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  : كلمة القدس  
  ) 5.. ( عـن العـروبة واالسالم..بعض الكالم    

لناس في مجتمعـنا من الذین یناھضون العـروبة باالسالم  كثیر من ا
، و تاریخ الشعـوب ، و ال یعـرفون سنن  یجھلون تاریخ االدیان

كما نجد الكثیرین منھم .. الخلق و قوانین تطور المجتمعات 
یرفضون مجرد االطالع على ما انتجھ العقل البشري من أفكار في 

االجتماع  وكثیر من  العدید من فروع المعرفة كالفلسفة و علم
الب بالكف ، بل وقد ذھب البعض الى تحریمھا و ط مجاالت العلوم

عـن تدریسھا في المعاھد و الجامعات باعتبار أن الخوض في تلك 
المسائل التي یتحرر فـیھا العقـل تماما من القـیود تؤدي في نظرھم 

و ھي نفس المدرسة التي وجدت في القرن الثاني .. الى االلحاد 
بتكفیره النھ التي تآمرت على بن رشد و قامت المیالدي ، عشر 

  ... راھن على العقل ، ثم التجأت الى نفیھ و حـرق كـتبھ 
اذ أن الذین یرفضون وقد ال یختلف االمر كثیرا في عصرنا ،

رة انسانیة ال تخلو ـظاھیمثل ، رغم أنھ  االعـتـراف بالواقع القومي 
علمیة الدلة ھم غالبا ما یرفضون مجرد االطالع على االمن اعجاز، 

رة ، و بذلك تكون مصیبة الرفض ـالظاھتفسیر تلك معتمدة في لا
  ..أكبر من مصیبة الجھل ذاتھ 

ــالواقع المسللعل و  ّ ن االنتماء الى أم بھ منذ نزول الوحي ، ــ
قل الحق من ربك فمن شاء " : قال تعالى . االسالم اختیاري 

  ) . 29/ الكھف " . ( ر ـفـلیكـؤمن و من شاء فـلیـف
العـروبة أو الى غـیرھا من االنتماءات القومیة  أما االنتماء الى
 لذلك اعـترف القرآن مبكرا بھذا الوضع االالھي. فلیس اختیاریا 

. بلسانھم  قومھم رسول یخاطب  ، وجاء كل منذ العصور القبلیة 
ابراھیم " . ( و ما أرسلنا من رسول اال بلسان قومھ " : قال تعالى 

 /4  . (  
  و ھل العـروبة دعـوة تضاھي دعـوة االسالم حـتى نناھضھا ؟ 

أبدا ، ان العـروبة عالقة انتماء الى وضع تاریخي ، نشا في  
 –ظـروف معـینة كان االسالم أحد العناصر الفاعلة فیھا ، وانتھى 

عـن بقیة ظھور مجتمع مختلف الى  - حقب طویلة من التطور خالل 
                                        ..ھا في ظروف خاصة المجتمعات التي تطورت بدور

بالعـرب وحدھم  ، و  ةغـیر خاص ة ایمانیةفھو عالقاالسالم  أما 
موجھ للناس  –كدین  - النھ  .. ر محدود في الزمان و المكانـیـغ

 یستطیع من یشاء من عباد هللا ان.. كافة ، في جمیع العصور 
و كما یمكن ان یكون  ..یختاره دینا  فیصبح فردا من المسلمین 

العربي مسلما ، یمكن أن یكون المسلم منتمیا الي مجتمع من 
المجتمعات التي تمأل االرض دون ان یكون ھناك تناقض بین 

  ..االنتماء الى الدین و الوطن 

  ددـالع
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  ) .أحالم مستغانمي (  . رینـب اآلخـھي أن تجازف بقول ما ال یعج لشجاعةا *

  ) .ابن رشد ( .. ھي التجارة الرائجة في المجتمعات التي ینتشر فیھا الجھل  ارة باالدیانالتج *

  ) عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ (  . نـبون الناصحیـر في قوم ال یحـیـن، وال خـیـر في قوم لیسوا بناصحـیـال خ  *

  وا ـكـّسـو دع الذین اذا اتوك تن *                                               

  .قاف و اذا خلوا فھم ذئاب حِ                                   

  ) .االمام الشافعي (     

  

 

  .الى آخر رمق في حیاتھ  دلھعحلمھ و:  علي بن ابي طالب
ثم ،   لھ بن ملجمـتـحین قفجرا كان في الطریق إلى المسجد نھ ـرضي هللا عتقول بعض الروایات أن علي بن أبي طالب 

نفس، إن ـس بالـ، النف أبصروا ضاربي أطعموه من طعامي، واسقوه من شرابي «: تاف إلى بیتھ وقالـمل على األكحُ 
  .  بھـذیـیلھ باألصفاد وتعـونھى عن تكب»  یھ رأیيـني وإن بقیت رأیت فـلـتـلوه كما قـتـ، فاق لكتـھ
، تحدیدا  یسري بجسده إلى أن توفي بعدھا بثالثة أیام السم ظلو.. جيء لھ باألطباء الذین عجزوا عن معالجتھ قد و

 والحسن رـعبد هللا بن جعف وبعد مماتھ تولى  .. حسب بعض األقوال 64ز ـن عمر یناھـع ھـ 40 سنة رمضان 21 لیلة
  ..  لھـتـصوا من بن ملجم بقـتـنھ، ثم اقـزه ودفـیـبن أبي طالب وتجھ غسل علي والحسین
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                                   ..مالء االمة یتآمرون على سوریاع: عاصمة الوحدة من مصر  ⊳⊳

، ردوا السكان اآلمنین ـشّ لوا االبریاء ، وـتـقصھاینة عشرات المجازر الوحشیة في لبنان وفلسطیین ، وارتكب ال
عاثت امریكا و.. االطفال والشیوخھدموا البیوت على ھت اجسادھم ، وع االسلحة التي شوّ ملوا ضدھم جمیع انواـواستع

وا الیوم ضد سوریا ـكما اجتمعة ـنـتـلم یجتمع شیوخ الف ون أحیاء في بورما ، لمیالمس وتم حرقفسادا في افغانستان ، 
   اھلھر ـجّ وھُ   تاكةـودیة و االسلحة الفـنقـنایل العـراق برا و بحرا و جوا بالقـكما ضربت امریكا الع.. ة المسلمة ـیـربـالع
ُ و  دمروه و نھبوا تراثھ الحضاري ،  ثم احـتـلوه في وضح النھار و جثموا على صدور ابنائھ بعد انراضھم ـھكت أعـتُ ـنا
                                                                                                                             ؟....وه الیوم ـلنـكما اعو الجھاد ر ـیـالنف واـنـلـیعتستیقظ ضمائرھم لفاین كان ھؤالء الشیوخ ؟ ولماذا لم  .. ثرواتھو

ضي ألم تمتلئ ارا سكریة التي ینطلق منھا العـدوان ؟الكثیرین منھم یقیمون في الدول التي تحتضن القواعد الع ألم یكن
أكثر من السكان ربیة ـفي بعض الجزر العز ـنود المارینـحتى صار عدد جزاة ـالعربي بالغ في الخلیج  لمین المسالعرب و
و تقیم معھ  ثم لماذا یتحرك ھؤالء الشیوخ تحت مظلة االنظمة الرجعـیة التي تتعامل مع العدو الصھیون؟   .. االصلیین

و لماذا یأتي التصعید باطالق ؟ .. یج أو االردن و مصر و تركیا العالقات االقتصادیة و المعاھدات سواء من انظمة الخل
الفتاوي الداعیة للجھاد  من ناحیة و اعالن مصر لقطع العالقات مع سوریا و غلق السفارات ، و السماح لمواطنیھا 

، متزامنا مع اعالن الوالیات المتحدة عن استعدادھا لتسلیح المعارضة و اقامة نیة من ناحیة ثابالذھاب الى سوریا  
                                                                                          منطقة حضر جوي على الحدود مع االردن و تركیا ؟ 

الى فضح ھذا الحلف الرجعي الذي اصبح یبني كل مواقفھ و تؤدي نھا ـكل اجابة ع یھة ال شك انانھا تساؤالت وجـ
 مغالطةھي اكبرو بأن النظام یرتكب المجازر ضد الشعب  اآلن  غرار ما یرددونھ الىعلى تصرفاتھ على االكاذیب 

تنقل الحراك الشعبي في سوریا منذ أشھر  حیث لم تعد اي وسیلة من وسائل االعالم یروجون لھا للتستر وتضلیل الناس
الن ما یحدث في المدن ھو صراع مسلح بین حركات المعارضة و .. عدیدة ما عدى وسائل االعالم القطریة و السعودیة 

ھو ما یفسر ولبوا على المشروع الكاذب لالرھابیین ، ـفانقاكتووا بالمآمرة من ناحیة الجیش في غیاب المواطنین الذین 
ثم .. ـندما كف المواطنون عن االحتجاج ع الحركات المسلحة بعد ان تفرغ لمقاومتھا النظام في التغلب علىنجاح 

و ھي فوضى كان السبب االول و .. في مناطق القتال بعد ان اصبحت حیاتھم ال تطاق  من ناحیة ثانیةھُّجـروا بالكامل 
یعون تكرار ما ـسلمي الى عـنف و فوضى ظنا منھم انھم یستطلوا الحراك الیھا ھؤالء االرھابیون الذین حوّ ـاالخیر ف

                                                                                                                             ...للوصول الى السلطة حدث في لیبیا 
 یة تدخل حزب هللاـعدم شرع نة الطائفیة تتمثل حسب زعمھم فيـتـلتي تلقـفـوھا جمیعا تعمیما للفأما المغالطة الثانیة ا

بوا الجماعات فھم الذین جل.. ع الوسائل ھم یتدخلون منذ بدایة الصراع بجمیأن ناسینـمت ..في سوریا  في الصراع الدائر
ووظفوا  .. حتى صاروا باآلالف و توزعوا على أكثر من ثالثین جنسیة  المسلحة ونظموا شبكات تھریب المتطوعین

المؤونة و المال و ة الى مدھم بالسالح وبر حدودھم ، اضافـثم سمحوا لھم بالتسلل ع" بالجھاد " الدعاة ألقناع البسطاء
   ...ن ـیـآمن ینام الصھاینةحتى ، و ال یزال و كل ما یلزمھم لتحقیق مشروع تفتیت سوریا الذي كان یطبخ في الخارج 



  
  

  ) .  5( قـصة  العلمانیـة
 . عصمت سیف الدولة. د

  

" أو" نظریة الحق االلھي" روفة باسم ـرة النظریة المعـولقد عرفنا من قبل كیف أبدعت الكنیسة تبریراً لحقھا في السیط
؛ وكانت ھي " یة ـنایة االلھـالع" نظریة  ناـكما عرف" السیادة " ولم تكن تلك إال نظریة في ". مذھب آباء الكنیسة 

وھما نظریتان لم تكونا مقصورتین على تبریر االستبداد بالسلطة في أوروبا وحدھا ، " . السیادة " أیضاً نظریة في 
" مذھب )  775 -  714( فقد انتحل المنصور العباسي . ره في القرون األوروبیة الوسطى ـوالھما مقصورتان على تبری

وانتحلھا أباطرة " . أیھا الناس إنما أنا سلطان هللا في أرضھ : " حینما خطب في مكة المكرمة فقال " لكنیسة آباء ا
وانتحل . . الصین قدیماً ، فكان االمبراطور ھو ابن السماء وانتحلھا أباطرة الیابان ، فكان االمبراطور من أصل إلھي 

نایة االھیة لتبریر استبداده بالسلطة دون الخلیفة المنتخب حین ـیة العنظر)  680 -  602( معاویة بن أبي سفیان األموي 
 .  یّرهـیھ ، لغـره هللا مانحن فـني وإیاه ، ولو كـترك  ما) الوالیة ( لو لم یرني ربي أھالً لھذا األمر : قال 

إن هللا ھو  1910قال في عام لیوم الثاني امبراطور ألمانیا حینما ـفي العصر الحدیث غ" نظریة الحق االلھي " وانتحل 
یل أن یبدأ الحرب األوروبیة الثانیة حین وجھ ـر دیكتاتور ألمانیا قبـلـتـنایة االلھیة ھـوانتحل نظریة الع. الذي والّه الملك 

ا فرانكو وانتحلھا دیكتاتور اسبانی) .  1939أبریل / نیسان  28( یماً أللمانیا ـنایة االلھیة التي اختارتھ زعـالشكر إلى الع
وما یزال " . .. نایة هللا ـفرانكو القائد بع" بصّك عملة تحمل كتابة تقول  1947، وفرض تداولھا ، حین أمر في عام 

 … رب ، لتبریر استبدادھم بالسلطةـر عـیـرباً وغـن ، عـر مسلمیـیـینتحلھا كثیرون من الحّكام مسلمین وغ
تھا في ـب وصاغـریة حركة التنویر في السیادة فأسندتھا إلى الشعـنظفي مواجھة ھاتین النظریتین استمدت الثورة 

ر قابلة للتجزئة ـیـالسیادة واحدة ، غ: ید النص لألھمیة ـنع) .  123فقرة ( التي ذكرناھا  1791المادة األولى من دستور 
 .  أن یّدعي ممارستھا ردـب أو أي فـزء من الشعـأو االنتقال أو الكسب بالتقادم وھي تخص األمة ، ولیس ألي ج

 ني ھذا على وجھ التحدید ؟ـماذا یع
راطیة من السیادة ، لم تسندھا إلى أحد على االطالق ـنیسة واالرستقـّردت المؤسسة الكـد أن جـني أن الثورة ، بعـیع

منھا ذو وجود ب أو الدولة أو المؤسسات ، وكل ـاألمة أو الشع: نّویة مجّردة ـأسندھا الفقھاء تباعاً إلى شخوص مع
تباریة ولیست ـن التحقق منھ ، ولكن أیاً منھا الیستطیع أن یمارس السیادة المسندة إلیھ بذاتھ ألنھا ذات اعـیّن یمكـمتع

ت من الشعب سلطة ممارستھا ، صیاغة النظام االجتماعي باسمھا ، ـزعـثم جاءت المادة الثانیة وانت. یة ـیعـذاتاً طب
المؤسسات السیاسیة "  یھ في كتابھـیقول موریس دیفرج. یلة أو احتیال ـوھي ح. نھ ـنواب عوأسندت تلك السلطة إلى 

ت ھذه النظریة في السیادة لتمارس ھي السلطة ضّد ـرعـرالیة قد اختـبـإن البرجوازیة اللی" في القانون الدستوري
اریھ دي ملبرج انھ نتیجة احتیال ظاھر ویقول الفقیھ الكبیر ك. ب من جھة أخرى ـراطیة من جھة ، وضد الشعـاالرستق

. تضح بعد قلیل ـیـنكتفي نحن بمالحظة ماس) .  1931 -مجلة القانون العام الفرنسي ( ب ضد الشعب ـانقلبت سیادة الشع
رة أو نظاماً إنما كان اھتمامھم منصباً على السلطة ـلم یكن فالسفة البرجوازیة الصاعدة في أوروبا مھتمین بالسیادة فك

یة ، ـذیة أو التشریعـیـنفـین التـتـإذا حاولت أي من السلط. " تھم ـنظام ممارستھا على الوجھ الذي یحقق مصالح طبقو
ب من عالج في ھذه ـب أو دماره فلیس أمام الشعـباد الشعـمل على استعـبعد أن تستولي على السلطة في یدھا ، أن تع

ھكذا قال فیلسوف " . ضیاً یلجأ إلیھ في األرض سوى االتجاه إلى السماء یھا قاـالحالة ، كما في الحاالت التي الیجد ف
 168فقرة  14الفصل ( لم یتذكر هللا إال لعزاء المقھورین في الحریة ، أو إلھاء القادرین عن الثورة . العلمانیة جون لوك 

وده ـاالستبداد الذي تق" قال ان د ـقـیر فـیـأما فیلسوف البرجوازیة موریس دي رف) . من كتابھ رسالتان في الحكم 
ر دواماً من االستبداد الفردي ، أما الدیموقراطیة فھي وحش مفترس ولیست سیادة ـر احكاماً وأكثـیة أكثـالسیادة الجماع

 .)  ز القانون الدستوريـموج: ید ـباست" ( األمة إال دولة حاكمة بدون دولة محكومة 
 ن مصدر السیادة التي أسندتھا إلى الشعب ،ـیھا أن تقدم جواباً عـفقد كان علأیاً ما كانت غایات البورجوازیة ، 

الذي لقن االنسان قواعد " القانون الطبیعي " یقولون ما خالصتھ إنھ . نھ ـثم أسندت سلطة ممارستھا إلى نواب ع
 .  وھي قواعد خالدة في الضمیر االنساني. السلوك األساسیة في المجتمع 

تھ على ـیقـیعي للمجتمع ، یجسد حقـیة یوجد نظام قانوني طبـیكون المجتمع منظماً بقواعد وقوانین وضع وھكذا ، قبل أن
یصبح ـولیس القانون الوضعي ذاتھ إال ترجمة للقانون الطبیعي یؤدي غایتھ ، ف. أفضل وضع في الحریة وبالحریة 

ن الطبیعي ذو قوة إلزام في ذاتھ الیستمدھا من خارجھ ، إذ القانو. مشروعاً بقدر ما یكون متفقاً مع األصل الذي یترجمھ 
یدة بما یضعھ البشر من قوانین إذ ھو ـر مقـیـإنھ ذو سیادة غ. فوق كل نظام وأسمى من كل قانون  - بالتالي  -وھو 

رد ـحقوق أي فومن القانون الطبیعي استمد كل فرد حقوقاً مساویة ل) . العلمانیة ( أسمى منھا جمیعاً ألنھ قانون الحیاة 
بل ان ) . الفردیة ( آخر ، فھي سابقة على وجود المجتمع ، وخالدة ، ومقّدسة الیجوز ألي نظام أو قانون أن یمّسھا 

ایة وتأمین ھذه الحقوق ضد أي اعتداء علیھا من األفراد أو متأسیس الدولة وإقامة النظام ھو حمبرر وجود المجتمع و



                             فاالنسان الفرد ھو القیمة األولى ، وھو مّولد القیم ، وھو ) . یبرالیة الل( الجماعات أو الدولة ذاتھا 
الغایة أسمى الغایات ، وھو األقدر على معرفة مصالحھ ، ومن خالل تحقیق كل فرد مصلحتھ تتحقق مصالح المجموع ، 

تارھا ، والوسائل التي ـیق مصلحتھ بالطریقة التي یخـتحقود على حریتھ في السعي إلى ـیـوبالتالي الیجوز فرض أیة ق
" ، إذ ) الرأسمالیة ( ، وذلك في كل المجاالت وخاصة في مجال الملكیة ) رة ـالمنافسة الح( یرى أنھا مؤدیة إلیھا 

اء ، أو نیـدون على االغـقـوعلى الذین یح. كما قال موریس دي رفییر " الحریة مرتبطة بالملكیة والیمكن فصلھما 
رابطة ساعد نفسك " زب ـقائد ح)  1874 -  1787( زو ـیـدون الحریة ألنھم فقراء أن ینفذوا وصیة فرانسوا جـقـتـیف

بقاً للمنافسة الحرة التي ـكیف ؟ الیھم فط" . نوا اذن ـتـاغ" ین قال لھم ـأول حزب لیبرالي في فرنسا ح" یساعدك هللا 
بین األفراد ، الخطأ ھو خطأ مالي والجزاء جزاء مالي ، یصیب من یكسب مالیاً  ھي القانون الطبیعي لتوزیع الثروات

جاك .    أصول البورجوازیة/ ود ـن رینـیـریج –الرأسمالیة والدیموقراطیة  / رـتـبیـشوم. ( ویخطىء من یخسر مالیاً 
موسوعة العلوم / بوردو  - ة اللیبرالیة فلسف /رـامیل می -  القانون الدستوري/ باستید . تاریخ المذاھب السیاسیة / دروز 

النظریة العامة / كاریھ دي ملبرج  -   القانون الدستوري /رـییـالف –شرح القانون الدستوري / ایسمان  5السیاسیة جزء 
المؤسسات السیاسیة في القانون  / یھـموریس دیفرج -المفھوم االنساني للحریة / جورج جوسدورف   - في الدولة 
 .  الخ. . . الدستوري

 الواحد ، السائد ، الواعد ، موجود ؟" القانون الطبیعي " ھل  ولكن ،
ولیس ) راه العام ـكسھ االكـع( یة النظم بالقبول العام ـبرة في مشروعـنا من قبل إن العـلـ، وقد ق" إیمان " ھذه مسألة 

، وإن كان كل نظام یتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة للكافة التجوز مخالفتھا أو ) یھ السرائر ـالذي تخف( باالیمان 
یة ـثم عرفنا العلمانیة نزعة ذات أصل دیني في المسیح.  االتفاق على مخالفتھا تستمد قوة الزامھا من االیمان بمصدرھا

یة ، تحول الى ثورة ضد تدخل ـي أوروبا االقطاعیسة الكاثولیكیة فـنـ، تحولت إلى تیار فكري مناھض الستبداد الك
فھ من ـن ، فردي في موقـلماني في موقفھ من الدیـع   تھت إلى اقامة نظامـالكنیسة في الحكم في أوروبا البرجوازیة ، ان

ة إلى رف منھ أن العلمانیة لیست دعوـفنع. المجتمع ، لیبرالي في موقفھ من الدولة ، رأسمالي في موقفھ من االقتصاد 
یة ـیة وتاریخـن في نظام شامل متكامل للحیاة الدنیا ، كان محصلة عوامل نفسیة وثقافـر بالدین ، بل ھي ركـالكف

 ... رونـة قـوحضاریة سادت أوروبا على مدى نحو سبع
ھا بدون یـوقد أصبح ھذا النظام شائعاً في كثیر من دول العالم مع بقاء المؤسسات الكنسیة في كل الدول التي شاع ف

نقول الحكومة التي تمارس السلطة . ومة ـیسة والحكـنـن الكـیـلف الدول في نوع العالقة بـتـاستثناء واحد ، إنما تخ
نیسة مؤسسة رسمیة في الدولة ـفالك. زال قائمة في الدولة ـنیسة ماتـتباري ، إذ الكـوالنقول الدولة التي ھي شخص اع

اللھا ، كما ـتعاون مع الحكومة في الحفاظ على استقـوھي ت. رویج والدانمارك ـنـوال را والسویدـكما ھو الحال في انكلت
وقد تقف الحكومة على الحیاد . ، كما في ایرلندا " شرفي " راف رسمي ـتـوھي تحظى باع. ھو الحال في اسبانیا 

نیسة والحكومة ـوقد یفصل فصالً حاسماً ما بین الك.  یةـددة كما في الوالیات المتحدة االمریكـالسلبي بین الكنائس المتع
    ...  ن كلما دار الحدیث عن العلمانیةـكما ھو الحال في فرنسا التي ترد إلى الذھ

                    
 تعلیق  بدون
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 فھم. بیادق في ید االنظمة العمیلة و أدوات للقوى الخارجیة  ھؤالء *

  . لماء ـعولیس                 : بدون  شك        
 

 

 

  

  

                                                            

      

  

  

  

                                                                                                                            

  

  ..حق الحیاة في االسالم 
 یقع اثم" فریضة اجتماعـیة " الى حیث أصبح " الحق االنساني " نطاق " باالنشغال بالشؤون العامة " تجاوز االسالم 

  ..التقصیر فـیھا و التفریط بھا على االمة جمعاء 

مستـھـدفة بھذا التـشریع حفظ        –فضال عـن الجـروح   –واذا كانت شریعة االسالم قد سنـت القصاص عـقوبة للقـتـل 
و لكم في " : و قال تعالى  .) . 178/ البقرة ( " یا أیھا الذین آمنو كتب علیكم القصاص " : قال تعالى " .. الحیاة " 

اذا كان الھدف من القصاص ھو المحافظة على الحیاة فان ) .  179البقرة (  "القصاص حیاة یا ألي االلباب لعلكم تتقون 
الى الحد الذي یجعلھ كفرا و " لالنتحار " بدلیل تجریم الشریعة " حق " و لیس مجرد " فریضة " الحفاظ علیھا 

فالعـدوان و الحـرب . و ھذا الحفاظ على الحیاة لیس مجـرد فریضة فردیة ، بل واجتماعـیة أیضا  ..! قـنوطا من روح هللا
الذي استھدفھ االسالم من تشریع القصاص " حفظ النفس " بل اننا نستطیع ان نقول ان .. العدوانیة مما یحرمھ االسالم 

االنسان مع الحیوان و النبات ، و یستـلـزم حفظ ھذه  ، انما یتجاوز حفظھا حیة ، بالمعـنى المادي ، الذي یستوي فـیھ
و ھذا ھو ما یلزم من تكریم .. النفس بالمحافظة على الضرورات و الحقوق التي تجعل حیاتھا حیاة انسانیة حقـیقـیة 

                         ..و ما یلیق و یتناسب مع ھذا التكریم .. االسالم لالنسان على غـیره من المخلوقات حتى المالئكة المقربین 
عـلیھا الحیاة الحقـیقـیة فحفظ النفس فریضة فردیة و اجتماعـیة یلـزم لقـیامھا الحفاظ على الضرورات التي تـتوقـف 

  ... االنسانیة المزدھـرة لالنسان  و

                                                                        .االسالم و حقوق االنسان / محمد عمارة  .د                                                                               
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