
 

 حق الحرية : .1
 ر. تعّرف الحّرٌة فً اإلسالم بؤنّها األرادة الكاملة فً االختٌار دون لهٍر أو إجبا

فبعد أن ساد الّظلم والمهر والعبودٌّة بؤشكالها فً أنحاء الجزٌرة العربٌّة؛ حٌث كان 

ٌستعبد الموي الّضعٌف، وال تُعطى للمرأة أبسط حمولها فً الحٌاة. جاء اإلسالم 

بشعار تحرٌر النّاس من أغالل الجاهلٌّة وضالالتها، وتحرٌر المرأة من الغبن 

رحاب حرٌٍّة لم ٌعرف لها العالم مثٌالا فً عدالتها واألسر التً كانت فٌه إلى 

ا ٌحتذى به .  وسمّوها ورلٌّها حتّى صارت مبادىء اإلسالم مضرباا لألمثال ونموذجا

ًّ بن عامر رضً هللا عنه بكلماٍت بلٌغة عن أهداف هذه  عبّر الّصحابً الجلٌل ربع

دة العباد إلى عبادة رّب الّرسالة حٌنما لال لكسرى بعثنا هللا إلخراج العباد من عبا

من ألّر بحّرٌة اإلنسان العباد، ومن جور األدٌان إلى سعة اإلسالم؛ فاإلسالم هو أّول 

 .الكاملة

ا كامالا من العبودٌّة للبشر أو لمد  حرص اإلسالم على تحرٌر اإلنسان تحرٌرا

كانت  العبودٌّة لشهوات النّفس، فمد حّد اإلسالم من مظاهر الّرق والعبودٌّة التً

ا بحثّه على تحرٌر األرلّاء وملن الٌمٌن فكان من مآثر المسلمٌن لولهم:  منتشرة لدٌما

، كما أّكد اإلسالم على ضرورة ( متى استعبدتم النّاس ولد ولدتهم أمهاتهم أحراراا ) 

تحرٌر النّفس من التّعلك بالّشهوات من ماٍل ومتاعٍ وزٌنة، فمن أحّب شٌئاا تعلّك به 

  تعلّك الملب بشًء ملكه هذا الّشًء واستعبده للبه، وإذا

 :حق المساواة.3
كان من بٌن الحموق األساسٌة التً شرعها اإلسالم، ولررها للناس، وأوجب 

ا لعاللات  تطبٌمها، والعمل بها، حك المساواة الذي ٌعتبر فً شرٌعة اإلسالم أساسا

وركٌزة لكرامة الشخص،  الناس فٌما بٌنهم، ومظهراا من مظاهر العدالة االجتماعٌة،

واعتبار لٌمته اإلنسانٌة. ولد اعتبر اإلسالم مبدأ المساواة عمٌدة أساسٌة ٌجب أن 

ٌدٌن بها المسلم، وأن ٌحرص علٌها وٌتصف بها، وٌطبمها فً حٌاته كلها، وجعل 

ا ومبدأ تموم علٌه حٌاة الناس فمال فً المرآن الكرٌم: ﴿ٌا أٌها الناس إنا  ذلن أساسا

ا ولبائل لتعارفوا إنخلمناك  م من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
ا منحدرون من أب واحد،  أكرمكم عند هللا أتماكم إن هللا علٌم خبٌر﴾. فالناس جمٌعا

ا ولٌتكاملوا  وأم واحدة، وأن تمسٌمهم كذلن لٌتعارفوا وٌتمازجوا وٌحب بعضهم بعضا

على أمر آخر وهو تمٌٌز لصالح الجماعة كلها والبشرٌة كلها. كما لام هذا المبدأ 



اإلنسان على سائر المخلولات، باعتباره أسماها وأكرمها عند هللا: ﴿ولمد كرمنا بنً 

آدم﴾. أي تكرٌم الجنس البشري كله ولم ٌخص فرداا دون آخر. كما شملت هذه 

المساواة الذكر واألنثى، وهم متكاملون بعضهم من بعض، وال فضل ألي منهما 

ً ذلن للخالك: ﴿فاستجاب لهم ربهم أنً ال أضٌع عمل عامل على غٌره بل الفضل ف

منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض...﴾. فلٌس بٌنهم فرق فً جوهر الطبٌعة أو 

فً األصل، وهم جمٌعاا مسإولون ومثابون أو معالبون. ﴿ٌا أٌها الناس اتموا ربكم 

كثٌراا ونساء،  الذي خلمكم من نفس واحدة، وخلك منها زوجها وبث منهما رجاالا 

ا﴾ لمد أوجب اإلسالم  واتموا هللا الذي تساءلون به واألرحام، إن هللا كان علٌكم رلٌبا

 تطبٌك حك المساواة والتمسن به فً جمٌع نواحً الحٌاة،
ونادى بالعمل به فً الحموق المدنٌة، والمسإولٌة، والعماب، وفً جمٌع الحموق 

ا، متساوٌن فً طبٌعتهم العامة. ومن أجل هذا ٌعتبر اإلسالم بن ً البشر جمٌعا

البشرٌة، وال تفاضل بٌنهم، بحسب الخلك، أو العنصر، أو الساللة، أو اللون، وإنما 

ا لموله تعالى: ﴿ٌا أٌها  هم ٌتفاضلون، بكفاٌتهم وأخاللهم وأعمالهم، وذلن مصدالا

ا ولبائل لتعارفوا إن أك رمكم عند هللا الناس إنا خلمناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا

ـ بموله وفعله طوال حٌاته، على   أتماكم إن هللا علٌم خبٌر﴾. ولد عمل الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص

ا من  تطبٌك هذا المبدأ اإلسالمً العظٌم، باعتباره أصال من أصول اإلسالم، وأساسا

"لو أن  نراه ٌمول: :من خطبة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص.ف األسس التً ٌموم علٌها مجتمع المسلمٌن.

 .فاطمة بنت دمحم سرلت لمطعت ٌدها" 

ولد أبى فً خطبة الوداع إالّ أن ٌإكد ذلن، وٌدعوا األمة إلى التمسن بهذا الحك  

أٌها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من »واعتباره، فمال: 

 « تراب
 


