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 حقوق أزمة ال وقيم أخالق أزمة..  األزمة

      الدرويش ماجد/د.أ              

 
 

 اعبمعية قرار دبوجب اعتيمد الذم( اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف) ديباجة ُب

 كان لما": يأٌب ما أكؽبا ُب جاء ـ، 1948 األكؿ كانوف 10 ُب اؼبتحدة لؤلمم العامة

 وبحقوقهم البشرية األسرة أعضاء جميع في المتأصلة بالكرامة االعتراف

:  أييان  فيها كجاء .."  العالم في والسالم والعدل الحرية أساس ىو الثابتة المتساوية

 إيمانها جديد من الميثاق في أكدت قد المتحدة األمم شعوب كانت ولما"

 حقوق من والنساء للرجال وبما وقدره الفرد وبكرامة األساسية اإلنسان بحقوق

 مستوى ترفع وأن قدماً  االجتماعي بالرقي تدفع أن على أمرىا وحزمت متساوية

.  اْب.. ." أفسح الحرية من جو في الحياة

 اإلنسانية، الكرامة على اغبرص كل وبرص اإلعبلف ىذا أف على يدؿ الكبلـ ىذا

 عواطف تدغدغ اليت الطيبة األمور من كلو كىذا..  اجتماعيان  بالفرد يرتقي أف يريد كأنو

. كرغباتو إنساف، كل

 البشرية الكرامة فعبلن  ربقق اإلعبلف ؽبذا التطبيقات ىل: "نفسو يطرح الذم كالسؤاؿ

 للفساد النطاؽ كاسع انتشار من نرل ما إليو يدفع تساؤؿ إنو". هبا؟ كترتقي كربفظها،

(. اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف) ك( العامة اغبريات) عنواف ربت كالرذيلة

                                                 
أستاذ الحدٌث الشرٌف وعلومه فً جامعة الجنان  -مدٌر مكتب مفتً طرابلس والشمال  

 .لبنان/ طرابلس
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 ىي؟ ما: الكرامة على نتعرؼ دعونا ىذا الربمء التساؤؿ جواب عن نبحث أف قبل

. تصوره عن فرع الشيء على اغبكم ألف مفهومها؟ كما

: الكرامة تعريف

رَـّ إٔب النفيس، أم: الكرًن الشيء إيصاؿ كىو لئلكراـ، اسم: الكرامة  كنقييها.اؼبكى

 اؽبواف

 ظهور ىي: الكرامة أف كىو العقيدة، علم ُب للكرامة آخر ااطبلاليه  معٌت كىناؾ

 باإليباف مقركنا يكوف ال فما النبوة، لدعول مقارف غَت شخص قبل من للعادة خارؽ أمر

. معجزة يكوف النبوة بدعول مقركنا يكوف كما استدراجا، يكوف الصاّب كالعمل

  :كمنها الفرقاف، سورة ُب كثَتة بأكااؼ( الرضبن عباد) تعأب ا كاف كقد

 مقاـو  كلِّل  ُب الكرامةً  مقتيىى فففَّ : العلماء قاؿ ًكرىامنا﴾، مىرُّكا بًاللٍَّ وً  مىرُّكا كىًإذىا.. ﴿ 

ـً  ففي شيءه، ،: اإلعراض مقا ـً  كُب اإلعراضي ،: النهي مقا : النصصً  مقاـ كُب النهيي

. اغبكمة أييان  عليو يطلق ما كىذا.. كىكذا النصصي،

 إٔب ااالبها تدفع اليَّعة، من الواقية ىي زالت ما الكرامة أف العرب اعتربت لذلك

:   كبلمهم فمن. كالبخل الطمع بُت تييع أهنا كاعتربكا. الذؿ مواقف كذبنبو اامد،

...". ككرامة ًعزة ب َت سعادةه  كال التَّصىوًف، ُب كالعزة اإلباء، ُب الكرامة إف"

". الدنيا كنوز من أالسن الكرامة كتصافى  خبز كسرة: " اؼبثل كُب

. اآلخرة ُب اؼبؤمن كرامة دار ىي اعبنة أف ثقافتنا كُب
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 ىو الدين كىل ذلك؟ ُب اليرر فأين ذيكر، ما على ثقافتنا ُب الكرامة كانت ففذا
 بعد فلماذا كالدين؟ القيم عن الناس انصراؼ أـ البشرية، الكرامة إىدار عن اؼبسؤكؿ

 للدين؟ اؼبسؤكلية كبمل ذلك

 ألف العاـ سكاف طبس أبنائها عدد يبلغ أمة تعاقب أف اإلنساف كرامة من كىل

 مثبلن؟ دكلية مؤسسة على اعتداءن  نفذكا منها شابان  عشر أالد

 ارتداء من اؼبسلمات منع عن اؼبتحدة األمم تسكت أف اإلنساف كرامة من كىل

 كظائفهن من يطردف كأف ، اؼبدارس دخوؿ من يبنعن كأف مثبلن، أكركبا ُب اغبجاب

 اغبجاب؟ بسبب

 على كالشابات الشباب ربرِّلض أف العاؼبي بياهنا ُب اؼبتحدة األمم تنس ٓب بينما

 على اافظة إٔب تدعوىم كىي اإلنسانية كالكرامة البشرية الفطرة مقتيى على اػبركج

: فيو جاء اليث األكٔب، الفقرة عشر، السادس البند ُب كذلك اإلنسانية، الكرامة

 بسبب قيد أم دكف أسرة كتأسيس التزكج الق الزكاج سن بل ا مىت كاؼبرأة للرجل)

(. اكببللو كعند قيامو كأثناء الزكاج عند متساكية القوؽ كؽبما الدين، أك اعبنس

 البند ُب فجاء مصراعيو، على الرٌدة باب شرَّعت عندما ذلك من أبعد إٔب ذىبت بل

:  كاليدة فقرة عشر، الثامن

 ت يَت الرية اغبق ىذا كيشمل كالدين، كاليمَت التفكَت الرية ُب اغبق شخص لكل)

 كمراعاهتا الشعائر كإقامة كاؼبمارسة بالتعليم عنهما اإلعراب كالرية عقيدتو، أك ديانتو

(. اعبماعة مع أـ سران  ذلك أكاف سواء

  اغبجاب؟ منع من اؼبتحدة األمم موقف ىو ما ترل يا:  نفسو يطرح الذم كالسؤاؿ
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 األقصى؟ اؼبسجد إٔب الواوؿ من اؼبصلُت منع من موقفها ىو ما

 أرضو؟ ةكسرؽ بأكملو شعب قتل من موقفها ىو ما بل

 أخرل؟ لدكلة دكلة االتبلؿ من موقفها ما بل

 ُب إال جوابان  ؽبا الباالث هبد كلن اإلنساف، غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف برسم أسئلة إهنا
 قانونا كهبعلوهنا عليهم، كيفرضوهنا اؼبفاىيم، لليعفاء وبددكف الذين األقوياء فقو

. اإلنسانية كالقيم األعراؼ كل زبالف اؼبفاىيم ىذه كانت كلو. عليو وباسبوهنم

 عندكم؟ العدؿ ما: اإلسبلـ قبل كانت قوية قبيلة لشيخ قيل كقديبان 

. فآخذىا جارم غنم على أسطو أف العدؿ:  فقاؿ

 عندكم؟ الظلم فما العدؿ، ىذا كاف إذا: لو فقيل

. ب نمو كيطالب جارم يأٌب أف الظلم:  فقاؿ

 ُب اغبق أاحاب فقط ىم فاألقوياء كاؼبصطلحات، اؼبفاىيم تفرض ىكذا نعم،
 اغبق أاحاب كالدىم كىم. اغبرية الديبقراطية، اإلرىاب،: مثل من مصطلحات شرح

.!! مثبلن  تكوف، ال كمىت مطلبان  اغبرية تكوف مىت بياف ُب

 تعأب ا القُّ  غَتىم، قبل اؼبسلموف بو استبشر الذم اإلعبلف، ىذا عن غاب لقد

 بينما. يبيت الذم كىو وبيي، الذم كىو يرزؽ، الذم كىو خلق، الذم كىو عباده على

 مناسبة يركهنا اليت الًتبية اختيار ُب مثبلن  الوالدين القِّل  إثبات اإلعبلف ىذا عن ي ب ٓب

 اختيار ُب األكؿ اغبق لآلباء: )الثالثة الفقرة كالعشرين، السادس البند ُب كما ألكالدىم،

 أبناؤىم يًتىب أف اآلباء اختيار يكوف عندما يطَت اغبق ىذا كاف كإف(. أكالدىم تربية نوع

. اإلسبلـ قيم على



حقوق إلانسان في ضوء الشرائع السماوية :املدخل الى حقوق إلانسان   -سرور طالبي املل . د

 

   2 

 اإلجراء، مرعية بالقوانُت اإللتزاـ ضركرة ُب األفراد على الدكؿ القِّل  عن ي فل ٓب كما

 كالرياتو القوقو فبارسة ُب الفرد ىبيع: )الثانية الفقرة كالعشرين، التاسعة اؼبادة ُب كما

 كاالًتامها كالرياتو ال َت حبقوؽ االعًتاؼ ليماف فقط، القانوف يقررىا اليت القيود لتلك

 ؾبتمع ُب كاألخبلؽ العامة كاؼبصلحة العاـ للنظاـ العادلة اؼبقتييات كلتحقيق

 تريد بينما الفرد، الق على مقدَّـ الدكلة القَّ  أف الوثيقة أثبتت البند ىذا ففي(. ديبقراطي

 كعدؿ؟ عقل ذرة ىذا ُب فهل!! خالقو القِّل  على الفرد القَّ  تقدِّلـ أف

 بنود تفسَت ُب اغبصرم اغبقَّ  اؼبتحدة األمم إعطاء الوثيقة تنس ٓب ذلك من أكثر بل

 من حباؿ تبلئم ال فبارسة أك تفسَت أم كإبطاؿ ،(اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف)

: كالعشرين التاسعة الفقرة من الثالث البند ُب اؼبتحدة،كما األمم أىداؼ األالواؿ

 األمم أغراض مع تتناقض فبارسة اغبقوؽ ىذه سبارس أف األالواؿ من حباؿ يصص ال)

 ا أكامر على اإلنساف خركج من الوثيقة كاضعي عند مانع ال بينما(. كمبادئها اؼبتحدة

 األكٔب الفقرة ُب كما كرازقو، خالقو أكامر زبالف اليت تصرفاتو عندىم تبطل كال تعأب،

 أسرة كتأسيس التزكج الق الزكاج سن بل ا مىت كاؼبرأة للرجل: ) عشرة السادسة اؼبادة من

 قيامو كأثناء الزكاج عند متساكية القوؽ كؽبما الدين، أك اعبنس بسبب قيد أم دكف

 ،(حياتو ةشريك) ىبتار أف ُب للرجل العناف اؼبادة ىذه أطلقت فقد(. اكببللو كعند
 كيف دينو عن يرتد أف ُب اغبرية مطلق أعطتو بل ،(حياتها شريك) زبتار أف ُب كللمرأة

 والضمير التفكير حرية في الحق شخص لكل: ) عشرة الثامنة اؼبادة ُب كذلك يشاء،

 عنهما اإلعراب وحرية عقيدتو، أو ديانتو تغيير حرية الحق ىذا ويشمل والدين،

 مع أم سراً  ذلك أكان سواء ومراعاتها الشعائر وإقامة والممارسة بالتعليم

 من تريد كإمبا. أىدافها زبالف بطريقة الوثيقة يفهم أف لو تسمص ٓب بينما(. الجماعة

 كجدنا بل. البشرية ابلح ل ايات كليس الوثيقة كاضعي ألىداؼ كفقا البياف فهم الناس



حقوق إلانسان في ضوء الشرائع السماوية :املدخل الى حقوق إلانسان   -سرور طالبي املل . د

 

   3 

 لـز إذا كتأديبهم كتوجيهم، أبنائهم إرشاد من األىل يبنع الوثيقة تطبيقات بعض ُب أنو

 اغبرية ُب ال لو من البشرية جنتو الذم فما الشخصية، اغبرية عناكين ربت األمر،

 الشخصية؟

 بشكل سانبت لقد فيو؟ سانبت الذم ما: اليـو اؼبنتشرة اؼبقاىي ظاىرة مثبلن  لنأخذ

 لتتكامل البيت ُب ذبتمع األسرة تعد ٓب. مفككة ىي فبا أكثر األسرة تفكيك ُب فعاؿ

 تعد ٓب مشكلة الفتاة كاجهت إذا. أبيو عن كاالبن أمها، عن البنت فتأخذ بينها، فيما

 العمر ُب تساكيها فتاة على تعرضها بل توجيهها، عادة ربسن اليت أمها على تعرضها

 اؼبشكلة الل فيكوف دراية، كال الكمة كال اغبياة ُب خربة سبلك ال اؼبقهى ُب معها ذبلس

 بات اليـو ؾبتمعنا أف قبد لذلك للشباب، بالنسبة نفسو كاألمر. منها أكرب مشكلة

. مكارمها ال األخبلؽ مساكئ تسوده متهالكان  مفككان  ؾبتمعا

 البند ُب يقوؿ قبده نفسو  اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف إٔب رجعنا لو بينما

:  الثالثة الفقرة كالعشرين، السادس

: نفسو يطرح الذم كالسؤاؿ(. أوالدىم تربية نوع اختيار في األول الحق لآلباء)

 ىذا القوانُت تعطيهم كىل ألكالدىم؟ الًتبية نوع ىبتاركف الذين ىم اليـو اآلباء ىل

 مييِّلعُت ؾبرَّد يكونوا أف كالشابات للشباب يراد الفردية اغبرية باسم أنو أـ اغبق؟

 فيو يبيي الذم الوقت ُب أمتهم، هنية ُب يسهموا ال الىت كاغبياة كاألعمار ،للوقت

 على كدكلتهم فكرهتم خدمة ُب عمرىم زىرة مثبلن، اليهودم العدك كشابات شباب

: نفعا يدر ال عمل كل ُب كأعمارنا أكقاتنا نييع اغبق، أاحاب ككبن. كبطبلهنا ظلمها

 دار يبل نا ال كبالتإب الدين، على كال األمة، على كال اجملتمع، على كال النفس، على ال

 احيص ُب عنهما ا رضي عباس ابن الديث جاء ىذا مثل كُب اآلخرة، ُب الكرامة
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: الناس من كثَت فيهما م بوف نعمتاف: )قاؿ أنو كسلم عليو ا الى النيب عن البخارم،

(. كالفراغ الصحة

 هبا، كييطالب القيامة، يـو شكرىا عن اإلنساف ييسأؿ فبا النػِّلعىمي  فهذه: العلماء قاؿ

. ﴾ النعيم عن يومئذ لتسئلن ٍب ﴿: تعأب قاؿ كما

 ا الى النيب عن عنو، ا رضي ىريرة أيب الديث من الباف كابن الًتمذم كخرج 

 نيًصصَّ  أٓب: لو فيقاؿ النعيم، من القيامة يـو العبد عنو يسأؿ ما أكؿ إف: )قاؿ سلم، ك عليو

( البارد؟ اؼباء من كنػىٍرًكؾى  جسمك؟ لك

. كالصحة األمن النعيم،: عنو ا رضي مسعود ابن كقاؿ 

 احة النعيم،: قاؿ  ﴾ النعيم عن يومئذ لتسئلن ٍب ﴿ قولو ُب عباس ابن كعن

 منهم، بذلك أعلم كىو استعملوىا، فيما العباد ا يسأؿ كاألبصار، كاألظباع، األبداف،

.  مسئوال﴾ عنو كاف أكلئك كل كالفؤاد كالبصر السمع إف ﴿: تعأب قولو كىو

 كما ببلدنا، تشهدىا اليت اإلكبرافات من كثَتا أف ىو عليو التأكيد أريد كالذم

 القيم تطبيق كعدـ البشر، كاقع من الدين أخبلؽ ت ييب إٔب مرجعها العآب، يشهدىا

 على عملت كالذم أيدينا، بُت الذم الكتاب كىذا السماكية، الشرائع هبا جاءت اليت

 الشرائع لقيم كثيقة ىو اؼبل، طاليب سركر الفاضلة الدكتورة اؼبتعددة مصادره من صبعو

لقوا، أف قبل الىت الناس القوؽ الفظت اليت السماكية  ا عند من القيم ىذه ألف ىبي

 من مزيد كإٔب. سعيها الفاضلة لؤلستاذة تعأب ا فشكر. كتعأب سبحانو اغبكيم العزيز

.  الفاضلة اإلنسانية القيم إظهار

 الشام طرابلس
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 :المقدمة

 

 العاـ الدكٕب القانوف فركع من اعبديد الفرع ذلك ىو اإلنساف غبقوؽ الدكٕب القانوف

 كاليمانات الظركؼ كافة ؽبم فيوفر كالدكلة، اجملتمع داخل األفراد بوضع يهتم الذم

   .الئقة الياة ؽبم تكفل اليت التشريعية

 قبل من متزايدا كاىتماما فبيزة مكانة جدا، قصَت كقت كُب القانوف ىذا االتل كلقد 

 الياة االًتاـ مبدأ مثل األساسية، كاؼببادئ اغبقوؽ من ؾبموعة ييم ألنو الدكٕب اجملتمع

 كاألمم الشعوب أك األفراد يعيش أف يبكن ال اليت ،...اؼبساكاة مبدأ أك ككرامتو اإلنساف

.  استقرار ُب دكهنا من

 االًتاـ أف على مناسبات، عدة كُب اؼبتحدة األمم منظمة أكدت اؼبنطلق ىذا كمن

 كالسبلـ كالعدالة اغبرية ربقيق إٔب التما سيؤدم اإلنساف غبقوؽ الدكٕب القانوف أالكاـ

   .العآب ُب

                                                 
أحمد أبو . د:  لقد أكد العدٌد من الفقهاء بأن القانون الدولً لحقوق اإلنسان هو فرع جدٌد ومتمٌز من فروع القانون الدولً العام، راجع فً ذلك  

إلنسان فً إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولٌة المتخصصة، مجموعة محاضرات ألقٌت فً المعهد الوفاء، الحماٌة الدولٌة لحقوق ا

عمر صدوق، دراسة فً . د. 22ـ3، ص 2005والتً نظمها المعهد فً مدٌنة ستراسبورغ، ٌولٌو  32الدولً لحقوق اإلنسان خالل الدورة رقم 

  :، أنظر كذلك33ـ  5عٌة، الجزائر، ص مصادر حقوق اإلنسان، دٌوان المطبوعات الجام

Jean-Jaccques Gandini, les droits de l'Homme, EJL, Paris 1999,  pp. 21-49; voir également Ney Bensadon les droits de la 

femme des origines à nos jours, que sais je? Presse Universitaires de France, 4ème édition, janvier 1994, pp. 5-10. 

رغبة فً تهٌئة دواعً االستقرار والرفاهٌة الضرورٌٌن لقٌام عالقات سلمٌة ودٌة بٌن األمم : " من مٌثاق منظمة األمم المتحدة 55تنص المادة  2

: األمم المتحدة على مؤسسة على احترام المبدأ الذي ٌقضً للشعوب بالتسوٌة فً الحقوق بٌن الشعوب وبأن ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها، تعمل

، راجع كذلك مختلف الوثائق الدولٌة لحقوق اإلنسان، ..."أن ٌشٌع فً العالم احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للجمٌع بال تمٌٌز/ ج...

 .بدءا من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان
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 أف االجتماعية، الدراسات ُب كالىت كالقانونية السياسية األحباث ُب شاع كلقد

 خبلؿ من األمريكية اؼبتحدة كالواليات كفرنسا اقبلًتا ُب كلد قد اإلنساف القوؽ مفهـو

 ظهور إٔب القانوف كفقهاء الفبلسفة من عدد كتابات فأدت كالسياسي، القانوين الفكر

 الوثيقة ُب األساسية ماتاؼبسلَّ  إٔب قادت اليت النظرة كىي اإلنساف، لطبيعة جديدة نظرة

 الصادر) األمريكي االستقبلؿ إعبلف كُب( Magna Carta) 1215 لسنة الربيطانية العظمى

 26 ُب الصادر) كاؼبواطن اإلنساف غبقوؽ الفرنسي اإلعبلف أكُب( 1776 سبوز/يوليو 4 ُب

  (.1789 أغسطس/آب

 اغبرية، ُب اغبق: " مثل" الطبيعية" اإلنساف القوؽ الوثائق ىذه ـبتلف كرست كلقد

 إٔب كما)...("  اجملتمع ُب للسلطات كمصدر الشعب سيادة كُب األمن كُب اؼبساكاة، كُب

 أك أكركبا ُب سواء كإابلالية ثورية الركات ظهور ُب سانبت كمبادئ القوؽ من ذلك
 منظمة ميثاؽ ٍب ،1919 سنة األمم عصبة ميثاؽ ُب ميامينها دخلت كما خارجها،

 الوثائق كل كُب 1948 سنة اإلنساف غبقوؽ العاؼبي كاإلعبلف ،1945 سنة اؼبتحدة األمم

     .اإلنساف غبقوؽ الدكلية

 ىذه كليدة ليست البعض، يدعي ما خبلؼ على اإلنساف القوؽ أف غَت

 األمم منظمة عن الصادرة اإلنساف غبقوؽ الدكلية الوثائق ـبتلف كال اإلعبلنات

 ربتاج كالزالت كانت االجتماعية كالعبلقات بطبعو اجتماعي اإلنساف ألف اؼبتحدة،

.  ربكمها كأسس ضوابط إٔب

                                                 
، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة  نسان، رقم أحمد مسلمانً، حقوق اإلنسان فً لٌبٌا حدود التغٌٌر، دراسات حقوق اإل  

: ، أنظر كذلك38ـ35، ص 965 بٌروت  2؛ والعجالنً منٌر، عبقرٌة اإلسالم فً أصول الحكم، دار الكتاب الجدٌد، ط7 -6 ، ص 999 

Peggy Hermann, L’existence d’une conception des droits de l’homme propre aux Etats musulmans, DEA de droit 

international, Faculté de droit de Montpellier I, 1999, voir webmaster@memoireonline.com 

   : السامٌة لحقوق اإلنسانلمراجعة قائمة االتفاقٌات الدولٌة الصادرة عن منظمة األمم المتحدة، أنظر الموقع الرسمً للمفوضٌة  2

Haut Commissariat aux droits de l'Homme, http://www.ohchr.org/french/contact.htm 

mailto:webmaster@memoireonline.com
http://www.ohchr.org/french/contact.htm
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 الرقي ُب درجتو كانت مهما ؾبتمع لكل أف هبد اإلنسانية العبلقات لتاريخ فالدارس

 لبعيهم كمعامبلهتم األفراد، تصرفات تنظم اليت القانونية اؼببادئ من الظو التأخر أك

 الديانات أغلبية ُب عليها تقـو اليت كاألسس جذكرىا اؼببادئ ىذه ذبد البعض،

   .كالثقافات كالفلسفات

 كنقصد اإلنساف حبقوؽ عنيت قد البشرية اغبيارات أقدـ أف ىو فيو الشك فمما

 كاؼبصرية كاؽبندية( كالسومرية البابلية) القديبة كالعراقية الشرقية، اغبيارات بذلك

 إٔب كالنظرة الدينية التعاليم بُت كثيق بارتباط الفلت قد كصبيعها كالفارسية، كالصينية

. كالقوقو اإلنساف

 رايب ضبو شريعة القديبة العصور ُب اإلنساف القوؽ زبص قوانُت من كالنا ما كأشهر

  .اؼبيبلد قبل 750  الوأب إٔب تارىبها الفقهاء يرجع اليت البابلية، الدكلة الكم الذم

 عرب الزمٍت اؼبدل بعيدة ،اعبذكر عميقة عاـ بوجو اإلنساف القوؽ مصادر إفؼ كعليو

 اجملتمعات ُب الفلسفات كل لتشمل سبتد ألهنا ؛صبعاء لئلنسانية كالثرم الطويل التاريخ

. اإلؽبية كالرسائل السماكية الشرائع كصبيع كاغبديثة، القديبة

 ُب اإلنساف القوؽ ففف اإلنساف، القوؽ ؾباؿ ُب كتبت اليت الكتب كثرة كرغم
 ،جهة من اؼبوضوع ىذا ألنبية نظرا ، بدقة ربصر ٓب تزاؿ اـ السماكية الشرائع ضوء
. أخرل جهة من كمشوليتو ساسيتوكّب

 اؼبادية اؼبصادر عن الكشف ُب حبثنا موضوع الصر ،الكتاب اىذ خبلؿ من نريد

 اؼببادئ كافة الدينية اؼبادية باؼبصادر كنقصد .اإلنساف غبقوؽ الدكٕب للقانوف الدينية

                                                 
 . 6، ص 986 محمد الصادق العفٌفً، اإلسالم والعالقات الدولٌة، الطبعة الثانٌة، دار الرائد العربً، بٌروت لبنان، .د  

2 Jean-Jacques Gandini, op. cit, p 6. 
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 كاإلسبلمية، كاؼبسيحية اليهودية أم الثبلث، السماكية الشرائع عليها تقـو اليت كالقيم

 .اإلنساف غبقوؽ الدكٕب للقانوف اغبالية القانونية القواعد اياغة ُب كأثرت أؽبمت اليت

: ُب ينمتمثل رئيسُت فصلُت إٔب الدراسة ىذه قسمف كسوؼ

 كلو فيو سنعرض ،والمسيحية اليهودية ضوء في اإلنسان حقوق :األول الباب

 القوؽ مبادئ كبلورة كضع ُب كاؼبسيحية اليهودية من كل لعبتو الذم الدكر بفهباز،

 ككذا ال ربيُت الفقهاء بعض أحباث على ذلك ُب معتمدين األساسية، كاغبريات اإلنساف

  اؼبوضوع؛ ىذا زبدـ اليت القرآنية اآليات على

 كل ُب التعمق خبلؿ من ،اإلسالم ضوء في اإلنسان حقوق :الثاني الباب 

 للتشريع اؼبختلفة اؼبصادر ُب كاؼبكرسة عباده، كجل عز ا هبا كرـٌ اليت اغبقوؽ

 . الراشدين اػبلفاء كفبارسات الشريفة النبوية كالسنة الكرًن القرآف خااة اإلسبلمي،

 ا شاء إف تكوف الىت كاختصارىا الدراسة ىذه تبسيط اإلمكاف قدر الاكلنا كلقد

 الباالثُت ؼبساعدة ؾبدية كمسانبة اإلنساف غبقوؽ الدينية اؼبصادر لدراسة سهبل مدخبل

 ـبتلف على كاؼبنفتحة اؼبتخصصة باؼبراجع العربية اؼبكتبة ثراءإلك جهة، من اجملاؿ ىذا ُب

. أخرل جهة من الثقافات

 سباما مدركة كيرضاه، وببو ؼبا اؼبتواضع العمل ىذا ُب كفقت قد أكوف أف ا أسأؿ

 المل طالبي سرور. د/  أخرل أقبلـ جهود يستلـز عكاؼبوض ىذا بأف
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: األول الباب

 والمسيحية اليهودية ضوء في اإلنسان حقوق
 

 

 طرأ فبا الرغم كعلي كاؼبسيحية اليهودية ضوء ُب اإلنساف مكانة إٔب نظرنا ما إذا

 باؼببادئ فاغنيت الديانتُت ىاتُت ألف فبيزة سنجدىا ففننا ،استنساخك ربريف من عليهما

 اؼبفكر أمثاؿ ال ربيُت كاؼبفكرين الفبلسفة أؽبم من ىي اغبقيقة ُب اليت اإلنسانية كالقيم

 اؼبفكر أك األمريكي االستقبلؿ إعبلف ؿبرر ،(1743/1826) جيفرسوف توماس األمريكي

 اإلعبلف كضع ُب بنظرياتو ساىم الذم( 1712/1778) ركسو جاؾ جاف الفرنسي

. كاؼبواطن اإلنساف غبقوؽ الفرنسي

 اليهودية ضوء ُب اإلنساف القوؽ دراسة إٔب اغبإب الفصل ُب سنتطرؽ ففننا لذا

:      اآلٌب التقسيم خبلؿ من كاؼبسيحية

 اليهودية؛ ضوء ُب اإلنساف القوؽ: كؿاأل الفصل

. اؼبسيحية ضوء ُب اإلنساف القوؽ: ثايناؿ الفصل
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  اليهودية ضوء في اإلنسان حقوق: األول الفصل
 

 كتاباف وبويها اليهود، عند معتمدة مقدسة نصواا قرنا، عشرة طبسة من أكثر منذ

: نبا

: القديم العهد .1

 طبع كلقد ، السبلـ عليو اؼبسيص بعد اؼبسيحي التصنيف من اإلسم ىذا جاء كلقد

 ُب نصواو كتقع ، كتنوعت الًتصبات توالت كبعدىا ايطاليا، ُب ـ488  سنة مرة ألكؿ
: ىي أقساـ ثبلثة

 اك كالبلكيُت كاػبركج، التكوين،: أسفار طبسة ُب كىي موسى، ناموس أك التوراة . أ
. االشًتاع تثنية أك كالتثنية كالعدد، األالبار،

 اموئيل كسفر القياة، كسفر يشوع، سفر: األكلوف األنبياء كىم األنبياء، . ب

 .الثاين اؼبلوؾ كسفر األكؿ، اؼبلوؾ كسفر الثاين، اموئيل كسفر األكؿ،

: قسمُت على فهم اؼبتأخرين األنبياء أسفار أما

: الزقياؿ كسفر أرمياء، كسفر إشعيا، سفر: الكبار

                                                 
 ".Zekhouioth Haadam" "زٌخوٌوت هادام: " تعنً حقوق اإلنسان بالعبرٌة   

ورسائل، تتوزع فً سبعة وعشرٌن سفراً، العهد حٌث سموا ما ٌخص المسٌحٌة من أناجٌل   2
أي ما كان معتمداً باألصل عند : الجدٌد، وبالتالً ما كان قبل هذه األسفار هو العهد القدٌم

أسعد السحمرانً، الٌهودٌة عقٌدة وشرٌعة، دار النفائس، : الٌهود قبل المسٌحٌة، راجع فً ذلك
. 20، ص 2008الطبعة األولى، بٌروت 

أطواره ومذاهبه، االسكندرٌة، مكتبة سعٌد رأفت، : حسن، الفكر الدٌنً اإلسرائٌلً. دظاظا،   3
. 22أسعد السحمرانً، المرجع السابق، ص ، راجع 73، ص  97 سنة 
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 كناالـو كميخا كيوناف كعوبديا كعاموس كيوئيل ىوشع من لكل أسفار كفيهم: الص ار

. كمبلخي كزكريا كالجي كافنيا كالبقوؽ

 اإلنشاد، كنشيد كأيوب، كاألمثاؿ، اؼبزامَت، أسفار كىي: اؼبؤلفات أك الكتب . ت

 األكؿ األياـ كأخبار كعزرا، ككبميا، كدانياؿ، كأستَت، كاعبامعة، كاؼبراثي، كراعوث،

  .الثاين األياـ كأخبار

: التلمود .2

 على اؼبكتوب موسى ناموس أك الشريعة، دبقابل الشفوية الشريعة ىو التلمود

 .األلواح

" التوراة" بأف يهودم، أال من فكاؼبنحدر السيماك ال ربيُت الفقهاء بعض يعتربك

 ، كمسؤكلية كالرية دكاء فيها الًتبية، أاوؿ على ربتوم ، السبلـ عليو موسى شريعة
 جهد بذؿ خبلؿ من"  ربقيقها إٔب نطمص أف هبب اليت العليا اؼبثل" إٔب ترشدنا ألهنا

 اإلنساف قلب ُب ىي ؽبم بالنسبة اإلنساف فحقوؽ كالواقعية، التمٍت أساسو متواال

  .اغبياة ُب كأسلوب عقيدة ىي بل هبا ننادم أفكار ؾبرد ليست ىي حبيث اليهودم

                                                 
. 26-20حمرانً، المرجع السابق، ص أسعد الس   
خمسة أسفار ٌعتقدون أن موسى علٌه السالم كتبها بٌده التوراة هً كلمة عبرانٌة تعنً الشرٌعة أو الناموس، وٌراد بها فً مصطلح الٌهود  2

دراسات فً : سعود عبد العزٌز الخلف. د: للمزٌد من التفصٌل راجع. سفر التكوٌن، سفر الخروج، سفر الالوٌٌن، سفر العدد، سفر التثنٌة: وهً

 . 74، ص 2004األدٌان الٌهودٌة والنصرانٌة، مكتبة أضواء السلف، الرٌاض 

3 " la Thora est une pédagogie de l'intelligence, de la liberté et de la responsabilité " voir: Jean Halpénin, la Thora: une 

pédagogie de l'intelligence, de la liberté et de la responsabilité; dans les actes du 1er Colloque interuniversitaire de 

Fribourg, " Universalité des droits de l'Homme et diversité des cultures ", Suisse 1984, pp 79-88 , voir également  Jean-

Jacques Gandini, op. cit, p 6. 

4 " Les droits de l'Homme sont au cœur même de l'être juif ", voir  Jean Halpénin, op. cit, p 84, voir également Prosper 

Weil, le Judaïsme et le développement du droit international, Recueil des cours de l'Académie de droit International, volume 

III 1976, Adrian Schenker O. P. : Universalité des droits de l'Homme, dans les actes du 1er Colloque interuniversitaire de 

Fribourg, op. cit, p 91 . 
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 قوامها معا كالدنيا الدين شؤكف تنظيم ذلك، إٔب باإلضافة"  التوراة"  مشلت كلقد

 من عليها تعارفنا القيم من ذلك كغَت لليعيف القوم استيعاؼ كعدـ كاؼبساكاة العدؿ

 خبلؿ من نستخلصها األخرل، الدكلية كالوثائق اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف خبلؿ

 اؼببحثُت ضمن السماكية الشريعة ىذه عليها تقـو اليت العشر الواايا عن اغبديث

:   التاليُت

  ؛اليهودية للعقيدة طبقا العشر الواايا ُب اؼبيمونة اغبقوؽ: كؿاأل اؼببحث
. الكرًن لقرآفؿ طبقا العشر الواايا ُب اؼبيمونة اغبقوؽ: ثايناؿ اؼببحث

 
 

: ولاأل المبحث

 اليهودية للعقيدة طبقا العشر الوصايا في المضمونة الحقوق

 

 بن إسحاؽ بن يعقوب ا نيب سبللة من ىم الذين إسرائيل، بٍت شعب كاف لقد

 بينهم فرؽم أف الاكؿ الذم مصر، مالك" فرعوف" قبل من ان ميطهد ا، خليل إبراىيم

 فاستعبدىم األخر، القسم الساب على منهم قسم كاستيعاؼ التمييز خبلؿ من

 ا فأمر نسائهم، كاستحي أبناءىم ذبص كما كاغبرؼ، الصنائع أخس ُب كاستخدمهم

 لدعوتو اؼبستبد اؼبلك ىذا إٔب بالذىاب كالسبلـ الصبلة عليو موسى نبيو كتعأب سبحانو

  .كسطوتو كقهره قبيتو من قومو بٍت لأسار يفك كألف تعأب ا عبادة إٔب

                                                                                                   
 

﴿: 4ٌقول سبحانه وتعالى فً سورة القصص اآلٌة   
 

ٌُذبُِّح أبناءهم وٌستحى  إنَّ فرعوَن عال فً األرض وجعل أهلها ِشٌعا ٌستضِعف طائفًة منهم 

 .نساَءهم إنه كان من الُمفسدٌن﴾
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 يفهموا ٓب كلكنهم اؼبختار، شعبو كٌلمى  قد تعأب ا أف إسرائيل بٍت عند شاع كلقد

 فأمرىم  كالسبلـ، الصبلة عليو موسى سيدنا الكرًن، الكليم ا نيب فهمهم الىت

 الوالدين، إكراـ( 2) لو، شريك ال كالده ا بعبادة األمر(  : " ) التالية العشر بالواايا

 النهي( 6) الزنا، عن النهي( 5) السبت، على باافظة األمر( 4) القتل، عن النهي( 3)

 الظر( 9) لنا، ا قٌدره كدبا بالنصيب الرضا( 8) اغبسد، عن النهي( 7) السرقة، عن

 العشر الواايا ىذه ُب نتوسع كسوؼ ."كذبا با اغبلف عن النهي( 0 ) الزكر، شهادة

: التاليُت اؼبطلبُت ُب

 ؛العشر الواايا فـ اؼبنبثقة األساسية الفردية اغبقوؽ: كؿاأل اؼبطلب
. العشر الواايا فـ اؼبنبثقة كاالقتصادية االجتماعية اغبقوؽ: ثايناؿ اؼبطلب

 

: ولاأل المطلب

 العشر الوصايا نم المنبثقة األساسية الفردية الحقوق

 التصرؼ يبكن ال اليت اغبقوؽ من اجملموعة تلك األساسية الفردية باغبقوؽ يقصد

 البشرم الكائن لوجود ألنبيتها نظرا دكهنا من العيش الىت أك عنها التنازؿ أك فيها

   .كإنسانيتو كرامتو على كللمحافظة

 اإلنسانية، الكرامة كُب اغبياة ُب اغبق ُب لئلنساف األساسية الفردية اغبقوؽ كتتمثل

 كُب اؼبساكاة كُب اغبرية ُب اغبق إنسانية، غَت معاملة أك لعقوبة أك للتعذيب اػبيوع عدـ

  .العقيدة كُب العدؿ

                                                 
 . 278-  223، ص 993 أنظر اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر، قصص األنبٌاء، طبعة جدٌدة، مكتبة الرسالة، عمان،   

2 Fréderic Sudre, droit international et européen des droits de l’homme, Puf, 4ème éd., août 1999, pp.  99-2 3. 

4و 3و 2و   أنظر المادة  3
 
. من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان   و 0 و  7و  5و
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 استخراجها فيمكن العشر، الواايا عليها نصت اليت األساسية الفردية اغبقوؽ أما

 ا بعبادة األمر"  ُب أم كالعاشرة، كالتاسعة كالرابعة الثالثة كالواية األكٔب الواية من

 الظر"ك"  السبت على باافظة األمر" ك"  القتل عن النهي" كُب"  لو شريك ال كالده

 :يلي كما فيها نتوسع ،" كذبا با كاغبلف الزكر شهادة

 لو شريك ال وحده اهلل بعبادة األمر: أوال

 دكف من كالده عبادتو ىي إسرائيل بٍت تعأب ا هبا كاى كاية أكؿ كانت لقد

 جهة، من عليهم كاؼبستبد الظآب اؼبلك" فرعوف" كقبية سيطرة فك أجل من شريك

 لديو، كالتيرع كدعائو لتواليده كيتفرغوف شاءكا ما اليث رهبم يعبدكف تركهم أجل كمن

 .أخرل جهة من

 بينو احيحة عبلقات لقياـ تؤسس فهي كألكامره، لو باػبيوع ا عبادة كتًتجم

 كسبنع أمامو كمتساكين متواضعُت ذبعلهم حبيث بينهم فيما األفراد كبُت األفراد كبُت

 أساسها اجتماعية عبلقات إقامة خبلؿ من كذلك لليعيف، القوم كقهر تسلط

 كالشعوب األمم بُت كالىت بل الواالد اجملتمع أفراد كل بُت كاإلخاء اؼبساكاة العدالة

. البشرية األسرة أعياء كصبيع

 ببعيها اؼبًتابطة اغبقوؽ من ؾبموعة يولداف كالده، لو كاػبيوع كجل عزٌ  ا فعبادة

 وبرراف ألهنما اؼبطلقة، العدالة ُب كاغبق اؼبساكاة ُب اغبق اغبرية، ُب اغبق كىي ان بعض

 باإلخاء، كيشعراهنم اإلنسانية كرامتهم ؽبم كوبفظاف الظاؼبُت اغبكاـ قبية من األفراد

 أك الكاما كانوا سواء أم: كضعيتهم اختلفت مهما بينهم فيما اؼبساكاة وبققاف كما
... ـبتلفة أعراؽ من أك ،رجاال أك نساءن  فقراء، أك أغنياء عاديُت، أفراد ؾبرد
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 مكاف كُب". نفسك ربب كما ال َت ربب أف عليك: "التوراة ُب جاء اؼبعٌت، ىذا كُب

 ألنكم ال ريب تظلم ال: "ككذلك". نفسك ربب كما ال ريب ربب أف عليك" آخر

 القانوف، لنفس ستخيعوف: "كأخَتا ،"مصر أرض ُب غرباء كنتم إذ ال ريب ركح تعرفوا

  ".اػبالد ربكم أنا ألنٍت كاؼبواطن، ال ريب

 ضمنتو الق أكؿ ىي اإلنساف، غبقوؽ الدكٕب القانوف زاكية الجر تعترب اليت فاؼبساكاة

 مرت اليت التجربة خبلؿ كالىت نشأهتا مند ىاقياـ أساس كىي بل ،لئلنساف الشريعة ىذه

    .عامة بصفة اليهودية الفلسفة ُب فبيزة مكانة كؽبا التاريخ، عرب اليهودية الشعوب هبا

 اليهودية الفلسفة ُب كالعدالة كاغبرية اؼبساكاة مابُت العبلقة ففف أخرل، جهة كمن

 أالرارا كوهنم ىو ا أماـ أعماؽبم كل عن مسئولُت األفراد هبعل ما حبيث جدا كطيدة

.  بو يقوموف ما كل ُب فمكمتساك

 يدين ال من كل مع اإلسرائيليُت عبلقة أف قبد الواقع أرض إٔب كبالرجوع أنو غَت

 على بل العدالة، أك اؼبساكاة أك اإلنسانية من بصيص أدىن فيها ليس اليهودية شريعةباؿ

 يستقيم ال أابص حبيث كالظلم، التمييز كأساليب أنواع بكل الافلة ىي سباما العكس

 إليو ينظر بأف مطالب فهو ذلك من كأبعد بل اليهودم ل َت الرضبة يد يبد أف لليهودم

  .إبادة ك ازدراء نظرة

                                                 
1 " Tu aimeras ton prochain comme toi-même " (Lév. 19.18), " Tu aimeras l'étranger comme toi-même" (Lév. 19.34), "Tu 

n'oppresseras pas l'étranger, car vous connaissez l'âme de l'étranger puis ce que vous fûtes étrangers en terre d'Egypte " 

(Ex. 23.9), " Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'éternel votre dieu" (Lév. 24.22), voir  Jean  

Halpénin, op. cit, pp. 81- 84. 

2 " la première égalité affirmée par la Thora , c'est donc l'égalité des races, i l n'y qu'une seule race, la race humaine"  voir 

Claude Layani, dignité et universalité de l'Homme, dans les actes du 1er Colloque interuniversitaire de Fribourg, op. cit, pp. 

97- 99.  

 .7، ص 2008أسعد السحمرانً، الٌهودٌة عقٌدة وشرٌعة، دار النفائس، بٌروت . د 3
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 خلق ا: " أف يقرر الذم بائيل، آبار اغباخاـ مقولة بفيراد اؼبقاـ ىذا ُب كنكتفي

 أجلهم، من الدنيا خيلقت الذين اليهود ػبدمة الئقا ليكوف اإلنساف، ىيئة على األجنيب

 خادـ مات ففذا اغبيوانية، اورتو على اليواف كهنارا ليبل ىبدمو أف األمَت يناسب ال ألنو

 فقد باعتباره التعازم لو تقدـ بأف ملزما فلست اؼبسيحيُت، من ككانا خادمة، أك يهودم

  ..."اؼبسخرة اغبيوانات من اليوانا فقد باعتباره بل إنسانا،

  القتل عن النهي: ثانيا

، كجو بدكف القتل السبلـ، عليو موسى شريعة الٌرمت لقد  للنفس ؼبا نظرا القو

 الشريعة ىذه كرستها اليت اغبقوؽ أبرز من اغبياة ُب فاغبق كقدسية، أنبية من البشرية

.  اجملتمع كطبقات فئات كل كبُت أشكالو كل ُب االجتماعي العدؿ يستوجب كىو

 من بأف تعليمك أجل من فريدا اإلنساف خيلق لقد: " التوراة ُب جاء السياؽ ىذا كُب

 نفس على الافظ كالذم بأسره، العآب قتل ككأنو لو ستيكتب ففنو كاالدة، نفسا قتل

  ".بأسره العآب على الافظ ككأنو لو ستيكتب ففنو كاالدة

    العدد سفر كُب ."يقتل إنسانا قتل كمن: "21:24 البلكيُت سفر ُب جاء كلقد

    ".يقتل إنو بل للموت اؼبذنب القاتل نفس عن فدية تاخذكا كال"  35:3

 اللجوء ُب اغبق كبُت اغبياة ُب اغبق بُت الشريعة ىذه ربطت فلقد أخرل، جهة كمن

 عبأ إذا سيده إٔب اؽبارب العبد تيسلم ال: " التوراة ُب جاء حبيث االضطهاد من خوفا
   ."ىبتاره الذم اؼبكاف ُب معكم يقيم ٌدعو منو، افار عندؾ

                                                 
 . 6 محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .د  

2  (Sanhédrin 37a) . 

3  (Dt. 23.16-17). 
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 يكوف أف قبل إنساف ألنو بالعدك الرأفة على التوراة الثت فلقد ذلك من كأبعد

 دليل أكرب كىذا ،"فأسقو عطش كإذا فأطعمو، عدكؾ جاع إذا: " بقوؽبا كذلك عدكا،

    .سامية إنسانية مبادئ على الديانة ىذه قياـ على

 دبا الدنيا أف اعتربكا اؼبختار، ا شعب بأهنم إليباهنم كنظران  اليهود الاخامات أف إال
 ٍب كمن فيها، األجناس من آخر انف أم يشركهم ال لليهود خالص ملك ىي كسعت
. شيء كل ُب التصرؼ مطلق كؽبم التسلط الق فلهم

 من كؾبردين ـبطئُت الشعوب باقي اعتبار إٔب ىذه االستعبلئية نظرهتم هبم فأدت

 مباح"  اإلسرائيليُت غَت من الصاّب قتل" أف بركاعتفا اغبياة، ُب اغبق أم اغبقوؽ أبسط

 أف عليو فواجب ،قتلهم من أالد يتمكن ٓب كإذا ا عليها يكافئ اليت األفعاؿ كمن بل

 غَت كأمبلؾ الياة اعتربكا إهنم الىت فبكنة طريقة كبأم كقت أم ُب ىبلكهم ُب يتسبب

  .ؽبم ملكان  اليهودم

  كذبا باهلل والحلف الزور شهادة حظر: ثالثا

 كعاينو، شاىده عٌما ىبرب الشاىد ألف اؼبعاينة، كىي اؼبشاىدة، من مشتقة الشهادة

 ٓب إذا أما  السماع، أك بالرؤية إال وبصل ال كالعلم بعلم، إال يشهد أف ألالد وبل كال
  .زكر شهادة شاىد أماـ نكوف الينها الشهادة، عند العلم وبصل

، القوؽ كهتيم الظآب، تناار ألهنا اعبرائم أفيع من الزكر كشهادة  كُب اؼبظلـو

 القوؽ من أساسي حبق سبس كما أعمالو، سَت السن كتعرقل القياء تيلل ذاتو الوقت

  .العدالة ُب اغبق كىو اإلنساف،

                                                 
1  (Prov 25.21-22 (TOB)) . 

 . 6 محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .د 2

.  323ـ  322،  ص 2002، 3السٌد سابق، فقه السنة، المجلد الثالث، دار ابن كثٌر، دمشق، ط: أنظر التعرٌف الفقهً لشهادة الزور  3
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 على قاطعة بينة تقدًن تعذر الاؿ ُب اإلثبات كسائل من كسيلة فهو با اغبلف أما

 درجة اليث من سواءن  الزكر شهادة مثل مثلو كذبا با كاغبلف. معُت أمر الدكث

.    للوقائع كربريف ت يَت عن عبارة ألنو هبا يتسبب اليت اآلثار اليث من أك خطورتو

 نتيجة كاليًبس السبلـ، عليو يوسف سيدنا كىو إسرائيل، بٍت أنبياء أالد تيرر كلقد

 ٓب كؼبا نفسو عن راكدتو اليت"  العزيز امرأة"  مع اؼبعركفة قصتو ُب كالكذب زكرو  لشهادة
  .عليها باالعتداء اهتمتو منو تتمكن

 ُب كقررت كذبا، با كاغبلف الزكر شهادة موسى شريعة الظرت ذلك، أجل كمن
 اليمانات ىذه كتتمثل اعبرائم، بارتكاب اؼبتهمُت ربمي اليمانات من ؾبموعة اؼبقابل

 اغبق اؼبتهمُت ىؤالء منحت كما مصداقيتهم، ُب اؼبطعوف األشخاص شهادة رفض ُب

. أنفسهم عن الدفاع ُب

 السمحاء، الربانية الشريعة ىذه تعاليم الرفوا ككاؼبعتاد، اليهود الاخامات أف غَت

 ذلك استوجب كلو الىت ،اليهود كمصاّب يتناسب دبا دائما اغبكم قياهتم من فطلبوا

 ُب يهودم قاضو  أماـ كإسرائيلي أجنيب جاء إذا: " أنو قرركا حبيث زكر شهادة شهادة
." اإلسرائيلي جانب ُب اغبق هبعل أف عليو ففف الدعاكل، من دعول

 اليهودية الشريعة تطبق ال بلد ُب أك ايهودم القاضي فيها يكوف ال اليت اغبالة ُب أما

 قادعو ككسب نيل من اليهودم يتمكن لكي ال ش اغباخامات ىؤالء أباح فلقد
  .كقييتو

 

                                                 
 . 73 ـ  72 اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر، المرجع السابق، ص : أنظر قصة النبً ٌوسف علٌه السالم كاملة فً  

 . 6 ابق، ص محمد الصادق العفٌفً، المرجع الس.د 2
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 السبت على بالمحافظة األمر: رابعا

 األسبوع من يـو تفرغ كمعناه السبت على باافظة إسرائيل بٍت التوراة أمرت لقد

. للعبادة السبت، يـو كىو

 ُب باغبق"  اإلنساف غبقوؽ الدكٕب القانوف ُب يعرؼ ما مع االلتزاـ ىذا كيتطابق
 أكثر بل الق ؾبرد ليس موسى شريعة ُب اغبق ىذا أف إال ،"الدينية الشعائر كإقامة فبارسة

.  شريك دكف من كالده كجل عز ا عبادة ُب االلتزاـ ىذا كيتمثل. التزاـ فهو ذلك من

 من 8  اؼبادة ُب عليها اؼبنصوص بالصي ة الدينية اغبرية ففف اؼبنطلق ىذا كمن

 كاليمَت التفكَت الرية ُب اغبق شخص لكل: " أم اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف

 غَت ،" عنهما اإلعراب كالرية عقيدتو، أك ديانتو ت يَت الرية اغبق ىذا كيشمل. كالدين

. اليهودية الديانة ُب مقبولة

 فهو دائما 8  اؼبادة عليها نصت اليت الدينية الشعائر كإقامة فبارسة ُب اغبق أما

. رأينا كما الواية ىذه خبلؿ من بو معًتؼ

 

: ثانيال المطلب

 العشر الوصايا نم المنبثقة واالقتصادية االجتماعية الحقوق

 
 يبكن كاالقتصادية االجتماعية اغبقوؽ من ؾبموعة على العشر الواايا نصت لقد

 إكراـ"  ُب أم كالثامنة، كالسابعة كالسادسة كاػبامسة الثانية الواية من استخراجها

 كدبا بالنصيب كالرضا كاغبسد السرقة عن النهي"  كُب ،"الزنا عن النهي" كُب" الوالدين

: يلي كما فيها نتوسع ،"لنا ا قٌدره
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 بالوالدين الرفق: أوال

 بالوالدين الرفق ىو أنبها لعل عديدة، أخبلقية مبادئ على اليهودية العقيدة تقـو

 كاالنصياع كمراعاهتم كمراعاهتا كحباجاهتم هبم كاالىتماـ معاملتهم السن خبلؿ من

. كجل عز ا ألكامر ـبالفة تكن ٓب اـ ألكامرىم

 قصة ىي بالذات، النقطة ىذه ُب هبا نستدؿ أف يبكن اليت الكثَتة األمثلة بُت كمن

 األكثاف عبادة عن كاالبتعاد ا عبادة إٔب قكأب دعا الذم السبلـ عليو إبراىيم سيدنا

 ٓب كاؼبقاطعة، بالرجم إياه مهددا ذلك عن أباه أعرض فلما العبارات، بألطف كذلك
 ذلك من أكثر بل االًتامو من التقليل كال عليو االعتداء على إبراىيم سيدنا يتجرأ

         .بسبلـ كتركو لو است فر

 ا يعطيك الذم األرض ُب عمرؾ ليطوؿ كأمك أباؾ أكـر: " التوراة ُب جاء كلقد

   ."ربك

 حبيث كالديو، مع التعامل يسيء ؼبن كعقوبة القتل التوراة قررت فلقد ذلك من أبعد

  ."قتبل يقتل كأمو أباه ضرب من: " فيها جاء

 كيصوف متينة، األسرية العبلقات هبعل فهو اإلنساف، غبياة أساسي بالوالدين فالرفق

.  للمجتمع األساسية اػبلية تعترب اليت األسرة كياف على كوبافظ العائلية الركابط

                                                 
إذا قال ألبٌه ٌا أبِت لَِم َتعُبُد ما ال ٌسمُع  ◊﴿ واذكر فً الِكتاب إبراهٌَم إنه كان ِصدٌقا نبٌاً :  47  4ٌقول سبحانه وتعالى فً سورة مرٌم اآلٌة   

ٌُغنً عنك شٌئا  ٌُبِصُر وال  ًٌّا ٌا أبِت إنً قد جاءنً من الِعلم ما لم ٌأِتَك فاتبعنً أهِدَك ِصراط ◊وال  ٌا أبِت ال تعُبِد الشٌطان إن الشٌطان كان  ◊ا سو

ًٌّا ًٌّا  ◊للرحماِن عص ك عَذاٌب من الرحماِن فتكوَن للشٌطاِن َولِ َّ ّّ َمّس ٌَ قال أراِغٌب أنت عن ألهتً ٌا إبراهٌَم لِئن لم تنتِه  ◊ٌا أبِت إنً أخاُف أن 

ًٌّا ﴾ ◊ألرُجمنَّك واهجرنً ملٌِاًّ   .قال سالٌم علٌَك سأستغفُِر لَك ربً إنه كاَن بً َحفِ

 . 278أنظر اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر، المرجع السابق، ص  2

عماد تقرٌظ اإلسالم والٌهودٌة دراسة مقارنة من خالل سفر الالوٌٌن، دار الكتب العلمٌة، . أنظر الفصل الحادي والعشرٌن من سفر الخروج، د 3

.  5 4، ص2004بٌروت 
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  الزنا عن النهي: ثانيا

 من كاغبرماف اغبياء، كذىاب األنساب، اختبلط عليها يًتتب نكراء، جريبة الزنا

. إنساين ؾبتمع افات تكوف أف تصلص ال افات كتلك النفسي، األمن

 تفسد ألهنا كأخبلقيا دينيا ؿبظورة جريبة كىي االجتماعية اآلفات من آفة الزنا يعتربك

ـر األسر كتفكك اجملتمع .  األساسية القوقهم من الطبيعيُت األطفاؿ كربى

 الظرا الزنا حبظر كاروبة كاضحة السبلـ عليو موسي ا نيب كاية جاءت كلقد

  .ارجم القتل ُب متمثلة قاسية عقوبة اعبريبة ىذه ؼبرتكيب كقررت قطعيا،

 كلعقوبتها، اعبريبة ؽبذه خااا كتأكيبل تفسَتا أعطوا اليهود الاخامات أف إال

 أف دكف من باليهودية أك بال ريبة سواء يزين أف ُب اغبق مطلق لو اليهودم أف موضحُت

 ال ريبة أك لل ريب بالنسبة أما بال ريبة، ال ريب زنا إذا اغباؿ ككذلك اغبد عليو يقاـ

.  القتل مصَتنبا ففف ينيهودم رجل أك امرأة مع يزنياف فماللذ

 كمصدرىا اإلنساين مسارىا عن كليان  اعبريبة ىذه اليرِّلفت التفسَتات ؽبذه كنتيجة

. اغبإب اليهودم اجملتمع كسط ُب الفحشاء انتشار إٔب لأد ما السماكم

 وبالقدر بالنصيب الرضا ووجوب الحسد وعن السرقة عن النهي: ثالثا

، كجو بدكف ال َت ماؿ ذأخ ىي السرقة  ال َت عند ؼبا التطلع فهو اغبسد أما القو

 كخبلفات نزاعات يولداف ألهنما اجتماعيتاف آفتاف كاغبسد كالسرقة لنفسو، كاشتهائو

.      ؽبما دكاء ىو كالقدر بالنصيب الرضا بينما اجملتمع، قلب ُب

                                                 
.  5 4، ص2004عماد تقرٌظ اإلسالم والٌهودٌة دراسة مقارنة من خالل سفر الالوٌٌن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت . د  
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 كدبا بالنصيب بالرضا كأمركا باتا هنيا اغبسد كعن السرقة عن إسرائيل بٍت هنيي كلقد

 لبعيها كمكملة مًتابطة الواقع ُب كلكنها ـبتلفة كاايا ثبلثة ُب كتعأب سبحانو ا قدر

  .ان بعض

 بيت إٔب عينيك سبد ال... تسرؽ ال: " السبلـ عليو موسى شريعة ُب جاء فلقد

 من شيئا كال ضباره، كال ثوره، كال آماتو كال عبده كال ااالبك، امرأة تشتو كال ااالبك،

  ...".لصاالبك الذم

 إمبا اغبسد، كعن السرقة عن بالنهي فقط تكتف ٓب السماكية الشريعة ىذه أف إال

 كمن ،جهة من االجتماعي التكافل على اغبث خبلؿ من منهما اجملتمع معاعبة الاكلت

  .الراالة كُب األجر ُب اغبق أم: ضماناتو كل مع العمل ُب اغبق قررت أخرل جهة

 اليت اليهودية للديانة اػباطئة التأكيبلت أف قبد الواقع أرض إٔب كبالرجوع كلكن

 انف أم فيها يشركهم ال لليهود خالص ملك ىي كسعت دبا الدنيا أف فكرة من تنطلق

 شيء كل ُب التصرؼ كُب التسلط ُب اؼبطلق اغبق اليهود تعطي فيها، األجناس من آخر

 السًتداد أسلوب إال ىي ما زعمهم ُب السرقة ألف اليهودم غَت سرقة ذلك ُب دبا

  .منهم ال َت سلبها اليت أمواؽبم

 كما كانت كاليت اليهودية، العقيدة السب العشر الواايا عامة بصفة اإذ ىي ىذه

 الذم الشكل على قانونية قواعد كأابحت الزماف عرب تطورت اليت باؼببادئ غنية ،رأينا

.  بو نعرفها

                                                 
ق، وٌمكن ذكر فً هذا الصدد قصة النبً ٌوسف علٌه السالم وحسد إخوته له على محبة أبٌه، أنظر اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر، المرجع الساب  

 .72 و  7 ص 

 . 278أنظر اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر، المرجع السابق، ص  2

3 Jean Halpénin, op. cit,  p 83.  

 . 6 محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .د 4
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 العشر، الواايا ىذه بعد ذكركا قد إسرائيل بٍت: " ففف الكثَت ابن اإلماـ كالسب

 عليها طرأ ٍب الدىر من الينا هبا كعملوا فزالت، كانت متفرقة، كأالكاما كثَتة كاايا

 سلبيوىا كلو ذلك بعد ٍب كالرفوىا، فبدلوىا إليها عمدكا ٍب هبا، اؼبكلفُت من عصياف

  ."مكملة مشركعة كانت بعدما مبدلة، منسوخة فصارت

 
 

: ثانيال المبحث

 الكريم لقرآنل طبقا العشر الوصايا في المضمونة الحقوق

 
 اليهودية الديانة عليها تقـو اليت العشر الواايا الزمن مركر مع إسرائيل كبن غَت لقد

 السبلـ، عليو موسى سيدنا نبيو خبلؿ من ٔباكتع سبحانو هبا أكااىم كاليت  فحرفوىا،

 اغبديث اليركرم من أنو نرل الشكوؾ، كل درء أجل كمن الوضع ىذا من كانطبلقا

 من أك احتها على للتأكيد إما الكرًن، القرآف أالكاـ ُب جاء ؼبا طبقا الواايا ىذه عن

:    التاليُت اؼبطلبُت خبلؿ من كذلك نفيها، أجل

 العشر للواايا الشرعي الدليل :كؿاأل اؼبطلب

صححة الواايا ُب الواردة اغبقوؽ: ثايناؿ اؼبطلب
ي
 اؼب

 
 
 
 

                                                 
 . 278أنظر اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر، المرجع السابق، ص   
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: ولاأل المطلب

 العشر للوصايا الشرعي الدليل

 

 ا هبا أنزؿ اليت العشر الواايا ميموف بأف ، اؼبسلمُت الفقهاء من كفكثَت أكد

 منصوص كالسبلـ، الصبلة عليو موسى سيدنا الكرًن، الكليم نبيو على كتعأب سبحانو

:  البقرة سورة من84ك 83 اآليتُت كُب األنعاـ، سورة من 152ك 151 اآليتُت ُب عليو

 رىبُّكيػم الرـٌ ما أىتلي  تعالوا قيل ﴿: األنعاـ سورة من 152ك 151 اآليتُت ُب جاء فلقد

 نرزيقيكيم كبن إمبلؽو  من أكالدىكيػم تىػقتلوا كال إالسانان  كبالوالدين شيئان  ًبوً  تيشركوا أىالَّ  عليكيم

 ًإالَّ  ا الٌرـى  اليت النفس تىقتيلوا كال بىطىنى  كما ًمنها ظىهرى  ما الفىوااًلشى  تىقربوا كال كإياىيم

 الىت أالسىني  ًىيى  بًاليت إالَّ  اليىتيمً  ماؿى  تىقرىبوا كال  ◊تىعًقلوفى  لعىلىكيم ًبوً  كىاَّاكيم ذاًلكيم بًاغبقً 

 فاعًدلوا قيلتيم كإذا كيسعىها إالَّ ى  نفسان  نيكىًلفي  ال بالًقسطً  كاؼبيزىافى  الكىيلى  كأىكفوا أىشيدَّهي  يىبليغى 

.  ﴾تىذىكَّركفى  لىعىلىكيم ًبوً  كااكيم ذالكيم أىكفوا ا كًبعهدً  قيرىب ذا كافى  كلىو

 ال إسرائيل بٍت ميثاؽ أخذنا كإذ ﴿: البقرة سورة من 84ك 83 اآليتُت ُب جاء كما
 اليسنا للناسً  كقولوا كاؼبساكُتً  كاليتامى القيرىب كذم إالسانا كبالوالدين ا إالَّ  تىعبدكف

 ًميثاقكم أخذنا كإذ ◊ ميعًرضوف كأنتم ًمنكيم قليبلن  إالَّ  تىوليتيم ٍبه  الزكاة اكآتو الصبلة كأقيموا

رًجوفى  كال ًدماءىكيم تىسًفكوفى  ال . ﴾تشهدكفى  كأنتم أىقرىرًبي  ٍبي  ًديارًكيم من أنفيسىكم زبي

 الواايا على تقـو السبلـ عليو موسى شريعة ففف الكريبة، اآليات ؽبذه ككخبلاة

   :اآلتية العشر

  بو؛ الشرؾ عن كالنهي ا بعبادة األمر.   

                                                 
 . 279ـ278أنظر اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر، المرجع السابق، ص   
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 كالزكاة؛ بالصبلة األمر.  2

  للناس؛ اغبسن كبالقوؿ كللمساكُت كلليتامى القيرىب كلذم للوالدين باإلالساف األمر.  3

 الشديد؛ الفقر بسبب خااة بصفة األطفاؿ قتل كعن عامة بصفة القتل عن النهي.  4

 اؼبعااي؛ كبائر عن النهي.  5

 الرشد؛ سن يبل وا الىت اليتامى أمواؿ على التعدم عن النهي.  6

 بالقسط؛ كاؼبيزاف بالكيل الوفاء.  7

 كيسعىها؛ إالَّ ى  نفسان  تيكىلفي  ال.  8

  األقارب؛ الساب على كلو الناس بُت العدؿ.  9

. بالعهود الوفاء.0 

 كبن يتداكؽبا اليت الواايا مع قارناىا ما كإذا العشر، الواايا ىذه من انطبلقا
. عديدة كربريفات ت يَتات عليها تطرأ قد بأنو سنبلالظ ففننا إسرائيل،

 مع سباما متطابقة السبلـ عليو موسى شريعة ُب اؼبذكورة األكٔب الواية جاءت فبينما

 تعأب ا بعبادة األمر ُب كاؼبتمثلة الكريبة، اآليات ىذه ُب عليها اؼبنصوص يرهتاظف

. كليا أك جزئيا الرفت قد اؼبقابل ُب األخرل التسع الواايا ففف بو، الشرؾ عن كالنهي

 كسعت إمبا ،فحسب للوالدين باإلالساف اتالكرًن اآليات ىذه تأمر ٓب بالفعل،

 كاؼبساكُت كاليتامى القيرىب مكذ الوالدين، إٔب باإلضافة ليشمل اإلالساف ؾباؿ من

 فقط، السبت على باافظة تأمر ٓب أهنا كما سبييز، دكف أصبعُت للناس اغبسن كالقوؿ

 شريعة خببلؼ ففنو ذلك إٔب أضف عامة، بصفة كالزكاة الصبلة على باافظة أمرت بل

 الناس بُت العدؿ كبتحقيق كباؼبيزاف كبالكيل بالعهود بالوفاء اآليات ىذه أمرت موسى،

." كيسعىها إالَّ  نفس تيكىلفي  ال"  حبيث
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 أكدت إمبا عامة، بصفة قتلاؿ حبظر فقط تكتف ٓب اآليات ىذه ففف ذلك من أبعد

 أمواؿ على التعدم أك الشديد الفقر بسبب خااة بصفة األطفاؿ قتل ربرًن على

 ؼبن ففنو كعليو. اؼبعااي كبائر كل بل فحسب الزنا حبظر تكتف ٓب أهنا كما اليتامى،

:  التالية النقطة ُب التحريفات ىذه ُب التوسع اليركرم

 
: ثانيال المطلب

 الُمصححة الوصايا في الواردة الحقوق

 
 عرب ألمتو السبلـ عليو موسى سيدنا تركها اليت العشر الواايا على تطرأ لقد

. زئياِب أك الكلي باغبذؼ أك بالزيادة سواءن  عديدة كربريفات ت يَتات الزماف،

صححة" الواايا ُب التوسع الفرع ىذا خبلؿ من نريد كعليو 
ي
 ٔبع ىبفى ال ألنو" اؼب

 كتب من سبقو ؼبا كمصدقا بل كليصحص ليتمم جاء قد الكرًن القرآف بأف منا أالدو 

يوً  بُت ؼبا ميصدقان  باغبقً  الًكتابى  إليك كأنزلنا ﴿: الكرًن القرآف ُب جاء حبيث ظباكية،  يدى

يًمننا الكتابً  من : اآلٌب ُب ارفة الواايا ىذه كتتمثل   .﴾عليو كميهى

  خاصة بصفة األطفال وقتل عامة بصفة القتل عن النهي: أوال

 عن النهي ذكرنا، كأف لنا سبق كما إسرائيل، بٍت عند العشر الواايا تيمنت لقد

 من الكريبة اآليات عنو ربدثت الذم النهي أما عاما، النهي ىذا كاف كلكن القتل

: ذاتو الوقت ُب كخااا عاما فكاف  كالبقرة، األنعاـ تبسور

                                                 
. 48سورة المائدة اآلٌة   
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 قدسية من النفس ؽبذه فبا الق، كجو دكف من البشرية النفس قتل وبظر حبيث عاما،

. كٌضحنا كأف لنا سبق كما

 بسبب التحديد كجو على األطفاؿ قتل الظر ُب متمثل فهو اػباص، النهي أما

 سبحانو ا ألف ،﴾إمبلؽو  من﴿: القرآنية اآلية عبارة باستعماؿ أك الشديد، الفقر

. رزقهم على قادر كتعأب

 ُب األطفاؿ قتل ربظر أهنا ف،كاؼبسلم الفقهاء يقوؿ الكريبة اآلية ىذه تفسَت كعند
 آخر دبعٌت أم بذلك، القياـ إٕب تدفع اليت الظركؼ كانت مهما أمهاهتم أرالاـ

   .اإلجهاض ربظر

 اغبياة ُب للحق اليهودية الديانة ضباية على ان كاضص تأكيدا الواية ىذه ُب ففف كعليو

.  بعد تولد ٓب كانت كلو الىت البشرية النفس كجود دبجرد

 من أكسع مفهوما اغبياة ُب للحق أعطت قد اليهودية الديانة ففف اؼبنطلق ىذا كمن

 .اإلنساف غبقوؽ الدكلية الوثائق ـبتلف بو أتت الذم اؼبفهـو

 باإلحسان واألمر المعاصي كبائر عن النهي: ثانيا

 ففف فحسب، الزنا فاالشة ارتكاب عن إسرائيل بٍت هنت اليت الواية خببلؼ

. اؼبعااي كبائر كل عن بنهيها ذلك من أبعد ذىبت قد أعبله الكريبات اآليات

 كعقوؽ النفس، كقتل با، الشرؾ على اإلسبلمي الفقو ُب اؼبعااي كبائر كتشمل

  .الزكر شهادة كذلك كقيل الوالدين،

                                                 
.  338السٌد سابق، المرجع السابق، ص : أنظر   

،  أنظر د "الكبائر اإلشراك باهلل، وعقوق الوالدٌن وقتل النفس، والٌمٌن الغموس(: " ص)فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال، قال رسول هللا  2

. 44عمر صدوق، المرجع السابق، ص 
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 كاغبقوؽ األساسية الفردية اغبقوؽ ضمن ،اعتقادنا السب ،الواية ىذه كتدخل

 قد تكوف الزكر، كشهادة النفس كقتل با الشرؾ حبظرىا حبيث لئلنساف، االجتماعية

 عقوؽ رىاظبص أما اغبياة، ُب ككذلك العدؿ كُب اغبرية كُب اؼبساكاة ُب اغبق كرست

 أف سبق كما كمتينة احيحة اجتماعية لعبلقات األساسية الركائز تيع ففهنا الوالدين،

. أعبله كٌضحنا

 ٔبا باإلالساف باألمر ،رأينا كما ،تكتف ٓب الكريبة اآليات ىذه ففف ذلك من أبعد
 القيرىب لذم الىت اإلالساف على حبثها ذلك من أبعد ذىبت كإمبا فحسب، لوالدينا

. اغبسن القوؿ خبلؿ من سبييز دكف الناس كصبيع كاؼبساكُت كلليتامى

 نصت اليت االجتماعية اغبقوؽ كافة ففف اليومية، اغبياة ُب الوايتُت ىذه كبتطبيق

.  كأكثر بل ميمونة ؾبتمعة، الدكلية االتفاقيات ـبتلف عليها

 الرشد سن يبلغوا حتى اليتامى أموال على التعدي عن النهي: ثالثا

 السب ىو الرشد سن يبل وا الىت اليتامى أمواؿ على التعدم عن النهي إف

 إٔب ككذلك اليتامى على كايا يعُت الذم الشخص إٔب موجو كأمر بل خطاب اعتقادنا،

. اؼبادية القوقهم من اليتامى الرماف عدـ ضماف أجل من السواء الد على اجملتمع

 كمصونة مقررة كانت قد الطفل القوؽ بأف عتبارالا يبكن ففنو اؼبنطلق، ىذا كمن

. اليهودية الديانة ُب

  ُوسعَكها إالَّال  نفس ُتكَكلفُ  وال الناس بين العدل: رابعا

 من نفسو الوقت ُب كىو اليهودية الديانة قياـ أساس أعبله، رأينا كما العدؿ يعترب

 عنو ربدثت الذم العدؿ ففف ذلك من أبعد. اإلنساف غبقوؽ الدكٕب القانوف ركائز أىم
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 بل الق ؾبرد ليس ﴾قيرىب ذا كافى  كلىو فاعًدلوا قيلتيم كإذا﴿: األنعاـ سورة من 152 اآلية

 أك الذاتية مصاغبهم مع ذلك تناقض لو الىت األشخاص بو يلتـز أساسي كاجب ىو
. إليهم فيبيلو من مصاّب

 القياـ تستطيع دبا إال أك كسعها، إال النفس بتكليف تعأب ا كاية ىبص فيما أما

 ا ييكىًلفي  ال ﴿ :فيها جاء اليت البقرة سورة من 286 اآلية شرالها ُب توسعت اليت بو،

 اؼبؤمنوف سورة ُب جاء كما أك ﴾اكتسبت ما كعليها كسبت ما ؽبا كيسعها إال نفسا

 ،﴾ييظلىموفى  ال كىيم باغبقً  يىنًطقي  ًكتابه  كلدينا كيسعها إال نفسا نيكًلفي  كال﴿ :62 اآلية
. ذاتو حبد العدؿ ىو

 كاليت" أخرل كزر كازرة تزر ال"  بأنو الكريبة اآلية ىذه من يقصد أخرل، كبعبارة

". الشخصية اؼبسئولية مبدأ"  إٔب القانونية بالل ة تًتجم أف يبكن

 أف كمفاده اإلنساف القوؽ مبادئ أىم من" الشخصية اؼبسئولية مبدأ"  كيعترب

 كقاعدة اؼبسؤكلية ألف اآلخرين، بأفعاؿ لو شأف كال أفعالو عن فقط يسأؿ الشخص

  .شخصية عامة

 كال جريبة ال"  مبدأ ضمن اعتقادنا السب الواية ىذه تدخل أخرل، جهة كمن
 فماللذ ،"اؼبرتكبة اعبريبة مع العقوبة ـ ؤتبل"  مبدأ ضمن ككذلك ،"بنص إال عقوبة
. اإلنساف غبقوؽ الدكٕب للقانوف األساسية اؼببادئ من يعترباف بدكرنبا

 

 

                                                 
 . 4 ـ  40 الوفاء، المرجع السابق، ص  أحمد أبو. د  
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 بالقسط والميزان وبالكيل بالعهود فاءياال: خامسا 

 شريعة بالعقد: " القانوف رجاؿ عند يعرؼ ما أك بالعهود، فاءماإل قاعدة تعترب

 أساس ال حبيث العاـ، الدكٕب القانوف قواعد أىم من ،"Pacta sunt servanda" "اؼبتعاقدين

. عليها اؼبصادؽ الدكلية االتفاقيات كاالًتاـ تطبيق تيمن ألهنا ،دكهنا من القانوف ؽبذا

 ،نفسو الوقت ُب كدينية إلزامية قوة ؽبا بالعهود االيفاءب تعأب ا كاية ففف كعليو، 
 الدكلية كاالتفاقيات العهود ـبتلف لتطبيق ضماف أفيل األساس ىذا على كىي

  .اإلنساف حبقوؽ تتعلق اليت السيماك

 الدكؿ بوفاء كبَت الد إٔب امرىوف قبده اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف إٔب كبالرجوع

 قد األعياء الدكؿ كانت كؼبا: " تنص اليت ديباجتو من 5 الفقرة خبلؿ من بعهودىم

 كاغبريات اإلنساف القوؽ مراعاة اطراد ضماف على اؼبتحدة األمم مع بالتعاكف تعهدت

."  كاالًتامها األساسية

 هنى أخرل بعبارة أك كباؼبيزاف، بالكيل التبلعب عن ٔباتع ا هنى أخرل جهة كمن

 لنا سبق كما كالسرقة سرقة، أم بالباطل الناس أمواؿ أكل دبثابة ألنو اؼبيزاف ُب ال ش عن

 بالكيل الوفاء بينما. الق كجو بدكف ال َت أمواؿ على تعد عن عبارة ىي كضحنا كأف

 . القانونية الشرعية التجارة قياـ أساس فهما كباؼبيزاف

 شريعة كانت السبلـ، عليو موسى شريعة بأف نؤكد أف إال يسعنا ال األخَت كُب

 القانوف زاكية كالجر أساس اغبقيقة ُب ىي ،كثَتة كقيم مبادئ على تنص عظيمة،

                                                 
العقد شرٌعة المتعاقدٌن " ، والتً جاءت تحت عنوان 969 ماٌو /أٌار 22من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات التً اعتمدت فً  26تنص المادة   

." كل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعلٌهم تنفٌذها بحسن نٌة" : " 
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 لؤلسف فأابحت كنيسخت، تبدلت قد الشريعة ىذه أف إال اإلنساف، غبقوؽ الدكٕب

.  كاؼببادئ القيم تلك كل ضنقي على تقـو

 أم الثانية، السماكية الشريعة ُب اإلنساف القوؽ مبادئ مكانة عن نتساءؿ ىنا منك

: اآلٌب الفصل عكموض ستكوف السؤاؿ ىذا على اإلجابة إف اؼبسيحية؟
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 الوضٍحٍة ضوء فً اإلنضاى حموق: ثانًال الفصل
 

 الطبيعي القانوف مبادئ إٔب القديبة جذكره ُب اإلنساف غبقوؽ الدكٕب القانوف يرجع 

 كثر" فكمسيحي"  فكغريب فقهاء ميامينها كربديد كضع ُب ساىم اليت العدالة مبادئ أك

 اؼبراللة عشر كالثامن السابع القرناف كيعترب ...كمنتسكيو لوؾ جوف جركسيوس أمثاؿ

 فلقد فكالعشر القرف أما ،الطبيعي القانوف مبادئ كبلورة اياغة شهدت اليت التارىبية

 رأسها على الدكلية، الوثائق من ؾبموعة ُب كتأسيسها اؼببادئ ىذه لنطاؽ بسطا شهد

  .اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف

 دينية معتقدات على تقـو سنجدىا ففننا الطبيعي القانوف مبادئ ُب تعمقنا ما كإذا

 كال كاؼبكاف الزماف باختبلؼ ىبتلف ال ثابت أزٕب عادؿ قانوف كجود ُب متمثلة
 كافة على كيسمو الكوف، خالق ا من بل البشر انع من ليس كىو األشخاص،

 . يتيمنها اليت اؼببادئ من قوتو كيستمد كاغباكم، الفرد لو كىبيع األخرل القوانُت

 ؿبامية متتالية كلقركف طويلة لفًتة اؼبسيحية الكنيسة كانت فلقد أخرل جهة كمن 

 القوؽ قانوف بوادر ال ربية اغبيارة إٔب بذلك الاملة ،كاؼبهمشُت اؼبظلومُت القوؽ عن

. اإلنساف

 كضع ُب اؼبسيحية لعبتو الذم الدكر ُب التعمق اؼببحث ىذا خبلؿ من نريد كعليو

 اإلنساف القوؽ مبادئ أساس بدكرىا تعترب اليت العدالة مبادئ أك الطبيعي القانوف كبلورة

: التإب التقسيم على ذلك ُب نعتمد كسوؼ. األساسية كاغبريات

 ؛اؼبسيحية ضوء ُب اإلنساف مكانة: كؿاأل اؼببحث
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. اؼبسيحية ُب اؼبيمونة األساسية كاغبريات اغبقوؽ: الثاين اؼببحث

 

: ولاأل المبحث

 المسيحية ضوء في اإلنسان مكانة

 

 إٔب االمتداد مع فحسب الركالية اعبوانب تنظيم على اؼبسيحية اقتصرت لقد

 كدفن كالطبلؽ، الزكاج طقوس ترتيب مثل لئلنساف الدنيا اغبياة ُب ضيقة ؾباالت

.  ذلك إٔب كما الصلص كإجراءات اؼبوتى،

 قد اؼبسيحية كوف إٔب االختصاص ؾباؿ كضيق القصور ىذا ُب السبب كيرجع

" القدًن عهداؿ" أك السبلـ عليو موسى شريعة فيو انتشرت اجتماعي ؿبيط ُب ظهرت

 الكتاب ،"اعبديد عهداؿ" إٔب باإلضافة" القدًن عهداؿ" كيعترب .فكاؼبسيحي قميسم كما

  .النصارل إليباف كمصدرا اؼبسيحية للديانة اؼبقدس

 ما: األنبياء أك الشريعة ألبطل جئت أين تظنوا ال: "اإلقبيل ُب جاء اؼبعٌت، ىذا كُب
 يتم الىت الشريعة من نقطة أك الرؼ يزكؿ لن: لكم أقوؿ اغبق. ألكمل بل ألبطل، جئت

   ." كاألرض السماء تزكؿ أك شيء، كل

 ابن بعيسى أثارىم على كقىفينا ﴿: " الكرًن القرآف ُب جاء فلقد ذلك، على كتأكيدا

 بُت ًلما كميصدقان  كنوره  ىيدنل فيو اإلقبيلى  كأتيناه التوراة من يديو بُت ًؿً ما ميصدقان  مرًن

  .﴾للمتقُتى  كموعظةن  كىيدنل التوراة من يديو
                                                 

، 988 هد الجدٌد، اإلنجٌل أعمال الرسل الرسائل الرؤٌا، الطبعة السادسة عشرة، منشورات دار المشرق، بٌروت، أنظر الكتاب المقدس، الع  

    Adrian Schenker O. P, op. cit, pp. 91– 93:أنظر كذلك. 7 ص 

(.   3/3رسائل بولس إلى أهل روما ) 2

. 46سورة المائدة اآلٌة  3
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 على باإلضافة أكدت خالصة دينية دعوة اؼبسيحية الديانة كانت لقد العمـو كُب

 رأسها كعلى األساسية الفردية اغبقوؽ من ؾبموعة على التوراة، تيمنتها اليت اغبقوؽ

. كالياتو ككرامتو اإلنساف تقديس

 اؼبسيحية انفردت اليت اؼبميزة اؼبكانة لدراسة اغبإب اؼبطلب سنخصص ففننا كعليو

 :التاليُت اؼبطلبُت الؿخ من فيها، اإلنساف بوضع

 البشرية كلكرامتو لئلنساف اؼبسيحية تقديس: األكؿ اؼبطلب

 اإلنساف غبياة اؼبسيحية تقديس: الثاين اؼبطلب

 

:  ولاأل المطلب

  البشرية ولكرامتو لإلنسان المسيحية تقديس

 

 من أم فيها تيعو ٓب فبيزة مكانة ُب ككضعتو اإلنساف اؼبسيحية قدست لقد

. اإلسبلمية كالديانة اليهودية الديانة أم ؽبا، البلالقة أك السابقة السماكية الديانات

 ا اورة على خيلق قد جنسو، كاف كمهما اإلنساف أف اؼبسيحية تعترب بالفعل،

 ذكرا خلقو ا اورة على اورتو على اإلنساف ا فخلق: "اإلقبيل ُب جاء حبيث تعأب،

 اغبية الصورة ىو اإلنساف بأف الفقهاء بعض يقوؿ ذلك تفسَت كُب ، "خلقهم كأنثى

  .األرض سطص على اؼبطلق الكائن لئللو اؼبتحركة

                                                 
مور المنافٌة للعقٌدة اإلسالمٌة التوحٌدٌة، لكن من الضروري ذكرها لكً ٌتسنى لنا فهم الدٌانة سوف ٌرد فً هذا المبحث كثٌر من األ  

". حاكً الكفر لٌس بكافر: " المسٌحٌة، وعلى حد تعبٌر اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر

 .27: سفر التكوٌن اإلصحاح األول 2

3 Albert Menoud, la compréhension chrétienne des droits de l'homme, dans les actes du 1er Colloque interuniversitaire de 

Fribourg, op. cit. p104.  
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 ُب جاء حبيث اإلنساف، بارؾ قد العقيدة، ؽبذه كفقا ا ففف ذلك إٔب أضف
  ."خيلق يـو آدـ اظبو كدعا باركو ك خلقو كأنثى ذكرا: " اإلقبيل

 هبعلو ما كىذا الكوف، رب  اورة ىو اؼبسيحية، العقيدة ُب اإلنساف ففف كعليو

 اليت اؼبنزلة أك الدرجة اليث من أك التكوين، اليث من سواء اؼبخلوقات باقي عن فبيزا

. عليا كقيمة شأف كذ مبارؾ ـبلوؽ ألنو هبا يتمتع أف اؼبفركض من

 تتأال اليت اإلنسانية بالكرامة بالتمتع ينفرد اإلنساف ففف كذلك، األمر كاف كؼبا

 إٔب كما.... عرقو أك لونو أك جنسو كاف مهما ،اإنساف كونو جملرد بشخصو كلصيقة فيو

. ذلك

 الطبيعة ألف فرد، ككل بشرم كائن كل ُب لصيقة اإلنسانية الكرامة فاف كعليو 

 كل كُب زماف كل ُب بشرم فرد لكل مشًتؾ ملك ىي اؼبسيحية الفلسفة ُب البشرية

. مكاف

 أك الق ؾبرد ليست اؼبسيحية ضوء ُب اإلنسانية الكرامة ففف اؼبنطلق ىذا كمن
  .البشرية األسرة أفراد جملموع ميمونا يكوف أف هبب ما ىي إمبا ،فردم مطلب

 يتسم عاؼبية ميزة أك خصواية ىي اؼبسيحية ُب اإلنسانية الكرامة أف قبد ىنا كمن

 اإلعبلف ديباجة من األكٔب بالفقرة يذكرنا ما كىذا البشرية، األسرة أعياء صبيع هبا

   :على التوإب على تنصاف اللتاف منو األكٔب كاؼبادة اإلنساف غبقوؽ العاؼبي

                                                 
. 2: سفر التكوٌن اإلصحاح الخامس   

2 Albert Menoud, op. cit. p106.  

3 Carlos-J. Pinto de Oliveira, L'église, les Religions et les droits de l'homme, dans les Actes du 2ème Colloque 

interuniversitaire de Fribourg 1983, èd. Universitaires Fribourg Suisse, 1985, pp. 115-117.   
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 كحبقوقهم البشرية األسرة أعياء صبيع ُب اؼبتأالة بالكرامة االعًتاؼ كاف ؼبٌا "

 ".العآب ُب كالسبلـ كالعدؿ اغبرية أساس ىو الثابتة اؼبتساكية

 ."كاغبقوؽ الكرامة ُب متساكين أالرارنا الناس صبيع يولد" 

 كاستعباد اسًتقاؽ اؼبسيحية الظرت ككرامتو، اإلنساف لقدسية كنظرا ذلك، من أبعد

 كال يهودم ال اآلف بعد يوجد ال: " اإلقبيل ُب جاء حبيث اإلنساف ألخيو اإلنساف
 داخل كاالد إنساف كلكم ألنكم رجل، كال امرأة ال الر، رجل كال عبده  ال يوناين،

   ."عيسى اؼبسيص

 على تنص اليت اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف من 4 اؼبادة مع سباما متطابق كىذا

 بكافة الرقيق كذبارة االسًتقاؽ كوبظر. شخص أم استعباد أك اسًتقاؽ هبوز ال"   :اآلٌب

." أكضاعهما

 

: ثانيال المطلب

 اإلنسان لحياة المسيحية تقديس

 
. ا اورة على خلق مباركا ـبلوقا بوافو اإلنساف بتقديس اؼبسيحية انفردت لقد

 عن النظر ب ض عامة بصفة الياتو تقديس بالطبع ىي العقيدة ؽبذه اغبتمية كالنتيجة

.  ذلك إٔب ما أك... عرقو أك لونو أك جنسو

                                                 
1« Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus ni homme ni femme : car vous n’êtes 

tous qu’une seule personne dans le Christ Jésus »,  André Gounelle: Les fondements des droits de l'homme,  
http://prolib.net/ethique/203.006.dh.gounelle.htm 
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 أٌكد كلقد. البشرية النفس كقتل الدماء سفك اؼبسيحية الرمت اؼبنطلق، ىذا كمن

 مواجهة ُب سيوفهم استعماؿ عدـ مرافقيو من طلب الينما ذلك على اؼبسيص سيدنا

  .عقيدهتم عن للدفاع خصومهم

 إٔب ذلك ُب فانقسموا القاتل مصَت الوؿ اختلفوا قد اؼبسيحيُت الفقهاء أف غَت

 الشريعة مبادئ من يكن ٓب القاتل قتل أف منهم األكؿ القسم يعترب فبينما قسمُت،

 عقوبة ضد بشدة كقفت قد اؼبسيحية باف الفريق ىذا يرل ذلك من أبعد اؼبسيحية،

: اإلقبيل ُب كرد دبا ذلك على مستدلُت اإلعداـ،

 األيبن خدؾ على ضربك من م يبيكم، إٔب أالسنوا أعداءكم، أالبوا"  كذلك أك

 إٔب للساعُت طوىب: " الكربل يسوع عظة ُب جاء كما." األيسر خدؾ لو فأعرض

 ملكوت ؽبم ففف الرب، على للميطهدين طوىب. يدعوف ا أبناء ففهنم السبلـ،

  )...(." السماكات

 عرفت قد اؼبسيحية الشريعة بأف الفقهاء من الثاين القسم يقوؿ اؼبقابل ُب كلكن

 ألنقض جئت ما: " السبلـ عليو عيسى قالو دبا ذلك على مستدال اإلعداـ عقوبة

 ألضبل جئت أين تظنوا ال: " اإلقبيل ُب جاء كما أك ، "ألسبم جئت كإمبا الناموس،

 اإلنساف دـ سافك: " ككذلك  "سيفا بل سبلما ألضبل جئت ما األرض، إٔب السبلـ

 ضرب من"  آخر مكاف كُب  ."اإلنساف عمل اورتو على ا الف دمو يسفك باإلنساف

                                                 
1 "Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme"  André Gounelle : op. Cit. 

 (.0 و 9ـ   6/20أنجٌل لوقا ) 2

.  0 السٌد سابق، المرجع السابق، ص : أنظر  3

(.   6ـ7سفر مٌخا )  4

. 6: سفر التكوٌن اإلصحاح التاسع 5
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 مذحبي قداـ فمن اغتياال فقتلو آخر على رجل ب ى كإذا قتبل، فليقتل فمات إنسانا

    ".ليقتل تأخذه

 ٓب الذين ألئك أعدائي أما: " األعداء دماء الرمة عدـ عن اإلقبيل ُب جاء كما
  ."عيٍت أماـ كاذحبوىم ىنا إٔب هبم فأتوا عليهم، أملك أف يريدكا

 على أٌكد الذم الكرًن، القرآف ُب الفريقاف ىذاف فيو أختلف فيما اغبسم جاء كلقد

: 45 اآلية اؼبائدة سورة ُب جاء حبيث القتل، كانت ةاؼبسيحي الديانة ُب القاتل عقوبة أف

 باألذيفً  كاألهذيفى  باألنفً  كاألنفى  بالعُتً  كالعُتى  بالنفًسً  ً  النفسى  أف فيها عليهم ككتبنا﴿

 .﴾قصاصه  كاعبيريكحى  بالسِّلنً  كالًسنَّ 

 

:  ثانيال المبحث

 المسيحية في المضمونة األساسية والحريات الحقوق

 

 ُب ككضعو كالياتو اإلنساف تقديس ىي ،رأينا كما اؼبسيحية األساسية ؼبيزةا إف
 على ترصبة إٔب ربتاج اؼبكانة ىذه أف غَت ،السماكية الشرائع من أمو  فيها تيعو ٓب مكانة

.  األساسية كالرياتو القوقو االًتاـ دكف من تتم أف يبكن ال الًتصبة كىذه الواقع أرض

 األساسية كاغبريات اغبقوؽ ُب اؼبطلب ىذا ُب التوسع اليركرم من ففنو كعليو

 منحتها اليت اغبقوؽ ـبتلف عن عامة فكرة كفنكٌ  لكي ،الشريعة ىذه ُب اؼبيمونة

: التاليُت اؼبطلبُت خبلؿ من كذلك لئلنساف، اؼبسيحية

                                                 
.  أنظر الفصل الحادي والعشرٌن من سفر الخروج   

(. 27ـ9 : )إنجٌل لوقا 2
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 البشر بُت عدؿكاؿ اؼبساكاة إٔب اؼبسيحية دعوة: األكؿ اؼبطلب

  اؼبسيحية أساس اإلنساف الرية: الثاين اؼبطلب

 

:  األول المطلب

 البشر بين العدلو المساواة إلى المسيحية دعوة

 

 ؾبتمع ُب متقدمة القيقية ثورة اؼبسيحية رسختها اليت العليا كاؼبثل القيم شكلت لقد

 ابة ىي القيم ىذه أىم كلعل الطبقي، كالتمايز القوة على قائمة عبلقاتو كانت

 قلبك بكل إؽبك الرب أالب(: " 18.19 ) اإلقبيل ُب جاء فلقد البشر كل بُت كاإلخاء

 قريبك أالبب: مثلها كالثانية كاألكٔب، الكربل الواية ىي تلك. ذىنك ككل نفسك ككل

  ."كاألنبياء كلها الشريعة ترتبط الوايتُت هباتُت. لنفسك البك

 كاف فلقد عيسى، النيب الياة سَتة من كاؼببادئ القيم ىذه استخبلص يبكن كما

 حبيث كللرفاىية للماؿ أنبية يوٕب ال السلف، بعض أكرده السبما كالسبلـ، الصبلة عليو

 كمن آخر إٔب مكاف من يتنقل إمبا إليو يأكم منزؿ لديو يكن ٓب كما ماال يدخر يكن ٓب

 أنو ركم كلقد قلبو، ُب اإلنساف ثركة بأف قومو كإقناع دعوتو نشر ؿباكال آخر، إٔب بلد

 كقاؿ." كنزه اليث الرجل قلب ففف السماء ُب كنوزكم اجعلوا...اغبواريُت معشر يا: "قاؿ

 إف شيئا تعجبكم اليت األالجار هبذه كال الفية كال بالذىب يصنع ال ا إف: " كذلك

  ."األرض ا يعمر كهبا الصاغبة القلوب منها ا إٔب شيء أالب

                                                 
ًَّ وال ٌبغض أباه وأمه وامرأته وأوالده : " ولكن بالمقابل إذا رجعنا إلى إنجٌل لوقا نجد أنه ٌذكر على لسان الٌسوع قوله   إن كان أحد ٌأتً إل

 (.26ـ25/ 4 )، إنجٌل لوقا "وإخوته، حتى نفسه، فال ٌقدر أن ٌكون تلمٌذا 

لرجال آمنوا بالنبً عٌسى علٌه السالم فكانوا أنصارا وأعوانا له قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته، وكان الحوارٌٌن هم طائفة صالحة من ا 2

 .452ـ  403ذلك فً قرٌة ٌقال لها الناصرة فسموا بذلك النصارى، أنظر اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر، المرجع السابق، ص 
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  اغبواريُت، من كاالد كل السماء إٔب ييرفع أف قبل كاى أنو يقاؿ أخرل جهة كمن

 اؼب رب كببلد كاؼبشرؽ الشاـ من األقاليم من إقليم ُب الناس من طائفة إٔب بالذىاب

  .إليو أرسل الذم البلد بل ة يتكلم منهم كاالد كل فأابص رسالتو، لينشركا

 غَت بسيطا إنسانا كاف كالسبلـ الصبلة عليو عيسى النيب ففف تقدـ فبا كانطبلقا

 قد كتعأب سبحانو ا أف مع قومو باقية كبُت بينو" باؼبساكاة" أم باإلخاء يؤمن متجرب

 اليث من ال قومو بٍت بُت يفرؽ ال عادال، كاف أنو كما كباركو، ركالو من فيو نفخ

  .عادلة أرادىا اليت دعوتو نشر اليث من أك اؼبعاملة

 سواء كالعدؿ اؼبساكاة مبدأ على يقـو اآلخر ىو قبده ففننا اإلقبيل نص إٔب كبالرجوع

. كاألمم الشعوب بُت أك اعبنسُت بُت ذلك كاف

 ككرامتو اإلنساف قداسة مبدأ من كانطبلقا اعبنسُت، بُت كالعدؿ اؼبساكاة ىبص ففيما

 اورتو على اإلنساف خلق قد ا ففف السابقة، النقطة ُب عليو ربدثنا الذم البشرية

 فخلق: " رأينا كما اإلقبيل ُب جاء حبيث كاإلناث، الذكور بُت سبييز أم دكف من كباركو

 خلقو كأنثى ذكرا"  ، "خلقهم كأنثى ذكرا خلقو ا اورة على اورتو على اإلنساف ا

   ."كباركو

                                                 
اظ وهم لوقا و متى و مرقس و ٌوحنا، وبٌن كل نسخة من هذه األناجٌل األربعة تفاوت  وعلٌه فإن اإلنجٌل قد نقله عن النبً عٌسى أربعة   َّ ُحفـَّ

. 450ونقص كبٌر، أنظر اإلمام أبً الفِداء ابن كثٌر، المرجع السابق، ص 

تك إذ أٌدُتك بروح القدس﴾ ﴿ إذ قال هللا ٌا عٌسى ابن مرٌم أذكر نعمتً علٌك وعلى والد: 0  ٌقول سبحانه وتعالى فً سورة المائدة اآلٌة  2

وجعلنً مباركاً أٌن ما كنت و أوصانً  ◊﴿ قال إنً عبُد هللا أتانً الكتاب وجعلنً نبٌا : 33و 32،   3، 30وٌقول كذلك فً سورة مرٌم اآلٌة 

ًٌا ◊بالصالة والزكاة ما ُدمُت حٌا  ًَّ ٌوَم ُولِدت و  ◊وبرَّ ِبوالَِدتً ولم ٌجعلنً جباًرا شق ًٌّا﴾ وفً سورة التحرٌم والسالُم عل ٌوَم أُموُت وٌوَم أُبعُث ح

. ﴿ ومرٌم ابنة عمران التً أحصنت فرجها فنفخنا فٌه من روحنا﴾: 2 اآلٌة 

 .27: سفر التكوٌن اإلصحاح األول 3

. 2: سفر التكوٌن اإلصحاح الخامس 4 
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 كاضحة بعبارات اعبنس، أساسو سبييز كل بفل اء يأمر اإلقبيل ففف ذلك من أبعد

 إنساف كلكم ألنكم رجل، كال امرأة ال)...(   اآلف بعد يوجد ال: " ُب كاؼبتمثلة كقطعية

  ."عيسى اؼبسيص داخل كاالد

 الشنيع األخبلقي االكببلؿ عن مسئولة اؼبرأة أف اعتربكا النصارل الدين رجاؿ أف غَت

 اؼبرأة أف كأعلنوا عنو، االبتعاد هبب دنس الزكاج أف فقرركا الركماين، اجملتمع إليو آؿ الذم

 القديس تعبَت الد كعلى كاإلغراء، للفتنة إبليس سبلح كىي الشيطاف باب ىي

 لصورة مشوىة ا لنواميس ناقية اإلنساف نفس إٔب الشيطاف مدخل إهنا: " تركتولياف

   ."الرجل  –ا

 ىل: التإب السؤاؿ عن اعبواب موضوعو مؤسبر فرنسا ُب عقد للميبلد، 586 عاـ كُب

 ال قاار كىي فحسب، الرجل ػبدمة خيلقت أهنا اعبواب فكاف ال؟ أـ إنسانان  اؼبرأة تعد
 يبيص اإلقبليزم القانوف كاف كقد كليها، أك زكجها إذف دكف بأمواؽبا تتصرؼ أف ؽبا وبق

 العبودية من اإلنساف ربرير كأعلنت الفرنسية الثورة قامت كؼبا زكجتو، يبيع أف للرجل

. اؼبرأة تشمل فلم كاؼبهانة

 عامة بصفة اؼبسيحية ففف ككل، البشرية األسرة بُت كالعدؿ اؼبساكاة ىبص فيما أما

 لو كاالد شعب األال ُب كانت ألهنا كالشعوب األمم بُت كالعدؿ اؼبساكاة على تقـو
 إنساف أهنم كما السبلـ، عليو آدـ كىو كاالد شخص من كمنحدر كاالدة كل ة لساف

                                                 
للمزٌد من المعلومات، أنظر، محمد فراس هٌثم السعودي، المرأة بٌن الفسق واإلٌمان، أطروحة دكتوراه، بإشراف األستاذ الدكتور مصطفى   

.  34-3 ، ص 2005ابرٌل /سعٌد الخن، جامعة الجنان، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، قسم الدراسات اإلسالمٌة، طرابلس لبنان، نٌسان

زٌنب السبكً التطور التارٌخً لجهاد المرأة فً سبٌل نٌل حقوقها السٌاسٌة، المجلس النسائً اللبنانً، المرأة فً القوانٌن العربٌة فً  ـ الدكتورة

، 974 ماٌو / أٌار  3و 27ضوء االتفاقٌات الدولٌة الصادرة عن األمم المتحدة، دراسات وتوصٌات الحلقة الدراسٌة المنعقدة فً بٌروت ما بٌن 

 .425، ص 975 ماٌو / لطبعة األولى، بٌروت أٌارا
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 باقية على كيتسلطوا يتكاثركا بأف كأمرىم ا فباركهم عيسى، اؼبسيص داخل كاالد

.  اؼبخلوقات

 كاالد لساف ك كاالد شعب ذا ىو الرب قاؿ ك: " اإلقبيل ُب جاء اؼبعٌت ىذا كُب

  ."يعملوه أف ينوكف ما كل عليهم يبتنع ال اآلف ك بالعمل ابتداؤىم ىذا ك عبميعهم

 أك  ."كاالدة ل ة ك كاالدا لسانا كلها األرض ككانت: " آخر مكاف ُب كجاء
 ظبك على تسلطوا ك كأخيعوىا األرض كأملئوا كأكثركا أشبركا ؽبم قاؿ ك ا كباركهم"

   ."األرض على يدب اليواف كل كعلى السماء طَت كعلى البحر

 رجل، كال امرأة ال الر، رجل كال عبده  ال يوناين، كال يهودم ال اآلف بعد يوجد ال" 

  ."عيسى اؼبسيص داخل كاالد إنساف كلكم ألنكم

 ال كقطعية كمطلقة اروبة مساكاة اإلقبيل عليها نص اليت اؼبساكاة ففف كعليو
 اليث من كال الصياغة اليث من ال اإلنساف غبقوؽ الدكلية االتفاقيات مواد تنافسها

 .أجلها من قررت اليت األسباب أك اػبلفيات

 

: ثانيال المطلب

 المسيحية أساس اإلنسان حرية

 

 ما أما كتعأب، سبحانو ا إال يبارسها ال اؼبطلقة السلطة أف اؼبسيحية اعتربت لقد
 إٔب ظهورىا منذ ػ اؼبسيحية ظلت كلذلك األفراد، اختيار غبرية مًتكؾ فهو ذلك دكف

                                                 
. 6: سفر التكوٌن اإلصحاح الحادي عشر  

.  :سفر التكوٌن اإلصحاح الحادي عشر 2

. 28: سفر التكوٌن اإلصحاح األول 3



حقوق إلانسان في ضوء الشرائع السماوية :املدخل الى حقوق إلانسان   -سرور طالبي املل . د

 

  54 

 كما ،  ما: "كىو السبلـ عليو اؼبسيص سيدنا أقواؿ من انو يقاؿ مبدأ وبكمها ػ اآلف

." لقيصر لقيصر

 زبدـ كاليت أنبها لعل نتائج، عدة اؼبقولة ىذه من الفقهاء بعض كيستخلص

  :كاآلٌب ىي موضوعنا

 دنيوم ىو كما الركالي، الواجب كىو ديٍت ىو ما بُت فاالة الدكدان  رظبت أهنا .1

 كاضحة، أسس على اإلنساين اجملتمع تنظيم أجل من الدكلة كبو اؼبادم الواجب كىو

 كالسلطة؛ الفرد بُت بالركابط يتعلق فيما خااة

 بالواجبات القياـ أم كالديٍت اؼبدين بااللتزاـ أمر قد اؼبسيحي الدين أف .2

.   اغبقوؽ ىذه رأس على ىو اغبرية ُب اغبق كلعل اغبقوؽ، على للحصوؿ

 السب فا اؼبسيحية، فبيزات من ىي عامة بصفة اغبرية ففف تقدـ ما على استنادا

 إٔب البعض فيها اكبرؼ اليت األكقات ُب الىت أالرارا، الناس ترؾ قد اؼبسيحية العقيدة

 ىباطب كىو قاؿ كتعأب سبحانو بأنو اإلقبيل ُب جاء فلقد رفيو، إٔب أك ا إنكار

. كالنعمة الربكة أمامك، كاؼبوت اغبياة، أمامك جعلت قد"  :السبلـ عليو موسى سيدنا

  ."ربيا لكي اغبياة فاخًت

 تسند اليت كالنعمة كالواايا، الوالي، معها أكجد اغبرية أكجد الذم ا ففف كعليو

 مسؤكلية تقابلها الشريعة ىذه عليها تقـو اليت اغبرية ألف الركالي، جهاده ُب اإلنساف

  .العقاب أك الثواب إما دائما تستحق البشر كبن هبا يقـو اليت األفعاؿ فإ حبيث

                                                 
 .9عمر صدوق، المرجع السابق، ص . د  

. التثنٌةسفر أنظر  2

 -ما هً وجهة نظر المسٌحٌة بخصوص موضوع حرٌة األدٌان،  فً لقاء الحوار المسٌحً : قداسة البابا شنوده الثالثأنظر نص كلمة  3

 http://st-takla.org/pub_oldtest/05_deut.html:  ؟ عن شبكة االنترنت: 2004حزٌران  27اإلسالمً فً الدوحة بتارٌخ 

http://st-takla.org/pub_oldtest/05_deut.html
http://st-takla.org/Pope-1_.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/05_deut.html
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 كل أف مبدأ ىو كغٍت منظم ؾبتمع كل أساس: " 23 جاف البابا يقوؿ اؼبعٌت ىذا كُب

 القوؽ ااالب ىو اؼبنطلق ىذا كمن الرة، كإرادة بذكاء يتمتع إنساف ىو بشرم كائن

 قابلُت غَت عاؼبيُت أهنم كما طبيعتو من كفوريا صبلة ان بعض بعيها من تنبثق ككاجبات

  ."لبلنتهاؾ

 السلوكيات ُب كالرية العقيدة، ُب الرية ىي اؼبسيحية عليها أكدت اليت كاغبرية

 عبلقة كىي. بربو اإلنساف تربط اليت العبلقة تلك إهناؼ الدينية اغبرية ىبص ما ففي: أييا

 ابٍت يا: "اؼبقدس الكتاب ُب جاء حبيث الداخل، من بالقلب كمرتبطة اليمَت وبكمها

 طاىرا قلبا يكوف أف اإلنساف لقلب يريد اإذ فا ،"طرقي عيناؾ كلتبلالظ قلبك أعطٍت

.  الديانة ىذه ُب اإلطبلؽ على لو أجر ال اإلرغاـ طريق عن يأٌب عمل كل ألف كمطيعا

 ال اإلنساف ألف مقيدة، تكوف أف ينب ي ففهنا السلوكيات ُب اغبرية ىبص فيما أما
 فاغبرية. القوقهم على أك اآلخرين، الريات على يعتدم كىو اغبرية، يدعى أف يستطع

 . العاـ بالنظاـ كالىت بل كبالقانوف ا كبواايا باالنيباط، مرتبطة اؼبسيحية ُب اإذ

 فكال ريب السيماك اؼبسيحيُت لتاريخ اؼبتصفص ففف الواقع، أرض إٔب كبالرجوع كلكن
 اؼبسيحيُت غَت كرامة على فداسوا أىوائهم، السب اؼبسيحية سَتكا أهنم سيجد

 أبعدك. البشر بُت كاإلخاء ابة إٔب الداعية اؼبسيص تعاليم خالفوا كما قتلهم، كاستباالوا

 إبادة ضبلة شن قسطنطُت اإلمرباطور أف الىت باتان  منعان  العقيدة الرية منعوا ففهنم ذلك من

 يزاؿ كما كمشيئتُت، طبيعتُت ذك اؼبسيص فإ قاؿ الذم اؼبلكاين اؼبذىب خالف من ضد

 تيكفر مثلما كالربكتستانت اآلشوريُت اؼبوالدين يكفركف الكاثوليكية كاألكساط البابا

. األخرل العقائد كبعض الوثنيُت

                                                 
1 Voir le pontificat de Jean 23 période du Vatican II, document officiel de l'église: l'encyclique Pacem in Terris 1963. 
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 اؼبلوؾ فقاـ العقيدة الرية ال ربية اؼبسيحية منعت الوسطى القركف ُب أنو كما

 علي إرغامهم أك فكاؼبسلم فيهم دبن اؼبسيحيُت غَت كذبص بقتل الىت أك بنفي كالرىباف

 قاـ اليث الشرؽ ُب مثيبلهتا كجدت ال رب ُب للحريات اؼبنكرة اغبوادث كىذه .التنصر

 كُب مصر ُب اليعاقبة تشريد كالىت كنفي كإكراه كقهر باضطهاد اؼبلكانيوف األرثوذكس

. اؼبشرؽ

 اعبرب أساليب كل من كازبذت الدين ُب اإلكراه مبدأ ال ربية اؼبسيحية سنت كىكذا

 سيدنا ا، كعبد نيب تعاليم كل بذلك ـبالفة اؼبسيحية الديانة لنشر طريقان  كالقهر

. كالسبلـ الصبلة عليو عيسى

 القياـ الق ؽبا ترل كانت السليمة اؼبسيحية: " عبده ؿبمد اإلماـ قاؿ اؼبعٌت ىذا كُب

 بيركب الناس دكف كزبيعهم أىلو، أعماؿ تراقب سلطاهنا، ربت يدخل دين كل على

 بعد طردىم على القدرة ؽبا سبت إذا الىت عظم، مهما الصرب وبتملها ال اؼبعاملة، من

 من الديار كغسلت ديارىم من أجلتهم كتعميدىم، دينهم من إخراجهم عن العجز

 القيقيا استيبلء مسيحية أمة عليها استولت أرض كل ُب كوبصل الصل كما آثارىم،
."  

 
 
 

                                                 
. 7 محمد الصادق عفٌفً، المرجع السابق، ص . د  
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 اإلسالم ضوء في اإلنسان حقوق: الثاني الباب

 اؼببادئ من ؾبموعة على توضيحو، لنا سبق كما كاؼبسيحية اليهودية من كل تقـو

 ربريفهما أف إال ،األساس قالجرك اإلنساف القوؽ قانوف بوادر تشكل اليت كالقيم

. كاؼببادئ القيم تلك ؼبساعي كمعاكسة بل سلبية نتائج كلد قد كاستنساخهما

 ظلم ُب تعيش البشرية كانت زمن ُب جاء قد اإلسبلـ ففف الوضع ؽبذا كنتيجة

 كتصحيص نسخ ىي اإذ األساسية مهمتو فكانت ميللة، ؿبرفة كعقائد دامس كظبلـ

 ىذا ُب كتعأب سبحانو يقوؿ حبيث ظباكية شرائع من سبقو ما على كاؽبيمنة العقائد تلك

يوً  بُت ؼبا ميصدقان  باغبقً  الًكتابى  إليك ﴿كأنزلنا: اؼبعٌت يًمننا الكتابً  من يدى     .عليو﴾ كميهى

 اؼبادة بُت توفق كريبة عادلة الياة لو التوفَت خبلؿ من باإلنساف اإلسبلـ اىتم كما

 بعض تعبَت الد كعلى كالكمة، ركعة بكل القوقو متناكال معا، كالدنيا كالدين كالركح

 قلم بدقة عنها يعرب أف يبكن ال"  اإلسبلـ ضوء ُب اإلنساف القوؽ ففف اؼبسلمُت الفقهاء

 الدنيا اغبياة ُب ليس يسعو ما لو كشرع اإلنساف خلق الذم ا عند من ألهنا إنساف

  ."اآلخرة دار ُب الىت إمبا فحسب

 من األكٔب اغبقبة ُب كشاملة عميقة معاعبة اإلنساف القوؽ مسألة عاِب قد فاإلسبلـ

. الزمن من قرنا عشر أربعة من أكثر مند كذلك( ص) ؿبمد سيدنا على الرسالة نزكؿ

 اؼبادية الياتو من شيئا ي فل أف دكف من النواالي صبيع من البشرم بالكائن فاىتم

                                                 
. 48ة المائدة اآلٌة سور  

 .28، ص  95 محمد عبد المنعم خفاجى، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مكتبة الخانجى، الطبعة األولى، مصر، . أنظر د 2
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 غبمايتهم، كافية بيمانات كأالاطهم ، بركالو كالىت كبعقلو جبسمو اىتم: أم كاؼبعنوية

 لقوؿ طبقا السمحاء اإلسبلمية الشريعة ألالكاـ اؼبسلم كامتثاؿ خيوع ىي أنبها لعل

 ىم فأكلئك ا أنزؿ دبا وبكم ٓب ﴿كمن: اؼبائدة سورة من 44 اآلية ُب تعأب ا

.  الكافركفى﴾

 ىذه أىم كلعل اإلنساف، القوؽ كأالكاـ مبادئ شرعت اليت بالوثائق غٍت كاإلسبلـ

 الصديق بكر أيب اػبليفة توجيهات الشريفة، النبوية السنة الكرًن، القرآف: ىي الوثائق

 كأخَتا( كجهو ا كـر) علي اإلماـ عهد ككذا عنهما، ا رضي اػبطاب بن عمر ككثائق

   :يلي ما ُب نوجزىا اغبسُت، بن علي لئلماـ اغبقوؽ رسالة

 الكريم القرآن: أوال

 اؼبصدر كىو( ص) ؿبمد األمي رسولو على أنزلو تعأب ا كتاب ىو الكرًن القرآف 

 كأسس ؼبنطلقات كتدكف تشرع إسبلمية كثيقة كأكؿ اإلسبلمي للتشريع األكؿ األساسي

  .اإلنساف القوؽ

                                                 
ٌهما نسان فكما ربط اإلسالم بٌن فعالٌات الحٌاة الدنٌا بحٌاة اآلخرة فً كٍل متماسك ال ٌنفصم منطلقا من النظرة الكلٌة للكون والحٌاة وموقع اإل  

.  74ـ63محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .ودوره، والغاٌة من وجوده المتمثل فً عبادة هللا الخالق،  أنظر د

الحق قدٌم، وثائق حقوق اإلنسان فً الثقافة اإلسالمٌة، مركز القاهرة :  غانم جواد.فٌما ٌخص وثائق حقوق اإلنسان فً الثقافة اإلسالمٌة أنظر د 2

، القاهرة،  ، نٌفٌن عبد الخالق مصطفى، المعارضة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً، ط29ـ22، ص 2000لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، 

. 59ـ55المرجع السابق، ص  عمر صدوق،. ، أنظر كذلك، د35ـ 32محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .، د99 ، ص 985 

بمعانً " الحق"كما وردت كلمة ". اإلنسان"فٌه بسورة  76مرة، وتسمى السورة  70لقد ورد لفظ اإلنسان فً القرآن الكرٌم حوالى  3

ر من مائتٌن وخمسٌن مرة، فجاءت بمعنى نقٌض الباطل طبقا لقوله سبحانه وتعالى فً سورة البقرة اآلٌة واستعماالت مختلفة ومتعددة فً أكث

﴿وفً أموالهم حٌق للسائل والمحروِم﴾ ، : 9 ﴿وال تلبسوا الحقَّ بالباطِل﴾ ، أو بمعنى الحصة أو النصٌب كقوله تعالى فً سورة الذارٌات اآلٌة : 42

﴿فذالكم هللا ربكم : 32اسٍم من أسماء هللا الحسنى أو بمعنى الهداٌة والصواب كقوله تعالى فً سورة ٌونس اآلٌة كما وردت هذه الكلمة بمعنى 

﴿ ولكن :  7وفقا لقوله تعالى فً سورة الزمر اآلٌة " الواجب"مع كلمة " الحق"الحق فماذا بعد الحق إال الضالل﴾، أبعد من ذلك فلقد ترادفت كلمة 

﴿وال تتبع أهواءهم : 48بمعنى الدٌن والرسالة اإللهٌة كما فً سورة المائدة اآلٌة " الحق"على الكافرٌِن﴾ وأخٌرا وردت كلمة  حقَّت كلمة العذابِ 

ا جاءك من الحِق﴾ . 22المرجع السابق، ص :  غانم جواد.أنظر د. عمَّ
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 ةثبلث ُب اإلنسانية العبلقات تنظم األالكاـ من ؾبموعة الكرًن القرآف كيتيمن
 كأخَتا كنفسو، اإلنساف بُت العبلقة كخالقو، اإلنساف بُت العبلقة: كىي ـبتلفة ؾباالت

 ُب قاؿ اليث ا ادؽ فلقد كعليو صبعاء، اإلنسانية بٍت من كغَته اإلنساف بُت العبلقة
  .شيء﴾ من الكتاب ُب فرَّطنا ما ﴿: األنعاـ سورة من 38 اآلية

 الشريفة النبوية السنة: ثانيا

 تتيمن كىي اإلسبلمي للتشريع الثاين األساسي اؼبصدر الشريفة النبوية السنة تعد

 الكرًن، القرآف إلصباؿ كتفسَت لتوضيص فعل أك قوؿ من( ص) الرسوؿ عن ادر ما كل

 عملي تطبيق كىي كاملة مبوذجية افحة كالسبلـ الصبلة عليو الياتو فإ حبيث

". القرآف خيلقوي  كاف: "عنو عائشة السيدة قالت كلذلك القرآنية للمبادئ

 على للتطبيق تصلص اليت اإلسبلمي الدين أسس الشريفة النبوية السنة صبعت كلقد

 كبنفسو بربو الفرد عبلقة أك اجملتمع، أك األسرة إطار ُب سواء كمكاف زماف كل

 إال النواالي من ناالية تدع فلم البعض ببعيها األمم عبلقة أكضحت كما كدبجتمعو،

  .الكرًن القرآف مثل مثلها شاملة أهنا على يدؿ فبا القوؿ فيها فصلت

 (رض) الصديق بكر أبي اهلل عبد توجيهات: ثالثا

 فًتة امتدت كلقد اإلسبلمية لؤلمة األكؿ اػبليفة ىو( رض) الصديق بكر أيب ا عبد

 اإلسبلمية الشريعة ألالكاـ الكامل بالتطبيق كاتسمت ـ 634ك 632 بُت ما الكمو

.  متنوعة كمبادئ بقيم اإلسبلمية األمة فأثرت كالسنة، الكتاب من اؼبستمدة

 قائد هبا خص التعاليم من ؾبموعة عن عبارة( رض) الصديق بكر أيب كتوجيهات

 كيفية تنظيم الوؿ ميموهنا يدكر كاليت سفياف، أيب بن يزيد: الشاـ ُب اؼبسلمُت جيش
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 كقياـ( ص) النيب كفاة بعد خااة اغبربية، العمليات أثناء اعبديدة اؼبدف سكاف معاملة

. الفتص بعمليات اإلسبلمية اعبيوش

 (رض) الخطاب بن عمر وثائق: رابعا

 634 بُت ما الكمو فًتة امتدت الذم الثاين اػبليفة ىو( رض) اػبطاب بن عمر

 موسى أيب إٔب القياء ُب رسالتو كُب اػببلفة توليو خطبة ُب كثائقو كتتمثل ـ،644ك

 (.ـ 56.644) بعده من الثالث اػبليفة( رض) عفاف بن عثماف إٔب ككايتو األشعرم

 االًتاـ على الشديد حبراو بالفاركؽ، اؼبلقب ،(رض) اػبطاب بن عمر اشتهر كلقد

 كيتامى أرامل من العجزة القوؽ كضباية اغبركب، الالة ُب اإلنساف القوؽ كضباية

 شئوف تنظيم ُب الفيل من كبَت قسط اػبليفة ؽبذا يرجع كما... كمسنُت كمعوقُت

. كباإلنصاؼ بالعدؿ عهده سبيز لذا اإلسبلـ ُب القياء

 (وجهو اهلل كرم) طالب أبي بن علي اإلمام عهد: خامسا

 الذم اإلسبلمية لؤلمة الرابع اػبليفة ىو( كجهو ا كـر) طالب أيب بن علي اإلماـ

 الركائز فيو الدد عهد عن عبارة ىي ككثيقتو ـ، 661ك 656 بُت ما الكمو فًتة امتدت

 القواعد على تقـو اليت اإلسبلمية للنظرية طبقا كالكمها الببلد إدارة لكيفية األساسية

. كالشورل كالعدؿ كاؼبساكاة اغبرية: ُب كاؼبتمثلة األربعة اإلسبلمية

: بينها من للعهد األساسية اؼبرتكزات تبُت بندا 94 الوأب على الوثيقة ىذه كتتيمن

 الفقراء، القوؽ التنمية، كالصناعة، التجارة األكثرية، مفهـو اغباكم، كاجبات

 . ذلك إٔب كما... اإلالساف السبلـ، معاىدات
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  الحسين بن علي لإلمام الحقوق رسالة: سادسا

 الذم ،(ص) ا رسوؿ الفيد ابن ىو العابدين زين بػ اؼبلقب اغبسُت بن علي اإلماـ

 طبسُت على الرسالة ىذه كربتوم كرببلء، كاقعة شهد أف بعد ىػ 95 سنة ُب رسالة كتب

 أكؿ تعترب كىي تفصيلي، بشكل اؼبسلم وبتاجها اليت اغبياة جوانب معظم ت طي القا

 ىذه كتقـو. إسبلمية نظر كجهة من اإلنساف القوؽ مفاىيم كاضحة بصورة قننت مدكنة

 األئمة القوؽ ،(العبادات) األفعاؿ القوؽ ا، القوؽ: كىي ركائز طبس على الرسالة

  .الرالم القوؽ كأخَتا( االجتماعية اغبقوؽ) الرعية القوؽ ،(كالثقافية السياسية اغبقوؽ)

 ُب اإلنساف القوؽ شرعت اليت اإلسبلمية الوثائق ألىم السريع العرض ىذا بعد
: اآلٌب التقسيم كفق اغبقوؽ ىذه ـبتلف تفاايل عن اغبديث إٔب اآلف ننتقل اإلسبلـ

  اإلسبلـ ُب كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ: كؿاال الفصل

  اإلسبلـ ُب كالثقافية االجتماعية االقتصادية اغبقوؽ: ثايناؿ الفصل
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 اإلسالم في والسياسية المدنية الحقوق: األول الفصل
 

 

 ثبلثة ت طي اإلنسانية بٍت عبميع أبدية القوؽ ىي اإلسبلـ ُب اإلنساف القوؽ

 الىت ميبلده منذ الياتو ُب اإلنساف كالقوؽ أمو، بطن ُب اإلنساف القوؽ ىي ؾباالت

. فباتو بعد اإلنساف كالقوؽ كفاتو،

 كإمبا آخر ؼبخلوؽ ـبلوؽ من تربعا أك منحة ليست كوهنا ىو اغبقوؽ ىذه ُب كاؼبميز

 فبالتإب شرعية، الدكد كربميها تعأب ا من مقررة شرعية ككاجبات فطرية ضركرات ىي

 توقيف أك مؤقتة بصفة أك هنائيا إل اؤىا أك تقليصها أك عنها التنازؿ أك إنقااها يبكن ال

. كاف سبب ألم هبا العمل

 عنها يًتتب ما كىو عالية، دبصداقية اإلسبلمي اؼبنظور ُب اغبقوؽ ىذه تتمتع كعليو

 صباعات مصاّب أك القوؽ ؾبرد ال شرعية كتكاليف عبادات لكوهنا ككجوهبا ضركرهتا

   .ال ريب اؼبنظور ُب ىي كما كفئات

 لصفة اؼبكتسبة كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ ُب اغبإب اؼببحث ُب نتوسع كسوؼ

: التاليُت اؼببحثُت ضمن كالواجبات اليركرات

 اإلسبلـ؛ ُب لئلنساف األساسية الفطرية اليركرات: األكؿ اؼببحث

. اإلسبلـ ُب السياسية كالواجبات العامة اغبريات: الثاين اؼببحث

  

                                                 
 .  9 غانم جواد، المرجع السابق، ص   
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:  األول المبحث

 اإلسالم في لإلنسان األساسية الفطرية الضرورات

 

 إٔب أنبيتها درجة السب اؼبدنية اإلنساف القوؽ ال ربيُت الفقهاء بعض يصنف

 ؽبذا كنتيجة. مباشرة غَت القوؽ كأخَتا مشركطة، كالقوؽ أساسية، فردية القوؽ

 هناإ اليث من اؼبدنية اإلنساف القوؽ باقية عن األساسية الفردية اغبقوؽ تنفرد التصنيف
 نظرا دكهنا من العيش الىت أك عنها التنازؿ أك فيها التصرؼ يبكن ال اليت الواليدة قوؽاّب

   .كإنسانيتو كرامتو على كللمحافظة البشرم الكائن لوجود ألنبيتها

 أساسية فطرية ضركرات لئلنساف اؼبدنية اغبقوؽ ؾبمل يعترب فهو اإلسبلمي الفقو أما

 كعليو. اغبقوؽ بتلك اؼبعٍت الشخص قبل من الىت فيها التصرؼ أك عنها التنازؿ يبكن ال

 من اإلسبلـ ُب لئلنساف األساسية الفطرية اليركرات ُب اؼبطلب ىذا ُب سنتوسع ففننا

: التاليُت اؼبطلبُت خبلؿ

 الياتو كتقديس لئلنساف اإلسبلـ تكرًن: األكؿ اؼبطلب

  كاؼبساكاة العدالة دين اإلسبلـ: الثاين اؼبطلب

 
 
 
 
                                                 

ٌاة وفً الكرامة اإلنسانٌة وفً المساواة وفً العدل وفً العقٌدة، وفً عدم الخضوع للتعذٌب أو الحق فً الح: الحقوق الفردٌة األساسٌة هً  

وأخٌرا الحقوق غٌر . حرٌة التعبٌر والتنقل واحترام الملكٌة والحٌاة الخاصة أو العائلٌة:  الحقوق المشروطة هً. لعقوبة أو معاملة غٌر إنسانٌة

:للمزٌد من التفاصٌل أنظر. األجانب والموقوفٌن الحق فً التقاضً وحقوق: المباشرة هً
 

 99-2 3 Fréderic Sudre, Op Cit, pp.  
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: األول المطلب

 حياتو وتقديس لإلنسان اإلسالم تكريم

 

 التكرًن ؽبذا اغبتمية كالنتيجة تعأب، ا من مكرما ـبلوقا اإلسبلـ ُب اإلنساف يعترب

 كاف، ـبلوؽ ألم اجملاؿ يًتؾ ال فبا شرعية الدكد كربميها مقدسة الياتو كوف ىو

 ُب ذلك إٔب ما أك... نفسو الشخص أك األقارب من أك النفوذ كمذ أك أمر كٕب أك االاكم
 كسوؼ. الشرعية الشركط توفر دكف من كاف سبب ألم عليها القياء جواز تقرير

: النقطتُت ىاتُت ُب يلي فيما نتوسع

  لإلنسان اإلسالم تكريم: أوال

 من فيو كنفخ تقوًن، أالسن ُب بيده فخلقو اإلنساف، كتعأب سبحانو ا كـر لقد

 عنو خليفة كجعلو األرض، ُب كما السموات ُب ما لو كسخر مبلئكتو لو كأسجد ركالو،

 ما أقصى إٔب كليصل الناس، ينفع دبا األرض على كيسيطر ليسود كاؼبواىب بالقوة كزكده
  .ركالي كارتقاء مادم كماؿ من لو قدر

 جذر من اؼبشتقة كاأللفاظ كاؼبعاين كالتكرًن الكرامة لفظ الكرًن فآالقر ُب كرد كلقد

 آدـ بٍت كرمنا ﴿كلقد: اللفظ بصريص جاء ما منها آية عشرين كبو ُب فوردت الكلمة

 خلقنا فبن كثَت على كفيلناىم الطيبات من كرزقناىم كالبحر الرب ُب كضبلناىم

﴾، أالسن ُب اإلنساف خلقنا ﴿لقد: كذلك كقولو تفييبل﴾،  يستنبط بعبارات أك تقوًنو

  .خليفةن﴾ األرض ُب جاعله  إينِّل  للمبلئكةً  ربيكى  قاؿ كإذا ﴿: قولو ُب كما ذلك منها

                                                 
. 23، وغانم جواد، المرجع السابق، ص 7أنظر السٌد سابق، المرجع السابق، ص    

 .30، سورة البقرة اآلٌة 4، سورة التٌن اآلٌة 70أنظر على التوالً سورة اإلسراء اآلٌة  2
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 إنسانية انتشل الذم ىو كالسبلـ، الصبلة عليو ؿبمد النيب ففف أخرل جهة كمن

 كأسس كالًتاالم، الرضبة على اإلنسانية العبلقات كبٌت كاليياع، اؽبدر من اإلنساف

 على لعريب فيل ال أال(: "... ص) فقاؿ النبوم، ببيانو أالو ككالدة اإلنساف لكرامة

 إال أضبر، على أسود كال أسود، على ألضبر كال عريب، على لعجمي كال أعجمي،

  ... ".بالتقول

 بعض لو فقاؿ تكريبا،( ص) ؽبا فوقف يهودم جنازة بو مرت أنو يركل كما

 عليو فالرسوؿ ،"نفسا أليست: "الكرًن األمُت النيب فقاؿ" يهودم جنازة إهنا: "أاحابو

 إال أرسلناؾ ﴿كما: كافو ُب القرآف قاؿ الذم كىو كالًتاالم للرضبة قدكة كالسبلـ الصبلة

   .للعاؼبُت﴾ رضبةن 

 امدية، الرسالة نزكؿ مند كليس خلقو بأال مكـر اإلسبلـ ُب اإلنساف ففف كعليو

  جنس، دكف جبنس كال عنصر، دكف بعنصر خااا ليس التكرًن ىذا ففف ذلك من كأبعد

 الق ُب سواء صبعاء البشرية بل ذلك، إٔب ما أك... دين دكف بدين كال لوف دكف بلوف كال

  .التكرًن

 النبوية كالسنة الكرًن القرآف قررىا قد اإلنسانية الكرامة ففف تقدـ فبا كانطبلقا

 الرؤية ىذه كعرب. اإلنسانية معٌت فيو يتحقق من لكل استثناء أك سبييز بدكف الشريفة

 أك ييطهد أف هبوز ال األرض، ُب ا خليفة ليكوف خيلق الذم لئلنساف اإلسبلمية
 أك العرؽ أك اعباه أك اللوف أساس على سبيزه بطريقة يعامل أك الريتو، تسلب أك يظلم،
  .ذلك إٔب ما أك...القومية

                                                 
ٌسري محمد أرشد، حقوق اإلنسان فً ضوء الحدٌث النبوي، كتاب األمة، سلسلة . تقدٌم عمر عبٌد حسنه لكتاب أ: أحمد، أنظرأخرجه اإلمام   

 .7، ص2006، السنة السادسة والعشرون، 4  دورٌة تصدر كل شهرٌن عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌة، قطر، العدد 

 .07 سورة األنبٌاء اآلٌة  2

 .9 أبو زهرة، العالقات الدولٌة فً اإلسالم، دار الفكر العربً، القاهرة، ص  اإلمام محمد 3
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 القدير مالعل هبا كلفو اليت مهامو أداء من اإلنساف يتمكن كلكي أخرل جهة كمن

 القوقو كافة كمنحو النمو عناار صبيع اإلسبلـ لو كفر غايتو، كبلوغ أىدافو كربقيق

 الكرامة كموقع كتتناسب القانوين/األخبلقي اإللزاـ افة تتخذ القوؽ منظومة ضمن

 اغبياة تستقيم ال أساسية فطرية ضركرة اإلنساف تكرًن اعتبار يفسر ما كىذا فيو، اؼبتأالة

  .مفركضة ؾبردة القوقا كوهنا من أكثر بدكهنا

  اإلنسان لحياة اإلسالم تقديس: ثانيا

 اإلنساف القوؽ كل كركيزة أساس اإلسبلمي اؼبنظور من اغبياة ُب اغبق يعترب

 يستوم الذم اؼبادم باؼبعٌت الية الفظها يتجاكز اإلسبلـ ُب" النفس فحفظ" األخرل،

 على اافظة النفس ىذه غبفظ يستلـز كإمبا اغبية، الكائنات من غَته مع اإلنساف فيو

.  كالئقة القيقية إنسانية الياة الياهتا ذبعل اليت اغبقوؽ كـبتلف الفطرية اليركرات

 اإلسبلـ ُب عامة بصفة البشرية النفس أك أنفسنا على اغبفاظ ففف ذلك من كأبعد

 يكوف أف مند اغبياة ُب اغبق لو مثلما اإلنساف أف دبعٌت الق، ؾبرد كليس فريية ىي

 مهما غَته الياة أك الياتو على وبافظ أف كذلك كاجبو من ففنو أمو، رالم ُب جنينا

 الـر كما كاالنتحار، القتل اإلسبلـ الـر كعليو قرابتو، درجة أك سلطتو كانت

. اإلجهاض

 ببعض نكتفي ، الكرًن القرآف ُب كثَتة أنواعو بشىت القتل ربـر اليت الشرعية كاألدلة

 الٌرـى  اليت النفس تىقتيلوا كال ﴿: عامة بصفة القتل ىبص فيما كتعأب سبحانو فيقوؿ منها

 تقتلوا ﴿كال: االنتحار ىبص فيما أك تىعًقلوفى﴾، لعىلىكيم ًبوً  كىاَّاكيم ذاًلكيم بًاغبقً  ًإالَّ  ا

 نارا نصليو فسوؼ كظلما عدكانا ذلك يفعل كمن ◊ راليما بكم كاف ا إف أنفسىكم

                                                 
 .  9 غانم جواد، المرجع السابق ص   

 .4 ـ7راجع السٌد سابق، المرجع السابق، ص  2



حقوق إلانسان في ضوء الشرائع السماوية :املدخل الى حقوق إلانسان   -سرور طالبي املل . د

 

  68 

 خشيةى  أكالدكم تقتلوا كال ﴿: اإلجهاض ىبص فيما أخَتا ك يسَتا﴾، ا على ذلك ككاف

ىم إف كإياكم نرزقهم كبن إمبلؽو   تىػقتلوا كال ﴿: قولو أك كبَتنا﴾، ًخطئنا كاف قتلى ى

   .كإياىيم﴾ نرزيقيكيم كبن إمبلؽو  من أكالدىكيػم

 ب ض الواالدة كالنفس ؾبتمعة البشرية بُت اإلسبلـ سول فلقد أخرل، جهة كمن

 قتل دبثابة الق كجو دكف من الواالدة النفس قتل فاعترب ،....لوهنا أك جنسها فع النظر

 فكأمبا األرض ُب فسادو  أك نفس ب َت نفسا قتل ﴿من: كتعأب سبحانو فقاؿ كلها البشرية

   .صبيعا﴾ الناس أاليا فكأمبا أالياىا كمن صبيعا الناس قتل

 ذلك من أبعد بل نفسو، عن الدفاع ُب اغبق للفرد اإلسبلـ يعطي اؼبقابل ُب كلكن

 مالو، الىت أك عرضو أك نفسو على االعتداء الالة ُب ثابت كاجب نوإ البعض يقوؿ

: كتعأب سبحانو قلقوؿ العمد اعبرح أك للقتل كعقوبة القصاص اإلسبلمية الشريعة فسنت

 يا الياة القصاص ُب كلكم ﴿ القتلى﴾، ُب القصاص عليكم كتب آمنوا الذين يأيها ﴿
 اعتدل ما دبثل عليو فاعتدكا عليكم اعتدل ﴿فمن ،تتقوف﴾ لعلكم األلباب أكٕب

 كاألنفى  بالعُتً  كالعُتى  بالنفًسً  ً  النفسى  أف فيها عليهم ككتبنا﴿: أييا كقاؿ ﴾ عليكم

   .﴾ قصاصه  كاعبيريكحى  بالسِّلنً  كالًسنَّ  باألذيفً  كاألهذيفى  باألنفً 

 النفس قاتل يتوعد كتعأب سبحانو ا ففف الصاـر الدنيوم العقاب ىذا كرغم

 كلعنتو، عليو ا غيبك جهنم ُب اػبلود ُب كاؼبتمثلة الدين يـو ُب العقوبات بأعظم

 كأعد كلعنو عليو ا كغيب فيها خالدا جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ﴿كمن: فيقوؿ

 اػبطأ القتل ُب الىت اؼبسؤكلية من القاتل كتعأب سبحانو يعف ٓب كما .عظيما﴾ عذابا لو

                                                 
.  5 ، سورة األنعام اآلٌة  3، سورة اإلسراء اآلٌة 30و 29، سورة النساء اآلٌة  5 سورة األنعام اآلٌة : أنظر على التوالً  

. 33سورة المائدة اآلٌة  2

، ولكن ٌجب اإلشارة فً هذا المقام بأن القصاص فً القتل 45، سورة المائدة اآلٌة 94 و 79 و 78 سورة البقرة، اآلٌة : أنظر على التوالً 3

 .32أو الجرح العمد ال ٌقٌمه إال أولو األمر، أي الحاكم الشرعً، أنظر السٌد سابق، المرجع السابق، ص 
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ؤًمنو  كاف كما ﴿: لقولو
ي
 رقبةو  فتحريري  خطئان  مؤمننا قتل كمن خطئان  إال ميؤمننا يقتيلى  أف ؼب

  .أىلو﴾ إٔب ميسىلَّمىةه  كًديةه  مؤمنةو 

 اغبياة قدسية على أكد قد( ص) الرسوؿ ففف الشريفة النبوية السنة إٔب كبالرجوع

 اؼبسلم كل(: "ص) قولو ذلك على كالدليل كاإلجهاض كاالنتحار القتل من كل فحـر

 دماءكم إف: "الوداع الجة ُب( ص) كأكاى ،"كمالو كعرضو دمو الراـ اؼبسلم على

 رفض كما ،..."ىذا بلدكم ُب ىذا شهركم ُب ىذا يومكم كحرمة عليكم الراـ كأموالكم

.  ضبلها تيع أف قبل زانية غامدية امرأة على اغبد إقامة كالسبلـ الصبلة عليو

 الكعبة الرمة من أعظم كقداسة الرمة لئلنساف جعل قد اإلسبلـ ففف ذلك من أبعد

 الكعبة، ذباه كقف الينما عليو، كسبلمو ا الوات الرسوؿ قوؿ من ذلك كيتيص

 كالذم الرمتك، كأعظم أعظمك كما روبك، كأطيب أطيبك ما: "بقولو ىباطبها كأخذ

  ".كدمو مالو: الرمتك من أعظم ا عند اؼبؤمن غبرمة بيده ؿبمد نفس

ثلً  بعدـ جيوشو كاى قد( ص) الرسوؿ ففف اغبركب، الاؿ ُب أما
ى
 قتل أك باؼبوتى اؼب

 كال ت لوا كال ا أعداء كقاتلوا ا سبيل ُب ا باسم سَتكا: " فقاؿ األبرياء األطفاؿ
 قتل بعدـ كالسبلـ الصبلة عليو لكص كما ،"كليدا تقتلوا كال سبثلوا كال تنفركا كال ت دركا

  ". فيقتلو أخيو أسَت أالدكم يعًتض ال: " فقاؿ األسرل،

 خبلؿ اؼبعارؾ اشتداد بعد السيماك( ص) الرسوؿ تعاليم تطبيق على كالراا

 نشوة من اجملاىدين رافق كما كدمار ضحايا من عنها أسفرت كما اإلسبلمية الاتكالفت

 بكر كأب اػبليفة بعث السمحاء، رسالتهم األالياف بعض ُب أنستهم اليت االنتصار

                                                 
 .92و 93سورة النساء، اآلٌة   

.  65محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .ظر دأن 2

. 34ـ33اإلمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص  3
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: قائبل سفياف، أيب بن يزيد: الشاـ ُب اؼبسلمُت جيش قائد إٔب توجيهات( رض) الصديق

 أكايك إين... لو أنفسهم البسوا كما فذرىم  أنفسهم البسوا قوما ستجد إنك" 

 كال بعَتا، كال شاة تعقرف كال كليدا، كال امرأة، كال ىرما تقتل كال سبثل، كال ت در ال بعشر،
  ."عامرا زبربوا كال لببل ربرقوا

 باسم اميوا: "قائبل جيوشو قادة( رض) اػبطاب بن عمر كاى ،نفسو االذباه كُب

 إف تعتدكا كال كالصرب اغبق كألزموا ا، عند من إال النصر كما كبتأييده، ا عوف على ا

 ال لبة، عند تسرفوا كال القدرة، عند سبثلوا كال اللقاء، عند ذببنوا كال اؼبعتدين، وبب ال ا

 شن كعند اعبمعاف التقى إذا قتلهم كاالذركا كليدا، كال امرأة كال شيخا تقتلوا كال

  ".ال ارات

: الثاني المطلب

  العدالةو المساواة دين اإلسالم

 

 العدؿ لفكرة فإ حبيث كمتكامبلف متبلزماف القاف نبا اإلسبلـ ُب العدؿك اؼبساكاة

 أك األساسيات من لئلنساف اؼبقررة اغبقوؽ ُب اؼبساكاة ُب كاؼبتمثل فردم أالدنبا: ينجانب
 كل إعطاء كعلى اآلخرين القوؽ االًتاـ ُب كاؼبتمثل اجتماعي كالثاين ،التكميليات من

: كاآلٌب اغبقُت ىذين ُب سنتوسع ففننا كعليو. القو الق ذم

 

 

                                                 
. 77، ص 987 ، القاهرة  عبد العزٌز محمد سرحان، اإلطار القانونً لحقوق اإلنسان فً القانون الدولً العام، ط  

. 58ـ57المرجع السابق، ص  عمر صدوق،. د 2
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 اإليمان ثمرات أولى اإلسالم في المساواة: أوال

 اليت التواليد لعقيدة ان عملي ان تطبيق لكوهنا اإليباف شبرات أكٔب ىي اإلسبلـ ُب اؼبساكاة

 ىذه ذبسيد فإ حبيث كالنعم، السلطات كل كمصدر الواالد اػبالق ا عبادة على تقـو

 فهي ذلك من أبعد كإمبا ،فحسب الشرؾ من القلوب رتطوٌ  ال اغبياة كاقع على العقيدة

 غبقوؽ كاالنتهاؾ العآب ُب الشر معظم كأف خااة كالظلم، العبودية من اإلنساف ربرر

. اإلنساف على اإلنساف تسلط ُب كامن اإلنساف

 الفعلية الًتصبة ىي اإلسبلـ، ُب البشر بٍت بُت اؼبساكاة ففف ذلك، إٔب أضف

 اغبقوؽ كل أساس كذلك كىي  كمكاف، زماف كل ُب كتكريبو اإلنساف لتقديس

 أك األال عن النظر ب ض اجملاالت كل ُب أك القانوف أماـ ذلك كاف سواء كالواجبات
 الثبلث النقاط ىذه ُب نتوسع كسوؼ ،اعبنس أخَتاك ،الدينأك العرؽ أك اللوف النسب،

  :يلي كما

: والنسب األصل حيث من المساواة/ أ

 كاؼبفاضلة التفرقة أساليب كافة فحـر كالنسب األال كالدة على اإلسبلـ أكد لقد

 الطبقات بُت أك كالطوائف الشعوب بُت القديبة اجملتمعات ُب سائدة كانت اليت

 قدـ كعلى األنبية من نفسها الدرجة ُب صبعاء البشرية كاضعا ،...كاألنساب كاألالساب

. لئلنساف اؼبقررة كباغبقوؽ اإلنسانية بالكرامة التمتع ُب اؼبساكاة

 من خلقكم الذم ربَّكم اتقوا الناس أيها يا ﴿: كتعأب سبحانو يقوؿ اؼبعٌت ىذا كُب

كنساءن﴾ كثَتا رجاالن  منهيما كبثَّ  زكجها منها كخلق كاالدةً  نفسً 
 رسوؿ كضَّص كلقد  ، 

                                                 
على عبد الواحد وافً، حقوق اإلنسان فً اإلسالم، دراسات إسالمٌة، . ، أنظر كذلك د27ـ 2 سنه، المرجع السابق، ص راجع عمر عبٌد ح  

. 6 ـ6مطبعة الرسالة، مصر، ص 

 . سورة النساء اآلٌة  2
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: " الوداع خطبة ُب كالسبلـ الصبلة عليو فقاؿ الكريبة اآلية ىذه كراء من اؼبقصود البشرية

 أكرمكم إف تراب، من كآدـ آلدـ كيلكم كاالد أباكم كإف كاالد ربكم إف: الناس أيها يا

 على ألضبر كال عريب، على لعجمي كال عجمي، على فيل لعريب ليس أتقاكم ا عند

". بالتقول إال فيل أضبر على ألبيض كال أبيض،

 كلو الىت هبم اللصيقة اإلنسانية ذبمعهم كاالدة أمة صبيعا الناس اإلسبلـ اعترب كما

 اي  فبعث كاالدةن  أمةن  الناسي  كاف ﴿: تعأب لقولو ألواهنم أك ل اهتم أك أدياهنم اختلفت

 اختلفوا فيما الناسً  بُت ليحكم باغبقً  الكتابى  معهم كأنزؿى  كمنذرينى  مبشرينى  النبيُت

 اػبَتات فاستبقوا أتاكم ما ُب ليبليوىكيم كلكن كاالدةن  أيمةن  عبىىعلىكم اي  شاء كلو ﴿ فيو﴾،

 خلقي  آيتو كمن ﴿: كذلك كقولو زبتًلفوف﴾، فيو كهنتم دبا فيينًبئهكم صبيعا مرًجعيكيم اً  إٔب

   .للعاؼبُتى﴾ آلياتو  ذلك ُب إف كألوانكم ألسنتكم كاختبلؼ كاألرضً  السماكاتً 

 أرض يتنازعوا أك يتقاتلوا لكي ليس كقبائل شعوب عدة خلق ُب ا سنة ففف كعليو

 أيها يا ﴿: اغبكيم الذكر ُب جاء ؼبا طبقا كيتعاكنوا، ليتعارفوا كإمبا كاسعة، ىي اليت ا

 ا عند أكرمكم إف لتعارفوا كقبائل شعوبا كجعلناكم كأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس

  .خبَت﴾ عليم ا إف أتقاكم

 اؼبساكاة الناس ؼبنص الواليد السبيل ىو التكوين بوالدة اإليباف ففف تقدـ فبا كانطبلقا

 يقطع أنو كما العنصرم، التمييز كإيقاؼ القسرية الفوارؽ كإلل اء اػبلق أال من اؼبنبثقة

 منو خلقت الذم الطُت من أشرؼ طُت من خلقت قبيلة أك صباعة أك فئة بوجود الشك

                                                 
. 22، سورة الروم اآلٌة 48، سورة المائدة اآلٌة 3 2سورة البقرة اآلٌة : أنظر على التوالً  

. 3 ت اآلٌة سورة الحجرا 2
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 ميزاف فيصبص...غَتىا هبا تتميز ٓب بصفات قبيلة أك صباعة أك طائفة بتميز أك غَتىا،

  .الصاّب كالعمل التقول ىو الناس بُت الواليد الكرامة

 أف ىو كالتكوين اإلنسانية كالدة ؼببدأ اغبتمية النتيجة ففف ،أخرل جهة كمن

 لكل ااّب كأنو كألواهنم، أجناسهم اختبلؼ على الناس عبميع كأنو عاـ، دين اإلسبلـ

 كثَتا( ص) ؿبمد النيب قبل بعث قد ا فإ حبيث األخرل الشرائع خببلؼ كمكاف، زماف

 لقولو كالزماف اؼبكاف اليث من ؿبدكدة رسالتهم فكانت قومهم إٔب كاألنبياء الرسل من

 سورة ُب قولو أك ﴾، قومهم إٔب ريسيبلن  قبلك من أرسلنا كلقد ﴿: كتعأب سبحانو

 شبود كإٔب ﴿ ىيودا﴾، أخاىم عادو  كإٔب ﴿ قومو﴾، إٔب نوالنا أرسلنا لقد ﴿: األعراؼ

 بآياتنا موسى بعدىم من ناثبع ٍب ﴿ شعيبان﴾، أخاىم مدينى  كإٔب ﴿ ااغبا﴾، أخاىم

 كقاؿ ﴿: كالسبلـ الصبلة عليو اؼبسيص السيد عن تعأب قاؿ كما  ﴾، مىئًليو ك فرعوف إٔب

  .كرىبكيم﴾ ريب ا اعبدكا إسرائيل بٍت يا اؼبسيص

 عامة رسالتو كانت الذم الواليد الرسوؿ ففنو كالسبلـ، الصبلة عليو ؿبمد النيب أما

 أرسلناؾ كما ﴿: إياه ـباطبا كتعأب سبحانو لقولو كمكانا زمانا كامتدت صبعاء للبشرية

 رضبةن  إال أرسلناؾ كما ﴿. يعلموفى﴾ ال الناسً  أكثرى  كلكنَّ  كنذيرا بشَتا للناسً  كآفَّةن  إالٌ 

 من ذلك غَت أك ، صبيعنا﴾ إليكيم اً  رسوؿي  إين الناسي  أيها يا قهل ﴿ أك للعاؼبُتى﴾،

   .امدية الرسالة عمـو ٔبع تدؿ اليت القرآنية اآليات

 

                                                 
 .5أنظر عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص   

47أنظر سورة الروم، اآلٌة  2
 

 .03 ، 85، 73، 65، 59وسورة األعراف اآلٌة 

. 72سورة المائدة، اآلٌة  3

 .58 ، سورة األعراف اآلٌة 07 ، سورة األنبٌاء اآلٌة 28سورة سبأ اآلٌة : أنظر على التوالً 4

 .70، سورة ٌاسٌن اآلٌة  ، أو سورة الفرقان اآلٌة 87أنظر سورة ص اآلٌة  5
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   :الدين أو العرق أو اللون حيث من المساواة/ ب

 اللوف بسبب اؼبساكاة عدـ من العرب قبائل بُت مألوفا كاف ما اإلسبلـ الارب لقد

 خاام أنو عنو، ا رضي ال فارم، ذر أيب عن ركم قد ففنو السياؽ ىذا كُب ،العرؽ أك

: " كقاؿ السبلـ عليو النيب ف يب... السوداء ابن يا: لو فقاؿ( ص) النيب اليرة ُب غبلمو

 ابن على البيياء البن ليس"  الده، األمر ذباكز لقد أم" الصاع طف الصاع، طف

 كقاؿ األرض، على خده ذر أبو فوضع ،"ااّب بعمل أك بالتقول إال فيل السوداء

 البشيا، عبدا كاف كلو أطاعٍت ؼبن اعبنة(: "ص) قاؿ كما خدم، على فطأ قم: ل بلمو

  ".قريشيا شريفا كاف كلو عصاين ؼبن كالنار

 مبدأ تطبيق ُب اؼبسلمُت كغَت اؼبسلمُت بُت اإلسبلـ يسوم أخرل، جهة كمن

 أك إسبلمي بلد ُب ػ كالنصارل اليهود من الكتاب أىل كىم ػ الذميُت أف فيقرر اؼبساكاة،
 اؼبسلمُت على ما كعليهم عامة القوؽ من للمسلمُت ما ؽبم للمسلمُت خاضع بلد ُب

". علينا ما كعليهم مالنا ؽبم(: " ص) الرسوؿ قاؿ حبيث كاجبات، من

 ىذا كُب الذميُت معاملة كالسن دبجاملة مطالب اؼبسلم اغباكم ففف ذلك من أبعد

: " أييا كيقوؿ ،"نار من بسياط القيامة يـو لو الدٌ  ذميا قذؼ من(: " ص) النيب يقوؿ

 طاقتو فوؽ كلفو أك القو انتقصو أك معاىدا ظلم من: " كيقوؿ" آذاين فقد ذميا آذل من

". القيامة يـو خصمو فأنا نفس طيب ب َت شيئا منو أخذ أك

 مصونة كذلك فهي كاؼبسلمُت، الذميُت بُت التقاضي ُب اؼبساكاة ىبص فيما أما

 اػبطاب بن عمر اػبليفة إٔب عبأ الذم اليهودم قصة ُب كضوح بكل ذلك كيتجلى

                                                 
،22ـ 2أنظر اإلمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص   

 
على عبد الواحد . د: ، أنظر كذلك23عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص 

. 5وافً، المرجع السابق، ص 

 .ة ألنه منحهم عهدا بالحماٌة، أي الذمة، وكفل لهم بمقتضاه حقوقا فً مختلف المجاالتلقد نعت اإلسالم الٌهود والنصارى بأهل الذم 2
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 يدم بُت مثبل فلما ،(كجهو ا كـر) طالب أيب بن علي اإلماـ من شاكيا( رض)

 ال يب مبلمص فظهرت بكنيتو، عليا كخاطب باظبو، اليهودم عمر خاطب اػبليفة،

 سبثل إف يهوديا، خصمك يكوف أف أكرىت: " عمر لو فقاؿ علي، اإلماـ كجو على

 اؼبؤمنُت، أمَت يا كبل: " علي اإلماـ فأجابو ،"؟ اؼبساكاة قدـ على القياء أماـ كإياه

 فخاطبتو عليو، فيلتٍت اليث التسمية، ُب كبينو بيٍت تسو ٓب ألنك غيبت كلكنٍت

  ".أـ أك بأب ادرت ما كالكنية بكنييت، كخاطبتٍت باظبو،

 تعلق ما إال القيائية القوانُت تطبيق ُب اؼبسلمُتك الذميُت بُت اإلسبلـ يسوم كما

  .الالقا سنرل كما كشعائرىم عقائدىم فيو فيحًـت الدين بشئوف منها

:  الجنس حيث من المساواة/ ج

 جاء الىت اغبقوؽ كمهيومة مستيعفة القديبة اغبيارات ُب اؼبرأة كانت لقد

 إقراره رأسها كعلى اؼبشركعة، القوقها ؽبا كضمن مكانتها كأعلى فأنصفها اإلسبلـ

 التقدير الوؽبا فبن فوجدت اجملتمع، ُب سامية رسالة ألداء كأىليتها كإنسانيتها لكرامتها

 كشابة كاجبات، كعليها القوؽ ؽبا كزكجة لؤلجياؿ، مربية كأـ هبا البلئق كاالالًتاـ

  .الشهوات كأاحاب العابثُت عبث من عرضها يصاف

 السور إالدل عرفت الىت سوره، من كثَت ُب اؼبرأة بشؤكف الكرًن القرآف عٌت كلقد

 كسورة النساء سورة: كنبا الص رل النساء بسورة أخرل كعرفت الكربل، النساء بسورة

.  الطبلؽ

                                                 
. 2 ـ   على عبد الواحد وافً، المرجع السابق، ص . و د 62محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص  .أنظر د  

 .  على عبد الواحد وافً، المرجع السابق، ص . د 2
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 ربكم اتقوا الناس أيها يا ﴿: النساء سورة من األكٔب اآلية ُب كتعأب سبحانو فيقوؿ

. كنساء﴾ كثَتا رجاال منهما كبث زكجها، منها كخلق كاالدة نفس من خلقكم الذم

 كجعل كاالدة نفس من خلقكم الذم ﴿ىو: 89  اآلية األعراؼ سورة ُب يقوؿ كما

 .إليها﴾ ليسكن زكجها منها

 يقوؿ حبيث كاؼبرأة الرجل بُت الشريفة النبوية األالاديث سوت أخرل، جهة كمن

 إال عجمي على لعريب فيل ال الواالد، اؼبشط كأسناف الناس(: " ص) ا رسوؿ

  ."باؼبعركؼ عليهن الذم مثل ؽبن الرجاؿ شقائق النساء: " كذلك كيقوؿ." بالتقول

 األال ُب متساكياف أهنما يعٍت فبا كاالد أال من ينبتاف كاؼبرأة الرجل إفؼ كعليو

 اؼبرأة بُت فقط يساكم ال اإلسبلـ ففف ذلك من أبعد. كاؼبهمات كالدكر كالطبيعة كالنشأة

 كإمبا اغبقوؽ كفبارسة الواجبات ربمل ُب ككرامتهم الواالدة إنسانيتهم اليث من كالرجل

 .التقول ىي بينهما اؼبوجودة الواليدة التفييل افة كتبقى اغباجة تبادؿ ُب أييا

 منهما ألم كليس اإلنساين، االعتبار ُب سباما متساكياف اإلسبلـ ُب كاؼبرأة فالرجل

 كرمنا كلقد﴿ قولو ُب لئلنساف ا منحها اليت كالكرامة. الصدد ىذا ُب اآلخر على ميزة

  .السواء الد على كاؼبرأة للرجل كرامة ىي ،﴾آدـ بٍت

                                                 
 .6 محمود حمدي زقزوق، المرجع السابق، ص . ، عن د 6، ص طهارة، جرواه أبو داود فً كتاب ال   

تحفظات الدول العربٌة على الشرعة الدولٌة : للمزٌد من التفاصٌل حول حقوق المرأة فً اإلسالم راجع بحثنا لنٌل شهادة الدكتوراه تحت عنوان 2

: ٌما؛ والس226ـ5 2، ص 2008لحقوق المرأة،  كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر، 

محمود حمدي زقزوق، . ؛ د64و  50، ص 997 موالي ملٌانً بغدادي، حقوق المرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة، قصر الكتاب، البلٌدة، الجزائر  -

ة جعفر عبد السالم، الطبع. بإشراف د( 2 )اإلسالم وقضاٌا المرأة، رابطة الجامعات اإلسالمٌة، اإلسالم وحقوق المرأة، سلسلة فكر المواجهة 

، القاهرة 7 ؛ هٌثم مناع، اإلسالم وحقوق المرأة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مبادرات فكرٌة رقم 28 -5 ، ص 2004األولى 

؛ تغادٌر بٌضون، 33، ص  99 محمد رأفت عثمان، الحقوق والواجبات والعالقات الدولٌة فً اإلسالم، دار الضٌاء، . ؛ د34، ص  200

؛ 48-45، ص 985 الجتماعٌة فً اإلسالم، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت المرأة والحٌاة ا

تشرٌن / ، ومحمد الحنفً قضٌة المرأة قضٌة اإلنسان، أكتوبر2004تشرٌن ثانً/العربٌة نوفمبر مسعود عكو، الظلم القانونً للمرأة فً الدول -

:، عن شبكة اإلنترنت2004آب /المساواة والمٌراث، أغسطس، والسٌد أحمد المخزنجً، حقوق المرأة فً 2004أول
 

  http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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 كؽبن﴿: 228 اآلية البقرة سورة ُب جبللو عزٌ  عنها ربدث اليت القوامة ىبص فيما أما

: 33 اآلية النساء سورة كُب ﴾درجة عليهن كللرجاؿ باؼبعركؼ عليهن الذم مثل

 فهمها يساء ما كثَتا ﴾،بعض على بعيهم ا فٌيل دبا النساء على قواموف الرجاؿ﴿

 رمياف سعيد ؿبمد الدكتور فييلة شأهنا ُب فيقوؿ اإلسبلـ، ؼبهاصبة كوسيلة كتستعمل

 فهو القرآنية اآليات بعض ُب كتعأب سبحانو عنو ربدث الذم التفاكت أما": البوطي

 إٔب ناظر اؼببدئي فالتساكم كاإلمكانات، االختصاص اؼبلكات، القدرات، ُب تفاكت

 اليت الربانية اغبكمة إٔب ناظر التطبيقي، كالتفاكت صبيعا، بينهم فيما اإلنسانية كالدة

  ."كاؼبلكات اػبصائص ُب كيتنوعوا القدرات ُب يتفاكتوا أف ذلك بعد اقتيت

 على قائمة راليمة قوامة اإلسبلـ ُب اؼبرأة على الرجل قوامة ففف أخرل، جهة كمن

 القوقها كتصوف كرامتها للمرأة ربفظ كثَتة بقيود مقيدة كىي كاإلرشاد، كابة اؼبودة

 مفركض، بسلطاف كليست ـبلصة كؿببة رعاية ألهنا كجو، خَت على مصلحتها كربقق

. استبداد كال بسيطرة كليست كإرشاد تدبَت ىي كما

 ٓب مكانة ُب ككضعها اؼبرأة شأف من رفع قد اإلسبلـ بأف قاؿ من ادؽ فلقد كعليو
  .آخر مدين أك ديٍت قانوف أم فيها ييعها كلن

 اإلسالم سمة العدالة: انياث

 أربع ُب كاؼبيزاف كالقسط عليو يدؿ ما أك العدؿ عن الكرًن القرآف ربدث لقد

 الوإب ُب الظاؼبُت مصَت كالدد كالفحشاء كاؼبنكر الظلم عن هنى كما آية، كطبسُت

   .آية كعشرين ثبلشبائة

                                                                                                   
-  Mokhatar Aniba, lslam et droit de homme , éd Nadjib, 1990, p 10. 

 .04 ـ95، ص996 الدكتور محمد سعٌد رمضان البوطً، المرأة بٌن طغٌان النظام الغربً ولطائف التشرٌع الربانً، دار الفكر، دمشق،    

 .48راجع تغادٌر بٌضون، المرجع السابق،    2
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 العدؿ إف: "منظور ابن يقوؿؼ الظلم، عكس: بأنو بساطة كلب العدؿ تعريف كيبكن

 اإلماـ أما  .كظلما جورا كاف مستقيما يكن ٓب ما ككل. مستقيم أنو النفوس ُب قاـ ما ىو

 ُب الناس بُت العبلقات وبدد الذم اؼبستقيم اؼبيزاف: " بأهنا العدالة يعرؼ فهو زىرة أبو
 ربمى كبو اغبقوؽ، توزع بو الذم اؼبستقيم القسطاس فهي اغبرب، كالاؿ السلم، الاؿ

 هبا يتسم ظبة دين لكل كاف كإذا"  يييف كما." اإلنساين الوجود ينتظم كبو اغبقوؽ
   ".خااتو كىي شعاره، كىي العدالة، ىو اإلسبلـ فسمة

 لذا العدؿ، إال عنو يصدر كال العدؿ ىو فا اغبسٌت ا أظباء من اسم ىو كالعدؿ

 اجملتمع أك األسرة أك بالفرد ذلك تعلق سواء شيء كل ُب العدؿ كتعأب سبحانو أكجب

 ُب القياة كعدؿ الرعية، شؤكف تسيَت ُب الوالة عدؿك بيتو أىل ُب اإلنساف عدؿ أم
 األقارب، الساب على كاف كلو الىت ذلك إٔب كما القسمة أك اؼبتخاامُت بُت اغبكم

 بالقسطً  قوامُت كونوا آمنوا الذين أيها يا ﴿: األمر اي ة مستعمبل كجل عز فيقوؿ

ينً  أك أنفًسكهم على كلو ً  شهداءى   هًبما أكٔبى  فا فقَتا أك غنيا يكين إف كاألقربُت الوالدى

 كإذا﴿أك خبَتنا﴾ تعملوفى  دبا كاف اى  ففف تعًرضوا أك تلوا كإف تعًدلوا أف اؽبول تتبعوا فبل

 كإذا أىًلها إٔب األماناتً  تػيؤىدُّكا أف يأمركم ا إف ﴿ ،﴾ قيرىب ذا كافى  كلىو فاعًدلوا قيلتيم

  .بالعدؿ﴾ ربكموا أف الناس بُت الكمتم

 ،كيواي كفبارسة قوال بو كيلتـز شيء، كل ُب العدؿ وبب( ص) الرسوؿ كاف كلقد
 أخص كُب كاإلنسانية االجتماعية اؼبستويات كل على بو بالتقيد أتباعو كيأمر بل

                                                                                                   
 .  23غانم جواد، المرجع السابق، ص   

 .93 أنظر عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص 430/   لسان العرب،  2

. 35اإلمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص  3

. 58، سورة النساء اآلٌة 52 ، سورة األنعام اآلٌة 35 سورة النساء اآلٌة  4
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 تتبع كال أيًمرتى  كما كاستقم فادعي  فلذلك ﴿: تعأب لقولو استجابة اإلنساف خصوايات

  ، .كرىبيكيم﴾ رىبينا ا بينكم ألىعًدؿى  كأيًمرتي  كتابو  من اي  أنزؿ دبا آمنتي  كقيل أىواءىىيم

 األعداء مع الىت العدؿ فأكجب الظلم، على العداكة ربميل اإلسبلـ الظر كما

 آمنوا الذين أيها يا ﴿: كتعأب سبحانو قولو ذلك على كتأكيدا للتقول، أقرب كاعتربه

 ىو أعدلوا تعًدليوا أالَّ  على قوـو  شنئىافي  هبرمىنَّكيم كال بالًقسطً  شيهدآءى  ً  قوامُت كونوا

  .تعملوفى﴾ دبىا خبَته  اى  إف اى  كاتػَّقيوا للتقول أقرىبي 

 ،كاؼبعاىدين الذمة أىل أم ،اؼبسلمُت ل َت الىت العدؿ اإلسبلـ قرر أخرل جهة كمن
ا ظلم من أال(: " ص) ا رسوؿ يقوؿ حبيث  أك طاقتو فوؽ كلَّفوي  أك انتقصىوي  أك ميعاًىدن
  ". القيامة يـو الجيجيوي  فأنا نفسو  طيبً  ب َت شيئا منو أخذى 

 ذباه ذلك كاف سواء ،كاجب ىو بل ،القً  ؾبرد ليس اإلسبلـ ُب العدؿ ففف كعليو

 القَّا، عليك كلنفسك القَّا، عليك لربكى  إف(: " ص) فيقوؿ ،النفس الياؿ أك ال َت

 على الظلم الرمت إين عبادم يا"  أك،"القو الق ذم كل فأعط القَّا، عليك كألىلك

 عبادم، كعلى نفسي على الظلم الرمت إين" أك،"تظاؼبوا فبل ؿبرما بينكم كجعلتو نفسي

  ."تظاؼبوا فبل أال

 اؼبسلم يلـز اإلسبلـ فإ القوؿ إٔب اؼبسلمُت الفقهاء بعض يذىب أخرل، جهة كمن

 باؼبقاكمة للظىلىمة التصدم على ككذلك" كمنكر" كاإلزالة باؼبنع للظلم التصدم على

                                                 
 .5 سورة الشورى اآلٌة   

. 8سورة المائدة اآلٌة  2

 .96أخرجه أبو داود، كتاب الخراج واإلمارة، أنظر عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص  3

 .95ـ83عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص  أنظر 4
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 كالظاؼبُت، الظلم دنس من اإلسبلـ ؾبتمع يتطهر الىت إتباعهم، أك مساعدهتم كعدـ

  ".اإلسبلـ من خرج فقد الظآب مع مشى من(: "ص) الرسوؿ بقوؿ ذلك ُب مستدلُت

 يتنازؿ أف لئلنساف عباز" الق" ؾبرد اإلسبلـ ُب العدؿ كاف لوك اؼبنطلق ىذا كمن

 ظلمات الظلم "(: ص) قاؿ كما كربل جريبة لنفسو اإلنساف ظلم كلكن فيو، القو عن

 اؼببلئكةي  تىتوفاىيمي  الذين ﴿: العقاب أشد كتعأب سبحانو عليها فأنزؿ ،..."القيامة يـو

 ◊ تىعملوفى  كنتم دبا عليمه  اى  إف بلى سوء من نعمىلي  كنا ما السَّلىمى  فألقوا أنفيًسًهم ظاؼبي

يتىكربينى﴾ مثول فلًبئسى  فيها خالدين جهنَّم أبوابى  فادخلوا
   .اؼب

 كىيمت اإلنساف استيعف ما إذا اؽبجرة على اإلسبلـ وبث ذلك من أبعد

 قالوا كنتم فيمى  قالوا ىمسً أنفي  ظاؼبي اؼببلئكة ـتوفاهي  الذين إف ﴿ تعأب ا فقاؿ ، القوقو

 مأكاىم فأكلئك فيها فتهاجركا كاسعةن  ا أرضي  تكن أٓب قالوا األرض ُب مستيعفُت كنا

  .مصَتا﴾ كساءت جهنم

 يـو ا عند اؼبقسطوف(: "ص) يقوؿ اؼبعٌت ىذا كُب اؼبقسطُت ا هبازم اؼبقابل كُب

 ُب يعدلوف الذين يبُت يديو ككلتا كجل عز الرضباف يبُت عن نور من منابر على القيامة
   ".كلوا كما كأىليهم الكمهم

 اػبطاب بن عمر عهد فتميز( ص) الرسوؿ درب على الراشدكف اػبلفاء سار كلقد

 رأكا إذا قًنبتقو رعيتو إٔب السماح لدرجة كباإلنصاؼ بالعدؿ التحديد كجو على( رض)

                                                 
. 35، أنظر كذلك اإلمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص 62ـ 6محمد عمارة، المرجع السابق، ص   

 . 99إلى  97، أنظر كذلك سورة النساء اآلٌة 29و 28سورة النحل اآلٌة  2

. ٌقابل الحق فً الهجرة فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان، الحق فً التنقل 3

. 97سورة النساء اآلٌة  4

. 57رواه مسلم والنسائً وابن حنبل، أنظر محمد عمارة، المرجع السابق، ص  5
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 ُبَّ  رأيتم إف(: "...رض) لقولو اإلسبلمية الشريعة أالكاـ تطبيق عن خركجا الكمو ُب
   ..."فقوموين اعوجاجا

 شئوف تنظيم ُب الفيل من كبَت قسط( رض) اػبطاب بن عمر لعهد يرجع كما

 كتاب من متينة دعائم على كإقامتها األساسية اإلسبلمية اؼبؤسسة ىذه كتطوير القياء

 لعثماف كايتو ُب اؼبثاؿ سبيل على فيقوؿ  الصحابة، كأعماؿ الشريفة النبوية كالسنة ا

 ُب رسالتو كانت كما ،"سواء عندؾ الناس اجعل: "اػببلفة ُب غبقو الذم عفاف بن
 اؼبعامبلت سبلمة فـً تؤَّ  اليت كاألالكاـ باؼببادئ غنية األشعرم موسى أيب إٔب القياء

، بُت التسوية كاجب: بينها من الناس، بُت كاإلنصاؼ العدؿ كربقق  ظباع ضركرة اػبصـو

   ...مستقل قاض كجود ُب اغبق اغبكم، قبل كالتحقيق التثبيت اؼبتخاامة، األطراؼ

 توسع بعد خااة التاريخ، من مقاطع بعض ُب اؼبسلموف عرؼ فلقد العمـو كُب

 االجتماعية، اؼبشاكل كتعقد كتنوع العديدة، الفتوالات إثر اإلسبلمية الدكلة رقعة

" اؼبظآب رفع ديواف" كىي الناس، القوؽ عن الدفاع تتؤب كانت اليت اؼبؤسسات إالدل

 ياربظ ٓب كإف اإلنسانية، اغبقوؽ ليماف آلية يعترباف ككبلنبا" اتسب" كظيفة ككذلك
  .اؼبؤرخُت باىتماـ

 
 
 

                                                 
 . 57المرجع السابق، ص  عمر صدوق،. د  

حتى ال ٌطمع شرٌف فً حٌفك، وال ( سوي بٌن المتقاضٌن فً جمٌع األمورأي )آس بٌن الناس فً وجهك وعدلك ومجلسك (:  "رض)ٌقول   2

77 ـ69 عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص : أنظر فً ذلك" ٌٌأس ضعٌف من عدلك
 

على عبد الواحد وافً، المرجع السابق، ص . و د

 .7ـ6

 .   2راجع غانم جواد، المرجع السابق، ص  3
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: الثاني المبحث

 اإلسالم في السياسية والواجبات العامة الحريات

 

 أك نوعها كاف أيا العبودية من صبعاء البشرية ربرير إٔب جاىدا اإلسبلـ سعى لقد
 األاناـ عبادة من اإلنساف بذلك اؿبرر بو الشرؾ كعدـ كالده ا بعبادة فأمر مصدرىا،

 اغباكم استعباد خبلؿ من ذلك كاف سواء اإلنساف ألخيو اػبيوع من ٍب كمن كاألكثاف

.  أخرل لدكلة دكلة الىت أك آخر، لقـو قـو أك كوميو

 القرآف ُب اؼبقررة الشرعية الواجبات الدكد ُب لكن اغبرية دين ىو اإذ فاإلسبلـ

 سنتوسع ففننا كعليو. السياسية الواجبات رأسها كعلى الشريفة، النبوية كالسنة الكرًن

 اؼبطلبُت خبلؿ من اإلسبلـ ُب السياسية الواجبات كُب العامة اغبريات ُب يلي فيما

:  التاليُت

  اإلسبلـ ُب العامة اغبريات: األكؿ اؼبطلب

 اإلسبلـ ُب السياسية الواجبات: الثاين اؼبطلب

: األول المطلب

 اإلسالم في العامة الحريات

 ىذا كمن. بالتحرًن دليلاؿ يقم ٓب ما اإلباالة ىو اإلسبلـ ُب األشياء ُب األال إف

 اغبرية، إلثبات كدليل الشخصية اؼبسؤكلية مبدأ اؼبسلمُت الفقهاء بعض يسوؽ اؼبنطلق

   .أفعاؽبم عن مسئولُت ذبعلهم اليت اغبرية من معُت بقدر يتمتعوف الناس بأف موضحُت

                                                 
 .55، ص عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق   
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 اؼبفهـو غرار كعلى اإلنساف، مع يولد ثابت فطرم الق ىي اإلسبلـ ُب كاغبرية

 إٔب باإلضافة يشمل حبيث كعاـ كاسع اإلسبلـ ُب اقمفهـو ففف العامة للحريات ال ريب

 سيطرة من ربريره على كاؼبؤثرات، كللي وطات لآلخرين العبودية من اإلنساف ربرير

  .كاػبَت الطهارة مصاؼ إٔب ليسمو... البطن كغرائز كاؼباؿ، النفس كشهوات األىواء

 من النفوس بتحرير تبتدئ اغبقيقية اغبرية إف: " زىرة أبو اإلماـ يقوؿ اؼبعٌت ىذا كُب

 إٔب اإلسبلـ دعا كلذلك كاإليباف، العقل لسلطاف كجعلها كالشهوات األىواء سيطرة

 كراء االنطبلؽ اغبرية من اإلسبلـ يعرؼ ال ذلك كعلى... السيطرة ىذه من النفوس ربرير

  ".الصادؽ كاإليباف العقل الكم من قيد غَت من اؽبول

 خبلؿ من اإلسبلـ ضمنها اليت اغبريات أنواع شىت ُب يلي فيما نتوسع كسوؼ

 الرأم الرية أما اإلسبلـ، ُب الدينية اغبرية على ك للعتق، اإلسبلـ تشجيع ٔبع اغبديث

. اإلسبلـ ُب السياسية الواجبات ضمن أم الثاين الفرع نقاش موضوع فستكوف كالتعبَت

 للعتق اإلسالم تشجيع: أوال

 ألف اغبرية، تقيد ال اإلسبلـ ُب العقوبات أف يبلالظ اإلسبلمي الفقو ُب اؼبتمعن إف

 كىي كحياتو، مقدسة اإلسبلـ ُب اإلنساف فحرية اغبياة، ىي كاغبركة اغبركة يبنع التقييد

 من ما(: "ص) ا رسوؿ قوؿ ذلك كُب اإلنساف، هبا يولد اليت األكٔب الطبيعية الصفة

 كلمتو ُب( رض) اػبطاب بن عمر اػبليفة يقوؿ كما أك ،"الفطرة على كيولد إال مولود

".  أالرارا أمهاهتم كلدهتم كقد الناس استعبدًب مىت: "اؼبشهورة

                                                 
 ،   8 ، غانم جواد، المرجع السابق، ص 74ـ 63محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .أنظر د  

. 28اإلمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص  2
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... كفرسا كركما زقبا، األرقاء طوائف فيو تعددت ؾبتمع ُب ظهر قد اإلسبلـ أف غَت

 ُب كرٌغب فشجع التمييزية، اؼبمارسات ىذه ربرًن التدريج سياسة طريق عن فحاكؿ
  .ا إٔب كقربة الذنوب لبعض كفارة كاعتربه الًعتق

 الذم اإلقباز سندرؾ ففننا لؤلرقاء التدرهبي بالتحرير اإلسبلـ اىتماـ ُب تأملنا ففذا

 عن تتحدث عندما العبد كليس الرقبة مصطلص تستعمل مثبل القرآنية فالنصوص .انعو

 بعض عن كفارة كونو بالتحرير دائما مقًتف اؼبصطلص ىذا ففف ذلك إٔب أضف الرقيق،

 ﴿ال مؤمنةو﴾، رقبةو  فتحرير خطأ مؤمنا قتل كمن ﴿: التالية اآليات ذلك كمثاؿ الذنوب،

 عشرة إطعاـ فكفارتو األيباف عقدًب دبا يؤاخذكم كلكن أيبانكم ُب بالل و ا يؤاخذكم

 ﴿كالذين: أك رقبةو﴾ ربرير أك كسوهتم أك أىليكم تطعموف ما أكسط من مساكُت

  .يتماسا﴾ أف قبل من رقبة فتحرير قالوا ؼبا يعودكف ٍب نسائهم من يظاىركف

ا(: " ص) الرسوؿ فيقوؿ العتق ُب الشريفة النبوية السنة رٌغبت كما  امرأن  أعتقى  رىجيلو  أيبُّ

 أك اليرب عن كفارة كاعتربتو ،"النارً  من منو عيونا منو عيوو  بكل ا استنقذ ميسلمان 
ا لو غيبلمنا ضربى  من(: "ص) لقولو اللطم ارتىوي  ففف لىطىمىوي  أك يأتًوً  ٓب الدِّ ". ييعًتقىوي  أف كىفَّ ى

 اإلسالم في الدينية الحرية: ثانيا

 فمنع كامبل، االًتاما العقيدة الرية اإلسبلـ االًـت فلقد الدينية اغبرية ىبص فيما أما

 العقائد من يشاء ما اعتناؽ ُب الكاملة اغبرية إنساف لكل تاركا الدين، ُب اإلكراه

                                                 
ـ 8 ، ص 985 ، مطابع الرسالة، الكوٌت، 89ضرورات ال حقوق، سلسة عالم المعرفة رقم : أنظر محمد عمارة، اإلسالم وحقوق اإلنسان  

واإلمام محمد أبو زهرة،  57ـ56، عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص 63محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .، أنظر كذلك د30

. 22ـ 2المرجع السابق، ص 

. 3، سورة المجادلة اآلٌة 89، سورة المائدة اآلٌة 92سورة النساء اآلٌة : أنظر على التوالً  2
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 غَته كيدعو ؽبا كيعمل عنها يدافع أف كالىت بل شعائرىا كيقيم هبا هبهر كأف السماكية

  .فيها للدخوؿ

 تتيمن آية مئة من أكثر أالصيت: " ال زإب ؿبمد الشيخ يقوؿ اإلطار ىذا كُب

 الببلغ طريق عن اإلكراه كتقصي الذاٌب االقتناع على اإليباف اركح كتقيم التدين الرية

 يكونوا الىت الناس تكره ﴿أفأنت: تعأب قولو الكثَتة اآليات ىذه بُت كمن." اؼببُت

 قولو ُب أك فليكفر﴾، شاء كمن فليؤمن شاء فمن ربكم من اغبق كقل ﴿ أك مؤمنُت﴾،

 فمن ال ي من الرشد تبُت قد الدين ُب إكراه ﴿ال ديًن﴾، كٕب دينكم لكم ﴿: تعأب

 ظبيع كا ؽبا انفصاـ ال الوثقى بالعركة استمسك فقد با كيؤمن بالطاغوت يكفر

  .عليم﴾

 التعايش إطار ُب اؼبسلمُت غَت معاملة للمسلمُت ا أجاز أخرل جهة كمن

 كٓب الدين ُب يقاتلوكم ٓب الذين عن ا ينهاكم ﴿ال: كتعأب سبحانو فقاؿ السلمي،
    .اؼبقسطُت﴾ وبب ا إف إليهم كتقسطوا تربٌكىم أف دياركم من ىبرجوكم

 ،"علينا ما كعليهم مالنا ؽبم يدينوف، كما أتركوىم(: "ص) ا رسوؿ قاؿ كما
 على القيائية نفسها القوانُت بتطبيق ملزمة توضيحو، لنا سبق كما اإلسبلمية، فالدكلة

 فبل كشعائرىم عقائدىم فيو فتحًـت الدين بشئوف منها تعلق ما إال كاؼبسلمُت الذميُت

 ُب للقياء يدعوف ال كما أنفسهم، على وبرمونو ال فيما اإلسبلمية اغبدكد عليهم توقع

                                                 
.  70محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .د  

 .  23غانم جواد، المرجع السابق، ص  2

. 256، سورة البقرة اآلٌة 6 ، سورة الكافرون اآلٌة29، سورة الكهف اآلٌة 99أنظر على التوالً سورة ٌونس اآلٌة 3 

 .8سورة الممتحنة اآلٌة  4
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 ُب تعدكا أال خااة عليكم يهود أنتم: " كالسبلـ الصبلة عليو لقولو أعيادىم أياـ
  ".السبت

 الكتاب بأىل خااة قوانُت بسن الشريفة النبوية السنة أمرت فلقد ذلك، من أبعد

 ناكحي غَت الكتاب أىل سينة هبم سينَّوا(: " ص) لقولو كشعائرىم عقائدىم مع تتماشى

 من األكل للمسلمُت ا أباح الزمن مركر مع كلكن". ذبائحهم آكلي كال نسائهم

 من زكجها على كؽبا دينها على تبقى أف على نسائهم من كالزكاج الكتاب أىل ذبائص

 أياًللى  اليـو ﴿: كتعأب سبحانو لقولو اؼبَتاث إال القوؽ من للمسلمة ما الزكجية اغبقوؽ

 من كاليميحصنات ؽبم اًللِّ  كطعامكم لكم اًللِّ  الكتاب أكتوا الذين كطعاـ الطيبات لكم

 ؿبصنُت أجورىن آتيتموىن إذا قبلكم من الكتاب أيتوا الذين من كاصنات اؼبؤمنات

  .مسافحُت﴾ غَت

 اإلسبلمية، الدكلة ربكمهم الذين اؼبسلمُت غَت عبادات تسهيل ُب كذلك كيركل

 خارجها، فصلى الصبلة، كقت اؼبقدس بيت كنيسة أماـ مرٌ ( رض) اػبطاب بن عمر أف

 فيها، أالي أف خشيت: " اغبر العادؿ اغباكم فقاؿ فيها؟ الصبلة ذبوز أال: ؿئفسي 

 الرسوؿ ضباية على دليل أكرب كىذا ،"مسجدا كيتخذكىا بعدم من اؼبسلموف فيزيلها

   .الدينية للحرية الصحابة بعده كمن

 

 

 

                                                 
 .  على عبد الواحد وافً، المرجع السابق، ص . د  

 .5سورة المائدة، اآلٌة  2

 . 3ـ 30اإلمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص  3
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: الثاني المطلب

 اإلسالم في السياسية الواجبات

 

 ؾبرد يعتربىا ٓب أنو لدرجة كقطعية شاملة بطريقة السياسية اغبقوؽ اإلسبلـ نظم لقد

 ،كعاقلو  راشدو  فرد كل عاتق على تقع شرعية كاجبات فهي ذلك من أكثر إمبا القوؽ
 كالتعبَت بالرأم اإلدالء كاجب كنبا أساسيُت كاجبُت ُب تتلخص كىي ، أنثى ك ذكرا

: يلي فيما فيهما نتوسع الدكلة، شئوف إدارة ُب الرعية مشاركة ككاجب

  والتعبير بالرأي اإلدالء واجب: أوال

 ذاتية كباستقبللية حبرية رأيو كإعطاء نفسو عن التعبَت على بطبعو مفطور اإلنساف إف

 النظر، كجهة كإبداء بالرأم اإلدالء الرية اإلسبلـ ضمن اؼبنطلق ىذا كمن كأايلة،

 أك ؾبتمع أم كُب ظرؼ أم ُب اغبق قوؿ كالرية اجملادلة منها نواحو  عدة اغبق ىذا كيشمل
. نظاـ

 اذباىو كاف كمهما فلسفتو كانت مهما الفكر علي القيود ييع ٓب فاإلسبلـ

 كلعل اؽبداية، كدرب كاغبقيقة الصواب إٕب الواوؿ أجل من الريتو للجداؿ كأعطى

 سبب عن التعبَتػ ٌاص إذا ػ" تعأب  اؼببلئكة ؾبادلة" السياؽ ىذا ُب نيربو مثل أالسن

 ُب جاعل إين للمبلئكة ربك قاؿ كإذا ﴿: الكريبة اآلية ُب جاء ؼبا طبقا اإلنساف خلق

                                                 
راجع بحثنا لنٌل شهادة الدكتوراه، المرجع السابق، لقد منح اإلسالم للنساء كافة حقوقهن السٌاسٌة، للمزٌد من التفاصٌل حول هذا الموضوع،   

مقالنا تحت عنوان، الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة للنساء بٌن الشرائع الوضعٌة واإلسالم، مجلة الجنان للبحث العلمً : ، والسٌما226ـ220ص 

 .229 -227، ص 2005سبتمبر /النصف سنوٌة، السنة األولى العدد التجرٌبً، طرابلس لبنان أٌلول
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 حبمدؾ نسبص ككبن الدماءى  كيسفك فيها يفسد من فيها أذبعلي  قالوا خليفة األرض

  .لك﴾ كنيقدسي 

 شئوف لتقوًن كبالفعل بالقوؿ التدخل الق اإلسبلمي الشرع جعل ذلك من كأبعد

"  كسلطتو كمكانتو درجتو تكن مهما للحاكم كالنصيحة بالرأم اإلدالء ُب أك اجملتمع

 قد اػبطأ فع معصـو غَت إنساف اغباكم ألف ، الواجبات ألـز من ككاجبا" كفاية فرض

 كىذا كمسلمة، مسلم كل على فاكاجب كالنصيحة الرقابة ففف كعليو. يسئ كقد وبسن

 تارىبيا نسب الذم االجتماعي بالعقد يسمى ؼبا البشرية اغبيارة تاريخ ُب أساس أكؿ

  .الفرنسية الثورة إلقبازات زكرا

 كالنهي باؼبعركؼ األمر: "عنواف ربت االجتماعية الفريية ىذه اإلسبلـ ااغ كلقد

" اػبَتة األمة" افة منحت من فهي عنها التنازؿ للمسلم هبوز ال حبيث ، "اؼبنكر عن

 كيأمركف اػبَت إٕب يدعوف أيمةه  منكم ﴿كلتكن: كتعأب سبحانو لقولو اإلسبلمية لؤلمة

 أمةو  خَتى  كنتم ﴿: كذلك كقولو. اؼبفلحوف﴾ ىم كأكلئك اؼبنكر عن كينهوف باؼبعركؼ

  .اؼبنكر﴾ عن كتنهوف باؼبعركؼً  تأمركف للناسً  أخرجت

 يبايع ككاف ميرا، كاف كإف اغبق كجهر بقوؿ اؼبسلمُت( ص) الرسوؿ أمر كما

 منكرا منكم رأل من(: " ص) فقاؿ الئم، لومة ا ُب ىبافوا أال كعلى ذلك على أاحابو

 أك ،"اإليباف أضعف كذلك فبقلبو يستطع ٓب ففف فبلسانو يستطع ٓب ففف بيده فلي َته

                                                 
. 29سورة البقرة اآلٌة   

فرض الكفاٌة هو واجب جماعً واجتماعً ٌقع إثم تركه على األمة جمعاء، أما فرض العٌن فهو واجب فردي ٌقع إثم تركه والتخلف عن أدائه  2

 .على الفرد التارك له

 .27عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص   3

. سان بالحق فً المعارضةٌعرف هذا الحق فً القانون الدولً لحقوق اإلن 4

. 0  و 04 سورة آل عمران اآلٌة  5
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"  أف على( ص) يؤكد فهو ،"جائر سلطاف عند عدؿ كلمة ا إٔب اعبهاد أفيل: " قولو

". أخرس شيطاف اغبق عن الساكت

 وببط فهو ذلك من أبعد إمبا ،فقط" دنيانا" يفسد ال الفريية ىذه ُب فالتفريط

 كلتأخذف اؼبنكر عن كلتنهوف باؼبعركؼ لتأمركف: " اؼبعٌت ىذا ُب( ص) فيقوؿ أعمالنا

 فبل تدعوف ٍب ببعض بعيكم ا لييربن أك أطرا اغبق على كلتأطرنو الظآب يد على

 من 160ك 159 اآليتُت ُب تعأب قولو ُب ذلك الكرًن القرآف يوضص كما".  لكم يستجاب

 ُب للناس بيناه ما بعد من كاؽبيدل البيِّلنات من أنزلنا ما يكتموف الذين إف ﴿: البقرة سورة
 فأكلئك كبيَّنوا كأالىحيوا تابوا الذين إال ◊ اٌلبلعنوف كيلعنهم ا يلعنهم أكلئك الكتاب

. الراليم﴾ التواب كأنا عليهم أتيوبي 

 أىدافها عن تنحرؼ ال لكي شركط بعدة الشرعية الفريية ىذه اإلسبلـ قيد كلكن

 كااللتزاـ أالسن ىي باليت باعبداؿ فأمر كالب ياء، الشحناء ككقوع الفوضى إٔب كتؤدم

 أاحاب مع خااة اػبشونة عن كالبعد كاؼبنطق، العقل كربكيم كاألدب الطيبة بالكلمة

 إال أالسن ىي باليت إال الكتاب أىل ذبادلوا كال ﴿: كتعأب سبحانو لقولو كاؼبلل العقائد

 من إنٍت كقاؿ ااغبان  كعمل ا إٕب دعا فبن قوالن  أالسن كمن ﴿ منهم﴾، ظلموا الذين

 كبينو بينك الذم ففذا أالسن ىي باليت ادفع السيئة كال اغبسنة تستوم كال ◊اؼبسلمُت

 سواء كلمةو  إٔب تعالوا الكتابً  أىلى  يا قل ﴿: آخرا ليس كأخَتا ضبيم﴾، كٕب كأنو عداكة

   .كبينكم﴾ بيننا

 باغبسنة اآلخرين ؾبادلة لعل قائمة سيجدىا ففنو( ص) الكرًن الرسوؿ لسَتة كاؼبتتبع

 حبيث اؼبنورة، اؼبدينة ُب اؼبنافقُت ككذلك مكة ُب قريش من اؼبشركُت أك باليهود ان بدء

                                                 
. 63، سورة آل عمران اآلٌة 33ــ  32، سورة فصلت اآلٌة 46سورة العنكبوت اآلٌة : أنظر على التوالً  
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 بعقيدتو االقتناع على ليجربىم منهم أالد كجو ُب السيف ضبل دكف ضبلؽبم( ص) ربمل

 استجابة اآلخرين أفكار كمصادرة الرعب نشر تكن ٓب( ص) غايتو ألف الكرًن، كبالقرآف

 سبيل إٔب ادع ك﴿ الولك﴾ من النفيوا القلب غليظى  فظان  كنت ﴿كلو: تعأب لقولو

   .أالسن﴾ ىي باليت كجادؽبم اغبسنة كاؼبوعظة باغبكمة ربك

 اإلسبلمية الشريعة أالكاـ مطبقُت النهج ىذا على فكالراشد اػبلفاء سار كلقد

 عند قاؿ اؼبسلمُت خليفة أكؿ( رض) الصديق بكر كفأب كالسنة، الكتاب من اؼبستمدة

 أالسنت فاف خبَتكم، كلست عليكم كليت قد إين الناس، أيها بعد، أما: " اػببلفة توليو

 ا عصيت ففذا كرسولو، ا أطعت ما أطيعوين)...(  فقوموين أسأت كاف فأعينوين

 إذا بتقويبو لرعيتو( رض) اػبطاب بن عمر ظبص كما ،)...(" عليكم ٕب طاعة فبل كرسولو

 ُبَّ  رأيتم إف: ")...( فقاؿ اإلسبلمية الشريعة أالكاـ تطبيق عن خركجا الكمو ُب رأكا
  )...(". فقوموين اعوجاجا

" الشورى" الدولة شئون إدارة في الرعية مشاركة واجب: ثانيا

 ﴿يا: فيها جاء اليت النساء سورة من 59 اآلية من اؼبسلمُت الفقهاء بعض ينطلق

 أساس أف على ليؤكدكا منكم﴾ األمر كأكٕب الرسوؿ كأطيعوا ا أطيعوا أمنوا الذين أيها

 أكٕب" عن يتحدث كتعأب سبحانو ا فإ حبيث ديبوقراطي ىو اإلسبلـ ُب اغبكم نظاـ

 يكونوا أف لطاعتهم اشًتط قد ففنو أخرل جهة كمن اعبمع، بصي ة اغباكم، أم" األمر

  .كقيادهتا لثقتها كأىبل اختيارىا موضع يكونوا أف دبعٌت األمة، من

                                                 
. 25 وسورة النحل اآلٌة  59 سورة آل عمران اآلٌة   

 .57ـ56المرجع السابق، ص  عمر صدوق،. ، أنظر كذلك، د99 نٌفٌن عبد الخالق مصطفى، المرجع السابق، ص  2

. 39أنظر محمد عمارة، المرجع السابق، ص  3
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 إشراؾ على اإلسبلمية الدكلة لقياـ األكؿ العهد منذ اإلسبلـ الرص لقد بالفعل

 موضوع ُب اآلراء أاوب معرفة أجل من اؼبشورة تقتيي اليت الدكلة أمور صبيع ُب الرعية

 فالعمل". أمورىم ألرشد ىيديكا إال قـو تشاكر ما(: " ص) يقوؿ اؼبعٌت ىذا كُب ما،

 اكومُت إرادة االًتاـ يكفل كما اغبكاـ، كاستقامة األمور سَت السن يكفل بالشورل

 الرأم كالرية اؼبساكاة مظاىر من مظهر ألهنا مستأمنُت، أك ذميُت أك كانوا مسلمُت

  .اعبماعة مصلحة إطار ُب الفرد بشخصية كاالعًتاؼ كاؼبعارضة كالنقد

 كاجبة" شرعية فريية"ك"  تكليف"  ىي كإمبا الق ؾبرد ليست اإلسبلـ ُب كالشورل

 افات من افة ألهنا عنها التنازؿ هبوز ال كما كؿبكومُت، الكاما األمة، كافة على

 كفبا بينهم شورل كأمرىم الصبلة كأقاموا لرهبم استجابوا ﴿كالذين: تعأب لقولو اؼبؤمنُت

    .ينفقوف﴾ رزقناىم

 ا من رضبة فبما ﴿: كتعأب سبحانو لقولو امتثاال بالشورل( ص) الرسوؿ التـز كلقد

 ؽبم كاست فر عنهم فاعف الولك من النفظوا القلب غليظ فظا كنت كلو ؽبم لنت

 بل أمانة أهنا على مؤكدا اؼبشورة اؼبؤمنُت على( ص) أكجب كما ، األمر﴾ ُب كشاكرىم

"  عليو فليشر أخاه أالدكم استشار إذا(: " ص) فيقوؿ ؽبا أىل ىو من تتطلب كمسئولية

  ".خانو فقد رشد ب َت عليو فأشار اؼبسلم أخوه استشاره كمن" أك" مؤسبن اؼبستشار" ك

                                                 
.  79ـ  75محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص   

.  38سورة الشورى اآلٌة 2 

ومن ال ٌستشٌر . إن الشورى من قواعد الشرٌعة وعزائم األحكام: "تفسٌر هذه اآلٌة الكرٌمة، وٌقول القرطبً فً 59 سورة آل عمران اآلٌة 3 

، عن محمد عمارة، المرجع 249ص  4، القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، ج ..."وهذا مما ال خالف فٌه... أهل العلم والدٌن فعزله واجب

. 35ـ34السابق، ص 

. 42 أنظر محمد عمارة، المرجع السابق، ص 4



حقوق إلانسان في ضوء الشرائع السماوية :املدخل الى حقوق إلانسان   -سرور طالبي املل . د

 

  92 

 أصبعوا دبا كيأخذ الناس مع سلوكو كُب الدكلة سياسة ُب أاحابو يشاكر( ص) فكاف

 ألف بيتو سياسة ُب الىت يشاكر كاف ففنو ذلك من أبعد  لرأيو، ـبالفا كاف كلو عليو

 كالىت بل اجملتمع أك الدكلة ُب ذلك كاف سواء للحكم اإلسبلمية الفلسفة ىي الشورل

 جناح فبل كتشاكر منهما تراضو  عن فصاال أرادا ﴿ففف: تعأب لقولو اؼبسلمة، لؤلسرة

   .عليهما﴾

 إٔب يلجئوف كأمراؤىم اؼبسلمُت كخلفاء األئمة كاف ،(ص) الرسوؿ بعد كمن

 كينزلوف قبل، من قواعد لو توضع ٓب خطَت فأش طرأ إذا العلم أىل من األمناء استشارة

 يردكنو ففهنم اؼبوضوع ذلك ُب فصبل قد كالسنة الكتاب كاف إذا أما أغلبيتهم، رأم عند

. كللنيب 

 على فكمتفق الصحيحة اؼبذاىب كافة من اؼبسلمُت الفقهاء ففف أخرل، جهة كمن

 أىل مبايعة منصبو لتوليو كيشًتط األمة، ٔبع ككيل ىو اإلسبلـ ُب اغباكم أك اػبليفة أف

 قالت أمة أكؿ اؼبسلمُت ففف كعليو كعزلو، خلعو الق كذلك يبلكوف الذين كالعقد اغبل

  .كلها السلطات مصدر ىم الرعية فإ

  

                                                 
. أما إذا اختلفت آرائهم فكان ٌأخذ بما استقرت علٌه أغلبٌتهم  

. 233سورة البقرة اآلٌة 2 

 .5  على عبد الواحد وافً، المرجع السابق، ص . و د 77ـ  76محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .أنظر د 3
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: الثاني الفصل
 اإلسالم في والثقافية االجتماعية االقتصادية الحقوق

 
 

 اليت اغبقوؽ من اجملموعة تلك كالثقافية االجتماعية االقتصادية باغبقوؽ يقصد

 ؽبم تسمص كما كسليما، تاما اندماجا الدكلة أك اجملتمع ُب باالندماج لؤلفراد تسمص

 كخااة ثقافيا، أك اجتماعيا أك اقتصاديا ذلك كاف سواء دكؽبم بناء ُب باؼبسانبة

.  الشخصي اؼبستول على ذلك دبردكد االنتفاع

 اغبق ىذا عن ينجر كما العمل كُب التملك ُب اغبق ُب االقتصادية اغبقوؽ كتتمثل

 السكن، ُب اغبق ُب تتمثل فهي االجتماعية اغبقوؽ أما أخرل، كالقوؽ مستلزمات من

 على اغبصوؿ ضركرة ُب الثقافية اغبقوؽ تتمثل كأخَتا االجتماعية، اغبماية كُب التطبيب

.  اؼبعرفة

: ُب كاؼبتمثلة اغبياة ضركرات ـبتلف ُب اإلسبلمية الشريعة مقااد تتمثل اؼبقابل كُب
 تشمل للكلمة الواسع باؼبعٌت اػبالق ا فعبادة كالنفس، كاؼباؿ النسل، العقل، الدين،

 السياسي النظاـ معآب كربديد اجملتمع، إدارة ُب اغبقيقية اؼبشاركة إٔب باإلضافة

 كعمارة العمل ُب االجتهاد على كاؼبساكاة، كالعدالة الشورل من انطبلقا كاالجتماعي

 إٔب كما...الركالية الًتبية دبعٌت النفس كؾباىدة العلم طلب اذكؾ الناس، ينفع دبا األرض

  .ذلك

                                                 
 .  8 أنظر غانم جواد، المرجع السابق، ص   
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 الكتاب ُب كإقرارىا اؼبقااد ىذه على بالنص يكتف ٓب اإلسبلـ ففف ذلك من أبعد

 كالدا بل جريبة، عليها االعتداء اعترب كإمبا عنها، كاؼبسؤكلية حبمايتها كالتكليف كالسنة

.   لبلجتهاد ؾباال تبقى ال الىت عقوبتها، على كنص ا، الدكد من

 شاملة بطريقة كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية اغبقوؽ نظم قد اإلسبلـ ففف كعليو

 شرعية، مقااد فهي ذلك من أكثر كإمبا القوؽ ؾبرد يعتربىا ٓب أنو لدرجة كقطعية

 التقسيم معتمدين الشرعية اؼبقااد ىذه ُب اؼببحث ىذا خبلؿ من نتوسع كسوؼ

:  التإب

 االقتصادية؛ اإلنساف غبقوؽ اإلسبلـ ضباية: األكؿ اؼببحث

 .اإلسبلـ ُب كالثقافية االجتماعية الواجبات: الثاين اؼببحث

 

: األول المبحث

 االقتصادية اإلنسان لحقوق اإلسالم حماية

  

 وبظرك ،الربا فيحظر مظاىره، كانت مهما االقتصادم اعبشع اإلسبلـ وبارب

 تيخم إٔب عادة تؤدم اليت الوسائل وبظر كما النظاـ، ىذا على تقـو اليت الشركات

 كاست بلؿ الياهتم ضركريات ُب التحكم أك غشهم أك الناس كابتزاز األمواؿ رؤكس

 ألمواؿ كاالتكار التعدم على تعتمد فبارسات من ذلك غَت أك كالاجاهتم عوزىم

.  بالباطل ال َت كفبتلكات
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 على إنساف، لكل اغبياة سبل كتيسَت اعبماعة ركح اإلسبلـ يشجع اؼبقابل كُب

   ."منو اسًتده ٍب اغبياة ُب كالشرعية الطيبة الفرص لنفسو ءليهي ل َتؾ اؼباؿ أعط"  أساس

 الصعوبات على التعاكف كق اإلسبلمي اجملتمع ُب االقتصادية العبلقات فأساس

 أمواؿ ضباية ك كالعمل السعي طريق عن اغببلؿ الكسب سبل توفَت خبلؿ من اؼبادية

 خبلؿ من عليو اليوء اإللقاء سنحاكؿ ما كىذا اليياع، أك االست بلؿ من أفراده

: التاليتُت النقطتُت

 اإلسبلـ ُب العمل كاجب: األكؿ اؼبطلب

 الفردية اؼبلكية ُب اغبق: الثاين اؼبطلب

 

: األول المطلب

 اإلسالم في العمل واجب

 

 بالفردية يرضى ال كما كالبطالة، بالكسل يرضى ال فهو كالعمل، اعبد دين اإلسبلـ

 السعي خبلؿ من بكرامة العيش سبيل ُب اعبهاد إٔب صبيعا الناس يدعو كإمبا كالعزلة

.  الركالية القيم على اافظة مع كالتعاكف، كاؼبثابرة

 سبحانو يقوؿ حبيث كعبادة كاجب ىو بل الق ؾبرد ليس اإلسبلـ ُب فالعمل  

 من ككلوا مناكبها ُب فامشوا ذلوال األرض لكم جعل الذم ىو ﴿: األمر اي ة ُب كتعأب

                                                 
 . 4 فاجى، المرجع السابق، ص محمد عبد المنعم خ. د  
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 تنس كال اآلخرة الدَّارى  اي  آتاؾ فيما كابتغ ﴿: كذلك كيقوؿ النشور﴾، كإليو رزقو

  .إليك﴾ اي  أالسن كما كأالًسن الدنيا من نصيبكى 

 االقتصادية الفكرية اؼبقوالت ليؤكد الشريف النبوم النص جاء اؼبعٌت ذات كُب

 ،"ال َت" عمل على االعتماد من بدال االمكاف قدر كاإلنتاج العمل على اغباثة اغبديثة
 يدًه، عملً  من يأكيلى  أف من خَتنا قطه  طعاما أالده  أكل ما: " كالسبلـ الصبلة عليو فيقوؿ

 العليا اليد(: "ص) قاؿ كما ،" يًدهً  عمل من يأكلي  كاف السبلـ، عليو داكدى، ا نيبَّ  كإفَّ 

. السائل من خَت اؼبعطي أم ،"السفلى اليد من خَت

 اجملتمع أفراد بُت العمل فرص تكافؤ ربقيق على اإلسبلـ وبرص ذلك من كأبعد

 كاجب تقييد خبلؿ من البعض، ببعيها كتقريبها الطبقات بُت الفركؽ تقليل هبدؼ

 ُب الشركط ىذه كتتمثل سواء، الد على العمل كرب العامل هبا يلتـز شركط بعدة العمل
: اآلٌب

(: ص) يقوؿ اؼبعٌت ىذا كُب إتقانو، ضركرة مع اليمَت كبرقابة بالعبادة العمل ربط ػ

".  يتقنو أف عمبل أالدكم عمل إذا وبب ا إف"

 على تنطوم اليت اؼبعامبلت صبيع اإلسبلـ الـر كعليو مشركعا؛ العمل يكوف أف ػ

 فيقوؿ اؼبيزاف ُب أك الكيل ُب تطفيف أك بالباطل الناس أمواؿ أكل أك الرشوة أك ال ش

     .﴾ بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا كال ﴿: كتعأب سبحانو

 من إنذار الد إٔب أجره ملكية ُب العامل الق يقدر فاإلسبلـ أجره، العامل إعطاء ػ

(: ص) يقوؿ السياؽ ىذا كُب ا، من كخصومة حبرب العمل أاحاب من بو عليو هبور

                                                 
 .77و سورة القصص اآلٌة  5 سورة الملك اآلٌة   

 .88 سورة البقرة اآلٌة  2
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 باع كرجله  غدر، ٍب يب أعطى رجله  القيامة، يـو خصمهم أنا ثبلثة: كجل عز ا قاؿ" 

 إٔب اريص دعاء كىذا ،" أجرىهي  ييعط كٓب منو فاستوَب أجَتنا استأجر كرجله  شبنو، فأكل اليرِّا

    ".عرقو هبف أف قبل القو األجَت أعطوا(: "ص) يؤكد كما ألنو األجر بأداء التعجيل

 الق بتقرير االقتصاد بتنظيم اإلسبلـ اىتم فلقد العمل، فرص اغباكم توفَت ضركرة ػ

".  رعيتو عن مسؤكؿ ككلكم راع كلكم(: " ص) ا رسوؿ فقاؿ إنساف، لكل العمل

 العناية ىذه كتتمثل كحبقوقو، بالعامل اإلسبلمية الشريعة تعتٍت أخرل، جهة كمن

:  يلي فيما

 كل قبل اناإنس بوافو األساسية الفطرية كالقوقو كإنسانيتو العامل كرامة الفظ ػ

. بكرامة العيش أجل من للكسب شريفة كسيلة إمبا مذلةف ليس فالعمل شيء،

 أك العامل العمل رب يبخس أف هبوز ال حبيث عادال تقديرا العامل ؾبهود تقدير ػ
. العمل ذلك إٔب اؼباسة الاجتو أك فقره نتيجة يبتزه أك ي بنو

 يطيقوف ال ما تكلفوىم كال(: "ص) لقولو بصحتو يير إرىاقا العامل إرىاؽ عدـ ػ

". فأعينوىم كلفتموىم ففف

                                                 
 . 53 على عبد الواحد وافً، المرجع السابق، ص . ، و د86أخرجه البخاري فً كتاب البٌوع، أنظر عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص    

. 02 ـ  98محمد عبد المنعم خفاجى، المرجع السابق، ص . د 2
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: الثاني المطلب

 الفردية الملكية في الحق

 

 بل كالرجاؿ للنساء كمقدسا ثابتا القا كجعلها الفردية اؼبلكية اإلسبلـ شرع لقد

 كالعقار اؼبنقوؿ أم شيء كل اغبق ىذا كيشمل ، سواء الد على كالذميُت كللمسلمُت

 لصاّب كاإلنتاج للكسب العمل الق فيها دبا كلها االقتصادية اغبقوؽ ليشمل يبتد كما

   .صبعاء البشرية

 أف ألالد وبل ال شرعي مقصد بل الق ؾبرد ليست ىي اإلسبلـ ُب الفردية كاؼبلكية

 أك باالختبلس أك بال صب أك بالسرقة أم: االعتداء ىذا اورة كانت أيا عليو يعتدم
  ذأخ ألف ذلك، إٔب ما أك... بالرشوة أك كالوزف بالكيل بالتبلعب أك بال ش أك باػبيانة
 ال َت ماؿ أكل وبـر تعأب كا بالباطل، للماؿ أكل مشركع سبب بدكف ال َت ماؿ

  .بالباطل﴾ بينكم أموالكم تأكلوا ﴿كال: فيقوؿ بالباطل

 دمو الراـ اؼبسلم على اؼبسلم كل(: "ص) األكـر الرسوؿ يقوؿ أخرل جهة كمن

 كىو كجل عز ا لقي الق ب َت مسلم ءلأمر ماؿ اقتطع من"  ككذلك ،"كمالو كعرضو

                                                 
لها لقد جعل اإلسالم للنساء ذمة مالٌة مستقلة عن ذمة الرجل، سواء كان ذلك الرجل أبا أو أخا أو حتى زوجا، وعلٌه فإن المرأة فً اإلسالم   

دون حاجة إلى إذن من أي ...( لشراء وتقبل أو رفض الهباتكالبٌع وا)الحق فً التملك وفً التصرف بمالها بسائر أشكال التصرف المشروعة 

، وفً هذه واحد منهم، بل وأبعد من ذلك ال ٌحل لهم أن ٌتصرفوا فً شًء من أموالها إال إذا أدنت لهم بذلك أو وكلتهم فً إجراء عقد بالنٌابة عنها

. الحالة ٌجوز أن تلغً وكالتهم وتوكل غٌرهم إذا شاءت

سالم ٌحمً حتى حقوق الذمٌٌن فً التملك، ومثال ذلك المرأة الذمٌة التً كان لها بٌت صغٌر مالصق ألحد المساجد، وأراد أبعد من ذلك فإن اإل

ر الوالً أن ٌزٌد فً رقعة المسجد اتساعا فاستولى على بٌتها مقابل منزل آخر أو مقابل ثمن مغٍر، فرفضت ذلك العرض وذهبت إلى الخلٌفة عم

، راجع كذلك بحثنا لنٌل  6محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص .ة فأمر برد بٌتها إلٌها وبحفظ ملكٌتها،  أنظر دبن عبد العزٌز شاكً

. 223ـ 222شهادة الدكتوراه ، المرجع السابق ص 

عمارة، المرجع السابق، و محمد  76تعرٌف الملكٌة فً اللغة هو ما ملكته من كل شًء، أنظر  فً ذلك عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص  2

 .65ص

. 88 سورة البقرة اآلٌة  3
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 مالو أخذ من: "اؼبلكية ُب اغبق عن الدفاع عن آخر الديث ُب قاؿ كما". غيباف عليو

". شهيد فهو فقيتل فقاتل الق ب َت

 كأقر اغبماية من قوم بسياج الفردية اؼبلكية أالاط قد اإلسبلـ ففف ذلك من كأبعد

 اؼبعٌت ىذا كُب اليد، قطع ُب العقوبة ىذه كتتمثل عليها، معتد كل على قاسية عقوبة

 من نىكاالى ى  كسبا دبا جزاءى  أيًديهيما فاقطىعوا كالسارقة كالسارؽ ﴿: كتعأب سبحانو يقوؿ

 السرقة، الد تنفيذ ُب يتشدد كالسبلـ الصبلة عليو كاف كلقد  .الكيمه﴾ عزيزه  كاي  ا

   ".يدىا لقطعتي  سرقت ؿبمد بنت فاطمة أف لو: "...قاؿ حبيث

 البخل اإلسبلـ يعاِب السرقة، أسباب على القياء أجل كمن اؼبقابل ُب كلكن

 كالتشجيع كالتحذير الًتغيب على وبتوم عميقا نفسيا عبلجا الذات كالب كاالنزكاء

 أف هبب الذم كالتكافل اإلنساين كالتعاكف اإلنفاؽ إٔب الدفع طريق عن الشارع ليصل

. الالقا سنرل كما تفرقة، ببل عاما يكوف

 ىذه ُب ا عن مستخلف ؾبرد ىو اإلسبلـ ُب اؼبالك ففف أخرل جهة كمن

 ،  ...بو كاالنتفاع كاستثماره فيو، التصرؼ كُب يبلك ما ُب الر فهو كبالتإب األمواؿ،
. ألالد فيو ضرر ال الذم اؼبشركع العمل الدكد ُب كلكن

 إذا ااالبها من اػبااة اؼبلكية ينزع أف للحاكم اإلسبلـ أباح اؼبنطلق ىذا كمن

 الكبائر أكرب من كجعلو قاطعا ربريبا الربا اإلسبلـ الـر كما ، لئليذاء كسيلة ازبذىا

                                                 
. 38سورة المائدة اآلٌة   

 . 8أخرجه مسلم، كتاب الحدود، عن عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص   2

ن، بحٌث قال غٌر أن الشرٌعة اإلسالمٌة قد وضعت رقابة على العاجزٌن أو غٌر أهلٌن للتصرف فً ممتلكاتهم كالصغار والسفهاء والمجانً 3

﴿فإن آنستم منهم ُرشداً فادفعوا إلٌهم أموالهم﴾، : ﴿وال ُتؤتوا الٌسفهاء أموالكم﴾، وأمر أن تستثمر لهم أموالهم حتى ٌبلغوا رشدهم: سبحانه وتعالى

 .6و 5لٌتصرفوا فٌها بمحض إرادتهم، ما لم ٌتعلق بذلك ضرر ٌلحقه أو ٌلحق غٌره، أنظر سورة النساء اآلٌة 

ذلك قصة َسُمرَة بن ُجنُدٍب الذي كانت له َعُضٌد من نخل فً حائط رجل من األنصار، ومع هذا الرجل أهله، فكان ُجنُدٍب ٌدخل إلى  ومثال  4

، فطلب النبً من ُجنُدٍب أن ٌبٌع نخله لألنصاري، فأبى، فطلب منه أن ٌناقله (ص)نخله فٌتأذى به األنصاري وٌشق علٌه، فذكر ذلك إلى النبً 
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 كما إال يقوموف ال الربا يأكلوف ﴿الذين: تعأب فقاؿ ماؿ من عنو ينجم ما امتبلؾ كالـر

 البيع اي  كأالَّل الربا مثل البيعي  إمبا قالوا بأهنم ذلك اؼبس من الشيطاف يتخبطو الذم يقـو

  .﴾ الربا كالرَـّ

 مهمة اؼبادية، اغباجات تسديد كىي السية مهمة ثبلث، اإلسبلـ ُب اؼباؿ فمهمة

 كأخَتا األساسية، العامة اؼبصاّب كربقيق اجملتمعات كرب تفريج ُب كاؼبتمثلة اجتماعية

 اإليباف بُت يربط اإلسبلـ كأف خااة اآلخرة، ليـو استعدادا اإلنفاؽ كىي ركالية مهمة

 فالذين فيو مستخلفُت جعلكم فبا كأنفقوا كرسولو با ءاًمنوا ﴿: تعأب لقولو كاإلنفاؽ،

    .كبَته﴾ أجره  ؽبم كأنفقوا منكم ءامنوا

 اإلسبلـ ففف ذلك، إٔب ما أك اغبقوؿ أك البيوت أم العقارية األمبلؾ ىبص فيما أما

 ىذا كُب الرمتها، الىت وبفظ فهو ذلك من أبعد بل فحسب، ملكيتها ُب اغبق وبفظ ال

 الىت بيوتكم غَت بيوتا تدخلوا ال ءامنوا الذين أيها ﴿يا: كتعأب سبحانو يقوؿ اؼبعٌت

 أالدا فيها ذبدكا ٓب ففف ◊ تذىكَّركف لعلكم لكم خَت ذلكم أىلها على كتسلموا تستأنسوا

 تعملوف دبا كا لكم أزكى ىو فأرجعوا أرجعوا لكم قيل كإف لكم يؤذف الىت تدخلوىا فبل

  .عليمه﴾

 دية فبل عينو ففقأكا منهم إذف ب َت قـو بيت ُب اطلع من:" األكـر الرسوؿ يقوؿ كما

 عن الدفاع ُب باغبق اإلسبلمية الشريعة ُب مرتبط اؼبسكن الرمة ُب اغبق ففف كعليو ،" لو

". الشرعي الدفاع الق" بػ الوضعي القانوف ُب يعرؼ الذم كاؼباؿ، كالعرض النفس

                                                                                                   
، "اذهب فأقلع نخَلُه : " لألنصاري( ص)، فقال رسول هللا "أنت ُمضاٌر : " ، أمًرا رغَبُه فٌه فأبى، فقال"فهبه له ولك كذا وكذا : " قالفأبى، 

، أنظر كذلك  محمد أبو زهرة، المجتمع اإلنسانً فً ظل  8ـ80أخرجه أبو داود، كتاب األقضٌة، عن عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص 

 .67، عن محمد الصادق العفٌفً، المرجع السابق، ص اإلسالم

.  275سورة البقرة اآلٌة   

. 7سورة الحدٌد اآلٌة  2

. 28و 27سورة النور، اآلٌة  3
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: الثاني المبحث

 اإلسالم في والثقافية االجتماعية الواجبات

 

 مثالية سلوكية قواعد خبلؿ من البشرية العبلقات تنظيم على اإلسبلـ الرص لقد

 ربقق كما كخَتا، كطهرا أمنا اجملتمع تكسب األخبلؽ كمكاـر الفيائل على مبنية

. كتقدمهم كترابطهم أفراده انصهار

 كعلى كالثقافية، االجتماعية الواجبات من ؾبموعة اؼبؤمنُت على يفرض فاإلسبلـ

 كالتعلم العلم كاجب ككدا بينهم، فيما كالتماسك كالتساند التكافل كاجب رأسها

. صبعاء كلئلنسانية ؽبم اػبَت فيو دبا ان بعض بعيهم إلرشاد كالتفقو

 ينالواجب فمىذ ُب الدراسة ىذه من األخَت اؼبطلب ُب سنتوسع ففننا كعليو

: التإب التقسيم معتمدين يناألساسي

  اإلسبلـ؛ ُب التكافل كاجب: األكؿ اؼبطلب

. اإلسبلـ ُب التفقو كاجب: الثاين اؼبطلب
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:  األول المطلب

 اإلسالم في التكافل واجب

 

 اجملتمع أفراد بُت كالىت بل العائلة أفراد بُت للتعاطف خالصة دعوة اإلسبلـ يعترب

    .كالعدكاف﴾ اإلٍب على تعاكنوا كال كالتقول الرب على كتعاكنوا ﴿: تعأب لقولو ككل،

 طبقا لئليباف كشرط بل كاجب اإلسبلـ ُب كالتقول الرب على كالتكافل فالتعاكف

 ألف ،"لنفسو وبب ما ألخيو وبب الىت أالدكم يؤمن ال(: "ص) األعظم الرسوؿ لقوؿ

 كجسد بنياف ىم.... كأاوؽبم كأعراقهم أجناسهم اختلفت كمهما اإلسبلـ ُب اؼبؤمنُت

 ُب اؼبؤمنُت مثل" ،"بعيان  بعييو يشيدُّ  كالبنيافً   ً  للمؤمن اؼبؤمني (: " ص) لقولو كاالد
 سائر لو تداعى عيو منو اشتكى إذا الواالد اعبسد كمثل كتعاطفهم كتراضبهم توادىم

". كاغبمى بالسهر األعياء

 ال من يعُت كلن يرالم لن بأنو اؼبؤمنُت وبذر كتعأب سبحانو ا ففف ذلك، من بعدأك
 الاجة ُب كاف من" ككذلك"  يرالم ال يرالم ال من(: "ص) لقولو غَته يعُت كال يرالم

"  أخيو عوف ُب العبد داـ ما العبد عوف ُب ا"  ،"الاجتو ُب ا كاف أخيو

 بُت كالتيامن كاإلالساف كالرب اػبَت أكجو كل على اؼبؤمنُت وبث اإلسبلـ ففف كعليو

 الصدقة خبلؿ من صباعة، أك فرادة ذلك كاف سواء البشرية، كالىت بل اجملتمع أفراد

 إٔب أضف كاتاجُت، الفقراء شئوف لرعاية العامة األكقاؼ أمواؿ كارؼ كاإلالساف

    .ذلك إٔب كما... السبيل كابن كالييف اعبار إكراـ على يشجع اإلسبلـ ففف ذلك

                                                 
. 2سورة المائدة، اآلٌة   

 .47 ـ43 وص  08 ـ03 محمد عبد المنعم خفاجى، المرجع السابق، ص . د 2
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 اؼبقابل ُب كلكن كالبطالة، الكسل كوبارب العمل على وبث اإلسبلـ أف فصحيص

 اليت االجتماعية أك اؼبادية اؼبساعدات من كثَتة أنواع فهناؾ العمل عن أالد عجز إذا

: يلي فيما فيها سنتوسع الياتو، على تؤمنو

( الزكاة) اإلسالم في المادي التكافل: أوال

 للمجتمع اؼبادية اؼبتطلبات لتأمُت كسيلة ىو إمبا ىدفا، ليس اإلسبلـ ُب اؼباؿ

 لنا سبق كما األساسية مهامو بُت من حبيث كالتكافل، التعاكف من جو ظل ُب البشرم

 العامة اؼبصاّب كربقيق اجملتمعات كرب بتفريج كاؼبتمثلة اجتماعية مهمة ذكره،

. األساسية

 مالية ضريبة كىي الزكاة، اؽبجرة من الثانية السنة ُب اإلسبلـ فرض اؼبنطلق ىذا كمن

 كالفية، كالذىب كاألنعاـ، كالثمار، الزرع: ُب كاؼبتمثلة الثركة من أنواع أربعة على سنوية

 االجتماعية العدالة ربقيق أجل من االقتصادية، النشاطات مظاىر شىت على كأخَتا

  .اؼباؿ تيخم دكف كربوؿ اؼبعوزين الاجات كسد

 الاجة لسد سنويا اؼبيسور اؼبسلم ىبرجو اؼباؿ من قليل جزء عن عبارة فالزكاة

 فككالسائل السبيل كابن كاؼبساكُت كالفقراء كاليتامى القرىب ذك: كىم كاركمُت اتاجُت
   .فككال اـر الرقاب كُب قلوهبم كاؼبؤلفة عليها فكالعامل أك

                                                 
لى األصل فً الزكاة أن تدفع إلى بٌت المال لٌتكفل بتوزٌعها على الذٌن تحق لهم، فبٌت المال إذن هو عبارة عن مؤسسة خٌرٌة تقوم بالسهر ع  

على عبد الواحد وافً، المرجع . أنظر فً ذلك د... شئون الناس وتسد حاجاتهم وتؤمن لهم الظروف المعٌشٌة الكرٌمة وتعالج حاالت الفقر

.   3ـ  24بق، ص  السا

، سورة النساء اآلٌة 92، سورة آل عمران اآلٌة 274ـ   26، 245و 5 2و  77 وسورة البقرة اآلٌة  60و 35و 34أنظر سورة التوبة اآلٌة  2

 . ، سورة التوبة اآلٌة37و 32
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 شيوخا أك كانوا أطفاال العاجزين على ينفق أف اؼباؿ بيت على اإلسبلـ أكجب كما

 ذلك ُب اإلسبلـ يفرؽ كال نفقتهم، عليو ذبب من أقربائهم من شبة يكن ٓب إذا نساءن  أك

. اؼبسلم كغَت اؼبسلم بُت

 كقعت اليت اغبادثة ذلك على كاؼبثاؿ الدرب ىذا على فكالراشد اػبلفاء سار كلقد

 فأخذ الصدقة، يسأؿ كاف الذم اليرير اليهودم كالشيخ اػبطاب بن عمر اػبليفة بُت

 اؼباؿ بيت خازف إٔب أرسل ٍب كجد، فبا كأعطاه منزلو إٔب بو كذىب بيده عنو ا رضي

 كتركناه شاب كىو اعبزية منو أخذنا إذ أنصفناه ما فوا كضرباءه، ىذا أنظر: " لو كقاؿ

 أىل من اؼبساكُت من كىذا كاؼبساكُت للفقراء الصدقات إمبا شيخ، كىو يتسوؿ

  .اؼباؿ بيت من دائما رزقا لو كأجرل ،"الكتاب

 مباشرة عبلقة لو اإلسبلـ أركاف أىم من ركن بل ديٍت التزاـ ؾبرد ليست فالزكاة 

 تولوا أف الربَّ  ليس ﴿: كتعأب سبحانو يقوؿ السياؽ ىذا ففي با، باإليباف ككطيدة

 كالكتاب كاؼببلئكة اآلخر كاليـو با آمن من الربَّ  كلكن كاؼب رب اؼبشرؽ ًقبىلى  كجوىكم

    .البو﴾ على اؼباؿ كآتى كالنبيُت

 البب كلقد االجتماعي، كالتكافل العدؿ وبقق مإب نظاـ أالسن الزكاة تعترب كما 

 القرب أكرب من كجعلو اتاجُت، على بأمواؽبم التصدؽ اؼبيسورين إٔب اإلسبلـ

 منع أك ا سبيل ُب إنفاقها كعدـ األمواؿ اكتناز جعل اؼبقابل كُب أجرا، كأعظمها

 اؼبعٌت ىذا كُب القيامة، يـو عقوبة بأشد اؼبكتنزين كتوعد اؼبعااي، كبائر من استثمارىا

                                                 
.   34على عبد الواحد وافً، المرجع السابق، ص . د  

 .77 سورة البقرة اآلٌة  2
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 إنك عوؼ ابن يا: "قائبل عوؼ بن الرضباف عبد كىو األغنياء، أالد ـباطبا( ص) يقوؿ

    ".قدميك يطلق ا فأقرض زالفا إال اعبنة تدخل كلن األغنياء من

 ُب ادقات ىبرجوا أف اؼبيسورين على اإلسبلـ أكجب السنوية، الزكاة إٔب كباإلضافة
 من الصدقة الفطر، زكاة: الصدقات ىذه أىم كمن سنويا، تتكرر اليت اؼبواسم بعض

. األضحى عيد ُب كبرىا هبب اليت اليحايا

 اجملتمع أفراد بُت اؼبادم التكافل على التشجيع ٔبإ اإلسبلـ عمد ذلك من كأبعد

 ُب تعأب قولو ىذا كُب" الفدية" أك" الكفارة" بالصدقة اػبطايا بعض عن التكفَت بتشريع
ؤًمنو  كاف كما ﴿: اػبطأ القتل

ي
 فتحريري  خطئان  مؤمننا قتل كمن خطئان  إال ميؤمننا يقتيلى  أف ؼب

  .أىلو﴾ إٔب ميسىلَّمىةه  كًديةه  مؤمنةو  رقبةو 

 العامة األمواؿ توزيع ُب يتصرؼ أف للحاكم اإلسبلـ أباح ىذا، كل عن كفيبل 

 ا رسوؿ بو قاـ ما باليبط كىذا الطبقات، بُت االقتصادم التوازف وبقق كجو على

 الفريقاف كنبا األنصار كثركات اؼبهاجرين ثركات بُت التقريب إٔب سعى حبيث ،(ص)

 حبيث تعأب، ا من بوالي بالطبع كذلك ، إسبلمي ؾبتمع أكؿ يشكبلف كانا اللذاف

 كلذم كللرسوؿ قؿَّ فلً  القرل أىل من رسولو على اي  أفاءى  ما ﴿: اغبكيم الذكر ُب جاء

     .منكم﴾ األغنياء بُت دكلة يكوف ال كي السبيل كابن كاؼبساكُت كاليتامى القرىب

 

 

                                                 
 .79اإلسناد، أنظر عمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص حدٌث صحٌح    

 .92سورة النساء، اآلٌة   2

. 35على عبد الواحد وافً، المرجع السابق، ص . أنظر د 3

 .7سورة الحشر، اآلٌة  4
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 اإلسالم في واالجتماعي العائلي التكافل: اثاني

 اغبب فيها كبعث شريف، مقدس برباط كربطها كقواىا األسرة اإلسبلـ دعم لقد

 ا صبعهما كقد كالرجل اؼبرأة ىو اإلسبلـ ُب األسرة كأساس. كاإلخبلص كاؼبودة كالتعاكف

  .الزكاج رابطة ىي مقدسة رابطة ظل كُب عظيم ل رض كجل عز

 أفرادىا من فرد كل غبقوؽ متبادؿ االًتاـ أساس على اإلسبلـ ُب األسرة كتقـو

. متبادلة بواجبات منهم كاالد كل التزاـ إٔب باإلضافة... كاألزكاج كاألبناء كالوالدين

 كبالوالدين إياه إال تعبدكا أال ربك كقيى ﴿: تعأب قاؿ الوالدين القوؽ ففي

 ؽبما كقل تنهرنبا كال أؼ ؽبما تقل فبل كبلنبا أك أالدنبا الكرب عندؾ يبل ن إما إالسانا

  .ا َتا﴾ ربياين كما ارضبهما رب كقل الرضبة من الذؿ جناح ؽبما كأخفض  ◊كريبا قوال

 معاملة أطفاؽبم معاملة الوالدين اإلسبلـ ألـز فلقد األطفاؿ القوؽ ىبص فيما أما

 ُب كالتصرؼ اغبياة ُب ااغبا توجيها كتوجيههم كتأديبهم كرعايتهم كتعهدىم السنة
 ككل كالكريبة، الطيبة اغبياة ظركؼ ؽبم كيوفر اغباجة من يقيهم سليما تصرفا أمواؽبم

(: ص) ا رسوؿ يقوؿ اؼبعٌت ىذا كُب كاإلناث، الذكور بُت اؼبساكاة قدـ على ذلك

".  رعيتو عن مسؤكؿ ككلكم راع كلكم"

 ﴿كالوالدات: تعأب لقولو الرضاعة ُب اغبق كذلك، اإلسبلـ ُب األطفاؿ القوؽ كُب

 كما األبناء على اؼبقابل كُب  .الرضاعة﴾ ييتم أف أراد ؼبن كاملُت الولُت أكالدىن يرضعن

                                                 
لكٌانها المقدس، أنظر فً وعلٌه فإن اإلسالم ٌحرم شتى أنواع العالقات الجنسٌة غٌر الشرعٌة من زنا وبغاء ومصادقة ومتعة، حفظا لألسرة و  

.    ـ0  محمد عبد المنعم خفاجى، المرجع السابق، ص . ذلك د

 .24و 23سورة اإلسراء اآلٌتان  2

. 233سورة البقرة، اآلٌة  3
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 على قادرين كانوا إذا كاألقارب الص ار إخوهتم كالىت بل كالديهم بشئوف يقوموا أف رأينا

. ذلك

 يرؽ حبيث اؼبتبادؿ كالتعاضد بالتكافل اجملتمع أفراد اإلسبلـ ألـز أخرل، جهة كمن

 من أكثر ُب الكرًن القرآف أكاى فلقد جائعهم، الاجة شبعاهنم كيسد لفقَتىم غنيهم

 بو تشركوا كال ا ﴿كاعبدكا: كتعأب سبحانو فيقوؿ البعيد، كاعبار القريب باعبار موضع
 كاعبار القرىب ذم كاعبار كاؼبساكُت كاليتامى القرىب كبذم إالسانا كبالوالدين شيئا

   .اعبنب﴾

 بات من من منا ليس: " بينها من الديث من أكثر ُب اعبار على( ص) أكاى كما

 جاره، ميؤذ فبل اآلخر كاليـو با يؤمن كاف من: " كذلك كقولو" . جائع كجاره شبعاف

 فليقل اآلخر كاليـو با يؤمن كاف كمن ضيفو، فليكـر اآلخر كاليـو با يؤمن كاف كمن

. سييورث اعبار بأف البعض اعتقد الىت أالاديث من ذلك إٔب كما ، "ليسكت أك خَتا

 إذا اعبار؟ الق ما أتدرم: "فقاؿ للجار، القوؽ عدة( ص) الرسوؿ بُت كما

 كإذا عدتو، مرض كإذا عليو، عدت افتقر كإذا أقرضتو، استقرضك كإذا أعنتو، استعانك

 عليو تستطيل كال جنازتو، اتبعت مات كإذا عزيتو، مصيبة بتواأص كإذا ىنأتو، خَت أاابو

 كإف منها، لو ت رؼ أف إال قدرؾ بقتار تؤذه كال بفذنو، إال الريص عنو فتحجب بالبنياف

    ".كلده هبا لي يظ كلدؾ هبا ىبرج كال سرا، فادخلها تفعل ٓب ففف لو، فاىد فاكهة اشًتيت

 

 

                                                 
 .36سورة النساء اآلٌة   

 .رواه البخاري ومسلم 2

 .50رواه الخرائطً فً باب مكارم األخالق، عن عمر صدوق، المرجع السابق، ص 3
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 اإلسالم في للمرأة واالجتماعية المادية الكفالة: اثالث

 ما الرزؽ أسباب من ؽبا ككفل كالرعاية الرضبة جناح للمرأة اإلسبلـ خفض لقد
 كألقاىا اؼبعيشية األعباء كافة من فأعفاىا اغبياة ُب الكدح شركر من كوبميها يصوهنا

. العمل ُب القها من وبرمها أف دكف الرجل، كاىل على صبيعا

 تكن ٓب إذا األخ أك األب ُب كاؼبتمثل أمرىا كٕب على اؼبرأة نفقة يفرض فاإلسبلـ

 غنية كانت لو الىت كذلك الزكج، إٔب ينتقل النفقة كاجب ففف تزكجت إذا أما متزكجة

. كسعها إال نفسا ا يكلف ال قاعدة كفق

 نسائكم على لكم إف الناس أيها: " الوداع الجة ُب( ص) يقوؿ السياؽ ىذا كُب

 يأتُت أال كعليهن أالدا، فرشكم يوطئن أال عليهن لكم القا، عليكم كؽبن القا،

 يبلكن ال إهنن خَتا، بالنساء كاستواوا باؼبعركؼ، ككسوهتن رزقهن كؽبن مبينة، بفاالشة

." ا بكلمة فركجهن كاستحللتم ا، بأمانة أخذسبوىن إمبا كإنكم شيئا ألنفسهن

 اإلسبلمي اجملتمع ُب األرملة أك اؼبطلقة أك اؼبتزكجة أك العزباء اؼبرأة نفقة فاف كعليو

 الفقو كترتيب اغبالة السب طليقها أك أقربائها أك فركعها أك أاوؽبا على كاجبة

 على كاجبة نفقتها ففف قريب ؽبا يكن ٓب أك ذلك عليهم استحاؿ إذا أما ؽبم، اإلسبلمي

. اؼباؿ بيت

 انتقد الطاؼبا اليت اؼبَتاث ُب كالنساء الرجاؿ بُت التفرقة ففف اؼبنطلق ىذا كمن

 أف يفًتض الذم للوضع تصحيص ىي كإمبا اؼبساكاة ؼببدأ منافية غَت ىاءكرا من اإلسبلـ

  .اؼبسلمة كالعائبلت اجملتمعات عليو تقـو

                                                 
فللذكر مثل حظ األنثٌٌن فً األوالد واإلخوة واألخوات، وللزوجة من زوجها المتوفى نصف نصٌب الزوج من تركة زوجتهن ونصٌب األب   

على عبد الواحد وافً، المرجع . من تركة ولده ٌزٌد أحٌانا على نصٌب األم وال ٌنقص عنه فً أي حال، للتوسع فً الموضوع أنظر فً ذلك د

.    5ـ  50السابق، ص 
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 النساء، مسئولية من بكثَت أكسع اؼبادية الناالية من اغبياة ُب الرجل فمسؤكلية

 كاف سواء أفرادىا صبيع على باإلنفاؽ كاؼبكلف عليها القواـ كىو األسرة رب ىو فالرجل

 نفقة ذبب كذلك كالده الرجل كعلى. زكاجو بعد بذلك مكلفا سيصبص أك متزكجا

.   نفسها على باإلنفاؽ الىت اإلسبلـ يكلفها ال اؼبرأة فحُت األقرباء

 مفهـو اإلسبلـ ُب االجتماعي التكافل مفهـو أف نؤكد أف إال يسعنا ما األخَت كُب

 األمر تعلق سواء أم اؼبمكنة، االجتماعية اغباالت ككل اجملاالت كل ي طي جدا كاسع

 عبء ففف ذلك إٔب أضف اعبَتاف، كالىت... العاجزين أك النساء أك األطفاؿ أك بالوالدين

 بالنسبة اغباؿ عليو ىو كما فحسب الدكلة على ليس تقع التكافل ىذا مسؤكلية

. كذلك الفرد على كإمبا اإلنساف غبقوؽ الدكلية لبلتفاقيات

 

 اإلسالم في فقونال واجب :الثاني المطلب
 

 األرض، ُب تعأب ا خليفة عنو، اغبديث لنا سبق كما ،اإلسبلـ ُب اإلنساف يعترب

 األرض ُب كما السموات ُب دبا للعلم االستعداد كتعأب سبحانو أعطاه اؼبنطلق ىذا كمن

 ُب االنفراد بو يستطيع الذم العقل تكوينو أال ُب أكدع كما سلطانو، ربت كجعلو
    .فيو كما الكوف ىذا القائق إدراؾ

 فلقد ذلك من كأبعد كاغبكمة، العلم منص ـبلوؽ اإلسبلـ ُب اإلنساف ففف كعليو

 ُب كرد ما ذلك على كالدليل اؼببلئكة، افيو دبا اؼبخلوقات سائر على بالعقل ؿضٌ ؼي 
 أذبعلي  قالوا خليفة األرض ُب جاعله  إين للمبلئكة ربك قاؿ كإذا ﴿: اغبكيم الكتاب

 ال ما أعلم إين قاؿ لك كنقدس حبمدؾ نسبص ككبن الدماء كيسفك فيها يفسد من فيها
                                                 

 .  8 وغانم جواد، المرجع السابق، ص  9 أنظر اإلمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص   
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 إف ىؤالء بأظباء أنبئوين فقاؿ اؼببلئكة على عرضهم ٍب كلها األظباء آدـ كعلم ◊ تعلموف

  .اغبكيم﴾ العليم أنت إنك علمتنا ما إال لنا علم ال سبحانك قالوا  ◊اادقُت كنتم

 مفهومو ُب اختلفوا قد الفقهاء أف إال ،التكليف كمناط ا معرفة طريق ىو فالعقل

. اؼبعلومات القائق بُت هبا يبيز قوة كقيل اليركرية، العلـو بعض كقيل العلم، ىو :فقيل

 عليهما اافظة هبب ضركرياف كنبا متبلزماف أمراف كالعلم العقل ففف يكن، كمهما

  .السواء الد على كالنفس الدين الستقرار

 النتقاؿ األساسي العامل ىو العلم من كاؼببدئي الثابت اإلسبلـ موقف كيعترب

 بدأت كلمة أكؿ فكانت كاليارتو،"  العلم" إٔب كبداكهتا اعباىلية من العربية بالقبائل

 ﴿اقرأ﴾،:ىي كالوجوب األمر كبصي ة األمي، الرسوؿ( ص) ؿبمد إٔب اإلسبلـ رسالة هبا

 اػبالق، قدرة عن باغبديث مقًتنا إمكانيتو، يؤكد الذم اإلطار ُب األمر ىذا كضع كلقد

 خلق خلق الذم ربك باسم ﴿اقرأ: إالداىا العلم يعترب كالذم اؼبختلفة نعمو كعن

. ﴾ يعلم ٓب ما اإلنساف علم بالقلم علم الذم األكـر كربك إقرأ علق من اإلنساف

 على ففرض كمكة، اؼبدينة ُب األمية ؿبو مشركع بدأ( ص) الرسوؿ عهد كُب

 مسلم كل على فريية العلم طلب: "قاؿ حبيث كاؼبعرفة العلم طلب عامة اؼبسلمُت

 فريية: لؤلمة كبالنسبة متعينة، عينية فريية للمؤمن بالنسبة العلم ألف ،"كمسلمة

   .األمة ؾبموع على كتعأب سبحانو ا فرضها كفائية، اجتماعية

: لقولو للصُت كلو الذىاب اؼبسلمُت من( ص) طلب الفريية ىذه ربصيل كُب

 األمم منافسة اؼبسلمُت من( ص) طلب ذلك من أبعد". الصُت ُب كلو العلم أطلبوا"

                                                 
 .33ـ30سورة البقرة اآلٌة   

 .70وعمر عبٌد حسنه، المرجع السابق، ص  75أنظر محمد عمارة، المرجع السابق، ص   2

.  8محمد عمارة، المرجع السابق، ص  3



حقوق إلانسان في ضوء الشرائع السماوية :املدخل الى حقوق إلانسان   -سرور طالبي املل . د

 

      

 الصحايب قاؿ السياؽ ىذا كُب اؼبيداف، ىذا ُب اآلخركف ي لبهم أف من كالذرىم األخرل

.. باؼبعركؼ نأمر أف: ثبلث على ي لبونا أال( ص) النيب أمرنا: "ال فارم ذر كأب اعبليل

".  السنن الناس كنعلم.. اؼبنكر عن كننهى

 نػىفىرى  فلوال كافة، لينفركا اؼبؤمنوف كاف ﴿كما: اغبكيم الذكر ُب كرد اإلطار ىذا كُب

 لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم كلينذركا الدين ُب ليتفقهوا طائفةه  منهم فرقة كل من

 ال قلوب ؽبم كاإلنس اعبن من كثَتا عبهنم ذرأنا ﴿كلقد: كذلك كقولو وبذركف﴾،
 ىم بل كاألنعاـ أكلئك هبا يسمعوف ال آذاف كؽبم هبا يبصركف ال أعُت كؽبم هبا يفقهوف

  .ال افلوف﴾ ىم أكلئك أضل

 كاألساس اعبوىر ُب أنو على تعلن عديدة آيات الكرًن القرآف ُب انتشرت كما

 اؼبؤىلوف ىم ألهنم يعلموف، ال الذين كتاب يكوف أف قبل العلم أكتوا الذين كتاب

 اعبهل بينما بالدين كالتصديق اإليباف كسبب كالبصَتة البصر نور ىو العلم كألف لفقهو

 يتلوا منهم رسوال األميُت ُب بعث الذم ىو ﴿: تعأب قولو ىذا كُب كظلمات ضبلؿ ىو

 مبُت﴾ ضبلؿ لفي قبل من كانوا كاف كاغبكمة الكتاب كيعلمهم كيزكيهم آياتو عليهم

  .العلماءي﴾ عباده من اى  ىبشى إمبا ﴿: ككذلك

 ُب أنبأنا قد كتعأب سبحانو ففف اإلسبلمية الشريعة مقااد أىم العدؿ كاف ففذا
 النهوض بأمانة اؼببلئكة كمع كتعأب سبحانو معو سانبوا قد العلماء بأف الكرًن القرآف

 ىو إال إلو ال أنو اي  شهد ﴿: كتعأب سبحانو قولو ُب كالعظيم اعبسيم التكليف هبذا

  .اغبكيم﴾ العزيز ىو إال إلو ال بالقسط قائما العلمً  كأكلوا كاؼببلئكة

                                                 
 .79 وسورة األعراف اآلٌة  22 سورة التوبة اآلٌة   

 .28وسورة فاطر اآلٌة  2سورة الجمعة اآلٌة  2

 .8 فً سورة آل عمران اآلٌة  3
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 سورة ُب جاء فلقد الدرجات، بأرفع اإلسبلـ ُب العلماء يتمتع اؼبنطلق ىذا كمن

. درجات﴾ العلم أيتوا كالذين منكم آمنوا الذين اي  يرفع ﴿:    اآلية اجملادلة

 العلماء، مكانة ترفع اليت األالاديث ذكر ُب تفيض ففهنا الشريفة النبوية السنة أما

 فمن العلم، كرثوا كإمبا درنبا، كال دينارا يورثوا ٓب األنبياء إف: "اآلٌب منها استوقفنا كلقد

 ،"النجـو سائر على القمر كفيل العابد على العآب فيل إف" ،"كافر حبظ ذأخ بو ذأخ
 كالبحر، الرب ظلمات ُب هبا يهتدم السماء، ُب النجـو كمثل األرض ُب العلماء مثل"

   ".اؽبداة تيل أف أكشك النجـو انطمست ففذا

 بو ا ييرد من: "كالسبلـ الصبلة عليو لقولو الدينية، العلـو العلـو خَت كوف كرغم
 كالدين، الشرع علـو تعلم ؾبرد ليس اإلسبلـ نظر ُب العلم ففف ،"الدينً  ُب ييفًقهوي  خَتنا

 العلم تعلموا(: "ص) فيقوؿ كاإليبانية الركالية بال ايات الدنيوية العلـو ربط ىو كإمبا

"   الناس كعلموه القرآف كتعلموا الناس كعلموىا الفرائض كتعلموا الناس كعلموه

 إف(: " ص) لقولو كافة الناس كػبدمة نافعا يكوف أف هبب اإلسبلـ ُب العلم أف كما

 كـر) طالب أيب بن علي قاؿ كما".  ا سبيل ُب ينفق ال كنز كمثل ينفع ال علم مثل

". ييعًلموا ٓب ًٓبى  العلماء ييسأؿ الىت يتعىلموا ٓب ًٓبى  اعبهبلء ييسأؿ ال(: " كجهو ا

 باستعماؿ التعلم أك" التلقي" بػمجرد مطالب ليس اؼبسلم ففف أخرل، جهة كمن

 إٔب بالعقل يصل الذم" التفقو" ك" الفقو" كإمبا اإلنساف، القوؽ كثائق ُب اؼبتداكلة العبارة

.  كالتفكَت التأمل على كوبيو األعماؽ

 فيفرض اإلنساف، يستطيعها كسيلة بكل كالتعلم العلم إٔب يدعو اإلسبلـ ففف كعليو

 كهتذيب الوجداف، كتقوًن اليمَت، تنبيو أساسها ااغبة تربية األبناء تربية األباء على

                                                 
 .78محمد عمارة، المرجع السابق، ص  
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 العلم دين حبق فهو اعباىل، إرشاد العآب على يفرض كما. اإلدراؾ كتنمية السلوؾ،

  .كالعرفاف كاؼبدنية

  

                                                 
 .29 ـ27 محمد عبد المنعم خفاجى، المرجع السابق، ص . د  
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: ةـــــــالخاتم

 كاؼبسيحية اليهودية الديانة ضوء ُب اإلنساف غبقوؽ اؼببسط العرض ىذا بعد

 الثورات ـبتلف كليدة ليست اإلنساف القوؽ أف على التأكيد إٔب توالنا كاإلسبلـ،

 الشرائع ىذه تشمل عميقة دينية جذكر ؽبا كإمبا الدكلية كالوثائق اإلعبلنات كال ال ربية

. الثبلث السماكية

 كقيم مبادئ على نصت عظيمة شريعة السبلـ، عليو موسى شريعة  ،"التوراة" فػ

 الظلم من كانتشالو اإلنساف إنصاؼ األساسي االجتماعي ىدفها كاف كثَتة

.  اإلنساف غبقوؽ الدكٕب القانوف أساس الجر بذلك فهي كاالضطهاد،

 اغبقوؽ ٔبإ باإلضافة أكدت خالصة دينية دعوة كانت فلقد اؼبسيحية ىبص كفيما

 تقديس رأسها كعلى األساسية الفردية اغبقوؽ من ؾبموعة على التوراة، تيمنتها اليت

.  األرض سطص على لئللو اؼبتحركة اغبية الصورة اعتباره لدرجة اإلنساف

 ركاد رأسهم كعلى كثر غربيُت فقهاء أؽبمت قد اؼبسيحية ففف أخرل جهة كمن

 مبادئ أك الطبيعي القانوف كبلورة كضع ُب كبَت الد إٔب فسانبت الطبيعي، القانوف

. األساسية كاغبريات اإلنساف القوؽ مبادئ أساس بدكرىا تعترب اليت العدالة

 اػباطئ كتطبيقهما بل كتفسَتنبا الشريعتُت ىاتُت كاستنساخ ربريف أف غَت

. كاؼببادئ القيم تلك ؼبساعي كمعاكسة سلبية نتائج لؤلسف كلد كاؼبتشدد،
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 ان عاؼبي ان انقبلب أعظم أالدث كخالدة، شاملة إنسانية كيةاسم رسالة فهو اإلسبلـ أما
 الوضعية، كالقوانُت كالفلسفية االجتماعية النظريات كل على تفوقت فكرية ثورة كأكرب

 كالركح اؼبادة بُت توفق كعادلة كريبة الياة ليعيش القوقو كافة كمنحو اإلنساف كـر ألنو

. معا كالدنيا كالدين

 اإلنسانية كاألخوة البشرية كالدة إٔب داع أكؿ ىو( ص) ؿبمد األكـر فالرسوؿ

 اعبائرة كالقيود العصبيات كؿباربة السبلـ أساسها عاؼبية إنسانية دعوة كىي اؼبطلقة،

. ا شريعة ىي كشاملة كاملة رسالة ظل كُب ا، ىدل من كاالد لواء ربت الناس كصبع

 الزمن من قرنا عشر أربعة من أكثر مند اإلنساف القوؽ قرر قد اإلسبلـ ففف كعليو

 كالديثا، قديبا القانوين الفكر عرفها اليت الوضعية االذباىات كل على يتفوؽ كبو على

. كالكمة ركعة بكل كااغها أخرل ليهاإ  كأضاؼ اغبقوؽ كافة مشل إذ

 بعض فبارسات عن الناذبة الفجة لبلنتهاكات اؼبريرة العملية التجربة كاقع أف إال

 ال سلبية ان آثار تركت اإلسبلمي، التاريخ من متقطعة فًتات ُب اؼبسلمُت كاغبكاـ اػبلفاء
. العاؼبية اإلسبلـ لرسالة مياد كاالتجاج البعض قبل من تستخدـ تزاؿ

 كأىدافها اإلنساف غبقوؽ العاـ اإلطار أف على التأكيد إال يسعنا ما األخَت كُب

 اؽبوامش بعض عن النظر بصرؼ كرامتو، على كاغبفاظ اإلنساف كىو كاالدة تبقى

. الشعوب كافة عند كالتقاليد كاألعراؼ الثقافات كأىداؼ خصواية ُب البسيطة

 على يقع كجو أكمل على اغبقوؽ ىذه كاالًتاـ تنفيذ ُب األكرب العبء ففف كعليو

 قابل عادؿ دكٕب قانوين نظاـ العتماد السعي خبلؿ من معتدلُت كقانونيُت مثقفُت عاتق

 كاقعي أمر اػبصواية ألف كاغبيارات الدكؿ لكل كالديٍت الثقاُب التميز كيراعي للتطبيق

: أف شأنو من اإلنساف، القوؽ خبصوص" اآلخر" خصوايات كاالًتاـ ذباىلها يبكن ال
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 كاعبماعات األفراد بُت كاالزدراء التسامص كعدـ كالعنف كاغبقد الكراىية يبنع -

 بينهم؛ كالتآلف كاؼبودة التفاىم تعميق إٔب يؤدم ذلك من أبعد بل كالشعوب

 القوؽ االًتاـ يثرم كما كاألدياف الثقافات ـبتلف بُت اؼبتبادؿ االالًتاـ من يزيد -

  .كاغبريات اغبقوؽ ؽبذه اؼبتبادؿ الفهم ككذلك األساسية، كالرياتو اإلنساف
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 غبقوؽ الدكٕب اؼبعهد ُب ألقيت ؿباضرات ؾبموعة اؼبتخصصة، الدكلية كالوكاالت

.  2005 يوليو سًتاسبورغ، مدينة ُب اؼبعهد نظمها كاليت 32 رقم الدكرة خبلؿ اإلنساف

 أطركالة -اؼبرأة غبقوؽ الدكلية الشرعة على العربية الدكؿ ربفظات طالػيب، سركر .2

  .2008 اعبزائر، جامعة اغبقوؽ، كلية ، دكتوراه
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 ؾبلة كاإلسبلـ، الوضعية الشرائع بُت للنساء كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ طالػيب، سركر .3

 لبناف طرابلس التجرييب، العدد األكٔب السنة سنوية، النصف العلمي للبحث اعبناف

 .229 -227 ص ،2005 سبتمرب/أيلوؿ

 الرية موضوع خبصوص اؼبسيحية نظر كجهة ىي ما ،الثالث شنوده البابا قداسة .4

 شبكة عن: 2004 الزيراف 27 الدكالة اإلسبلمي،  –اؼبسيحي اغبوار لقاء األدياف؟

 http://st-takla.org/pub_oldtest/05_deut.html :األنًتنت

 بفشراؼ دكتوراه، أطركالة كاإليباف، الفسق بُت اؼبرأة السعودم، ىيثم فراس ؿبمد .5

 كالعلـو اآلداب كلية اعبناف، جامعة اػبن، سعيد مصطفى الدكتور األستاذ

 . 2005 ابريل/نيساف لبناف، طرابلس اإلسبلمية، الدراسات قسم اإلنسانية،

: الفرنسية باللغة ـ
1. Peggy Hermann, L’existence d’une conception des droits de l’homme propre aux Etats musulmans, 

DEA de droit international, Faculté de droit de Montpellier I, 1999. 
2. Les actes du 1er Colloque interuniversitaire de Fribourg, " Universalité des droits de l'Homme et 

diversité des cultures ", Suisse 1984: 
- Adrian Schenker O. P. : Universalité des droits de l'Homme, pp 91- 93. 
- Albert Menoud, la compréhension chrétienne des droits de l'homme, pp. 104 - 107. 
- Claude Layani, dignité et universalité de l'Homme, pp. 97- 99.  
- Jean Halpénin, la Thora: une pédagogie de l'intelligence, de la liberté et de la responsabilité, 
pp 79-88. 

3. les Actes du 2ème Colloque interuniversitaire de Fribourg 1983, èd. Universitaires Fribourg Suisse, 
1985: 

- Carlos-J. Pinto de Oliveira, L'église, les Religions et les droits de l'homme, pp. 115-117.  
4. André Gounelle : Les fondements des droits de l'homme: 

http://prolib.net/ethique/203.006.dh.gounelle.htm 

http://st-takla.org/Pope-1_.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/05_deut.html
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 الفهرس

 8 الدرويش  ماجد. د: تقديم

 16  المقدمة

 20 والمسيحية اليهودية ضوء في اإلنسان حقوق: األول الباب

 21 اليهودية ضوء في اإلنسان حقوق: األول الفصل

 23 اليهودية للعقيدة طبقا العشر الواايا ُب اؼبيمونة اغبقوؽ: األكؿ اؼببحث

 24 العشر الواايا من اؼبنبثقة األساسية الفردية اغبقوؽ: األكؿ اؼبطلب

 30 العشر الواايا من اؼبنبثقة كاالقتصادية االجتماعية اغبقوؽ: الثاين اؼبطلب

 34 الكرًن للقرآف طبقا العشر الواايا ُب اؼبيمونة اغبقوؽ: الثاين اؼببحث

 35 العشر للواايا الشرعي الدليل: األكؿ اؼبطلب

صححة الواايا ُب الواردة اغبقوؽ: الثاين اؼبطلب
ي
 37 اؼب

 43 المسيحية ضوء في اإلنسان حقوق: الثاني الفصل

 44  اؼبسيحية ضوء ُب اإلنساف مكانة: األكؿ اؼببحث

 45 البشرية كلكرامتو لئلنساف اؼبسيحية تقديس: األكؿ اؼبطلب

 47 اإلنساف غبياة اؼبسيحية تقديس: الثاين اؼبطلب
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 49 اؼبسيحية ُب اؼبيمونة األساسية كاغبريات اغبقوؽ: الثاين اؼببحث

 50 البشر بُت كالعدؿ اؼبساكاة إٔب اؼبسيحية دعوة: األكؿ اؼبطلب

 53  اؼبسيحية أساس اإلنساف الرية: الثاين اؼبطلب

 58 اإلسالم ضوء في اإلنسان حقوق: الثاني الباب

 63  اإلسالم في والسياسية المدنية الحقوق: األول الفصل

 64 اإلسبلـ ُب لئلنساف األساسية الفطرية اليركرات: األكؿ اؼببحث

 65 الياتو كتقديس لئلنساف اإلسبلـ تكرًن: األكؿ اؼبطلب

 70  كالعدالة اؼبساكاة دين اإلسبلـ: الثاين اؼبطلب

 82 اإلسبلـ ُب السياسية كالواجبات العامة اغبريات: الثاين اؼببحث

   اإلسبلـ ُب العامة اغبريات: األكؿ اؼبطلب

 87 اإلسبلـ ُب السياسية الواجبات: الثاين اؼبطلب

 93  اإلسالم في والثقافية االجتماعية االقتصادية الحقوق: الثاني الفصل

 94  االقتصادية اإلنساف غبقوؽ اإلسبلـ ضباية: األكؿ اؼببحث

 95 اإلسبلـ ُب العمل كاجب: األكؿ اؼبطلب

 98 الفردية اؼبلكية ُب اغبق: الثاين اؼبطلب
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 101 اإلسبلـ ُب كالثقافية االجتماعية الواجبات: الثاين اؼببحث

 102 اإلسبلـ ُب التكافل كاجب: األكؿ اؼبطلب

 109 اإلسبلـ ُب النفقو كاجب: الثاين اؼبطلب

 114 اػباسبة

 118 اؼبراجع قائمة

 123 الفهرس
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 :لمحة عن الكاتبة
 

 من مواليد الجزائر العاصمة/  سرور الطيب طالبي المل
  مؤسسة كرئيسة مركز جيل البحث العلمي

 األمينة العامة لبلرباد العاؼبي للمؤسسات العلمية
 .أستاذة ؿباضرة بعدة جامعات لبنانية

  كالعبلقات الدكلية، كلية دكتوراه الدكلة ُب القانوف الدكٕب
 .اغبقوؽ، اعبزائر

  شهادة ماجستَت ُب القانوف الدكٕب كالعبلقات الدكلية، كلية
 .اغبقوؽ، اعبزائر

  للمعهد الدكٕب  31ك 30  27شهادة قباح ُب امتحاف الدكرة
 .غبقوؽ اإلنساف، سًتاسبورغ، فرنسا

  شهادة عملية ُب ؾباؿ القوؽ اإلنساف، اؼبفوضية السامية
 .اإلنساف، جنيف، سويسرا غبقوؽ

 شهادة فبارسة مهنة ااماة، كلية اغبقوؽ، اعبزائر. 
 إجازة ُب اغبقوؽ كالعلـو اإلدارية، كلية اغبقوؽ، اعبزائر. 
 ؽبا عدة مقاالت كأحباث منشورة ُب ؾببلت ؿبلية كدكلية. 
  ؽبا مشاركات عديدة ُب مؤسبرات دكلية بسويسرا فرنسا مصر

 .لبناف كاعبزائر
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