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 اإلسالم وحقوق اإلنسان

 

احلديث عن حقوق اإلنسان, وتنتشـر اجلمعيـات املختلفـة     يكثر

واسـعة, وسسـب هلـا    يف أحناء العام حيث جنـد لتقاريرهـا أصـداء    

احلكومات ألف حسـاب وحنـن نتسـاءل مـا هـو هـذا اإلنسـان, ومـا         

 ؟,وما موقعه من هذا الكون ؟هي حقوقه, وما ننرة اإلسالم إليها

مــه اهلل وفضـله علــى  فاإلنسـان يف ننــر اإلسـالم ,لــوق متميـز كر    

 خلقه وسخرهم له إن هو وعى ذلك وم يعص اهلل ويفسد.

ــالش  وحيـــدثنا القـــرآن عـــن بد ايـــة خلـــش اإلنســـان بـــوحي مـــن اخلـ

َوِإْذ َقـاَل َربكــَك لملالَماَلئمَكـةم ِإنِّـي َجاعمـل  فمــي     سـبةانه وتعـاىل فيقـول:    

اأَلْرِض َخلميَفــًة َقــاُلواال َأَتْجَعــُل فميَهــا َمــن ُيفالسمــُد فميَهــا َوَيْســفمُك الــدَِّماء   

َوَعلََّم   َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَنَوَنْةُن ُنَسبُِّح بمَةْمدمَك َوُنَقدُِّ  َلَك َقاَل ِإنِّي 

آَدَم اأَلْســَماء ُكلََّهــا ُثــم  َعَرَضــُهْم َعَلــى الالَماَلئمَكــةم َفَقــاَل َأنبمُ ــونمي        

َقاُلواال ُسْبَةاَنَك اَل عملالَم َلَنا ِإالَّ َما   بمَرْسَماء َهُؤالء ِإن ُكنُتْم َصادمقمنَي 

 .(1)الالَةكميُم َعلَّْمَتَنا ِإن َك َأنَت الالَعلميُم

                                                           

 (.32(, )31(, )30, اآليات: )سورة البقرة( 1)
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ــذي علَّــ   ــه خليفــة يف   فــاهلل هــو ال م آدم وهــذا تكــريم  ــاهر جعل

م ابن آدم حيـث خلقـه وصـوره يف أحسـن     األرض, كما أن اهلل كر 

 صوره.

َلَقْد َخَلقالَنا الالِإنَساَن فمي َأْحَسِن َتقالِويٍم,(2)  َوَصو َرُكْم َفَرْحَسَن

فيـه مـن روحـه وطلـب مـن      كما أكرمه اهلل برن نفخ  .(3)ُصَوَرُكْم

َفـِإَذا َسـو ْيُتُه      ِإنِّي َخالمش  َبَشًرا ممـن طمـنيٍ  املالئكة أن يسجدوا له 

 .(4)َوَنَفْخُت فميهم ممن ركوحمي َفَقُعوا َلُه َساجمدميَن

 َوَلَقْد َكر ْمَنا َبنمي آَدَم َوَحَملالَناُهْم فمي الالَبرِّ َوالالَبْةِر َوَرَزقالَناُهم مَِّن

  .(5)يَِّباتم َوَفض لالَناُهْم َعَلى َكثمرٍي مِّم ْن َخَلقالَنا َتفالضمياًلالطَّ

الكــون واإلنســان وأكثــر لــه الــنعم الــع ال   كمــا أن اهلل ســخر 

َمـاء   الّلُه الَّذمي َخَلَش الس َماَواتم َواأَلْرَض َوَأنَزَل ممـَن الس ـَماء  سصى 

ا لَُّكْم َوَسخ َر َلُكُم الالُفلالـَك لمَتْجـِرَي فمـي    َمَراتم ِرْزًقَفَرْخَرَج بمهم ممَن الث 

َ َوَسخ ر َلُكـُم الش ـْمَس َوالالَقَمـَر     الالَبْةِر بمَرْمِرهم َوَسخ َر َلُكُم اأَلْنَهار

َدآئمَبنَي َوَسخ َر َلُكُم اللَّْيَل َوالن َهاَر َوآَتاُكم مِّن ُكلِّ َما َسَرلالُتُموُه َوِإن 

 .(6)َت الّلهم اَل ُتْةُصوَهاَتُعدكواال نمْعَم

                                                           

 (.4: اآلية: )سورة التني( 1)

 (.3, اآلية: )سورة التغابن( 2)

 (.72(, )71, اآلية: )سورة ص( 3)

 (.70, اآلية: )سورة اإلسراء( 4)

 (.33(, )32, اآلية: )سورة إبراهيم( 5)



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم الُعمريأ. د  
 

 

16 

ــ      بــل إن اهلل ســخر ل نســان مــا يف الســموات واألرض وهــذا مبل

َوَسخ َر َلُكم م ا فمي الس َماَواتم َوَمـا  التكريم والنعمة حيث يقول: 

 .(7)فمي الالَرْرِض َجمميًعا مِّْنُه ِإن  فمي َذلمَك َل َياٍت لََّقْوٍم َيَتَفكَُّرون

َأَلْم َتَرْوا َأن  اللََّه َسخ َر َلُكم م ا فمي الس َماَواتم َوَما ويقول تعاىل: 

 .(8)فمي الالَرْرِض َوَأْسَبَ  َعَلْيُكْم نمَعَمُه َ اهمَرًة َوَباطمَنًة

فإذا كان اهلل قد سخر هذه املخلوقـات وهـذا الكـون ل نسـان     

ة فال جيوز لـه أن يصـرم شـيً ا مـن العبـادة هلـا ألنهـا  يًعـا مسـخر         

ولـذلك   ,له, وإمنا األحش بالعبادة هو خالقها وخالقه ومسـخرها لـه  

جاءت األديان السماوية كلها بتوحيد العبادة للخـالش تبـارك وتعـاىل    

ليعيـد اإلنسـانية إىل التكـريم بتوحيـد      وجاء خامت النبيني حممد 

ــاج إىل واســطة,       ــب ل نســان ال حيت ــاىل قري ــه ســبةانه وتع اهلل, ألن

َك عمَبادمي َعنِّي َفِإنِّي َقِريـب  ُأجميـُب َدْعـَوَة الـد اِع ِإَذا َدَعـاِن      َوِإَذا َسَرَل

ومن كرامـة اهلل   ,(9)َفلالَيْسَتجميُبواال لمي َولالُيْؤممُنواال بمي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن 

ل  عمـا  ؤووأنـه مسـ   ,نـه أمـره بالسـعي والعمـل لطاعـة اهلل     أل نسان 

ــٍس   قــال تعــاىل: يفعــل, ــة  ُكــلك َنفال ــَبْت َرهميَن ــا َكَس وقــال:  (10) بمَم

                                                           

 (.13, اآلية: )سورة اجلاثية( 1)

 (.20, اآلية: )سورة لقمان( 2)

 (.186, اآلية: )سورة البقرة( 3)

 (.38, اآلية: )سورة املدثر( 4)
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 ــْل ممث ــن َيْعَم ــَرهُ َفَم ــًرا َي ــاَل َذر ٍة َخْي ــْل ممث   َق ــن َيْعَم ــر ا  َوَم ــاَل َذر ٍة َش َق

 .(11)َيَرُه

خبالم الديانات األخرى الع حرفهـا النـا  كالنصـرانية الـع     

, فجعلــت مــن خطي ــة محلــت النــا  اخلطي ــة األوىل كمــا يزعمــون

وأنهــم ســيهلكون وســيةرقون يف  ,لعامــة النــا  طي ــةآدم وحــواء خ

ب ّذ, الـذي عُـ  طي ة لوال النجـاة علـى يـد املسـيح    النار بسبب هذه اخل

ر عـن خطايـا النـا , فمـا دخـل النـا        كفِّـ لب بزعمهم لُيتل وُصوُق

ومــا ذنــب املســيح يعــذب ويصــلب بــذنب غــريه,      ,بــذنب م يقرتفــوه 

النـا  دون صـلب ابنـه    أوليس اهلل تعاىل قادر على أن يكفـر ذنـوب   

 لـم   .وابتـداءً  فهذه عقيـدة مبنيـة علـى النلـم أصـالً      كما يزعمون,

بتةميلـه خطايـا    للنا  بتةميلهم خطايا غريهم, و لم لعيسـى  

النــا  وخطي ــة آدم, ثــم أيــن موقــع النــا  الــذين مــاتوا قبــل عيســى  

وقبل صلبه من خيلصهم مـن اخلطي ـة ومـن ينجـيهم مـن النـار, إنهـا        

ولذلك قـال القبطـي املصـري ننمـي لوقـا يف أحـد        ,قتصدأشياء ال 

مـن جـراء تلـك    سى مـا ركـبا صـغرًيا مـن فـزع وهـول       كتبه: )ال أن

ــه مــن ســياق مــروع يقــرتن بوصــف       ــة األوىل, ومــا ســيقت في اخلطي 

وكيـف تتجـدد فيهـا     ,جهنم ذلـك الوصـف املخيـف ملخيلـة األطفـال     

آدم بإيعـاز    ـة جـزاًءا وفاًقـا علـى خطي    ناجللود كلما تعرضت للـنريا 
                                                           

 (.8(, )7, اآلية: )سورة الزلزلة( 1)
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من حواء وأنـه لـوال النجـاة علـى يـد املسـيح الـذي فـدى البشـر بدمـه           

وال أنســى  :ثــم يقــول .الطهــور لكــان مصــري البشــرية كلــها اهلــالك

القلش الذي سـاورني وشـغل خـاطري عـن ماليـني البشـر قبـل املسـيح         

أين هم وما ذنبهم حتى يهلكوا بغري فرصة للنجاة ــ ألنهم م يؤمنوا 

 .(12) به ــ(

ــدنيا       ــل أن تســمع ال ــوق اإلنســان يف اإلســالم, فقب ــد إىل حق ولنع

إلقوق اإلنسان بركثر من ثالثة عشر قرًنا جاء اإلسالم ليقرر على 

 اإلنسان واجبات ويعطيه حقوًقا ,تلفة.

يف احليــاة فــال يســتطيع أحــد أن يســلب   نســانفمــن ذلــك حــش اإل 

ُُوَدُة ُسـ مَلْت   َوِإَذ , قـال تعـاىل:  احليـاة دون مـ ر شـرعي    اأحًد ا الالَمـْو

ــٍب ُقتمَلــتْ   ــَريِّ َذن ــالٍق ن ْةــُن    ,(13) بم ــْم َخْشــَيَة ِإْم ــواال َأْوالَدُك َواَل َتقالُتُل

ــْتَلُهْم َكــاَن خمــطالًءا َكــبمرًيا  ــْرُزُقُهْم َوِإي ــاُكم إن  َق هــؤالء أوالد  .(14)َن

ولـذلك   ,اإلنسان الـذين نـن علـيهم, فمـا بـالكم بالنـا  اآلخـرين       

ــه      كــان ال ــداًءا علي ــاة اإلنســان ال اعت ــا حلي ــل حفًن قصــاص يف القت

ــوق اإلنســان     ــات حق ــزعم بعــا  عي ــول   ,كمــا ت فلةفــد دم املقت

وبـذلك تتجنـب ا تمعـات البشـرية      ,وحقوقه كإنسان يقتل القاتـل 

                                                           

 ".حممد الرسالة والرسولنمي لوقا يف كتاب "( اننر: ن1)

 (.9(, )8, اآلية: )سورة التكوير( 2)

 (.31, اآلية: )سورة اإلسراء( 3)
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 ولـذلك قـال اهلل تعـاىل:    ,املزيد من القتل بإقامة احلد على القاتل

تمَب َعَلْيُكُم الالقمَصاُص فمي الالَقْتَلىَأيكَها الَّذميَن آَمُنواال ُكَيا 
 :وقال .(15)

      ََوَلُكْم فمي الالقمَصاِص َحَيـاة  َيـاال ُأولمـْي اأَللالَبـابم َلَعلَُّكـْم َتت ُقـون,(16) 

فاهلل حرم القتل, وأوجب القتل أحياًنا, وجعـل األمـر خاضـًعا للعفـو     

 أحياًنا أخرى وهذا من ُحكمه وحكمته.

ــدة   ــرى دعــوات جدي ــردد يف أمريكــا وغريهــا مــن دول    وحنــن ن ت

الغرب تدعو إليقاع عقوبة القتل يف ا رمني يف وقت نراهم يتهمون 

ــد         ــن يســتةقونها بع ــة إلــش م اإلســالم بالقســوة لوجــود هــذه العقوب

 احملاكمة. 

 ومن حقوق اإلنسان الكرامة وحفد العرض وكـان الرسـول   

يكم إن دمــاءكم وأمــوالكم علــ   ))يقــول يف خطبــة حجــة الــوداع:    

عليـه بقـول مـؤذي     ىفال جيـوز أن يهـان أحـد وال أن يعتـد     (17).((حرام

 جيرحه ويهني كرامته.

        َيا َأيكَها الَّذميَن آَمُنوا َلـا َيْسـَخْر َقـوم  مِّـن َقـْوٍم َعَسـى َأن َيُكوُنـوا

َتلالممُزوا َعَسى َأن َيُكن  َخْيًرا مِّْنُهن  َوَلا  ٍء مِّن نَِّس ء  َخْيًرا مِّْنُهْم َوَلا نمَس

                                                           

 (.178, اآلية: )سورة البقرة( 1)

 (.179, اآلية: )سورة البقرة( 2)

 , )حجة الوداع ــ خطبة الوداع(.سرية ابن هشام ( اننر:3)
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 .(18)َأنُفَسُكْم َوَلا َتَناَبُزوا بمالالَرلالَقابم

كما جعل اهلل اجللد حًدا للقـذم, للـذين يرمـون احملصـنات يف     

 أعراضهن.

 َوالَّذميَن َيْرُموَن الالُمْةَصَناتم ُثم  َلْم َيرالُتوا بمَرْرَبَعةم ُشَهَداء َفاْجلمُدوُهْم

 .(19)َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَل مَك ُهُم الالَفاسمُقوَن َثَمانمنَي َجلالَدًة َوَلا َتقالَبُلوا

رين يف محايــــة ففــــي هــــذه العقوبــــة حفًنــــا حلقــــوق أنــــا  آخــــ

بـدنًيا جمـرًدا كمـا تـزعم  عيـات حقـوق        ًءأعراضهم وليسـت إيـذا  

فرين حش اإلنسان املعتـدى عليـه, فـالعرض والسـمعة أهـم       ,اإلنسان

ــدودة ينتهــي أمرهــا يف    ــدات مع ــر    مــن جل ــائش بينمــا الســمعة للعم دق

 .كاماًل

 ومن حقوق اإلنسان الع أقام هلا اإلسالم اعتباًرا مهًما:

حفد نسبه وبه حفد للمجتمـع كلـه, ولـذلك فـإن عقوبـة الزنـا       

فمـا   ,املقررة يف الشريعة اإلسـالمية إمنـا هـي حلفـد النـا   يًعـا      

ده ينتج عن الزنا من اختالط األنسـاب وشـك اإلنسـان بنفسـه وبـروال     

ومـا ينـتج عنـه مـن أمـراض عنيمـة تشـاهد يف         ,أعنم من أي شـيء 

ــال     ــذلك قـ ــم, ولـ ــم وأعنـ ــة أعنـ ــات الغربيـ ــر )) :ا تمعـ م تنهـ

                                                           

 (.11, اآلية: )سورة احلجرات( 4)

 (.4, اآلية: )سورة النور( 1)
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ــاعون     ــيهم الطـ ــا فـ ــا إال فشـ ــوا بهـ ــى يعلنـ ــوم قـــط حتـ ــة يف قـ الفاحشـ

 (20),((واألوجـــاع الـــع م تكـــن قضـــت يف أســـالفهم الـــذين مضـــوا

ل الفاحشـة ومـن أهـل    من أهـ  ايدز واحد منها بل إن كثرًيومرض األ

ا ــون هــم الــذين يقــدمون علــى القتــل وغــريه مــن اجلــرائم, نتيجــة   

األمـــراض النفســـية الـــع تصـــيبهم بســـبب الفةـــ  والزنـــا وكثـــرة  

ملموًســـا يف ك واقًعـــا ولعلكـــم تشـــاهدون ذلـــ ,اجلنســـية تالعالقـــا

, كمـا ينـتج مـن    ا تمع األمريكـي وغـريه مـن ا تمعـات الغربيـة     

حش األبوة والعي  يف أسرة آمنة أعنم جرنـة يف   الزنا أوالد حرموا

 احش هؤالء املواليد الـذين نـرى كثـرتهم يف ا تمعـات املنةلـة, ومـ      

أصــاب كــرامتهم وحقهــم قبــل والدتهــم حــني  لمــوا أو ولــدوا آلبــاء   

 جمهولني نتيجة الزنا.

)حـــش الكفايـــة يف  ومـــن حقـــوق اإلنســـان الـــع أقرهـــا اإلســـالم 

 العي (.

ــم اإلســـ   ــذلك ننـ ــارب   ولـ ــنفس واألوالد واألقـ ــى الـ ــة علـ الم النفقـ

كما قررها على بيت مال املسلمني إن م جيد اإلنسان  ,احملتاجني

من ينفش عليه وكان حمتاًجا. يف الوقت الذي حث فيـه علـى العمـل    

ــة الـــنفس   ــرين وكفايـ ــن اآلخـ ــتغناء عـ ــاج لالسـ ــل  ,واإلنتـ ــا جعـ كمـ

                                                           

 كتاب الفنت, باب العقوبات.ابن ماجه,  ( رواه2)
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 ة وغريها.للفقراء حقوًقا يف أموال األغنياء بالزكاة والصدق

 )املساواة(.ومن حقوق اإلنسان يف اإلسالم 

 َيا َأيكَها الن اُ  ِإن ا َخَلقالَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعلالَناُكْم ُشُعوًبا

ــَل ــيم      َوَقَبائم ــَه َعلم ــاُكْم ِإن  اللَّ ــهم َأْتَق ــَد اللَّ ــَرَمُكْم عمن ــاَرُفوا ِإن  َأكال لمَتَع

 .(21)َخبمري 

ا أيها النا  إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال ي)): وقال 

ــالتقوى,       ــر إال بـ ــى أمحـ ــود علـ ــي وال ألسـ ــى عجمـ ــي علـ ــل لعربـ فضـ

((خريكــم عنــد اهلل أتقــاكم   
فاإلســـالم لــيس فيــه رجــال ديـــن     (22) 

النــا   هــم ســواء أمــام اهلل ســبةانه وتعــاىل,وكهنــوت وعامــة إمنــا 

 .كلهم آلدم وآدم من تراب كما قال 

ــائ  ج ذلــك املســاواة أمــام األحكــام والننــام, أعــا    ومــن أهــم نت

املسـاواة أمــام األحكـام الشــرعية وحقوقهـا ومــا فيهـا مــن عقوبــات.     

سرقت لقطع حممـد   وايم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد )) :قال 

 , إذ لـيس يف اإلسـالم حصـانة أمـام الننـام والقضـاء أليٍ      (23) ((يدها

                                                           

 (.13, اآلية: )سورة احلجرات( 1)

ــه تعــاىل:   البخــاري,  ( رواه2) ــا   كتــاب املناقــب, بــاب قول ــاُ  ِإن  ــا الن  ــا َأيكَه َي

 .َخَلقالَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى

اهيـة الشـفاعة يف احلـد إذا    باب احلـدود, كر البخاري يف صةيةه,( رواه 3)

 رفع إىل السلطان.
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أمام القضاء وحيكـم   كان ولذلك كان اخللفاء الراشدون نثلون

 .عليهم أحياًنا

م اهلل ولــذلك حــر   هومــن حقــوق اإلنســان يف اإلســالم حفــد عقلــ   

كلها مــن مغيبــات عقــل اإلنســان والــع تســهم يف      ااخلمــر ومــا شــ  

االعتداء علـى حقـوق اإلنسـان وحقـوق النـا  اآلخـرين ولـذلك حـرم         

 اخلمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


