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  مقدمة
  : احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أفضل األنبياء واملرسلني، أما بعد

و يف هذا العصر، وعلى املستوى اإلنساين كله، شاقة فإن الدعوة إىل اهللا تعاىل، تبد
  . وعسرية

كما تبدو مهمة الدعاة داخل اتمعات اليت يعيشون فيها أو خارجها، معقدة 
  . ومتشابكة

ولكن ذلك، ال يعين أن يقل اجلهد يف أداء الرسالة، أو ينصرف الدعاة عن مواجهة 
  . الصعاب، اليت تعترضهم يف أداء مهمتهم

عوة إىل اهللا، وإىل الدين احلق، وإىل إصالح النفوس والقلوب، على املستوى إن الد
  . اإلنساين كله، هي رسالة األمة اإلسالمية، إىل الناس مجيعا

 -  صلوات اهللا عليه وسالمه-وجيب أن تسري يف أداء هذا الواجب، على هدي الرسول
 { : عاىلالذي أرسله اهللا باهلدى ودين احلق إىل الناس مجيعا، قال ت        

         { )١٥٨سورة األعراف، اآلية  ()١ .(  

  { : وقد وعد اهللا سبحانه بظهور اإلسالم فقال             

            {  )٣٣سورة التوبة، اآلية  ()٢ .(  

 حتتاج يف هذا وظهور اإلسالم على الدين كله، يتحقق بالدعوة إىل اهللا تعاىل، اليت
العصر إىل التخطيط، واختيار أساليبها املناسبة، ومعرفة الواقع الذي حيياه الناس، يف داخل 

  . اتمعات اإلسالمية وخارجها

                                                
  . ١٥٨: سورة األعراف آية) ١(
  . ٣٣: سورة التوبة آية) ٢(
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كما حتتاج إىل إعداد الدعاة؛ ليكونوا أهال لنشر كلمة اهللا بني الناس، إلصالح 
  . القلوب والنفوس

 { : لدعوة اليت ختاطب العقول والنفوسويف كتاب اهللا تعاىل، بيان ألساليب ا     

                       {  )سورة النحل،  ()١

  ). ١٢٥آلية ا
ويف السنة الشريفة القولية والفعلية، املثل األعلى يف ممارسة الدعوة، وخماطبة الناس، 

  . وإصالح النفوس، وتزكيتها
ويف عهد النبوة، تقررت أصول الدعوة وآداا، والسنن اليت تسري عليها، على 

  . اختالف املخاطبني، يف العقول واألفهام والظروف واألحوال
ا مما جيب أن يتسلح به الداعي إىل اهللا، وهو أول العلم يف الدعوة، وأصدق ومعرفة هذ

  . التجربة فيها، وخري دليل لتحقيق املقصود منها
وال يستقيم عمل الدعاة يف أي زمان ومكان، إال بالعلم بالكتاب والسنة، ومدارسة 

 يف رسول علوم اإلسالم، عقيدة وشريعة، والتحلي بفضائل اإلسالم، واتباع سنة ال
اإلبالغ واإلعالم، والنصح واإلرشاد، والشرح والبيان، للمخاطبني بالدعوة، على اختالف 

  . الظروف واألحوال
ويف هذا العصر بالذات، حيتاج ظهور اإلسالم على الدين كله، إىل دعاة يظهرونه 
بعلمهم، وقدوم يف مسلكهم، ومعرفتهم بأحوال الناس، وما يشغل حيام من أمور 

  . الدين والدنيا
لقد جدت قضايا عديدة، شغلت عقول الناس وفكرهم ونالت حظا وافرا من 
اهتمامهم وسعيهم، وينبغي أن يكون الدعاة إىل اهللا، على علم ذه القضايا، وما يراد 

  . منها، والقائمني ا، وما فيها من خري للناس أو شر
                                                

  . ١٢٥: سورة النحل آية) ١(
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ى ميزان اإلسالم، فتوزن به، وتقوم وأهم من ذلك، أن يضعها الدعاة إىل اهللا تعاىل عل
على أساسه، حىت يتميز اخلبيث من الطيب، يف األفكار واألعمال، وحىت يعرف املسلمون 
حقيقة ما يعرض عليهم، ومييزون بني ما ينفعهم منه، فيستفيدون منه، وما يضرهم يف 

  . دينهم ودنياهم، فيعرضون عنه
 تثار بني الناس، باسم حقوق اإلنسان، وحني يتعرف الدعاة على حقيقة القضايا اليت

أو املساواة بني الرجل واملرأة، أو التسامح الديين، يستطيعون مبا عندهم من علم بكتاب 
 ومبا يعرفونه عن حقيقة هذه الدعوات، وأحوال أهلها والقائمني اهللا تعاىل وسنة رسوله 

احلق فيما يثار، ودعاة إىل اخلري، ا، واألهداف اليت ترمي إليها، أن يكونوا هداة للناس إىل 
  . وروادا لإلصالح يف جمتمعام

  . وبذلك يظهر اإلسالم على الدين كله
ويف هذه الصفحات، ألقي الضوء على قضية تثار يف هذه األيام، ويزداد اإلحلاح على 

  . أمهيتها، وهي قضية حقوق اإلنسان
اقة، قد ينخدع ا املسلم إن املصطلح جذاب، يغري كثريا من الناس، واملبادئ بر

  . املعاصر
ومنذ أكثر من أربعة عشر قرنا، واملسلمون يسمعون عن كرامة اإلنسان، والتسوية 
بني الناس، والتكافل والتراحم بينهم، بل إن املسلمني منذ ظهور اإلسالم، وهم يقرؤون 

  .  السامية ترشدهم، وديهم إىل هذه املعاينآيات الكتاب العزيز، وأحاديث املصطفى 
ولكن اخلطر كل اخلطر، والضرر كل الضرر، على اتمعات اإلسالمية، يظهر حينما 
نوازن بني الشعارات اليت تأتينا من كل حدب وصوب عن هذه املبادئ، وبني مفاهيمنا 

  . اإلسالمية عنها
فنحن نعرف من ديننا كرامة اإلنسان، واملساواة بني الناس، والشورى، والتكافل، 

  . تراحم بني الناسوال
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  فهل ما يدعون إليه، هو ما نعرفه، وما نفهمه عنها، يف ديننا؟ 
فاملبادئ، جذابة وبراقة، ورمبا تكون املصطلحات واحدة، ولكن ما هو املضمون؟ وما 
هي املفاهيم؟ وما أثر ذلك يف عقيدتنا وأخالقنا وسلوكنا، حني ختدعنا املبادئ والشعارات 

   مضموا، ويف املفاهيم اليت تندرج حتتها؟ وحدها، دون أن حنقق يف
املقصود يف هذا البحث، أن نتعرف على احلقيقة يف قضية حقوق اإلنسان، كما تثار 
يف عاملنا املعاصر، وأهم من ذلك، أن نضع شعاراا، ومفاهيمها، ونتائجها، يف ميزان 

 إىل احلق، وهدايتهم اإلسالم، قاصدين من ذلك، الدعوة إىل سبيل اهللا، وإرشاد املسلمني
  : إىل اخلري، وإصالح دينهم ودنياهم

 }                          {  )سورة  ()١

  ). ١٧آلية الرعد، ا
  . واهللا املستعان

  

                                                
  . ١٧: سورة الرعد آية) ١(

  عبد اهللا بن عبد احملسن التركي
  وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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  حقوق اإلنسان يف الفكر الغريب 
تظفر قضية حقوق اإلنسان، بأمهية كربى يف العصر احلديث، على مستوى الشعوب 

  . والدول واملنظمات الدولية
لعامل ق ا ا ث ملي ألمم ويعد ا لعامة ل لذي أصدرته اجلمعية ا ي حلقوق اإلنسان ا

غرب، وجلهود املفكرين  م١٠/١٢/١٩٤٨املتحدة يف ل توجيا حلضارة ا ، ت
ث لعصر احلدي يه يف ا   . واملصلحني ف

وقد صدر امليثاق بعد اية احلرب العاملية الثانية بسنوات قليلة، تعبريا عن الرغبة يف 
ن، يف اتمع الدويل، الذي قاسى من ويالت وحدة البشرية، ووحدة حقوق اإلنسا

  . احلرب
وكان تناسي حقوق اإلنسان، أو إمهاهلا، قد أفضى إىل أعمال مهجية آذت الضمري 

  . اإلنساين، كما ورد يف امليثاق
ولذلك، دعا يف مقدمته إىل توطيد احترام اإلنسان وحرياته، والعمل عن طريق التربية 

ومية وعاملية؛ لضمان االعتراف حبقوق اإلنسان، ومراعاا والتعليم، واختاذ إجراءات ق
بصورة فعالة، بني الدول األعضاء يف املنظمة العاملية، وكذلك بني الشعوب اخلاضعة 

  . لسلطاا
  . لقد توج امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان، جهودا كثرية ملفكرين وفالسفة من الغرب

ر امليالدي، حينما صدرت املاجنا كارتا سنة وترجع هذه اجلهود إىل القرن الثالث عش
م يف إجنلترا، اليت اكتسب الشعب اإلجنليزي مبقتضاها، حقه يف جتنب املظامل املالية، ١٢١٥

  . اليت كانت توقعها به السلطة وقتذاك
م ما يعد من حقوق ١٧٧٦وقد تضمنت وثيقة إعالن االستقالل األمريكي سنة 

  .  احلياة واحلرية واملساواةاإلنسان، بتأكيدها على احلق يف
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م، وهي ١٧٨٩ / ٨ / ٢٦وأصدرت الثورة الفرنسية وثيقة إعالن حقوق اإلنسان يف 
  .تعد إعالنا عن هذه احلقوق

 وهكذا سبقت هذه املواثيق، امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان، الذي يعد خطوة     
 قرون، واليت استهدفت هامة وحامسة، بعد جهود املفكرين والفالسفة األوروبيني لعدة

محاية الشعوب من املعاناة واآلالم، اليت كانت ترزأ حتتها من السلطات اإلدارية والدينية يف 
  . أوروبا، خالل عصور الظالم، وبدايات عصر النهضة األوروبية

تلك املعاناة اليت ترجع إىل استبداد احلكم اإلقطاعي ورجال الكنيسة، واندفاع 
  .  كل االجتاهات الفكرية، اليت تسعى إىل حترير عقل اإلنسان ونفسهالكنيسة إىل حماربة

  . وهذه العوامل كلها، مل يكن هلا وجود يف اإلسالم، عقيدة وشريعة، أو حضارة
  : ومثة مسألة، ينبغي ذكرها، وهي

أن فكرة حقوق اإلنسان هذه، اليت نشأت يف داخل القارة األوروبية، استخدمت يف 
ورويب من طغيان السلطة ورجال الكنيسة، ومل متتد هذه الفكرة، لتشمل حترير اإلنسان األ

باحلماية شعوبا بأكملها، خضعت لالستعمار األورويب يف العصر احلديث، بل القت منه 
  . من املظامل واالستبداد، كل ما يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان
 وبني ميثاق األمم املتحدة، إن امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان، والذي يربط البعض بينه

  . قد ركز النظر على حقوق اإلنسان على املستوى الدويل
ومل تصبح هذه القضية يف كل دولة، خاضعة العتبارات السيادة الوطنية، بل امتزج 
االعتراف ذه احلقوق وممارساا بطابع دويل، ومل تعد عالقة الدولة بالفرد خارجة عن 

  .  م سوى القانون الداخليإطار القانون الدويل، وال
بل أصبح هلا طابعها الدويل املميز، والذي جعل موضوع حقوق اإلنسان خيرج من 
إطار النسبية الزمانية واملكانية، اليت كانت تستغل من جانب النظم االستبدادية، كالنازية 

دول والفاشية والنظم املاركسية، يف إهدار كرامة األفراد، كما استغلت من جانب ال
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االستعمارية، يف التعامل غري اإلنساين، وغري العادل، مع الشعوب اليت كانت خاضعة 
  . لسلطاا يف العصر احلديث

  . غري أن لذلك األمر، وهو الطابع الدويل حلقوق اإلنسان، حماذيره
فقد أصبح موضوع حقوق اإلنسان، موضوعا متشابكا ومعقدا، خيتلط فيه الفكر 

  . ا املوضوع، يشغل العامل يف الوقت احلاضر، ورمبا لعقود قادمةباملواقف، وأصبح هذ
لقد أصبحت قضية حقوق اإلنسان اآلن، أحد أسلحة السياسة اخلارجية للدول 
الكربى، يبدو ذلك يف استخدام قضية حقوق اإلنسان، معيارا يف تقدمي املساعدات الدولية 

 ختالف، أو تتهم مبخالفة حقوق للدول النامية، فتحجب هذه املساعدات عن الدول اليت
  . اإلنسان، يف نظر الدول القوية

يف األمم املتحدة؛ ملراعاة تطبيق " مفوض سامي"كما ظهرت فكرة إنشاء وظيفة 
  . مبادئ حقوق اإلنسان

وال خيفى ما يترتب على تنفيذ ذلك، من مشكالت يف الواقع املعقد لنظام عاملي 
 تتبلور حىت اآلن اجتاهاته وقيمه األساسية جديد، أعلن عن وجوده منذ سنوات، ومل

وموازينه، مما يفتح الباب لصور من التدخل غري املسوغ يف الشؤون الداخلية للدول، حتت 
  . شعار حقوق اإلنسان

ومن ناحية أخرى، فإن أطرافا أخرى غري الدول واحلكومات، أصبحت مبقتضى 
جلمعيات األهلية، واملنظمات غري أهدافها وأنشطتها، ذات صلة كبرية باملوضوع، مثل ا

  . احلكومية، يف البالد املختلفة
لقد كان للمنظمات غري احلكومية، أثر مهم يف مؤمتر فينا حلقوق اإلنسان، الذي انعقد 

 يونيه ٢٥ -١٤ هـ املوافق ١٤١٤ حمرم ٥ هـ إىل ١٤١٣ ذي احلجة ٢٤يف الفترة من 
 بوفد على مستوى عال، برئاسة صاحب م، وشاركت فيه اململكة العربية السعودية١٩٩٣

  . السمو امللكي األمري سعود الفيصل وزير اخلارجية
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  . وكان عمل املنظمات غري احلكومية فيه، مكافئا ومناظرا للدول واحلكومات
مما يفتح الباب ملزيد من االقتناع باحلق يف التدخل الدويل يف البالد اليت تتهم خبرق 

ر هذه الدول، أو هذه املنظمات األهلية، حتت ستار احملافظة مبادئ حقوق اإلنسان، يف نظ
  . على تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان

ومن بينها منظمات، رسخت عملها يف هذا اال، وهلا تقاريرها اليت ال ختلو من 
افتراءات، وال تقيم وزنا للخصوصية االجتماعية والثقافية والدينية للشعوب، إزاء منوذجها 

  . يدالغريب الوح
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  نقد النظرة األوروبية حلقوق اإلنسان 
لقد نشأت املدرسة األوروبية األوىل حلقوق اإلنسان، نشأة سياسية، خالل القرن 
الثامن عشر امليالدي، وكان هدف مفكريها وقادا، هو تأكيد احلريات العامة يف اتمع، 

  . رها، دون جزاء قانوينوجعلها بعيدة عن متناول السلطة املستبدة، حىت ال تستطيع إهدا
ولذلك ارتبطت حقوق اإلنسان يف أوروبا، مبوضوع احلريات العامة، اليت كانت تنص 

  . عليها الدساتري
ومل يكن ذلك سديدا؛ ألن األنظمة السياسية ختتلف، ومن شأن ذلك، إضعاف فكرة 

أا حقوق اإلنسان، وإضفاء طابع النسبية عليها، وجعل احلقوق واحلريات العامة، ك
  . متارس ضد السلطة أو رغما عنها

ولقد ظل توحيد مصطلح احلريات العامة، مع مصطلح حقوق اإلنسان، فترة طويلة؛ 
إذ كان تأكيد احلريات العامة، وترسيخ مبدأ حصول الفرد عليها يف مواجهة السلطة، هو 

  . ما شغل املفكرين، ال سيما من رجال القانون
عامة، مثل حرية الفكر والرأي، شديدة االتصال ذلك؛ ألن بعض هذه احلريات ال

بالسلطة وبالنظام السياسي السائد، فكان اهلدف، هو أن تتضمن الدساتري نصوصا هذه 
  . احلريات، وضمانات لتطبيقها

ويرجع ذلك يف األساس، إىل أن شعوب دول أوروبا على وجه العموم، كانت تعاين 
  . من استبداد السلطة وحتكم رجال الكنيسة

  . يف ذاا) احلق(لقد تطورت املدرسة األوروبية يف حقوق اإلنسان، ناظرة إىل فكرة 
ومقتضى ذلك، أن تكون حقوق اإلنسان، هي تلك احلقوق اليت يتعني االعتراف ا 
للفرد؛ رد كونه إنسانا، وال يشترط أن يكون هلا محاية قانونية، بل العربة بكوا من 

  . السلطة متنحها أو حتميهاحقوق اإلنسان، ال يكون 
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وهذا التطور يف فكرة حقوق اإلنسان، يبدأ باالنطالق من فكرة احلق ذاا، وهو 
أساس مغاير ملا سبق يف نشأة املدرسة األوروبية يف حقوق اإلنسان، اليت بدأت النظر يف 

  . املوضوع، باعتبار أن حقوق اإلنسان، هي احلريات العامة اليت متارس ضد السلطة
هو نظر منتقد أيضا؛ ألن بعض احلقوق ال ميكن اعتباره حرية من احلريات، مثل حق و

اإلنسان يف التأمني االجتماعي، فهذا احلق ليس يف معىن احلرية أو غريها من صور احلريات 
  . العامة

أما يف النظر اإلسالمي، فإن تلك احلقوق ينبغي أن تكون عامة، يتمتع ا الفرد يف 
  .  وليس يف مواجهة السلطة وحدهامواجهة الغري،

فكرامة اإلنسان يف النظر اإلسالمي، قيمة يف ذاا، واإلنسان يتمتع ا يف مواجهة 
  . اجلميع، وليس يف مواجهة السلطة وحدها

وقد بدأ اإلسالم، اخلطوة األوىل واحلامسة بتحرير اإلنسان من كل ما يضعف إرادته 
  . ارجه، مما سنذكره فيما بعداحلرة، يف داخل اإلنسان نفسه ومن خ

والتطور الذي حدث يف املدرسة األوروبية احلديثة، قد يتفق مع النظر اإلسالمي، يف 
أن هذه احلقوق تثبت لإلنسان بوصفه إنسانا، وأا ال تتوقف يف وجودها وعدمها، على 

  . تقرير القانون هلا؛ ألنه ال ينشئها
 أا تنبثق من ضمري اجلماعة، فإن املسلمني وإذا كان النظر الوضعي، يرجع نشأا إىل

يرجعون استحقاقهم هلا، باعتبارهم آدميني، إىل إرادة اهللا سبحانه وتعاىل، وحكمته 
  . وتشريعه، وتفضله عليهم

والسبب، يف النظر الوضعي األورويب إىل مصدر هذه احلقوق، وأنه ضمري اجلماعة، 
  . درا هلذه احلقوقيرجع إىل الرغبة يف االبتعاد عن الدين مص
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ولذلك جعل ضمري اجلماعة معربا عن الرغبة يف إعالء مصدر هذه احلقوق، دون 
االقتراب من املصدر احلقيقي لكافة حقوق اإلنسان، وهو شرع اهللا تعاىل ودينه، كما هو 

  . يف النظر اإلسالمي
اإلنسان ون أن نسبة حقوق روهذا ال يتفق مع فكر مئات املاليني من البشر، الذين ير

 أعظم ضمان يف االقتناع والتطبيق العاملي؛ ألن يف ذلك إعالء ورفعة وإسنادها إىل اهللا 
  . لشأا

إن حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية، تنبع من فكرة مستقلة عن إرادة البشر، 
 اتمعات وعن النسبية الزمانية، واملكانية، واملفاهيم املتعددة، أي معايري التطبيق املختلفة يف

  . اإلنسانية، على اختالف النظم والقوانني
 على عباده، جاءت يف الشريعة اإلسالمية، - سبحانه وتعاىل-هي بإجياز، من نعم اهللا

يف نصوصها، وأصوهلا العامة، وألزمت ا الكافة، احلاكم واحملكوم، والدول والشعوب، 
  .  على اتمع أو احلكاموهي ليست سالحا يف يد السلطة، أو مسوغا خلروج الناس

والنظر اإلسالمي، يتالىف عيب النسبية الزمانية واملكانية، وجيعل حقوق اإلنسان يف 
مواجهة الكافة، ويقيم ضمانا هلذه احلقوق، باعتبار مصدرها، وذلك أقوى الضمانات عند 

  . التطبيق واملمارسة
، مثل احلرية واملساواة، ومن اخلطأ االدعاء بأن قيم حقوق اإلنسان يف النظر الوضعي
  . مطلقة ال تتغري حبسب اتمعات اإلنسانية وأحواهلا وزماا ومكاا

ذلك، أن مفهوم حقوق اإلنسان، ال ميكن اعتباره مفهوما علميا صارما، خيضع يف 
التقومي ملعايري واحدة، يف كل اتمعات على اختالف الزمان واملكان والظروف 

  . واألحوال
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 املثال، فإن احلق يف احلرية والعدالة واملساواة، وهي حقوق أساسية من وعلى سبيل
حقوق اإلنسان يف العصر احلديث، ال تظفر بذات التقدير والوزن يف كل اتمعات، وال 

  . توضع يف نفس الدرجة من حيث األمهية واألولويات
ما اجتماعيا فبعض الدول، تعطي احلرية مفهوما سياسيا ظاهرا، وبعضها يعطيها مفهو

أو ثقافيا أو فرديا، بل يعطيها مفهوما جنسيا، فيما يطلق عليه احلرية اجلنسية، وهي 
  . الفوضى بذاا

  . واملساواة قيمة عليا لإلنسان، ختضع لظروف املصاحل املادية وللمفاهيم االجتماعية
  . والعدالة، تفسر يف كثري من األحيان وفق املصاحل واألهواء

  . م، يبدو متغريا ونسبياإن مفهوم القي
وال ميكن االتفاق على مفهوم واحد للحرية أو املساواة، وضوابط هذا املفهوم اليت 
تضمن صحته وبقاءه يف التطبيق، مما يظهر لنا أن االعتماد يف حتديد القيم اإلنسانية العليا 

  . ومفاهيمها وضوابطها، ينبغي أن يتجرد من النسبية الزمانية واملكانية
تقد عن يقني، أن ذلك ال يتأتى إال إذا اعتمدنا يف ذلك على مصدر تشريعي أمسى ونع

وأعلى من قوانني الزمان واملكان والبشر، خيضع له اإلنسان بوصفه إنسانا عن إميان 
  . واقتناع

فالتجرد من النسبية يف موضوع حقوق اإلنسان، ال يتأتى إال عرب هذا الطريق وحده، 
  . مثل يف الشريعة اإلسالمية مبصدرها اإلهلي، يف أصوهلا ونصوصهاوهو لدى املسلمني، يت

وال ينكر أن ما توصلت إليه املدرسة احلديثة من تطور يف فهم حقوق اإلنسان، يعد 
  . خطوة على الطريق الذي أحملنا إليه

ومبقتضاه، فإن حقوق اإلنسان، هلا مصدر أعلى من التنظيم االجتماعي، الذي يأخذ 
  . ني يف زمن بعينه، مبقتضى قوانينه وأعرافه وتقاليده ومواريثه الثقافيةبه جمتمع مع
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غري أن هذا التجريد يف إسناد حقوق اإلنسان إىل ضمري اجلماعة، ال يكفي يف الوصول 
  . إىل العاملية اليت تنشدها اإلنسانية والتاريخ اإلنساين

املكان، ما يعد من أبشع يوضح لنا ذلك جبالء، أن ضمري اجلماعة، قد قبل يف الزمان و
  . املظامل وأكثرها مناقضة لفكرة حقوق اإلنسان

لقد قبل الضمري اإلنساين يف جمتمعات عديدة وأزمان معينة، ال سيما يف 
اإلمرباطوريات القدمية، وحىت يف بعض النظم السياسية يف العصر احلديث، ويف أوروبا 

سباب، وقبل إيقاع املظامل واملآسي مبجتمعات بالذات، إهدار قيمة احلياة اإلنسانية ألتفه األ
أخرى خمالفة يف الدين أو العرق أو حىت يف املصاحل، وليس أدل على ذلك من قراءة سريعة 

  . لالستعمار األورويب يف أفريقيا وآسيا
إن ضمري اجلماعة، ال يصلح مصدرا علويا حلقوق يفترض أا تعم اإلنسانية، 

  . مياويستحقها الفرد باعتباره آد
إن مفاهيم حقوق اإلنسان حىت يف احلقوق األساسية، مثل حق الكرامة اإلنسانية 
واملساواة، والضمان االجتماعي، تكتسب قيمة نسبية تبعا للمفاهيم اليت يعطيها ضمري 
اجلماعة، والذي يتكون وال شك يف زمن معني ومكان بعينه، وتبعا لظروف متباينة، ويف 

   .ذلك ما فيه من اخلطورة
وال تصح عبارة ضمري اجلماعة، إال إذا قصد ا الضمري اإلنساين السوي على امتداد 
الزمان واملكان، وعندئذ نصل إىل أنه الضمري، الذي غرسته قيم الرساالت اإلهلية يف 
اإلنسان، على تتابع الوحي والرساالت، حىت ظهور اإلسالم خامتها وناسخها، الذي جيب 

  . فق شريعتهأن يتعبد الناس رم و
 / ١٢ / ١٠لقد كان القصد من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي صدر بتاريخ 

م، أن يكون منوذجا عامليا مشتركا لكل الشعوب، حىت تتعزز مكانة حقوق ١٩٤٨
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اإلنسان، فيكون جمرد خطوة، جيب أن تتبعها صياغة لقانون دويل حلقوق اإلنسان، يكون 
  . له قوته اإللزامية

ت هيئة األمم املتحدة، على أن يتحول ما ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق وعمل
اإلنسان إىل اتفاقية دولية، ويف هذا االجتاه مت إجناز اتفاقييت احلقوق االجتماعية 

 م، وبدأ ١٩٦٦ / ١٢ / ١٦واالقتصادية، واملدنية والسياسية، وصدرت االتفاقيتان يف 
  .  م١٩٧٦نفاذمها عام 

تني االتفاقيتني، فإن االهتمام بقضية حقوق اإلنسان ظهر يف اتفاقيات وإىل جانب ها
االتفاقية الدولية إلزالة التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية : عديدة، مثل

  . محاية حقوق العمال املهاجرين
وقد مت العمل واملمارسة يف التصدي ملوضوع حقوق اإلنسان على املستوى العاملي، 

 إطارات متعددة يف هذا اال، وعلى رأسها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، واملنظمات عرب
  . اإلقليمية، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي

وتعتمد املنظمات الدولية على جلان من اخلرباء الذين يتولون حبث املوضوعات املتعلقة 
يف الدول املختلفة، وفحص التقارير والبيانات املقدمة حبقوق اإلنسان، أو مراقبة تطبيقها 

  . بشأا
وقد أفرز االهتمام باملوضوع على مستوى الشعوب، منظمات غري حكومية، متتع 
بعضها بتقدير مبالغ فيه، مثل منظمة العفو الدولية، اليت ال ختلو تقاريرها من اهلوى 

ة واالجتماعية للمسلمني والشعوب غري والغرض، ويعيبها اجلهل باخلصائص الدينية والثقافي
  . الغربية

وال بد من اإلشارة إىل فارق أساسي وجوهري بني التشريع اإلسالمي، وبني كل 
  . النظم القانونية الوضعية، يظهر أثره يف موضوع حقوق اإلنسان ظهورا وافيا
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يوجد ففي الشرع اإلسالمي، تعترب الشريعة اإلسالمية، هي مصدر احلقوق كلها، وال 
حق مقرر لإلنسان خيرج عن نصوصها أو قواعدها الكلية، وبذلك تكون الشريعة 

  . اإلسالمية، هي أساس احلق ومصدره، وسنده وضمان وجوده واحلفاظ عليه يف اتمع
  . أما يف التصور الوضعي فإن األمر على العكس من ذلك متاما

  . إن احلق فيه، هو أساس التشريع والقانون
 قانونا - تبعا لذلك -أن كل ما يراه اتمع حقا، يصبح : اعدة، ومعناهاهذه هي الق

ونظاما يف اتمع، فاحلق هنا، أساس القانون والنظام، الذي تضعه السلطة القائمة، أيا كان 
  . مصدر شرعيتها

وليس مصدره تشريعا ربانيا، ولكن مصدره، ما يراه الناس يف وقت معني ومكان 
  . معني وجمتمع بذاته

  . وهو أيضا، ما ال يراه مجيع الناس، بل تراه األغلبية منهم، أيا كان قدر هذه األغلبية
 فإننا منلك معيارا عاما وجمردا لتحديد احلقوق، هو الشرع اإلهلي، - املسلمني-أما حنن

  . وهو معيار، خيضع له اجلميع عن إميان واقتناع
ذ إن املعيار الذي تتحدد احلقوق بينما األمر يف النظم الوضعية على خالف ذلك؛ إ

على أساسه، معيار نسيب بطبيعته، وقابل للتغيري حبسب الزمان واملكان واتمعات، 
واختالف مواريثها الدينية والثقافية، وهو معيار، قابل للجدل واملناقشة واإلقرار واإلنكار، 

 هو األساس، بينما حبسب اختالف الظروف يف اتمع، والسلطة القائمة عليه، وقد يصبح
  . ال يقر ذلك جمتمع آخر، أو اتمع نفسه يف وقت الحق

ومهما حاولت النظم الوضعية، أن تتجنب هذه النسبية، بإسناد حقوق اإلنسان إىل 
ضمري اجلماعة، فإن هذا الضمري يتكون وفقا ملعطيات نسبية زمانيا ومكانيا، ال سيما أن 

ذا اال إىل اجلماعة اإلنسانية كلها، وهو أمر ال لفظ اجلماعة، ينبغي أن ينصرف يف ه
  .  املعيش وجود له حىت اآلن يف الواقع
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بينما يترسخ هذا املبدأ، وهو الوحدة اإلنسانية يف اإلسالم، والذي جاء أساسه يف 
  : القرآن الكرمي واضحا، قال اهللا تعاىل

 }                                       

      {  )١٣سورة احلجرات، اآلية  ()١ .(  

  :اإلسالمي، جاءت من نفس واحدة، يقول اهللا تعاىلواإلنسانية كلها يف النظر 

  }                           

      {  )١سورة النساء، اآلية  ()٢ .(  

  . ويف الشرع اإلسالمي، تظهر سالمة القاعدة وصحتها
 لبين اإلنسان يف كل زمان إن الشريعة أساس احلق ومصدره، وهي شرع اهللا 

  . ومكان
هنا يكون للحق مصدر إهلي، علوي، بعيد عن قيود الزمان واملكان، واختالف 

  . الظروف واألحوال يف اتمعات اإلنسانية
والسلطة يف النظر اإلسالمي تعد يف مركز األمني، الذي يرعى مصاحل الناس، فهي 
ليست طرفا يف مواجهة الناس حيمون أنفسهم منه، وهي سلطة تتقيد بالشريعة اإلسالمية 

  . يف نصوصها ومبادئها الكلية
يتها عن الناس، فكرة إسالمية املنشأ وهذه الفكرة، وهي أمانة السلطة ومسئول
  . واملصدر، وهي جتعل اتمع يتعاون مع السلطة

ونؤكد هنا، أن امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان يف العرض والتقومي، يعرب عن فكر 
  . الغرب وحضارته فحسب

                                                
  . ١٣: سورة احلجرات آية) ١(
  . ١: سورة النساء آية) ٢(
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  . وبعض املعايري اليت يأخذ ا أساسا للحكم والتقومي، تكشف ذلك بوضوح
الذي يعتد به يف هذا اال، فإن عقوبة ) هومانا(ثال، وحبسب مقياس فعلى سبيل امل

  . اإلعدام، تعترب انتهاكا حلقوق اإلنسان
وحق املرأة يف تكوين األسرة حبسب هذا املعيار، جيب أن يكون مطلقا، بغض النظر 

  . عن الضوابط الدينية، اليت يؤمن ا مئات املاليني من البشر
  . ممارسة الشذوذ اجلنسي، يعد انتهاكا حلقوق اإلنسانبل إن فرض عقوبة على 

وال خيفى أن مثل هذه املعايري، ال ميكن أن تظفر باالحترام، أو حىت باملوافقة على 
  . املستوى العاملي

فإن تعدد احلضارات والثقافات واملواريث االجتماعية، فضال عن الرساالت اإلهلية، 
  . عددةيوجب أن تكون املعايري واملفاهيم مت

  . قد تكون مبادئ ميثاق حقوق اإلنسان، مقبولة لدى البعض
لكن املفاهيم، ومعايري التقومي، وضوابط التطبيق، جيب أن تكون نسبية، مراعاة لتعدد 
الثقافات واملواريث االجتماعية يف العامل املعاصر، حبيث يتاح لكل دولة أن تكون نظمها 

ة عن مصاحل شعبها وقيمه ومواريثه احلضارية، يف السياسية وقوانينها وتشريعاا، معرب
نطاق كرامة اإلنسان، وهو أول مبادئ حقوق اإلنسان وأمهها، على اختالف احلضارات 

  . والثقافات، واملواريث التارخيية واالجتماعية يف شعوب العامل
 حمرم ٥ملوافق هـ ا١٤١٣ ذي احلجة ٢٤ونشري إىل أن مداوالت مؤمتر فينا الذي انعقد يف الفترة من 

 كثري من الدول ذا املنطق  م، قد كشفت عن اقتناع١٩٩٣ يونيه ٢٥- ١٤ هـ املوافق ١٤١٤
السليم، ال سيما الدول النامية، اليت هاهلا اختالف املفاهيم وازدواج املعايري عند احلكم 
ى والتقومي، حىت إن بعض املبادئ والقيم األساسية يف حقوق اإلنسان تتراجع، وال تلق

  . محاية، حينما يظهر تعارضها مع مصاحل كثري من الدول وأهدافها السياسية
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بينما تتخذ هذه املبادئ والقيم سالحا ضد بعض الدول، حينما تتفق مع املصاحل 
  . السياسية للدول الكربى بالذات

وميكن النظر إىل ازدواجية معايري احلكم والتطبيق يف قضايا إسالمية عديدة يف الوقت 
  . اضر، مثل قضية شعب البوسنة واهلرسك، أو قضية كشمري، أو قضية فلسطنياحل

  . إن املعايري، تتعدد حبسب املصاحل، بل حبسب التعصب العرقي أو الديين
ومن احملزن أن انتهاكات حقوق اإلنسان، اليت أفزعت الضمري اإلنساين العاملي يف هذه 

ى، للدفاع عن مبادئ حقوق اإلنسان، القضايا، مل تواجه مبوقف عادل من الدول الكرب
  . ورد العدوان عليها

وكان النظر إىل ما جرى من مذابح وقتل وتشريد واغتصاب للنساء، حمكوما باملصاحل 
  . السياسية هلذه الدول

وحىت املنظمات األهلية الشهرية، مثل منظمة العفو الدولية، اكتفت مبجرد اإلدانة 
ن هذه اجلرائم الكربى، بنفس احلماس الذي تظهره يف الباهتة، ومل تالحق املسؤولني ع

  . شأن واقعة فردية حتدث يف دولة أفريقية أو آسيوية
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  خصائص النظرة اإلسالمية حلقوق اإلنسان 
  :موقع الدين يف حقوق اإلنسان: أوال

 من الضروري، أن نشري ابتداء إىل حقيقة كربى ختفى على كثري من غري املتخصصني 
ساالت اإلهلية والتشريع اإلسالمي على وجه خاص، بل وقد تلقى هذه يف موضوع الر

القضية عدم االهتمام أو اإلغفال، من جانب بعض املتخصصني، ال سيما يف دائرة الفكر 
  . الغريب بالذات

إن الدين يف الفكر الغريب منذ بداية العصر احلديث، ينسحب تدرجييا من حياة الفرد 
ع بأن جماله الوحيد عالقة اإلنسان بربه فحسب، وأن أثره يف واتمع، ويزداد االقتنا

  . إصالح اتمع أثر هامشي
وبسبب الظروف التارخيية والسياسية يف أوروبا، يف العصور الوسطى، فقد ساد بعد 

 م مبدأ فصل الدين عن الدولة، مث بعد ذلك كانت أكرب ١٧٨٩الثورة الفرنسية سنة 
الدين، على يد املاركسية، اليت طبقت يف بداية القرن العشرين احملاوالت لعزل اتمع عن 

  . ، واارت فكرا وتطبيقا يف ايته)م١٩١٧(
ويبدو الفكر الغريب جتاه الدين واضحا من تعريف الدين ذاته، فهناك عشرات 
التعريفات للدين، وهي تتسع لكل اآلراء اليت حتاول إبعاد الدين عن حياة الناس، أو جعله 

  . ا يف فكرته أمام الفردغامض
  . وذلك مرفوض رفضا قاطعا يف اإلسالم، ألسباب واضحة ال حاجة إىل تفصيلها

وقد أثري اخلالف حول مفهوم الدين يف موضوع حقوق اإلنسان بالذات، يف لقاء عقد 
  . بني علماء من اململكة العربية السعودية، وبعض كبار رجال القانون األوروبيني

شرين عاما، أبدى بعض كبار رجال القانون والفكر يف أوروبا، عن فمنذ أكثر من ع
طريق سفارة اململكة العربية السعودية يف باريس، رغبة يف االجتماع بعلماء من اململكة 

  . العربية السعودية، للتعمق يف مفاهيم حقوق اإلنسان يف اإلسالم
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) م١٩٧٢ مارس( هـ ١٣٩٢ونظمت وزارة العدل يف اململكة خالل شهر صفر 
ندوات ثالثا، حضرها من اململكة معايل وزير العدل، وعدد من العلماء وأساتذة 

  . اجلامعات
  : ومن اجلانب األورويب أربعة من أساتذة القانون الكبار

  . وزير خارجية إيرلندا السابق، واألمني العام للجنة األوربية التشريعية: األول
  . لدراسات اإلسالميةمن املستشرقني، ومن أساتذة ا: والثاين
من أساتذة القانون العام، ومدير الة الدولية حلقوق اإلنسان، اليت تصدر يف : والثالث

  . فرنسا
  . من كبار احملامني يف حمكمة االستئناف يف باريس: والرابع

ويف وثائق الندوة، أن اجلانب األوريب طرح مسائل عدة، كان يعتربها من جانبه من 
ة، ولكن اجلانب السعودي استقبلها بترحاب، وأبدى استعداده لإلجابة املسائل احلساس

  . عليها
   :وموجز هذه املسائل

أن اململكة العربية السعودية، تتخذ القرآن الكرمي دستورا هلا وأصال لقوانينها، : أوال
وقد نزل القرآن الكرمي منذ أربعة عشر قرنا، وهو ما يراه اجلانب األورويب جديرا 

  . ظةباملالح
  . ما نزل به القرآن من عقوبات احلدود، كالقتل والقطع واجللد: ثانيا
  . قضية املرأة: ثالثا
  ). نظام حكم(مسألة حظر التنظيمات النقابية، وعدم وضع دستور : رابعا

وتساءلوا، عما إذا كان يوجد يف اململكة حماكم استئناف، وهو ما يعترض على عدم 
  . مل املعاصروجوده رجال القانون يف العا
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كانت إثارة هذه املسائل، فرصة للجانب السعودي، أن يربز املفاهيم اإلسالمية 
  . الصحيحة أمام األساتذة األوروبيني
  . وكان ذلك عمال دعويا متميزا

إذ إن كثريين من علماء الغرب ومفكريه، يأخذون علمهم عن اإلسالم وأركانه 
فون حقيقة اإلسالم ومفاهيمه الصحيحة وأهدافه وعباداته وشعائره ومعامالته، ممن ال يعر

السامية، ال سيما يف موضوعات يهتم ا الغرب أشد االهتمام، وتهد يف إقناع الناس ا، 
  . بعيدا عن كل هدي إهلي

 ال جيعلون للدين - كما ذكرنا من قبل-فهم يف موضوع حقوق اإلنسان بالذات
  . ليةمكانا يف هذه القضية، ويعرضون عنه بالك
  . فاحلقوق عندهم، قررها اإلنسان لنفسه

وعندما يعرض إشكال ال بد من عرضه، وهو أن النظم القانونية كلها، تعرف السلطة 
  . األعلى اليت متنح احلق، وتعرف من يتلقى احلق ويتمتع به

إن هذه احلقوق مصدرها ضمري : - وقد أشرنا إىل ذلك-بناء على ذلك يقال
ري كلمة غامضة، أما ضمري اجلماعة، فهو الضمري الغائب فعال، اجلماعة، وكلمة الضم

  . والذي افترضه هؤالء افتراضا
ويف هذا اللقاء لشرح علماء اململكة مفهوم الدين عند املسلمني وعند غريهم، وميزوا 
فيه بني القواعد العامة الثابتة يف الشريعة اإلسالمية، وبني األحكام اجلزئية والتفصيلية فيها، 

كشفوا عن أن الشريعة، حتفظ املصاحل احلقيقية للعباد يف مضموا وقواعدها، وبينوا أن و
العقوبات احلدية على جرائم خطرية وقليلة، هي سياسة جنائية حكيمة حتفظ أمن الناس، 

  . وتقلل إىل أبعد حد من انتشار اجلرمية، واالستهانة بأرواح الناس وأعراضهم وأمواهلم
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 املهم، الذي قام به علماء ودعاة مؤهلون، ملواجهة فكر يتعارض هذا العمل الدعوى
مع أصول الدين اإلسالمي وشريعته وقيمه، كانت نتيجته، أن أبدى اجلانب األورويب 

  . إعجابه مبا مسع عن الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان فيها
  : وقال رئيس الوفد املستر ماك برايد

، جيب أن تعلن حقوق اإلنسان ال من غريه، وأنه من هنا ومن هذا البلد اإلسالمي(
يتوجب على العلماء املسلمني أن يعلنوا هذه احلقوق اهولة على الرأي العام العاملي، 

  ). واليت كان اجلهل ا، سببا لتشويه مسعة اإلسالم واملسلمني واحلكم اإلسالمي
 البلد، يعبد اهللا حقيقة، بصفيت مسيحيا، أعلن أنه يف هذا: (كما قال أحد أعضاء الوفد

وأنه يوافق السادة العلماء، يف أن أحكام القرآن يف حقوق اإلنسان بعد أن مسعها، ورأى 
  ). !! الواقع يف تطبيقها، تتفوق بال شك على ميثاق حقوق اإلنسان

لقد ظهر يف هذه الندوات جانب من الطابع املميز للنظر اإلسالمي، يف موضوع 
  . حقوق اإلنسان

 إن أي حق لإلنسان يف اإلسالم باعتباره آدميا، إمنا يكون نتيجة ملا تقرر يف :اثاني
األحكام الشرعية، اليت وردت يف القرآن أو السنة النبوية، وليس نتيجة تطور اجتماعي أو 
سياسي، كما هو احلال يف التفكري الغريب، الذي بدأ يعرف ما يسمى حبقوق اإلنسان يف 

  . ر طويل، ومنو يف الدراسات القانونية واالجتماعية والسياسيةالعصر احلديث، بعد تطو
  { : يقول اهللا تعاىل. لقد ورد النص يف القرآن الكرمي على تكرمي بين آدم  

                                 

    {  )٧٠سورة اإلسراء، اآلية  ()١ .(  

وبعد ذلك بقرون طويلة، تضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان نفس اللفظ، إذ تبدأ 
  ). بالكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء األسرة البشرية(ن باالعتراف ديباجة اإلعال

                                                
  . ٧٠: سورة اإلسراء آية) ١(
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 ولفظ اآلدمي بذاته ينفي كل تفرقة تقوم على - إن حقوق اآلدمي يف اإلسالم:ثالثا
 وردت جزءا من الشريعة اإلسالمية، وترتبط ارتباطا وثيقا بالبناء العقدي -العرق أو اللون
  . واألخالقي فيه

نة بالنصوص الشرعية اليت تنص على احلق، وعلى ضماناته، بل فحقوق اآلدمي، مضمو
  . وعلى اجلزاء املقرر عند انتهاكه

  { : فاحلق يف احلياة مضمون                {  )١( .

  ). ١٥١سورة األنعام، اآلية (
  : واجلزاء مقرر عند انتهاك هذا النص

 }                  {  )ة البقرة، اآلية سور ()٢

١٧٨ .(  
وهو جزاء يوقع بشروط شرعية دقيقة مفصلة يف كتب الفقه، وهي شروط تضمن حق 

  . اتمع وحق الفرد معا
 {: وكذلك، فإن احلق يف التكافل االجتماعي منصوص عليه يف قول اهللا تعاىل  

               {  )٢٥، ٢٤سورة املعارج، اآليتان  ()٣ .(  

وفريضة الزكاة، وهي ركن من أركان اإلسالم، بينت وحددت األموال اليت ختصص 
ىل يف القرآن الكرمي، الفئات لتحقيق التكافل االجتماعي يف اتمع اإلسالمي، وبني اهللا تعا

  { : اليت تستحق أن يوفر اتمع سبل معيشتها يف قوله تعاىل         

                                                
  . ١٥١: سورة األنعام آية) ١(
  . ١٧٨: سورة البقرة آية) ٢(
  . ٢٥ ، ٢٤: اآليتان سورة املعارج )٣(
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   {  )٦٠سورة التوبة، اآلية  ()١ .(  

  . وهكذا يف حقوق اآلدمي اليت وردت يف الشريعة، كاملساواة بني الناس
ي خشية اهللا تعاىل، إذ جعل القرآن الكرمي معيار التفاضل بني الناس، هو التقوى، وه

 { : وااللتزام بالعمل الصاحل، كما يف كتاب اهللا، وسنة نبيه، نتيجة هذه اخلشية   

                                    

   {  )١٣سورة احلجرات، اآلية  ()٢ .(  

  . وحظر اإلسالم تفاضل الناس على أساس العرق واللون
 - وصف الرسول)٣() يا ابن السوداء: (وعندما قال أحد الصحابة لرجل مسلم

 هذا القول بأنه يدل على جاهلية، أي على معايري وقيم سابقة -المهصلوات اهللا عليه وس
على اإلسالم، ال تصلح إال يف جمتمعات التخلف واجلهل، ووضع الصحايب اجلليل خده 

  . على األرض طالبا ممن أساء إليه بقوله أن يعفو عنه
ل كانت  مل تكن كرامة اآلدمي يف اإلسالم، منذ نزول القرآن، شعارا عاما، ب:رابعا

نظاما تشريعيا داخال يف البناء العقدي واألخالقي اإلسالمي، وأهم ما مييزه أنه يستند إىل 
  . نظرية عامة يف هذا البناء

إن كرامة اإلنسان، وهي احلق األصيل واملهم من حقوق اآلدمي، تستند يف اإلسالم 
  : إىل مجلة أسباب، من أمهها

  : لكائن الذي تشرف بأن سواه اهللا بيدهأن اإلنسان هو أكرم املخلوقات، وأنه ا

                                                
  . ٦٠: سورة التوبة آية) ١(
  . ١٣: سورة احلجرات آية) ٢(
  ). ٤ / ٢٨٨ص(شعب اإلميان لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ) ٣(
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 }                   {  )سورة احلجر،  ()١

  ). ٢٩اآلية 
  : وعلمه األمساء كلها

 }                                

  {  )٣١سورة البقرة، اآلية  ()٢ .(  

يات يف القرآن الكرمي تدل على أن اإلنسان أقوم املخلوقات، من حيث أصل واآل
   { : اخللقة وصورا يقوله سبحانه       {  )سورة  ()٣

  ). ٤التني، اآلية 

  { : ن ضعيفا حبسب خلقتهوإن كان هذا اإلنسا       {  )٤( 

  ). ٢٨سورة النساء، اآلية (
لكنه املخلوق الذي له إرادة وعقل، وهو الذي سخر اهللا له ما يف السماوات 

 { : واألرض                     {  )سورة اجلاثية،  ()٥

  ). ١٣اآلية 
ويف العديد من اآليات يف كتاب اهللا الكرمي، ذكر تسخري اهللا الرب والبحر والنبات 

دمة اإلنسان، بل إن الكون يف سريه وانتظامه يف الليل والنهار، ودوران واحليوان خل
الشمس والقمر والنجوم والكواكب يف أفالكها، إمنا هو مظهر لنعم اهللا على اإلنسان، 

  . وآية من آيات قدرته
                                                

  . ٢٩: سورة احلجر آية) ١(
  . ٣١: سورة البقرة آية) ٢(
  . ٤: سورة التني آية) ٣(
  . ٢٨: سورة النساء آية) ٤(
  . ١٣: سورة اجلاثية آية) ٥(
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فالكرامة اليت وهبها اهللا لبين آدم، ليست شعارا، ولكنها بناء أصيل يف اإلسالم، له 
  . اهده يف كثري من نصوص الكتاب والسنةمؤيداته وشو

  . إا كرامة اإلنسان حني يولد، وكرامته يف العيش، وكرامته حني ميوت
فاإلنسان يف اإلسالم، نعمة ألبويه حني يولد، ونفس بشرية تستحق أن حتيا، وتنال 
س حقوقها يف اتمع اإلنساين، وهو يكرم حني ميوت، فيغسل ويصلى عليه، ويدعو له النا

بالرمحة واملغفرة، وحيظر اإلسالم، أن ميس جسد اإلنسان إال حبق، وحيرم التمثيل جبسد 
 عن كسر عظام امليت، احتراما اإلنسان حىت وهو ميت ال يشعر بشيء، وينهى النيب 

  . لتلك الكرامة اليت وهبها اهللا لآلدمي منذ مولده ويف مسرية حياته، وحىت بعد موته
كسر عظم امليت ككسره { :  قال أن رسول اهللا - عنها رضي اهللا-فعن عائشة 

  . )٢( )١(  }حيا

فاإلسالم وحده، سبق إىل تقرير تلك الكرامة قبل مواثيق البشر يف صورة كاملة 
  . للكرامة اإلنسانية، يعرفها املسلمون منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام

تكرمي اإلهلي، عام لكل الناس، بغض النظر عن العرق واللون والوضع وهذا ال
  . االجتماعي

وقد نظمت الشريعة حقوق املعاهدين، حبيث تكفل هلم حق احلياة وحرمة النفس 
والبدن والعرض واملال، ما داموا قائمني على العهد يف اتمع اإلسالمي، أو كانوا مساملني 

  . خارج اتمع اإلسالمي
صيل ذلك يف آيات القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وما يبىن عليهما من بيان وتف

  . وتفصيل واجتهاد يف كتب الفقه اإلسالمي

                                                
  ). ٦/١٠٠(، أمحد ) ١٦١٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٣٢٠٧(أبو داود اجلنائز ) ١(
 ، قال احلافظ ٣١٩١رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز ، باب يف احلفار جيد العظم ، هل يتنكب ذلك املكان ، ) ٢(

  . وإسناده على شرط مسلم: ١١٤يف بلوغ املرام ص 
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  ٢٩

   الفرق بني النظر اإلسالمي والفكر الغريب
  يف فكرة احلق

يكتسب التعبري يف الوقت احلاضر، قدرة إعالمية وسياسية عالية، تؤثر يف حبث 
  .  يتضمنها التعبرياملضامني، واملفاهيم اليت

فاملسلمون لديهم تعبري حقوق اآلدمي، ولديهم أيضا تعبري حقوق األمة، وكذلك 
يتحدث املسلمون يف وضوح منذ زمن بعيد، عن حقوق اهللا وحقوق العباد، وهي يف 

حقوق : (حقيقة األمر، أصدق وأوىف يف املضمون ويف املفاهيم من املصطلح العاملي
  ). اإلنسان

ال مينع من استعماله، وليس سببا يف إمهاله، بشرط أن تتضح املفاهيم، ولكن ذلك 
  . ويتميز املضمون أمام الناس

فاملبادئ اليت تتضمنها وثائق حقوق اإلنسان، ال مطعن على استحقاق اآلدمي لكثري 
منها، فال ميكن من وجهة النظر اإلسالمية، إنكار حق اآلدمي يف الكرامة اإلنسانية، وال 

 من احلق يف احلرية، واحلق يف املساواة، ويف املشاركة االجتماعية، يف اتمع الذي حرمانه
  . يعيش فيه

ولكن املطلوب إسالميا، أن تتضح املفاهيم يف هذه املبادئ، وأن تكون يف صورا 
  . التشريعية حمررة

امة فهذه احلقوق اليت تأيت على رأس حقوق اإلنسان يف الزمن املعاصر، متثل مبادئ ع
وشعارات، ال ميكن رد كثري منها مبجرد عرضها، ولكن اخلالف يأيت يف املدى الذي تصل 

  . إليه هذه احلقوق، واملفاهيم اليت تتضمنها
هناك خالف بني الفقه اإلسالمي يف مجلته، وبني النظر القانوين السائد يف العامل، حول 

  . فكرة احلق ذاا
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  ٣٠

 تعاىل، ويف لغة العرب اليت نزل ا القرآن، هو األمر فاحلق عند املسلمني، من أمساء اهللا
  . الثابت

 واملسلمون مجيعا، مبجرد إسالمهم، جيب أن تتحرر إرادم من اخلضوع لغري اهللا 
  . ومن هنا تبدأ العبودية هللا تعاىل وحده

وتنظم الشريعة مفهوم هذه احلرية وجماالا، وشروط استعماهلا ومداها، حبكم 
  .  وأمره ويه، املتمثل يف الشريعة اإلهلية اخلضوع هللا

ومن املسلمات يف النظر اإلسالمي، أن اهللا تعاىل هو اخلالق والبارئ، واملالك لكل 

  { : شيء، وله احلكم     {  )٥٧سورة األنعام، اآلية . ()١ .(  

وبذلك، فإن احلقوق كلها تقررها الشريعة، وتبني جماالا، وحتدد مداها، وال يوجد 
  . حق يعترف به للمسلم، إال إذا أقرته له الشريعة، يف نصوصها أو أصوهلا وقواعدها الكلية

 ال خترج ومدى هذه احلقوق وشروط استعماهلا واملخاطب ا ومفاهيمها الواضحة،
  . عن نطاق الشرع

هذا النظر بكل ااز، خيتلف متاما عن الفكر الغريب، الذي حياول دائما عزل الدين عن 
  . احلياة، بعد أن فصل الدين عن الدولة، يف اتمعات والدول اليت تأخذ مببدأ العلمانية

نية كلها، هي وهي بكل إجياز أيضا، ال تنظر إىل ما وراء هذا العامل، فاحلياة اإلنسا
  . احلياة الدنيا اليت تتوجه إليها األنظار واألفكار واألعمال

ولسنا يف حاجة إىل التساؤل، عمن مينح هذه احلقوق، أو حيدد مداها، أو يوضح 
  . مفاهيمها، إنه اإلنسان أيضا فهو من ميلك السلطة

ذه احلقوق  الفتراض سلطة علوية متنح ه- من وجهة النظر الغربية -وليس هناك داع 
  . لبين اإلنسان

                                                
  . ٥٧:  سورة األنعام آية)١(
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  ٣١

فاإلنسان هو الذي مينح نفسه هذه احلقوق، وهو الذي يبني مداها وشروطها، وهو 
  . الذي يتمتع ا

وملا كانت احلقوق كلها، تتضمن أطرافا وموضوعا، وكان ال بد من مانح للحق ومن 
بأن هذه  - كما قدمنا -متلق له، فقد انتهت املدرسة األوروبية احلديثة إىل القول 

 وذلك دف جعلها - أي اإلنسان يف جمموعه -احلقوق، تصدر عن ضمري اجلماعة 
تتمتع بإقرار اجلميع هلا واحترامها، وجيري ذلك التصوير بطبيعة احلال، بعيدا عن أي نظر 

  . ديين، بل مع استبعاد النظر الديين عمدا
، وضمان وجوده يف والشريعة اإلسالمية لدى املسلمني مجيعا، أساس احلق ومصدره

  . اتمع
 الفرد املسيطر أو -ويف الفكر الغريب بالذات، فإن احلق الذي مينحه اإلنسان لنفسه 

  .  هو أساس القانون الذي يطبقه اتمع-السلطة أو ضمري اجلماعة 
وحني يرى اتمع أو السلطة القائمة عليه، أن اإلنسان من حقه أن ميارس عمال، أو 

معينة، يصبح ذلك قانونا، ويصري حقا للفرد، فاحلق الذي يراه اإلنسان لنفسه، يتمتع حبرية 
  . هو أساس النظام

هذا الفكر، هو الذي أدى يف أحيان كثرية، ويف دول أوروبية متميزة مبقاييس العصر 
املادية، إىل إباحة أنواع من التصرفات، تأباها الفطرة اإلنسانية واألديان السماوية كلها، 

، وأبيح الزواج بني أفراد اجلنس الواحد )كما يف إجنلترا( الشذوذ اجلنسي بني البالغني فأبيح
، وجرت التسوية بني األبناء من نكاح )كما يسمح به يف بعض البالد األوروبية الشمالية(

  . صحيح، وبني األبناء من سفاح
ه حقوق هكذا رأى ضمري اجلماعة، ومن مث صار قانونا توزن به، وتقوم على أساس

  . اإلنسان
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وسوف نعرض يف الصفحات التالية وبإجياز، ملفاهيم أساسية حلقوق اإلنسان من 
وجهة النظر اإلسالمية، وخاصة حق احلياة، وسالمة البدن، والعقل، والعرض، واحلرية، 
واملساواة، والتكافل، حىت يتبني اختالفها عن املبادئ والشعارات اليت تطرح يف الساحة 

  . إلعالمية، باسم حقوق اإلنسانالدولية وا
فاإلسالم حيدد حقوق اإلنسان مبفاهيمها الصحيحة، وضوابطها الشرعية، اليت حتقق 

  . كرامة اإلنسان، وحتفظ مصاحل الفرد واتمع
  . وهي مضمونة بالشرع وأحكامه، لكل بين اإلنسان على اختالف األعراق واأللوان
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  رض حق احلياة وسالمة البدن والعقل والع
يعترب اإلنسان يف املفهوم اإلسالمي، أكرم الكائنات وأشرفها، ومن أجله سخر اهللا ما 

  . يف السماوات وما يف األرض، ومنحه نعمة العقل والتفكري والتدبر
فالكرامة اإلنسانية، تستند يف اإلسالم إىل نظرية متكاملة، وهذا ما مييزها عن املفهوم 

  . الغريب القاصر
الكرامة ومضموا، واضحة يف تسخري ما يف السماوات واألرض إن أسباب تلك 

  . خلدمة اإلنسان
ومن آثار هذه الكرامة، أن حياة الفرد يف قيمتها تكاد تتساوى مع حياة النوع البشري 

  { : واستمراره، يقول اهللا تعاىل                     

                                      

   {  )٣٢ سورة املائدة، اآلية. ()١ .(  

ومتنع كل التصرفات اليت تنال من حق احلياة، وسالمة البدن والعرض، 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
إلنسان، مل يشرع القتال يف اإلسالم إال من أجل ومن أجل احلفاظ على حق احلياة ل

  . احلق، ودفاعا عن احلق، وبعد اإلنذار واإلعالن
  . وحرم اإلسالم القتال طلبا للمغامن، أو بدافع من التعصب القومي أو العرقي

ويف اإلسالم قيود على ممارسة أعمال احلرب، فيحرم قتل غري احملاربني من النساء 
ن واملنقطعني للعبادة، ومينع قتل من يقومون بالعمل بعيدا عن ساحة واألطفال وكبار الس

  . القتالة، كالزراع، ما داموا ال يشتركون يف القتال
  . وحيرم يف اإلسالم، إتالف الزرع وإهالك الضرع، حفاظا ألقوات الناس

                                                
  . ٣٢: سورة املائدة آية) ١(
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 ضرب مثال عاليا يف أخالق القتال وآدابه، حينما اعترض على بل إن النيب 

  . )٢( )١(  }ما كانت هذه لتقاتل{ :  قتل امرأة، وقالأصحابه يف

وحينما أرسل إىل أهل مكة، وهم يف حالة عداء وحرب معه، ما يعاوم على القوت 
  . )٣(الضروري هلم 

ومن أجل االحتياط والوقاية من شيوع االعتداء على احلياة اإلنسانية، كان حكم 
 { : لقصاص، قال تعاىلا                        

                   { )٤٥سورة املائدة، اآلية . ()٤ .(

 { : قال تعاىل                               

                                     

                      {  )سورة البقرة، اآلية . ()٥

١٧٨ .(  
  . بشروطه وضماناته املفصلة يف الفقه اإلسالمي"وكل ذلك 

                                                
  ). ٢٨٤٢(، ابن ماجه اجلهاد ) ٢٦٦٩(أبو داود اجلهاد ) ١(
 / ٣كتاب اجلهاد ، باب يف قتل النساء ، ويف صحيح مسلم : ٣٢٩ / ٧عون املعبود ، شرح سنن أيب داود ) ٢(

وجدت امرأة مقتولة :  قال- رضي اهللا عنهما -عن نافع عن ابن عمر :  باب حترمي قتل النساء والصبيان١٣٦٤
  . يف بعض املغازي ، فنهى رسول اهللا عن قتل النساء والصبيان

وصحيح مسلم ، ) ٤٣٧٢(صحيح البخاري ، كتاب املغازي ، باب وفد بين حنيفة وحديث مثامة بن أثال ) ٣(
ص  / ٢٠/ ة النبوية البن هشام ج وانظر القصة أيضا يف السري) ٥٩(كتاب اجلهاد ، باب ربط األسري وحبسه 

  . ٨٨ ، ٨٧ص  / ٨ ، ويف فتح الباري ٦٣٩ ، ٦٣٨
  . ٤٥: سورة املائدة آية) ٤(
  . ١٧٨: سورة البقرة آية) ٥(
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   { : ومن أجل حفظ النفس اإلنسانية، حرم يف اإلسالم أن يقتل اإلنسان نفسه، قال اهللا تعاىل

       {  )٢٩سورة النساء، اآلية . ()١ .(  

    { : وحرم أن يلقي اإلنسان بنفسه إىل اهلالك، قال اهللا تعاىل   

  {  )١٩٥سورة البقرة، اآلية . ()٢ .(  

ومن احلفاظ على عقل اإلنسان يف نظر الشرع اإلسالمي، حرم اخلمر؛ ألا تذهب 
بالعقل، وختل باإلدراك والتمييز، وحظر كل ما يؤدي إىل ذهاب العقل، أو إضعاف 

  . ملكات اإلنسان الفكرية
  .  قدر نعمة العقل واإلدراك وأثرها يف حياة اإلنسانولقد أدرك علماء املسلمني

ويدخل يف حق احلياة وسالمة البدن واحلواس واملشاعر، أوجبه اهللا على املسلم، من 
  . جتنب ما يضر به

وحرم اهللا أشد التحرمي، تعذيب اإلنسان املسلم أو انتهاك كرامته واحلط من قدره، 
 { : قال اهللا تعاىلحىت بالكلمة اجلارحة أو السخرية منه،           

                        {  )سورة . ()٣

  ). ١١احلجرات، اآلية 
  . وأوجب غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه

وتكفل أحكام الشريعة احلفاظ على كيان اإلنسان كله، النفس واجلسد والعقل 
  . واملشاعر

                                                
  . ٢٩: سورة النساء آية) ١(
  . ١٩٥: سورة البقرة آية) ٢(
  . ١١: سورة احلجرات آية) ٣(
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وال يتسع املقام لتفصيل أوجه احلماية واحلفاظ على كيان اإلنسان، الذي استخلفه اهللا 
 { : رضيف األ                     {  )سورة البقرة، . ()١

  ). ٣٠اآلية 
 وحده، وتعمري األرض وهي خالفة تكرمي وتكليف وتشريف لبين اإلنسان، لعبادة اهللا

  . باحلق واخلري والسالم لبين اإلنسان

                                                
  . ٣٠: سورة البقرة آية) ١(
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  حرية اإلنسان 
مل تصبح احلرية تلك الكلمة اليت تؤثر يف األفراد واجلماعات يف الغرب، عقيدة راسخة 

  . يف اتمعات الغربية، إال بعد كفاح طويل ومرير دام عدة قرون
قطاع وسلطان رجال الكنيسة، ومل يتخلص الناس يف أوروبا من استبداد حكام اإل

ومجودهم، ووقوفهم يف وجه كل نزعة للتحرر اإلنساين، والتقدم العلمي، إال بعد جهد 
  . كبري بذله كتاب وفالسفة، دام عشرات السنني

  . ومع ذلك، مل يتحدد معىن احلرية حتديدا واضحا حىت اآلن
  .  أساس الشريعةويف املفهوم اإلسالمي، تعترب الشريعة أساس احلق، وليس احلق

فاحلق يف احلرية، هو وسيلة كربى لتحقيق غايات نبيلة وسامية، تتفق مع كرامة 
  . اإلنسان ورسالته يف استخالفه يف األرض

 وحتريره من ومن أجل ذلك، بدأ اإلسالم بتحرير اإلنسان من العبودية لغري اهللا 
  . شهوات نفسه ونزوات غريزته

مني، هي قدرة اإلنسان على التصرف، إال ملانع من أذى فاحلرية كما يرى علماء املسل
  . أو ضرر له أو لغريه

ويف اإلسالم جيب على اإلنسان أن يتحرر من عبودية غري اهللا، ومسى اهللا عبادة 
 { : اإلنسان غري اهللا طاغوتا، وأمر الناس أن يكفروا به، قال اهللا تعاىل        

                                    

                      {  )سورة النساء، اآلية . ()١

٦٠ .(  
وملا كان الرق نظاما اقتصاديا عرفته كل احلضارات، فقد سلك اإلسالم وسيلة ناجعة 
للتخلص منه، فضيق من موارده، حىت اقتصرت على ما يكون منه يف قتال مشروع، مع 

                                                
  . ٦٠: سورة النساء آية) ١(
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  ٣٨

الرقيق "الة، مث وسع أشد التوسعة يف حترير األرقاء، ولفظ جواز عدم اتباعه حىت يف هذه احل
يف ذاته، يشري إىل رقة املعاملة هلم واإلحسان إليهم، وجيوز يف اإلسالم، أن يتفق الرقيق " 

 { : مع سيده على عتقه نظري مال، قال اهللا تعاىل           {  )١( 

وجيب يف اإلسالم حترير الرقيق جزاء على أخطاء يرتكبها ). ٣٣سورة النور، اآلية (
اإلنسان، كالقتل اخلطأ أو جتاوز بعض الشعائر الدينية، حىت إن اهلزل من السيد وتلفظه 

  . ثره يف حترر الرقيقبعتق الرقيق خطأ أو هزال، ينتج أ
وهو ما مل تستطع حتقيقه شعارات احلرية الزائفة مع وجود الرق فعال وحقيقة، يف 

  . جمتمعات تعرضت للغزو والنهب االستعماري خالل القرن املاضي
ومن قبل ذلك بقرون، اختطف الغربيون مئات األلوف من أبناء أفريقيا، ليعملوا هلم 

  . دون أجر يف مزارعهم
  . أنه مل يبق يف بلد إسالمي جمتمع له كيان، أصله األول الرقيقويكفي 

  . بينما ال يزال يف الواليات املتحدة األمريكية، جمتمع الزنوج من عدة ماليني
ويف القرآن الكرمي، دعوة إىل التفكر والتدبر، وإعمال العقل والنظر يف الكون؛ بغية 

 { :  واالعتبار مبا وقعالوصول إىل معرفة السنن الكونية واالجتماعية،        

               {  )٦٩سورة النمل، اآلية . ()٢ .(  

 }                  {  )سورة العنكبوت، اآلية . ()٣

٢٠ .(  

                                                
  . ٣٣: سورة النور آية) ١(
  . ٦٩: سورة النمل آية) ٢(
  . ٢٠: سورة العنكبوت آية) ٣(
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  ٣٩

وواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، هو واجب اتمع كله، وال بد من قيام 
 { : مع قد وىف بواجبه الديين، قال تعاىلأهل العلم والرأي به، حىت يكون ات   

                     {  )عمران، سورة آل . ()١

  ). ١٠٤اآلية 
  . واملسلمون مطالبون بالتناصح والتشاور يف أمورهم العامة

 { : - عليه الصالة والسالم-يقول اهللا تعاىل خماطبا نبيه         {  )٢( 

  ). ١٥٩آل عمران، اآلية سورة (
 { : وميتدح اهللا، اتمع املسلم الذي يكون من صفاته وآدابه الشورى   

 {  )٣٨سورة الشورى، اآلية . ()٣ .(  

  : سلم، أن ينصح ألويل األمر، كما يف احلديث الشريففال حرج على امل

هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني : ملن يا رسول اهللا؟ قال: الدين النصيحة قيل{ 

كفولة حبكم الشورى، الذي جيب على األمة  فاملشاركة بالرأي، م)٥( )٤(  }وعامتهم

كلها أن تعمل به، وتستطيع األمة أن تقوم به بأي طريق حيقق فائدة التشاور والتناصح يف 
  . األمور العامة، وفق توجيهات اإلسالم وهديه

                                                
  . ١٠٤: سورة آل عمران آية) ١(
  . ١٥٩: سورة آل عمران آية) ٢(
  . ٣٨: سورة الشورى آية) ٣(
  ). ٤/١٠٢(، أمحد ) ٤٩٤٤(، أبو داود األدب ) ٤١٩٧(، النسائي البيعة ) ٥٥(مسلم اإلميان ) ٤(
 ، وأبو داود يف كتاب األدب ، باب يف النصيحة ، كالمها عن متيم الداري ، ٩٥ رواه مسلم يف اإلميان برقم )٥(

 عن أيب هريرة ، والنسائي يف كتاب البيعة ، باب ١٧ورواه الترمذي يف أبواب الرب والصلة ، باب يف النصيحة 
  .  ، عن أيب هريرة ، ومتيم الداري٣١النصيحة لإلمام 
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  ٤٠

لقد تقرر يف اإلسالم فيما يتعلق بالشورى أنه قيمة كربى، وترك تطبيقها مبا حيقق 
  . ل احلل والعقد، خيتارون ما يرونه يف شكلها ونظامها وإجراءاااهلدف منها إىل أه

وال حد حلرية الرأي والفكر يف اإلسالم، إال احلفاظ على أصول الدين وأركان 
  . اإلسالم وقيمه وحدوده، ورعاية املصاحل العامة

ن فاالجتهاد مباح ومطلوب، يف أمور الدين والدنيا، وال ينكر منه إال ما يهدم أصال م
أصول العقيدة أو التشريع، أو يهدر قيمة خلقية من أخالق اإلسالم، أو يقصد فتنة الناس 

  . وإضالهلم
فحرية الرأي املنضبطة بضوابط الشرع، تبين اتمع اإلسالمي، وتصحح أخطاءه، 

  . وتبصره بطريق اهلداية والفالح يف أموره العامة
ع، للذين خيرجون على ما تقرر من ومل تكن حرية الفكر والرأي، مطلقة يف أي جمتم

أصول االعتقاد ومكارم األخالق، مهما كانت معتقدام، فاحلرية املطلقة، هي الفوضى 
  . املطلقة

وتكفل الشريعة للرجل واملرأة على السواء، ما تواضع علماء القانون على تسميته 
  . باحلرية املدنية

ا، وهلا أن جتري التصرفات املالية دون إن أهلية املرأة كاملة، وذمتها املالية من شأ
  . حرج، وهي حرة يف اختيار زوجها

إن البكر العاقلة الرشيدة، ال يتصرف أبوها يف : (- رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن القيم 
  . )١() أي شيء من ماهلا إال برضاها

وال شك أن التشريع اإلسالمي الذي مضت عليه القرون الطويلة، مل تصل إليه 
  . انني الوضعية احلديثة، اليت وضعت قيودا على أهلية املرأة يف التصرف بعد زواجهاالقو

                                                
  . هـ١٤٠٧طبع مؤسسة الرسالة بريوت ) ٩٧: ٥( املعاد زاد) ١(
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  ٤١

إن احلرية قيمة كربى يف اإلسالم، تسمو باإلنسان يف حياته املادية والروحية، وليست 
انفالتا مما يف اإلسالم من قواعد السلوك االجتماعي أو اخللقي، الذي حيفظ للمجتمع 

  . مصاحله ومتاسكه
اإلسالم ال حرية ألحد يف نشر الفساد أو الرذيلة أو الفتنة يف اتمع؛ ألن احلرية ويف 

ال ترتل بصاحبها إىل الشر واإلفساد، وال تبيح له أن يؤذي غريه، أو يعرض اتمع 
  . للخطر

وكم قاست جمتمعات عديدة يف العصر احلديث، من االنفالت، وإهدار الفضيلة، 
  . ، وإهدار كرامة النفس واجلسد اإلنساين باسم احلريةوذحبها على مذبح الشهوات

فاحلرية حق لإلنسان، ولكنها مثل كل احلقوق، هلا وظيفة اجتماعية، ال جيوز 
  . إهدارها، وال جتاوزها، وهلا ضوابطها وقيودها وجماالا
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  ٤٢

  املساواة 
 يف تعد املساواة بني الناس على اختالف األجناس واأللوان واللغات، مبدأ أصيال

الشرع اإلسالمي، ومل يكن هذا املبدأ على أمهيته وظهوره، قائما يف احلضارات القدمية، 
كاحلضارة املصرية أو الفارسية أو الرومانية؛ إذ كان سائدا تقسيم الناس إىل طبقات 
اجتماعية، لكل منها ميزاا وأفضليتها، أو على العكس من ذلك، تبعا لوضعها االجتماعي 

  . املتدين
كانت التفرقة بني البشر يف اتمعات القدمية، تستند إىل اجلنس واللون، والغىن و

والفقر، والقوة والضعف، واحلرية والعبودية، وكانت طبقة احلكام ورجال الدين من 
الطبقات املميزة، بل إن بعض اتمعات، مثل اتمع اهلندي، كان يعرف طائفة املنبوذين، 

الطبقة، أن ينتقلوا منها إىل طبقة أعلى، حىت ولو كانت ملكام وكان حمرما على أفراد 
  . تتيح هلم ذلك

  .  م، شعار املساواة١٧٨٩ويف العصر احلديث، رفعت الثورة الفرنسية سنة 
غري أن التجارب العملية، تعلم اإلنسان أن املبادئ والشعارات وحدها ال تكفي، دون 

  . طريق التطبيق، ويفرض اجلزاء عند املخالفةأن يكون هناك ما حيدد املضامني، ويفتح 
  . وذلك ما جنده يف التشريع اإلسالمي يف مبدأ املساواة بني الناس

فهي تسوية أصلية حبكم الشرع، ومضموا حمدد، وأساليب تطبيقها واضحة، واجلزاء 
  . عند خمالفتها قائم، وهو جزاء دنيوي وأخروي

بينهم يف حقوق الكيان اإلنساين، الذي يتساوى إن التسوية بني البشر، تعين التسوية 
  . فيه كل الناس

أما التسوية احلسابية يف احلقوق الفرعية اليت تؤدي إىل املساواة بني غري املتماثلني، فإا 
معىن خيتلف عن التسوية يف اآلدمية اليت كرمها اهللا، واليت تستند إىل مبادئ ثابتة وأصل 

 { : واضح، قال اهللا تعاىل                   
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  ٤٣

                                 

  {  )١سورة النساء، اآلية ( )١ .(  

  . فالناس كلهم من نفس واحدة
  : ويبني احلديث الشريف هذا األصل يف املساواة

 قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن تقي، وفاجر إن اهللا { 

شقي، والناس بنو آدم، وآدم من تراب، لينتهني أقوام عن فخرهم برجال أو ليكونن أهون 
 هذه قاعدة اإلسالم )٣( )٢(  }عند اهللا من عدم من اجلعالن اليت تدفع بأنفها الننت

  . ة يف املساواة، كما حتددت يف آيات القرآن الكرمي، وبينتها السنة املشرفةاألصلي
وحينما ختتلف أحوال الناس، وأوضاعهم، وختتلف أزمنتهم وأمكنتهم، ويوجد التنوع 
يف األجناس واأللوان واللغات، والغىن والفقر، والقوة والضعف، والعلم واجلهل، وخيتلف 

ني الناس، حينذاك تفرض اتمعات معايري للتفاضل بني املوقع االجتماعي واالقتصادي ب
  . الناس، إزاء هذا التنوع واالختالف

وال بد من وضع معيار للتفاضل؛ ألن املساواة املطلقة ال تكون إال يف الكيان اإلنساين، 
واملشكلة تبدأ عند وضع هذا املعيار، حبيث ال خيل مببدأ املساواة يف ذاته، وجيعل التفاضل 

  . لة منو ورقي، وليس ذريعة للظلم والتفرقة بني الناسوسي

                                                
  . ١: سورة النساء آية) ١(
  ). ٥١١٦(، أبو داود األدب ) ٣٩٥٥(الترمذي املناقب ) ٢(
كتاب األدب ، باب يف التفاخر :  ، وأبو داود يف سننه٣٦١ص  / ٢جـ: رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ٣(

والعبية ، بضم العني ، ويسر . فسري ، باب ومن سورة احلجراتكتاب الت: باألحساب ، والترمذي يف سننه
  . الباء املشددة ، وفتح الياء املشددة ، هي التكرب ، والنخوة
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  ٤٤

وهذا ما جاء يف الشرع اإلسالمي، فقد ترك كل املعايري السائدة للتفاضل، كالقوة 
والضعف، واملوقع االجتماعي، أو االقتصادي، أو الطبقة اليت ينتمي إليها اإلنسان، أو 

  . اجلنس واللون
تمعات القدمية، حىت أنكر بعض الفالسفة فكل هذه املعايري، كانت قائمة يف ا

األقدمني، مبدأ املساواة ذاته، مثل أفالطون الذي قرر أن بعض الناس خلقوا؛ للحكم 
  . والسيطرة، وبعضهم خلق؛ لكي يكون حمكوما يعمل من أجل غريه

وجاء يف اإلسالم معيار للتفاضل، يتساوى أمامه اخللق مجيعا على اختالف األجناس 
 { :  واحلرية والعبودية، إنه معيار التقوى، قال اهللا تعاىلواأللوان،           

                               {  )سورة . ()١

  ). ١٣احلجرات، اآلية 
إن معيار التفاضل هنا، يستطيع االرتقاء إليه كل البشر، وال يقسم الناس إىل طبقات 

  . يعلو بعضها بعضا، وهو معيار يدفع إىل الرقي والسمو باإلنسان
 ومع ذلك فهي معيار الصالح يف ة عند اهللا إن التقوى معيار الكرامة اإلنساني

الدنيا، وهو معيار حقيقي وعملي؛ إذ إن صالح اإلنسان يف دنياه، جيعله أفضل لنفسه 
  . وللمجتمع الذي يعيش فيه، من غريه الذي ال يفيد نفسه وال جمتمعه بشيء

اتمع، كل وقد هدم الدين اإلسالمي ذا املعيار احلقيقي الذي يرتقي حبياة اإلنسان و
  . املعايري الزائفة، اليت أشار القرآن الكرمي إىل الكثري منها

  : يقول اهللا تعاىل يف اإلنكار على أصحاب املعايري الزائفة يف التفاضل

 }               {  )١١١سورة الشعراء، اآلية  ()٢ .(  

  . مما يدل على أم مل يؤمنوا؛ ألن من هم أقل منهم قد آمنوا بالرسول 
                                                

  . ١٣: سورة احلجرات آية) ١(
  . ١١١: سورة الشعراء آية) ٢(
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  ٤٥

  : وقالوا

 }         {  )١٣، اآلية سورة البقرة ()١ .(  

 أن وملا طلب وجهاء قريش ومن كانوا حيسبون أنفسهم سادة قومهم، من النيب 
يطرد الفقراء واملساكني وضعاف الناس الذين التفوا حوله وآمنوا به، كعمار بن ياسر، 

 ولكنهم ال جيلسون جملسا يكون فيه وبالل، حبجة أم يريدون أن يستمعوا إىل النيب 
  { : اية من الرسول الكرمي، نزل قول اهللا تعاىلهؤالء حمل الرع       

                             

             {  )٥٢سورة األنعام، اآلية . ()٢ .(  

 معىن املساواة، حني شفع وجهاء من القوم، يف إعفاء امرأة شريفة وبني النيب 
 ذلك، ونبه إىل عدم  النيب وجب عليها حد السرقة، حىت ال توقع عليها العقوبة، فأىب

جواز الشفاعة يف حدود اهللا؛ ألن ذلك خيل مببدأ املساواة بني الناس، ويؤدي إىل إيثار 
ذوي الوجاهة بإعفائهم من العقاب، مع إقامة احلدود على ضعفاء الناس، وبني الرسول 

أن ذلك األمر إذا ساد يف جمتمع أدى به إىل الزوال، فقال  :  

إمنا أهلك الذين قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم { 

 على أحد أصحابه املالزمني له  ويعيب الرسول )٤( )٣(  }الضعيف أقاموا عليه احلد

                                                
  . ١٣: سورة البقرة آية) ١(
  . ٥٢: سورة األنعام آية) ٢(
، النسائي قطع ) ١٤٣٠(، الترمذي احلدود ) ١٦٨٨(، مسلم احلدود ) ٣٢٨٨(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(

، الدارمي ) ٦/١٦٢(، أمحد ) ٢٥٤٧(، ابن ماجه احلدود ) ٤٣٧٣(، أبو داود احلدود ) ٤٩٠٣(السارق 
  ). ٢٣٠٢(احلدود 

سارق كتاب احلدود ، باب قطع ال: كتاب أحاديث األنبياء ، ومسلم يف صحيحه: رواه البخاري يف صحيحه) ٤(
  . الشريف وغريه ، والنهي عن الشفاعة يف احلدود ، واللفظ للبخاري



  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
  

  ٤٦

 عري صاحبا له بلونه، فحني عري أبو ذر الغفاري ِبالال بلونه على احلب والتلقي منه، أنه
  :  وقال للصحايب اجلليلاألسود، غضب النيب 

  . )٢( )١(  }إنك امرؤ فيك جاهلية{ 

  :  يف خطبته يف حجة الوداعوقال 
ال فضل لعريب على أعجمي، وال لعجمي على عريب، وال ألمحر على أسود، وال { 

 وأقامت الشريعة اإلسالمية أصل املساواة يف )٤( )٣(  }أسود على أمحر إال بالتقوى

  . احل احلياةأحكامها، على النحو الذي جيعل هذا املبدأ وسيلة لرقي اإلنسان، وحتصيل مص
إن املرأة يف اإلسالم مكلفة مثل الرجل، مبا أمر اهللا به وما ى عنه، وإن جزاءها مثله، 

  : قال اهللا تعاىل
 }                              

             {  )٩٧سورة النحل، اآلية  ()٥ .(  

وكل من الرجل واملرأة، له حقوق وعليه واجبات، وهي حقوق وواجبات تكاملية، 
ملرأة وواجباا، كال متكامال يف وحدة جتعل من حقوق الرجل وواجباته، وحقوق ا

  . واحدة، تصلح ا حياة األسرة

                                                
) ٥١٥٧(، أبو داود األدب ) ١٩٤٥(، الترمذي الرب والصلة ) ١٦٦١(، مسلم األميان ) ٣٠(البخاري اإلميان ) ١(

  ). ٥/١٦١(، أمحد 
 يكفر صاحبها إال بالشرك ، كتاب اإلميان ، باب املعاصي من أمر اجلاهلية وال: رواه البخاري يف صحيحه) ٢(

  . كتاب األميان ، باب إطعام اململوك مما يأكل ، وإلباسه مما يلبس ، وال يكلفه ما يغلبه: ومسلم يف صحيحه
  ). ٥/٤١١(أمحد ) ٣(
 باب ما جاء يف الترهيب من التفاخر ١٩ / ٢٢٨الفتح الرباين ، ترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ) ٤(

  . يف النسب وغري ذلكباآلباء 
  . ٩٧: سورة النحل آية) ٥(



  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
  

  ٤٧

 -فإذا كان من حق الرجل الطالق، فإن من حق املرأة اخلروج من زوجية تضرها
 وهلا احلق يف طلب التطليق إذا أضريت من زوجها، الذي ال يكون أمينا -بشروط معينة

  . عليها
احتاج العمل إليها، كما يف بعض املهن ومن حقها العمل إذا احتاجت إليه، أو 

  . واألعمال املناسبة هلا، وفق ضوابط الشرع
  . وهلا أهليتها الكاملة وذمتها املالية املستقلة

   وهي كما قال الرسول 

نساين، ومع احلقوق  ومع التسوية يف الكيان اإل)٢( )١(  }إمنا النساء شقائق الرجال{ 

والواجبات اليت تتكامل يف األسرة، ففي اإلسالم دعوة إىل التوصية باملرأة، ومعاشرا 
  : باملعروف، قال اهللا تعاىل

 }         {  )وفيه نداء إىل الرجل أال ) ١٩رة النساء، اآلية سو. ()٣

  : يسارع إىل كراهة امرأته ولو كان فيها بعض ما يعاب، يقول سبحانه
 }                          {  )سورة  ()٤

  ). ١٩النساء، اآلية 
ويف هذه التسوية التكاملية، مصلحة املرأة والرجل، ومصلحة األسرة، مث اتمع 

  . اإلنساين
ويف اإلسالم يباح للرجل أن يعدد زوجاته إىل أربع، مع القدرة على ذلك، ووجوب 

  . العدل والتسوية بينهن

                                                
  ). ٦/٢٥٦(، أمحد ) ١١٣(الترمذي الطهارة ) ١(
  ). ١ / ١٩٠(والترمذي ) ١ / ١٦١ (٢٣٦رواه أبو داود يف كتاب الطهارة ، ورقمه ) ٢(
  . ١٩: سورة النساء آية) ٣(
  . ١٩: سورة النساء آية) ٤(



  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
  

  ٤٨

دد يفتح الباب ملراعاة امرأة ال يصح أن تترك يف احلياة بال معيل، وال مسؤول ا، والتع
كما يغلق الباب أمام استغالل املرأة، وجعلها جمرد أداة للمتعة واللهو، دون حتمل 

  . للمسؤولية، ودون االلتزام حنوها بشيء
 كل حال، وهذا حال املرأة اليت تقبل معاشرة غري مشروعة، تكون هي اخلاسرة يف

  . حيث ال التزام حنوها ممن يتخذها خليلة له، ويتظاهر بأنه ال يعدد الزوجات
  . والتعاون والتكامل بني احلاكم واحملكوم من القواعد األساسية يف اإلسالم

 أصحابه، وهو أفضل اخللق، مبدأ املساواة يف أمثلة متعددة، منها أنه ملا ويعلم النيب 
ل، دفع بعصا صغرية يف يده رجال خرج من الصف، فلما شكا كان يصف أصحابه للقتا

 عن بطنه الشريفة؛ لكي يقتص منه الرجل، فإذا به يهوي الرجل إليه، كشف الرسول 
 وكان مبتغاه ومراده أن ميس جسد الرسول قبل أن يستشهد يف ليقبل جسد النيب 

  : ناس لل ذلك، يقول أبو بكر  ولقد تعلم أصحاب النيب )١(القتال 
 وهي مساواة ال ختل حبق الطاعة لويل )٢() إن أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين(

  . األمر، الذي يرعى مصاحل املسلمني
فإذا كان من حق احملكومني التسوية يف احلقوق والواجبات، فإن من حق احلاكم 

  . الطاعة له يف املنشط واملكره
  : يف املساواة، قال اهللا تعاىلوهذا احلق، أساسه الشريعة اليت أعطت احلق 

 }                             

                            {  )٣( 

  ). ٥٩سورة النساء، اآلية (

                                                
  . ٥٢٢٤ حديث ٣٩٤ ص ٥قبلة اجلسد ج كتاب األدب ، باب يف : رواه أبو داود) ١(
  . ٣٤٠ ص ٦البداية والنهاية لإلمام ابن كثري ج ) ٢(
  . ٥٩: سورة النساء آية) ٣(



  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
  

  ٤٩

ويف اإلسالم تسوية بني البشر يف الكيان اإلنساين، فالكرامة اإلنسانية هي لآلدمي، 
  : يقول اهللا تعاىل

 }                                

          {  )٧٠سورة اإلسراء، اآلية  ()١ .(  

ومال املعاهد والذمي، ال حيل للمسلم إال برضاه، وعرضه مصون يف اتمع 
  . اإلسالمي

إن املسيحية نعمت بتسامح : (يقول توماس أرنولد يف كتابه الدعوة إىل اإلسالم
  ). ملحوظ يف ظل احلكم اإلسالمي، مل تعرفه منذ قرون طويلة

 أن يعيش يف اتمع اإلسالمي آمنا على نفسه وماله وعرضه، بل ويتمتع وميكن للذمي
 حني أعطى شيخا من شيوخ أهل الذمة بالرب اإلحسان، كما فعل عمر بن اخلطاب 

  .  )٢(من بيت املال، ملا رأى حاجته، وعجزه عن الكسب 
 اهللا وكل ذلك من آداب التسوية بني الناس وقواعدها العامة، وهي مستمدة من قول

  { : تعاىل                          

      {  )٨سورة املمتحنة، اآلية . ()٣ .(  

تلك من أهم صور املساواة اليت جاءت يف اإلسالم أصوهلا ومفاهيمها، يف قضايا مهمة 
التفرقة العنصرية بسبب اللون أو اجلنس، وقضية املرأة وحقوقها يف : من قضايا البشر

 يف التعامل مع اتمع اإلسالمي، وقضية التسوية بني احلاكم واحملكوم، والعدل واملساواة
  . الذميني

  . ومل تكن قواعد املساواة تلك، معروفة يف اتمعات اإلنسانية قبل اإلسالم
                                                

  . ٧٠: سورة اإلسراء آية) ١(
  . طبع دار العلم للماليني بريوت. ٤٨ ، ٣٨أحكام أهل الذمة لإلمام ابن القيم ج ا ، ص : انظر) ٢(
  . ٨: سورة املمتحنة آية) ٣(



  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
  

  ٥٠

  التكافل االجتماعي 
يرتكز التكافل االجتماعي يف اإلسالم، على بناء فكري متكامل، له أساسه من 

نسان وليد جتارب العقيدة، ومن املنظومة األخالقية اإلسالمية، فلم يكن تقرير هذا احلق لإل
  . امل احلديثلعبشرية فرضته فرضا، كما هو الشأن يف نظم الضمان االجتماعي اليت تسود ا

فقد نشأت فكرة الضمان االجتماعي يف اية احلرب العاملية الثانية، وروعي يف 
تقريرها أن السالم االجتماعي ال ميكن أن يتحقق يف حياة الشعوب إذا ترك الفرد يواجه 

شدائده وحاجته، دون أن يشعر بأن اتمع من حوله على استعداد ملد يد املعونة إليه حمنه و
  . وقت ضعفه وحمنته

ولكن التكافل يف اإلسالم، ميثل فكرة متقدمة، تتجاوز جمرد التعاون بني الناس، أو 
  . تقدمي أوجه املساعدة وقت الضعف واحلاجة

ها يف وقت معني أو مكان بعينه، وإمنا ومبناه ليس احلاجة االجتماعية اليت تفرض نفس
يستمد التكافل االجتماعي يف اإلسالم مبناه من مبدأ مقرر يف الشريعة، وهو مبدأ الوالية 

 { : املتبادلة بني املؤمنني يف اتمع، يقول اهللا تعاىل            

                         

                      {  )سورة التوبة، ( )١

  ). ٧١اآلية 
فهذه الوالية املتبادلة، هلا مسؤولياا وتبعاا يف اجلوانب املادية واملعنوية من حياة 
  . اإلنسان، والوالية هلا معان متعددة، فهي تتضمن معاين اهليمنة والقدرة والتساند والتعاضد

 يعيش مستقال بنفسه، منعزال عن غريه، وإمنا يتبادل فاإلنسان يف التصور اإلسالمي، ال
مع أفراد اتمع اآلخرين الوالية، مبا تعنيه من اإلشراف والتساند والتكافل يف أمور احلياة، 

  . ويف شؤون اتمع
                                                

  . ٧١:  سورة التوبة آية)١(



  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
  

  ٥١

  . والتكافل يف اإلسالم، يعين التزام القادر من أفراد اتمع جتاه أفراده
من كان {   الداللة على هذا املعىن، قول الرسول ومن أوضح األحاديث النبوية يف

معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من 

  . )٢( )١(  }ال زاد له

 أخذ يعدد من أنواع - صلوات اهللا عليه وسالمه- الرسولإن: يقول راوي احلديث
  . املال حىت حسبنا أن ال حق لنا يف الفضل

فالتكامل يف اإلسالم، يتجاوز التعاون املتبادل ملصلحة، إىل معىن العون بال مقابل، 
  . سوى أداء الواجب والرجاء يف ثواب اهللا عز وجل
زما على اتمع املسلم أن يقوم به، ولو وهذا العون مىت احتاج إليه اإلنسان كان ال

كان احتاج غري مسلم، باعتباره آدميا يعيش يف جمتمع ال يهدر كرامة اإلنسان بسبب 
  . الضعف واحلاجة

 الفقراء واحملتاجني من أهل الذمة الذين فقد عاون اخلليفة عمر بن اخلطاب 
ر من املسلمني، فال تكليف  وجرى على ذلك والة األمو)٣(يعيشون يف اتمع اإلسالمي 

ماليا على غري املسلم منهم فوق قدرته إذا ثبت فقره وحاجته، كما أنه يعان ماديا حىت 
  . حتفظ حياته

 قبل أن يتحدث أحد عن الضمان االجتماعي، بألف هكذا فعل عمر بن اخلطاب 
  . وأربعمائة عام

  : واملؤمنون إخوة، يقول اهللا تعاىل

                                                
  ). ٣/٣٤(، أمحد ) ١٦٦٣(، أبو داود الزكاة ) ١٧٢٨(مسلم اللقطة ) ١(
  . ٣ / ١٣٥٤باب استحباب املواساة بفضول املال : رواه مسلم) ٢(
  . ٤٨ ، ٣٨ ، ص ١أحكام أهل الذمة لإلمام ابن القيم ، ج : انظر) ٣(



  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
  

  ٥٢

 }       {  )١٠سورة احلجرات، اآلية . ()١ .(  

  . وهم أولياء بعض
وقد حث اهللا على اإلنفاق والصدقة وإعانة احملتاج، ودعا إىل الوفاء حبق احملتاج 

 { :  ، قال تعاىل باعتباره حقا واجبا               

     {  )٢٥، ٢٤سورة املعارج، اآليتان  ()٢ .(  

  . باره حقا من حقوق اإلنسانوذلك يضع األساس للتكافل االجتماعي باعت
 جتعل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وإىل جانب ذلك جمموعة من أحاديث الرسول 

كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتصور املسلم كأنه عضو أخيه املسلم، يشتكي لشكواه، وقد 
د  مسؤولية اتمع عن كل فرد حمتاج فيه، يف عبارة قوية يف إنذارها للفربني الرسول 

  . )٣(  }ليس املؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إىل جنبه{ : واتمع

 يف حتميل اتمع ومن يقوم عليه مسؤولية الضعيف واحملتاج، إىل ويصل الرسول 
  . مدى ال ينال حىت يف هذا العصر، عصر حقوق اإلنسان املزعومة

من ترك ماال فألهله، ومن ترك دينا { : - صلوات اهللا عليه وسالمه-يقول الرسول

 إنه التكافل الذي يلتزم به اتمع، ويؤديه ويل األمر حنو )٥( )٤(  }أو ضياعا فإيل وعلي

  . اس، حىت ال يضيعوا يف احلياةاأليتام والضعاف من الن
                                                

  . ١٠: سورة احلجرات آية) ١(
  . ٢٥ ، ٢٤:آليتان  ، اسورة املعارج) ٢(
 / ٤(واحلاكم يف املستدرك ) ١ / ١٧٥ / ٣(والطرباين يف الكبري ) ١١٢(رواه البخاري يف األدب املفرد ) ٣(

  . صحيح اإلسناد ، ووافقه الذهيب: وقال) ١٦٧
 ، ابن) ٢٩٥٤(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) ١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين ) ٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٤(

  ). ٣/٣١١(، أمحد ) ٤٥(ماجه املقدمة 
فمن تويف من املؤمنني فترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك ماال : (أخرجه البخاري يف كتاب الكفالة بلفظ) ٥(

  . ومسلم يف كتاب الفرائض باب من ترك ماال فلورثته..) فلورثته



  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
  

  ٥٣

وإذا كان ال بد من حتديد احلقوق، حىت ال يصبح احلق شعارا يتردد فحسب، فقد بني 
  . الشرع اإلسالمي صور التكافل، وحدد مسؤولية القادرين عليه من أفراد اتمع

تظهر الزكاة اليت هي أحد أركان اإلسالم، وفريضته االجتماعية، أول صور التكافل 
جتماعي يف اإلسالم، وهي فريضة على كل مسلم، وهي حق مقدر بتقدير الشارع اال

احلكيم يف املال بشروط معينة، وهي تدل على معىن أخص من الصدقة اليت ال تتحدد مبال 
  . معني أو قدر بذاته

فالصدقة متروكة الختيار األفراد يف قدرها، وفيمن توجه إليه من احملتاجني، وذلك 
كاة اليت فرضها اهللا يف أنواع املال اليت حددها الشارع، وبني نصاب كل على خالف الز

يف الركاز، وهو ما وجد مدفونا من أموال %) ٢٠(نوع، ومقدار الزكاة فيه، فاخلمس 
يف كل من النقدين الذهب  %) ٥. ٢(اجلاهلية، على اختالف أنواعها، وربع العشر 
 عروض التجارة، واملعادن، وهي ما خرج والفضة، ويأخذ حكمهما األوراق النقدية، ويف

من األرض مما خيلق فيها من غريها، مما له قيمة، سواء أكان جامدا كالذهب والفضة 
  . وغريمها، أم كان سائال كالقار، والنفط

كما أوجب اهللا الزكاة يف اخلارج من األرض من الزروع والثمار مبقدار العشر 
مؤنة، كالذي يشرب من السماء واألار، إذا كان يسقى بغري مشقة وال  %) ١٠(

إذا كان مما يسقى مبشقة ومؤنه، كالذي يسقى بالدواب، %) ٥(ومبقدار نصف العشر 
  . واآلالت

وتشمل الزكاة املفروضة يمة األنعام من اإلبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابا معلوما، 
  . مبقادير حمددة يف كتب الفقه اإلسالمي

ة ميزان تداول املال يف اتمعات اإلنسانية، فقد كان تداوله يف وقد أصلحت الزكا
  . اتمعات القدمية جيري على النقيض من العدل والتكافل



  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
  

  ٥٤

كان الفقراء يكدحون؛ لكي تتراكم الثروة لدى األغنياء وأصحاب السلطان، فعدل 
اهللا، واهللا عليم اإلسالم امليزان، وجعل القادر، هو الذي يؤدي للمحتاج والفقري فريضة من 

  . حكيم
  . وأحكام الزكاة يف املال، مفصلة يف كتب الفقه، وال يقتضي املقام تفصيلها

  . ومن أمهها، أن مجع الزكاة وإنفاقها يف مصارفها، مسؤولية ويل األمر يف اتمع
وحدد اإلسالم حتديدا واضحا من تدفع إليه الزكاة، ويكفي أن نذكر يف ذلك اآلية 

  : الشريفة

 }                               

                         {  )١( .

  ). ٦٠سورة التوبة، اآلية (
  . وهي مصارف جتمع أصحاب احلاجة جبميع صورها، ويف كل أوقاا وظروفها

وإىل جانب فريضة الزكاة يف املال، شرعت زكاة الفطر؛ لتقيم التكافل بأجلى صوره 
بعد صيام شهر رمضان، وهي جتب على من ميلك قوت يومه وليلته، يف يوم العيد 

ومقدارها زهيد يستطيع كل من يؤديها، أن يشعر بقدرته على اإلسهام يف التكافل 
  . االجتماعي، وأداء هذا احلق ملن يستحقونه

ومن صور التكافل االجتماعي يف اإلسالم، ما شرعه اهللا من وجوب نفقة األقارب 
لقريب الغين، فنفقة الزوجة على الزوج، واألبناء على األب، ونفقة الوالدين الفقراء على ا

الفقريين على الولد القادر، ونفقة األخ الفقري أو احملتاج على أخيه الذي يرثه، وقد وسع 
  . بعض علماء املسلمني يف شأن نفقة األقارب، حىت تصل إىل ذوي األرحام

ديات يف القتل اخلطأ، فإن الدية جتب لورثة ومن صور التكافل االجتماعي، أحكام ال
  . القتيل، وقد يكونون صغارا، فتعينهم على مواجهة احلياة بعد فقد مورثهم

                                                
  . ٦٠: سورة التوبة آية) ١(
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  . ويتشارك أقرب العصبة إىل القاتل خطأ يف دفع الدية إىل ورثة املقتول
ع والدية هنا، متثل ضمانا من اتمع لورثة املقتول، فال يضيع دم إنسان هدرا يف جمتم

  . مسلم
وال يقتصر التكافل االجتماعي يف اإلسالم، على اجلوانب املادية فحسب، بل ميتد إىل 

  . ما يعد تعاونا شامال على الرب
فمن التوجيهات يف اإلسالم، أال يكتم اإلنسان علمه النافع عمن حيتاج إىل التعليم، 

لنصيحة، كما ورد يف وال يبخل اإلنسان بنصحه على من حيتاج للنصح واإلرشاد، فالدين ا
  . احلديث الشريف

وال تكاد توجد حالة ضعف أو حمنة، يتعرض هلا الفرد يف اتمع اإلسالمي، إال وجيد 
توجيهات يف اإلسالم تدعو القادرين إىل مد يد املساعدة إليه، أو توجب عليهم هذه 

  . املعونة، ماال أو نفعا، أو حىت مواساة وشفقة ورمحة
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   السعوديةاململكة العربية
  وحقوق اإلنسان

هناك خصوصية متيز العامل اإلسالمي يف اجلملة، عن خمتلف دول العامل يف جمال حقوق 
اإلنسان، وتنبع هذه اخلصوصية من اختالف اتمعات اإلسالمية عن غريها من اتمعات، 

  . ة عامةيف املنطلقات واملفاهيم، ويف التكوين الفكري والثقايف املميز للشعوب اإلسالمي
 هو الذي صاغ العقل املسلم والفكر اإلسالمي على - منذ عصر النبوة-إن اإلسالم

امتداد القرون، وميثل الوحي اإلهلي، جانبا كبريا من عقل املسلم وفكره، ومصدرا من أهم 
  . مصادره للعلم واملعرفة، إىل جانب ما هيأه اهللا له من مصادر املعرفة األخرى

ي اإلهلي، جانبا ذا بال يف الفكر الغريب يف العصر احلديث بالذات؛ بينما ال ميثل الوح
ولذلك جرى ميش الدين يف احلياة الغربية بوجه عام، ومل يعد الوحي اإلهلي مصدرا 

كل سلطة : " يقينيا وثابتا للمعرفة اإلنسانية، بل إن الدين عرف يف املوسوعة الفرنسية بأنه
  ". أو معرفة تتعارض مع العلم 

استقرت احلضارة الغربية يف العصر احلديث، منذ القرن السادس عشر امليالدي على و
  . منطلقات فكرية بشأن الدين، كان من نتيجتها مبدأ فصل الدين عن الدولة

وهذا املفهوم للدين، بل والعداء له، بعيد متاما عن تفكري املسلم فردا أو مجاعة؛ إذ 
هم مقاصد احلياة، وأوىل ضروراا اليت ينبغي احلفاظ يعترب املسلم احملافظة على الدين، أ

عليها، إضافة إىل أن املنظومة اخللقية اإلسالمية، تظل عند املسلمني، هي املثل األعلى 
والضابط للقيم والسلوك االجتماعي، وتظل أصول الشريعة ونصوصها، هي النظام 

   .التشريعي للمجتمع يف عالقاته كلها، األسرية واالجتماعية
ومهما كانت درجة االلتزام واالتباع الفردي أو االجتماعي، فإن ذلك ال يغري من 
اإلميان بقدسية الدين وضرورته، وصالحية الشريعة وقدرا، على إصالح الفرد واتمع يف 

  . كل زمان ومكان
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 وتعترب اململكة العربية السعودية، منوذجا للخصوصية اإلسالمية يف التزام العقيدة، ويف
  . تطبيق الشريعة، ويف التمايز الفكري واالجتماعي على هدي اإلسالم

ذلك، أن اململكة تتشرف بأا تضم أهم مقدسات املسلمني، الكعبة املشرفة، أول 
 صلوات اهللا عليه -بيت وضع للناس، واملسجد احلرام يف مكة املكرمة، ومسجد الرسول 

  .  يف املدينة النبوية-وسالمه
كة، كانت أول أمة لإلسالم، وقامت أول دولة له يف عصر النبوة، ويف أرض اململ

    { : وكانت هذه األمة، خري أمة أخرجت للناس، كما قال اهللا تعاىل

                              

                     {  )سورة آل . ()١

  ). ١١٠عمران، اآلية 
ا الفريدة على هدي القرآن، وحكمة الرسول وكانت دولة اإلسالم يف نشأ املثل 

األعلى والنموذج الكامل لكل دولة إسالمية، تظهر يف كل زمان ومكان بعد عصر النبوة، 
  . إىل آخر الدهر

 اإلسالمي يف موضوع حقوق اإلنسان، ملواخلصوصية اليت أشرنا إليها، واليت متيز العا
  .  العربية السعوديةأشد ما تكون ظهورا ووضوحا يف اململكة

فمنذ نشأة الدولة السعودية يف العصر احلديث، بداية من عهد مؤسسها اإلمام حممد 
 هـ، إىل توحدها يف عهد، اإلمام امللك عبد العزيز بن ١١٥٧بن سعود رمحه اهللا عام 

عبد الرمحن آل سعود، رمحه اهللا يف القرن الرابع عشر اهلجري، العشرين امليالدي، وإىل 
  . نا احلاضر، وهي قائمة على اتباع شرع اهللا تعاىل، وإنفاذ أحكامه يف مجيع أمورهاوقت

  . فالكتاب والسنة، مها احلاكمان على سياسات اململكة وتنظيماا

                                                
  . ١١٠: سورة آل عمران آية) ١(
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وقد حافظت اململكة منذ نشأا، على اختاذ الشرع حاكما وموجها وضابطا لكل 
احبت توحيد اململكة العربية السعودية، أنظمتها اليت اقتضتها حركة النمو والتطور، اليت ص

  . مث ضتها وعلو مكانتها يف اتمع الدويل
والتزام اململكة بشرع اهللا على هذا النحو، يظهر اخلصوصية اإلسالمية بكل وضوح 
أمام اتمع الدويل، وجيعلها النموذج الذي ينظر إليه يف العالقات الدولية بني العامل 

  . ألخرىاإلسالمي والعوامل ا
 وبسبب التزام اململكة بتطبيق أحكام الشرع، املستمدة من كتاب اهللا وسنة رسوله 

وفق منهج متكامل يف اململكة، فإن مكانتها يف العامل اإلسالمي، ويف نظر اتمع الدويل، 
  . مستمدة من اإلسالم ذاته

بياء ففيها، أول بيت وضع للناس، وبعث يف أرضها رسول اإلسالم وخامت األن
 وانتشر هديه ونوره من أرضها، وأقيمت فيها دولة - عليه الصالة والسالم-واملرسلني

  . اإلسالم األوىل
  . فاإلسالم، أعطى اململكة كل مقوماا

  . والتزام اململكة اليوم بتطبيق شريعته، أعطاها يف اتمع الدويل قيمتها ومكانتها
يف النظام األساسي للحكم يف اململكة، ونتناول يف الصفحات التالية حقوق اإلنسان 

ويف بعض أنظمتها اخلاصة، مبا يظهر اخلصوصية اإلسالمية عامة، ويكشف عن التزام 
  . اململكة خاصة بأحكام الشرع اإلسالمي، وفق كتاب اهللا الكرمي، وسنة نبيه املطهرة
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  حقوق اإلنسان يف النظام
  األساسي للحكم واألنظمة األخرى يف اململكة

 النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية، مبقتضى األمر امللكي صدر
  . هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧ يف ٩٠ /املوسوم بالرقم أ 

وهو النظام الذي يوضح شكل الدولة، ونظام حكمها، وحيدد سلطاا، ويبني احلقوق 
 يسري عليها اتمع والواجبات ملواطنيها، واملقومات االجتماعية، واملبادئ االقتصادية، اليت

  . والدولة
فهو بإجياز، نظام اململكة الذي تلتزمه سلطاا ومؤسساا، يف سعيها الدائم إىل حفظ 
الدين، عقيدة وشريعة، وحتقيق مصاحل الناس، والوفاء حبقوقهم اليت أوجبها الشرع، 

  . وضمان أمنهم ورخائهم على أرض اململكة
امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود، مبناسبة ويف كلمة خادم احلرمني الشريفني، 

صدور النظام األساسي للحكم إلخوانه وأبنائه املواطنني، تربز األسس واملبادئ اليت أقيم 
  . عليها نظام احلكم يف اململكة

  . فقد أقيم على اإلسالم عقيدة وشريعة، وعلى املنهاج الصحيح يف فهم أحكامهما
 كانت اململكة، منوذجا متميزا يف -الشريفني  كما قال خادم احلرمني -وبذلك 

  . السياسة واحلكم يف التاريخ السياسي احلديث
ومل تأت صياغة نظام احلكم يف اململكة من فراغ، بل كانت توثيقا لشيء قائم، وأمر 
واقع معمول به، عماده الشريعة اليت استمر تطبيق أحكامها قرونا عديدة، وظهر االلتزام 

  . ذ قامت الدولة السعودية األوىلالكامل ا، من
 إليهما حيتكم، وإليهما يرجع إن الدستور يف اململكة، هو كتاب اهللا وسنة رسوله 

  . يف كل شيء خيتلف فيه
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إن السيادة والسلطة العليا يف اململكة العربية السعودية، هي لكتاب اهللا تعاىل وسنة 
  . ملادة السابعة من نظام احلكم ومها مصدر السلطة فيها، كما تصرح بذلك ارسوله 

 للحاكم أو الدولة، أو لسلطة من - يف النظر غري اإلسالمي -فالسلطة أو السيادة 
  . السلطات البشرية

  .  يف الكتاب والسنةلكن هذه السلطات يف اململكة، ختضع حلكم اهللا 
رى ويف املادة الثامنة من النظام األساسي، يقوم احلكم على أساس العدل والشو

  . واملساواة، وفق قواعد الشريعة اإلسالمية
  . وحتقيق هذه املبادئ، يتم وفق املرجع األعلى، وهو الكتاب والسنة

فهي ليست شعارات تطلق، مث يبحث هلا الناس عن معىن ومرجع ومفهوم، ختتلف فيه 
  . اآلراء واألهواء والعقول

، وأمهها اإلعالن العاملي حلقوق ويف جمال حقوق اإلنسان اليت أوردا املواثيق الدولية
 م، واتفاقيتا احلقوق املدنية والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية، ١٩٤٨اإلنسان سنة 

  . م١٩٧٦ م، واللتان بدأ العمل ما سنة ١٩٦٦الصادرتان سنة 
نرى أن النظام األساسي للحكم يف اململكة، نص على أكثر مما نصت عليه تلك 

   .املواثيق من مبادئ
لقد أوردت املواثيق الدولية، مفردات عديدة من احلقوق، حتت هذه املبادئ، مستمدة 

  . كلها من واقع اتمعات الغربية وظروفها وتراثها التارخيي والديين واالجتماعي
غري أنه تبقى ميزة الشرع اإلسالمي، الذي استمد منه النظام األساسي للحكم يف 

كل احلقوق اليت تبيحها الشريعة، واليت تندرج حتت مبادئ اململكة، يف أنه يفتح الباب ل
  . الكرامة اإلنسانية واحلرية واملساواة والتكافل االجتماعي والشورى

ولكل هذه املبادئ، مرجع يوضح، وحيدد مفاهيمها الصحيحة على املستوى اإلنساين 
  . كله
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 ويستبعد الزائف، إن املرجع هنا، وهو شريعة اهللا، حيدد احلقوق، ويوضح املفاهيم،
  . ويستبقي الصاحل

ففي الباب الثالث من نظام احلكم، الذي يتعلق مبقومات اتمع السعودي، تظهر قيمة 
األسرة يف النظر اإلسالمي نواة للمجتمع، حيث يرىب أفرادها على أساس العقيدة 

نفيذه، وحب اإلسالمية، والوالء والطاعة هللا وللرسول وألويل األمر، واحترام النظام، وت
  ). ٩م(الوطن واالعتزاز به 

وحترص الدولة على توثيق روابط األسرة، واحلفاظ على قيمها العربية واإلسالمية 
  ). ١٠م(

ويهدف التعليم إىل غرس العقيدة يف نفوس النشء، وإكسام املعارف واملهارات 
  ). ١٣م(

 امللكية اخلاصة، ويف املبادئ االقتصادية، نص النظام األساسي للحكم، على حرمة
  ). ١٨م (ومنع االستيالء عليها إال للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل 

 مصادرة األموال مصادرة عامة، وال تكون املصادرة اجلزئية ١٩وحظرت املادة 
  . عقوبة على جرمية إال حبكم قضائي

ملكة وأمر مهم يف شأن الضرائب والرسوم اليت تفرضها الدولة، فإن النظام يف امل
يتفوق على غريه يف دول العامل كافة، فالضرائب والرسوم يف معظم الدول من إطالقات 

  . الدولة، تفرضها حبسب ما تراه
أما يف اململكة، فال تفرض إال عند احلاجة، وعلى أساس العدل، وهو أعدل وأكثر 

  . يسرا على املواطنني
 أا جتىب، وتنفق يف مصارفها وأما الزكاة، فقد نصت املادة احلادية والعشرون، على

  . الشرعية
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فاملواطن السعودي، آمن حبكم الشرع من املظامل املالية اليت تعانيها شعوب كثرية يف 
  . العامل

ويف الباب اخلامس من النظام األساسي للحكم املتعلق باحلقوق والواجبات، نصت 
  . وفق الشريعة اإلسالميةاملادة السادسة والعشرون، على أن حتمي الدولة حقوق اإلنسان 

  . وهو نص رئيس، يؤكد أمهية هذه احلقوق، والتزام الدولة بالوفاء ا
وجاءت النصوص التالية هلذا النص الرئيس، الذي أشار إىل حقوق اإلنسان ضمن 
باب احلقوق والواجبات، مبفردات حقوق اإلنسان اليت وردت يف الشريعة اإلسالمية، قبل 

  . ألف عام على األقلاملواثيق الدولية ب
يف حني أن كثريا من الدساتري املعمول ا يف دول عديدة، ال تتضمن مثل نص املادة 
السادسة والعشرين، اليت جعلت حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية، من حقوق 

  . املواطن
إن مفردات حقوق اإلنسان اليت وردت يف النظام األساسي للحكم، تشمل احلقوق 

ت عليها املواثيق الدولية، وتزيد عليها يف بعض احلقوق، اليت تلتزم ا الدولة جتاه اليت نص
  . املواطنني

إن الدولة، تكفل حق املواطن وأسرته يف حاالت الطوارئ واملرض والعجز 
  ). ٢٧م (والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان االجتماعي 

بوية، من حيث املبدأ وهو نظر إسالمي أصيل ورد يف القرآن الكرمي والسنة الن
  . والتطبيق

والدولة تيسر جماالت العمل لكل قادر عليه، وتسن األنظمة اليت حتمي العامل 
  ). ٢٨م (وصاحب العمل 

  . وهو تطبيق أمني ملبادئ الشرع اإلسالمي
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ويف نظام العمل والعمال يف اململكة، تفصيل ألوجه عديدة من وجوه محاية العامل يف 
  .  من الفصل التعسفيأجره وصحته، وأمنه

  . وخصص فصل يف النظام، ملكافحة البطالة اليت ى الشرع عنها
والدولة ترعى العلوم والثقافة واآلداب، وتعىن بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث 

  ). ٢٩م (اإلسالمي والعريب، وتسهم يف احلضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية 
  ). ٣٠م (، وتلتزم مبكافحة األمية وتوفر الدولة التعليم العام

 من احلض على العلم، وهو تطبيق إسالمي ملا ورد يف القرآن الكرمي وسنة الرسول 
  . ورعاية أهله، وتيسري طرقه أمام الناس

وهذه النصوص، تشمل الصاحل من احلقوق الثقافية اليت وردت يف املواثيق الدولية، 
  . وتزيد عليها

لثالثني، تعىن الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل ويف املادة احلادية وا
  . مواطن

  . وهذه من احلقوق االجتماعية الرئيسة لإلنسان
وزاد النظام األساسي للحكم، حقا للمواطن، والتزاما على الدولة، باحملافظة على البيئة 

  ). ٣٢م (ومحايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها 
ى مستوى دساتري العامل كله، اقتضاه التطور العلمي لعلوم وهو نص مستحدث عل

البيئة وارتباطها بالصحة العامة، وسارعت اململكة إىل إدراجه يف النظام األساسي للحكم، 
  . حقا من حقوق املواطن يف أرض صاحلة وهواء نقي وماء طهور

  . ويف القرآن الكرمي، ي عن الفساد يف الرب والبحر
وية، توجيهات شريفة حتمي املكان وطعام اإلنسان وشرابه وصحته من ويف السنة النب

  . الفساد
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ويف املادة السادسة والثالثني، تلتزم الدولة بتوفري األمن جلميع مواطنيها واملقيمني على 
  . إقليمها، وال جيوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إال مبوجب أحكام النظام

  . ساتري الدول املتمدنةوهو نص يرد عادة يف كل د
ويف املادة السابعة والثالثني، نص النظام األساسي للحكم، على أن للمساكن حرمتها، 

  . وال جيوز دخوهلا بغري إذن صاحبها، وال تفتيشها إال يف احلاالت اليت يبينها النظام
: تمدنةويف املادة الثامنة والثالثني، نص على قاعدة شرعية تأخذ ا دساتري الدول امل

العقوبة شخصية، وال جرمية وال عقوبة إال بناء على نص شرعي أو نظامي، وال عقاب إال 
  . على األعمال الالحقة للعمل بالنص النظامي

  . وهذه النصوص، تعد أصوال كربى يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
اهللا الكرمي وسنة واملبادئ الواردة يف النصوص الثالثة سالفة الذكر، تطبيق أمني لكتاب 

  . رسوله 

 { : يقول اهللا تعاىل           { )٣٩سورة النجم، اآلية  ()١ .(  

  : ويقول سبحانه

 }           {  )١٥سورة اإلسراء، اآلية  ()٢ .(  

  : ويقول جل شأنه

 }             {  )١٥سورة اإلسراء، اآلية . ()٣ .(  

ويف القرآن الكرمي يف حرمة املساكن، ي عن دخوهلا إال بعد االستئذان والسالم على 
 قبل ما يزيد على ألف وأربعمائة -أهلها، ويف قول للخليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  :  جيمع الضمانات اليت نصت عليها املواد الثالث املذكورة قبل-عام
                                                

  . ٣٩:  النجم آيةسورة) ١(
  . ١٥: سورة اإلسراء آية) ٢(
  . ١٥: سورة اإلسراء آية) ٣(
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   . )١() ال يؤسر رجل يف اإلسالم بغري العدولواهللا (
  . وهذه الضمانات نظرا ألمهيتها، أوردها النظام األساسي للحكم يف اململكة

  . وكل األنظمة اليت تصدر تفصيال ألحكامها، ينبغي أن تتقيد ذه املبادئ اإلسالمية
لتزام وسائل ويف جمال التعبري والرأي واالتصال، نص النظام األساسي للحكم، على ا

  . اإلعالم والنشر ومجيع وسائل التعبري، بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة
وحظرت املادة التاسعة والثالثون، ما يؤدي إىل الفتنة واالنقسام، أو ميس بأمن الدولة 

  . وعالقاا العامة، أو يسيء إىل كرامة اإلنسان وحقوقه، وتبني األنظمة كيفية ذلك
ألربعون، حرمة املراسالت الربقية والربيدية واملخابرات اهلاتفية، فال كما تصون املادة ا

جتيز مصادرا أو االطالع عليها أو تأخريها أو االستماع إليها، إال يف احلاالت اليت يبينها 
  . النظام

والضوابط اليت وضعتها املادتان السابقتان حلرية التعبري، ضمانات معترف ا يف النظم 
  . لعامليةالقانونية ا

ولكنها يف النظام األساسي للحكم يف اململكة تستهدي بأصلها يف القرآن الكرمي، 
  : وبأحكام الشريعة اليت تنهى عن الفتنة

 }          {  )٢١٧سورة البقرة، اآلية  (.)٢ .(  

  : وحتض على الوحدة واالعتصام حببل اهللا

 }                {  )١٠٣سورة آل عمران، اآلية . ()٣ .(  

شرع حيمي خصوصية اإلنسان وأسراره، ويصوا عن االبتذال، ال سيما ما كما أن ال
  . يتعلق بشؤون أسرته اليت تتناوهلا وسائل التراسل واالتصال

                                                
  ). ١٤٠٠(رواه مالك يف املوطأ يف كتاب األقضية ، باب ما جاء يف الشهادات ) ١(
  . ٢١٧: سورة البقرة آية) ٢(
  . ١٠٣: سورة آل عمران آية) ٣(
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  : وينهى الشرع عن التجسس عامة
 }                        

                  {  )١٢سورة احلجرات، اآلية . ()١ .(  

ساسي وال يباح ذلك إال حلماية حقوق اتمع أو الغري، كما ورد يف النظام األ
  . للحكم

 كما واملرجع يف إقرار احلق للناس، ويف حتديد مفهومه وضوابطه، هو شرع اهللا 
  . يف الكتاب والسنة

وينص النظام األساسي للحكم، على استقالل السلطة القضائية يف اململكة، وال 
  ). ٤٦م (سلطان على القضاة يف قضائهم إال للشريعة اإلسالمية 

  ). ٤٧م (واطنني واملقيمني وحق التقاضي، مكفول للم
  ). ٥٥م (وامللك ومن ينيبه، معنيون بتنفيذ األحكام القضائية 

واستقالل السلطة القضائية، وعناية امللك ومن ينيبه بتنفيذ أحكامها، يعد ضمانة مهمة 
إلنفاذ حقوق اإلنسان، اليت نص عليها النظام األساسي للحكم، إذا تعرضت لالنتهاك أو 

  . االنتقاص
 ميزة حقوق اإلنسان اليت نص عليها النظام األساسي للحكم يف اململكة، أا قواعد إن

شرعية وأحكام نظامية واضحة وحمدده املعامل واملفاهيم، وليست شعارات ومبادئ براقة، 
يدخل حتتها بفعل األهوال واملفاهيم الزائفة، ما يضيعها، وما جيعلها تضر باتمع واإلنسان 

  . املسلم
ق اإلنسان يف الشرع اإلسالمي، تؤدى مبفاهيمها الصحيحة إيل رقيه، وتقدمه، فحقو

  . وجدارته بعمارة األرض

                                                
  . ١٢: سورة احلجرات آية) ١(
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  اخلامتة 
فإن هذه اخلصوصية اإلسالمية يف حقوق اإلنسان، واليت تظهر تطبيقاا يف : وأخريا

  . مياململكة العربية السعودية، مل حتظ لألسف بالتزام كثري من الدول يف العامل اإلسال
 نتيجة انبهارها بالفكر الغريب بالذات أو -لقد اعتنقت كثري من دول العامل اإلسالمي

 املبادئ والشعارات اليت يطلقها الفكر الغريب، واليت متثل تارخيه وتراثه -ايارها أمامه
  . وحياته بعيدا عن اهلدي اإلهلي

  . ال حقوق اإلنسانولذلك، تبدو هذه الدول ضعيفة أمام انتقادات الغرب هلا يف جم
  . لقد بدأت هزميتها الفكرية باعتناق مفاهيمه، واجلري وراء شعاراته وقوانينه

 بالنظر إىل ما توجبه عقيدة شعوا املسلمة، وشريعتها وتراثها احلضاري -فإذا تبني هلا
 أن تلك املبادئ تضر مبجتمعاا، وحتول دون تقدمها، وحاولت -وقيمها االجتماعية

من تلك التبعية للفكر الغريب يف موضوع حقوق اإلنسان، انربت هلا وسائل اخلروج 
اإلعالم الغربية، تنكر عليها حقها يف اخلصوصية الدينية واالجتماعية والثقافية، وهو ما 

  . تشكو منه دول كثرية، وتتحمل نتائجه الظاملة
 ٢٤ترة من وقد ظهر ذلك واضحا يف مؤمتر فينا حلقوق اإلنسان، الذي عقد يف الف

م، إذ ١٩٩٣ يونيه ٢٥ -١٤ هـ املوافق ١٤١٤ حمرم٥ هـ إىل ١٤١٣ذي احلجة 
حاولت كثري من الدول املشاركة فيه، أن تتمسك خبصوصيتها الثقافية واالجتماعية، أمام 

  . طغيان الثقافة الغربية ومفاهيمها يف قضية حقوق اإلنسان
للهدي اإلهلي، القرآن الكرمي والسنة إن احلل يف يد البالد اإلسالمية، وهو اختيارها 

النبوية، وأصول الشريعة ومبادئها، وإظهار االعتزاز بتلك اخلصوصية الدينية والثقافية، 
  . وتطبيقها وااللتزام ا

وهذه اخلصوصية، هي اليت تكفل هلا موقعا مشرفا يف جمال حقوق اإلنسان يف اتمع 
  . الدويل
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شريعة اليت متليها عليهم عقيدة اإلسالم، ومن أصول إن املسلمني، يلتزمون أحكام ال
هذه الشريعة، تنبع مبادئ حقوق اإلنسان ومفاهيمها الصحيحة، ال سيما فيما يتعلق حبرية 
اإلنسان اليت ترفعه، وتنهض حبياته اإلنسانية، وما يتعلق حبقوق املرأة املسلمة يف نطاق 

  . كرامتها اإلنسانية، ومصلحة األسرة واتمع
ومن أصول هذه الشريعة، يستمد املسلمون نظامهم يف مواجهة اجلرمية وأثرها املدمر 
للمجتمع، الذي من حقه األمن واألمان، مبا توفره الشريعة من وقاية من اجلرمية، وردع هلا 

  . يف أحكام احلدود والقصاص والتعزيزات
والتعبري بضوابطها الشرعية، ولدينا يف الشريعة اإلسالمية، القيم العالية يف حرية التفكري 

  . فال حنتاج إىل التقليد واالستعارة من الغري
وقد رأينا ما أدت إليه املفاهيم الزائفة ملبادئ حرية اإلنسان، والتسوية احلسابية بني 
الناس، دون اعتبار للنظرة اإلنسانية، وال للعدالة يف احلقوق والواجبات داخل اتمع، من 

  . فرد واتمع يف كثري من جمتمعات العاملعواقب وخيمة على ال
إن تطبيق الشريعة اإلسالمية، هو العاصم لألمة اإلسالمية من التردي فيما وقعت فيه 
اتمعات الغربية من تدهور أخالقي، وشيوع للظلم والفساد، وانتشار للجرمية، وتفكك 

  . لألسرة
ىل البالد اإلسالمية من وهو أيضا سالحنا وجوهر دفاعنا حني نتصدى ملا يوجه إ

محالت مشبوهة ومغرضة، تطلب من املسلمني أن يكونوا تابعني للفكر الغريب ومفاهيمه، 
مع أم محلة اهلدي اإلهلي يف العقيدة والشريعة يف عاملنا املعاصر، وهو الذي يضمن هلم أن 

   { : يعودوا كما كانوا    {  )١١٠سورة آل عمران، اآلية . ()١ .(  

                                                
  . ١١٠: سورة آل عمران آية) ١(
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وسوف تظهر األمة اإلسالمية يف موضوع حقوق اإلنسان، حاملة للهدي اإلهلي الذي 
  { : كرم اإلنسان قبل املواثيق الدولية بأكثر من ألف عام        {  )١( .

  ). ٧٠سورة اإلسراء، اآلية (
 على اختيار األقوم واألنفع يف حقوق - الدول والشعوب-وحني جتمع األمة اإلسالمية

 العامل املعاصر، ويف هذا املوضوع اإلنسان يف ضوء اهلدي اإلهلي، سوف يكون موقعها يف
 { : بالذات، هو موقع املعلم، وليس مقعد الطالب                     

                                                      

         {  )٢٤سورة األنفال، اآلية ( )٢ .(  

 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                
  . ٧٠: سورة اإلسراء آية) ١(
  . ٢٤: سورة األنفال آية) ٢(
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فهرس اآليات
  ٤.........................املوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسنادع إىل سبيل ربك باحلكمة و

  ٣٧...............................أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من
  ٦............................أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا

  ٥٥، ٢٦.........................إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم
  ٥٣...........................فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحونإمنا املؤمنون إخوة 

  ٢٧.......................................فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
  ٣٩....................فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

  ٤٥.........................................................قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون
  ٣٠.....................احلكمقل إين على بينة من ريب وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن 
  ٢٥...........................قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين

  ٣٩......................قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق مث اهللا ينشئ النشأة اآلخرة
  ٣٨......................................قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة ارمني

  ٣............................اتقل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماو
  ٧٠، ٥٨..............كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون
  ٥٠......................ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم

  ٢٧.......................................................لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي
  ٥٣، ٢٥....................................................................للسائل واحملروم

  ٣٣..........................غري نفس أومن أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا ب
  ٦٥.......................من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة

  ٤٧....................من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
  ٣..........................هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو

  ٣٦..........................ة قالوا أجتعل فيهاوإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليف
  ٤٥.............................وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
  ٦٧.............................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ

  ٣٩.....................والذين استجابوا لرم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم
  ٥٣، ٢٥........................................................والذين يف أمواهلم حق معلوم
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  ٥١.......................واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن
  ٦٥............................................................وأن ليس لإلنسان إال ما سعى

  ٣٥..............................وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن
  ٢٨.....................وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليات

  ٢٧...........................هم على املالئكة فقال أنبئوين بأمساءوعلم آدم األمساء كلها مث عرض
  ٣٤...........................وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف

  ٤٥.........................وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك
  ٣٩......................ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

  ٧١، ٤٩، ٢٤...............محلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيباتولقد كرمنا بين آدم و
  ٣٨..........................وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله والذين

  ٦٧..............................ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال
  ٧١............................ياأيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم

  ٤٩..............................ين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكمياأيها الذ
  ٣٤، ٢٥.....................ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد

  ٣٥...........................................ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون
  ٤٨...........................ياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن
  ٣٥..........................ياأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم

  ٤٢، ١٨...............ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
  ٤٤، ٢٦، ١٨..........ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

  ٢٧............................................عيفايريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ض
  ٦٦........................يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل
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  ٧٢

  فهرس األحاديث
  ٣٩.......................الدين النصيحة قيل ملن يا رسول اهللا ؟ قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة

  ٤٣.....................إن اللهقد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن تقي، وفاجر
  ٤٦..................................................................إنك امرؤ فيك جاهلية

  ٤٧................................................................ النساء شقائق الرجالإمنا
  ٤٦..................إمنا أهلك الذين قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق

  ٢٨...........................................................كسر عظم امليت ككسره حيا
  ٤٦...............ال فضل لعريب على أعجمي، وال لعجمي على عريب، وال ألمحر على أسود، وال

  ٥٣.............................................ليس املؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إىل جنبه
  ٣٤....................................................................لما كانت هذه لتقات

  ٥٤....................................من ترك ماال فألهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي
  ٥٢...............من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد
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  ٧٣

  الفهرس
  ٣...............................................................................مقدمة

  ٧........................................................حقوق اإلنسان يف الفكر الغريب
  ١١..................................................نقد النظرة األوروبية حلقوق اإلنسان

  ٢١.............................................خصائص النظرة اإلسالمية حلقوق اإلنسان

  ٢٩.................................الفرق بني النظر اإلسالمي والفكر الغريب  يف فكرة احلق

  ٣٣..............................................حق احلياة وسالمة البدن والعقل والعرض

  ٣٧......................................................................حرية اإلنسان

  ٤٢............................................................................املساواة

  ٥٠.................................................................التكافل االجتماعي

  ٥٦..............................................اململكة العربية السعودية وحقوق اإلنسان

  ٥٩..................حقوق اإلنسان يف النظام األساسي للحكم واألنظمة األخرى يف اململكة

  ٦٧.............................................................................اخلامتة

  ٧٠......................................................................فهرس اآليات

  ٧٢...................................................................فهرس األحاديث

  ٧٣............................................................................الفهرس

  


