
الخصائص والمقاصد: حقوق اإلنسان في اإلسالم:  الدرس الثاني

:الحقوق المدنیة والسیاسیة: المحور األول

الحقوق السیاسیة في اإلسالمالحقوق المدنیة في اإلسالم

َ «وعلى رأسھا حریة العقیدة شعارھا في ذالك ،واالختیارالحریةحق* يِن َقْد تـَبَـنيَّ الرُّْشُد َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ
»ِمَن اْلَغيِّ 

، وقد اتخذ اإلسالم مجموعة من اإلجراءات : األصلیةالحریةوإقراراالسترقاقتحریم*
حدیث أبي ففي للقضاء على الرق ، كفرضھ تحریر الرقاب كفارة لبعض المخالفات الشرعیة 

حرا فأكل ورجل باع: ثالثة أنا خصمھم یوم القیامة وذكر منھم«رضي هللا عنھھریرة 
»ثمنھ

:ویشمل ھذا الحق .وھي ھبة ونعمة ربانیة ال یقدر علیھا سواه: الحیاةحق*
أَنَُّه َمْن قـََتَل {: اعتبره اإلسالم من أعظم الذنوب والجرائم والموبقات ،قال تعالى : القتلتحریم-

َا قَـَتلَ  يًعا نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ : المائدة اآلیة }النَّاَس مجَِ
تحریم-32

ء الوعید الشدید وقد جا.فال یحق ألحد أن یضع حدا لحیاتھ أو یعتدي على جسده : االنتحار
لمن یقدم على ذالك في نصوص كثیرة،

. حیث حرمھ اإلسالم إال عند الضرورة كتعرض حیاة األم لخطر محقق: اإلجھاضتحریم-
ودعا إلى العفة والزواج . وحرم الزنا وشرع لھ عقوبة رادعة باعتباره سببا مباشرا لإلجھاض

.صیانة للعرض والنسل

َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا «: قولھ تعالى ھویدل علی: مبدأ الشورى -ا
نَاُهْم يـُْنِفُقوَن  ا َرزَقـْ نَـُهْم َوِممَّ )38(ِلَربِِّهْم َوَأقَاُموا الصََّالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

ُهْم َواْستَـْغِفْر «: وقال عز من قائل. سورة الشورى» فَاْعُف َعنـْ
.عمرانسورة آل»َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمرِ 

ِإنَّ الَِّذيَن يـَُبايُِعوَنَك ِإنََّما يـَُبايُِعوَن «:قال تعالى : مبدأ البیعة - ب
اللََّه َيُد اللَِّه فَـْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإنََّما يـَْنُكُث َعَلى نـَْفِسِه َوَمْن َأْوَفى 

ولم . سورة الفتح»)10(ا ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسيُـْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيمً 
يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ «یمیز اإلسالم في ھذا الحق بین الرجل والمرأة 

ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُبايِْعَنَك َعَلى َأْن َال ُيْشرِْكَن بِاللَِّه َشْيًئا َوَال َيْسرِْقَن 
َوَال يـَْزنِيَن َوَال يـَْقتُـْلَن َأْوَالَدُهنَّ َوَال يَْأتِيَن بِبُـْهَتاٍن يـَْفَترِيَنُه بـَْيَن أَْيِديِهنَّ 

َال يـَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف فَـَبايِْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر َلُهنَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه َوَأْرُجِلِهنَّ وَ 
.12سورة الممتحنة اآلية »َغُفوٌر رَِحيٌم 

:الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة: المحور الثاني

:خصائص حقوق اإلنسان ومقاصدھا في اإلسالم: المحور الثالث

المقاصدصالخصائ

فكل حق منصوص علیھ في القرآن أو السنة فھو مصدره من عنده : الربانیة -أ
سبحانھ، وبالتالي فھو منزه عن الزیغ والضالل 

فمھما تعرض الناس للتضلیل عن طریق خلط الحق بالباطل تبقى : الثبات -ب
.حجة الحق قویة اإلقناع بالفطرة

.و تمییز عرقي وعن أي عن الھوى فھي منزھة عن أي تحیز أ: الحیاد - ج
فھي محیطة بكل مصالح اإلنسان العاجلة واآلجلة،ومحمیة : الشمول - د

.بتشریعات تربویة ووقائیة وأحكام تكلیفیة 
فھي صالحة لكل زمان ومكان الستجاباتھا لحاجات اإلنسان : العالمیة -ھـ

.الحقوقیة الفطریة ، ووضعھا حلوال ألغلب مشاكلھ 

ألن بذل الحق ألھلھ والمطالبة بالحق من صمیم : تحقی-أ
.الطاعة ومن باب األمر بالمعروف   والنھي عن المنكر 

.في جمیع مراحلھا : حفظ حیاة اإلنسان -ب
من خالل تربیة الناس على حل خالفاتھم : إشاعة اإلسالم في العالم - ج

یھم من حقوق بالطرق السلمیة ومعرفة ما لھم وما عل
بإشاعة العدل في األرض وتقلیص الفوارق : تحقیق العدالة االجتماعیة - د

.الطبقیة 
بحفظ الضروریات الخمس في جمیع مراتبھا ، : حفظ مصالح العباد - ه

.وفرض النظام واألمن في المجتمع 
بتربیتھ على الكرامة الحق وعزة النفس ،دون تعال أو : تكریم اإلنسان - و

.طغیان

الحقوق

:اإلقتصادیة
حق البیع-
حق الملكیة-

االجتماعیة
حق التمدرس-
حق الضمان االجتماعي-
....حق الصحة-

للمزید زوروا موقع قلمي

http://www.9alami.com/

