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            ABSTRACT 

 

Since it has been treated in the media lately that Islam is not fair regarding its 

interaction with non-Muslims and Non-Muslims have no rights in Saudi Arabia, I 

choose my thesis title to be (The rights of Non-Muslims in the Kingdom of Saudi 

Arabia in Accordance to Islamic Law). I will be giving a brief about the right if 

non-Muslims in the light of Islamic Law in general and specifically in the Kingdom 

of Saudi Arabia such as the Right of life, the Right of psychological security, 

protection from abuse, the right to justice, the right to housing and shelter, the right 

to confidentiality of correspondence, the right of freedom thought and scientific 

research, the right to free movement and residence, the right to freedom of opinion 

and belief , and the right of personal freedom. I will be using in my research the 

complex approach, the compression approach, and on field approach.  
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 ملخص ال

مبا أنه قد كثر احلديث عن أن اإلسالم غري عادل يف تعامالته مع غري أتباعه، وأنه ليس لغري املسةلمني أي حقوق يف 

العربية  ) حقوق غير المسلمين في المملكةاملمةلك ، لذا فإنين قد اخرتت موضوع حبثي يف هذه الرسال  وهو بعنوان 

 ويف هذه املشارك  فإنين سوف أتطرق إىل نبذه خمتصرة عن حقوق غري املسةلمني يفالسعودية وفق الشريعة اإلسالمية( 

ضوء الشريع  اإلسالمي  بصف  عام  وبصف  خاص  يف املمةلك  العربي  السعودي ، مثل حق احلياة، حق األمن النفسي 

من االعتداء، حق العدال ، حق السكن واملأوي، حق سري  املراسالت، حق حري  الفكر والبحث العةلمي، حق واحلماي  

حري  اإلقام  والتنقل، حق حري  الرأي والعقيدة، حق احلري  الشخصي ، سأستخدم يف حبثي املنهج املركب، ومنهج املقارن ، 

  واملنهج التارخيي، واملنهج امليداين.
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 33آي   –سورة اإلسراء  1
( ومسةلم يف كتاب القسام  واحملاربني والقصاص والديات 6270اآلي " برقم )-أخرجه البخاري يف كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل: " النفس بالنفس 2

 (.3175يف باب ما يباح به دم املسةلم برقم ) 
 .14/ ص 119الفرق رقم  –لإلمام الفقيه شهاب الدين القرايف )الفروق ( اجملةلد الثالث 3

 

 المبحث األول حق الحياة وحق األمن النفسي والحماية من االعتداء و حق العدالة. 

الشريع  اإلسالمي  هي ليست ديان  فقط كبقي  الديانات السماوي . بل هي دين ودول ، مبعىن إهنا حتتوي عةلى قواعد 
ا. فالشريع  اإلسالمي  تنظر تةلف أنشطتهشعائري  متعةلق  بالعبادة بني العبد وربه، وقواعد أخرى تتعةلق بسري احلياة يف خم

لإلنسان من حيث هو إنسان له حقوق وعةليه واجبات، كما أهنا يف ذات الوقت تنظر بعني أخرى إىل اإلنسان كونه 
غري مسةلم وتضع له حقوق وواجبات كعضو يف اجملتمع البشري.. وسوف نتحدث يف هذا عن احلقوق العام  واألساسي  

 إلسالمي  .تباعاً يف الشريع  ا

 المطلب األول:  حق الحياة 

احلق يف احلياة من احلقوق العام  واألساسي  يف الشريع  اإلسالمي  فال حيق لكائن من كان التعرض حلياة إنسان إال باحلق. 
ت لةللوا الن  ف َس ق  وقد انزل اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيةله فيما يتعةلق باحلق باحلياة  و قال اهلل سبحانه وتعايل: } َواَل ت َ 

ريف  يفي  قِّ َوَمن  قلتيَل َمظ ةللوًما فَ َقد  َجَعةل َنا ليَولييِّهي سلةل طَانًا َفاَل يلس  وعن ابن . 1ل َقت لي إين هل َكاَن َمن صلوًرا { ا ال ِتي َحر َم الةل هل إيال  بياحلَ 
 وأين حيل دم أمرئ مسةلم يشهد أن ال إله إال اهللعن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم  أنه قال: "ال  -رضي اهلل عنه–مسعود 

      2رسول اهلل إال بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق لةلجماع ".

كما جاء فيما يتعةلق بغري املسةلمني )إن عقد الذم  يوجب هلم حقوقاً عةلينا، ألهنم يف جوارنا ويف خفارتنا وذمتنا وذم  
، ودين اإلسالم، فمن اعتدى عةليهم ولو بكةلم  سوء أو غيب  فقد ضيع ذم  اهلل وذم  رسوله اهلل تعاىل وذم  رسوله 

 )3 . 

ء وأبدان أهل الذم :) وحق احلماي  املقرر ألهل الذم  يتضمن محاي  دمائهم وقد جاء أيضا فيما يتعةلق حبماي  دما
 : )من قتل وأنفسهم وأبداهنم.. فدمائهم وأنفسهم معصوم  باتفاق املسةلمني. وقتةلهم حرام باإلمجاع، يقول الرسول 
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  12الدكتور يوسف القرضاوي )غري املسةلمني يف اجملتمع اإلسالمي ( مؤسس  الرسال   ص 4
 .239ص  –مرجع سابق  –/ دكتور شوكت حممد عةليان) حقوق غري املسةلمني يف اجملتمع( 5
 .239ص  –مرجع سابق  –دكتور شوكت حممد عةليان )حقوق غري املسةلمني يف اجملتمع(  6
، عن هشام إبن حكيم، واحلديث الثاين حسنه األلباين يف الصحي118م أخرجه اإلمام مسةلم رق 7  : ح، بَابل ال َوعييدل الش دييدل ليَمن  َعذ َب الن اَس بيَغري ي َحقٍّ
5/466. 
 213ص  – 1999دراس  مقارن  ( الطبع  األوىل يناير  –دكتور عوض احلسن النور )حقوق اإلنسان يف اجملال اجلنائي  8

 

لذمي  قهاء اإلسالم عةلى ان قتل امعاهدًا مل يرى رائح  اجلن ، وان رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاماً(. وهلذا أمجع ف
 . 4كبرية من كبائر احملرمات هلذا الوعيد يف احلديث

وقد جاء أيضا تطبيقاً لذلك: )اتفق الفقهاء إذا كان غري املسةلم الذي قتةله املسةلم ذمياً فقد اختةلف يف وجوب القصاص 
 .5دمه.( عند قتةله عمداً، أما اذا كان حربياً سقط القصاص ألن حرابته سبب يف إهدار

 المطلب الثاني: حق األمن النفسي والحماية من االعتداء

 هنا البد لنا ان نعرف كةلم  نفس لغ : )النفس: الروح، يقال: خرجت نفسه، والنفس الدم، يقال: سالت نفسه. 

هي النفس الِت  وأما اصطالحا فقد  قال ابن تيمي : " والروح املدبرة لةلبدن الِت تفارقه باملوت هي الروح املنفوخ  فيه، 
 6تفارقه باملوت "

إن األمن النفسي هو أمن اإلنسان عينه ألن اإلنسان عبارة عن جسد مادي ونفس أي مبعىن روح. والشريع  اإلسالمي  
 حترم االعتداء عةلى نفس اإلنسان أو بدنه، 

ابق هذا ةليها دوليًا وقد تطونرى أن حق األمن النفسي واحلماي  من االعتداء عةلى نفس اإلنسان من احلقوق املتفق ع
احلق مع أول املقاصد يف الشريع  اإلسالمي  وهو احلق يف احلياة و األمن النفسي. هذا وقد اهتم الرسول صةلي اهلل عةليه 
وسةلم يف أقواله وأفعاله بعدم التعرض إىل أمن البشر النفسي والبدين وحرم حىت تعذيب األسري يف احلرب أو اجملرم وقال 

. كما قال صةلى اهلل عةلي  وسةلم " من ضرب سوطا 7ةليه وسةلم )إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا( صةلى اهلل ع
ظةلما أقتص منه يوم القيام  ". وجند ذلك بوضوح يف املادة الثالث  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والِت تنص } لكل 

 . 8فرد احلق يف احلياة واحلري  ويف األمان عةلى نفسه{ 
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 .28مرجع سابق باب العني ص –لةلرازي  –لصحاح خمتار ا 9

 58لةلرازي مرجع سابق باب اجليم ص –خمتار الصحاح  10
 29آي   –سورة ق  11
 31آي   –سورة غافر  12
 13م. ص2001 -ه  1422أبو ظيب، الطبع  الثالث   –دكتور إبراهيم عبد اهلل املرزوقي )حقوق األنسان يف اإلسالم ( اجملمع الثقايف  13
 94مرجع سابق باب احلاء ص  –لةلرازي  –ار الصحاح خمت 14
 311ص   –مرجع سابق  –حقوق اإلنسان يف اجملال احليايت   15

 

 المطلب الثالث: حق العدالة 

وكةلم  جور مبعين  9العدال  اسم من عدل ) والعدل ضد اجلور يقال عدل عةليه القضي  من باب ضرب فهو عادل.( 
مبعين ظةلمه.  وحقيق   10امليل عن القصد: تقول جار عن الطريق أي احنرف عنه، وجار عةليه يف احلكم أي أثقل عةليه ( (

الظةلم  وضع الشيء يف غري موضعه، وهذا مناف لكمال اهلل تعاىل وعدله، فةلذلك نزّه اهلل تعاىل نفسه عن الظةلم فقال:}  
ٍم ليةل َعبييدي{ . وعةليه جند الكثري من 12{  َوَما الةل هل يلرييدل ظلةل ًما ليةل عيَبادي : } ، وقال سبحانه11َما ي لَبد لل ال َقو لل َلَدي  َوَما أَنَا بيَظال 

القواعد واملبادئ العام  الِت حترم الظةلم وتعمل عةلي احلماي  منه. و اآليات واألحاديث الواردة يف حترمي الظةلم كثرية. يقول 
)أال من ظةلم معاهدًا أو انتقصه أو كةلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم  الرسول 

 . 13 القيام  ( 

 المبحث الثاني: حق الحرية الشخصية حق حرية الرأي والعقيدة حق حرية اإلقامة والتنقل

  المطلب األول: حق الحرية الشخصية

، وقد جاء فيما يتعةلق 14كةلم  حري  هي ضد العبودي  والشيء قد يعرف بضده. وقد جاء يف ذلك:)احلر ضد العبد ( 
ن. وحق تكون لإلنسان اخلرية يف إن يفعل ما يريد بشرط عدم اإلضرار باآلخري بالتعريف باحلري :) عرفت احلري  بأهنا إن
.وعةليه نري ان ما أمر اهلل بإتيانه هو مبةلغ حري  اإلنسان وما أمر بالنهي عنه 15احلري  أكثر احلقوق األساسي  لإلنسان ( 

 بات إهنا ) مقيدة فهو حد اهلل الذي وضعه لةلحري . وقد جاء فيما يتعةلق باحلقوق واحلريات والواج
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 .117-116م دمشق ص  2008ه  1429الطبع  اخلامس   –دار ابن كثري  –دكتور حممد الزحيةلي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم( 16
 .118مرجع سابق ص  –دكتور حممد الزحيةلي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم( 17
 (29آي  ) –سورة الكهف  18
 56آي   –سورة القصص  19
 (108آي  ) –سورة األنعام  20

 

لكل فرد احلق يف احلياة واحلري   (كما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة الثالث   16بإحكام الشريع  ( 
ذر االسرتقاق وجتارة  وسالم  شخصه.(. كما نصت املادة الرابع  منه: )ال جيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص، وحيل
الرقيق بكاف  أوضاعهما ( وهي الصف  الطبيعي  األويل الِت يولد هباء اإلنسان كما قال حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم  )ما 

ويولد عةلي الفطرة...( وقد قال اخلةليف  عمر رضي اهلل عنه: )مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم  من مولود إال
 .17أحرارا ( 

 المطلب الثاني: حق حرية الرأي والعقيدة:

حري  الرأي والعقيدة من احلقوق املكفول  لغري املسةلمني وهي ال ميكن إجبار أي شخص عةلي اإلميان مبعتقد معني. 
قُّ مين  َربِّكلم  َفَمن  فاإلميا ن واالعتقاد حمةله القةلب وال سةلطان ألحد عةلي ذلك. وال إكراه يف الدين قال اهلل تعايل}َوقللي احلَ 

 }...... فلر  ديي مَ  18َشاَء فَ ةل ي لؤ مين  َوَمن  َشاَء فَ ةل َيك  َبب َت َوَلكين  الةل َه يَ ه  ديي َمن  َأح   َيَشاءل ن  وقال اهلل تعايل: } إين َك اَل تَ ه 
َتدييَن { عةلما إن حق حري  العقيدة يف الشريع  اإلسالمي  أيضا ليس عةلي إطالقه، ولكن اهلل سبحانه  19َوهلَو أَع ةَلمل بيال مله 

وتعايل جعل لةلبشر عقاًل يفكرون به ومييزون به اخلري من الشر. ومما يؤيد ما ذهبنا إليه من حري  الرأي واالعتقاد قوله 
ًوا بيَغري ي عيةل ٍم َكَذليَك َزي  ن ا ليكل  سبحانه تعايل } علوَن مين  دلوني الةل هي فَ َيسلبُّوا الةل َه َعد  ُل  إيىَل َواَل َتسلبُّوا ال ذييَن يَد  لِّ ألم ٍ  َعَمةَلهلم  

َا َكانلوا يَ ع َمةللوَن {  علهلم  فَ ي لَنبِّئ لهلم  مبي قيد يف اإلسالم  فإهنا مقيده بالشريع  صدق اهلل العظيم. أما حري  الع 20َرهبِّيم  َمر جي
اإلسالمي  والشريع  اإلسالمي  ال تسمح بتغري العقيدة بعد ان هدى اهلل اإلنسان إىل اإلسالم الطريق الصحيح وان عقوب  

ل أما تالردة يف اإلسالم ويف املمةلك  هي االستتابه ملدة ثالث  أيام فان مل يرجع إىل اإلسالم يقام عةلي  حد الردة وهو الق
لغري املسةلمني فان  يكون اإلنسان حر يف تغيري دين  وقد ورد يف البيان العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة الثامن  عشرة 

 )لكل شخص احلق يف حري  الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه أو 
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-مطابع احلميضي  –م 2009 -ه  1430دكتور ناصر بن حممد البقمي )حقوق اإلسالم يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف األنظم  السعودي  (  الطبع  الثاني   21

 الرياض.
 15سورة املةلك آي   22
 87م. اإلسكندري  ص 2007محد حممد عركز )كرام  اإلنسان وحقوقه يف اإلسالم(، دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، أ 23

 

أمام املأل أو م  الشعائر واملمارس  والتعةليم مبفرده، أو مع مجاع ، و معتقده، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقا
 عةلى حدة(. كذلك نصت املادة التاسع  عشرة منه عةلى ) لكل شخص حق التمتع حبري  الرأي والتعبري، ويشمل هذا 

أي وسيةل  ودومنا اعتباٍر ن بحريته يف اعتناق اآلراء دون مضايق ، ويف التماس األنباء واملعةلومات وتةلقيها ونقةلها إىل اآلخري
 21لةلحدود(

 المطلب الثالث: حق حرية اإلقامة والتنقل

إن حق اإلقام  نعتربه من احلقوق الطبيعي  لإلنسان حيث يولد وينشأ، فمكان املولد والنشأة أيا كان هو ما يعرف أالن 
نحها اجملتمعات نقل فهو من احلقوق الِت متمبوطن الفرد، ومن الطبيعي ان يكون له احلق يف اإلقام  يف موطنه. أما حق الت

البشري  لةلفرد ومن ُ ميكن إدراجها حتت احلريات االجتماعي  أو احلقوق االجتماعي  وان كان رأي الشرع اإلسالمي 
َر َض َذللواًل فَام شلوا يفي  َمَناكيبيَها  خيتةلف بعض الشيء يف ذلك. فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل: } هلَو ال ذيي َجَعَل َلكلمل األ 

. ولكن من استقراء احلال الذي عةليه اجملتمع البشري وانقسامهم إىل دول وشعوب 22وَكلةللوا مين  ريز قيهي َوإيلَي هي النُّشلورل { 
خمتةلف  جند هناك نوعاً من احلد يرد من حري  اإلقام  والتنقل يف معظم دول العامل اليوم أما ملصاحل متعةلق  مبجتمع معني 

باب سياسي  أو اجتماعي .وحري  التنقل واإلقام  مكفول  لغري املسةلم يف اجملتمع اإلسالمي طاملا انه ميةلك حق أو ألس
 املواطن  كغريه من بقي  أفراد اجملتمع يف مجيع الدول اإلسالمي  الِت تضم شعوباً خمتةلف  يف معتقداهتا من مسيحي  وخالفه،

ذلك  حق التنقل: ) اقر الشرع احلنيف وضع القيود عةلى حري  التنقل إذا اقتضىوقد جاء فيما يتعةلق بالقيود الواردة عةلى 
مصةلح  ضروري  تتعةلق بالصاحل العام، ودواعي الصح ، أو األمن، أو اآلداب، أو اقرتاف جرم يوجب عقوب  نصي  أو 

باء يف عني أو انتشر و . فمن ذلك ما طةلبه رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم من منع التنقل إذا ظهر مرض م23تعزيزيه 
 منطق  حىت ال ينتقل إىل غريها فقال صةلى اهلل عةليه وسةلم: )إذا وقع الطاعون يف بةلد وأنتم فيه 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 51 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
-329مرجع سابق ص  –دراس  مقارن  مع اإلعالن العاملي واإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان(  –الدكتور الرحيةلي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم  –24

 ثابت أخرجه أئم  احلديث يف مصنفاهتم. . قةلت: واحلديث صحيح330
 29ص  -دار األندلس اخلضراء -د. حممد موسى الشريف )التقارب والتعايش مع غري املسةلمني ( 25

 

. وقد ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 24فال خترجوا منه، وإذا مسعتم به وأنتم خارجه فال تدخةلوه((
 أو حجزه أو نفيه تعسفي ا (. التاسع : )ال جيوز القبض عةلى أي إنسان

 وقد جاء تطبيقاً لذلك يف اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان  املادة الثاني  عشرة: 

)لكل إنسان احلق يف إطار الشريع  يف حري  التنقل، واختيار حمل إقامته داخل بالده أو خارجها، وله إذا اضطهد حّق 
 نظر يه أن جيريه حىت يبةلغه مأمنه ما مل يكن سبب الةلجوء اقرتاف جرمي  يفالةلجوء إىل بةلد آخر، وعةلى البةلد الذي جلأ إل

 .25الشرع (

 المبحث الثالث: حق حرية الفكر والبحث العلمي حق سرية المراسالت حق السكن والمأوي

 المطلب األول: حق حرية الفكر والبحث العلمي

ي  الِت تتفق ي حيث  تعترب من احلقوق األساسي  الطبيعومن احلقوق الِت أقرهتا الشريع  حق حري  الفكر والبحث العةلم
وخةلق اإلنسان وما له من مقدرات فكري  وعمةلي  وعةلمي  الشيء الذي تقره الشريع  اإلسالمي .  حيث  ورد يف اإلعالن 

ته يف يالعاملي حلقوق اإلنسان يف املادة التاسع  عشرة:) لكل شخص حق التمتع حبري  الرأي والتعبري، ويشمل هذا حر 
 اعتناق اآلراء دون مضايق ، ويف التماس األنباء واملعةلومات وتةلقيها ونقةلها إىل اآلخرين بأي وسيةل  ودومنا اعتباٍر لةلحدود(. 

( من البيان العاملي حلقوق وواجبات اإلنسان يف اإلسالم عةلى : ) لكل شخص ان يفكر 9الفقرة ) 129ونصت املادة )
ويعتقد، ويعرب عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من احد ما دام يةلتزم احلدود العام  الِت أقرهتا الشريع  وال جيوز 

 إذاع  الباطل..(. 
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 12آي   –سورة احلجرات  26
بَاُب َتْحرِيِم قـَْتِل اْلَكاِفِر بـَْعَد َأْن قَاَل: اَل   153( واحلديث أخرجه مسةلم يف صحيح ، رقم 22املادة ) –البيان العاملي عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم  27

 .ِإَلَه ِإالا اللُ 
 . 4888كتاب األدب باب النهي عن التجسس حديث رقم   –سنن أيب داود  28
باع  والنشر، عريب لةلطسهيل حسن الفتالوي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم(، دراس  مقارن  يف ضوء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، درا الفكر ال -1 29

 103م.ص 2001

 

 رية المراسالت المطلب الثاني: حق س

حق سري  املراسالت من احلقوق الِت جند أهنا أرست الكثري من املبادئ والقواعد الِت تنهي عن انتهاك خصوصي  الفرد 
 مسةلماً كان ام غري مسةلم.

ِت لومما مييز الشريع  اإلسالمي  أهنا تضع مبدًأ  عامًا أو قاعدة كةلي  حبيث يندرج حتتها الكثري من القواعد التفصيةلي  ا
 تنطبق عةليها شروط املبدأ العام ومثال ذلك ما انزله احلق سبحانه وتعايل يف حمكم تنزيةله يف قوله: } يَا أَي َُّها ال ذييَن آَمنلوا

ُ ٌ َواَل جَتَس سلوا َواَل يَ غ َتب  بَ ع ضلكلم  بَ ع ًضا َأحيليبُّ  َن الظ نِّ إين  بَ ع َض الظ نِّ إي َتنيبلوا َكثيريًا مي يهي َمي ًتا أَ  اج  َحدلكلم  َأن  يَأ كلَل حلَ َم َأخي
يٌم { تلملوهل َوات  قلوا الةل َه إين  الةل َه تَ و اٌب َرحي . من اآلي  السابق  يتضح أهنا تدل بصورة مباشرة عةلي عدم تتبع 26َفَكريه 

ل اهلل صةلى قال رسو اخلصوصيات. كما  جاء يف حق الفرد يف محاي  خصوصياته: ) سرائر البشر إىل خالقهم وحده، 
و  27اهلل عةليه وسةلم: ) أفال شققت عن قةلبه ( وخصوصياهتم محى ال حيل االطالع  عةليه. قال تعاىل )وال جتسسوا (( 

و  1950املادة الثامن  من االتفاقي  األوربي  حلقوق اإلنسان تتطابق يف نطاق جمةلس أوربا الصادر يف الرابع من نوفمرب 
حق احرتام حياته اخلاص  والعائةلي  ومسكنه ومراسالته(واختم بقوله صةلى اهلل عةلي  وسةلم  الِت تنص  عةلى)لكل إنسان

 .28)انك ان تتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت تفسدهم( 

وقد نص  املادة األربعون من النظام األساسي لةلحكم عةلى )املراسالت الربقي ، والربيدي ، واملخابرات اهلاتفي ، وغريها من 
تصال، مصون ، وال جيوز مصادرهتا، أو تأخريها، أو االطالع عةليها، أو االستماع إليها، إال يف احلاالت الِت وسائل اال

يبينها النظام (. وكذلك نصت املادة الثامن  عشرة الفقرة الثاني  من اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان عةلى:)لإلنسان 
ةليه أو ه وأسرته وماله واتصاالته، وال جيوز التجسس أو الرقاب  عاحلق يف االستقالل بشئون حياته اخلاص ، يف مسكن

 .29اإلساءة إىل مسعته، وجتب محايته من كل تدخل تعّسفي (
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   312م دمشق. ص2008ه 1429الطبع  اخلامس   –دار ابن كثري  –دكتور الرحيةلي  –دراس  مقارن  –حقوق اإلنسان يف اإلسالم  30
 –رسالن انور امحد ونظر  115دكتور ناصر بن حممد البقمي )حقوق اإلسالم يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف األنظم  السعودي  (   مرجع سابق ص   31

 .62ص –القاهرة  1993)احلقوق واحلريات يف عامل متغري( دار النهض  العربي , 
 93م،الرياض.ص 2000عبد الةلطيف بن سعيد الغامدي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم(، أكادميي  نايف العربي  لةلعةلوم األمني ،  32
م والعقوبات يف الدول  اإلسالمي  ( الناشر: دار املسةلم، الرياض، الطبع  األوىل، عام د. عيد بن صاحل احلديثي )أحكام غري املسةلمني يف اجلرائ 33

 80ه.ص 1416

 

 المطلب الثالث: حق السكن والمأوي 

حق السكن واملأوي يعترب من ضمن احلقوق الطبيعي  لإلنسان، وهي من احلقوق الِت تدعم احلق األساسي يف احلياة 
لإلنسان، فةلغري املسةلم يف اجملتمع اإلسالمي احلق يف متةلك العقار لةلسكن واملأوي وفق القواعد الشرعي  الِت تتعةلق 
باملصةلح  العام ، ) والِت تقدرها الدول  ملراعاة العدل ومصاحل الناس ومن هنا حيق لويل األمر انتزاع مةلكي  اإلفراد لةلمصةلح  

.  وقد جاء تطبيقًا لذلك: )  مةلكي  الفرد لألموال ثابت  طاملا مت اكتساهبا بطريق 30العام  مع دفع التعويض العادل (
شرعي سواء كانت عقاراً أو منقواًل، كما كفل اإلسالم لةلفرد حري  التصرفات القانوني  مع اعتبار حقوق اآلخرين وعدم 

. وقد 31دود والتعازير عند االعتداء عةليه ( اإلضرار هبم وألمهي  املال فقد كفل اإلسالم له احلماي  والصيان  وشرع احل
جاء يف املادة الثامن  عشرة من النظام األساسي لةلحكم ) تكفل الدول  حري  املةلكي  اخلاص  وحرمتها وال ينزع من احد 
مةلكه إال لةلمصةلح  العام  عةلي ان يعوض املالك تعويضًا عاداًل (. الشيء الذي نكاد ان جنده يف معظم دول العامل 

ت السيادة. و املادة السابع  والثالثون من النظام األساسي لةلحكم نصت عةلى )لةلمساكن حرمتها، وال جيوز دخوهلا ذا
 . 32بغري إذن صاحبها، وال تفتيشها، إال يف احلاالت الِت يبينها النظام (

  -ونصت املادة اخلامس  عشرة من اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان عةلى:

) لكل إنسان حق التمةلك بالطرق الشرعي  والتمتع حبقوق املةلكي ، مما ال يضر به أو بغريه من األفراد أو اجملتمع، وال 
جيوز نزع املةلكي  إال لضرورات املنفع  العام  ومقابل تعويض فوري وعادل(. كذلك املادة الثامن  عشرة الفقرة الثالث  منه 

وال جيوز دخوله بغري إذن أهةله، أو بصورة غري مشروع ، وال جيوز هدمه أو  نصت عةلى )لةلمسكن حرمته يف كل حال،
 .33مصادرته، أو تشريد أهةله منه( 
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 اتمةلخا

فهذه كةلمات موجزة عن حقوق غري املسةلمني  يف اإلسالم يظهر لنا من خالهلا أن اإلسالم حيرتم حقوق غري املسةلمني،  
من الضمانات تتمثل يف العقوبات واحلدود الِت أقرها. وألزم اجلماع   و اإلسالم حني أقر تةلك احلقوق أحاطه بسياج

 بااللتزام هبا كفال  لذلك احلق ألن كل حق ال حياط بأحكام حتفظه يفقد معىن وجوده.

ولذلك فإن هذه احلقوق مكفول  لغري املسةلمني مبوجب الشريع  اإلسالمي  ومبوجب األنظم  يف املمةلك  العربي  السعودي . 
مجيع النصوص الشرعي  الواردة بشأن حقوق اإلنسان يف اإلسالم جتدها حيث تقرر حقاً تضع جتاهه أحكاماً لضمانه ان 

وكفال  التمتع به. وتةلزم اآلخرين باحرتامه. واإلسالم حيث أقر احلقوق مل جيعةلها مطةلق  من كل قيد بل ربطها حبدود 
ظر اإلسالم يه حىت ال يلعتدى بامسها عةلى حق الغري فالناس مجيعًا يف نااللتزام مببادئ اخلري، وجعل هلا حدوداً تنتهي إل

 أصحاب حقوق وحريات ما مل تصطدم باخلري أو حبق الغري.
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