
 
  حقوق اإلنسان

  يف
  الفكر السياسي الغريب

  يسالموالشرع اإل
  

  )دراسة مقارنة( 
  تأليف
  سامي صاحل الوكيلالدكتور الدكتور حممد أمحد مفيت         

  
  يةسالمدار النهضة اإل

  الطبعة األوىل
  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

  
  احلقوق حمفوظة للناشر 



 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عاىلقال اهللا ت
  

دينِ قَد تبين الرشد من الْغي           الَ إِكْراه في ال[
 ن بِاللّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم  

فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى الَ انفصام لَها           
يملع يعمس اللّهو[  

  
  ٢٥٦آية : سورة البقرة
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مةمقد
  

من األمور اجلوهرية يف اتمعات  ،والدعوة إليها ،نسانأصبحت فكرة حقوق اإل
سواء يف  ،العصر احلديثيف ها والدفاع عن نسانوارتبط قيام مبادئ حقوق اإل .املعاصرة

للحقوق اً الذي أصبح مرجع ،بالغرب ،أو غريها سالمىل اإلاتمعات اليت تنتسب إ
رية الغربية ى املستوى العاملي يف تأطري النظالغريب عل مارستعحيث أسهم اإل ،يةنساناإل

 عى يف كثري من الدول إىل فرض قيمهوس ،نسانللحقوق األساسية لإلللمفاهيم املكونة 
ية املادية يف كافة ستبدادوالسيطرة اإل ،يستعمارعن طريق القهر اإل ،ومنظوره عن احلياة

   .جماالت احلياة
بسبب غياب  نسانترسخت املفاهيم الغربية عن حقوق اإل ،يةسالمويف اتمعات اإل

أدى إىل بناء تصور مما  ،ية املنظمة للحقوق الشرعية لألفراد واجلماعاتسالماملفاهيم اإل
 رتقاءوحماولة اإل ،مستمد من التجرية الغربية ملعاجلة الواقعية عند املسلمني نسانللحقوق اإل

إن املفاهيم واملبادئ الغربية صارت املرجع : القولولذلك ميكن  .حبقوق األفراد واجلماعات
وجنم عن ذلك سلب  .ية لتنظيم احلقوق الفردية يف العامل أمجعإجتماعاألساسي لبناء قواعد 

 ،يةسالمكواقع ممارس يف العديد من اتمعات اإلها ية مقومات وجودسالماحلضارة اإل
حمدود األثر يف الواقع  "خالقياًأ"اً ومرجع ،عن تنظيم الواقعاً عاجز "تراثاً"وصارت 

   .نسانالتشريعي املعاصر املنظم حلقوق اإل
فإنه من األمهية مبكان بيان اإلطار املنظم للحقوق الشرعية يف النظام السياسي  ،وهلذا

 ،ية يف الفكر الغريبنسانفكرة احلقوق اإلها براز القواعد الفكرية اليت تبين عليإو ،يسالماإل
يعرض  ،املنطلقهذا  ومن .نسانللحقوق الشرعية لإل يسالممع التصور اإلها وبيان تناقض

عن ها إختالف زويرب ،وتفصيالا ،ومقاصدها ،ومصادرها ،نسانالبحث احلقوق الشرعية لإل
 ،ية املنظمة للحقوقسالميربز البحث املفاهيم السياسية اإلكما  .احلقوق الغربية الوضعية
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 ي إالًسالميتم يف اتمع اإلال  ،واحملافظة عليها ،يةنساناإل ويؤكد أن قيام احلقوق الشرعية
واستنباط التشريعات املعاجلة للحقوق السياسية  ،يسالمبالعودة إىل جذور الفكر اإل

   .ية الراسخة الثابتةسالمية من القيم اإلقتصادية واإلجتماعواإل
  

   الوكيلالدكتور حممد أمحد مفيت                  الدكتور سامي صاحل
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  الباب األول
  يف الفكر السياسي الغريب نسانحقوق اإل

  يسالمويف الشرع اإل

  
  

  التنظري واملمارسات
 نسانبالتنظري حلقوق اإلاً مقارن ،يإسالممن منظور سياسي  نسانحلقوق اإل حتليالً ،الفصلهذا  يقدم

بني افت الفكر يو ،نسانقوق اإلحلها ية يف تصورسالميؤكد خصوصية الشريعة اإلاً مب ،يف الفكر الغريب
ويستعرض  .ية والسياسية املتعلقة بتنظيم هذه احلقوقجتماعسواء يف التنظري أو املمارسات اإل ،الغريب

ويرتكز  ،واستخالفه له يف األرض نسانينطلق من تكرمي اهللا لإلوالذي  ،للحقوق سالمالفصل منظور اإل
 ،أو القومية ،تشابه احلقوق الطبيعيةال  عامة اً مشولية ختول له حقوقواليت ،نساناإلها على العقيدة اليت يعتنق

ية ترتبط نسانالفصل أن احلقوق الشرعية اإلهذا  للقارئ منسيتبني كما  .يف الغرب الوطنية املمارسة وأ
 ننساحلقوق اإلاً واقعياً وتقدم منظور ،يةسالمالشريعة اإلها وتقوم على مفاهيم عاملية مصدر ،بالعقيدة
   .يف التصوراً وثابت ،يةنسانمع الفطرة اإلاً منسجم
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  الفصل األول
  يف الفكر السياسي الغريب نسانحقوق اإل

  
حيث يؤكد علماء الفقه  ،"احلق الطبيعي"يف الفكر السياسي الغريب من فكرة  نسانتصدر حقوق اإل

  : تعد نسانالدستوري الغريب على أن فكرة حقوق اإل
. .ك الذي استقت منه املدارس الفلسفية يف القرن الثامن عشراألصل املشتر
الفيلسوف لوك ها ودافع عنها عرضكما  .."مدرسة احلق الطبيعي"وهي وليدة 

من قبل الفقيه  -فيما بعد  -وصيغت أفكار لوك بتعابري حقوقية  ،١٦٩٠سنة 
   .١بالكستون يف أواسط القرن الثامن عشر اإلجنليزي

يرتكز  ،نسانسي الغريب احلديث لذلك إىل تنظري قواعد ومفاهيم جمردة حلقوق اإلويسعى الفكر السيا
باحلقوق " يسمىما  اال إىلهذا  يفاً مستند ،وإقرار حقوق األفراد ،يف احلد من سلطة احلاكمها إلي

 ،٢واجباتالوضعي أو املرجع األعلى للحقوق وال" القانون الطبيعي" واملستمدة من فكرة ،دلألفرا "الطبيعية
الذي يقوم باستنباط التشريعات  ،إىل معرفته عن طريق العقل نسانويتوصل اإل ،والذي يستنبط من الطبيعة

ولقد أدت فكرة القانون  ٣يتغريال  الكفيلة بصيانة احلقوق الفردية من القانون الطبيعي الثابت األزيل الذي
  : الطبيعي إىل

نظرية " املراكز القانونية مثل بناء منطوق نظري لتحديد أصول فطرية لبعض
من النظريات اليت اجتهت لتقرير حقوق أصلية ها وغري ،"يجتماعالعقد اإل

 وهي نظريات انتهت إىل فكرة. .لألفراد سابقة على قيام السلطة احلاكمة
  .٤"نسانحقوق اإل"

 خيتلف يف ذلك منظرووال  ،ترتكز على احلقوق الطبيعية نسانيتضح من ذلك أن حقوق اإل
حيث يرى الفكر الرأمسايل  .ية باحلرية الفرديةنسانالذي خيتلفون فقط يف عدم ربط احلقوق اإل ،االشتراكية

وق واحلق ،ويرى الربط بني القانون الطبيعي ،بني فكرة احلقوق الطبيعية والفرديةاً حتمياً أن هناك تالزم
  ."لفرديةمحاية احلرية ا": دف إقرار قاعدة غربية واضحة وهي ،الطبيعية

                                                
  .١٧٩ص  ١٩٧٤بیروت، األھلیة للنشر والتوزیع . الجزء األول. القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة: أندریھ ھوریو  ١
  .٧١م، ص ١٩٨٤ھـ ـ  ١٤٠٤، ٢بیروت مؤسسة الرسالة ط . من أصول الفكر السیاسي اإلسالمي. الدكتور محمد فتحي عثمان  ٢
  .٨٢المرجع السابق، صفحة   ٣
  .٨٦ق، صفحة المرجع الساب  ٤
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لدى كما  ،يجتماعالتحليل السياسي والتنظري اإلها الوحدة اليت ينطلق من ،فحيث كان اتمع
 ،هتمام بالفرديةفقدان اإل: كومن مجلة األسباب لذل.. ."احلقوق الطبيعية" مل تكن تعرف.. .اإلغريق

لدى كما  ،نساينجلسم اإلفحيث كان اتمع يعترب كا ."احلقوق الطبيعية" باملعىن الذي يتطلبه مفهوم
 ،مث إن إمكانية التضارب بني مصلحة الفرد.. .فأية فردية متنح للقلب أو للعني أو لليد ،أرسطو وأفالطون

ومصلحة اموع مل تكون  ،منهها نتزاعميكن إال  بذاته يتمتع حبقوق طبيعيةاً قائماً الذي مل يصبح بعد فرد
   .١واردة بإحلاح حمرج حينذاك

نصبح أمام إننا ف ،"هايصح أن يعتدي عليال  ذات حقوق ،الفرد وحدة قائمة بذاا" أصبح حنيأما 
  : فاحلقوق الطبيعية عبارة عن ،ولذلك .٢املقدمة املنطقية لفكرة احلقوق الطبيعية

اً وثيقاً ربطها ويربط ،نص يعرب عن مرحلة هامة وحامسة يف تطور الفردية
كيفية احلد من سوء استخدام القوة وعلى اخلصوص ب ،والسياسة جتماعباإل

   .٣السياسية
اليت  ،وفكرة احلرية الفردية ،بني فكرة احلقوق الطبيعيةاً واضحاً منطقي ترابطاً يعين أن هناك اوهذ

اً والدولة تقوم أساس ،فاتمع ينشأ .الفكر الغريب الرأمسايل إحدى دعامات احلكم الدميقراطيها جعل
   .رديةلصيانة ومحاية احلقوق الف

 ،يجتماعيتحدد من التنظري اإل اًغامض اًمفهوم "احلقوق الطبيعية"الترابط بسبب كون هذا  ولقد ظهر
لدى اً وعلمياً منهجي أًوألن البحث عن مدلول احلقوق الطبيعية يعترب خط ،والواقع السياسي للمجتمع

  : ملحم قربان. حيث أكد د ،بعضهم
 ،تعددت واختلفتها ذلك ألن نصوص ،يس بالسؤال املناسب؟ لهي احلقوق الطبيعيةما  :ن السؤالإ
أو  ،لوك أو ،سمفكر معني مثل هوبها كيف فهم: هو ،يصبح التساؤل املناسب األصح عنها اوهكذ
 ،؟ وهل جنحت بالقيام ذه املهماتييف نظامه السياسا هي املهمات اليت كلفت بالقيام وما  روسو؟

   .٤؟هاحيقق باللجوء إلي قصد أن اوماذ ،على األقلاً نظري
وليس بالضرورة أن تتمثل بواقع  ،هي تصور ذهين جمرد ايظهر أن احلقوق الطبيعية إمن ،املنطلقهذا  من
وتكييفه  ،وأن البحث عن ماهية احلقوق الطبيعية يستلزم النظر يف واقع التنظري السياسي للمجتمع ،حمسوس
 احلقوق عامة لتحديداً جند أن هناك أسس ،ملذهب احلروبالنظر يف ا .ومقاصده من ذلك ،نساناإلحلقوق 

  : هامن "احلقوق الطبيعية"بناء على مفهوم 

                                                
  .٢٦ـ  ٢٥م، صفحة  ١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع . الحقوق الطبیعیة. قضایا الفكر السیاسي. الدكتور ملحم قربان  ١
  .٢٦المرجع السابق، صفحة   ٢
  .٣٥المرجع السابق، صفحة   ٣
  .٦٠مرجع سابق، ص . ملحم قربان. د  ٤
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ولذلك تقع على  ،إن احلقوق الطبيعية لألفراد سابقة للوجود السياسي :أوالً
   .واالمتناع عن املساس ا ،الدولة مسؤولية احترام احلقوق واحلريات الفردية

حيسم لصاحل احلرية  ،القائم بني السلطة واحلريةإن عالج التناقض  :اًثاني
   .وذلك ألن غاية الدولة محاية احلرية واحملافظة عليها ،الفردية

ها ومنع ،تقييد سلطة الدولة ،ة الوجود السياسيديتضمن جعل احلرية قاع :اًثالث
   .١من التعسف بتقييد حرية األفراد

إن املذهب احلر يتفق : وقف السليب للدولة بقوهلموقد دافع بعض مؤيدي املذهب الفردي احلر عن امل
 ،يقولونكما  ،فالوجود الطبيعي ."دارون"الذي أثبته  "البقاء لألصلح أمبد"أو  ،والنظرية احليوية يف التطور

 .هي التقدم ،والنتيجة الطبيعية ملثل هذه العملية .عملية من عمليات الصراع على البقاء لألصلح هو إالما 
مصريهم دون مساعدة  الذل جيب على األفراد أن يقررو ،التقدمهذا  دخل الدولة سوف يعرقلكان ت اومل

   .٢من احلكومة أو سيطرا
اليت مثلت النواة  ،ية الطبيعيةقتصادقيام املدرسة اإل ،نتج عن تقرير احلرية الفردية يف الفكر الغريب اكم

وعدم تدخل الدولة يف  ،يةقتصادواحلرية اإل ،رة الفرديةي الرأمسايل القائم على املبادقتصادلقيام النظام اإل
   .لتحقيق التوازن واالستقرار الداخلي "اليد اخلفية"واالعتماد على  ،ي لألفرادقتصادالنشاط اإل

الطبيعية بالعلمانية السياسية، اليت سادت الفكر األورويب  نسانفكرة حقوق اإل إرتباطويالحظ، أيضاً، 
بع عشر، فعندما أصبحت الطبيعة املرجع األساسي لقياس احلقوق والواجبات يف منذ مطلع القرن السا

وهلذا عمد . ٣ي والسياسيجتماعاتمع، مل يعد للدين جمال يذكر يف تفسري الظاهر املتعلقة بالتنظيم اإل
دلوا ، وعملوا على أن يستبنسانمفكرو الرأمسالية إىل استبعاد فكرة وجود قوانني إهلية حتدد حقوق اإل

بالقانون اإلهلي القانون الطبيعي املستند إىل العقل، مع أن فكرة القوانني الطبيعية عند نشأا لدى األوائل 
مثل شيشرون يف العصر الروماين القدمي، تعود إىل وجود ذات عليا تضع هذه القواعد القانونية، حيث 

  :خيلص شيشرون إىل أن
وهذا القانون . ن يشمل الدولة وقوانينهاقانون اهللا، أو القانون الطبيعي، جيب أ

اإلهلي هو األمسى، وله السيادة على كل ما عداه من التصرفات البشرية، 
  .٤واملنظمات الدنيوية

                                                
المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر . بحث مقارن في الدیموقراطیة الغربیة واإلسالم. حریة الرأي في المیدان السیاسي في ظل مبدًا المشروعیة. خالل حماد الدكتور أحمد  ١

  .٧٣، صفحة ١٩٨٧ھـ  ١٤٠٨والتوزیع، 
، صفحة )بدون تاریخ(اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة . الدستوریة الغربیة والماركسیة الحریات العامة في اإلسالم مع المقارنة بالمبادئ. الدكتور محمد سلیم محمد غزوي  ٢

١٨٧.  
  .٤٣ملحم قربان، صفحة . د  ٣
  .٩٣م، صفحة ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥، ٢القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة طبعة . دراسات في تطور الفكر السیاسي. حسن ظاھر. د  ٤
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الذي ظهر منذ القرن السابع عشر بني الدين والدولة، جرى إغفال ذكر املصدر  نفصاللكن عقب اإل
  .ةاإلهلي هلذه القوانني، والرجوع ا إىل الطبيع

أثناء  نسانكما برزت فكرة حقوق الفرد مقابل الدولة، واليت أصبحت تعرف فيما بعد حبقوق اإل
م، واكتسبت الفكرة بعداً دولياً بعد ١٧٨٩م، ويف الثورة الفرنسية عام ١٧٧٦الثورة األمريكية عام 

  .١احلرب العاملية الثانية يف هيئة األمم املتحدة
، ستبداد، ومحاية حريته من الطغيان واإلنسانورة حفظ حقوق اإلوتوالت املواثيق املؤكدة على ضر
يف الفكر  نسانونتيجة ملا سبق ذكره من استناد فكرة حقوق اإل. واليت أصبحت غاية الوجود السياسي

 نسان، أن صارت املواثيق والدساتري الوطنية جتعل اإل"العلمانية"وعلى " احلق الطبيعي"الغريب على قاعدة 
قوق يف اتمع، كامتداد لفكرة احلقوق الطبيعية، والقانون الطبيعي الوضعي، الذي جعل مصدراً للح

  .غاية يف حد ذاته نساناإل
الدستورية حلماية احلقوق الشخصية الفردية،  -وترتب على ذلك، ظهور عدد من النظريات السياسية

يف يد احلاكم، والنظرية  اليت هدفت إىل احلد من تركز السلطة" الفصل بني السلطات"مثل نظرية 
، مما جعل حقوق ٢الدميوقراطية، اليت جعلت الفرد حمور اهتمامها، وركزت على محاية حقوقه الشخصية

ية إجتماعاملنصوص عليها يف هذه الدساتري واملواثيق تبىن على متغيرات مرتبطة ياكل ثقافية و نساناإل
عن احلياة بإرجاع قواعد الفكر إىل الطبيعة، وذلك بعد وسياسية معينة ودف إىل تعزيز الفكرة الغربية 

  .فصل الدين عن واقع احلياة يف اتمعات الغربية
إن العرض فيما سبق ملفهوم احلقوق الطبيعية يف الفكر السياسي الغريب، يظهر افت هذا املفهوم تنظرياً 

 الطبيعة والعقل، قد يؤدي إىل انتفاء ية تستند إىلنسانوواقعاً، فمن حيث التنظري جند أن جعل احلقوق اإل
ويؤكد هذا وجود تيارات . ية أصالً، بقيام حركة فكرية تنفي وجود حقوق طبيعية ثابتةنساناحلقوق اإل

السلوك "فكرية نادت بإرساء قاعدة البقاء لألصلح، كما فعلت الدارونية، واملدارس اليت تركز على 
بشر عدوانيون بطبعهم، وبذلك ال توجد مساواة طبيعية تعطي ، واليت تدعي أن بعض النسانلإل" الفطري

باحلقوق الطبيعية قد يترتب عليه فقدان  نسانومن هذا يتضح أن ربط حقوق اإل. نفس احلق إنسانكل 
  .بتداء عند املخالفة يف ذلكإية نساناحلقوق اإل

قوق الطبيعية األزلية أمراً ، يف كون احلنسانكذلك فإنه ميكن بيان فساد التنظري للحقوق الطبيعية لإل
ي بطبعه، وحتيط به إجتماع نسانال ميكن قياسه، والتأكد من وجوده عملياً بالعقل ارد، حيث إن اإل

العديد من املؤثرات، اليت تصاغ من خالهلا مفاهيمه وشخصيته، وال ميكن إثبات وجود حقوق طبيعية 

                                                
  .٩٤محمد فتحي عثمان، صفحة . راجع د  ١
  .١٩٥-١٩٤، صفحة ١٩٦٥، بیروت، دار العلم للمالیین ٣الوسیط في القانون الدستوري العام، جزء . الدكتور ادمون رباط  ٢
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ويظهر التناقض يف الفكر الغريب، يف . جلماعة السياسيةي يف إطار اجتماعأصلية أزلية مبعزل عن الوجود اإل
، مع تقرير هذا الفكر أنه ليست هناك تشريعات أزلية، تنظم نساناملناداة بوجود حقوق طبيعية أزلية لإل

ي املعرب عن رأي اجلماعة، ويرى جتماعهذه احلقوق، حيث يرى العديد منهم أن التشريع وليد التطور اإل
انون يرتبط خبصائص حضارية حمددة، ويتطور حبسب حالة اتمع، من بدائية، أو كذلك، أن وجود الق

وكذلك ال ينسجم القول بوجود حقوق طبيعية إال بإقرار وجود تشريع أزيل، ينظم . تقليدية، أو غريها
ري أضف إىل ذلك، أنه بالنظر إىل الواقع جند، أن الدسات .هذه احلقوق وهو ما يرفضه الفكر الغريب حتماً

حتديد احلقوق بشكل قانوين واضح، وإمنا عمدت إىل تقرير احلرية واملساواة "واملواثيق الوضعية مل تتناول 
مما يزيد من مرونة السلطة احلاكمة يف إقرار بعض احلقوق، أو عدم إقرارها يف  ١"بأسلوب عاطفي أديب

 متارسها الدول الدميوقراطية، اليت اتمع، وليس أدل على ذلك من التفرقة العنصرية ضد امللونني، واليت
ية البشعة، اليت ميارسها العديد من الدول الكربى ستعمار، أو السياسة اإلنسانتدعي دفاعها عن حقوق اإل

  .يف العامل
، الصادر عن نسانكاإلعالن العاملي حلقوق اإل نسانعالوة على أن املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإل

م، والعهد الدويل بشأن احلقوق املدنية والسياسية، الصادر عن األمم املتحدة عام ١٩٤٨األمم املتحدة عام 
، واكتفت بالنص على ضرورة نسانم، مل تنص صراحة على الوسائل الكفيلة بضمان حقوق اإل١٩٦٦

املتعلقة بشخصه  نسانفعلى الرغم من إقرار اإلعالن العاملي، والعهد الدويل حلقوق اإل. صيانتها فقط
نه، وحرية تفكريه، وعدم اعتقاله اعتقاالً تعسفياً، وعدم تعذيبه أو حبسه بدون نص قانون، إال أن وبد

وهذا ما  ٢"حبقوقه وحرياته املقررة فيه نسانالوسائل الدولية لكفالة متتع اإل.. مل حيدد"اإلعالن الدويل 
صلحة احلكام، دون النظر إىل ات ذاتية، ترتبط مبصلحة الدولة، أو معتبارخاضعة إل نسانجيعل حقوق اإل

  .ات املوضوعية، املتعلقة بإقرار احلقوق والواجباتعتباراإل
أضف إىل ذلك، أن احلماية اليت كفلتها الدساتري الغربية، وغريها من دساتري الدول النامية املقلدة هلا، 

حلبس، أو التجسس، قد قيدت بالنصوص القانونية الوضعية، اليت تنص عادة على عدم جواز االعتقال أو ا
وملا كان القانون أصالً من وضع احلكام، فقد جنم عن ذلك، يف كثري من األحيان، . إال حبكم القانون

ية، وانتهاك كرامة األفراد باسم القانون، وتقنني تلك االنتهاكات بوضعها يف نسانفقدان احلقوق اإل
، وغريها من "ستثنائيةاحملاكم اإل"و ،"األحكام العرفية"، و"قانون الطوارئ: "نصوص تشريعية، حنو

  :ية، ولقد ترتب على ما سبق أننسانات اليت تصري يف اية األمر هي األصل يف تقرير احلقوق اإلستثناءاإل

                                                
  .١٠٧المرجع السابق، صفحة   ١
  .١١٦المرجع السابق، صفحة   ٢
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يتقلص عدد املنتفعني عملياً يف واقع األمر من األلفاظ الرنانة الفخمة، اليت 
ددة من القابضني على تضمنتها هذه الوثائق، وتصبح مزاياها وقفاً على فئة حم

السلطان، متارس احلكم بدكتاتورية متجربة، تقمع أغلبية الشعب، وتصفي 
  .١شركاءها يف احلكم أوالً بأول، ليحتكر احلقوق أقل عدد من األفراد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٧عثمان، صفحة . د  ١
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  الفصل الثاين
  يسالميف التصور اإل نسانحقوق اإل

  
خليفة يف  نسانحيث جعل اهللا عز وجل اإل ،نسانإىل اإليف نظرته  راقٍ إعتقادمن  سالمينطلق اإل

وهو الَّذي جعلَكُم خالَئف  [:قال عز وجل ،وإقامة أحكام شريعته فيها ،لعمارا ،األرض
 .)٣٠: البقرة(]وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً [:وقال تعاىل. )١٦٥: األنعام(]اَألرضِ

ومنحه إياه  ،موضع التكرمي من اهللا عز وجل الذي حباه بذلك التكرمي نسانلذلك أن اإل سالمويرى اإل
اختلفت ألوام ومواطنهم  امهم ،يةنسانالتكرمي مجيع البشر بصفتهم اإل اويتساوى ذ .منه تعاىل فضالً

ولَقَد كَرمنا بنِي  [ :ل اهللا سبحانه وتعاىلويف ذلك يقو ،يتساوى يف ذلك الرجال والنساءكما  ،نساموأ
: اإلسراء(]قْنا تفْضيالًآدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَ

٧٠(.   
ن مرتلة حيث إ ،نسانالعقائدي لإل رتباطلى اإلأن ميزان التكرمي يعتمد ع ،يسالمويؤكد التصور اإل

لَقَد  [:ويف ذلك يقول اهللا تعاىل ،ومنهج الوحي ،وقبوله هداية الرسل ،نسانتقوى اإلها التكرمي حتدد
وا إِالَّ الَّذين آمنوا وعملُ `ثُم رددناه أَسفَلَ سافلني  `خلَقْنا اِإلنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ 

اتحالإن اهللا تعاىل قد أذهب عنكم عبية «: يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلمكما  .)٦- ٤: التني(]الص
وآدم خلق من  ،الناس كلهم بنو آدم ،أو فاجر شقي ،هو مؤمن تقي اإمن .باآلباءها وفخر ،اجلاهلية
   .١»تراب

إن  اوقبائل لتعارفواً ناكم شعوبخلقناكم من ذكر وأنثى وجعل االناس إنها أي اي[: ويقول تعاىل
   .)١٣: احلجرات(]أكرمكم عند اهللا أتقاكم

ال  ،نسانلإلاً الزماً مفروضاً طبيعياً وليس أمر ،بإرادته ورغبته نسانخيتاره اإل ،العقائدي رتباطواإل
عدو فَإِما يأْتينكُم مني قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ [ :وجل قال اهللا عز .ه فكاكاًيستطيع عن

 – ١٢٣: طه(]ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا `هدى فَمنِ اتبع هداي فَالَ يضلُّ والَ يشقَى 

١٢٤(.   
وبني ها بيناً ضحواليت يربز الفرق وا ،يةسالميف الشريعة اإل نساننطلق حقوق اإلت ،عتقاداإلهذا  ومن

ومنحه إياه  ،لتكرمي اهللا تعاىل له مكرم نسانيرى أن اإل سالمفاإل .نسانر حلقوق اإلالفكر الغريب املنظّ

                                                
  .٣٤٦، ص ١٩٨٠ـ  ١٤٠٠یروت، دار إحیاء التراث العربي ابن األثیر، جامع األصول من أحادیث الرسول، الجزء الحادي عشر، ب ١
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لربه، بينما يرى الفكر الغريب ذلك حقاً طبيعياً، ينبع من السيادة  نسانالتكرمي بعبودية اإل ويرتبط ،ذلك
 ،حني ينطلق من كونه منحة ترتبط بالعبودية سالمتكرمي يف اإلوال .سيادةها تعلوال  اليت ،نسانقة لإلاملطل

بكفره وبعده عن املنهج  ،من ذلك التكرميها ويتجرد في ،نساناإلها يرتكس في يعين أن هناك أحواالً
ذو حقوق  نسانحيث يرى أن اإل ،يقر الفكر الغريب ذلكال  ابينم ،يتهإنسانالذي تزدان به  ،الشرعي احلق

أن النظام الغريب يربط بني حقوق كما  .باإلمث والرذيلةاً طافح ،للسوءاً كان مرتكب امهما يناهل ،طبيعية ثابتة
وينجم عن ذلك قيام النظام الدميوقراطي املستند إىل فكرة  ،الفردية دوماً نسانوسيادة وحرية اإل ،نساناإل

احلرية  أمبداً وينجم عنه أيض .املؤكدة على أسبقية احلقوق الفردية للوجود السياسي ،يجتماعالعقد اإل
أو البدنية  ،بغض النظر عن اجلوانب األخالقية ،ي للمجتمعقتصادوالذي يقوم عليه التنظيم اإل ،يةقتصاداإل

   .املتعلقة بذلك
على التصور  نسانيتعلق حبقوق اإلفيما  والفكر الغريب ،يةسالمبني الشريعة اإل ختالفيقتصر اإل وال

  : يف جوانب عديدة شاملة تتركز يفاً أيضاً إختالفواً بل إن هناك تضاد ،والتنظري لدى كل منهما
   .يف املنهج الشرعي مقارنة بتلك يف الفكر الغريب نساناآلثار النامجة عن تصور حقوق اإل :أوالً
   .يةنسانمشولية التشريعات واألنظمة املنبثقة عن التنظري للحقوق اإل :اًثاني
   .ووسائل حتقيقها ،وتفصيالا ،ملصدر احلقوقالتكييف القانوين  :اًثالث

ية نسانورؤى خطرة على احلضارة اإلاً يف الفكر الغريب آثار نسانلقد أفرز التصور والتنظري حلقوق اإل
الطبيعية فإن احلكم يف فصل الرتاع عند تضارب احلقوق  ،فحني تكون احلقوق نابعة من الطبيعة .يف جمملها

ومادامت الطبيعة هي أصل  .الفرد أو األمةا اليت خيتص  ،حينئذ للقوة املاديةيكون  ،لألفراد أو األمم
على القوة أو  اأو مل حيوزو ،ضعفاء االذي خلقو ،يكون يف غاية املشروعية هالك األفراد ،يةنساناحلقوق اإل

الرأمسالية تركز فمن املشروع يف اتمعات  اوهلذ .اليت متكنهم من نيل حقوقهم الطبيعية ،القدرة املادية
واستغالل الطبقات  ،وحتكم الرأمساليني يف السلطة السياسية ،الفقر والبؤس والتخلف لدى األقليات

 ،تضفي تلك النظرة املشروعية كذلك على إفناء شعوب كاملة باحلروبكما  .الضعيفة يف اتمع
 ،نيل تلك احلقوق الطبيعية من أعدائهأقدر على  ،والقوة املادية ،السيادة األن الشعب ذ ،واألسلحة املبيدة

دف متكني  ،هاإستعمارو ،جعل للمجتمعات الغربية القوية احلق يف ب خريات الشعوب األخرى امم
   .ميكنهاما  الطبيعية بأقصىها الشعوب الغربية من االستمتاع حبقوق

له اً تكرمي نسانوق اإلحق إعتبارب ،فإن اآلثار اليت تنجم عن التصور الشرعي ،وعلى النقيض من ذلك
 ،وليست خاضعة للقوة املادية ،جتعل احلقوق منوطة بالتحديد الشرعي هلا ،ومنحة من عنده ،من خالقه

يكون حق الشعوب  اوهلذ .أو الشعوب ،والرغبات اخلاصة لألفراد ،على املصاحل اآلنيةها يعتمد تفسريوال 
أو اخلضوع  ،العتماده على عدم جواز العبودية لغري اهللااً ثابتاً حق ،والظلم السياسي ،ستبداديف إزالة اإل
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كحق  ،حيتاجه من نفقة للعيشما  بتوفري ،يف احلياة الكرمية ويكون للضعيف واملسكني حق ،لغري شرعه
يكون االحتكام كما  ،حيول ضعفه وقصور قوته دون نيل ذلك احلقوال  ،مشروع له ثابت من مال األمة
 إختالفتتبدل بال  ية واليتسالممن أحكام الشريعة اإل ،الثابت يف ذلك عند تضارب املصاحل للمرجع

   .احلكام أو العصور واألماكن
يعتنقه من ا مب ،نساناحلقوق الشرعية لإل إرتباطمن  سالمأكده اإلما  يترتب على: أضف إىل ذلك

 حقوقه بقدر مسو أن يرتقي يف نسانأن صار بإمكان اإل ،ميارسه من أحكام وتصرفاتوما  ،عقائد وأفكار
وأن يتوىل كافة املناصب  ،للدولةاً حيق للفرد أن يكون رئيس سالمباعتناق اإل فمثالً ،عقيدته وتصرفاته

كما قد ،تسقط عنه حقوق شرعية عديدة سالموبالردة عن اإل ،يسالمواملراكز السياسية يف اتمع اإل
حيق لسائر مواطين ما  حيق للمسلم ،سالمىل دار اإليفقد حقه يف احلياة، إذا مل يرجع عن ردته، وباهلجرة إ

يترتب عليه نيله حقوق احلماية  ،وقبول غري املسلم لعقد الذمة مع املسلمني .ىن فرقددون أ ،سالمدار اإل
متنح ملن يرفض االنضواء حتت سلطان دار ال  وغري ذلك من حقوق ،والدفاع عنه ،ورعاية الشؤون

   .سالماإل
ترتبط جبنس الفرد أو وال  ، كلهنساينالشرعية حقوق مشولية للجنس اإل نسانفإن حقوق اإلا وهلذ

فإنه حيدد لنفسه  ،وميارس تصرفاته وفقها ،وجهة أيديولوجية معينة بإرادته نسانوحني خيتار اإل .عنصره
جيعل  ،جند أن الفكر الغريب ،ومبقارنة ذلك يف الفكر الغريب .يسالموواجبات يف اتمع اإلاً بذلك حقوق

رو اضطر منظّ اوهلذ ،واقعياها وبقدرة األفراد على احلصول علي ،ية مرتبطة باحلرية الفرديةنساناحلقوق اإل
إىل الدعوة إىل تقييد سلطة الدولة قدر  ،حلماية هذه احلقوق داخل جمتمعام ،السياسة الدميقراطية الغربية

ومتيز املواطن  ،هرت الدعوة إىل حقوق املواطنظكما  ،إىل أداة قمعيةا تتحول أجهزال  حىت ،اإلمكان
مما  حقوق الشعوب غري الغربية ،إمهال التشريع الغريب يف كثري من األحوال لكجنم عن ذكما  .عن املهاجر

 ،وحقوق من تتركز لديه الثروة ،فقط الغريب نسانيف النظرية الدميقراطية حقوق اإل نسانجيعل حقوق اإل
والواقع  ،رو الفكر الغريب ذلكوإن ادعى منظّ ،نسانعاملية مشولية لإلاً قوقوليست ح ،والقوة املادية

   .حيتاج إىل بيانا ال مم ،يدل على ذلكما  ،املعاصر حيمل من الشواهدالسياسي 
ترتبط اً حقوق تليس ،يف الغرب نسانخبالف حقوق اإل ،سالمفإن احلقوق الشرعية يف اإل ،وعليه

تبىن احلقوق كما ال  .قومية عنصريةاً آخر األمر إىل أن تصبح حقوقها يتوبذلك تنتهي يف غا ،بالطبيعة
 .من متيز املواطن عن غري املواطن ،تقرر يف الفقه الوضعيكما  ،الوطين رتباطعلى اإل سالمالشرعية يف اإل

قوق هي احلال يف احلكما  وليست ذات مفهوم متحيز ،نسانمشولية لإلاً ية حقوقسالمتعد احلقوق اإل اوهلذ
يف  نسانوحقوق اإل ،بني احلقوق الشرعية ،كذلك يظهر الفرق .ية الطبيعية يف احلضارة الغربيةنساناإل

 .ع من وضعهاومقصد املشر ،وتفصيالا ،من حيث مصدرها ،يف التكييف القانوين هلذه احلقوق ،الغرب
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 ،الوحي من اهللا تعاىلا جاء اليت  ،فمن حيث املصدر جند أن مصدر احلقوق الشرعية هو األوامر والنواهي
يتم عن  ،ويف املمارسات ،وإقامة تلك احلقوق يف واقع احلياة .من كتاب وسنة ،والثابتة يف األدلة الشرعية

والذي يفرض على املسلم االنصياع ألوامر ربه تعاىل  ،بدافع اإلميان باهللا ،طريق التزام الفرد املسلم ا
تقام تلك احلقوق عن كما  ،الفردية ورغباته  لو خالفت مصلحتهحىت .ورسوله عليه الصالة والسالم

 ،إقامة العدل بني الناس سالماإلا اليت أناط  ،ي الذي يتمثل يف الدولة الشرعيةسالمطريق السلطان اإل
   .ورعاية شؤون الرعية ،وإيصال احلقوق إىل أهلها ،ملومنع التظا
ا حييط ال  ،يسالميف اتمع اإلها وطرق تنفيذ ،شرعيةفإن املصدر الذي تنبثق عنه احلقوق ال اوهلذ

يعتمد على القدرة يف نيل احلقوق بالقوة وال  ،باملصاحل الذاتيةها يرتبط تفسريوال  ،لبس أو غموض
   .والسيادة البشرية

مع الفطرة اً منسجم ،يف تشريعاته نسانحلقوق اإلاً واقعياً يقدم منظور سالمأن اإل ،ومن ذلك يظهر
والضمانات  ،وحدد الكيفية ،حيث حدد احلقوق بأوامره ونواهيه الشرعية ،تصوريف الاً وثابت ،يةنساناإل

 تأكيد تلك احلقوق وإبرازهاا اليت يتم،  تقرر يف ما  خبالف كلها وهذ .إقامتهاا وبني األداة اليت يناط
وترك األمر لكل قادر لنيل  ،حلريةا أمببدا الذي ربط مصدر احلقوق وتشريعا ،الفكر الغريب الرأمسايل

كالتأكيد على أن  ،عند االضطرار لذلك ،بالقيود اخلياليةها مث قيد ،يراه من مصلحةما  حقوقه بناء على
عند انتهاك  أو التأكيد على عدم تدخل الدولة إال ،حقوق الغري أاحلقوق واحلرية الفردية تنتهي حني تبد

اً جيعل احلقوق يف الغالب أمر امم ،ة الشؤونيمحاية احلريات دون رعا :الرئيسةا وجعل مسؤوليا ،احلريات
ولوجود األثرة والرتعة األنانية لدى  ،لعدم إمكانية االتفاق حول املصلحةاً نظر ،أثر له يف الواقعال  ،نظرياً
من قبل ووضع التشريعات  ،وسطوة القادرين ،يؤدي يف النهاية إىل سيطرة القوي على الضعيف امم ،الكثري

يظهر نتيجة لذلك كما  ،دون مراعاة حقوق سائر أفراد اتمع ،الرأمساليني خلدمة مصاحل طبقتهم وحدها
محاية القاتل من عقوبة القصاص ها حيث يرى بعض ،يف التشريعات الغربية اخلاصة باحلقوق ،التناقض البني

ينجم عن ذلك ما  دون النظر يف ،يةساننعن حقوقه اإلاً دفاع ،ومحاية السارق من عقوبة القطع ،باإلعدام
ظهرت كما  .الذين يعيشون يف رعب وخوف من هذه اجلرائم ،من ضياع حقوق سائر أفراد اتمع
 .دون أي قيد من دين أو خلق ،وحقوقه الطبيعية ،حيقق رغباتهما  التشريعات اليت تتيح للفرد مزاولة كل

بغض النظر  ،تكون اإلباحية اجلنسية واإلحلاد حقني للفردو ،أمرين مشروعني حتكارواإلا يصبح الربا وهلذ
   .يترتب عن ذلك من نتائج مدمرة يف حياة األمةا عم

ن حيث إ .عن تلك يف الفكر الغريب ،يف تفصيالت احلقوق الشرعيةاً جلي ختالفكذلك يظهر اإل
النصوص الشرعية يف وجاءت  ،ومل تترك ملفاهيم عامة مبهمة ،فصلت بغاية الوضوح سالماحلقوق يف اإل

حلفظ احلياة  ،حترمي القتل: حنو ،وانتهاكهاها ومنعت جتاوز ،القرآن الكرمي والسنة حمددة للحقوق 
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محاية  ،وحترمي الزىن والقذف ،نسانلإل نسانوعبودية اإل ستبدادإلزالة اإل ،ووجوب اجلهاد ،يةنساناإل
واحليلولة دون سيطرة  ،احلاللسة حق الكسب لضمان ممار ،حتكارواإلا وحترمي الرب ،لألعراض والكرامات
 ،ومنع الظلم بني الرعية ،وأوجبت على الدولة الشرعية رعاية الشؤون لكافة األفراد .القوي على الضعيف

   .وإقرار قواعد العدالة الشرعية يف اتمع
 ،زاجرةعقوبات  ،نسانضياع حقوق اإلها ية على املخالفات اليت ينجم عنسالمورتبت الشريعة اإل

رتب نزع كما  ،خالفعقوبات صارمة للفرد امل سالمحيث شرع اإل .حتول دون ضياع تلك احلقوق
 ،هي أظهرت خمالفة األحكام الشرعية الصرحية نإ ،إىل الكفر البواحها وخروج ،الشرعية عن الدولة
 ،اص للقاتلتعطيل حكم القص: مثل ،الوحي يف ذلكا اليت جاء  ،وواجباته نساناملنظمة حلقوق اإل

 ،فيه من ضياع حلقوق الضعفاء امل ،أو تعطيل حد السرقة أو إباحة الربا ،يسالموالذي فيه حياة اتمع اإل
 .والتشريعات اليت تستعبد الشعوب ،العقائديوالضالل  ،ضطهادطيل اجلهاد الذي يهدف إىل منع اإلأو تع
من اجلانب اإلجيايب بالتشريع لضمان  نسانية أظهرت التفصيالت حلقوق اإلسالمفإن الشريعة اإل اوذ

الغريب حلقوق تقرر يف الفكر والتنظري ما  خبالف اوهذ ،من اجلانب السليب مبنع التجاوزاتو ،هذه احلقوق
من أن حتديد وتفصيل هذه احلقوق يقتصر يف الكثري من األحيان على  ،سبق أن أسلفناكما  ،نساناإل

 ،ومنع التعذيب ،واإلخاء والكرامة ،واملساواة ،العدالة: حنو ،م احلريةتستند على مفهو ،مبادئ عامة جمردة
تتباين  اوهلذ ،يةنسانوتقرر حقيقة صيانة الكرامة اإل ،اليت حتدد هذه العدالة دون بيان للتقنينات التفصيلية

أقرب  ولعل .ومن زمن آلخر ،ألخرىمن دولة  ،القوانني والتشريعات املنظمة للحقوق يف اتمع الغريب
 اوتطالب مب ،جلروالواليت تنادي باملساواة بني املرأة  ،اخلصوص احلركات السياسية يف الغرب امثال ذ

   .اليت تظهر تلك احلقوق يف النظم الغربية ،بسبب غياب التقنينات التفصيلية ،يسمى حبقوق املرأة
عن الفكر  ،يسالمر اإلغاية ومقاصد التشريع يف التصو إختالفعلى  كذلك جيب التأكيدا كم
تقرير القيم : ع ألحكام احلقوق يف الفكر الغريبفغاية التشري .نساناإليتعلق بأحكام حقوق فيما  ،الغريب

وكذلك جعل مصدر التنظيم  ،والدعاية هلا ،عن طريق إثبات أمهية تلك احلقوق ،الغربية للحياة
الذي صدرت منه تلك  أاملنشها بإعتبار ،للحضارة الغربيةاً ية وفقنسانوصياغة احلضارة اإل ،يجتماعاإل

   .نساناملفاهيم حلقوق اإل
يؤكد أن املعىن املقصود يف تشريع احلقوق  ،يف الغرب نسانوالتطور التارخيي لفكرة حقوق اإل

فكرة  إنطالقف .طبقات أو شعوب معينةا واليت ختتص  ،والقيم الغربية ،ية هو حتقيق األهدافنساناإل
 االسياسي مللوك فرنس ستبدادوهدف إىل التخلص من اإل ،جاء مع الثورة الفرنسية ،يةنساناحلقوق اإل

واليت سعت إىل  ،وتزامن مع كتابات مفكري حركة اإلصالح الديين الربوتستانيت يف أوروبا ،وأباطرا
وها ال تعل وبالتايل سيادة ،حقوق طبيعية اذ نسانعن طريق التأكيد على كون اإلإزالة سلطان الكنيسة 
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هو تركيز  نسانفإن مقصود املقررين ملفاهيم حقوق اإل اوهلذ .أو أديان ،أو أباطرة ،أخرى من ملوك سيادة
التأكيد  ،وجرى الحقاً ،أثناء تطوره التارخيي ،الفكر واألورويب الرأمسايلها بادئ اليت انتهى إليالقيم وامل

 .احلضاري مع املبادئ االشتراكية والشيوعيةها اعأثناء صر ،يف اتمعات الغربية املعاصرة ،على هذه القيم
بني  ،حيصل يف العالقات الدولية املعاصرةكما  ،يف كثري من األحياناً ومن الواضح استغالل ذلك سياسي

حيصل من دعاية حلقوق أقليات معينة دف زعزعة النظم  اوكم ،دول الكتلة الغربية والكتلة الشرقية
تعاجل الواقع  ،ليست وليدة مبادئ قانونية ثابتة ،يف الغرب نسانفإن حقوق اإل اوهلذ .السياسية املخالفة

   .ية للبشرية مجيعاًإنسانتعمل على حتقيق أهداف ا ال عن أ فضالً ،نسايناإل
ترتبط بالغاية الكربى من  نسانية جند أن حقوق اإلسالميقابل ذلك يف الشريعة اإلما  وبالنظر يف

يف الوجود  ةوحفظ مقاصد الشريع ،وهي حتقيق عبودية اخللق هللا عز وجل ،يسالممقصود التشريع اإل
 ،حبفظ الدين: علماء األصولها واليت حدد ،نسانوجود اإل" ضرويات" هي احملافظة علىواليت  ،نسايناإل

 العالقات الوجود وذلك بوضع أحكامهذا  "حاجيات" عن حفظ فضالً ،واملال والعرض ،والنفس والعقل
من مكارم األخالق وحماسن  ،نساينالوجود اإل "حتسينات" حفظاً خريوأ .يف سائر املعامالت يةنساناإل

   .١العادات
عن املنهج  ،يةسالمللحقوق يف الشريعة اإل ،واملمارسة ،والتنظيم ،التصور ختالفالبيان إل اوذ

 نسانقوق اإلبني ح اًيردده العديد من املفكرين والكتاب بأن هناك تشاما  أيظهر خط ،والفكر الغريب
يسميه ما  إن: يقوله الدكتور أمحد جالل محادما  من ذلك .الشرعية نسانوحقوق اإل ،الطبيعية يف الغرب

والذي يعلو على  ،قانون اهللا الدائم لكل البشرية ،سالمخيتلف عن مضمون اإلال  ،الغرب بالقانون الطبيعي
حتكاكهم الثقايف وه من املسلمني يف مضمونه أثناء إتبسولعل فقهاء القانون الطبيعي قد اق .عداه كل ما

   .٢واحلضاري م يف األندلس
من  نساناإل ةاملرتبط بذاتي ،يف الغرب هو احلق الطبيعي نسانإن منطلق حقوق اإل: سبق القول اوكم

د على يستن ،سالميف اإل نساناحلق الشرعي لإل ابينم ،بغض النظر عن الفكر واملنهج ،الناحية الطبيعية
 ،نصياعه لشرعهإ ،هللا تعاىل نسانويرتبط بعبودية اإل ،وهو منحة من اهللا تعاىل ،نسانلإلالتكرمي اإلهلي 

 ،سالمالكامل بني احلقوق الشرعية يف اإل ختالفوذلك باإلضافة إىل التضاد واإل ،تباعه هلدي رسلهوإ
واملقاصد واآلثار املترتبة  ،يالتمن حيث التكييف القانوين والتفص ،يف الفكر الغريب نسانوحقوق اإل

   .عليها
  

                                                
  ).بدون تاریخ(بیروت، دار المعرفة . أربعة أجزاء. الموافقات في أصول الشریعة. أبو إسحاق الشاطبي: راجع في ھذا الصدد ١
  . ١٧٥مرجع سابق، صفحة . حریة الرأي. أحمد جالل حماد. د ٢
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  الفصل الثالث
  أنواع احلقوق

  
 ،حرية فردية مادية: احلريات إىل" أيزمان" فقد قسم .قدم املفكرون الغربيون تقسيمات خمتلفة للحرية

. .وسرية املراسالت ،وحرمة املسكن ،والصناعة ،والتجارة ،وامللكية ،وحق األمن ،سالمة البدن: وتشمل
 أما  .وتكوين اجلمعيات ،والتعليم ،والصحافة ،جتماعواإل ،واآلراء ،حرية العقيدة: تشمل ،رية معنويةوح

 ،تتضمن حرية البدنو ،حرمة احلياة اخلاصة: فقد قسم احلريات إىل ثالثة أقسام تشمل األوىل" هوريو"
 ،والصحافة ،حرية التعليم هاومن ،الثانية فتتعلق باحلريات الروحيةأما  .والعمل ،والتنقل ،وحق األمن

 .وتكوين الطوائف ،والشركات ،والنقابات ،تتضمن الثالثة حرية تأليف اجلمعيات يف حني .جتماعواإل
وبني  ؛على الدولةاً وهي تشكل قيود ،أمساه باحلريات السالبةما  بني ،من ناحية أخرى ،"دوجي" وقد فرق

نفس املنحى بالتفرقة " جلينك"ا وقد حن .للمواطنني وهي اليت تتضمن خدمات الدولة ،احلريات اإلجيابية
 ،دولته تقدمي خدمات إجيابية لهواليت تشمل حق املرء يف سؤال  ،بني حقوق األفراد ذات العنصر النشط
 قسمكما  .احلريات الفردية املقيدة لسلطة الدولة: واليت تشمل ،وحقوق األفراد ذات العنصر السليب

وحق  ،والرأي ،وحرية العقيدة ،وتشمل حرية احلياة اخلاصة: يات فرديةحر: احلريات إىل" بالنيت"
   .١والنقابات ،وتكوين األحزاب ،حق املشاركة :وتشمل ،مجاعية وحرية.. .العمل

وحرية العقيدة ،واحلرية الشخصية ،كاملساواة ،"التقليدي"ا ولقد كانت احلقوق يف مضمو، 
متناع الدولة عن اإلتيان بعمل ميس حقوق إ املتمثل يف ،السليب تكتفي بإبراز اجلانب ،وغريها جتماعواإل

 ،أو امللكية ،أو العمل ،ولكن ذلك مل يشمل مطالبة الدولة بضمان حق التعليم ،وحرياته األساسية نساناإل
وما  ،الدول الغربية يف السابق حقوق املواطن كعضو يف مجاعة ولذلك مل تراعِ .من احلقوقها أو غري

 اوإمن ،اليت تكفل تكامل اجلماعة ،يةقتصادية واإلجتماعذلك من توفري ظروف احلياة اإل يترتب على
املطالبة بتدخل  ،ولكن ضغط التيارات االشتراكية .يإجتماعككائن ال  اكتفت بإقرار حقوق للفرد كفرد

 ،يةتصادقدفع الدول الرأمسالية حنو إقرار عدد من احلقوق اإل ،يةجتماعالدولة لتحقيق العدالة اإل
ي، جتماع، وتكوين النقابات، والضمان اإلواليت فرضت تدخل الدولة لضمان حق العمل ،ية جتماعواإل

وقد  .٢األوضاع الداخلية ومقاومة الفكر الشيوعي وذلك دف حتسني ،من احلقوق وحق التعليم، وغريها

                                                
  .٣٨ـ  ٣٥صفحة  . أحمد حماد، مرجع سابق. د ١
  .٤٣ـ ٤١صفحة . أحمد حماد، مرجع سابق. د ٢



 18

أصبحت الدولة تتدخل حىت  ،يةجتماعاإلصالحات اإل أأدى ذلك إىل مزج تقييد سلطان الدولة مببد
   .يةقتصادلضمان حقوق الفرد التقليدية واإل

فبعضهم يرى التركيز على احلرية  ،يف الدولةا ياووختتلف نظرة الكتاب حول مكانة احلرية وأول
مرتكزين يف ذلك  ،يةقتصاديف حني يربز آخرون احلرية اإل ،قاعدة احلريات يف اتمعها إعتبارو ،الشخصية

كما  .املذهب احلر املنادي باحلد من سلطة الدولةها اليت انبثق عن ،ية الكالسيكيةقتصاداإل على املدرسة
من أمهية يف خلق الوعي ا هل امل ،أو حرية الرأي السياسي ،للحرية السياسية أعطى بعضهم اآلخر األولوية

   .١لسلطةلتصرفات انتيجة التقومي الدائم  ،ية الداخليةجتماعودعم البنية اإل ،يجتماعاإل
ها جند أن الشريعة مل متيز بني أنواع احلقوق بوصفإننا ف ،بالنسبة للحقوق يف التصور الشرعيأما 

هي أحكام  اإمن ،ن احلقوق يف الشريعةحيث إ ،أو عقيدية ،شخصيةاً أو حقوق ،أو للمرأة ،للرجلاً حقوق
يف منع التصدي والعدوان  ساننليس هناك فرق بني حق اإل ،ولذلك .مستنبطة من الكتاب والسنة ،شرعية
 .دل عليه الكتاب والسنة ،أمر شرعيها من ن كالإحيث  ،وحقه يف احملاسبة السياسية للحكام ،والظلم
حصل يف ما  خبالف ،يوجد يف الشريعة إمهال لنوع من أنواع احلقوق على حساب نوع آخرال  كذلك

 واليت ،ية دون حتديد وسائل احليازةقتصاداحلرية اإليسمح ب ،الذي على سبيل املثال ،التنظيم الغريب القانوين
وإهدار الكرامة  ،ينجم عنه ضياع حلقوق الفرد يف ذلك اجلانب امم ،دينية تربط بأطر أخالقية أوال 
ما  ية قانونية رغمإقتصادوالقمار وسائل  احيث قد تصبح مراكز الدعارة والرب ،ية يف اية األمرنساناإل

   .من فسادها يترتب علي
للحقوق إىل بيان اإلطار الشرعي املنظم لوجود احلقوق ها فقد عمدت يف حتديد ،الشريعة أما

وكذلك  .ويف الكرامة ،يترتب عليه فقدان حقه يف عدم اإلهانة فحني يشرب املسلم اخلمر مثالً ،وفقداا
ولكن  ،شرعية مراعاة ملصلحة ،ية يف أحوال خمصوصة تقدمي حقوق على غريهاسالمأجازت الشريعة اإل

ومن  ،ي على حق احلياة للفردسالمدون إمهال للحقوق ابتداء حيث تقدم حق حفظ الدين يف اتمع اإل
 ولكن ،ية حىت لو أدى إىل القتل والقتالسالمولنشر الدعوة اإل ،حلماية املسلمنياً يكون اجلهاد واجب اهن

 ،ابتداءا  غض النظر عن احلقوق األدىن وإمهاهليؤدي حبال إىلال  التقدمي التدرجيي للحقوق يف الشريعةهذا 
   .يظهر يف التقنينات الغربيةما  خبالف

  

                                                
  .١٣٨ـ  ١٣٦، صفحة ١٩٥٦القاھرة، مطبعة مصر . الكتاب األول في المبادئ الدستوریة العامة. القانون الدستوري. الدكتور عثمان خلیل ١
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  الباب الثاين
            ية جتماعاحلقوق الشخصية واإل

  لألفراد يف الشريعة

  
يف  هوبعيش ،هاحلقوق اليت تتعلق بشخص ،نسانأكدته النصوص الشرعية من حقوق لإلما  لعل من أبرز

الدولة لرعاية شؤونه ها تكفل ،يةإجتماعاً من اجلانب اإلجيايب حقوق نسانلإل سالمقرر اإلحيث  ،اتمع
 ،على صيانة احلياة والعيش الكرمي له ،من جانب آخر سالمأكد اإلكما  ،وتأمني احلياة والعيش الكرمي له

العتداء وا ،التجسسبتحرمي  ،نسانمن جانب آخر ن على صيانة ومحاية شخص اإل سالمأكد اإلكما 
 ،اليت تضمن حفظ هذه احلقوق ،إضافة إىل التشريعات األخالقية ،وظلمه وإيذائه بغري وجه حق ،عليه

   .واحلث على مكارم األخالق ،نسانواالحتقار لإل ،والكرب ،كمنع الغيبة واحلسد
على  أوجبت اكم،جبعل الدولة مسؤولة جتاه الرعية ،نسانلقد أوجبت األدلة الشرعية تأمني حقوق اإل

من مسلمني  ،والعدل بينهم ،وحفظ حقوقهم ،ومحايتهم ،بعية الدولةلدولة رعاية شؤون كافة من حيمل تاا
أو  ،أو اللون ،أو اجلنس ،و الطائفةأ ،بسبب الدين ،وحرمت على الدولة احليف بني أفراد الرعية ،وذميني

يابة عن طبقة أو للحكم ن ،رأمسايليف النظام الكما  ،مل ينصب الدولة لفظ احلريات سالمفاإل .غري ذلك
ويقتضي ذلك مسؤولية الدولة عن  .إلقامة أحكام الشرعها نصب اإمن ،يف األنظمة املاركسيةكما  ،معينة

من ذميني أو  ،وغري املسلم ،ويستوي يف ذلك املسلم ،ألهلهارعاية كافة الشؤون للرعية وإيصال احلقوق 
 ،قتضي إقامة أحكام الشرع من قبل الدولة منع التظامل بني الرعيةتكما  .سالممعاهدين مقيمني يف ديار اإل

من ظلم  ،حيصل يف ظل األنظمة الوضعيةكما  من قبل الدولةها والتفريق اجلائر بني أفراد ،ومنع ظلم الرعية
   .أو األكثرية لألقلية ،أو البيض للملونني ،األغنياء للفقراء

وإِذَا حكَمتم [: حيث أمر تعاىل بالعدل فيقول عز وجل ،واألدلة على ذلك عديدة يف الكتاب والسنة
وإِنْ [: ويقول .)١٥: الشورى(]وأُمرت َألعدلَ بينكُم[: ويقول .)٥٨: النساء(]بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ

طسبِالْق مهنيب كُمفَاح تكَمى إِنَّ ا[: ويقول .)٤٢: املائدة(]حبي الْقُراِء ذإِيتو انساِإلحلِ ودبِالْع رأْمي للَّه
والَ يجرِمنكُم شنَآنُ قَومٍ علَى أَالَّ تعدلُوا [: ويقول تعاىل .)٩٠: النحل(]وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ

   .)٨املائدة (]اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى
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دون اً أو أناس ،دون قوماً تعاىل قوما ومل خيص  ،وهذه النصوص القاطعة يف القرآن شرعت للعموم
وما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً للناسِ بشريا [: قال عز وجل ،ية هي للناس كافةسالمن الشريعة اإلآخرين حيث إ

جيعل  امم ،عام جلميع اخللق ،أو الظلم ،وحترمي البغي ،ابقةفاألمر بالعدل باآليات الس .)٢٨: أسب(]ونذيرا
رعاية جاء القرآن بالعديد من أحكام كما  .مشولية لكل أفرادهاً ي حقوقسالميف اتمع اإل نسانحقوق اإل

 ،ية للمحتاجنيقتصادلرعاية الشؤون اإل ،وتوزيع الغنائم على مستحقيها ،من أحكام الصدقات ،الشؤون
إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ [: قال عز وجل

بِيلِ اللَّهي سفو نيارِمالْغل[: وقال ،)٦٠: التوبة(]ولو لَّهى فَللِ الْقُرأَه نم هولسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهولِ مسر
كُمناِء ماَألغْنِي نيولَةً بكُونَ دالَ ي بِيلِ كَينِ السابنيِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذلكما  .)٧: احلشر(]و

ولَكُم في [: قال عز وجل ،والدماء ،حلماية األعراض ،شرع القرآن الكرمي إقامة احلدود والقصاص
إىل  ،وطالق ،من زواج ،القرآن الكرمي رعاية الشؤون الشخصية كدأكما  .)١٧٩ :البقرة(]الْقصاصِ حياةٌ
   .حكام لرعاية شؤون الرعية من قبل الدولةأغري ذلك من 

فقد ثبتت كذلك بالسنة القولية والفعلية لرسول  ،ثبتت إقامة العدل ورعاية الشؤون بالكتاب اوكم
 افإلين ومن ترك كالً ،فلورثته من ترك ماالً«: عليه الصالة والسالم حيث يقول ،اهللا عليه الصالة والسالم

وعن  .٢»إن الظلم ظلمات يوم القيامة«: والظلم حمرم بقوله عليه السالم .١»إىل اهللا ورسوله -قال اورمب-
وجعلته  ،عبادي إين حرمت الظلم اي«: عن ربه قاليرويه فيما  عن النيب عليه السالم ،أيب ذر الغفاري

: روى البخاري عن النيب عليه السالم قال ،يتعلق برعاية الشؤون اوفيم .٣»اتظاملو فالاً ينكم حمرمب
ويف رواية مسلم عن نافع عن  ،٤»فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته ،كلكم راع ومسؤول عن رعيته«

و مسؤول عن األمري الذي على الناس راع وه ،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أال«: ابن عمر قال
  .٥»رعيته

: حيث يقول ،ورعايتهاا وعدم تفقد أحواهل ،عن غش الرعيةاً جازماً ى عليه الصالة والسالم ي اكم
 أغلق اهللا أبواب السماء دون حاجته وخلته من إمام يغلق بابه دون ذوي احلاجة واخللة واملسكنة إالما «

من عبد يسترعيه اهللا رعية مث ما «: ب بن يسار املدينويف رواية البخاري عن عبد اهللا بن معق ،٦»ومسكنته
 ٨»إن شر الرعاء احلطمة«: وقال عليه السالم .٧»حرم اهللا عليه اجلنة ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال

 ،وعلى األخص يف تولية املناصب ،ى عليه السالم عن احليف بني الرعيةو .الذي يشق على الرعية: أي

                                                
  .١٢٣، ص ٣٧٧م، حدیث رقم  ١٩٨٣ - ١٤٠٣الریاض، شركة الطباعة السعودیة . الجزء الثاني. سنن ابن ماجة، تحقیق محمد األعظمي ١
  .١٠٠ص  ٢٤٤٧حدیث رقم ) بدون تاریخ(بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر، . فتح الباري شرح صحیح البخاري، الجزء الخامس: ابن حجر العسقالني ٢
  .١٣٢م، ص  ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١، بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٦صحیح مسلم بشرح النووي، جزء : اإلمام محي الدین النووي ٣
  .٤٤٤جامع األصول من أحادیث الرسول، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص  ٤
  .٢١٣ص  ١٣صحیح مسلم بشرح النووي، جزء  ٥
  .٤٤٥جامع األصول، الجزء الرابع، ص  ٦
  .٤٤٦المرجع السابق، الجزء الرابع، ص  ٧
  .٢١٦ص  ١٢الجزء : صحیح مسلم بشرح النووي ٨
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وهو جيد من هو أصلح  فوىل رجالً ،ومن ويل من أمر املسلمني شيئاً«: السالمقال عليه الصالة و
وهو جيد يف تلك  ،على عصابة عمالً ومن قلد رجالً«: ويف رواية ،١»فقد خان اهللا ورسوله ،للمسلمني

   .٢»فقد خان اهللا وخان رسوله وخان املؤمنني ،العصابة أرضى منه
  : بن تيمية رمحه اهللاويقول ا
 ،أو مذهب ،أو موافقة يف بلد ..اعن األحق األصلح إىل غريه ألجل قرابة بينهم -احلاكم  - فإن عدل

فقد خان اهللا ورسوله .. .أو غري ذلك ،والرومية ،والتركية ،والفارسية ،كالعربية ،جنسو أ ،أو طريقة
   .٣)اهللا والرسول اختونوال (: ي عنه يف قوله تعاىلفيما  ودخل

سرقت عندما  حيث أقام احلد على املخزومية ،دوالسالم عن التفريق يف إقامة احلدوى عليه الصالة و
 اسرق الضعيف فيهم أقامو وإذً ،سرق الشريف تركوه اإذ اأم كانو ،ضل من كان قبلكم اإمن«: وقال
ووردت نصوص خاصة بذلك يف حق  ،وردت النصوص بتحرمي الظلم واحليف عامةكما  .٤»احلد عليه

أو انتقصه أو كلفه فوق اً من ظلم معاهد أال": حيث روى أبو داود عن النيب عليه السالم ،نيغري املسلم
   .٥"القيامة ميو هحجيج ابغري طيبة نفس فأناً طاقته أو أخذ منه شيئ

فقد ثبتت  ،ورعاية الشؤون بالكتاب وبالسنة القولية ،والنهي عن احليف ،ثبتت أحكام العدل اوكم
ورعاية شؤون  ،فمن املعلوم قيامه عليه السالم بتنفيذ أمر اهللا ،للنيب عليه السالم كذلك بالسنة الفعلية

الصدقات  من أخذ ،يةقتصاداألمور اإل أو ،وتعليم القرآن ،واحلج ،سواء الدينية كإقامة الصلوات ،سلمنيامل
ية جتماعني اإلوكذلك تنظيمه لشؤون املسلم ،أو إقامة احلدود والقصاص ،وتوزيع الفيء وإقطاع األراضي

حنو  ،ومحايته للرعية ،خاته بني املهاجرين واألنصاراكمؤ ،بعد هجرته عليه السالم للمدينة ،والشخصية
إىل غري ذلك من أحكام رعاية الشؤون  ،وخفرهم المرأة مسلمة ،لليهود بعد قتلهم لرجل مسلمقتاله 

   .وإيصال احلقوق
 ،وجوب قيام اخللفاء ،لراشدين من بعده عليه السالمزمن اخللفاء ا ،بإمجاع الصحابةاً وقد ثبت أيض

روي أن عمر بن اخلطاب  .ورفع الظلم واحليف ،ووالة أمور املسلمني برعاية الشؤون وإيصال احلقوق
 ،فيهم الصالة اتكم لتقيموولكنين بعث. ." :بعثهم إىل األمصار  اكان يقول لعماله إذ ،رضي اهللا عنه

   .٦"م بالعدلبينه افيأهم وحتكمو اوتقسمو
 أوصي": ذكر عن وصية عمر رضي اهللا عنه عند موته قالفيما  وروى البخاري عن عمرو بن ميمون

 ،سالمدرء اإلفإم  ،وأوصيه بأهل األمصار خرياً. .وأوصيه باألنصار ،اخلليفة من بعدي باملهاجرين األولني

                                                
  .٧ - ٦م، ص  ١٩٦٩حھ، نقل عن شیخ اإلسالم ابن تیمیة، السیاسیة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، القاھرة، دار الكتب العربیة، الطبعة الرابعة، رواه الحاكم في صحی ١
  .٩المرجع السابق ص  ٢
  .١١المرجع السابق ص  ٣
  .٨٧، ص ٦٧٨٨، حدیث ١٢فتح الباري، الجزء  ٤
  .٢٥٨، ص ٣جامع األصول، جزء  ٥
  .٥٩م، ص  ١٩٨٧ھـ  ١٤٠٧یوسف الكاندھلوي، حیاة الصحابة، الجزء الثاني، بیروت، دار الكتب العلمیة،  محمد ٦
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فإم  ،وأوصيه باألعراب خرياً ،همعن رضى  من ،فضلهم يؤخذ منهم إالوال  وغيظ العدو ،وجباة املال
وذمة  ،وأوصيه بذمة اهللا ،ويرد على فقرائهم ،أن يؤخذ من حواشي أمواهلم ،سالمومادة اإل ،أصل العرب

 .١"فوق طاقتهم افوليكوال  ،وأن يقاتل من ورائهم ،أن يويف هلم بعهدهم ،رسوله صلى اهللا عليه وسلم
أمري  اي: فقيل ،برة كانت أو فاجرة ،بد للناس من إمارةال ": عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قالو

 ،العدوا وجياهد  ،السبلا وتأمن  ،احلدودا يقام : قال ،بال الفاجرة افمها املؤمنني هذه الربة قد عرفنا
 وأجرى  ،٣ادعى عليه يهودي ملكية لدرعهعندما  علي من نفسه مماوقد قاضى اإل .٢"الفيءا ويقسم
   .٤رواه ابن عساكر والترمذيفيما  على رجل من أهل الذمة لفقره عمر ماالً

يظهر أن مسؤولية الدولة عن ضمان احلقوق  ،وسرية الصحابة ،من كل هذه األدلة من كتاب وسنة
وال  لبس فيهال  وإيصال احلقوق إليهم ومنع التظامل بينهم أمر ،مورعاية شؤو ،ية ألفراد الرعيةنساناإل

   .خفاء
ومنع  ،وحرمة ذاته ،الشخصية نسانتؤكد األدلة الشرعية على تأمني حقوق اإل: ىل ذلكأضف إ

كم وأموالكم وأعراضكم عليكم ودماؤ«: حيث يقول عليه الصالة والسالم ،عتداء والتجسس عليهاإل
وجاءت األدلة الشرعية بتحرمي  .٦»وماله وعرضه ،دمه: كل املسلم على املسلم حرام«: ويقول. ٥»حرام
حيث حرم اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله صلى  ،أو ماله ،أو عرضه ،نسانعتداء على اإلإىل اإليؤدي ما  كل

 ،والديات ،وشرع لذلك أحكام القصاص ،بالقتل أو اجلناية ،عتداء على النفس البشريةاإلاهللا عليه وسلم 
وقال عز  .)٩٣: النساء(]اؤه جهنم خالدا فيهاومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجز[: قال تعاىل ،ديلردع املعت

 .)٣٣: اإلسراء(]ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَلَا يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا[: وجل
   .٧»...يف أحدى ثالث حيل دم امرىء مسلم إالال «: وقد جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم قوله

لقي اهللا وهو اً ظاملاً من اقتطع أرض«: قال صلى اهللا عليه وسلم ،األموال عتداء علىوحرم الشرع اإل
من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له «: وجاء عنه عليه الصالة والسالم ،٨»عليه غضبان

ورجم  ،من قطع ،وقاطع الطريق ،والزاين ،رقكعقوبة للسا ،زاجرة  ماًاأحك سالموشرع اإل .٩»النار
   .وصلب وغري ذلك ،ونفي يف األرض ،وجلد

 ،صيلية لضمان حرمة الفرد يف اتمع املسلمفتية جاءت بأحكام سالمة اإلعيأن الشر ،أضف إىل ذلك
نح حرمة وم ،ومن قبل األفراد بعضهم على بعض ،ومن ذلك حترمي التجسس على الرعية من قبل الدولة

                                                
  .٤٩٤ص  ٤جامع األصول، جزء  ١
  .٥٣السیاسة الشرعیة ص  ٢
  .٢٣٤حیاة الصحابة، الجزء الثاني، ص  ٣
  .١٣٥حیاة الصحابة، الجزء الثالث، ص  ٤
  .١٨٨، صفحة ٣٠٩٤مرجع سابق، الجزء الثاني، حدیث رقم  من خطبة الوداع، انظر سنن ابن ماجھ، ٥
  .٣٦٤، صفحة ٣٩٨١المرجع السابق، حدیث رقم  ٦
  .٨٣، صفحة ٢٥٦١، حدیث رقم ٢جزء ] كذا في المطبوع[سنن  ٧
  .١٦٠صحیح مسلم بشرح النووي، الجزء الثاني، ص  ٨
  .١٥٧المرجع السابق، ص  ٩
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واإليذاء والسجن بغري حكم  ،وحرم التعذيب املادي واملعنوي ،بإذن أهلها إالا دخوهل ومنع ،لمساكنل
   .يلي هذه األحكام بالتفصيلفيما  ونستعرض ،شرعي

كان على األعداء ما  وهو ،عند احلاجة إليه اًوواجباً شرعاً جائزاً لقد بينت الشريعة أن هناك جتسس
 ،يةسالمخلدمة أغراض الدولة اإل ،وأحواهلم املادية واملعنوية ،رفة أخبارهمدف مع) فار احملاربنيالك(

 ،عورام لإليقاع م وكشف ،رعيةوهو تقصي أخبار الاً شرع اًحراماً وجتسس ،وليس هو املقصود هنا
 ،دف معرفة بواطنهم ،هو خفي من أسرارهمما  أو النظر إىل ،وذلك باالستماع ألحاديثهم دون علمهم

يا [: بقوله عز وجلاً وقد ى اهللا سبحانه وتعاىل عن التجسس مطلق .أخفوه وستروهما  ستكشافإأو 
ى الرسول كما ، )١٢: احلجرات(]أَيها الَّذين َآمنوا اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم والَ تجسسوا

وال  ،جتسسواوال  ،فإن الظن أكذب احلديث ،إياكم والظن«: فقال صلى اهللا عليه وسلم عن التجسس
وقال صلى  .١»اًعباد اهللا إخوان اوكونو ،تدابرواوال  ،تباغضواوال  ،حتاسدواوال  ،تناجشواوال  ،حتسسوا

 اتتبعووال  ،املسلمني اتغتابوال  ،ومل يدخل اإلميان قلبه ،معشر من آمن بلسانه اي«: اهللا عليه وسلم
م تفإنه من ا ،معورا٢»ومن يتبع اهللا عورته يفضحه يف بيته ،تبع اهللا عورتهيبع عورا.   

ابتغى األمري  اإذ«: وقد ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن التجسس من قبل األمري على الرعية فقال
   .٣»يبة يف الناس أفسدهمرال

دف اكتشاف اجلرائم غري عن التجسس على الناس  ،وقد ى كبار الصحابة رضي اهللا عنهم
قد : قال ،هل لك يف الوليد بن عقبة إنه تقطر حليته مخراً": فقد قيل البن مسعود رضي اهللا عنه ،الظاهرة

اً ن ناسإ": وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال .٤"شيء نقم عليها فإن يظهر لن ،عن التجسس اين
نأخذكم  اوإمن ،وإن الوحي قد انقطع ، عليه وسلميؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهللا صلى اهللا اكانو

اهللا حياسبه  ،من سريرته شيء اوليس لن ،أمناه وقربناهاً خريا فمن أظهر لن ،من أعمالكم اظهر لن ااآلن مب
   .٥"على سريرته

وال  ،تكون جرمية وشيكة الوقوععندما  ،حالة واحدة ومل يسثن إال ،املعىنهذا  وقد أكد املاوردي
حيث  ثقاتمن العدول الها وثبت اخلرب عن وقوع ،حنو القتل أو الزىن ،وقعتما  اإذها دارك نتائجميكن ت
  : يقول

أن وال  ،فليس للمحتسب أن يتجسس عنها ،مل يظهر من احملظورات ما أماو"
من «: صالة والسالملقال النيب عليه ا ،ستتتار امن اإلاً حذر ،يهتك األستار

                                                
  .٤٨٤، صفحة ٦٠٦٦قم ، حدیث ر١٠فتح الباري، مرجع سابق، جزء  ١
  .٣٣٢/  ١٦والجامع ألحكام القرآن الكریم للقرطبي،  ٣/٥٦٨سنن أبي داوود  ٢
  .٤٦٨جامع األصول، الجزء الرابع، صفحة  ٣
  .١٥٢، صفحة ١٩٨٤ - ١٤٠٤القاھرة، مطبعة المدني . الدكتور محمد رواس قلعھ جي، موسوعة فقھ عبد اهللا بن مسعود ٤
  .١٩٢، صفحة )بدون تاریخ( ٢الصالحین، دمشق، دار المأمون للتراث، ط ریاض. أبو زكریا النووي ٥
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صفحته تقم  افإنه من يبد لن ،اهللا فليستتر بستراً يئأتى من هذه القاذورات ش
ألمارات دلت ا فإن غلب على الظن استسرار قوم  ،»حد اهللا تعاىل عليه

أن يكون ذلك يف إنتهاك حرمة يفوت  اأحدمه: فذلك ضربان ،وآثار ظهرت
أو  ،بامرأة ليزين ا خال أن رجالً ،مثل أن خيربه من يثق بصدقه ،ستدراكهاإ

ويقدم على الكشف  ،فيجوز له يف مثل هذه احلالة أن يتجسس ،ليقتلهبرجل 
رتكاب وإ ،نتهاك احملارمإ من ،يستدرك ال وات مافمن اً والبحث حذر

وقصر عن حد هذه  ،احلدهذا  خرج عنما : والضرب الثاين. .احملظورات
   .١"ستار عنهكشف األوال  جيوز التجسس عليه فال ،الرتبة

عدول الها أخرب عن ،مل يكن هناك جرمية على وشك الوقوع اإذ: ديروهاد املاجتفإنه حبسب إ ولذا
   .جيوز التجسس حبال فال ،ستدراكهاميكن إوال  ،الثقات

يف اً يعد جتسسال  جند أن ذلك ،ذكره املاوردي من جواز التجسس يف احلالة السابقةما  وبالتدقيق يف
من العمل على إزالة  أو ،دف عقاب مرتكب املنكر ،بل هو من نوع التحقيق القضائي ،حقيقة األمر

   .املنكر
حيث إن الرسول عليه وسلم  ،ظهر وحتقق جائز شرعاً اذإ ،والتحقيق القضائي لعقاب مرتكب املنكر

والتحقيق  .وأمر بالتحقيق يف رجل مسلم قتل بني اليهود ،أمر بالتحقيق مع امرأة ادعى رجل أنه زىن ا
يعد ال  فإن التحقق من واقعه ،دام املنكر قد ظهرما  حيث إنه ،من باب التجسس عديال  ،ذلكلالقضائي 
 وهو ،دف إظهاره والعلم به ،يكون يف غري املعلوم الظاهرا إمن ،حيث إن التجسس احملرم ،اًمحمر جتسساً
وكذلك  .نيبتحرمي التجسس بني املسلم ،لعموم النص وإطالقه ،جيوز للدولة أو األفراد فعله مطلقاًما ال 

حيث أمر الرسول عليه  ،شرعاًاً يعد واجب -أو املشاهدة  ،سواء بالبينة الشرعية -تغيري املنكر بعد ظهوره 
ينطبق واقع ذلك على التجسس املتعلق وال  ،الصالة والسالم بتغيري املنكر باليد واللسان عند القدرة

 ،جبواز التجسس يف احلالة اليت ذكرها ،ورديختالف اجتهاد املاإننا ف اوهلذ .خفي ومل يعلم ابالكشف عم
ومل يذكر أي  ،واألفراد يف الشرعذكر من حترمي التجسس من الدولة ما  يتناىف مع ستثناءألن قوله باإلاً نظر

لحالة يبني لعن أن وصف املاوردي  فضالً ،وجتيز التجسس هلا ،نصوص شرعية ختصص احلالة اليت ذكرها
أو من التحقيق القضائي لعقاب  ،بعد ظهوره وحتققه ،الة املنكر وتغيريهمن جنس إزها يف حقيقتا أ

عن واقع ا واقع كل منهم ختالفإلاً نظر ،عن حكم التجسس اوهذان خيتلف حكمهم ،مرتكب املنكر
   .التجسس

                                                
  . ٣١٤م صفحة ١٩٨٥ -  ١٤٠٥األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، بیروت، دار الكتب العلمیة : أبو الحسن الماوردي ١
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بني اً وأمجع عليه املسلمون من حرمة التجسس مطلق ،علم من الدين املاً أنه نظر ،أضف إىل ذلك
 ،فإن الفقهاء يؤكدون على عدم جواز التجسس للبحث عن املنكرات غري الظاهرة املتحققة ،املسلمني

  :حيث يؤكد الفقهاء
جيوز للمحتسب أن ال  ..علم للمحتسب بهاً ال كان املنكر مستور اإنه إذ" 

) كان اوإذ. (.عنه شرعاً رتكب التجسس املنهييال  حىت ،يسعى للكشف عنه
لسعي اً سترابة هذه مربرإلتكفي اال  ،ريب بهولكنه يست ،املنكر مستوراً

ليس : أمحد أنهويف أكثر الروايات عن اإلمام  ،احملتسب للكشف عن املنكر
 ،علم به) و(اً املنكر مستور) كان اوإذ( ،للمحتسب أن يتعرض ملرتكب املنكر

  . ١"للكشف عن املنكر.. .يكفي جمرد العلمال  ومل يتحققه
ستراق إوال  ،ظهور املنكر من غري جتسس" أن النهي عن املنكر يشترط فيهيذكر فقهاء املالكية ا كم

   .٢"فإنه حرام ،ب أو حانوتأخفي بيد أو ثو احبث عموال  ،ستنشاق ريحإوال  ،مسع
عن ذلك أكد الفقهاء على أن قيام الدولة بالتجسس لكشف املنكر يفقد الدليل املستمد يف  فضالً

  : ضفاء املشروعيةإل يشترط حيث ،الكشف عن املنكر مشروعيته
بت أن ث اإذ ،التجسسهذا  ويتحقق ،يكون الكشف عن املنكر وليد جتسس منهي عنه شرعاً أال

وإن كل منكر مل . .إىل طلب البينة الدالة عليه. .أو ،مارات املعرفة باملنكراحملتسب قد سعى إىل طلب األ
اً الكشف جتسسهذا  كان وإال ،ي للغري أن يكشف عنهينبغال  ،مستوراًاً يعد منكر ،تهأو بين ،ماراتهأتظهر 
  . ٣اًحمظور

 ،إلزالتهوال  ،لكشف املنكرال  ،وبذلك يكون األصل عدم جواز التجسس على األفراد من قبل الدولة
تدل األحاديث واآليات كما  .لتحرمي الشرع القطعي للتجسس مطلقاً ،أو غري ذلك ،أو عقاب مرتكبه

   :على أنهها السابق ذكر
ستماع إىل أو اإل ،والنظر إىل عورام ،جيوز التجسس على الناس ال.. "

وألي  ،أم من املسؤولني ،سواء أكان ذلك من أحد الناس تطفالً ،أسرارهم
جيوز من مجاعات الناس خلدمة جهة من ال  أنهكما  .سبب من األسباب

   .٤"اجلهات

                                                
  .٧سالمیة، الریاض، مطابع دار الھالل، بدون تاریخ، ص عبد الفتاح الصیفي، شروط الظھور في المنكر الموجب للحسبة، المعھد العالي للدعوة اإل. د ١
، ص ١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤، عن محمد راكان الدغمي، التجسس وأحكامھ في الشریعة اإلسالمیة، عمان، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، ٣/١١٠الخریشي علي سیدي خلیل،   ٢

١٥٣ .  
  .١٠عبد الفتاح الصیغي، ص . د ٣
  .١٤٦ھ، صفحة الدغمي، التجسس وأحكام ٤
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األحاديث اليت وردت عن  ،يسالمتمع اإليدل على أمهية احملافظة على خصوصيات الفرد يف ا اومم
وعلى  ،باالطالع على البيوت بغري إذن ،واملؤكدة على حرمة التجسس ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ووجوب  ،ورد به الشرع من حرمة البيوتما  وكذلك ،رادعاًاً ديمااً عقاب كلجواز عقاب من يفعل ذ
على أنه إن جتسس أحد على  ،الرسول صلى اهللا عليه وسلموقد أكد  .قبل دخوهلا واالستئناس االستئذان

: قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم: قال ،فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ،دية له عينه فالا وففقأمجاعة 
وعن أنس رضي  .١»مل يكن عليك جناح ،ففقأت عينه ،ته حبصاةفاطلع عليك بغري إذن فخذاً لو أن امرء«

 -أو مشاقص  -فقام إليه مبشقص  ،طلع يف بعض حجر النيب صلى اهللا عليه وسلما الًأن رج« :اهللا عنه
  . ٢»وجعل خيتله ليطعنه

 - اطلع يف حجر يف باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أن رجالً :وعن سهل بن سعد الساعدي
هللا عليه وسلم رآه رسول اهللا صلى ا افلم - به رأسه ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدرى حيك

  . ٣»..تنظرين لطعنت به يف عينك لو أعلم أنك«: قال
من اطلع بيوت الناس من ثقب  عنيعلى هدر  ،وبعض املالكية،واحلنفية واحلنابلة ،وقد اتفق الشافعية

يف  .لدفع الضرر إن مل توجد وسيلة أخرى لتحقيق الغرض ذاته ،جائز هعين أن فقء اورأو ،الباب أو حنوه
  . ٤دون النهي عن القيام به ،املالكية وبعض احلنفية الضمان على من يفعل ذلك حني اشترط

  : نصهما  وقد ورد يف شرح مسند اإلمام أمحد بن حنبل
أو  ،أن من نظر من خصاص الباب: اوغريه من كتب فقه مذهبناإلقناع  ويف"

فرماه صاحب  ،من باب مفتوح إال ،أو من كوة وحنوه ،رامن ثقب يف جد
ولو أمكن  ،شيء عليه فال ،فقلع عينه أو طعنه بعود ،حبصاة أو حنوهاالدار 

   .٥"الدفع بدونه
  : وقال ابن تيمية رمحه اهللا

ولو كان . .من باب دفع الصائل) طعن عني الناظر(ظن طائفة من العلماء أن "
والنصوص . .ومل جيز قلع عينه ابتداء ،لدفع باألسهل فاألسهل اقالوكما  األمر

 اوهذ. .نصرافقبل أمره باإل ،عينه أفإنه أباح أن ختذفه حىت تفق ،ختالف ذلك
حيث جىن هذه اجلناية على حرمة  ،يدل على أنه من باب املعاقبة له على ذلك

   .٦"عينهأ فله أن يفق ،صاحب البيت

                                                
  .٢٤٣، صفحة ٦٩٠٢، حدیث ١٢فتح الباري، جزء  ١
  .٢٤٣، صفحة  ٦٩٠٠، حدیث ١٢المرجع السابق، جزء  ٢
  .٢٤٣، صفحة ٦٩٠١حدیث  ١٢المرجع السابق، جزء  ٣
  .١٤٧التجسس، صفحة : الدغمي ٤
  .٧٢٧، ص ١٣٩٩تب اإلسالمي، الطبعة الثالثة محمد السفاریني الحنبلي، شرح ثالثیات مسند اإلمام أحمد، الجزء األول، بیروت، المك ٥
  .٣٨٠صفحة  ١٥ھـ، جزء  ١٣٩٨أحمد عبد الحلیم بن تیمیة، مجموع فتاوي ابن تیمیة، جمع عبد الرحمن بن قاسم، بیروت، دار العربیة للطباعة والنشر،  ٦
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ين يا أَيها الَّذ[: قال تعاىل ،بغري إذن أهلهاا بأن ى عن دخوهل ،كذلك جعل الشرع للبيوت حرمة
لَكُم ريخ كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح كُموتيب را غَيوتيلُوا بخدوا الَ تنونَ َآمذَكَّرت لَّكُملَع ` 

يلَ لَكُمإِنْ قو ذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدا فَالَ تدا أَحيهوا فجِدت فَإِنْ لَم  اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار
يمللُونَ عمعا ت٢٨ – ٢٧ :النور(]بِم(.   

االستئناس الظاهر الذي هو ضد : وعرب عنه بأنه ،فقد أوجب تعاىل ذه اآلية طلب اإلذن قبل الدخول
أذن له  افإذ. .توحشفهو كاملس ،يدري أيؤذن له أم الال  ألن الذي يقرع باب غريه ،االستيحاش
    .١..الذي هو اإلذن ،أطلق الالزم وأريد ملزومه ،لإلذناً كان االستئناس الزم اومل. .استأنس

  : اًويقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا أيض
بيت غريه  نسانعلى أن دخول اإل ،دلت بظاهرها ،علم أن هذه اآلية الكرميةأ"

ي  ،غري بيوتكماً بيوت اتدخلوال  ألن قوله ،وزجيال  بدون االستئذان والسالم
واعلم أن . .عن القرآن يفيد التحرمي على األصحالنهي املتحدد  ،صريح

ألنه ثابت عن  ،فإن مل يؤذن له عند الثالثة فلريجع ،االستئذان ثالث مرات
قال رسول اهللا صلى . .قال البخاري يف صحيحه ،النيب صلى اهللا عليه وسلم

هذه و. .»ومل يؤذن له فلريجعاً استأذن أحدكم ثالثا ذإ«: وسلماهللا عليه 
ستئذان املكرر الروايات الصحيحة تبني أن اإلستئناس املذكور يف اآلية هو اإل

   .٢"..ثالثاً
  : وقال النووي يف شرح مسلم

وتظاهرت به دالئل القرآن والسنة  ،ستئذان مشروعأمجع العلماء على أن اإل"
  . ٣"..وإمجاع األمة
  : اًوقال الشنقيطي أيض

وإِنْ [: لقوله تعاىل ،وجب عليه الرجوع ،قال أهل املرتل للمستأذن ارجعا إذ"
كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُم٤.)"٢٨: النور(]ق   

  : وقال له ،جاء إىل سفيان الثوري بالبصرة أن رجالًاً أيض وقد روي

                                                
ھـ، ص  ١٤٠٣یاض، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، محمد األمین الشنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الجزء السادس، الر ١

١٦٧.  
  .١٦٩المرجع السابق، صفحة  ٢
  .١٧٤نقًال عن المرجع السابق، صفحة  ٣
  .١٨٠المرجع السابق، صفحة  ٤
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 ،فندخل على هؤالء اخلبيثني ،مع هؤالء احملتسبة إين أكون ،عبد اهللا اأب اي"
ولكن ندخل عليهم  ،بلي: ؟ قلتأليس له أبواب: قال .ونتسلق على احليطان

  . ١"اوعاب فعالن ،شديداًاً فأنكر ذلك إنكار .يفروا لكيال
أو ا هتفتيشوال  ،جيوز للدولة اقتحام البيوت ولذلك فال .حرمة دخول البيت بغري إذن ،سبق ويتبني مما

وأمر بالرجوع عند  ،حيث مل يستثن اهللا تعاىل من طلب اإلذن ،وإذمها أهل بعد موافقة إال ،دخوهلا
   .بالشرعاً ثابتاً مؤكداً جيعل طلب ذلك أمرا مم ،عدمه

دخول البيت احلالة اليت تتطلب إزالة منكر ظاهر أنه يستثىن من عدم جواز  ،وقد ذكر بعض الفقهاء
وما  ،ورد يف سرية عمر رضي اهللا عنه أن ذلك مبين على ما اوذكرو ،استدراكهويفوت  ،حمقق وقوعه

ما  اإذ ،بأن ارتكاب املنكر من أهل البيوت وتظاهرهم به مدعاة إلزالة حرمة بيوم ،ذكره بعض الفقهاء
نة أي بالبي ،العدول تقول الثقاب ،قوعأن يثبت كون املنكر حمقق الو ااألول منهم: توفر شرطان الزمان

حنو  ،يفوت استدراكها ،أو مفسدة ،والثاين أن ينجم عن املنكر انتهاك حرمة .أو القرينة اجلازمة ،الشرعية
ففي هذه احلالة فقط أجاز هؤالء الفقهاء دخول البيوت بغري إذن  ،وحنو ذلك ،ة قتل أو زىنوقوع جرمي

  : حيث يقول اإلمام الغزايل ،إلزالة املنكرها أهل
ولو أخربه  ،ترق السمع على دار غريه ليسمع صوت األوتارينبغي أن يس فال"

أو أن يف  ،يشرب اخلمر يف دارهاً بأن فالن ،ستخبارمن غريه إ بتداءعدالن إ
ويكون  ،ستئذاناإليلزم وال  ذاك أن يدخل دارهفله آن ،أعده للشرباً داره مخر

  .٢"ه بالدخول للتوصل إىل دفع املنكرختطي ملك
  : ييقول ابن اجلوزكما  

وال  ،ليسمع صوت األوتار ،ينبغي له أن يسترق السمع على دار غريه ال"
يشرب اً أن فالن بتداًءبل لو أخربه عدالن إ ،جرى ايستخرب جريانه ليخربوه مب

  . ٣"هااخلمر فله آنذاك أن يدخل ويكب
 ،ري إذن أهلهاوالسنة املطهرة مل جيز ألحد دخول البيوت بغ ،يف القرآن الكرمي ،أن النص الشرعي اولن

 ،أو إلثباته على مرتكبه ،لدفع املنكراً ولو كان دخول البيت بغري اإلذن جائز ،ومل يستثن الشارع يف ذلك
قتحام ة والسالم بصفته إمام املسلمني بإومل يرد يف السرية النبوية قيام الرسول عليه الصال ،لبينه الشرع

   .يةسالمالذي علم تآمرهم على الدولة اإل ،بيوت املنافقني

                                                
  .٤٦، صفحة ١٩٨٦ـ  ١٤٠٦القادر أحمد عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة  أبو بكر أحمد بن محمد الخالل، األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، دراسة وتحقیق عبد ١
  .١٥٣، نقلت عن التجسس وأحكامھ، مرجع سابق، صفحة ٣/٣٢٤إحیاء علوم الدین،    ٢
  .١٥٣ھـ، نقلت من المرجع السابق، صفحة  ١٣٤٩، مطبعة المنار، ١ص  ١/٣٢٠اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة، المقدس،    ٣
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عدم جواز دخول البيوت إلثبات  ،فإن الثابت يف سرية الصحابة رضوان اهللا عليهم ،عن ذلك فضالً
أن عمر بن ": هاواليت جاء في ،حيث استشهد املاوردي على ذلك بقصة عمر رضي اهللا عنه ،املنكر

وكان  ،له افقالو ؟خلمرأمل أكم عن معاقرة ا: فقالاً دخل على مجاعة تشرب مخر ،اخلطاب رضي اهللا عنه
واك عن  ،قد اك اهللا عن التجسس فتجسست: قد دخل عليهم بدون إذن وجتسس عليهم بدون إذن

 ،أكد املاروديكما  ،ويدل ذلك ."فتركهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ،الدخول بغري إذن فدخلت
  : على أن من

خارج الدار ها نكرأ ،بأصوامها منكرة من دار تظاهر أهل مسع أصوات مأل"
سواه ا عم ألن املنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف ،ومل يهجم عليهم بالدخول

  . ١"من الباطن
ها مل يأت حبكم الدخول إلي ،منكراًها اليت علم أن في ،يتعلق بالبيوتفيما  ،ىل ذلك أن الشارعأضف إ

ورد عن  والدليل على ذلك ما .دون دخول البيت ،إخراج أهل املنكر منها أجاز اوإمن ،بغري إذن أهلها
حيث يدفع حرق البيوت  ،مه حبرق بيوت أقوام لتخلفهم عن الصالة ،الرسول عليه الصالة والسالم

 امع علمه بارتكام هلذ ،جازة اقتحام بيوموالسالم إومل يرد عنه عليه الصالة  ،إىل اخلروج منهاها أهل
   .املنكر

تناول فيه إخراج اخلصوم وأهل الريب من البيوت بعد  ،صحيحه يفاً أفرد اإلمام البخاري كتابا كم
روي أن عمر ا واستشهد لذلك مب ،ل على وقوع املنكر وحتققهواليت تد ،واشترط يف ذلك املعرفة ،املعرفة

  . ٢هاخل بيتارضي اهللا عنه أخرج امرأة حني ناحت د
التجسس على وأنه ليس للدولة  ،جيوز مطلقاًها ال يتبني أن دخول البيوت بغري إذن أهل ،سبقا ومم
   .أو لدفع املنكر ،خفي من األسرار اأو للتحقق عم ،إلثبات التهمةها أو تفتيشا دخوهلوال  ،البيوت

يقافه إتعمل على  اوإمن ،داخل البيوت ،بارتكابهها مع علماً يعين ذلك أن الدولة تدع املنكر ساري وال
يف سبيل ذلك إن رفض أهل املنكر ا وهل ،الدخول بغري إذن دون ،خراج أهل املنكر من بيومعن طريق إ
 أو ،العيش عنهم من ماء وكهرباءحنو قطع وسائل  ،ىل الوسائل املادية إلخراجهماللجوء إ ،اخلروج

وذلك  .جبار أهل املنكر على اخلروج منهإل ،حراق إن اقتضى األمرإأو  ،استخدام غازات مسيلة للدمع
فحصول اإلذن مقصود  ،بإذن أهله على حرمة البيت وعلى عدم دخوله إالاً جازماً ألن الشارع أكد تأكيد

فإن حصل اإلذن سواء مباشرة أو حتقق أن  ،من قبل الدولة واألفراد ،ينبغي التقيد بذلك ولذا ،للشارع

                                                
  .٣١٥ـ  ٣١٤ردي، مرجع سابق صفحة الماو ١
  .٣١٥، ص ١٣فتح الباري، مرجع سابق، جزء  ٢
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ذ فإنه جيوز للدولة عندئ ،والضرر عنه عند حصول الكوارث مثالًاألذى حنو حالة دفع  ،أهل البيت يرضونه
   .الدخول مطلقاًا جيوز هل فال ،إن مل يأذن أهل البيت أمادخول البيوت و

أكدت الشريعة على حفظ  ،وحرمة دخول البيوت بغري إذن أهلها ،ىل حرمة التجسسإضافة باإل
 ،أو ألخذ اإلقرار ،سواء إلثبات اجلرم باإلكراه ،مطلقاً نسانوالتعذيب لإل ،بتحرمي األذى ،نسانحقوق اإل

من صيانة النفس واملال  ،جاء به الشرعما  حيث خيالف ذلك ،أو غري ذلك ،من املتهم افواالعتر
والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا [: قال تعاىل ،سالميف دار اإل ،والعرض

وقد جاء يف فتح الباري قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حجة  .)٥٨: حزاباأل(]بهتانا وإِثْما مبِينا
  .١»...حبقها فإن اهللا تبارك وتعاىل قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إال.. .«: الوداع

ولَقَد [: كقوله عز وجل ،الوارد بالنصوص الشرعية ،نسانوالتعذيب مناف إلكرام اهللا تعاىل لإل
قال كما  أأو أن يكون خط ،باحلق قتل املؤمن إال سالمولذلك حرم اإل .)٧٠: اإلسراء(]َآدمكَرمنا بنِي 

   .يةنسانيف ذلك من إهدار للحياة اإلا مل .)٩٢: النساء(]وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِالَّ خطَأً[: تعاىل
عقوبة شرعية على كل من وقرر  ،ري حقوإيذاءه بغ ،كذلك االعتداء على املسلم سالموحرم اإل

وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين [: قال تعاىل .أو على جزء من بدنه ،يعتدي على نفس املسلم
اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو اُألذُنَ بِاُألذُنو فبِاَألن فاَألننِ ويةٌ  بِالْعكَفَّار وفَه بِه قدصت نفَم

٤٥: املائدة(]لَه(.  
إن اهللا يعذب الذين «: بقوله اوقد ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم كذلك عن تعذيب الناس يف الدني

عمر بن اخلطاب  اخطبن: فراس الربيع بن زياد رمحه اهللا قالوقد ذكر أبو  .٢»ايعذبون الناس يف الدني
من فعل به  ،أموالكم اليأخذووال  ،اركمأبش اإين مل أبعث عمايل ليضربو": ه فقال يف خطبتهرضي اهللا عن

إي : قص منه؟ قالأت ،أدب بعض رعيته لو أن رجالً: فقال عمرو بن العاص ،أقصه منه ذلك فلريفعه إيل
  . ٣"وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقص من نفسه ،أقصه إال ،والذي نفسي بيده

من جلد ظهر مسلم «: يف النهي عن إيذاء املسلم بقوله ،وقد شدد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقال صلى اهللا عليه  ،وظلمه ،كذلك ترويع املسلم سالموحرم اإل. ٤»بغري حق لقي اهللا وهو عليه غضبان

سلم فإن روعة املسلم املا تروعوال «: وقال عليه الصالة والسالم .»اًحيل ملسلم أن يروع مسلمال «: وسلم
  . ٥»ظلم عظيم

                                                
  .٨٥، صفحة ٦٧٨٥، حدیث ١٣فتح الباري، جزء  ١
  .٣٧٦رواه مسلم في صحیحة، راجع المرجع السابق، صفحة  ٢
  .٤٦٨ـ  ٤٦٧، صفحة ٤جامع األصول، جزء  ٣
زیز الشیشاني، حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة في النظام اإلسالمي والنظم المعاصرة، مطابع الجمعیة العلمیة عبد الوھاب عبد الع. رواه الطبراني في األوسط، راجع د ٤

  .٣٧٥، صفحة ١٩٨٠ـ  ١٤٠٠، )بدون مكان نشر (الملكیة 
  .٣٧٧شیشاني، صفحة . رواه الطبراني، راجع د ٥
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واالعتداء على املسلمني باحلبس واإليذاء والتعذيب املادي واملعنوي يضاد األخوة  ،جسستكان ال اومل
أن رسول اهللا  ،وقد جاء عن ابن عمر رضي اهللا عنهما .سالمفقد اعترب من الظلم احملرم يف اإل ،يةسالماإل

وجاء يف شرح ابن حجر  ،١»يسلمهوال  يظلمهال  أخو املسلماملسلم «: صلى اهللا عليه وسلم قال
  : ذكرهما  العسقالين

من مع يتركه ال  أي »يسلمهوال «: وقوله .فإن ظلم املسلم للمسلم حرام"
وقد  ،أخص من قول الظلم اوهذ ،بل ينصره ويدفع عنه ،يؤذيهوال فيما  ،يؤذيه

  . ٢"الاألحو إختالفحبسب اً وقد يكون مندوب ،يكون واجباً
  : فقد جاء عن عمر بن اخلطاب قوله لوالته يف األمصار ،تعذيب املسجوننياً أيض سالموقد حظر اإل

يستطيع أين يصلي ال  ،من املسلمني يف وثاقاً تدعن يف سجونكم أحدال "
ما  عليهم من الصدقة اوأجرو ،بدماً مطلوب رجالً إال ،يف قيداً أحدوال  ،قائماً

  . ٣"مهميصلحهم يف طعامهم وأد
ومن ذلك قول عمر " غري املعروف بالفجور ،األخذ بإقرار اخلائف" كذلك عن سالموقد ى اإل

  . ٤"أن يعترف على نفسه ،أو حبسته ،أو أخفته ،إن أجعته: ليس الرجل مبأمون على نفسه": رضي اهللا عنه
يراه بعض  املاً خالف ،ارتكب الكي يقر مب ،جييز تعذيب املتهمال  سالمأن اإل ،ومن ذلك يظهر جلياً

لقوله صلى اهللا عليه : عتراف الناجم عن اإلكراهاإلقرار واإل يقر أصالًال  سالموذلك ألن اإل ،الفقهاء
أنه مل يرد دليل صحيح يبيح كما  ،٥»عليه ااستكرهووما  والنسيان أإن اهللا وضع عن أميت اخلط«: وسلم

وختصيص هذه األحاديث حيتاج إىل دليل  ،لتعذيب عموماًباألدلة الشرعية حترمي ا اوقد بين ،تعذيب املتهم
   .شرعي جييز ذلك حبق املتهم

على أو إكراهه  ،على جواز تعذيب املتهم وعقوبتها ذكره بعض الفقهاء من أدلة لالستشهاد ما أما 
دم وإثبات عها يلي هذه األدلة دف الرد عليفيما  ونستعرض ،تصلح حجة يف ذلكا ال فإ ،افراالعت

   .يتعلق جبواز تعذيب املتهمما  يفها حجيت
يف تلك اً متهماً من أن الزبري عذب يهودي ،ورد فيهاوما  ،استشهد أولئك الفقهاء بقصة فتح خيرب

وذلك ألن  ،االستشهاد ليس صحيحاًهذا  والواقع أن .املتهمعلى ذلك لتجويز تعذيب  اواستندو ،الغزوة
فأمر الرسول صلى اهللا  ،وثبت ذلك عليه ،عليه إعادتهاً واجباً ى حقتدل على أن اليهود قد أخفالرواية 

  : جاءت يف كتب السرية هيكما  حيث إن تفصيل الرواية .أخذهما  لكي يرد ،عليه وسلم بعقابه

                                                
  .٣٧٧شیشاني، صفحة . رواه الطبراني، راجع د ١
  .٩٧وشرحھ، صفحة  ٢٤٤٢، حدیث ٥فتح الباري، جزء  ٢
  .٣٧٧شیشاني، صفحة . القاضي أبو یوسف، الخراج، راجع د ٣
  .٣٣٦ - ٣٣٥، صفحة ١٩٦٩سلمیان الحماوي، عمر بن الخطاب، القاھرة، دار الفكر العربي . د ٤
  .٣٧٨، صفحة ٢٠٥٥سنن ابن ماجھ، الجزء األول، حدیث رقم  ٥
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صاحل أهل خيرب من يهود على  ،فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربا مل"
 .ة رسوله منكم إن كتمتموين شيئاًبرئت ذمة اهللا وذم: وقال هلم ،حقن دمائهم

. .فعل مسك حيي ما: كنانة بن الربيعلفقال رسول اهللا  ،فصاحلوه على ذلك
العهد : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.. .فقال أذهبته النفقات واحلروب

فجاء رجل  ،نعم: ؟ قالأرأيت إن وجدناه عندك أقتلك ،واملال كثري ،قريب
إين رأيت كنانة يطوفون ذه اخلربة بكل :  فقال لهمن يهود إىل رسول اهللا

 ،بعض كرتهمها فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلربة فأخرج من ،غداة
ما  ستأصلتعذبه حىت : فأمر به الزبري فقال ،بقي فأىب إن يؤديه امث سأله عم

  .١"عنده
الشهادة ب ،بعد ثبوت وجوده عنده ،لكان إلخفاء اليهودي املا افهذه الرواية تبني أن التعذيب إمن

 ،مرتكب جلرم إخفاء أموال جيب إخراجها اوإمناً ولذلك ليس اليهودي متهم ،واألدلة املادية احملسوسة
   .ولذلك استحق العقوبة على فعله

ذي يستحق من فعله العقوبة وال ،بني عدم أداء احلق الواجباً ولقد بينت الشريعة أن هناك فرق
يبيح حبال ال  رغم أنه سالمواإل .عترافحىت يعذب لإل ،ني املتهم الذي مل يثبت عليه جرموب ،يةالتعزير

مع قدرته على  ،أنه يقرر مع ذلك عقوبة من امتنع عن أداء حق واجب عليه غريه إال أو ،التعذيب للمتهم
 هو اوهذ ،حنو ذلكو ،أو أداء الزكاة مع القدرة ،أو النفقة على أهل بيته ،كمن ميتنع عن قضاء دينه ،ذلك
  .تدل عليه الرواية السابقةما 

رضي اهللا اً من أن علي ،ورد يف حديث اإلفكا مب ،استشهد الفقهاء ايزون لتعذيب وعقوبة املتهما كم
تعرفه عن عائشة رضي اهللا  اعلى اإلخبار مبها ضرب جارية الرسول صلى اهللا عليه وسلم لكي حيمل ،عنه
ن الرواية الواردة يف صحيح إحيث  ،على جواز تعذيب املتهم ليس يف حمله ،ديثاحل استدالل ذواإلها عن

ولو صح  ،بل كانت شاهدة ،أن اجلارية مل تكن متهمة أصالًكما  ،البخاري مل تذكر ضرب اجلارية
ها وقد ورد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم سأل غري ،ستدالل لكان جلواز ضرب الشاهد وليس املتهماإل

أن  ،وذلك يبني ،دون اللجوء إىل الضرب ،وغريها ،مثل زينب بنت جحش رضي اهللا عنها ،الشهادة
 ،هو من باب التأديب للخادم اوإمن ،أو املتهم ،ليس لعقاب الشاهد ،إن صحت الرواية ،ضرب اجلارية
   .يستوجب ذلكما  بدر منها إذ ،الشرع للمسلم تأديب خادمه حيث أجاز

لتخربهم بقرب  ،اليت محلت رسالة حاطب بن أيب بلتعة إىل قريش ،املرأةحبديث  ،استدل الفقهاء اكم
إن مل ها بكشف سترها هدد ،رضي اهللا عنهاً أن علي ورد منوما  ،زو الرسول عليه الصالة والسالم ملكةغ

                                                
  .٣٥ھـ ص  ١٤٠٦أبحاث الندوة العلمیة األولى، الجزء الثاني الریاض، المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب،  المتھم وحقوقھ في الشریعة اإلسالمیة، ١
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اً حيث ثبت يقين ،ستدالل ذه القصة باطلولكن اإل ،أن يف ذلك جواز ديد املتهم اوظنو ،خترج الرسالة
اً ال أخفت أمرا لكوا فيكون التهديد هل ،معهااً بأن املرأة حتمل كتاب ،رب الوحي للرسول عليه السالمخب

ولذلك مل تكن املرأة يف تلك القصة متهمة  ،لهها وجوب أدائاً ثبت قطع جيوز إخفاؤه وامتنعت عن أداء ما
فاستحقت لذلك العقوبة بالتهديد  ،خبرب الوحياً كانت مرتكبة جلرمية ثابتة يقين اوإمن ،جبرم مل يثبت
   .بكشف الستر

حيث روي  ،عترافم جواز عقاب املتهم حلمله على اإلتؤكد عد ،أن األدلة الشرعية ،زد على ذلك
عليه فبعث رسول اهللا  ،لهها أتاه فأقر عنده أنه زىن بامرأة فسما أن رجالً«: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ويوضح ذلك أنه  ،١»هافجلده وترك ،فأنكرت أن تكون زنت ،عن ذلك افسأهلإىل املرأة  الصالة والسالم
 ،عترافعلى اإلها حلملا مل يقم الرسول عليه الصالة والسالم بعقا ،على الرغم من وجود التهمة للمرأة

 ن خيطئ يف العفو خري منأاإلمام  فإن ،احلدود بالشبهات اادرؤ«: وقد جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم قوله
 -واليت تعد من أعظم اجلرائم يف نظر الشرع  -كان املتهم يف جرائم احلدود ا ، وإذ٢»أن خيطئ يف العقوبة

دون احلدود أوىل بعدم التعذيب  فإن ما ،عترافيكره على اإلوال  ،يعذب دون بينة شرعيةوال  يعاقبال 
   .واإلكراه

  : اًمصونة شرع نسانفحياة اإل ،جيوز التعذيب مطلقاًال  ولذلك
 .عتداء الظاملأو جرح أو أي شكل من أشكال اإل ،بقتلا جيوز التعرض هل فال"

أم  ،وحنوه ،أو اجللد ،أو السجن ،عتداء على البدن كالضربسواء أكان اإل
 ،والتخويف ،زدراءواإل ،والشتم ،كالسب ،واملشاعر ،عتداء على النفساإل

  .٣"نتقاص وظن السوء به وحنو ذلكواإل
 ،واألذى ،يقصد بالتعذيب احملرم إيقاع التعذيبال  ي مالحظة أنهفإنه ينبغ ،سبقما  ىومع التأكيد عل

 ،وذلك حنو رجم الزاين احملصن ،يف جملس القضاءاً على جرم ثابت شرع ،كعقوبة قضائية مقررة ،واألمل
باحلدود حيث حدد الشرع عقوبات على خمالفة أحكامه املتعلقة  ،وخالفه ،وقطع يد السارق ،وقتل القاتل
يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد [: قوله تعاىلها ومن ،والقصاص

ُء الَّذين إِنما جزا[: قوله تعاىل يف عقوبة احملاربني املفسدينها ومن ،)١٧٨: البقرة(]بِالْعبد واُألنثَى بِاُألنثَى
م وأَرجلُهم من يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِ

ري اَآلخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلاَألر نا مفَوني أَو الَفخيمظع ذَابع وقوله )٣٣: املائدة(]ة ،
 ،)٣٨: املائدة(]والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاًء بِما كَسبا نكَاالً من اللَّه واللَّه عزِيز حكيم[: تعاىل

                                                
  .٢٧٦جامع األصول، الجزء الرابع، صفحة  ١
  .٣٠٨، صفحة ١٥فتاوي ابن تیمیة جزء  ٢
  .٣٧٤الشیشاني، مرجع سابق، صفحة . د ٣
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انِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ الزانِيةُ والز[ :وقوله تعاىل يف حد الزاين والزانية غري احملصنني
ةلْد٢: النور(]ج(.   

 ولذلك فالعذاب الواقع كعقوبة تعزيرية على جرمية ارتكبت أو كعقوبة شرعية على خمالفة أمر اهللا أو
 اذوه،وتطهريه من الفساد ،وصيانة اتمع ،يترتب على ذلك من زجر املعتدين اجائز بالنص مل ،يه تعاىل

ن مجيع العقوبات ينجم إحيث  ،يف نوع العقوبةا مع تفاو ،أمر تقره كافة التشريعات حىت الوضعية منها
   .أمل وأذى وعذاب للمجرمها عن

 اسواء للمتهم أو غريه وأن الواجب هو التقيد مب ،سبق يظهر أن التعذيب حمرم يف مجيع األحوالا ومم
   .فقط ويف ذلك الصالح والفالح كله بإيقاع العقوبات الشرعية ،جاء به الشرع

 ،سواء يف اجلوانب اإلجيابية ،نسانأن الشريعة قد راعت حقوق اإلاً وبناء على ذلك فإنه يظهر جلي
بأن حرمت  ،صانت حقوقه الشخصية اكم،ورعاية شؤونه ،والعيش الكرمي له ،يةجتماعبتأمني حقوقه اإل

اً منعت مطلقا كم،أو ملعرفة بواطنهم ،ي من أسرارهمخفما  ستكشافال على الدولة التجسس على الرعية
اً مل يكن ذلك إليقاع عقوبة قضائية عن جرم ثبت شرعما  التسلط على أفراد الرعية باإليذاء أو التعذيب

   .حترميه
و التعذيب بغري أ ،باإليذاءها وتسلط الدول على رعايا ،والواقع املشاهد أن التجسس يف اتمعات

 ،من العمل على صيانته وحفظه ،وأفراد اتمع ،وأهل الصالح ،ومينع األتقياء ،اتمعميزق وحدة  ،حق
يترتب على ذلك يف النهاية تدهور كما  .اليت تنخر يف كيانه ،ويسارع يف عوامل الفناء ،يهدم بنيانه امم

   .بالكليةها أو حمو آثارها ألعدائها خضوع أو ،الدول
 : مولذلك يؤكد ابن خلدون أن احلاك

 ،عن عورات الناس وتعديد ذنوماً بالعقوبات منقباً باطشاً كان قاهر اإذ"
 ،ا افتخلقو ،منه بالكذب واملكر واخلديعة اوالذو ،مشلهم اخلوف والذل

 ،خذلوه يف مواطن احلروب واملدافعات اورمب ،وفسدت بصائرهم وأخالقهم
  . ١"سياجفتفسد الدولة وخيرب ال.. .ففسدت احلماية بفساد النيات

  : أن تعدي الدولة على الرعية يؤذن خبراب الدولة حيث يقول ،أيضاً ،ويقرر ابن خلدون
وعلى الدولة بالفساد  ،إن التعدي والظلم عائده اخلراب يف العمران"

 ،أو طالبه بغري حق ،غصبه يف عمله أو ،وكل من أخذ ملك أحد .نتقاضواإل
وبال ذلك كله عائد على  ...مل يفرضه الشرع فقد ظلماً أو فرض عليه حق

                                                
  .١٨٨، صفحة ١٩٧٨دار القلم  عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، بیروت، ١
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وهذه هي احلكمة املقصودة للشارع يف ا الدولة خبراب العمران الذي هو ماد
  . ١"حترمي الظلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                
  .٣٩٠المرجع السابق، صفحة  ١
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  الباب الثالث
  احلقوق السياسية

  :الفصل األول
               احلرية السياسية الغربية وحق إبداء الرأي 

  يسالميف التصور اإل
  

 .أجاز الشرعما  يف إبداء الرأي يف حدود ،ية على ضمان حق الرعية السياسيسالمالشريعة اإلأكدت 
ولذلك سنقوم  ،عن حرية الرأي السياسي يف التصور الغريباً ية بذلك جوهريسالموختتلف الشريعة اإل

هوم إبداء الرأي يف بني مف ،لبيان الفروق ،واحلرية السياسية يف الغرب ،بإلقاء الضوء على معىن إبداء الرأي
وذلك قبل عرض األحكام الشرعية اخلاصة  ،وحرية الرأي السياسي يف الفكر الغريب ،يسالمالشرع اإل

   .يسالممبمارسة احلقوق السياسية يف اتمع اإل
اتعرف حرية السياسي يف الفكر الغريب بأ :  

ظر عن الوسيلة بغض الن ،قدرة الفرد على التعبري عن آرائه وأفكاره حبرية تامة"
أوبواسطة  ،أو الكتابة ،تصال املباشر بالناسسواء كان ذلك باإل ،اليت يسكلها

و عن طريق األفالم أ ،أو املسرح ،أو اإلذاعة ،الرسائل الربيدية أو الربقية
  . ١"أو الصحف ،أو التلفزيونية ،السينمائية

فقد نص الدستور  .واطننيوقد نصت دساتري معظم الدول الغربية على كفالة حرية الرأي للم
حبرية عن وكذلك أكد الدستور اإليطايل على أن للجميع حق التعبري  .األمريكي على كفالة حرية الرأي

  . ٢وكذلك الدستور األملاين الذي أكد الرأي للجميع ،آرائهم بالقول والكتابة
  : قد قيدت بقيدينها ولكن املتتبع لواقع حرية الرأي يف الفكر الغريب جيد

ات الرأمسالية الكربى على وسائل حتكاربسيطرة اإلاً يتعلق األول منهم"
والتحكم يف مصادر األخبار  ،على توجيه اإلعالما وقدر ،اإلعالم

                                                
  .٣٧٥، صفحة ١٩٧٥الدكتور محمد حلمي، المبادئ الدستوریة العامة، دار الفكر العربي،  ١
  .١٠٢ـ١٠٠عبد الوھاب الشیشاتي، صفحة .د ٢
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عتداء حبجة عدم اإل ،الدولةها الثاين فيتعلق بالقيود اليت تفرضأما  .واملعلومات
تستخدم اً ما غالب واليت ،واحملافظة على األمن الداخلي ،على حريات األخرين

  . ١"كذريعة للحد من قدرة األفراد على التعبري عن آرائهم
مما  فعلى الرغم ،جترمي الرأيها من ،عمدت األنظمة الغربية إىل وضع قيود أخرى على حرية الرأياً كم
  : تؤكده

حبرية ها اتصل مناً ما سيموال  -النظرية الدميقوقراطية من أن قيود احلريات "
حبماية أمن اجلماعة  كان متصالً ما إالً ،اتعتبارتستوحي من اإل ال -الرأي 
اليت صارت تعاقب  ،تكذبه التشريعات الدميقوقراطية املعاصرة ،املاديها ونظام

ويربز ذلك  .أو حتريض عليه ،حىت ولو مل يؤد إىل اإلخالل باألمن ،على النقد
   .٢"يجتماعبصفة خاصة بالنسبة للرأي املعارض ألسس النظام اإل

يتفرع وما  ،باحلرية الشخصيةاً وثيق فهي تتصل اتصاالً ،وتتبع حرية الرأي يف الغرب من مفهوم احلرية
   .اتجتماعوحرية اإل ،واجلمعيات ،من حرية تكوين النقابات ،عنها

اليت جتعل للفرد  ،تتبع فكرة احلرية السياسية ،املستمدة من احلرية الفردية ،ومن قاعدة حرية الرأي
حول األفكار اليت  ،وحرية تكوين اجلماعات واألحزاب ،شاء من آراء ومعتقدات سياسيةما  ة تبينحري
  : وذلك ألن حرية الرأي تعين لدى الغرب .األفرادها يعتنق

: وذلك يف أي شأن من الشؤون ،يف أن يعتنق اآلراء اليت يشاء نسانحق اإل"
  . ٣"والثقافة ،والعلم ،جتماعواإل ،والدين ،يف السياسة

ها شريطة عدم إضرار ،من معتقدات اشاؤوما  تبيح لألفراد تبين ،واحلرية الفكرية يف املنظور الغريب
  : املعين بقولههذا " جون ستيورات ميل" وقد أكد ،باآلخرين

بل ويف ضرر نتائجه  ،يف كذب رأي مااً الشخص راسخ إعتقادكان  افمهم"
حال  اإذ ،مع ذلك يدعي العصمةفإنه .. .وإحلادهاً بل ويف فساده أخالقي -

من اً حىت لو كان مؤيد ،الرأيهذا  يقال يف الدفاع عنما  دون اإلستماع إىل
  . ٤"الرأي العام يف بلده أو يف عصره

 ،والفكرية ،املرء من إبراز حقوقه السياسيةا يتمكن  ،تصبح احلرية السياسية وسيلة ،املنطلقهذا  ومن
وتكوين  ،عن طريق السماح بإبراز رأي األفراد مطلقاً ،سلطة احلاكمواحلد من  ،يف مواجهة النظام

   .األحزاب والنقابات
                                                

  .١١٠ـ  ١٠٣المرجع السابق، صفحة  ١
  .٣١٩مرجع سابق، صفحة . أحمد حماد.د ٢
  .٢٢٧مرجع سابق، صفحة .. اط، الوسیطأدمون رب. د ٣
  .٥٤ - ٥٣، صفحة ١٩٦٦جون ستیوارات میل، الحریة، ترجمة عبد الكریم أحمد، الجزء األول، القاھرة، مطابع سجل العرب  ٤
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 ،أن احلرية السياسية يف الفكر الغريب مستمدة من كون الشعب مصدر السلطات ،أضف إىل ذلك
شتراك يف  احلقوق السياسية النامجة عن اإلبني ،يفرق الكتاب الغربيونال  ولذلك .وصاحب السيادة

ألن مصدر احلقوق ومصدر احلرية واحد  ،وبني احلرية السياسية ،والتصويت ،نتخابمثل حق اإل ،ماعةاجل
واحلريات املمنوحة لألفراد والسلطة  ،والواجبات فالشعب هو الذي حيدد احلقوق .وهو سيادة الشعب

حق املسامهة يف : هامن ،ولذلك ترتبط احلرية السياسية يف الفكر الغريب بعدة حقوق. ١املخولة للحكام
واليت جتعل لكافة املواطنني احلق  ،وهي تنطلق من أن إرادة الشعب مصدر سلطة احلكومة ،السيادة الشعبية

كما  .أو اجلنس ،أو اللون ،بصرف النظر عن الدين ،وتقلد املناصب ،يف اإلسهام يف إدارة شؤون الدولة
اليت تقتضي أخذ  ،عن اإلرادة العامةاً تعبري ،التصويت على القواننيها حبق التصويت ومن ،كذلك ،ترتبط

    .٢أو وضع قوانني جديدة ،القائمة رأي الشعب يف تعديل القوانني
ها جعل احلرية السياسية قاعدة يبىن علي أيتبني خط ،العرض ملصدر احلقوق السياسية يف الغربهذا  من

والشعب ليس يف يده  ،ية بيد الشرعمسالفالسيادة يف الدولة اإل .يةسالمالسلوك السياسي يف الدولة اإل
أن استعارة مفهوم احلرية السياسية ملمارسة كما  .مقررة شرعاًا صالحية إقرار احلقوق  والوجبات أل

جيب على ما  وبني ،وبذلك ربط بني حق إبداء الرأي ،كالبيعة الشرعية والنهي عن املنكر ،احلقوق السابقة
ويدعم املواقف الفردية  ،يؤكد املسؤولية الفرديةمما  ،م أمر خمالف للشرعحني يستشعر قيا ،املسلم القيام به

يف حقوق تويل املناصب  سالموبناء على ذلك ميز اإل .واجلماعية املتصدية لالحنراف عن املنهج الشرعي
جييز  اً الومن هن .وباألحكام الشرعية ،بني األفراد بقدر التزامهم بالعقائد ،السياسية واألعمال السياسية

 رتباطإل ،للمسلمني دون غريهماً جعل الشورى حقكما  ،و املسلم الفاسق اإلمارةأ ،تولية الكافر سالماإل
ي الدولة لدفع أا من رعاي ،وأجاز مساع رأي  غري املسلمني ،يةسالمبالعقيدة اإلهذه املمارسة السياسية 

تقع املرء إىل تبنيه  ،من حرية فرديةاً نطلقيتضح أن إبداء الرأي ليس م ،املنطلقهذا  مظلمة تقع عليهم ومن
يفسر جرأة هذا  ولعل .بالشرع املوجب لألمر باملعروف والنهي عن املنكر اًلكونه مرتبط ،أو رفضه

املنظم  ،ر الشرعياحيث استوعب الصحابة اإلط ،الصحابة رضوان اهللا عليهم على قول احلق دون حتفظ
لتقومي  ،ووسيلة ،منهجاً اواختذو ،واملناصحة للحكام ،عروفإلبداء الرأي يف حدود واجب األمر بامل

ولقد أكد الصحابة  .مطبقة يف واقع احلياة ،يةسالمواألحكام اإل ،يةسالماحلاكم واحملافظة على القيم اإل
: فقد جاء عن أيب بكر رضي اهللا عنه قوله يف أول خطبة له بعد تولية اخلالفة ،املعىنهذا  رضوان اهللا عليهم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما  ،أدري لعلكم ستكلفونينال  وإين ،مثلكما أنا إمن ،الناسها أي اي"

                                                
  .١١٥ص  ١٩٧٤ـ  ١٣٩٤العربي للطباعة،  عبد الحكیم حسن عبد اهللا، الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في اإلسالم، دراسة مقارنة، القاھرة، دار االتحاد ١
  .٢٤٥ – ٢٣٣إدمون رباط، صفحة . د ٢



 39

فإن استقمت  ،متبع ولست مببتدعاً أناً وإمن ،وعصمه من اآلفات ،على العاملنياً إن اهللا اصطفى حممد ،يطبق
  . ١"وإن زغت فقوموين ،فاتبعوين

بكر اً الذي دفع أب ،يدركون حدود الشرع املنظم ألمر الدولة ،لقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم
 ،منهجاً علتزم الشرإن هو إ" يطيعوه" وإىل طلبه من الصحابة أن ،"مثلكم اأن اإمن": رضي اهللا عنه إىل قوله

   .لتتحقق سيادة الشرع على احلاكم واحملكوم ،إن زاغ عنه" يقوموه" وأن
أن عمر رضي اهللا عنه سال سلمان الفارسي رضي اهللا  ذكره الطربي منما  ومن اجلرأة على قول احلق

أو اً إن أنت جبيت من أرض املسلمني درمه: فأجابه سلمان بكلمة حق بقوله ،؟أم خليفة اأملك أن": عنه
  . ٢"أنت ملك غري خليفة ،مث وضعته يف غري حقه ،أقل أو أكثر

أن عمر ضي اهللا  ذكره الطربي منما  ،إلطار الشرعيومن األمور الدالة على أن إبداء الرأي مرتبط با
فلن  ،وغرباًاً شرق اتذهب بن ،فينة يف جلة البحرواهللا لوددت أين وإياكم يف سأما ": اًعنه قال للصحابة يوم
: عليك لو قلتوما : فقال طلحة ،وإن جنف قتلوه ،فإن استقام اتبعوه ،منهم رجالً ايعجز الناس أن يولو

  . ٣"القتل أنكى ملن بعده ،ال: فقال ،إن يعوج عزلوه
 ،وتوليته املنصب ،مختيار اإلمايف إ ةحق األم اعرفو ،أن الصحابة رضوان اهللا عليهم ،يتضح من ذلك

 ،املؤكد على ضرورة املناصحة ،ستجابة للشرعإ ،لإلطار الشرعي املنظم لذلكاً وفق ،وحماسبته ،ومراقبته
اليت " واحلرية" ،سالمالربط بني إبداء الرأي يف اإل ،جيوزال  ولذلك .والنهي عن املنكر ،واألمر باملعروف

 ويؤكد .من منطلقات فردية مصلحية ،أو رفضه ،وإىل تبين اخلري ،أو عدمه ،قد تدفع املرء على قول احلق
 ،كالوجوب ،أتى بأحكام ثابتةا وإمن ،"احلرية السياسية" حبكماً مل يأت مطلق سالماملعىن أن اإلهذا 
واألصل يف األفعال  ،يسالمتتعلق باألطر واملمارسات السياسية يف اتمع اإل ،واإلباحة ،والندب ،مةواحلر
ي [: قال تعاىل ،مقيدة بالشرعا أوا فجِدالَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤالَ ي كبرفَالَ و

ا قَضما مجرح فُِسهِماأَنيملسوا تلِّمسيو ت٦٥: النساء(]ي(.   
جيوز ال  واليت ،سالماإلها اليت وضع ،ولذلك فإبداء الرأي الذي أباحه الشرع مقيد باألطر الشرعية

وفق  ،إبداء رأيه ،اليت تبيح للمرء من منطلق احلرية الشخصية ،وعليه فاحلرية السياسية .للمسلم جتاوزها
باملناداة اً يسمح له مطلقوال  ،مقيد بالشريعة سالميف اإل نسانلكن اإل ،ض أصالًمرفو ،معتقداته الذاتية

 سالماإلجييز ال  ،املنطلق أيضاهذا  من .من أحكام كفر ،شاهاوما  ،واإلحلاد ،كالشيوعية ،بآراء كفر
   .حزاب السياسية اليت تبىن على مفاهيم عقائدية خمالفة للشرعواأل ،تكوين اجلماعات

                                                
  .٢٤٥ـ  ٢٢٤م، صفحة ١٩٨٧ھـ  ١٤٠٧، بیروت، دار الكتب العلمیة ٣محمد بن جریر الطبري، تاریخ الطبري، جزء  ١
  .٥٧١المرجع السابق، صفحة  ٢
  .٥٧٣المرجع السابق، صفحة  ٣
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مصدر  سالمبأن األمة يف اإل ،ةيؤكده بعضهم من منطلق احلرية السياسية الغربيما  أق يتبني خطسبا ومم
   :نإ ،السلطات

أن  ،للسلطاتاً ة حىت تكون مصدراألمها م احلقوق اليت جيب أن متنحأه"
   ١"واحلق يف مراقبته وحماسبته ،ختيار احلاكماحلق يف إها يكون ألفراد

  : ي جيعلسالمالقائل بأن النظام السياسي اإل وكذلك يظهر عدم صحة الرأي
يف شؤون  اهو صاحب الكلمة العلي ،أن يكون الشعب: معىن احلرية السياسية"

عن  سواء بطريق مباشر أو - ويتم ذلك باملشاركة يف مسؤولية احلكم  ،احلكم
ويف مراقبته  ،ختيار احلاكمويتمثل ذلك يف حق األمة يف إ -طريق ممثليه 

حاد عن الطريق  اويف عزله إذ ،ويف مشاركته يف احلكم ،لى أعمالهوحماسبته ع
  . ٢"فوضته األمة فيهما  خالف اأو إذ ،القومي

 ،وعلى فكرة الدميوقراطية الغربية ،فتراض أن األمة مصدر السيادةحيث بنيت اآلراء السابقة على إ
وألزمهم  ،وقرر لألفراد حقوقاً ،د الشرعالسيادة بي سالمويف حيث جعل اإل .أم النيابيةها من ،سواء املباشرة

ختيار احلاكم ومراقبته وحماسبتهضمن احلقوق السياسية لألفراد حق إوجعل من  ،حمددةا بواجبا.   
و جيب بأن بحيث أكد سعدي أ ٣من يؤكد بأن احلرية السياسية جزء من الدين أخطاً يظهر جلي اكم

وعدم اإلضرار مبصلحة  ،عدم اخلروج على أحكام الشرع ،يدينق إالا حد هلال  سالماحلرية السياسية يف اإل
  : ومن ذلك يقول ،اجلماعة على الدولة

أن القيود اليت تفرض على ممارسة  ،املقامهذا  ولكن الذي أحب أن أنوه به يف"
 ،هي قيود عارضة وطارئةاً إمن ،رعاية ملصلحة األمة والدولة ،احلرية السياسية

ودفع أشد الضررين ،مبقتضى قاعدة الضرورة إالً مل تفرض أصالًا ال. ..
  .٤"...إستثنائيةقواعد ها وكل

ية جتماعاحلياة السياسية واإلها هو أن القاعدة اليت تبىن علي ،املقامهذا  والذي نود تأكيده يف
 وذلك ألن ،وليست منطلقة من فكرة احلرية السياسية ،مقيدة بالشرع ،يةسالمية يف الدولة اإلقتصادواإل

هذا  .حيث جيعل السيادة بيد الشرع ،سالماإلها واليت يرفض ،احلرية السياسية تفترض سيادة الشعب
خيتلف يف شكله ومضمونه  ،وأوجبه يف بعض احلاالت ،باإلضافة إىل أن إبداء الرأي الذي أباحه الشرع

ها شريطة عدم إضرار ،تقداتمن مع اشاؤوما  اليت تبيح لألفراد تبين ،يف املنظور الغريب ،عن احلرية الفكرية
   .خرينباآل

                                                
  .٦٠٧الشیشاني، صفحة . د ١
  .٣١٦حكیم عبد اهللا، صفحة عبد ال ٢
  .٧٤٢ص  ١٩٨٥ـ  ١٤٠٦سعدي أبو جیب، دراسة في منھاج اإلسالم السیاسي، بیروت، مؤسسة الرسالة،  ٣
  .٧٤٣المرجع السابق، صفحة  ٤
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 سالمأن اإلكما  .وحق له كذلك ،هو واجب شرعي على املسلم سالمحيث إن إبداء الرأي يف اإل
 ،والنهي عن املنكر ،جعل األمر باملعروف: هاأمه ،تنظيم املمارسات السياسية ،شرعية ماًايقرر أحك

ومنع  ،وأوجب على الدولة متكينهم من مزاولتها ،اعاتومجاً فرض على املسلمني أفراد ،والدعوة إىل اخلري
املنطلق متتاز الدولة هذا  ومن .أجاء الشرعما  وأن تضمن هلم حق إبداء الرأي يف حدود ،التقصري فيها

 ،والنهي عن املنكر ،الشرعي على األمر باملعروفها اليت ينص دستور ،الدولة الوحيدةا ية بكوسالماإل
   .للمسلمنياً سياسياً عن كونه حق فضالً ،كأمر وجويب
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  الفصل الثاين
  املعارضة السياسية مقارنة 

  باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  
 انعرض هن ،يسالمقواعد ومنطلقات احلقوق السياسية يف التصور اإل ،سبقفيما  ابعد أن أوضحن

جه الفروق مع املمارسة السياسية ز أوارمع إب ،تفصيل األحكام الشرعية اخلاصة مبمارسة احلقوق السياسية
   .يف التشريعات الغربية

 ،وحريام ،تنطلق املعارضة السياسية يف الفكر الغريب من ضرورة ضمان حقوق األفراد السياسية
 .فهي تعكس مصاحلهم ورغبام ،الشعبها يتبع من كون السيادة مصدر ،مطلقااً فردياً وتعكس حق
جاء هلم إظهار عدم قناعتهم  ،تعرب عن مصاحلهمال  ن السلطة احلاكمةح لسبب أو آلخر أاتض اولذلك إذ

   .عن طريق املعارضة السياسية
املعارضة السياسية ها اليت تبىن علي ،القواعد الفكرية األساسية" ميل"حدد  ،ومن منطلق احلرية املطلقة

  : هاواليت من ،للنظام السياسي
قد  ايف حدود علمن ،الرأيذا ه فإن ،أرغم أي رأي على السكوت اإذ :أوالً

   .يعين افتراض العصمة فيناا وإنكار ذلك إمن اً،يكون صحيح
وعادة  ،ه قد يتضمننفإ ،رغم أن الرأي الذي أمخد قد يكون باطالً :اًثاني

أو السائد يف أي موضوع  ،كان الرأي العام اومل ،من احلقيقةاً جزء ،يتضمن
أمل يف الوصول إىل بقية احلقيقة ال  فإنه ،يكون هو احلقيقة كلهااً ما جداً نادر

   .باصطدام اآلراء املتعارضة إال
 ،بل احلقيقة كلها ،من احلقيقة اً ليس جزء ،كان الرأي املعلن احىت إذ :اًثالث

فإن من  ،بقوة ومحاسة ،مل تعارض فعالً اوإذ ،مل تسمح مبعارضتها افإنه إذ
ا يتلقوها بأسساً ن كثريوحيسفهمون أو ياً وال لو كانت حتيزا كما سيتنقو
   ."أي احلقيقة" .١العقلية

  : ينفصالنال  توأمان" املعارضة"و "السلطة" أن ،كذلك ،ويؤكد الكتاب الغربيون

                                                
  .١٤ـ  ١٣میل الحریة، صفحة  ١
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نت أشكاله وجود كا امهم -اً ستمرار احلكم يتطلبان دوموإن إقامة والواقع أ
اكم وبالضرورة وجود تباعد وتفاوت بني احل .متيازعدم املساواة واإل

متيازات اإل هالتفاوت وهذ اوهذ.. .متياز لصاحل األولنيوبالتايل إ ،واحملكومني
بسبب عدم وجود تعبري أكثر  ،ىمسجيب أن يما  ،أساساً ،هي اليت تغذي

  . ١"باملعارضة" ،مالءمة
دون  ،فإن احلقوق السياسية للمسلم تتركز على ضرورة العمل اإلجيايب إلصالح اتمع سالماإلأما 

ولذلك جعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وسيلة لدوام صالح  .لجوء إىل املعارضة الدائمة للنظامال
فَلَوالَ كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم [: ويف ذلك يقول اهللا سبحانه وتعاىل ،والنجاة واهلالك ،البالد والعباد

 ،سالمكانت دولة اإل اومل .)١١٦: هود(]اَألرضِ إِالَّ قَليالً ممن أَنجينا منهمأُولُو بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في 
التأكد من حسن ها وجب علي ،ملتزمة باجلهاد يف سبيله ،قائمة على شرع اهللا سبحانه وتعاىل ،دولة فكرية

بحانه وتعاىل األمر وقد جعل اهللا س .ومن سالمة البنيان الداخلي للدولة ،تطبيق الشرع يف الداخل
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ [: لتميز أمة الدعوة بقولهاً باملعروف والنهي عن املنكر سبب

 ،ية عن الدول الوضعيةسالمختتلف الدولة اإلا ومن هن .)١١٠: آل عمران(]بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ
ألن السلطة اً نظر ،تهطلوذلك رغبة يف احلد من س ،على معارضة احلاكم فقطها اترياليت تؤكد دس

   .هاين ضرورة تغيريمفسدة يعا وكو ،يف الفكر الغريب" مفسدة"
وذلك عن طريق  ،ولذلك تنص دساتري بعض الدول الغربية على الشروط الكفيلة مبنع تركز السلطة

كوسيلة دائمة للتعبري عن عدم القناعة  ،املعارضة السياسية أمبد وعن طريق تبين ،الفصل بني السلطات أمبد
   .احلكومةها اليت تنتهج ،باملمارسات السياسية

السياسية يف الفكر " املعارضة" باملعروف والنهي عن املنكر كحق سياسي للمسلم عن وخيتلف األمر
  : الغريب من عدة أوجه
ومنع  ،"احلرية الفردية" اعدة حفظتنطلق املعارضة يف الفكر الغريب من ق :أوالً

 ،املمارسات السياسية للحكومة أودف يف الغالب إىل إظهار خط ،ستبداداإل
فقد جعل األمر  سالماإل أما  .أو إسقاطهاها دف إضعاف ،والكشف عنها

حلراسة  ،باملعروف والنهي عن املنكر وسيلة للتأكد من التزام احلاكم بالشرع
فهدف األمر  ،ولذلك .ع تفشي الظلم والفسادومن ،الذي من الضياع

التأكد من إقامة  اوإمن ،باملعروف ليس حفظ حقوق وحريات األفراد فقط
   .سالمأحكام اإل

                                                
  .٤٧ـ  ٤٦ھوریو، القانون الدستوري، مرجع سابق، صفحة  ١
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املعارضة " أي ،الدائمة للنظام السياسي" املعارضة" فكرة سالميرفض اإل :ثانياً
يا أَيها [: ىللقوله تعااً مصداق ،الطاعة ،سالمإن األصل يف نظام اإل ."للمعارضة

كُمنرِ مي اَألمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنَآم ين٥٩: النساء(]الَّذ(. 
فقد جاء عنه  ،ولتأكيد الرسول صلى اهللا عليه وسلم على وجوب طاعة األمري

د ومن يطع األمري فقد أطاعين ومن يعص األمري فق«: صلى اهللا عليه وسلم قوله
وإن استعمل ا وأطيعو اوامسعو«: ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم١»عصاين

 من رأى«: ، وقوله عليه الصالة والسالم٢»عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة
 فيموت إالاً فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شرب ،يكرهه فليصرباً من أمريه شيئ
السمع والطاعة « :وقوله عليه أفضل الصالة والسالم ،٣»ةيجاهلمات ميتة 

 مسع مبعصية فال افإذ ،مل يؤمر مبعصية ما ،أحب وكرهفيما  ،على املرء املسلم
   .٤»طاعةوال 

 ،أداء لفرض من فروض الدين ،سالمأن طاعة احلاكم يف اإل ،تعلق امما  هاتدل هذه األحاديث وغري
بل هي نابعة من إميان  ،دأو رغبة يف دفع شر فاس ،وهي بالتايل ليست نابعة من خوف من سطوة حاكم

عن  سالموى اإل ،وافق الشرعا أي مب ،"باملعروف" وقد قيد الشرع الطاعةهذا  .عتناق لعقيدةوإ ،مببدأ
وذلك مصداق لقوله  ،أقام احلاكم الشرعما  فالطاعة واجبة ."مل يؤمر مبعصية ما": الطاعة يف املعصية

وقوله  ،)١٥٢- ١٥١: الشعراء(]الَّذين يفِْسدونَ في اَألرضِ والَ يصلحونَ ` والَ تطيعوا أَمر الْمسرِفني(: تعاىل
   .)٢٨: الكهف(]والَ تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا[: تعاىل

فإن  ،جتهادإن كان يف األمر إ أما و ،صيةطاعة له يف املعوال  ،كان اإلمام يطاع يف كل معروفا ولذ
جاءت  ،لكون أحاديث الطاعة يف املعروف ،ولو خالف رأيهم اجتهاده ،الواجب على الرعية طاعة اإلمام

وكذلك فقد كان العديد من  ،هلماً أو خمالف ،لرأي أفراد الرعيةاً ومل تقيد بكون املعروف موافق ،مطلقة
يدل على أن مما  ،يتبعون أمره بالتنفيذ يف ذلكهذا  ومع ،ل اجتهاديةالصحابة خيالفون إمامهم يف مسائ

   .اإلمام يطاع يف كل معروف حىت لو خولف يف الرأي
وقد ى اهللا سبحانه وتعاىل  ،والفسق ،املؤدي إىل اخليانة ،إصرار على اخلطأها في ،واملعارضة للمعارضة

: نفالاأل(]وا الَ تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَيا أَيها الَّذين َآمن[: عن اخليانة بقوله

وى سبحانه  .)٧١: آل عمران(]لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ[: وقال تعاىل .)٢٧
فكرة املعارضة  سالمولذلك يرفض اإل .)٣٠: احلج(]واجتنِبوا قَولَ الزورِ[: وتعاىل عن قول الزور بقوله

                                                
  .٤٥٣ول، الجزء األول، صفحة رواه البخاري ومسلم راجع جامع األص ١
  .١٣١، صفحة ١٣فتح الباري، جزء  ٢
  .١٢١المرجع السابق، صفحة  ٣
  .١٢٢ـ  ١٢١المرجع السابق، صفحة  ٤
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إن ااهرة بالرأي : من يقول أيظهر خطا ومن هن .على مرتكزات ختالف الشرعها لقيام ،للمعارضة
   .١ورإمث وز ،أو التقصري فيه ،فإن عدم القيام بهاً كان واجبوما  ،بل هو واجب ،فقطاً املعارض ليس جائز

لألحكام ها يدرك مناقضتوال  ،القول يسلم باملنطلقات الفكرية للمعارضة الغربيةهذا  حيث إن
   .الشرعية

ينحرف  حني أن من احلقوق السياسية للمسلمني وجوب احملاسبة ،مع ذلك ،سالموتؤكد تعاليم اإل
 .٢»د سلطان جائرأفضل اجلهاد كلمة عدل عن«: لقوله صلى اهللا عليه وسلم ،احلاكم عن شرع اهللا

إلزالة  ،والنهي عن املنكر ،وقيام األمر باملعروف ،حنراف يستلزم وجود احملاسبة للحاكمفظهور اإل ،ولذلك
على  السياسية يف الفكر الغريب فتبىن املعارضةأما  .يةسالمق الشرعية اإلوالتأكد من حسن تطبي ،املنكر
   .يف أضيق حدودها يستلزم تقييدمما  ،رية األفرادسليب على حتأثري السلطة السياسية ذات أن  إعتبار
على اً وفرضاً شرعياً يعترب واجب ،كحق سياسي للمسلم ،والنهي عن املنكر ،إن األمر باملعروف :اًثالث
أساس  االذين مه ،لضمان حتقيق اإلميان والعدل ،ألمر اهللا سبحانه وتعاىل به ،يف الوقت ذاته ،املسلمني

اَآلمرونَ بِالْمعروف والناهونَ عنِ الْمنكَرِ والْحافظُونَ لحدود اللَّه [: لقوله تعاىل اًوذلك مصداق ،احلكم
نِنيمؤرِ الْمشبالصددهذا  يقول ابن تيمية رمحه اهللا يف .)١٢٢: التوبة(]و :  
ملة وإن يقيم الظاوال  ،إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة: قيل اوهلذ"

   .٣"كانت مسلمة
   .احلاكم إستبدادعلى عدم  هتمام وحرص األفراد فقطياسية من إتنطلق فكرة املعارضة السا بينم

وليس من فكرة احلرية  ،أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ينطلق من قاعدة شرعية ،يتضح إذاً
وقد وردت العديد من األدلة  .عليهماً دينياً للمسلمني وواجباً سياسياً وجيمع بني كونه حق ،الفردية

قتصار على اجلانب السليب واليت تدل داللة واضحة على أن اإل ،والنهي عن املنكر ،املوجبة لألمر باملعروف
حيث جتب املبادأة باملعروف والنهي  ،ي متكاملإسالميكفي لقيام جمتمع ال  ،املتمثل يف املعارضة السياسية

ية حلقوق األفراد سالموبذلك تقدم النظرية السياسية اإل .تقيم حال اتمعواحملاسبة ليس ،عن املنكر
دف إىل ا لكو ،يربو على فكرة املشاركة لدى الغرب ،للمشاركة السياسيةاً حقيقياً السياسية جتسيد
 ،يهدف األمر باملعروف والنهي عن املنكركما  .ومعارضتهاها كتفاء فقد بنقداإلوليس  ،النهوض بالدولة

يف حني جتسد  ،حنرافات احلكومةي لألفراد واجلماعات يف التصدي إلإىل تأكيد احلق الشرع ،كذلك
وبالتايل التخفيف من سيطرة  ،املشاركة السياسية يف الفكر الغريب رغبة األفراد يف احلد من سلطة احلاكم

   .)ننيالت(املفكر السياسي هوبز ها اليت أمسا ،الدولة

                                                
  .٣٥٠، صفحة ١٩٧٦ـ  ١٣٩٦الدكتور القطب محمد القطب طبلیة، اإلسالم وحقوق اإلنسان، دراسة مقارنة القاھرة، دار الفكر العربي  ١
  .٢٣٦جزء األول، صفحة جامع األصول ، ال ٢
  .١٤٦، صفحة ٣٨فتاوى ابن تیمیة، جزء  ٣
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الَّذين إِنْ مكَّناهم في اَألرضِ [: قوله تعاىل ،لألمر باملعروف والنهي عن املنكرومن األدلة املوجبة 
قوله ها ومن .)٤١: احلج(]أَقَاموا الصالَةَ وَآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ اُألمورِ

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف [:  واملؤمناتتعاىل يف وصف املؤمنني
األمر باملعروف والنهي  اوقوله تعاىل يف وصف بين إسرائيل الذين أغفلو .)٧١: التوبة(]وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

   .)٧٩: املائدة(]منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ كَانوا الَ يتناهونَ عن[: عن املنكر
ا  ،ميتاز ،أن اهللا سبحانه وتعاىل جعله صفة ،يدل على أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكرا ومم

نكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْم[: الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله تعاىل
: على لسان عبده لقمان عليه السالموقد أمر اهللا به صراحة  .)١٥٧: األعراف(]ويحرم علَيهِم الْخبائثَ

]مِ اُألمزع نم كإِنَّ ذَل كابا أَصلَى مع بِراصكَرِ وننِ الْمع هانو وفرعبِالْم رأْم١٧: لقمان(]ورِو(.  
  : قد أكد ابن تيمية رمحه اهللا بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ويصري فرض عني  ،وهو فرض على الكفاية ،واجب على كل مسلم قادر"
 فذوو ،والقدرة هي السلطان والوالية ،هعلى القادر الذي مل يقم به غري

فإن  ،لى غريهمليس عما  وعليهم من الوجوب ،السلطان أقدر من غريهم
   .١"حسب قدرته إنسانفيجب على كل  ،مناط الوجوب هو القدرة

                                                
  .٦٦-٥٦، صفحة ٣٨فتاوى ابن تیمیة، جزء  ١
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  الفصل الثالث
  ضمانات احلقوق السياسية يف الشريعة

  
ية بتقرير قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واحملاسبة، كحق سياسي سالممل تكتف الشريعة اإل

لك بوسائل عملية، لضمان قيام األمة واألفراد، للمسلمني، وواجب عليهم فقط، بل جاءت الشريعة كذ
الدولة، واجلماعات، : مبزاولة هذا احلق وإقامته، حيث حددت الشريعة جهات رئيسة تتوىل القيام به هي

  .واألفراد
أما من حيث مسؤولية الدولة كوسيلة لضمان احلقوق السياسية، لتنبثق من ما تقرر بالشريعة، فالدولة 

ها مسؤولية إصالح اتمع، الذي ال يتم إال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتأكد ية تقع عليسالماإل
من إقامة أحكام الشرع، وذلك المتالك الدولة القوة السياسية واملادية الضرورية ملتابعة حسن تطبيق 

  .سالمأحكام اإل
لْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنز[: قال تعاىل

هو القوى "كما يؤكد املودودي " فاملراد من احلديد. ")٢٥: احلديد(]الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ
وذلك يدل على أن هدف الدولة ". يةجتماعإلنظام العدالة ا"إقامة : ولذلك فغاية بعث الرسل" السياسية

ليس سلبياً، يتمثل يف محاية احلرية الفردية، والدفاع عن الدولة، وإمنا غايتها اإلجيابية إقامة نظام العدالة 
. ، الذي ال يتحقق إال بقيامها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومتكني الرعية من القيام به١يةجتماعاإل

يزع الناس السلطان أكثر مما يزعهم "يدنا عثمان عبارة مشهورة جتسد هذا املفهوم وهي وقد جاء عن س
، ومعناها كما ]... الَّذين إِنْ مكَّناهم في اَألرضِ[: وقد أكد اهللا سبحانه وتعاىل ذلك بقوله. ٢"القرآن

  : جاء يف صفوة التفاسري
علنا هلم سلطاناً يف األرض، هؤالء الذين يستحقون نصرة اهللا، هم الذين إن ج"

  . ٣"ومتلكاً، واستعالء، عبدوا اهللا، وحافظوا على الصالة، وأداء الزكاة
  .ولذلك، فالتمكني مبعىن احلكم، أي الذين تناط م أمور الرعية

ولذلك ربط ابن تيمية رمحه اهللا بني الوالية، وبني األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حيث جعل أصل 
  :األمر باملعروفالوالية 

                                                
  .٤٦-٤٥م، صفحة ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥أبو األعلى المودودي، نظریة اإلسالم وھدیھ في السیاسة والقانون والدستور، جدة، الدار السعودیة للنشر والتوزیع،  ١
  .٤٦٩لرابع، صفحة جامع األصول، الجزء ا ٢
  .٢٩٢م، صفحة ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠، بیروت، دار القرآن الكریم، ٢محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، جزء  ٣
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من ملك، ووزارة، : مثل إمرة املؤمنني، وما دوا -الدينية : الواليات كلها"
إمنا  - ومثل إمارة حرب، وقضاء، وحسبة، وفروع هذه الواليات.. وديوانية

  .١"شرعت لألمر باملعروف والنهي عن املنكر
الشرع، من أمر مبعروف وي عن  هذا بالنسبة للدولة، أما اجلماعات فدورها لضمان القيام مبا أوجب

ولْتكُن منكُم أُمةٌ [: منكر، وحماسبة، كحق وواجب سياسي على األمة واألفراد، فينبع من قوله تعاىل
حيث يقول ابن كثري رمحه . )١٠٤: آل عمران(]يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

  : اهللا يف تفسري هذه اآلية
ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر اهللا، والدعوة إىل اخلري، واألمر باملعروف "

يعين . هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة: قال الضحاك.. والنهي عن املنكر
واملقصود من هذه اآلية أن تكون فرقة من هذه األمة .. ااهدين والعلماء

  .٢"وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من األمة حبسبهمتصدية هلذا الشأن، 
ية، دف ضمان احلقوق السياسية إسالمفإن هذه اآلية توجب على املسلمني إجياد مجاعات  وعليه،

ومن الواضح أنه ليس املراد من اآلية . للمسلمني، من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والدعوة إىل اخلري
بل املراد إجياد اجلماعة اليت تتوىل هذا الشأن،  ، باألمر باملعروف والنهي عن املنكر،هنا، قيام كل املسلمني

ية التأكد سالموتتوىل هذه اجلماعات اإل. ٣"فاألمر اإلهلي مسلط على إقامة اجلماعة، وليس على العملني"
قيام هذه  ومن الواضح أن اهلدف الذي من أجله طلب الشارع. من حسن تطبيق الراعي والرعية للشرع

  : ية، ال يتحقق إال بأداء هذه اجلماعات ألعمال سياسية، أمهها أمرانسالماجلماعات اإل
، سالملتزامهم بأحكام اإلحة احلكام وحماسبتهم للتأكد من إاألول هو مناص"

والثاين القيام مبهام النصيحة ألفراد املسلمني وعامتهم، ومراقبة احنرافهم عن 
ورد يف ذلك العديد من األدلة املؤكدة على  وقد. تطبيق أحكام الشرع

. الدين النصيحة«: مناصحة احلكام وحماسبتهم، منها قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .٤"»هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: قلنا ملن يا رسول اهللا؟ قال

رسول صلى اهللا عليه ويف ذلك يقول ال. ، كذلك، حماسبة احلاكم أفضل من اجلهادسالموقد جعل اإل
  .٥»سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله«: وسلم

                                                
  .٨١، صفحة ٢٨فتاوى ابن تیمیة، جزء  ١
  .٣٠٦م، صفحة ١٩٨١ -ھـ ١٤٠٢مختصر تفسیر ابن كثیر للشیخ محمد الصابوني، الجزء األول، بیروت، دار القرآن الكریم،  ٢
  .٢٣١، وجامع األصول، الجزء األول، صفحة ١٢٢صفحة  –ریاض الصالحین : رواه أبو داود، انظر ٣
  .١٠٥م، صفحة ١٩٨٤الدكتور عبد اهللا النفیسي، في السیاسة الشرعیة، الكویت، دار الدعوة،  ٤
  .١٩٢أخرجھ مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، جامع األصول، الجزء الثاني عشر، صفحة  ٥
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وأكد عليه السالم يف موقع آخر أمهية حماسبة احلاكم يف حياة األمة، فقد جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم 
بعث عليكم عقاباً منه، مث تدعونه فال لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن ي«: قوله

واهللا لتأمرون باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على «: ، وقال صلى اهللا عليه وسلم»يستجاب لكم
يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطراً ولتقصرنه على احلق قصراً، أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض، 

الثاين من عمل اجلماعات يف اتمع، فيتعلق بنصح املسلمني، وتنبيههم أما الشق . ١»مث ليلعنكم كما لعنهم
إىل ضرورة التمسك بالشرع، والعمل على تثقيفهم، ونشر األفكار، اليت تعاجل شؤون األمة السياسية 

ية بينهم، دف النهوض م، لتحمل مسؤولية اخلالفة يف األرض، وعمارة جتماعية، واإلقتصادواإل
  .الكون

  :سبق يظهر جلياً أمهية اجلماعات السياسية، كماومما 
منحصراً  -فقط-يتضح لنا إذن، أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ليس "

يف إطار املسلكيات الفردية للناس العاديني، بل إن األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر هو يف األساس عملية تصحيحية وردعية ألي حاكم حتدثه نفسه بظلم 

  .٢"اس، أو ببخسهم أشياءهم، أو هضمهم حقوقهمالن
أما اجلهة الثالثة واملسؤولة عن ضمان القيام باحلقوق السياسية لألمة، من األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، فهم األفراد، وما ذكرنا من أدلة بشأن وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ينطبق على كل 

  : املعروف والنهي عن املنكر حبقهم لذلك، فرض كفاية مبعىنفرد حبسبه، ويكون األمر ب
أما عند عدم قيام الدولة . إذا قامت به اجلماعات والدولة سقط وجوبه عنهم"

أو اجلماعات بذلك فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يصبح قائماً على 
: كل فرد حبسب استطاعته حيث يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك

من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع «
  .٣"»فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

ية تنيط بكل من الدولة واجلماعة واألفراد مسؤولية ضمان قيام احلقوق سالموعليه فإن الشريعة اإل
دولة األمر باملعروف والنهي عن السياسية لألمة، من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حيث جيب على ال

املنكر ويعاوا يف ذلك اجلماعات واألفراد، ويتأكد هذا إن قصرت الدولة يف ذلك، أو توىل أمرها من 
فاألمر باملعروف . فيجب على اجلماعات واألفراد القيام ذا الفرض. يأمر باملنكر وينهى عن املعروف

كلها مكلفة بإقامته ولكن إن أقامه بعضهم كالدولة مثالً،  فرض كفاية، وكونه فرض كفاية يعين أن األمة

                                                
  .، وحسنھ األلباني في صحیح الجامع من سلسلة األحادیث الصحیحة١٢٠، والثاني ١٩٥رواه الحاكم في المسند، الجزء الثالث  ١
  .١٠٧النفیسي، مرجع سابق، صفحة . د ٢
  .٢٢٨جامع األصول، الجزء األول، صفحة  ٣
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والذي هو يف حقها أوجب، سقط عن الفئات األخرى، ويف حالة التقصري يطال الوجوب كل فرد من 
الرقي، تصان من عوامل اهلدم واإلحنطاط،  وبتحقيق ذلك تسري األمة واتمع والدولة يف طريق. األمة

  .راف عن شرع اهللا تعاىل ودينه احلقحنالذي هو نتيجة حتمية لإل
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  الباب الرابع
  يةعتقادالتعبدية واإل نسانحقوق اإل

  
. يسالمتقوم احلرية الدينية يف الفكر الغريب على مرتكزات، تناقض مفهوم حرية العقيدة يف الفكر اإل

وخالقه، ال شأن  نسانفاحلرية الدينية يف الغرب، تنطلق من قاعدة كون التدين صلة روحية حمضة، بني اإل
ي، الداخلي منه قتصادي، واإلجتماعهلا بكيان الدولة السياسي، وال عالقة هلا بالبناء التشريعي، واإل

ية، جتماع، الذي يفصل الدين عن احلياة اإل"العلماين"و" القومي"واخلارجي، الرتكاز الدولة  على املبدأ 
  .ية، والسياسية، الداخلية واخلارجيةقتصادواإل

   :يف أن نسانىل ذلك، أن احلرية الدينية يف الغرب، تعين حق اإلأضف إ
  . ١"خيتار الدين الذي يشاء، بل وأن خيتار أن ال يكون مؤمناً بأي دين كان"

  :ختاذ الدولة موقفاً حمايداً من الدينال تتوفر إال يف ظل إ" اإلحلاد"ق واحلرية الدينية السلبية أي ح
  . ٢"القانونية، املوصوفة بعلمانية الدولةوهي حالة تسفر عنها الوضعية "

ولذلك، . كما خيضع الغرب حرية ممارسة الشعائر الدينية ملقتضيات املصلحة العامة، وحفظ النظام
  : أنيقيد الغرب هذه احلرية بقيود مجة، بزعم احلرص على 

ال تنقلب احلرية إىل فوضى، فتمس، حبجة التمتع ا، راحة األهلني، "
  ،٣"ذي قد يكون مغايراً هلذه املظاهروشعورهم، ال

   :وإن حرية التدين، والعابدة ينبغي منعها من
) تقييدها(اليت قد تضطر اإلدارة املسؤولة إىل .. أن دد سالمة اتمع أو أمنه"

  .٤"حلفظ النظام العام
ام العام، ومن ذلك يظهر أن حرية ممارسة الشعائر، وحرية التدين، تقع يف مرتبة أدىن من حفظ النظ

وبقاء الدولة يف الفكر الغريب، مما يتيح للسلطة احلاكمة فرصة إلغاء احلرية الدينية، حبجة حفظ املصلحة 
العامة، أو منع األقليات الدينية من ممارسة شعائرها، حبجة تنظيم مظاهر العبادة، أو عدم اإلضرار 

عامل من إقامة األذان، أو تدريس الدين باآلخرين، كما يظهر اليوم من منع املسلمني يف بعض أقطار ال

                                                
  .٣١٥، مرجع سابق، صفحة ٣ادمون رباط، جزء . د ١
  .٢١٦مرجع سابق، صفحة  ،٢ادمون رباط، جزء . د ٢
  .٢٢١، مرجع سابق، صفحة ٢ادمون رباط، جزء . د ٣
  .٢٢٠، مرجع سابق، صفحة ٢ادمون رباط، جزء . د ٤
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ي يف مدارسهم، أو إكراههم على تغيري أمسائهم أو إقامة أي حكم شرعي، له صلة بالتنظيم سالماإل
  .يجتماعاإل

ومن ذلك يظهر وجود التناقض بني الزعم حبرية التدين، مث عزله عن أي ممارسات تؤثر على الواقع 
  .ر روحية حمضة، ال عالقة هلا بواقع احلياةي، وحصره يف تصرفات وشعائجتماعاإل

والتدين، جند أن  عتقادي، ذات العالقة باإلسالميف التصور اإل نسانومبقارنة ذلك مبا يتعلق حبقوق اإل
ال تنطلق من فكرة احلرية أصالً، بل تنضوي حتت أحكام  سالميف اإل نسانية لإلعتقاداحلقوق التعبدية واإل

، وتشمل عدم اإلكراه يف الدين لغري املسلمني، وما جاء به الشرع من أحكام خاصة، دلت عليها الشريعة
جتهادات املسلمني فيها، كما تشمل أحكاماً الظاهرة والباطنة، اليت اختلفت إ يف أمور العبادات، والعقائد،

تمع، من ي للدولة واجتماعومحايته من العبث، وصيانة النظام اإل سالمي، حلفظ دين اإلإجتماعذات بعد 
  .حنرافات العقائدية، والفكرية، اليت قد تطرأ على بعض أفراد اتمعاإل

  :ية والعبادية البحث يف عدة مسائلعتقادوهلذا يتطلب عرض احلقوق الشرعية يف اجلوانب اإل
  :املسألة األوىل

ا يتعارض مع بتداًء وعدم اإللزام مبإ سالمعتناق اإلكراه يف الدين لغري املسلمني، إلأحكام عدم اإل
  .عقائدهم وأديام
  :املسألة الثانية

  .حنرافات، وصيانتها من البدع واإلسالمواجب الدولة يف حفظ عقائد وشرائع دين اإل
  :املسألة الثالثة

ات بني املسلمني، يف العقائد واألحكام، وما قد إختالفما جيب على الدولة عمله، جتاه ما يظهر من  
  .عقائدية، ومذاهب فقهية خمتلفة بني املسلمني ينجم عن ذلك من ظهور فرق

  : املسألة الرابعة
  .سالمواجب الدولة، إذا ما ظهر كفر بواح صريح، يف العقائد، أو األحكام، ممن انتسب إىل دين اإل

بالضرورة وثبت بالسنة، وإمجاع  سالمإنه مما علم من دين اإل. ونبدأ بذكر ما يتعلق باملسألة األوىل
ية ال يكره أحد على اعتناقها ابتداًء، حيث أقر سالماهللا عنهم، أن العقائد والعبادات اإل الصحابة رضي

لغري املسلمني يف عقائدهم وعبادام، وطبق الرسول عليه السالم ذلك " ال إكراه يف الدين"مبدأ  سالماإل
ملدينة، وخيرب، ونصارى عملياً يف تعامله مع غري املسلمني، سواء أكانوا كفاراً من أهل الكتاب كيهود ا

جنران، أم كانوا ال يتدينون بكتاب كمجوس هجر، وإمنا يلزم غري املسلمني باخلضوع لألحكام الشرعية، 
ي، اليت ال تتعارض مع عقائدهم وعبادام، حنو األحكام املدنية، كالبيع، والتجارة، جتماعاملنظمة للواقع اإل

وهلذا شرعت أحكام اجلزية على كل . قاتل، وحنو ذلكأو أنظمة العقوبات، كحد السارق، وقصاص ال
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، إلبراز التبعية للدولة الشرعية، سالممن كفر، وأراد البقاء على دينه، وعدم التحول عنه إىل دين اإل
وبذلك استقر األمر على ترك كل كافر على ما يعتقده، ويتعبد به، يف دار . وسيادة أنظمتها العامة

حكام الشريعة العامة، اليت تنظم اتمع، وتسري ا أحكام الدولة، حيث يلتزم ، ما دام خاضعاً ألسالماإل
غري املسلم بتلك األحكام العامة من جانبها التشريعي نفسه، كأنظمة قانونية للمجتمع، دون اجلانب 

بادات، التعبدي الروحي هلا، كما يعفى من االلتزام باألحكام اليت تتعارض مع عقيدته، ودينه، كأحكام الع
واالنضمام إىل جيش املسلمني، وكذلك تلك األحكام اليت نظمها دينه حنو أحكام الزواج والطالق 

  .يسالمواملأكل واملشرب، حبسب ما فصله الفقه اإل
ذه يفسر اإلمام القرطيب ه )٢٥٦: البقرة(]الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي[: يقول عز وجل

  :اآلية بقوله
، ]قَد تبين الرشد من الْغي[: املعتقد وامللة، بقرينة قوله: الدين يف هذه اآلية"

واإلكراه الذي يف األحكام من األميان، أو البيوع، واهلبات، وغريها ليس هذا 
  .١"موضعه

  : كتب أبو يوسف يف كتاب اخلراج
أنه : لنصارى جنران، كتاباً جاء فيهأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب "

لنجران وحاشيتها جوار اهللا، وذمة حممد النيب رسول اهللا، على أمواهلم، 
وأنفسهم، وأرضهم، وملتهم، ال يغير أسقف من أسقفيته، وال راهب من 

  . ٢"..رهبانية
  : كما روى أبو يوسف

خذون، أن الصحابة تركوا غري املسلمني، وما يأكلون، وما يشربون، ويت"
حبسب أديام، وقد روى أبو يوسف عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه 

يا هؤالء بلغين عنكم أنكم تأخذون يف اجلزية، امليتة، واخلرتير : قال لعماله
  . ٣"ال تفعلوا ولكن ولّوا أرباا بيعها وخذوا منهم الثمن.. واخلمر

ير، كطعام وشراب، ويتبادلوا بينهم، ما داموا مما يدل على ترك غري املسلمني، ميلكون اخلمر واخلرت
  .ذلك سالميرون إباحتها يف دينهم، حىت لو مل جيز اإل

، فإن األصل يف التعبد للمسلم هو سالمهذا بالنسبة ملن كان غري مسلم أصالً، أما من اعتنق دين اإل
لعبادات، وال حيل للمسلم أن ، سواء أكان ذلك يف العقائد، أم كان يف االقيام به وفق ما جاء يف الشرع

                                                
  .٢٧٩م، صفحة ١٩٦٥، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ٢محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، المجلد  ١
  .٧٨، صفحة )تاریخ النشر غیر معروفمكان و(القاضي أبو یوسف، كتاب الخراج،  ٢
  .١٣٧المرجع السابق، صفحة  ٣
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يتعبد بكيفية، أو هيئة، ليس هلا أصل يف الشريعة، أو خارجة عما رمسه الشرع عمداً عاملاً بذلك، وإال عد 
  :مبتدعاً لإلمث، مغايراً للشرع، يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

 املبتدع معاند للشرع، ومشاق له، ألن الشارع قد بين ملطالب العبد طرقاً"
وأخرب أن اخلري فيها، والشر يف . خاصة على وجوه خاصة، وقصر اخللق عليها

قد نزل نفسه .. فاملبتدع راد هلذا كله، فإنه يزعم أن مثّ طريقاً آخر.. تعديها
  .١"مرتلة املضاهي للشارع

 عليكم بسنيت،«: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف خطبته: وروى العرباض بن سارية
وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي، متسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل 

  .٣»من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«: ، ويقول عليه السالم٢»حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة
، ومروقاً منه حيث وقد جعل الرسول عليه الصالة والسالم التعبد خبالف ما شرع تفرقاً عن الدين
إن بين إسرائيل «: روى الترمذي، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن النيب عليه الصالة والسالم، قال

ما أنا : ومن هي يا رسول اهللا؟ قال: تفرقّت على اثنتني وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة، قالوا
  .٤»عليه وأصحايب

خيرج قوم من أميت، يقرأون «: اً ابتدعوا باملروق من الدين، بقولهووصف عليه الصالة والسالم أقوام
القرآن، ليس قراءتكم إىل قراءم بشيء، وال صالتكم إىل صالم بشيء، وال صيامكم إىل صيامهم 

  .٥»كما ميرق السهم من الرمية سالمال جتاوز صالم تراقيهم، ميرقون من اإل.. بشيء
ويترتب على ذلك، أن . وتعبد للمسلم إعتقادتباع الشارع، يف كل تؤكد هذه األدلة، على وجوب ا

مسؤولة عن حفظ األحكام التعبدية والعقائدية، كما جاء ا  سالمالدولة اليت تقوم على أساس اإل
وهذه املسؤولية جزء من وظيفة . الشارع، ومسؤولة كذلك عن صيانتها عن االحنرافات الفكرية والعملية

وتتوىل الدولة حفظ األحكام، كما . سالم تطبيق األحكام الشرعية، وإبالغ رسالة اإلالدولة الشاملة يف
تتوىل صيانتها، باستخدام ما يتوفر هلا من وسائل، كالتعليم واإلرشاد يف مدارسها ومعاهدها، لبيان 

وكذلك  األحكام والعقائد ألفرد األمة، وعن طريق وسائل اإلعالم، إليضاح تعاليم الشريعة، وإبالغها،
بإرسال الدعاة واملعلمني والعلماء، وبنصب األئمة والوعاظ يف املساجد، وبنشر الكتب الشرعية، وبث 

وقد ثبت فعل ذلك يف سرية الرسول عليه السالم، وخلفائه . ية يف اتمع إىل غري ذلكسالماملعارف اإل
بعث الدعاة إىل القبائل، ويرسل من الراشدين، حيث كان يقوم عليه الصالة والسالم باإلبالغ والتعليم، و

                                                
  .٥٠- ٤٩، صفحة )بدون تاریخ(اإلمام أبو إسحاق الشاطبي، االعتصام، الجزء األول، بیروت، دار المعرفة للطباعة والنشر،  ١
  .١٨٩جامع األصول، الجزء األول، صفحة  ٢
  .١٩٧المرجع السابق، الجزء األول، صفحة  ٣
  .٤٠جع السابق، الجزء العاشر، صفحة المر ٤
  .٤٣٣المرجع السابق، الجزء العاشر، صفحة  ٥
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يعلم الناس أمور دينهم من صحابته، وقام بإرسال الكتب، اليت حتوي أحكاماً شرعية إىل من دخل يف دين 
  .سالماإل

ومع ثبوت هذا ألصل، من وجوب صيانة الدولة ومحايتها لألحكام والعقائد، فإنه قد يرد يف الكتاب 
وقد يتفاوت املسلمون، يف إثبات الطرق، اليت وردت ا بعض  أوجه، والسنة نصوصاً حيتمل تأويلها عدة

سنن العبادات، أو بعض األحكام العقائدية، وقد ال يصل العلم ببعض العقائد واألحكام إىل بعض من 
املسلمني، ويترتب عن ذلك، ظهور أفهام متعددة وخمتلفة من املسلمني، وقد ينجم عن ذلك ظهور 

ية الواردة بالنصوص عتقادكام الشرعية، وظهور فرق متنازعة يف بعض األمور اإلمذاهب فقهية يف األح
وأهل : مع إقرار مجيع هذه املذاهب: املسائل اخلربية العلمية: الشرعية، واليت يطلق عليها علماء األصول

إىل  الفرق، على أن مرجعهم هو الكتاب والسنة، وتعظيمهم إيامها، وكون هذه املسائل ال خترج قائلها
  .سالمالكفر والردة عن اإل

فالواجب يف هذه األحوال، عندما يكون الفهم مبنياً على تأويل مسوغ لنص شرعي يف الكتاب 
اليت جاء ا النص، أو والسنة، سواء أكان مصيباً أم خمطئاً، مبتدعاً أم نامجاً فهم معىن حمتمل أللفاظ اللغة 

له، أن يعذر املسلمون بعضهم بعضاً، فيما يدركه كل منهم، جتهاد مبذول ممن توفرت له وسائبناء على إ
وال جيوز للدولة، ووالة األمر، يف هذه األحوال، محل الرعية بالوسائل القسرية املادية على فهم واحد من 
األفهام املشتركة، اليت حتتملها النصوص، كما ال جيوز للدولة أن متنع الناس بالقوة، وجتربهم على ترك ما 

ا به، من عقائد وأحكام متنازع فيها حينئذ، ملا قد ينجم عن ذلك من شق وحدة املسلمني ومتزيق تعبدو
  . مشلهم، وكلمتهم، وإشاعة البغضاء بينهم

  :ابن تيمية سالميقول شيخ اإل
ال جيوز تكفري املسلم بذنب فعله، وال خبطأ أخطأ فيه، كاملسائل اليت تنازع "

ارقون الذين أمر النيب بقتاهلم، قاتلهم أمري واخلوارج امل.. فيها أهل القبلة
ومل .. املؤمنني علي، أحد اخللفاء الراشدين، واتفق على قتاهلم أئمة الدين

يكفرهم علي بن أيب طالب، وسعد بن أيب وقاص، وغريهم من الصحابة، بل 
جعلوهم مسلمني مع قتاهلم، ومل يقاتلهم علي حىت سفكوا الدم احلرام، 

وهلذا مل يسبِ حرميهم، ومل يغنم . لمهم، ال ألم كفارفقاتلهم لدفع ظ
وإذا كان هؤالء الذين ثبت ضالهلم بالنص واإلمجاع، مل يكفّروا، . أمواهلم

.. فكيف الطوائف املختلفني، الذين اشتبه عليهم احلق يف مسائل غلطوا فيها
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، فال حيل ألحد من هذه الطوائف أن تكفّر األخرى، وال تستحل دمها وماهلا
  .١"وإن كان فيها بدعة حمققة

ات عتقادوقد ذكر الشاطيب، أحد علماء املالكية، أن الطوائف املتأولة لو ابتدعت، واعتنقت بعض اإل
غري الصحيحة بتأويلها، فإنه مع ذلك ال جيوز قتاهلا ما مل خترج عن اجلماعة، وحتارب الدولة، وضرب 

  :لذلك مثالً
، سالمملهم يف قتاهلم معاملة أهل اإلما صنع علي يف اخلوارج، وكونه عا"

حيث إنه ملا اجتمعت احلرورية من اخلوارج، وفارقت اجلماعة، مل يهجرهم 
كما ضرب الشاطيب مثالً يف فعل الصحابة رضي اهللا عنهم . علي وال قاتلهم

حني ظهر معبد اجلهين، وغريه من أهل القدر، حيث مل يكن من السلف هلم 
. داوة واهلجران، دون إقامة احلد املقام على املرتدينإال الطرد واإلبعاد والع

وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز أيضاً ملا خرج يف زمانه احلرورية باملوصل، 
أمر بالكف عنهم على ما أمر به علي رضي اهللا عنه، ومل يعاملهم معاملة 

  .٢"املرتدين
املسلمة، اليت قد تعتنق املفاهيم  وقد أكد ابن قدامة من فقهاء احلنابلة، عدم جواز قتال الطوائف

واألفكار املبتدعة بتأويل، إذا مل تقاتل الدولة، حيث بني ابن قدامة أنه إذا أظهر قوم رأي اخلوارج، مثل 
تكفري فعل كبرية، وترك اجلماعة، واستحالل دماء املسلمني وأمواهلم، إال أم مل خيرجوا من قبضة اإلمام، 

وذكر بان قدامة أن هذا قول أيب حنيفة، . إنه ال حيل بذلك قتلهم وال قتاهلمومل يسفكوا الدم احلرام، ف
ستدل هؤالء الفقهاء على ذلك عن عمر بن عبد العزيز، حيث ا والشافعي، ومجهور الفقه، وأنه قد روي

ال حكم إال هللا، فقال : ذلك بفعل علي رضي اهللا عنه، فإنه كان خيطب يوماً فقال رجل يف باب املسجد
ال مننعكم مساجد اهللا، أن تذكروا فيها اسم اهللا : لكم علي ثالث: "كلمة حق أريد ا باطل، مث قال: علي

ورد من  امباً احتج الفقهاء أيضكما  ،"نبدأكم بقتالوال  ،دامت أيديكم معناما  نعكم الفيءمن والتعاىل، 
أو  ،إن سبوين فسبهم: تب لهفك ،كتب إىل عمر بن عبد العزيز أن اخلوارج يسبونك ،أن عدي بن أرطاة

أن النيب اً ومن األدلة على ذلك أيض .ضربفأ اوإن ضربو ،شهر عليهمالسالح فأ اوإن شهرو ،عف عنهمأ
   .٣..أوىل ،فعدم التعرض لغريهم.. .عليه السالم مل يتعرض للمنافقني الذين معه يف املدينة

من أهل  سالمىل اإلعمن انتسب إ ،كراهالذي من أجله مل يشرع اإلجبار واإل ،ويعلل الشاطيب السبب
حتاد القصد مع أهل قد ظهر منهم إ ،بأن أهل هذه الفرق املبتدعة ،السالحا أو يشهروا مل يرتدو ما ،البدع

                                                
  .٢٨٢فتاوى ابن تیمیة، الجزء الثالث، صفحة  ١
  .١٨٦الشاطبین، االعتصام، مرجع سابق، الجزء الثاني، صفحة  ٢
  .١١٢ـ ١١١، صفحة )ریخ بدون تا( ابن قدامة المقدسي، المغني، الجزء الثامن، الریاض، مكتبة الریاض الحدیثة  ٣
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وقع  اوإمن ،إىل مقاصد الفريقني انظرن اإذ ،نتساب إىل الشريعةيف مطلب واحد هو اإل ،السنة واجلماعة
 ،وصار بصحة القصد ،اخلالف يف هذه املسألة من أصول الدينا هذ فحصل من ،هم يف الطريقإختالف

   .١ويف كون املخطئ يعذر فيه ،سالمخيل بصحة اإلال  يف كونه ،كاخلالفات يف فروع األحكام
ذلك أن كل فرقة تدعي : يقول الشاطيب لتأكيد املعىن السابق من عدم اإلكراه ألهل الفرقا وهلذ
وبذلك خيالفون من . ..إىل اخلروج عنهاها وهي تناصب العداوة من نسب. ..املتبعة هلاا وأ. ..الشريعة

خبالف هؤالء الفرق فإم مدعون . .رتداد أقربه ورضيهنسبته إىل اإل األن املرتد إذ سالمخرج عن اإل
وسبب العداوة بينهم . (.تباع شريعة حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموالرسوخ يف إ ،املوافقة للشارع

ستدالالت القرآنية أو إىل اإلا رجعنا وإذ .٢دعاء بعضهم على بعض اخلروج على السنةإ) بني أهل السنةو
  . ٣..كل طائفة تتعلق بذلك أيضاً االسنية على اخلصوص وجدن
أو أحكام  ،عتناق عقائد متنازع فيهاليس للدولة إجبار أو إكراه على إأنه  ،ومن هذه األقوال يتأكد

أو  ،دامت العباداتوما  ،سالمدام املخالف مل خيرج عن دائرة اإلما  ،بني املسلمني ،هاتعبدية متنازع في
حىت ولو كانت هذه  ،وأدلة الشرع ،والسنة ،يف فهمه وعلمه إىل الكتابها مرجعها اليت يعتنق ،األحكام

   .حمققة يف نظر الدولةاً األحكام والعقائد بدع
بشبهة أو  ،خالف احلقاً إعتقادهاء لوالية من كانت حيمل من جتويز الفقاً املعىن أيضهذا  ويتأكد

  : حيث ذكر املاوردي قول كثري من علماء البصرة ،بتأويل
وال  ،نعقاد اإلمامةمينع من إوال  ،خالف احلق بتأويل وشبهة عتقادإن اإل"

   .٤"مينع من والية القضاء وجواز الشهادةكما ال  ،خيرج من فيها
 ،على بيان احلقائق ،الدولة يقتصر يف حالة حدوث أفكار وممارسات بدعية سبق يظهر أن تدخلاً ومم

وتعمل على منع تأثري كما  ،بالسيف والسنانال  ،باحلجة والربهان ،وبيان فساد تلك األفكار والعقائد
دون  ،يف حالة دعوم ،وهجرهم ،بتحذير املسلمني من أهلها ،األفكار والعقائد املبتدعة على املسلمني

   .سبق بيانهكما  لواجب الدولة يف حفظ الدين ،قسر واجلرب هلمال
النشر ها يقتصر على احلاالت اليت يكون في اإمن ،أن التشهري بأهل البدع ،يقرركثري من العلماءا وهلذ

ها وتزين ،تكون الفرقة تدعو إىل ضالهلاا حيث يبني الشاطيب أنه حينم ،والدعوة للبدع يف اتمع مجاعياً
 ،بد من ذكرهموال  ،بد من التصريح بأم من أهل البدع والضاللة فال ،علم عندهال  ومن ،للعوام
 أما  ،أعظم من الضرر احلاصل بذكرهما تركو ايعود على املسلمني من ضالهلم إذما  ألن ،ري مهوالتش
ويعلل  ،دواوإن وج ،ينبغي أن يشهر بأهل البدعةال  فإنه ،ونشر هلا ،مل يكن هناك دعوة للبدعةا إذ

                                                
  .٨٧الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، الجزء الثاني، صفحة  ١
  .٢٠٣المرجع السابق، صفحة  ٢
  .٢٥٣المرجع السابق، الجزء الثاني، صفحة  ٣
  .١٧صفحة . الماوردي، األحكام السلطانیة ٤
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يبني الشاطيب أن و ،وإلقاء العداوة والبغضاء بني املسلمني ،الشاطيب ذلك بأنه سيؤدي إىل إثارة الشر
تباعه عموماً هو املذاكرة برفق، وعدم التكفري، بدعوى اخلروج عن السنة، وأن يقتصر األسلوب الواجب إ

  .١..على بيان الدليل الشرعي، وأن الصواب املوافق للسنة كذا وكذا
ويتفق يف ذلك اإلمام الغزايل، الذي يؤكد على أن أكثر اجلهاالت، إمنا رسخت يف قلوب العوام، 
بتعصب مجاعة من جهلة أهل احلق، أظهروا احلق يف معرض التحدي، واإلذالل، ونظروا إىل ضعفاء 

ات الباطلة، قادعتزدراء، مما أدى إىل حصول املعاندة واملخالفة، ورسوخ اإلاخلصوم بعني التحقري واإل
  .٢وتعذّر على العلماء املتلطفني حموها

وحيلل اإلمام اجلويين، بأن الواقع السياسي كذلك، يتطلب أن ال تعمل الدولة على إثارة الفرقة عن 
تباع ما تراه، إذا ما كان بتدعة على تركها، أو قسرهم على إطريق اإلجبار ألهل العقائد والعبادات امل

  :التمزق والتشتت والفتنة من املسلمني، حيث يقول ذلك سيؤدي إىل ظهور
إن كان ما صار الناجم بدعة، ال تبلغ مبلغ الردة، فيتحتم على اإلمام املبالغة "

فهذا كله إذا أخذت .. يف منعه ودفعه، وبذل كل اهود يف ردعه ووزعه
اء، وذاعت، وتفاقم البدع تبدو، أو أمكن قطعها، فأما إذا شاعت األهو

وعسرت مقاومة ومصادمة ذوي البدع واألهواء، .. ستدراكهوفات إ.. راألم
وغلب على الظن مساملتهم ومتاركتهم، وتقريرهم على مذاهبهم وجه الرأي، 

وقد .. وسلوا أيديهم عن الطاعة.. ولو جاهدهم لتألبوا وناشبوا ونابذوا اإلمام
كذلك، مل يظهر  واستجراء الكفار، فإن كان.. يتداعى األمر إىل تعطيل الثغور

  .٣"ما خيرق حجاب اهليبة، وجير منتهاه عسراً وخيبة
ومما سبق، يظهر أن الدولة مع عملها يف حفظ الدين على أصوله، ليس هلا إجبار أحد من املسلمني، 

عتناق عقائد أو عبادات بعينها، حىت ولو كانت بدعاً ما دام مرجع و إكراهه بالعنف والسيف على ترك إأ
 ذلك الكتاب والسنة، وأدلة الشرع، وما مل خيرج أهل هذه البدع على الدولة، أو يرتدوا عن املسلمني يف

  .سالمدين اإل
وإمنا تعمل الدولة جاهدة على تبيان احلق ونشره، وهلا يف ذلك منع الدعوة إىل البدعة، والتحذير من 

ذلك دون اللجوء من الدولة إىل شرها، وكذلك التشهري مبن يدعو إليها، ويعمل على إغواء العوام ا، و
القوة املادية، من قتل أو سجن، ودون قتاهلم، أو قتلهم، ودون سلبهم حقوقهم املدنية، من يفء، أو غريه، 
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ما داموا مقيمني على الطاعة، وأيديهم مع سائر املسلمني، ومل خيرجوا ببدعتهم إىل الكفر الصريح، أو 
  .خيرجوا على الدولة

والتشهري م، عند  ته، أنه مع جلوء الدولة إىل منع أهل البدع من الدعوة إليها،والذي ينبغي مالحظ
إال أنه ينبغي أن يتم القيام بذلك وفق الطرق القضائية  -سالملواجب الدولة يف حفظ اإل-احلاجة لذلك 

ر على القضاء، املتبعة يف الدولة، فليس هلا التشهري، أو املنع، أو مصادرة الكتب مثالً، إال بعد عرض األم
، ويوجب إنزال عقوبة التشهري أو سالموصدور حكم قضائي يثبت وجود البدعة، واملخالفة ملا علم من اإل

  .التعزير بالدعاة إىل تلك البدعة أو املخالفة
جتهاد والفهم يف الفروع، خالفات البدعية، أما إن كان اإلجتهادات، واملما سبق تفصيله يتعلق باإل

فقهاء املذاهب، فإن الدولة يف هذه احلالة ليس هلا مطلقاً  إختالفيف النصوص الشرعية، ك وله تأويل سائغ
إجبار أحد على مذهب فقهي معني، أو العمل حبكم شرعي معني، فيما خيتص باألفراد، فيما بينهم، إذا مل 

لى التقيد به، حيث على العامة أو إجبارهم ع  الدولة، وليس هلا فرض فهم أو إجتهاد فقهيحيتكموا فيه إىل
  :يقول اإلمام اجلويين يف ذلك

جتهاد، فروع الشريعة، ومسائل التحري واإلالعلماء يف  إختالففأما "
نقرض أصحاب ون، فعليه درج السلف الصاحلون، واوالتآخي من طريق الظن

هم سبب املباحثة، وهو منة إختالفرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األكرمون، و
، فيما سالموفضل، فال ينبغي أن يتعرض اإلمام لفقهاء اإل من اهللا تعاىل

يتنازعون فيه من تفاصيل األحكام، بل يقر كل إمام ومتبعيه على مذهبهم، ال 
  .١"يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم

  :ابن تيمية سالمويقول شيخ اإل
أن حيكم فيها بقوله على من .. األمور الكلية ليس حلاكم، كائناً من كان"

له، فيقوم ألزمته أال يفعل، وال يفيت، إال بالذي يوافق مذهيب، بل نازعه قو
وأما باليد .. احلكم يف هذه املسائل هللا ورسوله، واحلاكم واحد من املسلمني

إذا حتاكم إليه .. والقهر فليس له أن حيكم إال يف املعينة اليت يتحاكم فيها إليه
وألزم احملكوم عليه مبا  اثنان يف دعوى فصل بينهما كما أمر اهللا ورسوله،

  .٢"..حكم
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كما يؤكد ابن تيمية بأن احلكم والسلطة، ال تعطي احلق يف فرض الرأي املذهيب، أو القول امللزم يف 
املسائل اليت يتنازع عليها أهل املذاهب، وأنه ال جيب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غريه، لكونه 

اً فيحكم بأن قوله هو الصواب، ولذلك ال ميكن أن يكون حاكماً فإن هذا ينقلب، فقد يصري اآلخر حاكم
كل واحد من القولني املتضاربني يلزم مجيع املسلمني، خبالف ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

كما يذكر ابن تيمية أن اجلرب واإلكراه من احلكام . فالذي من عند اهللا حق، وهدى، وليس فيه خطأ قط
يار الدولة، حيث إنه زع عليها بني املسلمني يؤدي إىل إوع واألصول التعبدية املتناوالدولة يف أمور الفر

عتداء بعضهم من إجيب على الدولة منع التظامل، ولذلك ال يسوغ لوالة األمر أن ميكنوا طوائف املسلمني 
ري لم، وألنه مما يوجب تغعلى بعض، وحكم بعضهم على بعض، بقوهلم ومذهبهم، ملا يف ذلك من ظ

كما يقرر أنه إذا خرج والة األمور عن هذا، فقد حكموا بغري ما أنزل اهللا، ووقع . ١نتقاضهاالدول وإ
  .٢"وهذا من أعظم أسباب تغري الدولة"بأسهم بينهم 

كما يؤكد ابن تيمية بطالن األحكام الصادرة من الدولة، اليت توجب إلزام الفقيه والعامل مبذهب 
غري حماكم الدولة، حيث يستدل على ذلك بأنه قد اتفق الصحابة يف مسائل  معني، أو حكماً معيناً يف

تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق اآلخر على العمل باجتهاده، كمسائل يف العبادات، واملناكح، 
وهم أئمة الدين الذين ثبت بالنصوص أم ال جيتمعون على باطل وال . واملواريث، والعطاء، السياسة

  .٣ةضالل
، وصيانته من البدع، ولكن ال تلجأ إىل القتل سالمأن الدولة تعمل على حفظ دين اإل :واخلالصة

والقتال، إال عند ظهور الردة أو اخلروج على لدولة، وليس للدولة أن تلزم املسلمني، أو تكرههم، على 
إليه يف شرعية هذه  اعتناق عقائد، أو ترك عقائد، وعبادات، ما دام للمسلمني دليل شرعي، يستندون

جتهادات لعلماء معينني، ما اإللزام مبذاهب فقهية معينة، أو إالعقائد والعبادات، كما ليس هلا التدخل يف 
  .دام األمر مل يتحاكم فيه إىل حماكم الدولة وأجهزا

ظهر الكفر أخرياً، خنتم القول يف ما يتعلق باألحكام التعبدية والعقائدية، بتقرير واجب الدولة إذا ما 
، حيث أكدت األحكام الشرعية سالمالبواح، الذي قام عليه الربهان، من ظهور الردة ممن ينتسب إىل اإل

الثابتة بالسنة واإلمجاع، وجوب استخدام القوة حلماية العقائد يف حالة معينة تنحصر يف منع اخلروج 
هنا وجوب إقامة أحكام  سالمث أكد اإلالصريح على الشريعة، بالكفر البواح، الذي قام الربهان عليه، حي

، ومنع املفاهيم املكفرة، من سالماملرتد، وذلك دف منع األفكار املنحرفة الضالة اخلارجة على دين اإل
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للدولة هلذا، حظر كل ما يوصل  سالمي، وأجاز اإلسالمالتأثري على أفراد األمة، واالنتشار يف اتمع اإل
  .عإىل الكفر الصريح يف اتم

مىت ثبت فعله، يقتل حداً، وأن الدولة مسؤولة عن استتابته  سالمفقد ثبت بالسنة أن املرتد عن اإل
أن أبا موسى األشعري، قدم عليه معاذ بن جبل باليمن، "وردعه عن ذلك، روى ابن حزم عن البخاري، 

قضاء اهللا .. جلس حىت يقتلال أ: ما هذا؟ قال كان يهودياً فأسلم، مث ود، قال: وإذا برجل موثق، فقال
أيت علي بن أيب : "قال وعن أيب أيوب السختياين عن عكرمة،. ١"، فأمر به فقتل)ثالث مرات(ورسوله 

.. "لو كنت أنا مل أحرقهم لنهي رسول اهللا، ولقتلتهم: طالب بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال
: ، قالسالمرتد عن اإلبشيخ كان نصرانياً فأسلم، مث إ لبأيت علي بن أيب طا": وعن أيب عمر الشيباين قال

  .٢"ال، فأمر علي فضربت عنقه: ، قالسالمفارجع إىل اإل
الثيب الزاين، والنفس : ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث«: وروي عن النيب عليه السالم قال

  .٣»بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة
  : غين، قالوروي عن ابن قدامة يف امل

فإن رجع .. من الرجال والنساء بالغاً عاقالً دعي إليه سالممن ارتد عن اإل"
  .٤"رواه البخاري"»من بدل دينه فاقتلوه«: وإال قتل، لقوله عليه الصالة والسالم

ينِه ومن يرتدد منكُم عن د[: إىل الكفر، قال تعاىل سالموالردة اسم شامل لكل رجوع عن دين اإل
ف مارِ هالن ابحأَص كأُولَئو ةراَآلخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تما فَييه

فتشمل بذلك الرجوع إىل العقائد الكافرة، حنو اعتناق املاركسية، أو املادية . )٢١٧: البقرة(]خالدونَ
و ، حنسالموكذلك قد تقع الردة جبحود ما ثبت قطعاً يف شرع اإل. أو العلمانية اجلدلية، أو النصرانية،

حتكام إىل شرع اهللا، أو أن الرابطة بني املسلمني هي اإلميان باهللا وجوب حتكيم الكتاب والسنة، واإل
اخلمر  ، حنو حترميسالمكما تقع الردة جبحد حترمي ما حرم قطعاً يف اإل. ورسوله، أو وجوب إقامة احلدود

نصارى يف كما قد تقع بفعل يناقض ويضاد اإلميان، حنو السجود لصنم، أو الصالة مع ال. أو الزىن
اً بألوهية إعتقادستغاثة بغري اهللا من املخلوقني فيما ال يقدر عليه إال اهللا تعاىل، الكنائس، أو الدعاء واإل

كتبه، أو رسله، سواء أكان فعل ذلك مزاحاً  ستهزاء باهللا ورسوله، أو سب اهللا تعاىل، أواملخلوق، أو اإل
  .أم يف جمال اجلد

  : ويشترط إلقامة حد الردة التثبت من وقوع الردة، قال ابن تيمية رمحه اهللا
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ال جيب أن حيكم على كل شخص بأنه كافر، حىت تثبت يف حقه شروط "
 إن اخلمر أو الربا حالل، لقرب عهده: التكفري وتنتفي موانعه، مثل من قال

، أو لنشوئه يف بادية بعيدة، أو مسع كالماً أنكره، ومل يعتقد أنه من سالمباإل
فإن هؤالء ال .. القرآن، وال أنه من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقد عفا اهللا هلذه األمة عن اخلطأ .. يكفرون حىت تقوم عليهم احلجة بالرسالة
  ..١.."والنسيان

، وذلك دف متيز "سالمرتد عن اإلمن كان مسلماً مث إ"على  إمنا يكونكما أن إجراء حكم املرتد 
من نشأ على الكفر، وولد من أبوين مرتدين، بعد ردم، فإن هؤالء ال يعتربون مرتدين، وإمنا يعاملون 

  .معاملة كالكفار، ألم يعدون كفاراً أصليني
  :يقول ابن قدامة يف املغين

هم تبعاً إسالمانوا ولدوا قبل الردة فإنه حمكوم بفأما أوالد املرتدين، فإن ك"
يعلو وقد تبعوهم فيه، فال يتبعوم  سالمآلبائهم، وال يتبعوم يف الردة، ألن اإل

وأما .. وإن كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم يف االستتابة.. يف الكفر
نص .. من حدث بعد الردة فهو حمكوم بكفره، ألنه ولد بني أبوين كافرين

  .٢"عليه أمحد
كاملنتسبني -يف املاضي، وولدوا بعد الردة  سالمرتدت عن اإلعامل أبناء أفراد الطوائف، اليت إوهلذا ي

معاملة الكفار األصليني، من غري  -إىل طائفة القاديانية، أو اإلمساعيلية، والبهائية، وغريها من طوائف الكفر
إجراء األحكام، أما من اعتنق البهائية أو القاديانية بعد  ، من حيثسالمأهل الكتاب املقيمني يف دار اإل

  .ه فإنه يعد مرتداً، ويعامل وفق أحكام أهل الردةإسالم
، على أصوله سالمومن األدلة السابقة، يظهر أن الواجب على الدولة واملسلمني حفظ دين اإل

. ام املرتد على من خرج كفراً عنهاملستقرة، أي الثابتة بالكتاب والسنة، ومنع االحنراف عنه بإقامة أحك
ي الذي يقوم عليه اتمع، جتماعهدم للنظام اإل سالموتثبت أمهية هذا احلكم من إدراك أن اخلروج عن اإل

  .وهدم لألساس، الذي قامت عليه الدولة
  :ويقرر عبد القادر عودة هذا املعىن حيث يقول

ي، وعليه يقوم سالمين اإلتعاقب الشريعة على الردة بالقتل، ألنه تقع ضد الد"
ي للجماعة، فالتساهل يف هذه اجلرمية يؤدي إىل زعزعة هذا جتماعالنظام اإل
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النظام، ومن مث عوقب عليها بأشد العقوبات استئصاالً للمجرم من اتمع، 
وال شك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات .. ي من ناحيةجتماعومحاية للنظام اإل

ي جتماعوأكثر الدول اليوم حتمي نظامها اإل.. ةعلى صرف الناس عن اجلرمي
بأشد العقوبات، تفرضها على من خيرج على هذا النظام، أو حياول هدمه أو 

ي جتماعوالقوانني الوضعية اليوم تعاقب على اإلخالل بالنظام اإل.. إضعافه
  .١"يسالمي اإلجتماعبنفس العقوبات اليت وضعتها الشريعة حلماية النظام اإل

كره، ن ننهي البحث يف هذا املوضوع، نناقش بعض اآلراء املعاصرة اليت ال تتفق مع ما سبق ذوقبل أ
ستشهد بعض املعاصرين بعدم وجوب قتل املرتد حداً مبا نقل عن بعض من وجوب قتل املرتد حداً، ا

واستشهد كذلك ، ٢وقد رواه عنه سفيان الثوري" املرتد يستتاب أبداً: "إبراهيم النخعي بأن: فقهاء السلف
كنت عارضاً عليهم الباب الذي .. "برواية عن عمر بن اخلطاب، أنه سئل عن قوم قتلوا بعد ردم، فقال

، كذلك نقل عن عمر بن ٣"خرجوا منه، أن يدخلوا، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإال استودعتهم السجن
العوا إىل . ومن ذلك يتوصل د. ، وتركهمعبد العزيز أن قوماً أسلموا، مث ارتدوا، فأمر برد اجلزية عليهم

أن عقوبة الردة إمنا هي عقوبة تعزيرية، وليست عقوبة حد، وأا عقوبة مفوضة إىل السلطة املختصة، "
  .٤"تقرر بشأا ما تراه مالئماً بني أنواع العقاب

خعي، وسفيان والرد على هذا القول، يتلخص يف أنه قد ثبتت خمالفة سائر الفقهاء لقول إبراهيم الن
الثوري، حيث وصف ابن قدامة احلنبلي يف كتابه املغين قول إبراهيم النخعي يف استتابة املرتد بأنه قول 

أما الرواية عن عمر . ، وال حجة يف قول أحد دون رسول اهللا عليه السالم٥شاذ، خمالف للسنة واإلمجاع
على وجوب االستتابة قبل القتل، وأن ال يقتل رضي اهللا عنه، فال ختالف يف وجوب قتل املرتد، وإمنا حتمل 

فور ردته، بل ميهل يف ذلك لعله يرجع، حيث نقل عن عمر رضي اهللا عنه مسارعته يف طلب قتل من ثبت 
ستئذانه النيب عليه السالم يف قتل بعضهم، مما يدل على ما استقر يف عرف الصحابة من وجوب نفاقه، وإ

عدد من املرتدين على يد والة عمر بني اخلطاب رضي اهللا عنه، حيث  قتل املرتد، فضالً عن أنه قد قتل
عمر عن قوم ارتدوا  ، وروي أنه كتب إىل"ابن نواحة لردته"قتل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

  .٦"فإن قبلوها فخلّ عنهم، وإن مل يقبلوها فاقتلهم.. عرض عليهم شهادة احلقأن أ: "فأجابه
  : للشوكاين يف نيل األوطار قول عمر يف املرتد وثبت يف رواية الشافعي

                                                
  .٦٦٢، صفحة )بدون تاریخ(عبد القادر عودة، التشریع الجنائي في اإلسالم، الجزء األول، بیروت، دار الكتاب العربي،  ١
  .١٥٤، ص )بدون تاریخ(لجنائي اإلسالمي، دراسة مقارنة، القاھرة، دار المعارف، محمد سلیم العوا، في أصول النظام ا ٢
  .١٥٤المرجع السابق، ص  ٣
  .١٥٤المرجع السابق، ص  ٤
  .المكاشفي طھ الكباشي، الردة ومحاكمة محمود محمد طھ في السودان، الطبعة األولى، الخرطوم، دار الفكر. د   ٥
  .٥٧المرجع السابق، صفحة  ٦
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هال حبستموه ثالثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب، "
، مما يدل بأن املقصود من رأي عمر املنقول بسجن املرتد ١ويراجع أمر اهللا

عدم قتل املرتد مباشرة، بل االستتابة له لعله يتوب، ويرد ابن حزم الظاهري 
قول من يزعم بوجوب االستتابة أبداً، بأن قول من رأى ذلك، لو صح،  على

بطل اجلهاد مجلة، ألن الدعاء للمعاندين للدعوة كان يلزم أبداً مكرراً بال 
اية، وليس دعاء املرتد وهو أحد الكفار بأوجب من دعاء غريه، من أهل 

  .٢"الكفر احلربيني، مما يسقط هذا القول
  : رةويذكر الشيخ أبو زه

ستمرار االستتابة حىت اليأس من عودة املرتد صود من قول النخعي هو إأن املق"
، وعند ذلك يكون القتل، وهذا القول موافق ملن يرى قتل املرتد سالمإىل اإل

حداً، ألنه يقرر القتل بالنهاية، وهو الثابت بالسنة الصحيحة، وإمجاع أهل 
  .٣"العلم، وقضاء الصحابة رضي اهللا عنهم

يضاً من الواضح أن القاعدة األساسية عند إقامة احلدود، هي درء احلدود بالشبهات، وليس مستبعداً أ
أن يكون مقصود عمر رضي اهللا عنه تطبيقها قبل إقامة احلد، للتأكد من إدراك املرتدين جلرميتهم، وعدم 

  .وجود شبهة له، حتتاج إىل كشف وبيان
اهللا عنه، يف ترك املرتدين بعد فرض اجلزية عليهم، فإن  أما ما نقل عن عمر بن عبد العزيز رضي

الرواية خاصة يف قوم جهلوا أحكام الشرع، ولذلك مل يطبق عليهم حكم الردة، لفقدان شرط العلم، 
واإلدراك باجلرم، كما أن الرواية األخرى عن عمر بن عبد العزيز تدل على أن احلد يقام إذا كان املرتد 

أن : "لعلمه بالشرع، حيث إنه ورد أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عامله بشأن املرتد حمالً إلقامة احلكم،
، فإن أىب فاضرب عنقه، وإن كان مل سالم، فإن كان قد عرفها فاعرض عليه اإلسالمسله عن شرائع اإل

ا، كأن ، وهذا يدل على أن املرتد إذا مل تنطبق عليه شروط الردة، أو أركا٤"يعرفها فغلظ اجلزية ودعه
يكون جاهالً أو متأوالً، أو كليهما، فإنه ميكن حينئذ تعزيره، وهذا يطبق على كل جرمية حد، إذا مل 
تستوف شروطها وأركاا، وقد ورد أمثلة لذلك عديدة يف فقه السلف، حيث مل يقم عمر رضي اهللا عنه 

عنه حد الزىن عن جارية رضي اهللا  حد السرقة على من سرق بسبب جوعه عام الرمادة، ودرء عثمان
ستدالل مبا نقل عن عمر بن عبد العزيز ذا الصدد، حيث هل حكم الزىن، ولذلك ال حجة باإلنشأت جت

  .إن ذلك مقصور على احلاالت اليت ال تتوفر فيها شروط إقامة احلد على جرمية الردة
                                                

  .٣٦المكاشفي طھ الكباشي، صفحة . د ١
  .١٩٢ابن حزم، المحلى، المجلد الثامن، ص  ٢
  .٣٤المكاشفي طھ الكباشي، ص . د ٣
  .٣٧المكاشفي طھ الكباشي، مرجع سابق، ص . د ٤
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هو أن احلدود ال تثبت أيضاً ورد من األقوال املعاصرة من يرى أن سبب التعزير يف جرمية الردة 
حبديث اآلحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم، وإمنا املبيح هو حماربة املسلمني، وفتنتهم عن دينهم، 
وأن ظواهر القرآن الكرمي متنع اإلكراه يف الدين، وهلذا يرى الشيخ شلتوت أن هذه قرائن تصرف عن 

  .١الوجوب إىل اإلباحة
حيث إن من الثابت العمل ذه . يث اآلحاد ال يثبت ا القتل، مردودبأن أحاد: واجلواب أن القول

األحاديث يف أحكام الشريعة العملية، وقد ورد حكم القتل بأحاديث جلرائم أخرى كقتل الزاين احملصن، 
ستبعاد حكم القتل للمرتد، لوروده بأحاديث آحاد، خاصة مع الساحر، واللوطي، ولذلك ال وجه إلوقتل 

عمل عليه من لدن الصحابة رضي اهللا عنهم، وكون مجلة القرائن اليت يستشهد ا من يرى أن إمجاع ال
املرتد يعزر، وال يقتل حداً، ليست بقرائن قوية، حىت تصرف صيغة األمر باألحاديث الداعية إىل قتل املرتد 

اذة أو مؤولة مبا من الوجوب إىل غري ذلك، بل إن مجلة أقوال من رأى التعزير، يف جمملها أقوالٌ ش
  .يناسبها

كذلك وردت شبهة لبعضهم يف عدم قتل املرتد بكون الرسول عليه الصالة والسالم عرف املنافقني، 
ويرد ابن . هم، ومل يقتلهم، ولذلك يرى هؤالء أنه ال قتل للمرتدإسالموعلم أم مرتدون، كفروا بعد 

إىل أن املنافقني إما قوم مل يعرفهم عليه السالم  حزم رمحه اهللا على هذه الشبهة يف حبث طويل، خيلص فيه
بأم منافقون ولذلك ال حد عليهم، وإما قوم افتضحوا فعرفهم فالذوا بالتوبة، ولذلك مل يقم احلد إجراء 

وقد فصل ابن حزم يف ذلك مبا ال مزيد . ٢حلكم الظاهر عليهم، فيبطل بذلك زعم من قال بعدم قتل املرتد
فحرمت  سالمأظهروا اإل"الشبهة، وتوصل إىل أن من عرفهم عليه السالم بأم منافقون عليه يف رد هذه 

  .٣"بذلك دماؤهم يف ظاهر األمر، وباطنهم إىل اهللا تعاىل، يف صدق أو كذب
واحلس . يةسالمالردة من اجلرائم ذات اخلطورة البالغة على اتمع والدولة واألمة اإل أخرياً، نذكر أن

القتل جلرائم أخف ضرراً، حيث أمر  سالموقد شرع اإل. أن يكون هناك تساهل فيها ي يرفضسالماإل
بقتل الزاين احملصن بأسلوب رادع زاجر، ملا يترتب على فعله من نشر الفحشاء بني املسلمني، وأمر 

قاب مرتكبها، واليت يترتب بالقصاص حفظاً ألمن اجلماعة، فال يعقل أن يكون معاجلة جرمية الردة، وع
واحلق أن املرتد إذا ثبتت ردته، وانطبقت عليه شروط احلد . يار أركان اتمع مبجمله، دون ذلكعليها إ

  .ية قتله حداً، إذا مل يتب ملا ثبت يف من السنة وإمجاع الصحابةسالمفإنه جيب على الدولة اإل

                                                
  .١٥٢محمد سلیم العوا، مرجع سابق، ص   ١
  .٢١١- ٢٠١ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ص  ٢
  .٢٢٣المرجع السابق، ص  ٣
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  اخلالصة
  

وقد سعى البحث إىل تأكيد . يإسالمالشرعية من منظور سياسي  نسانقدم البحث حتليالً حلقوق اإل
يقدم منظوراً للحقوق، ينطلق من  سالم، فاإلنسانية، يف تصورها حلقوق اإلسالمخصوصية الشريعة اإل

، واليت ختول له نسانواستخالفه له يف األرض، ويرتكز على العقيدة اليت يعتنقها اإل نسانتكرمي اهللا لإل
ية، أو القومية، أو الوطنية، املمارسة يف الغرب، وذلك ألا حقوقاً مشولية عامة، ال تشابه احلقوق الطبيع

منظوراً واقعياً  سالمكما يقدم اإل. يةسالمترتبط بالعقيدة، وتقوم على مفاهيم عاملية، مصدرها الشريعة اإل
صور ية، وثابتاً يف التصور، وقد حاولنا يف ثنايا البحث إبراز التنسان، منسجماً مع الفطرة اإلنسانحلقوق اإل

بالشخصية، سواء من اجلانب اإلجيايب برعاية شؤون األفراد  نساني للحقوق، مث دراسة حقوق اإلسالماإل
عتداء على بدنه، أو ، واإلنسانواجلماعة، أو من جانب صيانة احلقوق الشخصية بتحرمي التجسس على اإل

ى الدولة واألفراد دخول ية علسالمماله، بدون وجه حق، وأحكام حرمة البيوت، وبتحرمي الشريعة اإل
ومن ذلك يتضح أن الشريعة جاءت بأحكام عديدة توفر ضمانة للحقوق . إذن أهلها نالبيوت بدو

يف تصوره للحقوق السياسية من  سالمكما ينطلق اإل. الشخصية، ال تتوفر يف أي نظام سياسي آخر
جلماعية، والفردية، الواجبة على ضرورة املناصحة، واحملاسبة السياسية، للحكام ومن قاعدة املسؤولية ا

حنراف يف ف الفردية واجلماعية املتصدية لإلاملسلم، حني يستشعر أمراً خمالفاً للشرع، مما يدعم املواق
احلقوق باحلرية السياسية يف الغرب، واليت ترتبط مبيول الفرد ورغبته يف ممارسة  رتباطالتصور الغريب، إل

ع على املسلمني املناصحة واحملاسبة السياسية للحكام، فقد اكتفت ويف حني أوجب الشار. حقه من عدمه
النظرية السياسية الغربية بإبراز حق املرء، من منطلق حريته الشخصية والسياسية، يف أن يتبىن املعارضة 

 فقد جتاوز النظرة الضيقة بالتأكيد على أن دور الفرد ليس سلبياً يتمثل يف سالمالسياسية للنظام، أما اإل
املعارضة السلبية للنظام، وإمنا يبىن أساساً على قاعدة الطاعة الشرعية لتحقيق الوحدة الداخلية، وعلى 

حنرافات الشرعية، مل مناصحة وحماسبة احلاكم، عن اإلقاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، اليت تش
  .ذا أظهر الكفر البواح يف اتمعواليت قد تصل إىل عدم الطاعة يف املعصية، أو اخلروج على احلاكم، إ

ية ربطاً حمكماً، بني احلقوق السياسية للمسلمني والواجبات الشرعية سالموبذلك تربط الشريعة اإل
ية، كذلك، عدة ضمانات للحقوق السياسية، منها ما يتعلق سالمكما تقدم النظرية السياسية اإل. عليهم

ومنها ما يتعلق بدور اجلماعات واألفراد يف ضمان احلقوق ي، سالممبسؤولية الدولة يف إقامة الشرع اإل
السياسية للمسلمني، من أمر باملعروف وي عن املنكر والدعوة إىل اخلري، وحماسبة احلكام، ونصح 
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ية بينهم، جتماعية واإلقتصاداملسلمني، وتثقيفهم، ونشر األفكار، اليت تعاجل شؤون األمة السياسية واإل
  .تحمل مسؤولية اخلالفة يف األرض وعمارة الكوندف النهوض م ل

التعبدية، واليت أكد البحث أا تبىن على قواعد ختالف  نسانكما تناول البحث، كذلك، حقوق اإل
فكرة احلرية الدينية يف الفكر الغريب، وذلك ألن احلرية الدينية يف الفكر الغريب تنطلق من أن التدين صلة 

ية، وما يتعلق جتماعية واإلقتصادخالقه، ال شأن هلا بواقع احلياة السياسية واإلو نسانروحية حمضة بني اإل
كما أن ". القومي"و" العلماين"بذلك من تشريعات وأنظمة، وذلك الرتكاز الدولة يف الغرب على املبدأ 

بدية يف التع نسانأما حقوق اإل. يف اعتناق أي دين يشاء، ويف اإلحلاد نساناحلرية الدينية تعين حق اإل
د جاءت الشرعية بأحكام تفصيلية، يف أمور فق". باحلرية"فتنطلق من قواعد شرعية ال عالقة هلا  سالماإل

من العبث، وصيانة اتمع من  سالمي، تتعلق حبفظ دين اإلإجتماعالعقائد، والعبادات، وأحكام ذات بعد 
 نسانوقد متت دراسة حقوق اإل. اتمع حنرافات العقائدية، والفكرية، اليت قد تطرأ على بعض أفراداإل

التعبدية بالنظر إىل أحكام عدم اإلكراه يف الدين لغري املسلمني، مث النظر يف واجب الدولة الشرعي يف 
ي، ومعاجلة سالمي، كجزء من مسؤولية الدولة يف إقامة الشرع اإلسالمحفظ عقائد، وشرائع الدين اإل

جتهادات، مث واجب الدولة إذا ما ظهر اإل ختالفملسلمني نتيجة إلات اليت تظهر بني اختالفالدولة لإل
  .سالمالكفر البواح يف العقائد، من أي فرد، أو مجاعة تنتسب إىل اإل

قد حدد للدولة دوراً ينطلق من واجبها املقدس  سالموقد بينا من خالل دراسة األحكام التعبدية أن اإل
ية، والتعبدية عتقادقيد بأطر متنعها من التدخل يف األمور اإليف حراسة الدين، من البدع، وألزمها الت

ة املختلف فيها، بني املسلمني، وجعل هلا حق الدعوة إىل احلق، وتصحيح املفاهيم، دون اللجوء إىل القو
عتناق أفكار ومفاهيم غري قطعية من الشرع، واليت تتفاوت العقول يف إدراك املادية، إلكراه املسلمني على إ

باإلضافة إىل ذلك، جرى يف ثنايا البحث . سالمها، ما دام أن تلك املفاهيم واألفكار ال خترج عن اإلأدلت
ية، وبيان أمهية تلك األحكام يف سالمالرد على عدد من الشبهات املتعلقة بأحكام املرتد الثابتة بالشريعة اإل

  .ي، ضمن األطر الشرعية الثابتةسالمبناء اتمع اإل
اليت جاء ا  نسانوانب املختلفة اليت تطرق إليها البحث يتأكد أن أحكام وحقوق اإلومن خالل اجل

ي آخر، فضالً عن أن حتقيقها يستلزم قيام اتمع إجتماعالشرع ال يضاهيها أحكام وتشريعات أي تنظيم 
ام الشريعة ية، ومفاهيمها، وأحكسالمي، الذي يبين كيانه السياسي، وعالقاته، على العقيدة اإلسالماإل

  .املنظمة لواقع احلياة
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  قائمة املراجع
  

 .القرآن الكرمي -
هـ ١٤٠٠ابن األثري، جامع األصول من أحاديث الرسول، بريوت، دار إحياء التراث العريب،  -

-١٩٨٠. 
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣األعظمي، حممد، سنن ابن ماجة، الرياض، شركة الطباعة السعودية،  -
فتاوى، مجع عبد الرمحن بن قسام، بريوت، دار العربية للطباعة ابن تيمية، أمحد عبد احلليم، ال -

 .هـ١٣٩٨والنشر، 
السياسي، بريوت، مؤسسة الرسالة،  سالمأبو حبيب، سعدي، دراسة يف منهاج اإل -

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦
مكان وتاريخ النشر غري (ابن حزم، أبو حممد، احمللى، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار الفكر،  -

 ).معروف
 .هـ١٤٠٠، الغياثي، غياث األمم يف التياث الظلم، قطر، الشؤون الدينية، اجلويين -
 .م١٩٦٩الدكتور حلمي، حممد، املبادئ الدستورية العامة، بريوت، دار الفكر العريب،  -
الدكتور محاد، أمحد جالل، حرية الرأي يف امليدان السياسي يف ظل مبدأ املشروعية، حبث  -

، املنصورة، دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، سالمواإل مقارن يف الدميقراطية الغربية
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨

 .م١٩٦٩الدكتور احلمادي، سليمان، عمر بن اخلطاب، القاهرة، دار الفكر العريب،  -
ي، اجلزء سالماحلنبلي، حممد السفاريين، شرح ثالثيات مسند اإلمام أمحد،بريوت، املكتب اإل -

 .هـ١٣٩٩األول، 
عبد القادر : كر أمحد بن حممد، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، دراسة وحتقيقاخلالل، أبو ب -

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦أمحد عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، 
 .م١٩٧٨، ١ابن خلدون، املقدمة،بريوت، دار القلم، ط -
ية، عمان، مجعية عمال املطابع سالمالدغمي، حممد راكان، التجسس وأحكامه يف الشريعة اإل -

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤التعاونية، 
الدكتور رباط، أدمون، الوسيط يف القانون الدستوري العام، بريوت، دار العلم للماليني،  -

 .م١٩٦٥
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 ).مكان وتاريخ النشر غري معروف(أبو يوسف، القاضي، كتاب اخلراج،  -
 ).بدون تاريخ(الشاطيب، اإلمام أبو إسحاق، االعتصام، بريوت، دار املعرفة،  -
بدون (اإلمام أبو إسحاق، املوافقات يف أصول الشريعة، بريوت، دار املعرفة، الشاطيب،  -

 ).تاريخ
الشنقيطي، حممد األمني، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، الرياض، الرئاسة العامة  -

 .هـ١٤٠٣إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 
وحرياته األساسية يف النظام  نسانلعزيز، حقوق اإلالدكتور الشيشياين، عبد الوهاب عبد ا -

-هـ١٤٠٠، )بدون مكان نشر(ي والنظم املعاصرة، مطابع اجلمعية العلمية امللكية، سالماإل
 .م١٩٨٠

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الطربي، بريوت، دار الكتب العلمية،  -
، دراسة مقارنة، القاهرة، دار نسانقوق اإلوح سالمالدكتور طبلية، القطب حممد القطب، اإل -

 .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦الفكر العريب، 
الدكتور ظاهر حسن، دراسات يف تطور الفكر السياسي، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية،  -

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
، سالمعبد اهللا، عبد احلكيم حسن حممد، احلريات العامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإل -

 .م١٩٧٤هـ١٣٩٤نة، القاهرة، دار االحتاد العريب للطباعة، دراسة مقار
ي، بريوت، مؤسسة الرسالة، سالمالدكتور عثمان، حممد فتحي، من أصول الفكر السياسي اإل -

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤
العسقالين، ابن حجر، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، بريوت، دار الفكر للطباعة  -

 ).بدون تاريخ(والنشر، 
 ).بدون تاريخ(، بريوت، دار الكتاب العريب، سالمالقادر، التشريع اجلنائي يف اإل عودة، عبد -
مع املقارنة باملبادئ الدستورية  سالمالدكتور غزوي، حممد سليم حممد، احلريات العامة يف اإل -

 ).بدون تاريخ(الغربية واملاركسية، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، 
الفكر السياسي، احلقوق الطبيعية، بريوت، املؤسسة اجلامعية  الدكتور قربان، ملحم، قضايا -

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣للدراسات والنشر والتوزيع، 
 .م١٩٦٥القرطيب، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، بريوت، دار إحياء التراث العريب،  -
ملدين، الدكتور قلعة جي، حممد رواس، موسوعة فقه عبد اهللا بن مسعود، القاهرة، مطبعة ا -

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤
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املاوردي، أبو احلسن، األحكام السلطانية والواليات الدينية، بريوت، دار الكتب العلمية،  -
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

ي، جملة الشريعة والدراسات سالمالدكتور مفيت، حممد أمحد، أركان وضمانات احلكم اإل -
ديسمرب  -هـ١٤٠٩بيع ية، جامعة الكويت، السنة اخلامسة، العدد الثاين عشر، رسالماإل

 ).١٣٠-٧٥(م، ص ١٩٨٨
 ).بدون تاريخ(املقدسي، ابن قدامة، املغين، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض،  -
وهديه يف السياسة والقانون والدستور، جدة، الدار  سالماملودودي، أبو األعلى، نظرية اإل -

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥السعودية للنشر والتوزيع، 
ة، ترمجة عبد الكرمي أمحد، القاهرة، مطابع سجل العرب، ميل، جون ستيوارت، احلري -

 .م١٩٦٦
 .م١٩٨٤الدكتور النفيسي، عبد اهللا، يف السياسة الشرعية، الكويت، دار الدعوة،  -
 ).بدون تاريخ(اإلمام النووي، أبو زكريا، رياض الصاحلني، دمشق، دار املأمون للتراث،  -
 -هـ١٤٠١نووي، بريوت، دار الفكر، اإلمام النووي، أبو زكريا، صحيح مسلم شرح ال -

 .م١٩٨١
القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، بريوت، األهلية للنشر والتوزيع، : هوريو، أندريه -

  .م١٩٧٤
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  الفهرس
  الصفحة  املوضوع  

  ٢  مقدمة املؤلف
حقوق اإلنسان يف الفكر السياسي الغريب ويف الشرع   الباب األول

  اإلسالمي
٤  

  ٥  وق اإلنسان يف الفكر السياسي الغريبحق  الفصل األول
  ١١  حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالمي  الفصل الثاين
  ١٧  أنواع احلقوق  الفصل الثالث
  ١٩  احلقوق الشخصية واإلجتماعية لألفراد يف الشريعة  الباب الثاين
  ٣٦  احلقوق السياسية  الباب الثالث
اء الرأي يف التصور احلرية السياسية الغربية وحق إبد  الفصل األول

  اإلسالمي
٣٦  

املعارضة السياسية مقارنة باألمر باملعروف والنهي عن   الفصل الثاين
  املنكر

٤٢  

  ٤٧  ضمانات احلقوق السياسية يف الشريعة  الفصل الثالث
  ٥١  حقوق اإلنسان التعبدية واإلعتقادية  الباب الرابع

  ٦٦    اخلالصة
  ٦٨    املراجع
  ٧١    الفهرس

  
 

  


