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ورقة يف حمور احلريات الفردية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

   اأ�سكر القائمني على جمعية التجديد الثقافية االجتماعية لدعوتهم يل للم�ساركة يف هذا املوؤمتر الكرمي، واأرجو اأن اأكون 
عند ُح�سن ظنهم وظنكم، واأقدم ما هو مفيد، لتاأخذ م�ساركتي حملها مع م�ساركات االأ�ساتذة الكرام لي�سكلوا مع بع�سهم 

روؤية ثقافية ملو�سوع مازال ُيعر�ض وُيناق�ض ب�سورة م�ستمرة منذ بدء الوعي االإن�ساين على االأر�ض.

الظلم  ركام من  ويئن حتت  واال�ستعباد  اال�سطهاد  يعاين من  االآن  اإىل  زال  ما  االإن�ساين  اأن اجلن�ض  على  يدل  وهذا      
واال�ستبداد، فيحاول بهذه ال�سرخات املكتومة اأن يو�سل اإىل الفراعنة والهامانات اأين يفَّ رمق من احلياة، ومازلت اأتنف�ض 
اأريد احلياة،  اأياأ�ض من النجاة،  اأ�ست�سلم للموت، ومل  حتت احلطام، ومازال بي بقية من احلركة يف بع�ض االأع�ساء مل 
اأريد اأن اأخرج من حتت ركام التخلف واالنحطاط، اأريد اأن اأتنف�ض هواء احلرية، اأريد اأن اأك�سر قيودي واأحترك يف �ساحة 

بالدي، اأنظر الإخواين، واأبت�سم يف وجوههم، واأبداأهم بال�سالم عليكم يا اأحبابي، ال�سالم عليكم يا مع�سر النا�ض.
 

  عجبًا ملاذا هم عاب�سون؟

  ملاذا ينظرون اإيل �سذرًا؟

  ملاذا مل يردوا ال�سالم؟



  ماذا ح�سل يف الديار؟ من حرق البيادر وقطع االأ�سجار؟ َمن غر�ض �سجرة الكراهية يف قلوب النا�ض؟ َمن ي�سقي هذه 
ال�سجرة بال�سم الزعاف؟ اإنها حتمل ثمارًا كروؤو�ض ال�سياطني!.

   عجبًا مازال االإن�سان ُيف�سد يف االأر�ض وي�سفك الدماء!؟ ملاذا ميتلئ قلب االإن�سان حقدًا وكراهية على اأخيه االإن�سان؟ حتى 
اإن ذلك �سار كاأنه يجري يف جمرى الدم عنده، بل اإنه �سار من ُبنية عنا�سر الدم ودخل يف جيناته!.

ث احلقد والكراهية لالأبناء يف جيناتهم الثقافية، فيكربون عليها، ويحقدون، وال يعرفون ملاذا يحقدون؟ ملاذا     ملاذا نَورِّ
حتقد اأيها االإن�سان على اأخيك االإن�سان؟ �سوف ن�سمع اأحد االأجوبة يرتدد �سداها: اإنَّ االأب اخلام�ض ع�سر بعد املائة لهذا 

االإن�سان قتل جدي الثالث ع�سر حينئذ!. واأنا اأريد اأن اأثاأر له. 

  ملاذا االآباء ي�سر�سون احل�سرم واالأبناء يتناولونه.

   ملاذا االأجيال الالحقة تعي�ض يف املا�سي ال�سحيق؟

ع دورانها بعك�ض االجتاه؟    ملاذا االأجيال احلالية توقف عجلة احلياة وُتَرجِّ

   اأ�سئلة كثرية واآهات مريرة!!.

�ْسُئوُلوَن}ال�سافات24، وحتا�سب نف�سك، وتعيد ترتيب اأوراقك  نَُّهم مَّ    اآن االأوان اإىل اأن تقف اأيها االإن�سان {َوِقُفوُهْم اإِ
اَد ُكلُّ اأُولـِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْسوؤُواًل}  َر َواْلُفوؤَ ْمَع َواْلَب�سَ ياتها {َواَل َتْقُف َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم اإِنَّ ال�سَّ الثقافية واأولوِّ
اأو ِقَدم الزمان برهان على  اأو االأكرثية  االإ�سراء36، لن ي�سفع لك االآباء، ولن يفيدك االأكرثية، ومل يكن ولن يكن االآباء 
يتها، ورحم اهلل االإمام َعلي كرم اهلل وجهه عندما قال قولته امل�سهورة التي �سارت قاعدة ثقافية:  اأحقِّ اأو  �سواب فكرة 
ويحك �إن �حلقَّ ال ُيعرف بالرجال، و�إمنا ُيعرف �لرجال باحلق، �عرف �حلق تعرف �أهله. و�حلق �أحق �أن يتبع، ولو مل 

يكن معك �أحد، الأن �حلق قوي بذ�ته.



اأيها ال�سادة الكرام

   مفهوم احلرية م�ساألة حاول جمهرة من الفال�سفة الت�سكيك بها، فنتج عن ذلك ردة فعل الآخرين يحاولون اإثباتها، فزاد 
االأمر تعقيدًا واإ�سكااًل.

   اإن كلمة )احلرية( من كلمة )حر( �سوت احلاء يدل على اأرجحة �سديدة من�سبطة، و�سوت الراء يدل على تكرار، وجمع 
ال�سوتني بهذا الرتتيب )حر( يدل على اأرجحة �سديدة بني اأمرين اأو اأكرث مع تكرار تلك العملية دون توقف. وظهر هذا 
املفهوم لداللة كلمة )حر( يف حركة االإن�سان الواعي من حيث امتالكه �سفة االإرادة واالختيار ب�سورة الزمة ال تتوقف اأبدًا، 

فهو ينتقل من اأمر اإىل اآخر ح�سب ما ي�ساء ويرغب.

   فاجل�سم له حاجات ع�سوية ينبغي اإ�سباعها، التي هي الهواء، والطعام، وال�سراب، والنوم، وطرح الف�سالت، وكذلك 
للنف�س حاجات نف�شية ينبغي �إ�شباعها، وعدم �إ�شباعها يوؤدي �إىل هالك �لنف�س، وهذه �حلاجات هي �حلرية و�لكر�مة، 
اأو ُتهدر كرامته ُي�ساب بحالة اكتئاب وحزن �سديد تودي به اإىل موت نف�سي، فاحلرية  فعندما ُت�سادر حرية االإن�سان، 
�شعور نف�شي باحلياة، لذا؛ احلرية ت�ساوي احلياة، بل ي�سحي االإن�سان بحياته اجل�سمية مقابل احلفاظ على حريته، الأن 

�حلياة �حلقيقية هي للنف�س �لو�عية �حلرة، و�ملعي�شة للج�شم.

  ومن هذا الوجه يظهر خطاأ من ُينكر حرية االإن�سان اأو ُيطالب بالربهان عليها، فمثله كمثل من يناق�ض م�ساألة حاجة االإن�سان 
الع�سوية للهواء واملاء، وُيطالب بالربهان عليها.  فهذه �حلاجات �لنف�شية و�لع�شوية هي حاجات ذ�تية لالإن�شان)ج�شم 

ونف�س( تنبع من د�خله وتتطلب �الإ�شباع �خلارجي.

�أنا موجود. وال يتغري  �إذن  �أنا حر  ن�ستبدلها مبقولة:  اأن  اأنا موجود. وميكن  اإذن  اأفكر  اأنا  اأح�سن قواًل من قال:    ولقد 
�ملفهوم، الأن �لتفكري ثمرة للحرية، و�حلرية �أ�شا�س للتفكري، فقولك: اأنا اأفكر. يت�سمن قولك اأنك حر، واإن قلَت: اأنا 
حر. يلزم منه قدرتك على التفكري، فاالإن�شان �حلر هو �لقادر على �لتفكري و�لعطاء و�الإبد�ع، واالإن�سان املُ�سَتعبد َكلٌّ 
على االآخرين، وعبء، وال ُينتظر منه نه�سة اأو رقي، وكذلك ال�سعوب امل�سَتعبدة، هي �سعوب متخلفة ال ميكن اأن تنه�ض 



ما مل مُتار�ض حريتها التي تدفعها اإىل التفكري والعطاء واحلوار واالختالف يف الروؤى، فال�شعوب �حلرة، �شعوب متقدمة 
ناه�شة، و�ل�شعوب �ملتقدمة �لناه�شة هي �شعوب حرة. 

  واحلرية طريق للنه�سة والتقدم واالإبداع، وممار�سة مقام اخلالفة يف االأر�ض.

 

 وحرية االإن�سان مفهوم ثقايف ذو ُبعدين:

  االأول: ديني على �سعيد الفرد باحلد االأدنى ويرتقي اإىل االأ�سرة واملجتمع. 

  الثاين: اجتماعي يتعلق بحركة االإن�سان يف املجتمع وفق معيار االآداب العامة، والعرف والنفع وال�سرر. 

  

فاالإن�سان الذي يعي�ض وحيدًا على قمة جبل تكون م�ساحة حريته كبرية جدًا، اإذ ي�ستطيع اأن ي�سرخ باأعلى �سوته، ومي�سي 
عاريًا، ويقذف احلجارة اإىل اأي جهة يريد، بينما اإن�سان املجتمع ال ي�ستطيع ذلك، فد�ئرة حريته ت�شيق وتن�شبط لتف�شح 
جمااًل حلق دو�ئر �الآخرين يف �لوجود، فاالإن�سان االجتماعي ال يعي�ض وحده، واإمنا يعي�ض �سمن عالقات مت�سابكة بالغة 
التعقيد مع االآخرين، والتمرد الفردي االأعمى على نظام املعرفة،  قد يقود اإىل نفي القيم واملعارف املعمول بها ب�سورة 

مدمرة.

  لذا؛ قيل: �إن حرية �الإن�شان تنتهي عندما تبد�أ حرية �الآخرين، وهذه ال�سوابط الثقافية للحرية هي �سوابط اجتماعية 
الة، الأن عدم خ�سوع االإن�سان لهذه ال�سوابط تدفع االآخرين اإىل  يخ�سع االإن�سان لها طوعًا لي�ستطيع ممار�سة حريته الفعَّ
اخرتاق دائرة حريته واإحلاق االأذى به، اإذًا؛ االن�سباط الثقايف االجتماعي هو قانون ي�سمن ممار�سة احلرية ال�سخ�سية 

بجانب حرية االآخرين دون اخرتاق اأو اأذى الأحد. 



  فاحلرية م�شوؤولية و�ن�شباط و�لتز�م، وامل�سوؤولية قائمة يف اأ�سا�سها على احلرية. فاحلر م�شوؤول، و�مل�شوؤول حر، واإذا 
غابت احلرية انتفت امل�سوؤولية، واإذا انتفت امل�سوؤولية عن كائن ما فهو على واحد من ثالثة اأوجه:

  

االأول: ال ُي�ساأل عن اأمر الت�سافه بالعلم والعدل واحلكمة ب�سورة مطلقة، وبالتايل ال  ي�سدر منه اإال خري وحق و�سواب، 
ا َيْفَعُل َوُهْم ُي�ْساأَُلوَن } االأنبياء23، وهذا الوجه غري متحقق  ُل َعمَّ �سواء َعِقل النا�ض مقا�سد وماآل العمل اأم ال، {اَل ُي�ْساأَ

اإال باهلل اخلالق املدبر ويكون هذا املقام مقام امللك. 

  الثاين: فاقد احلرية واالإرادة، فال ُيقدم على فعل �سيء من تلقاء نف�سه، واإمنا يتلقى االأوامر من غريه، مثل املالئكة 
َجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ �ِسَداٌد اَل  ا�ُس َواحْلِ َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُقوا اأَنُف�َسُكْم َواأَْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّ {َيا اأَيُّ
َ َما اأََمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيوؤَْمُروَن} التحرمي)6(، ومثل النا�ض الذين �ساروا ُملك ميني لغريهم )عبيد(  وَن اللَّ َيْع�سُ

فهم من مقهوري االإرادة ن�سبيًا.

  الثالث: الكائنات احلية البهيمية، ال ُت�ساأل عما تفعل الأنها فاقدة للعقل واحلرية.

  واالإن�سان لي�ض واحدًا من االأوجه الثالثة، واإمنا هو كائن عاقل حر ذو اإرادة واعية، و�سفات حمدودة مكت�سبة متنامية، 
وبالتايل م�سوؤول عن اأعماله كائنًا من كان هذا االإن�سان، ومهما كان من�سبه اأو مقامه يف املجتمع، وهذا مقام اخلالفة.

اأو  �إن�شان ينفي عن نف�شه �لعقل و�حلرية، ولكم اأن تت�سوروا روؤ�ساء  و�الإن�شان �لذي ينفي عن نف�شه �مل�شوؤولية، هو    
ملوكًا لبع�ض ال�سعوب العربية، يزعمون اأنهم فوق امل�ساءلة ال�سعبية والقانونية، فكيف يكون هوؤالء دون م�سوؤولية ويحكمون 
ال�سعوب؟ ومبعنى �آخر كيف يكون هوؤالء دون عقل وحرية، ومع ذلك يحكمون ال�سعوب، التي تّدعي العقل واحلرية؟ �إنها 



معادلة باطلة، جنون و��شتعباد يحكمان عقاًل وحرية!؟

اأن  اأن ن�ستاأ�سل اجلنون واال�ستعباد، ينبغي  اأردنا  �إال يف تربة �جلنون و�ال�شتعباد، فاإذا   �جلنون و�ال�شتعباد ال ينبتان 
دورهما يف  ومُيار�سان  واحلرية،  العقل  منهما  فينبت  والثقافة،  الوعي  ونزرع  واال�ستعباد،  وُنزيل اجلنون  الرتبة،  نحرث 

قيادة ال�سعوب العاقلة احلرة. 

  

وحرية االإن�سان ب�سقيه ) ذكر واأنثى ( تظهر ب�سور اأربع:

  االأوىل: حرية الفكر 

  الثانية: حرية الراأي 

  الثالثة: حرية امللكية 

  الرابعة: حرية ال�سخ�سية 

  وهذه �ل�شور �الأربع للحرية، من�شبطة بثقافة �ملجتمع وفق مفاهيمه عن �الإن�شان و�لكون و�حلياة، وما قبل �حلياة 
وما بعد �حلياة، وعالقة هذه �ملفاهيم ببع�شها، وبناء على كل ذلك ُي�شكل �الإن�شان قاعدة �إميانية يبني عليها نظام 
قم  باب  بها، من  ويطالب  وي�شاأل عن حقوقه  بو�جبه  يقوم  فاعاًل  �إن�شاناً  ويكون  حياته، وميار�س حريته مبوجبها، 

بو�جبك و�ح�شل على حقك.

  و�حلرية ال متار�س �إاّل ُمن�شبطة بنظام ثقايف، وتتو�شع د�ئرة �حلرية كلما �زد�د �الإن�شان ثقافة ووعياً، و�لعك�س �شو�ب، 
و�لذي يو�شع د�ئرة �حلرية هو �لعلم و�لوعي، ومن هذ� �لوجه ظهرت �لعالقة �جلدلية بني �حلرية و�لعلم. 

ُحّرًاً يف االأر�ض وبالتايل فهو م�سوؤول، وهذا  اإين جاعل كائنًا  اإين جاعل يف االأر�ض خليفة يق�سد     فالرب عندما قال: 



يًا الأنه ينفي احلرية  يقت�سي وجود نظام كلي ُينظم ممار�شة حرية هذ� �الإن�شان، وما ينبغي لهذا النظام اأن يكون عينيًا وَذرِّ
عن االإن�سان ومينعه من التطور، و�إمنا ينبغي �أن يكون حدودياً وخطوطاً عامة، ويقوم على �ملقا�شد ال على �الأ�شكال.

  �إذ�ً، �الإن�شان كائن حر فطرة، كما �أنه كائن �جتماعي �شرورة، وال وجود لظاهرة االإن�سان الفرد منعزاًل عن جمتمعه، لذا؛ 
ينبغي عند درا�سة حرية االإن�سان عدم ا�ستبعاد ظاهرة املجتمع، ومن هذا الوجه ي�سري حلركة االإن�سان حمورين متالزمني 

مع بع�سهما ال ينفي اأحدهما االآخر.

االنتماء  على  يقوم  اجتماعي:  واالآخر  الكرامة.  واحلرية  واالختيار  االإرادة  على  يقوم  الذي  فطري:  اأحدهما    
واالن�سباط بنظام املجتمع. وينبغي على االإن�سان اأن يتوازن بحركته وفق املحورين، وما ينبغي على املجتمع اأن ينفي ظاهرة 
الوجود االإن�ساين الفطري الأن الوجود احلقيقي اإمنا هو لالإن�سان، بينما املجتمع وجوده اعتباري وثقايف و�سرورة ال�ستمرار 
والعالقة  واملجتمع.  االإن�سان  بني  اجلدلية  العالقة  ظهرت  الوجه  هذا  ومن  اخلالفة،  مقام  وممار�سة  االإن�ساين  اجلن�ض 
بينهما لي�ست عالقة ال�سن بامل�سنن، حيث ي�سري الفرد جزء الزم ثابت يف املجتمع مقهور بحركته العامة، واإمنا العالقة 
بينهما عالقة الالعب مع فريقه، فنجاح الفريق جناح للجميع، وخ�سارة الفريق خ�سارة للجميع ولو كان الفرد حيويًا يف 
نف�سه وحقق �سيء من التميز الفردي، ولكن ال يوؤثر على الفريق ككل. وهذا يدفعنا اإىل اأهمية اإيجاد النظرة االجتماعية 
عند الفرد حيث ي�سري كل واحد منهم َيُعدُّ نف�سه م�سوؤواًل عن جناح املجتمع، ويبذل جهده لتحقيق ذلك، واملجتمع الناه�ض 
يحمل يف داخله االأفراد الذين ق�سروا، اأما االأفراد الناجحون املنفردون ال ي�ستطيعون اأن يحملوا املجتمع، ومثل ذلك مثل 
النا�ض الذين يركبون �سفينة يف البحر فاملحافظة على �سالمة ال�سفينة واأدائها جناة للجميع، وهذا ينبغي اأن يكون هدفهم. 
ال عالقة للمجتمع بحركة الفرد اخلا�سة يف معي�سته، طاملا اأنه ميلك ال�سعور باالنتماء االجتماعي، وحري�ض على �سالمته 

ونه�سته.

    لذ�؛ �حلذر من قهر �جلانب �لفطري يف �الإن�شان الأن ذلك ي�شلب من هذ� �ملقهور مربر �النتماء للمجتمع، وبالتايل 
ال يبايل اإن غرقت ال�سفينة اأم مل تغرق؛ بل ميكن اأن ينقلب �سد املجتمع ويحاول اأن يهدمه، وهذا ما نراه االآن من اأعمال 



تخريبية واإرهابية يقوم بها اأبناء املجتمع!.

   

اأيها ال�سادة الكرام

   اإنها معادلة اجتماعية، االإن�سان يحافظ على املجتمع وينتمي اإليه، واملجتمع يعتني به وميده مبقومات النه�سة من خالل 
حتقيق االأمن وال�سالم له، واملحافظة على حموره االإن�ساين الفطري املتمثل بحرية االإرادة ووجود الكرامة، فيقوم هذا 

االإن�سان احلر باالإبداع ورفد املجتمع بعوامل النه�سة، وهكذا تتم عملية التفاعل االإيجابي بني االإن�سان وجمتمعه.

�سون     وهنا يعرت�سنا اأمر رمبا يراه بع�ض النا�ض مع�سلة، وهو اإذا كان القائمني على قيادة املجتمع فراعنة وهامانات وُيقوِّ
بنية املجتمع ويعتدون على حقوق النا�ض وي�ستعبدونهم، وبالتايل �سار هذا املجتمع اأ�سبه باملجتمع العنكبوتي، ياأكل اأبناءه!!. 

فماذا نعمل للخروج من هذه املع�سلة واملتاهة؟ 
   

اأيها ال�سادة الكرام

اأ�سبه بالعملية القي�سرية �سوف ينزف املجتمع دمًا كثريًا،     من املعروف تاريخيًا اأن اأي خروج على املجتمع بالقوة هو 
و�سوف يبوء بالف�سل الذريع فيما بعد، ولو ا�ستطاع اأن ُيزيل الفراعنة والهامانات املوجودين حاليًا �سوف َيحل حملهم اآخرون 
ة يف ا�ستعباد ال�سعوب بثقافة جديدة لوجود القابلية لال�ستعباد؛ اإىل اأن ُي�ساب املجتمع باالإحباط في�ست�سلموا  وُيعيدون الكرَّ
لهذا الو�سع، وتنت�سر املقوالت ال�سلبية االنهزامية نحو: فالج ال تعالج، العني ال تقاوم خمرز، �سع راأ�سك بني الروؤو�ض وقل 
يا قاطع الروؤو�ض، اإىل غري ذلك من املقوالت التي �سوف ت�شري فريو�شات ثقافية يحملها �الأبناء من �الآباء �إىل �أن يظهر 
جمتمع �شخيف وُم�شتحمر يحكمه مثلث �الإجر�م فرعون وهامان وقارون، ويتو�رثون ��شتحمار �ل�شعوب.{َفا�ْسَتَخفَّ 



ُهْم َكاُنوا َقْومًا َفا�ِسِقنَي {الزخرف54 َقْوَمُه َفاأََطاُعوُه اإِنَّ

    وال يوجد حل �أر�شي لهذه �ملع�شلة البد من حل �شماوي، وقد قام به االإله العظيم فبعث النبيني منذرين ومب�سرين 
ومعلمني وهداة للنا�ض، فقاموا بتغيري ثقافة ال�سخافة واال�ستحمار، ون�سروا ثقافة ال�سالم والعدل والنه�سة التي تقوم على 
�لفريق، ويحملو�  �أفر�د�ً �شمن  �أن يكونو�  �لنا�س على  تدريب  الفطري واالجتماعي من خالل  االإن�سان  َوَري حركة  حُمْ
ثقافته ويرون روؤيته، ال لالأنانية و�ل�شلبية و�النهز�مية، ونعم للروح �جلماعية، وبالتايل تن�سبط حركة �لفرد بنظام 
�لفريق فال ي�شدر منه ردَّ�ت فعل �نفعالية، وال ينفرد بقر�ر يتعلق باملجتمع، و�إمنا ُيقيد حركته ح�شب �لثقافة �جلديدة 
�لتي يحملها، ثقافة �ملحبة للجميع وال كر�هية الأحد، و�ل�شالم للجميع ال غدر باأحد ولو �أد�ر ظهره لنا، نهدف �حلياة 
و�ْ  �آَمنَّا َو�إَِذ� َخلَْو�ْ َع�شُّ وَنُكْم َوُتوؤِْمُنوَن ِباْلِكَتاِب ُكلِِّه َو�إَِذ� َلُقوُكْم َقاُلو�ْ  وَنُهْم َواَل ُيِحبُّ بُّ للنا�س القتلهم، {َها�أَنُتْم �أُْوالء ُتِ
ُدوِر}اآل عمران119، وهذا ما اأراده اخلالق العظيم  َعلَْيُكُم �الأََناِمَل ِمَن �ْلَغْيِظ ُقْل ُموُتو�ْ ِبَغْيِظُكْم �إِنَّ �لّلَ َعِليٌم ِبَذ�ِت �ل�شُّ

فة وعظيمة ملن �سبقنا نحو قوله تعاىل : ل يف كتابه الكرمي مواقف ُم�سرِّ ا عندما �َسجَّ منَّ

َناِت ِمن  ُ َوَقْد َجاءُكم ِباْلَبيِّ َي اللَّ ْن اآِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم اإِمَياَنُه اأََتْقُتُلوَن َرُجاًل اأَن َيُقوَل َربِّ وؤِْمٌن مِّ {َوَقاَل َرُجٌل مُّ
َ اَل َيْهِدي َمْن ُهَو ُم�ْسِرٌف  نَّ اللَّ ْبُكم َبْع�ُس الَِّذي َيِعُدُكْم اإِ اِدقًا ُي�سِ ُكْم َواإِن َيُك َكاِذبًا َفَعَلْيِه َكِذُبُه َواإِن َيُك �سَ بِّ رَّ
اٌب} غافر28 هذ� �لرجل يحمل ثقافة )ربي �لل( ثقافة تقوم على �الإميان بالل و�ليوم �الآخر و�لعمل �ل�شالح، �إنها  َكذَّ

قاعدة ود�فع للجهاد يف �شبيل �لل الإعالء كلمة �لل من خالل �حلرية و�ل�شالم و�لعدل ليحظى بر�شا �لرب �الأعلى.

َفَلُهْم  احِلًا  �سَ َوَعِمَل  االآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباللَّ اآَمَن  َمْن  اِبِئنَي  َوال�سَّ اَرى  �سَ َوالنَّ َهاُدوْا  َوالَِّذيَن  اآَمُنوْا  الَِّذيَن  {اإِنَّ 
ِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن} البقرة62. اأَْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

باخلري  �الأر�س  وعمارة  و�لنه�شة،  و�لتعاون  و�لعدل  و�ل�شالم  �ملحبة  �شوى  ذلك  يعني  وماذ�  �لثقافة،  رباين  �إنه     
و�ل�شالح، و�لعلم و�الإميان و�لقيم، �إنه �إن�شان ربَّاين من �لرتبية و�لتعليم و�الأدب، هذ� �الإن�شان �ل�شلمي �الآمن يف نف�شه 
ولغريه، و�لفاعل يف جمتمعه خري�ً ونه�شة، ملاذا يريد الظامل اأن يقتله ويعتدي عليه؟ الأن �حلق و�لباطل ال يجتمعان، 



�لعدل و�لظلم ال يجتمعان، هما نقي�شان؛ لذلك عندما �سمع رجٌل النبيَّ يقول: ال �إله �إال �لل. قال: �شوف تقاتلك على 
ذلك �لعرب و�لعجم. اأي الظاملني منهم، الأن ذلك خطر على عرو�سهم، فهوؤالء الظلمة والطغاة ي�ستمدون وجودهم من 
الكراهية، واحلقد، والتخلف، والف�ساد يف املجتمعات، هذه هي تربة ال�سخافة واال�ستحمار للفراعنة، لذا؛ كل اإن�سان ين�سر 
املحبة وال�سالم والعدل، وي�ساعد النا�ض على النه�سة بالعلم واالأخالق هو اإن�سان عدو لدود للظاملني، ولو اأنه �سلمي واآمن 
يف نف�سه وعلى غريه، ويحب اجلميع، لذ�؛ ينبغي على �الإن�شان �مل�شلم �لرباين �أن يحافظ على �شفاته �لربانية وال َي�شدر 
نََّك �لَِّذيَن اَل ُيوِقُنوَن} الروم60، حتى ي�سري  ِ َحقٌّ َواَل َي�ْشَتِخفَّ رِبْ �إِنَّ َوْعَد �للَّ نه �لظامل {َفا�شْ منه �نفعاالت، وال ي�شَتِخفَّ
اأن هذا االإن�سان وفريقه الذي ينتمي اإليه يحمل ثقافة ربانية �سلمية  ذلك معلوم لكل النا�ض اأو معظمهم، 
غري عدوانية، فاعلة ال منفعلة، اإيجابية ال �سلبية، اجتماعية ال فردية، ال يريد من النا�س جزاء وال 
ن  َنٍة مِّ �سكورًا، واإمنا يق�سد بذلك وجه الل، وال يريد اإال االإ�سالح، {َقاَل َيا َقْوِم اأََراأَْيُتْم اإِن ُكنُت َعَلَى َبيِّ
اَلَح َما ا�ْسَتَطْعُت َوَما  ىَل َما اأَْنَهاُكْم َعْنُه اإِْن اأُِريُد اإِالَّ االإِ�سْ ي َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزقًا َح�َسنًا َوَما اأُِريُد اأَْن اأَُخاِلَفُكْم اإِ بِّ رَّ
ْلُت َواإَِلْيِه اأُِنيُب} هود88، وعندما يحمل هذا الفكر الثقايف الرباين االجتماعي فريق من  ِ َعَلْيِه َتَوكَّ َتْوِفيِقي اإِالَّ ِباللهّ
النا�ض يكونون هم نو�ة �ملجتمع �جلديد، وميكن اأن يلتف حولهم النا�ض، وال ميلك �لظامل �أن ُيهلكهم النتفاء �إمكانية 

وجود توجيه �أي تهمة �إجر�مية لهم �شوى تهمة قولهم: ربي �لل!.

َلْيَك اَلأَْقُتَلَك اإِينِّ     ونقل لنا اهلل َمثل اآخر هو ابَني اآدم بقوله: {َلِئن َب�َسطَت اإِيَلَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َما اأََنْا ِبَبا�ِسٍط َيِدَي اإِ
َ َربَّ اْلَعاَلنَِي} املائدة28، فاالإن�سان امل�سلم الرباين ال ميكن اأن يب�سط يده ليقتل اأخاه اإطالقًا، هذ� مفهوم  اأََخاُف اللهّ
ثابت يف ثقافته �الإ�شالمية، وهذ� ال يعني �أن ال َيب�شِط يده ليمنع عدو�ن �أخيه عليه باحلد �الأدنى مع �ملحافظة على 
حياة �أخيه قبل حياته هو، فامل�سلم دائمًا يلجاأ يف حلول م�ساكله واختالفاته اإىل احلوار ال�سلمي االإيجابي الفاعل، وبعد 
اِلنَِي َنارًا} الكهف29 ، ولكن ال  ُكْم َفَمن �َساء َفْلُيوؤِْمن َوَمن �َساء َفْلَيْكُفْر اإِنَّا اأَْعَتْدَنا ِللظَّ بِّ قُّ ِمن رَّ ذلك {َوُقِل احْلَ

اأ�سمح لك بالعدوان َعلي، اأو على االآخرين، ويجب �أن تن�شبط باملحور �الجتماعي، وحر اأنت مبحورك ال�سخ�سي.
  



اأيها ال�سادة الكرام

  يجب اأن ن�سع النقاط على احلروف، ونحدد املفاهيم، ون�سبط امل�سطلحات الأن الظامل يلعب لعبته يف تغيري املفاهيم 
وقلب الباطل حقًا، اأو اإدخال الباطل يف احلق.

   �إن ثقافة �ل�شخافة و�ال�شتحمار لها م�شادرها ورجالها �لذين ُيروِّجونها، لذا؛ ينبغي التحذير منها وتعريف النا�ض 
ببطالنها من خالل الدرا�سات واملحا�سرات واملوؤمترات، وا�ستخدام كافة و�سائل االإعالم املتاحة.

  اإن النا�ض ال تثق اإال مبا هو رباين امل�سدر لثقتهم باهلل، واأنه ال يريد بهم اإال خريًا، وال ياأمرهم بال�سوء والفح�ساء، وهذا 
االأمر يدركه الهامانات، لذا؛ قاموا بو�سع م�سادر األب�سوها �سفة الربانية من خالل تلبي�ض وتدلي�ض على النا�ض، وخداع 

عقولهم، ولّيًا باأل�سنتهم ليح�سبوه من عند اهلل، وهو لي�ض من عند اهلل، فويل لهم مما يك�سبون.

   فامل�سدر االإلهي الر�سايل عند امل�سلمني املتفق عليه قاطبة دون اختالف به هو القراآن فقط، وهو كتاب حمفوظ بحفظ 
اأحدًا، ودائمًا معه �ساهدين عدلني هما: االآفاق واالأنف�ض، وبذلك قطع  اهلل له، وهو موجود بني النا�ض جميعًا ال ُيحابي 

الطريق على الهوى والتع�سب اأن يدخل حتت ظالله من خالل التف�سري.

العربي  الل�سان  جعلوا  عندما  العربي  بل�سانه  وابتدوؤوا  القراآن  مفاهيم  بتحريف  فقاموا  يياأ�سوا،  مل  الهامانات  ولكن     
�عتباطي �لن�شاأة، ونتج عن ذلك القول بالرتادف واملجاز، ولكم اأن تت�سوروا كيف ميكن اأن ندر�ض ن�سًا يعتمد على اأ�سوات 
اعتباطية، وكلمات ي�سح اأن ن�سع بع�سها بدل بع�ض، وكلمات ال مفهوم حقيقي لها، واإمنا هي جماز، ولكل فهمه، واأبعدوا 
التوراة  اعتمدوا  اأنهم  والغريب  اإاّل،  لي�ض  للنبي  وعزاء  للت�سلية  ق�س�سه  وعّدوا  التاريخية  املرجعية  من  القراآين  الن�ض 

والتلمود والفّخار واحلجر م�سادر تاريخية!!، وبذلك قلبوا التاريخ راأ�سًا على عقب، وحرفوا احلقائق.

   واخرتعوا �أ�شباب �لنزول، و�لنا�شخ و�ملن�شوخ، واألزموا االأمة بفهم �ملجتمع �لذي ز�من نزول �لن�س �لقر�آين، وقامو� 



بقطع ن�شو�س قر�آنية من �شياقها لتقويلها بحجية �حلديث �لنبوي، و�أنه م�شدر �إلهي مو�زي للقر�آن؛ بل جتراأ بع�سهم 
فقال: �ل�شنة تق�شي على �لقر�آن، وما �أحوج �لقر�آن لل�شنة، ولوال �ل�شنة لهلك �لقر�آن و�شاع فهمه ودر��شته. وعندما 
جنحوا يف جعل حديث النبي م�سدر اإلهي، ووحي من اهلل موازي للقراآن يف ثقافة امل�سلمني على خمتلف اأطيافهم، قاموا 
بد�ض املفاهيم واالأحكام التي يريدونها بوا�سطة افرتاء اأحاديث على ل�سان النبي، ويكفي اأن ننظر يف معظم عقائد امل�سلمني 
ليعطوها  النبي  اإىل  من�سوبة  باأحاديث  م�سنودة  هي  وحقد،  وَعداء  وتناحر  بينهم،  اختالف  حمل  هي  التي  ومفاهيمهم 
االأحاديث  هذه  على  معتقداتها  معظم  يف  تقوم  االإ�سالمية  االأمة  هي  فها  النظري،  منقطع  جناحًا  جنحوا  وقد  قدا�سة، 
املفرتاة، واملن�سوبة اإىل النبي، ولكل جماعة اأحاديثها، ورجالها، و�سندها، بل؛ اخرتعوا ما اأطلقوا عليه ا�سم علم احلديث، 
و�سار طلبة العلم يغو�سون فيه ل�سنوات كثرية، بل؛ وُي�سيعون عمرهم يف معرفة الرجال ظنًا منهم اأن هذا علم تنه�ض به 

االأمم، فزاد االأمر تخلفًا، وغا�ست االأمة يف وحل اأ�سود ننت.

�أمثلة من �لتحريف �لتي قام بها وماز�ل �لهامانات الإ�شالل �الأمة وال�شتحمارها، و�إبعادها عن كتاب ربها،     فهذه 
وبالتايل تبقى يف م�شتنقع �لتخلف و�لفقر و�جلهل و�لتناحر و�لَعد�ء و�حلقد، وَقتل بع�شهم بع�شاً.

ِ َعَلْيُكْم اإِْذ  ُقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت اللهّ ِ َجِميعًا َواَل َتَفرَّ ُموْا ِبَحْبِل اللهّ     فالقر�آن يجمعنا وما �شو�ه يفرقنا {َواْعَت�سِ
ْنَها  اِر َفاأَنَقَذُكم مِّ َن النَّ ْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلَى �َسَفا ُحْفَرٍة مِّ َبْحُتم ِبِنْعَمِتِه اإِ لََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفاأَ�سْ ُكنُتْم اأَْعَداء َفاأَ
ُ َلُكْم اآَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن} اآل عمران103، �لقر�آن ُين�شئ ثقافة �شلمية فاعلة �إيجابية ينتج عنها  ُ اللهّ َكَذِلَك ُيَبنيِّ
�ملحبة و�حلرية، و�لثقافة �الجتماعية، ويكر�س �شعار �لتعاي�س �ل�شلمي �الإيجابي، و�لتما�شك �لفاعل، و�لنه�شة بالعباد 

و�لعمر�ن.

ِ اأَْتَقاُكْم  ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ ا�ُس اإِنَّا َخَلْقَناُكم مِّ َها النَّ  {َيا اأَيُّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي } احلجرات13. اإِنَّ اللَّ

    وتطرقت �إىل هذه �لنقاط الأنها م�شدر لالإرهاب و�حلقد و�لكر�هية وهي �لتي ُت�شيء �إىل ثقافة )ربي �لل (.



    لذا؛ احلل هو تعرية هذه املفاهيم واإظهار عوارها و�ساللها، واإقامة ثقافة �سلمّية ربانية لين�ساأ عليها جيل رباين يتفاعل 
مع املجتمع اإيجابيًا لي�سبغه بالثقافة ال�سلمّية الفاعلة لن�سل اإىل جمتمع ر��شد يخرج منه قيادة ر��شدة، وِنْعَم �الأمة �لتي 

ت�شنع �الأبطال، وبئ�س �الأمة �لتي تنتظر �أبطااًل لي�شنعوها �أو يخل�شوها.

للنا�س تمي  �لنفعية و�الأح�شن  و�لعلم وقانون  �لقر�آن  ر��شدة تعتمد على  �أَزمة غياب ثقافة �جتماعية     فاالأَزمة، 
حريات �الإن�شان مبحوريها �لفطري و�الجتماعي، وهذه �لثقافة �الجتماعية �لر��شدة هي �شّمام �الأمان، وهي جهاز 

�ملناعة �لذي يحمي �الأمة من �الإرهاب و�ال�شتبد�د و�ال�شتعباد، وقمع �حلريات، ولي�س قانوناً يو�شع حرب على ورق.

   واأرجو اأن اأكون قد وفقت يف عر�ض مفهوم احلريات الفردية املرتبطة باملحور االجتماعي وكيف نحافظ عليها. 

و�سكرًا حل�سن اإ�سغائكم

وال�سالم عليكم ورحمة الل وبركاته 

�سامر اإ�سالمبويل
2010/2/22


