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يشكل اإلسالم معني نظرة شاملة إىل الكون واحلياة اإلنسـانية مبختلـف جوانبـها              

وتتميز هذه الرؤية الشمولية يف صورة فلسفة        . الروحية والعقائدية واالجتماعية  وجتلياا  
قدسية متيزت بطابع الشمول والعمق اإلنساين الذي تبلور يف البيان القرآين قوال فصـال              

حيث يرتسم يف املنطق اإلهلـي قولـه        بأن النيب حممد هو رسول اهللا إىل البشر أمجعني          
 ، ويتجلى مشول هذه الفلسفة ١)( "  إين رسول اهللا إليكم مجيعا   قل يا أيها الناس   : " تعاىل

 . ٢)(وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمني: اإلنسانية بأقدس أبعادها يف قوله الكرمي
               مِني آدا بنمكَر لَقَدلقد جاء اإلسالم رسالة قدسية يف تكرمي اإلنسان إذ يقول تعاىل و

لْنمحـا              ولَقْنخ ـنلَى كَِثٍري ِممع ماهلْنفَضاِت وبالطَّي ِمن ماهقْنزرِر وحالْبو رِفي الْب ماه
 . ٤)(لَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِفي أَحسِن تقِْوٍمي: وجتلى هذا التكرمي يف قوله تعاىل . ٣)(تفِْضيلًا

كانة اإلنسان وعظمته يف البيان اإلسـالمي       وهذه اآليات البينات دليل واضح على م      
الصـيغة إىل فكـرة    مل يقف عند حدود ما يسمى حبقوق اإلنسان بل جتاوز هذه            الذي  

ويف هذه الكرامة ما يفوق أي تصور       . أصيلة جامعة تتمثل يف كرامة اإلنسان و عظمته         
سـان   ، وغاية كل سعي لتحقيق حريات اإلن       ألن الكرامة اإلنسانية هي جوهر كل حق      

ففي هذا التكرمي يوضع اإلنسان فوق الشبهات وفوق كل احملـاوالت الـيت             . وحقوقه  
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ميكنها أن تنال منه ومن جوهره اإلنساين العظيم ، وفيه رفض لكل ما من شأنه أن ميس                 
اإلنسان ، وإدانة لكل املفاهيم والتصورات اليت ميكنها أن تنال من وجـوده وكرامتـه               

مي اهللا لإلنسان أنه جعل منه غاية الوجود وجتسـدت هـذا            وقد بلغ من تكر   . وعليائه  
وسخر لَكُم ما ِفي    : التكرمي الغائي يف عدد من سور القرآن الكرمي إذ يقول جلّ جالله             

وبلغ من  . ٥)(" السماواِت وما ِفي الْأَرِض جِميعا ِمنه ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ             
رمي اهللا سبحانه وتعاىل أن جعل فيه من قبس نوره العظيم وأمر املالئكة بالسجود آلدم               تك

فَِإذَا سويته  )٧١(ِإذْ قَالَ ربك ِللْملَاِئكَِة ِإني خاِلق بشرا ِمن ِطنيٍ        : يقول الباري عز وجل     
    اِجِدينس وا لَهوِحي فَقَعر ِفيِه ِمن تفَخن٧٢(و(جـونَ  فَسعمأَج ملَاِئكَةُ كُلُّهالْم د)(أو . ٦

حديث عن حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان وحريات اإلنسان        من بعد ذلك التكرمي       
 .يف اإلسالم العظيم 

إن العامل عبارة عن مشروع إهلي قصد به سبحانه وتعاىل إىل إبـداع مبـدعني، وإىل                
وهنا يترتب على اإلنسان أن خيدم اهللا بإمتام        . بكائنات تكون أهال حملبته عز وجل     إحاطته  

العمل اإلهلي حوله ، ويف نفسه وهو مدعو بنتيجة خلقه على صورة اهللا ومثالـه إىل أن                 
 .7)(يكون إىل حد ما  بدوره خالقا وسيدا ومنظما 

آدم أبو البشرية، يف    وهذا اإلنسان الذي خلقه اهللا بيده ونفخ فيه من روحه ، هو             
نظر اإلسالم، وقد كرمه اهللا ، وأبان مرتلته حني اعتـربه خليفتـه يف األرض فـأمر                 

خلق  اإلنسان وجعله غاية للكـون ، وجعلـه          فاهللا  . املالئكة أن يقعوا له ساجدين      
حيا، عاملا، مسيعا ، بصـريا      : مكنون أسراره وأودعه السجايا وأكرم العطايا ، فخلقه         
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يما ، وتلك هي صفات اهللا سبحانه وتعاىل ويف ذلك جتسيد لقول النيب صلى              مدبرا، حك 
 .  ٨)( "إن اهللا خلق اإلنسان على صورة الرمحن" اهللا عليه وسلم 

انتظمت لإلنسان حقـوق قدسـية،      ويف دائرة هذا التكرمي الذي جعله اهللا لإلنسان         
ن السماوية السمحاء لتبلور    ، فجاءت األديا  أبرمها اهللا سبحانه وتعاىل يف سننه وشرائعه        

إرادة اهللا سبحانه وتعاىل يف صون حرية اإلنسان ، واحترام حقوقه وحرياته ، وذلك من               
 ، قـادرا علـى      وهو قبس من عقل إهلي    أجل حتقيق غاية اخللق، يف أن يكون اإلنسان         

 حتري عظمة خلق اهللا ، واكتشاف قدرة الباري سبحانه وتعاىل، ليأنس الكون بإرادة اهللا             
 .يف أن يكون اإلنسان خليفة له يف هذا الكون ويف هذه املعمورة 

 ، وجـاءت    حاضنا مساويا حلقوق البشر   لقد أنزل اهللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي        
السنة النبوية الشريفة لتقدم لإلنسانية أروع املُثُل يف اإلعالء من شأن اإلنسان والتعريف             

 . وينبوع قيم مساوية ال تنضـب      ،   مة تسامح وملح ،   فاإلسالم عقيدة حب  . حبقوقه  
جاءت سري الصحابة األوائل من املسلمني لتجسد هذا احلب وذلـك التسـامح يف              وقد  

صورة عطاء روحـي    لوحة إنسانية خالدة ، فأخذت حقوق اإلنسان يف هذه اللوحة             
وتألقت هذه الصورة اخلالدة يف خطبة       . وأديب وأخالقي ال مثيل له يف تاريخ اإلنسانية       

الوداع النبوية حيث يقول صلى اهللا عليه وسلم معلنا مبدأ املساواة واحلب بـني النـاس                
 : والبشر 
وإن أباكم واحد ، كلكم آلدم وآدم من تراب إن           ،   أيها الناس إن ربكم واحد     يا  

ى عريب،  وال    أكرمكم عند اهللا أتقاكم ، ليس لعريب على أعجمي ، وال ألعجمي عل            
ألمحر على أبيض،  وال ألبيض على أمحر ، فضل إال بالتقوى، أال هل بلغت ؟ اللهم                 

 .٩) (فاشهد، أال فليبلغ الشاهد منكم الغائب
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اجلليل وتتالت عطاءات اإلسالم يف جمال حقوق اإلنسان حيث جاءت خطبة الصحايب 
مني إىل الشام ، منوذجـا      ، وهو يوصي أسامة بن زيد قائدا جليش املسل        أبو بكر الصديق  

تارخييا عظيما يف حقوق اإلنسان والقيم األخالقية  اإلسالمية السمحاء حيـث يقـول              
 : رضي اهللا عنه 

ال ختونـوا ، وال َتغَّلـوا، وال        : قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عين      ! يا أيها الناس    
 وال امـرأة، وال     تغدروا ، وال متثّلوا ، وال تقتلوا طفال صغريا ، وال شيخا كـبريا ،              

 وال بقرة، وال    تعقروا خنال وال حترقوه ، وال تقطعوا شجرة مثمرة ، وال تذحبوا شاة ،             
ولسوف مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع فـدعوهم، ومـا            . بعريا إال ملأكلة    

فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم يأتوكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم               
 .١٠)(ها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم اهللا عليهمن

لقد جاءت هذه اخلطبة اإلسالمية املشهورة يف بيان الصحايب اجلليل أبو بكر الصديق             
رضي اهللا عنه سفرا ليس لضمان حقوق اإلنسان فحسب بل وحقوق احليوان والشـجر              

ساواة والعدالـة   واإلسالم أغىن املعرفة البشرية مببادئ احلرية ، واإلخاء وامل        ." والبشر
االجتماعية ، وهذه املبادئ مل توضع بشكل جمرد ، وإمنـا مسـتوحاة مـن احليـاة                 

 .١١)("االجتماعية للبشر يف كل عصر ومصر
لقد كـان   : " مقولته اخلالدة     برناردشو إلنكليزياالفيلسوف  ويف هذا املنحى يقول     

البد من القـول  إنه  دين حممد موضع تقدير سام ملا ينطوي عليه من حيوية مدهشة و       
أن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منقذ اإلنسانية، وأنه لو أتيح لرجل مثله أن                

 .١٢)(يتوىل زعامة العامل احلديث فإنه ملن املؤكد أنه سينجح يف إجياد احلل لكل مشاكله
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من اخلطر أن نفصل بني مفهوم حقوق اإلنسان واملثل العليا الدينية اليت توحي ذه              " 
لقد حرص اإلسالم أن حيفظ للناس أمورا مخسا ، وأن مينع أي اعتداء ميتد              .  ١٣)("احلقوق

حفظ : عليها بتقرير العقاب الصارم ، يرتل  مبن يقم منه هذا االعتداء، وهذه األمور هي              
 .١٤)(الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل،وحفظ النسل، حفظ املال

اإلسالمية يف جمال حقوق اإلنسان فـإن       وحنن إذ كنا نستعرض اليوم بعضا من الرؤى         
ذلك ال يأيت يف سياق املنافحة عن دور اإلسالم يف ميدان احلقوق اإلنسانية ، بل يـأيت                 
ذلك منا تذكريا وذكر فإمنا الذكرى تنفع املؤمنني ، ويأيت ذلك تعريفا بأبدع القيم أمسى               

. ادم وطموحـام    احلقوق اليت اكتسبت طابعا قدسيا يعلو فوق إمكانيات البشر وإر         
ونأمل يف سياق ذلك أن يلم قراؤنا وطالبنا مبا أنعم اهللا علينا من عطاء ومبا أغدقه علـى                  

 . البشر من قيم تتصف بطابع اخللود 
إن حقوق اإلنسان املهددة اليوم ، واليت ندعو إىل         : يقول حممد الزحلي يف هذا الصدد       

 فسبق ا   وأعلى من شأهنا منذ أربعة عشر قرنا،      أقرها اإلسالم   محايتها واحترامها، قد    
. سبقا بعيدا عما قال به القرن الثامن عشر الذي ينظر إليه بوصفه عهدا حلقوق اإلنسان              

وأقامهـا علـى دعـائم أخالقيـة       . لقد أيدها اإلسالم وثبتها وجعل منها دينا وديـن        
 .15)(وروحية

مل تعلن يف   : حقوق اإلنسان    مؤكدا فضل اإلسالم يف جمال       ويقول عباس حممد العقاد   
ثورات العامل الدينية حقوق عامة لإلنسان قبل ثـورة اإلسـالم يف القـرن السـادس                

إعالن عـام   إن الدين اإلسالمي هو     : " ويقول سيد قطب يف هذا الصدد     . 16)(امليالدي
لتحرير اإلنسان يف األرض من العبودية، إنه ثورة شاملة على حاكمة البشر يف كـل               
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وهو دعوة لتحطيم مملكة البشر وإقامة مملكة       ،    اهلا وأنظمتها وأوضاعها  صورها وأشك 
وإمنـا   ومل تكن هذه الرؤية اإلسالمية  حلقوق اإلنسان جمرد رؤية فلسفية نظريـة               .اهللا  

 يراد له التحقيق العملي يف صورة نظام حيكم فيه البشر كانت إعالنا حركيا واقعيا إجيابيا
فاحلقوق اإلنسانية يف اإلسـالم     :" ملسار يقول  حممد عمارة    ويف هذا ا  . 17)(بشريعة اهللا   

فطرنا اهللا  ضرورات فطرية لإلنسان من حيث هو إنسان ، وإسالمنا هو دين الفطرة اليت              
يكـون  ومن مث أن    (...)  والبديهي أن يكون الكافل هلذه احلقوق        عليها ، فمن الطبيعي   

 .١٨) (هذا السياج الفكري املصدر الطبيعي ملن يريد التماس
عقمت أم التاريخ أن تلد حكاما كأيب بكر، وعثمان ،وعلي، وعمر بن عبد العزيـز               

وعقمـت أم الدسـاتري  أن       .وعشرات غريهم رضي اهللا عنهم    ... وصالح الدين األيويب  
تصنع دستورا كمبادئ الشريعة اإلسالمية،وأنظمة القرآن الكرمي يف العمق واملوضـوعية           

ألن عظمة هؤالء احلكام أم أخذوا بأنظمة القرآن الكرمي أن اختار           ... مولوالدقة والش 
  .١٩) (!!اهللا له رجاال أخذوا حبكمته ، وساروا على هديه 

ويف هذا الصدد كتب جيكوب ريزلر يقول مشريا إىل عظمة اإلسالم وتأثريه التارخيي             
رته الفائقة ، فبعد أن     على مدى مخسة قرون ساد اإلسالم العامل بقوته وعلمه وحضا         : "

ورث اإلسالم الكنوز العلمية والفلسفية للحضارة اليونانية ، نقل هذه الكنوز ـ بعد أن  
أثارها ـ ألوروبا الغربية ، وهكذا وسع من األفاق الفكرية للعصور الوسطى وترك أثرا  

زي ويلـز  ويف هذا املدار أيضا يطاعنا املؤرخ اإلنكلي. ٢٠)("بارزا على أوروبا فكرا وحياة   
 أن أوروبة مدينة لإلسالم باجلانب األكـرب مـن          :مالمح من تاريخ اإلنسانية   يف كتابه   

  . ٢١)(قوانينها اإلدارية و التجارية
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العربية كانت يف صدر اإلسالم     إن  أهم الصور األوىل ملمارسة الدميقراطية يف املنطقة          "
فبعـد أن   . ٢٢)(الذي يشمل عصر دعوة الرسول العريب وعهد اخللفـاء الراشـدين          
امليالدي بقيادة  تكاملت جوانب الثورة الشاملة اليت جاء ا اإلسالم أوائل القرن السابع            

 والطليعة الثورية اليت التفت حولـه       النيب الفذ حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،          
ـ              يت حتقق تغيري عميق يف املنطقة العربية واجملموعات البشرية اليت تقطنها آنئذ حيث أرس

فنشأ بذلك جمتمع جديد يقوم     (...) أسس فكرية جديدة خمالفة لتلك اليت كانت سائدة         
على أسس حمددة وعالقات وقواعد اجتماعية جديدة ، كرست على أساسها شـرعية             

وكـان  (...) النظام اجلديد ووجدت تطبيقها العملي يف عهد الرسول واخللفاء الراشدين         
ألغيـت  كما  . ٢٣)(ى الدعوة واحلوار واإلقناع     األسلوب الذي حتقق به ذلك يقوم عل      

الصورة االجتماعية القائمة على متايز الناس وتفاوم وتناحرهم وحلت حملها صـيغة            
ال فضل لعـريب  "، "الناس سواسية كأسنان املشط" تتسم باملساواة والتفاعل والتالحم   

  .٢٤) (على أعجمي إال بالتقوى
 
 

 :حق احلياة 

 بأن حق احلياة ليس حقا من حقوق اإلنسان بل هو حق مـن              تقر العقيدة اإلسالمية  
حيـاة اإلنسـان هبـة اهللا       ف. حقوق اهللا سبحانه وتعاىل وواجب من واجبات اإلنسان         

العطاء الرباين ،   سبحانه وتعاىل ، وليس لبشر أن ينتهك هذا احلق ، أو أن ينال من هذا                
ولذلك فإن اهللا سبحانه وتعاىل يصون هذا احلق وبعلي من شأنه، فهو حق هللا وليس حقا                

ولذلك فقد حذر اهللا سبحانه وتعاىل من انتهاك هذا احلق ، وبلغت عظمة هذا              . للبشر  
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وجبت وقد  . احلق أن اهللا حرم على اإلنسان أن يقتل نفسه ومن فعل فله عذاب اجلحيم             
ولَا تلْقُـوا ِبأَيـِديكُم ِإلَـى       : إلنسان على حياته وعدم املخاطرة ا لقوله تعاىل       حمافظة ا 
ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما ومن يفْعلْ          : وقال ربنا سبحانه    .٢٥)(التهلُكَِة

      ا وارِليِه نصن فوا فَسظُلْما وانودع ا    ذَِلكِسريلَى اللَِّه يع ليس لإلنسان أن   .٢٦)(كَانَ ذَِلك
 .يقتل نفسه فاحلياة هبة مساوية وليس ألحد أن ينتقص منها 

يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم : " قال عليه الصالة والسالم يف خطبة الوداع 
  .٢٧)(حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم 

ال تكتفي الشريعة اإلسالمية بعقوبة اإلعدام حبق القاتل، بل توقع عليه عقوبات أخرى             
يف الدنيا واآلخرة،كحرمان القاتل من مرياث القتيل، ومن وصيته أن كان موصـا لـه،               
وحتل عليه لعنة اهللا وغضبه ومعاقبته بأشد العقاب، فيجعله مقيما يف جهنم، وذلك ثابت              

 يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَِضب اللَّه علَيـِه            ومن: ٢٨)(بقوله تعاىل 
ويقول عـز   .  ألن احلياة هبة من اهللا فهو  احملي واملميت         .٢٩)(ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عِظيما    

لَ أَنه من قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفـي           ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئي      : وجل  
 .٣٠)(الْأَرِض فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعا

كلّ املسلم علـى    املسلم أخو املسلم ال خيونه وال خيذله،        : قال صلى اهللا عليه وسلم    
 التقوى هاهنا حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخـاه     املسلم حرام،  عرضه وماله ودمه،     

لقد أودع اهللا سبحانه وتعاىل احلياة يف اإلنسان وليس لغريه أبدا أن ينتـزع              . ٣١)(املسلم  
ولذلك فإن اإلسالم وضع قانونا مساويا حرم فيه القتل وجعل من جرم القاتل             . هبة اهللا   
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واحدة كقاتل لإلنسانية مجعاء فويل للمجرمني والقتلة من عـذاب اهللا           للنفس اإلنسانية ال  
َمن قََتلَ َنفْسا ِبَغيِر َنفٍْس أَو فََساٍد ِفي الْأَرِض فَكَأَنََّما : قال تعاىل يف حمكم ترتيله . العظيم

ما أعظمه من قول فاهللا     .  ٣٢) (قََتلَ النَّاَس َجِميعا َوَمن أَحَياَها فَكَأَنََّما أَحَيا النَّاَس َجِميعا        
القتل اليت حرمها اهللا بل يدعو إىل إحيائها قانونـا كليـا            سبحانه وتعاىل ال ينهى عن      

ذلكم هـو    .ومن حييي النفس اإلنسانية الواحدة فكأنه أحيا اإلنسانية مجعاء         ،   شامال
حانه يقـول سـب   . قانون اهللا وقانون اإلسالم إنه قانون احلب املطلق واحلياة املطلقة           

ولَا تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحق ومن قُِتلَ مظْلُومـا            " " : وتعاىل ناهيا وحمذرا    
وغَِضب اللَّه علَيِه   ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خاِلدا ِفيها         . ٣٣)(فَقَد جعلْنا ِلوِليهِ  

هنلَعلزوال الدنيا أهون على اهللا     :"  ويف هذا اخلصوص يقول عليه الصالة والسالم         .٣٤)( و
 .٣٥)(من قتل رجل مسلم

 :املساواة 
يعد مبدأ املساواة يف اإلسالم مفتاح واحدا من مفاتيح احلضارة اإلنسانية  وأداة قويـة   

البشـرية   النيب الكرمي تاريخ    وقد شرف    . ٣٦)(تاريخيف انبعاثها وازدهارها على مدى ال     
، وينظر املؤرخون قاطبة إىل خطبة الـوداع        بأروع املثل يف تكريس املساواة بني البشر      

النبوية على أا أعظم إعالن تارخيي عن مبدأ املساواة القدسي بني البشر حيث يسـجل               
أعظم مسفونية يف احلب اإلنساين والتسامح واملساواة إذ يعلن صلى اهللا عليـه             املصطفى  

كلكم آلدم وآدم من تراب ال فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي            : " وسلم قائال   
على عريب وال ألبيض على أسود ، وال ألسود على أبيض إال بالتقوى إن أكـرمكم                

 . )٣٧(عند اهللا أتقاكم
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شكل ينبوع كل أصالة فكرية وكل منهج حكيم يف اإلعالن عن وجاء القرآن الكرمي لي
ياأَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكَـٍر       : " قيم احلق واملساواة بني البشر ، يقول رب البشر          

اكُم ِإنَّ اللَّه عِليم خـِبري      وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَ         
: " ويعلن املوىل هذا احلب الشامل يف قدس آيات التسامح اإلنساين بقوله تعـاىل            ). ٣٨(

 وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهمـا  ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدةٍ    ياأَيها الناس اتقُوا    
 الًا كَِثريِرج                كُملَـيكَـانَ ع ِإنَّ اللَّـه ـامحالْأَراَءلُونَ ِبِه وستالَِّذي ت قُوا اللَّهاتاًء وِنسا و

 ).٣٩(رِقيبا
وقال عليه الصالة والسالم يف تأكيد مبدأ اإلخاء اإلنساين بني املسلمني قانونا ربانيـا              

 ، ال   سلم أخـو املسـلم    امل: " حيكم املؤمنني واملسلمني إذ يقول صاحب القول املبني         
يظلمه، وال خيذله، من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن املسـلم                 
كربة فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة                 

)٤٠.( 
إخوانكم : وقد جعل  رسول اهللا من العبيد أخوة ألسيادهم وأوصى وصيته املشهورة           

 جعلهم اهللا حتت أيديهم فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما               خولكم
يلبس ، وال تكلفوهم من األعمال ما ال يطيقون ، فإن كلفتموهم فأعينوهم وال يقـولن    

 ).٤١(أحدكم عبدي وال أميت ، ولكن ليقل فتاي وفتايت
الفقاري حيث جادل عبدا أسـود       لقد تشدد رسول اهللا مع الصحايب اجلليل أىب ذي          

، وإذا رسول اهللا يغضب ويقول طف الصاع         بابن السوداء : فاحتد عليه وعيره بأمه قائال    
 أو  ليس البن البيضاء على ابن السوداء فضل إال بـالتقوى         " أي طفح الكيل يا أبا ذر       " 

ا أخي  قم ي : فوضع الصحايب أبو ذر خده على األرض وقال للعبد األسود         " بعمل صاحل   
 ).٤٢(فطأ برجلك على خدي 

ومن يتأمل يف سرية اخلليفة الراشدي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جيد أنه ضـرب                
 . أروع املثل يف مدى ما وصل إليه اإلسالم من تقدير وتعظيم ملبدأ املساواة بني البشـر               
ـ                 ن لقد ساوى عمر بن اخلطاب عليه السالم بني امللوك وعامة الناس من املسـلمني  وم

 ابن األيهم واألعرايب الذي داس إزار جبلة بن يستطع أن ينسى وقفة عمر بن اخلطاب مع
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األيهم فقابله هذا بالضرب ، وملا مثال أمام عمر حكم عمر لإلعرايب فقال له جبلة أمـا                 
إن اإلسالم  :" فأنا ملك وهو من عامة الناس يا أمري املؤمنني فأجابه عمر بقوله املشهور              

 ).٤٣(سوى بينكما
وال يستطيع التاريخ إال أن يقف اليوم إجالال أمام موقف عمر رضي اهللا عنـه مـن                 

تعرض العتداء ابن عمر    الفىت القبطي الذي سابق ابن عمر بن العاص فسبقه ، ف          الرجل    
من : بن العاص حيث قال عبارته املشهورة اليت ما زالت تدوي يف أمساع التاريخ وهي               

املأثور الـذي    ذلكم هو القول التارخيي   .  م أمام أحرارا  مىت استعبدمت الناس وقد ولد    
لقد كان اخلليفة الراشدي عمر رضي      " .)٤٤(يفيض بكل معاين العدالة واإلخاء واملساواة     

ال حيل يل من مـال اهللا إال        :" اهللا عنه  نفسه مثاال نادرا للحاكم الزاهد الناسك القائل           
. لي كرجل من قريش لـيس بأغنـاهم         حلتان حلة للشتاء، وحلة للصيف ، وقوت أه       

وكان عمر يضع إزرارا فيه اثنتا عشر رقعة، وكان يف عام الرمادة ال يأكـل إال اخلبـز                  
" بئس الوايل أنا إن مت شبعان والناس جياع       : والزيت حىت اسود جلده، ويقول لنفسه       

)٤٥.( 
م تعلموا مـن    بلغ املسلمون من تكرمي العبيد واملوايل ذروة شاخمة ال تسامى أل          " لقد  

النيب الكرمي أم الناس سواسية كأسنان املشـط ال فضـل لعـريب علـى أعجمـي إال                  
ياأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس        : وجاء يف الذكر احلكيم     ).  ٤٦(بالتقوى

 .)٤٧(ريا وِنساًء واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجالًا كَِث
فاإلسالم هو دين املساواة واحلرية واألخالق والقيم اإلنسانية مجعاء جتسدت يف القرأن            

 .وتألقت يف كتاب اهللا العظيم 
 : حرية االعتقاد والتسامح الديين  

، يعد اإلسالم ممن أكثر مناذج احلضارة اإلنسانية تساحما يف الدين و الفكر واالجتماع            
فاإلسالم هو أول دين يف تاريخ اإلنسانية الذي يعطي لإلنسان احلق يف اعتناق عقائـد               
مساوية أخرى غري متفقة مع العقيدة اإلسالمية ، وقد أقر ألصحاب هذه العقائد ممارسـة    
شعائرهم الدينية يف ظل اإلسالم وحكمه ، وقد تعايشت يف ظل احلضارة اإلسالمية أقوام              
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وأجناس وثقافات خمتلفة ، والفاحتني العرب كـانوا أكثـر          وشعوب وعروق وقوميات    
 .الفاحتني تساحما يف التاريخ

وبلغ من مساحة اإلسالم وتساحمه أنه أخذ بقلوب كبار العلماء واملفكرين يف العـامل              
الذي أخذهم عظيم الدهشة والعجب ملا متيز به اإلسالم من قيم التسامح واحلب والعدل              

غوستاف لوبون يف كتابه تاريخ العـرب  مقولتـه          رخ الشهري    الؤ واملساواة حيث يقول  
).  ٤٨ (عرف التاريخ فاحتا أعدل وال أرحم من العرب من  العـرب           ما  " املشهورة وهي   

لقد كانت هذه املعاملة الرحيمة سببا :" الدعوة إىل اإلسالم يف كتابه ويقول أرنولد توينيب
بيـك دوالمـري    ويعلن  ) . ٤٩(دخول فيه   يف التجاء الكثري من الصليبني إىل اإلسالم وال       

لقـد  : األورويب يقول يف بيانه     " بيان عصر النهضة    "أندول أيضا ، وهو كاتب وحمرر       
إن اإلنسان هو أمسى ما يف الوجود أو تلـك          ) وهو مل يكن عربيا     (علمين أجداد العرب    

 ).٥٠(كانت ، فكرة األنوار األساسية 
ا بأن الدين اإلسالمي هو دين احلريـة        أوشك الباحثون من عرب وأجانب أن يسلمو      

ويؤكد الباحثون أن   ". ِإكْراه ِفي الدينِ   لَا"  :الفكرية ودين احلقوق اإلنسانية لقوله تعاىل       
قتل املرتد ليس عقوبة على حرية الفكر واالعتقاد يف ذاته ، فاإلسـالم كفـل حريـة                 

بل إن قتل املرتد يأيت كعقوبة على       العبادات لليهود والنصارى من غري إكراه وال تضييق،         
عن طريق الدخول فيه واخلـروج  خيانة ومكيدة دينية هدفها الطعن  يف الدين اإلسالمي          

 .عنه 
لقد ضمن اإلسالم حرية االعتقاد للمسلمني فمنع اإلكراه يف الدين وأقـر التسـامح              

 الدخول فيـه    فاإلسالم ال يكره أحد على    ). ٥١(الديين الذي ال يعرف له التاريخ مثيال        
واعتناقه لَا ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين الرشد ِمن الغي فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللَّـِه                

           ِليمع ِميعس اللَّها ولَه امثْقَى لَا انِفصِة الْوورِبالْع كسمتاس يقول ابن كـثري يف     ). ٥٢(فَقَد
أي ال تكرهوا أحدا على الدخول يف دين اإلسالم فإنه يقني واضح جلـي      " ياق  هذا الس 

"  يقول صلَّى اللَّهم علَيـِه وسـلَّم        ويف هذا املنحى اإلنساين العظيم      . يف براهينه ودالئله  
 ) . ٥٣ (يسروا ولَا تعسروا وبشروا ولَا تنفِّروا
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ألخالق عدد كبري من اآليات العصماء اليت ترفع من         وجاء يف قرآن التسامح ودستور ا     
ادفع باليت هـي    : " قيم التسامح والسالم حقائق كلية وجودية حيث يقول رب العاملني           

خذ العفو  " ويقول سبحانه   . )٥٤(" أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم          
فح عنهم وقل سـالم     فأص" وقال رب العباد    . )٥٥(وأمر بالعرف واعرض عن اجلاهلني      

 .)٥٦(" فسوف يعلمون 
ليس منا  : " حارب اإلسالم العصبية والتعصب يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

" من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية                  
احلق فهو كالبعري الذي ردي فهو يرتع من نصر قومه على غري : يقول عليه السالم .  ٥٧

 " ٥٨بذنبه 
ويف سلوك النيب صلى اهللا عليه وسلم تنهض حقائق التسامح واحلب بني البشر وتتأصل 

فبعد سـنني   .  كل املعاين النبيلة  لإلنسان واإلنسانية لترتفع إىل مكان األساطري اخلالدة            
كيل واحلرب والتهجري الـذي     من التعذيب والقهر والتن   ) إحدى وعشرين عاما    ( طوال  

عاناه النيب األكرم من قبل أهل مكة استطاع النيب أن يدخل مكة ظافرا قويا منتصـرا ،                 
ونادى يف أهل مكة قائال هلم ما ترون أنين فاعل بكم ؟ فأجابوه أخ كرمي وابن أخ كرمي                  

 صـفح أو    فهل بعد هذا الصفح   . اذهبوا فأنتم الطلقاء    : وعندها قال هلم النيب األعظم      . 
  . !  بعد هذا التسامح تسامح أو إحسان 

وهنا أيضا ميكن اإلشارة إىل حدثني تارخييني من سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
األول أن النيب عليه الصالة والسالم كان جالسـا ذات يـوم مـع              : قلما يشار إليهما    

ا رسـول اهللا إن هـذه       ي(قال له أصحابه    . أصحابه فمرت به جنازة فوقف احتراما هلا        
). خلقكم من نفس واحدة   : (تأكيدا لقوله تعاىل  ) ولكنها نفس (فأجاب  ) جنازة يهودي 

 ).٥٩(دون النظر لألديان والنظر واالعتبارات األخرى
احلادثة الثانية أنه صلى اهللا عليه وسلم كان جالسا مع عدد من أصحابه بينهم سلمان               

وكأم حياولون غمز سلمان فهذا ابـن       . أخذوا يتحدثون عن أجدادهم العرب    الفارسي  
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فالن وهذا حفيد فالن ، أخذ كل منهم يتحدث عن ساللته وآبائه وأجداده يف اجلاهلية               
وماذا كـان   ) حدثنا عن نفسك  : (وبعد أن فرغوا من ذلك توجهوا إىل سلمان قائلني        . 

ف ، أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         مبقدور سلمان أن يقول وهو الفارسي املعرو      
وهكذا أحلقه بأشرف البيـوت العربيـة        )سلمان من أهل البيت   (ذلك فبادر إىل القول     

 ).٦٠(لتعليم الناس
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتخفف يف صالته من أجل بكـاء طفـل                رسول   إن" 
عرف من اإلسـالم    إن هذا ليس بالدين الذي يرهب طفال، وحني جاء رجال ال ي           . صغري

أيها العريب  : يا رسول اهللا إين ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ، فقال له           : إال القليل قال  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       . أسأل اهللا اجلنة وأستعيذه من النار     : ماذا تقول؟ قال  

دى بـه   فإن هذا النيب الكرمي الذي كان يقت      وببساطة جدا   . أنا ومعاذ حول هذا ندندن    : 
يف احلرب، هو نفسه الذي كان يفتح الباب لقطة يسمعها متوء يف بابه ، ومييل هلا اإلناء                 

لقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يـرحم     " . يف كل كبد رطبة أجر    : "لتشرب، ويقول 
 ).٦١(القطة والطفل واألرملة واملسكني

           وجلّ ينهى عن اإلكراه     لو شاء اهللا سبحانه وتعاىل آلمن الناس مجيعا ، ولذلك فإنه عز 
ويترك للخلق حرية اعتناق اإلسالم أو غريه من األديان ويف هذا يقول صوت السـماء               

ولَو شاَء ربك لَآمن من ِفي الْأَرِض كُلُّهم جِميعا أَفَأَنت تكْـِره            " ناهيا عن إكراه الدين     
   ِمِننيؤوا مكُونى يتح اسقُلْ  ).٦٢(النو         كْفُراَء فَلْيش نمو ِمنؤاَء فَلْيش نفَم كُمبر ِمن قالْح

)٦٣.( 
الفطرة هي االستعداد اإلنساين لدين احلق ومعرفة اخلالق ، وهي الفطرة اليت فطـر اهللا               
الناس عليها بامليل الطبيعي الذي أودعه اهللا يف اإلنسان للـتفكري يف خلـق السـموات                

. دع اخلالق ، وعندما يصل اإلنسان إىل معرفة اخلالق عن طريق الفطرة           واألرض ملعرفة املب  
دين الفطرة الذي ارتقاه اإلنسان لنفسه فينجو يف الـدنيا وحيظـى            "  فذلك الدين القيم  

 ).٦٤" (برضوان اهللا يف اآلخرة
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كان أهل الذمة الذين بعيشون داخل الدولة اإلسالمية يعاملون أحسن معاملة، وكثريا            
لفاء يقربون إليهم بعض أهل الذمة واليهود والنصارى، ويعاملوم معاملـة           ما كان اخل  

يوحنـا بـن   حسنة كرمية، حىت إن هارون الرشيد وضع مجيع املدارس حتـت مراقبـة            
 مقربا لدى اخلليفة املنصور من بني أطبائه، وملا         جورجيس بن خبتشوع   ،وكان   ماسـويه

" رضيت بأن أكون مع آبائي يف جنة أو يف نـار          :" عرض عليه  املنصور اإلسالم أجابه     
 ).٦٥(فضحك املنصور وأمر له بعشرة آالف دينار 

أيا كان دين اإلنسان ، فإن البشر مجيعا يشبهون مجعا يف أعماق واد حياولون تسـلق                
 . قمته مرتفعة فوق القمم وأعينهم حتدق يف هدف واحد 
تلك عليه وهو يشعر باحلصـار      فاإلنسان يستوعب الكون بقدر اتساع األفق الذي مي       

فاألديان السماوية  . الوجودي كلما ضاق هذا األفق املعريف والروحي الذي ينطوي عليه         
تنطلق من جوهر واحد وتسعى لغاية واحدة قوامها إصالح الناس وتقومي اعوجاجهم ،             

ه من التفرقة ، والقتل والسلب ، ومن االستكبار والظلم ، وتدعو          ومجيعها حيذر اإلنسان    
 إن التدين الواعي ال شك أنـه  .إىل التمتع باألخالق الفاضلة والعدل والتسامح واإلخاء     

حمبب إىل اهللا ، أما التعصب الديين الضيق فهو ممقوت لديه ألنه وليد اجلهل القائم علـى                 
 ). ٦٦(احلقد واألنانية 

 عليـه   لقد كان نيب اهللا األعظم نرباس حب وإخاء ومساواة، يقول صلى اهللا صلى اهللا             
يا رسول اهللا كلنا رحـيم،      : لن تؤمنوا حىت ترمحوا، فرد البعض       :"وسلم خماطبا اجلماعة  

إنه ليس برمحة أحدكم صاحبه ، ولكنـها رمحـة عامـة            : فقال عليه الصالة والسالم   
الرسول الكرمي كان دعوة رمحة فكان يصفح عن قريش عندما تكون لـه             ). ٦٧(للناس

وِإنَّ السـاعةَ لَآِتيـةٌ فَاصـفَح الصـفْح         :  قال تعـاىل   .الغلبة وحياول إقناعهم باحلجة   
 ).٦٨(الْجِميلَ

هذا ويسجل للنيب عليه الصالة والسالم حكمة قوله يف التسامح واحلب بني املسلمني             
حتاسـدوا، وال   ال  : "كافة حيث يرفع إعالنه القدسي حول التسامح بني املسلمني قائال           

وكونوا عبـاد اهللا    وال يبع بعضكم على بيع بعض ،      وال تباغضوا ،وال تدابروا،   تناجشوا،  
 ).٦٩"(إخوانا
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ولقد كان  اإلمام أبو حنيفة كان من أبرز ممثلي االجتاه التساحمي يف اإلسـالم وهـو                 
 " .ال نكفر أحدا بذنب وال ننفي أحدا من اإلميـان           : " الذي عرف عنه قوله املشهور      

القول أن مفهوم التسامح يف التراث العريب اإلسالمي يتجـاوز      وضمن هذا السياق ميكن     
اإلسالم . )٧٠(حدود كل املعاين اليت توظف اليوم داخل الفكر األورويب كمفهوم ليربايل          

ومـا  : وذلك يتمثل بقولـه تعـاىل     ). ٧١(يف جوهره شريعة السالم والرمحة واإلنسانية     
 الَِمنيةً ِللْعمحِإلَّا ر اكلْنس٧٢(أَر.(  

" .)٧٣(وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدوانِ        : " وقال جلّ القائل  
       متاقَبوقال ينبوع الرمحة تعاىل وإذا ع "         ريخ ولَه متربص لَِئنِبِه و متوِقبا عوا ِبِمثِْل ماِقبفَع

 .)٧٤(نِللصاِبِري
فاهللا سبحانه وتعاىل يقر حبق العقوبة ويلهم عباده بالعفو والصرب إن كانوا له قـادرين               

فالواضح من خالل هـذه اآليـات       . ألن العفو والصرب من صفات اهللا سبحانه وتعاىل         
يدعو عباده إىل  احلب والتسامح والصرب والعفو وينهى عن القتل البينات أن اهللا عز وجل 

 . اإلرهابوالتدمري والفتك و
 أن اإلسـالم عـرف      اإلسالم والنصرانية بني العامل واملدنية    يبني حممد عبده يف كتابه      

التسامح كتقليد وممارسة يف جمال السياسة ويف جمال العلم والفلسفة سواء بني املسـلمني              
لقـد عمـل    . ٧٥أنفسهم أو بني املسلمني وبني غريهم من أصحاب الديانات األخرى           

جيل حممد عبده وعبد الرمحن الكـواكيب وخـري          عصر النهضة من     املفكرون العرب يف  
 على تأصـيل املفـاهيم      الدين التونسي والطهطاوي وجيل لطفي السيد والطاهر حداد       

وهذا يعين أن احلرية والتسامح     . الغربية احلديثة داخل املرجعية التراثية والثقافية اإلسالمية        
وثقافتـها وال   ليست مقصورة علـى أوروبـا        والعقالنية وغريها من املفاهيم املعاصرة    

مشروطة بسياقها التارخيي وأن هذه املفاهيم أصيلة يف التراث العريب اإلسالمي ويف غريه             
من تراث اإلنسانية ومع ذلك فهي تتجلى بصور أخرى ويف نسق من املفاهيم األخـرى               

مد عابد اجلابري   األساس حياول املفكر العريب حم    وعلى هذا   . كاجلهاد والعدل واملساواة    
 التسامح يف التراث العريب اإلسالمي من خالل مفهـومي االجتـهاد            أن يؤصل مفهوم  

                                                           
 . ٥٥، ص )٥٧_٤٨صص(، ١٩٩٧، ٢٢٤التسامح وإشكالية املرجعية يف اخلطاب العريب، املستقبل العريب، تشرين األول أكتوبر، عدد : إبراهيم إعراب  70

 .١٨٤) ٢١٤_١٧٥صص(،١٩٨٣السالمة الشخصية وحقوق الدفاع ودور احملاماة يف اإلسالم،جملة احلقوق،كلية احلقوق جبامعة الكويت ،السنة السابعة، العدد الثالث، سبتمرب :   إحسان الكيايل71

 .٤٤ سورة النحل ، اآلية 72

 . ٢ سورة املائدة ، اآلية  73

 ١٢٦ سورة النحل ، اآلية  74

 . ٥٢وإشكالية املرجعية يف اخلطاب العريب، مرجع سابق، صالتسامح : إبراهيم إعراب  75



والعدل ، وال سيما على الصورة اليت يأخذها مفهوم العدل عند ابن رشـد واملعتزلـة                
والفرق الكالمية العربية اإلسالمية  اليت كانت تركز على مفهومي التسامح من جهـة              

 ). ٧٦(جهة أخرى وحرية اإلنسان من 
فالروح التساحمية تسجل حضورها يف عمق املعاناة والتجربة الفلسفية العربية بدءا من            
الكندي وابن رشد الذي عرف بعشقه وحبه للتسامح واحترام رأي اآلخر واالعتـراف             
بفضله وال سيما الفالسفة املتقدمني يف بالد اإلغريق سواء أكان هذا اآلخر مشاركا أو              

 . يف الرأي واملعتقد مباينا له 
ويف . )٧٧(" وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً ِللْعـالَِمني     "فالنيب األعظم هو رمحة للناس مجيعا         

 وهو يف كل    ).٧٨(إين مل أبعث لعانا وإمنا بعثت رمحة        : هذا يقول صلى اهللا عليه وسلم       
من قتل قتيال من أهل     " احلاالت حيذر من االعتداء على أهل الذمة إذ يقول عليه السالم            

 . )٧٩(الذمة مل يرح رائحة اجلنة
لقد أسهمت كتابات الفكر اإلسالمي العظيمة مع غريها يف متهيد الطريق أمام التسامح 

و ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل كتابات الصوفيني، وميكن اإلشارة           . مبعناها احلديث   
تويف عام  ) (حسن البصري (من أمثال   إىل االنطالقات الفكرية التساحمية الكربى لكتاب       

) ١٠١٤تـويف   ( والتوحيـدي   ) ٨٧٠تويف  (والكندي  ) ٨٦٩تويف  ( واجلاحظ  )م٧٧٢
 ).٨٠) (١٠٥٨(واملعري 

 
 :العدل واملساواة 

وبني ذلك رسول ا هللا صلى اهللا عليـه         . اإلسالم رسالة يف العدل واحلب واألخالق       
وقد وصف اهللا سبحانه وتعـاىل يف       ).٨١(إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق    : وسلم بقوله   

: القرآن الكرمي نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم  بأعلى أومسة الفخار والثناء فقال تعاىل                
 ). ٨٢(وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم
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تنهونَ كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف و       : قال تعاىل يف كتابه العزيز      
أال إن أضـعفكم    : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ).٨٣(عن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه     

 ).٨٤(عندي قوي ، حىت آخذ احلق له، وأقواكم عندي ضعيف حىت آخذ احلق منه
إن اإلنسان مفطور على اخلري وإن ما يصدر عنه من شر فهو ألمر عارض أو نـزوة                 

ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلـك الـدين              : تعاىل  جانبية لقوله   
مكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو        : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم      ).  ٨٥(الْقَي

 ).٨٦(ينصرانه أو ميجسانه 
انطلقوا باسم اهللا وباهللا    : ملن يوجهه للقتال   من وصايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

 ، وضـعوا    وال امـرأة   ،   وال طفـال  ،  ال تقتلوا شيخا فانيا     وعلى بركة رسول اهللا ، و     
و يعد العدل من أهم أركـان       ).٨٧(غنائمكم وأصلحوا، وأحسنوا، إن اهللا حيب احملسنني      

 ). ٨٨(لناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل وِإذَا حكَمتم بين ا: الشريعة اإلسالمية وفقا لقوله تعاىل
وضح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرورة تطبيق العدل يف احلكم على أي فـرد                
حىت ولو كان فلذة كبده ، كما قال يف حديث تطبيق احلد على القريشـية املخزوميـة                 

 من حدود اهللا    أتشفع يف حد  : "الشريفة اليت تشفع هلا أسامة بن زيد ِحب رسوِل اهللا قوله          
؟ مث قام فخطب فقال أيها الناس إمنا ضل من قبلكم أم كانوا إذا سرق الشريف تركوه                 
وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه احلكم، وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطـع                

 ). ٨٩(حممد يدها
ولقد سجل عمر بن اخلطاب أمجل حصاد فكري يف تاريخ الفكر اإلنسـاين العـادل               

واهللا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ألخذت من أألغنياء فضول           "ندما كان يردد    ع
  " . أمواهلم ورددته إىل الفقراء فال يبقلى هناك غين أو فقري
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يـا  :"وكما كان عمر خيطب باحلضور يف موسم احلج وقد خطب بعمال اخلليفة قائال            
م وال من أموالكم، وإمنا بعثتهم      أيها الناس إين مل أبعث عمايل عليكم ليصيبوا من أبشارك         

 ).  ٩٠"(ليحجزوا بينكم، وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غري ذلك فليقم
 عنه شاهد يف السوق رجـال كـبريا         عمر بن اخلطاب رضي اهللا    يروي املؤرخون أن    
أنا شيخ كبري أُسألُ اجلزية والنفقة     : ما أنت يا شيخ ؟ قال الشيخ        : يسأل الصدقة فقال له   

واهللا مـا   : وكان يهوديا من سكان املدينة ، فإذا بعمر اخلليفة التارخيي الفذ يقول له              ،  
وأخذ بيده إىل بيته فقدم     . أخذنا منك اجلزية شابا مث ضيعناك شيخا        . أنصفناك يا شيخ    

افرض هلذا وأمثاله ما    : له ما كان له من طعامه ، مث أرسل إىل خازن بيت املال يقول له                
 .)٩١ (! يالهيغنيه ويغين ع

جاء سلوك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جتسيدا تارخييا لقيم العدالة واحلب والسالم              
وتدفق احلق يف قلب علي بن أيب طالب صرخة إنسانية تدوي يف مسـامع التـاريخ                . 

وبني الرجلني ، ويف سلوكهما يتجلى احلق اإلهلي قمما تارخيية شاخمة تتحدى            . اإلنساين
رضـي اهللا  بني رمزي العدالة واحلق عمـر وعلـي         ففي موقف مجع    . إمكانيات الزمن   

عنهما، إذ يمثُلُ علي يف خصومة مع أحد املسلمني أمام عمر قائمـا بالقضـاء ،  وإذ                  
، ومناديا خصمه بامسه جمردا من      " يا أبا احلسن    : " خياطب اخلليفة العادل علي قائال له       

يخاطبه قائال ملاذا غضبت يا أبا احلسن        ، فيالحظ عمر غضبه، ف     يغضب علي األلقاب ،   
أألين ساويتك مع اخلصم ؟ وجاءت إجابة علي لتفوق حدود كل عبقريـة وخيـال يف                

إين غضـبت ألنـك     :  تصوره ملفهوم احلق والعدالة واملساواة ، إذا قال يا أمري املؤمنني            
 خصمي وليس يف ومل تكن) أي أن اخلليفة عمر لقبه أبا احلسن تقديرا واحتراما ( كنيتين 

سلوك الرجلني ما ال ميكن للتاريخ اإلنساين أن   ويف هذا القول ويف     . ذلك عدل اإلسالم      
 ويف هـذا    ).٩٢(  جيد مثيله يف جمال احلق والعدالة ومفاهيم املساواة واإلخاء واحلريـة          

من ابتلي بالقضاء بني املسلمني فليعدل بينهما يف لفظـه ،           : " جتسيد لقول النيب الكرمي     
 . )٩٣(" وإشارته، ومقعده 

وهو ذاك الرجل علي يف عهد خالفته وهو رئيس الدولة اإلسالمية ميثل نفسـه أمـام                
القضاء يف مواجهة رجل يهودي سرق درع علي وأنكر ، وها هو إذ ذاك القاضي شريح                
يرفض أن حيكم لإلمام بالدرع املسروق، ألن أحد الشاهدين كان ابنه، ومل يقبل القاضي          

                                                           
 . ٦٥، ص١٩٨٥اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مؤسسة الرسالة،بريوت، : سعيد حممد أمحد باناجة 90

 .٦٧،ص١٩٨٧مصطفى السباعي ، من روائع حضارتنا ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ،   91

  . ٥٧، ص ١٩٨٥خلط ، دمشق ، حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية وقواعد القانون الدويل ، مطابع ا:حممد عبد العزيز  أبو سخيلة  92

  ) ٣/١٤٥الفتح الكبري (  رواه الكرباين والبيهقي عن أم سلمة رضي اهللا عنها  93



أمري املـؤمنني   : " البن ، وبقي الدرع لليهودي ، الذي ما لبس أن قال يف نفسه            شهادة ا 
.  )٩٤("جاء معي إىل قاضي املسلمني فقضى يل ورضي ، أشهد أن هذه أحكام األنبياء               

فأسلم الرجل اليهودي حبا بعدل اإلمام وروعة اإلسالم ، فاعترف بالـدرع لعلـي ،               
 ).٩٥(ية وتكرميا وأعاده ، ولكن علي أعاد الدرع إليه هد

كما ينظـر إليـه أكثـر       ( ويف اخلليفة الراشدي األموي اخلامس عمر بن عبد العزيز          
يتجسد احلق والعدل مرة أخرى يف التاريخ اإلسالمي بصورة يندر أن حتدث            ) املسلمني  

فها هو اخلليفة الصاحل عمر بن عبد العزيز ميأل الدنيا عدال وحبا وتساحما بعد       . يف التاريخ   
ومما يروى عنه أنه أقام لكـل العـاجزين          . مألها بعض أسالفه جورا وحقدا وظلما     أن  

واملعوقني يف بالد اإلسالم من أقصاها إىل أقصاها خمصصات من بيت املسـلمني وأقـام               
ويف هذا ما ال    . للعميان موظفني من قبل الدولة يعملون على العناية م وتدبري شؤوم          

ولن يتأتى له أن    جمال حقوق اإلنسان حىت املرحلة املعاصرة ،        يسجله التاريخ اإلنساين يف     
يسجله وفقا للصورة اليت رمسها عمر بن عبد العزيز ومن قبله السلف الصاحل عمر بـن                

 .اخلطاب رضي اهللا عنه 
 مل يكن إال فصال واحدا من فيض فصول احلب واحلـق            وما أتاه عمر بن عبد العزيز     

احلق واحلرية عند املسلمني ، ويف هذا السياق ال ميكن          والتسامح، الذي سجله يف تاريخ      
 فها هـو    إذ يقف أمام أحداث تفوق حدود التصور،      لقارئ التاريخ  أن مير دون يدهش        

ويعيدها إىل بيت   ) آباؤه وأجداده   ( جيمع أموال بين أميه     " اخلليفة العادل عمر بن العزيز      
 عاما ما أقمت فيكم إال على ما ال         واهللا لو أقمت فيكم مخسني    : مال املسلمني مث يقول     

 وليس غريبا أبدا عن عمر هذا أن يرسل إىل أحد والته وهو ميمون بن                .أريد من العدل  
 . )٩٦(إذا جاءك كتاب مين على غري احلق فاضرب به األرض : مهران قائال له 

 أن: ومما يرويه التاريخ أن عامال من عمال عمر بن عبد العزيز كتب إىل عمر يقـول            "
الدخول يف اإلسالم أضر باجلزية ، ففرضها على من أسلم ، فأرسل إليه عمر ابن عبـد                 

مل يرسل حممداً صلى اهللا عليه وسـلم        إن اهللا سبحانه    ... قبح اهللا رأيك  : العزيز يقول له    
جابياً ، وأمنا أرسله هادياً ، فإذا أتاك كتايب هذا ، فارفع اجلزية عمن أسلم مـن ألهـل                   

 . ) ٩٧ (!!"اجلزية
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إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يعد من أهم فرائض اإلسالم، وحتقيقه يسـتلزم              
ولْتكُن ِمنكُم  : بداهة حرية الرأي كما جاء يف كثري من اآليات الكرمية ، كما قال تعاىل             

      نالْم ننَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدةٌ يوقـال تعـاىل  ).  ٩٨(كَـرِ أُم :
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عـن الْمنكَـِر            

)٩٩.( 
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فن مل يستطع فبلسـانه،           :"  ويف احلديث الشريف    

فاإلنسان بصورة عامة له كرامته يف      ). ١٠٠"(اإلميانفإن مل يستطع فبقلبه، وذلك اضعف       
دار اإلسالم، حيث أن املظلوم واملضطهد أيا كان دينه وجنسه ولونه، جيب أن يؤازر ،               
وأن يسمح له باللجوء واألمن، حىت يذوق لذة العدل يف اإلسالم ويف شرعه للمسيح ،               

رم يف اجلاهليـة قبـل      وقد نوه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبلف الفضول الذي أب           
اإلسالم، حني تواصى العرب فيه مبعاونة املظلوم واالنتصار له من ظامليه، وقد قال عليـه               

لو دعيـت بـه يف      :"الصالة والسالم يف تأييده هلذا احللف، وكان قد حضره قبل بعثته          
 .)١٠١("اإلسالم ألجبت

 : حرية الرأي والدميقراطية 
وقيمها، وقد  مبدأ مركزي يسجل حضوره يف صدارة مبادئ الشريعة اإلسالمية          احلوار  

أمر اهللا سبحانه وتعاىل املسلمني مجيعا بالتأمل والتفكري واحلوار واجلدل باحلق يف أمـور              
وحرية الرأي ليست جمرد حق يهبه اهللا للمسلمني بل هو واجب وقدسي            . الدنيا والدين   

يقول رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّهـم       ويف هذا املنطق   . أمر به عباده  ميليه اهللا يف سنته وكتابه وي     
 لَّمسِه ولَيع " :         ِطعـتسي اِنِه فَِإنْ لَمفَِبِلس ِطعتسي ِدِه فَِإنْ لَمِبي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى ِمنر نم

 ).١٠٢*.(فَِبقَلِْبِه وذَِلك أَضعف الِْإمياِن
 ِإلَى سـِبيِل    ادع" باجملادلة  واحلوار حيث يقول رب العباد        ر اهللا سبحانه وتعاىل     ويأم

ولَـا  : وقوله تعاىل ).١٠٣( وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن      ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنةِ   

                                                           
 . ١٠٤ سورة العمران، اآلية 98

 .٧١  سورة التوبة، اآلية99

 . ٥٠،ص١٩٨٥نسان، مؤسسة الرسالة،بريوت، اإلعالن العاملي حلقوق اإل:  سعيد حممد أمحد باناجة100

 . ١٠٧اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، مرجع سابق ،ص:  سعيد حممد أمحد باناجة101

 . رواه مسلم والترمزي والنسائي وابن حنبل . ٧٠ صحيح مسلم ، اإلميان ، احلديث ١٠٢

 . ١٢٥ سورة النحل، اآلية103



ا الَِّذين ظَلَموا ِمنهم وقُولُوا آمنا ِبالَِّذي أُنِزلَ        تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإلَّ       
 ).١٠٤(ِإلَينا وأُنِزلَ ِإلَيكُم وِإلَهنا وِإلَهكُم واِحد ونحن لَه مسِلمونَ 

وهذا القول العظيم يتضمن دعوة صرحية  إىل حرية الفكر وإىل احلوار العقلي اهلادف ،     
إىل العنف أو إلغاء حق اآلخـر يف التعـبري أو الـرد أو حـق التعـرف                  دون اللجوء     

 ).١٠٥(واملعرفة
يقول سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز حيث الناس على التعاون والتكافل املعيشـي يف              

آمنوا ِإذَا تناجيتم فَلَا تتناجوا ِبالِْإثِْم والْعدواِن ومعِصـيِة         ياأَيها الَِّذين   : اجملتمع اإلسالمي     
 ).١٠٦(الرسوِل وتناجوا ِبالِْبر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَِّذي ِإلَيِه تحشرونَ

ـ ) م٦٣٢/هـ  ١١( البيعة  وجاءت خطبة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه بعد           ا ميثاق
تارخييا يندر أن جند له يف التاريخ مثيال حول حرية الرأي والقول والدعوة إىل النضال من                

أما بعد ، أيها الناس، فإين قد وليـت         : " أجل اخلري واحلق حيث يقول رضي اهللا عنه           
الصـدق أمانـة    . عليكم ولست خبريكم ، فإن أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين           

ف فيكم قوي حىت أرد عليه حقه إن شاء اهللا ، والقوي منكم             والضعي. ،والكذب خيانة   
أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله ،      (...) الضعيف عندي ، حىت آخذ احلق منه إن شاء اهللا           

فـإن  (...) أيها الناس إمنا أنا مثلكم ،       ...فإن عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم         
 . )١٠٧(استقمت فاتبعوين ، وإن زغت فقوموين 

د ضرب الصحابة األوائل أروع النماذج احلضارية والسلوكية يف التأكيـد علـى             ولق
ففي إحدى احلوادث التارخيية خاطب أحد املسلمني اخلليفة        . حرية النقد والقول والتعبري     

، اسـتغرب   اتق اهللا يا عمـر    : الراشدي عمر بن اخلطاب قائال له يف مجع من املسلمني         
لخليفة واستنكروا ذلك عليه وعندها فقال عمر رضي        املسلمون واستهجنوا قول الرجل ل    

أال فلتقولوها، ال خري فيكم إن مل تقولوها، وال خـري فينـا إن مل               :" اهللا عنه ألصحابه  
  ).١٠٨"(نسمعها

ويعد االجتهاد ركنا أساسيا من أركان حرية القول يف اإلسالم وجـاء يف احلـديث               
اجتهد فأصاب فله   " ية عينها فمن    النبوي تأكيد صريح على هذا اجلانب وتلك هي احلر        

وهذه هي إحدى حكم التاريخ اإلنساين      " . أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر اجتهاده        
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اليت تتمثل فيها كل قيم حرية التعبري والكالم والقول إذ مل نعهد يف تاريخ اإلنسانية فكرا                
  .حكمة تثيب املخطئ يف اجتهاده ويف هذا القول تتمثل عبقرية التاريخ واألمممأو 

وكان اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم مجيعا يتبادلون مع الناس الرأي يف إدارة شؤون            
البالد والعباد ، ومن أجل ذلك كانوا جيمعون كبار الصحابة ويتداولون معهم شـؤون              

 .  ى اليت كانت تواجه أمة املسلمنياألمة وال سيما املعضالت الكرب
 رضي اهللا عنه ذات يوم ينهى عن املغاالة يف املهور، حيـث             خطب أمري املؤمنني عمر   

دعا أال يزيد مهر املرأة مهما كانت عن مهر فاطمة بنت حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه                 
ه ، وتقول   وسلم، وهو عشرة دراهم فض، وإذا بامرأة توقفه يف الشارع مع كبار أصحاب            

فقالت " بل قول اهللا  :" فأجاب فورا وقال   ".أنسمع قولك يا عمر أم قول اهللا؟      :" له ناقدة   
وآتيتم ِإحداهن ِقنطَارا فَلَا تأْخذُوا ِمنه شيئًا أَتأْخذُونـه بهتانـا وِإثْمـا             :" إن اهللا يقول    

 ).١٠٩"(جل خيطئامرأة تصيب ور:" فأجاب عمر بكل تواضع".مِبينا
ما أنا إال كأحـدكم     . إن رأيتم يفّ إعوجاجا فقوموين      : قال اخلليفة عمر بن اخلطاب      

) الشورى ( فأعينوين على نفسي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإحضاري النصيحة 
 ".فيما ولّاين اهللا من أمركم ومرتليت من مالكم كمرتلة ويل اليتيم من ماله

إين وليت  :"  أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف خطبة تويل اخلالفة            قال اخلليفة األول  
فأعينوين وإن أسأت فقوموين أطيعوين ما أطعت اهللا فإنة أحسنت . عليكم ولست خبريكم

 ".فيكم فإن عصيت فال طاعة يل عليكم 
أي اجلهاد أفضل يا رسول اهللا فأجـاب        : والنيب عليه الصالة والسالم يقول ملن سأله        

وقد عرف الرأي احلر بأنصاره     . كلمة حق عند سلطان جائر    "  عليه الصالة والسالم     النيب
فكـان  . ومؤيديه عند املسلمني يف صدر اإلسالم ويف عهدي األمـويني والعباسـيني             

املسلمون يستخرجون العلل واألسباب وخيضعون كل شئ ملبدأ الـتفكري واالجتـهاد            
رنات والربهان تعمقا يف البحث وإمعانـا يف        وكانوا يف ذلك كله يعتمدون القياس واملقا      

ليس بيننـا إال    " ورحم اهللا اإلمام مالك الذي كان يقول ويف قوله درر املعاين            . التفكري  
ويعين حممدا عليه أفضل السالم ولـه خـالص         " من رد ورد عليه إال صاحب هذا القرب         

 . )١١٠(التسليم
أبو اد  يف قضايا احلياة واإلسالم ولإلمام        أكد الفقهاء والعلماء  املسلمون أمهية االجته      

هل هذا الذي تفيت به هو احلـق        :  مواقف يف هذا الشأن حيث يقول عندما سئل          حنيفة
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واهللا ال أدري فلعلّه الباطل الذي ال       : " الذي ال شك فيه ؟ فأجاب اإلمام بقوله املشهور          
يه ، فمن جاءنا خبري منه مث قال هذا رأي أبو حنيفة وهو أحسن ما قدرنا عل،  "  شك فيه

 ". فهو أوىل بالصواب 
أنا بشر أخطئ وأصيب    " :   يقول يف هذا اخلصوص أمجل القول         وها هو اإلمام مالك   

" ". فانظروا يف رأيي، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا بـه ومـا مل يوافـق فـاتركوه               
هاد لكل مؤمن،   ويستشهد الكواكيب ببعض األمثلة من تارخينا مستال منها على حق االجت          

ما من أحد إال وهو مأخوذ مـن كالمـه،          : "فيذكر موقف اإلمام مالك الذي قال فيه      
ويستشهد الكواكيب مبا قالـه أبـو       ". ، إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ومردود عليه 

هذا رأي النعمان بني ثابت يعين نفسه، وهو أحسن ما          " : حنيفة أنه كان إذا أفىت يقول       
ومل يكن الشافعي أقـل مـن       ".  فمن جاء بأحسن منه فهو أوىل بالصواب      قدرنا عليه،   

: سابقيه مرونة يف األمور االجتهادية، فروى احلاكم أن الشافعي رضي اهللا عنه كان يقول        
وأنـه  " كالمي خيالف احلديث ، فاعملوا باحلديث، واضربوا بكالمي احلائط        إذا رأيتم   "

وانظـر يف ذلـك لنفسـك فإنـه          فيما أقول،    يا ابراهيم ال تقلدين   : قال يوما للمازين  
 ).١١١(دين

وال يفوت اإلمام أمحد بن حنبل أن يعلن رسالة بلغت أقصى درجات السمو يف جمال               
ال تقلدين وال تقلد مالكا وال تقلد الليث        : " حرية القول ودميقراطية املعرفة حني يقول         

ويف هذه الدعوة ما يفوق دعوة مارتن لوثر      ). ١١٢(وال األوزاعي وخذ من حيث أخذوا       
اليت يعلن فيها أن الصلة بني املؤمن واهللا جيب أن تكون مباشرة وليس بني املؤمن وربـه                 

 . وإجنيله وسيط 
ولقد أخذت املذاهب الفقهية اإلسالمية بالرأي وهذا هو اإلمام أبو حنيفة يؤثر الرأي             

عي يسعى إىل أن يضع له شروطا وأصـوال         على النقل والرواية ، وهذا هو اإلمام الشاف       
 . ١١٣وضوابطا منهجية جتعل الرأي يف مقام القدرة على مواجهة حتديات العصر

ولقد خبا تألق هذا املبدأ اإلسالمي الذي حيض على التفكري والنقـد واالجتـهاد يف               
) ١٦ – ١٤ق(عصور الضعف واالحنطاط حيث قضى املسلمون مخس قـرون تقريبـا   

يتهم وإرادم وحريام وحقوقهم اإلسالمية وأنكرت علـيهم حريـة          سلبو فيها شخص  
التفكري وطمست يف نفوسهم القدرة على االجتهاد ، وأغلقت عليه كل أبواب احلريـة              
الفكرية واحلوار ، فخبت مع ذلك كل إمكانيات احلضارة وغابت مشس العرب بعد أن              
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بفضل ما وصل إليه املسـلمون      جعلت من العامل يف ربيع من التوهج احلضاري الدائم ،           
من عظمة احلرية، وأصالة احلوار ،ومناعة الدميقراطية، وبفضل ما وفره اإلسالم لإلنسان            
بتعاليمه السمحاء من عظمة احلقوق ، وقدسية التكرمي ، فجاء اإلنسان يف أتون البوتقـة             

 .  حلضاراته اإلسالمية ،صانعا للحضارة ، ومنجبا للعبقرية ، وفاعال يف التاريخ وصانعا
 : حرمة البيت واحلرمة الشخصية 

نصت الشريعة اإلسالمية يف كثري من مصادرها على صيانة حرمة البيـت وأصـحابه              
بيـوِتكُم حتـى    ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَيـر         : ولقد جاء يف القرآن الكرمي    

تستأِْنسوا وتسلِّموا علَى أَهِلها ذَِلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ فَِإنْ لَم تِجدوا ِفيها أَحدا              
لَّه ِبمـا   فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وِإنْ ِقيلَ لَكُم ارِجعوا فَارِجعوا هو أَزكَى لَكُم وال             

               لَمعي اللَّهو لَكُم اعتا مٍة ِفيهكُونسم را غَيوتيلُوا بخدأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي ِليملُونَ عمعت
 ).١١٤(ما تبدونَ وما تكْتمونَ

صان اإلسالم حرمة  املنازل ، ومنع من هتكها وهتك أسرارها حىت ولو كان يف األمر                
 عمر بن اخلطاب  وروي عن   . رم، فقد حرم اإلسالم تفتيش املنازل بصورة غري شرعية        ج
مسع صوت رجل وامرأة يف مرتل فتسور احلائط حيث شاهد الرجل حيتسي اخلمـر              " أنه

: يا عدو اهللا، أكنت ترى أن اهللا يسترك وأنت على معصية؟ فقال الرجل            " فقال له عمر    
وال "اهللا يقـول    :  واحدة، وأنت عصـيته يف ثالثـة         يا أمري املؤمنني أنا عصيت اهللا يف      

وآتوا البيوت من أبواا وأنت صعدت من       "واهللا يقول   وأنت جتسست علينا،    " جتسسوا
" ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلـها          "اجلدار ، واهللا يقول     

ول اهللا صـلى اهللا       ويف هذا الشأن يقول س      ).١١٥"(وأنت مل تفعل ذلك فعفا عنه عمر      
   ).١١٦"(ال حتسسوا وال جتسسوا وكونوا عباد اهللا أخوانا: "عليه وسلم

 :اللجوء السياسي 
وقد وضع الفقهاء اإلسالميون تعاليم كثرية يف كيفية حسن معاملة الالجئني الوافدين            
إىل دار اإلسالم لشىت األغراض الرتيهة، وليس مهما من هذه التعاليم ان يثبت منها مـا                
يقبل التغيري  مبرور الزمان واملكان وتفاوت املصاحل ، وإمنا املهم واألهم هو إبراز الروح               

 . الكامنة يف هذه التعاليم السمحة ، وما فيها من تعاون وقسط ومروءة إنسانية نبيلة
مقارنات بني الشريعة اإلسالمية والقـوانني      " وقد قال األستاذ علي منصور يف كتابه        

ا رعاية اإلسالم هؤالء الالجئني واملهاجرين األجانب املقـيمني بـني           واصف" الوضعية  
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ظهراين املسلمني بأنه بالنسبة لرعايا الدول احملاربة من املستأمنني والذميني ال جتيز الشريعة             
اإلسالمية  القبض عليهم ما داموا مقيمني وموجودين يف دار اإلسالم قبل نشوب احلرب              

 جيوز القبض عليهم أو جعلهم أسرى وسبايا، كما ال جيـوز            بني املسلمني ودوهلم ، فال    
اعتقاهلم جملرد أم رعايا األعداء أو جملرد قيام احلـرب بـني دولـة املسـلمني وبـني                  

 ).١١٧(دولتهم
أن احلريب من أعداء اإلسالم إذا دخل اإلسـالم          : صبح األعشى وقد ورد يف كتاب     

ا، أو لسماع كالم اهللا، فهـو آمـن دون          للسفارة بني املسلمني، كتبليغ رسالة أو حنوه      
حاجة لعق أمان ، أما إذا دخل للتجارة وأذن له أمام املسلمني أو نائبه أو من ميلك هذا                  

فهو مسـتأمن ملدة معينة ، وهو فيها آمن على نفسه          _ كإدارة اهلجرة يف عصرنا   _ اإلذن
 آمـن يف جـوار      ال يروع ن وإن احتاجت أعماله التجارية ملدة أكثر من سنة فهو ذمي            

 .املسلمني وذمتهم
السري الكبري  لإلمام حممد بـن احلسـن          أخريا وليس آخر، فقد ورد يف مقدمة كتاب         

من أنه لو مات املستأمن يف دار اإلسالم ، أو يف دار احلرب ، أو قتل يف امليدان                  :"الشيباين
 ).  ١١٨ ("...حماربا للمسلمني ، أو ال تذهب عنه ملكية ماله ، و تتقل إىل ورثته 

 :السالم 
املسلم من سلم الناس ، يف السر والعلن ، من يده ، ومن عينه وقلمه ، إا مساملة تسع       
اإلنسانية ، ومتأل الدنيا وداعة وحبا وحسن معاملة ، وصدقا يف السر واجلهر ويف القول               

  . )١١٩(والعمل ، وهو أيضا حرب بال هوادة على من يهدد اجملتمع أو يكيد له
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة يدعو إىل دين اهللا ثالثة عشر عاما ، وهو                 ظل رسول 

على الرغم من األذى واالضطهاد، ال يرد العدوان حىت يتقرر األصل يف السـالم وملـا                
يا أيها الناس   : "استأنف الدعوة إىل اهللا يف املدينة بعد اإلذن بالقتال كان يقول ألصحابه           

وهذا يؤكـد أن األصـل يف عالقـات         ). ١٢٠(وا اهللا العافية    ال تتمنوا لقاء العدو وسل    
 .وإمنا وقعت احلرب محاية للدعوة ودفعا للعدوان).١٢١(املسلمني بغريهم هو السالم
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وِإنْ : ويف القرآن آيات صرحية يف إيثار السالم على احلرب ومع ذلك قولـه تعـاىل              
: وقوله تعـاىل  ).١٢٢(ِه ِإنه هو السِميع الْعِليم      جنحوا ِللسلِْم فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّ      

                وـدع لَكُـم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتلَا تلِْم كَافَّةً ولُوا ِفي السخوا ادنآم ا الَِّذينهاأَيي
ِبني١٢٣(م.( 

م مشتقان من أرومة    ومفهوم السالم مفهوم أصيل يف ثقافتنا اإلسالمية فالسالم واإلسال        
والسالم هو حتية اإلسالم يبـادر      ). ١٢٤(لغوية واحدة، والسالم اسم من أمساء اهللا تعاىل       

املسلم إىل إلقائها على من يعرف وال يعرف ويرددها يف صلواته اخلمس مرات متعـددة               
 ).١٢٥(كل يوم 

 :خالصة  
لـب اإلنسـاين    ترتسم حقوق اإلنسان يف اإلسالم قيما ومبادئ قدسية وتتدفق يف الق          

وهي يف صورا هذه تتجاوز مقامات التصور الوضعي حلقوق         . عطاءا وجدانيا وروحيا  
اإلنسان العاملية اليت تتجسد يف نسق تصورات قانونية ووضعية تداهم اإلنسـان بقـوى              
املؤسسات اخلارجية اليت متتح رنينها من طاقات التهديد القانوين اليت متارسها هذه القوى             

وشتان ما بني  اندفاعات الوجدان األصيل وبـني مـا تفرضـه             .  اخلارجية   املؤسساتية
 . مدونات القوانني 

وهذه احلقـوق    . لقد جاء الفرآن الكرمي بكليته سفرا يف جمال احلق وحقوق اإلنسان          
ونستطيع أن نقول بأن كل آية مـن آيـات          . كما تبني تأخذ طابع قيم قدسية خالدة        

لقد بلغ . انية وميكن أن  تترجم إىل حق من حقوق اإلنسان القرآن  حتمل طابع قيمة إنس
من تعظيم اإلسالم للحقوق اإلنسانية أنه نظر إليها على أا حقوق اهللا علـى اإلنسـان                
وهنا كما يف كل موقع من القرآن والسنة جند مال يناله احللم من تصورات خالدة حول                

. كرمي هي ترمجة أصيلة ملنطق القرآن       وسنة النيب ال  . فالقرآن كتاب احلق    . مفهوم احلق   
. لقد جاء سلوك النيب األعظم وسلوك كبار الصحابة دستورا يف احلق والقيم واملبـادئ               

وقد لعبت هذه املبادئ دورها التارخيي يف بناء احلضارة اإلنسانية بأمجل صورها وأرقـى              
جود اإلنساين خبت   ومذ خبت بني املسلمني عطاءات احلق واحلقوق اخلالدة للو        . جتلياا  

وإذا كان العرب واملسلمون يرغبون اليوم يف مكان حتـت          . حضارة العرب واملسلمني    
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الشمس فعليهم من جديد بقيم حضارم وحضارم هي جتسيد لقيم اإلسالم ولقيم النيب 
 .األعظم ومن تبعه من الصحابة والسلف الصاحل 

 ومـا   واحلقوق غيض من فـيض    ما أوردناه حول موقف اإلسالم من احلقيقة واحلق         
قطوفا من حقوق اإلنسان وحقوق اهللا األبدية على اإلنسـان ألخيـه            سجلناه ال يعدو    

، ويكفينا من أمواج العطاء اإلسالمي يف هذا امليدان أن نقدم طالوته وحالوته           . اإلنسان
 وهذا يعين أن التقصري فعلينا والنجـاح يف تقـدمي          . وعلى قدر أهل العزم تأيت العزائم     

وعلى مبدأ فمن اجتهد وأخطأ فله أجر       . الصورة املناسبة يأيت بعون اهللا سبحانه وتعاىل        
 . ومن اجتهد وأصاب فله أجران ونسأل اهللا التوفيق والرمحة 

وإذا كنا قد قدمنا بعضا من صور احلب واإلخاء والتسامح يف اإلسالم فإننا يف الفصل               
 بني الصيغة القدسية لإلسـالم والصـورة        القادم سنبحث يف إشكالية احلقوق اإلنسانية     

الوضعية اليت تتمثل يف احلقوق العاملية حلقوق اإلنسان اليت صدرت عن املؤسسات الدولية 
 ١٩٤٨وال سيما بيان احلقوق اإلنسانية الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام              

 ونأمل بعونـه أن نقـدم       فنسأل اهللا التوفيق والعون يف رحلة البحث عن احلق واحلقيقة         
تصورا لإلشكالية الوضعية حلقوق اإلنسان ما بني الشريعة اإلسالمية واملبادئ املعلنـة يف             
مسار بناء تصورات جديدة يرتبط فيها الوجدان بأساس حقوقي متكامل يعزز من قـيم              
اإلنسان وحقوقه ويترمجها إىل ما سطره اإلسالم يف هذا امليدان والسالم عليكم ورمحـة              

 . اهللا وبركاته
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