
 حقوق اإلنسان يف الديانات السماوية

   :ةيهوديانة اليحقوق اإلنسان في الد

فً أصولها األولى ؼرست الدٌانة الٌهودٌة فً نفوس أتباعها اعتبارات المصلحة 

فضٌلة والعماب المومٌة ولواعد العناٌة بالشعب، ومصالحه ونادت بالجزاء على ال

على الرذٌلة ، لكن نظراً للتحرٌفات التً ولعت فً التوراة فإن مفاهٌم جدٌدة شوهت 

إلرارهم بعدم  ًا ٌعنهذه الدٌانة مثل إظهار الٌهود بأنهم شعب هللا المختار، وهذ

 .المساواة مع بنً البشر وهً صورة من صور انتهان حموق اإلنسان

 :ةيحيانة المسيحقوق اإلنسان في الد

كانت الدٌانة المسٌحٌة دعوة دٌنٌة خالصة ، فلم تهتم بنظام الحكم الذي تفضله، 

فاكتفت بإعالن حرٌة العمٌدة والدعوة إلى التسامح والمحبة وكانت تهدؾ إلى تحمٌك 

المثل العلٌا، وأهم ما أكدت علٌه هو تكرٌم اإلنسان على أساس المحبة واالحترام 

هللا الذي خصه بهذه الكرامة، وفكرة اإلخاء  والتمدٌر، ألنه مخلوق من طرؾ

 .والمحبة فً المسٌحٌة تتضمن المساواة والحموق و احترام الشخصٌة البشرٌة

 
 حقوق االنسان يف االسالم

"حموق اإلنسان" فً شمول وعمك،  -منذ أربعة عشر لرنا  -شرع اإلسالم لمد 

ومبادئ تمكن هذه  وأحاطها بضمانات كافٌة لحماٌتها، وصاغ مجتمعه على أصول

 .الحموق وتدعمها

علٌهم  -واإلسالم هو خاتم رساالت السماء، التً أوحى بها رب العالمٌن إلى رسله 

لٌبلؽوها للناس، هداٌة وتوجٌها، إلى ما ٌكفل لهم حٌاة طٌبة كرٌمة، ٌسودها  -السالم 

 .الحك والخٌر والعدل والسالم

للناس جمٌعا دعوة اإلسالم امتثاال ألمر  ومن هنا كان لزاما على المسلمٌن أن ٌبلؽوا

ربهم: "ولتكن منكم أمة ٌدعون إلى الخٌر وٌأمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر" 

(، ووفاء بحك اإلنسانٌة علٌهم وإسهاما مخلصا فً استنماذ العالم 401)آل عمران: 

 -.مما تردى فٌه من أخطاء وتخلٌص الشعوب مما تئن تحته من صنوؾ المعاناة



مد ألر اإلسالم بالحموق والحرٌات العامة لجمٌع الناس بدون تمٌٌز بٌنهم بسبب ل

الجنس أو اللون أو العمٌدة أو الوضع االجتماعً أو االلتصادي، وعلٌه فان اإلسالم 

ٌعتبر حموق اإلنسان " أزلٌة " وال ٌستؽنً عنها ألن هللا هو الذي منحها للبشر، 

ك بٌن المصلحة الفردٌة والمصلحة الجماعٌة، ومن والشرٌعة اإلسالمٌة لامت بالتوفٌ

المبادئ واألسس التً ٌموم علٌها المجتمع اإلسالمً فً اإلسالم هً العدالة والحرٌة 

والمساواة المائمة على اإلنصاؾ ، كما أن األحكام التً جاء بها اإلسالم ترتمً 

الحة لكل زمان بمكانة اإلنسان الذي كرمه هللا ، لذا فهً أحكام عامة ومطلمة ص

ومكان مما جعلها من أسس النظام السٌاسً واالجتماعً والمكون األساسً ألركان 

الدولة التً تهدؾ إلى التنمٌة الشاملة لإلنسان، وكما لال دمحم الؽزالً : "حموق 

صادر من سلطة   اإلنسان فً اإلسالم لٌست منحة من الملن وال الحاكم أو إلرار

إنما هً حموق مصدرها إالهً ملزمة ال تمبل النسخ وال  محلٌة أو منظمة دولٌة و

 .”التعطٌل وال التؽٌٌر أو التنازل عنها

أن اإلسالم منذ بزوؼه جاء بإعالن حموق اإلنسان، ولد دخلت هذه الحموق حٌز 

التنفٌذ منذ معرفة وحدانٌة هللا سبحانه وتعالى، حٌث خلك البشر وكرمهم أفضل 

لاته بموله تعالى )ولمد كرمنا بنً آدم و حملناهم فً وأحسن تكرٌم على جمٌع مخلو

البر و البحر ورزلناهم من الطٌبات وفضلناهم على كثٌر ممن خلمنا تفضٌال( 

ووضع لهم المنهج الذي ٌسٌرون علٌه فً هذه الحٌاة،وطلب منهم طاعته وطاعة 

التً  رسوله وأولً األمر ولكن هذه الطاعة حددها هللا سبحانه وتعالى فً الحدود

رسمها اإلسالم لهم.فمد جعل اإلسالم اإلنسان المحور المركزي للمسٌرة اإلنسانٌة 

بحٌث تصب كل معطٌاتها وانجازاتها وطموحاتها فً محصلة نهائٌة هً خٌر هذا 

 . اإلنسان، ألن اإلنسان هو أكرم ما فً الوجود وهو فعال أكرم ما فً الوجود

كان ٌسود فٌه الظلم واالستبداد وامتهان ولد جاء اإلسالم لٌرى أن هنان والعا 

فمد تعامل معها بوالعٌة من  لكرامة اإلنسان واستباحة لحموق اإلفراد والجماعة،

حٌث الصٌػ التً وضعها من أجل أن ٌؤمن للفرد أو الجماعة حمولهم من والدتهم 

 .حتى لحظة مماتهم فلم ٌترن شًء إال ونظمه

رٌر حموق اإلنسان، دون ضؽوط وطنٌة وال فاإلسالم العظٌم كان السباق إلى تم

إللٌمٌة وال عالمٌة، ولعل المارئ للمرآن الكرٌم سٌجد مئات اآلٌات الكرٌمة التً 

تمرر حموق اإلنسان على أكمل وجه وأفضل وأجمل ما تكون الحموق اإلنسانٌة 

 ،وٌنبؽً اإلشارة إلى أن حموق اإلنسان التً ٌمررها اإلسالم لٌست منة من حاكم وال

من منظمة ، وإنما هً حموق أزلٌة فرضتها اإلرادة الربانٌة فرضا كجزء ال ٌتجزأ 

 من نعمة هللا على اإلنسان حٌن خلمه فً أحسن صورة وأكمل تموٌمه

 وسنمؾ عند بعض الحموق التً اكدت علٌها الشرٌعة االسالمٌة :

 


