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 4 Lولية �حلقوM
�لتشريع �إلسالمي

� Vبر�هيم خليل* �

.F علي iإلما��لعمل به غEكم<  y= لقر��، ال يسبقكم��هللا �هللا ^ <

� تعلق �ألمر vقو- �إلنسا�. f= لقضايا حساسية، خاصة�تعتP قضية �حلقو- من @كثر 

فقد �tذ�̂  �لعقو� �ألخDE @بعا�9 سياسيًة فضًال عن @بعا�ها �ألخالقية ��حلقوقية. �ليس 

تز�يد �ملنظما� �ملعنية باحلقو- =ال �ليًال على �أل'ية �لبالغة �ل_ تكتسيها هذ� �لقضية ^ 

عاملنا �لر�هن. �لكن كو� @غلبية هذ� �ملنظما� غربية �ملنشأ @حد` �لتباس& لدH شر¡ة 

� يترقبو� طلو� �لشمس من «�لغر4».�كبDE من �ملسلمني حË صا

�لرسل، � pألنبيا��حلقو- هم  ��=ننا نعتقد @� @�� من �ضع حجر �ألسا	 ^ ميد

�لقر��  ���ل_ قاi ֲדا �إلنسا� ملعرفة هذ� �حلقو- �إلحيائها طو DEلقص��النطالقا�  �@�

 .Éبشكل خا C iألكر��ملاضية ليست =ال �قتباسا� مما @سسه �ألنبياp عامة ��لرسو� 

@جل، لقد كا� عاm ما قبل �إلسالi يعيش̂  سبا� مطبق، �كا� �لنا	 يعيشو� حياD @قر4 

�لوحشية، فأنز� �هللا سبحانه �تعاy @حكامه على يد �لرسو� C يندهش �ملرp من  y=

�إلنسا� @حكام&  Dسوم&، �جعل حليا�ب& ��� Dحليا�عظمتها، �جعل لكل شأ� من شؤ�� 

من قبل �نعقا� �لنطفة =y ما بعد �فاته ��فنه. �مثلما شّرَ� @حكام& للشؤ�� �لعبا�ية شّر� 

لشؤ�� �إلنسا� �الجتماعية ��لسياسية قو�نني �@حكام& @يض&.

 �لتصو =ليها  ل  َتوصَّ �ل_  تلك  عن   iإلسال� جاp ֲדا  �ل_  �حلقو-  به  ما متتا�   �=

* كاتب - �جلز�ئر.
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شمولية �لحقوD في �لتشريع �إلسالمي
�لبشرg هو طابعها �لشمو�. فاإلسالi حينما �ضع �حلقو- �ل_ تضمن للبشرية كر�متها 

 Ëيتجاهل ح m إلنسا�، بل��بقاpها، m يتجاهل حقو- سائر �لكائنا� �ل_ يتفاعل معها 

�ملنطقية، ميكننا تقسيم هذ�  �لدقة  �لنظر عن  � صرفنا f= �إلنسا� نفسه.  ��حقو- جو

�حلقو- =y ثالثة @قساi، هي:

ها �إلسال�: ��ًال: �حلقوk �ل� ُيقرُّ
�لر��ية:   ̂pلباطنة كما جا�حينما خلق �هللا �إلنسا� َكَّب فيه �لعقل �لذg هو حجة �هللا 

 pألنبيا�>=� هللا على �لنا	 حجتني: حجة ظاهرD �حجة باطنة، فأما �لظاهرD فالرسل �

�لعقل ظل معتم& نتيجة لتلبد @�خنة  �. لكن سر�¶ هذ
(١)

�ألئمة D، �@ما �لباطنة فالعقو�<�

� للنا	 �فائن �Eليث i��لوضع =y @� بعث �هللا سله �لكر ��جلهل �جنو�� حوله. �ستمر هذ

عقو�م كي تبد@ �لبشرية سEها Êو �لكما�. ففي Rا� �حلقو- قفز� قفزD نوعية تكللت 

 iلك عاf� لفرنسي�مبا Çي بـ>=عال� حقو- �إلنسا� ��ملو�طن< �لصا� عن ممثلي �لشعب 

�إلعال� ميكننا @� نقر@: >ممثلو �لشعب �لفرنسي، Rتمعني ^ هيئة  �i١٧٨٩. ^ مقدمة هذ

�pها هي �ألسبا4 ����جلهل vقو- �إلنسا� @� نسياsا @�  �@ ��Pيعت f= ،عية �طنيةz

�لعزi على عرY حقو- �إلنسا� �لطبيعية  ��لوحيدD للباليا �لفسا� �حلكوما�، قد عقد�

�لوطنية  �جلمعية  فإ�  لذلك  =عال� Çي [...]  �ملقدسة ^ � للتنا�� عنها  �لقابلة   Eغ

.
(٢)

�خلالق �حتت عايته، vقو- �إلنسا� ��ملو�طن �لتالية �تعلنها< Dتعتر�، ^ حضر

�لذg كا�  gلفكر�=� ما جاp ^ هذ� �ملقدمة �ما تالها من �لبنو� يكشف عن �لنضج 

�لقائلة بأ� �إلنسا� يستطيع @�  Dلفكر��إلعال� �يعز�  �� هذ�يتمتع به @�لئك �لذين @صد

 ��³ ما هو حسن �ما هو قبيح. يقو� �لسيد �لطباطبائي M ^ هذيستقل بعقله ^ =�

�لصد�: >Êن معاشر �آل�ميني ملا كنا نطلب بأفعالنا �الختياية تتميم نو�قص �جو�نا �فع 

حو�ئج حياتنا �كانت @فعالنا مبا طابقت سعا�تنا �ملطلوبة لنا �مبا خالفت، �ضطرنا ^ 

عاية جانب �ملصلحة �ل_ نذعن بأsا مصلحة، @g فيها صال� حالنا �سعا�D جّدنا،  y= لكf

�إلfعا� بقو�نني جاية �@حكاi عامة، ��عتبا شر�ئع �سنن �جتماعية ال�مة  y= لكf H�@�

 iألحكا��ملطلوبة. فهذ�  Dلسعا���جبة �التبا� ملو�فاִדا �ملصلحة �إلنسانية �مو�فقتها � ،Dعا��ملر

�العتباية �عاٍ� �عتقا�ية �|ترعا� fهنية، �ضعها �إلنسا� ليتوسل ֲדا  �لعملية ��ألمو

�حلياD �صفها  Dألعما� مطابق& لسعا���حلياD، فما كا� من  Dلكمالية �سعا��=y مقاصد� 

باَحلَسن Ð @مر ֲדا �ند4 =ليها، �ما كا� على خال� fلك �صفها بالقبح ��َملساs Ð Dpى 

.
(٣)

�حلياD �عدمها< Yفقته لغر�عنها �حذ منها، �حسن �لفعل �قبحه مو

�لذg @قر >حلف �لفضو�< �لذg عقدته قريش قبل �لبعثة مبشاكة �لرسو�  iالسال� �=

C ال ميكن @الَّ يقر >=عال� حقو- �إلنسا� ��ملو�طن<، @قله ^ بعض بنو��. ��ذ� ميكن 
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 iإلسالمي عا��ل_ @صدִדا منظمة �ملؤمتر  >iإلسال��لقو� بأ� >�ثيقة حقو- �إلنسا� ^ 

i١٩٨٧ ^ طهر�� ليست سوH ִדذيب ملا جاp ^ >=عال� حقو- �إلنسا� ��ملو�طن<.

بقي @مر ال بد من �إلشاD =ليه، �هو @� �إلسالm i يكتِف بتشريع حقو- من شأsا 

َمًة حË على حقو- �لباg عز �جل،  @� تصو� كر�مة �إلنسا�، بل جعل هذ� �حلقو- ُمقدَّ

َمًة على حقوقه، فمن  �ملؤمنني F: >جعل �هللا سبحانه حقو- عبا�� ُمقدَّ Eحيث يقو� @م

.
(٤)

�لقياv iقو- �هللا< y= &لك مؤ�يf هللا كا��قاv iقو- عبا� 

ثانيا: �حلقوk �ل� �ختص ֲדا �إلسال�:
�لبشرÖ ،gة̂  �ملقابل حقو- ال يهتدg =ليها  � كانت بعض �حلقو-̂  متنا�� �لتصوf=

�ل_ m تنجسها �جلاهلية بأجناسها. من هذ� �حلقو- تلك �ل_ تزخر  DEلن��لعقو�  ��f ال=

�لعابدين علي بن �حلسني F. تتضمن هذ� �لرسالة  ֲדا >سالة �حلقو-< لإلماi �ين 

ßسني حق& يستطيع �لفر� من خال�ا @� يعر� مدH متسكه باإلسالs= .iا سالة tتز� 

�لشخصية �لصاحلة �ل_ يهد� �إلسالy= i =ا�ها. �من خصوصيا�  mعماقها معا@ ^

.Eلضم� �كمة �هللا ��كمة �هذ� �حلقو- كوsا غE ُملزمة خا¶ @سو

�إلماF i بذكر  iعللها، قا Y�قبل شر�عه ^ تفصيل حقو- هذ� �لرسالة ��ستعر

قة قا� فيها: >�علم �ك �هللا @� هللا عليك  هذ� �حلقو- بشكل |تصر ^ مقدمة ُمشوِّ

حقوق& �يطة بك ^ كل حركة حتركتها، @� سكنة سكنتها، @� مÝلة نزلتها، @� جاحة 

قلبتها @� �لة تصرفت ֲדا: بعضها @كP من بعض �@كP حقو- �هللا عليك ما @�جبه لنفسه 

تبا³ �تعاy من حقه �لذg هو @صل �حلقو- �منه تفر� Ð ما @�جبه عليك لنفسك من 

ا  ا �لسمعك عليك حقًّ حك، فجعل لبصر³ عليك حقًّ�قرنك =y قدمك على �ختال� جو

ا �لفرجك  ا �لبطنك عليك حقًّ ا �لرجلك عليك حقًّ ا �ليد³ عليك حقًّ �للسانك عليك حقًّ

�لسبع �ل_ ֲדا تكو� �الفعا�. Ð جعل عز �جل ألفعالك حقوقا،  ��ا، فهذ� �جلو عليك حقًّ

ا  ا ��ديك عليك حقًّ ا �لصدقتك عليك حقًّ ا �لصومك عليك حقًّ فجعل لصالتك عليك حقًّ

�لو�جبة عليك  �حلقو-  gf ³ منEغ y= حلقو- منك�ا، t Ðر¶  �ألفعالك عليك حقًّ

�@�جبها عليك حقو- @ئمتك، Ð حقو- عيتك، Ð حقو- �ك، فهذ� حقو- يتشعب 

منها حقو-، فحقو- @ئمتك ثالثة @�جبها عليك حق سائسك بالسلطا�، Ð سائسك بالعلم، 

Ð حق سائسك بامللك �كل سائس =ماi �حقو- عيتك ثالثة @�جبها عليك حق عيتك 

 ¶�بالسلطا�، Ð حق عيتك بالعلم فإ� �جلاهل عية �لعاm، �حق عيتك بامللك من �أل��

�لقر�بة.   ^ �لرحم  �تصا�   بقد متصلة   DEكث �ك  �حقو-  �ألميا�،  من  ملكت  �ما 

�ألقر4 فاألقر4  Ð ،حق @خيك Ð ،³حق �لد Ð ،حق @بيك Ð ،فأ�جبها عليك حق @مك

 gf حق Ð ،نعمته عليك g�أل�� فاأل��، Ð حق موال³ �ملنعم عليك، Ð حق موال³ �جلا�
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شمولية �لحقوD في �لتشريع �إلسالمي
�ملعر�� لديك، Ð حق مؤfنك بالصالÐ ،D حق =مامك ^ صالتك، Ð حق جليسك، Ð حق 

 Ð ،تطالبه gلذ�جاÐ ،³ حق صاحبك، Ð حق شريكك، Ð حق مالك، Ð حق غرميك 

حق غرميك �لذg يطالبك، Ð حق خليطك، Ð حق خصمك �ملدعي عليك، Ð حق خصمك 

�لذg تدعي عليه، Ð حق مستشÐ ،³E حق �ملشE عليك، Ð حق مستنصحك، Ð حق 

 Ð ،حق سائلك Ð ،حق من هو @صغر منك Ð ،منك Pحق من هو @ك Ð ،لناصح لك�

حق من سألته، Ð حق من جرH لك على يديه مساDp بقو� @� فعل @� مسّرD بذلك بقو� 

 Ð ،لذمة�@� فعل عن تعّمد منه @� غE تعمد منه، Ð حق @هل مّلتك عامة، Ð حق @هل 

�ألسبا4، فطوÛ ملن @عانه �هللا على قضاp ما  � �حلقو- �جلاية بقد علل �ألحو�� �تصرُّ

.
(٥)

@�جب عليه من حقوقه ��فقه �سّد��<

ثالث�: حقوk �حليو�نا! ��لطبيعة:
�جل:  عز  �هللا  يقو�   f= لإلنسا�،  مسخر   Y�أل�  ���لسما�  ^ ما  كل   �@ يب  ال 

�لتسخE ال يع\  �. �لكن هذ
(٦)

ْنُه} َماَ��ِ� َ�َما ِفي �َألْYِ َجِميًعا مِّ ا ِفي �لسَّ َر َلُكم مَّ {َ�َسخَّ

ر له ضمن  =طال- �لعنا� حلرية �إلنسا�، �=منا يع\ @� لإلنسا� حق �لتصر� ^ كل ما ُسخِّ

حد�� حاجياته، @ĝ  =طا جلب �ملنفعة ��فع �ملضرD. فاحلديث عن حقو- �حليو�نا� ��لطبيعة 

هو، ^ �لو�قع، حديث عن ��جبا� �إلنسا� جتا� هذ� �ملخلوقا� ����4 تعامله معها.

١ـ حقوk �حليو�نا!:
من حقو- �حليو�نا� �ل_ fكر� بالتفصيل تلك �ل_ tتص بالد��4. فقد جاp عن 

 Yنز� �يعر �f= بة على صاحبها خصاٌ� ست: يبد@ بعلفها�سو� �هللا C @نه قا�: «للد

� مر به، �ال يضر4 �جهها فإsا ُتسبِّح vمد ֲדا، �ال يقف على ظهرها =ال f= pملا�عليها 

 y= .
(٧)

^ سبيل �هللا عز �جل، �ال ¡ملها فو- طاقتها �ال يكلِّفها من �ملشي ما ال تطيق»

�حلديث �لشريف، ��� عدD @خبا قد sتدg ֲדا =y بعض حقو- �حليو�نا�.  �جانب هذ

 Úلعر��لقيامة �له صر�Ü حو�  iيو p9 عبث& جامنها قو� �لرسو� C: «من قتل عصفو

�لرسو� C @صحابه  ، �منها =خبا
(٨)

يقو�: 4ِّ سْل هذ� فيم قتل\ من غE منفعة»

�ل_ �خلت �لنا ^ هرD حبستها. D@ملر�عن 

�ألحا�يث �ملتعلقة بآ��4 معاملة �إلنسا� للحيو�نا�  Dp�=� ما يسترعي �النتبا� عند قر

.4�هو �عتما�ها، ^ �لغالب، على �لترهيب �لذg هو خE حافز لاللتز�i ֲדذ� �آل�

٢ـ حقوk �لطبيعة:
قد يبد� �حلديث عن حقو- �لطبيعة غريب& للوهلة �أل�y، �هذ� عائد =y قصونا 
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 Yُْبُع َ��َألْ �لسَّ �ُ�َماَ� �آلية �لكرمية {ُتَسبُِّح َلُه �لسَّ ^ pلطبيعة كما جا� ��³ @سرعن =�

. �نتيجة جلهلنا 
(٩)

ن َشْيpٍ ِ=الَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمَدِ� َ�َلِكن الَّ َتْفَقُهوَ� َتْسِبيَحُهْم} َ�َمن ِفيِهنَّ َ�ِ=� مِّ

 قد يقوi @حدنا بعمل يؤgf به �لطبيعة ��� @� يشعر. فعلى سبيل �ملثا�، �ֲדذ� �ألسر

�هللا تعاy من بو�  y= تضّج Y�حلديث عن سو� �هللا C @نه قا�: «=� �أل ^ pجا

�حلديث �لشريف ميكننا @� ند³ @� لألY حقوق&، منها  ��نطالق& من هذ .
(١٠)

�ألغلف»

�لذm g ´نت. صحيح @� @مثا� هذ� �حلقو- ليست  g@ ،ألغلف�حقها ^ @الَّ يتبو� عليها 

� مر علينا حكم fلشريعة. فإ� iالمتثا� ألحكا�^ متنا�� �لعقل �لبشرg، لذ� ما علينا =ال 

�ملثمرD @� قطف Öاها قبل نضجها...) ينبغي �لتسليم به  Dلشجر�(ككر�هة �لتخلي حتت 

�جه ^ الئحة حقو- �لطبيعة علينا.�=�

كا� ما تقدR iر� �ا�لة إلعطاp صوD عن مكانة �حلقو- ^ �لتشريع �إلسالمي. 

اليب @� �لغوÉ̂  @عما- تر�ثنا كفيل بإمد��نا مبا يغنينا عن تشريعا� غEنا ليس̂  Rا� 

 ،���حلقو- فحسب، بل ^ سائر �ملجاال� @يض&. �لكن لألسف �لشديد، البد من �العتر

 Hملن تشملهم شكو -��� حË صا� خE مصدEالست��لو على مضٍض، @� @متنا @�منت 

.
(١١)

{��ْلُقْر�َ� َمْهُجوً ��هللا يوi يقو� C: {ِ=�َّ َقْوِمي �تََّخُذ�� َهَذ gلرسو� بني يد�

��و�مش:
.٤٠٢ Éحلكمة ¶ ٦� ��(١) ميز

�لفرنسي. �لدستو (٢)

 ١١٩ � ¶٨ É لقر�� ¶٧�  Eتفس ^ ���مليز  (٣)

.٥٦ É

.٤٨٠ É حلكمة ¶٢� ��(٤) ميز

.F لعابدين�سالة �حلقو- لإلماi �ين  (٥)

�جلاثية:�آلية ١٣. D(٦) سو

.٣٣٠ É خلصا��(٧) كتا4 

.٢٧٠ É ٦٤ ¶ ��ألنو v (٨)ا

�آلية ٤٤.:p��السر D(٩) سو

�أل�ال�. i4 @حكا��لوسائل �لبا4 ٥٢ من @بو (١٠)

�لفرقا�:�ية ٣٠. D(١١) سو


