
   مبادئ حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية 
 مبنية على التكريم والعدل

                                                 د.  إسماعيل يحي رضوان عدارية 
 أستاذ محاضر بالمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم اإلسالمية

 -باتنةجامعة –                                          

 تمكيد:
ًىقد مزٍنب ثين آدً ًمحينبىٌ يف اىرب ًاىجحز ًرسقنابىٌ ٍاِ اىبْجابد ًنااينبىٌ      قال تعالى:

عيااَ ماان  لااِ تيقنااب ر  ااْ     
.تكاااد تكااون اااة  اكيااة الكريمااة المن لاا  ا ساسااي  ااي (1)

الشااريعة اإلسااالمية لتكااريم اإلألناااني  ن مااا يترتااك عليهااا ماال تكااري  للح ااا  علااى اااةا 
 ريم اإللهي مل الخلل او ا ساس  يما ينمى اكن بحقوق اإلألنان.التك

ولقااد جااامت جمياار التشااريعات البشاارية سااابقا وشيقااا لتحقياا  واايم ماال اااةا الم هااومي 
الااةي يقااوم جلااأ علااى أساااس مبااادئ الشاا قة والريمااةي والتااي تتاياار بتاياار ال مااان والمكاااني 

 د منة وجود آدم أبي البشر إلى يوم القيامة. ألها مل الثوابت التي كّرسها الشارع  ي الوجو 
والناظر إلى يقوق اإلألنان  ي الشاريعة اإلساالمية يهاداا متنا ماة متناساقة باروابة  ابتاة 
وقوياااةي تك ااال العااادل والحااا  لهميااار النااااسي بعيااادة عااال الهاااو  والتحريااا ي وااااي تا اااي 

 منايات كبيرة  ي التشرير اإلسالمي بأألواعأ المختل ة.
 اإلندان في الذريطظ:مصادر حقوق 

واي ا س  التي يمكل أن تؤخة منها مباادئ يقاوق اإلألناان  اي الشاريعةي ومال أامهاا 
 أربعة أموري اي: النصوصي وأدلة التكلي ي وي  اختيار المباحي ودواعي الرأ ة والريمة.
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 النصوص: -1

اوارةي وتنقنم النصوص التي كّرسها الشارع  ي يقوق اإلألناان إلاى قناميل: ألصاوص مب
وألصوص  ير مباوارةي  أماا النصاوص المباوارة  هاي التاي جاامت تشاير إلاى يقاوق اإلألناان 

 مباورة.
وذلك بل ظ )ي (ي ومر أألها قاد ش تكاون مصاّدرة بأسالوب التكليا  المعهاود  اي ا مار 
والنهاايي إشّ أألهااا تعتباار ألصوصااا أّدااااا الشااارع بأساالوب  ياار مباواار  ااي التكلياا ي إذ تهااك 

 ى وجودااي ومنها ما جام  ي قولأ تعالى:المحا ظة عل
 أُ ختشبه أحقًختشَ اىنبص ًاهلل

(4). 

 عيَ ادلزقني حقبًىيَبيقبد ٍزبع ثبدلعزًف
(3). 

 ٌٍعيًٌ ىيظبئو ًاحملزًً حقًاىذِّ يف أٌٍاذل
(2). 
 ومنها ما جام  ي ا ياديث النبوية الشري ة:

 .(5)"المرم أي  بعيل مالأ"
 .(6)يقا"" إن لصايك المقال 

 .(7)"جار الدار أي  بدار الهار"
أما ما جام  ي النصوص  يار المباوارة لتكاري  ا سااس لحقاوق اإلألنااني  مناأ ماا جاام 
 ي وجوب تكري  إقامة العدل بايل النااس وعادم الت ريا  بيانهم  اي يا  الحيااة والتصار ات 

اإلحظبُ ًإّزاب  يُ اىقزثاَ   إُ اهلل ّأٍز ثبىعده ً اشختيارية المنضب ةي ومل ذلك قولأ تعالى:
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     ُ ًّنيَ عِ اى حشب  ًادلنناز ًاىجياِ ّعمناٌ ىعيناٌ راذمزً
ي وااة  آياة جامعاة ماألعاة لكال (8)

 معاألي العدلي وايترام يقوق اإلألنان بعيدا عل الباي والظلم.
على أألاأ مال أبارز ماجاام تحديادا  اي معناى العادل ااو ي اظ ااة  الحقاوق اإلألنااألية بايل 

دامي وذلك بإقامة العدل الم ل  بيل النااس بعماومي وا عادام بخصاوصي الناس ولو كاألوا أع
ّب أّيب اىذِّ آٍنٌا مٌٌّا قٌاٍني هلل شيدا  ثبىقظط ًال جيزٍننٌ شنئبُ قاًٌ عياَ أال    قولأ تعالى:

    ٍ رعاادىٌا اعاادىٌا ىااٌ أقاازة ىيزقااٌ
ي وطلااك العاادل لءعاادام  ااي اااةا الاانى يعتباار منتهااى (9)

الاااةي ت تقااار إلياااأ أعظااام دول العاااالم التاااي تعتبااار أل ناااها راقياااة  اشعتاااراح بحقاااوق اإلألنااااني
 وديمقراطية  ي اةا العصر.

 :التكليف -4
إن تكلي  الشارع لعباد  يعتبر عمال م لوباي وم لوبا مل العبد  علاأ أو تركاأي وماا طلاك 
 علأ أو تركأ  قد أصبح مل ي  المكل  أن يتعبد بأي وش يهوز منعأ مال ذلاكي ومال ماارس 

ك المناار  قااد األتهااك يقااوق اإلألنااان  ااي اااةا التكلياا ي  ااإذا تعاار  أيااد مااثال لقوا اال ساالو 
الحهاايي يريااد منعهااا ماال الوصااول إلااى الااديار المقدسااةي  قااد األتهااك يقااوق اإلألنااان  يمااا  
كل  بأ العبادي ومال منار النااس مال إقاماة صاالة الهمعاة  اي المناهد ا قصاى  قاد األتهاك 

مناار الاادعوة بااا مر بااالمعروح والنهااي عاال المنكاار يقااوق اإلألنااان  ااي ذلااكي وماال تعاار  ل
ًىزنِ ٍننٌ أٍخ ّادعٌُ إ     قد األتهك يقوق اإلألناني  ن مل أراد أن يتعبد بقولأ تعالى:

    ُ اخلاا  ًّااأٍزًُ ثاابدلعزًف ًّناايٌُ عااِ ادلننااز ًأًىئاال ىااٌ ادل يحااٌ
ي  إألااأ ش يناات ير أن (12)
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قااأ المشااروعي وخصوصااا إذا مااا كااان يمااارس يقااأ  ااي اااةا التكلياا   يكااون اااةا األتهاكااا لح
 تن ية اة  التكالي   ي الحاشت العاديةي أو ما كان  ي التكلي ات ال رضية أو التحريمية.

 :الحق في اختيار المباح -3
وذلك  ي الحاشت العادياةي بعيادا عال الحااشت المناتثناة لضارورة مااي ومال مثال ذلاك: 

ناااول ال عااام والشاارابي وياا  اشختيااار  ااي ياا  اشختيااار  ااي الاا واجي وياا  اشختيااار  ااي ت
اللبااس والماأو ي ويا  اشختياار  اي تصار ات البيار والشارامي ويا  اشختياار  اي التصاار ات 
الشخصيةي وما إلى ذلك مل ي  اشختيار  ي ا مور ا خر  التاي أبايهاا الشاارع الحكايمي 

ىٌ اىذُ تياق ىناٌ ٍاب يف ا ري اْعاب     وذلك مل واقر قولأ تعالى:
ي ومناتثنيا مناأ ماا (11)

ًقاااد ن اااو ىناااٌ ٍاااب حااازً   يرماااأ ببياألاااأ وت صااايلأ  اااي مظاألاااأ الشااارعية المعرو اااةي  قاااال:

عيْنٌ
 ي ولةا  إن كل اختيار  ي مباح يل م دخولأ ضمنا  يما ينمى بحقوق اإلألنان.(14)
 :دواري الرأفظ والرحمظ -2

حاألأ وتعااالى أن جعاال جااام  ااي القاااموس بااأن الرأ ااة أوااد ماال الريمااةي وماال  ضاال ا  سااب
اااة  الرأ ااة ألا ااةة  ااي ياا  كاال إألناااني ش  اارق باايل أباايم وأسااودي وش عربااي وعهماايي وش 
منااالم وكاااا ري و امياااة الرأ اااة  قاااد ساااب  وصااا ها  اااي اكياااة وصااا  الريماااة  اااي يااا  النااااس 

ٌ    بعماومي قاال تعاالى: إُ اهلل ثبىنابص ىازفًف رحاْ
ي وتأسيناها علاى ذلاك  اإن الشاارع (13)

يااّث عباااد  علااى التحلااي بكاال صاا ات الرأ ااة والريمااة والر اا  والشاا قةي وذلااك  الحكاايم قااد
 مل خالل ممارساتهم اإلألناألية مر الناس و يما بينهم.

وقد ترجمت الشريعة دواعي الرأ ة والريمة ترجماة وااملة ودقيقاةي وااتمات بتنايير ااة  
هاام اإلسااالم بمااا الرأ ااة والريمااة لمناااعدة الضااع ام علااى كاال صااعيدي و ااي كاال   ااةي وواارع ل
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يناسااك ياجاااتهم ومناااعدتهم والصاابر علاايهمي وماال اااة  ال  ااات التااي تنااتح  المناااعدة 
ولهاااا الحااا   ااااي ذلاااك: ا ط ااااال والنناااام والشاااايوخ والمرضاااى وال قاااارام وا رامااال وا يتااااام 
وا ساار  والاربااام وأصااحاب الحاجااات وطااالب العااون والمناااعدة واشسااتاا ة والمظلااوميلي 

 .إُ اهلل ثبىنبص ىزفًف رحٌْ دخلون  ي قولأ تعالى: ن كل اؤشم ي
ولاام يكتاا  الشااارع بااأن تكااون اااة  الرأ ااة والريمااة خاصااة باإلألناااني باال جعلهااا تتعااد  
ذلك إلى كال كباد رطباة مال مخلوقاات ا  سابحاألأ وتعاالىي ساوام كاان ذلاك مال الحياوان أم 

بهاامم أجارف  قاال: و اي كال  : "واال لناا  اي المل الشهري وذلك عندما ساألوا رساول ا  
ي وقااد أكاادت ا ياديااث النبويااة الشااري ة بااأن رجااال سااقى كلبااا أصاااابأ (12)كبااد رطبااة أجاار"

الع ش  ا ر لأي أما بالننبة للشهر  قد  بت أن خلي ة رسول ا  أبا بكر قد أوصى جيشاأ 
 بأن ش يق ر وهرة وش يقتل ط ال وش ويخا وش امرأة.

    ي اإلسالم قد ذاك إلى أكثر مل اةا أيضاي وذلاك عنادما على أن مهال الرأ ة والر 
يث الشارع على الر    ي كال وايمي  قاد روت النايدة عامشاة رضاي ا  عنهاا عال رساول 

ي واااةا (15)قولااأ:"إن الر اا  ش يكااون  ااي واايم إش زاألااأي وش يناا ع ماال واايم إش واااألأ"ا  
ل واايمي وقااد يتناااول معنااى الر اا   ااي المعنااي  ااي الر اا  يتناااول يقيقااة يناال المعاملااة ماار كاا

اساااااتخدام اكلااااااة الصاااااامام أيضاااااااي كااااااكشت  ااااااي الناااااايارات وآشت الخياطااااااة وكاااااال آشت 
اشستخدام العام والخاصي  إذا كان اةا يأخة معنى الر ا  باا دوات  اإن الر ا   اي ضاع ام 

 البشر مل باب أولى.
 :مفردات حقوق اإلندان

الاارامي  إألاأ يمكال أن ألالياظ باأن يقاوق اإلألناان  بعد التدقي  والنظر  اي ااة  الشاريعة
تا ي منايات كبيرة  ي اة  الشريعة إن لم يكل كلهاي وذلاك لنابك بناية وااو أن ااة  
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الشااريعة بتشااريعاتها المختل ااة قااد جااامت لح ااظ مصااالح الناااس وي ااظ يقااوقهم  ااي الاادأليا 
لح لإلألناان ودرم واكخرةي واةا  ابت  اي مقولاة المقاصادي وااو أألهاا جاامت لهلاك المصاا

 الم اسد عنأ.
علاااى أألناااا ل امااادة تنظااايم التنااااول لهاااة  المصاااالح أو ااااة  الحقاااوقي  قاااد قنااامنااا إلاااى 

 مهموعات متما لة  ي الحقوقي ومل اة  المهموعات:
 مهموعة يقوق الحياة.-1
 مهموعة يقوق الةات.-4
 مهموعة يقوق التعبير.-3
 مهموعة يقوق اشألتمام.-2

 الحياة: مجمورظ حقوق -أوال
وتتضاامل اااة  المهموعااة كاال ا واايام التااي تلاا م شسااتمرار يياااة اإلألناااني كحاا  المأكاال 
 والمشرب والملب  والنكل والت بيك والتعليم وا ملي و يما يلي ت صيل كل اة  ا مور:

 :حق المأكل والمذرب-1
مياٌا   لقد ألى الشارع على اةا الح  لإلألناني مهما كاني وذلك مل واقر قولاأ تعاالى:

ًاشااازثٌا ٍاااِ رس  اهلل 
علاااى إطعاااام ال عاااامي واعتبااار إطعاااام  ي وقاااد ياااث رساااول ا (16) 

ي وقااد كاارس (17)الضااي  تكريمااا لااأي  قااال:"مل كااان يااؤمل بااا  واليااوم اكخاار  ليكاارم ضااي أ"
الحااث علااى إطعااام ال عااام وجعلااأ ماال موجبااات دخااول الهنااةي  قااال لماال سااألأ رسااول ا 

النالمي وأطعم ال عامي وصال ا رياامي وقام  بالليال والنااس ألياامي  عمل يدخل الهنة: "أ ش
ي إذ جعاال ماال موجبااات دخااول الهنااة اااو إطعااام ال عااامي ومااا كااان (18)تاادخل الهنااة بنااالم"

 ذلك لوش أن ا  قد جعل لإلألنان الح   ي تناول ال عام والشراب.
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الشاربي واعتبارت أما ي  الشرب  قد جامت الشريعة بتوصيات عديدة  اي يا  الماام و 
الشاريعة النااس وااركام  اي  ااالث:  اي المااام والكاء )أي العشااك( والنااري وماال اناا ش يهااوز 

: " ال ااة ش يكلمهااام ا  ياااوم القياماااة وش مناار النااااس مااال المااامي وقاااد روي عااال رساااول ا 
ي كيهم ولهم عةاب أليم: رجل على  ضال ماام باال ري  يمنار ابال النابيلي ورجال بااير إماماا 
ش يبايعااأ إش للاادأليا  ااإن أع ااا  مااا يريااد  و ّااى لااأ وإشّ ياا  لااأي ورجاال باااير رجااال بناالعة بعااد 

. ولااةا  ااإن ماال ياا  (19)العصاار  حلاا  بااا  لقااد أع ااي بهااا كااةا وكااةا  صاادقأ ولاام يعااة بااأ"
 اإلألنان  ي الشريعة أن يحصل على يقأ  ي الشرب وما يل مأ منأ لل هارة والشقي.

 س:حق المدكن والملب -4
 لقااد ألااى الشااارع علااى اااةا الحاا  لإلألناااني وذلااك ماال واقاار قولااأ تعااالى  ااي النااكل:

       ًًٌاهلل جعاااو ىناااٌ ٍاااِ ثْاااٌرنٌ طاااننب ًجعاااو ىناااٌ ٍاااِ جياااٌد ا ّعااابً ثٌْراااب رظاااز  ٌ ب ّااا

ظعننٌ
ي  قد مّل ا  تعالى علاى اإلألناان  اي ااة  اكياة أن جعال لاأ ساكنا مال البياوت (42)

بياااوت التاااي يصااانعها مااال واااعر الحيواألاااات ويحملهاااا معاااأ  اااي التاااي يصااانعها مااال اللااابلي أو ال
تريالأي وااةا دليال واضاح مال الشاارع لترسايإل يا  اإلألناان  اي الناكلي وبالتاالي ش يهاوز 
 يد إألكار اةا الح ي ولةا  إألك تهد جل ما تقدمأ الدول لرعايااا أن تو ر لهام الناكلي 

  ألأ يعتبر مل يقوق اإلألنان الحياتية.
لااب ي  ااإن الشااارع الحكاايم قااد مااّل علااى اإلألنااان أن جعاال لااأ ساارابيل تقيااأ وأمااا ياا  الم

ٌ   الحر وتقيأ البأس  ي القتالي وذلك مل واقر قولأ تعاالى: ًجعو ىنٌ طازاثْو رقاْن
ي (41)

 ٌ ًطاازاثْو رقااْنٌ ثأطاان
ي و ااي اااة  اكيااة دلياال علااى ياا  اإلألنااان  ااي اللباااس الااةي (44)

علااى لااى  ياار ذلااك ماال ا مااوري ولقااد يااث الرسااولينااتر عورتااأ ويقيااأ الحاار والباارد ومااا إ
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مناعدة المعدم  ي تقديم اللباس لأ إذا لم يقدر أن يصل إلى يقأ  ي اللباس الاةي يح اظ 
صحتأ ويياتأ مل أخ ار العر ي  قال:"ما مل منلم كنا منلما  وباا إش كاان  اي ي اظ ا  

لحياتياة علاى الايار الاةي ش ي  ن اةا يادخل  اي ي اظ الحقاوق ا(43)ما دام منأ عليأ خرقة"
ينااات ير أن يتمتااار بهاااةا الحااا  دون منااااعدة اكخاااريل لاااأي وكااام مااال أألااااس علاااى ظهااار ااااةا 
الكوكاااك مااال مشااااكلهم ا ساساااية  اااي الحيااااة ااااو عااادم وجاااود اللبااااس والماااأو  وال عاااام 

 والشراب والت بيك والتعليم واشستقرار.
 :حق التطبيب والوقايظ -3

ى ياا  الت بيااكي وذلااك ماال واقاار يثااأ عليااأ  ااي ألصااوص  لقااد ألااى الشااارع الحكاايم علاا
خيزج ٍِ ثبٌ ب شزاة خمزيا  أىٌاّاو نْاو شا ب  ىينابص      كثيرة منها قولأ تعاالى:

ي  تعيايل (42)
الخااال  ساابحاألأ للعناال بأألاااأ واا ام لاابعم ا مااارا   يااأ معنااى الحاااث علااى الت بيااك بهاااةا 

كعالجي ولقد روي عل أبي اريارة الشرابي ولو لم يكل الت بيك يقا لإلألنان لما أوار إليأ  
ي وعنااد (45)مر وعااا مااا ي يااد اااةا  ااي المعنااى: "تااداووا  ااإن الااةي أألاا ل الاادام أألاا ل الاادوام"
ي وااة  (46)الترمةي ما يشبأ اةا النى بل ظ:" اإن ا  لام ينا ل دام إش وقاد أألا ل لاأ وا ام"

لاادوام المناسااك النصااوص عااالوة علااى أألهااا تحااث اإلألنااان وتد عااأ إلااى التهربااة شكتشاااح ا
 للدامي  إن  يها معنى ممارسة اإلألنان لحقأ  ي الت بيك.

والعا ياة باايل أ ااراد ا مااة م لوبااةي والنااؤال عال العا يااة م لااك أساسااي لء اارادي و يمااد 
مر وعا: "سلوا ا  اليقيل والمعا اةي  ما أوتاي أياد بعاد اليقايل خيارا مال العا ياة"ي وقاال ابال 

 .(47)"وش يتم صالح العبد  ي الداريل إش باليقيل والعا ية"القيم تعقيبا على ذلك: 
وماااال الهاااادير بالااااةكري أن الشااااارع لاااام يكتاااا  بحااااث اإلألنااااان علااااى ممارسااااة يقااااأ  ااااي 
الت بياكي باال يثااأ علااى أن يأخااة اشيتياطااات الالزماة لح ااظ الاان   ماال ا وب ااة والحااوادث 
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دأل ي وأن يحميهااااا ماااال بالوقايااااة تأسيناااااي وياااا  الاااان   علااااى صااااايبها أن يصااااوألها ماااال الاااا
ا خ ااااري وااااةا يااا  لاااأ وعلياااأي وذلاااك مااال واقااار ماااا روي عناااأ علياااأ الصاااالة والناااالم:"إن 
لن نك عليك يقا"ي وقال  اي أخاة الحي اة مال ا مارا  المعدياة:" ّر مال المهاةوم  ارارك 

ي وقاااال  اااي ي اااظ اكألياااة مااال (49)ي وقاااال:"ش ياااوردوّن ممااار  علاااى مصاااح"(48)مااال ا ساااد"
. ولااي  اااةا  حنااكي باال لقااد ياارص الشااارع (32)"…اإلألااام واوكااوا الّنااقام التلوث:"  ااوا

الحكيم علاى  ارس الحي اة والحاةر خشاية اإلاماال الاةي يكاون ساببا  اي وجاود الحاوادث 
قولاأ:"مل باات  اوق بيات لاي  التي تؤدي بالن   إلى الهالكي ييث روي عال رساول ا 

ركاك البحار عناد ارتهاجاأ  ماات  قاد  لأ إجار )يامة(  وقر  مات  برمت مناأ الةماةي ومال
 .(31)برمت منأ الةمة"

 إذا كان الشارع الحكيم يحاسك صايك الن   الةي لم يأخاة با ساباب  اي الح اا  
على أل نأي  مال بااب أولاى أن يحاساك ااةا اإلألناان إذا ماا تعماد أن يعاّر  أل ناأ للهاالك  

 نااأ للهااالك  ماال باااب كاشألتحاااري وإذا كااان الشااارع يحاسااك صااايك الاان   إذا عااّر  أل
أولااى أيضااا أن يحاسااك ماال يعاار  أل اا   ياار  للهااالكي واااةا أماار ياادخل  ااي التكلياا ي أي 
التكلياااا  بالح ااااا  علااااى الاااان  ي والت بيااااك تكلياااا  بالح ااااا  علااااى الاااان  ي واااااو ياااا  
للمكل ي وش يهاوز  ياد أن يمنار ااةا الحا ي ولاةا  اإن الت بياك يعتبار مال يا  اإلألنااني 

ياارا ماال الاادول قااد  تحاات المنتشاا يات المتخصصااة لرعايااااا اعترا ااا وماال أجاال اااةا  ااإن كث
 منها بهةا الح  اإلألناألي.

 :حق التطليم -2
لقااااد  اااار  ا  ساااابحاألأ وتعااااالى علااااى عباااااد  أن يقاااارأوا ويتعلمااااواي وأول مااااا خاطااااك ا  

ل اقزأ ثبطٌ رثا  سبحاألأ وتعالى رسولأ الكريم كان بالتكلي   ي أمر القرامة والتعلمي  قال:
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اىذُ تيق
ااةا المعناى بقولاأ:"طلك العلام   ي ومل اةا المن ل   قد أكد رسول ا (34) 

ي وااو تكليا  ربااألي يع اي الحا  للمكلا   اي طلاك العلامي وش (33) ريضة على كل منلم"
يهوز منر المكل  مل اةا الح ي وتأكيدا لاةلك  قاد روي  اي الحاديث ماا ألصاأ:"العلم ش 

 .(32)يهوز منعأ"
ةا المكلاا  إذا لاام يناات ر الوصاااول إلااى العلاامي  ااإذا سااأل أياادا ماال أصااحاب ولكاال ااا

العلاام عاال علاام  لاام يهااك  ااإن ذلااك يترتااك عليااأ عقاااب ماال كااتم العلاامي  ن كتمااان العلاام 
ي ضااي إلااى  ضااك ا  وسااخ أي لقولااأ عليااأ النااالم:"مل ساا ل عاال علاام  كتمااأ ألهمااأ ا  

ش ينحصار  ااي وااخى  قااةي وإألمااا  -عااادة- . وطلااك العلاام(35)بلهاام ماال ألااار يااوم القياماة"
قد يكون  ي صاليية مل يوجد العلمي كاأن يكاون ذلاك منحصارا  اي جماعاة أو مؤسناة أو 

 سل ة ما.
ولةلك  إألك تار  باأن يا  العلام والاتعلم لإلألناان ش يختلا   ياأ ا نااني ومال أجال ااةا 

 كتبات.الح  و ير   تحت الدول   راداا المدارس والمعااد والهامعات والم
 
 
 :حق الحمايظ واألمن -5

إن تو ر ا مل والحماية لإلألنان ي  مل يقاوق اإلألناان مناة القاديمي وش يقتصار ا مال 
علاااى يماياااة الااان   مااال اشعتااادام عليهاااا  حناااكي بااال يااادخل  اااي معناااى ا مااال أماااور كثيااارة 
جامعهااا )الخااوح( ماال جهااة ماااي تناابك القلاا  الحياااتي لإلألناااني  الحصااول علااى الحقااوق 

لحياتياااةي مااال مأكااال ومشااارب وملاااب  ومناااكل وتعلااايم وت بياااكي تااادخل  اااي معناااى ا مااالي ا
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وتحقيقا لهةا المنمى  قد عمدت بعم الدول إلى إدخال ماا ينامى )باا مل الااةامي(  اي 
 برامههاي وذلك لتو ير الاةامي وإدخال ما ينمى )بالضمان اشجتماعي( لتو ير الت بيك.

ألناان بمعناااا الواساري  اإن ا  سابحاألأ وتعاالى قاد ماّل أما التدليل على يقاوق ا مال لإل
ي  ن الشااارع الحكاايم قااد (36)علااى أااال قااريش بااأن أطعمهاام ماال جااوع وآماانهم ماال خااوح

أّماانهم ماال كاال خااوح علااى مصااالحهم جميعهاااي وخاصااة علااى تهااارتهم  ااي ريلتااي الشااتام 
 والصي .

باأن رجااال جااام  ياارةلكال الااد اع عال الاان   مال أجاال ا ماال مشاروعي  قااد رو  أباو ار 
ي  قاااال: "أرأيااات إن جاااام رجااال يرياااد أخاااة مااااليف قاااال:  اااال تع اااأ مالاااكي إلاااى رساااول ا 

قال:أرأيت إن قاتلنيف قال:قاتلأي قال: أرأيت إن قتلنيف قال:  أألت وهيدي قال: أرأيات إن 
. وروي عااال ساااعيد بااال زياااد بااال عمااارو بااال أل يااال (37)قتلتاااأف قاااال: ااااو  اااي النااااري روا  منااالم

يقااول:"مل قتاال دون مالااأ  هااو وااهيدي وماال قتاال دون دينااأ  هااو  :ساامعت رسااول ا قولأ
 .(38)وهيد ومل قتل دون أالأ  هو وهيد"

على أن اإلسالم لم ينى على ي  ا مل بالد اع عل الن    حنكي بل ياث اكخاريل 
 الةيل ينت يعون د ر الخ ار عال  يارام أن يتصار وا إلألصااح المظلاوم والظاالمي وش يكاون
ذلااك إش بمناار الظااالم ماال ظلمااأي وبااةلك ينتصاا  المظلااوم والظااالمي لمااا روي عاال رسااول 

: "أألصاار أخاااك ظالمااا أو مظلومااا"ي  قااال رجاال: يارسااول ا  أألصاار  إذا كااان مظلوماااي ا 
ماااال الظلاااامي  ااااإن ذلااااك  -أو تمنعااااأ-أرأياااات إن كااااان ظالمااااا كياااا  أألصاااار ف قااااال:"تحه   

 .(39)ألصر "
مية التااي ألصاات علااى تااو ير الحمايااة وا ماال لكاال محتاااج لهااة  كمااا أن الشااريعة اإلسااال

الحمايااة ماال باايل المناالميل قااد ذاباات إلااى أكثاار ماال اااةا ا مااري جاوزتااأ إلااى وجااوب تااو ير 
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ًإُ أحاد ٍاِ   الحماية ل البها مل  ير المنالميل ولاو كاان مشاركاي وذلاك  اي قولاأ تعاالى: 

ادلشزمني إطزجبرك نأجزه حزَ ّظَع م ٍو اهلل
 ي أي يما .(21)ي واستهار ي أي أألقة (22) 

وإذا كان تو ير ا مل م لوبا للمشرك المنتهير بالمنلمي  هاو للاةمي مال أاال الكتااب 
مل باب أولىي وقاد بارال اإلساالم علاى ي اظ ا مال وا ماان لهميار الشاعوب التاي دخلات 

هم إش مقاباال تحات راياة اإلساالم عبار التاااريإلي ولام تكال اله ياة قاد وجباات علاى الاةمييل مان
 ي ظ ا مل لهم بمعنا  الواسر.

 ثانيا: مجمورظ حقوق الذات.
وتتضااامل ااااة  المهموعااااة كااال ماااا يلاااا م لحااا  الاااةاتي كحاااا  المحا ظاااة علاااى الاااان  ي 

 والهندي وي  التصرح  ي المباحي وإليك الت صيل:
 :حق المحافظظ رلى النفس -1

ي (24)أ التميي ي وبمعناى اإلألناانوالن   عند ال قهامي تأتي بمعنى: الةات والعقل الةي ب
ي أماا النرخناي  قاد أصار علاى أن معناى الان   (23)وعبر عنها الكاساألي بأألهاا جملاة أجا ام

ي واساااتنتي ابااال قاااايم الهوزياااة أألاااأ يااادخل  ااااي معناااى الااان   امتااا اج الباااادن (22)ااااو ال باااامر
لباادن أو . وجااام  ااي القاااموس ال قهااي بااأن معنااى الاان   يهاا  بمعنااى الااروح أو ا(25)بااالن  
 .(26) الةات

لكاال ماااا جااام  اااي القاارآن الكاااريم  اااي معنااى الااان  ي قااد ينحصااار  ااي  اااالث اتهاااااات: 
نابرقٌا اهلل ّاب أًا ا ىجابة    معنويي كمعنى العقل  ي قولأ تعالى:

. واتهاا  يناي كناياة (27) 

ٌ    عال الان  ي كل اظ الياد  اي قولاأ تعاالى: ّاد اهلل ناٌ  أّادّي
ل واتهاا  يادمي اشتهاااي(28) 

ّب أّزايب   ويعبر عنأ بل ظ: الن   واإلألنان والناسي  يقول تعاالى:-واو ا  لك-النابقيل 
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اىن ض ادلبَئنخ
ٌ      ي ويقاول:(29) ّب أّيب اإلّظابُ ٍاب كازك ثزثال اىنازّ

ّاًٌ ّقاًٌ    ي وقولاأ:(52) 

اىنبص ىزة اىعبدلني
 (51). 

ا المعنااااى ولااااةا  ااااإن ا صاااال عناااادما يكااااون الحااااديث عاااال يقااااوق الاااان   أن يأخااااة اااااة
الهاألبيل: يقوق الن   المعنويةي ويقوق الن   الحنيةي وذلك لما قرر  الشارع  اي معناى 

 الن   باألدماج ااذيل الهاألبيلي كما أوار إليأ القرآن الكريم.
ولاااايكل يااااديثنا انااااا عاااال يقااااوق الاااان   المعنويااااةي واااااي كثياااارةي إذ أن كاااال التوصاااايات 

الحكاايم اااي ماال باااب ياا  الح ااا  علااى الاان    ا خالقيااة وا دبيااة التااي جااام بهااا الشااارع
بعمااومي والهاألااك المعنااوي  يهااا بخصااوصي كالايبااة والنميمااةي والخياألااة ورمااي المحصاانات 
الااااا التي واشتهاااام  اااي الشااارح والاااديلي والاااادر والشاااتمي وأكااال يقاااوق النااااس بالباطااالي 

علااى الاان   واشسااتخ اح واشيتقاااري لقااد ياارم اإلسااالم كاال اااة  ا واايام و يراااا ي اظااا 
 البشرية وكرامتها ينيا ومعنويا.

ولم يكت  اإلسالم  ي تكري  الح   ي اةا الهاألك المعنوي بهةاي بال تحاّول لاةلكي 
 حاارم اإليااةام ب حااش القااول واللنااان وألهااى عنااأ وجعاال ماال صاا ات المااؤمل المحمااودة اااي 

للعاااان وش :"لاااي  الماااؤمل بال عاااان وش باالتر ااار عااال مثااال ااااة  النقاااامىي قاااال رساااول ا 
 .(54)ال ايش البةيم"

وماال يقااوق الاان    ااي اإلسااالم أش تخااّوح وش تااروّعي  قااد روي أن يهودياااا كااان لااأ ديااّل 
ي  دخل اليهودي على رسول ا  واو بيل أصاحابأ وأ لاظ لرساول ا   اي على رسول ا 

ذلااك  ال لااك قااامال: أع نااي يقااي يااا محماادي إألكاام يااا بنااي عبااد الم لااك قااوم مّ ل.. أ ااا 
بضرب عنقأي ولكال الرساول علياأ الصاالة  ال اروق عمري واستّل سي أ ليأذن لأ رسول ا 

والنالم أوق  عمري وبّيل لليهودي بأألأ بقي مل أجل دينأ  ال ة أياامي  ام قاال لعمار: "أع اأ 
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ياااا عمااار يقاااأي وزد  بااادل أن رّوعتاااأ"ي أي عّوضاااأ بااادل أن خّو تاااأي والتعاااويم اناااا ت يياااك 
دي مقاباال ماا تعار  لااأ مال الخاوح عناادما ر ار عمار باال الخ ااب الناي   ااي لخااطر اليهاو 

وجهااأي  كااان اااةا موقاا   ااي ايتاارام ياا  الاان   ينااوح  ااي العاادل كاال مااا أعدتااأ جماعااات 
 يقوق اإلألنان مهتمعة  ي عصرألا الحالي.

لكاال ايتاارام اإلسااالم للاان   البشاارية لاام يكاال  ااي يياتهااا  قااةي باال تعاادا  إلااى ايترامهااا 
أألااأ قااد ماارت بااأ جنااازة  وقاا  ايترامااا لهاااي  قياال لااأ: أتقاا    هاااي لمااا روي عنااأبعااد و ات

لهنازة رجل يهوديف  قال عليأ الصالة والنالم: "ألينت أل ناف". واةا الموق  منااأ علياأ 
النالم إن دل على ويمي  إألما يدل على ايتارام الان   البشارية بعماومي باام النظار عمال 

د ألهااى اإلسااالم عاال المشااي علااى القبااوري ومااا ذلااك إش يكااون صااايبهاي وماال أجاال اااةا  قاا
 إوعارا للناس بأن اةا يقها كن    ي اشيترام واي ميتةي  ما بالك  ي يقها واي يية.

 
 
 
 :حقوق المحافظظ رلى الجدد -4

ي والهنااد اااو الباادني (53)والهنااد ماال الهناامي واااو أكثاار مااا ينااتعمل لهناام اإلألنااان
ّل ىزنٌُ دلِ تي ل آّخنبىًٌْ ّنجْل ثجد قال تعالى:

ي وقد أوار بعام علماام الشاريعة (52) 
إلاى أن الهناد يعنااي الان  ي ومال الضااروريات ي اظ الان   بح ااظ الهناد وأطرا اأي يقااول 

 .(55)اإلمام محمد أبو زارة: " اشعتدام على ا طراح اعتدام على الن  "
ى يكون ذلاك دقيقاا على أن اةا يؤكد أن الن   ش تن صل عل الهند أيياألاي ولكل يت

 إن القرآن الكريم قاد تنااول الان   علاى أألهاا تمثال اتهااايل: الهاألاك المعناويي والهاألاك 
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الحناايي  رمااي المحصاانات الاااا الت اعتاادام علااى الاان    ااي الهاألااك المعنااويي والناال 
بالنااال عقوباااة  اااي الهاألاااك الحناااي مااال الااان  ي وقاااد ياااؤ ر كالاماااا علاااى أل ااا  صاااايبأي 

ألااااك الحنااااي قااااد يااااؤ ر علااااى الهاألااااك المعنااااوي  ااااي أل اااا  اإلألناااااني  اشعتاااادام علااااى الها
 واشعتدام على الهاألك المعنوي قد يؤ ر على الهاألك الحني  ي أل   اإلألنان أيضا.

وبعااد محاولااة يصاار ا واايام التااي أبرزتهااا الشااريعة اإلسااالمية  ااي صااياألة يقااوق الهناادي 
 :(56) إألنا ألةكر منها

 :الجسدالتوصية بعموم بالحفاظ على : أوال
لقد أوصى اإلسالم بايترام الهندي ولم يكت  باةلكي بال ألاى علاى ايتارام كال عضاو  

عاال  ااي الهناادي وجعاال الهااروح  يهااا قصاااصي وجعاال لكاال عضااو ديااةي وألهااى رسااول ا 
اشعتااادام علاااى اشبشاااار )ا جنااااد(  اااي ياااديث أخرجاااأ البخااااري  اااي إياااد  أياااام النحاااري 

وأبشااركم علايكم يارام كحرماة ياومكم ااةا  اي   اإن دماامكم وأماوالكم وأعراضاكم… قال:"
 ".…بلدكم اةاي أش ال بلاتف

 

 :تحريم المثلة: ثانيا
لقد ات   ال قهام على أن التمثيل بالميت يرامي سوام كان ذلك بالق ر أم بالتشويأي لما 

يحاث  اي  ي قال:"كاان رساول ا  قد ألهى عل ذلكي  عل أألا   بت بأن رسول ا 
. وعال عماران بال يصايلي قال:"ماا خ بناا رساول (57)دقة وينهي عل المثلة"خ بتأ على الص

. واااةا إن دل علااى واايم  إألمااا ياادل علااى (58)إش أمرألااا بالصاادقة وألهاألااا عاال المثلااة" ا 
ايتارام اإلسااالم لةاتيااة الهناادي بااام النظاار عاال صااايبأي وبااام النظاار عاال جرمااأ أو ساابك 

 قتلأ.
 :وبةةالمحافظة على الجسم من األ: ثالثا
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ويتااى يحااا ظ اإلسااالم علااى الهنااد ويرمتااأي  قااد أوجااك الهااروب ماال مااواطل ا وب ااة 
ي  ن (59): " اااّر مااال المهاااةوم  ااارارك مااال ا ساااد"خشاااية العااادو ي وذلاااك لقاااول الرساااول

صياألة الهند مل ا وب ة اي صياألة للن   مل الهالكي وصياألة الن   ضرورة مال ضارورات 
 اة  الشريعة ومقاصداا.

 :تسوية االعتداء على جسد الميت باالعتدا على جسد الحي :رابعا
 قاااد اعتبااار الشاااارع اشساااتهاألة بهناااد الميااات ساااوام لحماااأ أو عظماااأ أو سااانأ أو واااعر ي  

عنهاااا قالااات: قاااال  ا  كاشساااتهاألة بهناااد الحااايي وعااال النااايدة عامشاااة أم الماااؤمنيل رضاااي
ميااات ااااو ايتااارام ي  اااايترام جناااد ال(62):"كنااار عظااام الميااات ككنااار  يياااا"رساااول ا 

 لشخى الميت وي ظ لكرامتأ كإألنان.
 :طهارة الميت من بني آدم: خامسا

قااال العاا  باال عبااد النااالم:"الميتات كلهااا ألهنااةي  ن الميتااة مظنااة الهي ااة واشسااتقةاري 
 .(61)وأستثنى مل ذلك اكدمي لكرامتأ"

اساتثنى مال ااو الماوتي إش أن اإلساالم قاد  -كلهاا-ومر أن ا صل  ي ألهاسة ا ييام 
ماااوت ا يياااامي النااامك والهاااراد لالسااات ادة منهماااا  اااي ال عاااامي  إألاااأ لااام يناااتثل مااال ذلاااك 
اإلألناااان إش لتكريماااأ مااال خاااالل تكاااريم جناااد  بعاااد موتاااأي وإكااارام الهناااد ااااو مااال إكااارام 

 اإلألنان.
 :دفن الجزء من الجسم: سادسا

واالم م رقاةي كماا لقد ات   ال قهاام علاى وجاوب د ال عضاو اإلألناان إذا كاان مبتاورا أو أ
ااو الوجاوب  ااي د ال الهنااد كلاأي ولاام يكال ذلاك إش ايترامااا وإكراماا لهااةا الهناد الااةي  

 كان  ي يياتأ يشكل وخصية إألناألية لها ايترامها ويقوقها.
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 :الحفاظ على الجسد واحترامه حتى في حالة إقامة الحد عليه: سابعا
لحاااد علااااى جنااام الهاااااأليي لقاااد راعااات الشااااريعة اإلساااالمية ظاااروح ومالبنااااات إقاماااة ا

واختارت لأ ا وقات التي تناسك إقامة اةا الحد بادون ضارر ي ياد علاى أ ار الحادي  أوصاى 
ال قهاااام بعااادم إقاماااة الحاااد علاااى الماااريم يتاااى يشااا ىي وعلاااى الحامااال يتاااى تضاااري وعلاااى 
الن نام يتى تعا ىي وأوصوا باأن ش يقاام الحاد علاى جناد الهااأليي وخاصاة ياد الهلاد  اي 

الحاادود بالشاابهات.  -عنااد اللاا وم-ي وأن تاادرأ (64)ر الشااديد وش الباارد الشااديدأوقااات الحاا
وما ذلك كلأ إش ايتراما لح  الهند والمحا ظة عليأ ولو كان الواجاك ت بيا  الحاد علياأي 
ولكاال بمااا يناات ير الهنااد تحملااأي وأن ش يحاادث اااةا الحااد مضاااع ات ت ااوق  ااي ضاارراا 

 اما لهند اإلألنان ويقأ.العقوبة المحددةي وما ذلك إش ايتر 
 :حقوق التصرفات -3

واااااي ماااال باااااب التصاااارح  ااااي ا مااااوري وم اولااااة أعمااااال اشختصاااااصي وإجاااارام عمليااااات 
اإليهاااب والقبااولي أو اإليهاااب  قااةي  ااي عقااود الاا واج وال ااالق والبياار والشاارامي وا جاارة 

ر والنااوااي ضاامل واشساات هاري والوكالااة والتوكياالي والوصااية والتباارع والهبااةي وإصاادار ا واماا
بم اولاااة  - اااي الحااااشت العادياااة-دامااارة الملاااك واشختصااااصي ويااا  اإلألناااان أن يتصااارح 

التصااارح  اااي ااااة  ا ماااوري وش يهاااوز  ياااد منعاااأ منهااااي  ألهاااا تعبااار عااال يقاااا مااال يقوقاااأ 
 اإلألناألية الةاتية.

اااةا ويمكاال للبايااث طالااك التحقياا  والتاا ود ماال الت بيقااات العمليااة أن يرجاار إلااى مثاال 
 اة  ا مور  ي مظاألها ال قهية ا صلية  ي الشريعة اإلسالميةي  هي و يرة.

 :ثالثا: مجمورظ حقوق التطبير
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وتتضاامل اااة  المهموعااةي العماال بااالح ي وا ماار بااالمعروح والنهااي عاال المنكااري وإليااك 
 بعم الت صيل  ي ذلك:

 :الطمل بالحق -1
مااا ذمااأ ا  تعااالى ويااةر منااأ والحاا  ضااد الباطاالي والباطاال  ااي اشصاا الح الشاارعيي اااو 

وأوجاك علاى مرتكبااأ اإل امي ولكاال الحا  علاى كاال ياال اااو دعاوة يقاوم بهااا المكلا   يعباار 
عنهاااا باااالقول وال عااال والعمااال والنااالوكي ودعاااوة الحااا  ااااة  لهاااا اتهااااااتي وألاااةكر منهاااا 

 اتهاايل ااميل:
باااد مكلااا  : مراعااااة جملاااة مااال معااااألي الحااا  التاااي جاااام بهاااا القااارآن الكاااريمي والعاألول

 ومل اة  المعاألي: -واي ي  مل يقوقأ-بممارستها قوش وعمال وسلوكا 
نزعب  اهلل ادليل احلق:( سبحاألأ وتعالىي قالاهللالح  بمعنى ) -

 (63). 

ًقاِ ثْنيٌ ثبحلق ًىٌ ال ّميٌَُ (ي قال تعالى:اىعدهالح  بمعنى )-
 (62). 

اهلل حق ًىنِ أمنزىٌ ال ّعيٌَُ أال إُ ًعد (ي قال تعالى:اى د الح  بمعنى )-
 (65). 

ىقد جب ك احلق ٍِ رثل ن  رنٌِّّ ٍِ ادلَرتِّ (ي قال تعالى:احلقْقخالح  بمعنى )-
 (66). 

نقد مذثٌا ثبحلق دلب جب ىٌ (ي قال تعالى:اىنزبةالح  بمعنى )-
 (67). 

 . (68)ققو ىو ٍِ شزمبئنٌ ٍِ ّيدُ إ  احل (ي قال تعالى:اخل الح  بمعنى )-  

ًثعٌىزيِ أحق ثزدىِ يف يىل إُ أراد إص حب (ي قال تعالى:ا ً الح  بمعنى )-
 (69). 
  مل دا ر عل اة  المعاألي وعمل بها  هي مل يقأي وش يهوز  يد منعأ منها.
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الثااألي: أمااا اشتهااا  الثاااألي  اي دعااوة الحاا  التااي يهااك علاى المكلاا  أن يمارسااها قااوش و عااال 
يهااوز  يااد منعااأ منهاااي  ألهااا ماال يقااوق التعبياار التااي تعتباار ماال الحقااوق اإلألناااأليةي وساالوكاي وش 

 واي رسالتأ المأمور بها  ي اة  الحياةي ومنها:

ًال جيزٍننٌ شنئبُ قًٌ  :الحكم بالعدل الم ل ي ولو كان ذلك مر ا عدامي لقولاأ تعالى -

عيَ أال رعدىٌا اعدىٌا ىٌ أقزة ىيزقٌٍ
 (72). 

مهاملاااة  اااي الحااا  ولاااو كلااا  ذلاااك خناااران ا قاااارب أو أعااا  النااااسي لقولاااأ عااادم ال -
ال جتد قٌٍب ّؤٍنٌُ ثابهلل ًاىْاًٌ آتاز ّاٌادًُ ٍاِ حابد اهلل ًرطاٌىو ًىاٌ مابٌّا آثاب ىٌ أً           تعالى:

أثنب ىٌ أً إتٌا ٌ أً عش هتٌ
 (71). 

ُ جاب مٌ نبطاق   ّاب أّياب اىاذِّ آٍناٌا إ     الموضاوعية والتثبات مال الحقاام ي لقولاأ تعاالى: -

ثنجأ نزجْنٌا أُ ر ْجٌا قٌٍب جبيبىخ نز جحٌا عيَ ٍب نعيزٌ ّبدٍني
(74). 

 هاااة  و يرااااا مااال دعاااوات الحااا ي تعتبااار مااال يقاااوق التعبيااار التاااي ش يناااتاني عنهاااا  ااارد وش 
 مهموعة على س ح اةا الكوككي واي كثيرة و رية  ي مصادر اة  الشريعة ومظاألها ا صلية.

 :ف والنكي رن المنكراألمر بالمطرو -4
واي دعوة عريضة  ي اة  الشريعة الارامي واي تعتبر مل يقوق التعبير ا صليةي إذ لوش اة  
الدعوة لتالوت معر ة الح  مل الباطلي  ن النكوت عال المنكار يع ياأ صا ة الهاواز  اي ذاال 

ويؤصاال والخيااري  الناااسي وكااتم دعااوة المعااروح  ااي الاان   يحهااك عاال اكخااريل علاام الحقيقااة
 الههل  ي أل وس النشمي واو مل ا سباب التي جامت الشريعة بتعاليمها شقتالعأ مل جةور .

و اميااة اااة  الاادعوةي  قااد ألاادب الشااارع إلااى ممارسااة ياا  التعبياار بهاااي  ن رسااالة ا ألبيااام 
ري الدعوية قد األتهت باألتهامهمي  لم يب  مل رسالتهم إش دعوة ا مر بالمعروح والنهاي عال المنكا
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واااي الاادعوة ا بديااة والناارمدية لتعاااليم الناامام علااى ماار العصااور وإلااى أن ياارث ا  ا ر  وماال 
 عليها.

لقد مر الحديث  ي اةا المبحث علاى أألاأ مال جاةور الحقاوق اإلألنااألية بعماوم ااو التكليا  
الشاارعي بأيكامااأ المعرو ااة  ااي الوجااوب والتحااريم والناادب والكرااااةي ومااا يترتااك علااى ذلااك ماال 

 اب وعقاب. و 
 ومل مظاار دعوة التكلي   ي ا مر بالمعروح والنهي عل المنكر:

ًىازنِ ٍاننٌ    التكليا  بالادعوة باا مر باالمعروح والنهاي عال المنكاري لقولاأ تعاالى: -أ

أٍااخ ّاادعٌُ إ  اخلاا  ًّااأٍزًُ ثاابدلعزًف ًّناايٌُ عااِ ادلننااز ًأًىئاال ىااٌ ادل يحااٌُ
ي وقااال (73) 

رأ  منكم منكارا  ليايار  بياد ي  اإن لام ينات ر  بلنااألأي  اإن لام عليأ الصالة والنالم:"مل 
ي ولااةا  ااإن ممارسااة اااة  الاادعوة تعتباار يقااا ماال (72)يناات ر  بقلبااأي وذلااك أضااع  اإليمااان"

 يقوق ا  راد والهماعات.
ًرٌاصااٌا ثاابحلق ًرٌاصااٌا    التكلياا  باادعوة التوصااية بااالح  والصاابري قااال تعااالى: -ب

ثبى رب
ي  مال ماارس ااة  التوصاية (76)الصاالة والناالم: "الاديل النصايحة"ي وقاال علياأ (75)

  هي ي  مل يقوقأ.
تحةير الشارع لمال يتااركون دعاوة ا مار باالمعروح والنهاي عال المنكاري  ن ذلاك ساوح  -ج

يكون سببا لنخة ا  سبحاألأ وتعالى لمل  رل  ي اة  الادعوةي ساوام كاألات ااة  الادعوة تهاا  

ٌ    : يهاي قال تعاالى الن  ي ييث ذم الم رل أرأٍزًُ اىنبص ثابىرب ًرنظاٌُ أّ ظان
وقاال ي (77) 

إُ اىذِّ ّنزٌَُ ٍب أّشىنب ٍِ اىجْنبد ًاذلادٍ ٍاِ ثعاد      يمل يحهك دعوة المعروح عل  ير :
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ٍب ثْنبه ىينبص يف اىنزابة أًىئال ّيعنايٌ اهلل   
كماا أن ا  ذم مال تارك اإلألكاار علاى المنكار ي (78) 

ّزنبىٌُ عِ ٍننز نعيٌه ىجئض ٍب مبٌّا ّ عيٌُمبٌّا ال  : قال
ولةا  إن المكل  مال يقاأ ي (79) 

أن يمااارس اااة  الاادعوة  ألااأ مااأمور بهاااي وبالتااالي  هااي تعتباار ماال يقااوق التعبياار التااي يهااك أن 
يمارسها وش يهوز  يد أن يمنعاأ ااة  الحقاوقي وااة  الادعوة ااي التاي ينبثا  عنهاا وايم أصاار 

  عليهااا مااا يناامى بالديمقراطيااةي ولكاال دعااوة ا ماار بااالمعروح والنهااي عاال منهااا  ااي الااارب ي لاا
 المنكر مرتب ة بدستور الخال ي  هي أوسر أل اقا مل الديمقراطية التي اي مل صنر البشر.

 
 رابطا: مجمورظ حقوق االنتماء.

وتتضامل اااة  المهموعااة م اردات كثياارة  ااي يقاوق اشألتمااامي ولكننااا ساوح ألقتصاار علااى 
 ة منهاي واي يقوق اشألتمام إلى أسرة ومهتمر ووطل.ذكر  ال 
 :حق االنتماء إلى أدرة -1

وألعناااي بهاااةا الحااا  يااا  اشألتماااام إلاااى ا صاااولي واماااا الوالااادان وأصاااولهما وإخواألهماااا 
وأبنامهم وأي ادامي وقد تهمر اؤشم كلهم العشيرةي وقد يكون ا خوال مل خارج العشايرة 

ًأّذر عش رل إال قزثني يرة:أيياألاي ييث قال تعالى  ي العش
ي ولوش أن اشألتمام إلاى (82) 

اااة  ا صااول واشألتمااام إلااى العشاايرة ياا  لمااا يااث ا  رسااولأ علااى اشاتمااام بهاام وإألااةارام 
ماال النااار والحاارص علااى مصاالحتهمي ويناااألد اااةا مااا ورد  ااي القاارآن الكااريم  ااي اشألتناااب 

أدعاٌىٌ ٓثابئيٌ ىاٌ     ام واشألتنااب قاال تعاالى:واشألتمام  قد دعى إلى ترك التبني  ي اشألتما

أقظااط عنااد اهلل 
ماال التنصاال  ااي اشألتمااام إلااى اكبااام الحقيقياايل  ي ويااةر رسااول ا (81) 
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مل دعى إلى  ير أبياأي وااو يعلام أألاأ  يار أبياأي " واتخاذ  يرام ممل ام لينوا بآبامي  قال:
 (84)" الهنة عليأ يرام

يل ا ساارة واشألتمااام إليهاااي وقااد مااّل ا  تعااالى علااى كمااا أن الشااارع قااد يااث علااى تكااو 
ًاهلل جعو ىنٌ ٍِ أّ ظنٌ أسًاجب ًجعو ىنٌ ٍِ أسًاجناٌ   خلقأ بهة  النعمةي  قال تعالى:

ثنني ًح دح ًرسقناٌ ٍاِ اىبْجابد   
قاد ياث علاى تكاويل مثال ااة  ي  ام إن رساول ا (83) 

ي (82)ألي مكاا ر بكام ا مام ياوم القياماة":"ت وجوا الاودود الولاود  اإا سرةي  قال رسول ا 
ولةا  إن اشألتمام إلى ا ال واشألتمام إلى العشيرةي وي  تكويل ا سرةي اي يقوق منادوب 
 إليها  ي الشريعة اإلسالميةي وش يهوز  يد أن يحرم أيا كان مل اة  الحقوق اإلألناألية.

 :حق االنتماء إلى المجتمع -4
ي وعاملااأ المشااااركة والتهمااري إمااا  اااي الهااوار وإمااا  اااي والمهتماار ماال مكاااان اشجتماااع

العماال أو العاايش  ااي مدينااة ماااي وياادخل ضاامل ذلااك المؤسنااات المتشااابهة والتااي ترب هااا 
ير ااااة واياااادةي وتهمعهاااام  يااااأ مشاااااعر وعااااادات وأ كااااار عامااااة واياااادةي وياااادخل ضاااامنها 

 التهمعات الح بية ذات المبادئ والنظام المرسوم.
لهماعات والمهتمعات ألدب الشارع إليهاي على أساس واياد ااو البار وكل اة  التهمعات وا

ُ       :والتقو ي لقولأ تعالى ًرعبًٌّا عيَ اىارب ًاىزقاٌٍ ًال رعابًٌّا عياَ اإلااٌ ًاىعادًا
ولاةا ي (85) 

 قد صار مل ي  ا  راد اشألتماام إلاى ااة  التهمعاات بهادح التعااون علاى البار والتقاو ي ولاي  
  ير ذلك.

ًاجلبر يُ  يدات اشجتماعية ام الهيراني وقد أوصى الشارع بالهاري  قاال:ومل أصار الو 

اىقزثاَ ًاجلاابر اجلناات 
وقاد جاامت الشااريعة بتنظايم كثياار مال العالقاات التااي تحادد يقااوق ي (86) 
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الهيراني ولةا  إن مل تادخل ليماارس يا  الهيارة  اال يهاوز  ياد منعاأ مال ذلاك. كماا أن انااك 
ري ويهوز لل رد اشألتناب إلى اة  الهماعة أو األتمام إلاى يا ب  يهاا ويدة الهماعة  ي المهتم

إذا كان اد ها ا مر بالمعروح والنهي عل المنكاري  ن الشاارع الحكايم قاد ألادب إلاى اشلتحااق 

ًىزنِ ٍننٌ أٍخ ّادعٌُ إ  اخلا     بها وممارسة اد ها الدعو  المنصوص عليأ  ي قولأ تعاالى:

عِ ادلننز ًأًىئل ىٌ ادل يحٌُ ًّأٍزًُ ثبدلعزًف ًّنيٌُ
 ي وا مة  ي اللاة اي الهماعة.(87)

وتأسينااها علااى ذلااكي  ااإن اشألتمااام  ي وياادة ماال وياادات المهتماار التااي يحكمهااا التعاااون 
والمعروح  إألأ ش يهوز  ي أيد أن يمنر ا  راد مل ممارسة يقهام  يهااي  ن ممارسااة اإلألناان 

يدات اشجتماعية ش ينظر إلياأ مال بااب المصالحة  حناكي وإألماا لحقأ  ي اشألتمام إلى اة  الو 
ينظااار إلياااأ مااال بااااب التكليااا  التعباااديي إذ كااال ماااا ينااادب إلياااأ الشاااارع   اااي تن ياااة  علاااى الوجاااأ 

 الم لوب يعتبر عبادة خالصةي واي ي  مل يقوقأ اإلألناألية.
 
 :حق المواطنظ واألمميظ -3

وينتمي إليأ ييث ما وجاد  ياأ ألنابأ وتواجاد  أباا والوطل او المكان الةي يعيش  يأ اإلألنان 
عل جدي وقديما قيل:"يك الوطل مل اإليمان"ي وقد توام بعضاهم باأن ااةا ياديث واري  وااو 

  لي  كةلكي وإألما جامت الشريعة بتأييد ي قال النخاوي:"ومعنا  صحيح"ي  م ذكر باأن النباي
يا  اشألتماام إلاى  علاى رساول ا  (ي ولم ينكر أاال مكاة88كان يحّل إلى وطنأ مكة المكرمة)

 صلح الحديبيةي ولكنأ دخلها  اتحا. منقة رأسأي وسمحوا لأ بدخول مكة بعد عام مل
ولااةا  إألااأ ش يهااوز  يااد أن يمناار إألناااألا ماال ياا  اشألتمااام إلااى وطنااأي أو يمنعااأ ماال التمتاار 

سواساية  اي الحقاوقي بممي ات المواطنيل اكخريل  يأي  ن ا صل بأن الناس  ي الاوطل الواياد 
 قولأ:"الناس سواسية كأسنان المشة". وقد ألى الشارع على مثل اةاي لما روي عل رسول ا 
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كمااا أألااأ ماال ياا  ال اارد أن ينتمااي إلااى أمااة ياادوداا أكباار ماال ياادود المواطنااةي كالتهمعااات 
الحكاايم قااد ا مميااة الكبياارةي سااوام كاألاات دينيااة أم جارا يااة أم اقتصااادية أم سياساايةي  ن الشااارع 

يااث علااى مثاال اااةا اشألتمااام إذا كاألاات الاايااات منااأ تاادعو إلااى الخيريااة اإلألناااألية البحتااةي كمااا 

منزٌ ت  أٍخ أتزجذ ىينبص راأٍزًُ ثابدلعزًف ًرنايٌُ عاِ ادلنناز       :وص ها ا  تعالى  ي قولاأ

ًرؤٍنٌُ ثبهلل
 (89). 

يقاوق اإلألناان  اي الشاريعة  اةاي وإألنا  ي ختام اة  الهولة المتواضعة  اي اساتعرا  مباادئ
اإلسالمية ألكون قد تناولنا أام الموضوعات التاي تتهلاى  يهاا يقاوق اإلألناان  اي ااة  الشاريعةي 
واي ألماذج ربما قاد أ  لناا الكثيار منهاا  ن الاار  مال بحثناا ااةا ااو التنبياأ إلاى ألمااذج يقاوق 

لنظاام الاةي رسامتأ الشاريعة ا اإلألنان  يها ولي  الت صيل واشستقصاام لكال ماا جاامي مادركيل أن
لإلألناااألية يعتباار  ااي  البااأ يقوقااا وواجبااات لتنظاايم الحياااة اإلألناااألية والوصااول بهااا إلااى المصاالحة 
الحقيقياة التاي أرادااا الشااارع الحكايم  اي الاداريلي علااى أألاأ مال أاام ا دلااة الشارعية التاي أخااةألا 

والحا   اي اختياار المبااحي وش ااي النصاوصي والتكليا ي  -كما بّيناا  ساابقا-منها اة  الحقوق 
ألننى دواعي الرأ ة والريمة التي تمي ت بها اة  الشريعة الارامي  إذا ما أريد للبشرية  ي منتهل 
ا ل يااة الثالثااة أن ترتقااي بمبااادئ يقااوق اإلألناااني  إألهااا لاال تهااد خياارا لهااا  ااي اااةا المياادان ماال 

 تعاليم اإلسالم منقةا وألاصرا.
 لعلمي و وق كل ذي علم عليمي وألنتا ر  وألتوب إليأ مما أخ أألا  يأ.وألعوذ با  مل ادعام ا
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