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نٌٍَِْوِ انْقٍَِبيَخِ فَهَب  ًَََضَغُ انًٌََْاشٌٍَِ انْقِعْطَ

رُظْهَىُ ََفْطٌ شٍَْئًب ًَإٌِْ كَبٌَ يِثْقَبلَ حَجَّخٍ يٍِْ 

 خَسْدَلٍ أَرٍَْنَب ثِيَب ًَكَفَى ثِنَب حَبظِجنِيَ

 74 اٌَخ –  االَجٍبء ظٌزح

 



3 

 

 اإلىــــــــــــــــــــــداء

 إىل يٍ جسع انكأض فبزغبً نٍعقٍين قطسح حت

 يهو نٍقدو ننب حلظخ ظؼبدحإىل يٍ كهّذ أَب

 إىل يٍ حصد األشٌاك ػٍ دزثً نًٍيد يل طسٌق انؼهى

 إىل يٍ أزضؼزين احلت ًاحلنبٌ........إىل انقهت انكجري ًاندي انؼصٌص

 ًاندرً احلجٍجخ إىل انقهت اننبصغ ثبنجٍبض....إىل زيص احلت ًثهعى انشفبء

 إخٌرً حني حٍبرًإىل انقهٌة انطبىسح انسقٍقخ ًاننفٌض انربٌئخ إىل زٌب

 إىل األزًاح انيت ظكنذ حتذ رساة انٌطٍ احلجٍت انشيداء انؼظبو

اٌَ رفزح األشسػخ ًرسفغ املسظبح نزنطهق انعفٍنخ يف ػسض حبس ًاظغ يظهى ىٌ حبس 

احلٍبح ًيف ىره انظهًخ ال ٌضًء إال قندٌم انركسٌبد ذكسٌبد األخٌح انجؼٍدح إىل 

 أصدقبئً انرٌٍ أحججزيى ًأحجًٌَ

 إىل انرٌٍ ثرنٌا كم جيدٍ ًػطبء نكً أصم إىل ىره انهحظخ أظبرررً انكساو

 أ.و.د.جالل ػجد اهلل خهفانعٍد اندكزٌز انفبضم  األظزبذ املشسف  ًال ظًٍب

 إنٍكى مجٍؼبً أىدي ىرا انؼًم
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 شكـــــــــــش ٔذقذٌـــــــــــــش

عهى احلًذ هلل انزي أَاس نُا دسب انعهى ٔاملعشفح ٔأعاَُا 
 أداء ْزا انٕاجة

 ٔٔفقُا إىل اجناص ْزا انعًم 

َرٕجّ جبضٌم انشكش ٔااليرُاٌ إىل كم يٍ ساعذَا يٍ 
قشٌة أٔ يٍ تعٍذ عهى اجناص ْزا انعًم ٔيف ذزنٍم يا 

 ٔاجُٓاِ يٍ صعٕتاخ، ٔخنص تانزكش 

 أ.و.د.جالل عثذ اهلل خهفانذكرٕس األسرار املششف 

ائحّ انقًٍح انرً انزي مل ٌثخم عهٍُا ترٕجٍٓاذّ َٔص
 كاَد عَٕا نُا يف إمتاو ْزا انثحث

 شكشي املٕصٕل جلًٍع األساذزج  تال  اسرثُاء 

 انكهٍح ٔال ٌفٕذُا أٌ َشكش كم يٕظفً 

 انزٌٍ قذيٕا يل أدَى خذيح خالل سُٕاخ انذساسح
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 قرار املشرفإ
 اشهد ان اعداد هذا البحث الموسوم بـ )حقوق االنسان في ضوء خطبة النبي

في حجة الوداع  دراسة مقارنة( قد جرى تحت اشرافي في كمية القانون  )ص(
والعموم السياسية / جامعة ديالى / وهو جزء من متطمبات نيل شهادة البكالوريوس 

 .في القانون 

 

 

 

 

 

 

 جالل عبد اهلل خلف د. م. المشرف / أ.                                           

                                               

                                                              /    /2117 
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 املقدمة :
 ازبذ اهب والتمتع عًتاؼالوا احلقوؽ ذههب الوعي ذاى أف غَت حقوقو معو ولدت نسافالا ولد أف منذ 

 البشرية تاريخ ُب مرة أوؿ العملي التطبيق ُب ىيمهامفا رتهوظ عدة لظروؼ خضعت طويلة مسَتة
ة مشاكل هالعيش دلواجؿ نبذ العنف متفقُت على بلخر، من خالنساف ااالنساف أخيو اال آلف عندما

الواحدة ٍب القرية فادلدينة، وراح اجلميع يبحثوف عن سبيل البقاء ومصارعة خطوب  احلياة ُب نطاؽ العائلة
 شرائع ُب رتهظ اليت ادلبادئ تلك يى البسيطة وجو على نسافالا حقوؽ احلياة، وكانت أوىل مبادئ

 مساوية بصفة نسافالا حقوؽ اتسمت ـبلسالا رليء وبعد العريب، لوطن ُب القدؽلة احلضارات وقوانُت
 يثرب إىل مكة من مهعن ا رضي وأصحابو زلمد النيب جرةى بعد احلقوؽ ذهى وبرزت. للجميع ملزمة

 )ص( النيب فيها استهدؼ ُب كثَت من كلماتو واحاديثو وخطبو ومعاىداتو ومنها خطبة الوداع اليت 
 ىذه ادلعاصرين الباحثُت بعض عد لذا فقد ،اليت تقع على عاتق الفرد ادلسلم  والواجبات احلقوؽ توضيح
 مرتبة إىل اهدبجموع ترقى ابأهن البعض اىعد حىت بالدقة اخلطبة ذهى تسمت الدستور دبثابة اخلطبة

 عليو تآلف شلا وى وألفاظ تعابَت من اهفي ورد وما اهأصالت عن ينم اأسلوهب وأف الصحيحة حاديثالا
 لتعريف خطبة الوداع اهتضمنت اليت احلقوؽ مىأ إبراز من لنا بدال كاف الفًتة تلك ُب ميبلساال اجملتمع
 بلا سبي البشرية ذبد إف بغية الكرمي، القراف ؿبلظ ُب اهوعدالت اهمشوليت على التعرؼ ٍب ومن ا،هب الناس
 حقوؽ" :  موضوع معاجلة إىل البحث سعى اساس، ذاى وعلى لعبادة ا شرعة ؿبلظ ُب ادئاذل للعيش

 نصت اليت نسانيةالا احلقوؽ ابرز مهف أجل من ،"مقارنة بالقوانُت الوضعية خطبة الوداع ُب نسافالا
 .احلياهت أفضل بلا سبي البشرية ذبد أف بغية خطبة الوداع اهعلي

اليت تعد من اىم  خطبة الوداع اهتضمنت اليت للحقوؽ وضحاا  ماا هف قدـيسو أن ُب البحث يةعلأ تكمن .
 اهمبادئ ُب الكرمي القرآف مع متفقة يىو  العامة، واحلريات احلقوؽ ضمنت التاريخ اهعرف احلقوؽ اليت

 قاتبلالع لضبط دستورية أسس على القانوف دولة تأسيس وى كبَت مشروع سياؽ ُب وتندرج العامة،
اما خطة البحث فقد اشتملت  .مضافة يةعلأ ادلوضوع على يضفي ذاتو حبد ذاىو  ، واخلارجية الداخلية
. الباحث اهإلي توصل اليت والتوصيات ستنتاجاتالا مىأ تتضمن وخاسبة مباحث ثةبلوث مقدمة على
 التأصيلفكاف ُب  الثاين، ادلبحث أما ، السماوية االدياف ُب ومفهومو معناه احلق اوؿ، ادلبحث ناوؿت

 كمصدر خطبة الوداع دراسةفتضمن  الثالث ادلبحث اوام ،اإلسبلـ  ُب اإلنساف حلقوؽ التارؼلي
 ىذا واحلمد  رب العادلُت  للحقوؽ

 
 
 

 املبحث األول
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 يف االديان السماوية  ومفهىماحلك معناه و 
 المطلب االول : مفهوم الحق لغة واصطالحا       

 : الحق لغة:والا 
احلق ُب اللغة يشَت إىل حػق الشػيء إذا ثبػت ووجػب، فأصػل معنػاه لغويػا ىػو الثبػوت والوجػوب، وكػذلك  

 .(ٔ)فأف احلق يطلق على ادلاؿ وادللك ادلوجود الثابت، ومعٌت حق الشيء وقع ووجب ببل شك
ويػػر) )ابػػن منظػػور( أف احلػػق نقػػيض الباطػػل، ويسػػتعرض اسػػتعماالت جديػػدة تػػدور حػػوؿ معػػاين        

 (ٕ)لثبوت والوجوب واألحكاـ والتحقيق والصدؽ واليقُت.ا
وقد وردت لفظة احلق ُب عدة مواضع ومعاف ُب القرآف الكرمي والسنة النبوية الشريفة ،فقد        

اللََّه ُهَو يَ ْوَمِئٍذ يُ َوفّْيِهُم اللَُّه ِدينَ ُهُم اْلَحقَّ َويَ ْعَلُموَن َأنَّ   قولو: وردت امساا من أمساء ا تعاىل ُب
َما  قولو تعاىل: كما ُباذلداية إىل احلق  ومن ادلعاين اليت جاءت فيها لفظة احلق ، ( ٖ) اْلَحقُّ اْلُمِبينُ 

نَ ُهَما ِإالَّ بِاْلَحقّْ َوَأَجٍل ُمَسمِّى َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُْنِذرُ  وا َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
  (ٗ).ُمْعِرُضونَ 

، منهػا مػا وُب دالالت سلتلفػة ُب السنة النبويػة الشػريفة ُب مػواطن عػدة وقد جاءت لفظة احلق 
: ) إف ا أعطػػى كػػل ذ  حػػق حقػػو( واحلػػق يػػدعو إىل العػػدؿ والطريػػق ()ورد ُب حػػديث النػػيب زلمػػد 

الثابػػت إف احلػػق يػػرتبط دائمػػا ومػػن  إىل احلػػق وشلارسػػة العػػدؿ واإلحسػػاف مػػن الدولػػة وإفػػراد اجملتمػػع . ، 
بالواجػػػب ارتبػػػاط التػػػزاـ وتنػػػاوب ، وإذا كانػػػت مصػػػاحبة ألحػػػد حػػػروؼ اجلػػػر فتشػػػَت إىل معػػػٌت الواجػػػب 
فنقوؿ مثبل  )حق لو( أ  دبعٌت وجب لو ، ، وكذلك عرؼ العرب احلق بأنػو ) ىػو مػا غلػب أف يتحقػق 

   (٘)ويًتتب على ذلك ربقيقو مصلحة أو دفع مضرة ( . ُب ذاتو
وُب ضوء ادلعٌت اللغو  للكلمة طللص: إىل إف احلق ىو: احلكم ادلطابق للواقع، ويطلق على        

األقواؿ والعقائد واألدياف وادلذاىب الشتماذلا على ذلك، ويقابلو الباطل. ويعٍت احلق أيضا الصدؽ، 
د ُب احلق من جانب فقد شاع ُب األقواؿ اخلاصة، ويقابلو الكذب، وقد يفرؽ بينهما، الف ادلطابقة تع

(6) الواقع، ومعٌت حقيقتو مطابقة الواقع إياه.  
                                                           

،ادلؤسسة العربية للطباعة والنشر ، د.ت  ، ، بَتوت  ٖرلد الدين زلمد بن الفَتوز آباد  ، القاموس ايط ، ج  (ٔ)
 . ٕٕٕص
ىجرية ، ٘ٓٗٔ، قم ، منشورات احلوزة ،  ٔ( أبو الفضل صبا ؿ الدين بن مكـر )ابن منظور( ، لساف العرب ،جٕ)
  ٙ٘_ صٙٗص
 . ٕ٘(  سورة النور ، أآلية ٖ)
 . ٖ(  سورة  األحقاؼ ، أآلية ٗ)
ف ، حبث القي ُب ندوة حقوؽ اإلنساف ، رلمع البحوث اإلسبلمية ، (  زلمد البهي ، حقوؽ اإلنساف ُب القرآ٘)

 . ٖٗ،ص  ٖٜٚٔالقاىرة ، 

 . ٜٗ( الشريف علي بن زلمد اجلرجاين ، مصدر سابق ، ص ٙ)
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 :الحق اصطالحا : اثاني
لقػػػػػػد تعػػػػػػددت اآلراء حػػػػػػوؿ ربديػػػػػػد ادلعػػػػػػٌت االصػػػػػػطبلحي دلفهػػػػػػـو احلػػػػػػق ، فقػػػػػػد عرفػػػػػػو بعضػػػػػػهم         
)سػػػلطة إراديػػػة للفػػػرد ، أو ىػػػو مصػػػلحة ػلميهػػػا القػػػانوف أو ىػػػو انتمػػػاء )اختصػػػاص ( إىل شػػػ ص :بأنػػػو

، فحينمػا يػػدرؾ النػاس أف ذلػػم قػوة وحريػػة إرادة ويشػعروا إف ذلػػم سػلطة كاملػػة علػػى  (ٔ)القػػانوف ( .ػلميػو 
حقػػوقهم ادل تلفػػة دلمارسػػتها واإلفصػػاح عنهػػا بكػػل حريػػة مػػن اجػػل ربقيػػق مصػػاحلهم اخلاصػػة ، عنػػػدىا 

طة  ، يكوف اإلنساف قادرا فعبل على ربقيق مصاحلو الش صػية وضبايتهػا مػن خػبلؿ مباشػرتو لتلػك السػل
أ  أف احلػق يعػٍت كػل مػا يوجػػب لشػ ص علػى غػَته بػعقرار الشػػرع أو القػانوف سػواء كػاف ىػذا الشػػ ص 
)طبيعيا ( أـ )معنويا( ، وينبغي أف يتصرؼ دبا يوجب لو احلق حبرية لتحقيق ادلصلحة سواء كانػت عامػة 

 (ٕ)أـ خاصة . 
تبػػػػار ، أو جلهػػػػة أخػػػػر)، وؽلكػػػػن القػػػػوؿ إف ) احلػػػػق مصػػػػلحة تثبػػػػت إلنسػػػػاف أو لشػػػػ ص طبيعػػػػي أو اع

وادلصػػػػلحة ىػػػػي ادلنفعػػػػة، وال يعػػػػد احلػػػػق حقػػػػا إال إذا قػػػػرره الشػػػػرع والػػػػدين أو القػػػػانوف والنظػػػػاـ والتشػػػػريع 
 (ٖ)والعرؼ(. 
أما تعريف احلق عنػد فقهػاء القػانوف فكمػا عرفػو باحػث معاصػر بأنػو )مػا غلػوز فعلػو وال يعاقػب          

على تركو، فصاحب احلػق لػو أف يسػتعمل حقػو أو ال يسػتعملو ، فػعذا اسػتعملو فػبل حػرج عليػو واف تركػو 
 ادلعػامبلت مػن الكثػَت ُب الواجػب دبعػٌت أو وادلسػاواة، العػدؿ دبعػٌت احلق كلمة تستعملفبل إٍب عليو ( . 

 القػانوف يُقػرره الػذ  االستئثار ىو اصطبلحاا  احلقّ  األغنياء أمواؿ من ماالا  والفقَت ادلسكُت إعطاء كحق
 مػػن وتظهػػر معنويػػاا، أو ماديػػاا  سػػواءا  آخػػر شػػ ص مػػن لػػو شػػيء   بأخػػذ ويكػػوف األشػػ اص، مػػن لشػػ ص
 (ٗ).لو ومشاركاا  مسانداا  القانوف وكاف إالّ  حق يوجد فبل والقانوف، احلقّ  بُت العبلقة التعريف ىذا خبلؿ
 (ٗ).لو
 

وعليػػو، فػػأف احلػػق ُب اإلسػػبلـ يسػػتعمل للداللػػة علػػى معػػاف عػػدة منهػػا لفظيػػة ومنهػػا اصػػطبلحية،         
فهو يستعمل أحيانا لبياف ما للش ص مػن التػزاـ علػى آخػر. ويطلػق أحيانػا علػى احلقػوؽ الش صػية ُب 

وكػػاف  حقػػا  ، كقولػػو تعػػاىل  (٘)العبلقػػات األسػػرية، وقػػد يسػػتعمل دبعػػٌت األمػػر الثابػػت اقػػق حدوثػػو 

                                                           

،  ٕٓٔٓ،  ٕ(  ماىر صرب  كاظم ، حقوؽ اإلنساف والدؽلقراطية واحلريات العامة ، مطبعة الكتاب ، بغداد  ، طٔ)
 . ٔٔص 
، ٔسليماف طعيمات ، حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ، دار الشروؽ للنشر، عماف ، األردف ، ط(   ىاين ٕ)

 . ٖٔ-ٖٓ، صٕٔٓٓ
 .ٖٕ، صٜٗٛٔ، القاىرة ، دار الفكر العريب ، ٕ(   القطب زلمد القطب طبلية ، اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف ، طٖ)
 . ٔٚٗبَتوت ،دار الكتاب العريب ، د. ت، ص ،   ٔ( عبدا لقادر عودة ، التشريع اجلنائي اإلسبلمي، جٗ)
 .ٚٔٔ( ساسي سامل احلاج ، مصدر سابق ، ص ٘)
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( أصػحابو وكثَتا مػا يسػت دـ اصػطبلح احلػق دبعػٌت الواجػب كػأمر الرسػوؿ )( ٔ) .علينا نصر ادلؤمنُت
ُب اإلسػبلـ مػا  بععطاء الطريق حقو، وعدـ تعرض اجلالسُت باألذ) للمارين. ولعل اصبػع معػٌت للحقػوؽ

ورد ُب قوؿ النيب األكـر )ص( ) إف لربك عليك حقا ، ولنفسػك عليػك حقػا ، وألىلػك عليػك حقػا ( 
(.ٕ) 

وبعػػد اف عرفنػػا مفهػػـو احلػػق البػػد مػػن وضػػع تعريػػف دلصػػطلح حقػػوؽ اإلنسػػاف فهػػا ىػػو الفقيػػو 
( يعػػػرؼ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف )بأهنػػػا تشػػػكل مزغلػػػاا مػػػن القػػػانوف الدسػػػتور  والقػػػانوف الػػػدو  اذلنغػػػار  )إيزابػػػو

ومهمتها ىي الدفاع بصورة مباشرة منظمػة قانونػاا عػن حقػوؽ الشػ ص اإلنسػاين ضػد اضلرافػات السػلطة 
دة الواقعة ضمن أجهػزة الدولػة ، وأف تنمػو بصػورة متوازنػة معهػا الشػروط اإلنسػانية للحيػاة والتنميػة ادلتعػد

 (ٖ)األبعاد للش صية اإلنسانية(. 
ويشػػار إىل حقػػوؽ اإلنسػػاف أيضػػاا بأهنػػا) تلػػك احلقػػوؽ الطبيعيػػة اللصػػيقة باإلنسػػاف والػػيت تظػػل 

 موجودة وإف مل يعًتؼ هبا أو حىت إذا انتهكت من قبل سلطة ما(. 
وىنػػػاؾ مػػػن يعػػػرؼ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف علػػػى اهنػػػا )رلموعػػػة مػػػن احلريػػػات ادلقػػػررة واميػػػة دبقتضػػػى 

بوجػػوده بوصػػفو  اإلقػػرار ادلواثيػػق الدوليػػة واإلقليميػػة لكػػل كػػائن بشػػر  ُب كػػل زمػػاف ومكػػاف ، ومنػػذ حلظػػة 
 وادلًتتب على كائنا حيا وحىت بعد وفاتو ، واليت تلتـز الدوؿ بعقرارىا وضماهنا وضبايتها على أراضيها ، 

انتهاكهػا أو اإلخػبلؿ هبػا ادلسػػؤولية الدوليػة للدولػة احلاصػػل علػى أراضػيها ىػػذا االنتهػاؾ دبقتضػى ادلواثيػػق 
 (ٗ)الدولية ادلعنية (. 

 
 
 

 المطلب الثاني : حقوق االنسان في االديان السماوية 

                                                           

 . ٚٗ(  سورة الرـو ، أآلية ٔ)
، ص ٙ، ج ٜٔٛٔ، القاىرة ، دار الفكر ،  ٗ( أبو عبد ا زلمد بن أيب احلسن الب ار  ، صحيح الب ار ، مجٕ)

ٔٔٚ . 

ية الدولية حلقوؽ االنساف ُب ظل االمم ادلتحدة ، رسالة دكتوراه ، كلية (  ابراىيم اضبد عبد السامرائي ، احلماٖ)
. وللمزيد انظر : عزت سعيد السيد برعي ، ضباية حقوؽ اإلنساف ُب ظل  ٜ، ص ٜٚٚٔالقانوف ، جامعة بغداد ، 

 .ٗص ٜ٘ٛٔ، ٔالتنظيم الدو  اإلقليمي، مطبعة العاصمة، القاىرة، ط
النظاـ القانوين ادلصر  ومبادئ حقوؽ االنساف ، برنامج االمم ادلتحدة االظلائي ،   ( سناء سيد خليل ، دراسة ُبٗ)
 .ٕٓ، ص ٖٕٓٓ، القاىرة ،  ٕط
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 ، اليهوديػػة)  األديػػاف بػػُت التمييػػز:  أوال غلػػب السػػماوية، الػػديانات ُب اإلنسػػاف حلقػػوؽ التطػػرؽ أردنػػا إذا
 و الكػرمي، احلػر العيش ُب وحقو اإلنساف حبرية الوعي تأسيس ُب ساعلت كأدياف(  اإلسبلـ ، ادلسيحية
 الكػػوف مػدار ىػػو اإلنسػاف جعلػػت الواحػد، ادلصػدر ذات األديػػاف ىػذه أف حيػػث القيػود، كػػل مػن ربريػره
 اجملتمعػات حيػاة علػى الػديانات ىذه تطبيق تاريخ بُت نفرؽ أف وغلب ، اإلنسانية بصفتو التكرمي ومناط

 ضػمن حػىت وىذا)  ادلذىب و ادلعتقد و الرأ ، ُب ادل الفُت حق ُب وإجحاؼ تطرؼ من رافقها وما ،
 علػػػى جببلتػػػو زلمػػػوؿ االنسػػػاف وأف، ا مػػػن ىبػػة احليػػػاة تعتػػػرب السػػػماوية الػػػديانات أف.(ٔ)( الواحػػػد الػػدين
 احليػػاة حامػػل شػػيء ُب ينتهػػك أف غلػػوز وال منهػػا أحػػد ػلػػـر أف غلػػوز فػػبل ، حياتػػو علػػى وادلثػػابرة احلفػػاظ
 أو احليػػاة مػػن حرمانػػا يعػػد للجسػػم فنػػاء أو تعػػذيب، أو تػػأليم أو انتهػػاؾ كػػل ألف، اجلسػػم وىػػو وحاويهػػا
 ذلػػػك ُب الػػػديانات بػػػُت فػػػرؽ وال متسػػػاوية تكػػػوف اف غلػػػب بػػػاحلقوؽ ادلسػػػاوة واف .قداسػػػتها مػػػن تنقػػػيص
 . للتسػػػاو  شػػػيء اقػػػو) ىػػػو اخلػػػالق لػػػنفس خضػػػوعهم ألف متسػػػاووف واهنػػػم ادلصػػػَت لػػػنفس خلقػػػوا الهنػػػم

 .اإلسبلمية والشريعة وادلسحية اليهودية الديانة  ثبلثالالديانات  وسنبُت مفهـو حقوؽ االنساف ُب 
 اوال : الديانة اليهودية :

 القوميػػػة ادلصػػػلحة اعتبػػػارات أتباعهػػػا نفػػػوس ُب اليهوديػػػة غرسػػػت  األوىل أصػػػوذلا ُب اليهوديػػػة الديانػػػة اف 
 نظػػرا  ولكػن. ، الرذيلػة علػى والعقػاب الفضػيلة علػػى بػاجلزاء ،ونػادت ومصػائره بالشػعب العنايػة وقواعػد،
 (ٕ)ارفة التوراة نصوص إىل اليهود استناد فعف  نصوصها ُب التحريف من شاهبا دلا

 شػرور مسػتودع عػن عبػارة وىػو العليػا، إسػرائيل بػٍت شريعة يعترب الذ '  التلمود'  ُب جاء ما واستناد إىل
،  رللػػدا ٕٔ قػػروف شبانيػػة منػػذ فصػػار،  رللػػدات بضػػع بأصػػلو وكػػاف   غريبػػة أسػػاطَت وتضػػمن إسػػرائيل بػػٍت
،  فاشػػػػية بربريػػػة بأسػػػاليب الػػػدماء سػػػػفك روح اليهػػػود اسػػػتمد ومنػػػو رللػػػػدا ٖٙ باالصلليزيػػػة اليػػػـو ىػػػو ذـ

 مقػػوالهتم تعػػاىل ا ذكػػر وقػػد ادل تػػار ا شػػعب اليهػػود واعتبػػار الشػػعوب باحتقػػار مناداتػػو إىل باإلضػػافة
بُُ مْ  فَِل    مَ  قُ    لْ  َوَأِحبَّ    اُؤ ُ  اللِ  َأبْ نَ   ا ُ  َنْح    نُ  َوالنََّص    اَر  اْليَ ُه    ودُ  َوقَالَ     ِ : فقػػػاؿ وردَّىػػػػا القػػػرآف ُب  يُ َع    ذّْ

 السَّ   َماَواتِ  ُمْل    ُ  َولِلَّ   هِ  َيَش   ا ُ  َم   نْ  َويُ َع   ذّْ ُ  َيَش   ا ُ  ِلَم   نْ  يَ ْغِف   رُ  َخلَ   قَ  ِممَّ   نْ  َبَش   ر   َأنْ    ُ مْ  بَ   لْ  بِ   ُذنُوِبُ مْ 
نَ ُهَم  ا َوَم  ا َواَْلْرضِ   علػػى أنفسػػهم فضػػلوا أهنػػم علػػى اليهػػود يظهػػر ىػػذا وُب ،.    (ٖ) اْلَمِص  يرُ  َوِإلَْي  هِ  بَ ي ْ
 ىػػذا يعػػد كمػػا ، عنػػدىم ادلسػػاواة مبػػدأ وجػػود عػػدـ علػػى مػػنهم إقػػرارا يعػػد وىػػذا ، األرض شػػعوب كػػل

.    اإلنسػػاف حقػػوؽ انتهػػاؾ صػػور مػػن صػػورة احلقيقػػة ُب ؽلثػػل الػػذ  البشػػر بػػُت والتفاضػػل للتمييػػز تكريسػػا
 حسػػب) األخػػر) للشػػعوب وغػػزوىم ، غػػَتىم قتػػل اإلسػػرائيليُت إباحػػة خػػبلؿ مػػن وضػػوحا ذلػػك ويػػزداد

                                                           

 ص.ٖٜٜٔ،  القاىرة،  العربية النهضة دار،  متغَت عامل ُب العامة واحلريات احلقوؽ،  رسبلف أضبد أنور. د( ٔ)
ٕٕٔ-ٕٔٗ 

 ٖٕٔ، مصدر سابق ، ص  رسبلف أضبد أنور. د( ٕ)
 (ٛٔ اآلية ) :سورة ادلائدة( ٖ)
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 بعػدىم تؤكػد العنصػرية، علػى ادلبنيػة ادلفاىيم هبذه اليهودية الدينية ادلمارسة إف(.ادلقدس للكتاب تأويلهم
 التلمػػودومننت اوننتوالي لد مننوا مننت وننت   نن   .لئلنسػػاف الطبيعيػػة احلقػػوؽ واحػػًتاـ وادلسػػاواة العػػدؿ مبػػادئ عػػن

 وىػػى أمػػو ضبلتػػو شػػرعي غػػَت ابػػن الناصػػر  يسػػوع: " السػػبلـ عليػػو مػػرمي ابػػن عيسػػى ادلسػػيح عػػن الَلعػػُت
 وسلبػوؿ ووثػٍت مشػعوذ و وسػاحر مضػلل و ورلنػوف كػذاب وىػو( بعنػذار) العسػكر  مػن سػفاحاا  حائض
 وحريػػة الػػديٍت للتسػػامح انتهػػاؾ... يفػػًتوف كمػػا مػػرمي ابػػن عيسػػى ورسػػولو عبػػده يكػػوف أف  وحاشػػا". ]

 .(ٔ) االعتقاد
 علػػى قائمػػة ألهنػػا ، اإلنسػػاف حقػػوؽ ُب نظػػريتهم اىل اليهػػود احلكػػاـ تطبيقػػات حبػػث اىل ضلتػػاج ال وهبػػذا
 الػبعض بعضػهم حقػوؽ بانتهػاؾ حافػل نفسػو اليهػود  اجملتمػع إف بػل ، الشعوب حقوؽ وإىدار التمييز
 ُغلَّ    ْ  َمْغُلولَ   ة   اللِ  يَ   دُ  اْليَ ُه   ودُ  َوقَالَ    ِ  : تعػػػاىل ا قػػػاؿ ، أقليػػػة أهنػػػم رغػػػم لبعضػػػهم عػػػداوهتم وشػػػدة
ََ انِ  يَ َدا ُ  بَ لْ  قَ اُلوا ِبَما َولُِعُنوا َأْيِديِهمْ  ُهمْ  َكِثي را   َولََيزِي َدنَّ  َيَش ا ُ  َكْي  َ  يُ ْنِف قُ  َمْبُس َو  ِإلَْي  َ  أُنْ ِزلَ  َم ا ِم ن ْ

نَ ا وَُكْفرا   َُْغَيانا   رَبّْ َ  ِمنْ   لِْلَح ْر ِ  نَ ارا   َأْوقَ ُدوا ُكلََّم ا اْلِقَياَم ةِ  يَ  ْومِ  ِإلَ ى َواْلبَ ْغَض ا َ  اْلَع َداَو َ  بَ ي ْ نَ ُهمُ  َوَأْلَقي ْ
ََْفَأَها  .   (ٕ) اْلُمْفِسِدينَ  ُيِحبُّ  ال َواللُ  َفَسادا   اَْلْرضِ  ِفي َوَيْسَعْونَ  اللُ  َأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسيحية الديانة في اإلنسان ثانيا : حقوق

                                                           

 ٗٗ ص ، طرابلس ، للكتاب احلديثة ادلؤسسة ، االنساف وحقوؽ العامة احلريات اىل مدخل خضر خضر. د( ٔ)
 (ٗٙ) االية :سورة ادلائدة ( ٕ)
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 من اإلنساف حقوؽ إىل تنظر وىي، اإلنساف ألخيو اإلنساف وزلبة والتسامح بالدعوة جاءت الديانة ىذه
 ربديد ىو الثاين العنصر أما ، اإلنسانية الش صية كرامة ىو األوؿ العنصر:  أساسُت عنصرين خبلؿ
 خلقو الذ  ىو ا اف واعتبار  كمواطن والفرد كانساف الفرد بُت ادلسحية الديانة فرقت فقد.  السلطة

 الش صية أف توضح الفكرة وىذه.  اليونانية الفلسفة عن ادلسحية الديانة أخذهتا الفكرة وىذه، 
 لئلنساف وأعطت العقيدة حرية بععبلف أكتفت الديانة ىذه أف كما. والتقدير االحًتاـ تستحق اإلنسانية
 كما ابة أساس على باعتمادىا  وذلك ،لئلنسانية عليا مثل لتحقيق دعوهتا خبلؿ من إنسانيا طابعا
 (ٔ). الديٍت التعصب حاربت

 وذلذه،  وادل لوقات اإللو بُت الوصل صلة ىو ادلسيح عيسى أف على تعتمد ادلسيحية تعاليم وكانت
 الفلسفة من جاءت الفكرة وىذه العناية من كثَتا تستحق،  اإلنسانية الش صية فعف كلها األسباب
 إىل دعت ألهنا واسع عليها العبيد إقباؿ وكاف ا أماـ اجلميع مساواة إىل دعت وادلسيحية اليونانية
 فًت)،  السلطة ربديد وىو الثاين بادلبدأ يتعلق فيما أما.  زلدود كاف صداىا ولؤلسف ولكن ربريرىم
 تكوف أف ؽلكن ال األرض ىذه فوؽ سلطة أ  واف ا إال ؽلارسها ال ادلطلقة السلطة باف،  ادلسيحية
 حاكم أ  لسلطة ؽلكن وال، زلددوه سلطة تكوف منظمة إنسانية سلطة أ  أف وتر)، مطلقة سلطة
 تلك كانت إذا احلاكم على يثوروا أف الناس حق من أف الديانة ىذه تر) وىنا، ادلطلقة صفتو تكن مهما
 .(ٕ) الصحيحة بالصورة تطبق مل السماوية التعاليم

 القوة على عبلقتو تقـو جملتمع متقدمة صورة أعطت الديانة ىذه رس تها اليت اإلنسانية ادلبادئ أف
 ،كما اإلنسانية أشكاذلا بأحسن وابة التسامح من الديانة ىذه بو جاءت ما وىذا ،الطبقي والتمايز

 العقوبات تلك من اإلنساف حقوؽ حلماية تشريعات وضع على وعملت اإلعداـ عقوبة أماـ وقفت أهنا
 .حياتو اإلنساف يضمن لكي

 على الناس بُت فادلساواة،  اإلنساف حقوؽ تدعم تكن مل الرمسية الكنائس بأف ادلؤرخُت من قسم وير)
،  الكنائس رجاؿ يعرفها مل الرأ  حرية وحىت،  الكنائس رجاؿ عن وغريبة زلدودة بقيت األرض

                                                           

 األكادؽلية إىل مقدـ حبث( ، ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ، )  العراقية الدساتَت  ُب والتطبيق النظرية بُت اإلنساف حقوؽ( ٔ)
                                ٙٚص .  القانوف ُب ادلاجستَت درجة دلتطلبات استكماال -القانوف قسم -والسياسة القانوف كلية الدظلارؾ ُب العربية

 ٓٗد. خضر خضر ، مصدر سابق ، ص ( ٕ)
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 على الناس لتجرب أوربا مشاؿ ُب العنف استعملت أهنا كما،   بآرائهم اإلبداء من الناس منعت فالكنيسة
 األوريب الفكر إىل ادلسيحية ضبلت اليت ىي ادلسيحية الديانة أف القوؿ ؽلكن ولكن.  ادلسيحية اعتناؽ
 (ٔ).األوربية واحلضارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يةاالسالم الديانة ثالثا : حقوق االنسان في

                                                           

 ٕٙٔمصدر سابق ، ص ،  رسبلف أضبد أنور. د (ٔ)
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 معرفة منذ التنفيذ حيز احلقوؽ ىذه دخلت وقد، اإلنساف حقوؽ بععبلف جاء بزوغو منذ اإلسبلـ أف 
 بقولو سللوقاتو صبيع على تكرمي وأحسن أفضل وكرمهم البشر خلق حيث، وتعاىل سبحانو ا وحدانية
 على وفضلناهم الطيبات من ورزقناهم البحر و البر في حملناهم و آدم بني كرمنا ولقد تعاىل
تفضيال خلقنا ممن كثير

 طاعتو منهم وطلب ،احلياة ىذه ُب عليو يسَتوف الذ  ادلنهج ذلم ووضع (ٔ)
 اإلسبلـ رمسها اليت احلدود ُب وتعاىل سبحانو ا حددىا الطاعة ىذه ولكن األمر وأو  رسولو وطاعة
 واصلازاهتا معطياهتا كل تصب حبيث اإلنسانية للمسَتة ادلركز  اور اإلنساف اإلسبلـ جعل فقد .ذلم

 أكـر فعبل وىو الوجود ُب ما أكـر ىو اإلنساف ألف اإلنساف، ىذا خَت ىي هنائية زلصلة ُب وطموحاهتا
 لكرامة وامتهاف واالستبداد الظلم فيو يسود كاف واقعا ىناؾ أف لَت) اإلسبلـ جاء وقد.  الوجود ُب ما

 من وضعها اليت الصيغ حيث من بواقعية معها تعامل ،فقد واجلماعة اإلفراد حلقوؽ واستباحة اإلنساف
 . (ٕ)ونظمو إال شيء يًتؾ فلم شلاهتم حلظة حىت والدهتم من حقوقهم اجلماعة أو للفرد يؤمن أف أجل

 عادلية، وال إقليمية وال وطنية ضغوط دوف اإلنساف، حقوؽ تقرير إىل السباؽ كاف العظيم فاإلسبلـ  
 وجو أكمل على اإلنساف حقوؽ تقرر اليت الكرؽلة اآليات مئات سيجد الكرمي للقرآف القارئ ولعل
 اإلسبلـ يقررىا اليت اإلنساف حقوؽ أف إىل  اإلشارة وينبغي، اإلنسانية احلقوؽ تكوف ما وأصبل وأفضل
 يتجزأ ال كجزء فرضا الربانية اإلرادة فرضتها أزلية حقوؽ ىي وإظلا ، منظمة من وال حاكم من منة ليست
 . تقوؽلو وأكمل صورة أحسن ُب خلقو حُت اإلنساف على ا نعمة من

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

                                                           

  (ٓٚسورة االسراء : االية ) (ٔ)
 ٜٕٔ ص ، سابق مصدر،  رسبلف أضبد أنور. د  (ٕ)
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 حلقىق اإلنسان يف اإلسالم التارخييالتأصيل 
 المطلب االول حقوق االنسان في القران والسنة النبوية :

الرغم من إف العرب قبل اإلسبلـ كانوا يعيشوف على شكل قبائل بدوية متفرقة ؽلارسوف على  
الغزو والثأر ووأد البنات والرقيق ، إال إف ىناؾ من العهود والقيم اليت تؤكد على ضباية الضعيف وإنصاؼ 

وقد وصف جعفر بن ايب طالب )رضي ا عنو( الدين اجلديد الذ  ىاجر ادلسلموف إىل  ( ٔ)ادلظلـو .
ونرتكب الفواحش ،  احلبشة من اجلو فقاؿ : )كنا قوماا أىل جاىلية نعبد األصناـ ، ونأكل ادليتة،

ونقطع األرحاـ ، ونسيء إىل اجلوار ، ويأكل القو  منا الضعيف ... ( . فحيا هتم تعج بأرتكاب 
عاصي وادلآٍب . وكانت طبائعهم متوارثة مل تتأثر بادلدنيات اجملاورة، وكانت تصرفاهتم على الفطرة ادل

اإلنسانية واليت مل توجو التوجو الصحيح. فبعض أفعاذلم كانت تربر بأسباب عدوىا أكثر أعلية شلا 
،  يرتكبوف، فكانوا ؽلارسوف ) وأد البنات( بدافع الشرؼ والعفة، وينفقوف األمواؿ الكثَتة بدافع الكـر

ٍب أردؼ جعفر ابن أيب طالب )رضي ا عنو( وذكر  (ٕ)وػلمى الوطيس ُب ادلعارؾ بدافع اإلباء والنجدة.
دللك احلبشة عظمة الدين اإلسبلمي بقولو )... حىت بعث ا إلينا رسوالا منا ، نعرؼ نسبو ، وصدقو ،  

 (ٖ)، ... وهنانا عن أكل ماؿ اليتيم وقذؼ اصنات(  وأمرنا بأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار

وقد عاش الرسوؿ األعظم ) صلى ا عليو والو ( قبل إف يبعث رسوال ُب ىذه األجواء اليت كانت       
ربتو  على صراع مستمر فيما بُت تلك القبائل واألقواـ ، وقد دخلت ُب ربالفات عسكرية حلماية أمنها 

 (ٗ)تحالفات قوة حلمايتها  ضد اإلمرباطوريات ايطة اليت هتدد أمنها .، فوفرت ذلا تلك ال

وجاء ظهور الدين اإلسبلمي ُب جزيرة العرب ، ليكوف ثورة على الظلم وانتهاكات حقوؽ اإلنساف اليت 
مر ذكرىا . وجاءت الشريعة بأحكاـ تنظم سلتلف شؤوف احلياة وربقق سعادة الناس وتعمل على بناء 

او) فيو احلقوؽ والواجبات بُت أبناء البشر.  والبد من التذكَت بأف اآليات القرآنية جاءت رلتمع تتس
حافلة دبا يدعوا إىل احلقوؽ واحلريات على سلتلف أنواعها، واألحاديث النبوية جاءت مكرسة ذلا ُب 

صورة سنة حقوؽ اإلنساف ب ٓٓٗٔالكثَت من أحكامها . فقد شرّع اإلسبلـ للبشرية منذ أكثر من 
                                                           

 ٔ( حسن السيد عز الدين حبر العلـو ، اخلطاب اإلسبلمي والقضايا ادلعاصرة،  ادلعارؼ للمطبوعات ، بَتوت ، طٔ)
 .  ٖٗٔ، ص  ٕٓٔٓ، 
 . ٕٙ(  ماىر صرب  كاظم ، مصدر سابق ،ص ٕ)
 . ٕٚ( ادلصدر نفسو ، ص ٖ)
 . ٖٗٔحبر العلـو ، مصدر سابق ، ص (   حسن السيد عز الدين ٗ)
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واف أىم مبدأ من  (ٔ)عميقة وشاملة وصاغ رلتمعو على رلموعة مبادئ إنسانية تدعم ىذه احلقوؽ.
مبادئ حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ ىو مبدأ )كرامة اإلنساف( الذ  أكد عليو القرآف الكرمي والسنة 

ينبغي على اإلنساف النبوية الشريفة ، والكرامة اإلنسانية أىم ما ؽليز اإلنساف من سائر ادل لوقات ف
قاؿ   (ٕ)فهمها واحًتامها وشكرىا وقد وىبها ا لئلنساف من دوف اإلشارة إىل دينو أو لونو أو عنصره،

َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رّْ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ َناُهْم ِمَن الطَّيَّْباِت َوَفضَّْلَناُهْم    تعاىل:
نساف ارتكزت وكاف لئلسبلـ إسهامة فاعلة ُب رلاؿ حقوؽ اإل (ٖ).َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيال    َعَلى

وذبسد اإلسهاـ الفاعل لئلسبلـ ُب تعزيز حقوؽ اإلنساف من خبلؿ   اإلسبلمية .أسسها على العقيدة 
 نصوص قرآنية عدة أكدت على جوانب مهمة منها:

لقد اختص ا سبحانو وتعاىل اإلنساف من بُت سللوقاتو دبنزلة كبَتة وعالية فهو ادل لوؽ الوحيد  -ٔ
 ِإنّْي لِْلَماَلِئَ ةِ  رَبُّ َ  قَالَ  ِإذْ الذ  نفخ ا فيو من روحو وأمر مبلئكتو بالسجود لو.  فقاؿ تعاىل: 

 (ٗ).َساِجِدينَ  َلهُ  فَ َقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  َفْخ ُ َون َ  َسوَّيْ ُ هُ  َفِإَذا( 17) َِينٍ  ِمنْ  َبَشر ا َخاِلق  

وقد كـر ا تعاىل اإلنساف باف أرسل لو الرسل لًتشده إىل طريق السعادة ُب الدنيا واآلخرة قاؿ  -ٕ
َها اْهِبطَا قَالَ تعاىل:   ُهَدايَ  ات ََّبعَ  َفَمنِ  ُهد   ِمنّْي يَْأتِيَ نَُّ مْ  فَِإمَّا َعُدوّّ  لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُ مْ  َجِميع ا ِمن ْ

 (٘). َيْشَقى َواَل  َيِضلُّ  َفاَل 

 .آَدمَ  بَِني َكرَّْمَنا َوَلَقدْ واختص ا تعاىل اإلنساف الكرامة وادلنزلة الرفيعة لئلنساف ، قاؿ تعاىل:  -ٖ
.(ٙ) 

                                                           

( ، هنضة مصر للطباعة والنشر ٓ٘(  زلمد سليم العوا ،اإلعبلف اإلسبلمي حلقوؽ اإلنساف ، ُب التنوير اإلسبلمي ) ٔ)
 . ٜٗ، ص  ٕٓٓٓوالتوزيع ،  القاىرة ، 

،  ٖٜٜٔ،  ٔبية ، بَتوت ، ط(  راشد الغنوشي ، احلريات العامة ُب الدولة اإلسبلمية ، مركز دراسات الوحدة العر ٕ)
 . ٜٗ-ٜٔص 
 . ٓٚ(  سورة اإلسراء ، أآلية ٖ)
 . ٕٚؤٚ(  سورة ص ، اآليات ٗ)
 . ٖٕٔ(  سورة طو ، أآلية ٘)
 .ٓٚ(  ،سورة اإلسراء، أآلية ٕ)
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إف اإلسبلـ غلعل اإلنساف زلور ادلسَتة اإلنسانية ألف ا سبحانو خلق كل ما ُب الكوف مس رٌّة   -ٗ
 َوَأْسَبغَ  اْْلَْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما َلُ مْ  َسخَّرَ  اللَّهَ  َأنَّ  تَ َرْوا َأَلمْ خلَت اإلنساف   قاؿ تعاىل: 

َِنَ  ظَاِهَر    نَِعَمهُ  َعَلْيُ مْ  ﴾ ٍٍ ُمِنير ِكَ ا ٍ  َواَل  ُهد   َواَل  ِعْلمٍ  ِبغَْيرِ  اللَّهِ  ِفي ُيَجاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ  ة  َوبَا
(ٔ) 

(. ٕلقد عّظم اإلسبلـ حقوؽ اإلنساف دبا ؽلكن القوؿ بأنو كاف توثيقاا أسبق وأمشل لتلك احلقوؽ)      
هنا ربقيق سعادتو وحفظ مصاحلو ، فكاف القرآف الكرمي  فقد شرّع ا تعاىل لئلنساف احلقوؽ اليت من شأ

ىو األسبق ُب تقرير حقوؽ اإلنساف اليت تفت ر هبا حضارات اليـو ، واألمشل جلميع أنواع احلقوؽ 
 (ٖ)واألكثر عدالة واحًتاماا لئلنساف. 

ة حبقوؽ اإلنساف " ولعل ما ؽليز اإلسبلـ من غَته من العهود وادلواثيق الدولية احلديثة ادلتعلق       
مشوليتو وعادليتو " . فاإلسبلـ مل يكن مقتصراا على مكة وما حوذلا ، والرسوؿ العريب مل يكن مبعوثاا 
لقومو شأف الرسل اآلخرين . ولكنو كاف مبعوثاا للناس صبيعاا بصريح اآليات القرآنية اليت تدؿ على انو 

سبلـ بشريعتو السمحاء أقر للمسلمُت حقوقاا أُرسل للعادلُت من اإلنس واجلن على حد سواء. فاإل
وحريات ؽلكن أف نسميها احلقوؽ واحلريات األساسية وادلدنية تعاِب احتياجات الفرد نفسو ، وكذلك أقر 
حقوقاا أخر) تشملهم صباعة وأمة ، وتسمى باحلقوؽ السياسية ، وىي بذلك تكوف قد حددت معٌت 

 (ٗ)وف كرامتو ويكفل حقوقو وحرياتو .حقوؽ اإلنساف ومدلولو وحرياتو ، دبا يص

وتتجسد حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ ُب نصوص القرآف الكرمي والسنة النبوية الشريفة وما                
جاء بو الفقو اإلسبلمي من أحكاـ وقواعد ، فأحكاـ الشرع اإلسبلمي من بدايتها إىل هنايتها جاءت 

فلم يكن اإلنساف ُب من اجل اإلنساف وضبايتو ، ال من اآلخرين فحسب، بل حلمايتو من نفسو أيضا . 
سلَتا بأف يفعل ما يضر نفسو ، فبل توجد آية ُب القرآف الكرمي أو حديث نبو  شريف إف مل  اإلسبلـ

                                                           

 ٕٓسورة لقماف أآلية   (ٖ)
،  ٔ(  توفيق صلم االنبار  ، حقوؽ اإلنساف وقت السلم واحلرب ، شركة العائلة لصناعة الكتاب ، القاىرة ، طٕ)

 .  ٕٛ،   ص  ٕٔٔٓ
 . ٛٚ(  فاروؽ السامرائي ، مصدر سابق ، ص ٖ)

ة ُب العراؽ ، (  اضبد خنجر اخلزاعي ، ربليل مؤثرات القوانُت الدولية والفكر اإلسبلمي ُب احلقوؽ ادلدنية والسياسيٗ)
 .  ٖٙ، ص  ٕٕٔٓ،  ٔدار ضفاؼ للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد ، ط
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واليت سوؼ نستعرضها كما وردت ُب  (ٔ)تتضمن ضباية لئلنساف واحلفاظ على حقوقو وحقوؽ االخرين.
 القراف الكرمي والسنة النبوية الشريفة.

تعاىل قد اختص اإلنساف من بُت سللوقاتو الكثَتة دبنزلة عظيمة ومكانة مرموقة من وإذا كاف ا        
خبلؿ اإلشارات الواردة ُب اخلطاب الرباين ُب القرآف الكرمي اليت تعٍت بتحصيل احلق من الدولة ، ٍب 

إلحكاـ  السنة النبوية الشريفة وىي ادلصدر الثاين ، فأف (ٕ)احلقوؽ األسرية ، واحلقوؽ االجتماعية .
الشريعة اإلسبلمية ، قد تضمنت إشارة إىل احلقوؽ والواجبات اإلنسانية تأكيداا دلا جاء بالقرآف الكرمي 
ومنها األحكاـ ادلتعلقة باحلقوؽ والواجبات، وىي األقواؿ واألفعاؿ والقريرات اليت حددت من النيب زلمد 

(تأكيدا دلا جاء ُب القرآف الكرمي تفصيبل وبيانا إلحك ) امو ومبادئو، وادلسلموف ملزموف بالرضوخ لتلك
 َوَما َفُخُذو ُ  الرَُّسولُ  آتَاُكمُ  َوَما ، ُب قولو تعاىل:﴿(ٖ)األحكاـ عمبل بنصوص القرآف الكرمي.

 (ٗ)﴾.اْلِعَقا ِ  َشِديدُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َوات َُّقوا فَانْ  َ ُهوا َعْنهُ  نَ َهاُكمْ 

دبا يتمم ما انزلو ا ُب قرآنو ما ػلقق إنسانية اإلنساف وذبسيد كرامة اخللق لقد كانت السنة النبوية زاخرة 
وؽ اليت نص عليها اإلذلي لو من خبلؿ األحاديث النبوية الشريفة اليت كانت تؤكد رلموعة كبَتة من احلق

( كانت ىناؾ رلموعة وثائق ومعاىدات تنظم وخبلؿ حياة الرسوؿ األعظم زلمد ) القرآف الكرمي 
كاف  )صلى ا عليو وآلو وسلم(  ونبلحظ أنوأمور ادلسلمُت فيما بينهم ومع القبائل األخر) ومنها 

معنياا كل حياتو بًتسيخ مبادئ حقوؽ اإلنساف ُب فكر أمتو ووجداهنا ، وقد أكد عليها ُب خطبو ُب 
ادلساواة ،  ربو عز وجل . وقد تضمنت ىذه اخلطب مبادئ حجة الوداع ، وأحاديثو بعدىا حىت لقي

كما  والوحدة اإلنسانية بُت البشر ، وإلغاء التمايز القومي ، ومبدأ حسن معاملة النساء وعدـ ظلمهن .
 تضمنت أساس وحدة األمة اإلسبلمية ُب ست نقاط:

 إلغاء آثار اجلاىلية ومآثرىا وتشريعاهتا ادل الفة لئلسبلـ . -أ   

 األخوة والتكافؤ بُت ادلسلمُت . -ب   

                                                           

 . ٘ٗٔ(  حسن السيد عز الدين حبر العلـو ، مصدر سابق ، ص ٔ)
 ٛٚ-ٚٚ( فاروؽ السامرائي ، مصدر سابق ، صٕ)
. عماف، اجملمع ادللكي ( عز الدين اخلطيب التميمي. احلقوؽ ُب اإلسبلـ. ُب كتاب )حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ(ٖ)

 .ٚٛ، صٖٜٜٔلبحوث احلضارة اإلسبلمية 
 .ٚ(  سورة احلشر. أآلية ٗ)
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 احًتاـ ادللكية الش صية ، وربرمي ماؿ ادلسلم على غَته . -ج   

 احًتاـ حياة ادلسلم ، وربرمي دـ ادلسلم على غَته . -د   

 احًتاـ أعراض ادلسلمُت وكرامتهم ، وربرؽلها على بعضهم . -ىػ  

 مو .من قاؿ ال إلو إال ا ، فقد عصم مالو ود -ز   

ىذه ادلبادئ والقوانُت ُب حقوؽ اإلنساف وحرياتو ، وكانت  )صلى ا عليو وآلو وسلم( وقد طبق النيب   
 أعمالو تأسيساا وتعويداا للمجتمع على احًتامها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني : حقوق اإلنسان في الف ر اإلسالمي   
إف ادلراحل الزمنية ادلظلمة اليت عاشها الغرب كػاف ُب مقابلهػا فجػر إسػبلمي  مشػرؽ ، منػذ القػرف 
السػابع ادلػػيبلد   جػػاء بتصػور  كامػػل حلقػػوؽ اإلنسػػاف تأسيسػا وتفعػػيبل ، ذلػػك أنػو جعػػل حقػػوؽ اإلنسػػاف 

بتنفيػػذىا ، نابعػػة مػػن اإلؽلػػاف الصػػحيح بػػا تعػػاىل ، وجعػػل مصػػدرىا األساسػػي ىػػو الػػنص الشػػرعي اآلمػػر 
والػػنص الشػػرعي ادلػػانع النتهاكهػػا ، األمػػر الػػذ  يضػػمن تنفيػػذىا مػػن جهػػة ادل ػػاطبُت ادلكلفػػُت بالتنفيػػذ ، 
فقبػػل األمػػر والنهػػي مل يكػػن ىنػػاؾ "حػػق " ، يػػدلك علػػى ىػػذا قػػوؿ اإلمػػاـ الشػػافعي ُب تفسػػَت قولػػو تعػػاىل 
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 ػػػَرَؾ ُسػػػد)ا ْنَسػػػاُف أَْف يُػتػْ ، فػػػالتكليف ىػػػو الػػػذ  أخػػػرج  (ٕ)ؤمر وال ينهػػػى ":" أ  : ال يػػػ (ٔ) َأػَلَْسػػػُب اأْلِ
اإلنسػػػاف مػػػن مرحلػػػة السػػػدوية واإلعلػػػاؿ ، فأعطػػػاه " احلقػػػوؽ " ليػػػتمكن هبػػػا مػػػن أداء ادلهمػػػة الػػػيت أناطهػػػا 
الشػارع  بػو، كمػا يؤكػد ىػذا ادلعػٌت اإلمػاـ الشػاطيب بقولػو : " ألف مػا ىػو حػق للعبػد ، إظلػا ثبػت كونػو حقػػا 

 .  (ٖ)مستحقا لذلك حبكم األصل " بعثبات الشرع لو ، ال لكونو
كما جاء اإلسبلـ بنظاـ جديد للدولة ىو الدولة اخلاضعة لقانوف الشػريعة ، " فجعػل منهػا دولػة   

قانونيػة جبميػػع أركاهنػػا وضػػماناهتا : مػػن وجػػود دسػػتور ىػو ادلرجعيػػة للسػػلطة واألفػػراد ، يػػنظم السػػلطة ويضػػع 
هبػػا ، وحػػرص علػػى  إغلػػاد ضػػمانات ربقيقهػػا ، وفصػػل  القيػػود عليهػػا دلصػػلحة حقػػوؽ اإلنسػػاف الػػيت اعػػًتؼ

بُت السلطات ،ونظم الرقابة القضائية ، وقرر مبدأ اختيار احلاكم ، ومراقبتو ، وعزلو، وجعػل أحػد أىػداؼ 
الدولة األساسػية ىػو ربقيػق حقػوؽ اإلنسػاف ، كػل ىػذا جعػل بعػض كبػار علمػاء القػانوف العػاـ يصػرح بػأف 

دولػػة قانونيػػة ُب األرض ، ؼلضػػع فيػػو احلػػاكم للقػػانوف وؽلػػارس سػػلطاتو ضػػمن الدولػػة اإلسػػبلمية كانػػت أوؿ 
، ودوف (ٗ)دسػتور ، ىػو أحكػاـ القػرآف والسػنة ، دوف أ  اعتػداء مػن احلكػاـ أو اكػومُت علػى السػواء " 

إعلاؿ أل  جانب من اجلوانب اليت هتػم الفػرد واجملتمػع ،أو أ  حػق مػن احلقػوؽ ، بػل إف اإلسػبلـ قػد بلػغ 
قديس حقوؽ اإلنساف إىل احلد الذ  ذباوز هبا مرتبة " احلقػوؽ " عنػدما اعتربىػا " ضػرورات " ، ومػن ُب ت

 .(٘)ٍب أدخلها ُب إطار " الواجبات 

لقػػد كػػاف اإلسػػبلـ أوؿ مػػن عػػّرؼ البشػػرية  بفكػػرة حقػػوؽ اإلنسػػاف ولفػػت األنظػػار إليهػػا، وبػػعجراء مقارنػػة 
صػػادرة عػػن ىيئػػة األمػػم ادلتحػػدة ، وبػػُت النظػػاـ اإلسػػبلمي بسػػيطة بػػُت مػػا ورد ُب وثػػائق حقػػوؽ اإلنسػػاف ال

 يتضح ما يلي :

أوال : أقػػر نظػػاـ التشػػريع اإلسػػبلمي لئلنسػػاف صبيػػع احلقػػوؽ منػػذ البدايػػة ، ومل يصػػنف احلقػػوؽ إىل أجيػػاؿ 
 وفئات كما جاء ُب ادلنظور الغريب للحقوؽ اإلنسانية .

االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة، كػػػػذلك األمػػػػر  فحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف السياسػػػػية وادلدنيػػػػة ، مرتبطػػػػة حبقوقػػػػو
بالنسبة للحقوؽ البيئية والثقافية والتنموية ، وىي ليست أجياال ثبلثػة ًب اسػتحقاقها علػى ثػبلث مراحػل ، 

 كما ورد ُب الوثائق الصادرة عن  ىيئة األمم ادلتحدة 
                                                           

  ٖٙ( سورة القيامة : آية ٔ)
 . ٜٙ، فصل  ٕٓ٘(  الشافعي : زلمد بن إدريس ، الرسالة ، ربقيق شاكر ، ص ٕ)
ُب أصوؿ الشريعة ، دار ادلعرفة ، ىػ ، ادلوافقات  ٜٓٚ( الشاطيب : إبراىيم بن موسى الل مي ادلالكي ، توُب سنة ٖ)

 . ٖٙٔ، ص  ٕ، ج ٜ٘ٚٔ،  ٕبَتوت ، ط 
 ٖٖٔ( مؤسبر حقوؽ اإلنساف ُب الشريعة والقانوف : البياٌب : حقوؽ اإلنساف بُت الشريعة والقانوف ، ص ٗ)
 ٘ٔ( عمارة : اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف ، ص ٘)
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ـَ كػػػاف قولػػػو تعػػػاىل :  إعػػػبلف حلقػػػوؽ اإلنسػػػاففػػػأوؿ   َوَلَقػػػْد َكرَّْمنَػػػا بَػػػٍِت آَد
تكػػػرمي ، ذلػػػك أف  (ٔ)

، ٍب إف إقػػرار ادلسػػاواة بػػُت كلهػػا   الشػػرائع، وُب اإلسػػبلميةاآلدميػػُت ىػػو أصػػل احلقػػوؽ اإلنسػػانية ُب الشػػريعة 
وأف ال سبػػػػايز بػػػػُت النػػػػاس إال  ، النػػػػاس صبيعػػػػا شلػػػػا أكدتػػػػو نصػػػػوص القػػػػرآف الكػػػػرمي واذلػػػػد  النبػػػػو  الشػػػػريف

يَػا أَيػهَهػػا النَّػاُس ِإنَّػا َخَلْقنَػػاُكْم ِمػْن ذََكػػر  َوأُنْػثَػى َوَجَعْلنَػاُكْم ُشػػُعوباا َوقَػَبائِػَل لِتَػَعػػاَرُفوا  تعػػاىل : بػالتقو) ،قػاؿ ا
 .(ٕ) ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْػَقاُكْم ِإفَّ اللََّو َعِليٌم َخِبَتٌ 

كلكػػم   إف ربكػػم واحػػد ، وإف أبػػاكم واحػػد ،  "الػػوداع :ُب خطبػػة -صػػلي ا عليػػو وسػػلم-قػػاؿ الرسػػوؿ و 
   (ٖ) "، إف أكرمكم عند ا أتقاكم ، وليس لعريب على عجمي فضل  إال بالتقو)  من تراب وآدـآلدـ 

ىػو إعػبلف ربػاين لكػل احلقػوؽ ادلدنيػة  الػذ  ورد ُب حجػة الػوداع  النبو  العظػيم الشرحلقد كاف 
ساف ، أعلن فيها الرسوؿ الكرمي الثورة علػى كػل مػا ىػو جػاىلي ، وكػل مػا ، واالجتماعية ، والسياسية لئلن

ىو ظامل من الشرائع ، كما أكد على مساواة النساء للرجاؿ ُب احلقػوؽ والواجبػات ، وأوصػى هبػن خػَتا ، 
بػػل وبػػدأ بػػذكر حقهػػن علػػى الرجػػاؿ ، وىػػو مػػا افتقػػده اإلعػػبلف العػػادلي الصػػادر عػػن ىيئػػة األمػػم ادلتحػػدة ، 

حاولػػت تداركػػو وال تػػزاؿ بوثػػائق متعػػددة خاليػػة مػػن الرعايػػة ادلثلػػى الػػيت أوالىػػا اإلسػػبلـ للمػػرأة . ُب والػػذ  
حػػُت جػػاءت عبػػارات الرسػػوؿ الكػػرمي ُب خطبػػة الػػوداع زلػػددة للعقػػد اإلسػػبلمي اإلنسػػاين الػػنظم واحلػػاكم 

   (ٗ)لعبلقات اجلنسُت أحدعلا    باآلخر .

بكػػر الصػػديق وعمػػر بػػن اخلطػػاب رضػػي ا عنهمػػا ،  وقػػد كػػاف ىػػذا هنػػج اخللفػػاء مػػن بعػػده كػػأيب
ومن أشهر اإلعبلنات اإلسبلمية حلقوؽ اإلنساف ما عهد بو علي بن أيب طالب رضي ا عنػو إىل األشػًت 

، حيػػث كتػػب إليػػو عهػػد الواليػػة الػػذ  كػػاف أطػػوؿ وأمشػػل وأىػػم وأغػػٌت (٘)الن عػػي عنػػدما واله علػػى مصػػر 
اإلدارية ، ُب عهػد اخلبلفػة الراشػدة ، فقػد نبػو فيػو علػى أف الرعيػة متسػاوية الوثائق السياسية ػ االجتماعية ػ 

، وأنػػو ال يصػػح أف يكػػوف اختبلفهػػا ُب ادلعتقػػد الػػديٍت ذريعػػة للتمييػػز بيػػنهم ُب احلقػػوؽ والواجبػػات ، فهػػم  
،وشػػػتاف بػػػُت ىػػػذا  (ٙ)كمػػػا جػػػاء ُب الوثيقػػػة : صػػػنفاف : إمػػػا أخ لػػػك ُب الػػػدين ، أو نظػػػَت لػػػك ُب اخللػػػق "

                                                           

 ٓٚ(  اإلسراء : ٔ)
  ٖٔ( احلجرات : ٕ)
أضبد بن زلمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين ، مسند اإلماـ أضبد بن حنبل ، مؤسسة الرسالة ،  أبو عبد ا( ٖ)
   ٓٚ٘، ص  ٙ:جـ ٕٔٓٓ،  ٔط
 ٗٙٔ( عمارة : اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف ،صٔ)

ـ "  ٚ٘ٙىػ  ٖٚ( كاف من أبرز قادة  جيش أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب إباف قتالو مع خصومو السياسيُت  " ٕ) 
 ، مات مسموما وىو ُب الطريق عندما بعث اإلماـ علي بو واليا على مصر. 

  ٙٚٔ( عمارة : اإلسبلـ وحقوؽ اإلنساف ،ص ٖ)
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بُت اإلعبلنات الدولية اليت تدعي أهنا تعطػي لؤلفػراد واجلماعػات حقهػم ُب ادلسػاواة متجاىلػة اخلصوصػية و 
 الثقافية لؤلمم ، وىويتها ادلستقلة . 

 ثانيا : إف حقوؽ اإلنساف ُب النظاـ اإلسبلمي ربانية ادلصدر ، وىذا األمر يًتتب عليو ما يلي :
هبػػا عػػن الشػػػكلية واجلزئيػػة ، ألف ا تعػػاىل خػػالق اإلنسػػاف وىػػو أعلػػػم . الشػػمولية واإلغلابيػػة الػػيت زبػػرج  ٔ

 حباجاتو احلقيقية .
. احلقػوؽ ُب الفكػػر اإلسػبلمي ىػػي واجبػات مقدسػػة، ال حػق لعبػػد ا ادلسػت لف أف يفػػرط أو يتهػػاوف  ٕ

رؼ فيهػا ، ذلػػك أهنػػا ليسػػت ملكػا لػػو ، بػػل  سػػبحانو ، واإلنسػػاف مسػت لف فيهػػا ، ومطلػػوب منػػو التصػػ
ُب تلك الوظيفة وفقا إلرادة ادلالك ، ومن ىنا فعهنا تكتسب قدسية سبنع التبلعب هبػا ، وذبعػل منهػا أمانػة 

 ُب عنق كل ادلؤمنُت ، ػلاسبوف عليها .
. إف الفكر اإلسبلمي ال يعتقد أف اإلنساف" خلػق حػرا ، وإظلػا خلػق ليكػوف حػرا "، ألنػو قبػل الشػرع مل  ٖ

كليف وادلسػؤولية ػ والتكليػف تشػريف، دبػا يسػتلـز احلريػة ويػدعمها ػ أصػبح ذا يكػن شػيئا مػذكورا ، و بػالت
 .   (ٔ)قدر وشأف بنص الكتاب العزيز

 
ذلػػك أف ادلعػػاين اإلنسػػانية كانػػت مفقػػودة ُب كثػػَت مػػن بقػػاع األرض حبكػػم الطغيػػاف واالسػػتبداد ، 

وبػػػا قبػػػل الثػػػورة الفرنسػػػية ُب القػػػرف واالسػػػتغبلؿ ، وبرىػػػاف ذلػػػك ، اجلاىليػػػة األوىل ُب اجلزيػػػرة العربيػػػة ، وأور 
الثػػػػػامن عشػػػػػر ، حيػػػػػػث كػػػػػاف األناسػػػػػي يػػػػػػذحبوف قربانػػػػػا علػػػػػى ىياكػػػػػػل العظمػػػػػة الش صػػػػػية دللوكهػػػػػػا ، وال 
يستشهدوف من أجل الصاّب اإلنسػاين العػاـ ، أو إعػبلء كلمػة احلػق ، وىػو مػا أشػار إليػو القػرآف الكػرمي ُب 

ثمػا كػاف ، وأتػى علػى ش صػيتو ادلعنويػة ، فقػوض وصفو للوضع القائم الذ  مس كياف اإلنساف نفسػو حي
ْنَسػػاِف ِحػػٌُت ِمػػَن بنياهنػػا دبػػا سػػلبو مػػن حقوقػػو وحرياتػػو ، وىػػو مػػا جػػاء ُب قولػػو تعػػاىل :  َىػػْل أَتَػػى َعلَػػى اأْلِ

 (ٕ) الدَّْىِر ملَْ َيُكْن َشْيئاا َمْذُكوراا 
ضبلػػػو ا تعػػػاىل أمانػػػة التكليػػػف الػػػيت فادلقصػػػود باحلريػػػة ىنػػػا ىػػػو مػػػا نالػػػو مػػػن ربػػػرر ُب االعتقػػػاد والعمػػػل دلػػػا 

عجػػزت عػػن ضبلهػػا السػػموات واألرض واجلبػػاؿ ، فظهػػر فضػػلو علػػى الكػػل ، وصػػار شػػيئا مػػذكورا ، ذا قػػدر 
 ُب تفسَته لآلية الكرؽلة :  (ٖ)وشرؼ وخطر ، وىو ما أشار إليو اإلماـ القرطيب

 ُ ْهِر َلْم َي ْنَساِن ِحين  ِمَن الدَّ ْن َشْيئا  َمْذُكورا  َهْل َأَتى َعَلى اْْلِ
(ٗ)   

                                                           

 ٘ٓٔ، ص ٔ، ج ٔ( الدريٍت : دراسات وحبوث ُب الفكر اإلسبلمي ادلعاصر ، دار قتيبة ، بَتوت ، ط ٗ)
 ٔسورة اإلنساف : اآلية ( ٔ)

 ٜٔٔ، ص ٜٔ، ج ٜٚٙٔـ القرآف ، طبعة دار الكتاب العريب ، القاىرة ، ( القرطيب :اجلامع ألحكإ)
 ٔ( سورة اإلنساف : اآلية ٖ)
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فقدر اإلنساف وخطره الذ  نوىػت بػو اآليػة  جػاء دبػا مػنح مػن حقػوؽ وحريػات ليػتمكن مػن أداء األمانػة  
ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة َأْمَشاٍج نَ ْبَ ِليِه َفَجَعْلَناُ  َسِميعا  َبِصيرا  اليت كلف بو ،قاؿ تعاىل :  ِإنَّا َخَلْقَنا اْْلِ

(ٔ)   
وذلػػذا فػػعف احلقػػوؽ ُب اإلسػػبلـ مقػػرة بصػػيغة أحكػػاـ تػػنظم عبلقػػة اإلنسػػاف بغػػَته ، مهمػػا اختلػػف 

 ادلكاف أو العقيدة ، ومهما اختلف السلطاف ، سواء أكاف ذلك ُب السلم أو ُب احلرب . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث
  حقىق اإلنسان يف خطبة الىداع

، وقد اكتمل الدين الوحيدة، حجتو النيب حجّ ـ ٕٖٙاذلجرة النبوية  من العاشرة السنة ُب
الوداع، وكانت موجهة لكافة الناس احلاضرين والغائبُت،  خطبةُب األمة ادلسلمة  النيب  خطب وفيها
ىذه اخلطبة اجلامعة الشاملة ضمنها رلموعة حقوؽ اجتماعية ومدنية، وأكد على حقوؽ فئات وُب 

دبضموهنا ىذا سابقة تارؼلية ُب حياة الفكر الفلسفي البشر ، خاصة، ومصاّب ضرورية كلية، شكلت 
 .والتنظَت القانوين ادلتعلق باحلريات وحقوؽ اإلنساف

   فيها حقوقا كثَتة ىامة منها:عننا صلد ف الوداع اليت بُت أيدينا، وإذا تأملنا خطبة

 المطلب االول : الحقوق الفردية : 

 ونعٍت هبا احلقوؽ اخلاصة بكل فرد ، ومنها : 

 الػػدماء حرمػػة خػػبلؿ مػػن وذلػػكلقػػد كفػػل الشػػارع ادلقػػدس احلػػق ُب احليػػاة  : الحي  ا  ف  ي الح  ق اوال :
ـٌ  عليكم وأموالكم دماءكم إفبغَت حق وقد اشار النيب ص ُب خطبتو بقولو )  روح إزىػاؽ غلػوز فػبل ، (حػرا

                                                           

 ٕ( سورة اإلنساف : اآلية ٗ)
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 مػن الفديػة وإمػا ، (القصػاص) الَقػَود ُب احلق الدـ أولياء أعطى وقد حق، بغَت كافرا أو كاف مؤمنا إنساف
 والسػبلـ يقتػل أف وإمػا يفتػد  أف إمػاالنظػرين  خبػَت فهػو قتيػل لػو قُتل ومن"  فقاؿ الدية، أو الصلح خبلؿ
 اخلػػاص الػػدو  العهػػد مػػن ٙ ادلػػادة مػػن األوىل الفقػػرة ُب عليػػو ادلنصػػوص احليػػاة ُب احلػػق أف.  (ٔ)" علػػيكم
. احلػق ىػذا ػلمػي أف القػانوف وعلػى. إنسػاف لكػل مػبلـز حػق احلياة ُب احلق)  والسياسية، ادلدنية باحلقوؽ

 اإلعػبلف مػن ٖ ادلػادة ُب أيضػا مكػرس نفسػو احليػاة ُب واحلق. (ٕ)( تعسفا حياتو من أحد حرماف غلوز وال
 ديسػػػػمرب/األوؿ كػػػػانوف ٓٔ ُب ادلتحػػػػدة لؤلمػػػػم العامػػػػة اجلمعيػػػػة اعتمدتػػػػو الػػػػذ  اإلنسػػػػاف حلقػػػػوؽ العػػػػادلي
) اف لكػػل فػػرد احلػػق ُب احليػػاة واالمػػن واحلريػػة وال غلػػوز  ٘ٔوقػػد اشػػار الدسػػتور العراقػػي ُب ادلػػادة  .ٜٛٗٔ

 وىػػذا (ٖ)احلرمػػاف مػػن ىػػذه احلقػػوؽ او تقييػػدىا اال وفقػػا للقػػانوف وبنػػاء علػػى قػػرار صػػادر مػػن جهػػة سلتصػػة (
 .اإلنساف حقوؽ صبيع عليو تقـو الذ  األساس ىو احلق

 ولػو وجهػده، عملػو حصػيلة وىػو باإلنسػاف، خػاص ش صػي حػق ووىػ:  ثانيا : حق المال وال مل 
 طيػػب يكػػوف أف اإلسػػبلـ بػػو يشػػًتط ومػػا بعػػده، مػػن أىلػػو يورثػػو واف منػػو، واإلنفػػاؽ بػػو، باالحتفػػاظ احلػػق
 وتسػليمها والودائػع األمانػات حفػظ ووجػوب األشػكاؿ، مػن شػكل بػأ  عليهػا التعػد  غلػوز فػبل. ادلصدر
 للػوارث، الوصػية عػن النهػي خػبلؿ مػن الورثة إىل ىنا تعد) ادلاؿ حفظ على التأكيد إف بل أصحاهبا، إىل
 مػن نصػيبو وارث لكػل  قسػم ا إف النػاس أيهػا:)الرسػوؿ فقػاؿ لغػَته، الًتكػة ثلػث مػن بػأكثر الوصية وعن

 كفلهػػا الػػيت احلقػػوؽ مػػن  حننا لدمية نن  .(الثلػػث مػػن أكثػػر ُب وصػػية غلػػوز وال وصػػية، لػػوارث غلػػوز وال ادلػػَتاث
 اكتسػػبها قػػد كػػاف اذا وادلنقػػوالت العقػػارات سبلػػك ابػػاح انػػو حيػػث التملػػك، ُب حقػػو ىػػو لبلنسػػاف االسػػبلـ
 او الوصػية او بػالبيع سػواء هبػا والتعامػل فيهػا التصػرؼ حػق فلػو االمػواؿ ىػذه ؽلتلػك انػو ودبػا مشػروع بطريق
 يكػوف واظلػا مطلقػاا  حقػاا  لػيس فهػو القيود، بعض عليو ترد ادلكفوؿ ادللكية حق اف ىنا يبلحظ ولكن. اذلبة
 او احلػػق اسػػتعماؿ ُب التعسػػف عػػدـ ، القيػػود ىػػذه امثلػػة ومػػن العامػػة ادلصػػلحة تقتضػػيها امػػور لصػػاّب مقيػػد

.  العػػاـ للصػػاّب الفرديػػة ادللكيػػة نػػزع االحيػػاف بعػػض ُب العامػػة ادلصػػلحة تقتضػػي قػػد او بػػاألخرين االضػػرار
 مػػن( والوصػػية ادلػػَتاث) نظػػاـ وشػػرعت وتزكيتهػػا االمػػواؿ لتطهػػَت الزكػػاة فرضػػت االسػػبلمية الشػػريعة اف ونػػر)
 احليػاة ُب وأساسػي ىػاـ مبػدأ علػى االسػبلمية الشػريعة ربػث ايضػاا  معينػة فئة يد ُب االمواؿ تركيز عدـ اجل

                                                           

 ٘ٙٔ، ص ٖ،ج الب ار  ، مصدر سابق ( ٔ)
،  ٕٔٔٓ،  ٔد. سعد) زلمد اخلطيب ، حقوؽ االنساف وضماناهتا الدستورية ، منشورات احلليب احلقوقية ، ط  (ٕ)

 ٖٖ: ص 

 ٕ٘ٓٓمن الدستور العراقي لسنة  ٘ٔادلادة ( ٔ)
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وقػػد جػػاء ُب  .ٔفقرائػػو اجملتمػػع اغنيػػاء يعيػػل حبيػػث( االجتمػػاعي والتكافػػل التضػػامن) مبػػدأ وىػػو االجتماعيػػة
 غػػَته مػػع باالشػػًتاؾ أو دبفػػرده التملػػك حػػق شػػ ص لكػػلمػػن االعػػبلف العػػادلي حلقػػوؽ االنسػػاف )  ٚادلػػادة 

 حفػظ عػن فضػبل العػاـ ادلػاؿ حفػظ اىل فيهػا ادلشػرع سػعى الػيت القانونيػة ادلػواد مػن كثػَت ىنػاؾ بل.   (ٕٖ)(
   .  اخلاص ادلاؿ

 

 

 :العرض وحفظ النسب في ثالثا : الحق

 للتشريع، الكلية الضرورية ادلقاصد من يعد حيث أعلية؛ من اإلسبلمي التشريع ُب النسل يكتسيو دلا وتبعا
 حق لضماف العملية؛ والتطبيقات الشرعية النصوص ُب ورد ما تأكيد على)ص(  الرسوؿ حرص فقد
 أكد حُت النسب عن احلديث خبلؿ من وذلك كبَتا، أـ كاف صغَتا إنساف، لكل ادلقصد ىذا حفظ
 ليس لش ص نسبو ش ص أ ّ  ادعاء القاطع ربرؽلو مقابل بالفراش، يثبت لوالده الولد نسب أف على
( الزانية) العاىر أف أكد كما األنساب، الختبلط ومنعا للنسل، حفظا وىذا مواله، ليس دلوىل أو والده،
 أبيو غَت إىل ادعى من، احلجر وللعاىر للفراش والولد: " )ص( فقاؿ لؤلعراض، حفظا( الرجم) احَلَجر ذلا
 فحرمة    ٖ."عدؿ وال صرؼ منو يقبل ال أصبعُت، والناس وادلبلئكة ا لعنة فعليو مواليو غَت توىلَّ  أو

 قانوف من ٖٔٛ ادلادة ُب العراقي القانوف نص وقد. حباؿ منها واالقًتاب انتهاكها غلوز ال األعراض
)  نصو ما العامة بادلصلحة ادلضرة اجلرائم – الثاين الكتاب – ادلعدؿ ٜٜٙٔ لسنة ٔٔٔ رقم العقوبات
 ابدلو او اخفاه او عليو شرعية سلطة ذلم عمن بالوالدة العهد حديث طفبل ابعد من باحلبس يعاقب
 . ٗ(والدتو غَت اىل زورا نسبو او باخر

 

 
                                                           

، رللة جامعة بابل /  ٕ٘ٓٓ لعاـ العراقي الدستور ُب واحلريات للحقوؽ الدستورية رشيد ، الضمانات ضبيد وسن (ٕ)
 ٖٕٔٓ:  ٖ/ العدد  ٕٔالعلـو االنسانية / اجمللد 

 من االعبلف العادلي حلقوؽ االنساف  ٔالفقرة  ٚادلادة  (ٕ)

 ٕ٘ٔص  ٜٕ، ج مسند اضبد بن حنبل ، مصدر سابق( ٔ)
 ادلعدؿ ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔمن قانوف العقوبات رقم  ٖٔٛ( القانوف العراقي ُب ادلادة ٕ)
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 المطلب الثاني : الحقوق االج ماعية : 

 النػػيب أف مػػر وقػػد. متفاضػػلة  أسػػر أو متمػػايزة طبقػػات أهنػػم يعتقػػدوف كػػانوا إذا اجلماعػػات بػػُت العػػدؿ يقػػاـ
 بػػػػُت يسػػػػاو  وكػػػػاف الػػػػوداع، حجػػػػة ُب ادلسػػػػاواة مبػػػػدأ أعلػػػػن مػػػػن أوؿ كػػػػاف( وسػػػػلم وآلػػػػو عليػػػػو ا صػػػػلى)

 وجاء ُب خطبة النيب ظلاذج من ىذه احلقوؽ نشَت ذلا ُب االٌب :  .العطاء ُب ادلسلمُت

  .اْلمن على ماله ودمه فيأوال: حق اإلنسان 

مػػة علػػى شػػيء كمػػا رتبهػػا علػػى دـ اإلنسػػاف وعرضػػو ومالػػو، وال رْ ف اإلسػػبلـ مل يرتػػب حُ إاحلقيقػػة ُب 
مقاصػػػد الشػػريعة اإلسػػػبلمية، بػػػل كليػػات   علمػػػاء اإلسػػبلـ جعلػػػوا ىػػػذه األمػػور مػػػن أدؿ علػػى ذلػػػك مػػن أفّ 

باسػػػػم:  األصػػػػو تراثنػػػػا  ُبالضػػػػروريات، وىػػػػو مػػػػا عػػػػرؼ  ُب رتبػػػػةأىػػػػم ادلقاصػػػػد حػػػػُت أدرجوىػػػػا  جعلوىػػػػا
 .، أو الستة على خبلؼ  "الكليات اخلمسة"

مػػػا داـ مل يػػػأت مػػػن األفعػػػاؿ واألقػػػواؿ مػػػا  ،علػػػى إنسػػػاف يعتػػػد فلػػػيس ألحػػػد كائنػػػا مػػػن كػػػاف أف 
أيه   ا الن   اس:  مطلػػػع خطبتػػػو: " ُب  النػػػيبوذلػػػك مػػػا أعلنػػػو ، يسػػػتوجب ذلػػػك كمػػػا قػػػرره قػػػانوف السػػػماء

ا ع  اميال ألق  اكم بع  د  يعل  لَ  يال أدر  ف  إني، ق  ولي اس  معوا أيه  ا الن  اس: إن  .ه  ذا به  ذا الموق    أب  د 
 (ٔ)" كحرمة يوم م هذا، وكحرمة شهركم هذا..  ،دما كم وأموال م علي م حرام  إلى أن تلقوا رب م

                                                           

 ٙ٘ ص ، سابق مصدر ، عمارة زلمد( ٔ)
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 الصػادر اإلنسػاف حلقػوؽ فيينػا إعػبلف ويشدد اإلنساف امن ضباية لب اإلنساف حقوؽ احًتاـ ؽلثل
 يعػزز اإلنسػاف وامػن اإلنساف فحقوؽ لذلك ، الناس جلميع اإلنساف حقوؽ وترابط عادلية على ٖٜٜٔ ُب
 قػػدو ،  (ٔ)بعينهػػا حالػػة ُب لل طػػر ادلعرضػة احلقػػوؽ ربديػػد علػػى يسػػاعد اإلنسػاف فػػأمن ، اآلخػػر منهمػػا كػل

 أشليػػة وثػػائق ُب اإلنسػػاف خصوصػػيات واحػػًتاـ الش صػػي األمػػن ُب اإلنسػػاف حػػق الدوليػػة الشػػرعية كرسػػػت
فقػػد جػػاء ُب  والسياسػػية ادلدنيػػة للحقػػوؽ الػػدو  العهػػد ، اإلنسػػاف حلقػػوؽ العػػادلي اإلعػػبلف:  منهػػا عديػػدة
 وال. تعسػػفا اعتقالػػو أو أحػػد توقيػػف غلػػوز وال. ش صػػو علػػى األمػػاف وَب احلريػػة ُب حػػق فػػرد لكػػلذلػػك )
 (ٕ) ( فيو ادلقرر لئلجراء وطبقا القانوف عليها ينص ألسباب إال حريتو من أحد حرماف غلوز

ويعػػد ىػػذا احلػػق مػػن أَوْكػػد احلقػػوؽ اجملسػػدة ىنػػا وُب كثػػَت مػػن ادلواضػػع، فلئلنسػػاف احلػػق ُب أف يعػػيش آمنػػا 
   على نفسو ومالو

 :أن تقوم حياته على العدل فيثاني ا: حق اإلنسان 

أمساء ا  ولقد قامت السماوات واألرض على العدؿ واحلق، وىو مسة اإلسبلـ األوىل، واسم من
 َوَأنْ َزْلَنا بِاْلبَ ي َّْناتِ  ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا َلَقدْ  احلسٌت، ومل يرسل ا الرسل، أو ينزؿ الكتب إال من أجلو، فقاؿ:

بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِيَ ُقومَ  َواْلِميَزانَ  اْلِ َ ا َ  َمَعُهمُ 
 واإلحسان بالعدل يأمر الل إن وقاؿ:  (3)

(ٗ).  

الظلم بكل صوره، وبلغ من  ػ سبحانوػ وف احلياة، فقد حـر ؤ كل شأف من ش  ُبكما أمر ا بالعدؿ و 
كل شيء ِمْلٌك لو   لكنو حرمو على نفسو، مع أفّ  ،مل ػلرمو على عباده فقط تعاىل فداحتو أف ا
ػ فيما رو) عن ا   النيبعن  ػ رضي ا عنو ػ عن أىب ذرفي أجل حديث ألىل الشاـ سبحانو، ف
وجعلتو بينكم زلرماا فبل تظادلوا..."  نفسيحرمت الظلم على  إين عباد يا  أنو قاؿ: " ػ تبارؾ وتعاىل

 . (٘)احلديث

                                                           

 : الوثيقة عنواف ، اإلنساين األمن مفهـو ، علي حسن ( مٌتٕ)
sudanpolice.gov.sd/pdf/55555.pdf  

، ص  ٕٔٓٓ،  ٕ( فيصل الشطناو  ، حقوؽ االنساف والقانوف الدو  االنساين ، احلامد للنشر والتوزيع ، طٔ)
ٔٗ٘ 

 ٕ٘ :( سورة احلديد اآلية ٕ)
 ٜٓ: ( سورة النحل اآلية ٖ)
 .باب ربرمي الظلم .كتاب الرب والصلة واآلداب: صحيح مسلم( ٗ)
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األمة ُب حجة الوداع آمراا بأداء األمانة، زلذراا من كل صور الظلم حُت   النيبوىذا ما خاطب بو 
وإن م س لقون رب م فيسأل م عن أعمال م، وقد بلغ ، فمن كان  عند  أمانة فْليؤدّْها إلى قاؿ: "

من ائ منه عليها، وإن كل رب ا موضوع، ول ن ل م رؤوس أموال م ال َتظلمون وال ُتظلمون. قضى 
ُب  وقد جاء من اجلنائية العدالة (ٔ)".الل أنه ال ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع  كله

 اجلنائية بالعدالة وعبلقتو اإلنساف حلقوؽ الدو  القانوف إطار ُب اإلنساف حلقوؽ الدو  القانوف متطلبات
 ااكمة أثناء أو ااكمة قبل ما مرحلة ُب سواء معينة بضمانات اإلنساف يتمتع أف دائما اذلدؼ يظل
 ىذه ويدخل ويضع ػلًـت أف غلب دولة ألية الوطٍت اجلنائي التشريع فعف ىنا ومن ااكمة، بعد أو

 عليها نص اليت الدولية ادلعايَت ربًـت اليت العادلة ااكمة بأف القوؿ جاز ىنا ومن حسابو ُب ادلعايَت
 احًتاـ مستو) على ودليل ما بلد ُب اجلنائي القضائي النظاـ صحة على دليل ىي اإلنساف حقوؽ قانوف
 ودليل ما بلد ُب اجلنائي القضائي النظاـ ظلم على دليل ىو ادلعايَت تلك تطبيق وعدـ اإلنساف، حقوؽ
 أـ اتفاقية كانت سواء اإللزامية الدولية النصوص من صبلة وىناؾ. اإلنساف حلقوؽ صارخ انتهاؾ على
 لضماف وعناصر ومعايَتاا  مقاييساا  تتضمن اإلنساين الضمَت ُب ترس ت للقانوف عامة مبادئ أـ عرفية

 دبرحلة ومرورا إيقافو تاريخ من ادلتهم اإلنساف ضباية اىل ادلعايَت تلك صبلة وهتدؼ. العادلة ااكمة
 ُب قانونا ادلمكنة الطعن وسائل استفاء هناية إىل زلكامتو وأثناء بو واالحتفاظ ااكمة قبل احتجازه
 حقوؽ قانوف إطار ُب تدخل فهي ٍب ومن اإلنساف ألجل وضعت ادلعايَت ىذه. ضده الصادر احلكم
 مراعاهتا على تقييمها ُب تعتمد اجلنائية العدالة اف ادلوقف خبلصة. اجلنائية بالعدالة عبلقتو ُب اإلنساف
 (ٕ).اإلنساف حلقوؽ الدو  القانوف عليها ويعتمد هبا يتمسك معايَت ىي اليت ادلعايَت لتلك

 ثالثا : حق المساوا . 

حػػق ادلسػػاواة اإلنسػػانية بػػُت البشػػػر صبيعػػا، وإف كػػاف خطابػػو ىنػػا للمسػػلمُت ادلػػػؤمنُت  طبّػػق النػػيب       
 احلاضرين معو، إال أف اإلشارات ادلتضمنة ُب كلماتو توسع ىذه ادلساواة إىل صبيع بٍت آدـ.

ء آدـ فأساس ىذه ادلساواة ُب منظور اإلسبلـ ىو ادلسػاواة ُب النشػأة، وَب أصػل اخلِْلقػة، فالنػاس صبيعػاا أبنػا
وحػػواء، وأبنػػاء زوج وزوجػػة، وربملهػػم أمهػػاهتم شػػػهوراا تسػػعة ٍب ينزلػػوف إىل الػػدنيا، ٍب إف ادلصػػَت ُب النهايػػػة 

                                                           

 .ٕٕ( ساسي سامل احلاج ، مصدر سابق، ص ٘)
 ، ٔط ، العراؽ بغداد ، السبلـ دار ، اإلنساف حلقوؽ الدو  القانوف لدراسة ادلدخل ، ادلالكي نعيم د ( ىأ)

 .   ٚٗ ص ، ٕٛٓٓ
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 واحػػد، فػػاجلميع يغػػادروف احليػػاة الػػدنيا بػػادلوت، وال ؼللّػػد فيهػػا أحػػد مهمػػا طػػاؿ عمػػره، وكمػػا يقػػوؿ القػػرآف:

 َُّه   ا َم  نْ  ُك  ل َق  ى* فَ  انٍ  َعَلي ْ  َواإِلْك   َرامِ  اْلَج  اللِ  ُذو رَبّْ   َ  َوْج   هُ  َويَ ب ْ
ُب خطبػػة حجػػػة  . وتأكيػػده (1)

الوداع اليت كانػت دبثابػة تل ػيص مركػز ودقيػق جملمػل رسػالة اإلسػبلـ علػى مبػدأ ادلسػاواة بػُت النػاس ُب قولػو 
  ": أيه ا الن  اس إن رب   م واح د وإن أب  اكم واح  د، كل   م تدم وآدم م ن ت  را ، أك  رم م عن  د الل

عل  ى عجم  ي وال لعجم  ي عل  ى عرب  ي وال ْلحم  ر عل  ى أب  يض وال ْلب  يض عل  ى أتق  اكم، ل  ير لعرب  ي 
ففػػي (ٕ) .أال ه  ل بلغ    الله  م فاش  هد. أال فليبل  غ الش  اهد م  ن م الغائ  ب ، أحم  ر فض  ل إال ب  ال قو 

 َمْيتاػا َأِخيػوِ  حَلْػمَ  يَْأُكػلَ  أَفْ  َأَحػدُُكمْ  َأػلُِػبه )  ادلؤمنُت: بأخوة اإلسبلمية الشريعة قرار عن خطبة الوداع ربدث
   (3)( َفَكرِْىُتُموهُ 

 سبييز دوف االخرين مع متساو   بشكل   والواجبات باحلقوؽ التمتع ُب االفراد حق هبا ويقصد
 فالبشر ذلك غَت ُب اما القانوف اماـ ادلساواة ىي ىنا ادلقصود وادلساواة.  واالصل والدين اجلنس بسبب
 ادلادة ُب احلق ىذا على العراقي الدستور نص ولقد. والعقلية اجلسدية وإمكانياهتم مقدرهتم ُب سلتلفُت

 او القومية او اوالعرؽ اجلنس بسبب سبييز دوف القانوف اماـ متساووف العراقيوف:)فيها جاء واليت( ٗٔ)
 .ٗ(االجتماعي او االقتصاد  الوضع او الرأ  او ادلعتقد او ادلذىب او الدين او اللوف او االصل

 علػى فنجػد. والواجبػات احلقػوؽ ُب ادلػواطنُت بػُت ادلسػاواة مبػدأ علػى العربيػة الدساتَت سائر تنص
 احلقػػػػوؽ ُب متسػػػػاووف ادلواطنػػػػوف أف علػػػػى يػػػػنص ٕٜٚٔ عػػػػاـ ُب الصػػػػادر قطػػػػر دسػػػػتور أف ادلثػػػػاؿ سػػػػبيل

 لعػاـ ادلصػر  الدسػتور ويػنص.. الػدين أو اجلػنس أو العنصػر بسػبب التمييز دوف وذلك العامة، والواجبات
 العامػة، والواجبػات احلقػوؽ ُب متسػاووف ىػم سػواء القػانوف لد) ادلواطنوف: بقولو ادلبدأ نفس على ٜٔٚٔ

 ُب الصػادر اللبنػاين الدسػتور كػذلك و.العقيػدة أو الػدين أو اللغػة أو اجلنس بسبب ذلك ُب بينهم سبييز ال
 فيهػػا يتمتػػع الػػيت احلقػػوؽ مػػن العديػػد علػػى منػػو الثػػاين الفصػػل ُب اللبنػػاين الدسػػتور نػػص كمػػا.ٕٜٙٔ العػػاـ

 والسياسػػػية ادلدنيػػػة بػػػاحلقوؽ بالسػػػواء يتمتعػػػوف وىػػػم القػػػانوف لػػػد) سػػػواء اللبنػػػانيُت كػػػل منهػػػا اللبنػػػانيوف،
 ضبػػػى وُب مصػػػونة الش صػػػية واحلريػػػة(.ٚ)ادلػػػادة بيػػػنهم فػػػرؽ دوظلػػػا العامػػػة والواجبػػػات الفػػػرائض ويتحملػػػوف
 جػـر ربديػد ؽلكػن وال القػانوف ألحكػاـ وفاقاا  إال يوقف أو ػلبس أو أحد على يقبض أف ؽلكن وال القانوف

                                                           

 ٕٚ – ٕٙ: ( سورة الرضبن اآلية ٕ)

 ٙ٘عمارة ، مصدر سابق ، ص  ( زلمدٔ)
 ٕٔ:( سورة احلجرات اآلية ٕ)

 .  ٕ٘ٓٓلعاـ  ٗٔ( الدستور العراقي ادلادة ٖ)
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 وحريػػػة الطباعػػػة وحريػػػة وكتابػػػة قػػػوالا  الػػػرأ  إبػػػداء وحريػػػة(. ٛ)ادلػػػادة القػػػانوف دبقتضػػػى إال عقوبػػػة تعيػػػُت أو
 .(ٔ)(ٖٔ)ادلادة القانوف دائرة ضمن مكفولة كلها اجلمعيات تأليف وحرية االجتماع

 : المرأ  على الرجل: حق الرجل على المرأ  وحق رابعا 

بنػػاء اجملتمػػع، ولقػػد خلػػص القػػرآف دسػػتور  ُبؿ لبنػػة ترسػػى دعػػائم أوّ  الػػيتالعبلقػػة األوىل  ىػػيوىػػذه 
لِ   َ  ِف  ي بِ  َردِّْهنَّ  َأَح  قُّ  َوبُ عُ  ولَ ُ ُهنَّ  العبلقػػة بػػُت الػػزوجُت أصبػػل تل ػػيص حػػُت قػػاؿ: ا َأرَاُدوا ِإنْ  ذََٰ  ِإْص  اَلح 

 :النػػيبومػػا أحسػػن مػػا قالػػو  (.ٕٕٛ)البقػػرة  أمػػر  ُبأمسعهػػا لعشػػرات اآلالؼ،  الػػيتخطبتػػو اجلامعػػة  ُب
أما بع د أيه ا الن اس: ف إن ل  م عل ى نس ائ م حقِّ ا، وله ن عل ي م حقِّ ا، ل  م  النساء بالذات، فقاؿ: "

ا ت رهون  ه، وعل  يهن أال ي  أتين بفاحش  ة مبين  ة، ف  إن فعل  ن ف  إن الل ق   ئن فُرش   م أح  د  د عل  يهن أال يُ  َو
المض   اجع وتض   ربوهن ض   رب ا غي   ر مب   رّْح، ف   إن ان ه   ين فله   ن رزقه    ن  ف   يأذن ل    م أن تهج   روهن 

ف  إنهن عن  دكم ع  واٍن، ال يمل   ن ْلنفس  هن ش  يئ ا،  ،وكس  وتهن ب  المعروا، واس وص  وا بالنس  ا  خي  ر ا
، ق  وليوإن   م إنم  ا أخ  ذتموهن بأمان  ة الل، واس   حلل م ف  روجهن ب لم  ات الل، ف  اعقلوا أيه  ا الن  اس 

 (ٕ)."..قد بلغ  نيفإ

 هبػن وأوصػى والواجبػات، احلقػوؽ ُب للرجػاؿ مساواة النسػاء على الرسوؿ أكد اخلطبة ىذه وُب

 الرجػاؿ، فكانػت عباراتػو على بالقياس ضعف من عليو كن دلا  الرجاؿ على بذكر حقهن وبدأ خَتا، بل

 ادلػنظم اإلنسػاين اإلسػبلمي" " العقد النساء على الرجاؿ وحق الرجاؿ، على النساء حق عن ربدثت اليت

 (ٖ) "حق عليهن ول م حقا علي م لنسائ م إنإحداعلا باآلخر،"  اجلنسُت لعبلقات واحلاكم

 : فمن حقوق الرجال على النسا  المذكور  هنا
* األمانة على النفس والبيػت ُب حػاؿ غيػاب الػزوج، فػبل غلػوز للزوجػة أف تػدخل بيتػو أحػدا يكػره دخولػو، 

 نفسها وتقع ُب الفاحشة أو النشوز.أو أف زبونو ُب 
* حػػػق الػػػزوج ُب ىْجػػػر الزوجػػػة وتأديبهػػػا بعػػػده ُب حالػػػة النشػػػوز والتقصػػػَت ُب حقوقػػػو الثابتػػػة شػػػرعا ُب ىػػػذا 

 ادلوضع وغَته من ادلواضع.
 :  ومن حقوق النسا  على الرجال المذكور  هنا

                                                           

 ٜٛزلمد اخلطيب ، مصدر سابق ، ص  ( سعد)ٗ)

،  ٜٕٓٓ،  والنشر للطباعة السبلـ دار،  القاىرة،  عمارة زلمد ربقيق،  األمواؿ،  سبلـ بن القاسم عبيدة ( ابؤ)
 ٘٘ص

 ٘٘ص،  مصدر سابق،  عمارة ( زلمدٕ)
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بػالرزؽ مػن الطعػاـ والشػراب والكسػوة، ُب حدود العرؼ االجتماعي السائد: وىو ادلعرّب عنو عادة النفقة *
فبل إرىاؽ وال إجحاؼ، بل وسط وقسط، عػبلوة علػى حػق السػكن الػذ  فرضػتو نصػوص أخػر) لتعػيش 

 الزوجة عزيزة مكرمة.
 (، فهن أمانة عند الرجاؿ األزواج.  اس وصوا بالنسا  خيرا: )المعاشر  بالمعروا*

 ىذه على وجب اآلالؼ، عشرات بلغت شودح ُب والواجبات احلقوؽ ىذه )ص(  النيب بّلغ وحيث
 اخلَت؛ وعمل الغَت نفع ويعم ادلسَتة، لتتواصل بعدىا؛ من لؤلجياؿ اخلَت ىذا ربمل أف ادلؤمنة اجلماىَت
 فَتفع ،"نعم اللهم: "اجلماىَت فتجيبو ،"بلغت ىل اللهم: "مرتفع بصوت يقوؿ )ص(  النيب كاف وذلذا
 حجة خلطبة اجلامعة الكلمات ُب )ص(   الرسوؿ صاغ لقد".اشهد اللهم: "قائبلا  السماء لرب يديو
 مبلغ فرب) الغائب، تبليغ خطبتو شهود من طلب ٍب لئلنساف، ( الواجبة-احلقوؽ) من الكثَت الوداع
 و البيئات، واختبلؼ القروف، تعاقب رغم لئلنساف ىداية تزاؿ ال كلماهتا فكانت ( سامع من أوعى
 اإلنساف، حلقوؽ عاما إعبلنا السبلـ عليو اإلسبلـ لنيب الوداع خطبة كانت.  والقوميات األجناس سبايز
 بالنساء موصيا البشر، بُت ادلساواة قيمة وحقوقو، لئلنساف -اخلاسبة رسالتو ُب- ادلركزية القيمة مؤكدا
  اإلنساف، أخيو حلاجة اإلنساف الستغبلؿ سند وأ  واأللواف، األجناس بُت الفوارؽ كل مسقطا خَتا،

 صبلة تتنزؿ -اإلسبلمية الشريعة– االست بلؼ عهد وضمن ا، عن مست لف اإلسبلـ ُب فاإلنساف
 حق كل تضّمن فقد العامة، وادلصلحة الفردية احلقوؽ بُت اإلسبلـ ُب التوفيق ويتم وواجباتو، حقوقو
 . التصادـ حدث كلما اجلماعة حق أولوية مع للجماعة، أ  ، حقا للفرد
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 الخاتمة

 يزاؿ وال كاف ادلوضوع ىذا أف إذ، اإلنساف حقوؽ ىو بالغة أعلية ذا موضوعا الدراسة ىذه تناولت لقد
 حقل ُب الباحثُت على االىتماـ يقتصر ومل. اإلنسانية الدراسات حقل ُب الصدارة مركز ػلتل

 الفكر ُب اإلنساف حقوؽ ُب حبثنا وقد. عموما وحقوقو باإلنساف للمهتمُت امتد ولكن، االختصاص
 الشريعة ُب جاء ما خبلؿ من احلقوؽ تلك تنظيم ُب الدولية ادلواثيق من األسبق ووجدناه اإلسبلمي
 رلتمع بناء على تعمل واليت اإلنساف سعادة ولتحقيق احلياة شؤوف سلتلف لتنظيم أحكاـ من اإلسبلمية
 حقوؽ تعزيز ذبسد وقد. البحث فرضية صحة تتحقق وهبذا الناس بُت والواجبات احلقوؽ فيو تتوازف
 اإلنساف زبص كانت اليت الشريفة النبوية واألحاديث القرآنية النصوص خبلؿ من اإلسبلـ ُب اإلنساف
. خلدمتو الكوف ُب ما كل وتس َت االنتهاؾ من اإلنساف كرامة حفظ ىي وأعلها ومرموقة عالية دبكانة
 بشموليتو يتصف اإلسبلـ أف إذ صبعاء للبشرية جاء اإلنساف حقوؽ ؼلص فيما اإلسبلـ بو ماجاء واف

 واليت اإلسبلـ اقرىا اليت احلقوؽ رلموعة واف.  األرض من معينة بقعة على مقتصرا يكن ومل وعادليتو
 بل،  غَتىم دوف ادلسلمُت على حكراا  تكن مل ، األفراد هبا يلـز قانونية ومرجعيات أسسا أصبحت
 بل النساء دوف الرجاؿ على حكراا  احلقوؽ تكن ومل االعتبار، بعُت ادلسلمُت غَت حقوؽ إىل تنظر كانت
 وقد،  احلقوؽ بعض ُب معو فيو تشًتؾ ما عن فضبل الرجل من ومتميز خاص دبوقع ربضى النساء إف

 رلموعة ووضع األخر) القبائل وبُت بينهم فيما ادلسلمُت أمور تنظيم على( ص) الكرمي الرسوؿ حرص
 ادلساواة حق منها األساسية احلقوؽ من رلموعة أفردت اليت منها خطبة الوداع كاف وادلواثيق العهود من
 اللوف أو اجلنس أساس على القائم التمايز عدـ وكذلك سبييز دوف من اجلميع على وسيادتو القانوف أماـ
 . العقيدة حرية حق على والتأكيد األصل أو
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 الن ائج وال وصيات : 

 الن ائج :  -

 إليها، األنظار ولفت اإلنساف حقوؽ بفكرة  البشرية عّرؼ من أوؿ اإلسبلـ كاف لقد -ٔ
 عن الصادرة اإلنساف حقوؽ وثائق ُب ورد ما بُت بسيطة نظرة خبلؿ من لدينا ذلك ويتضح
اإلسبلمي النظاـ وبُت ، ادلتحدة األمم ىيئة   
 لتلك وأمشل أسبق توثيقاا  كاف بأنو القوؿ ؽلكن دبا اإلنساف حقوؽ اإلسبلـ عّظم لقد -ٕ

 احلقوؽ
 إىل احلقوؽ يصنف ومل ، البداية منذ احلقوؽ صبيع لئلنساف اإلسبلمي التشريع نظاـ أقر-ٖ

اإلنسانية للحقوؽ الغريب ادلنظور ُب جاء كما وفئات أجياؿ  
 احلقوؽ لكل رباين إعبلف ىو الوداع حجة ُب ورد الذ   العظيم النبو  الشرح كاف لقد -ٗ

 ىو ما كل على الثورة الكرمي الرسوؿ فيها أعلن ، لئلنساف والسياسية ، واالجتماعية ، ادلدنية
الشرائع من ظامل ىو ما وكل ، جاىلي  

حق بغَت الدماء حرمة خبلؿ من وذلك احلياة ُب احلق ادلقدس الشارع كفل لقد -٘  

 انو حيث التملك، ُب حقو ىو لبلنساف االسبلـ كفلها اليت احلقوؽ من ادللكية حقاف  -ٙ
مشروع بطريق اكتسبها قد كاف اذا وادلنقوالت العقارات سبلك اباح  

 ا يرسل ومل احلسٌت، ا أمساء من واسم األوىل، اإلسبلـ مسة وىو واحلق، العدؿاف  -ٚ
أجلو من إال الكتب ينزؿ أو الرسل،   

 وأوصى ، والواجبات احلقوؽ ُب للرجاؿ النساء مساواة على( ص) النيب خطبة تأكد لقد -ٛ
 عن الصادر العادلي اإلعبلف افتقده ما وىو ، الرجاؿ على حقهن بذكر وبدأ بل ، خَتا هبن
 اليت ادلثلى الرعاية من خالية متعددة بوثائق تزاؿ وال تداركو حاولت والذ  ، ادلتحدة األمم ىيئة
. للمرأة اإلسبلـ أوالىا  
 للمسلمُت ىنا خطابو كاف وإف صبيعا، البشر بُت اإلنسانية ادلساواة حق  النيب طّبق -ٜ

 بٍت صبيع إىل ادلساواة ىذه توسع كلماتو ُب ادلتضمنة اإلشارات أف إال معو، احلاضرين ادلؤمنُت
  آدـ
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 أو ادلكاف اختلف مهما ، بغَته اإلنساف عبلقة تنظم أحكاـ بصيغة مقرة اإلسبلـ ُب احلقوؽ إف-ٓٔ
 احلرب ُب أو السلم ُب ذلك أكاف سواء ، السلطاف اختلف ومهما ، العقيدة

 التوصيات : 

 بن زلمد الكرمي الرسوؿ دعائمها أرسى االسبلمية اليتتأسيساا دلا تقدـ وانسجاماا مع عادلية الرسالة 
 عادلياا  يوماا  يـو خطبة حجة الوداع بػاعتباراالسبلمي  العريب العادلُت دبناشدة الباحث يوصي )ص( عبدا
 . صبيعاا  نسانيةالا وحريات حقوؽ من اخلطبة ىذه تضمنتو دلا نسافالا حلقوؽ
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 المصادر : 

 القراف الكرمي  -

 اوال : ال  ب 
 رسالة،  ادلتحدة االمم ظل ُب االنساف حلقوؽ الدولية احلماية،  السامرائي عبد اضبد ابراىيم .ٔ

 ٜٚٚٔ،  بغداد جامعة،  القانوف كلية،  دكتوراه
 ، احلوزة منشورات ، قم ، ٔ،ج العرب لساف ،( منظور ابن) مكـر بن الدين ؿ صبا الفضل أبو .ٕ

  ىجرية٘ٓٗٔ
 ، الفكر دار ، القاىرة ، ٗمج الب ار ، صحيح ، الب ار  احلسن أيب بن زلمد ا عبد أبو .ٖ

ٜٔٛٔ  
 للطباعة السبلـ دار،  القاىرة،  عمارة زلمد ربقيق،  األمواؿ،  سبلـ بن القاسم عبيدة ابو .ٗ

 ٜٕٓٓ،  والنشر
 ادلدنية احلقوؽ ُب اإلسبلمي والفكر الدولية القوانُت مؤثرات ربليل ، اخلزاعي خنجر اضبد .٘

 ٕٕٔٓ ، ٔط ، بغداد ، والتوزيع والنشر للطباعة ضفاؼ دار ، العراؽ ُب والسياسية
 ، الكتاب لصناعة العائلة شركة ، واحلرب السلم وقت اإلنساف حقوؽ ، االنبار  صلم توفيق .ٙ

 ٕٔٔٓ ، ٔط ، القاىرة
 ادلعارؼ،  ادلعاصرة والقضايا اإلسبلمي اخلطاب ، العلـو حبر الدين عز السيد حسن .ٚ

 ٕٓٔٓ ، ٔط ، بَتوت ، للمطبوعات
،  القاىرة،  العربية النهضة دار،  متغَت عامل ُب العامة واحلريات احلقوؽ،  رسبلف أضبد أنور. د .ٛ

ٜٜٖٔ 
 ، للكتاب احلديثة ادلؤسسة ، االنساف وحقوؽ العامة احلريات اىل مدخل خضر خضر. د .ٜ

 طرابلس
 احلليب منشورات ، الدستورية وضماناهتا االنساف حقوؽ ، اخلطيب زلمد سعد). د .ٓٔ

 ٕٔٔٓ ، ٔط ، احلقوقية
 ٔ ط ، بَتوت ، قتيبة دار ، ادلعاصر اإلسبلمي الفكر ُب وحبوث دراسات:  الدريٍت .ٔٔ
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 ، العربية الوحدة دراسات مركز ، اإلسبلمية الدولة ُب العامة احلريات ، الغنوشي راشد .ٕٔ
 ٖٜٜٔ ، ٔط ، بَتوت

 برنامج،  االنساف حقوؽ ومبادئ ادلصر  القانوين النظاـ ُب دراسة،  خليل سيد سناء .ٖٔ
  ٖٕٓٓ،  القاىرة،  ٕط،   االظلائي ادلتحدة االمم

 ُب ادلوافقات ، ىػ ٜٓٚ سنة توُب ، ادلالكي الل مي موسى بن إبراىيم:  الشاطيب .ٗٔ
  ٜ٘ٚٔ ، ٕ ط ، بَتوت ، ادلعرفة دار ، الشريعة أصوؿ

 ، العريب الكتاب ،دار بَتوت  ، ٔج اإلسبلمي، اجلنائي التشريع ، عودة لقادر عبدا .٘ٔ
 ت. د
 ُب اإلنساف حقوؽ) كتاب ُب. اإلسبلـ ُب احلقوؽ. التميمي اخلطيب الدين عز .ٙٔ

 ٖٜٜٔ اإلسبلمية احلضارة لبحوث ادللكي اجملمع عماف،(. اإلسبلـ
 اإلقليمي، الدو  التنظيم ظل ُب اإلنساف حقوؽ ضباية،  برعي السيد سعيد عزت .ٚٔ

  ٜ٘ٛٔ ،ٔط القاىرة، العاصمة، مطبعة
 ، والتوزيع للنشر احلامد ، االنساين الدو  والقانوف االنساف حقوؽ ، الشطناو  فيصل .ٛٔ

 ٕٔٓٓ ، ٕط
 ٜٚٙٔ ، القاىرة ، العريب الكتاب دار طبعة ، القرآف ألحكاـ اجلامع: القرطيب .ٜٔ
 الفكر دار ، القاىرة ،ٕط ، اإلنساف وحقوؽ اإلسبلـ ، طبلية القطب زلمد القطب .ٕٓ

 ٜٗٛٔ ، العريب
 ، الكتاب مطبعة ، العامة واحلريات والدؽلقراطية اإلنساف حقوؽ ، كاظم صرب  ماىر .ٕٔ

  ٕٓٔٓ ، ٕط ،  بغداد
 العربية ،ادلؤسسة بَتوت ، ٖ ج ، ايط القاموس ، آباد  الفَتوز بن زلمد الدين رلد .ٕٕ

   ت.د ، والنشر للطباعة
 ،( ٓ٘)  اإلسبلمي التنوير ُب ، اإلنساف حلقوؽ اإلسبلمي ،اإلعبلف العوا سليم زلمد .ٖٕ

 ٕٓٓٓ ، القاىرة  ، والتوزيع والنشر للطباعة مصر هنضة
 ، السبلـ دار ، اإلنساف حلقوؽ الدو  القانوف لدراسة ادلدخل ، ادلالكي نعيم ىاد  .ٕٗ

 ٕٛٓٓ ، ٔط ، العراؽ بغداد
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 للنشر، الشروؽ دار ، األساسية وحرياتو اإلنساف حقوؽ ، طعيمات سليماف ىاين .ٕ٘
 ٕٔٓٓ ،ٔط ، األردف ، عماف

 الرسائل واالَاريح : ثانيا : 

 مقدـ حبث( ، ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ، )  العراقية الدساتَت  ُب والتطبيق النظرية بُت اإلنساف حقوؽ .ٔ
 دلتطلبات استكماال -القانوف قسم -والسياسة القانوف كلية الدظلارؾ ُب العربية األكادؽلية إىل

 القانوف ُب ادلاجستَت درجة

 القوانين وال شريعات : ثالثا : 

ادلعدؿ ٜٜٙٔ لسنة ٔٔٔ رقم العقوبات قانوف من ٖٔٛ ادلادة ُب العراقي القانوف -ٔ  
االنساف حلقوؽ العادلي االعبلف من ٔ الفقرة ٚ ادلادة -ٕ  

ٕ٘ٓٓ لسنة العراقي الدستور من ٘ٔ ادلادة -ٖ  
  ٕٜٚٔدستور قطر لعاـ  -ٗ
ٜٔٚٔدستور مصر لعاـ  -٘  
ٕٜٙٔدستور لبناف لعاـ  -ٙ  

 البحوث والمؤتمرات : رابعا : 

 والقانوف الشريعة بُت اإلنساف حقوؽ:  البياٌب:  والقانوف الشريعة ُب اإلنساف حقوؽ مؤسبر .ٔ

 ، ٕ٘ٓٓ لعاـ العراقي الدستور ُب واحلريات للحقوؽ الدستورية الضمانات ، رشيد ضبيد وسن .ٕ
 ٖٕٔٓ:  ٖ العدد/  ٕٔ اجمللد/  االنسانية العلـو/  بابل جامعة رللة

 البحوث رلمع ، اإلنساف حقوؽ ندوة ُب القي حبث ، القرآف ُب اإلنساف حقوؽ ، البهي زلمد .ٖ
 ٖٜٚٔ ، القاىرة ، اإلسبلمية

 خامسا : الموقع االل  روني : 

 : الوثيقة عنواف ، اإلنساين األمن مفهـو ، علي حسن مٌت -
sudanpolice.gov.sd/pdf/55555.pdf 

 


