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 المقدمة
 الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل وآلو وصحبو أجمعيف .... وبعد

تعريؼ الطالب الجامعي بماىية حقوؽ اإلنساف مف  فاف اليدؼ العاـ مف تدريس مادة حقوؽ اإلنساف ىو
نسانية وعممية ودينية وبشكؿ موضوعي بعيدًا عف التأثيرات السياسية والفكرية  وجيات نظر عالمية وا 

 والمذىبية .....الخ
واليدؼ الخاص ىو السعي إلحداث تغيير في سموؾ الطالب بما يتوافؽ مع اليدؼ العاـ مف خالؿ توجيو 

ى المضاميف الحقيقية لحقوؽ اإلنساف وأبعادىا القانونية ودراسة اإلعالنات والمواثيؽ الدولية ، االنتباه إل
وتأثير الخروقات الفاضحة لتمؾ القواعد والتي تمس بحياة الناس أو كرامتيـ سيما وأّف حقوؽ اإلنساف ىي 

 شمولية ولكافة المجتمعات اإلنسانية ، وذلؾ مف خالؿ :
 ركة الموضوعية في الحوار بأسموب ينسجـ مع أخالؽ المجتمع العربي .حث الطمبة عمى المشا -1

 اف لمطمبة وتقريبيا الى أذىانيـ توضيح مفاىيـ ومصطمحات حقوؽ اإلنس -2

 شرح وتبسيط اإلعالنات العالمية والمواثيؽ الدولية التي تتعمؽ بيذا الموضوع. -3

 عريفيـ عمى تجارب العالـ فيو .تعويد الطمبة عمى العمؿ في محيطيـ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وت -4

وثيقيا دوف تحّيز ووفؽ منيج عممي تدريب الطمبة عمى الكشؼ عف انتياكات حقوؽ اإلنساف وت -5
 قدر المستطاع .

 تجذير فكرة قبوؿ اآلخر واحتراـ رأيو واستئصاؿ نزعة اإلقصاء وتيميش الرأي المخالؼ . -6
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 بسم اهلل الرمحن الرجيم
ِذي اْلُقْرَبى  المََّو َواَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا َوِبِذي ْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمىَ اْلَمَساِكيِف َواْلَجارِ  َواْعُبُدوا)

ـْ ِإفَّ المََّو اَل يُ  اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِف السَِّبيِؿ َوَما َمَمَكْت َأْيَماُنُك ( ِحبُّ َمْف َكاَف ُمْخَتااًل َفُخوًرا َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ
 (36)النساء سورة 

 القرآف في" اإلنساف حقوؽ" مبادئ بعض تؤصؿ التي الجامعة اآليات مف سميت اية الحقوؽ النيا 
 جمعت فييا عشرة حقوؽ او اكثر :حيث:
الجار  حقوؽ-6حقوؽ الفقراء-5حقوؽ اليتامى -4حقوؽ االرحاـ  -3حقوؽ الوالديف  -2حقوؽ اهلل -1

حقوؽ  -9حقوؽ المسافر-9الحقوؽ الزوجيةاو حقوؽ االصدقاء -8حقوؽ الجار البعيد  -7القريب
 العماؿ اوالخدـ)تناقش مع الطمبة(

 في البدء البد مف معرفة ماىي حقوؽ االنساف لغٌة وأصطالحا
 :مطنىىالحقىفيىاللعظ

والحاق ققا ا البق؛اقا  اقل  الحق: مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب، وجمع الحق ُحقوق وحقاقق،
 "بَلْ نَقْرِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"تعقلى: 

 و قل الراغب: أصق الحق المطقبقة والموافقة.
 لك، والب ِّن، والواضح.وللحق إ؛ال قت كث رة منهقا العدل، والمقل، والصدق، والموت، والحزم، والم

 ويطلق الحق على الحصة، والحظ، والنص با ومنو  ولو تعقلى: "َوِفااي َأْمااَواِلِهْم َحااقٌّ لِلسَّقِئِق اْلَمْحُروِم".
 خالصة القول: 

 إن أصق الحق ىو المطقبقة والموافقة ولم تخرج استعمقالتو عن الوجوب والثبقت واللزوم. 
 دىالطلماءىالمطاصرون:رنى:مطنىىالحقىاصطالحًا

 عرف الخف ف الحق بأقو "مق ثبت بإ رار الشقرع وأضفى عل و حمقيتو". -1
 عرف الزر ق الحق بأقو "اختصقص يقرر بو الشرع سلطة أو تكل فقً" -2
عرف الدريني الحق بأقو "اختصقص يقر بو الشرع سلطة على شايء، أو ا تااقء أءاء مان  خار تحق قاقً -3

 لمصلحة مع نة"
 ح التعريف: ولو )اختصقص يقر بو الشرع سلطة(.شر  

)اختصااقص(: االقفااراء واالسااتهثقر وىااو جااني فااي التعريااف يشاامق جم ااع الحقااوقا سااواء كااقن لشااخ  
حق قي كقإلقسقن، أو معنوي كقلدولة والو اف وغ رىاق مان شخصا قت اعتبقرياة، ويخات  مساتحقو بقالقتفاقع 

 باقحقت والحقاوق العقماة إذ ال اختصقص ف هق.بو وال يملك أحد مزاحمتو، وىو   اد تخارج اإل
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)يقرر بو الشرع(:   اد يخارج االختصاقص الاوا عي ءون الشارعي كقلوقصاب والسااقرقا فااهنق ال شارع ة فاي 
 اختصقصو.

)سلطة(: والسلطة  رين ال ينفك عن االختصاقص إذ ال معنااى يتااحقق لالختصااقص إال بتلاك السالطة علاى 
شااخ  علااى شااخ  كحااق الواليااة علااى الاانفي، وساالطتو علااى شاايء معاا ن  مااق اخاات  بااو، وتشاامق ساالطة 

 كحق الملك ة وغ ر ذلك.
)أو ا تاقء أءاء(: يقصد بو مق يلزم فعلو علاى جهاة اإليباقب كق اقم ا ج ار بعملاو، أو ماق يلازم فعلاو علاى  

 جهة السلب كقالمتنقع عن االقتفقع بقلمرىون.
ع ىاي تحق اق المصالحة، ومتاى كاقن الحاق وسا لة تتناقفى ماع )تحق ققً لمصلحة مع نة(:   ادا إذ غقياة الشار 

غقية الحق كقإلضرار بقآلخرين بتحل ق الربق، وإسققط الزكقة، واالحتكقر وغ ر ذلك اقتزعت المشروع ة عن 
 ىذا االختصقص إذ ف و إضرار بقلو ر.

 اٌزؼش٠ف اٌّخزبس:

ثٗ اٌششع عٍطخ ػٍٝ شٟء، اخزظبص ٠مش لدريني وىو " ل الثقلث إقني أم ق إلى اخت قر تعريف

 أٚ الزؼبء أداء ِٓ آخش رذم١مبً ٌّظٍذخ ِؼ١ٕخ"

 :وذلك لألسبقب التقل ة
 أواًل: التعريف جقمع لبم ع أقواع الحق مققٌع من ءخول غ ره. 

 ثقق قً: التعريف يشمق جم ع الحقوق سواء هلل أو لألشخقص الطب ع ة واالعتبقرية.
 وحمقية الشرع لهذه المصلحة.ثقلثقً:   د االختصقص بق د المصلحة 
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 حػوقىاإلندانىىمغؼوم
بقلرغم من كون الحقوق  ديمة  دم اإلقسقن إال أن مصطلح حقوق اإلقسقن حديث النشاأة عناد القاققوق  ن 

 .قوق اإلقسقن في القواق ن الوضع ةوالتسقع ءائرة الحقوق في الشريعة فنقتصر على تعريف ح
والحريقت التي تت ح لنق تطوير وممقرسة خصقئصنق البشرية وملكقتناق الذىن اة  الحقوقحقوق اإلقسقن ىي: )

ومهقرتنق وتحك م ضمقئرقق وأن قرضي حقجقتناق الاارورية إضاقفة إلاي حقجقتناق ا خار ، وىاي تساتحق لكقفاة 
 .(ا فراء بقلتسقوي كمق ال يمكن التنقزل عنهق لآلخرين فهي تعتبر من حقوق كقفة أفراء البشر

 حػوقىاإلندانىوفقىالنظروتونىالغردوظىواالذتراكوظ:مدلولى
من ىنق قر  أن حقوق اإلقسقن تعتبر اصطالحقً مراءفقً لمق يعرف بقلحقوق والحريقت العقمة، والتي يختلف 

 مدلولهق بقختالف النظرية أو الفلسفة السقئدة في القققون الوضعي وذلك كمق يلي:
ي: مكناقت متقحاة أو مبقحاة الخت اقر أفاراء الشاعب ضامن قظاقم الحرياقت العقماة ىا وفقىالنظروظىالغردوةظ:ى

 مق، فهم يمقرسوقهق أو يتمتعون بفوائدىق بإراءة ؛ل قة من أي   د وخقلصة من أي ضوط أو غش أو إكراه.
الحريااقت العقمااة ىااي:  اادرات وماانح ياارخ  بهااق القااققون لألفااراء ماان خااالل  وفةةقىالنظروةةظىاالذةةتراكوظ:ى
 تصورىق للصقلح البمقعي.

 

ىخصائصىحػوقىاإلندان:
بشار، فحقاوق  حقوق اإلقسقن ال تشاتري وال تكتساب وال تاورث، فهاي ببساق؛ة ملاك الناقس  قهام .1

 كق فرء. اإلقسقن متأصلة في

أن جم ع الشرائع والفلسافقت والنظرياقت الوضاع ة علاى اتفاقق بوجاوب احتارام الحقاوق والحرياقت  .2
الحقااوق ومااداىق ماان مبتمااع آلخاار وماان زمااقن العقمااة لألفااراء، إال أقهااق تختلااف حااول مااامون ىااذه 

  آلخر تبعقً الختالف الفلسفقت وا فكقر السقئدة في الدول.
حقاااوق اإلقساااقن واحااادة لبم اااع البشااار بواااا النظااار عااان العنصااار أو الباااني أو الااادين أو الااارأي  .3

الس قسااي أو أي رأي  خاار، أو ا صااق الااو؛ني أو االجتمااقعي. و ااد ولاادقق جم عااق أحاارارا ومتسااقوين 
 في الكرامة والحقوق، فحقوق اإلقسقن عقلم ة. 

حقوق اإلقسقن ال يمكن اقتزاعهق، فلا ي مان حاق أحاد أن يحارم شخصاق  خار مان حقاوق اإلقساقن  .4
حتى لو لام تعتارف بهاق  اواق ن بلاده أو عنادمق تنتهكهاق تلاك القاواق ن، فحقاوق اإلقساقن ثقبتاة وغ ار 

يحاااق لهااام أن يتمتعاااوا بقلحرياااة وا مااان كاااي يعااا ش جم اااع الناااقس بكراماااة، فإقاااو ،   قبلاااة للتصااارف
 وبمستويقت مع ش ة الئقة، فحقوق اإلقسقن غ ر  قبلة للتبزؤ.
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 :نإلَضاٌ اإلذلي انتكزيى يظاْز -
 تعالى إنو: "كثير ابف قاؿ { َتْقِويـٍ  َأْحَسفِ  ِفى ٱإِلنَسٰػفَ  َخَمْقَنا َلَقدْ : }تعالى قاؿ :تقويـ أحسف في خمقو -1

 ."حسنيا األعضاء سوي القامة منتصب وشكؿ، صورة أحسف في اإلنساف خمؽ
ْيُتوُ  َفِإَذا: }تعالى قاؿ :روحو مف فيو نفخ -2 وِحى ِمف ِفيوِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ : الواحدي قاؿ}َسٰػِجِديفَ  َلوُ  َفَقُعواْ  رُّ
 ."وتشريفاً  إكراماً  إليو آدـ روح وأضاؼ"
ذْ : }تعالى قاؿ :آلدـ بالسجود المالئكة أمر-3  َوٱْسَتْكَبرَ  َأَبىٰ  ِإْبِميَس  ِإالَّ  َفَسَجُدواْ  آلَدـَ  ٱْسُجُدواْ  ِلْمَمَمٰػِئَكةِ  َناُقمْ  َواِ 

 حيث ذريتو، عمى بيا امتف آلدـ، تعالى اهلل مف عظيمة كرامة وىذه: "كثير ابف قاؿ{.ٱْلَكٰػِفِريفَ  ِمفَ  َوَكافَ 
 ."آلدـ بالسجود المالئكة أمر تعالى أنو أخبر

َـّ  ُكمََّيا ٱألْسَماء ءاَدـَ  َوَعمَّـَ : }تعالى قاؿ:كميا اءاألسم آدـ تعميـ -4  َأنِبُئوِنى َفَقاؿَ  ٱْلَمَمٰػِئَكةِ  َعَمى َعَرَضُيـْ  ُث
 ابف قاؿ{..يـُ ٱْلَحكِ  ٱْلَعِميـُ  َأنتَ  ِإنَّؾَ  َعمَّْمَتَنا َما ِإالَّ  َلَنا ِعْمـَ  الَ  ُسْبَحٰػَنؾَ  َقاُلواْ  . َصٰػِدِقيفَ  ُكنُتـْ  ِإف َىػُؤالء ِبَأْسَماء

 ."دونيـ شيء كؿ أسماء عمـ مف اختصو بما المالئكة عمى آدـ شرؼ فيو تعالى اهلل ذكر مقاـ ىذا: "كثير
ذْ : }تعالى قاؿ:األرض في خميفة اإلنساف جعؿ -5  قاؿ{ َخِميَفةً  ٱألْرضِ  ِفى َجاِعؿٌ  ِإّني ِلْمَمَمٰػِئَكةِ  َربُّؾَ  َقاؿَ  َواِ 

 الجنس فضؿ معرفة إلى ليسوقيـ اإلخبار؛ وجو عمى المالئكة إلى وجوم ىذا اهلل وقوؿ: "عاشور ابف
 ."الجنس بيذا الظف سوء مف نفوسيـ في أنو اهلل عمـ ما يزيؿ وجو عمى اإلنساني

 ْحرِ َوٱْلبَ  ٱْلَبرّ  ِفى َوَحَمْمَنٰػُيـْ  ءاَدـَ  َبِنى َكرَّْمَنا َوَلَقدْ : }تعالى قاؿ :المخموقات مف كثير عمى اإلنساف تفضيؿ -6
ْمَنٰػُيـْ  ٱلطَّّيَبٰػتِ  ّمفَ  َوَرَزْقَنٰػُيـْ   الكثير ىذا سبحانو أجمؿ: "الشوكاني قاؿ{ َتْفِضيالً  َخَمْقَنا ّممَّفْ  َكِثيرٍ  َعَمىٰ  َوَفضَّ

 بقولو والتأكيد... مخموقاتو مف كثير عمى سبحانو فضميـ آدـ بني أف ذلؾ فأفاد أنواعو، يبيف ولـ
 مف ويحذروا بالشكر يتمقوه أف آدـ بني فعمى مكيف، بمكاف وأنو التفضيؿ ىذا عظـ عمى يدؿ{ َتْفِضيالً }

 ."كفرانو
 :لإلنساف المخموقات تسخير -7
رَ : }تعالى قاؿ  قاؿ{ َيَتَفكَُّروفَ  ّلَقْوـٍ  آلَيٰػتٍ  َذِلؾَ  ِفى ِإفَّ  ّمْنوُ  َجِميعاً  ٱأَلْرضِ  ِفى َوَما ٱلسََّمٰػٰوتِ  ِفى مَّا َلُكـْ  َوَسخَّ
 والكواكب والقمر الشمس مف فييما اهلل أودع ولما واألرض السماوات ألجراـ شامؿ وىذا: "ديسع ابف

 معد ىو مما ذلؾ وغير المعادف، وأجناس والثمرات األشجار وأصناؼ الحيوانات وأنواع والسيارات والثوابت
 ."ضروراتو مف ىو ما ومصالح آدـ بني لمصالح
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ىقىاإلندانلمحظىتاروخوظىرنىحػو

ىأواًلى:ىفيىالطصورىالػدومظى:
لام تكاان حقاوق اإلقسااقن تحظاى بقىتمااقم ورعقياة مبتمعااقت العصاور القديمااة ماق عاادا تطب اق ا عااراف التاي كققاات 
سااقئدة يومهااذ، والققئمااة علااى أسااقس الطبقااقت، التااي تماانح ؛بقااة محاادوءة ماان النااقس تركاازت فااي أيااديهم القااوة 

 الطبقة ا خر  والتي تشكق الوقلب ة وىي عقمة النقس.  والسلطقن والمقل حقو ق حرمت منهق
ى جققاب ىذا الحقل كقن سقئدا عند اإلغريق ح ث الربق الفقحش الذي أء  إلى استر قق من عبز عن الوفقء، إل

 ، وكذلك الحقل في اسبر؛ة .استوالل ا  ويقء للاعفقء
بحق اإلقسقن في الح قة أو في الحرية، إذ أن  وعند الرومقن فقد كقن الوضع اشد سوءا، ح ث الرق، واالستهققة

 رب ا سرة كقن يملك على أفراءىق سلطة مطلقة تصق إلى حد الح قة والموت والطرء والب ع .
أمااق عنااد العاارب فااي البقىل ااة فااقلظلم والساالب والواازو كااقن يشااكق مااورءا ماان مااوارء الاارزق، ووأء البنااقت بساابب 

 الفقر والفق ة كقن معروفق. العقر كقن مألوفق، و تق ا بنقء خش ة
ثاام جااقء اإلسااالم فصااحح العققئااد وغربااق التققل ااد وا عااراف السااقئدة فااأ ر الصااح ح منهااق، وأقكاار البواا ا منهااق، 

 وأعقء لإلقسقن كرامتو، ووضع النقس على  دم المسقواة .
ى::ىفيىالطصرىالحدوثثانوًا

ثة ا خ رة ، مع أن أ ادم وث قاة تحادثت عان حقاوق توالت الوثقئق الصقءرة بشأن حقوق اإلقسقن في القرون الثال
، ثاام تبعتهااق وثااقئق عدياادة ماارورا بااقإلعالن ا مريكااي 1215اإلقسااقن ىااي تلااك التااي صاادرت فااي اقبلتاارا ساانة 

ثاام وصااوال إلااى اإلعااالن العااقلمي  1789، وإعااالن الثااورة الفرقساا ة ساانة 1776لحقااوق اإلقسااقن الصااقءر ساانة 
حقااوق اإلقسااقن والحريااقت ا سقساا ة ساانة   ، واالتفق  ااة ا ورب ااة لحمقيااة1948لحقااوق اإلقسااقن الصااقءر ساانة 

، 1965، واتفق  اة المنظماة العرب اة لحقاوق اإلقساقن سانة 1963، وم ثقق منظمة الوحدة اإلفريق ة سانة 1953
مقل ة ق الشاواالتفق  ة ا مريك ة على غرار االتفق  ة ا ورب ة الصاقءرة عان اتحاقء المبموعاة ا مريك اة )ءول أمريكا

 .1969( سنة والوسطى والبنوب ة والوسطى
 

 تػوومىوثائقىوإرالناتىحػوقىاإلندانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
متسااقوي ن فااي الكرامااة  بااقلرغم ماان أن اغلااب ىااذه اإلعالقااقت قصاات علااى أن النااقس جم عااقً يولاادون أحااراراً 

، إال وحاق الشاعوب فاي تقريار مصا رىقلملاك كحرية العق دة وحرية النفي والفكار والارأي واوفي الحقوق،  
 :  على ىذه الوثقئق واإلعالققت ىيأن ىنقك مبموعة من المالحظقت والمآخذ والنوا 

فهااي غ اار ملزمااة للاادول أو  ،اء الااذي يكساابهق الق مااة القققوق ااةإن ىااذه اإلعالقااقت تفتقاار إلااى البااز  -1
ي لهاااذه اإلعالقاااقت لااا ، وعل اااو فاالعتاااداء عل هاااق ضااااامقققت تكفاااااق عااااادم  ، وال توجاااااد بهاااااقا فاااااراء
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 .لي )الدستور أو اله هة التشريع ة(، إال إذا ق  عل هق  القققون الداخسو    مة أءب ة
 أمق  واعد الشريعة اإلسالم ة فال تخلو من البزاء سواء أكقن ىذا البزاء ءق ويقً أو أخرويقً.

الحااق إن  ، وماان ثاام ال يسااتط ع صااقحبمنت حقو ااق ولاام تتااامن واجبااقتإن ىااذه اإلعالقااقت تااا -2
 ، أمااق فااي الشااريعة اإلسااالم ة فااقن الحااق مقاارون بقلواجااب بحقااو مااق لاام ياابء الواجااب المنااوط بااويطقلااب 

ْإِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُم  ( )(7 ية )سورة محمد   
ىذه اإلعالقاقت ل سات شاقملة، فقاد قصات علاى حقاوق اإلقساقن  باق الادول ولام تان  علاى حقاوق  -3

 قسقن.اإلقسقن  بق أخ و اإل
: حقوق اإلقسقن  بق غ ره من ا فراء أو الدول من كق الحقوقأمق في الشريعة اإلسالم ة فقد قصت على  

 ِ بق اهلل سبحققو وتعقلى .
قو ال يمكن التدخق إللزام الادول يحدء حقوق اإلقسقن تحديدا ء  قق، كمق أ إن م ثقق ا مم المتحدة لم -4

ءولتو إذا اعتدت على حاق ، ولم تعط الفرء حق التظلم من داء عل هقإلقسقن إذا مق تم االعتبقحترام حقوق ا
سااقن ماان خاللهااق بقساام ، والمالحااظ ال ااوم أن ا ماام المتحاادة أصاابحت وساا لة تنتهااك حقااوق اإلقماان حقو ااو

 . حقوق اإلقسقن
م ، بااق البم ااع ءول وأفااراء حكااقد يملااك حصااققة أمااقم الحااق والقااققونحااأمااق فااي الشااريعة اإلسااالم ة فااال أ

 ن الحقوق شرع ة مصدرىق اهلل تعقلى والكق خقضع لو .حكومون يخاعون للحق وللقققونا  وم
ال اوم مسالمق غادا يهوءياق بعاد غاد قصاراق ق أو على حرية العق دة بال   اد أو شارط )إن تلك الوثقئق تن   -5

 مساالم ن ال، وىااذا مخاقلف للشااريعة اإلساالم ة التااي يعتبار حكمهاق ماان النظاقم العااقم عناد الا(مبوسا ق وىكاذ
ا  قو أعطي حرية االعتققء ابتداء، وإذا مق ءخق في اإلسالم بحرية ومن غ ر يبوز مخقلفتو، فهو يعتبر مرتدا

 . أن يترك اإلسالم وإال كقن مرتداً  إكراه فال يبوز  ي سبب من ا سبقب
فهاي باذلك  ،للمعتقادات الساقئدة فاي بعاا الادول إن تلك الوثقئق قصات علاى حرياة الازواج باال مراعاقة -6

 من المرتدة والالءين ة.  جتخقلف الشريعة اإلسالم ة التي ال تب ز الزوا 
، وجااقء وبااال شااروط وءون تحديااد ماادة مع نااة قصاات الوثااقئق الدول ااة علااى حريااة اإلجهااق  فااي أي و اات -7

، باااق ، وىاااذا مخاااقلف للشاااريعة اإلساااالم ةذلاااك قت باااة لإلبقح اااة التاااي تع شاااهق اغلاااب ءول المنظماااة الدول اااة
 ا لدعوة ىذه الدول بقلحفقظ على حق اإلقسقن في الح قة .ومنق 
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ىتػدوماتىالحػوق

 أواًل:ىتػدوماتىالحػوقىفيىالذروطظىاإلدالموظ:
 تنقسم الحقوق في الشريعة إلى أ سقم عديدة وذلك بحسب االعتبقرات المختلفة: 

 المصالحىالبذروظبارتبارىى-1
 امػػا جالبػػة مصػػمحة او دافعػػة مفسػػدةريعات االسػػالـ جػػاءت مػػف خػػالؿ اسػػتقراء النصػػوص وجػػد اف كػػؿ تشػػ

 ومتتعمقة بحفظ االصوؿ الخمسة)الضروريات الخمس( وىي:

 }الدونىى-الطػلى-الندلىىى-المالىىى-النغسىى{
وتنقسـ في كؿ نوع مف ىذه االصوؿ الخمسة المذكورة التي اوجب الشارع المحافظة عمييا ثالثة مراتب مف 

 }المصالحىالتحدونوظى-المصالحىالحاجوظىى-حىالضروروظالمصالى{المصالح ىي:

 :ظالضروروالمصالحىىتطروف -1
وىي التي البد منيا لقياـ مصالح الديف والدنيا فأذا لـ يمتـز الناس بالمحافظة عمييا صار امرىـ الى الفساد 

 والفوضى وسفؾ الدماء
 :المصالحىالحاجوظىتطروف-2

مف حيث التوسعة ورفع الضيؽ الذي يؤدي ىامة في حياتيـ  وىي ما يحتاج الناس إليو لتحقيؽ مصالح
 في الغالب الى الحرج والمشقة فأذا لـ تراع ىذه المصالح دخؿ عمىالناس الحرج والمشقة

واالخذ  وىي ما يتـ بيا اكتماؿ وتجميؿ أحواؿ الناس وتصرفاتيـ:المصالحىالتحدونوظىتطروف-3
 افظة عمييا الـز لحفظ حياة كريمة بعيدة عف الميانة.بما يميؽ مف محاسف العادات واالخالؽ والمح

ىالضرورواتىالخمسماهيى
ىاواًل:)حغظىالنغس(

مف ضروريات الحياة اإلنسانية : عصمة النفس وصوف حؽ الحياة .وقد شرع إلسالـ عدة وسائؿ 
 لممحافظة عمى النفس :
 - فمنىجؼظىالوجودى:

يجاد الن فوس لتعمر العالـ وتشكؿ بذرة الحياة اإلنسانية في الجيؿ شرع الزواج مف أجؿ التناسؿ والتكاثر وا 
الخالؼ ، وقد نوه اإلسالـ بالعالقة المقدسة بيف الزوجيف واعتبرىا آية مف آيات اهلل } َوِمْف آَياِتِو َأْف َخَمَؽ 

ـْ َمَودًَّة َورَ  ـْ َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبْيَنُك ـْ ِمْف َأْنُفِسُك  ْحَمًة {َلُك
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 ومنىجؼظىبػائؼاىوادتمرارىالحواة
أوجب عمى اإلنساف أف يمد نفسو بوسائؿ اإلبقاء عمى حياتو مف تناوؿ لمطعاـ والشراب وتوفير المباس 
والمسكف ، فيحـر عمى المسمـ أف يمتنع عف ىذه الضروريات إلى الحد الذي ييدد بقاء حياتو . كما اعتبر 

الحد األدنى الذي يمـز المجتمع ممثال في الدولة بتوفيره لألفراد الحصوؿ عمى ىذه الضروريات ىو 
أف يدفع عف نفسو اليالؾ  -العاجزيف عف توفيره ألنفسيـ ، بؿ أوجب عمى اإلنساف إذا وجد نفسو ميددة

 بأكؿ ماؿ غيره بقدر الضرورة .
 هي:ىالنغسىالىىثالثظىمراتبىىتػدمىالمحافظظىرل ومنىجؼظىالمحافظظىرلوؼا

ي يكوف فييا االعتداء عمى النفس بالقتؿ وقطع االطراؼ ،ىذايعد اقوىجرائـ االعتداء فيو اعتداء الت -1
 عمى امر ضروري الف الحياة التقـو مع مثؿ ىذه االعتداء

والتي يكوف فييا االعتداء عمى حرية االنساف بالحبس ونحوذلؾ حيث الحياة يمكف اف تقـو مع ىذا -2
 شديديف فيو اعتداء عمى امرحاجي وليس ضرورياالعتداء لكف مع ضيؽ وحرج 

واعتداء دوف ذلؾ  مثؿ الدعاوي الباطمة والسب والشتـ فانو يمس كماؿ الحياة ويشينيا فيو اعتداء -3
 تحسيني

 ثانوًا:)حغظىالمال(
 يقوؿ.المشروعة غير الوسائؿ مف وسيمة بأي الماؿ أخذ يحؿ فال الماؿ، فكذلؾ معصومة، النفس أف فكما
 وقاؿ"  منكـ تراض عف تجارة تكوف أف إال بالباطؿ بينكـ أموالكـ تأكموا ال آمنوا الذيف أييا يا:" تعالى اهلل

ف: رجؿ فقاؿ". الجنة عميو وحـر النار، لو اهلل أوجب بيمينو، أخيو ماؿ أخذ مف: " والسالـ الصالة عميو  وا 
ف: " فقاؿ.اهلل؟ رسوؿ يا يسيرا شيئا كاف  منو يؤخذ الذي الشجر ىو واالراؾ." أراؾ مف عودا كاف وا 

، ومف ثـ اعتبر اإلسالـ الماؿ ضرورة مف ضروريات الحياة اإلنسانية ، وشرع مف التشريعات .السواؾ
 والتوجييات ما يشجع عمى اكتسابو وتحصيمو ، ويكفؿ صيانتو وحفظو وتنميتو ، وذلؾ عمى النحو التالي :

 : لهوتحصوىهإوجادىمنىحوث
ي لكسب الرزؽ وتحصيؿ المعاش فقد حث اإلسالـ عمى كسب األمواؿ باعتبارىا قواـ الحث عمى السع -1

 الحياة اإلنسانية
ما أكؿ أحد » رفع منزلة العمؿ وأعمى مف أقدار العماؿ ، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو والو وسمـ :  -2

ف نبي اهلل داود كاف يأكؿ مف عمؿ يده   «طعاما قط خيرا مف عمؿ يده وا 
وذلؾ كالبيع واإلجارة والرىف  حة المعامالت العادلة التي ال ظمـ فييا وال اعتداء عمى حقوؽ اآلخريفإبا-3

والشركة وغيرىا ، وفتح المجاؿ أماـ ما تكشؼ عنو التجارب االجتماعية مف عقود شريطة أف ال تنطوي 
 . عمى الظمـ أو اإلجحاؼ بطرؼ مف األطراؼ أو تكوف مف أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ

 ومنىجؼظىبػائهىوادتمراره
ضبط التصرؼ في الماؿ بحدود المصمحة -1 العامة ومف ثـ حـر اكتساب الماؿ بالوسائؿ



11  

غيرالمشروعة والتي تضر باآلخريف ، ومنيا الربا لما لو مف آثار تخؿ بالتوازف االجتماعي ، قاؿ تعالى : } 
َبا { وقاؿ  ـَ الرِّ ـْ ِباْلَباِطِؿ { .َوَأَحؿَّ المَُّو اْلَبْيَع َوَحرَّ ـْ َبْيَنُك  : } َواَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُك

منع إنفاؽ الماؿ في الوجوه غير المشروعة ، وحث عمى إنفاقو في سبؿ الخير،وذلؾ مبني عمى قاعدة -2
مف أىـ قواعد النظاـ االقتصادي اإلسالمي وىي أف الماؿ ماؿ اهلل وأف الفرد مستخمؼ فيو ووكيؿ قاؿ تعالى 

ـْ ُمْسَتْخَمِفيَف ِفيِو {: }   َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَمُك
ىهي:ىالمالىالىىثالثظىمراتبىاوضاىىتػدمىالمحافظظىرلىىومنىجؼظىالمحافظظىرلوه

التي يكوف فييا االعتداء عمى اصؿ وجود الماؿ بما يعرضو كمو لمضياع مثؿ السرقة يعد اعتداء عمى  -1
بحيث يصعب معيا اثبات الحريمة عمى المجـر وىنا ينعدـ األمف  امر ضروري، النيا في العادة تكوف خفية

عمى الماؿ تماما ،الننا مع عدـ معرفة السارؽ النستطيع في الغالب استرجاع الماؿ فتعرض بذلؾ اصؿ 
 وجوده لمخطر

ودوف ذلؾ االعتداء عمى الماؿ بالغصب والنيب ،فغالبا ما يكوف ذلؾ عمنا ،فالمعتدي ىنا معروؼ -2
 استرداد الماؿ منو بقوة القضاء فيكوف ىذا االعتداء امر حاجيويمكف 

ودوف ذلؾ االعتداء بالنصب والخداع فاف االعتداء ىنا قد تـ بواسطة حجب المعرفة الصحيحة لموضع  -3
 الكسب ومف كثرة انخداعو يمكف اف يدفع ذالؾ عف نفسو باشتراط الخيار وىو امر يعد تحسيني

 
ى(ثالثًا:)الطرضىاوىالندل

ويراد بو حفظ النوع اإلنساني عمى األرض بواسطة التناسؿ ذلؾ أف اإلسالـ يسعى إلى استمرار المسيرة 
 حتى العرض انتياؾ يحؿ وال .اإلنسانية عمى األرض حتى يأذف اهلل بفناء العالـ ويرث األرض ومف عمييا

 لمزة ىمزة لكؿ ويؿ .نابية بكممة وال
 فمنىجؼظىالوجودى:ى

 ىذا المقصد شرع اإلسالـ المبادئ والتشريعات التالية :ومف أجؿ تحقيؽ 
شريعة الزواج : فقد شرع اإلسالـ الزواج ورغب فيو واعتبره الطريؽ الفطري النظيؼ الذي يمتقي فيو الرجؿ 
بالمرأة ال بدوافع غريزية محضة ولكف باإلضافة إلى تمؾ الدوافع ، يمتقياف مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ساـ نبيؿ 

ع اإلنساني وابتغاء الذرية الصالحة التي تعمر العالـ وتبني الحياة اإلنسانية وتتسمـ أعباء ىو حفظ النو 
الخالفة في األرض لتسمميا إلى مف يخمؼ بعدىا حتى يستمر العطاء اإلنساني وتزدىر الحضارة اإلنسانية 

 في ظؿ المبادئ النبيمة والقيـ الفاضمة .
 :ومنىجؼظىبػائهىوادتمراره

تربية النشء وتعميؽ روابط األلفة : إلزاـ األبويف برعاية أوالدىما واإلنفاؽ عمييـ حتى يتحقؽ العناية ب-1
 لألوالد االستغناء عف نفقة األبويف

قامتيا عمى أسس سميمة باعتبارىا الحصف الذي يحتضف جيؿ المستقبؿ ويتربى فيو ، -2 العناية باألسرة وا 
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االختيار الحر والتراضي بيف الطرفيف ، وعمى االنسجاـ والتشاور فقد جعؿ اإلسالـ عالقة الزواج قائمة عمى 
في كافة الشؤوف بحيث تشيع روح المودة والتفاىـ ، وسعي كؿ مف الزوجيف في سعادة اآلخر ، قاؿ تعالى 

ـْ َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبيْ  ـْ ِمْف َأْنُفِسُك ـْ َمَودًَّة َوَرْحَمًة {: } َوِمْف آَياِتِو َأْف َخَمَؽ َلُك  َنُك
 :هيىالندلىاوضاالىىثالثظىمراتبىىتػدمىالمحافظظىرلى ومنىجؼظىالمحافظظىرلوه

يعد الزنى اقوى جرائـ االعتداء عمى النسؿ وذلؾ  الف فيو افساد النسؿ واختالط االنساب وفيو يضيع  -1
 وريالنسؿ وينيدـ كياف المجتمع واالسرة فيو اذف اعتداء عمى امر ضر 

ودوف ذلؾ المباشرة المحرمة مف تقبيؿ ولمس ونحوه يكوف فييا المحافظة عمى النسؿ فيو ضيؽ -2
ومشقة وذلؾ الف ىذه االمور اليبعد معيا في الوقوع في الفاحشة فيي بمثابة االعتداء عمى حاجي مف 

 حاجيات النسؿ
و لذلؾ يعد بمثابة االعتداء عمى ودوف ذلؾ مجرد النظر فيو يؤدي الى الفاحشة لكف ليس ذلؾ غالبا في-3

 امر تحسيني
حاطة العالقة بيف الذكر واألنثى بمجموعة مف المبادئ واآلداب األخالقية التي تضمف تحقيؽ األىداؼ و  ا 

السامية ليذه العالقة وتستبعد الممارسات الفوضوية لمعالقات بيف الجنسيف ، فعف طريؽ إيجاب غض 
الذكر يقطع اإلسالـ الطريؽ عمى وسائؿ اإلثارة في النفس البشرية . بصر الذكر عف األنثى واألنثى عف 

وبإيجاب المباس الساتر بمواصفات خاصة يحارب التشريع أسباب الفتنو . وفي غير حاالت الضرورة 
ف كانت ممتزمة بالمباس الساتر ، إال بوجود أحد  القصوى يحـر عمى الرجؿ االختالء بالمرأة األجنبية حتى وا 

. ولمبيوت في اإلسالـ حرمة عظيمة حيث ال يجوز دخوليا دوف استئذاف أصحابيا والسالـ عمييـ  محارميا
 وبذلؾ كاف اقوى جرائـ االعتداء عمى النسؿ الزنى ثـ المباشرة الفاحشة ثـ مجرد النظر.

 (حغظىالطػلرابطا:)
مى سائر المخموقات ، لمعقؿ في اإلسالـ أىمية كبرى فيو مناط المسؤولية ، وبو كـر اإلنساف وفضؿ ع

وتييأ لمقياـ بالخالفة في األرض وحمؿ األمانة مف عند اهلل ، قاؿ تعالى : } ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَمى 
ْنَساُف {  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَف َأْف َيْحِمْمَنَيا َوَأْشَفْقَف ِمْنَيا َوَحَمَمَيا اإلِْ

 - لوجودى:فمنىجؼظىاى-
اف وجود العقؿ الدخؿ لالنساف فيو وانما ىو مجرد جزء مف ايجاد النفس مف اهلل الخالؽ البارئ وليس لو 
احكـ خاصة بو بالذات وانما احكاـ النفس والجسـ عامة مع الربط الوثيؽ بيف النفس والعقؿ او الجسد 

 والعقؿ والروح
 ومنىجؼظىتأمونىالطػلىالكامل

عمى ىذا العقؿ واستمراره مع الحفاظ عمى النفس فدعا االسالـ الى الصحة الكاممة  فشرع احكاما لمحفاظ
لمجسـ لتأميف العقؿ الكامؿ )فالعقؿ السميـ في الجسـ السميـ( وذلؾ مف خالؿ الرياضة سواء كانت فكرية 

 او جسدية والتغذية الجيدة
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ىهي:ىالطػلىاوضاىثالثظىمراتبىىومنىجؼظىالمحافظظىرل
داء عمى العقؿ يكوف اعتداء عمى حؽ اهلل تعالى وعمى المجتمع فاقوى مراتب االجراـ ىنا فاف االعت -1

ماتـ  االعتداء فيو عمى الحقيف معا لذلؾ يعد في المقدمة منيا تناوؿ مااتفؽ عمى تحريمو والسكر منو 
دى عمى وذلؾ النو بذلؾ قد اعتدى عمى حؽ اهلل تعالى بتناوؿ ماثبت تحريمو قطعا وبالسكر قد اعت

 المجتمع )النو مف سكر فقد ىذي ومف ىذي فقد افترى( وىذا ىو امر ضروري
ودوف ذلؾ االعتداء عمى العقؿ في تناوؿ القميؿ مف الخمر مف غير سكر وذلؾ الف تحريـ القميؿ سببو -2

 انو يؤدي الى تناوؿ الكثير فخطورة ىذا االعتداء اقؿ خطورة مف سابقو فيخور امر حاجي
لساقي دوف جريمة الشارب وتناوؿ ماشتبو في كونو مسكرا او غير مسكر االعتداء فيو اقؿ وجريمة ا-3

 مف االعتداء بتناوؿ المسكر فيو امر تحسيني
 (حغظىالدون)ىخامدا:

قدر اإلسالـ ما لمديف مف أىمية في حياة اإلنساف حيث يمبي النزعة اإلنسانية إلى عبادة اهلل ، ولما يمد بو 
ف وضمير ، ولما يقوى في نفسو مف عناصر الخير والفضيمة ، وما يضفي عمى حياتو اإلنساف مف وجدا

 مف سعادة وطمأنينة .
ـْ َوْجَيَؾ ِلمدِّيِف َحِنيًفا  نظرا لتمؾ األسباب كميا كاف الديف ضرورة حياة بالنسبة لإلنساف ، قاؿ تعالى : } َفَأِق

ـُ َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَف { ِفْطَرَة المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا يقوؿ  واَل َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ المَِّو َذِلَؾ الدِّيُف اْلَقيِّ
جماعات إنسانية مف غير عمـو وفنوف وفمسفات ولكف لـ توجد قط  -وتوجد  -برجستوف " لقد وجدت 

 ـ عمى الديفجماعة بغير ديانة " ونظرا لتمؾ االعتبارات حافظت شريعة اإلسال
 -:  فمنىجؼظىالوجودى-

 مف وسائؿ غرس الديف في النفوس ابتداء في الشريعة اإلسالمية الوسائؿ التالية
ترسيخ اليقيف بأصوؿ اإليماف وأركانو ، وىي اإليماف باهلل ورسمو وكتبو ومالئكتو واليـو اآلخر والقدر  -1

 خيره وشره ،
والحجة العممية ، ومف ىنا كانت دعوة اإلسالـ إلى النظر  إقامة ىذا اإليماف عمى البرىاف العقمي -2

ـْ َيْنُظُروا ِفي َمَمُكوِت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخَمَؽ المَُّو ِمْف َشْيٍء {  والتدبر: } َأَوَل
القياـ بأصوؿ العبادات وأركاف اإلسالـ مف صالة وزكاة وصـو وحج ، بعد النطؽ بالشيادتيف فيذه  -3

دات مف أىـ أسرارىا وحكميا أنيا تصؿ العبد بربو وتوثؽ صمتو بو مما يرسخ أصؿ اإليماف في نفسو العبا
 ويجدده

بني اإلسالـ عمى خمس شيادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا » وسمـ : والو ويقوؿ صمى اهلل عميو  -4
يتاء الزكاة ، وصـو رمضاف ، وحج البيت مف قاـ الصالة ، وا   «استطاع إليو سبيال  رسوؿ اهلل ، وا 

 واالدتمرارىمنىجانبىالبػاءو
اللتزاـ بتعاليـ الديف وتطبيقيا بعد القناعة بيا وبذلؾ تظؿ لمديف حيويتو في النفوس وأثره في الوجداف ، -1
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ومف ىنا قرف اإليماف والعمؿ الصالح في كثير مف نصوص القرآف،إذ كثيرا ما يرد في القرآف : } ِإفَّ الَِّذيَف 
اِلَحاِت { .آَمنُ   وا َوَعِمُموا الصَّ
كفالة حرية العقيدة والتديف وحمايتيا فاإلسالـ ال يكره أحدا عمى اعتناقو ، ويسمح بتعايش مختمؼ -2

األدياف داخؿ دياره وفي رحاب دولتو ، ويترؾ الحرية ألىؿ األدياف في عقائدىـ وممارستيـ التعبدية 
 وتصرفاتيـ المدنية

إلسالمي تأميف حرية االعتقاد والتديف ، قاؿ تعالى : } َوَلْواَل َدْفُع المَِّو النَّاَس مف أىداؼ الجياد ا -3
ـُ المَِّو َكِثيًرا { .  ـْ ِبَبْعٍض َلُيدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَمَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَيا اْس  قاؿ صمى اهلل عميوو َبْعَضُي

 ا عميناليـ ما لنا وعمييـ م» وسمـ :  والو
شريع الجياد تمكينا لمديف ودرًءا لمعدواف وحماية لالعتقاد قاؿ تعالى : } َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِؿ المَِّو الَِّذيَف ت-3

ـْ َواَل َتْعَتُدوا ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَف {  ُيَقاِتُموَنُك
 :هيىالدونىاوضاىبثالثظىمراتبومنىجؼظىالمحافظظىرلىى

لداعي الى افساد الديف العامؿ عمى نشر الضالؿ اخطر انواع المعتديف النو بذلؾ يمس الناحية يعد ا-1
الضرورية لممحافظة عمى الديف ولذلؾ قيؿ اف الزنديؽ اشد مف المرتد  وال يستتاب الف جريمتو ليست 

واباطيؿ ولو طمب منو ضالؿ بعد ىداية اوكفر بعد ايماف وانما اتجو الى افساد العقيدة بما يثيره مف شبيات 
 التوبة لتاب ليتمكف مف االفساد ويحكـ خطتو  وبيذا االعتداء عمى امر ضروري

فالردة عمى خطورتيا اقؿ شرًا مف الزندقة الف اكثر ضرر المرتد عمى نفسو بينما الزنديؽ يعمؿ عمى -2
واف مف الحاجي ىدـ الديف وافساد عقائد المسمميف فيي عمى خطورتيا دوف االولى فيي امر حاجي 

 ماينزؿ منزلة الضروري فيكوف المرتد مف االمر الضروري ايضا
سمـ ) كؿ أمتي  الويقوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و  ودوف الزنديؽ والمرتد المتجاىر بالمعاصي  حيث-3

ف مف المجاىرة أف يعمؿ الرجؿ بالميؿ عمال ثـ يصبح وقد ستره اهلل فيقوؿ يا فالف  معافى إال المجاىريف وا 
المعمنوف  ،المجاىروف و عممت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربو ويصبح يكشؼ ستر اهلل عنو ( 

 وىو امر تحسينيوىي االستيتار باألمور وعدـ المباالة بالقوؿ أو الفعؿ . بالمعاصي والفسوؽ
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 تػدومىالحػوقىبارتبارىمنىوضافىإلوؼاىالحق:ى-2

 :إلى أربعة أ سقم ىي رعتبقتنقسم الحقوق بهذا اال    
: وىو مق تعلق بو النفع العقم من غ ر اختصقص بأحاد، وتنساب ىاذه الحقاوق إلاى اهلل حق اهلل تعقلى-أ

 تعقلى لعظم خطرىق وشمول قفعهق.
حرمااة الب اات الحاارام الااذي يتعلااق بااو مصاالحة المساالم ن بقتخااقذه  بلااة فااي صااالتهم ، وكحرمااة الزقااق مثقلااو: 

 المسلم ن وص ققة ا قسقب. الذي تعلق بو سالمة
فهذه كلهق حقوق هلل تعقلى  قاو يقصاد بهاق النفاع للبم اع لاذلك ال يحتاقج اثبقتاو إلاى ءعاو  وت ساق  اقبل ن 

 للعفو واإلسققط فل ي لإلقسقن التنقزل عنو أو التهقون في ا قمتو.
 حق العبد )اإلقسقن(: وينقسم إلى  سم ن:-ب

 . و مصلحة عقمة للمبتمع من غ ر اختصقص بأحدمق تترتب عل : وىوحق اإلقسقن العقم
، وىاذه الحقاوق يتاولى قئق النقاق والطارق والم اقه والصاحةالمرافق العقمة من التعلا م والقااقء ووساومثقلو: 

 رعقيتهق ولي ا مر بقعتبقره وك ال عن ا مة ف قوم بص ققتهق والدفقع عنهق وقفقتهق على ب ت مقل المسلم ن .
 ىو مق تعلقت بو مصلحة خقصة للفرءو  حق اإلقسقن الخقص:

، وضامقن للاثمن عوتملك البقئ ،تملك المشتري للمب ع وحق ،وحق الشفعة ،حق الزوج في الطالقومثقلو: 
 المتلفقت، واست فقء الديون، والدية، وحق المهر، والنفقة وغ رىق.

ف قفساو فاإن شاقء أساقطو وىذا الحق  قبق لإلسققط والتعويا ح ث يكون الخ قر في است فقئو إلى المكل
 وإن شقء استوفقه... ن اإلقسقن يتصرف في حقو ك ف شقء.

 :مق اجتمع ف و الحققن وحق اهلل غقلب-ج 
: حد القذف فقن حق اهلل تعقلى ف و يتمثق في الزجر عن القذف وتطه ار المبتماع مان من أمثلة ىذا الحق

وص ققة  واثبقت شرفو ق في ءفع العقر عن المقذوف، وحق العبد ف و يتمثرذيلة مق يعوء بقلنفع على العقمةال
، والاذي يادل علاى ذلاك أقاو لاو تناقزل حاق اهلل تعاقلى غقلاب علاى حاق العبادعرضو وباقلرغم مان ذلاك فاقن 

 المقذوف عن حقو بعد وصول ا مر إلى القاقء فقن الحد ال يسقط بذلك .
 د القصاقص فاي القتاق العماد، فاقن حاق من أمثلة ىاذا الحاق: حا: مق اجتمع ف و الحققن وحق العبد غقلب-ء

اهلل تعقلى ف و يتمثق في منع ارتكقب البريمة حفقظقً على ا قفي وص ققة لح قة النقس، وحق العبد ف و يتمثق في 
حقو في البقاقء واالساتمتقع بقلح قة،كماق وف او حاق  ول اقء المقتاول تتمثاق فاي تهدئاة النفاوس وجبار ماق فاقتهم مان 

المبتماع عل او أكثار مماق يماي ول، ولكن حق العبد ىنق ىو الوقلب،  ن القتق يمي باقلمبني االقتفقع بح قة المقت
 وقظقمو،وعلى ذلك ال يقت  من الققتق إال بطلب من ولي القت ق ولو أن يتنقزل عن القصقص مبقققً أو مققبق الدية.
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 :تػدومىالحػوقىبارتبارىمحلؼا  -3
 ق:تنقسم الحقوق بهذا االعتبقر إلى  سم ن ىم

 الحقوق المبرءة:  -أ

إلى رغبة صقحب الحق إن شقء اقتفع بو وان لم يشأ  قومرجعهوىي حقوق لم تقم بمحق ولم تتقرر بذات، 
 .وال يترتب على امتنقعو وترك االقتفقع  تو  ر في حكم المحقامتنع 

وتاولي الوظاقئف  الحقوق الس قسا ة كحاق االقتخاقب والترشا حومن أمثلهق: حق التعق د بقلعقوء الشرع ة،  و 
 العقمة والحقوق الذىن ة أو الفكرية.

 الحقوق غ ر المبرءة )المتقررة(:  -ب

 وىي الحقوق المتعلقة بمحق يدركو الحي، ولهذا التعلق أثر يزول بقلتنقزل عنو.
فاااإن ىاااذا الحاااق يااازول بتناااقزل ولاااي الااادم عااان فاااي ذات الققتاااق عماااداً  المتعلاااق:حق القصاااقص هاااقومااان أمثل

ظهاار علااى المحااق الااذي تعلااق بااو الحااق، ومثلااو حااق ، وىااذا ا ثاار يالققتااق معصااوم الاادم القصااقص ويصاابح
 ، إذ يزول ىذا الحق بقلطالق .استمتقع الزوج بزوجتو

 والحقوق غ ر المبرءة تنقسم إلى  سم ن ىمق:
 ، كملك الع ن والمنفعة وحقوق االرتفقق .وىي التي تتعلق بمحق يكون مقالً  :حقوق غ ر مبرءة مقل ة

قوق غ ر مبرءة غ ر مقل ة: وىي التي تتعلاق بمحاق ال يكاون ماقاًل، كحاق الرجاق فاي الطاالق، وحقاو فاي ح
 القوامة وحقو في الوالية على ا والء، وكذلك حقو في الح قة وفي الحرية وفي المسقواة. 

ىتػدومىىالحػوقىبارتبارىتطلػؼاىبالذمظىأوىردمه:ى-4
 ىمق:  تنقسم الحقوق بهذا االعتبقر إلى  سم ن

الحق المتعلق بقلذمة )الدين(: وىو مق وجب في ذمة المدين بعقد استهالك مقل أو ضامقن موصاوب ، -أ 
، أو )كبناااقء أوح قكاااة ثاااوب(، أو عمالً )كحق الباااقئع فاااي ثمااان المب اااع(وىاااذا الحاااق  اااد يكاااون محلاااو ماااقالً 

 . )كإجقرة الدار(منفعة
 ن مع نة بقلذات ، ويسمى ع نقً. : وىو حق يرء على ع الحق المتعلق بقلع ن )الع ن( -ب

وماان أمثلتااو: وروء الحااق علااى العاا ن بقصااد تملكهااق بعااو  كمااق ىااو الحااقل فااي الب ااع، أو تمل ااك المنفعااة 
 ذلااك ربقصااد حفظهااق كمااق فااي الوءيعااة، وغ اا وبعااو  كمااق فااي اإلجااقرة، أو بو اار عااو  كمااق فااي اإلعااقرة، أ

 .فبم ع ىذه الحقوق متعلقة بع ن مع نة
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 بارتبارىإمكانوظىالمطالبظىبؼاىقضاءىأوىردمه:الحػوقى -5
 تنقسم الحقوق بهذا االعتبقر إلى  سم ن ىمق: 

وىااو مااق كااقن ثقبتااقً بحكاام الشاارع ويمكاان المطقلبااة بااو وإثبقتااو أمااقم الققضااي. وماان أمثلتااو:  حااق  اااقئي: - أ
 مطقلبة الزوجة زواجقً صح حقً بمبخر صدا هق، أو مطقلبة البقئع المشتري بتسل م الثمن.

 وىو مق كقن ثقبتقً بحكم الشرع ولكن ال يمكن المطقلبة بو  اقء أو إثبقتو أمقم الققضي.  حق ءيني: -ب
الادعو  والمطقلباة باو أماقم : كمن يااع ياده علاى ملاك غ اره فتارة مان الازمن يمتناع معهاق سامقع ومن أمثلتو
ا  قاو يحارم عل او  قايء ماق تحات ياده إلاى المقلاك الحق، ومع ذلك ف باب علاى واضاع ال اد أن يار الققضي

، وماان الحقااوق الدين ااة مااق لاا ي لهااق ؛قلااب معاا ن أو ك واالقتفااقع حتااى وان حااق ذلااك  اااقءءيققااة التملاا
 . مع ن كقلعبقءات والكفقرات وغ رىقمستحق 

 وتقس م الحقوق إلى  اقئ ة وءين ة مرءه إلى كون الحكم الشرعي لو أثران ءق وي وأخروي .
والااو صاالى اهلل عل ااو ولااو ظااواىر ا مااور كمااق ياادل لااااذلك  ي تقريااره علااى كمااق أن الحااق القاااقئي يسااتند فاا

إقمق أقق بشر وإقكم تختصمون إلي ولعق بعاكم ألحن بحبتو من بعاا فق ااي لاو علاى قحاو ماق : "وسلم
 اسمع فمن  ا ت لو بحق أخ و ش هق فال يأخذه فإقمق ا طع لو  طعة من النقر" .

ىونىالوضطوظ:ثانوًا:ىتػدوماتىالحػوقىفيىالػوان
ىتنػدمىالحػوقىفيىالػوانونىالوضطوظىبارتبارىموضورؼاىإلىىقدمونىهما:ىى

تهدف إلى وىي  المتقررة لألفراء بقعتبقر ءورىم الس قسي في الدولةوىي الحقوق  الحقوق الس قس ة: -1
 .تحق ق المصلحة العقمة للبمقعة

 عقمة. ومن أمثلتهق: حق االقتخقب وحق الترش ح وحق تولي الوظقئف ال
، وتهدف إلى تحق اق مصالحة الفارء ال لألفراء بصفة مبقشرةقررة تمال المصقلح : وىيالحقوق المدق ة -2

 البمقعة. 
 : وىذه الحقوق تنقسم إلى  سم ن

المتعلقاااة بكراماااة اإلقساااقن وساااالمة جساااده وحرماااة مساااكنو وتسااامي وىاااي الحقاااوق  الحقاااوق العقماااة: -أ
والحاق فاي التنقااق ة وحاق الملاك وحاق مزاولاة المهناة التاي يرغبهاق الحرياقت العقماة، كحاق الح اقباقلحقوق و 
  وغ ر ذلك.

 وىي التي تنشأ قت بة العال قت والروابط االجتمقع ة ب ن ا فراء في المبتمع. الحقوق الخقصة:ب. 
 وىذه الحقوق قوعقن : 
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ة علاى أوالءه، وحاق وىي مق كقن موضوعهق مصالحة ال تقاوم بماقل، كاااحق ا ب فاي الواليا حقوق غ ر مقل ة:
 الزوج في توج و زوجتو  وتأءيبهق.

 وىي مق كقن موضوعهق مصلحة ال تقوم بمقل، كحق الملك وحق االقتفقع.  حقوق مقل ة:
 والحقوق المقل ة تنقسم إلى ثالثة أ سقم ىم:                                 

أي يسااتط ع صااقحبو أن يبقشااره ءون ، ساالطة  ققوق ااة لشااخ  علااى شاايء مااقءي معاا نىااي  حقااوق ع ن ااة: 
حااق كحااق الملااك و   واسااطة شااخ   خاار وىااذا الحااق ينطااوي علااى عنصاارين صااقحب الحااق ومحااق الحااق،

 .الرىن
فهو حق يتمثق في رابطة  ققوق ة ب ن شخص ن يقوم أحدىمق وىاو المادين  باق  حقوق شخص ة أو اإللتزام:

 ، أوالع ن المبجرة للمستأجر .   لمب ع للمشتريبتسل م اكقاللتزام   اآلخر وىو الدائن بأءاء مقلي مع ن،
 ن، تمكاسلطة لشاخ  علاى شاي غ ار ماقءي)معنوي( كق فكاقر والمخترعاقت(: وىي حقوق ذىن ة )معنوية

صاااقحبهق مااان االساااتهثقر بنتقجاااو الاااذىني بنسااابتو إل اااو واساااتواللو مقل اااق، كباااراءة االختاااراع وحقاااوق التاااأل ف 
  ة.والعالمقت التبقرية والنمقذج الصنقع

ى
 مػارنظىبونىتػدوماتىالحػوقىفيىالذروطظىاإلدالموظىوىالػوانونىالوضطوظ

 من خالل مق سبق قستط ع أن قالحظ التقلي:  
أواًل: الحقوق في الشريعة اإلسالم ة أوسع قطق اق ماق تعرفاو القاواق ن الوضاع ة، فباقءت بطقئفاة مان الحقاوق 

 تعاقلى، والبازاء ا خاروي المترتاب علاى كاق اعتاداء كقلحق الاديني وحقاوق اهلل  ةال تعرفهق القواق ن الوضع 
 على حق من حقوق اهلل أو العبقء.

ىوورجعىذلكىإلى:ىى
  فهاااي تخق؛اااب الناااقس علاااى اخاااتالف ألاااواقهم يعة اإلساااالم ة فاااي قظرتهاااق لإلقساااقنشااامول ة الشااار ،

 وأمقكنهم وأجنقسهم . 
 والدين ة والمدق ة.  شمول ة الشريعة اإلسالم ة في تنظ م العال قت الدق وية وا خروية 

  اختالف المصدر في تنظ م الحقوق، فاقلحقوق فاي الشاريعة مصادرىق اهلل اللط اف الخب ار، أماق فاي
القااواق ن الوضااع ة فمصاادرىق اإلقسااقن المتصااف بااقلعبز وإتبااقع الهااو  ممااق يبعااق الحقااوق عرضااة 

 ك. للتو  ر بتو ر ا حوال وا زمقن وا شخقص كلمق ا تات المصقلح الفرءية لذل

ثقق قً: استقالل ة الشريعة في تنظ مهق للحقوقا  قهق  قئمة على مبدأ الحقكم ة هلل وحده في جم اع ا ماور، 
 بخالف القواق ن الوضع ة التي تتأثر بقلفلسفقت والشرائع ا خر  في تنظ م الحقوق. 
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 التطدفىفيىادتطمالىالحقنظروظى
شرع وأذف بو. فميس لو ممارسة حقو عمى نحو يترتب عمى اإلنساف أف يستعمؿ حقو وفقًا لما أمر بو ال

عمىو اإلضرار بالغير، فردًا أو جماعًة، سواء أقصد اإلضرار أـ ال. وليس لو إتالؼ شيء مف أموالو أو 
تبذيره ألف ذلؾ غير مشروع.فحؽ الممكية يبيح لإلنساف أف يبني في ممكو ما يشاء وكيؼ يشاء، لكف ليس 

جاره الضوء واليواء، وال أف يفتح في بنائو نافذة تطؿ عمى نساء جاره، إلضراره  لو أف يبني بناء يمنع عف
نما ىو اعتداء عمى حؽ الغير، فالمستأجر  بالجار. إف مارس اإلنساف ما ليس حقًا لو فال يسمى تعسفًا وا 

اـ والموظفيف الذي ينتفع بالدار عمى وجو يضر بيا يعد متعسفًا، أما الغاصب فإنو يعد متعديًا.وتجاوز الحك
وحدود صالحياتيـ كاغتصاب بعض األمواؿ، وجباية ضرائب ظالمة ال يعد تعسفًا في  القوانيف التشريعية

نما ىو استعماؿ لغير الحؽ أو تجاوز عف الحؽ،  استعماؿ الحؽ، وا 
 انتؼضف: اصثاب يُغ

 التعسؼ وىما: منعىناؾ سبباف في  
ما ىو مقيد بعدـ اإلضرار بالغير، لمنصوص تّأٔالً ـ نيش نصاحة احلق حزيح يطهقح يف ممارص ، وا 

الشرعية التي تمنع اإلضرار بالغير وتحريـ االحتكار وبيع ماؿ المحتكر جبرًا عنو عند الحاجة، وتحريـ 
العدواف عمى الدماء واألمواؿ واألعراض، سواء أكاف الضرر ناشئًا عف استعماؿ حؽ مشروع أـ عند اعتداء 

 محض.
فال تقتصر المصمحة المستفادة مف الحؽ الخاص المالي عمى صاحبو  قٕ  امجًاػيح:ثاَيًا ـ َزػح احل

نما تعود عمى المجتمع أيضًا؛ ألف ثروتو جزء مف ثروة األمة التي يجب أف تبقى قوية استعدادًا  فقط، وا 
الخراج لمطوارئ. بؿ إف لممجتمع في الظروؼ العادية نصيبًا مفروضًا في الماؿ الخاص عف طريؽ الزكاة و 

الكفارات وصدقة الفطر وغيرىا، ونصيبًا مندوبًا إليو عف طريؽ الصدقات والوصايا واألوقاؼ وسائر وجوه 
ذا كاف لممجتمع حؽ في ماؿ األفراد، فيجب أال  الخير والبر. وىذا ما يعبر عنو اليـو باشتراكية الحقوؽ.وا 

 ى حؽ المجتمع، واعتداًء عمى نفسو.يتصرؼ الفرد في مالو تصرفًا ضارًا؛ ألف ذلؾ يعد اعتداًء عم

 قٕاػد يُغ انتؼضف يف اصتؼًال احلق
: إذا قصد اإلنساف مف استعماؿ حقو اإلضرار ال المصمحة المنشودة مف قصد اإلضزارػ  انقاػدج األٔىل

رفع الدعوى عمى الفضالء بالتيـ الباطمة وامثمة ذلؾ  الحؽ، كاف استعمالو تعسفًا محرمًا، ووجب منعو
قرار مريض الموت بالديف لحرماف الورثة أو الدائنيف. وطالؽ مريض الموت زوجتو فرارًا لمتشي ير بيـ. وا 

مف ميراثيا. فكؿ ذلؾ تعسؼ حراـ، وأساس ىذه القاعدة ىو قصد الضرر. ويترتب عمى التعسؼ في ىذه 
ثالو، وبطالف بما يراه القاضي رادعًا ألم بمحاكمتوالحالة ثالثة أمور: تأديب صاحب الحؽ المتعسؼ 

 التصرؼ إذا كاف قاباًل لإلبطاؿ، وتعويض الضرر مف ىذا التعسؼ. ويعرؼ قصد الضرر باألدلة والقرائف.
: إذا قصد الشخص مف استعماؿ حقو تحقيؽ غرض غير قصد غزض غري يشزٔعػ  انقاػدج انثاَيح
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نما يستتر وراء استعماؿ ال مثؿ حؽ المشروع، مشروع ال يتفؽ مع المصمحة المقصودة مف الحؽ، وا 
قاصدًا بو الربا، فذلؾ كمو تعسؼ حراـ، لقولو عميو  عقد البيع وسيمة لمربا أو الفائدة استعماؿ حقو في

وما يتفرغ عنو مف بطالف الحيؿ المحرمة التي «يأتي عمى الناس زماف يستحموف الربا بالبيع»السالـ:: 
 جب. ويعرؼ ذلؾ باألدلة والقرائف التي تعيف القصد.يقصد بيا إباحة الحراـ أو تحريـ الحالؿ أو إسقاط الوا
إذا استعمؿ اإلنساف حقو بقصد تحقيؽ المصمحة  انقاػدج انثانثح ـ تزتة ضزر أػظى يٍ ادلصهحح:

المشروعة منو، ولكف ترتب عمى فعمو ضرر يصيب غيره أعظـ مف المصمحة المقصودة منو، أو يساوييا، 
ف الضرر الواقع عامًا يصيب الجماعة، أو خاصًا بشخص أو أشخاص. منع مف ذلؾ سدًا لمذرائع، سواء أكا

وعمى ىذا فإف استعماؿ الحؽ يكوف تعسفًا إذا ترتب عميو ضرر عاـ، وىو دائمًا أشد مف الضرر الخاص، 
أو ترتب عميو ضرر خاص أكثر مف مصمحة صاحب الحؽ أو أشد مف ضرر صاحب الحؽ أو مساو لضرر 

 ضرر أقؿ أو متوىمًا فال يكوف استعماؿ الحؽ تعسفًا.المستحؽ. أما إذا كاف ال
: االحتكار: وىو شراء ما يحتاجو الناس وادخاره لبيعو وقت انضزر انؼاو تاأليح أٔ تامجًاػحمف أمثمة 

ال « »الجالب مرزوؽ والمحتكر ممعوف»غالء األسعار وحاجة الناس إليو. وىو ممنوع لمحديث النبوي: 
يع السالح أثناء الفتنة، وبيعو لقطاع الطرؽ، وبيع العنب لمخمار، وبيع السمع ومنو ب« يحتكر إال خاطئ 

بأكثر مف ضعؼ القيمة، فذلؾ يضر الجماعة، فيمنع التاجر منو، فإف أبوا مف ذلؾ بيعت السمع جبرًا 
إلى عنيـ.كذلؾ لولي األمر منع الناس مف زراعة المخدرات، وزراعة أشياء ال تحتاج إلييا األمة أو تحتاج 

 غيرىا.
فتح نافذة في بناء تطؿ عمى مقر نساء الجار إال إذا كانت أعمى مف مستوى  انضزر اخلاص األشد:ومثاؿ 
 النظر..
ففي ىذه أف يفعؿ مالؾ الدار فييا شيئًا يتضرر بو جيرانو.  انضزر اخلاص ادلضأي نهًصهحح:ومثاؿ 

ذلؾ دفعًا لمضرر الذي يصيب غيره، والضرر  منعو مففي تساوييما في الضررالحالة تراعى فييا المصمحة ل
 « .ال ضرر وال ضرار»يجب رفعو لقولو عميو السالـ: 

بناء جدار أو غرس شجر في أرضو، مما يترتب عميو حجب اليواء عف جاره، ال  انضزر انقهيم:ومثاؿ 
 نتفاع بالحؽ.يمنع منو المالؾ وال يكوف تعسفًا؛ إذ ال بد مف مثؿ ىذا الضرر القميؿ عادة أثناء اال 

كثرة إنجاب النسؿ الذي قد يترتب عميو ضائقة اقتصادية، ال يمنع منو اإلنساف؛  انضزر ادلْٕٕو:ومثاؿ 
ألف الضرر ىنا متوىـ؛ فاهلل تعالى أودع في األرض مف الكنوز والموارد ما يكفي حاجة اإلنساف إذا 

تقواه في ىذه الموارد، كما قاؿ تعالى: }ولو استخدمت األيدي العاممة والعقوؿ المفكرة، وتمت مراقبة اهلل و 
أف أىؿ القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عمييـ بركات مف السماء واألرض، ولكف كذبوا، فأخذناىـ بما كانوا 

 يكسبوف{وأساس ىذه القاعدة: ىو مقدار الضرر الناشئ عف استعماؿ الحؽ.
إذا استعمؿ اإلنساف حقو عمى نحو : انقاػدج انزاتؼح ـ االصتؼًال غري ادلؼتاد ٔتزتة ضزر نهغري

غير معتاد في عرؼ الناس، ثـ ترتب عميو ضرر لمغير، كاف متعسفًا، كرفع صوت المذياع المزعج لمجيراف 
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والتأذي بو، واستئجار دار، ثـ ترؾ الماء في جدرانيا وقتًا طوياًل، أو استئجار سيارة ثـ يحمميا أكثر مف 
ذا و ًا، فيمنع مف تعسفو، ويعوض المتضرر عما أصابو مف ضرر. ، حمولتيا،.ففي كؿ ذلؾ يعتبر متعسف ا 

استعمؿ حقو استعمااًل غير معتاد، ولـ يترتب عميو ضرر ظاىر؛ ألف االستعماؿ عمى ىذا النحو ال يخمو 
ف كاف يمنع مف الحكـ عميو بالتعويض  مف ضرر، وعدـ ظيور الضرر ال يمنع مف وجوده في الواقع، وا 

فإف كاف االستعماؿ معتادًا مألوفًا، ووقع الضرر فال يعد تعسفًا، وال يترتب عمى ذلؾ  لعدـ وضوح الضرر،
ضماف، كالطبيب الجراح الذي يجري عممية جراحية معتادة، ويموت المريض، فال يضمف. ومثمو مف يوقد 

ؿ ذلؾ معتاد فرنًا يتأذى الجيراف بدخانو، أو يدير آلة يتضرر الجيراف بصوتيا المعتاد، فال ضماف؛ ألف ك
مألوؼ. والمقياس في ذلؾ ىو العرؼ الذي يحدد كوف التصرؼ معتادًا أو غير معتاد. وعميو تطبؽ أحكاـ 
التعامؿ مع الخباز والكواء إذا أحرؽ ما سمِّـ لو، يضمف إذا تصرؼ تصرفًا غير معتاد بزيادة وقود النار، 

ر منيا شرر أحرؽ شيئًا لجاره، إف كاف ذلؾ في وحرارة الكيرباء.وبناء عميو: مف يشعؿ نارًا في أرضو، فطا
ف كاف ذلؾ في وقت ىبوب الرياح واشتدادىا، فعميو الضماف.  أحواؿ عادية فال ضماف عميو. وا 

إذا استعمؿ اإلنساف حقو عمى وجو ليس  انقاػدج اخلايضح ـ اصتؼًال احلق يغ اإلًْال أٔ اخلطأ:
ما يعرؼ بالخطأ، كاف متعسفًا أو مسؤواًل مسؤولية  فيو احتياط واحتراس وتثبت، فأضر بالغير، وىذا

 تقصيرية.
، كما إذا رأى الصياد شبحًا مف بعيد، فظنو صيدًا، فأطمؽ عميو النار، فإذا ىو خطأ يف انقصدسواء أكاف 

 إنساف.
، كما إذا سدد الصائد الرمية عمى صيد، فانحرفت وأصابت إنسانًا، أو تجاوزت خطأ يف انفؼمأو كاف 
إلى إنساف فقتمتو. فذلؾ كمو إساءة في استعماؿ الحؽ يترتب عميو تعويض الضرر الذي أصاب الصيد 

الغير؛ ألنو كاف يجب عميو التثبت واالنتباه أو االحتراس في كؿ مف القصد والفعؿ، فإذا قصد في ذلؾ 
الخطأ في تحمؿ نتيجة فعمو صونًا لدماء الناس وأمواليـ. ومجاؿ ىذه القاعدة ىو الضرر الناشئ عف 

استعماؿ الحؽ، سواء أكاف ىذا الحؽ ثابتًا بإذف الشارع، أـ بالعقد أـ بغيرىما مف مصادر الحؽ؛ ألف 
 استعماؿ الحقوؽ مقيد بشرط السالمةوأساس ىذه القاعدة حصوؿ الضرر، سواء أكاف قمياًل أـ كثيرًا.

 ٔال تطثق ْذِ انقاػدج يف حانتني:
يمكف فيو االحتراز أو التثبت عادة، كالطبيب الذي يجري عممية جراحية إذا كاف استعماؿ الحؽ ال األٔىل ـ

 عمى النحو المعتاد، فأفضى ذلؾ إلى تمؼ عضو أو نفس، ال يكوف ضامنًا.
إذا اتخذ الشخص االحتياطات، ومع ذلؾ وقع الضرر، فال يضمنو كما إذا قاـ إنساف بالتدرب  انثاَيح ـ

ات عمى أرضو بعدـ الدخوؿ، فال ضماف عميو إذا أصاب أحدًا دخؿ عمى إطالؽ النار في ممكو، ووضع الفت
 أرضو. 

 ٔيٍ تطثيقاخ ْذِ انقاػدج:
تالؼ ماؿ، وما يترتب عمى ممارسة حؽ التأديب مف إتالفات غير  حوادث السير بدوف قصد مف قتؿ وا 
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مى الظف أنيا مقصودة. وحاالت تجاوز حدود الدفاع الشرعي مف األخؼ إلى األثقؿ، واستيالؾ األمواؿ ع
 ماؿ الشخص، فكؿ ذلؾ يوجب تعويض الضرر.

 

 آثار أٔ أحكاو انتؼضف :
 التعسؼ في استعماؿ الحؽ يندرج تحت ) الفعؿ الضار ( أحد مصادر الحؽ. 

 أما ما ينشأ عف التعسؼ مف حقوؽ أو آثار وأحكاـ فيي ما يأتي:
لجاره، فسد عميو النور واليواء، وسد النافذة  إزالة الضرر عينًا كيدـ البناء الذي بناه المالؾ مالصقاً  - 1

 التي فتحيا المالؾ، وكانت تطؿ عمى نساء جاره.
 التعويض عف الضرر إذا كاف تمؼ نفس أو عضو أو ماؿ. - 2
 والوصية الضارة بالورثة. الرباإبطاؿ التصرؼ كإبطاؿ بيع  - 3
 كالدعاوى المرفوعة عمى الشرفاء لمتشيير بيـ. العقوبة - 4
جبار العماؿ عمى العمؿ بأجر المثؿ. - 5  اإلجبار عمى الفعؿ كإجبار التجار عمى البيع بسعر معيف، وا 
 

 :اإلصالو يف ادلزأج حقٕ 
 يعترؼ وغيرىـ ، بيا يرتابوف وآخروف ، المرأة إنسانية ينكروف واألمـ الناس وبعض اإلسالـ جاء

 . فقط لمخدمة خمؽ مخموقاً  يعتبرىا ولكنو ، بإنسانيتيا
ذاو   اإلسالـ في المرأة شأف عمو خالليا مف لنا تبيف األخرى والمجتمعات األمـ في المرأة تاريخ استعرضنا ا 

 . أخرى مجتمعات في تنميا لـ حقوقاً  ظمو في نالت وأنيا قدرىا ورفعة
 باعت كانت فقد.  أىمية وال حقوؽ ليا ليس ، اإلرادة مسموبة ، الحرية فاقدة كانت : انيَٕاٌ ػُد فادلزأج
 اليوناف دولة بانييار إيذاناً  ىذا وكاف ، مكانتيا وسقطت الزنا وعـ الفواحش فشاعت ، األسواؽ في وُتشترى

 زوجتو عمى يحكـ أف يستطيع إنو حتى ، شيء كؿ ولمرجؿ ، شيء في ليا حؽ ال: انزٔياٌ ػُد ٔادلزأج.
 إلى األجانب مف بنيو غير يضـ وقد ، أسرتو إلى أبنائو بضـ ممزماً  وليس ، التيـ بعض في باإلعداـ
 لزوجيا ممؾ ممكت وما والزوجة ، يقتميـ أو ، أوالده يبيع أف ليمكف حتى نافذة سمطة ولألب ، األسرة

 . شاء بما أمورىا كؿ في يتصرؼ
 ، لممرأة بالنسبة رؽ عقد كاف الروماف عند الزواج عقد بأف ذلؾ عف االجتماعييف الكتاب أحد عبر لقد

 . أبييا رؽ في كانت ذلؾ وقبؿ
 المستمدة الشرائع حسب وىي ، مماتو بعد وُتحرؽ ، بحياتو تحيا لمرجؿ ظالً  كانت : اذلُٕد ػُد ٔادلزأج

نما الفضيمة وال الشرؼ وال السوي السموؾ تعرؼ ال(  مانو) أساطير مف  والزينة الدنسة الشيوات تحب ،وا 
 . والغضب والتمرد
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 لقواـ حفظاً  أصالً  البنت يورثوف ال وكانوا ، أىمية أو حقوؽ ليا سلي خادمة كانت : انيٕٓد ػُد ٔادلزأج
 أو طعاـ مف تممسو ما وكؿ البيت تنجس نجسة تكوف حاضت إذا المرأة ويروف ، التعاقب عمى العائالت
 عمييا يفرض وبعضيـ ، تاماً  اعتزاالً  الحيض عند يعتزلونيا فإنيـ لذا ، نجساً  يكوف حيواف أو إنساف
 ىذه في ويجعميا وماءً  خبزاً  أماميا ويضع خيمة ليا ينصب بعضيـ وكاف ، تطير حتى البيت رجخا اإلقامة
 . تطير حتى الخيمة
 كبار مف وىو ػ تونولياف يقوؿ ، والفتنة اإلغراء وسالح الشيطاف باب ىي : انُصارٖ ػُد ٔادلزأج

نيا ، اإلنساف نفس إلى الشيطاف مدخؿ إنيا: المرأة عف ػ القساوسة  ، الممنوعة الشجرة إلى افعةد وا 
 . اهلل لقانوف ناقضة

 العيد كتاب تقرأ أف المرأة عمى يحظر إنجمترا ممؾ الثامف ىنري عصر في قراراً  اإلنجميزي البرلماف أصدر وقد
 وبعد ، المرأة قضية لبحث مجمعاً  القساوسة بعض عقد ـ1586 عاـ وفي.  نجسة تعتبر ألنيا الجديد

 . الرجؿ لخدمة خمقت ولكنيا إنساف المرأة أف المجتمعوف قرر عريضةوال الطويمة محاوالتو
 ، المزدكية إلى المانوية إلى الزرادشتية فمف ، الثالثة الدينية لمتيارات خاضعة كانت : انفزس ػُد ٔادلزأج

 . والمجتمع األسرة كياف عمى الواضحة بصماتيا الديانات ىذه مف ديانة كؿ تركت وقد
 ولكف ، بالتساوي بينيـ العباد ليقسميا األرض جعؿ إنما تعالى اهلل أف إلى صحابووأ مزدؾ ذىب ولقد

 ، غيره مف بأولى ىو فميس واألمتعة والنساء األمواؿ مف فضؿ عنده كاف فمف لذا ، فييا تظالموا الناس
 ، أموالوو  ونسائو منزلو عمى فيغمبو داره في الرجؿ عمى يدخؿ الرجؿ كاف حتى الدمار وعـ الفوضى فشاعت

 أسباب مف ذلؾ وكاف.  أباه يعرؼ المولود وال ولده منيـ الرجؿ يعرؼ ال صار حتى قميالً  إال يمبثوا فمـ
 . وتردييا فارس دولة انييار
 الرجاؿ وكاف ، ازدراء نظرة الجاىمية العصور في إلييا ينظر فكاف   : اإلصالو قثم انؼزب ػُد ادلزأج أيا

 في العرب عادات مف وكاف ، مقاـ وال ليا قيمة ال وتشترى تباع سمعة رونياويعتب ، المرأة مف يتشاءموف
 حاجة فييا يكف لـ فإف ، نكاحيا فورث أبيو امرأة عمى ثوبو فألقى أوالده أكبر قاـ الرجؿ مات إذا الجاىمية
ف الماؿ، يتوارثوف كما النكاح يتوارثوف فكانوا ، جديد بمير إخوتو بعض يزوجيا  لمف ازوجوى شاءوا وا 
ف ، صداقيا وأخذوا أرادوا  ىذه . نفسيا تفتدي أو فيرثوىا تموت حتى يحبسونيا بؿ يزوجوىا لـ شاءوا وا 
 الكافرة المجتمعات تمؾ في المرأة لحاؿ الجزئية الصور بعض

 ادلزأج يف اإلصالو
 والمسؤولية لمتكميؼ تياإنسانيتيا،وأىمي وأكَّد كرَّميا، أنو عمييا اإلسالـ فضؿ مف فكاف اإلسالـ في المرأة أما

 مف فرعاف ألنيما ، إنسانية حقوؽ مف لمرجؿ ما كؿ ،لو كريماً  إنساناً  واعتبرىا ، الجنة ودخوؿ والجزاء
 ، النشأة أصؿ في متساوياف فيما. حواء ىي واحدة وأـ آدـ، ىو واحد أب ولدىما واحدة،وأخواف شجرة

 الجزاء في والمسؤولية،متساوياف التكاليؼ في فومتساويا العامة، اإلنسانية الخصائص في ومتساوياف
 . بيما إال لإلنسانية قواـ والمصير،وال
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 ُشُعوًبا َوَجَعْمَناُكـْ  َوُأنَثى َذَكرٍ  ِمفْ  َخَمْقَناُكـْ  ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّيا َيا: }  تعالى قولو منيا عدة آيات ذلؾ عمى ويشيد
 َأنُفِسُكـْ  ِمفْ  َلُكـْ  َجَعؿَ  َوالمَّوُ } :  تعالى وقولو ػ{ َخِبيرٌ  َعِميـٌ  المَّوَ  ِإفَّ  َأْتَقاُكـْ  المَّوِ  ِعْندَ  ـْ َأْكَرَمكُ  ِإفَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئؿَ 
 النساء إنما:))  وسمـ والو عميو اهلل صمى الرسوؿ ويقوؿ{  َوَحَفَدةً  َبِنيفَ  َأْزَواِجُكـْ  ِمفْ  َلُكـْ  َوَجَعؿَ  َأْزَواًجا
قامة باإليماف مطالباف وىما ، بسواء سواء لو الرجؿ كعبودية هلل المرأة عبودية إف((. الرجاؿ شقائؽ  وا 

 َفَمُنْحِيَينَّوُ  ُمْؤِمفٌ  َوُىوَ  ُأنَثى َأوْ  َذَكرٍ  ِمفْ  َصاِلًحا َعِمؿَ  َمفْ : }  تعالى يقوؿ.  عميو مجمع أمر وىذا الواجبات
 المترتب الوصؼ في بينيما تعالى اهلل جمع وليذا{ . َيْعَمُموفَ  َكاُنوا َما ْحَسفِ ِبأَ  َأْجَرُىـْ  َوَلَنْجِزَينَُّيـْ  َطيَِّبةً  َحَياةً 
 َواْلُمْؤِمِنيفَ  َواْلُمْسِمَماتِ  اْلُمْسِمِميفَ  ِإفَّ : }  تعالى يقوؿ اآلخرة في الواحد بالجزاء الجميع ووعد أعماليما عمى

اِدَقاتِ  اِدِقيفَ َوالصَّ  َواْلَقاِنَتاتِ  َواْلَقاِنِتيفَ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اِبِريفَ  َوالصَّ اِبَراتِ  َوالصَّ  َواْلَخاِشَعاتِ  َواْلَخاِشِعيفَ  َوالصَّ
اِئِميفَ  َواْلُمَتَصدَِّقاِت  َواْلُمَتَصدِِّقيفَ  اِئَماِت  َوالصَّ  َكِثيرًا المَّوَ  َوالذَّاِكِريفَ  َواْلَحاِفَظاتِ  ُفُروَجُيـْ  َواْلَحاِفِظيفَ  َوالصَّ

 35األحزاب{  َعِظيًما َوَأْجًرا َمْغِفَرةً  َلُيـْ  المَّوُ  َعدَّ أَ  َوالذَّاِكَراتِ 
 : درجة عمييف ولمرجاؿ* 
 حكمة اقتضت بؿ واإلطالؽ، العمـو وجو عمى ليست ، والرجؿ المرأة بيف الشرع جعميا التي المساواة إف

ؿَ  بأف وتعالى سبحانو الشارع  األمور بعض في َميَّزويُ  ، واألحواؿ المواقؼ بعض في عمييا الرجؿُ  ُيَفضَّ
 الشيادة، في كما منيما لكؿٍ  والفطرة الخمقة طبيعة اقتضتو والمرأة الرجؿ بيف التمييز وىذا. واألحكاـ
 والصياـ بالصالة المتعمقة األحكاـ بعض في وحتى ، الدولة ورياسة ، المنزؿ وقوامة ، والدية ، والميراث
 المَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكـْ  ِإفَّ : }  بيا وااللتزاـ التقوى حقيقة إلى جعير  فإنو الحقيقي التفضيؿ أما وغيرىا والجياد
 .{ َأْتَقاُكـْ 

 الديمقراطيةمفيـو 
 

مغة: كممة الديمقراطية ليست عربية في أصوليا، بؿ ىي مصطمح يوناني األصؿ، مكوف مف في المعناىا 
 ثانييما: كراتوس ومعناىا الحكـ   .عبأوالىما: ديموس ومعناىا الش  كممتيف، أضيفت أحدىما إلى األخرى.

 .فالكممة معناىا إذًا: حكـ الشعب أو سمطة الشعب  أو السمطة.
 معناىا اصطالحًا:

ىي نظاـ سياسي مف أنظمة الحكـ الذي يكوف فيو الشعب ىو صاحب الحكـ أو السمطة، أي سمطةإصدار  
اسي الذي يكوف فيو الشعب رقيبًا عمى القوانيف وسف التشريعات. وتطمؽ الديمقراطية عمى النظاـ السي

 التشريعات.  أعماؿ الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكوف لنواب األمة سمطة إصدار القوانيف وسف
 نشأة الديمقراطية:

 يمكف القوؿ بأف الديمقراطية ليا نشأتاف، نشأة قديمة، ونشأة حديثة. 
 النشأة القديمة:

سبارطة خالؿ القرنيف أوؿ مف مارس الديمقراطية كنظا  ـ حكـ ىـ اإلغريؽ في مدينتي أثينا وا 
الخامس والرابع قبؿ الميالد وذلؾ بعد تطور سياسي طويؿ استغرؽ حوالي سبعة قروف، حيث كانت تقـو 
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 في المدينة حكومة، يطمؽ عمييا اصطالحًا: اسـ حكومة
 ، ويشاركوفالمدينة، لقد كاف أفراد الشعب مف الرجاؿ يجتمعوف كميـ في المدينة

جميعًا فػي حكميا، أي يجتمعوف في ىيئة جمعية عمومية، يتشاوروف فييا في كػؿ أمػور الحكـ، مثؿ: 
صدار القوانيف، واإلشراؼ عمى تنفيذىا، ووضع العقوبات عمى المخالفيف، وربما ساعد  انتخاب الحاكـ وا 

المشاكؿ ويسرىا، وقد توزعت عمى ىذا االجتماع العاـ: قمة عدد السكاف، وبساطة الحياة، وسيولة 
االختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية عمى الييئات التالية: الجمعية الشعبية "العمومية"، والمجمس 

 النيابي، والمحاكـ الشعبية.
فحكـ الشعب في ىاتيف المدينتيف كاف مطبقًا بصورة مباشرة، وكانت التسمية )حكـ الشعب( مطبقة       

 ة، ومنطبقة عمى الواقع انطباقًا كاماًل. ولكفبصورة مباشر 
سبارطة اليونانيتيف  ىذه الصورة مف حكـ الشعب )الديمقراطية( قد انتيت بانتياء حكومة المدينة في أثينا وا 

 النشأة الجديدة:
عرفت أوربا نظاـ اإلقطاع الذي ظؿ يحكميا أكثر مف ألؼ عاـ في ظؿ اإلمبراطورية الرومانية  

وماني، ولما آمنت أوربا بالديانة المسيحية، لـ تغير المسيحية مف واقع الحياة في الجانب والقانوف الر 
التشريعي والقانوني شيئًا بؿ مارس رجاؿ الديف النصارى ظممًا وطغيانًا تجاه الشعوب األوربية، وفي ظؿ 

أنواع الظمـ  النظاـ اإلقطاعي والطغياف الكنسي لـ يكف لمشعب قيمة أو وزف، بؿ كاف يتعرض ألبشع
 والطغياف.
كاف الشعب يعاني مف ظمـ وطغياف المموؾ واألمراء الذيف كانوا يمارسوف الحكـ المستبد استنادًا إلى  

نظرية التفويض اإلليي التي ُاخترعت لتبرير سمطانيـ المطمؽ، حيث تقوؿ ىذه النظرية: إف المموؾ 
مباشرًا أو غير مباشر، وكاف الشعب يعاني  يستمدوف سمطانيـ مف تفويض اهلل ليـ سواًء كاف تفويضاً 

أيضًا مف ظمـ اإلقطاعييف ورجاؿ الكنيسة، ونتيجة المظالـ المتراكمة تفجرت الثورة الفرنسية، ورفع شعار: 
 اشنقوا آخر ممؾ بأمعاء آخر قسيس.

لحكـ لقد تخمصت أوربا مف ظمـ اإلقطاع واألمراء والمموؾ ورجاؿ الكنيسة، ولكنيا استبدلت نظاـ ا 
الظالـ الذي كاف جاثمًا عمى صدرىا لعدة قروف بنظاـ حكـ آخر، إنو النظاـ الديمقراطي الذي أخذتو مف 

 تراثيا اإلغريقي الروماني.
واألساس الذي استندت إليو أوربا الحديثة في أخذىا بمبدأ سيادة الشعب ىو نظرية العقد  

وجاف جاؾ روسو. وجوىر ىذه النظرية: أف االجتماعي التي صاغيا كؿ مف توماس ىوبز، وجوف لوؾ، 
الناس في أوؿ أمرىـ كانوا يعيشوف حياتيـ الفطرية البدائية حياة غير منظمة، تخمو مف التشريع الذي 

يحكميـ، وليس ىناؾ دولة أو مؤسسة تنظـ معامالتيـ وأمور حياتيـ، ثـ نتيجة تطور الحياة احتاج الناس 
قدوا فيما بينيـ عقدًا تنازلوا بمقتضاه عف جميع حقوقيـ أو بعضيا إلى دولة وتشريع حاكـ، ألجؿ ذلؾ ع

لممجموع، مف أجؿ إقامة السمطة التي تحكميـ وتنظـ شؤوف حياتيـ وتحفظ حقوقيـ وحرياتيـ. والسمطة 
 حسب ىذا التصور قامت بناء عمى اإلرادة الشعبية، فالشعب ىو صاحب السيادة والسمطة

طويمة مف الزماف استقرت الديمقراطية في أوربا عمى صورتيا  وبعد نضاؿ وكفاح استمر فترة 
 الحالية، عمى اختالؼ بينيا في الجزئيات ال يؤثر في صورتيا العامة ومبادئيا الرئيسية.

 الديمقراطية بيف اليـو واألمس:
إذا كاف حكـ الشعب لمشعب ىو لّب الديمقراطية وخصيصتيا الكبرى، فإف التاريخ في القديـ  
يث لـ يذكر لنا أف ىذه الخصيصة قد تحققت، فالديمقراطية كنظاـ لمحكـ كانت دومًا نظامًا طبقيًا، أي والحد

عند -كانت ومازالت طبقة واحدة ىي التي تفرد إرادتيا ومشيئتيا عمى باقي طبقات المجتمع. ففي القديـ 
بقة الحاكمة المشرِّعة صاحبة كانت الطبقة المكونة مف األمراء والنبالء وأشراؼ القـو ىي الط -اإلغريؽ
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 ال تممؾ مف األمر شيئًا. -وىـ األغمبية-اإلدارة العميا، بينما كاف بقية أفراد الشعب 
وفي الحديث نجد طبقة كبار األغنياء مف أصحاب رؤوس األمواؿ ىـ الذيف يشكموف الطبقة  

ئؿ اإلعالـ التي تصنع الرأي العاـ الحاكمة المشرِّعة صاحبة اإلرادة العميا، فيي التي تممؾ األحزاب ووسا
 وتوجيو لصالح القمة الحاكمة.

إف الديمقراطية لعبة األقمية سواء كانت فئة أو طبقة، وليست حكومة الشعب أو األغمبية كما جاء  
 في تعريفيا، وكما يتوىـ كثير مف الناس.

 صور الديمقراطية:
ممية مف حيث كيفية حكـ الشعب لنفسو، وىذه اتخذت الديمقراطية صورًا شتى في واقع الحياة الع    

 الصور ىي:
 الديمقراطية المباشرة: -1

مف أقدـ صور الديمقراطية حكـ الشعب لنفسو مباشرة دوف وساطة برلماف أو غيره، بحيث يمارس     
قترح، الشعب كمو الحكـ في كافة مجاالت الحياة )مف الناحية التشريعية والتنفيذية والقضائية(، فيو الذي ي

وىو الذي يشرع، وىذا أمر عسير، إذ يستحيؿ جمع الشعب كمو في صعيد واحد، ولربما يكوف ذلؾ إذا كاف 
عدد أفراد الشعب محدودًا لمغاية، وفي عالمنا المعاصر ال وجود ليا إال عمى نطاؽ محدود جدًا كما في 

 بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة
 يابية(:الديمقراطية غير المباشرة )الن -2

في ىذه الصورة يختار الشعب نوابًا عنو يمثمونو في برلماف أو مجمس نيابي، والنواب يمارسوف  
السمطة كوسيط عف الشعب، وأما الشعب نفسو فال يمارس الحكـ مف حيث إصدار التشريعات وسف 

وابو لممارسة القوانيف، إنما يمارس العمؿ السياسي مرة واحدة، وىي المرة التي يختار فييا الشعب ن
إصدار التشريعات باسـ الشعب الذي اختارىـ،  -أعضاء البرلماف-السمطة بالنيابة عنو. ووظيفة النواب 

 والموافقة عمى الميزانية العامة.
 
 الديمقراطية شبو المباشرة: -3

وجد وىي صورة متطورة توفيقية مف الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، ففي ىذه الصورة ت 
ىيئة نيابية كما في الديمقراطية النيابية، ولكف الشعب ىنا يحتفظ لنفسو ببعض مظاىر السيادة والسمطة، 

 التي يمارسيا دوف وسيط كما في الديمقراطية المباشرة.
فيو مثاًل: يمكف أف يقترح مشروعًا قانونيًا، أو فكرة يقدميا إلى البرلماف، أو يقدـ الشعب اعتراضًا  

ما يصدره البرلماف، فيوقؼ القانوف ويمغيو، وتارة يستفتي الشعب في موضوع سياسي، أو  عمى قانوف
دستوري، أو تشريعي، ثـ تنفذ رغبة الشعب التي ظيرت مف خالؿ االستفتاء. وأحيانًا يممؾ الشعب سمطة 

 حؿ البرلماف، أو عزؿ رئيس الدولة
أ تعدد األحزاب، والحزب الذي يفوز بأغمبية أصوات ومف المفيد أف نذكر ىنا: أف كثيرًا مف الدوؿ تأخذ بمبد

 باألغمبية كذلؾ. -البرلماف-الناخبيف ىو الذي يحكـ، ويكوف التصويت داخؿ الييئة النيابية 
واألغمبية نوعاف: األغمبية المطمقة: وىي تتحقؽ بتوافر نصؼ األصوات مع زيادة واحد، وىذا تأخذ بو كثير 

لبرلماف. واألغمبية الساحقة: وتتحقؽ بتوافر ثمثي األصوات أو أكثرىا، ويعمؿ مف الدساتير في أغمب أعماؿ ا
 مثؿ: عزؿ رئيس الدولة أو محاكمتو، أو إجراء تعديؿ دستوري.  بذلؾ في المسائؿ الميمة

 
 



27  

  ويمكف اف نمخص اسس الديمقراطية

 ِجذأ دىُ اٌمبْٔٛ -1

 دىُ اٌشؼت ٌٍشؼت -2

 سفب١٘زٗاٌذىِٛخ ٚجذد ٌخذِخ اٌشؼت ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ  -3

 سٚح اٌزغبِخ ٚاٌذش٠خ االجزّبػ١خ ٚدش٠خ اٌشأٞ ٌالفشاد ٚاٌجّبػبد -4

 اٌذش٠خ االلزظبد٠خ اٌزٟ رزجٗ اٌٝ رذم١ك سفب١٘خ إٌبط اجّؼ١ٓ ٚاٌزٟ رؤدٞ اٌزضاِبرٙب ٌٍذٌٚخ ٚاٌفمشاء -5

 ِذبسثخ أٞ ٌْٛ ِٓ اٌٛاْ اٌز١ّض ث١ٓ إٌبط -6

 :موقؼ اإلسالـ مف صور الديمقراطية الثالث
ال يمانع مف تطبيؽ أية صورة منيا، إذا اقتضت المصمحة تطبيقيا، فيي مف األمور  إف اإلسالـ 

 التنظيمية المتروكة لممسمميف كي يحققوا مبدأ الشورى واالنتخاب في حياتيـ السياسية،
 ولكف اإلسالـ يقيد تطبيؽ أية صورة منيا بشرطيف اثنيف: 

التشريع الذي ىو حؽ هلل تعالى وحده: )إف الحكـ عدـ ممارسة الشعب أو ممثميو لشيء مف  الشرط األوؿ:
، بؿ ليـ ممارسة ما يبيحو الشارع ليـ ال غير بما ال يتناقض مع مجموعة األوامر 4إال هلل( سورة يوسؼ: 

 والنواىي الربانية.
 أف يكوف المشارؾ في االنتخاب أو في إبداء الرأي، أو في الترشيح لممجمس النيابي مؤىالً  الشرط الثاني:

شرعًا، أي تتوافر فيو الصفات المعتبرة شرعًا، مف الكفاية والعدالة والتقوى والعمـ المناسب واألمانة والقدرة 
عمى تحمؿ المسئولية ونحوىا مما ىي مذكورة في كتب السياسة الشرعية التي وضعيا عمماء وأئمة 

 اإلسالـ مستدليف عمييا مف الكتاب والسنة
 

 ٔغبْا٦ػالْ اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق ا٦
 اػزّذ ٚٔشش ػٍٝ ا٥ٌّ ثّٛجت لشاس اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ 

 1441وبْٔٛ ا٤ٚي/د٠غّجش  11( اٌّؤسر فٟ 3-أٌف )د ٥ٌ212ُِ اٌّزذذح 

 فئْ اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ

رٕشش ػٍٝ ا٥ٌّ ٘زا ا٦ػالْ اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق ا٦ٔغبْ ثٛطفٗ اٌّثً ا٤ػٍٝ اٌّشزشن اٌزٞ ٠ٕجغٟ أْ رجٍغٗ وبفخ 

، و١ّب ٠غؼٝ ج١ّغ أفشاد اٌّجزّغ ١٘ٚئبرٗ، ٚاػؼ١ٓ ٘زا ا٦ػالْ ٔظت أػ١ُٕٙ ػٍٝ اٌذٚاَ، اٌشؼٛة ٚوبفخ ا٤ُِ

ِٚٓ خالي اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزشث١خ، إٌٝ رٛؽ١ذ ادزشاَ ٘زٖ اٌذمٛق ٚاٌذش٠بد، ٚو١ّب ٠ىفٍٛا، ثبٌزذاث١ش اٌّطشدح اٌٛؽ١ٕخ 

ا٤ػؼبء رارٙب ٚف١ّب ث١ٓ شؼٛة ا٤لب١ٌُ  ٚاٌذ١ٌٚخ، االػزشاف اٌؼبٌّٟ ثٙب ِٚشاػبرٙب اٌفؼ١ٍخ، ف١ّب ث١ٓ شؼٛة اٌذٚي

 اٌّٛػٛػخ رذذ ٚال٠زٙب ػٍٝ اٌغٛاء. 

 1اٌّبدح 

٠ٌٛذ ج١ّغ إٌبط أدشاسا ِٚزغب٠ٚٓ فٟ اٌىشاِخ ٚاٌذمٛق. ُٚ٘ لذ ٚ٘جٛا اٌؼمً ٚاٌٛجذاْ ٚػ١ٍُٙ أْ ٠ؼبٍِٛا 

 ثؼؼُٙ ثؼؼب ثشٚح ا٦خبء.

 2اٌّبدح 

ٌّزوٛسح فٟ ٘زا ا٦ػالْ، دّٚٔب ر١١ّض ِٓ أٞ ٔٛع، ٚال ع١ّب ٌىً إٔغبْ دك اٌزّزغ ثج١ّغ اٌذمٛق ٚاٌذش٠بد ا

اٌز١١ّض ثغجت اٌؼٕظش، أٚ اٌٍْٛ، أٚ اٌجٕظ، أٚ اٌٍغخ، أٚ اٌذ٠ٓ، أٚ اٌشأٞ ع١بع١ب ٚغ١ش ع١بعٟ، أٚ ا٤طً اٌٛؽٕٟ 

 أٚ االجزّبػٟ، أٚ اٌثشٚح، أٚ اٌٌّٛذ، أٚ أٞ ٚػغ آخش. 

اٌغ١بعٟ أٚ اٌمبٟٔٛٔ أٚ اٌذٌٟٚ ٌٍجٍذ أٚ ا٦ل١ٍُ اٌزٞ ٠ٕزّٟ إ١ٌٗ  ٚفؼال ػٓ رٌه ال ٠جٛص اٌز١١ّض ػٍٟ أعبط اٌٛػغ

اٌشخض، عٛاء أوبْ ِغزمال أٚ ِٛػٛػب رذذ اٌٛطب٠خ أٚ غ١ش ِزّزغ ثبٌذىُ اٌزارٟ أَ خبػؼب ٤ٞ ل١ذ آخش ػٍٟ 

 ع١بدرٗ.

 3اٌّبدح 
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 ٌىً فشد دك فٟ اٌذ١بح ٚاٌذش٠خ ٚفٝ ا٤ِبْ ػٍٝ شخظٗ.

 4اٌّبدح 

 ذ أٚ اعزؼجبدٖ، ٠ٚذظش اٌشق ٚاالرجبس ثبٌشل١ك ثج١ّغ طٛسّ٘ب.ال ٠جٛص اعزشلبق أد

 5اٌّبدح 

 ال ٠جٛص إخؼبع أدذ ٌٍزؼز٠ت ٚال ٌٍّؼبٍِخ أٚ اٌؼمٛثخ اٌمبع١خ أٚ اٌالإٔغب١ٔخ أٚ اٌذبؽخ ثبٌىشاِخ.

 6اٌّبدح 

 ٌىً إٔغبْ، فٟ وً ِىبْ، اٌذك ثأْ ٠ؼزشف ٌٗ ثبٌشخظ١خ اٌمب١ٔٛٔخ.

 2اٌّبدح 

ِبَ اٌمبْٔٛ، ُٚ٘ ٠زغبْٚٚ فٟ دك اٌزّزغ ثذّب٠خ اٌمبْٔٛ دّٚٔب ر١١ّض،، وّب ٠زغبْٚٚ فٟ دك إٌبط ج١ّؼب عٛاء أ

 اٌزّزغ ثبٌذّب٠خ ِٓ أٞ ر١١ّض ٠ٕزٙه ٘زا ا٦ػالْ ِٚٓ أٞ رذش٠غ ػٍٝ ِثً ٘زا اٌز١١ّض.

 1اٌّبدح 

ذمٛق ا٤عبع١خ اٌزٟ ٌىً شخض دك اٌٍجٛء إٌٝ اٌّذبوُ اٌٛؽ١ٕخ اٌّخزظخ ٦ٔظبفٗ اٌفؼٍٟ ِٓ أ٠خ أػّبي رٕزٙه اٌ

 ٠ّٕذٙب إ٠بٖ اٌذعزٛس أٚ اٌمبْٔٛ.

 4اٌّبدح 

 ال ٠جٛص اػزمبي أٞ إٔغبْ أٚ دجضٖ أٚ ٔف١ٗ رؼغفب.

 11اٌّبدح 

ٌىً إٔغبْ، ػٍٝ لذَ اٌّغبٚاح اٌزبِخ ِغ ا٢خش٠ٓ، اٌذك فٟ أْ رٕظش لؼ١زٗ ِذىّخ ِغزمٍخ ِٚذب٠ذح، ٔظشا ِٕظفب 

 أ٠خ رّٙخ جضائ١خ رٛجٗ إ١ٌٗ. ٚػ١ٍٕب، ٌٍفظً فٟ دمٛلٗ ٚاٌزضاِبرٗ ٚفٝ

 11اٌّبدح 

. وً شخض ِزُٙ ثجش٠ّخ ٠ؼزجش ثش٠ئب إٌٝ أْ ٠ثجذ اسرىبثٗ ٌٙب لبٔٛٔب فٟ ِذبوّخ ػ١ٍٕخ رىْٛ لذ ٚفشد ٌٗ ف١ٙب 1

 ج١ّغ اٌؼّبٔبد اٌالصِخ ٌٍذفبع ػٓ ٔفغٗ. 

ب ثّمزؼٝ اٌمبْٔٛ . ال ٠ذاْ أٞ شخض ثجش٠ّخ ثغجت أٞ ػًّ أٚ اِزٕبع ػٓ ػًّ ٌُ ٠ىٓ فٟ د١ٕٗ ٠شىً جش2ِ

اٌٛؽٕٟ أٚ اٌذٌٟٚ، وّب ال رٛلغ ػ١ٍٗ أ٠خ ػمٛثخ أشذ ِٓ رٍه اٌزٟ وبٔذ عبس٠خ فٟ اٌٛلذ اٌزٞ اسرىت ف١ٗ اٌفؼً 

 اٌجشِٟ.

 12اٌّبدح 

ال ٠جٛص رؼش٠غ أدذ ٌزذخً رؼغفٟ فٟ د١برٗ اٌخبطخ أٚ فٟ شؤْٚ أعشرٗ أٚ ِغىٕٗ أٚ ِشاعالرٗ، ٚال ٌذّالد 

 خض دك فٟ أْ ٠ذ١ّٗ اٌمبْٔٛ ِٓ ِثً رٌه اٌزذخً أٚ رٍه اٌذّالد.رّظ ششفٗ ٚعّؼزٗ. ٌٚىً ش

 13اٌّبدح 

 . ٌىً فشد دك فٟ دش٠خ اٌزٕمً ٚفٝ اخز١بس ِذً إلبِزٗ داخً دذٚد اٌذٌٚخ. 1

 . ٌىً فشد دك فٟ ِغبدسح أٞ ثٍذ، ثّب فٟ رٌه ثٍذٖ، ٚفٝ اٌؼٛدح إٌٝ ثٍذٖ.2

 14اٌّبدح 

 خشٜ ٚاٌزّزغ ثٗ خالطب ِٓ االػطٙبد. . ٌىً فشد دك اٌزّبط ٍِجأ فٟ ثٍذاْ أ1

. ال ٠ّىٓ اٌززسع ثٙزا اٌذك إرا وبٔذ ٕ٘بن ِالدمخ ٔبشئخ ثبٌفؼً ػٓ جش٠ّخ غ١ش ع١بع١خ أٚ ػٓ أػّبي رٕبلغ 2

 ِمبطذ ا٤ُِ اٌّزذذح ِٚجبدئٙب.

 15اٌّبدح 

 . ٌىً فشد دك اٌزّزغ ثجٕغ١خ ِب. 1

 دمٗ فٟ رغ١١ش جٕغ١زٗ. . ال ٠جٛص، رؼغفب، دشِبْ أٞ شخض ِٓ جٕغ١زٗ ٚال 2ِٓ

 16اٌّبدح 

. ٌٍشجً ٚاٌّشأح، ِزٝ أدسوب عٓ اٌجٍٛؽ، دك اٌزضٚج ٚرأع١ظ أعشح، دْٚ أٞ ل١ذ ثغجت اٌؼشق أٚ اٌجٕغ١خ أٚ 1

 اٌذ٠ٓ. ّٚ٘ب ِزغب٠ٚبْ فٟ اٌذمٛق ٌذٜ اٌزضٚج ٚخالي ل١بَ اٌضٚاج ٌٚذٜ أذالٌٗ. 

 ػبء وبِال ال إوشاٖ ف١ٗ. . ال ٠ؼمذ اٌضٚاج إال ثشػب اٌطشف١ٓ اٌّضِغ صٚاجّٙب س2

 . ا٤عشح ٟ٘ اٌخ١ٍخ اٌطج١ؼ١خ ٚا٤عبع١خ فٟ اٌّجزّغ، ٌٚٙب دك اٌزّزغ ثذّب٠خ اٌّجزّغ ٚاٌذٌٚخ.3

 12اٌّبدح 

 . ٌىً فشد دك فٟ اٌزٍّه، ثّفشدٖ أٚ ثبالشزشان ِغ غ١شٖ. 1

 . ال ٠جٛص رجش٠ذ أدذ ِٓ ٍِىٗ رؼغفب.2

 11اٌّبدح 

ذاْ ٚاٌذ٠ٓ، ٠ٚشًّ ٘زا اٌذك دش٠زٗ فٟ رغ١١ش د٠ٕٗ أٚ ِؼزمذٖ، ٚدش٠زٗ فٟ ٌىً شخض دك فٟ دش٠خ اٌفىش ٚاٌٛج



29  

 إظٙبس د٠ٕٗ أٚ ِؼزمذٖ ثبٌزؼجذ ٚإلبِخ اٌشؼبئش ٚاٌّّبسعخ ٚاٌزؼ١ٍُ، ثّفشدٖ أٚ ِغ جّبػخ، ٚأِبَ ا٥ٌّ أٚ ػٍٝ دذٖ.

 14اٌّبدح 

ا٢ساء دْٚ ِؼب٠مخ، ٚفٝ  ٌىً شخض دك اٌزّزغ ثذش٠خ اٌشأٞ ٚاٌزؼج١ش، ٠ٚشًّ ٘زا اٌذك دش٠زٗ فٟ اػزٕبق

 اٌزّبط ا٤ٔجبء ٚا٤فىبس ٚرٍم١ٙب ٚٔمٍٙب إٌٝ ا٢خش٠ٓ، ثأ٠خ ٚع١ٍخ ٚدّٚٔب اػزجبس ٌٍذذٚد.

 21اٌّبدح 

 . ٌىً شخض دك فٟ دش٠خ االشزشان فٟ االجزّبػبد ٚاٌجّؼ١بد اٌغ١ٍّخ. 1

 . ال ٠جٛص إسغبَ أدذ ػٍٝ االٔزّبء إٌٝ جّؼ١خ ِب.2

 21اٌّبدح 

 اٌّشبسوخ فٟ إداسح اٌشئْٛ اٌؼبِخ ٌجٍذٖ، إِب ِجبششح ٚإِب ثٛاعطخ ِّث١ٍٓ ٠خزبسْٚ فٟ دش٠خ. . ٌىً شخض دك 1

 . ٌىً شخض، ثبٌزغبٚٞ ِغ ا٢خش٠ٓ، دك رمٍذ اٌٛظبئف اٌؼبِخ فٟ ثٍذٖ. 2

. إسادح اٌشؼت ٟ٘ ِٕبؽ عٍطخ اٌذىُ، ٠ٚجت أْ رزجٍٝ ٘زٖ ا٦سادح ِٓ خالي أزخبثبد ٔض٠ٙخ رجشٜ دٚس٠ب 3

ع اٌؼبَ ٚػٍٝ لذَ اٌّغبٚاح ث١ٓ إٌبخج١ٓ ٚثبٌزظ٠ٛذ اٌغشٞ أٚ ثئجشاء ِىبفئ ِٓ د١ث ػّبْ دش٠خ ثباللزشا

 اٌزظ٠ٛذ.

 22اٌّبدح 

ٌىً شخض، ثٛطفٗ ػؼٛا فٟ اٌّجزّغ، دك فٟ اٌؼّبْ االجزّبػٟ، ِٚٓ دمٗ أْ رٛفش ٌٗ، ِٓ خالي اٌّجٙٛد 

ب، اٌذمٛق االلزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ اٌزٟ ال اٌمِٟٛ ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ، ٚثّب ٠زفك ِغ ١٘ىً وً دٌٚخ ِٚٛاسد٘

 غٕٝ ػٕٙب ٌىشاِزٗ ٌٚزٕبِٟ شخظ١زٗ فٟ دش٠خ.

 23اٌّبدح 

 . ٌىً شخض دك اٌؼًّ، ٚفٝ دش٠خ اخز١بس ػٍّٗ، ٚفٝ ششٚؽ ػًّ ػبدٌخ ِٚشػ١خ، ٚفٝ اٌذّب٠خ ِٓ اٌجطبٌخ. 1

 اٌّزغبٚٞ.  . ٌج١ّغ ا٤فشاد، دْٚ أٞ ر١١ّض، اٌذك فٟ أجش ِزغبٚ ػٍٝ اٌؼ2ًّ

. ٌىً فشد ٠ؼًّ دك فٟ ِىبفأح ػبدٌخ ِٚشػ١خ رىفً ٌٗ ٤ٚعشرٗ ػ١شخ الئمخ ثبٌىشاِخ اٌجشش٠خ، ٚرغزىًّ، ػٕذ 3

 االلزؼبء، ثٛعبئً أخشٜ ٌٍذّب٠خ االجزّبػ١خ. 

 . ٌىً شخض دك إٔشبء إٌمبثبد ِغ آخش٠ٓ ٚاالٔؼّبَ إ١ٌٙب ِٓ أجً دّب٠خ ِظبٌذٗ.4

 24اٌّبدح 

شادخ ٚأٚلبد اٌفشاؽ، ٚخظٛطب فٟ رذذ٠ذ ِؼمٛي ٌغبػبد اٌؼًّ ٚفٝ إجبصاد دٚس٠خ ٌىً شخض دك فٟ اٌ

 ِأجٛسح.

 25اٌّبدح 

. ٌىً شخض دك فٟ ِغزٜٛ ِؼ١شخ ٠ىفٝ ٌؼّبْ اٌظذخ ٚاٌشفب٘خ ٌٗ ٤ٚعشرٗ، ٚخبطخ ػٍٝ طؼ١ذ اٌّأوً 1

ٟ ِب ٠أِٓ ثٗ اٌغٛائً فٟ ٚاٌٍّجظ ٚاٌّغىٓ ٚاٌؼٕب٠خ اٌطج١خ ٚطؼ١ذ اٌخذِبد االجزّبػ١خ اٌؼشٚس٠خ، ٌٚٗ اٌذك ف

دبالد اٌجطبٌخ أٚ اٌّشع أٚ اٌؼجض أٚ اٌزشًِ أٚ اٌش١خٛخخ أٚ غ١ش رٌه ِٓ اٌظشٚف اٌخبسجخ ػٓ إسادرٗ ٚاٌزٟ 

 رفمذٖ أعجبة ػ١شٗ. 

. ٥ٌِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ دك فٟ سػب٠خ ِٚغبػذح خبطز١ٓ. ٌٚج١ّغ ا٤ؽفبي دك اٌزّزغ ثزاد اٌذّب٠خ االجزّبػ١خ 2

 س اٌضٚاج أٚ خبسج ٘زا ا٦ؽبس.عٛاء ٌٚذٚا فٟ إؽب

 26اٌّبدح 

. ٌىً شخض دك فٟ اٌزؼ١ٍُ. ٠ٚجت أْ ٠ٛفش اٌزؼ١ٍُ ِجبٔب، ػٍٝ ا٤لً فٟ ِشدٍز١ٗ االثزذائ١خ ٚا٤عبع١خ. ٠ٚىْٛ 1

اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ إٌضا١ِب. ٠ٚىْٛ اٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ ٚإٌّٟٙ ِزبدب ٌٍؼَّٛ. ٠ٚىْٛ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِزبدب ٌٍج١ّغ رجؼب 

 ُٙ. ٌىفبءر

. ٠جت أْ ٠غزٙذف اٌزؼ١ٍُ اٌز١ّٕخ اٌىبٍِخ ٌشخظ١خ ا٦ٔغبْ ٚرؼض٠ض ادزشاَ دمٛق ا٦ٔغبْ ٚاٌذش٠بد ا٤عبع١خ. 2

وّب ٠جت أْ ٠ؼضص اٌزفبُ٘ ٚاٌزغبِخ ٚاٌظذالخ ث١ٓ ج١ّغ ا٤ُِ ٚج١ّغ اٌفئبد اٌؼٕظش٠خ أٚ اٌذ١ٕ٠خ، ٚأْ ٠ؤ٠ذ 

  ا٤ٔشطخ اٌزٟ رؼطٍغ ثٙب ا٤ُِ اٌّزذذح ٌذفع اٌغالَ.

 . ٣ٌثبء، ػٍٝ عج١ً ا٠ٌٛٚ٤خ، دك اخز١بس ٔٛع اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠ؼطٝ ٤ٚالدُ٘.3

 22اٌّبدح 

. ٌىً شخض دك اٌّشبسوخ اٌذشح فٟ د١بح اٌّجزّغ اٌثمبف١خ، ٚفٝ االعزّزبع ثبٌفْٕٛ، ٚا٦عٙبَ فٟ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ 1

 ٚفٝ اٌفٛائذ اٌزٟ رٕجُ ػٕٗ. 

 ٚاٌّبد٠خ اٌّزشرجخ ػٍٝ أٞ إٔزبج ػٍّٟ أٚ أدثٟ أٚ فٕٟ ِٓ طٕؼٗ.. ٌىً شخض دك فٟ دّب٠خ اٌّظبٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ 2

 21اٌّبدح 

ٌىً فشد دك اٌزّزغ ثٕظبَ اجزّبػٟ ٚدٌٟٚ ٠ّىٓ أْ رزذمك فٟ ظٍٗ اٌذمٛق ٚاٌذش٠بد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زا 



31  

 ا٦ػالْ رذممب ربِب.

 24اٌّبدح 

 ّٕٛ شخظ١زٗ إٌّٛ اٌذش اٌىبًِ. . ػٍٝ وً فشد ٚاججبد إصاء اٌجّبػخ، اٌزٟ ف١ٙب ٚدذ٘ب ٠ّىٓ أْ ر1

. ال ٠خؼغ أٞ فشد، فٟ ِّبسعخ دمٛلٗ ٚدش٠برٗ، إال ٌٍم١ٛد اٌزٟ ٠مشس٘ب اٌمبْٔٛ ِغزٙذفب ِٕٙب، دظشا، ػّبْ 2

االػزشاف اٌٛاجت ثذمٛق ٚدش٠بد ا٢خش٠ٓ ٚادزشاِٙب، ٚاٌٛفبء ثبٌؼبدي ِٓ ِمزؼ١بد اٌفؼ١ٍخ ٚإٌظبَ اٌؼبَ ٚسفبٖ 

 ؽٟ. اٌج١ّغ فٟ ِجزّغ د٠ّمشا

 . ال ٠جٛص فٟ أٞ دبي أْ رّبسط ٘زٖ اٌذمٛق ػٍٝ ٔذٛ ٠ٕبلغ ِمبطذ ا٤ُِ اٌّزذذح ِٚجبدئٙب.3

 31اٌّبدح 

١ٌظ فٟ ٘زا ا٦ػالْ أٞ ٔض ٠جٛص رأ٠ٍٚٗ ػٍٝ ٔذٛ ٠ف١ذ أطٛاءٖ ػٍٝ رخ٠ًٛ أ٠خ دٌٚخ أٚ جّبػخ، أٚ أٞ فشد، أٞ 

 مٛق ٚاٌذش٠بد إٌّظٛص ػ١ٍٙب ف١ٗدك فٟ اٌم١بَ ثأٞ ٔشبؽ أٚ ثأٞ فؼً ٠ٙذف إٌٝ ٘ذَ أٞ ِٓ اٌذ

ٌٚىٓ رجمٝ اٌذم١مخ اٌغبؽؼخ :اْ اٌُّٙ ِٓ ٘زٖ اٌّٛاث١ك ٚاالػالٔبد 

:اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٚاٌّّبسعخ اٌٛالؼ١خ ٌٍّغبٚاح ث١ٓ االفشاد  ٚاٌّغبٚاح 

ث١ٓ ٘زٖ اٌذٚي ٚدك إٌبط ج١ّؼب ثبالِز١بصاد ٚاٌذمٛق اٌّمشسح 

 ِٚغبٚرُٙ ارجبٖ اٌٛاججبد
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