
ّيةَّ السإلما بين الحر
ّيةَّ  والديمقراط

 الرحيم الرحمن الله بسم
خاتم على والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد

 وبعد. والمرسإلين، النأبياء

.. واسإتهوتها الشعوب بها تغنت كلمةَّ توجد ل
" ..!  " الحريةَّ ككلمةَّ قلوبهم

ومقاٍل خطبةَّ كل .. وفي ونأاٍد واٍد كل في بها تنادوا
ًا .. ورفعوها كتاب أو في يرخص غايةَّ .. وجعلوها شعار

..!  ونأفيس غاٍل كل سإبيلها
ما يعرفون ول بها ينادون الحيان من كثير وفي

..؟!   منها يريدونأه الذي
ـ بها الناس فتنةَّ لشدةا ـ  الكلمةَّ هذه أصبحت أن إلى

ومآربهم أهدافهم إلى والسياسإةَّ الحكم دهاقنةَّ مطيةَّ
..!  الناس وجوه إليهم .. وليصرفوا الخاصةَّ ومصالحهم

ذريعةَّ ـ الحيان من كثير في ـ الحريةَّ وأصبحت
ًا على الحروب .. وإعلن .. والحريات الحريةَّ لوأد وسإبب

الشعوب! من كثير
لهم تحقق التي هي الديمقراطيةَّ أن وصوروا

لوازما من جعلوا .. لذا الحريةَّ على تقوما .. لنأها الحريةَّ
كل .. وكأن بالديمقراطيةَّ التنادي بالحريةَّ مناداتهم

.. فمن بد ول إليها ومؤديةَّ للخرى لزمةَّ منهما واحدةا
ًا كان ينادي أن من بد ل والتحرر للحريةَّ محب

ًا .. ويكون بالديمقراطيةَّ ..  وكل كذلك والعكس  لها محب
ًا كان من .. كما للحريةَّ عدو فهو للديمقراطيةَّ عدو

!!  زعموا
بقوةا: هل نأفسه يفرض الذي والسؤال
الغربيةَّ الدول أرقى في تمارس كما ـ الديمقراطيةَّ
ً ـ الديمقراطيةَّ ويريدها يحتاجها التي الحريةَّ تحقق فعل

والمنشود المطلوب المستوى إلى به .. وترقى النأسان
..؟!  الحريةَّ من

تحققها التي الحريةَّ وحدود وصفةَّ نأوعيةَّ هي وما
..؟!  للشعوب الديمقراطيةَّ
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ً الوربي أو المريكي النأسان وهل .. حر هو فعل
ً ومجتمعاته بلده في يعيشها التي الحريةَّ وهل هي فعل

الحريةَّ؟! من .. أو الحريةَّ
أنأه .. أما الحريةَّ مبدأ مع يتعارض السإلما وهل

إليها؟!  ويدعو يقرها
.. وكيف للحريةَّ ينظر كيف ـ يقرها كان إن ـ ثم

؟! المسموح هو وما منها الممنوع هو .. وما يمارسإها
الحريةَّ ذات هي السإلما يريدها التي الحريةَّ وهل

..؟! بينهما فارق يوجد .. أما الديمقراطيةَّ تريدها التي
ًا لهجةَّ أصدق أيهما ثم .. المنشودةا الحريةَّ مع وواقع
؟!  الديمقراطيةَّ أما السإلما

بين المقارنأةَّ على تحملنا وغيرها السإئلةَّ هذه
من لكثر مارسإها .. وكما السإلما يريدها كما الحريةَّ

ويدعو يمارسإها يزال .. ول خلت سإنةَّ وأربعمائةَّ ألٍف
.. وكما الديمقراطيةَّ تريدها كما الحريةَّ .. وبين إليها

الديمقراطيةَّ والمجتمعات الدول أرقى واقع في تمارس
ًا أجدى أيهما .. لنرى المعاصرةا .. لهجةَّ .. وأصدق نأفع

والصواب!  للحق .. وأقرب بالسلمةَّ وأولى
بتحديدها .. يقوما الديمقراطيةَّ في فأقول: الحريةَّ

القاصر النأسان الممنوع من منها المسموح .. وتحديد
وشهواته ونأزواته أهواؤه عليه تملي ما .. وفق الضعيف
تتسع الديمقراطيةَّ في الحريةَّ مساحةَّ أن يعني .. وهذا

ًا ًا وتضيق أحيانأ المشّرع النأسان يرتئيه ما .. بحسب أحيانأ
المصلحةَّ!  فيه يظن ما .. بحسب ظرف أو يوما كل في

وهي تجارب، حقل تكون الشعوب أن يعني وهذا
ومال لهم يجوز ما مع مستمر وتقلب تغيير حالةَّ في

..! الحريةَّ من لهم يجوز
.. بتحديدها يقوما .. الذي السإلما في الحريةَّ بينما

تعالى الله .. هو الممنوع من منها المسموح وتحديد
أو النقص صفات عن المنزه النأسان .. خالق وحده

وما ُيناسإبهم وما عباده بأحوال .. العالم والعجز الضعف
تمتاز السإلما في فالحريةَّ .. وبالتالي إليه يحتاجون

للنأسان الحريةَّ من يجوز .. فالذي والسإتقرار بالثبات
.. الساعةَّ قياما إلى له يجوز سإنةَّ وأربعمائةَّ ألف قبل
يمكن التي والمساحةَّ عليه، وما له ما يعرف امرٍئ فكل

..! إياه الله وهبه كحق بها يتحرك أن
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المطلقةَّ؛ والعدالةَّ المطلق بالحق تمتاز أنأها كما
في الحريةَّ بخلف .. وهذا  الله عن صادرةا لنأها

الوقوع يحتمل الذي النأسان عن الصادرةا الديمقراطيةَّ
..!   والقصور والخطأ، الظلم في

ًا النأسان .. يكون الديمقراطيةَّ في الحريةَّ في حر
أن البشر من المشرعون له أذن التي المباحات دائرةا

..!!  بها يتحرك
ًا النأسان .. يكون السإلما في الحريةَّ بينما في حر

.. وأذن بها الله أذن التي والمسموحات المباحات دائرةا
فيها!  .. والتحرك بها والتنعم اسإتباحتها لعبده

الذي الشر وتنكر .. تحارب الديمقراطيةَّ في الحريةَّ
من .. وهذا شّر بأنأه البشر من المشرعون عليه يتفق

يدخلوا أن ـ وعجزهم وقصورهم جهلهم بحكم ـ لوازمه
ًا من كما والمباح، الجائز الخير دائرةا في الشر من كثير

ًا يدخلوا أن لوازمه الشر دائرةا في الخير من كثير
ً والمحظور الممنوع ًا!  .. عقل وشرع
ذلك بعد ثم الحريةَّ عنوان تحت يجيزونأه أمر من كم

.. ويمنعونأه فينقضونأه وظلمهم خطؤهم لهم يظهر
نأفعه لهم يظهر ثم ويمنعونأه يحرمونأه أمر من كم وكذلك

ُيبيحونأه .. فيجيزونأه  .. وهذا و
يدعونأها! التي الحريةَّ قيمةَّ من يقلل كله

الذي الشّر وتنكر .. تحارب السإلما في الحريةَّ بينما
.. الخير إل بعده ما .. الذي شّر بأنأه عليه تعالى الله حكم

ًا ذكرنأاه لما وذلك أو الخطأ عن منزه تعالى الله أن آنأف
ل أنأه كما والنافع، الخير إل يجيز ل  .. فهو  الزلل
وقبيح!  شّر كل إل يحرما

ل فهو .. وبالتالي الجمال يحب جميل تعالى فالله
القبيح يشرع أن  .. فحاشاه والجمال الجميل إل ُيشّرع

..!  به يأذن أو
في .. تتحرك السإلما في الحريةَّ أن نأعلم ومنه

البعد كل .. وتبتعد والجمال الجميل مع ميادينها جميع
..!  والقبائح الخبائث عن

.. للعبيد العبيد .. تعبد الديمقراطيةَّ في الحريةَّ
منهم أقل يكونأون ربما لعبيد منقادين العبيد فتجعل

ًا ُيشرعون شأنأ ُيقننون ..  ُيحرمون لهم و ُيحلون ..  لهم و
والنأقياد، والسإتسلما الطاعةَّ إل الخرين على .. وليس

..!   والخضوع
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؟!!   هذه للمخلوق العبوديةَّ .. مع هذه حريةَّ فأي
تحرير على تعمل .. فإنأها السإلما في الحريةَّ بينما

العباد رب عبادةا إلى العباد عبادةا من ـ العباد كل ـ العباد
..!   وحده

.. وعبوديةَّ عبادةا المطاف نأهايةَّ في قيل: هي فإن
؟!  الحريةَّ فأين

أوجه:  من الساقط السؤال هذا على أقول: أجيب
.. النأسان خلق الذي هو تعالى الله منها: أن

.. كله الكون له .. وسإخر النجدين .. وهداه ورباه وأنأشأه
عباده على الواجب .. ومن ُيعبد أن  حقه من وبالتالي

ُيخلصوا يعبدوه أن .. واتباع .. وشكره  عبادته في و
أوامره! 

ورفعةَّ، وفخر، .. عز، وحده لخالقه العبد فعبادةا
العاجز للمخلوق عبادته .. بينما شرف بعده ما وشرف

عذاب!  بعده ما .. وعذاب وضياع وذل، .. ظلم، الضعيف
.. فهو والتدين العبوديةَّ على ُفطر المرء ومنها: أن

ًا يكن لم إن ًا محالةَّ ل .. فسيكون لخالقه عبد عبد
ًا الباطل وفي للمخلوق هذا ونأوعيةَّ صورةا كانأت .. أي
..!  المخلوق

.. هو بالعبادةا وحده تعالى الله إفراد ومنها: أن
المكذوبةَّ الوضيعةَّ الخرى اللهةَّ عبادةا من التحرر عين

..!  المزعومةَّ
ُتخضع الديمقراطيةَّ في الحريةَّ من لكثير النأسان .. 

ًا تفقده التي الخارجيةَّ والضغوط المؤثرات من كثير
فروعه بجميع العلما والتفكير: ضغط الختيار حريةَّ

ووسإائل الشهوات إثارةا .. ضغط ووسإائله وتخصصاته
.. ضغط أضخمها .. وما وألوانأها أصنافها بجميع اللهو

.. ضغط والكسب الرزق وراء الدؤوب والسعي الحاجةَّ
تزويرهم ومدى والرهبان والحبار الساسإةَّ سإحرةا

في المنتشرةا والمسكرات المخدرات .. ضغط للحقائق
ًا مكان كل الرهاب عصا باسإتخداما التلويح .. وأخير

جميع على يستعصي لمن والمادي الجسدي والتهديد
من إل عليها يستعصي .. ول والضغوطات الوسإائل تلك

أقلهم!  .. وما الله رحمه
حريةَّ صفةَّ المرء ُتسلب والمؤثرات الضغوط فهذه

يريدها التي المواقف واتخاذ والتفكير، الختيار،
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ًا ويرضاها المصطنعةَّ الخارجيةَّ المؤثرات تلك عن بعيد
  !..

منها الفكاك يصعب التي والمؤثرات الضغوط هذه
ُتسلب .. حّر أنأه بلسانأه زعم .. وإن حريته المرء .. 

..!  حر بأنأه للخرين وظهر
.. وأحبارهم ومستكبريهم القوما طغاةا نأجد لذلك
من يريدون عندما عناء مزيد إلى يحتاجون .. ل ورهبانأهم
يريدون .. أو اتجاه دون اتجاه في تسير أن شعوبهم

اختيار على .. أو جهةَّ دون جهةَّ اسإتعداء على حملهم
ُيسلطوا أن ذلك لتحقيق .. يكفي شيء دون شيء

ً عليهم النأفةَّ والضغوطات المؤثرات تلك  من قليل
..! الوقت من وجيزةا .. ولفترةا الذكر

.. حريته المرء تسلب التي والمؤثرات الضغوط هذه
ّلِذيَن َوَقاَل تعالى: قوله من المعنيةَّ هي ُتْضِعُفوا ا اسْإ

ّلِذيَن َبُروا ِل ْك َت ْكُر َبْل اسْإ ْيِل َم ّل ّنَهاِر ال ْذ َوال َنا ِإ َنأ ْأُمُرو َأْن َت

ْكُفَر ّلِه َنأ َنأْجَعَل ِبال ًا َلُه َو َداد ْنأ َأسَإّروا َأ َداَمةََّ َو ّن َأُوا َلّما ال َر
َذاَب ْلَع َنا ا ْل َْلْغلَل َوَجَع َناِق ِفي ا ّلِذيَن َأْع َهْل َكَفُروا ا
ُنأوا َما ِإّل ُيْجَزْوَن ُلوَن َكا .  33سإـبأ: َيْعَم

.. وحسب النهار مكر .. أو وحسب الليل مكر ليس
ل .. بحيث الوقت مدار وعلى والنهار الليل مكر هو بل

للراحةَّ فيها يخلد واحدةا لحظةَّ منهم المرء ُيعطى
ويعرف الحق، إلى يهتدي ل .. حتى والتفكير والهدوء

..! الصواب من هو أين
جميع من المرء .. تحرر السإلما في الحريةَّ بينما

وحريةَّ حريته من تقلل التي الخارجيةَّ المؤثرات تلك
جميع له .. لتعيد كلها تسلبها .. وربما وقراره اختياره

جميع عنه .. وترفع والمعنويةَّ والجسديةَّ النفسيةَّ قواه
تريده الذي ذلك: اختر بعد له تقول ثم والقيود، الغلل

 .. َه ل ْكَرا ّديِن ِفي ِإ  . ال
على بصاحبها .. تمر الديمقراطيةَّ في الحريةَّ

.. المراض .. وعلى القبائح .. وعلى المتآكلةَّ الجيف
.. الجميل الذوق ُيفسد ما كل .. وعلى الفساد وعلى

.. والعتداء الشذوذ على .. فتجرئه السويةَّ والطبائع
ذلك!  على والدمان

.. ول كوابح بل سإيارةا يقود الذي كمثل ومثله
.. فيصطدما مار أو طريق لحقوق مراعاةا .. ول ضوابط
الجميع!  على .. ويعتدي الجميع على .. ويمر بالجميع
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كل على بصاحبها .. تمر السإلما في الحريةَّ بينما
يتعدى أن له تسمح ل أنأها .. كما طيب أو جميل هو ما

.. لتحافظ والمراض والجيف الخبائث على .. ليمر ذلك
..!  وإيمانأه وصحته، وتفكيره، ذوقه، سإلمةَّ على

.. وضوابط بكوابح سإيارةا يقود الذي كمثل ومثله
التوقف ينبغي حيث ويقف النأطلق، ينبغي حيث ينطلق

ُيعطي تفريط! ول إفراٍط غير .. من حقه حّق ذي كل .. و
يمن منحةَّ وكأنأها .. تظهر الديمقراطيةَّ في الحريةَّ

يشاء ما منها .. يعطيه النأسان أخيه على النأسان بها
..!  يشاء متى منه ويسلبها

تعالى الله وهبه .. حق السإلما في الحريةَّ بينما
 لمخلوق فيه منةَّ .. ل عليه وفطرهم لعباده،

إل شيء منه ُينتقص أو ُيسلب أن يجوز .. ل مخلوق على
المعنى هذا .. يتجسد  منه بيٍن .. وبسلطاٍن الله بإذن
أمرائه:" متى لبعض  الخطاب بن عمر مقولةَّ في

ًا أمهاتهم ولدتهم وقد الناس اسإتعبدتم ".   أحرار
هي .. وهذه الديمقراطيةَّ في الحريةَّ هي هذه

بالحريةَّ، أولى الفريقين .. فأي السإلما في الحريةَّ
..؟!  والحق والسلمةَّ،

السإلما في الحريةَّ أما الديمقراطيةَّ في الحريةَّ
..؟!! 
 َتِقْم ِبْع َول ُأِمْرَت َكَما َواسْإ ّت َءُهْم َت . َأْهَوا

 
العالمين. رب لله الحمد أن دعوانأا وآخر

 هـ.                                  عبد8/3/1423
 حليمةَّ مصطفى المنعم

ما.19/5/2002
  بصير أبو
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