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الخصائص و المقاصد: حقوق اإلنسان في اإلسالم 
الوحدة الحقوقیة

الخصائص والمقاصد: حقوق اإلنسان في اإلسالم

الحقوق المدنیة والسیاسیة في اإلسالم-1

الحقوق المدنیة في اإلسالم-ا

وقد قدم القرآن الكریم » «،وعلى رأسھا حریة العقیدة شعارھا في ذالك حق الحریة واالختیار* 
كما سجل أخطر انتھاكات حقوق اإلنسان التي تفنن فیھا . »حق معرفة اهللا«نماذج راقیة في الدفاع عن أعظم حق من حقوق االنسان 

)6()5()4(«الطغاة في تعذیب المومنین لمجرد إیمانھم قال تعالى
.سورة البروج» )8()7(

وما ورد من أحكام في اإلسالم تخص الرقیق كان من أجل حمایتھم في زمن كان الرق فیھ : ریة األصلیةتحریم االسترقاق وإقرار الح* 
عرفا عالمیا ظالما ، وقد اتخذ اإلسالم مجموعة من اإلجراءات للقضاء على الرق ، كفرضھ تحریر الرقاب كفارة لبعض المخالفات 

» ورجل با حرا فأكل ثمنھ: خصمھم یوم القیامة وذكر منھمثالثة أنا « tوفي حدیث أبي ھریرة .......الشرعیة و
:ویشمل ھذا الحق .وھي ھبة ونعمة ربانیة ال یقدر علیھا سواه: حق الحیاة * 
{ : ،قال تعالى حیث اعتبره اإلسالم من أعظم الذنوب والجرائم والموبقات: تحریم القتل-

32: المائدة اآلیة }
نصوص وقد جاء الوعید الشدید لمن یقدم على ذالك في.فال یحق ألحد أن یضع حدا لحیاتھ أو یعتدي على جسده : تحریم االنتحار-

كثیرة،
وشرع لھ عقوبة رادعة باعتباره وحرم الزنا. حیث حرمھ اإلسالم إال عند الضرورة كتعرض حیاة األم لخطر محقق: تحریم اإلجھاض-

.ودعا إلى العفة والزواج صیانة للعرض والنسل. سببا مباشرا لإلجھاض
الحقوق السیاسیة في اإلسالم-ب

بلة للتطویر حسب الزمان والمكان من طرف المجتھدین المؤھلین ودعا إلى مبدأین أساسیین في وضع اإلسالم مبادئ وأسسا عامة قا
:الحیاة السیاسیة 

السبیل المنطقي القویم الذي یقود المجتمع واإلنسان معًا إلى سالمة المنھج وصواب الرأي (في الشورى فاإلسالم یرى: مبدأ الشورى -ا
إلى كل جوانب الحیاة حینما فرض على كل واحد من أفراد (لبالغة لمبدأ الشورى عمم اإلسالم موقفھ منھ ولألھمیة ا... ). وسعادة الحیاة

عن الرأي السدیدحتى في المسائل الجزئیة الصغیرة إذ حرض الجمیع على مالقحة األفكار والفحص... المجتمع قانون التشاور واالنفتاح
«: وقال عز من قائل. سورة الشورى» )38(« : قال تعالى 

.سورة آل عمران» 
« :قال تعالى : مبدأ البیعة -ب

فاإلسالم أعطى قیمة عظیمة للبیعة وجعلھا وسیلة النضباط المجتمع اإلرادي لقانون الدولة، . سورة الفتح» )10(
«بموجب العھود المتبادلة بین الراعي والرعیة، ولم یمیز اإلسالم في ھذا الحق بین الرجل والمرأة 

«12.
.الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في اإلسالم-2

عند قیام الدولة اإلسالمیة في أول عھدھا بالمدینة نص دستورھا على أسس مبدأ التكافل والتضامن بین مختلف مكونات الدولة 
: لح المسلمون بالفعل في ذلك من خاللولقد اف.اإلسالمیة دون تمییز بینھم على أي أساس

»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ« اإلحساس بالمسؤولیة الفردیة واالجتماعیة واإلحساس بالواجب اتجاه الحق،-ا
ظھر من كان عنده فضل ظھر فلیدع بھ على من ال « .... التضامن والتكافل باعتبارھما وسیلة لحفظ الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة- ب

»لھ ، ومن كان عنده فضل زاد فلید بھ على من الزاد لھ حتى ظننا أنھ الحق ألحد منا في الفضل
وقیامھم بالعبادات المالیة على أكمل وجھ .... محاربة الشره والفساد االقتصادي من خالل اجتناب المعامالت المحرمة كالربا واالحتكار - ج

في أشد األزمات كعام الرمادة، فخلقوا نظاما اجتماعیا صمدوا من خاللھ 

.خصائص حقوق اإلنسان ومقاصدھا في اإلسالم-3
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خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم-ا

فكل حق منصوص علیھ في القرآن أو السنة فھو مصدره من عنده سبحانھ، وبالتالي فھو منزه عن الزیغ والضالل : الربانیة -أ
.ل عن طریق خلط الحق بالباطل تبقى حجة الحق قویة اإلقناع بالفطرةفمھما تعرض الناس للتضلی: الثبات - ب
.فھي منزھة عن أي تحیز أو تمییز عرقي وعن أي عن الھوى : الحیاد - ج
.فھي محیطة بكل مصالح اإلنسان العاجلة واآلجلة،ومحمیة بتشریعات تربویة ووقائیة وأحكام تكلیفیة : الشمول -د

.لكل زمان ومكان الستجاباتھا لحاجات اإلنسان الحقوقیة الفطریة ، ووضعھا حلوال ألغلب مشاكلھ فھي صالحة: العالمیة -ھـ

مقاصد حقوق اإلنسان في اإلسالم-ب

.والنھي عن المنكر ألن بذل الحق ألھلھ والمطالبة بالحق من صمیم الطاعة ومن باب األمر بالمعروف : تحقیق كمال العبودیة هللا -أ
.في جمیع مراحلھا : یاة اإلنسان حفظ ح- ب
من خالل تربیة الناس على حل خالفاتھم بالطرق السلمیة ومعرفة ما لھم وما علیھم من حقوق : إشاعة اإلسالم في العالم - ج
.بإشاعة العدل في األرض وتقلیص الفوارق الطبقیة : تحقیق العدالة االجتماعیة -د
.ات الخمس في جمیع مراتبھا ، وفرض النظام واألمن في المجتمع بحفظ الضروری: حفظ مصالح العباد - ه
.بتربیتھ على الكرامة الحق وعزة النفس ،دون تعال أو طغیان : تكریم اإلنسان - و
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