خطبة الجمعة :مفهوم الحرية في اإلسالم

للشيخ :د .سعود الشريم

من المسجد الحرام 1432/11/2:

مفهوم الحرية في اإلسالم
ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم  -حفظو اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :مفهوم الحرية في اإلسالم" ،والتي
تحدث فيها عن الحرية في اإلسالم ،وبيَّن مفهومها الصحيح ُم ّْ
َّ
حذ ًرا من المفاىيم المغلوطة لهذه الكلمة ،وقد بيَّن
كفل للمسلم الحريةَ بااللتزام بأوامر اهلل وأوامر رسولو  -صلى اهلل عليو وسلم .-
أن اإلسالم َ
الخطبة األولى
ِ
وصى بو
شرع لنا من الدين ما َّ
فوا أحدَ ،
الحمد هلل الواحد األحد الصمد الذي لم يلد ولم يُولَد ،ولم يكن لو ُك ً
تتفرقوا فيو،
نوحا وإبراىيم وموسى وعيسى ومحم ًدا  -صلوات اهلل وسالمو عليهم أجمعين  ،-فأقيموا الدين وال َّ
ً

وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أن محم ًدا عب ُد اهلل ورسولو وصفيُّو وخليلُو ،وخيرتُو من خلقو،
ونصح األمة ،وجاى َد في اهلل َّ
وسالمو عليو وعلى آل بيتو
لوات اهلل
بلَّغ الرسالة ،وأدَّى األمانة،
حق جهاده ،فص ُ
ُ
َ
ٍ
تسليما
بإحسان إلى يوم الدين ،وسلَّم
الطيبين الطاىرين ،وعلى أصحابو الغُّْر الميامين ،وعلى التابعين ومن تبِعهم
ً

كثيرا.
ً

أما بعد:
السر والعلَن ،وال َخلوة والجلوة؛ فإن اهلل يعلم خائنةَ األعين وما تُ ِ
خفي
فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-وراقِبوه في ّْ
ُ
َ
ُ
الصدور.
واعلموا أن ما بكم من ٍ
نعمة فمن اهلل ،وأنو ال نعمةَ أعظم وال أبلغ في النفوس من نعمة اإلسالم والدين واالنقياد
مظان رضا اهلل ،واجتناب ّْ
والتماس ّْ
ِ
مظان س َخطو  -جل وعال .-
ألمر اهلل وأمر رسولو  -صلى اهلل عليو وسلم ،-
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عباد اهلل:
ٍ
إنسان على ىذه البسيطة لو أمنيةٌ ال تُفار ُق خيالَو ،وال ُّ
تنفك عن أن تكون في ُمقدّْمة تطلُّعاتو في ىذه الحياة،
كل

تاح لو مساح ًة واسعةً من الحرية واالستقالل؛ ليُشا ِرك ويُحا ِور ويأخذ ويُعطي.
وىي :أن يعيش ِّ
كريما عز ًيزا ،يُ ُ
حرا ً

الحد ِ
الغراء قد ك َفلَت لكل ٍ
وإلى ىذا ّْ
حرا عز ًيزا
ورعتها حق رعايتها ،فجعلَتو ِّ
نج ُد أن شريعتَنا َّ
مسلم ىذه األمنية َ
حر صبيِّا وشابِّا وكهالً وشي ًخا ،في ٍ
كريما ال سلطان ٍ
حرية ُمطلقة ما لم يُ ِخ َّل
ألحد عليو غير سلطان الشريعة؛ فهو ّّ
ً
ف عنو ىذه ِ
صيصة التي يتطلَّ ُع
الخ ّْ
بواجباتو تجاه ربّْو ودينو وبني ملَّتو ،وما لم ينت ِهك من الموانع والمحاذير ما يُوقِ ُ
إليها.

ضكم
ناجشوا ،وال تَباغَضوا ،وال تَدابَروا ،وال يبِ ْع بع ُ
حاسدوا ،وال تَ َ
فالنبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقول« :ال تَ َ
عباد اهلل إخوانًا ،المسلم أخو المسلم ،ال يظلِمو ،وال يخ ُذلُو ،وال ِ
على بيع ٍ
يحق ُره ،التقوى ىا ىنا -
بعض ،وكونوا َ
ُ
ُ
الشر أن ِ
ِ
ِ
المسلم
المسلم على
يحق َر أخاه المسلم ،كل
ويُشير إلى صدره ،ثالث مرات  ،-بحسب امر ٍئ من ّْ
حرام؛ دمو ومالُو ِ
رضو»؛ رواه مسلم.
وع ُ
ُ
سر األمان لضمان الصالح العام ،وىي مبنيةٌ على الرحمة والعدل والخير الذي يأمر
إن الشريعة  -عباد اهلل  -ىي ُّ
ِ
تعود غايتُو إلسعاد الناس في ِ
نهاىم عنو ليس إال وقاية لهم من
عبادهُ ،
اهللُ بو َ
آجلهم وعاجلهم ،وأن الشر الذي ُ
أ ًذى قر ٍ
يب أو بعيد.
حرم
ضع في ُعنقو غُالِّ ،وال في ِرجلو قي ًدا ،ولم يُ ّْ
روحا وجس ًدا ،عقالً وقلبًا؛ فلم ي َ
ولذا فقد سما اإلسالم بالمسلم ً

ِ
ب الالعبين ،فته ِوي بو في كل اتجاه حتى تُقنِ َعو بأن
عليو طيبَة ،وفي الوقت نفسو لم ي َدعو كالكرة تتخطَُّفها مضا ِر ُ
التصور
يعيش ليأكل؛ فإن العاقل منهم  -بهذا
يعيش لنفسو ومتاع الدنيا ،فإذا كان
ُّ
ُ
األحمق منهم ُ
اإلنسان إنما ُ
الرخيص  -إنما يأكل ليعيش.
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ِ
يستحض ُر قولَو تعالى :أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أَنَّ َما َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم
المؤمن الصادق الموصول بربّْو وحبّْو وخشيتِو فإنو
وأما
ُ
إِلَْي نَا َال تُ ْر َجعُو َن [المؤمنون.]115 :
ِ
يقول الشاطبي  -رحمو اهلل " :-اتف َقت األمةُ على أن الشريعةَ و ِ
للمحافظة على الضرورات الخمس ،وىي:
ض َعت
ُ
وعلمها عند األمة كالضروري".
الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،والمالُ ،
أيها الناس:
ِ
سار في غير مسا ِرىا،
الناس على البحث عن الحرية والكرامة
ُ
كثيرا منهم َ
لقد تواطأَ ُ
غير أن ً
وأعياىم طالبُهاَ ،
والتمسوىا في غير مظانّْها؛ ِ
والعب منها كما ال ِه ْيم ،بل
خرفها
ّْ
فحسبَها بع ُ
ضهم في اللَّ َهث وراء الدنيا بزينتِها ُ
وز ُ
ُ
ِ
جهل
ذىب بع ُ
ليصر مفهوم الحرية عنده :إن لم تكن ذئبًا أكلَْتك الذئاب ،وإن لم تَ َ
َ
ضهم إلى أبع َد من ذلكم؛ َ
تتغد بز ٍ
يد َّ
جهل عليك ،وإن لم َّ
تعشى بك!
يُ َ

وتكتب ما تشاء ،وتتكلَّم فيمن تشاء ،دون ٍ
زمام وال
وأن الحريةَ عندىم :أن تقول ما تشاء ،وتفعل ما تشاء،
َ
وحق رسولو  -صلى اهلل عليو وسلم .-
وحق اهلل ّْ
ِخطام ،حتى ولو كان في أمور الدين والعقيدة ّْ
ولكن الحريةَ َّ
تحم ِل
ويصحبُو
عمل
وجبلُها على ُّ
َ
حمل النفس على المكا ِرهَ ،
الحقة  -عباد اهلل  -د ٌ
ين يتبَ عُوُ ٌ
ُ
ّْ
والتمسك بها؛
الحدود ،والتسليم للشريعة
ُّ
لمالقاة البالء بالصبر والشدائد بالجلَد ،وحفظ ُ
المشاق ،وتوطينُها ُ

ٍ
وبمحمد  -صلى اهلل عليو وسلم -
رضا باهلل ربِّا ،وباإلسالم دينًا،
ُّ
فالحر من آثَر الباقي على الفاني ،والحريةُ ً
طعم الحرية.
رسوالً ،وقناعةٌ بالمقسوم ،وثقةٌ بالخالق،
ُ
واستمداد َ
طعم اإليمان ذا َق َ
العون منو ،ومن ذا َق َ

حقق العبوديةَ هلل  -سبحانو  -فلن يكون عب ًدا لهواه ،وال أسيرا ٍ
فمن َّ
ألحد من الناس؛ حيث ال
تحكمو الشهوةُ
ُ
ً
ِ
كزك ومنصبك؟ ألنو ِ
يحم ُل في نفسو معنى الناس ال معنى ذاتو؛
المصانَعة ،وال يُ ّْ
وج ُهو مبدأُ :كم تملك؟ وما مر ُ
ُ
وال ُ
التصور اإليجابي.
حرا بهذا
ُّ
ليُصبِ َح ِّ
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ِ
حق اهلل على ما أراد  -سبحانو  ،-وأن يُؤدّْي َّ
المرء َّ
حق العباد
فإن من أساسات الحرية  -عباد اهلل  :-أن يُؤدّْي َ

ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم
شرعو اهلل لو ،فال حريةَ في التحليل والتحريم؛ ألن اهلل  -جل وعال  -يقول :الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
َ
وفق ما َ
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا [المائدة ،]3 :ويقول  -جل وعال َ :-وَال تَ ُقولُوا لِ َما
ض ُ
َوأَتْ َم ْم ُ
ْ َ ََ
ْسنَت ُكم الْ َك ِذب ى َذا ح َال ٌل وى َذا حر ِ
ِ ِ
ص ُ ِ
تَ ِ
ب [النحل.]116 :
َ َ َ َ َ ََ ٌ
ام لتَ ْفتَ ُروا َعلَى اللَّو الْ َكذ َ
ف أَل ُ ُ
ٍ
الزنا ،وال
وليس
رجم في ّْ
لمخلوق الحرية فيما ي ُخ ُّ
ص أعر َ
ب على ذلك َج ْل ٌد في القذف ،أو ٌ
اض الناس؛ فقد يترتَّ ُ

سكر ،أو قتل في المخدّْرات ،أو تعزير في إفساد ِ
ص العقل؛ فقد يترتَّب على ذلك جل ٌد في الم ِ
الفكر،
فيما ي ُخ ُّ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ٌ

ِ
غصب مال ،وال حرية ُمطلقة في النفس؛
عزُر امرٌؤ في
وال حرية ُمطلقة في المال؛ فقد تُقطَع الي ُد في سرقة ،أو يُ َّ
ِ
ب ِحرابةً ،وال حرية ُمطلقة في الدين؛ فإن اهلل  -جل وعال  -يقولَ :وَم ْن يَ ْبتَ ِغ غَْي َر
فقد يُقتَ ُل ق ً
صاصا ،أو يُصلَ ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ين [آل عمران.]55 :
اإل ْس َالِم دينًا فَ لَ ْن يُ ْقبَ َل م ْنوُ َو ُى َو في ْاْلخ َرة م َن الْ َخاس ِر َ

ٍ
ٍ
والنفس
ب الزاني،
دم امر ٍئ
ويقول الرسول  -صلى اهلل عليو وسلم « :-ال ُّ
يحل ُ
مسلم إال بإحدى ثالث :الثيّْ ُ
ُ
ِ
المفا ِر ُق للجماعة»؛ رواه مسلم.
بالنفس،
ُ
والتارك لدينو ُ
ِ ِ
ِ
فمن أراد الحريةَ َّ
ياج
الحقة  -عباد اهلل  -فلينظُر مدى توافُقها مع ِش َ
رعة اهلل وصبغَتو ،ومن أراد أن يُحسن س َ
ِ
ض فال تُضيّْعوىاَّ ،
وحد
الحرية
فرض فرائِ َ
فليستمع إلى قول النبي  -صلى اهلل عليو وسلم « :-إن اهلل تعالى َ
حديث
تبحثوا عنها»؛
أشياء فال تنت ِهكوىا،
وحرم
ٌ
حدودا فال تعت ُدوىاَّ ،
َ
ً
غير نسيان فال َ
َ
وسكت عن أشياء رحمةً َ
وغيره.
ٌ
حسن ،رواه الدارقطني ُ

ُس ِره وبُيُوتاتِو ،يشت ِركون في الواجبات
وحاصل األمر  -عباد اهلل  :-أن الحري َة ترابُ ٌ
ط وثي ٌق بين أفراد المجتمع وأ َ
ُ
ضا ،وال ِ
ضهم على ٍ
أمامهم فُسحةٌ
يبغي بع ُ
ضهم بع ً
يظلم بع ُ
والحقوق ،ال يعتدي بع ُ
ضهم على بعضَ ،
بعض ،وال ُ
ِع الحكيم.
عفو قد
َ
سكت عنها الشار ُ
المباحات ىي ٌ
واسعةٌ من ُ
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فإن أصحاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -لم يكونوا منحرفين وال متماوتين ،وكانوا ي ِ
األشعار في
نشدون
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ٍ
حماليق عينيو؛ رواه البخاري في
دارت
مجالسهم،
ُ
أمر جاىليَّتهم ،فإذا أُري َد أح ُدىم على شيء من دينو َ
ويذكرون َ
ُ
"األدب المفرد".
بمثل ىذا كلّْو  -عباد اهلل  -يت ِ
ِ
ِ
ِ
والغني والفقير ،بعي ًدا عن معاني
والوضيع،
َّص ُل ما بين
العظيم ُّ
ّْ
والسوقَة ،والشريف َ
ِ ِ
شاش
الدينار
َ
والدرىم وحمامهما؛ ليُرفَع بذلك الشيءُ النفيس ويُخ َف َ
ض الشيءُ ال َخسيس ،ال أن يط ُف َو ال َخ ُ
والجوىر.
الدر
والحشاش ويس ُف َل ُّ
َ
َ
ْك ح ُد ُ ِ
ِ
وىا [البقرة،]222 :
الجميع
وليت َِّق
َ
ود اللَّو فَ َال تَ ْعتَ ُد َ
حدود اهلل؛ فإن اهلل  -جل وعال  -يقول :تل َ ُ
ُ
ويقول  -سبحانو  :-ومن ي تَ ع َّد ح ُد َ َّ ِ
ْك
سوُ [الطالق ،]1 :وقال  -جل وعال  :-تِل َ
ََ ْ َ َ ُ
ود اللو فَ َق ْد ظَلَ َم نَ ْف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ح ُد ُ ِ
ٍ
ِ
يم ()13
ين فِ َيها َوذَلِ َ
ُ
ود اللَّو َوَم ْن يُط ِع اللَّوَ َوَر ُسولَوُ يُ ْدخلْوُ َجنَّات تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َها ْاألَنْ َه ُ
ار َخالد َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ

ِ
ِ ِ
َوَم ْن يَ ْع ِ
ين [النساء.]14 ،13 :
ص اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َويَتَ َع َّد ُح ُد َ
ودهُ يُ ْدخلْوُ نَ ًارا َخال ًدا ف َيها َولَوُ َع َذ ٌ
اب ُم ِه ٌ

قلت ،إن
قلت ما ُ
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني وإياكم بما فيو من اْليات والذكر الحكيم ،قد ُ

كان صوابًا فمن اهلل ،وإن كان خطأً فمن نفسي والشيطان ،وأستغفر اهلل إنو كان َّ
غف ًارا.
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الخطبة الثانية
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده.
وبعد:
ظ بُنيان المسلم من أعظم المصالِح التي َّ
ِع الحكيم ،وأن
فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-واعلموا أن حف َ
دل عليها الشار ُ
الظلم والن ِ
ِ
َّ
حرمة جزءٌ من ذلكم ،وفي ىذا من ِ
ّْكاية ما
الم َّ
وقتل النفس ُ
انتها َكو من أعظم المفاسد التي حذ َر منهاُ ،

ال يخ َفى على بشر.

وقد قال الحافظ ابن حجر  -رحمو اهلل " :-وإعدام البِ ِ
نية اإلنسانية غايةٌ في ذلك".
ُ
ِ
وقتل النفس المعصومة كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ فقد قال  -جل وعال َ :-وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَ َع ّْم ًدا فَ َج َزا ُؤهُ
ُ
ِ
جهن ِ ِ
ِ
يما [النساء ،]23 :وقد قال النبي  -صلى اهلل
ب اللَّوُ َعلَْي ِو َولَ َعنَوُ َوأ َ
َع َّد لَوُ َع َذابًا َعظ ً
َّم َخال ًدا ف َيها َوغَض َ
ََ ُ
رجل ٍ
قتل ٍ
زوال الدنيا أىو ُن على اهلل من ِ
مسلم»؛ رواه الترمذي.
عليو وسلم « :-لَ ُ
وقال  -صلوات اهلل وسالمو عليو « :-لو أن أىل السماء وأىل األرض اشتركوا في ِ
دم مؤم ٍن ألكبَّهم اهلل في
َ
َ
َ
النار».
ِ
ِ
ِ
أوداجو في قِبَ ِل
ب
وقد قال  -صلوات اهلل
ُ
ُ
المقتول يوم القيامة آخذا ر َ
ُ
أسو بيمينو تش ُخ ُ
وسالمو عليو « :-يجيءُ
فيم قتلَني؟!»؛ رواه أحمد.
عرش الرحمن يقولَ :س ْل ىذاَ :
ِ
صدور إخوانهم وبني
تهورون الذين يُ ّْ
الم ّْ
صوبون فُ َّوىات بنادقهم وأسلحتهم إلى ُ
أال فليت َِّق اهللَ أولئك الظالمون ُ
ِ
دم وال ٍ
يرعون ُحرمةَ ٍ
مال وال ولد،
أبشع الجرائِم والمجا ِزر ،فال َ
مجتمعهم؛ فيقتُلون ويُس ِرفون في القتل ،ويرتكبون َ
ِ
صار إىرا ُق ِ
ألجل َع َر ٍ
كل ذلك ِ
ض من الدنيا زائِلَّ ،
الدم عندىم
قدموا مصال َحهم على ُحرمات العباد ،حتى لقد َ
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ِ ِ
وار وال ُخسرانَ ،ولَيُ ْسأَلُ َّن يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة َع َّما َكانُوا يَ ْفتَ ُرو َن
أىو َن من قتل البَعوضة .وتاهلل وباهلل؛ فإن ىذا ُلهو البَ ُ

[العنكبوت.]13 :

ت ِ
نواج ُذه؛ ألن النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقول« :لن
إن القاتل مسجو ٌن ولو كان طلي ًقا،
مهموم ولو ب َد ْ
ٌ
ٍ
ِ
دما حر ًاما»؛ رواه البخاري.
ال
يَز َ
المؤمن في فُسحة من دينو ما لم يُصب ً
ُ
سفك
وقد قال ابن عمر  -رضي اهلل تعالى عنهما " :-إن من َورطات األمور التي ال
نفسو فيها َ
مخرج لمن َ
َ
أوقع َ
الدم الحرام بغير ِحلّْو".
تجتمع ال ُخصوم.
وعند اهلل
ُ
أال فليت َِّق اهلل الذين يقتُلون إخوانَهم في بُلدانهم ،أال فليتَّقوا اهلل ،أال فليتَّقوا اهلل ،أال فليتَّقوا اهلل.
ىذا؛ وصلُّوا  -رحمكم اهلل  -على خي ِر البرية ،وأزكى البشرية :محمد بن عبد اهلل صاحب الحوض والشفاعة،

فقد أمركم اهلل بأم ٍر بدأ فيو بنفسو ،وثنَّى بمالئكتو المسبّْحة ب ُق ِ
دسو ،وأيَّو بكم  -أيها المؤمنون  ،-فقال  -جل
ُ
ِ
ِ
َّ ِ
يما [األحزاب  ،]56 :وقال  -صلوات اهلل وسالمو
آمنُوا َ
ين َ
صلُّوا َعلَْيو َو َسلّْ ُموا تَ ْسل ً
وعال  :-يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ
عشرا».
عليو « :-من صلَّى َّ
علي صالةً صلى اهلل عليو بها ً
وعلي،
صل وسلّْم على عبدك ورسولك محمد،
اللهم ّْ
وارض اللهم عن خلفائو األربعة :أبي بك ٍر ،وعمر ،وعثمانٍّ ،
َ

وعن سائر صحابة نبيّْك محمد  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وعن التابعين ومن تبِ َعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وعنَّا
معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمين ،واخ ُذل الشرك والمشركين ،اللهم انصر دينك
وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين.
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ىم المهمومين من المسلمينّْ ،
كرب المكروبين ،وفُ َّ
المأسورين ،يا ذا الجالل واإلكرام يا
فرج َّ
اللهم ّْ
ونفس َ
أسر ُ
ك َ

رب العالمين.

اللهم ِ
أئمتنا ووالة أمورنا ،اللهم اجعل واليتنا فيمن خافك واتقاك ،واتبع رضاك يا رب
آمنَّا في أوطاننا ،وأصلِح َّ
العالمين.
ولي أمرنا لما تحبُّو وترضاه من األقوال واألعمال يا حي يا قيوم ،اللهم أصلِح لو بطانتو يا ذا الجالل
اللهم وفّْق َّ
واإلكرام.
أحوال المسلمين في كل مكان ،اللهم ِ
أحوال المسلمين في كل مكان ،اللهم ِ
حوال
أصلح
اللهم أصلِح
أصلح أ َ
َ
َ
وسوريا ،واليمن ،وليبيا ،وسائر بالد المسلمين يا رب العالمين.
إخواننا المسلمين في كل مكان؛ في مصرُ ،
ِ ِ
ِ
ِ
َربَّنَا آتِنَا فِي ُّ
اب النَّا ِر [البقرة .]201 :
سنَةً َوفي ْاْلخ َرة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
الدنْيَا َح َ
وسالم على المرسلين ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون،
ٌ
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