
 المحاضرة العاشرة :

 .اإلسالم في والحريات الحقوق

 وفي العامة والتكاليف الحقوق في المساواة مبدأ إعالن في السبق فضل لإلسالم كان
 حقوق حدد حيث ميالدي السابع القرن في عامة بصفة والحريات الحقوق إظيار
 في السباق كان وقد بحمايتيا الكفيمة الضمانات ووضع أساسية والحرياتو اإلنسان

 تولى ثم الشريفة النبوية السنة وفي الكريم القرآن في أساسيا وجدت إذ غيره قبل ذلك
 وجدت أنيا كما نطاقيا وتحديد ومضمونيا مفيوميا وتوضيح بيانيا اإلسالمي الفقو

 عصر في و الشريف النبوي العيد في خاصة العممي التطبيق في الكاممة الحماية
 .الراشدين الخمفاء

 .حياتو و نفسو اإلنسان كيان عمى ينصب منيا كان ما سواء الحقوق ىذه أىم من و

 حذر ولقد وجسده روحو واحترام الوجود في إنسان كل حق ىو الذي: الحياة كحق -
 أمن و سالمة عمي خطر باعتبارىا القتل جريمة ارتكاب من تعالي و سبحانو اهلل

 متعمدا مؤمنا يقتل ومن: " عال و جال لقولو مضمونة اإلنسان حياة ىكذا و المجتمع
 ".أليما عذابا لو وأعد لعنو و عميو اهلل غضب و فييا خالدا جينم فجزاءه

 ُيقبض أن خوف دون أمان في يعيش أن في الفرد حق بو المقصود و: األمن حق
 قرار عمى بناء إال يحدث لن ذلك أن إذ تعسفية إلجراءات كنتيجة يحبس أو عميو

 مسممال عمى مسممال كل" سمم آلو وو  عميو اهلل صمى الرسول لقول.قضائية ىيئات
 "مالو و عرضو و دمو حرام

 و االنتخابات في اإلشتراك في ذلك و: السياسية الحياة في المشاركة حق
 تعالى لقولو المنتخبة المجالس و لمييئات الترشح حق كذلك و المتنوعة االستفتاءات

 "األمر في شاورىم و"



 و مناسب عمل ممارسة في المجتمع في فرد لكل العمل حق يعني و: العمل حق
 الكريم العيش لو يكفل لقدراتو مالئم

 غير طريق من الكسب عن نيت و بالزكاة قيدتو الشريعة أن حيث: الممكية حق
 .الحالل

ذ الحريات أما  كانت سواء ‘ليا المميزة الديمقراطية خصائص إحدى تعتبر كانت وا 
 منذ جميعا الحريات ىذه كمل قد اإلسالم فإن غيرىا أو فكرية أو شخصية حريات
 .ال األمر حقيقة في و الشريعة االسالمية أساس عمى اإلسالمية الدولة قيام بداية

 المسكن وحرية الرأي وحرية العقيدة حرية الحريات أىم من و التامة بالمساواة حريتو
 و مناكبيا في فامشوا ذلوال األرض لكم جعل الذي ىو:" تعالى لقولو التنقل حرية وكذا
ليو رزقو من كموا  ".النشور وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


