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يدرس الكتاب مفهوم   . يناقش هذا الكتاب حرية اإلنسان الفرد والجماعة في اإلسالم           

اإلنسان في اإلسالم من الناحية الخلْقية والتطورات الجعلية التي أدخلت عليـه مـن              

ويخلص إلى نتيجة مفادها أن اإلنسان خلْقاً ليس فرداً وإنما زوجاً دون أن             . الخالق  

ومن ناحية أن الحساب في اآلخرة ليس جماعياً فـإن          . ية  يفقد خصوصيته الشخص  

المسلم مسؤول عن أفعاله وأقواله مما يترتب عليه التزامات تجد تطبيقاتها العمليـة             

ومن حيث أن اإلنسان يمتاز بالعقل فإنه يمتلك قدرة التمييز          . في مراتب من التقوى     

 .وحرية االختيار 

 

ها ومنهجها ومقصدها ، وال يكتمل إسالم المسلم        يقيم اإلسالم أمة تعرف بوحدة توجه      

والعالقة بين األمة والمسلم جدلية بحيث أنها ال تقوم إالّ بجهـوده ولـيس              . إالّ بها   

األمة ال تحيـا وال تتقـدم إالّ بـالتقوى          . بإمكانه هو أن يكون مسلماً جيداً إالّ بها         

فس اللهـا يحصـل التنـا     االستنهاضية التي يعتبر العلم ركيزتها األساسية ، ومن خ        

وألن المسلم مسؤول ويمتلك قـدرة التمييـز        . االستنهاضي الحقيقي بين المسلمين     

ويتمتع بحرية االختيار فهو مطالب بالمشاركة باألعمال العامة والتي ال تـتم مـن              

لقد حرر اإلسالم   . خالل الكبت وإنما بوجود المجال الرحب أمامه لممارسة حريته          

 .رمه هذه الحرية المسلم من العبودية ولم يأت هو ليح

 

حرية الجماعة هي من حرية المسلم ، ولكل جماعة حريتها إالّ إذا كانت تعمل على                

كغيره من األنظمة ال يتهاون اإلسالم مع أي جهة تعمل على           . هدم األمة اإلسالمية    

وعليه فإن حرية التنظيم وحرية وسائل اإلعالم مكفولـة         . تعطيل الحياة اإلسالمية    

عمل على تضليل الناس من خـالل حجـب المعلومـات أو اإلنتقـاء              شريطة أالّ ت  

يختلف اإلسالم في هذا عن األنظمة التي تتيح حرية التعبير          . اإلعالمي أو التزوير    
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في أنه يؤكد على حرية تكوين الرأي ويعتبر كل ممارسة لحجب المعلومات عمـالً              

بر آليات أنظمة أخرى    أما إذا اختار المسلمون الوصول إلى الحكم ع       . غير إسالمي   

فإنهم ال يديرون ظهورهم لهذه األنظمة أو ألي جماعات بينها وبينهم ميثاق ضمني             

 .أو صريح 

 

ينتهي الكتاب بمقارنة بين الحرية في اإلسالم وتلك في الديمقراطيـة ويسـتنتج أن              

اء االعتد. الحرية في اإلسالم خلْقية أصيلة بينما في الديمقراطية اجتماعية تاريخية           

على الحريات إسالمياً عبارة عن خلق اهللا بينما في الديمقراطية اعتداء على ما اتفق              

 .الناس عليه 
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. يخرج هذا البحث عن النمط التقليدي الذي ميز البحث اإلسالمي عبر سنين طويلة               

إنه محاولة بحث في أسس النظام المستند على شبكة من العالقات الجدليـة والتـي               

إنه بحث في الفكر اإلسالمي وفـي الـربط         . قاعدة الفكرية للتنظيم والبناء     تشكل ال 

ولهـذا يحتـوي    . العقلي اإلسالمي ، وليس بحثاً في الفقه وال في الشعائر الدينيـة             

البحث على تعبيرات غير شائعة في البحث اإلسالمي التقليدي والتي تحتاج بالتأكيد            

وإذا جاز القول أن هنـاك      . ل البحثي   إلى صقل وتهذيب من خالل الحوار أو الجد       

محاوالت إسالمية حديثة تعمل على االنطالق قدماً في فكر المسلمين فإن هذا البحث             

هذا ويخلو البحث من المنطق الدفاعي الذي غالباً ما يميز          . يدخل ضمن هذا اإلطار     

 .كتابات الكاتب المسلم التقليدي ، وال يهتم بعبارات التنميق والتشويق 

 

قد يبدو الجديد غريباً ، وقد يبدو التجديد خروجاً عن التقاليد المتعارف على قبولهـا                

من . يرنو دائماً نحو التطوير واالبتكار      ) أي باحث (على أنها الحقيقة ، لكن الباحث       

المحتمل أن ال يكون هذا البحث متكامالً ، ومن المحتمل أن تثير بعض مصطلحاته              

الحي معين ، إالّ أنني أدعو القارئ إلى عدم التعجل وأن           باحثاً اعتاد على نمط اصط    

وإذا ظن أحد أن البحث يخرج عن التقليد الذي قد          . يطيل صبره حتى نهاية البحث      

يكون مقدساً بالنسبة له فإنني أدعوه إلى القيام ببحث مضاد يفند هـذا البحـث وال                

كثيراً مـا   .  واآلثام   أشجعه على اللجوء إلى أساليب قد تقوده إلى اقتراف المعاصي         

تضيع القضايا المحورية في زحمة التنابز واالتهامات مما يجعل من التقدم العلمـي             

العمل هو االختبار الحقيقي للمسلم وهو الذي يردف اإليمـان، أمـا            . مهمة عسيرة   

 .الركون إلى الكثير من الكالم فلن يأتي على الشخص أو األمة بخير 
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 الروح اإلسالمية األصيلة ، وتقدم األمة يكمن في التجديـد           علماً أن التجديد هو من     

أما التقليد والبقاء عند نقطة المتوارث يقـودان إلـى          . والتغيير واالبتكار واإلبداع    

ولهذا أمرنـا اهللا سـبحانه وتعـالى عبـر          . توقف عجلة البناء والسير إلى األمام       

و أمر مستمر عبـر األجيـال      وه. العشرات من اآليات القرآنية إلى التفكر والتعقل        

وكل من  . واألزمان وغير مقتصر على جيل معين أو فئة أو مرحلة تاريخية معينة             

 .ال يلتزم بأمر اهللا يختار طريقاً غير طريق اهللا 

 


