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  بسم اهلل الرحمن الرحيم
  حقوق اإلنسان 

  

 بقلم أ. د/ طه جابر العلواين  
 .ةجماايي  ة وااللسمامي  العلـو اإل ةرئيس جامع

 
مػػػر رػػػرور أنفسػػػوا تعػػػا  ونعػػػوا بػػػار ، ره ونسػػػمعيوه ونسػػػم هلل هفنسػػػم ، عػػػادلناحلاػػهلل ر رب ال 

آلػه وحػه ه ومػر ت عػه   ل ار ويلػخػا  رلسػزلحَاَّػهلل  لسػيهللنايلػ   ونصػل  ونسػلم، ومر لسػياات أياالوػا
  . ـو الهلل رإ   هبهلل ه ووااله ىواهمهلل

ػػإف؛ بعػػهللأم ػػا  مث  ا امأمانػػة هتهػػ ه الػػذ ا ػػ  -ت ػػارؾ وتعػػا إف رػػاا ار -ا دل ػػادرة طي ػػة م ار ػػة ن 
وجعل ػا موعػحب  ػ  ، «حقووق اإلنسوان» رضػي ة: اخلطػةة قضػي ةل هػ  هػ ه ال، ادلػوررة ماعوػا العام ة

ولمميػوف فرحػة ل يػاف ، بن هػ ه الوب ػة المير ػة مػر الفق ػاا واخلػ اا مػر أيضػاا اماػحب وخ ائػهوتهللاوؿ 
وموالسػ ة ، وخصػومه الميائػهلل ر لػه هولسػاضلة لػرد رػ  ات أيػهللاا، لسػمام   وظػور اإليف ادل قضي ةفقه ه ه ال

أحوله وفق ه ف مل تظ ر يف إو ، قضي ةريا ة معاين ومضامن ه ه الإلظ ار لس ل اإللسماـ وم ادراته يف 
 اوفًقػ، ةي ػة والفريحػلي  امأ اوس موعػوياهتالػور ر وب، احلػهلل    ػر   بعواو و ا ادلعاحرة الذ أفرزها الفميػر ال

حسػػػر يلػػػ   ادلػػػوررة العام ػػػةلألمانػػػة  افشػػػميرً . وأرػػػمياذلا الوارعيػػػة، ةوثوراتػػػه المطور ػػػ، ةفلسػػػفي  دلوطلقاتػػػه ال
، أف  وفػػػ  امماػػػحب ادلػػػورر للقػػػوؿ السػػػهلل هلل، رهللرتػػػه  جلػػػ ادلػػػو  مالسػػػائ، والموفيػػػ  يف الموريػػػ ، االخميػػػار

  .مسيحب رليبإن ه . ويف غةها قضي ةالرريهلل يف ه ه ال والرأي
  :تمهيد 
 سػػايه َمػػا  بشػػميل خػػال ر ػػل بهلل ػػهلل وبيػػاف تواوذلػػا الفقػػه  يلػػ   ػػ ه مػػر الصػػعب  رضػػي ةإف  
تحثػار أو الَِّ ي  ففقه الوارحب؛ «عيةتكييف الواق»: ػبوف قانوني   سايه الَما  أو، «فقو الواقع»: ػبالفق اا 

ومل جتػػر يػػادة . ادلثػػارة ةللاسػػ ل ةتحعػػرف فيػػه مسػػ لة مػػر ادلسػػائل  ثحػػل نصػػا ا ػػواب أو ادلعا ػػة الهللريقػػ
وف ػم لسػائر العوامػل ، محب ال فلة يػر الظػروؼ وادلمابسػات اةيطػة هبػا رضي ةأهل الفقه بالوظر يف    

ًف هواؾ حقائ  مطلقػة وحقػائ  إل؛ «فقو الواقع»مر  أك جزا ال  مجز لف ، في ا اأو لسل ً  اادلؤِثرة إجيابً 
ومقاربمػػػه للهقػػػائ  مػػػحب ، زلػػػهللود نسػػػ    ا ونػػػه إنسػػػانا فػػػردً   بػػػالوظر إ  نسػػػافواإل، اإلطػػػماؽ تقػػػمب مػػػر
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ة الػػذ إف مل و جي ػػمػػر ادلوػػاهل والولسػػائل وامأدوات ادل اتقمضػػ   ثػةً ، او ايًػػ اووارعػػه ادلم ػػة نوييًػػ، هنسػ يم
  .مو ا  اويجز ير اإلمساؾ بش، مو ا تفل  احلقائ  مر بن  هلل ه  مامير

  :ةتاريخيّ المرحلة ال 
حقوق » :رضػي ة - قضي ةة الذ تعرف يليوا في ا ه ه المارخيي  أو اللهظة ال، ةزموي  إف ادلرحلة ال 

 وتسػػماهلل جػػ ورها، ةوعػػعي  ضػػارة حل  ػػوين  مسػػموى   يلػػ  ةحضػػار   تشػػ هلل لسػػيادة  حلظػػةِهػػَ   ،«نسووانإلا
وإاا  اف اإلغر قيوف رهلل يوػوا . (1) «حيوان ناطق»يرف  اإلنساف ب نه ، ةة مر حضارة إغر قي  فلسفي  ال
وأف : ليصػػػ ع معواهػػػا، «ةالناطقيّووو»تفميػػػة فقػػػهلل طػػػورت هػػػ ه احلضػػػارة ادلعاحػػػرة  «ة اإلنسوووانبناطقيّووو»

أفػرزت هػ ه ولقهلل طػورت و . (2) «أو استهالكي إنتاجيّ أو  اجتماعيّ أو  اقتصاديّ حيوان »اإلنساف 
 اػػػا أتلفػػػ  . لرؤ م ػػػا وموظورهػػػا لونسػػػاف والميػػػوف واحليػػػاة ااحلضػػػارة رلاويػػػة   ػػػةة مػػػر ادلفػػػاهيم وفًقػػػ

  .(3) «ةسالييّ الرؤية اإل»م ا رة ومو ا  ىرلاوية أخرى مر ادلفاهيم ادلو ثقة ير رؤ وفميمي  وخرب  
يف القػػػرف  - ةقضػػػي  الػػػذ رػػػ هللت بلػػػورة أ ثػػػر ذلػػػ ه ال - (4) «الحداثوووة»لقػػػهلل انطلقػػػ  حر ػػػة  

 لإلثبواتلوو وأن العلوم يتعايوع يوع الحقواقق القابلوة  ىيون افتوراأ أن الودين ع يعنو»المالسحب يشر 
باحلقيقػة  ل ػا دوف اإلمسػاؾ  اإلنسػاف مػر ميػنمتيلػ   وايم ػار أف العلػم رػادر، «والمرجعة اعيبريقية

 بول َما  رة لسريافوه ه الفمي. (Disenchantment of Science) (5)ولسيط غة العلم إ   حاجة
لي ػا يف بوػاا إ نسػافايم هػا يقيػهللة بهلل لػة جيػب أف  سػموهلل اإل ال ي (6)معمقهلل يوهلل ضلو ما س في  إ  

الغمووأ  نوع » ،وحػار م ػهللأ . the disenchantment of the viewرؤ مه لوفسػه وللميػوف واحليػاة 
هػ ا ادل ػهللأ رػاـ مف ػـو يلػ   بػل ؛ الػك احلػن  م ػهللأ لسػائهلل موػرػ ا  يػر  ػل «أو الغيبية أو القداسة

بػوؿ حػ  رػ ا  يػر  ػل «نع  القداسة» م هللأ، ورهلل انمشر ولساد ه ا ادل هللأ. (7) «العلم الحديث»
َمػا  تفسػة  ػليلػ    ػهللي  القػهللرة، لسػ ل تفسػةي  طار إإ   وانقل  ، ب  اإلنساف ااتهحر ة أحا إ 

 مميوناتػػػه  والػػػ ي خيملػػػا يلػػػ، هللادلر ػػػب ادلعقػػػ فاإلنسػػػاف ااتػػػه مل  عػػػهلل: أو  صػػػادفه عػػػمف اإلنسػػػاف 
موػه  بادلائػةمثػانوف :  مػادي   ػائر هحػَو   بػل، (8)وغةهم مر الفمالسػفة  وأرلسطو أرلسطو طاليس وأفماطوف

والػذ ال تمجػاوز ، ة ادلومشػرة يف الػمابمييااو  ػال ي ػارة يػر ادلػواد بادلائػةويشػروف ، القياػة ةلسوائل عػايل
جػة لوجػوده ينم   ظػواهر مػر الهللرجػة الثانيػة جػاات أثػر أوروحه ويقله ف أم ا  .ريام ا يشرة دوالرات

غػػة  اومػػر هػػ ا ادلوطػػ  ايمػػ ت لسػػائر القػػيم أو ادلثػػل ادلسػػماهللة مػػر خػػارج اإلنسػػاف أمػػورً ... (9) ادي  ادلػػ
ة وادلشاير ال  اتي  ال بعادوامأاإلنساف الفرد يل   اآلين عاطف   ة ال  و    االهمااـ هبا إال بقهللرها اليالي  
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فَّ لسػػائر امأبعػػاد أو ال ا ػػات وادلقاحػػهلل الػػذ ال إل ااً إ ةفرد  ػػفلم ػػ  يف الػػهللائرة ال علاػػ    ادليػػزاف الوزف ذلػػا يف
و ػػػػ لك ال  ميػػػػر معرفػػػػة ، ةط يعي ػػػػالال  ميػػػػر ربط ػػػػا باحلقػػػػائ  ،  ميػػػػر إخضػػػػاي ا للمجربػػػػة وااللسػػػػمقراا

  .(11)ة حلر ة اإلنساف والوجود و ائي  امألسالة ال  يل اإلجابةخر أو الس ب اآل
يلػ   ة ادلمعلقة باإلنسػاف ربي  تصاغ ادلقوالت ال، فلسفة ظاهرة و اموةإ   - ل ه- وبوؿ الك 

لوي   نسواناإل ىللتفكيور تور  ة عاّيوةأرضويّ أن ىنوا   ...Dr. D. M Armstrong »  قػوؿ. عوئ ا
 عصووبيّ حالووة فيعيقةيووة ل هوواز  ىة فووي الحقيقووة ليسوو  سووو عقليّوووأن الحالووة ال، طبيعوويّ يكووانع   عإ
  .«لإلنسانمياقي كايع يك  -وين ثم يمكن وضع حساب فيعياقَي  ،(11) ركعيّ ي

رػهلل أن ػه إ   فػ هب، له ت ارؾ وتعا رهلل ميحب امأمر فياا  معل  باإل وعع   ال عريف  إف الواواج ادل 
فػإف  . مث توازؿ ير حػماحيمه وغػابَما  ورهلل  ميوف وجهلل يف ور  اورهلل ال  ميوف موجودً  ا ميوف موجودً 
ممورػا يػر المػهللخل ، ف ػو يف لسػ   أو إجػازة اوإف  ػاف موجػودً ، جود فالعلم بػهلل ل شلمػاز اف غة مو 

الػوح  والرلسػل ومػا جػاا بػه أم ػا  .(12)واإلنساف وجهلللػه ، فقهلل  ميوف أوجهلل القوة الس  ية امأويل وجهللذلا
ػ ة أولاػك الػ  ر زياػواي قر  ػا ػاا أو يلػ   وأن يػاؤه فملػك أمػور تػهللؿت ػارؾ وتعػا  رلسػل ار  أن يػاا م أن 

 بشػػري   يقلػػ   مميانػػة وريػػادة يف أرػػوام م و ؤلسسػػوا لسػػلطانم يف طػػور  مأنفسػػ مفقػػهلل السػػمطايوا أف   وػػوا 
مر هػ ه  اوانطمارً . الذ حققوا اتصلاز م تلك امألساليب دلا حققوا تلك اإلمعن لو مل  م عوا فيه أروام 

و ليصػػه مػػر االلسػػمماب بميػػل  بالسػػم اإلنسػػاف، ات تفمييػػك للط يعػػة والمػػار ي والػػهلل ريالي ػػالرؤ ػػة متػػ  
  .(13)خاح ة  ماب الماهوتالسم مر وإنقااهأرمياله 

الػػػػذ  ةمث لصػػػا  اآللػػػػ، بػػػل لصػػػػا  العلػػػػم اآليل أوال ؛ات المفمييػػػك يوػػػػهلل حػػػػهلليالي ػػػػومل تقػػػا  
ا يػػػر المفسػػػة ال  ميػػػأن ػػػه  ئص هػػػ ا ادلسػػػملب ا هلل ػػػهلللميػػػر مػػػر أهػػػم خصػػػا. (14) احػػػوع ا العلػػػم ثانيًػػػ

بػل واػاوؿ أف  قوعػه بػ ف رملػه  ؛هلقملػ قضػي ةادلمالقميل ر ػل أف  شػرح لػه ألسػ اب  ف و ال  قمل، واإلرواع
وحا الوارحب وبليل   يل اومل  عهلل العلم راحرً . ه ومفيهللةمو جي  و  ةيلاي  وأنه لسيجري بطر قة ، عروري  

بػػل حػػار  ػػهللي  لوفسػػه الصػػماحية ادلطلقػػة لمقػػهللًن الوحػػا  ؛يواحػػره دلقاربػػة احلقػػائ  الػػذ  ػػهللؿ يلي ػػا
 االلسػم هللادة أو غةهػا وحػن بلػذ هػ ه ادلرحلػة مػر مهللني ػأو  ةد وي ػهللري  لسػائر احلقػائ  أ انػ  حقػائ  ال

 (15)ظ ػور أفميػار العهللميَّػة إ   بهللأت تظ ر للعياف اذلوة السهيقة والفػراغ العايػ  الػ  ر أد ػاباإلنساف 
 - اػا بلػوروه-وليظػل العلػم  (17) نا ة اإلنسػافو ، ةهللني  ونا ة ادل، وفلسفات نا ة المار ي (16)ة والع ثي  

أف  قػهللـ يل   رده أف  فرز مشميمات ولميوه رامأيلر أف مر ط يع، يرره يل  اممبعً  امسم هللً  اد ماتورً 
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ير لسائر أنواع المفمييك الذ حهللث  للط يعػة والميػوف والمػار ي والػهلل ر  مه علر مساولي ف  أو ، ذلا احللوؿ
وبػهللأت . الم يػب دلػا  و  ػ  إيػادة تر ي ػهفرحة المياملة وإيادة إيطائه المر بهلل ال هوأن   (18)مث اإلنساف 

وهػ  حر ػة ، ابػاوؿ أف تفعػل رػياً  (19) «بعد الحداثوةَيا »أحيانا ه ه احلر ة والذ حار  طل  يلي ا 
َما  مر أف تقـو بم يب وبهللال، (ـ 1931ياـ )ة تمجه إلي ا مو   ربي  ة العلاي  بهللأت بعض امأولساط ال

ومػا اإلنسػاف بمفمييك ات المفمييك يالي  دلرحلة السابقة حاول  ه ه احلر ة السمميااؿ   تفمييميه يف ا
 مث جػػرت. وغةهػػا، ة وال وػػوة وامأبػػوة وامأمومػػةوالزوجي ػػ، فػػاهيم  اف ػػـو امألسػػرة والعائلػػةم معلػػ  بػػه مػػر 

ة السػػ  ي  و ، ةة واالحماالي ػػوسػػ ي  حػػار  مسػػحب للالَّػػِ ي  موظػػور ا هلل ػػهلل إلبػػراززلػػاوالت لمفمييػػك العلػػم ااتػػه 
«Mystical» ةروحي ػػويف هػػ ا اإلطػػار بػػهللأ العلػػم معػػاين . (21)ة ادلرنػػة عقلي ػػادلرنػػة وال

وبػػهللأت هػػ ه  (21) 
 ةاجماايي ػػحيػػ  نشػػ ت حر ػػات  أمر ميػػايف  خاح ػػةة و  ربي ػػادلقػػوالت ا هلل ػػهللة تػػؤه آثارهػػا يف ال ياػػات ال

  .Evolutionists (23)ومقابل  Creationists (22) سلملفة ومو ا حر ة
إف  : وا ػواب ب سػاطة رػهلل هللة. ؟«حقووق اإلنسوان» ػػب ل ػه   يمارػة الػكَمػا : لئهلل نمسػارهوا  

حقووق » رضػي ةفي ػا   وتريريػالػذ ولػهللت  ةفلسػفي  ة اللفي ػهامػا مػر اخل اا رناه  شػميل جػزاً الَِّ ي  ه ا
 عػػريف  ادلسػػ  بمطػػور الو اًقػػيوث ارػػهلل ارت طػػ  ارت اطًػػ قضػػي ةف هػػ ه الإولػػ لك فػػ. (24)يف ال ػػرب  «اإلنسووان

وبػػه موػػ  حػػهللور الع ػػهلل المي ػػة يػػاـ  هة حلقػػوؽ اإلنسػػاف فمطػػورت معػػ ربي ػػتطػػورت الرؤ ػػة الرػػهلل و .  ػػر   ال
مث إيػػماف ، (1776مث دلسػػمور وال ػػة فرجيويػػا )، (1688مث بيػػاف حقػػوؽ اإلنسػػاف يػػاـ )، (1215)

مث اإليػماف ، (1793مث إيػماف السػوة الثالثػة )، (  ػ لك1776السػمقماؿ أمر ميػا وحقػوؽ ادلػواطون )
حػهللر يػر امأمػػم الَّػِ ي  حلقػوؽ اإلنسػاف عػادل    ػاف آخرهػا اإليػماف الو  اواتفارًػ اادلعػهللَّؿ يف فرنسػا وميثارًػ

  .(25)( 1948ادلمههللة يف العارر مر د سا  )
أن ػػه  تصػػورواَمػػا  مجلػػة مػػر ادلػػواد الػػذ ايمػػ ت رػػاملة لميػػليلػػ   ورػػهلل ارػػمال امأخػػة ادلػػ  ور 

رػ ا يلػ   وإاا دؿ هػ ا.  ه  احلياة والمفميػة والمع ػة ولسػواها،  ؽ اإلنسافمعرف للم هلل هلل مر حقو 
ة اإلنساف و يوونمػه يف نظػر ال ػرب مػر هتهلل ػهللات خطػةة مػر تعرع  له حقيقَما  ىمهلليل   ا  هللؿفإمن

وبػ ؿ  ػل تلػك ا  ػود ، إحػهللار تلػك ال يانػاتيلػ   ومحلػ ، امأعػعااإلنساف القوي عهلل اإلنسػاف 
ورػهلل ، العال وااللمػزاـ ب وػودهيل   امأخة والسمارت الم  يهللات فبل   اإليما ح  لمهقي  مضاميو ا

ة ارجي ػػالعوامػػل يف إرلسػػاا ديػػائم السيالسػػات اخلإ   ا هلل ػػهلل عػػادل   يف ظػػل الوظػػاـ ال قضػػي ةبولػػ  هػػ ه ال
  .ىا هلل هلل وامأمم ادلمههللة جتاه الهللوؿ امأخر  عادل   مأمر ميا  رائهلل للوظاـ ال
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ة سيالسي  وإليه بصر الوظم ال ،معيار  قاس بهإ   ب وود ه ا ادليثاؽ لمزاـاالة يالي   اا بول   
حػػػ  أمر ميػػػا أو ال ػػػرب يف  ىامأخػػػةة بػػػهللأت امأحػػػوات ترتفػػػحب باحلػػػهلل   يػػػر مػػػهلل اآلونػػػةويف . ومتػػػهلل نا

، المػػػهللخل يف رػػػاوف ال لػػػهللاف الػػػذ ال تلمػػػـز ب وػػػود هػػػ ا ادليثػػػاؽ بػػػ  مظلاػػػة امأمػػػم ادلمهػػػهللة أو بػػػهللونا
فػػػػ عض الػػػػهللوؿ اات . ة واحلصػػػػار وغةهػػػػاسيالسػػػػي  و ال ةرمصػػػػاد   االللعقوبػػػػات ك ال لػػػػهللاف تلػػػػ وإخضػػػػاع

 مهقػ  ال ة الهللائاة يف رللس امأمػر بػهللأت تفميػر يف أفَّ اخلػروج مػر أزمػات العػامل ادلعاحػرة رػهلل عضو   ال
ة مػر حق ػا يادلي ػجهلل ػهلل   ػق روايػهلل  ميػر تميػوف ألسالسػا ل وػاا حميومػة  يادل   إال بصياغة هيميل لوظاـ 

ات الػػػذ  ميػػػر أف تعيػػػ  هػػػ ا صوحػػػي  وتػػػ وب لسػػػائر اخل، بالػػػهللوؿ اح ػػػةأف تمجػػػاوز حػػػهللود السػػػيادة اخل
ة أو غةهػػػا د ويَّػػػة أو ثقافي ػػػات صوحػػػي  وبقطػػػحب الوظػػػر ياػػػا إاا  انػػ  تلػػػك اخل، أو تعررػػػل لسػػػةه، الموجػػه

(26).  
  :ة بالنسبة للمسلمينتاريخيّ اللحظة ال 
 ميػػاد مر ػػب  (27)رػ ه  امػػل  ثقػػايف  و  حضػػاري  يػػاب وادلسػػلان يف حالػة غ قضػػي ةتطػرح هػػ ه ال 

ورمبػػا  اجتعل ػػم  مقل ػػوف أي رػػ  عػػادل   الػػوقص والشػػعور باذلز ػػة والرغ ػػة يف المػػ ؤ مػػر أحػػابحب االهتػػاـ ال
بانم ػػاؾ  لماهتػػاـ انػػم أ ثػػر رػػعوب امأرف وأشل ػػا تعرًعػػإل،  طػػرح يلػػي مَمػػا   م ػػاروف إليػػماف ت ػػق  ػػل

ومألس اب بعضػ ا وجي ػة ظػاهرة مػر الصػعب إنميػار  ثػة مو ػا أو ادلميػابرة  ،ةنساني  واحلرماف اإل احلقوؽ
ومػػػر امألسػػػ اب الػػػذ ت ػػػهللو وجي ػػػة . واالفػػػمااوبعضػػػ ا ال خيلػػػو مػػػر يوصػػػر المهيػػػز ، يف الورػػػ  الػػػراهر

  :يف  ثة مر بلهللاف ادلسلان جزئ   أو   ل    ة بشميلدم هلل «حقوق اإلنسان»اليم ار 
، ااا العػػػامل رػػػهلل بلػػػذ يػػػهللدهم ررابػػػة أربعػػػن مليونًػػػن يف أضلػػػسيالسػػػي  ف الماجاػػػن الإ  (1

  .(28)% 85-% 81 شميل ادلسلان مو م بن 

الػهلل ماتور ات بآخػر مػر العػامل ممياف مر أي   أ ثر حافما لسمام    عم  العامل اإل  (2
 لسػمام   و  ػهللو يادلوػا اإل، وحقػوؽ الع ػاد ت ػارؾ وتعػا ادلسػم يوة  قػوؽ ار ، والقاعية ةوالوظم الشاولي  

  .( 29بن احلن واآلخر ) إنماج المميرارها وإيادة  امسموهللً 

والمقل ػػات  لمانقمابػػاتأو تعرعػا  اتعمػ  بػػماد اإللسػماـ مػػر أ ثػر بػػماد العػامل تػػوترً   (3
  .الك والهللفاع يوه ذااللسم انة  قوؽ اإلنساف وتسو يل   وا رأة، ة وانعهللاـ االلسمقرارسيالسي  ال

ا ب نػػػػػػػا ارمصػػػػػػػاد   ماد ادلسػػػػػػػلان تصػػػػػػػوا معظػػػػػػػم احلميومػػػػػػػات القائاػػػػػػػة يف بػػػػػػػ ف  إ  (4
منػػػااج ِهػػػَ  ا منػػػإ وأف الواػػػااج الػػػذ ان ثقػػػ  يو ػػػا  ثػػػة مػػػر تلػػػك احلميومػػػات، حميومػػػات يػػػامل ثالػػػ 
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. ةرلياي ػػإلوالهللولػػة ا قومي ػػةالهللولػػة ال لسػػاد يف القػػرف ادلاعػػ  يػػرالَّػػِ ي  صػػوران ثقػػ  يػػر المرػػهلل ، معاحػػرة
ػػَو   ه ويليػػه هػػ ه احلميومػػاتتقػػـو فيػػالَّػػِ ي  جماػػاي   المييػػاف اال ف  إلولميػػر  يف امأحػػل  إلسػػمام    يػػاف هح

يقيهللة ورػر عة ه هتم اإللسماـ نفسافقهلل ، هبن أبوائ ةالسائهللِهَ   تزاؿ روايهلل اإل اف ومشاير اإللسماـال
حقػػوؽ يلػػ   والمجػػاوزات ا ار ػػة، وادلاارلسػػات اخلاطاػػة االضلرافػػاتتلػػك  نػػه ورااب  اوتراثًػػ ونظػػم حيػػاة

لسػػػواا مػػػر ، وال امأدلػػػة، وال احلجػػػل، االهتامػػػات امأمثلػػػة هبػػػ هتػػػوقص القػػػائان  ومل، لفػػػةماإلنسػػػاف ادلب
 اأ ثػػرهم يف يػػامل ادلسػػلان رػػهلل ً َمػػا  فسػػجواا الػػرأي، أو مػػر الوارػػحب ادلعاحػػر لسػػمام   اإل مػػارخي   الوارػػحب ال

يف لسػائر  امرتفعة جػهللً  امأمي ةوالتزاؿ نس ة . ه ا احل  والك  عق جتاوز ح  المع ة أو انم اؾ، اوحهلل ثً 
وممجاوز. وال تسػاع  ثػة مػر والك  عق أف ح  اإلنساف يف المعليم محوم ك ، لسمام   أضلاا العامل اإل
ػػػَو  واحػػػهلل بمأ ثػػػر مػػػر حػػػز ادلسػػػلاة يف ال لػػػهللاف  الػػػوظم القائاػػػة . ه وبطانمػػػهمحػػػزب احلػػػا م أو حارػػػيهح

  .غة معمؼ به أو معمهلل به يف ه ا العامل سيالس   والك  عق أف ح  الموظيم ال

، لسػػػػمام   مػػػػر العقوبػػػػات الشػػػػائعة وادلومشػػػػرة يف العػػػػامل اإل اإليػػػػهللاـالتػػػػزاؿ يقوبػػػػة   (5
أف حػ  احليػاة تشػوبه رػوائب يف العػامل إ   والػك  شػة. وأ ثر مر  معرف ذل ه العقوبات ادلعارعوف

  .ادلم ة

ورػػهلل تصػػرؼ ، رو  ػػةتومشػػر أج ػػزة سلػػابرات  لسػػمام   يف  ثػػة مػػر بلػػهللاف العػػامل اإل  (6
 ورهلل تزرع أج زة المصو  أو. والك حلاا ة احلميم وريا ة احلا ان، يلي ا جل ميزانيم ابعض الهللوؿ 

دوف مرايػػاة مأ  ػػة خصوحػػي ات أو  بيػػوت الوػػاس بػػل ويف غػػرؼ نػػوم م يف بعػػض امأحيػػاف اع يفاااللسػػم
الشػػػاوف يلػػػ   ا  صػػػادر حقػػػور م يف اةافظػػػةومبػػػ، حرمػػػة للاميػػػاف اخلػػػال مبػػػا يف الػػػك سلػػػهللع الزوجيػػػة

  .ة لونسافصوحي  اخل

 ووعػع م نسيالسػي  محا ػة الماجاػن الال لػهللاف مم اػة بالم ػاوف يف هػ ه   ثة مػر  (7
 ب  اتفاريػات ت ػادؿ امػرمن نسيالسي  ال جانالما مم تسليم َما  اةً و ث. ةسيالسي  يف دائرة ادلساومات ال

  .سيالس   ال اأو ضلو الك شلا  صادر ح  اإلنساف يف اللجو 

إ   ؿ ادلػواطرو  بػورػهلل ، امأنظاة    ادلواطوػة مأدين لسػ ب تسم م  ثة مر ه ه  (8
ػػَو  مػػواطر مػػر الهللرجػػة الثالثػػة أو الرابعػػة أو مػػر ض مػػحب الوظػػاـ أو بعػػمػػرد اخممافػػه  بػػهللوف درجػػة أحػػماهح

ورػػػهلل بػػػوؿ طائفػػػة مػػػر . أو غػػػةه طػػػائف   أو  و الخػػػمماؼ يررػػػ   أ، أج زتػػػه يف وج ػػػة نظػػػر أو مورػػػا
 ػػم مػػر مػػواطق درجػػة ثالثػػة أو رابعػػة أو إ    ةطائفي ػػة أو ة أو يرري ػػه ي ػػ ادلػػواطون ب  ال ػػا مألسػػ اب م
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لػو حػ   أبعهلل مر الك مرد اخمماؼ بن الوظػاـ وبعػض رمػوز تلػك الطائفػة أو اماويػة مػر ادلػواطون
  .جياوز ثل  أو نصا رلاوع الشعبَما  بل  

ل ػا  عمػ  يف تصػاؿ واللقػاا والمجاػحب جح ال هقػوؽ ا  ىأخػر  اأفَّ هوػاؾ حقورًػ  اػا  (9
مور الػذ للهللولػة أف تصػادرها بسػ ب أو بػهللوف لسػ ب ومر امأ، امأنظاة مر ادلاووياته ه  نظر بعض

ة لميثة مر بلهللاف ادلسلان بانم ػاؾ حقػوؽ اإلنسػاف هللولي  ول لك تمال  وتمابع  اهتامات ادلوظاات ال
  .(31)وجتاوزها 

  :ين المسئول عن ذلك 
يػػػر  -يف ال الػػػب-ان ثقػػػ  ، وادلػػػم م في ػػػا نظػػػم معاحػػػرة، ومػػػحب أف هػػػ ه ادلاارلسػػػات معاحػػػرة 

وايمػ  ادلسػاوؿ ، ج اإللسماـ يف امأمرفقهلل زح ، (32) قومي ةادلعاحر يف رميل الهللولة ال  ر   تقليهلل المصور ال
ة حضػػار   ة شبصػػي  ل اويقيػػهللة ورػػر عة ومميونًػػ ااالهتػػاـ د وًػػإليػػه  ووجػػه، تلػػك االضلرافػػاتامأوؿ يػػر  ػػل 

، لولسماـ ااته االوقهلل ادلوجه دلاارلسات ادلسلان ليميوف نقهللً  ىوؿ رلر بو  ،ةنفسي  ة و يقلي  اات ، ممايزة
ػػر فاعػػطر يلاػػاا ادلسػػلان و وال بػػن يقيهللتػػه ورػػر عمه ، فػػرؽ بػػن أحػػوله وفرويػػه ال وهم ومثقفػػوهم مفمي 

 وبيػاف أنَّػه لسػاب  لل ػرب، النم ػاؾ حقػور م( أف  وػ وا للػهللفاع يػر اإللسػماـ ا)وهم أ ثر الشرائع تعرعً 
ة إنسػػػاني  وتضػػػايو ا ، وإرلسػػػاا م ادئ ػػػا وروايػػػهللها، مبراحػػػل يف تميػػػر س حقػػػوؽ اإلنسػػػاف والػػػهللفاع يو ػػػا

، عسػػػػمير  ةولية والػػػهلل ماتور ات الاوحػػػار امأنظاػػػة الشػػػ. ال  مجػػػزأ مو ػػػػا ااإلنسػػػاف  يػػػ  حػػػارت جػػػزاً 
  ر الػػخاح ػػة ، جتػػق بعػػض مثػػرات الػػك الػػهللفاع أف بػػاوؿمأم ػػة ايلػػ   والمييانػػات الػػذ تػػهللي  الوحػػا ة

ة مع ػم ت ػهللو و  نػا معر ػة مػحب هللولي ػفجعلوا معر ة ادلوظاػات ال، المازمنوالهللهاا  وف ألساليب ادلميرو مق
ت وف مر الهللفاع ير اإللسماـ وبياف لسػ قه يف تميػر س هػ ه ا ميم ه الميَما  ف  لوحاروا ااربو ، اإللسماـ

بعػػػض أدوات إ   امأرف ادلسػػػمبلا يف ة لونسػػػافميلي ػػػه الشػػػاملة والمػػػاحلقػػػوؽ ومحا م ػػػا يف إطػػػار رؤ 
، اخلاطاػة ب نوػا مسػلان هلمز يػة شلارلسػات ىبػل رمبػا  صػرح ل عضػ م بػن فػمة وأخػر .  مفالهللفاع ير مػوار

خػر ر أف  طال ونػا بػ ف نميػوف مػثل م وهػم يف الػك ولػيس لآ، ولوا نظم حياتوا، لوا فلسفموا ولوا رؤ موا
، القاعيػػة والمعسػػفية إجػػراااهتم ػػا جتػػاه فموار هلليػػيعػػوا يف خػػهللاع و ميسػػ وا ت  يػػهللها أو ب ر ػػهللوف أف  ماو

وهػؤالا ، أوؿ مضػيحب يوػهلل هػؤالاهحػَو  فاإللسػماـ. وه ه  ل ا مر ر يل  لاات احل  الذ  ػراد هبػا ال اطػل
توعيع  ىمسمو يل   ه ه ةة. إليه  مههللث ير اإللسماـ أو  هللي  االنماااهم آخر مر له احل  ب ف 

  .دلعاحريف الوارحب ا قضي ةظروؼ إثارة ه ه ال
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وفي ػا مػر ، للاسلان ف واؾ تر ة مثقلة في ا  ثة مر اخلػة مارخي   ادلةاث ال ىمسمو يل  أم ا  
بسػ ب  مػارخي   مر ر ل  ثة مر حميومات الوارحب الجرت  سيالس   ات االعط اد العالي  ف. الشر   لك

تط يػػػ  سػػػموى م يلػػػ  حػػػ  ادلاارلسػػػات اخلاطاػػػة الػػػذ حصػػػل بسػػػ ب  وأ، ارج   العػػػهللو اخلػػػإ   نظرهتػػػا
يلػػ   ،أيػهللاا اإللسػػماـ وخصػػومهلػػهللى  أدلػػةإ    ػل تلػػك امأمػػور رػػهلل بولػ . ةشػػريي  بعػض امأحميػػاـ ال

مل  ميػر الَّػِ ي  اليس  بامأمر الشاا وال بالشػ  لسمام   أف ادلاارلسات الذ  ومقهللونا اليـو يف العامل اإل
تمػػػػػابحب و . ذلػػػػػ ه امأمػػػػػة مػػػػػارخي   فميػػػػػل تلػػػػػك ادلاارلسػػػػػات ذلػػػػػا جػػػػػ ور يف الوارػػػػػحب ال. أو جػػػػػ ورأحػػػػػل  لػػػػػه

ه اإللسػػػماـ ااتػػػه ب ن ػػػ اهتػػػاـإ   ان ومػػػر  ػػػوالي م لميػػػ   صػػػلوا أخػػػةً  ػػػربي  ال ال ػػػاحثنلػػػهللى  االلسػػػموماجات
مل ترتػهلل  ومػا، امأمةات ه ه خصوحي  مو حب هحَو  اإللسماـ ف  إلالفلسفة المياموة وراا  ل تلك االضلرافات 

  .ادلرتقب عادل   الوإخضاي ا بشميل  امل للوظاـ  احموائ ايوه فما أمل يف 
 واإلخفارػػػػات، لػػػك آثػػػار تلػػػك اذلػػػػزائم ادلممابعػػػة للاسػػػلان يف هػػػ ا العصػػػراإ   أعػػػفوا فػػػإاا 

حقوووووق » رضػػػي ةأيػػػػق ، تصػػػػة فميػػػػرة تػػػهللاوؿ هػػػػ ه القضػػػػا ا بػػػػن ادلسػػػػلان، ادلمماليػػػة دلشػػػػار حب الو ػػػػوف
 تعػق أ ثػر مػر ديػوة ادلسػلان ة ولسواها مر رضػا ا الوالمعهللد   ، ةهلل قراطيَّ وال، ادلرأة رضي ةو ، «اإلنسان

الػمو ل  ىورػهلل جػر . ة ير ال ػربلهلل  م بعهلل أف  سهق م الشعور بالهللوني  َما  غض الطرؼ ير  لإ  
بم  يػػهلل   لمهظػػتر ػػهلل َمػػا  ت ػػق  ػػل بإظ ػػار اة امأو ر والشػػ، لػػ لك مػػر لػػهللف أهػػم رػػرامن يف رلماعاتوػػا

ولمسػػػػمامحب بالسػػػػمارار القػػػػروف ، رفة يقوبػػػػات رػػػػهلل تفػػػػولمػػػػمبلص مػػػػر أ  ػػػػ، وم ار ػػػػة تلػػػػك ادلوظاػػػػات
ورهلل تقهللـ بعض ه ه امأنظاة دفايػات . ةهللولي  وادلسايهللات ال سيطة الذ بصل يلي ا مر ادلوظاات ال

متارلسػػػػػه الَّػػػػػِ ي  أف العوػػػػام ػػػػػن  ول، لسػػػػػاحم ا مطولػػػػة يػػػػػر شلارلسػػػػػاهتا اخلاطاػػػػة لملػػػػػك ادلوظاػػػػػات لمػػػػ ئ
ػػا  ،واالضلرافػػات الػػذ تقػػـو هبػػا ػػَو إمن   سػػوغ ا يف زلػػاوالت فػػرف رػػيم َمػػا  افػػات ذلػػايوػػا مشػػروع واضلر هح
  .اإللسماـ يف نظرهمالَِّ ي هحَو  احلهللاثة وجتاوز ريم الماث

ف ػػؤالا مػػر خػػماؿ ، علاػػاين  ال عػػريف  ة وادلم وػػوف للواػػواج ادلغربيَّػػادلثقفػػوف ثقافػػة : والشػػراة الثانيػػة 
غػػة  لسػػ يما واوأف  مبػػ ، ىر  ػػَمػػا   ػػرب  صػػعب يلػػي م أف  ػػروا غػػةيف ال ثقػػايف  وال فميػػري  انػػهللماج م ال

و قػهللـ لػه  ػل أنػواع ،  م واه ال ربالَِّ ي  السائهلل وهوهحَو  علااين  داـ الواواج الأن ه َما وهم  روف، لس يله
يف  ال ػرب يف هػ ا امػاؿ فػػ و لػهللى  أفضػل شلػػايلػ   لسػمام   لػو ارػػمال تراثوػا اإلفهػ   الػهلليم والم  يػهلل

تػػػهلليا ا وتؤ ػػػهللها  ىرػػػو  هػػػاورااف  إل، ةلسػػػمامي  اإل امأطروحػػػةوز ة وجتػػػا ربي ػػػنظػػػر هػػػؤالا ت ػػػق امأطروحػػػة ال
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 غةهػػا فة أفضػػل مػػر فػػر  ربيَّػػف تط يػػ  هػػ ه القػػيم الإبالمػػايل فػػو ، مػػر ال  م واهػػايلػػ   وتضػػحب العقوبػػات
  .ة ذلاان ي  مر ت وي ا وديا ا واالحمااا هبا بقطحب الوظر ير امأيراف ا بهلل فما

رػػراة ادلسمضػػعفن وادلضػػط هلل ر الػػ  ر رػػهلل  ػػروف يف  ِهػػ َ  هػػؤالا رػػراة ثالثػػةإ   ورػػهلل توضػػم 
وكوواد الفقوور أن يكووون  »، خشػػ ة صلػػاة فيمعلقػػوف هبػػا رغ ػػة يف خػػمال ياجػػل شلػػا  عػػانوف امأمػػورهػػ ه 
  .«اكفرً 

 موػا أف نم ػػىو ػػراد ، ةلسالسػي  امأ قضػػي ةوهػ ه ادلم ػػةات تطػرح يليوػػا هػ ه ال، طػار هػ ه ال ياػػةإيف  
 و  ػػ  لوػػا أف الَّػػِ ي  ادلورػػا  بق وذلػػا ووجػػوب االلمػػزاـ هبػػا فاػػاذونفػػ، ي ػػاهػػ ه الوثػػائ  ادلطروحػػة يليوػػا ف

  ؟نقفه
مر بهلل ال ،ة للميوف واإلنساف واحلياةميلي  ة اللسمامي   وسجم ورؤ موا اإلالَِّ ي  لمي  نقا ادلورا 

  : ومو ا، اهلل دً زل االوظر يف مجلة مر امأبعاد ر ل أف نمب  مورفً 
  .(33)؟ ة لونسافلسمامي  الرؤ ة اإل َما :البعد األول 
ة نظريّوو»بالػػ ات هػػل تصػػلع  قضػػي ةويف هػػ ه ال ؟ة للهقػػوؽلسػػمامي  الرؤ ػػة اإلَمػػا  :البعوود النوواني 

  .(34)؟ آخرر ا  أو أف ادلوطل  ؟امأمر لل ه  يف ه ا اأف تميوف موطلقً  «الحق
اهيم ولسلسػلة ادلفػ احلر  ػةمثػل  ىخػر أيػر رضػا ا  قضػي ةهػل  ميػر فصػل هػ ه ال :البعد النالوث 

  .(35)؟  والقيم ادلرت طة هبا
 واإليمانػػػػػات يػػػػا نسػػػػمطيحب أف نمق ػػػػل أو نػػػػرفض هػػػػ ه الوثػػػػائ  والقػػػػرارات  :البعوووود الرابووووع 

إاا  ةً خاحػػة يف هػػ ا امػػاؿ هللولي ػػوال يانػػات الصػػادرة يػػر امأمػػم ادلمهػػهللة وغةهػػا مػػر ادلوظاػػات ال
 تعػػػػهلل عػػػػار انم ا ػػػػات  ميػػػػر أفة لسػػػػمامي  يرفوػػػػا أف بعػػػػض احلػػػػهللود والعقوبػػػػات يف الشػػػػر عة اإل

 عم هػا ،  ػر   ة يف إطػار حقػوؽ اإلنسػاف مبف وم ػا الشبصي  ال مه ر  واإلخمااحقوؽ اإلنساف 
فمييػػا  ػػمم الفصػػل بػػن هػػ ا . و وػػحب مو ػػا و عارػػب يلي ػػا ولسػػاا لسػػ يما ااإللسػػماـ فاحشػػة ومقمًػػ

  .(36)؟  وااؾ
والصػػادرة يػػر ، دلوعػػوع وضلػػوهادلمعلقػػة هبػػ ا ا واإليمانػػاتال يانػػات لسػػائر  إف   :البعوود الخوواي  

 ورؤ مػػه علاػػاين  ال عػػريف  ة تو ثػػ   ل ػػا يػػر الواػػواج ادلهللولي ػػادلمهػػهللة وغةهػػا مػػر ادلوظاػػات ال امأمػػم
  .(37)؟  رر عموا الساهاا مر ه ه القضا ا تقرهال ي  امأفضلادلورا  فاا، ةلسمامي  اإل
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ونطالػػػب ادلوظاػػػات ، ي ػػػايليوػػػا ف قضػػػي ةال تلػػػكتطػػػرح الػػػذ  ةفمير  ػػػهػػػ ه بعػػػض ممامػػػع ال ياػػػة ال 
 مقاربػة هلل احلاجػة دلماحظم ػا يوػهللمالذ تشػ امأبعادأبرز ِهَ   وتلك. ة أف ن ن مورفوا مو اهللولي  ال

  .اخلطةة قضي ةاله ه 
مر الفصل بن مورا اإللسماـ يقيهللة ورر عة وموارا ادلسلان ادلعاحر ر البهلل  :بهللا ة أروؿ 
حقػػػه  لسػػػمام   اإل وظػػػري  ال والػػػك لوعطػػػ  ال هػػػ ، يلي ػػػا فهقػػػائ  اإللسػػػماـ أحػػػ  باةافظػػػة، وادلاعػػػين

ولسػو هللأ ب يػاف اإلطػار . امعاحػرً  اأو وارًعػ اتارخيي   اممابسات الوارحب لسواا أ اف وارعً إ   مشة ر ومو  ن
مػػهللى  إ  مث نشػػة، ونعا  ػػا قضػػي ةمػػر خمالػػه نسػػمطيحب أف نوظػػر يف هػػ ه الالَّػػِ ي  لسػػمام   اإل وظػػري  ال

ادلمهػػػهللة وغةهػػػا مػػػر  امأمػػػموالوارػػػحب ادلعاحػػػر يػػػر موظاػػػة  مػػػارخي   الوارػػػحب ال، نلسػػػمامي  الػػػوارعن اإل المػػػزاـ
مث ضلػاوؿ . لسػمام   اإل وظػري  تعرعػ ا أو توافق ػا مػحب ا انػب المػهللى  ة يف ال رب وبيػافهللولي  ادلوظاات ال

ر عة بم ػػق هػػ ه العليػػا تمهقػػ  بايم ػػاره يقيػػهللة ورػػإللسػػماـ إاا  انػػ  مصػػلهة اَمػػا  ج بمصػػور حػػوؿاخلػػرو 
جانػػب ادلسػػلان الػػوارع   إ   مث ضلػػاوؿ الوظػػر. أو يف تقػػهللًن ادلورػػا بػػهلل ل، معروعػػةِهػػَ    اػػا  قضػػي ةال

أو  ؟هػػل تمهقػػ  مصػػاحل م بػػالم ق ادلطلػػ  ذلػػ ه ال يانػػات وادلواثيػػ ،  ػػ مم و يػػاف ورػػعوب وحميومػػات
أو ، ةإلسػمامي  ة  لي ػ محب رايهللة زئ    يف وععه اإليه  ال  مقاطحب بالوظرَما  أو المايز بن، بالرفض ادلطل 

  . و    أف ضلاوؿ بلوغهَما  الك. مر الكر ا  وما  مير أف  مقاطحب محب، فري  رري   حميم 
  :ة لإلنسانسالييّ الرؤية اإل: المبحث األول 
 وائماوػػه، ونفػي فيػه مػر روحػه، ييوػهيلػػ   -ت ػارؾ وتعػا -حػوعه ار ، اإلنسػاف سللػوؽ مميػـر 

ورػػرفه ، العاػػراف مسػػاولي ةإليػػه   ػػلوأو ، وألسػػجهلل لػػه ممائميمػػه، ه الميػػوفر لػػبَّ ولسػػ، يػػاراالخمحر  ػػة  يلػػ 
وأحاطػػػه بميػػػل مظػػػاهر ، اإلنسػػػافت ػػػارؾ وتعػػػا  خلػػػ  ار . ورلػػػهللَّه اخلمافػػػة يف امأرف، االبػػػمماامب اػػػة 
،  ال  ميػػر أف اصػػر أو اصػػَمػػا  ورزرػػه مػػر الطي ػػات، ومقمضػػيات المميػػرًن، وولسػػائل اذلهللا ػػة، العوا ػػة

، وخلػػ  مو ػػا زوج ػػا، مػػر نفػػس واحػػهللة -بعػػهلل الػػك- اوأرباًحػػ اوأوجػػهلله نوًيػػ، قػػه فسػػواه فعهلللػػهخل
جػػلَّ رػػ نه بيػػو م يف  ىلسػػوَّ ، «فالبشوور كلهووم ألد  وأد  يوون تووراب»، ونسػػاا اوبػػ  مو ػػا رجػػاال  ثػػةً 

 الفياػػا جعلػػه لسػػ هانه رلػػا الإفػػما تفػػاوت  ،ووحػػهللهم يف ال ا ػػة، وادلػػاؿ بيػػو م يف ادلعػػاد ىولسػػاو ، ادل ػػهللأ
 مفػػػوؽ في ػػػا مػػػر رػػػاا مػػػو م با ػػػهلل وا  ػػػهلل ، ولسػػػاحة للموػػػافس، للسػػػ   اوميػػػهللانً ، للميسػػػب واالخميػػػار

  .واالجم اد وا  اد
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  فػػإاا، وحػػلة وررابػػة ااقػػ  نسػػ ً َمػػا  امأرف مػػر طػػن ليميػػوف فيػػه مػػر  ػػل نسػػافبػػهللأ خلػػ  اإل 
 ميػػػوف لػػػه مػػػحب لسػػػائر و ، يليػػػه اوال طارئًػػػ ه لػػػا بإياػػػار َمػػػا  يلػػػ   ا لػػػا مب اػػػة العاػػػراف مل  ميػػػر غر  ًػػػ

 وامأبصػػػػاروجعػػػػل لػػػػه السػػػػاحب ، مث لسػػػػواه ونفػػػػي فيػػػػه مػػػػر روحػػػػه. نسػػػػب وحػػػػ رامأرف  ادلسػػػػبرات يف
دلوصب اخلمافػة  اوت  يهللً ، ألسجهلل له ادلمائميةر ا   ل  ىإاا السمو ح   ليصل نس ه بالسااا، وامأفاهللة

وأنه مػر ، اخلليفة ادلبمارأن ه  ويامل اخلل  ،ويامل اإلرادة، يامل امأمر، للعوامل الثماث ايمانً إيف الميوف و 
. (38)ممواه يف الص ر  ممواه يف المي  واالتساع وال ال  وينَّ ف و نماج  لي     يف الميوفَما  ر له  لبَّ لسح 

ويػ   ىمػواله فػزوده بقػو يلػ   مأرف مث جيعػل موػه يالػة و ػمًا ليسػمبلفه يف ا ت ارؾ وتعا وما  اف ار 
َواللةووُو َأْرووَرَجُكْم ِيووْن ُب ُوووِن   ل ػػهالوجػػود  يلػػ   عة  طػػل مو ػػا فيلػػة بػػ ف تميػػوف لػػه نوافػػ  والسػػ  ةثماثػػ

ووووووْمَع َواألَْبَصوووووواَر َواأَلْفئِووووووَدَة َلَعلةُكووووووْم َتْشووووووُكُرونَ   أُيةَهوووووواِتُكْم ع تَوْعَلُموووووووَن َعووووووْيًئا َوَجَعووووووَع َلُكووووووُم السة
الػوي   ىلة لػهللفحب رػو جعػل لمميػوف الولسػيَمػا  دلعرفػة، وأودع فيه فطػرة المطلػحب غػة اةػهللود. (78:)الوهل

وتوطلػ  طارم ػا الظػاهرة وال اطوػة ترتػاد موا ػب امأرف ومػا ، فػما تفػم وال تميسػل هػ ه للعاػل ادلسػمار
َمػػا  وتفصػػعت ػػن  و ، وتمهػػرؾ مػػهللب روح ػػك السػػااا ومػػا  مصػػل هبػػا تماحػػ  وتػػمعلم وت، في ػػا ومػػا يلي ػػا

لعػػل  و . الػوي  الػػذ اال ػػا ىل رػػو يف الميػػوف غػػةه ااػل مثػػ رػ ا إا ال، ت ػػارؾ وتعػػا  ار الإ سػمي ا 
تفكوروا فوي ءعا اهلل وع »:  هػ ا حػن رػاؿإ    ػاف  شػة -َحلَّ  اللَّهح َيَلْيِه وآلػه َولَسػلَّمَ - رلسوؿ ار

 بػن ادريًقػ فاحػمًا  او ضػحب خطًػ هلل دأراد أف اػ َحلَّ  اللَّهح َيَلْيػِه وآلػه َولَسػلَّمَ  فمي نه. (1)«تتفكروا في ذاتو
 ت ػػارؾ وتعػػا ار  رَّ ومػػا َمػػ. مػػا ال  و  ػػ  أف  طلػػ  للفميػػر فيػػه العوػػاف لػػاما  ضػػل و شػػق  فميػػر فيػػه و َمػػا 

، امسمقياً  او  هلل ه حراطً ، إال ليمم نعامه يليه و ر  ة اخميار مل  وه ا لسواه  ل هاإلنساف ب لك  يل  
  ميػػوف  ػػمًا  فمييػػا  رعػػ  لػػه أفْ ، ت ػػارؾ وتعػػا مػػواله يلػػ   أو  مالػػة  ػػمًا واػػوؿ بيوػػه وبػػن أف  ميػػوف  

 نسػػاف ميػػوف اإل، موػػهرػػ ا  خيملػػا وال  ػػمدد الت ػػارؾ وتعػػا  وحػػن  سػػجهلل الميػػوف ر ؟  لسػػواهيلػػ  
ووَمَواِت َوَيووْن ِفووي اأَلْرِأ :  أف  سػػجهلليلػػ   اوحػػهلله رػػادرً  أَلَووْم تَوووَر َأنة اللةووَو َيْسووُ ُد لَووُو َيووْن ِفووي السة

  .(18 : )احلل َوالشةَ ُر َوالدةَوابُّ وََكِنيٌر ِيَن النةاسِ َوالشةْمُ  َواْلَقَمُر َوالنُُّ وُ  َواْلِ َباُل 
 وعػػرب للوػػاس مػػثما، نسػػافاميػػهلل يمارمػػه هبػػ ا اإل هرػػهلل بػػن بوعػػوح يف  مابػػ وار جػػل رػػ نه 

ووورِبُوا لِلةوووِو اأَلْينَووواَل ِإنة اللةوووَو يَوْعلَوووُم َوأَنْووووُتْم ع تَوْعَلُموووو :  مثلػػػم م هػػػم فقػػػاؿمأ ام ػػػا رً  ِْ { 47َن }فَوووال َت
َناُه ِينةا ِرْزقًوا َحَسوًنا فَوُهوَو يُوْنِفوُق يِ  ْنوُو ِسور ا َضَرَب اللةُو َيَنال َعْبًدا َيْمُلوًكا ع يَوْقِدُر َعَلى َعْيٍا َوَيْن َرزَقوْ

                                                 
(1)

 ث.  تخريج الحدي  
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لَوْيِن َأَحوُدُىَما { َوَضَرَب اللةوُو َيوَنال رَجُ 47َوَجْهًرا َىْع َيْستَوُووَن اْلَحْمُد لِلةِو َبْع َأْكنَوُرُىْم ع يَوْعَلُموَن }
ِِْت ِبَخْيوٍر َىوْع َيْسوَتِوي ُىوَو وَ  َيوْن أَْبَكُم ع يَوْقِدُر َعَلى َعْيٍا َوُىَو َكوع  َعلَوى َيوْوعُه أَيْوَنَموا يُوَوُجْهوُو ع يَو

وَراٍ  ُيْسوَتِقيمٍ  ِِ ُِْيُر بِاْلَعْدِل َوُىَو َعلَوى  لقػهلل أورد القػرآف اميػهلل هػاتن . (39)( 76-74:)الوهػل.  َي
 فالػ  ر ال  س ػوو  ف ػم، وعػرب ادلثػاؿ ذلػم مػر وارع ػم، اآل من يف لسياؽ ت  ة ادلشر ن مبوط  الفطػرة

 اأو حػػوم  صػػوعون، مػػهأو ملػػك مػػر ممائمي، بػػن اخلػػال  امأيظػػم ادلمعػػايل ادلمجػػاوز وي ػػهلل مػػر ي ػػادهإًاا 
، ال توقضػ  يجائ ػه الميػرًنولميػر القػرآف  امأمثػاؿ وامأرػ اه بػ لكت ارؾ وتعػا  و ضربوف ر ، ب  هلل  م

الميػر من أ ضػا المفػاوت هػاـ حػوؿ المفر ػ   اآل منفف  ؛  ثرة الرد و مجهللد يطاؤه و رمه وال خيل  مر
فعمارػػة ي ػػهلل ، وبػػن مػػر  سػػمره و سػػل ه حر مػػه ي ػػهلل سللػػوؽ مثلػػه ت ػػارؾ وتعػػا ر  ابػػن مػػر  ميػػوف ي ػػهللً 
ومو ػػػا ، لسػػػائر ادلسػػػمو اتيلػػػ   إاالؿة و يمارػػػة السػػػمراؽ والسػػػمماب ومصػػػادر ِهػػػَ   الع ػػػهلل بسػػػيهلله الع ػػػهلل

المفميػػػة وبوػػػاا الػػػرأي والمع ػػػة يوػػػه أو حر  ػػػة  مسػػػموى  ويلػػػ، شلارلسػػػة العاػػػل والمصػػػرؼ مبػػػا  وػػػمل يوػػػه
 (41) ميسػػ ه َمػػا مسػػموى   ويلػػ، اخميػػار الوج ػػة أو لسػػلو  ا:  االخميػػارمسػػموى   ويلػػ، المصػػر ع بػػه

عػػة بػػن أي جعػػل اآلخػػر ر رلػػرد أدوات طي   ادلسػػمؽ ل ػػةه أف الػػك نسػػافورػػهلل  مػػوهم اإل، والمصػػرؼ فيػػه
 ت ػارؾ وتعػا ار    مير أف  ومجػوه أو  وػمل يػر ج ػودهم فوفػَما  حيازة  ليل   ا هلل ه لسيجعله رادرً 

ِِْت ِبَخْيوورٍ  بقولػػه االػػك يػػو م متاًمػػ و يػػا  ػػ ه نػػة مػػر لسػػلب  (47)النحووع: أَيْوَنَمووا يُوَوُجْهووُو ع يَوو
أف :  فمي نػػػه جػػػل رػػػ نه  ػػػاف  ر ػػػهلل أف  ؤ ػػػهلل ذلػػػم ؟ أهػػػم حوالسػػػهويطلػػػ  فيػػػه  لسػػػائر خصائصػػػه ومزا ػػػا

يف محػػ ة  اوارتميالًسػػ اانمميالًسػػت ػػارؾ وتعػػا   ار ود  ػػةي  وإبػػاا م، وفػػرار م مػػر الموحيػػهلل، رفضػػميم اإل ػػاف
ػػا  وأف بػػرر م وخماحػػميم، ادلسػػم ؿ ادلسػػملب االلسػػمع اد  ت ػػارؾ وتعػػا   ػػمم  صػػر ي ػػود مميم يف ارإمن 

، يف  سػػػ ه ويطائػػػه جيعلػػػه  ػػػمًا  وأ، أو  ل ػػػ  رهللراتػػػه، أو  عطػػػل رػػػواه، ت اإلنسػػػاف قيػػػهلل طارػػػاَمػػػا  فميػػػل
امماعػػات أم ػػا  ،(41)مػػور ال تليػػ  إال مبجماعػػات الرريػػ  امأ تلػػك ػػل ،  وتع ػػةه يػػر نفسػػه، وأخػػ ه ورده

  .القادر ر لفنمبف   رلماعات ال شر ادلميرمن ادل ادلسلاة
حقوووووق »بػػػػػاليػػػػـو    سػػػػاالَّػػػػِ ي  هػػػػ اوبيوػػػػ   انػػػػ  آ ػػػػات الميمػػػػاب الميػػػػرًن رػػػػهلل بوػػػػ    وإاا 
رػهلل ، ةمط يقي ػة والمقر ر ػة والة مو ػا والفعلي ػة القولي ػو و  ػال ةف السػو  إفػ، يف تصايم روايهلل اإل ػاف «اإلنسان

   مهلػ، اممايػزً  ول لك  اف جيػل الصػهابة رعػواف ار يلػي م جػيما، امعيشً  ابيو  الك وجعلمه وارعً 
ف الصػهابة رعػواف ار وإل. احار  طالب هبا حقورً ح   ادلعاحر ا اإلنسافبميل تلك ادلزا ا الذ فقهلله

َحػػلَّ  اللَّػػهح  وبيانػػه يف لسػػوة رلسػػوؿ ارت ػػارؾ وتعػػا   مػػاب ار يلػػ    وتصػػوراهتم همبويػػ  أفميػػار  يلػػي م
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ا  رعػ  ار تعػ- فعلػه ياػرو بػر العػالَما  رع  ار يوه فقهلل أغضب يار، ولسةته َيَلْيِه وآله َولَسلَّمَ 
. (42) «ااستعبدتم الناس وقد ولدتهم أيهاتهم أحرارً  يتى»: محب الق ط  فقاؿ مقالمه ادلش ورة -يوه

 اػػا بعػػهلل تػػويل  ػػل مو اػػا اخلمافػػة  ػػل هػػ ه  يف خط اػػارعػػ  ار تعػػا  يو  وأ ػػهلل الصػػهلل   والفػػاروؽ
 اػا ،  مجعػن  م أو  لك فعػل اخلليفمػاف الرارػهللاف مػر بعػهللما يثاػاف ويلػ  رعػ  ار يػو ، (43)ادلعاين 

  .الصهابةالك   ار يل   لسار
  :حقوق اإلنسان وين لقها في اإلسال 

أهػػم أر انػػه أال  رػػهلل عػػاو ا اإللسػػماـ يف «ةساسوويّ ة األنسووانيّ الحقوووق اإل»لسػػ   أف أ ػػهللنا أف  
ورفػض أف ، اآلخروبرلسله وبميم ه وممائميمه وباليـو ت ارؾ وتعا  آمر اإلنساف بار  فإاا، العقيهللة وه 

اػوؿ بيوػه وبػن المشػ   َمػا  لفقػهلل بػرر وجهللانػه وعػاةه مػر  ػ، عػا تت ارؾ و  ب  آذلة مر دوف ار م
 هانم ػػػاؾ، لػػػيس هػػػ ا فهسػػػب، بػػػل إن ػػػمػػػر أي   ، واةافظػػػة يلي ػػػا وحػػػيانم اوت  يػػػهللها، بسػػػائر حقورػػػه

ج ػة فال شػر  ل ػم مػر و : ة  ل ػا شػر   المسػموى  يلػ  اا  ه ه احلقوؽ و صوناأف لسيشعر أف يليه 
هحػَو  والػرب واحػهلل، حػوااِهػَ   وأم ا واحهللة، آدـهحَو  أبوها واحهلل، رة واحهللة   ي شلمهللةلسنظر اإل اف أ

حقوووق »مصػػادر هتهلل ػػهلل  ف  إلالػػك . ت ػػارؾ وتعػػا  وال خػػال  لسػػواههػػو ال إلػػه إال  -ت ػػارؾ وتعػػا -ار 
ا  «نساناإل وجيهلل ، غةهيل   وؿ أف  م لهواا،  اإلنساف نفسه حن  هللر ه ال رور فيسم هلل و ط هحَو إمن 

ت ػارؾ وتعػا  يف ايمقػاده ويف إ انػه بػار  ا عػهلل م ػامرً  -آنػ اؾ-و ما الفػر قن ، مر الك ال ة السمجابة
( 38 : )القصػص َيا َعِلْمُ  َلُكْم ِيْن ِإَلٍو َغْيوِري:  القائل ذلم، الواسيل   الطاغية ادلم له هللادلسم 

إنسػاف آخػر يػر أي   الػذ تمق ػل مػر إنسػاف ال  مػاز ة الصػاغرة ال لولػوا ااهة، بلساف حاله أو مقاله
  .مثل الك والم له والمعايل  ابش

ػػا  يف اإللسػػماـ «نسووانحقوووق اإل»ف مصػػهللر إولػػ لك فػػ  ػػَو إمن  ف ػػو مصػػهللر  -جػػل رػػ نه-ار هح
 الػػكج ػػا عػػار معمقػػهللاهتم ليميػػوف وأدر ، جعل ػػم  ولػػهللوف هبػػاالَّػػِ ي   ػػوف، ث ػػات وتقر ػػر هػػ ه احلقػػوؽإ

مػر ت ػارؾ وتعػا  م اؾ ليجعل ار انمر أي   الهللواـيل   وحرالسم ا، يلي ا مام ةعاانة أ يهللة لليقظة ال
 امو ا  عػهلل رػر ً ر ا  ف انم اؾوإل، مهلل إلي ا بممايب أو انمقاففما مته ه يل   يام ة الك أداة وي 

  .(254:)ال قرة َواْلَكاِفُروَن ُىُم الظةاِلُمونَ  اأو ظلاً  اأو إحلادً 
حقووووووق اهلل وحقووووووق »إ   رسػػػػػاوها «الحقووووووق»ويلاػػػػػاا الفػػػػػروع ، وحػػػػػن  ػػػػػ  الفق ػػػػػاا 
 سػم ن  لػاماات الشر عة  لي  ه ه  ان  مر بن مقاحهلل الشارع و  «نسانحقوق اإل»ولمير ، «العباد
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ة فروييػػػة  ميػػػر أف  ضػػػحب فق ي ػػػولميػػػ  ال تميػػػوف رلػػػرد مسػػػائل ، رػػػميل مػػػر امأرػػػمياؿبػػػ ي   هبػػػا مػػػؤمر
يف بعػض  مػارخي   لميػر وارػحب ادلسػلان ال، مو ار ا  أمي ةة أو آراا وموارا تقلل مر    بشر  تالجم ادا
 فػػإاا، هػػ ا امأمػػر اخلطػػةإ   والوارػػحب ادلعاحػػر يف  ثػػة مػػر امأمػػا ر مل  لمفػػ  بالقػػهللر الميػػايف، الفػػمات

ج احػػػماـ هػػػ ه احلقػػػوؽ أو بعضػػػ ا بػػػهللؿ أف  ميونػػػوا هػػػم الواػػػوا يلػػػ   بادلسػػػلان اليػػػـو اال ػػػم غػػػةهم
  .ومحا م اامأرف  وجهيل   والطليعة يف توطهلل ديائم ه ه احلقوؽ

فسػ ؿ ، رائهلل الفرس رلسمميل   أف ربع  بر يامر دخل(  3: 34أورد الط ي يف تارخيه )ج 
اهلل ابتعننووا واهلل جوواا بنووا لنخورء يوون عوواا يوون »فقػػاؿ ربعػ  ؟  جػاا بميػػم إليوػاَمػػا : مارػائ ارلسػمم ربعيًػػ

، عودل اإلسوال إلوى  وين جور األديان، سعتهاإلى  ايوين ضيق الدن، اهللعبادة إلى  عبادة العباد
  .«إليو لندعوىم قةالخليإلى  فِرسلنا بدينو

 رػعب أو مػر أف تميػوف موهػة لونسػاف مػر ارػ نً   أيلػ ااً إيف اإللسماـ  «حقوق اإلنسان»ػف 
  .وا ال  عالوفيلاوإاا ، ولمير روم  ال  علاوف، زللي ةة أو دولي  ة مؤلس سأو حا م أو  أم ة

إ  ن  وػػػا  اخلاسػػػة الػػػذ امأبعػػػادوالثػػػاين مػػػر امأوؿ   معلػػػ  بال عػػػهلل رَمػػػا  هػػػ ا باخمصػػػار رػػػهلل هلل 
خػوؼ  فوؤجل ال هػ  في ػا ىخر امأ امأبعادوأم ا  .اذلامة قضي ةوجوب مماحظم ا يوهلل الوظر يف ه ه ال

  .موالس ة أخري تساع بالمولسحب الزائهلل يف ال ه إ   اإلطالة
، و يػا بولػ  رلماعػاهتم لسػادة وي يػهلل ؟و يا اضلرؼ ادلسلاوف بعهلل الػك ؟ا اً ف  ر اخللل إ 

وتلػهلل بعضػ ا  ػل ج ػار ، «ةبشريّ الكينونة ال»وتهللمر في ا يواحر ، ةنساني  يف بعض ا مقومات اإلهتهللر 
والم لػػػػػه يلػػػػػي م  ،االذلػػػػػم ومصػػػػػادرة حر ػػػػػاهتم إيف السػػػػػمع اد الوػػػػػاس و  ل ػػػػػه   ومػػػػػه، يويػػػػػهلل ورػػػػػيطاف مر ػػػػػهلل

  .(44)؟ ميل أمورهم دونموااللسم هللاد ب
ضػػ  الميشػا يوػػه مبعضػػ ا  ػامر  ق:  ة يهلل ػهللةتربو  ػػة و ثقافي ػو  ةفمير  ػػ اأف هوػػاؾ ألسػ ابً الرػك  

  :  ة يوااإ    ه ومعرفمهموبعض ا ظاهر ال اماج دلماحظ، تم حب  ثة مر ا  ور
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  :بعض العوايع الخفية 
  : نسافواإل -ت ارؾ وتعا -االعطراب يف ف م العمارة بن ار   (1
مبوم    -ت ارؾ وتعا -ت اآل ماف المير ماف مر لسورة الوهل ط يعة العمارة بن ار حهلل دلقهلل  

َوِإَذا َسوووََِلَك  :ت ػػػارؾ وتعػػػا ضلػػػو رولػػػه  ىآ ػػػات أخػػػر  ارػػػرارً إو  االهللرػػػة والوعػػػوح وزادت الػػػك وعػػػوحً 
َُ َدْعوووَوَة الووودةاِ  ِإَذا َدَعووو ٌَ ُأِجيووو ُني َقرِيووو اِن فَوْلَيْسوووَتِ يُبوا لِوووي َوْليُوْوِينُووووا بِوووي َلَعلةُهوووْم ِعبَووواِدي َعنُوووي فَوووِِ

ف ػػ ه ؛ (45)و ػػ لك آ ػػات الع ػػهلل وامأمانػػة وااللسػػمبماؼ واالبػػمماا . (186:)لسػػورة ال قػػرة يَوْرُعووُدونَ 
اخلػػال  ال ػػارئ أن ػػه  خماحػػمه اادلسػػلم ويقلػػه تصػػورً  باآل ػػات المير ػػة رلماعػػة ترلسػػم ر جػػل ويػػما يف رلػػ

فرد ، واحهلل أحهلل، ر ا ليس  اثله ،موفصل ير خلقه، والصفات المياملة، ا احلسىادلصور له امأمسا
لميوػه مػحب جتػاوز دلبلوراتػه وتعاليػه وهػو المي ػة ادلمعػاؿ . أحػهلل اومل  ميػر لػه  فػوً ، مل  لػهلل ومل  ولػهلل، حػاهلل

غػػة الػػك شلػػا وحػػا إ   و ميشػػا السػػوا، وجييػػب ديػػوة الػػهللاي  إاا ديػاه، ىرر ػب مػػو م  سػػاحب و ػػر 
َحلَّ  اللَّػهح َيَلْيػِه وآلػه   اا وحفه رلسوله الميرًن،  جل ااته ادلوزهة ادلقهلللسة به يف ماات اآل ات ار يز و

م يل   ال اهللث بمارده «ة اإلنسانإنسانيّ »فمهقي  . مبثله يف العهلل هلل مر امأحاد  َولَسلََّم  أبناا »أن 
وإل ػػاا ، والسػػمماب  يوونمػػه هوإفوائػػبسػػهقه رػػ ا  ة اإلنسػػافإنسػػاني  مػػر    اػػا ال  م قػػ. «اهلل وأحبوواؤه

 «وديّووةالعب»وبف ػػم حقيقػػة ، جػػل وبيوػػهو مبعرفػػة ط يعػػة العمارػػة بػػن ار يػػز  مهإنسػػاني  بػػل تمهقػػ   ،ااتػػه
َمػا  رػربأو ، نػه جػل رػ نه رر ػبإفت ػارؾ وتعػا  المقرب مػر ار  أراد اإلنساف إااف «لوىّيةاأل»وحقيقة 

ولسػجود ادلسػبر . السجود و موػحب موػه يوه حن   ىب  ميوفَما  وأبعهلل، ربه وهو لساجهللإ    ميوف الع هلل
حلقيقػػػػة  «الم لقووووة وديّووووةالعب»أنػػػػواع السػػػػجود ولسػػػػجود حقيقػػػػة  أيظػػػػمف ػػػػو ، اخميػػػػار ام ػػػػور بػػػػهللوف

مػػر الصػػلة  اتسػػمعيهلل رػػياً ت ػػارؾ وتعػػا  ة يف لسػػجودها ر نسػػاني  ف الػػوفس اإل فميػػ. «األزليووة لوىيّووةاأل»
وإث ػػات أهليمػػه ، يف إلسػػجاد ار ادلمائميػػة لػػه او انػػ  لسػػ  ً ، بػػالروح الػػذ نفبػػ  يف اإلنسػػاف يوػػهلل خلقػػه

  .دل اة االلسمبماؼ وامأمانة
فمصػػور  ثػػة مػػر تلػػك ، االعػػطراباتبػػالميثة مػػر  امشػػوبً  اتراثًػػ إف تػػراث امأمػػم السػػابقة  ػػاف 

ف ػو ، مبعػاين احللػوؿ والمجسػيم والمشػ يه والمعطيػل ولسػائر أنػواع الشػرؾ ا تصور ملػ «لوىّيةلأل»امأمم 
متػػردوا أرلسػػل  فػػإاا،  ميلػػا ي يػػهلله مبػػا ال  عقلػػوف وال  طيقػػوفالَّػػِ ي  رب ا وػػود ا  ػػار الق ػػار ادلمسػػلط

إال واإلنسػػاف ال  لػػك جتاهػػه ، وخيضػػع م بػػالقوة دلػػا  ر ػػهلل،  سػػملب إرادهتػػمحػػ   العػػ اب يلػػي م أنػػواع
، السػمقاممه واضلرافػػهو ، يف إ انػه و فػػرهحػػ  رػ ا  ف ػػو رل ػور يف  ػػل، ةميلي  حقيقػة  انػػ  أو رػ، الطايػة
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وهػػهللده بالعػػ اب امألػػيم يف ، مث موعػػه االلسػػمجابة لػػهللوايي ا، ابػػمماه مببملػػا ال رائػػز وسلملػػا الشػػ وات
 هشلػا  معلػ  بوجػودرػ ا مأي   حمياػة ال  ػهللرؾ نسػافهػ ا اإل ف  إ. مو ػارػ ا  تل يةيل   الهللنيا واآلخرة

وموعػوا ، والسػم ثروا هبػا اآلذلػةاإللػه أو  فميػل الػك مػر ادلعػارؼ الػذ السػم هلل، أو حياته أو دنياه أو آخرتػه
فػ لك ال ، غةهػا مػر ادلعػارؼرػ ا يلػ   حصػلوإاا ، أمره مر احلصوؿ يلي ػايل   ادل لوباإلنساف 

  .وااعبعهلل  ثة مر ادلعاناة والميهللح والإال إليه   سمطيحب الوحوؿ
ميػار الضػالة بوؿ  ثة مر تلك امأف، طوائا مر ادلسلانإ   ورهلل تسلل   ثة مر امأفميار 

فهج   تلك ادلقاالت ادلظلاة  . مر مقوالت بعض فرر م اجزاً  تيقوؿ ادلسلان وحار إ   ادلوهرفة
جػػزا إ   بو لػػهإ   وأدت نسػػافخطػػةة حػػادرت رياػػة اإل الضلرافػػاتمػػر أنػػوار الموحيػػهلل وهيػػ ت  ا ثػػةً 

الوػزوع مسػموى  يلػ   بجياهادلسمِفة مث ود  ةمبفاهيم الع  نسافوي  السمماب اإل، مر الط يعة ادلسبرة
ورهلل   الك يف إطار . وحجاوا دوره ورياة فعله، اوط قيً  ااجماايي  حجاوه  ضاري  والعطاا احل علا   ال

وخلػط ، وريوع مفاهيم ا   واالضلػراؼ مبفػاهيم القػهللر، لسلسلة مر االضلرافات يف العقائهلل والمصورات
توظػيم يمارػة   يفي ػةو ، ةذلي ػاإل والقػواننة ميوني ػور الواالعػطراب يف ف ػم السػ، امأدوار بن الوص والعقػل

  .(46)ومصادر تقييم وتقوًن ه ا الفعل ، هبا نساين  لفعل اإلا
ات يالي ػػػودلػػػا جػػػاات بعػػػض زلػػػاوالت الم يػػػة واخلػػػروج مػػػر بػػػؤرة االضلػػػراؼ حػػػادرت آثارهػػػا  

امأمػر إ   شػم ا يػر الرجػوعومعا م ػا وموار، ات ادلثػارةزئي ػفانشػ ل  با ، االنطماؽ مر ردود امأفعػاؿ
َحلَّ  اللَّػهح َيَلْيػِه - ة ولسةة رلسوؿ ارومعرفة لسو  ، االنطماؽ مر إيادة ررااة الميماب الميرًن :أي ؛امأوؿ

  .وتماوته وبيانه وت ية الوارحب به ررااتهيف  -وآله َولَسلَّمَ 
دوره و  بالقػػػهللر اإل ػػػافورطعػػػ  ، مف ػػػـو القػػػهللريػػػر بعػػػض طوائػػػا ادلسػػػلان   فهػػػن اضلرفػػػ 

أو  ػػهللؿ يليػػػه رابلػػ  طوائػػػا  «ال بووور»فصػػػار و  نػػه  قيػػهلل  امأخػػرى اإل ػػافومعانيػػه يف لسػػياؽ أر ػػػاف 
  .(47)ة  لي   «القدر»الك بوف   ىأخر 

بشػميل أو  جعلػه رػامماحػ   يف مف ومػه واممهللاداتػهالقػهللر و حن تولسػحب الػ عض يف لسػلطة يف  
يماا إبػ آخػربعػض رابػل الػك ، ةرػواؿ امأئاػأإليػه  وأعػاؼ رػـو، آلثار وأرػواؿ الصػهابةابآخر للسور و 

بعض م فموة القػوؿ  وأثار. تميلاوا يف أحميامه وحا ايمه ر ل الشرع وبعهللهح   «سل ة العقع»ر ف 
وحػػن . (48)والعقػػل يف ادلبلوريػػة  وللمسػػو ة بػػن الػػوص، للمقليػػل مػػر لسػػلطات الػػوص «بخلووق القوورءن»

ت ػارؾ -وجعل ػا مػر حػفات ار ، امأوؿ لسرائيل   اإلادلسموي يل   «ةلهيّ اإل حاكمّيةال»ػبنادي ال عض 



 17 

ومر هوا  صػ ع . (49)ة  لي   آخروف بوف  الصفات ىناد، ة اإلنسافنساني  وولسيلة السمماب إل -وتعا 
وا لػو اجت وػا ن  إإا ، مي ةيف غا ة امأ «حقوق اإلنسان»ػب سا  َما  نسمق  موهالَِّ ي  أمر بهلل هلل ادلصهللر

 -يف هػ ا امػاؿوال رك -مر ادلؤررات اذلامة  الوجهللنا  ثةً  مارخي   معه وارعوا الو إليه  أو، ماثوا وحهللهل
، (51)والمجاوزات مر موطلقات إلسػااة المط يػ  مر االنم ا ات  الميووا يف الور  ااته لسوؼ صلهلل  ثةً 

 ،نسػػػافأوعػػػع  ػػػماا حقيقػػػة اإلالَّػػػِ ي  القػػػرآف اميػػػهللإ   ولػػػ لك  معػػػن الرجػػػوع. أو اخػػػمماؼ الرؤ ػػػة
الَّػػػِ ي  مه  ػػػلإنسػػػاني  ويف حػػػايم ، يف داخػػػل  يوونمػػػهت ػػػارؾ وتعػػػا  ار   ػػػاأودي مػػػه الػػػذو رام، وم امػػػه

  أيلػ اأو ولسػيلة أو حيوانًػ، افاإلنساف ادلميـر ادلفضل ادلسمبلا ليس رػياً :   مههللث يوه ب نه حقوؽ
  .طل اتهبماؼ يف الميوف وممااللسم نزوؿ ير موصب ل ه   ف الكإا إ ير حيواف أدىن اممطورً 

ي  أو ايمػ ت حقورًػ   إنسػاف طل  ػا إنسػاف مسػملب مػر  او ؤ هلل القرآف اميهلل أف ه ه الذ مسح
ا  مثله معمهلل ومسملب ذل ه احلقوؽ ، وزلصوة ب اتػه،  اموة يف داخله  «ة اإلنسانإنسانيّ »جوهر ِهَ  إمن 

ه ودخلػػه  سػػ ل اذلػػواف فاػػر   ػػر يف ااتػػ. ااه   داخلػػ    إنسػػاين  والمفػػر ط هبػػا أو حػػيانم ا  ػػ لك رػػ ف 
ت ػػهللأ  اا م ػا مػر اات اإلنسػػاف ويف  قػرآين  يف ادلوظػور ال «حقووق اإلنسووان»ف محا ػػة إولػ لك فػ، يليػه

 قابلي ػةلسواا بال «الحقوق ةنسانيّ اإل»ه ه  انم اؾإ   ة الذ رهلل تؤدينساني  داخل ا بمهجيم الووازع اإل
هػػ ه القايػػهللة   ويلػػ. امأرو ػػاا ػػا والسػػمماهبا يوػػهلل االيمػػهللاا يلي رابلي ػػةأو ، للموػػازؿ يو ػػا يوػػهلل الضػػعفاا

ادلمعلػػػ  هبػػػ ه  قػػػانوين  ال وػػػاا الوظاػػػ  والموظياػػػ  وال بعػػػهلل الػػػك مبػػػا فيػػػه  ل ػػػهادلميوػػػة  ميػػػر أف  شػػػاد ال وػػػاا  
  .احلقوؽ

الػذ  «ةكليّوالرؤيوة ال» مجػزأ مػر  ال اجػزاً  وحقيقمه «اإلنسان»ػل اف مف ـو اإللسماـ ول لك   
وبػن  ة ال هػ  يف رضػا ا االيمقػاد وبهلل ػهلل ط يعػة العمارػة بػن ار ت ػارؾ وتعػا توهللرج رضا اها يف دائػر 

  .اإلنساف
ألسػػػقط لسػػػائر الَّػػػِ ي  وهػػػو، أوؿ زلػػػرر لونسػػػاف المهر ػػػر احلقيقػػػ  لسػػػماـف اإلإفػػػ اولػػػ لك أ ًضػػػ 

 -بعػػهلل الػػك-ولميػػر هػػل السػػمطاع ادلسػػلاوف اللسػػمماب وإحلػػاؽ اإلنسػػاف بامأرػػياا األسػػس االلسػػمراؽ و 
ػم إ: ا ػواب الصػر ع ؟هػ ا امػاؿيف   ػامما  اأف   ووا فق ً  وف اخلةَّةوبعهلل القر  رػهلل توػاثر  ا ثػةً   افقً ػبوػوا ن 

 «سياسوويّ الفقووو ال»شػػميل نظػػم وروايػػهلل رػػ نه يف الػػك رػػ ف  ومل  سػػمطحب أف ، يف جوانػػب الفقػػه العػػاـ
ت  ثػةة لمهقيػ  بػل لقػهلل رامػ  زلػاوال، رػك وهػ ا ادلموػاثر شلميػر ا اػحب وال، فق    يف موروثوا ال يام ة
مػػر أفاعػػل يلاػػاا ادلسػػلان و مػػاهبم مل خيػػل ج ػػهلل مو ػػا مػػر بيػػاف بعػػض  وهوػػاؾ تػػآليا  ثػػةة، الػػك
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 اػػػا رامػػػ  زلػػػاوالت سللصػػػة لمقػػػهللًن وثػػػائ  بهلل لػػػة لوثيقػػػة امأمػػػم . اذلامػػػة يف هػػػ ا الصػػػهللد اإلرػػػرارات
  :ومو ا، ادلمههللة

نشرته رابطػة العػامل رهللممه و . مشروع إيماف حقوؽ اإلنساف وواج اته يف اإللسماـ  (1
  .(ـ 1979ياـ ) لسمام   اإل

 1981)يف لوػػهللف  ورو   امأ لسػػمام   ونشػػره املػػس اإل. عػػادل   ال لسػػمام   ال يػػاف اإل  (2
  .(ـ

نشػره املػػس ادلػ  ور يف لوػػهللف و ، يػػر حقػوؽ اإلنسػػاف يف اإللسػماـ عػادل   ال يػاف ال  (3
  .(ـ 1981)ياـ 

مؤمتر الفقػه إ   ع مقمح رهللـومشرو  ،مشروع إيماف حقوؽ اإلنساف يف اإللسماـ  (4
  .(ـ 1981ياـ )يف الطائا  لسمام   يقهلل يف إطار موظاة ادلؤمتر اإلالَِّ ي  لسمام   اإل

ادلػؤمتر اخلػامس حلقػوؽ  أيػهللهالَّػِ ي  ،مشروع إيماف حقػوؽ اإلنسػاف يف اإللسػماـ  (5
  .(ـ 1989ياـ )يف ط راف ، اإلنساف

 ااًمػادلسػلاوف حمي   أو الػوظم الػذ  لمػـز هبػانػوع مػر القوايػهلل إ   مل  مهػوؿ - ل ه-لمير الك  
  .وزلميومن ليمفادوا بعهلل الك أف  لمـز اآلخروف مبا  اف  مير أف  ميونوا فيه هم القادة والرواد

حػ   السػاب  رػما    االو  شػيوي   عػهلل ادلعسػمير ال «حقوق اإلنسان»وررة بلقهلل لعب ال رب  
، يادل   مسموى  يل  اليـو  هللفع اهحَو  وها، هزلور وجعل معظم بلهللانه ادلفميمية تهللور يف ، ألسقطه ومزره

موطل   وهو  فعل الك مر. بواا يمارمه محب اآلخر ر حجر الزاو ة يف «ةديمقراطيّ ال»وجيعل مو ا محب 
 ثػة مػػر إ    «بعود الحداثوةَيوا »يف فػمة  ل ػه   إيػادة ثقمػه بوفسػه وبفميػره وثقافمػه بعػهلل أف تعػرف الػك

إ   ة إعػافةعرفي ػوادل ةفمير  ػ ل ػا يف دائػرة هياومػه ال  «ةنسوانيّ اإل»و ضحب  اي  يادلوليعزز دور فميره ، اذلزات
  .رمصادي  ة ونفواه االسيالسي  هياومه ال
 انوا أح  الَِّ ي   يف ه ا اماؿح   ير غةهم محب ألسفوا الشهلل هلل يف أف  م خر ادلسلاوفإن وا  
هبػ ه احلقػػوؽ بايم ارهػا احلػػهلل ادلطػػال ن إ   ـمػػر االنضػاا اوػا يف الورػػ  ااتػه ال صلػػهلل بػهللً إال أن  ، بػه وأهلػػه

، ياػػار وال وػػاااإلالميثػػة مػػر طاراتػػه باجتػػاه  بػػإطماؽو سػػاع ، «ة اإلنسووانإنسووانيّ » و  ػػه الَّػػِ ي  امأدىن
مػػحب تػػ  ة ادلسػػلان بػػ ف ار ت ػػارؾ ، الشػػااة يف بعػػض رلماعػػات ادلسػػلان امأوعػػاعوتصػػهيع بعػػض 

وأنػػم حػػن ال ، يف امأفػػاؽ ويف امأنفػػسآ اتػػه  ولػػة  م، ن لي ػػن ذلػػم  ملػػ  ي ػػاده هبػػ ا الػػ ماا ال ػػ وتعػػا 



 19 

نم رػػهلل  لمزمػػوف ب عضػػه أو مبػػا  شػػ  ه مػػر ي يػػهلل لػػه أويل إفػػ اواحمسػػابً  اوإ انًػػ  لمزمػػوف مبػػا أمػػروا بػػه طويػػا
أو   ا ر ػهللوف طوًيػَمػا يلػ    ميو م مر محل اآلخػر رَما  ئل الض طاب س رهلل هلل  ملميوف مر القوة وولس

  .ةنساني  مصا  اإل، بشميل اق  مصا  أولاك السادة فهسبو  ا رهً 
، وزلميػػػومن ااًمػػػحمي  ، ورر تػػػ  ة ادلسػػػلان  افػػػةرلماعوػػػا ادلػػػ مػػػر ادلفيػػػهلل أف  مػػػو  ف  إلػػػ لك فػػػ 

إبػراز وجػه اإللسػماـ يلػ   ليعال ادلسػلاوف امأوافوأنه آف . ة اخلامتةعادلي  بواج اهتم ضلو رلسالة اإللسماـ ال
 ىة الميػػ  نسػػاني  ود ػػر احلػػ  دلعضػػمات اإل ىًن احللػػوؿ وادلعا ػػات مػػر مو ػػحب اذلػػهللوتقػػهلل، ادلشػػرؽ الوعػػاا

، هبػا مػر لسػلطافت ػارؾ وتعػا  أنػزؿ ار َمػا  ة حلػوال شػر   ليضعوا مأنفسػ م ولل اآلخر رمر انمظار  الهللب
 لي هػ  ذلػا، ة الميثةة مشميمات بعهلل فػمة وجيػزةان ي  ومر ر ف تلك احللوؿ أف جتعل مو ا أيراع ا ا 

   .حلوؿ   لك
امأفاعػػل مػػر والػػزمماا  اإلخػػوةولسػػائر ، العام ػػةورر أ ػػرر رػػميري وديػػواه مأمانػػة رلماعوػػا ادلػػ 

و ػ ؿ فيػه أهػل ، و عػز بػه أهػل طايمػه، أمر ررهللمأم ة ذل ه ا   يئالعل  القهلل ر أف  لسائما، امأمةيلااا 
  .مسيحب رليبإن ه ، معصيمه

  ـ 1996ما و  13واروطر 
  




