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 حقوق اإلنسان
 ةن كلية اآلداب، قسم اللغة العربيم املستوى األوللطالب 

 (لثةثا)احملاضرة ال
 أ.م.د. حسان األنباري

 
 اإلسالمحقوق اإلنسان في 

يف  احلقوق منصوص عليهاهذه منح اإلسالم املنضوين حتته حقوقًا قل نظريها، 
، لكن بسبب بعد الناس عن تعاليم آخر لعدل اخللفاءالقرآن والسنة، والتأريخ شاهد 

هذا يف  مقررة وثابتة احلقوقمع أّن  عنهم، احلقوق ببعد تلك َشَعَر قسم من الناسدينهم، 
ورمبا  ، ويف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة ما يكفي وزيادة إلثبات حقوق اإلنسان،الدين

قال أحدهم: لكّنا ال نكاد نرى أثرًا ملموسًا عن تلك احلقوق اليت تتكلمون عنها ؟! 
ا على مستوى األفراد قلت: إّن اإلسالم كدين قد ضمن للناس حقوقهم كاملة، أمّ 

ها على أرض الواقع واحلكومات، فهذا يرجع إىل مدى التزام األفراد بتلك احلقوق وتطبيق
 وسنتعرض هنا للحقوق األساسية ونبدؤها: من قبل احلكام

املساو ة: قا حب

فهم ، من حيث أصل خلقتهمناس، بني الاملساواة  حقق اهلل _سبحانه وتعاىل_
، بصرف النظر عن لوهنم وشكلهم ينتمون إىل اصل واحد وهو أصل أبيهم آدم مجيعاً 

 َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ف س   ِمن   َخَلَقك م   الَِّذي رَبَّك م   ات َّق وا النَّاس   أَي َُّها يَا} قال اهلل تعاىل: وعرقهم،
َها َر َحامَ  بِهِ  َتَساَءل ونَ  الَِّذي اللَّهَ  َوات َّق وا َوِنَساءً  َكِثريًا رَِجااًل  ِمن  ه َما َوَبثَّ  َزو َجَها ِمن    اللَّهَ  ِإنَّ  َواأل 
َرِقيًبا{فالناس مجيعًا يرجعون إىل آدم_عليه السالم_ ومن ضلعه خلقت  َعَلي ك م   َكانَ 

 .واء الناس مجيعاً حواء، مث بث اهلل من آدم وح
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ز واإلبداع، وفيما يكسبه األفراد بناًء على جهدهم الذايت، من حيث قدرهتم على التميّ أّما 
 أمر راجع إليهم، سواًء أكان ذلك التميز عماًل أو علماً، قال تعاىل: }َوِلك ل   هذاف

فهنالك تفاوت بني البشر من حيث يَ ع َمل وَن{  َعمَّا بَِغاِفل   رَبُّكَ  َوَما َعِمل وا ِمَّا َدَرَجات  
 مقدرهتم على إجناز األعمال وإتقاهنا، وهذا االختالف سببه األشخاص أنفسهم.

 َهل   ، حيث قال اهلل تعاىل: }ق ل  يستوونال  قدرهتم على حتصيل العلوم واكتساهبا ويف 
َتِوي َا يَ ع َلم ونَ  اَل  َوالَِّذينَ  يَ ع َلم ونَ  الَِّذينَ  َيس  َل َباِب{ فالعلم ناتج عن كسب  أ ول و كَّر  يَ َتذَ  ِإَّنَّ األ 

ان أيضاً، فقد جتد عائلة ، إَّنا يعتمد على جهد اإلنسهو ليس ناجتًا عن وراثةالفرد، و 
ليس له يف العلم رغبة وال نصيب، ورمبا خرج من ف ،لكن فيهم فرد خرج عنهمعلمية، 

ارى. عائلة  فالحية عاملاً حنريراً ال ُي 
 

التماثل والتعادل  حتقيق ألمهيةيف األصل اإلنساين هي واحدة للجميع،  فاملساواة
حمكومهم، شريفهم ووضيعهم، قويهم و فرق بني حاكمهم  يوجد بني البشر، فال

 وضعيفهم، غنيهم وفقريهم، فكلهم سواء يف املنظور اإلسالمي.
 

 وكذلك نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة العاشرة منه على حق
 أمام قضيته تنظر أن يف اآلخرين، مع التامة املساواة قدم على احلق، إنسان املساواة: )لكل

 توجه جنائية هتمة وأية والتزاماته حقوقه يف للفصل علنياً  عادالً  نظراً  نزيهة مستقلة حمكمة
 .إليه(

 
 : _رمحه اهلل_قال الشيخ حممد الغزايل

 وقد ، واحلرية املساواة.  رئيسيني حقني إىل العامة اإلنسان حقوق أهم )ترجع
 فذهب احلقني، هذين بتقرير هلا مدين اإلنسان العامل أنّ  احلديثة الدميقراطية األمم ادعت

 هذه أن الفرنسيون وزعم!!  املضمار هذا يف العامل شعوب أعرق أهنم إىل اإلجنليز
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 هذا والفرنسيني اإلجنليز على أخرى أمم وأنكرت.  ثورهتم وليدة كانت مجيعاً  االجتاهات
 حبقوق اخلاصة ءاملبادى قرر من أول هو اإلسالم أنّ  لنفسها، واحلق وادعته الفضل

 .نطاق( وأوسع صورة أكمل يف اإلنسان
 

فاملساواة قد جتلت يف اإلسالم بصورة واضحة، فهنالك املساواة بني الرجل 
امللكية، واملساواة يف التعليم، واملساواة يف واملرأة، واملساواة يف العقيدة واإلميان، واملساواة يف 

األجر والثواب، واملساواة يف اإلمث والعقاب، ومن أبرز األدلة على ذلك: ما رواه اإلمامان 
 املرأة شأن أمههم قريًشا إنّ قالت:  البخاري ومسلم أّن أمنا عائشة رضي اهلل عنها

: فقالوا ؟- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فها ي كلم   من: فقالوا سرقت، اليت املخزومية
 أسامة، فكلَّمه  ! ؟- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول ِحبُّ  أسامة   إال عليه ُيرتئ   ومن
 قامَ  مثّ  «اهلل؟ حدود من حد   يف أَتشَفع  : »- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فقال

 فيهم سرقَ  إذا كانوا أهنم قبلكم الذين أهلكَ  إَّّنا الناس أيها يا: »فاختطَب، فقال
 بنتَ  فاطمةَ  أنّ  لو اهلل وأمي احلدَّ، عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف

 .«يََدَها لقطعت   سرقت حمّمد  
 


