بسم هللا الرحمن الرحٌم
حقوق اإلنسان فً اإلسالم
اإلنسان فً اإلسالم
أيها األخوة ،إن اإلنسان هو المخلوق المكلف ،مكلف أن يعبد هللا،
والعبادة في أدق تعاريفها  :هي طاعة طوعية ،ممزوجة بمحبة قلبية ،أساسهها معرفهة ينينيهة ،تفضهي إله
سعادة أبدية .
هي طاعة طوعية وليست قسرية ،ممزوجة بمحبة قلبية ،فما عبد هللا من أحبه ولم يطعه ،كما أنه ما عبده
من أطاعه ولم يحبه ،أساسها معرفة ينينية ،تفضي إل سعادة أبدية ،أصل الدين معرفة هللا عز وجل ،اإلنسهان
إذا عرف هللا ثم عرف أمره تفان في طاعة اآلمر ،أما إذا عرف األمر ولم يعرف اآلمر تفهنن فهي التفلهت مهن
األمر،
لذلك أيهها األخهوة الكهرام ،اإلنسهان عنهل يهدرك ،وقله يحه  ،وجسهم يتحهرك ،غهذا العنهل العلهم ،وغهذا
النل الح  ،وغذا الجسم الطعام والشرا  ،فإذا لب ههذه الحاجهات الهثمع معها و تفهوق ،وإذا لبه واحهدة منهها
تطرف ،وفرق كبير بين التفوق والتطرف،
واإلنسان أي إنسان عل وجه األرض جبهل عله حه ج وجهوده ،وعله حه ج سهممة وجهوده ،وعله حه ج
كمال وجوده ،سممة وجوده بطاعة ربه ،باتباع تعليمات الصانع ،ألن تعليمات الصانع هي التعليمهات الوحيهدة
التي ينبغي أن تتبع ،وكمال وجوده التنر إل هللا بالعمل الصالح ،واستمرار وجوده بتربية أوالده .
اإلسالم هو أول فٌمن أقر بحقوق اإلنسان :
أيها األخوة الكرام ،إن اإلسمم وسط بين المادية المنيتة والروحيهة الحالمهة ،بهين الواقعيهة المهرة والمثاليهة
التخيليههة ،بههين الفرديههة الطاغيههة والجماعيههة السههاحنة ،بههين الثبههات الرتيه والتغيههر المضههطر  ،بههين الحاجههات
الملحة والنيم البعيدة ،لذلك والذي ينبغي أن ينال في ههذا المنهام وقبهل أن تسهمع أذن الهدنيا عهن حنهوق اإلنسهان
الثني عشر قرنا و أو تزيد ،ويوم كان العالم كله ال ينظر إل اإلنسان إال من جههة مها عليهه مهن واجبهات يُطاله
بأدائها ،وإال كان عليه من العنا ما يستحق ،جا اإلسهمم لينهرر جههرة أن لإلنسهان حنوقها و ينبغهي أن ُترعه ،
كما أن عليه واجبات يج أن تؤدى ،وكما أنه يُسأل عما عليه يج أن يعط ما لهه ،فكهل واجه ينابلهه حهق،
كما أن كل حق ينابله واج .

الحقوق التً أعلنها اإلسالم لإلنسان كثٌرة منها :
من هذه الحنوق التي أعلنها اإلسمم هي حق الحياة ،وحق الكرامة اإلنسانية ،وحق التفكير ،وحق التدين،
وحق االعتناد ،وحق التعبيهر ،وحهق الهتعلم ،وحهق التملهك ،وحهق الكفايهة ،وحهق األمهن مهن الخهوف ،فمهن ههذه
الحنوق عل سبيل المثال،
 .1حق الحٌاة :
حق الحياة ،لند قدس اإلسمم حق الحياة ،وحماه بالتربية ،والتوجيه ،والتشريع ،والنضا  ،وبكل المؤيدات
النفسية ،والفكرية ،واالجتماعية ،وع جد الحياة هبهة مهن هللا تعهال ال يجهوز ألحهد كائنها و مهن كهان أن يسهلبها منهه،
فاإلنسان بنيان هللا ،وملعون من هدم بنيان هللا .
وقد أنكر اإلسمم عل أهل الجاهلية قتلهم أوالدهم سفها و بغير علم،
قال تعال :
ي َذ ْن ٍ
ب قُتِ َل ْت ﴾ .
سئِلَ ْت * ِبأ َ ِّ
﴿ َوإِ َذا ا ْل َم ْو ُءو َدةُ ُ
( سورة التكوٌر ) .

ولم يفرق اإلسمم في حق الحياة بين أبيض وأسود ،وال بين شهريف ومشهروف ،وال بهين حهر وعبهد ،وال
بين رجل وامرأة ،وال وبين كبير وصغير ،حت الجنين في بطن أمه له حرمة ال يجوز المساس بها ،ومن هنها
جا تحريم اإلجهاض ،حت الجنين الهذي ينشهأ مهن طريهق حهرام ،ال يجهوز ألمهه وال لغيرهها أن تسهنطه ،ألنهه
نفس بريئة ،ال يحل العتدا عليها ،فم تزر وازرة وزر أخرى .
لنههد ُ
شههرع النصهها

صههونا و لحيههاة كههل األطههراف ،وشههرعت الديههة والكفههارة فههي النتههل الخطههأ ،وقههد حم ه

اإلسمم حياة الحيوان أيضا و ،إن لم يكن منه أذىو  ،وفي الحديع:
(( دخلت امرأة فً هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فٌها النار ؛ ال هً أطعمتها وسقتها إذ حبستها ،وال
هً تركتها تأكل من خشاش األرض )) .
[ ُم َّت َفق َعلَ ٌْه عن ابن عمر]

 .2حق الكرامة :
هذا عن حق الحياة فماذا عن حق الكرامة ؟ ههي بالمصهطلح اإلسهممي حمايهة العهرض ،فنهد أكهد اإلسهمم
حرمة العرض والكرامة لإلنسان مع حرمة الهدما واألمهوال ،حته إن النبهي صهل هللا عليهه وسهلم أعلهن ذلهك
في حجة الوداع أمام الجموع المحتشدة في البلد الحرام والشهر الحرام ،واليوم الحرام
فنال عليه الصمة والسمم :
((إن هللا حرم علٌكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم)) .
[البخاري عن ابن عمر]

فم يجوز أن يُؤذى إنسان في حضرته ،وال أن يهان في غيبته ،سوا أكان هذا اإليذا للجسهم بالفعهل أم
للنفس بالنول ،فربما كان جرح النل بالكمم أشد من جرح األبدان بالسياط و بالسنان .
لند حرم اإلسمم أشد التحريم أن يُضر إنسان بغير حق ،وأن يُجلد ظهره بغير حهد ،وأنهذر باللعنهة مهن
ضر إنسانا و ظلما و ،ومن شهده يضر ولم يدفع عنه ،كما حرم اإلسمم اإليذا األدبي لإلنسهان ،حهرم الهمهز،
وحرم اللمز والتنابز باأللنا  ،والسخرية ،والغيبة ،وسو الظن بالناس ،وكفهل اإلسهمم صهون كرامهة اإلنسهان
بعد مماته ،ومن هنا جا األمر بغسل الميت ،وتكفينه ،ودفنه ،والنهي عهن كسهر عظمهه ،أو االعتهدا عليهه ،أو
عل جثته،
وقد جا في الحديع النبوي

:

((كسر عظم ال َم ٌْت ككسره حٌا)) .
[رواه أبو داود عن عائشة]

وكما حم اإلسمم جسم ال َميْت بعد الموت حم عرضه وسمعته لئم تلوكها األفواه،
فنال عليه الصمة والسمم :
((ال تذكروا موتاكم إال بخٌر)) .
[رواه النسائً عن عائشة]

 .3حق الكفاٌة :
هذا عن حق العرض ـ الكرامة ـ فماذا عن حق الكفاية ؟ فمن حق كل إنسان أن ُتهيأ لهه كفايتهه التامهة مهن
العيش ،حيع تتوافر له الحاجات األساسية للمعيشة ،من مأكل ،وملهبس ،ومسهكن ،وعهم  ،واألصهل أن يكهون
لإلنسان دخل كاف يحنق كفايتهه منهه عهن طريهق مشهروع مهن زراعهة ،أو تجهارة ،أو صهناعة ،أو وظيفهة أو
حرفة  ،فإن لم يكن لإلنسان دخل يكفيه كان عل أقاربه الموسرين أن يحملوه ألنه جز منهم،
قال تعال :
هللا بِ ُكل ِّ َ
ض فًِ ِك َتا ِ
ش ًْ ٍء َعلٌِم (. ﴾ )55
ب َّ ِ
ض ُه ْم أَ ْولَى بِ َب ْع ٍ
﴿ َوأُولُو ْاألَ ْر َح ِام َب ْع ُ
هللا إِنَّ َّ َ
(سورة األنفال )

فههإن لههم يكههن لههه أقههار موسههرون يسههتطيعون حملههه وجبههت كفايتههه مههن الزكههاة التههي فرضههها هللا عل ه
المسههلمين ،تؤخههذ مههن أغنيههائهم ،وتههرد عله فنههرائهم ،والزكههاة فرضههت لتحنيههق تمههام الكفايههة ،وذكههر الفنههها أن
الزوا لمن ال زوجة له من تمام الكفاية ،وأن آالت الحرفة من تمام الكفاية ،وأن كت العلم وأقساط الجامعهات
من تمام الكفاية ،وهذه الكفاية التامة تج لإلنسان الفنير تج له ،وألسرته مدة عام بأكمله عل مذه  ،ومهدة
العمر كله عل مذه آخر ،حيع يغدو آخذ الزكاة دافعا و للزكاة ،ينول عمر ـ عممق اإلسمم رضي هللا عنهه ـه
 :إذا أعطيتم فأغنوا .

من ثمرات اإلنسانٌة فً اإلسالم :

 .1مبدأ اإلخاء البشري :
من ثمرات اإلنسانية في اإلسمم مبدأ اإلخا البشري الذي نادى به اإلسمم ،وأساس ههذا المبهدأ أن البشهر
جميعا و أبنا رجل واحد وامرأة واحدة ،ضمتهم هذه البنوة الواحدة المشتركة ،والرحم الواصلة،
قال تعال :
ض فًِ
ض ُه ْم أَ ْولَى ِب َب ْع ٍ
َاج ُروا َو َجا َهدُوا َم َع ُك ْم َفأُولَئِ َك ِم ْن ُك ْم َوأُولُو ْاألَ ْر َح ِام َب ْع ُ
﴿ َوالَّذٌِنَ َءا َم ُنوا مِنْ َب ْع ُد َوه َ
هللا بِ ُكل ِّ َ
ِك َتا ِ
ش ًْ ٍء علٌم ﴾ .
ب َّ ِ
هللا إِنَّ َّ َ
(سورة األنفال )

و ربما فهمت كلمة األرحام في هذه اآلية بالمعن اإلنساني الواسهع لتتسهق مهع بدايهة الخطها  ،وقهد روى
اإلمام أحمد في مسنده عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه،
أن رسول هللا صل هللا عليه وسلم قال في دعائه :
((اللهم ربنا ورب كل شًء وملٌكه أناا شاهٌد أناك هللا وحادك ال شارٌك لاك ،اللهام ربناا ورب كال شاًء
وملٌكااه أنااا شااهٌد أن محماادا عباادك ورسااولك ،اللهاام ربنااا ورب كاال شااًء وملٌكااه أنااا شااهٌد أن العباااد كلهاام
إخوة)) .
من أوضح األحاديع ،ويزداد هذا اإلخا توثنا و إذا أضيف إليه عنصر اإليمان،
قال تعال :
هللا لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ (. ﴾ )11
﴿ إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوة َفأ َ ْ
صلِ ُحوا َب ٌْنَ أَ َخ َو ٌْ ُك ْم َوا َّتقُوا َّ َ
( سورة الحجرات )11 :

 .2مبدأ المساواة اإلنسانٌة :
ومن ثمرات اإلنسانية في اإلسمم  :مبدأ المساواة اإلنسانية ،أساس هذا المبدأ أن اإلسمم يحترم اإلنسهان،
ويكرمه من حيع هو إنسان ،اإلنسان من أية سملة ،ومن أي لون ،من غير تفرقة بين عنصر وعنصر ،وبين
قوم وقوم ،وبين لون ولون،
ينول هللا تبارك وتعال :
اس إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ َذ َك ٍر َوأ ُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم﴾
ارفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد َّ ِ
ش ُعوبا َو َق َبائِل َ لِ َت َع َ
﴿ ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
( سورة الحجرات اآلٌة ) 13 :

والحمد هلل ر العالمين والسمم عليكم ورحمة هللا وبركاته .
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