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احلرية يف مفهومنا اإلسالمي

احلريـــــة يف مفهـومنــا اإلســــالمي
الشيخ عبد الرمحن حبنكة
أنقل هنا ما كتبته يف كتايب "كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة" عن احلرية.
يف ظروف االستبداد الدكتاتوري الذي كان سائداً يف أوروبّا قبل الثورة الفرنسية ،وإبَّان مصادرة
حريّات الطبقات الضعيفة يف اجملتمع ،وحريّات األفراد الذين ال ميلكون انتزاع حقوقهم يف معظم

اجملتمعات الغربيّة ،انطلق دعاة احلرية ينادون هبا مبدأ إنسانياً ،وأخذت فئات كثرية تُ ّروجها.
املؤسسات الدينية،
ذات املصاحل
واستغلّت املنظّمات ُ
ّ
اخلاصة الرامية إىل تقويض النظم اإلدارية ،و ّ
ت دائرة املفهوم
ومؤسساهتا ،لتكون هلا السيطرة الشاملة ،شعار احلريةَّ ،
والنظم االجتماعيّة ُّ
فوس َع ْ
املقبول الصاحل للحريّة شيئاً فشيئاً ،دون أن تَ ْشعُر اجلماهري مبكيدة التوسيع التعميمي املنايف ملنطق
اخلَْلق وقَوانني الوجود اجلربيّة ،فيما
العقل ،وملبادئ األخالق ،وملصاحل الناس أفراداً ومجاعات ،ولنظام ْ
عدا األعمال اإلداريّة للمخلوق ،وغفل عن ذلك أيضاً كثريُ من أهل الفكر والعلم.
وصادت املاسونية واملكر اليهودي فيها شعار احلريّة ،وجعلته أحد مبادئها ،مث قامت الثورة الفرنسيّة
اليهودي وراء تدبريها والتخطيط هلا ،وحتريك القوى الندالعها ،وتنظيم املنظمات
اليت كان املكر
ّ
لتفجريها ،والرتبُّص الستثمارها ،واستغالهلا واالنقضاض على غنائمها بعد قيامها وجناحها ،فجعلت
هذه الثورة احلريّة واحداً من شعارها املثلث "احلرية  -املساواة  -اإلخاء".
واندفعت اجلماهري مفتونة بشعار احلرية ،وهي ال ترى من معاين احلريّة إالّ مساحةً حمدودة مقبولة
ومعقولة ،يتحقق هلا هبا اخلالص من الظلم االجتماعي الذي تعاين منه ،واخلالص من االستبداد
الضاغط عليها ،والقاهر إلرادهتا بقوى ظاملة آمثة ،طاغية ،غامشة.
ويوسعون من مساحة داللتها
يروجون لشعار احلريةّ ،
ونشط شياطني اإلنس بقيادة املردة من اليهود ّ
ٍ
مجاعي ُُيَ ّقق أهداف اإلفساد يف األرض ،وتدمري ُك ّل
فردي أو
شيئاً فشيئاً حىت تشمل كل سلوك ّ
ّ
القيم الدينيّة واخللقية ،وإماتة الوازع الديين واخللقي يف األفراد ،وحتطيم النظم االجتماعية اإلدارية
التامة
السياسية واالقتصادية وغريها ،بغية إضعاف البشريّة ،ومتكني اليهود يف العامل من السيطرة ّ
و ّ
عليها ،بعد إضعافها وتفتيتها ،وبثّها بثّاً متنافراً متبايناًمتعادياً متصارعاً متقاتالً.
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وجنم عن إطالق شعار احلريّة ُدون أن تكون حمصورة يف املساحة اليت تكون فيها نافعةً وصاحلة،
ُّظم
انطالق الوحش البشري مفسداً ّ
مدمراً حمطّماً الفضائل ،واألخالق ،والقيم الدينية ،والن َ
االجتماعية ،وحمطماً مبادئ احلق والعدل ،واستغل هذا الوحش البشري شعار احلرية لتربير كل ٍ
فساد
ّ
ّ َ ّ
ّ
ْ ّ
وإفساد ،والستخدام القوة اليت تعتمد عليها الثورات مع ما تُشعلُه من فنت ،ملصادرة حياة خصومها،
احلق والعدل والفضيلة ،ويطالب
ُيب ّ
كل منصف ّ
ومصادرة أمنهم وأمواهلم وسائر حقوقهم ،وحملابة ّ
بسيادة هذا القيم.
احلرية على معىن إطالق أيديهم يف ارتكاب اجلرائم على ما يشتهون ،قتالً وسلباً،
وفهم اجملرمون ّ
وظلماً وعدواناً.
وفهم الفاسقون والفاسقات احلريّة على معىن أن هلم احلق الكامل يف أن ي ْف ُس ُقوا ويفجروا على ما
ٍ
ومعاقبتهم ،أو ك ّفهم عن فسقهم
يشتهون ،دون أن يكون ألحد أو جهة ما ّ
هم ُ
حق يف َ
حماسبَت ْ
اليت ال حت ّدها حدود.
وإباحيتّهم ّ
وفهم حمتالو سلُب األموال احلريّة على معىن إطالق أيديهم يف ألوان الغش واالحتكارات ،وحيل
وخ َدع القمار ،وأشباه ذلك ،لسلب الناس أمواهلم وهم غافلون أو مكرهون.
املضارباتُ ،
العمال والصنّاع واألجراء احلريّة على معىن استخدام تكتُّالهتم وتنظيماهتم للوصول إىل
وفهم ّ
االستيالء على أموال أرباب العمل ،ومصانعهم وممتلكاهتم ،وهنبها وس ْلبها ،أو استحقاق األجور اليت
يُطَالبُون بتقاضيها.
انسياحهن حبسب
متردهن و
وفهمت النساء احلريّة على معىن
انطالقهن من ضوابط الع ّفة ،و ُّ
ّ
ّ
أهوائهن ،وتفلُّته ّن من كل واجب اجتماعي ،وكل ضابط خلقي.
التمرد على
وفهم املراهقون واملراهقات ،والفتيان والفتيات احلريّة على معىن االنفالت األرعن ،و ُّ
الرعاة من األسرة ،وعلى املربّني واملعلمني.
ٍ
عدواً للحريّة
كل ضابط للسلوك من سلطة مدنيّة أو عسكرية أو قانونية أو دينيّة أو أسريّة ّ
وصار ّ
مدمراً
يف مفهوم محلة شعار احلريّة الذين أطلقوها من حدودها املقبولة املعقولةّ ،
وعمموها تعميماً ّ
لإلنسانية وكرامتها ،وُمُْرجاً لإلنسان عن موقعه الذي وضعه اهلل فيه موضع االبتالء الْ ُمستَْتبَع
أضل سبيالً.
باحلساب واجلزاء ،وقاذفاً به إىل مستوى األنعام أو ّ
ووسعوا
هذا هو ما كان املفسدون يف األرض قد أرادوه وخطّطوا له ،وأطلقوا من أجله شعار احلريّةّ ،
عمموها تعميماً فاسداً ،مصادماً للحق واخلري والفضيلة واجلمال والكمال.
من مساحتها حىت ّ
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تامة ،وإالّ
إن احلريّة مثل النار ،ال تستخدم إالّ ضمن حدود وضوابط ،وحبذر شديد ،ومراقبة ّ
ت عليه.
أكلت األخضر واليابس ،وابتلعت كل شيء أتَ ْ
ذات ٍ
َّ
جمال حمدود ،وهذا اجملال احملدود ال جيوز ََتَ ُاوُزهُ وال
إن احلريّة املقبولة املعقولة يف واقع الناس ُ

تع ّديه ،ال يف منطق العقل ،وال يف منطق مصلحة اإلنسان يف ذاته ،وال يف منطق مصلحة اجملتمع
البشري.
مدمراً
فإذا َتاوزت حدودها كانت وحشاً مفرتساً ،أو ناراً هائجة ثائرة حمرقة ،أو سيالً عرماً ّ
حتل
تدمر احلضارات ،و ّ
وكانت نذير شؤم وخراب ،وفوضى واضطراب ،وصراعات بشرية ّ
متهد ألن ّ
وعذاب أليم.
عام،
هبم سنَّة اهلل الذين خلوا من قبلهمُ ،
إهالك ُ
ُ
يقرها االسالم تقع ضمن اجملاالت التاليات ،وعلى وفق القيود املبينة
إ ّن احلريّة املقبولة املعقولة اليت ّ
فيها:
اجملـــــال األول:

حر يف هذه احلياة الدنيا ،يف أن يؤمن بقلبه مبا يشاء،
حريّة االعتقاد ،فاإلنسان املسؤول املكلّف ُّ
حراً فيه وكانت
الحق باملسؤولية عند اهلل َّ
عز َّ
حق أو باطل ،لكنه ُم ُ
من ً
وجل عن اختياره الذي كان ّ
حريّته هي مناط ابتالئه وامتحانه يف احلياة الدنيا.
وهي هنا حريّة املمتحن املسؤول ،وليست حريّة مطلقة خالية من املسؤولية واجلزاء.
وجل
ّ
املالحقة باملسؤولية واجلزاء عند اهلل عدة آيات قرآنية ،منها قول اهلل َّ
دل على هذه احلريّة َ
عز ّ
يف سورة الكهف ( َوقُل ْ
ني نَاراً
احلَ ُّق من َّربِّ ُك ْم فَ َمن َشاء فَ ْليُ ْؤمن َوَمن َشاء فَ ْليَ ْك ُف ْر إنَّا أ َْعتَ ْدنَا للظَّالم َ
َحا َط هب ْم ُسَرادقُ َها)
أَ
الر ْش ُد م َن الْغَ ِّي.)...
ني ُّ
وجل يف سورة البقرة( :الَ إ ْكَر َاه يف الدِّين قَد تَّبَ َّ َ
ومنها قول اهلل ّ
عز ّ

اجملــــــــال الثانــــــي:

املمتحن املسؤول الْ ُمالَ َحق عند
حريّة العبادة على وفق االعتقاد ،واحلريّة هنا كسابقتها هي حريّة
َ
اهلل باحلساب واجلزاء ،وليست حريّة مطلقة خاليةً من املسؤولية واجلزاء.
وجل يف سورة الزمر:
ّ
الربّاين ،قول اهلل ّ
دل على هذه احلريّة املالحقة باملسؤولية واجلزاء ّ
عز ّ
اخلَاسر َّ
َّ
ين َخس ُروا أَن ُف َس ُه ْم
ين الذ َ
(قُل اللَّهَ أ َْعبُ ُد ُمُْلصاً لهُ دين * ْاعبُ ُدوا َما شْئتُم ِّمن ُدونه قُ ْل إ َّن ْ َ
اخلُ ْسَرا ُن الْ ُمبني)
ك ُه َو ْ
َوأ َْهليه ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة أََال ذَل َ
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عز وجل يف سورة فصلتَّ َّ ( :
ين يُْلح ُدو َن يف آيَاتنَا َال ََيْ َف ْو َن َعلَْي نَا أَفَ َمن يُْل َقى يف
إن الذ َ
وقول اهلل ّ ّ
النَّار َخْي ٌر أَم َّمن يَأِْت آمناً يَ ْوَم الْقيَ َامة ْاع َملُوا َما شْئتُ ْم إنَّهُ مبَا تَ ْع َملُو َن بَصريٌ).
اجملـــــــال الثــالـــــــــث:

يد اإلنسا ُن ويَشتهي ويهوى ،ممّا أباح اهلل يف شريعته لعباده من عمل ظاهر أو
حريّة اختيار ما يُر ُ
باطن.
ٍ
ترك
مالحقة باملسؤولية واحلساب واجلزاء ،ما مل ينجم عنها لدى استعماهلا ُ
وهذه احلرية غريُ
ضَرُر أو إضرار.
حق الغري فَ ْرداً كان أو مجاعة ،أو َ
واجب ،أو فعاب وحّرم ،أو عدوان على ّ
ٍ
ب اخلالق سبحانه
الر ّ
وإمنا كانت احلريّة يف هذا اجملال غري ُمالح َقة باملسؤولية واحلساب واجلزاء ،ألن ّ
اخلَْل ُق واألمر قد منحها ذلك ،فأباح هلا أن ختتار ما تشتهي من أصناف أو أفر ٍاد
وتعاىل الذي له ْ
ٍ
داخلة يف دائرة املباحات اليت أباحها لعباده ،وأنزل فيها إذناً شرعياً ضمن دائرة ما أباح هلم أن يفعلوه
أو يرتكوه.
وما أباح اهلل عز وجل لإلنسان من ٍ
ميس إنساناً بضرر،
سلوك
ّ ّ
شخصي ال عالقة للمجتمع به أو ال ّ
ّ
ألحد أيّاً كان بأنَ ُيرمه منه أو مينَ َعه عنه.
حق ٍّ
فال َّ
ومن اخلري للمجتمع أن يرتك اجملال مفتوحاً للنّاس ،يُّ َع ّربون فيه عن حريّاهتم اخلاصة ،ويشعرون فيه
باستقالليّتهم.
اجملــــــــال الرابـــــــــــــــــع:

يكن ُمضلّالً ٍ
لضّر أو
بباطل واضح البطالن ،أو داعياً ُ
حريّة تعبري اإلنسان عن أفكاره وآرائه ،ما مل ْ
احلق ونصرة الباطل ،ونشر الظلم والعدوان والفساد واإلفساد
شر أو أذى ،أو مشجعاً على إدحاض ّ
ّ
يف األرض.
اجملــــــــال اخلامـــس:

حق مشروع واضح للمجتمع ،وال ُيتاج إثباتهُ إىل دعوى قضائية ،فإنه ميلك
ُّ
كل ما لإلنسان فيه ّ
ٍ
بوسيلة مشروعة ،ال ضرر فيها وال عدوان وال ظلم وال أذى ،وال ُمالفة فيها ملا
احلريّة يف احلصول عليه
أمر اهلل به ،أو ملا هنى عنه.
حق اجملتمع ،بسلطته اإلداريّة أن ُيجر على حريّته فيه.
حق لإلنسان فيه فمن ّ
و ّأما ما ال ّ
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أمــثلـــــــــــــة :
قسم اهلل له من رزق ،الستعماله فيما أمر اهلل به أو أذن فيه.
من ّ
حق اإلنسان العمل لكسب ما ّ
ميلك احلريّة يف العمل لكسب رزقه يف اجملاالت اليت ال ضرر فيها وال عدوان ،وال ظلم وال
فهو إذن ُ
أذى .وال ُمالفة ملا أمر اهلل به وملا هنى عنه.
صة توجيه نشاطه وأعماله لكسب رزقه ضمن هذه اجملاالت ،وأن ال
تيح له فُ ْر َ
وعلى اجملتمع أن يُ َ
مؤسسة
ُيجر على ُحّريْته تلك ،ومن ذلك مسعاه للحصول على عمل مأجور لدى الدولة ،أو أيّة ّ
العامة ُمتَوافَرًة فيه.
عامة،
ُّ
ومستحق العمل هو األكثر ك َفاية للقيام به ،مادامت الشروط ّ
احلريّة يف اختيار الزوجة اليت يستطيع
ومن ّ
حق اإلنسان ذي الباءة أن ّ
يتزوج ،فهو إذن ميلك ّ
منهن.
احلصول على موافقتها وموافقة ُّ
وىل أمرها من اللّواِت أذن اهلل يف شريعته لعباده بأن ّ
يتزوج ّ
تيح له فرصة السعي الختياره الزوجة اليت تالئمه ،ضمن ما أذن اهلل له وألمثاله،
وعلى اجملتمع أن يُ َ
وأن ال ُيجر عليه حريّته يف هذا اجملال.
كل نافع مفيد ،أمر اهلل به أو أذن يف
ومن ّ
حق اإلنسان أ ْن ّ
يتزود من العلم واملعرفة مبا يشاء من ّ
تعلُّمه.
فهو إذن ميلك احلريّة يف أن يسعى يف حتصيل العلم الذي يريد ضمن حدود اإلذن الربّاين.
وعلى اجملتمع أن يُتيح له فرصة العمل لتحصيل ما يشاء من علم مأذون به شرعاً ،على مقدار ما
ميلك من قدر ٍ
ات مت ّكنُه من ذلك التحصيل.
وحق
حق مطالبته حبقوقه اليت هي له ،االعرتاض على ظُْل ٍم حل َق بهّ ،
ومن احلقوق املشروعة لإلنسان ّ
وحق األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،بل رّمبا يكون واجباً عليه يف كثري
َ
ْوى ض ّد من ظَلَمهّ ،
الشك ّ

وحق توجيه النُّصح لغريه حمكوماً أو حاكماً ،رعيَّةً أو سلطاناً.
من األحوال ،فمن حقه ممارستهّ ،
احلجر على احلريّة:

املالح َقة باملسؤولية واحلساب واجلزاء ،واحلرية غري
إذا عرفنا اجملاالت اليت ميلك فيها اإلنسان احلريّة َ
املالحقة باملسؤولية ،يتّضح لنا ما يلي:
ال حرية يف ظلم أو عدوان أو هضم حلقوق اآلخرين.
يضر اجملتمع أو يؤذيه أو
عملي أث ٍر ّ
ال حرية يف ُمالفة ّ
ماد ّ
ي ّ
احلق والعدل واخلري ،يف ّ
كل سلوك ّ
يُ ْفسد نظامه.
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الشيخ عبد الرمحن حبنكة

احلرية يف مفهومنا اإلسالمي

ال حريّة ملن آمن برسالة اإلسالم ،وبايع على االلتزام بأحكامه وشرائعه ،يف أن َيالف أحكامه،
املقرر يف
حمرماته وإالّ كان عرضةً للمال َح َقة باملسؤولية واحملاسبة ،وباجلزاء ّ
برتك فرائضه وارتكاب ّ
مقررة يف اإلسالم.
أحكامه من قبَل سلطة الدولة اإلسالمية ،إذا كانت املخالفة هلا عقوبة دنيويّة ّ
االنتحار ،أو ارتكاب اإلنسان شيئاً يضر جبسمه أو نفسه أو ملكاته
ومما َيالف أحكام اإلسالم
ُ
الفكرية ،أو يُبَ ّدد أمواله يف املتالف بال فائدة سفهاً وتبذيراً.
الردة عنه،
من أعلن دخوله يف اإلسالم ،فقد أعلن التزامه به وبأحكامه فال حريّة له بعد ذلك يف ّ
الحق بعد استتبابه باملسؤولية اجلزائية اليت عقوبتها القتل ،وال حريّة له أيضاً يف االعرتاض
وإال فهو ُم ُ
املقررة.
على أحكامه وشرائعه ّ
ملعاهد يف دار اإلسالم يف الطعن بالعقائد والشرائع
ال حريّة ملسلم وال لذم ٍي وال ملستأمن وال ّ
واألحكام اإلسالمية ،اجملمع عليها ،وال حريّة لهُ يف التشكيك فيها ،أو تشويهها أو حتريفها ،أو القيام
كل منهم.
مبا يُسيءُ إىل نظام اإلسالم ،أو دولته ،أو مجاعة املسلمني ،ألن يف ذلك نقضاً ملا التزم به ّ
ٍ
حرم اإلسالم تناوهلا
حرمها اإلسالم أو ألشياء ّ
وال حريّة ألحد من هؤالء يف الدعاية ألعمال ّ
كاخلمور ،أو الرتويج ألفكار مناقضة حلقائق اإلسالم وتعاليمه.
حمرمة
عامة أو ّ
وال حريّة ألحد منهم يف تأسيس مؤسسات ّ
خاصة تشتمل على أعمال أو أشياء ّ
يف اإلسالم ،كبنوك ربويّة ،أو بيوت للقمار ،أو بيوت للزنا والدعارة والفجور ،أو حانات لبيع اخلمور
وشرهبا وصناعتها داخل بيوهتم ،واألماكن اخلاصة هبم ،دون أن يتظاهروا بذلك أمام املسلمني.
اخلــــــامتـــــــــــــــــــــة:

احلق والباطل،
وتقع يف موضوعات ُمتلفات مغالطات كثريات ،بسبب كسر احلدود الفاصلة بني ّ
الشر ،ومن أسباب ذلك إطالق احلريّة ،والتالعب مبفاهيمها ،وعدم حتديد
والعدل والظلم ،واخلري و ّ
شر مستطري ،وفساد عريض.
املساحات اليت تكون فيها صاحلة ومقبولة ،وينجم عن ذلك ّ
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