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 التصور اإلسالمي للحرية : أسسه وتطبيقاته
 جامعة مصراتة –كلية الدراسات اإلسالمية  أستاذ مساعد د. عمر فرج زوراب

 مقدمة :
يتناكؿ ىذا البحث أسس التصور اإلسالمي للحرية شلثلة يف ادلفاىيم القرآنية الكلية التوحيد 
كاالستخالؼ كالتسخَت، كما يتناكؿ تطبيقات ادلفهـو يف علم الكالـ، كبعض القضااي اإلسالمية 

 الفكرية ذات الصلة، ككاقع اجملتمعات ادلسلمة.
احلرية من ادلنظور اإلسالمي على ادلستول النظرم كتكمن أمهية ادلوضوع يف أنو يتناكؿ مشكلة 

كالتطبيقي كابعتبارىا شرط ضركرم لتحقيق التقدـ احلضارم للمجتمعات ادلسلمة. كقد استخدمنا يف 
 -ىذا البحث منها:
 ادلنهج األصويل:

اليت كيتمثل يف التمييز بُت األصوؿ اليت مصدرىا النصوص اليقينية الوركد القطعية الداللة، كالفركع 
 مصدرىا النصوص الظنية الوركد القطعية الداللة .

 ادلنهج ادلقارن :
 كيتمثل يف ادلقارنة بُت احللوؿ اليت قدمها العلماء كادلتكلمُت دلشكلة احلرية.

ادلنهج النقدم : كيتمثل يف عدـ االكتفاء بعرض آراء العلماء كادلتكلمُت بل بياف أكجو القوة كالضعف 
 ارىا اجتهادات يف إطار الفكر اإلسالمي.يف ىذه اآلراء ابعتب

كڱ تقسيم البحث إىل قسمُت، القسم األكؿ يتناكؿ األسس العقائدية للتصور اإلسالمي للحرية، 
كالقسم الثاين يتناكؿ تطبيقات ىذا التصور، كڱ تقسيمو إىل ثالثة زلاكر، األكؿ عن مفهـو احلرية يف 

للحرية كمفهومي القضاء كالقدر، كالثالث عن التصور  علم الكالـ، كالثاين عن التصور اإلسالمي
 اإلسالمي للحرية بُت ادلمكن كما ينبغي أف يكوف.
 القسم األكؿ : أسس التصور اإلسالمي للحرية : 

 يستند التصور اإلسالمي للحرية إىل ادلفاىيم القرآنية الكلية التوحيد كالتسخَت كاالستخالؼ.
 مفهوم التوحيد واحلرية :

ىذه ادلفاىيم القرآنية ىو التوحيد الذم ينقسم إىل قسمُت سنتناكؿ عالقتهما ابلتصور اإلسالمي أكؿ 
  للحرية .
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 توحيد األلوهية :
... كلكن ادلراد (مضمونو أف هللا تعاىل ينفرد بكونو الغاية ادلطلقة لكل كجود سواه، يقوؿ ابن تيمية )

ادلستعاف على قسمُت: منو ما يراد لغَته ... كمنو ما يراد لنفسو فمن ادلرادات ما يكوف ىو الغاية 
. كابلتايل ينفرد بكونو )ادلطلوب فهو الذم يبذؿ لو الطالب كحيبو كىو اإللو ادلعبود كمنو ما يراد لغَته(

) أك   –القيم  –ل ادلطلق ذلا( ال مصدر كل ادلثل العليا ادلطلقة )أك ادلستو  –القيم  –مصدر ادلثل العليا 
 كل مستوايهتا(.

كتوحيد األلوىية ىو ضماف موضوعي مطلق لتحقيق الوجو السليب للحرية )على ادلستول الذاڱ(، 
كادلتمثل يف ربرير الذات من الغاايت ادلطلقة الزائفة، كىو ما عرب عنو القرآف ابجتناب الطاعوت. فازباذ 

وت ىو عملية تقـو الذات دبوجبها بتحويل غاية زلدكدة )فعالن( إىل غاية مطلقة )ألف التصور مل الطاغ
يتصل ابدلستقبل الذم يتخطاىا(. كالطاغوت دبا ىو كذلك قد ديد الذات إبمكانيات زلدكدة للتطور، 

مر يف كاقع األلكن البد أف أيڱ كقت سيتنفذ فيو ىذه اإلمكانيات كيصبح بعدىا معوقان للتطور، ألنو 
 غاية زلدكدة ابلزمن كادلكاف، كابلتايل زبضع للتغَت يف ابدلكاف كالتطور خالؿ الزماف.

 :توحيد الربوبية
مضمونو إفراد الفعل ادلطلق هلل تعاىل، كإفراد صفات الربوبية )ابعتبارىا ما دؿ على ىذا الفعل ادلطلق ( 

عراض الدالة ادلتكلمُت على كجود هللا بطريقة األ هلل تعاىل، يقوؿ ابن تيمية يف معرض رفضو الستدالؿ
ف ىذا ادلسلك مبٍت على امتناع دكاـ كوف الرب فاعالن، كامتناع قياـ األفعاؿ على حدكث األجساـ )إ

. كتوحيد الربوبية ىو ضماف موضوعي مطلق لتحقيق الوجو السليب للحرية )على االختيارية بذاتو(
 ربرير الفعل اإلنساين من أم فعل مطلق زائف كىو ما عرب عنو القرآف ادلستول ادلوضوعي(، ادلتمثل يف

ابالستكبار، فاالستكبار ىو أف إسناد الفعل ادلطلق لسواه تعاىل كىو ما يؤدم إىل إلغاء فعل اآلخرين، 
 عالقة ذات طرفُت ادلستكرب كادلستضعف.  إلغاء ادلساكاة بُت الناس كنشوءكابلتايل

 
 ية :مفهوم التسخري واحلر 

أما ادلفهـو القرآين الثاين فهو التسخَت، كطبقان لو فإف عامل الشهادة ىو درجة من درجات الوجود قائمة 
كذلذا الظهور  كمصدر األمر كاخللق عن أمسائو احلسٌت( (صفات هللا تعاىل يقوؿ ابن القيم على ظهور 

 شكالف:
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من حيث أف كالمها كجود زلدكد ابلوجود تكويٍت : يتمثل يف الكوف ادلسخر كاإلنساف ادلستخلف، 
 ادلطلق هلل تعاىل، فهو دبثابة آايت دالة على كجوده تعاىل .

)القرآف كالـ هللا كقد (تكليفي: يتمثل يف الوحي كىو مقصور على درجة االستخالؼ يقوؿ ابن القيم 
 .)ذبلى هللا فيو لعباده بصفاتو(

من درجات الظهور الصفاڱ التكويٍت، أم أف حكمتو  فالتسخَت بناءن على ما تقدـ ذكره ىو درجة
تعاىل من خلق الكوف إظهار صفاتو، كالصفة ىي ما دؿ على كجوده ادلطلق، لذا فالكوف ىو آايت 

فالكوف كما ىو زلل اخللق كاألمر مظهر األمساء كالصفات فهو )(: دالة على كجوده يقوؿ ابن القيم
ادلخلوقات  (تيمية )كيقوؿ ابن  ،)بحانو عباده إىل النظر فيها(جبميعو شواىد كأدلة كآايت دعا هللا س

ية كعالمة ية تدؿ على عُت ادلطلوب الذم ىو آكلها آايت للخالق كالفرؽ بُت اآلية كالقياس أف اآل
 .)عليو(

غَت أف األشياء كالظاىر كالكائنات اليت يف درجة التسخَت إمنا تظهر صفات هللا تعاىل على كجو 
كابلتايل ال رلاؿ للحديث عن احلرية  چ ڎ ڎ ڌ ڌچ ر، فهي دائمان آايت دالة على كجوده تعاىل اإلجبا

على مستول الطبيعة. كيًتتب على مفهـو التسخَت قاعداتف مرتبطتاف دبفهـو احلرية مها : ادلوضوعية 
 كالسببية.

 ادلوضوعية : وتنقسم إىل قسمني :
مستقل عن كعي اإلنساف غَت متوقف عليو كسابق على  ادلوضوعية التكوينية : أف الكوف ذك كجود

 (57اآليو –)غافر ..چڭڭڭېېۉۉېېٴۇۋۋچمعرفتو 
ادلوضوعية التكليفية : شلثلة يف الوحي ذك ادلصدر اإلذلي غَت ادلتوقف على كعي اإلنساف كقسمي 

كقوانينو أك الوحي ادلوضوعية يًتتب عليهما أف حرية اإلنساف ال تتحقق ابنفصالو عن العامل الطبيعي 
 كقواعده.

السببية: فالعفل ادلطلق هلل تعاىل ) مضموف الربوبية( إمنا يظهر من خالؿ السببية ، كأيخذ شكل سنن 
 إذلية ال تتبدؿ، كابلتايل فإف الكوف قائم على قاعدة السببية كمنضبطة حركتو بسنن إالىية ال تتبدؿ.

ي يرل أف الضركرة ) شلثلة يف انضباط حركة الوجود كيًتتب على قاعدة السببية أف التصور اإلسالم
الشهادم بسنن إالىية ال تتبدؿ( ىي شرط للحرية، أم أف اإلنساف لن ينجح يف ربقيق حريتو إال 

 دبعرفة كالتزاـ حتمية ىذه السنن اإلذلية .
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 –رهالبق)چپپپپڦڦڦڦٱچمفهـو االستخالؼ كاحلرية: أما ادلفهـو القرآين الثالث فهو االستخالؼ 
كإذا كاف للوكالة نوعاف: عامة كخاصة فإف ادلقصود  كاالستخالؼ لغة النيابة كالوكالة(30اآليو

ابالستخالؼ النوع األخَت ) الوكالة اخلاصة اليت سنوضح مضموهنا عند احلديث عن االستخالؼ 
يف القرآف كرد ابدلعٍت اجملازم احلقيقي تكرديان لإلنساف كما يقوؿ  اصطالحان( ، كما أف االستخالؼ

 (.)) اخلالفة النيابة عن الغَت إما لغيبو ادلنوب عنو ... كإما لتشريف ادلستخلف(الراغب االصفهاين 
ما أما االستخالؼ اصطالحان فهو إظهار االنساف لربوبية هللا تعاىل كألوىيتو ابلعبودية كالعبادة، كىو 

كجائز أف يكونوا خلفاء يف إظهار أحكاـ هللا  (يكوف على ادلستول الصفاڱ هللا تعاىل يقوؿ ادلاتريدم )
فالبد من إظهار من ڱ استعداده كقابليتو ليكوف رلليان يل كمراه ألمسائي  (كيقوؿ األلوسي ) )كدينو(

 .)كصفاڱ(
 صفات الربوبية :كىو ما خيتلف طبقان للتمييز بُت صفات األلوىية ك 

فإظهار صفات األلوىية لو شرطاف : أ/ توحيد األلوىية كما سبق بيانو . ب/ العبادة، كللعبادة معٌت 
قيم  –خاص كمعٌت عاـ، كمضموف األخَت ازباذ هللا تعاىل غاية مطلقة كازباذ صفات ألوىيتو مثل عليا 

دكد زماان كمكاان( دكف أف تتوافر لو مطلقو يسعى اإلنساف لتحقيقها يف األرض ) أم يف كاقعو احمل –
احملدكدة زماان  –القيم  –إمكانية التحقيق النهائي ذلا كال يكوف ذلك إبلغاء تصور اإلنساف للمثل العليا 

 (كمكاان، بل ربديدىا ابزباذ مقتضى صفات األلوىية ضوابط موضوعية مطلقة ذلا، يقوؿ ابن تيمية )
 .()إف من أمساء هللا تعاىل كصفاتو ما حيمد االتصاؼ بو كالعلم كالرمحة كاحلكمة 

)على ادلستول الذاڱ(،  قيق الوجو اإلجياڱ للحػػريةكالعبػػػػػادة على ىذا الوجو ضماف موضوعي مطلق لتح
تطور ألنو ال تتوافر كادلتمثل يف أف ازباذ هللا تعاىل غاية مطلقة ديد الذات إبمكانيات غَت زلدكدة لل

 للذات اإلنسانية إمكانية التحقيق النهائي فضالن عن ذباكزىا.
أما إظهار صفات الربوبية: فلو أيضان شرطاف : أ/ توحيد الربوبية كما سبق بيانو   ب/ العبودية كال تعٍت 

لقة للفعل إلغاء الفعل اإلنساين، بل ربديده كذلك ابزباذ مقتضى صفات الربوبية ضوابط موضوعية مط
اإلنساين. كالعبودية على ىذا الوجو ضماف موضوعي مطلق لتحقيق الوجو اإلجياڱ للحرية ) على 
ادلستول ادلوضوعي( كادلتمثل يف أف إسناد الفعل ادلطلق هلل تعاىل ديد الفعل اإلنساين إبمكانيات غَت 

 زلدكدة للتطور، كما أنو ضماف موضوعي مطلق للمساكاة بُت الناس.
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على ما سبق فإف األمر بتحديد أك تقييد حركة اإلنساف تكوينيان كتكليفيان على الوجو السابق بيانو بناء 
ال يقصد بو إلغاء حرية اإلنساف، بل كضع ضوابط موضوعية مطلقة ذلا لضماف ربقيقها، فضالن عن أنو 

طلقة، دكف أف تتوافر هبذا التحديد تصبح حركة اإلنساف عبارة عن نزكع أك سعى مستمر اذباه احلرية ادل
لإلنساف إمكانية ربقيقها، ألهنا من اختصاص هللا تعاىل كحده دبقتضى توحيد 

 (.6اآلية  –)االنشقاؽ چڦچچچچڃڃڃچاأللوىية.
البعد االقتصادم للحرية : يتضمن البعد االقتصادم لالستخالؼ )كأساس للتصور اإلسالمي 

وابط موضوعية مطلقة للحرية يف اجملاؿ االقتصادم لالقتصاد( رلموعة من ادلفاىيم اليت ىي دبثابة ض
 كسنتناكؿ إبجياز بعض ىذه ادلفاىيم كعالقتها دبفهـو احلرية.

إسناد ملكية ادلاؿ هلل تعاىل كحده: أك ما يقابلنا يف التصور اإلسالمي ىو تقرير أف ادللكية صفة من 
(، كعلى ىذا فإف 33)النور: چڇڇڇڇچچچ( . 17)ادلائدة : چېېۉۉېېچصفات ربوبية هللا تعاىل 

التصور اإلسالمي قائم على إسناد ملكية كل شيء هلل تعاىل كحده. كإسناد ادللكية إىل غَته ىو شرؾ 
 (.111)اإلسراء :چے ے ھ ھ ھ ھچيف الربوبية يقوؿ تعاىل

 كيشكل إسناد ملكية ادلاؿ هلل تعاىل كحده أكؿ ضابط موضوعي مطلق للحرية يف اجملاؿ  االقتصادم،
إذ أف إسناد ملكية ادلاؿ لغَته تعاىل يؤدم إىل أف يصبح حق التصرؼ ادلطلق للماؿ لفرد أك فئة دكف 
اجلماعة، كىذا األمر نالحظو عند ادلقارنة مع ادلذاىب االقتصادية األخرل، فالرأمسالية إذ أسندت 

ناس ابدلاؿ على كجو ادلساكاة، ادللكية لغَت هللا )األفراد( انتفى الضماف ادلوضوعي ادلطلق حلرية انتفاع ال
كانتهت يف الواقع إىل إسناد ادللكية إىل فئة ادلًتفُت ) الطبقة الربجوازية ابدلصطلح ادلاركسي(، كابلتايل 
انفرادىا ابالنتفاع ابدلاؿ، كىي الطبقية اليت تلغي ادلساكاة بُت الناس فأصبح القانوف يعرب عن مصاحل 

 طبقة.
ت ادللكية اخلاصة مل تسندىا إىل هللا تعاىل )ادلالك األصلي( إذا كانت يف أما ادلاركسية فعندما ألغ

جوىرىا  مادية ال تؤمن ابهلل فلم تستطيع أيضان أف توفر الضماف ادلوضوعي لتحقيق ادلساكاة اليت ىي 
شرط موضوعي للحرية، ففهمت ادلساكاة على أهنا إ نكار تفاكت يف ادلقدرات الذاتية كابلتايل اجلزاء 

 ىو ظلم.ك 
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 استخالف اجلماعة يف االنتفاع ابدلال :
إذا كانت ملكية ادلاؿ هلل كحده كما بينا فإنو تعاىل منزه عن االنتفاع بو، كمن ىنا كانت حكمة 
استخالؼ اجلماعة يف االنتفاع ابدلاؿ على الوجو الذم حيدده ملك ادلاؿ تعلى يقوؿ تعاىل 

 أف األمواؿ اليت يف أيديكم إمنا ىي أمواؿ هللا (، يف تفسَت النسفي ) يعٍت7)احلديد:چڳڳڳگگچ
خبلقو كإنشائو ذلا، كإمنا مولكم إيها لالستمتاع بو، كجعلكم خلفاء يف التصرؼ فيها، فليست ىي 
أبموالكم يف احلقيقة، كما أنتم فيها إال دبنزلة الوكالء كالنواب، فأنفقوا منها يف حقوؽ هللا تعاىل، كليكن 

أك جعلكم  –كما يهوف على الرجل االنفاؽ من ماؿ غَته، إذا أذف لو فيها عليكم اإلنفاؽ منها  
مستخلفُت عمن كاف قبلكم( كيشكل استخالؼ اجلماعة يف االنتفاع ابدلاؿ اثين ضابط موضوعي 
مطلق للحرية يف اجملاؿ االقتصادم، إذ طبقان لو البد من الرجوع للجماعة ) ادلستخلفة عن هللا( لتحديد 

 ما تريده يف إطار الضوابط اليت كضعها ادلستخلف )هللا تعاىل(.
 ياسي للحرية : البعد الس

كما يتضمن البعد السياسي لالستخالؼ رلموعة من ادلفاىيم اليت ىي دبثابة ضوابط موضوعية مطلقة 
 للحرية يف رلاؿ السياسة سنتناكؿ ىنا بعض ىذه ادلفاىيم إبجياز مع تناكؿ عالقتها ابحلرية.

 إسناد احلاكمية هلل كحده:
  ۉ     ې  ې  ڭڭ  ڭ  ڭۓ  ۓ  ے  ےچ ةيقرر القرآف أف احلاكمية صفة من صفات الربوبي

  ڎ  ڌ  ڌ  ڍچ ( 40)يوسف چڍ        ڍ  ڇ  ڇ  ڑ   ڑڇ  ڇ    ڍ     ڍچ ( 57)األنعاـ : چ
(. كعلى ىذه فإف احلاكمية )السيادة ( 54)األعراؼ : چڻ   ڻ  ں  ںچ ( 62)األنعاـ : چ  ڍ  ڎ

  ى  ې   ېچ هلل تعاىل كحدة كإسنادىا إىل غَت سواء كاف فرد أك فئة أك حىت الشعب ىو شرؾ يف الربوبية 
( كيشكل إسناد احلاكمية )السيادة( هلل تعاىل أك ضابط موضوعي مطلق للحرية 2)الفرقاف: چائ  ائ  ى

 ضماف ألف ال ينفرد فرد أك فئة ابلسيادة دكف اجلماعة . السياسية للجماعة، ألنو
 استخالف اجلماعة يف إظهار حاكمتيه:

ىل الوجود ادلطلق ادلنزه عن الوجود يف ادلكاف كاحلركة خالؿ الزماف، كانت حكمتو تعاىل اكدلا كاف هلل تع
ىي شلارسة  –األمر  –يف استخالؼ اجلماعة يف إظهار حاكميتو يف األرض. كدلا كانت السلطة 

يف الزماف كادلكاف، فإف السلطة ىي إظهار للسيادة، فاستخالؼ اجلماعة يف  –احلاكمية  –السيادة 
 –ذلا . أما أدلة أف ادلستخلف يف السلطة  –األمر  –إظهار حاكميو هللا إذا تعٌت إسناد السلطة 
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  ۅ  ۋچ قرآف ... ( ككذلك عمـو االستخالؼ يف ال37)الشورل :چ  ڻ  ں  ںچ اجلماعة  -األمر
(. فاستخالؼ اجلماعة يف إظهار حاكمية هللا تعاىل يف األرض إذان يشكل اثين ضابط 62)النمل :چۅ

 موضوعي مطلق للحرية السياسية للجماعة ألف مضمونة إسناد السلطة ذلا.
)احلياة الدنيا( ، غَت أف التصور اإلسالمي للحرية  إف ما سبق من حديث يدكر عن الوجود الشهادم

ال يقتصر على ىذا الوجود بل يتحدث أيضان عن كجود غييب )احلياة األخرة( كفيو يصور القرآف اجلنة 
على أهنا مستول من مستوايت احلرية ادلطلقة، ألهنا متضمنة لظهور ذاتو تعاىل " رؤية ادلؤمنُت لرهبم"، 

  من قيود ادلادة، كحيث اإلشباع النهائي لكل حاجات اإلنساف.حيث يتحرر اإلنساف حىت
 التعريف اإلسالمي للحرية:

يًتتب على ما سبق أف احلرية يف التصور اإلسالمي ليست ادلقدرة على التطور ادلادم كالركحي، أم 
ادلطلقة أك حل ادلقدرة على إشباع احلاجات ادلادية كالركحية أك ربقيق الغاايت كادلثل العليا احملدكدة ك 

 ادلشاكل ادلادية كادلعنوية كالركحية ادلتجددة زماان كمكاان.
لكن ىذه ادلقدرة ليست مطلقة بل زلدكدة )مقيدة( تكوينيان كتكليفيانف كىذا التحديد ىو ضماف 
 موضوعي مطلق لتوافر ىذه ادلقدرة كابلتايل ربقق احلرية، بناءن على أف التوحيد ىو إفراد الوجود ادلطلق
  )غاية كفعالن( هلل تعاىل، كالوجود ادلطلق ىو الوجود القائم بذاتو ككل كجود سواه قائم بو كبتعبَت الغزايل

فاإلسالـ يفرد ادلقدرة ) فهو القيـو ألف قوامو بذاتو ، كقواـ كل شيء بو، كليس ذلك إال هللا تعاىل( 
 –االنبياء)چوئوئۇئۇئۆئۆئچ(16اآليو –الربكج)چېېۉچ ىلاادلطلقة كابلتايل احلرية ادلطلقة هلل تع

 (82اآليو –يس) .چائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئچ(23اآليو
 القسم الثاين : تطبيقات التصور اإلسالمي للحرية:

 أكالن: مفهـو احلرية يف علم الكالـ اإلسالمي:
ڱ تناكؿ مفهـو احلرية يف علم الكالـ اإلسالمي ربت عنواف اجلرب كاالختيار، كىنا سنتناكؿ بعض 

.التصورات   اليت كضعتها بعض الفرؽ الكالمية للمفهـو
 القدرية: -أ

اختلف الباحثوف يف أصل مصطلح القدرية حيث قاؿ بعض الباحثوف القدرية نسبة إىل قدرة اإلنساف 
على الفعل كاالختيار، أم الذين أسندكا الفعل كاإلرادة إىل اإلنساف، كقاؿ البعض نسبة إىل القدرة 

ف ذكرىم بو ألهنم نفوا القدر عن هللا تعاىل كأثبتوه لإلنساف. كيرل بعض الباحثُت أف ىذا الوص
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سلالفوىم لينطبق عليهم احلديث ) القدرية رلوس ىذه األمة(. كالراجح أف القدرية ابدلعٌت األكؿ تشمل 
ادلعتزلة كاجلهنية، كالقدرية ابدلعٌت الثاين تقتصر على اجلهنية . أىم قادة اجلهنية معبد اجلهٍت، كقد توىل 

عبدالرمحن بن األشعت. كغيالف الدمشقي الذم الدعوة إىل مذىبو يف العراؽ، كقتلو احلجاج يف ثورة 
 اقشو عمر بن عبدالعزيز كقتلو ىشاـ بن عبدادللك.

كقد تطرفوا يف إسناد الفعل كاإلرادة إىل اإلنساف فقاؿ )كل فعل لإلنساف ىو إبرادتو ادلستقلة عن إرادة 
حدكث الفعل اإلنساين، يركم هللا تعاىل(، كنفوا عن هللا تعاىل القدر دبعٌت العلم كالتقدير السابق على 

أف معبد اجلهٍت )ال قدر األمر أنف( يقوؿ د. دمحم يوسف )... ذىبت القدرية على أف اإلنساف ىو 
الذم يقدر أعماؿ نفسو بعلمو كيتوجو إليها إبراداتو ڱ يوحدىا بقدرتو كأف هللا ال يقدر ىذه األعماؿ 

 .مها إال بعد كقوعها(أزالن كال دخل إلرادتو أك قدره يف كجودىا كال يعل
فمذىب القدرية يًتتب عليو إسناد صفة اخللق إىل غَت هللا تعاىل كىي صفة ربوبية، أم أف إسنادىا لغَت 
هللا يًتتب عليو الشرؾ. كما جعلوا علمو كقدرتو تعاىل زلدكدين بدالن من أف يكوان مطلقُت كما يتضح 

 يف قوذلم ) العلم أنف(.
جلربية نسبة إىل أف مقولتهم األساسية أم نفي قدرة اإلنساف على الفعل اجلربية: مسيت اب -ب

كاالختيار، كما مسيت ابجلهمية نسبة جهم بن صفواف مؤسس الفرقة كرتبوا على كوف هللا تعاىل خالق 
أفعاؿ اإلنساف، كأنو ذك قدرة مطلقة إلغاء قدرة اإلنساف على الفعل كإحالتو إىل آلة ال إرادة ذلا، يقوؿ 

م بن صفواف ) إف اإلنساف ليس يقدر على شيء كال يوصف ابالستطاعة إمنا ىو رلبور يف أفعالو جه
كال إرادة كال اختيار كإمنا خيلف هللا تعاىل األفعاؿ فيو على حسب ما خيلق يف سائر اجلمادات، كينسب 

 .إليو األفعاؿ رلازان كما ينسب إىل اجلمادات(
جلرب إىل بعض ادلنتسبُت إىل أىل السنة كاجلماعة بفرقهم ادلختلفة. غَت أف كيف فًتة الحقة تسرب القوؿ ا

القوؿ ابجلرب كافد على اإلسالـ، ألف التصور التنزيو هلل تعاىل يرل أف ال تعارض بُت الفعل اإلذلي ادلطلق 
لسنن اإلذلية كالفعل اإلنساين احملدكد، فاألكؿ حيد الثاين تكوينيان ) بظهوره يف عامل الشهادة من خالؿ ا

اليت التزامها شرط صلاح الفعل اإلنساين( كتكليفيان ) كما يظهر من خالؿ القواعد اآلمرة الناىية " 
 احلدكد" كاليت ينبغي على اإلنساف أف يلتزمها يف فعلو(.
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كما أف اجلربية تفهم التوحيد على أنو أفراد الفعل هلل، كابلتايل فإف إسناد الفعل لسواه ىو شرؾ يف 
بوبية، بينما التوحيد يقـو على إسناد الفعل ادلطلق هلل تعاىل، أم أف إسناد الفعل احملدكد لسواه ال الر 

 يًتتب عليو شرؾ الربوبية. 
 ادلعتزلة : -ج

ذىب ادلعتزلة إىل أف العدؿ اإلذلي يقتضي أف يثاب احملسن كيعاقب ادلسيء، كىو ما يقتضي أيضان أف 
كاالختيار بُت اخلَت كالشر، إذ لو كاف اإلنساف رلبوران على فعلو لكاف يكوف لإلنساف القدرة على الفعل 

زلاسبتو عليو ظلمانف كهللا تعاىل منزه على نسبة الظلم إليو، لكنهم تطرفوا يف فهم حرية اإلنساف فرتبوا 
 على ذلك إف اإلنساف خالق ألفعالو.

 األشاعرة : -د
هللا  تعاىل ككسب اإلنساف، لكنو عرؼ الكسب أبنو قاؿ األشعرم اف الفعل اإلنساين ىو زلصلة خللق 

مقارنة قدرة اإلنساف للفعل اإلذلي. كديكن توضيح ىذا دبثاؿ حركة اليد كاخلاڱ فحركة اخلاڱ مقارنة حلركة 
 اليد. 

كىكذا فإف األشعرم بدأ بداية صحيحة يف مسألة أفعاؿ العباد بتقريره أف الفعل اإلنساين زلصلة خلق 
إلنساف، كلكنو بتعريفو للكسب ابنو رلرد اقًتاف ابلفعل يؤدم إلغاء الكسب أم إىل اجلربية هللا ككسب ا

يقوؿ اجلويٍت )أما نفي القدرة كاالستطاعة فما أيابه العقل كاحلي كما إثبات قدرة ال أثر ذلا بو كجو فهو  
 .كنفي القدرة أصالن(

 القوؿ أبف الفعل اإلنساين ىو زلصلة خلق هللا تعاىل ادلاتريديو: تتفق فرقو ادلاتريديو مع األشعرم يف -ق
 ككسب اإلنساف. إال أهنا خالفان لألشعرم مل ذبعل الكسب رلرد اقًتاف ابلفعل بل قدره حقيقية.

 :اثنيان : التصور اإلسالمي للحرية كمفهومي القضاء كالقدر
 ي القضاء كالقدر.على ضوء التصور اإلسالمي السابق دلفهـو احلرية ديكننا تناكؿ مفهوم

فالقضاء كالقدر يتعلقاف بظهور فعل هللا تعاىل ادلطلق )الربوبية( يف عامل الشهادة من جهة اإلجياد، أم 
 ظهور صفة اخللق فيو.

فالقضاء يدؿ على فعلو ادلطلق من جهة اإللزاـ )احلتمية( أم كجوب نفاذ فعلو ادلطلق يقوؿ تعاىل 
يف النهاية (71اآليو –مرمي) .چڳڳڳڳگچ(21اآليو –مرمي)چېۉۉېۓڭڭڭڭۓھھھےےچ

. كيف () القضاء : الفعل كاحلكم كقد تكرر يف احلديث ذكر القضاء كأصلو القطع كالفصل()البن األثَت 
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القضاء : فصل األمر قوالن   )كيف مفردات الراغب: ) ((الصنع كاحلتم كالبياف))القاموس احمليط القضاء. 
ى كجهتُت: اذلي كبشرم فمن القوؿ اإلذلي قولو تعاىل كاف ذلك أـ فعالن ككاف كاحد منها عل

كقولو  (20اآليو –)غافر  چچچڃچأمر بذلك .. كمن الفعل اإلذلي  (23اآليو –االسراء)چڳڳچ
 .(إشارة إىل إجياده اإلبداعي كالفراغ منو( (12اآليو –فصلت)چڦڦٱچتعاىل 

 أما القدر فيدؿ على فعل هللا ادلطلق من جهة التحقق .
كدلا كاف ظهور فعلو ادلطلق تعاىل يف عامل الشهادة يتم من خاللو السببية، أم ربققو بتحقق السبب 
كزبلفو بتخلف السبب كما سبق بيانو، فإف هللا تعاىل ال جيعل فعلو ادلطلق يتحقق إال عند ما يوفر 

( 49)القمر : چڱىتڱحتختچأسباب ) شركط( ربققو كىو معٌت القدر يف االستعماؿ القرآين 
 (.27الشورل )چہہھھھھےےۓۓڭڭڭچ

على ىذا فإف كوف فعلو ادلطلق تعاىل الـز النفاذ )القضاء(، أك ربققو يف عامل الشهادة )القدر( ال يًتتب 
 على أف اإلنساف رلبور على فعلو.

 صفيت العلم كاإلرادة كالفعل اإلنساين :
 هنما مرتبطاف هبما لذا كجب تناكذلما.كقاؿ بعض العلماء أف القضاء كالقدر مها العلم كاإلرادة كنرل أ

 أكالن: اإلرادة اإلذلية كالفعل اإلنساين : كىي على نوعُت األكيل اإلرادة التكوينية كالثانية التكليفية.
اإلرادة التكليفية: كتظهر يف القواعد األمر كالناىية اليت أكجب هللا تعاىل على اإلنساف التزامها يف شرعو 

 منها اجلرب. كىي ابلتايل ال يلـز
 اإلرادة التكوينية : 

كتظهر يف السنن اإلذلية اليت ربكم حركة الوجود دبا فيو الفعل اإلنساين، كىي أيضان ال يًتتب عليها 
 إجبار اإلنساف على فعلو، إمنا يتوقف صلاح الفعل أك فشلو على احًتاـ حتميتها.

 التميز بُت اإلرادة كالرضا: 
ذلية ال يلـز عنها إجبار اإلنساف على فعلو، كاف التمييز بُت اإلرادة كالرضا، أف اإلرادة اإلكأتكيدان على 

فاهلل تعاىل أكدع يف اإلنساف القدرة على التزاـ إرادة هللا التكوينية كالتكليفية، فيناؿ بذلك رضا هللا 
كما أكدع فيو القدرة على سلالفة إرادتو فيوجب ذلك غضب (8اآليو –البينة)چٿٿٹٹٿڤڤڤڤٿچ

 . (6اآليو –الفتح)چۀہہۀڻٹٹڻڱڱںںچهللا 
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يًتتب على ما سبق أف ادلعاصي تتم إبرادة هللا ألف كل شيء إمنا يتم إبرادتو، كلكن ال يعٍت ىذا أف هللا 
 أجرب الناس عليها ذلذا فهي ال تتم برضاه.

إىل هللا تعاىل ألف ىذا يعٍت أنو أجرب اإلنساف على  كعلى ىذا ال جيوز نسبة ادلعاصي
حبجئحئمئىئيئجبییڳچكقاؿ(79النساء:)چجثڱىتڱحتختجتڳڳڱجبحبخبچفعلها

 (.165)آؿ عمراف: چجتڳڳڱخب
 العلم اإلذلي كالفعل اإلنساين :

 چۓۓڭڭڭےھھھےھڻٹٹۀۀہہہہچكمن صفاتو تعاىل العلم، كعلمو تعاىل مطلق كسائر صفاتو 
كعلى ىذا فإف كل فعل يقـو بو اإلنساف يف علم هللا ادلطلق، غَت أف علم هللا ادلطلق  (70اآليو –احلج)

ابلفعل اإلنساف ال يعٍت إجبار اإلنساف عليو، إذ أف هللا تعاىل يعلم أف اإلنساف سيقـو ابلفعل ادلعُت دبا 
 أكدع فيو من حرية اإلرادة كعلى مقتضى األسباب اليت كضعها تعاىل حلدكث العفل.

نا نرل أف احلكمة من انفراد هللا تعاىل ابلعمل ابدلستقبل إرادتو تعاىل االحتفاظ لإلنساف حبرية اإلرادة كى
 (34اآليو –لقماف).چجئحئمئىئییڳڳېئېئىئىئىئچقاؿ تعاىل 

كما أف علمو تعاىل ابحلدث ادلعُت ليس سابق كال الحق، ألف السابق كالالحق ىو علم كيف زلدكد 
تعاىل ىو علم ابدلاىية، أم بعُت احلدث بدكف أف يكوف مقيدان ابلزماف  ابلزماف كادلكاف، بينما علمو

كادلكاف. كىكذا فإف هللا تعاىل ىو خالق فعل اإلنساف من جهة السنن اليت يتعلق صلاح الفعل أك فشو 
عليها ىي ظهور لصفة اخللق، كاإلنساف كاسب فعلو من جهة أف معرفتو  حتمية ىذه السنن ڱ التزامها 

اف لكي ينجح يف ربقيق ما يريد على مقتضي ىذه السنة، غَت أف اإلنساف ذك علم كإرادة مها شرط
( كيوضح القرآف أمثلة لتلك احملدكدية أبف 85)اإلسراء :چڳېئېئىئىئىئچزلدكدين كسائر صفاتو 

اإلنساف قد يكره شيئان كىو خَت لو يف التحليل النهائي كالعكس 
( بينما أف هللا تعاىل ذك علم كإرادة مطلقتُت  15)البقرة : چڀڀڀٹٹٹڤڤٿٿٿٿٹڤٹٹٹٹڤپپچ

كسائر صفاتو، كعلى ىذا فإنو تعلى ) بعلمو كإرادتو ادلطلقتُت( إمنا ىو الذم يوفق اإلنساف ) ذك العلم 
كاإلرادة احملدكدتُت( إىل معرفة كالتزاـ السنن اإلذلية فينجح يف ربقيق فعلو، أك خيذلو عن معرفتها كالتزامها 

يفشل فعلو. فالتوفيق كاخلذالف مها التصور اإلسالمي البديل للصدفة كاحلظ، كىو تصور ال يتضمن ف
إلغاء العلم كاإلرادة اإلنسانيتُت بل مدمها إبمكانيات غَت زلدكدة ألهنما استمداد من العلم كاإلرادة 

 (2اآليو –الطالؽ).چڱڱڱڱںںڻڻٹٹۀۀچاإلذلتُت ادلطلقتُت كقولو تعاىل 
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 التصور اإلسالمي للحرية بُت ادلمكن كما ينبغي أف يكوف :اثلثان: 
ظهر اإلسالمي يف منطقة يف العبودية بكل إشكاذلا السياسية) السيطرة الفارسية الركمانية، سيطرة 
القبائل القوية على القبائل الضعيفة..( كاالقتصادية )الراب، االستغالؿ،..( كاالجتماعية )الرؽ، عبودية 

..( كالفكرية ) سيطرة أمناط التفكَت اخلرايف كاألسطورم على العقل ( فقاـ بتحريرىا من ادلرأة للرجل .
 ىذه األشكاؿ ادلختلفة للعبودية، فتقدمت حضاراين.

غَت أنو نسبة لظركؼ خارجية كداخلية بدأت اجملتمعات ادلسلمة تفقد حريتها الفكرية)التقليد كقفل 
األسطورم كاخلرايف( كالسياسة )االستبداد كادللك العضوض( ابب االجتهاد، شيوع بعض أمناط التفكَت 

 كاالقتصادية ) االستغالؿ..( كعندىا توقفت ىذه اجملتمعات عن التقدـ.
ڱ اصطدمت ىذه اجملتمعات بشعوب أكراب اليت حررهتا الليربالية فاهنزمت كىنا خضعت لالستعمار 

لمة مشكلة احلرية أببعادىا ادلختلفة: البعد بشكلية القدمي كاجلديد كىنا طرح كاقع اجملتمعات ادلس
الفكرم : البعد الفكرم دلشكلة احلرية يف اجملتمعات ادلسلمة يتمثل يف شيوع بعض أمناط التفكَت اخلرايف 

 كاألسطورم اليت تعوؽ العقل عن التفكَت.
عداـ أك ضعف البعد السياسي دلشكلة احلرية يف اجملتمعات ادلسلمة يتمثل يف التخلف الدديقراطي: ان

التقاليد الدديقراطية بفعل االستعمار كما صاحبو من زبلف ثقايف كمادم، إضافة إىل تطبيق ادلفهـو 
الليربايل القائم على سلبية الدكلة ابلنسبة للممارسة الدديقراطية، ككاف حصيلة ىذا فشل تطبيق 

 الدديقراطية.
لمة يتمثل يف التخلف االقتصادم ادلتمثل يف أما البعد االقتصادم دلشكلة احلرية يف اجملتمعات ادلس

العجز عن االستغالؿ األمثل دلوارده ادلادية كالبشرية ادلتاحة للمجتمع إلشباع حاجاتو ادلادية كادلعنوية 
ادلتجددة. كساىم يف استمرار ىذا التخلف االقتصادم للمجتمعات ادلسلمة تطبيق النظاـ االقتصادم 

ر. كبعد ادلتغَتات الدكلية األخَتة سبت زلاكالت للعودة إىل تطبيق النظاـ الرأمسايل يف مرحلة االستعما
 االقتصادم الرأمسايل ربت شعار العودلة كأداهتا اخلصخصة.

كطبقان للمنهج التغيَت اإلسالمي فإف نقل اجملتمعات ادلسلمة من العبودية إىل احلرية يتم من خالؿ 
فهـو اإلسالمي للحرية كتطويره، كاستيعاب ما ال يناقضو مرحليت التغيَت الفكرم، كىي مرحلة نشر ادل

من قيم كأساليب كحلوؿ دلشكلة احلرية أببعادىا ادلختلفة من رلتمعات أخرل، كمقاكمة األفكار اليت 
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رباكؿ إلغاء ىذا ادلفهـو اإلسالمي. ڱ مرحلة التغيَت السياسي، كىي مرحلة تطبيق النظم اليت ذبسد 
 ية كتطويره ابالحتكاـ إىل اجلماىَت ادلسلمة ذاهتا.ادلفهـو اإلسالمي للحر 

 : اخلامتة
تناكلت يف ىذا البحث التصور اإلسالمي للحرية أسسو كتطبيقاتو، حيث تناكلت أكالن أسس ىذا 

 التصور من خالؿ تناكذلا عالقة مفهـو احلرية ابدلفاىيم القرآنية الكلية التوحيد كالتسخَت كاالستخالؼ.
تطبيقات ىذا التصور على ادلستوايت: الكالمي، القضااي ذات الصلة، كقاع اجملتمعات  ڱ تناكلت اثنيان 

ادلسلمة، حيث تناكلت على ادلستول األكؿ احللوؿ اليت قدمتها الفرؽ الكالمية القدرية، اجلربية، ادلعتزلة 
 ادلاتريدية دلشكلة احلرية.

مي القضاء كالقدر كادلفاىيم ذات الصلة  كما تناكلت على ادلستول الثاين تطبيقات التصور على مفهو 
كاإلرادة اإلذلية التكليفية كالتكوينية، العلم اإلذلي، التوفيق كاخلذالف... لتبُت عدـ تعارض ىذه ادلفاىيم 

 مع مقدرة اإلنساف على الفعل .
 ف .كأخَتان تناكلت على ادلستول الثالث التصور اإلسالمي للحرية بُت ما ىو كائن كما ينبغي أف يكو 
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