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 البسيوين السالم عبدد. 
 

 

 
 يف منجزات احلضارات يف جمال حقوق اإلنسان ةقراء
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 :ن اهلدي الرابين األعلىم
 الطيبات، من ورزقناهم والبحر، الرب يف ومحلناهم آدم، بين كرمنا  ولقد) 

 70:اإلسراء( تفضيال خلقنا مما كثري  على وفضلناهم

 256:البقرة( لغيا من الرشد تبني قد الدين؛ يف إكراه ال)

 مسلم( تراب من وآدم آلدم كلكم)

 مسلم( عليكم حرام وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن)
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 الوداع حجة قراءة دامعة يف خطبة
 اي رسول هللا كفاك تشديًدا

هو الذين خيون مصاحله ومصاحل أهله  أغىب غشاش هو الذي يغش نفسه، وأخون خائن     
        ! وقبيلته

عقيدته من أجل حفنة دوالرات، أو جملس أنس، أو  من يضيع دينه، ويهدم وأضيع ضائع     
 صورة يف جريدة.

ذلك "ببالش" رمبا لصاحل شيطان من شياطني اإلنس أو شياطني اجلن،  من يفعل ماوأضيع منه     
 أال ذلك هو اخلسران املبني. ،سيكون قد خسر الدنيا واآلخرة -بذلك  -ألنه 

 الزان فتجعل ،القلوب أفكارًا تسمم العقول، وتفسد دهو من يستور  -زعمي  يفأفسد مستورد      
 ومدنية حرية الدين وسب حضارة، الزفت وشرب شطارة،" الصياعة"و انغالقًا،  واالستقامة ،فضيلة

 .العقل يف ونورًا
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 أمته اتريخ يزور الذي هو بل يورو، والنص والربيزة الشلن يزيف الذي هو ليس مزور أكرب     
 معروف، كل  وينكر فيه، مضيئة نقطة كل  ويطفئ عليه، السخام فيهيل غريها، اتريخ حلساب
 .حسنة كل  ويسوئ

 التابعني، وسببنا الصحابة، فلعّنا القيام، حق - هللا رسول اي سيدي - املهمة هبذه قمنا ولقد     
 !"اللعنة هألهل جيلب" الذي الفاسد اخللف وصران الشعائر، من وسخران األئمة، وشنقنا

 على أبمتك لقائك عند اقطعً  ستعرف  أيضا؟ غرّيان ماذا - هللا رسول اي سيدي - أتعرف     
 اهلينء الطعام يزعموهنا املتعفنة اجليف واآلكلني والكذابني، املبتدعَة، املالئكة   تذود حني احلوض،

 .املريء

 العبارة، صريح املالمح، واضح رتم،حم ميثاق وأول عظيمة، عامة وصية آخر ريان؟غ ماذا أتعرف     
 ".إنسان كان  اللي" حقوق عن

 ي سمع لكي املوسم يف جهرت وهل واألعراض؟ واألموال الدماء حبرمة سيدي اي فيها قلت هل***
 ؟"عليكم حرام وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن: "الغائب الشاهد

 ا،فلسً  يساوي ال والعشرين احلادي نالقر  يف املسلم دم أن هللا رسول اي سيدي اي رأيت لو آه    
 يف ويصاد للخالص، أتخريًا والسكاكني ابخلناجر ويقطع للرصاص، توفريًا مجاعية مقابر يف يدفن وأنه

    ! احلرام أبناء بذلك ليستمتع ابلبنادق(  املتحضرة ) الطبيعية احملميات

وعلى حدود سوراي  لشيشانوا كوسوفا  يف املسلمني أطفال أن هللا رسول اي سيدي اي أتصدق   
 العراق أطفال جنائز وأن كثري،  بكثري الصفر درجة حتت الشتاء برد يف جتمدوا من كل اجلهات

      طوابري؟ طوابري خرجت 
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 منااًل؟ وأسهله مأخًذا، املال وأقرب ا،مطعمً  املال أهنأ هي املسلمني أموال أن أتدري    

 حيث اهلرب، أو الشفط أو السحب أو التجميد طائلة حتت ادائمً  يقع املسلم املال أن أتدري    
 جزمة، جوز أو بنطلون، شراء عن يعجز مفلس واجملموع صفًرا، عشر مسةابخل يتعاملون البشر بعض

 سريالك؟ علبة أو

 ***هل قلت إن األعراض حرام اي سيدي اي رسول هللا؟ 

 ! "يشيل من قفا على"اي سيدي  إهنا :أطهرك ما     

 التجارة يتقن الذي" احلريف" اإلعالم مناخس يف - جمانية بل - رخيصة تعرض البتلو للحوما     
 والصهللة والتجلي، والتعري والتثين، التغين أشكال يف قنواته وتربَع   الرخيص، األبيض ابللحم

 مسموعة واملؤثرات، واألصوات ابأللوان متبلة شهية، أطباق على الفضائيات وتعرضها والزغللة،
 واملروءة الدين من إال األجر، مدفوعة غري رخيصة ،D 3 صورة دوليب، بصوت ومرئية، ومقروءة

 !واإلحساس الوعي ويقظة

 ذلك يف العيب ما جاهل، اي اخرس: قالوا وحرام، عيب: املروءة على حزين إنسان قال فإذا    
 .مالاجل حيب مجيل تعاىل وهللا تعوض، ال احلظ وساعة حلو، الفن احلرام؟ وما

، مبيحة ارخصً  األدعياء املتعاملني من وجيدون هللا، رسول اي سيدي اي شرعيًّا ثوابً  يلبسوهنا إهنم    
 .املنابع وجتفف املنافذ، وتسد األفواه، تغلق دستوريةً  الرخيصة اللحوم هذه تعطي

 القرصان، يد يف وديعة املسلم واملال ،عطنة ترعة ماء من أرخص هللا رسول اي املسلم الدم   
  .السالم عليه املسلم والعرض
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 الوداعية خطبتك يف به جهرت مبا أجهر أن إال أستطيع ال سيدي، اي هبا أذّكر أن إال أملك ال    
 حرام وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن الناس، أيها] : وألف وأربعمائة سنة وعشرين إحدى قبل

 صوت أن أعلم وأان سيدي اي أقوهلا[ غت؟بل هل أال هذا، شهركم يف هذا يومكم كحرمة  عليكم،
  .مثلي مائة وأصوات صويت من أعلى تليفزيون حمطة "أهيف"

  ***وهل حتدثت اي إمامي وسيدي وحبييب وقائدي عن األمانة وعن الراب؟

.. إن األخالق تتبدل اي شفيعي، فالعصر غري العصر، وأنت اي سيدي موضة قدمية، وفكر .ايه     
 !ق حيب "اخلفية""قروسطي" والرز 

اي رسول هللا: اهرب واهرب، واخليانة تتلفع بعباءات َغرور، وتتقنع أبقنعة حمبوكة العصري املنطق      
واي مقنعة، هناك شيء امسه العموالت واإلكراميات والنسبة والسمسرة واهلدية، واملال املسلم هنيب "

لقاب اجمليدة، والصفات احلميدة بغري ترش األ  -حرسها هللا  -" والصحافة خبت من نفع واستنفع
 حساب.

الزمن الذي يعز فيه األمناء،  :لقد اقرتب الزمان الذي نبهتنا إليه منذ أربعة عشر قران اي سيدي     
 !ا، فاذهبوا إليه"حىت يقول الرجل لصاحبه: "إن يف بين فالن رجاًل أمينً 

" أمني شائعة يف الدنيا كلها: "درجةمن فتاة بكر يف أورواب، رغم أن سيكون األمني أعز وأندر      
 !نيدياهلأمني حزب، وأمني جملس، وأمني مؤسسة، وأمني سر، وأمني شرطة، وأمني خزنة، وأمني 

  رمحهم هللا أمجعني، ورمحنا منهم.

سيأيت هذا الزمان قريًبا اي سيدي اي رسول هللا إن مل يتداركنا ربنا الرحيم برمحة منه، ويغري ما بنا     
  فاسد وابن حرام.جمرم ل ال يسر إال كل منحرف من حا
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لقد داست اخليانة على األمانة اي سيدي اي رسول هللا: خيانة الدين، وخيانة األمة، وخيانة      
الودائع وجحد األموال، خيانة العيال وأم العيال، لكن الذكرى تنفع اي أمني األرض: ) فمن كانت 

 !(...وإن  عليها، وإن راب اجلاهلية موضوٌع،عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه 

 هل قلت راب؟ هل تتحدث عنه؟      

عندان عوائد، عندان  وائد!وما لنا وللراب؟ إنه ليس موجوًدا بيننا، حنن أشرف الناس، إن عندان ف     
هلا، مسرتحيون، والرديء واخلبيث  وكلها حالل زالل، وآكلوها راضون هبا، مطمئنون  !رساميل بنوك

الذين يصفون كل شيء  -شيوخ البنوك  -منوع اي سيدي هو الفقه الرجعي، واملشايخ املتزمتون وامل
     أبنه حرام.. حرام.. حرام، حرام عليهم.

من كيب اتون  -الذي حذرت منه  -اي سيدي اي رسول هللا: االقتصاد العاملي كله يسري ابلراب      
، والفوائد ترّف على أابطرة البورصات،  واشنطن غرابً ا إىلجنواب إىل كيبك مشااًل، ومن طوكيو شرقً 

أكرب أسواق ماليزاي وأندونيسيا " -مبهارة اليهود عبدة الذهب  -وجورج سوروس يضرب ابلراب 
" ومصارف اليهود تنبعج، وخزائن سويسرا تنتفخ، وخريات املسلمني جتمع مسلم يف الدنيا كلها

 تشفط آلخر دانق.

ألف صورة من صوره، والبنوك تنشر يف الصحف  -حرصنا على اإلسالم  من - لقد صنعنا     
 ا أسعار الفائدة، وحركة األسهم، وسعر آخر إقفال.املسلمة يوميًّ 

     ***هل كان أول راب وضعته اي سيدي راب عمك العباس يف جاهليته؟
املهداة؟ اجلامثة ة أنت رحيم اي رسول هللا، أنت الرمحة املهداة، لكن هل مسعت عن املصيب       

وصندوق النقد اي سيدي: إهنما يقامساننا اللقمة، والفكر، والسرير، إهنما  ،امسها البنك الدويل
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أيخذان الفوائد مركّبة مضاعفة: فائدة مالية تقصم ظهور الدول والشعوب، إضافة إىل الفوائد 
 سكسونيا. األخالقية، والفوائد السياسية، والفوائد العقدية اليت تصب لصاحل آل

إهنما ال يكتفيان ابلفائدة املالية، بل يتحداثن يف صلب الدين والعقيدة، وعن ختان النساء،      
وتطوير الربامج اإلعالمية، واملقررات املدرسية، واالختالط، وإرهاب اإلسالم، واحلرية اجلنسية، 

 وكيف نلبس، وكم نفًسا نتنفس. وماذا أنكل،
 اي سيدي؟  هل هذا من عمل البنوك     
 نعم، اعملوا كذا وإال خربنا بيوتكم، ولن جندول ديونكم، ولن نرقب يف أطفالكم إاًل وال ذمة..     
البنوك الصغرية حتجز األموال الستيفاء حقوقها، والبنك الدويل حيجز على أرصدة الشعوب،      

وقبل ذلك كله العقائد  .ومناهج التعليم، واملقررات الدراسية وبرامج التليفزيون، والقيم واألخالق.
 الدينية!

 أرأيت نتيجة الراب اي سيدي اي رسول هللا؟ أرأيت بركاته ونفحاته؟      
.. ليس آخرها .ا اي رسول هللا؛ رغم ما يراه كل مبصر من كوارثإن حترمي الراب صار رجعية وتزمتً      

، وتدهور االقتصاد اهنيار اقتصادايت النمور اخلمسة اليت صارت فئراان، وسقوط البنوك الكبرية
 % من عمالة بعض البلدان املتحضرة! 35واهنيار اقتصادايت أوراب، وتعطل الياابين، 

ت وقد تكرر اهنيار العمالت حىت صارت قيمة بعض اجلنيهات األلف بدوالر واحد، وأصبح     
 ".بعض اللريات "الكبشة بنص جنيه

 ***وهل وضعت حتت قدميك اي سيدي مآثر اجلاهلية وأهدرهتا؟
إننا نقفز اآلن فوق التاريخ اإلسالمي كله لنعانق "مآثر اجلاهلية وخمازيها" اجلرائد واألفندية      

واخلواجات احملليون يتحدثون ليل انر عن الرببرية األمازيغية، والفينيقية اللبنانية، والكنعانية 
والثعابني، وعشتار وإينال، عن عبادة العجول الرتكية، والفرعونية املصرية، و الفلسطينية، والطورانية 

وحورس وهانيبال، وحضارة الرافدين وأوال، وعن جلجامش وحتتمس، وبلقيس واألسود العنسي، 
وتعمل لذلك مؤمترات،  عن األساطري األشورية اليت ال تزال حية يف ضمائر الناس وسلوكهم... 

  !وتصدر دورايت، وتربمج مقاالت، وترفع مؤسسات
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يكتب من جديد حبروف من ذهب، اتريخ الوثنية والعبودية ونكاح احملارم اتريخ اجلاهلية      
والقرابني البشرية، وعبادة امللوك، والسجود للجواميس يعود من جديد حتت مسمى احلضارة 

 واالستنارة وأجماد األسالف..
دة يف أما اتريخ أمتك اي سيدي اي رسول هللا ففي رمحة هللا، صران نشرب عليه القهوة السا     

 واحلداثيني ودعاة تطوير الدين!سرادقات التنويريني 
عن استدارة الزمان   -صلوات هللا وسالمه عليك  -*** وهل حتدثت اي سيدي وحبييب املصطفى 

 كهيئته يوم خلق هللا السموات واألرض؟!
ا لقد استدار اثنية اي سيدي، لكن ليعود إىل عهد الرومان جباّلديهم ومصارعيهم الذين كانو 

اجملّوعة، القرمة للحم البشر، وابضطهادهم املؤمنني..كانوا  (حبيواانهتم)يتقاتلون حىت املوت، و
يضطهدون أصحاب عيسى عليه السالم مث حتولوا الضطهاد أتباعك وأمتك اي سيدي.. عادوا 
لينتشوا مبرأى الدماء وهي تفور، والنفوس وهي تضطرم ابلرعب ومتور، والدين وهو يهان ويداس، 

 لشعوب وهي حتاصر وجتاع!وا
، وقنابل غبية، سباًعا ومنورًا، فصارت أابتشي وإف سكستني، وتورنيدو حيواانهتم()كانت 

 إرادة، وال ضمري!وطائرات بدون طيار، وبغال بشرية مرتزقة، بال قلب وال حقل وال 
.. وصران نؤرخ  مل يعد عندان نسيء اي سيدي، فقد نسأان التاريخ كله.. صار تقومي نا جرجيورايًّ

 مبارس إله احلرب، وجونو ربة األرابب، وابلقديس أغسطس، وآبذار بتاعة الربيع.. 
ب جون صران خواجات القلوب واملقاصد، نتسمى حبسن وأمحد وعيشة، وقلوبنا ذائبة يف ح

 وإدوار ومريي.
وأول إبريل، وذكرى   ،نسينا اي سيدي األشهر احلرم، واحتفلنا ابلكريسماس، وعيد الشكر      

 سانت فالنتني..
ا.. صران ، واألخالق ختلفً لقد تبدلت كيمياء عقولنا، فباتت العروبة عارًا، واإلسالم إرهاابً  

 هم أال نكون مسلمني.فامل شرق أوسطيني، وحبر متوسطيني، وأفارقة وآسيويني،
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      ***هل حتدثت اي سيدي عن نسائنا العواين، وعن حقهن علينا؟!
العوراء واجلرابء وأم بربور( وقد رفعن أسنمة البخت فوق الرؤوس، آه اي سيدي لو رأيت )       

ووضعن اللبانة يف األشداق، والعدسات امللونة يف األحداق، وزّججن احلواجب، وهززن القدود، 
متدّيكات متحذلقات، وقد برزت  ،مائالت مميالت ،رن بني خلق هللا التائقني، كاسياٍت عارايتٍ وس

املواهب( يف الفضائيات، كثري منهن )  نوأبرز  ،رعة والنزالهلن عضالت وخمالب، وتعلمن املصا
 يتحدين هبا الرجال! بزأرة أسٍد وصولة خنزير بري! وقد علقن على اجلباه شعارات رفض اإلسالم،

 واحلرية االقتصادية، وسالسة العالقة اإلنسانية! ،ونبذ العفاف
 !إال امللتزمني وامللتزمات -حىت الشواذ وعّباد الشيطان  -آه لو رأيت الدنيا تتسع لكل أحد 

 " املثقفات!ورزالةوسطوة الكاتبات، "، جرأة الراقصات اي سيدي آه لو رأيت  
وعزَة اهلوت شورت والبودي وامليين سكريت  آه لو رأيت اهنزام احلجاب وخجلة النقاب،

 وبدلة الرقص البلدي!
آه اي سيدي.. مل يعد الستات عوايَن عندان.. بل صران حنن األسارى عندهن.. لقد رأينا ليدي 

 وتشخط وتنطر"." اتتشر تنهي وأتمر،
 وكوندوليسا وهي تشري بطرف إصبعها للشنبات، وأرويو ،ورأينا أولربايت تضرب ابلشّلوت

 أرابب العضالت.. الديوك تصفع أقفية
فحق املدام دستوري يف أن تروح وجتيء، وتسافر وتتفسح،  ،مل يعدن ينتظرن اإلذن اي سيدي

 ومل يعد لبعلها الطرطور حٌق حىت يف أن يقول هلا "كنت فني اي بنت"؟.
ا، حرامً ا، وطاعة الزوج ا، ولزوم البيت حرامً ا، واحلجاب حرامً صار التعدد اي سيدي حرامً 

قد ظلمهن حني أعطى الرجل  -تعاىل وجل  -ا، بل يزعم مقصوفات الرقبة أن هللا والعفاف حرامً 
 القوامة، ونّصفهن يف املرياث، وقيدهن يف الشهادة.

صارت إحداهن اي سيدي تطالب أبجرة عن عمل السَّلطََة، وترتيب السرير، وصّب القهوة 
 لضيوف زوجها!
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أن أرفع صويت فتسمعين نفيس صادق، أو تقرأين غادة  آه اي سيدي املصطفى: أخاف
وأان أجنب  من أن أواجههن، وخلفهن ميكروفوانت وكامريات  !السمان، أو حتس يب نوال السعداوي

 ".وجتريسهموتليفزيوانت ووكاالت أنباء تشتهي الشماتة ابملسلمني "
     هل أوصيتنا هبن خريًا اي حبييب؟ فمن يوصيهن بنا اآلن؟!

يوصيهنَّ بنا وهنَّ ال يسمعن لرسول، وال يستجنب لنصيح، وال صوت عقل، وال نداء من 
 !( اي سيديعدوات أنفسهنفطرة، بل تقودهنَّ )

وفشلن كل الفشل أن يكون  ،تقودهنَّ نساٌء معقدات، تربأن من األنوثة، واخنلعن من احلياء 
 نطق علّي وعلى أعدائي اي دليلة.فقررن أن يسقطن كل البيوت؛ مب هلن بيوت وأسر مثل كل البشر،

 أعيدها اي سيدي جتديًدا للبالغ عنك:
ا، ولكم عليهنَّ حق: لكم عليهنَّ أال يوطئن فرشكم غريكم، وال ]إن لنسائكم عليكم حقًّ  

يدخلن أحًدا تكرهونه بيوتكم إال إبذنكم، وال أيتني بفاحشة، فإن فعلن فإن هللا قد أذن لكم أن 
 يف املضاجع، وتضربوهنَّ ضراب غري مربح.. وإمنا النساء عواٍن عندكم، ال تعضلوهنَّ وهتجروهنَّ 

ميلكن ألنفسهنَّ شيئا، أخذمتوهنَّ أبمانة هللا، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة هللا، فاتقوا هللا يف النساء.. 
  واستوصوا هبنَّ خريًا[.

 إال عن طيب نفس منه؟! ل أخيه***وهل قلت اي سيدي: إمنا املؤمنون إخوة، وإنه ال حيل المرٍئ ما

ا، وعلكة إعالمية، والفتًة للتخدير والتهدئة، املؤمنون ليسوا إخوة لقد صار ذلك شعارًا انتخابيًّ     
إهنم يتفاوتون حبسب اللون: لون البشرة، ولون  اي سيدي، وليسوا سواء، وال كأسنان املشط،

 ! ، والراعي الذي يراعم، والكتلة اليت يتدرعون هباالتابعية، ولون جواز السفر

 واملصاحل املعلنة واملسترتة. نتماء: االنتماء للحزب، والرابطة، والعرق ويتفاوتون حبسب اال   

يتفاوتون حبسب انتفاخ اجليوب وعدد أصفار الرصيد، ويتفاوتون حبسب عضالت اباب، ونفوذ     
 !، وصاحبات سوسو هامنأنكل، وقراابت تيته
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 طه، أو نسرقه، أو نوظفه،ا.. "بكيفه" أو رغم أنفه: نشفصار مال األخ اي سيدي حالاًل طيبً     
راعيين ) أو نعطيه فوائد عليه.. وساد يف الدنيا كلها قوانني التسليك أو جنمده، أو نصادره،

ا حتت ا، أو صاحَب عيال، أو واقعً ا، أو قريًبا، أو حييً ا لو كان هذا األخ ضعيفً وأراعيك( خصوصً 
" بدل ذل السؤال مرمطوانً ويعمل "ق ماء وجهه، يقبل الضيم، وطأة ظروف قاهرة، جتربه على أن يري

 وإحلاح العيال!

فال ) ؟!-ولو جمازًا  -وهل التقاتل وأذى املسلم خطرٌي لدرجة أن يوصف فاعله ابلكفر      
 ترجع نَّ بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض(!

م ابس -ستعرف اي سيدي اي رسول هللا أن من املسلمني الرمحاء املتحضرين من يذبح أخاه      
"يتعنرت " على النساء والصبيان، ويتفرعن على  من رقبته كما تذبح النعاج، ومنهم من -اإلسالم 

 الضعفاء واملقهورين.

بنفس  -ستعرف أن مائة ألف نفس مسلمة يف بلٍد واحد امسه اجلزائر ذ حبوا وهللا اي سيدي     
نني ابسم الدين، أو ابسم ذ حبوا يف بضع س -أسلوب هوالكو والعسكري األزرق وعبدة الشيطان 

ا ابسم مكافحة املتدينني.. وأن عشرة أضعافهم يف أرجاء عامل اإلسالم س جنوا، وعذبوا، وأوذو 
( وكلهم اي )اإليش تراكية( والسياسة )احِلزنّية( واملنجزات احملافظة على املكتسبات )الدم قراطية

 سيدي بال حول وال طول وال قوة!

نيا ال تقوم إال على العنصرية، وعلى التفاوت، وعلى هضم احلقوق، ستعرف اي سيدي أن الد    
    وسفك الدماء، وجترّب األقوايء، وانسحاق الضعفاء. 
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" زمن احلصار اجلوي تك الذائبإذا مل تكن ذئبا مزقنا نعيش اي سيدي يف زمن شعاره: "إن    
 طالب يف اجلاهلية املعاصرة والربي والبحري على الشعوب حىت تركع وحتين الرقبة، زمن ِشعب أيب

وسائر العامل وسوراي، وفلسطني، ومصر، ضد العراق وليبيا ونيجرياي، وأفغانستان، والسودان، 
 اإلسالمي الكسري.

حنن يف عامل ال مكان فيه اي سيدي للشعراء والعصافري، والفل واليامسني إال يف األفالم     
 واألحالم..

سيدي أعلم.. نعلم.. كل الدنيا تعلم: كلنا من أصل واحد، لكّن أبوان آدم خلق من تراب اي     
وأن غريهم معجون ابلقطران  !فينا من يزعمون أن هللا عجن طينتهم ابملسك والبنكنوت والنور

والوحل وماء الربك، رغم أن القوانني تسّوي، والشريعة تسّوي، والعقل يسّوي، والشعارات تسّوي.. 
 ارات.لكنها تبقى يف النهاية شع

  ن أكرمكم عند هللا أتقاكم؟!إ***هل قلت اي سيدي: 
ا.. أما اآلخرون فِعَراٌض القفا، ال يزِنون أمام ، وأدفؤان جيبً أكرمنا اآلن أطولنا يًدا، وأعالان صواتً      

 القانون جناح بعوضة!

     ليس لعريب على عجمي فضل إال ابلتقوى؟! -اي سيدي  -***وهل قلت 
لة مقلوبة اآلن.. حنن يف زمان نود لو أن نستطيع فيه أن نقول: ليس لعجمي فضل إن املعاد     

  وال آلري على زجني:  ،على عريب.. وال لسكسوين على ملون
طب ودهم.. ويراعى )خاطرهم فالعجم هم األعلون..      ( ويطلب منهم النظرة  هم الذين خي 

"مدد اي سينت  مادلني انتااي س"دد.. صدقين لو قال أحدان: مدد "اي سيدي طوين".. مدد امل
 لوصله املدد يف احلال مما ال يرضي هللا تعاىل، وال ينتهي ابلعافية.. بوش"، 
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اي أمم اي متحدة.. اي عم كويف.. اي ست أوجاات.. ال فضل لعجميٍّ على عريب، وال أمريكي على      
رمحة، واآلدمية، واحرتام حقوق ( الدين.. إال ابلبالش.. )ــعراقي.. وال اسكتلندي على لييب إال ب

 اإلنسان، وعدم إهدار األرواح..
 ***هل قلت اي سيدي: "الولد للفراش وللعاهر احلجر"؟!

أوالد احلرام اآلن كثريون.. نصف سكان بعض الدول املتقدمة أوالد حرام.. حىت يف بالد      
( اي سيدي، ويسميه ه )بوش. وصار الفىت النشمي يسمى ابناملسلمني ارتفعت نسبة أوالد احلرام.

 صار مجال جيمي، ويوسف: جو، وعماد دودي.لقد لينني وستالني وغاندي.. 
 !؟هل تركت فينا ما إن أخذان به لن نضل بعده )كتاب هللا( آه! نعم اي سيدي!     
حنن نعظمه اي سيدي، ننص على أنه أساس الدستور، ونشجع قراءته على املوتى.. وكتابته      

ومتائم، ولوحات وشعارات.. لكن الدنيا تتغري اي رسول هللا.. القرآن بركة، وذكرى حلوة، حروزًا 
كفاية عليه( دها، واملصاحل فيعطلها.. فال.. )وخري  ما نستهل به الربامج.. أما أن حيكم احلياة فيعق

      . املقابر واملآمت.. سيجلب لنا الصداع، ويقول: إن كذا حرام، وكذا ممنوع.. وكذا مكروه.
  هل نلغي املنجزات "احلدارية" اليت انضلنا هلا ألجل عيونه؟!     
هل نعطل البنوك، ونغري مناهج التعليم، وحنجب النساء، ونفكر ألنفسنا، ونقاوم الفساد،      

 ونرفض الذلة؟! 
 وطوين جوز سارا.. وبييب نتنياهو، ( منا بلبل كلينتون، هذا صعب اي سيدي، إذ )سيزعل      

وسيحال كثري من الناس إىل األرفف، وكثري من املهن إىل أبوما جوز ميشلني! وبوش وبوتني.. 
 الرتاب.. 

هل يعقل هذا اي  ؟جنوة كرم ونسد حلق الة سرحانعهل نكتم أنفاس الصحافة، ونلجم      
 سيدي؟ 

فنحن  -اه وهجرانه تركن ولو –وال ختش علينا الضالل  حبسب القرآن أن نلتمس منه الربكة..      
والضرورات تبيح احملظورات، والدين يسر..  وربنا غفور رحيم،  متحضرون فامهون، والدنيا تغريت، 

 (.تـ ْفَرج) ويوم القيامة ال يزال بعيًدا، وحني منوت 
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 .. اي سيدي ال ختش علينا ضالاًل      
وحنن  -ء السرعة يف كل شي -وال ت طْل خطبتك بعد ذلك، فنحن يف زمن االختصار والسرعة 

 ..والنوااي سليمة  ،متأكدون أننا صاحلون، وسندخل اجلنة، فالقلوب بيضاء
 اي حبيبنا اي رسول هللا! وكفاك اي رسول هللا تشديًدا!

 1991الراية: 
 

 
 

 للمبدع صباح األربيلي من معرض حقوق اإلنسانإن هللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا.. 
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 :دخل حقوقيم
 عطاءات متجاهلة لألوربيني، كلها  البشرية اإلجنازات نسبة على العاملية الدراسات درجت    

 يسبقهم ومل شيًئا، ينجز مل غريهم أنفك اإلسالمية، الثقافة خصوًصا الكبرية، والثقافات احلضارات
 وحقول اجتاهات كل  يف سنة، ألف حنو العاملية احلضارة قادت اإلسالمية احلضارة أن مع خري، إىل

 سنن عليها تفحق القومي، هللا دين عن ببعدها الوهن؛ من أصاهبا ما أصاهبا حىت اإلنسانية، املعرفة
 . تعاىل هللا

 لصاحل خرج هامعظم أن رغم ابكًرا، اإلنسان حلقوق دساتري سنت أهنا األوربية احلضارة وتدعي     
 التفتيش، وحماكم والعنصرية الطبقية وطأة حتت ترزح كانت  الدساتري هذه إعالن حقب يف النخبة،
  حني يف ابلكالب؛ واليهود السود وتسوية الطاحنة، املذهبية واحلرب واملفكرين، العلماء وحرق
 تمسع مرة وألول سنة، ستمائة من أبكثر هلم إعالن أول قبل حقوقيًّا رًادستو  الوداع خطبة كانت

  على وفضلناهم الطيبات، من ورزقناهم والبحر، الرب يف ومحلناهم آدم، بين كرمنا  ولقد: )البشرية
 شعوابً  وجعلناكم ،وأنثى ذكر من خلقناكم إان الناس أييها) ،70:اإلسراء( تفضياًل  خلقنا مما كثري

 من وآدم آلدم،) كلهم  الناس وأن ،13:احلجرات( أتقاكم هللا عند أكرمكم إن عارفوا،لت وقبائل؛
اللهم ) مسلم،( ابلتقوى إال أمحر على ألبيض وال عجمي على لعريب فضل ال) وأنه مسلم،( تراب

 األدلة ألوف بل مئات من ذلك وغري ،إين أحرج حق الضعيفني: اليتيم واملرأة( أمحد وابن ماجه
السموات،  ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت) ،30:لقمان( احلق هو هللا أبنه ذلك) ابحلق؛ ةاملتعلق

 !71واألرض، ومن فيهن( األنبياء:

هذا تصور تقرييب ملواثيق ويف مقدمة كالمنا عن خطبة حجة الوداع ميثاقًا للحقوق رائًدا،      
 تأمل:ف ،حقوق اإلنسان الدولية، من خالل األرقام، وطبيعة كل إعالن
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 *** املاجنا كارات، أو العهد األعظم:
م. )أي بعد حممد صلى هللا عليه وسلم وإعالنه 1215صدرت ألول مرة عام  إجنليزيةهي وثيقة     

مطالبة امللك أبن مينح حرايت معينة، وأن يقبل أبن حريته بستمائة سنة( واحتوت عدة أمور منها 
لن تكون مطلقة، وأن يوافق علًنا على عدم معاقبة أي )رجل حر( إال مبوجب قانون الدولة )!( 

(، يف الباروانتفرض على ملك إجنليزي من جمموعة من رعاايه )وهم ت   وثيقةوكانت املاجنا كارات أول 
 !، ومحاية امتيازاهتم قانونيًّاحماولًة للحد من نفوذه

 )إعالن احلقوق اإلجنليزي(:  1689وثيقة حقوق *** 
 أصدرها برملان إجنلرتا كقانون، وكان من أهم ما تضّمنه: وثيقة حقوقهي     

 .حقِّ امللك يف التاج مستمد من الشعب املمثل يف الربملان، وليس من هللا 
  إلغاء القوانني أو وقف تنفيذها أو إصدار قوانني جديدة، إال مبوافقة الربملان.ليس للملك 
 .ال ت فرض ضرائب جديدة، وال ي شّكل جيش جديد إال مبوافقة الربملان 
 حرية الرأي والتعبري يف الربملان مكفولة وم صانة. 

 :املتحدة الوالايت يف احلقوق وثيقة*** 
 واالحتاديني االحتاديني بني األيديولوجي الصراع أايم ،1789 يف ماديسون جيمس صاغها     

 ومنها. حترمها أن ليةالفيدرا للحكومة جيوز ال اليت واحلرايت ،واالمتيازات احلقوق وحتدد املضادين،
 بينها من وأن للتصّرف، قابلة غري معينة حقوقًا وهبهم خالقهم وأن متساوين، خلقوا البشر كل  أن

 الناس، بني احلكومات إنشاء متّ  احلقوق، هذه ولضمان. السعادة ونشدان واحلرية، احلياة، يف احلق
 .احملكومني موافقة من سلطاهتا لتستمد

 :حدةميثاق األمم املت*** 
 وحوت ديباجته ما يلي: ،1945حزيران/يونيه  26كو يف يوم وصدر مبدينة سان فرانسيس     

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
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حنن شعوب األمم املتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب اليت يف 
يد خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتني أحزااًن يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جد

إمياننا ابحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره، ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها 
من حقوق متساوية، وأن نبني األحوال اليت ميكن يف ظلها حتقيق العدالة واحرتام االلتزامات الناشئة 

جتماعي قدًما، وأن نرفع عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل، وأن ندفع ابلرقي اال
 مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح. ويف سبيل هذه الغاايت اعتزمنا: 

ا يف سالم وحسن جوار، وأن نضم قواان كي حنتفظ ابلسلم أن أنخذ أنفسنا ابلتسامح، وأن نعيش معً 
لقوة املسلحة واألمن الدويل، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم اخلطط الالزمة هلا أال تستخدم ا

يف غري املصلحة املشرتكة، وأن نستخدم األداة الدولية يف ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 .....للشعوب مجيعها: 

 :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان*** 
 قرار مبوجب واعتمد بباريس 1948 ديسمرب من 10 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية تبنته     
 .البشر لكافة املكفولة اإلنسان حقوق عن املنظمة رؤية ويوضح .3-د /أ 217

إىل جانب هذه الواثئق الدستورية الدولية العامة تبنت األمم املتحدة عدًدا من االتفاقيات     
 واإلعالانت ذات الصلة الوثيقة ابإلنسان: أمهها:

هتا اجلمعية العامة يف ديسمرب أشكال التمييز العنصري كافة. وقد أقر  االتفاقية الدولية إلزالة  1
 .2106بقرارها  1965

اإلعالن اخلاص إبزالة كل أشكال عدم التسامح والتمييز القائم على الدين أو املنفعة. وقد   2
 .1981صدرت اجلمعية العامة بتوافق اآلراء يف نوفمرب 
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ية العامة يف ديسمرب االتفاقية اخلاصة إبزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، وقد أقرهتا اجلمع  3
وانضمت إليها دول تربو على املئة حىت هناية  1981ودخلت حيز النفاذ يف سبتمرب  1979
1994. 

من  العقاب القاسي والالإنساين أو احلاطاالتفاقية اخلاصة مبكافحة التعذيب واملعاملة أو   4
يوليو  26لنفاذ منذ ودخلت حيز ا 1984ديسمرب  10وقد تبنتها اجلمعية العامة يف ، الكرامة
 بني سبعني دولة ونيف. 1987

ودخلت حيز  1989نوفمرب  20وقد تبنتها اجلمعية العامة يف  ،االتفاقية اخلاصة حبقوق الطفل  5
 .1990سبتمرب  2النفاذ بني مئة دولة تقريًبا بدًءا من 

بقرارها رقم  1986ديسمرب  4وقد أقرته اجلمعية العامة يف  ،اإلعالن اخلاص ابحلق يف التنمية  6
 .44للدورة  128

االتفاقية اخلاصة ابلسكان األصليني والقبليني يف البلدان املستقلة. وقد أقرته اجلمعية العامة   7
 .1989ملنظمة العمل الدولية يف اجتماعها السنوي عام 

وكذلك  1954نيسان  22االتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني وقد دخلت حيز النفاذ من   8
 وقد انضمت إىل األوىل أكثر من مئة ومخسني دولة. ،تفاقية اخلاصة بعدميي اجلنسيةاال

مبوجب قرارها  14/12/1967اإلعالن اخلاص ابللجوء اإلقليمي الذي أقرته اجلمعية العامة يف   9
 (.22)الدورة  2312رقم 

هتا اجلمعية العامة االتفاقية اخلاصة حبماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وقد أقر   10
 .1991فرباير  25( يف 45)الدورة  158لألمم املتحدة بقرارها 
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 للمبدع صباح األربيلي من معرض حقوق اإلنسان أعط األجري حقه قبل أن جيف عرقه..

 

 

 :الواثئق اإلسالمية الرائدة
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 :الواثئق اإلسالمية الرائدة
 املواثيق هذه قتسب ،البشرية اتريخ يف األمهية شديدة واثئق ثالث ينسون املؤرخني هؤالء لكن     

 :وهي ،مجيًعا

 م: 622أوال: وثيقة دستور املدينة الصادرة سنة 
 املواطنة، وحقوق التنقل، وحرية املعتقدات، ومحاية التدين، وحرية األمن، قواعد وتضمنت      

 املبادئ اآلتية:  يف اونلخصه ابملدينة، أخرى وقبائل اليهود مع وسلم عليه هللا صلى النيب وعقدها

  ّاملسلمني واليهود وَمن عاهدهم يتضامنون ضد َمن بغى وظلم وأفسد، ولو كان أقرب الناس.  إن  

 .إّن اليهود الذين أقروا هذه الصحيفة أّمة مع املؤمنني 

  .لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم 

  إن أهل هذه الصحيفة من املسلمني واليهود بينهم النصر على َمن حارهبم، وعلى َمن دهم يثرب
 هامجها( فهم ملزمون ابلدفاع عن املدينة، ورّد االعتداء عنها. )

 .على أطراف الصحيفة توقيع الصلح جمتمعني ممن يطلب منهم الصلح 

  إن يثرب حرام جوفها على أهل هذه الصحيفة؛ أي حيرم على اجلميع أن يرتكب ما خيل ابألمن
 نة أمن وعدل وسالم. والسالم، أو يرتكب الظلم والبغي واإلمث والعدوان، فهي مدي

  نّه َمن خرج فهو آمن، وَمن قعد آمن يف املدينة.. فاألمن حق للجميع.إو 

  إّن هللا ورسوله نصريان وحاميان ملن يفي بنصوص هذه الصحيفة، وإّن هللا سبحانه والرسول
 صلى هللا عليه وسلم جار ملن ينفذ ذلك. 

 احتوته مبا األمهية؛ ابلغة السديري العزيز عبد بن توفيق. د حققها كما  الضافية الطويلة والوثيقة    
 شاملة قانونية بصياغة متيزها إىل إضافة هلا، حاجة يف الناشئة الدولة تكون ما عادة تنظيمات من

 .النبوي العهد يف دستورية واقعة أهم وتعد وتطبيقها، مفهومها حول لالختالف جمال ال ودقيقة،
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 النص املطول عن ابن إسحق مرسلة، كما ذكر ذلك ابن كثري يفوقد وردت هذه الوثيقة هبذا      

البداية، وابن هشام يف السرية، وكان ابن إسحق هو أول من أورد نصها كاماًل، وذكر ابن سيد 
يف كتاب األموال  الناس أن ابن أيب خيثمة أوردها يف اترخيه بنحو ما أورد ابن إسحق. كما وردت

 كتاب األموال البن زجنويه.  أليب عبيد القاسم بن سالم ويف

وهي متطابقة  -كما ذكر د. السديري   –هذه هي الطرق اليت وردت هبا الوثيقة بنصها الكامل و     
 أو اختالف ال يؤثر على مضموهنا.، بعض التقدمي والتأخري إىل حد كبري؛ سوى

البخاري ومسلم،  وقد أوردت كتب احلديث أجزاء كبرية منها، أبسانيد متصلة، وبعضها أوردها    
 الفقهاء وبنوا عليها األحكام، كما أن بعضها ورد يف مسند أمحد، وسنن أيب داود وابن واحتج هبا

 ماجه والرتمذي بطرق مستقلة عن الطرق اليت وردت منها.

 ومن أهم مدلوالت الوثيقة:    

العملي للحوار  أهنا تعترب أمنوذًجا لثقافة التسامح والعيش بسالم وهي خري مثال للواقع -1
  .بتأكيدها على املصاحل املشرتكة بني كل األطراف

  .ترسيخ ملبدأ احلوار الداخلي بني أبناء الوطن الواحد مبختلف طوائفه  -2

مهم، ما يزال  نصت الوثيقة على مبدأ االنضمام إىل املعاهدة بعد توقيعها، وهو مبدأ دستوري -3
 املبدأ! ول وثيقة يف التاريخ تقر هذاالعمل جيري به إىل يومنا هذا، ولعلها أ

 نصت الوثيقة على مواد يف التكافل االجتماعي بني أفراد الدولة. -4

الدولة دون حماابة،  نصت على إقامة العدل وتنظيم القضاء، ونقله من األفراد والعشرية إىل -5
 ودون السماح ألحد ابلتدخل وتعطيل القانون.

 قررت مبدأ شخصية العقاب. -6

 أوردت نصوًصا يف بيان مركز األقليات الدينية، وأتصيل مبدأ احلوار بني طوائف اجملتمع -7

 واالحرتام! املختلفة حبفظ حقوقهم ومعرفة واجباهتم، على أساس التكافؤ

امللكية، وحق األمن واملسكن،  أوردت الوثيقة نصوًصا يف بيان احلقوق، كحق احلياة، وحق -8
 والتنقل.
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وعدم اإلكراه  ة نصوًصا يف بيان احلرايت واحلقوق كحق احرتام عقيدة اآلخرين،أوردت الوثيق -9
 املنكر. يف الدين، وابلتناصح واألمر ابملعروف والنهي عن

الدينية بداًل  حددت الوثيقة أساس املواطنة يف الدولة الناشئة، وهو اإلسالم، فأحلت الرابطة -10
اعتبار اليهود املقيمني يف املدينة من مواطين الدولة، على  من الرابطة القبلية،كما نصت الوثيقة

 وأوضحت حقوقهم وواجباهتم.

  .عينت الوثيقة أن املرجع عند االختالف رئيس الدولة، فصار هو سلطة تفسري النصوص -11

 قررت الوثيقة مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات. -12

 رد مع أعداء األمة!نصت الوثيقة على عدم جواز إبرام الصلح املنف -13

وقد جاءت الوثيقة واضحة يف نصوصها، ومشلت أغلب ما احتاجته الدولة الناشئة يف تنظيم     
شؤوهنا السياسية، وتتضح دقة صياغتها، من خالل النظر يف نصوص املعاهدات الدولية، والدساتري 

أتيت هذه الوثيقة لتأصيل تثريه نصوصها من خالف يف املعىن والتطبيق! كما  يف العصر احلديث، وما
وتكريس مبدأ احلوار الذي بدأه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يف بداية انطالق الدولة 

 اإلسالمية!
 
 
 
 

 
 من معرض حقوق اإلنسان للمبدع صباح األربيلي ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيًعا:
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 :وثيقة حرية التديناثنًيا: 
      

 
 من معرض حقوق اإلنسان للمبدع صباح األربيلي :القيامة يوم خصمهم أان ثالثة

 أمنهم 638 عام املسلمون فتحها عندما( القدس) إيلياء ألهل اخلطاب بن عمر اخلليفة هاكتب     
 القدس اتريخ يف الواثئق أهم من واحدة العمرية العهدة اعتربت وقد وممتلكاهتم، كنائسهم  على افيه

 . وفلسطني

 قصرية نصوص من وترتاوح ونص، صيغة من أبكثر التاريخ كتب  يف لعهدةا وردت وقد     
 ونص ،عساكر ابن كنص  مفصلة أو ،يز اجلو  وابن ،البطريق ابن ونص ،اليعقويب كنص  ة،ومقتضب
قال ابن القيم رمحه هللا يف   .األرثوذكس الروم بطريركية ونص ،املقدسيِ  العليمي الدين وجمري ،الطربي

كتاب أحكام أهل الذمة: وكل رواية من رواايت هذا األثر ال ختلو من مقال يف إسنادها، إال أن 
األئمة تلقوها ابلقبول، وذكروها يف كتبهم، واحتجوا هبا، ومل يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
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أحكام أهل الذمة البن القيم كما يف ها"  ويف كتبهم، وقد أنفذها بعده اخللفاء، وعملوا مبوجب
3/1163-1164. 

 التسامح أصالة على الداللة أبلغ دالة الوثيقة وهذه ويب( )إسالم عويس احلليم عبد د. يقول     
 إىل يذكر ال التاريخ ولعل ،آخر جانب من القدس تتبوأها اليت املكانة وعلى ،جانب من اإلسالمي

 املستسلمني احملاصرين مع املنتصرين األقوايء تسامح من أخرى صفحة الوثيقة هذه صفحة جانب
 عن تكشف الوثيقة هذه لبنود نقدية دراسة أية ولعل !الوثيقة هذه بنود عليه ترد الذي النحو على
 اإلسالمي التاريخ عصور توالت وقد .احلضارات اتريخ يف له نظري ال الذي اإلسالمي التسامح مدى

 لدرجة ،التاريخ يف عرفت معاملة أفضل وغريها القدس يف األخرى األداين ءأبنا يعاملون واملسلمون
 يف وشاذة فريدة ظاهرة اإلسالمي التسامح ظاهرة اعترب توينيب أرنولد الكبري اإلجنليزى املؤرخ أن

 :هانص يلي وفيما   !الدايانت اتريخ

ؤمنني، أهل إيلياء من األمان.. بسم هللا الرمحن الرحيم: هذا ما أعطى عبد هللا، عمر، أمري امل    
أعطاهم أمااًن ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم وصلباهنم وسقمها وبريئها وسائر ملتها.. أنه ال تسكن  
كنائسهم وال هتدم، وال ينقص منها وال من حيِّزها وال من صليبهم وال من شيء من أمواهلم، وال 

إبيلياء معهم أحد من اليهود. )حرية التدين،  ي كرهون على دينهم، وال يضاّر أحد منهم، وال يسكن
وممارسة الطقوس، واألمن على األرواح والرموز واأليقوانت الدينية، وعدم املزامحة من أهل دين 

 آخر(.
وعلى أهل إيلياء أن ي عطوا اجلزية كما ي عطي أهل املدائن )ضريبة حكومية كان املسلمون      

رِج  وا منها الروم واللصوص )إلقرار األمن وسيادة العدل(.يدفعون مثلها(.  وعليهم أن خي 
فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حىت يبلغوا أمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه     

مثل ما على أهل إيلياء من اجلزية )منتهى السماحة واحرتام احلقوق( ومن أحب من أهل إيلياء أن 
لي بَِيعهم وصلبهم، فإهنم آمنون على أنفسهم وعلى بَِيعهم وصلبهم يسري بنفسه وماله مع الروم وخي



 26 

حىت يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من اجلزية. ومن شاء سار مع 
 الروم. ومن شاء رجع إىل أهله، فإنه ال يؤخذ منهم شيء حىت حيصد حصادهم.

مة رسوله وذمة اخللفاء وذمة املؤمنني، إذا أعطوا الذي وعلى ما يف هذا الكتاب عهد هللا وذ    
 عليهم من اجلزية.

بن اكتب وحضر سنة مخس عشرة هجرية. شهد على ذلك: خالد بن الوليد، وعبد الرمحن       
 ومعاوية بن أيب سفيان." ،وعمرو بن العاص ،عوف

 

 
 ريللخطاط العراقي أمحد فارس العم وجعلناكم شعواًب وقبائل لتعارفوا
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 :التطبيقات النبوية الغراء
ابلقرآن الكرمي من التعليمات والتوجيهات حول احلقوق ما غطى كل جوانب حقوق اإلنسان،     

حىت ما مل ينص عليه حىت اليوم كحقوق اجلنني، وحقوق املتوىف، وغريها، وسنفرد هذه التعليمات 
 عاىل. القرآنية حول حقوق اإلسالم بكتاب مستقل اتٍل إن شاء هللا ت

ويف أثناء حياة الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم كانت هناك تطبيقات حلقوق اإلنسان      
سبقنا هبا الدنيا؛ إذ مل تعرفها البشرية قبله، ومل تسمع هبا إال يف السنني األخرية، بل إهنم حىت اآلن 

هذه التعليمات القرآنية  مل، فانظر معي وأتكما أشرت  ملا يوثقوا أنواًعا من احلقوق أثبتها اإلسالم
 :( الذي مل يستوعب1948والنبوية اليت جاء بنحوها امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان )

 هو صلى هللا عليه وسلم الذي صاحل جند أنه  اخلري على واالحتاد اجلوار وحسن  التسامح عنف
 آل /135:البقرة) وثيقة تضامنية كما مر، كما حاور النصارى لاليهود، وكتب هلم أو 

 .(64:عمران

م( مع مفردات مثل: إسالم/ سالم/  ل يتفق جذره اللغوي )س وجاء ابلسالم أساًسا لدينٍ      
 : السالم!الذي يعبده املسلمون سالمة/ وحتيته السالم، ومن أمساء رب العاملنيِسلم/ 

: ي هللا عنهمافيما رواه البخاري وغريه عن  سيدي ابن عمرو رض يقول صلى هللا عليه وسلم     
واملؤمن من  ، واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه/)املسلم من سلم املسلمون/ الناس من لسانه ويده

 .    البخاري وغريهأمنه الناس( 

وهللا ال ويقول صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري وغريه عن أيب شريح رضي هللا عنه: )    
         أيمن جاره بوائقه( الذي ال ! قيل: من اي رسول هللا؟ قال:منيؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤ 

معلًقا ورفعه ابن حجر عن سيدي عمار رضي هللا تعاىل عنه: )ثالث من كن فيه فقد  يويف البخار 
 وبذل السالم للعامل( وغريها كثري.استكمل اإلميان: )اإلنفاق من اإلقتار، واإلنصاف من نفسك، 
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م: حنن شعوب األمم املتحدة: قد آلينا 1945ميثاق هيئة األمم املتحدة لعام  وهو ما جاء به    
على أنفسنا أن أنخذ أنفسنا ابلتسامح، وأن نعيش مًعا يف سالم وحسن جوار، وأن نضم قواان كي 

 حنتفظ ابلسلم واألمن الدويل.

 الكتاب أهل لواجتاد وال) :وتعاىل تبارك يقول األخالق، وحسن ابحلكمة احلوار التعامل وأساس 
    ،  46العنكبوت: (...أحسن هي ابليت إال

 )ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة، وجادهلم ابليت هي أحسن( ويقول عز من قائل:     
     .125النحل:

كان ،  مدهش راٍق عظيم) كما ورد ابلصحيحني( وموقفه صلى هللا عليه وسلم يف صلح احلديبية      
 صلى هللا عليه وسلم.. األخالق رقيو وحسن السياسة،  احلكمةالندِّي الناضج، و  واراحلحموره 

من كان يؤمن ابهلل واليوم ) ويف الصحيحني عن سيدي أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه مرفوًعا:     
 ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن ابهلل ،فليقل خريًا أو ليصمتاآلخر 

      (واليوم اآلخر فليكرم ضيفه

    كمل املؤمنني إميااًن أحسنهم خلًقا( )أويف املسند عن سيدي أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوًعا:       

أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا: السام  اليهود أن رضي هللا عنها عائشة ويف البخاري عن     
فقال رسول  !وغضب عليكم ،ولعنكم هللا ،السام عليكم عائشة: ، فقالت(عليكم)و  عليك، قال:

       (وإايك والعنف أو الفحش..، عليك ابلرفق ؛عائشة اي مهاًل : )هللا عليه وسلم هللا صلى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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كان مرض فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم  اليهود ا منغالمً  أن أنس ويف سنن أيب داود عن     
أبوه أطع أاب  :فقال له ،رأسه فنظر إىل أبيه وهو عند ،أسلم، فقال له، رأسه فقعد عند، يعوده

 أنقذه يب من النار( احلمد هلل الذي :ولهللا عليه وسلم وهو يق فقام النيب صلى، فأسلم، القاسم

 مجيع يفض: 2املادة: الثانية مادته يف 1945 لعام املتحدة األمم هيئة ميثاق به جاء ما وهو      
 الدويل والعدل واألمن السلم جيعل ال وجه على؛ السلمية ابلوسائل الدولية منازعاهتم اهليئة أعضاء
 ...للخطر عرضة

 ورزقناهم والبحر، الرب يف ومحلناهم آدم، بين كرمنا  ولقد): وتعاىل تبارك يقول ةاإلنساني الكرامة وحول 
  .70اإلسراء: (تفضياًل  خلقنا ممن كثري  على وفضلناهم الطيبات، من

، وصوركم فأحسن صوركم ،والسماء بناءً  ا،هللا الذي جعل لكم األرض قرارً ويقول عز وجل: )     
 .64ية .الطيبات( سورة غافر اآل ورزقكم من

يف سنن الرتمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه نظر يوما إىل البيت أو إىل الكعبة فقال: و       
 !ما أعظمك وأعظم حرمتك واملؤمن أعظم حرمة عند هللا منك

 كان  ملا:  قال حني الديباجة، يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 أساس هو الثابتة املتساوية وحبقوقهم البشرية األسرة أعضاء مجيع يف املتأصلة رامةابلك االعرتاف

 ...العامل يف والسالم والعدل احلرية

  وهنى اإلسالم يف كتابه العظيم وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ابلنهي عن الفساد واإلفساد، وتصدى
ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا، : )وتعاىل تبارك يقولللمبطلني، واملفسدين، واملخربني، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9


 30 

 احلرث ويهلك فيها، ليفسد األرض يف سعى توىل وإذاوي شهد هللا على ما يف قلبه؛ وهو ألد اخلصام* 
  ،205-204البقرة: (الفساد حيب ال وهللا والنسل،

نه: )وهللا ال ويقول صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري وغريه عن أيب شريح رضي هللا ع      
 .يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن! قيل: من اي رسول هللا؟ قال: الذي ال أيمن جاره بوائقه(

 ما النجاة؟ قلت: اي رسول هللا قال: رضي هللا تعاىل عنه عقبة بن عامرالرتمذي عن سيدي ويف      
 .(أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك: )قال

صلى هللا  : مسعت رسول هللاقال رضي هللا تعاىل عنه  أيب سعيد اخلدرييف مسلم عن سيدي و      
، فإن مل يستطع  ا فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانهكم منكرً من رأى من: )عليه وسلم يقول

 .(فبقلبه ، وذلك أضعف اإلميان

عن النيب صلي هللا عليه وسلم قال: ، بن بشري رضي هللا عنهمااالنعمان ويف البخاري عن سيدي      
، م أعالهافصار بعضه، )مثل القائم يف حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة

ان ألو : فقالوا، من فوقهم ىذا استقوا من املاء مروا علإوبعضهم أسفلها، وكان الذين يف أسفلها 
 ىخذوا علأن إو ا، رادوا هلكوا مجيعً أن تركوهم وما إف! ا ومل نؤذ من فوقناخرقنا يف نصيبنا خرقً 

 ا(!يديهم جنوا وجنوا مجيعً أ

 كان  وملا: قال حني الديباجة، يف 1948 لعام اإلنسان قحلقو  العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 ...اإلنساين الضمري آذت مهجية أعمال إىل أفضيا قد وازدراؤها اإلنسان حقوق تناسي
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  وشرع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسؤولية الدولة حلماية السلم واألمن، وتطبيق القانون، ومواجهة
لتحكم بني الناس  ؛ أنزلنا إليك الكتاب ابحلقِإانَّ ) وتعاىل تبارك يقولالظلم والبغي، وإقالق األمن العام، 

  ،105النساء: مبا أراك هللا، وال تكن للخائنني خصيًما(

يفتنوك عن  واحذرهم أن، وال تتبع أهواءهم، وأن احكم بينهم مبا أنزل هللا)ويقول عز من قائل:      
 .49املائدة: (إليك بعض ما أنزل هللا

)إن هللا ليزع ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن( عثمان وعمر رضي هللا عنهما:  ويف األثر عن سيديَّ       
ا مينع ابلقرآن؛ ألن بعض مم معناه مينع ابلسلطان ابقرتاف احملارم، أكثرقال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: 

احملارم وال يبايل، لكن القرآن، بل يقدم على  الناس ضعيف اإلميان ال تؤثر فيه زواجر القرآن، وهني
خاف من العقوبة السلطانية، فاهلل يزع ابلسلطان و ارتدع،  مىت علم أن هناك عقوبة من السلطان

 !وتعاىل بعض اجملرمني أكثر مما يزعهم ابلقرآن لضعف إمياهنم، وقلة خوفهم من هللا سبحانه

 كان  وملا: قال حني لديباجة،ا يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 على التمرد إىل األمر آخر املرء يضطر لكيال؛ اإلنسان حقوق محاية القانون يتوىل أن الضروري من

 ...والظلم االستبداد

  وحرص النيب صلى هللا عليه وسلم على التعامل مع كل امللل واألجناس ابملساملة والتعاون، بل
َهاك م   ال) :وتعاىل تبارك يقولابلرب والقسط،  ينِ  يف  يـ َقاتِل وك مْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  اّللَّ   يـَنـْ  خي ْرِج وك م َوملَْ ، الدِّ

بُّ  اّللََّ  ِإنَّ  ِإلَْيِهمْ  َوتـ ْقِسط وا، تـَبَـرُّوه مْ  َأن ِداَيرِك مْ  مِّن صلى  وقد عاهد ،8املمتحنة: (اْلم ْقِسِطنيَ  حيِ 
، هع النصارى، وكاتب امللوك واألمراء يف عهدوتعامل م - كما مر  -اليهود  هللا عليه وسلم

 كما يف البخاري ومسلم وغريمها.  : سالم عليك!ـوأرسل إليهم كتبه مبدوءة ب
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 من كان  وملا: قال حني الديباجة، يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو   
 ...الدول بني الودية العالقات تنمية تعزيز اجلوهري

 من خالل الكتاب  –ابلوفاء ابلعهد، وااللتزام ابلكلمة، وشدد  صلى هللا عليه وسلم وجاء
 (مسؤواًل  كان  العهد إن ابلعهد وأوفوا: )وتعاىل تبارك يقولدة، على أمهية الكلمة والعِ  –والسنة 
 ..34اإلسراء:

: عاىل عنهعن سيدي أيب هريرة رضي هللا ت، كما يف الصحيحني،  مويقول صلى هللا عليه وسل     
 !)آية املنافق ثالث:..... وإذا وعد أخلف(

 كانت  وملا: قال حني الديباجة، يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
، اإلنسان حقوق مراعاة اطراد ضمان على املتحدة األمم مع ابلتعاون تعهدت قد األعضاء الدول

 ...واحرتامها، األساسية واحلرايت

 وأوفوا ابلعهد من معرض حقوق اإلنسان للمبدع صباح األربيلي
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  ،وجاء صلى هللا عليه وسلم ابملساواة بني الناس، وعدم إقامة أي مفاضالت على أساس اللون
ففي مسلم وغريه عن سيدي جابر رضي هللا عنه  ؛أو العرق، أو اجلنس، أو اجلغرافيا، أو اجلنسية

 على ألبيض وال عريب، على لعجمي وال عجمي، على لعريب فضل ال): وسلم عليه هللا صلى يقول
 .(تراب من وآدم آدم، من الناس ابلتقوى، إال أبيض، على ألسود وال أسود،

 يولد على )ما من مولود إالويف مسلم عن سيدي أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه مرفوًعا:     

 الفطرة(.. 

الكبري والصغري، والغين والفقري، والرجل واملرأة،  وسلم ليهع هللا صلى النيب اجتمع حولقد و      
 دون تفرقة وال إساءة.؛ واحلبشي والفارسي والرومي )أفريقيا/ آسيا/ أوراب( جبانب العريب

 الناس مجيع يولد:  1 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 بروح بعًضا بعضهم يعامل أن وعليهم وضمريًا عقاًل  وهبوا وقد واحلقوق، الكرامة يف متساوين أحرارًا
 .اإلخاء

  ليؤكد أن املساواة تقتضي أن  –من خالل  القرآن والسنة  – صلى هللا عليه وسلموجاء خطابه
يكون للناس حقوق كاملة، وعليهم واجبات حنو رهبم تعاىل، ودينهم وجمتمعهم، وأنفسهم، فال 

البخاري عن أيب  ففيفة دون طائفة، وال التكليف على طائفة دون طائفة: يكون اخلري لطائ
 .جحيفة رضي هللا عنه مرفوًعا: )فأعط كل ذي حق حقه(

بن العاص رضي هللا عنهما )...فإن  قال لعبد هللا بن عمرو ويف الصحيحني أنه صلى هللا عليه وسلم    
عليك   -ضيفك  - ِلَزْوركَ  جك عليك حقًّا، وإنجلسدك عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن لزو 

 !عليك حقًّا( )وإن لولدك حقًّا( وزاد مسلم:
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إن ربكم واحد، وإن  أييها الناس: أال )ويف املسند عمن مسع خطبة النيب صلى هللا عليه وسلم:     
أسود، وال أسود لعجمي على عريب، وال ألمحر على   أابكم واحد؛ أال ال فضل لعريب على أعجمي، وال

 ..(على أمحر إال ابلتقوى
يف البخاري وغريه عن سيدي عبد هللا بن زيد رضي هللا تعاىل عنه ، وسلم عليه هللا صلى كما قال     

 !...(وسلوا هللا حقكم، أدوا إليهم حقهم) مرفوًعا:

 حق نسانإ لكل: 2 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 أو العنصر بسبب كالتمييز  متييز، أي دون اإلعالن، هذا يف الواردة واحلرايت احلقوق بكافة التمتع
 أو الوطين األصل أو آخر، رأي أي أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون

 ...آخر وضع أي أو امليالد أو الثروة أو االجتماعي
  ؤكًدا على حق احلياة والسالمة يف الدنيا من كل أذى، وواجه القتل م صلى هللا عليه وسلموجاء

 من :أنه إسرائيل بين على كتبنا  ذلك أجل من: )وتعاىل تبارك يقولوالعنف والعدوان على اإلنسان، 
 الناس أحيا فكأمنا أحياها ومن مجيًعا، الناس قتل فكأمنا - األرض يف فساد أو نفس بغري - نفًسا قتل

 ..32املائدة: ...(مجيًعا

فسحة من دينه ما  )ال يزال املرء يفابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما مرفوًعا: سيدي ويف البخاري عن     
 ..(ا حراًمامل يصب دمً 

 املسلم من سلم الناس من لسانه)عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ويف املسند     

 (.دمائهم وأمواهلمواملؤمن من أمنه الناس على ، ويده

 يف احلق فرد لكل: 3 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو      
 . شخصه وسالمة واحلرية احلياة

 يقول ابحلرية اإلنسانية، وفتح أبواب العتق، ورفض اسرتقاق الناس،  صلى هللا عليه وسلم وجاء
 ..13-11البلد: ما أدراك ما العقبة:* فك رقبة(فال اقتحم العقبة* و )تعاىل: تبارك و 
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 قال هللا )مرفوًعا: ، يف احلديث القدسي ويف البخاري عن سيدي أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه    
ورجل ، ا فأكل مثنهورجل ابع حرًّ  ، مث غدررجل أعطى يب :القيامة ثالثة أان خصمهم يوم عز وجل:

 ..(...ا فاستوىف منه ومل يعط أجرهاستأجر أجريً 

 املقولة املشهورة: مىت استعبدمت الناس، وقد ولدهتم أمهم أحرارًا..عن املسلمني  تثر أقد و      

 أو اسرتقاق زجيو  ال: 4 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما ذاوه     
 . أوضاعهما بكافة الرقيق وجتارة االسرتقاق وحيظر شخص، أي استعباد

  يف كما   ،وسلم عليه هللا صلى االستهانة ابإلنسان، وإيذاءه، وتعذيبه، وقهر إرادته، فقالاإلسالم وقاوم
 الناس يعذبون الذين يعذب هللا إن) :مسلم وغريه عن سيدي هشام بن حكيم بن حزام رضي هللا عنهما

 .(الدنيا يف

 . (حسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم)ويف أيب داود مرفوًعا صحيًحا:      

 وسلم عليه هللا صلى: )ك ْنت  َأْخد م  َرس وَل هللِا رضي هللا عنه قال أنسعن سيدي  البخاريويف      
ويف  (َوَضَلِع الدَّْيِن، َوَغَلَبِة الّرَِجالِ  ....ه مَّ ِإيّنِ َأع وذ  ِبكَ ك لََّما نـََزَل، َفك ْنت  َأمْسَع ه  ي ْكِثر  َأْن يـَق وَل: )اللّ 

وشدة ، قهرهم وغلبة الرجال قال يف عون املعبود: (وقهر الرجال: )فيها ضعف يف أيب داودرواية 
ه لب، واستعاذ عليه الصالة والسالم من أن يغتسلطهم عليه، واملراد ابلرجال الظََّلمة، أو الدائنون

 .؛ ملا يف ذلك من الوهن يف النفسالرجال

 إنسان أي يعرض ال:  5 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 .ابلكرامة احلاطة أو، الوحشية أو، القاسية املعامالت أو للعقوابت وال، للتعذيب
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 ألي سبب؛ بل جيب أن جيري على الغين ما  مبعضهاحلق سواء، فال تفرقة بني  موجعل الناس كلهم أما
هللا  يقولجيري على الفقري، وعلى القوي ما جيري على الضعيف، وعلى الوجيه ما جيري على اخلامل، 

 ذا حكمتم بني الناس أن حتكمواإو  ،تؤدوا األماانت إىل أهلها   ن هللا أيمركم أنعز وجل: )إ

 ..لنساء:ا58 (اا بصريً كان مسيعً إن هللا   ،نعما يعظكم به   ن هللا؛ إابلعدل

وال ، هللا كالتحكم بني الناس مبا أر ؛ أنزلنا إليك الكتب ابحلق ان: )إيقول هللا تبارك وتعاىلو      
      .النساء:105 ا(خصيمً    تكون للخائنني

 إمنا) :فوًعافيما رواه مسلم وغريه عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها مر  وسلم عليه هللا صلىويقول       
       (!احلد عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق إذا كانوا أهنم :قبلكم من أهلك

أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ويف تطبيقات الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم ها هو      
كما ،  قاضيه ابلكوفة موسى األشعريسيدي  إىل أيب –الذي عرف برسالة القضاء  -يف كتابه   رأيم

وجهك   س بني الناس يف: آوالبيهقي يف السنن الكربى/ كتاب الشهادات /ورد يف كنز العمال
وإايك  .......عدلك  وال ييأس ضعيف من، حىت ال يطمع شريف يف حيفك ؛وقضائك وجملسك

القضاء يف مواطن احلق  فإن؛ والغضب والقلق والضجر والتأذي ابلناس عند اخلصومة والتنكر
كفاه   -ولو كان على نفسه  -فمن خلصت نيته يف احلق ؛ وحيسن له الذخر، يوجب هللا له األجر

فإن هللا ال يقبل من العباد إال ما  ؛ هللا ما بينه وبني الناس، ومن تزين هلم مبا ليس يف قلبه شانه هللا
 !والسالم !؟ائن رمحتهوخز ، وما ظنك بثواب هللا يف عاجل رزقه ا!كان له خالصً 

على مر رضي هللا تعاىل عنه عيؤكد أمري املؤمنني  ِكَتاب  الضََّحاايَ    /السنن الكربى للبيهقييف و       
 ،قريبهم كبعيدهم, وبعيدهم كقريبهم :سواء الناس عندكم يف احلق  : اجعلفيقول  مبدأ املساواة

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&pid=331361
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  ولو ساعة من  فقوموا ابحلق ، الناس عند الغضب وأن أتخذوا، احلكم ابهلوى، و والرشا  وإايكم
 !هنار

ويف الكنز كذلك والبيهقي/ كتاب آداب القاضي، أنه كان بني عمر وبني أيب بن كعب خصومة      
فقال عمر: أتيناك لتحكم  ،فأتياه ،، فجعال بينهما زيد بن اثبتفقال عمر: اجعل بيين وبينك رجاًل 

فقال: ها هنا اي أمري  ،فراشهفلما دخال عليه وسع له زيد عن صدر  .ويف بيته يؤتى احلكم، بيننا
فجلسا بني  !ولكن أجلس مع خصمي ،املؤمنني، فقال له عمر: هذا أول جور جرت يف حكمك

وما كنت ألسأهلا  ،أمري املؤمنني من اليمني فقال زيد أليب: أعفِ  ،وأنكر عمر ،فادعى أيب، يديه
رجل من عرض املسلمني مث أقسم ال يدرك زيد القضاء حىت يكون عمر و  ،فحلف عمر !ألحد غريه

 عنده سواء!

 سواسية الناس كل:   7 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 محاية يف احلق مجيعا هلم أن كما  تفرقة، أية دون عنه متكافئة حبماية التمتع يف احلق وهلم القانون أمام

 .كهذا  متييز على حتريض أي دوض اإلعالن هبذا خيل متيز أي ضد متساوية

  َّوإقرار احلق،  ،ي عند احلاكم إلقامة العدلل للتقاضوجاء بتحرمي الظلم على كل األصعدة، وأص
نَـه مْ َفاَل َورَبَِّك اَل يـ ْؤِمن وَن َحىتََّ حي َكِّم وَك فِ ) :تبارك وتعاىل يقول مث َّ اَل جيَِد وْا يف  ،يَما َشَجَر بـَيـْ

َّا َقَضْيتَ  أَنف ِسِهْم َحَرًجا ِإانَّ أَنَزْلَنا ِإلَْيَك ويقول عز من قائل: ) ،النساء:65 (َوي َسلِّم وْا َتْسِليًما ،ممِّ
  ،105النساء:( َواَل َتك ن لِّْلَخائِِننَي َخِصيًما، اْلِكَتاَب اِبحْلَقِّ لَِتْحك َم بـَنْيَ النَّاِس مبَا َأرَاَك اّللَّ  

  ية قضاء داود عليه السالم: )خصمان بغى بعضنا على بعض؛ تعاىل يف حكاربنا تبارك و ويقول
 ..فاحكم بيننا ابحلق، وال تشطط، واهدان إىل سواء الصراط(
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 نفسي على الظلم حرمت إين عبادي اي: )القدسي احلديث يف وسلم عليه هللا صلىويقول      
      (.تظاملوا فال حمرًما بينكم وجعلته

أم سيديت شام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن يف الصحيحني من رواية هو      
، بباب حجرته أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسع جلبة خصم رضي هللا تعاىل عنهم سلمة

أال إمنا أان بشر، وإمنا أقضي بنحو مما أمسع، ولعل أحدكم أن يكون أحلن حبجته )فخرج إليهم فقال: 
 (فليحملها أو ليذرها ؛يت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من انرمن بعض، فأقضي له، فمن قض

 احلق شخص لكل:  8 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 مينحها اليت األساسية احلقوق على اعتداء فيها أعمال عن إلنصافه الوطنية احملاكم إىل يلجأ أن يف
 . القانون له

 

 
 ملؤمن مًحى إال حبقه: من معرض حقوق اإلنسان للمبدع صباح األربيليظهر ا
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  يقولعدم إحلاق األذي ابلناس، وال التعسف يف معاملتهم، وال أخذهم ابلشبهة،  وجوبوجاء إلقرار 
 ..(مبينًا وإمثًا هبتاانً  احتملوا فقد اكتسبوا ما بغري واملؤمنات املؤمنني يؤذون والذين: )وتعاىل تبارك

( ام ِبينً  اَوِإمثًْ ، فـََقِد اْحَتَمَل بـ ْهَتاانً ، امث َّ يـَْرِم ِبِه بَرِيئً ، اَيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإمثًْ  ل سبحانه: )َوَمنيقو و       
 (.112)النساء:

ت ْم َصاِدِقنَي( البقرة:ويقول العليم اخلبري:         ..111)ق ْل َهات وا بـ ْرَهاَنك ْم ِإْن ك نـْ

تَـبَـيـَّن وا يُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ِإنانه: )أيََ سبح ويقول        ،جبََهاَلةٍ  ات ِصيب وا قـَْومً  َأن ؛َجاءَك ْم فَاِسٌق بِنَـَبٍأ فـَ
 ..(6فـَت ْصِبح وا َعَلى َما فـََعْلت ْم اَنِدِمنَي( )احلجرات:

 صلى وكما أن دماء املسلمني حمرمة فأعراضهم مصونة، كما يف حديث أيب بكرة عن رسول هللا      
كحرمة يومكم هذا، يف ؛  وأعراضكم حرام عليكم، وأموالكم ،هللا عليه وسلم قال: )إن دماءكم

 شهركم هذا، يف بلدكم هذا( متفق عليه.

 على القبض جيوز ال:  9 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 . تعسًفا نفيه أو حجزه أو إنسان أي

 جعلناك إان :داود اي: )وتعاىل تبارك يقولإبقرار استقالل القضاء والشفافية يف األحكام، والتقاضي،  وجاء 
 .26ص: (هللا سبيل عن فيضلك اهلوى تتبع وال ،ابحلق الناس بني فاحكم ؛األرض يف خليفة

َ  ،ِإنَّ اّللََّ نِِعمَّا يَِعظ ك ْم ِبهِ  ؛حَتْك م وا اِبْلَعْدلِ  ْمت ْم بـَنْيَ النَّاِس َأنَوِإَذا َحكَ يقول سبحانه: )و       ِإنَّ اّللَّ
يًعا َبِصريًا  ..58النساء: ( َكاَن مسَِ
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َواَل َتك ن ، ِإانَّ أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِّ لَِتْحك َم بـَنْيَ النَّاِس مبَا َأرَاَك اّلّل  ويقول جل ذكره: )     
 ..105اء:( النسالِّْلَخآئِِننَي َخِصيمً 

وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان؛ ليقوم الناس ، )لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات ويقول جل شأنه:     
 ..25ابلقسط، وأنزلنا احلديد فيه أبس شديد، ومنافع للناس( احلديد،

)من  عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما، مرفوًعا:يب داود وغريه عن سيدي ويف سنن أ     
مل يزل  - وهو يعلمه -ومن خاصم يف ابطل ، اعته دون حد من حدود هللا فقد ضاد هللاحالت شف

اخلبال حىت خيرج مما  ردغة ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه هللا، يف سخط هللا حىت ينزع عنه
 !(قال

 احلق، إنسان لكل:  10 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 علنيًا عاداًل  نظًرا نزيهة مستقلة حمكمة أمام قضيته تنظر أن يف خرين،اآل مع التامة املساواة قدم على

 . إليه توجه جنائية هتمة وأية والتزاماته حقوقه يف للفصل

 خذ ابلشبه والظنون، واالعتماد على األدلة الواضحة، وجاء إبقرار مبدأ براءة املتهم، وعدم األ
جَتَسَّس وا َواَل يـَْغَتْب  ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ َواَل ؛ اْجَتِنب وا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ فقال تعاىل: )أييها الذين آمنوا 

 ..12بـَْعض ك ْم بـَْعًضا( احلجرات:

ك ْم َوالظَّنَّ : )وسلم عليه هللا صلى يقولعنه ويف البخاري عن سيدي أيب هريرة رضي هللا         ؛ِإايَّ
تـََباَغض وا  َواَل ، َواَل َتَدابـَر وا، َواَل حَتَاَسد وا، َواَل جَتَسَّس وا، َواَل حَتَسَّس وا، فَِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذب  احْلَِديثِ 

       (. وَك ون وا ِعَباَد اّللَِّ ِإْخَواانً 
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هللا عنها، أن رسول هللا صلى هللا عليه  رضي عائشةك عن أم املؤمنني يف الرتمذي واملستدر و       
سبيله،  فإن وجدمت ملسلم خمرًجا فخلوا وآله وسلم قال: )ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم،

   فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ ابلعقوبة(!

 شخص كل  -1: 11 املادة يف 1948 لعام ساناإلن حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 الضرورية الضماانت فيها له تؤمن ،علنية مبحاكمة قانوانً  إدانته تثبت أن إىل بريًئا يعترب جبرمية متهم

 ... عنه للدفاع

 تعاىل: )هو كقوله ما مل يرد نص بتحرميها أو جترميها،  ؛ وجاء بقاعدة أن األصل يف األشياء اإلابحة
 ..29ا( البقرة:ما يف األرض مجيعً الذي خلق لكم 

 ..13ا منه( اجلاثية:)وسخر لكم ما يف السموات واألرض مجيعً وقوله جل ذكره:     

وأسبغ عليكم نعمه  ،)أمل تروا أن هللا سخر لكم ما يف السموات وما يف األرضوقوله عز شأنه:     
 ..20ظاهرة وابطنة( لقمان:

      .59ا أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال( يونس:: )قل أرأيتم متبارك امسه قولهو     

: وسلم عليه هللا صلى قال رسول هللايف الدارقطين عن سيدي أيب ثعلبة اخلشين رضي هللا عنه و      
ا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودً )

 ..(غري نسيان فال تبحثوا عنها عن أشياء رمحة بكم

  يف هللا أحل ما احلالل) ويف الرتمذي وابن ماجه عن سيدي سلمان رضي هللا تعاىل عنه مرفوًعا:    
 (. لكم عفا مما فهو عنه سكت وما كتابه،  يف هللا حرم ما واحلرام كتابه،
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 يدان ال -2:... 11 ةاملاد يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 وفًقا جرًما يعترب ذلك كان  إذا إال؛ عمل ءأدا عن االمتناع أو ،عمل ءأدا جراء من شخص أي

 ...االرتكاب وقت الدويل أو، الوطين للقانون

  وجاء حممد صلى هللا عليه وسالم، حبماية اخلصوصية، وعدم تتبع العورات، وال استباحة البيوت
 ،غري بيوتكم حىت تستأنسوا أييها الذين آمنوا ال تدخلوا بيواتً ): واحلرمات؛ يقول هللا تعاىل

فال تدخلوها حىت  افإن مل جتدوا فيها أحدً  ن*ذلكم خري لكم لعلكم تذّكرو  ؛وتسلموا على أهلها
-27( النور:وهللا مبا تعملون عليم، هو أزكى لكم، قيل لكم ارجعوا فارجعوا وإن، يؤذن لكم

28.. 

( إن بعض الظن إمث وال جتسسوا ؛من الظن اأييها الذين آمنوا اجتنبوا كثريً )عليم: ويقول ربنا ال    
 ..12احلجرات:

هذا إفك : وقالوا ا،ظن املؤمنون واملؤمنات أبنفسهم خريً  لوال إذ مسعتموه)ويقول جل ذكره:     
 ..12( النور:مبني

: َخطَبَـَنا َرس ول  اّللَِّ َصلَّى اّللَّ  َعَلْيِه قَالَ  رضي هللا عنهويف سنن أيب داود وغريه، عن سيدي الرباء     
َناَدى أبَِْعَلى َصْوتِِه:  ل ِص اَي َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِه َوملَْ خيَْ )َوَسلََّم َحىتَّ َأمْسََع اْلَعَواِتَق يف خ د ورِِهنَّ، فـَ

، يِه اتَـَّبَع اّللَّ  َعْورََته  ، فَِإنَّه  َمْن يـَتَِّبْع َعْورََة َأخِ تَِّبع وا َعَورَاهِتِمْ َوال تَـ  ،ال تـَْغَتاب وا اْلم ْسِلِمنيَ ، اإِلميَان  ِإىَل قـَْلِبهِ 
 !(َوَمِن اتَـَّبَع َعْورََته  َفَضَحه  يف َجْوِف بـَْيِتهِ 

 إن إنك) : وسلم عليه هللا صلى يقوليف سنن أيب داود وغريه، عن سيدي معاوية رضي هللا عنه، و      

  .(تفسدهم كدت  أو أفسدهتم، املسلمني عورات اتبعت
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 أحد يعرض ال: 12 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 شرفه على حلمالت أو، مراسالته أو، مسكنه أو، أسرته أو، اخلاصة اتهحي يف تعسفي لتدخل
 . احلمالت تلك أو ،التدخل هذا لمث من القانون محاية يف احلق شخص ولكل ومسعته،

  وأعطى اآلدمي حق احلركة واالنتقال وقت شاء، ما مل يكن يف عنقه حق يهرب منه، يقول عز
كنا مستضعفني يف :  قالوا ؟ فيم كنتم :قالوا أنفسهمإن الذين توفاهم املالئكة ظاملي )من قائل: 

 (فَأ ْولَِئَك َمْأَواه ْم َجَهنَّم  َوَساَءْت َمِصريًا؟ تـ َهاِجر وا ِفيَهاَأملَْ َتك ْن َأْرض  اّللَِّ َواِسَعًة فَـ : قالوا، األرض
 .. 97:النساء

ليه إو ، وكلوا من رزقه ،فامشوا يف مناكبها ،)ه و الّذي جعل لكم األرض ذلوالً ويقول سبحانه      
 ..15امللك: النشور(

، مث َّ اّللَّ  ي نِشئ  النَّْشأََة اآْلِخَرةَ ، وا َكْيَف َبَدَأ اخْلَْلقَ ظ ر  ق ْل ِسري وا يف اأْلَْرِض فَان)ويقول تبارك امسه:      
 ..70:ِإنَّ اّللََّ َعَلى ك لِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ سورة اإلسراء

، رزقه من وكلوا، مناكبها يف فامشوا، ذلواًل  األرض لكم جعل الذي هو: )وتعاىل تبارك يقولو       
 (.النشور وإليه

 فرد لكل -1 :13 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 ...دولة كل  حدود داخل إقامته حمل واختيار، التنقل حرية
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  إن: )وتعاىل تبارك يقول؛ إذا خشي على نفسه السوء أو األذىوجاء حبق اإلنسان يف االنتقال 
 أمل: قالوا !األرض يف مستضعفني كنا  قالوا ؟نتمك  فيم :قالوا أنفسهم ظاملي املالئكة توفاهم الذين
 ..97:النساء( ...فيها فتهاجروا واسعة هللا أرض تكن

وأمر النيب صلى عليه وسلم أصحابه ابهلجرة واالنتقال إىل ملك ال يظلم عنده أحد: ففي فتح      
ى هللا عليه أن السبب يف ذلك أن النيب صل ابن إسحق وذكر...الباري يف الكالم عن اهلجرة: .

ملًكا ال  ابحلبشة إن)أن يكفهم عنهم:  ألصحابه؛ ملا رأى املشركني يؤذوهنم، وال يستطيع وسلم قال
     !خرجتم إليه؛ حىت جيعل هللا لكم فرًجا( يظلم عنده أحد، فلو

وخرج صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه إىل املدينة حيث وجد الرتحاب واألمان والنصرة،     
 ة اإلسالم؛ وبلغ الرسالة، وأدى األمانة، جزاه هللا خري ما جيزي نبيًّا عن أمته.فأسس لدول

 احلق فرد لكل -1: 14 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 ...االضطهاد من هرابً ؛ إليها االلتجاء حياول أو ،أخرى بالد إىل يلجأ أن يف

 ان يف االنتقال، وحرية حركته، فلم جيز تقييده إال مبسوغ صحيح شرًعا؛ وكما جاء حبق اإلنس
 ظهر: )ابب -كما جاء يف الفتح   –وقد بوب البخاري رمحه هللا تعاىل يف كتاب احلدود 

 حق(: أي حممي معصوم من اإليذاء، وقوله: )إال يف حد أو يف  (يف حد أو حق إال محى املسلم

عائشة رضي هللا أم املؤمنني  بيل احلد والتعزير، وأورد حديثس أي ال يضرب وال يذل إال على
أيب أمامة رضي هللا عنه مرفوًعا:  محى إال يف حدود هللا( وحديث )ظهور املسلمنياملرفوع:  عنها

 مقال. وهو عليه غضبان( وفيهما )من جرد ظهر مسلم بغري حق لقي هللا
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 ينتفع ال -2:...  14 املادة يف 1948 لعام ناإلنسا حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 املتحدة األمم أغراض تناقض ألعمال أو، سياسية غري جرائم يف للمحاكمة قدم من احلق هبذا

 . ومبادئها

  ،ومن): وتعاىل تبارك يقولوجاء حبق اإلنسان يف أتسيس أسرة، دون تقييد، أو فرض، أو منع 
 (...ورمحة مودة بينكم وجعل إليها، تسكنوال، أزواًجا أنفسكم من لكم خلق أن آايته

   .21الروم:

رضي هللا عنه معقل بن يسار سيدي أخرج أبو داود والنسائي والبيهقي وغريهم من حديث و      
 ..(فإين مكاثر بكم األمم ؛تزوجوا الولود الودود): امرفوعً 

ان رسول اّللَّ صلى اّللَّ : كقالرشي هللا عنه أنس غريه عن سيدي وألمحد وسعيد بن منصور و      
تزوجوا الَودود الَولود، فإين مكاثر ): ، ويقولاا شديدً وينهى عن التبتل هنيً ، عليه وسلم أيمر ابلباءة

 (!بكم األمم يوم القيامة

 واملرأة للرجل -1: 16 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 حقوق وهلما الدين، أو اجلنس بسبب قيد أي دون أسرة وأتسيس التزوج حق الزواج سن بلغا مىت

 ... احنالله وعند قيامه وأثناء الزواج عند متساوية

  وجاء صلى هللا عليه وسلم أبهلية املرأة وحقها يف اختيار الشريك، وأال جترب على من ال تريد، وجعل من
       ، 232البقرة:( أزواجهن لوهن أن ينكحنفال تعض) قال تعاىل:شرط العقد اإلجياب والقبول: 

عن سيديت أم  ،ابب ِنَكاِح اآْلاَبِء َوَغرْيِِهمْ  /كتاب النَِّكاحِ   /معرفة السنن واآلاثر للبيهقييف و       
يِن : ِإنَّ َأيب َزوَّجَ لَّى اّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلتْ اْمَرَأًة َجاَءْت ِإىَل النَّيبِّ صَ  املؤمنني عائشة رضي هللا عنها أن

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=684&pid=336059
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=684&pid=336059
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=684&pid=337883
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=684&pid=337883
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قَاَلْت: ِإًذا ال َأر دُّ  ( نـََعمْ ): قَالَ  ًرا؟تْعيِن َأمْ ؛ ، فـََهْل يل يف نـَْفِسيرِيد  َأْن يـَْرَفَع َخِسيَسَته  ِمَن اْبِن َأِخيِه ي  
ًئا فـََعَله ، َوَلِكْن َأْحبَـْبت  َأْن يـَْعَلَم النَِّساء  َأنَّ هَل نَّ يف أَنـْف ِسِهنَّ   وفيه إرسال. !َأْمًرا َعَلى َأيب َشيـْ

 يربم ال -2:...   16 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 ... فيه إكراه ال كاماًل   رضا الزواج يف الراغبني الطرفني برضا إال الزواج عقد

 تبارك قولياإلسالم الفطرة يف تكوين األسرة، وعد تكوينها الطبيعي نعمة من هللا تعاىل،  ىوراع 
 ورزقكم ، وحفدة بنني أزواجكم من لكم وجعل، أزواًجا أنفسكم من لكم خلق وهللا: )وتعاىل

 ..72النحل: ...(الطيبات من

وجعل بينكم ، لتسكنوا إليها اومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجً ت حكمته: )ويقول جل    
 ،21مودة ورمحة(. الروم:

 هي األسرة -3:... 16 املادة  1948 لعام اإلنسان حلقوق عامليال اإلعالن وهو ما جاء به    
 . والدولة اجملتمع حبماية التمتع حق وهلا، للمجتمع األساسية الطبيعية الوحدة

  وجعل حممد صلى هللا عليه حفظ املال واحدة من كليات اإلسالم، ومقصًدا رئيًسا من مقاصده
يؤكد هذا املعىن يف قوله الصارم: )إن دماءكم )حفظ الدين والنفس والعرض والعقل واملال( و 

 .وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم(

 أو العًبا أخيه متاع أحدكم أيخذ ال)فيما رواه أبو داود والرتمذي:  وسلم عليه هللا صلى يقول      
  .(إليه فلريدها أخيه عصا أحدكم أخذ وإذا جادًّا،
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 جيوز ال -2:...  17 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 . تعسًفا ملكه من أحد جتريد

  ختيري اإلنسان يف اعتناق   -بعد بيان احلق والداللة على طريق اجلنة  –ومن فضل هللا تعاىل
قناعاته، مث يسأله عنها حني يلقاه سبحانه، فال إكراه وال سيطرة على العقول والقلوب، بل 

أفأنت  ا؛كلهم مجيعً  األرض من يف ولو شاء ربك آلمن)اللة. يقول تبارك وتعاىل: البالغ والد
 ..(الناس حىت يكونوا مؤمنني تكره

( إن عليك إال البالغا؛ أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظً  فإن) 99 ويقول جل شأنه:    
   ..48الشورى:

       .10)وهديناه النجدين( البلد: :وتعاىل تبارك قولوي      

 يف احلق شخص لكل:  18 ملادةا 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو    
 اإلعراب وحرية عقيدته، أو داينته تغيري حرية احلق هذا ويشمل والدين، والضمري التفكري حرية

 . اجلماعة مع أم اسرًّ  ذلك أكان سواء ،ومراعاهتا الشعائر وإقامة، واملمارسة ابلتعليم عنهما

 

http://www.google.com/url?url=http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php%3Fidfrom%3D4399%26idto%3D4399%26bk_no%3D50%26ID%3D4442&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GcakVOLhNJfsaLvEgKAM&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEQ1HIKSI1zMlTG0PgkYDojpPQFiA
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 وجاء حممد صلى هللا عليه وسلم حبرية العقول واآلراء خصوًصا يف الصدع ابحلق، واجملاهرة به ،
 هللا صلى يقولمن أعلى مستوايت اجلهاد:  –حىت حتت التهديد والشدة  –بل عد إعالن الرأي 

 ..(جائر سلطان عند حق كلمة  اجلهاد أعظم: )وسلم عليه

فأغلظ  ،هللا عليه وسلم رجل يتقاضاه أتى النيب صلى رضي هللا عنه أيب هريرة عن ويف البخاري     
 !(لصاحب احلق مقاالً  فإن؛ فقال: )دعوه ،به أصحابه فهمّ  ،له

 احلق شخص لكل:  19 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 ..والتعبري الرأي حرية يف

  ومل مينع اإلسالم االجتماع على خري وبر، ونفع للمجتمع عام، بل أمر ابلتعاون على اخلري، فقال
 .1تبارك وتعاىل: )وتعاونوا على الرب والتقوى، وال تعاونوا على اإلمث والعدوان( املائدة:

 عليكم: )فيما رواه أبو داود عن سيدي أيب الدرداء رضي هللا تعاىل عنه وسلم عليه هللا صلى يقولو     
ومعىن اجلماعة يدخل فيه ظاهر اللفظ كما يدخل  (القاصية الغنم من الذئب أيكل فإمنا؛ ابجلماعة

 فيه تفسرياته، كأهل احلل والعقد، أو العلماء، أو عموم األمة، وحنو ذلك.

 شخص لكل -1: 20 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
           .السلمية واجلماعات اجلمعيات يف االشرتاك حرية يف احلق

  )ويتمم هذا أن األمر اختيار ال إجبار فيه، حىت على مستوى اإلميان )ال إكراه يف الدين
 أمة علكمجل هللا شاء ولو، منهاًجاو  شرعة منكم جعلنا لكل: )وتعاىل تبارك يقول، و 256البقرة:
 .48املائدة: (...اخلريات فاستبقوا ،آاتكم فيما ليبلوكم ولكن ؛واحدة

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 جيوز ال -2:...  20 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 . ما مجعية إىل االنضمام على أحد إرغام

 مر النيب قد أ  ، و ئثار ابلرأي واحلكم، بل جعل األمور شورىورفض اإلسالم الدكتاتورية، واالست
وشاورهم يف األمر( صلى هللا أن يشاور املسلمني فيما تلزم املشاورة فيه، فقال تبارك وتعاىل: )

 159آل عمران:

، ويف 38الشورى: ...(بينهم شورى وأمرهم...) وقال تعاىل عن عباده املؤمنني مادًحا:      
  صلى هللا عليه وسلم من ذلك الشيء الكثري.تطبيقات الرسول 

 احلق فرد لكل -1 :21 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
  ...احرًّ  اختيارًا خيتارون ممثلني بواسطة وإما، مباشرة إما؛ لبالده العامة الشؤون إدارة يف االشرتاك يف

 إذا استوىف  ؛ى طائفة، أو عرق، أو تيار، بل هو أمر مبذول لكل أحد يف األمةوليس العمل العام حكرًا عل
فالعربة فيها ابلقوة والكفاية واألمانة؛ يقول ربنا تبارك معايري القدرة والعلم ابلشأن الذي يندب إليه، 

 ..26وتعاىل: )إن خري من استأجرت: القوي األمني( القصص:

 أاب ذر )اي أن يستعمله:  هللا عنه ملا سأل النيب صلى هللا عليه وسلمويف مسلم عن سيدي أيب ذر رضي      

من أخذها حبقها، وأدى الذي عليه  إنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة؛ إال
 ..فيها(

 ،وأطيعوا امسعوا: )، كما يف البخاري عن سيدي أنس رضي هللا تعاىل عنهوسلم عليه هللا صلى يقولو       
 (. ؛ ما أقام فيكم كتاب هللا تعاىلزبيبة رأسه كأنحبشي،   عبد عليكم استعمل وإن
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( على أن )لكل 21وثيقة منظمة املؤمتر اإلسالمي حلقوق اإلنسان ابملادة ) وهو ما سجلته      
وفق ما أمر هللا تعاىل، ولكل  ؛وحماسبتهم ،ومراقبتهم ه،إنسان احلق يف أن يشارك يف اختيار حكام

بصورة مباشرة أو غري مباشرة، كما له احلق يف ، سان حق االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالدهإن
 وقد توىل إمرة املدينة املنورة .موقع اجلامعة اإلسالمية وفق الشروط املرعية(؛ تقلد الوظائف العامة

 لكل -2:... 21 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
  ..البالد يف العامة الوظائف تقلد يف لغريه الذي احلق نفس شخص

  ،ال: )وسلم عليه هللا صلى يقول ورأي األمة معترب قواًل واحًدا، فيما ال يصادم نصًّا شرعيًّا صرحًيا 
 ..وغريهأمحد  (ضاللة على أميت جتتمع

رضي هللا عنهما َأنَّ َرس وَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ  َعَلْيِه اْبِن ع َمَر  َعن -وحسنه األلباين  -الرتمذي  ويف    
قال يف املقاصد احلسنة:  ،، َوَيد  اّللَِّ َمَع اجْلََماَعِة( َمع  أ مَّيِت َعَلى َضاَلَلةٍ َوَسلََّم قَاَل: ) ِإنَّ اّللََّ اَل جيَْ 

املرفوع وغريه، فمن  وابجلملة فهو حديث مشهور املنت، ذو أسانيد كثرية، وشواهد متعددة يف
األول: أنتم شهداء اّللَّ يف األرض، ومن الثاين قول ابن مسعود : إذا سئل أحدكم فلينظر يف كتاب 

وإال ، فإن مل جيده فيها فلينظر فيما اجتمع عليه املسلمون ؛فإن مل جيده ففي سنة رسول اّللَّ ؛ اّللَّ 
 !فليجتهد

 إرادة إن -3:...  21 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 على جتري ،دورية نزيهة ابنتخاابت اإلرادة هذه عن ويعرب احلكومة، سلطة مصدر هي الشعب
 حرية يضمن مماثل إجراء أي حسب أو ،اجلميع بني املساواة قدم وعلى، السري االقرتاع أساس

 .التصويت
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 ائجهم اإلنسانية الضرورية و قوم على شؤوهنم، وتغطي حومحاية املواطنني مسؤولية الدولة، ت– 
وفرض هللا تعاىل الزكوات، وندب  بال منة من أحد، وال إراقة ملاء وجه، –نصيًبا مفروًضا 

 ..77احلج: للصدقات، وأمر بفعل اخلري، يقول تعاىل: )وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون(

، والغارمني ،ويف الرقاب، واملؤلفة قلوهبم، لني عليهاوالعام، واملساكني، )إمنا الصدقات للفقراء     
 ..60التوبة:  (فريضة من هللاوابن السبيل، ، ويف سبيل هللا

 . 25-24املعراج: (واحملروم للسائل *معلوم حق أمواهلم يف والذين: )وتعاىل تبارك يقولو      

 شخص لكل:  22 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 والتعاون القومي اجملهود بوساطة حتقق أن ويف، االجتماعية الضمانة يف احلق اجملتمع يف عضًوا بصفته
 غىن ال اليت ،والرتبوية واالجتماعية االقتصادية احلقوق ومواردها، دولة كل  ونظم يتفق ومبا، الدويل

 . لشخصيته احلر وللنمو، لكرامته عنها

 حىت ؛ ى هللا عليه وسلم ابلعمل، وحث عليه، واعتربه حقًّا؛ بل واجًبا على املرءوجاء حممد صل
ل ال يضيع نفسه ومن يقوت، وأمر إبتقان العمل، وإعطاء األجري حقًّا فور استحقاقه، وأال حيمَّ 

)وال يقول تعاىل يف إنصاف األجري: ما ال يطيق، وأن حيسن رب العمل تقدير عمله فال يغبنه، 
الَِّذيَن ِإَذا  *)َوْيٌل لِّْلم طَفِِّفنيَ وحيذر من استغالله:   .183الشعراء: لناس أشيائهم(تبخسوا ا

 ..3-1( املطففون:َوِإَذا َكال وه ْم َأو وَّزَن وه ْم خي ِْسر ونَ  *اْكَتال وْا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوف ونَ 

أان  )قال هللا: ثالثة قدسي:صلى هللا عليه وسلم قال يف احلديث ال البخاري أن النيب يفو     
ا فأكل رجل أعطى يب مث غدر, ورجل ابع حرًّ  :كنت خصمه خصمته  ومن، يوم القيامةخصمهم 

 ..ومل يعطه أجره( ،استوىف منها فمثنه, ورجل استأجر أجريً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
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قبل أن جيف  ؛)أعطوا األجري أجره :اويف ابن ماجه عن سيدي ابن عمر رضي هللا عنهما مرفوعً     
تعاىل: )اَل ي َكلِّف  اّلّل  نـَْفًسا ِإالَّ  على أن يكون العمل يف حدود طاقة العامل: يقول ؛عرقه(
ْلَنا َما الَ طَاقَ ....و ْسَعَها  .286( البقرة:َة لََنا ِبهِ َوالَ حت َمِّ

األنبياء الذين أو يزدره، بل جث عليه ما دام انفًعا للناس؛ وقد علمنا أن  ومل حيقر اإلسالم عمالً     
 وحممد ،وعيسى ابلصباغة ،وداود ابحلدادة ،ابلزراعةدم آفقد عمل ؛ هم أفضل خلق هللا قد عملوا

يف البخاري وغريه عن سيدي أيب هريرة ، عليهم صلوات هللا وسالمه أمجعني، و والتجارةبرعي الغنم 
فيبيع فيأكل  ،مث يغدو إىل اجلبل فيحتطب ،)ألن أيخذ أحدكم حبلهتعاىل عنه مرفوًعا: رضي هللا 
 ..خري له من أن يسأل الناس( ،ويتصدق

 عمل من أيكل أن من اخريً  ،قط اطعامً  أحد أكل ما) وسلم عليه هللا صلى يقولويف البخاري     
 !(يده عمل من أيكل كان  السالم عليه داود هللا نيب وإن يده،

 شخص لكل -1: 23 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 -2  /البطالة من احلماية حق له أن كما  مرضية عادلة بشروط اختياره حرية وله العمل، يف احلق
 لعاد أجر يف احلق بعمل يقوم فرد لكل -3  /للعمل متساو أجر يف احلق متييز أي دون فرد لكل

 أخرى وسائل اللزوم، عند إليه، تضاف اإلنسان بكرامة الئقة عيشة وألسرته له يكفل مرض
 ...االجتماعية للحماية

  ،وال مينع اإلسالم أن تكون هناك نقاابت ومؤسسات حلماية مصاحل العمال، أو الفئات األخرى
 ..2والعدوان( املائدة:يقول تبارك وتعاىل: )وتعاونوا عل الرب والتقوى، وال تعاونوا على اإلمث 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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: )إن هللا قالأيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ويف املوطأ وغريه عن سيدي    
: أن تعبدوه وال تشركوا به شيًئا، وأن تعتصموا حببل هللا مجيًعا وال تفرقوا، وأن ثالاثً يرضى لكم 

 ..ت ناصحوا من واله هللا أمركم(

 . (اجلماعة على هللا يد) :وسلم عليه هللا صلى يقولامع وغريه يف صحيح اجلو      

 كل: ل4:... 23 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو      
 . ملصلحته محاية ؛نقاابت إىل وينضم، ينشئ أن يف احلق شخص

 هَلَا و ْسَعَها ِإالَّ  نـَْفًسا اّلّل   ي َكلِّف   الَ ) :وتعاىل تبارك يقول، وجاء اإلسالم مبنع التكليف مبا ال يطاق 
َها َكَسَبتْ   َما  ...(.اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَليـْ

َواَل ي َكلِّْفه  َما يـَْغِلب ه ، فَِإْن َكلََّفه  ويف الصحيحني عن سيدي أيب ذر رضي هللا تعاىل عنه، مرفوًعا: )    
ْلي ِعْنه (. َما يـَْغِلب ه    فـَ

 احلق شخص لكل:  24 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 .أبجر دورية عطالت ويف، العمل لساعات معقول حتديد يف سيما وال الفراغ، أوقات ويف الراحة، يف

  ويكمل هذا املعىن لزوم توفري احلياة الكرمية للعامل واألجري، ففي مسلم وغريه من حديث أيب
َيًة حَتَْت أَْيِديك ْم، َفَمْن َكانَ هللا عنه السابق: )إِ  ذر رضي َأخ وه  حَتَْت َيِدِه  ْخَوان ك ْم َجَعَله م  اّللَّ  ِفتـْ

ْلي ْطِعْمه  ِمْن طََعاِمِه، َوْليـ ْلِبْسه  ِمنْ  وإمنا جيب على السيد ( قال النووي يف شرح مسلم: لَِباِسهِ  فـَ
ه ابملعروف حبسب البلدان واألشخاص، سواء كان من وكسوت نفقة العامل/ اخلادم/ األجري،

ا عن ا خارجً نفسه تقتريً  حىت لو قرت السيد على - ولباسه، أو دونه، أو فوقه جنس نفقة السيد
، افقته إال برضاه، وإلزامه ومو ال حيل له التقتري على اململوك - اا، وإما شحًّ عادة أمثاله إما زهدً 
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 فإن كان ذلك لزمه إعانته أن يكلفه من العمل ما ال يطيقه ، ال جيوز أنهوأمجع العلماء على 

 !ه أو بغريهبنفس

َمرَّ بباِب قوم وعليه سائٌل  رضي هللا عنهأن عمر  روى القاضي أبو يوسف يف كتابه )اخلراج(:و     
فقال:  من أي أهل الكتاب أنت؟ ضريًرا، َفَضرَب عمر بَِعض ِده، وقال: ذميًّا يسأل، وكان شيًخا

فأخذ عمر بيدِه، وذهب به  قال: أسأل  اجِلزيَة واحلاجَة والسنَّ. فقال: ما أجلأك إىل ما أرى؟ هودي.يَ 
إىل منزله، وأعطاه شيًئا مما عنده، مث أرسل إىل خازِن بيت املال، وقال له، انظر هذا وض رابَءه ، فوهللا 

 !مما أنصفنا الرجَل أْن أكلنا شبيبته، مث َّ خَنِذل ه ِعند اهلَرَ 

 احلق شخص لكل: 25 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 التغذية ذلك ويتضمن وألسرته، له والرفاهية الصحة على للمحافظة كافٍ   املعيشة من مستوى يف

 معيشته نيأتم يف احلق وله الالزمة، االجتماعية اخلدمات وكذلك، الطبية والعناية واملسكن وامللبس
 نتيجة العيش وسائل فقدان من ذلك وغري، والشيخوخة والرتمل والعجز واملرض البطالة حاالت يف

 ...إرادته عن خارجة لظروف

  وجاء اإلسالم حبفظ الطفولة واألمومة، والقيام مبا جيب هلما ابملعروف: يقول هللا تعاىل: )يوصيكم
 ..11:هللا يف أوالدكم( النساء

 َوَعَلى، الرََّضاَعةَ  ي ِتمَّ  َأن أَرَادَ  لَِمنْ  َكاِمَلنْيِ   َحْوَلنْيِ  /أَْواَلَده نَّ  يـ ْرِضْعنَ  َواْلَوالَِدات  ): وتعاىل كتبار  يقولو     
 لَه   َمْول ودٌ  َواَل  /لَِدَهابِوَ  َوالَِدةٌ  ت َضارَّ  اَل  /او ْسَعهَ  ِإالَّ  نـَْفسٌ  ت َكلَّف   اَل  ؛اِبْلَمْعر وفِ  ،وَِكْسَوتـ ه نَّ  /رِزْقـ ه نَّ  لَه   اْلَمْول ودِ 

 أَن أَرَْدمت ْ  َوِإنْ ، َعلَْيِهَما ج نَاحَ  َفاَل  َوَتَشاو رٍ  ِمـنْه َما تـَرَاضٍ  َعنْ  ِفَصااًل  أَرَاَدا فَِإنْ  /ذَِلكَ  ِمْثل   اْلَواِرثِ  َوَعَلى، بَِولَِدهِ 
  . 233البقرة:...(. اِبْلَمْعر وفِ  َآتـَـيْت مْ  امَّ  َسلَّْمت م ِإذَا؛ َعلَْيك مْ  ج نَاحَ  َفاَل  أَْواَلدَك مْ  َتْستَـْرِضع وا
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 لألمومة :2 /25 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 ....االجتماعية احلماية بنفس األطفال كل  وينعم خاصتني، ورعاية مساعدة يف احلق والطفولة

 :قل: هل يستوي الذين يعلمون، والذين ال يعلمون(؟  وقد رفع هللا تعاىل العلماء فوق غريهم(
 ..39الزمر:

ابلعلم، وإكرام أهله، طالاًب ومعلمني، وعلماء متميزين، بل  وجاء حممد صلى هللا عليه وسلم    
 ..اجلامع الصغري مرفوًعا: )طلب العلم فريضة على كل مسلم(صحيح جعله فريضة: ويف 

رضي هللا  الدرداء أيبسيدي  عن حبان ابن ، وصححه ابن ماجهو  ، والرتمذي ، أبو داود وروى    
، وإن املالئكة لتضع ا سهل هللا له به طريًقا إىل اجلنةيلتمس فيه علمً  امن سلك طريقً ا: )مرفوعً  عنه

ن يف األرض؛ حىت وم، واتالعامل ليستغفر له من يف السم ، وإنعلم رضا مبا يصنعلطالب ال أجنحتها
، وإن العلماء ورثة سائر الكواكب العامل على العابد كفضل القمر على وفضل ،احليتان يف املاء

 (!أخذ حبظ وافر ا إمنا ورثوا العلم ، فمن أخذهدرمهً  ، وال يورثوا دينارًامل ؛األنبياء

 شخص لكل -1: 26 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 يكون وأن ابجملان، األقل على واألساسية األوىل مراحله يف التعليم يكون أن بوجي التعلم، يف احلق

 على العايل للتعليم القبول ييسر وأن واملهين، الفين التعليم يعمم أن وينبغي ا،إلزاميًّ  األويل التعليم
 ... الكفاءة أساس وعلى ،للجميع التامة املساواة قدم

 لو اهلمة، وقوة الشخصية، وحسن اخللق، واحرتام الذات وقد جاء حممد صلى هللا عليه وسلم بع
فَأ ولَِئَك َكاَن َسْعيـ ه م  ،َوه َو م ْؤِمنٌ  ،َوَسَعى هَلَا َسْعيَـَها، يقول تعاىل: )َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرةَ  واآلخرين،
 ..19اإلسراء: مَّْشك ورًا(
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 ..43رى:( الشو إن ذلك ملن عزم األمور وملن صرب وغفر) ويقول جل شأنه:    

ِإنَّ ): لَّى اّللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَاَل َرس ول  اّللَِّ صَ , قَالَ رضي هللا تعاىل عنه سهل بن سعد سيدي َعنِ و     
بُّ َمَعايلَ األ م    . صحيح اجلامع (َوَيْكَره  َسْفَسافـََها، َوَأْشَرافـََها، ورِ اّللََّ حيِ 

املؤمن ) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ،مسلمويف     
واستعن ابهلل، ، ويف كل خري، احرص على ما ينفعك ،القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف

 ( وال تعجز

عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه عن سيديت أم املؤمنني لم يف مسو     
الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما  إن هللا رفيق حيب)وسلم: 

 ..(سواه

عليه  أيب يعلى شداد بن أوس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللاويف الرتمذي وحسنه، عن سيدي     
ومتىن على ، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وعمل ملا بعد املوت، دان نفسه الكيس من: )وسلم قال
 (.هللا األماين

 هتدف أن جيب:...  26 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
، األساسية واحلرايت، اإلنسان حرتاما تعزيز وإىل كاماًل،  إمناء اإلنسان شخصية إمناء إىل الرتبية
 ...والتسامح التفاهم وتنمية

  ،يقول ربنا عز وجل: )يوصيكم هللا يف وجاء اإلسالم حبق الوالدين يف تربية أبنائهما ابلشكل الذي يراينه
 ..11أوالدكم( النساء:

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1336
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 ما من مولود إال) :وسلم عليه هللا صلى يقوليف مسلم عن سيدي أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه، و      

 ...(  وميجسانه ،وينصرانه ،فأبواه يهودانه ؛الفطرة يولد على

 لآلابء -3:... 26 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 .أوالدهم تربية نوع اختيار يف األول احلق

 مور اإلابحة، وبعدم تضييق الطيبات، وجاء حممد صلى هللا عليه وسلم بكل خري، وأبن األصل يف األ
 .157األعراف: فاهلل تعاىل يقول: ).... وحيل هلم الطيبات، وحيرم عليهم اخلبائث(

 ..32ويقول سبحانه: )قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده، والطيبات من الرزق( األعراف:    

حالل، وهذا حرام؛ لتفرتوا على هللا الكذب(  ويقول تعاىل: )وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب: هذا     
 ..116النحل:

وما خري صلى هللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها؛ ما مل يكن إمثًا.... كما أخرج البخاري عن      
 سيديت أم املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها. 

ه عن سيدي جرير بن عبد هللا رضي هللا تعاىل كما يف صحيح النسائي وغري   وسلم عليه هللا صلى يقولو       
 . ...(هبا عمل من وأجر أجرها فله حسنة؛ سنة سن من)عنه: 

 احلق فرد لكل -1 :27 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 التقدم يف واملسامهة، ونابلفن االستمتاع ويف، الثقايف اجملتمع حياة يف احرًّ  اشرتاًكا يشرتك أن يف

 !نتائجه من واالستفادة، العلمي
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  ،وجاء حممد صلى هللا عليه وسلم حبقوق عليا لكل البشر، كالعدل، واحلرية، والكرامة اإلنسانية
.. وحفظ احلقوق، فهو الذي أمره ربه تبارك وتعاىل أن يعلن صراحة: )ولقد كرمنا بين آدم

 .70اإلسراء: (وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال

 .35يونس: وربنا تبارك وتعاىل هو الذي قال: )احلق أحق أن يتبع(    

 .85هود: وهو سبحانه جل يف عاله القائل: )وال تبخسوا الناس أشياءهم(    

 الفحشاء عن وينهى القرىب ذي وإيتاء واإلحسان ابلعدل أيمر هللا إن: )الذي قال وتعاىل تبارك وهو    
 . 90النحل: (... يوالبغ واملنكر

 يف احلق فرد لكل:  28 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن به جاء ما وهو     
 اإلعالن هذا يف عليها املنصوص واحلرايت ،احلقوق مبقتضاه تتحقق دويل اجتماعي بنظام التمتع
 . اتمًّا حتقًقا

 

 
 للمبدع صباح األربيليإن هللا حيب املقسطني: من معرض حقوق اإلنسان 
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  محد ومسلمفقد روى أوهو الذي جاء ابلنفع العام، ورعاية حقوق اآلخرين واملبادرة خبدمتهم؛  
 ..(خاه فليفعلأمن استطاع أن ينفع : )قال صلى هللا عليه وسلم

أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )على كل  ويف البخاري    
لم صدقة( قالوا: فإن مل جيد صلى هللا عليه وسلم: )فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق(، قالوا: مس

فإن مل يستطع أو مل يفعل؟ قال: )فيعني ذا احلاجة امللهوف(، قالوا: فإن مل يفعل؟ صلى هللا عليه 
 وسلم: )فليأمر ابخلري(، قال: فإن مل يفعل؟ قال: )فليمسك عن الشر فإنه له صدقة(!

إن من الناس : )رضي هللا تعاىل عنه مرفوًعا أنس بن مالكويف ابن ماجه وغريه عن سيدي      
فطوىب ملن جعل هللا مفاتيح  ،مغاليق للخري وإن من الناس مفاتيح للشر ،مفاتيح للخري مغاليق للشر

 (! هللا مفاتيح الشر على يديه وويل ملن جعل، لى يديهاخلري ع

، الطرباين وغريه، وحسنه األلباينففي  وهو الذي جاء صلى هللا عليه وسلم ابلنفع العام لكل البشر،    
: قال من أحب الناس إىل هللا؟ رسول هللا: : ايقيل ،عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم

، أو تقضى : سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كرابً هللا األعمال إىلأنفعهم للناس، وإن أحب )
املسلم يف حاجة أحب إىل من أن أعتكف  ي، وألن أمشى مع أخاجوعً  ، أو تطرد عنهاعنه دينً 

 ولو شاء أن ميضيه أمضاه -كف غضبه؛ سرت هللا عورته، ومن كظم غيظه  شهرين يف مسجد، ومن
مع أخيه املسلم يف حاجة حىت يثبتها له؛ ثّبت هللا قدمه يوم تزل  ، ومن مشىارضً  مأل هللا قلبه -

 !األقدام، وإن سوء اخللق ليفسد العمل كما يفسد اخلل العسل( فيه

: )إذا فيما رواه أمحد وغريه عن سيدي أنس رضي هللا تعاىل عنه الذي قال صلى هللا عليه وسلم وهو    
 .طاع أال يقوم حىت يغرسها فليغرسها(قامت القيامة ويف يد أحدكم فسيلة فإن است

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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 فرد كل  على -1: 29 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن وهو ما جاء به     
 ... كاماًل   احرًّ  امنوًّ  تنمو أن لشخصيته وحده فيه يتاح الذي اجملتمع حنو واجبات

  األخالق وحدود الشريعة والنظام العام، الذي جاء حبقوق اآلخرين، ومحاية اجملتمع، واحرتام معاملوهو 
 ..229يقول تبارك وتعاىل: )ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم الظاملون( البقرة:

 ..193ويقول جل ذكره: )فال عدوان إال على الظاملني( البقرة:     

ضي هللا عقبة بن عامر ر سيدي الرتمذي عن ويقول سيدي املصطفى صلى هللا عليه وسلم فيما رواه      
 ،قال صلى هللا عليه وسلم: )أمسك عليك لسانك  عنه قال: قلت اي رسول هللا ما النجاة؟

 ..(...ليسعك بيتكو 

 املؤمن)فيما رواه أمحد وغريه عن سيدي أنس رضي هللا تعاىل عنه:  وسلم عليه هللا صلى يقولو     
 والذي السوء، هجر من اجروامله ويده، لسانه من املسلمون سلم من واملسلم الناس، أمنه من

 .(بوائقه جاره أيمن ال عبد اجلنة يدخل ال بيده نفسي

 الفرد خيضع -2:... 29 املادة يف 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن وهو ما جاء به     
 ،الغري حبقوق االعرتاف لضمان فقط، القانون يقررها اليت القيود لتلك وحرايته حقوقه ممارسة يف

  .واألخالق ،العامة واملصلحة ،العام للنظام العادلة املقتضيات ولتحقيق ،واحرتامها ايتهوحر 

: )أييها الذين آمنوا وتعاىل تبارك يقولوهو الذي جاء ابلوفاء ابلعقود وااللتزامات والتعهدات..     
 ..1أوفوا ابلعقود( املائدة:

 ..34مسؤوالً( اإلسراء:ويقول عز من قائل: )وأوفوا ابلعهد إن العهد كان     
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ْرِج ونَ  َواَل  ِدَماءَك ْم، َتْسِفك ونَ  اَل : ِميثَاَقك مْ  َأَخْذانَ  َوِإذْ )ويقول عز شأنه:        أَقـَْرْرمت ْ  مث َّ  ِداَيرِك ْم، ِمن أَنف َسك مْ  خت 
 .84البقرة: (َتْشَهد ونَ  ت مْ َوأَن

 من حبال يصح ال :29/3يف املادة  1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن وهو ما جاء به     
 . ومبادئها، املتحدة األمم أغراض مع تتناقض ممارسة احلقوق هذه متارس أن األحوال

  :فذم هللا تعاىل أقواًماوهو الذي جاء بعدم التحريف ويل النصوص، وال استباحتها ابلباطل 
 ..13)حيرفون الكلم عن مواضعه( املائدة:: ألهنم

     . 7ارك امسه: )فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه( آل عمران:ويقول تب     

 اإلعالن هذا يف ليس: 30 يف املادة 1948 لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن وهو ما جاء به     
 عمل أتدية أو بنشاط القيام يف حق أي فرد أو مجاعة أو لدولة خيول أنه على أتويله جيوز نص

 . فيه الواردة واحلرايت ،احلقوق هدم إىل يهدف

 واجملال ال يتسع للمزيد وهللا تعاىل أعلى وأعلم.     

 وجعلناكم شعواًب وقبائل لتعارفوا: اخلطاط بالل
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 نص خطبة حجة الوداع:

 سيئات ومن أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ إليه، ونتوب ،ونستغفره ،ونستعينه ،حنمده ،هلل احلمد     
 ال وحده، هللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال هللا يهده من .اأعمالن
  .ورسوله عبده حممًدا أن وأشهد، له شريك

        . خري هو ابلذي وأستفتح ،طاعته على وأحثكم ،هللا بتقوى هللا عباد أوصيكم     

 موقفي يف هذا عامي بعد ألقاكم ال يلعل أدري ال فإين لكم أبني مين امسعوا الناس أيها بعد أما     
    .هذا

 يف هذا ،يومكم كحرمة  ،ربكم تلقوا أن إىل ؛عليكم حرام وأعراضكم ،دماءكم إن :الناس أيها    
  !فاشهد اللهم ؟بلغت هل أال .هذا بلدكم يف هذا ،شهركم

  .عليها ائتمنه من إىل فليؤدها أمانة عنده كانت  فمن     

 أنه هللا وقضى .تظلمون وال تظلمون ال ؛أموالكم رؤوس لكم ولكن، موضوع اجلاهلية راب وإن     
   .املطلب عبد بن العباس عمي به أبدأ راب أول وإن. راب ال

 عبد بنا احلارث بن ربيعة بن عامر دم به نبدأ دم أول وإن موضوعة، اجلاهلية دماء وإن     
  . املطلب

 ابلعصا قتل ما العمد وشبه ،قود والعمد .والسقاية السدانة غري، موضوعة اجلاهلية مآثر وإن    
 !فاشهد اللهم ؟بلغت هل أال ؛اجلاهلية أهل من فهو زاد فمن بعري، مائة وفيه واحلجر
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 يطاع أن رضي قد ولكنه هذه، أرضكم يف يعبد أن يئس قد الشيطان إن :الناس أيها :بعد أما     
 !دينكم على فاحذروه، الكمأعم من ونقر حت مما ذلك سوى فيما

 ؛عاًما وحيرمونه، عاًما حيلونه، كفروا  الذين به يضل ،الكفر يف زايدة يءالنس إمنا :الناس أيها     
 . هللا أحل ما وحيرموا ،هللا حرم ما فيحلوا ،هللا حرم ما عدة طئوااليو 

 اثنا هللا عند الشهور ةعد وإن واألرض، السموات هللا خلق يوم كهيئته  استدار قد الزمان وإن     
 وواحد، متواليات ثالثة ،حرم أربعة منها واألرض، السموات هللا خلق يوم، هللا كتاب  يف شهًرا عشر
 اللهم ؟بلغت هل أال. وشعبان مجادى بني الذي مضر ورجب، واحملرم احلجة وذو القعدة ذو: فرد

 !فاشهد

 فرشهم يوطئن أال لكم. حق عليهن ولكم، احقًّ  عليكم لنسائكم إن :الناس أيها :بعد أما     
 أذن قد هللا فإن فعلن فإن بفاحشة، أيتني وال، إبذنكم إال بيوتكم تكرهونه أحًدا يدخلن وال غريكم،

 وأطعنكم انتهني فإن .مربح غري ضرابً  وتضربوهن، املضاجع يف وهتجروهن، تعضلوهن أن لكم
 .ابملعروف وكسوهتن رزقهن فعليكم

 أخذمتوهن إمنا وإنكم .شيًئا ألنفسهن ميلكن ال، عوانٍ  عندكم فإهنن خريًا، نساءابل واستوصوا    
 هل أال. خريًا هبن واستوصوا، النساء يف هللا فاتقوا، هللا بكلمة فروجهن واستحللتم، هللا أبمانة
 !فاشهد اللهم؟ بلغت

 هل أال .منه نفس طيب عن إال ؛ألخيه مال المرئ حيل وال، إخوة املؤمنون إمنا :الناس أيها      
 ! فاشهد اللهم؟ بلغت
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 لن به أخذمت إن ما فيكم تركت قد فإين بعض، رقاب بعضكم يضرب كافًرا  بعدى ترجعن فال    
 !فاشهد اللهم ؟بلغت هل أال نبيه، وسنة هللا كتاب:  بعده تضلوا

 هللا عند كرمكمأ ،تراب من وآدم ،آلدم كلكم  ؛واحد أابكم وإن، واحد ربكم إن :الناس أيها      
 !فاشهد اللهم؟ بلغت هل أال .ابلتقوى إال فضل عجمي على لعريب وليس تقاكم،أ

 .الغائب الشاهد فليبلغصلى هللا عليه وسلم:  قال! نعم قالوا     

 جيوز وال وصية، لوارث جيوز وال ،املرياث من نصيبه وارث لكل قسم قد هللا إن :الناس أيها     
 .ثلث من أكثر يف وصية

 ،هللا لعنة فعليه مواليه غري توىل أو ،أبيه غري إىل ادعى من. احلجر وللعاهر للفراش والولد      
 . عليكم والسالم. عدل وال صرف منه يقبل ال ،أمجعني والناس، واملالئكة

 
_______________________ 

 هذه نشرت وقد. 2003 القاهرة، الشروق، دار الثاين، اجمللد اإلنسان، حبقوق املعنية الدولية الواثئق شريف، حممود بسيوين، *
وأجزاء اخلطبة يف الصحيحني من كتب السنن،  .شيكاغو بول دي جبامعة اإلنسان حلقوق الدويل املعهد من بتصريح الوثيقة

 وكلها صحيحة.

http://www.law.depaul.edu/institutes_centers/ihrli/default.asp
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 خلطبة وسياقها:مالبسات ا

ملعرفة سر رايدة هذه الوثيقة العظيمة، وقيمتها احلقيقة، وسبقها للدنيا كلها، جيب أن توضع يف       
 سياقها الزماين، واملكاين، واحلضاري:

  كبري، حيث سادت أخالق إنساين  ، وقت احندار 632فأما من حيث الزمان فقد صدرت سنة
 ة، وكان الظلم أساًسا اجتماعيًّا:البطش، والعنف، والوثنية، واالستباح

 قال شوقي أمري الشعراء رمحه هللا تعاىل:

قد هام يف صنمِ  ال متر هبم *** إال على صنمٍ  ..والناس فوضى يتَ أت  
ا مسخرة *** لكل طاغية يف اخللق حمتكمِ واألرض مملوءة جورً   

عمِ  أصمُّ  مسيطر الفرس يبغي يف رعيته *** وقيصر الروم من كربٍ   
ن عباد هللا يف شبه *** ويذحبان كما ضحيت ابلغنمِ يعذاب  

 واخللق يفتك أقواهم أبضعفهم *** كالليث ابلبهم أو كاحلوت ابلبلمِ 
 جاء يف هبجة اجملالس البن عبد الرب:و     

ومن ذا الذي  :أكلته الذائب، وكان الشعيب إذا متثل بذلك يقول امن أمثاهلم: من مل يكن ذئبً     
 :ولعبيد بن أيوب وكان قد اتب فظلم، فهم مبراجعة الضالل، فقال .لذائبيرضى أن أتكله ا

 ظلمت الناس فاعرتفوا بظلمي ... فتبت فأزمعوا أن يظلموين
 فلست بصابٍر إال قليالً ... فإن مل يرعووا راجعت ديين
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الغارة  ت، وسط جزيرة العرب، وقبائل اعتادوأما من حيث املكان فقد صدرت يف مكة        
لسلب والعدوان، واالفتئات على الضعيف، واحتقار النساء، وأكل الراب، واستباحة الزان، وا

 واالعتداد ابلقوة، جبانب وثنية مستشرية، وبداوة عارمة، وجفاء عجيب، وتبعية للفرس أو للروم!

فقد جاء صلى هللا عليه وسلم عندما أفلت مشس احلضارتني  وأما من حيث احلال احلضاري      
ومانية والفارسية، وتقهقرت العلوم، وعم التخلف، واستشرت الكنيسة، وبدأت تشرتع ما تريد الر 

، ومتكنت شياطني اإلنس رافات والوثنيات واجلاهليات أبنواعهاوسادت اخل من دون هللا تعاىل،
 !واجلن من النفوس

عليه وسلم بدين يضع يف هذه األجواء اخلالية من القيم والدين واملكارم أييت حممد صلى هللا     
مآثر اجلاهلية حتت قدميه، وأبخالق جديدة، وحقوق جديدة للنساء والفقراء والضعفاء، 

املهمشني، ويسوي بني الناس، ويوجههم حنو هللا تبارك وتعاىل، وحيضهم على طلب معايل األمور و 
 وكراهة سفسفاها، ويؤكد أن اآلدمي بذاته كرمي..

ول هللا!  فتعال ننظر فيما قال احلبيب املصطفى صلى هللا عليه صلى عليك هللا اي سيدي اي رس
 وعلى آله وصحبه:

 بعدها، حيج ومل فيها الناس ودّع ألنه اإلسالم، وحجة البالغ، حجة هلا ويقالهي حجة الوداع،     
يف  كما    غريها، املدينة من حيج مل وألنه بلغت، هل: هلم وقال. حيرم وما حيل ما هلم ذكر وألنه

 أحداثعن  املعاد زاد يف القيم ابنسن هنا قبل التفصيل أن أورد ما قاله العالمة وحي ة.احللبي لسريةا
 ع يف سياق اخلطبة:الودا  حجة /العاشرة السنة

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://sirah.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=208&SubjectID=30755
http://sirah.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=208&SubjectID=30755
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 وابت والعصر الظهر هبا وصلى هبا، نزل مىن إىل وصل فلما ظهورهم، خلف ومكة أحرموا ...     
 ميني على ضب طريق على وأخذ ،عرفة إىل منها سار الشمس طلعت فلما. اجلمعة ليلة وكان هبا،

 ذلك يسمعصلى هللا عليه وسلم  وهو املكرب، ومنهم املليب، أصحابه من وكان اليوم، الناس طريق
 قيشر  قرية وهي أبمره، بنمرة له ضربت قد القبة فوجد هؤالء، على وال ؤالءه على ينكر وال

 سار مث فرحلت، قصواءال بناقته أمر الشمس زالت إذا حىت هبا فنزل اليوم، خراب وهي ،عرفات
 خطبة ؛الوداع خطبة، راحلته على وهو الناس فخطب ،عرنة أرض من الوادي بطن أتى حىت

 اليت احملرمات حترمي فيها وقرر واجلاهلية، الشرك قواعد فيها وهدم اإلسالم، قواعد فيها قرر عظيمة،
 حتت اجلاهلية أمور فيها ووضع واألعراض، واألموال، الدماء، وهي حترميها، على امللل اتفقت
 والذي هلن، الذي احلق، وذكر ا،خريً  ابلنساء صاهموأو  وأبطله، كله،  اجلاهلية راب فيها ووضع قدميه،
 فيها األمة وأوصى بتقدير، ذلك يقدر ومل ابملعروف، والكسوة الرزق، هلن الواجب وأن عليهن،

 عنه، ولونؤ مس أهنم أخربهم مث به، معتصمني داموا ما يضلوا لن أهنم وأخرب هللا، بكتاب ابالعتصام
 فرفع ونصحت وأديت، بلغت، قد أنك نشهد: فقالوا شهدون،ي ومباذا يقولون، مباذا: واستنطقهم

 .غائبهم شاهدهم يبلغ أن وأمرهم مرات، ثالث عليهم هللا واستشهد السماء، إىل أصبعه

وتكتسب هذه اخلطبة الرائدة اليت خطت منهًجا حقوقيًّا غري مسبوق، يف زمن انتهكت فيه      
 ، ولنا دوهنا وقفات:ف والسفك واالستباحةاحلقوق، وسادت العبودية، وساد منها االستضعا

لقد عرفت ابسم خطبة الوداع؛ وقد فهم الصحابة رضوان هللا عليهم أهنا )وصية مودع( وقال     
ابن  قال سيدي وهبا( فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا: )صلى هللا عليه وسلم فيها:  

يته صلى هللا عليه : )فوالذي نفسي بيده إهنا لوصخاريفيها؛ كما يف البعنهما تعاىل عباس رضي هللا 
 .( رواه البخاريوسلم إىل أمته
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، ويرهفوا أمساعهم( طلب منهم أن ينصتوا)الناس  النيب صلى هللا عليه وسلموقد استنصت      
صلى هللا عليه وسلم قال له  هففي الصحيحني من حديث جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه أن

 !س(استنصت النا: )جة الوداعيف ح

فكانوا  )كما كتب د. عبد الرزاق العباد( أن هللا عز وجل فتح أمساع الناس يف ذلك اليوم كما      
ففي النسائي عن عبد الرمحن بن معاذ رضي  ؛يسمعون كالمه صلى هللا عليه وسلم وهم يف منازهلم

ىن ففتح هللا أمساعنا، حىت إْن كّنا لنسمع  ما هللا عنه قال: )خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مب
صلى هللا عليه وسلم من يبلغ عنه، ففي سنن أيب داود عن رافع بن واختذ  (.وحنن يف منازلنا، يقول

 ،حني ارتفع الضحى ،عمرو املزين قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب الناس مبىن
 ! يعرّب عنه، والناس بني قاعد وقائمعلى بغلة شهباء، وعليٌّ رضي هللا عنه 

مرات عديدة؛ أتكيًدا،  (اللهم اشهد) ؟(أال هل بّلغت) وكرر النيب صلى هللا عليه وسلم فيها: )    
 ..وخروًجا من عهدة البالغ، وإعذارًا هلل تبارك وتعاىل

عة رقعة االنتشار، نوًعا من التعميم، وتوسأبن يبلغ الشاهد  الغائب، وأمرهم صلى هللا عليه وسلم     
حىت إهنا وصلت لنا، وستدوم ملن بعنا؛ حىت تقوم الساعة، فهي من البالغ اخلالد، الذي ال ميحي 

فليبلغ : )مرفوًعاأيب بكرة رضي هللا عنه  سيدي حديثمن الصحيحني ففي من ذاكرة الدنيا؛ 
 (! فرب مبلَّغ أوعى من سامع؛ الشاهد الغائب

وسلم األرض ابلسماء، واخللق ابخلالق، مشريًا إىل أن على البشر أن وقد ربط صلى هللا عليه     
يهتدوا هبدى رهبم سبحانه، الذي ميلك اهلدى واإلضالل، موصًيا ابلتقوى، والطاعة، يف إشارة 

 واضحة إىل أهنم إذا اعتمدوا على أنفسهم اتهوا وضلوا!
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والفرس، والرومان، واهلمجيات  ويف زمان اإلغارة والعدوان واالستضعاف، وتنمر العرابن،     
األخرى، أشار صلى هللا عليه وسلم أن للدم قدسيته، ولألعراض حرمتها، ولألموال حدودها، 

 فكلها حرام أن تنتهك أو تستباح، متاًما كما حرم هللا الزمان واملكان آنئٍذ..

ا، وأزمااًن، وهو ما مل اإلسالم هو الذي أقام أماكن آمنة ال جيوز القتال فيه ولنا أن نفخر أبن    
)إن عدة ينص عليه يف املواثيق الدولية حىت اليوم، خصوًصا يف جانب الزمن، يقول تبارك امسه: 

ذلك  ؛منها أربعة حرم ،وات واألرضميوم خلق الس هللا يف كتاب ا،اثنا عشر شهرً  هللا عند الشهور
 !36التوبة: فال تظلموا فيهم أنفسكم( ،الدين القيم

  ة إىل حرمة مكة، وقداسة زمان احلج، فال جيوز استباحة ذلك من شخص، أو ، أو وفيه إشار
  دولة، أو نظام أبي حال، إىل يوم الدين!

 وإمهال التقومي األقوم الذي  (الكفر يف زايدة يءالنس إمنا) وفيه إشارة إىل حرمة العبث ابلزمان
حتفاء هبا )واي وياله ممن حيتفلون شرعه هللا تعاىل، واحرتام تقاومي مسماة أبمساء وثنية، واال

 ابألعياد الوثنية، ويرقصون، وينفقون، ويفجرون( وال يعظمون حرمات هللا تعاىل!

  ،وفيه إشارة إىل تعظيم األشهر احلرم ابلشكل الذي سنه هللا تعاىل، من كف اليد، وأتمني اخللق
 الشعائر.ونصرة احلق، ومحاية الضعيف، وتعظيم 

ابألماانت كلها، ووجوب أدائها والوفاء هبا: )مالية كانت أم عينية/ أمانة  لسالمعليه اوأوصى       
 !عليها ائتمنه من إىل فليؤدها أمانة عنده كانت  فمنجملس أم أمانة كلمة/ أمانة بيعة أو عهد( 

، ارتباط الدنيا ابآلخرة، واملال ابحلالل، واالقتصاد ابلشريعة، وضع الراب، وحاربهويف إشارة       
وأكد أنه وابل على البشر دنيا وأخرى، مؤكًدا أنه ال متييز يف التطبيق بني الناس بقرابة، أو نسب، 
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 عبد بن العباس عمي به أبدأ راب أول وإن: )أو عالقة، فبدأ إبهدار راب عمه أحب الناس إليه
 فال حماابة، وال جماملة، إذ إن اجلميع أمام الشرع سواء!  (املطلب

هللا عليه وسلم على أن التقاليد املوروثة، والعادات القدمية، واألفكار اجلاهلية ال وركز صلى     
حرمة هلا وال قداسة، بل هي مهدرة )حتت احلذاء/ حتت قدمي هاتني( وأتكيًدا على ذلك بدأ بدماء 

 عبد بنا احلارث بن ربيعة بن عامر دم به نبدأ دم أول وإن موضوعة، اجلاهلية دماء وإنقرابته: )
 ( فليس دم أقدس من دم، وال روح أغلى من روح، فالناس أمام احلق سواء!املطلب

يف صحيح سنن ابن ماجه وغريه عن سيدي ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما مرفوًعا: )أال إنَّ  و      
، أال ، إالَّ ما كاَن ِمن سدانِة البيِت وسقهاتنيِ  قدميَّ  حتتَ  كلَّ مأثرٍة كاَنت يف اجلاهليَِّة، ودمٍ  ايِة احلاجِّ

 (!إيّنِ قد أمضيتـ ه ما أَلْهِلِهما كما كاان

 –بغري سبب شرعي صحيح مبيح  –أن استباحة الدماء والقتل  صلى هللا عليه وسلم إىل وأشار     
 (!اجلاهلية أهل من فهو زاد فمن ...قود والعمد)هو من أمر اجلاهلية، وأمور اجلاهلية يف النار: 

بق والرايدة الكالم عن حقوق النساء يف زمن كانت املرأة يف احلضارات كلها ومن أعظم أشكال الس
تقريًبا مهينة مستباحة، بال حقوق وال أقدار، فيتكلم عن حقوقهم )بلفظ احلقوق( قبل أن يتكلم عن 

 قد هللا فإن فعلن فإن؛ غريكم فرشهم يوطئن أال لكمواجباهتن، مؤكًدا على معىن العرض وصيانته: )
)بال قتل للشرف، وال  مربح غري ضرابً  وتضربوهن، املضاجع يف وهتجروهن، تعضلوهن أن ملك أذن

 عنرتية كاذبة، وال قوامة متطرفة(..

، هللا أبمانة أخذمتوهن إمنا وإنكمويؤكد أن العالقة بني الزوجني مقدسة، وميثاق غليظ: )     
 وال استعالء وإكراًها!( وليس األمور شهوات ونزوات، هللا بكلمة فروجهن واستحللتم
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واعترب أن املؤمنني كلهم إخوة، واإلخوة متساوون يف القدر، والكرامة، واحلقوق، والواجبات،     
 والتضامن، واحلرمة، واحلماية، والكيان!

وأكد يف ذلك السياق أيًضا أن هذا أييت من جهة كون رهبم تعاىل واحًدا، وأابهم، ودينهم،      
  ؛واحد أابكم وإن، واحد ربكم إنكذلك فمن أين أتيت الفروق والتمايزات )  وقصدهم؛ وإذا كانوا

 إال فضل عجمي على لعريب وليس تقاكم،أ هللا عند أكرمكم ،تراب من وآدم ،آلدم كلكم
 (!ابلتقوى

وأكد على معىن األسرة، والتكافل فيها والتوارث، واالستحقاق، مع مراعاة حق النفس،     
 جيوز وال وصية، لوارث جيوز وال ،املرياث من نصيبه وارث لكل قسم قد هللا إنوحقوق اآلخرين: )

 (!ثلث من أكثر يف وصية

كما أكد على طهارة األنساب، وصيانة األعراض، وحرمات األسر، وقداسة رابطة األبوة       
 فعليه واليهم غري توىل أو ،أبيه غري إىل ادعى من ؛احلجر وللعاهر للفراش والولدواألمومة والبنوة: )

 (!عدل وال صرف منه يقبل ال ،أمجعني والناس، واملالئكة ،هللا لعنة

الدكتور حممد راتب النابلسي حفظه هللا لعل من املناسب هنا أن أسشهد بكالم العامل اجلليل و      
 :الوداع حجة يف وسلم عليه هللا صلى النيب خطبة عليها انطوت اليت املبادئ من تعاىل:

 ترتبع مستوى أيِّ  وفـَْوق تكون، حالة أية على تربز، إهاب أي يف القيمة متساوية نيةاإلنسا -1 
عَ  َمنْ  َحدََّثيِن : قَالَ  َنْضَرةَ  َأيب  َعنْ  مِ  َوَسطِ  يف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  خ ْطَبةَ  مسَِ  التَّْشرِيقِ  َأايَّ

، َعَلى ِلَعَريبٍّ  َفْضلَ  اَل  َأاَل  َواِحٌد، َأاَبك مْ  َوِإنَّ  َواِحٌد، رَبَّك مْ  ِإنَّ  َأاَل  :النَّاس   يُـَّهاأيََ ): فـََقال  َواَل  َأْعَجِميٍّ
، َعَلى ِلَعَجِميٍّ  ؟ اِبلتـَّْقَوى، ِإالَّ  َأمْحَرَ  َعَلى َأْسَودَ  َواَل  َأْسَوَد، َعَلى أِلَمْحَرَ  َواَل  َعَريبٍّ  بـَلَّغَ : قَال وا أَبـَلَّْغت 
 َهَذا؟ َشْهرٍ  َأيُّ : قَالَ  مث َّ  َحَراٌم، يـَْومٌ : قَال وا َهَذا؟ يـَْومٍ  َأيُّ : قَالَ  مث َّ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول  
َنك مْ  رَّمَ حَ  َقدْ  اّللََّ  فَِإنَّ : قَالَ  َحَراٌم، بـََلدٌ : قَال وا َهَذا؟ بـََلدٍ  َأيُّ : قَالَ  مث َّ : قَالَ : َحَرامٌ  َشْهرٌ : قَال وا  بـَيـْ
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؟ َهَذا، بـََلدِك مْ  يف  َهَذا َشْهرِك ْم، يف  َهَذا، يـَْوِمك مْ  َكح ْرَمةِ   َوَأْعَراَضك مْ  َوَأْمَواَلك مْ  ِدَماءَك مْ  : قَال وا أَبـَلَّْغت 
بَـلِّغْ : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   بـَلَّغَ   .أمحد رواه (اْلَغاِئبَ  الشَّاِهد   لِيـ 
 برهبا مؤمنة تكن مل ما - غايتها سبيل يف بشيء ت بايل وال أثرهتا، حول تدور اإلنسانية النفس -2

 وبنت اآلخرين، أنقاض على جمدها بنت فرمبا - وجهرها سرَّها يعلم أبنه مؤمنة ووعيده بوعده مؤمنة
 الرسول قال لذلك م،موهت على حياهتا بنت رمبا بل ذهلم، على غزها وبنت فقرهم، على غناها
 بـََلدٍ  َأيِّ  َويف  أَنـْت ْم؟ يـَْومٍ  َأيِّ  َويف  أَنـْت ْم؟ َشْهرٍ  َأيِّ  يف  أََتْدر ونَ  النَّاس   يُـَّهاأيََ )… :الوداع حجة يف الكرمي
ت ْم؟  َعَلْيك مْ  َوَأْعَراَضك مْ  ْمَواَلك مْ َوأَ  ِدَماءَك مْ  فَِإنَّ : قَالَ  َحَراٍم، َوبـََلدٍ  َحَراٍم، َوَشْهرٍ  َحَراٍم، يـَْومٍ  يف : قَال وا أَنـْ
 ِمينِّ  امْسَع وا: قَالَ  مث َّ  تـَْلَقْونَه ، يـَْومِ  ِإىَل  َهَذا بـََلدِك مْ  يف  َهَذا، َشْهرِك مْ  يف  َهَذا، يـَْوِمك مْ  َكح ْرَمةِ   َحَرامٌ 

 َأاَل  ِمْنه ، نـَْفسٍ  ِبِطيبِ  ِإالَّ  اْمِرئٍ  َمال   حيَِلُّ  اَل  نَّه  إِ  َتْظِلم وا، اَل  َأاَل  َتْظِلم وا، اَل  َأاَل  َتْظِلم وا، اَل  َأاَل  َتِعيش وا،
 َأيِب  َعنْ  أمحد رواه (…اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإىَل  َهِذهِ  َقَدِمي حَتْتَ  اجْلَاِهِليَّةِ  يف  َكاَنتْ   َوَمْأثـََرةٍ  َوَمالٍ  َدمٍ  ك لَّ   َوِإنَّ 
هِ  َعنْ  الرَّقَاِشيِّ  ح رَّةَ   .َعمِّ
 جهد دون من املال املال   ولد وإذا الناس، كل  بني م تداواًل  يكون أن وينبغي احلياة، مقوا واملال -3

 الكثرية، الكثرة منه وح رمت، قليلة أيدٍ  يف جتمَّع احلياة، وإغناء األرض، إعمار يف يسهم حقيقي
 ي ْسِهم والراب العنَف، إال العنف   يلد وال العنف، إىل وي لجأ احلقد، ويظهر احلياة، تضطرب عندها
 قال هلذا ابلويالت، البشري اجملتمع على تعود اليت املأساوية النتائج هذه يف آبخر أو بشكل

 اّللََّ  َوِإنَّ ، َمْوض وعٌ  اجْلَاِهِليَّةِ  يف  َكانَ   رابً  ك لَّ   َوِإنَّ  َأاَل ) :الوداع خطبة يف وسلم عليه هللا صلى املصطفى
 َواَل  َتْظِلم ونَ  اَل  َأْمَواِلك مْ  وس  ؤ ر   َلك مْ  ،اْلم طَِّلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعبَّاسِ  ِرابَ  ي وَضع   رابً  َأوَّلَ  َأنَّ  َقَضى َوَجلَّ  َعزَّ 

هِ  َعنْ  الرَّقَاِشيِّ  ح رَّةَ  َأيب  َعنْ  أمحد رواه (ت ْظَلم ونَ   .َعمِّ
 ابلعقائد كالرجل  مكلفة هناإ حيث من متاًما للرجل مساوية املرأة وألن الرجال، شقائق النساء -4

 مساوية وأهنا والعقاب، الثواب استحقاق ها حيث من له ومساوية، واألخالق واملعامالت، والعبادات
 َواْستَـْوص وا َأاَل ) :الوداع حجة خطبة يف وسلم عليه هللا صلى قال هلذا والتكرمي، التشريف يف متاًما له

ًرا اِبلنَِّساءِ  َا ؛َخيـْ ه نَّ  مَتِْلك ونَ  لَْيسَ ، ِعْندَك مْ  َعَوانٍ  ه نَّ  فَِإمنَّ ًئا ِمنـْ رَ  َشيـْ  ِبَفاِحَشةٍ  أيَِْتنيَ  َأنْ  ِإالَّ  ؛َذِلكَ  َغيـْ
رَ  َضْرابً  َواْضرِب وه نَّ ، اْلَمَضاِجعِ  يف  فَاْهج ر وه نَّ  فـََعْلنَ  فَِإنْ . م بَـيَِّنةٍ  غ وا َفاَل  َأطَْعَنك مْ  فَِإنْ . م بَـّرِحٍ  َغيـْ  تـَبـْ
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 َفاَل  ِنَساِئك مْ  َعَلى َحقُّك مْ  فََأمَّا، َحقًّا َعَلْيك مْ  َولِِنَساِئك مْ  ،َحقًّا ِنَساِئك مْ  َعَلى َلك مْ  ِإنَّ  َأاَل . َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ 
 لَْيِهنَّ إِ  حت ِْسن وا َأنْ  َعَلْيك مْ  َوَحقُّه نَّ  َأاَل  ،َتْكَره ونَ  ِلَمنْ  بـ ي وِتك مْ  يف  أيََْذنَّ  َواَل  ،َتْكَره ونَ  َمنْ  فـ ر َشك مْ  ي وِطْئنَ 

 .الرتمذي رواه (َوطََعاِمِهنَّ  ِكْسَوهِتِنَّ   يف 
 للذين عداوة الناس أشد من أبنه القرآن وصفه لرجل جلنازة قام وسلم عليه هللا صلى والنيب     

 اإلسالم عدّ  لذلك ؟إنساانً  أليس: قال ذلك عن وسلم عليه هللا صلى النيب سئل فلما آمنوا،
 مجيًعا، للناس إحياء نفس أية إنقاذَ  عدّ  كما  كلها،  اإلنسانية على اءاعتد نفس أية على االعتداء

َنا  َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ ) :اخلبري احلكيم قال جلي، بوضوح الكرمي القرآن قرره ما وهذا  َبيِن  َعَلى َكتَـبـْ
َاَفَكأَ  ،اأْلَْرضِ  يف  َفَسادٍ  َأوْ  ،نـَْفسٍ  ِبَغرْيِ  نـَْفًسا قـََتلَ  َمن: أَنَّه   ِإْسَرائِيلَ  يًعا النَّاسَ  قـََتلَ  منَّ  َأْحَياَها َوَمنْ ، مجَِ

َا يًعا النَّاسَ  َأْحَيا َفَكَأمنَّ  . 32 اآلية املائدة، سورة( مجَِ
 من نقلته وتعاليم، أحكام جبملة اعمليًّ  أكده بل ،نظرايًّ  املساواة مبدأ يقرر أن اإلسالم يكتف ومل     

 األركان وجعلها اإلسالم، فرضها اليت الشعائرية اتالعباد ذلك من ملموس؛ واقع إىل جمردة فكرة
 !واحلج والصيام والزكاة الصالة من، العظيم بناؤه عليها يقوم اليت ،العملية

 أتخذ واجلماعة اجلمعة صالة تقام حيث -والكالم للدكتور راتب  – اإلسالم مساجد ويف     
 أخذ َأوَّاًل  املسجدَ  دَخلَ  فَمن الناس، بني متيِّز اليت الفوارق كل  وتزول العملية، صورهتا املساواة

 أتّخر حضور ه أتخَّر وَمن جاًها، وأضعَفهم مااًل، الناس أقلَّ  كان  وإن الصفوف، مقدمة يف مكانه
 وركوعهم، وقعودهم، قيامهم، يف هللا؛ أمام سواسية الناس فكل ؛مركزه يكن مهما مكان ه،

م :وسجودهم م واحد، رهبُّ م واحدة، لت هموقب واحد، وكتاهب   !واحد وإمامهم واحدة، وحركاهت 
 فشعرية العني، تراه جتسًدا وتتجسد ظهورًا، أشد بشكل املساواة تتحقق احلج مناسك ويف     

 بيضاء ثياابً  ويلبسوا العادية، مالبسهم من يتجرَّدوا أن واملعتمرين احلجاج على تفرض اإلحرام
 والغين والعاجز، القادر فيها يستوي املوتى، أبكفان كونت ما أشبه حميطة، وال خميطة، غري بسيطة،
 !لبيك اللهم لبيك: واحد هبتاف ملبني اجلميع ينطلق مث واململوك، وامللك والفقري،

 اإلسالم قانون أمام املساواة: فعاًل  وطبقها قواًل  اإلسالم قررها اليت العملية املساواة ومن     
 على حرام شيء هناك فليس واالطِّراد، ابلشمول يـَتَِّسم سالماإل شريعة يف احلرام !الشرع وأحكام
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 هناك وليس لألبيض، مباح امللون، على حمظور شيء هناك وليس العريب، على حالل األعجمي،
 خصوصية للمسلم ليس بل اهلوى، هلا طوع ما ابمسه تقرتف الناس، من لفئة ممنوح ترخيص، أو جواز
 بشريعته هللا أحل فما ؛اجلميع سيد والشرع اجلميع، رب هللا إن كال  له، حالاًل  غريه على احلرام جتعل
 حرام، مثاًل  السرقة .القيامة يوم إىل كافة  اجلميع على حرام فهو حرَّم وما كافة،  للناس حالل فهو

 أم املسلمني، إىل ينتمي املسروق أكان وسواء ينتمي، الَ  أمْ  املسلمني، إىل ينتمي السارق أكان سواء
  !مركزه أو نسبه كان  أايًّ  للسارق، الزم واجلزاء مي،ينت ال

والدروس والعرب أكثر من أن حتصر يف هذه الوثيقة الرائدة عن احلقوق، وعن املعامل اليت        
أرساها املصطفى صلى هللا عليه وسلم، مودًعا الدنيا، ليرتك لتطبيقاته رسم معامل طريق املؤمنني، 

سكوا به فلن يضلوا بعده أبًدا: كتاب هللا تعاىل وسنته صلى هللا عليه وسلم. وليرتك هلم أيًضا ما إن مت
ويف هذا املقدار كفاية. وصل اللهم وسلم وابرك على سيدي املصطفى وآله وصحبه، واحلمد هلل 

 رب العاملني.
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