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حقوق اإلنسان فً اإلسالم
لقد جاء اإلسالم فى فترة كان ٌسود فٌها الظلم واالستبداد والقهر وإنتهاك كرامة اإلنسان وكانت رسالة
السماء مجسدة فى القرءان الكرٌم واضحه كل الوضوح على صعٌد إحترام حقوق اإلنسان  ،ونادى
بضرورة تحرٌر اإلنسان من العبودٌة والرق واالستعباد وأقر االسالم مبادئ العدالة والمساواة وتحرٌم
التمٌٌز  .فحقوق االنسان فى االسالم هً منحه إلهٌة .

خصائص حقوق اإلنسان فً اإلسالم -:
 -)2انها حقوق ذات قدسٌة .
 -)1حقوق لها قوة اإللزام ٌتحمل مسئولٌة حماٌتها كل فرد.
 -)3أن هللا تعالً هو الذي صاغ هذه الحقوق.
من أهم وأبرز الحقوق التً ضمنتها الشرٌعة اإلسالمٌة- :
( الحق فى الحٌاة  -الحق فً الحرٌة – حرٌة العقٌدة – الحق فً المساواة – الحق فً العدل  -حقوق
المرأة والطفل  -الحق فً العمل  -حرٌة التعبٌر عن الرأي والشورى............. -إلخ ) .

كما وضعت الشرٌعة اإلسالمٌة ضوابط تنظٌم داخل الحقوق والحرٌات وأسلوب
ممارستها-:
أوال  -:أن كل شًء فى االصل مباح وتلك هً المساحة الواسعة التً ٌتصرف داخلها الفرد وال ٌقف اال
اذا ورد نص فً القرءان أو السنه ٌمنعها أو ٌقٌدها .
ثانٌا -:أن حدود حرٌة الفرد وحقه ٌقفان عند حدود حرٌة وحق فرد أخر.
ثالثا  -:االلتزام بالمصلحة العامة عند تقاطعها مع مصلحه الفرد .
رابعا -:اإللتزام بأخالقٌات اإلسالم عند ممارسة الحقوق والحرٌات .
خامسا -:إعمال العقل فً إستخدام الحقوق والحرٌات .
سادسا -:الشوري فً ممارسة الحقوق والحرٌات المشتركة .
سابعا -:إن مبدأ الحرٌة فً اإلسالم هً أنها مقدسة إنطالقا من كونها صفة تولد مع اإلنسان .

نماذج من الحقوق والحرٌات فى اإلسالم -:
 الحق فً الحٌاة  -:فلقد كان متداوال أنذاك قتل االسرى وإعدام العبٌد ووأد البناتوجاء االسالم وحرم قتل البنات واالسرى واألقلٌات  ،واعتبر من قتل نفسا بغٌر
نفس فكأنما قتل الناس جمٌعا .كما أن اإلنسان مكلف بالحفاظ علً حٌاتة .
الحق فى العدالة ٌ -:عتبر العدل أساس استمرار المجتمعات واألنظمة وقد وردت أٌات كثٌرة تأمربالعدل.

 مبدأ المساواة  -:مصدقا لما ورد عن النبً (ص)ال فضل لعربً علً عجمً واللعجمً على عربً وال ألحمر على أسود وال ألسود على أحمر إال بالتقوى  ،ثم اقر
المساواة بٌن الرجل والمرأة فً قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم  ،ولقوله صلى هللا علٌه وسلم :
النساء شقائق الرجال  .فمبدأ االسالم هو المساواة فى الحقوق والواجبات مع أحكام
جزئٌة وفق الخصوصٌة وذلك من قمة العدل\\.
 حرٌة العقٌدة والتفكٌر والتعبٌر  -:مصداقا لقول هللا تعالى ” ال إكراه فى الدٌن لقدتبٌن الرشد من الغً ”باستثناء المرتد الذي ٌعدم لقوله تعالى ( :من ٌشاقق الرسول
من بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع غٌر سبٌل المؤمنٌن نوله ما تولى ونصله جهنم
وسائت مصٌرا) لكون المشركٌن كانوا إلدخال روح الفشل فى المسلمٌن بالدخول فى
االسالم ثم الخروج منه  ،فكأنه اللعب بالدٌن ٌ ،سلم ثم ٌكفر  .لكن االسالم حافظ
بالمقابل على حقوق االقلٌات المسٌحٌة والٌهودٌة وعاشت هذه االقلٌات فى ظل
االسالم قرونا طوٌلة دون أن ٌمسها من المسلمٌن أي اضطهاد أو اكراه على الدخول
فى االسالم.
 حق المشاركة فً الحٌاة العامة -:لقد نبذ االسالم الحكم الفردي المستبد الذي كانٌسود أنذاك فً ملكٌات هرقل والفرس واعتبر الحكم الفردي من الظلم ورسخ مبادئ
المشاركة الجما ٌعة فى تسٌٌر الشأن العام عن طرٌق ألٌة الشورى بٌن المسلمٌن
مصداقا لقوله تعالى ( :وأمرهم شورى بٌنهم) .
 حقوق االنسان فى االسالم طالت كل الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة والثقافٌة فلقد فصلت هذه الحقوق بشكل جزئً لٌعطً كل ذي حق حقه
انطالقا من الجار والمرأة والطفل والرضٌع والكهل والمطلقة والعجزة والضعٌف
وعابر السبٌل والٌتٌم واألسٌر  ،وساهم االسالم فى بناء منظومة حقوق االنسان
بشكل كبٌر بل ربما بشكل ٌفوق بعض ما جاءت به بعض مواثٌق حقوق االنسان
منها -:
 حق االنسان فى الترفٌه -:مصداقا لقوله تعالى ( :ال تحرموا ٌطٌبات ما أحل هللا لكم) . حق االنسان فى عدم التجسس علٌه -:مصداقا لقوله تعالى  :وال تجسسوا وال ٌغتب بعضكمبعضا .
 حقوق االبناء  -:مصداقا لقوله تعالى ( -:وبالوالدٌن إحسانا)  ،وقوله تعالى( ٌوصٌكم هللافى أوالدكم).
 حق الٌتٌم -:مصداقا لقوله تعالى (:إن اللذٌن ٌأكلون أموال الٌتامى ظلما إنما ٌأكلون فًبطونهم نارا).

 حق ذوي القربى والمساكٌن و ابن السبٌل -:لقوله تعالى( :وبالوالدٌن إحسانا وبذي القربىوالٌتامى والمساكٌن والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبٌل وما
ملكت أٌٌمانكم) .
 حق اإلنسان فً العفو -:لقوله تعالى( :وأن تعفوا أقرب للتقوى).* من كل ما سبق ٌتضح بأن مكانة اإلنسان فً اإلسالم مكانة عالٌة رفٌعة فهو خلٌفة
هللا فً األرض وحقوقه جزء أساسً من الدٌن اإلسالمً ال ٌمكن تعطٌلها أو خرقها
أوتجاهلها وكل إنسان مسئول عنها باإلضافة إلً المسئولٌة األممٌة التضامنٌة عنها

