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 مقدمة :

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه....وبعد:

تلك  ارة االسالمية األساس واألصل فيها هو العدل فى حقوق االنسان؛هذا ألنفى الواقع ومن الجدير بالذكر أن الحض 
ال خلل و  الحقوق أحكام شرعية ، أثبتها الشرع لإلنسان تحقيقا لمصلحة الفرد خاصة , ومصلحة المجتمع كافة ، بتوازن دون

كاليف ثم فإن الحقوق االسالمية تإفراط والتفريط ، شاملة الحياة كلها ؛ لتحقيق اإلصالح والصالح على االرض ، ومن 
ض . ى االر وأحكام شرعية واجبة , على كافة الناس , كما هى لهم هى عليهم أوجبها الشرع الحكيم , ليعم الخير والسالم عل

ْمَنا َبن   ن القرآن الكريم هو المصدر واألساس األول لتشريع تلك الحقوق ، قال اهلل تعالى) َوَلَقْد َكرَّ  َناُهْم ف ي اْلَبر  َملْ َم َوحَ ي آدَ وا 
ْلَناُهْم َعَلٰى َكث يٍر م مَّْن َخَلْقَنا َتفْ  َن الطَّي َبات  َوَفضَّ ياًل َواْلَبْحر  َوَرَزْقَناُهْم م   1(  ض 

ْنَها َوَما َبَطَن   َش َما َظَهَر م  َم اللَُّه إ الَّ ب اْلَحق  نَّْفَس الَّت ي َحرَّ لْقُتُلوا ااَل تَ وَ  ۖ  ومصداقا لهذه اآلية قال اهلل تعالى )َواَل َتْقَرُبوا اْلَفَواح 
اُكْم ب ه  َلَعلَُّكْم َتْعق ُلوَن( ثم قال اهلل تعالى )َواَل َتْقَرُبوا َماَل اْليَ  ۖ   ل ُكْم َوصَّ َي َأْحَسُن الَّ ب الَّ ت يم  إ  ذَٰ َوَأْوُفوا  ۖ  تَّٰى َيْبُلَغ َأُشدَُّه حَ ت ي ه 

يَزاَن ب اْلق ْسط   ُلوا وَ َوا  َذا ُقْلُتْم َفاعْ  ۖ  اَل ُنَكل ُف َنْفًسا إ الَّ ُوْسَعَها  ۖ  اْلَكْيَل َواْلم  ا ۖ  َعْهد  اللَّه  َأْوُفوا َوب   ۖ   َذا ُقْرَبٰى َلْو َكانَ د  ل ُكْم َوصَّ ُكْم ذَٰ
 العهود.بل والوفاء والعد أصول الحقوق اإلنسانية العامة , من حق الكرامةب ه  َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن( لقد تضمن قوله سبحانه اهم و 

ن المصدر الثانى واالساسى فى تشريع تلك الحقوق السنة النبوية الشريفة , والتى توجب صيانتها واحترامها   من اهمها  ,وا 
نسان قة شاملة وكاملة , لحقوق االخطبة الوداع ، التى وضحت جريرة وعظم التفريط فى عمل تلك الحقوق : ولذلك هى وثي

ورة المشه على االرض الى يوم القيامة ، ونجد أيضا مما يجب ذكره صحيفة المدينة المنورة لرسول اهلل صل اهلل عليه وسلم
لحقوق بأنها تضمنت حقوق المسلمين , و غير المسلمين ، وعلى هذا النهج الشرعى عمل الصحابة وتابيعهم بإحسان بتلك ا

 ها قامت الحضارة األسالمية . أعظم حضارة على األرض . ، وعلي

 يبين ذلك التالى وباهلل التوفيق وصل اهلل عليه وسلم
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