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 حقوق اإلنسان
 ةن كلية اآلداب، قسم اللغة العربيم املستوى األوللطالب 

 (رابعةل)احملاضرة ا
 أ.م.د. حسان األنباري

 

 :حلياةحق ا

 وعند احلقوق، سائر تبدأ وبه لإلنسان، األول احلقُّ هو احلياة حق

 احلقوق. تنعدم انتهائه وعند احلقوق، بقية تطبق وجوده

 أميا الناس بدماء وعنيت احلق، هذا اإلسالمية الشريعة حفظت وقد

 عمرو بن اهلل عبد فعن ، الدُّْنَيا َزَواِل من أعظم املؤمن قتل جعلت حتى عناية،

 َأْعَظُم ُمْؤِمٍن َلَقْتُل ِبَيِدِه، َنْفِسي َوالَِّذي:)) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال قال العاص بن

 اهلل رضي_ هريرة وأبي سعيد أبي عن وروى الرتمذي .((الدُّْنَيا َزَواِل ِمْن اهلِل ِعْنَد

 اْشَتَرُكوا اأَلْرِض َوَأْهَل السََّماِء َأْهَل َأنَّ َلْو)) قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن _عنهما

 .((النَّاِر ِفي اللَُّه أَلَكبَُّهُم ُمْؤِمٍن َدِم ِفي

 أو سالح أو مبال مؤمن قتل على أعان من على الذنب الشارع جعل بل   

   _عنهما اهلل رضي_هريرة أبي عن روي ،كلمة بنصف أو بكلمة ولو ساعده

 َلِقَي َكِلَمٍة؛ ِبَشْطِر َوَلْو ُمْسِلٍم َقْتِل َعَلى َأَعاَن َمْن: ))ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال

 .((اللَِّه َرْحَمِة ِمْن آِيٌس: َعْيَنْيِه َبْيَن َمْكُتوٌب َوُهَو اللََّه
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 تنجيتها ويعد ،كلها اإلنسانية ضد جرمية الروح إزهاق يعد الكريم القرآن إنو))

 َعَلى َكَتْبَنا َذِلَك َأْجِل ِمْن } :_قال تعاىل_كلها اإلنسانية على نعمة اهلالك من

 النَّاَس َقَتَل َفَكَأنََّما اْلَأْرِض ِفي َفَساٍد َأْو َنْفٍس ِبَغْيِر َنْفًسا َقَتَل َمْن َأنَُّه ِإْسَراِئيَل َبِني

 احلياة _فمن هنا صارت_ ... { َجِميًعا النَّاَس َأْحَيا َفَكَأنََّما َأْحَياَها َوَمْن َجِميًعا

 منها، جزء على االعتداء وكذلك جرمية، بالقتل عليها واالعتداء مصونة، الكاملة

 فيه العقوبة أساس عدوان اإلسالم نظر يف كله فذلك. التشويه أو للتلف وتعريضه

 .((الناس بني املطلقة للسالمة تأمينا القصاص شرع وإمنا. القصاص

وقد جاءت املواثيق املعاصرة مؤكدة حلق احلياة، فنصَّ اإلعالن العاملي 

 احلياة يف احلق فرد لكل)) يف املادة الثالثة منه على هذا احلقحلقوق اإلنسان 

ونصت االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان املدنية  .((شخصه وسالمة واحلرية

احلق الطبيعي يف احلياة، وحيمي القانون هذا  والسياسية بقوهلا: ))لكل إنسان

ونص اإلعالن  .احلق، وال جيوز حرماُن أي فرد من حياته بشكل تعسفي((

كفولٌة ))احلياة هبة اهلل، وهي م :اإلسالمي حلقوق اإلنسان على هذا احلق، فقال

لكل إنسان، وعلى األفراد واجملتمعات والدول محاية هذا احلق من كل اعتداء 

 عليه، وال جيوز إزهاُق روٍح دون مقتضى شرعي((.

حتريم قتل )وينبين على حق احلياة أحكام شرعية كثرية، منها 

اآلذن  اإلثم حملفيت (حتريم اإلذن بالقتل)، و(حتريم االنتحار)، و(اإلنسان

: االقتتال بني املبارزةو (حتريم املبارزة)، وبنفسه القتلبالقتل ولو مل يباشر 

وهو اإلجهاض ال سيما  شخصني إلثبات حق، أو لدفع عار، حتريم قتل اجلنني

بعد نفخ الروح أي مرور أربعني يومًا على احلمل، أّما قبل نفخ الروح، فأجازه 
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قبل األربعني يومًا؛ وحجتهم أنه  بعضهم قبل األربعني يومًا، ومنعه آخرون ولو

 صار مؤهاًل للقدرة على احلياة وإكمال النمو، وهو رأي املالكية والظاهرية. 

ومن األحكام اليت تنبنى على حق احلياة أيضًا )إباحة احملظورات 

للحفاظ على احلياة(، و)حرمة إفناء النوع البشري( باألسلحة احملرمة دوليًا 

رثومية والكيمائية وامُلشعة، ومن هذا املنطلق حرم مجهور كالقنابل النووية واجل

العلماء حتديد النسل والقضاء على الذرية، ومل يسمح إّلا يف صور حمدودة كحالة 

والتمثيل جبثته ه، و)حرمة اإلنسان امليت( كتحريم كسر عظم تنظيم النسل مثاًل،

وتشييعه والصالة  ولو كان حماربًا، أو اجللوس على قربه، وكذلك غسله وتكفينه

عليه ودفنه، وإيفاء دينه من تركته، وتنفيذ وصيته ما مل تكن يف شيء حمرم، 

 وكذلك ذكر حماسنه بعد موته.

 


