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 حّقوق اإلنسان في المواثيق الّدولّية 

 بين ضوابط اإلسالم، وضماناته، ومضامينه 

 أشرف شعبان محمد  
قسم الثقافة اإلسالمية، كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة، جامعة األزهر،  

 .مصر

 ashrafalsheekh@yahoo.com : البريد االلكتروني

 : الملخص

إن حّقوق اإلنسان قضّية من القضايا التي انشغل بها العالم بمختلف دوله  
على   الّناس  معها  وتفاعل  وطبقاته،  وفئاته  وجنسّياته،  ودياناته  وشعوبه، 
ومبطل   أجمعين،  للّناس  الخير  ماهر،يرجو  محّق  بين  هاتهم،  توجُّ اختالف 
هذا   اسُتخدم  وقد  المستضعفين.  ومعاناة  المكلومين،  آالم  يستغل  ماكر، 
في   لمآرب  المغرضين،  بعض  يرفعه  كشعار  ـ  اإلنسان  حّقوق  ـ  المصطلح 
به   وتجددت  نزاعات،  ونشبت  ورائه حروب  فاشتعلت من  بغيضة؛  نفوسهم 
كبيرة   دول  بسببه  وقُ زِّمت  وآمال،  طموحات،  به  وتبّددت  وآالم،  أحزان، 
فوضى   إلى  منضبطة،  محكمة  أنظمة  وتحولت  دويالت،  إلى  وتقّلصت 

 .وتصرفات عبثّية منفلتة، وفتن جارفة واضطرابات 
ة، واألنظمــة  والشــريعة اإلســالمّية الغــّراب قــد ســبقت ليرهــا مــن القــوانين الّدوليــّ
البشرّية، إلى تقرير الحّق بضوابطه، وضماناته، أو إقراره بمضامينه ولاياته.  
والتذكير بذلك ليس من باب المقارنة بين اإلسالم وليره، وإّنمـا هـو مـن بيـان 
الحــّق، واستصــحاب الصــدق والســعي إليــه، بالتنبيــه علــى إحاطــة الشــر  بمــا 
م حيــاة اإلنســان، ويعــود بــالّنف  عليــه؛ ألن اإلســالم هــو ديــن   الكامــل،  يــنظِّّ

mailto:ashrafalsheekh@yahoo.com
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ــ  ال ـــيم  ــوبه نقصـــان، يرسـ ــوره عيـــ  ، وال يشـ ــامل، الـــذه ال يعتـ ــه الشـ ومنهجـ
ــنمُكمك  يـ مك دِّ ُت لمكـــُ ــك لـ مم مم أمكك ــالى الكيموك والمبـــادل الســـامية، ورلـــك فخـــر يكفينـــا، قـــال تعـ
يناادالمائـدة 3[.وبمعرفـة مـا فـي  مم دِّ الم سـك ُم اإلكِّ يُت لمكـُ رمضـِّ ي وم تـِّ مم يكُكمك نِّعك لـم ُت عم ومأمتكمممـك
ــد  وق عنـ ــّ ــاييس الحقـ ــّ  لمقـ ــة يمكـــن الوقـــوف علـــى التبـــاين الفـ الشـــريعة الحكيمـ
ا اسـتلزم الرجــو   النـاس، وتفاوتهـا عنـد اخـتالف الجنســّيات، منحـاا، ومنعـاا. ممـّ
لألصول التي انبنت عليها هذه الحّقوق في المواثيـق الّدوليـّة، وعرضـها علـى 
وق فــــــي الشــــــريعة وُأطرهــــــا؛لم ازرة مــــــن يعــــــال  هــــــذه القضــــــّية  مبــــــادل الحقــــــّ

 .بحيادّية،وينبره لدحض مثل هذه الشبهات؛ بما يرّد األمر إلى صوابه
واضح   األطر،  مترابط، محدد  متكامل،  الوقوف على موضو   حاولت  وقد 
األبحاث   بين  تفرق  لما  ُمجمِّّ   فات،  لما  ُمستدرِّك  النقاط،  ل  مفصَّ المعالم، 
في   اإلنسان  حّقوق  بمعرفة  المنشود  للهدف  ألصل  ليرمتداخل؛  العلمّية، 
المواثيق الّدولّية،وعرضها على  ضمانات اإلسالم لها، وضوابطه، ومضامينه؛  
ليتضح مدى انسجامه م  هذه العناصر، أو رفضه لها من خالل عناصر  

 .  البحث الثالثة، وأبعاده المذكورة
حقوق اإلنسان، المواثيق الدولية، الضوابط، الضمانات،   :المفتاحيةالكلمات 
 . المضامين
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Human rights in international conventions 

Between the controls of Islam, its guarantees, and its 

contents 

 Ashraf Shaaban Mohammed 
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Abstract: 

Human rights are one of the issues that the world has been 

preoccupied with in its various states and peoples, reli-

gions and genders, categories and classes, and people of 

all orientations have interacted with it, between a skilled 

right, begging for good for all people, a cunning hero, ex-

ploiting the pain of the bereaved and the suffering of the 

vulnerable. The term used human rights as a slogan raised 

by some of the disinterested, for abhorrent purposes; wars 

and conflicts erupted behind it, with sorrows, pains, ambi-

tions and hopes dissipated, large States were oppressed, 

reduced to states, and disciplined court systems turned in-

to chaos and absurd and wasteful behaviour, sweeping 

fascination and unrest. 

Islamic law has preceded other international laws and 

human regulations to determine the right to its controls 

and guarantees, or to recognize its contents and objec-

tives. A reminder of this is not a comparison between Is-

lam and others, but rather a statement of truth, the pursuit 

of truth and its pursuit of truth, by alerting islam to what 

regulates human life and benefits it; "Today I have com-

pleted your religion, completed my grace, and islam has 

satisfied you with our religion,""Table 3."And knowing 
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what is in the wise sharia, we can see the stark contrast of 

the standards of rights among people, They vary when na-

tionalities are different, granted and prevented. This ne-

cessitated a reference to the principles on which these 

rights were built in international conventions, and their 

presentation to the principles and frameworks of sharia 

rights, to support those who deal with this issue impartial-

ly, and to refute such suspicions, which is due to his right. 

Whoever handles this case impartially, winbury to refute 

such suspicions, which is to his senses. 

I have tried to identify an integrated, coherent, frame-

work-defined, clear-cut, detailed point-by-point topic, a 

complex of what differentiates between scientific re-

search, which is not overlapping; 

Keywords: human rights, international conventions, con-

trols, safeguards, contents. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
الم على أشرف المرسلين، سيدنا  الة والس  الحمد هلل رب العالمين، والص       

 اهرين.  يبين الط  محمد، وعلى آله، وصحبه الط  

 أما بعد:

ة من القضايا التي انشغل بها العالم بمختلف وق اإلنسان قضي  حق  فإن      
وجنسي   ودياناته  وشعوبه،  وطبدوله  وفئاته  معها  قاته،  اته،   الن اس وتفاعل 

هاتهم،   توجُّ اختالف  معلى  للن    ماهر،  حق  بين  الخير  أجمعين، يرجو    اس 
المكلومينومبطل ماكر،   المستضعفين.  ،يستغل آالم  وقد اسُتخدم    ومعاناة 

ـ   المصطلح  ـ  حق  هذا  اإلنسان  المغرضينوق  بعض  يرفعه  لمآرب    ،كشعار 
،  نشبت نزاعاته حروب و ورائعلت من  تشاف  في نفوسهم، ومطامع تقودهم؛
دول  بسببه  وُقز ِّمت  دت به طموحات، وآمال،  وتجددت به أحزان، وآالم، وتبد  

إلى فوضى   منضبطة،  دويالت، وتحولت أنظمة محكمةصت إلى  وتقل    كبيرة
 طرابات. اض  عبث و و 

القوانين  قد سبقت غير   الغر اء  اإلسالمي ة والشريعة   ولها من  واألنظمة    ي ةالد 
تقرير  ،  ةبشري  ال بمضامينه  حق  الإلى  إقراره  أو  وضماناته،  بضوابطه،   ،

هو  ما ، وإن  بين اإلسالم وغيره ليس من باب المقارنةوغاياته. والتذكير بذلك 
بيان   الصدقحق  المن  واستصحاب  إليه  ،  إحاطة  ،  والسعي  على  بالتنبيه 

م   ينظ ِّ بما  بالن  الشرع  اإلسالم هو دين فع عليه؛ ألن  حياة اإلنسان، ويعود 
ومنهج هللا   عيب  هالكامل،  يعتوره  ال  الذي  نقصان،   ،الشامل،  يشوبه    وال 
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اْلَيْوَم َأْكَمْلُت  :قال تعالى  يرسخ القيم والمبادئ السامية، وذلك فخر يكفينا،
يتُ  َوَرضِّ نِّْعَمتِّي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت  يَنُكْم  دِّ يًنا   َلُكْم  دِّ ْساَلَم  اإلِّ   [. 3]المائدة:  َلُكُم 

 وَتتَّضح معالُم الموضوع ُملخَّصًة في هذه الن َِّقاط:هذا، 

يَّته.        راسة)ج( مشكلة  )أ(سبب الكتابة فيه.   )ب( َأَهمِّ  .الد 

)د( التساؤالت التي تعين اإلجابة عنها في تكوين موضوع البحث، ووضوح 
 مقاصده.

 ي ينشد البحث الوصول إِّليها. )ه(اأَلهداف الَّتِّ 

ابَِّقة. َراسات السَّ  )و( الد ِّ

راسةهذه )ز( عملي في   . الد 
راسة)ح( منهج البحث وُخُطوات    ويمكن بيان ذلك فيما يلي:  .الد 

 )أ( سبب الكتابة في الموضوع:

 ي: لما ي كان الدافع وراء الكتابة في هذا الموضوع

الفج     (1 الجنسي  وق حق  اللمقاييس  التباين  اختالف  عند  وتفاوتها   ات،، 
ولعلى الساحة    عبث بكرامة اإلنسانن يوظهور مَ   عًا.منحًا، ومن ، وال  ي ةالد 

 يقيم لها وزنًا.

لمتاجرة  ، واالقضي ةهذه  لاستغالل أصحاب األهواء  من    الواقع المشاهد(  2
 ها.ب

بين مفهوم  و   ،أوجه االتفاق  عقد مقارنة في (  3 وق اإلنسان  حق  االختالف 
اإلسالم،   المحكمة،  في  ومضامينه  وضوابطه،  اعتمده  بضماناته،  وما 

ولالقانون   في هذا المجال. والدساتير المعلنة   ي  الد 



 

363 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

يَُّة الَموُضوع. وتتمثل أهميَّ    ة الموضوع في النقاط اآلتية:)ب( َأَهمِّ

قِّلَّة  1 األكاديمي  ـ  َراَسات  المعاصرةالد ِّ بهذ  ،ة  الَموُضوَع،  هذا  تناولت  ا  التي 
 رح.الط  

عوة إلى هللا ـ تعالى ـ هي اللسان البليغ إلسماع كلمة هللا ـ سبحانه ـ ـ الد  2
مراده على  ثَ والوقوف  ومن  في  ف  ،مَّ ،  المشتغل  الد  حق  على  ـ  ل  إلى هللا  عوة 

 ة المحيطة به. الملح  تعالى ـ أن ُيلِّم بالقضايا 

بين  ـ  3 التَّاَلُزم  حياة  وجود  في  تقع  التي  وجهل    عامة،  الن اسالَجَرائم، 
 . وقهحق  اإلنسان بواجباته و 

راسة)ج( مشكلة    :الد 
راسةمشكلة    لتتمث          ، ة ي  وقحق  الألصول  لالمغرضين  ر  تنك    في  الد 

رميها بالقصور في ذلك، و ، اإلسالمي ةة يعمفردات الشر ها من واستبعاد مواد  
، وتفاوتها عند اختالف وق حق  اللمقاييس  باإلضافة إلى وجود التباين الفج   

عًا. مما استلزم الرد  ببيان األصول التي تنبني عليه منحًا، ومن  ات،الجنسي  
المواثيق    وق حق  الهذه   ولفي  مبادئ    ،ي ةالد  على  في    وق حق  الوعرضها 

وينبري لدحض مثل هذه    القضي ةيعالج هذه  من   ةمؤازر الشريعة وُأطرها، مع 
 . األمر إلى صوابه بما يرد   ؛الشبهات

البحث، ووضوح    صورةتعين اإلجابة عنها في تكوين  )د( التساؤالت التي  
 مقاصده.

المـ  1    المصطلحات حق  ب  رادما  وبين  بينها،  الفرق  وما  اإلنسان،  وق 
 ؟ المشابهة

 ؟ االجتماعي ة وق اإلنسان بالعلوم حق  عالقة ـ ما 2
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أهم  ـ  3 ماناتو   ،الضوابطما  اإلنسان، حق  لتفعيل    مين؛والمضا  ،الض  وق 
 .حري اتهو 

أهم  4 ما  واإلعالنات  ـ  والمواثيق  ولاالتفاقات  تعتبر    ، ي ةالد   اً مصدر التي 
 ؟ نسانوق اإل حق  ل

 فيما يلي: ذلك  )ه( اأَلهداف الَّتِّي ينشد البحث الوصول إِّليها، ويمكن بيان

قيمة  التنب    ـ1    على  أساسي  حق  يه  كمطلب  اإلنسان  مقاصد تب  ،وق  نَّته 
 . اإلسالمي ةالشريعة 

على  ـ   2 مضامينه،  حق  الوقوف  خالل  من  اإلنسان  ضماناته،  و   وق 
 .والحرص على ضوابطه

من  ة الفاعلة  ة اإليجابيَّ في بناء الشخصي    اإلسالمي ةـ إظهار دور الدعوة  3
 .وقه، وواجباتهحق  معرفة اإلنسان لخالل 

المؤسسات  ـ  4 بدور  لتفعيل  العالمي ةاإلشادة  الداعمة  المحليَّة،  وكذلك   ،
لنظم  حق   التامَّة  الرعاية  مع  الواقع،  أرض  على  اإلنسان،  ول وق    الد 

 .األخالقي ِّ  نفالتاال ب   مطالبةوال ،وق اإلنسانحق    والتفريق بين ،وتشريعاتها

واستي  5 فهم  محاولة  المتغي  ـ  ولرات  عاب  رعاية  يوتأث  ي ةالد  على  وق حق  رها 
 اإلنسان. 

وق اإلنسان في  حق  ـ  تعزيز القدرة على مناقشة الشبهات المثارة حول    6
 اإلسالم.

شئون ب ذب الشعارات للتدخل المقيت والعبثاالد ِّعاءات وك ـ التحذير من7
ول  .  فيهاوق اإلنسان حق  بحجة انتهاك والسيطرة عليها  المستقلة؛ الد 
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ابَِّقة:  َراسات السَّ  )و( الد ِّ

بهــذه البحــث  أطروحــة، يتنــاول تــاج علمــي أكــاديمي  لــم أقــى علــى ن     
كتابات تناولت جانبـًا هناك  إال أن   الصورة، فيما وقع تحت يدي من كتابات،

 :مثل من جوانب الموضوع

 محمد كمال الدين ،العالمي ةرات المتغي  وق اإلنسان في ضوء  حق  اإلسالم و ـ 1
 .، بدون بيانات أخري مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،جعيط

وق اإلنسـان فـي اإلسـالم، محمـود محمـد عبـد الـرحيم، بحـث منشـور حق  ـ  2
 م. 2009الدعوة، العدد الثاني والعشرون  كلي ةة في حولي  

اتفل في اإلسـالم و وق الط  حق  ـ  3 ول  االتفاقيـ  ةالد  سـمر خليـل محمـود عبـد ،  يـ 
ة، جامعــة النجــاح رســالة ماجســتير هللا،  م،2003، نــابلس، فلســطينالوطنيــ 

وق حقــ  فــي  تــبكُ  مجمــل مــاو  .وق حقــ  الومثــل هــذه الكتابــات فــي عموميــات 
وق اإلنسان، وساق أمثلة حق  اهتمام اإلسالم بم عن  تكل  اإلنسان في اإلسالم 

 .لها

ــ   ـ4  ــة القانونيـ ــاول الناحيـ ــوان:  ةتنـ ــث بعنـ ــوع بحـ ــب الموضـ ــد جوانـ ــن أحـ مـ
ولللقانون    وحمايتها وفقاً وق اإلنسان،  حق  ضمانات   ي والتشريع الـوطني. الد 

قســم القــانون نبيــل عبــد الــرحمن ناصــر الــدين؛ لنيــل درجــة الماجســتير فــي 
 .م2003جامعة عدن سنة ، وق حق  ال كلي ةالعام،  

راسة)ز( عملي في هذه   :                   الد 

راسـةالجديد في هـذه        ، هـو محاولـة الوقـوف علـى موضـوع متكامـل، الد 
 ســتدرِّك لمــا فــات،ل النقــاط، مُ مفصــَّ  محــدد األطــر، واضــح المعــالم،متــرابط، 

وق حقــ   فيـهعـرض تُ  ،متــداخل غيـر ة،ع لمـا تفـرق بــين األبحـال العلميـ  جمـ ِّ مُ 
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ولاإلنســـان مـــن المواثيـــق  ةالد  ، هضـــوابطاإلســـالم لهـــا، و  ناتضـــماعلـــى  يـــ 
ومضــامينه، ليتضــح مــدا انســجامه مــع هــذه العناصــر، أو رفضــه لهــا مــن 

 .المذكورة خالل عناصر البحث الثالثة، وأبعاده

راسة)ح( منهج البحث وُخُطوات   :الد 

راسةسوف تعتمد هذه        بة، تقوم ة ـ على منهجي  ـ بصفة أساسي    الد  ة ُمركَّ
 مناهج؛ القتضاء طبيعة العمل ذلك، وهي:على الجمع بين عدة 

ولوالمواثيق  العالمي ةاإلعالنات نته ما تضم   ـ المنهج الَوصفِّي؛ لبيان1  ي ةالد 
 .وق اإلنسانحق  من 
ــىـ المــنهج االســتقرائي 2 ــي الموضــوع مــع الوقــوف عل ــب ف أحــدال  لِّمــا كت
 . اإلنساني مجتمعالوقائع و 

 ،يعةالشـــر مـــا فـــي مقارنـــة ب ،انوق اإلنســـحقـــ  لـــبعض ـ المـــنهج التَّحليلـــي 3
 المجتمع. ومردودها على تقدم

ماناتعلــى  للوقــوف ـ المــنهج االســتنباطي؛4 وابط، والمضــامين ، والضــ  الضــ 
 .اإلسالمي ةالتشريعات  من خاللبصورة واضحة 

راسةوَقد َتَمثََّلت ُخُطَوات    فِّيَما َيلِّي: الد 

ة الكريمـــة، واألحاديـــث 1 ةـ جمـــع اآليـــات الُقرآنيـــَّ ريفة المتصـــلة  النبويـــ  الشـــَّ
ــيم،  بالموضـــوع، رَآن العظـ ــُ ــن القـ َورِّها مـ ــُ ــى سـ ــة إِّلـ ــات الَكرِّيمـ زو اآَليـ ــَ ــع عـ مـ

نَّة المطهـرة، رِّيَفة إَِّلى ُكُتبِّها من السُّ يث الشَّ يث مـن  واأَلَحادِّ دِّ وذكـر درجـة الحـَ
ة، َأو الُحســن، َأو الضــَّ  حَّ ارِّي ِّ الصــ ِّ يَحين ـ الُبخــَ حِّ ن فــي الصــَّ م َيكــُ ا لــَ عف، مــَ

أكَتفي بـــذكر بياناتـــه فقـــط؛  ان فِّيهمـــا، َأو فـــي أحـــدهما، فـــَ ــَ إِّن كـ ــَ َوُمســـلم ـ فـ
 لإلجماع على صحة أحاديث الكتابين.
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ـ الرجوع إلى أمَّهات الُكُتب؛ لبحث قضايا الموضوع، واالستئناس باألبحال 2
 المعتبرة في ذلك. 

ورِّيَّات،  و   الُكُتب الحديثة،  مناإلفادة  ــ  3 ي ناقشـت جانبـًا   وأالـدَّ ات الَّتـِّ الَحولِّيـَّ
 من الموضوع.

،  تصف حـ  4 وعِّ ق بالموضـُ وقـد وثَّقـت   شبكة اإلنترنت؛ لمطالعـة الَجديـد الُمَتَعلـ ِّ
 المنقول منها.

والمحـدثين ـ عنـد  ،ـ من القدامىوالكتاب المختصين  ،ـ ذكر األئمة األعالم6
االقتبــاس مــنهم، واإلحالــة إلــيهم فــي الهــامب، بــدون ألقــاب، مــع االحتفــا  

ظهـر بلذواتهم الكريمة في نفسي بوافر التقدير واالحترام التام، والدعاء لهـم 
  نظير ما أسدوه للدين من معروف.الغيب 

ـ ترجمــة األعــالم التــي ينــدر ذكرهــا ـ علــى األقــل فــي نظــري ـ دون األعــالم 7
ــحابة  ــالء المشـــهورة، كالصـ ــة األجـ ــهورين، وأئمـ ــرعي  المشـ ــوم الشـ ة، أو العلـ

 ، وغيرهم ممن ظهر نجمهم، وذاع صيتهم.العربي ة

ـ ذكر المرجع بكامل بياناته، عند أول ورود له في الهامب، وفي مصادر 8
وعنــد تكــرار األخــذ منــه، أكتفــي بــذكره، ومؤلفــه، والجــزء،  البحــث ومراجعــه.

وبعــد  ة البيانـات، ودون اإلشـارة إلـى أنـه مرجـع سـابق.والصـفحة، دون بقيـ  
ة،  مـَ ب الَبحـث فـي: ُمقد ِّ ، وَخاتمـة، ثـم ثبـت وأربعـة مباحـثهذا ُكل ِّه، فقـد َترتـَّ

 بالمصادر، والمراجع، ثم الفهرس، وبيان ذلك كما يلي:

يَّتـه، ت علـى  احتو   :املقدمة التعريـى بالموضـوع، وسـبب الكتابـة فيـه، َوَأهم ِّ
ومشــكلة البحــث، والتســاؤالت المعينــة فــي اإللمــام بــه، وأهدافــه، والدراســات 
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بعـة، ثـم السابقة عليه، وعملـي فـي البحـث، ومـنهج الكتابـة، وخطواتهـا المتَّ 
 .دة لمعالمهة البحث المحد ِّ خطَّ 

  
:
 التعريثثب ح املبحثثا اَّو

ّ
 تهثثاعالق، ومصثثاها او ،اإلنسثثانوق قثث

ةبالعلوم 
ّ
 .االجتماعي

                                          وينقسم إلى ثالثة مطالب:

 .المشابهة مصطلحاتوال، وق اإلنسانحق  التعريى بالمطلب األول: 

 .وق اإلنسان ونشأتهاحق  مصادر  المطلب الثاني:

 .االجتماعي ةوق اإلنسان بالعلوم حق   ةعالق  :المطلب الثالث

 ابط ضثثواملبحثثا النثثان   
ّ
ولبثثني املواثيثثق وق اإلنسثثان حقثث

ّ
ةالد

ّ
 ،يثث

ةالشريعة و
ّ
 .اإلسالمي

                        وينقسم إلى مطلبين: 

ولفي المواثيق وق اإلنسان حق  ضوابط المطلب األول:   .ي ةالد 

 .                     اإلسالمي ةفي الشريعة وق اإلنسان حق  ضوابط المطلب الثاني: 

 ضثثمانا    املبحثثا النالثثا 
ّ
ولوق اإلنسثثان يف املواثيثثق حقثث

ّ
ة الد

ّ
يثث

ة منها.
ّ
 وموقب الشريعة اإلسالمي

                           وينقسم إلى مطلبين:

ولوق اإلنسان في المواثيق حق  الحفا  على   ضماناتالمطلب األول:   .                             ي ةالد 

ــب الثـــان وق حقـــ  موقـــى الشـــريعة اإلســـالمي ة مـــن قـــرارات لجـــان ي: المطلـ
                                .اإلنسان
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   مضامني  املبحا الرابع
ّ
ولواثيق امل يفوق اإلنسان حق

ّ
ةالد

ّ
موقب و ي

اءالشريعة 
ّ
 .منها  الغر

                  :                          وينقسم إلى مطلبين   

ولبـين المواثيــق وق اإلنســان حقـ   مضــامينالمطلـب األول:  ةالد  ، والشــريعة يـ 
 .اإلسالمي ة

مــع  االنســجام، و بــين االتهــام وق اإلنســان فــي اإلســالمحقــ   الثــاني:المطلــب 
ولات عالناإل                                                  .ي ةالد 

والتوصـيات التـي توصـل إليـه   ،فقد حوت في طياتهـا النتـائج  أما اخلامتة و
 البحث.

 .أبجدي اً بت ترتيبًا التي ترت   ،، والمراجعاملصاهاثم   

 عناوين موضوعات البحث ومسائله. الذي ضم   ،الفهرس ثم

 عني.  ي، وأن يرضى بهمن ِّ  يتقبل هذا العملأن ـ سبحانه ـ  المولى راجياً 

    محمد أشرف شعبان

    اإلسالمي ةقسم الثقافة األستاذ المساعد ب

 بالقاهرة  اإلسالمي ةالدعوة  كلي ة
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:
 املبحا اَّو

 التعريب ح
ّ
 تهاعالق، ومصاها او ،وق اإلنسانق

ةبالعلوم 
ّ
 .االجتماعي

 وينقسم إلى ثالثة مطالب: 
،  وق اإلنسانحق  التعريى بالمطلب األول:  

 .والمصطلحات المشابهة
 وق اإلنسان ونشأتها.حق  مصادر  المطلب الثاني:
العلوم بوق اإلنسان حق  عالقة المطلب الثالث: 

 . االجتماعي ة
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 المطلب األول:

 .المشابهة مصطلحاتوال، وق اإلنسانحق  التعريى ب

كلمتي   ينبغي تعريى  "  وق اإلنسانحق  "  عريى مصطلح  للوقوف على ت     
د مــن كــل كلمــة، ثــم بيــان المقصــود مــن والوقــوف علــى المــرا ،هــذا التركيــب
؛ إلدراك أوجــه فــي المعنــى تتبــع المصــطلحات القريبــةبعــد ذلــك المصــطلح، و 

 :وذلك يتضح فيما يأتي االتفاق، أو االختالف،

 .حق  الأواًل:  تعريى 

(()حق  و  ،وق  حق  وجمعه  ،نقيض الباطلفي اللغة: ))  حق  ال       حـق  (، ))1اق 
يَء: َأوْجَبَه وأثَبَته، وصاَر عنَده   ك فيـه، وُيقـال: يَ   ،اً حقـ  الش  عليـَك   حـق  ال َيشـُ

ه  َب ُوُجوبــًا، ومنــه قولــُ رِّي: َمعنــاه: َوجــَ ذا، َأي: َيجــُب، قــال األزهــَ َل كــَ َأْن َتْفعــَ
ْن َتعــالى:  افِّرِّينَ حقــ  َوَلكــِّ ى اْلكــَ َذابِّ َعلــَ ُة اْلعــَ ت 70]الزمــر:ْت َكلِّمــَ [ َأي: َوَجبــَ

ى َأكْ  حق  َلَقْد وَثَبَتْت، وكذلَِّك قوُله تعاَلى:   ْم َفهُـ اْلَقْوُل َعلـَ رِّهِّ ونَ ثـَ نـُ ] ْم ال ُيْؤمِّ
ــُن دَريـــد: 7يـــس: ــاَل ابـ ُر يَ  حـــق  [. وقـ ــْ ــ   حـــق  األمـ َع بـــال حـــق  ًا، ويَ حقـ ــَ : إِّذا َوقـ
   .(2(()َشك

 

ا داس صــردسا بوــنط:ا أل: ا،ط ــنا بــ طب 10/49ـ ابــم ظورــلسا  اــرب ا لــن، ا  اــربا  1
 بيرنر: أخنى.

جح وــ : ظوعل ــ   برختصــرسا ا25/129ـ ا زَّبوــ  ا جــرع ا لــنطو ظــم قــلا ن ا  ــرظلو  2
 ظم ا عح  وم داس ا ه اي ا ب طب بيرنر: أخنى.
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الثابـت الـذي ال )) والمعنى االصطالحي يبلور هذه المعاني في القول بأنـه: 
 (.1(()يسوغ إنكاره

يتضــح ذلــك ، و نبــيالً ، وهــدفًا ســامياً  تجعــل منــه مطلبــاً  ،وربــأم حــق  الويتميــز 
 فيما يلي:

َو قــال ســبحانه: ـ  اســم مــن أســماء هللا ـ تعــالى :حــق  الـ 1  َأنَّ هََّ هــُ َك بــِّ َذلــِّ
ير  َوَأنَُّه ُيْحيِّ اْلَمْوَتى  حق  ال  [.6الحج: ]َوَأنَُّه َعَلى ُكل ِّ َشْيٍء َقدِّ

اَن : قـال تعـالى به كتبـه، ووصـف بـه دينـه. ـ تعالىـ أنزل هللا  :حق  الـ 2 كـَ
ُ    الن اس َدًة َفَبَعَث هَّ رِّينَ الن بيـُأمًَّة َواحِّ َزلَ   يَن ُمَبشـ ِّ رِّيَن َوَأنـْ ذِّ اَب  َوُمنـْ ُم اْلكِّتـَ َمَعهـُ

ــِّ  ــرة:]حق  الب ــال  [.213البق ــرآن الكــريم، ق ــي شــأن الق ــك ف ــى ذل د عل ــَّ ــا أك كم
ــِّ  تعــالى: ــِّ  حق  الَوب اُه َوب ــَ َزلَ  حق  الَأْنَزْلن ــَ ــه [105]اإلســراء: ن . وقــد وصــف ب

يـنِّ  اإلسالم فقال سبحانه:   َرُه   حـق  الُهَو الَّذِّي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِّاْلُهَدا َودِّ لُِّيْظهـِّ
ينِّ ُكل ِّهِّ َوَلْو َكرَِّه اْلُمشْ   [.33التوبة: ]رُِّكونَ َعَلى الد ِّ

َق  السـماوات واألرض، قـال تعـالى:بـه لقـت خُ  :حـق  الـ 3 َر َأنَّ هََّ َخلـَ ْم تـَ َألـَ
َماَواتِّ َواأْلَْرَض بِّ  يدٍ  إِّنْ  حق  الالسَّ ْبُكْم َوَيْأتِّ بَِّخْلٍق َجدِّ  [19إبراهيم: ]َيَشْأ ُيْذهِّ

ة ، بينمــا دائمـاً  خيــرالو  ائلفضـبالمــرتبط  ،حـق  ال ـ 4 الباطـل مــرتبط بكـل  مذمــ 
 .وشر  

 

ــرب ا عوــــ د  ا  ن تـــ  ـ 1 ــيا االاـ ــ  اظحعـــ   عـ ــر: ا ف هيـ داس ا كتــــ   80ص:  اا تلنيفـ
 . ـ1424أل: ا،ط نا ا ا ل عي 
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ــك يظهــر  ــزام والوجــوب، وذل ر عــن اإلل ــ ِّ ــل وهــو مــا ُيعب ــي مث ــالف ــه تع  :ىقول
عِّ َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمْقتِّرِّ َقْدُرُه َمَتاًعا بِّاْلَمْعُروفِّ )) ى حق  َوَمت ُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموسِّ ا َعلـَ

نِّينَ   .[236البقرة:]اْلُمْحسِّ

ةفي السنة    حق  الورد ذكر  كما        ْن   الشـريفة،  النبويـ  فـي مثـل مـا روي عـَ
اذٍ  الَ  ُمعــَ ُت رِّْدَف  :قــَ ا  الن بــي)) ُكنــْ اَل يــَ ، َفقــَ ر  ُه ُعَفيــْ ــَ اُل ل اٍر ُيقــَ مــَ ى حِّ َعلــَ

ْدرِّي  ْل تــَ اُذ: هــَ ا  حــق  ُمعــَ هِّ َومــَ ادِّ بــَ ى عِّ ُ  حــق  هللاِّ َعلــَ ُت: هَّ ى هللاِّ؟ ُقلــْ ادِّ َعلــَ بــَ اْلعِّ
إِّنَّ  اَل: فــَ ُم. قــَ ــَ وُلُه َأْعل ه  حــق  َوَرســُ رُِّكوا بــِّ ُدوُه، َواَل ُيشــْ ادِّ َأْن َيْعبــُ بــَ ى اْلعِّ هللاِّ َعلــَ

ا   حـق  ا، وَ َشْيئً  ُت: يـَ ْيًئا، َفُقلـْ هِّ شـَ رُِّك بـِّ ْن اَل ُيشـْ َب مـَ ذ ِّ ى هللاِّ َأْن اَل ُيعـَ ادِّ َعلـَ بـَ اْلعِّ
ُر بِّهِّ  ْرُهْم َفَيتَّكُِّلوا(() الن اسَرُسوَل هللاِّ َأَفاَل ُأَبش ِّ وغير خـاف أن  (.1َقاَل: اَل ُتَبش ِّ

هو مـا يوجبـه سـبحانه علـى نقسـه تفضـاًل وتكرمـًا. ـ تعالى  ـ  على هللا    حق  ال
ةَ  ا جاء أيضـًا فـي هـذا المعنـى مـا ورد مـنومم   ي َكرِّيمـَ اَل ، حـديث َأبـِّ اَل: قـَ قـَ

 ِّ ْيىِّ  َرُسوُل هَّ لِّمٍ   حق  )) َلْيَلُة الضَّ ل ِّ ُمسـْ ى كـُ هِّ   ،َعلـَ َبَح بِّفَِّنائـِّ ْن َأصـْ َو   ،َفمـَ َفهـُ
ى  ،َعَلْيهِّ َدْين   اَء اْقَتضـَ َرَك(()  ،إِّْن شـَ اَء تـَ ا حقـ  يى را الضـ  فجعـل قـِّ  (.2َوإِّْن شـَ

 والمروءة. ،من طريق المعروف

 

ا لــ     1 ن  رق  نث  َطا ضفــَ ََ ا ض ــَ ر و ظــَ ردل ظــَ هــَ ـ أخنقــا ا ارــرس   تــر، ا وهــرد طا اــونا بــر، ا ضو 
جح و : ظحع  ز ون بـم نرصـن ا ورصـنا داس ا 4/29ا انرن: صحيح ا اررس  2856سقا:  

 ـ. 1422طلق ا وورةا أل ا،ط نا 
ا جح وـ :  3750ـ أخنقا أبل داطد ف   تـر، ا،طلعـ ا بـر، فـ  ا ةـيرف ا لـ    سقـا:   2

طأبـل  نيعـ   ـل: شَلو  ا،سنؤطألا ظَحعَّ   رظـ   قـنب ب  ـ ا طقـرم ا عح ـ : صـحيح اا ـوردا 
ا داس ا ن ـر   ا لر عيـ ا أل: ا،ط ـن 5/577انرن:  وم أبـ  داطد . ا ع  ام بم ظل    ن،

 م. 2009 ـ/1430
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ة، وتــوارد لفظــه فــي الكتــاب الكــريم، والســنة "حــق  ال"هــذا عــن تعريــى   النبويــ 
 المطهرة.

 .تعريى اإلنسان ثانيًا:

نســاُن َأصــله ))      يان  اإلِّ اس، والجمــع إِّْنســِّ ا ، مــذك ر، وفــي التنزيــل: النــ  يــَ
ا  اسَأيُّهــَ مُ  النــ  وا َربَّكــُ ث علــى معنــى القبيلــة [،1]النســاء:اتَّقــُ َأو  ،وقــد يؤنــ 

 .، معنـاه: جاَءتـك القبيلـة، َأو القطعـة مـنهمالن اسالطائفة، كقولهم: جاَءتك  
، ،وَأناسـينُ  ي ِّن  ة كثيـرة، والواحــُد َأناســيَّ ، َأناســي، بـالتخ يىو  ،َأناسـي  و  جمـع بــَ

يٌّ وُأناس     (.1(()إِّْنسِّ
ْنَسان  ،اْلَكائِّن اْلَحي  المفكرويعرف اإلنسان بأنه: ))  ،وخلقـاً   الراقي ذهناً   :َواإلِّ

ْنَسان  (.2(()المثالي الَّذِّي يفوق العادي بقوا يكتسبها :َواإلِّ

، هيـاه هللا بيدف بـأن سـوَّ تشـرَّ فقـد  ،  علـى ربـهاإلنسان هو أكـرم المخلوقـات  و 
ينَ  :قال سبحانه دِّ ي َفَقُعوا َلُه َساجِّ ْيُتُه َوَنَفْخُت فِّيهِّ مِّْن ُروحِّ ]سـورة َفإَِّذا َسوَّ

مَّ  ، قال تعالى:هامه األسماء كلَّ وعلَّ   [.29:الحجر َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثـُ
قِّينَ ْسَماءِّ َهؤُ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلئَِّكةِّ َفَقاَل َأْنبُِّئونِّي بِّأَ  ]سورة اَلءِّ إِّْن ُكْنُتْم َصادِّ

، واألناسي، وبني آدم، في أكثـر الن اسوقد ورد لفظ اإلنسان، و   [.31:البقرة
، "اإلنســانســورة "بفيــه مــن موضــع فــي القــرآن الكــريم، وقــد ســميت ســورة 

ين  ، قال تعالى: "الن اسسورة "وأخرا ب انِّ حـِّ ْنسـَ ْهرِّ َهْل َأَتى َعَلى اإلِّ َن الـدَّ مـِّ
ْذُكوًرا ــَ ْيًئا م ْن شــَ ــُ ْم َيك ــَ ــال ســبحانه: 1اإلنســان:]ل َرب ِّ [، كمــا ق ــِّ وُذ ب ْل َأعــُ ــُ ق

 

 .ا برختصرس6/10ـ ابم ظورلسا  ارب ا لن، ا  اربا  1
داس ا ــ  لةا بــ طب بيرنــر: برختصــرسا ا 29/ 1ـ ظوعــَ ا   ــ  ا لنبيــ ا ا علوــا ا ل ــي  2 

 أخنى.
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اس كِّ النـ  اس* َملـِّ هِّ النـ  اس* إِّلـَ اس]النـ  َو  [. وقـال سـبحانه:3ـــ 1: النـ  َوهـُ
َن السـَّ  ا مـِّ هِّ َوَأْنَزْلنـَ َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمتـِّ وًرا * الَّذِّي َأْرَسَل الر ِّ اًء َطهـُ َماءِّ مـَ

يَّ َكثِّيــًرا ا َوَأَناســِّ ا َأْنَعامـً ا َخَلْقنــَ مــَّ َيُه مِّ قِّ ا َوُنســْ َدًة َمْيتـً هِّ َبلــْ َي بــِّ  48]الفرقــانلُِّنْحيـِّ
ــبحانه [،49، ــال ســ ــالى وقــ ا :وتعــ ــَ ل ِّ  يــ ــُ ــَد كــ نــ َتُكْم عِّ ــَ ُذوْا زِّينــ ــُ ي آَدَم خــ ــِّ َبنــ

دٍ   [.31]األعراف: َمْسجِّ

ةة في السنَّ  " أيضاً اإلنسان"كما ورد لفظ   عـن الشـريفة، ومـن ذلـك: )) النبويـ 
وال ُأراُه إال ـ  أن رجاًل أسَوَد، أو امرأًة سْوداَء، كاَن يُقمُّ المسجَد    أبي هريرة

مِّ  فمــاَت،ـ امــرأًة  ل ذلــك  الن بــيفســأَل  الن بــيولــم َيعلــَ عنــُه، فقــاَل: "مــا فعــَ
ال كُ  ُتْم آَذنُتمـوني بـه؟ ". فقـالوا: إنـه كـان اإلنسان؟ " فقالوا: مـاَت، قـاَل: أفـَ نـْ

َته، قاَل: ف ، أْو قاَل: علـى   ُروا شأَنه، قال:حق  كذا وكذا، قِّصَّ فـُدلُّوني على قْبرهِّ
َره، فصــلَّى علْيهــا ــْ ــأتى قب ــك مــن األحاديــث 1(()قْبرِّهــا"، ف ة(، وغيــر ذل ــ   النبوي

 الشريفة. 

ـ عليــه  بنــي آدمكــل  ويــراد بهــا:طلــق ت وممــا ســبق ُيعلــم أن كلمــة اإلنســان
 ،منهمكر الذَّ ـ   السالم

، وأمـــاكن علـــى اخـــتالف ألـــوانهم، ومالمحهـــم والكبيـــر، ،واألنثـــى، الصـــغير 
 .وجودهم

 وق اإلنسان:حق  ثالثًا: المقصود بمصطلح 

وق حقــ   قــوف علـى المقصــود مـنعلـى حــدة، يمكـن الو  كــلٍ  بعـد تعريـى     
اختيار تصرفاته بنفسـه، وممارسـة قدرة اإلنسان على  ))  :اهاإلنسان على أنَّ 

 

َ ة  َ  َــ  1 َفمل ـ أخنقــا ا ارــرس ا  تــر، ا ووــرازا بــر، ا صــَّ ر  ــل ض َ  ظــَ ن  َبلــض ا لــ    سقــا: ن ا َ  ــض
 .1/99 صحيح ا اررس   :ا انرن3173
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مــع مراعــاة القيــود المفروضــة لمصــلحة  ،دون عوائــق ،نشــاطاته المختلفــة
ــع(() ــذا الت  1المجتمـ ــى يتَّ (. وهـ ــَّ عريـ ــو الحريـ ــه نحـ ــاجـ ــاس  ات، ويجعلهـ األسـ

مجموعـــة المعـــايير : ))نهــاإ ،وقيـــل أيضـــاً  وقــه.حق  لحصــول اإلنســـان علـــى 
ول ةالد  ــ  ــة دون  ي ــوفر لهــم الحماي ــي تعتــرف بكرامــة األفــراد وســالمتهم، وت الت

ولا من القانون  ل جانبً تمييز، وتشك ِّ  ، وهـي واردة فـي مجموعـة متنوعـة يالد 
ةمن الوثائق   ولة و واإلقليميـَّ   الوطنيـ  ةالد  وق حقـ  بصـكوك  ، التـي يشـار إليهـايـ 

ولوالشـرعة    ،اإلنسان، وأبرزهـا ميثـاق األمـم المتحـدة ةالد  وق اإلنسـان حقـ  ل  يـ 
للحيـاة الكريمـة،  األساسـي ةمجموعـة المعـايير أنها: ))ب  أيضًا    وتعرف  .(2)((

ةأســاس  عــدُّ التــي تُ  والســالم فــي المجتمعــات، واحتــرام هــذه  ،والعدالــة ،الحريــ 
 نميتـه وأفـراده علـى حـد سـواء،وتعزيزهـا فـي المجتمـع يسـاهم فـي ت  وق حق  ال
لتقـدم  فـي اسـتقرار المجتمعـات ومقياسـاً تعتبر حجر األسـاس   وق حق  الهذه  ف

ول  (.3(()الد 

وبين السالم   ،وق اإلنسانحق  توفير  بين    ربط بوضوحياألخير  وهذا التعريى  
 يـةفـي المجتمعـات، كمـا يبـين الصـلة بـين الرفاهواألمن والهدوء واالسـتقرار 

 سـتفاد منـه، فالـذي يالمرعيـة وق اإلنسـانحقـ  وبـين    ،مع التقدم  االجتماعي ة
 

 رنلبا ا س ر   ظرقاتونا   ي   7ل لق ااناربا ص:ـ قلفن صردق ظه  ا ضعرنر:    1
 م.1990قرظل  ب  اد 

ا www.nchr.org.joـ ا عن ز ا لطو   ح لق ااناربا ظلقَ دااا   ـن اانتننـ  2 
 م.30/10/2019برختصرسا  جا ا تحعو  

جــا ا www.nchr.org.joـ ا عن ــز ا ــلطو   ح ــلق ااناــربا ظلقــَ دااــا   ــن اانتننــ  3
:   ـ  ا كـنيا   ـلابا ا ل ـي  فـ  أيةًر فـ   ـ ا ا علوـن  طساقَم.  30/10/2019ا تحعو   

ا ظكتاــ  داس ا ا رفــ ا  عــربا أل ا،ط ــنا  21ا  ــرنلب ا ــ ط   ا لــرما ل ــلق ااناــربا ص: 
  و  ا طاَ.ب طب ذ ن 

http://www.nchr.org.jo/
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اإلنسـان تيسير امتالك  ق من خالل  حق  أن السلَم واألمن داخل المجتمعات يت
 .العام ةوقه، والمحافظة عليها في ظل الضوابط حق  ل

ُق )): هبأنـ اإلسـالمي ةتمـين بالشـريعة اإلنسان عنـد المه حق  ف  عرَّ وي ا َتَتَعلـَّ مـَ
ى  َرة  بُِّمْقَتضــَ رَّ ة  ُمقــَ َلَحة  َخاصــَّ هِّ َمصــْ ابــِّ ــ  اَن َمالِّي َواء  َأكــَ رِّيَعةِّ، ســَ َر  ،الشــَّ ــْ َأْم َغي

()) َمالِّيٍ 
1.) 

يمكـن أن يسـتفيد منهـا  إلنسان في اإلسالم تتضمن المصالح التـيوق احق  ف
صوص المقدسـة، أو إضـرارًا بمصـالح دامًا مع الن  ل صِّ مث ِّ اإلنسان، دون أن تُ 

 هـاكمـا أن  هي من الثوابت التـي يقـوم عليهـا المجتمـع اإلسـالمي، و   اآلخرين.
ض  تمخـَّ اً فكري    ليست نتاجاً وأيضًا    .قطة فدستوري    وأ  ،ةسياسي  مبادئ  ليست  

ــة مــن  عــن ر المرحل ــ ِّ ت طبيعــيالفكــري التطــو   ة.الوضــعي   وانينعنهــا القــ رعب
ف بهـسامية  ديني ة، واجبات  اإلسالمي ةولكنها في التعاليم   واحـد تجـاه ا الُيكلـَّ

 .أفرادهتجاه  والمجتمعه، أقران
 .حق  التعريى من  في المعنى تتبع المصطلحات القريبةرابعًا:  
في جانـب مـن جوانبـه،   حق  القد تشترك مع    ،هناك بعض المصطلحات     

ازهـا ، وإيجفيلتبس المعنى؛ لذا كان من الضـروري تحريـر هـذه المصـطلحات
 :ما يليفي
ة ـ1 بمـــا ال  ،تعنـــي: ))اإلذن لإلنســـان بالتصـــرف فـــي شـــئونه كلهـــاو  الحريـــ 

 :ومجاالتها باختصار هي (.2(()اإلسالمي ةيخالف الشريعة 

 

ا داس ا ا  ـ ا 2/381ـ طزاسة ا،طقرف طا شـولب اا ـ ظي ا ا عل ـل   ا ف هيـ  ا كليتيـ  1
  ـ.1427ا كلي ا أل ا ارني 

ا ظــ اس ا ـــلطم 157ص: ـ  ــللد بــم  ــ يعرب دم  ــللدا ا ورــرم ا اير ــ  فــ  اا ــ م2 
 م.2012  وشنا أل ا لرشنةا 
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 .السياسي ة الحري ةـ ب           والفكرية. االعتقادي ة الحري ةـ أ

 .االجتماعي ة الحري ةـ د                 .االقتصادي ة الحري ةـ ج 

 بينهمـا العالقـة، فاتوالحريـَّ  ،وق حقـ  البـين الصـلة الوثيقـة ويتضح من هـذا   
ةتلزمـه   حق  ال  إذ  ،متداخلة إلظهـاره، كمـا أن اسـتخدام الشـيء بصـورة  الحريـ 
ذا وقـع اعتـداء علـى هـذا إو . ور الوقـتأصـيل بمـر   حـق    قد يحوله إلـىرتيبة  

عنـد  حـق  اللهـذا يتشـابه يـؤدي إلـى منـع اسـتخدامه، و ه بالضـرورة نَّ إف  حق  ال
 .وترتبط به لتنفيذه ،الحري ةمع التطبيق 

عالن اإلكــ ،حــت عالميــاً رِّ فــي المفــاهيم التــي طُ  قــاً حق  مت يكــون هــذا التــداخل و  
ةال إال يعنــي  ،اإلعــالنوق اإلنســان. فهــذا حقــ  لالعــالمي  فــي نســان اإل  حريــ 

 .على أرض الواقعًا عملي  وتطبيقها  ،وق حق  ال مارسةم

ى سـهولة))هي:  و   ،ـ الرخصة  2 ر مـن صـعوبة إِّلـَ َع قيـام  ؛حكـم يَتَغيـَّ لعـذر مـَ
)) لِّي  َبب لْلحكم اأْلَصـْ  يـرا أن ،والرخصـة حـق  الالمـدقق فـي تعريـى و   .(1)السَّ

غالبًا ما تكون ، و حق  الإباحة استعمال   تعني فالرخصةا.  مبينه اً هناك اختالف
د تملُّ  ،حــق  ال. أمــا مؤقتــة محــددة ه. كــه بوقــت، كمــا ال يــزول بمضــي ِّ فــال يحــدَّ

ــالفرق  ــين فـ ــة ،حـــق  البـ ــين، والرخصـ ــا كلمتـ ــنفس  ينفـــي كونهمـ ــرادفتين لـ متـ
 .المعنى

ُرورةـ 3  : ، والحاجة، والتحسينياتالضَّ

وشــدة فــي  ،وفقــراً  ،كــل مــا كــان ســوء حــالو  ،ضــرَّ  مــن ))الضــروريات:     
 فهو بفتحها. ،بالضم، وما كان ضد النفع رُّ فهو ضُ  ،بدن

 

 .70 ـ ا ح طد ا،ني   طا تلنيفر: ا  قي  ا ص:1 
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ــدينوعنــد األصــوليين:  ــام مصــالح ال  ،هــي األمــور التــي ال بــد منهــا فــي قي
 والدنيا، وهي حفظ الدين،

بحيــث إذا  ،المصــالحوهــي أقــوا مراتــب  والعقــل، والنســل، والمــال، والــنفس.
وفـوت حيـاة،  ،علـى اسـتقامة، بـل علـى فسـاد قـدت لـم تجـر مصـالح الـدنيافُ 

 والنعيم. ،وفي األخرا فوت النجاة

تأنفهـا العقـول  مـاب العـادات، وتجنـ  محاسناألخذ ب  :هيف  .التحسينياتأم ا  و 
 (.1)الراجحة((

قـه رفـع حق  ر تاالفتقار إلى الشيء الذي يـوف ِّ ))  في األصل:  أما الحاجة فهيو 
ة بفــوت المطلــوب، حقــ  الضــيق المــؤدي فــي الغالــب إلــى الحــرج والمشــقة الال

ق لفقـدان حقـ  المت ،لم يدخل علـى المكلـف الفسـاد العظـيم ،ولكنها لو لم تراع
ومـــن  (.2(()كلـــم يهلـــ ،المصـــالح الضـــرورية. كالجـــائع الـــذي لـــو لـــم يأكـــل

أو  ،ةكانـت الحاجـة عامـَّ ، سـواء  ل منزلـة الضـرورةنزَّ الحاجة تُ المعلوم أن ))
ةو ة. خاصــَّ  اس يحتــاج :العامــ  مــن  ،مصــالحهم إليهــا فيمــا يمــسُّ  جميعــاً  النــ 
ــة ،وصــناعة ،وزراعــة ،تجــارة  :خاصــةالأمــا  وحكــم صــالح. ،وسياســة عادل

كأربــاب حرفــة  ،ةأو طائفــة خاصــ   ،أو أفــراد محصــورون  ،يحتــاج إليهــا فــردف
أنهـــا تـــؤثر فـــي األحكـــام فتبـــيح  :الضـــرورةوالمـــراد بتنزيلهـــا منزلـــة  معينـــة.

 .(3(()ك، مما يستثنى من القواعدوغير ذل ،وتجيز ترك الواجب ،المحظور

 

أل ا ارني ا داس ا ا   ا طاختصرسا  بتصنفا ا224/ 10ـ ا عل ل   ا ف هي  ا كليتي    1
  ـ.1427ا كلي  

 .170/ 17ـ ا عل ل   ا ف هي  ا كليتي   2
 .ا برختصرس256/ 16ـ ا عل ل   ا ف هي  ا كليتي  3
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ح بَ ر اإلنسان إليها، ويهلك إذا لم تُـ وينبغي التفريق بين الضرورة التي يضط  
عـــود لـــه بعـــض األمـــور التـــي كانـــت محظـــورة عليـــه قبـــل حلولهـــا عليـــه، وت

  وبين الضروريات زوالها عنه.محظورة عليه بعد 

 حــق  ، والتــي هــي هــي حفــظ الــدين، والعقــل، والنســل، والمــال، والــنفسالتــي 
ــن  ــعوق حقــــ  أصــــيل مــ ــي عليــــه مــ ــان، وأســــاس متــــين تبنــ بقيــــة  اإلنســ

ــت ــذه األمـــور ســـُ حق  االسـ ــر خـــاف أن هـ ــرورياتاقات. وغيـ ــدة ميت بالضـ ؛ لشـ
كما يظهـر  بعضها.وعدم انفكاكه عنها، جميعها، أو   ،إليها  احتياج اإلنسان

فهـي أقـل ضـررًا   ،ل منزلـة الضـرورةنـز  من تعريـى الحاجـة أنهـا وإن كانـت تُ 
 .عند فقدها

ــب4 ــو ـ الواجــ ــم يُ )) :وهــ ــذي إذا لــ ــتالــ ــل يســ ــرء  حق  فعــ ــه ال  المــ ــوم، بــ  أولــ
يكـــون  حـــق  الأن  :الـــذي يتبـــادر للـــذهن هـــوي  األولـــِّ المعنـــى و  (.1(()العقـــاب
متالزمــان فــي جميــع ، وهمــا أداء هيــلعفيكــون الواجــب  ، أمــاطلبــاً  لإلنســان
 .هلتقديم يوجد الواجب ،ألخذه حق  الحيثما وجد ، فاإلنساني ةاألنشطة 

ر عـن فـإن ، ومكانتـهترفـع مـن قـدر الفـرد    وق حق  الوإذا كانت    الواجبـات تعبـ 
ــرد  ــرام الفـ ــه، وذواتاحتـ ــرين لذاتـ ــداقي  اآلخـ ــادئ ، ومصـ ــزام بالمبـ ــي االلتـ ته فـ

 .اإلنساني ة القيمالتفاعل مع و 

م كلواجبات ولهذا،   :وق لمن ُتؤدا له، ومنهاحق  أنواع، تقدَّ

ة  ،فــي القــوانين بينــةالواجبــات الم :هــيو  ،ةقانونيــ  ال ـ 1 والتشــريعات الخاصــ 
 بكل دولة.

 

ا كتـــــ ا  ـــــر ا برختصـــــرسا ا 333ص:  اا تلقيـــــ    ـــــن ظهعـــــر: ا تلـــــرسي  ـ ا عوـــــرط ا1
 . ـ1410 ا  ر نةا أل ا،ط ن
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مـن تـربطهم ، و تجاه عائلته الفرد بها قومالواجبات التي ي :هيو ة  عائلي  ال  ـ2 
 . قرابة به صلة

ة ـ3 مها الفــرد للمجتمــع الــذي يعــيب  :هــيو  االجتماعيــ  الواجبــات التــي ُيقــد 
 . متع بخيراتهت، ويفيه

القـــانون متمثلـــة فـــي  ،نحـــو وطنـــه واجبـــات المـــواطن :هـــيو  السياســـي ة ـ4
 .والدستور

 تقاليـــد األصـــيلة،وال ،مـــن األديـــان مـــأخوذةالواجبـــات ال :هـــيو  األخالقيـــة ـ5
فاع عن الوطنك  .من معالي األمور العرض ونحو ذلك، والذود عن الد 
وهي: الواجبات التي تهتم بعالقة اإلنسان مع ربه، وإن كانت في  ديني ةـ ال6

اإلســـالم تشـــمل كـــل الواجبـــات الســـابقة؛ فمـــردُّ ذلـــك كلـــه فـــي اإلســـالم إلـــى 
 .الغر اءتشريعاته 

ن د مَـ جـِّ ألحـد، فقـد وُ  حـق  ال، فحيثمـا وجـد حـق  الفـإن الواجـب هـو صـنو   ،لذا
 ه.يجب عليه تقديمه إلي

ومجمـل الفـروق  ،حـق  الهذه هي أهم المصـطلحات القريبـة فـي المعنـى مـن 
 التي تفصل بينها.
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  المطلب الثاني:

 .وق اإلنسان ونشأتهاحق  مصادر 

مـن المثبتـة،    ، وموادهاالمعلنة  وق اإلنسان بنودهاحق  قبل أن تستقي        
ولعالنــات واإل ،(1)والمواثيــق ،االتفاقــاتهــذه  ةالد  أصــيل مــن كمصــدر  ،(2)يــ 

ــادرها. ــرَّ  مصـ ــا  تمـ ــ  كغيرهـ ــايا المهمـ ــن القضـ ــدة،ة، مـ ــل عديـ ــوار  بمراحـ وأطـ
خراجهـــا علـــى الصـــورة إتها، و صـــياغ ســـت لهـــا، وعملـــت علـــىأس  مختلفـــة، 

لت مصــادرهــذه الوأبــرز  ،ومــن أهــم  . ةالنهائيــَّ  اإلنســان، وق حقــ  ل التــي أصــَّ
واالعالنـات  ،والمواثيـق ،االتفاقـات ، قبـلوجودهـا وكانت مصدرًا من مصـادر

ول  :(3)ما يلي ،ي ةالد 
 .القديمة اإلنساني ةـ الحضارات  1

مـن بقايـا تعـاليم األنبيـاء،   ،بحال  القديمة  اإلنساني ةالحضارات  ال تخلو       
المتعاقبـة، مصـداقًا لقولــه ثـة فــي األمـم ار و توآثـار شـرائعهم الموتوجيهـاتهم، 

ــالى: ير   تع ذِّ ــَ ا ن اَل فِّيهــَ ٍة إِّالَّ خــَ ــَّ ْن ُأم ــِّ ــاطر: َوإِّْن م ــت  [24]ف ــد لعب هــذه وق

 

ــرقا قعــــر  ث ا عواــــرق: ـ  1 ــ  ا ــــ طم  ا عواــــرقا ا ــــلطو ث  "ا عواــــرق ا ظاــــ :اجث فــ ــرف   ورظلــ ا ا ــ
ألعـ  ظرتـرس   ـ  ا حعوـ ا ظلوـا ا   ـ  ا لنبيـ  ساقَ:  ظوارق  وو  ا،ظا ا عتثحَ ة".    اا لنبيث 

 .2399/ 3 ا علرصنة
. انرـن: ظلوـا ا   ـ  طياـتوو لا  ـالا   يا يطَّ ل    ن ا  طمظر  لوشن  ـ اا  ب ا  ط  :    2

 .2/1545ا لنبي 
ا  20ـ 18ساقَ ف  ذ ك:   ن ألع  ا وع  طدخنيما ا علاطو  طل لق ااناربا ص: ـ  3

م. طساقـــَ: فـــنع ظحعـــلد أبـــل  و ـــنا 2017/2018ا هووـــ  ا لرظـــ   شـــولب ا عطـــربَ ا،ظونيـــ 
ا داس ا ا رفــــ    طار ــــ  طا وشــــن 14ااناــــرب فــــ  ا تصــــلس اا ــــ ظ ا ص: جــــرسيو ل ــــلق 

 م.1994ا،ط ن  :طا تلزيَا قطنا أل
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صـورة مـا، ولـو لـم تكـن  تكـوين دورًا كبيرًا فـيالحضارات بموروثها الثقافي،  
تـه، التـي ي  ، ولفتـت النظـر نحـو آدمالمختلفـةاإلنسـان  وق  حقـ  لكاملة المعالم  

حتـى تقـوم هـذه الحضـارات علـى أسـاس متـين، ولـو كـان   ُتراعـى؛ينبغي أن  
صور ناقصًا، يخصُّ فئات دون أخري، ويعتني بطبقات، دون غيرهـا، هذا الت  
 فقـد وعلى سـبيل المثـال:  .ةعتبر بصيصًا من نور في تاريخ البشري  ه يُ إال أن  
اهتمام ة ـ إشارات واضحة إلى  ة القديمة ـ الفرعوني  نت الحضارة المصري  تضمَّ 

أول ثورة ا يذكر في هذا الشأن أن ومم  وق اإلنسان،  حق  المصريين القدماء ب
مــن أجــل المطالبــة بــبعض كانــت ة فــي عهــد الملــك "بيبــي الثــاني" اجتماعيــ  

ة وق حقـ  ال " امنمحـات األول" أحـد الفراعنــة   كمــا كـان  لإلنسـان. االجتماعيـ 
ه ال يوجــد فــاخر بأنــ  يت ن حــاولوا طلــب العــيب الرغيــد لرعيتــه، فقــد كــانالــذي

معاملـة أحـد، ولـم  وال ظمآن تحت سلطانه، وأنه لم يسـيء  ،جائع في عهده
ااًل مـَّ ر فـي أشـغاله عُ سـخ ِّ هن فالحًا، ولم يطرد راعيًا، ولم يُ يظلم أرملة، ولم يُ 

ــز  ــتثناء، أو تمييــ بــــال أجــــر، وأن عطايــــاه كانــــت لجميــــع الرعايــــا دون اســ
كمــا ســاهمت الحضــارة الصــينية القديمــة أيضــًا مــن خــالل أفكــار  .(1)بيــنهم

 ،واألمــن ،العــدل ،" فــي اظهــار قــيم(2)كونفوشــيوس "مثــل ،الفالســفةبعــض 
ة " نفـس ة القديمـة " الهندوسـي  . وسلكت الحضارة الهنديـ  الن اسوالسالم بين 

 

ــرسة  1 ــ  ا حةـ م د لَسانـــ ا قصـ ــك: ط  ــ  ذ ـ ــَ فـ ربنا 2/74ـ ساقـ ــَ ــ ث م صـ ــ  ا ـ ــ يا: ظحوـ ا ج ـ
 م.1988 ـ/1408طدخنيما داس ا وو ا بونط:ا   وربا   جنقع : ز   نوو  ظحعللد

 ـرب  تلر يعـا ط  اق. م( 479 - 555)  رن  ليرجا بوم  فو الف صوو   : لنفلشولوـ    2
. ساقـَ: ا حةـرسة ا صـووي  لتـن ا لصـن ا حـ    ا عل ـل  طأفكرسب ا،ثن ا،ك ن ف  جرسيو  

/ 2 ا عياــنة فــ  ا،ديــرب طا عــ ا   طا،لــزا، ا علرصــنة اا وــ طة ا لر عيــ    شــار، اا ــ ظ 
  ـ.1420أل: ا نابل  ا داس ا و طة ا لر عي    طار   طا وشن ا748



 

384 

 بني ضوابط اإلسالم، وضماناته، ومضامينه حّقوق اإلنسان يف املواثيق الّدولّية

كـــان شـــأن وكـــذلك  .(1)وق اإلنســـانحقـــ  بعـــض المســـار فـــي التأكيـــد علـــى 
فـي التعـرف علـى  ،مـا ة، اللتـان أسـهمتا بشـكلواليوناني    ،ةالحضارة الروماني  

اسهــة إلــى عمــوم وإن لــم تكــن موجَّ  ،وق حقــ  البعــض   بــل إلــى الخــواص   ،النــ 
لـى التطلـع إلــى معظـم شـعوبهم ع(. وربمـا سـاعد العنـت الـذي القــاه 2مـنهم)

 وقهم، أو البحث عنها.حق  تحصيل 

التـي أســهمت فــي العريقــة، كمـا تعتبــر حضـارة بــالد العــراق مـن الحضــارات  
"  ، وظهــر ذلــك بوضــوح فــي قــوانينوق اإلنســانحقــ  وتطــور مفهــوم  ،نشــأة

ــي تُ  ("3)حمـــورابي  ــدُّ التـ ــال  عـ ــي مجـ ــة فـ ــائق القديمـ ــم الوثـ ــن أهـ ــ  مـ وق حقـ
 واإلنصــاف بــين كافــة ،حيــث اســتهدفت إرســاء قواعــد العــدل ،(4)اإلنســان
ــابلي.الشــعب  ــاء  الب ــة فــي بن ــت الحضــارات القديمــة لبن منظومــة وهكــذا كان

 .وق اإلنسانحق  

 .ةالسماوي   شرائعـ ال2

علـى فـي مضـمونها يرا أنهـا قـد اتفقـت   ،ةاظر في الشرائع السماوي  النَّ      
، فنـــادت بهـــا، وحرصـــت جميعـــاً  اسة للنـــَّ ضـــروريَّ  ،ةوق أساســـيَّ حقـــ  مراعـــاة 
بهــا  التــي جــاء ةالشــرائع الســماوي  كــل فــي ضــح ذلــك بجــالء . وقــد اتَّ عليهــا

 

م د لَسان ا قص  ا حةرسة 1  .5/32ـ ساقَ ف  ذ ك: ط 
ا 14أبل  و نا جـرسيو ل ـلق ااناـرب فـ  ا تصـلس اا ـ ظ ا ص:  ـ فنع ظحعلد لام  2

 ب طب بيرنر: أخنى. ما 1994أل: أط ن 
ــ  فـــ  ا لـــناقا لعـــلساب :ـ  3 ــردو  اربـــ ا أطم لظ ناطـــلس   ظ ناطلسيـــ  ط ـــل  ط ـ ا ع ـــك ا اـ

 ساقـَ (  رظـًر.  نفـ  قلانووـا بشـنيل  لعـلساب .43ب   ف  ا حكـا ظـر ي ـن، ظـم )  ا ارب ي ا
م د لَسان ا قص  ا حةرسة :ف  ذ ك  .2/188 ط 

م د لَسان ا قص  ا حةرسة  4  .209ـ  2/207ـ ساقَ: ط 
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مـا  يضم   ،من اليهود من عند هللا ـ تعالى ـ فأتباع سيدنا موسى  األنبياء
التي اشتملت على جملـة واضـحة مـن   ،الوصايا العشر  تلك  ،بقي من كتبهم

رون عـن فهمهـم لثقافـة   وق البشر. وأتباع سيدنا عيسىحق   وق حقـ  ُيعبـ ِّ
ة، والعدالـة، والمسـاواة، واإلحسـان، وغيـر ذلـك المحبَّ اإلنسان من خالل قيم 

 ، ويفاخرون به.من المبادئ مما يعلنونه

اسهللا ـ تعالى ـ بـه النظـام األخالقـي بمـا ال يحتـاج   فقد أتمَّ   ،ا اإلسالمأمَّ   النـ 
، حيث أكَّد علـى المسـاواة بـين البشـر، دون تمييـز، ومـنحهم لى زيادةمعه إ

ز علـى: االمسـاس بهـألحـد ال يحـلُّ   ،وقًا ثابتةحق    ،وق اإلنسـانحقـ  ، وقـد ركـَّ
وواجباته في عالقته باآلخرين. كمـا   ،وق اإلنسانحق  ة. و وواجباته الشخصي  

 نــص  ، انــت مهمَّشــة قبــل مجيئــهوق وواجبــات فئــات خاصــة، كحقــ  لــم يغفــل 
وق المــرأة، وأســرا الحــرب، ومــا حقــ   :ر مــن المســاس بهــا، مثــلعليهــا وحــذ  

ْرعِّ عق مقصود الشـر حق  ؛ ليتلتفت إليهما كان ال يُ ، مم  شابه وُد الشـَّ  . ))َوَمْقصـُ
ة : قِّ َخْمســَ ْن اْلَخلــْ ُهم، َوَعْقلَ  مــِّ يــَنُهم، َوَنْفســَ ْم دِّ ْيهِّ َظ َعلــَ َلُهم، َأْن َيْحفــَ م، َوَنســْ هــُ

ا َفُكلُّ   َوَماَلُهم، هِّ اأْلُُصولِّ اْلَخْمَسةِّ، َفُهَو َمْصَلَحة ، َوُكلُّ مـَ ْفَظ َهذِّ  َما َيَتَضمَُّن حِّ
هِّ اأْلُُصوَل،، َفُهَو َمْفَسَدة  َوَدْفُعَها َمْصَلَحة . ُة،   ُيَفو ُِّت َهذِّ هِّ اأْلُُصوُل اْلَخْمسـَ َوَهذِّ

رِّيُم َتْفوِّ  ، َوَتحــْ ُروَراتِّ ةِّ الضــَّ ي ُرْتبــَ ع  فــِّ ا َواقــِّ ْفُظهــَ ةِّ حِّ ولِّ اْلَخْمســَ هِّ اأْلُصــُ ذِّ يــتِّ هــَ
ْن  رِّيَعة  مــِّ لِّ َوشــَ لــَ ْن اْلمِّ ــِّ ة  م لــَّ هِّ مِّ َل َعَليــْ َتمِّ يُل َأْن اَل َتشــْ َتحِّ ا، َيســْ رِّ َعْنهــَ َوالزَّجــْ
رِّيمِّ  ي َتحـْ َرائُِّع فـِّ ف الشـَّ ، َولَِّذلَِّك َلْم َتْخَتلـِّ ، الَّتِّي ُأرِّيد بَِّها إْصاَلُح اْلَخْلقِّ َرائِّعِّ الشَّ

 ، رَِّقةِّ، َوُشْربِّ اْلمُ اْلُكْفرِّ ، َوالز َِّنا، َوالسَّ  (.1(()ْسكِّرِّ َواْلَقْتلِّ

 

كتـ  ا جح و : ظحع      ا ا م     ا شـرف ا داس ا 174ا ا عاتصفنا ص: ـ ا  زا    1
 م.1993 ـ/1413ا ل عي ا أل: ا،ط نا 
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يمكـن  ،اإلسالمي ةوق اإلنسان في الشريعة حق  وأبرز مصادر    ،إن أهمهذا، و 
 ترتيبها كما يلي:

 المصدر األول: القرآن الكريم.

تعتبـر جـوهرًا   ،فـي ضـوء مرتكـزات  وق حقـ  التلـك  القرآن الكريم  قد أرسى       
ــان  ــي، واإليمـ ــريم اإللهـ ــى األرض، والتكـ ــتخالف علـ ــي االسـ ــة فـ ــا، متمثلـ لهـ
بأركانه، وعمل الصالحات، وهذه المرتكزات تفضي إلـى القـيم المنشـودة مـن 

ــ  ال ــات، ك ،وق حق ةوالواجب ــ  ــي نــص  ، والمســاواة، والعــدل، والشــورا،الحري الت
 :فيما يليذلك يتضح و   ها،غير على و  عليها

اسَيا َأيَُّها تعالى:  اواة في أصل الخلقة، يقولأ. عن المس اُكْم  النـ  ا َخَلْقنـَ إِّنـَّ
اُكْم  ِّ َأْتقـَ َد هَّ نـْ َرَمُكْم عِّ اَرُفوا إِّنَّ َأكـْ َل لَِّتعـَ ُعوًبا َوَقَبائـِّ اُكْم شـُ ى َوَجَعْلنـَ ٍر َوُأْنثـَ مِّْن َذكـَ

 [ 13]الحجرات:إِّنَّ هََّ َعلِّيم  َخبِّير  

أْ  تعــالى: ه، كالقســط والميــزان، يقــولمعانيــعــن العــدل و ب. و  ــَ ُمُر إِّنَّ هََّ ي
انِّ  ْحسـَ طِّ  :[، ويقـول سـبحانه90]النحـل: بِّاْلَعْدلِّ َواإلِّ َوْزَن بِّاْلقِّسـْ وا الـْ َوَأقِّيمـُ

:الكريمات من اآليات ، وغير ذلك[9]الرحمن. 

االقتنـاع التـام، دين واالعتقاد، وإقامة اإليمان علـى  الت    حري ةج. ورود معنى  
 والنهي عن الجبر

ــراه، ــالى:  واإلكـ ــه تعـ ــل قولـ َن مثـ ــِّ ُد مـ ــْ شـ يََّن الرُّ ــَ ْد َتبـ ــَ ينِّ قـ ــد ِّ ي الـ ــِّ َراَه فـ ــْ اَل إِّكـ
ي ِّ  لِّ  :[، وكـذلك قولــه جــلَّ شـأنه256]البقــرة:اْلغـَ ْن  حــق  الَوقــُ ْم َفمــَ ْن َرب ِّكــُ مـِّ

 [.29]الكهف: مِّْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفرْ َشاَء َفْلُيؤْ 

، وعليـه ، ومحـور عملهـاوق حقـ  ال الحياة، الذي هو أساس كـل ِّ   حق    وعنـ  د 
ى   جـاء قولـه تعـالى:  ،مدار تنفيذ التشريع وإظهـاره ا َعلـَ َك َكَتْبنـَ لِّ َذلـِّ ْن َأجـْ مـِّ
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َل  ا َقتـَ ي اأْلَْرضِّ َفَكَأنَّمـَ اٍد فـِّ ٍس َأْو َفسـَ رِّ َنفـْ ا بَِّغيـْ َبنِّي إِّْسَرائِّيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفسـً
ا   لن اسا ا َأْحيـَ ا َفَكَأنَّمـَ يًعا َوَمْن َأْحَياهـَ اسَجمِّ ا النـ  يعـً [. وغيـر 32]المائـدة:َجمِّ

اب هللا ـ تعـالى خالل استقراء آيـات كتـ ،وق حق  الذلك الكثير مما يستبين من 
 .ـ وتدبُّر آياته

 المطهرة. النبوي ةالمصدر الثاني: السنة 

لت         لهـا، مختلفـةال هاتسـتعماال با  حق  اللمادة    المطهرة  بوي ةالن  ة  السن  أص 
اَل:  َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  َعْن َأبِّي ُهَرْيَرةَ   منها:و  لِّمِّ  حـق  ))قـَ ى اْلُمسـْ لِّمِّ َعلـَ اْلُمسـْ

اَك  هِّ، َوإَِّذا َدعـَ ل ِّْم َعَليـْ ُه َفسـَ اَل: إإَِّذا َلقِّيتـَ « قِّيَل: َما ُهنَّ َيا َرُسوَل هللاِّ؟، قـَ تٌّ سِّ
ُه، بـــْ َس  َفَأجِّ ُه، َوإَِّذا َعطـــَ ْح لـــَ َحَك َفاْنصـــَ َد هللَا فَ  ،َوإَِّذا اْسَتْنصـــَ ْتُه، َوإَِّذا شـــَ َفَحمـــِّ م ِّ

ْدهُ  رَِّض َفعــُ هُ  ،مــَ اَت َفاتَّبِّعــْ يــرا  رســول هللاوالمفــتب فــي ســنة  (.1)((َوإَِّذا مــَ
 حق  ك .بها الحياة ، أو الواجبات التي تستقيموق حق  الشيئًا من    لم تغفل  أنها

لد، والزوج، والزوجة، والجار، واليتيم، والحاكم، والمحكوم، وغيـر االولد، والو 
 عقـد ،أيضـاً  ومن الشـواهد علـى ذلـكمبسوط في كتب السنة.   مما هو  ،ذلك

 :والواجبـات، مثـل ،وق حق  للالصريح بعض المعاهدات، وإعالنه   رسول هللا
التـي بـة الـوداع الذي تـمَّ فـي السـنة السادسـة للهجـرة، وخط ،صلح الحديبية

السنة العاشرة من الهجرة، والصحيفة التي في  ألقاها على الجماهير الغفيرة  
زت هــذه الوثيقــة ، وقــد تميــ  لمدينــة بعــد هجرتــهمــع أهــل ا الن بــي أبرمهــا

ة وقحق  ال ــ  ــدة بمعالجــة إنســاني  ي ــ   ة رائعــةالفري ــات العرقي ــين التكوين ــة ب ة للعالق
 آنذاك.الوليد  المجتمعمختلفة الموجودة بين ربوع هذا ال

 

َ م ا لـــ    سقـــا:  1 مض لـــَ ث  ا ضعلاـــض  ا     ضعلاـــض  ا  َسد  ا اـــَّ ر،ل ظـــ  َ م ا بـــَ ـ أخنقـــا ظاـــ اا  تـــر، ا اـــَّ
 .4/1705ا انرن: صحيح ظا ا 2162
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 .ة وأفعالهمالمصدر الثالث: أقوال الصحاب

مــا يســتفاد مــن ، اإلســالمي ةوق اإلنســان فــي الشــريعة حقــ  مصــادر  مــن     
ــى األخــص عمــوم ــاء أحــوال الصــحابة وأقــوالهم، عل ــنهم الخلف واألمــراء،  ،م

هم، بـــل وأعـــدائهم فـــي حـــاالت الحـــروب، تيـــيتعـــاملون مـــع رعحينمـــا كـــانوا 
بمـا كـان يوصـي بـه رسـول   هون جيوشهم للفتوحات، فيوصون قادتهميوج  و 

، علــى أســاس مــن التــي ترســم مــنهج التعامــل ،مــن المبــادئ، والقــيم، هللا
داخـل المدينـة، وعنـدما  كما كان يفعل سيدنا أبو بكروالواجبات،   وق حق  ال

بمـا يجـب علـيهم، وكـذلك قـادة الجيـوع عنـد وداعهـم،  ريبعث سراياه، فيذك ِّ 
، حتــى مــع حــق  الاق حقــ  فــي تعاملــه الحــازم بإ ،نا عمــر بــن الخطــابســيد

رج فـي نقاشـه مـع مـن خَـ  سـيدنا عثمـانكـذلك  و   .غيـر المسـلمينمن  رعاياه  
 مــع الخــوارج ـ رضــي هللا عــن الصــحابةفــي محاوالتــه علــي  ، وســيدناعليــه

ـــ واألمثلــة كثيــرة، يــنمــأجمعــين. بهــذه ال فــي ثنايــا بعضــها أتي اذج العمليــة ـ
كـان الصـحابة ـ رضـوان هللا علـيهم ـــ  ب بقيتها من كتب السيرطلَ ، وتُ البحث

ــ  أجمعــين ـ يؤس ِّ  يمتــدَّ  والعــدل، ،حــق  التقــوم علــى زة، ســون لبنــاء دولــة متمي
، محفــو  فيهــااإلنســان  يبعــيبقـاع األرض؛ ف فــي كــلضــياؤها  عــمُّ نورهـا وي

 ، موفور الكرامة.وق حق  ال

 .القديمة والفلسفة ،ـ الفكر3

ــَّ       ــض  دتأكـ ــ  بعـ ــات الفكريـ ــائج و  ،ةاالتجاهـ ــ ي  النتـ ــور ة الفلسـ ــي العصـ فـ
، تـه مـن الضـياعمحافظة على حري  وال ،وق اإلنسانحق  على حماية    ،القديمة

 التـي عاشـها  ،واالسـتبداد  ،الظلـممـن  فترات  مرور اإلنسان بويرجع ذلك إلى  
نظـر و  ،رينة لتأمـل المفكـلت في مجملها دوافع هام  وشكَّ   على مدار تاريخه،

الحضيض هذا فيما يجب لإلنسان، وكي ية االرتقاء به من دركات الفالسفة  
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وإن كانــت نزعــاتهم  .(1ة)األرســتقراطي   الــذي أرغمتــه عليــه بعــض الطبقــات
ــا ة الفكريـــ   ــاليم  حةصـــورة واضـــتجـــنح ب ،آنـــذاكفـــي تقيـــيم نتائجهـ عـــن التعـ

. علـــى األخـــص القـــدامى مـــنهم، ويســـاعد فـــي ةة، واآلداب المرعيـــ  الســـماوي  
ة للمـرأةة لمـا كـانوا علصـورة ذهنيـ   تكـوين مــع  ،هـا، إال أن  يـه، نظـرتهم الدونيـ 

 وقــاً حق   ، فــأثبتواتلــك األفكــار، وتنضــج هــذه النظــرةمــرور األيــام بــدأت تتغيــر 
الفالسفة  منو   .د القيمن دوائر االلتزام، وقيو كثيرة، وإن خرجوا بها أحيانًا ع

ــذي ــَّ ال ــة ن أث ــي حرك ــ  روا ف ــذي  "(2)وق اإلنســان الفيلســوف " مونتســيكوحق ال
. يــد الحــاكم الســلطة فــي مــن اســتهدفت معظــم آرائــه نصــرة الشــعوب، والحــد  

كمــا ظهــرت الــذي دعــا للقضــاء علــى تجــارة العبيــد.  (3)" ديــدرو"والفيلســوف

 

ا  تــل ن طيــا ا حكــا طا ــ  ظــم ا وــ    أط  : ـ ا،س ــت ناطيث  1 نرــرم  ير ــ ث طا ــ ث ا ــت  اد ث
لوــــا ا   ــــ  ا لنبيــــ  ا ظظرتــــرس   ــــ  ا حعوــــ ألعــــ  ساقــــَ:  ا،شــــناف دطب  رظــــث  ا شــــل .

 .1/84 ا علرصنة
 ام. فو اـلف فنناـ 1755 - 1689ظلنتاكول:  ـر  بـوم     ل  د   يكلن ا شرسمـ    2

ا     فص  ا ا طر: طقرض ا طنرق  اقتعر   طظفكن  ير   ط ل صرل  نرني   اط رج 
  ن ا لر ا. ظم  تاا "س را  فرس ـي " "سط  ا  ـلانوم"ا "ا تاـرسا:  ا   رجون جلتع ب ا ل    ظم

جرسيو ا ف اـف  ا ح  اـ ا  ف  أ ار،  رع  ا نطظرب طانحطرطها" ساقَ:  ل ف بطنو  نما
 ظكتا  ا  سا ر: ا ف افي ا أل: ا ررظا ا ب طب ذ ن  و  ا طاَ. ا194ص: 

م ا بـ أ ليرجـا بر تنقعـ   ـم 1784 – 1713 رج  فننا ا  ـر  بـوم   نيس د  سط:ـ د  3
جـنقا ا م1746. طفـ  اال ـتح رق طا فةـو  " اانو وزي ا ظاـ   تـر، شفتاـ ن  "ظحرط ـ  فـ 

ظل ل     ن غناس را  رن  بؤسة   زن ق  طاا حرد. ثا أص س   "ظل ل   ف  ا فولب طا ل لما
 .191جرسيو ا ف اف  ا ح  ا ا ص:ساقَ:  ل ف بطنو  نما 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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أثـر واضـح   فكـان لهـم  ،(1ة العقـد االجتمـاعي)نظريات قعَّدوا لها، مثـل نظريـ  
 نسان، في بيئاتهم، حسب مرئياتهم. وق اإل حق  في مجال 

 .(2)ةـ المصادر اإلقليمي   4

ــ        ــاك بعــض االتفاقــات اإلقليمي ــت هن ـــ  ةكان ــى كونهــا ـ ــي لــم ترتــق إل الت
ت  ـ  ة  عالمي   وق اإلنسان، ودعمت وجودها، ودعت بعض البلـدان إلـى حق  أقرَّ

ة في بعض ، وامتد ت هذه االتفاقات اإلقليمي  ةالجغرافي    تطبيقها داخل حدودها
 ،األحيان؛ لتشمل مجموعة من البلدان المجاورة التي تعيب نفـس الظـروف

 وتتطلع لنفس األهداف. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
وق حقـ  ة تهـدف لحمايـة معاهـدة دوليـ   :وق اإلنسـانحق  ة لة األوربي  االتفاقي  أـ  

دتها مجلـس  سي ةاألساات والحري    ،اإلنسان في قارة أوروبا، حيث وضع مسـوَّ
ن حديثًا آنذاك  ـ  أوروبا   سـبتمبر  3م، وبـدأ تطبيقهـا فـي 1950سنة ـ الُمكوَّ
 .م1953سنة 

ميثاق  :باسمة فت هذه االتفاقي  رِّ عُ :  وق اإلنسانحق  ة األمريكية لاالتفاقي  ب ـ  
بلدان في نصف  مناعُتمِّد  .وق اإلنسانحق  ل دولي هو صكُّ و   "سان خوسيه"

 م.1959 سيهالكرة الغربي في سان خو 
 

تـ  ظـم أشـهن ظـرـ ا ل   االقتعر     فو الف قرب قـر  سط ـلا   1  صـن ا وهةـ   فـ   ل
جتحــ د   ــن . بلــ   ــ لأل ا شــندي  ا   ويــ   ك ــرو   حكــا فــ  أطسطبــرطا توــلين فــ  ا  ــن،ا 

َ: ساقــ .: طا ح ــلق ا عتنجاــ    ــن  ــ  ظــوهاأ ر ــهر ظاــول ير: ا حــركا طا عحكــلما طا لاقاــر
 .200 ل ف بطنو  نما جرسيو ا ف اف  ا ح  ا ا ص: 

ا 643ـ ساقَ ف  ذ ك: ألع  فتح   نطسا ا حعري  ا   تلسي    ح لق طا حنيـر:ا ص:   2
جـا ا تحعوـ   اwww.wikipedia: م. طانرـن2000ا ارنيـ  :ا داس ا شنطقا أل816ا  733

 .م8/10/2019

http://www.wikipedia/
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م. 1981يونيو 27 صياغته في  تتم :وق اإلنسانحق  الميثاق األفريقي لج ـ 
بمناسبة الدورة الثامنة عشـر لمنظمـة الوحـدة األفريقيـة.  ـكينياـ  نيروبي في

، بعـد أن صـادق عليـه م1986أكتـوبر 21 دخل الميثاق حيز التنفيذ فـيوقد 
علـى ميثـاق  الميثـاق أساسـاً هـذا يعتمـد و  .أفريقيـة دولـة"خمـس وعشـرون" 

وق حقـ  واإلعـالن العـالمي ل ،وميثاق األمم المتحـدة ،منظمة الوحدة األفريقية
 .اإلنسان

ــي لد  ــاق العربــــــ ــ  ـ الميثــــــ ــانحقــــــ ــد اعتُ : وق اإلنســــــ ــاق، مــــــ ــذا الميثــــــ هــــــ
وللجامعة   ،السادسة عشرة  ةالقم   بمناسبة م،2004 في المنعقـدة  العربي ة  الد 
، بعــد أن صــادقت م2008 الميثــاق حيــز التنفيــذ فــيهــذا دخــل و  ،تــونس فــي

 ثــالل وخمســين "و (،1)ديباجــةيتكــون هــذا الميثــاق مــن . دولســبع عليــه 
 ."ةماد

ولنات والمواثيق واإلعال  االتفاقي اتـ 5  .ي ةالد 

ــزيج      ــن مـ ــي مـ ــادات التـ ــار واالجتهـ ــمَّ  األفكـ ــة تهاضـ ــارات القديمـ ، الحضـ
ات نظريــ   ، وضــمنتها شــرائعها، ودعمتهــاةتعــاليم األديــان الســماوي  أسســتها و 

ــفة ــر والفلســ ــا الفكــ ــادت بتطبيقهــ ــ  ، ونــ ــادر اإلقليميــ ــد ، ةالمصــ  تبلــــورتفقــ
ولوالمواثيق    ،اإلعالنات النظـر  قطـعلإلنسـان ب ةوقـًا أساسـيحق  ت أقـرَّ و   ،ي ةالد 
فــي وتوافقــت ة المعروفــة، شــري  ولونــه، وســائر االختالفــات الب ،تهعــن جنســي
ةاإلرشـــادات المـــع  معظمهـــا ة، التـــي ســـبقت شـــريعة للشـــرائع الســـماوي   دينيـــ 

 فقت معها على أصول الطهارة، ودعائم الشـرفاتَّ و اإلسالم الكاملة الخاتمة، 
 

ظــ ا ا :  ــ  ا   ارقــ ـ  1 َخ ا ا تعهوــ ا ا عل  ث ا ألعــ  ظرتــرس   ــ  ا حعوــ ساقــَ: . فرجحــ ا عــَ ض
 .719/ 1 لوا ا     ا لنبي  ا علرصنةظ
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2004_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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ــه ــم تجــنح في ــة ،ممــا ل ــن وتنحــرف عــن طريــق الهداي . وهــذه المواثيــق يمك
 بيانها، كما يلي:

اويـة فـي التنظـيم يمثـل حجـر الز   ميثـاقهـذا الو   .))ميثاق األمم المتحـدة((أ ـ  
في المجتمع وااللتزام بها وضمان مراعاتها  ،ق اإلنسانوحق  كفالة لالقانوني  

ول علـى مبـدأ   نص  ، تـذات طـابع عـالمي    ملزمـة  ةوهو أول وثيقـة دوليـ    .يالد 
ــ   ــان، و حقـ ــد وق اإلنسـ ــدرقـ ــة  صـ ــي مدينـ ــكو"فـ ــدة  "فرانسسـ ــات المتحـ بالواليـ

توافقـت  ،في نظر أهل القانون معاهدة حماية  عدُّ يُ م، و 1945عام  ،األمريكية
ولالمجتمع    فيها إرادة مـن  ولعـل   م.1945أكتـوبر 14فـي  هتنفيـذبدأ ، و ي  الد 

الميثـاق الي كـان ، وبالتـ  حري اتـهوق اإلنسـان، و حقـ  اهتمامه الواضـح ب  هسمات
مـن   وتجعله  ،اتوالحري    وق حق  الة ُتقِّر مبدأ احترام  ة جماعي  أول معاهدة دولي  

 .األهداف التي تسعى منظمة األمم المتحدة إلنجازها

ولمصادر  ب ـ ومن ال  ((، وقد صدروق اإلنسانحق  لمي لااإلعالن الع))  ي ةالد 
المصـدر الـرئيس  ويعتبـر .م1948عـام    لألمم المتحـدة  العام ةة  عن الجمعي  

 النظم الحديثة.وق اإلنسان في حق  ألفكار 

جسدتا  ،تينتين دولي  المتحدة اتفاقي   م( اعتمدت األمم1966وفي عام )ج ـ   
ولالعهــد "وهمــا  ،التــي نــادي بهــا اإلعــالن العــالمي   اتوالحريــ   ،وق حقــ  ال  ي  الــد 
ةو  ،االقتصـــادي ةوق حقـــ  لل ولالعهـــد "، و"ةوالثقافيـــ   ،االجتماعيـــ  ي الخـــاص الـــد 
 وق حق  الخــاص بــ (1)مضــافًا إليهــا بروتوكــول "السياســي ةة و المدنيــ   وق حق  البــ

 

ــ ة : نطجل ـــلما ـ  1 ــهر ظلر ـ ــرس   ـــن أ ر ـ ــ يَّ  جلصـ دة أصـ ــث ل  اظاـــلث ــ  ساقـــَ:  .أط اجفرقيـ ألعـ
 .198/ 1 لوا ا     ا لنبي  ا علرصنةا ظظرترس     ا حعو 
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ــ   ــائق الـــثالل ،السياســـي ةة و المدنيـ ــالمي  وتؤلـــف هـــذه الوثـ مـــع اإلعـــالن العـ
وليعرف اليوم بالشرعة  وق اإلنسان ماحق  ل  .(1)وق اإلنسانحق  ل ي ةالد 

وليقصــد بالشــرعة وعليــه ف  ةالد   وق حقــ  اليطلــق علــى الــذي مصــطلح ال: )) يــ 
ولوق اإلنســان، والعهــد حقــ  التــي يتضــمنها اإلعــالن العــالمي ل ي الخــاص الــد 

ةو  ،االقتصــــادي ة وق حق  البــــ ولة والعهــــد ، والثقافيــــ  االجتماعيــــ  الخــــاص  ي  الــــد 
 :االختيـاريين. أو بمعنــى آخــر ، والبروتوكــولينالسياسـي ةة و المدنيــ   وق حق  البـ

ولللقانون  الدستور، أو النظام األساسي    .(2وق اإلنسان (()حق  ل ي  الد 

لـم تنتشـر و  ،وق اإلنسـان لـم تكتسـب طابعهـا القـانوني  حق  الجدير بالذكر أن  
ولهذا االنتشار   عـن  ،وق اإلنسـانحق  ل إال عند صدور اإلعالن العالمي    ي  الد 

ةة الجمعيـ    هـذا اإلعــالن: ويتضـمن ،م1948عــام لألمــم المتحـدة فـي  العامـ 
مـا لـه الحيـاة و هـذه وق اإلنسـان فـي حقـ  تشـير إلـى ، ، وثالثين مـادةديباجة
، وغير ذلك مما سيتضح جميعاً  نسانوكرامة متأصلة في بني اإل   ،حري ةمن  

 .، ومناقشة قضاياهالبحثتتابع فيما بعد أثناء معناه 
  

 

ـ ساقــَ فــ  ذ ــك: ظحعــ  فتحــ   اعــربا ل ــلق ااناــرب بــوم ا شــنيل  اا ــ ظي  طا فكــن  1
 م.1402/1983ا داس ا شنطقا أل: 15ا 14ا  رنلن  ا  نب ا ص: 

ا 5ـ ظحعــ    ــ  ي خ وــ ا  صــرم   ــ  ا لزيــزا ا شــن   ا  ط يــ   ح ــلق ااناــربا ص:  2
 م. 2007أط نا ا  ر نةا  :ا ألظؤ ا  ا و و    ت سي  طد ا ا  يع ناطي بتصنف ياونا  



 

394 

 بني ضوابط اإلسالم، وضماناته، ومضامينه حّقوق اإلنسان يف املواثيق الّدولّية

 المطلب الثالث: 

 . االجتماعي ةبالعلوم وق اإلنسان حق   ةعالق 

ةتشــترك العلــوم       بــين  اتفــي دراســة العالقــعهــا و فر ة بكافــ   االجتماعيــ 
فـي مجتمـع واحـد، أو فـي مجتمعـات سواء أكانـت    ،األفراد بعضها مع بعض

مصــطلح العلــوم المختصــون ف عــرَّ قــد . و أو حتــى متباعــدة قريبــة، ،مختلفــة
ة ة،  ،اإلنســـاني ةعلـــى أنـــه: )) مصـــطلح يقابـــل العلـــوم  االجتماعيـــ  والطبيعيـــ 

ة، و  ، االقتصــادي ةويطلــق علــى عــدد مــن العلــوم التــي تعنــى بالجوانــب الثقافيــَّ
كمــا أن  كعلــم االجتمــاع، وعلــم السياســة، واالقتصــاد. للمجتمــع، السياســي ةو 

ــات ــوء الجماعـ ــي نشـ ــث فـ ــم يبحـ ــاع؛ علـ ــم االجتمـ ــاني ة علـ ــا ،اإلنسـ  ،ونمو هـ
ــا(() ،وقوانينهـــا ،وطبيعتهـــا ــم (. 1وُنُظمِّهـ ومـــن هـــذا التعريـــى يظهـــر أن علـ

ةفـروع العلـوم  االجتماع هـو أحـد   عـن كـل بنفسـه فقـط عبـر  وال يُ   ،االجتماعيـ 
 .المختلفة االجتماعي ةالعلوم أفرع 

ةالعلـوم   ب على ذلك ادراج علـوم كثيـرة تحـت مظلـةقد ترت  و  ومـن  االجتماعيـ 
 :المثال ذلك على سبيل

 ،مـن حيـث هـو كـائن حـي    ،علم موضـوعه اإلنسـان: ))، وهوفسعلم النَّ ـ  1
 ،فيبحــــــث فــــــي انفعــــــاالت الــــــنَّفس ،وينفعــــــل ،ويــــــدرك ،وُيحــــــس   ،يرغــــــب

 .(2(()ووقائعها

 

ــ  1 ــ  ا حعوـ ــرس   ـ ــ  ظرتـ ــنةـ ألعـ ــ  ا علرصـ ــ  ا لنبيـ ــَ: لبـــنا يا1/394ا ظلوـــا ا   ـ  . طساقـ
 ا داس ا   لةا ب طب بيرنر: أخنى.1/135ظصطفن طدخنطبا ا علوا ا ل ي  

 .3/2254ا ظلوا ا     ا لنبي  ا علرصنةألع  ظرترس     ا حعو ـ  2
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فــي ميــدان  ،فستطبيــق مفــاهيم علــم الــن  ، وهــو: ))فس التربــوي ـ علــم الــنَّ 2
 .(1(()وعلى عمليَّات التعلُّم ،التربية

دة ،أو لغـات  ،دراسـة لغـة)):  ، وهوـ علم ال لغويات3 ر محـدَّ  ،فـي مرحلـة تطـوُّ
ربداًل من الت  ،حوي  التام  مع التأكيد على البناء الن   أو المقارنة مع لغاٍت  ،طوُّ

          .(2(()أخرا 

 ،يعنـــي العلـــم الـــذا يخـــتص   ،مصـــطلح انجليـــزي : ))علـــم األنثروبولوجيـــاـ 5
 .(3)((والحاضر ،في الماضي ،بدراسة السلوك اإلنساني

ــم الت  ـ 6 ــاآلخرعلـ ــال بـ ــدعم االتصـ ــذي يـ ــل الـ ــه؛  ،واصـ ــرف عليـ ــادل والتعـ لتبـ
ــار ،المعلومــات ــة، أو ال باســتخدام ، واألخب ــىالكتاب  اإليمــاءات حــوار، أو حت
 بلغة الجسد. ت فيما بعدرفعُ والتي  ،الجسدي ة

ــةـ 7 ــم الجريمــ ــوعلــ ــي   :))، وهــ ــرُّف الُجْرمــ ــي التصــ ــث فــ ــذي يبحــ ــم الــ العلــ
ة بــه ة  . وهــو(4(()واإلصــالحات الخاصــَّ يعتنــي بالبحــث عــن األســباب المؤديــ 

 والخروج منها. ،لها، وكي ية وضع الحلول لتالفيها
ةمات التـي تفصـل العلـوم  وهنـاك بعـض السـ    ،هذا  عـن وتميزهـا  ،االجتماعيـ 

ــا،  ــ ِّ غيرهـ ــا يميـ ــوموإن )) ممـ ة ز العلـ ــ  ــية االجتماعيـ ــوم الرياضـ ــن العلـ أو  ،عـ
ومحـور تضع الدين فـي صـلب اهتمامهـا،  ،االجتماعي ةأن العلوم   ،الطبيعية

ــد  دراســـتها،  ــل فالـ ــا كـ ــية تعرفهـ ــان، وهـــي قضـ ــل إنسـ ــا كـ ــية يمـــر  بهـ ين قضـ

 

 .2/852 ا ظلوا ا     ا لنبي  ا علرصنةألع  ظرترس     ا حعو ـ  1
 .3/2020 ا ظلوا ا     ا لنبي  ا علرصنةألع  ظرترس     ا حعو ـ  2
ا ا عطالــ  ا لصـــني ا بــ طب بيرنـــر: 14قــرظلو ل يـــروا انو وــز   نبـــ ا ص: ساقــَ: ـ  3

 أخنى. 
 .1/366ا ظلوا ا     ا لنبي  ا علرصنةألع  ظرترس     ا حعو  ـ 4
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عا علمــي واإلنســان، والمجتمــع همــا موضــو  .المجتمعــات فــي الوقــت نفســه
 .(1)واالجتماع(( ،النفس

ــوم   ةومــن خــالل هــذا المفهــوم عــن العل ــ  ضــحت العالقــة ، فقــد ات  االجتماعي
ةوق اإلنســان والعلــوم حقــ  بــين  الوثيقــة أصــبح مــن الســهل عــد  ، و االجتماعيــ 

ةفرعـــًا مـــن فـــروع العلـــوم  وق اإلنســـانحقـــ   خلصـــوا إلـــى هـــذا . و االجتماعيـــ 
دوا لــه فــرع خــاص مــن فــروع وق اإلنســان حقــ  ))إن بقــولهم:  المفهــوم، وقعــَّ

استنادًا إلـى كرامـة   ،الن استختص بدراسة العالقات بين    ،االجتماعي ةالعلوم  
؛ ألنهـا شخصـية منهـا  روريةخـص الضـ  األعلـى    وق حقـ  الاإلنسان، وبتحديـد  
 .(2)كل كائن إنساني ((

وق حقـــ  علـــم  أصـــبح بنـــاًء علـــى مـــا قـــرره المختصـــون فـــي ذلـــك، فقـــدو     
 ،ر لإلنســانبمــا يجــب أن ُيقــرَّ مفرداتــه هــتم تمنفــردًا  ،حــديثاً  ،لمــاً اإلنســان عِّ 

ن  داخــاًل عــالء لشــأنه، إرعايــة لكرامتــه، و  ،متــع بــهت  الو  مــن امتالكــهلــه وُيمكــ ِّ
ةالعلــــوم  فــــي أفــــرعبــــذلك  ق بالســــلوك  ،ةالضــــروري   االجتماعيــــ  التــــي تتعلــــ 

ما يندرج تحتهما من والثقافي ة و   ،االجتماعي ةالذي يشمل جوانبه    ،اإلنساني
  .، وموضوعاتعناصر

 

ظحع  لاـم ا، ـعن ا ا ورنيـر: ا ل عيـ  ا ح  اـ ا ظاـونجهر ا فكنيـ  طأ ـ ل، لام بم ـ   1
ا برختصــرس ياــونا ظن ــز 1/225ا فكــن ا ت ني ــ  ا لنبــ  فــ  ا تلرظــ  ظلهــرا دسا ــ  ن  يــ  

ــللدي ا أل ــ  ا اـ ــ  ا لنبيـ ــ ةا ا عع كـ ــللا قـ ــر: طا احـ ــو     سا ـ ــن  :ا تكصـ ـــ/  1433ا،ط ـ  ـ
 م. 2012

  ل لق اانارب ف  ظ  ا توريا ا ـ ط   ااق يعـ ا ص:  ز:  ل  ا او  بن  ا لعريـ   2
طيعــر سيويــا  ر ــربا  وــ  تلنيــ  ا  ــ ا طساقــَ:  ما بــ طب بيرنــر: أخــنى.1985ا ا  ــر نة 1

ل ـن ا لنبيـ :  ـز:  ـل  ا اـو  بن ـ  فـ   تربـا: لعريـ  ل ـلق ااناـرب فـ  ظـ   وـا  ن  ا  
 نر: أخنى.ما ب طب بير1985 ا ا  ر نة1ا  ط   ااق يع ا ص:  ا توريا
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 املبحا النان   
 ابط ضو

ّ
ولبني املواثيق وق اإلنسان حق

ّ
ةالد

ّ
  ،ي

ةالشريعة و
ّ
 .اإلسالمي

 :مطلبينوينقسم إلى 
فــــي المواثيــــق وق اإلنســــان حقــــ  ضــــوابط المطلــــب األول: 

ول  .ي ةالد 
ــاني:  ــب الثـ ــوابط المطلـ ــ  ضـ ــان حقـ ــريعة وق اإلنسـ ــي الشـ فـ

 .   اإلسالمي ة
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 المطلب األول:

ولفي المواثيق وق اإلنسان حق  ضوابط    . ي ةالد 

مــا وهــو اســم فاعــل مــن ضــَبَط.  :، والضــابططضــاب الضــوابط جمــع ))     
م مــن المبــادئويُــ  ،ضــبطيَ   :) الضــابط عنــد العلمــاءو) .(1(()أو القواعــد ،نظ ِّ

 (.2)((ينطبق على جزئياته ،حكم كلي

زهة التــي تفصـلهيمنحــه الخاصـي   ،وضـابط الشـيء بــدأ عــن غيـره، والم ، وتميـ ِّ
، يعني الحديث عـن وابطلذا فالحديث عن الضسواه؛    الذي تعتمد عليه دون 
واالخــتالف  ،زالتميــ   انيضــ ِّ وهمــا اللــذان ي ،مجتمعــةالخصــائص، والمبــادئ 

ــى ال ــرعلـ ــوعات. الأو  ،عناصـ ــائصإال أن موضـ ــين الخصـ ــتراك بـ ــذا االشـ  ،هـ
 هنـاك تـداخالً  جعـل  ،عنـهالذي ينبثقان منـه، ويتفرعـان  والمبادئ في األصل  

ةوق اإلنسان، والمبادئ  حق  بين خصائص   هـا، وتسـتند التـي تقـوم علي  العامـ 
مج بعـض مـن كتـب فـي هـذا الموضـوع بـين دقد فنظرًا لهذا التداخل  ، و إليها

؛ اختصـارًا لهمـا، واعتمـادًا علـى أن فيهمـا مـن العام ةالمبادئ  و   الخصائص،
لكـن  .وينصـره مجهـذا الـد   دعمـ في بعض األحيـان ـ مـا يـ  رادف، والت  داخلالت  

ة علــى عنصــرين ، والعموميــ  ذلــك ُيحــدِّل شــيئًا مــن اللــبسر يــرا أن المتــدب  
ــا ــراد منهمـ ــد المـ ــي تحديـ ــل، واألدق  ينبغـ ــين  . فاألفضـ ــل بـ ــري، الفصـ ــي نظـ فـ

خصـائص إذ إن  علـى حـدة،مادة منهمـا    كل  الخصائص، والمبادئ، وتحرير
ها أصــــول . والمبــــادئ توضــــحا، وســــماتهاتبــــين صــــفاتهوق اإلنســــان، حقــــ  

ــذورها. ــذان مصـــطلحان وجـ ــه مـــن  ،فهـ ــا أنـ ــود. كمـ ــة والمقصـ ــا الداللـ مختلفـ

 

 .1345/ 2 ظلوا ا     ا لنبي  ا علرصنة األع  ظرترس     ا حعو  ـ 1
 .1/533 علوا ا ل ي ا طدخنطبا البنا يا ظصطفن ـ 2
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المستحسن أن يكون الحديث عن هذين المصـطلحين بصـورة منفصـلة، فـي 
ولالمواثيق واإلعالنات  ، وهو ما أفـرد لـه اإلسالمي ة، عنها في الشريعة ي ةالد 

مـدا التوافـق، ؛ ليتضـح مـن خـالل سـوق الحـديث  البحث مطلبين منفصلين
داالخــتالف بينهمــا؛ أو   ،ق وحقــ  د للابط المحــد  الضــ  صــورة هايــة فــي الن   فتتحــد 

، وقبـل سـرد هـذه الخصـائصوالمبـادئ.  ،ر عن مجموع الخصائصالذي يعب ِّ 
 ما يلي:في تحرير معنى المصطلحين، وبيان المبادئ، البد من

فة الَّتِّي تُ ))  ، والخصيصة هي:خصيصةالخصائص: جمع   يمي ِّ الص   ،ءز الشـَّ
وال   الشـيء،فة التـي توجـد فـي  الص  (. وهي أيضًا تطلق على: ))1(()وتحدده

 (.2(()توجد في غيره
ده  أما المبادئ: فجمع مبدأ، ومبدأ الشيء هو: )) ي يقـوم   األساسي ةَقَواعِّ الَّتـِّ

ا ا ،َعَلْيهــــَ ، يمكــــن الحــــديث عــــن وبهــــذين المعنيــــين(. 3(()َواَل يخــــرج َعْنهــــَ
الضـوابط صـورة لتتبلـور  ادئـه بشـكل أوضـح؛وق اإلنسان، ومبحق  خصائص  
ولفي المواثيق  المنشودة  التالي:  . على النحوي ةالد 

ولفي المواثيق وق اإلنسان حق  ضوابط أواًل:   :، وهي ذات شقيني ةالد 

 

 .1/238 يا ظصطفنا طدخنطبا ا علوا ا ل ي ـ لبنا   1
داس ا وفراس  ا196وو  ا ظلوا     ا ف هر ا ص: ـ ظحع  سطاو ق لو ا لرظ  صردق ق2

 م.1988 ـ/1408ارني ا طا وشن طا تلزيَ أل: ا  ا  طار  
ا تهــــرنل ا ظل ــــل   طساقــــَ:  .1/42ـ لبــــنا يا ظصــــطفنا طدخــــنطبا ا علوــــا ا ل ــــي ا  3

ا جح وــ :   ــ  دلــنطعا ظكتاــ    وــرب نرشــنطبا 1/14كشــرف اصــط لر: ا فوــلب طا ل ــلم 
 م.1996بونط:ا أل: ا،ط ن 
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ولوق اإلنسان في المواثيق حق  خصائص الشق األول: أـ    .(1)ي ةالد 

المرتبطة بطبيعة اإلنسان من   المزاياوق اإلنسان بالعديد من  حق  ز  تتمي       
وتلـك  ،لمزايـادة من جهة أخرا. ومـن أبـرز هـذه امحد    وقاً حق  جهة، وبكونها  

 :ما يليالخصائص  

 واألمتعة. ،تغاير السلع وق اإلنسانحق  ـ 1

بــل هــي كاســدة، حتــى كســلعة، رائجــة، أو  ، وال تشــترا،ال تبــاعفهــي       
مــاً مشــروط يكــون ال يجــب أن  ،أصــيل لإلنســان حــق   ، ُيمــنح بــثمن اً ، أو مقوَّ

 .لمن يملك، وُيمنع منه من ال يجد

 .البشر يشترك فيها كلوق اإلنسان حق   .2
اساالختالفات المعروفة بـين بغض النظر عن        العـرق، أو اللون، كـ النـ 
، والمسـتوا أو األصل االجتماعي   ،الرأي السياسي  أو  الجنس،  أو  الدين،  أو  

اس. فالمــادي   ، وق حقــ  الو  ،ن فــي الكرامــةيمتســاو  ،يولــدون أحــراراً  جميعــاً  النــ 
ة مـن حيــث المحتــوا عالميــ  وق حقـ  هــي  ،وق اإلنسـانحقــ  فـإن لــذلك،  تبعـاً و 

 على حد سواء. الن اس، يشترك فيها كل والمضمون 

  

 

ـ 25ـ ساقَ ف  ذ ك:     ا  بروا       يرب أبل زي ا ل لق ااناـرب طلنيرجـاا ص:   1
 ا بتصنف ياونا 28

 ما طساقَ: ظو س قووي    ح لق طا حنير:ا 2017ا ار ا  :داس ا ا رف    وشن طا تلزيَا أل
https://genevacouncil.com م.12/12/2019ا جا ا تحعو  بترسيو 
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 .أو االنتقاص منها ،التنازل عنهاب ُيتصرف فيهانسان ال وق اإل حق   .3

بــدونها.  ال يوجــدفـ ،نســان وذاتــهة اإل مالزمــة لشخصـي  وق اإلنســان حقـ       
فـي حرمـان  حـق  ال يملـك أحـد ال، و بالتنازل فيهاصرف  من هنا، ال يمكن الت  و 

 ،فقدها قيمتهـا، فإن ذلك ال يُ إذا ُوجد من يعتدي عليهاوحتى  منها.    شخص
  باإلنسان.عالقتها المتأصلة ينفي وال  ،جوهرهايسلبها وال 

 .غير قابلة للتجزئة ،نسان متكاملةوق اإل حق  ـ 4 

أو  لالنقســام،وعـدم قابليتهـا  ،نسـان هـو ترابطهــاوق اإل حقــ  األصـل فـي      
فـي  حق  العلـى غيـره، كـ  وق حقـ  الضـيل نـوع معـين مـن  تف  فال يصحالتجزئة.  

وهـذا التكامـل . التعليم، وغير ذلك التعبير عن  حري ةفي    حق  العلى    ،الغذاء
المختلفـة، والحرمـان مـن بعضـها   حاجاتالشباع  إو ،  وق حق  الع بمت  يضمن الت  

 الضرر البالغ باإلنسان. حق  ُيل

 .قةطلَ أو مُ  ،ةوق عام  حق  نسان هي وق اإل حق  ـ 5

على وجـه وقه  حق  ع بفي التمت    حق  النسان  إلكل    ة أنتعني هذه الخاصي       
 تطــار حــاالإال فـي إ وق حقــ  الد هـذه يــ  ال تقفـوفــي جميـع األحــوال.  ،طـالقاإل

اسوتطيقــه حيــاة  ،تــدعو إلــى ذلــكالضـرورة التــي  ، أن إذ مــن المحتمــل ،النــ 
ــينتضــارب يحــدل  ــ  ال ب ــي الحــاالت االســتثنائية، ة،الخاصــ   وق حق لمســيرة  ف

، كمـا ال ال يسـتحيل معـه العـيب  ،تـوازن يجب البحـث عـن    ئذعندالمجتمع؛  
 .تضيع معه البالد

 .ر مستمرتطو   وق اإلنسان فيحق   . 6

أو أصـــولها، وإنمـــا يقصـــد بـــذلك  ،ال يقصـــد بتطورهـــا تغيـــر مفاهيمهـــا     
فـي حالـة  اإلنسان وارتفـاع مسـتواهات حاجو  ،استحدال ما يلزم عند الحاجة
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ضــافة لتوســيع إوأنواعهــا،  وق حقــ  اليســتوجب معــه تطــوير  ،ر مســتمرغيــ  ت
 .ما دعت الضرورة إلى ذلك، كلَّ لتتضمن دوائر جديدة ؛محتواها

ــتكل   ــائص التـــي يـ ــذه أهـــم الخصـ ــمونهاهـ وق حقـــ  المختصـــون ب م عـــن مضـ
ولمن خالل المواثيـق  ، والمنادون به  اإلنسان ةالد  عـد وبالتـي تـمَّ ابرامهـا.  ،  يـ 

وق حق  التي قامت عليها   األساسي ةالنظر فيها، يمكن الوقوف على المبادئ  
 :المجال، وملخصها فيما يلي خالل حديثهم في هذا اإلنسان من

ولوق اإلنسان في المواثيق حق  مبادئ اني: الث   الشق  ب ـ   .ي ةالد 

نـة، متفـق عليهـا إنسـاني  حق        ًا، تهـدف وق اإلنسان هي في مجملهـا مدوَّ
ة اإلنسان، وصـيانة كرامتـه، والحفـا  علـى حريتـه، وهـي إلى حماية شخصي  

 وق حقـ  الة، تشـمل المعنى ترتكز علـى عـدة عناصـر، أو مبـادئ أساسـي  بهذا  
ولًا فـــي المواثيـــق المـــذكورة حاليـــ   ةالد  وتســـمح باإلضـــافة تحـــت مظلتهـــا، ، يـــ 

ل وهذه المبادئ ال تحتاج إلى شرح مطـو  ، الذي تدعو الضرورة إليه،  للجديد
 يلـي  فيمـا  (1)المبـادئ  جمال هـذهكن إإذ إن مصطلحاتها واضحة تمامًا، ويم

 :من نقاط

 ـ عدم التمييز العنصري.2  والمساواة.                   الحري ةـ 1 

 ـ مبدأ الشرعية.4الشعوب في تقرير مصيرها.       حري ةـ 3

 .عقوبة إال بنص   أو ،ـ مبدأ ال جريمة6        ـ احترام كرامة الفرد.      5

 ـ  مبدأ اإلنصاف.8    ـ األصل في اإلنسان البراءة.         7
 

 ــ  ي خ وــ ا  صــرم   ــ  ا لزيــزا صــ    ــ يعربا ا شــن   ـ ساقــَ فــ  ذ ــك: ظحعــ    1
 :ا ظؤ اـــــ  ا و وـــــ    تـــــ سي  طد ـــــا ا  يع ناطيـــــ ا أل30   ح ـــــلق ااناـــــربا ص: ا  ط يـــــث 
 م.2017ا،ط ن
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الخصائص تلك  مع  المبادئ  المواثيق  حق  ل  وهذه  في  اإلنسان  ولوق  ،  ي ةالد 
من  ويسر، بسهولة،ذلك  يمكن أن يقف عليها من أراد ن الضوابط التي تكو  

  ا على ما ذكر في تتابع، بنوده  خالل اإلعالنات المعترف بها، التي تنص  
ولبنود  الة، و قانوني  المواد  ال  صور  واختصار، وتركيز، من خالل ، وقد  ي ةالد 

المواد عند الحديث    هذه المواثيق التي حوت تلكبعض  سبقت اإلشارة إلى  
 اإلنسان، وأطواره.  وق حق  عن نشأة 

 المطلب الثاني:

 . اإلسالمي ةفي الشريعة وق اإلنسان حق  ضوابط  
ولوق اإلنسان في المواثيق  حق  كما كان الحديث عن ضوابط        ةالد  مـن   يـ 

ضــوابط أهــم يمكــن ترتيــب فكــذلك  ،والمبــادئ ،ين همــا الخصــائصخــالل شــق  
ــ   ــان حقــ ــريعة وق اإلنســ ــي الشــ ــالمي ةفــ ــالل  اإلســ ــن خــ ــس المــ ــق  نفــ ، ينشــ

 :حهما فيما يلييضتو و ، الخصائص، والمبادئ

 .اإلسالمي ةوق اإلنسان في الشريعة حق   خصائصأهم ل: األو   الشق  أـ 

مــا انتفــت عنــه قداســة ب اإلســالمي ةاَرن الشــريعة مــن اإلجحــاف أن تقــ     
د أن الشـريعة تأثرت بالنسيان عنده تعاليم األنبياء. والواقع يؤكـ    وأالسماء،  
هـا، وال مجالن القضايا، فإنها ال ُتسبق فـي  ة معندما تتولى قضي    اإلسالمي ة

ة ة من االستقراء فـي كافـ  تيجة الحتمي  ، إذ الن  هاأستار   ها، أو تهتكغبار   ُيشق  
ح كفـة الشـريعة   بـاألخرا مـن غيـر نـزاع.   ، وتطـيباإلسـالمي ةالقضايا، تـرج ِّ

مــدا توافــق مــا جــاء مــن لبيــان هــو بقــدر مــا  مقارنــة،لل المجــال هنــا لــيسو 
ســان فــي المواثيــق األخــرا، مــع الشــريعة وق اإلنحقــ  دئ خصــائص، ومبــا
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وق اإلنســـان فـــي الشـــريعة حقـــ  خصـــائص  أبـــرز مـــا يميـــز ، ويتضـــحالغـــر اء
 :(، من خالل هذه النقاط اآلتية1)اإلسالمي ة

 ة المصدر.اني  رب   ـ 1

 ـ مـن عنـد هللاأنها    اإلسالمي ةفي منظور الشريعة    وق حق  المصدر هذه       
ره لشـئونهم، وجـل ـ لعبـاده، وتـدبي  تنـدرج تحـت  حكـم هللا ـ عـز    تعالى ـ فهي

ــبحانه: ــال ســـــ صُّ  قـــــ ــُ ِّ َيقـــــ ُم إِّالَّ قِّ  ــْ ــق  الإِّنِّ اْلُحكـــــ ُر  حـــــ ــْ َو َخيـــــ ــُ َوهـــــ
لِّينَ  ــِّ ــاماْلَفاصـــ ــال  [،57:]األنعـــ ــالى:وقـــ َرُع تعـــ ــْ َو َأســـ ــُ ُم َوهـــ ــْ ُه اْلُحكـــ ــَ َأاَل لـــ
بِّينَ  منع عنــد البهــا، وتهديــده بــ فــال مجــال لمــن ِّ أحــدٍ [، 62:]األنعــاماْلَحاســِّ

ر ذلـك الشـريى هـو الـذي قـرَّ الشـرع  ف  الغضب، واتحافه بـالمنح عنـد الرضـا.
ه ال كمــا أنــ  . الكـريم مـن العــيب هنــمك  مــا ي وق حقـ  اللإلنسـان، وأتــاح لـه مــن 
. ة وســالمة الفطــرةًا يتنــافى مــع األســس األخالقيــ  حقــ  مجــال لمــنح اإلنســان 

إلى إباحة أنـواع مـن ن انتكست فطرته ببعض ما هو الذي أدَّ   ومخالفة هذا
ــان الســماوي  تجرمهــا و  ،اإلنســاني ةتأباهــا التــي ، مــةالمحر   صــرفاتالت   ة، األدي

وأعطــى أصــحاب الوجــوه الصــ يقة الجــرأة المســتهجنة للمطالبــة بتقنينهــا، 
مــن بنــي البشــر، أو  الــزواج بــين أفــراد الجــنس الواحــد، و لشــذوذ الجنســيكا

حتــى الــزواج مــن الحيوانــات، والجمــادات. وكــل هــذه االنحرافــات تســدُّ بابــه 

 

 ــللد بــم  ــ عرب دم  ــللدا طدخــنيما ا ورــرم ا اير ــ  فــ  اا ــ ما  ـ ساقــَ فــ  ذ ــك: 1
ــنة 23: 18ص ــنا أل: ا لرشـ ــ اس ا ـــلطم   وشـ ــَ: م.2012ا ظـ ــلا،  طساقـ ــم نـ ــ  ا ـــن، بـ   ـ

 ـــ ظي  بر ع  وـــ  ا ا ورظلـــ  اا413ا ـــ  ما جـــ سي  ا ـــ  رة   ـــن ا، ـــر و  ا  يرنيـــ ا ص: 
 . ـ1425ا 37ا ا او 128لسةا ا ل د ا عو
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مـذكرة اإلنسـان بقيمتـه ، أو التعزيـر،  ، وتجعل دونه الحـد  اإلسالمي ةالشريعة  
 يترفع معها عن تلك القبائح، وينفض ثوبه من هذه الرذائل. التي

 .والدوام الثبوتـ 2

ــ        ــانأصــولها ال تتغيــر  اإلنســانوق حق ر الزم ــُّ ــد   وأ ،بتغي ل الظــروف بتب
ًا بـاألمس يصـبح بـاطاًل حقـ  فليس من المعقول شرعًا، أن مـا كـان  األحوال،  و 

تـه اليـوم، يصـير ممنوعـًا فـي اليوم، وما كان من لوازم بقـاء اإلنسـان، وحري  
هللا ـ تعـالى ـ ما الثبات فيـه، كثبـات جـذور الشـجرة الطيبـة التـي قـال الغد، إن  
ت   فيها: ُلَها َثابـِّ ٍة َأصـْ َجَرٍة َطي ِّبـَ ًة َكشـَ ًة َطي ِّبـَ َثاًل َكلِّمـَ ُ مـَ َرَب هَّ َى ضـَ َر َكيـْ َأَلْم تـَ

َماءِّ  فـي تعريـى بوضـوح  هـذه الميـزة    ظهـروت،  [25إبراهيم:]َوَفْرُعَها فِّي السَّ
وألن   موخ.بات، والرسوخ، والديمومة، والشووصفهم إياه بالث    ،حق  العلماء لل

المكـان، فأصـول حـدود  ، و دة عـن إطـار الزمـانأحكامها مجر  الشريعة جاءت  
 .فيها ثابتة، ودائمة اإلنساني ة وق حق  ال

 .والتوازن  ةالشمولي  ـ 3

ــمات مـــن المعـــروف أن      ــمول مـــن سـ ــالم الشـ ــن  التـــي ال تنفـــك اإلسـ عـ
ــريعاته ــ  ال، و تشـ ــاني ة وق حقـ ــريعة  اإلنسـ ــديها الشـ ــي تهـ ــالمي ةالتـ ياإلسـ ــ ِّ  ، ُتلبـ

، فهــي تهــتم بجانبيــه ـ الروحــي، يةمالســا حاجــات الفــرد، وتشــبع تطلعاتــه
ماته، ـ كما ال تتعارض مـع مصـالح المجتمـع، أو تصـطدم مـع مسـل    والمادي  

ْطنا فِّي اْلكِّتابِّ مِّْن َشْيء قال تعالى: ر [، فالشـريعة تقـر  38:]األنعـامما َفرَّ
نـى بـه تتعكمـا    ،اً وشـيخ  ،اً وشـاب  ،طفالً   في كل مراحل حياته.  وقاً حق  لإلنسان  

ــد وفاتــه، ــيالده، وبع ــل م ــى اخــتالف متطلباتــه. قب ــي ب عل ــا تعتن وقــه حق  وكم
 طبيعـة االهتمامـاتن  وهـذا يختلـف عـ  ة، فإنها تعتني بروحه، وعقلـه،المادي  
رع ، فتتركـه يصـاأحد جانبي اإلنسـان علـى اآلخـر  ى فيهاالتي يطغة،  البشري  
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وهــذا  .االنحــاللنشــوة ت و التفلــ   ي غياهــب، أو يــنغمس فــالكبــتو ن، الحرمــا
ة، بـين التشـريعات األرضـي   فاصـالً  اً يعتبر حـد   ،الميزاتالشمول مع غيره من 

 لها األنبياء، وأهدوها للناس.ة التي تحمَّ السماوي  و 

 .ةالواقعي  ـ 4

ــ  تعــرف      ْذَهب يُ  : ))بأنهــاة الواقعي اهر مــَ ــهِّ التَّصــوِّير اأْلمــين لِّمظــَ زم فِّي ــَ لت
يَ  ،الطبيعـــة ا هـــِّ َذلَِّك عـــرض اآلراء ،والحيـــاة َكمـــَ  ،والظـــروف ،واألحـــدال ،َوكـــَ

(، وتتفــوق الشــريعة علــى هــذه المعــاني 1(()دون نظــر مثــالي ،والمالبســات
ــ  للواقع اسالمناســبة لواقــع ة العمليــ  بطــرح الحلــول  ةي التــي ، ومشــاكلهم النــ 

وق اإلنسـان فـى حقـ  عـن السـياج الشـرعي. و   عهم، وال تخرجتنسجم مع طبائ
ة المفرطـة، التـي تتطلـع ، دون الجنـوح نحـو المثاليـ  اإلسالم مرتبطـة بالحيـاة

ة. النظريـــ  طروحـــات األة، و فكريـــ  المنيـــات األ يقـــه، مـــنحق  لـــى مـــا ال يمكـــن تإ
ــه المــادي  ف ــه  اإلنســان بجانب ــًا، وهــذا مــا تراعي ــه أحيان تنازعــه نفســه، فتغلب

لـه، وإلزامـه بمـا عليـه مـن واجبـات،  وق حقـ  العند تقريـر  اإلسالمي ةالشريعة  
ا وتتعامــــــــل معــــــــه مــــــــن منطلــــــــق قولــــــــه تعــــــــالى:  ا ُفُجوَرهــــــــَ َفَأْلَهَمهــــــــَ

ا  [، وقولـه سـبحانه:8الشمس:]َوَتْقَواَها بِّيَل إِّمـَّ َدْيَناُه السـَّ ا هـَ اإِّنـَّ اكًِّرا َوإِّمـَّ  شـَ
وًرا فــي  وق حقــ  النــًا عــن اختالفــًا بي   تختلــفوهــذه المعــاني  [3اإلنســان:]َكفــُ

بَِّغت  التـــي األخـــرا، التشـــريعات  ةبالصـــبغة الفلســـ ي  هـــا فـــي بعـــض مواد  صـــُ
ــذ ــي يصــعب معهــا التنفي ــي. المفرطــة، الت عــن  نســانوحــين يعجــز اإل  العمل

يفقـد الثقـة بتلـك  ،ةالمثاليـ  الجانحـة فـي التشـريعات هـذه  وفـق  قدمًا  المضي  
وال يجـد القـدرة علـى متابعـة هـذا الضـغط ،  أو يفقد الثقة بنفسـه  ،التشريعات
 وهــو مــا تتنــزه عنــهفيتفلــت ممــا ألــزم نفســه بــه جملــة، وتفصــياًل. الشــديد، 

 
 .2/1051ـ لبنا يا ظصطفنا ا علوا ا ل ي   1
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ــد تقريـــر  اإلســـالمي ةالشـــريعة  ــ  العنـ ــات. وق حقـ ــرد فهـــي ليســـت  والواجبـ مجـ
 .الن اسيسعد به  بيقطتيعاع، و  رفع، وإنما واقعشعارات تُ 

 .وق اإلنسان وطبيعة هذا الدينحق  بين  االنسجامالتوافق و ـ 5

ة، إطار األحكام الشرعي   مجردة، بل جعلها في  وق حق  الاإلسالم  لم يترك       
مع غاياته، بل جعل   تعارض توال  ،معه  تتفق  العليا التيالمقاصد    سلكوفي  
ل ِّ   : ))الن بـيألصحابها مطلبـًا شـرعيًا، حيـث قـال    وق حق  الأداء   ى كـُ وا إِّلـَ َأدُّ
جعـل كمـا ، وربـط هـذه االسـتجابة بـالثواب علـى أدائهـا  (.1(()  هُ حقـ    حق  ذِّي  

، سان ظالمًا عند تعديـه لهـااإلن وزًا لحدود هللا ـ تعالى ـ  ُيعدُّ بها تجااإلخالل  
ُدوُد  قــال ســبحانه وتعــالى: َك حــُ ِّ تِّلــْ ُدوَد هَّ دَّ حــُ ْن َيَتعــَ ُدوَها َومــَ اَل َتْعتــَ ِّ فــَ هَّ
 . [229البقرة:]َفُأوَلئَِّك ُهُم الظَّالُِّمونَ 

 ة في الوجود.ـ األسبقي  6

ولا فـي المواثيـق علـى غيرهـ وق اإلنسان في اإلسـالمحق  تتميز         ةالد  ، يـ 
تعــالى ـ وســنة نبيــه فهــي مبثوثــة فــي كــالم هللا ـ  بأســبقية الوجــود الزمنــي،

منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمـان، وهـذه األسـبقية الزمنيـة   الكريم
بعـد   قـررلـم تت  ،التـي كفلهـا اإلسـالم لإلنسـان  وق حق  الهذه  تبين بوضوح أن  
هائجة، ثورات أو  صدامات طبقية في المجتمع المسلم، أو  ،صراعات فكرية

 

ــا ا ط نانــــ ا ا علوــــا ا ك وــــنا لـــ    سقــــا: ـ  1 / 17ا ك وــــن: ا انرــــن ا علوــــا 719أخنقـ
ا جح و : لع   بم     ا عوو  ا ا ف ا ظكتا  ابم جيعي ا ا  ر نةا أل: ا ارنيـ ا طقـرم 261

. ساقــَ: ظوعـــَ ا زطااـــ  طظواـــَ ا فلااـــ ا  َنفل مض اَل يللـــض  5/15ا هواعــ : َسَطابل ا طََّ َنانـــ    َطط يـــا  ظـــَ
 طب ذ ــن سقــا ما بــ1994 ـــ/1414جح وــ : لاــرم ا ــ  م ا    ــ ا ظكتاــ  ا    ــ ا ا  ــر نة 

 ا طال .
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عنـد الغـرب. وإنمـا وق اإلنسـان  حقـ  ن فـي تـاريخ  كما هو الشـأ  ،وفتن مائجة
منذ أن أشرق نور اإلسالم على الوجود، وتتابعت تعاليمه الواحدة من  بدأت

، ويبلغ عن ربه هذه العطاءات من بعد األخرا، يرسي قواعدها رسول هللا
مها للنـاس   اإلنسـاني ةالقيم   الراقيـة، حتـى أتـم أساسـها، وأجمـل بناءهـا، وقـدَّ

 ـ تعــالى ـ بهــا الشــرائع، وخــتم بهــا الرســاالت، فــي صــورة شــريعة، أكمــل هللا
 .  اإلنساني ةوأسعد بها 

فـي اإلسـالم، وإن  اإلنسـاني ة وق حقـ  الهذه أهـم الخصـائص التـي تصـبغ بهـا  
صـورة  :بكونهـا كانت تشترك مع غيرها فـي بعـض المميـزات إال أنهـا تتفـوق 

خلقـه، علـى  وق هللاحقـ  ل   من إكـرام هللا تعـالى لعبـاده، وإن اعتبـرت انعكاسـاً 
تقابلهــا  وق حقــ  ال ذههــيثــابون علــى فعلهــا، ويعــاقبون علــى تركهــا. كمــا أن 

 بقــدر مــا هــي التــزام، هــي ليســت غنيمــة، وعطيــةال تنفــك عنهــا، ف ،واجبــات
 .، ومسئوليةوانضباط

 .اإلسالمي ةوق اإلنسان في الشريعة حق   مبادئأهم  الثاني: الشق  ب ـ 

علي من قيمتهـا، وأطـر اإلسالم على مبادئ تُ وق اإلنسان في حق  قامت       
هذه المبادئ تحتـوا أن تعلن عن غايتها، وتوجهات تبرهن على قدسيتها، و 

ولكــل فضــيلة قامــت عليهــا الدســاتير  ةالد  ، ونــادت بهــا المواثيــق الخاصــة يــ 
 وق اإلنسان، وبيانها كما يلي:حق  ب

 نسان.اإل   ة لحياةالضروري   وق حق  الـ  الحفا  على 1

ات الخمس، التي يجـب أن يحفظهـا اإلنسـان وهي متمثلة في الضروري       
ــك، وهــي: ــى ذل ــدين بنفســه، أو أن يعــان عل ــنفسو  ،ال ، والنســل، العقــلو  ،ال

، أصـل لمـا سـواها مـن المقاصـد  ،الضـرورياتوالمحافظة علـى هـذه    لمال.وا
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األمــور هــذه  قيــامة علــى الــدنيا مبنيــ  متطلبــات و  ،مصــالح الــدينحتــى أن 
 األساســي ةوأهــدافها ة مــدار الشــرائع الســماوي  ومــن المســلَّم بــه أن  ،الخمســة

 :(1ة أمور)ثالثعلى  

ــىاألول: درء المفاســد، و  ــا بالمحافظــة عل  الضــرورياتهــذه  يســتعاض عنه
 .الخمس

ع عــدُمها التــي ُيوقــِّ  الحاجيــات تتبلــور فــي تــوفيرالثــاني: جلــب المصــالح، و 
 .جارات، ونحوهاقة، كالبيوع، واإلفي الحرج والمش اإلنسان

فــي الشــرع ى تســم  هــي مــا و والتــزين بهــا، مكــارم األخــالق، تحلــي بالثالــث: ال
الفضــائل التــي تزيــد الحيــاة ُحســنًا، وطمأنينــة،  طلــبكــون بوت ،التحســيناتب

. وهكــذا يكــون الحفــا  علــى هــذه األمــور مــن المبــادئ التــي ومحبــة، وأمنــاً 
 .اإلسالم، كمبدأ راسخ تنبثق منهوق اإلنسان في حق  تنطلق منها 

 .وق حق  الفي إيصال  اإلحسانـ التمام و 2

اساإلســالم ديــن اإلحســان، يــدعو        ، مصــداقًا إليــه، ويحــثهم عليــه النــ 
ْحَساَن َعَلى ُكل ِّ َشْيٍء، ـ عليه الصالة والسالم ـ ))  الن بيلقول   إِّنَّ هللَا َكَتَب اإلِّ

ْفَرَتُه، َفإَِّذا َقَتْلُتْم   دَّ َأَحُدُكْم شـَ ُنوا الذَّْبَح، َوْلُيحِّ ُنوا اْلقِّْتَلَة، َوإَِّذا َذَبْحُتْم َفَأْحسِّ َفَأْحسِّ
يجب أن تـؤدا علـى الوجـه الـذي في اإلسالم    وق حق  ال(، و 2(()َفْلُيرِّْح َذبِّيَحَتهُ 

 

ـ ساقَ ف  ذ ك: ظحعـ  بـم لبـنا يا بـم   ـ  ي ا تـليون ا ظرتصـن ا ف ـا اا ـ ظ  فـ    1
ــو ا ص:  ــندب طا اـــ ــ  701ضـــــل  ا  ـــ ــ  ا لنبيـــ ــَا ا عع كـــ ــ ا  ا عوتعـــ ا بتصـــــنفا داس أصـــ

 م.2010 ـ/  1431ا حردي   شنة :ا اللدي ا أل
م ا حولابا بـر، ا،ظـن بسلاـرب ا ـ بح ـ أخنقا ظا اا  تر، ا صو  طا  براح طظر  ؤ   ظ  2

 .3/1548ا انرن: صحيح ظا ا1955طجح    ا شفنةا ل    سقا: 
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يليــق بــه مــن الجــودة واإلتقــان، والتمــام، بعيــدًا عــن عــور التشــويه، وعــوز 
إن مصدرها مـن عنـد هللا ـ تعـالى ـ الـذي وصـف نفسـه ـ تعـالى ـ النقص؛ إذ  

ــ   ــوبأنــ َدأَ  ه هــ ــَ ُه َوبــ ــَ ْيٍء َخَلقــ ــَ لَّ شــ ــُ َن كــ ــَ ذِّي َأْحســ ــَّ ْن  الــ ــِّ انِّ مــ ــَ ْنســ َق اإلِّ ــْ َخلــ
ينٍ  ح ذلك ُمعل ُِّم  7السجدة:]طِّ ـ إِّنَّ هََّ  ))  :، بقولـهالخيـرَ   الن اس[، كما وضَّ

َل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتقَِّنهُ   ـ  َعزَّ َوَجلَّ  بُّ إَِّذا َعمِّ  وق حقـ  ال(. لذا، فإيصـال 1(()ُيحِّ
، ينطلــق مــن هــذه المعــاني الســامية، التــي اإلســالمي ةاس فــي الشــريعة للنــ  

وتنفيـذًا ـ  ـ تعـالى، ومراقبـة هلل  لألمانةأداءً ؛ ألصحابها كاملة  وق حق  التهدي  
عينـاه عـن إدراكـه.  ، وإن ضـُعفتاطالع هللا عليـهبـ  يـذكرهلتعاليم دينـه الـذي  

عــن ســؤال ســيدنا  إجابــة ســيدنا محمــدفهــو معنــيُّ بتعريــى اإلحســان فــي 
َراهُ ، في قوله: ))جبريل َك تـَ َد هََّ َكَأنـَّ اُن َأْن َتْعبـُ ْحسـَ َراهُ  ،اإلِّ ْن تـَ ْم َتكـُ إِّْن لـَ  فـَ

َراكَ  ُه يــَ نــَّ عرضــه بــين يــدي هللا ـ عــز بمــا يمشــغول  (. كمــا أن اإلنســان2(()َفإِّ
اهـا، يقـول ،ـ من أقوال تكلم بها  وجل   هِّ  سـبحانه وتعـالى:ـ  أو أعمـال أد  إَِّليـْ

الُِّح َيْرَفُعهُ   [.10]فاطر:َيْصَعُد اْلَكلُِّم الطَّي ُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

 عدم اإلضرار باآلخرين: ــ 3

 وق حقـ  الالتي تنطلـق منهـا  اإلسالمي ةمن المبادئ المقررة في الشريعة      
اَل  )) أداًء للغير، واستالمًا منه، أن تكون بعيدة عن اإلضرار بأحد؛ لقوله

 

اجح وـ : طـرسق بـم  ـل  ي بـم 897ـ أخنقا ا ط نان ا ا علوا ا،ط   ل    سقا:   1
رمو  مض   شـَ َ ا ا ضحـَ   َ   ـَ ط   ـَ اض  ـَنض ظحع ا     ا عحاـم بـم لبـنا يا ا حاـوو ا طقـرم ا عح ـ :  ـَ

. انرـن ا علوـا ا،ط ـ  ل   نا َد ب ا : ب شض ا َجَفنَّ َل ا ا داس ا حـنظوما ا  ـر نةا بـ طب 1/275الَّ ظلصض
 ذ ن  و  ا طاَ.

ا انرــن: صــحيح 5ـ أخنقــا ظاــ اا  تــر، اايعــربا بــر، اايعــرب ظــر  ــلا لــ    سقــا:  2
 .1/30ظا ا 
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َرارَ   ه.حقـ  اَل َيُضرُّ الرجُل أخاُه فينقص َشْيئا من (، يعني: )) 1(()َضَرَر َواَل ضِّ
رر فــِّ  هِّ الضــَّ ل َعَليــْ دخِّ يءوال يــُ ا،  ،ي شــَ ا َمعــً ْنُهمــَ ر ار مِّ هِّ، فالضــ ِّ فيجازيــه بِّمثلــِّ

د رر فعــل َواحــِّ : ابتــداء الفعــل، والضــرار: بــذلك الضــررمعنــى (. و 2(()والضــ 
 حـق  أيضًا، النهي عن أخـذ شـيء مـن   المفهومومثله في هذا    الجزاء عليه.

وا اَل المرأة في المهر، أو غيره، قال تعالى: يَن آَمنـُ ذِّ ا الـَّ ا َأيُّهـَ ْم َأْن يـَ لُّ َلكـُ  َيحـِّ
ْأتِّيَن  وُهنَّ إِّالَّ َأْن يـَ ا آَتْيُتمـُ َبْعضِّ مـَ ْذَهُبوا بـِّ ُلوُهنَّ لِّتـَ ا َواَل َتْعضـُ اَء َكْرهـً َترُِّثوا الن ِّسـَ
ْيًئا  ُروُهنَّ بِّاْلَمْعُروفِّ َفإِّْن َكرِّْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا شـَ َشٍة ُمَبي َِّنٍة َوَعاشِّ بَِّفاحِّ

لَ  ــَ ــًراَوَيْجعـ ًرا َكثِّيـ ــْ ــهِّ َخيـ يـ ُ فِّ ُتْم *  هَّ ــْ اَن َزْوٍج َوآَتيـ ــَ تِّْبَداَل َزْوٍج َمكـ ــْ ُم اسـ ــُ َوإِّْن َأَرْدتـ
ا ا ُمبِّينــً ا َوإِّْثمــً ُه ُبْهَتانــً ْيًئا َأَتْأُخُذونــَ ُه شــَ نــْ ُذوا مِّ اَل َتْأخــُ اًرا فــَ َداُهنَّ قِّْنطــَ َى  *إِّحــْ َوَكيــْ

ى ــَ ُكْم إِّلــــ ــُ ى َبْعضــــ ــَ ْد َأْفضــــ ــَ ُه َوقــــ ــَ ا  َتْأُخُذونــــ ــً يَثاقــــ ْنُكْم مِّ ــِّ ْذَن مــــ ــَ ٍض َوَأخــــ ــْ َبعــــ
يظً  ــِّ ــاء:]َغلـ ـــ 19النسـ ــت اآلداب و  [.21ــ ــد بلغـ ــالمي ةقـ ــة  اإلسـ ــي المعاملـ فـ

طلـع، أو هـي عـن الت  الن   عنـدما ورد ،أعالهـاباألخـالق ُتو ِّجت مـن منتهاها، و 
ل على ما يمكن أن يصبح  الت   ًا، وملكًا للغير، فيتضرر اإلنسـان بـذلك، حق  طفُّ

البيــع علــى بيــع هــي عــن الن   :علــى أخيــه مــن هــذا الفعــل، ومثــال ذلــكوَيجــد 

 

ا طقـرم ا عح ـ : ابـم  زيـ  ا ولفـ ا ط ب 2865ـ أخنقـا ألعـ  فـ  ا عاـو ا لـ    سقـا:  1
كرب ضعيفًرا ق  جلبَا طبرق  سقر ا ث ـر: سقـرم ا صـحيح. انرـن: ا عاـو ا جح وـ : شـلو  

 م.2001 ـ/1421ا،سنؤطألا  ردم ظنش ا ظؤ ا  ا ن ر  ا أل: ا،ط نا 
َو  2 نض  ظلاــض رف   فــ ض شــَ م  ا،ث وــنض  ـ ابــم ا،ثوــنا ا شــَّ رف ل  البــض ح ــ : ألعــ  بــم اج4/168ا شــَّ

ــ يعرب ــيا ــــــ ــ  جعــــــ ــن  ا  أبــــــ ــَ  ا ن  اَير ــــــ ــنا ياا َظكَتاــــــ ــم لبــــــ ــ  بــــــ ا ا نيــــــــر ا أل: ا،ط ــــــ ــض   شــــــ
 م.2005 ـ/1426
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رَ أخيــه، أو الخطبــة علــى خطبتــه، ف نِّ ُعمــَ نِّ ابــْ ولَ  عــَ اَل:  َأنَّ َرســُ اَل ))قــَ
يهِّ، إِّالَّ بِّإِّْذنِّهِّ  يهِّ، َواَل َيبِّيُع َعَلى َبْيعِّ َأخِّ ْطَبةِّ َأخِّ  (.1(()َيْخُطُب َأَحُدُكْم َعَلى خِّ

 :اإلنساني ةالكرامة االنطالق من ـ  4

 إلنسـان، باعتبارهـا مبـدأ انطـالقا  كرامـةإلى    اإلسالمي ةالشريعة    نظرت     
، ويعـزز مكانتهـا، فهـو مـن اإلنسـاني ة، فما يوافق الكرامة  اإلنساني ة  وق حق  ال
المالزمـة لإلنسـان، ومـا ينافيهـا، أو يحـط منهـا، فيجـب البعـد عنـه   وق حق  ال

ت، وحرَّ  ت،واجتنابــه، ولــذا أحلــَّ ومنعــت، وهــذه  ،وكرهــت، وأعطــت مــت، وحثــَّ
وما داموا جميعـًا موصـوفين بهـا، فقـد ، الكرامة أساس أصيل لبني آدم كلهم

ا : تعــالىـ قـال هللا الداعمــة لهـا.  وق حقـ  الوا لوازمهـا مــن حق  اسـت ْمنــَ ْد َكرَّ َوَلقـَ
اُهْم مـِّ  رِّ َوَرَزْقنـَ ى َبنِّي آَدَم َوَحَمْلَناُهْم فِّي اْلَبر ِّ َواْلَبحـْ ْلَناُهْم َعلـَ اتِّ َوَفضـَّ َن الطَّي ِّبـَ

ياًل َكثِّيــ ا َتْفضــِّ ْن َخَلْقنــَ [، فبنــو آدم جميعــًا ينحــدرون مــن 70]االســراء:ٍر مِّمــَّ
األصل الواحد الذي شرفه هللا ـ تعالى بـأن أسـجد ـ تعـالى ـ لـه مالئكتـه، قـال 

َدَم  سبحانه:   ُجُدوا آلِّ ةِّ اسـْ ا لِّْلَماَلئِّكـَ َتْكَبَر َوإِّْذ ُقْلنـَ ى َواسـْ يَس َأبـَ َجُدوا إِّالَّ إِّْبلـِّ َفسـَ
افِّرِّينَ  َن اْلكــَ اَن مــِّ [، فهــم ينتســبون إليــه بــنفس الدرجــة، قــال 34]البقــرة:َوكــَ

ْنهـا  الن اسيا َأيَُّها  تعالى: َق مِّ َدٍة َوَخلـَ ٍس واحـِّ ْن َنفـْ اِّتَُّقوا َربَُّكُم الَّذِّي َخَلَقُكْم مـِّ
ْنُهمــا رِّجــاالً  ثَّ مِّ  وق حقــ  الحتــى تجــد و  ،[1]النســاء: َكثِّيــرًا َونِّســاءً َزْوَجهــا َوبــَ

األساس الذي تنطلق منه، وتعتمد عليه من الكرامة والشرف؛ لـذا   اإلنساني ة
حريصة علـى استصـحاب ذلـك لكيـان اإلنسـان   اإلسالمي ةفقد كانت الشريعة  

مدا حياته، بل وحتى بعد مماته، وفي حاالت الحرب، كمـا هـي فـي حـاالت 
اسالتـي يشـترك فيهـا كـل    ،تـهتهدر كرامته؛ حفاظًا على آدمي    لم، الالسِّ   ،النـ 

 

ا طقرم ا عح  : ل وردب صحيح   ن شنأل 6276ـ أخنقا ألع  ف  ا عاو ا ل    سقا: 1
 .10/379ا عاو  :ا شيروما انرن
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ألنــه التشـنيع بــالموتى؛ و  ،ل بــالقتلىيـثتمقــد نهـى اإلســالم عــن الف وإن ُقتـل،
ــاف أل ــع واألدب اإلنســاني ةات بجــدي  من ــب مــن حفــظ الكرامــة و  .الرفي فــي تأدي

وكــذلك األعضــاء التــي يمــك أن  ،ع مــن ضــرب الوجــهمنَــ يُ أنــه الرجـل المرأتــه 
التقبـيح مـن  تتسبب فـي ضـرر بـالغ، كالقلـب ونحـوه، كمـا أنـه ممنـوع أيضـاً 

زمن حـديث رواه    ففي جزء،  على كرامة المرأةحفاظًا   ن  َبهـْ يمٍ   بـْ ْن (1)َحكـِّ ، عـَ
هِّ  دِّ  ْن جــَ هَ )) قــال ، قــال،َأبِّيــهِّ، عــَ رَِّب اْلَوجــْ َر َأْن اَل َتضــْ ب ِّحْ  ،َغيــْ  .(2(()َواَل ُتقــَ

ْعَبةَ ومن حفظ كرامة اإلنسان حتى بعد موته، ما روي  نِّ شـُ يَرةِّ بـْ  َعنِّ اْلُمغِّ
(. وفي هذا الحديث الشريى، مثـال 3(()َعنِّ اْلُمْثَلةِّ   َنَهى َرُسوُل هللاِّ ))َقاَل:  

ه؛ لتعلـــيم راق للســـمو األخالقـــي، واألدب الن   اسبـــوي الموجـــَّ وتبصـــيرهم،  النـــ 
  .وشططاألمور في نصابها، دون جنوح، ووضع 

علـى اإلنسـان    صـوللحعامة    ظلةمِّ   اإلسالمي ةجعلته الشريعة  الكرامة    مبدأف
ولة النظم القانوني  توافقت   قدو   ،األساسي ة  حري اتهو وقه  حق    ية فالوضعي   ي ةالد 

ــن مــع مبــادئ الشــريعة توجههــا  ، وانســجمت فــي شــعاراتها اإلســالمي ةالمعل
، نحــو احتــرام اإلنســانالمرفوعــة مــع أسســها األصــيلة، ونــداءاتها المتكــررة 

، ومــا يبقــى عليهــا إال ميــدان األساســي ة حري اتــهو  ،وقــهحق  وكفالــة  وتكريمــه،
 

زل ـ   1 .بمل َبهض ن    ا ا َاصـض وضن    َ َة ا  لشـَ َيَ  بم َلوـض مض  َلك يضا  بم  ظلَلرط  ا ا  ـَ مض َأب يـض َ   ـَ ةل َأَلرد  ـض ال  ـ  َّ  ـَ
ن. فــَ َساَسَة بــم  َأطض مض زل ب ا َط ــَ وضَم َطظراــَ و. قــَ  ث اــ  ف ثَ  َق ــض  ا َرعض . جــللل زو َب فــ   َبهــض لض َت  فــل : َيرض رس    رَم ا الرــَ  قــَ

ــ    ساقــــَ: ا ه/ 1405. ظؤ اـــــ  ا ن ـــــر  ا أل ا ار اـــــ  253/ 6 ـــــ    ا  ـــــون أ ـــــ م ا وــ
 م.1985

ا طقــرم ا عح ــ : ل ــوردب لاــما ساقــَ: 20030ـ أخنقــا ألعــ  فــ  ظاــو با لــ    سقــا: 2
 .33/232ا عاو  

ا طقــرم ا عح ــ : لــ    صــحيحا ط ــ ا 18152ألعــ  فــ  ظاــو با لــ    سقــا:  ـ أخنقــا3
 .30/86ا نق  ظم ط   ا ع ونةا ط  خت ف طيا. انرن: ا عاو  ل ورد ضعي  ابهرم  



 

414 

 بني ضوابط اإلسالم، وضماناته، ومضامينه حّقوق اإلنسان يف املواثيق الّدولّية

، بـالتطبيق ، وتصـد ِّق عليـهالتنفيذ تترجم فيه عن صـدق نواياهـا فيمـا تعلنـه
 .ةفتسعد بذلك البشري  

 .حق  الفي استيفاء  والمساواة العدالةيق مبدأ حق  تـ  5

اساألهــواء ب عنــدما تعبــث      ين، لهــم الشــياط وسوســ، فيطيعونهــا، وتالنــ 
تعـاليم األنبيـاء والرسـل،   همفيتبعونها، تبعدهم عـن مصـادر الهدايـة، وتنسـي

بأنسابهم وأحسابهم، ويمايزون بينهم بفروق زعموهـا، عند ذلك  يتفاخرون  ف
ـ بـأثره المجتمـع اإلنسـاني  هـذه الـروح العبثيـة  سـادت  لقد  دعوها، و ومزايا ابت

البغيضـة، التـي يعـين  ةالعصـبي   ، فكانـتـ قبل اإلسالم  يومنه المجتمع العرب
اسوق  حقـ  فيها الواحد أهله على اجتيـاح   عـن بنـتِّ واثلـَة بـنِّ ، وسـلبها،  النـ 

َعْت أباَها يقوُل:  ،  األسقع بِّيَُّة؟ قـال: قلت: يا رسوَل هللاِّ ))  أنها َسمِّ ، ما الَعصـَ
َك علــى الظُّلــم" يَن قومــَ د و  (،1(()"أن ُتعــِّ باألنســاب المقيــت التفــاخر كــذلك ُوجــِّ

َرةَ عــن  .يــز بــدون أســاس يــذكرومحــاوالت التم ي ُهَريــْ وُل  َأبــِّ اَل َرســُ اَل: قــَ قــَ
 ِّ اءِّ إِّنَّ هََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأْذَهَب َعْنُكْم ))    :هَّ ا بِّاآْلبـَ ةِّ، َوَفْخَرهـَ لِّيـَّ َة اْلَجاهِّ  ،ُعب ِّيـَّ

، َأْنُتْم َبُنو آَدمَ  ر  َشقِّيٌّ ، َوَفاجِّ َوآَدُم مِّْن ُتَراٍب، َلَيَدَعنَّ رَِّجال  َفْخَرُهْم  ،ُمْؤمِّن  َتقِّيٌّ
 ِّ ى هَّ َوَن َعلـــَ وُننَّ َأهـــْ نََّم، َأْو َلَيكـــُ مِّ َجهـــَ ــْ ْن َفحـ م  مـــِّ ــْ ْم َفحـ ا هـــُ ــَ َأْقَواٍم، إِّنَّمـ َن بـــِّ ــِّ  مـ

ْعاَلنِّ   (.2(()الَّتِّي َتْدَفُع بَِّأْنفَِّها النَّتِّنَ   ،اْلجِّ

 

ا طقرم ا عح  : ل    لاما انرـن: 5119ـ أخنقا أبل داطدا ف  ا اوما ل    سقا:   1
ا جح وــ : شــَلو  ا،سنــؤطألا ظَحعــَّ   رظــ   قــنب ب  ــ ا داس ا ن ــر   7/440 ــوم أبــ  داطدا 

 م. 2009 ـ/1430ا لر عي ا أل: ا،ط ن
ل ـوردب لاـما  شـرم بـم  ا طقـرم ا عح ـ :8736 ألعـ  فـ  ظاـو با لـ    سقـاـ أخنقا    2
جوزم سج تا  م سجاـ  ا صـحيحا طبـرق  سقر ـا ث ـر: سقـرم ـ  سقرم ظا ا ط ب  رب ظمـ  ل    

 .14/349ا عاو  انرن:  ا شيروم.
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، فة، واالدعـاءات الكاذبـةلتضع هذه المزايا المزي   اإلسالمي ةوجاءت الشريعة  
 علـى لسـان نبيهـا الكـريم  ،والدرجات المزعومة جانبـًا، وتعلـن بكـل وضـوح

تعـديل،  ، أولمبـدأ  راكاسـتد  في أواخـر حياتـه، حيـث ال نسـخ، وال تبـديل، وال
ا )) ونــادا: ا َأيُّهــَ اسيــَ َل النــ  ، َأاَل اَل َفضــْ د  اُكْم َواحــِّ ، َوإِّنَّ َأبــَ د  ْم َواحــِّ ، َأاَل إِّنَّ َربَّكــُ

، َواَل َأْحَمرَ  ، َواَل لَِّعَجمِّيٍ  َعَلى َعَربِّيٍ  َوَد  لَِّعَربِّيٍ  َعَلى َعَجمِّيٍ  َعَلى َأْسَوَد، َواَل َأسـْ
َر، إِّالَّ  ى َأْحمـــَ التَّْقَوا َعلــَ تُ  ، بــِّ (. وهــذا التســـاوي يســتوجب العدالـــة 1(()؟َأَبلَّغـــْ

المطلقــة فــي تنفيــذ القــوانين المنظمــة للحيــاة، وهــي عنــد المســلمين شــريعة 
ــدار  ــي إهـ ــامالت فـ ــة، أو المجـ ــتثناءات للقرابـ ــل االسـ ــال تقبـ ــم، فـ ــق  الربهـ  حـ

مـع ســيدنا  للصـداقة والمحبـة، أو مـا شـابه، وهــذا الـذي أعلنـه رسـول هللا
َي هَُّ ، أســامة َة َرضــِّ ْن َعائِّشــَ ا عــَ ا )) َعْنهــَ ْرَأةِّ َأنَّ ُقَرْيشــً ْأُن المــَ ْم شــَ َأَهمَّهــُ

  ِّ وَل هَّ يَّةِّ الَّتِّي َسَرَقْت، َفَقاُلوا: َوَمْن ُيَكل ُِّم فِّيَها َرسـُ ْن الَمْخُزومِّ اُلوا: َومـَ ؟ َفقـَ
 ِّ ولِّ هَّ بُّ َرســُ ٍد، حــِّ ــْ ُن َزي اَمُة بــْ هِّ إِّالَّ ُأســَ رُِّئ َعَليــْ ــَ ُه أُ َفَكلَّ  َيْجت اَل مــَ اَمُة، َفقــَ ســَ

ولُ  ا  :َرســُ اَل: إِّنَّمــَ مَّ قــَ َب، ثــُ اَم َفاْخَتطــَ مَّ قــَ ِّ، ثــُ ُدودِّ هَّ ْن حــُ دٍ  مــِّ ي حــَ َفُع فــِّ " َأَتشــْ
َرَق  وُه، َوإَِّذا ســَ رِّيُى َتَركــُ ُم الشــَّ يهِّ َرَق فــِّ اُنوا إَِّذا ســَ ْم كــَ ْبَلُكْم، َأنَّهــُ يَن قــَ ذِّ َك الــَّ َأْهلــَ

يُى َأَقاُموا   عِّ ُم الضَّ ِّ فِّيهِّ ، َواْيُم هَّ َمَة بِّْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت  ،َعَلْيهِّ الَحدَّ  ،َلْو َأنَّ َفاطِّ
َدَها " ُت يــَ  مــنوق اإلنســان فــي اإلســالم تقــوم علــى أســاس حقــ  (. ف2(()َلَقَطعــْ

ــة ــي مــن قيمــة اإلنســانالتامــ   العدال وترفــع مــن شــأنه، ويحــس  ،ة التــي تعل
 اإلنسان ساعتها بارتباطه الشديد بالمجتمع الذي يعيب فيـه، وانتمائـه لـه؛

شـن ع علـى كره أصـحابه، و و  ،الظلم واالعتداءـ تعالى ـ م هللا أجل ذلك حرَّ من  
 

ا قـرم ا عح ـ : ل ـوردب صـحيحا انرـن: 23489ـ أخنقا ألع  ف  ظاـو با لـ    سقـا:   1
 .38/474ا عاو  

ــر ا2 ــ  ا،ن يـ ــر، ألرد ـ ــرس ا  تـ ــا ا ارـ ــا:  ـ أخنقـ ــر، لـــ    ا  ـــرسا لـــ    سقـ ا 3475بـ
  .4/175انرن: صحيح ا اررس  
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بُّ الظَّالِّمِّينَ  . قال هللا تعالى:وتوعدهم بالعذاب األليم ،أهله ُ اَل ُيحِّ ]آل َوهَّ
الُِّموَن [، وقـال سـبحانه:  57عمران:   ُل الظـَّ ا َيْعمـَ افِّاًل َعمـَّ َبنَّ هََّ غـَ َواَل َتْحسـَ

ارُ  يـــهِّ اأْلَْبصـــَ َخُص فِّ ْوٍم َتشـــْ ُرُهْم لِّيـــَ َؤخ ِّ ا يـــُ فـــي  وق حق  ال[. فـــ42]إبـــراهيم:إِّنَّمـــَ
اإلســالم تنطلــق مــن مبــدأ العدالــة، التــي تســتقر معهــا الحيــاة، وتســعد بهــا 

جميعًا، على درجـة واحـدة مـن   الن اسأن يكون    ،دالةاألحياء. وال يقصد بالع
ُموَن َرْحَمَت َرب َِّك َنْحُن َقَسْمَنا المكانة، فهذا يتنافى مع قوله تعالى: َأُهْم َيْقسِّ

َذ  اٍت لَِّيتَّخـِّ ٍض َدَرجـَ ْوَق َبعـْ ُهْم فـَ ا َبْعضـَ ْنَيا َوَرَفْعنـَ يَشَتُهْم فِّي اْلَحَياةِّ الدُّ َبْيَنُهْم َمعِّ
[، وإنمـا 32]الزخرف:َبْعًضا ُسْخرِّي ا َوَرْحَمُت َرب َِّك َخْير  مِّمَّا َيْجَمُعونَ   َبْعُضُهمْ 

دون أن  ه المقــرر لــه،حقــ  إلنســان بحصــوله علــى أن يطمــئن ا يقصــد بهــا،
التســاوي المطلــق علــى عليــه، وإال ف طغيــانال، أو هيجــور عليــه أحــد ببخســ
 . إصالح حاله، الساعي إلى المخاطرللمجتهد بي ِّن األعمال المتفاوتة ظلم 

 بالشرع الشريى.التصرف  حري ةانضباط  ـ 6

ال تعني بحال من األحوال االنفالت، والفوضـى، وإنمـا تعنـي أن   الحري ة     
ادرًا علـى يتفاعل اإلنسان بإرادتـه الكاملـة مـع مجريـات الحيـاة، وأن يكـون قـ

ــ ِّ حق  حيازتـــه ل ــاطه وقـــه دون قيـــود تكبـ ل حركتـــه، أو حـــواجز توقـــى مـــن نشـ
وِّفـق المتعـارف عليـه  ،المشروع، فإن تعدا اإلنسان هـذا الحـد المرسـوم لـه

ــي أعــراف  ــه ف اسشــرعًا، أو المتفــق علي ــ  ــد أحــال الن ة، فق ــ  نوعــًا مــن  الحري
والخنـا،  مجـون للوتأصـياًل  االنفالت، وفرعًا مـن العبـث، وضـربًا مـن الفسـاد،

ــ   عتــداء علــىودعــوة لال ــبطب بهــم، وهــو مــا ي اآلخــرين وق حق ــه نهــار وال ب
ةلـيس مـن  ه، وتتبدد قيمـه، ويعـمَّ الفسـاد. و المجتمع، وتضيع مقومات  الحريـ 

، العام ةتدمير أصول البالد، والعبث بمرافقها  ،  الغر اء  اإلسالمي ةفي الشريعة  
ــيس مــن  ــى الممتلكــات الخاصــة. ول ــيم عل ةواالعتــداء األث ــ  أن يرتكــب  الحري
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اس عنـــه، وال أن تعـــاملوا فيمـــا بيـــنهم بمـــا نهـــى هللا الحـــرام، وال أن ي النـــ 
ــرعي   ــلَّمات الشـ ــى المسـ ــاول علـ ــنتهم بالتطـ ــوا ألسـ ــول اليطلقـ ةة، واألصـ ــ   دينيـ

ةبة، بحجة التمسـك  المرعي   ذلـك مـن هـذا الـرأي وإتاحـة التفكيـر، فلـيس   حريـ 
 وبــين غيــره، ،القبيــل، وال يشــبهه فــي شــيء، وإال فمــا الفــارق بــين المســلم

ين الحـــالل إذا لـــم يعتبـــر حـــدود هللا ـ تعـــالى ـ فواصـــل بـــ ممـــن ال ديـــن لـــه،
نفسـه هلل ـ عـز وجـل ـ إن قيـاد  عبـدًا مسـل ِّماً المـرء  والحرام؟ وما معنـى كـون 

 ـ تعـــالى ـ وألقـــى ق ثيـــاب الخضـــوع هللتخلـــص مـــن عبـــاءة العبوديـــة، ومـــزَّ 
عاريًا منها، أو تسربل بغيرها! فال معنى   ،شريعته وراء ظهره، وأصبح حافياً 

ًا لكونه مسلمًا بعد ذلك. بل ما معنى أن يحمل اإلنسان بين جنباته ديانة أيـ  
كانــت هــذه الديانــة، إذا لــم يكــن يعبــأ بمــا توصــيه بهــا، وفيهــا مــا فيهــا مــن 

لم وشريعته. إن المواطن ال يسـمى مواطنـًا ، ناهيك عن المسلديه  المقدسات
ــى  ــه، وســعى إل ــاءه علــى كت ي ــه، وحمــل أعب ــى وطنــه بكليَّت إال إذا انتمــى إل
م من األدلَّة والشواهد ما يؤيد كالمه، ويصـد ِّق حديثـه،  تقدمه ورفاهيته، وقدَّ

بــين يديــه و وإال فهــو مــدع كــاذب، وإن أقســم علــى ذلــك باأليمــان المغلظــة، 
 الكتب المقدسة. وكذلك المتدين بدين هللا تعالى، المعلن التزامه به. 

ةف  وإنمـــا تعنـــي التحـــرك  علـــى ذلـــك ال تعنـــي االنفـــالت مـــن الحـــدود، الحريـــ 
، مــدركًا أنهـا مــا وضـعت إال للحفــا  عليــه المحــددة خــالل سـياجها بأريحيـة،

، ض األعــداء، وانقضــامــن غوائــل التيــه، وعوامــل الضــياع، وهجــوم اآلفــات
 ،وأن اإلنسان دخل إلى سياج دينه طائعًا مختاراً   ،وتعذيب الضمير، ال سيما

اُوُس يدرك نتائج ما يفعله، ويسعى إليـه.   اَم طـَ ُتوا  ـ رحمـه هللا ـ  قـَ اَل: َأْنصـِّ َفقـَ
ْرَداءِّ  ا الـدَّ ْعُت َأبـَ مِّ ا سـَ ِّ ُأْخبِّْرُكْم مـَ ولِّ هَّ ْن َرسـُ ُر عـَ اَل َرسـُ  ، ُيْخبـِّ اَل: قـَ وُل قـَ

 ِّ اَل )): هَّ ُدوًدا فــَ ْم حــُ َد َلكــُ ي ُِّعوَها، َوحــَّ اَل ُتضــَ َرائَِّض فــَ ْيُكْم فــَ َرَض َعلــَ إِّنَّ هََّ اْفتــَ
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رِّ  ْن َغيــْ َياَء مــِّ ْن َأشــْ َكَت عــَ ا، َوســَ ُكوهــَ اَل َتْنَتهِّ َياَء فــَ ْن َأشــْ اُكْم عــَ وَها، َوَنهــَ دُّ َتْعتــَ
نْ  ًة مـــِّ ا َرْحمـــَ اَل َتَكلَُّفوهـــَ َياٍن فـــَ ا نِّســـْ ْم َفاْقَبُلوهـــَ يؤيـــد هـــذا الواقـــع إن  (.1(()َرب ِّكـــُ

كما يشير  اته في التطبيق.ته في القبول، وإيجابي  المعنى، ويؤكد على منطقي  
إنما و ، بال حدودمطلقة  حري ةأو تشريع يعطي  ،نه ال توجد دولةإلى أ  قعاالو 

ول  تُسنُّ  أ  الد   ،م حيـاتهمبـه أفرادهـا، وتـنظ ِّ   م ِّنمن التشـريعات والقـوانين مـا تـُ
وفـق مـا تراهـا مناسـبًا. وهـو  أركانهـامـن خاللهـا  وتقـيم    ،كيانهـابها  تحفظ  و 

ــ ــالم يصـــطدم ب اإلســـالمي ةه األمـــة األمـــر الـــذي تدعمـ ــريعمـ ــالف تهاشـ ، ويخـ
  .أحكامها

 انة الخصوصية واحترامها.ـ الحرص على صي 7
ــد       ــ  التعتمـ ــاقٍ  وق حقـ ــاس بـ ــدأ راٍق، وأسـ ــى مبـ ــالم علـ ــي اإلسـ  مـــن فـ

مــا فيها عــن االبتــذال، ال ســيما صــيانتأســراره، و حفــظ ة اإلنســان و خصوصــي  
بمـا يـدور  المرء أن يبوح الن بي، ولذلك نهى أسرتهنفسه، و ون  ئيتعلق بش

ْل مــنكم )): حيــث قــال ا يقــع بــين الرجــل والمــرأةوبــين زوجتــه ممــ   ،بينــه هــَ
ْتَره، واســتتر بســتر  ه، وألقــى عليــه ســِّ الرجــُل إذا أتــى أهلــه، فــأغَلَق عليــه بابــَ
هللا؟ " قالوا: نعم، قـال: "ثـم يجلـُس بعـد ذلـك فيقـول: فعلـُت كـذا، فعلـُت كـذا" 

ــَل علــى النســاءِّ  ــال: فســكتوا، قــال: فأقب ْن ُتحــد ِّل ق نكن مــَ ؟ " فقــال: "هــْل مــِّ
َكْتنَ  اب   ل مؤمـــل فـــي حديثـــه:قـــاـ  فجثـــت فتـــاة ،فســـَ ا علـــى إحـــدـ فتـــاة َكعـــَ

 

 ا جح وـ : طـرسق بـم  ـل 8938ـ أخنقا ا ط نان  ف  ا علوا ا،ط ـ ا لـ    سقـا:   1
َدا   ل الَّ  سض مض َأبــ   ا ــ َّ ا  ــَ َ ا ا ضحــَ    ل َطى  ــَ نض يا   ــ  ا عحاــم ا حاــوو ا طقــرم ا عح  ــرب: اَل  ــل

نا انرــن: ا علوــا ا،ط ــ   مل ظلل ــَ ا : َأ ــَ ل بــض َد بــ  نَّ ا َجفــَ َورد  َ ا ااض  ــض ا داس ا حــنظوما 8/381ب هــَ
 ا  ر نة.
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ت لرســول هللا ليراهــا وَيســَمَع َكالَمهــا، فقالــت: يــا رســول  ُركبتيهــا، وتطاولــَ
ه، فقــال: "هــل تــدرون مــا مثــل ذلــك؟ "  ْثنــَ نَّ ليتحدَّ ثون، وإنهــُ دَّ هللا، إنهــم َليتحــَ

ى منهـا   ،فقال: "إنما َمَثُل ذلك كةِّ، فَقضـَ ُل شـيطانٍة َلقِّيـْت شـيطانًا فـي السـ ِّ َمثـَ
، فـي عن التجسسالشريى نهى الشرع   كما  (.1)((ينظرون   الن اسو   ،اَجَتهح

ُدُكْم َأْن :  مثل قولـه ـ تعـالى بُّ َأحـَ ا َأُيحـِّ ُكْم َبْعضـً ْب َبْعضـُ وا َواَل َيْغتـَ سـُ َواَل َتَجسَّ
يهِّ َمْيًتا َفَكرِّْهُتُموُه َواتَُّقوا هََّ إِّنَّ هََّ َتوَّاب  َرحِّ  [ 12]الحجـرات: يم  َيْأُكَل َلْحَم َأخِّ

اسعن اقتحام خصوصـية  القرآن الكريم    كما نهى والتجـرؤ علـى دخـول ،  النـ 
إال بإذن أصحابها، واسترضائهم بالتحية والتسليم، بل وصل األمر   مساكنهم

إلــى أنــه إذا ُطلــب مــن القــادم أن يرجــع، فليرجــع، حفاظــًا علــى مــا يريــد أن 
يحافظ عليه اإلنسان، ويكره أن يطلع أحد على ما يخ يه مـن خصوصـياته، 

يَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوتً قال تعالى:   وا َيا َأيَُّها الَّذِّ ى َتْسَتْأنِّسـُ ا َغْيَر ُبُيوتُِّكْم َحتـَّ
ًدا  *َلُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ َوُتَسل ُِّموا َعَلى َأْهلَِّها َذلُِّكْم َخْير    ا َأحـَ ُدوا فِّيهـَ ْم َتجـِّ َفإِّْن لـَ

ى لَ  َو َأْزكـَ ُعوا هـُ اْرجِّ ُعوا فـَ ُ َفاَل َتْدُخُلوَها َحتَّى ُيْؤَذَن َلُكْم َوإِّْن قِّيَل َلُكُم اْرجِّ ْم َوهَّ كـُ
ت الديانة27،28]النور:  بَِّما َتْعَمُلوَن َعلِّيم     فعـل مـن اإلسالمي ة [. وقد أقرَّ
يسـتع يه مـن ن إلـى ربـه، ويخلـو بـه، يشـكو لـه حالـه، و ينفرد بنفسـه، ويـرك

ذنوبــه، وعيوبـــه، ويسترضــيه بأقوالـــه وأفعالــه. وفـــي حــديث الســـبعة الـــذين 
 الن بــيظلــه مــا يــدل علــى ذلــك، قــال يظلهــم هللا فــي ظلــه، يــوم ال ظــل إال 

 

ظــر يكـنب ظـم ذ ـن ا نقــ  ظـر يكـلب ظــم بـر، ا  تـر، ا وكـر  اـ أخنقـا أبـل داطد فـ   ــووا 1
   وردب ضعي   وهر   ا طفرط ا طبـرقلا طقرم ا عح  : 2174  ا ل    سقا:لصربتا أ َ ا

ــ ا ا حـــ    طـــنق طشـــلا   ج ليـــا ــوم أبـــ  داطد سقر ـــا ث ـــر:ا ط ـــالذ ف ـــنا:  ـ . انرـــن:  ـ
3/500.  
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اهُ ))الكريم ْت َعْينـَ ا َفَفاضـَ َر هََّ َخالِّيـً هـذا مـالم يهتـك المـرء   (.1(()َوَرُجل  َذكـَ
ــه القبيحــة، وســلوكياته المعوجــة، فيصــبح مــوطن ريبــة وشــك،  ســتره بأفعال

 .يتوجب متابعته ورصد تحركاته
م.ارتكاب ـ العقوبة تكون على 8  الفعل المجرَّ

وتنطلـق مـن خاللـه   ،اإلسالمي ةهذا مبدأ من المبادئ التي تدعمها الشريعة  
 إلى  وق حق  ال إليصال

ــى التجــريم، بحيــث ال تســلب  أهلهــا، ــى مــا ال نــصَّ فيهــا عل ــة عل فــال عقوب
كبـرا   أصـوالً   عـدُّ وهـذه النصـوص، تُ من بـريء لقرابتـه بمـذنب أثـيم.    وق حق  ال
 وسـنة رسـولهـ    ـ تعـالىلكتـاب هللا    اً أمينـ  اً تطبيق، كما ُتعدُّ  وق اإلنسانحق  ل

َرا تعــالى: يقــول ْزَر ُأخــْ َرة  وِّ ُر َوازِّ زِّ  :ســبحانه [، وقولــه164]األنعــام: َواَل تــَ
 ْنَسانِّ إِّالَّ َما َسَعى  َوَأْن َلْيَس هاتين اآليتين الكـريمتين  في [39: ]النجملِّإْلِّ

رم  علــى خلقــه، فــاق ـ ســبحانه ـ  الكــريم،عــدل هللا يظهــر ال يعاقــب أحــدًا بجــُ
. وقصـــة الحجـــاج بـــن وســـعيه ،اإلنســـان ال يفلـــح إالَّ بعملـــه كمـــا أنغيـــره، 
م داره، وُقطــع عطــاءه تــدلل علــى هــذا الثقفــي، يوســف  دِّ مــع الرجــل الــذي هــُ

علــى الحجــاج بــن  رجــل د ))دخــلالمعنــى، رغــم بطــب الحجــاج، وبأســه، فقــ
 ،مشــهور بالطاعــة ،إنــي موســوم بالميــل ،أصــلح هللا األميــر :فقــال ،يوســف

وهـدم  ،وحرمـت عطـائي  ،ق علـى اسـميلـ ِّ فحُ   (،2)خرج أخي مع ابن األشعث
 :سمعت ما قال الشاعر اأم :فقال ،منزلي

 

نل  1 و    َ وضَترـــ  َس فـــ   ا َعاـــض مض َق ـــَ ا بـــر، ظـــَ َ َة َطَفةـــض    ـ أخنقـــا ا ارـــرس ا  تـــر، اَ،َذاب  ا صـــَّ
 .  1/133ا انرن: صحيح ا اررس  660 ا ل    سقا:ا َعَارق  

َل :   ــ  ا ــنلعم بــم ظحعــ  بــم ا،شــل  ا كوــ  ا ظــم ا  ــردة ا شــولرب.  ــا  2 ـ ابــم اَ،شــض
م.  ونب ا حورع   زط بـ د سج وـ  )ظ ـك ا تـن ( 704 ـ =  85جلنف  و  طالدجاا قت   و   
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 مبارك الجرب  وقد* تعدي الصحاحَ  جانيك من يجني عليك 

 ولرب مأخوذ بذنب قريبه * ونجا المقارف صاحب الذنب  

  ؟ ثناؤه   وما قال جلَّ   : قال  ،إني سمعت هللا يقول غير هذا  ،أيها األمير  :قال
َقاُلوا َيا َأيَُّها اْلَعزِّيُز إِّنَّ َلُه َأًبا َشْيًخا َكبِّيًرا َفُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنُه إِّنَّا َنَراَك    :قال

نِّيَن   ْنَدُه إِّنَّا إًِّذا   *مَِّن اْلُمْحسِّ ِّ َأْن َنْأُخَذ إِّالَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا عِّ َقاَل َمَعاَذ هَّ
واعطه    ،وابن داره  ،اردد اسمه   :قال يا غالم  [،79،  78]يوسف:َلَظالُِّمونَ 
(. فهذه 1(() وكذب الشاعرـ  تعالى  ـ    صدق هللا  ،ينادي  ر منادياً ومُ   ،عطاءه

عليه  الن اسيؤثر عن الحجاج ـ فيها أن هذا المعنى تعارف  القصة ـ رغم ما
باعتباره    ؛بينهم، ولو كان خ يًا عليهم؛ لكان الحجاج أول من يتملص منه

 .وسفك دمائهم الن اسرقاب  من المتجرئين على

 :حق  الالبعد عن التعسف في استخدام ـ 9

ن اْلمُ  ا اَل يجــوز عــَ اب مــَ َو اْرتِّكــَ َبْعضقــين، حق  )) التعســف: هــُ ــْ ، َوإِّن جــوزه ال
اَلم  ،اَل َضُروَرة فِّيهِّ َواأْلَْصل َعدمهَوُيطلق على اْرتَِّكاب َما َوقيل: ُهَو حمـل اْلكـَ

 

تــن  ا تلغــ  ل ــن أب   بنافهــر. ثــا  تــ  ل ــن ا حوــرع أطيعــر طسا   واــترب. ف ــزا بلــذ أط
  ـــ  ط خ ــَ ا حوـــرع.   ـــن ف. فــرجف  يرت ــن ظـــ اخ هر طظررسقهــر. فرجهعـــا ا حوــرع بر ةـــل

اًلا ثــا جتربلــ   زااعــاا ا ع ــك بــم ظــنطاب. نشــ   بووهعــر ظلــرس  ظفــن فوهــر   ــ  ا ــنلعم أط 
ف وك ل ن )سج و ( فحعرب ظ ةا ثا طسد:   يا  ت  ا حوـرع جه  ـ ًاا ف ت ـا طبلـ  بنأ ـا ل ـن 

ــ م  ــ ا ا، ــ ــَ ا زس  ــ ــرع. ساقــ ــن324/ 3ا حوــ ــ   شــ ــوما أل: ا ررظاــ ــا   ع  ــ  ا داس ا ل ــ
 م.2002

ــ  1 ــركنا جـــرسيو دظشـ ــم  اـ ــ  145/ 12ـ ابـ ــم غناظـ ــ :  عـــنط بـ ــونا جح وـ ا بتصـــنف ياـ
 ما ب طب ذ ن سقا ا طال .1995 ـ/1415نط ا داس ا فكن   طار   طا وشن طا تلزيَا ا لع
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َرة(() اهِّ هِّ ظــَ لتــي يجــب مــن المبــادئ ا (.1علــى معنــى اَل تكــون داَلَلتــه َعَليــْ
ــان  ــتعمال اإلنسـ ــد اسـ ــا عنـ ــ  لالوقـــوف عليهـ ــي  ه:حقـ ــن التعســـف فـ ــد عـ البعـ

، كالوالـدين مـع أوالدهـم، حـق  كل صـاحب  استخدامه، وهي دعوة يطالب بها  
والــزوج مــع زوجتــه، والجــار مــع جــاره، والمعلــم مــع تلميــذه، وكــل أصــحاب 

فيعـــدُّ مـــن مـــع مـــن دونهـــم. والتعســـف يمكـــن أن يقـــع مـــن الفـــرد  وق حقـــ  ال
 حدا الحاالت اآلتية:في إالمتعسفين 

    على الغير.   التعدي حق  ال صاحبإذا قصد أـ   

ن ينواوالقــ ،اإلســالمي ةألحكــام الشــريعة  اً مخالفــ حــق  ه للســتعمالب ـ إذا كـان ا
   ها.المتسقة مع

                   كان ضرره أكبر من نفعه. إذاج ـ  

 .، وعاداتهمالن اسه أعراف حق  ب إذا تجاوز دـ 

: علــي بــن أبــي طالــبقــال )) ة التعســف، وســوء عاقبتــهوال تخفــى مغبــَّ  
عقبى األخرق مضرة، والمتعسـف ال تـدوم لـه مسـرة. وقـال بعـض الحكمـاء: 

وكان مـن وصـايا  .(2(()ف، والكف أودع من التكلفالقصد أسهل من التعس  
م َأن التعســ  )) ، وق حقــ  الالعلمــاء ألصــحاب  وء الملكــة لمــن خولــك اْعلــَ ف َوســُ

اَلى ـ هللا  َوضــعف  ،دنـاءة الهمـة ىن علـة يـدال َأو رعيــ ،مـن َرقِّيـق ،أمـرهـ َتعـَ
وَّة  ،لألَِّن اْلَعاقِّ   ؛اْلعقل ي اْلقـُ ي المنعـة  ،إِّنََّما يغلـب أكفـاءه فـِّ َوأمـا  ،ونظـراءه فـِّ

 

ا جح و :   نرب  294ـ ا كفل ا ا ك ير: ظلوا ف  ا عصط حر: طا فنطق ا   لي ا ص: 1
 : أخنى.دسطيش ظحع  ا عصن ا ظؤ ا  ا ن ر  ا بونط:. ب طب بيرنر

م. بـ طب ذ ـن سقـا 1986ا داس ظكتاـ  ا حيـرةا 71ـ ا عرطسد ا أد، ا ـ نير طا ـ  ما ص:   2
 ا طال .
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ة ــَ ــُه اْلُمَعارضـ ــن اَل ُيمكنـ ــى مـ ــتطالة علـ ع ،االسـ ــْ ي الطَّبـ ــِّ ــقوط فـ ــز ،فسـ  ،َوعجـ
ــة ــدًا عــن التعســف حــق  الوهكــذا يجــب أن يكــون صــاحب  (.1(()ومهان  ،بعي
أن  حـق  فلـيس معنـى أن اإلنسـان صـاحب   ،والتجـاوز فـي اسـتعماله  والظلم،

اسويتسـلط علـى رقـاب يجور فـي اسـتعماله،  هحقـ  فيقلـب ؛ النـ   ه بـاطاًل يمجـُّ
 ،وبمجمـوع الخصـائص مـع المبـادئ  .ويتمنون زوالـه مـن بـين يديـه،  الن اس
 .الغراء اإلسالمي ةوق اإلنسان في الشريعة حق   ضوابط ن تتكو  

  

 

ا داس اآلفـرق ا و  ـ ةا بوـنط:ا أل: 74ـ ابم لزما ا،خـ ق طا اـون فـ  ظـ اطاة ا وفـلوا   1
  ـ.1399ا ارني  
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   املبحا النالا
 ضمانا  

ّ
 وق اإلنسان حق

ولاملواثيق  يف 
ّ
ةالد

ّ
ةالشريعة موقب و ي

ّ
  اإلسالمي

 . منها
 وينقسم إلى مطلبين: 

وق اإلنســان فــي حقــ  الحفــا  علــى   ضماناتالمطلب األول:  
ولالمواثيق   .  ي ةالد 

 لجان من قرارات اإلسالمي ةالشريعة  موقىي:  المطلب الثان
 وق اإلنسان.    حق  
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 المطلب األول:

ولوق اإلنسان في المواثيق حق  الحفا  على  ضمانات   . ي ةالد 

ولفي المواثيق ووسائله  وق اإلنسان  حق  ات الحفا  على  آلي  تعب ِّر        ةالد   يـ 
مانات عــن لووصــوله،  حــق  الالالزمــة لبقــاء  الضــ  جــراءات الواجــب اإل وتمثــ 

مانات ، ويمكن الوقوف على معناها فيما يلي:اتخاذها حيال ذلك جمـع  ،الض 
 (.1ُيقال: َضمَِّن المال منهِّ إذا َكَفل له بهِّ. وضمََّنه غيره(()ضمان)) 

ماناتهذه   ة كوسـائل ضـروري   ،المسـتخدمة جهـزةاألو  ،لياتاآلتتمثل في    الض 
ض عنهـــا مـــن مبـــادئ وقـــرارات، مـــن ومـــا يـــتمخَّ  لالجتماعـــات والمـــؤتمرات،

 اســتعراضوفيمــا يلــي ز التنفيــذ. تخــرج إلــى حيــ  ور، و تــرا النــ  أن المفتــرض 
ولوق اإلنســان فــي المواثيــق حقــ  ات حفــظ آليــ   ةالد  هنــاك عــدة حيــث كانــت  .يــ 

ولخطــــوات قامــــت بهــــا المواثيــــق  ةالد  وق اإلنســــان حقــــ  لضــــمان حفــــظ  ؛يــــ 
ماناتوهذه  وتطبيقها،  لت في قسمين رئيسين:، تمث  الض 

  الوسائل التي أنشئت لهذا الغرض.أحدهما: 

 ت عليها.القرارات والمبادئ التي نص   :ثانيهما

  

 

ا ا ع ــن، فــ  جنجوــ  ا علــن،  1 ز ىث نث  ا داس ا كتــر، 1/285ـ بن ــرب ا ــ  م ا رــلاسزظ  ا علطــَ
ا لنبـــــ ا بـــــ طب بيرنـــــر: أخـــــنى. طساقـــــَ: لبـــــنا يا ظصـــــطفنا طدخـــــنيما ا علوـــــا ا ل ـــــي ا 

1/544. 



 

426 

 بني ضوابط اإلسالم، وضماناته، ومضامينه حّقوق اإلنسان يف املواثيق الّدولّية

وق اإلنســان حقــ  وســائل ضــمانات الحفــا  علــى أمــا القســم الرئيســي األول ل 
ولفي المواثيق   :تينفيتضح من خالل آلي   .ي ةالد 

  : األجهزة.ىاألول 

 (.1)ة، وإما إقليمي  ة، وكل منهما، إما عالمي  التعاقدي ة: اللجان  ةالثاني

 منها، تتمثل في ثالثة أجهزة: العالمي ةف، األجهزة وهي، ىاألول ةاآللي  أما 

  .ة لألمــم المتحــدةاألجهــزة الفرعيــ   ـ2  ة لألمــم المتحــدة.األجهــزة الرئيســي  ـ 1
 .ـ الوكاالت المتخصصة3

 :فتتمثل في ،منها ةوأما اإلقليمي   
ولجامعــة  ـ1  ة الــد  ةاألمانــة ـ 2  .العربيــ     لمجلــس التعــاون الخليجــي. العامــ 
 اًل:مفص  عن ذلك  وإليك الحديثـ االتحاد األفريقي. 3

ةأواًل:  األجهـزة الرئيسـية لألمـم المتحــدة، ، وتتمثـل فـي ثالثـة أجهـزة: العالميـ 
 األجهزة الفرعية لألمم المتحدة، الوكاالت المتخصصة، وتفصيلها فيما يلي:

  

 

ــلق  1 ــ    نقربـــ    ـــن لعريـــ  ل ـ ــر    ـــن ا زس ـــلن ا اآل يـــر: ا  ط يـ ـ ساقـــَ فـــ  ذ ـــك:  عيـ
ا ظو   قرظل  ا شرسق    ل لم ا  رنلني ا 26ـــ3دط   ااظرسا:ا ص:  ااناربا بر تط و    ن

: لبنا يا ألع  خ يف ا اال تزام ا ـ ط   بـرلتنام ل ـلق م. طساق2019َا 1ا ا ل د:16ظو  :  
ا 100اانارب طلنيرجا ا، ر ي ا دسا   جح و ي  فـ  ظةـعلنا طا نقربـ    ـن جوفوـ با ص: 

 م.2015ي  داس ا عط ل ر: ا ورظعي ا اال كو س 
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 شتمل على:المتحدة، وتجهزة الرئيسية لألمم األ ـ1

     (.2ب ـ مجلس األمن)                          (.  1)العام ةأـ الجمعية 

 (. 3ج ـ المجلس االقتصادي واالجتماعي) 

          (.4د ـ األمانة العامة) 

  

 

ـ ا وععي  ا لرظ   ألظا ا عتح ة: ظم ا،قهزة ا ناياي  ا ا   ألظا ا عتح ةا ط ـ  ا هووـ    1
ا للو ة ا ت  جتعتَ فوهر قعيَ ا  طم ا، ةر  بتعاو  ظتارطا ط   ا وهرز ا نايا   صوَ 

 .ا اير ر: طا تعاو  ف  ا،ظا ا عتح ة
ــ  ــ  ا  ط يـ ــر: ا حعريـ ــ ا د يـ ــ  ظصـــطفن خ وـ ــَ: ن وـ ــربا ص:  ساقـ ــلق ااناـ ا داس 223 ح ـ

 م.2005ا وهة ا ا  ر نة
ـ ظو ــس ا،ظــم ا ــ ط  : ألــ  أقهــزة ا،ظــا ا عتحــ ةا ظاــؤطم  ــم لفــ  ا اــ م طا،ظــم  2

ا  ط ووما طا ًر   فص  ا اربَ ظم ظوارق ا،ظـا ا عتحـ ة. ط ـا  ـ ط  قرنلنيـ    ـن لكلظـر: 
اقـَ: لبـنا يا ألعـ  خ يفـ ا ا تورـيا س .  ـ ا ف ناساجـا ظ زظـ    ـ طم ا، ةـر  ؛ا ـ طم ا، ةـر 
 م. 2015ا داس ا عط ل ر: ا ورظعي  349ا  ط  ا ص: 

ـ ا عو س االقتصرد  طاالقتعر  : أل  ظوـر س ا،ظـا ا عتحـ ةا طقـ  أنشـكب ظواـرق ا،ظـا   3
ــ   ألظــــــا ا عتحــــــ ة  ــط  االقتصــــــردي  طاالقتعرديـــ ا عتحـــــ ةا  وهــــــرز ساياـــــ   تواــــــو  ا،نشـــ

َ: ظصــطفن ألعــ  فــؤادا أصــلم ا  ــرنلب ا ــ ط   ا لــرما ص: ساقــ .طا ل ــرال: ا عترصصــ 
 م.2008ا ظوشكة ا علرسفا اال كو سي  24
ا،ظرن  ا لرظ   ألظا ا عتح ة: قهرز  تك ف ظم ظلظفوم دط ووم يلع ـلب فـ  ظ ـن ا،ظـا   ـ  4

ا عتحــ ة فــ  نوليــلس  طفــ  قعيــَ أنحــر  ا لــر ا. جتــل ن ا،ظرنــ  ا لرظــ  خ ظــ  أقهــزة ا،ظــا 
 ا عتحـــــــ ة ا ناياـــــــي  ا،خـــــــنى ط داسة ا  ـــــــناظ: طا اير ـــــــر: ا تـــــــ  جةـــــــلهر. ساقـــــــَ:

https://ar.wikipedia  : م.2019/ 12/ 21جا ا تحعو 
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ولو ـ محكمة العدل                  (.     1هـ مجلس الوصاية)   (.2)ي ةالد 

 ا تشتمل عليه: ة لألمم المتحدة، وممَّ األجهزة الفرعي   ـ2

مجلس   ـ  اإلنسان)حق  أ  المفوضي  (.         3وق  ـ  لب  السامية  وق  حق  ة 
 (. 4اإلنسان)

  

 

ــ  بــــر حكا  1 ــربَ  ألظـــا ا عتحـــ ةا يط ــــ    ـــن ا،قـــر يا غوـــن ا عتعتلـ ــري : جـ ــس ا لصـ ـ ظو ـ
ــت  م. ساقــــــــَ: ــ اج  طاال ــــــ ــل ا حكــــــــا ا ــــــ ــ  ر نحــــــ ــ ف ا،خــــــــ  بوــــــ ــ اج ا بهــــــ  ا ــــــ

https://ar.wikipedia : م.2019/ 12/ 21ا جا ا تحعو 
ـ ظحكعــ  ا لــ م ا  ط يــ :  ووــ  قةــراي   عورعــ  ا،ظــا ا عتحــ ة. ظ ن ــر ال ــر  بهل وــ ا.  2

ط ـــ  ا وهـــرز ا للوـــ  ظـــم بـــوم ا،قهـــزة ا اـــت   ألظـــا ا عتحـــ ة ا ـــ   ال ي ـــَ فـــ  نوليـــلس . 
 . ساقـَ: ن وـ  ظصـطفن ا عحكعـ  ا  ااعـ    ل ا ـ  ا  ط يـ  ا طل   ظح 1945جك ا   رم  

 .328ا 327خ و ا د ير: ا حعري  ا  ط ي   ح لق ااناربا ص:
ما  يحـ  2006ـ ظو س ل لق اانارب: أ س ب ناس ا وععي  ا لرظـ   ألظـا ا عتحـ ة  ـرم 3

ظح   وو  ل لق ااناربا طيل    ط    ير ف  نررم ا،ظا ا عتح ة؛ نرنًا  تالوتا ا عارشـنة 
 https://ar.wikipedia   عو ـس االقتعـر   االقتصـرد . ساقـَ:  وععيـ  ا لرظـ  ط ـيس 

 م.2019/ 12/ 21جا ا تحعو : 
ـ ظكت  ا ارظي   ألظا ا عتح ة  ح لق اانارب: ط ر   دط ي  جربلـ   عورعـ  ا،ظـا ا عتحـ ة 4

جه ف   تنطي: طلعري  ل لق اانارب بحا  ظر طسد ف  االجفرقير: طا علاثوـ  ا  ط يـ  ا تـ  
ــر ــرم  نــــــــ    وهــــــ ــرب ا لــــــ ــر ع   ح ــــــــلق ااناــــــ  م. ساقــــــــَ:1948اال ــــــــ ب ا لــــــ

https://ar.wikipedia  : م.2019/ 12/ 21جا ا تحعو 
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 الوكاالت المتخصصة، ومن أبرز ما تشتمل عليه:  ـ3

ولأـ منظمة العمل         ، حدة للتربية(.      ب ـ منظمة األمم المت  1)ي ةالد 
 (.2والثقافة) ،والعلم

 منها:و  ،ةاإلقليمي   ثانيًا:

ولجامعة  ـ1      ، وتشتمل على:العربي ة  الد 

وق اإلنسان. حق  ب ـ إدارة      (.3اإلنسان)وق  حق  الدائمة ل   العربي ةأ ـ اللجنة  
 (.4ج ـ البرلمان العربي)

  
 

طظ ن ـــر قويـــ  بالياـــنا. جلتعـــ    ـــن  ام1919ـ ظورعـــ  ا لعـــ  ا  ط يـــ : جك اـــ   ـــرم  1
 س وزة د تلسي    : أب ا ا م ا لردم طا  ااا ال يعكم أب  تح   لال لذا ا تو    ن ا ل ا  

  ساقـــــَ: نرـــــرم  اـــــرفا ظـــــ خ  ل ـــــن ل ـــــلق ااناـــــرب فـــــ  ا لثـــــرا  ا  ط يـــــث  .االقتعرديـــــ 
 م.1999 ا  عربا أل ا،ط ن ا ا عكتا  ا لطويث 70 ا ص: طااق يعيث 

ــرب  م. فــــ  ظ  وــــ  1945 أكتــــلبن 24 بتــــرسيوجك اــــ  ظورعــــ  ا،ظــــا ا عتحــــ ة ـ  2  ــ
و كر يفلسنير افناناياكل هـر ظـم اجثرـرذ ا  ـناسا: طا تـ ابون ا،ظنيكي ا جتعتثَ با طر: فل يث  جعكث

ا كفو ــ   تح وــ  ا اــ م طا،ظــم ا لــرم. ساقــَ: ألعــ  ظرتــرس   ــ  ا حعوــ   عــنا ظلوــا ا   ــ  
 .1/121ا لنبي  ا علرصنة

ـ ا  وو  ا لنبي   ح لق اانارب: ظورع  غون لكلظيـ   حعريـ  ل ـلق ااناـرب طا حنيـر:   3
ظـم ظرت ـف ا   ـ اب ا لنبيـ .  ب ـ ( 15م )م. ظ1998نب . جك ا   ا، ر ي  ف  ا لر ا ا ل

ساقَ: بر و   ل ـفا ا لعـ  ا لنبـ  ا عشـتن  طل ـلق ااناـرب بـوم ا لاقـَ طا طعـل ا ظو ـ  
 .20ا عورع  ا لنبي   ح لق ااناربا ا ل د 

م فـ  2001ـ ا  ن عرب ا لنب : ظ نبا دظش ا طجا االجفرق فـ  ظـؤجعن ا  عـ  ا لنبيـ   ـرم   4
: بتــرسيو جــا ا تحعوــ  https://ar.wikipedia  عـربا   ــن لنشــر  طبـ   ا  ن عــرب. ساقــَ:

 م.2019/ 12/ 21

https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
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  ، وهي مسئولة عن:لمجلس التعاون الخليجي العام ةاألمانة  ـ2

ــي:  ــت، وهـ ــي السـ ــاون الخليجـ ــس التعـ ــين دول مجلـ ــيط بـ ــيق والتخطـ التنسـ
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، والكويـــت، وقطـــر، 

 وعمان. والبحرين، 

 : ويضم: التحاد األفريقيـ ا3

 (. 1أـ الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان)

 (. 2ب ـ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان)

 (. 3ج ـ المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان)

 الحديث عن القسم األول. ينتهي هذا بو 
  

 

( ظــردة جــتك ا  ــم ل ــلق ااناــرب. جــا اقــناسبا فــ  نونطبــ  68ـ   تكــلب ظــم د ارقــ ا ط) 1
ــرسيو  hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htmlساقــــــــــَ:م. 1981 / 8/ 13جــــــــــا ا تحعوــــــــــ  بتــــــــ
 م.2020

ف بتلزيـــز طلعريـــ  ل ـــلق : ا،فنيقيـــ   ح ـــلق ااناـــرب ا  ووــ ـ  2 قهـــرز شـــاا قةـــرا  ظلك ـــَّ
. ا عواــرق ا،فني ــ   ح ــلق ااناــرب جفاــونط  رب طا ح ــلق ا فنديــ  فــ  ا  ــرسة ا،فنيقيــ ااناــ

 م.13/8/2020:بترسيو جا ا تحعو  اwikipedia ساقَ: م.1987جك ا  ف  

ظحكعــ  قرسيــ  أ اــتهر ا ــ طم ا،فنيقيــ   ةــعرب  :فنيقيــ   ح ــلق ااناــربا عحكعــ  ا،ـ   3
جــا  اwikipedia ساقــَ: .م2004جك اــ   ال ــلق ااناــرب طا شــلل، فــ  أفنيقيــرلعريــ  
 م.13/8/2020:بترسيو ا تحعو 
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  :على  ملتشة، فتالثاني ةاآللي  وأما 

ول،  التعاقدي ةاللجان    ة؛ لتستكمل منظومة األجهزة التي منها، واإلقليمي    ي ةالد 
 ، وضمان المحافظة عليها. األساسي ة حري اتهوق اإلنسان، و حق  تعمل لخدمة 

ات الناتجة اآللي  : ))، هيالتعاقدي ةى اآلليات  ، أو كما تسم  التعاقدي ةواللجان  
اتفاقي   توقيع  دولي  عن  ومعاهدات  المتحدةة  ات  األمم  بها  لضمان   ؛قامت 

ولامتثال هذه   (.1(()وااللتزام بهذه القوانين  الد 

ومُ   العالمي ةأما   اآللي  منها،  وق  حق  لحماية    العالمي ة   التعاقدي ةات  سماها: 
 اإلنسان، فمن أهمها:

 . وق اإلنسانحق  ـ نظام التقارير لحماية 1
 وق اإلنسان.حق  ـ نظام الشكاوا لحماية 2

 وق اإلنسان. حق  ائق لحماية حق  الي يق، وتقص  حق  ـ نظام الت3

اإلقليمي   فمسم  وأما  اآللي  ة،  لحماية  اإلقليمي    التعاقدي ةات  اها:  وق  حق  ة 
 ها:اإلنسان، ومن أهم  

 . وق اإلنسان العربيحق  ـ لجنة 1

  

 

ـ ساقَ ف  ذ ك: صر ح ظحع  صر حا دطس ا عورعر: ا  ط ي  غون ا حكلظي  ف  ا  رنلب  1
ــربا ص:  ــلق ااناـ ـــ  63ا ـــ ط    ح ـ ــ  73ــ ــتونا   يـ ــ  ا عرقاـ ــ  دسقـ ــ   ووـ ــر   قرظعيـ ا س ـ

ــنق ا،ط ـــــ ا  ــلقا قرظلـــــ  ا شــ ا جـــــا https://mawdoo3.comم. طانرــــن: 2016ا ح ــ
 م.17/10/2019 :تحعو  بترسيوا 

https://mawdoo3.com/
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 (. 1ـ لجنة الميثاق العربي) 2

وق اإلنسان في حق  لوسائل ضمانات الحفا  على    القسم الرئيسي الثاني أما  
ولالمواثيق     تبنتها تلك  التيأهم القرارات والمبادئ    فيتضح من خالل  .ي ةالد 

 : (2)في  ، وتتمثللجانالجهزة و األ

 .مبدأ سيادة القانون  -1

مبدأ))        الجميعيعني  على  وتطبيقه  احترامه  القانون:  (.  3(()سيادة 
ول  في تنفيذ  يتجسد هذا المبدأو  وللقانون  والخضوع ل   الد  الذي ينظم    ،يالد 

 دون محاباة  وعالقاتهم، فيما بينهم، حياتهم، 
المحلي المستوا  على  ذلك  يعني  كما  أخرا،  على حساب  خضوع    ،لدولة 

ول  العام ة . فكل السلطات  دةلقواعد عامة مجر    ا،هيئاتها وأفرادهة بجميع  الد 
ولفي   للقانون الد  تخضع  باحترامه،    ،ة  أيضًا وتلتزم  يشمله  ومما  وتنفيذه. 

 

م.  ــ ا ا عواــرق  ؤ ــ  ظــر 2004 ا تعــ :  ــرم  ـ  ووــ  ا عواــرق ا لنبــ   ح ــلق ااناــرب: 1
ط يـ   ح ـلق طا شـن   ا   اطاا  ب ا لر ع   ح ـلق ااناـربا  ظوارق ا،ظا ا عتح ة قر  ف 
ما 2008 دخ  ا عوارق لوز ا توفوـ  . ط   ب ا  ر نة  ح لق اانارب ف  اا  م ااانارب

 ظــردة. ساقــَ: (53)دطما  تكــلب  ــ ا ا عواــرق ظــم د ارقــ ا ط (7بلــ  أب صــردق    يــا)
https://ar.wikipedia  : م.2019/ 12/ 21جا ا تحعو 

    ن جط و  ا له  ا ـ ط   ا رـرص ـ ساقَ ف  ذ ك:     ا نليا ا كرشفا ا نقرب  ا  ط يث   2
ما ظحعــ   صــفلسا ظــ ا   2003ا داس ا وهةــ  122 ا ص:   طا اير ــيث  ح لق ا ع نيــث بــر

 ا ا  ر نة ا ا عطال  ا لر عيث 81ا عحكع  ااداسي  ا ل ير ف  ا نقرب  طا تفاون طاالبت اعا ص: 
ا 643ر:ا ص:     ح ــلق طا حنيــث م. طساقـَ: ألعــ  فتحـ   ــنطسا ا حعريــ  ا   ـتلسيث 1957
 م.   2000ا ارني  :أل ا داس ا شنطقا816ا 733

 .1131/ 2ـ ألع  ظرترس     ا حعو   عنا ظلوا ا     ا لنبي  ا علرصنة  3
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(1990)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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ويمكن   .األساسي ة  حري اته  وأ  ،وق اإلنسانحق    لتعدي علىعدم اهذا المبدأ  
لل الزاوية  حجر  القانون  سيادة  اعتبار  وللدالفردي    حري ةببساطة  ة  يمقراطي  ة 

 على السواء. 

 .الفصل بين السلطات -2 

السلطات:ي       بين  بالفصل  السلطات  قصد  بين  الجمع    الثالل،  عدم 
هناك جهاز   أن يكون ب  واحدةجهة    في  ،ةوالقضائي    ،ةوالتنفيذي    ،التشريعية

التشريع  يستقلُّ  يستقلُّ   ،بأمور  التنفيذ  وآخر  يستقلُّ   ،بأمور  بأمور    وثالث 
الثالثةو   .القضاء الفروع  بين  التقسيم  االستقرار   ؛ي ضرور   ،هذا  لدعم 

المساواةيحق  وت  ،المجتمعي إذا  ق  فالمحاكم  الهيئتين   كانت.  عن  مستقلة 
بأريحي  ة،  والتنفيذي    ،ةالتشريعي   تعمل  أن    ، دون جور  ،ة وإنصافاستطاعت 

 أو محاباة.

 استقالل القضاء. -3

وظائفهم        بأداء  القضاة  قيام  أهم  من    عدُّ يُ   ،واستقالل  ،حري ةفي  إن 
مانات األوحري    ، وق حق  لحماية    الض  الديمقراطيات  الحكم  نظام  في    ، فراد 

ولتكفل  و  القضائي    الد  السلطة  في    ،ةاستقالل  االستقالل  هذا  يدون  وأن 
ولدستور     .اوقوانينه الد 

 . القوانينة ابة قضائية على دستوري  وجود رق -4

القانون       سيادة  مبدأ  كان  ولوخضوع    ،إذا  لهالد  مسلَّ   ،ة  أمرًا  مًا  أصبح 
فقد   من  ابه،  نوع  بإقامة  ضمانه  على  العمل  بضرورة  المبدأ  هذا  قترن 

، رومطابقته لروح الدستو   ة، تنظر في مدا مالئمة القانون الرقابة القضائي  
علوي   على  للمحافظة  الدستور.  وذلك  تو ة  حالة  غير  في  قانون  قرير 
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ف تقوم  إدستوري،  القضائي  ـ  نها  الهيئة  القانون أي  تطبيق  باالمتناع عن  ة 
وهو الدستوري،  يُ   غير  و سم  ما  االمتناع،  برقابة  القانون   تقضيى  بإلغاء 

 المخالف للدستور. 

 ، إال في حاالت الضرورة: العام ةات والحري    وق حق  العدم تقييد  -5

المعايير        ولإن  قيو   ي ةالد    وق حق  الد على ممارسة بعض  تسمح بفرض 
معي  ال مثلعتبارات  العام  :نة  القومي  ،العام ةواآلداب    ،النظام    ، واألمن 
هناك  حق  و  أن  الغير. غير  معينةحق  وق  تقييدها    ال  ،وقًا    حري ة مثل:  يجوز 

 . وعدم التعرض للتمييز ،الفكر حري ةعدم التعرض للتعذيب، و و االعتقاد. 

بعض  و  عليه،    ،العام ةات  والحري    وق حق  التقييد  المتعارف  دساتير  من  في 
ول يكون  الد  أن  شريطة  فيهذا  ،  عليه  منصوصًا  وأن   التقييد  الدستور، 

الد حهد ِّ تُ التي    ،العام ةطوارئ  الحالة    مثل .  يكون هدفه مشروعاً  ، ناسياة 
رسمي   إعالنها  أن    ًا.ويتم  األحكام  ويجب  اإلعالن عن  مسألة  تنظيم  يكون 

التشريعي    (1) العرفية السلطة  عن  يصدر  السلطات بقانون  بموجبه  تحدد  ة 
ولقد تعلن في كافة أرجاء    التية  التي تملك إجراء األحكام العرفي   أو    ،ةالد 

 . ، حسب الحاجة لذلكنةقد تعلن في مناطق معي  

 .نظام ديمقراطي  ات في ظل ِّ وق األقلي  حق  حماية  -6

ولالمعايير  توفر        ة، سواء  نة لألقلي  ضمانات معي    وق اإلنسانحق  ل  ي ةالد 
ثقافي    ،ديني ةكانت   قومي    ،ةأو  عرقي    ،ةأو  لغوي    ،ةأو  األقليات  أو  فلهذه  ة. 

أن تع  حق  ال ولترف  في  بوجودها،الد  الخاصة. ويجب و   ة  أن تحمي هويتها 

 

ــرم ا تــــ  1 ــ   ــــ : ا،لكــ ــرم ا لنطيــ رمجاَل  ـ ا،لكــ ــَ ــرنلب ا ضلــ ــ   ا  ــ ن     ــــن َقَلا ــ ــض رة  ؛وــ ــَ ظلَنا ــ
م َظض  .2/595ا انرن ا علوا ا ل ي  ع تةير: ا،ض
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المشاركة   حق  ، بما في ذلك السياسي ة وق حق  الات كامل أن يكون لهذه األقلي  
وهذه   ة أفراد الشعب باعتبارهم أحد أجزاء النسيج الوطني.مع بقي    الوطني ة

مانات ن ع  ما يمكن ذكره في هذا المجال، تعبيراً   المذكورة آنفًا، هي أهم    الض 
 البحتة. ة، وجهة النظر القانوني  

 ي:ب الثانالمطل

 وق اإلنسان. حق  موقى الشريعة اإلسالمي ة من قرارات لجان 

وق اإلنسان حق  حفظ  و ضمانات  من    اإلسالمي ةموقى الشريعة  يتمثل       
ولالمواثيق  في   االجتماعات  تمخ  فيما  فقط    (1) ي ةالد  عن  تولدت  ض  التي 
والقرارات  عنها المبادئ  واللجان  و   ،هذه  األجهزة  تلك  تبنتها  ولالتي   ي ة الد 

عنها الونتجت  إلى  للوصول  الالزمةضمان؛  وتحق  ل  ات  اإلنسان،    فعيل وق 
وهذا هو المطلوب من المقارنة وعقد    على أرض الواقع.  األساسي ةات  الحري  

المادي  الموازنة،   الوسائل  لتقييم  معنى  هذه   ةفال  أركانها  بين  تتم  التي 
الالقرارات أو  عنها،  ينتج  ما  بدون  شيئًا  تمثل  ال  إنها  إذ  عليها،  ، حكم 

 أروقتها.  ويصدر من

ال تعارض ما فيه نفع لعموم  ،  الحكيمة  ، ومفرداتهااإلسالمي ةالشريعة  إن   
ذلك  البشر في  والعمدة  الشرعي  .  الخير، األدلة  على  للتعاون  الداعمة  ة 
مثل  الحاث   المحتاجين،  مساعدة  على  تعالى:ة  عَ قوله  البِّرَّ لَ وَتعاَوُنوا  ى 

 

ـ ساقــَ فــ  ذ ــك: قــربن ا ــناط ا ل ــلق ااناــرب طلنيرجــا ا، ر ــي  فــ  ا  ــرنلب ا ــ ط    1
م. ظحعــ    ــ  ا ــ ايا 1999ا داس طااــ ا  عــربا أل: ا،ط ــن87طا شــنيل  اا ــ ظي ا ص: 

ظو ـــ   ووـــ  قةـــرير ا  ط ـــ  12  ـــ  ا و وـــ ا ل ـــلق ااناـــرب فـــ  ا شـــنيل  طا  ـــرنلبا ص: 
ع  ا شنبو ا ل لق ااناـرب أظـرم ا  ةـر  فـ  اا ـ م م. ظح2007ا عصني ا ا ل د ا نابَ

 م. 1989ا داس ا ل ا   ع  وما أل: ا،ط ن82/ 3
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الذي    الن بي ديث  حو [،  2]المائدة:انِّ الُعدوَ ى اإلْثم وَ لَ اَوُنوا عَ ال َتعَ ا وَ قوَ التَّ وَ 
فيه: َعْنُه  ))    يقول  هللُا  َنفََّس  ْنَيا،  الدُّ ُكَربِّ  مِّْن  ُكْرَبًة  ُمْؤمٍِّن  َعْن  َنفََّس  َمْن 

ْنَيا  ُكْرَبًة  َر هللُا َعَلْيهِّ فِّي الدُّ ٍر، َيسَّ َر َعَلى ُمْعسِّ َياَمةِّ، َوَمْن َيسَّ مِّْن ُكَربِّ َيْومِّ اْلقِّ
َرةِّ، َوهللُا فِّي َعْونِّ اْلَعْبدِّ   ْنَيا َواآْلخِّ َرةِّ، َوَمْن َسَتَر ُمْسلًِّما، َسَتَرُه هللُا فِّي الدُّ َواآْلخِّ

يهِّ  َأخِّ َعْونِّ  فِّي  اْلَعْبُد  َكاَن  أيضًا  و   ،(1(()َما  الشواهد  ترحيب على  من 
بما   الن بي إشادة    ما كان من   ،باألعمال النافعة للناس  اإلسالمي ةالشريعة  

المسلوبة إلى أهلها،   وق حق  الحدل من القريشيين لنصرة المظلوم، وإيصال  
العرب نخوة  من  عندهم  كان  مكارم  موتوارثوه    ،بما  من  لديهم  بقي  ما 

الرجال،  األخالق، بي ِّ   وشهامة  والسالم:وذلك  الصالة  عليه  قوله  في    ))   ن 
أُ  ما  لًفا،  حِّ ُجدعاَن  بنِّ  هللا  عبدِّ  دارِّ  في  دُت  شهِّ لِّ َلَقد  أن  بُّ  ُحْمَر    يحِّ به 

ألجبت  النََّعمِّ، اإلسالمِّ  في  به  ُأدَعى  أحب  2(()ولو  الذي  الحلف،  وهذا   .)  
َم َمكََّة َرُجل   ما ))وجوده، هو حلف الفضول، وسبب إنشائه، عند  الن بي  َقدِّ

َفَباَعَها ُزَبْيٍد بِّتَِّجاَرٍة َلُه،  َفَمَطَلُه بَِّها،   (3)مِّْن   ، ْهمِّي ِّ مَِّن اْلَعاصِّ ْبنِّ َوائٍِّل السَّ
 

ن  1 رع  َ  ـــَ ت عــَ قض ر،ل َفةــض   اال  ا بــَ َفرس  ت  ض بــَ   َطاال  ــض َ ر   َطا تَّلض ن  َطا ــ   كض ـ أخنقــا ظاــ اا  تــر، ا ــ ث 
ا ل    سقا:  كضن   .4/2024ا انرن: صحيح ظا ا 2699ج َ َطة  ا ض لنضدب  َطَ َ ن ا  ث 

ـ ا  وه ـ ا ا اــوم ا ك وــنا  تــر، قاــا بــر ف   طا  ويعــ ا بــر، ل طــر  ا فــ     ــن ا ــ  لاب  2
ا جح وــ :   ــ  13/345ا انرــن: ا اــوم ا ك وــن13211طظــم ج ــَ بــا ا   ايــ ا لــ    سقــا: 

ــ  طاا ـــ ظي ا أل: ــز  وـــن   احـــلل طا  سا ـــر: ا لنبيـ ــ ا ظن ـ ــ  ا عحاـــم ا تن ـ  ي بـــم   ـ
ساقــَ: ابـم ا ع  ــما  م. طقــرم: ابـم ا ع  ـم:  ــ ا ا حـ    صـحيحا2011 ــ/1432ا،ط ـنا 

ا جح وـــ : 7/325ا  ـــ س ا عووـــن فـــ  جرـــني: ا،لرد ـــ  طا،ثـــرس ا لاقلـــ  فـــ  ا شـــن  ا ك وـــن 
ــطفن أبــــــل ا ،ــــــي ا طدخــــــنيما داس ا هوـــــنة   وشــــــن طا تلزيــــــَا ط ــــــنا ا نيــــــر ا أل: ا، ظصـــ

 م.2004 ـ/1425

. ساقـَ: ا ـناز ا ظرتـرس ا صـحر ا ص:   :ـ يلو   3 َ اد  َضـض َم ا،ض َتَنابلا َفهلَل ظ  ا جح وـ : 43اشض
 م.1999 ـ/1420ا ررظا   : ل ف ا شيو ظحع ا ا عكتا  ا لصني ا بونط:ا أل
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َأَخَذْت   َحْيُث  ُقَبْيٍس،  َأبِّي  َعَلى  َأْشَرَف  َأْن  َعَلى  َذلَِّك  َفَحَمَلُه  َعَلْيَها،  َوَغَلَبُه 
 ُقَرْيب  َمَجالَِّسَها، ُثمَّ َأْنَشَأ َيُقوُل: 

 َمكََّة َنائِّي اأْلَْهلِّ َوالنََّفرِّ  َيا آَل فِّْهٍر لَِّمْظُلوٍم بَِّضاَعَتُه ... بَِّبْطنِّ 
ْجرِّ َواْلَحَجرِّ  ُد َحْوَل اْلحِّ  َوُمْحرٍِّم َأْشَعٍث َلْم َيْقضِّ ُعْمَرَتُه ... َأْمَسى ُيَناشِّ
 َهْل ُمْخفِّر  مِّْن َبنِّي َسْهٍم َيُقوُل َلُهْم ... َهْل َكاَن فِّيَنا َحاَلاًل َماُل ُمْعَتمِّرِّ 

رِّ اْلُغَدرِّ إِّنَّ اْلَحَراَم لَِّمْن َتمَّ   ْت َحَراَمُتُه ... َواَل َحَراَم لَِّثْوبِّ اْلَفاجِّ
َعْت ُقَرْيب  َذلِّكَ  ْلَف   ،َفَلمَّا َسمِّ ْنَد َذلَِّك حِّ ، َفَتَحاَلُفوا عِّ ْهمِّيُّ َل السَّ َأْعَظَمْت َما َعمِّ

ُدوا بَِّمكََّة َمْظُلوًما مِّْن َأْهلَِّها،    َفَتَعاَقُدوا  ،اْلُفُضولِّ    ،َومِّْن َغْيرِّهِّمْ َعَلى َأْن اَل َيجِّ
إِّالَّ َقاُموا َمَعُه، َوَكاُنوا َعَلى َمْن َظَلَمُه، َحتَّى   ،الن اسمِّمَّْن َدَخَلَها مِّْن َسائِّرِّ  

، َوَكاَن َأْهُلُه  ْلَف اْلُفُضولِّ ْلَف: حِّ وا َعَلْيهِّ َمْظَلَمَتُه، َفَسمَّْت ُقَرْيب  َذلَِّك اْلحِّ َيُردُّ
اْلحَ  َهَذا  فِّي  يثِّ اْلَمْذُكوُروَن  يًعا  ،دِّ َجمِّ يَن   ؛ُمَطيَّبِّيَن  الَّذِّ اْلُمَطيَّبِّيَن  مَِّن  َنَُّهْم  ألِّ

لِّ  ْلفِّ اأْلَوَّ  (.2((() 1) َكاُنوا فِّي اْلحِّ
ــذا ــد  ،وهكـ ــا يجـ ــيمـ ــريم الن بـ ــن  الكـ ــاًل مـ ــالق، أو عمـ ــارم األخـ ــدخاًل لمكـ مـ

ة ويمكـن ضـرب أمثلـة توضـيحي  ه، وشدَّ على أيدي أصحابه.  أعمالها، إال أقرَّ 
 

رم  ا ضف وـ   ب    1 َ   ـَ يًلرا َ رَب َق ـض َنضَار،  َقع  وضَ  أَ ض   ا،ض ةو ـ ا ح ف ا،طم  ل: ل  ضفل ا ضعلَطوَّ  وَم    عـل َّ
َناَع  رفو ل خــض رَطَم َبوــلل َ  ــض   َظوــَ ر لــَ ا َ عــَّ َنيضشو مض قــل مو ظــ  فل فــ   َثَعرن يــَ   َأبضطــل َك ا ضح  ــض رَب َذ ــ  ي ــَ وا َط ــَ َطل 

مل َ  ـَن َذ ـ َكا َطَبَلاَـ ض  َبضطـل ب  ا اََّعرن يـَ ل ا،ض ا َفَتَحرَ فـَ ض  ـَ   اس  َ رَي   َطا  ث َلا   ظ مض َبو   َ  ض   ا  َّ اض ا اث  وضه   ل  ـَ
ر ا ضَكعض  َنبللا ب هـَ ا ثـلاَّ ضـَ َ هلاض ر َأ ـض   لا ف وهـَ ا َفَ َعاـل وـ ا ر ط  وـَ و ف وهـَ َ ا ألم  َلك ياو ب وض ل َ  ض   ا ضعلطَّ ـ    ب َوفض اـَ

ع لا ب َ   َك ا ضعلَطوَّ  وَما ثلاَّ َجَنكللا َظر َ رَب فـ   َبوـ   َ  ـض   ا اض َذ  َكا َفال اض َجلض  وً ا   ح  ضف ه  اس  فـ   َأ ـض   ه   ـ َّ
. ساقَ: ا طحـرط ا شـن   ال ا ضَلَن،ل َ  َ َ وضه  خل ا َأبض َ  ض ََ ف   َذ  َك ق َترما َكَعر َ رَبا َ عَّر َخرفللا َأبض َيَ 

ا جح وــ : شــلو  ا،سنــؤطألا ظؤ اــ  ا ن ــر  ا أل: ا،ط ــن 219ا 15/218ظشــك  اآلثــرس 
  ـ.1415

 .ا برختصرسا جح و : شلو  ا،سنؤطأل219ا 15/218ـ ا طحرط ا شن  ظشك  اآلثرس  2
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المستحســـنة، الراقيــة، والقــيم د علــى هــذه المبــادئ الشــريعة تؤكــ ِّ  علــى أن
بعـض ضـمانات حفـظ د مـن تعضـ ِّ ة وترتقي بها من خالل ذكر شـواهد شـرعي  

ولالمواثيق التي وردت في  وق اإلنسانحق    : ، وإليك بيانهي ةالد 
 ، الذي يختص بسيادة القانون:الضمان األولفعن 

ولالتي تقوم عليها  الذي سبق ذكره، و المعنى للسيادة  هذا        ، جاءت الد 
الشريعة   األمة  الغر اء  اإلسالمي ةبه  كيان  على  لتحافظ  أو ؛  االنهيار،  من 

المعنى، وتتبنَّ هانصوصالضياع، وجاءت   لتعزز هذا  فتفرض سيادتها  ؛  اه، 
ى اْلَمْرءِّ  َعلَ ))  قوله ط، أو قهر، وذلك بي ِّن في  على رعاياها، في غير تسلُّ 

َأَحبَّ  فِّيَما  َوالطَّاَعُة  ْمُع  السَّ ُأمَِّر    اْلُمْسلِّمِّ  َفإِّْن  َيٍة،  بَِّمْعصِّ ُيْؤَمَر  َأْن  إِّالَّ  َوَكرَِّه، 
َيٍة، َفاَل َسْمَع َواَل  ُس لمبدأ سيادة هذا الن بي قول  ف  .(1(()َطاَعةَ   بَِّمْعصِّ  ، يؤسِّ 
  الشريعة   بالطبع في اإلسالمصل لها، وهي  يؤ و   ،الن اسالقوانين التي تحكم  

عون في  أصاًل ينطلق منه الفقهاء، والمشر ِّ   الن بي التي قدمها  ،  اإلسالمي ة
القانوني   الفرعي    ة. إصداراتهم  التنظيمية،  بالقوانين  االلتزام  ذلك  ة  واستتبع 

تنبثق األصول    التي  تخالفها، روح  و   تنسجم،و   ،العام ةمن  وال  الشريعة، 
َيةِّ اَل  ))  لقوله  َمْعصِّ فِّي  لَِّمْخُلوٍق  فال    ،ما دون ذلكو   .(2(() اْلَخالِّقِّ   َطاَعَة 

ف  تنفيذه؛  خالف  وجوب  سيادة  ي  على  ولحفاظًا  بها  الد  والدفع  وهيبتها،  ة 
 

ر  1 ن يع هــَ َي وا َطَجحض صــ  ن  َظلض َنا   فـ   َغوــض لظــَ ل،  َطر ــَ   ا،ض ـ أخنقـا ظاــ اا  تــر، ااظــرسةا بـَر،ل طلقــل
َي  ا ل    سقا:   .4169/ 3ا انرن: صحيح ظا ا 1839ف   ا ضَعلضص 

ا  18/170علوــا ا ك وــنا انرـن: ا 381ـ أخنقـا ا ط نانــ ا ا علوــا ا ك وـنا لــ    سقــا: 2
جح و : لع   بم     ا عوو  ا ا ف  داس ا وشن: ظكتا  ابم جيعي  ا ا  ر نةا  أل: ا ارنيـ . 

عـــَ ل  .  طقـــرم ا هواعـــ :  َسَطابل َألض يح  ح  رمل ا صـــَّ َ  س قـــَ عـــَ رمل َألض ا َطس قـــَ رسو ت صـــَ ا َطا طََّ َنانـــ    ب رخض ر و ب َك ضفـــَ
لاــــرم ا ــــ  م  ا فلااــــ ا جح وــــ :  طااــــ  طظواــــَ. ظوعــــَ ا ز 226/ 5انرــــن: ظوعــــَ ا زطااــــ : 

 م. 1994 ـ/ 1414ا     ا ظكتا  ا     ا ا  ر نةا 
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تكون قادرة على  حتى    ؤتى من قبل أبنائها،فال تُ ،  والتماسكط،  اضبننحو اال 
إلى أصحابها، ويعزز    وق حق  الوصل بما يُ  ،، والوفاء بواجباتهاتقديم خدماتها

 من المحافظة عليها. 

   .مبدأ الفصل بين السلطاتالضمان الثاني: 

لـم  م الحديثـة فـي إدارة الـبالد،ة للـنظالذي يمثل ركيزة أساسـي    هذا المبدأ    
ــًا بهــذا االســم المحــرر، فــي الن   الــذي  ظــام السياســي اإلســالمي،يكــن معروف

السـلطات الـثالل: هـذه    ، لكنمتفاوتةال  هبدرجات  ةات الحالي  عرفته الديمقراطي
باعتبـاره ،  الن بـي  يـدة، كانت مجتمعة فـي  والقضائي    ،ةوالتنفيذي    ،ةشريعي  الت  

 دنــىهــذا الجمــع لــم يكــن فيــه أمــن هللا ـ تعــالى ـ و  مصــدر التشــريع المســتمد  
مـن هللا ـ تعـالى ـ قـال سـبحانه: وحى  بـ  ألن مـا يشـر ِّعه؛  ورة علـى أحـدخط
 ْوَحى إِّن ي  يــُ َو إِّالَّ َوحــْ ـ  هــوا فيــه  شــيء عنــهال َيصــدر فــ، [4الــنجم: ]هــُ

ــمحاشــاه ــه  . ث ــثالل، بمــا تحمل ــاء هــذه الســلطات ال ــع ألعب ــدأ أول توزي ب
سـيدنا تـولى   ائبها الثقيلة مـن مهـام فـي عهـد الخلفـاء الراشـدين. فعنـدماحق  

قــال لــه أبــو عبيــدة: أنــا أك يــك المــال، وقــال عمــر: وأنــا أك يــك  أبــو بكــر
لكٍل مهمته التي يقوم ، أمناء ،رجالعدة على   فتوزعت األعمال  (،1)القضاء

فـي عهـده أنظمـة جديـدة فـي اإلدارة، كتـدوين   عمرسيدنا    قد ابتكر. و بها
ــل، ف ــرة العمـ ــه دائـ ــعت معـ ــا اتَّسـ ــا، ممـ ــدواوين، وغيرهـ ــالـ ــرة اسـ ــك كثـ تتبع ذلـ

 

ا جح و :  عن     ا ا م جـ ظن ا داس ا كتـر، 2/263ـ ابم ا،ثون ا كرظ  ف  ا ترسيو   1
م. طساقــَ: نلعــرب ألعــ  ا رطوــ ا 1997 / ـــ1417بوــنط:ا   وــربا أل: ا،ط ــنا ا لنبــ ا 

 ا داس ا ا رفــ    وشــن طا تلزيــَا182ا اير ــي  طا  ــرنلب ا   ــتلس ا ص: ا ل ــي  فــ  ا ــورا 
 .ما2011 ا اربل  :أل ا عربا ا،سدب
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ــاا نســـجت  المنـــوالبهـــذا . و وتعـــدد المســـئولين عنهـــا الختصاصـــات وتنوعهـ
ول  .غزلهما والعباسية ،األموية  ،تانالد 

إن و  ،ما يعارض الفصل بين السـلطات اإلسالم ليس فييتضح أن  فمن ذلك
ــالمســـألة برمتهـــا اجتهاديـــة، كانـــت  ــات ســـتفيد تأن  حـــرج مـــن الفـ المجتمعـ

شـرعي، يخـالف.  نـص   سـيما وأنـه لـم يـردحديثة، ال  النظمة  األ المسلمة من  
ولـفـي مهـد  كانت مبادئ النظـام وأصـوله واضـحة  وقد التـي ، اإلسـالمي ةة الد 

 وظلماتها. ،الضائعة في دروب الجاهلية وق اإلنسانحق  لضمان   أسست،

 (: 1الضمان الثالث: استقالل القضاء)
اسوق حقـ  استقالل القضاء مطلب إسالمي أصيل؛ لحفظ        مان ، وضـالنـ 

ــ   ــين المتخاصــمينة التامــ  الحيادي ــد الفصــل ب ــون مــن ة عن ــه األول ــد عرف ، وق
 .وحافظ عليه القضاة المسلمين،

واألمـــراء، مراعـــاة  الخلفـــاءوقـــد كـــان هـــذا المعنـــى حاضـــرًا فـــي أذهـــان      
علـى القضـاة، وال يتـدخل فـي مهما كان شـأنه  ، فال يؤث ِّر أحدالن اسوق  حق  ل

 َعْن ُعَمَر: َأنَُّه َلقَِّي َرُجالً ))  ما روي   من ذلكو ،  أو التغيير  أحكامهم بالنقض،
ْيُت   ،َفَقاَل: َما َصَنْعَت؟ َفَقاَل: َقَضى َعلِّيٌّ  ا َلَقضـَ ُت َأنـَ ْو ُكنـْ اَل: لـَ َذا، قـَ د  بِّكـَ َوَزيـْ

َك إِّ  ،بَِّكَذا، َقاَل: َفَما َيْمَنُعكَ  ِّ َواأْلَْمُر إَِّلْيَك؟ َفَقاَل: َلْو ُكْنُت َأُردُّ زَّ ـ َلى كَِّتابِّ هَّ عـَ
َك إَِّلى َرْأيِّي، َوالرَّْأُي ُمْشَتَرك  َقاَل   ،َلَفَعْلتُ   َأْو إَِّلى ُسنَّةِّ َنبِّي ِّهِّ ـ  َوَجلَّ   َوَلكِّن ِّي َأُردُّ

 

ـ ساقـــَ فـــ  ذ ـــك: ظحعـــ  بـــم   ـــ  ي بـــم لبـــنا يا ا اـــحياا ا ـــت  م ا  ةـــر  فـــ  ا ف ـــا  1
اا ـــ ظ ا س ـــر   د تـــلسابا قرظلـــ  ا شـــنيل ا قرظلـــ  ااظـــرم ظحعـــ  بـــم  ـــللد اا ـــ ظي ا 

 م.2012 ـ/ 1433
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يٌّ  اَل َعلـِّ ا قـَ د   ،َأُبو ُعَمَر: َوَلْم َيْنُقْض مـَ هِّ . َوَزيـْ ا إَِّليـْ ا َذَهبـَ اَلَف مـَ َرا خـِّ َو يـَ  .َوهـُ
 (.1(()َفَهَذا َكثِّير  اَل ُيْحَصى

 اً ًا شخصـي  حقـ   لـيسللشـرع، و  حـق    اإلسـالمي ةفاستقالل القضاء في الشريعة  
ــاريخ . و للقاضــي ــد شــهد الت مــًا ضــد الخلفــاء قضــاة كثيــرين أصــدروا أحكالق
فـــي شــريح إلـــى القاضــي  عنـــدما ذهــب ســيدنا علــي ،مــن ذلــك، والــوالة

هـذه الـدرع  :،: قـل يـا أميـر المـؤمنين؟ فقـالقـال شـريح)) خصومة اليهـودي  
يـا يهــودي؟  ولـم أهــب، فقـال شـريح: ،لـم أبـع ،التـي فـي يـد اليهـودي درعــي

 ،قنبر نة يا أمير المؤمنين؟ قال:وفي يدي، فقال شريح: ألك بي   ،قال: درعي
ــال شــريح ،والحســن ــدرع درعــي، فق ــن ال تجــوز  :يشــهدان أن ال شــهادة االب

يه قضــى وقاضــ ،لــألب. فقــال اليهــودي: أميــر المــؤمنين قــدمني إلــى قاضــيه
ــه،  ــدرع عليـ ــول هللا، وإن الـ ــًدا رسـ ــهد أن محمـ ــه إال هللا وأشـ ــهد أن ال إلـ أشـ
 .(2(()درعك

ولاستقالل القضاء في عهد  ومن صـور    ،كتـب المنصـور  ))  ،ةة العباسـي  الد 
قاضي البصرة: انظر األرض التي تخاصم فيها فالن  ،إلى سوار بن عبد هللا

نـة قـد القائـد، فكتـب إليـه سـوار: إن البي ِّ   فادفعهـا إلـى  ،وفالن التـاجر  ،القائد
نــة، فكتــب إليــه قامــت عنــدي أنهــا للتــاجر، فلســت أخرجهــا مــن يــده إال ببي  

لتدفعنها إلى القائـد، فكتـب إليـه سـوار:   ،المنصور: وهللا الذي ال إله إال هو
، فلمــا جــاءه حــق  ال أخرجتهــا مــن يــد التــاجر إال ب ،وهللا الــذي ال إلــه إال هــو

 

ا جح وـ : أبـ  ا،شـارم ا ز وـن ا داس 2/853ـ ابم     ا  نا قرظَ بيرب ا ل ا طفة اا   1
 م.1994 ـ/ 1414ز ا ا عع ك  ا لنبي  ا اللدي ا أل: ا،ط نا ابم ا ول 

جح وـــ : لعـــ   ا ـــ ظندا ا ظكتاـــ   برختصـــرسا 142ـ ا اـــولط ا جـــرسيو ا ر فـــر ا ص:  2
 م.2004 ـ/1425ا،ط ن :نزاس ظصطفن ا ارزا أل
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ومـن   .(1(()حـق  الني إلـى  : مألتها وهللا عداًل، وصار قضاتي ترد  الكتاب قال
 عنـدما ))الوجهـاء. ضاء عن سـلطة األمـراء و األحدال القاطعة في فصل الق

قــد خالفــه فــي  ،عبــادة بــن الصــامت، وكــان معاويــة ،ى قضــاء فلســطينتــول  
في الصرف، فأغلظ له معاوية في القول، فقال لـه   ،شيء أنكره عليه عبادة

مـا  ، ورحل إلى المدينة. َفَقاَل لـه عمـر:عبادة: ال أساكنك بأرض واحدة أبداً 
اَل: ارجــع إلــى مكانــك، فقــبَّ  وال  ،لســت فيهــا ح هللا أرضــاً أقــدمك؟ فــأخبره، َفقــَ

 تهكــذا حرصــو  (.2(()أمثالــك. وكتــب إلــى معاويــة: ال إمــرة لــك علــى عبــادة
وسيادة قراره، ما دام صحيحًا لـم القاضي،    على استقالل  اإلسالمي ةريعة  الش

إذا لـم تخـرج  هأن يتـدخل فـي أحكامـ  أحـدفلـم تسـمح ألي  ،  حـق  اليرد بـه إال  
 .وقواطع األدلةعن ثوابت النصوص، 

وجود رقابة قضائية على دستورية القوانين، واحترام مبـادئ الضمان الرابع:  
 الشرعية. 

تنفيــذ و أن الرقابــة المنضــبطة مــن أهــم عوامــل تفعيــل القــرارات،  ال شــك       
ة  ة، والتشريعي  القوانين، وتكون داخل البالد من خالل رقابة الهيئات القضائي  

ة علـى لتنفيذيـ  ة، وصـحة القـوانين، وكـذلك مـن خـالل السـلطة اعلى دستوري  
ة ، واإلعالنـات الخاصـ  قرارهـا؛ فليسـت كـل القـرارات والقـوانينالجماهير عنـد إ

تنفيـذها فـي كـل بلـد، فبـاختالف الديانـة، يمكـن أن  يصـح   وق اإلنسـان،حقـ  ب
مــن و  .رات عــن التنفيــذ لمعارضــتها مــا تشــرعه ألتباعهــااتتوقــى بعــض القــر 

ةالمفتــرض أن تتحمــل المؤسســات ال فــي  ،، وتقــوم بواجبهــاامســئوليته دينيــ 
 

 جح و : لع   ا  ظندا . ا197ـ ا اولط ا جرسيو ا ر فر ا ص:  1
ــحر،  2 ــ  ا،صــ ــتيلر، فــــ  ظلنفــ ــنا اال ــ ــ  ا  ــ ــم   ــ ــ  ظحعــــ  2/808ـ ابــ ــ :   ــ ا جح وــ

 م.1992 ـ/  1412بونط:ا أل: ا،ط نا  ا اورط ا  داس ا وو ا
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اسيصــطدم مــع عقائــد يمكــن أن توضــيح مــا  الصــحيحة، ومســلَّماتهم  النــ 
ولالمعتبرة؛ لتقوم مؤسسات    ديني ةال أركانها بعد ذلك، بمهامهـا الُموكلـة و  الد 
اسويلتـزم ، ا فـي تفـادي هــذه الصـدامات وتالفيهـاهـإلي ا :تعـالى قولـهب النــ  يــَ

يَن   اَزْعُتْم َأيَُّها الَّذِّ إِّْن َتنـَ ْنُكْم فـَ رِّ مـِّ ي اأْلَمـْ ُسوَل َوُأولـِّ يُعوا الرَّ يُعوا هََّ َوَأطِّ آَمُنوا َأطِّ
َك  رِّ َذلـِّ ْومِّ اآْلخـِّ ِّ َواْليـَ اقَّ وَن بـِّ نـُ ُتْم ُتْؤمِّ ولِّ إِّْن ُكنـْ سـُ ِّ َوالرَّ ى هَّ وُه إِّلـَ فِّي َشْيٍء َفُردُّ

 [.59] النساء:َخْير  َوَأْحَسُن َتْأوِّيالً 

 ات إال في حاالت الضرورة. ، والحري  وق حق  الضمان الخامس: عدم تقييد ال

ةات والحريــ   وق حقــ  الاألصـل فــي       أنهــا متاحــة للجميــع مــا لــم تــدع  العامــ 
ةالضــرورة إلــى تقييــدها للمصــلحة  ألخطــار الداهمــة علــى األمــم، أو ا ،العامــ 

، اه مناسـباً ات والتـدابير مـا تـر فإن حدل ذلك، فلألمة أن تتخـذ مـن االحتياطـ
ل الفقهاء ذلك، في مثل قولهم: ))   ،فـي ذاتـه قد يكون الفعل مباحـاً وقد فصَّ

ــر مــن الفقهــاء ــد كثي ــه يــؤدي لمفســدة، وحكمــه عن ــى الخصــوص ـ  لكن وعل
، وفــي مثــل (1(()الــذرائع ، بنــاء علـى قاعــدة ســد  أنــه يصــير حرامــاً  ة ـالمالكيـ

( 2(()ق بــه إلــى الممنــوعالتطــر  منــع المبــاح إذا قويــت التهمــة فــي قــولهم: ))
منــع المبــاح أو الــذرائع، إذ يقصــد بــه  وهــذا هــو الــذي يوضــح معنــى ســد  

ا تحصـيل األمـر ا إلى مفسدة أعظم من مصلحته، فإذا أدَّ إذا أدَّ   ،المشروع
، وألوليـاء األمـور أو المشروع إلى أمر ممنوع ُمنـع طلبـه وتحصـيله  ،المباح

 .تقنين الضوابط الالزمة لذلك

 

ا ارنيــ ا  :ا أل12/258ـ طزاسة ا،طقــرف طا شــولب اا ــ ظي ا ا عل ــل   ا ف هيــ  ا كليتيــ   1
  ـ.1427داس ا ا   ا ا كلي  

ا ا  اد  ا عر ك ا ااشناف   ن نك  ظارا  ا ر ف  ا ل ر، بل ظحع     ـ ا  رض  أ 2
 م.1999 ـ/ 1420ا جح و : ا ح و  بم طر نا  داس ابم لزما أل: ا،ط نا 12/258
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 ات.وق األقلي  حق  الضمان السادس: حماية 

احترام مبادئهـا كشـريعة اإلسـالم، إلى  الن اسشريعة دفعت هناك    تليس     
ل فقهاؤها آلي  أي    في معامالتهاالتي أحسنت   ات المعاملـة ما إحسان، وقد فص 

 ،علــى توجيهاتهــاالحســنة، وأحكامهــا بمــا يمنــع االفتــراء عليهــا، أو المزايــدة 
ات مسلمة في بـالد غيـر المسـلمين، أو غيـر مسـلمة سواء كانت هذه األقلي  

الــدين  مــنتوجيهــًا ات المســلمة فــي بــالد المســلمين. وإذا كــان مراعــاة األقليــ  
فإن اإلسالم قـد يار، هما تناءت الد  متغافل عنها، ال  التي ال يحلُّ   ،اتهوأساسي  

ــل  تم  هــا ــاً باألقليــ  فــي المقاب ــر المســلمة اهتمام ــد حــذَّر مــن  ات غي بالغــًا، فق
 الن بـــيوجعـــل لمبـــادئ العدالـــة،  إرســـاءً وقهم. حقـــ  واالعتـــداء علـــى  ،ظلمهـــم
ن َظلــم  )): لخصــًما للمعتــدي علــيهم، فقــا الكريمــةنفســه  الكــريم أال مــَ
داً  هُ  ،ُمعاهــِّ ه ،أو انَتقصــَ ُه فــوَق طاَقتــِّ يــبِّ  ،أو كلَّفــَ ذ منــُه شــيئًا بِّغيــرِّ طِّ أو أخــَ
ُه يـــوم القيامـــة (() ،َنفـــسِّ  يجــــُ إنصــــاف الشـــواهد علـــى ومــــن  (.1فأنـــا َحجِّ

، لخطــب، الــذي وقــع آنــذاك، وهــو القتــل، رغــم فداحــة اهممــع غيــر المســلمين 
، ن بــيالوالــذي مــن اإلمكــان فــي وجــوده أن يحــدل بعــض التجــاوز، إال أن 

مع الغيـر فـي هـذا الموقـى، اإلسالمي المنصف  أرسى بفعله دعائم التعامل  
َعن ُبَشْيرِّ ْبنِّ َيَساٍر: َزَعَم َأنَّ َرُجاًل مَِّن اأَلْنَصارِّ ُيَقاُل َلُه َسْهُل ْبُن َأبِّي َحْثَمَة 

َدُهْم َأنَّ َنَفًرا مِّْن َقْومِّهِّ اْنَطَلُقوا إَِّلى َخْيَبَر، ))  َأْخَبَرُه:   ُدوا َأحـَ ُقوا فِّيَها، َوَوجـَ َفَتَفرَّ

 

ـ أخنقــا أبــل داطدا  ــوم أبــ  داطدا  تــر، ا فــنااذا بــر، فــ  ا ــ ظ  ياــ ا فــ  بلــذ  1
. جح وـ : شـَلو  ا،سنـؤطألا َظَحعـَّ   رظـ   قـنب ب  ـ   3052ا او  أ  يا قزي ا ل    سقـا:  

طال جةـن ـ ط ـل لعوـ  بـم زيـرد ـ ل وردب لام ظم أقـ  أبـ  صـرن ا عـ  و    طقرم ا عح  :
ا  داس ا ن ــــر   4/658انرــــن:  ــــوم أبــــ  داطد    ــــالذ. قهر ــــ  أبوــــر  ا صــــحرب ا خ فــــرً 

  ـ.1430ا لر عي ا أل: ا،ط نا 
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ا ا َقَتْلنـَ اُلوا: مـَ َبَنا، قـَ احِّ ُتْم صـَ ْد َقَتلـْ ْم: قـَ َد فِّيهِّ ا  ،َقتِّياًل، َوَقاُلوا لِّلَّذِّي ُوجِّ َواَل َعلِّْمنـَ
ى  اْنَطَلُقوا إِّلــَ اتِّاًل، فـــَ َر،الن بـــيقــَ ى َخْيبـــَ ا إِّلــَ ِّ، اْنَطَلْقنـــَ وَل هَّ ا َرســُ اُلوا: يـــَ  ، َفقــَ

ى  (1)َفَوَجْدَنا َأَحَدَنا َقتِّياًل، َفَقاَل: إالُكْبرَ  الُكْبَر« َفَقاَل َلُهْم: إَتْأُتوَن بِّاْلَبي َِّنةِّ َعلـَ
انِّ  ى بَِّأْيمــَ اُلوا: اَل َنْرضــَ وَن« قــَ اَل: إَفَيْحلِّفــُ ة ، قــَ ا َبي ِّنــَ ا َلنــَ اُلوا: مــَ ُه« قــَ ــَ ْن َقَتل مــَ

 ِّ وُل هَّ ــُ رَِّه َرســ ــَ ، َفكــ ودِّ ــُ َوَداهُ  َأنْ  الَيهــ ــَ ُه، فــ ــَ َل َدمــ ــِّ لِّ  (2)ُيْبطــ ــِّ ْن إِّبــ ــِّ ًة مــ ــَ ائــ مِّ
َدَقةِّ  مــا لــم  ،وقهــاحق  وتأديــة  ،احتــرام كــل نفــس إنســانيَّة(. فاألصــل 3(()الصــَّ

   .أو ُتَعادِّي ،َتظلم

تهـدم األمـور التنظيميـة ل  مـا جـاءت  الغر اءأن الشريعة    نهذه أمثلة تبي       
، وإنما جاءت لتقوا أساسـها، وتـدعم بناءهـا، وتـدفع تخدم المجتمعاتالتي  

. فهـي االستقامة الخلقيـةة، و في ضوء الهداية الرباني  وتزيده  إلى استقرارها،  
ولى ما تسعى إليه األجهزة تتبن  على ذلك   ، من خـالل العالمي ة، واللجان ي ةالد 

، وحفـظ اإلنسـانوق حقـ   ؛ لضمانةالعام    اتها، في إرساء القيم، والمبادئآلي  
يقـوم العلمـاء ببيـان وجـه االخـتالف فيـه، ف  ،ما يخالف أصـولهاا  م  أو ته.  حري  

ومــن المفتــرض أن هــذه القــرارات . ه بغيــرهاســتبدالأو  ،معــهوكي يــة التوافــق 
ول  ي تسـعى كـل  التـ  ،المسلَّمات  المعلنة سالفة الذكر من إليهـا، وفـق مـا   الـد 

 

طفـ  سطايـ  ا  وـ   اطا وص  فوهعر   ن ااغـنا  اط كلب ا علل ة ابةا ا كرف: ا كل ضنـ    1
أط  ا و ــ أ ا،ك ــن بــر ك م :أ  اطجكنيــن ا ك ــن   تككوــ  افاــك  طجك ــا صــرلارب ا وــ  ظاــ ا

عــر  ــ   ل ــ  ا ــنلعم ا ل ــن ا،د، فــ  ج ــ يا ا، ــم طلقي ــ  ا ــ  لى لنث لسشــردً  ؛قــ ظلا ا،ك ــن
ــا ــر البوـــ   عـ ــحيح ا لا  اـــط ن  . ساقـــَ:أخـــ  ا  توـــ  اللـــ  فوهـ ــرد ا اـــرس   شـــن  صـ سشـ

 . ـ1323ا اربل ا  :ألا ا عطال  ا ك نى ا،ظوني ا ظصن ا10/62ا اررس  
ورَ تا: َأدَّى ا يلو َ َ َ  َ وضال ا ط َطَدابل ـ  2  .11/460. ساقَ: ابم ظورلسا  ارب ا لن، ق 
ا ساقــَ: صــحيح 6898ـ أخنقــا ا ارــرس ا   تــر، ا ــ ير:ا بــر، ا  اــرظ ا لــ    سقــا:  3

 .9/9ا اررس  
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عـوار شـرعي، أو فـي مجملهـا  دئ  حيث ال يوجد بهذه المبا  ؛يناسب ظروفها
ن اللتـين يـأتي تيسـوي المـاد    مسك بمفرداتهـا،في إعالنها، والت    عيب قانوني

راســةفــي آخــر الحــديث عنهمــا  مــس اســتقالل كمــا أن هــذه القــرارات ال تَ ، الد 
ول ارات . ومـن الضـروري أن ال تكـون هـذه القـر دتها علـى أراضـيها، وسـياالد 

ولذريعة للتدخل في شئون   علـى  مستفزةالصاية الو و  رها، وكبيرها،، صغيالد 
مــا الواجــب أن يكــون العمــل بموجــب هــذه القــرارات فاتها، وإن  تصــر  ، و أرضــها

ــه  ــعى إليـ ــًا، تسـ ــًا أخالقيـ ولالتزامـ ــد  ــا؛  الـ ــض اختيارهـ ــا، وبمحـ ــل إرادتهـ بكامـ
 مها، وسعادة أفرادها.لرفعتها، وتقد  
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   املبحا الرابع
 مضامني 

ّ
 وق اإلنسان حق

ولواثيق امل يف 
ّ
ةالد

ّ
اءموقب الشريعة و ي

ّ
 . منها  الغر

 : وينقسم إلى مطلبين  
بين المواثيق  وق اإلنسان حق   مضامينالمطلب األول: 

ول  . اإلسالمي ة الشريعةو  ،ي ةالد 
بين االتهام،   اإلنسان في اإلسالموق حق    الثاني:المطلب 

ولواالنسجام مع اإلعالنات       .ي ةالد 
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 المطلب األول:

ولوق اإلنسان بين المواثيق حق  مضامين   . اإلسالمي ة، والشريعة ي ةالد 

يمكـن أن مـا    الغرض من الحديث في هذا الموضوع الوقـوف علـى أهـم       
ول نته النــداءاتتضــم  تكــون قــد  ةالد  ــ  ةاثيــق ، واحتوتــه المو ي ــ  ــه، وقبلالعالمي  ت

وق حقـ  ، مـن اإلسـالمي ةوُجمِّعـت شـوارده فـي الشـريعة   ،ةشريعات السماوي  الت  
ــًا ال يفهــم مــن ــاة اإلنســان وعيشــته الكريمــة، وقطع ــك تبعيــ   الزمــة لحي ة ذل

أســبق فــي الوجــود مــن  الغـر اءلغيرهــا، فأصــول الشــريعة  اإلســالمي ةالشـريعة 
ــا، وإن   ــرًا منهـ ــدم تحبيـ ــا أقـ ــق، ومفرداتهـ ــذه المواثيـ ــود أن هـ ــة المقصـ ــا غايـ مـ

 وكـان لهـا ة، إال  الشريعة المحكمة السمحة، لـم تتـرك شـيئًا فيـه نفـع للبشـري  
 صيب األوفى في تقريره، أو إقراره.الن  

ضــامين التــي يــراد الوقــوف عليهــا، جمــع مضــمون، والمضــمون هــو: والم
ه، ومضــمون الكــالم: أي:  المحتــوا، ومنــه مضــمون الكتــاب،)) مــا فــي طيــ ِّ

ن خـالل الكـالم عـن (. وهـذه المضـامين تتضـح مـ1فحَواه، وَما ُيفهـم منـه(()
 وبيان أنواعها، وفيما يلي تفصيل ذلك: ،(2وق اإلنسان)حق   تصنيفات

 

. طساقــَ: ا زبوــ  ا جــرع ا لــنطو 1/545ـ لبــنا يا ظصــطفنا طدخــنطبا ا علوــا ا ل ــي  1
ا جح و : ظوعل   ظم ا عح  وما داس ا ه اي ا ب طب بيرنر: 35/339ظم قلا ن ا  رظلو  

 أخنى.
ا 28ـ 22ـ ساقَ ف  ذ ك:     ألع  ا وع ا طدخنيما ا علاطو  طل لق ااناربا ص:   2

ما بـ طب ذ ـن 2019ظوني ا طزاسة ا تنبي  طا تل ـياا طا تل ـيا ا فوـ ا ا هوو  ا لرظ    عطربَ ا،
ــر:ا ص:  ــلق طا حنيـ ــتلسي    ح ـ ــ  ا   ـ ــنطسا ا حعريـ ــ   ـ ــ  فتحـ ــَ: ألعـ ــ . طساقـ ــا ا طالـ سقـ

 م. طساقَ:2000ا ارني  :ا داس ا شنطقا أل43ا42
 https://mawdoo3.com م.9/1/2020ا جا ا تحعو  بترسيو 

https://mawdoo3.com/
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التصنيى معناه: ))تمييز األصناف بعضها عن بعض، ومن ذلك تصنيى 
 (.1الكتاب(() 

أن  والمتدب   يرا  اإلنسان  حق  تصنيى    ر  الن  يختلف  وق  جوانب  ظر  باعتبار 
لة، هي:   إليه، والبحث فيه، إلى ثالثة اعتبارات مفصَّ

هـذه االعتبـارات قـد تجتمـع   .لمسـتفيدون ، والموضوع، واألشخاص ااألهمي ة 
مندرجًا تحـت اعتبـار مـنهم،  حق  ال، أو يكون  وق حق  الواحد من    حق  معًا في  

ةمن حيـث  حق  مثاًل، فهي  الحري ةوله تعلق باالعتبارين الباقيين، ك  :األهميـ 
، تتعلــق بـــه القــدرة علـــى التـــنقالت مـــدني   :، ومـــن حيــث الموضـــوعأساســي  

، ومطالبـة الشـعوب بـه فـردي    :والتحرك، ومن حيث األشـخاص المسـتفيدون 
ــ  ًا مــن يصــي ِّره جماعيــ   ــد مــن التوضــيح لهــذه حق وق األمــم. وفيمــا يلــي مزي

 حسب تصنيفاتها:  وق حق  ال

 :األهمي ةـ من حيث 1

ة، وأخـرا سـي  وق أساحقـ  تهـا إلـى وق اإلنسان من حيـث أهمي  حق  ُتصنَّف      
 ة.غير أساسي  

ــ  الهـــي:  األساســـي ة وق حقـــ  الو  ة، الالزمـــة لحيـــاة اإلنســـان، الضـــروري   وق حقـ
ته. والتــي يحوزهــا الفــرد مــع واســتمرارها، المتعلقــة بكيانــه ومقومــات شخصــي  

كـائز المهمـ   ز بأن هـا مـن الر   ة التـي ال يجـوزضوابطها باعتباره إنسانًا، وتتميـ 
ب  ل تأمينهــا أساســًا قويــ  ذلــك المســاس بهــا ـ إال بُموجــِّ ة ـ وُيمثــ ِّ ًا لوجــود بقيــ 

 

ا جح وـ : لاـوم بـم 3840/ 6ـ ا حعون ا شعس ا ل ـلم طدطا   ـ م ا لـن، ظـم ا ك ـلم   1
ــنط:ا أل ــنا داس ا فكـــــــنا بوــــ ــنيما داس ا فكـــــــن ا علرصــــ ــ  ي ا لعـــــــن ا طدخــــ  ا،ط ـــــــن :  ــــ

 م.1999 ـ/1420
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ة حــق  : يهــااألمثلــة عل ع بهــا، ومــنوق اإلنســان األخــرا، والت متــ  حقــ   ، الحريــ 
 .والحياة

المرتبطـة بوجـود مسـاحة كبيـرة   وق حقـ  ال: فهـي  األساسي ة  غير  وق حق  الوأما  
ة اإلنسـان وسـعادته، ة، التي تؤدي إلمن الراحة النفسي   ؤم ن  فهـيى رفاهيـ  تـُ

: تهـااٍف من العـزة والكرامـة، ومـن أمثللإلنسان عيشة أكثر استقرارًا، بقدٍر ك
 .اتإنشاء الجمعي   حري ةالتملُّك، و  حري ةالتعبير والرأي، و  حري ة

 ـ من حيث الموضوع:2

وق اإلنســان مــن حيــث الموضــوع، الــذي يمكــن أن تنــدرج حقــ  ُتصــنَّف      
ــى: تح ــه إل ــ  ت ــ  حق ــى ة، وسياســي  وق مدني ــ  ة مــن جهــة، وإل ة، وق اقتصــادي  حق

ة، مــن جهــة حقــ  ة مــن جهــة أخــرا، و واجتماعيــ   ة، وتنمويــ  ة، وثقافيــ  وق بيئيــ 
 ثالثة.

ة:  وق حقـــ  الفمـــن األمثلـــة علـــى  احتـــرام  حـــق  األمـــن واألمـــان، و  حـــق  المدنيـــ 
ـــ مــالم تكــن التنقــ   حــق  اإلنســان، و  ــذ هاب، واإليــاب ـ األمــاكن التــي يريــد ل بال

 الذهاب إليها ممنوعة؛ لألسرار التي تحويهـا، أو الـبالد التـي يريـد ارتيادهـا،
ات  وق حقــ  الر الســفر إليهــا؛ للعــداوة التــي تبــديها ــــ وهــذه حظــي متعل قــة بحريــَّ

الت حــرر مــن  حــق  ، فمــن األمثلــة عليهــا، السياســي ة وق حقــ  الاإلنســان. وأمــا 
، وق حقـ  الويطلـق علـى هـذا النـوع مـن   .ياسـي ةالسالمشـاركة    حق  العبودي ة، و 

 وق الجيل األول.حق  

المأكل والمشرب،  حق  : االجتماعي ة، و االقتصادي ة وق حق  الومن األمثلة على  
ــيم، و  حـــق  الرعايـــة الصـــحي ة، و  حـــق  و  المســـتوا الالئـــق  حـــق  العمـــل، والت علـ

 .ألمن، وهي ُمتعل قة باوق حق  الللعيب، وُيطلق عليها الجيل الث اني من 
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التفكير،    حق    يئي ة، والثقافي ة، والتنموي ة:الب  وق حق  الومن األمثلة على هذه  
العيب في بيئة    حق  ، و االقتصادي ة، والثقافي ة، و السياسي ة في التنمية    حق  الو 

 .  وق حق  النظيفة، خالية من التدمير، وُيطلق عليها الجيل الثالث من 

 ن: وـ من حيث األشخاص المستفيد3

وق اإلنســان مــن حيــث األشــخاص الــذين يتمتعــون بهــا، حقــ  ُتصــنَّف      
 ويستفيدون منها إلى:

 وع.ة، يعمُّ نفعها المجموق جماعي  حق  ة، يتمتع بها الواحد، و وق فردي  حق   

ع بهـا الفـرد، وتظهـر فيـه بشـكل واضـح، وق  يتمتـ  حق  الفردي ة: هي    وق حق  الف
الت علــيم،  حــق  الفكــر، و  حــق  الحيــاة، و  حــق  : وق حقــ  الومــن األمثلــة علــى هــذه 

 االنتماء. حق  العمل، و  حق  و 

ة: فهــي  وق حقــ  الوأمــا  راد التــي يمكــن لمجموعــة مــن األفــ وق حقــ  الالجماعيــ 
ولوق حق  تخصُّ فردًا بذاته، كال  ف  القيام بها، فـي تقريـر المصـير، ونحـو  الد 

 َيُهمُّ الشأن العام، ال واحدًا بعينه. مما ذلك

ـــ   التـي َتَوافـق علـى مجملهـا المجتمـع اإلنسـاني    وق حق  الوالعمدة في معرفة  
(. 1وق اإلنسـان)حقـ  ـــ هـو اإلعـالن العـالمي ل  ديني ةهاته التوج    على اختالف

 . هموادصياغة بعض  ظ علىمع التحف  

 

ــن ظلاقـــــــــَ 1 ــرظً ا   ـــــــ ــرب  ـــــــ ــلق ااناـــــــ ــر ع   ح ـــــــ  .ـ انرـــــــــن: اا ـــــــــ ب ا لـــــــ
https://sphngo.org/:َا ط   ك   ن ظلق 

https://www.oic-iphrc.org/اhttps://www.hlrn.org/   جــــــــــــــــــــــــــــــا ا تحعوــــــــــــــــــــــــــــــ
 م.1/10/2019

https://sphngo.org/
https://www.oic-iphrc.org/
https://www.hlrn.org/
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يتكون من ثالثين مادة، شملت هذه التصـنيفات سـالفة الـذكر،   هذا اإلعالن
ة  ــ  ت عليهــا، بصــورة واضــحة، وســردت كاف ــ  الونصــَّ ــراد،  وق حق األصــيلة لألف

 والجماعات.

 ؟اإلسالمي ة، هل لها ورود  في الشريعة وق حق  الوالسؤال اآلن عن تلك 

، ولغيرهـــا ورود، وذكـــر، وتفصـــيل، فـــي اإلنســـاني ة وق حقـــ  النعـــم لهـــذه      
، وأصــولها الثابتــة الراســخة، مــن الكتــاب الكــريم، الغــر اءمفــردات الشــريعة 

ــ  والســنة المطهــ   ــي ِّن مــدا جاهزي ة هــذه الشــريعة المحكمــة إلرشــاد رة، بمــا ُيب
 ، وقيادتها، وإصالح شئونها، والعناية بمصالحها.  اإلنساني ة

ــوم أن    ــا ومــن المعل ــ  الول بعــض تن ــ   وق حق ة مــن تصــنيى معــين يشــمل بقي
، وإن كـان هـذا التنـاول مـن وتحـت مظلتـه  لعـام،، ما دام في إطـاره اوق حق  ال

ة، متكاملـة؛ لصـدورها مـن الـو اإلسالمي ةقبل الشريعة   م بصورة تامـَّ حي ، ُيقدَّ
ــارًا إليهــا. ومــن الــذي الشــريى،  ــنقض، وال تتم ِّمــه الزيــادة افتق ال يهدمــه ال

ظــر فــي األصــل ة بشــرح المبــدأ، وابــداء الن  المعلــوم أن اإلجــراءات التفصــيلي  
دُّ  لتوضـيحه، مـن لــوازم نقصـه، فقــد  أو توجيهـه ال تطعــن فـي تمامــه، وال ُتعـَ

ة الموضـــوع وحداثتـــه، أو ا دَّ ات العمـــل حتيـــاج أهلـــه إلـــى آليـــ  يكـــون مـــن جـــِّ
 ،اً حقـ  ًا حقـ  ، ق وحقـ  الهـذه  عوتتبـ  واإلسقاط علـى الواقـع.   للتصنيى والتأليى،

وهــذا لــيس مقصــودًا يســتلزم شــرحًا مطــوَّاًل لســرده، وكتابــة مفصــلة لعرضــه، 
فــي الشــريعة  وق حقــ  البعينــه، وإنمــا المقصــود الوقــوف علــى مضــمون هــذه 

 وق اإلنسـانحق  ل  أمثلةسوق  من    يتَّضح    ، واحتواء مبادئها. وهذااإلسالمي ة
 : ومنها، اإلسالمي ةأصول الشريعة  من

 الحياة:  حق  أـ 
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وق اإلنسان، حق  ، التي ذكرها اإلعالن العالمي لاألساسي ة   وق حق  المن       
  حق  بضوابط معلومة،    اإلسالمي ةة  ة على وجودها في الشريعوتكاثرت األدل  

لعباده بحيث  التي منحها هللا ـ تعالى ـ  سةالمقد   وق حق  المن   الحياةالحياة، و 
ي ومن  ابه  المنَّ ألحد    حق  ال  عليه،  االعتداء  يحرم  قرر  اَثمَّ  ما  وفق  إال   ،

بمثابة    فس الواحدةقتل الن  اإلسالم    وهو هللا ـ تعالى ـ وقد اعتبر  ،صاحبها
جميع   على  تعالى:  الن اساالعتداء  قال   ، َْبنِّي    مِّن َعَلى  َكَتْبَنا  َذلَِّك  َأْجلِّ 

 الن اس إِّْسَرائِّيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِّغْيرِّ َنْفٍس َأْو َفَساٍد فِّي اأْلَْرضِّ َفَكَأنََّما َقَتَل  
يًعا  ـوقد    [.32]المائدة:  َجمِّ تعالى  ـ  هللا  عمدًا    غل ظ  المؤمن  قتل  عقوبة 

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِّدا  َوَمْن  منف رًا منها في قوله سبحانه:   ًنا ُمَتَعم ِّ َيْقُتْل ُمْؤمِّ
يًما  ُ َعَلْيهِّ َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِّ َب هَّ عدَّ [، كما  93]النساء:فِّيَها َوَغضِّ

ُهَرْيَرةَ   حق  بغير  القتل    الكريم   الن بي َأبِّي  َعْن  المهلكة.  َأنَّ   من األمور 
ْبَع اْلُموبَِّقاتِّ اَل: ))اْجتَ قَ  َرُسوَل هللاِّ  ؟  قِّيَل: َيا َرسُ   ،نُِّبوا السَّ وَل هللاِّ، َوَما ُهنَّ

َم هللُا إِّالَّ بِّ َقاَل:   ْحُر، َوَقْتُل النَّْفسِّ الَّتِّي َحرَّ ْرُك بِّاقِّ، َوالس ِّ (.  1(() ....حق  الالش ِّ
ذلك   المساالنهي  وشمل  من  المعاهد،  المسلم، وغيره  مقدمتهم  وفي  لمين، 

َعْمٍرو    عن ْبنِّ   ِّ َعْنُهَماـ  َعْبد هَّ  ُ َي هَّ َقَتَل    الن بي َعنِّ  ـ    َرضِّ ))َمْن  َقاَل: 
يَرةِّ َأْرَبعِّيَن َعاًما(()   (. 2ُمَعاَهًدا َلْم َيرِّْح َرائَِّحَة الَجنَّةِّ، َوإِّنَّ رِّيَحَها ُتوَجُد مِّْن َمسِّ

َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِّنَّ  قال تعالى:    ان نفسه،نهى الدين عن قتل اإلنسكما  
يًما َرحِّ بُِّكْم  َكاَن  ويرس  29]النساء:  هََّ  حديث [،  التحريم  هذا  مفهوم  خ 

فيه:الذي    رسول هللا  هِّ    يقول  َيدِّ فِّي  يَدُتُه  َفَحدِّ يَدٍة،  بَِّحدِّ َنْفَسُه  َقَتَل  ))َمْن 
 

را لــ    سقــا:  1 َ ن  ــَ را ن  َطَأكض رب  ا ضَكاــَ ربا بــر، َبيــَ يعــَ ا انرــن: 145ـ أخنقــا ظاــ اا  تــر، ااض 
 .1/92صحيح ظا ا 

يــَ   بــر 2 زض ً اـ أخنقــا ا ارــرس ا  تــر، ا و  َ  ظلَلر ــَ مض َقتــَ ا  ظــَ ا انرــن: 3166ا لــ    سقــا:، ل ثــض
 .4/99صحيح ا اررس  
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ُأ بَِّها فِّي َبْطنِّهِّ فِّي َنا رِّ َجَهنََّم، َخالًِّدا ُمَخلًَّدا فِّيَها َأَبًدا، َوَمْن َشرَِّب ُسم ا، َيَتَوجَّ
اُه فِّي َنارِّ َجَهنََّم، َخالًِّدا ُمَخلًَّدا فِّيَها َأَبًدا، َوَمْن    َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُهَو َيَتَحسَّ

خَ تَ  َجَهنََّم،  َنارِّ  فِّي  َيَتَردَّا  َفُهَو  َنْفَسُه،  َفَقَتَل  َجَبٍل  مِّْن  فِّيَها َردَّا  ُمَخلًَّدا  الًِّدا 
بالقتل    تصرف اإلنسان في نفسه  حري ة، وهذا يؤكد فساد القول ب(1َأَبًدا(() 

 . أو اإلتالف

 األمن:  حق  ب ـ 

،  اإلسالمي ةة، التي جاءت بها الشريعة  ل المدني  وق الجيل األو  حق  من        
ما  ثابت في شريعة هللا ـ تعالى ـ بل رب    حق  الاألمن، وهذا    حق  ودعت إليها،  

  الن اس  ؤم ِّنالدين العظيم ما جاء إال لي  أن هذا  ال أخطئ القول إن زعمتُ 
ة، ونفسًا هادئة  على أنفسهم، وما يملكون، ويضمن لهم حياة آمنة مستقر  

َيْلبُِّسوا إِّيَماَنُهْم بِّظُ ، قال تعالى:  ؛ بقبولهةمطمئن   يَن آَمُنوا َوَلْم  ْلٍم ُأوَلئَِّك  الَّذِّ
ُمْهَتُدونَ  َوُهْم  اأْلَْمُن  وقال 82]األنعام:  َلُهُم   ،]  :  آَمُنوا يَن  ال ذِّ هللُا  َوَعَد 

مِّن   يَن  ال ذِّ اْسَتْخَلَف  َكَما  األْرضِّ  فِّي  َلَيْسَتْخلَِّفن ُهْم  الَِّحاتِّ  الص  َوَعمُِّلوا  ْنُكْم  مِّ
اْرتَ  ال ذِّا  يَنُهُم  دِّ َلُهْم  َوَلُيَمك َنن   ْم  ْم َقْبلِّهِّ َخْوفِّهِّ َبْعدِّ  م ن  َلن ُهْم  َوَلُيَبد  َلُهْم  َضَى 

بيت  55]النور:  َأْمناً  أعظم  مزايا  من  األمن  ـ  تعالى  ـ  هللا  جعل  وقد   ،]
َع لِّلنَّاسِّ َللَّذِّي بَِّبكََّة ُمَباَرًكا اس، قال سبحانه:  وضعه للن   َل َبْيٍت ُوضِّ إِّنَّ َأوَّ

َبي ِّ  آَيات   فِّيهِّ  لِّْلَعاَلمِّيَن*  ِّ  َوُهًدا  َوقَِّّ ًنا  آمِّ َكاَن  َدَخَلُه  َوَمْن  يَم  إِّْبَراهِّ َمَقاُم  َنات  
َسبِّياًل   الن اسَعَلى   إَِّلْيهِّ  اْسَتَطاَع  َمنِّ  اْلَبْيتِّ  جُّ  [.  97،  96]آل عمران:  حِّ
َوَأْمًنا :  وقال  لِّلنَّاسِّ  َمَثاَبًة  اْلَبْيَت  َجَعْلَنا  وكان من 125]البقرة:  َوإِّْذ   .]

 

ربا بَـ  1 يعــَ ال ـ أخنقـا ظاــ ا   تَـر،ل ااض  اــَ َ  َنفض مض َقتــَ الا َطَأبَّ ظـَ اــَ رب  َنفض نضاـَ ن يا  َقتــض   ااض  ر،ل غ  ــَ   َجحـض
سا ظلاـض  َع اا  خل ل ا ضَووََّ  ل الَّ َنفـض ا َطَأنَّال اَل َ  ض َ، ب ا  ف   ا وَّرس  لـ      ـم أبـ   نيـنةب َش ض و  ل ث 

 .103/ 1ا انرن: صحيح 175سقا: 
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أهل   سعادة  يتنتمام  أن  و سبأ  حدائقهم،  في  غير بين  قلوا  من    زروعهم 
تعالى:   قال  نِّينَ خوف،  آمِّ َوَأيَّاًما  َلَيالَِّي  فِّيَها  يُروا  ويكفي    [.18]سبأ:  سِّ

باإلطعام جوعًا، وباألمن   ـ  تعالى  ـ  يبدلهم هللا  المعاصي شؤمًا أن  أصحاب 
ُ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت  خوفًا، قال تعالى:   ْزُقَها َوَضَرَب هَّ َنًة ُمْطَمئِّنًَّة َيْأتِّيَها رِّ آمِّ

بَِّما  َواْلَخْوفِّ  اْلُجوعِّ  لَِّباَس   ُ َفَأَذاَقَها هَّ  ِّ بَِّأْنُعمِّ هَّ َفَكَفَرْت  َمَكاٍن  ُكل ِّ  مِّْن  َرَغًدا 
 [.112]النحل:  َكاُنوا َيْصَنُعونَ 

هـوم د هـذا المعنـى العظـيم، ويرسـخ لمفرة، مـا يؤكـ  المطهـ   النبوي ةوفي السنة 
أمن اإلنسان، وأمانه في الجماعة التـي يعـيب فيهـا، ويتحـرك مـن خاللهـا، 

وُت يقــول َدُه قــُ نــْ هِّ عِّ دِّ ي َجســَ اًفى فــِّ ْربِّهِّ ُمعــَ ي ســِّ ا فــِّ نــً ْنُكْم آمِّ َبَح مــِّ ْن َأصــْ : ))مــَ
ا ْنَيا(()  َيْومِّهِّ َفَكَأنَّمـَ ُه الـدُّ يـَزْت لـَ سـس األمـن، ألالكـريم  الن بـيدعـم   ن. ومـ(1حِّ

ويفزعه، فعن عبدِّ الرحمن بنِّ أبي ليلى، قـال  ،م أن يروع أخاهالمسل  يهنه
ثنا أصـحاُب محمـدِّ  ل  مـنهم،  الن بـيهـم كـانوا يسـيروَن مـع أن   حدَّ فنـاَم رجـُ

ٍل معـه لُّ  فأخـذه، ففـزَع، فقـال رسـوُل هللا  ،فانطلَق بعُضُهم إلـى َحبـْ ))ال َيحـِّ
لِّمًا(() َرو َِّع ُمســْ علــى فــي المحافظــة  تربــوي  ، نبــوي  (. وهــذا أدب 2لمســلم أن يــُ
هـي عـن هـذه األمـور البسـيطة التـي . وإذا كـان الن  األمن وإشـاعة الطمأنينـة

ا هـو أكبـر مـن ذلـك مـن بـاب أولـى؛ لـذا هي عمـ  قه، فالن  تزعج اإلنسان وتؤر  
فــي وجـه أخيــه، حتــى لــو كــان هــذا شــهر اإلنســان الســالح أن يُ  فقـد نهــى

 

ما  2346    سقـــا:ـ أخنقــا ا تنظـــ  ا أبــلا، ا ز ـــ  لــ 1 َ ا لـــَ    ا َلاـــَ طقــرم ا تنظـــ  :  ــَ
َيَ . انرن:  وم ا تنظ    َطاَب بضم  ظلَلرط  ن فلال ل الَّ ظ مض َل      َظنض ا اَل َنلض  .4/574َغن ي ا

ـ أخنقــا أبــل داطد فــ   ــوواا  تــر، ا،د،ا بــر، ظــم يكخــ  ا شــ     ــن ا عــزا ا لــ     2
 .352/ 7ا طقرم ا عح  : ل وردب صحيح. انرن:  وم أب  داطد 5004سقا: 
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يُر)((:هللاِّ  احًا، على سبيل التسلية، قال رسولالفعل مز  ( َأَحُدُكْم إَِّلى 1اَل ُيشِّ
يهِّ  اَلحِّ   َأخِّ هِّ   ؛بِّالس ِّ دِّ ي يـَ زُِّع فـِّ ْيَطاَن َينـْ لَّ الشـَّ ُدُكْم َلعـَ ي   ،َفإِّنَُّه اَل َيْدرِّي َأحـَ ُع فـِّ َفَيقـَ

())  ،فس، مطلوب في المالواألمن كما هو مطلوب في الن  (.  2ُحْفَرٍة مَِّن النَّارِّ
ُه(() ْرضــُ ُه، َوعِّ ُه، َوَمالــُ َرام ، َدمــُ لِّمِّ حــَ ى اْلُمســْ لِّمِّ َعلــَ لُّ اْلُمســْ (. وقــد 3والعرض))كــُ

اسعلــى أمــن  حيــث حــافظ ،الكــريم الــذروة فــي ذلــك الن بــيبلــغ توجيــه   النــ 
اس، ولو كان هـؤالء لحروب الدائرةلبعيدين عن القتال، الُمتجن ِّبين  ال مـن  النـ 

أهل المحاربين وذراريهم، وهم الَمَدنيُّون في عصرنا هذا، ما لم يشـتركوا فـي 
قـال:  ، أن رسـوَل هللاالقتال، ويذكوا شرارة اشتعاله. عن أنس بـن مالـك

ول هللا، وال تقُتلوا شـيخًا فانيـًا. وال ))انطلُِّقوا باسم هللا، وباق، وعلى مِّلَّةِّ رس
ُنوا  ،طفاًل، وال صغيرًا، وال امرأًة، وال َتُغلُّوا، وُضمُّوا غنائَمكم، وأصلُِّحوا َوَأْحسِّ

نِّينَ  بُّ اْلُمْحسِّ (. وهكذا شمل األمـن بضـوابطه، 4[(()195]البقرة: إِّنَّ هََّ ُيحِّ
ة وغيـره بـراءة تامـ   ،رضوفي هـذا العـ  اإلنسان في مختلف ظروفه، وأحواله،

عـة التـي ُترمـى فـي سـاحته لصـق باإلسـالم، والجـرائم المرو  من الـتُّهم التـي تُ 

 

ــر ا نهـــ  ب فـــ  ا ر ـــنا ط ـــل أب ـــو ظـــم  فـــ  ا وهـــ ا ساقـــَ ا وـــلط ا  1 ـ  يشـــون: بسثاـــر: ا يـ
  ا تــنال ا لنبــ ا بوــنط:ا أل: ا ارنيــ ا ا عوهــرع شــن  صــحيح ظاــ ا بــم ا حوــرعا داس لليــر

  ـ.1392
َ    ل َ ن ظلاض  اوا   2 َشرَسة  ب ر اث  ا َبر،ل ا وَّهض   َ م  ااض  َدا،  َ    َطاآلض ـ أخنقا ظا اا  تر، ا ض  نث  َطا صث 

 .2020/ 4انرن: صحيح ظا ا  2617ل    سقا: 
ا 3 َدا،  َ    َطاآلض نث  َطا صــث  رس ب   ـ أخنقـا ظاــ اا  تــر، ا ض ــ  ت  ــَ ا ا َطالض ا  ا ضعلاــض  ا ا َطَخ ض ــ  ن يا  ظل ــض بـَر،ل َجحــض

ا ا َطَظر  ا ا ل    سقا:  نضض   .4/1986انرن: صحيح ظا ا 2564َطَدظ ا ا َط  
ــا:  4 ــر   ا عشـــن وما لـــ    سقـ ــردا بـــر، فـــ  د ـ ـ أخنقـــا أبـــل داطد فـــ   ـــوواا  تـــر، ا وهـ

وهر ــ  خر ــ  بــم ا فــزسا انرــن:   ا طقــرم ا عح ــ : لاــم   وــنبا ط ــ ا ل ــورد ضــعي 2614
4/256. 
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أو بعيــد انحــراف بعــض مــن ينتســبون إلــى  ،. وال يعنينــا مــن قريــباهرةلطــ  ا
عنـــد الخـــالف، الكتـــاب  صـــليال هـــام ســـقيمة، وأداء منحـــرف. فاإلســـالم بأف

والســنة، مــن خــالل فهــوم العلمــاء المعتبــرين. وهــذا يــؤدي إلــى هتــك ســتر 
ــي  ،عــاءات، وزيــى القِّناعــاتاالد   ــًا ناق وراءهــاالتــي تخف ائق حقــ  مــة، و قلوب

 صادمة.

 ة: ج ـ التحرر من العبودي  

، التـي وردت فـي اإلعـالن السياسـي ة وق حقـ  المـن    ةالتحرر من العبودي       
وق الجيـل األول. وقـد حقـ  وق اإلنسـان، وهـو معـدود أيضـًا مـن حقـ  ل  العالمي  

، حيــث عالجتــه معالجــة الغــر اء اإلســالمي ة، الشــريعة حــق  الســبقت إلــى هــذا 
ق منتشـــر فـــي المجتمعـــات ، فحكيمـــة مـــن المعلـــوم أن اإلســـالم ظهـــر، والـــر ِّ

 (:1، وأسبابه كثيرة متعددة منها على سبيل المثال)اإلنساني ة

 .ـ العجز عن سداد الديون 2                غارات القبائل على بعضها.ـ 1

 .بمختلف الحيل ـ اختطاف الكبار، وسرقة األطفال3

، سـيدنا يوسـف . كما حدل مـعنصيراً له  المنقطع عن أهله، وال يجد  ـ  4
أَ قال تعـالى:  وهو غالم،   ْم فـَ ُلوا َوارَِّدهـُ يَّاَرة  َفَأْرسـَ اَءْت سـَ ا َوجـَ اَل يـَ َوُه قـَ ْدَلى َدلـْ

َثَمٍن  َرْوُه بــِّ وَن* َوشــَ ا َيْعَملــُ يم  بِّمــَ ــِّ ُ َعل اَعًة َوهَّ وُه بِّضــَ رُّ اَلم  َوَأســَ َذا غــُ َرا هــَ ُبشــْ

 

 م اا ـ م طسد شـ هر: ـ ساقَ ف  ذ ك: ألع  بم   يعرب أ ل،ا طدخنيم ظل ل   ظحر  1
 2015 ــ/ 1436ا ا داس ل  ف ا  ط ي    وشن طا تلزيَا أل: ا،ط ن240ــ 10/236ا  ورم  

 م.
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َر  ْن مِّصـْ َتَراُه مـِّ ذِّي اشـْ يَن* َوَقاَل الـَّ َم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا فِّيهِّ مَِّن الزَّاهِّدِّ َبْخٍس َدَراهِّ
ْمَرَأتِّهِّ َأْكرِّمِّي مَ  َذُه َوَلًداالِّ  [.21–19]يوسف:ْثَواُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَّخِّ

اس ليــدتقا. كمــا كانــت ـ ارتكــاب الجــرائم الخطيــرة5 فــي األعصــر الغــابرة،  النــ 
ي عنــدما ســئل إخــوة يوســف عــن جــزاء الســارق، ف َد فــِّ ْن ُوجــِّ َزاُؤُه مــَ اُلوا جــَ قــَ

وهـذه بعـض الصـور   [.75]يوسف:  َنْجزِّي الظَّالِّمِّينَ َرْحلِّهِّ َفُهَو َجَزاُؤُه َكَذلَِّك  
اسالتي كـان يعيشـها   ؛ فيصـبحون بسـببها عبيـدًا، تـرهقهم ذلـة، بعـد أن النـ 

وحينما جاء اإلسالم فـتح أبـواب الخيـر   كانوا أحرارًا، يرفلون في أثواب العزة.
ن، ) كفـارة اليمـيمثـل:    الكفارات بأنواعهـا  واسعة أمام تحرير الرقيق، ومنها:

ا بيننـا والظهار، والوطء في نهار رمضان، وقتل الخطأ، وكفارة قتـل أحـد ممـ  
جعــل تحريــر و المكاتبــة،  وبيــنهم ميثــاق، والحنــث فــي اليمــين(. كمــا شــرَّع

وأوقـى بيـع أم الولـد، ونـدب إلـى   .والصـدقات  ،الزكـوات  قاب من مصـارفالر  
ــالعتق. واألمثلــة ع ا، وأجــاز الوصــايا ب رِّب ُظلمــً لــى ذلــك مــن تحريــر مــن ضــُ

َل تعالى:  ولهق ، منها:الشريفة كثيرة  النبوي ةوالسنة    ،القرآن الكريم ْن َقتـَ َومـَ
إِّْن  ُقوا فـَ دَّ هِّ إِّالَّ َأْن َيصـَّ ى َأْهلـِّ لََّمة  إِّلـَ َية  ُمسـَ َنٍة َودِّ ًنا َخَطًأ َفَتْحرِّيُر َرَقَبٍة ُمْؤمِّ ُمْؤمِّ

ْؤمِّن  فَ  َو مـُ ْم َوهـُ ُدوٍ  َلكـُ ْوٍم عـَ ْوٍم َكاَن مِّْن قـَ ْن قـَ اَن مـِّ ٍة َوإِّْن كـَ نـَ ٍة ُمْؤمِّ َتْحرِّيـُر َرَقبـَ
ةٍ  نـَ ٍة ُمْؤمِّ هِّ َوَتْحرِّيـُر َرَقبـَ ى َأْهلـِّ لََّمة  إِّلـَ َية  ُمسـَ يَثاق  َفدِّ ]النسـاء: َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم مِّ

ْن ُيَؤاخــِّ وقـال تعــالى:  [.92 انُِّكْم َوَلكــِّ ي َأْيمــَ اللَّْغوِّ فـِّ ُ بــِّ ُذُكُم هَّ ا اَل ُيَؤاخــِّ ُذُكْم بِّمــَ
يُكْم  وَن َأْهلـِّ ا ُتْطعِّمـُ اَرُتُه إِّْطَعاُم َعَشَرةِّ َمَساكِّيَن مِّْن َأْوَسطِّ مـَ ْدُتُم اأْلَْيَماَن َفَكفَّ َعقَّ

وفي كفارة الظهـار، قـال تعـالى:  [.89]المائدة: َأْو كِّْسَوُتُهْم َأْو َتْحرِّيُر َرَقَبةٍ 
 ْم ثُـ يَن ُيَظاهُِّروَن مِّْن نَِّسائِّهِّ لِّ َوالَّذِّ ْن َقبـْ ٍة مـِّ اُلوا َفَتْحرِّيـُر َرَقبـَ ا قـَ وُدوَن لِّمـَ مَّ َيعـُ

هِّ َوهَُّ  ا َذلُِّكْم ُتوَعُظوَن بـِّ وَن َخبِّيـر  َأْن َيَتَماسَّ ا َتْعَملـُ وفـي  [.3]المجادلـة:  بِّمـَ
كفارة إفطار الصائم بالجماع عمًدا في نهار رمضان هـذا الحـديث. عـن أبـي 
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َرةَ  اَل: )ُهَريــْ ل  )، قــَ ى َرجــُ ي  الن بــيَأتــَ ي فــِّ ى َأْهلــِّ ُت َعلــَ ُت، َوَقعــْ اَل: َهَلكــْ َفقــَ
ب الـدين الحنيـى فـي عتـق   (1(().....َرَمَضاَن، َقاَل: إَأْعتِّْق َرَقَبًة«   كما رغـَّ

الرقــاب طواعيــة؛ حتــى يكــون ذلــك ســببًا فــي دخــول اإلنســان  الجنــة، قــال 
ا َأدْ تعــالى:  َة *َومــَ َتَحَم اْلَعَقبــَ اَل اقــْ ةٍ فــَ كُّ َرَقبــَ ُة* فــَ ا اْلَعَقبــَ  –11]البلــد:َراَك مــَ

 .واألدلَّة في ذلك كثيرة [.13

هي   الحري ةوهذه المعاني كان يعيب بها المسلمون األوائل، ويعتقدون أن   
رجم  . فهـذا سـيدنا عمـرن يعودوا إلى هذا األصـل، ويجب أالن اسأصل   ُيتـَ
ــه:لنــ  لاإلســالم  ةنظــر  عــن ــم،  اس بقول ذ ك ــُ استعبــدتم ))م ــ  ــد ولــدتهم الن ، وق
ة(، فيرسـخ بـذلك مبـدأ 2هاتهم أحـرارًا(()أم   تعـاليم دينـه ب ، ويـدعو إليهـاالحريـ 

ولــ، وهــو رأس العظــيم وأميرهــا المطــاع، وكالمــه ملــزم، وفعلــه  ،آنــذاكة الد 
 .متَّبع

 ة:الرعاية الصحي   حق  د ـ  

؛ نجـاة بـه مم عليه مـا حـرَّ ولذا حرَّ   ،حرص اإلسالم على صحة اإلنسان     
، كشـرب الخمـر، وأكـل حرمـاتب علـى هـذه المنبية التـي تترتـ  من اآلثار الجا

ــا، وغيــر ذلــك مــن الخبائــث التــي تجلــب علــى اإلنســ ان لحــم الخنزيــر، والزن
ل بوفاتــه، أو ببقائــه عــاجزاً تُ ويــالت مــن األمــراض الفتَّاكــة،  ، يعــاني مــن عجــ ِّ

ل قـــدو  الضـــعف العـــام.األســـقام، و اآلالم، و  ع فـــي لتشـــريلالكـــريم  الن بـــي أصـــَّ
 :منهامعالم ب يالمجال الطب  

 

ح   1 ا  َطا ةَّ ا َبر،ل ا تََّاا  ا ساقَ: صحيح 6087ك  ل    سقا:ـ أخنقا ا اررس    َتر،ل اَ،َد، 
 .8/23ا اررس  

ا جح وــ : بشــرس  ــلثاد ظلــنطفا ظؤ اــ  ا ن ــر   2/338ا صــحرب   ليــرة اا كرنــ   ل   ـ 2
 م.1999 ـ/1420  طار   طا وشن طا تلزيَا بونط:ا أل: ا،ط نا 
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 :ضاألمرا دفع  ـ الحرص على1

ريٍك، قـال: أتيـُت رسـوَل هللا      ، وأصـحاُبه كأنمـا علـى عن أسامَة بنِّ شـَ
ــا،  ــا، وهاهن ن هاهن ــِّ ْدُت، فجــاء األعــراُب م ــَ مَّ َقع ــُ لَّمُت ث ــُر، َفســَ رؤوســهم الطي

َداَوْوا،أنتـ فقالوا: يـا رسـوَل هللا ْع َداًء  فـإنَّ هللا داوا؟ فقـال: )) تـَ لـم َيضـَ
 (.1إال وضع له َدَواًء غيَر داٍء واحٍد، الهَرُم(()

 ـ معالجة المرضى والقيام على شئونهم:2

ــ  لســيدنا عثمــان بــن عفــان الن بــيأذن       ة ـ ، أن ُيمــر ِّض زوجتــه رقي
ة ما يقـوم ألهمي   ؛غزوة بدرف عن ويتخل   رضي هللا عنها ـ بنت رسول هللا

كمــا كـان مــن حــرص  (.2اإلسـالم) عــدُّ هـذه الغــزوة مـن أعظــم غــزواتوتُ  ،بـه
اسء علــى شــفا ســيدنا محمــد اذٍ  النــ  َن ُمعــَ ْعَد بــْ َل ســَ ٍة  أن ))َجعــَ ي َخْيمــَ فــِّ

َداوِّي اْلجَ  ْت تــُ ، َكانــَ هِّ دِّ جِّ ي َمســْ َدُة، فــِّ ا ُرَفيـــْ اُل َلهــَ َلَم، ُيقــَ ْن َأســْ َرَأةِّ مــِّ مــْ ى، الِّ ْرحـــَ
اَن  لِّمِّيَن، َوكــَ ْن اْلُمســْ ْيَعة  مــِّ هِّ ضــَ ْت بــِّ ْن َكانــَ ةِّ مــَ ْدمــَ ى خِّ َها َعلــَ ُب بَِّنْفســِّ َوَتْحَتســِّ

 ِّ ةِّ   َرُسوُل هَّ ي َخْيمـَ وُه فـِّ : اْجَعلـُ َدقِّ ْهُم بِّاْلَخنـْ اَبُه السـَّ يَن َأصـَ َقْد َقاَل لَِّقْومِّهِّ حِّ
 (.3َحتَّى َأُعوَدُه مِّْن َقرِّيٍب(() ،ُرَفْيَدةَ 

  

 

ا 3855 ـ أخنقــا أبــل داطد فــ   ــوواا   تــر، ا طــ ا بــر، ا نقــ   تــ اطىا لــ    سقــا: 1
 .6/5ا انرن:  وم أب  داطد طقرم ا عح  : ل وردب صحيح

ا جح و : بشرس  لثاد 77/ 1ـ ساقَ: ا     ا جرسيو اا  م َطَططير: ا عشر ون َطا،  م   2
 م.2003اا  ظ ا أل: ا،ط ن  ظلنطفا داس ا  ن،

ظصطفن ا جح و : ظصطفن ا ا را طدخنيما ظطال  2/239ـ ابم  شرما ا اونة ا و لي    3
 م.1955 ـ/1375ا ارب  ا ح    طأطالدب بعصنا أل: ا ارني ا 
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 ـ عزل من خيى منهم العدوا:3

الُ  رِّيدِّ ُيقــَ ْن آلِّ الشــَّ ٍل مـِّ ْن َرجــُ اٍء، عــَ نِّ َعطــَ ى بــْ ْن َيْعلــَ ْن  روي عـَ و عــَ ر  ُه: َعمــْ لــَ
 َأبِّيهِّ َقاَل: َكاَن فِّي َوْفدِّ 

يٍى َرُجل  َمْجُذوم ، َفَأْرَسَل إَِّلْيهِّ    ْع َفقَ  الن بيَثقِّ اَك«)إاْرجِّ (. ومـا ورد 1ْد َباَيْعنـَ
وقد  ـ  األمور كلها بيد هللا ـ تعالىبأن يان ( فهو ب2مع المجذوم)  من أكله

ى في العلـوم الطبيـة نبَّه رسولنا الكريم إلى البعد عن المجذوم، وهو ما يسم  
وقايــة مــن األمــراض المعديــة، والحــد ِّ مــن انتشــارها، بمبــدأ الحجــر الصــحي؛ 

نِّ ف ْعٍد، عــَ ْن ســَ ــَ ــيع اُعونِّ  الن ب ي الطــَّ ــِّ اَل ف ُه قــَ ــَّ عَ  :َأن ال  )) إَِّذا َوقــَ َأْرٍض فــَ ــِّ ب
ُه(() نـــْ وا مِّ رُّ ال َتفـــِّ ا فــَ ُتْم بِّهـــَ ْدُخُلوَها، َوإَِّذا ُكنـــْ ي ناالمعـــ ههـــذ توقــد رســـخ(. 3تــَ

وا و  ،فــي أذهــان الخلفــاءباعتبارهــا منظومــة صــحية متكاملــة  األمــراء، واهتمــَّ
أحسن صورة وأفضل إمكانات، كمـا فعـل هـارون الرشـيد )) في    بهذا الجانب

ــود،  ــي للهنـ ــي والطبـ ــالتفوق العلمـ ــيد بـ ــارون الرشـ ــة هـ ــرف الخليفـ ــد اعتـ فلقـ
واســــتدعى األطبــــاء الهنــــود؛ لتنظــــيم المستشــــ يات، ومــــدارس الطــــب فــــي 

 

ا طقــرم: ا عح ـــ : 3544ـ أخنقــا ابــم ظرقــاا  تــر، ا طــ ا بــر، ا وــ اما لــ    سقــا  1
 .2/1172ل وردب صحيح. انرن:  وم ابم ظرقا 

2   َّّ م  َ  ــض    رب ن  بــض مض قـــَ َّّ   ـ طسد  ــ ا ا حــ     ــَ لَم  ب وــَ   َسقــل و َظوـــض لطمو  : َأخـــَ َ َأبَّ َس ــل
َّّ « أخنقـا ابـم ظرقـا فـ   ً  َ َ ن  ا ث َ ً  ب رَّللَّ  َطَجَل   َل  ا ثلاَّ َقرَم: »كل ض َخَ َهر َظَلال ف   ا ضَ صض َفَكدض

ا طقـــرم ا عح ـــ : ل ـــوردب صـــحيحا 3542 ـــووا  تـــر، ا طـــ ا بـــر، ا وـــ اما لـــ    سقـــا: 
 .2/1172انرن:  وم ابم ظرقا 

طقــرم ا عح ــ : لــ    صــحيحا سقر ــا  ا1508ا ألعــ  فــ  ظاــو با لــ    سقــا: ـ أخنقــ 3
 .3/97ظاو  ألع   :ث ر: سقرم ا شيروم غون ابم  ل ا ط ل يحونا ساقَ
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 بالصــحة اإلســالمي ة الشــريعة اهتمــامذه بعــض اإلشــارات عــن هــ (.1(()بغــداد
 .الن اسوق حق   من ًا أصيالً حق  باعتبارها 

 العيب في بيئة نظيفة:  حق  ـ  ه

ة، العــيب فــي بيئــة نظيفــة، وهــي معــدودة فــي التنمويــ   وق حقــ  المــن      
رغــم َحداثــة الكــالم  حــق  الوق الجيــل الثالــث. وهــذا حقــ  المجتمــع المــدني مــن 

فـي عنه في المجتمعـات المعاصـرة، إال أن شـريعة اإلسـالم سـبقت، كعادتهـا 
ــ   ــه، و ؛ زالتمي لت ل ــةمــت أسســه. فنظ  أصــَّ ــة البيئ ــين اإلنســان نظاف ــارق ب  ،ف

 وقـه يتضـححق  مـن    حـق  و   ،مظهر من مظاهر الدين  والحيوان، واالعتناء بها
 النقاط اآلتية: من خالل

 ـ نظافة المساكن واألفنية:  1

روا عــن هــانــي بالنظافــة، ويــأمر بيعت الكــريم الن بــيكــان       الن بــي، يــُ
بُّ  إِّنَّ هََّ َطي ِّب  قوله: ))  ُيحِّ

بُّ الَكَرَم، َجَواد    بُّ النََّظاَفَة، َكرِّيم  ُيحِّ يى  ُيحِّ واالطَّي َِّب، َنظِّ فـُ بُّ الُجوَد، َفَنظ ِّ ـ   ُيحِّ
ال َتُكمـ  ُأَراُه قــَ «  ،َأْفنِّيــَ الَيُهودِّ بَُّهوا بــِّ الكــريم  الن بــيشــرع  كمــا. (2)((....َواَل َتشــَ

َرةَ . قتـل الهـوام المؤذيـة ِّ  روا أبـو ُهَريـْ وُل هَّ اَل َرسـُ اَل: قـَ َل : قـَ ْن َقتـَ ))مـَ
ي  ا فـِّ لِّ َضْرَبٍة، َفَلُه َكَذا َوَكَذا َحَسَنة، َوَمْن َقَتَلهـَ ةِّ، َوَزَغًة فِّي َأوَّ ْرَبةِّ الثَّانِّيـَ الضـَّ

 

ــرسة 1 ــ  ا حةــ ــ ا قصــ م د لَسانــ لد طدخـــــنيما داس 3/245ـ ط  ــل ــ  ظحعــ ــ  نووــ ا جنقعـــــ : ز ــ
  ـ.1408ا وو ا بونط:ا 

ا بــر، ظــر قــر  فــ  ا وررفــ ا  تــر، ا،د،  ــم س ــلم يـ أخنقــا ا تنظــ   فــ   ــوواا 2
ــ    غنيـــ  ــ ا لـ ــن:  ـ ــرم أبـــل دياـ ــ  بـــم  اقـ ــ   طخر ـ ــوم ا تنظـ ــَ:  ـ ــرو يةـــلف. ساقـ ل يـ

4/409. 
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َذا  ُه كـَ ةِّ، َفلـَ ْرَبةِّ الثَّالِّثـَ ي الضـَّ ا فـِّ ى َوإِّْن َقَتَلهـَ ُدونِّ اأُلولـَ َنة، لـِّ َذا َحسـَ َفَلُه َكَذا َوكـَ
ةِّ «) ُدونِّ الثَّانِّيــَ َنة لــِّ َذا َحســَ ْن وي رُ كمــا  (.1َوكــَ َة ـ رضــى هللا الســيدة عــَ َعائِّشــَ

نِّ  الَ  الن بــيعنهــا ـ عــَ ُه قــَ َرمِّ )) :َأنــَّ ل ِّ َواْلحــَ ي اْلحــِّ َتْلَن فــِّ ُق ُيقــْ س  َفَواســِّ  ،َخمــْ
 (.2َواْلُحَديَّا(()  ،َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ   ،َواْلَفاَرةُ  ،َواْلُغَراُب اأَلْبَقعُ  ،اْلَحيَّةُ 

 :الن اسجتماع نظافة الطرقات وأماكن ا -2

وَل هَِّّ  روي       َرَة َأنَّ َرســُ ى ُهَريــْ ْن َأبــِّ اُلوا  عــَ اَنْينِّ «. قــَ وا اللَّعــَّ اَل: إ اتَّقــُ قــَ
ي َطرِّيـقِّ  ى فـِّ ذِّي َيَتَخلـَّ اَل: إ الـَّ ِّ؟ قـَ وَل هَّ ا َرسـُ اسَوَما اللَّعَّاَنانِّ يـَ ي  ،النـ  َأْو فـِّ

ْم «) ل ِّهــِّ اسمــن التخلــي فــي طــرق  وفــي تحــذيره ،(3ظِّ حكمــة  هــم،وظل   ،النــ 
جوًا مالئمـًا لنمـو أغلـب أنـواع تعتبر    ،ذات الظل  المناطق الرطبة    ألن    ؛بالغة

ــا) ــت  .(4البكتري ــذلك كان ــة اإلســالموك ــالن  ب، عناي ــد اجتمــاع ظاف اسة عن ــ  ، الن
ــالى: ــول تع ُجودِّ  يق عِّ الســُّ ــَّ ك ائِّمِّيَن َوالرُّ ــَ ائِّفِّيَن َواْلق َي لِّلطــَّ ــِّ ْر َبْيت ]الحــج: َوَطهــ ِّ

مــن  هاع عبــاد، وأمــاكن اجتمــتعــالى بيــوت هللاتطهيــر  ومعلــوم أن [،26
 المسلمين. عموم فق عليه بينأمر مت   ،والمعنوية ،الحسي ة األقذار

 

ا انرــن: 2240 ـ أخنقــا ظاــ اا  تــر، ا اــ ما بــر، ا ــتحار، قتــ  ا ــلزسا لــ    سقــا:1
 .4/1758صحيح ظا ا 

حــنم طغوــنب قت ــا ظـــم ا ــ طا، فــ  ا حـــ  ـ أخنقــا ظاــ اا  تــر، ا حـــ:ا بــر، ظــر  وـــ ،   ع2
 . 4/17ا انرن: صحيح ظا ا 1198طا حنم. ل    سقا: 

ـ أخنقا ظا اا  تر، ا طهرسةا بر، ا وهن  م ا تر   ف  ا طنق طا ر ما ل    سقـا:   3
 . 1/226ا انرن: صحيح ظا ا 269

تونيــرا ط ــ   راوــر: ظوهنيــ  ذا: خ يــث  طالــ ةا شــك  4 ت نيــر: قعــَ: َبكض هر ظاــتطو ا أط ـ َبكض
ا جعيش ف  قعيَ أقلا  ا  وو ا جتكرثن برالن ارم. ساقَ: ألع  ظرترس   ـ   سا أط  ل   ث ظكلث

 .1/234ا حعو ا ظلوا ا     ا لنبي  ا علرصنة
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 حفظ الهواء: – 3

وق حقـــ  مـــن  حـــق  و  ،حمايـــة الهـــواء مـــن الملوثـــات أمـــر مطلـــوب دينيـــاً      
َواَل : يقول وهللا ،ضررلول صورة من صور اإلفساد والالت   نأل   اإلنسان؛

ُدوا فِّي اأْلَْرضِّ َبْعَد   نِّينَ ُتْفسِّ َها َذلُِّكْم َخْير  َلُكْم إِّْن ُكْنُتْم ُمْؤمِّ ]األعـراف: إِّْصاَلحِّ
الغـرس واإلنبـات، حيـث ، هالحفا  على الهواء، بل وُتجـدد من صورو   [.85

 .منـه في الجـو، وتسـتقبل عناصـر الضـرر بتجديد األكسيجين الن باتاتتقوم  
سِّ ة الئحـة،  ولو بدت أمارات القيامـالكريم إلى ذلك    الن بيوقد دعانا   ْن َأنـَ عـَ
وُل هللاِّ   ْبنِّ َمالِّكٍ  اَل َرسـُ اَل: قـَ ي قـَ ُة، َوفـِّ َيامـَ ُكُم اْلقِّ دِّ ى َأحـَ ْت َعلـَ : ))إِّْن َقامـَ

يَلة  َفْلَيْغرِّْسَها(() هِّ َفسِّ  (.1َيدِّ
 الماء، وحمايته: المحافظة علىـ  4

َن وروح األحيـاء مصـداقًا لقولـه تعـالى:  الماء شريان الحيـاة،     ا مـِّ َوَجَعْلنـَ
ي ٍ  م الحيـاة وبتلوثـه تتضـرر [، فبدونـه تنعـد30]األنبيـاء:اْلَماءِّ ُكلَّ َشْيٍء حـَ

علي  بكثير من النصوص التي تحث   اإلسالمي ة، وقد حفلت الشريعة األحياء
ابِّرٍ  ْن جـَ ِّ  حماية الماء من التلول. ومن ذلك مـا روي عـَ ولِّ هَّ ْن َرسـُ  عـَ

((يُ ))َأنَُّه َنَهى َأْن   الماء الراكد يعتبر جوًا مالئمًا   (؛ ألن  2)َباَل فِّي اْلَماءِّ الرَّاكِّدِّ

 

ـ أخنقا ألع  ف  ظاو با طقرم ا عح  : ل وردب صـحيح   ـن شـنأل ظاـ اا سقر ـا ث ـر:   1
اـ ا.  شــرم:  ـل ابــم زيــ  بـم أنــس بــم سقـرم ا شــيروم غوـن لعــرد بــم  ـ ع ا فعــم سقــرم ظ

 .251/ 20: ا عاو  ظر ك. انرن
ـ  سطاب ظاــ اا  تـــر، ا طهـــرسةا بـــر، ا وهــن  ـــم ا  ـــلم فـــ  ا عــر  ا ناكـــ ا انرـــن: صـــحيح 2

 .162/ 1ظا ا
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ــا،لن ــر مــن البكتري ــ  و  مــو الكثي ــات األولي . (2(، والبلهارســيا)1ة)بعــض الطفيلي
نْ  ه.عـدم اإلسـراف فـي اسـتخدامالمـاء من المحافظة علـى  و  نِّ عـَ دِّ هللاِّ بـْ  َعبـْ

و َرُف َيا َسْعُد؟ َمرَّ    الن بيَأنَّ  ))  َعْمرِّ ُأ، َفَقاَل: " َما َهَذا السَّ بَِّسْعٍد َوُهَو َيَتَوضَّ
 (.3(()؟ َقاَل: " َنَعْم، َوإِّْن ُكْنَت َعَلى َنْهٍر َجارٍ اَل: َأفِّي اْلُوُضوءِّ َسَرف  " قَ 

      المحافظة على الهدوء. ـ 5

لو  ، و ضاء، والضجة، واألصوات المرتفعةالضو   القرآن الكريم عن   ىنه     
َواَل َتْجَهْر بَِّصاَلتَِّك َواَل ُتَخافِّْت بَِّها  قال تعالي:.  الكريم  كانت بتالوة القرآن

ر ا[ 110]اإلسراء:   َواْبَتغِّ َبْيَن َذلَِّك َسبِّياًل  المزعج في  لقرآن الكريم  وقد صوَّ
شب  ب  ،كالمه حيث  بغيضة،  بأصورة  صوته  األصواته  تعالى: نكر  قال   ، 

  فِّي ْد  إِّنَّ َواْقصِّ َصْوتَِّك  مِّْن  َواْغُضْض  َلَصْوُت   َمْشيَِّك  اأْلَْصَواتِّ  َأْنَكَر 
ين بالبيئة والحرص  ضح مدا اهتمام الد  مما سبق يت    .[19]لقمان:اْلَحمِّيرِّ 
 وق الناس.حق  أصيل من  حق  ك عليها

  

 

تطفث ً  فـ  داخـ   ـرام لـ ث ظلةـي ا 1 ـ  ا طفو :: قعـَ طفوـ  ط ـل:  ـرام لـ ث يعـيش ظـل
طيةنث با. ساقَ: ألع  ظرترس     ا حعو   عـن ظلوـا   اغ اَ بأط   ن قاعا ياتع ث ظوا  

 .1405/ 2ا     ا لنبي  ا علرصنة 
َلاب طج ـ ا   هرس ير: قوس ظم ا عاقار:  2 نضَارب َطا ضَحوـَ م ا ـ ظل  جصو  ااض   طغوـنبا اـ   ا ض ـَلض

ا . اا،طديـــ  ا  ظليـــ  طا عارنـــ طجعـــيش فـــ    ساقـــَ:  اكتشـــفهر ا، عـــرن  )ب هـــرسو( فواـــ   ل َ يـــض
 .70/ 1لبنا يا ظصطفنا ا علوا ا ل ي  

حو  بم يأخنقا ألع  ف  ظاو با طقرم ا عح  : ل وردب ضعي   ةلف ابم  هيل ا ط ـ    3
 .11/637انرن ا عاو   .سقرم ا صحيح ا    ي ا علرفن ا طبرق  سقر ا ث ر:
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 المطلب الثاني:

 وق اإلنسان في اإلسالم حق  

ولبين االتهام، واالنسجام مع اإلعالنات    . ي ةالد 

ينقسم هذا المطلب إلى نقطتين واضحتين، همـا: االتهامـات والشـبهات      
وق حقـ  مـدي االنسـجام بـين وق اإلنسان في اإلسالم. ثم  حق  ل  التي تثار حو
ولاإلسالم واإلعالنات  اإلنسان في  ، وفيما يلي توضيح ذلك:ي ةالد 

ــىالنقطــة األ أمــا  ــار حــول االت  : ، وهــيول ــي تث ــ  هامــات والشــبهات الت وق حق
 اإلنسان في اإلسالم.

وق حقـ  من الشـبه المثـارة حـول فقط  ن  اشبهت  ه في ذلكعرض  وأهم ما يمكن
يضـاح المقصـود، وبيـان إل ، وفيهما الغنيـة عـن غيرهمـااإلنسان في اإلسالم

 :المطلوب

 .وقهاحق   ظلم المرأة وسلب الشبهة األولى:

إلى من   تهاجاحو   المسلمة  المرأةوق  حق  ضياع  تتبلور هذه الشبهة في       
 وقها.حق  ( ويعينها على تحصيل 1)ينصفها

مغالطات ، و الفهم  سوء  اشكاالتن  وهذا كالم عار من الصحة تمامًا، وهو م
 .وحةالمطر النقاع 

 

ـ ساقــَ: أشــنف شــعارب ظحعــ ا خطــلسة  ــل  ا فهــا   ــن ظوــرم ا ــ  لة ل ــن ي جلــر نا  1
بحـــــ    عؤ ـــــفا ظوشـــــلس فـــــ  ظو ـــــ    يـــــ  ا ـــــ  لة  610ـــــــ  608ا عشـــــك   طا حـــــ ا ص: 

 م.2017/2018ا  او  30اا  ظي  بر  ر نةا ا ل د 
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وســلبها  ،وقهــاحق  مــن  المــرأة مســلمين بتجريــدبعــض غــالة اليقــوم  نعــم قــد
ةراتها الممنوحــــة لهــــا فــــي ديــــن هللا ـ تعــــالى ـ وإســــقاطها بالمقــــد   مــــن  كليــــ 

ن مـِّ ن ينبـرا . فيقوم في مقابل هذا العدوان اآلثـم مَـ اإلنساني ةحساباتهم في  
ذريعـة للتنديـد باإلسـالم،   ،صـرفات الجهولـةهذه الت    ليتخذ  ؛الجانب المتربص

الفرصـــة ليـــتقمَّص، دور  وشـــريعته، ال بهـــؤالء المســـلمين وعـــاداتهم، ويجـــد
وق حقــ  المحــامي المخلــص، والناصــح األمــين، والفتــى الشــجاع الباحــث عــن 

تها المسـلوبة، وكرامتهـا المهـدورة، محـاواًل انصـافها المرأة المهضومة، وحري  
ر لـــه ذلـــك خيالـــه ، كمـــا يصـــو ِّ اإلســـالم عليهـــافاع عنهـــا، ضـــدَّ عـــدوان والـــد  

ــ  المــريض، أو  ــد  حق ــه و ده ال ــه فــي اإلفين، ويظــن أن ــى مــا يغني طاحــة قــع عل
ى   يقــة، هــو مــع مــا يزعمــهحق  ال ، وفــياســخةباألصــول الر   هِّ إِّلــَ يــْ طِّ َك َّ َكَباســِّ

اإلسالم هو الـذي حفـظ المـرأة ف[، 14الرعد:]بَِّبالِّغِّهِّ  اْلَماءِّ لَِّيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهوَ 
ــادة  ــون مـ ــن أن تكـ ــون مـ ــو ومجـ ــالبين، أو لهـ ــتمتاع للطـ ــتهترين، ااسـ لمسـ

عنهـا الصـارخون لهـا ة والوقار، بعد أن تخلى ها الكامل في العف  حق  ومنحها  
والنفقة، حتى   ،عن واجبهم نحوها في المسؤولية  أدبروا خانسينوقها، و حق  ب

م والحضـــارة، أصـــبحت أداة للســـخرية، والشـــفقة، وإن ألبســـوها لبـــاس التقـــد  
حــاولوا الكتهــا ألســنتهم كثيــرًا، و مــن هــذه القضــايا التــي لمــرأة ة ظلــم اقضــي  و 

وا الطــرف عــن كونهــا ممارســات أفــراد غابــت عــن  إلصــاقها باإلســالم، وغضــُّ
فر عــوا بتــه، أو حتــى مجتمعــات اســتهترت بــدينها فأهملتــه. و أو غيَّ  ،الــدين
 ما يلي:ومنها أثاروها، وألبسوها ثوبًا باليًا،   أخرا  قضاياعليها 

ة في اإلسالم، كرئاسة  ة، وبين المناصب الشاق  ط بين عمل المرأة عام  أـ الخل
ول ة واحدة، زاعمين أن اإلسالم  تين في سل  ة، ونحو ذلك، وجعلوا القضي  الد 

 نهى عنهما جميعًا.
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 في الميرال.مع الرجل ة  ة واضحة بمساواتها التام  ب ـ الجأر في غوغائي  

 على أن شهادتها، في اإلسالم نصف شهادة الرجل.  سىج ـ األ

 صف من دية الرجل.باكي على أن ديتها على الن ِّ د ـ التَّ 

تعد    ـ  هـ بقضية  الذي  التنديد  الوحيد  الدين  هو  اإلسالم  وأن  الزوجات،  د 
 امتهن المرأة بهذه الصورة.

  بي الن  ها ويعر ضون بزواج  زواج  حال  الصغيرة  على  والشفقةوـ ابداء الفزع  
ا للرد ِّ عليها  كل هذه شبهات زائفة، تصد  و من عائشة ـ رضي هللا عنها.  
(، ولوال خوف اإلطالة لنقلت ردود العلماء 1كثير من العلماء قديمًا، وحديثا)

وأظن   قالوه،  ما  الع  على  لمراجع  اإلحالة  والكفايأن  الغنية  فيها  ال  ةلماء   ،
د منها إال فين، وال يتجد  ها شبه مكرورة، تموت في نفوس المنصأن  و سيما  

ه أو قرار خطأ، كموضوع الميرال الذي عرض على   ،ما يسانده قانون موجَّ
 (.2البرلمان التونسي حديثًا)

للرد ِّ عليها، وإنما   لم يكن  الشبه وذكرها،  المقصد من تسمية هذه  كما أن 
وسوء الفهم عن دين هللا ـ تعالى ـ    وغيره.  حق  ال بين    لبيان مظاهر الخلط 
بإلص الزيى  التهموكشف  بالفعل    .اق  كانت  بها  حق  فلو  يقوم  واقعة،  يقة 

بين   التفريق  ـ  لألفهام  تصحيحًا  ـ  قطعًا  يجب  فإنه  المسلمين  أفراد  بعض 
 

ــنأةا ص: 1 ــرذا  ـــم ا عـ ــ  م  تـــنا ظـ ــ هر:: نـــلس ا ـ ــ ب ا شـ ــن  ـ ا 143ـ ساقـــَ فـــ  ا ـــند   ـ
ظحعـ  سظةـرب  ـلو  ا  ـلط ا ا عـنأة بـوم ط،يـرب  ــ.  1399ا داس ا فكـنا أل ا ار اـ   دظش 

  ـ.1417ا بونط:ا داس ا فكنا 162ا وررم ا  نب  ط طراف ا تشنيَا ص: 
ما ا وـلم ا اـربَ ا عصـني  23/11/2018ـ ذ ن ذ ك ف  قني ة ا لطم ا احنيويـ  ا وعلـ  2

ما  26/11/2018س اافتر  ا عصني   بترسيو ما طسد:   ن   ا ا ك م دا23/11/2018
 م.28/11/2018جا ا تحعو  بترسيوdar-alifta ساقَ: ظلقَ 
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وأخالقي   واضحة،  وتشريعات  ثابتة،  وأصول  معصوم،  كدين  ات  اإلسالم، 
المسلمين أفردًا، أو جماعات، يمكن أن توافقه  قويمة، وبين تطبيقات بعض  

 . وتلتزم به، أو تخالفه وتعرض عنه

 وق اإلنسان:حق  تنافي   اإلسالمي ةـ العقوبات 2

.  اإلسالمي ة العقوبات    ،وق اإلنسانحق  من القضايا التي أثيرت في مجال      
 ،ةوالرحم ،بالسماحة ، جاءالحنيى الدين اإلسالمي  أن  والمنصف يعلم يقيناً 

لتسود هذه المعاني العالم أجمع وقد شرع منهجًا راقيًا يثيب فيه    ،والمحبة
  الن اسويأمن    ليخلو المجتمع من االنحرافات،  ؛الطائع، ويعاقب فيه العاصي

وأعراضهم. وأموالهم،  أنفسهم،  أن  و   على  المعلوم  التي من  العقوبات 
  ه العقوبات وهذ.  للجاني، فهي رحمة للمجتمع بأسرهإن كانت ردعًا    ،ترعشُ 

محدَّ  بشروط  إال  تقام  الفقه،  ال  أبواب  في  إذادة  تت  تتوقى  شرائط  حق  لم  ق 
لكن   شروطها،    إنفاذها.  تستوفى  عندما  يوجَّه    أي  فالسؤال  أن  يمكن  نقد 

الت   وجميع  تَ إليها،  الث    ن  سُ شريعات  يشمل  ما  القوانين  والعقاب؟    ،وابمن 
األثيم، أي رحمة يمكن أن تطلب إلنسان يقتل  ظر في حال القاتل  وعند الن  

من ُقتل،   حق  فأين    أو التخ يى عنه،   غيره بال جريرة، فإن ُطلب له العفو،
يتحم   بأرواح  ومن  استهان  من  إال  ُيقَتل  وهل  دمه؟  متعم  الن اسل  ذلك  ،  دًا 

الشنيع مم  الفعل  جماعة  يترك  أن  شيء  في  العقل  من  وهل  يقطعون  !  ن 
على   إرهاباً ،  الن اسالطريق  دماءهم  أعراضيسفكون  وينتهكون  هم ، 

في الحياة! لقد   حق  ، ثم  يناَدا لهم باستخفافاً ، ويسلبون أموالهم  استحالالً 
على  بغوا  حينما  حياتهم،  وأنهوا  اآلمنين،  دماء  بإهدار  دماءهم،  أهدروا 

 وق المستضعفين.حق  وقهم، حينما انتزعوا حق  المسالمين، وتنازلوا عن 
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السادسة    هذا المعنى؛ والحديث عنه عند الحديث عن المادتين  وفي المرتد  
 . وق اإلنسانحق  من اإلعالن  العالمي ل عشرة، والثامنة عشرة

المعنى  هذا  أيضًا  المحصن  زنا  فهذوفي  أو    ه ،    حق  ب  أطاح  الرجل،المرأة 
د من  ة، وتجر  في استبقاء كرامتهم، وصون شرفهم، فخلع ثوب العفَّ   الن اس

يجر   البصيرة  مطموس  وسعى  رؤوس خطامَ   الفضيلة،  ليضع  الشيطان؛  ه 
د صفحته البيضاء، وينزع ه صورة المجتمع، ويسو  في الوحل، ويشو    الن اس

فسه، عند ضبطه بجريمته،  لن  طلبهيمكن أن ي  حق    عنه لباس التقوا. فأي  
يعاقَ الن اس  ستجديه منحتى ي بالفاحشة! وهل  الذي استخفى  ،  ب اإلنسان 

ه بلغ من االستهتار،  يعنى أن    ،لم يضبط؟ إنَّ ضبطه متلبساً و   ولم يعترف، 
  مذهب، فأي    ، مبلغًا كبيرًا، وذهب به الفجور كل  الن اسواالستهانة بحرمات  

وأي   ورائه،  من  يرجى  عض  خير  أصبح  لقد  استبقائه،  من  ينتظر  وًا  نفع 
ه ال  إن    عْدَواه الباقين. ثم    صيبجذوره مخافة أن ت  فاسدًا، للدولة أن تجتث  

سًا، مشهودًا عليه بأربعة  قيم عليه حدُّ الزنا ضبطًا، متلب  اريخ َمن أُ يذكر الت  
قوا من الفعل، وتوافقت أقوالهم، فهذه شرائط يصعب، أو إن  حق  عدول، قد ت
فقل الض  :شئت  عند  إال  توفرها،  والتعو  يستحيل  الجرائم،  في  عليها، لوع  د 

ف من هو اعتراف من أراد أن يتخ   التاريخ  ما الذي يذكره  دون مباالة، وإن  
الدنيا؛ مخافة   الت  عقوبة  أوزاره، وآثر عذاب  باب  وبة لمن  اآلخرة، مع فتح 

 ستر هللا عليه، ورجع عن غي ِّه. 

تـراوده نفسـه، مـا هـي زجـر لمـن وما دون ذلك من الحدود، فليست قتاًل، وإن  
وجبر لمن غلب عليه شيطانه. فقطع ليد السارق، وجلد لمن يشـرب الخمـر 

ــج ثمــانين ــت  ل ــة دة، ومــن ي ــي غيــر المحصــن مائ ــد للزان هم المحصــنات، وجل
 مـن ، وال يكـون إال  جلـدة. مـع تـوفر الشـروط، وانعـدام الشـبهات لتنفيـذ الحـد  
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يجب مراعاتهـا عنـد  وق حق  ال، فهذه الحدود، أو الن اس، ال لعموم  أولي األمر
 .وق اإلنسان وحري اتهحق  الحديث عن 

ولاالنسجام مع اإلعالنات  :، وهيالنقطة الثانيةوأما   .ي ةالد 

ق       ــر  ــد تفـ اس لقـ ــ  ــول النـ ــي   حـ ــ  ة قضـ ــان،حقـ ــواد ِّ إ وق اإلنسـ ــا، ومـ عالنهـ
إلى ثالثة اتجاهـات، اتجـاه يـدعم الجديـد المواثيق، والقرارات التي تدعمها،  و 

 واتجـاه ثالـث .ر منـه، واتجـاه ثـان يـرفض الجديـد ويحـذ  بغث ِّه وسمينه  ويقبله
 فيما يلي: ذلك ع منه، ويذر الغثَّ الضار، ويمكن بيانيلتقط  المفيد الناف

 عم.: اتجاه القبول والد  أوالً 
َجره، وال تفرق بين ما يفيـد ومـا بُعَجره وبُ   غربينتاج الل الهذه الفئة تقب     

الثقافـة الغربيـة تتبـاين تباينـًا واضـحًا عـن   أو يتناسـون أن    ،يضر، وينسـون 
ــا ،اإلســالمي ةالثقافــة  ــاك، قــد ال يصــلح هن يعــدون هــم إال أن  ، فمــا يصــلح هن
 قدم الحضاري.الت  و  من قبيل التنوير الفكري، ،نتاجهم

 : موقى الرفض والتجنب.ثانياً 

 اً وتجـــاوز ، اً مفســـد اً ابتـــداع جديـــدال عتبـــر أصـــحابههـــذا الموقـــى يفـــي و      
ين علـى سـالمة الـد   يجـب البعـد عنـه واالحتـراز مـن مخـاطره، حفاظـاً ، مضـال ً 

الجديـد مـن مجافـة  رأيهـم هـذا مـا قـد يجدونـه فـي  قوي نين، ويوعقيدة المتدي  
 والفقرات في اإلعالن العالمي  ،ة كبعض البنودللشرائع السماوي  

ــ  ل ــة لوق اإلنســان، فينبــرون حق . ويــرا أصــحاب هــذا هابأســر  القضــي ةمحارب
 اإلســالمي ةة ومبادئنــا الموقــى أنــه ال حاجــة إلعــادة ترتيــب أحكامنــا الشــرعي  

أو  ،ة، حتـــى ولـــو اقتصـــرت علـــى اســـتخدام المصـــطلحوفـــق ســـياقات غربيـــ  
 دون المضمون.الخارجي،  الشكل 
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 ثالثا: الموقى المعتدل.

 كـل حـين،  ةعلى الساحة الفكريـ    طلُّ التي تُ   للقضايا  وهو موقى وسطي       
 وأصـحاب هـذا الـرأي  .مات المختلفـةدئ المعلنة من المنظ  المبا  فتسفر عنها

جديـد، المنضـبط مـع تعـاليم الشـرع الشـريى،   المفيد مـن أي  افع  الن  يأخذون  
كـانوا أشـد وابـت فإن وجدوا أدنـي مسـاس بالث  ، ماتهمسل   الذي ال يصطدم مع

لتلـك المخالفـة، دون تطويـع  تصـديال كثـرهم صـالبة فـيرفضًا لـه، وأ  الن اس
سـتحدل أو لي  ألعناقها. وهو مـا يقبلـه عمـوم المسـلمين فيمـا يُ   ،صوصللن  

 وق اإلنسان.حق  من قضايا، وخير مثال على ذلك اإلعالن العالمي ل
وق اإلنسان الـذي حق  ل  ة وإنصاف لبنود اإلعالن العالمي  اظر بموضوعي  الن  ف 
ولأساس الشرعة   عد  يُ  ةالد  مـواده الثالثـين،  وق اإلنسـان، يتبـين أن  حقـ  فـي  يـ 

تين السادســــة عشــــرة، والثامنــــة عشــــرة، ال تتعــــارض فــــي باســــتثناء المــــاد  
ــاني   ــا  مضـــمونها اإلنسـ هاتهـ ةوتوج  ــ  ــ   العامـ ــا األخالقيـ ــاليم وروحهـ ــع التعـ ة مـ

، مــن منطلــق وحــدة األصــل واإلقــرار بالكرامــة وق حقــ  الفــي تقريــر  اإلســالمي ة
 .اإلنساني ة

وق اإلنســان، فتصــطدم مــع حقــ  ل تــان مــن اإلعــالن العــالمي  أمــا هاتــان الماد   
ة السادســة ال تقبـل التأويـل؛ ألن المـاد  صـحيحة صـريحة،  ،ةنصـوص شـرعي  
 ةمخالفــ هين، وهــذقيــد بســبب الــد   ن أي  الــزواج دو حــق  علــى  عشــرة، تــنص  

لهـا  فـالمرأة المسـلمة ال يحـلُّ يـدركها الصـغير، قبـل الكبيـر.  سالم،  لتعاليم اإل
علــى العلــة ـ  كــالم هللا ـ تعــالىااللتــزام بوقــى وال يتأن تتــزوج بغيــر المســلم، 

ا، مصداقًا لقولـه تعـالى:  ةالغائي   ِّ  إِّنَّمـَ ى هَّ وا إِّلـَ نِّيَن إَِّذا ُدعـُ ْؤمِّ ْوَل اْلمـُ اَن قـَ كـَ
ولِّهِّ  ــُ ُم َوَرســـــ ــُ َك هـــــ ــِّ ا َوُأوَلئـــــ ــَ ْعَنا َوَأَطْعنـــــ مِّ ــَ وا ســـــ ــُ َنُهْم َأْن َيُقولـــــ ــْ َيْحُكَم َبيـــــ ــِّ لـــــ
فقـط مـن بـاب  ، والوقـوف علـى الحكمـةعليلالتإنما    ،[51]النور:اْلُمْفلُِّحونَ 
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الزواج ينبغي أن يقوم على المودة والرحمة، واالحتـرام ذلك ألن    االستئناس.
زوج ال يـؤمن بـأن زوجتـه لهـا  وهـو مـا ال يتـوفر فـيوتقدير الطرف اآلخـر، 

ــن معتبــر ــي نظــره دي ــع ،ف ــي مرســل، وهــو الواق ــي زواج  ونب ــر ف ــد التفكي عن
 المسلمة بغير المسلم. وهذا االفتراض ال ينطبق علـى المسـلم إذا تـزوج مـن

هـا، ويعـرف كتابهـا، ويعتقـد أن لـديها محصنات أهل الكتاب، فهو يـؤمن بنبي  
والمخــازي، ويحفظهــا مــن  ،القبــيح هــا عــن فعــلمــن الشــرائع المنزلــة مــا يرد  

ها على حسن العشرة.    اقتحام الحرام، ويحضُّ

ة السادسة عشـرة كان توقى علماء المسلمين عن قبول الماد    ،لهذا، ولغيره
 وق اإلنسان.حق  من اإلعالن العالمي ل

فـي تغييـر  حـق  الالتي تقر  بأن لكل شخص  ،ة الثامنة عشرةوأما الماد        
، اإلسـالمي ةممـا يعـدُّ فـي الشـريعة وبالطبع هذه المادة تشمل المسلم، دينه،  

ًة ال ُشبهة فيها، وهذا   اسإكـراه    ه إلـىيوجـ  ال ينبغـي أن  امم  رد  علـى ديـن   النـ 
فقــد منحنـا الــدين مطلــق ه، ونـعلــى ديــن ال يقبل والبقــاء مـرغمينهللا تعـالى، 

؛ البـاقين فـظ الديانـة علـى المسـلمينمـا هـو مـن بـاب حفي ذلـك، وإن    الحري ة
اسين على مأل مـن  البراءة من الد  عندما يعلن    المرتد  ألن   ، فإنمـا يطعـن النـ 

اسعمــوم  ، التــي قبلــت ذلــك هــارًا بعقــولهمفيمــا ميــزهم هللا بــه، ويهــزأ ج النــ 
اس  . والحاصل أن  غير مبال  اختيارهمويحتقر   فـيهم المتـزن الـذي يـتفهم   النـ 

تـه، وفـيهم غيـر المتـزن، الـذي يهـز هـذا هـذا المعلـن برد    األسباب وراء فعل
خالصًا منها، وال استقرارًا في   ويلقي في نفسه شكوكًا ال يعرف  الفعل كيانه،

غيرها، وال تفسيرًا لفعل هذا المرتد، فيثير بإعالنه بلبلة في مجتمع مستقر، 
ه إن كان قد فعـل فعلتـه هـذ ،وفوضى كنا في غنى عنها  ،ويحدل اضطرابات

لبـالغ إلـى في قرارة نفسه، فيحمل بفعلته وزره فقط، دون أن يتعـدا ضـرره ا
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اسمـن  غيـره وهـذا مـا يوجـب رفـض المـادة الثامنــة عنـد ربـه.  ، وحسـابهالنـ 
 عشرة.

ــالمي ل  ــالن العـ ــن اإلعـ ــرا، مـ ــرون األخـ ــاني والعشـ ــواد الثمـ ــا المـ ــ  أمـ وق حقـ
ــمونها، عـــن  ــا ومضـ ــي جوهرهـ ــي ال تختلـــف، فـ ــان، فهـ ــدين اإلنسـ ــاليم الـ تعـ

 يعتُد برأيه في هـذا المجـالن مم سمع نكير، ولم يُ العام ة، ومقاصده  الحنيى
 .على مادة من المواد البواقي
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 اخلامتة 
أوضح في ثناياه و ،  ما كان ينشده  البحث بحمد هللا ـ تعالى ـ وعونه  أتم       

ب المعني  مجاله  في  السبق  قصب  حاز  قد  اإلسالمي،  الدين  وق  حق  أن 
دات  ويخوض غمارها، من خالل محد    ،اإلنسان، كعادته عندما يتناول قضية

ماناتة واضحة شملتها المضامين، والضوابط، و عام     .الض 

 اإلســـالمي ةزة بـــين مبـــادئ الشـــريعة مكانـــة متميـــ   وق حقـــ  الأت تلـــك وقـــد تبـــو  
ة، التـي ال تسـتقيم وصلت إلى كونها واجبًا مـن واجباتهـا الحتميـ    ،ومفرداتها
ًا ينالـه الواحـد، حقـ  فهـي إن كانـت    ونها، وال يسـعد األفـراد بغيابهـا.الحياة بد

 علــى أن   فهــي واجــب علــى الجميــع تقــديمها لــه، وقــد دلَّ المــنهج اإلســالمي  
عدُّ تفريًطا في مجتمعة، أو في واحد منها منفردًا، يُ  وق حق  الالتفريط في هذه 

ا علـى سـنته فـي  ًيا علـى حـدوده ـ سـبحانه ـ وخروجـً جنب هللا ـ تعـالى ـ وتعـد 
الفـرد، والمجتمـع مرتبطـان   حـق  خلقه، وإشاعة للفوضـى فـي المجتمـع؛ ألن  

ا ب ا وثيقــً ل فــي أوامــره ـ ســبحانه ـ ونواهيــه،  حــق  ارتباطــً ــ ِّ هللا ـ تعــالى ـ المتمث
 الواجب تنفيذها والعمل بها. المنبثقة عن تشريعاته وأحكامه، 

 وقد َخُلص البحث إلى هذه النتائج:

، تبنَّته مقاصد الشريعة حق  ـ 1  .  اإلسالمي ةوق اإلنسان مطلب أساسي 
وق اإلنسان تتبلور من خالل مضامينه، مع تفعيل حق  الصورة الواضحة لـ  2

 .ضماناته، والحرص على ضوابطه

ة الفاعلـة   اإلسالمي ةـ الدعوة  3 لها دور عظـيم فـي بنـاء الشخصـي ة اإليجابيـَّ
، وتبصــيره بمــا يصــطدم مــع وقــه، وواجباتــهحق  مــن خــالل معرفــة اإلنســان ل

 .المسلمات الديني ة
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وق اإلنسان، لها دور حق  ، وكذلك المحليَّة، الداعمة لالعالمي ةـ المؤسسات 4
ة لـنظم على تفعيلـه فـي أرض الواقـع، مـع األخـذ فـي االعتبـار الرعا يـة التامـَّ

ول وق اإلنســـان، والمطالبــة بـــاالنفالت حقــ  والتفريــق بـــين ، وتشـــريعاتها الــد 
 .األخالقي ِّ 

، وإبطـــال وق اإلنســـان فـــي اإلســـالمحقـــ  الشـــبهات المثـــارة حـــول  زيـــىـ   5
 .   حججها

عــاءات وكـذب الشــعارات عنـد التــ  6 دخل المقيـت والعبــث ـ وضـوح بطـالن االد ِّ
ولبشــئون  وق اإلنســان حقــ  ة؛ والســيطرة عليهــا بحجــة انتهــاك المســتقل   الــد 

 فيها.
 أما التوصيات والمقترحات، فيمكن بيانها كما يلي: 

ة، ي  وقحق  الة في المسائل استثمار القواسم المشتركة من المسلَّمات العقلي  ـ  1
 انتشارها.وتوسيع دائرة  التطبيق العملي، وتيسير 

وق اإلنســـان، والتبصـــير حقـــ  العمـــل علـــى نشـــر الـــوعي الصـــحيح ببيـــان ـ 2
، والضوابط الشرعية لهـذا الموضـوع، دون تقصـير أو اإلسالمي ةبالمضامين  

 .في ضماناتها جنوح

مـا التطبيق العملـي بة بجميع مراحلهـا، بــ تفعيل أدوار المؤسسات التعليمي  3
وق اإلنســان حقــ  ة عــن طريـق تضــمين يتناسـب مــع الفئــات العمريـة المختلفــ

 ، وجعلها منطلًقا لتطوير المناهج، وتحسينها. المناهج التعليمية

ــ  4 ــد الــدورات التدريبي ة؛ إلرســاء قواعــد هــذه ة، وورع العمــل التثقي يــ  ـ عق
ة في النفوس، والعمل على دعـم مفاهيمهـا، وفـتح مغاليقهـا للخاصـ    القضي ة

 .العام ةو 
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اس؛ لتبصــير القضــي ةإلــى هــذه  اإلعــالمتوجيــه بعــض جهــود وســائل ـ 5  النــ 
 .، دون جنوحبها، والعمل على انتشارها، وتعزيز وجودها

ــال للـــد  . 6 ــذه افســـاح المجـ ــارعين؛ لتنـــاول هـ زين، والخطبـــاء البـ ــ ِّ عاة المتميـ
 ، وبيان سبق اإلسالم إلى تقريرها، وعرض تميُّزه في تقعيد أصولها.القضي ة

 هذا،،،،، 

سيدنا محمـد، األعظم، والرسول األكرم  الن بيوبارك على    ،وسلم  ،وصلى هللا
 وعلى آله، وصحبه أجمعين. والحمد هلل رب العالمين.
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 ثبت باملصاها واملراجع 
 القرآن الكريم، جل من أنزله

خالق والسير في مـداواة النفـوس، ابـن حـزم ، دار اآلفـاق الجديـدة، األ .1
 هـ.1399الثانية بيروت، ط: 

م. بدون ذكـر 1986أدب الدنيا والدين الماوردي ، دار مكتبة الحياة،   .2
 رقم الطبعة.

المطبعــة الكبــرا  ،القســطالني ،رشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري إ .3
 .هـ1323السابعة،  :ط، األميرية، مصر

استقالل القضاء فـي الفقـه اإلسـالمي، محمـد بـن عبـد هللا بـن إبـراهيم  .4
ــة الشــريعة، جامعــة الســحيم رســالة دكتــوراه، جامعــة الشــريعة،  جامع

 م2012هـ/ 1433، اإلسالمي ةاإلمام محمد بن سعود 

يــق: علــي محمــد حق  ، تب فــي معرفــة األصــحاب ابــن عبـد البــرسـتيعااال .5
 م.1992هـ/  1412ألولى، بيروت، ط: ا البجاوي،  دار الجيل،

القاضـي أبـو محمـد عبـد الوهـاب ،  شراف على نكـت مسـائل الخـالفاإل .6
يق: الحبيب بـن طـاهر،  دار حق  بن علي بن نصر البغدادي المالكي، ت

 م.1999هـ/ 1420ابن حزم، ط: األولى، 
ولأصـول القــانون  .7 مصـطفى أحمــد فــؤاد، منشــأة المعــارف،  ،ي العــامالــد 

 م.2008االسكندرية 

 م.2002 دار العلم للماليين، ط: الخامسة عشر ،األعالم، الزركلي .8
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ولااللتــزام  .9 ، دراســة األساســي ة حري اتــهوق اإلنســان و حقــ  ي بــاحترام الــد 
دار تحليلية في مضمونه والرقابـة علـى تنفيـذه، إبـراهيم أحمـد خليفـة، 

 م.2015سكندرية ية، اإلالمطبوعات الجامع

ولاآلليــات  .10 ةالد  وق اإلنســان، بــالتطبيق علــى حقــ  للرقابــة علــى حمايــة  يــ 
، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم لــة اإلمــارات، لميــاء علــى الزرعــونيدو 

 م.2019، 1، العدد:16القانونية، مجلد: 

يــق: محمـد عبــد الــرحمن حق  التنزيــل وأسـرار التأويــل البيضـاوي، ت أنـوار .11
 دار إحياء الترال العرب، بيروت، بدون بيانات أخرا.  المرعشلي،

عة في الشرح الكبير ابن البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواق .12
خــرين، دار الهجــرة للنشــر يــق: مصــطفى أبــو الغــيط، وآحق  ، تالملقــن
 م.2004هـ/1425ولى، الرياض، ط: األ  ،والتوزيع

الزَّبيـــدي، دار الهدايـــة، بـــدون تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس،  .13
 بيانات أخرا.

ــالم، ت .14 ــاهير َواألعـ ــات المشـ ــالم َوَوفيـ ــاريخ اإلسـ ــو اد حق  تـ ــار عـ ــق: بشـ يـ
 م.2003معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط: األولى 

يــق: حمــدي الــدمرداع، مكتبــة نــزار حق  الســيوطي، ت تــاريخ الخلفــاء، .15
 م.2004هـ/1425مصطفى الباز، ط األولى: 

ــ .16 ــرم، ،فة الحديثــــةتــــاريخ الفلســ ــات  يوســــف بطــــرس كــ مكتبــــة الدراســ
 الفلس ية، ط: الخامسة، بدون ذكر سنة الطبع.

وق اإلنسان في التصور اإلسالمي، مفرج محمود أبو ليلى ، حق  تاريخ  .17
 م.1994األولى  :دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، قطر، ط
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العمـروي، دار يـق: عمـرو بـن غرامـة حق  ابـن عسـاكر، ت ،تاريخ دمشق .18
م، بـدون ذكـر رقـم 1995هــ/1415الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،  

 الطبعة.

ــةتــدر  .19 ــى األســاليب البياني ــدعاة عل ــدين،  عبــد ،يب ال ــواب ال ــرب بــن ن ال
، 37، الســـــنة128بالمدينـــــة المنـــــورة، العـــــدد  اإلســـــالمي ةالجامعـــــة 

 هـ.1425

كتـب العلميـة محمد عميم اإلحسان البركتـي، دار ال،  التعريفات الفقهية .20
 هـ.1424ط: األولى 

 :عــالم الكتــب، القــاهرة، ط، المنــاوي  ،التوقيــى علــى مهمــات التعــاريى .21
 .م1990هـ/1410األولى، 

ــد البـــر .22 ــله، ابـــن عبـ ــم وفضـ ــان العلـ ــامع بيـ ــبال حق  ت، جـ ــق: أبـــي األشـ يـ
ةالزهيــري، دار ابــن الجــوزي، المملكــة  الســعودية، ط: األولــى،  العربيــ 

 م.1994هـ/ 1414

يــق: مــازن حق  الحــدود األنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، زكريــا األنصــاري، ت .23
 ه.1411المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: األولى

ولعبد الكريم، الوسيط في القانون  ،  وق اإلنسانحق   .24 ي العام، مكتبـة الد 
 األولى، بدون ذكر سنة الطبع. :دار الثقافة، عمان، ط

محمـد الشـربجي، دار العلـم   ،وق اإلنسان أمام القضاء في اإلسـالمحق   .25
 م. 1989األولى :للماليين، ط

قانوني الغربي، محمد والفكر ال  اإلسالمي ةوق اإلنسان بين الشريعة  حق   .26
 م.1402/1983دار الشروق، ط:  فتحي عثمان،
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 ،محمد عبـد الـدايم عبـد الجليـل ،والقانون وق اإلنسان في الشريعة حق   .27
ولمجلة هيئة قضايا   .م2007ة المصرية، العدد الرابعالد 

ولفـــي القـــانون  األساســـي ة حري اتـــهوق اإلنســـان و حقـــ   .28 ي والشـــريعة الـــد 
 م.1999األولى :جابر الراوي، دار وائل، عمان، ط ،اإلسالمي ة

دار الثقافــة  أبــو زيــد، ، علــي الــدباس، علــيحري اتــهن و وق اإلنســاحقــ   .29
 .م2017الثالثة :للنشر والتوزيع، ط

ــتورية لل .30 ــة الدسـ ــ  الحمايـ ــاتحقـ ــي ســـرور ،وق والحريـ ــد فتحـ ، دار أحمـ
 م. 2000الثانية :الشروق، ط

ولوق اإلنسـان فـي ظـل التنظـيم  حقـ  حماية   .31 عـزت سـعد  ،ي اإلقليمـيالـد 
 م، بدون بيانات أخرا.1985القاهرة  ، السيد برعي

يــق: بشــار عــو اد معــروف، مؤسســة حق  الكانــدهلوي، ت، حيــاة الصــحابة .32
الرســــــــالة للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزيــــــــع، بيــــــــروت، ط: األولــــــــى، 

 م.1999هـ/1420

 ،خطورة سوء الفهم على مجال الدعوة إلى هللا تعالى، المشـكلة والحـل .33
 اإلسـالمي ةالـدعوة  كلي ة، منشور في مجلة بحث  ،أشرف شعبان محمد

 م.2018/ 2017 ، لسنة30بالقاهرة، العدد  

ولرقابــة  .34 ةالد  ــ  ولعلــى تطبيــق العهــد  ي ــد  ــال المدنيــة  وق حق  الي الخــاص ب
 م2003، عبد الرحيم الكاشف، دار النهضة السياسي ةو 

ــي داود، ت .35 ــنن أبـ ــَعيب حق  سـ ــق: شـ ــرهيـ ل قـ ــِّ د كامـ ــَّ ــؤوط، مَحمـ دار  ،األرنـ
 .هـ1430، ط: األولى العالمي ةالرسالة 
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يــق: عبــد هللا بــن عبــد المحســن التركــي، حق  ، ت، البيهقــيســنن الكبيــرال .36
ةمركــــز هجــــر للبحــــول والدراســــات  ، ط: األولــــى، اإلســــالمي ةو  العربيــــ 

 م.2011هـ/1432

يق: مصـطفى السـقا، وآخـرين، مطبعـة حق  ابن هشام، ت،  النبوي ةالسيرة   .37
مصـــــــــــطفى البـــــــــــابي الحلبـــــــــــي وأوالده بمصـــــــــــر، ط: الثانيـــــــــــة، 

 م.1955هـ/1375

افِّي فْي َشْرح   .38 افِّعي،الشَّ  ق: أحمد بن سليمان، أبي تمـيمحق  ت  ُمْسَند الشَّ
، الريـــاض، ط: األولـــي  دِّ شـــْ هــــ/ 1426َياســـر ابـــن إبـــراهيم، َمكَتبـــَة الرُّ

 م.2005
ــار، الطحــاوي، ت .39 ــق: شــعيب األرنــؤوط، مؤسســة حق  شــرح مشــكل اآلث ي

 هـ.1415الرسالة، ط: األولى 

ولالشــرعة  .40 ةالد  خليــل، عصــام عبــد محمــد عبــد هللا  وق اإلنســان،حقــ  ل يــ 
مؤسسـة النقيـب للتـدريب ودعـم الديمقراطيـة، ،  العزيز، صالح سـليمان

 م.2017األولى :ط

يـق: حسـين حق  الحميري، ت،  علوم ودواء كالم العرب من الكلومشمس ال .41
بن عبد هللا العمري، وآخرين، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، 

 م.1999هـ/1420األولى،  :ط

صحيح البخاري، البخـاري، محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق  .42
 .ه1422النجاة، ط: األولى، 

ةوق اإلنسان، جعفر صادق مهدي رسـالة ماجسـتير، حق  ضمانات   .43  كليـ 
 م.1990قانون، جامعة بغداد 



 

483 

 كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثونحولية 

دار المعرفــة، بيــروت،  ،ابــن حجــر شــرح صــحيح البخــاري ، فــتح البــاري  .44
 ه ـ1379

دمشـق، ط: الثانيـة   ،دار الفكـرسـعدي أبـو حبيـب،  ،  القاموس الفقهـي .45
 ه. 1408

قـــاموس إليـــاس، انجليـــزي عربـــي، المطبعـــة العصـــرية، بـــدون بيانـــات  .46
 أخرا.

ولقـانون المجتمــع  .47 عمــر ســعد هللا ، أحمـد بــن ناصــر،  ،ي المعاصـرالــد 
 م.2009الثالثة :ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

ل ديوَرانت،  قصة الحضارة .48 ين َصابر، ترجمة: زكـي   ،وِّ تقديم: محيي الد 
ود وآخــــــــــرين، دار الجيــــــــــل، بيــــــــــروت، لبنــــــــــان،  نجيــــــــــب محمــــــــــُ

 م.1988هـ/1408

السـالم تـدمري، دار يق: عمر عبد حق  ابن األثير، ت ،الكامل في التاريخ .49
 م.1997هـ/ 1417الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: األولى، 

الجرجــاني، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: األولــى  ،كتــاب التعريفــات .50
 م.1983هـ/1403

  .يق: سهيل زكار، دار الفكرحق  كتاب السير والمغازي، ابن اسحاق، ت .51

محمـد حسـن إسـماعيل،  يق:حق  ت، لكندي، اتاب الوالة وكتاب القضاةك  .52
 األولـــــى :ط ،دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت ،وأحمــــد فريـــــد المزيـــــدي

 .م2003/هـ1424
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يــق: علــي حق  ت ابــن الجــوزي،، حينكشــف المشــكل مــن حــديث الصــحي .53
 م.1997هـ/1418حسين البواب، دار الوطن، الرياض  

يــق: حق  ات معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغويــة، الكفــوي، تالكليــ   .54
بـــدون  ،مـــد المصـــري، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروتدرويـــب محعـــدنان 

 بيانات أخرا.

لســان العــرب اللســان، ابــن منظــور،  دار صــادر، بيــروت، ط: األولــى،  .55
 بدون بيانات أخرا.

الثالثـــة  :دمشـــق، دار الفكـــر، ط نـــور الـــدين عتـــر، ،مـــاذا عـــن المـــرأة .56
 هـ.1399

الـدين القدسـي، يق: حسام  حق  ت  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي .57
 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1994هـ/ 1414مكتبة القدسي، القاهرة 

ةمـــع اللغـــة مج .58 ، دار الـــدعوة، بـــدون بيانـــات ، المعجـــم الوســـيطالعربيـــ 
 أخرا.

ــرازي، .59 ــحاح، الـ ــار الصـ ــة حق  ت مختـ ــد، المكتبـ ــيخ محمـ ــق: يوســـف الشـ يـ
 م.1999هـ/1420الخامسة  :العصرية، بيروت، ط

اإلسـالمي فـي ضـوء القـرآن والسـنة، محمـد بـن إبـراهيم مختصر الفقه   .60
ــويجري ا ــد هللا التــ ــن عبــ ــة  ،بــ ــع، المملكــ ــداء المجتمــ ةدار أصــ ــ   العربيــ

 م.2010هـ/1431الحادية عشرة :السعودية، ط

ولوق اإلنســـان فـــي الوثـــائق حقـــ  مـــدخل إلـــى  .61 ةالد  واإلقليميـــة، نظـــام  يـــ 
 م.1999األولى  :، عمان، طالوطني ةالمكتبة  ،عساف
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محمـد  ،مذاهب المحكمة اإلدارية العليا في الرقابـة والتفسـير واالبتـداع .62
  م.1957، القاهرة العالمي ةعصفور، المطبعة 

البـوطي، بيـروت،  يع،المرأة بين طغيـان النظـام الغربـي ولطـائف التشـر  .63
 هـ.1417دار الفكر، 

ي، دار يــق: محمــد عبــد الســالم عبــد الشــافحق  المستصــفى، الغزالــي، ت .64
 م.1993 لكتب العلمية، ط: األولىا

سسـة الرسـالة، ط: يق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، مؤ حق  المسند، ت .65
 م. 2001هـ/1421 األولى

يـق: طـارق بـن عـوض هللا بـن محمـد، حق  ت ،الطبرانـي، المعجم األوسط .66
دار الحرمين، القـاهرة، بـدون ذكـر   ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

 سنة الطبع.

ولمعجــم القــانون  .67 عمــر ســعد هللا، ديــوان المطبوعــات  ،ي المعاصــرالــد 
 م.2007الثالثة   :الجزائرية، ط

يــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، حق  تالطبرانــي، المعجــم الكبيــر،  .68
 .مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: الثانية

عـالم الكتـب،  ،أحمد مختار عبد الحميـد،  المعاصرة  العربي ةمعجم اللغة   .69
 م.2008هـ/1429ط: األولى 

إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، بـدون بيانـات   ،المعجم الوسيط .70
 أخرا.
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النفـائس  ، دارمحمـد رواس قلعجـي، حامـد صـادق،  معجم لغة الفقهاء .71
 م.1988للطباعة والنشر ط: الثانية

، دار ، المغــرب فــي ترتيــب المعــرب .72 زِّا  ر ِّ ــدين الخــوارزمي الُمطــَ برهــان ال
 الكتاب العربي، بدون بيانات أخرا.

 وق اإلنسانحق  اإلعالن العالمي ل حق  مل .73

    www.oic-iphrc.org 

 دار إحيـاء التـرال  النـووي،  المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، .74
 هـ.1392 العربي، بيروت، ط: الثانية،

 العام ةن، الهيئة وق اإلنسان، علي أحمد الجمل، وآخر وحق  المواطنة و  .75
م، 2019للمطــابع األميريــة، وزارة التربيـــة والتعلــيم، والتعلــيم الفنـــي، 

 بدون ذكر رقم الطبعة. 

 :ط ،اإلســالمي ةارة األوقــاف والشــئون وز ، ويتيــةالموســوعة الفقهيــة الك .76
 هـ.1427الثانية، دار السالسل، الكويت 

ــومم  .77 ــون والعل ــق:حق  ت التهــانوي، ،وســوعة كشــاف اصــطالحات الفن ــي  ي عل
 م.1996ناشرون، بيروت، ط: األولى دحروج، مكتبة لبنان 

أحمد بن سليمان أيوب، ،  موسوعة محاسن اإلسالم ورد شبهات اللئام .78
ول، دار إيــالف ن ووآخــر  ةالد  هـــ/ 1436 للنشــر والتوزيــع، ط: األولــى يــ 

 م. 2015
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النظام السياسي في اإلسـالم، سـعود بـن سـليمان آل سـعود، وآخـرين،  .79
 .م2012هـ/ 1433مدار الوطن للنشر، ط: العاشرة  

 مواقع الكترونية

1. https://genevacouncil.com 

2. https://mawdoo3.com 

3. https://www.alhurra.com 

4. https://www.amnesty.org 

5. https://sphngo.org/ 
6.  www.oic-iphrc.org 
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 املوضوع   

 

  املقدمة
 التعريثثب حاملبحثثا اَّو   

ّ
 تهثثاعالقمصثثاها ا، وو ،وق اإلنسثثانقثث

ةبالعلوم 
ّ
 .االجتماعي

 .المشابهةوالمصطلحات  ، وق اإلنسانحق  التعريى بالمطلب األول: 

 .وق اإلنسان ونشأتهاحق  مصادر   المطلب الثاني:

 .االجتماعي ةالعلوم  بوق اإلنسان حق  عالقة المطلب الثالث:  

 ضثثوابط املبحثثا النثثان   
ّ
ولوق اإلنسثثان بثثني املواثيثثق حقثث

ّ
ةالد

ّ
، يثث

ةوالشريعة 
ّ
 .اإلسالمي

ولوق اإلنسان في المواثيق حق  المطلب األول: ضوابط   .ي ةالد 

 .اإلسالمي ةوق اإلنسان في الشريعة حق  المطلب الثاني: ضوابط  

 

 ضثثمانا    املبحثثا النالثثا
ّ
ولوق اإلنسثثان يف املواثيثثق حقثث

ّ
ة الد

ّ
يثث

ة
ّ
                     منها.وموقب الشريعة اإلسالمي

ولوق اإلنسان في المواثيق حق  المطلب األول: ضمانات الحفا  على   .ي ةالد 

 .وق اإلنسانحق  ي: موقى الشريعة اإلسالمي ة من قرارات لجان المطلب الثان
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   مضامني  املبحا الرابع
ّ
ولواثيق امل يفوق اإلنسان حق

ّ
ةالد

ّ
موقب و ي

اءالشريعة 
ّ
                         منها . الغر

ــب األول:  ــامين المطلــ ــ  مضــ ــق حقــ ــين المواثيــ ــان بــ ولوق اإلنســ ةالد  ــ  ــريعة يــ ، والشــ
                      .اإلسالمي ة

بين االتهـام، واالنسـجام مـع اإلعالنـات   وق اإلنسان في اإلسالمحق    المطلب الثاني:
ول                 .ي ةالد 

 .اخلامتة
 .املصاها واملراجع

 .الفهرس
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 بني ضوابط اإلسالم، وضماناته، ومضامينه حّقوق اإلنسان يف املواثيق الّدولّية

 


