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امللخص

هذه دراسة تدور محاورها حول الترشيع اإلسالمي والنظم الوضعية .هدفت الدراسة إىل
إبراز دور اإلسالم التأريخي يف إرساء حقوق اإلنسان ،انتهجت الدراسة املنهج االستقرائي
ً
معتمدة يف ذلك عىل الترشيع اإلسالمي
التحلييل ،وتناولت الدراسة املوضوع بالبحث والتحليل
وما جاءت به الحضارة اإلسالمية التي سادت العالم ،ذلك بأن الترشيع اإلسالمي إلهي
املصدر وصالح لكل زمان ومكان ،عىل عكس النظم الوضعية التي تتحدث عن قضية
الساعة ،وقد استشهدت الدراسة بمجموعة من أقوال رجال النظم الوضعية مقارنة يف
موضوع البحث التي ظهر من خاللها تفوق الترشيع اإلسالمي بصورة واضحة نالت
إعجاب واعرتاف كثري من العلماء واملفكرين يف العالم.

This study covers Islamic law and positive law, which aims to show the role of
Islam in the history of establishing human rights. It employs inductive analytic
approach. Hence, it mainly refers to the law of Islam (Islamic tasyri') and
what is brought by Islamic civilization leading the world. It is due to the fact
that Islamic tasyri’ comes from Allah and is worth of all time and place. On
the contrary, the positive law made by man deals with the problems related to
time and conditions. This study is supported by legal experts to compare both
laws. The finding shows the obvious advantage of Islamic tasyri' rather than
other regulation or positive law. Its overwhelming advantage is also confirmed
by world legal experts.
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مقدمة

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا محمد صىل الله
عليه وسلم وعىل آله وصحبه أجمعني ،وعىل من دعا بدعوته إىل يوم الدين ،أما بعد:
ً
تأريخيا وتفوقه في إرساء حقوق اإلنسان ،دراسة
فهذا بحث بعنوان :سبق اإلسالم
مقارنة بني الترشيع اإلسالمي والنظم الوضعية ،وقامت هذه الدراسة عىل ضوء الترشيع
اإلسالمي وعىل الحضارة اإلسالمية التي سادت العالم ،ذلك إن رشيعة اإلسالم شاملة
وصالحة لكل زمان ومكان ،ومستوعبة لجميع املستجدات واألحداث ،حيث لكل مسألة
حكم ،ولكل حكم دليل ،وقد أوىل الترشيع اإلسالمي قضية حقوق اإلنسان اهتماما ً كبرياً،
ووضع لها الحلول املناسبة منذ أول ظهوره.
التمهيد:
ً
مجيعا
اإلسالم يساوي بني الناس

من املعلوم أن قضية حقوق اإلنسان أصبحت حديث الناس يف هذا العرص ،وكثر
الجدل حولها وعقدت من أجلها املؤتمرات والندوات وإن الحديث عن هذه القضية متنوع
وأخاذ ،إذ إن اإلسالم اهتم بحقوق اإلنسان وأوالها عناية خاصة لم تكن يف أي ترشيع سواه،
ذلك أن حقوق اإلنسان هي من مقاصد الترشيع اإلسالمي ،وأن هدف اإلسالم ومقصده هو
أن يتساوى الناس جميعا ً يف الحقوق والواجبات.
وقد استطاع الترشيع اإلسالمي أن يفي بحاجات كل املجتمعات ،وأن يعالج كافة
املشكالت والقضايا يف كل البيئات التي حل بها ،رغم تنوعها وتعددها ،وذلك بأعدل األحكام
وأمثل الحلول ،فقد استطاع الترشيع اإلسالمي أن يعالج قضية حقوق اإلنسان التي شغلت
أذهان الناس منذ زمن بعيد ،وذلك بإنصافه وإعطائه حقوقه ،وجعل الناس جميعا ً سواسية
أحرارا ً بال تمييز وال فرق بينهم إال بالتقوى ،قال تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﭼ [الحجرات:
 ،]١٣أي أن الناس جميعا ً خلقوا من آدم وحواء وهم سواء ال تفضيل بينهم إال بالتقوى،
وأن الترشيع اإلسالمي جمع من املزايا والخصائص ما لم يجتمع لترشيع سواه ،كما تميز
بالثبات واملرونة واالستمرارية بما ال يوجد يف أي قانون آخر يضعه البرش لبعضهم البعض
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ذلك ألنه حكم الله (القرطبي1379 ،ه ،)222 :16 ،قال تعاىل :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ [املائدة]٥٠ :
إن الترشيع اإلسالمي يف كل أحكامه ومبادئه ذو صبغة إنسانية عاملية ،فهو رحمة
وهداية للعاملني ،ألن الشارع هو الله رب الناس ،وهم عباده ،فهو أدرى بأحوالهم ،فرشع
لهم من األحكام ما يحقق جلب املصالح لهم ودرء املفاسد عنهم ،فاإلسالم هو نظام عام
للناس كافة ،روعيت فيه مصالح جميع العباد وقضاياهم (.القرضاوي1397 ،ه.)104 ،
فموقف اإلسالم من قضية حقوق اإلنسان جيل وواضح ،ويدل عىل سمو هذا الدين وكماله،
قال تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [األنعام.]٥٧ :
إن السياق القرآني املتالحم يبني حق الله تعاىل وحق رسوله ﷺ ويبني حق العباد،
ويفصل بني الحق والباطل بما يقيض به بينهم ،وقد ساوى الله بني الناس جميعا ً يف
الحقوق والواجبات ،كما أنهم يرجعون ألب واحد وأم واحدة ،فالكل سواء ،وال تفاضل وال
فرق بينهم( .سيد قطب 1412 ،ه.)242 : 7 ،
هذا وقد َبينَّ َ النبي ﷺ القواعد األساسية لحقوق اإلنسان فقال « :إ ِ َّن ِدمَاء َُك ْم
وَأ َ ْموَالَ ُك ْم حَ رَا ٌم عَلَي ُْك ْمَ ،كحُ ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َه َذا فيِ َش ْه ِر ُك ْم َه َذا ،فيِ بَلَد ُِك ْم َه َذا ،أَلاَ ُك ُّل يَ ْ
ش ٍء ِم ْن أ َ ْم ِر
ضوع ٌَة ،وَإ ِ َّن أَو ََّل َدم أ َ َ
وعَ ،و ِدمَا ُء الْجَ ا ِهلِيَّ ِة َم ْو ُ
الْجَ ا ِهلِيَّ ِة َت ْح َت َق َدم ََّي َم ْو ُ
ض ٌ
ض ُع ِم ْن ِدمَا ِئنَا َد ُم
ٍ
ضعًا فيِ َبنِي سَ ْع ٍد َف َقتَلَتْ ُه ُه َذي ٌْلَ ،و ِربَا الْجَ ا ِهلِيَّ ِة َم ْو ُ
ا ْب ِن ر َِبيع ََة ْب ِن الْحَ ا ِرثِ َ ،ك َ
ض ٌ
وع،
ان م ْ
ُسترَ ْ ِ
وَأَو َُّل ِربًا أ َ َ
َّاس ْب ِن َعبْ ِد الْم َُّطل ِ ِبَ ،فإِ َّن ُه َم ْو ُ
ض ٌ
وع ُكلُّ ُهَ ،فا َّت ُقوا الل َه فيِ النِّسَ اءِ،
ض ُع ِربَا َنا ِربَا َعب ِ
َفإ َّن ُكم أ َ َخ ْذ ُتم ُ َ
َ
ُوط نْ َ
ئ
َان الل ِه ،و ْ
ِ ْ
َاستَ ْحلَل ْ ُت ْم ُفرُوجَ ُه َّن ِب َكل ِ َم ِة الله ،وَلَ ُك ْم عَلَيْ ِه َّن أ ْن لاَ ي ِ
ُوه َّن ِبأم ِ
َ
ُوه َّن رَ ْ
اضب ُ
ضبًا َغيرْ َ م رَُب ٍِّح ،وَلَ ُه َّن عَلَي ُْك ْم ِر ْز ُق ُه َّن
ُف ُر َش ُك ْم أحَ ًدا َت ْكر َُهو َن ُهَ ،فإِ ْن َفعَل ْ َن َذلِ َك َف رْ ِ
وف ،و ََق ْد َتر َْك ُت ِف ُ
ص ْم ُت ْم ِب ِهِ ،كتَابُ الل ِه،
َو ِك ْس َو ُت ُه َّن ِبالْ َم ْع ُر ِ
ضلُّوا َبعْده إ ِ ِن ا ْعتَ َ
يك ْم مَا لَ ْن َت ِ
ص ْح َتَ ،ف َق َ
ون َعنِّيَ ،فمَا أ َ ْن ُت ْم َقا ِئلُ َ
وَأ َ ْن ُت ْم ُت ْسأ َ ُل َ
ال:
ون؟» َق ُالواَ :ن ْش َه ُد أ َ َّن َك َق ْد بَل َّ ْغ َت وَأ َ َّدي َْت َو َن َ
اش َهدْ ،الل ُهمَّْ ،
اس «الل ُهمَّْ ،
اش َهدْ» ثَلاَ َث
ِبإِ ْ
صبَ ِع ِه السَّ بَّا َب ِةَ ،ي ْر َف ُعهَا إِلىَ السَّ مَا ِء َو َينْ ُك ُتهَا إِلىَ النَّ ِ
َمرَّاتٍ ( .مسلم2000 ،م 886 :2 ،رقم .)1218
إن اإلسالم اهتم بإنصاف اإلنسان وإعطائه حقوقه ،ال سيما املرأة فقد أعطاها
حقوقها كاملة وحفظ لها مكانتها يف املجتمع ،كما أعطى اململوك حقه ويتضح ذلك حينما
يقال للسيد :أعط حق اململوك الذي جعله الله أمانة يف عنقك وأنت مسؤول عنه أمام الله
تعاىل ،ويقال للمملوك :أ ِّد َّ
حق سيدك (البوطي1979 ،م ،)439 ،وهذا يدل عىل أن للترشيع
اإلسالمي نظرة شاملة يف قضية حقوق اإلنسان ،كما له السبق يف املناداة بالحقوق دون أن
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يتبناها املنادي ألغراضه الشخصية ،نظرة إليجاد انسجام وترابط وتراحم بني املسلمني
جميعاً ،تتجىل فيها عظمة اإلسالم يف أبهى صورها دون تمويه عىل الناس (الزحييل،
1418ه ،)5910 :8 ،قال تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [البقرة،]١٤٣ :
أي أن الخالق هو الله تعاىل وهو رؤوف رحيم بعباده( .الطربي1398 .ه ،)21 :2 .وفيما
ييل ندخل عىل مباحث الدراسة.
املبحث األول :املناداة حبقوق اإلنسان
ً
واصطالحا:
املطلب األول :تعريف احلق لغة

أوالً :معنى الحق يف اللغة:
حق› ويقال ّ
الحق مفرد الحقوق ،والحق خالف الباطل ،وهو مصدر ‹ ّ
حق اليشء إذا
وجب وثبت ،وحقت القيامة أي أحاطت بالخالئق ،فهي َّ
حاقة ،والحق له معنيان الثبوت
والوجوب( .الفيومي2005 ،م ،)81 ،وذلك مثل قوله تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [يس ،]٧ :أي ثبت ووجب ،وقوله :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﭼ [األنفال ،]٨ :أي يثبت ويظهر ،وتطلق كلمة الحق عىل النصيب املحدد
كمثل قوله تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [املعارج- ٢٤ :
 ،]٢٥كما تطلق عىل العدل يف مقابل الظلم مثل قوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ [غافر:
 ،]٢٠أي يجازي كل أحد بما يستحقه من خري أو رش( .األشقر ،د.ت.)620 ،
ثانياً :معنى الحق يف االصطالح:

الحق يف اصطالح الفقهاء هو :الحكم املطابق للواقع عىل األقوال والعقائد واألديان
واملذاهب باعتبار اشتمالها عىل ذلك ،والحق يقابله الباطل ،وأما الصدق فقد شاع يف األقوال
خاصة ،والصدق يقابله الكذب ،وقد يفرق بينهما بأن املطابقة تعترب يف الحق من جانب
الواقع ،ويف الصدق من جانب الحكم.
وأيضا ً قال الفقهاء أن الحق هو :الحكم الثابت رشعاً ،وقد يطلق الحق عىل املال
اململوك ،ويطلق عىل امللك نفسه ،وعىل الوصف الرشعي كحق الوالية والحضانة والخيار،
ويطلق عىل مرافق العقار كحق الطريق واملسيل واملجرى ،كما يطلق عىل اآلثار املرتتبة
عىل العقود كااللتزام بتسليم املبيع أو الثمن.
وقد عرفه األستاذ مصطفى الزرقاء بقوله :الحق هو اختصاص يقرر به الرشع
ً
سلطة أو تكليفاً ،وهذا يشمل الحقوق الدينية كحق الله عىل عباده من صالة وصيام
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ونحوهما ،والحقوق املدنية كحق التملك ،والحقوق األدبية كحق الوالد عىل ولده ،وحق
الزوج عىل زوجته ،والحقوق العامة كحق الدولة يف والء الرعية لها ،والحقوق املالية كحق
النفقة ،وغري املالية كحق الوالية عىل النفس( .الزحييل1418 ،ه 1997/م.) 2838 :8 ،
ثالثا ً تعريف اإلنسان:
اإلنسان يف اللغة :من اإلنس ،واإلنس خالف الجن ،وهو البرش ،والواحد إنيس وأنيس،
واأل َ َنس بفتحتني جماعة من الناس ،واإلنسان من الناس اسم جنس ،يقع عىل الذكر واألنثى
والواحد والجمع ،ومنه إنسان العني ،أي حدقتها ،وجاء عن الكسائي :أن األناس والناس
لغتان بمعنى واحد( .الفيومي2005 ،م.)20 ،
وأما اإلنسان يف االصطالح :فهو الحيوان الناطق ،واإلنسان يقتيض مخالفته للبهيمية
ويدل عىل ذلك اشتقاق اإلنسان من النسيان ،والنسيان ال يكون إال بعد العلم ،واإلنسان
يفهم العلم وربما ينىس بعضه ،والبهيمة ال تفهم العلم(.الجرجاني ،د.ت.)32 ،

املطلب الثاني :مبادرة اإلسالم يف املناداة حبقوق اإلنسان:

إن الدين اإلسالمي له فضل السبق يف املناداة بحقوق اإلنسان وقد شهد بذلك العقل
والنقل ،ذلك ألن الدين اإلسالمي نظام عام وتام األحكام ،قال تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ [املائدة ،]٣ :دخل يف معنى هذه اآلية
جميع مصالح الناس الدنيوية واألخروية عىل وجه الكمال ،كما تضمنت اآلية حل جميع
قضاياهم ومشكالتهم( .سيد قطب 1412 ،ه ،)639 :2 ،قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﭼ [األنعام ،]٣٨ :أي أن كل ما هو يف مصلحة اإلنسان ونفعه فهو مبني ومرتب
يف هذا الكتاب(.الطربي1398 ،ه ،)187 :5 ،وجاء عن اإلمام مالك  إنه بلغه أن
رسول الله ﷺ قالَ « :تر َْك ُت ف ُ َ
ضلُّوا مَا َتمَسَّ ْك ُت ْم ِب ِهمَاِ :كتَابَ الل ِه وَسُ نَّ َة
يك ْم أ ْم َر ْي ِن لَ ْن َت ِ
ِ
َنبِيِّ ِه»( .مالك2001 ،م.)644 :1 ،
هذا وإن املناداة بحقوق اإلنسان ليست أمرا ً جديدا ً بالنسبة لإلسالم ،وإنما نادى
بها اإلسالم قبل الغرب وحسم أمرها عند أول نزول الوحي ،حيث وضع املبادئ والقواعد
الرشعية التي تنظم وتحافظ عىل حقوق اإلنسان ،وساوى بني الناس جميعا ً يف الحقوق
والواجبات وأعطى صاحب كل حق حقه (الشافعي ،د .ت ،)9 :8 ،قال الله تعاىل :ﭽ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
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ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [الحجرات ،]١٣ :بذلك يشهد العقل والنقل بأن اإلسالم له فضل السبق يف
إرساء حقوق اإلنسان (.القرطبي1379 ،ه.)222 :16 ،
كما يشهد الواقع بسبق وتفوق الترشيع اإلسالمي عىل غريه وخلوده وصالحه لكل
زمان ومكان ،ذلك ملا احتوى عليه من النظريات واملبادئ الرشعية التي لم تكن يف غريه،
كما يشهد الواقع بسبق الترشيع اإلسالمي يف وضع وترسيخ املبادئ والقواعد القانونية التي
تنظم ترصفات اإلنسان ومعامالته ،قال األستاذ عبد القادر عودة :إن الرشيعة اإلسالمية
احتوت عىل طائفة من النظريات واملبادئ الرشعية التي لم تعرفها النظم الوضعية إال
أخرياً ،وقد تميزت عن القوانني الوضعية بميزات كثرية منها:
الكمال ،والسمو ،والخلود والدوام ،والدليل عىل ذلك هو الواقع ،وليس بعد منطق
الواقع حاجة إىل دليل ،ومن هذه النظريات نظرية املساواة :التي جاءت بها الرشيعة
اإلسالمية من وقت نزولها ،بنصوص رصيحة تقررها وتفرضها وبصفة مطلقة بال قيود
وال استثناءات فهي تنص عىل املساواة بني الناس جميعا ً فال امتياز لفرد عىل فرد وال
لجنس عىل جنس وال للون عىل لون وال لحاكم عىل محكوم (عودة ،د.ت25 :1 ،و،)33
جاء يف الحديث« :يَا أ َ ُّيهَا النَّ ُ َ
َاح ٌد ،وَإ ِ َّن أَب ُ
َاح ٌد ،أَلاَ لاَ َف ْ
ض َل لِ َعر َِب ٍّي
َاك ْم و ِ
اس ،ألاَ إ ِ َّن َرب َُّك ْم و ِ
َعلىَ َعجَ ِم ٍّيَ ،ولاَ لِعَجَ ِم ٍّي َعلىَ َعر َِب ٍّيَ ،ولاَ أ َ ْح َم َر َعلىَ أ َ ْس َو َدَ ،ولاَ أ َ ْس َو َد َعلىَ أ َ ْح َمرَ ،إِلاَّ ِبالتَّ ْقوَى
أَبَل َّ ْغ ُت»( .أحمد بن حنبل1993 ،م.)416 :5 ،
َّ
إن النظم الوضعية لم تعرف نظرية املساواة إال يف أواخر القرن الثامن عرش وهي مع
هذا تطبقها تطبيقا ً محدوداً ،بينما توسعت الرشيعة اإلسالمية يف تطبيق هذه النظرية إىل
أقىص حد ،ومن فروع نظرية املساواة :مساواة املرأة بالرجل يف التكاليف والحقوق العامة
إال فيما تقتضيه فطرة كل منهما ووظيفته يف الحياة ،وهذا رس تفضيل الرجل يف املرياث
ويف رياسة األرسة التي يشري إليها قوله تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [البقرة ،]228 :فالسلطة التي أعطيت للرجل هنا إنما كانت
مقابل ما حمل من مسئوليات ليقوم بواجباته عىل خري وجه.
ومن النظريات اإلسالمية :نظرية الحرية التي قررها الرشع اإلسالمي يف أروع
صورها ،فقرر حرية اإلنسان وتخليصه من االستغالل والعبودية ،كما قرر حرية االعتقاد،
وحرية التعليم ،وحرية الفكر( .عودة ،د.ت 26 :1 ،و .)33
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املطلب الثالث :أصالة التشريع اإلسالمي وثباته:

إن الترشيع اإلسالمي يمتاز باألصالة والقوة والثبات ،وقد شهد بذلك التأريخ وكل
من له عقل سليم وفكر حر من علماء القانون واملفكرين يف العالم ،وفيما ييل يستعرض
الباحث ما يثبت ذلك مستشهدا ً ببعض أقوال العلماء:
أوالً :شهادة رجال القانون:
َّ
املختصني من
إن ممَّا سجله الواقع للرشيعة اإلسالمية وكذلك ما شهد به كبار
ّ
رجال القانون ،الذين أُتيح لهم اإلطالع عىل بعض كنوز الرشيعة اإلسالمية وفقهها الغني
الفسيح ،يقول العالمة القانوني الكبري األستاذ عبد الرازق السنهوري يف مقال له منشور
يف مجلة القضاء العراقية العدد األول من السنة الثانية مارس 1963م ،ال أريد االقتصار
عىل شهادة الفقهاء املنصفني من علماء الغرب كالفقيه األملاني كوهلر ،واألستاذ اإليطايل
دليفيشيو ،والعميد األمريكي ويكمور وكثريين غريهم ممن يشهدون بما انطوت عليه
الرشيعة اإلسالمية من مرونة ،وقابلية للتطور ،ويضعونها إىل جانب القانون الروماني،
والقانون اإلنجليزي ،أي يجعلونها إحدى الرشائع األساسية الثالث التي سادت العالم.
(القرضاوي1397 ،ه.)97 ،
وقد أشار األستاذ المبري الفقيه الفرنيس يف املؤتمر الدويل للقانون املقارن الذي انعقد
يف مدينة الهاي 1932م إىل هذا التقدير الكبري للرشيعة اإلسالمية الذي بدأ يسود فقهاء
أوربا وأمريكا يف العرص الحارض ،حيث قال :لكني أرجع إىل الرشيعة اإلسالمية نفسها
ألثبت صحة ما أقول :ففي الرشيعة اإلسالمية عنارص لو تولتها يد الصياغة فأحسنت
صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادئ ال تقل يف الرقي والشمول ويف مسايرة التطور
عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث (األمم املتحدة،
اإلعالن العاملي لحقوق االنسان).
ويقول الدكتور عيل بدوي عميد كلية الحقوق بمرص سابقا ً بعد مقارنة بني الرشيعة
اإلسالمية والقانون الروماني ،وهو املصدر األول لكل ترشيع أوربي‹ :إن القانون الروماني
يقوم عىل الشكلية التي تتطلب إجراءات رسمية وطقوسا ً معينة ،هي املحور يف جميع نظمه،
يف حني أن الرشيعة اإلسالمية تقوم عىل التجرد عن الشكليات ،والبساطة يف التعامل ،ونية
الفريقني يف التعاقد ،وعىل روح العدالة الفطرية بني الناس ،ثم يقول :وكذلك يف ناحية
القانون الجنائي يتبني لنا استقالل الترشيع الجنائي يف الفقه اإلسالمي ،بل وتفوقه أيضا ً
عىل غريه من الترشيعات القديمة والحديثة›( .األمم املتحدة ،اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان).
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ثانياً :شهادة املنصفني من الغربيني:
كل هذه الشهادات املؤيدة للرشيعة اإلسالمية ليست من رجال األزهر الرشيف،
وال من أساتذة الفقه يف الجامعات اإلسالمية ،وإنما هي شهادات من كبار رجال القانون
الوضعي والراسخني فيه ،الذين رضعوا من لبانه ،وترعرعوا يف أحضانه ،وهي شهادات
معللة تحمل يف عباراتها براهني صدقها.
يقول الدكتور إيزكو إنساباتو« :إن الرشيعة اإلسالمية تفوق يف كثري من بحوثها
الرشائع األوروبية ،بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الرشائع ثباتاً».
ويقول العالمة األستاذ ‹شربل› عميد كلية الحقوق بجامعة ‹فينا› يف مؤتمر الحقوق
سنة 1927مَّ ،
«إن البرشية لتفتخر بانتسابها لرجل كمحمد إذ أنه رغم أميته أستطاع قبل
بضعة عرش قرنا ً أن يأتي بترشيع سنكون نحن األوروبيني أسعد ما يكون لو وصلنا إىل
قمته بعد ألفي سنة» (القرضاوي1397 ،ه.)68 -67 ،
ويقول الفيلسوف واألديب العاملي برنارد شو« :إنني دائما ً أحرتم الدين اإلسالمي
غاية االحرتام ملا فيه من الحيوية ،فهو وحده الدين الذي يظهر يل أنه ‹يملك القوة املحولة›
ويتماىش مع مصلحة البرش يف كل زمان».
ويقول املؤرخ اإلنجليزي ‹ويليز› يف كتابه ‹مالمح تأريخ اإلنسانية› «إن أوروبا مدينة
لإلسالم بالجانب األكرب من قوانينها اإلدارية والتجارية».
أما املؤرخ الفرنيس سيديو :فيؤكد أن قانون نابليون منقول عن كتاب فقهي يف مذهب
اإلمام مالك هو :رشح الدردير عىل متن خليل (فهرس حقوق اإلنسان يف الدول العربية).
ثالثاً :شهادة املؤتمرات الدولية القانونية:

لم تقف الشهادة للرشيعة اإلسالمية بالصالحية والخلود عند األفراد املنصفني فقط
من الغربيني ،بل تجاوزت هذا النطاق إىل دائرة أرحب وأشمل هي دائرة املؤتمرات الدولية
الخاصة بالترشيع والقانون املقارن ففي مدينة «الهاي» سنة  1356هـ 1937 -م انعقد
مؤتمر دويل للقانون املقارن دعي إليه األزهر الرشيف ،ومَثَّله فيه مندوبان من كبار العلماء
وقد حارضا فيه عن (املسئولية املدنية والجنائية يف الرشيعة اإلسالمية) وعن استقالل
الفقه اإلسالمي ونفي كل صلة مزعومة بني الرشيعة اإلسالمية وبني القانون الروماني
وقد سجل املؤتمر عىل إثر ذلك قراره التأريخي الهام بالنسبة إىل رجال الترشيع الغربي
وقد جاء فيه ما ييل:
ً
اعتبار الرشيعة اإلسالمية مصدرا من مصادر الترشيع العام.
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إن الرشيعة اإلسالمية حية وقابلة للتطور.
ً
الرشيعة اإلسالمية رشع قائم بذاته ليس مأخوذا عن غريه.

هذا ويف نفس املدينة ‹الهاي› سنة  1948م انعقد مؤتمر املحامني الدويل الذي
اشرتكت فيه  53دولة من أنحاء العالم والذي ضم جمعا ً غفريا ً من األساتذة واملحامني
الالمعني من مختلف األمم واألقطار ،فاتخذ مؤتمر القانون املقارن السابق ذكره بشأن
الرشيعة اإلسالمية القرار التايل« :نظرا ً ملا يف الترشيع اإلسالمي من مرونة وما له من شأن
هام ،يجب عىل جمعية املحامني الدولية أن تتبنى الدراسة املقارنة لهذا الترشيع ،وتشجع
عليها»( .القرضاوي1397 ،ه.)94 ،
وبالنظر إىل ما تقدم وما جاء يف شهادات العلماء ورجال القانون واملؤتمرات العاملية
املختصة ،كل ذلك يؤكد لنا أن يف تلك املفاهيم واآلراء أقوى شهادة عىل أصالة الترشيع
اإلسالمي وثباته وتفوقه عىل غريه من القوانني الوضعية ،وأيضا ً فيه كفاية أيما كفاية ملن
كان له عقل رشيد وفكر حر( .األمم املتحدة ،اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان).
املطلب الرابع :مظاهر تفوق الترشيع اإلسالمي عىل غريه:
إن الترشيع اإلسالمي إذا ما قورن بالنظم الوضعية يتبني لنا تفوق الترشيع اإلسالمي
عىل غريه من النظم؛ ذلك ألنه يمتاز باألصالة والقوة التي تمكنه من معالجة قضايا اإلنسان
ورعاية حقوقه ،والدين اإلسالمي هو صنع الله خالق البرش ،والله تعاىل أدرى بخلقه فرشع
لهم من األحكام والتكاليف ما يتناسب مع أحوالهم وقدراتهم( .عودة ،د.ت ،)27 :1 ،قال
تعاىل :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ [املائدة.]50 :
أما النظم الوضعية فهي من صنع البرش وقابلة للتغيري والتعديل من وقت آلخر ،كما
أنها تتغري بحسب الحكومات سوا ًء كانت يمينية ،أو يسارية ،فالقوانني الوضعية قارصة
وال تتناغم مع أحوال الناس وظروفهم وال تفي بحاجاتهم.
الترشيع اإلسالمي قائم عىل وازع الضمري واآلداب واألخالق الفاضلة ،واملوعظة
الحسنة ،واملسلم يحس بأن الله مراقبه ومحاسبه ،وإذا صلح الفرد واستقامت أحواله صلح
الجميع وشاعت فيهم اإللفة وعمتهم أوارص املحبة والسالم ،قال تعاىل :ﭽﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭼ[الفتح  ،]36 :والترشيع اإلسالمي يجعل العقوبة
من حق الله تعاىل ،فإذا بلغت العقوبة السلطان فال يجوز للقايض اإلعفاء أو التخفيف
منها إذا تنازل املجني عليه ،قال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
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ﯛ ﯜ ﭼ [البقرة ]179 :وقال ﷺَ « :تع ُّ
َافوا الْحُ ُدو َد ِفيمَا َبيْنَ ُك ْمَ ،فمَا بَل َ َغنِي ِم ْن حَ ٍّد
َف َق ْد وَجَ بَ »( .أبو داود ،تحقيق :صدقي محمد جميل .د.ت.)351 : 4.
وأما النظم الوضعية فهي تطلق العنان فيما يعرف باإلباحية والحرية مما يؤدي إىل
الفوىض ،وتفيش الرذيلة وفساد املجتمع وانتشار الجريمة( .القرضاوي1397 ،ه.)95 ،
وإن جميع ما يحتويه الترشيع اإلسالمي من عبادات واعتقادات ومعامالت وأخالق
وآداب فهو وحدة واحدة متكاملة ،فال يجوز اعتبار الواجب مستحباً ،وال املستحب مكروهاً،
وال املحرم مباحاً ،ألن ذلك يعترب تبديل لرشع الله( .ابن عابدين1415 ،ه .)3 : 3 ،
قال تعاىل :ﭽﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﭼ [ األنعام ،]115 :كما أن الترشيع اإلسالمي بني عىل التيسري والتخفيف ،ورفع الحرج،
ودفع الرضر(سيد قطب 1412 ،ه ،)361 :7 ،قال تعاىل :ﭽﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﭼ [ البقرة ،]١٨٥ :وقال تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ [الحج:
 ،]78وجاء عن عائشة  -ريض الله عنها -قالت« :مَا ُخيرِّ َ رَسُ ُ
صلىَّ الل ُه عَلَيْ ِه وَسَ ل َّ َم
ول الل ِه َ
ان إ ْثمًا َك َ َ
َ َ
َ
َ
َ
اس ِمنْ ُهَ ،ومَا ا ْنتَ َق َم
ان أ ْب َع َد النَّ ِ
َبينْ َ أ ْم َر ْي ِن إِلاَّ أ َخ َذ أي رَْس َُهمَا مَا ل ْم ي َُك ْن إ ِ ْثمًاَ ،فإِ ْن ك َ ِ
رَسُ ُ
صلىَّ الل ُه عَلَيْ ِه وَسَ ل َّ َم لِنَ ْف ِس ِه ،إِلاَّ أ َ ْن ُتنْتَه ََك حُ ْرم َُة الل ِه َع َّز وَجَ َّل»( .مسلم2000 ،م،
ول الل ِه َ
 ،1813 :4رقم  .)2327إن الترشيع اإلسالمي يحتوي عىل مقومات االستمرارية والخلود
وقواعده صالحة للتطبيق يف كل زمان ومكان ،وأما النظم الوضعية ،فهي تعرب عن أحداث
وقضايا الساعة ،وليست لها الصالحية وقوة النظر يف األحداث املتجددة عرب الزمن .هذا
وبالنظر إىل ما تقدم يتبني لنا جليا ً تفوق الترشيع اإلسالمي عىل النظم الوضعية( .فهرس
حقوق اإلنسان يف الدول العربية).
املبحث الثاني :عناية اإلسالم حبقوق اإلنسان

املطلب األول :مميزات حقوق اإلنسان يف اإلسالم:
لقد اهتم اإلسالم بحقوق اإلنسان وجعل لها خصائص ومميزات كثرية وفيما ييل
نورد بعض ما تميزت به تلك الحقوق:
 - 1إن من أبرز ما يميز حقوق اإلنسان يف اإلسالم هو أن مصدر هذه الحقوق مبني عىل
السيادة والحاكمية لله عز وجل ،قال تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﭼ [األنعام ،]57 :وقال عز وجل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﭼ [األنعام ،]62 :فينظر الرشع اإلسالمي لحقوق اإلنسان بحسب النظرة اإللهية لهذا
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املخلوق ومدى ما يصلحه (ابن كثري ،)321 :2 ،قال تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [االنسان.]3 :
 -2الثبات :فال تتغري هذه الحقوق بتغري الزمان وال بتبدل املكان ،وتتضح هذه امليزة
يف تعريف العلماء للحق حني عرفوه بقولهم :هو الحق الثابت الذي ال يجوز إنكاره
(البيضاوي.)379 :3 ،
 -3مراعاة انطالق الحقوق من مقام اإلحسان ،فالحقوق يف اإلسالم تنبع من املقام الذي يقوم
فيه العبد بأداء أوامر الله تعاىل ويلتزم طاعته يف الرس والعلن ،وهو مقام اإلحسان ،الذي
قال عنه النبي ﷺ« :أ َ ْن َت ْع ُب َد الل َّ َه َكأ َ َّن َك َترَا ُهَ ،فإ ْن لَ ْم َت ُك ْن َترَا ُه َفإ َّن ُه َير َ
َاك» (البخاري،
ِ
ِ
 ،21 :1رقم.)50
 -4االنسجام والتكامل بني حقوق اإلنسان وطبيعة هذا الدين ،فاإلسالم لم يرتك الحقوق
مجردة ،بل جعلها يف جو إطار األحكام الرشعية ،ويف منظور املقاصد الرشعية ،وقرنها
بآدابها وأخالقها ،وجعل اإلخالل بتلك اآلداب إخالال ً بهذه الحقوق ،وربطها يف النهاية
بالدين ،واعترب مصدرها إالهياً ،فكان بناء الحقوق يف اإلسالم بنا ًء متكامالً ينسجم مع
الطبيعة الربانية لهذا الدين.
 -5تنبثق حقوق اإلنسان يف اإلسالم من أن سيادة املجتمع اإلنساني فرع من سيادة
أفراده ،وليس العكس كالحال يف النظم الوضعية (الدسوقي1996 ،م ،)820 : 2 ،قال
تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭼ [املائدة.]32 :
 -6السبق الزمني لإلسالم يف تحقيق مبادئ حقوق اإلنسان ،إذ أن هذه الحقوق التي كفلها
اإلسالم لإلنسان لم تتحقق بعد رصاعات فكرية أو ثورات ومطالبات كما هو الشأن
يف تأريخ حقوق اإلنسان يف النظم الديمقراطية وأسباب نشأتها ،كالحال يف فرنسا
وبريطانيا وغريهما من الدول األوربية ،وإنما استقرت مبادئ وأحكام تلك الحقوق
وحيا ً من عند الله عز وجل دون سابق حديث عنها أو تطلع إليها أو كفاح يف سبيلها
(فهرس حقوق اإلنسان يف الدول العربية).
 – 7إن حقوق اإلنسان يف اإلسالم حقوق واقعية ومرتبطة بحياة جميع الناس ،وتلمس
حاجة اإلنسان ،وتستهدف أغراضه ومصالحه ،بخالف الحقوق يف الترشيعات الوضعية
فإنها منصبغة بالصبغة الفلسفية(.ابن قدامة1401 ،ه1981/م.)329 :9 ،
الحركة املجلد التاسع عرش العدد األول 1438هـ 2017 /

126

سبق اإلسالم تاريخيا وتفوقه في إرساء حقوق اإلنسان

املطلب الثاني :بعض الحقوق التي انفرد بها اإلسالم
إن الدين اإلسالمي قد نص عىل األحكام والقواعد التي تثبت وتؤمن حقوق اإلنسان
يف جميع مجاالته وأحواله ،وقد جاءت هذه الحقوق مجموعة ضمن الكثري من الوثائق التي
صدرت عىل املستوى اإلسالمي يف حقوق اإلنسان.
ومن أهم هذه الحقوق:
حق الفضل والكرامة املكتسب من العمل والعقيدة.
حرمة اللجوء إىل َفنَاء النوع البرشي.
حق الحفاظ عىل األفراد الربيئني ،كالشيخ واملرأة ،والطفل والعجزي أثناء النزاعات،
ومداواة الجرحى ،والحفاظ عىل األرسى ،وحرمة التمثيل بالقتىل.
حق اإلنسانية يف عدم إتالف الزروع ،وتخريب املباني املدنية أثناء النزاعات.
حق الزوجة يف الحصول عىل اإلنفاق والسكنى والكسوة وحسن املعارشة من قبل
الزوج.
حق األرسة بإيوائها والنفقة عليها وتعليم أفرادها ،ورعاية الجنني وإطعامه ،وعالجه
إذا مرض ،وتوريثه واملحافظة عليه.
حق الوالدين واألقارب عىل األبناء وحقوق ذوي القرابة ،وإثبات حق املرياث لهم.
التوسع والتأكيد عىل حق الفرد يف الرتبية الدينية ،والدنيوية.
حق اإلنسان يف التحرر من قيود الرق واالستعمار.
حق الكسب املرشوع والبيع الحالل ،والتعامل بني أفراد املجتمع.
حق الدعوة إىل الخري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
حق الفرد يف حماية مقدساته من اإلهانة والعبث بها ،ومنع اإلخالل بالقيم ،وعدم
إثارة الكراهية بني الناس( .الرشبيني ،د .ت.)491 :4 .
ً
إن قضية حقوق اإلنسان أصبحت من القضايا التي شغلت الناس كثريا وإن الحديث
عنها صار حديث الساعة ،وقد كثر الكالم حولها حتى غدا االهتمام بها واضحا ً من خالل
عقد املؤتمرات ،والندوات ،وإبرام املواثيق واالتفاقيات عىل املستويني اإلقليمي والدويل،
وذلك من أجل معالجة تلك القضية ،وتهيئة السبل الكفيلة بمعالجتها وحمايتها (األمم
املتحدة ،اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان) ،وقد صدرت أخريا ً بعض حقوق اإلنسان العاملية
عن األشخاص الربيئني كالشيخ الكبري واملرأة والطفل ،وجاءت يف مواثيق واتفاقات دولية
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الحقة ،مثل :معاهدة جنيف ،واالتفاقية الدولية بشأن الحقوق االقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية ،والحقوق املدنية والسياسية (القرضاوي1397 ،ه.)21 ،
ونجد أن اإلسالم قد اهتم بقضية حقوق اإلنسان منذ أول ظهوره ،ووضع املبادئ
والقواعد الترشيعية التي تنظم وتثبت تلك الحقوق ،وهذا يدل عىل سبق الترشيع اإلسالمي
عىل غريه يف إرساء مبادئ حقوق اإلنسان (فهرس حقوق اإلنسان يف الدول العربية).
املبحث الثالث :اإلسالم حيافظ على االنسان ومينع استغالله

املطلب األول :اإلسالم يحرم الرق ويغلق أبوابه
يعترب الرق من أكرب الهواجس التي تهدد اإلنسان وتنتهك كرامته وتسلب حريته،
وتضعه تحت وطأة االستعباد واالستغالل واالضطهاد ،وقد كان الرق معرتفا ً به قبل اإلسالم
عند العرب وغريهم ،وانترش يف ذلك الزمن حتى أصبح يشكل جزءا ً مهما ً من ثرواتهم،
وعندما جاء اإلسالم حرم الرق ورشع يف إلغائه ولكن لم يلغه مرة واحدة ،وإنما انتهج
أسلوب املرونة والتدرج يف التخلص منه ،والحكمة يف ذلك هي مراعاة األوضاع القائمة يف
املجتمعات القديمة ،ألن الرق كان عماد الحياة االجتماعية واالقتصادية عندهم ،فلزم أن
يعاملهم اإلسالم بما يماثل ذلك الوضع ،ألن املعاملة باملثل من منهج اإلسالم ،ال سيما يف
العالقات الخارجية ،وذلك تحقيقا ً للمصلحة اإلسالمية العامة (ابن رشد ،د.ت،)278 :2 ،
هذا وقد أيقظ اإلسالم الضمري العاملي ذلك بتنبيه الناس إىل عالج قضية الرق ،ورضورة
اإلحسان إليهم يف املعاملة والتخلص التدريجي من هذه الظاهرة بالعتق وفتح منافذ
دينية لهم ،فوضع اإلسالم برنامجا ً دقيقا ً لتحرير الرقيق ،تؤدي نتائجه إىل تحرير جميع
املماليك تدريجيا ً دون أن يكون لهذه الحرية رد فعل سلبي يف املجتمع ،فبدأ أوال ً برتغيب
املسلمني وتشجيعهم عىل تحرير رقاب املماليك ،حيث جعل تحريرهم من أعظم ما يتقرب
به اإلنسان إىل الله تعاىل ،ثم وضع مبدأين مهمني إللغاء الرق هما :تضييق مدخل دائرة
التعامل بالرق ،وتوسيع املخرج من تلك الدائرة ،وفيما ييل بيان ذلك (الزحييل1418 ،ه
1997/م.)5910 : 8 ،
أوالً :تضييق مدخل دائرة الرق
عندما جاء اإلسالم وجد للرق صورا ً ومداخالً كثرية ،كالبيع ،واملقامرة ،والنهب،
ووفاء الدين ،والحروب وغريها ،فألغى جميع هذه املداخل ولم يبق فيها إال مدخالً واحداً،
هو الجهاد القتايل يف سبيل الله ،فال اسرتقاق إال يف حرب رشعية ،فالذي أباحه اإلسالم من
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الرق هو مباح يف نظم األمم التي عاهدت عىل منع الرق ،حيث َّ
إن هذه األمم تبيح األرس
(األرس ذلك يف الحروب بعد أن ينترص فريق عىل آخر فيصبح األرسى ملكا ً ملن أرسهم ويملك
عليهم حق البيع والرشاء والقتل) واستبقاء األرسى ،أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة
(الغزايل1358 ،ه.)219 :2 ،
وجاء اإلسالم لريد لهؤالء البرش إنسانيتهم ،وليقول للسادة عن الرقيق :ﭽ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﭼ [النساء ،]٢٥ :جاء ليقول من قتل عبده قتلناه ،ومن لطم عبده لطمناه ،جاء
ليقول للسادة أحسنوا معاملة الرقيق ،قال تعاىل :ﭽﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [النساء ،]36 :وليقرر أن العالقة
بني السادة والرقيق ليست عالقة االستعالء واالستعباد أو التسخري وإنما هم إخوة للسادة
(الدسوقي1996 ،م ،)557 :4،قال النبي ﷺ« :إ ِ َّن إ ِ ْخوَا َن ُك ْم َخو َُل ُك ْم جَ عَل َ ُه ُم الل َّ ُه َت ْح َ
ت
أ َ ْيد ُ
ِيك ْمَ ،ف َم ْن َك َ
َس ،وَال َ ُت َكل ِّ ُف ُ
وه ْم
ان أ َ ُخو ُه َت ْح َت َي ِدهَِ ،فلْي ُْط ِع ْم ُه ِممَّا يَأ ْ ُك ُل ،وَلْيُلْبِ ْس ُه ِممَّا يَلْب ُ
ُوه ْم مَا َي ْغل ِ ُب ُه ْم َفأ َ ِعي ُن ُ
مَا َي ْغل ِ ُب ُه ْمَ ،فإِ ْن َكل َّ ْف ُتم ُ
وه ْم» (البخاري 128 : 2 ،رقم  ،)2546تلك
ضمانات إسالمية يف الحفاظ عىل حقوق اإلنسان ورد اعتباره ،لم يصل إليها أي ترشيع
آخر عىل مدى التأريخ( .القرضاوي1397 ،ه.)53 ،
ثانياً :توسيع مخرج دائرة الرق
ً
توطئة للتخلص من
لقد وضع اإلسالم خطوات لتوسيع املخرج من دائرة الرق ،ذلك
ظاهرة الرق واستعباد اإلنسان ،ومن تلك الخطوات رشاء املماليك وإعتاقهم يف سبيل الله:
يف بداية اإلسالم أسلم كثري من املماليك ،ووقعت بهم ألوان بشعة من االضطهاد
والعذاب من مالكهم ،فكان كثري من الصحابة يقومون برشائهم وإعتاقهم ابتغاء مرضاة
الله تبارك وتعاىل ،وإن كبار أئمة املسلمني كانوا من السابقني يف هذا املجال ،فكان لسيدنا
أبي بكر الصديق دور مشهود يف إعتاق املماليك وترسيحهم أحراراً ،وجاء يف أحوال اإلمام
عيل بن أبي طالب -ريض الله عنه -أنه أعتق ألف مملوك يف سبيل الله ،وأيضا ً جاء يف أخبار
أئمة أهل البيت -رحمهم الله -أنهم كانوا يعتقون املماليك ألدنى سبب أو عمل صالح
يقومون به ،ذلك ليكونوا قدوة لآلخرين ،ويذكر أن أحد غلمان اإلمام الباقر -رحمه الله -
عمل عمالً صالحا ً فقال له اإلمام( :اذهب فأنت حر ،فإني أكره أن استخدم رجالً من أهل
الجنة) وجاء يف أحوال اإلمام عيل بن الحسني  -رحمه الله  -أن جارية كانت تسكب عليه
املاء ،فسقط اإلبريق عن يدها فشجه ،فرفع رأسه إليها ،فقالت والكاظمني الغيظ ،قال :قد
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كظمت غيظي ،قالت والعافني عن الناس ،قال :عفا الله عنك ،قالت والله يحب املحسنني،
قال( :فاذهبي فأنت حرة لوجه الله) ،كل ذلك من رحمة اإلسالم وسعيه الجاد يف تحرير
املماليك وجعلهم أحراراً ،حيث ر ََّغب يف إعتاقهم ،وجعل عتقهم من أهم القربات واألعمال
الصالحة التي تقرب إىل الله تعاىل( .الغزايل1358 ،ه.)219 : 2 ،
فيما تقدم علمنا أن صور اسرتقاق اإلنسان واستعباده كانت كثرية قبل بعثة النبي
صىل الله عليه وسلم وعند ما جاء اإلسالم عامل املماليك معاملة كريمة وفتح لهم أبواب
التحرير تمهيدا ً لخالصهم من الذل واالستغالل ،وقد أغلق اإلسالم الكثري من أبواب الرق
ليحد من انتشاره فحرم صورا ً عديدة وألغى أخرى ووضع الخطوات الالزمة للتخلص
من الرق (الخرضي1981 ،م ،)67 ،وبذلك وضع اإلسالم حدا ً لظاهرة استغالل اإلنسان
ألخيه اإلنسان.
ومما ال شك فيه أن حقوق اإلنسان لم توضع قط موضع التنفيذ يف تأريخ البرشية
إال حينما جاء اإلسالم وأقام أول حكومة إسالمية بقيادة رسول الله سيدنا محمد -صىل
الله عليه وسلم -واستمرت منفذة ومطبقة للترشيعات اإلسالمية عرب العصور إىل يومنا
هذا( .الشافعي ،د .ت.)13 :8 ،
املطلب الثاني :حكمة التدرج يف إلغاء الرق

لقد تدرج اإلسالم يف إلغاء نظام الرق لحكم وأسباب منها:
أوالً :من املعلوم أن هنالك عادات كانت عند العرب قبل اإلسالم وقد اعتادوا عليها
زمنا ً طويالً ،فإنه من الصعب تغيريها مرة واحدة ،وهذا ما حدث عند مجيء اإلسالم ،لتلك
األسباب فقد تدرج اإلسالم يف عملية إلغاء الرق.
ثانياً :كانت أعداد املماليك عند مجيء اإلسالم كثرية وتشكل قوة برشية هائلة،
وإن عتق اآلالف من املماليك مبارشة يهدد حياتهم بالخطر واملوت ،كما يهدد املجتمع
بهزة اقتصادية واجتماعية خطرية ،لذلك تدرج اإلسالم يف تحرير املماليك ،ألنه لم يكن
من السهل أن يطلق رصاحهم جملة واحدة ،وإنما نهج يف ذلك منهج الحكمة واملرونة.
(البوطي1979 ،م.)256 ،
ثالثاً :إن اإلسالم لم يكن املبتدع للرق مطلقاً ،بل كان الرق موجودا ً يف أنحاء العالم
قبل اإلسالم وقد استمر يف أوربا وأمريكا إىل عام 1865م ،ثم عقد مؤتمر بروكسل يف عام
 ،1890فأصدر قرارا ً بإلغاء الرق يف كل العالم ،وبالرغم من هذه الصيحة وغريها من
الغربيني بإلغاء الرق ،إال إننا نرى أن أساليب اسرتقاق اإلنسان لم تختلع جذورها ،بل
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إنها تحورت إىل صور أخرى أخطر وأكثر رعباً ،إذ إنها أخذت شكل استعمار الشعوب،
حيث كلما ضعف االسرتقاق الفردي قوي االسرتقاق الجماعي ،وإن الجرائم التي ارتكبها
املستعمرون الغربيون من خالل مدة استعمارهم للشعوب ،هي من أكرب وأشد الجرائم
التي شهدها العالم حتى اآلن(.القرضاوي1397 ،ه 43 :،و .)54
هذا باإلضافة إىل املعاملة القاسية والسيئة التي كان يجدها األرقاء من مالكهم،
وعىل سبيل املثال ،كان الرقيق يف عرف الرومان هو شيئا ً من األشياء ال برشاً ،أي شيئا ً ال
حقوق له البتة ،فكان للسيد مطلق الحق يف تسخريه واستعباده ،وبيعه ورشائه ،فقد كانت
لهم أسواق لبيع ورشاء الرقيق يقف فيها اململوك واألمة ،يقف كسلعة تباع وتشرتى ناهيك
عن امتهان آدميتهم يف أسلوب البيع والرشاء من كشف للعورات وما إىل ذلك( .ابن قدامة،
1401ه1981/م.)232 :9 ،
رابعاً :حينئ ٍذ جاء اإلسالم وقرر إلغاء الرق ،وحرم استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان،
فوضع الخطوات الالزمة للتخلص من تلك الظاهرة ،وقد ضيق مصادر الرق وحرصها
يف الحرب املرشوعة املعلنة بني املسلمني والكفار ،ثم ألغى كل الصور األخرى واعتربها
محرمة رشعا ً ال تحل بحال من األحوال ،وقد عامل اإلسالم األرسى واملماليك معاملة كريمة
وأحسن إليهم ،ولم يجعلهم موضع إهانة وال ازدراء ،قال تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [النساء،]36 :
هذا ولم يثبت أن النبي-صىل الله عليه وسلم -رضب الرق عىل أسري من األرسى قط ،بل
أطلق أرقاء مكة ،وأرقاء بني املصطلق ،وأرقاء حنني ،وقد أعتق -صىل الله عليه وسلم -ما
كان عنده من رقيق يف الجاهلية ،وقال ألهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء .رضب الرق بمعنى
أوقع الرق عىل األسري فصار عبداً( ،املصباح املنري ص)192
كل ذلك يوضح ويؤكد لنا اهتمام اإلسالم ودوره الكبري يف تحرير اإلنسان من قيود
العبودية ،إذ أنه أوال ً ضيق مداخل االسرتقاق ،ورغب يف عتق املماليك وجعله من أعظم القربات
لله تعاىل ،وبذلك أبطل اإلسالم الرق وقىض عليه تماماً( .القرضاوي1397 ،ه.)105 ،
املطلب الثالث :استفادة الغرب من الحضارة اإلسالمية:
الدين اإلسالمي قائم عىل أسس وقواعد ترشيعية ثابتة ،كلها تصب يف مصالح االنسان
وحل قضاياه ،كما أنه تضمن حضارة إسالمية مشبعة بنور اإلسالم وهديه ،وقد تميزت
هذه الحضارة بالقوة والصالحية مما جعلها تنترش يف كل أنحاء العالم ،وبالرغم من كل
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ذلك نجد أن أهل الغرب يشككون يف مبادئ الترشيع اإلسالمي ويتهمون املسلمني بالركود
وعدم الفعالية ،وذلك ناتج عن جهلهم بمبادئ اإلسالم ومقاصده ،وعدم بلوغهم حقيقته
ودوره تجاه حقوق اإلنسان ،ولنكرانهم أنهم استفادوا من الحضارة اإلسالمية ،وإنهم بنوا
مدنيتهم عىل علوم اكتسبوها من أهل اإلسالم( .الزحييل1418 ،ه 1997/م.)5910 : 8 ،
هذا وإن ما أصاب أهل اإلسالم من غفلة وعدم إعمال الرأي واالجتهاد عىل ضوء
الكتاب والسنة ،وعدم نرش تعاليم الدين اإلسالمي يف العالم ،كل ذلك جعل تراثهم اإلسالمي
يكون نهبا ً لآلخرين ،ثم تمحى من فوقه كل العالمات اإلسالمية ،وتوضع عليه عالمات
املالك الجدد ،ثم يقال :إن املسلمني لم يقدموا للعالم شيئاً ،وأنهم عالة عىل غريهم من بني
البرش ،وعجبا ً أن تكون املبادئ اإلسالمية التي صدرناها للناس ،يعاد تصديرها إلينا عىل
أنها من كشف اإلنسان وابتكاره ،ونحن نملك تراثا ً إسالميا ً غنيا ً باملبادئ الرفيعة واملُثل
العليا ،ونخىش أن يجيء يوم يصدر الغرب إلينا غسل الوجوه واأليدي واألقدام عىل أنه
نظافة إنسانية ،فإذا قلت :ذلك هو الوضوء الذي هو من رشع اإلسالم ،قال لك املفتونون:
ملاذا ال تعرتف بتأخرك وتقدم الغرب( .القرضاوي1397 ،ه.)104 ،
إن الترشيع اإلسالمي له فضل السبق يف إرساء حقوق اإلنسان ،وهو أفضل ترشيع
عىل وجه األرض يتضمن أرقى وأحكم مبادئ يف حقوق اإلنسان ،فهو قادر عىل معالجة
قضايا اإلنسان عىل هدى من الله وبصرية ،قال تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [غافر ،]20 :إن دين اإلسالم ال
يتبدل وال يتغري بتغيري األحوال والظروف ،قال تعاىل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ
[األحزاب ،]62 :كما أن مبادئ حقوق اإلنسان يف الترشيع اإلسالمي تشكل منهجية كاملة
وفعالة تهدف إىل تحقيق العدل واملساواة بني الناس جميعاً ،وإىل أن يتمتع كل فرد بكامل
حقوقه ،ومن ثم إسعاده يف الدنيا واآلخرة ،ذلك يعني أن الناس يف دين اإلسالم سواسية
وال فرق بينهم يف الحقوق والواجبات(.البوطي1979 ،م.)255 ،
وكما ذكرنا فيما سبق أن اإلسالم قد قرر مبادئ حقوق اإلنسان وأ َّم َن عليها منذ
أول ظهوره ،قال تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﭼ [الحجرات ،]١٣ :فالناس يف اإلسالم سواسية
كأسنان املشط وال فرق بينهم إال بالتقوى ،ال سيما أن اإلسالم جاء إلصالح الناس وأنه صالح
لكل زمان ومكان ،وقد تضمن أفضل الترشيعات فيما يصلح اإلنسان يف دنياه وأخراه ،قال
ﷺ« :يَا أ َ ُّيهَا النَّ ُ َ
َاح ٌد ،وَإ ِ َّن أَب ُ
َاح ٌد ،أَلاَ لاَ َف ْ
ض َل لِ َعر َِب ٍّي َعلىَ َعجَ ِم ٍّي،
َاك ْم و ِ
اس ،ألاَ إ ِ َّن َرب َُّك ْم و ِ
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َولاَ لِعَجَ ِم ٍّي َعلىَ َعر َِب ٍّيَ ،ولاَ أ َ ْح َم َر َعلىَ أ َ ْس َو َدَ ،ولاَ أ َ ْس َو َد َعلىَ أ َ ْح َمرَ ،إِلاَّ ِبالتَّ ْقوَى» (أحمد بن
حنبل1993 .م  ،)416 :5كل ذلك يدل عىل سبق وتفوق اإلسالم يف إرساء حقوق اإلنسان.
(القرضاوي1397 ،ه. )106 ،
هذا وأن التأريخ يشهد بأن الترشيع اإلسالمي قد استطاع أن يعالج كل الوقائع
واملشكالت عرب مراحل تأريخية مختلفة ويف بيئات اجتماعية متعددة ،ذلك ملا اشتملت
عليه أصوله من السعة واملرونة والخصائص الذاتية ،ولكن املجتمع اإلنساني اليوم حني
أهمل الترشيع اإلسالمي ،واستظل بظل النظم والقوانني الوضعية ،نجده قد فقد السند
والنظام الذي يحمي تلك املبادئ اإلسالمية الرفيعة ويبقيها دون تعرض للضعف والخمول.
()/http://islamonline.net
إن املطلوب من املسلمني الرجوع إىل دينهم الحنيف واملحافظة عىل تراثهم اإلسالمي
التليد ،ال سيما املبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان ،ومن نافلة القول أن نقول :أنه ليس
ثمة وسيلة أفضل من تمسكنا نحن املسلمني بتعاليم ديننا اإلسالمي ،وأن نقوم بتطبيق
مبادئه الرشعية عىل الوجه الذي يريض الله تعاىل ،وبذلك تكون هذه الريادة خري رد عىل
املشككني يف تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،وعىل أي اتهام بخرق تلك الحقوق.
(القرضاوي1397 ،ه.)105 ،
اخلامتة:

بهذا نصل إىل ختام هذا البحث الذي دارت محاوره حول قضية حقوق اإلنسان ،وكما
ذكرنا أنها من القضايا التي احتدم فيها الرصاع الفكري بني أهل اإلسالم والغرب ،ومهما
كانت أسباب ودوافع االهتمام بحقوق اإلنسان وتناولها ،وتباينها ،فإن الطرح اإلسالمي
سيظل ثابتا ً وله وضوحه وأصالته وعمقه ،ذلك ألنه ينطلق يف تحليله لحقوق اإلنسان من
تعاليم الترشيع اإللهي ،ثم إن التأريخ الذي ال يحابي أحدا ً يشهد لواقعية الطرح اإلسالمي
ومصداقية تجرده يف مناداته بحقوق اإلنسان.
ومن خالل هذه الدراسة وبعد الطرح واملقارنة بني الترشيع اإلسالمي والنظم
الوضعية يتبني لنا ترجيح الترشيع اإلسالمي عىل غريه وتفوقه يف قضية حقوق االنسان،
هذا وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات منها :
أوالً :النتائج:
إن الترشيع اإلسالمي إالهي املصدر ويمتاز بالثبات وقوة النظريات وأصالة املبادئ
وصالحيته لكل زمان ومكان.
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وأما النظم الوضعية فهي تفتقد الثبات وعاجزة عن معالجة قضايا اإلنسان وتلبية
حاجاته ،ذلك ألنها من وضع اإلنسان الذي يعرتيه العجز والتقصري وتقلب املزاج من وقت
آلخر.
قواعد الترشيع اإلسالمي تنظم عمل اإلنسان وتوجهه إىل اإليمان بالله وفعل الطاعات
والخريات وفضائل األعمال وكل ما يسمو باإلنسان إىل أعىل درجات الكمال البرشي.
قواعد النظم الوضعية تصنع التنظيم وليست لها قدرة لتوجيه اإلنسان يف كل
مصالحه ورعاية شئونه.
إن الترشيع اإلسالمي ذو قوة وصالحية لتنظيم شؤون األمة أفرادا ً وجماعات مهما
طال الزمن وتطورت الحياة سواء أكانت نظاما ً جمهوريا ً أو نظام خالفة دستورية.
النظم الوضعية نصوصها جامدة وتفتقر املرونة وصالحية التطبيق واالستمرارية،
وتدور حول قضية الساعة.
ثانياً :التوصيات:
عىل املسلمني التمسك بتعاليم دينهم الحنيف والعمل بمقتضاه.
يجب عىل كل مسلم أن يتفقه يف الدين اإلسالمي حتى يقوم بواجباته عىل بصرية.
عىل املسلم أن ِّ
يحكم العدل عىل نفسه وعىل غريه من بني البرش.
القيام بنرش دعوة اإلسالم وإبالغ تعاليمه إىل الناس.
القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر
ويف الختام هذا قليل مما سطره العلماء يف سبق اإلسالم وتفوقه يف إرساء حقوق
اإلنسان ومنع استعباده ،عىس أن يكون فيها أبلغ الرد عىل شبهات أعداء اإلسالم وتثبيتا ً
لقلوب بعض املؤمنني الذين كادوا أن ينهزموا أمام هجمات األعداء ،ويتهاونوا يف دور
الترشيع اإلسالمي حول قضية حقوق اإلنسان ،كال بل ينبغي أن يرفع به رأساً ،ألنه من
أحكام الله تعاىل الباقية الخالدة ،أحكام الله الذي يحكم وال معقب لحكمه ،ونحن نؤمن
بهذا الترشيع الذي يبقى ما بقي الزمان وتعاقب الليل والنهار ،فمن ريض فله الرضا ،ومن
سخط فله السخط (الزحييل1418 ،ه 1997/م ،)5911 : 8 ،ﭽﯫﯬﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [يوسف]21 :
املراجع:

أبو داود ،سليمان بن األشعث السِّ ِج ْستاني .تحقيق :صدقي محمد جميل .د.ت .السنن.
بريوت :دار الفكر.
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أحمد بن حنبل1993 .م .المسند .الطبعة األوىل .بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن رشد ،محمد بن أحمد القرطبي .د.ت .بداية المجتهد ونهاية المقتصد .بريوت :دار الفكر.
ابن عابدين ،محمد أمني1415 .ه .رد المحتار على الدر المختار .بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن كثري ،أبو الفداء ،إسماعيل بن عمر1997 .م .تفسير القرآن العظيم ،الطبعة األوىل.
بريوت :دار الفكر.
ابن قدامة ،عبد الله بن أحمد1401 .ه1981/م .المغني .الطبعة األوىل .السعودية :مكتبة
الرياض الحديثة.
األشقر ،سليمان بن عبد الله .د.ت .زبدة التفسير من فتح القدير .الطبعة األوىل .الكويت:
وزارة األوقاف.
البخاري ،محمد بن إسماعيل .تحقيق :نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي .د .ت.
الجامع املسند الصحيح = صحيح البخاري .مرص :املكتبة التوفيقية.
البوطي ،محمد سعيد رمضان1979 .م .فقه السيرة .الطبعة األوىل .بريوت :دار الفكر.
البيضاوي ،نارص الدين .د.ت .نهاية السول رشح منهاج األصول .بريوت :عالم الكتب.
الجرجاني ،عيل بن محمد( .د.ت) .كتاب التعريفات .بالقاهرة :ابن سينا .
الخرضي ،محمد ،بك1981 .م .تأريخ التشريع اإلسالمي .الطبعة السابعة .بريوت :دار
الفكر.
الدسوقي ،ابن عرفة ،محمد بن أحمد1996 .م .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
بريوت :دار الفكر,
الزحييل ،وهبة1418 .ه 1997/م .الفقه اإلسالمي وأدلته .الطبعة الرابعة .دمشق :دار
الفكر.
سيد قطب ،إبراهيم حسني 1412 .ه .في ظالل القرآن .الطبعة السابعة عرش .بريوت
والقاهرة :دار الرشوق.
الشافعي ،محمد بن إدريس .إرشاف محمد النجار ،من علماء األزهر .د .ت .األم .بريوت:
داراملعرفة.
الرشبيني ،محمد الخطيب .د.ت .مغني المحتاج .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
الطربي ،أبو جعفر ،محمد بن جرير1398 .ه .جامع البيان في تأويل القرآن .مرص:
مصطفى البابي الحلبي ودار املعارف.
عودة ،عبد القادر .د.ت .التشريع الجنائي اإلسالمي .بريوت :دار الكتب.
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الغزايل ،محمد بن محمد1358 .ه .إحياء علوم الدين .مرص :مصطفى البابي.
الفيومي ،أحمد بن محمد2005 .م .المصباح المنير .الطبعة األوىل .بريوت :دار الفكر.
القرضاوي ،يوسف1397 .ه .شريعة اإلسالم صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان .الطبعة
الثانية .بريوت :املكتب اإلسالمي.
القرطبي ،أبو عبد الله ،محمد بن أحمد بن أبي بكر .تحقيق :أحمد الربدوني وإبراهيم
أطفيش1384 .هـ  1964م .الجامع ألحكام القرآن .الطبعة الثانية .القاهرة :دار
الكتب املرصية.
مالك بن أنس .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي2001 .م .الموطأ .الطبعة األوىل .الخرطوم
 السودان :الدار السودانية للكتب.مسلم ،ابن الحجاج النيسابوري2000 .م .المسند الصحيح المختصر .الطبعة الثانية.
الرياض  -السعودية :دار السالم للنرش.
األمم املتحدة .اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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