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 المقدمة

     ِم اْلَحْمُد ِلّلِه اَلِذي َخَلَق الَسَماَواِت َواأَلْرَض َوَجَعَل الُّظُلَماِت َوالُنوَر ُثوَم اَلوِذيَن َكَفوُروْا ِبوَرب ه
 . سورة األنعام (0 )َيْعِدُلوَن

اوعلووى آلووه  وأشووهد أنّ  إ هلووه هإ اد وحوودي إ شووريأ لووه ا وأن محمووداه عبوودي ورسوووله  
  -:وبعد ... وصحبه وسلم تسليماه كثيراه هلى يوم الدين 

فإن اد جلت حكمته قد جعل اإلسالم منهاجواه متكواماله للحيواة اإلنسوانية علوى مسوتوى             
الجماعة ا وضمنه من القواعد واألحكام ما جعلوه صوالحاه لحيواة البشورية فوي سوائر       الفرد و

 .األزمنة والعصور مهما تطورت الحياة وتغيرت الّظروف 
ولمووا كووان اإلسووالم ديوون رحمووة موون اد تعووالى ألهوول األرض جميعوواه فقوود خلووت الشووريعة         

فوي وسوعهم ا    ما لويس  اإلسالمية من تكليف الناس بما هو خارج عن طاقاتهم وقدراتهم أو
  َإ ُيَكل ُف الّلُه َنْفسهوا ِهَإ ُوْسوَعَها َلَهوا َموا َكَسوَبْت َوَعَلْيَهوا َموا اْكَتَسوَبْت         :هذ يقول جّل من قائل

 . سورة البقرة( 286)
والحقوووق اإلنسووانية جوووذ موون هووذي التكوواليف التووي أوجبهووا اد تعووالى علووى بنووي البشوور مووع   

 .بعضهم البعض 
نساني في الشريعة اإلسالمية يجهله الكثير من المسلمين ويير المسلمين ا فكان والحق اإل

موون الواجوور هبوورازي وبيووان تفوووق الشووريعة اإلسووالمية علووى القوووانين الوضووعية فووي هووذا         
الجانرا وكيف أن اإلسالم نادى بذلأ وطبقه منذ أكثر من أربعة عشور قرنواه مون الوموانا     

 .مة للوقوف على حقيقة األمر فيهمما يجعل الحاجة هليه اآلن قائ
فاإلسووالم كفوول حقوووق اإلنسووان ا وفووي كفالتووه وحمايتووه لهووذي الحقوووق قوود وضووع فووي عووين       

 .اإعتبار مصلحة الفرد في حياته اوحقوق اإلنسانية ومصلحة الجماعة 
وتلأ حقيقة يجر أن يدركها كل ذي بصور وبصويرة عون اإلسوالم ا وموا جواذ بوه واشوتمل         

 ت ربانية فـــــوق كل ما عرفـته وتعرفه المدنيـــة الحديثــــة                       عليه من تشـريعا
بكوول هيتاتهووا ومنّظماتهووا وفروعهووا كيووف إ وهووذا التشووريع موون لوودن خووالق اإلنسووان وعووالم  

  يورُ  َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهوَو الَلِطيوُف اْلَخبِ  َأإ :خفايا نفسه ا وما ينفعه وما يضري قال تعالى 
 .سورة الملأ( 03)
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 دليل البرنامج التدريبي
 حقوق اإلنسان في اإلسالم:. اسم البرنامج 

  (مشوورفات تربويووات ا مووديرات موودارس)  تعريووف منسوووبات:  الهوودف العووام للبرنووامج 
 .التعليم بأسس حقوق اإلنسان في اإلسالم وأنواعه

 : في نهاية البرنامج يتوقع من المتدربة أن  تحقق األهداف التاليةاألهداف التفصيلية 
 .التذكير بغايات خلق اإلنسان ووظيفته على األرض .0
 .تعويو مكانة حقوق اإلنسان في اإلسالم .2

 .توضيح أنواع حقوق اإلنسان في اإلسالم  .4

 .بيان آثار تطبيق حقوق اإلنسان في اإلسالم على الفرد والمجتمع .3
 .مديرات مدارس –مشرفات تربويات : دفة الفتة المسته
 .ساعات تدريبية ( 8)بواقع  يومان: مدة البرنامج 

 ساعتان : مدة الجلسة األولى 
 ساعة ونصف: مدة الجلسة الثانية 
المحاضوورة القصووويرة ا المناقشووة ا النقوواي المجموووعي ا العصوووف     : أسووالير التوودرير  

 .ا مقابلة شفوية الذهني ا تمثيل األدوار
حاسوو  وجهواز العورض ا العوروض التقديميوة ا شوفافيات ا       : األدوات والمواد الالزموة   

 .سبورة ورقية وأقالم ا أوراق ملونة إصقة ا الحقيبة التدريبية للبرنامج
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 المنهاج

عنووووووووان 
 الوحدة 

 اليوم  الومن الهدف السلوكي الموضوع  الجلسة  العنوان
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حقووووق اإلنسوووان  

 في اإلسالم

 معنى حقوق اإلنسان األولى
خصووووووووائم ومميوووووووووات  
 حقوق اإلنسان في اإلسالم

فووي نهايووة الجلسووة يتوقووع موون   
 : المشاركة أن 
 تعرف الحقوق 

تكتسوور معوواني تنوودرج تحووت   
 مسمى الحقوق 

تتعووووووورف علوووووووى مميووووووووات  
 وخصوووائم حقووووق اإلنسوووان 

 .في اإلسالم

 د 021

ل
ألو
ا

 

أنووووواع الحقوووووق 
اإلنسوووووانية فوووووي  

 اإلسالم

 :اإلسالم وحقوق اإلنسان  الثانية
 .حق الكرامة 
 .حق الحياة 
 حق العدل

تتعووورف علوووى أنوووواع حقووووق  
 .اإلنسان 

 .تعدد  أوجه تكريم اإلنسان
توووذكر معوووايير الحفوووا  علوووى   

 .الحياة
 .تعدد أنواع العدل

 د 91

 :اإلسالم وحقوق اإلنسان  الثالثة
 حق المساواة 

 حقوق المرأة في اإلسالم 
 حق الشورى 

حووووق األموووور بوووووالمعروف   
 والنهي عن المنكر

تميوووووو بوووووين المسووووواواة وأداذ  
 .الحقوق والواجبات

تسووووووووتنتج أهميووووووووة تطبيووووووووق  
 .الشورى

تووودرض فضووووائل القيوووام بحووووق   
األمر بالمعروف والنهي عون  

 .المنكر

  د 021

آثوووووووار تطبيوووووووق 
اإلنسوووان حقووووق 

علووووووووى الفوووووووورد 
 والمجتمع

 :الحقوق اإلحتماعية الرابعة
 .حقوق الطفل

 .حقوق المسلمين
آثووووووار تطبيووووووق حقوووووووق    

اإلنسان فوي اإلسوالم علوى    
 الفرد والمجتمع

 تذكر حق الطفل في اإلسالم 
 تعدد حق المسلم على المسلم 
تبين آثار تطبيق الحقوق على 

 .الفرد والمجتمع

 د91

ي
ان
الث

 

 2 د 381 اإستراحاتالمجموع مع 
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 هرشادات للمدربات

 : أختي المدربة 
 : فضاله اقرئي اإلرشادات اآلتية

 .اإلعداد الجيد للحقيبة التدريبية  .0
 ...(.أجهوة ا شفافيات ا أقالم ) التأكد من توفر المواد الالزمة  .2

 .اختيار مجموعتين عشوائيا لعرض اإلجابة في وري العمل  .4

 .متدربات عشوائياه لعرض اإلجابة في التطبيقات الفردية اختيار أربع  .3

 .العرض لإلجابات يتم باستخدام الشفافيات  أو السبورة .5

 .توزيع المادة العلمية للنشاط بعد العرض وتقوم المدربة بمناقشتها  .6

 .التجول بين المجموعات أثناذ النشاط لإلشراف والمتابعة وتقديم المساعدة  .7

 .لمجموعة في وري العمل والمناقشة والعرض هشراض جميع أفراد ا .8

 .اإهتمام بالنقاط الرئيسة خاصة في المناقشة لالستفادة من الوقت  .9

 .مراعاة مستوى المتدربات وهعطاؤهن الفرصة لتبادل الخبرات  .01

 .تسلم جميع محتويات الحقيبة التدريبية للمتدربات ما عدا المادة العلمية  .00

 .فإن لم يتوفر فالشفافيات يشترط استخدام الحاسر اآللي  .02

 .التأكيد على المتدربات بتعبتة نموذج التقييم في نهاية البرنامج  .04
 

 هرشادات للمتدربات
 :أختي المتدربة 

 :نأمل مراعاة اإلرشادات اآلتية ألهميتها في تحقيق أهداف البرنامج التدريبي 
 .الحرص على هحضار الحقيبة التدريبية طوال البرنامج التدريبي  .0
 .اإطالع على الحقيبة التدريبية واإلعداد الجيد للجلسات  .2

يبووودأ البرنوووامج التووودريبي السووواعة الثامنوووة صوووباحاه وينتهوووي السووواعة الثانيوووة عشووورة      .4
 . والنصف

 .يتم التحضير بعد خمس دقائق من بداية الجلسة التدريبية  .3

 .المشاركة الفعالة وتبادل الخبرات هدف أساسي للبرنامج التدريبي  .5

 .خر عن الجلسات قد يحجر الشهادة عن المتدربة التأ .6

 .الحضور لجميع الجلسات شرط للحصول على الشهادة  .7

 .اإليالق التام ألجهوة الجوال داخل القاعة التدريبية  .8

 .تعبتة نموذج تقييم البرنامج بدقة يساعد على تطويري ونجاحه  .9

 .استالم شهادة حضور البرنامج بنهاية جلسة آخر يوم  .01

ة العملية المستمرة للمهوارات المكتسوبة فوي البرنوامج التودريبي يضومن عودم        الممارس .00
 .فقدانها
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 :اليوم األول 

  الجلسة األولى                             : 
حقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق اإلنسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان                                                                                    

 د 021
 (معنى الحقوق اإلنسانية _معنى الحقوق ) 

 خصائم ومميوات حقوق اإلنسان في اإلسالم
 د 41استراحة       

 
 : الجلسة الثانية 

أنووووووووووووووووووووووووووووواع حقوووووووووووووووووووووووووووووق اإلنسووووووووووووووووووووووووووووان فووووووووووووووووووووووووووووي اإلسووووووووووووووووووووووووووووالم                                                                    
 د 91
 ( الكرامة ا الحياة ا العدل )  
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 اليوم األول
 (د  021) مميوات وخصائم    / معنى الحقوق ا الحقوق اإلنسانية  : الجلسة األولى 

 : أهداف الجلسة  
 : أن _ بإذن اد _ في نهاية الجلسة يتوقع من المشاركة  

 .تعرف الحقوق  .0
 .تكتسر معاني تندرج تحت مسمى الحقوق .2

 .تتعرف على ميوات وخصائم حقوق اإلنسان في اإلسالم .4

 .تذكر بشروط حرية البعد عن الرأي .3

 .تعد ضوابط حرية التملأ .5

 : موضوعات الجلسة 
 .معنى الحقوق  -

 .معنى الحقوق اإلنسانية في اإلسالم  -

 .مميوات وخصائم حقوق اإلنسان في اإلسالم -

 .شروط حرية التعبير عن الرأي -

 .ضوابط حرية التملأ -

 جدول الجلسة الومنية                                                

 الومن اإلجراذات التدريبية م

 د 21 كسر الحواجو( 0/0/0)النشاط  0

 د 5 توقعاتي ( 0/0/2)النشاط  2

 د 5 العرض 4

 د 5 معاني( 0/0/4)النشاط  3

 د 5+5 المادة العلمية + المشاركات ) العرض  5

 د 5 مميوات وخصائم( 0/0/5)النشاط  6

 د 5+5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  7

 د 5 مميوات وخصائم( 0/0/5)النشاط  8

 د 01+05 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  9

 د5 رأيأ(  0/0/6)النشاط  01

 د 5 (المادة العلمية + المشاركات ) ) العرض  00

 د5  ( 0/0/7)النشاط  02

 د 5+5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  04

 د 5 ختام الجلسة ا مراجعة عامة  03

 د021 المجموع 05
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 د21                                     مقابلة شفوية

 
 
 
 
 

 كـــسر الحــــواجو
 

 :عويوتي المتدربة آمل منأ عمل اآلتي    
 
o  ثنائي لأ باختيار صديقه من المجموعة تشكيل. 

o  هجراذ مقابلة شفوية لشريكتأ. 

o  تدوين المعلومات على ورقة مقسمة هلى أرباع وتسجل المعلومات كالتالي: 
المنصووور : الشووومال األعلوووى       اإسوووم والم هووول                 : اليموووين األعلوووى         

 والخبرات
 الحالة اإجتماعية: ز صفة              الشمال السفليالهواية وأبر:اليمين السفلي        

o  تقديم كل مشاركه شريكتها. 

o  تعليق البطاقات على اللوحة. 
 -:توزيع المس وليات   

 .تقسيم المشاركات هلى مجموعات متساوية العدد  .0

 .تحديد اسم المجموعة  .2

 :توزيع المهام وتبادلها بين األعضاذ  .4

 (ضابطة الوقتاالمتحدثةاالكاتبةارئيسة المجموعة)        
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 قائقد 5 عصف ذهني                      (                           0/0/2)نشاط 

 
 

 تــــوقــــعـــــاتي
 

 :بالتعاون مع أفراد مجموعتأ دوني كل توقعاتأ من البرنامج 
o ....................................................................................................... 

o ....................................................................................................... 

o ....................................................................................................... 

o ....................................................................................................... 

o ....................................................................................................... 

 
o ....................................................................................................... 

o ....................................................................................................... 

o ....................................................................................................... 

o ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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 دقائق ( 5) مجموعي 
  ( 0/0/4 )نشاط رقم 

بالسياق اللغوي الذي  ويكون معناي مرتبطاه عادة اعدة  في معاٍن( الحق)يستعمل مصطلح 
 :استخلصي مع مجموعتأ من الشواهد التالية معاني للحق  .معه  جاذ

 سورة الذاريات (24 )َفَوَر   الَسَماذ َواْلَأْرِض ِهَنُه َلَحٌق م ْثَل َما َأَنُكْم َتنِطُقوَن  }
.................................................................................................. 

..................................................................................................
.................................................... 

 يــسسورة ( 7){ َلَقْد َحَق اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثِرِهْم َفُهْم َلا ُيْ ِمُنوَن}
..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................... 
 سورة األنعام( 62){ َم ُرُدوْا ِهَلى الّلِه َمْوَإُهُم اْلَحق  َأَإ َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبيَنُث}

.................................................................................................. 
..................................................................................................

.................................................... 
 سورة الذاريات( 09){ َوِفي َأْمَواِلِهْم َحٌق ل لَساِئِل َواْلَمْحُروِم}

.................................................................................................. 
..................................................................................................

.................................................... 
 سورة البقرة( 009){ ْصَحاِ  اْلَجِحيِمِهَنا َأْرَسْلَناَض ِباْلَحق  َبِشيرها َوَنِذيرها َوَإ ُتْسَأُل َعْن َأ}

..................................................................................................
.................................................... 

..................................................................................................
.................................................... 

 سورة ص( 83){ َقاَل َفاْلَحُق َواْلَحَق َأُقوُل}
.................................................................................................. 

..................................................................................................
.................................................... 

 {َوالَلُه َيْقِضي ِباْلَحق  َواَلِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َلا َيْقُضوَن ِبَشْيٍذ ِهَن الَلَه ُهَو الَسِميُع اْلَبِصيُر}
 سورة يافر( 21)

..................................................................................................

..................................................................................................
.................................................... 
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 :معنى الحقوق 
ق ا صوار حقواه   ق ويُحو وحوق األمور يِحو   الحق نقيض الباطولا وجمعوه حقووق وحقواق ا          

سوورة   (7 )َلَقْد َحَق اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثِرِهْم َفُهوْم َلوا ُيْ ِمُنوونَ   : ثابتاه متيقناه كما في قوله تعالى 
 . يــس

فالن حقيق بكذا بمعنى خليق ا وهوو  : وحقيقة الشيذ منتهاي وأصله المشتمل عليه ا وقيل 
 .مأخوذ من الحق الثابت 

ُثوَم ُرُدوْا ِهَلوى الّلوِه َموْوَإُهُم     :قوال تعوالى  اذ اد تعالى اوقيل من صفاتها والحق لفظ من أسم
 . سورة األنعام (62 )اْلَحق  

 َوِفوي َأْموَواِلِهْم َحوٌق ل لَسواِئِل َواْلَمْحوُرومِ     :قال تعوالى   اويأتي الحق بمعنى الحظ والنصير 
  سورة الذاريات( 09)
  .أي في أمولهم نصير ثابت للمحتاجين السائلين منهم والمحرومين المتعففين 

 . سورة البقرة (009 )ِهَنا َأْرَسْلَناَض ِباْلَحق  َبِشيرها َوَنِذيرها   : قال تعالى ااإلسالم: والحق 
 .الحوم : والحق 
 .الواجر الالزم : والحق 
 . سورة ص  (83 ) َقاَل َفاْلَحُق َواْلَحَق َأُقوُل: قال تعالى  الصدقا: والحق 
 . سورة يافر (21 ) َوالَلُه َيْقِضي ِباْلَحق     : ل تعالىقاا العدل: والحق

ويختلف المراد منها وقد وردت هذي اللفّظة في القرآن في مائتين وثالثة وثمانين موضعاها 
 .فيه  وردت باختالف المقام الذي

 
 

 : معنى الحقوق اإلنسانية
 :  منهاوتستعمل لبيان ما للفرد من حقوق و

 .... .والووجةوحق الووج  ا واألبناذ ا الوالدينكحق  :اإجتماعيةالحقوق  (0
 .وهي حق التعليم وطلبه واإستوادة منه  :الثقافيةالحقوق  (2

وحووق العموول واألجوور ا وحووق    ا كحووق التملووأ ا وحووق اإسووتثمار   :اإقتصوواديةالحقوووق  (4
 .اإلرث 

 .والتقاضي ا كحق الخصومة : الحقوق القانونية  (3
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( 5) مجمووووووووووووووعي                                                                             
 دقائق 

 ( 0/0/3)نشاط رقم 
 

من الطبيعي أن تنشأ بين أعضاذ المجتمع عالقات كثيرة ومتشوعبة ا تتولود معهوا المواقوف     
 . لذا كان الحفا  على حقوق اإلنسان منهجاه قديماه قدم تاريخ البشرية  ا واألحداث

تحدثي عن هقرار اإلسالم لحقوق اإلنسان ا مدعمة ذلأ بشوواهد   ا التعاون مع مجموعتأب
 . من القرآن الكريم والسنة النبوية 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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 : اإلسالم وحقوق اإلنسان
لإلنسان من حيث هوو هنسوان اويجور عودم المسواس بهوا مون         هناض حقوق أساسية وطبيعية

ويجر تحت كل النّظم احترام هذي الحقووق ا ذلوأ أنهوا حقووق وهبهوا اد       اأي سلطة كانت
َوَلَقوْد    :يقول اد تعوالى اوإ يمكن إلنسان أن يسلر من آخر حقاه وهبه اد هياي ا لإلنسان 

ي اْلَبور  َواْلَبْحوِر َوَرَزْقَنواُهم م وَن الَطي َبواِت َوَفَضوْلَناُهْم َعَلوى َكِثيوٍر         َكَرْمَنا َبِنوي آَدَم َوَحَمْلَنواُهْم ِفو   
 .  سورة اإلسراذ (71 )م َمْن َخَلْقَنا َتْفِضياله

م بني آدم آلدميتهم ا وقد ولدوا بهذا التكوريم ا وإبود أن يعيشووا    فاد سبحانه وتعالى قد كّر
 .وهم مكرمون به 

وقود جوواذ اإلسووالم ليوونّظم أموور اإلنسووان ويبووين عالقاتووه بربوه ونفسووه وبنووي جنسووه اويقوورر    
والثقافيووة والمدنيووة ويكوورم  واإقتصوواديةالمبوواديذ الخاصووة بحقوقووه السياسووية واإجتماعيووة 

 اقوانين الحديثة في القرن العشرينال تقررهاا فقرر لإلنسان حقوقاه لم الشخصية اإلنسانية 
ي قررها اإلسالم لصون كرامة اإلنسان وحقوقوه إ تووال برونقهوا وصوفائها     والمباديذ الت

أكثر بهاذ من كل ما جاذ به البشر ووصل هليه التقدما ولو وازن اإلنسان بوين موا جواذ بوه     
اإلسالم وبين ما اهتدى هليه العقل البشري ا أو أتت به القوانين البشورية بمختلوف أنواعهوا    

مية الخاصووة بحقوووق اإلنسووان أحووق وأعوودل ا وأنهووا أثبتووت      ألدرض أن المبوواديذ اإلسووال  ؛
 . وصانت لإلنسان شخصيته وكرامته ا لإلنسان حقوقاه إ توجد في ييرها من القوانين 

هن آخر ما أملت فيه اإلنسانية من قواعد وضمانات ) :محمد الغواليوفي ذلأ يقول الشيخ 
هعوالن األموم المتحودة عون حقووق       وأن ا لكرامة الجنس البشري كان من أبجديات اإلسوالم 

والرسوول  اإلنسان ترديد عادي للوصايا النبيلة التوي تلقاهوا المسولمون عون اإلنسوان الكبيور       
 (.   الخاتم محمد بن عبد اد 

شرع اإلسالم منوذ  :)يقول المجلس اإلسالمي األعلى في البيان العالمي عن حقوق اإلنسان 
ول وعمق ا وأحاطها بضمانات كافية لحمايتها ــــشمرناه حقوق اإلنسان في ـأربعة عشر ق

 .(عمهادوصاغ مجتمعه على أصول ومباديذ تمكن لهذي الحقوق وت
 ا في حجة الوداعالتاريخ حقوق اإلنسان في أول وثيقة ل  لقد أعلن رسول الهدى محمد 

واحوود هن ربكووم واحوود وهن أبوواكم : أيهووا النوواس  }: معلنوواه مبوواديذ حقوووق اإلنسووان  يقووول 
فكلكم آلدم وآدم من ترا  ا وهن أكرمكم عند اد أتقاكم ا ليس لعربي فضول علوى عجموي    

  .رواي البخاري {هإ بالتقوى 
الة والسوالم  ـول البشرية محمد بن عبوداد عليوه الصو   ـفي هذي الخطبة المباركة يلخم رس

القيمة اإلنسوانية   فالناس سواسية في. ول حقوق اإلنسان ـالم جلياه وواضحاه حــموقف اإلس
فاضل بينهم هإ بالتقوى على أسواس أعموالهم الصوالحةا    تالمشتركة وهم كأسنان المشط وإ

 .وما يقدمه كل منهم لربه ونفسه وأمته والمجتمع اإلنساني 
حقوق اإلنسان فوي اإلسوالم هنموا هوي حقووق شومولية للجونس اإلنسواني كلوه ا وإ تورتبط           ف 

  .ة معينةبجنس الفرد أو عرقه أو بجماع
قيموة اإلنسوان وحرموة اإعتوداذ عليوه أو       وفي هوذي الخطبوة أيضواه يعلون رسوول الهودى        

أيهوا النواس ا هن دمواذكم وأعراضوكم حورام علويكم هلوى أن        } : على عرضه أو ماله فيقول 
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ا شوهد  اأإ هول بلغوت اللهوم ف   . تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
 . رواي البخاري {أمانة فلي دها هلى من ائتمنه عليها  فمن كان عندي

إمرئ مال أخيه هّإ عن طيور نفوس   أيها الناس ا هنما الم منون هخوة وإ يحل } : ويقول 
 .رواي البخاري{ شهد اهم فلمنه ا أّإ هل بلغت ال

المرأة بنصير وافر مون الوصوايا فوي هوذي الخطبوة تكريمواه لهوا         ويخم رسول الرحمة 
رواي  {....أّما بعد أيها الناس هن لنسائكم علويكم حقواه ولكوم علويهن حقوا      }:فيقول وهقراراه لحقها 

 . البخاري
ثوم يكررهوا وي كود    { ... واستوصووا بالنسواذ خيوراه    }: خر من الخطبوة يقوول   آوفي موضع 

ا أّإ هل بلغت ا بهن خيراهفاتقوا اد في النساذ واستوصو} : ل عليها في موضع ثالث فيقو
 .رواي البخاري {شهد االلهم ف.. 
فاإلسووالم بووذلأ يقوودم منّظوووراه واقعيوواه شوواماله وثابتوواه لحقوووق اإلنسووان منسووجماه مووع الفطوورة      

شوورعيةا وحوودد الكيفيووة  الحقوووق بووأوامر ونووواٍياإلنسووانية ا وثابتوواه فووي التصووور حيووث حوودد 
والضومانات التووي يووتم بهووا هبووراز تلوأ الحقوووق وتأكيوودها وهيصووالها ألصووحابها ؛ وذلووأ ألن   
الشريعة اإلسالمية بحكم كونها تشريعاه سماوياه فإنها تنّظر هلى الحقوق نّظرة دينية أساسها 

 .إلنسان مكرُم من عند اد تعالى أن ا
الحقووق ا كوان حوق وإة األمور لعّظويم دورهوم فوي        ومن تمام هوذا التكوريم ا وهرسواذ لهوذي     

 .توفير الحياة الكريمة المستقرة اآلمنة ا وبدون وإة أمر إ تقوم للدنيا قائمة 
يجور أن يعورف أن وإيوة أمور النواس مون       : ) _رحمه اد _ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

تم مصولحتهم هإ باإجتمواع   أعّظم واجبات الدين بل إ قيام للودين هإ بهوا فوإن بنوي آدم إ تو     
مون أطواعني فقود أطواع اد     : ) لحاجة بعضهم هإ بعض ا قال النبي صلى اد عليوه وسولم   

اومن عصاني ا فقد عصى اد ا ومن يطع األمير فقد أطاعني ا ومن يعصي األميور فقود   
 .صحيح مسلم(عصاني 

الكووريم والسوونة   التشووريع فووي اإلسووالم وهمووا القوورآن    يوهووذي النّظوورة مسووتقاة موون مصوودر   
قود تركوت فويكم     يفوإن } : في الخطبة نفسها  ا فالمرجع في كل أمر هليهما يقول المطهرة

رواي { شوهد  اهم فلال... كتا  اد وسنة نبيه ا أّإ هل بلغت : ما هن أخذتم به لن تضلوا بعدي 

 .البخاري
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مجموووعي                                                             ( 0/0/5)نشواط رقووم      
 قائقد(  5) 
 
 

 (4 )اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديوَنُكْم َوَأْتَمْموُت َعَلوْيُكْم ِنْعَمِتوي َوَرِضويُت َلُكوُم اإِلْسواَلَم ِدينهوا          :قال تعالى
إهتموام ا وقود   كبيورة هإ أوإهوا ا   دين اإلسالم شامل كامل ا لم يترض صوغيرة وإ   . سورة المائدة

 . نالت حقوق اإلنسان في ظل اإلسالم العناية الكاملة ؛ حفّظاه لكرامته وهنسانيته
 .بيني أبرز مميوات حقوق اإلنسان في اإلسالم ا متعاونة مع مجموعتأ 

 
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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 خصائص ومميزات حقوق اإلنسان في اإلسالم
 

 : هن حقوق اإلنسان في اإلسالم تنفرد بعدة خصائم ومميوات من أهمها ما يلي 
فاإلنسان فوي عقيودة اإلسوالم مون     ا حقوق اإلنسان في اإلسالم تنبثق من العقيدة اإلسالمية (0

َوَلَقوْد َكَرْمَنوا َبِنوي آَدَم َوَحَمْلَنواُهْم ِفوي اْلَبور        }قوال تعوالى   ا أفضل خلق اد جوّل وعوال وأكورمهم    
 . سورة اإلسراذ( 71){ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم م َن الَطي َباِت َوَفَضْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر م َمْن َخَلْقَنا َتْفِضياله

موون مخلوووق حقوووق اإلنسووان فووي اإلسووالم موونح هلهيووة منحهووا اد لخلقووه فهووي ليسووت منحووة   (2
لمخلوق مثله ا يمن بهوا عليوه هن شواذ أو يسولبها منوه متوى شواذا بول هوي حقووق قررهوا اد            

 .لإلنسان 

ومن خصائم ومميوات الحقوق في اإلسالم أنها حقوق شاملة لكل أنواع الحقوق سواذ  (4
ة كموا أن هوذي الحقووق عامو     ا أو الثقافية ا أو اإجتماعية ا أو اإقتصاديةاالحقوق السياسية 

 . أو اللغة  ا أو الجنسا فال تمييو بين الناس في تلأ الحقوق بسبر اللون 

وموون خصووائم حقوووق اإلنسووان فووي اإلسووالم أنهووا حقوووق أصوويلة أبديووة اإ تقبوول حووذفاه أو 
هلغاذه ا وإ تعدياله وإ نسخاه وإ تعطياله اهنها حقوق ملومة شرعها الخالق سبحانه وتعالى 

فحقووق اإلنسوان فوي    ا أو يتعودى عليهوا    ا مون كوان أن يعطلهوا    اا فليس مون حوق أحود كائنو    
اإلسالم جوذ من الشريعة اإلسالمية وهي فريضوة تتمتوع بضومانات جوائيوة ولويس مجورد       

 توصيات
بل مقيدة بعودم التعوارض    ا ليست مطلقةمن خصائم حقوق اإلنسان في اإلسالم أنها ( 5

يعتبوور التووي  ضوورار بمصووالح الجماعووةالي بعوودم اإلمووع مقاصوود الشووريعة اإلسووالمية ا وبالتوو
وق اإلنسوان فوي اإلسوالم فهمواه     ـــوـ وخشية من أن يفهوم تقييود حق   اإلنسان فرداه من أفرادها ا

  :  لبعض هذي الحقوق المقيدة حماية وضماناه لها فهذي أمثلة  خاطتاه 

 . قيود ممارسة حرية الرأي والتعبير في اإلسالم ضوابط و  ( أ)
 . ضوابط وقيود الملكية في اإلسالم  (  )
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 دقائق(  5 )فردي (                                                         0/0/6)نشاط       

 
َأَلوْم  }: )ضمن اإلسالم للفرد حرية التعبير عن رأيه بموا وهبوه مون عقول وأدوات قوال تعوالى       

  .سورة البلد (01-8){ َوَهَدْيَناُي الَنْجَدْيِن*  َوِلَسانها َوَشَفَتْيِن*  َنْجَعل َلُه َعْيَنْيِن
 . أكتبي عن حقه في حرية التعبير عن رأيه دون اإلساذة لآلخرين 

 
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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 : في اإلسالم حرية الرأي والتعبير  قيودضوابط و ( أ)
وحرية الورأي والتعبيور تعنوي    ا لقد كفل اإلسالم حرية الرأي والتعبير بمفهومها اإلسالمي 

النصيحة في كول أموور الودين والودنيا      وهسداذتمتع اإلنسان بكامل حريته في الجهر بالحق 
 ا ويحفوظ النّظوام العوام   ا افيما يحقق نفع المسلمين ويصون مصالح كل من الفرد والمجتمع 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا وموع اهتموام اإلسوالم بحريوة الورأي       هطاروذلأ في 
وابط الكفيلووة بحسوون  ـوالتعبيوور هإ أنووه قوود حوورص علووى عوودم تحريرهووا موون القيووود والضوو      

 .ويرضي الخـالق جل وعال  ا ع الناساستخدامهما ا وتوجيههما هلى ما ينف
جة هي الخوض فيما يغضر اد ا أو عليها وهإ كانت النتي اإجتراذفهناض حدود إ ينبغي 

ا ويخوول بالنّظووام العووام وحسوون اآلدا  ا   الضوورر بووالفرد ا والمجتمووع علووى السووواذ    يلحووق
 : تلخيم أهم تلأ الضوابط فيما يلي   ويمكن

يجور أن تمووارس حريوة الوورأي والتعبيور فووي اإلسووالم بأسولو  قووائم علوى الوودعوة هلووى       (0)
 ون اللجوذ هلى أية صورة من صور العنف سبيل اد بالحكمة والموعّظة الحسنة ا د

د ـووـأو اإلكووراي ييوور المشووروعا أو الووذي إ يسووبقه نقوواي تقووارع فيووه الحجووة البرهووانا وي ك
ي عنه مون شوأنه هثوارة القالقول والفوتن      ــابط أن التغاضــة التمسأ بذلأ القيد أو الضـــأهمي

القرآنيوة الدالوة علوى هوذا المعنوى قوول الحوق         بوين اآليوات   وتقويض دعائم المجتمع ا ومن 
اْدُع ِهِلووى َسووِبيِل َرب ووَأ ِباْلِحْكَمووِة َواْلَمْوِعَّظووِة اْلَحَسووَنِة َوَجوواِدْلُهم ِبوواَلِتي ِهووَي    : تبووارض وتعووالى 

 . سورة النحل  (025)َأْحَسُن ِهَن َرَبَأ ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضَل َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن

 : وقولوه تعوالى   ا  سوورة طوـه   (33 )َلُه َقْولهوا َلي نهوا َلَعَلوُه َيَتوَذَكُر َأْو َيْخَشوى      َفُقوَإ :وقوله تعالى 

            َكَأَنوُه  َوَلا َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَلا الَسوي َتُة اْدَفوْع ِبواَلِتي ِهوَي َأْحَسوُن َفوِإَذا اَلوِذي َبْيَنوَأ َوَبْيَنوُه َعوَداَوة
 . سورة فصلت (43 )َوِلٌي َحِميم 

والتعبير من أجل حماية الفرد في المجتمع اإلسالمي يجر حّظر اإلفصاح عن الرأي  (2)
أو ي دي لالعتداذ على حرماتهم هذا كان القصد من ورائه الخوض اعنه فيما يضر الناس 

عنه في العديود مون    أو هفشاذ األسرار ا فذلأ منهي ا أو انتهاض الحرماتا في األعراض 
} :  قوال   ية مصلحة أو نفع يجلبان من ورائوه للمجتموع ا  أآيات القرآن الكريم لخلوي من 

 .رواي البخاري{المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي 

هو على النقيض من ذلأ إ يشيع سوى الضرر والفاحشة في الذين آمنوا ا ومن دإئول   و
ُيِحوُر الّلوُه اْلَجْهوَر ِبالُسوَوِذ ِموَن اْلَقوْوِل ِهَإ َمون ُظِلوَم َوَكواَن الّلوُه           َإ : ذلأ قول اد عو وجول  

ِهَن اَلِذيَن ُيِحُبوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفوي  : وقوله تعالى  سورة النساذ (038 )َسِميعها َعِليمها
سوورة   (09 )َرِة َوالَلوُه َيْعَلوُم َوَأنوُتْم َلوا َتْعَلُموونَ     اَلِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعوَذا   َأِلويم  ِفوي الوُدْنَيا َواْلو خِ     

 . النــور

حفظ الدين من اإجتراذ عليوه ا  إبد من  على صعيد حماية المجتمع اإلسالمي بأكمله (4)
ا أو التعوودي علووى يجوور أإ تتضوومن ممارسووة حريووة الوورأي والتعبيوور اإلضوورار باإلسووالم   ف

   .أحكامه 
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 5 )مجموعي                                         (                    0/0/7) نشاط 
 قائقد(
 

 بالتعاون مع مجموعتأ ناقشي ضوابط وقيود الملكية في  اإلسالم ؟
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 :ضوابط وقيود الملكية في اإلسالم      ( ب)
ولكنه لم يجعله حقاه مطلقاه بل قيدي بقيود تضمن مصولحة  ا أقر اإلسالم حق الملكية لألفراد 

وهنموا هوو موقوف اإعتوراف      ا الجماعة ا فليس موقفه من هذا الحوق موقوف الحوارس فقوط    
 : من أهمها  دوالحماية من جهة والتقييد والتنّظيم من جهة ثانية هذ قيدي بقيو

ي ا فووإن ن ييوور وجووه شوورعبسووبر شوورعي ا فووإن نشووأ موو أن ينشووأ : موون حيووث نشووأته  (0)
األصولي   هي هلوى مالكو  اورد يبل يأمر بنوعه من يد حوائو ا يعترف به وإ يحميه اإلسالم إ 

 .فإن لم يكن له مالأ وضع في بيت المال  ا كالمال المسروق أو المغصو ا 
ولم  ا حدد اإلسالم سبل المال ونمائه بالقيود والتصرفات المشروعة: ه ئمن حيث نما (2)

عن سبيل باطل كالربا أو بيوع الخموور والمخودرات ا أو فوتح نووادي      يعترف بالنماذ الناتج 
 .للقمار 

ا يتمثوول فووي الوكوواة   ؛ كمووا أوجوور فووي حووق الملكيووة قوودراه معينوواه لمصوولحة الجماعووة       (4)
حفّظوواه لحووق الوووارثين فووي  ؛ وعوودم جووواز الوصووية بووأكثر موون الثلووث   ا والنفقووات الشوورعية 

 .الثلثين

  قوال  ا يرـتو ـقت  أو هسوراف   دون  اإلنفاق  ذ قيدي باإعتدال في ه: من حيث استهالكه  (3)
  (67 )اـوـ ُروا َوَكواَن َبوْيَن َذِلوَأ َقَوامه   ـــوا َوَلْم َيْقُتـــــــِهَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُف َواَلِذيَن  :  تعالى 

 .اإلسالميةكما قيدي أيضاه بتحريم اإلنفاق فيما حرمته الشريعة ا  سورة الفرقان
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 اليوم األول
 د91(           الكرامة ا الحياة ا العدل ) أنواع الحقوق في اإلسالم  :  الجلسة الثانية 
 : أهداف الجلسة 

 : في نهاية الجلسة يتوقع من المشاركة بإذن اد أن 
 تتعرف على أنواع حقوق اإلنسان في اإلسالم  -
 .اإلنسان تعدد أوجه تكريم  -

 .تذكر  معايير الحفا  على الحياة  -

 تعدد أنواع العدل -

 : موضوعات الجلسة 
 .حق اإلنسان في الكرامة -
 حق اإلنسان في الحياة  -

 .حق اإلنسان في العدل -
 

 جدول الجلسة الومنية

 الومن اإلجراذات التدريبية م

 د 5 الكرامة ( 0/2/0)النشاط  0

 د 01+5 (العلمية المادة + المشاركات ) العرض  2

 د 5 حدود وكرامة( 0/2/2)النشاط  4

 د01+5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  3

 د 5 الحياة(  0/2/4)النشاط  5

 د 01+5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  6

 د 5 العدل(  0/2/3)النشاط  7

 د 01+5 المادة العلمية + المشاركات ) العرض  8

 د 01 الجلسة  مراجعة عامة ألحداثها ختام 9
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 دقائق( 5)مجموعي                                                (0/2/0)نشاط رقم   
 

َوَلَقووْد َكَرْمَنووا َبِنووي آَدَم َوَحَمْلَنوواُهْم ِفووي اْلَبوور  َواْلَبْحووِر َوَرَزْقَنوواُهم م ووَن الَطي َبوواِت      : قووال تعووالى 
 .سورة اإلسراذ(71 )َوَفَضْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر م َمْن َخَلْقَنا َتْفِضياله
 .فليس ألحد أن يهينه ا هن تكريم اإلنسان حق وهبه اد هّياي 

 .وضحي أوجه تكريم اد تعالى لإلنسان ا متعاونة مع مجموعتأ 
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 :ق اإلنسان في الكرامة اإلنسانيةح
وأنه متوى نفوخ فيوه الوروح وسوّواي  فإنوه       ا أخبر اد تعالى مالئكته أنه خالق بشراه من طين 

 :قال تعالى ا فسجد المالئكة له سجود تكريم  ا يجر عليهم أن يسجدوا له ا فخلق اد آدم 
      ِهْذ َقواَل َرُبوَأ ِلْلَمَلاِئَكووِة ِهن وي َخوواِلق  َبَشورها ِموون ِطويٍن    َفوِإَذا َسووَوْيُتُه َوَنَفْخوُت ِفيووِه ِمون ُروِحووي

 . سورة ص (70-72 )ِجِديَنَفَقُعوا َلُه َسا
وهتموام العموارة    ااإلنسان هو المخلوق الذي هيأي اد بعلمه وبحكمتوه ليقووم بمهوام الخالفوة    ف

 (41 )َوِهْذ َقواَل َرُبوَأ ِلْلَماَلِئَكوِة ِهن وي َجاِعول  ِفوي اأَلْرِض َخِليَفوةه        :قوال تعوالى   اعلى األرض 

  . سورة البقرة

في األرض ا سخر اد له ما في البور والبحور ا وقود خصوه اد بنعموة       اد  فاإلنسان خليفة
َوَصوَوَرُكْم   : سوبحانه قوال   ا فهوذا تكوريم مون اد تعوالى    ا وبخلقه في أحسن تقوويم  العقل ا 

أي أنهوا   ا هتيستمدها مون ذات هنسواني  ا فكرامته أصيلة ا  سورة يوافر  (63 ) َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم 
كرامة مطلقة يير مرتبطة بجنسيته وإ لونوه وإ وطنوه وإ قوتوه وإ عشويرته وإ حسوبه      

َوَلَقوْد َكَرْمَنوا   : قوال تعوالى   ا أكرم مخلووق فوي األرض  فهو ا وإ نسبه وإ مكانته ومنولته 
َباِت َوَفَضْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر م َمْن َخَلْقَنوا  َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبر  َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم م َن الَطي 

َيا َأُيَها الَناُس ِهَنا َخَلْقَناُكم م ن َذَكٍر َوُأنَثوى َوَجَعْلَنواُكْم   : وقال تعالى   سورة اإلسراذ(71 )َتْفِضياله
 .سورة الحجرات (04 )ْم ِهَن الَلَه َعِليم  َخِبير ُشُعوبها َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِهَن َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلِه َأْتَقاُك

كراموة النواس بصوفة عاموة مون ييور تمييوو بوين هنسوان          اد تعوالى فوي هوذي اآليوة     ن فقد أعلو 
رة واحودة ومون   ـــوـ أن النواس جمويعهم أس   ووهنسان هإ بحسر ما يتميو به مون تقووى اد ا   

ائل ـوووـوباه وقبــوووـعلهم شعـوووـج هلههوووم واحووود ا وأن اد هنموووا   ا و أنةأ  واحووودا و أم واحووود 
يحتقوور رهم ا إ ليعووادي بعضووهم بعضوواها أو ــووـوا فووي كوول مووا فيووه خيـاونووــيتعارفوا وـووـليتع

 . يّظلم بعضهم بعضاه بعضهم بعضاها أو 
ا ورفوع كرامتوها وحفوظ     تهجاذ اإلسالم إلنقاذ اإلنسان من تسلط اإلنسوان ا وتقريور هنسواني   

قها وهيقاف عملية اتخاذ األربا  من دون اد ا والعودة بالبشرية هلوى خالقهوا الواحودا    حقو
وأسرتها اإلنسانية الواحدةا وتقرير حق الكرامة والمساواة الذي إ عالج لمشوكلة اإلنسوان   

 .من بواعث الذل والمهانة واإستعباد _باإليمان _بدونها وتخليم اإلنسان 
َوَموا  : بيان الغاية من خلقه وأنه ما خلق هّإ لعبوادة اد قوال تعوالى    فمن تكريم اد لإلنسان 

 . سورة الذاريات (56 )َخَلْقُت اْلِجَن َواْلِإنَس ِهَلا ِلَيْعُبُدون
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 دقائق( 5)مجموعي (                                            0/2/2)نشاط رقم  

 
 :خالل مشروعية األحكام والحدود اآلتية تلمسي مّظاهر تكريم اإلنسان من 

 .تحريم المخدرات والمسكرات ا عقوبة الواني ا حد القذف ا قطع يد السارق
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يحوورم فاإلسووالم يمنووع األذى والّظلووم عوون اإلنسووان ويحوورم التعوودي علووى النوواس ا كمووا أنووه     

 .ممارسة الجرائم اإجتماعية والدولية التي ت دي باإلنسان هلى الفساد والهالض 
مثوول الغيبووة ا كرامووة اإلنسووان  وموون تكووريم اد لإلنسووان أنووه حووّرم كوول قووول أو عموول يمووسّ 

َيوا   :قوال تعوالى   ا والنميمة والتجسس وما هلى ذلأ مّما يمس عورض اإلنسوان أو كرامتوه    
آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيرها م َن الَّظن  ِهَن َبْعَض الَّظن  ِهْثم  َوَلا َتَجَسُسوا َوَلا َيْغَتور َبْعُضوُكم   َأُيَها اَلِذيَن 

(02 )ِحويم  َبْعضها َأُيِحُر َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتها َفَكِرْهُتُموُي َواَتُقوا الَلَه ِهَن الَلوَه َتوَوا   رَ  

 . ة الحجراتسور
حياه أو ميتاها أي أنهوا تعايشوه حيواه وتالزموه ميتواها فوالتكريم       اإلنسان وهذي الكرامة إ تفارق 

 . مطلق وعام يشمل كل هنسان 
فوقوف لهوا ا فقيول لوه هنهوا جنوازة        –عليه الصالة والسوالم  -مرت جنازة على النبي الكريم 

 .رواي البخاري {أليست نفساه }:  -عليه الصالة والسالم  –يهودي ا فقال 
كما منع اإلسالم التمثيل بجثة الميت أو تشويهها بعد وفاته ؛ ألن ذلأ يعود ههانوة لإلنسوانية    

أي  ا(نهوى عون النهبوة والمثلوة     )    أن النبوي  عن عبد اد بن زيد بن عاصم في ذاتها ا 
يتاه حفاظاه على كرامته في اإلثما فاإلسالم إ يجيو المساس بجسد اإلنسان بسوذ ولو كان م

 . 
 وسوتر تكوريم المسولم بعود وفاتوه ا مون ذلوأ تغسويل الميوتا          تبوين وقد شرع اإلسوالم أمووراه   

  .وحضور دفنه امساوئها وتكفينها والصالة عليها وتشييعه 
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( 5)جموواعي                                                          (0/2/4)رقووم نشوواط   

 دقائق
 

 .هن حياة اإلنسان يالية افال يملأ أحد  أن يتعرض لها بدون وجه حق 
 .متعاونة مع مجموعتأ وضحي كيف حفّظت الشريعة لإلنسان حق الحياة 
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 حق اإلنسان في الحياة
مون حقووق    يأعطى اد سبحانه وتعوالى لكول هنسوان الحوق فوي الحيواة ا فالحيواة حوق أساسو         

ومن هنا حذر اإلسوالم مون   ا اإلنسان الذي كرمه اد تعالى بالخالفة في األرض لتعميرها 
اقتراف قتل اإلنسان بغير حق شرعيا وأحاط حرمة هذي الحياة بسور من الوجر والتنفير 

 –موون دون اد  -ا فلويس ألحوود مهموا كانووت مكانتوه وسوولطانه أن يسولر هنسوواناه حوق الحيوواة      
لأ بغير حق فقد آذن الناس جميعاه بالحر  ا فاإلنسانية كلها متضامنة في رفع ومن فعل ذ

فوإذا  اليد التي تبسط لقتل اإلنسان ا فكل هنسان في هذا الكون له الحق في العيش والحياة ا 
لجريموة وعودم   وتحملوت تبعوة هقورار ا    ا قصرت اإلنسانية في ذلوأ ا دخلوت كلهوا فوي اإلثوم     

ِمْن َأْجِل َذِلَأ َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِهْسَراِئيَل َأَنُه َمن َقَتَل َنْفسها ِبَغْيِر َنْفٍس : قال تعالىا استنكارها 
 (42 )َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأَنَما َقَتَل الَناَس َجِميعها َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَنَموا َأْحَيوا الَنواَس َجِميعهوا     

 .  سورة المائدة
م سفأ الدماذ معادإه للفساد كله ا واإعتوداذ علوى نفوس هنسوانية واحودة لويس       اإلسال فقد عّد

فقط اعتداذ واقعاه على مجتمعه الصغير ابل هو اعتداذ واقع على المجتمع اإلنساني كله ا 
  :قوال تعوالى   اإلسالم رعايتها والمحافّظة عليها رعايوة للمجتموع اإلنسواني الكبيور     كما عّد

 .  سورة المائدة (42 )ا الَناَس َجِميعهاــــَوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَنَما َأْحَي
والنفس المنهي عن قتلها هي نفس معصومة ومحترمة بمقتضى الخلوق واإليجوادا وحرموة    
النفس اإلنسانية وحقها في الحياة حرمة مقدسة تكتسر قدسويتها مون النفخوة اإللهيوة ا ومون      

ويتسوواوى فووي هووذي  ا  بسوولطان الشووريعة وبوواإلجراذات التووي تقررهووا  ثووم فهووي إ تسوولر هإ
 .الحرمة نفوس كل البشر 

ا فوأكثرت مون النهوي عنوه     وقد أولت الشوريعة اإلسوالمية جريموة القتول كثيوراه مون اإهتموام       
صيانة لألرواح وحفاظاه على الحياة ا فقد شورع  ؛ نفير منه ا وحذرت من اإلقدام عليه توال

اإعتداذ على حق الحياة من أجل الحفوا  علوى الونفس البشورية والمحافّظوة      عقوبة  اإلسالم
َفَمووِن  :قووال تعووالى ويتسوواوى فيهووا البشوورا  ا جوونس الجريمووةوجعلهووا تتماثوول مووع   عليهووا ا

 :قووال تعووالى و    سووورة البقوورة (093 )اْعَتووَدى َعَلووْيُكْم َفاْعَتووُدوْا َعَلْيووِه ِبِمْثووِل َمووا اْعَتووَدى َعَلووْيُكْم   
  . سورة الشورى (31 )َوَجَواذ َسي َتٍة َسي َتة  م ْثُلَها 

ومن هنا فإن اد سوبحانه وتعوالى يوقوع أشود العقوبوات علوى مون يقتول م منواه متعموداه ا فقود            
ويضوبه فووق موا     توه وعودواناه بلعن  اإلسالم كل من يعتدي علوى الونفس البشورية ظلمواه     توعد

 َجَهوَنُم   َفَجوَوآُؤُي    َوَمون َيْقُتوْل ُمْ ِمنهوا ُمَتَعم ودها     : الى أعدي اد لوه مون عوذا  عّظويم ا قوال تعو      
 . سورة النساذ (94 )ِضَر الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعَد َلُه َعَذابها َعِّظيمهاـــاِلدها ِفيَها َوَيــَخ
وهذا كانت هذي اآلية تشير هلى حرموة قتول الونفس الم منوة علوى وجوه الخصووصا هإ أن         

النفس المعاهدة كقتول الونفس الم منوة     قتل الحرمة مطلقة وعامة في العصمة عند اد ا فإن
سواذ بسواذا ذلأ أن صيانة النفس البشرية والمحافّظة عليها يتساوى أمامها كول البشور ا   

الجنوة ا وهن ريحهوا يوجود مون     من قتل معاهداه لم يرح رائحة  }:لسالم قال عليه الصالة وا
 .رواي البخاري {مسيرة أربعين عاماه
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ومن ثم فإنه إ يجوز اإعتداذ على حياة الناس هإ بسلطان الشريعة ا وإ تقتل النفس هإ  
َوَإ َتْقُتُلوْا الَنْفَس اَلِتي َحَرَم الّلُه ِهَإ ِباْلَحق  َذِلُكْم َوَصاُكْم ِبِه َلَعَلُكْم  :بالحق ا يقول اد تعالى

عقوبوة القتول العمود فوي الحيواة       جعلوت بل هن الشريعة اإلسوالمية   . سورة األنعام (050 )َتْعِقُلوَن
تـل ا ومون لوم يحكـوـم    و عن القاـــالدنيا هو قتل القاتل هذا لم يتصدق ولي أمر المقتول بالعف

ِس ـووـَس ِبالَنْفــووـْم ِفيَهووا َأَن الَنْفـَوَكَتْبَنووا َعَلْيِهوو :ه تعووالىــووـي كد ذلووأ قولبهووذا فهووو ظالـــووـما 
َفَمون  ِبالس ون  َواْلُجوُروَح ِقَصواص      اأُلُذَن ِبواأُلُذِن َوالس ونّ  ِف َوــَف ِباأَلنــِن َواأَلنــَْن ِباْلَعيــَواْلَعْي

 . سورة المائدة (35 )َتَصَدَق ِبِه َفُهَو َكَفاَرة  َلُه َوَمن َلْم َيْحُكم ِبَما أنَوَل الّلُه َفُأْوَلِتَأ ُهُم الَّظاِلُموَن
ة لقوود وضووع اد سووبحانه وتعووالى لجريمووة القتوول العموود بوودون وجووه حووق أقصووى عقوبووة هلهيوو 

ولكن عون طريوق الحواكم     ا بأنفسهم ونه يأخذوحق أهل القتيل في القصاص من القاتل إ ا
حتى إ يقع هسراف في القتل المتبادل بوين الطورفين كموا هوو الحوال       ؛الذي يقتم لهم منه 

من ذلأ نرى أن الشريعة اإلسالمية  .في عادة األخذ بالثأر في زمن الجاهلية قبل اإلسالم 
دع المعتودين علوى حوق    لم تترض التعدي على الحياة بدون تنّظيم ا بل شرعت العقوبات لور 

الحياة ا والناس في ذلأ سواذ ا مما يدل على المساواة والعدل في الدماذ ا لتسوتقر الحيواة   
بووال ظلووم وإ عوودوان وإ عبووث بمقومووات الحيوواة ا لقوود أكوودت الشووريعة اإلسووالمية حرمووة      

 ثـوـأرا دمــــه في بيـــتة كانت تستبيح القتــلا وتعيوـش علوى أخوذ ال    ونادت بحقنا اإلنسان 
 وحفّظواه ريعة اإلسالمية القصاص والحدود والديوه والجويوة ا حقنواه للودماذ     ـــررت الشـــوق

سوورة   (079 )َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياة  َيْا ُأوِلوْي اأَلْلَبواِ  َلَعَلُكوْم َتَتُقوونَ    : ىلألرواح ا قال تعال

ومن ذلأ تحوريم قتول الونفس عون أبوي هريورة رضوي اد عنوه قوال صولى اد عليوه              . البقرة
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداه مخلداه فيها أبودا  : ) وسلم 

ا ومن تحسى سماه فقتل نفسه ا فسمه في يدي يتحساي في نار جهنم خالداه مخلوداه فيهوا ابوداه ا    
يديا فحديدته في يدي ا يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالوداه مخلوداه فيهوا    ومن قتل نفسه بحد

 رواي البخاري صحيح الجامع( أبدا 
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 دقائق( 5)مجموعي (                                                        0/2/3)نشاط 

 
اوأنتوي تتوولين القيوادة فوي مجوال       سوورة النحول  ( 91){ ِهَن الّلَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل }: )قال تعالى 

العمل وتمارسينها في محيط األسرةا كيف تحققين مفهوم العدل في نفسأ أوإه ثم لمون هوم   
 تحت وإيتأ ؟
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 حق اإلنسان في العدل
هن العدل في اإلسالم فريضة هنسانية تجر على اإلنسان لإلنسانا فالعودل مبودأ عوام ينشور     
يطاذي على كل بني اإلنسان دون تمييو بين جنس وآخرا أو بوين  شوعر وشوعرا أو أموة     

سواذ حد وأخرىا أو بين فرد وجماعة ودولةا فمّظلة العدل يستّظل تحتها كل البشر على 
ّتباعه ا ليس فيهم وإ منهم من يرتفوع فووق الخطوا ا ولوو كوان      ا ألنهم جميعاه مخاطبين با

هماماه أو ملكاه حاكماها وألن العدل نّظام اد وشرعه اوأمام عدل اد يسوتوي النواس جميعواها    
مسوولمين وييوور المسوولمين؛ ذلووأ أن العوودل فووي  ا األبوويض موونهم واألسووودا والووذكر واألنثووى
وهنما هو عدل عام جامع يشمل كل ميادين الحكم  اإلسالم ليس وقفاه على ميدان أو مجال ا

في كول   ا مسلمين ويير مسلمين ا والسياسة واإلدارة والعالقات الدولية بين جميع األفراد
ويحفووظ حقوووقهم ا ألن ا بمووا يحقووق مصووالح النوواس  ا وعلووى كافووة المسووتويات ا المجوواإت

د صووداي فووي التطبيووق ا العوودل فووي اإلسووالم لوويس شووعاراه يرفووع ا بوول هووو واقووع يجوور أن يجوو
 .يلتمسه الناس أينما كانواا وينعمون به أينما وجدوا 

والعوودل فووي اإلسووالم عوودل دائووم مسووتمر مووا بقووي الشوورع والوودينا إ ينووال منووه الومووان وإ    
المكانا أياه كانوت األنّظموة القائموة وصوورهاا وأيوا كوان شوكل الحكوم؛ ذلوأ أن اإلسوالم قود            

سوورة   (91 )ِهَن الّلوَه َيوْأُمُر ِباْلَعوْدِل    : تعوالى ا فهوو القائول    فرض عدله على الجميع بوأمر اد 

وإ  ا ا فالعدل مبدأ شامل ا فهوو إ يتورض مجواإه فوي الحيواةا وإ سولوكاها وإ تصورفاه        النحل
 .وإ عماله ا وإ تعامالها وإ يير ذلأ من أمور الحياة كلها هإ أقامه على الحق  ا فعاله

قوال تعوالى   . ابواة الّظوالم أمور مرفووض فوي اإلسوالم مهموا تكون الّظوروف         هن كتم الحق ومح
:َوَإ َتْلِبُسوْا اْلَحَق ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموْا اْلَحَق َوَأنُتْم َتْعَلُموَن (32 )سورة البقرة . 

هن تطبيق النّظم العادلة يتناسر مع تكريم اد تعالى لإلنسان المستخلف في األرض ؛ ألن 
 و أساس عوته وكرامته ايحفظ لإلنسان شخصيته اآلدميـة العدل ه

 .محررة من عبودية البشر ا فالعبودية إ تكون هإ د ر  العالمين 
فالعوودل فووي عمومووه وشووموله مطلووو  بووين النوواس حتووى لووو صووادم ميوول اإلنسووان وهووواي        

دل فووي ونوازعووه وتنوواقض مووع المصوولحة الذاتيووة التووي يميوول هليهووا ا وهووذا مووا ي كوود أن العوو  
اإلسالم فريضة هنسانية واجبة ا وليست مجرد حق من الحقوق الشخصية التي باسوتطاعة  

قووال . صوواحبها أن يتنووازل عنهووا هن هووو أراد ا أو يفوورط فيهووا دون أن يلحقووه هثووم أو تووأثيم    
َعَلوى َأنُفِسوُكْم َأِو اْلَواِلوَدْيِن     َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقَواِميَن ِباْلِقْسوِط ُشوَهَداذ ِلّلوِه َوَلووْ    :تعالى

وهذا العدل قائم ولو كان طرف مون طرفوي األمور ذا قربوى ا     . سورة النساذ (045 )َواأَلْقَرِبيَن 
وهذا كانت هذي هي صورة العدل المطلو  في سياسة اإلسالم حسبما جاذ فوي كتوا  اد ا   
فإن آثار العدل تووفر حتمواه صويانة األعوراض مون اإعتوداذ عليهوا ا وصويانة النفووس مون           

 . اإضطهاد والتعذير
وتثبت بوه الحقووق ا وهوو مون الحقووق التوي إ        ا المساواة والعدل هو الميوان الذي تتم به
ا ولقد ذكور اد تعوالى لفوظ     ويتحقق العدل هذا تحققت المساواة يمكن فصلها عن المساواةا 

أن اد سوبحانه وتعوالى أرسوى    : العدل في كثير مون المواضوع فوي القورآن الكوريم ا ومنهوا       
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ُرُكْم َأن ُتوو ُدوْا اأَلَماَنوواِت ِهَلووى َأْهِلَهووا َوِهَذا َحَكْمووُتم َبووْيَن  ِهَن الّلووَه َيووْأُم: دعووائم العوودل ؛ هذ قووال 
  . سورة النساذ (58 )الَناِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل ِهَن الّلَه ِنِعَما َيِعُّظُكم ِبِه ِهَن الّلَه َكاَن َسِميعها َبِصيرها

ُنوْا َقَواِميَن ِلّلِه ُشَهَداذ ِباْلِقْسِط َوَإ َيْجوِرَمَنُكْم َشوَن ُن َقوْوٍم    َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا ُكو: وقال تعالى
 سورة المائدة (8 )َعَلى َأَإ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُ  ِللَتْقَوى َواَتُقوْا الّلَه ِهَن الّلَه َخِبير  ِبَما َتْعَمُلوَن

. 

أركووان حقوووق اإلنسووان ا وبووال عوودل إ تثبووت  موون ذلووأ يتضووح أن العوودل ركوون أسوواس موون  
الحقوق في التعامل سواذ بين المسلمين أنفسهم أو فيموا بيونهم وبوين خصوومهم ا وقود ثبوت       

مع خصومه كما طبق ذلوأ   -عليه الصالة والسالم  -تطبيق هذا الحق في تعامل الرسول  
 . الخلفاذ الراشدون في تعاملهم مع المسلمين ويير المسلمين

 العوودل فووي اإلسووالم نبراسوواه للحووق للتمييووو بووين الحووالل والحوورام والخيوور والشوور      جعوول اد
َوالَسوَماذ َرَفَعَهوا َوَوَضوَع    :ولتحديد الحقوق والواجبات فوي شو ون الحيواة كلهواا قوال تعوالى      

-( 7ُتْخِسُروا اْلِميَواَنَوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَلا  َواِن ـَأَلا َتْطَغْوا ِفي اْلِمي َواَن ــاْلِمي
 .  سورة الرحمن(9

وقوود بووين اد سووبحانه وتعووالى أن العوودل هووو المقصوود األسوومى للووديانات كلهوواا وأنووه القاسووم    
َلَقووْد َأْرَسووْلَنا ُرُسووَلَنا ِباْلَبي َنوواِت   :المشووترض بووين الرسوواإت والنبوووات جميعهووا ا قووال تعووالى     

اْلِميَواَن ِلَيُقوَم الَنواُس ِباْلِقْسوِط َوَأنَوْلَنوا اْلَحِديوَد ِفيوِه َبوْأس  َشوِديد  َوَمَنواِفُع         َوَأنَوْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَ  َو
  سورة الحديد(25 )ِللَناِس

 
 
 

وذكر الحديد في سياق هذي اآلية ا يدل على أن الحديد وهو رموو القووة ا ينبغوي أن يكوون     
 . وسيلة إلقامة العدلا وهحقاق الحقا وليس وسيلة للتسلط والجبروت واإستعباد 

والعودل الووذي جوواذ بووه اإلسووالم هووو العوودل المطلوق العووام الووذي ينشوور جناحووه علووى البشوورية   
اتهوووا فوووي الشووو ون الدينيوووة واإقتصوووادية واإجتماعيوووة  جمعووواذا وفوووي مختلوووف جوانووور حي

والسياسووية والعسووكرية والدوليووة وييوور ذلووأا إلعطوواذ كوول ذي حووق حقووه بوودون هوووى فووي   
النفس أو ميل ا وقد نّظم اإلسوالم أحكوام العالقوات اإلنسوانية المختلفوة علوى نحوو يورى فيوه          

هوي  :" الشوريعة اإلسوالمية    وجه العدل زاهراه ونور الحق ظاهراه ؛ لذلأ قال ابن القيم عن
عدل كلها ا ورحمة كلهاا ومصوالح كلهواا وحكموة كلهوا ا فكول مسوألة خرجوت عون العودل          
هلوى الجووورا وعوون الرحمووة هلووى ضوودهاا وعون المصوولحة هلووى المفسوودةا وعوون الحكمووة هلووى   
العبث ا فليست من الشريعة ا وهن ُأدخلت فيها بالتأويول ا فالشوريعة عودل اد بوين عبواديا      

أصدق دإلوة   مته بين خلقه ا وظله في أرضها وحكمته الدالة عليها وعلى رسوله ورح
 " . وأتمها 
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 : اليوم الثاني 
:                                                                                الجلسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة األولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى  * 

 د 021
 أنواع حقوق اإلنسان في اإلسالم

 ( المساواة ا الشورى ا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )  
 

 د 41استراحة       
  
 د 91:                                                                 الجلسة الثانية * 
 الحقوق اإلجتماعية  -
 ( حق الطفل ا  حقوق المسلمين  )  
 .آثار تطبيق حقوق اإلنسان في اإلسالم على الفرد والمجتمع   -
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 اليوم الثاني
 أنواع حقوق اإلنسان في اإلسالم : الجلسة األولى 

 .المساواة ا الشورى ا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 
 :أهداف الجلسة 

 : أن _ بإذن اد _في نهاية الجلسة يتوقع من المشاركة 
 .تميو بين المساواة في الحقوق والواجبات 
 .تستنت جأهمية تطبيق الشورى على جميع المستويات 

 .تدرض فضائل القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 :موضوعات الجلسة 
 .حق اإلنسان في المساواة -
 .حق المرأة في اإلسالم -
 .الشورىحق  -
 .حق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -

 جدول الجلسة الومني
 الومن اإلجراذات التدريبية م

 د5 المساوة ( 2/0/0)نشاط  0

 د 5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  2

 د 5 دراسة حالة ( 2/0/2)نشاط  4

 د01+01 (المادة العلمية +المشاركات ) العرض  3

 د 5 نقاي (2/0/4)نشاط  5

 01+01 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  6
 د

 د 5 عصف ذهني ( 2/0/3)نشاط  7

 د 01+5 (المادة العلمية+ المشاركات ) العرض  8

 د 01 تمثيل أدوار ( 2/0/5)نشاط  9

 د 5+5 (امادة العلمية + المشاركات ) العرض  01

 د 5 ختام الجلسة مراجعة عامة ألهدافها  00

 د021 مجموع   02
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 هل يمكنك التوصل إلى الحق المقصود؟

 

 :من حقوق اإلنسان في اإلسالم حق

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 ...ضعي األحرف المناسبة في مكانها الصحيح علمًا بأن •

 

 بمعنى وجع 3+2+7األحرف •

 

اهلل به  بمعنى قدوة في كل الجوانب و المجاالت و قد وصف 8+6+4+1األحرف  •

 نبيه محمد صلى اهلل عليه و سلم

 

 أحرف متشابهة 7\5\1األحرف  •

 

 .....................................الحق المقصود هو حق
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 دقائق  ( 5)جماعي                                                     (2/0/0) نشاط رقم  
 

فكلكوم آلدم   اأبواكم واحود    ّنههن ربكوم واحود و   اأيهوا النواس   } : في خطبة الووداع   قال 
لوويس لعربووي فضوول علووى عجمووي هّإ      اوهن أكوورمكم عنوود اد أتقوواكم    اوآدم موون توورا   

 {بالتقوى 
حووق وأسوواس موون أسووس حقوووق اإلنسووان وه  ن الرسووول بووّيفووي هووذا الحووديث الشووريف   

 .المساواة
 .نة مع مجموعتأ وضحي كيف قرر اإلسالم لإلنسان حقه في المساواة تعاوم

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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 حق اإلنسان في المساواة
واتخذي دعامة لجميوع موا   قرر اإلسالم حق المساواة بين الناس في صورة واضحة متينة ا 

تكفل حمايته من  ثابتةه من نّظم لعالقات األفراد بعضهم مع بعض اوأقامه على قواعد سّن
مون خيور سوواذ لألفوراد أم     العبث واإنحراف ا وتتويح لوه تحقيوق أقصوى موا يمكون تحقيقوه        

 .للجماعات
لويس هنواض   وتتمثل هذي المساواة في أن جميوع النواس سواسوية فوي طبيعوتهم البشورية اوأن       

جماعة تفضل ييرها بحسر عنصورها اإلنسواني ا أو انحودارها مون سواللة خاصوة ا وأن       
 معوون طبيعووتهم وعناصووره  ة التفاضوول بووين النوواس هنمووا يقوووم علووى أمووور أخوورى خارجوو        

وسالإتهم ا فيقوم مثاله على أسواس تفواوتهم فوي الكفايوة والعلوم واألخوالق والتقووى وييور         
 .كل منهم لربه ولنفسه ولمجتمعه ولإلنسانية جمعاذ  ذلأ من األعمال التي يقدمها

تفاضووول فوووي  ّمفالنووواس سواسوووية بحسووور خلقهوووم األول وعناصووورهم األولوووى اوأن لووويس َثووو 
هنسووانيتهم ؛ وهنمووا يجووري التفاضوول بيوونهم علووى أسووس خارجووة عوون اإلنسووانية نفسووها ا قووال   

َوُأنَثووى َوَجَعْلَنوواُكْم ُشووُعوبها َوَقَباِئووَل ِلَتَعوواَرُفوا ِهَن  َيووا َأُيَهووا الَنوواُس ِهَنووا َخَلْقَنوواُكم م وون َذَكووٍر  :تعووالى
َيوا َأُيَهوا الَنواُس اَتُقووْا َرَبُكوُم      :وقال تعوالى    سورة الحجرات(04 )َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلِه َأْتَقاُكْم 

ِمْنُهَما ِرَجاإه َكِثيرها َوِنَساذ َواَتُقووْا الّلوَه   اَلِذي َخَلَقُكم م ن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبَث 
والمتأموول فووي   سووورة النسوواذ(0 )اَلووِذي َتَسوواذُلوَن ِبووِه َواأَلْرَحوواَم ِهَن الّلووَه َكوواَن َعَلووْيُكْم َرِقيبهووا 

وهووذا دليوول علووى عموميووة   َيووا َبِنووي آَدَم  :اآليووات القرآنيووة يجوودها تخاطوور النوواس بقولووه  
 .على قدم المساواة الخطا  اإللهي للناس جميعاه

أي أنكم جميعاه منحدرون من أصل واحد ا فال فضل ألحدكم على اآلخر بحسور عنصوري   
لم يجعلكم كذلأ لتفضيل فإنه وهذا كان اد تعالى قد جعلكم شعوباه وقبائل ا  وأصل خلقته ا

التقسيم ليكون ذلأ وسيلة للتعارف والتمييوو والتسوميةا   هنسان على آخرا وهنما قسمكم هذا 
والتفاضل بينكم في نّظر اد هنما يجري على أساس أعمالكم ومبلغ محوافّظتكم علوى حودود    

 .دينكم اإ أعّظمكم بيتا وإ أكثركم عشيرة؛ فإن أكرمكم عند اد أتقاكم 
نقطووة أساسووية تتفووق   تقوووم المسوواواة فووي اإلسووالم علووى أسوواس هيموواني أخالقووي اتبوودأ موون   و 

وهنسووانية اإلنسووان ا وهووي وحوودة األصوول اآلدمووي ووحوودة األخوووة الدينيووةا وقبوول مجوويذ         
اإلسوالمي كانوت تسوود فوي األرض عصووبيات شوتى كعصوبيات الجونس أو اللوون أو أصوول         

أصل واحود ا وهوو التوجوه هلوى هلوه       القبيلة أو العشيرة اولما جاذ اإلسالم جمع الشتات في
هووذا اإخووتالف فووي األجنوواس واأللوووان والمكووان لووم يكوون ليفوورقهم وهنمووا     واحوودا وأبووان أن 

ليوورجعهم هلووى اد الووذي ذرأهووم فووي األرض واسووتخلفهم فيهووا ا هخوانوواه فووي الوودين متوو لفين      
ومتحابين ومتعارفين ا بحيث تربط هذي األخوة بين قلو  المسلمين ؛ حتى يصبحوا أسرة 

ت أموام شورع اد فوي السوراذ والضوراذ وفوي       واحدة كبرى يتساوون في الحقووق والواجبوا  
السلم والحور  ا إ فضول ألحود علوى آخور هإ بالعمول الصوالح ا وإ كراموة إلنسوان علوى           

 .هنسان هإ بالتقوى 
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فنّظوورة اإلسووالم هلووى النوواس علووى أنهووم جماعووة واحوودة وأسوورة واحوودة قوود انتفووت موون بينهووا      
فيموا بيونهم هوي التقووى والصوالح       الفروقا وسدت على النواس بوا  التفواخر ؛ ألن الميووة    

 سورة الحجرات (04 )ْم ِهَن الَلَه َعِليم  َخِبير ــَرَمُكْم ِعنَد الَلِه َأْتَقاُكـــِهَن َأْك :كما قال تعالى
 .ا فالتقوى أمر إ يعلمه هإ اد 

فيوه   اوبذلأ فتح اإلسالم آفاق دعوته لبني اإلنسان ليتسابقوا في التعارف والتعاون علوى مو  
الخيرا هلى جانر دعوته هلى اإليمان باد خالق السموات واألرض وخالق النواس أجمعوين   

. 
وعلووى هووذا فقوود حطووم اإلسووالم الحووواجو التووي كانووت بووين األجنوواس واألعووراق واألنسووا       

 {ا أهل البيتسلمان مّن}أن رجاله من فارس كان رقيقاه فحرريا وقال فيه  اوأعلن محمد 
ا كما أن صهيباه الرومي من أصل روماني اوبالإه األسود مون أصول حبشوي؛ جعلهوم مون      

ر على قيادة جيشه شاباه لم يتجاوز من العمور ثمانيوة   كبار أصحابه وفي مقدمة دعاته ا وأّم
عشر عاماه هو أسامة بن زيد اوجعل تحت قيادته وهمرته كبار سادات العور  واإلسوالم ا   

أتمرون بأمري محطماه بذلأ جميع مقاييس التمييو والتفواوت السوائدة   يسيرون في ركابها وي
حينذاض بين البشر اوأقام مكانها مقياساه واحداه هو مقياس الكفاذة والخيريوة وتقووى اد فوي    
حقوق الناسا وكان ذلأ أول سر من أسرار عّظمة اإلسالم في التاريخا كما كان ذلأ فوي  

 الحيوية في تاريخ األسرة البشورية التوي لقوي محمود     مقدمة هصالحات اإلسالم السياسية 
في سبيلها من األذى والصعا  ما يصعر وصفه حيث ظل يناضل في سبيل دعوته حتوى  
انتصرت وتحققتا وشاعت بين متات الماليين من مختلف الشعو  واألعراق واألجنواس  

 .في مشارق األرض ومغاربها 
في الناس الموسر والمعسرا واألبيض واألسوودا  وهذا كانت هرادة اد قد اقتضت أن يكون 

 قوال تعوالى   ل لذلأ وزناه في التفاضل بينهم اــــــــفإن اإلسالم لم يجع ؛ والحاكم والمحكوم
:  َعَبَس َوَتَوَلى  اذُي اْلوَأْعَمى ـــَأن َج    ىـَأ َلَعَلوُه َيَوَكو  ـــــوـ َوَموا ُيْدِري     ُر ـَأْو َيَذَكو

  َوَموا َعَلْيوَأ َأَلوا َيَوَكوى      َدىـــــوـ َلُه تَص َفَأنَت  َأَما َمِن اْسَتْغَنى  َرىـــالذ ْك َفَتنَفَعُه
 .عبس  (0- 01 ) َفَأنَت َعْنُه َتَلَهى  َوُهَو َيْخَشى  َوَأَما َمن َجاذَض َيْسَعى

أن إ يخم باإلنذار أحداها بول يسواوي فيوه بوين      ففي هذي اآليات يأمر اد تعالى رسوله 
والصووغار  اوالرجووال والنسوواذ ا والسووادة والعبيوودا والفقيوور والغنووي ا الشووريف والضووعيف 

والكبووار ا واد تعووالى يهوودي موون يشوواذ هلووى صووراط مسووتقيم ولووه الحكمووة البالغووة والحجووة     
نولوت فوي ابون أم مكتووم     " عبس وتولى"أن  -رضي اد عنها -فقد ذكرت عائشة. الدامغة 

يوا رسوول اد أرشودني ا وعنود رسوول اد      : فجعول يقوول    األعمىا أتى هلوى رسوول اد   
 .يعرض عنه ويقبل على اآلخر  شركين افجعل النبي نفر من عّظماذ الم
له العذر الواضح في انشغاله مع هو إذ النفور    -عليه الصالة والسالم  -ومع أن الرسول  

سولموا أسولم معهوم يالبيوة الكفوار مون أهول مكوة ا هإ أن الموولى          أمن المشركين األنهوم هذا  
 . سبحانه وتعالى عاتبه بهذا العتا  الشديد

يوماه جالسواه وعنودي أنواس مون ضوعفاذ المسولمينا فطلور جموع مون أشوراف            لنبي وكان ا
بودأ  م ا فنهاي سوبحانه وتعوالى م كوداه م   عدم جلوس ه إذ الضعفاذ معه قريش من النبي 
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َوَإ َتْطوُرِد اَلوِذيَن َيوْدُعوَن َرَبُهوم ِباْلَغوَداِة      :حق المساواة بين الناس في األرض ا قال تعالى 
ي  ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَأ ِمْن ِحَساِبِهم م ون َشوْيٍذ َوَموا ِموْن ِحَسواِبَأ َعَلوْيِهم م ون َشوْيٍذ         َواْلَعِش

 . سورة األنعام (52 )َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الَّظاِلِميَن
ا هذا هو اإلسالم الذي ينّظر هلى الناس جميعاه نّظرة متساويةا فقيمة كل هنسوان عنود اد بمو   
يقدمووه لنفسووه وللنوواس أجمعووين بمووا يرضووي اد سووبحانه وتعووالى اوليسووت القيمووة عنوود اد        

عنه الناس اتقواذه   بالمنصر أو الجاي أو المال ا فخير الناس أنفعهم للناسا وشرهم من صّد
 .لشري

 
وهذي المساواة إ تعني المساواة في كل شيذ ابل القصد المساواة فوي الحقووق والواجبوات    

المساواة في المراكو والدرجات العلمية أو ييرهوا ا هذ هن اد لوم يمنوع ذلوأ كموا جواذ       ا إ 
سوورة   (00 )اْلِعْلَم َدَرَجواٍت  وا ِمونُكْم َواَلوِذيَن ُأوُتووا   ِع الَلُه اَلِذيَن آَمُنو ـــــَيْرَف :وله تعالى ــفي ق

ُمووَن َواَلوِذيَن َلوا َيْعَلُمووَن ِهَنَموا َيَتوَذَكُر ُأْوُلووا        ُقْل َهوْل َيْسوَتِوي اَلوِذيَن َيْعلَ    :ا وقال تعالى المجادلة
َفَضَل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسوِهْم َعَلوى اْلَقاِعوِديَن     :اقال تعالى سورة الومور  (9 )اْلَأْلَباِ 

سورة  (95 )ِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرها َعِّظيمهاَدَرَجةه َوُكاًل َوَعَد الّلُه اْلُحْسَنى َوَفَضَل الّلُه اْلُمَجا

 . النساذ
فالمفاضلة هنا جاذت في المراكو اإجتماعية حسبما يقدمه اإلنسوان مون األعموالا فهوذا إ     
ي ثر على الحقوق العامة التي لإلنسان بصفته هنساناه افإنه إ فضول إلنسوان علوى آخور هإ     

 .إ كرامة هإ لألتقى بكفايته وعمله وخلقه ودينها و
فووي المنشوووأ والمصووير ا فوووي المحيووا والمموووات افووي الحقووووق     النوواس سوووواذ  ففووي اإلسوووالم  

والواجباتا متساوون أمام تطبيوق أحكوام الشوريعة اإلسوالمية فهوم يعواملون معاملوة واحودة         
 . افنّظام اإلسالم واحد يطبق على الناس أجمعين بشكل واحد دون تفرقة أو تمييو

د المخووميووة التووي  يووقطووع  حينمووا قوورر الرسووول    ةالمسوواواة فووي أروع صووور  وتتجلووى 
}  :سرقــــت فشــفع فيها أسامة بون زيود رضوي اد عنوه فقوال عليوه الصــوـالة والســـوـالم         

الضوعيف   فويهم  هذا سرق الشوريف تركوويا وهذا سورق    هنما أهلأ الذين من قبلكم أنهم كانوا
 .{اطمة بنت محمد سرقــت لقطعت يدها لو أن فادأيما أقامــوا عليه الحــد ا و
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 دقائق ( 5)مجموعي (                                                           2/0/2)نشاط 

 دراسة حالة

خولة بنت ثعلبة همرأة كبرت سنها ا وشا  رأسها في خدمة زوجها وبنيهوا ا فموا لبوث زوجهوا     
فتوذهر هلوى رسوول اد صولى اد     ( أي يحرمهوا علوى نفسوه    : ) يّظاهرهوا  في حالوه مون حاإتوه    

وهوي تقوول يوا     عليه وسلم تبثه مشكلتها وتحاور وتشتكي هلى اد ا وتجادل في تصرف زوجهوا 
أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت لوه بطنوي ا حتوى هذا كبورت سوني وانقطوع ولودي        : ) رسول اد 

سومعه  الحمد د الذي وسوع  : ) قول عائشة رضي اد عنها ت  ظاهر مني اللهم هني أشكو هليأ ا
ا لقد جاذت المجادلة هلى النبي صلى اد عليه وسلم تكلموه وأنوا فوي ناحيوة البيوت موا       األصوات 

َقوْد َسوِمَع الَلوُه َقوْوَل اَلِتوي ُتَجاِدُلوَأ ِفوي        } فوي سوورة المجادلوة    .اسمع ما تقول فوأنول اد عوو وجول   
 . رواي البخاري {ِكي ِهَلى الَلِه َوالَلُه َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِهَن الَلَه َسِميع  َبِصير َزْوِجَها َوَتْشَت

 .سورة المجادلة تحمل الكثير والكثير من الحكم والمفاهيم والحقوق ف

من خالل دراسة حالة خولة بنت ثعلبة استنبطي الحقوق التي نالتها المرأة في عهد النبي صلى 
 .ه وسلماد علي

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 



  41 

 حق المرأة في المساواة في ظل اإلسالم

يبهور ذوي العقوول السوليمة و الفطور النقيوة       مموا  و لعل حق المرأة في المساواة في ظل اإلسوالم 
فقد ُبعث رسول الهدى صلوات ربي وسالمه عليه والمرأة تعاني هضماه لحقوقهاا وهجحافاه فوي  
معاملتهوواا واسووتخفافاه بشووأنهاا بوول وتشووكيكاه فووي هنسووانيتهاا فعنوود الرومووان سوولر قووانونهم الموورأة    

ا له الحق في قتلهواا وبيعهواا وبعود الووواج     معّظم حقوقهاا فقبل الوواج تكون ملكاه لر  األسرة
يحوول زوجهووا مكووان والوودها فووي جميووع حقوقووها وهووي إ توورثا ألنهووا لوويس لهووا حووق فووي الحريووة  
عنودهما وكوذلأ الحوال عنود اليونوانا حيوث كوانوا ينّظورون هلوى المورأة كموا ينّظور هلوى الرقيووقا              

 .ويرون أّن عقلها إ يعتد به 

مون ممتلكوات الوووجا ولوه أن يقتلهواا أو يتفضول عليهوا        وفي حضارة الفورس المجووس كانوت      
بالحياةا هن شاذا ويرون أنها نجسةا وأنها تنجس كل ما مسته يدها في حوال حيضوها ونفاسوهاا    
فيضعونها في خيمة صغيرة بعيدة عن بيوتهما وعلى الخادم هذا أرسل ليعطيها طعامها أن يلف 

 .مقدم وجهه ويديه خشية أن يتنجس

الهند كانوا ينكرون هنسانية المرأةا لذلأ حكموا عليها بأنها ليس لها حق هجوراذ   وفي حضارة  
أمر وفق ريبتهاا وتكون ملكاه ألبيها ثم لووجهاا ويجر عليها أن تعامله كما تعامل هلههواا ألّن  

 .الووج عندهم ممثل اآللهةا وهذا مات زوجها أحرقوها مع جثته

يهووا علووى أنهووا معتوهووةا إ يمكنهووا قضوواذ أي شووأن موون    والموورأة الصووينية ينّظوور الصووينيون هل   
ش ونها هإ بتوجيه من الرجلا وهي محتقرة مهانةا إ حقوق لهاا وإ يحق لها المطالبة بشيذ 

و كان كري العر  للمرأة معلوماها وكان الواحد منهم هذا رزق باألنثى اسود وجهه كرهواه  امنها 
َيَتوَواَرى ِموَن   * َر َأَحُدُهْم ِباأُلنَثى َظَل َوْجُهُه ُمْسوَوًدا َوُهوَو َكِّظويم     َوِهَذا ُبش }لما رزقه ادا قال تعالى

( 58){ اْلَقْوِم ِمن ُسوِذ َما ُبش َر ِبِه َأُيْمِسُكُه َعَلوى ُهووٍن َأْم َيُدُسوُه ِفوي الُتوَراِ  َأَإ َسواذ َموا َيْحُكُموونَ        
 . وكان منهم من يتد البنت سورة النحل( 59)

لمرأة كذلأ حتى جاذ اإلسالم بنوريا وأخرج اد تعالى به الناس من الّظالم هلى النورا وظلت ا
 .ومن الضالل هلى الهدى

سعادتهاا َوَعَرَفَهوا  ا وبوأها مكانها الالئق بهاا وأعطاها حقوقها التي نالت بها فأنصف المرأة   
 .ا حتى تكون عضواه فاعاله في مجتمعهاا كريمة في حياتهاواجباتها

َيا َأُيَها الَناُس ِهَنوا  } :)تعالى قوله منهاوهذا اإلنصاف من اإلسالم تمثله آيات كثيرة في كتا  اد 
ُكْم ِهَن الَلَه َعِليم  َخَلْقَناُكم م ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبها َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِهَن َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلِه َأْتَقا

 .سورة الحجرات( 04){ َخِبير 

 ة كما هي شريكة الرجل في الثوا  فذكر سبحانه أنها شريكة الرجل في مبدأ اإلنساني
 .والعقا  على العمل 
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   موون عموول صووالحاه موون ذكوور أو أنثووى وهووو موو من فلنحيينووه حيوواة طيبووة      ) قووال تعووالى
 (97/النحل )  (ولنجوينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون 

          يوا أيهوا   ) حرم سبحانه اعتبار المورأة مون جملوة موروثوات الوووج الميوت فقوال تعوالى
فضوومن لهووا اسووتقالل  ( 09/النسوواذ() ا إيحوول لكووم أن ترثوووا النسوواذ كرهووا  الووذين آمنووو

شخصيتها وجعلها وارثه إ موروثه وجعل للمورأة حقواه فوي الميوراث مون موال قريبهوا        
للرجال نصوير مموا تورض الوالودان واألقربوون وللنسواذ نصوير مموا تورض          )فقال تعالى

 (7/النساذ) \ الوالدان واألقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

  حث عليه الصالة والسالم على تكريمها ونهى عن هيذاذها فقد كان  في رجال قريش
صرامه على نساذهم وأما هو عليه الصالة والسالم فما ضور  فوي حياتوه همورأة وإ     

 . رواي مسلم( اتقوا اد في النساذ : ) خادماه وإ مملوكاه وهو الذي يقول 

 ما يجعل لها رفعة وعوي افأثبت لها حق المهور والنفقوة    شرع لها اإلسالم من الحقوق
 .والسكن والحضانة والرضاع 

  الووج بحفّظهاا ورعايوة شو ونهاا واإلنفواق عليهواا والوفواذ بالشوروط       ألوم اد تعالى
 .التي لهاا فإن جار في شيذ من حقوقها ومال هلى ييرها عنها لقي ربه بشق مائل

 حث رسول اد  المرأةهلى  الناسر نّظرة يولتغي    على اإلحسان هليهن والتنوافس فوي
حتى تبلغا جاذ  -يعني بنتين  -من عال جاريتين ) رعايتهن قال صلى اد عليه و سلم

 .رواي مسلم( يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم رسول اد صلى اد عليه  وسلم أصابعه 

      شرع اد العدل بين البنت والولد ورتر الجواذ على هكورام األنثوى وتكريمهوا قوال 
( من كانت له أنثى فلم يتدها ولم يهنها ولوم يو ثر ولودي عليهوا أدخلوه اد تعوالى الجنوة       )

  رواي البخاري
  يكفي الووجة تكريماه لها أن يستمع ر  العالمين لشكواها ثم ينول في ذلأ قرآناه ُيتلى

 .أن تقوم الساعة كما في قصة المجادلة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجهاهلى 

  تفوق األ  بثالثة حقوق ا فأوجر اإلسالم برهوا وحسون صوحبتها   حّظيت األم بمكانه 
 وتقديرها وحذر من اإلساذة هليها و جعل برها طريقا للجنة

  أباحه للرجل ا بل هنوه جعلوه   أباح اإلسالم التعليم للمرأة بمختلف أنواعه ومراحله كما
. فريضة عليها فى الحودود الضورورية    -فى أمور الدين وفيما يهمها من أمور الدنيا-

ولقد كانت أم الم منين عائشة من أحفظ النواس للحوديث والفقوه ا وكانوت أم المو منين      
حفصة بنت عمور بون الخطوا  رضوى اد عنهموا توتعلم الكتابوة فوى الجاهليوة علوى يود            

 .اتبةامرأة ك
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 5) فووردي (                                                                  2/0/4)نشوواط  
 (دقائق 

سوورة  ( 48){ َوَأْموُرُهْم ُشووَرى َبْيوَنُهْم َوِمَموا     }الشورى من الحقووق الالزموة للمجتموع المسولم     

ا موون خووالل بيتتووأ فووي العموول واألسوورة كيووف تتبنووين هقامووة هووذا الحووق مسووتعينة         الشووورى
 : بالجدول اآلتي 

 اإلجراذ المجال 

  العمل 

 

 

 

  األسرة 

 

 

 

  الطالبات

 

 

 

 

 

الشووورى حووق أعطوواي سووبحانه وتعووالى للمسوولمين للتشوواور فيمووا بيوونهم  : حووق الشووورى . 5
فيهووا نووم  قرانووي كووريم أو حووديث نبوووي إتخوواذ القوورارات فووي كوول األمووور التووي لووم يوورد 

شورى : شريف ا ونجد في كتا  اد كلمة الشورى ومشتقاتها وردت بثالثة ألفا  وهي 
 .ا وشاورهم ا وتشاور 



  44 

وسووميت سووورة كاملووة بالشووورى لي كوود تعووالى علووى أهميووة الشووورى فووي حيوواة الجماعووة     
َعَوْموَت َفَتَوَكوْل َعَلوى الّلوِه ِهَن الّلوَه ُيِحوُر        َوَشواِوْرُهْم ِفوي اأَلْموِر َفوِإَذا    } : المسلمة قال تعالى 

ا وهي عامة لتشومل جميوع األموور التوي لوم يورد فيهوا نوم          سورة آل عمران( 059){ اْلُمَتَوك ِليَن
د مثل فعله صلى اد عليه وسلم قبول يوووة بودر والخنودق ا وحوق الشوورى منحوة مون ا        

بعوود أوصوواف الموو منين قولووه للمسوولمين وصووفة موون صووفات المجتمووع الموو من حيووث جوواذ 
 .سورة الشورى( 48){ َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم } : تعالى 

وعمليووة الشووورى حووق لكافووة األفووراد الووذين يعنوويهم األموور المووراد اتخوواذ القوورار فيووه دون   
سة حقهم في الشورى بول تورض لهوم األمور     ييرهم ا ولم يحدد سبحانه أسلوباه معيناه لممار

يختارون األسلو  والطريقة التي تناسبهما وخير وسيلة اتخاذ مجلس شورى علوى كافوة   
على مستوى األسرة ا العائلة ا القرية ا المدينة ا ) المستويات على شكل سلم تصاعدي 

 .2117العياصرة ا ( المدرسة ا الدولة 

المستشوار  ) لشوورى أن يبوين رايوه بصودق وأمانوة      وعلى المسلم عنود ممارسوة حقوه فوي ا    
 .2737كتا  األد ا الترمذي ا ( م تمن 
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 5)فردي و مجموعي وجماعي  (                                            2/0/3)نشاط 
 دقائق ( 

 : هجراذات النشاط 

أوراق الشووجر كتابووة فضووائل وثموورات لألموور بووالمعروف والنهووي عوون المنكوور علووى       .0
 .أمامأ 

 .تعليقها على جذع الشجرة المرسوم على اللوح  .2
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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....................................................................................................... 
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 :حق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .5

من أعّظم الحقوق التوي تميووت بهوا األموة المحمديوة ا وهوو وظيفوة الرسول جميعوا ا وهن          
قوال  .الكفور بواد وعبوادة ييوري معوه     : وأكبور منكور   . معرفة اد وتوحيودي  : أكبر معروف 

َوْلَتُكن م نُكْم ُأَمة  َيوْدُعوَن ِهَلوى اْلَخْيوِر َوَيوْأُمُروَن ِبواْلَمْعُروِف َوَيْنَهوْوَن َعوِن اْلُمنَكوِر         } : تعالى 
المقصوود  : ) _ رحموه اد  _ ا يقوول ابون كثيور     سوورة آل عموران  ( 013){ َوُأْوَلِتَأ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

( اه على كل فرد من األموة بحسوبه   منها أن تكون فرقة متصدية لهذا الشأن وهن كان واجب
وعلى هذا فال يختم هذا الحق بالعلماذ والدعاة وطال  العلم بل هوو عوام علوى الجميوع     
ولكن يختم العلماذ وطال  العلم بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه ا وهو قاعودة وقائيوة   

 : عالجية ا و به يكون نّظام المجتمع وقوامه ا ومن فضائله 

 باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمكن الدين ويعم الصالح  .0
َوَلَينُصوَرَن الَلوُه َمون َينُصوُرُي ِهَن الَلوَه َلَقوِوٌي       } في القيام به أسبا  النصر على األعداذ  .2

ُروا ِبواْلَمْعُروِف  اَلِذيَن ِهن َمَكَناُهْم ِفي اْلَأْرِض َأَقواُموا الَصوَلاَة َوآَتوُوا الَوَكواَة َوَأَمو     * َعِويو 
 .سورة الحـج( 30( )31){ َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوِلَلِه َعاِقَبُة اْلُأُموِر

ففوي الصوحيحين عون أم المو منين زينور      .يحصل به األمن من الفتنوة والهوالض العوام     .4
: ) بنت جحش رضي اد عنها أن النبي صلى اد عليه وسلم دخل عليها فوعاه يقول 

إ اد ا ويل للعر  مون شور قود اقتور  ا فوتح اليووم مون ردم يوأجوج موأجوج          إ هله ه
أنهلوأ وفينوا   ! يارسول اد : ا فقلت _ وحلق بإصبعه اإلبهام والتي تليها _ مثل هذي 

   .2881ومسلم برقم  4436أخرجه البخاري برقم ( هذا كثر الخبث ! نعم : الصالحون ؟ قال 

فتنوة الرجول فوي أهلوه ا ومالوه ا      : ) د عليه وسولم  قال صلى ا: من مكفرات الخطايا  .3
الصووويام ا والصوووالة ا والصووودقة ا واألمووور   : ونفسوووه ا وولووودي ا وجووواري ا يكفرهوووا   

 (.033)ومسلم ( 525)أخرجه البخاري برقم ( بالمعروف والنهي عن المنكر 

ف موروا بوالمعرو  : ) قال صلى اد عليه وسولم  . من أسبا  التوفيق للدعاذ واإلجابة  .5
حسونه األلبواني فووي صوحيح ابون ماجوه بوورقم      (.وانهووا عون المنكور قبوول أن تودعوا فوال يسووتجا  لكوم       

(4245 /3113.) 

{ َوَما َكاَن َرُبَأ ِلُيْهِلوَأ اْلُقوَرى ِبُّظْلوٍم َوَأْهُلَهوا ُمْصوِلُحونَ     }سبر لرفع العذا   قال تعالى  .6
 .سورة هود( 007)
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 دقائق (  01) جماعي  / ثنائي (                                    2/0/5)نشاط 

 : هجراذات النشاط 

 .اختيار مشاركتين للقيام بتمثيل األدوار .0

 (.التفريط في أوقات الدوام ا نقل الكالم .) تحديد موضوع للمناصحة حوله . 2

ي األمور بوالمعروف والنهوي عون     تستنتج المشاركات األسالير الصحيحة والخاطتوة فو  . 4
 .المنكر
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  :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  شروط

 البصيرة في الدين  
 .البصيرة في العمل 

واألول يتحقق بكون القائم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالم بما يأمر به وينهى 
عنه ا أما الثاني فيستلوم أن يكون القائم بهذا الحق متبعاه لألسالير المعينة على القيام بوه  

 : ومنها 

 .الرفق واللين والحكمة والموعّظة الحسنة .0
 .البعد عن التشهير بالمسلمين والقسوة عليهم .2

 .التدرج واتخاذ الوسائل الدعوية المختلفة .4

 .هنوال الناس منازلهم  .3

 .الصبر على القيام بواجبهم وما يترتر عليه  .5
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 اليوم الثاني
 .الحقوق اإلحتماعية ا آثار تطبيق حقوق اإلنسان على الفرد والمجتمع: الجلسة الثانية 
 : أهداف الجلسة 

 : أن _ بإذن اد _ يتوقع من المشاركة في نهاية الجلسة 
 .تذكر حق الفل في اإلسالم-

 .يقدر حق المسلم على المسلم
 .تبين آثار تطبيق حقوق اإلنسان على الفرد

 .تستنتج آثار تطبيق حقوق اإلنسان على المجتمع
 : موضوعات الجلسة 

 .الحقوق اإجتماعية-
 .حق الطفل المسلم-
 .سلمين على بعضهمحقوق الم-

 .آثار تطبيق حقوق اإلنسان في اإلسالم على الفرد والمجتمع 
 جدول الجلسة الومني

 الومن اإلجراذات التدريبية م 

 د5 نقاشي( 2/2/0)نشاط  0

 8+7 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  2
 د

 د 5 عصف ذهني( 2/2/2)نشاط  4

 8+7 (العلمية المادة + المشاركات ) العرض  3
 د

 8 (2/2/4)نشاط  5

 8+7 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  6
 د

 د 7 ( 2/2/3)نشاط  7

 5+5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض  8
 د

 01 ختام الجلسة مراجعة عامة ألهدافها 9

 د 91 المجموع 01
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(  5) فووردي                                 (                            2/2/0) نشوواط رقووم  
 دقائق

  
 ..ارتبطت حقوق الطفل في اإلسالم ارتباطا وثيقا بحاجات النمو لديه 

 ..في الجدول التالي اربطي كل حاجة من حاجات النمو بحق من حقوق الطفل في اإلسالم
 

 الحقوق حاجات النمو

  الحاجة هلى الغذاذ 

  الحنانالحاجة هلى المحبة و 

  الحاجة هلى اللعر

  الحاجة هلى التعلم

  الحاجة هلى التدين

 
 هل تعرفين حقوقاه كفلها اإلسالم للجنين؟

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
.......................................................... 
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 :حقوق الطفل
  جعله أسمى مقاصد الوواجحث على التناسل و عن طريق الحقه في الوجود 

 حق هختيار األم الصالحة فحق الطفل المسلم يبدأ قبل قدومه للدنيا بحسن هختيار أمه 

  حقوق الجنينهذا تكّون الجنين في رحم أمه فله حقوقه فمن  

   بيتة رحمية طاهرة : 
فالرحم هو البيتوة األولوى التوي ينشوأ فيهوا الجنوينا وقود حموى اإلسوالم هوذي البيتوة واحاطهوا             

وحرم اإلسالم الونوى المو دي هلوى تلووث     ا بسياج عّظيم وميثاق يليظ بين الرجل والمرأة 
البيتوووة بووواألمراض الجنسوووية وحموووى اإلسوووالم بيتوووة المووورأة مووون المسوووكرات والمفتووورات         

كلوا من طيبات موا رزقنواكم وحورم اإلسوالم الميتوة والودم       " ة والمخدرات واألطعمة الفاسد
ولحم الخنوير والطعام الحرام وكل هذا يضم للجنين بيتة رحمية نّظيفة خاليوة مون التلووث    

 .والمفسدات والمهلكات

   قررت الشريعة اإلسالمية حق الجنين في الحفا  على حياته فال يجوز شرعاه قتول
 .ي أهل العلم من الفقهاذ واألطباذشرعي يقررالجنين أو هسقاطه من يير سبر 

    حفاظوَا علووى مصوولحة الجنووين رخصووت الشوريعة اإلسووالمية لووألم الحاموول اإفطووار فووي
 رمضان

    تقضي الشريعة اإلسالمية بتأجيل العقوبة على الوانية الحامل هلى حين وضوع الحمول
هوذا   وفوي " اذهبوي حتوى تضوعي حملوأ     " حيث قال صولى اد عليوه وسولم للغامديوة     

 .حماية للجنين وعدم تحميله وزر أمه

  و قد حرص النبي صلى اد عليه و سولم علوى    بإسم حسن التسميةعند وإدته له حق
 تغيير بعض األسماذ يير الحسنة في زمانه 

 َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوَإَدُهَن َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأن ُيِتَم }حق الرضاع و الحضانة
 سورة البقرة( 244){ الَرَضاَعَة َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهَن َوِكْسَوُتُهَن ِباْلَمْعُروِف

  جانور كبيور    تنمية الدين واألخوالق فوي نفوسوهم حتوى يكونووا علوى        : وهي التربيةحق
الَنواُس   َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارها َوُقوُدَهوا  َيا{   : تعالى من ذلأا قال اد

كلكوم راع وكلكوم    )   : صولى اد عليوه وسولم ـ     وقوال النبوي ـ     . ا  [ 6 :آليوة  التحوريم  ]   {  َواْلِحَجواَرةُ 
  رواي البخاري و مسلم (  ومس ول عن رعيته في أهلهمس ول عن رعيته والرجل راع 

 
   تأدير الولد هذا تربي تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه حتي بعد الممات من ثمرةو 

 لما أخذ الحسين بن علي رضي ..يعلم الطفل باللين و الرفق فهذا حق له على من حوله
له رسوول اد صولى اد عليوه و    اد عنهما تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه قال 

 "ا إ نأكل الصدقة؟؟أما علمت أّن..ارم بها ...كخ.كخ:"سلم
ثم بَين له له سوبر عودم حول أكول هوذي التمورة كوي إ يعوود         (كخ)فوجري زجرا لطيفا بكلمة 

 .لخطته مرة أخرى
 ...فيعلم الطفل تارة بالقصم و تارة بالموعّظة و تارة بالتشجيع و هكذا
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 .يفلح الترفق مع الطفل و أصر على خطته كان التأدير حقا إزما عليه و هذا لم    
 :حق النفقة  

      وإداألألن ذلوأ مون واجور     ينفق عليهم بوالمعروف مون ييور هسوراف وإ تقصوير؛ 
لوو بخول علويهم بموا     و ومن شكر نعمة اد عليوه بموا أعطواي مون الموالا       على والدهم

رسوول اد ـ    بوالمعروف كموا أفتوي بوذلأ    يجور فلهوم أن يأخوذوا مون مالوه موا يكفويهم        
  . صلى اد عليه وسلم ـ هند بنت عتبة

  فوال يعطوي بعوض     إ يفضول أحودا مونهم علوى أحود فوي العطايوا والهبوات         :حق العودل
 الّظالمين أوإدي شيتا ويحرم اآلخرا فإن ذلأ من الجور والّظلم واد إ يحر

     عوى حاجتوه للعور و الترفيوه     حق اإلشباع العواطفي فيالطوف الطفول و يالعور و ترا
البرئ و قد كان النبي صلى اد عليه و سلم يقّبل الصبيان و يدعو لهم و يعقد بينهم 
منافسات في الجري و الرمي و كانت لعائشة رضي اد عنها لعر تلعر بها و كان 

 (أبا عمير ما فعل النغير؟)يمازح األطفال و يسأل عنهم كما قال للصغير

  اليتوويم خيوورا برعايتووه و اإلحسووان هليووه و حفووظ مالووه و تعليمووه بوول و  أوصووى بالطفوول
و جعول كفالوة اليتوويم سوبيال لمرافقووة النبوي صوولى اد     ! رّيور فوي المسووح علوى شووعري   

 عليه و سلم في الجنة
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 05) فردي ا مجموعي ا جمواعي  /(                                    2/2/2)نشاط رقم  
 دقيقة( 
 أكتبي أكبر عدد من الحقوق اإجتماعية بين المسلمين على البطاقات أمامأ  .0
 قومي ومجموعتأ باستبعاد الحقوق المكررة  .2
 رتبي البطاقات على اللوح .4
 تذكر كل مجموعة كيف يكون تطبيق هذي الحقوق سبر للسعادة واألمن والطمأنينة .3

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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 حقوق المسلمين على بعضهم البعض

     اد عليوه   ومنهوا موا ثبوت فوي الصوحيح أن النبوي ـ صولى          : وهوذي الحقووق كثيورة جودا
هذا لقيتوه فسولم عليوها وهذا دعواض فاجبوها وهذا        : علوى سوت   المسولم  حوق  )   : وسلم ـ قوال  

وهذا عطوس فحمود اد فشومتها وهذا مورض فعوديا وهذا موات        استنصحأ فأنصوح لوها  
  ( 2062 ) أخرجه مسلم كتا  السالم با  من حق المسلم للمسلم رد السالم   ]   ( فاتبعه

ست كتا  الجنائو بوا  األمور   بدل   ( خمس ) وأخرجه البخاري بلفظ قرير وفيه   ( 5 ) 
   : ففي هذا الحديث بيان عدة حقوق بين المسلمين  .  [  .  ( 0231 ) الجنائو  باتباع

 فالسالم سنة م كدة وهو من أسبا  ت لف المسلمين وتووادهما     . السالم  : األول الحق
 إ تودخلوا  واد )   : مشاهد وكما يدل عليه قول النبي ـ صولى اد عليوه وسولم ـ     كما هو

  ؟ وإ ت منوا حتى تحابوا أفوال أخبوركم بشويذ هذا فعلتمووي تحواببتم      الجنة حتى ت منوا
هإ  أخرجه مسلم كتوا  اإليموان بوا  بيوان أنوه إ يودخل الجنوة         ]   ( بينكم أفشوا السالم

ى اد اد ـ صول   وكوان رسوول    .  [  .   ( 53 )  .  .  . الم منون وهن محبة الم منين من اإليمان
   . عليه وسلم ـ يبدأ من لقيه بالسالم ويسلم على الصبيان هذا مر بهم

 أو ييوري فأجبوها    هذا دعاض فأجبها أي هذا دعاض هلى منوله لتنواول طعوام    : الحق الثاني
المووودة  واإلجابووة هلووى الوودعوة سوونة م كوودةا لمووا فيووه موون جبوور قلوور الووداعيا وجلوور 

 واإللفة

  نصويحتأ لوه فوي     يعنوي هذا جواذ هليوأ يطلور      : استنصوحأ فأنصوحه  هذا   : الحق الثالوث
 شيذ فأنصحه ألن هذا من الدين

 يرحمأ اد  : هذا عطس فحمد اد فشمته ا أي قل له  : الحق الرابع 

 هخوانوه   هذا مرض فعديا وعيادة المريض زيارته وهي حق لوه علوى    : الحق الخامس
كووان للمووريض حووق عليووأ موون قرابووة أو   المسوولمينا فيجوور علوويهم القيووام بهووا وكلمووا  

  .  . أو جوار كانت عيادته أوكد صحبة

 وفيوه    ا علوى أخيوه   فاتبواع الجنوائو مون حقووق المسولم       : هذا مات فاتبعه  : الحق السادس
مون تبوع الجنوازة     )   : أجر كبيرا فقد ثبت عون النبوي ـ صولى اد عليوه وسولم ـ أنوه قوال         

مووا   : وقيوول  ( تبعهووا حتووى توودفن فلووه قيراطووان  فلووه قيووراطا وموون   حتووى يصوولي عليهووا 
   .  ( جبلين العّظيمينال مثل  : قال  ؟ القيراطان

 المسولمين هثموا    ومن حقوق المسلم على المسلم كف األذى عنها فإن فوي أذيوة    : سابعها
اْلُموْ ِمِنيَن َواْلُمْ ِمَنواِت ِبَغْيوِر َموا اْكَتَسوُبوا َفَقوِد        وَنَواَلوِذيَن ُيوْ ذُ   )    : عّظيمها قال اد تعالى

   .  [ 58 : األحوا  ]   (  ُبْهَتانها َوِهْثمها ُمِبينها اْحَتَمُلوا

      رّير اإلسالم في مساعدة المسلمين بعضهم البعض و رّتور األجوور العّظيموة لنفوع
 الناس و التصدق عليهم و معاونتهم فيما يحتاجون

javascript:openquran(32,58,58)
javascript:openquran(32,58,58)
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   أّكوود اإلسووالم علووى سووتر العووورات و حفووظ األسوورار و منووع تتبووع العثوورات و احتوورام
 خصوصية اآلخرين

   و الكلمووة الطيبووة و البشاشووة و  اإبتسووامةأوصووى بمووا يجلوور المووودة بووين النوواس موون
 طالقة الوجه
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 دقائق ( 8)جماعي                                                   ( 2/2/4)نشاط رقم 

 
بالتعاون مع مجموعتأ ومن خوالل النصووص فوي الجودول التوالي أذكوري الحقووق التوي         

 .جاذت بها اآليات ثم األثر على الفرد والمجتمع

 األثر الحق النم

 المجتمع الفرد
  سورة آل عمران( 059){ َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر } 

 
  

فوووي يووووة بووودر بعووود نووووول المسووولمين منوووولهم يسوووأل أحووود 
يا رسول اد أرأيت هوذا المنوول   : )   الصحابة الرسول 

أمنوأله أنولكه اد ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه ؟ أم هو 
 264بون هشوام ص   .( الحوديث ..الرأي والحور  والمكيودة   

  2ج 

   

َواْلُمْ ِمَنووواُت َبْعُضوووُهْم َأْوِلَيووواذ َبْعوووٍض َيوووْأُمُروَن َواْلُمْ ِمُنووووَن }
 سورة التوبة( 70){ ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 

   

سورة ( 9){ َهْل َيْسَتِوي اَلِذيَن َيْعَلُموَن َواَلِذيَن َلا َيْعَلُموَن } 
 الومر

   

َمْعُروِف َوِللر َجووواِل َعَلوووْيِهَن َوَلُهوووَن ِمْثوووُل اَلوووِذي َعَلوووْيِهَن ِبووواْل} 
 سورة البقرة( 228){ َدَرَجة  َوالّلُه َعِويو  َحُكيم 

   

هن : فقال يا رسوول اد   جلس رجل بين يدي رسول اد 
لي مملوكين يكوذبونني ويخونوونني ويعصوونني واضوربهم     

مووا خووانوض )  فقووال رسووول اد .واسووبهم فكيووف أنووا موونهم 
وعصوض وكذبوض وعقابأ هياهم هن كان دون ذنوبهم كوان  
فضاله لأ عليهم وهن كان عقابأ هياهم بقدر ذنووبهم اقوتم   

 (.لهم منأ الفضل الذي بقي قبلأ 

   

 كووان رسووول اد  : فووي الصووحيحن عوون أبووي قتووادة قووال     
يصلي وهو حامل أمامة بنت زينر ا فإذا سجد وضعها  ا 

 ( وهذا قام حملها
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 آثار تطبيق حقوق اإلنسان في اإلسالم على الفرد والمجتمع
هن في هقرار حقوق اإلنسان في اإلسالم ماإ يخفى على كل ذي بصيرة من آثار هيجابيوة  

 . على كل من الفرد والمجتمع 
 : ثار تطبيق حقوق اإلنسان في اإلسالم على الفرد ما يليآومن 

فاإلسالم قود كفول لكول هنسوان حقوه فوي حفوظ الضوروريات الخموس           االشعور باألمان  (0
ها بسووذ  مسو وصويانتها عون كول موا ي     اوهي حفظ الدين والونفس والعقول والعورض والموال     

ففووي حفّظهووا أمووان لحيوواة اإلنسووان     اوهووذا موون أهووم مقاصوود الشووريعة اإلسووالمية الغووّراذ       ا
 .ليها فقدان لألمن وضياعه وفي المقابل يكون سلر هذي الحقوق والعدوان ع اواطمتنانه 

تربيووة الضوومير اإلنسوواني ا وذلووأ موون خووالل معرفووة كوول فوورد بمالووه ومووا عليووه موون     (2
وفي  االحقوق والواجباتا فهو محاسر في ظل الشريعة اإلسالمية عن كل ما يصدر عنه

 .وهقرار للخير ا ذلأ ردع له عن الّظلم والبغي 

 يتهووا تكوووين لإلنسووان الصووالحاالشوعور بالرضووا ا ففووي صوويانة حقوووق اإلنسوان وحما   (4
وس الحق ا وبذلأ يتحقق التوازن النفسي عند اإلنسان بخهشعار له بأنه يير مغبون أو مو
. 

فرد ينال مستواي  كّلى اإلنتاجية عند الفرد لعلمه أن رفع مستوى الكفاذة والقدرة عل (3
 .بحسر قدرته وكفاذته وليس بسبر جنسه ولونه 

لكوول فوورد ا فقوود حووث اإلسووالم علووى اكتسووا  العلووم     فووتح آفوواق البحووث وطلوور العلووم    (5
َيْرَفِع الَلُه اَلِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َواَلِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت }: قال تعالى والمعرفة والتوود منها 
 .سورة المجادلة( 00){ َوالَلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبير 
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(  7)مجموووووعي (                                                       2/2/3)نشوووواط رقووووم  

 دقائق 
 

تميووي  يمتاز المجتمع الذي يطبق حقوق اإلنسان كما جاذت بها الشوريعة الغوراذ بمميووات    
 ا يمتاز به هذا المجتمع ؟بمأذكري . عن ييري 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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آثار تطبيق حقوق اإلنسان في اإلسالم على المجتمع فمنها ما يلي 
 : 
هن فووي هقوورار حقوووق اإلنسووان فووي اإلسووالم اسووتتبا  ألموون المجتمووع واطمتنانووه ا فهووذي     (0

هوأ ا  أن تهودر ا وتصوون األعوراض أن تنت    الحقوق تحفظ الدماذ وتحقنهوا ا وتمنوع الحيواة   
ا واألموال أن تضيع أو ت كل بالباطول ا والعقوول أن تختول ا والودين     واألنسا  أن تختلط 

  .أن يتخذ سخرية وهوواه

ا واإلنتواج الوذي ينشور    هقامة لمجتمع منوتج ا فينصورف األفوراد فيوه هلوى العمول المثمور         (2
الرخاذ في المجتمع ا فتتسع األرزاق ا وتكثر البركة ا ويتيسر للناس أن يبتغوا من فضل 

 .اد الواسع 

تكافل أفرادي عائلياه واجتماعيواه واقتصواديا ا مموا    على هقامة للمجتمع الفاضل الذي يقوم  (4
الموو من للموو من  } يفضووي هلووى هقامووة مجتمووع متكافوول متوورابط مصووداقاه لقووول الرسووول       

 .{ كالبنيان يشّد بعضه بعضاه 

    قوال   حماية لنواة المجتمع وهي األسرة وتهيتوة لكول أسوبا  اإسوتقرار والتقودم لهوا ا       (3
 .{كلكم راع وكلكم مستول عن رعيته} 

هقامة لمجتمع خاٍل من الحسد والغل وقائم على الت لف والتواد ا ألن كول فورد فيوه ينوال      (5
 .بحسر قدرته وجهدي وليس إمتيازي بحسر أو نسر  هنصيبه من رزق

أنواع رفض كل يهقامة لمجتمع يضمن لكل فرد فيه األمن والحرية والكرامة والعدل و  (6
 .الّظلم والطغيان 
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 الخاتمة 
فإن التاريخ لم يعرف أحداه من األمم أوفى من المسلمين ا وإ أرعى للعهد  والذمة منهم ا 

ومصدر ذلوأ هنموا هوو ديونهم اإلسوالم      وإ أرحم وإ أعدل وإ أحسن خلقاه ومعاملة منهم ا 
وأخوورجهم موون الّظلمووات هلووى النووور ا  رحمووة للعووالمين ا الووذي بعووث اد بووه نبيووه محمووداه 

منوين مطمتنوين أخووة    آ وهداهم به هلى الصراط المستقيم ا وضمن حقووقهم ا فعواي النواس   
متحابين متعاونين في كل ما ينفعهم ويصلح شانهم ا كما عاي في وإيتهم أهل الذموة مون   

                                        .يير المسلمين في أمن وأمان 
                                                                     س علووووى المسوووولمين هإ أن يتمسووووكوا بوووودينهم ا ويعضوووووا عليووووه بالنواجووووذ ا ويعملوووووا   لووووي

والطمأنينة والعدل والسعادة والرضى والقوة والتقدم ا وستأتي هليهم الودنيا وهوي رايموة ا    
جوول اإلنسووان ا وخلووق أوجوول خلووق كوول شوويذ  موون   ألن اد عوووا رزقهووم ريووداه  وسوويأتيهم

َموا ُأِريوُد ِموْنُهم م ون      َوَما َخَلْقُت اْلِجَن َواْلوِإنَس ِهَلوا ِلَيْعُبوُدونِ   } :اإلنسان لعبادته قال تعالى 
 . سورة الذاريات (56 )ِهَن الَلَه ُهَو الَرَزاُق ُذو اْلُقَوِة اْلَمِتيُن ر ْزٍق َوَما ُأِريُد َأن ُيْطِعُموِن

لتومووت انسووان هإ مووا شوورعه اد لووه ا والواقووع شوواهد علووى ذلووأ فحيثمووا   إلإ يصوولح حووال ا
هم ـــووـالشووريعة وحكمووت فووي أمووور النوواس صوولح خلقهووم ا وأمنوووا علووى أنفسووهم وأعراض      

يع وتضوويع حقوقووه ــووـويم فسيضـووـريق القـووـر اإلنسووان هووذا الطــووـوالهم ا وحيووث تنكــووــوأم
 ُقوْل َهوِذِي َسوِبيِلي َأْدُعوو ِهَلوى الّلوِه َعَلوى َبِصويَرٍة َأَنوْا َوَموِن اَتَبَعِنوي              :قال تعالىا وري ـــوأم

   َوَإ َتَتِبُعوْا الُسُبَل َفَتَفَرَق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكوْم َوَصواُكم ِبوِه َلَعَلُكوْم َتَتُقوونَ       سورة يوسف( 018)
 . سورة األنعام( 054)

منحه اد تعوالى لإلنسوان مون كراموة      ذلأ فالمتأمل في الشريعة الغّراذ يقف على ماوعلى 
وموا ذاض هّإ لعّظوم منولوة اإلنسوان     ا ي ضوع وعوة ورفعة وسمو إ يتحقق فوي أي قوانون و  

 .وتكريم الخالق له
 .وصلى اد على نبين محمد صلى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماه كثيراه 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


