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 خطبة  
 
 التعبير بيان حرية رف العبير فيع

 الشيخ السيد مراد سالمة
 الخطبة األولى 

 أما بعد:
كما وتعيش كما تريد  أن وتطمحاحلرية  وروحه ا حرا مكرما تعشق نفسهدمولو اإلنسانخلق اهلل تعاىل  األحباب اإلخوةأيها 

لك لنتعرف على ت عرف العبري يف بيان حرية التعبريويهوون ويف هذه اخلطبة سنقف مع  األخرونال كما يريدها هلا  تهوى
الكبري  سحوكيف اففما  هي حرية التعبري ؟  -صلى اهلل عليه وسلم – احلرية من خالل كتاب رب الربية وسنة صفوة البشرية

 الشرعية؟  وضبطها بضوابطهااملتعال اجملال لتلك احلرية 
وللمجتمع له  فعوحمققا للنيف اجلهر مبا يراه صوابا بأنها: متتع اإلنسان بكامل إرادته اجملمع الفقهي  عرفها :التعبريتعريف حرية 

شرعيا( دا مب أوقاعدة  أوليه )أال يصادم نصا إ أضفناالتعريف لو  ويضبط هذا العامة(القضايا  أواخلاصة  نبالشؤوتعلق  سواء
(1) 

 التعبري:وحرية القران الكريم 
يه ولنأخذ أر إلبداءاهلل تعاىل قد كفل للفرد حرية التعبري بل منحه مساحة  أنالذي يتدبر القران الكريم جيد  إن :اإلخوة أيها
 أمثلة:ذلك  على

  :عليه السالم دمآوخلق املالئكة 
يهم أر يعربوا عن أنعلى املالئكة املقربني و هنا أتاح اهلل تعاىل هلم  األمردم عليه السالم عرض آخيلق  أنملا أراد ربنا سبحانه 

 ُيْفِسُد َمْن ِفيَها َأَتْجَعُل الوواَق َخِليَفًة اْلَأْرِض ِفي َجاِعٌل ِإنِّي ِلْلَمَلاِئَكِة َربَُّك َقاَل َوِإْذ﴿دم عليه السالم  قال اهلل تعاىل آيف قضية خلق 
( َوَعلََّم آَدَم اْلَأْسَماَء كولََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم 03َحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َلا َتْعَلُموَن )ِب ُنَسبُِّح َوَنْحُن الدَِّماَء َوَيْسِفكو ِفيَها

الووا ُسْبَحاَنَك َلا ِعْلَم َلَنا ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم ( َق01َعَلى اْلَمَلاِئَكِة َفَقاَل َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َهُؤَلاِء ِإْن كوْنُتْم َصاِدِقنَي )
ََ ال( َقاَل َياآَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّا َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل َأَلْم َأقوْل َلكوْم ِإنِّي َأْعَلُم03اْلَحِكيُم ) ََْي ِض َوَأْعَلُم َما سََّماَواِت َواْلَأْر 

 [00-03: البقرة] ﴾ُتْبُدوَن َوَما كوْنُتْم َتْكُتُموَن 
دم آم أبينا عل رأيهم بأنثم بني اهلل تعاىل هلم خطأ دم عليه السالم آ أبينايهم يف خلق أربون راآليات أبدت املالئكة املقيف هذه 

دم أن خيربهم بأمساء هذه آاهلل تعاىل  وهنا أمراألمساء كلها ثم سال املالئكة عن هذه األشياء فردوا العلم إىل اهلل تعاىل 
  وما يكتمونتعاىل انه يعلم ما يبدون  وأعلمهم اهللبها  فأخربهماملسميات 

 اجملتمع:حرية التعبري قد تكون فرضا على 
  إناثا وأاجملتمع ذكورا كانوا  ألبناءاإلسالم عروف و النهي عن املنكر فقد كفل بامل األمرن آلقرو من صور حرية التعبري يف  ا 

 َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف }:و النهي عن املنكر فقال سبحانه و تعاىل  فباملعرو األمر
أي أن اجملتمع اإلسالمي بشقيه الرجولي والنسوي )املؤمنون واملؤمنات( يتمتع حبرية األمر  ،{11التوبة:}َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  

صر على األمور الدينية والعبادات والعقائد، بل كل نشاط إنساني يف التفكري، والنقد باملعروف والنهي عن املنكر، وهذا ال يقت
 واملعارضة وتقييم األمور السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية.
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ر يف مواطن خ: لقد أسس النيب صلى اهلل عليه وسلم ملبدأ حرية التعبري و إبداء الراي و الراي األ واملدرسة النبويةحرية التعبري 
 كثرية من سنته املطهرة نذكر منها أيها األحباب ما يلي :

ا، َحتََّى َأْنَزَل اللََُّه اْبَن َعبََّاٍس َرِضَي اللََُّه َعْنُهَما، َقاَل ُعَمُر: َواللََِّه ِإْن كونََّا ِفي اجَلاِهِليََِّة َما َنُعدَُّ ِللنََِّساِء َأْمًرما جاء  فمن أمثلة ذلك 
ا، َقاَل: َفقوْلُت َلَها: َما َلَك، ْذ َقاَلِت اْمَرَأِتي: َلْو َصَنْعَت َكَذا َوَكَذِفيِهنََّ َما َأْنَزَل، َوَقَسَم َلُهنََّ َما َقَسَم، َقاَل: َفَبْيَنا َأَنا ِفي َأْمٍر َأَتَأمََُّرُه، ِإ

ُع َأْنَت َوِإنََّ اْبَنَتَك َلُتَراِج  ُتَراَجَعَوِلَما َها ُهَنا َوِفيَم َتَكلوَّفوِك ِفي َأْمٍر أوِريُدُه، َفَقاَلْت ِلي: َعَجًبا َلَك َيا اْبَن اخَلطََّاِب، َما ُتِريُد َأْن
ََْضَباَن، َفَقاَم ُعَمُر َفَأَخَذ ِرَداَءُه َمَكاَنُه َخَل َعَلى َحْفَصَة، َفَقاَل َلَها: َيا  َحتََّى َدَرُسوَل اللََِّه َصلََّى اهللو َعَلْيِه َوَسلَََّم َحتََّى َيَظلََّ َيْوَمُه 

ََْضَباَن، َفَقاَلْت َحْفَصةو: َواللََُّبَنيََّةو ِإنََِّك َلُتَراِجِعنَي َرُسوَل اللََِّه َصلََّى اهللو َعَلْيِه َوَسلََّ ِه ِإنََّا َلُنَراِجُعُه، َفقوْلُت: َتْعَلِمنَي َم َحتََّى َيَظلََّ َيْوَمُه 
ََ َرُسوِلِه َصلََّى اهللو َعَلْيِه َوَسلَََّم، َيا ُبَنيََّةو َلا َيُغرََّنََِّك َهِذ َََض ََُّ َرُسوِل اللََِّه َأْعَجَب ِه الََِّتيَأنَِّي أوَحذَُِّرِك ُعقووَبَة اللََِّه، َو َها ُحْسُنَها ُح

ْمُتَها َفَقاَلْت أومَُّ َقاَل: ُثمََّ َخَرْجُت َحتََّى َدَخْلُت َعَلى أومَّ َسَلَمَة ِلَقَراَبِتي ِمْنَها، َفَكلََّ -ُيِريُد َعاِئَشَة  -َصلََّى اهللو َعَلْيِه َوَسلَََّم ِإيََّاَها 
َْْواِجِه، ، َدَخْلَت ِفي كولَّ َشْيٍء َحتََّى َتْبَتِغَي َأْن َتْدُخَل َبْيَن َرُسوِل اللََِّه َصلََّى اهللو َعَلْيِه َوَسَلَمَة: َعَجًبا َلَك َيا اْبَن اخَلطََّاِب َسلَََّم َوَأ

 [.3]َفَأَخَذْتِني َواللََِّه َأْخًذا َكَسَرْتِني َعْن َبْعِض َما كوْنُت َأِجُد، َفَخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَها، 
 ي اخلباب بن املنذر رضي اهلل عنه أيه لرأه وسلم ينزل عن رالرسول صلى اهلل علي

َماِء َحتََّى َنَزَل َبْدًرا ، ُيَباِدُرُهْم  ِإَلى اْل -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَساَر َرُسوُل اهلِل يف احلديث الطويل )  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزََُّبْيِر َقال:
َلَكُه اهللو َلْيَس َلَنا ْدَنى َماٍء ِمْن َبْدٍر َنَزَل َعَلْيِه ، َفَقاَل َلُه اْلُحَباُب ْبُن اْلُمْنِذِر: َيا َرُسوَل اهلِل، َمْنِزٌل َأْنَزَفَسَبَق قوَرْيًشا ِإَلْيِه، َفَلمََّا َجاَء َأ

:  َبْل ُهَو الرََّأُي -صلى اهلل عليه وسلم  - َأْن َنَتَعدََّاُه َوَلا ُنَقصَُِّر َعْنُه؟، َأْم ُهَو الرََّأُي َواْلَحْرُب َواْلَمِكيَدةو؟ ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل
ََ كولَََّها ِمْن َوَراِء َتْجَعَواْلَحْرُب َواْلَمِكيَدةو ، َفَقاَل اْلُحَباُب: َيا َرُسوَل اهلِل، َفِإنََّ َهَذا َلْيَس ِبَمْنِزٍل، َوَلِكِن اْنَهْض َحتََّى  َل اْلقولو

ٍَ ِبَها ََوَِّْر كولََّ َقِلي َحتََّى َيْحكوَم اهللو  ، ِإلََّا َقِليًبا َواِحًدا، ُثمََّ اْحِفْر َعَلْيِه َحْوًضا، َفُنَقاِتُل اْلَقْوَم ، َفَنْشَرُب َوَلا َيْشَرُبوَن، َظْهِرَك، ُثمََّ 
 (0)َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم، َفَقاَل: " َقْد َأَشْرَت ِبالرََّأِي،

وقد أجاْ اإلسالم حرية الرأي يف كافََّة األمور الدنيوية؛ مثل األمور العامََّة واالجتماعيََّة، ويف مثال ُيَجسَِّد ذلك، ما ظهر من 
استشارهما الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مهادنة َطفان على ثلث  حني-عنهمارضى اهلل -سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
 التحالف يوم َزوة اأَلْحَزاب.مثار املدينة حتى خيرجوا من 

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: جاء احلارث الغطفاني إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا حممد، شاطرنا متر املدينة. 
 قال: َحتََّى َأْسَتْأِمَر السَُُّعوَد.

 ن مسعود رضي اهلل عنهم، فقال: ِإنَِّيفبعث إىل سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد ب 
ِإْن َأَرْدُتْم َأْن َتْدَفُعوا ِإَلْيِه  اْلـَمِديَنِة، َفَقْد َعِلْمُت َأنََّ اْلَعَرَب َقْد َرَمْتكوْم َعْن َقْوٍس َواِحَدٍة، َوَأنََّ اْلـَحاِرَث َيْسَألوكوْم َأْن ُتَشاِطُروُه َتْمَر

ي َأْمِركوْم َبْعُد. قالوا: يا رسول اهلل، أوحٌي من السماء فالتسليم ألمر اهلل، أو عن رأيك أو هواك، َعاَمكوْم َهَذا َحتََّى َتْنظوُروا ِف
فرأينا تبع هلواك ورأيك؟ فإن كنت إمنا تريد اإلبقاء علينا؛ فواهلل! لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا مترة إال بشرى أو 

 [.4قرى]
  حرية التعبريو -رضي اهلل عنهم - اخللفاء

                                                           
 3111ح  -والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة التحريم  و- 11ح  -( 1111 - 1111/ 6أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق ) - 6
 (311/ 13« )الجامع الصحيح للسنن والمسانيد»- 1
الزوائد (، وقال الهيثمي: ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع 6312رواه الطبراني: المعجم الكبير ) - 3

 .1/631، وانظر: ابن القيم: زاد المعاد 2/111ومنبع الفوائد 



1 
 

كان عمر رضي اهلل عنه يرتك الناس يبدون آراءهم السديدة وال يقيدهم وال مينعهم من اإلفصاح عما تكنه صدورهم ويرتك 
هلم فرصة االجتهاد يف املسائل اليت ال نص فيها، فعن عمر أنه لقي رجاًل فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وْيد بكذا، قال: 

واألمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إىل كتاب اهلل أو إىل سنة نبيه صلى اهلل عليه  لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: فما منعك
 (5)وسلم لفعلت، ولكين أردك إىل رأي، والرأي مشرتك ما قال علي وْيد، 

وهكذا ترك الفاروق احلرية للصحابة يبدون آراءهم يف املسائل االجتهادية، ومل مينعهم من االجتهاد، ومل حيملهم على رأي 
 ..معني

ولقد ظّلت سياسات اخللفاء الراشدين واجتهاداتهم وتصرفاتهم موضع نقد ومراجعة، بإقرار من اخللفاء أنفسهم، وبرضاهم 
 وتشجيعهم.

فقد عورض أبو بكر ونوقش يف حماربة أهل الردة، وإنفاذ جيش أسامة، وتوْيع املنح وإقطاع األراضي، فكان ُيقنع أو يقتنع، 
مل يلم أحدًا على خمالفته ومعارضته، كيف وهو الذي ناشد الناس يف أوَّل عهده باخلالفة أن يقوَّموه إذا ولكنَّه مل مينع أحدًا و

 أساء.
 احلريات اليت يرفضها اإلسالم

 :ونصوصهوتطعن ثوابته  احلرية اليت حترف اإلسالم
جرف ين يكاد أنشفا جرف هار  إىل أفجرفهم هذا اخلط وإبداء الرأيالناس يف فهم حرية التعبري كثري من  أخطأأيها األحباب: 

 يتكلم و يناقش الرأي فهذاو  وخيضعونها للعقل والثوابت الشرعية واعديف الق آراءهمنهم يبدون أنار جهنم حيث  إىلبهم 
إلسالم ظلم ا يقول: إنكل ذي حق حقه و بني له نصيبه فنسمع من  أعطىقضية املواريث اليت فصلها اهلل تعاىل يف كتابه و 

قول حرية و ي جاب و يعرتض عليه و يسَ من لبستهاحل أخر جيرمنسوي بينها و بني الرجل و  أننه جيَ أيف املرياث و  املرأة
 !!!!ي و حرية تعبري أر

ون محتت ستار احلرية أن يعملوا على حتريف الدين عن حقيقته، واإلتيان بدين آخر َري الدين الذي عرفه املسل هؤالء يريدون
 لَك مْ  أَْكَمْلت   ﴿اليَْومَ : خالل أربعة عشر قرنًا، وقرأوه يف القرآن، وعرفوه يف السنة، وذاكروه يف دواوين األمة. اهلل تعاىل يقول

 أن يريدون الناس بعض عصرنا يف جند الشديد، ولألسف [3:المائدة] ﴾َرِضيت  لَك م  اإِلْسالَم ِدينا  وَ  نِْعَمتِي َعلَْيك مْ  َوأَتَْمْمت   ِدينَك مْ 
 عند نم فجة باجتهادات الشريعة، هم ويكملوا الدين، هم يتمموا أن ويريدون تتم، مل الشريعة وأن يكتمل، مل الدين إن: يقولوا

 الل، وأن يسقطوا الفرائض، وأن يشرعوا يف الدين ما مل يأذن به اهلل.احل حيرموا وأن احلرام، حيلوا أن يريدون أنفسهم؛
يعيدوا تفسري أو قراءة القرآن، يقرأون القرآن قراءة يسمونها قراءة معاصرة ال تبالي مبا بني الرسول من أحاديث، يريدون أن 

وال مبا جاء عن الصحابة من تفاسري، وال مبا جاء عن التابعني، وال عن مفسري األمة طوال العصور. يريدون أن يكون هلم 
 ذه مشكلة كربى؛ ألن الكامل ال يقبل الزيادة وال النقص.فهم جديد، أي دين جديد، يعلنونه للناس، وه

 ي أهذه هي مبعناها الصواب حرية الكفر ال حرية الفكر و الر إن
كل أمر جاء به الشارع وحكم فيه بنص، سواء تعلق األمر بالعبادات، أو املعامالت، فهذا ليس لإلنسان فيه إال أن يعمل 

م  اْلِخيََرة  ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن }َوَما كَ مبقتضى الدليل؛ قال تعاىل:  ا أَن يَك وَن لَه  ْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اللَّه  َوَرس ول ه  أَْمر  ْؤِمٍن َوالَ م  اَن ِلم 

بِين ا{ ]سورة األحزاب:  [.33يَْعِص اللَّهَ َوَرس ولَه  فَقَْد َضلَّ َضالاَل  مُّ
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يف إلغائه، أو ردَِّه، وحتى يف جمال االجتهاد الذي منه القياس، فإنه إذا وإن وجد جمال للرأي، فهو يف فهم الدليل وتنزيله، وليس 
 (6) ص، فإنه يسمى فاسد االعتبارخالف الن

االجتهاد الواقع يف الشريعة ضربان: أحدهما: االجتهاد املعترب شرًعا، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا “قال الشاطيب: 
 هو الذي تقدم الكالم فيه.  مبعرفة ما يفتقر إليه االجتهاد، وهذا

والثاني: َري املعترب، وهو الصادر عمََّن ليس بعارف مبا يفتقر االجتهاد إليه؛ ألن حقيقته أنه رأي مبجرد التشهي واألَراض، 
 (1) .”نه ضد احلق الذي أنزل اهللوخبط يف عماية واتباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه، فال مرية يف عدم اعتباره؛ أل

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر املسلمني فاستغفروه.
 اخلطبة الثانية

 وسبها:األديان  اْدراء حريةاألحباب: أما بعد أيها اإلخوة 
 يسَ األنبياءينا من أفر والشتم واْدراء األديانالسَ  يرفضها اإلسالم أيضا واملدعومة اليتاحلريات املزعومة  ومن صور
لى اهلل عليه ص األصفياءكما شاهدنا يف الفرتة األخري احلملة اهلوجاء على سيد    اإلهليةينتقص من الذات  ورأينا منواملرسلني 

 وسلم 
وِن اللَِّه َفَيُسبُّوا ْن ُدِم َيْدُعوَن الَِّذيَن َتُسبُّوا َوَلا﴿ذلك ربنا سبحانه و تعاىل فقال  حذرنا منالغري و  أهلةنسَ  أالمرنا أاإلسالم  إن

َْيَّنَّا ِلكولِّ أومٍَّة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإَلى َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبُِّئُه  [131: األنعام] ﴾َن ْم ِبَما َكاُنوا َيْعَملوواللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك 
أوثانهم؛ ألنه علم إذا سبوها نفر الكفار واْدادوا كفرا... قال العلماء: فنهى سبحانه املؤمنني أن يسبوا  :يف تفسريهقال القرطيب 

َّ اإلسالم أو النيب عليه الصالة والسالم أو  حكمها باٍق يف هذه األمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر يف منعة، وخيف أن يس
َّ صلبانهم وال دينهم وال كنائسهم، وال ي تعرض إىل ما يؤدي إىل ذلك؛ ألنه مبنزلة البعث اهلل عز وجل، فال حيل ملسلم أن يس

 (1) على املعصية
ان فيه عن سَ آهلة املشركني، وإن ك واملؤمنني-وسلمصلى اهلل عليه -وقال ابن كثري يف تفسريه: يقول تعاىل ناهًيا لرسوله 

 (9)و اهلل ال إله إال هو.مصلحة، إال أنه يرتتَ عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة املشركني بسَ إله املؤمنني، وه
 :وقذف األخرينمن احلريات املرفوضة سَ 

 م بدعوىوالشت ومسعنا السَ فرأينااليت صانها اهلل تعاىل  األعرض والشتم والتعدي علىومن احلريات املزعومة حرية السَ  
 اخلوض فيها وحذرنا منالغبري  أعراضنهانا عن خنوض يف  واهلل تعاىلاحلرية 

ي التفلت من القيود والضوابط واألخالقيات وهذا هو الفم السيئ ملعنى حرية التعبري وحرية الرأي ه احلرية أنالكثري يعتقد 
    !!! وحنن رجالفنسمع من يسَ ويقدح يف الصحابة وعلماء األمة ويقول مل حتجرون علينا هم رجال 

أنت حر ما مل تضر و ما مل تنتهك األخالقيات و القيم و اإلسالم علمنا أن نلتزم بأخالقه يف احلوار و يف إبداء : أخي املسلم 
ا  }الرأي و نهانا عن السخرية و القد يف األخرين قال اهلل تعاىل  يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَك ون وا َخْير 

َ مِ  وا بِاأْل وا أَْنف َسك ْم َواَل تَنَابَز  ا ِمْنه نَّ َواَل تَْلِمز  ْم َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن يَك نَّ َخْير  يَماِن ْنه  ُ  بَْعدَ اإْلِ ََ ااِلْسم  اْلف س و ْلقَاِب بِْْ

وَن ) َْ َوَل َجسَُّسواَت َوَلا ِإْثٌم الظَّنِّ َبْعَض ِإنَّ الظَّنِّ ِمَن َكِثرًيا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذيَن يَاأَيَُّها (11َوَمْن لَْم يَت ْب فَأ ولََِْك ه م  الظَّاِلم  ا َيْغَت
ُّ َأَحُدكوْم َأْن َيْأكوَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّقووا اللََّه ِإنَّ اللََّه  [13-11: احلجرات] ﴾يٌم َتوَّاٌب َرِح َبْعُضكوْم َبْعًضا َأُيِح
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ُمِحيِطِه، َفَمِن َوَوَلْيَسْت َسَعاَدةو اْلِإْنَساِن ِفي ُحرَّيََِّة اْلَبَهاِئِم َبْل ِفي اْلُحرَّيََِّة الََِّتي َتكووُن ِفي َداِئَرِة الشََّْرِع يقول الشيخ حممد عبده )
َتَوقََُّع َأْن ُيِصيَبُه َفَلا َيَخاُف َوَلا ا، َوَيَتَلقََّى ِبالصََّْبِر كولََّ َما َأَصاَبُه، َوِبالطوََّمْأِنيَنِة َما َياتَََّبَع ِهَداَيَة اهلِل َفَلا َشكََّ َأنََُّه َيَتَمتََُّع َتَمتًَُّعا َحَسًن

 (13)(َيْحَزُن.
 الدعاء .....................................................................
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