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"حقوق اإلنسان" في شمول وعمق،  -منذ أربعة عشر قرنا  -شرع اإلسالم           
وأحاطها بضمانات كافية لحمايتها، وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ تمكن هذه الحقوق 

 .وتدعمها

عليهم  -العالمين إلى رسله واإلسالم هو خاتم رساالت السماء، التي أوحى بها رب           
يسودها الحق  ليبلغوها للناس، هداية وتوجيها، إلى ما يكفل لهم حياة طيبة كريمة، -السالم 

 والعدل.والخير 

 

 حق الحياةأوالً: 
حياة اإلنسان مقدسة ... ال يجوز ألحد أن يعتدي عليها: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فيي 

(. وال 32ا ومين أحياهيا فكأنميا أحييا النياس جميعيا" دالما يدة: األرض فكأنما قتل الناس جميعي
 .تسيييييييييلب هيييييييييذه القدسيييييييييية إال بسيييييييييلطان الشيييييييييريعة وبييييييييياإلجراءات التيييييييييي تقرهيييييييييا

 
 حق المساواة ثانياً:

أ( النيياس جميعييا سواسييية أمييام الشييريعة: "ال فضييل لعربييي علييى عجمييي، وال لعجمييي علييى د
أحمر إال بالتقوى". وال تمايز بين األفراد فيي عربي، وال ألحمر على أسود، وال ألسود على 

البخياري ومسيلم وأبيو  تطبيقها عليهم: "لو أن فاطمة بنيت محميد سيرقت لقطعيت ييدها" درواه
داود والترميذي والنسييا ي(. وال فييي حمايتهييا إييياهم: "أال إن أضيعفكم عنييدي القييوي حتييى  خييذ 

بية ألبيي بكير رضيي ه عنيه الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى  خذ الحق منيه" مين خط
 .عقييييييييييييييييييييييييييييييب توليتييييييييييييييييييييييييييييييه خليفيييييييييييييييييييييييييييييية علييييييييييييييييييييييييييييييى المسييييييييييييييييييييييييييييييلمين

ب( النيياس كلهييم فييي القيميية اإلنسييانية سييواء: "كلكييم ادم و دم ميين تييراب" ميين خطبيية حجيية د
(، وال 19الييوداع. وإنمييا يتفاضييلون بحسييب عملهييم: "ولكييل درجييات ممييا عملوا"داألحقيياف: 

غيييره: "المسييلمون تتكافييأ يجييوز تعييريض شييخ  لخطيير أو ضييرر بييأكثر ممييا يتعييرض لييه 
دماؤهم" درواه أحمد(. وكل فكير وكيل تشيريو، وكيل وضيو يسيوغ التفرقية بيين األفيراد عليى 
أسيياس الجيينس، أو العييرق، أو اللييون، أو اللغيية، أو الييدين، هييو مصييادرة مباشييرة لهييذا المبييدأ 
 .اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمي العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام



فرصة عمل مكاف ة لفرصة  ج( لكل فرد حق في االنتفاع بالموارد المادية للمجتمو من خاللد
(. وال يجيوز التفرقية بيين األفيراد فيي 15غيره: "امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه" دالملك: 

األجر، ما دام الجهد المبذول واحدا، والعمل المؤدي واحدا كما وكيفا: "فمن يعمل مثقيال ذرة 
 .(8و  7يره" دالزلزلة:  ًً خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً 

 
 :حق الفرد في محاكمة عادلةثالثاً: 

أ( البراءة هي األصل: "كل أمتي معافى إال المجاهرين" درواه البخياري(. وهيو مستصيحب د
 .ومسيييتمر حتيييى ميييو إتهيييام الشيييخ  ميييا ليييم تثبيييت إدانتيييه أميييام محكمييية عادلييية إدانييية نها يييية

(، وال 15 ب( ال تجريم إال بن  شرعي: "وما كنا معيذبين حتيى نبعيس رسيوال" داإلسيراء:د
 -متيى ثبيت  -يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكين ينرير إليى جهليه 

على أنه شبهة تدرأ بها الحدود فحسب: "وليس عليكم جناح فيما أخطيأتم بيه ولكين ميا تعميدت 
 .(5:قلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوبكم" داألحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزاب

ه بأدلية ال تقبيل ج( ال يحكم بتجيريم شيخ ، وال يعاقيب عليى جيرم إال بعيد ثبيوت إرتكابيه ليد
(. "وإن الريين ال يغنييي ميين الحييق 6المراجعيية،: "إن جيياءكم فاسييق بنبييأ فتبينييوا" دالحجييرات: 

 .28شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا" دالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينجم: 

تجيياوز العقوبيية، التييي قييدرتها الشييريعة للجريميية: "تلييك حييدود ه فييال  -بحييال  -د( ال يجييوز د
(، ومن مبادئ الشريعة مراعياة الريروف والمالبسيات، التيي ارتكبيت 229تعتدوها" دالبقرة: 

للحيدود: "ادرأوا الحيدود عين المسييلمين ميا اسيتطعتم، فيهن كيان ليه مخييرج  درءً فيهيا الجريمية 
 .(درواه البيهقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فخليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبيله"

(، وكييل 15هيي ( ال يؤخييذ إنسييان بجريييرة غيييره: "وال تييزر وازرة وزر أخييرى" داإلسييراء: د
(، وال يجيوز 21إنسان مستقل بمس وليته عن أفعاله: "كيل اميرئ بميا كسيب رهيين" دالطيور: 

أن تمتد المساءلة إلى ذويه مين أهيل وأقيارب، أو أتبياع وأصيدقاء: "معياذ ه أن نأخيذ  -بحال 
 .(79إال من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لرالمون" ديوسف: 

 
 : ًً ً  :حق الحماية من تعسف السلطةرابعا

لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه، وال يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من 
أعماله أو وضو من أوضاعه، وال توجيه اتهام له إال بناء على قرا ن قوية تدل عليى تورطيه 
فيما يوجه إليه: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثميا 

 ).58مبينا" داألحزاب: 

 
: ًً ً  :حق الحماية من التعذيب خامسا

أ( ال يجوز تعذيب المجرم فضال عن المتهم: "إن ه يعذب اليذين يعيذبون النياس فيي اليدنيا" د
حميل الشيخ  عليى االعتيراف بجريمية ليم يرتكبهيا، وكيل ميا  درواه الخمسة(، كما ال يجيوز

ينتزع بوسا ل اإلكراه باطل: "إن ه وضو عن أمتيي الخطيأ والنسييان وميا اسيتكرهوا علييه" 
 .(درواه ابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين ماجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه بسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييند صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحي 

ب( مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتهما المقدرة شرعا، فهن إنسانيته، وكرامتيه د
 .صونةاادمية ترل م

 

 :حق اللجوء سادساً:

أ( من حق كل مسلم مضطهد أو مرلوم أن يلجأ إلى حيس يأمن، في نطاق دار اإلسالم. وهو د
حييق يكفلييه اإلسييالم لكييل مضييطهد، أيييا كانييت جنسيييته، أو عقيدتييه، أو لونييه ويحمييل المسييلمين 



حتيى يسيمو واجب توفير األمن له متى لجأ إليهم: "وإن أحد مين المشيركين اسيتجارك فيأجره 
 .(6كييييييييييييييييييييييييييييالم ه ثييييييييييييييييييييييييييييم أبلغييييييييييييييييييييييييييييه مأمنييييييييييييييييييييييييييييه" دالتوبييييييييييييييييييييييييييييية: 

هو مثابة وأمن للناس جميعا ال يصد عنه مسلم: "ومن  -بمكة المشرفة  -ب( بيت ه الحرام د
(، 256(. "وإذ جعلنييا البيييت مثابيية للنيياس وأمنييا" دالبقييرة: 97دخلييه كييان  منييا" د ل عمييران: 
 (.25"سواء العاكف فيه والباد" دالحج: 

: ًً ً  :حقوق األقليات سابعا

أ( األوضيياع الدينييية لاقليييات يحكمهييا المبييدأ القر نييي العييام: "ال إكييراه فييي الييدين" دالبقييرة: د
256). 

ب( األوضاع المدنية، واألحوال الشخصية لاقليات تحكمها شريعة اإلسالم إن هيم تحياكموا د
فلين يضيروك شيي ا وإن إلينا: "فهن جاءوك فأحكم بيينهم أو أعيرض عينهم وإن تعيرض عينهم 

(. فهن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إليى 42حكمت فأحكم بينهم بالقسط" دالما دة: 

ألصل إلهي: "وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم  -عندهم  -شرا عهم ما دامت تنتمي 
زل ه فييه" دالما يدة: (، "وليحكم أهل اإلنجيل بميا أني43ه ثم يتولون من بعد ذلك" دالما دة: 

47.) 
 

: ًً ً  :حق الحرية الدينية ثامنا

لكل شخ : حرية االعتقاد، وحرية العبادة وفقا لمعتقيده: "لكيم ديينكم وليي ديين" دالكيافرون: 
6). 
 

: ًً ً  :الحقوق االقتصادية تاسعا

مليييك ع تعيييالى: "ع مليييك السيييموات واألرض وميييا فييييهن"  -بثرواتهيييا جميعيييا -أ( الطبيعييية د
(. وهى عطاء منه للبشر، منحهم حق االنتفاع بها: "وسخر لكم ما في السموات 120دالما دة: 

(. وحييرم عليييهم إفسييادها وتييدميرها: وال تعثييوا فييي 13ومييا فييي األرض جميعييا" دالجاثييية: 
(. وال يجيوز ألحيد أن يحيرم  خير أو يعتيدي عليى حقيه فيي 183األرض مفسدين" دالشعراء: 

 .(20يعة من مصادر الرزق: "وما كان عطاء ربك محرورا" داإلسراء: االنتفاع بما في الطب

ب( لكل إنسان أن يعمل وينتج، تحصيال للرزق من وجوهيه المشيروعة: "وميا مين دابية فيي د
 (.15(، "فامشوا في مناكبها وكلوا مين رزقيه" دالمليك: 6األرض إال على ه رزقها" دهود: 

ولكييل إنسييان أن يقتنييي مييا اكتسييبه  -راد ومشيياركة علييى انفيي -ج( الملكييية الخاصيية مشييروعة د
 .وعملههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بجهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييده 

 

 : ًً  :حق الفرد في كفايته من مقومات الحياةعاشراً

من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة .. من طعيام، وشيراب، ومليبس، ومسيكن 
 .. ومما يلزم لصيحة بدنيه مين رعايية، وميا يليزم لصيحة روحيه، وعقليه، مين عليم، ومعرفية،

ويمتد واجب األمة في هذا ليشمل ميا ال يسيتطيو  -وثقافة، في نطاق ما تسم  به موارد األمة 
 .(6الفرد أن يستقل بتوفيره لنفسه من ذلك: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" داألحزاب: 

 

 :حقوق الزوجة حادي عشر: 

 .(أحميد وأبيو داودأ( أن تعيش مو زوجهيا حييس يعييش "أسيكنوهن مين حييس سيكنتم" درواه د

ب( أن ينفق عليهيا زوجهيا بيالمعروف طيوال زواجهميا، وخيالل فتيرة عيدتها إن هيو طلقهيا: د
"الرجييال قوامييون علييى النسيياء بمييا فضييل ه بعضييهم علييى بعييض وبمييا أنفقييوا ميين أمييوالهم" 

(، وأن 34(. "وإن كن أوالت حمل فأنفقوا علييهن حتيى يضيعن حملهين" دالنسياء: 6دالطالق:



مطلقها نفقة من تحضنهم من أوالده منها، بما يتناسب مو كسيب أبييه "فيهن أرضيعن  تأخذ من
 .(6لكييييييييييييييييييييييييييييييييييييم فيييييييييييييييييييييييييييييييييييي توهن أجييييييييييييييييييييييييييييييييييييورهن" دالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييالق: 

 ..ج( تسييتحق الزوجيية هييذه النفقييات أيييا كييان وضييعها المييالي وأيييا كانييت ثروتهييا الخاصييةد

"ولهن   ( للزوجة حق الميراس من زوجها، كما ترس من أبويها، وأوالدها، وذوي قرابتها:[(
 .(12الربو مما تركتم إن لم يكن لم وليد فيهن كيان لكيم وليد فلهين اليثمن مميا تيركتم" دالنسياء: 

( على كال الزوجين أن يحفر غيب صاحبه، وأال يفشي شي ا من أسراره، وأال يكشف عما ه (
قد يكون به من نق  خلقي أو ُخلقي، ويتأكد هذا الحق عند الطالق وبعده: "وال تنسوا الفضل 

 .(237بينكم" دالبقرة: 

 
 :حق الفرد في حماية خصوصياته ثاني عشر: 

سرا ر البشر إلى خالقهم وحده: "أفال شققت عين قلبيه" رواه مسيلم، وخصوصيياتهم حميى، ال 
(. ييا معشير مين أسيلم بلسيانه، وليم يفيض 12يحل التسيور علييه: "وال تجسسيوا" دالحجيرات: 

وال تعيروهم وال تتبعوا عيوراتهم، فهنيه مين تتبيو عيورة اإليمان إلى قلبه: "ال تؤذوا المسلمين 
أخيه المسلم، تتبو ه عورته، ومن تتبو ه عورته يفضحه ولو فيي جيوف رحليه" درواه أبيو 

 .(داود والترمذي واللفر هنا له

"واجب" على  خر دحق الرعية = واجب على الراعي، حق الوالد = واجب على الولد، حيق 

الزوج، وبالعكس حق الراعي = واجب على الرعية، الخ(. وماداميت  الزوجة = واجب على

حقوق اإلنسان في اإلسالم شاملة جميو األفراد، على اختالف مواقعهم وعالقياتهم فقيد أصيب  

 .!ما هو "الحق" من وجه .. هو "الواجب" من وجه  خر


