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بسم الله الرحمن الرحيم
حكم اإلسالم يف االتجار باألشخاص
إ َّن الظلــم والجهــل منبــع كل ســوء يف األرض ،وتجتمــع جهــود العقــاء عــى هــذه البســيطة للقضــاء عليهــا فتنجــح حينـاً
وتكبــو حينـاً آخــر ،تعرقلهــا أهــواء النفــوس األ َّمــارة ومطامــع النفــوس الجشــعة.
ولقــد اطَّلعــت عــى كثـرٍ مــن اإلعالنــات واملواثيــق واالتفاقيــات ،ومناهــج العمــل الدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بــدءا ً
مــن البيــان الفرنــي لحقــوق اإلنســان ســنة 1789م ،مــرورا ً باإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ســنة 1948م ،والعهديــن
الدوليــن 1966م ،واإلعــان اإلســامي لحقــوق اإلنســان 1981م ،وانتهــا ًء بآخــر االتفاقيــات الدوليــة؛ فوجدتهــا جميعـاً متفقــة
عــى حــق اإلنســان يف الحريــة.
ورجعــت إىل ع ـرات املؤلفــات التــي تتحــدث عــن حقــوق اإلنســان يف اإلســام ،فوجدتهــا تجعــل الحريــة الحــق األول
لإلنســان بعــد حقــه يف الحيــاة.
نعــم ..إ َّن مــن حــق اإلنســان أن يكــون حـرا ً فــا يُسـتَعبدُ ،حـ َّرا ً فــا يُتاجــر بــهُ ،حـ َّرا ً فــا تُــرق أعضــاؤه وال تُبــاع وال تُــرى،
ُحـ َّرا ً فــا يُغتصــب ليصــر رقيقـاً أبيــض.
ـر َوالْ َب ْحـ ِر َو َر َزقْ َنا ُهـ ْم ِمـ َن الطَّ ِّي َبـ ِ
ـات َوفَضَّ لْ َنا ُهـ ْم َعـ َـى
كيــف ،وقــد قــال اللــه تعــاىلَ { :ولَ َقـ ْد كَ َّر ْم َنــا بَ ِنــي آ َد َم َو َح َملْ َنا ُهـ ْم ِف الْـ َ ِّ
كَ ِثـرٍ ِم َّمـ ْن َخلَ ْق َنــا تَف ِْضيـ ًـا} [اإلرساء.]70:
كيــف ،واإلنســان خليفــة اللــه يف أرضــه ،قــال تعــاىلَ { :وإِ ْذ قَـ َ
ـال َربُّـ َـك لِلْ َم َلئِ َك ـ ِة إِ ِّن َجا ِعـ ٌـل ِف ْالَ ْر ِض َخلِي َف ـ ًة قَالُــوا أَتَ ْج َعـ ُـل
ِفي َهــا َم ـ ْن يُف ِْس ـ ُد ِفي َهــا َويَ ْس ـ ِف ُك ال ِّد َمــا َء َونَ ْح ـ ُن ن َُس ـبِّ ُح ِب َح ْمـ ِـد َك َونُ َق ـ ِّد ُس لَـ َـك قَـ َ
ـال إِ ِّن أَ ْعلَ ـ ُم َمــا لَ تَ ْعلَ ُمــونَ} [البقــرة.]30:
كيــف ،وقــد أســجد الل ـ ُه تعــاىل املالئك ـ َة لهــذا املك ـ َّرمَ { :ولَ َق ـ ْد َخلَ ْق َناكُ ـ ْم ث ُ ـ َّم َص َّو ْرنَاكُ ـ ْم ث ُ ـ َّم قُلْ َنــا لِلْ َم َلئِ َك ـ ِة ْاس ـ ُج ُدوا ِل َد َم
الســاج ِِدي َن} [األع ـراف.]11:
ـس لَ ـ ْم يَ ُك ـ ْن ِم ـ َن َّ
ف ََس ـ َج ُدوا إِ َّل إِبْلِيـ َ
من هنا ذكر بعض الباحثني أ َّن أساس حقوق اإلنسان يف الدساتري واملواثيق العاملية ترجع إىل مذهبني:
األول :يعترب العدل أساس حقوق اإلنسان.
والثاين :يعترب الحرية هي األساس.
لكن أساس حقوق اإلنسان يف اإلسالم ترجع إىل تكريم الله لإلنسان ،فحقوق اإلنسان يف اإلسالم إلهية املصدر.
يقول الدكتور وهبة الزحييل يف كتابه (الخصائص الكربى لحقوق اإلنسان يف اإلسالم):
(يتطلــب حــق الحيــاة حاميــة الكرامــة اإلنســانية؛ أل َّن الكرامــة متثــل ِعــ َّزة ال َّنفــس واإلحســاس املعنــوي بالحيــاة بعــد
اإلحســاس املــادي بالوجــود).
فال يُباع امرؤ وال يُرشى ،وال يُهان إنسان وال ت ُداس كرامة.
قصــة جبلــة بــن األيهــم مــع ســيدنا عمــر -ريض اللــه عنــه -والرجــل الفـزاري لــروا كيــف راعــى
وأحــب هنــا أن أذكــر لكــم َّ
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كل اإلنســان -حقوقــه.
اإلســا ُم كرامـ َة اإلنســان وحامهــا ،و َح ِفـ َظ لإلنســان – َّ
بــدا لألمــر الغســاين َج َبلَــة بــن األيهــم أن يدخــل اإلســا َم هــو وذووه ،وكتــب إىل الفــاروق يســتأذنه يف ال ُقـ ُدوم إىل املدينــة،
ففــرح عمــر -ريض اللــه عنــه -بإســامه وقدومــه ،فجــاء إىل املدينــة وأقــام بهــا زمنـاً والفــاروق يرعــاه وير ّحــب بــه ،ثــم بــدا
لــه أن يخــرج إىل الحــج ،ويف أثنــاء طوافــه بالبيــت الحـرام وطــئ إزا َره رجـ ٌـل مــن بنــي فـزارة فحلَّــه.
غضــب األمــر الغســاين لذلــك  -وهــو حديــث عهــد باإلســام  -فلطمــه لطم ـ ًة قاســي ًة هشَّ ــمت أنفــه ،وأرسع الف ـزاري إىل
أمــر املؤمنــن يشــكو إليــه مــا حـ ّـل بــه ،وأرســل الفــاروق إىل َج َبلَــة يدعــوه إليــه ،ثــم ســأله فأقـ ّر مبــا حــدث ،فقــال لــه عمــر:
مــاذا دعــاك يــا َجبَلــة ألن تظلــم أخــاك هــذا فتهشِّ ــم أنفــه؟
فأجاب :بأنه قد ترفَّق كثريا ً بهذا البدوي( ،وأنه لوال حرمة البيت الحرام ألخذتُ الذي فيه عيناه).
اقتص له منك.
قال له عمر :لقد أقررت ،فإما أن تُريض الرجل وإما أن ّ
وزادت دهشة َج َبلَة بن األيهم لكل هذا الذي يجري وقال :وكيف ذلك وهو ُسوقة وأنا َملِك؟
فقال عمر :إ َّن اإلسالم قد س ّوى بينكام.
فقال األمري الغساين :لقد ظننت يا أمري املؤمنني أن أكون يف اإلسالم أع ّز مني يف الجاهلية.
فقال الفاروقَ :د ْع عنك هذا ،فإنك إن مل ت ِ
ُرض الرجل اقتصصت له منك.
فقال َج َبلَة :إذا ً أَخرج من ال ِّدين.

فقــال عمــر :إن ارتــددت قتلْــتُك- ،فأنــت مل ت ُ ْكـ َره عــى اإلســام أوالً ،فــا ندعــك تتخــذه أُلعوبــة ،-فاســتمهل َج َبلَــة ســيدنا
عمــر ليل ـ ًة حتــى يُــرم أم ـ َره ،وكان أن هــرب يف تلــك الليلــة إىل القســطنطينية وارت ـ ّد عــن اإلســام.
ولقد أحسن الشاعر السوري سليامن العيىس ملا نَظَ َم هذه القصة يف قصيدة عمودية عنونها:
(اإلزار الجريح)
الح،...
ليس يف قبضَ ِتنا إالَّ ِس ْ
قال ُعمر :يا اب َن أي َه ْم! َ
اح..
يف مي ِني الله الم ٌع َح َّدا ْه ،اس ُم ُه ال َح ُّق ُّ
الص ْ
أمض...
وه َو -لو تعلَمَ -
ِ
سيوف ِ
األرض ،من َصولَ ِتها ،طُوالً و َعرضا
من
ق ْد َحملنا ُه رسالَ ْه
وسلَلناه عدالَ ْه
َ
ـبيل...
الس ْ
ف َذ ُوو التَّـا ِج ،وأَبنـا ُء َّ

َقيل
السمحا ِء أَكفَـا ٌءَ ،سوا ٌء يف امل ْ
َ
تحت هذي الد َّو َح ِة َّ
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باح ،مش َه ٌد يب َعثُ يف ال َّن ِ
فس املرا َر ْه...
يا اب َن أي َه ْم! جا َءين هذا َّ
الص ْ
وي ِم ْن فَزا َر ْه
بَ َد ٌ
ِبدما ٍء تتظلَّ ْم...
اح تت َكلَّ ْم...
بجر ْ

نـف قد ت َهشَّ ْم
ُمقلَـة غـا َرتْ  ،وأَ ٌ
وسألنا ُه ،فـأَلقـى فـا ِد َح ال ِو ْز ِر ْ
عليـك،
ْ
بيديك...
َ
قال :قـ ْد أشبعتَ ُه رضبـاً وقَصفـا...
يف فنا ِء ِ
البيت قد هشَّ مته وجهاً وأنفاَ
أصحيح يا بن أي َه ْم؟ أَ
صحيح
ْ
ٌ
ريـح؟!
مـا ا َّد َعى هـذا ال َف َزار ُِّي ال َج ْ
لست َم ْن ين ِك ُر أ ْو يكتُـ ُم ش َّيــــا...
َج َبلَةُ :
ركـت حقِّي بي َديَّا
بت الفتى ،أ ْد ُ
أنا أ َّد ُ
حق ،يا اب َن أي َهم؟...
أي ٍّ
ُعمرُّ :
عن َد غريي يُق َه ُر املـُستض َع ُف العايف ويُظل ْم...
باإلثم ،بالباطلِ  ،تُـلطَم.
عند غريي جبه ٌة ِ
ن َز َواتُ الجاهل َّي ْة،...
ِياح ال ُعن ُج ِه َّي ْه...
ور ُ
قد َدف َّناها ،أقَمنا فوقها َصحاً جديدا،...
اس أحرارا ً لَ َدينا و َعبيدا
وتسا َوى ال َّن ُ
الحق القَضا ْء...
يأ ُخ ُذ َّ
أنت -الذي يُن ِف ُذ عندي ما يشا ْء.
وه َو  -ال َ
َج َبلَة :يا أم َري املؤمن ْني...أفَتُصغي ،فأُب ْني؟
كنت بالبَ ِ
أطوف ...والـ ُملبُّو َن ُر ْ
يت ْ
فوف
ُ

3

FB.com/DrShaal

د.محمد خير ّ
الشعال

www.Dr-Shaal.com

داس ُه هذا ال َفزاري
ديس إزاريَ ...
بَغتَ ًةَ ..

للناس ،لل َم ِ
كِـدْتُ يف الكعب ِة أَعرى...كا َن نُكرا ً ما أتا ُه كا َن نُكرا ...عامدا ً بَ َّي َت يلِ ،
رشا
وس ِم َّ
قَسامً ،لو أنَّنا يف غريِ ِ
بيت الله ،يف غريِ الحر ْم...
لست ِم َّم ْن ح َنثُوا يوماً ِب َع ٍ
ِقس ْم
ُ
هد ،ب َ
الكالم
رهف
لتَوارى ب َني َعيني ِه ُحسامي...وكفاين نَصلُه الـ ُم ُ
تشقيق ِ
َ
ال َفزاري :ما تَع َّمدْتُ -و َر ِّب ِ
البيتِ -م َّم َ
قال ش َّيا...
كانت ،وشيئاً طارئاً َ
فوق يديَّا
هف َو ًة ْ
يا أم َري املؤمن ْني
أنا بالفاروق ِبالع ْد ِل ،علي ِه أستع ْني
ُعمر :أَق َر ْرتَ  ،يا ابْ َن األَي َه ِم ،أَق َر ْرتَ مل تَتَح َّرج ِ...
كالصبا ِح األبلَج ِ
ُّ
الحق با ٍد كامل َنا َر ِةَّ ،
َس ُري ُّد لل ُمتَظل ِِّم ما جا َء ينش ُد ُه ُع َم ْر...
ض ْر
هيهـــاتَ نَسك ُ
ُـــت ع ْن أذى ،هيهـــــاتَ نُغيض ع ْن َ َ

أَ ْر ِض الفتى ،البُ َّد م ْن إرضائِ ِه ...ما ز َال ظُف ُر َك عالقـاً بدمــائِه
وتنـــال ما ف َعلَـتـــ ْـ ُه كَف ْ
َ
أ ْو يُهشَ َم َّن اآلن أنف ْ
ُّــك
ُــــــك...
كيف ْ
كيف ْ
تاج
ذاك؟ وه َو ُسوقَ ْه ،وأنا
ذاك يا أم َري امل ُؤمن ْني َ
َج َبلَةَ :
صاحب ْ
ُ
أرض؟ أ ْن يَ ِخ َّر ال َّنج ُم أرضَ ا،
َ
كيف َ
كيف ْ
وتاج
َ
ذاك ه َو ُسوقَ ْه ،وأناَ :ع ْر ٌش ْ
ورياح ال ُعن ُج ِه َّي ْه،
ُع َمر :نَ َزواتُ الجاهلي ْه،
ُ
َد َ
َّجـاج وال َجهالَ َه!
عـك من هـذا ،وج ِّنبني الل َ
ظـل ال ِّرسالــ ْه
أنتُام نـ َّدانِ يف ِّ

سأُق ِي ُد ْه َ
مت رأيي ،سأُق ِي ُد ْه!
منك ،أو تُرضيَه ،أَب َر ُ
لست خريا ً من أحد ...يف البلد
يا اب َن أي َه ْم! َ
بالعمل،...
ْ
النـاس لدينـا
تفضُ ُل
َ
ي...محض نَف َْل...
نَف ٌَل ما ت َّد ِع
ُ
وضَ ٌ
الل ،و َخط َْل

4

FB.com/DrShaal

د.محمد خير ّ
الشعال

www.Dr-Shaal.com

ِ
أنف ِ
بأنف...
أرض ِه ..أو تذهبَاٌ :
الحـق ،لن يُغ َم َض ط ْريف
َ
قبـل أ ْن آ ُخـ َذ هـذا َّ

َج َبلَة :كا َن َو ْهامً ما َم َش يف َخلَـدي...أَنَّنـي عنــ َد َك أقوى وأَ َعـ ُّز،
بالص ِ
ُع َمر :عالَم نَبني ْه...وأَ َع ُّز ِ
تسا َوى
الناس فيه ُّ
علوك ،بال َع ِبدَ ،
الحق وضيئاً كال َّنها ِر
ال تُ َا ِر ُع ْد إىل ِّ
ما َح َملنا ال ِّدي َن زِي َن ْه ،ولِباساً يف املدي َن ْه ،حيثام شئناَ ..خلَعنا..و َرجعنا..
كيف نقتَ ُّص ،نُجازي الـ ُم ِ
يا اب َن أيه ْم! َ
بض،
سوف تَ ْدري َ
ـعتدي ُضا ًّ ُ ِّ
أبرمت أمري
ال تُدا ِو ْر! إنَّني
ُ
ال َك َرام ْة...
فوق ق َ
ش مثل َُك َم ْن َع َّف ْرت ُه ،روحاً وها َم ْه
ُرطيك الغَريبنيِ ،وتاج ِْك و ِم َزاج ِْك ..بَ َ ٌ
تحت مجنونِ هياج ِْك
تحت أقدام انزعاج ِْكَ ...
َ
الحق مضيئاً كال َّنها ِر
ال تُ َارِ! ُعد إىل ِّ
يق!
َّريـق...يُيض ُء لعيني ،لعي َن ْي َص ِد ْ
ِّـب رأيي؟ ل َع َّل الط ْ
َج َبلَة :أتُ ِهلُني ليلَتي هذ ِه أُقَل ُ

ُع َمرَ :
فيق!
َدا...سقُو َط ال َّندى ،و َدعني عىل ما انتَهيتُ ْم أُ ْ
إليك ُسؤال ََك ..اط ِو ال ُّد َجى...وجِئني غ ُ
وهنــا يخــرج َج َبلَــة وينتهــي بــه الــرأي أن يغــادر املدينــة فــا َّرا ً مــن قصــاص عمــر للكرامــة اإلنســانية ،ولحــق اإلنســان أن
يكــون ُحـ َّرا ً فــا يُهــان.
يُعتــر االتجــار بالبــر أحــد أشــكال الــرق يف العــر الحديــث ،وهــو انتهــاك صــارخ لحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية،
ـي ،وبيــع
ومــن صــوره كــا تعلمــون عــى ســبيل املثــال :االتِّجــار بال ِّنســاء واألطفــال؛ ألغ ـراض ال َّدعــارة ،واالســتغالل الجنـ ِّ
والســياحة الجنسـ َّية ،واســتغالل
السـ ْخرة ،واســتغالل خـ َد ِم املنــازل ،وبيــع األطفــال؛ لِ َغــرض التب ِّنيِّ ،
األعضــاء البرشيَّــة ،وعاملــة ُّ
األطفــال يف ال ِّنزاعــات امل َُسـلَّحة ،واســتغالل األطفــال يف أعــال التسـ ُّول ،واالســتغالل السـ ِّيئ للمهاجريــن بصفــة غــر رشع َّيــة.
وقد جاء اإلسالم بتحريم وتجريم أشكال وظواهر االتجار يف البرش بصوره املختلفة ،ومن ذلك:
-1تحريــم وتجريــم بيــع األحـرار :فحـ َّرم اإلســام أن يُبــاع اإلنســان ال ُحـ ُّر أو أن يُــرى ،كبـرا ً كان أم صغـرا ً ،ذكـرا ً أم أنثــى،
غنيـاً أم فقـرا ً.
قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم « :قَـ َ
ـال اللَّـ ُه� :ثَالَث َـ ٌة أَنَــا َخ ْص ُم ُهـ ْم يَـ ْو َم ال ِق َيا َمـ ِةَ :ر ُجـ ٌـل أَ ْعطَــى ِب ثُـ َّم َغـ َد َرَ ،و َر ُجـ ٌـل
بَــا َع ُحـ ًّرا فَـأَك ََل ثَ َ َنـ ُهَ ،و َر ُجـ ٌـل ْاسـتَأْ َج َر أَ ِجـ ًرا ف َْاسـتَ ْو َف ِم ْنـ ُه َولَـ ْم يُ ْعـ ِ
ـط أَ ْجـ َر ُه » [رواه البخــاري].
 -2تحريــم وتجريــم بيــع أعضــاء اإلنســان :مل يُجــز اإلســا ُم لإلنســان أن يبيــع شــيئاً مــن أعضــاء جســمه ،فضـاً عــن الضغــط
عليــه ترهيبـاً أو ترغيبـاً ألخــذ هــذه األعضــاء.
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وقد صدر عن املجمع الفقهي مبنظمة املؤمتر اإلسالمي 1988م قرار جاء فيه:
أوالً :يجــوز نقــل العضــو مــن مــكان مــن جســم اإلنســان إىل مــكان آخــر مــن جســمه ،مــع مراعــاة التأكــد مــن أن النفــع
املتوقــع مــن هــذه العمليــة أرجــح مــن الــرر املرتتــب عليهــا ،وبــرط أن يكــون ذلــك إليجــاد عضــو مفقــود أو إلعــادة
شــكله أو وظيفتــه املعهــودة لــه ،أو إلصــاح عيــب أو إلزالــة دمامــة تســبب للشــخص أذى نفســياً أو عضوي ـاً.
ثانيـاً :يجــوز نقــل العضــو مــن جســم إنســان إىل جســم إنســان آخــر ،إن كان هــذا العضــو يتجــدد تلقائيـاً ،كالــدم والجلــد،
ـرة.
ويُ َرا َعــى يف ذلــك اشـراط كــون البــاذل كامــل األَ ْهلِ َّيـ ِة ،وتحقــق الــروط الرشعيــة امل ُ ْعتَـ َ َ
ثالثـاً :تجــوز االســتفادة مــن جــزء مــن العضــو الــذي اســتؤصل مــن الجســم لعلــة مرضيــة لشــخص آخــر ،كأخــذ قرنيــة العــن
إلنســان مــا عنــد اســتئصال العــن لعلــة مرضيــة.
رابعاً :يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إىل إنسان آخر.
خامسـاً :يَ ْحـ ُرم نقــل عضــو مــن إنســان حــي يُ َعطِّـ ُـل زوالــه وظيفــة أساســية يف حياتــه  -وإن مل تتوقــف ســامة أصــل الحيــاة
عليهــا  -كنقــل قَ َرن َّيـ ِة العينــن كلتيهــا ،أمــا إن كان النقــل يعطــل جــزءا ً مــن وظيفــة أساســية؛ فهــو محــل بحــث ونظــر كــا
يــأيت يف الفقــرة الثامنــة.
سادسـاً :يجــوز نقــل عضــو مــن ميــت إىل حــي تتوقــف حياتــه عــى ذلــك العضــو ،أو تتوقــف ســامة وظيفــة أساســية فيــه
عــى ذلــك ،بــرط أن يــأذن امليــت أو ورثتــه بعــد موتــه ،أو بــرط موافقــة ويل املســلمني إن كان املتــوىف مجهــول الهويــة
أو ال ورثــة لــه.
ســابعاً :وينبغــي مالحظــة أن االتفــاق عــى جــواز نقــل العضــو يف الحــاالت التــي تــم بيانهــا ،مــروط بــأال يتــم ذلــك
بواســطة بيــع العضــو؛ إذ ال يجــوز إخضــاع أعضــاء اإلنســان للبيــع بحــال مــا.
أمــا بــذل املــال مــن املســتفيد  -ابتغــاء الحصــول عــى العضــو املطلــوب عنــد الــرورة ،أو مكافــأة وتكرميـاً فمحــل اجتهــاد
ونظر.
إذا ً :فــا يجــوز بيــع األعضــاء البرشيــة مطلق ـاً ،أل َّن اإلنســان ليــس مح ـاً للبيــع ،فأعضــاء اإلنســان ليســت ملــكاً لإلنســان،
وكذلــك ليســت ملــكاً لورثتــه حتــى يعاوضــوا عليهــا بعــد وفاتــه.
باملتكســبني
 -3تحريــم وتجريــم الفاحشــة واالســتغالل الجنــي للنســاء :فقــد حــرم اإلســام الزنــا وجـ َّرم فاعلــه ،فــا بَالُكــم
ِّ
بــه ومنــه.
ويشــر املفــرون إىل لفتــة بيانيــة يف قــول اللــه تعــاىلَ { :و َل تَ ْق َربُــوا ال ِّزنَــا إِنَّـ ُه كَا َن ف ِ
َاحشَ ـ ًة َو َســا َء َسـب ًِيل} [اإلرساء .]32:عندمــا
قــال{ :ال تقربــوا الزنــا} ومل يقــل( :ال تزنــوا) ،يف دعــو ٍة إلبعــاد املســلم وكل عاقــل عــن مقدمــات الزنــا مــن إطــاق بــر
ومالمســة وخلــوة وتــرج وإظهــار مفاتــن واختــاط غــر مــروع.
قــال أبــو الســعود يف تفســره( :ال تقربــوا الزنــا مببــارشة مباديــه القريبـ ِة أو البعيــدة فضـاً عــن مبارشتــه ،وإمنــا نهــى عــن
ـي عنــه ،وألن قربانــه دا ٍع إىل مبارشتــه).
قُربانــه للمبالغ ـ ِة يف ال َّنهـ ِ
ومــن هنــا سـ َّدت الرشيعــة اإلســامية كل املنافــذ املؤديــة إىل املتاجــرة بأجســاد النســاء ،وذلــك حينــا طالبــت املــرأة بالعفــة
ـي قُــل لِّ َ ْز َوا ِجـ َـك َوبَ َناتِـ َـك َونِ َســاء الْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن يُ ْدنِـ َن َعلَ ْي ِهـ َّن ِمــن َج َلبِي ِب ِهـ َّن َذلِـ َـك أَ ْد َن أَن
واالحتشــام يف امللبــس{ :يــا أَيُّ َهــا ال َّن ِبـ ُّ
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يُ ْع َرفْـ َن فَـ َـا يُ ْؤ َذيْـ َن َوكَا َن اللَّـ ُه َغ ُفــورا ً َّر ِحيـاً} [األحـزاب.]59:

وأمــرت الرجــال بغــض البــر{ :قــل لِلْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن يَغُضُّ ــوا ِمـ ْن أَبْ َصا ِر ِهـ ْم َويَ ْح َفظُــوا فُ ُرو َج ُهـ ْم َذلِـ َـك أَز َْك لَ ُهـ ْم إِ َّن اللَّـ َه َخ ِبـ ٌر بِ َــا
يَ ْص َن ُعــونََ ،وقُــل لل ُم ْؤ ِم َنـ ِ
ـات يَغْضُ ضْ ـ َن ِمـ ْن أَبْ َصا ِر ِهـ َّن َويَ ْح َفظْـ َن فُ ُرو َج ُه َّن[}...النــور.]31-30:
وتُجـ ِّرم الرشيعـ ُة الزنــاةَ ،وت ُوقــع بهــم إذا ثبتــت جرميتهــم بالرجــم إن كانــوا متزوجــن ،والجلــد إن كانــوا غــر ذلــك ،عقوبتــان
مؤملتــان قاســيتان رادعتان.
فقسا ليزدجروا ومن يَ ُك راحامً
		

فليقسو أحياناً عىل َم ْن يرحم

ويف النهــي املبــارش عــن اســتخدام النســاء واألطفــال يف ال ِب َغــاء ،نقــرأ قــول اللــه تعــاىل يف ســورة النــورَ { :و َل ت ُ ْك ِر ُهــوا فَتَ َياتِ ُكـ ْم
َعـ َـى الْ ِب َغــاء إِ ْن أَ َر ْد َن ت َ َح ُّصنـاً لِتَ ْبتَ ُغــوا َعـ َر َض الْ َح َيــا ِة ال ُّدنْ َيــا َو َمــن يُ ْكرِه ُّهـ َّن فَـ ِإ َّن اللَّـ َه ِمــن بَ ْعـ ِـد إِكْ َرا ِه ِهـ َّن َغ ُفــو ٌر َّر ِحيـ ٌم}.
ضيبَـ ًة يَأْ ُخ ُذ َهــا ِم ْن َهــا
قــال ابــن كثــر يف تفســره( :كَا َن أَ ْهـ ُـل الْ َجا ِهلِيَّـ ِة إِذَا كَا َن ِلَ َح ِد ِهـ ْم أَ َمـ ٌة ،أَ ْر َسـلَ َها تَـ ْز ِنَ ،و َج َعـ َـل َعلَيْ َهــا َ ِ
ك َُّل َوقْـ ٍ
ـت .فَلَـ َّـا َجــا َء الْ ِ ْسـ َـا ُم ،نَ َهــى اللَّـ ُه َعـ ْن َذلِـ َـك).
ـر َو ِ
السـل َِف َوالْ َخلَـ ِ
ـف ِ-ف شَ ـأْنِ َع ْبـ ِـد اللَّـ ِه
احـ ٍـد ِمـ َن الْ ُمف ِّ ِ
َسيـ َنِ ،مـ َن َّ
َوكَا َن َسـ َب ُب نُـ ُزو ِل َهـ ِـذ ِه ْاليَـ ِة الْ َك ِرميَـ ِة ِ -فيـ َـا َذكَـ َر ُه َغـ ْ ُ
بْــنِ أُ َ ِّب بْــنِ َسـلُو ٍل الْ ُم َنا ِفــقِ  ،كانــت لــه جاريتــان ،وكان يكرههــا عــى الزنــا ،ويرضبهــا عليــه ابتغــاء املــال وكســب الولــد،
فجــاءت الجاريتــان تشــتكيان للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،فأنــزل اللــه ســبحانه{ :وال تكرهــوا فتياتكــم عــى البغــاء إن
أردن تحصنــا لتبتغــوا عــرض الحيــاة الدنيــا ومــن يكرههــن فــإن اللــه مــن بعــد إكراههــن غفــور رحيــم}[ ســورة النــور.]33:
ومعنى( :لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) أي اليشء الذي تكسبه األَمة بفرجها ،والولد ليسرتق فيباع.
(ومن يكرههن) أي يقهرهن (فإن الله من بعد إكراههن غفور) لهن (رحيم) بهن.
وبنــاء عــى مــا ســبق فــا ســياحة جنســية يف اإلســام ،ولــو د َّرت مــن األمــوال والقطــع األجنبــي مــا ت ـ ّدر ألنهــا مــن املــال
الح ـرام الــذي يَهلــك ويُهلــك أهلــه معــه.
 -4تحريــم العمــل القــري والخدمــة قـرا ً واســتغالل العامــل وخــدم املنــازل :فنصــوص الرشيعــة الداعيــة إىل رعايــة حــق
األجــر ورعايــة الخــدم ،والرتهيــب مــن ظلمهــم نصــوص كثــرة.
ـي
ويكفــي يف الرتهيــب مــن تضييــع حــق األجــر ،الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري َعـ ْن أَ ِب ُه َريْـ َر َة َر ِ َ
ض اللَّـ ُه َع ْنـ ُهَ ،عــنِ ال َّن ِبـ ِّ
ـال « :قَـ َ
َصـ َّـى اللـ ُه َعلَيْـ ِه َو َسـلَّ َم ،قَـ َ
ـال اللَّـ ُه� :ثَالَث َـ ٌة أَنَــا َخ ْص ُم ُهـ ْم يَـ ْو َم ال ِقيَا َمـ ِةَ :ر ُجـ ٌـل أَ ْعطَــى ِب ث ُـ َّم َغـ َد َرَ ،و َر ُجـ ٌـل بَــا َع ُحـ ًّرا
فَـأَك ََل ثَ َ َنـ ُهَ ،و َر ُجـ ٌـل ْاسـتَأْ َج َر أَ ِجـ ًرا ف َْاسـتَ ْو َف ِم ْنـ ُه َولَـ ْم يُ ْعـ ِ
ـط أَ ْجـ َر ُه »
وعــن عبداللــه بــن عمــر ريض اللــه عنهــا أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال« :أعطــوا األجــر أجــره قبــل أن
يجــف عرقــه» [رواه ابــن ماجــه].
قــام عثــان بــن عفــان ريض اللــه عنــه ليل ـ ًة ليقــي بعــض أمــره فقيــل لــه :لــو أمــرت بعــض الخــدم فكفــوك ،فقــا ل: ال،
الليــل لهــم يســريحون فيــه.
وأخــرج البخــاري بســنده عــن امل َ ْعـ ُرو َر بْـ َن ُســويْ ٍد ،قَـ َ
ض اللَّـ ُه َع ْنـ ُه َو َعلَيْـ ِه ُحلَّـ ٌةَ ،و َعـ َـى ُغالَ ِمـ ِه
ـالَ :رأَيْـ ُ
ـت أَبَــا َذ ٍّر ال ِغ َفــار َِّي َر ِ َ
ُحلَّـ ٌة ،ف ََسـأَلْ َنا ُه َعـ ْن َذلِـ َـك ،فَ َقـ َ
ـت أَيْ ِدي ُكـ ْم،
ـي َصـ َّـى اللـ ُه َعلَيْـ ِه َو َسـلَّم« :إِ َّن إِ ْخ َوانَ ُكـ ْم َخ َولُ ُكـ ْم َج َعلَ ُهـ ُم اللَّـ ُه تَ ْحـ َ
ـال :قــال ال َّن ِبـ ِّ
ـسَ ،والَ تُ َكلِّفُو ُهـ ْم َمــا يَ ْغلِ ُب ُهـ ْم ،فَـ ِإ ْن كَلَّ ْفتُ ُمو ُهـ ْم َمــا
فَ َمـ ْن كَا َن أَ ُخــو ُه ت َ ْحـ َ
ـت يَـ ِـد ِه ،فَلْ ُيطْ ِع ْمـ ُه ِمـ َّـا يَـأْك ُُلَ ،ولْ ُيلْب ِْسـ ُه ِمـ َّـا يَلْ َبـ ُ
يَ ْغلِ ُب ُهـ ْم فَأَ ِعي ُنو ُهـ ْم».
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للسخرة واستغالل عمله.
ويف كل هذه األحاديث تأكيد عىل رعاية األجري وعىل حرمة ظلمه ،فام بالكم باالتجار به ُّ
 -5تحريــم االعتــداء عــى األطفــال واملتاجــرة بهــم بهــدف التبنــي وغــره مــن األفعــال الشــنيعة :فمعلــوم لديكــم حرمــة
التبنــي أص ـاً يف اإلســام ،خالف ـاً التفاقيــة حقــوق الطفــل وبعــض القوانــن الوضعيــة يف الــرق والغــرب ،وأعتقــد أنكــم
تحفظــون الكثــر مــن الشــواهد والحــوادث التــي تــدل عــى اهتــام اإلســام بالطفــل يف كل مراحــل حياتــه :جني ًنــا ،ورضي ًعــا،
وصب ًّيــا ،وياف ًعــا ،ثــم شــابًّا ،إىل أن يصــل إىل مرحلــة الرجولــة ،بــل اهتــم اإلســام بالطفــل قبــل أن يظهــر إىل الحيــاة فأعطــاه
حق ـاً وهــو جنــن يف بطــن أمــه ،وجعــل عــى االعتــداء عليــه وقتلــه يف بطــن أمــه ديَّــة جنــن ،وج ـ َّرم إجهاضــه بعــد نفــخ
كل االتفاقيــات واإلعالنــات العامليــة واملواثيــق حتــى اليــوم.
الــروح فيــه ،وهــذا مــامل تصــل إليــه ُّ
فهــل يحمــي اإلســام حقوقهــم أج َّنــة ثــم يســمح باالعتــداء عليهــم أطفــاالً ،بــأي صــورة مــن صــور االعتــداء الجنــي أو
العاملــة أو االســتغالل يف النزاعــات املســلحة.؟ األمــر أبعــد مــن املســتحيل.
هذا طرف من حكم اإلسالم يف االتجار باألشخاص ،وبقي سؤال هنا :ملاذا مل يُحرم اإلسالم الرق ويقيض عليه؟
الجــواب :جــاء اإلســام والــرق نظــام عاملــي ،منــذ اليونــان فالرومــان فالفــرس فالعــرب ،فأقــام عليــه ثــورة هادئــة بــأن ضيــق
مصــادره ووســع مصارفــه.
ففــي تضييــق املصــادر :فقــد كانــوا يســرقون املــرء يف الحــروب ،وفيمــن عجــز عــن ســداد دينــه ،ومــن افتقــر بــاع أوالده أو
أخــذوا منــه عنــوة واســرقوا ويســرق اللقطــاء ،ويأخــذ قطــاع الطريــق مــن ســلبوهم عبيــدا ً...
فألغــى اإلســام كل هــذه املصــادر ومل يبــق إال اســرقاق الحــرب معاملــة باملثــل ،وحتــى هــؤالء فيمكــن لــويل األمــر أن يفــدي
األرسى أو ميــن عليهــم أو يبقيهــم.
وأمــا توســيع املصــارف فقــد أكــر اإلســام جــدا ً مــن طــرق العتــق وتحريــر العبيــد ،فجعــل مرصف ـاً مــن مصــارف أمــوال
الدولــة – مــرف الــزكاة – يف عتــق الرقــاب ،وجعــل عــددا ً مــن الكفــارات الرشعيــة عتقـاً للرقــاب ،ككفــارة اليمــن ،وكفــارة
الظهــار ،وكفــارة القتــل الخطــأ ،وحكــم اإلســام بــأن هــزل الســيد وتلفظــه بعتــق الرقيــق خطــأ أو هــزالً ،ينتــج أثــره يف تحــرر
الرقيــق ،وبــأن مــن ملــك ذا رحــم فهــو عتــق لــه ،وبــأن مــن تــزوج أمتــه وأنجبــت منــه فقــد أعتقهــا ،وبــأن أوالده منهــا
أحـرار ،ومــن أعتــق رقيقـاً أعتــق اللــه بــكل عضــو منــه عضــوا ً مــن أعضــاء معتقــه مــن عــذاب النــار ،ورشع اإلســام املكاتبــة
والتدبــر ،وحمــى اإلســام النــاس مــن الوقــوع يف براثــن الــرق بســياج التكافــل االجتامعــي ،وكلــا ورد يف القــرآن حديــث عــن
الرقــاب اقــرن بإعتاقهــا وتحريرهــا ،وكلــا بَ َّوبــت كتــب الفقــه اإلســامي ملبحــث العبيــد عنونتــه ببــاب العتــق ،ومل تعنونــه
ببــاب الــرق.
وملــا توافقــت دول العــامل عــى إلغــاء الــرق العاملــي كانــت الــدول اإلســامية مبــادرة إليــه ألنــه يلتقــي مــع مقاصــد الرشيعــة
ومبادئهــا ،فــا يجــوز رشعـاً اآلن اســرقاق أي إنســان عــى وجــه البســيطة بإجــاع علــاء املســلمني.
ـاس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُــم ِمــن َذكَـ ٍر َوأُنثَــى َو َج َعلْ َناكُـ ْم شُ ـ ُعوباً َوقَبَائِـ َـل لِتَ َعا َرفُــوا إِ َّن أَكْ َر َم ُكـ ْم ِعنـ َد اللَّـ ِه أَتْقَاكُـ ْم إِ َّن اللَّـ َه
{يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
َعلِيـ ٌم َخ ِبـ ٌر} [الحجـرات.]13:
وس َّجل التاريخ لعمر بن الخطاب قولته الشهرية:
(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ً).
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ختاماً:
جــاء يف كتــاب (حقــوق اإلنســان يف اإلســام) لألســتاذ الدكتــور محمــد الزحيــي ،وهــو الكتــاب الحائــز عــى جائــزة أفضــل
كتــاب باللغــة العربيــة يف حقــوق اإلنســان يف اإلســام:
(حــق الحريــة أكــر الحقــوق التصاقـاً بحــق الحيــاة ،والحريــة حــق مــن حقــوق اإلنســان الفــرد ،كــا أنهــا حــق مــن حقــوق
الشــعب يف التحــرر مــن االســتعامر واالســتعباد واالحتــال.
فاإلنسان يولد حرا ً ،وليس ألحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ،وأن العبودية الحقة لله تعاىل).
ـس إِ َّل لِ َي ْع ُبـ ُدونِ (َ )56مــا أُرِيـ ُد ِم ْن ُهـ ْم ِمـ ْن ِرزْقٍ َو َمــا أُرِيـ ُد أَ ْن يُطْ ِع ُمــونِ ( )57إِ َّن اللَّـ َه
قــال تعــاىلَ { :و َمــا َخلَ ْقـ ُ
ـت الْ ِجـ َّن َوالْ ِنْـ َ
ُهـ َو الـ َّرز َُّاق ذُو الْ ُقـ َّو ِة الْ َم ِتـ ُن } [الذاريــات.]58 - 56 :
والحمد لله رب العاملني
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