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أسبقية اإلسالم في تقرير مبادئ حقوق اإلنسان
الدكتور رشيد ُكهُوس

تقديم:

بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد زين املرسلني وعلى آل بيته

الطيبني الطاهرين وزوجاته أمهات املؤمنني وصحابته الربرة أمجعني.
وبعد؛ َّ
فإن حقوق العباد يف اإلسالم هي جزءٌ من دين اإلسالم ،جاءت يف أحكام إهليَّة تكليفية،
مبنيَّة على اإلميان باهلل تعاىل ،واالستسالم واخلضوع ألمره ،واإلخالص له يف عبادته وطاعته ،واالستعداد

لليوم اآلخر ،حيث اجلزاء العادل ،والقصاص الفاصل بني العباد ،وهذا ما مل تصل إليه بعد النظم البشرية
والقوانني الوضعية.
كما تعترب هذه احلقوق من الثوابت الشرعية ،والدعائم األوىل اليت يقوم عليها اجملتمع املسلم ،فهي يف
نظر اإلسالم ليست وصايا تُ ْد َعى الدول إىل احرتامها واالعرتاف هبا من غري ضام ٍن هلا ،بل هي واجبات

دينية وضروريات شرعية وحقوق إسالمية حممية بالضمانات التشريعية والتنفيذية ،مرتبطة باإلميان باهلل
كل يف نطاقه وحدود املسؤولية اليت ينهض هبا ،وحيافظ
تعاىل ،وحمبته وتقواه ،يُ َكلَّف هبا الفرد واجملتمع ٌّ
يفرط فيها؛ َّ
عليها؛ َّ
ألن التفريط فيها تقصري يف
ألن يف احملافظة عليها أداءً لواجب شرعي ،وال جيوز له أن ِّ

أداء هذا الواجب ،وسيحاسب املرء على تقصريه فيها.
وألمهية حقوق اإلنسان يف اإلسالم وأسبقية اإلسالم يف هذا اجملال ،سأتناول املوضوع يف حمورين
رئيسني:
أوهلما :عن ماهية حقوق اإلنسان.
وثانيهما :عن حقوق اإلنسان من خالل اإلعالن اإلسالمي النبوي العاملي يف حجة البالغ.
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المبحث األول
حقوق اإلنسان :مفاهيم وظالل
قبل حديثنا عن اإلعالن اإلسالمي العاملي حلقوق العباد ،نقف وقفة تعريفية ببعض املصطلحات
احلقوقية ،لكون املصطلح مدخل إىل كل فن وعلم ،ومبعرفة املصطلحات ومعانيها يسهل تناول املوضوع من
كل جوانبه.
 في معنى الحق لغة:
"احلق" :مجعه "حقوق" وهو مصدر قوهلم  :حق الشيء :أي وجب ،مأخوذ من مادة (ح ق ق)،
وهو خالف الباطل ،ويطلق يف اللغة على عدة ٍ
معان ،منها :األمر الواجب ،والثابت الذي ال يسوغ
إنكاره ،من أمساء اهلل تعال ،واحلق يقال ملوجد الشيء حبسب ما تقتضيه احلكمة ،ولذلك قيل يف اهلل هو
احلق(.)1
وهذا املعىن اللغوي -كما يظهر -يتضمن معىن الوجوب واإللزام والثبات واإلحكام والصحة.
 في معنى الحق اصطالحا:

للحق يف االصطالح الشرعي عدة تعريفات نذكر منها:
تعريف اإلمام اجلرجاين (املتوىف174 :هـ)-رمحه اهلل :-احلق هو احلكم املطابق للواقع .يطلق على
األقوال والعقائد واألديان واملذاهب باعتبار اشتماهلا على ذلك(.)2
أما الشيخ مصطفى الزرقا (املتوىف4141 :هـ)–رمحه اهلل -فيعرف احلقوق بقوله هي :جمموعة القواعد

والنصوص التشريعية اليت تنظم على سبيل اإللزام عالئق الناس من حيث األشخاص واألموال(.)3
ويعرفه الدكتور وهبة الزحيلي(املتوىف4141 :هـ)-رمحه اهلل -بأنه" :مصلحة مقررة شرعا أو قانونا .فاحلق
مصلحة ،أي منفعة تثبت إلنسان ما ،أو لشخص طبيعي أو اعتباري ،أو جلهة على أخرى ،وال يعترب احلق
إال إذا قرره الشرع والدين ،أو القانون والنظام والتشريع والعرف واالتفاقية وامليثاق"(.)4
أما يف القرآن الكرمي ،فقد ردد لفظ "احلق" يف القرآن حنو  422مرة( ،)5أطلق يف بعضها على املعىن
اللغوي( :الوجوب والثبات) ،كما أطلق على ٍ
معان أخر ،أشار إىل بعضها الفريوزآبادي يف القاموس فقال:

( )1املصباح املنري ،للفيومي ،ص .414لسان العرب ،14/41 ،مادة :حقق .التوقيف على مهمات التعريف ،ص.414
( )2التعريفات  :ص.441
( )3املدخل الفقهي العام.41-4/4 ،
(" )4حقوق املرأة بني الشريعة والقانون" ،وهبة الزحيلي ،من حبثه املقدم ملؤمتر كلية احلقوق الثاين جبامعة الزرقاء األهلية حول حقوق اإلنسان يف
الشريعة والقانون التحديات واحللول ٠٢-٩١ ،مجادي األوىل ٩٢٠٠ه ١-٨/آب ٠٢٢٩م ،ص.421
( )5انظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ،حممد فؤاد عبد الباقي ،ص.444-412
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"احلق :من أمساء اهلل تعاىل أو صفاته ،والقرآن ،وضد الباطل ،واألمر املقضي ،والعدل واإلسالم ،واملال،

وامللك ،واملوجود الثابت ،والصدق ،واملوت ،واحلزم ،وواحد احلقوق"(.)1
 في معنى حقوق اإلنسان:

حقوق اإلنسان هي :احلقوق واحلريات اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه إنسانًا ومنها :احلق يف احلياة،
واحلق يف امللكية اخلاصة ،واحلق يف احلرية جبميع أنواعها ،واحلماية من التمييز ،واحلماية ضد التعذيب ،وحق
املساواة أمام القانون ،واحلق يف احلصول على الطعام والتعليم والصحة والوظيفة والعمل ،واحلق يف الضمان
االجتماعي ،مث حق الشعوب يف تقرير مصائرها ،مع توفر األنظمة والضمانات الكفيلة بتمتع اإلنسان هبذه
احلقوق ومحايتها يف حاليت السلم واحلرب...
أما يف االصطالح الشرعي :فإننا إذا ذهبنا
للبحث يف موروثنا الفقهي فلن جند ما يسمى
بـ"حقوق اإلنسان" ،وإمنا جند :تعبري "حقوق
اآلدمي" ،و"حقوق األمة" ،و"حقوق اهلل"
و"حقوق العباد" ،وهي يف حقيقة األمر ،أصدق
وأوىف يف املضمون ويف املفاهيم من املصطلح
العاملي" :حقوق اإلنسان" .
أما ما يسميه بعضهم باحلقوق الكونية ،فال
يصح هذا التعبري؛ ألن الكون أعم من العامل ،وفيه
أجرام ومكونات ما زال بعضها جمهوال لدى
اإلنسان فال تصح نسبة احلقوق إىل الكون الذي
جنهل بعضه.
واملصطلح الشائع يف لغة الشرع هو "حقوق العباد" ،وهو استعمال جيمع بني اإلشارة إىل إنسانية
اإلنسان وما له من حقوق وواجبات ،وبني كونه عبدا هلل تعاىل جيب أن يلتزم هبديه وينضبط لشرعه ويسري
وفق هداه ،فيظل يف مستوى العبودية حىت ال جيعل قضية حقوق اإلنسان ذريعة لألهواء والطموحات
الشخصية ومطية القرتاف الظلم والفساد باسم محايتها ،أو تتخذ هذه احلقوق زورق جهنم يف التعدي على
اآلخرين وحقوقهم وواجباهتم وحرياهتم.

( )1القاموس احمليط ،ص.271
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وعليه ،فحقوق العباد تعين يف املفهوم الشرعي :مجموعة القواعد والمطالب التي جاءت بها آيات
القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم  واجتهادات علماء األمة وفقهائها لتنظيم عالقات الناس
ببعضهم ،على جهة الوجوب واإللزام.

ترتبط هذه احلقوق مبقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء( :حفظ الكليات اخلمس-الشورى-إقامة العدل-

احلريات-املساواة-وحدة األمة ،)...اليت جاءت الشرائع والرساالت حبفظها ،ذلك بأن مصاحل الناس
الدنيوية واألخروية ،إمنا تكون حبفظ مقاصد الشريعة ومنها هذه الضرورات والواجبات ،فهي من الدين
املشرتك بني األنبياء مجيعاً.

ومن هنا فإن حقوق العباد يف املنظومة اإلسالمية جتاوزت مرتبة احلقوق ،إىل اعتبارها "ضرورات
وواجبات" فاملأكل وامللبس واألمن ،واحلاجة إىل حلرية يف الفكر واملعتقد ،والتعبري ،والعلم والعمل واملشاركة
يف صياغة النظام العام للمجتمع والشورى ،واملراقبة واحملاسبة ألولياء األمور ،وحتقيق العدل واملساواة ..مجيع
هذه األمور هي يف نظر اإلسالم ،ليست "حقوقاً" للعباد فحسب ،من حقه أن يطلبها ويسعى يف سبيل

التمسك هبا ،وحيرم منعه عن طلبها ،وإمنا هي ضرورات واجبة هلذا اإلنسان املكرم عند اهلل تعاىل.
وهنا ميكن القول إن اإلسالم كفل "ارتباط احلق بالشارع تقريراً متوازنـاً حلـق الفـرد وحـق اجلماعـة؛ إذ
إن وضع الشريعة لصاحل العباد ،فهي عائدة عليهم حبسب أمـن الشـارع وعلـى احلـد الـذي حـده ال علـى
أه ـوائهم وشــهواهتم ،لــذا فقــد كانــت التكــاليف ثقيلــة علــى النفــوس .واحلــس واملــادة والتجربــة شــاهدة.
فــاألوامر والن ـواهي ه ــي نرجــة لــه ع ــن دواعــي طبعــه واسرتس ــال أغراضــه حــىت يأخ ــذها مــن حتــت احل ــد
املشــروع ،وهــذا هــو امل ـراد وهــو عــني املخالفــة أله ـواء الــنفس ،ومــن أجــل ذلــك ذم القــرآن اهلــوى وألــزم
املؤمنني حدود اهلل اليت تفصل احلقوق والواجبات").(1
وعليــه فحقــوق اإلنســان يف اإلســالم هــي فــروو وواجبــات؛ فاإلســالم فــرو "احلريــة علــى أ ــا ضــرورة
واجبة للفـرد وللجماعـة ،وعلـى الفـرد وعلـى األمـة .وفـرو الشـورى يف األسـرة واألمـة والدولـة .وكـذلك العـدل
يف الــنفس واألســرة واجملتمــع مــع األوليــاء ومــع األعــداء .كمــا فــرو العلــم والــتعلم يف أمــور الــدين أو يف شــؤون
الدنيا .واالشتغال بالشؤون العامة؛ للمحيط واجملتمع واألمة واإلنسانية – أمرا باملعروف ودعوة إليه و يـا عـن
املنكــر واقتالعــا لــه وآلثــاره مــن اجلــذور .وإذا كــان تأييــد املعــروف معروفــا يثــاب عليــه اإلنســان ،فــإن معارضــة
املنكر فريضة واجبة يف شريعة اإلسالم ،سواء كانت هذه املعارضة فرديـة وتلقائيـة ،أم مجعيـة منظمـة يف صـورة
اجلمعيات واألحزاب ،تلك هي السنة احلسنة اليت سنها اإلسالم".2

) -(1تاريخ حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالمي ،فرج حممود أبو ليلى ،ص .41
 2اإلسالم وحقوق اإلنسان ضرورات ال حقوق ،حممد عمارة ،ص.441:
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المبحث الثاني
اإلعالن اإلسالمي النبوي العالمي لحقوق اإلنسان
منذ أكثر من مخسة عشر قرنا ،واملسلمون يسمعون عن كرامة اإلنسان ،واملساواة بني الناس ،والتكافل
والرتاحم بينهم ،بل إن املسلمني منذ شروق مشس النبوة احملمدية ونزول رسالة القرآن اخلالدة ،وهم يقرؤون
آيات الكتاب العزيز ،وأحاديث احلبيب حممد  ترشدهم ،وهتديهم إىل هذه املعاين السامية.
لكن هناك من بين جلدتنا من تغريه املصطلحات واملبادئ الرباقة ،وينخدع بالشعارات ،فينحـط َم َع
املعوقني املعطوبني قلبيا ،وينساق وراء متجيد الغرب والثناء عليه ،وأنه من أهل السبق يف اإلعالن عن
َّ
"حقوق اإلنسان".
فهنا يكمن اخلطر ،وهنا كل الضرر على جمتمعاتنا املسلمة ،حينا تلهث وراء الشعارات اليت تأتيها من
كل حدب وصوب عن هذه املبادئ ،وتتناسى مفاهيمنا اإلسالمية ومبادئنا الثابتة.
إن حقوق العباد يف حقيقة األمر هي مقاصد الشريعة ،أو مقاصد الدين ،وإن مقاصد الدين هي
احلفاظ على تلك احلقوق.
لذلك اعترب اإلسالم االعتداء على هذه احلقوق جرمية كربى ،وعظم أمرها ،كما أنه مل يدع أمر حتديد
العقوبة لرأي البشر واجتهادهم ،وإمنا نص على اجلرمية ونص على العقوبة وحددها ،وما العقوبات احلدية يف
اإلسالم ،أو العقوبات املنصوص عليها ،إالّ محاية هلذه احلقوق اإلنسانية األساسية وراجعة إليها.
فاإلسالم اليوم يظهر وينتشر بقوة مبادئه ،وسالمة معايريه ،وبعدها عن التحيز ،وقيمه الفطرية
واإلنسانية ،وحتقيقها للكرامة اإلنسانية ..ولعل اإلشارة إىل بعض املنطلقات األساسية حلقوق العباد وكو ا
مشولية ومتكاملة وعاملية ،تفسر لنا انتشاره وظهوره املستقبلي على الدين كله.

عل عكس الغرب ،فهم يركزون يف شعاراهتم على "حقوق اإلنسان" ،لكنهم يهملون كيان اإلنسان
وروحه وجوهره ،حىت أصبحنا أمام إنسان احلقوق ال أمام حقوق اإلنسان ،مث تضخيمهم للبعد الفردي
على البعد اجلماعي حلقوق اإلنسان ،وللبعد املادي على البعد الروحي إىل غري ذلك من املفاهيم املقلوبة.
يف حني هتدف شريعة اإلسالم إىل حتقيق السعادة لإلنسان يف الدنيا لتحقيق خالفته يف األرو،
فجاءت أحكامها لتأمني مصاحله ،وهي جلب املنافع له ،ودفع املضار عنه ،فرتشده إىل اخلري ،وهتديه إىل
سواء السبيل ،وتدله على الرب ،وتأخذ بيده إىل اهلدي القومي ،وتكشف له املصاحل احلقيقية ،إذ وضعت له
سبيال ودليالً لتحقيق هذه املقاصد والغايات ،وأنزلت عليه األصول والفروع إلجياد
األحكام الشرعية لتكون ً
هذه األهداف ،مث حلفظها وصيانتها ،مث لتأمينها وضما ا وعدم االعتداء عليها.
والنــاظر يف تــاريخ حقــوق اإلنســان عن ـد الغــرب جيــد أن املــدة الــيت مضــت علــى صــدور اإلعــالن العــاملي
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حلقــوق اإلنســان  16ســنة فقــط ،يف حــني مضــى علــى مصــدر حقــوق اآلدميــني يف اإلســالم -نــزول القــرآن
الكــرمي 4117 -عامــا .والقــرآن الكــرمي واحلــديث النبــوي الش ـريف وعمــل اخللفــاء الراشــدين قــد تضــمن مــن
حقــوق العبــاد مــا مل اطــر ببــال أحــد مــن النــاس ،ابتــداء مــن وجــود اجلنــني يف بطــن أمــه إىل أن يوافيــه األجــل.
أضف إليه حقوق األسرة واجملتمع واألفراد والدولة ،بل حىت حقوق احليوانات.
وفضال عن ذلك ،فإن قانون حقوق العباد يف اإلسالم الـذي ال يعرتيـه الـنقص قـد طبـق فـرتة طويلـة مـن
الــزمن يف جمتمــع العم ـران البشـري األخــوي األول يف عهــد ســيدنا رســول اهلل  ،ويف عهــد خلفائــه الراشــدين
من بعده  ،فأسعدت العامل الذي استظل بظلها :مسلمه وكافره ،نسـاءه ورجالـه ،كبـاره وصـغاره ،وال تـزال
تنتظر من يطبقه بصدق لتنعم األمم هبا كذلك.
وتأكيــدا ملــا ســبق وألســبقية اإلســالم يف تقريــر مبــادئ حقــوق اإلنســان نقــف وقفــة دراســة وحتليــل خلطبــة
حجة الوداع والبالغ ،ونستقرئ سطورها لنستنبط منها بنود حقوق العباد يف اإلسالم.
يف العام العاشر من اهلجرة النبوية [144م] حج سيدنا رسول اهلل  حجته الوحيدة وفيها
خطب الناس "خطبة الوداع" أو "خطبة البالغ والتمام والكمال" ،واليت وضع  فيها دعائم ما جاهد يف
وبني فيها أهم حقوق العباد يف اإلسالم.
سبيله ثالثة وعشرين عاماَّ ،
فصاح يف األمة هبذه الكلمات الشاملة اجلامعة لكثري من حقوق الناس وواجباهتم يف اإلسالم ،فقال:
امسَعوا قَـويِل ،فَيإ ّين َال أ َْد يري لَعلّي َال أَلْ َقا ُكم بـ ْع َد َع يامي َه َذا يهب َذا الْموقي ي
ف أَبَ ًدا؛
َ
َْ
«أيّ َها النّ ُ
َ َْ
اسْ ُ ْ :
ِ
ام إلَى أَ ْن تَ ْل َق ْوا َربّ ُك ْم َك ُح ْرَم ِة يَ ْوِم ُك ْم َه َذاَ ،وَك ُح ْرَم ِة
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َعلَْي ُك ْم َح َر ٌ
اس :إ ّن د َم َ
أَيـّ َها النّ ُ
ت ِع ْن َدهُ أ ََمانَةٌ
َش ْه ِرُك ْم َه َذاَ ،وإِنّ ُك ْم َستَ ْل َق ْو َن َربّ ُك ْم فَ يَ ْسأَلُ ُك ْم َع ْن أَ ْع َمالِ ُك ْم َوقَ ْد بَلّغْت ،فَ َم ْن َكانَ ْ
ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم ََل تَظْلِ ُمو َن َوََل
فَلِيُ َؤ ّد َها إلَى َم ْن ائْ تَ َمنَهُ َعلَْي َهاَ ،وإِ ّن ُك ّل ِربا َم ْو ُ
ضوعٌ َولَك ْن لَ ُك ْم ُرءُ ُ
اس بْ ِن َع ْب ِد ال ُْمطّلِ ِ
ضى اللّهُ أَنّهُ ََل ِربَاَ ،وإِ ّن ِربَا َعبّ ِ
ع ُكلّهُ َوأَ ّن ُك ّل َدٍم َكا َن فِي
ضو ٌ
تُظْلَ ُمو َن .قَ َ
ب َم ْو ُ
الْج ِ
َضع َدم اب ِن ربِيعةَ ب ِن الْحا ِر ِ
ِ ِ
ث بْ ِن َع ْب ِد ال ُْمطّلِ ِ
ضعا
بَ ،وَكا َن ُم ْستَ ْر َ
اهلِيّ ِة َم ْو ُ
ضوعٌ َوإِ ّن أ َّو َل د َمائ ُك ْم أ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ
َ
ث فَ َقت لَْته ه َذيل فَ هو أَو ُل ما أَب َدأُ بِ ِه ِمن ِدم ِاء الْج ِ
ِ
اهلِيّ ِة.
في بَنِي لَْي ٍ َ ُ ُ ْ ٌ ُ َ ّ َ ْ
ْ َ َ
شيطَا َن قَ ْد يئِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك
يما ِس َوى ذَلِ َ
اس :فَِإ ّن ال ّ ْ
س م ْن أَ ْن يُ ْعبَ َد بأ َْرض ُك ْم َهذه أَبَداَ ،ولَكنّهُ إ ْن يُطَ ْع ف َ
أَيـّ َها النّ ُ
َ َ
ِ ِ
فَ َق ْد ر ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ادةٌ فِي الْ ُك ْف ِر
يء ِزيَ َ
ض َي بِه م ّما تَ ْحق ُرو َن م ْن أَ ْع َمال ُك ْم فَ ْ
َ
اس إ ّن النّس َ
اح َذ ُروهُ َعلَى دين ُك ْم أَيّ َها النّ ُ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
ين َك َف ُروا ،يُ ِحلّونَهُ َعاما َويُ َح ّرُمونَهُ َعاما ،ليُ َواطئُوا ع ّدةَ َما َح ّرَم اللّهُ فَ يَ ِحلّوا َما َح ّرَم اللّهُ
يُض ّل به الّذ َ
َح ّل اللّهُ.
َويُ َح ّرُموا َما أ َ
ِِ
ِ
ِ
ش ُهوِر ِع ْن َد الل ِّه اثْنَا
ض َوإِ ّن ِع ّد َة ال ّ
َوإِ ّن ّ
الس َم َوات َو ْاأل َْر َ
الزَما َن قَد ْ
استَ َد َار َك َه ْيئَته يَ ْو َم َخلَ َق اللّهُ ّ
ِ
ِ
ض ر ،ا ل ِ
ادى َو َش ْعبَا َن.
َع َ
ّذي بَ ْي َن ُج َم َ
ش َر َش ْهرا ،م ْن َها أ َْربَ َعةٌ ُح ُرٌم ثََالثَةٌ ُمتَ َواليَةٌ َوَر َج ُ
ب ُم َ َ
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ِ
ِ ِ
َحدا
اس :فَِإ ّن لَ ُك ْم َعلَى ن َسائ ُك ْم َح ّقاَ ،ولَ ُه ّن َعلَْي ُك ْم َح ّقا ،لَ ُك ْم َعلَْي ِه ّن أَ ْن ََل يُوط ْئ َن فُ ُر َش ُك ْم أ َ
أَيـّ َها النّ ُ
ِ
تَ ْكرهونَهُ و َعلَي ِهن أَ ْن ََل يأْتِ ِ ِ ِ
ٍ ِ
وه ّن فِي
ْن فَِإ ّن اللّهَ قَ ْد أَذ َن لَ ُك ْم أَ ْن تَ ْه ُج ُر ُ
َُ َ ْ ّ
ين ب َفاح َشة ُمبَ يّ نَة فَإ ْن فَ َعل َ
َ َ
ِ
ضِ
صوا
اج ِع َوتَ ْ
ال َْم َ
وه ّن َ
ض ِربُ ُ
ض ْربا غَْي َر ُمبَ ّر ٍح فَِإ ْن انْتَ َه ْي َن فَ لَ ُه ّن ِرْزقُ ُه ّن َوُك ْس َوتُ ُه ّن بِال َْم ْع ُروف َو ْ
استَ ْو ُ
بِالنّ ِ
وه ّن بِأ ََمانَِة الل ِّه
ساء َخ ْي را ،فَِإنّ ُه ّن ِع ْن َد ُك ْم َع َوا ٌن ََل يَ ْم ِل ْك َن ِألَنْ ُف ِس ِه ّن َش ْيئاَ ،وإِنّ ُك ْم إنّ َما أ َ
َخ ْذتُ ُم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَ ْحلَلْتُم فُر َ ِ
اس قَ ْولي ،فَِإنّي قَ ْد بَلّغْت.
َو ْ
وج ُه ّن ب َكل َمات اللّه فَا ْعقلُوا أَيّ َها النّ ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب الل ِّه َو ُسنّةَ نَبِيّ ِه.
ص ْمتُ ْم بِه فَ لَ ْن تَضلّوا أَبَدا ،أ َْمرا بَيّ نا ،كتَ َ
َوقَ ْد تَ َرْكت في ُك ْم َما إن ا ْعتَ َ
ِ
خ لِل ِ
ِ
ِ
ِِ
ين إ ْخ َوةٌ فَ َال يَ ِح ّل
اسْ :
ّم ّن أَ ّن ُك ّل ُم ْسل ٍم أَ ٌ ُ
اس َمعُوا قَ ْولي َوا ْعقلُوهُ تَ َعل ُ
ْم ْسل ِم َوأَ ّن ال ُْم ْسلم َ
أَيـّ َها النّ ُ
يب نَ ْف ٍ ِ
َِلم ِر ِئ ِمن أ ِ
ِ
َخ ِيه ّإَل َما أَ ْعطَاهُ َع ْن ِط ِ
س ُك ْم .اللّ ُه ّم َه ْل بـَلّ ْغت؟ فقال الناس:
ْ
ْ
س م ْنهُ فَ َال تَظْل ُم ّن أَنَ ْف َ
()1
ول اللّ يه  اللّ ُه ّم ا ْش َه ْد» .
ال َر ُس ُ
اللّ ُه ّم نـَ َع ْم فَـ َق َ
ي
ي ٍ
ي ي
ف
اج ٍة َوَر ُس ُ
وع ْن َع ْم يرو بْ ين َخا ير َج َة قَ َ
ول اللّ يه َ واق ٌ
َ
ال بـَ َعثَيين َعتّ ُ
اب بْ ُن أَسيد َإىل َر ُسول اللّه  ييف َح َ
بيعرفَةَ فَـبـلَّ ْغتُه ُمثّ وقَـ ْفت َْحتت نَاقَية رس ي
ول« :أَيّ َها
ول اللّ يه َ وإي ّن لُغَ َام َها لَيَـ َق ُع َعلَى َرأْ يسي ،فَ َس يم ْعته َوُه َو يـَ ُق ُ
ََ َ ُ َ ُ َ
َُ
اش ،ولِلْع ِ
ِِ
النّاس :إ ّن اللّهَ قَ ْد أَ ّدى إلَى ُكل ِذي ح ّق ح ّقهُ وإِنّهُ ََل تَج ُ ِ ِ ٍ
اه ِر
وز َوصيّةٌ ل َوا ِرث َوال َْولَ ُد للْف َر ِ َ َ
ُ
َ َ َ
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اس أ ِ
ين ََل
ْح َج ُرَ ،وَم ِن ا ّد َعى إلَى غَْي ِر أَبِيه أ َْو تَ َولّى غَْي َر َم َواليه فَ َعلَْيه لَ ْعنَةُ اللّه َوال َْم َالئِ َكة َوالنّ ِ ْ
ال َ
َج َمع َ
()3
()2
ِ
ص ْرفا َوََل َع ْدَل »(.)4
يَ ْقبَ ُل اللّهُ م ْنهُ َ
()5
ِ ِ
ام
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َح َر ٌ
قال  يف خطبته العظيمة يوم عرفة فيما رواه عنه جابر بن عبد اهلل «:إ َّن د َم َ
َعلَي ُكمَ ،كحرم ِة ي وِم ُكم ه َذا ،فِي َش ْه ِرُكم ه َذا ،في ب لَ ِد ُكم ه َذا ،أََلَ ُك ُّل َشي ٍء ِمن أَم ِر الْج ِ
ت
اهلِيَّ ِة تَ ْح َ
َ ْ َ
ْ َ
ْ ْ ُ َْ َْ ْ َ
ْ ْ ْ َ
وعةٌ )...( ،وِربا الْج ِ
ضوعٌ ،و ِدماء الْج ِ
َّ ِ
ِّس ِاء،
اهلِيَّ ِة َم ْو ُ
اه ِليَّ ِة َم ْو ُ
ض َ
َ
قَ َد َم َّي َم ْو ُ َ َ ُ َ
َ
ضوعٌ ( ،)...فَاتَّ ُقوا اللهَ في الن َ
ان اللَّ ِه ،واستحلَلْتم فُروجه َّن بِ َك ِلم ِة اللَّ ِه ،ولَ ُكم َعلَي ِه َّن أَ ْن َلَ ي ِ
وه َّن بِأَم ِ
وط ْئ َن فُ ُر َش ُك ْم
فَِإنَّ ُك ْم أ َ
َ ْ ْ
َ َْ ْ ُ ْ ُ َ ُ
ُ
َخ ْذتُ ُم ُ َ
َ
ِ
ض ْربا غَْي َر ُمبَ ِّر ٍحَ ،ولَ ُه َّن َعلَْي ُك ْم ِرْزقُ ُه َّن َوكِ ْس َوتُ ُه َّن
ك فَا ْ
ْن ذَلِ َ
وه َّن َ
ض ِربُ ُ
أَ
َحدا تَ ْك َرُهونَهُ .فَإ ْن فَ َعل َ
بِالْمعر ِ
ِ ِ
وف ،وقَ ْد تَرْك ُ ِ
ِ
ِ
اب اللَّ ِهَ .وأَنْـتُ ْم تُ ْسأَلُو َن َع ِّين فَ َما
ص ْمتُ ْم بِه ،كتَ َ
ت في ُك ْم َما لَ ْن تَضلُّوا بَ ْع َدهُ إِن ا ْعتَ َ
َ ُْ
َ َ
( )1ســرية ابــن هشــام 111/1 ،ومــا بعــدها .صــحيح مســلم ،كتــاب احلــج ،بــاب يف املتعــة بــاحلج والعمــرة ،ح .4461ســنن ابــن ماجــه ،كتــاب
املناسك ،باب حجة رسول اهلل  ،ح.4171
( )2صرفا :التوبة.
( )3عدال :الفداء.
( )4سرية ابن هشام.117/1 ،
( )5ملـا أحــس النـ  بــدنو أجلــه بعـد اكتمــال الــدين وتبليــل مـا أنــزل إليــه مـن رب العــاملني ،خطــب يف عرفــات خطبتـه هــذه اجلامعــة ،ويف يــوم
النحــر مبــىن خطــب خطبــة ثانيــة ،ويف أوســط أيــام التشـريق خطبــة أخــرى ،وهــي تأكيــد لــبعض مــا جــاء يف اخلطبــة األوىل ،وتكـرار اخلطبــة يف هــذه
احلجــة أمــر البــد منــه ،حلاجــة املســلمني إىل ذلــك ،وليبلغ ـوا عنــه وحيس ـوا بثقــل األمانــة امللقــاة علــى عــاتقهم ،وليبلغوهــا إىل مــن مل حيضــر إىل يــوم
القيامة.
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ي
الس َم ياء َويَـْن ُكتُـ َها
ت .فَـ َق َ
السبَّابَ ية ،يَـْرفَـ ُع َها إي َىل َّ
صبَعي يه َّ
أَنْـتُ ْم قَائلُو َن؟ قَالُوا :نَ ْش َه ُد أَن َ
ال بييإ ْ
ص ْح َ
ت َوأ ََّديْ َ
َّك قَ ْد بَـلَّ ْغ َ
ت َونَ َ
ي
ث مَّر ٍ
إي َىل الن ي
ات»(.)2
َّاس :اللَّ ُه َّم ا ْش َهد اللَّ ُه َّم ا ْش َه ْد .ثَال َ َ

()1

ي
ك
الر ْمحَ ين بن أيَِب بَكَْرةَ َع ْن أَبي ييه قَ َ
وخطب خطبة ثانية يوم النحر فقال- :فيما رواه َعْب ُد َّ
ال :لَ َّما َكا َن َذل َ
ي ي
َي يَ ْوٍم َه َذا؟» .قَالُوا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُمَ .ح َّىت
َخ َذ إينْ َسا ٌن ييِبطَ يام يه فَـ َق َ
ال« :أَتَ ْد ُرو َن أ َّ
الْيَـ ْوُم قَـ َع َد َعلَى بَع يريه َوأ َ
ِ
ظَنَـنَّا أَنَّه سيس ِّم ييه يسوى ْي
َي َش ْه ٍر
ول اللَّ يه .قَ َ
َّح ِر!» .قُـ ْلنَا :بـَلَى يَا َر ُس َ
امس يه .فَـ َق َ
ال« :فَأ ُّ
س بِيَ ْوم الن ْ
َ
ال« :أَلَْي َ
ُ َُ َ
ال« :أَلَيس بِ ِذي ال ِ
َي بَلَ ٍد
ول اللَّ يه .قَ َ
ْح َّج ِة!» .قُـ ْلنَا :بـَلَى يَا َر ُس َ
َه َذا؟» .قُـ ْلنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم .قَ َ
ال« :فَأ ُّ
ْ َ
ال -ح َّىت ظَنَـنَّا أَنَّه سيس ِّم ييه يسوى ْي
س بِالْبَ ْل َد ِة!» .قُـ ْلنَا:
امس يه .قَ َ
َه َذا؟» .قُـ ْلنَا :اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم -قَ َ َ
َ
ال« :أَلَْي َ
ُ َُ َ
ول اللَّ يه .قَ َ ِ ِ
ام َك ُح ْرَم ِة يَ ْوِم ُك ْم َه َذا فِي
بـَلَى يَا َر ُس َ
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
اض ُك ْم َعلَْي ُك ْم َح َر ٌ
ال« :فَإ َّن د َم َ
َش ْه ِرُكم ه َذا فِي ب لَ ِد ُكم ه َذا ،فَ لْيب لِّ ِغ َّ ِ
ِ
ني أ َْملَ َح ْ ي
الُ :مثَّ انْ َك َفأَ إي َىل َكْب َش ْ ي
ني فَ َذ َحبَ ُه َما َوإي َىل
ب» .قَ َ
َ ْ َ
ْ َ
َُ
الشاه ُد الْغَائ َ
ُجَزيْـ َع ٍة يم َن الْغَنَ يم فَـ َق َس َم َها بـَْيـنَـنَا(.)3
ضرَة ح َّدثَيين من َيمسع خطْبةَ رس ي
َّاس :أ َََل
ول اللَّ يه  ييف َو َس يط أَيَّ يام التَّ ْش ير ييق فَـ َق َ
َع ْن أيَِب نَ ْ َ َ
ال« :يَا أَيُّ َها الن ُ
َْ َ ُ َ َُ
اح ٌد ،وإِ َّن أَبا ُكم و ِ
إِ َّن ربَّ ُكم و ِ
ِ
اح ٌد ،أ َََل ََل فَ ْ ِ
َح َم َر
ض َل ل َع َربِي َعلَى َع َج ِميَ ،وََل ل َع َج ِمي َعلَى َع َربِيَ ،وََل أ ْ
َ َ َْ
َ َْ
()4
َح َم َر ،إََِّل بِالتَّ ْق َوى. »...
َس َو َد َعلَى أ ْ
َس َو َدَ ،وََل أ ْ
َعلَى أ ْ
ال لَه ييف ح َّج ية الْوَد ياعِ ِ ْ « :
َع ْن َج يري ٍر أ َّ
الَ« :لَ تَ ْرِجعُوا بَ ْع ِدى ُك َّفارا
َّاس» فَـ َق َ
َن النَّي َّ  قَ َ ُ َ
استَ ْنصت الن َ
َ
اب بَ ْع ٍ
ض»(.)5
يَ ْ
ب بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ

لقد "صاغ الرسول  يف الكلمات اجلامعة خلطبة حجة الوداع ،الكثري من احلقوق الواجبة

لإلنسان ...فكانت كلماهتا ال تزال هداية لإلنسان رغم تعاقب القرون ،واختالف البيئات ،ومتايز
األجناس والقوميات.(6)" ...
ومن هذه اخلطب يتبني لنا بوضوح "أن اإلسالم هو أول من قرر املبادئ اخلاصة حبقوق اإلنسان يف
أكمل صورة وأوسع نطاق ،وأن األمم اإلسالمية يف عهد الرسول  واخللفاء الراشدين من بعده كانت
أسبق األمم يف السري عليها".7
( )1ينكتها :معناه يقلبها ويرددها إىل الناس مشريا إليهم .صحيح مسلم بشرح النووي.421/2 ،
( )2صحيح اإلمام مسلم ،كتاب احلج ،باب يف املتعة باحلج والعمرة ،ح .4461سنن ابن ماجه ،كتاب املناسك ،بـاب حجـة رسـول اهلل ،
ح.4171
( )3صحيح مسلم ،كتاب القسامة ،باب تغليظ حترمي الدماء واألعراو ،ح.1172
( )4مسند أمحد بن حنبل .171/42 ،إسناده صحيح.
( )5صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب اإلنصات للعلماء ،ح.444
) (6اإلسالم وحقوق اإلنسان ،حممد عمارة ،ص .411
) (7حقوق اإلنسان ،حممد الغزاِل ،ص.7 :
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كما قرر الن  يف هذا املؤمتر العام للمسلمني –احلج األكربِ -بطبه الثالث حقوق العباد يف
اإلسالم ،واليت متثل قضية العصر يف كثري من جماالت السياسة الدولية ،لدرجة أنه ال تكاد ختلو نشرة
إخبارية أو وسيلة إعالمية إال وملوضوع "حقوق اإلنسان" نصيب ومساحة فيها ،مع العلم أن العامل قريبا
سيحتفل بالذكرى  16لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،يف شهر كانون األول /ديسمرب 4412م.
وهنــا نقــف مليــا مــع بنــود هــذه اخلطبــة العظيمــة نســلط عليهــا بعــض األضـواء لنستضــيء بنورهــا الوضــاء،
ونبني أهم بنود حقوق العباد اليت رسم الن  دائرهتا العامة:
 -1حق العباد في تحرير إرادتهم من الخضوع لغير اهلل تعالى:
يف قوله (( :أََلَ إِ َّن ربَّ ُكم و ِ
اح ٌد))...(( ،إَِلَّ بِالتَّ ْق َوى))(( ،اتقوا اهلل ،))...وهـذا مـن أهـم مـا يسـعى
َ َْ

العب ــاد لتحقيق ــه ،ويتجل ــى ه ــذا الواج ــب يف أن مي ــألوا خـ ـواءهم الروح ــي بعب ــادة اهلل وطاعت ــه وحمبت ــه ،وين ــأوا
بأنفس ــهم ع ــن متاه ــات ال ــرتدي وغياه ــب ال ــنفس األم ــارة بالس ــوء ،ذل ــك ال ــذي يفتق ــده اإلنس ــان يف الع ــامل
املعاصــر ،حــق اإلنســان يف أن يل ـ لعبــادة ربــه ويتبــع أوامــره وجيتنــب نواهيــه ،حــق اإلنســان يف أن يلــوذ بربــه،
ويأنس إىل خالقه ،وحيتمي بأمنه ويركن إىل كنفه ،ويسأله أن جيعل له نرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب..
ال:
وقد خلص احلبيب املصطفى  هذا اجلانب من احلقوق والواجبات ،كما يف حديث ُم َعاذ  قَ َ
ي
ال لَه ع َفيـر فَـ َقال « :يا معاذُ ،هل تَ ْد ِرى ح َّق اللَّ ِه َعلَى ِعب ِ
ادهِ َوَما َح ُّق
َ
ُكْن ُ
َ
َ َُ َ ْ
ت ردف النَّي ِّ َ علَى محَا ٍر يـُ َق ُ ُ ُ ْ ٌ
ال« :فَِإ َّن ح َّق اللَّ ِه َعلَى ال ِْعب ِ
ِ
ِ ِ
اد أَ ْن يَ ْعبُ ُدوهُ َوَلَ يُ ْش ِرُكوا بِ ِه
ت اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم .قَ َ
َ
الْعبَاد َعلَى اللَّه؟» .قُـ ْل ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ول اللَّ يه ،أَفَالَ أُبَش ُِّر بييه
ت يَا َر ُس َ
َش ْيئاَ ،و َح َّق الْعبَاد َعلَى اللَّه أَ ْن َلَ يُ َع ِّذ َ
ب َم ْن َلَ يُ ْش ِر ُك بِه َش ْيئا» .فَـ ُق ْل ُ
شرهم فَيت ِ
َّكلُوا»(.)1
َّاس قَ َ
الَ« :لَ تُبَ ِّ ْ ُ ْ َ
الن َ
لقد كانت اخلطوة األوىل لإلسالم هي حترير اإلنسان من كل ما يضعف إرادته احلرة ،يف داخل نفسه
ومن خارجه ،وحتريره من كل عبودية غري عبوديته هلل تعاىل.
واملسلمون مجيعا ،مبجرد إسالمهم ،جيب أن تتحرر إرادهتم من اخلضوع لغري اهلل عز وجل ،ومن هنا
تبدأ العبودية هلل تعاىل وحده .
ـت
وعليـه ،فـإن أول حـق مـن حقــوق العبـاد؛ هـو أن يعرفـوا خــالقهم ورازقهـم ،يقـول اهلل َ  :وَمـا َخلَ ْقـ ُ
األنْس إيَّال لييـعب ُد ي
ْي ي
ون[ الذاريات.]61 :
اجل َّن َو ْ َ َ ْ ُ
إن كتاب اهلل عز وجل كلـه بـالغ ،كلـه رسـالة للخلـق :فحواهـا ومنطوقهـا ومفهومهـا مركـزة علـى اإلخبـار
باملصــري .وظيفــة الرســل علــيهم الســالم ،ووظيفــة الــدعاة بالتبعيــة ،أن ينــذروا بــاليوم اآلخــر ويبشــروا .فمــن قَبيـ َـل
البيشارة وصدق بالنذارة وذكر اهلل وعبده واندمج قلبيا يف سـلك عبـاد اهلل املتقـني حـىت صـار مـن أهـل اإليقـان
ي
باحلياة األبدية فقد خرج من الظلمات إىل النور .قال اهلل عز وجل يف أول سورة إبراهيم :الـر كتَ ٌ
ـاب أَنْـَزلْنَـاهُ
 1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اسم الفرس واحلمار ،ح.4714
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احل يم ي
يي ي ي ي ي ي
ك ليتُخريج الن ي
ي ي
ي
يد[ إبراهيم.]4:
َّاس م َن الظُّلُ َمات إ َىل النُّوير بإ ْذن َرِّهب ْم إ َىل صَراط الْ َع يزي يز َْ
إلَْي َ ْ َ َ
ويف السورة :ولََق ْد أَرس ْلنَا موسـى بييياتينَـا أَ ْن أَخـريج قَـومـك يمـن الظُّلُم ي
ـات إي َىل النُّـوير َوذَ ِّك ْـرُه ْم بيأَيَّ يـام اللَّـ يه إي َّن ييف
َ َْ ُ َ
ْ ْ َْ َ َ َ
ٍ ي
ي
صبَّا ٍر َش ُكوٍر[ إبراهيم.]6:
ذَل َ
ك َآليات ل ُك ِّل َ
يف آخــر ســورة إب ـراهيم َّلقــن اهلل تعــاىل ســيدنا حممــداً  مضــمون النــذارة ونــص الــبالغ قــالَ  :وأَنْـ يـذ ير

النَّاس يـوم يأْتيي يهم الْع َذاب فَـيـ ُق ُ َّ ي
َخرنَـا إي َىل أَج ٍـل قَ يري ٍ ي
الر ُس َـل
ـك َونَـتَّبيـ يع ُّ
ـب َد ْع َوتَ َ
َ َْ َ َ ُ َ ُ َ
َ
ـب ُجن ْ
ين ظَلَ ُمـوا َربـَّنَـا أ ِّ ْ
ول الذ َ
ي
ي
ي ٍ
ي َّ
ي
ني لَ ُك ْم
ين ظَلَ ُموا أَنْـ ُف َس ُه ْم َوتَـبَـ َّ َ
أ ََوَملْ تَ ُكونُوا أَقْ َس ْمتُ ْم م ْن قَـْب ُل َما لَ ُك ْم م ْن َزَوال* َو َس َكْنتُ ْم يف َم َساك ين الذ َ
يي
ول
ال* َوقَـ ْد َم َك ُـروا َم ْك َـرُه ْم َو يعْن َـد اللَّ يـه َم ْك ُـرُه ْم َوإي ْن َكـا َن َم ْك ُـرُه ْم ليتَـ ُـز َ
ضَربْـنَا لَ ُك ُم ْاأل َْمثَ َ
ف فَـ َع ْلنَا هب ْم َو َ
َكْي َ
ي
و َغْيـ َـر ا ْأل َْر ي
و
ال* فَال َْحت َس َ َّ
ف َو ْع يدهي ُر ُسلَهُ إي َّن اللَّهَ َع يز ٌيز ذُو انْتي َق ٍام* يَـ ْوَم تُـبَـد ُ
يمْنهُ ا ْجليبَ ُ
َب اللَّهَ نُْل َ
َّل ْاأل َْر ُ
يي ي ي
يٍ ي
ي
َص ـ َف ياد* َسـ َـرابييلُ ُه ْم يمـ ْـن
َو َّ
ني يَـ ْوَمئــذ ُم َقـ َّـرن َ
ات َوبَـ َـرُزوا للَّــه الْ َواحــد الْ َق َّهــا ير* َوتَ ـ َـرى الْ ُم ْج ـ يرم َ
السـ َـم َاو ُ
ني ييف ْاأل ْ
قَ يطر ٍان وتَـ ْغشـى وجـوههم النَّ ي
ت إي َّن اللَّـهَ سـ يريع ا ْحليس ي
ي اللَّـهُ ُك َّـل نَـ ْف ٍ
ـاب* َهـ َذا بَـالغٌ
ـس َمـا َك َسـبَ ْ
َ َ َ ُ ُ َُ ُ ُ
ـار* ليَ ْجـ يز َ
َ ُ َ
يي ي
ليلن ي ي
ي ي
اح ٌد وليي َّذ َّكر أُولُو ْاألَلْب ي
َّ
اب[ إبراهيم.]64-11:
َ
َّاس َوليُـْن َذ ُروا به َوليَـ ْعلَ ُموا أَمنَا ُه َو إلَهٌ َو َ َ َ
هــذا هــو الــبالغ عــن حــق اإلنســان األمســى .هــذا هــو التخويــف مــن فــوت فرصــة العمــر ،وضــياع هــدف
احليــاة ،وحســرة األبــد .ومــا تــرك اهلل عــز وجــل وجهــا مــن وجــوه التبليــل إال عرضــه ،مــن وصــف ااطــب خيــال
اإلنس ــان ،وتبص ـ ٍري ااط ــب عقل ــه ،و"تقري ــر" ع ــن ح ــال املق ـ َّـرنني يف األص ــفاد ي ـ ْـؤمل يحس ــه ،وتأكي ــد أن وع ـ َـده

سبحانه ُر ُسلَه ال يتخلف.
فذروة سنام حقوق العباد عندنا ،وأم احلريات ،ومنبع الكرامة ،وغاية الغايات ،حترير اإلنسان من كل
عبودية غري العبودية هلل رب العاملني ال شريك له.
ومن حق اإلنسان يف معرفة ربه وخالقه تنبثق سائر احلقوق .مبعرفته هلل رب العاملني وربه يكون حق
اآلخرين عليه واجبا دينيا يؤديه بإخالص ووفاء ،عبادة يعبد هبا ربه ،ال تعامال مع القانونية البشرية.
هـذا اإلنســان الشـارد مــن ربـه اجلاهــل ِبالقـه ال جتــد مـن يرفــع عقريتـه احتجاجــا علـى هضــم حقــه األول،
حقه يف معرفة حقيقة وجوده ،وميله ومعناه.
فمعرفة اهلل تعاىل وعبادته واخلضوع له ،هـي احلـق األمسـى واخلالـد لإلنسـان الـذي أُمـر أن يكـون عبـدا هلل
عــز وجــل ،عــامالً للقائــه ،آمــال يف جزائــه وجنتــه ،خائفـاً مــن عقابــه ونــاره .هــذه هــي كرامتــه اآلدميــة ،كــل حــق
ي
ب بـه مـا دون ذلـك مـن حقـوق الـدنيا فهـو لـه ح ٌّـق شـرعي إن كـان نيلُـه يقربـه مـن غايتـه األخرويـة .ومـن
يطال ُ
انعــه .وكــل "حــق" مــن "حقــوق اإلنســان" يُلهيــه عــن آخرتــه فهــو حــظ مــن حظــوظ
حقــه أن جياهــد عليــه َم َ
ـث كونُــه مستض ــعفا يف األرو جت ـب نُص ـرتُه .ينص ــره اإلس ــالم
الــنفس ،ال يب ــاِل ب ــه أه ــل اإلمي ــان إال م ــن حيـ ُ
ليسمعه يف مأْ ي
غ اإلسالم.
منه بَال َ
ُ َ َ
تسطَّح اخلطـاب اإلسـالمي ،وسـكت عـن الـبالغ األخـروي ،وج َـارى جوقـة حقـوق اإلنسـان يف َحلَبَتهـا.
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ليعمَره ــا بإبداعات ــه
فم ــا ش ــئت م ــن بن ــاء حض ــاري وس ــبق ثق ــايف وح ــديث ع ــن خالف ــة اإلنس ــان يف األرو ُ

حنضر جنازة!
وإجنازاتهَ .
وص ْه عن نبإ اآلخرة حىت ندخل املسجد أو َ
إنه اخنناس يف امليثْلية البشرية ،وخضوع للهيمنة الثقافية الدوابية .إنه طغيان العقالنية امللحدة على
وتعطيل
روحانية اإلنسان وقلبه َْحي يرمه من حقه األمسى ،من آدميته اليت ال تتحقق إال مبعرفة اهلل عز وجل.
ُ
العقل عن وظيفته يف تلقي الشريعة وتلقي آيات اهلل يف النفس البشرية ،ويف اجلسم البشري ،ويف اآلفاق،
يؤدي إىل ضمور القلب ُّ ،ي
وخرافية التفكري ،ومن مث إىل اجلهل واجلاهلية .فمن حق املسلم
ِّ
ُ
وتطرف الروحانيةُ ،
ي
مصباح عقله بأوهامه النفسية.
ور قلبه بتألق عقله ،وأ ْن ال يُطفأ
ُ
أن ال يـَْنطَمس نُ ُ
 -2الحق في الحياة واألمن الفردي:

اجلسم األرضي
إن شرف العباد وكرامتهم وحريتهم تأيت من كو م نلوقات مساوية بأرواحها ،يُثقلهم
ُ
األرضي إىل
حباجاته ،وظروفه احليوية ،واالجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية ،عن الصعود من سجنهم
ِّ
وسائل رحلة ناجحة ،فيما بني نقطة
يق ،وتـُ َوفَّـَر هلم
سعادة األبد .فرييد هلم اإلسالم أن تـُ َعبَّ َد هلم الطر ُ
ُ
ميالدهم وحلظة موهتم ،من حيوانيتهم لروحانيتهم ،من غفلتهم عن اهلل عز وجل لذكره ،من كبَدهم يف
الدنيا الرتياحهم بلقاء رهبم وهو عنهم راو.
ويتجلــى حــق اإلنســان يف احليــاة وحتقيــق أمنــه؛ يف صــون احليــاة وعصــمة اإلنســان وحتــرمي العــدوان عليــه،
ِ
ام ،))...ويلحـق حبرمـة الـدماء
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم َح َر ٌ
وحترمي سفك الدماء ،وذلك يف قوله (( :إ ّن د َم َ
حرمــة اجل ـراح وحرمــة التعــذيب البــدين أو النفســي أو تقييــد احلريــة ،ويلحــق هب ــا حرمــة ترويــع املســلم والقت ــل
والتقاتل والتحريض والفرقة....
إن احلياة منحة ربانية لإلنسان ،وهي احلق األول لإلنسان ،وبه تبدأ سائر احلقوق ،وعند وجوده تطبق
بقية احلدود وعند انتهائه تنعدم احلقوق.
ويعترب حق احلياة مكفوالً بالشريعة لكل إنسان ،وجيب على سائر األفراد أوالً واجملتمع ثانياً والدولة ثالثاً
محاية هذا احلق من كل اعتداء ،مع وجوب تأمني الوسائل الالزمة لتأمينه من الغذاء والدواء واألمن من
االحنراف.
إن اإلنسان يف ديننا احلنيف أكرم الكائنات وأشرفها ،منحه نعمة العقل والتفكري والتدبر ،فكرامته
تستند إىل نظرية متكاملة ،وهذا ما مييزها عن املفهوم الغرِب القاصر.
إن أسباب تلك الكرامة ومضمو ا ،واضحة يف تسخري ما يف السماوات واألرو خلدمة اإلنسان.
ومن آثار هذه الكرامة ،أن حياة الفرد يف قيمتها تكاد تتساوى مع حياة النوع البشري واستمراره ،يقول
ي
ي
س أ َْو فَ َس ٍاد ييف ْاأل َْر ي
ك َكتَْبـنَا َعلَى بَيين إي ْسَرائييل أَنَّهُ َم ْن قَـتَل نـَ ْف ًسا بيغَ ْيري نـَ ْف ٍ
و فَ َكأََّمنَا
َج يل ذَل َ
اهلل تعاىل :م ْن أ ْ
َ
َ
مجيعا ومن أَحياها فَ َكأََّمنَا أَحيا النَّاس َي
قَـتَل الن ي
مج ًيعا[ سورة املائدة  ،اآلية  .]44فاالعتداء على حياة
َّاس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ
َ
َ َ
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فرد من أفراد اجملتمع اعتداء على اجملتمع كله ،وجب االقتصاص من اجلاين ليكون عربة لآلخرين ،وحلماية
اجملتمع من العدوان والطغيان بغري حق.
ومنع الشرع كل التصرفات اليت تنال من حق احلياة ،وسالمة البدن والعرو ،أو تنقص منه ،كتعذيب
اإلنسان ،والعدوان عليه يف حياته ماديا أو معنويا ،وحىت التمثيل جبثته بعد وفاته ،ولو يف احلرب ،إذ ميتد
التكرمي لإلنسان إىل ما بعد وفاته.
ويدخل يف حق احلياة وسالمة البدن واحلواس واملشاعر والعرو ،ما أوجبه اهلل على املسلم ،من جتنب
ما يضر به.
وحرم اهلل أشد التحرمي ،تعذيب اإلنسان املسلم أو انتهاك كرامته واحلط من قدره ،حىت بالكلمة اجلارحة
أو السخرية منه ،وأوجب غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه.
وتكفل أحكام الشريعة احلفاظ على كيان اإلنسان كله ،النفس واجلسد والعقل واملشاعر.
وكما حث اإلسالم على رعاية حق احلياة ،وأقام الضمانات الكفيلة حبمايتها ،فإنه أكد حفظ
العقل ومنع كل التصرفات اليت تؤدي إىل اإلضرار به ،ودعا إىل تنميته ،وتنميته إمنا تكون بالعلم
واملعرفة والتوجيه الصحيح.
و"حفظ العقول إمنا يكون بتحصينها أوال من كل ما يشل طاقتها الفكرية املتجددة وغري احملدودة،
وذلك بتحرمي املسكر واملخدر أيا كان نوعه ،وقوامه ،وعلى اجلملة مينع كل سبب يفسد حركة العقل
ونشاطه الفكري ،ومينع التضليل الفكري بالنسبة للمستويات العقلية احملدودة عن طريق اجملالت
والكتب الوافدة مبا حتمل من تيارات فكرية مضللة ،إذ ال متلك هذه املستويات حملدوديتها القدرة على
النقد والتحليل ،فتقع فريسة هلذا التضليل والتزييف»).(1
كما كفل اإل سالم لإلنسان حقه يف األمن وحرم إرهاب املسلم ،أو إذايته بل حرم كل ما يزعج أمنه
من
ويعكر صفو حياته ،فاألمن نقيض اخلوف وهو سبب لالطمئنان والسكون ،وهو نعمة إهلية عظيمةَّ ،
هبا على عباده ،وهي حق هلم ليس ألحد غري اهلل أن يسلبه منهم إال ما كان يف احلرب املشروعة يف سبيل
اهلل تعاىل.
ولعظم قدره فقد امنت اهلل تعاىل على قريش بنعمتني كان األمن إحدامها .فقال عز من قائل :ييإل َيال ي
ف
ب ه َذا الْبـي ي
الصْي ي
قُـَريْ ٍ
وع
ت ( )4الَّ يذي أَطْ َع َم ُه ْم يم ْن ُج ٍ
ش ( )4إي َيالفي يه ْم ير ْحلَ َة الشِّتَ ياء َو َّ
ف ( )4فَـ ْليَـ ْعبُ ُدوا َر َّ َ َ ْ
وآَمنَـهم يمن خو ٍ
ف ([ )1سورة قريش].
َ َ ُ ْ ْ َْ
وكما جعل اهلل سبحانه وتعاىل األمن نعمة جعل احلرمان منه عقوبة ملن خالف سنن األمن واألمان،
ي
ي ي
فقال عز وجل :وضرب اللَّه مثًَال قَـريةً َكانَ ي
ت بيأَنْـ ُع يم
ت آَمنَ ًة ُمطْ َمئنَّةً يَأْت َيها يرْزقُـ َها َر َغ ًدا م ْن ُك ِّل َم َكا ٍن فَ َك َفَر ْ
ْ
َ َ َ َ ُ َ َْ
) (1تاريخ حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالمي ،فرج حممود أبو ليلى ،ص .77
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َّ ي
َّ ي
وع و ْ ي ي
صنَـعُو َن[ سورة النحل .]444 :ويف ظل األمن تتحقق
اس ْ
اخلَْوف مبَا َكانُوا يَ ْ
اجلُ ي َ
الله فَأَذَاقَـ َها اللهُ لبَ َ
الكثري من حقوق العباد ،وحتفظ هلم أعراضهم ومنجزاهتم ،وحرياهتم يف التصرف واالنتقال ،وحياهتم
وطمأنينتهم...
وال يتحقق األمن إال بعد أداء حق اهلل تعاىل بتوحيده وعدم اإلشراك به شيئا ،واإلميان بكل أركانه،
والعمل الصلح ،مث إقامة العدل بني الناس وإقامة حدود اهلل (حد السرقة وحد احلرابة والقصاص) ،قال احلق
و َكما استخلَ َّ ي
ي
جل وعال :وع َد اللَّه الَّ يذين آَمنُوا يمْن ُكم وع يملُوا َّ ي ي
ين
َّه ْم ييف ْاأل َْر ي َ ْ َ ْ َ
ْ ََ
الصاحلَات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
ََ ُ َ َ
ف الذ َ
ي
ي
ي
ي ي
ي
َّه ْم يم ْن بـَ ْعد َخ ْوف يه ْم أ َْمنًا يـَ ْعبُ ُدونَيين َال يُ ْش يرُكو َن يِب
م ْن قَـْبل يه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن َهلُ ْم دينَـ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
ضى َهلُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنـ ُ
ك هم الْ َف ي
َشيئا ومن َك َفر بـع َد ذَلي َ ي
اس ُقو َن[ سورة النور.]66 :
ًْ َ َ ْ َ َ ْ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
وقد جعل اإلسالم هذا األمن أساسا بل شرطا لعبادته ،وال غرابة يف هذا الربط ،طاملا أن اإلسالم دين
أمن.
هلذا كله ،كان رسول اهلل  كثريا ما يسأل األمن إىل جانب اإلميان ،وها هو عليه أفضل الصالة وأزكى
ُحد فيقول» :اللهم إني أسألك األمن يوم الخوف«(.)1
السالم يدعو يوم أ ُ

وحلماية حق اإلنسان يف احلياة ،قرر اإلسالم جمموعة من األحكام يف هذا اجملال:
ـاحلَ ِّق
س الَّـ يـيت َحـ َّـرَم اللَّــهُ إيَّال بيـ ْ
 -4حتــرمي قتــل الــنفس بغــري حــق :يقــول اهلل تبــارك وتعــاىلَ  :وال تَـ ْقتُـلُـوا الـنَّـ ْف َ
ي
ذَلي ُكـ ْـم َو َّ ي ي َّ
س الَّـ يـيت
صــا ُك ْم بــه لَ َعل ُكـ ْـم تَـ ْعقلُــو َن[ األنعــام :مــن اآليــة ]464وقــال عــز مــن قائــلَ  :وال تَـ ْقتُـلُـوا الـنَّـ ْف َ
ص ــوراً
َحـ َّـرَم اللَّــهُ إيَّال بيـ ْ
ـاحلَ ِّق َوَمـ ْـن قُتيـ َـل َمظْلُوم ـاً فَـ َق ـ ْد َج َع ْلنَــا ليَولييِّـ يـه ُس ـ ْلطَاناً فَــال يُ ْس ـ ير ْ
ف ييف الْ َقْتـ يـل إينَّــهُ َكــا َن َمْن ُ
َّ ي
ي
س الَّ يـيت َح َّـرَم اللَّـهُ إيَّال
ين ال يـَ ْدعُو َن َم َـع اللَّـه إي َهلـاً َ
[اإلسراء ،]44:وقال جل ثناؤهَ  :والـذ َ
آخ َـر َوال يـَ ْقتُـلُـو َن الـنَّـ ْف َ
ي
ك يـَْل َق أَثَاماً[ الفرقان.]12 :
بي ْ
احلَ ِّق َوال يـَ ْزنُو َن َوَم ْن يـَ ْف َع ْل ذَل َ
السبع الْموبيَق ي
عن أِب هريرة  :أن رسول اهلل  قال  « :ي
ـول اللَّ يـه َوَمـا ُه َّـن؟
ات»  .قَالُوا يَـا َر ُس َ
ْ
اجتَنبُوا َّ ْ َ ُ
الس ْح ُرَ ،وقَـْتـل الـنَّـ ْف ي
الربَـاَ ،وأَ ْك ُـل َمـ يال الْيَتيـي يمَ ،والتَّـ َـوِِّل
س الَّ يـيت َح َّـرَم اللَّـهُ إيالَّ بي ْ
قَ َ
ـاحلَ ِّقَ ،وأَ ْك ُـل ِّ
ال« :الش ِّْرُك بياللَّ يهَ ،و ِّ
ُ
ات الْغَافيالَ ي
ات الْمؤيمنَ ي
ف الْمحصنَ ي
يـوم َّ ي
ت» (.)2
ُْ
الز ْحفَ ،وقَ ْذ ُ ُ ْ َ
َْ َ
ي
ي
ي
َّ
احلُِّر
احلُُّر بي ْ
اص ييف الْ َقْتـلَى ْ
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ص ُ
-4القصاص :يقول اهلل عز وجل :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا ُكت َ
وف وأَداء إيلَي يه بييإحس ٍ ي
ي
ي ي
ي
ي يي
ي
ي
ك
ان ذَل َ
َوالْ َعْب ُد بالْ َعْبد َو ْاألُنْـثَى ب ْاألُنْـثَى فَ َم ْن عُف َي لَهُ م ْن أَخيه َش ْيءٌ فَاتـِّبَاعٌ بالْ َم ْع ُر َ َ ٌ ْ ْ َ
َختْ يفيف يمن ربِّ ُكم ور ْمحةٌ فَم ين اعتدى بـعد َذليك فَـلَه ع َذ ي
يم[ سورة البقرة ،]472:ويقول جل وعال:
ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ َ ٌ
اب أَل ٌ
ي
ُوِل ْاألَلْب ي
ص ي
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن[ سورة البقرة.]474:
َ ولَ ُك ْم ييف الْق َ
اص َحيَاةٌ يَا أ ي َ
 -4حترمي االنتحار ،واملخاطرة بالنفس ،وقتلها بأي وسيلة من الوسائل كاملخدرات وغريها :قال اهلل تبارك
( )1املستدرك على الصحيحني ،كتاب اإلمامة ،وصالة اجلماعة ،كتاب الدعاء والتهليل والتكبري والتسبيح والذكر ،ح.121/4 ،4212
 - 2صحيح البخاري ،كتاب احملاربني ،باب رمي احملصنات ،ح.1116
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وتعاىلَ  :وال تَـ ْقتُـلُوا أَنْـ ُف َس ُك ْم إي َّن اللَّهَ َكا َن بي ُك ْم َريحيماً[ سورة النساء :من اآلية  ،]44وقال عز وجل:
ي
َّهلُ َك ية[ سورة البقرة :من اآلية .]446وعن أِب هريرة  قال :قال رسول
َ وال تـُْل ُقوا بيأَيْدي ُك ْم إي َىل التـ ْ
اهلل « :من قتل نفسه حبديدة فحديدته بيده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدا نلدا فيها أبدا،
ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه يف نار جهنم خالدا نلدا فيها أبدا ،ومن تردى من جبل
فقتل نفسه فهو تردى يف نار جهنم خالدا نلدا فيها أبدا») .(1وعن أِب هريرة  قال :قال الن :

«الذي انق نفسه انقها يف النار ،والذي يطعنها يطعنها يف النار»).(2
ي
ٍ
ـاه ْم[ سـورة
 -1حترمي قتل األوالد :قال اهلل عز امسـهَ  :وال تَـ ْقتُـلُـوا أ َْوال َد ُك ْـم م ْـن إي ْمـالق َْحن ُـن نـَ ْـرُزقُ ُك ْم َوإييَّ ُ
األنعام :من اآليـة ،]464وقـال سـبحانه :وال تَـ ْقتُـلُـوا أَوال َد ُكـم خ ْشـيةَ إيم ٍ
ـالق َْحن ُـن نـَ ْـرُزقـُ ُه ْم َوإييَّـا ُك ْم إي َّن قَـْتـلَ ُه ْم
ْ ْ َ َ ْ
َ
َكا َن يخطْئاً َكبيرياً[ اإلسراء.]44:
-6إذا طغــت فئــة ومحلــت الســالح يف وجــه النــاس وجــب قتاهلــا :قــال عــز مــن قائــل:وإي ْن طَائيَفتَـ ي
ـان يمـ َـن
َ
الْمؤيمنيني اقْـتتـلُوا فَأ ي
ُخَرى فَـ َقـاتيلُوا الَّ يـيت تَـْبغيـي َحـ َّىت تَيفـيءَ إي َىل أ َْمـ ير اللَّ يـه
ت إي ْح َد ُ
ُ ْ َ ََ
َصل ُحوا بـَْيـنَـ ُه َما فَيإ ْن بـَغَ ْ
امهَا َعلَى ْاأل ْ
ْ
ي
يي
ني[ احلجرات.]4:
َصل ُحوا بـَْيـنَـ ُه َما بيالْ َع ْد يل َوأَقْ يسطُوا إي َّن اللَّهَ ُيحي ُّ
فَيإ ْن فَاءَ ْ
ب الْ ُم ْقسط َ
ت فَأ ْ
 -1عقوبة احلرابة :وهي عقوبة ملن قطع طريق املسـلمني وكـون عصـابات إجراميـة لسـلب األمـوال ،وقتـل
َّ ي
يَّ
ين ُحيَا يربُو َن اللَّهَ َوَر ُسـولَهُ َويَ ْس َـع ْو َن ييف ْاأل َْر ي
و فَ َسـاداً أَ ْن يـُ َقتَّـلُـوا
األنفس ،قال احلق تبارك وتعاىل :إمنَا َجَزاءُ الذ َ
ـالف أَو يـْنـ َفــوا يمــن ْاألَر ي ي
أَو يص ـلَّبوا أَو تـُ َقطَّــع أَيـ يـدي يهم وأَرجلُهــم يمــن يخـ ٍ
ي
ي ييف الـ ُّـدنْـيَا َوَهلـُ ْـم ييف
و َذلـ َ
ْ ُ ْ َ ْ
ْ َُُ ْ
ـك َهلـُ ْـم خـ ْـز ٌ
َ ْ ْ َُْ ُ ْ ْ
ي
ي
يم[ املائدة.]44:
ْاآلخَرية َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
 -7محايــة حــق احليــاة عــن طريــق اجلهــاد القتــاِل :إن مــن بــني األهــداف الــيت شــرع مــن أجلهــا اجلهــاد
ي ي ي َّ ي َّ ي
ين
القتاِل؛ قيام الدولة حبماية حق أفرادها ومواطنيها يف احليـاة .قـال اهلل عـز امسـهَ  :وقَـاتلُوا يف َسـب ييل اللـه الـذ َ
ي
ين[ سورة البقرة.]441:
يـُ َقاتيلُونَ ُك ْم َوال تَـ ْعتَ ُدوا إي َّن اللَّهَ ال ُيحي ُّ
ب الْ ُم ْعتَد َ
 -2حترمي اإلجهاو ،وهو كقتل النفس ،ومحاية األطفال والعناية هبم ،وتوفري حاجياهتم.

 -4حترمي الثأر واالنتقام ملا قد وقع قبل اإلسالم بقتل أفراد عشرية القاتـل ،يف قولـه (( :أََلَ ُك ُّل َش ْي ٍء
ضوعٌ ،و ِدماء الْج ِ
ِمن أَم ِر الْج ِ
وعةٌ)) أي مهدورة ال قيمة هلا وال اعتبار.
اهلِيَّ ِة َم ْو ُ
اهلِيَّ ِة تَ ْح َ
ض َ
ت قَ َد َم َّي َم ْو ُ َ َ ُ َ
ْ ْ َ
 -3حق سالمة العرض:

يف قوله ...(( :وأعراضكم.))..

إن لألعراو يف اإلسالم ُحرمة عظيمةٌ ،حيث اعتربها من مقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء ،لذا فمن
التجين على عرو ٍ
التعرو له ،أو اخلوو فيه بالباطل ،أو التعدي
أعظم الظلمِّ :
أحد من املسلمني ،أو ُّ
) -(1سنن الرتمذي ،كتاب الطب ،ح .4111
) -(2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب من حلف مبلة غري اإلسالم كذبا فهو كما قال ،ح .4444
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عليها أو االستهانة هبا .وهلذا قرر اإلسالم صون مسعة اإلنسان وشرفه ومنع العار عنه ومن كل ما ادش
شرفه وعفته وحرمته ومحاه ،كما سد الذرائع املوصلة إىل اخلوو يف األعراو ،فنهى عن حترمي الغيبة
والنميمة وسوء الظن ،كما فرو عقوبات وحدودا حلماية األعراو من االعتداء.
بل إن الشريعة رغبت يف الدفاع عن عرو املسلم والرد على اإلشاعات املغرضة حوله ،فعن أِب الدرداء

 يقول الن « :من رد عن عرض أخيه رد اهلل عن وجهه النار يوم القيامة»).(1
 -4حق الحرية:

اب بَ ْع ٍ
ض».
يف قوله  يف تقرير حرية االختالفَ« :لَ تَ ْرِجعُوا بَ ْع ِدى ُك َّفارا يَ ْ
ب بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ

إن اإلسالم يقدِّر حريَّة الفرد تقديراً إلنسانيته ولكرامته اليت أكرم هبا وهو يف ظلمة األرحام ،إال أنه ال
جيعل هذه احلرية مطلقة من كل القيود حبيث تؤدي إىل ضياع احلقوق الشرعية امللقاة على عاتقه ،بل
يقيَّدها مبا يكفل سعادة اجملتمع العمراين الذي هو فرد من أفراده ولبنة من لبناته.
ولذلك بدأ اإلسالم بتحرير اإلنسان من العبودية لغري اهلل عز وجل ،وحتريره من شهوات نفسه ونزوات
غريزته.
فاحلرية كما يرى علماء املسلمني ،هي قدرة اإلنسان على التصرف ،إال ملانع من أذى أو ضرر له أو
لغريه.
إن احلرية قيمة كربى يف اإلسالم ،تسمو باإلنسان يف حياته املادية والروحية وليست انفالتا مما يف
اإلسالم من قواعد السلوك االجتماعي أو اخللقي والقيمي الذي حيفظ للمجتمع مصاحله ومتاسكه.
فال حرية ألحد يف نشر الفساد أو الرذيلة أو الفتنة يف اجملتمع؛ ألن احلرية ال تنزل بصاحبها إىل الشر
واإلفساد ،وال تبيح له أن يؤذي غريه ،أو يعرو اجملتمع للخطر.
وكم قاست جمتمعات عديدة يف العصر احلديث ،من االنفالت ،وإهدار الفضيلة ،وذحبها على مذبح
الشهوات ،وإهدار كرامة النفس واجلسد اإلنساين باسم احلرية.
فاحلرية حق لإلنسان ،ولكنها مثل كل احلقوق ،هلا وظيفة اجتماعية ،ال جيوز إهدارها ،وال جتاوزها ،وهلا
ضوابطها وقيودها وجماالهتا.
وخالصــة القــول :إن احلريــة ملكــة متيــز اإلنســان عـن غــريه مــن املخلوقــات علــى وجــه البســيطة .خلقــه اهلل
تعاىل وميزه بالعقل واإلرادة ،وجعل هذه احلرية مرتبطة به يف سائر شؤون حياته ،وتشمل:
حريــة الــذات ،والتنقــل داخــل ال ـوطن وحريــة مغادرتــه إىل أي بلــد والعــودة إليــه ،أمــا النفــي والتغريــب فإنــه
عقوبة ال تتقرر إال بعد اإلدانة واجلرمية.
كمـا تشــمل حــق اهلجـرة واللجــوء وهــذا حـق جعلــه اإلســالم للمضـطهد للتحــرر مــن الظلـم ،وحــق املــأوى
)-(1سنن الرتمذي ،باب ما جاء يف الذب عن عرو املسلم من كتاب الرب والصلة ،ح.4444
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وحق سرية املراسالت....
 -5تقرير مبدأ األخوة والمساواة والكرامة:
يف قوله (( :وأَ ّن الْمسلِ ِمين إ ْخ وةٌ))(( ،وإِ َّن أَب ا ُكم و ِ
ض َل لِ َع َربِي َعلَ ى أَ ْع َج ِم ي...إَل
اح ٌد ،أََلَ َلَ فَ ْ
َ َ َْ
َ ُْ َ َ
ب التقوى)) ،إن املســاواة بـني البشــر هــي نقطـة البدايــة يف حتقيـق اجملتمــع األفضــل .فـال يفضــل أحـد علــى أحــد
إال مبعيار واحد وهو التقوى.
يقول ربنا تبارك وتعاىل :ولََق ْد َكَّرمنَا ب يين آدم و َمح ْلنَاهم ييف الْبـِّر والْبح ير ورزقْـنَاهم يمن الطَّيِّب ي
ات
َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ
ْ َ ََ َ َ ُ ْ
َ
ي
اه ْم َعلَى َكثي ٍري يمم َّْن َخلَ ْقنَا تَـ ْفضيالً[ اإلسراء.]71:
َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ

هناك حقوق حتفظ لإلنسان كرامته اليت وهبه اهلل إياها ،فمن تلك احلقوق:
-4النهي عن سب املسلم والتنابز باأللقاب قال تعاىل:والَ تَـنَابـَ ُزواْ بيٱألَلْ َقـٰ ي
ب[ احلجرات.]44:
َ
قال اإلمام ابن جرير الطربي" :إن اهلل تعاىل ذكره ى املؤمنني أن يتنابزوا باأللقاب ،والتنابز باأللقاب
هو دعاء املرء صاحبه مبا يكرهه من اسم أو صفة ،وعم اهلل بنهيه ذلك ومل اصص به بعض األلقاب دون

بعض ،فغري جائز ألحد من املسلمني أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها"(.)1
ي
وقَ ،وقيتَالُهُ ُك ْفٌر»(.)2
اب الْ ُم ْسلي يم فُ ُس ٌ
وعن عبد اهلل بن مسعود  أن رسول اهلل  قال« :سبَ ُ
ض ُكم
 -4حترمي الغيبة :إن الغيبة كبرية من الكبائر ،حمرمة يف الكتاب والسنة ،قال تعاىلَ  :والَ يـَ ْغتَب بـَّ ْع ُ

بـَ ْعضاً[ احلجرات .] 44:قال ابن جرير" :وال يقل بعضكم يف بعض بظهر الغيب ما يكره املقول فيه
ذلك أن يقال له يف وجهه"(.)3
ال « :يذ ْك ُرَك
عن أِب هريرة  أن رسول اهلل  قال« :أَتَ ْد ُرو َن َما الْغييبَةُ؟» .قَالُوا :اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم .قَ َ
ال« :إي ْن َكا َن في ييه ما تَـ ُق ُ ي
ي
أَخ َ ي
ول؟ قَ َ
ت إي ْن َكا َن ييف أ يَخي َما أَقُ ُ
يل :أَفَـَرأَيْ َ
َ
ول فَـ َقد ا ْغتَْبتَهُ َوإي ْن َملْ
َ
اك مبَا يَكَْرهُ» .ق َ
()4
يَ ُك ْن في ييه فَـ َق ْد بـَ َهتَّهُ» .
َّ ي
ين َآمنُواْ الَ يَ ْس َخ ْر قَـ ْوٌم ّمن قَـ ْوٍم َع َس ٰى أَن يَ ُكونُواْ
-4حترمي السخرية من اإلنسان :قال تعاىل:يٰأَيـُّ َها ٱلذ َ
َخ ْرياً ّمْنـ ُه ْم َوالَ ني َساء ّمن نّ َساء َع َس ٰى أَن يَ ُك َّن َخ ْرياً ّمْنـ ُه َّن[ احلجرات.]44:ويف هذه اآلية جند عموم
النهي عن أن يسخر مسلم من أخيه املسلم ،فال حيل له ذلك.
َّ ي
ٱجتَنيبُواْ
ءامنُواْ ْ
ين َ
 -1حترمي التجسس على املسلمني وكشف عوراهتم :قال تبارك وتعاىل :يٰأَيـُّ َها ٱلذ َ
ي
ض ٱلظَّ ّن إي ْمثٌ َوالَ َجتَ َّس ُسواْ[ احلجرات" .]44:أي :وال يتبع بعضكم عورة بعض ،وال
َكثرياً ّم َن ٱلظَّ ّن إي َّن بـَ ْع َ
( )1جامع البيان عن تأويل القرآن.444/44 ،
( )2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر ،ح.12
( )3تفسري الطربي.447/47 ،
( )4صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حترمي الغيبة ،ح.4624
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يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه ،ولكن اقنعوا مبا ظهر لكم من أمره ،وبه فامحدوا أو

ذموا ،ال على ما ال تعلمونه من سرائره"(.)1
احل يد ي
ي
ي
يثَ ،والَ َجتَ َّس ُسواَ ،والَ
وعن أِب هريرة  عن الن  قال« :إيَّا ُك ْم َوالظَّ َّن ،فَإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذ ُ
ب َْ
ضواَ ،وُكونُوا إي ْخ َوانًا»(.)2
َحتَ َّس ُسواَ ،والَ تَـبَا َغ ُ
َّ ي
ٱجتَنيبُواْ َكثيرياً ّم َن ٱلظَّ ّن إي َّن
ءامنُواْ ْ
ين َ
 -6حترمي ظن السوء باملسلم :قال سبحانه وتعاىل :يٰأَيـُّ َها ٱلذ َ
ض ٱلظَّ ّن إي ْمثٌ[ احلجرات.]44:والظن هنا هو التهمة بال سبب يوجبها ،كمن يتهم بالفاحشة أو
بـَ ْع َ
بشرب اخلمر ومل يظهر عليه ما يقتضي ذلك ،لذلك جاء التحذير من الظن والنهي عنه.
قال ابن كثري" :يقول تعاىل ناهياً عباده املؤمنني عن كثري من الظن ،وهو التهمة والتخون لألهل

واألقارب والناس يف غري حمله؛ ألن بعض ذلك يكون إمثاً حمضاً ،فليجتنب كثري منه احتياطاً"(.)3
 -1حفظ كرامة املسلم حىت بعد موته :عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  قال« :كسر عظم
امليت ككسره حياً»( .)4فللمؤمن حرمة يف حياته وبعد موته ،وهلذا أشار احلديث النبوي إىل وجوب الرفق
بامليت يف غسله وتكفينه ومحله...
 -7حفظ كرامة امليت :إ ن اإلسالم ثبت هذه الكرامة لإلنسان حىت بعد موته ،فأمر بغسل امليت
وتكفينه والصالة عليه ودفنه ،كما ى عن نبش قربه أو التمثيل به أو قطع جزء من أعضائه ،أو اغتيابه.
ال » :اذْ ُكروا َحم ي
َع ين ابْ ين عُ َمَر رضي اهلل عنهما :أ َّ
اس َن َم ْوتَا ُك ْم َوُك ُّفوا َع ْن َم َسا يوي يه ْم« (،)5
ول اللَّ يه  قَ َ
َن َر ُس َ
ُ َ
كما حث على املسارعة يف جتهيزه :قال ابن قدامة" :ويستحب املسارعة إىل جتهيزه إذا تـُيُقن موته ،ألنه
أصون له وأحفظ من أن يتغري وتصعب معاناته ،قال أمحد :كرامة امليت تعجيله"(.)6
ومن هنا فإن الكرامة حق لكل عبد ،وكرامته مالزمة إلنسانيته كما رأينا سابقا ،وللكرامة مظاهر كثرية
مبجموعها تتحقق الكرامة الكاملة؛ أذكر أمهها:

-4كرامة األخـوة اإلنسـانية :أول مظهـر مـن مظـاهر الكرامـة ،هـو األخـوة بـني النـاس مجيعـا ،وال فـرق يف
ذلــك يف اللغــات واأللـوان واألصــناف واألطيــاف ،الكــل سواســية ،درجــاهتم عنــد اهلل ومقــامهم عنــده ســبحانه
ـاس إينـَّـا
لــيس بلــون وال لغــة وال صــنف ،ولكــن بــالتقوى ،وباحملبــة هلل ولرسـوله  ،قــال اهلل تعــاىل :يـَـا أَيـُّ َهــا النَّـ ُ
( )1تفسري الطربي.447/47 ،
( )2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ،ح .6747صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واألدب ،باب حترمي
الظن والتجسس والتنافس ،ح.1714
( )3تفسري القرآن العظيم.464/7 ،
( )4سنن أِب داود ،كتاب اجلنائز ،باب يف احلفار جيد العظم هل يتنكب ذلك املكان ،ح .4417قال األلباين :حديث صحيح.
 - 5سنن الرتمذي ،كتاب اجلنائز ،باب ذكر حماسن املوتى ،ح .4144واحلاكم يف مستدركه كتاب اجلنائز.
( )6املغين ،البن قدامة.447/4 ،
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ي
ي ي
ي ي
ي
ي
ي
ـيم َخبيـريٌ
َخلَ ْقنَا ُك ْم م ْن ذَ َك ٍر َوأُنْـثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوباً َوقَـبَائ َل لتَـ َع َارفُوا إ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عْن َد اللَّـه أَتْـ َقـا ُك ْم إ َّن اللَّـهَ َعل ٌ
[احلجرات.]44:
ضرةَ  ح َّدثَيين من َيمسع خطْبةَ رس ي
ـاس:
ول اللَّ يه  ييف َو َس يط أَيَّ يام التَّ ْشـ ير ييق فَـ َق َ
َ َْ َ ُ َ َُ
ـال » :يَـا أَيـُّ َهـا النَّ ُ
َع ْن أيَِب نَ ْ َ
اح ٌد ،وإي َّن أَبا ُكم و ي
أَالَ إي َّن ربَّ ُكم و ي
َمحَ َـر
ض َل لي َعَريِب َعلَـى أ َْع َج يمـيَ ،والَ لي َع َجمـي َعلَـى عـرِبَ ،والَ أل ْ
اح ٌد ،أَالَ الَ فَ ْ
َ َ َْ
َ َْ
)
1
(
ـت«  .و َع ـ ْـن أَنَـ ٍ
ـال» :ال يـُـ ْـؤيم ُن
ـسَ عـ ـ ين النـ ـ  قَـ َ
َس ـ َـوَد َعلَ ــى أ ْ
َمحَـ َـر إيالَّ بيــالتَّـ ْق َوى أَبـَلَّ ْغ ـ ُ
َس ـ َـوَد َوالَ أ ْ
َعلَــى أ ْ
ب أل ي
ب لينَـ ْف يس يه « (.)2
َخ ييه َما ُيحي ُّ
َح ُد ُك ْم َح َّىت ُيحي َّ
أَ
 -4كرامة املساواة احلقوقية :لكل فئات اجملتمع املسلم واجبات وعليها حقـوق ،فكلهـم متسـاوون فيهـا،
إذ كـل حـق مــن احلقـوق يقابلـه واجــب مـن الواجبــات ،ال يسـتثىن مـن ذلــك أحـد ،واألحكـام الــيت جتـري علــى
العامل جتري على اجلاهل ،ومـا جيـري علـى اجلاهـل جيـري علـى العـامل ،وقـد قـرر الفقهـاء أن احلـاكم جيـري عليـه
مـا جيـري علــى سـائر احملكــومني مـن األحكـام ،إال مــا تقتضـيه مصــلحة اجملتمـع وأمنـه وســالمة الدولـة وكيا ــا.
إذ ليس يف اإلسالم رجال دين ال اضـعون للقـانون ،ولـيس فيـه أشـراف ال يـؤدون عمـال ،ولـيس فيـه أمـراء ال
تطوهلم سلطة الدولة ،ولـيس فيـه أغنيـاء ال يـدفعون ضـريبة وال يبـذلون جهـدا ،بـل الكـل شـعب واحـد وقـانون
واحــد ،رئــيس اــدم الشــعب ،وشــعب يـؤازر رئيســه ويطيعــه ،وأقـرهبم إىل اهلل تعــاىل أتقــاهم .وشــعار احلكــم يف
الصدِّيق األكرب أبو بكر  خليفة رسول اهلل  يوم وِل اخلالفـة« :أيهـا النـاس قـد
جمتمع اإلسالم ما أعلنه ِّ
وليت عليكم ولسـت ِبـريكم ،فـإن أحسـنت فـأعينوين ،وإن أسـأت فقومـوين ،الصـدق أمانـة والكـذب خيانـة،
والضــعيف فــيكم قــوي عنــدي حــىت آخــذ لــه حقــه ،والقــوي ضــعيف عنــدي حــىت آخــذ منــه احلــق إن شــاء اهلل
تعــاىل ،ال يــدع أحــد مــنكم اجلهــاد فإنــه ال يدعــه قــوم إال ضـرهبم اهلل بالــذل ،أطيعــوين مــا أطعــت اهلل ورسـوله،
فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة ِل عليكم ،قوموا إىل صالتكم رمحكم اهلل»(.)3
 -4كرامة العدالة القضائية :من حق كل فرد من أفراد اجملتمع اإلسالمي التمتع بالعدالة يف اإلجراءات
القضائية واحلرية يف إبداء رأيهم من غري متييز بني الغين والفقري ،فيجب على القضاء أن يعدل بني القوي
والضعيف ،وأن يستمع لشكوى كل فرد من أفراد اجملتمع ،واستدعاء من أخذ حقهم منهم أيا كان غنيا أو
رئيسا ،وعلى القضاء أن حيكم مبا نص عليه القانون دون أي إجحاف ،ودون أي متييز بني احلاكم
واحملكوم ،والقريب والبعيد .ويف الشريعة اإلسالمية نصوص كثرية وجلية يف هذا الباب:
ي
ي
ني الن ي
َّاس أَ ْن َْحت ُك ُموا
يقول اهلل جل وعال :إي َّن اللَّ َه يَأْ ُم ُرُك ْم أَ ْن تـُ َؤُّدوا ْاأل ََمانَات إي َىل أ َْهل َها َوإي َذا َح َك ْمتُ ْم بـَ ْ َ
 - 1مسند أمحد بن حنبل .144/6 ،قال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح.
 - 2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،ح .44صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب الدليل
على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه ،ح.474
 - 3الكامل يف التاريخ ،البن األثري ،444/4 ،تاريخ الرسل وامللوك ،للطربي .441/4
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بيالْع ْد يل إي َّن اللَّه نيعي َّما يعيظُ ُكم بييه إي َّن اللَّه َكا َن َيمسيعاً ب ي
صرياً[ سورة النساء.]62:
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َّ ي
ي
ني بيالْ يق ْس يط ُش َه َداءَ ليلَّ يه َولَ ْو َعلَى أَنْـ ُف يس ُك ْم أَ يو
ين َآمنُوا ُكونُوا قَـ َّوام َ
ويقول عز من قائل :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ي
ي
ي
يي
ي
ضوا فَيإ َّن
ني إي ْن يَ ُك ْن َغنيّاً أ َْو فَقرياً فَاللَّهُ أ َْوَىل هب َما فَال تَـتَّبيعُوا ا ْهلََوى أَ ْن تَـ ْعدلُوا َوإي ْن تَـ ْل ُووا أ َْو تُـ ْع ير ُ
الْ َوال َديْ ين َو ْاألَقْـَربي َ
اللَّهَ َكا َن يمبَا تَـ ْع َملُو َن َخبيرياً[ سورة النساء.]446:
ي
يي
َع ْن َعائي َشةَ رضي اهلل عنها؛ أ َّ
ال َوَم ْن يُ َكلِّ ُم
ت  ،فَـ َق َ
َن قـَُريْ ًشا أ ََمهَّ ُه ْم َشأْ ُن الْ َم ْرأَة الْ َم ْخ ُزوميَّة الَّييت َسَرقَ ْ
ئ علَي يه إيالَّ أُسامةُ بن زي ٍد ،يح ُّ ي ي
فييها رس َ ي
ال
ُس َامةُ  ،فَـ َق َ
َ َ ْ ُ َْ
ول اللَّه  فَـ َقالُواَ :وَم ْن َْجي َيرت ُ َ ْ
ب َر ُسول اللَّه  ،فَ َكلَّ َمهُ أ َ
َ َُ
ي
ي ي
ي
رس ُ ي
ال« :إيَّمنَا أ َْهلَ َ َّ
ين قَـْبـلَ ُك ْم أَنـ َُّه ْم
بُ ،مثَّ قَ َ
ول اللَّه «:أَتَ ْش َف ُع ييف َح ٍّد م ْن ُح ُدود اللَّه»ُ .مثَّ قَ َام فَ ْ
َُ
ك الذ َ
اختَطَ َ
ي
ي
َن فَ ي
ي
احلَدََّ ،و ْاميُ اللَّ يه ،لَ ْو أ َّ
َكانُوا إيذَا َسَر َق في يه ُم َّ
يف أَقَ ُاموا َعلَْي يه ْ
اط َمةَ ابْـنَةَ
يف تَـَرُكوهَُ ،وإيذَا َسَر َق في يه ُم الضَّع ُ
الش ير ُ
ٍ
ت يَ َد َها» (.)1
ُحمَ َّمد َسَرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
ي
اضـي ي
ان يف النَّـا ير َوقَ ٍ
َع ين ابْ ين بـَُريْ َدةَ َع ْن أَبي ييه رضي اهلل عنهما :أ َّ
ـاو يف
َن الن  قَ َ
ال» :الْ ُق َ
ضـاةُ ثَالَثـَةٌ :قَ َ
ْي
ـوق النَّـ ي
احلَ ِّـق فَـ َعلي َـم ذَ َاك فَـ َذ َاك ييف النَّـا يرَ ،وقَ ٍ
اس فَـ ُه َـو يف النَّـا ير،
ضـى بيغَ ْيـري ْ
ـك ُح ُق َ
ـاو الَ يـَ ْعلَ ُـم فَأ َْهلَ َ
اجلَنَّةَ ،ر ُج ٌل قَ َ
او قَضى بي ْ ي
اجلَن يَّة «(.)2
ك يف ْ
احلَ ِّق فَ َذل َ
َوقَ ٍ َ
مــن خــالل هــذه النصــوص الشــرعية الصــرحية يتضــح لنــا مــدى حــرص اإلســالم علــى حتقيــق الكرامــة يف
ميدان القضاء يف مراحله كله.
 -1كرامــة الســمعة العائليــة :وهــذه مــن أبــرز مظــاهر الكرامــة يف مجيــع الش ـرائع والعــادات ،وهلــذه الكرامــة
مظهران:
أوهلمــا :يف مسعــة اإلنســان داخــل األســرة؛ فقــد حــرم اإلســالم الزنــا ،وشــدد يف حترميــه ،واعتــربه مــن الكبــائر
ال ــيت تلق ــي بص ــاحبه يف الن ــار ،يق ــول اهلل ج ــل جالل ــه :وال تَـ ْقربـ ـوا ال ـ ِّـزُ إينَّــه َك ــا َن فَ ي
اح َشـ ـةً َو َس ــاءَ َسـ ـبييالً
َ ُ
َ َُ
ٍ
ي
ٍ
ي
ي
ي
[اإلسـ ـراء ،]44:ويق ــول اهلل تقدس ــت كلمات ــه َّ  :ي
اجل ـ ُـدوا ُك ـ َّـل َواحـ ـد مْنـ ُه َم ــا مائَـ ـةَ َج ْل ـ َـدة َوال
الزانيَـ ـةُ َوال ـ َّـزياين فَ ْ
ي
يي
ي ي
ي ي ي
ي
ي
يي
ني
تَأْ ُخـ ْذ ُك ْم هب َمـا َرأْفَـةٌ ييف ديـ ين اللَّـه إي ْن ُكْنـتُ ْم تـُ ْؤمنُـو َن بياللَّـه َوالْيَـ ْـوم ْاآلخـ ير َولْيَ ْش َـه ْد َعـ َذابـَ ُه َما طَائ َفـةٌ م َـن الْ ُمـ ْـؤمن َ
[النور.]4:
كما شدد اإلسالم يف األنساب ،و ى عـن اختالطهـا ،وجعـل الـزواج الشـرعي وسـيلة إلثباهتـا ،يقـول اهلل
جل يف عاله  :فَانْ يكحوا ما طَاب لَ ُكم يمن الن ي
ـالث وربـاع فَـيإ ْن يخ ْفـتُم أََّال تَـع يـدلُوا فَـو ي
اح َـد ًة أ َْو َمـا
ِّساء َمثْـ َـىن َوثُ َ َ َُ َ
ْ ْ
َ
ُ َ َ ْ َ َ
ي
ك أ َْد َُ أََّال تَـعُولُوا[ النساء :من اآلية.]4
ت أَْميَانُ ُك ْم َذل َ
َملَ َك ْ
 - 1صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب كراهية الشفاعة يف حد إذا رفع إىل السلطان ،ح .1111صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب
قطع السارق الشريف وغريه ،ح.1616
 - 2سنن الرتمذي يف سننه ،كتاب األحكام ،باب مجا جاء عن رسول اهلل  يف القاضي ،ح .4444سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب
احلاكم جيتهد فصيب احلق ،ح .4446قال األلباين :حديث صحيح.
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ط يعْنـ ـ َـد اللَّـ ـ يـه
ـوه ْم يآلبَـ ــائي يه ْم ُهـ ـ َـو أَقْ َس ـ ـ ُ
و ـ ــى أن ينسـ ــب الرجـ ــل إىل غـ ــري أبيـ ــه ،قـ ــال اهلل تعـ ــاىلْ  :ادعُـ ـ ُ

[األحزاب :من اآلية.]6
ي
عن أيَِب عثْما َن عن سع ٍد  قَ َ ي
ت الن  يـَ ُق ُ
الَ :مس ْع ُ
ُ َ َ ْ َْ
ول َ »:م ين َّاد َعى إي َىل َغ ْيري أَبييهَ ،وْه َو يـَ ْعلَ ُم أَنَّهُ
َْ
()1
اجلَنَّةُ َعلَْي يه َحَر ٌام « .
َغْيـ ُر أَبي ييه ،فَ ْ
واملظهــر الثــاين :يف مسعــة اإلنســان يف نفســه ،ولــذلك حــرم اإلســالم أن يــتهم اإلنســان بالزنــا ،وشــدد يف
عقوبــة القــذف رجــال كــان أو امـرأة ،ومــن اهتــم رجــال شــرط لــه اإلســالم أن يــأيت بأربعــة شــهداء ،فــإن مل يــأت
هبم ،جلد مثانني جلدة.
ات ُمثَّ َمل يـأْتُوا بيأَربـع يـة شـهداء فَ ي
ويقول تعاىل :والَّ يـذين يـرمـو َن الْمحصـنَ ي
ي
ني َج ْل َـدةً َوال تَـ ْقبَـلُـوا
وه ْم َمثَـان َ
اجل ُـد ُ
َْ َ ُ َ َ َ ْ
َ َ َْ ُ ُ ْ َ
َْ
ك ُه ُم الْ َفا يس ُقو َن[ النور.]1:
َهلُ ْم َش َه َادةً أَبَداً َوأُولَئي َ
الت الْمؤيمنَـ ي
ات الْغَــافي ي
ويقــول ســبحانه وتعــاىل :إي َّن الَّـ يـذين يـرمــو َن الْمحصــنَ ي
ـات لُعينُـوا ييف الـ ُّـدنْـيَا َو ْاآل يخـ َـرةي َوَهلـُ ْـم
ُْ
ُْ َ
َ َْ ُ
ي
يم[ النور.]44:
َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
عن اإلمام علي كرم اهلل وجهه ورضي عنه ،قال :عن سه ٍل بن أيَِب حثْمةَ ،قَ َ ي
ت النَّي َّ َ علَى
الَ :مس ْع ُ
َْ
ََ
ال النَّي ُّ ":أَال تَ ْسأَلُ يوين
َح ٌد ،فَـ َق َ
الْ يمْن َيرب يـَ ُق ُ
اجتَنيبُوا الْ َكبَائيَر َّ
السْب َع" ،فَ َس َك َ
ولْ "« :
َّاس فَـلَ ْم يـَتَ َكلَّ ْم أ َ
ت الن ُ
ي َّ ي
س ،والْ يفرار يمن َّ ي
ي يي
صنَ ية،
الربَاَ ،وقَ ْذ ُ
َكل ِّ
ف الْ ُم ْح َ
َعْنـ ُه َّن؟ الش ِّْرُك باللهَ ،وقَـْت ُل النَّـ ْف ي َ َ ُ َ
َكل َمال الْيَتيمَ ،وأ ُ
الز ْحفَ ،وأ ُ
ب بـَ ْع َد ا ْهلي ْجَرةي(.)3(»")2
َوالتـ َ
َّعُّر ُ
 -6حق اإلنسان يف بيئة سليمة :لقد حفل اإلسالم باملبادئ السامية اهلادفة إىل إسعاد اإلنسانية؛
ومن ذلك حق اإلنسان يف بيئة سليمة وهو ينطلق يف ذلك من حق الكرامة اإلنسانية واالستخالف يف
األرو ،ومن مكارم األخالق ومقاصد الشريعة اإلسالمية اليت تأىب الفساد يف األرو بكل أنواعه.
لذلك حرص اإلسالم على سالمة البيئة بكل أبعادها؛ سالمة الطبيعة من ماء وهواء وتربة ...وسالمة
البيئة االقتصادية بالعمل واالستغالل لنعم اهلل املبثوثة يف السماء واألرو ،واستغالل كل املوارد اليت تعود
على اإلنسان بالنفع والنهوو بأمانة االستخالف احلضاري.
كما حرص على سالمة البيئة االجتماعية؛ من كل ما يضر هبا من الفساد واالحنالل األخالقي
والذنوب واملعاصي؛ وتطهري عقل اإلنسان من الكفر والضالل واإلحلاد وكل ما يبعده عن اإلميان ،واحلفاظ
على العقل واالبتعاد عما يضر به من املسكرات واملخدرات ...إذ العقل السليم يف اجلسم السليم.
 - 1صحيح مسلم ،كتاب الفرائض ،باب من ادعى إىل غري أبيه ،ح .1426كتاب اإلميان ،باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه،
ح.444
2
ي
ب بعد اهلي ْجرة" :هو أَن يـ ُع َ ي
هاجرا .وكان َم ْن َر َجع بعد اهلي ْجرة إيىل موضعه يمن غري
َّعُّر ُ
 "التـ ََ
يم مع األ َْعراب ،بعد أَن كان ُم ً
ود إىل البادية ويُق َ
ُع ْذر ،يـَ ُعدُّونه كامل ْرتد.
ُ
 - 3املعجم الكبري ،للطرباين.414/1 ،
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كما حرص اإلسالم على سالمة البيئة السياسية وأوالها عناية هامة ،ودعا إىل الشورى يف احلكم
والعدل يف الرعية وإقامة الشرع يف احلياة السياسية.
 -6حق الملكية الخاصة لألفراد وحقوق األمن اَلجتماعي:
وس أ َْم َوالِ ُك ْم ََل تَظْلِ ُمو َن َوََل تُظْلَ ُمو َن))َ(( ،ل يَ ِح ّل
يف قوله ...(( :وأموالكم(( ،))..لَ ُك ْم ُرءُ ُ
َِلم ِر ِئ ِمن أ ِ
َخ ِيه ّإَل َما أَ ْعطَاهُ َع ْن ِط ِ
يب نَ ْف ٍ
س)) ،هبذه احلماية اإلسالمية للحقوق تتهيأ عناصر التماسك
ْ
ْ
واالستقرار ،وهو ما يكفل للناس األمن االجتماعي واحرتام حقوق اآلخرين.
«فحرية التملك أصل مقرر يف اإلسالم ،وإذا كان القرآن الكرمي مل ينص صراحة على هذا
احلق إال أن آيات القرآن قاطعة يف تقريره ،وكذلك ما أقره من أنظمة ال تقوم إال على أساس وجود
امللك؛ أي حق األفراد وحريتهم يف التملك ،فالكثري من آيات القرآن الكرمي تشري إىل أموال الناس مبا
يؤكد اختصاصها واعتبارها أمواهلم؛ أي ملكا هلم ،والرسول  قد أكد وجود امللكية قوال وعمال
وقراراً»).(1

وقد قرر القرآن محاية امللكية بوسائل متعددة ،فحرم أكل أموال الناس بالباطل ،وحرم الربا
وقرر حد السرقة ،وكل ما يتطلبه الشرع يف املال أن يكتسب بطريقة مشروعة.
يج  قَ َ ي
ول اللَّ يه أي
يعترب العمل أهم وسيلة من وسائل التملك ،عن َرافي يع بْ ين َخ يد ٍ
يل يَا َر ُس َ
ال :ق َ
ي
الر ُج ِل بِيَ ِدهِ َوُك ُّل بَ ْي ٍع َم ْب ُروٍر « (.)2
ب؟ قَ َ
الَ « :ع َم ُل َّ
الْ َك ْسب أَطْيَ ُ
ففي جو األخوة احلانية وسط جمتمع اإلسالم يندفع الناس إىل العمل ليكسبوا ما به قوام حياهتم
ومعيشتهم ،ال يوصد باب العمل دون واحد منهم ،وال تستأثر ِبريات الدنيا فئة منهم ،لكل إنسان منها
حبسب طاقته وجهده وكفاءته :وأَ ْن لَيس لي ْيإلنْس ي
ان إيَّال َما َس َعى[ النجم ،]44:فإذا حاز شيئا منها
َ
َ ْ َ

كانت هذه احلياة حقا ال يُنازع فيه وال يُغلب.
ومن وسائل التملك أيضا؛ اهلبة والصدقة واإلرث ،والسعي واالكتساب بعيدا عن الظلم والغش والسرقة
والتعدي على الناس ،وغريها من الوسائل املشروعة.
 -7التكافل اَلجتماعي:
أخ املسلم ،وهذا مبدأ أصيل يف نظام اإلسالم ،يف قوله ُ (( :ك ّل
تقرر الوثيقة النبوية أن املسلم ُ
خ لِل ِ
ِ
ِِ
ين إ ْخ َوةٌ)).
ُم ْسل ٍم أَ ٌ ُ
ْم ْسل ِم َوأَ ّن ال ُْم ْسلم َ
إن التكافــل االجتمــاعي طريــق إىل حتقيــق العدالــة االجتماعيــة للفئــات املكونــة جملتمــع اإلســالم ،فــاملؤمنون
إخــوة ،الغــين حيــن علــى الفقــري ويســاعده ،ويــنفس عنــه كربــه ،والعــامل يعلــم اجلاهــل وارجــه مــن دهــاليز اجلهــل
) -(1تاريخ حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالمي ،فرج حممود أبو ليلى ،ص .444
 2مسند أمحد بن حنبل ،414/1 ،قال شعيب األرنؤوط :حسن لغريه.
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بأحكـ ــام الش ـ ـريعة ،والقـ ــوي يأخـ ــذ بيـ ــد الضـ ــعيف ،قـ ــال تعـ ــاىل :إيَّمنـَــا الْ ُم ْؤيمنُـ ــو َن إي ْخـ ـ َـوةٌ[ احلج ـ ـرات :مـ ــن

اآلية.]41
ويرتكز التكافل االجتماعي يف اإلسالم على بناء فكري متكامل ،له أساسه من العقيدة ،ومن
املنظومة األخالقية اإلسالمية ،فلم يكن تقرير هذا احلق لإلنسان وليد جتارب بشرية فرضته فرضاً كما
هو الشأن يف نظم الضمان االجتماعي اليت تسود العامل احلديث..
التكافل يف اإلسالم فكرة متقدمة تتجاوز جمرد التعاون بني الناس ،أو تقدمي أوجه املساعدة وقت
الضعف واحلاجة ،ومبناه ليس احلاجة االجتماعية اليت تفرو نفسها يف وقت معني أو مكان بعينه،
وإمنا يستمد التكافل االجتماعي يف اإلسالم مبناه من مبدأ مقرر يف الشريعة ،وهو مبدأ الوالية املتبادلة
بني املؤمنني يف اجملتمع...
فالتكافل يف اإلسالم يتجاوز التعاون املتبادل ملصلحة إىل معىن بال مقابل سوى أداء الواجب
والرجاء يف ثواب اهلل عز وجل...
وهذا العون مىت احتاج إليه اإلنسان كان الزماً على اجملتمع املسلم أن يقوم به ولو كان احتاج غري
مسلم باعتباره آدميا يعيش يف جمتمع ال يهدر كرامة اإلنسان بسبب الضعف واحلاجة (.)1

 -8حق أصحاب األمانات:
يف قوله « :ومن َكانَ ْ ِ
ِّها إِلَى َم ْن ائْ تَ َمنَهُ»(.)2
ت ع ْن َدهُ أ ََمانَةٌ فَ لْيُ َؤد َ
ََ ْ
وتشمل األمانة بني اإلنسان وربه وذلك بالتقيد التام وااللتزام بشرع اهلل وما فرضه من أحكام ،كما
تشمل األمانة بني اإلنسان وأخيه ،وهي قيام اإلنسان مبا عليه من حقوق جتاه أخيه ،سواء أكانت حقوقا
واجبة حبكم الشرع ،أم فرضتها معاهدات ووعود وعقود .وسواء أكانت حقوقا مالية كالنفقة والزكاة ومثن
البيع ..أم غري مالية كرب الوالدين ورعاية األبناء وحسن معاشرة األهل ،ورعاية حق اجلار والصديق...
وأعظم األمانات وأشدها خطرا احلقوق املتبادلة الواجبة بني الراعي ورعيته.
 -9إبطال الربا:
ضى اللّهُ أَنّهُ ََل ِربَا)) ،فكل ربا موضوع وأن للناس أمواهلم
ضوعٌ  ...قَ َ
((وإِ ّن ُك ّل ِربا َم ْو ُ
يف قوله َ :
ال يَظلمون وال يُظلمون .وما األزمة االقتصادية اليت حلت بعاملنا اليوم وبدأت تنخر يف كيان الدول العظمى
والصغرى وتنذر بانتكاس راياهتا إال بسبب املعامالت الربوية احملرمة.
 -11حفظ األنساب وتحريم التبني:

) (1حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،ص.14-17
() 2
الرقَ ي
اش ِّي َع ْن َع ِّم يه مسند أمحد بن حنبل.411/41 ،
هذه الزيادة من مسند أمحد يف روايته عن أيَِب ُحَّرةَ َّ
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((الْولَ ُد لِل ِْفر ِ ِ ِ
ْح َج ُرَ ،وَم ِن ا ّد َعى إلَى غَْي ِر أَبِ ِيه أ َْو تَ َولّى غَْي َر َم َوالِ ِيه فَ َعلَْي ِه لَ ْعنَةُ الل ِّه
اشَ ،ولل َْعاه ِر ال َ
َ
َ
ِ
ِ
اس أ ِ
ص ْرفا َوََل َع ْدَل)).
َوال َْم َالئِ َكة َوالنّ ِ ْ
ين ََل يَ ْقبَ ُل اللّهُ م ْنهُ َ
َج َمع َ
َّ
﴿وُه َو الَّ يذي َخلَ َق يم َن
إن النسب نعمةٌ من اهلل جل وعال َم َّن هبا على عباده ،فقال سبحانه وتعاىلَ :
الْم ياء بشرا فَجعلَه نَسبا و يصهرا وَكا َن ربُّ ي
﴿واللَّهُ َج َع َل لَ ُك ْم يم ْن
َ َ َ ً َ َ ُ ًَ َ ْ ً َ َ َ
ك قَد ًيرا﴾ [الفرقان ،]61 :وقال عز وجلَ :
ي
ي
ي
ي ي
ي
ي
اط يل يـ ْؤيمنُو َن وبينيعم ي
ت اللَّ يه
اجا َو َج َع َل لَ ُك ْم م ْن أ َْزَواج ُك ْم بَن َ
ني َو َح َف َد ًة َوَرَزقَ ُك ْم م َن الطَّيِّبَات أَفَبيالْبَ ُ
أَنْـ ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
َ َْ
ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن﴾ [النحل.]74 :
ولذلك حرص اإلسالم على حفظ األنساب وصيانتها ،وجعلها من مقاصد الشارع الضرورية ،فحث
وحرم الزنا ملا يرتتب عليه من اختالط األنساب ،كما ى أن يدعى املرء لغري أبيه،
على الزواج الشرعيَّ ،
وحرم على املسلم أن يلحق بنسبه شخصا ليس من صلبه أو يتبناه ،ملا فيه من اختالط النسب والتعدي
على حقوق اآلخرين من الورثة وغريهم...
 -11حقوق األسرة:
إن األسرة أول حلقة يف اجملتمع اإلسالمي فيها يولد اإلنسان وفيها ينشأ ويتطبع ،وفيها تنغرس يف
خريا
نفسه أول بذور االستقامة والفضيلة أو بذور االحنراف والرذيلة ،ومنها ارج اإلنسان إىل اجملتمع ً
مستقيما
فاسدا ،وملا كان اإلسالم يدعو إىل مكارم األخالق وحيرص أن يكون املسلم
طيباً أو ً
جاهال ً
ً

ناصا على حقوق
يف حياته ،فقد أوىل األسرة
كبريا ،وخصها بكثري من التعاليم واملبادئ ً
ً
اهتماما ً
الوالدين من جهة وملقيًا على عاتقيهما واجبات ثقيلة من جهة ثانية وهو يستهدف من كل ذلك
إنشاء جيل صاحل من أسرة صاحلة يف جمتمع صاحل (.)1
ولقد صانت حجة البالغ والتمام والكمال للمرأة أنوثتها وكرامتها ،وحضت على تكرميها ورعايتها،
وحفظت هلا حقوقها الزوجية ،فال تستجدي يف حقوقها ،بل ع ّدت حقوقها واجبات على الزوج وأمانة يف
َّ ِ
ِّس ِاء))َ (( ،ولَ ُه ّن َعلَْي ُك ْم َح ّقا))َ (( ،ولَ ُه َّن َعلَْي ُك ْم)) ،وهذه أهم
عنقه ،يف قوله (( :فَاتَّ ُقوا اللهَ في الن َ
أسس حقوق املرأة يف اإلسالم( :أداء حقوقها ،ومعاشرهتا باملعروف ،واإلحسان إليها ،والنفقة عليها؛

وتشمل املطعم وامللبس واملسكن ،وإشراكها يف التغيري والبناء ،)...وتظل هذه احلقوق حكما تشريعيا
ماضيا على مر األزمان ،يسمعه القاصي والداين ،ويعرفه الرجال والنساء .وتظل اخلطبة النبوية دعوة مرتعة
بالشفافية والرمحة واحملبة حلماية حق املرأة ،ووضعها يف مكا ا الكرمي ..
إن دين اإلسالم قد حرر املرأة منذ أكثر من مخسة عشر قرناً فقد حررها أوالً من عبوديتها لغري اهلل

تعاىل وكفى هبا حرية...

) -(1حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،الدكتور إبراهيم مذكور ،وعدنان اخلطيب ،ص .71
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مث حررها من الوأد ...أمل يأ ت اإلسالم ليحرم وأد البنات ودفنهن أحياء خوفا من العار ...وهل افى
على أحد أن اإلسالم قد أعطاها غاية ما يتمناه أي إنسان أال وهو احلياة!!!!
أمل حيث اإلسالم على تربية البنات ورعايتهن واإلحسان إليهن ...أمل يعط اإلسالم للبنات حقوقهن
الكاملة يف اإلرث واملعامالت املالية!!! ...
ذمتها املالية اخلاصة ،وحقوقها املادية اليت ال جيوز ألحد أن ينال منها أو
أمل جيعل اإلسالم للمرأة ّ

يستبيحها؛ فأعطاها احلق يف التملك ،ويف إبرام العقود ونقضها ،فتبيع وتشرتي وتتصدق ،وأعطى هلا حقها
يف التعليم ،وحقها يف املشاركة يف احلياة العامة!!!
أضف إىل ذلك ما حققه اإلسالم من طموحات املرأة املشروعة؛ فقامت املرأة املسلمة باملشاركة يف
تشييد صرح جمتمع العمران األخوي وبناء مجاعة املسلمني األوىل يف ظل النبوة واخلالفة الراشدة األوىل.
لكن املرأة املعاصرة اليوم تركت كرامتها حتت الشعارات املزيفة اليت ال متت إىل احلقيقة بشيء ،واجنرفت
مع تيار كاسح ،يكاد اتزل املرأة وقيمتها ووظيفتها يف اجلسد املزوق واملظهر املنمق املعروو يف كل مكان،
واملبذول لكل راغب يف املتعة احلرام ،فأي حق وأي حرية هلا يف ذلك!!!..
إن املرأة اليوم تعيش بني نارين؛ نار الدعوات التغريبية التحررية ونار املخلفات االحنطاطية ...وهي
شقيقة الرجل تعاين من أزمة السكن ،والعمل بأجور بئيسة ،وتعسف الرجل يطلق على هواه ويطرد من
البيت األم واألطفال ،واإلعالم املهيج املسعور ،وشوارع تنشر فيها الرذيلة ،وتربج املرتفات يلعنه بؤس
البائسات ،والبغاء العلين والسري ،والتخلف احلضاري ،واالحنطاط األخالقي ،واهلزمية ،واستعباد املدنية،
واملعاملة املهينة للبدوية ،واألمية األجبدية ،واجلهل ،واستغالل الصبيات يف معامل تأكل من عرقهن البطون
احلرامية ،وإكراه الفتيات على الزواج...
أضف إىل ذلك ما وقع عليها من غَب التقاليد وما يقع عليها من مسخ التغريب .هذا املسخ ما متكن

إال ملكان ذلك الغَب.
 -12تحديد األنصبة في المواريث والوصية:
صيةٌ لِوا ِر ِ
يف قوله (( :إ ّن اللّهَ قَ ْد أَ ّدى إلَى ُكل ِذي ح ّق ح ّقهُ وإِنّهُ ََل تَج ُ ِ
ث)).
ُ
َ َ َ
وز َو ّ َ
ّ
إن نظام املواريث والوصية يف اإلسالم فصلت أحكامه اآليات  44و 44و 471من سورة النساء،
واآلية  1من سورة األحزاب ،وأمجلت اآليات  421و 424و 411من سورة البقرة أحكام الوصية ،كما
ورد بعضها يف احلديث النبوي واإلمجاع.
وقد بينت الشريعة اإلسالمية الغراء أحكام املواريث بيانا حمكما بذكر أنصبة أصحاب الفروو
بكسورها احلسابية الدقيقة ،4/4 :و ،4/4و ،4/1و ،4/1و ،4/2و.4/4
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كما بني هذا النظام مرياث ذوي األرحام ،ومرياث العصبات ،وحاالت حجب احلرمان وحجب
النقصان وقواعد الوصية يف اآليات املذكورة يف صياغة تشريعية بيانية معجزةَ ،عَّز نظريها.
واملتأمل يف نظام املواريث يف اإلسالم يلحظ أنه أعدل نظام للتوريث عرفه اإلنسان على مر التاريخ،
حيث أعطى لكل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان ،ومل حيرم املرأة من املرياث كما جيري يف بعض النظم
األخرى يف القدمي واحلديث ،ومنها نظم أوروبية تقصر اإلرث على الزوجة واألبناء ،ومتنع وارثات كثريات ال
يرثن إال يف النظام اإلسالمي الذي يبلل عدد املستفيدين من اإلرث فيه  41شخصا بني نساء ورجال على
املعتمد ،هذا مع قدرة املوروث من حرمان املرأة والرجل معا من اإلرث عن طريق الوصية ولو حليوان.
أما الذين يطالبون مبساواة املرأة بالرجل يف اإلرث ،فإ م جاهلون بنظام املواريث يف اإلسالم ،ألن
مطالبتهم توحي بصيغتها بأن املرأة يف كل األوضاع ترث نصف ما يرثه الرجل ،وكأن هذا هو احلكم املبدئي
والنهائي يف القضية ،وكأن اإلسالم ينحاز للرجل يف قضية التوريث! يف حني أن الواقع العملي يفيد أن
احلاالت اليت يفضل فيها الرجل املرأة يف اإلرث ال تتجاوز يف جمموعها  %41,44من أحوال اإلرث ،ويف
باقي احلاالت قد تتساوى املرأة مع الرجل ،وقد تفضله ،وقد ترث هي وحيرم الرجل ،ولو وجدت يف الرتكة
بنت يقابلها  411من اإلخوة لقسمت الرتكة على  411ولكان للبنت  411جزء ،ولكان لكل واحد
من اإلخوة جزء واحد.
أضف إىل ذلك أن أكرب الفروو يف القرآن الكرمي هو ،)4/4( :وهذا الفرو ال ترثه إال املرأة.
والنصف ال يرثه من الرجال أحد سوى الزوج ،ويف حالة قليلة الوقوع ،وترثه أربع نساء ،والثلث ترثه األم يف
حالة واألخوات ألم عند التعدد ،وال يرثه من الرجال سوى اإلخوة ألم ،وقد تكون معهم أخوات ألم ،أما
السدس فرتثه مخس نساء وثالثة رجال ،والربع للزوج يف حالة ،وللزوجة يف حالة ،والثمن ال ترثه إال الزوجة.
فأي عدل كهذا ،احبث يف مجيع األنظمة يف السابقني والالحقني واملعاصرين فلن جتد نظاما أعدل من
نظام اإلسالم ،لكونه يتجه إىل حتقيق مقاصد سامية وحكما جليلة.
فليس توزيع العطاء يف نظام اإلسالم مرتبط بكرامة األشخاص أو مبكانتهم ،فقد كان رسول اهلل 
يعطي الفرس من الغنيمة سهمني ،ويعطي الفارس سهما واحدا ،ومل يأخذ الناس ذلك على أن فيه معىن
االحنياز للحيوان على حساب اإلنسان ،وإمنا فهم منه أن فيه تشجيعا على تربية اخليل وعلى العناية هبا،
وإعانة على مواجهة تكاليفها يف التغذية والصيانة(.)1
 -13التحذير من طاعة الشيطان:
شيطَا َن قَ ْد يئِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
يما ِس َوى
يف قوله (( :فَِإ ّن ال ّ ْ
س م ْن أَ ْن يُ ْعبَ َد بأ َْرض ُك ْم َهذه أَبَداَ ،ولَكنّهُ إ ْن يُطَ ْع ف َ
َ َ
)-(1إرث املرأة  -احلقيقة الشرعية واالدعاء ،مصطفى بنحمزة.
http://www.benhamza.net/printpage.php?idArt=105
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ك.))...
ذَلِ َ

ي
ي
وهيمنته
الفاضحة املنكرةي ويقضي على سطوته
لقد جاء اإلسالم لكي يستأصل عباد َة الشيطان بصيغها
على مقدرات اإلنسان وسلوكه ومصريه ،ولكن تبقى ثغرات ومسارب صغرية هنا وهناك قد يعود لكي
يتسلل منها مرة أخرى ويبدأ نشاطه من جديد ،فهنا حيذرنا سيدنا رسول اهلل  بأالّ يدعوا هذه الفرصة

خلصمنا األبدي "إبليس" وأن نقطع الطريق عليه ،بالتيلف بيننا وحمبة بعضنا بعضا ،والعض على ديننا
بالنواجذ.
 -14اَلعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله :
ِ
ِ
ِ
ِ
اب الل ِّه َو ُسنّةَ
ص ْمتُ ْم بِه فَ لَ ْن تَضلّوا أَبَدا ،أ َْمرا بَيّ نا ،كتَ َ
يف قولهَ (( :وقَ ْد تَ َرْكت في ُك ْم َما إ ْن ا ْعتَ َ
نَبِيّ ِه)).
ومهَا املخرج من كل ضيق والدواء لكل داء واألمان من كل
أوصى الن  باالعتصام بالكتاب والسنة ُ
تيه وشقاء وضالل وزيل .إنه تأكيد مرياث النبوة العظيم الذي سيرتكه فيهم ،فيمكنهم من مواصلة احلياة

الوضيئة اليت نقلهم إليها؛ كتاب اهلل تعاىل وسنة حبيبه املصطفى  ..شرط أن يعرفوا كيف يكون االلتزام
واالعتصام ،وإالّ فإنه الضياع.
وهكذا كانت هذه الوثيقة النبوية جامعة ملبادئ حقوق العباد يف اإلسالم ،تضمنت الكثري من القيم
واملبادئ واملمارسات اليت جاء اإلسالم كي يزرعها يف العامل فيحيي هبا مواته ،ويفجر العيو َن يف صحرائه،
ٍ
حديقة َغنَّاء حييا يف ظالهلا اإلنسان سعيداً متوحداً مطمئناً ...وهي السبيل إىل
وحييل صحراءه اجملدبة إىل
االستقرار األسري والتوازن االقتصادي والتكامل االجتماعي والتعارف اإلنساين ،قياما بواجب الدعوة إىل
هذا الدين باليت هي أحسن.
وتعتــرب هــذه احلق ــوق إلزامي ــة يف ديننــا اإلســالمي ،أل ــا مــن أحك ــام الش ـريعة ومبادئه ــا ،فهــي تكليف ــات
وواجبــات ال جمــرد توجيهــات ونصــائح ،وهــذا قولــه َ (( :وإِنّ ُك ْم َس تَ ْل َق ْو َن َربّ ُك ْم فَيَ ْس أَلُ ُك ْم َع ْن أَ ْع َم الِ ُك ْم
َوقَ ْد بَلّغْ ت)) ،أضــف إىل هــذا أن تلــك احلقــوق تتصــل مبقاصــد الش ـريعة الغ ـراء ومطالبهــا وأبعادهــا الغائيــة،
والــيت متثــل عناصــر الفطــرة وبواعثهــا ،فحفــظ الــدين واحليــاة واملــال والعقــل والعــرو هــي املقاصــد الضــرورية يف
النظام اإلسالمي ،ولذلك وضع اإلسالم أحكامـا تفصـيلية حلفـظ الـدين وحتريـر اإلنسـان مـن كـل عبوديـة غـري
عبوديت ــه هلل تع ــاىل ،وأم ــره بطاعت ــه وح ــذره م ــن ن ــزغ الش ــيطان وعداوت ــه ،كم ــا وض ــع أحكام ــا حلف ــظ ال ــدماء
واألنفــس فيمــا يســمى بأحكــام القصــاص ،وأحكامــا أخــرى تفصــيلية حلفــظ املــال وامللكيــة ،وكــذلك فصــل يف
أحكام صون العرو ،سواء فيما يتصل بإحلاق العار باآلخرين ،أم انتهاك العرو جبرمية الزُ.
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خاتمة البحث:
وخالصة القول ميكن أن خنرج بالنتائج اآلتية:
إن اإلسالم هو األسبق يف تقريـر حقـوق العبـاد ،أسـبقية زمانيـة وأسـبقية موضـوعية مـن حيـث اسـتيعاباملضــمون مجيــع أن ـواع احلقــوق –ماديــا ومعنويــا ،اجتماعيــا وقانونيــا وسياســيا وتربويــا ،-...واســتيعاب مجيــع
فئات اجملتمع مبختلف أجناسهم ولغاهتم ومعتقداهتم ومواطنهم..
إن أهــم احلقــوق وغايــة الغايــات وأم احلريــات حــق أن يعبــد العبــد ربــه والــتخلص مــن العبوديــة للماديــةولغري اهلل ،والرتقي يف مدارج السالكني ملعرفة اهلل تعاىل.
 إن حق ـوق اإلنس ــان يف اإلس ــالم ليس ــت حقوق ــا قانوني ــة فحس ــب ،أو طبيعي ــة ج ــاءت نتيج ــة التط ــوراالجتمــاعي للحيــاة ،بــل هــي ضــروريات وواجبــات وفــروو مــن لــدن رب العــاملني وسيحاســب املــرء إن قصــر
فيها.
ال اتلف اثنان حول أمهية حقوق العباد ،سواء انطلقنا مـن اعتبـارات شـرعية أم اعتبـارات دنيويـة ،كمـاال افــى مــا لتلــك احلقــوق مــن دور فعــال يف ختفيــف امليســي الــيت يتحملهــا اإلنســان هنــا وهنــاك جـراء نقــض
املبادئ األولية حلقوق العباد.
وعليــه؛ فــإن صــالح أمــر الــدين موقــوف علــى صــالح أمــر الــدنيا؛ أي ال يســتقيم أمــر الــدين إال إذا متتــع
العباد هبذه "الضروريات والواجبات" اليت قررها اإلسالم.
وإن افتقاد العباد تلك الضروريات والواجبات حيرمهم من مناط التكليف وإمكاناته.
وهنا من األمهية مبكان أن خنتم بالقول :إن مدار حقوق العباد يف ديننا احلنيف وهدفها حتريرهم مـن فتنـة
الــدنيا ليخلُص ـوا إىل اآلخــرة يف أحســن حالــة تُرضــي عــنهم رهبــم تبــارك وتعــاىل .وكــل مــا يضــمنه اإلســالم مــن

حقوق فإمنا يضمنه ليجنب الناس فتنة االنشغال عن رهبـم بـيالم الوحشـة إن مل جيـدوا أخـوة تؤنسـهم ،وبـيالم
التمييز العنصري والظلم الطبقي ،وهبم الرزق ،والعمل ،وتعسف احلـاكم ،وباحلرمـان مـن أسـرة تسـعي ُد أيـامهم،
وق ــانون حيم ــي أم ــنهم وراح ــتهم ،وبالكب ــت إن مل يُس ــمح هل ــم ب ــالتعبري ع ــن آرائه ــم ،واعتن ــاق ال ــدين ال ــذي
يرتضونه ،وهبم الغد إن مل َحتُطْ ُهم عنايةُ اجملتمع .إىل آخر هذه احلقوق.
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المصادر والمراجع
القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.
اإلسالم وحقوق اإلنسان ضرورات ال حقوق ،حممد عمارة ،ط4111 :4م ،دار الشروق-مصر.

تاريخ حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالمي فكرية سياسية اجتماعية اقتصادية ،فرج حممود أبو ليلى ،ط:4
.3
4441م ،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع.

 .4تاريخ الطربي ،املوسوم بـ :تاريخ الرسل وامللوك ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر
الطربي (املتوىف441 :هـ) ،ط4427 :4هـ ،دار الرتاث-بريوت.

 .5التعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،حتقيق  :إبراهيم األبياري ،الطبعة األوىل4116 ،هـ ،دار الكتاب
العرِب – بريوت.

 .6تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف:
771هـ) ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين ،ط4144 :4هـ ،دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون –
بريوت.
 .7التوقيف على مهمات التعاريف ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين
احلدادي مث املناوي القاهري (املتوىف4144 :هـ) ،عامل الكتب  42عبد اخلالق ثروت-القاهرة ،الطبعة :األوىل،
4141هـ4441-م.

 .8جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف:
441هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،ط4141 :4هـ4111-م ،مؤسسة الرسالة.
 .9حقوق اإلنسان يف اإلسالم أول تقنني ملبادئ الشريعة اإلسالمية يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان ،إبراهيم مذكور
وعدنان اخلطيب ،دمشق دار طالس ،الطبعة4444/4م.

 .11حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة ،حممد الغزاِل ،إشراف عام :داليا حممد إبراهيم ،ضة
مصر ،ط4116 :4م.
" .11حقوق املرأة بني الشريعة والقانون" ،وهبة الزحيلي ،من حبثه املقدم ملؤمتر كلية احلقوق الثاين جبامعة الزرقاء األهلية
حول حقوق اإلنسان يف الشريعة والقانون ..التحديات واحللول 41-44 :مجادى األوىل 4144هـ4-2/آب4114م.
 .12سنن أِب داود ،أبو داود سليمان ابن األشعث السجستاين األزدي (476-414هـ) ،حتقيق :حممد بربر ،املكتبة
العصرية ،صيدا-بريوت ،ط4141/4هـ4111-م.
 .13سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين الشهري بابن ماجه )474-414هـ(،حكم على أحاديثه وآثاره
وعلق عليه :حممد ناصر الدين األلباين ،اعتىن به :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارف ،الرياو،
ط/4د،ت.
 .14سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي )ت447هـ( ،ضبطه وصححه :خالد عبد الغين
حمفوظ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط4141/4هـ4114-م.
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 .15السرية النبوية املعروفة بسرية ابن هشام ،أبو حممد عبد امللك بن هشام املعافري ،حتقيق :مجال ثابت وحممد حممود
وسيد إبراهيم ،دار احلديث ،القاهرة ،ط4141/هـ4111م.
وسننه وأيامه ،أبو عبد اهلل
 .16صحيح البخاري املوسوم :باجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل ُ 
نصار ،دار
عفي (ت461هـ) ،ضبط النص :حممود حممد ّ
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ابن املغرية بن بَردزبَة البخاري اجلُ ّ
الكتب العلمية ،بريوت ،ط4146/1هـ.4111-

 .17صحيح مسلم ،أبو احلسن مسلم بن احلجاج ابن مسلم القشريي النيسابوري (ت414هـ) ،اعتىن به وراجعه :هيثم
خليفة الطعيمي ،املكتبة العصرية ،صيدا-بريوت ،ط4141/هـ4114-م.
 .18القاموس احمليط ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف247 :هـ) ،حتقيق :مكتب حتقيق
العرقسوسي ،ط4141 :2هـ4116-م ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف :حممد نعيم
ُ
والتوزيع ،بريوت – لبنان.
 .19الكامل يف التاريخ ،أبو احلسن علي بن أِب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري،
عز الدين ابن األثري (املتوىف141 :هـ) ،حتقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العرِب ،بريوت-لبنان ،ط:4
4147هـ4447/م.
 .21لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،ط :4دار صادر – بريوت.

 .21املدخل الفقهي العام ،سلسلة الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد ،مصطفى أمحد الزرقا ،املدخل الفقهي العام .ط:4
4412م ،دار الفكر-بريوت.

 .22املستدرك على الصحيحني وعليه تعليقات الذه يف التلخيص ،حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط4144 /4هـ4441-م.
 .23املسند ،أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق،
ط4111/4هـ4421-م.
 .24املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد املقري الفيومي ،املكتبة العلمية – بريوت.

 .25املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،وضعه :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احلديث القاهرة ،ط4144/هـ-
4114م.
 .26املعجم األوسط ،أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،حتقيق :طارق بن عوو اهلل بن حممد ،عبد احملسن بن
إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني -القاهرة ،ط4146/هـ.
 .27املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،حتقيق  :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،ط:4
 4111هـ4424 -م ،مكتبة العلوم واحلكم – املوصل.

 .28املغين ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي،
(املتوىف141 :هـ) ط4422 :هـ4412 -م ،مكتبة القاهرة.
 .29املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي ،الطبعة ط4444 :4هـ ،دار
إحياء الرتاث العرِب– بريوت.

