احلقوق األساسيت لإلًساى
يف الشريعت اإلسالهيت
أ.م .د .طه جسام حمود
جاهعت دياىل
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ادلقدهـــــت

احلمد هلل رب العادلٌن والصالة والسالال لىالس دالاد اياءاالامل وادل دالىٌن دالاداا زلمالد
ولىس آله الطاءٌن الطاه ين  ،وصحابته الغ ادلاامٌن  ،وبعد ..
فقد خىق هللا اإلاسان يف أحسن تقوًن  ،وك مه غايال الترال ًن  ،وفهالىه لىالس دالا
ادلخىوقالات  ،وععىاله خىا ال يف اير

 ،وأردال لالاله اياءاالامل وادل دالىٌن وأااللك لىااله الرتال

لاسال الًن لى الالس خ الالم مس الالتقا  ،وب الالٌن ل الاله الصال ال ا ادلس الالتقا يف احلق الالوا والواعء الالات .لر الالن
وعءِ لىس العدوان والش أحااااً وكثالًناً مالا يرالون ا ءالاً لىالس أخااله
اإلاسان ظىو عهوك ُ ،
اإلاس الالان إن مل ير الالن أف الالد فترال الاً بالو الالاو م الالن الوح الالول واحلا الالوان  .وظهال ال ظىال ال اإلاس الالان

لإلاسان يف صالور لديالدة و الع فالعارات سلتى ال  ،ويدالءاب متوولال  ،واخىاال وخارعاال ،
ل قا ومالا  ،ويوا واقتصاوي مع غااب الدين احلق والش يع السمحامل .
و مالالع غاالالاب الالالولم اإلدالالالمم الشالالام و ىالالإ ادلسالالىمٌن  ،وإلغالالامل تطءاالالق الشال يع
اإلدالما يف معظ الءالو اإلدالما وف

ال ر ايعويب  ،والقالوااٌن ادلسالتوروة  ،أختال

وض الالع ادل الالوالن ادلس الالى  ،وظهال ال ت ز الالاويات لدي الالدة وارت ع الالع ايدال ال ى ل الالن با الالان موق الالإ
اإلدال اظ ياً ولمىااً يف حقوا اإلاسان فأدتدلس الك الءحث لءاان حقالوا اإلاسالان يف
اإلدال لىحث لىس تطءاق االلتلا هبا والدلوة إلاها  ،لىتع ف حبقالوا اإلاسالان ايدادالا

الالالج عالالامل هبالالا اإلدالالال وقالالد قسالالمع الءحالالث إ مقدم ال ومءحثالالٌن ادلءحالالث ايوك احلقالالوا
ايدادالالا لإلاسالالان فاالاله مطىءالالان  ،ادلطى ال ايوك حل حالالق احلاالالاة و ال ًن القت ال واالاتحالالار ،
ادلطى الثاين حل إباحال اظظالور واحل مال بعالد ادلالوت  .وادلءحالث الثالاين حالق ادلسالاواة واحل يال

فاالاله مطىءالالان ادلطى ال ايوك حل حالالق ادلسالالاواة يف الش ال

والقالالااون  ،وادلطى ال الثالالاين حل حالالق

احل ي والتدين  .مث ععىع خامت لىءحث تط قع فاها إ أهال الوتالا ا الالج توصالىع إلاهالا
من خالك الءحث مث ادلصاور وادل اعع .
أدأك هللا أن أكون قد وفقع يف هذا الءحث وإن كان هواك من خطالأ أو تقصالًن أو
يل فهو من لءاع الو س الءش ي  ،فإن الرماك هلل وحده .
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ادلبحث األول

احلقوق األساسيت لإلًساى
ادلطلب األول  :حق احلياة وحترين القتل واالًتحار

إن موضو الءحث يتعىق بعووان ر اسم مؤلإ مالن كىمتالٌن ا احلقالوا واإلاسالان

لذلك وع أن اقد تع ي اً ذلاتٌن ادل وتٌن ومعوامها .

فاحلقوا مجع حق  ،احلق ضد الءال  ،وك حق يقابىه واعال  ،واحلالق لغال ً حل مصالدر مالن
حق ايم حقاً وحقوقاً  ،مبعىن وع وثءع مصدا  ،قاك تعا {لِا ِ
وذ َر َمن َكا َن َحاّاً َوََِي َّق
ُ
ِ
ين }أ .
الْ َق ْو ُك َلىَس الْ َراف ِ َ
وادتحق الشممل وادتحق ايمال  ،إدالتوعءه  ،ادالتحق اإلمث  ،وعءالع لىااله العقوبال

وحقق ايم  ،أثءته و صدقه  ،االدتقام ولى احلقإ .

تع يالالإ احلالالق ف ال لاً ظهالالور كالالون الش الممل  ،حق الاً واعء الاً لغالالًن  ،وأيه الاً مالالا ثءالالع بالاله

احلر  ،ول ف احلق بأاه مصالىح مقال رة فال لاً وقااواالاًاٖ  .فالاحلق مصالىحه تثءالع لإلاسالان،

أو لغتالاله معاوالاله أو جله ال ولوالالدما اقالالوك مصالالىحه فإاوالالا اقصالالد هوالالا هالالم حصالالوك ادلو ع ال وهالالم
امتااي شلووح له  ،وشلوو لغًنه  ،واحلق هالو مالا قال ره الشال
يرالالون احلالالق مصالالىحه ومو عال ق رهالالا ادلشال

والالدين والقالااون والعال ف وذلالذا

مالالن يو الالع هبالالا صالالاح احلالالق ويأخالالذ ملايالالا هالالذه

ادلصىح وهم ترون واع ومىلمه لىس عه ،وهبذا يرون احلق مق را وثابتا بقالااون معالٌن
أو بوظا معٌن ،أو بتش يع خاصاٗ .

( )1سورة ٌس اآلٌة . 00
( )2لسان العرب إلبن منظور  ،والقاموس المحٌط للفٌروز أبادي .
(ٌ )3نظر اإلسالم وحقوق اإلنسان د  .القطب طبلٌة ص  ، 33دار الفكر العربً  ،القاهرة  ،ط . 1894 ، 2
(ٌ )4نظر اإلسالم وحقوق اإلنسان .د.القطب طبلٌه ص . 33
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واإلاسان حل اإلاسان مع وف ولرن اختىإ العىمامل فاه فمن مالن قالاك حلاااله احلاالوان
الوالق أي ادلخىوا احلم الذي تمتاي بالوطق والرال  ،و بعهه يوظ إلاه كآل لإلاتاج.
إن اإلاسالالان هالالو احالالد أف ال او اجلالالوس الءشال ال ي أو هالالو ك ال آومال ٌالم مهمالالا اختى الالع
الصال ات وايوصالالاف ،ادلترالالون مالالن عسال ولقال وروح دالالوامل كالالان اكال ا أو أاثالالس ،غواالالا أو
فقالًناً ،كءالًناً أو صالالغًناً ،ابالالا

أو ادالالوو مالالاوا مولالالووا لىالالس ال طال ة الالالج فط هالالا هللا الوالالاو

لىاها ،وال تءدي خلىق هللا .

واإلاسان هو ايب احلوون ،واي ال ؤو  ،واالبن الغالا والءوالع الوويعال ،واحل االد

والصالالغًن ،والالاللوج العليالالل ،و اللوع ال احلاااال  .واإلاسالالان هالالو الو اليب ادل دال وادلالالؤمن الوقالالم،
والرالالاف الشالالقم والعابالالد اللاهالالد  ،فاإلاسالالان معال وف واحلالالديث لوالاله أمال واضالالو والتغاضالالم

لوه مراب ةا٘ .

أوالً حل حق احلااة

شلا الفك فاه أن حقالوا اإلاسالان عاللمل ال يتزاللأ ولرالن بعهالهما أحالق مالن بعال

وادله يعترب أداداً لغالًنه  ،وإاا أحالق ايدالاو فقالد الءوالامل وال ال

،

احلقالوا ايدادالا  ،هالو

حق احلااة .

إن حق احلااة يعترب هو احلالق ايوك لإلاسالان ومواله تالأب بقااله احلقالوا  ،وحالق احلاالاة
هالالو احلالالق لإلاسالالان يف الظالالاه لرالالن يف احلقاق ال ،هالالو موحالاله مالالن هللا تعالالا ولالالاس لإلاسالالان
فه يف وعووه وااللتدامل لىاه يعترب ع تم يف اظ اإلدال ا. ٙ

إال أن هذا احلق التاه اخلى واخلط اجلسا يف أوقات وفالتات يف التالاري ، ،فرالان

ل اس القءاى أو ادلىك أو السىطان حق احلااة لىس ايفال او ،وكالان ايب يف اجلاهىاال َيالق
له وأو وال يلاك هذا اخلط يهدو حااة اإلاسان حال يف الوقالع احلاضال ،فالت الرثالًن مالن
ايب يالالامل يقتىالالون عالالورا وظىم الاً ولالالدواااً وبالالال اا ال اقتفالالوه أو ع م الاً ارترءالالوه ،وأهن ال قتىالالوا

حبزا وامه ومسوغات دخا الج مل يوص لىاها ف لاً أو قااوااً أو ل فاًا. ٚ
(ٌ )5نظر حقوق اإلنسان فً االسالم .د.دمحم الزحٌلً دار ابن كثٌر دمشق . 2009
(ٌ )6نظر :اشتراكٌه االسالم د .مصطفى العباسً ص . 58
( )0رواه مسلم عن ابً هرٌره (2/16رقم . )564

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

205

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

إن احلااة هم هءاله مالن هللا تعالا وهالذا مالا اصالع لىااله وأمجعالع الشال ا ع وايويالان،
لالالذلك التالالربت أن احلاالالاة هالالم حالالق مقالالدو وان هالالذا احلالالق ال اظافظ ال لىاالاله وصالالاااته
واحتامه ولد االلتدامل لىاه فقد ورو لن الويب زلمد صىس هللا لىاه ودى ااه قالاك اكال

ادلسى لىس مسى ح ا ومهُ ومالهُ ول ضه ا. ٛ

وقالالاك لىاالاله الصالالالة والسالالال يف خطءالاله الالالووا ا إن ومالالاؤك وأل اضالالر وأمالالوالر

ح ا لىار ،كح مه يومر هذا يف فه ك هذا  ،يف بىدك هذا .

إن حال الالق احلاال الالاة ك ىتال الاله الش ال ال يع اإلدال الالالما جلماال الالع الوال الالاو و ال ال لىال الالس ايف ال ال او

واجملتمعالالات والالالدوك أن مالالم هالالذا احلالالق مالالن ك ال التالالدامل و ال لىاهمالالا تالالأمٌن الودالالا

الاليم لتأماوه من الغذامل والدوامل واآلمنا. ٜ

ثااااً حل ًن القت واالاتحار
إن اإلدال ح االلتدامل لىس حااة اإلاسان  ،وحال قتال اإلاسالان  ،فحالق احلاالاة
مصون ومقدو وهذا ما ولالع لىااله الوصالوص الشال لا القالعال والدامغال
اّللُ إِالَّ بِا ْحلَِّق }أٔ .
س الَِّج َح َّ َ ّ
{ َوالَ تَال ْقتُالىُواْ الوَّال ْ َ

آٔ

 ،قالاك تعالا

إن هللا دءحااه وتعا هو اظم وهالو ادلماالع وين احلاالاة هالم هءال ٌ مالن هللا  ،بال إن

الوص الق آين اه إ أكث من الك وهدو هتديداً قوياً دلن يقت متعمداً وبٌن إن عاللامله
{وَمالالن يَال ْقتُ ال ْ ُم ْؤِمو الاً َمتَال َع ِّمالالداً فَ َزال َاللآ ُؤهُ َع َه الوَّ ُ َخالِالالداً فِ َاهالالا
عهالالو خالالالداً فاهالالا حل قالالاك تعالالا َ
وغَ ِ
َل َّد لَهُ َل َذاباً َل ِظاماً }إٔ .
هَ ّ
اّللُ َلىَْا ِه َولَ َعوَهُ َوأ َ
َ
لقالد ب ّالٌن القال آن الرال ًن عاللامل مالن يقتال إاسالاااً متعمالداً يف عهالو خالالداً فاهالا وحال ّ
غه هللا لىاه ولعوه هللا َّ
ولد له لذاباً لظاماً.

( )9رواه البخاري عن ابن عمر(. )2480/6
(ٌ )8نظر حقوق اإلنسان فً اإلسالم ص 143
(ٌ )10نظر اشتراكٌة اإلسالم د .مصطفى السباعً  ،ص . 61
( )11سورة األنعام اآلٌة . 151:
( )12سورة النساء اآلٌة . 83 :

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

206

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

بعد ك هذا فإن القال آن الرال ًن ب ّالٌن العقوبال ادلوادالء وادلال مال لىالذي يقتال  ،وهالو
ِ
صال ِ
{ولَ ُرال ْ ِيف الْق َ
القصالالاص مالالع باالالان احلرمال مالالن القصالالاص  ،قالالاك تعالالا َ
الاص َحاَالالاةٌ يَالاْ أُوِ ْ
ايَلْءَال ِ
الاب لَ َعىَّ ُر ال ْ تَالتَّال ُقالالو َن }أٖ  .يف هالالذا الش ال اآلذلالالم ال بالالاين تسالالاو فاالاله اجلماالالع مبز ال و
احلااة وإن هذا احلق تساو فاه مجاع الواو .

ثالثاً حل ح م االاتحار

إن ال وح أمااه يف يد صاحءها وان احلااة هم هءه من هللا لالذلك فهالم لاسالع مىالك

أو حق لصاحءها ومن هوا عامل ح م االلتدامل لىاها لذا الترب االاتحار ع تم فالواع وان
صالالاحءها يوالالاك اخلالاللي واإلمث والعق الالاب الشالالديد يالالو القاام ال ل الالذلك اه ال بع ال

ال قه الالامل

وادلذاه إ ااه ز الر الارة يف مالاله ،اإلاسالان الالذي ااتحال ،وباله قالاك الشالافعا وبعال
احلوابى واه مالك و أبو حوا قالوا حلال ز  ،فإاا ف
يعاق لىس زلاول االاتحار بالتعلي اٗٔ .

ادلوتح باجل تم ومل تمع فأاه

و رو اإلما الشافعم حل وان ردوك هللا صىس هللا لىاه ودى قاك امالن قتال ا سالاً
بشممل من الدااا ،لُ ّذب به يو القاام ا٘ٔ .
إن اإلدالالال كمالالا حال االاتحالالار فأاالاله حال اإلان بالقتال وهالالذا مالالا ات الالق لىاالاله مجاالالع

ال قهامل وادلذاه وااه يثءع اإلمث لآلان وادلؤاون له  ،ين حالق احلاالاة ال الوي اإلان فااله
والتص ف إال هلل تعا وهو اظم و ادلماع .
فس

ومالالن تءالالاري مالالع فالالخص فقتىالاله فهالالو قت ال لمالالد و ال فاالاله القصالالاص وان ع حالاله ،

اجل ح إ موته فهو قت لمد أيهاًا. ٔٙ

الصالة لىاه الصالة والسال يف احلديث الش يإ ا إاا التقس ادلسىمان بسا هما،

فالقات وادلقتوك يف الوار ،قاك يا ردوك هللا حلما باك ادلقتوك ؟ قاك " كان ح يصاً لىس قت

صاحءه " ا. ٔٚ

( )13سورة البقرة اآلٌة . 108 :
(ٌ )14نظر :التشرٌع الجنائً فً اإلسالم د .عبد القادر عوده (446/1ـ. )440
( )15األم  ،للشافعً (. )4/6
(ٌ )16نظر حقوق اإلنسان فً اإلسالم د .دمحم الزحٌلً ص . 145
( )10رواه البخاري  ،20/1وصحٌح مسلم . 11 /19
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إن اإلدال ح أيهاً اإلعها

حص اإلعها

وهم لمىاه قت اجلوٌن بعد ا  ،ال وح فاه  ،وان

أو االلتالدامل اخلالارعم لىالس اجلوالٌن  ،فواللك ماتالا فتزال فااله الغال ة  ،وهالم

اصإ لش الدي ،وان الك حااً مث مات فتز فاه الدي كامى .

أما إدقا اجلوٌن قء ا  ،ال وح ف اه خالف  ،فأعاي بعظ قء أربعٌن يوماً لعد

توف احلااة فاه وح آخ ون وياه صار مؤهالً لىقدرة لىس احلااة وإكماك الومو ،وهالو مالا

قاك به ادلالرا  ،والظاه ي ا. ٔٛ

ادلطلب الثاًي  :إباحت احملظور  ،واحلرهت بعد ادلوث

إن تواوك الطعا والغذامل والدوامل الالذي َيالافع لىالس احلاالاة هالو حالق واعال لىالس

صالالاحءه ،وإال اه ال بو سالاله إ التهىر ال الالالج هنالالس لوهالالا اإلدالالال  ،لالالذلك أبالالاح الشالالار
احلرا لإلاسان إاا كان يف سلمص أو ح ج أو فالده أو ضالا ق هتالدو حااتاله أبالاح لاله أكال
وف ب اظظور مالن اظ مالات ،كادلاتال واخلوليال واخلمال ح اظالاً لىالس حااتاله بال اهال بعال

لىاه فع الك فإاا مات ومل ي ع مات آمثاً الن ح ع الو س وحالق

العىمامل إ ااه

احلاالالاة مالالن اله ال وريات  ،والن صالالح ايبالالدان مقدمالاله لىالالس صالالح ايويالالان ،لالالذلك أبالالاح
ادلش

ال ط يف رمهان دلن كاك م يهاً أو لىس د ح اظاً لىس صح  ،وأعاي ادلشال

الصالة لىم ي

قالداً و مسالتىقااً و أعالاي احلالا بالواابال لىشالا ،ال الاين ح صالاً لىالس حااتاله

وصحته ح ال تتع

حااته لىخط ا. ٜٔ

إن اإلدال ك اإلاسالان يف حااتاله وك ماله بعالد شلاتاله فىال يقتصال ترال ًن اإلاسالان يف
حااتالاله ب ال مش ال رلايتالاله بعالالد وفاتالاله والتالالرب ح م ال ادلاالالع واعءالاله ف ال لاً لالالذلك أم ال ادلش ال

ايقارب واجملتمع وايم والدول لىس محاي عثمان ادلاع ووفوه وفقاً لألحرا ويوا وموالع
التشهًن به وهنس الويب صىس هللا لىاه ودى لن ادلثى بادلاع والقتا ولو كان من ايلالدامل

(ٌ )19نظر حقوق اإلنسان فً اإلسالم د.دمحم الزحٌلً
(ٌ )18نظر :اشتراكٌة اإلسالم د.مصطفى السباعً ص 66ومابعدها
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يف ادلع ك  ،قاك لىاه الصالة والسال ا كس لظ ادلاع كرس لظ احلم يف اإلمث

إٓ

وقاك لىا الصالة والسال اال توظ إ فخذ حم وال ماع إٔ .

وأوع ال اإلدالالال غس ال ادلاالالع وتر اوالاله ووفوالاله وألتالالرب ا قالالات الالالك أوك احلقالالوا
ادلتعىق بالتك وتقد لىس وفامل الديون والوصا وادلًناث  ،وألترب ادلشارك يف اجلواية من
حقوا ادلسى لىالس ادلسالى قالاك لىااله الصالالة والسالال وإاا رأيالت اجلوالاية فقومالوا ذلالا حال
ى ر  ،أو توضع إٕ .

قالالاك لىاالاله الصالالالة والسالالال ا إاا تءعالالت اجلوالالاية فالالال زىسالالوا ح ال توضالالع

اٖٕ

.

ادلاع فقاك ا أاك وا زلادالن موتالاك إٗ .

وحث لىاه الصالة والسال لىس صااا ل
ّ

وموالع لىاالاله الصالالالة والسالالال ولال القءالالور واجلىالالوو لىاهالالا  .قالالاك لىاالاله الصالالالة والسالالال ا
لال ن ىالالس أحالالدك لىالالس مجال ة فتحال ا ثاابالاله  ،فالالتخىص إ عىالالده  ،خالالًن لالاله مالالن أن ىالالس
لىس ق ٍرب إ٘ .
قالالد أوع ال الشال ال

ترب ال ام ال ادلاالالع ووفالالامل الالالدين لوالاله مالالن ت كتالاله قء ال الوصالالا

وادلًناث ح ال تءقس امته معىق بديوه  ،وتمتوع الدا وون لن دومل اك ه أو االضالط ار إ
مطالءته هبا يف اآلخ ة  ،وبعد الك تو ذ وصا ادلاع يف وعوه اخلًن والرب يف حالدوو الثىالث
صاَّ ال ال ال ٍ
ف ل ال ال الاً  ،والءال ال الاقم لورثت ال ال اله مالالن ايق ال ال الارب واللوع ال ال الٌن  ،قالالاك تعال ال ال الا حل ا ِمالالن بال ْعال ِالد و ِ
َ َ
وصس ِهبَا أو َويْ ٍن ا. ٕٙ
يُ َ

( )20أخرجه إبن ماجة عن أم سلمة  ،واحمد وأبو داود وإبن ماجة عن عائشة ( الفتح الكبٌر . ) 310 / 2
( )21رواه إبو داود (  ، ) 105 / 2إبن ماجة (. ) 468 / 1
( )22هذا عند الحنابلة وإستثنى الجمهور الدٌون العٌنٌة .
( )23أخرجه البخاري ومسلم . 26 / 0 ، 440 / 1
( )24رواه مسلم . 29 / 0
( )25رواه مسلم . 30 / 0
( )26سورة النساء اآلٌة . 12 :
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ادلبحث الثاًي

حق ادلساواة واحلريت
ادلطلب األول  :حق ادلساواة أهام الشرع والقاًوى

إن ادلسالالاواة هالالم مالالن ادلءالالاوئ السالالاما والشالالعارات اجلماى ال الرباق ال الالالج يوالالاو هبالالا

العىمالالامل وادلصالالىحون وأه ال السااد ال  .إن الوالالاو سلتى الالون ومت الالاوتون يف الترالالوين والشالالر

والى ال ال الون والعق ال والالالذكامل والقالالوة واجلمالالاك والصالالح و العم ال وإن كالالان أصالالىه واحالالدا مالالن
اك أو أاثس.
إن ادلساواة االعتمالا غًن متوف ة بٌن الواو  ،فالواو ورعات يف الغالىن وال قال ،
احلس والوسال  ،العمال ولال ا الرسال وادلعاشال  ،لالذلك الوالاو يف احلاالاة االعتمالاال
ه لىس ورعات .
إن ادل او من حق ادلسالاواة – كحالق أدادالم مالن حقالوا اإلاسالان هالو ادلسالاواة أمالا
الش و القااون  ،أي من ااحا احلقوا والواعءات ادلشارك يف االمتاايات واحلماي وون
ت ها لع ٍا أو عوس  ،أو ص  ،أو لون  ،أو اس أو لءق أو وينا. ٕٚ
والواو أما الش

دوامل وذل مجاع احلقوا وخيهالعون جلماالع ايحرالا  ،وتماردالون

ا س الصالحاات .
وهذه ادلسالاواة مل ترالن مقال رة يف معظال اياظمال والشال ا ع قالدتماً ف الم اذلوالد دالاوت

الدياا ال الربمها ال  ،قسالالمع الوالالاو إ أربالالع لءقالالات  ،وموحالالع لءق ال الربامه ال وهالالم لءق ال
الرهوال ورعالاك الالدين  ،امتاالايات حال أحلقالالته باآلذلال باومالا أحلقالع لءقال الشالوور  ،وهال
من رعاك اخلدم  ،مب تءال أحالم مالن الءهالا  ،وأراك مالن الرالالب وتالأب الءقال فالت

وهال

مالالن رع ال ال الاك احل ال ب بالدرع ال ال ال الثااا ال ال ال  ،ولءق ال ويالاله ،وه ال رعالالاك اللرال ال والتزالالارة ،مالالن
الطءق الثالث .
(ٌ )20نظر حقوق اإلنسان فً اإلسالم د .دمحم الزحٌلً  ،ص . 151
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وكان الت اض لود اإلغ يق – وه قالدمامل الاواالان – قا مالاً و كالااوا يعتقالدون أهنال

خىقالالوا مالالن لءاعال أسالالس مالالن دالالا الشالالعوب وقالالا ال ومالالان أا سالاله أو حاالالامل لىالالس الءشال ي
كىه الالا  ،وكاا الالع ق الالواااوه تعال ال ف ب الالٌن الق الالااون ادل الالدين اخل الالاص بالش الالع ال وم الالاين وق الالااون

الشعوب اخلاص بسران الءالو الج احتىها ال ومانا. ٕٛ

وكان الت اض لود الع ب يف اجلاهىا  ،فران الع يب يف اجلاهىا يتعا لىس غًنه،
ح يأاإ من يصاه ه وادل أة ال تساوي ال ع الالذي تمالارو لىاهالا الالذك واذلالوان وَي مهالا

من ادلًناث  ،ويددها يف التاب واحلرا يستءدون باظرومٌنا. ٕٜ

مث عالالامل اإلدالالال  ،فالالألترب ادلسالالاواة بالالٌن الوالالاو يف احلقالالوا والواعءالالات مالالن ادلءالالاوئ
اجلوه ي ايدادا وأاه ال ت اض وال متايل بٌن الواو  ،والعصءا بٌن القءا ولءق ردالوك
هللا صىس هللا لىاه ودى حل الك لمىااً وإلاك هذا ادلثاك حل

رو اإلمالالا أمح الد  ،مسالالى والوسالالا م لالالن لا ش ال رضالالم هللا لوهالالا قص ال ادلخلوما ال

الج د قع وما وك أهىها موع إقام احلد لىاها – وحبثوا لن الش اع والوادط – واهءوا
إ أدام بن ييد ح ردوك هللا – صالىس هللا لىااله ودالى – وابالن حءاله – فرىال ال دالوك
لىاه الصالة والسال يف الك فأار لىاه قالا الً ا يالا أدالام أتشال ع يف ح ٍالد مالن حالدوو هللا
–إمنا هىك مالن كالان قالءىر أاا دال ا مالوه الشال يإ ت كالوه  ،وإاا دال ا فالاه الهال العا ال الإ

قال الطعال الوه  ،والال الذي ا ال الس زلمد با ال الده  ،لو ك ال الااع ف ال الالم بوع زلمد لقطعع يدها آٖ .

وألى الالن رد الالوك هللا ص الالىس هللا لىا الاله ود الالى مء الالدأ ادلس الالاواة ب الالٌن الو الالاو يف احلق الالوا

والواعءالالات يف خطءال الالالووا وقالالاك اا يالالا أيهالالا الوالالاو إن ربرال واحالالد  ،وإن أبالالاك واحالالد ،
فرىر آلو وآو مالن تال اب  ،إن أكال مر لوالد هللا أتقالاك  ،لالاس لعال يب لىالس لزمالم ،
وال لزمم لىس ل يب  ،وال أمح لىس أبا

 ،وال أبا

لىس أمحال  ،فهال ٌ إال بالالتقو ،

أال ه بىغع ؟ الىه إفهد  ،أال فىاءىغ الشاهد مور الغا أٖ .

( )29المصدر السابق  ،ص . 152
(ٌ )28نظر األم  ،للشافعً  ، 8 / 6دار الفكر .
( )30رواه البخاري  ، 1266 / 3مسلم . 196 / 11
(ٌ )31نظر كنز العمال ( . ) 22 /2 ، 66 / 1
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لقد التل ادلسالىمون بالذلك يف حاالاهت العمىاال  ،فقالد كتال لمال يب اخلطالاب رضالم
هللا لوالاله لسالالعد بالالن أيب وقالالاص يقالالوك لالاله ا إن هللا لالالاس باوالاله وبالالٌن أحالالد اسال إال بطالتالاله ،
والواو ف ي ه ورضاه يف اات هللا دوامل .
إن حق ادلساواة بٌن الواو يت

لوه أمور كثًنة كمسالاواة أمالا القهالامل  ،ادلسالاواة

يف التوظإ  ،وادلساواة يف العءاوات والترالاإ العام وادلساواة بٌن ال ع وادل أة .
لقد ا س اإلدال الدلوات العوص ي  ،والت ق القءىا والوع ات اإلقىاماال  ،وولالا

إ حنو الوص ااا حنو تاماً  ،وإاه ال تع يإ بٌن اجلوس والعوص والىغ  ،إمنا الواو كأدوان

ادلشال ال ال الم ،والت اض ال ال ال بايلم ال ال ال الاك ،ال باياس ال ال ال الاب وايحس ال ال ال ال الاب وادله ال ال ال ال هال الالو االلت ال ال ال اللا
والتالطءاق العمىم .
ادلطلب الثاًي  :حق احلريت والتديي

احل ي تعترب من احلقوا ايدادا لإلاسان واحل ي هم حق لإلاسان وحالق لىشالع

يف التح ر من االدتعءاو واالحتالك .
فاإلاسان يولد ح اً  ،و أن يعاه ح اً وال يعءد إال هللا الواحد القهار الذي
{وَما َخىَ ْق ُ ِ ِ
اس إَِّال
فط اإلاسان لىس العءووي هلل تعا قاك لل وع حل َ
ع ا ْجل َّن َو ْاإل َ
لِاال ْعء ُد ِ
ون}إٖ .
َُ
قاك تعا حل { إِ ِن ا ْحل ْر إِالَّ ِِّ
ّلل أ ََم َ أَالَّ تَال ْعءُ ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ }اٖٖ  ،فاحل ي هم ح ي
ُ ُ
اإلاسان زاه أخاه اإلاسان من عه وما يصدر لوه باختءاره من عه أخ وحق احل ي
لا وفام وأص احلقوا متعدوة تدخ

ع لواوين سلتى موها .

ٔ -ح ي االلتقاو والدين .
ٕ -ح ي الت رًن ادل تءم بالعق ومع ف أد ار الرون .
ٖ -ح ي التعءًن والدلوة إ احلال .

( )32سورة الذارٌات اآلٌة . 56 :
( )33سورة ٌوسف اآلٌة . 40 :
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ٗ -ح ي العم وغًنه من احل يات الرثًنة يف ادلسرن االاتقاك إن ح ي الذات أو احل ي
الشخصا الج تعترب أداو لغًنها والج م ت فاها لهوو مظىم لىس الءش ي  ،ولاىن
موها الواو الشممل الرثًن ودىءع ح ي ايفخاص بأدءاب متوول  ،إال إن هذه احل ي
الشخصا لاسع مطىق  ،وإال أوت إ ال وضس  ،والدمار والتواق

 ،والك

تقادها  ،وذلا قادان أداداان حل
ٔ -إن تتوقإ ح ي الشخص لود ح ي اآلخ ين .

ٕ -إن تقاد هذه احل ي بالقوااٌن العاول الج ت لس ادلصا ح العام اٖٗ .
لقد ك

اإلدال حق احل ي الشخصا  ،أو ح ي الذات  .وإن الواو متساوون

يف هذه احل ي وهو ما لرب لوه وصور لم بن اخلطاب رضم هللا لوه يف مقولته ا م
ادتعءدمت الواو وقد ولدهت أمهاهت أح اراً وقاك اإلما الشافعم حل ا إن أص الواو
احل ي  ،ح يعى أهن غًن أح ار اٖ٘ .
فاإلاسان يولد ح اً ولاس يحد أن يستعءده أو يذله أو يقه ه أو يستغىه  ،وإن

العءووي احلق هلل تعا  .لقد مارو ادلسىمون احل ي لىس الوها ادلعتدك  ،بدون إف ا
وال ت يم  ،وال كءع وال فوضوي .

إن حق احل ي لإلاسان أوالً لىشعوب ثااااً يراو يرون اظ ياً الاو  ،ويعاين ايف او

والشعوب والويالت باإلف ا و الت يم حبق احل ي وادلتاع ة هبا والتغين هبا ولد ضء ال الم
ادلمارد ال الات فا ال الها  ،ح قال الالال الع مدا روالن حل ك ال ال مال الن اجل ا ال ال ال ارت ال الر ال الءع بإد أيتها
احل ي .

حق التديّن حل يعترب حق التديّن ح ي االلتقاو من أه حقوا اإلاسان بعد حق احلااة ،

ين الدين أحد اله وريات اخلمس  ،وهو أه اله وريات ويقد لىس حق احلااة لذلك
ف

اجلهاو يف دءا هللا .

(ٌ )34نظر حقوق اإلنسان فً اإلسالم د .دمحم الزحٌلً .
(ٌ )35نظر المصدر السابق .
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وحق التدين م تءم بالعق وال ر  ،وح ي اآلرامل واالختاار والقوال الشخصا
لإلاسان والعقادة توءع من القى وال دىطان يحد لىاها إال هللا دءحااه وتعا .
لذلك بٌن الق آن الك واص لىس ح ي االلتقاو والتدين واحد قاك تعا حل {الَ
اٖٙ
ِ
ِ
آلم َن َمن ِيف
{ولَ ْو َفامل َربَ َ
إِ ْك َ َاه ِيف ال ّدي ِن قَد تَّالءَال َّ َ
ك َ
ٌن ال َ ْف ُد م َن الْغَ ِّم }  .وقاك تعا حل َ
ِ
ايَر ِ ُكىَ ُه َِ
ٌن }ا. ٖٚ
مجاعاً أَفَأ َ
َّاو َح َّ يَ ُرواُواْ ُم ْؤموِ َ
ْ
ْ
َاع تُ ْر ِهُ الو َ
مث هدو الق آن الر ًن من احل ص لن اإلتمان الصحاو باهلل تعا وبش يعته الغ امل،
{وقُ ِ ا ْحلَ َق ِمن َّربِّ ُر ْ فَ َمن َفامل فَال ْىاُال ْؤِمن َوَمن َفامل فَالىْاَ ْر ُ ْ }ا. ٖٛ
قاك تعا حل َ
وال ط ة حل هم االدتعداو اإلاساين لدين احلق  ،ومع ف اخلالق  ،وهم ال ط ة الج

فط ها هللا الواو لىاها واإلدال ضمن ح ي االلتقاو لىمسىمٌن أوالً  ،وموع اإلك اه لىس

الدين ثااااً وق ر التسامو الذي مل يع ف التاري ،له مثاالً .

فاإلدال ال يىل اإلاسان الءالغ العاق لىس الدخوك يف اإلدال وموع قوال
والاقٌن إن اإلدال هو الدين احلق ادلءٌن وإن لقادته هم الصواب وقاك تعا {الَ إِ ْك َاهَ
ِيف ال ِّدي ِنا ، ٖٜقاك ابن كثًن ا أي ال تر هوا أحد لىس الدخوك يف الدين اإلدال  ،فإاه
ّبٌن واضو ،عىم يف واللته وب هاااته وال َيتاج إ أن ير ه أحد لىس الدخوك من فاه ،
ب من هداه هللا يف اإلدال وف ح صدره واور بصًنته وخ فاه باوه آٗ .

إن الق آن الر ًن ولا إ ألماك العق  ،واعتهاو ال ر وتوما وحثه لىس مع ف
لىوصوك إ مع ف اخلالق قاك تعا

احلقا ق واكتشاف أد ار الرون وخلا ن اير
{وِيف أَا ُ ِس ُر أَفَ َال تُال ْء ِ
ص ُو َن }أٗ .
ْ
َ
شلا ع الت رًن لاس رل و حق يف اإلدال  ،ب هو ف يه إدالما .

( )36سورة البقرة اآلٌة . 256
( )30سورة ٌونس اآلٌة . 88
( )39سورة الكهف اآلٌة . 28 :
( )38سورة البقرة اآلٌة . 256:
( )40تفسٌر إبن كثٌر ( . ) 30 / 1
( )41سورة الذارٌات اآلٌة . 21 :
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اخلامتـــــــت
بعد أن من هللا لىاوا بإمتا هذا الءحث توصىع إ الوتا ا التالا حل
ٔ -إن م وة احلق تعين الوعوب والثءات واحلق هو ما موحه ادلش

لىواو وأللمه به.

ٕ -إن اإلاسان هو أحد أف او اجلوس الءش ي شلا اختى ع الص ات وايوصاف .
ٖ -إن حق احلااة هو احلق ايوك لإلاسان وموه تأب بقا احلقوا .
ٗ -إن اإلدال ح القت واالاتحار وااللتدامل لىس الغًن وون وعه حق .
حااة اإلاسان لىخط .

٘ -إن اإلدال أباح اظظور ح ال تتع

 -ٙإن اإلدال أحت اإلاسان حااً وماتاً .

 -ٚإن ادلساواة هم من ادلءاوئ ايدادا الج عامل هبا اإلدال .
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الق آن الر ًن .

ادلصـــــــادر

ٔ .اإلدال وحقوا اإلاسان الدكتور القط زلمد القط لءىاه  ،لءع وار ال ر الع يب  ،القاه ة
 ٔٗٓٗ ،هال . ٜٔٛٗ -
ٕ .اإلدال وحقوا اإلاسان و .صءحم لءدة دعاد  ،مطءع عامع القاه ة والرتاب اجلامعم ،
٘ٔٗٔ هال .
ٖ .حقوا اإلاسان يف اإلدال و.زلمد اللحاىم  ،وار إبن كثًن  ،ومشق . ٕٓٓٛ ،
ٗ .إفتاكا اإلدال الدكتور مصط س السءالم  ،اش مؤدس ادلطءولات الع با  ،ومشق ، ٕ ،
 ٖٜٔٚهال . ٜٔٙٓ -
٘ .ت سًن إبن كثًن – ت سًن الق آن العظا احلافع – لماو الدين إسالا بن لم بن كثًن
الق فم اٗ ٚٚهال وار أحاامل الرت الع با – لاسس الءايب احلىيب – القاه ة.
 .ٙالتش يع اجلوا م اإلدالمم – ادلستشار لءد القاور لووة  ،مطءع وار الع وب  ،القاه ة ، ٖ ،
ٖ ٖٔٛهال . ٜٖٔ٘ -
 .ٚمجع التمذي – دون التمذي مع

ايحواي لىمءارك كافوري ٖٖ٘ٔ هال زلمد لاسس

التمذي ٕٜٚهال مطءع ادلدين القاه ة ٕ ٖ. ٜٖٔٙ – ٖٔٛ
 .ٛدون إبن ماع – احلافع زلمد يب يليد القلويين ا ٘ ٕٚهال مطءع وار أحاامل الرت

الع با

– لاسس الءايب احلىيب  ،مص  ٖٕٔٚ ،هال . ٜٖٔٓ -
 .ٜصحاو مسى مع ف ح الوووي ا  ٙٚٙهال مسى بن احلزاج القشًني أ ٕٙهال ادلطءع
العص ي  ،القاه ة ٖٜٔٗ ، ٔ ،هال ٜٖٜٔ -

.

ٓٔ .صحاو الءخاري  ،زلمد بن إسالا الءخاري ا  ٕ٘ٙهال وار القى  ،ومشق  ٔٗٓٓ ،هال
 ٓ. ٜٔٛٔٔ.

دون أيب واوو احلافع دىامان ايفعث السزستاين ا ٘ ٕٚهال  ،مطءع مصط س  ،الءايب

احلىيب  ،مص  ٖٔٚٔ ،هال . ٜٕٔ٘ -
ٕٔ .اي  ،لإلما زلمد بن إوريس الشافعم ا ٕٗٓ هال ،لءع وار ال ر – بًنوت  ،ومشق ،
ٓٔٗٔ هال . ٜٜٔٓ -
ٖٔ .مسود اإلما أمحد بن حوء إٔٗ هال تصوي ادلرت

اإلدالمم بًنوت ٖٜٔٛ ،ٕ ،

هال . ٜٔٚٛ -
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