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Abstract 

Freedom is a key principle and value in the religion of Islam.  Islam confirms freedom and spreads 

it among Muslims. However, in the modern era, freedom is adopted and used against Islam and 

Muslims.  Under freedom of belief, they encourage people to convert and leave Islam. Freedom of 

expression is used to insult religions and Allah (the Almight).  While they propagate freedom of 

woman to make Muslim woman another version of the Western woman. This is the problem that 

the paper examines.  The paper aims to highlight the concept of freedom and position it at the right 

place.  The paper executes the analytical approach by examines the Quranic texts and the Hadeeths 

of the prophet Mohammed (P.B.U.H). The researcher concludes the significance of freedom in 

Islam and how Islam predetermined others in confirming the freedom as one of the Islamic 

fundamental principle.  The findings demonstrate the high ranking of freedom among Islamic 

principles as shown in the Quranic verses and Hadeeths.  

Keywords:  Ranking, Freedom, Islam.   

 ملخص البحث

إن اإلسالم جاء باحلرية, وسبق غريه بتقرير هذا املبدأ, وجعله مقصداً رئيسياً من املقاصد اليت جاء هبا منذ بزوغ فجره, 

اطنا وشعار احلرية يف عصرنا احلاضر له صدى وضجة يف أوس, فقرر مبدا احلرية بأرقى صوره, وأبرزه يف أروع مظاهره

واإلسالمية هبدف النيل من اإلسالم وأهله يف عقر دارهم, وقد أصبح مبدأ احلرية شعاراً يتحجج به كل متطاول العربية 

على القيم والفضائل, فبحجة حرية العقيدة يدعون الناس إىل الردة واخلروج من اإلسالم, وحبجة حرية التعبري ُيسب اهلل 

ة حرية املرأة يريدون إبعادها عن طهارهتا وعفتها ويريدوهنا أن تكون ورسوله علناً جهاراً من دون إنكاٍر من أحد, وحبج

نسخة لنساء الغرب, وهنا تكمن مشكلة البحث. فكان اهلدف من حبثنا هو إبراز مبدأ احلرية ووضع كل شيء يف 

ج التحليلي هفهو من مقاصد اإلسالم األساسية. ويقوم هذا البحث على املن, الصدارة ومكان احلرية هو, الصحيح مكانه

فيستقرئ الباحث النصوص من القرآن الكرمي والسنة النبوية مث يستخرج منها أمهية احلرية يف اإلسالم وكيف سبق اإلسالم 
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غريه يف تقريرها. وقد وصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها: أن اإلسالم اهتم باحلرية اهتماماً كبريًا يف كثري من اآليات 

 مقصداً رئيسياً من مقاصده األساسية.واألحاديث, وكذلك جعلها 

 .املكانة, احلرية, اإلسالمالكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة

 احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.  أما بعد :

من واالقتصادية وغريها, و فإن من خصائص اإلسالم أنه دين شامل لكل نواحي احلياة, االجتماعية منها والسياسية 

خصائصه املهمة أيضًا أنه دين كامل ال نقص فيه وال عوج, وهو مكتمل بقوله تعاىل: )اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 

ْساَلَم ِديًنا( أحد, مهما بلغ من إلسالم دين كامل ال حيتاج إىل زيادة من ا )1(َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

العلم والقدرة, ألن املخلوق الضعيف ال يستطيع وال ميكن له أن يزيد يف شرع خالقه, وشرع اهلل فيه غىن عن كل 

الشعارات, ولسنا حباجة ملا يردده الشرق والغرب من شعارات, ولكن لألسف فقد تبع الكثري من املسلمني هذه 

هو شعار احلرية, فهذا البحث يهدف إىل الكشف عن  أهم شعار اختذوه الشعارات اليت جاء هبا الشرق والغرب, وإن

 الضوء عليه عن قرب, وسنأيت أواًل على تعريف احلرية لغًة واصطالحاً مث نذكر احلرية يفهذا الشعار وحقيقته, ويسلط 

 اإلسالم مث نذكر طرفاً من احلرية يف الغرب.

 لحريةا مفهوماألول:  طلبالم

يف لسان العرب أن كلمة احلر من كل شيء هو أعتقه وأحسنه وأصوبه,  والشيء احلر هو كل شيء جاء الحرية لغًة: 

 .)2(فاخر، ويف األفعال هو الفعل احلسن واألحرار من الناس أخيارهم وأفاضلهم
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ازي جملذكر العالمة الطاهر بن عاشور أن اإلسالم جاء برعاية احلرية والعناية هبا مبفهومها ا الحرية في االصطالح:

املعىن اجملازي واحلديث هي: عمل االنسان ما يقدر على عمله حسب مشيئته ال يصرفه عن عمله أمر واحلقيقي, فب

. أما معناها احلقيقي: هو عدم الرق, وذلك بأن يكون اإلنسان ملكًا بتصرفاته متفردًا بقراره, ال تتوقف تصرفاته غريه

ة يف تصرف أصالة إال بإذن سيده. واحلرية هبذا املعىن أصل من االصول املعتب على رضا غريه, إذا الرقيق غري قادر على ال

 .)3(الشرع, ومن القواعد الفقهية املتفق عليها

 الثاني: سبق اإلسالم في تقرير مبدأ الحرية طلبالم

هنا داخلة يف ضمنها ألمل جيعل علماء اإلسالم احلرية مقصداً شرعياً مستقالً بذاته مع الكليات اخلمسة يف الضروريات,  

من حيث كوهنا أساسًا هلا، ومهادًا حلقوق اإلنسان, وألن غاية الشريعة هي حتقيق املصاحل الكبى للبشرية من حفظ 

للدين والنفس والعقل واملال والنسل، واحلرية فطرة بشرية ال تتحقق هذه املقاصد الضرورية اخلمس حلياة اإلنسان إال هبا. 

اسي إذ ال إكراه يف الدين، وال يتحقق إال حبرية االعتقاد، وهي اجلزء األس عدم اإلكراه يف اإلميان به,فحفظ الدين أساسه 

من حرية اإلنسان، وحفظ النفس ال يتحقق إال حبريتها يف التصرف يف مجيع شئون احلياة بعيداً عن اإلكراه واالستعباد، 

فهو مناط  سيده، وحفظ العقل ال يتحقق إال حبرية االختيار، فال معىن حلياة إنسان مقيد يف تصرفاته أو أسري رغبات

التكليف وشرط صحة جلميع التصرفات، وال خالف بني الفقهاء أن التكليف يسقط عن املكره وفاقد العقل، وحفظ 

 النسل ال يتحقق إال حبرية اإلنسان يف اختيار الشريك الذي حيقق النسب الشريف,  وحفظ املال ال يتحقق إال حبق

  اإلنسان يف التملك وحرية التصرف يف أمواله وأمالكه مبا يراه الشرع والقانون. 

وقد جاء اإلسالم رسالة حتريرية على كافة األصعدة، ويف مقدمتها صعيد الفكر والفهم والعلم والتدين, وأعلى 

د الوثنية وعبادة الفرد من القيو مفاهيم احلرية هي يف توحيد اهلل عز وجل، حيث تتحرر النفس البشرية والعقل اإلنساين 

لغري اهلل. وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي قصة تلخص احلرية اليت منحها اهلل تعاىل لإلنسان فمن أعظم ما يلفت 
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االنتباه من قصص القرآن الكرمي قصة خلق آدم، تلك العناية واحلفاوة البالغة اليت أحيطت هبا هذه الواقعة وهذا املخلوق, 

وقال أيضاً: )ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيني َخاِلٌق  )4(ل تعاىل: )َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيني َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة(فقا

ومل تقف  )5(ْم َأمْجَُعوَن(َبَشرًا ِمْن ِطنٍي * فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِديَن*َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُّهُ 

وال عند تسمية هذا املخلوق خليفة، وال عند تصويره وتسويته بيد العناية احلفاوة عند هذا اإلعالن اإلهلي اجلليل، 

الربانية، وال عند النفخ فيه من روح اهلل تبارك وتعاىل، وال عند إسجاد املالئكة  له وهم عباد بررة مكرَّمون، مل تقف 

دون أن  ق يده وحريته فيها،احلفاوة اإلهلية باإلنسان عند هذا فقط، بل امتدت ومست إىل حد إسكانه اجلنة وإطال

 ُتَما(ئْ يكون قد فعل ما يستحق به شيئاً من هذا كله, قال تعاىل: )َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث شِ 

نة وما فيها، أن ومل يكن مع هذه احلرية املطلقة ومع هذه اإلباحة الشاملة سوى استثناء رمزي، ال تعدو نسبته إىل اجل)6(

 تكون كقطرة يف حبر أو حبة رمل يف صحراء , والكثري الكثري من اآليات اليت هتتم باحلرية وتعتين هبا.

وأما السنة النبوية فهي مثل القرآن جاءت مببدأ احلرية يف أروع صوره, واحلث على حترر اإلنسان من اخلرافات 

عاً  مجيعًا والتفكر يف السماوات ويف خلقهن, والدعوة إىل أن الناس مجيواألوهام,  والدعوة إىل التفكر يف خملوقات اهلل

متساوون يف احلقوق والواجبات, وذلك ألهنم متساوون يف أصل خلقتهم فكلهم من نفس واحدة وكلهم آلدم وآدم من 

يف خطبة الوداع الشهرية  متراب, فليس هناك فرق بني الناس اال بقدر تقواهم هلل تعاىل كما قال النيب صلى اهلل عليه وسل

يف وسط أيام  -صلى اهلل عليه وسلم  -خطبنا رسول اهلل: قال -رضي اهلل عنهما  -اليت رواها جابر بن عبد اهلل 

التشريق خطبة الوداع، فقال: "يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعريب على عجمي، وال 

على أسود، وال أسود على أمحر، إال بالتقوى، إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، أال هل  لعجمي على عريب، وال ألمحر

وكذلك رفض  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي  )7("بلغت؟ "، قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: "فليبلغ الشاهد الغائب

لناس ية من اإلنسان احلر فحذر امساس حبرية اإلنسان, يستوي يف ذلك  مؤمنهم وكافرهم, وهنى أن تسلب هذه احلر 
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من بيع األحرار, وهددهم مبخاصمة اهلل تعاىل هلم يوم القيامة, يوم حيتاج كل إنسان إىل رمحته وغفرانه ورضوانه عن أيب 

هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال: " قال اهلل: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى يب مث 

 .)8(ورجل باع حراً فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعط أجره(غدر، 

ومل يكتف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذا, بل حث على عتق العبيد املوجودين أصاًل قبل اإلسالم قواًل وعماًل, 

قصة عمر بن  تقريرها واالهتمام هباومن املظاهر اليت ْتيز هبا اإلسالم وأظهر اهتمامه باحلرية وسبق كل الشرائع يف 

اخلطاب مع واليه يف مصر عمرو ابن العاص, وقال له مقولته الشهرية )مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً 

فكرامة اإلنسان وحريته هي أصله وهي األصل فيه, فاإلنسان كلما زادت حريته ترسخت انسانيته, وكلما نقصت  (.

ا انيته. ومقولة عمر بن اخلطاب هذه تتجسد فيها املعاين اليت ما فتئ العلماء واملفكرون ينصون عليهحريته نقصت إنس

ويعبون عنها، كل بطريقته وعبارته. ومما يوضح أن اإلسالم اهتم مببدأ احلرية اهتمامًا بالغًا أن جعل اإلنسان حرًا يف 

التعبدي  األصل فيها اإلباحة إال ما ورد النص بتحرميه, وأما اجلانبتصرفاته وأفعاله وهو ما يسميه العلماء "املعامالت"  ف

س ب، ويف العبادات منشئ مؤسي قال الشهيد عبدالقادر  )9(فاألصل فيه احلرمة, ألن الشرع يف املعامالت مصلح مهذي

لى األقل, ألن القوانني ع عودة: )ولقد سبقت الشريعة اإلسالمية القوانني الوضعية يف تقرير نظرية احلرية بأحد عشر قرناً 

الوضعية مل تبدأ بتقرير هذه النظرية إال يف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر, أما قبل ذلك فلم تكن 

هذه القوانني تعرتف باحلرية بل كانت أقصى العقوبات ختصص للمفكرين ودعاة اإلصالح وملن ينتقد عقيدة ختالف 

أولو األمر. هذا هو الواقع وهذه هي حقائق التاريخ، فمن شاء بعد ذلك أن يعرف كيف نشأت العقيدة اليت يعتنقها 

األكذوبة الكبى اليت تقول إن األوروبيني هم أول من دعا للحرية فليعلم أهنا نشأت من اجلهل بالشريعة اإلسالمية، 

 .)10(وقد يعذر األوروبيون يف هذا اجلهل أما حنن فلن جند ألنفسنا عذراً(
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 الثالث: الحرية في اإلسالم مقيدة وليست مطلقة طلبالم

إن احلرية مبنية على أساس رفع القيود، والتحرر من عبودية اخللق إىل عبادة اخلالق، ومن عبودية النفس واهلوى والشهوات 

ت احلرية رغبات وليسإىل كرامة االنسانية واخللق والعفة والطهر، حىت حيقق االنسان اهلدف الذي خلقه اهلل من أجله، 

شخصية ونفسية وتشريعات عقلية مقصورة، وغريزية بال حدود وال قيود، فاحلرية إمنا هي رفع للقيود اليت وضعها البشر 

للبشر، إىل توجيهات وإرشادات خالق البشر وعبوديته، فاحلرية مينحها اهلل لعباده وهو الذي يقيدها بشرائعه، واذا فشل 

غياب الوازع الديين والروحي عند املشرعني، فإن الغرائز تنفلت وال يوجد ما حيكمها وما يضبطها  العقل البشري يف حالة

أو يلجم طموحها، فتنطلق الشهوات وتتأجج العواطف، فيتحول املشرعون إىل أشبه بوحوش ومفرتس الغابات ما يهمهم 

 دة املوقف.إال ما يشبع فرجهم وبطنهم، فتتحطم كرامة االنسانية وتصري الفوضى سي

والكالم عن احلرية يعّد من األمور اليت يصعب على الباحث اإلحاطة هبا وبكل جزئياهتا, ملا هلا من مساحة 

واسعة على الساحة اإلنسانّية بشكل عام، خصوصاً وأن هذه الكلمة هلا وقعها اخلاص على السامع هلا واملدرك ملعناها، 

الناس، وتدغدغ أحاسيسهم، وتتالعب مبشاعرهم وعواطفهم، ويرفعها حىت أضحت من الكلمات اليت يأنس هبا عامة 

ه الشعوب احلرية شعار ضحت من أجله وثارت يف سبيلشعاراً كّل من يريد تغيرياً أو إصالحاً يف أي جمتمع كان، فمبدأ 

غتصيب الثروة م وأريقت من أجله الدماء، فمنذ العصور احلديثة أصبحت احلرية شعاراً للشعوب والطبقات املضطهدة ضد

والسلطة واملسيطرين على رقاب الناس يف اجملتمعات البشرية، وملفهوم احلرية عالقة مباشرة مع جوهر وجود اإلنسان, 

فمن أجل ذلك املفهوم اعتب اإلنسان نفسه خملوقًا مميزًا عن بقية خملوقات األرض وقد نبع هذه االعتقاد من قدرة 

ومبا أن  .جيعلها يف خدمته, ال أن يكون هو عبدًا أو خادمًا حتت أخيه اإلنسانوأن  اإلنسان على تسخري الطبيعة

اإلسالم دين ودولة، كان ال بّد من وضع أحكام وشرائع لتوصل اإلنسان إىل السعادة, وإذا ما أُريد ألي تشريع أن 

 يكون عاداًل، فال بد وأن يكون منبثقاً عن احلرية، وإال أخطأ هدفه، وفقد غايته.
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ا جاء اإلسالم وأطلق احلرية إطالقاً كاماًل إال ما يقتضيه النفع العام واملصلحة العامة فإنه قيده ومنع الناس وهن

منه, وهذا التقييد ال يعدو أن يكون قطرة يف حبر احلرية, أو ذرة يف رمال صحاري احلرية الواسعة, فمنذ بدء اخلليقة 

, طليقاً فيها ومل يقيده بقيد أو مينعه من شيء إال من شجرة واحدة ال غريأسكن اهلل تعاىل أبانا آدم اجلنة وجعله حراً 

فكم هي نسبة الشجرة الواحدة أمام ماليني احلدائق والبساتني. وهكذا هي احلرية يف اإلسالم, هي مطلقة, ولكنها 

قد عظم اهلل اإلنسان أعظم م, فمقيدة بقيد يعلي قيمة اإلنسان ويرفعه من مستوى احليوانية والبهيمية إىل التكرمي والتعظي

ن. وكذلك الذي عظمه اهلل ورسوله واملؤمنو  تعظيم  وجعل املساس هبذا اإلنسان أعظم جرماً من املساس ببيت اهلل احلرام

فإن احلرية يف اإلسالم ليست كما يدعو إليها الغربيون, حيث يصبح كل شيء مشاعاً متاحاً ألي أحد، بل إن الشرع 

 حفظ للغري نصيبه من احلرية وقدره من احلركة.يقيدها بقيود لي

وكالمنا هاهنا عن التقييد الذي ينبغي أن تقيد به احلرية, ال نقصد به أنه أصل, بل هو استثناء ال جيوز إال وقت احلاجة, 

ن احلرية إوال ينبغي اللجوء إليه إال عند الضرورة, ومن أجل دوافع ومصاحل راجحة، يقول الطاهر ابن عاشور رمحه اهلل: 

خاطر غريزي يف النفوس البشرية، فيها مناء القوى اإلنسانية من تفكري وقول وعمل، وهبا تنطلق املواهب العقلية متسابقة 

ويف  )11(يف ميادين االبتكار والتدقيق, فال حيق أن تسام بقيد إال قيداً يدفع به عن صاحبها ضر ثابت أو جيلب به نفع

ا، سان احلرية، بعد أن أرشده بالوحي، وكرمه بالعقل، إهنا حرية مسئولة هلا تبعاهتا والتزاماهتاألخري فإن اإلسالم كفل لإلن

وهلا حدودها وضوابطها، إهنا حرية بنَّاءة، هلا آثارها ومثراهتا، ومن ينظر يف القرآن الكرمي وسنته    صلى اهلل عليه وسلم    

املواثيق و  يلحظ سبق اإلسالم يف ذلك لكثري من الشرائع الوضعية،العطرة جيد وضوح هذا املبدأ تأصياًل وممارسة، كما 

وكما أثبت اإلسالم بقوة يف أمسه فقد أثبت كذلك يف حاضره, أنه دين احلرية  الدولية اليت تعىن حبقوق اإلنسان.

ري ذلة غوالتسامح، ودين الرمحة والعدل، حرية منضبطة بضوابط الشرع, وتسامح ال تضيع معه احلقوق، ورمحة يف 

 . ومسكنة، وعدل يف غري جور وتعدٍ 
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 المطلب الرابع: مفهوم الحرية في الغرب وتاريخ ظهوره

عشر أو قبله  يف بداية القرن السابع كانأكد عدد من الباحثني على أن أول ظهور بارز لسؤال احلرية يف الفكر الغريب   

نتشرت ة وانعطفت احلياة فيها انعطافات حادة، وابقليل، ويف هذه املرحلة حدثت تطورات ضخمة يف األجواء الغربي

قتصادي ، وأخذت واال األصعدة ، كالصعيد الديين والفكري والفلسفي واالجتماعي والسياسيتغريات كبرية على مجيع 

تتشكل يف اجملتمع الغريب ظاهرة غريبة على اجلنس البشري كله، وهي ظاهرة نقد الدين والثورة على تعاليمه ومبادئه، 

 . (12)ليس هنا مقام ذكرها  يرجع تشكل هذه الظاهرة إىل أسباب كثريةو 

إن مفهوم احلرية يف الغرب  يرتكز على احلرية الطبيعية أو على النفع املادي احملض, وذلك حسب النظريات الفلسفية 

فاقيات ووثائق اتاليت ظهرت يف القرن السادس عشر والرابع عشر وقد انعكست هذه النظريات بشكل كبري يف كل 

نعكاس نقل إلينا اجلو الذي كان موجودًا وقت مات واملنظمات الغربية, وهذا االحقوق اإلنسان اليت أصدرهتا احلكو 

نشأت هذه النظريات, فهي نظريات مشحونة ضد الدين وضد التسلط على الفرد, ولذلك فالبعد الديين واألخالقي 

حلرية ين الغربيني يدرك هذا االستبعاد ْتاماً, وكذلك جيد الدعوة املتكررة إىل امستبعد ْتاماً, ومن تأمل تعريفات املفكر 

 املطلقة املنفلتة من كل القيود.

 .)13(بقوله: "أنا أعين باحلرية انعدام أية قيود احلرية هارولد السكيفقد عرف  -

(سيد نفسه وعرفها جاك روبري فقال: "احلرية تلتقي إذن بضمانة حيز خاص لكل فرد ألن يكون -
)14(. 

وعرفها جون ستيورات فيقول: "إن النطاق املناسب للحرية اإلنسانية هي حرية الضمري بأمشل معانيها وحرية الفكر  -
 .(15)والشعور وحرية الرأي والوجدان املطلقة يف كل املوضوعات سواًء كانت عملية أم تأملية أم أخالقية أم الهوتية"

زة هي العنصر املكون لإلنسان نفسه, إن الوعي هبذه احلقيقة قد عمل عب التاريخ كغريوعرفها هيجل بقوله: "احلرية  -
مدة قرون وقرون, وحققت تلك الغريزة تغريات عظيمة, لكن القول إن اإلنسان حر بطبعه ال يعين مبقتضى كيانه امللموس 

 .(16)بل يعين مبقتضى ما تعنيه ومفهومه
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الغرب هو التحرر من كل القيود, األرضية والسماوية, األخالقية  وهكذا يتضح لنا أن  مفهوم احلرية يف
واالجتماعية,  وجعل اإلنسان حرًا يف كل تصرفاته واعتقاداته, فهي حرية للفرد من كل قيد, حرية جتعل من ثوابت 

الستهزاء ا اجملتمعات حمل شك وسخرية, وهذا ما نشاهده اليوم حتت مصطلح احلرية, فمن احلرية سب اهلل ومن احلرية
من األنبياء, ومن احلرية الدعوة إىل الفجور والتعري, ومن احلرية الدعوة إىل الشذوذ اجلنسي وأن يتزوج الرجل بالرجل 
واملرأة باملرأة, بل وصلوا إىل املطالبة بقوانني ْتنحهم احلق يف ذلك وجترم من مينعهم أو ينتقصهم, وهو ما حصلوا عليه 

 د أن هذا ليس من احلرية اهتموه بالتخلف والرجعية.فعاًل, ومن يقول أو يعتق

 الخاتمة

  يف األخري خُلص الباحث إىل العديد من النتائج أمهها: 

. أن احلرية يف اإلسالم تعتب مقصد من مقاصده األساسية, واملقاصد الضرورية يتوقف تطبيقها على وجود احلرية أو 1

 عدمه.  

. أن أول ظهور للحرية يف اإلسالم هو مبجرد بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم, فهو الذي حرر فكر اإلنسان بتحرير 2

عقله من اخلرافات واألوهام , وحرر جسمه بإغالق كل املنافذ للعبودية اجلديدة, وسعى يف حترير العبيد املوجودين من 

 قبل بشىت الوسائل والطرق. 

بكل أنواع احلرية وسبق غريه بقرون, وكذلك بينا أن أول ظهور بارز ملصطلح احلرية يف الفكر الغريب  . أن اإلسالم جاء 3

 كان يف بداية القرن السابع عشر أو قبله بقليل.

. أن احلرية يف اإلسالم مكفولة لكل الناس, املسلم والكافر يف ذلك سواء, وأن الكفار عاشوا بني املسلمني قروناً وهم 4

  طمأنينة, وهلم كل احلقوق اليت للمسلمني.يف أمن و 
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