
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 
 أواًل: نشأة الحق

إن الحقوق قديمة قدم اإلنسان، ومصدر الحقوق كلها هو هللا سبحانه وتعالى، إذ خلق اإلنسان في أحسن تقويم، 
 وجعله مخلوقًا متميزًا، كريمًا مكرمًا، فضله على كثير من خلقه.

نه مفطور على العيش في جماعة يتبادل معها المنافع والمصالح، وال سبيل لهذا واإلنسان مدني بطبعه؛ أل
اإلنسان لتحقيق مصالحه، وتلبية رغباته، وسد احتياجاته إال بتعامله مع غيره من بني جنسه؛ مما يجعله في 

قات بين الناس ـ إلى حاجة دائمة ألخيه اإلنسان، هذه الحاجة قد تدفع القوي ـ إذا لم يوجد نظام عادل ينظم العال
ظلم الضعيف، واالعتداء عليه، وسلبه واستغالله؛ خاصة وأن اإلنسان مجبول على غريزة التملك، والتي تجعله 

 يتطلع لحيازة ما يحتاج إليه.
وعليه فإن اإلنسان مع هذه المعطيات في أمس الحاجة إلى ما ينظم العالقة القائمة بينه وبين أفراد الجماعة التي 

في كنفها؛ حتى يأمن كل فرد على نفسه وماله وعرضه، ومن هنا نشأت الحاجة إلى نظام وليس أي يعيش 
نما إلى نظام قويم يحدد الحقوق، ويبين وسائل حمايتها والحفاظ عليها، وكيفية التعاطي معها بين  نظام، وا 

حق هللا عليهم وحقوقهم قبل هللا األفراد؛ ولذلك أرسل هللا سبحانه وتعالى الرسل؛ ليبينوا للناس الحقوق كلها_ 
 وحقوقهم قبل بعضهم البعض ـ .

ورسالة اإلسالم هي الرسالة الخالدة التي ُختمت بها الرساالت، والتي جاءت في حقبة أنتهكت فيها الحقوق، 
و واعتدي فيها على الحرمات، وقانون القوة والغاب هو السائد يومئٍذ، حيث كان االعتداء والظلم والنهب والغز 

 والسلب أحد الموارد االقتصادية للحياة الجاهلية.
في ظل هذه األجواء جاء اإلسالم برحمته وسماحته ليبين للخلق حق هللا تعالى عليهم، وحقوق الخلق على هللا 
ليك  تعالى وحقوقهم بين بعضهم البعض، وهذا ما أشارت إليه الكثير من النصوص الشرعية من القرآن والسنة وا 

 الدليل:
 اًل: من القرآن:أو 
 .26االسراء  وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . يقول تعالى: 1
 .24المعارج  والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويقول تعالى: 2

 .141األنعام  وآتوا حقه يوم حصاده . ويقول تعالى:3

والجار   وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكينواعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً .ويقول تعالى: 4
 .36النساء  ذي القربى والجار الحنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم

 ثانيًا: من السنة: 
 أتدرون ما حق هللا على عباده وما حق العباد على هللا؟ حق هللا على العباد أن يعبدوه:"  يقول رسول هللا 

 ".وال يشركوا به شيئًا، وحق العباد على هللا أال يعذبهم
 ".إن هللا أعطى كل ذي حق حقه:"  ويقول 



ن لزوجك عليك حقاً ويقول:"  ن لعينك عليك حقًا، وا   ".فإن لجسدك عليك حقًا، وا 

ذاويقول:"  دعاك  حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول هللا؟ قال: إذا لقيته أن تسلم عليه، وا 
ذا مات فاتبعه ذا مرض فعده، وا  ذا عطس فحمد هللا فشمته، وا  ذا استنصحك فانصح له، وا   ".أجبه، وا 

من خالل ما سبق يظهر جليًا أن الحقوق شرعية، وأن مصدرها هللا سبحانه وتعالى مما يسمو بهذه  
يها والدفاع عنها قربة من الحقوق، ويجعلها مستمدة من العقيدة وركيزة من ركائز اإليمان، ويجعل الحفاظ عل

 القربات إلى هللا عز وجل.
 

 تعريف الحق
 الحق في اللغة:

الحق مصدر، نقول: حق األمر وأحقه يحقه حقًا وحقوقًا، أي صار حقًا، والحق: نقيض الباطل، يدل  
دل لذلك ، وحق يأتي بمعنى: أوجب وأثبت وأظهر، وي42البقرة  وال تلبسوا الحق بالباطلعليه قوله تعالى: 

 ولكن حقت كلمة العذاب على، وقوله تعالى: 63القصص  قال الذين حق عليهم القولقوله تعالى: 
 .82يونس  ويحق هللا الحق بكلماته، وقوله تعالى: 72الزمر  الكافرين

 فالحق إذن هو الثابت حقيقة وال يسوغ إنكاره، ومع ذلك نجد أن لفظ الحق يستعمل بحسب السياق في معان
أخرى مثل: األمر المقضي، والعدل، واإلسالم، والمال، والملك، والصدق، والموت، والحزم، والنصيب، والوجود 

 الثابت.
 وُيشار هنا إلى أن المعنى العام للحق ال يخلو من معنى الثبوت واإلظهار.

 
 الحق في االصطالح:

ر تعريف واحد لكل من األصوليين تعددت تعريفات األصوليين للحق، وكذلك الفقهاء، ونكتفي هنا بذك 
 والفقهاء باعتباره التعريف الراجح.

 أواًل: عند األصوليين:
الحق: هو أمر معنوي وهو االمتثال في األمر والنهي. وهذا التعريف للشاطبي الذي يرى أن الحكم  

 الشرعي)األمر والنهي( ال يخلو عن:
 واجتناب نواهيه( حق هللا تعالى وهو جهة التعبد ) وهو امتثال أوامره

ما آجاًل.  حق العباد إما عاجاًل وا 

 ثانيًا: الحق عند الفقهاء:
نما تحدثوا عن آحاد الحقوق بحسب مواضيعها الفقهية    إن الفقهاء لم يتحدثوا عن الحق بمعناه العام، وا 

ومن هنا فال  كحقوق الزوجين، وحقوق البائع والمشتري، وحقوق االرتفاق، وحق التملك وغير ذلك من الحقوق،
نرى بأسًا من اختيار تعريف الزرقا للحق باعتباره األقرب إلى مدلول الحق، ويتلخص التعريف عنده في أن الحق 

 .اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً هو: 



 ويظهر من خالل التعريفين عند األصوليين أو عند الفقهاء أن الحقوق شرعية. 
 

 تقسيمات الحقوق 
 ت الحقوق في الشريعة اإلسالمية:أواًل: تقسيما

 تنقسم الحقوق في الشريعة إلى أقسام عديدة وذلك بحسب االعتبارات المختلفة: 
 . الحقوق باعتبار من يضاف إليه الحق:1

 تنقسم الحقوق بهذا االعتبار إلى أربعة أقسام هي:
 أ. حق هللا تعالى: 

 سب إلى هللا تعالى لعظم خطرها وشمول نفعها.وهو ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد. وتن
مثاله: كحرمة البيت الحرام الذي يتعلق به مصلحة المسلمين باتخاذه قبلة في صالتهم، وكحرمة الزنا الذي تعلق 

 به سالمة المسلمين وصيانة األنساب.
 ب. حق اإلنسان: 

ر اختصاص بأحد، كالمرافق العامة وهو ما تترتب عليه مصلحة عامة للمجتمع من غي ـ حق اإلنسان العام:
من التعليم والقضاء ووسائل النقل والطرق والمياه والصحة، وهذه الحقوق يتولى رعايتها ولي األمر باعتباره وكياًل 

 عن األمة فيقوم بصيانتها والدفاع عنها ونفقتها على بيت مال المسلمين.
د، كحق الزوج في الطالق وحقه في الدية وهو ما تعلقت به مصلحة خاصة للفر  ـ حق اإلنسان الخاص:

وحقه في الشفعة وفي تملك المشتري للمبيع وتملك البائع للثمن وغيرها، وهذه الحقوق يملك صاحبها حق 
 التصرف فيها دون غيره وحق المطالبة بها أو اسقاطها.

 ج. ما اجتمع فيه الحقان وحق هللا غالب: 
 تعالى فيه يتمثل في الزجر عن القذف وتطهير المجتمع من الرذيلة من أمثلة هذا الحق: حد القذف فإن حق هللا

مما يعود بالنفع على العامة، وحق العبد فيه يتمثل في دفع العار عن المقذوف وصيانة عرضه وبالرغم من ذلك 
فإن حق هللا تعالى غالب على حق العبد، والذي يدل على ذلك أنه لو تنازل المقذوف عن حقه بعد وصول 

 مر إلى القضاء فإن الحد اليسقط بذلك.األ
 د. ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب: 

من أمثلة هذا الحق: حد القصاص في القتل العمد، فإن حق هللا تعالى فيه يتمثل في منع ارتكاب الجريمة حفاظًا 
 ع بالحياة، كما وفيهعلى األنفس وصيانة لحياة الناس، وحق العبد فيه يتمثل في حقه في البقاء واالستمتا

 حق ألولياء المقتول تتمثل في تهدئة النفوس وجبر ما فاتهم من االنتفاع بحياة المقتول، ولكن حق العبد هنا هو
 الغالب، والذي يدل على ذلك أن هللا تعالى جعل ألولياء المقتول الحق في الصفح والعفو بمقابل الدية أو بال 
 قفًا على طلب أولياء المقتول؛ فلو أسقطوا القصاص فإنه يسقط.مقابل، وجعل استيفاء القصاص متو  
 
 . الحقوق باعتبار محلها:2



 المراد بمحل الحق هو ما يتمثل به الحق في الخارج فيكون هو عين الحق، والحقوق بهذا االعتبار قسمان :
 أ. الحقوق المجردة:

تب على تعلقها بمحلها أثر، ومن ثم فال يزول هذا وهي الحقوق التي لم تقم بمحل ولم تتقرر بذات، أي أنه ال يتر 
ن لم يشأ امتنع.   الحق بالتنازل عنه، بل مرد األمر ومرجعه إلى رغبة صاحب الحق إن شاء انتفع به وا 

ومن أمثلة الحقوق المجردة: كحق التعاقد بالعقود الشرعية، وكالحقوق السياسية كحق االنتخاب والترشيح وتولي 
 الحقوق الذهنية أو الفكرية.الوظائف العامة و 

 ب. الحقوق غير المجردة)المتقررة(:   
 وهي الحقوق المتعلقة بمحل يدركه الحس، ولهذا التعلق أثر يزول بالتنازل عنه.

ومن أمثلة الحقوق غير المجردة: حق القصاص المتقرر في ذات القاتل عمدًا فهو متعلق برقبته ودمه فال 
الدم عن القصاص يزول حق القصاص ويصبح القاتل معصوم الدم، وهذا األثر  عصمة لدمه، ولكن بتنازل ولي

 يظهر على المحل الذي تعلق به الحق، ومثله حق استمتاع الزوج بزوجته، إذ يزول هذا الحق بالطالق.
 والحقوق غير المجردة تنقسم إلى قسمين هما:

 ملك العين والمنفعة وحقوق االرتفاق.وهي التي تتعلق بمحل يكون مااًل، ك ـ حقوق غير مجردة مالية:
وهي التي تتعلق بمحل ال يكون مااًل، كحق الرجل في الطالق، وحقه في  ـ حقوق غير مجردة غير مالية:

 القوامة وحقه في الوالية على األوالد، وكذلك حقه في الحياة وفي الحرية وفي المساواة.
 
 . الحقوق باعتبار تعلقها بالذمة أو عدمه:3

 الحقوق بهذا االعتبار إلى قسمين هما: تنقسم
 وهو ما وجب في ذمة المدين بعقد استهالك مال أو ضمان مغصوب. أ. الحق المتعلق بالذمة)الدين(:

 وهذا الحق قد يكون محله مااًل، أو عماًل، أو منفعة.
 وهو حق يرد على عين معينة بالذات، ويسمى عينًا. ب. الحق المتعلق بالعين)العين(:

أمثلته: ورود الحق على العين بقصد تملكها بعوض كما هو الحال في البيع، أو تمليك المنفعة بعوض كما ومن 
 في اإلجارة، أو بغير عوض كما في اإلعارة، أو بقصد حفظها كما في الوديعة، وغير ذلك.

 
 . الحقوق باعتبار امكانية المطالبة بها قضاًء أو عدمه:4

 إلى قسمين هما:تنقسم الحقوق بهذا االعتبار 
 وهو ما كان ثابتًا بحكم الشرع ويمكن المطالبة به واثباته أمام القاضي. أ. حق قضائي:

 ومن أمثلته: مطالبة الزوجة زواجًا صحيحًا بمؤخر صداقها، أو مطالبة البائع المشتري بتسليم الثمن.
 ضاًء أو اثباته أمام القاضي.وهو ما كان ثابتًا بحكم الشرع ولكن ال يمكن المطالبة به ق ب. حق ديني:

ومن أمثلته: كمن يضع يده على ملك غيره فترة من الزمن يمتنع معها سماع الدعوى والمطالبة به أمام القاضي، 
ومع ذلك فيجب على واضع اليد أن يرد ما تحت يده إلى المالك الحقيقي؛ ألنه يحرم عليه ديانة التملك واالنتفاع 



ن حل ذلك له قضاًء،  وكحق الزوج في االستمتاع بزوجته التي طلقها خطًأ من غير قصد إال أنه تطلق حتى وا 
 منه قضاًء، ومن الحقوق الدينية ما ليس لها طالب معين أو مستحق معين كالعبادات والكفارات وغيرها.
القضائي وتقسيم الحقوق إلى قضائية ودينية مرده إلى كون الحكم الشرعي له أثران دنيوي وأخروي،كما أن الحق 

نكم تختصمون إلّي ولعل بعضكم يستند في تقريره على ظواهر األمور كما يدل لذلك قوله  : "إنما أنا بشر وا 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فال يأخذه فإنما أقطع له 

 قطعة من النار".
 

 عية:ثانيًا: تقسيمات الحقوق في القوانين الوض
 تنقسم الحقوق في القوانين الوضعية باعتبار موضوعها إلى قسمين هما: 

وهي الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره عضوًا في جماعة تمكنه من المشاركة في  . الحقوق السياسية:1
دارة شئونها وتوجيه سياستها الداخلية والخارجية.  حكمها وا 

نما تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للجماعة، وهي مقررة وهذه الحقوق ال ترمي إلى تحقيق مصلحة فرد ية وا 
 ألفرادها دون غيرهم. 

 ومن أمثلتها: حق االنتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة.
وهي سائر الحقوق ما عدا الحقوق السياسية، وهي مقررة لكل فرد في الدولة، وتهدف  . الحقوق المدنية:2

 ال الجماعة. إلى تحقيق مصلحة الفرد
 وهذه الحقوق تنقسم إلى قسمين:

وهي الحقوق المقررة لإلنسان بصفته إنسانًا، وُتعرف بالحريات العامة، كحق الحياة وحق  أ. الحقوق العامة:
 الملك وحق مزاولة المهنة التي يرغبها وحق الحرية بفروعها، فهي تتعلق بمصلحة ال ُتقوم بمال.

 التي تنشأ بمقتضى القانون المدني الخاص بفروعه المختلفة. هي الحقوق  ب. الحقوق الخاصة:
 وهذه الحقوق نوعان:
: وهي ما كان موضوعها مصلحة ال تقوم بمال، كحق األب في الوالية على أوالده، وحق ـ حقوق غير مالية

 الزوج في توجيه زوجته وتأديبها. 
 ملك وحق االنتفاع.وهي ما كان موضوعها مصلحة تقوم بمال، كحق ال ـ حقوق مالية:

 والحقوق المالية تنقسم إلى ثالثة أقسام هي:
: هي سلطة قانونية لشخص على شيء بذاته، وهي حقوق قائمة بنفسها ومقصودة لذاتها، كحق ـ حقوق عينية

 الملك وحق االنتفاع، أو بالتبعية لغيرها كحق الرهن.
 الدائن المدين بأداء شيء.  وهي روابط بين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب ـ حقوق شخصية:

 أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل، كااللتزام بتسليم المبيع للمشتري، أو العين المؤجرة للمستأجر.
وهي الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية من نتاج الفكر، تمكن صاحبها من  ـ حقوق ذهنية)معنوية(:

 كبراءة االختراع وحقوق التأليف والعالمات التجارية وغيرها.االستئثار بنسبتها إليه واستغاللها ماليًا، 



 مقارنة بين تقسيمات الحقوق في الشريعة اإلسالمية والحقوق في القوانين الوضعية:
 من خالل ما سبق نستطيع أن نالحظ التالي: 

من الحقوق ال  . الحقوق في الشريعة اإلسالمية أوسع نطاقًا مما تعرفه القوانين الوضعية، فجاءت بطائفة1
تعرفها القوانين الوضعية كالحق الديني وحقوق هللا تعالى، والجزاء األخروي المترتب على كل اعتداء على 

 حق من حقوق هللا أو العباد. 
 ويرجع ذلك إلى:

 أ. شمولية الشريعة اإلسالمية في نظرتها لإلنسان، فهي تخاطب الناس على اختالف ألوانهم وأماكنهم وأجناسهم.
 والدينية والمدنية. في تنظيم العالقات الدنيوية واألخروية . شمولية الشريعة اإلسالميةب

ج. اختالف المصدر في تنظيم الحقوق، فالحقوق في الشريعة مصدرها هللا اللطيف الخبير، أما في القوانين 
ير بتغير األحوال الوضعية فمصدرها اإلنسان المتصف بالعجز واتباع الهوى مما يجعل الحقوق عرضة للتغي

 واألزمان واألشخاص كلما اقتضت المصالح الفردية ذلك.
. استقاللية الشريعة في تنظيمها للحقوق؛ ألنها قائمة على مبدأ الحاكمية هلل وحده في جميع األمور، 2

 بخالف القوانين الوضعية التي تتأثر بالفلسفات والشرائع األخرى في تنظيم الحقوق.
 

 انمدلول حقوق اإلنس
بالرغم من كون الحقوق قديمة قدم اإلنسان إال أن مصطلح حقوق اإلنسان حديث النشأة عند القانونيين  

 والتساع دائرة الحقوق في الشريعة فنقتصر على تعريف حقوق اإلنسان في القوانين الوضعية.
 تعريف حقوق اإلنسان: 

ق والحريات العامة، وللوقوف على تعريف إن حقوق اإلنسان تعتبر اصطالحًا مرادفًا لما ُيعرف بالحقو  
 حقوق اإلنسان البد من تحديد مدلول الحقوق والحريات العامة.

 إن مدلول الحقوق والحريات العامة يختلف باختالف النظرية أو الفلسفة السائدة في القانون الوضعي كما يلي:
ختيار أفراد الشعب ضمن نظام ما فهم الحريات العامة هي: مكنات متاحة أو مباحة ال وفق النظرية الفردية:

 يمارسونها أو يتمتعون بفوائدها بإرادة طليقة من أي قيد وخالصة من أي ضغط أو غش أو إكراه.
الحريات العامة هي: قدرات ومنح يرخص بها القانون لألفراد من خالل تصورها  وفق النظرية االشتراكية:

 للصالح الجماعي.

 سانلمحة تاريخية عن حقوق اإلن
 أواًل: في العصور القديمة:

لم تكن حقوق اإلنسان تحظى باهتمام ورعاية مجتمعات العصور القديمة ما عدا تطبيق األعراف التي  
 كانت سائدة يومئٍذ، والقائمة على أساس الطبقات، التي تمنح طبقة محدودة من الناس تركزت في أيديهم القوة

 طبقة األخرى والتي تشكل الغالبية وهي عامة الناس.والسلطان والمال حقوقًا ُحرمت منها ال 



هذا الحال كان سائدًا عند األغريق حيث الربا الفاحش الذي أدى إلى استرقاق من عجز عن الوفاء، إلى جانب 
 استغالل األقوياء للضعفاء، وكذلك الحال في اسبرطة.

ق اإلنسان في الحياة أو في الحرية، إذ أن وعند الرومان فقد كان الوضع أشد سوءًا، حيث الرق، واالستهانة بح
 رب األسرة كان يملك على أفرادها سلطة مطلقة تصل إلى حد الحياة والموت والطرد والبيع.

أما عند العرب في الجاهلية فالظلم والسلب والغزو كان يشكل موردًا من موارد الرزق، ووأد البنات بسبب العار 
 لفقر والفاقة كان معروفًا.كان مألوفًا، وقتل األبناء خشية ا

ثم جاء اإلسالم فصحح العقائد وغربل التقاليد واألعراف السائدة فأقرالصحيح منها، وأنكر البغيض منها،  
 وأعاد لإلنسان كرامته، ووضع الناس على قدم المساواة.

 ثانيًا: في العصر الحديث:
الثالثة األخيرة، مع أن أقدم وثيقة تحدثت عن توالت الوثائق الصادرة بشأن حقوق اإلنسان في القرون        

، ثم تبعتها وثائق عديدة مرورًا باإلعالن األمريكي 1215حقوق اإلنسان هي تلك التي صدرت في انجلترا سنة 
، ثم وصواًل إلى اإلعالن العالمي 1789، وا عالن الثورة الفرنسية سنة 1776لحقوق اإلنسان الصادر سنة 

، 1953، واالتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية سنة 1948سنة لحقوق اإلنسان الصادر 
، واالتفاقية 1965، واتفاقية المنظمة العربية لحقوق اإلنسان سنة 1963وميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 

أمريكا الشمالية والوسطى  األمريكية على غرار االتفاقية األوربية الصادرة عن اتحاد المجموعة األمريكية )دول
 .1969والجنوبية والوسطى( سنة 

 حقوق اإلنسان:ل عالن العالميتقييم اإل
على أن الناس جميعًا يولدون أحرارًا متساويين في الكرامة وفي الحقوق،  نص اإلعالن هذابالرغم من أن  

رير مصيرها، إال أن هناك مجموعة من كحرية العقيدة وحرية النفس والفكر والرأي والملك وحق الشعوب في تق
 هي: اإلعالنذلك و  يقةت والمآخذ والنواقص على هذه الوثالمالحظا

توجد بها  غير ملزمة للدول أو األفراد، والتفتقر إلى الجزاء الذي يكسبها القيمة القانونية، فهي  ه الوثيقة. إن هذ1
عالنات سوى قيمة أدبية، إال إذا نص عليها القانون ضمانات تكفل عدم االعتداء عليها، وعليه فليس لهذه اإل

 الداخلي )الدستور أو الهيئة التشريعية(.
 أما قواعد الشريعة اإلسالمية فال تخلو من الجزاء سواء أكان هذا الجزاء دنيويًا أو أخرويًا.

يطالب بحقه ما لم تضمن واجبات، ومن ثم ال يستطيع صاحب الحق أن حقوقًا ولم ي تضمن اإلعالن . إن هذا2
 يؤد الواجب المنوط به.

 .7محمد إن تنصروا هللا ينصركمأما في الشريعة اإلسالمية فإن الحق مقرون بالواجب 
على حقوق اإلنسان ِقبل الدول ولم تنص على حقوق اإلنسان ِقبل أخيه  ، فقد نصشامالً  اإلعالنات ليس . هذا3

 اإلنسان.
نصت على كل الحقوق: حقوق اإلنسان ِقبل غيره من األفراد أو الدول بل ِقبل أما في الشريعة اإلسالمية فقد 

 هللا سبحانه وتعالى.



. إن ميثاق األمم المتحدة لم يحدد حقوق اإلنسان تحديدًا دقيقًا، كما أنه اليمكن التدخل إللزام الدول باحترام 4
 لم من دولته إذا اعتدت على حق من حقوقه.حقوق اإلنسان إذا ما تم االعتداء عليها، ولم تعط الفرد حق التظ

 والمالحظ اليوم أن األمم المتحدة أصبحت وسيلة ُتنتهك حقوق اإلنسان من خاللها باسم حقوق اإلنسان.
أما في الشريعة اإلسالمية فال أحد يملك حصانة أمام الحق والقانون، بل الجميع دول وأفراد حكام ومحكومون 

 الحقوق شرعية مصدرها هللا تعالى والكل خاضع له. يخضعون للحق وللقانون؛ ألن
تنص على حرية العقيدة بال قيد أو شرط )اليوم مسلمًا غدًا يهوديًا بعد غٍد نصرانيًا أو مجوسيًا  . إن تلك الوثيقة5

 وهكذا(، وهذا مخالف للشريعة اإلسالمية التي ُيعتبر حكمها من النظام العام عند المسلمين ال يجوز مخالفته،
ذا ما دخل في اإلسالم بحرية ومن غير إكراه فال يجوز  فهو ُيعتبر مرتدًا؛ ألنه أُعطي حرية االعتقاد ابتداًء، وا 

ال كان مرتدًا.  ألي سبب من األسباب أن يترك اإلسالم وا 
نصت على حرية الزواج بال مراعاة للمعتقدات السائدة في بعض الدول، فهي بذلك تخالف  . إن تلك الوثيقة6
 شريعة اإلسالمية التي ال تجيز الزواج من المرتدة والالدينية.ال
على حرية االجهاض في أي وقت وبال شروط ودون تحديد مدة معينة، وجاء ذلك نتيجة  ت الوثيقة. نص7

لإلباحية التي تعيشها أغلب دول المنظمة الدولية، وهذا مخالف للشريعة اإلسالمية، بل ومناقض لدعوة هذه 
 ول بالحفاظ على حق اإلنسان في الحياة.الد
 

 منزلة حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية
تتمتع حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية بمنزلة عظيمة، وبضمانات تفتقر إليها القوانين الوضعية،  

 ويمكن إبراز هذه المنزلة بما يلي:
إسقاط األلوهية عن بني البشر، فالحاكمية وضع اإلسالم أول ميزة وأول ضمانة لحقوق اإلنسان، وهي  .1

حق هلل تعالى وحده باعتبارها من أخص خصائص األلوهية؛ وبذلك فال يخضع بشر لبشر غيره، وال 
 يرتفع أحد على أحد، بل جميع الناس على قدم المساواة أمام رب العالمين.

 تساوون في هذه الحقوق، فال إن الشريعة اإلسالمية قررت لإلنسان حقوقًا بمقتضى آدميته، فالناس م .2

فضل إلنسان على آخر، وال لجنس على آخر، وال للون على آخر، فهي مساواة حقيقية في القيمة اإلنسانية، 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثيرًا  يقول تعالى:

 .1النساء ه واألرحام إن هللا كان عليكم رقيباونساء واتقوا هللا الذي تساءلون ب
ن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تراب:" ويقول   ".يا أيها الناس إن ربكم واحد، وا 

فالشريعة اإلسالمية ال تقرر للفرد المسلم حقوقًا أزيد عن غيره بمقتضى انسانيته، بل ألمر آخرإلسالمه أو إيمانه 
 .13الحجرات  أتقاكمإن أكرمكم عند هللاأو تقواه، 
إن الحقوق في الشريعة اإلسالمية لها قدسية خاصة ال تعرفها القوانين الوضعية، فلفظ الحق مستمد من  .3

اسم هللا تعالى )الحق(، وقد بّين األصوليون أنه ما من حق للعبد إال وفيه حق هلل تعالى، وهذه ضمانة 
 لعبد فيه اعتداء على حق هللا تعالى.من ضمانات حقوق اإلنسان؛ ألن االعتداء على حق ا



يقيم اإلسالم حارسًا إيمانيًا من داخل اإلنسان )الضمير( يوجه سلوك صاحبه فيدفعه للحفاظ على حقوق  .4
....أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه :" هللا تعالى، وعلى حقوق أخيه اإلنسان، فيقول 

إلقرار بالذنب، وطلب التطهر منه، وهذا ُيعتبر من أقوى ضمانات "؛ وهو ما دفع ماعز والغامدية ليراك
 حقوق اإلنسان التي تفتقر إليها القوانين الوضعية، 

إن اإلسالم يضع إطارًا من الشرعية لحفظ حقوق اإلنسان، فال حقوق بال حدود، بمعنى آخر الحقوق في  .5
 المسلم وال يتعداها.اإلسالم ليست مطلقة، بل مقيدة بقيود وحدود شرعية يقف عندها 

إن الحقوق في اإلسالم تنبع من العقيدة اإلسالمية؛ ألنها شرعية، وهي منح إلهية تثبت بحكم الشارع  .6
الحكيم، وهذا يضفي عليها حماية خاصة، ويقيم حولها حصنًا منيعًا يحول دون االعتداء عليها، بل 

ه امتثااًل ألمر هللا تعالى، وبهذا يصبح أداء يحفز المسلم على احترام حق أخيه والتزام حده دون أن يتعدا 
الحق واحترامه قربة من القربات، وركيزة من ركائز اإليمان، واالعتداء عليه معصية من المعاصي، يقول 

 ":من آذى ذميًا فأنا خصمه يوم "، ويقول:" كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
 ".القيامة

والزمت بين الحق والواجب تالزمًا ال انفكاك بينهما، وكما أن الحقوق  إن الشريعة اإلسالمية قرنت .7
شرعية فالواجبات شرعية، وأداء الواجب مقدم على طلب الحق، والواجبات ما هي إال حقوق للغير، ومن 
ثم ال يستساغ وال يمكن ألحد أن يطالب بحقه إال إذا أدى ما عليه من واجب، وهذا ُيعتبر من ضمانات 

، 7محمد إن تنصروا هللا ينصركمنسان في الشريعة اإلسالمية، يقول الحق سبحانه وتعالى: حقوق اإل
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم 65المائدة. 

الشريعة اإلسالمية تعرف الحق الديني الذي يقابل الحق القضائي، هذا الحق الديني ال يسقط إال باألداء  .8
وهللا تعالى ال يقبل توبة عبد اعتدى على حق أخيه حتى يرد الحق إلى صاحبه أو أو اإلبراء، 

 يستسمحه؛ وبهذا تكون الشريعة اإلسالمية قد وضعت ضمانة أخرى من ضمانات حقوق اإلنسان.

إن النصوص التشريعية في اإلسالم تظهر غيرة اإلسالم على حقوق اإلنسان، هذه النصوص التي لم  .9
أخالقية بل أوامر تشريعية، أقام إلى جانبها نصوصًا تشريعية الزمة لضمان تنفيذها،  ُتتخذ مجرد مواعظ

 وهذا ما لم تصل إليه بعد نصوص )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وال الميثاق الدولي(.

 
 إعداد                                                                              

 . عاطف محمد أبو هربيدد                                                                                            


