الحريــــة فــي االســـالم
أ  .د جمٌل حلٌل المعلة
م  .م علً مهدي رضا الخرسان
مبحث( الحرٌة فً االسالم )
المطلب األول  :قراءة تارٌخٌة فً مفهوم الحرٌة .
لقد أشرقت رساالت السماء ودعوات األنبٌاء ومبادئهم الحرة التً منحت اإلنسان قوة وعزٌمة ،
ودفعته لٌبنً حٌاته وحضارته بإرادة حرة  ،وعقل مستنٌر وكانت هذه فترات قصٌرة قٌاسا إلى حركة
التارٌخ الطوٌلة  ،وما عدا تلك ا لفترات كانت البشرٌة تشهد ؼٌاب اإلنسان عن مسرح الحٌاة والمسإولٌة
السٌاسٌة ؼٌابا طوٌال وبعٌدا ٌقصر األمل عن عودته إلى الحٌاة والحضارة  ،وكان هذا من األسباب
الرئٌسة فً تنامً اإلستبداد وإستفحاله وبقائه على قٌد الحٌاة ٌفعل ما ٌشاء  ،وهذا مما أدى إلى ضٌاع
الحقوق وهدر الكرامات  ،وم ّكن للطواؼٌت من الظهور الدائم على مسرح الحٌاة  ،وإنّ هذا التسلط أخذ
أشكاال متعددة  ،وتطوّ راً تارٌخٌا ً مع رحلة اإلنسان الطوٌلة لٌظهر بمظاهر ش ّتى فمنذ فرعون الذي إستعبد
شعبه ونصب نفسه ربا ً له وحولّهم إلى عبٌد له.
((َّبأَُّّيَب انًَْألُ وَا ػَهًِْذُ نَكُىْ يٍِْ ئِنَوٍ غَْْشُِ ))(ٔ).
استمر هذا األمر فً حٌاة البشرٌة مروراً بمر احل االقطاع التً سادت اوربا قدٌما إذ كان اإلنسان
عبدا لسٌد األرض وكان اإلنسان الرقٌق أهون من تراب األرض  ،إذ ٌباع وٌشترى بؤبخس األثمان  ،كان
ذلك ثمرة لنعرات جاهلٌة تدعمها مصالح الساسة األؼنٌاء تقول  :بؤنّ الناس فً أصل الخلق طبقتان :
أسٌاد وعبٌد وأنّ هللا تعالى خلق العبٌد لخدمة األسًاد ؛ لذلك فال مجال لإلعتراض على خلق هللا تعالى ،
أو الرفض لقانونه.
كما أخذ التسلط فً مرحلة من مراحل البشرٌة شكل صاحب العمل أو رب العمل الذي لم ٌكن همّه
إالّ زٌادة وجودت اإلنتاج ولو على حساب صحة العامل وس ّنه  ،وحتى حٌاته من دون أي ضمانات أو
حقوق أو تشرٌعات تؤمٌن.
ولما حلّت اآللة محل العامل كوسٌلة لألرباح فً الثورة الصناعٌة الحدٌثة لم ٌمنع أرباب العمل من
إقصاء العمال وإبعادهم عن مسرح الحٌّاة واأللقاء بهم خارج المعمل نهبا ً للفقر والعوز  ،والجهل
والمرض إذ كان ر ّد الفعل لهذا الظلم االجتماعً ت ّكتل العمال وثور اتهم وتظاهراتهم  ،ومن ثم تشكٌل
النقابات وإستصدار تشرٌعات التؤمٌن اإلجتماعً والتً تحدد ساعات العمل وتضمن المرض والشٌخوخة.
لقد كانت رحلة معاناة شاقة دفع اإلنسان أثمانا ً باهضة وكلفته حٌاته وحٌاة أبنائه فً كثٌر من
األحٌان  ،ثم أخذ التسلط شكال آخر  ،إستطاع فً ه األرباب واألسٌاد أنْ ٌحركوا  ،أحقاد العمال ،
وٌجمعوها وٌندفعوا بؤتجاه األرباب القدامى لٌحلوا محلّهم  ،وأخذ مواقعهم.
ٔ

فجاء التسلط الجدٌد بؤسم الطبقة المستضعفة وصاحبه المصلحة الحقٌقٌة فً الثورة  ،ولكن بعد
وصول المتسلطٌن الجدد إلى السلطة على أكتاؾ العمال إ ذاقوهم ألوان الظلم واإلضطهاد  ،إذ كان العامل
قبل الثورة مسلوب الحقوق والكرامة  ،ولكن فً عهد االرباب الجدد ألؽً اإلنسان رأسا من الوجود فً
مذابح جماعٌة ال رحمة فٌها  ،وهم أي –االسٌاد -عاشوا ترؾ القًاصرة وبذخهم  ،ولكن هذه المرّ ة بآ سم
العدل اإلجتماعً واإلشتراكٌة العالمٌة والؽاء التملك الفردي الذي كان بنظرهم سبب البالء كلّه الذي ح ّل
باإلنسان جاء ظلمهم االجتماعً وإستبدادهم السٌاسً أشد وأنكى من الرأسمالً الذي قاموا هم على
أنقاضه(ٕ).
وقد عانى اإلنسان لونا ً آخر من التسلط  ،ربما كان أدهى وأعتى إذ أبتلى بمن تسلّط عل
وآخرته معا ً  ،وٌكبّل جسمه وروحه  ،وٌ ّ
شل تفكٌره.

ى دنٌاه

وذلك عندما أخذ التسلط شكل الدٌكتاتورٌة الدٌنٌة بواسطة طبقة من رجال الدٌن التً أعطت لنفسها
من اإلمتٌازات ما ٌجعلها تمارس عملٌة التحلٌل والتحرٌم والتحكم بسلوك البشر ونواٌاهم  ،والحكم على
مصائرهم والحاقهم بالجنة والنار  ،إذ تملك بٌد العفو والؽفران كما تملك الحرمان.
وخطورة هذا الوضع أ ّنه ٌمارس بآ سم هللا تعالى  ،فهم ٌزعمون أ ّنهم خلفاء فً كتبه ورسله ،
وأصبحوا وحدهم حملة الكتاب المقدس الذٌن ٌتصرفون فً ملك هللا تعالى فً الدنٌا واالخرة.
وزعموا أ ّنهم ٌمتلكون المؽفرة لمن ٌعترؾ لهم بافعالهم وٌبٌعون قطعا ً من ارض الجنة وقصورها
بصكوك الؽفران بثمن حاّل وثمن مإجل (( ئٌَِّ كَثِريًا يٍِْ األَحْجَبسِ ًَانشُّىْجَبٌِ نََْأْكُهٌٌَُ أَيٌَْالَ اننَّبطِ ثِبنْجَبطِمِ))|(ٖ).
فؤستعبد اإلنسان بشعار الدٌن فً هذه المرة وما كان ه ذا االسلوب جدٌداً  ،بل مارسته من قبل فً
القرون الوسطى وخالل الدٌكتاتورٌات الدٌنٌة التً حكمت بالد االسالم طوال قرون من الزمان كاألموٌٌن
والعباسٌٌن  ،ومن بعدهم العثمانٌون  ،إذ أ ّنهم أستعبدوا الناس بآ سم الدٌن وصنعوا من الحاكم الظالم ٌُعبد ،
وأطلقوا علٌه اسم خلٌفة هللا وظل هللا تعالى والحاكم بؤمره  ،إذ كان ٌع ّد أي مقاومة أو معارضة له لونا ً من
المروق عن قوس الدٌن واإلعتراض على أوامر هللا تعالى األمر الذي عاد على االسالم والمسلمٌن
بالعائدة السٌئة  ،وطمسوا ّ
عزتهم وكرامتهم التً شٌد معالمها الرسول االعظم (صلى هللا علٌه وآله) وأمٌر
المإمنٌن(علٌه السالم ) إذ أدت فٌما بعد هذه المعاناة القاسٌة إلى إسقاط هإالء األرباب الدٌنٌٌن بثورات
الرفض عند المسٌحٌٌن التً اثمرت البروتستانٌة قدٌما ً والهوت التحرٌر حدٌثا ً عندهم  ،كما ولّدت ر ّدة
فعل طائشة ضد الدٌن إلى المادٌة المتطرفة  ،وأل قت ببالد اإلسالم جمٌعها وأكثر المسلمٌن فً أحضان
الشرق والؽرب أسٌرة األفكار الوضعٌة المستوردة منهم  ،ثم جاء دور التمٌٌز العنصري والتمٌٌز على
أساس اللون وقد عانت البشرٌة من هذٌن األمرٌن وإلى ٌومنا هذا نالحظ صورة تعالً الرجل األبٌض
على األسود وسٌادته وحضارة ا لرجل االبٌض ولم تبرح كثٌر من الشعوب القاطنة فً األرض حٌاة
الكفاؾ والعوز واإلرهاب الفكري والروحً تحت سٌؾ اإلستعمار والدٌكتاتورٌة المحلٌة التً قفزت
بدعمه وأفكاره حتى عادت بعض الحٌوانات كالقطط والكالب أكثر كرامة وحقوقا ً من اإلنسان الملون  ،أو
المستضعؾ القاطن فً العالم الثالث فً حضارة العلم والرجل االبٌض  ،وال تزال تطالعنا االنباء ٌومٌا ً
عن حرق مالٌٌن االطنان من الحنطة وبعض المواد الؽذائٌة حفاظا ً على االسعار فً الوقت الذي ٌموت
مالٌٌن السود والبٌض أبناء العالم جوعا ً وفً العراء!!.
وإلى ٌومنا هذا ٌعانً وٌئن العالم من وٌالت الحروب بسبب النظرة القومٌة والعرقٌة التً أحتلت
بعض العقول المتحكمة بالعالم كنظرٌة صفاء العرق الجٌرمنً اآلري تحت شعار (المانٌا فوق ا لجمٌع)
من جهة  ،ودعوى الفاشٌة بآ سم القومٌة العنصرٌة ،ومنطق المصالح اإلنسانٌة من جهة آخرى  .على حٌن
ٕ

نالحظ أنّ مهمة ا ألنبٌاء كانت أستنقاذ اإلنسان والعودة بالبشرٌة إلى خالقها الواحد وأسرتها اإلنسانٌة
الواحدة كما قال تعالى :
((ئٌَِّ ىَزِهِ أُيَّزُكُىْ أُيَّخً ًَاحِذَحً ًَأََب سَثُّكُىْ فَبػْجُذًَُِِ))(ٗ).
فان اإلٌمان خلص اإلنسان من الذل والعبودٌة لؽٌر هللا تعالى  ،وذلك عندم ا كفل له الرزق وحدد له
االجل إل ن من أقوى األسلحة التً ٌشهرها المستبدون إلستعباد الناس هو سالح الجوع فهم ٌحاولون
االمساك باالقتصاد والسٌطرة على منابعه ومصادره  ،بإعتباره عصب الحٌاة وال ٌمكن األستؽناء عنه ،
فإنّ هللا تعالى قد كفل الرزق وح ّدد األجل  ،لكً ال ٌبقى للمستبد أن ٌستعبد الناس.
(( َحٍُْ لَغًَْنَب ثَْْنَيُىْ يَؼِْشَزَيُىْ))(٘).
(( يَب كَبٌَ نِنَفْظٍ أٌَْ رًٌَُدَ ئِالَّ ثِاِرٌِْ انهَّوِ كِزَبثًب يُإَجَّالً))(.)ٙ
((ًَفِِ انغًََّبءِ سِصْلُكُىْ ًَيَب رٌُػَذًٌَُ (* ) فٌََسَةِّ انغًََّبءِ ًَاألسض ئََِّوُ نَحَكٌّ يِثْمَ يَب أََّكُىْ َدَطِمٌٌَُ ))(.)7
إنْ الرزق واألجل سبل الطؽاة ألستذالل الشعوب تلك هً عصارة دعوة الرسل  ،وخالصتها الؽاء
األرباب من دون هللا تعالى  ،وتحرٌر البشرٌة من تسلّط اإلنسان وهً مشكلة البشرٌة منذ فجرها إلى
ٌومنا هذا  ،وٌبقى سبٌل التحرٌر هو طرٌق النبوة  ،فالنبوة فً حقً قتها ،حركة تحرٌر  ،ودعوة رحمة
ومٌثاق خالص وكل من ٌحؤ ول أنْ ٌلؽً هذا األمر أو إقصا ءه فهو تعدي على حقوق اإلنسان  ،فالنبوة
تعنً التحرٌر  ،وتعنً المبادئ واألخالق التً هً روح الحقوق اإلنسانٌة  ،فالحرٌة هً التً تجعل
اإلنسان كرٌما ً ٌؤخذ دوره الطبٌعً فً الحٌاة ويتساوى جمٌع البشر فال سٌد وال مسود.
ولعل من أبرز النماذج الدالة عى ادراك دور النبوة فً تحرٌر اإلنسان موقؾ ربعً بن عامر
عندما سؤله رستم عن دوافع الفتح والمجًء إلى بالد فارس  ،فقال ربعً  :هللا جاء بنا  ،وهو بعثنا لنخرج
من ٌشاء من عباده من ضٌق الدنٌا إلى سعتها  ،ومن جور األدٌان إلى عدل االسالم(.)8
وقد حدثنا التارٌخ عن حادثة وقعت فً حكومة االسالم وكانت بٌن ابً ذر (رض) وبالل الحبشً
(رض) نجد فً طٌاتها خٌر انموذج لدور النبوة فً اعادة صٌاؼة اإلنسان واسترداد حقوقه وكرامته
المهدورة  ،إذ تحادا ابو ذر الؽفاري مع بالل الحبشً  ،فنهر أبو ذر بالل قائالً ٌ(( :ا ابن السوداء  ،فشكى
بالل أبا ذر إلى الرسول (صلى اللهعلٌه وآله) فاستدعى الرسول (صلى هللا علٌه وآله) أبا ذر وقال له (( :
إ ّنك امرإ فٌك جا هلٌة  ،ال فضل البن البٌضاء على ل آ بن السوداء إال التقدى  ،أخوانكم خولكم فمن أخوه
يكل  ،ولٌلبسه مما ٌلبس  ،وال ٌكلفه االمر فوق طاقته  ،وإذا كلّفه فٌعنه )) .فؤقسم
تحت ٌده فلٌطعمه مما أ
أبو ذر أنْ ٌضع خده على األرض  ،وٌدوس بالل بقدمه على الخد االخر  ،فٌقتلع ما فً نفسه من آثار
الجاهلٌة ونظرة التمٌٌز العنصري  ،ومنذ ذلك الوقت لم ٌكن ٌعرؾ أبو ذر من ؼالمه ابداً(.)9
هذه هً النبوة العظٌمة وتلك الجاهلٌة  ،فاإلنسان محفوظ الحقوق ومصانة كرامته  ،فحقوق
اإلنسان هً من مبادئ الدٌن  ،وحماٌة إنسانٌة اإلنسان هً من أهم األهداؾ التً جاء من أجلها األنبٌاء ،
وأكد اإلسالم على حفظ النوامٌس الخمسة العقل  ،الدٌن  ،النفس  ،العرض  ،المال  ،إلنها فً الحقٌقة
تشكل حقوق اإلنسان األساسٌة التً ال تحقق إنسانٌته وتحفظ كرامته اال بتوفرها وحماٌتها .
ٖ

المطلب الثانً  :الحرٌة واصولها:
واإلسالم دٌن الحرٌة والتفتح وهً من أهم القضاٌا التً أهتم بها وهً األصل األصٌل فالحرٌة
أصل التكامل ولوالها لما تم ّكن اإلنسان من أنّ ٌإدي وظائفه وٌمارس أفعاله وحركاته ولبطل تكلٌفه
والزامه بالحقوق والواجبات  ،وهً الصفة التً عجنت فً ذات كل كائن ومخلوق من بنً البشر.
والحرٌة أمر فطري ووجدانً ٌجده كل إنسان فً نفسه بال حاجة إلى ذكر دلٌل علٌه أو اقامة
برهان  ،وإنّ الحرٌة هً األصل الحاكم فً جمٌع االشٌاء  ،والعبودٌة خالؾ هذا األصل.
ٌقول امٌر المإمنٌن (ع) (( الناس كلهم أحرار إال من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك
(ع) أٌضا (( ال تكن عبد ؼٌرك وقد جعلك هللا حراً))(ٓٔ).

)) وقال

اوالً  :الحرٌة فً القرآن الكرٌم :
كلمة عظ ٌمة كانت عصارة أهداؾ األنبٌاء وخالصة أدوارهم اإلجتماعٌة فً تحرٌر البشر
وإنقاذهم من براثن العبودٌة واإلستؽالل  ،هً الكلمة والوجه اآلخر للحرٌة  ،والصورة الثانٌة للتحرر
واإلنعتاق من حلق القٌود واالصفاد.
((انَّزٍَِّ َّزَّجِؼٌٌَُ انشَّعٌُلَ اننَّجَِِّ انْأُيَِِّّ انَّزُِ َّجِذًُ َوُ يَكْزٌُثًب ػِنْذَىُىْ فِِ انزٌَّْسَاحِ ًَاإلِجنِْمِ َّأْيُشُىُىْ ثِبنًَْؼْشًُفِ َّأْيُشُىُىْ
ثِبنًَْؼْشًُفِ ًَّنْيَبىُىْ ػٍَْ انًُْنكَشِ ًَُّحِمُّ نَيُىْ انطَِّّْجَبدِ ًَُّحَشِّوُ ػَهَْْيِىْ انْخَجَبئِثَ ًَّضَغُ ػٍَْ ىُىْ ئِصْشَىُىْ ًَاألَغْالَلَ انَّزِِ كَب َذْ
ػَهَْْيِىْ))(ٔٔ).
وهل ٌوجد تعبٌر أدق وأعمق وأشمل وأ و ضح ٌ ،دل على التخلص من الخرافة والجهل والحرمان
التً أنهكت اإلنسان وأنقضت ظهره؟
هذه الكوابٌس واألثقال الجاثمة على قلب اإلنسان وعقله وروحه كلها موضوعة ومزاحة وملقاة
(صلى هللا علٌه وآله )
عنه  ،هذه الرحاب الوسٌعة من الحرٌة والتسامح التً منحها رسول اإلسالم
لإلنسان رسمتها هذه اآلٌة الكرٌمة بؤلوان وأشكال متعددة  ،فمرّ ة فً صورة الدفع نحو األعمال الحسنة
والتشجٌع على الخٌر وحٌاة المحبة والوئام فً فسحة المعروؾ  ،والنهً عن جمٌع األعمال واألفعال التً
تزرع بذور المنكر والشر والعداوة فال فرض وال إكراه فً قوانٌن اإلسالم  ،وأوامره ونواهٌه لم تكن
حسب األعتباط والرؼبة الخاصة والنظرة المستبدة لألشٌاء بال حكمة أو مٌزان وإنما هً أوامر ونواه
خاضعة للواقع الحر والموازٌن العرفٌة والعقلٌة .
هو (ٌحل لهم الطٌبات) من المستلذات الحسنة من مؤكل وملبس ومشرب وؼٌرها  .و (ٌحرم علٌهم
ؾ
الخبائث) أي القبائح التً تحجبها التقوى المستقٌمة  ،فتحلٌله وتحرٌمه لٌس بالعبث واإلعتباط  ،بل شًء
فً ذات الحالل والحرام ٌقتضً األمر والنهً.
((ًَّضَغُ ػَنْيُىْ ئِصْشَىُىْ )) أي ثقلهم ((ًَاألَغْالَلَ انَّزِِ كَب َذْ ػَهَْْيِىْ )) األؼالل جمع ؼل وهو ما ٌقٌّد
اإلنسان  ،فإنّ من خواص اإلسالم إ ّنه ٌطلق الحرٌات المعقولة  ،وٌرفع عن اإلنسان كل القٌود واالثقال
المفروضة علٌه.
ٗ

فإنّ الرسول (صلى هللا علٌه وآله) جاء لٌضع عن الناس هذه الموانع الروحٌة واألؼالل البدنٌة من
أجل نجاة البشر وانتشالهم من قوقعة الظالم الدامس إلى نور الحرٌة.
إنّ تحرٌر اإلنسان من أكبر األهداؾ التً بعث من أجلها الرسول (صلى هللا علٌه وآله) كما ٌستفاد
من تسلسل سٌاق اآلٌة  ،وهذا التحرٌر ال ٌتوقؾ على جانب دون جانب  ،بل حتى اإلٌمان والعقٌدة التً
تع ّد من أظهر مصادٌق الحرٌة والتحرر جعلها اإلسالم مفتوحة إلى الناس  ،فمن شاء آمن ومن شاء كفر.
((الَ ئِكْشَاهَ فِِ انذٍِِّّ لَذْ رَجٍَََّْ انشُّشْذُ يٍِْ انغَِِّ))(ٕٔ).
فإنّ من أشد اإلستبداد  ،اإلستبداد العقٌدي وقد فتح اإلسالم اإلنسان حرٌته فً انتخاب أي عقٌدة
ٌرٌد  ،وأكتفى هو بمجرد بٌان الطرٌق الصحٌح من السقٌم ،والحق من الباطل  ،والهدى من الضالل  ،إذ
قال سبحانه وتعإلى :
((الَ ئِكْشَاهَ فِِ انذٍِِّّ)).
((لَذْ رَجٍَََّْ انشُّشْذُ يٍِْ انغَِِّ)).
((ئََِّب ىَذَّْنَبهُ انغَّجِْمَ ئِيَّب ػَاكِشًا ًَئِيَّب كَفٌُسًا))(ٖٔ).
حتى إ ّنه ٌوصً الرسول (صلى هللا علٌه وآله ) بإنْ تكلٌفه ودائرة مسإولٌاته الرسالٌة تختصر
بالتذكٌر والتوجٌه للبشرفً إٌمانهم وإعتقادهم  ،وال الجبر والؽرض الناشًء عن هٌمنة القوة  ،إذ ٌقول :
((فَزَكِّشْ ئًَََِّب أَْذَ يُزَكِّشٌ (* )نَغْذَ ػَهَْْيِىْ ثًُِغَْْطِشٍ))(ٗٔ).
((ًَيَب أَْذَ ػَهَْْيِىْ ثِجَجَّبسٍ))(٘ٔ).
ولقد أبى هللا سبحانه وتعإلى ّ ،إال أنْ ٌترك هذا اإلنسان حراً مختاراً فً شق طرٌق الحٌاة ،
ورفض أنْ ٌكرهه على اإلٌمان واإلعتقاد به وتوحٌده وكان فً إمكانه لو أراد  ،ولك ّنه شاء له ان ٌملك
قراره بٌده  ،وٌصنع مصٌره بنفسه  ،وإعطاء المجال الواسع إلنّ ٌفكر وٌعتقد وٌتحرك فً حرٌة كاملة بال
تقٌٌد وإجبار.
((ًَلُمْ انْحَكُّ يٍِْ سَثِّكُىْ فًٍََْ شَبءَ فَهُْْإْيٍِْ ًَيٍَْ شَبءَ فَهَْْكْفُشْ))

() ٔٙ

((ًنٌَْ شَبءَ سَثُّكَ ٓيٍََ يٍَْ فِِ األسض كُهُّيُىْ جًَِْؼًب أَفَأَْذَ رُكْشِهُ اننَّبطَ حَزََّ َّكٌٌَُُا يُإْيِنِنيَ))(.)ٔ7
وال ٌوجد أعظم من خٌانة االمة واستالب حقوقها والتالعب بمقدراتها ومصادر أموالها بالؽش
 .قال امٌر المإمنٌن (علٌه السالم ) (( :إنّ أعظم
والخداع  ،إنّ خٌانة االمة من اقبح الخٌانات وأنكرها
الخٌانة خٌانة االمة وأفضح الؽش ؼش االمة))(.)ٔ8

٘

ثانٌا ً :اآلٌات الكونٌة ومبدأ الحرٌة :
لم ٌكتؾ اإلسالم بان شرّع قانون الحرٌة لإلنسان بل ذهب إلى أبعد من ذلك حٌنما أودع فً كٌانه
ووجوده حسن الحرٌة واإلنطالق  ،وسخر مخلوقات الكون وصنائع هللا تعالى العجٌبة وملّكه حق
التصرؾ بها  ،وجعلها تحت إمرته ٌفعل بها ما ٌشاء وكٌؾ ٌشاء – حسب الموازٌن المشورعة – حٌث
ٌقول ًَ(( :عَخَّشَ نَكُىْ يَب فِِ انغًََّأًادِ ًَيَب فِِ األسض جًَِْؼًب يِنْوُ))(.)ٔ9
و (( :أنَىْ رَشٍَ أٌََّ انهَّوَ عَخَّشَ نَكُىْ يَب فِِ األسض ًَانْفُهْكَ رَجْشُِ فِِ انْجَحْشِ ثِأَيْشِهِ))(ٕٓ).
و (( :أنَىْ رَشًَْا أٌََّ انهَّوَ عَخَّشَ نَكُىْ يَب فِِ انغًََّأًادِ ًَيَب فِِ األسض))(ٕٔ).
و ًَ(( :ىٌَُ انَّزُِ عَخَّشَ انْجَحْشَ نِزَأْكُهٌُا يِنْوُ نَحًًْب طَشًِّّب))(ٕٕ).
و ًَ(( :عَخَّشَ نَكُىْ األَهنَبسَ))(ٖٕ).
و ًَ(( :عَخَّشَ نَكُىْ انهَّْْمَ ًَاننَّيَبسَ ًَانشًَّْظَ ًَانْمًََشَ))(ٕٗ).
و ًَ(( :عَخَّشَ نَكُىْ انْفُهْكَ نِزَجْشَُِ فِِ انْجَحْشِ ثِأَيْشِهِ))(ٕ٘).
والتسخٌر ٌعنً التذلٌل أي تذلٌل بدائع الكون ومخلوقاته وتملٌكه حق التصرؾ بها  ،والتسخٌر
ّ
المسخر له والتصرؾ فٌه حسبما ٌرٌد  ،كً تصح
ٌستدعً أنْ ٌكون اإلنسان حراً طلٌقا ً فً تطوٌع الشًء
فً شؤنه عملٌة التسخٌر والتطوٌع .
وعلى هذا المنهج الواضح سارت آٌات آخرى من القرآن الكرٌم وكانت من احسن األدلة والشواهد
على الحرٌة اإلنسانٌة فً اإلسالم قال تعالى :
طْوِ ))(.)ٕٙ
((ًَيٍِْ سَحًَْزِوِ جَؼَمَ نَكُىْ انهَّْْمَ ًَاننَّيَبسَ نِزَغْكُنٌُا فِْوِ ًَنِزَجْزَغٌُا يٍِْ فَ نِ
والالم فً (لتسكنوا) و (لتبتؽوا) هً الم الؽاٌة والهدؾ واإلنسان ال ٌمكن ان ٌحقق هذه الؽاٌة
(السكنى واالبتؽاء ) ما لم ٌكن حراً مختاراً  ،إذ ال داعً لقوله تعإلى  ( :لتسكنوا) أو (لتبتؽوا) إذا كان
اإلنسان مجبوالً على تحقٌقها قهراً أو بال إختٌار إذ هو ملزم بتحقٌقها شاء أم أبى.
نعم إ ّنما ٌحقق الخطاب هدفه لو كان اإلنسان حراً مطلق العنان  .ومن أعظم الصور التً تتجلى
فٌها الحرٌة اإلنسا نٌة التً منحها هللا سبحانه وتعالى للبشر عندما ٌقؾ اإلنسان أمام هذه الطبٌعة الواسعة
والهائلة فٌرى إنّ جمٌع ما فً الوجود مسخر لخ دمته  ،وانه الؽاٌة العظمى لخلقه وبعثه  ،بل هو الهدؾ
األسمى لكل مخلوق.
كل هذه الكلمات ترسم معالم الحرٌة اإلنسانٌة بلؽة بالؼٌة عظٌمة إكتفى باإلشارة والتلوٌح إلى
رحاب الكون الوسٌع التً جعلها هللا سبحانه وتعإلى لإلنسان دون ذكرها مباشرة باسمائها الخاصة من
(الحرٌة) (اإلختٌار) (التحرٌر) ألّن الكناٌة أبلػ من التصرٌح وأوقع فً النفس من التسمٌة المكشوفة.
ٙ

وهناك صور اخرى عن الحرٌة ترسمها لنا آٌات اخرى من القرآن الكرٌم تبٌّن أنّ اإلنسان هو
المخوّ ل الوحٌد فً شإون هذا الكون  ،وهو الموهوب الوحٌد الذي ٌتمكن أن ٌؤمر وٌنهً وي تصرؾ فً
عناصر هذا الوجود  ،فهو المخول وهو المفوض  ،فكل شًء مملوك له خادمه وطائعه  ،إذ تقول
اآلٌةًَ((:رَشَكْزُىْ يَب خٌََّنْنَبكُىْ ًَسَاءَ ظُيٌُسِكُىْ))(.)ٕ7
((ثُىَّ ئرا خٌََّنَوُ َِؼًَْخً يِنْوُ َغَِِ يَب كَبٌَ َّذْػٌُ ئِنَْْوِ يٍِْ لَجْمُ))(.)ٕ8
وال ٌوجد أدق وأدل من التخوٌل على الحرٌة ومجاالتها الرحبة
واإلعطاء وتسلٌم زمام األشٌاء مع منح الحرٌة الكاملة فً التصرؾ .

 .ألنّ التخوٌل ٌعنً البذل

ثالثا ً  :الحرٌة فً الس ّنة:
((الناس مسلّطون على أموالهم ))()ٕ9من أبرز قواعد الفقه اإلسالمً فً إعطاء حرٌات الناس
وحقوقهم وعدم جواز منعهم ممارستها والتمتع بها  ،فإنّ الناس إذا كانوا مسلّطٌن على أموالهم إذ ال ٌجوز
ألحد أن ٌتصرؾ فٌها إال بؤذن أصحابها بطرٌق أولى مسلّطون على أنفسهم أٌضا  ،ألشدٌّة التصرؾ
بالنفس على التصرؾ بالمال فان الذي ٌمتلك سلطة على ماله ٌمتلك سلطة على نفسه كذلك  ،الهمٌّته على
المال .
طبعا ً األولوٌة هنا فقط فً الجانب السلبً ولٌس اإلٌجابً والمقصود من الجانب السلبً انه إذا كان
لالنسان أن ٌر ّد ؼٌره عن التصرؾ فً ماله فباألولى أن ٌكون له رد لؽٌره عن التصرؾ فً نفسه  ،إذ
جواز الرد فً جانب االموال ٌستلزم جوازه فً جانب النفس بطرٌق أولى.
إذ األصل فً اإلنسان  ،سواء فً شإونه النفسٌة وما ٌرتبط بها من فكر وعقٌدة أو سلوك وعمل أو
شإونه المالٌة أو الحقوقٌة الخاصة أو العامة ألنّ المال  ،والحق مما ٌعود إلى السلطة على النفس فال
ٌجوز إلحد أنْ ٌح ّدد حرٌّات الناس أو ٌصادرها أو ٌتصرؾ فً مق ّدراتهم وشإونهم من دون إذنهم وفً
رواٌة أخرى تقول (( :ال ٌحل دم إمرئ مسلم وال ماله اال بطٌبة نفسه))(ٖٓ).
كذلك إنّ الهدؾ من خلق اإلنسان هووصوله إلى الكمال الروحً والسمو المعنوي وعندما ٌكون
هو الهدؾ والؽاٌة من الخلق فانه ال ٌتحقق هذا األمر ّإال بكون اإلنسان حرّ اً  ،فلو كان اإلنسان مجبراً لزم
نقض الؽرض من الخلقة  ،أو هو ال ٌصدر من العاقل الحكٌم.
فالبد لإلسالم إ ذا من ان ٌحرر البشر  ،وٌطلق لهم عنان اإلختٌار والحرٌة فً ممارسة كل أعمالهم
وتصرفاتهم كً ٌصح ان ٌكلفهم وٌهدٌهم وٌرشدهم.
رابعا ً  :مظاهر الحرٌة فً القانون اإلسالمً:
تتجلى مظاهر الحرٌة فً القانون اإلسالمً فً ع ّدة جوانب منها(ٖٔ):
اوالً :حرٌة العقل  :إنّ القانون اإلسالمً لٌس تعبدٌا ً فقط بؤن ٌلزم العبد بالخضوع إلٌه وأتباعه المطلق بال
تدبر وال تفكر وإ ّنما أطلق اإلسالم العقل البشري وجعله حراً طلٌقا ً ٌتدبروٌتفكر وٌتؤمل  ،وٌسٌّر أعمال
اإلنسان وشإونه الحٌوٌة  ،وأعطى العقل اإلنسانً القوة الكافٌة ألنْ ٌشرّع بعض اإللز امات والقضاٌا ،
وقبلها الشارع وجعلها ملزمة لإلنسان بالشرائط المذكورة .
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إنّ من سمات التشرٌع االسالمً التناؼم بٌن الشرع والعقل واإلعتراؾ بحجٌة العقل فً التشرٌع
وفً الموارد التً ٌصح التدخل فٌها .
فالعقل أحد الحجج الشرعٌّة  ،وفً مصاؾ المصادر األخرى للتشرٌع  ،وأنّ ٌكشؾ عن الحكم
الشرعً وٌبٌّن وجهة نظر الشارع فً مورده  ،فإذا حكم العقل بشًء حكم الشارع به.وقد جاء فً الحدٌث
(( العقل شرع من الداخل  ،والشرع عقل من الخارج))(ٕٖ).
إذ ال تصادم بٌن العقل والشرع بل هو تكامل وتوازن وتعاضد دائم ومستمر  ،ومن الموارد التً
ترك اإلسالم للعقل إنْ ٌقول كلمته وٌبٌّنها هو وحده وال ٌجوز التقلٌد فٌها مثل(ٖٖ):
ٔ -معرفة أصول الدٌن واإل عتقاد بالخالق والنبوة والمعاد واإلمامة فإ ّنه محصور باألدلة العقلٌة وال ٌجوز
فٌها التقلٌد وال ٌجوز الرجوع إلى الشرع بها ألنه سٌإدي إلى الدور والتسلسل.
ٕ -تطبٌق األحكام الكلٌة على المصادٌق الجزئٌة .
ٖ -تقدٌم العقل على الظواهر الشرعٌة عند التعارض الظاهري بٌنهما  ،والحكم بلزوم تؤوٌل الظاهر
ّ
محال خاصا فً التشرٌع
اللفظً بما ٌطابق حكم العقل .إذن العقل اإلنسانً حرّ فً القانون اإلسالمً إحتل
والتقنٌن .ولهذا أصبح التشرٌع اإلسالمً ذا سعة وإطالق وشمول  ،لما ٌتجدد من أحداث  ،ولما ٌطرأ من
األوضاع اإلجتماعٌة الجدٌدة التً أعطته بقاء وخلوداً أكبر من عامة الحضارات اإلسالمٌة ولو حجر
الشرع على العقل وضٌّق دائرته وكبت عبقرٌته فمعنى ذلك عدم صالحٌة القانون للحٌاة الحرة المنطلقة ،
ألنّ الحرٌة الواسعة ال ٌتمكن المحدود والمحجور أنْ ٌنظمها وٌقننها.
ومن الحظ الكتاب العزٌز وس ّنة النبً االعظم (صلى هللا علٌه وآله ) وعترته الحث البالػ واألكٌد
على األنطالق والتدبر والتفكر والتعقل بما ٌعسر على اإلنسان اإلحاطة واإلحصائٌة  ،فهذه بعض
االحاديث التً تشٌر إلى أهمٌة العقل والتعامل والتفكٌر(ٖٗ).
أوال  :قال االمام موسى بن جعفر (علٌه السالم) لتلمٌذه هشام إنّ هللا تبارك وتعإلى ب ّ
شر أهل العقل والفهم
فً كتابه فقال  (( :فَجَشِّشْ ػِجَبدُِ (* ) انَّزٍَِّ َّغْزًَِؼٌٌَُ انْمٌَْلَ فََْزَّجِؼٌٌَُ أَحْغَنَوُ أً نَئِكَ انَّزٍَِّ ىَذَاىُىْ انهَّوُ ًَأًنَئِكَ ىُىْ أًنٌُا
األَنْجَبةِ))(ٖ٘).
ٌا هشام إنّ هللا تبارك وتعإلى أكمل للناس الحجج بالعقول  ،ونصر النبٌٌن بالبٌان  ،ودلهم على
ربوبٌته باألدلة فقال ًَ (( :ئِنَيُكُىْ ئِنَوٌ ًَاحِذٌ الَ ئِنَوَ ئِالَّ ىٌَُ انشَّحًَْبٌُ انشَّحِْىُ (* )ئٌَِّ فِِ خَهْكِ انغًََّأًادِ ًَاألسض ًَاخْزِالَفِ
انهَّْْمِ ًَاننَّيَبسِ ًَانْفُهْكِ انَّزِِ رَجْشُِ فِِ انْجَحْشِ ًَانْفُهْكِ انَّزِِ رَجْشُِ فِِ انْجَحْشِ ثًَِب َّنفَغُ انٍَّاطَ ًَيَب أَضَلَ انهَّوُ يٍِْ انغًََّبءِ يٍِْ يَبءٍ فَأَحَْْب ثِوِ األسض
ثَؼْذَ يٌَْرِيَب ًَثَثَّ فِْيَب يٍِْ كُمِّ دَاثَّخٍ ًَرَصْشِّفِ انشَِّّبحِ ًَانغَّحَبةِ انًُْغَخَّشِ ثٍََْْ انغًََّبءِ ًَاألسض َّٓبدٍ نِمٌَْوٍ َّؼْمِهٌٌَُ)))(.)ٖٙ
ٌا هشام ثم وعّظ أهل العقل ورؼبّهم فً االخرة فقال ًَ (( :يَب انْحََْبحُ انذََُّْْب ئِالَّ نَؼِتٌ ًنَيٌٌْ ًَنَهذَّاسُ آخِشَحُ خَْْشٌ
نِهَّزٍَِّ َّزَّمٌٌَُ أَفَالَ رَؼْمِهٌٌَُ))(.)ٖ7
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ٌا هشام إنّ العقل مع الحلم فقال ((ًَرِهْكَ األَيْثَبلُ َضْشِثُيَب نِهنَّبطِ ًَيَب َّؼْمِهُيَب ئِالَّ انْؼَبنًٌٌَُِ))(.)ٖ8
ثم ذم الذٌن ال ٌعقلون فقال ًَ (( :ئرا لِْمَ نَيُىْ ارَّجِؼٌُا يَب أَضَلَ انهَّوُ لَبنٌُا ثَمْ َزَّجِغُ يَب أَنْفَْْنَب ػَهَْْوِ آثَبءََب أًنٌَْ كَبٌَ آثَب ؤُىُىْ الَ
َّؼْمِهٌٌَُ شَْْئًب ًَالَ َّيْزَذًٌَُ))(.)ٖ9
ٌا هشام  ،ثم ذكر أولو األلباب بؤحسن الذكر  ،وحالّهم باحسن الحلٌة فقال ُّ(( :إْرِِ انْحِكًَْخَ يٍَْ َّشَبءُ
ًَيٍَْ ُّإْدَ انْحِكًَْخَ فَمَذْ أًرَِِ خَْْشًا كَثِريًا ًَيَب َّزَّكَّشُ ئِالَّ أًنٌُا األَنْجَبةِ))(ٓٗ).
ٌا هشام ،إنّ هللا تعإلى ٌقول فً كتابه الكرٌم((:ئٌَِّ فِِ رَنِكَ نَزِكْشٍَ نًٍَِْ كَبٌَ نَوُ لَهْتٌ)).
ٌعنً عقل وقال ً(( :نَمَذْ آرَْْنَب نُمًَْبٌَ انْحِكًَْخَ))

(ٔٗ )

قال الفهم والعقل ٌ ،ا هشام  ،ما بعث هللا أنبٌاءه ورسله إلى عباده ّإال لٌعقلوا عن هللا  ،فؤحسنهم
إستجابة أحسنهم معرفة  ،وأعلمهم بؤمر هللا أحسنهم عقال  ،وأكملهم عقالً أرفعهم درجة فً الدنٌا واالخرة
ٌا هشا م إنّ هلل على الناس حجتٌن  ،حجة ظاهرة وحجة باطنة  ،فؤما الظاهرة فالرسل واالنبٌاء واألئمة
(ٕٗ )
(ع) وأما الباطنة فالعقول
بل إنّ الحجج الظاهرة من األنبٌاء والرسل تتوقؾ حجٌتهم على حكم العقل وإدراكه لصحة دعواهم
ومبعوثٌتهم ولوال ذلك تنتفً أؼراض األنبٌاء ورساالته م ولذلك أفتى العلماء بعدم التقلٌد فً أصول الدٌن ،
وإنما ٌجب اإلعتقاد فٌها عن معرفة ودلٌل وبرهان عقلً وإن لم ٌقم علٌها برهان عقلً ٌلتزمه اإلنسان ،
بما ٌعسر علٌه االعتقاد وبصحتها  ،فؤصول الشرٌعة اإلسالمٌة وأسس مبانٌها ومناهجها على رإٌة العقل
وبصٌرته من كل ذلك نفهم أنّ القانون االسالمً قانون ٌحرر العقل البشري وٌطلق إسارته فً المعارؾ
واالحكام فقد صرّ ح علماء الشرٌعة بان ((كل ما حكم به العقل حكم به الشرع  ،وكل ما حكم به الشرع
حكم به العقل))(ٖٗ).
ا إلى إنّ القانون
وبذلك إستطاع العقل من س ّد الفراغ فً التشرٌع اإلسالمً  ،كل ذلك ٌرشدن
اإلسالمً ٌتبنى الواقع وال ٌحٌد عن متطلبات اإلسالم  ،وإ ّنه لٌس لتعالٌمه طابع الرمزٌة أو التعبد
(ٗٗ )
السماوي فقط  ،وإن لإلسالم عالقة واقعٌة بالعقل وأحكامه الحرة ال نجد مثلها فً الشرائع االخرى .
ومن دالئل حرٌة العقل فً القانون اإلسالمً تشرٌع االجتهاد وهو بذل الوسع فً إستنباط األحكام
الشرعٌة عن مصادرها المعٌنة  ،وهو من أهم رموز التحرر االسالمً فً المعرفة والتحقٌق واإلدراك
لمتطلبات الظروؾ ومشاكل الحٌاة المستحدثة  .فمنذ زمن صاحب الرسالة عندما قال (صلى هللا علٌه
وآله) لمعاذ بن جبل حٌن وجهه للٌمن (( :بم تقضً إن عرض قضاء؟)) فقال معاذ  :أقضً بما فً كتاب
هللا  ،قال (صلى هللا علٌه وآله) ((فإن لم ٌكن فً كتاب هللا ؟)) قال معاذ  :أقضً بما قضى به الرسول قال
(صلى هللا علٌه وآله ) (( :فإن لم ٌكن فٌما قضى به الرسول ؟ )) قال معاذ  :اجتهد رأًٌ وال آلو  :فضرب
النبي (صلى هللا علٌه وآله) على صدر معاذ وقال (( :الحمد هلل الذي و ّفق رسول هللا لما ٌرضى هللا))(٘ٗ).
وقد إقتدى الشٌعة فً فتح باب اإلجتهاد على مصراعٌه وجعله حراً طلٌقا ً للقادرٌن العالمٌن بؤئمة
دٌنهم وخلفاء رسولهم (صلى هللا علٌه وآله ) الذٌن حثوا شٌعتهم بؤقوالهم وأفعالهم على التفقه واإلجتهاد فٌه
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 ،والتحرر من إسارة التقلٌد والتبعٌة .فقد قال اإلمام الصادق (علٌه السالم)  (( :تفقهوا فً الدٌن فإنّ من لم
ٌتفقه منكم فً الدٌن فهو إعرابً))(.)ٗٙ
الثانٌة  :مرونة التشرٌع  :الفطرة اإلنسانٌة من أهم منابع القانون اإلسالمً قال تعإلى (( :فِطْشَحَ انهَّوِ انَّزِِ فَطَشَ
اننَّبطَ ػَهَْْيَب))(.)ٗ7
إنّ اإلنسان مجبول فً خلقته وتكوٌنه على الحرٌة وإحترام اإلنسان والحقوق اإلنسانٌة ،فقد إنصبّ
القانون االسالمً على تلك المبادئ أٌضا وبما إنّ القانون بنفسه قد ال ٌتالئم مع كل الناس أحٌانا وؾ ي
جمٌع األحوال وذلك إلختالؾ البٌئات والمناخات وطبائع الشعوب وتقالٌدهم وأعرافهم فقد قسّم اإلسالم
قوانٌنه إلى ثالثة أقسام من أجل إستٌعاب كل الناس  ،وتنظٌم حاجاتهم على اختالفها  ،قسم منها ثابت ،
وقسم منها متؽٌّر ومرن لمالئمة كل الظروؾ واألحوال اإلنسانٌة  ،واألقسام هً :
ٔ -االمور األصلٌة ال تختلؾ إطالقا  ،كالحالل والحرام والعبادات والتعزٌرات ((حالل محمد حالل أبداً
() ٗ8
إلى ٌوم القٌامة  ،وحرامه حرام أبداً إلى ٌوم القٌامة))
((الَ رَجْذِّمَ نِكَهًَِبدِ انهَّوِ))

() ٗ9

حوٌال))(ٓ٘).
((فلن تجد لسنت هللا تبدٌال ولن تجد لسنت هللا ت
ومن هذه األحكام الثابتة إلى ٌوم القٌامة كوجوب الصوم أو الصالة وحرمة الخمر والزنا وؼٌر
ذلك .
ٕ -القوانٌن الكلٌة التً هً إطارات تقع ضمنها مختلؾ التطبٌقات  ،فكل ظرؾ تطبٌقه الخاص به  ،وهذه
ال تتصؾ بالثبوت كلٌة وال بالمرونة دائما ً وإ ّنما هً من جه ة الحكم الكلً والقاعدة االساسٌة ثابتة ولكن
من جهة تطبٌق القاعدة الكلٌة على مصادٌقها وأفرادها فهو أمر قابل للسعة والضٌق حسب تحقق
الموضوع وصدقه على كل ما هو جدٌد(ٔ٘).
مثالً :
((أَحَمَّ انهَّوُ انْجَْْغَ))(ٕ٘).
فكل ما هو مصداق للبٌع ٌُع ُّدد حالل شرعا ً  ،والبٌع المعاطاتً والبٌع الشائع الٌوم فً
األسواق اإلسالمٌة لم ٌكن فً زمن الشارع موجودا على ما ٌبدو والٌوم قد احدث مع تطوّ ر األزمان
واألجٌال  ،فهل تحكم بحلٌته أم ال ؟ هنا القانون الكلً ٌقول  :كل بٌع حالل  ،وهو مستفاد من قوله تعإلى :
((أَحَمَّ انهَّوُ انْجَْْغَ))(ٖ٘).
والعرؾ ٌتدخل هنا وٌقول  :إنّ المعاطاة من مصادٌق البٌع عرفا ً  ،ولو لم تحقق فٌه كل شرائط
البٌع التً ذكرها الشارع فً األزمان أولى من إٌجاد لفظ اإلٌجاب والقبول وؼٌر ذلك  ،فحكم بجواز بٌع
المعاطاة إل ّنه بٌع عرفا ً وهكذا(ٗ٘).

ٓٔ

وفً العقود و المعامالت المتجددة وما أشبه ذلك إلن الحكم ٌإخذ من الشارع وهو حلٌّة البٌع ،
والموضوع ٌحدده العرؾ  ،وهو أنّ هذه المعاملة بٌع  ،ولهذا تحكم علٌه بٌع المعاطاة ألنّ العرؾ حدد أ ّنه
بٌع  ،فهنا القاعدة الكلٌة ثابتة ولكن مصادٌقها متجددة ومستحدثة.
الثانوي التً تطبق عند تضرر أو تعسّر إجراء األحكام األولٌة مثل  :قوانٌن ما الٌعلمون وال
ة
ٖ -األحكام
عسر وال حرج  ،وما أضطروا  ،وما استكرهوا والحدود تدرأ بالشبهات  ،وما شابه ذلك  ،وهذه تعتبر من
القوانٌن المرنة المتؽٌّرة باختالؾ االفراد وحاالت الناس  ،وذلك ألنْ الشرٌعة االسالم ٌة لم تحدد الفكر
البشري وتقٌده باحكام ثابتة دائمة فً عصر ومكان بل فً جوانب واسعة منها تركت لالنسان الحرٌة
الكاملة فً ممارسة أعمال وتنظٌم شإونه  ،وذلك لٌسن قوانٌن األحكام الثانوٌة التً تؤتً فً الحاالت
الطارئة على اإلنسان فترفع عنه الحكم األولً أو تعطله  ،ولتثبت له حكما ً أخر تنفً عنه اللوازم واألثار
المترتبّة على الفعل  ،إذ تقول  :ال شًء علٌك مع إنّ التكلٌؾ كان ثابتا ً على الجمٌع قبل الحاالت
اإلستثنائٌة الطارئة  ،ولكن ترفع بعض القواعد الثانوٌة الحكم والتكلٌؾ عن بعض العباد الجاهلٌن أو
عل من االفعال(٘٘).
المضطرٌن أو المكرهٌن على ؾ
مث ً
ال  :شرب الخمر من المحرمات الكبٌرة فً القانون االسالمً والتً ٌترتب علٌها العقاب الشدٌد
هذا طبق األصل األولً للموضوع  ،ولكن لو إلزم انسان انسانا ً اخر بشرب الخمر وه ّدده بالموت أو
بعض األضرار الكبٌرة ولم ٌكن التخلص منه ّإال باإلستجابة له فً شرب الخمر  ،فهنا الشرٌعة اإلسالمٌة
نفسها تقول إشرب الخمر وال عقاب علٌك .بل واحٌانا نفس الحرام ٌنقلب إلى واجب على اإلنسان إذ لو لم
ٌرتكبه ع ّد عاصٌا ،كما لو أضطر اإلنسان إلى أكل المٌتة المحرمة فً الشرٌعة دفعا ً لخطر الموت جوعا ً
 ،فإن حرمة أكل المٌتة تتح ول إلى واجب طبقا ً لقاعدة األهم والمهم  ،إذ إنّ حفظ الحٌاة أهم من حرمة أكل
المٌتة فلذلك ٌُقدم .وهكذا باقً التشرٌعات والقواعد الشرعٌة التً توسع دائرة تصرفات اإلنسان فترفع عنه
لثابتة  ،وإنما
القٌود والضوابط الروحٌة والجسدٌة بال إنْ تح ّده وتقٌّده أو تجمّده فً إطار المحرمات ا
تتوسع دائرة حرٌّة اإلنسان فً الحاالت الطارئة الرتكاب بعض المحرمات  ،وتتضٌق فً الظروؾ
الطبٌعٌة والعادٌة  ،إذ إنّ بعض القوانٌن الثانوٌة قوانٌن مرنة  ،متبدلة ومتؽٌّرة مع إختالؾ الحاالت
وتجددها .ومن أهم الشواهد على الفضاء الرحب الذي ٌعٌشه اإلنسا ن فً إطار القانون اإلسالمً ،
فالحدٌث الشرٌؾ ٌقول  (( :رفع عن أمتً تسعة  ،الخطؤ والنسٌان  ،وما أكرهوا علٌه  ،وما ال ٌعلمون ،
وما ال ٌطٌقون وما أضطروا الٌه  ،والحسد  ،والطٌرة  ،والتفكٌر فً الوسوسة فً الخلق ماال ٌنطق
بسفة))(.)٘ٙ
وكذلك ((كل شًء حالل حتى تعلم إنّه حرام ))
وكذلك ((كل شًء مطلق حتى ٌرد فٌه نص))

() ٘7

() ٘8

كذلك (( الناس فً سعة ما لم ٌعلموا))(.)٘9
ومن دالئل القرآن الكرٌم على حرٌّة القانون االسالمً  ،هذه اآلٌات المباركة
حَزََّ َجْؼَثَ سَعٌُالً))

ًَ (( :يَب كُنَّب يُؼَزِّثِنيَ

(ٓ) ٙ

إنّ اإلنسان ؼٌر ملزم بؤي ت كلٌؾ حتى ٌبعث الشارع المقدس الرسول والحجة وما لم ٌوصل
أوامره ونواهٌه إذ من القبٌح على الشارع المقدس أنْ ٌعاقب عباده على أشٌاء لم ٌبٌّنها لهم  ،على عكس
القوانٌن الوضعٌة فإنه ٌعاقب لمجرد المخالفة حتى وإنْ لم ٌبٌنوها للمجتمع  .ومن اآلٌات الكرٌمة الشاهدة
ٔٔ

على حر ٌة اإلنسان أمام القانون اإلسالمً  (( :الَ ُّكَهِّفُ انهَّوُ َفْغًب ئِالَّ يَب آرَبىَب ))(ُّٔ (( .)ٙشِّذُ انهَّوُ ثِكُىْ انُْْغْشَ ًَالَ
ُّشِّذُ ثِكُىْ انْؼُغْشَ))(ٕ.)ٙ
وٌخطو القانون االسالمً خطوات أسمى وأرقى إلى ما فً تحرٌر اإلنسان من القٌود واألصفاد
الروحٌة والبدنٌة  ،فٌسن قوانٌن التسهٌل على المكلفٌن  ،وٌعاملهم معاملة اإلحسان بالنفس البشرٌة
العاطفٌة المحدودة والعاجزة التً تخطؤ وتتؽٌر وتتشوق إلى الرأفة والرحمة فً التعامل معها  ،وتوجٌهها
الوجهة الصحٌحة كً تمارس خٌارها بحرٌة ورفق ومحبة ووئام.
إنّ سٌاسة اإلحسان باألمة تجري مع القوانٌن واألحكام اإلسالمٌة مجرى الدم فً العروق ففً كل
حكم وفرع من فروع اإلسالم وخطوة من خطواته ّإال وقد الزمها العطؾ واإلحسان فً السلم والحرب
وفً اإلجتماع واإلقتصاد والسٌاسة مع الفرد ومع المجتمع.
((ئٌَِّ انهَّوَ َّأْيُشُ ثِبنْؼَذْلِ ًَاإلِ حْغَبٌِ ًَئِّزَبءِ رُِ انْمُشْثََ ًَّنْيََ ػٍَْ انْفَحْشَبءِ ًَانًُْنكَشِ ًَانْجَغِِْ َّؼِظُكُىْ نَؼَهَّكُىْ
رَزَكَّشًٌَُ))(ٖ.)ٙ
والعدل إعطاء كل ذي حق حقه  ،وإدانة كل ذي جرم بجرمه  ،على حٌن اإلحسان إعطاء المزٌد
من الحق فٌما ال ٌضر بحقوق األخرٌن  ،والعفو ع ن المجرم فٌما ال ٌكون العفو مإدٌا ً لبطالن حقوق
حقوق والواجبات
األخرٌن واإلحسان فً اإلسالم فوق القانون  ،إلن القانون مجرد منظم بروابط ال
واإلدانات  ،على حٌن اإلحسان هو تودد وترطٌب للحٌاة وتلطٌؾ للجو اإلجتماعً والسٌاسً للبلد وفً
سٌرة الرسول (صلى هللا علٌه وآ له) واالئمة (علٌهم السالم) الشواهد الكثٌرة فً هذا المجال كإحسانه إلى
األعداء والمخاصمٌن وتخفٌؾ للعقوبات مراعاة إلحترام اإلنسان  ،وحفظ لحرٌته وكرامته  ،كعفوه عن
اهل مكة (ٗ ، )ٙوعفو أمٌر المإمنٌن علً بن ابً طالب (علٌه السالم ) عن أهل البصرة (٘ ، )ٙواعطاء
العطاء للخوارج وؼٌرهم(.)ٙٙ
ٖ -التسامح فً االسالم:
القانون اإلسالمً قلٌل البنود اإللزامٌة  ،لكً ال ٌصعب على اإلنسان وٌثقل كاهله  ،أو ٌمنعه من
النشاط والعمل والتمتع فً راحة وطمؤنٌنة فً الدنٌا بل خفؾ عنه األحكام اإللتزامٌة لٌنطلق وٌمارس
خٌاراته بحرٌة تامة  ،ألنّ التكلٌؾ هو المشقة  ،واألحكام التكلٌفه بعضها شا ق فً حدود العقالئٌة على
البعض ٌ ،ستلزم منه الجهد والعناء كما فً الصوم والحج  ،فلذا الشارع قسم أحكامه الشرعٌة إلى خمسة
اقسام هً الواجب والمستحب والمباح والحرام والمكروه.
اً
فلم ٌلزم الناس ّإال فً قسمٌن منها هً  :الواجب والحرام فقط فٌكون اإلنسان حر اً
ي ثالثة
طلٌق ؾ
منها هً المستحب والمكروه والمباح وإثنان منها فقط ملزم بالعمل بها.
وقد حرص اإلسالم على تحرٌر اإلنسان من اإللتزامات حٌن شرّع له أصالة اإلباحة والحلٌّة فً
االشٌاء التً لم ٌتٌقن اإلنسان من وجود التكلٌؾ بها حرمة ووجوبا ً  ،تسهٌالً على المكلفٌن إذ قال تعإلى :
((كُهٌُا يٍِْ طَِّْجَبدِ))(.)ٙ7

ٕٔ

فكل طٌب ولذٌذ محلل لألكل  ،وجائز اإلقدام علٌه والتصرؾ به و  (( :لُمْ يٍَْ حَشَّوَ صِّنَخَ انهَّوِ انَّزِِ أَخْشَجَ
نِؼِجَبدِهِ ًَانطَِّّْجَبدِ يٍِْ انشِّصْقِ))(.)ٙ8
و (( :كل شًء ٌكون فٌه حالل وحرام  ،فهو لك حالل ابداً ما لم تعرؾ الحرام منه فتدعه))(.)ٙ9
رابعا ً :إنسانٌة القوانٌن :
إنّ القانون اإلسالمً ٌراعً القابلٌات والظروؾ واألحوال اإلنسانٌة فً تطبٌق األحكام والحدود ،
ألنّ من واجبات الدولة فً اإلسالم أن توفر الحرٌة والرفاه  ،إذ القانون اإلسالمً ٌعطً العمل لكل عامل
 ،وٌجعل له أجراً كافٌا مع تقدٌر ٌتناسب مع ساعات العمل بقدر الٌسر ال العسر.
وهكذا بالنسبة إلى باقً مجاالت الحٌاة من الصناعة والزراعة وؼٌرها  ،إذ ٌوفر لكل مجتمع
شرائط الحٌاة الحرة الكرٌمة والعٌش المر ّفه  ،وبعد ذلك ٌقوم إجراء العقوبات والزامهم باألحكام
والوا جبات التً تجب علٌهم إتجاه الدولة والدٌن والمجتمع  ،ألن اإلسالم أوال ٌعطً ثم ٌحاسب ٌ ،قدم ثم
ٌؤخذ .
وهذه أولٌات الحقائق التً آمنت بها الشرٌعة حتى فً مجال التوحٌد والعبادة والخضوع وهللا
سبحانه وتعإلى ٌقول (( :فَهَْْؼْجُذًُا سَةَّ ىَزَا انْجَْْذِ (* )انَّزُِ أَطْؼًََيُىْ يٍِْ جٌُعٍ ًَآيَنَيُىْ يٍِْ خٌَْفٍ))

(ٓ7

فاهلل سبحانه وتعالى لم ٌؤمر عباده بطاعته والخضوع له ّإال بعد أنْ منحهم حقوقهم األولٌّة كبشر وهً
:

(ٔ) 7

ٔ -األطعام واألشباع من الجوع .
ٕ -األمان من الخوؾ.
وعلى هذا فالدولة فً ظل االسالم تعمل على صالح العام وإنجاح عملٌة التنمة اإلجتماعٌة وسد
حاجات الجماعة حتى ٌترتب لها حق فً رقاب المجتمع فً الطاعة والوالء واإللتزام بمبادئها ومقرراتها
 ،وأما إذا لم تعط ما ٌجب علٌها من حقوق وواجبات ألبناء المجتمع فإنها ال تمتلك حقا ً فً رقابهم  ،أو
واجبا ً ٌإدونه تجاهها.
فإذا الدولة منحت الحقوق كل الحقوق لمواطنٌها فمن حقها أنّ تعاقب من ٌتجاوز حدودها وقوانٌنها
النه تجاوزه كان منبعثا عن شقاوة ذاتٌة وخباثة بطانٌة ومرض نفسانً ولٌس بدافع الحاجة وفً حال عدم
توفٌر الدولة له من حقوق فان تجاوزه على القوانٌن ال ٌستحق العقوبة شرع اً أي العقوبة الصارمة نعم قد
ٌستحق التؤدٌب فقط.
المبحث الثالث  :الكرامة:
إن من األمور المهمة واألصلٌة فً اإلسالم وفً موضوعة الدولة هو مبحث الكرامة وكٌفٌة
المحافظة علٌها لكل مواطن ٌخضع للدولة المدنٌة فً اإلسالم  ،فإهانة كرامة اإلنسان أمر ال ٌتهاون به
اإلسال م بل الرسالة اإلسالمٌة فً كل تشرٌعاتها الخاصة والفردٌة أو اإلجتماعٌة وفً نظامها اإلجتماعً
تحرص على المحافظة على موضوع الكرامة وأكدت علٌها من خالل منهاجها التربوي الذي أرسته فً
ٖٔ

المجتمع ونالحظ مظاهر الكرامة والمنهج الذي أ ّتبعه اإلسالم ٌبٌن من خالل جملة من أ مور حث علٌها
واكدها.
ٔ -االخالق :
تع ّد الشرٌعة االسالمٌة األخالق الفاضلة من أولى الدعائم التً ٌقوم علٌها المجتمع ،فهً تحرص
على حماٌة األخالق وتش ّدد فً هذه الحماٌة إذ تكاد تعاقب على العدٌد من األفعال التً تمس األخالق
وبالتالً ٌدخل عنصر األخالق فً كٌفٌة ال محافظة على كرامة اإلنسان بوجه عام والصلّة فً اهتام
الشرٌعة باألخالق والتؤكٌد علٌها ألنها تقوم على اساس الدٌن وبالتالً حفظ المجتمع من التردي والتمٌع،
والدٌن ٌؤمر بمحاسبة االخالق(ٕ.)7

ٕ -الدٌن :
إن الدٌن من عند هللا تعإلى العالم المحٌط بالمصالح والمقادٌر
كون الشرٌعة من هللا نتٌجتان هامتان(ٖ:)7

والمنافع والمضار  ،وٌترتب على

ٔ -ثبات القواعد الشرعٌة واستمرارها وأن تؽٌّر الحكام أو أختلفت األنظمة  ،فال فرق بٌن أن تكون الهٌئة
الحاكمة محافظة  ،أو ؼٌرها  ،وال فرق بٌن أن ٌكون شكل الحكم جمهورٌا ً ام ملكٌا ً  ،فان ذل ك ال ٌإثر
على ثبات القواعد الشرعٌة  ،الن القواعد الشرعٌة ال ترتبط بالهٌئة الحاكمة وال بنظام الحكم تقنٌا ً وإن
ارتبطت تنفٌذٌا ً وانما ترتبط بالدٌن االسالمً الذي ال ٌتؽٌّر وال ٌتبدل والذي ٌإمن به الحاكم والمحكوم.
ٕ -إحترام القواعد الشرعٌة إحتراما ً تاما ً ‘ ذ ٌستوي فً هذا الفرٌق الحاكم والفرٌق المحكوم  ،الن كلٌهما
ٌعتقد أ ّنها من عند هللا تعالى  ،وأ ّنها واجبة االحترام  ،وبالتالً واجبة الطاعة .
ومن مظاهر حفظ الكرامة هً الرحمة واإلحسان فً تطبٌق القوانٌن والتً تإمّن لإل نسان حتى فً
إجراء العقوبة ولكن بحفظ كرامته ولٌس لها صفة التشفً وحب سفك الدماء أو اإلنتقام وهذا ال ٌجوز فً
اإلسالم وبهذا ٌكون حفظ كرامة الفرد والمجتمع.
ونرى الرسول (صلى اللهعلٌه وآله ) فً فتح مكة لم ٌعاملهم مثل ما عاملوه من قتل بؤصحابه
وتعذٌب وتنكٌل إذ حمل الراٌة أمٌر المإمنٌن علً بن ابً طالب (علٌه السالم) وهو ٌقول(ٗ: )7
الٌوم ٌوم المرحمة

الٌوم تصان الحرمة.

ثم جمع النبً (صلى هللا علٌه وآله) أهل مكة فنادى فٌهم ((ما تقولون إ ّنً فاعل بكم؟ قالوا  :خٌراً ،
اخ كرٌم وابن عم كرٌم فقال (صلى هللا علٌه وآله)  :أقول لكم كما قال اخً ٌوسؾ:
((الَ رَثْشِّتَ ػَهَْْكُىْ انٌَْْْوَ)).
ٗٔ

ثم قال (( :إذهبوا فانتم الطلقاء))(٘.)7
فالعفو عندما ٌستوجب المصالح التً تكون أهم من ؼٌرها أحٌانا ٌنقض به حكم العقوبة.
وبهذه السماحة واللطؾ ٌستبقً اإلسالم على المسلمٌن  ،وٌعمّق إٌمانه  ،وي
المسلمٌن وهذا أعلى درجة فً حفظ كرامة اإلنسان مهما كان دٌنه ولونه وعرقه.

إلؾ قلوب ؼٌر

وما قانون العقوبات الشرعً بماٌحمله من لطؾ وتسامح ورحمة ورأفة لإلنسانٌة ّإال دلٌل على
التؤكٌد على حفظ كرامة البشر .
فهذا أمٌر المإمنٌن علً بن ابً طالب (علٌه السالم) ٌعزل أبا األسود الدإلً عن القضاء  ،وعندما
سؤله لم عزلتنً وما خنت وما جثٌت؟
اجابه (علٌه السالم)  :إ ّنً رأٌت كالمك ٌعلو كالم خصمك(.)7ٙ
كل هذا من أجل حفظ كرامة اإلنسان وإن كان مذنبا ً أو متهما ً أو جانٌا ً فال ٌجوز اإلستهانة بؤحد .
خذ مثالً المدٌون ال ٌجد لنفسه حٌلة وال قدرة على أداء دٌنه فإن إمام المسلمٌن ٌإدي عنه دٌنه ،
وٌطلقه منشرحا ً ٌمارس أعماله بوجه منفتح وكرامة مصانة ونفس حرة.
المبحث الرابع  :العدل.
المطلب األول  :مفهوم العدل .
لقد كان العدل – وما زال – هو أمنٌة الشعوب ومطالبها التً ترى فٌه مالذها وضمانها وأمنها من
الحاجة والعوز والظلم والحٌؾ  ،إنّ الحرٌة بقدر ما هً ضرورٌة والزمة وال مناص عنها فانها قد تسمح
لألقوٌاء باستعباد الضعفاء ولألؼنٌاء باستؽالل الفقراء  .والعدل هو وحده الذي ٌقؾ دون ذلك.
وإنّ الع دل هو فضٌلة اإلسالم وقٌمته العظمى وهو الوجه األخر للتوحٌد الذي ٌطل على البشرٌة
فً الحٌاة الدنٌا ومن أشد المفاهٌم التً أكدها اإلسالم وعد ها العمود الفقري لإلسالم وروح القرآن الكرٌم
والرسالة السمؤوٌة ،وهو قٌمة مطلقة معٌارٌة ثابتة وقد وصؾ هللا تعالى نفسه بالعد ل فالعدل أسم من
أسماء هللا جل وعلى  ،وقد ورد فً القرآن بصورة مباشرة وؼٌر مباشرة أكثر من خمسٌن موضعا ً تقرٌبا ً
 ،واإلسالم ال ٌقٌم وزن إلي عبادة أو سلوك وموقؾ ما أو سٌاسة مهما بلؽت من حجم إذا خلت من قٌمة
ومفهوم العدل الذي هو ضد الظلم بصورة عامة  ،ومنذ أكثر من الفٌن وخمسمائة عام وضع أفالطون
نظرٌته حول العدل وأقام جمهورٌته على أساس هذه الفضٌلة ثم تبعه أرسطو فً مدٌنته عبر كتاب
السٌاسة ومنذ ما ٌقارب ألؾ وأربعمائة سنة أنقسم المسلمون وأختلفوا فً مفهوم العدل فكان الشٌعة
والمعتزلة قد أتخذوا موقؾ أختلؾ من األخرٌن فً ال تؤكٌد على مفهوم العدل وبحثوه بصورة فلسفٌة
وعقلٌة علٌه حتى ع ّدوه من أصول الدٌن أي ال ٌكتمل إٌمان المرء ّإال به بل إسالمه وأعتبروه من
أساسٌات الدٌن والمجتمع.
وإنّ مفهوم العدل من المفاهٌم العالمٌة واإلنسانٌة ولم ٌكن مفهوما دٌنٌا بقدر ما هو مفهوم عقلً
وحركة البشرٌة منذ تارٌخها األول إلى ٌومنا هذا تبحث عن تجسٌد هذه القٌمة وتتبناها على الرؼم من
إختالؾ األدٌان فهو من المفاهٌم العالمٌة المشتركة بٌن بنً البشر.
٘ٔ

Abstract:
I brightened heavenly messages and calls of the prophets and free principles
which rights granted strength and determination, and paid to build his life and his
or her own free will, and the mind of an informed and these short periods relative
to the movement of the long history, and except for those periods were human
experiencing the absence of human life theater and political responsibility too far
absent hope falls short of returning to life and civilization, and this was one of
the main reasons for the growing tyranny and deepening and stay alive to do
what he wants, and this is resulting in a loss of rights and wasting dignities, and
made it possible for the tyrants of the Permanent appearing on the stage of life,
though this bullying take many forms, historically and human development with
the long trip to show various manifestations since the Pharaoh who enslaved his
people and proclaimed himself Lord to him and those around them to his
.servants
.)O you publicly what you learned from God others))
This continued in the life of humanity through the relay feudalism that prevailed
in Europe in ancient times as the man was a slave to the master of the earth and
was human slave lesser of the dust of the earth, as it bought and sold at ridiculous
prices, was the result of a dredge ignorance supported the interests of the
politicians, the rich says: that people in the origin of creation two layers : masters
and slaves, and the creation of God to serve the masters of slaves; so there is no
.room to complain about the creation of God, or the rejection of the law
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