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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقوق اإلنسان في اإلسالم - 29الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1999 -12-16  

  أعزائي المشاھدین، إخوتي المؤمنین، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

تحبھ، ومن أعجب األشیاء أیضاً أن تحبھ ثم ال تطیعھ، وبعد، فمن أعجب األشیاء أن تعرف هللا ثم ال  

وأن تسمع داعیھ ثم تتأخر عن اإلجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملتھ ثم تعامل غیره، وأن تعرف 

ض لھ، وأن تذوق ألم الوحشة في معصیتھ ثم ال تتطلب األنس بطاعتھ، وأن تذوق  قدر غضبھ ثم تتعرَّ

ره ثم ال تھرب إلى نعیم اإلقبال علیھ واإلنابة إلیھ. وأعجب من ھذا، علمك العذاب عند تعلُّق القلب بغی

  أنك البد لك منھ، وأنك أحوج شيٍء إلیھ وأنت عنھ ُمْعِرض، وفیما یبعدك عنھ راغب.

أیھا اإلخوة األحباب... قبل أن تسمع أذن الدنیا عن حقوق اإلنسان الثني عشرة قرناً أو تزید، ویوم كان  

ال ینظر إلى اإلنسان إال من جھة ما علیھ من الواجبات یطالب بأدائھا، وإال كان علیھ من العالم كلھ 

د جھرةً أن لإلنسان حقوقاً ینبغي أن ترعى، كما أن علیھ واجباٍت  العقاب ما یستحق، جاء اإلسالم لیؤّكِ

  یجب أن تؤدَّى، وكما أنھ یسأل عما علیھ، یجب أن یعطى ما لھ.

ً ؛ حق الحیاة، وحق ومن ھذه الحقوق أیھ  ا اإلخوة التي أعلنھا اإلسالم جھرةً قبل خمسة عشر قرنا

الكرامة اإلنسانیة، وحق التفكیر، وحق التدیّن، وحق االعتقاد، وحق التعبیر، وحق التعلّم، وحق التملك، 

  وحق الكفایة، وحق األمن من الخوف.

تربیة والتوجیبھ، وبالتشریع والقضاء، وبكل إخوة اإلیمان... لقد قدَّس اإلسالم حق الحیاة، وحماه بال 

المؤیدات النفسیة والفكریة واالجتماعیة، وعدَّ الحیاة ھبةً من هللا تعالى، ال یجوز ألحٍد كائناً َمن كان أن 

یسلبھا منھ، فاإلنسان بنیان هللا، وملعوٌن من ھدم بنیان هللا، وقد أنكر اإلسالم على أھل الجاھلیة قتلھم 

  اً بغیر علم، قال تعالى:أوالدھم سفھ

  )﴾9) بِأَّيِ َذْنٍب قُتِلَْت (8﴿ َوإِذَا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت (

  ( سورة التكویر )

ق اإلسالم في حق الحیاة بین أبیض وأسود، وال بین شریٍك ووضیع، وال بین حٍر وعبد، وال بین   ولم یفّرِ

أمھ لھ حرمةٌ ال یجوز المساس بھا، ومن ھنا رجٍل وامرأة، وال بین كبیٍر وصغیر، حتى الجنین في بطن 
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جاء تحریم اإلجھاض، حتى الجنین الذي ینشأ من طریٍق حرام ال یجوز ألمھ وال لغیرھا أن تسقطھ، ألنھ 

   نفٌس بریئة ال یحل االعتداء علیھا..

    ﴿ َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى﴾

  " ) 7( سورة الزمر: من آیة " 

ً لحیاة كل األطراف، وشرعت الدیَّة والكفَّارة في القتل الخطأ، وقد حمى لذلك شرع الق  صاص صونا

   اإلسالم أیضاً حیاة الحیوان إن لم یكن منھ أذًى، وفي الحدیث الصحیح:

(( أن امرأةً دخلت النار في ھرة حبستھا حتى ماتت، فال ھي أطعمتھا وال ھي تركتھا تأكل من خشاش 

   األرض ))

  یھ )( متفٌق عل

وأما حق الكرامة وحمایة العرض، فقد أكد اإلسالم حرمة العرض والكرامة لإلنسان، مع حرمة الدماء  

واألموال، حتى أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أعلن ذلك في حجة الوداع أمام الجموع الغفیرة في البلد 

   الحرام، والشھر الحرام، والیوم الحرام، فقال علیھ الصالة والسالم:

م علیكم دماءكم، وأعراضكم، وأموالكم ))    (( إن هللا حرَّ

  ( من صحیح البخاري: عن " ابن عمر " )

فال یجوز أن یؤذى اإلنسان في حضرتھ، وال أن یھان في غیبتھ، سواٌء أكان ھذا اإلیذاء للجسم بالفعل أم  

  فربما كان جرح القلب بالكالم أشد من جرح األبدان بالسیاط والسنان.للنفس بالقول، 

لقد حرم اإلسالم أشد التحریم أن یضرب إنساٌن بغیر حق، وأن یجلد ظھره بغیر حد، وأنذر باللعنة َمن  

َ ظلماً، وَمن شھده یضرب ولم یدفع عنھ، كما حرم اإلسالم اإلیذاء األدبي لإلنسان، حرم  ضرب إنسانا

وحرم اللمز، والتنابذ باأللقاب، والسخریة، والغیبة، وسوء الظن بالناس، وكفل اإلسالم صون  الھمز،

كرامة اإلنسان بعد مماتھ، ومن ھنا جاء األمر بغسل الَمیِّت وتكفینھ ودفنھ، والنھي عن كسر عظمھ، أو 

   االعتداء علیھ أو على جثتھ، وقد جاء ھذا في الحدیث النبوي:

   ككسره حیاً )) (( كسر عظم المیت

  ( من الجامع ألحكام القرآن )

وكما حمى اإلسالم جسم المیت بعد الموت، حمى عرضھ وسمعتھ، لئال تلوكھا األفواه، فقال علیھ  

   الصالة والسالم:

   (( ال تذكروا موتاكم إال بخیر ))

  ( من تخریج أحادیث اإلحیاء: عن " السیدة عائشة " )
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ة، فمن حق كل إنساٍن أن تھیأ لھ كفایتھ التامة من العیش،  أیھا اإلخوة األحباب...  وأما حق الكفایة التامَّ

بحیث تتوافر لھ الحاجات األساسیة للمعیشة ؛ من مأكٍل، وملبٍس، ومسكٍن، وعالج، واألصل أن یكون 

وظیفة،  لإلنسان دخٍل كاٍف یحقق كفایتھ منھ عن طریٍق مشروعٍ ؛ من زراعٍة، أو تجارةٍ، أو صناعٍة، أو

أو حرفة، فإن لم یكن لإلنسان دخٌل یكفیھ كان على أقاربھ الموسرین أن یحملوه ألنھ جزٌء منھم، قال 

    تعالى:

﴾ِ    ﴿ َوأُولُو اْألَْرَحاِم بَْعُضُھْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب �َّ

  " ) 75( سورة األنفال: من آیة " 

لھ وجبت كفایتھ من مال الزكاة، التي فرضھا هللا على فإن لم یكن لھ أقارب موسرون یستطیعون حم 

المسلمین، تؤخذ من أغنیائھم وترد على فقرائھم، والزكاة فُِرَضت لتحقیق تمام الكفایة لإلنسان، وذكر 

الفقھاء أن الزواج لَمن ال زوجة لھ من تمام الكفایة، وأن آالت الحرفة من تمام الكفایة، وأن ُكتب العلم 

ة تجب لإلنسان الفقیر لھ وألسرتھ مدة عاٍم بأكملھ على لطالب العلم  من تمام الكفایة، وھذه الكفایة التامَّ

ً للزكاة. یقول عمر رضي هللا  مذھب، ومدة العمر كلھ على مذھٍب آخر، بحیث یغدو آخذ الزكاة دافعا

  عنھ: " إذا أعطیتم فأغنوا".

وأرضاه، جاء إلى المدینة جبلة بن األیھم، آخر أیھا اإلخوة األكارم... في خالفة عمر رضي هللا عنھ  

ملوك الغساسنة یعلن إسالمھ، فیرحب بھ عمر أشد الترحیب، وفي أثناء الطواف ـ طواف ھذا الملك 

حول الكعبة ـ داس بدوٌي طرف إزار الملك الغساني، فیغضب الملك، ویلتفت إلى ھذا البدوي فیضربھ 

م أنفھ، فما كان من ھذا البدوي  من فزارة إال أن توجھ إلى الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب شاكیاً، ویھّشِ

  فیستدعي عمر رضي هللا عنھ الملك الغسَّاني إلى مجلسھ، ویجري بینھما حواٌر صیغ على الشكل التالي:

ـ قال عمر: جاءني ھذا الصباح مشھٌد یبعث في النفس المرارة، بدوٌي من فزارة، بدماٍء تتظلل، في 

، مقلةٌ غارت، وأنٌف قد تھشم، وسألناه، فألقى فادح الوزر علیك بیدیك، أصحیٌح ما أدعى ھذا جراحٍ تتكلل

  الفزاري الجریح ؟

  ـ قال جبلة: لست ممن ینكر أو یكتم شیئاً، أنا أدَّبت الفتى أدركت حقي بیدي.

بھةٌ باإلثم قال عمر: أي حٍق یا ابن أیھم ؟ عند غیري یقھر المستضعف العافي ویظلم، عند غیري ج   ـ

ً جدیدا، وتساوى الناس  بالباطل تلطم، نزوات الجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناھا، أقمنا فوقھا صرحا

أحراراً لدینا وعبیدا، یا جبلة ارٍض الفتى البد من إرضائھ، مازال ظفرك عالقاً بدمائھ، أو یُھشمن اآلن 

  أنفك، وتنال ما فعلتھ كفك.
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تاج، كیف ترضى أن یخر النجم ر المؤمنین ؟! ھو سوقةٌ وأنا عرٌش وـ قال جبلة: كیف ذاك یا أمی

  ؟!!أرضا

  ـ قال " دعك من ھذا، نزوات الجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناه.

  ـ فقال جبلة: كان وھماً ما مشى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتٌد إذا أكرھتني.

  سیف یداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى.ـ قال عمر: عالٌم نبنیھ، كل صدعٍ فیھ بشذى ال

أما جبلة فلم یستوعب ھذا المعنى الكبیر في اإلسالم، وفرَّ من المدینة ھارباً مرتداً، ولم یباِل عمر وال  

الصحابة معھ بھذه النتیجة، ألن ارتداد رجٍل عن اإلسالم أھون بكثیٍر من التھاون في تطبیق مبدأ عظیم 

  رة فرٍد ال تقاس بخسارة مبدأ.من مبادئھ. وخسا

  أیھا اإلخوة الكرام... أرجو أن نكون جمیعاً قد أفدنا من ھذا، وإلى لقاٍء آخر.

 * * *  

 


