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 أ.د. عبدهللا أسود خمف الجوالي  
 ىونر طاىر عمي أحمد الشيخاني 

 المقدمة
 ،كونه كتابا ينير الطريق إلى سعادة اآلخرة والفوز بنعيـ الجنات فضاًل عفإف القرآف العظيـ      

فهػػػو كتػػػا  ياػػػإلن اسػػػار اننسػػػاف فػػػ، الػػػدنيا إبػػػا اآلخػػػرة، وتػػػو ير ػػػد  إلػػػى اػػػا يسػػػعد بػػػه إلياتػػػه 
لك، يجعا الدنيا طريقا وازرعة لآلخػرة، ففػ، القػرآف الكػريـ بيػاف  ،وف، كا نواإل، الإلياة ،الدنيوية

وؽ كػالإلق ،وف، جايع الاجاالت، فماعرفة  الإلقوؽ العااػة ،لجايع الإلقوؽ الت،  يإلتاجها اننساف
وكػػػ لؾ الإلقػػػوؽ  ،يجػػػد اننسػػػاف ضػػػالته فػػػ، القػػػرآف ،الدينيػػػة واالإتاػػػادية والسياسػػػية وإلريػػػة الػػػرأ 

الخااة كإلق الإلياة والاسكف والاأكا والامبس والتغ ية والعالج أيضا يجد اننساف ف، كتا  هللا 
  الإلقػوؽ إلتى أف بعض العمااء ساى تػ  ،واا ال تسير الإلياة إال به ،اا يناسبه واا يمب، طمباته

والقػرآف تكّفػا باإلػو ال ػقاء والهػالؾ عػف اننسػاف  ،ألنه بدونها ي قى اننساف ويهمؾ ،بالضرورات
 ويتضػػاف البإلػػث عمػػىوجمػػ  السػػعادة إليػػه، إ ا اػػا طبػػق أإلكااػػه، فػػالقرآف ضػػااف لهػػ   الإلقػػوؽ  

 الاطمػػػػ ، ويتضػػػاف اطمبػػػيف، وااػػػػادرتا الإلقػػػوؽ  تعريػػػ : انهػػػػا األوؿ يتضػػػاف إلػػػثااب  ثالثػػػة
 أسػػس: الثػػان، والابإلػث ااػػطالإلاً  الإلقػػوؽ  تعريػ : الثػػان، الاطمػػ و  :لغػةً  الإلقػػوؽ  تعريػ : وؿاال

 ويضػػاف اطمبػػيف الاطمػػ ، القػػرآف فػػ، الإلقػػوؽ  أنػػواع: الثالػػث القػػرآف والابإلػػث فػػ، اننسػػاف إلقػػوؽ 
 ال خاية وخاتاة وأتـ النتائج   الإلقوؽ : الثان، العااة والاطم  الإلقوؽ : االوؿ

 تعريف الحقوق ومصادرىا. :المبحث األول 
 : تعريف الحقوق لغًة:األولالمطمب 
  (ٔ)ٔ"الإلق نقيض الباطا، وجاعه إُلقوٌؽ وإِلقاٌؽ"     
افاته والقرآف، وضد الباطا، واألار الاقض،،  اف الإلق: اف أسااء هللا تعالى أو"     
، وواإلد  ، والاوت،(والعدؿ، وانسالـ، والااؿ، والامؾ، والاوجود الثابت، والادؽ) والإلـز

  ها ويكسر أ  إليف ثبت  لؾقاإلِ والإَلقَُّة أخُص انه وإلقيقة األار   وإولهـ: عند إلقِّ لِ  ،الإلقوؽ 
 

                                                           

  ٕ٘٘، صٕج ،لساف العر ، اادة: )الإلق( ،ابف انظور( (ٔ
 

 حقوق اإلنسان في القرآن الكريم  
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 ،ضر  وإتا إ ا وج  وثبت ،ْ ال ،ء اف بابَ ( إلقَّ )الإلق: خالؼ الباطا وتو اادر "  (ٔ) "فيها
  (ٕ) ("هاوإُ قُ إلُ )له ا يقاؿ لارافق الدار 

"الإلػػق: فػػ، المغػػة يقػػـو عمػػى اعنػػى الثبػػوت والوجػػو  والاػػإلة فػػالإلق تػػو الثابػػت الواجػػ        
  (ٖ) والاإلين"

"الإلق: ف، المغة العربية له اعاف اختمفة تدور إلوؿ اعنى الثبوت والوجو  اثا إوله      
 أ  ثبت ووج   وإوله سبإلانه: [.٧يس: ] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ تعالى:

ڳ  ڱ  چ  أ  يثبت ويظهر، وإوله عز وجا:    [.٨األنفال: ] چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ې چ 

ڈ  چ  أ  األار الاوجود الثابت، وإوله تعالى: [. ٨٨اإلسراء: ] چڱ  ڱ  ڱں ڻ 

أ  واجبًا عميهـ  وتطمق كماة الإلق   [.١٤٨البقرة: ] چژ   ژڑ  ڑ  ک  ک ک
 چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  عمى الناي  الاإلدد لاثا إوله تعالى:

ڃ  چ  چ  :كاا تطمق عمى العدؿ ف، اقابمة الظمـ اثا إوله تعالى .[ ١٢ - ١٤المعارج: ]

  (ٗ) " [١٢غافر: ] چچچ    ژ  
 المطمب الثاني: تعريف الحقوق اصطالحاً 

وترجػع تمػؾ انطالإػات إلػى  ،وباعتبارات اختمفة ،تطمق "الإلقوؽ" ااطالإلًا عمى اعاف عدة     
 :(٘)اعنييف أساسيف

باعتبار اادتها فتكوف ت،: اجاوعة القواعد والناوص الت ريعية الت، تنظـ عمػى  :المعنى األول
وت، به ا الاعنػى تقػار  اعنػى )الإلكػـ(  سبيا انلزاـ عالئق الناس اف إليث األ خاص واألاواؿ

   ااطالح القانونييف، ف، ااطالح األاولييف، واعنى )القانوف( ف
 فتكػػوف تػػ،: الاطمػػ  الػػ   يجػػ  ألإلػػد عمػػى  يػػر  ،باعتبػػار أثرتػػا واػػف تجػػ  لػػه :المعنىىى الثىىاني

  :وإد عرؼ "الإلق" باعنا  العاـ بأنه وت، به ا الاعنى تقار  تعري  "الإلكـ" ف، ااطالح الفقهاء

                                                           

لبناف، -فاا : الإلاء، بيروت ،تػ(:  القااوس الاإليطٚٔٛ-ٜٕٚاجد الديف دمحم بف يعقو  الفيروز آباد  )( (ٔ
  ٙٓٛـ(، صٖٕٓٓ -تػ ٕٗٗٔ،)ٕدار إإلياء التراث العرب،، ط

  ٖٗٔص ،ٕ-ٔالااباح الانير ف،  ري  ال رح الكبير لمرافع،،ج( (ٕ
إيراف، دار -والجااعات واألفراد ف، ال ريعة انسالاية، طهرافعبد الكريـ زيداف، السنف انلهية ف، األاـ ( (ٖ

  ٖٗـ(، صٖٜٜٔ، )ٔإإلساف،ط
  ٖٕٛٛ، صٗـ(، جٕ٘ٓٓ)ٛينظر: وتبة الزإليم،، الفقه انسالا، وأدلته، دا ق، دار الفكر، إعادة ط( (ٗ
ـ، نسخة الكترونية ينظر: يإليى بف دمحم إلسف الزازا،، إلقوؽ اننساف: افهواه وتطبيقاته ف، القرآف الكري( (٘

 دوف ترإيـ الافإلات 
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  اختااص يقرر به ال رع سمطة أو تكميفاً 
يطمق عمى األإواؿ والعقائد واألدياف  ،تو الإلكـ الاطابق لمواإع ف، ااطالح أتا الاعان، الإلق"و 

  (ٔ) ا تاالها عمى  لؾ ويقابمه الباطا" والا ات  باعتبار
فقػد اسػتعامو   ،"لـ ُيعف الفقهاء ف، تعري  الإلق ف، االاػطالح فكػأنهـ اكتفػوا باعنػا  المغػو       

عمى ت ا األساس فأطمقو  ف، أبإلاثهـ الفقهية عمى كا اا تو ثابت وواج  بإلكـ ال رع، وبالتال، 
  (ٕ)ال يكوف اإليإلًا وال يترت  عميه اا يترت  عمى اا تو ثابت واإلين  رعًا"

 وال   يظهر تنا أف الفرؽ بيف التعري  المغو  والتعري  االاطالإل، تو فقػط فػ، إضػافة      
الاإلة إلى الوجو  والثبػوت، فػا ا كػاف التعريػ  المغػو  فقػط يعنػ، بػالإلق الثبػوت والوجػو  فانػه 

 ف، االاطالح يعن، الثبوت والوجو  والاإلة 
 ثالثًا: المصادر الشرعية لمحق:

  (ٖ)تتأل  الااادر ال رعية اف أربعة ااادر، ت،     
ال ػػػرعية األخػػػر ، وتػػػو الااػػػدر  : وتػػػو األاػػػا الػػػ   تتفػػػرع عنػػػه الااػػػادرالقىىىرآن الكىىىريم -ٔ

األساسػػػػ، الػػػػ   تسػػػػتاد انػػػػه أإلكػػػػاـ ال ػػػػريعة انسػػػػالاية، باػػػػا فيهػػػػا األإلكػػػػاـ الاتعمقػػػػة بػػػػالإلقوؽ 
 والواجبات 

: وت، الاادر الثان، ألإلكاـ ال ريعة انسالاية، وانها األإلكاـ الاتعمقة السنة النبوية -ٕ
عاؿ والاواإ  والتقريرات الت، ادرت عف بالإلقوؽ والواجبات، والسنة النبوية ت، األإواؿ واألف

(، تأكيدًا لاا جاء ف، القرآف الكريـ، وتفايال وبيانا ألإلكااه وابادئه، وسمـ عميه هللا امىالنب،)
والاسماوف امزاوف بالنزوؿ عمى أإلكااها وابادئها، عاال بناوص القرآف الكريـ، اثا إوله 

 [ ٚ]الإل ر:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ   ۓ   چتعالى:
(، واثمه وسمـ عميه هللا امى: وتو القرار انجااع، ال   يادر عف اإلابة النب،)اإلجماع -ٖ

ال   يادر عف عمااء الاسمايف ف، جيا اف األجياؿ، ف، ضوء إواعد  القرار انجااع،
ال ريعة وابادئها العااة الواردة ف، القرآف الكريـ والسنة ال ريفة، والاسماوف امزاوف باتباعه ػ ا  
باتباع انجااع ػ عاال بناوص القرآف الكريـ الت، تإل ر ب دة اف اخالفة سبيا الاؤانيف، اثا 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ ى:ػػلاػعػه تػػولػػإ

                                                           

  ٘ٛكتا  التعريفات، با  الإلاء، ص( (ٔ
  ٗٗالسنف انلهية ف، األاـ والجااعات واألفراد ف، ال ريعة انسالاية،ص( (ٕ
ينظر: عز الديف الخطي  التايا،، الإلقوؽ ف، انسالـ، ورإة اقداة ف، سمسمة ندوات الإلوار بيف ( (ٖ

الاامكة األردنية الها اية،)الاجاع الامك، -ات الندوتيف المتيف عقدتا ف، عاافالاسمايف،بإلوث واناإ 
  ٚٛ، صٔـ(،جٖٜٜٔ-ٕٜٜٔلبإلوث الإلضارة انسالاية،اؤسسة آؿ البيت، )
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 [.٨٨٢النساء: ] چڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
: وتػػو الػػرأ  الػػ   ياػػدر عػػف اجتهػػد فػػ، فػػروع األإلكػػاـ، انطالإػػا اػػف أإلكػػاـ أاػػمية القيىىاس -ٗ

 والقياس أاا  رع، ثبت به الإلقوؽ  وردت ف، القرآف والسنة،
 اإلنسان في القرآنالمبحث الثاني: أسس حقوق 

ـَ اعنى الإلقوؽ األساسية كاا يفهاه انسػالـ،     إف تيكا الإلقوؽ اننسانية لف يتادع طالاا ُفِه
ناػػػػا يجػػػػدتا اننسػػػػاف فيتعػػػػرَّؼ عميهػػػػا، ولػػػػيس تػػػػو  أ  أف الإلقػػػػوؽ ليسػػػػت اػػػػف وضػػػػع اننسػػػػاف، وات

 ُاوجدتا 
ؿ عميه ف، إياـ إلقوؽ اننساف أو إسقاطها، إناا يت     عمق أواًل وأخيرًا بانيااف باهلل فا ا إف الاعوَّ

أنكر اارؤ وجود هللا تعالى، فانه به ا يضع كافة الإلقوؽ تمقائيا بتإلكـ الب ر وسيطرتهـ، إلتى لو 
استطاع ت ا اننساف خداع نفسه إلينًا اف الدتر، با ارته إلى الإلقوؽ الطبيعية الازعواػة  فضػال 

ميقة أف يخرج عمينػا بنظػاـ إػانون، اقنػع عػاـ، اسػتقا  عف  لؾ فانه لـ يتن أل  إنساف ان  بدء الخ
  (ٔ) أو استوإلا  اف اراإبته الدارسة لمطبيعة

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ فاهلل سبإلانه وتعالى تو خالق اننساف وتو ال   أوجد له الإلقوؽ يقوؿ سبإلانه:

 [.٨٤الملك: ] چٺ   ٺ  ٿ     ٿ  
وتنػػاؾ أسػػس تقػػوـ عميهػػا واجبػػات اننسػػاف وإلقوإػػه سػػن كرتا، وتػػ، أسػػس ثالثػػة، التػػ، بنػػى      

 :(ٕ)انسالـ عميها إلقوؽ اننساف
   إف هللا وإلد  تو الخالق الابدع، االؾ اننساف والإلياة والكائنات ٔ
   إف اننساف اخموؽ نادر اختير لخالفة هللا تعالى عمى األرض ٕ
 ، األاا والطبيعة والإلقوؽ   الناس سواسية فٖ

: يؤكد لنا بأف هللا سبإلانه تو خالق كا  ،ء وتو الابدع والخالق والاالؾ الوإليد فاألساس األول
لكا  ،ء ف، الػدنيا، إ ًا: فػال يإلػق وال يجػدر بغيػر  أف يإلػدد لمنػاس إلقػوإهـ وواجبػاتهـ  وفػ، تػ ا 

أرضػه إلقػًا، فمػيس اػػف إلػقِّ أإلػد باسػػـ إلكاػة بالغػة، ألف هللا تعػالى إ ا أعطػػى عبػد  وخميفتػه عمػػى 
اسػػاى آخػػر، أف يسػػمبه  لػػؾ الإلػػق الػػ   وتبػػه هللا  أ ف أو السياسػػة أو الااػػمإلة العااػػة أو ػػػػالدي
 ا بينهـ عمى بعض الإلقوؽ، فاألار آنئ  يإلتاا األخ  والرد ػاػيػوا فػقػفػـ إ ا اتػػهػسػفػاد أنػػبػا العػػه، أاػػل

                                                           

 ـ(،ٜٜٚٔ)ٕ:  ري  دمحم  ري ، الرياض، اكتبة العبيكاف، طااف، انسالـ كبديا، ترجاةينظر: اراد توف( (ٔ
  ٛٛٔص

-اربيا ترجاة إإلساف برتاف الديف، بابير، اسائا عارية رائجة: نظرة واإعية وتقييـ  رع،،ينظر: عم، ( (ٕ
  ٘ٗٔـ(، صٕٚٓٓ)ٔكردستاف العراؽ،ط
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  (ٔ) ريعةوالاساواة تإلت أاا اف أاوؿ ال
: تو عبارة عف كرااػة اننسػاف وإلراتػه واقااػه السػاا، وتػ ا الاقػاـ يكاػف أما األساس الثاني    

ف،: أف ت ا اننساف ال يستطيع أف ينجو اف سالسا الطوا يت وأ اللهـ إال بعد أف ياػبن عبػدًا 
اننسػاف باػورة فريػدة هلل، وأف هللا تعالى استخم  اننساف عمى ت   األرض، وأف هللا تعالى خمػق 

أبو الب رية تو اف سجدت لػه الاالئكػة، وأف اننسػاف إلااػا  (ونفخ فيه اف روإله، وأف آدـ )
أاانػػة هللا تعػػالى، وأف هللا تعػػالى وّكػػا عاػػارة األرض إلػػى اننسػػاف، وسػػخَّر هللا تعػػالى الكػػوف كّمػػه 

  (ٕ)لإلنساف
ف النػػاس بكػػا أطيػػافهـ وأجناسػػهـ ولغػػاتهـ : فهػػو عبػػارة عػػف الاسػػاواة بػػيوأمىىا األسىىاس الثالىىث     

  (ٖ)الاختمفة وف، أنهـ كمهـ عبيد هلل  وو طبيعة واإلدة، ُخمقوا لإلكاة و اية واإلدة
 :(ٗ)وتناؾ ايزتاف لإلقوؽ اننساف ف، انسالـ تايزتا عف النظرة  ير انسالاية تاا

اننساف وضاانه لها، نتيجة لجهود أإلد، فاهلل تعالى أنزؿ اػف  ؽ : ليس إإرار انسالـ لإلقو "األولى
جامة اا أنزؿ اف إرآنه اآليػات الاتعمقػة بهػ   الاسػالة، فمػـ تعػد ػ تػ   الاسػالة ػ بإلاجػة إلػى ثػورات 

لماطالبًة بإلقوؽ اننسػاف، ألف هللا تعػالى تػو خػالق النػاس، وتػو الػ    ،تندلع، أو اجتااعات ُتعقد
 اننساف وإلراته  ضاف ابتداء كرااة

ناػػا أرسػػى لهػػا آليػػة  الثىىاني: لػػـ يكتػػ  انسػػالـ بالتإلػػدث عػػف واجبػػات اننسػػاف وإلقوإػػه ك ػػعار، وات
التنفي  وسبا الضااف أيضا، وانيااف اف أكبػر تمػؾ الضػاانات، وكػ لؾ الدولػة التػ، يتإلػتـ عميهػا 

كا اػف يػدوس تمػؾ  الوإوؼ باا أوتيت اف إوة اع إلراة اننساف وكرااته وإلقوإه، والوإوؼ بوجه
 الإلقوؽ تإلت أ   ريعة اف ال رائع 

وليس الإلق ف، انسالـ طبيعيا اادر  الطبيعة  ،والإلقوؽ ف، انسالـ اقيدة وليست اطمقة     
 ،أو العقا الب ر ، إال أنه انَّ  اّاا إد يتخّوؼ انه القانونيوف اف جعا اادر الإلقوؽ إلهيا

فانعًا له ا الخطر إرر انسالـ سمفا تقييد األفراد ف، واف ثـ إطالؽ الإلرية ف، ااارسة الإلق، 
  غير، وعدـ انضرار باامإلة الجااعة، فميس الإلق ف،ػة الػػإلػمػػاػاة اػػراعػػاػـ بػػهػػوإػػقػػاؿ إلػػاػعػػاست
 
 
 

                                                           

   ٘ٗٔص ،اسائا عارية رائجة: نظرة واإعية وتقييـ  رع،ينظر:  (ٔ)
  ٛٗٔ-٘ٗٔينظر: الاادر السابق، ص (ٕ)
  ٓ٘ٔينظر: الاادر السابق،ص (ٖ)
  ٓ٘ٔلسابق، صينظر: الاادر ا (ٗ)
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ناا اقيد باا يفيد الاجتاع ويانع الضرر عف اآلخريف    (ٔ) انسالـ اطمقا وات
 :(ٕ) يستمـز واجبيف والإلق ف، ال ريعة انسالاية

 يقض، باإلتراـ إلق ال خص وعدـ التعرض له  ،  واج  عاـ عمى الناسٔ
   واج  خاص عمى ااإل  الإلق يقض، باستعااؿ إلقه اف دوف انضرار باآلخريف ٕ
 :(ٖ)ٖوأركاف الإلق أربعة   
   ا روعية الإلق ٗ  اف يثبت عميه الإلق  ٖ  اف يثبت له الإلق  ٕ  ال ،ء الثابت  ٔ

 وتػػػػا تػػػػ، اجػػػػرد إلقػػػػوؽ أـ تػػػػ، ،إلػػػػوؿ تػػػػ   الإلقػػػػوؽ  (ٗ) واورد تنػػػػا رأ  الػػػػدكتور دمحم عاػػػػارة    
ضرورات واجبة إليث يقوؿ: "إننا نجد انسالـ إد بمغ ف، انيااف باننسػاف، وفػ، تقػديس "إلقوإػه" 
إلػػى الإلػػد الػػ   تجػػاوز بهػػا ارتبػػة "الإلقػػوؽ" عنػػداا اعتبرتػػا "ضػػرورات" واػػف ثػػـ إدخالهػػا فػػ، إطػػار 

فالاأكا والامبس والاسكف   واألاف   والإلرية ف، الفكر واالعتقاد والتعبيػر   والعمػـ  اجبات"   "الو 
 والثػورة ..ألوليػاء األاػور والاإلاسػبة والاراإبػة  لماجتاػع العػاـ النظػاـ اػيا ة ف، والا اركةوالتعمـ  

 ليسػت انسػالـ نظػر فػ، تػ، ،األاػور كا تػ   ..الخ..والفساد والفسق الجور أو الضع  نظـ لتغيير

 اػد  ويإلػـر ،عميها بالإلاوؿ ويتاسؾ سبيمها ف، ويسعى يطمبها أف إلقه اف لإلنساف " إلقوإا"فقط

ناا ت، ..طمبها عف    (٘)أيضًا" عميه » واجبات« إنها با ..اننساف له ا " واجبة ضرورات" وات
وال   يظهر تنا أف الإلقوؽ الت، يتكمـ عنها الدكتور دمحم عاارة واعتبرتا ضرورات، ليست      

اجرد إلقوؽ، با تتعد   لؾ الى اجاوعة اف الابادئ الضرورية لايانة الفرد وضااف كيانه، 
كالإلرية وال ور  والعدؿ والعمـ واال تغاؿ بال ؤوف العااة والاعارضة، إ  جعا ت   الإلقوؽ أو 

                                                           

ديواف الوإ  السن،، اركز  ،ينظر: عبد الستار إلااد الدباغ، نظرية الإلق ف، الفقه انسالا،، بغداد، العراؽ ((ٔ
ـ(، ٕٛٓٓ)ٔط (،ٖٗالعدد: ) ،البإلوث و الدراسات انسالاية، سمسمة الدراسات انسالاية الاعاارة

  ٖٗص
  ٖ٘الاادر السابق، ص ((ٕ
  ٖٙالاادر السابق، ص ((ٖ
ـ، تخرج ف، كمية دار العمـو ٖٜٔٔدمحم عاارة: تو افكر إسالا، كبير اف اواليد جاهورية اار العربية  ((ٗ

وانها ناؿ إجازت، الااجستير والدكتورا ، إدـ لماكتبة العربية وانسالاية  أكثر اف ستيف كتابا، بيف تألي ، 
إلاا  ٕٜٚٔواالسبانية والروسية، ف، عاـ ودراسة وتإلقيق، ترجـ عدد اف أعااله إلى المغات االنكميزية 

 ٜٙٚٔعمى جائزة جاعية أادإاء الكتا ، بمبناف، عف كتابه "دراسة األعااؿ الكاامة لدمحم عبد "  وف، عاـ 
 ،عف كتابه "دراسة األعااؿ الكاامة لرفاعة الطهطاو " دمحم عاارة إلاا عمى جائزة الدولة الت جيعية باار

، ٜٛمة عالـ الاعرفة، الكويت، الاجمس الوطن، لمثقافة والفنوف واآلدا ،عدد:انسالـ وإلقوؽ اننساف، سمس
  ٔٛٔـ(، صٜ٘ٛٔ)اايو 

  ٗٔ،٘ٔص ،الاادر نفسه ((٘
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لضرورات كاا يسايها، تإلت ارتبة الضرورات اف الكميات الخاس،وت ا اا ركز عميه، فهو ا
عمى اوا  عنداا اختار الإلقوؽ العااة وسااتا الضرورات، ألنه ال ياكف التنازؿ عنها بإلاؿ 

ُيستدؿ به عمى إلرية  ،[ ٕٙ٘البقرة: ] چی  جئ    حئ  مئىئ    حخ   چ  اف األإلواؿ، فاثال إوله تعالى:
الدولة توفيرتا لمفرد  و ضرورة اف الضرورات الت، يج  عمى ،قاد، وتو اف الإلقوؽ العااةاالعت

، ال   [ٕٙانسراء: ] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ېئ  چ دوف اطالبة الفرد بها، أاا ف، إوله تعالى:
ياكف أف  يستدؿ به عمى إلقوؽ األإرباء، فهو اف الإلقوؽ الخااة، وياكف التنازؿ عنها، ل ا

 الإلاجيات أو التإلسينات، وتناؾ اف العمااء اف يؤيد  لؾ   تدخا تإلت ارتبة
أف تنػػاؾ اقااػػد أو ااػػالن ضػػرورية لػػـ تسػػتوعبها تػػ   الخاػػس الاػػ كورة، اػػف  لػػؾ اػػا  و     

والاسػاواة، وانخػاء، والتكافػا، وإلقػوؽ اننسػاف، واػف  لػؾ  ،يتعمق بػالقيـ االجتااعيػة، اثػا الإلريػة
 ة والدولة اا يتعمق بتكويف الاجتاع واألا

ويبدو أف توجه األاولييف إدياا كػاف إلػى ااػمإلة الفػرد الاكمػ : اػف ناإليػة دينػه ونفسػه ونسػمه  
 وعقمه وااله، ولـ تتوجه عناية اااثمة لماجتاع، واألاة، والدولة، والعالإات اننسانية 

 ،"الإلاجيػات"واف  لؾ اا يتعمق بػ"األخالؽ" فانهـ لـ ينظػروا إليهػا بواػفها اػف "الضػروريات" أو  
واكتفػػػوا بػػػاف جعموتػػػا اػػػف "التإلسػػػينات"   ورباػػػا اكتفػػػوا بكماػػػة "الػػػديف" الػػػ   تػػػو الضػػػرورة األولػػػى، 
ليػػػػدخموا فيػػػػه األخػػػػالؽ األساسػػػػية اثػػػػا: الاػػػػدؽ واألاانػػػػة، والعػػػػدؿ وانإلسػػػػاف، والعفػػػػة والإليػػػػاء، 

ر بػػػه القػػػرآف والتواضػػػع والعػػػزة، والرإلاػػػة وال ػػػفقة، وال ػػػجاعة والسػػػخاء    و يرتا، فكمهػػػا ااػػػا أاػػػ
     (ٔ)والسنة، وياكف أف يدخا ف، ام  كماة "الديف"

 المبحث الثالث: أنواع الحقوق في القرآن.
 :(2) : الحقوق العامةاألولالمطمب 

وتػػ، التػػ، ت ػػاا جايػػع الاسػػمايف، عمػػى اخػػتالؼ اػػ اتبهـ وا ػػاربهـ وأعاػػالهـ، وأإلػػوالهـ كاػػا    
  (ٖ) ت اا  ير الاسمايف عمى اختالؼ اواإفهـ اف الاسمايف وتإلديد امتهـ بهـ

 . الحرية:1
 اػف واإلػدة-انسػالـ عػرؼ والجاػاع، واالجتاػاع، فػ، الفػرد  بػالاعنى -اننسانية "والإلرية      

: إمنػا إ ا نغال، ال إننا با   اننساف لتإلقيق إنسانية الالزاة-"الإلقوؽ" فقط وليس-أتـ"الضرورات"
                                                           

-ينظر: يوس  القرضاو ، دراسة ف، فقه اقااد ال ريعة: بيف الاقااد الكمية والناوص الجزئية، القاترة  ((ٔ
    ٕٛ،ٜٕ(، صٕٙٓٓ)ٔاار،دار ال روؽ، ط

 واا بعدتا  ٕٗظر: انسالـ وإلقوؽ اننساف، صين( (ٕ
ـ(، ٖٜٛٔ)ٗلبناف، دار الندوة الجديدة، ط-بيروت ،ينظر: إلسف أيو ، السموؾ االجتااع، ف، انسالـ ((ٖ

  ٜٚٔص
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    ،الإلقيقيػة إلياتػه ففيهػا   لإلنسػاف اعنػى "الإليػاة" يإلقػق الػ   ال ػ،ء "الإلريػة" فػ، ير   أف انسالـ
 الػػػػدوا  إلػػػػاؿ تػػػػو كاػػػػا فػػػػ، األرض ويسػػػػعى وي ػػػػر  يأكػػػػا عػػػػاش ولػػػػو إلتػػػػى ،وبفقػػػػدتا ياػػػػوت

  (ٔ)واألنعاـ"
ڈ  ڈ  ژ  چ  أف إلق اننساف ف، إلرية النظر والتفكير إرر  القرآف ف، اثا إوله تعالى:و      

وإلق اننساف ف، إلرية االعتقاد إرر  القرآف بقوله:   [ٔٓٔيونس: ] چژ  ڑ     ڑک   ڳ   
ک  چوإلق إلرية القوؿ واألار والنه، بقوله:   [ٕٙ٘البقرة: ] چی  جئ    حئ  مئىئ    حخ   چ 

  [ ٔٚالتوبة: ] چگ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ    ھ   
 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   چ تعالى:"وإلق التفكر إاؿ      

  التفكر"  فرائض" بإلقوؽ  فالتفكر فريضة وليس اجرد إلق اف الإلقوؽ فالنهوض [  ٕٔالإل ر: ] 
 ال وبغيرتا باننساف الاؤاف الالئقة اننسانية، الخااية "التفقه" توو"التعقا" و "النظر"و"التدبر" و
 ألنه ف، "الدائرة اننسانية" له اكاف وال با   اآلخرة ف، النار اف له نجاة وال الدنيا، ف، فالح له
 اف أضا تـ اف دائرة إلى ينتقا إناا والضرورة الواجبة الفريضة به   النهوض عف بنكواه
  (ٕ) واكانتها ف، انسالـ" "الإلرية" ابمغ تو  لؾ األنعاـ 

 :. العدالة2
نه لعدؿ ف  فريد ف، تاريخ       إف العدؿ اف القيـ األامية الراسخة ف، الاجتاع انسالا،، وات

األاـ وال عو ،  هد ب لؾ كا اف ساع به اف خالؿ سيرة الإلكاـ والقضاة الاسمايف، وتو عدؿ 
 اجرد دإيق خالص، ال يايا ايزانه بالود أو ال نآف، وال يؤثر ف، نااعته ايا إرابة أو نس ،

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   چ   ٹ  ٹ

﯁               ﮺   ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿﯀  [، ٛالاائدة: ] چ﮶  ﮷﮸  ﮹ 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     چ   ٹ ٹ و

 [  ٕ٘ٔاألنعاـ: ] چڃ  ڃ   
العدؿ إليناا جاء أسااة بف زيد)رض، هللا ( الاثا األعمى ف، ملسو هيلع هللا ىلصولقد ضر  رسوؿ هللا)     
( عمى إطع يدتا، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصيست فع ف، الارأة الاخزواية الت، سرإت، وعـز رسوؿ هللا) (ٖ) عنهاا(

                                                           

  ٚٔدراسة ف، فقه اقااد ال ريعة: بيف الاقااد الكمية والناوص الجزئية، ص( (ٔ
   ٕ٘-ٕٗانسالـ وإلقوؽ اننساف، ص ((ٕ
امى أسااة بف زيد بف إلارثة بف  راإليا بف عبد العّز  بف اارئ القيس، الاولى الكبير إِل  رسوؿ هللا) تو ((ٖ

( عمى جيٍش لغزو ال اـ، وف، الجيش ُعار والكبار؛ ملسو هيلع هللا ىلص(، واوال ، وابف اوال ، استعامه النب،)هللا عميه وسمـ
(؛ فبادر الاديق ببعثهـ، إلّدث عنه أبو تريرة وابف عباس وأبو وائا ملسو هيلع هللا ىلصفمـ يسير إلتى توف، رسوؿ هللا)
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أتشفع في حد من حدود هللا يا أسامة؟ وهللا لو أن فاطمة بنت دمحم سرقت لقطعت له "
  (ٕ)(ٔ)"يدىا
بيف  -إلس  ابادئ انسالـ الإلني -سانية الا تركة،: وتو واج فالعدؿ اف إلقوؽ انن     

جايع الناس سواء ف، الإلكـ بينهـ أو ال هادة عميهـ، ال فرؽ بيف اف كاف انهـ اؤاف أو كافرًا، 
ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ٹ ٹ چ ، (ٖ) برًا أو فاجرًا، اديقًا أو عدوًا، إريبًا أو بعيدًا،  نيًا أو فقيراً 

 چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  

  [ٛ٘النساء: ]
و يػر إنه العدؿ العاـ الاطمق ال   يطبػق عمػى الكبيػر والاػغير، واألايػر والسػوإة، والاسػمـ      

العػػدؿ فػػ، الاجتاػػع انسػػالا، و يػػر   إلػػد، وتػػ ا افػػرؽ الطريػػق بػػيفالاسػػمـ، وال يفمػػت اػػف إبضػػته أ
  (ٗ)اف الاجتاعات

 : . الشورى ٖ
ناا  ت   إلقوؽ اننساف إلقا اف اعتبارتا إلد عند ال ور   اف انسالـ يق  لـ       فيهاػ كاا وات
 رعية  فريضة جعمها ال   الإلد إلقوؽ إلى اجرد الإلضارات األخر   ف، اعتبر اا اع عادته ت،
 اناإل، كا وف، وف، األسرة تاع،لاجا وف، الدولة ف، واإلكوايف، إلكاااً  األاة كافة عمى واجبة

                                                                                                                                                                      

فيقوؿ"المهـ إن، ُأإلبهاا، فأإلبهاا" أخرجه البخار  ف،  ،( يأخ ن، والإلسفملسو هيلع هللا ىلصو يرتـ، وعنه إاؿ: كاف النب،)
قالوا اف يجترئ عمى رسوؿ هللا (، إالت عائ ة ف،  أف الاخزواية الت، سرإت، فملسو هيلع هللا ىلصفضائا أاإلا  النب،)

( ف، أإلاديث األنبياء، إاؿ الزتر : ٖٚٚ/ٙ(، أخرجه البخار  )ملسو هيلع هللا ىلصُيكّمُاُه فيها إال أسااة، إل  رسوؿ هللا)
، ٕاات أسااة بالجرؼ)اوضع عمى ثالثة أاياؿ اف الادينة نإلو ال اـ(  ال تب،: سير أعالـ النبالء،ج

  ٚٓ٘-ٜٙٗص
اار، دار -القاترة(، ٖ٘ٚٗ، رإـ الإلديث: )ٗ٘اإلين البخار ، كتا : أإلاديث األنبياء، با :  البخار : ((ٔ

  واسمـ: اإلين اسمـ، كتا : الإلدود، با : إطع السارؽ ال ري ، رإـ الإلديث: ٜٙٙصالإلديث، 
ا جاء ف، كراتية (، با : املسو هيلع هللا ىلص  والترا  : سنف الترا  ، كتا : الإلدود عف رسوؿ هللا)ٓٓٚ(، صٛٛٙٔ)

الدارا،: اسند الدارا، الاعروؼ بػ)سنف   و ٖٖٛ(، صٖٓٗٔود، رإـ الإلديث: )أف ُي ّفَع ف، الإلد
  ٕٛٗٔ(، صٖٕٛٗالدارا،(، كتا : الإلدود، با : ال فاعة ف، الإلدود دوف السمطاف، رإـ الإلديث: )

   ٗٛٚ(، صٖٖٚٗلإلديث: )وأب، داود: سنف أب، داود، كتا : الإلدود، با : ف، الإلد ي فع فيه، رإـ ا
ينظر: دمحم عم، الها ا،، القيـ الكبر  الت، يقـو عميها الاجتاع انسالا، والإلضارة انسالاية، بإلث اقدـ  ((ٕ

-ٛٔف، وإائع المقاء الرابع لمندوة العالاية لم با  الاسمـ "انسالـ والإلضارة ودور ال با  الاسمـ"، )
    ٙ٘ص ،ٔالندوة العالاية لم با  الاسمـ، جالسعودية، -الرياض (،ٜٜٚٔاارس ٕ٘

   ٕٙ، صٔينظر: الإلقوؽ ف، انسالـ، ج ((ٖ
  ٙ٘الاادر السابق، ص ((ٗ
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  ؤوف  ف، ( وعمى أاته،هللا) رسوؿ عمى واجبة كفريضة عنها يتإلدث اننسان،، فهو السموؾ
  (ٔ)الدنيو   والعاراف والسياسة الإلكـ

 ( فيقوؿالرسوؿ) عمى واجبة إلتى  رعية كفريضة ال ور   الكريـ يتإلدث عف فالقرآف          
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ : رسوله اخاطباً  سبإلانه وتعالى هللا

 آؿ] چٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

    [ٜ٘ٔعاراف: 
   :. العمم4

  رؼ اننساف أجمه استإلق اف ال   والسب  السر كاف الكريـ إد القرآف العمـ بنظر إف    
لوإات باف فيهـ لاخسائر ا دوف  ال رؼ به ا ففاز   وتعالى سبإلانه هللا عف األرض ف، الخالفة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  چ : الاالئكة الاقربوف،  يقوؿ سبإلانه

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

چ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  

 چگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  

  [ٖٖ – ٖٓالبقرة: ]
 لكا  ااا با إنه فقط وال ريعة الوإل، عمـو وليس وإلد  القرآف ليس انسالـ بنظر فالعمـ      
 كا الإلياة إنه الإلياة     بروح اننساف ويرإى الكوف  بعاارة وينهض والروح الجسد يإليى اا
إلهية  جعمه فريضة إليث إلى الإلق نطاؽ به تجاوز لقد    العمـ اف انسالـ اوإ  تو  لؾ  

؛ إاؿ: إاؿ (ٕ) (رض، هللا عنه(، عف انس بف االؾ)ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ) إلديث وبنص إنسانية، وضرورة
 مسمم.  كل عمى فريضة العمم طمب" :(ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا)

                                                           

   ٖٔ،ٕٖينظر: انسالـ وإلقوؽ اننساف، ص ((ٔ
أبو إلازة  ،تو أنس بف االؾ بف النضر بف ضاضـ، انااـ الافت،، الاقرئ الاإلدث، رواية انسالـ( (ٕ

وتماي  ، وتبعه، وآخر  ،وإرابته اف النساء ،(ملسو هيلع هللا ىلصلنجار  الادن،، خادـ رسوؿ هللا)األناار  الخزرجى ا
عماا جاًا  وعف أب، بكر وعار وعثااف واعا  وعدة، ورو  عنه خمق  (ملسو هيلع هللا ىلصأاإلابه اوتًا  رو  عف النب،)

 ،( الادينة وانأ ابف ع رملسو هيلع هللا ىلص) وكاف أنس يقوؿ: إدـ رسوؿ هللا ،عظيـ انهـ الإلسف وابف سيريف وال عب،
( أتـّ ملسو هيلع هللا ىلص(، فاإل  انس نبيه)ملسو هيلع هللا ىلصواات وانأ ابف ع ريف، وكّف أاهات، يإلثثنن، عمى خداة رسوؿ هللا)

ر ارة، وبايع تإلت ال جرة، ثبت و زا اعه  ي ،والزاه أكاا الاالزاة ان  تاجر، والى أف اات ،الاإلبة
اولد أنس إبا عاـ الهجرة بع ر سنيف، وأاا اوته فاختمفوا فيه، فرو  انه اات سنة إإلد  وتسعيف وعف ابف 
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   (ٔ) "وواضع العمم عند غير أىمو كمقمَّد الخنازير الجوىر والمؤلؤ والذىب
  : لكا إنساف فػ، ظػا الإلكواػة انسػالاية إلػق التامػؾ وهللا تعػالى يقػوؿ:.  الحقوق االقتصادية5

ولكػا إنسػاف كػ لؾ أف  ،[ ٜٕٚالبقػرة: ] چۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې    چ
يتكسػ  ويجاػع األاػواؿ كاػػا ي ػاء عمػى أف ال يخػػال  ال ػرع، لػ لؾ فػػػ)الربا( اإلّراػة فػ، انسػػالـ، 

فانسػالـ يإلتػـر الفػرد  ،وك لؾ االإلتكار والغا  والسػرإة ألنهػا تضػر بالااػمإلة العااػة لماجتاػع
  (ٕ)ويكفا له إلرياته، ولكف ليس عمى إلسا  ااالن الاجتاع

 .  االشتغال بالشؤون العامة)األمر بالمعروف والنيي عن المنكر(:6
عارنا  ف، السياسية ف، االإلتفاؿ بإلقوؽ اننساف األخر   بمغته الإلضارات اا  روة إف    

اجتاعه  ب ؤوف  اف إلق االتتااـ وتجريـ وإلرااف الاواطف ف، تأثيـ إد تاثمت الإلديث،
واجبة   لؾ فريضة جعا إرنا إد ع ر أربعة ظهور  إبا انسالـ ان  لكف ال ؤوف، به   واال تغاؿ

 بالقوؿ والتدخا العااة بالقضايا تاع واال تغاؿلاجا ب ؤوف  االتتااـ جعا لقد با اننساف، إلى
 الكريـ عنها كواج  القرآف وتإلدث كفاية، وتغييرتا فرض وتطويرتا تاعلاجا والفعا لتقويـ  ئوف 

 األاة فقاؿ اخاطبا ااارسته، عف يتنازؿ أف لااإلبه يباح كاجرد إلق وليس األاة، كفائ، عمى
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  چ  :الوجو  بايغة أار

   [ ٗٓٔآؿ عاراف: ] چۀ  ۀ  
النهج القرآن،، فعف عبد هللا بف  له ا تبيانا الدر  ت ا عمى ال ريفة النبوية السنة سارت ولقد     

َما ِمْن َنِبَي َبَعَثُو هللا ِفي ُأمٍَّة َقْبِمي، ِإالَّ َكاَن ( إاؿ: "ملسو هيلع هللا ىلصهللا) أف رسوؿ (ٖ )(رض، هللا عنهاسعود)
                                                                                                                                                                      

ألنس بف االؾ : سنة اثنتيف وتسعيف، وإاؿ ِعّدة وتو األان : اات سنة ثالث وتسعيف إاله ابف عمية 
، ٖت ا ائة وثالث سنيف ال تب،: سير أعالـ النبالء، جوسعيد بف عاار والادائن،  فيكوف عار  عمى 

  ٜٖ٘،ٜٖٙ،ٜٖٚ،ٙٓٗص
، تإلقيق دمحم فؤاد عبد تػ(، سنف ابف ااجهٕ٘ٚ-ٕٚٓابف ااجه: الإلافظ أب، عبد هللا دمحم بف يزيد القزوين،،)( (ٔ

، ٔجدار الفكر،  (،ٕٕٗبا : فضا العمااء والإلث عمى طم  العمـ، رإـ الإلديث: ) ،الاقداة الباإ،،
  ٔٛص

  ٖٙٔاسائا عارية رائجة: نظرة واإعية وتقييـ  رع،،ص ((ٕ
عبد هللا بف اسعود تو انااـ الإلبر، فقيه األاة، أبو عبد الرإلاف الُه ل، الاك، الاهاجر  البدر ، إلمي   ((ٖ

 زيرة، بن، زترة  كاف اف السابقيف األوليف، واف النجباء العالايف،  هد بدرًا، وتاجر الهجرتيف، واناإبه 
رو  عماا كثيرًا، إلدث عنه أبو اوسى، وأبو تريرة، وابف عباس، وابف عار، وخمق كثير، ورو  عنه القراءة 
أبو عبد الرإلاف السما،، وعبيد بف نضيمة، وطائفة  اتفقا له ف، الاإليإليف عمى أربعة وستيف، وانفرد له 

إلديثا، وله عند بق،ًّ بالاكرر ثاان، ائة البخار  باخراج اإلد وع ريف إلديثا واسمـ باخراج خاسة وثالثيف 
وأربعوف إلديثًا  عف عبيد هللا بف عبد هللا إاؿ: اات ابف اسعود بالادينة، وُدفف بالبقيع سنة اثنتيف وثالثيف، 
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َيْأُخُذوَن ِبُسنَِّتِو َوَيْقَتُدوَن ِبَأْمرِِه. ُثمَّ ِإنََّيا َتْخُمُف ِمْن َبْعِدِىِم  َلُو ِمْن ُأمَِّتِو َحَواِريُّوَن َوَأْصَحاب  
، َومَ  ، َيُقوُلوَن َما اَل َيْفَعُموَن، َوَيْفَعُموَن َما اَل ُيْؤَمُروَن. َفَمْن َجاَىَدُىْم ِبَيِدِه َفُيَو ُمْؤِمن  ْن ُخُموف 

. َوَلْيَس َوَراَء ٰذِلَك ِمَن اإِليَماِن َحبَُّة َجاَىَدُىْم ِبِمَساِنِو َفُيَو ُمْؤمِ  ، َوَمْن َجاَىَدُىْم ِبَقْمِبِو َفُيَو ُمْؤِمن  ن 
  (ٔ)"َخْرَدلٍ 
 :. المعارضة السياسيةٚ

إلػػػق إبػػػداء الػػػرأ  والاعارضػػػة  ،واػػػف أتػػػـ الإلقػػػوؽ التػػػ، إررتػػػا انسػػػالـ لمفػػػرد فػػػ، الاجتاػػػع     
)ب روطها ال رعية ألف الاعارضة ف، الاجتاع انسالا، اعارضػة بّنػاءة وايجابيػة، يػراد بهػا وجػه 
هللا، وال يبغ، الاعارض اف وراء إبداء رأيه اامإلة دنيوية(، اف أجا دفػع الباطػا والقضػاء عمػى 

لإليػاة وتقاػير خطػوات التجربػة الانكر واألار بالاعروؼ، ألف ف،  لػؾ اػالح الاجتاػع وتنايػة ا
فانه ينطمق ف،  ،ألنه اهاا أوت، اف انيااف والإلكاة والبراعة ،وعدـ انفراد الإلاكـ بالرأ  ،والخطأ

وتجربتػػه الضػػيقة  وبػػ لؾ تإلػػـر  ،واعرفتػػه الاإلػػدودة ،النهايػػة إلػػى إإػػرار الػػرأ  اػػف إلػػدود  الخااػػة
  (ٕ) خابةاألاة اف ثارات العقوؿ الاتنوعة والتجار  الواسعة ال

فاف إلق اننساف اناإ ة أول، األار واخالفة رأيهـ، واالإلتكاـ إلى هللا ورسوله إرر  هللا       
حب         ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جبچ  تعالى بقوله:

  [ٜ٘النساء: ] چيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   خب  مب  ىب     
 :  . المساواة8

ولكػػػػا إنسػػػػاف الإلػػػػق فػػػػ، الاسػػػػاواة بغيػػػػر  اػػػػف األجنػػػػاس واأللػػػػواف واألنسػػػػا ، يقػػػػوؿ سػػػػبإلانه     
 ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ چ وتعالى:

  [ٖٔالإلجرات: ] چڈ   ڈ  ژ  ژ  
الاؤانوف: ] چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ   ۇئ   چ ويقوؿ سبإلانه:      
ٔٓٔ ] 

                                                                                                                                                                      

 ،ٔال تب،: سير إعالـ النبالء،ج وكاف نإليفًا، إايرًا  ديد األداة، وك ا أرخه فيها جااعة 
  ٔٙٗ،ٕٙٗ،ٜٜٗ،ص

جه اسمـ، كتا : انيااف، با : بياف كوف النه، عف الانكر اف انيااف واف انيااف يزيد اسمـ: أخر  ((ٔ
النوو : الانهاج  رح اإلين  (،٘ٚٔوينقص واف األار بالاعروؼ والنه، عف الانكر واجباف، رإـ الإلديث)

  ٕ٘ٔ،ٕٙٔص ،ٕ-ٔ،جٔاجمد اسمـ بف الإلجاج،
 ٔينظر: اإلسف عبد الإلايد، إلق الاعارضة السياسية ف، الاجتاع انسالا،، طهراف، دار إإلساف، ط ((ٕ

  ٜٔـ(، صٜٜٗٔ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ وإاؿ سبإلانه:     

   [ ٔالنساء: ] چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
"وألف الب رية اف أاا واإلد، فاالختالؼ الإلااا بيف أفراد  ال يؤثر ف، ت ويه تمؾ      
إناا تـ اظاتر تكاامية  ،فالرجاؿ والنساء والإلكاـ والاإلكواوف وسائر أاناؼ الناس ،الإلقيقة

اندااجية نيجاد الاجتاع الإلضار  الاتعاوف، إلتى يستطيع تسخير الإلياة عمى الوجه 
      (ٔ)األكاا"

لت، وات ا اا عمانا أف انسالـ إرر ت   القياة ف، الاجتاع انسالا، ان  ظهور ، وأف اننسانية ا
لـ تهتد بهد  انسالـ ال تزاؿ تعان، اليوـ اف ا كمة الطبقات، واف اعضمة الامونيف والتفاوت 
الرتي  بينهـ وبيف البيض، أدركنا الخير العايـ ال   بسطت الإلضارة انسالاية رداء  لإلنسانية 

  (ٕ) اف خاسة ع ر إرناً 
 لمطمب الثاني: الحقوق الشخصيةا
 : حق الحياة  ٔ

ۈئ   چ اف إلق كا إنساف الإلياة اا لـ يرتك  جراا يبين داه  رعًا، يقوؿ سبإلانه وتعالى:      

ويقوؿ  [ ٔ٘ٔاألنعاـ: ] چېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ سبإلانه: 

ڦ  ڦ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ 

  [ٕٖ]الاائدة: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 : حق االستمتاع بالطيبات من الرزق   ٕ
اف إلق كا إنساف أف يستاتع بالطيبات اف الرزؽ، واف زينة هللا الت، أخرج لعباد  يقوؿ      

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ   سبإلانه وتعالى:

 [ ٕٖاألعراؼ: ] چڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  

 
 
 
 
 

                                                           

   ٓٗـ(، صٜٜٛٔ)ٔسعودية، دار الانارة، ط-اإلسف عبد الإلايد، انسالـ والتناية االجتااعية، جدة ((ٔ
  ٜ٘رة انسالاية، صالقيـ الكبر  الت، يعتاد عميها الاجتاع انسالا، والإلضاينظر:  ((ٕ
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 : حق الزواج  ٖ
اف إلق كا إنساف رجال كاف أو اارأة الزواج وتكويف األسرة، إ ا كاف لديه األتمية والكفاءة      

ک  ک  گ  گ  گ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  يقوؿ سبإلانه وتعالى:

 [ ٕٔالروـ: ] چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں     ڳگ  ڳ
 : حق اإلنجاب والذرية  ٗ

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  چ يقػػػػػػػوؿ سػػػػػػػبإلانه وتعػػػػػػػالى:      

 [ ٕٚالنإلا: ] چىث  يث  حج  مججح     حت  خت  مت   ىتيت  جث  مث
 چچ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ  چ  ويقػػػػوؿ سػػػػبإلانه:  

 [ ٖٔانسراء: ]
 : حق العمل والكسب  ٘

اف إلق كا إنساف العاا والا ، ف، اناك  األرض سعيا لكس  الرزؽ يقوؿ سبإلانه     
  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  چ وتعالى: 

 [ ٘ٔالامؾ: ]
 : حق التممك   ٙ

اف إلق كا إنساف أف يتاتع بثارة اا كس  اف إلالؿ، عف طريق التامؾ رجال كاف أو اارأة      
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  چ يقوؿ سبإلانه وتعالى:

]النساء:  چے  ے  ۓ  ۓ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸     ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  
ٖٕ ] 
 : حق صيانة الدم والمال والممك  ٚ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹ  ڤ  چ  يقوؿ سبإلانه وتعالى:     

 [ ٜٕ]النساء:  چڇ  ڇ  ڍ     ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ     ڄ  ڄ  ڄ 
 : حق حرمة الدار  ٛ

چ وإلق اننساف ف، اإلتراـ اسكنه الخاص وعدـ دخوله إال با نه يقوؿ سبإلانه وتعالى:     

ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ     وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 [ ٕٚ]النور:  چحئ  مئ   
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 : حق صيانة العرض والكرامة  ٜ
ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  چ يقوؿ سبإلانه وتعالى:      

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  

   [ٔٔالإلجرات: ] چىت  يت  جث  مث   
 : حق الدفاع عن النفس  ٓٔ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڑچ  يقوؿ سبإلانه وتعالى:    

  [ٜٗٔالبقرة: ] چڱ   ں  ں  
 :  حق كفاية العيش  ٔٔ
يقوؿ  (ٔ) وإلق اننساف ف، كفاية العيش إف كاف عاجزا أو فقيرا ف، أاواؿ الواجديف اف األفراد   

  [ٕ٘ – ٕٗالاعارج: ] چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  سبإلانه وتعالى:
 :حق تنمية القدرات العقمية  ٕٔ

"لكا اواطف ف، ظا الدولة انسالاية تناية إدراتػه العقميػة وضػااف إلاايتػه اػف كػا اػا اػف       
 ػػانه انضػػرار بػػه أو الإلػػد اػػف ن ػػاطه، ولهػػ ا إلراػػت الاػػواد الاسػػكرة والاخػػدرة فػػ، انسػػالـ لبقػػاء 

  (ٕ) العقا سمياا اعافى ألف اننساف ال يايز عف  وات األربع إال بعقمه"
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ :يقوؿ سبإلانه 

 [ ٜٓالاائدة: ] چٺ  ٺ  
 : حق المأكل  ٖٔ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ     چ يقوؿ سبإلانه وتعالى:     

 [ ٖٔاألعراؼ: ] چٺ  ٿ  

 : حق الممبس  ٗٔ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  چ يقوؿ سبإلانه وتعالى:     

 [ ٕٙاألعراؼ: ] چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 
 
 
 

                                                           

  ٕٚ،ٖٚينظر: كي  نتعااا اع القرآف الكريـ، ص( (ٔ
  ٔٙٔاسائا عارية رائجة: نظرة واإعية وتقييـ  رع،، ص( (ٕ
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 :حق المسكن  ٘ٔ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  يقوؿ سبإلانه وتعالى:       

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  

  [ٓٛالنإلا: ]
 : (1) حق العالج  ٙٔ
( وأاػػإلابه كأناػػا عمػػى رؤوسػػهـ الطيػػر إػػاؿ: أتيػػت النبػػ،) (ٕ) (عػػف أسػػااة بػػف  ػػريؾ)     

أنتػػػداو ق فقػػػاؿ:  ،فسػػػماُت ثػػػـ إعػػػدُت، فجػػػاء األعػػػرا  اػػػف تػػػا تنػػػا وتػػػا تنػػػا، فقػػػالوا: يػػػا رسػػػوؿ هللا
  ( ٖ) "تداووا، فان هللا تعالى لم يضع داًء إال وضع لو دواء غير داٍء واحد: اليرم"

  :األمنحق   ٚٔ
  ٔ٘ٔاألنعاـ:  چىئ  ىئ  ىئ      یی   ىئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      چ يقوؿ سبإلانه وتعالى:   

  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ويقوؿ سبإلانه:      

  [ٜٚٔالبقرة: ]
 : حق التنقل والسفر  ٛٔ
ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   چ :يقوؿ سبإلانه وتعالى     

       [ ٕٓ]العنكبوت:  چ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ﮷   ﮸  
وأوالدتػا،  ،والارأة  أنها  أف الرجا، ف، إلقها فكاا ت، اكمفة بالواجبات تجا  ربها، وزوجهػا     
ألاػػوؿ التػػ، أجازتػػا  تإلػػت الضػػوابط وا ،جايػػع إلقوإهػػا انسػػالـفقػػد إلفػػظ لهػػا  واجتاعهػػا، وبيتهػػا،

كانجااع  ،باادريه األامييف، الكتا  والسنة، وك لؾ اا تثبت لها ف، الااادر التبعية األخر  
 والقياس واالستإلساف  والااالن الارسمة والعرؼ و ير  لؾ 

                                                           

الواليات الاتإلدة األاريكية، -فرجينيا-ينظر: عبد النور بزا، ااالن اننساف: اقاربة اقاادية، ترندف ( (ٔ
  ٜٕ٘-ٕٛٗـ(، صٕٛٓٓ،)ٔانسالا،،طالاعهد العالا، لمفكر 

( نزؿ بالكوفة، ف كر اساه ف، تو أسااة بف  ريؾ الثعمب، اف إيس عْيالف، اف أاإلا  رسوؿ هللا)( (ٕ
طبقات الكوفييف، وتو اف أتا الفقه والعمـ  دمحم بف سعد بف انتع الها ا، البار  الاعروؼ بابف سعد 

 لبناف، دار الكت  العماية،-دمحم عبد القادر عطا، بيروت ـ(: الطبقات الكبر ، تإلقيق:ٜٜٓٔ -تػ ٓٔٗٔ)
  ٖٓٔ، صٙ، جط
  ٖٜٙص (،ٖ٘٘ٛف، الرجا يتداو ، رإـ الإلديث: ) أبو داود، سنف أب، داود، كتا  الط ، با : ((ٖ

رإـ ، با : اا جاء ف، الدواء والإلث عميه، ملسو هيلع هللا ىلص(سنف الترا  ، كتا : الط  عف رسوؿ هللا) ، والترا 
  وابف ااجه، سنف ابف ااجه، كتا : الط ، با : اا انزؿ هللا داء إال انزؿ له ٔٙٗ(،صٖٕٛٓالإلديث: )

  ٖٚٔٔ، صٕ(، جٖٖٙٗال فاء، رإـ الإلديث: )
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ہ  ہ  ہ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ إاؿ تعالى:     

ۓ  ۓ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے

﮹  ﮺ ﮻  ﮼              ﮲  ﮳   ﮴ ﮵   ﮶  ﮷ ﮸      

﯀     [ٖ٘األإلزا : ] چ﮽  ﮾ ﮿ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  چ  وإاؿ تعالى:

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .[ٜ٘ٔ]آؿ عاراف:  چڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   چ  وإاؿ تعالى: 

 [ ٜٚ]النإلا:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 النتائجالخاتمة وأىم 

 _:جممة من النتائج إلىوفي ختام ىذا البحث نتوصل  
  أف الإلق عند أتا الاعان، تو الإلكـ الاطابق لمواإع، يطمق عمى األإواؿ والعقائد

 عمى  لؾ ويقابمه الباطا واألدياف والا ات  باعتبار ا تاالها 
  ـَ اعنى الإلقوؽ األساسية كاا يفهاه إف تيكا الإلقوؽ اننسانية لف يتادع طالاا ُفِه

ناا يجدتا اننساف فيتعرَّؼ عميها،  انسالـ، أ  أف الإلقوؽ ليست اف وضع اننساف، وات
ؿ عميه ف، إياـ إلقوؽ اننساف أو إسقاطها، إناا يتع ،وليس تو ُاوجدتا مق أواًل إف الاعوَّ

وأخيرًا بانيااف باهلل فا ا أنكر اارؤ وجود هللا تعالى، فانه به ا يضع كافة الإلقوؽ تمقائيا 
 بتإلكـ الب ر وسيطرتهـ 

    إننا نجد انسالـ إد بمغ ف، انيااف باننساف، وف، تقديس "إلقوإه" إلى الإلد ال
لها ف، إطار"الواجبات" تجاوز بها ارتبة "الإلقوؽ" عنداا اعتبرتا "ضرورات" واف ثـ إدخا

فالاأكا والامبس والاسكف   واألاف   والإلرية ف، الفكر واالعتقاد والتعبير   والعمـ 
والاراإبة والاإلاسبة ألولياء ف، ايا ة النظاـ العاـ لماجتاع  والتعمـ  والا اركة

األاور، األاور   والثورة لتغيير نظـ الضع  أو الجور والفسق والفساد  الخ   كا ت   
ت، ف، نظر انسالـ ليست فقط إلقوإا لإلنساف اف إلقه أف يطمبها ويسعى ف، سبيمها 

ناا ت، "ضرورات واجبة " له ا  ،ويتاسؾ بالإلاوؿ عميها ويإلـر اد  عف طمبها   وات
 اننساف   با إنها واجبات عميه أيضًا 
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  اربهـ الإلقوؽ العااة ت، الت، ت اا جايع الاسمايف، عمى اختالؼ ا اتبهـ وا
وأعاالهـ، وأإلوالهـ كاا ت اا  ير الاسمايف عمى اختالؼ اواإفهـ اف الاسمايف 

 وتإلديد امتهـ بهـ  
 وامى هللا وسمـ عمى سيدنا دمحم وعمى آله واإلبه أجاعيف    

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم 
 ـ( ٜٜٚٔ)ٕ ري  دمحم  ري ، الرياض، اكتبة العبيكاف، ط :اراد توفااف، ترجاة :انسالـ كبديا 
 ـ(  ٜٜٛٔ)ٔسعودية، دار الانارة، ط-اإلسف عبد الإلايد، جدة :انسالـ والتناية االجتااعية 
 ،الطبعة األولى ،بيروت –دار الكتا  العرب،  :النا ر ،التعريفات: عم، بف دمحم بف عم، الجرجان، 

 إبراتيـ األبيار   :تإلقيق٘ٓٗٔ
 ،الياااة  ،دار ابف كثير :النا ر ،الجااع الاإلين الاختار: دمحم بف إسااعيا أبو عبدهللا البخار  الجعف

د  ااطفى دي  البغا أستا  الإلديث وعمواه ف،  :تإلقيق ،ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ ،الطبعة الثالثة ،بيروت –
 جااعة دا ق  -كمية ال ريعة 

   دار إإلياء التراث  :النا ر ،يسى الترا   السما،دمحم بف عيسى أبو ع :الجااع الاإلين سنف الترا
 أإلاد دمحم  اكر وآخروف  :تإلقيق ،بيروت –العرب، 

 ـ( ٜٜٗٔ)ٔطهراف، دار إإلساف، ط ،إلق الاعارضة السياسية ف، الاجتاع انسالا،: اإلسف عبد الإلايد 
 خة الكترونية دوف إلقوؽ اننساف: افهواه وتطبيقاته ف، القرآف الكريـ: يإليى بف دمحم إلسف الزازا،، نس

 ترإيـ الافإلات 
 ورإة اقداة ف، سمسمة ندوات الإلوار بيف  ،عز الديف الخطي  التايا، :الإلقوؽ ف، انسالـ

الاامكة األردنية الها اية،)الاجاع الامك، -الاسمايف،بإلوث واناإ ات الندوتيف المتيف عقدتا ف، عااف
 ـ( ٖٜٜٔ-ٕٜٜٔلبإلوث الإلضارة انسالاية،اؤسسة آؿ البيت، )

 ،دمحم فؤاد عبد  :تإلقيق ،يروتب –دار الفكر  :النا ر ،سنف ابف ااجه: دمحم بف يزيد أبو عبدهللا القزوين
 الباإ، 

  دمحم اإلي،  :تإلقيق ،دار الفكر :النا ر ،سميااف بف األ عث أبو داود السجستان، األزد  :سنف أب، داود
 الديف عبد الإلايد 

 إيراف، دار -طهراف ،السنف انلهية ف، األاـ والجااعات واألفراد ف، ال ريعة انسالاية: عبد الكريـ زيداف
 ـ( ٖٜٜٔ) ،ٔإإلساف،ط

   سنف الترا 
 ٜٕٓلالااـ الإلافظ أبى عيسى دمحم بف عيسى بف سورة الترا    ،سنف الترا   وتو الجااع الاإلين – 

 دار الفكر لمطباعة والن ر  ،إلققه واإلإله عبد الوتا  عبد المطي  ٜٕٚ
 طبع بعناية ،را،الفضا بف بهراـ الدا ،سنف الدارا، وتو االااـ الكبير أبو دمحم عبد هللا بف الرإلاف بف: 

   ٜٖٗٔ –با  البريد  :دا ق -دمحم اإلاد دتااف 
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 اجاوعة اإلققيف با راؼ  عي   :سير أعالـ النبالء:  اس الديف أبو عبد هللا دمحم بف أإلاد الَ َتب، تإلقيق
 األولى  :اؤسسة الرسالة الطبعة :األرناؤوط النا ر

 دار إإلياء التراث العرب،  :النا ر ،اسمـ بف الإلجاج أبو الإلسيف الق ير  النيسابور   :اإلين اسمـ– 
 دمحم فؤاد عبد الباإ،  :تإلقيق ،بيروت

 ٔلبناف، دار الكت  العماية،ط-الطبقات الكبر ، تإلقيق: دمحم عبد القادر عطا، بيروت  
 ،ـ( ٕ٘ٓٓ)، ٛطدا ق، دار الفكر، إعادة  ،الفقه انسالا، وأدلته: وتبة الزإليم 
 لبناف، دار إإلياء -تػ(،  بيروتٚٔٛ-ٜٕٚاجد الديف دمحم بف يعقو  الفيروز آباد  ) :القااوس الاإليط

 ـ( ٖٕٓٓ -تػ ٕٗٗٔ،)ٕالتراث العرب،، ط
  القيـ الكبر  الت، يعتاد عميها الاجتاع انسالا، والإلضارة انسالاية 
  لإلضارة انسالاية، بإلث اقدـ ف، وإائع المقاء الرابع القيـ الكبر  الت، يقـو عميها الاجتاع انسالا، وا

اارس ٕ٘-ٛٔلمندوة العالاية لم با  الاسمـ "انسالـ والإلضارة ودور ال با  الاسمـ، دمحم عم، الها ا، )
 السعودية، الندوة العالاية لم با  الاسمـ -الرياض (،ٜٜٚٔ

 ٖٚكي  نتعااا اع القرآف الكريـ، ص،ٕٚ  
 بيروت الطبعة األولىز  –دار اادر  :ف اكـر بف انظور األفريق، الاار  النا رلساف العر : دمحم ب 
  ،اسائا عارية رائجة: نظرة واإعية وتقييـ  رع 
 كردستاف -اربيا ترجاة إإلساف برتاف الديف، ،اسائا عارية رائجة: نظرة واإعية وتقييـ  رع،: عم، بابير

 ـ( ٕٚٓٓ)ٔط العراؽ،
 الواليات الاتإلدة األاريكية، الاعهد -فرجينيا-ترندف ،دية عبد النور بزاااالن اننساف: اقاربة اقاا

 ـ( ٕٛٓٓ) ،ٔط العالا، لمفكر انسالا،،
  ،الااباح الانير ف،  ري  ال رح الكبير لمرافع 
 ا ٜٚٛٔ -  ت ٚٓٗٔلبناف –النا ر دار الكتا  العرب، بيروت  ،انهاج النوو  عمى اإلين اسمـ    
  ديواف الوإ  السن،، اركز  ،بغداد، العراؽ ،عبد الستار إلااد الدباغ :انسالا،نظرية الإلق ف، الفقه

 ـ( ٕٛٓٓ)ٔط (،ٖٗالعدد: ) ،البإلوث والدراسات انسالاية، سمسمة الدراسات انسالاية الاعاارة


