
الخامسةالمحاضرة

نسانحقوق دتالتياألساسيةاإل يمالقرانفيور السنةالكر يةو يفةالنبو :الشر

:الحياةحق-1

هبلقد قدلإلنسانالحياةاهللو المحافظةاحترامهاإلىدعاهو أوعليهاو

يضها نمنلألذىتعر مبلحق،دو تحياتهيعرضإناإلنسانعلىحر أوللمو

يةألساليبإالاألذى مقدسةاإلسالمفياإلنسانفكرامةالنفس،علىكالدفاعضرور

زوال احترامبهاالمساسيجو اإلسالمي،بالدينمقدسةفالحياةالغير،مشاعرو

اجب الدفاعالحياةعلىالحفاظوو الحياةعنها،و حدهلإلنسانملكليسو نماو اإ هيو

كة بينبينةمشتر مالمجتمع،و حر مالنفسقتلاإلسالميالدينو اعبكلالمحتر أنو

االقتل اأوعمداالقتلذالككانسو يتجسدخطآ،أوسهو لذالكو فيتعالىاهللبقو

يمالقران سورة)،(108:اآلية:اإلنعامسورة)،(32:اآلية:المائدةسورة)فيالكر

(.93-92:اآلية:النساءسورة)،(194:اآلية:البقرة

:التعليمحق-2

النظرالتعلمإلىاإلسالمدعالقد التدبيرو نهذافيو يدلالذيالعظيمالكو

جل،عزالباريقدرةعلى العلمو قمنو األهدافالحقو إليهايسعىالتياألساسيةو

هنالكاإلسالمي،الدين األحاديثالقرآنيةاآلياتمنالكثيرو يةو كماذالكعلىالنبو

لفي مرسورة)،(11:اآلية:المجادلةسورة)فيتعالىاهللقو في،(9:اآلية:الز و

ل لقو سو يمالر خلفاءاألرضمصابيحالعلماء"(:ص)محمدالكر ثتياألنبياءو وور

ثة ".األنبياءوور

:العملحق-3

اجبهالعملاإلسالمحبب حيدالسبيلألنهوو العيشللكسبالو يمو لإلنسانالكر

ك بار اثنيالعاملينو ن،الالذينذمبينماعليهم،و يةإنسانكلفحقيعملو العملحر

قيناسبهالذي عةبالطر الكسبالمشرو احترامالحاللو رأصحابو مناألجو

أعطاهمالعملأصحابعندالعاملين يتجسدأجورهم،و لفيذالكو فيتعالىاهللقو



ل،(15:اآلية:الملكسورة) قو لو سو يمالر ا"(:ص)محمدالكر قبلأجرهاألجيرأعطو

قهيجفإن ".عر

:التملكحق-4

يةاإلسالماقرلقد مالتملكحر حر السلبالنهبو االعتداءو ينملكعلىو اآلخر

عطا يةو دالحر ديةبالملكيةللفر لكنالفر دعليهافرضو العدالةتاميناجلمنقيو

التكافلاالجتماعية كاة،مثلاالجتماعي،و الخمس،الز نو ةوألتكو فاحشةاإلنسانثرو

يتجسدالفقرا،الناسحسابعلىأوالعامالمالحسابعلىالثراأو لذالكو اهللبقو

ياتسورة)فيتعال ل،(19:االية:الدار قو لو سو يمالر فالملكية"(:ص)محمدالكر

الناس،"العامةالمصلحةلتحقيقهياإلسالمفي كاءو الكأل،الماء،:ثالثفيشر و

النار .و

:األمنحق-5

يعةأكدتلقد يةلإلنسان،األمنحقاإلسالميةالشر حر الذهابفياإلنسانو

التنقل،وإلياب يةو الخروجالبالدداخلبحر حقأراد،متىمنهاو دو فييعيشإنالفر

أمانامن لتهفيو علىدو لهو .رعاياهاحمايةألدو

العبادةاالعتقادحق-6 :و

من قو يةاإلسالم،اقرهاالتيالحقو العبادة،العقيدة،حر يةتحتلإذاو العقيدةحر

قمقدمةفييجعلهامتميزامكانا ياتالحقو الحر اإلسالمي،النظامفيالعامةو

لبنيانهأسسالذيالنظامروحهياإلسالمفيفالعقيدة سو يمالر ،(ص)محمدالكر

لم إنسانفلكلمعينة،عبادةأومعينديناعتناقعلىاحداإلسالميكرهأويجبرو

يته يتعبديشاءماالدينيةحر شرعيشاء،كيفماو يتعايشإناإلسالميالنظامو

دياناتهطبقاتهبكلالمجتمع ائفهو طو مذاهبهو نو قبدو انتمييزأوفر او يعيشو

بسالممتحابين حد،مجتمعو يتجسدمو لذالكو :اآلية:البقرةسورة)فيتعالىاهللبقو

(.5:اآلية:المائدةسورة)،(256

رةالرأيحق-7 المشاو كةو المشار :و



يةاإلسالمأعطىلقد كةالعامةالقضايافيللناسالرأيحر المشار مثلفيهاو

االنتسابالبيعة ليو تو ليات،و حقالمسؤو نإنيجبالرأيو يخدمبمامفيدايكو

المجتمعالعامالصالح زفالو يةتتعدىإنيجو دالرأيحر قعلىللفر ينحقو اآلخر

ز اإلساءةبالتجاو التشهيرو اآلراءالهدامةاألفكاربثأوو يشيعبماالمضلةالملحدةو

ضى .المجتمعفيالفو

يةحق-8 :الحر

يةإن هيكيانهفيمقدسةاإلنسانالحر لدطبيعيةصفةو علىاإلنسانبهايو

زوالالفطرة، بعلىعتداإاليجو ناتباقيعلىأوالشعو .المجتمعمكو

اةحق-9 :المساو

نالناسإن يعةإزاءجميعهممتساوو إالاإلفرادبينتمايزوالاإلسالميةالشر

نفهمبالتقوى لكلاإلنسانيةالقيمةفيمتساوو دو داالنتفاعفيحقفر ار الماديةبالمو

.للجميع

:العدالةحق-10

دكلحقفمن يعةإلىيلجأإنفر داداإلسالميةالشر ب،حقهالستر المسلو

من دحقو أيحقعلىيدافعاوعليهيقعالذيالظلممننفسهعنيدافعإنالفر

د .المجتمعأوالجماعةعلىيدافعأوفر

:التعذيبمنالحمايةحق-11

يمةاالعترافعلىشخصإجبارأوالتعذيبعننهىاإلسالميفالدين بجر

تكبهالم اإلنسانيةاالداميهبكرامتهفاإلنسانير نة،تظلو المعاملةالتعذيبمصو إالو

الديناإلنسانية،الكرامةمعتتنافىالتياألفعالمنهيإنسانية يمنعاإلسالميو

يكدالتعذيب ميننصرةعلىو المستضعفينالمظلو .و

دحق-12 سمعتهحمايةفيالفر فهو شر :و

فالسمعةإن الشر العرضو دالو زللفر يتجسدانتهاكها،يجو لفيذالكو قو

ل،(11:اآلية:الحجراتسورة)فيتعالىاهلل قو لو سو يمالر إن"(:ص)محمدالكر



الكمدماءكم أمو عراضكمو اإ مةحرامبينكمو مكمكحر كمفيهذايو بلدكمفيهذاشهر

".هذا

ءحق-13 :اللجو

مأومضطهدمسلمكلحقمن هومأمنإلىيلجأإنمظلو الدينيكفلهحقو

مهمااإلسالمي نه،أوعقيدتهأوجنسيتهتكنو علىلو اجبمسلمكلو فيرعليهو تو

بةسورة)فيتعالىاهللقالكماإليهلجأمتىلالجئاألمن (.6:اآلية:التو

:األقلياتحق-14

ن قتكو المدنيالدينيالجانبفياألقلياتحقو .و


