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احلرية كما فهموها...
 احلرية كما فهمها أول من نادى باحلرية كشعار:
 جاء يف كتاب كواشف زيوف للشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة رمحه اهلل ص 06وما بعدها بتصرف
من خفايا الثورة الفرنسية :دبر اليهود مكايدهم الستغالل الثورة النفسية اليت وصلت إليها الشعوب األوروبية ،ال
سيما الشعب الفرنسي ذو املزاج الثوري االنفعايل احلاد ،فأع ّدوا اخلطط الالزمة إلقامة الثورة الفرنسية ،الرامية إىل تغيري
األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية.
وفعالً قامت هذه الثورة الكربى عام (1871م) .واستطاع اليهود أن جينوا الثمرات ألنفسهم ،واستطاعوا أن يظلّوا يف
يزوروا كثرياً من احلقائق من احلقائق التارخيية لسرت مكايدهم وغاياهتم .واستطاعوا أن
اخلفاء بعيداً عن األضواء ،وأن ّ
جرت وراءها بالصورة اجلميلة احملببة ،وأن جيعلوها إحدى األعمال التارخيية اجمليدة ،وذلك عن
يصوروا هذه الثورة وما ّ
طريق الدعايات واإلشاعات املزخرفة املقرونة بالشعارات الرباقة اليت اخندعت هبا اجلماهري ،وأخذت ترددها بغفلة وجهل
ومحاقة ،وهي ال تدري اهلدف الذي ترمي إليه .ووضع اليهود شعاراً مثلثاً هلذه الثورة هو( :احلرية – املساواة  -اإلخاء).
إذ دعا (روتشيلد األول) اثين عشر رجالً يهودياً من أرباب املال العاملي ن إىل (فرانكفورت) وتدارسوا يف إعداد اخلطب
الالزمة إلقامة الثورة الفرنسية ،واتفقوا على وضع إمكاناهتم املالية لتنفيذها.
مث عرض (روتشيلد) عليهم الوثائق املكتوبة اليت عهد إليه هبا مجاعة النوراني ن من احلاخام ن اليهود وقرأها عليهم،
وتتضمن هذه الوثائق تنظيم خطة للعمل مرسومة بدقة بالغة وعناية فائقة .ومما جاء يف الوثائق املكتوبة ما يلي:
 -إن احلرية السياسية ليست سوى فكرة ،فهي ليست أمراً واقعياً ،أي :إهنا ال ميكن أن تصبح أمراً واقعياً.

فكل ما يقتضيه الوصول إىل السلطان السياسي هو التبشري بالتحرر السياسي بني اجلماهري ،وعندما تعم هذه الفكرة تقبل
اجلماهري بالتنازل عن امتيازاهتا وحقوقها اليت متنحها إياها األنظمة الشرعية دفاعاً عن هذه الفكرة ،ويستطيع املتآمرون آنئذ،
االستيالء على مجيع هذه االمتيازات واحلقوق.
 جيب تبين (نفسية التجمعات اجلماهريية) للتمكن من السيطرة على زمام اجلماهري ،والسبب يف ذلك هو ان اجلماهري عمياءوعدمية التفكري ،وسريعة االنفعال ،وأهنا دوماً حتت رمحة أي حتريض من أي طرف جاء
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وال يستطيع إنسان التحكم يف اجلماهري وتسيريها حسب مشيئته سوى حاكم طاغية ،والطغيان املطلق هو السبيل
الوحيد لبناء احلضارة اليت نريدها.
ويف اللحظة اليت تسيطر فيها اجلماهري على حريتها تنقلب هذه احلرية حاالً إىل فوضى.
 -ال يوجد مكان يف العامل ملا يسمى بـ (احلرية) و (املساواة) و (اإلخاء).

ليست هذه سوى شعارات كنا أول من تظاهر بتبنيها ،ووضعناها يف أفواه اجلماهري لرتددها كالببغاوات.
 سوف نثري محاسة اجلماهري وانفعاهلا إىل درجة قصوى ،عن طريق استعمال تعابري خالبة ،مثل (احلرية) و(التحرر) إىلآخره...
وحينئذٍ ميكن توجيه اجلماهري إىل حتطيم واكتساح كل شيء ،حتى القوانني الطبيعية واإلهلية واخللقية.
لالطالع على املقال كامالً اضغط هنا.
 واحلرية  ..كما وردت يف الربوتوكول األول لربوتوكوالت حكماء صهيون:
 احلرية :جمرد فكرة .والدمهاء قوة مهجية ،وهذه القوة تتجلى يف كل مناسبة واقعة .ويف اللحظة اليت تتسلم فيها
الدمهاء احلريةِ ،
وجت ُد نفسها قادرة على التصرف كما تشاء ،تقع الفوضى فوراً ،وهذا الضرب من االختباط أسوأ ضروب
الرتدي اإلنساين األعمى.
 فكرة احلرية مستحيلة التحقيق على الناس ،ألن ليس فيهم من يعرف كيف يستعملها حبكمة وأناة .وانظروا يف
هذا ،فإنكم إذا سلمتم شعبا احلكم الذا ي لوقت ما ،فإنه ال يلب أن تغشاه الفوضى ،وتختل أموره ،ومن هذه اللحظة
فصاعدا يشتد التناحر ب ن اجلماعات واجلماهري حىت تقع املعارك ب ن الطبقات ،ويف وسط هذا االضطراب حترتق
احلكومات ،فإذا هبا كومة رماد .وهذه احلكومة مصريها االضمحالل ،سواء عليها َأدفَنَت هي نفسها باالنتفاضات
اآلكلة بعضها بعضا من داخل ،أم جرها هذا بالتايل إىل الوقوع يف براثن عدو من خارج.
 كنا حنن أول من نادى يف مجاهري الشعب بكلمات احلرية والعدالة واملساواة ،وهي كلمات مل تزل تردد إىل
اليوم ،ويرددها من هم بالببغاوات أشبه ،ينقضُّون على طُعم الشرك من كل جو ومساء ،فأفسدوا على العامل رفاهيته كما
أفسدوا على الفرد حريته احلقيقية ،وكانت من قبل يف حرز من عب الدمهاء.
َّدنا يف إقناع الدمهاء يف مجيع البلدان أن حكوماهتم ما هي إال
 وكان من شأن املعىن اجملرد لكلمة "احلرية" أن عض َ
حارس الشعب والشعب هو صاحب القضية ،فاحلارس ميكن تغيريه وتبديله ،كقفاز قدمي نبذ وجئ جبديد .وإمنا هي هذه
امل ْكنة ،مكنة تبديل ممثلي الشعب ،ما جعل املمثل ن طوع امرنا ،وأعطانا سلطة تسخريهم.
ُ
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 أما العلماء الربانيون فقد فهموا احلرية بشكل آخر .فقد قالوا:
رق نفسه ،ومن سلطان جمتمعه ،وينعتق من أسر هذا كلّه،
إ ّن املعىن احلقيقي للحريّة هو :أن يتحرر اإلنسان من ّ
احد أحدٍ ،
ويبقى حتت سلطان و ٍ
فرد صمد ،مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفواً أحد ،فإذا حتقق اإلنسان هبذا املعىن -
أخي احلبيب  -صار حراً حرية حقيقية ! ...
و ذلك مبعىن ،أ ّن اإلنسا َن إذا ق ّدم أمر اهلل تعاىل على أمر غريه ،وق ّدم أمر اهلل تعاىل على شهوة نفسه وهواه ،وق ّدم
كل حلظة
كل شيء ،وأطاع اهلل تعاىل يف ّ
كل أمر وعلى ّ
أمر اهلل تعاىل على عُرف جمتمعه وبيئته ،وق ّدم أمر اهلل تعاىل على ّ
ٍ
عندئذ ! ...
ونفس من أنفاسه ،فإنه يكون قد فاز باحلريّة احلقيقية املطلقة
فكيف يكون ُحّراً من ال يقوى على خمالفة نفسه وشهوته ولو برتك لقمة من غدائه أو عشائه ...؟!
ٍ
آخر الليل ليقوم فيستغفر ربّه وينعم مبناجاته ..؟!
كيف يكون حراً من ال يستطيع أن يغلب نفسه برتك ساعة من نوم َ
كف نفسه
حراً من ال يستطيع ّ
حراً من ال ميلك نفسه وال حيجزها عن أكل احلرام  ...؟! أم كيف يكون ّ
كيف يكون ّ

عن اللغو وعن فضول الكالم  ...؟!

كيف يكون حراً -أيّها األخوة الكرام -من ال يستطيع أن خيالف عادةً يف جمتمعه القريب منه ،كأسرته اليت امتألت

بالفساد واملعاصي واملخالفات واآلثام ،ألنه لو خالفها فسينظر إليه على أنه منغلق وغري منفتح ،فال يتمكن حىت من أن
يقيم شرع اهلل يف امرأته وأوالده  ...؟!
كيف يكون حراً من ال يستطيع أن ينصح أخاه وصديقه ألنه سيخسر صداقته معه بسبب نصيحته ..؟!
كل هذه التبعات واملهلكات ،ويبقى عبداً هلل
إ ّن احلرية أيها األخ احلبيب ال تصدق على أح ّد منا ،ما مل يتحرر من ّ
كل
كل أمر ،ويُ ّقدم رضاه على ّ
خالصاً ح ّقاً ،يتسابق ملرضاته ،وحييي قلبه بالصدق معه واإللتزام هبديه ،ويُق ّدم أمره على ّ
يقربه إىل مواله وخالقه  ...ورحم اهلل سيّدي بديع الزمان سعيد النورسي إذ
أحد ،وحىت يلزم نفسه بأوامره وطاعاته ،وما ّ
يقول(( :يا بين وطين ال تسيئوا تفسري احلريّة كي ال تذهب من أيديكم  !...وال تصبوا التقاليد العفنة ،يف قوالب ّبراقة
 !...إن احلرية ال تتحقق وال تنمو إال بتطبيق أحكام الشريعة ومراعاة آداهبا)) !...
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تلك هي احلريّة املطلقة أخي احلبيب ،وإذا ما متتع هبا اإلنسان ونال حظوته منها فإنّه ينعتق بذلك من أسر نفسه -
وما أخطر أسر النفس وأهوائها– وينعتق بذلك من أسر جمتمعه وعاداته بشىت صنوفه وأضرابه ...
"إذاً فلتعلم أنّ احلريّة احلقيقية املطلقة إمنا هي الوجه الثاني لعبودية اإلنسان ومملوكيته هلل تعاىل"!...
"فكن عبداً حقيقياً ملوالك وانظر كيف تكون حرّاً احلريةَ املطلقة اليت لن تكون مصغياً فيها إال إىل األمر الصادر إليك من الواحد
الذي ال ثاني له ،وهو موالك األوحد سبحانه وتعاىل" ! ...
الكالم مقتبس من حماضرة للحبيب عمر بن حفيظ حفظه اهلل تعاىل ومن غريه من العلماء الربانيني.
 وهكذا أقحم أحد املعاصرين  -ممن ينسبون أنفسهم للعلم – احلرية بالشريعة اإلسالمية .حتى اعتربها أول مقاصد
الشريعة (الضرورات) اخلمس عندما قال يف مغالطة فكرية جديدة:

(املال) ،وإن فو َق
(إن الدِّينَ قد جاء ِحلفظ الضروريّات اخلمس( ،الدينُ) ،مث (النفسُ) ،مث (العقلُ) ،مث (النسلُ) ،مث ُ
ناك دينٌ يُعتَُّد به عندَ اهلل تعاىل ّإال م ن
كلِّ هذه املقاصد ،ويرأس كل هذه املقاصد( :احلُريّة) .إذْ ال ُميكنُ أن يكون هُ َ
خ الل ح ريٍة منحها اهلل تعاىل لإلنسان ،فال يقبل اهلل من ٍ
عبد دينًا جاءَ به من خالل اإلكراه واإلجبار ،فال بَُّد أن يكون
ُّ
ال ّدينُ الذي جاء اإلنسان ِبه إىل رَبّه عزّ وجل مُختاراً طائعًا ،و ّأال يكو َن ُجمبَراً ضائعا) انتهى.
 من العجيب أن يأ ي اليوم من يستدرك على أكابر األصولي ن ليضيف مقصداً سادساً ،ال ليتبع هلا ،بل ليكون هذااملقصد هو الضرورة اليت ترأس بقية الضرورات .ولعل هذا من قبيل جعل الدين خادماً النتماءات وميول سياسية ..
ومعلوم أن استغالل الدين أمر مقيت.
 من املعلوم أن حرية اإلنسان وتصرفاته مقيدة مبا خيدم الضرورات اخلمس  ..وليس العكس كما أوهم وتوهم. وهل يعقل أن يكون لكل إنسان احلرية املطلقة يف اختيار الدين الذي يناسب هواه  ..بشرط أن ميارس حريته يفاختيار الدين الذي يريد ،وهذا شرط قبول اهلل له؟؟!!.
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ولعله قصد بيان اهلل القائل( :ال إكراه يف الدين)  ..لكن العبارة مل تسعفه وال ميكن محلها إال على ما أشرنا إليه  ..هذا
من حي الظاهر  ..واهلل يتوىل السرائر  ..واالعرتاف باخلطأ ليس عيباً لكن اإلصرار عليه طامة وخاصة ممن لبس لبوس
العلم.

وأخرياً أختم مبا روي عن أيب سرجية موقوفاً أنه قال ...( :لغري الدجال أخوف علي وعليكم ،قال فقلنا :ما هو يا أبا
سرحية؟ قال :فنت كأهنا قطع الليل املظلم ،قال فقلنا :أي الناس فيها شر؟ قال :كل خطيب مصقع ،وكل راكب موضع،
قال فقلنا :أي الناس فيها خري؟ قال :كل غين خفي ،قال فقلت  :ما أنا بالغين و ال باخلفي ،قال :فكن كابن اللبون ال ظهر
فريكب ،وال ضرع فيحلب)
[قال احلاكم  :هذا حدي صحيح اإلسناد و مل خيرجاه ،و قال الذهيب يف التلخيص  :على شرط البخاري و مسلم]

قال ابن األثري يف النهاية :اخلطيب الْمِصْقَع :البليغ املاهر يف خطبته ،الداعي إىل الفنت الذي حيرض الناس عليها
.والراكب املُوضِع :املسرع فيها.
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