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 رمضان شهر احلرية
 الدكتور مصطفى السباعي رزتو اهلل تعاىل

أكثر الناس مقصورة على نواؿ الشعوب حقها يف السيادة واالستقالؿ، فتلك  ليست احلرية كما يتومهها
 .ىي احلرية السياسة، ووراءىا حرية األمة يف تفكَتىا وثقافتها واجتاىاهتا اإلنسانية الكردية

وليست احلرية كما يظنها كثَت من الشباب أف ينطلق اإلنساف وراء أىوائو وشهواتو، يأكل كما يشاء، 
 ... والعبودية الذليلة أخيراا  أولا الفوضى : يشاء، وحيقق كل ما يهوى ويريد، فتلك ىيويفعل ما 

فألنو ليس يف الدنيا حرية مطلقة غَت مقيدة بقانوف أو نظاـ، بل كل شيء يف الدنيا لو  أما أنها فوضى،
اآلخرين، ومن ىنا  إال حُت تقيد ببعض القيود لتسلم حريات  قانوف يسَته وينظمو، وحرية الفرد ال تصاف

خذ لذلك مثاًل قانوف السَت يف ادلدف الكربى، ..  كانت احلكمة من الشرائع والدساتَت واألنظمة والقوانُت
ىل تستطيع أف تسَت بسيارتك إال وفق السهاـ اليت حتدد اجتاىك يف السَت؟ وخذ لذلك مثاًل قانوف الراحة 

تشاء يف الشوارع اآلىلة بالسكاف؟ وخذ لذلك قانوف  ىل تستطيع أف تغٍت بعد منتصف الليل كما: العامة
ىل تستطيع أف تبث من اآلراء ما يؤدي إىل االنتقاض على أمن الدولة وهتديد سالمتها؟ : زتاية االستقالؿ

الصلح مع العدو، وأمتك يف قلب ادلعركة؟ ىل تستطيع أف تتاجر مع العدو أو ىل تستطيع أف تدعو إىل 
 ؾ دوف أف تتعرض للعقوبة اليت قد تصل أحياناً إىل حد اإلعداـ؟هترب إليو منتجات بالد
فادلريض حُت دينع عن الطعاـ الذي يضره، إمنا حتد . ال كماذلا قد يكوف بادلنع أحياناً  إن تمام الحرية

د واجملـر حُت يسجن، إمنا حت. حريتو يف الطعاـ مؤقتاً، لتسلم لو بعد ذلك حريتو يف تناوؿ ما يشاء من األغذية
 .حريتو مؤقتاً، ليعرؼ كيف يستعمل حريتو بعد ذلك يف إطار كرمي ال يؤذي نفسو وال يؤذي الناس

مث إف اإلنساف ال يعيش وحده، وإمنا يعيش جزءاً من رلتمع متماسك، يؤذيو كلو ما يؤذي بعضو، وقد 
نة وكاف بعضهم يف ضرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لذلك مثاًل من أروع األمثلة بقـو كانوا يف سفي

دلاذا ال خنرؽ يف مكاننا : أعالىا وبعضهم يف أسفلها، وكاف الذين يف أسفلها، يأخذوف ادلاء ممن فوقهم، فقالوا
فإف تركوىم وما أرادوا ىلكوا رتيعاً، وإف ": خرقًا نأخذ منو ادلاء من البحر رأساً؟ قاؿ عليو الصالة والسالـ

نسانية األكرب يضع فيو احلد الفاصل بُت احلرية إلإنو مثل كرمي من معلم ا "أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا رتيعاً 
إذا أطلقت يد صاحبها فيها   لالهنيارالشخصية اليت ال تؤذي أحداً، وبُت احلرية اليت تؤذي اجملتمع وتعرضو 

 .كما يشاء
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فألف دتاـ احلرية ىو أف ال يستعبدؾ أحد ممن يساويك يف اإلنسانية أو يكوف دونك  نها العبودية،إوأما 
عبودية ذليلة دلن ىو مثلك أو دونك من " باحلرية الشخصية"فيها، ويف الفوضى اليت يعرب عنها بعض الناس 

 ..قيم احلياة ومادهتا
كل قيد، يكوف قد استعبدتو من   واالنفالتوراء كل لذة،  االنطالؽحُت تستويل على اإلنساف عادة 

حتت إرادهتا ووحيها، ال يعمل إال ما تريد، وال يستطيع  اللذة على أوسع مدى، وأصبح أسَتىا جيري يف احلياة
لئن كانت .. فما ىذه احلرية اليت تنقلب إىل عبودية ألىوف ما يف احلياة من قيمة ومعٌت؟.. فكاكًا مما هتوى 

 !لذائذه، فإف احليواف أكثر منو قيمة وأعلى قدراً  قيمة اإلنساف مبقدار ما يناؿ من
إف احليواف ىو الذي يسعى وراء لذتو بال قيد وال ىدؼ، ومهما جهد اإلنساف أف يناؿ من لذائذه ما 

عوائق دتنعو من بعض ما يريد، فهل يزعم أحد أف احليواف  -رغم أنفو  -يهوى فإنو مالؽ يف سبيل ذلك 
 !.فهو أكثر منو سعادة؟: لذتو عائق، أكثر من اإلنساف حريةالذي ال يعوقو دوف استكماؿ 

وحُت ينطلق اإلنساف وراء فتاة يهواىا، أو وراء الغانيات يشبع هبن لذائذه، أيستطيع أف يزعم أنو حر 
من سلطاهنن؟ أال تراه أسَت اللحظات، رىن اإلشارات، شارد اللب، أقصى أمانيو يف احلياة بسمة من حبيب 

ؿ من جسم ممتنع؟ أية عبودية أذؿ من ىذه العبودية وىو ال ديلك حريتو يف احلب والكره، ىاجر، أو وصا
 والوصل وادلنع، والرضا والغضب، واذلدوء واالضطراب؟

وحُت يسًتسل اإلنساف يف تناوؿ ادلسكرات يعب منها ما تنالو يده حىت تتلف أعصابو وصحتو وتسلب 
 نالك أبشع من ىذه العبودية لشراب قاتل ومسـو فتاكة؟عقلو وكرامتو، أيزعم بعد ذلك أنو حر؟ أى

وقل مثل ذلك يف التهالك على ادلاؿ واجلاه، والتعصب للزعيم والقائد، إف كل ذلك حُت يستويل على 
قلب اإلنساف ونفسو ينقلب إىل عبودية ذليلة، وكل ىوى يتمكن من النفس، حىت تكوف لو السيطرة على 

ومن أعجب أساليب القرآف تعبَته عن . بو إىل عبودية بشعة ال هناية لقبحهااألعماؿ والسلوؾ ينقلب بصاح
 ٖٕاجلاثية{َىَواهُ  ِإذَلَوُ  اختخَذَ  َمنِ  أَفَػرَأَْيتَ }: مثل ىذه احلالة بقولو

أليس اإلَلو ىو الذي يعبد ويطاع، .. إف اذلوى عند أمثاؿ ىؤالء لو خصائص األلوىية يف نفوس ادلؤمنُت 
وأليس أصحاب األىواء والشهوات قد خضعوا ألىوائهم وأطاعوىا فما حتب وتكره، فال وخُيشى ويرجتى؟ 

 .يستطيعوف إغضاهبا وال معارضة اجتاىاهتا؟
فهذه أىوف أنواع العبودية وأسرعها زوااًل، ولكن العبودية . ليست العبودية قيداا ول سجناا فحسب

القدرة على االنتقاؿ من بلد : احلرية ىي القدرةوليست . عادة تتحكم، وشهوة تستعلي، ولذة تطاع: احلقة
أف تستطيع السيطرة على أىوائك ونوازع اخلَت : ذتناً، ولكن احلرية احلقةإىل بلد، فتلك أيسر أنواع احلرية وأقلها 

 .والشر يف نفسك، وإف احلرية احلقة، أف ال تستعبدؾ عادة وال تستذلك شهوة
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 .ادلؤمنوف ادلتدينوف، أحراراً ال حتد حريتهم حبدود وال قيود هبذا ادلعٌت كاف
واحلياة، وقيد ين حرر نفوسهم من ادلطامع واألىواء والشهوات، وربط نفوسهم باهلل خالق الكوف دإف ال

إرادهتم بإرادتو وحده، واهلل ىو احلق وىو عنواف اخلَت واحلب والرزتة، فمن استعبده احلق واخلَت والرزتة كاف 
 .متحرراً من كل ما عداىا من صفات مذمومة

وإذا كاف ال بد لإلنساف من أف تستعبده فكرة أو نزعة أو خلق، فالذين يستعبدىم احلق خَت وأكـر ممن 
والذين تستعبدىم نزعة إنسانية كردية تستمد مسوىا من اهلل، أكـر ممن تستعبدىم نزعة . يستعبدىم الباطل

والذين خيضعوف هلل وديتثلوف أمره وهنيو، أفضل وأكمل وأعقل ممن خيضعوف . افشهوانية ديتد نسبها إىل الشيط
 ...ويصيب، ويعلو ويسفل، وحيسن ويسيء  خيطئأو كأس أو ماؿ أو لذة، وديتثلوف ألمر إنساف  المرأة

أفال ترى معي بعد ىذا سخف بعض التقدميُت الذين يأبوف أف يناديهم الناس بإمسائهم كما مساىم 
أفال ترى ىؤالء الذين ! أف يوصفوا بالعبودية؟ -زعمهم  -ويأنفوف يف  مثاًل،" عبد اهلل أو عبد اجلواد"آباؤىم 

عبوديتهم ألحقر شهوة وأحط  يرفضوف عبوديتهم دلن ال ديلكوف ألنفسهم خروجًا عن سلطانو؛ ويقبلوف
 ..سك السخط واالستنكار؟أال ترى ىؤالء يستحقوف منك اإلشفاؽ والرثاء، أكثر مما يثَتوف يف نف.. رغبة؟

، وعلى أف الصياـ مدرسة "احلرية"هبذا ادلعٌت الدقيق للحرية والعبودية، نستقبل رمضاف على أنو شهر 
 .لتخريج األحرار بادلعٌت العلمي الصحيح

إف فيو دترداً على . ولكنو دينحنا الصحة، وحيررنا من العبودية. يف رمضاف جوع وعطش وفيو قيد وحرماف
 ..لطعاـ والشراب، وعبودية العادة واحلياة الًتتيبة، والتمرد على العبودية أوؿ صفات األحرار عبودية ا

يف رمضاف امتناع عن اللذة اختياراً، وىذه ىي احلرية، حرية اإلرادة أف تعمل ما يريد عقلك أف تعملو، 
ادة، ضعيف اذلوى، ال ما حتملك عليو عاطفتك وشهوتك، وأف دتتنع عما تستطيع فعلو، فأنت قوي اإلر 

تضبط ميولك بأحكاـ عقلك، وال ينهـز عقلك أماـ أىواء نفسك، ومن اتصف هبذا كاف جديرًا بالنصر يف  
 .كل معركة خيوضها

أال ترى إىل قصة طالوت إذ منع جيشو من الشرب من هنر اعًتضهم يف ادلسَت وىم عطاش منهكوف، 
 َفَصلَ  فَػَلمخا}..ئمة ادلتحررة من سلطاف الشهوة القلة الصافما أطاعو إال قليل، ولكن النصر كاف على يد ىذه 

 اْغتَػَرؼَ  َمنِ  ِإالخ  ِمٍِت  فَِإنخوُ  َيْطَعْموُ  ّلخْ  َوَمن ِمٍِت  فَػَلْيسَ  ِمْنوُ  َشِربَ  َفَمن بِنَػَهرٍ  ُمْبَتِليُكم الّلوَ  ِإفخ  قَاؿَ  بِاجْلُُنودِ  طَاُلوتُ 
ُهمْ  قَِليالً  ِإالخ  ِمْنوُ  َفَشرِبُواْ  بَِيِدهِ  ُغْرَفةً   َوُجنوِدهِ  ِِبَاُلوتَ  اْليَػْوـَ  لََنا طَاَقةَ  الَ  قَاُلواْ  َمَعوُ  آَمُنواْ  َوالخِذينَ  ُىوَ  َجاَوزَهُ  فَػَلمخا ِمنػْ
 بَػَرُزواْ  َوَلمخا*  الصخاِبرِينَ  َمعَ  َوالّلوُ  الّلوِ  بِِإْذفِ  َكِثَتَةً  ِفَئةً  َغَلَبتْ  قَِليَلةٍ  ِفَئةٍ  ِمن َكم الّلوِ  مُّالَُقو أَنػخُهم َيظُنُّوفَ  الخِذينَ  قَاؿَ 

َنا أَْفرِغْ  َربػخَنا قَاُلواْ  َوُجُنوِدهِ  جِلَاُلوتَ   ٕٓ٘ - 2ٕٗالبقرة {اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْوـِ  َعَلى َوانُصْرنَا أَْقَداَمَنا َوثَػِبتْ  َصرْباً  َعَليػْ
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 َوالخِذينَ }.. لقد ىزموىم بعد أف ىزموا شهواهتم، وتغلبوا على أعدائهم، بعد أف تغلبوا على أىوائهم
 2ٙالعنكبوت{ُسبُػَلَنا لَنَػْهِديَػنػخُهمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا

ويف رمضاف عبودية كاملة هلل، وىذه ىي احلرية الكاملة لإلنساف، إف أوسع الناس حرية أشدىم اهلل 
 تستعبدىم غانية، وال تتحكم فيهم شهوة وال يستذذلم ماؿ وال تضيع شهامتهم لذة، وال عبودية، ىؤالء ال

 ..وال ديتلكهم خوؼ وال ىلع ... يذؿ كرامتهم طمع وال جزع 
 الخِذينَ * حَيَْزنُوَف  ُىمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  الَ  الّلوِ  َأْولَِياء ِإفخ  َأال}ررهتم عبادة اهلل من خوؼ ما عداهلقد ح

نْػَيا احْلَياةِ  يف  اْلُبْشَرى ذَلُمُ  *يَػتػخُقوَف  وََكانُواْ  آَمُنواْ    {اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  َذِلكَ  الّلوِ  ِلَكِلَماتِ  تَػْبِديلَ  الَ  اآلِخَرةِ  َويف  الدُّ
 .صدؽ اهلل (ٗٙ-ٕٙيونس )

لقد انقطع ىؤالء بعبوديتهم لو عن كل خضوع لغَت اهلل، فإذا ىم يف أنفسهم سادة، ويف حقيقتهم 
أحرار، ويف أخالقهم نبالء، ويف قلوهبم أغنياء، وذلك لعمري ىو التحرر العظيم، وصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

: وما أرتل قوؿ ابن عطاء اهلل. "عن كثرة العَرَض، إمنا الغٌت غٌت النفسليس الغٌت ": عليو وسلم حُت يقوؿ
 ".أنت حر دلا أنت عنو آيس، وعبد دلا أنت لو طامع"

: وهبذا ادلعٌت الذي شرحناه تفهم تلك احلكمة البليغة من كالـ الشيخ الصويف الكبَت أزتد بن خضرويو
 ".ويف حتقيق العبودية دتاـ احلريةيف احلرية دتاـ العبودية، "

 ذميم، وقوؿ ذميم، ومعاملة ذميمة، فما أحلى ىذه احلرية؟ويف رمضاف امتناع عن خلق 
 !أنت يف اخللق الكرمي حر، فال تساؽ إىل زلكمة، وال توضع يف سجن، وال تنتقص يف قدر وال جاه

 .وأنت يف القوؿ الكرمي حر، فال تضطر إىل اعتذار، وال تتعرض دلالمة، وال ديأل نفسك ندـ
تلوكك األلسن، وال تتحدث عن خيانتك اجملالس، وال تعلق بذمتك وأنت يف ادلعاملة الكردية حر، فال 

 .الشبهات
 !أيها األخ المؤمن

أفلست تعشق معي .. ىذا ىو رمضاف يعلمنا احلرية بأرتل معانيها، يف جوعو وعطشو وقيوده وحرمانو
ؿ معي لنرتفع عن عاّل تعا! تعاؿ معي إذاً لنحلق يف أجواء احلرية.. ىذه احلرية اليت تنطلق من اجلوع واحلرماف؟

 !.تعاؿ معي لنذكر أوالً كيف يعيش العبيد يف دنيا العبودية! العبيد
أال تراىم عبيد مطامعهم وشهواهتم .. أتظن ىؤالء الساسة الكبار الذين يسَتوف شؤوف العاّل أحراراً؟

 .السياسية؟ فكيف يسعد عاّل يقوده العبيد؟
حرة من كل عبودية، أال تراىا ضحية غفلة مستحكمة، وأسَتة  أتظن ىذه اجلماىَت ادلنطلقة وراء لذاهتا

 .لعادة قاتلة؟ فكيف تنهض أُمة ّل تتحرر من آثار العبودية؟
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أال تراىم صرعى لذة عارمة، وعبيد . ادلفطرين أحرارًا يف تفكَتىم واجتهاهتم؟ "التقدميين"أتظن ىؤالء 
حرار، وحرمتهم أكـر صفات ادلكافحُت، فكيف شهوة جائعة، قد نأت هبم بطوهنم وشهواهتم عن عاّل األ

 ..يزعم احلرية يف فكره من جعل فكره عبداً لشهوتو؟
 ..ىؤالء ىم العبيد يف ثياب األحرار، فلنذكر األحرار يف عاّل احلرية

أال تذكر يـو جاء زلمد صلى اهلل عليو وسلم رسوؿ احلرية، باحلرية الكاملة يف شريعة اهلل، فحرر العرب 
 ..م الدنيا ىداة أحراراً مرشدين؟وقذؼ هب

واهلل إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال : "أال تذكر حيتهم يف التفكَت، حىت قاؿ عمر للحجر األسود
 "تنفع، ولوال أين رأيت رسوؿ اهلل يقلبك ما قبلتك؟

فكانوا .. أال تذكر حريتهم يف دتثل الفتح اإلسالمي رزتة للشعوب وحتريرًا للجماىَت، وحتطيمًا للقيود
ما عرؼ التاريخ فاحتًا أرحم من ": أرحم أُمة وأصدقها يف زتل لواء التحرير حىت قاؿ من الغربيُت من قاؿ

 "العرب؟
واذلم كلها وىم أحياء، ويقوؿ قائلهم أال تذكر حتررىم من العبودية للماؿ، حىت لينفق أغنياؤىم أم

 "أبقيت لهم اهلل ورسوله؟"لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وقد سألو ماذا أبقيت ألىلك؟ 
: يُرِىب هبم أعداءىم( خالد)أال تذكر حتررىم من خوؼ ادلوت، وحب احلياة، حىت ليقوؿ قائدىم 

 ؟"لقد جئتكم بقـو حيبوف ادلوت كما حتبوف احلياة"
إنك لتذكر ىذا كلو، فلنحرص على أف نتعلم من رمضاف دروس احلرية، لنعيش يف ىذه ! أخيبل يا 
 َوتَػنػَْهْوفَ  بِاْلَمْعُروؼِ  تَْأُمُروفَ  لِلنخاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمخةٍ  َخيػْرَ  ُكنُتمْ }نعلم اإلنسانية كيف تكوف احلرية ول.. الدنيا أحراراً 

 ٓٔٔعمراف آؿ{بِالّلوِ  َوتُػْؤِمُنوفَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ 
 

 


