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      الديمقراطية والحريات العامة في العصور الوسطى            

أكد الدٌن االسالمً إن االمة هً االساس وهً مصدر السلطة وإن االمة االسالمٌة       
تقوم على فكرة المساواة والشرٌعة االسالمٌة وإن الفكر االسالمً ٌقوم على اساس إن االمة 
طبقة واحدة وأكد على الشورى ودور اهل الحل والعقد وأكد الخلفاء الراشدٌن فً خطبهم التً 

الرعٌة والتً تؤكد ان الحاكم بطبٌعته االنسانٌة فٌه من الصواب والخطأ فإذا اصاب  تلقى على
نال رضى هللا والمؤمنٌن وإن اخطأ من غٌر قصد فعلى العامة من الرعٌة أن تنصح وتنبه 
الحاكم على خطأه، لقد اكد الدٌن االسالمً على منطق الفطرة والعقل، وكان هدفه تحرٌر 

ى الداخلً لكً ٌصبح االنسان حرا ومن ثم ٌستطٌع أن ٌتحكم فً اختٌاره االنسانٌة من المحتو
للطرٌق الذي ٌسلكه مع رسم حدوده واتجاهاته وٌعالج المحتوى الخارجً من خالل عدم التأثٌر 
على االنسان فً اختٌاراته أو اجباره على اتخاذ قرار ما فاإلسالم ٌحرر االنسان داخلٌا 

السلوك العملً للفرد وتكون محدودة ال مطلقة بحدود موازٌن وخارجٌا وتكون الحرٌة ضمن 
 ٌقرها الشرع االسالمً وتتفق مع الفطرة وهناك عدد من الحرٌات أكد علٌها الدٌن االسالمً. 

  -الحريات التي أكد عليها الدين االسالمي نذكر منها عل سبيل المثال:

  -:الحرية الدينية -ا

لحرٌة الدٌنٌة وأن ٌحرر العقل البشري من كل الخرافات شدد الدٌن االسالمً على ا     
واالوهام لكً ٌصبح العقل البشري قادر على اختٌار العقٌدة الصحٌحة وتحرٌر اال نسان من 
التقلٌد من خالل استخدام عقله للتأمل فً خلق السموات واالرض وما ٌحٌط به من الكون، 

د استطاع الدٌن االسالمً ان ٌذوب وٌنزع االحقاد فالعقٌدة االسالمٌة تمنع االكراه فً الدٌن وق
الدٌنٌة من قلوب وعقول متبعٌه ومن اآلٌات التً نزلت بهذا الخصوص قوله تعالى) ولو شاء 
رٌبك آلمن من فً االرٍض ُكلُهم ًجمٌعا أفأنت ُتكٍره الناًس حتى ٌكونوا مؤمنٌن( وقد عرض 

تً نتٌجة ٌقضه عقلٌه واقناع قلبً ورضا االسالم نفسه للناس لكً ٌكون االٌمان صحٌح وٌأ
ورغبة تامة لقوله تعالى) وقٌل الحق من ربكم ًفمن شاًء فلٌؤمن وًمن شاًء فلٌكفر إَنا اعتدنا 
ٌُغاثوا بماٍء كالمهِل ٌشوي الوجوه بٍئًس الشراُب  ٌُستغٌثوا  للظالمًٌن ناراً أحاَط بهم ُسرادقها وإن 

 وساءت ُمرتفقا(. 

الدٌنٌة من الصفات البارزة التً جاءت بها الشرٌعة االسالمٌة وقد اكدتها  كانت الحرٌة      
توسع الدولة االسالمٌة فً االندلس غربا حتى حدود الصٌن شرقاً ولم ٌفرض الدٌن الجدٌد على 
الناس فً تلك البلدان بل دخل من دخل االسالل طوعا عن رغبة ومن لم ٌعتنق الدٌن اإلسالمً 

ٌة مقابل البقاء فً عمله دون دخول القتال مع الجٌش االسالمً. واكد ذلك فرض علٌه دفع الجز
ًً دٌن( فإلسالم لم ٌفرض على النصرانً ترك نصرانٌته وال الٌهودي  قوله تعالى ) لكم دٌنكم ول
ترك ٌهودٌته، فالحرٌة الدٌنٌة شهدها االعداء قبل االصدقاء واعترف بها اهل الكتاب 

فالدٌن االسالمً جاء متمم لألدٌان السماوٌة السابقة وهً فكرة التوحٌد من)المسٌحٌة والٌهودٌة( 
ومصحح االنحراف الدٌنً لقوله تعالى) قل أُتحاجوننا فً هللا وهَو رُبنا ورٌبكم ولنا أعَمالُنا ولكم 

 أعمالُكم ونحُن لُه ُمخلصون(. 
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