميه : الناشر، الشيخ زكريا عمريات

 .هـ١٤١٦ -األوىل : الطبعة
: ط، حممد الغزايللعالمة ل الغزو الثقايف ميتد يف فراغنا  - ٦٠

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٨، األوىل: ط، الشروق
أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن : الفروق اللغوية  - ٦١

، )هـ٣٩٥حنو : املتوىف(سعيد بن حيىي بن مهران العسكري 
دار العلم : الناشر، حممد إبراهيم سليم: حققه وعلق عليه

 . مصر–القاهرة ، والثقافة للنشر والتوزيع
: املتوىف(سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب : يف ظالل القرآن  - ٦٢

،  القاهرة- بريوت- دار الشروق : الناشر، )هـ١٣٨٥
 .هـ١٤١٢ - السابعة عشر : الطبعة

أبو القاسم حممود : يلنـزالكشاف عن حقائق غوامض الت  - ٦٣
، )هـ٥٣٨: املتوىف(الزخمشري جار اهللا ، بن عمرو بن أمحدا
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 - الثالثة : الطبعة،  بريوت–العريب دار الكتاب : الناشر
االنتصاف فيما تضمنه (الكتاب مذيل حباشية ، هـ١٤٠٧
وختريج أحاديث ) ٦٨٣ت (البن املنري اإلسكندري ) الكشاف

 .الكشاف لإلمام الزيلعى
 الدين عالء للعالمة واألفعال األقوال سنن يف العمال نـزك - ٦٤

 ةسن املتوىف فوري الربهان اهلندي الدين حسام بن املتقي علي
 ومفتاحه فهارسه ووضع صححه غريبه وفسر ضبطه، ٩٧٥
  .الرسالة مؤسسة السقا صفوة الشيخ حياين بكري الشيخ

 الدين عالء للعالمة، واألفعال األقوال سنن يف العمال نـز ك - ٦٥
 ةسن املتوىف فوري الربهان اهلندي الدين حسام بن املتقي علي
 ومفتاحه ارسهفه ووضع وصححه غريبه وفسر ضبطه، ٩٧٥
 .الرسالة مؤسسة السقا صفوة الشيخ، حياين بكري الشيخ

عالء الدين علي بن حممد : يلنـزلباب التأويل يف معاين الت  - ٦٦
املعروف باخلازن ، بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسنا
، تصحيح حممد علي شاهني: احملقق، )هـ٧٤١: املتوىف(

 - األوىل : لطبعةا،  بريوت–دار الكتب العلمية : الناشر
 .هـ١٤١٥

أبو حفص سراج الدين عمر بن : اللباب يف علوم الكتاب  - ٦٧
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، )هـ٧٧٥: املتوىف(علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين 
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد : احملقق

: الطبعة، لبنان/  بريوت -دار الكتب العلمية : الناشر، معوض
 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩، األوىل

عبد الكرمي بن هوازن : تفسري القشريي، لطائف اإلشارات  - ٦٨
إبراهيم : احملقق، )هـ٤٦٥: املتوىف(بن عبد امللك القشريي ا

: الطبعة،  مصر–اهليئة املصرية العامة للكتاب : الناشر، بسيوين
 .الثالثة

أمحد بن فارس بن زكرياء : املؤلف،  جممل اللغة البن فارس  - ٦٩
دراسة ، )هـ٣٩٥: املتوىف(و احلسني أب، القزويين الرازي

مؤسسة الرسالة : دار النشر، زهري عبد احملسن سلطان: وحتقيق
 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ -الطبعة الثانية ،  بريوت–

حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن : املؤلف :حماسن التأويل  - ٧٠
حممد : احملقق، )هـ١٣٣٢: املتوىف(قاسم احلالق القامسي 

، بريوت، دار الكتب العلمية: الناشر، باسل عيون السود
 .هـ١٤١٨ -األوىل : الطبعة

أبو حممد عبد احلق بن : احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  - ٧١
غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب 
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، عبد السالم عبد الشايف حممد: احملقق، )هـ٥٤٢: املتوىف(
: الطبعة، وت بري–دار الكتب العلمية : الناشر
 .هـ١٤٢٢األوىل

، اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري فضائل يف الصواب  حمض - ٧٢
، )هـ٩٠٩ :املتوىف (املربد اهلادي عبد بن حسن بن يوسف
 عمادة :الناشر، احملسن عبد بن حممد بن العزيز عبد: احملقق
 اململكة، النبوية املدينة، اإلسالمية باجلامعة العلمي البحث
 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، األوىل :الطبعة، يةالسعود العربية

أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي :  املخصص  - ٧٣
دار : الناشر، خليل إبراهيم جفال: احملقق، )هـ٤٥٨: املتوىف(

هـ ١٤١٧، األوىل: الطبعة،  بريوت–إحياء التراث العريب 
 . م١٩٩٦

ح اهللا ألستاذنا د عبد الستار فت،  املدخل إىل التفسري املوضوعي - ٧٤
، ط الثانية، دار التوزيع والنشر اإلسالمية: سعيد ط
   .م١٩٩١، هـ١٤١١

حممد بن عمر نووي : مراح لبيد لكشف معىن القرآن ايد  - ٧٥
، )هـ١٣١٦: املتوىف(التناري بلدا ، اجلاوي البنتين إقليما

 –دار الكتب العلمية : الناشر، حممد أمني الصناوي: احملقق



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٥  

  
 

 .هـ١٤١٧ - األوىل: الطبعة، بريوت
أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد : املستدرك على الصحيحني  - ٧٦

اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب السورة 
، )هـ٤٠٥: املتوىف(طهماين النيسابوري املعروف بابن البيع 

دار الكتب العلمية : الناشر، مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق
 .١٩٩٠ – ١٤١١، األوىل: الطبعة،  بريوت–

عبد اهللا بن حممد ، أبو بكر بن أيب شيبة: مسند ابن أيب شيبة  - ٧٧
: املتوىف(بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي ا

عادل بن يوسف العزازي و أمحد بن فريد : احملقق، )هـ٢٣٥
، األوىل: الطبعة،  الرياض–دار الوطن : الناشر، املزيدي
 .م١٩٩٧

 بن داود بن سليمان الكبري حافظلل الطيالسي داود يبأ مسند - ٧٨
 املتوىف الطيالسي داود بأيب الشهري البصري الفارسي اجلارود

 النبوية لألحاديث بفهارس مزيدة طبعة، هجرية ٢٠٤ سنة
 .لبنان – بريوت احلديث دار الشريفة

 يعلى أبو املثىن بن علي بن أمحد :املؤلف ،يعلى أيب مسند - ٧٩
، دمشق – للتراث أمونامل دار :الناشر، التميمي املوصلي
 .أسد سليم حسني :حتقيق، ١٩٨٤ – ١٤٠٤، األوىل الطبعة
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أبو بكر أمحد بن : مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار  - ٨٠
عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي املعروف 

، حمفوظ الرمحن زين اهللا: احملقق، )هـ٢٩٢: املتوىف(بالبزار 
،  املدينة املنورة- كتبة العلوم واحلكم م: الناشر، وآخرين
 .)م٢٠٠٩وانتهت ، م١٩٨٨بدأت (، األوىل: الطبعة

أيب حممد ، حمليي السنة: يل يف تفسري القرآننـزمعامل الت  - ٨١
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي 

 دار :الناشر،  عبد الرزاق املهدي:احملقق، )هـ٥١٠ :املتوىف(
 .هـ١٤٢٠،  األوىل:الطبعة، بريوت –العريب إحياء التراث 

أمحد بن فارس بن زكرياء : املؤلف، معجم مقاييس اللغة  - ٨٢
عبد : احملقق، )هـ٣٩٥: املتوىف(أبو احلسني ، القزويين الرازي

: عام النشر، دار الفكر: الناشر، السالم حممد هارون
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 حممد بن عمر بن أبو عبد اهللا: التفسري الكبري= مفاتيح الغيب   - ٨٣
احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي 

دار إحياء التراث : الناشر، )هـ٦٠٦: املتوىف(خطيب الري 
 .هـ١٤٢٠ - الثالثة : الطبعة،  بريوت–العريب 

أبو القاسم احلسني بن حممد : املفردات يف غريب القرآن  - ٨٤
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: احملقق، )هـ٥٠٢: املتوىف(املعروف بالراغب األصفهاىن 
 - الدار الشامية ، دار القلم: الناشر، صفوان عدنان الداودي

 .هـ١٤١٢ -األوىل : الطبعة، دمشق بريوت
، حبث تكميلي ملرحة املاجستري، دراسة تأصيلية،  مفهوم احلرية - ٨٥

، كلية الشريعة، علي أمحد فقيهي جامعة اإلمام حممد بن سعود
 .هـ١٤٣٢ ،١٤٣١لعام ، قسم الثقافة اإلسالمية

: ط، دار الغرب اإلسالمي: ط، ومكارمها  مقاصد الشريعة - ٨٦
 .لعالل الفاسي، اخلامسة

: ط، حممد الطاهر امليساوي: ت،  مقاصد الشريعة اإلسالمية - ٨٧
 .م٢٠٠١ ،هـ١٤٢١، الثانية: ط، األردن ،دار النفائس

، ط أوىل، ضة مصر: ط، للعالمة حممد الغزايل، من هنا نعلم  - ٨٨
 .م١٩٩٧

حممد عبد اللطيف . د، احلرية يف احلضارة اإلسالميةمناهج   - ٨٩
 حبث مقدم إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي الدورة ،صاحل الفرفور
 . التاسعة عشرة

حممد عبد اللطيف . د،  مناهج احلرية يف احلضارة اإلسالمية - ٩٠
 حبث مقدم إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي الدورة ،صاحل الفرفور
  .التاسعة عشرة
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صول الفكر الساسي واالجتماعي واالقتصادي من موسوعة أ  - ٩١
خدجية .د، نبع السنة الشريفة وهدي اخللفاء الراشدين

 . م١٩٩١ههـ ١٤٢٤، أوىل: ط، دار السالم: ط، النرباوي
، التهانوي علي حممد، الفنون اصطالحات كشاف  موسوعة - ٩٢

، أوىل: ط، مكتبة لبنان ناشرون، وإشراف رفيق العجم تقدمي
 :النشر سنة، للكتاب العامة املصرية اهليئة :الناشر .١٩٩٦
 .م١٩٩٠

أبو احلسن علي بن أمحد بن : الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  - ٩٣
: املتوىف(الشافعي ، النيسابوري، حممد بن علي الواحدي

دار : دار النشر، صفوان عدنان داوودي: حتقيق، )هـ٤٦٨
، ىلاألو :الطبعة، بريوت،  دمشق- الدار الشامية  ،القلم

  .هـ١٤١٥
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة    وعـــــاملوض  
  ٣  .....................................................املقدمة

مفهوم احلرية ومفردات القرآن الكرمي يف التعبري       : املبحث األول 
  .......................................................عنها

  
١١  

مفهوم الشهود احلضاري لألمة املسلمة وعوامله      : ثايناملبحث ال 
  ............................وبيان القرآن الكرمي يف التعبري عنه

  
٤١  

منهجية القرآن الكرمي يف بيان احلرية وغرسها يف : املبحث الثالث
والعالقة بينها وبني الشهود احلـضاري لألمـة        ، نفس اإلنسان 

  .....................................................املسلمة

  
  
٥٩  

مناذج من إعالء احلرية يف تعامل األنبياء واملرسلني : املبحث الرابع
  .................................................مع أقوامهم

  
٨٣  

أثر احلرية يف النهضة والشهود احلضاري لألمة       : املبحث اخلامس 
  .....................................................املسلمة

  
١٠١  

أثر فقدان احلرية علـى النهـضة والـشهود         : املبحث السادس 
  ...................................................احلضاري

  
١٢٣  

  ١٣٧  .....................................أسأل اهللا حسنها، اخلامتة
  ١٤١  ......................................فهرس املصادر واملراجع

  ١٥٩  ..........................................فهرس املوضوعات
* * *  
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