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 املتطلبات الرتبوية واجملتمعية لتنمية حقوق اإلنسان من منظور إسالمي  

 امللخص

كمددا اسددتحت ا الكشددب ىدد  أبددر  ،  ىل التعددرع ىلدده م حددقم إلقددق  ااإلسددا    ااسدد مإهددت ا التراسددة اةاليددة 

واقرتاح بعض املتطلبات ال  مة لتنمية القيم ااإلسداإلية واةضدارية ، ااإلسا    ااس مالقيم ااإلساإلية واةضارية   إلقق  

ىل مجلة مد  إاستختما التراسة املنحج القص ي القاثئقي. وتقصلا التراسة ، . ولتحقيق األهتاع السابقةاوجمتمعيً  تربقّيً 

كمددا إ  إلقددق  ااإلسددا    ،  ات أخ قيددة وقدديم اثبتددةالنتددائج لعددر أبر هدداق إ  إلقددق  ااإلسددا    ااسدد م   أصددلحا واجبدد 

ااس م تضمنا كا ة القيم ااإلساإلية. وتستنت الرتبية ىله القيم ااإلساإلية واةضارية ىله أسس دينية واجتماىية وإلضارية 

مددد  كا دددة  ومسددديقلية امنحةيًددد  وتكدددام    امشدددرتك   اتتطلدددع وىي ددد  إلقدددق  ااإلسدددا وتربقيدددة. كمدددا اسدددتنتةا التراسدددة أ  تنميدددة 

إلقدددق  يتطلدددع ترسدددي  ،  ىددد  ذلددد املؤسسدددات الرتبقيدددة وا تمعيدددة ابتدددتاو  مددد  األسدددرا واإلتحددداو   ملؤسسدددة ااى ميدددة.  ضددد   

استختام أساليع إلتيثة   تنمية القديم وررسدحا تتمداهه مدت التقجحدات العلميدة اةتيثدة  ااإلسا    ضقو ااس م يتطلع

 واملتغريات العاملية اةادثة. 
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Abstract 
Educational and societal requirements for the development of human rights from an 

Islamic perspective 

The present study aimed to explore the concept of human rights in Islam, reveal 

the most important human and cultural values in human rights in Islam, and suggest 

some requirements for the development of human and cultural values, educationally and 

socially. The study used document analysis to achieve the previous goals. The findings 

of the study reveal that human rights in Islam are inherently ethical duties and values. 

The study also found that the human rights in Islam included all the human values. 

Education is based on human and civilizational values on religious, social, cultural and 

educational bases. In addition, the development of human rights requires a common 

awareness, systematic integration and responsibility from all educational and 

community institutions, from the family to the media institution. Moreover, the 

consolidation of human rights requires the use of modern methods in the development 

of values and instilling them in line with modern scientific trends and global changes. 
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 املقدمة:  

 وبعت ق ، ، ، ،  والص ا والس م ىله م  ال إليب بعته، اةمت هلل وإلته
وإل د  ، وهدق أبدق البشدر بيدته  خلدق ددم، ااإلسا  وأىله مكاإلته ور دت قدتره -سبحاإله وتعاىل-لقت شرع هللا  

  قددددددددا  تعدددددددداىلق ، وكددددددددرم ذريتدددددددده  إلددددددددقا  التكددددددددرم، وجعلدددددددده خلي ددددددددة   األر ،  يدددددددده مدددددددد  روإلدددددددده وأسددددددددةت لدددددددده م ئكتدددددددده

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ 

 .( 70)ااسراوق  چں  ں  ڻ  

م  أجر ااإلسدا  وققيدق سدعادته وإل دا كرامتده وسدبق    وم  قبله الرساالت السماوية جاو ااس م العظيم وقت
  إبدرا  إلقدق  ااإلسدا  وإصد ح  اوتضدا رت مجيع د ، ملدا صدلم منحدا امقدرً ، إقرار إلقققه كا دة املدهاهع وال لسد ات القضدعية

هلدهه ويتعاظم التةداو  ، والقحر واإلتحاك إلقققه وامتحا  كرامته م  الظلم –وما  ا   –أإلقاله بسبع ما تعر  له ااإلسا  
  ىامل اليقم مت أإلظمة استبتادية اجتماىية وسياسية واقتصادية ترىاها ققى دوليدة ومنظمدات ىامليدة هدي ذاندا مد  اةقق  

 أقرت املبادئ وااى انت اخلاصة حبقق  ااإلسا . 

 لققلدده تعدداىل ق ، العددامل  اإلسددا  ومددا يصددلم شددهإله ىلدده هددهه األر ، اىلمدد  ىنددت هللا تعدد  اوملددا كددا  ااسدد م تشددريع  

( كاإلدددا إلقدددق  ااإلسدددا    ااسددد م هدددي املرجدددت الشدددامر 14)امللددد  ق  چ ٿ    ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ چ

  ل  ااوليس ذ، التإليا واآلخرا ي  واملصتر اةق الهي حي ا لإلإلسا  كرامته وحيقق سعادته وجيلع له خرير و لإلإلساإلية مجعا  
 وهق ما مييزه ى  كر ما سقاه . ، له

واىرتاع حبقه سبحاإله   تتبري ، إ  إلقق  ااإلسا    ااس م تنطلق م  ىقيتا إمياإلية راسخة  هلل تبارك وتعاىل

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ چ لدددده اخللددددق واألمددددر لققلدددده تعدددداىلق ، وتسدددديري شددددؤو م، النددددا  أمددددقر

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ    گ  گ گ گ ک ک ک ک  ڑ

 ( 54األىراع ق ) چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ  ڻ

وهددهه العقيددتا الراسددخة هددي التىامددة الددا تبددا ىليحددا الددنظم اخللقيددة واالجتماىيددة الشدداملة ةيدداا ااإلسددا  ىلدده هددهه 
 األر  . 

 كمدا ،  يحدا وإلسد  إ ادتده منحدا تهو  ضقئحا أىله ااسد م قدتر ااإلسدا  ومكاإلتده ور دت شده  اةيداا بضدب  رسدال
 يدده لتحقيددق رايتدده. وسيددز ااسدد م   ذلدد  ويسددتثمرها للكددق  يسددتختم قددقاه  اخلددق هللا ااإلسددا  وألزمدده ىبادتدده جعلدده سدديت  

إقامة جمتمت  اضر مشدرتك   السدراو  يسعه إىل  إطار أخ قي شىت جماالنا الروإلية واملادية إىل اةياا    لنظر الشامر 
كهسددرا واإلددتا   قددا ينظددر إىل النددا  مجيعددا  و  ذات الق ، ىدد  املنكددر دمددر  ملعددروع انه  ، والضددراو متعدداو  ىلدده الددى والتقددقى

 ال  لتققى . إتعاو  ال ت اضر بينحا تو تتعارع 
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للحكمة والعلم إليثما كاإلا   اوأخه    وإإلساان    وجنم ى  تل  الرؤية الشاملة اخلاصة والعامة مساإلة   املعاملة وىتال  
  اةضارات ااإلساإلية .و دلير ذل  االإلتشار القاست واستيعاب أ ضر ما  ، ولل ائتا إليثما وجتت

متميدزا ىد  رريهدا  اإلاطدة والشدمق  ،   إلصقصحما كا ة إلقدق  ااإلسدا  ا القرد  العظيم والسنة الشري ة تضمنت
   ههه اةياا إىل ما بعت و اته واإلتقاله إىل ىامل اآلخرا .  ااإلسا  والعناية والرىاية م  قبر وجقد

 الدراسة : مشكلة

حيقق لكا ة النا  ىله اخت ع أىراقحم وأجناسحم ودّياننم   اإإلساإليً  اإلقق  ااإلسا    ااس م قمر مشرتك    إ 
  بققلددده ق  )هق مدددا (  إىل ذلددد  يشدددريو ، وأ دددا سدددابقة لغريهدددا، وطبقدددانم اةيددداا الكرميدددة والعددديع املشدددرتك والتعامدددر اةضددداري  

ة تك ر تقا ر اةقق  وخباصة إلق اةيداا وسد مة ادسدت واةريدة واملسداواا   " إ  الشريعة ااس مية تضمنا ققاإلني خمتل 
 ( .191، م1997، املعاملة ... وههه اةقق  مجيعحا قت ك لحا ااس م منه أكثر م  ألب , وأربعمائة ىام " )هق ما 

ت  وبنداو األسدرا وأإلكدام ىلده إلدق اةيداا والتملد  واملسداواا والعد القرد  الكرم والسنة النبقيدة لقت أكتت إلصقص 
ولقددت أسسددا خطبددة الددقدا  ملبددادئ إلضددارية   جمددا  إلقددق  ااإلسددا   .املقاريددو وإلددق املددرأا والط ددر والتكا ددر االجتمدداىي

  تلدد  اخلطبددة ىلدده الضددرورات اخلمددس ومقاصددت الشددريعة  đ قددت أكددت الندديب ، سددبقا كددر املقاثيددق وااىدد انت املعاصددرا

بددهل  إلددق اةيدداا وإلددق التملدد  وإلريددة االىتقدداد وإل ددا األىددرا  وإلقددق  الزوجيددة وتنظدديم األسددرا واملقاريددو وإلددق  امؤكددت  
 الط ر   النسع والعت  واملساواا . 

يقددق  ، إ  إلقددق  ااإلسددا    ااسدد م   أصددلحا مبددادئ أخ قيددة وقدديم إإلسدداإلية إلضددارية وااسدد م ديدد  األخدد  
 مكارم األخ   (( .)) إمنا بعثا ألسم  đالنيب 

تطلبدددات املو إلقدددق  ااإلسددا    ااسددد م  م حدددقم علميدددة لتسددلي  الضدددقو ىلددهو  هددها ااطدددار ه  هددهه التراسدددة ال
 تنميتحا لتى  أصالة املقضق  وتسحم   إثرائه إبذ  هللا تعاىل. الرتبقية ا تمعية ل

 أسئلة الدراسة : 

 التساؤ  الرئيس التايل ق يتحتد مقضق  ههه التراسة العلمية م  خ   

 ؟  إلسا    ضقو الرتبية ااس ميةمتطلبات تنمية إلقق  ااما 

 ويت ر  منه ما يلي ق 

 ؟اامل اهيم املرتبطة هب ما إلقق  ااإلسا  وماق  أوال   -

 ؟قق  ااإلسا ةالنشها التارخيية ما م مم ق  ااثإلي   -

 ؟املعاصرإلقق  ااإلسا    ال كر ما م حقم ق  ااثلث   -
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 ؟  ما م حقم إلقق  ااإلسا    ااس م -

 ؟ لتنمية إلقق  ااإلسا    ضقو الرتبية ااس ميةال  مة التطبيقية ما املتطلبات  -

 أهداف الدراسة : 

 .هامل اهيم املرتبطة بإلقق  ااإلسا  و  قتيت م حقم -

 .قق  ااإلسا ةالنشها التارخيية قتيت م مم  -

 .ااإلسا    ال كر املعاصرإلقق  م حقم  بيا  -

  إلقق  ااإلسا  م  منظقر إس مي .ىله التعرع  -

 إلسا    ضقو الرتبية ااس مية.املتطلبات التطبيقية ال  مة لتنمية إلقق  ااالتعرع ىله  -

 أمهية الدراسة :  

 تنبت أمهية مقضق  ههه التراسة مما يلي ق 

ىله املغرضني املشككني   ك اوا وأصالة  وحماولة الرد  ،    ال كر ااس مي  تهأمهية مقضق  إلقق  ااإلسا  وأصال -
هددها ا دددا    ال كددر ااسددد مي وتلدد  الدددتىقات الددا قددداو  إلصددا  ندددم اارهدداب واإلتحددداك اةقددق  إىل التمسددد  

 بتعاليم ااس م وأإلكامه السمحة .

سدتحت ا املصدا  والدا ا تحا إلقدق  ااإلسدا    ااسد م حماولة إبرا  الصقرا اةقيقية للةقاإلع املضديية الدا تضدمن -
 وادما    اةضارات ااإلساإلية األخرى .  إلساإلية واستقىبا قيم اةق واخلريالبشرية والسعادا اا

تلتقدددي  يدده خمتلدددب التقجحدددات وتدددؤم  بددده كدددر  قدددق  ااإلسدددا  ملددا سثلددده مددد  مشدددرتك بشدددرية البحدددو   جمدددا  إلأمهيدد  -
 اةضارات . 

 اث السابقة   جما  إلقق  ااإلسا .العلمية واألحب اتالتراستقصيات  -

إىل تطبيقددات ىمليددة للم دداهيم النظريددة متسددقة مددت أصددالتنا ااسدد مية  والرتبددقي   اةاجددة امللحددة   امليددتا  التعليمددي   -
  وتقجحاتنا القطنية وإلاجتنا اةضارية.

 منهج الدراسة : 

القصددد ي الدددهي يعدددرع  إلددده ق "جممقىدددة ااجدددراوات البحثيدددة الدددا  اسدددتلزما طبيعدددة هدددهه التراسدددة اسدددتختام املدددنحج
 اودقيق د  اكا ي د ا ىلده مجدت اةقدائق والبيداانت وتصدني حا ومعادتحدا وقليلحدا قلي    اتتكامر لقصب الظاهرا أو املقضق  اىتماد  

 ( . 59،  م2000،  الستخ ص داللتحا والقصق  إىل إلتائج أو تصميمات ى  الظاهرا أو املقضق  حمر البحو" )الرشيتي

كق  ههه التراسة إلظرية  إ  املنحج القص ي الدقاثئقي هدق األإلسدع هلدا وهدق مدا ىرل ده )العسداع(  إلده ق " ادمدت ول
مبقضق  البحو وم  مث التحلير الشامر حملتقّينا هبتع استنتاج ما  قة  املتهين والتقيق للسة ت والقاثئق املتق را ذات الع
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 ( . 206، هد1416، أسيلة البحو " . )العساع  يتصر مبقضق  البحو م  أدلة وبراهني تىه  وجتيع ى

 مصطلحات الدراسة :  

 إلقق  ااإلسا  ق  •

 ابعيدت   مسدتقً  ، ليعديع   جمتمدت إلدر   امعتاد   اويلزم له   إلياته لزوم  ، القاجبة لإلإلسا  بقص ه إإلساان   اةقق قهي 
ىد  االسدتبتاد والظلددم والتدتخر   شددؤو  ال درد اخلاصددة إال  يمدا كددا  وراو ذلد  مصددلحة ىامدة للمةتمددت أو خاصدة  ل ددرد 

 (. 18، هد1423، ذاته . )الصا 

 ااس م ق إلقق  ااإلسا     •

مددد  خددد   مقاصدددت الشدددريعة مددد  ضدددرورّيت وإلاجيدددات  "اةقدددق  الدددا ك لحدددا ااسددد م لإلإلسدددا  بقصددد ه إإلسددداان  ق هدددي
 وقسينات . 

 الدراسات السابقة : 
نددداو  املقضدددق  هبدددهه الصدددقرا الدددا تركدددز ىلددده بعدددت القددديم ااإلسددداإلية تال تقجدددت دراسدددات ت-  إلدددتود ىلدددم الباإلدددو 

ثيدق مقارإلدة  ملقاتناولا إلقدق  ااإلسدا    ااسد م ا    ااس م؛ ولك  هناك دراسات كثريا واةضارية   إلقق  ااإلس
 ويعر  الباإلو أبر  ما تقصر إليه م  تل  التراسات   ا الني ىله النحق التايل ق ، وااى انت التولية

 دراسات حقوق اإلنسان يف اإلنسان :  .1

ا  ق " إلقدددق  ااإلسدددا  والعتالدددة ادنائيدددة " وهدددي مددد  منشدددقرات مركدددز بعندددق ، حممدددت ىبدددت هللا، ولدددت حممدددت قدراسدددة 
  الباإلدو   مقتمدة التراسدة )املؤلدب( ى ومل ي، هد1431، الرّي ، العربية للعلقم األمنيةالتراسات والبحقث جبامعة انيب 

وكا  م  أبر  النتائج الا تقصلا ، إمنا أبر  أمهية دراسته ومشمقالنا وإلتدنا   ستة  صق  وخاسة، أهتا حا أو منحةحا
 إليحا التراسة ما يلي ق 

إليدو أهدترت ، مبراإلدر مت اوتدة ومتبايندة يتحدا مدر  سقى أ  االهتمدام هبدا وحبما، اةقق  مت وجقد ااإلسا وجتت   -
 حا اآلخر. دواإلتحكا   بعضحا ومحيا وصينا   بعض

إليو كا  ، إلإلساإلية م  التتهقر والندزو  إىل اةضيضوإرساله رمحة للعاملني املن ه األو  ل ىثة حممت كاإلا  ب  -
 بتوإله هق السائت .  وأد البنات وإ دا ادماىات بسبع أو

ا محمة ة ا إلقق  إليو تضمنا أبعاد  ،  أو  وثيقة دستقرية  مل حقم اةتيو   القثيقة الا أبرمحا النيب  كاإلا     -
 ااإلسا  وققيق أمنه واستقراره . 

 .إلقق  ااإلسا  املتصلة  اجراوات ادنائية بكثري م  التقة واةساسية مما يؤكت أمهية دراستحا تتسم   -

وم  أبر  تقصيانا ق ضرورا دراسة التطبيقات النبقية ةماية إلقق  ااإلسا  م  خ   وثيقة املتينة وخطبة الدقدا   -
   القضاو والعت  واملساواا والرمحة .   نيبال يحقرا وهتاملش



 طالل عقيل اخلرييد.       ة واجملتمعية لتنمية حقوق اإلنسان من منظور إسالمي  املتطلبات الرتبوي

 8    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

" إلقددق  ااإلسددا  الرتبقيددة والتعليميددة والثقا يددة   املقاثيددق التوليددة ".  بعنددقا  ق،  حددت بدد  رددرم هللا، دراسددةق الزهددراين
العلميدة وإإليداو الدرتاث ااسد مي جبامعدة أم معحت البحقث ، رسالة ماجستري منشقرا، دراسة انقتا م  وجحة إلظر إس مية

 هد . 1431، مكة املكرمة –القرى 

ي ةدق ىامدة   ااسد م وىلده أبعداد التهصدير ااسد م وهت ا التراسدة إىل التعدرع ىلده م داهيم إلقدق  ااإلسدا 
والتعددرع ىلدده إلقددق  ااإلسددا  الرتبقيددة والتعليميددة والثقا يددة وأوجدده النقددت والقصددقر  يحددا مدد  منظددقر ، ةالرتبيددة والتعلدديم والثقا دد 

 إس مي وأهم تطبيقانا   اململكة العربية السعقدية. 

 يلي ق وتقصلا إىل العتيت م  النتائج أبر ها ما 

 إ  لإلس م  ضر السبق   تقرير إلقق  ااإلسا  .  -

 مشر م  إلقق  ااإلسا    املقاثيق التولية القضعية بسبع مصترها الر ين  أإ  إلقق  ااإلسا    ااس م أىمق و  -
 . 

 لزام ما ال يتق ر لغريه م  ااى انت واملقاثيق األخرى . اإلسا    ااس م م  اا  ةقق  اإ -

ىله كر مسلم  اية التعليم والتعلم كا    ااس م م  إليو جعر طلع العلم واجب  ىله إلزام أو  إى   ىاملي  إ    -
 وكهل  جماإلية التعليم . 

مددتى اةيدداا ىلدده قددتم  الرتبيددة   ااسدد م متدداح دميددت ال يددات وشددامر دميددت ادقاإلددع ومسددتمر  إ  إلددق التعلدديم و  -
البحو تقجيه الباإلثني إىل ميتا  قإلات أبر ها  اواقرتإلا التراسة ىتا اقرت   .خاصة  املساواا بني الرجر واملرأا وحبرية

دور الرتبيدة قكما اقرتإلا حبو ىدتا مقضدقىات أبر هدا ،  "   هها ا ا  ل قري  جما  إلقق  ااإلسا  ووص ته " 
 رتبقية والثقا ية . ااس مية   رر  مبادئ وقيم إلقق  ااإلسا  ومتى ستت األ راد حبقققحم التعليمية وال

وهي رسالة ، دراسة انقتا م  منظقر تربقي إس مي،  إلامت بعنقا  ق " الكرامة ااإلساإلية   الرتبية "،  دراسة اةريب
دد . وهددت ا التراسددة إىل 1412، قسددم الرتبيددة ااسدد مية واملقارإلددة -كليددة الرتبيددة،  جامعددة أم القددرى، دكتددقراه رددري منشددقرا هد
 مة ااإلساإلية واةرص ىليحا م  منظقر تربقي إس مي. ترسي  الشعقر  لكرا

 وتقصلا إىل إلتائج م  أبر هاق ، واستختما املنحج القص ي االستنباطي
 مبتأ تربقي مقهقب م  اخلالق الكرم للبشرية مبا  ضلحا هللا به. ، الكدرامة ااإلساإلية  -

 الكرامة ااإلساإلية مقيتا مببادئ التي  ااس مي وتشريعاته.  -

 التعليق على الدراسات السابقة :

كمدددا ات قدددا   ،  تكددداد تت دددق أرلدددع التراسدددات السدددابقة الدددا تتنددداو  جمدددا  إلقدددق  ااإلسدددا    كثدددري مددد  إلتائةحدددا
 التراسددات السددابقة   جمددا  إلقددق  ااإلسددا    ااسدد م   هددهه التراسددة تت ددق ىلدده أ  إلقددق  .أهددتا حا وأطرهددا النظريددة 

وأ  مميدزات ااسد م   جمدا  إلقدق  ،   لإلسد م األسدبقية ىلده ردريه   تقريدر هدهه اةقدق ااإلسا  وجتت مت وجقده وأ
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م سيزت كدر دراسدة واختل دا   النتدائج الدا تعدى ىد  ادزئيدة الدا تناولتحدا   جمدا  ، ال ختطيحا العني املتعمقة ثااس م 
أم دا دراسدة )الزهدراين ( ، قدق    ا دا  ادندائي ( الدا أكدتت ىلده وصدب للحكما   دراسة )ولدت حممدت،  اإلسا إلقق  ا

اختل دددا ىددد  رريهدددا   بعدددتها الرتبدددقي للكرامدددة (اةدددريب )بينمدددا دراسدددة ،  هكدددتت ىلددده وصددد حا   ا دددا  الرتبدددقي والثقدددا 
م  وتسددت يت هددهه التراسددة مدد  تلدد  التراسددات السددابقة   إطارهددا املرجعددي والنظددري ةقددق  ااإلسددا    ااسدد ، ااإلسدداإلية

 .واةضارية   إطارهاكمنطلق لتراسة القيم ااإلساإلية 

 اق اإلنسان واملفاهيم املرتبطة هبقو : التعريف حب أوًل 

 احلق : تعريف  -1

 قدت ذكدر ابد   دار  ، واةق أي  مبعا الثابا والقاجع والنصديع واحملكدم والصدحيم،   اللغة ق اةقق  مجت إلق
وجدع " )ابد   ويقدا  إلدق الشديو،  اةق إلقيض الباطدر، ىله إإلكام الشيو وصحتهأ  " اةاو والقاع أصر واإلت يت  

 . (227، هد1422،  ار 

 ک ڑ ڑژ  ژ ڈ چكمددددددددا   ققلدددددددده تعدددددددداىلق ،  و  القددددددددرد  الكددددددددرم وردت مبعددددددددا القاجددددددددع

كمددا قددا  ىليدده الصدد ا والسدد مق ))إ  ،  مبعددا النصدديع ووردت   إلددتيو الندديب ، (241)البقددراق چ ک ک

واةق   اصط ح ال قحاو ق ما ثبا   الشر  لإلإلسا  أو هلل تعاىل ، ((أال ال وصية لقارث، ر ذي إلق إلقههللا أىطه ك
 ىله الغري . 

واألدّي  ، وأي  كددهل  مبعنيددني اثنددني مهددا ق األو  ق اةكددم املطددابق للقاقددت ويطلددق ىلدده األقددقا  والعقائددت واملددهاهع
 ( . 14، هد1423، ق أ  يكق  مبعا القاجع الثابا )الصا  واملعا اآلخر، ويقابله الباطر

 ( . 5، هد1432، " )الزإليلي أو قاإلقان   ا إله ق " مصلحة مقررا شرى   اويعرع اةق اصط إل  

 اةق   ضقو ما سبق مصلحة تثبا اإلسا  أو لشخص طبيعي أو اىتباري أو دحة ىله أخرى وال تثبا إال إذا 
 قررها الشر  أو القاإلق  . 

 اإلنسان : تعريف  -2

  ڳ ڳ ڳ ڳ گ چوادمددت أان  قددا  تعدداىل ق  أوردت املعدداجم اللغقيددة أ  "ااإلددس" البشددر القاإلددت

( وهددق اسددم جددنس يطلددق ىلدده الددهكر واألإلثدده  يقددا  للرجددر  49ال رقددا  ق)  چ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ

، اب  منظقر" ) يأل  هللا ىحت إليه  نس ي إإلساان  إإلسا  ويقا  للمرأا " إإلسا  " قا  اب  ىبا  رضي هللا ىنحما ق "إمنا مس
 (  1/170، هد1416

 ( . 38، هد1408، )ادرجاينيقا  الناطق" و  اداإلع االصط إلي يعر ه ادرجاين  إله "اة
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 بر ااإلسا  خملق  مكرم.، وهها التعريب مت شحرته إالل إإله يشرتك مت ااإلسا   يه رريه م  الكائنات

 ٻ ٻ ٱ چوالدهي جعلده هللا خلي دة   األر ق ، املخلق  املكدرم  إلهااإلسا    ههه التراسة يعرلع و  

 ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀپ پ پ پ ٻ ٻ

 پپ ٻ ٻ ٻ      ٻ ٱ چوقددا  تعددداىل ق ، (30)البقددرا ق  چ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

( 39) ددداطرق  چ ڤ ڤ   ڤ ٹ    ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ           ٺ  ٺ ٺ  ڀ ڀڀ ڀ            پ پ

ني وإلسدبتحم دم ويعدقدو    أصدر خلقدتحم إىل الطد وهق جنس ااإلسا  املعروع وأإلت أ راد ادنس البشدري الدهي  هدم بندق د
 إىل ددم وإلقاو ىليحما الس م . 

 حقوق اإلنسان: تعريف  -3

تتعتد تعري اته وختتلب  خت ع النظرا إليه وا ا  الهي يبحو  يه ؛ إذ ،  مصطلحات العلقم ااإلساإليةكغريه م   
 ىية . القاإلقإلية والشرىية لتى املسلمني والعلقم االجتماو يرتب  جما  إلقق  ااإلسا   لعلقم السياسية 

 ما يلي ق، وم  أبر  التعري ات االصط إلية ةقق  ااإلسا 

اةقددق  الددا نددتع إىل ضددما  محايددة معددا ااإلسدداإلية   خمتلددب ا دداالت االقتصددادية واالجتماىيددة ق " تعددر ع   ددا -
 ( 166، م1999، . )الراوي"والثقا ية

دو  أي سييددز ، جممقىددة االإلتياجددات أو املطالددع الددا يلددزم تقا رهددا  لنسددبة إىل ىمددقم األشددخاص " يقصددت هبددا قو  -
ألي بينحم   هها اخلصقص سقاو الىتبدارات اددنس أو الندق  أو اللدق  أو العقيدتا السياسدية أو األصدر الدقط  أو 

 ( . 22، م2002، )الرشيتي "اىتبار دخر

أي أ  ، لبشر ينبغي أ  يتمتعقا هبا أل م ددميق  وينطبق ىليحم الشرط ااإلسايناةقق  الا يعتقت أ  كر اق"هي  و  -
 .( 112، م1998، )إبراهيم ."منحة م  أإلت ههه اةقق  ليسا

 وجقد مطالع واجبة الق او لكر البشر ىله قتم املساواا دومنا أي سييدز ودو  أ  يكدق  ألي  كما تعر ع   ا ق "  -
حبكدم كدق م بشدر ال يسدتقيم وجدقدهم وسددايزهم  اللبشدر مجيع د ع أ  تتدقا ر هدهه اةقدق  جيد ، مدنحم أ  يتندا   ىنحدا و

 ( .  2، م2001، )املتقكر "تقا ر ههه اةقق ال بإم  الكائنات اةية األخرى 

مسدتقر ليعديع   جمتمدت إلدر ، امعتداد   اوتلدزم لده   إلياتده لزوم د  وتعرع   دا ق " اةقدق  القاجبدة لده بقصد ه إإلسداان   -
أو ى  االستبتاد والظلم والتتخر   شؤو  ال رد اخلاصة إال  يما إذا كا  وراو ذل  مصلحة ىامة للمةتمت   ابعيت  

 ( 18، هد1423، خاصة  ل رد ذاته". )الصا 

 وهدهه اةقدق  يعدرتع هبدا، اأي بشدر   وتعرع كهل    ا ق " تل  اةقق  الا يتمتت هبا ااإلسا   رد كقإلده إإلسداان   -
أو االقتصددادي ، لإلإلسددا  بصددرع النظددر ىدد  جنسدديته أو دّيإلتدده أو أصددله العرقددي أو القددقمي أو وضددعه االجتمدداىي
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لتولدة وتسدمق ىليحدا  حدي تنسديق ،   جمتمت معدني اوهي إلقق  طبيعية ميلكحا ااإلسا  إلىت قبر أ  يصبم ىضق  .
 ( . 76، م1962، )رامن

يضددددم  الركددددائز  ا  بعددددض الصدددديارة الل ظيددددة إال أ  هندددداك مشددددرتك  وامل إلددددا أ  التعري ددددات السددددابقة وإ  اختل ددددا 
 وميك  إجيا ه   النقاط التاليةق ، األساسية ملصطلم إلقق  ااإلسا 

 ومطالع واجبة وال مة له.  اأ  لإلإلسا  إلققق   -

 .  له كقإله إإلساان   ةأ  ههه اةقق  ملزم -

 أ  ههه اةقق  أساسية .  -

 ىتبارات ادنس والتي  واللق  والعر  ورريها. ال اأ  ههه اةقق  ال تتغري و ق   -
 حقوق اإلنسان يف اإلسالم :تعريف  -4

وواجبات مقتسة تعا حبماية كرامة ااإلسا  وال جيق  التنا   ،    ا ق " قيم اثبتة  إلقق  ااإلسا    ااس م  تعر ع
 ( . 43، 2004، ىنحا أو االىتتاو ىليحا " )صىي

مدد  خدد   مقاصددت  اةقددق  الددا ك لحددا ااسدد م لإلإلسددا  بقصدد ه إإلسدداان   الباإلددو   هددهه التراسددة   دداق ويعر حددا -
 ".  قسينياتالشريعة م  ضرورات وإلاجيات 

مد   امكرم د  امد  كقإلده خملقق د  اوضدم  لده االلتدزام هبدا اإلط ق د  او  ضقو ما سبق  إ  ااس م قت ك ر لإلإلسا  إلققق د 
 لإلإلسا  إل سه وإلزامه لغريه هبا.  وم  مقتضيات ذل  التكرم ك الته وضماان   -ىلتبارك وتعا-قبر هللا 

 : حقوق اإلنسانفهوم : النشأة التارخيية مل  ااثنيً 

، كمددا هددق إلددا  األمددم الظاملددة،  إلقددق  ااإلسددا  ليسددا منحددة وضددعية يحبحددا البشددر لبعضددحم وينكرو ددا ىلدده دخددري 
م  ب  ددم الهي  خلقحم هللا وكرمحم ؛  اثبتة وأسس راسخة ارتبطا بكق  ااإلسا  إإلساان  وا تمعات القاهرا؛ ولكنحا قيم  

 لهل  ارتبطا إلقق  ااإلسا  بقجقده ىله األر  وممارسته هلا بسلقكه وإلياته  يحا . 

وإ  كاإلدا جدهورها تضدرب   أطندداب ، كدرا مؤسسددية إلتيثدة النشدهاوتدههع األدبيدات إىل أ  إلقدق  ااإلسدا  ك 
 .ي  التار 

  يما يلي ق وتلخيصحا وحياو  الباإلو تسلي  الضقو ىله ههه النشها التارخيية ةقق  ااإلسا  

  ي اةضارات القتمية ، واإلعتام إلقق  ااإلسا ، واهلقا ، لمة م  اله ظميثر معظم اتري  إلقق  ااإلسا  إلالة م (1)
، لدده اوكددا  النددا  ىبيددت  ، إهليددة يعددةمدد  طب ت  عردد كددا  اةدداكم يد  ،  و بددر ورومددا ورريهددا، واهلنددت والصددني،   مصددر و ددار 

وقددت إلكدده القددرد  ، كمددا يشدداو  يمددا يشدداوة إلقددق  أو إلددرّيت  سددلطته مطلقددة ي عددر مددا  ولدديس هلددم   مقاجحتدده أيلدد 

 ڇ چ چ چ   چ ڃ      ڃ ڃ چقدددا  تعددداىل إلكايدددة ىددد   رىدددق  ق ، مددد  إلددداهلم االكدددرم بعض ددد 
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 ک  ک ک ڑ ڑ      ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ

 ( . 38)القصصق چ گ ک

 ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ  ققلددده تعددداىل ق ، وإلكايدددة ىددد  )النمدددرود (   جتالددده مدددت إبدددراهيم 

 ڎ    ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ

  چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ  ڈ ڈ

 اب مددنحج اةددق  إرادتدده بسددبع ريدد سددلع تحدد  إلقققدده و ها اسددتمر ااإلسددا  ىددى التدداري  تنت( . وهكدد 258) البقددرا ق
 (. 49، هد1423، )البيا 

لده  قدت اقتضدا إلكمتده تعداىل إبرسدا   لده وت ضدي    اهللا تعاىل هق الهي وهع ااإلسا  هدهه اةقدق  تكرمي د  ولكق 
 الرسر إىل أققامحم وإإلزا  الكتع ىليحم الا تضمنا الشرائت الا ضمنا لإلإلسا  إلقققه األساسية . 

ومت دىقا األإلبياو واملرسلني م  لت  ددم ، واملطالبة هبا مقجقدا  ل طراإلقق  ااإلسا  واةتيو إلقهلا   إ لهل   
 ( . 101، هد1432، و والصاةني )الزإليليوطقا  التاري  مت األإلبيا 

، إ   كرا إلقق  ااإلسا  ليسدا وليدتا اةاضدر وال إلتداج أمدة بعينحدا ولكنحدا حمصدلة تدراكم اترخيدي وإلضداري ىداملي (2)
 مندددده  ةددددر التدددداري  وىددددى ىصددددقره قددددت شددددغلا ىقددددق  ال  سدددد ة ، إلددددىت تبلددددقرت ىلدددده صدددديغتحا   القاقددددت املعاصددددر

 ر ا مد   اوقدت لعبدا املدهاهع ال لسد ية أدوار  ، السماوية الا جداوت هبدهه اةقدق ى  األدّي   صا ضل، وامل كري 
إليددو التهكيددت ىلدده جددقهر إلقددق  ااإلسددا  ومحايتحددا؛ لددهل  أكددت   سدد ة اليددقان  )أ  طددق  وأرسددطق( و  سدد ة 

أكتوا ، ( جا  بروا ، ميكا يلي، داإلا، الروما  )شيشرو  ( و  س ة العصقر القسطه وىصر النحضة )أورسطني
مجددديعحم ىلددده ضدددرورا اىدددرتاع السدددلطات اةاكمدددة حبقدددق  ااإلسدددا  ووجدددقب ستعددده هبدددا وذلددد  مددد  خددد   إلظدددرّينم 

 ( . 48، م2004، املختل ة. )صىي

وبشكر صاد  وىملي إال بظحدقر ااسد م ودىقتده ااإلسداإلية  امل تعرع إلقق  ااإلسا  بشكر كامر إلقيقة وواقع   (3)
والعامليدددة ومبقجدددع إلصدددقص القدددرد  والسدددنة ومدددا اشدددتملا ىليددده مددد  تكدددرم إهلدددي لإلإلسدددا  والدددتىقا إىل املسددداواا بدددني 

غ وذلدد  مندده بددز ، إىل هللا وىبقديددة لدده وإلددته وىقيددتا  وتقددر    الشددعقب والقبائددر واحملا ظددة ىلدده إلقددق  ااإلسددا  إميدداان  
 ( . 104، هد1432، دىائم أخ قية وروإلية )الزإليلي همتية الا أقرت إلقق  ااإلسا  ىل ةر الرسالة احمل

ذات أبعاد حمتدا مت الثقرا ال رإلسية الكىى ىام ، مقننةظحرت إلقق  ااإلسا  ىله هيية إلظام وواثئق وتشريعات  (4)
إىدددد   إلقددددق   مددددت ي شددددكلا إلظرّيتددددهالدددده "جددددا  جدددداك روسددددق"ومندددداداا كتلدددداب الثددددقرا بددددهل  أمثددددا  ، م1789

املصدددتر األساسدددي لقثيقدددة اةقدددق  الدددا وضدددعحا ، "تقمدددا  جي رسدددق  "الدددهي كتبددده  م1776االسدددتق   األمريكدددي 
ماىيددة "أمدداإلق  جق يددب سدديس" وأقرنددا  يمددا بعددت ادمعيددة التهسيسددية وأصددترنا كددإى   اترخيددي ووثيقددة سياسددية اجت
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مثدر إلقده   اةريدة  ال رإلسية ىلده إلقدق  ااإلسدا  الطبيعيدةالقثيقة وإلصا ههه ، م1789أرسطس  26ثقرية   
القدداإلق  واملسدداواا ورريهددا مدد  إلقددق  ااإلسددا  ووضددعقه   مقتمددة التسددتقر ال رإلسددي الصددادر ىددام  داواألمدد  وسدديا

 ( . 13، م1985، م )ىمارا1791

م   1919مقاثيقحدددا سدددنة  جددداوت بعدددت ذلددد  املؤسسدددات التوليدددة   القدددر  العشدددري   هىلندددا إلقدددق  ااإلسدددا    (5)
مث ، م1944املققعة سنة  "دمبارتق  أوكس"    ميثا  األطلسي مث   اقرتاإلات ،  م1941ىصبة األمم . و  سنة  

 عملا ىله صيارتحا وأصترت ااى   ، م الهي أسس دنة إلقق  ااإلسا 1945  ميثا  األمم املتحتا سنة  
  العاشر ، ألمم املتحتاوصادقا ىليه ادمعية العمقمية ملنظمة ا،  م1948العاملي ةقق  ااإلسا    إلزيرا  ىام  

د1432، )الزإليلدددي قدددق  ااإلسدددا  ة اىامليًددد  اواىتدددى هدددها اليدددقم يقم ددد ، م1948مددد  كددداإلق  األو  ديسدددمى سدددنة  ، هددد
106 .) 

مدا يتعدر  لده  ر   إ  إلقق  ااإلسا  ولتت ك كرا مت وجقد ااإلسا  وبر  كمطلدع   ظد  ا  ضقو ما سبق اترخييً  (6)
ااإلسا  م  اإلتحاكات   اترخيه الطقير وتبلقرت ىى إلتاوات ااص ح التدارخيي لقاقدت ااإلسدا  ابتدتاو   لرسداالت 
السماوية وتبعتحا ادحقد ااص إلية ىى التاري  بيت أ ا مل تظحر ىله شكر مقاثيق وققاإلني خاصدة إال   العصدقر 

واالإلتحاكات ةقق  ااإلسا  الدا ولدتنا اةدروب واألإلظمدة العقيمدة والسياسدات  املتهخرا بسبع املمارسات املشينة
 الظاملة . 

 : حقوق اإلنسان يف الفكر املعاصر  ااثلثً 

مد  االهتمدام  امتزايدت   امقضق  إلقق  ااإلسا    ال كر والقاقت املعاصدر مد  أبدر  املقضدقىات الدا تشدغر إليدز   ت  يد عر 
 لددررم مدد  اسددتغ له و  .لتقددتم الددتو  وقضددر الشددعقب واةكددم ىليحددا اكمددا أصددبم معيددار  ،  والع قددات بددني األمددم والشددعقب

 التىم . ألررا  وأجنتا سياسية إال أإله حيظه  لقبق  و  أإلياان  

ساىت ىله اإلتشار ثقا ة إلقق  ااإلسا  واملطالبة إبقرارهدا و ّيدا الدقىي هبدا   القاقدت املعاصدر ىدتا اىتبدارات لقت و 
 ما يلي ق ك(  16، م1998، أبر ها ما أشار إليه )بشارا

وما تيسره ههه الثقرا مد  ، ويست يت م  مثارها العامل  سرهوالا يشحتها ، الثقرا التقنية العارمة   ا االت املختل ة -
 تقارب بني الثقا ات وارتقاو   وىي الشعقب واأل راد حبقققحا وواجبانا .

محتت السبير لشيق  الت كدري العلمدي وتقبلده التلقدائي -كما إلراها اليقم -الثقرا العلمية الشاملة  دوانا ومنتةانا  -
 ة . أساليع الت كري التقليتي املققلب تراجعا أمامحا، بني البشر ررم اخت ع منابعحم الثقا ية

منظقمة قديم سياسدية  وتبنيحااإلتشار م حقم العقملة وقيمحا وققاىتها اخلاصة  لتعامر بني التو  ىله أسس جتيتا  -
 وثقا ية واجتماىية تسعه لسيادا العامل وتشكيله   ضقئحا.

يدددة والعلميدددة عناصدددر التقنيدددة وااى م  تلددد  ال وقدددت شدددكر مقضدددق  إلقدددق  ااإلسدددا  بدددؤرا االهتمدددام ومركدددز الثقدددر
 .والعقملية
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 املعاصر : لفلسفية حلقوق اإلنسان يف الفكر املرجعية الفكرية وا -1

تسددتنت إلقددق  ااإلسددا    ال كددر الغددريب املعاصددر إىل  لسددد ة وضددعية بشددرية تؤسددس إلقددق  ااإلسددا  ىلدده إلظرندددا 
لددهل  جداوت مرجعيتحددا ال كريدة مدد  منطلددق إلقده الطبيعددي أو املددتين ، كمخلدق  مكددرملإلإلسدا  ا ددردا ىد  وجددقده الكددقين  

وميك  إبرا  املرجعية ال كرية وال لس ية ةقق  ،  رريه هبها اةق ق  دو  اىتبار للمنحة ااهلية الر إلية والتمييز لإلإلسا  ى   
 ااإلسا    القاقت املعاصر ىله النحق التايل ق

 مبتأ اةق الطبيعي ق  . أ

" إذ يدرى  Natural Rightيرجدت مقضدق  إلقدق  ااإلسدا    ال كدر السياسدي الغدريب إىل مبدتأ " اةدق الطبيعدي 
األصددر املشدرتك الددهي  ت  عرد اّي إلقدق  ااإلسددا    الغدرب أ   كدرا إلقددق  ااإلسدا  تد  معظدم أر ب القداإلق  والبدداإلثق    قضد 

وهدي وليدتا مترسدة اةدق ، هدا ىد  إلقدق  ااإلسدا اشتقا منه املتار  ال لس ية   القر  الثام  ىشر معظدم مبادئحدا ودراور 
 . ( Blackstoneب كستق  )وصارحا  (Luke )لقك الطبيعي كما ىر حا ال يلسقع

إىل مدا يسدمه "  ةقدق   اويسعه ال كر السياسي الغريب إىل تنظري م اهيم إلقق  ااإلسا    هدها ااطدار مسدتنت  
، وهددق مددا ارتكددز ىليدده ااىدد   العدداملي ةقددق  ااإلسددا . )الددق ا ، الطبيعيددة " املسددتمتا مدد   كددرا القدداإلق  الطبيعددي القضددعي

 ( . 188، م2005هد/ 1425

، ويسدددتمتها مددد  طبيعتددده ااإلسددداإلية لطبيعدددي أ  ااإلسدددا  يسدددتحق اةقدددق  بقصددد ه إإلسددداان  وخ صدددة إلظريدددة القددداإلق  ا
( السابت ىشر والثام  ىشروي سر )ادابري ( اةق الطبيعي ويعزوه إىل األ كار ال لس ية الا ظحرت   أورو    القرإلني )

للتنظدديم  اسددابق   بشددرّيً  ام جعلحددا واقع دد طبيعيددة لإلإلسددا  بعضددحإليددو ا ددرت    سدد ة ال كددر السياسددي اةددتيو وجددقد إلالددة 
 يما أراد دخرو  التعبري ى  إلالة طبيعية لإلإلسا  إذا هق مل خيضت ل عر الرتبيدة وال لسدلطة ، االجتماىي والسلطة السياسية

، حقدق وهي إلالة اةرية واملساواا الا يكق  ىليحا النا  قبر ذلد  . مبعدا أ  الطبيعدة هدي املرجعيدة لل، قاإلق  أو إلكقمة
 ( . 34، 1999، )ادابرية ىله كر ثقا ة وإلضارا سابق حي 

وىملددقا ىلدده اسدددتبتاله ، وهلددها ىمددت م كددرو الرأمساليدددة إىل اسددتبعاد  كددرا وجددقد قددداإلق  إهلددي حيددتد إلقددق  ااإلسدددا 
لدهي تسدقد  يده   التي  و صله ى  إلياا ا تمدت ااطدار اوشكلا العلماإلية مقق حا م، العقر  لقاإلق  الطبيعي املستنت إىل

 الرؤية الغربية ةقق  ااإلسا    ظر مبتأ اةق الطبيعي. 

 اةقق  املتإليةق  . ب

هنددداك رأي ينقدددر إلقدددق  ، خبددد ع الدددرأي القائدددر    اخلل يدددة ال لسددد ية ةقدددق  ااإلسدددا    ال كدددر الغدددريب املعاصدددر
وملخدص هدهه النظريدة ، إلظريدة العقدت االجتمداىيوهدق مدا تدههع إليده ، م  "اةق الطبيعي" إىل " اةقق  املتإلية "ااإلسا  

أ  ااإلسددا  بطبعدده ال يسددتطيت العدديع مب ددرده؛ بددر البددت مدد  اجتماىدده مددت رددريه مدد  بدد  جنسدده. وملددا كاإلددا إرادنددم ختتلددب 
ىلدده تعاقددت  يمددا بيددنحم يتنددا   كددر واإلددت مددنحم مبقجبدده ىدد   اوتتضددارب  ددإ  اجتمدداىحم ال يسددتقيم لدده إلددا  إال إذا كددا  مبنيًدد 
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، إلقققدده للةماىددة الددا ينتمددي إليحددا والددا قسددمحا التولددة كشددخص اىتبدداري ينددقب ىدد  النددا    تنظدديم ممارسددتحم إلقددققحم
 (. 34، م1999،  قي اةرية واملساواا مها جقهر ههه اةقق  )ادابريتبوبهل  تتحق  اةقق  الطبيعية إىل إلقق  متإلية و 

 اةدق الطبيعدي ذات امليدر حدق إلريدة ال درد إىل إىطداو ادماىدة إلققق د وهناك رريها م  النظرّيت الا جتاو ت إلظرية ا
النظريدة التارخييدة؛ ولكد  هددهه النظدرّيت مل يكتدع هلدا القبددق   و ، مطلقدة ىلده إلسداب ال ددرد مثدر إلظريدة التضدام  االجتمدداىي

 كنظرية اةق الطبيعي. 

تدقا     أصدلحا بدني إلقدق  ال درد مية الدا و  ضقو االخت ع والتناقض بني النظدريتني إلدى  القيمدة للنظريدة ااسد 
وأ دا قابلدة ، وهق ما سيتناوله الباإلو   املبحو اخلاص  لرؤيدة ااسد مية ةقدق  ااإلسدا    ااسد م، طالع ادماىةوم

لدديس ، و اجمددرد   اذهنيًدد  اللتطبيددق واملمارسددة   الققددا الددهي تظددر النظريددة الغربيددة وخباصددة القائمددة ىلدده اةددق الطبيعددي تصددقر  
 . والققائت تؤكت ذل  احمسقس   ا لضرورا أ  يصبم واقع  

 األسس العامة حلقوق اإلنسان يف الفكر الغريب:  -2

ي مدد  شدده    ضددقو إلظريددة " اةددق الطبيعددي " الددا تشددكر خل يددة  لسدد ية و كريددة ةقددق  ااإلسددا    الغددرب وتعلدد 
 كما يليق   -( 189، هد1425، كما أوردها )الق ا - أال وهي،  ىامة لتحتيت تل  اةقق  اةرية ال ردية هناك أسس

ولددهل  تقددت ىلدده التولددة مسددؤولية اإلددرتام اةقددق  واةددرّيت ، سددابقة للقجددقد السياسدديإ  اةقددق  الطبيعيددة لد ددراد  . أ
 ال ردية واالمتنا  ى  املسا  هبا. 

إ  ىددد ج التنددداقض القدددائم بدددني السدددلطة واةريدددة حيسدددم لصدددا  اةريدددة ال رديدددة وذلددد  أل  رايدددة التولدددة محايدددة اةريدددة  . ب
 واحملا ظة ىليحا. 

 التولة ومنعحا م  التعسب بتقييت إلرية األ راد.يتضم  جعر اةرية قاىتا القجقد السياسي تقييت سلطة   . ج

 مضمون اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:  -3

م وتضدددم  التيباجدددة وث ثدددني 10/12/1948وهدددق ااىددد   الدددهي أقرتددده ادمعيدددة العمقميدددة لدمدددم املتحدددتا بتددداري  
 ( ق 111-109، هد1432، تناولا ما يلي ) الزإليلي، مادا

 (. 1كر النا  أإلرار متساوو    الكرامة واةقق  )م −

 (. 2كر النا  متساوو  أمام القاإلق  ويتمتعق   ةرّيت القاردا   ااى   دو  سييز)م −

 ( . 3والس مة الشخصية )م، واةرية الشخصية، لكر  رد اةق   اةياا −

 ( . 4منت االسرتقا  واالستعباد . )م −

 (. 5لا سس الكرامة . )ممنت التعهيع والعقق ت ا −

 ( . 6االىرتاع لكر إإلسا   لشخصية القاإلقإلية . )م −

 ( . 7كر النا  سقاسية أمام القاإلق  )م −
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 ( . 8إلق كر إإلسا   للةقو إىل احملاكم القطنية اإلصا ه م  االىتتاو ىله إلقققه األساسية.)م −

 ( . 9.)م امنت القبض واةةر والن ي تعس    −

 ( . 10إلق كر إإلسا    إلظر قضيته أمام حمكمة مستقلة وإلزيحة .)م −

 ( . 1ع 11املتحم برئ إلىت تثبا إداإلته . )م −

 ( .  2ع 11ال يتا  الشخص إال درم إلص ىليه القاإلق  )م −

 ( . 12ىتم التتخر التعس ي   اةياا اخلاصة واألسرا واملسك  واملراس ت والشرع والسمعة.)م −

 ( . 13ر وااقامة داخر إلتود دولته وإلقه   املغادرا والعقدا إىل بلته. )مإلق كر  رد  لتنق −

 ( . 14اةق  للةقو هر   م  االضطحاد بسبع ادرائم السياسية . )م −

 ( . 15واةق   تغيريها .)م ااةق  لتمتت  دنسية وىتم إلرماإله منحا تعس    −

وأ  األسددرا هددي القإلددتا الطبيعيددة ، م العقددت إال برضددا الطددر نيإلددق املددرأا والرجددر  لتددزوج وهسدديس األسددرا ومنددت إبددرا −
 ( . 16للمةتمت . )م

 ( . 17. )م اإلق التمل  ومنت جتريت امللكية تعس    −

 . (18ومجاىة.)م اوجحر   االتي  سرً إلرية الت كري والضمري والتي  وإلرية تغيري ااىراب ى   −

 ( . 19إلرية الرأي والتعبري واىتنا  اآلراو . )م −

 ( . 20ة االشرتاك   ادمعيات وادماىات السلمية وىتم ااررام ىله االإلضمام إىل مجعية ما )مإلري −

 (. 21وأ  إرادا الشعع هي مصتر اةكقمة  الإلتخاب . )م، اةق   إدارا الشؤو  العامة للب د وتقلت القظائب −

 ( . 22اةق  لضماانت االجتماىية ضم  ا حقد الققمي والتعاو  التويل. )م −

املسدداوي للعمددر والكددا  ملعيشددته وأسددرته واةددق    واةددق   األجددر، تيدداره بشددروط ىادلددةالعمددر وإلريددة اخ  اةددق  −
 ( . 23االإلضمام إىل النقابة املختصة . )م

 ( . 24اةق   الراإلة مت قتيت ساىات العمر والعط ت . )م −

اةددق   همدددني مسددتقى املعيشدددة الكددا  للمحا ظدددة ىلدده الصدددحة والر اهيددة لددده وألسددرته وإلدددق األمقمددة والط قلدددة    −
 ( . 25املساىتا والرىاية ومحاية األط ا  منه والدنم . )م

التعلدديم ال دد  مدت تعمدديم ، والتعلدديم األويل إلزامددي، أ  يكددق  التعلدديم األساسددي   دا ، إلدق كددر شددخص   الدتعلم و −
 ( . 26)م .وإلق اآل و  ختيار الرتبية ألوالدهم ، واملح 

 ( . 27ا تمت الثقا  وال نق  ومحاية املصا  األدبية واملادية له . )مو إلق كر شخص   االشرتاك اةر   −

 ( . 28إلق كر  رد  لتمتت بنظام اجتماىي دويل تتحقق  يه اةقق  واةرّيت. )م −

وأ  ال درد خيضدت   إلريتده وإلقققده للقداإلق  مدت ىدتم ممارسدتحا ملدا ينداقض أردرا  ، بدات حدق ا تمدتىله ال درد واج −
 ( . 29األمم املتحتا . )م

 ( . 30ىتم قيام التولة وادماىات  لنشاط الهي يحتم ههه اةقق  واةرّيت.)م −
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و طددرا ااإلسددا  وااإلسدداإلية  وي إلددا الباإلددو ىلدده مبددادئ هددها ااىدد   وجددقد بعددض ادقاإلددع املضدديية الددا تت ددق
 . وال يتقا ق مت ثقا تنا ااس مية ، الا وضعا قا إلظر ثقا ة بعينحا كما أإله اشتمر ىله بعض املبادئ،  وكرامته

 عاملية وقانونية حقوق اإلنسان يف ضوء الفكر الغريب املعاصر :  -4

 أيخه م حقم ىاملية إلقق  ااإلسا  ث ثة أبعاد ق 

األو  ق يههع إىل القاثئق التولية املتعلقة حبقق  ااإلسا  الا صترت ى  األمم املتحدتا تتدقا ر  هلدا صد ة العامليدة 
  دو  العامل وقبق ، حبكم أ ا صادرا ى  منظمة تشمر كر اةضارات الكىى   العامل بثقا انا ومهاهبحا القاإلقإلية املختل ة

 هبا يع  إدراك ادميت ألمهيتحا وأمهية االلتزام هبا. 

. والنضدا  ضدت  ا تمعدات  مجيدت  اواإلدت   اوبعدت   الثاين ق يههع إىل أ  الدت ا  ىد  إلقدق  ااإلسدا  أيخده شدك   
 سقاو .  اإلتحاكات إلقق  ااإلسا  قضية ىاملية يشرتك  يحا الشر  والغرب ىله إلت  

. وهدها ، للتشدريت العداملي واةمايدة التوليدة ا أ  اةقق  األساسية لإلإلسدا  قدت أصدبحا مقضدقى  الثالو ق يشري إىل
رى قا رهدا بددني طائ دة أخدد وت، يتطلدع التمييدز بددني طائ دة مدد  اةقدق  األساسدية الددا تشدكر القاىددتا الصدلبة ةقدق  ااإلسددا 

 ( .56، م2004، تتباي   يحا ا تمعات )صىي

ويدرى أصدحاب هدهه ال كدرا أ  التسدليم بعامليدة ،   ااإلسا  تى   كرا النسدبية أو اخلصقصديةو  مقابر ىاملية إلقق 
 رضددحا ىلدده العددقامل رددري الغربيددة مدد  الصددني إىل اهلنددت إىل  للقدديم واملعددايري الغربيددة وحماولددة اوتكرمي دد  اتروجي دد  ت  عردد إلقددق  ااإلسددا  يد  

 أ ريقيا والعاملني العريب وااس مي . 

 : حقوق اإلنسان من منظور إسالمي :  ارابعً 

 مرجعية إلقق  ااإلسا    ااس م ومصترهاق  -1

ىليده -وأىلد  الرسدق  العظديم ، جاوت إلقق  ااإلسا    ااسد م صدرحية   القدرد  الكدرم والسدنة النبقيدة الشدري ة
 بيا  تل  اةقق    أإلاديثه   خطبة القدا  وىتا مناسبات.  -الص ا والس م

 ٺ ڀ ڀ چق القائددر سددبحاإله، اىل خددالق ااإلسددا " إ  إلقددق  ااإلسددا    ااسدد م هددي منحددة إهليددة مدد  هللا تعدد 

وليسددا هددهه اةقددق  هبددة مدد  الددتو  واةكقمددات وال مدد  امللددقك واةكددام ، (14)امللدد  ق چ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ

 املقتمة( . ، هد1432، مصتر اةقق  والشرائت والققاإلني العادلة ")الزإليلي هإ  هللا تعاىل وإلت،  اهلييات واملنظماتوال م   

، "  مرجعية إلقق  ااإلسا    الشريعة ااس مية تعقد إىل إ  ااإلسا  مكرم لتكرم هللا تعاىل له ومنحه إّيه ذل 
وهق خ ع املرجعية ال كرية الغربية الا تستنت إىل اةق ، (193، هد1425،  التكرم بتققى ااإلسا  لربه " )الق اويرتب   

 الطبيعي . 
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  وكرلمه وجعله خلي ته    إليو خلق هللا ااإلسا، وينطلق ااس م   إلظرته إىل ااإلسا  م  تصقر ىقائتي

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقا  تعاىلق ، األر 

ويقق  تعاىلق  ، (30ق )البقرا چ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک      ک ک چ

 .  ( 70ق )ااسراو چ  ڻ ں

دزلة التكدرم ، لهل  يؤكت التصدقر ااسد مي أ  ميدزا  التكدرم يعتمدت ىلده االرتبداط العقائدتي لإلإلسدا  إليدو إ  مند

  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چو  ذلد  يقدق  هللا تعداىل ق ، وقبقله هتايدة الرسدر ومدنحج الدقإلي قتدها تققى ااإلسا 

 ( . 6-4)التني ق  چ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

إمندا هدق مدؤم  تقدي أو  داجر ، و خرهدا  آل و، اداهليدة ىيبدةق )) إ  هللا تعداىل قدت أذهدع ىدنكم  يقق  الرسق  
 ( . 346ص، 11ج، 1400، وددم م  تراب (( . )اب  األثري شقي النا  كلحم بنق ددم

لددهل   حددهه املرجعيددة تتةدداو    مسقهددا مرجعيددة ال كددر الغددريب املعاصددر الددا تقددب  قدد  ىنددت اةددق الضدديق لإلإلسددا  
 وصقره   أإلس  تققم ووهبه اةق   التكرم دو  سقاه .  متةاهلة م  خلقه إإلساان   ابقص ه إإلساان  

 وهي ق ،  إ  مصادر إلقق  ااإلسا    ااس م هي مصادر التشريت ااس مي األساسيةبق و  ضقو ما س

 القرد  الكرم ق  

، وك م هللا احمل قظ واملندزه ى  التحريب والزّيدا والنقصا ،  هق كتاب هللا املعةز الهي قتى به اخللق أ  أيتقا مبثله

 .( 9اةةر ق )سقرا  چ ں ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳ چقا  تعاىل ق 

احمل ددقظ   املصدداإلب مدد  أو  سددقرا ، املتعبددت بت وتدده املنقددق  إلينددا  لتددقاتر وهدق كدد م هللا املندددز  ىلدده إلبيدده حممددت 
 ال اقة إلىت دخر سقرا النا  . 

 ولقت تضم  القرد  م  مجلة مقاصته ما يلي ق 

 ااإلسا  . القضاو ىله التقاليت رري املعققلة   مجيت شؤو   -

 للعقائت والقاجبات واألخ   واةقق  . شام    اإص ح ا تمت إص إل   -

بددر  هددهه الققاىددت ممددا أومدد  ، أكثددر مددا ورد   القددرد  الكددرم أإلكددام كليددة وققاىددت ىامددة ال تقبددر التبددتير والتحريددب -
 ما يلي ق ، يتعلق حبقق  ااإلسا 

 ىتم التمايز بني أبناو البشرية   الكرامة .  •
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وإلدق كدر إإلسدا    ، وإلرمدة دمده، وإلصداإلة بيتده وصدياإلة مالده، محاية إلقق  ااإلسا  األساسية م  إلرية شخصدية •
 ضما  إلياا كرمية .   العمر ومل  مثراته وكهل  إلقه   ا تمت 

 ىتم ااكراه   التي  .  •

اوا لدد  أو ىلدده اقددرب النددا  إليدد  )سلسددلة إلددتوات ىلميددة إلددق  الشددريعة العددت    اةكددم ولددق ألشددت النددا  ىددت •
 ( . 65ص، م1993وإلقق  ااإلسا    

 السنة النبوية :  

ل ِقية أو سدريا سدقاو  أكدا  قبدر البعثدة أم  هي ما صتر ى  النيب  ِِ م  قق  أو  عر أو تقرير أو ص ة خ ل قية أو ِخ
 ( . 72، هد1413، بعتها . )القطا 

ملددا جدداو   القددرد  الكددرم  ت صددي    اوشددرإل   ا  واأل عددا  واألإلكددام التشددريعية الصددادرا ىدد  رسددق  هللا وهددي األقددق 
 ( . 199، هد1397، )الرتكي

 او  أققاله ىليه الص ا والس م وأ عاله وتقريراته وسريته شقاهت إلية ةقق  ااإلسدا  وضدمااننا ممدا يشدكر مصدتر  
 ا ا  . هلا   هها  اىامليً 

وي كت ده  اشدارا إىل إلدق اةيداا  اشدارا ، و  السنة النبقية بيا  واضم ةقق  ااإلسدا  مبدا ال يتسدت ا دا  لدهكره
  ددإ  كددا  البددت  دداى   ، ق )) ال يتمنددني أإلددتكم املددقت مدد  شددر أصددابه إىل مددا أورده البخدداري ومسددلم مدد  إلددتيو الندديب 

 ( . 5347إلتيو رقم ، يل " (( )البخاري اوتق   ما داما الق اا خري  ، يل اا خري   ليقرق " اللحم أإليي  ما داما اةيا

إليدو إلظمدا ، للقثيقدة التسدتقرية  مل حدقم اةدتيو امنقذج د أصحي ة املتيندة  مثلاكما ،  ثبات إلق العت وكهل  إ
طرع  آلخر  ةستت القإلتا   وإلتدت ى قة كر،  القثيقة ى قة سكا  املتينة م  املحاجري  واألإلصار واليحقد واملشركني

 (.69، هد1431، ااإلسا  )ولت حممت  القطنية بني ذوي العقائت املختل ة   التولة القاإلتا وجستت األم  واألما  لب 

 . مثر اامجا  واالجتحاد والقيا  ورريها ، بقية املصادر األساسيةوتت ر  م  القرد  الكرم والسنة 

صادر األساسية ةقق  ااإلسا    ااس م يشدري )ولدت حممدت  ( أ  مصدادر إلقدق  و  ضقو املرجعية ال كرية وامل
 ااإلسا    ااس م تتمثر   أمري  ق 

و  ،  دد  بددت لكددر مدد  مصددتر ينشدده مندده  دد  يتصددقر أ  يكددق  لإلإلسددا  إلددق ينشدده مدد   ددراغ إإلشدداو الشددر  للحددقق األول :
 ااس م  إ  الشر  هق السبع األساسي لكر اةقق  . 

مشقليددة الشددر  للحقددق  ق إليددو مشلددا الشددريعة ااسدد مية ث ثددة أإلددقا  مدد  الققاىددت واألإلكددام تتضددم    جمملحددا  الثــا: :
تتعلددق  لعقائددت وققاىددت أخ قيددة وأإلكددام السددلقك والققاىددت العمليددة ليشددمر مجيددت إلقددق  ااإلسددا  وهددي ق أإلكددام 

 ( . 27، هد1431، جقاإلع اةياا مبا  يحا إلقق  ااإلسا  وضمااننا . )ولت حممت 
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 منطلقات إلقق  ااإلسا    ااس م ق  -2

ق  ااإلسدا  وضدما ا تنطلق  لس ة إلقق  ااإلسا    ااس م م  ىتا أسس ومنطلقات تشكر أمهية محايدة إلقد 
 وم  تل  املنطلقات ما يلي ق ، ك التحاو 

 تكرم هللا سبحاإله وتعاىل لإلإلسا  ق  .أ

خلدق  -سدبحاإله وتعداىل- داةق ،  ااإلسا  يستمت قيمته وأ ضدليته ىد  سدقاه مد  املخلققدات مد  التكدرم ااهلدي لده

 ( , 4)التنيقچ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چكما قا  تعاىل ق ،  ااإلسا    أإلس  تققم

كما قا  تعاىلق ،  م  روح هللا ة كا  بتاية خلق ااإلسا  م  الطني وإل خ، وجعر سبحاإله تكقينه م  جست وروح

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چ

 ( .29-28)اةةرق  چ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

و وده ، الطريددق إىل معر ددة خالقددهكمددا ميددز هللا ااإلسددا   لعقددر الددهي يرقدده حبياتدده ويصددله حبقددائق الكددق  وينددري لدده 

 چ ۆئ ۇئ          ۇئ وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى ى ې چقددددددددا  تعدددددددداىل ق ،  ألدوات الددددددددا تعيندددددددده لددددددددهل 

 ( . 87)النحرق 

 وميك  إبرا  وجقه تكرم هللا تعاىل لإلإلسا   يما يلي ق 

 استخ ع هللا لإلإلسا    األر  ق  −

 ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوذلدددد  بتاللدددددة القددددرد  العظددددديم   ققلدددده تعددددداىل ق 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ( 30)البقراق چ  ڦ ڦ

كما قا  تعاىل ق ،  بعت جير  بعت قر  وجي     قران    اخيلب بعضحم بعض    ا" أي ققم  قومعا ذل  كما أورده )اب  كثري(  

 جخ مح جح مجحج يث ىث      مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب چ

 ۋ ٴۇ   ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ چ( وقدددددددددددددددددددددددددددددا  ق 165األإلعدددددددددددددددددددددددددددددامق)  چ خس حس جس مخ حخ

د1412، ( )ابددددددد  كثدددددددري62النمدددددددرق)چ  ائ ى ى ې ېې ې  ۉ ۉۅ ۅ ۋ ، هددددددد

 ( . 72ص، 1ج

 وذل  راية التكرم مل  خيتاره هللا م  بني أىظم خلق للقيام مبراده م  ىمارا هللا األر  وخ  تحا. 
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هللا هدها مقجده إىل امل ئكدة ىلده وجده ااخبدار ليسدققحم إىل  ىاشقر(   ت سريه بققلدهق " وقدق وهق ما يؤكته )اب  
، د.ت، إل قسحم م  سقو الظ  هبها ادنس ". )ابد  ىاشدقرمعر ة  ضر ادنس ااإلساين ىله وجه يزير ما ىلم هللا أإله   

 ( . 400ص، 1ج

 أمر هللا للم ئكة  لسةقد آلدم ق  −

يقق  سبحاإله  ،   ددم ىليه الس م دلير ىله تكرميه ور عه مندزلته ومسق مكاإلته  واألمر  لسةقد لإلإلسا  ممث   

 چ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ چوتعاىلق 

 ( .  34)البقراق 

وهدي كرامدة ىظيمدة مد  هللا تعداىل آلدم ، ل ضدله الده واىرتا  د  اوهها األمر  لسةقد ىله وجده التكدرم والتحيدة تعظيم د 
 ( . 318/ 1ج، هد1424، وهق سةقد تعظيم وتسلية وقية ال سةقد ىبادا . )القامسي، ىليه الس م

 ااإلسا  مقصقد الرساالت السماوية وحمقرها ق  −

 ةداو اهلدتع مد  ، هلدا اأ  يظر ااإلسا  راية للرسداالت السدماوية ومقصدت  -سبحاإله وتعاىل-اقتضا إلكمة هللا  

 ڃ ڃ ڄ ڄ چ قددا  تعدداىلق، ابتعدداث الرسددر ققيددق مصددا  ااإلسددا  الكددىى   ىبددادا هللا واجتندداب الطددارقت

 ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 (. 36)النحرقچ  گ ک ک ک        ک ڑ ڑ ژ

وهي ىدت  كلحدا وهدي ، قا  اب  القيم ق " إ  الشريعة مبناها وأساسحا ىله اةكم ومصا  العباد   املعاش واملعاد
 . (3/14ج، هد1368، القيم كمة كلحا" )اب رمحة كلحا وإل

ىلدديحم الصدد ا -إلاجاتدده و ضددائله كلحددا حمدد  إلظددر إرسددا  الرسددر ، إلقققدده وواجباتدده، صدد إله ومصدداةه،  ااإلسددا 
 و  ذل  تكرم له وسييز مشحقد . ، ومقصقدها-والس م 

 الكق  مسخر لإلإلسا  ق  −

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چقدددا  تعددداىلق ،  دددالكق  كلددده مسدددخر لإلإلسدددا    ختمتددده وققيدددق مصددداةته

 ۆئۇئ   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ( . 32)إبراهيم ق چ  ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ

 والعبادا ق  تكرم ااإلسا   لعقر والعلم  –
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 ې ې ې ې چقا  تعاىل ق ، كرم هللا ااإلسا   ل عر وميزه  ةقا  الا تساىته   التعلم والتعليم  

( . 78حر ق  ن)الچ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

إال لإلإلسددا  دو  سددائر ولدديس هددها ، (56)الددهارّيت ق چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چوقددا  تعدداىل ق 

 . املخلققات

 املساواا ااإلساإلية ق  .ب

 ٻ ٻ ٱ چيقددق  تعدداىل ق ،  األصددر البشددري واإلددت، ملبددادئ إلقددق  ااإلسددا  ارئيس دد  ااملسدداواا منطلق دد  ت  عردد تد  

 ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ( 1)النساو ق چ  ڦ ڦ ڤ      ڤ

   ڃ ڃ ڄ چكلحم   هها األصر سقاو كما يقق  تعاىل ق ،  وإلقاو  النا  يعقد أصلحم إىل ددم 

چ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ( .  13)اةةراتق

كلكم آلدم وددم م  تراب ال  ضر لعريب ،  ق )) ّي أيحا النا  ق أال أ  ربكم واإلت وأ  أ كم واإلت وقا  النيب 
ىلده ىةمددي وال لعةمدي ىلدده ىددريب وال ألمحدر ىلدده أسدقد وال ألسددقد ىلدده أمحدر إال  لتقددقى إ  أكدرمكم ىنددت هللا أتقدداكم 

 ...اةتيو (( . 

لدهل   ؛أ م سدقاو   األصدر يع مما ، ىله أ  النا  أصلحم واإلت النصقص السابقة تت  داللة واضحة وصرحية 
واىتدىت كدر ممارسدة تندا  هدها املبدتأ ، كدم الع قدات والسدلقك ااإلسداينحي اوأساس د  ىت الشريعة ااس مية املساواا مبدتأ  تاى

 وتتقاطت مت ههه القيمة ااإلساإلية هي   ىتاد املمارسات اداهلية الا جاو ااس م هبتمحا ووضعحا . 

 التقإليت ق  .ج

يسدتلزم  ا عندتما يكدق  االده واإلدت  ، ىقيتا التقإليت م  املنطلقات واألسدس الدا تسدتنت ىليحدا إلقدق  ااإلسدا  ت  عر تد  
وإلددتا  اوالددتي  ىنددت هللا ااسدد م؛ لددهل  كددا  قددقام أإلكامدده مجيع دد ، وأسددا  ااسدد م التقإليددت، صددرع العبددادا لدده دو  رددريه

وهدها التقإليدت   التهلده والتقإليدت   التصدقر يدنعكس ىلده ، اةيدااالعقيتا الا يشتق منحا التصقر الكلي للكق  وااإلسا  و 
 قددا  تعددداىل ق ، جددع للةميددتاو  حقاقهواسددت اوجيعددر منطلددق اةددق واإلدددت  ، واقددت ى قددة ااإلسددا   اإلسددا  واألشدددياو األخددرى

 چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ( . 4-1)ااخ ص ق 
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ومبتأ التقإليت يققم ىله شدحادا ال إلده إال ، ، ااس م تنبت م  العقيتا خاصة ىقيتا التقإليت حقق  ااإلسا    
 ( . 74ص، هد1431، ق  واةرّيت )الزهراينهللا وهق منطلق كر اةق

 تب  القيم ااإلساإلية واةضارية ق  .د

سديادا القديم ذات الع قدة  اإلسدا   -كما أقرندا املقاثيدق التوليدة -م  املنطلقات الرئيسة ةقق  ااإلسا  العاملية .
 وكهل  القيم اةضارية الا تضم  له أداو رسالته اةضارية   ىمرا  الكق  وسيادته . ، وكرامته

ولقت جاوت التىقا إىل القيم ااإلساإلية صدرحية ، وهق دي  اةضارا، وإ  ااس م هق دي  القيم وهق دي  األخ  
إإلساإلية وإلضارية هي م  ركائز الشريعة وأسس  اللكرامة ااإلساإلية كقيمة ىليا تستلزم قيم   اباشرا   شريعة ااس م ققيق  م

وقددت ، ااسدد م؛ لددهل  تنطلددق القدديم   ال كددر ااسدد مي مدد  الشددر  املطحددر الددهي يددرب  املسددلم خبالقدده وحيقددق رايددة وجددقده
 هد( ق 1426، كما أوردها )املاإلت  -القيم إىل األإلقا  الث ثة التالية جرت ىادا امل كري  املسلمني   تصنيب 

، والعددت ، والعبقديددة، القدديم العليددا ق هددي القدديم الكليددة الكددىى الددا تسددمق  اإلسددا  إىل معددايل األمددقر ومنحدداق اةددق •
 واةلم. ، وااإلسا 

، كاالستخ ع واملسيقلية واةرية واملساواا والعمر والققا واألم  والسد م  لبناو اةضاري  اهي قيم  القيم اةضارية ق •
 وادما  ورريها . 

 .   كاحملبة والتعاو  والق او القيم اخللقية ق هي املتعلقة بتكقي  السلقك اخللقي ال اضر لإلإلسا  وى قته  اإلسا •

لتطبيقحدا    اةقدق  ااإلسدا    ااسد م ومنطلق د  اأساس د  ت  عرد ومما سدبق  دالقيم ااإلسداإلية بكا دة أإلقاىحدا ومكقانندا تد  
 اةياا . 

 خصائص إلقق  ااإلسا    ااس م ق  -3

وأ  شددريعة ااسدد م إمنددا جدداوت لتحريددر ااإلسددا  ، ممددا مييددز ااسدد م   جمددا  إلقددق  ااإلسددا  سددبقه هبددا وتعحددته هلددا
واإلتشددر بقيمدده ،  ااسدد م ديدد  ااإلسدداإلية، بدده رددري املسددلمني اترخيحددا ويشددحت هجيليدد  أإلكامحددا  وذلدد  مقددرر ، وإبددرا  إلقققدده

بدر ينبدهه وحياربده ، إليده الإلرهداب وال داىي د  احمطًد  اومل يك  ااس م يقم د ، ااإلساإلية اداذبة   أصقا  األر  وأحاو املعمقرا
 هق دي  الس م والتعارع واحملبة واهلتاية للا هي أققم . 

 شدريعة ااسد م قبلحدا تميدز خبصدائص ردري مسدبققة وتن درد مبيدزات ال تتدقا ر   ردريتإلسا    ااسد م إ  إلقق  اا
 وميك  إمجا  ما تناوله الباإلثق    هها ا ا    العناصر التاليةق ، وال بعتها

طارئدة أو وليسدا إلتيةدة ظدروع  جداو هبدا النديب حممدت ، إلقق  ااإلسا    ااس م م  تقريدر الدقإلي السدماوي  •
 مطالع تقتم هبا النا  أو بسبع تطقر اترخيي أو معاانا مت األمل . 

 ال يتةزأ م  ىقيتا وشريعة ااس م تتضم  جاإلبني ق ىقتي وجاإلع  قحي .  اإلسا    ااس م جزو  إلقق  ا •
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عارات بعيدتا تل  اةقق  ىنت املسلمني واقت ىملي وممارسة سلقكية وليسا جمدرد تصدقرات إلظريدة أو مثاليدة أو شد   •
 ى  التطبيق . 

 بدد  ددم أي جبددنس ااإلسددا    كددر  مددا  وأي مكددا  وهددق مددا ال يتددق ر    ةمتعلقدد  إلقددق  ااإلسددا    ااسدد م  •
 رريها م  املبادئ القضعية . 

إلسدا  ال  در  بدني ىدريب وأىةمدي وال بدني أمحدر وال أسدقد وال ردري إإلظرا ااس م إىل ااإلسا  وإلقققه تتناو  كدر   •
 ذل  م  التمييز الهي ال تكاد تن   ىنه املمارسات الغربية واملنظمات العاملية وإ  ادىا رري ذل  . 

 إلقق  ااإلسا    ااس م هلا ص ة االزام  لنسبة للمسلمني أل ا م  مقررات التي  وهدق مدا ال يتدقا ر لإلىد    •
 العاملي ةقق  ااإلسا  . 

،  ىتبددار إإلسدداإليته   كددر طددقر مدد  أطددقار إلياتدده. )ابدد  محيددت االشددريعة ااسدد مية منحددا ااإلسددا  إلققق دد  منحددا •
 ( . 3، هد1422

 املتطلبات العملية لتنمية قيم حقوق اإلنسان :  اخامسً 

 :متطلبات عامة  -1

وتتمثر   ىتا ،  إلقق  ااإلسا وهي مرتبطة ببعض القضاّي امللحة لكا ة املؤسسات واأل راد   إطار تنمية وتعزيز  
 ق هي، أمقر

  اوجمتمعيً  تربقّيً  قق  ااإلسا    ااس محبر القىي يتشك . أ

ه   إل ا اةقق  وتكرم وهنا أي  مبعا اادراك ةقيقة ااس م ودور ،  القىي هق الشعقر مبا   الهات أو اآلخر
 ااإلسا  مبا ال يتحقق لغريه م  املهاهع وال لس ات والقضعيات املعاصرا . 

واالىتزا  هبا وااميا  ادا م بقترنا   ،  ول  يتهته هها القىي ويتحقق إال  ملعر ة هلهه اةقق  والقيم املتضمنة  يحا
 ايددة والغايددة املنشددقدا   اةيدداا الددتإليا   القاقددت املشددحقد بتطبيقحددا ىمليًدد ققيددق إإلسدداإلية ااإلسددا  والقصددق  إىل السددعادا اةقيق

 و  اآلخرا حبسع اليقني املطلق بقىت هللا تبارك وتعاىل . ، واملتا عة ىنحا

ومنظمات    إلقق  ااإلسا     ومجاىات وهييات ومؤسسات ودوال    اكما يتضم  القىي الها  للمسلمني أ راد  
، ي ر إليددة املنشددهاإمنددا هدد ، منته مدد  قدديم ىامليددة إإلسدداإلية وإلضددارية ليسددا قاصددرا ىلدديحم وليسددا حمددتودا هبددمااسدد م ومددا تضدد 

 ڇ چچ چ چ ڃ ڃ چوهكددددها ىددددى ىنحددددا القددددرد  العظدددديم بققلدددده تعدددداىل ق ، إإلسدددداإلية الغايددددة، هىامليددددة التقجدددد 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

  قدددددا  هللا تعددددداىل ق ،  ىنحدددددا القدددددرد  كدددددهل  ىلددددده لسدددددا  الرسدددددق  الكدددددرم ىوىددددد ، (19د  ىمدددددرا ق) چ  گ گ
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 ڭ ڭ      ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ  ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ

 (107األإلبياو ق )چ  گ     گ گ       گ ک ک چوقا  تعاىل ق ، (158األىراع ق ) چ ې

 اةيداا ال تقدقم إال ىلده التعدايع وتبداد  املصدا  ، ذل  مطلدع إلضداري  أم ا م  إليو القىي  آلخر واحملي   إ  
وهق ما يتطلع كهل  إدراك إلقيقة ما ىنت اآلخري  وواقت تكرم ااإلسا  ، كهل  سن  التتا ت  قية،  واةاجة إىل التعاو 

 ومتى صتقيتحم   الت ا  ىنحا.  هوأهتاع املطالبة حبققق

وحماولددة إىطدداو الصددقرا القاقعيددة لقيمدده ، ي   تبليددر رسددالة ااسدد م وإلشددر حماسددنهمث بعددت ذلدد  يتهكددت الددتور اةقيقدد 
ومبادئه م  خ   السلقك ال علي الهي يتةله بتلد  القديم وال ضدائر ااإلسداإلية   ميدتا  إلقدق  ااإلسدا  مث التخلدي ىد   

والعمددر والعلددم والعددت   ةم اةريدد قدديااإلسددا  و كددر املظدداهر السددلبية الددا مدد  شدده ا أ  قدد  مدد  قددتر تعظدديم ااسدد م ةقددق  
 واملساواا والتكا ر والتسامم.

إ  الددقىي  لقيمددة الددا تتضددمنحا إلقددق  ااإلسددا    ااسدد م مدد  مبددادئ أخ قيددة وقدديم إإلسدداإلية وإلضددارية وإلاجددة 
حضدارا ااسد مية الدا ااإلساإلية أمجت لتل  القيم هلق مطلع ديد  وسياسدي واجتمداىي وثقدا  اإليداو الصدقرا اةضدارية لل

  .شحت هبا املنص ق  م  رري املسلمني

 وإلشرها وتنميتحا اه تب  إلقق  ااإلسا    ااس م ولية جتر  ملسؤ الشعق  . ب

ومددا سيددزت بدده ىدد  رريهددا ويسددتتبت هددها ،   ااسدد م قددق  ااإلسددا حبوهددق شددعقر أخ قددي مبددا يتطلبدده ذلدد  الددقىي 
 الشعقر احملاسبة. 

وقكددم هدددهه  اواالسددتمرارية والتميقمدددة   ممارسددتحا أخ قيًدد ، واىتددتاده هبددا ةقددق التزامدده بتلددد  ال رد مسددؤو  ىدد   ددا
املمارسة ضقاب  التي  وشعائره الا تتسامه ىله املصا  ال ردية واملقاقب اللحظية إىل إلظرا جقهرية إىل الكرامدة ااإلسداإلية 

 وممارسة دينية هلهه القيم. 

إال م  خ   إلقق  ااإلسا  كما جاو هبا التي  ااس مي اةنيب  ملسيقلية جتاه تب    ول  يتم تنمية هها الشعقر
عنقيددة مدد  خدد   جسددقر التقاصددر وقنددقات الرتبيددة ىليحددا وإىطدداو األ ددراد وادماىددات إلقددققحم   االختيددار وتربيددة اارادا امل

 اةقار الا جتعلحم يستمتعق  بلها املققب األخ قي الهي خيتاروإله. 

ويكتمددر ، حددااألسددرا احملطددة األوىل   ذلدد  مدد  خدد   إلشددر ثقا ددة اةقددق  وتبدد  القدديم ااسدد مية املتضددمنة  يتد عرددت  و 
 املؤسسات ا تمعية.  بقيةو التور   سائر املؤسسات الرتبقية كاملسةت وااى م 

وهنا تتهكت املسؤولية ىله ا تمت بكا ة مؤسساته ابتتاو  م  مؤسسة األسدرا واإلتحداو   لتولدة وإلظامحدا السياسدي   
إقددرار اةقددق  وتنميددة القدديم مدد  خدد   تضددمني أإلشددطتحا وبراجمحددا تلدد  اةقددق  والقدديم والعمددر ىلدده سدد  القددقاإلني ال  مددة 



 طالل عقيل اخلرييد.       ة واجملتمعية لتنمية حقوق اإلنسان من منظور إسالمي  املتطلبات الرتبوي

 26    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

إىل  ومشداركات  اىلدة   احملا در الدا تددتىق، شدروىات وطنيدة لنشدر ثقا دة إلقدق  ااإلسدا  وبدرامج دوليدةوتبد  م، لتحقيقحدا
-أل  ذلد  ، را  ى  كر ما خيال هوحماولة ااى، كما أقرها ااس م  ههه القيم واملسامهة بققا واىتزا     ر  تل  القيم

 هللا به.  ىله ما مل ير ر  ّي  خمالب لل طرا السقية لإلإلسا  م  قبر أ  يكق  تعت -  ش ب

  ذلدد    هددها العصددر  ىتبارهددا حمكمددة لشددر  هللا اةنيددب وراىيددة ملبددادئ  امنقذج دد  ت  عردد ململكددة العربيددة السددعقدية تد  وا
 ااس م العظيم. 

ولدديس ا ددا  هنددا ابددرا  ادحددقد واةددتيو ىدد  الددتور الددرّيدي هلددهه الددب د   إبددرا  ااسدد م   أهبدده صددقرا إال أ  
والعامليددة   جمددا  تبدد  وإلشددر قدديم إلقددق  ااإلسددا   وااقليميددةاالسددتينا  ببعضددحا لبيددا  الددتور   القيددام  ملسدديقلية القطنيددة 

 ااإلساإلية واةضارية ورريها م  مبادئ التي  وقيمه. 

 وم  تل  ادحقد البار ا   أداو املسيقلية للملكة العربية السعقدية ما يليق 

 أبدر ت هدهه الدا، ىله مستقى إلظام اةكم والسياسات العامة للدب د  حدي ال ختدرج ىد  ىقيدتا ااسد م وأإلكامده -
 القيم وإللا تل  اةقق . 

ىلدده مسددتقى الددنظم الرتبقيددة واالجتماىيددة واالقتصددادية تؤكددت ىلدده تضددمينحا كددر مددا يك ددر لإلإلسددا  إلقققدده وحي ددا   -
وإل ددا إلقددق  الط ددر واملددرأا والتكا ددر األسددري واالجتمدداىي ومقاومددة العنددب بكا ددة ، اكرامتدده ىلدده مسددتقى األسددر 

 .  هأشكال

الدتور الدرّيدي   القيادا   اململكة العربيدة السدعقدية تسدعه للقيدام هبدها، ات والىامج واهليياتىله مستقى املشروى -
مدد  إميا ددا برسددالتحا اةضددارية   دىددم  احددات املعاصددرا   هددها ا ددا  وال ترضدده  لتددهخر اإلط ق دد لتقاكددع  يدده التقج

مدد  أسددا   اإلط ق دد وا، ة ااسدد م وإإلسدداإلية رسددالتهلعامليدد  ااملسددلمني ومحايددة مقتسددانم ورىايددة ااإلسدداإلية أمجددت هكيددت  
 إلضارية إإلساإلية شاملة .  تنميةأخ قي   

مث الرتخددديص ، مددد  إلكقمدددة اململكدددة العربيدددة السدددعقدية مببدددتأ املشددداركة الشدددعبية املنظمدددة ىلددده املسدددتقى احمللدددي ق إميددداان   -
دد املقا ددق 18/1/1425 اإلشدداو ادمعيددة القطنيددة ةقددق  ااإلسددا   ململكددة العربيددة السددعقدية   م .  9/3/2004هد

، (207إإلشاو هيية إلقق  ااإلسا  بقرار جملس الق راو رقم )  م ترل 12/9/2005هد املقا ق  8/8/1426كهل     
 وأىطيا مبقجع تنظيمحا سلطات واسعة لتعزيز محاية إلقق  ااإلسا  . 

ومد  أبر هدا تلد  القديم ااإلسداإلية ، ااإلسا  وكا  م  أبر  جحقد ادمعية واهليية العمر ىله إلشر وتعزيز قيم إلقق 
 واةضارية املتضمنة   إلقق  ااإلسا    ااس م. 

عتدددى اململكدددة العربيدددة السدددعقدية رائدددتا   هدددها ا دددا  ىلددده املسدددتقى ااقليمدددي ىلددده املسدددتقى ااقليمدددي والدددتويل ق ت   -
ااإلسددا  وسددامها ب اىليددة   تلدد  املرجعيددات  حددي ىضددق   كا ددة املنظمددات ااقليميددة والتوليددة ةقددق  ، والددتويل

  ق  أبر  تل  املرجعيات وم، املتعلقة  لرتبية ىله إلقق  ااإلسا  والت ا  ىنحا

 ااى   العاملي ةقق  ااإلسا  .  ▪



 طالل عقيل اخلرييد.       ة واجملتمعية لتنمية حقوق اإلنسان من منظور إسالمي  املتطلبات الرتبوي

 27    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 م . 1960االت اقية اخلاصة مبكا حة التمييز   التعليم الصادرا    ريس  ▪

 م . 1966سياسية العحت التويل اخلاص  ةقق  املتإلية وال ▪

التقصددية اخلاصددة بشدده  الرتبيددة مدد  أجددر الت دداهم والتعدداو  والسدد م ىلدده الصددعيت الددتويل والرتبيددة    جمددا  إلقددق   ▪
 م . 1974ااإلسا  واةرّيت األساسية الصادرا ى  املؤسر العام لليقإلسكق   دورته الثامنة ىشر 

 م . 1977هبا م والىتقكقال  امللحقا  1949ات اقيات جنيب األربت  ▪

 م . 1979ات اقية القضاو ىله مجيت أشكا  التمييز ضت املرأا  ▪

 م . 1984القاسية أو رري ااإلساإلية أو املحينة ات اقية مناهضة التقتير ورريه م  ضروب املعاملة أو العققبة   ▪

 م . 1989االت اقية التولية اخلاصة حبقق  الط ر  ▪

 س م . إى   القاهرا إلق  إلقق  ااإلسا    اا ▪

بر املؤسر التويل للرتبيدة وتبنداه املدؤسر م  قِ  اااى   املتعلق  لرتبية ىله السلم وإلقق  ااإلسا  والتميقراطية املعتمت ▪
 م.  1995العام لليقإلسكق   دورته الثامنة والعشري  

وحيسع للملكة العربية السعقدية   كا ة املقاثيق وااى انت حما ظتحا ىله هقيتحا ااس مية وىتم التقيت بكر ما 
وأ ا ، الىتزا  مبا تضمنه ااس م م  ك الة ةقق  ااإلسا و  ذل  داللة ققية ىله ا،  خيالب ىقيتنا ااس مية وشريعتحا

 دو  رريها هي الضامنة لكرامته والتاىمة ملنظقمة القيم ااإلساإلية  يحا . 

 نمية إلقق  ااإلسا  ال اىلية واالستمرارية   ت . ج

 ( 11،هد1418، )الكي ينتائج " تعر ع ال اىلية   ا ق " العمر ىله بلقغ أىله درجات ااجنا  وققيق أ ضر الن

ي يدت أإلده إذا مدا بده   اتققت النةاح   اةصدق  ىلده إلتاجدات قيمدة مد  خد   بده  ادحدقد الشخصدية تققع د  قوهي
 ال رد ادحقد الكا ية  إإله سيحقق النةاح. 

املتباد  مت بلقغ أىله مستقى   تعزيزها وتبنيحا ىى االىتماد  قهي وال اىلية   جما  الرتبية ىله إلقق  ااإلسا 
ولد  يك دي طدرع دو  دخدر هلدا مدا مل ، اإإلسداإليً  ا القيم ااإلساإلية واةضارية تشكر مشرتك  ، اآلخري    إلشر القيم ااإلساإلية

   سيادا اةرية والتسامم والتعارع والرمحة ورريها.  تكاملهتك  هناك ىملية تبادلية 

ميثر أرضية خصبة اسحام األ راد وادماىات والتو    االلتزام إ  االلتزام العاملي مببادئ إلقق  ااإلسا  ومحايتحا  
  لقيم الا تضم  كرامة ااإلسا  وتسحم   ققيق التعايع السلمي واألم  العاملي. 

قق  ااإلسا  م  أبر  والباإلو يرى أ  القصقر اةادث اليقم   مستقى التطبيق وال اىلية   العمر ىله محاية إل
وهق ما ال يقره ااسد م الدهي ينظدر إىل ااإلسدا  ، ىلية وتب  القيم بصقرا إلسبية ختتم مصا   يقية ىامليةال ا أسبابه رياب

 .ة ال تتغري  لظروع واألإلقا ه وقيم ااإلساإلية إلظرا اثبتوإلققق
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 املتطلبات الرتبوية  -2

وهدددي   الققدددا ىينددده أإلكدددام ومعدددايري ، وتنميتحددداالرتبيدددة ىمليدددة قيميدددة تتدددهثر  لقددديم وتدددؤثر  يحدددا تسدددعه لغدددر  القددديم 
 قضيتحا األوىل وهت حا الرئيس . ، وضقاب  وأطر إلياا تقجه العملية الرتبقية . وم  هنا كاإلا القيم   قلع العملية الرتبقية

قديم ولك  األهدم هدق تنميدة وتكدقي  ال، ويههع البعض   ت سري دالالت التمايز اةضاري بني األمم إىل ققا العلم
 الا تؤسس ىليحا العلم   كر مكا  . 

إ  الرتبيدددة اليدددقم و  ظدددر التحدددقالت املعاصدددرا والتغدددريات املتسدددارىة   اةضدددارا املاديدددة واملتإليدددة مسدددؤولة ىددد  تنميدددة 
 تةه حق اآل  ق سرتاتيةية تإية أخ قية قيم

مد  التصدتي ومبا ميك  ، االإلتماو التي  والققمي لتى األجيا  العربية   سيا  التقاصر اةضاري وااإلساين زتعزي -
 القاىي للغزو الثقا  .

  .قاجحة التحتّيت السلبية للعقملة محاية الثقابا اةضارية العربية وااس مية وم  -

والددرتاث الثقددا  احمللددي الددقط  والقددقمي  يددتا ااسدد ميةمدد  العق يقائمددة ىلدده هددتترسددي  قدديم اةددق واخلددري والعتالددة ال -
 سقاو .  وااإلساين للمةتمت وال رد ىله إلت  

سكني املتعلم م  االستيعاب السليم مل اهيم التميقراطية )الشقرى والس م العاد  الشامر والشعقر  ملسؤولية واةرية  -
 .ة الرتبقية واملصلحة القطنية ضم  إطار السياس، وإلقققه وواجباته، و حم ااإلسا  لن سه

للرتبية   ضقو ذل  أ  تق ر بعض املتطلبات العملية ال  مة للقيام بتورها الرتبقي األخ قي   جمدا  تنميدة  والبتل 
 ( ق424-418، هد1423،  )الكي ينقيم إلقق  ااإلسا  وذل  ىله النحق التايل

 ومراجعتحا إلسع مقتضيات القاقت  جتتيت القيم ااإلساإلية . أ

وذل  م  خ   إىادا النظر   التحقالت املعاصرا والنسق القيمي ال  م للتعامر معحا. وال ش  أ  اإل تاح العامل 
يتطلع االلت ات بشكر مباشر ورئيس إىل تل  املنظقمة األخ قية م  القيم ااس مية ااإلساإلية   اوثقا يً   امعر يً   هىله بعض

مددد  القددديم السدددلبية القبليدددة  ة دددا كرامدددة ااإلسدددا  وققيدددق إإلسددداإليته . كمدددا يتطلدددع اةدددت   ار إليًددد  ادسدددتقر   ت  عرددد ضدددارية الدددا تد  واة
والطائ يددة الددا إلارهبددا ااسدد م وحماولددة بندداو منظقمددة قدديم وطنيددة تك ددر التعددايع والسدد م وااللتددزام حبقددق  ااإلسددا  وإلريتدده 

 واحملا ظة ىله إلقه   اةياا . 

كما ينبغي أ  تركز الرتبية ىله القديم اةضدارية املتمثلدة   قديم العلدم والعمدر واملسداواا ورريهدا وتى هدا ىلده مسدتقى 
 شطتحا وبراجمحا الرتبقية . ألإلالتنشية املترسية ىى كا ة 

 قتنمية إلقق  ااإلسا    ضقو ااس متكامر ىمر املؤسسة الرتبقية واملؤسسات ا تمعية    . ب

وبقيدة ،   إطدار تكداملي بدني مؤسسدة األسدرا واملترسدة واملسدةت ك  لتنمية إلقق  ااإلسدا  أ  تثمدر مدا مل تدتمميال 
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هددها التطدابق إال مدد  خدد   الددقىي الشددامر هلدهه املؤسسددات  لقدديم ااإلسدداإلية اةضددارية وقدديم  ولدد  يددتم  ، املؤسسدات ا تمعيددة
وهدها   جمدا  النظريدة ، مث قمر مسؤوليانا املباشرا والعمدر ىلده ققيقحدا ب اىليدة، إلقق  ااإلسا  ومكاإلتحا وأمهية تعزيزها

 والتطبيق . 

صددق  النظريددة للرتبيددة ااسدد مية إال أ  واقددت التطبيقددات العمليددة ومددت أ  التطددابق والتكامددر املشددار إليدده قددائم   األ
  ددي إلددني يقجدده املسددةت ومؤسسددات الرتبيددة ،   هددها التكامددر القائمددة   األقطددار العربيددة وااسدد مية أإلددتثا االضددطراب

 ( . 420، هد1423،  إ  املؤسسة ااى مية سار  خ ع ذل  . )الكي ين حاالتقليتية كاألسرا واملترسة إىل تبني

جنت أ  ااى م والرتبية تنادي بقيم التسامم والتعاو  جنت قديم القبيلدة أو  إلقق  ااإلسا    الققا الهيو  جما  
 ا تمت سار  رري ذل  م  التعصع والنصرا الطائ ية ورريها. 

ؤسسدات وإلشدر الدقىي   م  الرتبية العمر ىله التكامر مت سدائر امل ذل  يتطلع تنمية إلقق  ااإلسا  و  ضقو
 اوجمتمعيًد  حميطحا ونييتحا للعمر   ضقو ههه املنظقمة القيمية والتىقا إىل تب  إلقق  ااإلسا  والقديم املتضدمنة  يحدا أسدرّيً 

 مث االإلتقا  إىل احملي  اةضاري العاملي.  اووطنيً 

يعدرتع  ةاجدة املاسدة هلدهه القديم   ىد ج  ايًد ودين اواجتماىيًد  اسياسديً  اوهها يتطلع إىل جاإلع مؤسسة الرتبية قدرار  
 ىليحا . العنب وإإل   ههه القيم مث الرتبية بعض األمرا  ال كرية واالجتماىية كالتعصع والتميز و 

 تق ري املناخ الرتبقي املناسع لرتسي  القيم ااإلساإلية ق . ج

بددة إلددني تنشدده اةاجددة إليحددا .  لتقجيدده إىل القدديم املررق القاىددتا الصددحيحة   تنميددة القدديم تشددري إىل أ  تقددقم الرتبيددة 
تنميددة القدديم اجددة ماسددة إىل راىات ىلدده أسددس طائ يددة ودينيددة وىرقيددة يددى  إلقاقددت املعاصددر ومددا يشددحته مدد  إلددروب وصدد وال

املؤسسدددات مددد  خدد   نييدددة املنددداخ وإإلشددداو ، ر والتعدددايع والسددد م واملسددداوااااإلسدداإلية كالرمحدددة واملسددداواا والتسدددامم والتكامدد 
وتصميم الىامج وتن يه املشاريت. واألهم م  ذل  تضمني املناهج التعليمية مقررات ومقضقىات إلدق  إلقدق  ااإلسدا    

 ااس م والقيم احملققة هلا . 

 املتطلبات اجملتمعية : -3

ادات كدددق  مددد  الدددتي  والقددديم واملعتقدددتات والعددد تحدددم خصدددائص مشدددرتكة تعمجاىدددة مددد  الندددا  جتمىددد  ا تمدددت ىبدددارا 
و  ضدقو ذلد   دإ   .وكهل  اابتاىات املادية والرمزية الا تنتج ى  تصر ات أ راد ذل  ا تمدت، واملنتةات املادية واللغة

القدديم ااإلسدداإلية واةضددارية ت عددت الرابطددة األقددقى واملشددرتك األكثددر أمهيددة   بندداو وتنميددة ا تمددت  ىتبددار القدديم ااإلسدداإلية سثددر 
ما أ  القيم اةضارية تسدحم   احملا ظدة ىلده وجدقدهم   إلالدة إلضدارية ، وال خيتلب ىليحا ك، لكر النا  اإلقيقيً  امشرتك  

 م  النمق والتطقر  يما حي ا هلم الكرامة ويضم  اةقق  . 
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ىلده أمهيدة الباإلدو ولك    إلالة ا تمت املسلم يؤكت ، ية القيم م  الناإلية االجتماىيةلقت سبق للباإلو بيا  أمه
 املرتكزات واملميزات التاليةق 

 ىقيتا التقإليت .  -

 ىبادا هللا وإص إلحا لل رد وا تمت .  -

 تنظيم املعام ت إلسع أإلكام الشريعة .  -

 األخ   ااس مية   تنظيم الع قات االجتماىية .  -

 األمر  ملعروع والنحي ى  املنكر .  -

 طلع العلم .  -

 ضرورا العمر .  -

  حات ىنه .االىتزا   اس م ود ت الشب -

أبر هدا األسدرا ، ويتكق  ا تمت م  مؤسسات تنشه تلبية ةاجاته   االستمرار والتطدقر واحملا ظدة ىلده ثقابتده وقيمده
ي تتعددداو   يمدددا بينحدددا ومجعيدددات العمدددر التطدددقىي واخلدددري ، واملترسدددة واملسدددةت ووسدددائر ااىددد م ومؤسسدددات القطدددا  اخلددداص

 للمحا ظة ىله إلسق ا تمت وإلظامه . 

البددت مدد  ى قددة إجيابيددة بددني مؤسسددات ، ا ظددة ىليحددا وااللتددزام هبددا   ا تمددتواحمل إلقددق  ااإلسددا ة و  إطددار تنميدد 
القددرارات واحملاسددبة واملشدداركة   اختدداذ القددرار والشددعقر  الإلتمدداو والعمددر ىلدده ت عيددر ، ا تمددت تقددقم ىلدده املسددؤولية املشددرتكة

 ىليحا واىتبار القاقت ومتغرياته . 

ويقتصر الباإلو ىله أبر  املتطلبات ا تمعيدة   مؤسسدات األسدرا واملؤسسدة التينيدة واملؤسسدة ااى ميدة كنمداذج 
 لبقية املؤسسات كما يليق 

 األسرا ق  . أ

و ىتبارهدا متميدزا   ، ابتتاو  ى  تربيدة أبنائحدا ىتبارها املؤسسة األهم وإلةر الزاوية   البناو االجتماىي ومسؤولة 
إطار ااس م وخباصة   ا ا  اةقققي الهي ختتلب وتتميز ى  ا تمعات األخدرى   تكقينحدا و  وظي تحدا   بعدض مدا 

ا  تنميددة القدديم وتعزيزهددا  ددإ  األسددرا املسددلمة   جمدد ، تحائحدداإلوإلددىت ا امتددتادهاإلددتده الشددار  اةكدديم   بندداو ى قددة األسددرا 
 يليقما ا نحميتطلع 

 أ  يكق  قيام األسرا واىتمادها و ق منحج ااس م وشريعته .  -

أ  تعمدددر األسدددرا ىلددده سددديادا اةدددع والتشددداور واملدددرووا والرمحدددة   حميطحدددا وتتبدددا مدددنحج ااسددد م   التعامدددر مدددت  -
 وتكددا     وتعدداوان   اوتسدداحم   والعمددا  وخارجحددا مددت ادددريا  إإلسدداان  اةدداالت ااإلسدداإلية داخلحددا مددت اخلددتم والسددائقني 

 ورمحة . 
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ر الدرأي اآلخدر والتندق  وتقب د ، أ  تقتم األسرا ىى كبارها أو القالتي  النمدقذج والقدتوا   تبد  قديم اةدع والتسدامم -
 واةقار اهلادع   إلر املشك ت واختاذ القرارات . 

 وإىطددداو كدددر  دددرد   األسدددرا إلدددق، العمدددر وىدددتم السدددماح أو التحددداو    هدددهه القددديمتشدددةيت العلدددم واملبدددادرا وروح  -
 ولية   بنائحا . املشاركة   القرار وقميله مسؤ 

 ي األسرا خطقرا دورها الرتبقي   اجتاهني متمايزي  ق أ  تع -

صدر واملسدتقبر بكا دة أدواتده األو ق إىتاد أ رادها للتعامر ااإلساين واةضاري مدت متغدريات متسدارىة   القاقدت املعا
 وأساليبه . 

وقهر مد  جتنيدت أبنائحدا   تلد  التيدارات ، دها م  كر لقثة  كرية واإلسيا  حق ممارسات إرهابيةاالثاين ق محاية أ ر 
 تكق  قا مظلة شرىية أو دىقية أو سياإلية ورريها . ما  والا أإلياان  

 املسةتق . ب

كمدا أ  لده وظي تده اةيقيدة وخطابده املدؤثر   ،  ومجاىدات اياا املسلمني أ دراد  إ  للمسةت دوره احملقري واملركزي   إل
وهدددها مددد  طبيعدددة دوره   ااسددد م وى قتددده   تمدددت ومؤسسددداته القائمدددة ىلددده الت اىدددر ، تشدددكير مقاقدددب الندددا  وخيدددارانم

ر القاقددت والتكيددب مددت املتغددريات و ددق   تقب دد  املسددتمر واملشدداركة ااجيابيددة والرتبيددة األخ قيددة والتحييددة املسددتمرا أل ددراد ا تمددت
 منطلقات الشريعة وأسس العقيتا . 

اهلةمة الشرسة ىله ااس م  دور املسةت واخلطاب التي  ىامة للعلماو وطلبة العلم واخلطباو   ظر   أمهيةوتزداد 
وممارسدددة العندددب احدددراع  كدددري سدددلقكي لدددبعض املنتسدددبني لإلسددد م  والتطدددرع   ظدددر  واملسدددلمني وحماولدددة إلعدددتحم  ارهددداب 

 واخلروج ىله قيم ااس م وأسسه اةضارية. 

اهر هدهه الظدق البدت للخطداب الدتي  أ  يسدحم بشدكر مباشدر وواضدم   جتليدة ، و  ظر هها القاقدت شدتيت التعقيدت
وخباصة   جما  تنمية القيم ، ويسحم   رسم معامل املنحج ااس مي اةضاري ااإلساين،  إلقيقتحا  اارهابية والتغريبية ويعري

وذلد  يتطلدع ىدتا أمدقر ، ليدقمبدر  وظدائب املسدةت اأااإلساإلية واةقار اةضاري م  خ   اخلطاب الدتي  الدهي يشدكر 
 ق  أبر ها

واخلطباو أسس املنحج ااس مي األخ قي   التعامر ااإلسداين والبنداو اةضداري و  جمدا  إلقدق   أ  يى  العلماو -
 ااإلسا  . 

أ  يتةددده العلمددداو   خطددداهبم العلمدددي والدددتىقي إىل إبدددرا  قددديم ااسددد م ومبادئددده   احملا ظدددة ىلددده إلقدددق  ااإلسدددا   -
 وىامليته لإلإلساإلية كا ة . 

 ااس مي القسطي املعتت  القائم ىله التسامم والتعارع واألخ   ال اضلة . أ  يؤسس اخلطاب التي  للمنحج  -
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أ  يتضددم  خطدداب املؤسسددات التينيددة واملسدداجت إلشددر الددقىي اةضدداري وق ددة األخدد   ااإلسدداين وخباصددة اةددرمني  -
 واملراكز ااس مية .، الشري ني

ب املؤسسدة الرتبقيدة والتكامدر معحدا   أهدتا حا ىدى أ  تسحم املؤسسة التينية واملساجت بتور إجيدايب   تعزيدز مقاقد  -
والتهكيددت ، تلمددس اخلطدداب ااسدد مي مدد  خدد   املسددةت والعلمدداو والددتىاو واخلطبدداو ةاجددات ا تمددت ومشددك ته

اإلتحاكاندا وتعزيدز وتنميدة القديم ااإلسداإلية اةضدارية مد  خد   الدترو  العلميدة  ىله إلقق  ااإلسدا  والققدقع ضدت  
 ادقالت واملناش  التىقية. واملنابر و 

ز وإلقددداو احملاضدددرات   املراكددد ،  خطددداب مقجددده إىل ردددري املسدددلمني مددد  خددد   البحدددقث واملشددداركة   املدددؤسرات ِ  برددد تدر  -
 مبققب ااس م ااإلساين واألخ قي . ااس مية ىامليا  وإلشر القىي 

 املؤسسات ااى مية ق  . ج

إلرتإلا ووسائر التقاصر وسائر ااى م الا تنشر الثقا ة ادماهريية التقليتية كالصحا ة والتل ا  واةتيثة كاا  قهي
 تري ويقتيقب ورريها. ياالجتماىي  يس بقك وتق 

هثري ممدا ي ق  دورها الرتبقي واالجتماىي دور املؤسسات التقليتية   التد ،   القاقت املعاصر االققا األشت هثري   ت  عر وتد  
 .  ايتطلع استثمارها وتقظي حا إجيابيً 

 و  إطار تنمية القيم وتعزيزها  إ  املؤسسات ااى مية يتطلع منحا ما يلي ق 

تعزيدددز القدددديم وخباصدددة القدددديم ىلددده ي هدددهه املؤسسددددات إلقيقدددة دورهدددا األخ قددددي ورسدددالتحا القيميدددة   العمددددر عددد   تأ -
لصددقرا ال ئقددة هبددا كمنددابر إسدد مية مدد  ىقيتتدده وشددريعته تسددتمت أصددقهلا وتقددتم ا، ااإلسدداإلية اةضددارية   ااسدد م

 ومنطلقانا . 

وخباصددة   إطارهددا اةضدداري ، ومبددادئ ااسدد م ازم قيم دد تدد وتل، أ  تنسددةم رسددالة ااىدد م مددت رسددالة ا تمددت  كملدده -
 وااإلساين . 

ة وسددددائر ااىدددد م واالتصددددا  والتقاصددددر تبدددد  املشدددداريت وااسددددرتاتيةيات الددددا تنمددددي وتعددددز  القدددديم واسددددتختام كا دددد  -
وحماولدة تصددحيم الصدقرا الددا ، االجتمداىي   تعزيدز تلدد  القديم ااإلسدداإلية املتضدمنة   إلقددق  ااإلسدا    ااسدد م

يرمسحددددا ااىدددد م املغددددر  واملعددددادي لإلسدددد م وتقددددتم النمدددداذج املشددددر ة   جمددددا  ااىدددد م ىلدددده املسددددتقى ااإلسدددداين 
 واةضاري .
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 :النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة : :  أوًل 

 إىل النتائج التالية ق تساؤالنا تقصر   ا ه وااجابة ى  ضقو أهت

 تتضم  ما يلي ق ، أ  إلقق  ااإلسا    ااس م (1
مدددد  خدددد   مقاصددددت الشددددريعة مدددد  ضددددرورات وإلاجيددددات  قصدددد ه إإلسدددداان  باةقددددق  الددددا ك لحددددا ااسدددد م لإلإلسددددا   -

 ات. يوقسين

الهي يعيتها إىل اةدق الطبيعدي أو املدتين لإلإلسدا   القضعيوبهل  يسمق ىله امل حقم  أ ا قيمة إهلية وتكرم ر ين   -
 إل سه . 

 منحا ق ، أمقر اىت، بص ة ىامة إلقق  ااإلسا تتطلع تنمية  (2
 .  اوجمتمعيً  منة   إلقق  ااإلسا    ااس م  ردّيً تشكير القىي  لقيم ااإلساإلية املتض -

 الشعقر  ملسيقلية جتاه تب  القيم وتعزيزها .  -

 ال اىلية واالستمرارية   تنمية القيم ااإلساإلية وتعزيزها .  -

 ىتا أمقر أبر ها ق ، لتنمية القيم ااإلساإلية واةضارية يتطلع تربقّيً  (3

 ا إلسع مقتضيات القاقت . القيم ااإلساإلية ومراجعتح جتتيت -

 بني املؤسسة الرتبقية واملؤسسات ا تمعية   ميتا  تنمية القيم ااإلساإلية .  كامرالت -

 .  إلقق  ااإلسا تق ري املناخ الرتبقي املناسع لرتسي   -

 أبر ها ق ، لتنمية القيم ااإلساإلية واةضارية ىتا أمقر ايتطلع جمتمعيً  (4

 .  ااإلساين واةضاري   همهة   تكقيناواةضاري كنقاا إلاضنة للةير ومس ي األسرا دورها ااإلساينأ  تع -

وإلشدر امل داهيم القسدطية اةقيقيدة ، الدقىي األخ قدي والقيمدي ااإلسداين أ  تسحم املؤسسدة التينيدة واملسداجت   بدو   -
 ااإلساإلية واةضارية   ققيق التعايع والس م العاملي .  هس م دور قيملإل

إلقق  ر مسيقلية الرتبية ىله أ  تعز  املؤسسة ااى مية دور املؤسسة الرتبقية واملؤسسات ا تمعية األخرى   قم   -
 املنشقدا .  ىى وسائطحا وبراجمحا املختل ة منطلقة م  ذات األهتاع حق ققيق الغاية ااإلسا 

 التوصيات : :  ااثنيً 

 تقصي ههه التراسة مبا يلي ق 

تشرع ىليحا و ارا الرتبية والتعليم وتسداإلتها  ، القىي حبقق  ااإلسا    ضقو ااس مبناو إسرتاتيةية وطنية لتنمية  -
 حات ىلمية. م  خ   أدوار حمتدا وأهتاع وتقجكا ة املؤسسات الثقا ية وا تمعية 

منحدا كرسددي ، ا والدتىم املسدتمر للمشداريت البحثيدة العلميدة   جمدا  القديم ىامدة وقديم إلقدق  ااإلسدا  خاصدةدااشدا -
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 سا  الهي تبا مثر ههه املبادرات البحثية . الشي  ىبت الرمح  ادريسي ةقق  ااإل

كمشدرو  خدادم اةدرمني الشدري ني امللد  ىبدت هللا بد    اىامليً  إلقق  ااإلسا تشةيت املبادرات الا ختتم الرتبية ىله  -
 ومشروىات اململكة العربية السعقدية لتنمية التسامم   اليقإلسكق . ، ىبت العزيز ةقار اةضارات

 املقرتحـــات::  ااثلثً 

 مثر ق ، م  البحقث العلمية   جما  القيم ااإلساإلية واةضارية اتقرتح التراسة مزيت  

إجراو مزيت م  التراسات امليتاإلية ملعر ة واقت وىي وإدراك ا تمت للقيم ااإلساإلية اةضارية ودورها   ققيق ىامليدة  -
 ااس م . 

 م  منظقر إس مي.  وإلضارّيً  ام  التعامر مت اآلخر إإلساإليً لمققب لإجراو دراسة هصيلية قليلية  -
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