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  األكؿالمطمب 

 الحؽ لغة كاصطالحان 

يشير الى حؽ الي اذا ثبت ككجب فاصؿ معناه الغكيان ىك كثبكت كالكجكب ككذلؾ فاف الحؽ  : الحؽ في المغة
. كيرل ابف منظكر اف (ُ)يطمؽ عمى الماؿ كالممؾ المكجكد الثابت كمعنى ىك الحؽ الشي ككقع ككجب بال شؾ 

كالتحقيؽ  كاإلحكاـجديدة تدكر حكؿ معاني الثبكت كالكجكب  تاستعماالالحؽ نقيض الباطؿ كيستعرض 
 . (ِ)كالصدؽ كاليقيف 

مف  أسماءكقد كرد لفظة الحؽ في عدة مكاضيع كمعاني الثبكت القراف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة فقد كردت 
ًئذو ))اهلل تعالى في قكلو تعالى  أسماء ؽ   ۢ  يىٍكمى يىٍعمىميكفى أىفَّ ٱلمَّوى ىيكى ٱٍلحى ؽَّ كى ـي ٱلمَّوي ًدينىييـي ٱٍلحى فٍّيًي ككذلؾ  .(ّ) ((ٱٍلميًبيفي  ييكى

َة َوٱْْلِنِجيلَ  ))كرد الحؽ في قكلو تعالى  ْوَرىَٰ ًقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه َوأَنَزَل ٱلتَّ َب ِبٱْلَحقِّ ُمَصدِّ َل َعلَْيَك ٱْلِكَتَٰ ((َنزَّ
. كذكر (ْ)

كمف معاني الحؽ في المغة ىك النصيب الكاجب   إنكارهالجرجاني في تعريؼ الحؽ انو الثابت الذم ال يسكغ 
فرادمف الجكؿ  كاإلحسافكالحؽ يدعكا الى العدؿ كالطريؽ الى الحؽ كممارسة العدؿ  (ٓ)كاليقيف كحقكؽ العقار   كا 

كغيرىا كىك مصدر يطمؽ عمى الكجكد  أجكرالمجتمع كيراد بالحؽ ايضان ىك ثمف الشي كسعره كما يستحقو مف 
 . (ٔ)مطمقا كعمى مطابقة الحكـ عمى الكجكد الدائـ  األعياففي 

لمطابؽ لمكاقع كيطمؽ عمى االقكاؿ كفي ضكء المعنى المغكم لمكممة الحؽ نخمص الى اف الحؽ ىك الحكـ ا
______________________________ 

 .ِِِ, المؤسسة العربية لمطباعة كالنشر , بيركت, د.ت, ص ّ( مجد الديف محمد بف الفبركزم ابادم , القامكس المحيط ,جػ ُ)

 .ٔٓ-ْٔق, ص َُْٓ, منشكرات الحكزة , ُ( ابك الفظؿ جماؿ الديف ابف مكـر ابف منظكر , لساف العرب , جػِ)

 .(ِٓ)( سكرة النكر : االية ّ)

 .( ّ): االية  ( سكرة اؿ عمرافْ)

 .ّٗ, ص ُٖٓٗ( الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني , التعريفات , مكتبة لبناف , بيركت , ٓ)

 . ُْٕ ص, ََِِ, منشكرات كزارة الثقافة السكرية , دمشؽ , ِ( ياسيف عبدالرحيـ , المكسكعة العالمية السكرية , جػٔ)



 األقكاؿكالمذاىب الشتماليا عمى ذلؾ كيقابمو الباطؿ يعني الحؽ ايضا الصدؽ فقد شاع في  كاألديافكالعقائد 
الخاصة كيقابمو الكذب كقد يفرؽ بينيما الف المطابقة تعد في الحؽ مف جانب الكاقع كمعنى حقيقتو مطابقة 

 .(ُ)الكاقع 

مىٍقنىا السَّمىاكى ))بمعنى اليداية في قكلو تعالى ك كرد الحؽ  ؿو ميسىمًّى مىا خى ؽٍّ كىأىجى ا بىٍينىييمىا ًإالَّ ًباٍلحى مى  ۢ  اًت كىاأٍلىٍرضى كى
كا ميٍعًرضيكفى  كا عىمَّا أيٍنًذري ((كىالًَّذيفى كىفىري

(ِ). 

المقتضي كالماؿ  كاألمركاليقيف بعد الشؾ كىك العدؿ  إنكارهكيدؿ الحؽ ايضا عمى الثابت الذم ال يستطيع احد 
يجب اف يتحقؽ في ذاتو كيترتب عمى ذلؾ تحقيؽ مصمحة اك  . ككذلؾ عرؼ العرب الحؽ بانو ىك ما (ّ)كالممؾ 

 .(ْ)دفع مضرة 

حكؿ تحديد المعنى االصطالحي لممفيكـ الحؽ فقد عرفو بعضيـ بانو  اآلراءالحؽ اصطالحان : لقد تعددت 
 (ٓ) اص الى شخص يحميو القانكفلمفرد كىك صاحب مصمحة يحمييا القانكف كىك انتماء اختص إراديةسمطة 

اك لجية اخرل كالمصمحة ىي المنفعة  ماعتبار اك شخص طبيعي اك  لإلنسافكيمكف القكؿ الحؽ مصمحة تثبت 
 .(ٔ)اذا قرره المشرع كالديف اك القانكف كالنظاـ كالتشريع كالعرؼ  إالكال يعد الحؽ حقان 

كالتي تظؿ مكجكدة كاف لـ يعترؼ بيا  باإلنسافعمى انيا تمؾ الحقكؽ الطبيعية  اإلنسافكىناؾ مف يعرؼ حقكؽ 
 .(ٕ)اك حتى اذا انتيكت مف قبؿ سمطة 

_____________________________ 

 .ْٔ( الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني , مصدر سبؽ ذكره , ص ُ)

 .(ّ)( سكرة االحقاؼ : االية ِ)

 .ٖٕ, ص ََِّبغداد ,  العاـ كحقكؽ االنساف ,( د.عامر حسف فياض , الرام ّ)

 .ّْ, ص ُّٕٗ( محمد البيي , حقكؽ االنساف في القراف , مجمع البحكث االسالمية , القاىرة , ْ)

 .ِّ, ص ُْٖٗ,دار الفكر العربي ,القاىرة , ِ( القطب محمد القطب طيمية , االسالـ كحقكؽ االنساف , طٓ)

 .ٗ , صُٖٔٗالعامة كحقكؽ االنساف , لبناف , ( محمد سعيد مجذكب , الحريات ٔ)

, ََِّ, برنامج االمـ المتحدة االنمائي , القاىرة , ِ( سناء سيد خميؿ , دراسة في النظاـ القانكني المصرم كمبادئ حقكؽ االنساف ,طػٕ)
 .َِص 



 كاإلقميميةعمى انيا مجمكعة مف الحريات المقررة كالمحمية بمقتضى المكاثيؽ الدكلية  اإلنسافكيشار الى حقكؽ 
بكجكد بكصفو كائنان حيان كحتى بعد كفاتو كالتي تمتـز  اإلقرارلكؿ كائف بشرم في كؿ زماف كمكاف كمنو لحظة 

بيا المسؤكلية الدكلية لمدكلة  ؿاإلخالكالمترتب عمى انتياكيا اك  أراضيياكضمانيا كحمايتيا عمى  بإقرارىاالدكلة 
 . (ُ)كىذا االنتياؾ بمقتضى المكاثيؽ الدكلية المعينة  أراضيياالحاصمة عمى 

كيشعركف اف ليـ سمطة كاممة عمى حقكقيـ المختمفة لممارساتيا  إرادةفينما يدرؾ الناس اف ليـ قكة كحرية 
قادرا عمى تحقيؽ مصالحة  اإلنسافيككف  عنيا بكؿ حرية مف اجؿ تحقيؽ مصالحيـ الخاصة عندىا كاإلفصاح

 يعني كؿ ما يكجب لشخص عمى غير بالقرار الشخصية كحمايتيا مف خالؿ مباشرتو لتمؾ السمطة ام اف الحؽ
كينبغي اف يتصرؼ بما يكجب لو حؽ بحرية لتحقيؽ  معنكياالشرع اك القانكف سكاء كاف ىذا الشخص طبيعيا اك 

 .  (ِ)ة المصمحة سكاء كانت عامة اك خاص

 أشخاصيتحكؿ القانكف شخصا بانو  بمقتضاىاالقانكف الكضعي بانو رابطة قانكنية  أصحابكقد كرد الحؽ عف 
كقبؿ الحؽ ىك قدرة اك سمطة  أخرمعيف مف شخص  أداءعمى سبيؿ االنفراد كاالنتشار عمى شئ اك اقتصاد 

 . (ّ)يخكليا القانكف الى شخصا معينا برسـ حدكدىا كقبؿ اف الحؽ مصمحة يحمييا القانكف  إرادية

كعميو قاف الخؽ في االسالـ يستعمؿ لمداللة عمى معاف عدة منيا لفظية كمنيا اصطالحية فيك يستعمؿ احيانا 
كقد يستعمؿ  األسريةت لبياف ما لمشخص مف التزاـ عمى اخر كيطمؽ احيانا عمى الحقكؽ الشخصية في العالقا

كىافى  )). ك كقكلو تعالى ( ْ)بمعنى االمر الثابت المحقؽ حدكثو  قًّا كى مىٍينىا  حى ٍؤًمًنيفى  نىٍصري عى (( اٍلمي
(ٓ ) . 

____________________________ 

,  ََِّ,  ِ, القاىرة , ط اإلنمائي, برنامج االمـ المتحدة  اإلنسافسناء سيد خميؿ , دراسة في النظاـ القانكني المصرم كمبادئ حقكؽ ( ُ)
 .  َِص

 .  ُّ - َّ, صََُِىاني سميماف صيعات , حقكؽ االنساف كحرياتو االساسية , دار الشركؽ لمنشر , عماف , االردف , ( ِ)

 ََِِربية , بيركت , حقكؽ االنساف في الفكر العربي , مركز دراسات الكحدة الع -حقكؽ االنساف في القراف الكريـ فاركؽ السامرائي , ( ّ)
 .  ُٔ, ص

,  ََِْ,  ّسامي سالـ الحاج , المفاىيـ القانكنية لخقكؽ االنساف عبر الزماف ك المكاف , دار الكتب الجديدة , لبناف , بيركت , ط (ْ)
 . ُٕص

 .  ْٕسكرة الرـك , االية  (ٓ)



فرع مف فركع العمكـ االجتماعية تختص بدراسة  أنياعمى  اإلنسافاما الفرنسي رينو كاساف فقد عرؼ حقكؽ 
بتحديد الحقكؽ كالرخص الضركرية االزدىار كشخصية الكائف  اإلنسافالعالقات بيف الناس استناد الى كرامة 

 . ( ُ) اإلنسانية

 المطمب الثاني 

  اإلنسافالتطكر التاريخي لحقكؽ 

منذ بداية تككيف الحياة المشتركة  األغمبكتطبيؽ القكاعد العرفية كانت في  اإلنساففكرة حقكؽ اف كجكد  
لمجمكعة مف البشر ك قد جاءت الفكرة بصكرتيا البدائية القديمة حيث كانت المدينة منذ نشؤىا يطبؽ بيا البعض 

كبيرة فقد  حتكأصبك لكف بعد اف تغيرت شكؿ المدف  اإلنسافؽ ك القكاعد العرفية التي كانت تحمي بعض مف حق
تطكرت تممؾ الحقكؽ كتحكلت ىذه القكاعد العرفية الى نصكص قانكنية لعمؿ عمييا االنساف ك الدكلة مف اجؿ 

في مراحؿ جديدة مف مراحؿ تطكرىا كىي  اإلنسافضماف ذلؾ الحقكؽ اما في الكقت الحاضر فقد دخمت حقكؽ 
 .اف كانت مسالة بحتة طابعا دكليا بعد تأخذ أخذتمراحمي الدكلية كىذه المرحمة 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

عزت السيد البرعي , عزت سعيد , حماية حقكؽ االنسانفي ضؿ التنظيـ الدكلي االقميمي , مطبعة العاصمة , القاىرة , (ُ) 
 . ْ, ص ُٗٗٗ



 أصدرهكىذا القانكف  اآلثارىك اقدـ القكانيف المكتكبة الذم تـ العثكر عميو مف قبؿ عمماء قانون اورنمو :  -1
بالتعرؼ الممؾ السكمرم اكرنمك مكؤسس الساللة اكر الثالثة كقد استطاع العالـ المسمارم صمكئيؿ نكح كريمر 

عمى لكح مسمارم كاف محفكظ في متحؼ الشرؽ القديـ في اسطنبكؿ كىذا المكح كاف يحتكم عمى اجزاء مف ىذا 
ككاف ىذا عاـ  اإلنسافالحقكؽ  إقرارنمك كقد جاء في ىذا القانكف القانكف الذم اصدره الممؾ السكمرم اكر 

في مقدمة ىذا القانكف ما اليدؼ مف تشريعو حيث تطرؽ الى تكطيد العدالة كالحرية  ذكرهالميالدم كقد  ُِٓٗٗ
. كقد تضمف ىذا القانكف العديد مف النصكص لمبادئ حقكؽ ( ُ)في البالد ك ازالة البغضاء كالظمـ ك العداكة 

 اإلنسافكاف مثؿ تمؾ الحقكؽ تحـر المساس بجسـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعالفالتي تـ اقرارىا في  اإلنساف
( ُٔ( كىنا تطرؽ الى بعضيا ك الكاضح منيا حيث تنص المادة )ُٗ( الى )ُٓكالذم جاء نصبو في المكاد )

 . ( ِ)بيراكة عميو اف يدفع منا كاحدا مف القضية (  أخراذا حطـ رجؿ متعمدا طرؼ رجؿ ) عمى اف  

كقد دخمت ىذه الحقكؽ حيز التنفيذ منذ معرفو كحدانية اهلل  اإلنسافحقكؽ  بإعالفمنذ بزكغو جاء  اإلسالـاف 
ٍمنىا  ))تعالى تكريـ عمى جميع مخمكقاتو بقكلو  كأحسف أفضؿسبحانو كتعالى حيث خمؽ البشر ككرميـ  لىقىٍد كىرَّ كى

مىىَٰ كىًثيرو  ٍمنىَٰييـٍ عى فىضَّ ٍقنىَٰييـ مٍّفى ٱلطَّيٍّبىًَٰت كى زى ٍمنىَٰييـٍ ًفى ٱٍلبىرٍّ كىٱٍلبىٍحًر كىرى مى ـى كىحى مىٍقنىا تىٍفًضيالن  ۢ  بىًنٓى ءىادى ككضح ليـ  (( مٍّمٍَّف خى
كلكف ىذه الطاعة  األمر كأكليالرسكؿ  أطاعوالمنيج الذم يسيركف عميو في ىذه الحياة كطمب منيـ طاعتو ك 

المحكر المركزم  اإلنساف اإلسالـليـ فقد جعؿ  اإلسالـميا حددىا اهلل سبحانو كتعالى في الحدكد التي رس
الف  اإلنسافبحيث تصب كؿ معطياتيا كانجازاتيا كطمكحاتيا في محصمة نيائية ىي خير ىذه  اإلنسانيةلممسيرة 
ليرل اف ىناؾ كاقعان كاف يسكد  (ّ) اإلسالـمافي الكجكد كقد جاء  أكـرجكد كىك فعالن مافي الك  أكـرىك  اإلنساف

الكثير مف القكانيف  تاستندكالجماعة . كقد  اإلفرادكاستباحة لحقكؽ  اإلنساففيو الظمـ كاالستبداد كامتياف لكرامة 
شكؿ مكاد قانكنية . اف حقكؽ  كصيغت عمى لإلنساففي القراف الكريـ كالسنة مف حقكؽ جاء  كالمكاد عمى ما

قميميالقت اىتمامان كبيران حيث حظيت باىتماـ كطني  اإلسالـفي  اإلنساف العالمي  اإلعالفكعالمي حيث اف  كا 
كالسنة . كلعؿ القارئ لمقراف الكريـ مكجدة فيو الكثير مف النصكص المناظرة في القراف الكريـ  اإلنسافلحقكؽ 

____________________________ 

 .ٕٔ, ص ُٖٗٗ( د.صاحب عبيد الفتالكم , التاريخ القديـ , مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع , عماف , ُ)

  , صََِّ, دار الشركؽ , القاىرة , ِ, الكثائؽ االسالمية االقميمية ,جػ( محمكد شريؼ , الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ االنساف ِ)

 .ْٔغازم حسف صباريني , الكجيز في حقكؽ االنساف كحرياتو االساسية , ص  ( د.ّ)



 إنسانيةتككف لحقكؽ  ما كأجمؿ كأفضؿكجو  أكمؿعمى  اإلنسافالكريمة التي تقرر حقكؽ  اآلياتسيجد مئات 
(ُ). 

ممكؾ العصر البابمي كسادس  أشيرالممؾ حمكرابي كىك حمكرابي  أصدرهقانكف حمكرابي : ىذا القانكف  -ِ
القكانيف  أكثركىذا القانكف مف  األسكدفقد كتب ىذا القانكف عمى مسمة كبيرة مف الحجر  األكلىممكؾ ساللة بابؿ 
ضافةالتي كردت في القكانيف التي سبقتو  اإلنسافكقد تضمنت حقكؽ  اإلنسافقبؿ  اإلنسافاىتمامان بحقكؽ   كا 

حمكرابي قد حذؼ مكاد القكانيف السابقة التي ال تتفؽ مع ركح العصر الذم يعيش الييا حقكؽ اخرل كبيرة اذ اف 
المكاد القانكنية الصارمة  كباألخصمكاد قانكنية اخرل اقتضتيا مصمحة المجتمع في حينو  أضاؼفيو ك 

رئيسية المقدمة كالمتف  أجزاءمف ثالثة  يتألؼحيث اف قانكف حمكرابي  (ِ)القصاص  كمبدأالخاصة بعقكبة المكت 
كالخاتمة حيث اكد القانكف عمى نشر الحؽ كالعدؿ في البالد كذلؾ لتحقيؽ الخير لمناس , اف قانكف حمكرابي ىك 

شخص فاف  أمكاؿكاالستقرار كحماية امكاؿ المكاطنيف فاذا سرقت  األرضقد حدد مسؤكلية حاكـ المدينة عف 
ضا عمى الرعاية الصحية لممكاطنيف كحمؿ الطبيب المسؤكلية عف اي كأكد أىموعمى الحاكـ المدينة تعكيض 

اف  اجؿمف  متطكرنظاـ قضائي  إقامةىتـ بو قانكف حمكرابي ىك ا لممريض كاف ابرز ما أحدثياالتي  األخطاء
كمنع  اإلنسافلحماية حقكقو كيصبح القضاء ىك الرقيب عمى حماية حقكؽ  اإلنساف إليو أيمج ممجأيككف 

 .(ّ)مييا االعتداء ع

قانكف لبت عشتار : ىذا القانكف مف القكانيف التي تعكد الى بداية العيد البابمي القديـ كالذم كاف يطمؽ عميو  -ّ
الممؾ لبت عشتار  أصدرهالمغة االكدية كىذا القانكف  يبعض العمماء ايسف الرسا كالمغة التي كاف مدكف بيا ى

قبؿ الميالد كىذا القانكف يتضمف  ُّْٗ-ُِْٗفي الفترة كىك خامس ممكؾ ساللة ايس الذم استمر حكمو 
ىذا القانكف مف مقدمة مشابية القانكف اكرنمك كخاتمة  يتألؼفي العراؽ القديـ  (ْ) اإلنسافنصكصو حقكؽ 

______________________________ 

 ( صاحب عبدالفتالكم , مصدر سبؽ ذكره , ص ُ)

 .ُْ, ص  ُٖٖٗحمكرابي , بيت الحكمة لمنشر كالتكزيع , بغداد , أ.شعيب احمد الحمداني , قانكف ( ِ)

, مركز دراسات الكحدة العربية , ُ( محمد عابد الجابرم , مفاىيـ لحقكؽ كالعدؿ في النصكص العربية كاالسالمية , في حقكؽ االنساف ,طّ)
 .ِٕ, ص ََُِبيركت , 

  .ََُِديسمبر , َُمنتديات التاريخ العاـ , التشريعات العراقية القديمة , مكضكع في مكقع ( ْ)



كقد عثر عمى ىذا القانكف مف خالؿ التنقيبات كقد قاـ عمماء عمى دراسة كترجمة ثماف  أخرلكمكاد القانكنية 
كثالثيف مادة مف مكاردىا فقط التي كانت مكتكبة بالغة السكمرية كمف ضمف ىكالء العمماء الذيف قامكا بترجمتيا 

 اإلساءةطبقة العبيد كمنع  ميالدم كىذا القانكف حماية ُْٕٗىك العالـ الفرتيس شيؿ كقد قاـ بنشرىا في عاـ 
كضمف حقكؽ الطفكلة كمنع المساس بجسـ الحيكاف كما  لإلنساف اإلنسافكمنع تعذيب   إنصافيـالييـ ككاجب 

فيو الم شخص يمقي  اإليجاركىنا كضع القانكف نصان بعدـ  إدانتواف ىذا القانكف اعتبر المتيـ برئ ختى تثبت 
انو اقترفو كىنا حدد اف عممية القبض تتـ فقط في حالة ثبكت  ـ يعتقد اك يشؾر القبض عمى شخص اخر بج

 .(ُ) باإلنساف كالمساسحقو عندما يمحؽ االضرر  لإلنساف أعطتالجـر كما سكاده 

مف مقدمة ك ستيف مادة قانكنية كىك مدكف بالمغة السكمرية  يتألؼقانكف اشكنا )قانكف بالما( : ىذا القانكف  -ْ
 أىميةالمممكة  أكدتفي العراؽ القديـ كنسب ىذا القانكف الى مممكة اشكنا كقد  اإلنسافكاالكدية يتضمف حقكؽ 

الدكيالت التي  إحدل أصبحتالثالثة قبؿ الميالد كالتي  اإللؼالثالثة في نياية  أكرخاصة بعد سقكط ساللة 
قد نص ىذا القانكف الى حقكؽ ك  األشكرية األقكاـىذه المممكة كغالبية سكانيا مف  إحكاـكتدؿ  آنذاؾتحكـ العراؽ 

لذلؾ انتيج ىذا القانكف تصحيحان  (ِ)اإلنسافمف الناحية االقتصادية ك رفع المعاناة االقتصادية عف  اإلنساف
 اإلنسافالتي يحتاجيا  األساسيةالسمع كالخدمات كالمكاد  أسعاراشتراكيان لرفع المعاناة عف المكاطنيف فقد حدد 

ر الحبكب كالزيكت كالصكؼ كممح الطعاـ كالنحاس كما تطرؽ ىذا القانكف الى جريمة حياتو اليكمية كسع إلدامة
السرقة  كالحظ الظرؼ التي تـ فييا فمثالن السارؽ الذم يقبض عميو نياران داخؿ سياج حقؿ اك دار يعاقب بغرامة 

 . (ّ)قدرىا عشر شيقالت مف الفضة اما اذا قيض عميو ليالن فعقكبتو المكت 

 

______________________________ 

 .ُٔ, ص ََِْ, بيركت, ّ( ساسي سالـ الحاج , المفاىيـ القانكنية لحقكؽ االنساف عبر الزماف كالمكاف ,دار الكتاب الجديدة المتحدة , طُ)

 . ََُِنكفمبر , ِتاريخ كحضارة ,  ( أ.محمد الجندم , قانكف حمكرابي , مكقع منتدياتِ)

    ( محمكد شريؼ بسيكني , مصدر سبؽ ذكره , ص ّ)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 في القران الكريم والسنة  اإلنسانحقوق 

 

 

 

 

 

 



 

 المطمب األكؿ

 في القراف الكريـ كالسنة  اإلنسافحقكؽ 

كانكا يعيشكف عمى شكؿ قبائؿ بدكية متفرقة يمارسكف الغزك كالثار ككاد  اإلسالـعمى الرغـ مف اف العرب قبؿ 
نصاؼاف ىناؾ مف العيكد كالقيـ التي تؤكد عمى حماية الضعيؼ  إالالبنات كالرقيؽ  . كقد كصؼ (ُ)المظمكـ  كا 

نا قكمان مف اجمو فقاؿ )كالمسممكف الى الحبشة  ىاجرطالب )رضي اهلل عنو( الديف الجديد الذم  أبيجعفر بف 
القكم منا  كيأكؿكنسي الى الجكار  األرحاـالميتة , كنرتكب الفكاحش كنقطع  كنأكؿ,  األصناـاىؿ الجاىمية نعبد 

بالمدينة المجاكرة ككانت  تتأثرالضعيؼ ...( فحياتيـ تعج بارتكاب المعاصي كالماثـ ككانت طبائعيـ متكارثة لـ 
 أكثرعدكىا  بأسبابكانت تبرر  أفعاليـكجو الكجو الصحيح فبعض كالتي لـ ت اإلنسانيةتصرفاتيـ عمى الفطرة 

الكثيرة بدافع الكـر كيحص  األمكاؿمما يرتكبكف فكانكا يمارسكف )كاد البنات( بدافع الشرؼ كالعفة كينفقكف  أىمية
الحبشة  جعفر بف ابي طالب )رضي اهلل عنو( كذكر لممؾ أردؼثـ  (ِ)الكطيس في المعارؾ بدافع االباء كالنجدة 

كصمة  األمانة بأداء كأمرنارسكالن , نعرؼ نسبو كصدقو ,  ألينابقكلو )حتى بعث اهلل  اإلسالميعظمة الديف 
اهلل األعظـ)صمى .كقد عاش الرسكؿ  (ّ)ماؿ اليتيـ كقذؼ المحصنات ...( أكؿالرحـ كحسف الجكار , كنيانا عف 

بيف تمؾ القبائؿ كانت تحتكم عمى صراع مستمر فيما التي  األجكاءعميو كسمـ( قبؿ اف يبعث رسكالن في ىذه 
 اإلمبراطكريات,فكفرت ليا تمؾ التحالفات قكة لحمايتيا مف  أمنياكقد دخمت في تحالفات عسكرية لحماية  كاألقكاـ

 .(ْ) أمنياالمحيطة التي تيدد 

مر ذكرىا  يالت اإلنساففي جزيرة العرب ليككف ثكرة عمى الظمـ كانتياكات حقكؽ  اإلسالميكجاء ظيكر الديف 
تنظيـ مختمؼ في شؤكف الحياة كتحقؽ سعادة الناس كتعمؿ عمى بناء مجتمع تتساكل  بإحكاـكجاءت الشريعة 

_____________________________ 

 , ص  ُٖٓٗعزت سعيد السيد برعي, حماية حقكؽ االنساف في ظؿ التنظيـ الدكلي االقميمي , مطبعة العاصمة , القاىرة ,( ُ)

 , ص  ُٗٗٗ( محمد ميدم شمس الديف , االجتماع السياسي االسالمي , الطبعة الثانية, المؤسسة الدكلية لمدراسات كالنشر , بيركت , ِ)

 ,صََِْ( محمد ميدم الصدر , اخالؽ اىؿ البيت , ناظريف , ايراف , ّ)

 , صُّٕٗ, ( عبدالمنعـ فرج الصدة , مبادئ القانكف , دار النيضة العربية , بيركت ْ)



جاءت حافمة بما يدعكا الى  القرآنية اآلياتكالبد مف التذكير باف  (ُ)البشر  أبناءفيو الحقكؽ كالكاجبات بيف 
 . (ِ) إحكامياالنبكية جاءت مكرسة ليا في الكثير مف  كاألحاديث أنكاعياالحقكؽ كالحريات عمى مختمؼ 

سنة حقكؽ االنساف بصكرة عميقة كشاممة كصاغ مجتمعة عمى ََُْمف  أكثرلمبشرية منذ  اإلسالـفقد شرع 
 مبدأىك  اإلسالـفي  اإلنسافمف مبادئ حقكؽ  مبدأ أىـكاف  (ّ)تدعـ ىذه الحقكؽ  إنسانيةمجمكعة مبادئ 

 اإلنسافيميز  ما أىـ اإلنسانية( الذم اكد عميو القراف الكريـ كالسنة النبكية الشريعة ,كالكرامة  اإلنساف)كرامة 
الى  اإلشارةمف دكف  لإلنساففيميا كاحتراميا كشكرىا كقد كىبيا اهلل  اإلنسافمف سائر المخمكقات فينبغي عمى 

عمى العقيدة  أسسياارتكزت  اإلنساففعالة في مجاؿ حقكؽ  إسيامو لإلسالـككاف  (ْ)دينو اك لكنو اك عنصره 
عمى  أكدتعدة  قرآنيةمف خالؿ نصكص  اإلنسافؽ في تعزيز حقك  لإلسالـ اإلسياـكتجسد  (ٓ) اإلسالمية

 -:جكانب ميمة منيا 

مف بيف مخمكقات بمنزلة كبيرة كعالية فيك المخمكؽ الكحيد الذم نفخ  اإلنسافلقد اختص اهلل سبحانو كتعالى  -ُ
ٍيتيوي ))قاؿ تعالى  (ٔ)مالئكتو بالسجكد لو  كأمراهلل فيو مف ركحو  نىفىٍختي ًفي ۥفىًإذىا سىكَّ كًحى فىقىعيكٍا لىوي كى  ۥًو ًمف ر 

ًجًديفى  ((سىَٰ
(ٕ). 

____________________________ 

 , صُٖٕٗ( عبدالرضا الصابكني ,المدخؿ لدراسة التشريع االسالمي , المطبعة التعاكنية , ُ)

 صقطب محمد القطب طبمية ,مصدر سبؽ ذكره , ( ِ)

 .ُ, ص ََُِ( ىاني سميماف طعيمات, حقكؽ االنساف كحرياتو االساسية , دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع , عماف , ّ)

 ص( ياسيف عبدالرحيـ , المكسكعة العالمية السكرية , مصدر سبؽ ذكره .ْ)

 ص,دارالكتاب العربي ,بيركت ,ُعبدالقادر عكدة ,التشريع الجنائي االسالمي ,ج( ٓ)

(, نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع , القاىرة , َٓسميـ العكا , االعالف االسالمي لحقكؽ االنساف , في التنكير االسالمي )محمد ( ٔ)
 , صَََِ

 ص.ُُٖٗحسف عبد الحميد عكيضة , النظـ االسالمية كالمذاىب المعاصرة )دراسة مقارنة(, دار الرشيد لمنشر كالتكزيع , الرياض , ( ٕ)

 



قاؿ تعالى  كاآلخرةالرسؿ لترشيده الى الطريؽ السعادة في الدنيا  إليو أرسؿباف  اإلنسافـ اهلل تعالى كقد كر  -ِ
ًميعنا )) ـٍ ًلبىٍعضو عىديكٌّ  ۢ  قىاؿى اٍىًبطىا ًمٍنيىا جى كي ًف اتَّبىعى ىيدىامى فىالى يىًضؿ  كىالى  ۢ  بىٍعضي ـٍ ًمنٍّي ىيدنل فىمى فىًإمَّا يىٍأًتيىنَّكي

((يىٍشقىى
(ُ). 

.((كلقد كرمنا بني ادـ .. ))قاؿ تعالى  لإلنسافالكرامة كالمنزلة الرفيعة  اإلنسافكاختص اهلل تعالى  -ّ
(ِ). 

في الككف مسخرة لخير  الف اهلل سبحانو خمؽ كؿ ما اإلنسانيةمحكر المسيرة  اإلنسافيجعؿ  اإلسالـاف  -ْ
ٍكا أىفَّ المَّوى سى ))قاؿ تعالى  (ّ) اإلنساف ـٍ تىرى ـٍ ًنعىمىوي ظىاًىرىةن أىلى مىٍيكي ا ًفي اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عى مى ا ًفي السَّمىاكىاًت كى ـٍ مى رى لىكي خَّ
بىاًطنىةن  ((كى

 .(ٓ)بما يمكف القكؿ بانو كاف تكثيقان اسبؽ كاشمؿ لتمؾ الحقكؽ  اإلنسافحقكؽ  اإلسالـ, لقد عظـ  (ْ)

في  األسبؽالحقكؽ التي مف تحقيؽ سعاتو كحفظ مصالحو , فكاف القراف الكريـ ىك  لإلنساففقد شرع اهلل تعالى 
. (ٔ)عدالة كاحتراـ  األكثرالحقكؽ  أنكاعالتي تفتخر بيا حضارات اليكـ , كاالشمؿ لجميع  اإلنسافتقدير حقكؽ 

"سمكلية كعمكمية "  اإلنسافالدكلية الحديثة المتعمقة بحقكؽ  كالمكاثيؽمف غيره مف العيكد  اإلسالـيميز  كلعؿ ما
,  اآلخريفلـ يكف مقتصران عمى مكة كما حكليا , كالرسكؿ العربي لـ يكف مبعكثان لقكمو شاف الرسؿ  فاإلسالـ

كالجف عمى  اإلنسلمعالميف مف  أرسؿالي تدؿ عمى انو  القرآنية اآلياتكلكنو كاف مبعكثان لمناس جميعان بصريح 
و السمحاء اقر لممسمميف حقكقان كحريات يمكف اف نسمييا الحقكؽ كالحريات بشريعت فاإلسالـ. (ٕ)حد سكاء 

_____________________________ 

 .ُّٗٗ( راشد الغنكشي , الحريات العامة في الدكلة االسالمية , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت , ُ)

 ,المؤسسة العربية لمطباعة كالنشر , بيركت .ّجػ( مجد الديف محمد الفيركز ابادم ,القامكس المحيط , ِ)

  ََِّ( عامر حسف فياض , الرام العاـ كحقكؽ االنساف ,بغداد , ّ)

 ق,َُْٔ, مكتبة االماـ امير المؤمنيف )ع( ,اصفياف , ّ( الفيض الكاشاني , كتاب الكافي , جػْ)

 ,ََُِ,مطبعة الكتاب ,بغداد, ِط, ( ماىر صبرم كاظـ , حقكؽ االنساف كالديمقراطية كالحريات العامةٓ)

عبد العزيز كامؿ , حقكؽ االنساف في االسالـ , في كتاب حقكؽ االنساف في االسالـ , منشكرات المجمع الممكي لبحكث الحضارة ( ٔ)
 ,ُْٗٗاالسالمية , مؤسسة اىؿ البيت , عماف , 

 , ََِٖ( ىادم نعيـ المالكي , المدخؿ لدراسة القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف , دار السالـ , بغداد , ٕ)

 



تشمميـ جماعة كامة كتسمى بالحقكؽ  أخرلكالمدنية نعالج احتياجات الفرد نفسو , ككذلؾ اقر حقكقان  األساسية
كمدلكليا كحرياتو , بما فييا يصكف كرامتو كيكفؿ  اإلنسافالسياسية , كىي بذلؾ تككف قد حددت معنى حقكؽ 

 اإلنسافاف  الباحثيف الى انو ) يمكف القكؿ يشير احد اإلنسافتقرير حقكؽ  أسبقية كفي تحديد .(ُ)حقكقو كحرياتو 
, كلقد  اإلنسافعالمي لحقكؽ  إعالف أكؿنطاؽ , بؿ انيا تمثؿ  أكسعصكرة كعمى  بأكمؿكحرياتو التي جاءت 

 اإلسالـفي  اإلنساف. كتتجسد حقكؽ  (ِ) اإلنسانيفي الفكر  األثرفي ىذا المجاؿ ابمغ  اإلسالميةيعة كاف لمشر 
الشرع  فإحكاـك قكاعد ,  إحكاـفي  اإلسالميفي نصكص القراف الكريـ كالسنة النبكية الشريعة كما جاء بو الفقو 

فحسب بؿ لحمايتو مف  اآلخريفكحمايتو , ال مف  اإلنساففي بداياتيا الى نياياتيا جاءت مف اجؿ  اإلسالمي
مقيدا باف يفعؿ ما يضر نفسو فال يكجد ايو في القراف الكريـ اك حديث  اإلسالـفي  اإلنساففمـ يكف  أيضانفسو 

كالتي سكؼ نستعرضيا .  (ّ) اآلخريفكالحفاظ عمى حقكقو كحقكؽ  اإلنسافنبكم شريؼ اف لـ تتضمف حماية 
مف بيف مخمكقاتو  اإلنسافف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة . كاذا كاف اهلل تعالى قد اختص كما كردت في القرا

الكاردة في الخطاب الرباني في القراف الكريـ التي تعني  اإلشاراتالكثيرة بمنزلة عظيمة كمكانو كمكقعو مف خالؿ 
. كفي السنة النبكية الشريفة ,قد تضمنت  (ْ) , كالحقكؽ االجتماعية األسريةبتحصيؿ الحؽ في الدكلة ثـ الحقكؽ 

المتعمقة بالحقكؽ كالكاجبات  اإلحكاـلما جاء بالقراف الكريـ كمنيا  تأكيدا اإلنسانيةالى الحقكؽ كالكاجبات  اإلشارة
الكريـ تاكيدان لما جاء في القراف   التي صدرت مف النبي محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( (ٓ)كاألفعاؿ األقكاؿكىي 

 تفصيالن كبيانا إلحكامو 

_____________________________ 

 صبد الممؾ المتككؿ , مصدر سبؽ ذكره . ( عُ)

 ,ص ُٕٗٗ( عبد السالـ المزركعي , مركز االنساف في المجتمع )دراسة تاريخية عف حقكؽ االنساف (, دار الكتب الكطنية , ليبيا , ِ)

 , ص ُٖٔٗامة كحقكؽ االنساف , لبناف , ( محمد سعيد مجذكب , الحريات العّ)

 ,ص ُّٖٗ, مؤسسة الكفاء , بيركت , ِ,طػْْ( محمد باقر المجمسي , بحار االنكار الجامعة لدرر , اخبار االئمة االطيار , جػْ)

 , صََِٗلطفؿ كالديمقراطية , جامعة تكريت, , حقكؽ االنساف كاكاخركف كامؿ عبد خمؼ خمكد ناجي رشيد ك د.د.  (ٓ)

 

 

 



ـي ))في قكلو تعالى  (ُ)عمالن بنصكص القراف الكريـ  اإلحكاـكالمسممكف ممزمكف بالرضكخ لتمؾ كمبادئو , مىا آتىاكي كى
ـٍ عىٍنوي فىاٍنتىييكا مىا نىيىاكي ذيكهي كى  . (ِ) ((الرَّسيكؿي فىخي

 اإللييكتجسد كرامة الخمؽ  اإلنساف إنسانيةيحقؽ  نزلو اهلل في قرانو ما لقد كانت السنة النبكية زاخرة بما يتمـ ما
النبكية الشريفة التي كانت تؤكد مجمكعة كبيرة مف الحقكؽ التي نص عمييا القراف الكريـ  األحاديثلو مف خالؿ 

 أمكر)صمى اهلل عميو كسمـ( كانت ىناؾ مجمكعة كثائؽ كمعاىدات تنظـ  األعظـ. كخالؿ حياة الرسكؿ 
 .(ّ)كمنيا )صحيفة المدينة ( األخرل المسمميف فيما بينيـ كمع القبائؿ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

, مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت, ِ( حسني محمكد , حقكؽ االنساف في الفكر العربي , حقكؽ االنساف في الحديث الشريؼ , طُ)
 ,ص ََِِ

 , صُٖٓٗاالشتراكي , مطبعة جامعة المكصؿ , المكصؿ , ( احمد محمد المختار , االسالـ كالتفكير ِ)

 ,ص ُْٖٗاالسالـ, عماف , المجمع الممكي لبحكث الحضارة االسالمية ,( فاضؿ الميالني , حقكؽ االنساف في ّ)



 المطمب الثاني 

  اإلسالميةفي الشريعة  اإلنسافحقكؽ  أقساـ

الى حقكؽ المجتمع عمى الفرد , كحقكؽ الفرد عمى الفرد , كحقكؽ المجتمع  اإلنسافحقكؽ  اإلسالـقسـ عمماء 
 بأقساميا. كيضاؼ الييا قسـ مستقؿ كىك حقكؽ اهلل مف حيث انيا ضمانات لتنفيذ ىذه الحقكؽ (ُ)عمى المجتمع

حقكؽ  أقساـ أىـ.كليذا سنعرض  (ِ) اإلسالـفي  اإلنسافحقكؽ  أنكاعكفي ضكء ىذه الضكابط تتكزع  األربعة
 في فقرتيف كىما الحريات الشخصية , كالثانية حقكؽ شخصية : اإلنساف

ليست حقكقان مطمقة ,الف  أنياىك  اإلسالـفي  اإلنسافيميز حقكؽ  : اف ما: الحريات الشخصية األكلىالفقرة 
حدكد  أنيا,  (ّ) اإلنساففانو يضع منذ البداية حدكدان لحقكؽ  اإلفرادطالما ينطمؽ بكجو عاـ مف كاجبات  اإلسالـ

, بؿ حرية  لإلنساففال حرية مطمقة  كاألزماتكالمصالح  األماكفالحالؿ كالحراـ كحدكد الفقو الذم يراعي تبدؿ 
المميز عف سائر المخمكقات مف حيث العقؿ كالضمير كالشعكر كال  اإلنسافمفيدة بمصالح الناس , كبشخصية 

ي مجتمعة بؿ ضكابط يحددىا التكافؿ االجتماعي بيف الناس كال مف بن اآلخريفممكية مفتكحة لمفرد في مكاجية 
في  اإلنسافبالمكاد كالثركات عمى حساب الشعكب كال نفع في امبريالية متمادية كاستغالؿ بشع لحقكؽ  يستشار

 . (ْ)مناطؽ محددة مف العالـ 

 

____________________________ 

ة عمى حرية الفرد كحقكؽ الفرد , كالتي تجد اف مجمكع حريات الفرد كحقكقو تساكم حرية المجتمع ( ال ياخذ الفكر االسالمي بالفمسفة الغربيُ)
بيف حقكؽ الفرد كحقكؽ الجماعة اك المجتمع كحقكقو , ىناؾ تكازف بيف الفرد كالجماعة في اطار الفكر االسالمي الذم يحدد مبدا التكازف 

 بحيث ال يغطي احدىما االخر انظر :

ابراىيـ الزلمي ,حقكؽ االنساف في االسالـ , بيت المحكمة , سمسمة المائدة الحرة , عددخاص , حقكؽ في الشريعة االسالمية ( مصطفى ِ)
 .ٗ, ص ُٖٗٗ,مطبعة االديب الغدادية المحدكدة , ّكالقانكف الدكلي , العدد 

 ,صََِِالفكر , دمشؽ , ( احمد الرشيد كعدناف السيد حسيف , حقكؽ االنساف في الكطف العربي ,دار ّ)

 .ُّٔ, ص ََِٔ( عدناف السيد حسيف , حقكؽ االنساف في االسالـ , المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع , بيركت ,ْ)

 



 : الحؽ في الحياة كحفظ النفس :أكال

ىذا الحؽ قاعدة  اإلسالميةفي الكجكد كقد عدت الشريعة  اإلنسافيمتمكو  يعد الحؽ في الحياة مف اغمى ما
كتطبؽ كعند انتيائو تنتيي الحقكؽ  األخرلالحقكؽ  تبدأكبعده  لإلنسافمف قكاعدىا فيك الحؽ االكؿ  أساسية
,  اإلسالـاعتداء عميو يعد جريمة في نظر  فأم لإلنساف. كىذا الحؽ منحو البارم عز كجؿ (ُ)كتنعدـ  األخرل

كؿ  ))عتداء عميو , فقد قاؿ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(فحؽ الحياة حؽ مقدس يجب حفظو كرعايتو كعدـ اال
دكف  اإلنسافقتؿ  اإلسالميةمتفؽ عميو , كقد حرمت الشريعة  ((المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو كمالو كعرضو 

ؽٍّ ))كجو حؽ فقاؿ تعالى ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ ((كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى
(ِ). 

كتمثؿ ذركة التشدد لحماية ىذا الحؽ في نكع الحؽ مف العقكبة التي يجب اف تكقع عمى مف يعتدم عميو كىي 
اصي ًفي اٍلقىٍتمىى))القصاص ضمانان لحياة الناس فقاؿ تعالى  ـي اٍلًقصى مىٍيكي اًص ))أيضاكقاؿ  (ّ) ((كيًتبى عى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي كى

يىاةه يىٍا أيكًلٍي األىٍلبىابً  ًميعنا  ))كقاؿ تعالى  (ْ) (( حى ا قىتىؿى النَّاسى جى مىف قىتىؿى نىٍفسنا ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي اأٍلىٍرًض فىكىأىنَّمى
ًميعنا مىٍف أىٍحيىاىىا فىكىأىنَّمىا أىٍحيىا النَّاسى جى (( كى

(ٓ)  . 

بيد  أمانةاالنتحار الف الحياة ليست ممكا لصاحبيا بؿ ىبة مف اهلل تعالى كالركح  اإلسالميةكما حرمت الشريعة 
كالعقاب في  اإلثـاالنتحار جريمة يستحؽ مرتكبيا اشد  اإلسالـصاحبيا , كال يجكز االعتداء عمييا , كليذا عد 

ـٍ  ))فقاؿ تعالى  اآلخرة (( كىال تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي
كيقكؿ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( )مف قتؿ نفسو بشي في الدنيا  (ٔ)

فاهلل تعالى ىك  كالمأذكف اإلذف بإثـبالقتؿ حيث  اإلذفعذب بو يكـ القيامة ( متفؽ عميو , كيتفرع عف ذلؾ تحريـ 
 ____________________________كحده المحي 

يجكز التعرض لجثتو اك التمثيؿ بيا اك اخراجيا مف القب اظر : لبك اليزيد عمي  ( يستمر حؽ الشخص في التكريـ حتى بعد كفاتو ك فالُ)
 .ُٕٗالمقيت, النظـ السياسية كالحريات العامة , الطبعة الثالثة , مؤسسة الشباب الجامعي , االسكندرية , ص 

 .(ُِٓ)( سكرة االنعاـ :االية ِ)

 (ُٕٕ)( سكرة البقرة : االية ّ)

 (ُٖٕ)ية ( سكرة البقرة : االْ)

 (ّْ)( سكرة المائدة : االية ٓ)

 (ِٗ)( سكرة النساء: االية ٔ)



الحؽ اك لدفع العار فقاؿ  إلثباتالمبارزة في االقتتاؿ بيف شخصيف  اإلسالميةكالمميت كما حرمت الشريعة 
باؿ  الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( )اذا التقى المسمماف بسيفيما فالقاتؿ كالمقتكؿ في النار , قالكا يارسكؿ اهلل ما

 المقتكؿ قاؿ كاف حريصا عمى قتؿ صاحبو (.

ؼ عشر قتؿ الجنيف في الرحـ فاف حصؿ عمدان كباعتداء كجب فيو العزة كىي نص أم اإلجياضكما حرمت 
النكع البشرم اك تحديد  إفناءالدية كاف نزؿ حيا ثـ مات فتجب الدية كاممة فيي جناية عمى حي كما حرمت 

باحةفي صكرة محددة لتنظيمو  تيالنسؿ كالقضاء عمى الذرية ال المحظكرات لمحفاظ عمى الحياة فالضركرات  كا 
مف خالؿ سالمتو الجسدية كابعد مف ذلؾ  فاإلنساتبيح المحظكرات كيمحؽ بحؽ الحياة المحافظة عمى كرامة 

 .(ُ)فنو كيحـر الجمكس عمى قبره كنبشوالميت حيث يكـر بالغسؿ كالتكفيف ,كالصالة عميو كد اإلنسافيجب احتراـ 

كاالرتباط  لإلنسافحؽ  أثمفباعتباره  كأىميتوككفمت الشريعة ىذا الحؽ باالحاطئة كالشمكؿ الى المدل الذم يتفؽ 
الزكاج  اإلسالـحيث يشرع  اإلنسافىي ذات  اإلنسانيةكالنفس  (ِ)بحفظ كياف المجتمع كحيكيتو كتماسكو 

الكسائؿ  كأحسف, ميف الكجكد البشرم مف اطير الطرؽ اكت اإلسالميكالضماف بقى النكع  إليجادىاكالتناسؿ 
ظ النفس كحمايتيا كعدـ االعتداء عمييا كجكب تناكؿ االنكحة الفاسدة الباطمة كشرع لحف أنكاعفحـر الزنا كجميع 

اذ يقكؿ الرسكؿ )صمى  كالكأد اإلجياضالطعاـ كالشراب كالمباس كالمسكف كاكجب القصاص كالدية كالكفارة كحـر 
النفس تتطمب  إيجادفي  الحاجبة اإلحكاـاهلل عميو كسمـ( )اف اهلل حـر عميكـ عقكؽ االميات ككاد البنات ( كشرع 

لألكالد  اإلحكاـرخصان لمتخفيؼ عنيما كرعاية كضعيما ثـ كضع  ة الحمؿ كالجنيف كمنح الحامؿ المرضعرعاي
طالؽ كعالج اخير كشرع ال (ّ)كالغذاء الحالؿ كالتعميـ حتى البمكغ  كالتأديبمف حيث التسمية كالحضانة كالتربية 

فشرع كسب الرزؽ , كارباح  اإلنسانيةحيف تككف الحياة الزكجية مستعصية كشرع الحفاظ الكامؿ عمى الذات 
 _______________________________الصبياف كدعا 

, َُّ, ص ََِِقطر , السنة الثانية كالعشركف ,,ٕٖ( محمد الزحيمي , مقاصد الشريعة اساس لحقكؽ االنساف , كتاب االمة , العدد ُ)
 .َُِذكره فاركؽ فالح الزعبي , حقكؽ االنساف , ص 

( عبدالكاحب محمد الفار , لمحات عف حقكؽ االنساف في االسالـ :في حقكؽ االنساف , المجمد الثالث , دار العمـ لممالييف , بيركت , ِ)
ي االسالـ مقارف بالنظـ العصرية )د.ف(, القاىرة , , انظر ايضا: مصطفى كماؿ كصفي , النظاـ الدستكرم فُٓ, ص ُٖٗٗلبناف , 
 .ِّ,ص ُْٗٗ

, ُٕٗٗ( عبدالعزيز مخيمر عبداليادم , حقكؽ الطفؿ بيف الشريعة االسالمية كالقانكف الدكلي) دارسة مقارنة(, منشكرات جامعة الككيت , ّ)
 .ُِص 



سـ , كشرع التداكم كاباح الزينة كحـر لمج لإلنسافلمنظافة كالطيارة كالرياضة ك البعد عف كامؿ ما فيو ىالؾ 
 .  (ُ)صـك الكصاؿ كمنع صياـ الدىر كفتح ابكاب الرخص 

 ثانيان: حرية االعتقاد كالتعبير :

الحؽ في اعتناؽ ام  إنسافيكلد حرا كاف نظرية تكجيو نحك التديف , كليذا فاف لكؿ  اإلنسافاف  اإلسالـيؤكد 
حرية العقيدة كعمؿ عمى كفالتيا كحمايتيا كمقابؿ ذلؾ يدعكا الى التفكير الحر  اإلسالـمف العقائد حيث اقر 

كيقكؿ  (ِ)عف طريؽ التقميد  األجدادعف  اإلباءالتي يختمط بيا الحؽ بالباطؿ , كبثكراتيا  األساطيرالمجر مف 
كفى ًبيى ))تعالى  ـٍ أىٍعييفه ال ييٍبًصري لىيي ـٍ لىييـٍ قيميكبه ال يىٍفقىييكفى ًبيىا كى ـٍ آذىافه ال يىٍسمىعيكفى ًبيىا أيكلىًئؾى كىاألىٍنعىاـً بىٍؿ ىي لىيي ا كى

ـي اٍلغىاًفميكفى  ؿ  أيكلىًئؾى ىي ((أىضى
 التأمؿ كأساسو, فاختيار الفرد لعقيدتو ىك امر يدخؿ في نطاؽ اقتناعو الشخصي (ّ)

 الى يخالؼ رغبتو بقكلو تعالى )) اعتناؽ ماتكرىو عمى  تحتـر رغبة كال اإلسالميةالحر كالتفكير الصحيح كالشريعة 
غي اٍلميًبيفي (, كايضا ))ْ(() اٍلغىيٍّ  ًمفى  الر ٍشدي  تىبىيَّفى  قىدٍ  الدٍّيفً  ًفي ًإٍكرىاهى  مىى الرَّسيكًؿ ًإالَّ اٍلبىالى مىا عى (, كليذا عممت ٓ)((كى

 إكراىويشاء كعدـ  تقاد ماعمى حماية حرية العقيدة مف خالؿ احتراـ حؽ الغير في اع اإلسالميةالشريعة 
كمجادلة صاحب العقيدة المخالفة بالحسنى .فالعقيدة التي تثؽ بنفسيا , كتطمئف الى قكة بنيانيا كسالمة حمكليا 

 أفكارىابؿ تكفي بعرض  إتباعيالمشاكؿ الحياة كعمؽ تفكيرىا ال تشعر بحاجة الى اف نكره احد عمى اعتناقيا اك 
.كقد بيف  (ٓ)كطمانيتو  اإليمافبكؿ صراحة كتييئى لو الجك النفسي كالفكرم اليادم الذم يستركح فيو ركح  إمامو

العبادات ككيفيتيا كمف اجؿ حفظ الديف كعدـ االعتداء عميو  كأنكاعالديف الخمسة  كأركافالعقيدة  إحكاـ اإلسالـ
, كما شرع عضكية  (ٔ) ((تنة كيككف الديف هلل كقاتميـ حتى ال تككف ف ))الجياد يقكؿ تعالى  اإلسالـشرع 

_______________________________ 

 كمابعدىا. ٖٗ( محمد الزحيمي ,مصدر سبؽ ذكره , ص ُ)

 .ٗٓ( عبدالكاحد محمد الفار , مصدر سبؽ ذكره , ص ِ)

 .(ُٕٗ)( سكرة االعراؼ : االية ّ)

 .(ِٓٓ)( سكرة البقرة : االية ْ)

 .(ِٓ)( سكرة النكر : االية ٓ)

 .ُِّق, ص ُُْٖ( محمد حسيف فضؿ اهلل , اسمكب الدعكة في القراف , الطبعة السادسة ,دار الممكؾ , بيركت , ٔ)



 اإلسالـالمرتد الف ردتو عبث في الديف فقاؿ رسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( )مف بدؿ دينو فاقتمكه( كما شرع 
عمى يد تارؾ الصالة كمانع الزكاة كالمنكر لما عمـ مف  األحدلحماية الديف عضكية المنحرؼ عف دينو كطمب 

البالغ العاقؿ عمى دخكؿ  اإلنسافال يمـز  اإلسالـاف  إاللصيانة الديف  الحاجبة اإلحكاـالديف لضركرة كما شرع 
ية ممارسة العبادات التي تتفؽ مع عقيدتو كيحـر عمى فمو الحرية في االعتقاد كيترؾ لغير المسمـ حر  اإلسالـفي 

 اف غير المسمـ لو ـ لممسمميف كعميو ما اإلسالميةالمسمميف االعتداء عمى بيكت العبادة كما قررت الشريعة 
 كاألماف باألمف اإلسالميالمجتمع  أحضافكفي   اإلسالميةعمييـ كقد عاش غير المسمميف في ضؿ الخالفة 

 . (ُ) فكاإلحساكالعدؿ 

السياسية كاالجتماعية كالثقافية كالعممية  األفكاريريد مف  اف حرية الفكر ىي اف يككف الفرد حرا في اعتناؽ ما
ال تعد مخالفة لقيـ المجتمع كمعتقداتو  فإنيا اإلنسافكالفمسفية كالنظريات كمادامت حرية الفكر تابعة في فكر 

لـ يظير  اإلنسافتفكير في شي معيف ماداـ ىذا التفكير في مخيمة مف ال اإلنسافكليس بمقدار احد اك دكلة منع 
 .(ِ)لمعالـ الخارجي 

 الفقرة الثانية : الحقكؽ الشخصية :

ترؼ لكؿ فرد بالشخصية القانكنية الكاممة كىي اف يع اإلنسافالحقكؽ الشخصية ىي الحقكؽ المتعمقة بذات 
 إماـالشخصية القانكنية كالمساكاة , كعميو سنتناكؿ دراسة  اإلفرادالقانكف مع جميع  إماـكتترتب عمى ذلؾ لمساكاة 

 -القضاء في المحاكر التالية :

: التمتع بالشخصية القانكنية : تتجو اغمب القكانيف الداخمية لمدكؿ باالعتراؼ بالشخصية القانكنية لمفرد ,عند أكال
بالشخصية القانكنية لمفرد في ضكء القانكف الدكلي ,  باالعتراؼ األمرتعقيدان عندما يتعمؽ  أكثراف المشكمة تككف 

 الفرد مف أمالمدكؿ كالمنظمات الدكلية كالفاتيكاف  إالفالقانكف الدكلي بصكرة عامة ال يعترؼ بالشخصية القانكنية 
القانكف الدكلي كاف  أساسباف الفرد ىك  آخركفيرفض االعتراؼ بالشخصية القانكنية لو بينما يرل 

 ____________________________الجماعة

الذمييف كالمستامنيف في دار االسالـ , مكتبة , انظر كذلؾ : عبدالكريـ زيداف , احكاـ ْٖمحمد الزحيمي , مصدر سبؽ ذكره , ص ( ُ)
لة ,بيركت , , د.يكسؼ القرضاكم , غير المسمميف في المجتمع االسالمي , مؤسسة الرساَِ, ص ُٖٔٗالقدس كمؤسسة الرسالة , بيركت , 

 .َّ-ٗ, ص ََُِ

 .ُّٕ( سييؿ حسيف فتالكم , مصدر سبؽ ذكره , ص ِ)



الدكلية ىي مف الحقيقة جماعة بشرية كقد تضمنت العديد مف الكثائؽ الدكلية االعتراؼ لمفرد بالشخصية القانكنية 
  .(ُ)الدكلية 

اعترؼ لمفرد بالشخصية القانكنية الدكلية منذ جاء , كذلؾ بال تمييز  اإلسالـكلكف عمى العكس مف ذلؾ فاف 
تخاطب البشر جميعا  إحكاموفاف كال تفريؽ الرجاؿ كالنساء كبكصفو دينا عالميان  اإلقميـبسبب الجنس اك المغة اك 

الفرد كالجماعة فمـ يفرؽ االسالـ في الخطاب بيف  اإلسالـكالجماعات كميا . كيرجع ذلؾ الى كحدة القانكف في 
عالمي كىك بيذا الكصؼ يخاطب جميع البشر بال تمييز  اإلسالـعمى اختالؼ صكرىا كذلؾ الف الخطاب في 

في منظمة عالمية متحدة في  كاألمـكالجماعات كالشعكب  اإلفرادييدؼ الى تنظيـ  اإلسالـاك تفريؽ كشريعة 
ات في المجتمع الفاضؿ المتحرر مف العنصرية كالطائفية الكمية التي تحكـ العالق كاألحكاؿالعقيدة كفي المبادئ 

المثبتة في القراف الكريـ كفي سنة الرسكؿ تنظيـ كافة العالقات  األصكلية إحكاميامف حيث  اإلسالميةكالشريعة 
ذاتو اك بيف  اإلسالمياك الجماعات داخؿ المجتمع  اإلفرادفردية كانت اك جماعية سكاء فيما بيف  اإلنسانية

المختمفة معيا في العقيدة كقت  األخرل اإلنسانيةبكصفو كحدة قائمة بذاتيا كبيف الجماعات  اإلسالميجتمع الم
الكمية التشريعية  كاألصكؿ اإلحكاـكؿ  اإلسالميةالسمـ ككقت الحرب عمى السكاء كعمى ذلؾ تجتمع في الشريعة 

القانكف الداخمي بفركعو المختمفة اك  إحكاـي ككؿ القانكف الدكل إحكاـالتي تنظـ شؤكف الديف كالدنيا كتتضمف كؿ 
كالقانكف الداخمي معان كالقاعدة القانكنية في  قانكف كاحد يشمؿ القانكف الدكلي اإلسالميةبتعبير اخر فاف الشريعة 

الشريعة االسالمية مف حيث طبيعتيا كغايتيا كاحدة في النطاؽ الداخمي كفي النطاؽ الخارجي كىي تنظيـ 
الكمية في  كاألصكؿالمبادئ  أساسميما كاف نكعيا كميما اختمؼ اطرافيا كذلؾ عمى  اإلنسانيةت العالقا
في  اإلسالميةكالكفاء بالعيد كنمخص مف ذلؾ كمو اف الشريعة  كاألخالؽكىي العدالة كالمساكاة كالشكرل  اإلسالـ
ال تفرؽ بيف النظاـ الداخمي كالنظاـ الدكلي . كيترتب عمى ذلؾ اف  اإلنسانيةالخاصة بتنظيـ العالقات  إحكاميا

كاحدة كاف مف يكتسب ىذا الكصؼ في نظاميا بعد شخصان  اإلسالميةالشخصية القانكنية في نظاـ الشريعة 
ف قانكنيان كانو يتمتع بيذا الكصؼ عمى المستكل الداخمي كعمى المستكل الدكلي معان كمما ال ريب فيو اف مف شا

حيث  اإلنسافدعـ كتعزيز الضمانة الدكلية لحقكؽ  اإلسالميةتمنع االفراد بالشخصية الدكلية طبقان لنظاـ الشريعة 
بيذه الشخصية التي تحكؿ ليـ  األكليفالى الدكؿ باعتبار تمتع  باإلضافةيكفميا كبدافع عنيا لالفراد كالجماعات 

ستند الى عدـ تمتعيـ بالشخصية الدكلية التي تسمح ليـ الرقابة الدكلية دكف حجر ي أجيزةحؽ المجكء الى 
______________________________ 

 , ص ُٗٔٗ( الشيخ محمد احمد ابك زىرة , الشريعة االسالمية كالقانكف الدكلي , مجمة العمـك القانكنية كالسياسية , بغداد , ُ)



في الطعكف كالشككل  اإلفراد إماـتح بحذر كاستحياء بالتمتع بيذه الكسيمة الرقابية خاصة كاف الباب ال يزاؿ ينف
عمى اختالؼ صكرىـ  اإلنسافكالبالغات المقدمة الى االجيزة الدكلية المختصة برقابة كضمانة حقكؽ 

 . (ُ)كأنكاعيا

 : (ِ) ثانيان: حؽ المساكاة

, حيث جاء االسالـ كحرص  كأخر إنسافرية كاحدة  الختالؼ بيف المساكاة بيف الناس يعني اف النفس البش مبدأ
 .(ّ)اال بالتقكل  أخرفضؿ لكاحد عمى  عمى تاكيد المساكاة كتعزيزىا كاف الناس سكاسية ال

فخطاب كاكجب معاممة الناس جميعان عمى قدـ المساكاة في جميع الشؤكف  كالمرأةبيف الرجؿ  اإلسالـكساكل 
فمساكاة الناس في المنشأ  أخرلاك مئة دكف  أخرالبارم عز كجؿ يشمؿ جميع الناس كغير مكجو لشعب دكف 

 . (ْ)المساكاة  لمبدأ األساسياهلل ىي الركف  أماـكالتكميؼ 

_____________________________ 

( محمد عبداهلل االنصارم , الضمانة الجماعية الدكلية لحقكؽ االنساف في االعالف العالمي لحقكؽ االنساف كالشريعة االسالمية , في : ُ)
المنظكر االسالمي حكؿ االعالف العالمي لحقكؽ االنساف , كزارة العدؿ , دكلة الككيت عمى 

    /http://www.moj.gov.kw/internationalrelationsالربط

 .ٖ, ص ََِٖ,القاىرة , يكليك ُّٕ( حكؿ المساكاة :راجع عبداهلل صالح ,الحماية الدكلية في المساكاة , مجمة السياسة الدكلية ,العدد ِ)

)ليس البف البيضاء عمى ابف السكداء رؼ فالفضؿ البيض  عمى اسكد اك اصفر , فقد قاؿ عميو السالـ مبدا التعاالمساكاة بيف الناس ( ّ)
فصؿ (كما انو ال فضؿ ال بالقكة فاف القكم يدفع كال عـ الفساد في االرض كقد قاؿ تعالى )) كلك ال دفع اهلل الناس بعضيـ ببعض لفسدت 

مى جاىؿ  بؿ اف العمـ يفرض لحضرم عمى بدكم كال عالـ ع.. كما انو ال فضؿ ُِٓاالرض كلكف اهلل ذك فضؿ عمى العالميف (( البقرة االية 
ا عمى العالـ كاجبات كال يفرض االستعالء فال يجكز المة متحضرة اف تستييف بالحقكؽ الطبيعية المة دكنيا حضارة كعمـ بؿ عمييا اف تعاكني

تعممكا حتى يساؿ لـ لـ يعممكا ( لالخذ بيدىا كتنمية تراثيا كتعميميا بالحسنى كقد قاؿ عمي ابف ابي طالب عميو السالـ )اليسئؿ الجيالء لـ لـ ي
ف , عبدالكريـ عمكاف خضير , الكسيط في القانكف الدكلي العاـ الكتاب االكؿ , المبادئ العامة ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,عماف , االرد

 .ٓٔ, ص ُٕٗٗ

نساف بيف الشريعة كالقانكف , التحديات كالحمكؿ , ( محمد عمي عباد , المساكاة في الشريعة االسالمية كالنظـ القانكنية الحديثة ,حقكؽ االْ)
. انظر ايضا: محمد شريؼ بسيكني ,مصادر الشريعة االسالمية كحماية حقكؽ االنساف َُِٓ, ص ََُِجامعة الزرقاء االىمية , االردف , 

 .ُٕ , صُٓٗٗفي اطار العدالة الجنائية في االسالـ سمسمة الحقكؽ االنساف ,دار العمـ لممالييف , 

 



 
 القانكف : أماـالمساكاة 

ذر العفارم خادمو كقيؿ بالؿ )رضي اهلل عنو( بسكاد  أبكبسبب المكف اك الجنس فحيف عبر  اإلسالـال تفرقة في 
امة غضب رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( كحاج في ابي ذر)انؾ امرؤ فيؾ جاىمية ( كالتفرقة بسبب الماؿ اك 
الجاه اك العصبية فالرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( )ليس منا دعا الى العصبية كليس منا قاتؿ عمى عصبية 

بكر الصديؽ )رضي اهلل عنو ( عند تكليو الخالفة  كاب األكؿكقد قاؿ الخميفة  ات عمى عصبية (كليس منا مف م
)القكم منكـ عندم ضعيؼ حتى اخذ الحؽ منو كالضعبؼ منكـ قكم حتى اخذ الحؽ لو ( ال تفرقة بسبب النفكذ 

مصر حيف  أقباطاحد لطـ  األخيرفقصة عمر بف الخطاب مع ابف عمرك بف العاص الشييرة ) اذ حدث اف ىذا 
فمما شكاه الى عمر مف الجاني صائحا في كجو عمرك  األكرميفنقدـ عميو في سباؽ بينيما قائالن لو :اتسبؽ ابف 

 .(ُ) أحرارا أمياتيـبف العاص في غضب لمحؽ متى استعبدتـ الناس كقد كلدتيـ 

يممككف النفسيـ شيئا فحيف حضر كال تفرقة بسبب السمطة فالحكاـ كالمحككميف سكاء النيـ جميعان بشر ال 
مف كنت جمدت لو ظيرا فيذا ظيرم فميستعد كمف كنت شتمت لو  إالالرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( الكفاة قاؿ )

قدامة عرضا فيذا عرضي فميستعد ( كرتب الفقو عمى ذلؾ مسؤكلية الحكاـ عما كقع منيـ مف ظمـ فقاؿ ابف 
دماؤىـ كقاؿ  تتكافأكالف المؤمنيف  كاإلخبار اآلياتيف رعيتيـ لعمكـ )كيجرم القصاص بيف الكالة كالعماؿ كب

القرطبي اجمع العمماء عمى اف عمى السمطاف اف يقتص مف نفسو اف تعدل عمى احد مف الرعية اذ ىك كاحد 
نمامنيـ   إحكاـالعامة فرؽ في  لو ميزة النظر ليـ كالكصي كالككيؿ كذلؾ ال يمنع القصاص كليس بينو كبيف كا 
 .(ِ)كجؿ اهلل عز

 القضاء : أماـالمساكاة 

مرتبط  كاإلسالميكدعا لو بصكرة مميزة كالحقيقة اف مبدا المساكاة  اإلسالـجاء بو  أصيؿ إسالمي مبدأالمساكاة 
حؽ العدالة فمف حؽ كؿ فرد اف يتحاكـ   اإلسالـبالعدؿ االليي كما اف العدؿ كسيمة الى الحؽ ليذا فقد كفؿ 

____________________________ 

 .ٕٔ-ٔٔ(عبدالكريـ عمكاف ,مصدر سبؽ ذكره , ص ُ)

 المصدر نفسو.(ِ)

 



ـٍ فىًإف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريد كهي ًإلىى الٌمًو كىالرَّسيكؿً ))دكف سكاىا فقاؿ تعالى  إليياالى الشريعة كاف يحاكـ  ((ًمنكي
(ُ) .

ٍيرى ًبالس كًء ًمفى اٍلقىٍكًؿ ًإالَّ مىٍف ))يمحقو مف ظمـ يقكؿ تعالى  كمف حؽ الفرد اف يدفع عف نفسو ما الى ييًحب  المَّوي اٍلجى
ـى  (( ظيًم

كعف حؽ الجماعة في حبسو كال يجكز مصادرة  أخرفرد  أمكمف حؽ الفرد كمف كاجبو الدفاع عف حؽ  (ِ)
حؽ الفرد في الدفاع عف نفسو قاؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( )اذا جمس بيف يديؾ الخصماف فال تقضيف 

كحؽ الفرد في محاكمة عمدلة  (ّ)اف يتبيف لؾ القضاء ( أحرل,فانو  األكؿكما سمعت مف  األخرحتى تسمع مف 
معافى اال المجاىدكف ( كال تجريـ اال بنص  أمتييقكؿ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( )كؿ  األصؿفالبراءة ىي 

ا))شرعي يقكؿ تعالى  مى تَّى ميعىذًٍّبيفى  كينَّا كى ((رىسيكالن  نىٍبعىثى  حى
كال يحكـ بتجريـ شخص كال يعاقب بجـر اال بعد  (ْ)

حيف كاله  األشعرممكسى  أبيالخطاب الى كفي رسالة عمر بف  (ٓ)قاطعة اما القضاء  بأدلةثبكت ارتكابو 
ضعيؼ  ييأسالقضاء جاء فييا )اسر بيف الناس كجيؾ كعدلؾ كمجمسؾ حتى ال يطمع شريؼ في حيفؾ كال 

كجعؿ العدؿ حقان انسانيان  اإلنسانيكالشعكب مف حيث االعتبار  األمـالمساكاة بيف  مبدأ اإلسالـعدلؾ ( كقد قرر 
المساكاة كىدـ كافة الحكاجز كاف مف اىـ  تأكيدعمى  اإلسالـاف حرص . (ٔ) داءاألعمشتركان بيف البشر حتى 

مع سمكؾ المسمميف دافعان  التأكيدالعكامؿ التي جعمت العبيد كالمقيكريف كالمظمكميف ييرعكف اليو كقد كاف ىذا 
العالـ  أدياف" اف ديف محمد كحده مف بيف " Our Perfeting World Ourالى القكؿ في كتابو " لمدكتكر "دىاال" 

انو يفتح ذراعيو عمى كسعيا ترحيبا بمقتنعيو ايا كانكا زنكجا اك منبكذيف ذم ضؿ متحررا مف الحاجز المكني,ىك ال
كىك بمنح الجميع حقكقيـ كميزاتيـ دكف تحفظ ,ك يختصيـ في نطاؽ المجتمع مثمما يختصيـ في نطاؽ العقيدة 

المساكاة  أساسمعتنقيو ضمف جماعة المسمميف عمى  يستبعد كؿ حكاجز المكلد كالمكف كيقبؿ شتى كاإلسالـ
 ____________________________ .(ٕ)االجتماعية التامة 

 .(ٖٓ)( سكرة النساء : االية ُ)

 .  ٗٔ( عبد الكريـ عمكاف خضير , مصدر سبؽ ذكره , صِ)

 .(ُْٕ)( سكرة النساء : االية ّ)

 .ٕٗ ص,ُٖٗٗانظر في ذلؾ : فتحي كالي ,الساكاة بيف الخصـك اماـ القضاء في الشريعة االسالمية , بيركت , ( ْ)

 (.ُٓ( سكرة االسراء : االية )ٓ)

 .ِٖ( محمد الشكربجي , حقكؽ االنساف اماـ القضاء في االسالـ , حقكؽ االنساف ,ص ٔ)

 .ِٕٗ, ص ُٔٗٗنظاـ االسالـ ,المركز العربي لمخدمات الطالبية , ( عمي محمكد الصكا , نظاـ العالقات الدكلية , في ٕ)



 

 

  


