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 يةـــــريعة اإلسالمـــــفي الشومفهومها  ريةـــــالح

(The Sense of Freedom in Islamic Shar┘’ah)   
        خافابظاهر 

 سيد مبارؾ شاه 
 

Abstract 
 

The course which Islam has enjoyed on man to realize the goal of al-╒urriyyah “freedom” 

includes profound intellectual endeavors, constant spiritual observances, binding moral 

principles, and even dietary regulations. When man follows this course, faithfully, he 

cannot fail to reach his ultimate goal of freedom and emancipation. The sense of 

freedom in Islam, in this article, has been compared with the concept of freedom 

prevalent in the Western world today. Firstly, the etymological evidence of the term al-

╒urriyyah has been provided from dictionaries. Secondly, the concept of freedom has 

been explained in the light of the Qur’an and ╒ad┘th. Thirdly, a brief history of human 

rights and freedom in the West has been given with its comparative analysis with the 

concept of freedom in Islam. A conclusion of the discussion has been provided at the end 

of the article.  

يعترب لفظ احلرية من ادلصطلحات اليت يصػع  كعػت رعريػد زلػد  ذلػا لاملػرة ادلػدل يت الػيت يفيػدها قد ل
ن التعريػد   ييػإ  ف احلريػة وػدل ذلا لفظ احلرية . كبالرغم من ذلػ  إػ ف مػدل ؿ احلريػة كمع اهػا غػٍت  ػ

قدرة الشخص  لى مباشرة األإعػاؿ كالتصػرإات الػيت ٌليعػا  ليػد  را رػد  كف رعػرض أليػة  –ال است رفيد 
 .كما بُت العلماء كالبايمل ف  -عغ ط كي قي   خارجية صلد من رل  اإلرا ة

 

 عايػة راػا  راػ ف قريبػة مػن بعضػعا   كقد رضم ت كت  اللغة معػاف متعػد ة دلفعػـ  احلريػة  ي يف ػا   ال
 كهذه يفهم التعريفات اليت نصت  ليعا كت  اللغة دلعٌت احلرية :

 

جاء   كتاب لساف العػرب يبػن م ظػ ر   رعريػد احلريػة : احلػرار بػالفتم مصػدر مػن يػٌر  ػٌر  ذا  -6
 صار يرِّا  كايسم احلرية.

                                                 
 اللغة العربية جامعة بشاكر.ععد الدراسات اإلسمامية ك وريلة الدكت راه دل البايإ 

 جامعة بشاكر كاللغة العربية يةايسمامالدراسات ععد واألستاذ ادلسا د 
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 كاحلر بالضم نقيض العبد   كاجلمت يفيرار كيرار .
 رة نقيض األمة   كاجلمت يرائر .كاحل

 ً ّنّْ ’’كيرير ال لد   يفف جيعلد لطا ة اهلل  ز كجل خدمة ادلسجد يق ؿ رعػا   لػى لسػاف يفـ مػر  : 
  1‘‘ًمٍتّْ  إػىتػىقىبَّلٍ  زليىرَّرنا بىٍطًٍت  ً   مىا لى ى  نىذىٍرتي 

 كير الدار كسطعا كخَتها.كاحلر من ال اس   يفخيارهم كيفإاعلعم   كيرية العرب يفشراإعم   كير الرمل 
   2.ير الفاكعة خيارها   كاحلر كل شيء إاخر من شعر غَته   كطُت ير ي رمل  

 

 يفما رعريد احلرية كما جاء    ائرة ادلعارؼ للبستاّن :  -2
 .3احلر   اللغة خماؼ العبد يفك الرقيق   كاحلرية يالة احلر كهي خماؼ الرؽ يفك العب  ية

 

عد يفيرار.احلر من الرجل خماؼ  -3  العبد   كه  مأخ ذ من ذل  ألند خلص من الرؽ   َك
كيقاؿ : رجل ير بُت احلرية كاحلركرية بفتم احلػاء كعػمعا كيػر  ػر مػن بػاب رعػ    يػرارا بػالفتم 

 صار يران.
 

ععا يرائر كهي خماؼ األمة   4.يقاؿ : يرررد  ذا ا تقتد   كاألنملى يرة   َك
ة احلريػػة يف ػػا لفػػظ يطلػػق  لػػى األشػػياء ال بيلػػة كو يًفػػد  ػػاؿ مفع مػػان يتضػػم مػػن التعريفػػات السػػابقة لالمػػ

 ر يئان يفك مع ان مذم مان .
 

 الحرية في القرآن الكريم: ثانياً:

و رتضػػػمن تيػػػات القػػػرتف الاػػػر    مت  ػػػا نػػػص صػػػريم للفػػػظ احلريػػػة كلاػػػن كر ت   القػػػرتف الاػػػر    
 ة : م اعت متفرقة من تيارد الارمية األلفاظ اآلري

 

لىػى ً   اٍلًقصىػاصي   ىلىػٍيايمي  كيًت ى  تمى ي ا الًَّذينى  يفىيػُّعىا يىا’’احلر : كذل    ق لد رعا  :   كىاٍلعىٍبػدي  بًػاحلٍيرّْ  احلٍيػرُّ  اٍلقىتػٍ
 كجاء معٌت احلر ه ا خماؼ العبد .5‘‘بًاأٍلينٍػملىى كىاأٍلينٍػملىى بًاٍلعىٍبدً 

 

ميسىلَّمىةه  كىً يىةه  ميٍؤًم ىةو  رىقػىبىةو  إػىتىٍحرًيري  خىطىأن  ميٍؤًم نا قػىتىلى  كىمىنٍ  ’’  ق لد رعا  :  ‘‘إتحرير رقبة’’
  كيرير رقبػة  6

 ‘‘  يريػر رقبػة89مع اه  تقعا من العب  ية كالرؽ كقد كر  نفس اللفػظ   كػل مػن سػ رة ادلائػدة   اآليػة 
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 –فس ادلػدل ؿ كادلعػٌت كهػي من س رة آّا لة إتحرير رقبة : كقد جاءت َيععػا بػ  33ككذل    اآلية 
 ا تاؽ رقبة من العب  ية كالرؽ. 

 

   7‘‘ًمٍتّْ  إػىتػىقىبَّلٍ  زليىرَّرنا بىٍطًٍت  ً   مىا لى ى  نىذىٍرتي  ً ّنّْ ‘‘زلررا جاء   ق لد رعا  : ’’
  8كه ا يفيد لفظ زلررا يفم خصصت ادل ل   لطا ة اهلل كخدمة بيت ادلقدس

 

 : ثالثا : الحرية في السنة النبوية
كه  كما ركاه   ‘‘احلرية’’ككذل  ل  نبحإ   مت ف األيا يإ صلد يديملا كايدان إيد نص صريم للفظ 

 ىًن ال ًَّبيًذ   إػىقىاؿى : قىاؿى ’’سيًئلى  ىطىاءن قىاؿى : شىًعٍدتي  احل في احلميد  بد البيعقي   س  د الاربل  ن
ـه    إػىقيٍلتي : يىا اٍبنى يفىِب رىبىاحو ً فَّ هىؤييًء يىٍسقي نػى ىا  ‘‘رىسي ؿي اللًَّد صىلَّى اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى : " كيلُّ ميٍسًارو يىرىا
ا ؟   إػىقىاؿى : يفىمىا كىاللًَّد لىقى  ٍد يفىٍ رىٍكتػيعىا كىً فَّ الرَّجيلى يىٍشرىبي إػىتػىٍلتىزًؽي شىفىتىاهي ًمٍن ً  اٍلمىٍسًجًد نىًبيذنا شىًديدن

يىماكىًِتىا   كىلىًانَّ احلٍيرّْيَّةى ذىهىبىٍت كىكىلًيػىعىا اٍلعىًبيدي إػىتػىعىاكىني ا ًّٔىا
إفي ركاية دلص د ابن  ‘‘زلرر’’يفما كلمة   9

   يفىرىل  يلىمىاءىكيٍم يىٍذهىبي فى   كىيفىرىل جيعَّالىايٍم يى يػىتػىعىلَّمي فى مىاًل  ’’يفىنَّدي قىاؿى :  الدر اء  يفبما ركاه  يفِب شيبة
ا ريايفّْلى لىايٍم بًًد   اٍ لىمي ا قػىٍبلى يفىٍف يػيٍرإىتى اٍلًعٍلمي إىً فَّ رىٍإتى اٍلًعٍلًم ًذهىابي اٍلعيلىمىاًء   مىاًل يفىرىاكيٍم يىٍرًصي فى  ىلىى مى 

ةى ً يَّ  يبػي كىريضىيػّْعي فى مىا كيكّْلٍ  ىنىا يفىٍ لىمي ًبًشرىارًكيٍم ًمنى اٍلبػىٍيطىاًر بًاخلٍىٍيًل   هيمي الًَّذينى يى يىٍأري فى الصَّماى رنا   تيٍم ًبًد   ألى
 10‘‘كىيى يىٍسمىعي فى اٍلقيٍرتفى ً يَّ هىٍجرنا   كىيى يػىٍعًتقي زليىرَّريهيٍم 

 

ًايًم ٍبًن ًيزىاـو ككذل    ادلس د لإلماـ يفُد  ما ركاه  :يى : قػيٍلتي يىا ’’رىًعيى اللَّدي  ىٍ دي   قىاؿى
: إػىقىاؿى ال ًَّبُّ  بىقى  ’’: ملسو هيلع هللا ىلص رىسي ؿى اللًَّد   يفىٍ تػىٍقتي يفىٍربىًعُتى زليىرَّرنا ً  اجلٍىاًهًليًَّة   قىاؿى يفىٍسلىٍمتى  ىلىى مىا سى

ٍَتو   11‘‘ً لىٍي ى ًمٍن خى
 

اؿى :   قى  ىٍبًد اللًَّد ٍبًن  ىٍمروك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رس ؿ قاؿ:  قاؿ  مرك بن اهلل  بد ك  ركاية يبن ماجد   ما ركاه
ُـّ اٍلقىٍ ـى كىهيٍم لىدي كىارًهي فى   ’’قىاؿى رىسي ؿي اللًَّد صىلَّى اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى : ةه : الرَّجيلي يػىؤي ثىةه يى رػيٍقبىلي ذلىيٍم صىماى ثىماى

ةى ً يَّ ً بىارنا يػىٍعًٍت : بػىٍعدى مىا يػىفي ريدي اٍل ىٍقتي   كىمى   .12‘‘ًن اٍ تىبىدى زليىرَّرنا كىالرَّجيلي يى يىٍأِت الصَّماى
قنا  ’’قىاؿى :  مىٍعًقًل ٍبًن يىسىارو  ك  ركاية للدارقطٍت ما ركاه ً ذىا اٍشتػىرىٍيتي زليىرَّرنا إىما رىٍشًتىًطىنَّ ألىيىدو ًإيًد ً تػٍ

 .13‘‘نػَّعىا  يٍقدىةه ًمنى الرّْؽّْ إى ً 
 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5625
http://english.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2468
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7624
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ًيمو ًمٍن رىسي ًؿ اللًَّد صىلَّى اللَّدي  ى يفىِب هيرىيٍػرىةى  ىٍن ككذل  راكه البيعقي  ٍعتػيعينَّ لًبىًٍت ٌى لىٍيًد   قىاؿى : ثىماثه َسًى
ا   كىافى  ىلىى  ىاًئشىةى نىٍذره زليىرَّره ًمٍن كىلىًد ً ٍَسىاً يلى   ًيمو بػىٍعدىهينَّ يفىبىدن إىسيًبى سىٍبه ًمٍن  كىسىلَّمى   ي يفيٍبًغضي بىًٍت ٌى

ٍف سىرًَّؾ يفىٍف رىًفي بً ىٍذرًًؾ إىأىٍ ًتًقي يىا  ىاًئشىةي  ً ’’بىًٍت اٍلعىٍ ربىً   إػىقىاؿى ذلىىا رىسي ؿي اللًَّد صىلَّى اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى :
قىًة   إػىلىمَّا رىتهي رىا ىدي ييٍس يدي   ‘‘زليىرَّرنا ًمٍن هىؤييًء   إىجىعىلىعيٍم ًمٍن كىلىًد ً ٍَسىاً يلى  . كىًجيءى بً ػىعىمو ًمٍن نػىعىًم الصَّدى

ا نػىعىمي قػىٍ ًمي   إىجىعىلىعيٍم قػىٍ مىدي    قىاؿى : كىقىاؿى : هيٍم يفىشىدُّ ال َّاًس ًقتىاي ً  اٍلمىماًيمً قىاؿى : إػىقىاؿى : هىذى
14. 

 

 :كقد ياكؿ العلماء يفف يعرإ ا احلرية كيفف جيعل ا ذلا معٌت زلد ا إ عع ا لد رعريفات سلتلفة من بي عا 
 

التحريػػر للرقبػػػة : ا تاقعػػا   كايػػػرر الػػذم جعػػػل مػػن العبيػػػد يػػران إػػػا تق   يقػػاؿ يػػػر العبػػد يػػػرارة    -6
: يفم  ذا يف تقػ ه اسػتخدم ه 15‘‘شػراركم الػذين ي يعتػق زلػررهم’’فتم يفم صار يران ك  احلديإ بال

 .16  إ ذا يفرا  إراقعم ا   ا رقة 
 

احلرية رعٍت : قدرة الفر   لى التصرؼ ولء اإلرا ة كايختيػار   يفك هػي خلػ  اآل مػي مػن قيػد الػرؽ  -2
 .17 ليد

 

 .18األغياراخلركج  ن رؽ الاائ ات كقطت َيت العمائق ك  -3
 

 . 19 را ة اإلنساف كقدررد  لى يفي يا ف  بدا لغَتاهلل رعا  -4
 

 كبعد ذكر ادلفعـ  ايصطمايي للفظاحلرية كالذم يفكر ه العلماء   يفرل يفف احلرية هي :
 

ررؾ الفر    يفف ميارس نشاطارد كيركارد كرصرإارد بالطريقػة الػيت يررضػيعا هػ  ل فسػد كيػرل يف ػا م اإقػة ’’
غبارد  كف يفف يتعػرض يفم عػغأ يفك رػدخل مػن يفيػة جعػة خارجيػة  لػى يفف ي رتعػارض نشػاطارد دلي لد كر 

 .‘‘كيفإعالد مت قيد َساكم كاليت رك ي إيد مصلحة اجلما ة كالفر  معان 

 
 

 :مصادر الحرية في اإلسالم
اامػػان دلػػا كانػػت الشػػريعة اإلسػػمامية الغػػراء هػػي خاٌػػة الػػديانات السػػماكية إقػػد جػػاء رشػػريععا متضػػم ان يفي

كمبا ئ رعاجل َيت يفم ر احلياة   ما ه  كائن م عا كما سيا ف   كرصػلم للتطبيػق   كػل زمػاف كماػاف 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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.كقد جاءت رعاليم اإلسماـ متضم ة ّٓم  ػة كبػَتة مػن مبػا ئ احلريػات العامػة كالػيت رعتػرب وملابػة  قيػدة 
  ي ية يت ج   لى يفربا عا العمل وقتضاها من قبل األإرا  . 

   اإلسماـ رست د يفص ذلا من م ابت شىت  كمن يفمهعا : كاحلرية
 

 :أواًل : القرآن الكريم
القرتف الار  ه  ادلصدر األكؿ للتشريت اإلسمامي ييإ يفند كماـ اهلل ربارؾ كرعا  كالذم يفكيى بػد    

 ليقـ  بدكره بتبليغد لل اس .  ملسو هيلع هللا ىلصنبيد ادلصطفى 
 

ت الػيت رعػٍت بت ظػيم العماقػات القائمػة بػُت األإػرا  وختلػد كقد رضمن القرتف الار  األيااـ كالتشريعا
يفن ا عػػا كيفشػػااذلا   كمػػا رضػػمن يفياامػػا دلػػا قػػد يتعػػرض لل ػػاس مػػن كقػػائت كمسػػتحدثات   ادلسػػتقبل   

يىاننا ًلايلّْ شىٍيءو ’’يق ؿ رعا  :  كقد رضمن القرتف الار  تيات  ديػدة ربػُت 20 ‘‘كىنػىزٍَّل ىا  ىلىٍي ى اٍلًاتىابى رًبػٍ
يرص اإلسماـ  لى ايًتاـ اإلنساف كيق قد كيريارد كاياإظة  ليعا من كل ا تػداء كم عػا ق لػد رعػا  : 

ػرى ’’ ليل  لى يرية الػدين كق لػد رعػا  :21‘‘يى ً ٍكرىاهى ً  الدّْينً ’’ ػا الَّػًذينى تمى يػ ا يى رىػٍدخيلي ا بػييي رنػا غىيػٍ يىػا يفىيػُّعى
ػػ   ػػىتَّ رىٍستىٍأًنسي ػػابػيييػػ ًرايٍم يى ػػلّْمي ا  ىلىػػى يفىٍهًلعى ٍ ػػتيٍم ’’ ليػػل  لػػى يريػػة السػػان كيرمتػػد كق لػػد رعػػا  :22‘‘ا كىريسى كي

ػػًر كىرػيٍؤًم يػػ فى بًاللَّػػدً  ػػٍ فى  ىػػًن اٍلميٍ اى عى ػػٍت لًل َّػػاًس رىػػٍأميريكفى بًػػاٍلمىٍعريكًؼ كىرػى ػٍ ػػرى يفيمَّػػةو يفيٍخرًجى يػٍ كهػػي شػػاهد  لػػى 23‘‘خى
القرتنيػػة الارميػػة الػػيت رػػدؿ  لػػى راكيػػد الشػػريعة للحريػػات  يريػػة الػػريفم . هػػذا كغػػَته الاملػػَت مػػن ال صػػ ص

 كايًتامعا ذلا .

 : ثانياً : السنة النبوية الشريفة
يتمملل ادلصدر الملاّن للحريات   اإلسماـ   الس ة ال ب ية الشريفة ييإ  ف الس ة الشريفة رعترب ادلصدر 

 الملاّن للتشريت اإلسمامي بعد  القرتف الار  .
 

ة ال ب ية متضم ة هي األخرل رشاريت كملَتة لتقيػد ّٔػا سػل ؾ األإػرا  كرصػرإاِتم كلتػ ظم ذلػم كجاءت الس 
 يياِتم   آّتمت .

 

كجاءت الس ة الشريفة زاخرة بال ص ص ادلتعلقة  ريات اإلنساف كاليت رؤكد إيعا ايًتاـ اإلسماـ حلريات 
 اند .اإلنساف كمبا ئد كقيمد   كرسم ا بانسانيتد كررإت قدره ككي
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 كمن ال ص ص ال ب ية اليت بي ت ايًتاـ اإلسماـ حلريات األإرا  كزلاإظتد  ليعا : 
 

ػػٍؤًمًن يفىٍف ييػػًذؿى يفنػػد  يذيفػػةكم ػػد مػػا ركاه  ػػلَّمى : " يى يػىٍ بىغًػػي لًٍلمي ػػ ؿي اللَّػػًد صىػػلَّى اللَّػػدي  ىلىٍيػػًد كىسى قىػػاؿى : قىػػاؿى رىسي
ػػ ؿى اللَّػػدً  ػػدي "   قىػػالي ا : يىػػا رىسي ػػدي ؟ قىػػاؿى : نػىٍفسى ٍيػػدى يىػػًذؿي نػىٍفسى ػػا يى ييًطيػػقي  ’’  كىكى ًء ًلمى    24 يػىتىعػػرَّضي ًمػػنى الٍػػبىماى

ػلَّمى    قىػاؿى : قىػاؿى رىسيػ ؿي اللَّػًد صىػلَّى اللَّػدي  ىلىٍيػدً   ىٍبػًد اللَّػًد بٍػًن  ىٍمػروك  ىػنٍ كركل اإلمػاـ يفُػد  رىيفىيٍػتى  ً ذىا : كىسى
 25‘‘رػي ي ّْعى ًم ػٍعيمٍ  رػىقي ؿى لىدي ً نَّ ى ظىاًوه   إػىقىدٍ  يفيمَّيًتى رػىعىابي الظَّاًوى يفىفٍ 

 

ػا الَّػًذينى  ’’هىًذًه اآليىػةى : رىًعيى اللَّدي  ىٍ دي قىاؿى : ً نَّايٍم رػىٍقرىءيكفى يفىِب بىٍارو الصّْدّْيًق  ىٍن كاإلماـ الًتمذم  ’’ يىأىيػُّعى
يٍػتيٍم  ػلَّمى ‘‘تمى ي ا  ىلىٍيايٍم يفىنٍػفيسىايٍم ي يىضيرُّكيٍم مىٍن عىلَّ ً ذىا اٍهتىدى ٍعتي رىسي ؿى اللًَّد صىػلَّى اللَّػدي  ىلىٍيػًد كىسى   إىً ّنّْ َسًى

ٍيًد يفىٍكشى ى يفىٍف يػىعيمَّعيمي اللَّدي ًبًعقىابو ً فَّ ال َّاسى ً ذىا رىيفىكيا الظَّاًوى إػىلىٍم يىأٍ  ’’يػىقي ؿي :   .26 ‘‘خيذيكا  ىلىى يىدى
 

يفى  مىٍركىافي  يفىٍخرىجى  قىاؿى  اخٍليٍدرًمّْ  يفىِب سىًعيدو   ىنٍ كاإلماـ يفب   اؤ  ’’ ًة  بًاخٍليٍطبىةً  اٍلًمٍ بػىرى ً  يػىٍ ـً ً يدو إػىبىدى قػىٍبػلى الصَّػماى
ـى رىجيله إػىقىاؿى يىا ٍػرىجي ًإيػًد كىبىػدىيٍفتى  خىالىٍفتى السُّ َّةى  مىٍركىافي  إػىقىا بًاخٍليٍطبىػًة  يفىٍخرىٍجتى اٍلًمٍ بػىرى ً  يػىٍ ـً ً يدو كىوٍى يىايػٍن خي
ًة إػىقىػاؿى  ػًعيدو  قػىٍبلى الصَّػماى ا اخٍليػٍدرًمّْ  يفىبيػ  سى ػذى ا إػىقىػٍد قىضىػى مىػا  ىلىٍيػدً قىػالي   مىػٍن هى ػذى فو إػىقىػاؿى يفىمَّػا هى في بٍػني إيػماى  ا إيػماى

ٍعتي رىسي ؿى اللًَّد صىلَّى اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى يػىقي ؿي  ػرنا إىاٍسػتىطىاعى يفىٍف يػيغىيػّْػرىهي  َسًى بًيىػًدًه إػىٍليػيغىيػّْػٍرهي بًيىػًدًه إىػً ٍف  مىػٍن رىيفىل ميٍ اى
انً  ميىافً  وٍى يىٍستىًطٍت إىًبقىٍلًبدً  ًد إىً فٍ وٍى يىٍستىًطٍت إىًبًلسى  27‘‘كىذىًل ى يفىٍععىدي اإٍلً

 

ًعيًد ٍبًن زىٍيدو   ىنٍ كاإلماـ ال سائي  ٍعت سى مىٍن قيًتلى  يكفى ً يً ًد ’’ : ال ًَّبَّ صىلَّى اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى يػىقي ؿي  قىاؿى : َسًى
ػًعيده   كىمىػٍن قيتًػلى  يكفى  إػىعيػ ى  ػًعيده   كىمىػٍن قيتًػلى  يكفى  ىًمػًد إػىعيػ ى شى ػًعيده   كىمىػٍن قيتًػلى  يكفى يفىٍهلًػًد  شى مىالًػًد إػىعيػ ى شى

 28‘‘إػىعي ى شىًعيده 
 

ػلَّمى  قىػاؿى رىسيػ ؿي اللَّػًد صىػلَّى قىػاؿى  يفىِب هيرىيٍػػرىةى   ىػنٍ كاإلمػاـ الًتمػذم ’’ اٍلميٍسػًلًم يى  اٍلميٍسػًلمي يفىخيػ  اللَّػدي  ىلىٍيػًد كىسى
ليػدي  ـه ً ٍرعيػدي كىمىاليػدي كى ىميػدي التػٍَّقػ كيػلُّ اٍلميٍسػًلًم  ىلىػى خىي نيدي كىيى يىٍاًذبيدي كىيى خىٍذي ػرىا ػا هي ىػا ً ىٍسػ ً اٍلميٍسػًلًم يى   ىل هى

  29 ‘‘اٍلميٍسًلمى  اٍمرًئو ًمٍن الشَّرّْ يفىٍف  ىٍتىًقرى يفىخىاهي 
 

ـى ٍبنى يىًايًم ٍبًن ًيػزىاـو   ً يىاضى ٍبنى غىٍ مو   يفىفَّ يفند قاؿ  يٍركىةي ٍبني الزُّبػىٍَتً كاإلماـ يفُد  ن ’’ ا مىػرَّا ًبعىاًمػًل كىًهشى
ٍصى   كىهي ى يي  ٍعػتي رىسيػ ؿى ًُ في ؟ ً ّنّْ َسًى ا يىػا إيػماى ػذى شىمّْسي يفىنٍػبىاطنا ً  الشٍَّمًس   إػىقىاؿى يفىيىديمهيىا لًٍلعىاًمػًل : مىػا هى

 30 ‘‘نٍػيىاً فَّ اللَّدى رػىبىارىؾى كىرػىعىا ى يػيعىذّْبي الًَّذينى يػيعىذّْبي فى ال َّاسى ً  الدُّ ’’اللًَّد صىلَّى اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى يػىقي ؿي :

 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4945
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=85
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=85
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5594
http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6288
http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8043
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هػذا كغػػَته الاملػػَت مػػن األيا يػػإ الشػػريفة الػػيت ربػُت ايػػًتاـ اإلسػػماـ حلريػػات األإػػرا  كزلاإظتػػد  ليعػػا مػػن  
 كل   تداءو.

 

 :تحديد مفهوم الحرية في اإلسالم والمقاصد الشرعية.
 جاء لفظ احلرية   كماـ العرب مطلقان  لى مع يُت   يفيدمها ناشئ  ن اآلخر.

 

عػػد العب  يػػة   كهػػي يفف ياػػ ف رصػػرؼ الشػػخص العاقػػل   شػػؤكند باألصػػالة رصػػرإان : المعنــا الو  
 غَت مت قد  لى رعا يفيد تخر . 

 

كيقابػػل احلريػػة ّٔػػذا ادلعػػٌت العب  يػػةي   كهػػي يفف ياػػ ف ادلتصػػرؼ غػػَت قػػا ر  لػػى التصػػرؼ يفصػػالة  ي بػػ ذف 
 ة   إاػػاف مػن يفجػٌل مظػػاهره سػيده . كقػد نشػػأت كصػد العب  يػة  ػػن الغلبػة كالقػ ة   يفزم ػػة ياػيم القػ

كيفسبابد األسر   احلركب كالغػارات . إاػاف القػـ  الػذين يأسػركف األسػَت روػا  إعػ ه    قػـ  تخػرين ذلػم 
 معد  ين كرراث ليقتل ه يفك يعذب ه باخلدمة   كروا با  ه إانتفع ا بملم د إصار  بدان دلن  إت إيد الملمن .

 

ة آّاز   ايستعماؿ   كهػ  ٌاػن الشػخص مػن التصػرؼ   ناشئ  ن األكؿ بطريق: المعنا الثاني 
نفسد كشؤكند كما يشاء  كف معارض. كيقابل هذا ادلعػٌت الضػرب  لػى اليػد يفك ا تقػاؿ التصػرؼ   كهػ  

 –لعجػػز يفك لقلػػة ذات يػػد يفك لقلػػة كػػاؼ يفك حلاجػػة  –يفف جيعػػل الشػػخص الػػذم يسػػ ء رصػػرإد   ادلػػاؿ 
 ة غػػَته   رصػػرإد    يػػإ يسػػل  م ػػد كصػػد  بػػاء الضػػيم   كيصػػَت و زلػػة العبػػد   كعػػعد يػػت نػػَت  را

 .31راعيان باذل ف
 

ككػػما هػػذين ادلع يػػُت للحريػػة جػػاء مػػرا ان للشػػريعة    ذ كمامهػػا ناشػػئ  ػػن الفطػػرة   ك ذ كمامهػػا يتحقػػق إيػػد 
 معػػٌت ادلسػػاكاة كهػػي مػػن مقاصػػد الشػػريعة . كلػػذل  قػػاؿ  مػػر رعػػي اهلل   ػػد : "  اسػػتعبد  ال ػػاس كقػػد

 . يفم إا  م يفيراران يفمر إطرم.32كلدِتم يفمعاِتم يفيراران"
 

الشػػارع ’’إ طماقػػد   الشػػريعة مقػػرر مشػػع ر. كمػػن ق ا ػػد الفقػػد قػػ ؿ الفقعػػاء:  :فأمــا المعنــا الو 
. إذل  استقراؤه من رصرإات الشريعة اليت  لت  لى يفف من يفهم مقاصدها  بطاؿ 33‘‘متش ؼ للحرية

لاػػن  يفب الشػػػريعة   ر ػػػي ادلصػػاح ادلشػػػًتكة كيفػػػظ ال ظػػاـ كقػػػد ّٔػػػا  ػػػن العب  يػػة كرعمػػػيم احلريػػػة . ك 
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 بطاؿ العب  ية ب جد  اـ كرع يضػعا باحلريػة   ك طػماؽ العبيػد مػن ربقػة العب  يػة   ك بطػاؿ يفسػباب ىػد  
 .  34 العب  ية   مت يفف ذل  خدـ مقصدها

 

بػأف سػلأ   امػل احلريػة  -ـ العاونشر احلرية كيفظ نظا –إ ظر اإلسماـ    طريق اجلمت بُت مقصديد 
 لى   امل العب  ية مقاكمة ذلا بتقليلعا ك ماجان للباقي م عا   كذلػ  ب بطػاؿ يفسػباب كملػَتة مػن يفسػباب 
ايسًتقاؽ كقصره  لػى سػب  األسػر خاصػة   إأبطػل ايسػًتقاؽ ايختيػارم كهػ  بيػت ادلػرء نفسػد يفك بيػت  

. كيفبطػػل ايسػػًتقاؽ ألجػػل اجل ايػػة بػػأف 35عان   الشػػرائتكبػػَت العائلػػة بعػػض يفب ائعػػا   كقػػد كػػاف ذلػػ  شػػائ
ػػزىاؤيهي  قىػػالي ا  اػػم  لػػى اجلػػاّن ببقائػػد  بػػدان للمجػػٍت  ليػػد . كقػػد ياػػى القػػرتف  ػػن يالػػة مصػػر : "  مىػػنٍ  جى

ػافى  مىػا لًيي سيػدى  ًكٍدنىا كىذىًل ى   مث قاؿ   " 36"جىزىاؤيهي  إػىعي ى  رىٍيًلدً  ً   كيًجدى  ػاهي  لًيىٍأخيػذى  كى  ً يَّ  اٍلمىلًػ ً  ً يػنً  ً   يفىخى
ػػاءى  يفىفٍ    كيفبطػػل ايسػػًتقاؽ   الػػدين الػػذم كػػاف شػػر ان للركمػػاف   كيفبطػػل ايسػػًتقاؽ   الفػػ  37"اللَّػػدي  يىشى

كاحلػػركب الداخليػػة ال اقعػػة بػػُت ادلسػػلمُت   كيفبطػػل اسػػًتقاؽ السػػائبة   كمػػا اسػػًتقت السػػيارة ي سػػد  ذ 
 كجدكه.

 

ادل جػ   كالػذم ي جػد بركاإػت ررإػت عػرر الػرؽ   كذلػ  بتقليلػد  ػن مث  ف اإلسماـ التفت     ماج الػرؽ 
طريػػق راملػػَت يفسػػباب رإعػػد   كبتخفيػػد تثػػار يالتػػد   كذلػػ  بتعػػديل رصػػرؼ ادلػػالاُت    بيػػدهم الػػذم  

 كاف غالبد مع تان.
 

كه  راملَت يفسباب رإعد   جعل بعض مصارؼ الزكاة   شراء العبيد ك ػتقعم بػ ص ق لػد  :فمن الو 
كجعل العتق من كج ه الافارات ال اجبػة   قتػل اخلطػ  كإطػر رمضػاف  مػدان   38‘‘الرّْقىابً  كىً  ’’ رعا  :

 شلَّا اٍلًاتىابى  يػىٍبتػىغي فى  كىالًَّذينى  ’’كالظعار كي إ األمياف كيفمره وااربة العبيد  ف طلب ا ادلااربة بق لد رعا  : 
ارًبي هيمٍ  يفىمٍيىانيايمٍ  مىلىاىتٍ   ج ب يفك ندب  لى اختماؼ بُت العلماء. يفمر ك   39‘‘إىاى

 

  ككػاف 40" رىقػىبىػةو  إىػ ُّ   اٍلعىقىبىػةي  مىػا يفىٍ رىاؾى  كىمىػا  اٍلعىقىبىػةى  اقٍػػتىحىمى  إىػماى كالًتغي     تػق العبيػد   قػاؿ رعػا  : "
ػأىٍلتي يفىِب ذىرٍّ  ىػٍن الًتغي     تق من يت اإس إيػد يفقػ ل . إفػي يػديإ ركاه اإلمػاـ البخػارم    قىػاؿى : سى

ػًبيًلًد  ’’رىسي ؿى اللًَّد صىلَّى اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى يفىمُّ اٍلعىمىًل يفىٍإضىلي ؟ قىاؿى :  ػا ه ً  سى . قػيٍلػتي :  ‘‘ً ميىػافه بًاللَّػًد كىًجعى
 يفىبًيدً   ىنٍ  يفىبي  بػيٍر ىةى ككذل  ما ركاه  .41 ‘‘يفىٍغماهىا ٍىى نا كىيفىنٍػفىسيعىا ً ٍ دى يفىٍهًلعىا  ’’اًب يفىٍإضىلي ؟ قىاؿى : إىأىمُّ الرّْقى 

http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11935
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
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ػا يفىميُّىا رىجيلو  اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى  قىاؿى رىسي ؿي اللًَّد صىلَّى قىاؿى  ػا كىيفى َّبػىعى  كىانىٍت ً ٍ دىهي كىلًيدىةه إػىعىلَّمىعىا إىأىٍيسىنى رػىٍعًليمىعى
ػػا إػىلىػػدي  ػػا كىرػىزىكَّجىعى ػػا مثيَّ يفىٍ تػىقىعى ػػنى رىٍأً يبػىعى  هػػذا يفف مػػن كػػاف مػػن العبيػػد ّٔػػذا كاحلامػػة   .42"يفىٍجػػرىافً  إىأىٍيسى

ال صػػػد ياػػػ ف بقػػػاؤه   الػػػرؽ رعطػػػيمان ينتفػػػاع آّتمػػػت بػػػد انتفا ػػػان كػػػاممان   كياػػػ ف   خالػػػد   صػػػ د 
 األيرار يفإيد ذلم.

 

ال عػػي  ػػن التشػػديد  لػػى العبيػػد   اخلدمػػة إفػػي احلػػديإ ركاه }ًفيػػد تثػػار يالتػػد   :ومــن الثــاني
ًمػًد ييلَّػ كى ىلىٍيػًد ييلَّػةه كى ىلىػى رىًعػيى اللَّػدي  ىٍ ػدي  ذىرٍّ اٍلًغفىػارًمَّ  يفىبىػا قىاؿى رىيفىٍيتي  اٍلمىٍعريكرى ٍبنى سي ٍيدو البخارم  ن  ةه غيماى

ابػىٍبتي رىجيمان  ػلَّمى إػىقىػاؿى ًل ال َّػًبُّ صىػلَّى  إىسىأىٍل ىاهي  ىٍن ذىًل ى إػىقىاؿى ً ّنّْ سى إىشىاىاّن ً  ى ال َّػًبّْ صىػلَّى اللَّػدي  ىلىٍيػًد كىسى
إىمىٍن كىافى يفىخيػ هي يىٍػتى  عيٍم اللَّدي يىٍتى يفىٍيًديايمٍ خى ىليايٍم جىعىلى  ً فَّ ً ٍخ ىانىايمٍ  كىسىلَّمى يفى ىيػٍَّررىدي بًأيمًّْد مثيَّ قىاؿى  اللَّدي  ىلىٍيدً 

مىا يػىٍغًلبػيعيٍم إىأىً ي ي هيمٍ  يػىٍغًلبػيعيٍم إىً ٍف كىلٍَّفتيمي هيمٍ  شلَّا يىٍأكيلي كىٍليػيٍلًبٍسدي شلَّا يػىٍلبىسي كىيى رياىلّْفي هيٍم مىا يىًدًه إػىٍلييٍطًعٍمدي 
43  

 

 .44ها يصل ل ا العلم بأف الشريعة قاصدة بإ احلرية بادلعٌت األكؿ إمن استقراء هارد التصرإات كضل  
 

إلد مظاهر كملَتة هي من مقاصد اإلسػماـ . كهػذه ادلظػاهر رتعلػق بأصػ ؿ ال ػاس  :وأما المعنا الثاني
  معتقداِتم كيفق اذلم كيف ماذلم   كجيمععا يفف يا ف الداخل ف يت يام احلا مة اإلسػمامية متصػرإُت 

لػيت خػ ذلم الشػػرع التصػرؼ إيعػا غػػَت كجلػُت كي خػائفُت يفيػدان. كلاػػل ذلػ  قػ انُت كيػػدك    يفيػ اذلم ا
يػػد ِتا الشػػريعة ي يسػػتطيت يفيػػد يفف  ملعػػم  لػػى غَتهػػا . كلػػذل  شػػد  اهلل ال اػػَت كالتقبػػيم  لػػى قػػـ  

 لًلَّػًذينى  ًهػيى  قيلٍ  الرٍّْزؽً  ًمنى  كىالطَّيّْبىاتً  ً هً لًًعبىا يفىٍخرىجى  الَّيًت  اللَّدً  زًي ىةى  يىرَّـى  مىنٍ  قيلٍ  ’’يفشار  ليعم   ق لد رعا  :
نٍػيىا احلٍىيىػػػاةً  ً   تمى يػػػ ا ػػػةً  يػىػػػٍ ـى  خىاًلصىػػػةن  الػػػدُّ ػػػذىًل ى  اٍلًقيىامى ػػػ فى  لًقىػػػٍ ـو  اآٍليىػػػاتً  نػيفىصّْػػػلي  كى ػػػرَّـى  ً َّنَّىػػػا قيػػػلٍ   يػىٍعلىمي  رىِبّْى  يى

ػػرى  مىػػا اٍلفىػ ىاًي ى  ػا ظىعى عى مٍثى  بىطىػػنى  كىمىػػا ًم ػٍ ػػٍلطىاننا بًػػدً  يػي ػىػػزّْؿٍ  وىٍ  مىػا بًاللَّػػدً  ريٍشػػرًكي ا كىيفىفٍ  احلٍىػػقّْ  ًبغىػٍَتً  كىاٍلبػىٍغػػيى  كىاإٍلً  كىيفىفٍ  سي
 .45‘‘رػىٍعلىمي فى  يى  مىا اللَّدً   ىلىى رػىقي لي ا

 

ايتعػػا مقصػػدان مػػن مقاصػػػد  كدلػػا يفقػػر اإلسػػماـ لإلنسػػاف يق قػػد كيريارػػد إقػػد جعػػل للمحاإظػػة  ليعػػا ُك
يفف انتعاكعػػا كاي تػػداء  ليعػػا جرميػػة كنػػص  لػػى  ق بػػات م اسػػبة رطبػػق  لػػى كػػل مػػن الشػػريعة   كا تػػرب 

. كما ا تػربت الشػريعة يفف   اي تػداء  لػى رلػ  46يعتدم  ليعا كو يًتكعا لتقدير ال اس يفك اجتعا اِتم

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15277
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1584
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1584
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احلقػػػ ؽ كاحلريػػػات ا تػػػداء  لػػػى يقػػػ ؽ اهلل  كذلػػػ  رعظيمػػػا ذلػػػا كرشػػػريفا مػػػن اهلل كرإعػػػا دلاانػػػة اإلنسػػػاف 
 ك  ماء لقدره كشأند.

 

 باإلصماح ايجتما ي  إما  يقاؽ للحق ؽ   ًظلّْ الفسا يرربأ  يقاؽ يق ؽ اإلنساف كألف 
ادلقاصد الشر ية  كاإلإسا  القائم  لى اجل ر كالظلم  كلذل  إ ف الشريعة اإلسمامية الغراء قد يفقرَّت

ك  طائد كامل يق قد   ظلّْ  افاإلسمامية لتحقيق اإلصماح ايجتما ي القائم  لى  نصاؼ اإلنس
 .العدؿ كادلساكاة

 

إالشػػريعة اإلسػػمامية ُػػت األإػػرا    آّتمػػت كياإظػػت  لػػى يقػػ قعم كيريػػاِتم كجعلتعػػا مصػػانة زلًتمػػة 
زلميػػة مػػن يفم ا تػػداء. إلقػػد ا ػػًتؼ اإلسػػماـ للفػػر   قػػد    ػػدـ اي تػػداء  ليػػد سػػ اء   شخصػػػد يفك 

  تربت يفف اي تداء  لى رل  احلق ؽ كاحلريات ظلم جي   إعد.جسده يفك مالد يفك  رعد يفك  ي د كا
 

ي عػم يفف الشػريعة قػد جػاءت مػن يفجػل ُايػة الاػ ف   للشػريعة اإلسػمامية ك ف اسػتقراء ادلقاصػد الاليػة
كقػد يػرص اإلسػماـ   نصاؼ اإلنساف  كيريره من الظلػم  كإرعػت يفياػاـ احلػماؿ كاحلػراـ  ك  مقدمتد

إظة  ليعم ك إت يفم يفذم يعًتععم   إحـر كل ما من شأند رعريضعم للخطر يفك كايا  لى ُاية ال اس
 .47اذلماؾ يفك يعرض يق قعم كيرياِتم كذل  

 

يػت يفمػ ر ييارػد   كقػرر يفف كػل مػن  اية اإلنساف رل  رشمل ُايتد   نفسد كمسا د كبدند كريفيػد َك ُك
 الدنيا كاآلخرة يفك كليعما معان .يعتدم  لى  نساف يفك يرية من يريارد إ ف لد  ق بة ي اذلا   

 

  ىلىٍيايمي  كيًت ى  تمى ي ا الًَّذينى  يفىيػُّعىا يىا إفي رلاؿ زلاإظة الشريعة  لى ال فس قررت القصاص يق ؿ رعا  : "
لىى ً   اٍلًقصىاصي  ا ميٍؤًم نا يػىٍقتيلٍ  كىمىنٍ ’’كيق ؿ  ز كجل :  48"اٍلقىتػٍ  كىغىًض ى  ًإيعىا اخىاًلدن  جىعى َّمي  إىجىزىاؤيهي  ميتػىعىمّْدن

ابنا لىدي  كىيفى ىدَّ  كىلىعى ىدي   ىلىٍيدً  اللَّدي   .49‘‘ ىًظيمنا  ىذى
 

ك  رلاؿ زلاإظة الشريعة  لى األم اؿ  ػت  ػن السػرقة كا تربِتػا جرميػة زلرمػة ر جػ  العقػاب   إقػررت 
ػا يىػا ’’ ق بة قطت يػد السػارؽ   يقػ ؿ رعػا  :  ػ ىايمٍ  يفىٍمػ ىالىايمٍ   ارىػٍأكيلي  يى  تمى يػ ا الَّػًذينى  يفىيػُّعى   50‘‘بًاٍلبىاًطػلً  بػىيػٍ

ػػػػارًؽي  ’’كيقػػػػ ؿ رعػػػػا  :  ػػػػارًقىةي  كىالسَّ ػػػػزىاءن  يفىيٍػػػػًديػىعيمىا إىػػػػاٍقطىعي ا كىالسَّ ػػػػبىا ًوىػػػػا جى ػػػػاين  كىسى   ىزًيػػػػزه  كىاللَّػػػػدي  اللَّػػػػدً  ًمػػػػنى  نىاى
ػلىٍيمىافى بٍػنً مػا ركاه كمػا يقػ ؿ  ليػد الصػماة كالسػماـ :    51‘‘يىًايمه   قىػاؿى  يفىبًيػدً   ىػنٍ  ًن اأٍلىٍيػ ىصً  ىٍمػرًك بٍػ سي
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ٍعتي رىسي ؿى اللًَّد صىلَّى ا قىالي ا يػىٍ ـي احلٍىجّْ اأٍلىٍكربىً  اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى يػىقي ؿي ً  يىجًَّة اٍل ى ىاًع لًل َّاسً  َسًى  يفىمُّ يػىٍ ـو هىذى
ـه قىاؿى إىً فَّ ً مىاءىكيٍم كىيفىٍم ىالىايٍم كىيفىٍ رىاعىايٍم بػىيػٍ ىاي  ا ٍم يىرىا ا كىحيٍرمىًة يػىٍ ًمايٍم هىذى ً  بػىلىدًكيٍم هىذى

 52. 
 

 يىػا’’كمػا يفف يفياػاـ الشػريعة قػد جعلػت للمسػاكن يرمتعػا إم عػت الػدخ ؿ  ليعػا بػدكف  ذف يفصػحأّا 
ػػا ػػرى  بػييي رنػػا رىػػٍدخيلي ا يى  تمى يػػ ا الَّػػًذينى  يفىيػُّعى ػػىتَّ  بػيييػػ ًرايمٍ  غىيػٍ ػػ ا يى ػػلّْمي ا رىٍستىٍأًنسي ػػا  ىلىػػى كىريسى ػػمٍ  يفىٍهًلعى ػػره  ذىًلاي يػٍ ػػمٍ  خى  لىاي

صىػلَّى اللَّػدي  ىلىٍيػًد  يفىفَّ رىسيػ ؿى اللَّػدً  يفىِب هيرىيٍػػرىةى   ىػنٍ كيق ؿ  ليػد السػماـ مػا ركاه البخػارم   53‘‘رىذىكَّريكفى  لىعىلَّايمٍ 
إٍػتىدي ً ىصىاةو إػىفىقىأىٍت  ىيػٍ ىدي مىا كىافى  ىلىٍي ى ًمٍن جي ىاحو  لىٍ  يفىفَّ اٍمرىيفن اطَّلىتى  ىلىٍي ى ًبغىٍَتً  ٍذفو   كىسىلَّمى قىاؿى  إىخىذى

54. 
 

.  55‘‘بػىٍعضنػا بػىٍعضيػايمٍ  يػىٍغتىػ ٍ  كىيى  ىىىسَّسيػ ا كىيى ’’كما يف ا م عت رتبت ادلسػلمُت كم عػت التجسػس  لػيعم 
لبػػدف اإلنسػػاف كجسػػده يرمػػة كايًتامػػا   إم عػػت رعذيبػػد ألم سػػب    يقػػ ؿ  كمػػا يفف الشػػريعة جعلػػت

ػبي ا مىػا ًبغىػٍَتً  كىاٍلميٍؤًم ىاتً  اٍلميٍؤًمً ُتى  يػيٍؤذيكفى  كىالًَّذينى ’’رعا  : ً ٍٍنػا بػيٍعتىاننػا اٍيتىمىليػ ا إػىقىػدً  اٍكتىسى   كقػاؿ 56‘‘ميًبي نػا كى
اـو   ىنٍ  ليد السماـ كما ركاه اإلماـ مسلم  ـي ٍبني يىًايًم ٍبًن ًيزىاـو  مىرَّ  قىاؿى  يفىبًيدً   ىنٍ  ًهشى ا   ىلىى يفينىاسو ًمنٍ  ًهشى

ـً  اأٍلىنٍػبىػاطً  ػػا ػػ ا بًالشَّ ػػٍمًس إػىقىػاؿى مىػػا ً   قىػٍد يفيًقيمي ػػ ا ً  اجٍلًٍزيىػػًة إػىقىػاؿى  الشَّ ػػٍأنػيعيٍم قىػالي ا ييًبسي ـه  شى ػػا يفىٍشػػعىدي  ًهشى
نٍػيىا ً فَّ اللَّدى   ىلىٍيًد كىسىلَّمى يػىقي ؿي  لىسىًمٍعتي رىسي ؿى اللًَّد صىلَّى اللَّدي  يػيعىذّْبي الًَّذينى يػيعىذّْبي فى ال َّاسى ً  الدُّ

57. 
 

عىلى  الًَّذم هي ى ’’ة لإلنساف  رية التمل  ك  ى األإرا  للسعي   األرض طلبان للرزؽكما ا ًتإت الشريع  جى
ا ً   إىاٍمشي ا ذىلي ين  اأٍلىٍرضى  لىايمي  ً لىٍيدً  رًٍزًقدً  ًمنٍ  كىكيلي ا مى ىاًكًبعى . كقد نظم اإلسماـ يرية التمل  58‘‘ال ُّشي ري  كى

جيعل ادللاية ياران  لى إئة  كف يفخرل إيتمتت البعض  كا ترب يفف لال إر    آّتمت يق التمل  إلم
 .ك ـر البعض ايخر   كقد نظمت طرؽ التمل  كم عت اي تداء  لى يفمماؾ اآلخرين كيفم اذلم 

 

كما يإ اإلسماـ   رعاليمد  لى طل  العلم كإرعد  لى ال اس كجعلد يقان لاػل مسػلم كمسػلمة   
 خىلىػػقى  الَّػػًذم رىبّْػػ ى  بًاٍسػػمً  اقٍػػػرىيفٍ ’’َا ػػات  كف غػػَتهم قػػاؿ رعػػا  :  آّتمػػت كو ياػػن قاصػػران  لػػى يفإػػرا  يفك

ٍنسىافى  خىلىقى  ـي  كىرىبُّ ى  اقٍػرىيفٍ    ىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً ٍنسىافى   ىلَّمى   بًاٍلقىلىمً   ىلَّمى  الًَّذم  اأٍلىٍكرى  ملسو هيلع هللا ىلص. كيق ؿ 59‘‘يػىٍعلىم وىٍ  مىا اإٍلً
طىلىػ ي اٍلًعٍلػًم إىرًيضىػةه  ىلىػى كيػلّْ ’’  قىاؿى : قىاؿى رىسي ؿي اللًَّد صىلَّى اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى :يفىنىًس ٍبًن مىاًل و كما ركاه 

 .60‘‘ميٍسًلمو 
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http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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إػر    آّتمػت يػىت لغػَت ادلسػلم   كقػد  رعػاليم اإلسػماـ ككفلتعػا لاػل ايفما  ػن يريػة الػريفم إقػد ايًتمتعػ
ػٍ فى  بًػاٍلمىٍعريكؼً  كىيىػٍأميريكفى  اخلٍىػٍَتً  ً  ى  يىػٍد ي فى  يفيمَّػةه  ًمػٍ ايمٍ  كىٍلتىاينٍ ’’يفمر اهلل ّٔا   ق لد رعا : عى ػرً   ىػنً  كىيػى ػٍ  اٍلميٍ اى

ػػمي  كىيفيكلىئًػ ى    قىػػاؿى : يفىكَّؿي مىػػٍن طىػػارًًؽ بٍػػًن ًشػعىابو : مػا ركاه  صػػلى اهلل  ليػد كسػػلمكق لػػد   61‘‘اٍلميٍفًلحيػ فى  هي
ػالىدى اللَّػدي بًػ ى ا قىػاؿى : يىػ : يىا مىٍركىافي خىالىٍفػتى خى ـى ً لىٍيًد رىجيله   إػىقىاؿى ـى اخٍليٍطبىةى مىٍركىافي   إػىقىا ا إيػمافي   رػىػرىؾى قىًد

ٍعػتي رىسيػ ؿى اللَّػًد صىػلَّى اللَّػدي  ىلىٍيػدً يفىبي  سىًعيدو اخٍليٍدرًمُّ مىا هي ىاًل ى   إػىقىاؿى  ا إػىقىٍد قىضىى مىا  ىلىٍيػًد   َسًى  : يفىمَّا هىذى
ػػػلَّمى   يػىقيػػػ ؿي : ػػػانًًد   إىػػػً ٍف وٍى يىٍسػػػتىًطٍت إىًبقىٍلبًػػػًد    ’’كىسى ػػػٍرهي بًيىػػػًدًه   إىػػػً ٍف وٍى يىٍسػػػتىًطٍت إىًبًلسى ػػػرنا إػىٍليػيغىيػّْ ػػػٍن رىيفىل ميٍ اى مى

 .62 ‘‘كىذىًل ى يفىٍععىدي اإًلميىافً 
 

معتقػػداِتم   كو راػػره  كمػػا يفف اإلسػػماـ قػػد ُػػى يريػػة العقيػػدة كيػػاإظ  ليعػػا كبػػُت يفف ال ػػاس يفيػػراران  
رعػػاليم اإلسػػماـ يفم شػػخص  لػػى الػػدخ ؿ إيػػد   بػػل رػػد  هم لػػذل  باحلامػػة كادل  ظػػة احلسػػ ة امتملػػاي 

اً ذٍليمٍ  احلٍىسى ىةً  كىاٍلمىٍ ً ظىةً  بًاحلًٍٍامىةً  رىبّْ ى  سىًبيلً  ً  ى  ا ٍعي ألمر اهلل  ز كجل "    63"يفىٍيسىني  ًهيى  بًالَّيًت  كىجى
  كلػػػ ي يفف مػػػن يفصػػػ ؿ الشػػػريعة يريػػػة اي تقػػػا  مػػػا كػػػاف  قػػػاب 64"الػػػدّْينً  ً   ً ٍكػػػرىاهى  يى كيقػػػ ؿ رعػػػا  : "

 الزنديق الذم يسر الافر كيظعر اإلمياف غَت مقب لة إيد الت بة  ذ ي  ذر لد  إيد.
هاػػذا رتضػػم ل ػػا صػػ رة اإلسػػماـ جليػػة كاعػػحة   م قفعػػا مػػن يريػػات اإلنسػػاف كمػػدل زلاإظتعػػا  ليعػػا 

ريصة   رعاليمعا  لى يفف ربٌُت ألإرا  آّتمت يف م س اسية كيف م كلعم  با  اهلل كيفنػد ييإ يف ا كانت ي
ي إرؽ بي عم  ي بالتق ل   كما بي ت رعاليم اإلسماـ يفف اإلنساف سلل ؽ زلػًـت كػر  اجتبػاه ربػد مػن بػُت 

 خلقد كإضلد  لى سائر سلل قارد .
 

كنظرِتػا  ليعػا نظػرة ايػًتاـ كراػر  ك ن ػا و صلػد يفيػان  كهذا ه  م قد الشريعة من يق ؽ اإلنسػاف كيريارػد
 من الشرائت السماكية السابقة لإلسماـ   يت كاهتمت  ق ؽ اإلنساف كيريارد كما  ٍت ّٔا اإلسماـ.

ك ف اي تػػداء  لػػى احلريػػة نػػ ع مػػن يفكػػرب يفنػػ اع الظلػػم   كلػػذل  لػػـز يفف ياػػ ف ٌحػػيص مقػػدار مػػا خػػ ؿ 
شارع م ك ين    كية األم ر ادل ص بُت لفصل القضاء بُت ال اس. إلذل  كاف للمرء من احلرية   نظر ال

 إػىقىػػدٍ  مىٍظلي منػػا قيتًػػلى  كىمىػػنٍ ’’انتصػػاؼ ادلعتػػدم  ليػػد ل فسػػد ب فسػػد ظلمػػا يسػػتحق التعزيػػر   قػػاؿ اهلل رعػػا  :
ػافى  ً نَّػدي  اٍلقىٍتػلً  ً   ييٍسػًرؼٍ  إىػماى  سيػٍلطىاننا ًل ىلًيّْػدً  جىعىٍل ىػا .كلػذل  َسػى  مػر رعػي اهلل   ػد بعػض 65‘‘ رنامىٍ صيػ كى

هػذا اينتصػاؼ اسػتعبا ان   قضػػية ابػن  مػرك بػن العػػاص مػت الػذم كطػئ ث بػػد إضػربد ابػن  مػرك   إلمػػا 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3992
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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مث يفذف  مػػػر  .66‘‘مػػػىت اسػػػتعبد  ال ػػػاس كقػػػد كلػػػدِتم يفمعػػػاِتم يفيػػػراران ’’شػػػااه     مػػػر قػػػاؿ لػػػد  مػػػر :
 اص إضربد عربات وقدار ما عربد ابن  مرك.ادلعتدل  ليد بأف يقتص من كلد  مرك بن الع

 

 رؤية مفكري الغرب وحقوق اإلنسان
 نبذة تاريخية عن حقوق اإلنسان في الغرب :

 

مياػػػن القػػػ ؿ بػػػأف يقػػػ ؽ اإلنسػػػاف   آّتمعػػػات القدميػػػة الغربيػػػة كانػػػت رقػػػـ   لػػػى مبػػػديف احلػػػق للقػػػ ة   
مفقػ  ة   غالػ  األييػاف   كو راػن  إالق م يتمتت جبميت احلق ؽ   كالضػعيد يق قػد مسػتباية   بػل

ه اؾ ُاية حلق ؽ األإرا  إلم ران احلرية الشخصية كي غَتها مػن احلريػات معركإػة كي ثابتػة   بػل كػاف 
نظاـ الػرؽ معركإػان كشػيء طبيعػي مػأل ؼ ككانػت يريػة العمػل مقيػدة كال ظػاـ الطبقػي هػ  األسػاس لب ػاء 

 ة الارامة ككذل  معظم احلق ؽ كانت معدرة .آّتمت   كالشع  مستبدان  كادلريفة معي 
 

كبعػد يفف رقػدمت احلضػارة   ظعػرت مريلػػة جديػدة يفخػذت  لػى  ارقعػػا رػدكين بعػض القػ انُت ادلات بػػة 
 67كاليت هػي  بػارة  ػن يف ػراؼ سػا ة   رلػ  احلقبػة مػن الػزمن   كمػن يفممللتعػا التارخيػة قػان ف "ُػ راِب"

  كل من بابل كالي ناف كالركماف القد . إفي بابل  69ثٌت  شر"كقان ف "ايل اح اي 68كق انُت "ص ل ف"
  القػػرف العشػػرين قبػػل ادلػػيما  رقريبػػان ظعػػر قػػان ف ُػػ راِب ملػػ  بابػػل . كهػػذا القػػان ف  بػػارة  ػػن رػػدكين 
للعػػا ات الشػػائعة    صػػره كهػػ  يتطػػرؽ    العق بػػات كيبي عػػا  لػػى قا ػػدة القصػػاص يفم العػػُت بػػالعُت 

 ذا.كالسن بالسن كها
 

يفمػػا   الي نػػػاف إاانػػػت رشػػػريعات صػػػ ل ف اإلغريقػػػي   الػػذم  ػػػاش بػػػُت القػػػرنُت السػػػا س كالسػػػابت قبػػػل 
ؽ ـ  كقػػد قػػاـ ب صػػمايات رشػػريعية ك  اريػػة  ديػػدة م عػػا اإلإػػراج  ػػن ادلسػػج نُت 560-640ادلػػيما  

 بسب  الدين   مث م ت اسًتقاؽ ادلدي نُت   كيف طى ادلريفة بعض احلق ؽ األ بية .
 

 شر من يفكائل  صر اجلمع ريػة  لػى يفثػر ثػ رة  امػة الشػع    ف ايل اح ايثٍت ركما إقد صدر قانيفما  
 لػػى طبقػػة األ يػػاف   م تصػػد القػػرف اخلػػامس قبػػل ادلػػيما  ييػػإ َعػػت العػػا ات الركمانيػػة السػػائدة   

 .70ذل  ال قت
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دميػة   يفمػا العصػ ر ال سػطى هذا ما كاف  ػن يقػ ؽ اإلنسػاف   الفاػر الغػرِب القػد  ك  آّتمعػات الق
  يفكركبػػا إقػػػد كػػػاف مػػػن يفبػػػرز شليػػزات هػػػذه العصػػػ ر امتعػػػاف كرامػػػة اإلنسػػاف كانتعػػػاؾ يق قػػػد مػػػن خػػػماؿ 
التشػػػريعات البشػػػرية كاألنظمػػػة الظادلػػػة   كقػػػد ٌملػػػل ذلػػػ     قطػػػاع األرض   كامتيػػػازات ال ػػػبماء كرجػػػاؿ 

كالتعػػػػذي  كاياكمػػػػة بطػػػػرؽ التحاػػػػيم  الا يسػػػػة   كاسػػػػتعبا  الطبقػػػػات األخػػػػرل   كالعق بػػػػات ال يشػػػػية
 .71الا سي كغَت ذل  من  با ة اإلنساف

 

ك  بدايػػة القػػرف الملالػػإ  شػػر ادلػػيما م بػػديفت الػػدكؿ بػػ  ماف مػػا لإلنسػػاف مػػن يقػػ ؽ   إفػػي بريطانيػػا 
ـ 1628ـ   نتيجة لملػ رة الشػع   لػى طبقػات ادللػ  ك  سػ ة 1215صدرت ال ثيقة الاربل   س ة 

ـ. كربػت ذلػ    ػماف 1701ـ   كاربعت ب ثيقػة سػ ة 1689قة ب ثيقة يفخرل    اـ   ٌمت هذه ال ثي
ـ   الػػذم نػػص إيػػد  لػػى 1776يقػػ ؽ اإلنسػػاف مػػن خػػماؿ   ػػماف اإلسػػتقماؿ األمرياػػي الصػػا ر سػػ ة 

 . 72يق ؽ اإلنساف   ادلساكاة كاحلرية كالسعا ة كاحلياة
 

اإلنسػاف مملػػل يريػة العقيػػدة كيرمػة الػػ فس كقػد  ػدؿ الدسػػت ر األمرياػي  ػػدة مػرات إيمػػا يتعلػق  قػػ ؽ 
كادلاؿ كعمانات يرية التقاعي ك دـ التجر  بدكف زلاكمة  ا لة كير  الرؽ ك جياب ادلساكاة   كذل  

ـ   1789ـ   ك  إرنسػػا صػػدر   ػػماف يقػػ ؽ اإلنسػػاف كادلػػ اطن  ػػاـ 1791 -1789مػػا بػػُت سػػ ة 
اس خلقػػ ا يفيػػراران كمتسػػاكين   احلقػػ ؽ كيفف ـ  الػػذم نػػص " لػػى يفف ال ػػ1791كقػػد يفحلػػق بدسػػت ر سػػ ة 

يقػػ ؽ اإلنسػػاف الطبيعػػة   الػػيت ي رقبػػل السػػ ط كهػػي احلريػػة كادللػػ   هػػدؼ كػػل  كلػػة هػػ  اياإظػػة  لػػى
كاألمػػن كمقاكمػػة ايعػػطعا  كيفف الشػػع  هػػ  مصػػدر السػػلطاف كمػػا نػػص اإل ػػماف  لػػى ر عػػيم يريػػة 

يػة  ي للضػركرة العامػة كلقػاء رعػ يض  ػا ؿ مسػبق الفار كالريفم ك لى يرية ادلل  ك ػدـ جػ از نػزع ادللا
مث يفكعػػم يفف األصػػل بػػراءة الذمػػة كيفنػػد ي جيػػ ز ر قيػػد يفيػػد يفك اِتامػػد يفك يبسػػد    ي يسػػ  األصػػ ؿ 
القان نيػػة كمػػا ي جيػػ ز احلاػػم  ي بعػػد زلاكمػػة قضػػائية   كي ىرميػػد يفك معاقبتػػد بعق بػػة  ي يسػػبما رقػػرر 

 .  73‘‘ذل    القان ف قبل اياكمة
 

كلعل يفهم رط ر يدث  لى ادلست ل العادلي حلق ؽ اإلنساف   ربٍت هيئة األمم ادلتحدة حلقػ ؽ اإلنسػاف 
  إربزت إارة  صدار   ماف  ن يق ؽ اإلنساف بعد يفف كععت احلرب العادلية الملانية يفكزارها مباشرة 74

ر سػػػػاف إرانسي سػػػػا  بال ييػػػػات ادلتحػػػػدة كيفث ػػػػاء ر قيػػػػت ميملػػػػاؽ رأسػػػػيس هيئػػػػة األمػػػػم ادلتحػػػػدة   ك  مػػػػٌؤ
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ر ب عػػػت   ػػػماف 1945األمريايػػػة  ػػػاـ  ر بػػػاقًتاح    جل ػػػة ادلػػػٌؤ ـ   إقػػػد رقػػػدـ يفيػػػد يف ضػػػاء ذلػػػ  ادلػػػٌؤ
 .75يتضمن احلق ؽ كاحلريات األساسية لإلنساف 

 

ـ    قد آّلس اإلقتصا م كايجتما ي التابت 1946كو يتأخر ذل  ال قت ادل اس  إفي العاـ التال 
حػػػدة يفكؿ  كرة لػػػد   ك  بدايػػػة رلػػػ  الػػػدكرة يفصػػػدر آّلػػػس قػػػراران ب نشػػػاء جل ػػػة حلمايػػػة يقػػػ ؽ لألمػػػم ادلت

اإلنسػػاف الػػػيت رػػػ ص  ليعػػػا ميملػػاؽ األمػػػم ادلتحػػػدة .كمػػػا يفف يفنشػػػئت جل ػػة ُايػػػة يقػػػ ؽ اإلنسػػػاف   يػػػىت 
يفيالػػػت  ليعػػػػا اجلمعيػػػػة العامػػػػة لألمػػػم ادلتحػػػػدة مشػػػػركع اإل ػػػػماف اخلػػػاص بػػػػاحلق ؽ كاحلريػػػػات األساسػػػػية 
لإلنسػػاف لدراسػػتد ٌعيػػدان يستصػػداره. كب ػػاء  لػػى ذلػػ  ادلشػػركع قامػػت اللج ػػة ادلػػذك رة ب عػػت مسػػ  ة 

 ـ   لعرععا  لى اجلمعية   يفكؿ  كرة رالية .1947مبدئية لإل ماف   خماؿ  اـ 
 

ك   ػػػرض مشػػػركع اإل ػػػماف العػػػادلي حلقػػػ ؽ اإلنسػػػاف  لػػػى اجلمعيػػػة العامػػػة لألمػػػم ادلتحػػػدة    كرة  ػػػاـ 
ت م اقشتد كرعديلد ما ة ما ة    يفف يفقررد اجلمعية ب َاع األصػ ات كيفصػدررد 1948 ـ   باريس   ٌك

 .      76ـ1948  اليـ  العاشر من شعر  يسمرب
 

 لقد ر ج ادليملاؽ العادلي حلق ؽ اإلنساف  جع  ا كملَتة دلفارين كإماسفة من الغرب. ك 
 

يي مػػا صػػدرت ادلاج ػػا  "كمػػا سػػبق ذكػػره اآلف"  م  كررجػػت هػػذه اجلعػػ      القػػرف الملالػػإ  شػػر ادلػػيما
ـ مػا 1776ضم ت كثيقة   ماف ايستقماؿ األمرياي س ة ككذل  رـ    صللًتا  1215س ة  77كاررا

ـ  26/8/1789كيفصدرت المل رة الفرنسية كثيقة   ماف يقػ ؽ اإلنسػاف     يعد من يق ؽ اإلنساف 
 كهي رعد   مانا  ن هذه احلق ؽ.

 

هذه ادل اثيق  ادليملاؽ العادلي حلق ؽ اإلنساف  الذم يعد خط ة هامة كياَسة  بعد جع   كهاذا سبقت 
ادلفاػػرين كالفماسػػفة األكركبيػػُت لعػػدة قػػركف  كالػػيت اسػػتعدإت ُايػػة الشػػع ب مػػن ادلعانػػاة كاآليـ  الػػيت  

 صػػػر  كانػػػت رػػػرزيف يتعػػػا مػػػن السػػػلطات اإل اريػػػة كالدي يػػػة   يفكركبػػػا  خػػػماؿ  صػػػ ر الظػػػماـ  كبػػػدايات
  ال عضة األكركبية.
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 بعدة مميزات : لحقوق اإلنسان من وجهة نظر واضعيويمتاز اإلعالن العالمي 
 

يفنػػد يفعػػفى الطػػابت العػػادلي  لػػى يقػػ ؽ اإلنسػػاف ك لػػى ركيزِتػػا كهػػي الارامػػة اإلنسػػانية ادلؤيػػدة دلبػػديف  -1
 ادلساكاة كسلتلد احلريات.

 

بعػػض الػػدكؿ األ ضػػاء   األمػػم ادلتحػػدة هػػدإان  ف هػػذا اإل ػػماف كمػػا رضػػم د مػػن مبػػا ئ ا تربِتػػا  -2
 مملاليان ررمي  ليد   ر جيد رشريععا ك  التدرج ضل  يقيقد .

 

ا تػرب كاعػع ا اإل ػماف العػادلي حلقػ ؽ اإلنسػاف كمػن سػار مععػم هػذا اإل ػماف قمػة مػا كصػلت  ليػػد  -3
 ة كثقاإية .ادلدنية كالعاو ادلتحضر اليـ  من يق ؽ مدنية كسياسية كاقتصا ية ك جتما ي

 

يفظعػػػر هػػػذا اإل ػػػماف رػػػأثَته   سلتلػػػد يفضلػػػاء العػػػاو ككػػػاف مصػػػدران يفساسػػػيان للعديػػػد مػػػن  كؿ العػػػاو  -4
 كالعديد من الق انُت ال ععية ال ط ية ككذل  اإلرفاقيات اخلاصة باحلق ؽ ادلع ية  ق ؽ اإلنساف.

 

السياسػية إضػمان  ػن احلقػ ؽ ما ة رت ػاكؿ كػمان مػن احلقػ ؽ ادلدنيػة ك  30يتألد اإل ماف العادلي من  -5
 .78اإلقتصا ية كاإلجتما ية كالملقاإية 

 

كهذا ما جعل اإل ماف العادلي سلتلفان  ن األإاار التقليدية اخلاصة  ق ؽ اإلنساف كاليت ايت ِتا  سػارَت 
كقػ انُت يفساسػػية مت   ػػة   ييػػإ  نػػد ي يعػػاجل إقػػأ احلقػػ ؽ ادلدنيػػة كالسياسػػية إقػػأ كلاػػن يعػػاجل سلتلػػد 

  ؽ كم عا احلق ؽ ايقتصا ية كايجتما ية كالملقاإية .احلق

 

كلاػػػن يفظػػػت بعػػػض الػػػدكؿ اإلسػػػمامية  لػػػى م اعػػػيت كر ت   اإل ػػػماف العػػػادلي حلقػػػ ؽ اإلنسػػػاف   
كادل طلق الذم انطلقت م د الدكؿ اإلسمامية م طلق  سمامي  ػإ رلػ  ادل اعػيت رتعػارض باػل كعػ ح 

 مت رعاليم اإلسماـ كم عا: 
 

العػادلي حلقػػ ؽ اإلنسػػاف يفف لاػػل شػػخص احلػق   يريػػة الػػدين كيريػػة رغيػػَت  يانتػػد يفك  إل ػػمافجػاء   ا
 .79كيرية اإل راب   عا بالتعليم كادلمارسة  قيدرد

 

  .إاإلنساف   د الغرب ير   يفنيختار الدين الذم يريده كير   يفف يغَت  ي د مىت شاء
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   بل يعترب ذل  ر ة كجي   قامة لم رغيَت  يانتدرعاليم اإلسماـ الذم ي جييز للمس كهذا يتعارض مت
اإلسماـ من  احلد إيعا  ألف السماح بالر ة يشال خطران  لى يفمن الدكلة اإلسمامية  كخالد ما قصده

اإلسمامية يفساسان  يفظ للضركريات اخلمس اليت  لى ريفسعا عركرة يفظ الدين الذم رقـ  الدكلة
 .80 ليد

 

   ي  ذا يصػػل   ػػده الق ا ػػة التامػػة  كالرعػػا الاامػػل  إػػيعلن   لػػى ا ت اقػػدألف اإلسػػماـ ي ياػػره يفيػػدا 
إعػ   مػا يفنػد  خػل اإلسػماـ نفاقػا  كدلصػلحة خسيسػة كبقػي الافػر    -إيما بعػد  - سمامد  إ ف اررد 

قلبػػد  إعػػذا يتما ػػ    العقيػػدة كادلقدسػػات  كيسػػتحق القتػػل ذلػػذه اجلرميػػة  كخلركجػػد  لػػى ال ظػػاـ العػػاـ  
 د لألمة اليت رر اه  كالدكلة اليت يميد.كخيانت

 

ك ما يفند خرج  ن اإلسماـ ل س سة شياطُت اإلنس كاجلن   ك غ ائعم بالشع ات   ك غرائعم بادلااسػ  
كادل اص   كما يفعل ادل صركف كغَتهم   إع ا يستتاب ادلررد  كراشد لد احلقائق   كي اق    شػبعتد 

كهػػػاـ   كرػػؤ ل لػػػد احلقػػػ ؽ الػػػيت يسػػتحقعا  لػػػى  خ انػػػد ك لػػػى يػػىت ي يبقػػػى لػػػد يجػػة   كرػػػزاؿ   ػػػد األ
آّتمػت كاألمػػة   إػػ ف يفصػػرَّ إ نػػد يقتػػل جلرميػػة العبػػإ   ادلقدسػػات   كالعقائػػد   كاأل يػػاف   ُايػػة للحريػػة 

 . 81الدي ية
 

لدكلػة مث  ف ا’’يفف يد الر ة ُاية حلرية العقيدة من العبػإ كالفسػا   إقػػػاؿ:: بُت الشيخ زلمد يفب  زهرة 
اإلسػػمامية قائمػػة  لػػى الػػػدين  إمػػن خػػرج م ػػد إقػػػد ناكيفهػػا كخػػرج  ليعػػا  كهػػػ  يشػػبد اآلف مػػن يرراػػػ  

 . 82‘‘اخليػػانة العظمى. كقد يفَعت الدكؿ ادلتحضرة اآلف  لى قتل من يتعم باخليانة العظمى
 

 ولنا أمثلة كثيرة لهذه الحماية في المجتمع الغربي ومنها : 
نيػة  رإعػا العػاو   ي رطيػػق يفف رػرل قلػة مػن الفتيػات ادلسػلمات يلبسػن غطػػاء إرنسػا هػي يفكؿ  كلػة  لما

كياػ ف التػدخل مػن يف لػى سػلطة   الدكلػة   دلػا ذا ؟ قػال ا ألف هػذا نػ ع  -كليس غطاء ال جػد –الريفس 
مػػػن التبشػػػَت الػػػديٍت الصػػػامت   كلػػػ  سػػػأل اهم : ل فػػػرض يفف هػػػذا صػػػحيم إمػػػا اخلطػػػأ   ذلػػػ     كلػػػة 

نػػتالم  ػػن طالبػػة كلػػيس  ػػن معلمػػة ربشػػر بفارِتػػا نظريػػا كسػػل كيا ؟. كي شػػ  يفف لػػديعم  لمانيػػة كضلػػن 
  جابة   قال ا : من كاجب ا ُاية القيم العلمانية .
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ككػذل  ركجيػػد غػػارك م إيلسػػ ؼ إرنسػػي   شػػا     ػػد  اليعػػ   الػػذين قتلػػ ا   يفدلانيػػا   كقػػدـ األ لػػة 
ين لق ا يتفعم إيعا   ككانت ال تيجة يفف قدـ    اياكمػة    لى يفسط رية يفإراف الغاز كيف دا  اليع   الذ

 دلا ذا؟   ألف هذه القضية ذلا قان ف    ميعا بغض ال ظر  ن ادلربرات.
 

كم عػػا معتقلػػ  ج انت ػػام    ي رعػػًتؼ ال ييػػات ادلتحػػدة األمريايػػة بػػأ م يفسػػرل يػػرب يػػىت ي خضػػع ا 
يريلػػ ا    ال ييػػات ادلتحػػدة األمريايػػة يػػىت ي يتمتعػػ ا يرفاقيػػة ج يػػد   معاملػػة يفسػػرل احلػػرب   كي 

 .   83بالق انُت األمرياية   معاملة ادلعتقلُت 
 

ألف اإلميػاف ادلعتػد بػد   اإلسماـ ي ياره يفيدا  لى الػدخ ؿ إيػد  كي  لػى اخلػركج مػن  ي ػد     يػن مػاإ
بة يدخل إيد اليـ  من يريد الدخ ؿ  ه  ما كاف  ن اختيار كاقت اع. كلا د ي يقبل يفف يا ف الدين يفلع  

  "84مث خرج م د غدا
 

ارفاقيػة القضػاء  لػى َيػت يفشػااؿ التمييػػز  ’’كادليملػاؽ ادلعػم الػذم متعػارض مػت الشػريعة اإلسػػمامية هػ   
85  ‘‘عد ادلريفة 

CEDAW   ادلخططات إقدمت بذلت معظم الدكؿ جع  ا لماهتماـ بقضايا ادلريفة
رات العادليػة  الػذم جػاء يػد       ػدـ  التمييػز  1949ذ  ػاـ الدكلية ادلتعلقة بادلريفة م ػ ـ. مػت يفكؿ ادلػٌؤ

ر رقػـ   لػى  بُت  ال اس َيعان  ليس إقأ بُت ال ساء كالرجاؿ بل يفيضان بُت العبيد كاأليرار  إفاػرة ادلػٌؤ
  ثبات يق ال اس   التساكم   الارامة كاحلق ؽ كغَتها . 

 

الدكليػػة اخلاصػػة  قػػ ؽ ادلػػريفة إاانػػت يفكؿ مػػرة خىصَّػػت إيعػػا األمػػم بعػػد ذلػػ  بػػديفت رصػػدر ايرفاقيػػات 
 ‘‘  ماف القضاء  لى َيػت يفشػااؿ التمييػز عػد ادلػريفة ’’ـ.   يُت يفصدرت 1967ادلتحدة ادلريفة   اـ 

ك قػد       امػا  كليػا للمػريفة 1975 ك كػذل  يف ل ػت األمػم ادلتحػدة  ػاـ .الػذم و ياػن   لزاميػان   
للمػريفة   ماسػيا  كالػذم يفكصػى ببػذؿ اجلعػ   الافيلػة بالقضػاء  لػى  ر العػادلي األكؿذلػ  العػاـ ادلػٌؤ
ر الملػاّن للمػريفة   1980  ميداف العمل.كشػعد  ػاـ التمييز عد ادلريفة  كشلػا  ك ب عػاكن ـ  انعقػا  ادلػٌؤ

رات   كلعل يفهم ما يع رم ماسيا  كك ب عاجن   قدت  دة مٌؤ  ي ا من ىدر اإلشارة  ليد يفند بُت مٌؤ
رات كايرفاقيػػػػػػات  هػػػػػػ  رلػػػػػػ  ايرفاقيػػػػػػة الػػػػػػيت يفقرِتػػػػػػا اجلمعيػػػػػػة العامػػػػػػة لألمػػػػػػم ادلتحػػػػػػدة    هػػػػػػذه ادلػػػػػػٌؤ

هػػػذه  رتػػػألد  ك يػػت اسػػػم " ارفاقيػػة القضػػػاء  لػػى َيػػػت يفشػػػااؿ التمييػػز عػػػد ادلػػريفة  18/12/1979
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ت ادليػػػا ين ادلدنيػػػة مػػػن ثماثػػػُت مػػػا ة رتعلػػػق بادلسػػػاكاة   احلقػػػ ؽ بػػػُت  ادلػػػريفة كالرجػػػل     َيػػػايرفاقيػػػة 
 كالسياسية كالملقاإية . 

   
  إادلريفة رستطيت يفف رقـ  باػل  وعٌت تخر يف ا رد       دـ التمييز بُت ادلريفة كالرجل   رلايت العمل

  شلػػا يعطيعػػا احلػػق يفف يصػػل  لػػى إػػرص الت ظيػػد    معمػػا كانػػت شػػاقة األ مػػاؿ الػػيت يقػػـ  ّٔػػا الرجػػل
يعػػا الرجػػل. كايرفاقيػػة ي راتفػػي ب  طػػاء ال صػػائم بػػل هػػي رػػد    َيػػت كاألجػػر نفسػػعا الػػيت  صػػل  ل

  وا إيعا اًاذ التدابَت اخلاصة   الدكؿ ادل قعة  لى ايرفاقية     سن الق انُت اليت ٌ ت  التمييز عد ادلريفة
ب ػػػ  ا سػػػلبية جيابيػػػة  ك  كادل صػػػد يػػػرل يفف لمارفاقيػػػة ب ػػػ  ا  .للتعجيػػػل بادلسػػػاكاة التامػػػة بػػػُت الرجػػػل كادلػػػريفة

  كللػػػدكؿ اإلسػػػمامية بعػػػض التحفظػػػات  لػػػى بعػػػض الب ػػػ   ذلػػػذه كاخلطػػػ رة مػػػن يفخػػػذها كحزمػػػة كايػػػدة
 اإلرفاقية : كم عا  

 

 :المساواة 
  إػػا ترب يفف الرجػػل كادلػػريفة متسػػاكياف  يفقػػر اإلسػػماـ مبػػديف ادلسػػاكاة بػػُت الػػذكر كاألنملػػى   القيمػػة اإلنسػػانية

 ين  كمهػػػػا يفيضػػػػان متسػػػػاكياف   احلقػػػػ ؽ كال اجبػػػػات  اخػػػػل األسػػػػرة يفمػػػػاـ اهلل  ػػػػز كجػػػػل   اخللقػػػػة كالتاػػػػ
ػػاؿً  بًػػاٍلمىٍعريكؼً   ىلىػػٍيًعنَّ  الَّػػًذم ًمملٍػػلي  كىذلىيػػنَّ ’’كخارجعػػا  إقػػاؿ رعػػا    كصػػد هػػذه احلقيقػػة :   ىلىػػٍيًعنَّ  كىلًلرّْجى

يست مساكاة رامة  إعي ي رشمل   ي يفف هذه ادلساكاة بُت الرجل كادلريفة ل   86‘‘يىًايمه   ىزًيزه  كىاللَّدي   ىرىجىةه 
التاػػػ ين احليػػػ م البي لػػػ جي كي رشػػػمل ال ظػػػائد الطبيعيػػػة الفسػػػي ل جية  الػػػيت ي ػػػتج   عػػػا اخػػػتماؼ   
التاػػاليد كاأل بػػاء احلياريػػة  كاخػػتماؼ   التبعػػات كادلسػػؤكليات الدني يػػة لاػػل م عمػػا  ألف اهلل سػػبحاند 

القػػرتف الاػػر    كلعػػل يفبػػرز تيػػة رػػربز كجػػ  ه هػػي ق لػػد  كرعػػا  ذكػػر هػػذا ايخػػتماؼ   م اعػػت كملػػَتة مػػن
ػػاأٍلينٍػملىى الػػذَّكىري  كىلىػػٍيسى ’’رعػػا   لػػى لسػػاف مػػر   ليعػػا السػػماـ : إػػاهلل سػػبحاند كرعػػا  خلػػق الػػذكر   87‘‘كى

كاألنملى كجعل العماقة بي عما  ماقة راامل كليست  ماقة ٌاثل  ألف اهلل  ز كجل خص كل من الرجل 
ة بصفات اللػُت كالعطػد يفت خاصة ي بد م عا من يفجل استمرار احلياة البشرية  إخص ادلر كادلريفة  وميزا

كاحل اف كما يتصل ّٔما من صفات ي غٌت   عػا   شلارسػة كظيفتعػا ادلتعلقػة  ضػانة األطفػاؿ كرػربيتعم  
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 اء بي مػػا خػػص الرجػػل باػػل صػػفات القػػ ة كالصػػمابة كاخلشػػ نة كغَتهػػا مػػن الصػػفات الػػيت يغػػٌت   عػػا أل
  ىلىػى بػىٍعضىػايمٍ  بًػدً  اللَّدي  إىضَّلى  مىا رػىتىمى ػٍَّ ا كىيى ’’كاجبد   السعي لتأمُت معيشتد كمعيشة  يالد   قاؿ رعا  :

ػٍ ى  شلَّا نىًصي ه  كىلًل ّْسىاءً  اٍكتىسىبي ا شلَّا نىًصي ه  لًلرّْجىاؿً  بػىٍعضو  ػافى  اللَّػدى  ً فَّ  إىٍضػًلدً  ًمػنٍ  اللَّػدى  كىاٍسػأىلي ا اٍكتىسى  ًبايػلّْ  كى
ػػٍيءو  ػػا شى  ف هػػذه احلقيقػػة الػػيت يفقرهػػا اإلسػػماـ يفنارِتػػا ارفاقيػػة التمييػػز وجمػػل ب   هػػا  سػػا ية   88‘‘ ىًليمن

إلثبػػات مسػػاكاة مز  مػػة كنفػػي يقػػائق ملم سػػة كر َّهػػا    يفسػػباب رارخيػػة كاجتما يػػة  كمػػن الطػػرؽ الػػيت 
 يلي:    ما استخدمتعا هذه ايرفاقية    ثبات ادلساكاة

 

 رفض االختالفات بين المرأة والرجل    - أ
رإضػػػت ايرفاقيػػػة كجػػػ   اختماإػػػات بػػػُت ادلػػػريفة كالرجػػػل   مػػػد ُت يفف يفسػػػباب هػػػذه الفركقػػػات رعػػػ      
يفسػػباب رارخيػػة كاجتما يػػة  ك ف الفركقػػات البي ل جيػػة كالطبيعيػػة ادل جػػ  ة بػػُت الرجػػل كادلػػريفة كالػػيت يقػػركف 

دل طػػػػق التطػػػػ ر كليسػػػػت طبيعيػػػػة إطريػػػػة م ػػػػذ بػػػػدء اخلليقػػػػة  ب ج  هػػػػا  هػػػػي إركقػػػػات اجتما يػػػػة خاعػػػػعة 
 ف   هػذا الاػػماـ زلاكلػة إلثبػػات ك إػايختماؼ بػُت الػػذكر كاألنملػى لػػيس شػيئان مػػن صػ ت اهلل   ػز كجػػل  

نظريػػة  اركيػػن التط ريػػة الػػيت رقػػـ   لػػى التفسػػَت التطػػ رم الطبيعػػي للخلػػق  شلػػا جيعػػل كػػل يفشػػااؿ احليػػاة 
 ريلية قابلة للتغَت مت مركر الزمن .  ادل ج  ة اليـ  يفشااين م

 

كمػا يفف ربػػأ ايخػػتماؼ باألسػاس الملقػػا  كايجتمػػا ي هػ  ٌعيػػد لتغيػػَت الشػال الطبيعػػي لألسػػرة   شلػػا   
يؤ م إيما بعد     رقبل  إارة يفف يا ف الرجل يفمان  يفك يفف را ف األسرة ما نة من رجلُت يفك امريفرُت   

 بيات األمم ادلتحدة  لى عركرة رغيَت األ كار ال مطية  للعماقات بػُت من ه ا نفعم الًتكيز الشديد   يف
 اجل سُت . 

 

   :إبطا  أحكام الميراث - ب
يػػد   كاعػػع  ايرفاقيػػة     بطػػاؿ ياػػم اإلسػػماـ   قسػػمة ادلػػَتاث بػػُت الػػذكر كاألنملػػى  زلػػاكلُت بػػذل  

ػػػاؿً  ’’ لغػػػاء  رشػػػريت َسػػػاكم كار  كمفػػػركض   ق لػػػد رعػػػا  :   كىاأٍلىقٍػرىبيػػػ فى  اٍل ىالًػػػدىافً  رػىػػػرىؾى  شلَّػػػا ًصػػػي ه نى  لًلرّْجى
ػاءً  ملػيػػرى  يفىكٍ  ًمٍ ػػدي  قىػػلَّ  شلَّػػا كىاأٍلىقٍػرىبيػ فى  اٍل ىالًػػدىافً  رػىػػرىؾى  شلَّػػا نىًصػػي ه  كىلًل ّْسى كمػػا يف ػػم  ػػاكل ف    89" مىٍفريكعنػػا نىًصػيبنا كى

كمن  .90‘‘ اأٍلينٍػملػىيػىٍُتً  يىظّْ  ًممٍللي  لًلذَّكىرً  " لغاء التحديد الشر ي ذلذا ال صي  الذم بيَّ د اهلل رعا  بق لد : 
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بايػة الػزو كاإلجعػاض  األسالي  اليت ا تمدِتا ايرفاقية من يفجل يديد ال سػل خطػ ات  ػدة م عػا:   
 كيرمة الزكاج ادلبار ككملرة ال سل .  

 

  :تشريع الزنا وإباحتو - ت
ي   يالػػة يصػػل األمػػر بػػاإلكراه  يفمػػا  ذا يصػػل ي رعتػػرب ارفاقيػػة التمييػػز الػػزو يفمػػران مشػػي ان  لػػى ادلػػريفة  

األمر برعى الطرإُت  إع  يق مشركع كمطال  بػد لتعلقػد باحلريػة الشخصػية لألإػرا   كالػيت يػرص مملػل 
هذه ايرفاقيات  لى ُايتعا من جعة  كلا ند يسا د  لى م ت الزكاج ادلبار الذم رد   ايرفاقيػة    

 ى بد. 
 

ايية إيعا سلالفػة صػر ة للػديانات كالتشػريعات السػماكية كخاصػة الػدين اإلسػمامي كهذه الد  ة    اإلب
ػػافى  ً نَّػػدي  الزّْنىػػا رػىٍقرىبيػػ ا كىيى ’’الػػذم ي ياتفػػي بتحػػر  الػػزو كإػػرض العق بػػة  ليػػد كمػػا قػػاؿ رعػػا   : ػػةن  كى  إىاًيشى

ػا كىاًيػدو  كيػلَّ  ديكاإىاٍجلًػ كىالػزَّاّن  الزَّانًيىػةي  ’’كق لد  ػز كجػل :  91‘‘سىًبيمان  كىسىاءى  ٍلػدىةو  ًمائىػةى  ًم ػٍعيمى  رىٍأخيػٍذكيمٍ  كىيى  جى
ػػا ٍ ػػتيمٍ  ً فٍ  اللَّػػدً  ً يػػنً  ً   رىيٍفإىػػةه  ًًّٔمى ػػٍ ـً  بًاللَّػػدً  رػيٍؤًم يػػ فى  كي بػػل  ف اإلسػػماـ يقطػػت  لػػى ادلسػػلم    92‘‘اآٍلًخػػرً  كىاٍليػى

مػا :  ملسو هيلع هللا ىلصكادلسلمة كل الطرؽ ادلؤ ية    هذا الفعل  إيبديف بتحػر  خػركج ادلػريفة متربجػة مػن بيتعػا  إيقػ ؿ 
ػػى  يفىبًػػركاه  ػػلَّمى قىػػاؿى ال َّػػًبّْ صىػػلَّى اللَّػػدي  ىلىٍيػػًد   ىػػنٍ  مي سى ػػلُّ  كىسى ػػرٍَّت  كي ػػٍريفىةي ً ذىا اٍسػػتػىٍعطىرىٍت إىمى  ىػػٍُتو زىانًيىػػةه كىاٍلمى

ا يػىٍعًٍت زىانًيىةن  بًاٍلمىٍجًلسً  إىًعيى كىذىا كىكىذى
   يػر  اخللػ ة كايخػتماط ايػـر ييػإ قػاؿ يصػل مث   ال عاية .93

اًبًر ٍبًن َسىيرىةى ما ركاه :  ملسو هيلع هللا ىلصرس ؿ اهلل  جلٍىابًيىًة رًٍع ىافي اللًَّد  ىلىٍيًد بًا يمىري ٍبني اخلٍىطَّاًب   قىاؿى : خىطى ى ال َّاسى جى
ا   إػىقىػػاؿى  ػػذى ـى ً  ًمملٍػػًل مىقىػػاًمي هى ػػلَّمى رىٍسػػًليمنا قىػػا ػػ ؿى اللَّػػًد صىػػلَّى اللَّػػدي  ىلىٍيػػًد كىسى يفىيى يى  ......   إػىقىػػاؿى : ً فَّ رىسي

 . 94  خىٍلي ىفَّ رىجيله بًاٍمرىيفىةو إىً فَّ ثىالملػىعيمىا الشٍَّيطىافي 
 

 إباحة اإلجهاض   - ث
األمم ادلتحدة  ال ص  لى  باية اإلجعػاض بصػراية  بيػد يفف ادلػدقق يشػتم رائحػة يتحاشى برنامج هيئة 

 ف هذا ايىاه م اقض ألبسأ مبا ئ اإلنسػانية الػيت رػد ي   ك هذه اإلباية   م اطن كملَتة من الربنامج
هػػذه الػػربامج يف ػػا يميعػػا كالػػيت م عػػا ُايػػة يػػق اإلنسػػاف   احليػػاة  إبػػأم م طػػق يسػػمم اإلنسػػاف يػػت 

عار احلريػػة اجل سػػية  ريػػة قتػػل ركح انسػػاف يتمتػػت بػػاحلق ؽ كمػػا يتمتػػت غػػَته ؟  ف    بايػػة اإلجعػػاض شػػ
عػػاإة    مػػا إيػػد مػػن سلالفػػة شػػر ية كاعػػحة يرمعػػا الػػدين اإلسػػمامي  سلالفػػة ألبسػػأ احلقػػ ؽ اإلنسػػانية 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2065
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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" اإلجعػػاض" مػػليرميػػان رامػػان كهػػذا األمػػر يفَػػت  ليػػد َعػػ ر العلمػػاء ييػػإ يفكػػدكا  لػػى يرمػػة  سػػقاط احل
يرمػػة مطلقػػة  يػػىت كلػػ  كػػاف اجل ػػُت ناىػػان  ػػن زو يفك اغتصػػاب يفك غػػَت ذلػػ    إػػاجل ُت  نسػػاف لػػد يػػق 

ييػاة األـ  للخطػػر   كمػػا ي جيػ ز  سػػقاط اجل ػػُت  احليػاة   إػػما جيػ ز م عػػد هػػذا احلػق  ي   يػػاؿ رعػػرض
ػػمٍ  رػىٍقتػيليػػ ا كىيى ’’بسػػ  الع امػػل ايقتصػػا ية  القائمػػة يفك ادلت قعػػة  مػػمان بق لػػد رعػػا : ؽو  ًمػػنٍ  يفىٍكيى ىكي  ضلىٍػػني  ً ٍمػػماى

  . 95‘‘كىً يَّاهيمٍ  نػىٍرزيقيايمٍ 
 

قد ذكر اهلل سبحاند كرعا    كتابد العزيز ادلريفة بصريم اللفظ كلما رعرض للرجل بأمر ك  ي  يفك ك د 
  كاإة األيااـ  كك يد  يفك ث اب ك قاب يىت جيعل مبديف ادلساكاة يفمران مسلمان بد يشمل اجل سُت

الشر ية كادلعاممات الدني ية   رلايت  دة  كشرع ذلا الشرع اإلسمامي يفياامان يفظ ذلا يق قعا 
 ادلا ية كادلع  ية   الزكاج كالطماؽ كيقعا   العمل  ك  غَتها   كملَت شلا يضيق ادلقاـ  ن ذكره اآلف .

 

 :ري الغرب للحريةالمقارنة بين الرؤية اإلسالمية للحرية ورؤية مفك

 ف اإلنساف مفط ر  لى ي  الدين كي مياػن لػد يفف يعػي  بػدكف الػدين كيػىت مػن ي اػر الػدين لع امػل 
 خارجية إع    كاقت األمر يتدين ببعض األم ر ي شع ريان .

 

كاإلسػماـ هػ  تخػر األ يػاف كيفإضػػلعا كيف ظمعػا كهػ   يػن الفطػرة ك يػػن احلريػة الػذم يصػلم لاػل البشػػرية 
  سلتلػػػد العصػػػ ر كاألزمػػػاف كاألما ػػة   كمػػػا يصػػػلم لاػػػل رلتمػػت مػػػن ادلتحضػػػرين كغػػػَتهم كمػػػت َعػػاء 

 سلتلد الطبقات كادلذاه  كاأل راؽ.
 

  هػػػػػذه األيػػػػػاـ ي ظػػػػػر كملػػػػػَت مػػػػػن الغػػػػػربيُت    اإلسػػػػػماـ كادلسػػػػػلمُت بعػػػػػُت اييتقػػػػػار كالتخلػػػػػد كاجلعػػػػػل 
يفنػػػػد هػػػػ  الػػػػذم يفعػػػػم احلريػػػػة ك ليػػػػد  كيطػػػػرح  ػػػػدة رسػػػػاؤيت م عػػػػا مفعػػػػـ  احلريػػػػة كيػػػػد ي زكران كّٔتانػػػػان 
هجمتػػػػػػد الشرسػػػػػػة  لػػػػػػى ادلقدسػػػػػػات  يفف يطبقعػػػػػػا  ػػػػػػذاإَتها   رت اقػػػػػػل كسػػػػػػائل اإل ػػػػػػماـ الغػػػػػػرِب كغػػػػػػَته 

كيعلػػػػػػل كيػػػػػػربر هػػػػػػذا الػػػػػػتعجم  لػػػػػػى هػػػػػػذه ادلقدسػػػػػػات  .ملسو هيلع هللا ىلصاإلسػػػػػػمامية كبػػػػػػاألخص الرسػػػػػػ ؿ األ ظػػػػػػم 
 باسم احلرية كالدميقراطية كيرية التعبَت .

 

   المقارنة
 بُت احلرية   الغرب كاحلرية   اإلسماـ بص رة سلتصرة : كضلاكؿ يفف نقارف
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رتميػػػػز يقػػػػ ؽ اإلنسػػػػاف كيريارػػػػد   اإلسػػػػماـ ويػػػػزات  ديػػػػدة  إعػػػػي ربانيػػػػة  م ضػػػػبطة  ملزمػػػػة  ثابتػػػػة  
شػػػػػػاملة... كسػػػػػػ بُت بعػػػػػػض هػػػػػػذه ادليػػػػػػزات   ػػػػػػد ادلقارنػػػػػػة بػػػػػػُت يريػػػػػػات اإلنسػػػػػػاف   الرؤيػػػػػػة اإلسػػػػػػمامية 

 ك  رؤية مفارم الغرب.
 

 : المقارنة 
 من ييإ ادلصدر. أواًل:
 من ييإ األسبقية كاإللزامية . ثانياً:
 من ييإ العمق كالشم ؿ . ثالثاً:
 من ييإ احلماية كالضمانات. رابعاً:

 سب  كج   احلق ؽ   اإلسماـ ه  اإلنساف. خامساً :
 .  اإلسماـ رقـ   لى التَّااميل كالتعاكف بُت الفر  كآّتمت :يق ؽ اإلنساف سادساً 
 يريات مقيدة بعدـ اإلعرار ب فسد كما هي مقيدة بعدـ اإلعرار باآلخرين. سابعاً :

 

 :أواًل: من حيث المصدر
  كه  خطئاإلنساف   الذم ه  مرك  ال قص   يق ؽ اإلنساف كيريارد   ال ثائق ال ععية مصدرها

 د تخر   كما يفف يفكملر شلا يصي     ف  ياط جبزئيةو   غفل  ن يفكملرها   ك ف يف رؾ يفمران قصر  
اإلنساف بطبيعتد يغل   ليد اذل ل  إَتل احلق كي يتبعد  يدؿ  لى ذل  يفف آّتمعات الغربية رسمم 
بالزنا كرسمم بشرب اخلمر كغَت ذل  من األم ر اليت ي يش   اقل   يف ا مضرة بآّتمت.يفمَّا   

 الذم ي ي طق  ن اذل ل.  ؿاف كتاب اهلل ادلعجز   كس ة رس  إمصدر يق ؽ اإلنس -اإلسماـ :
 

كي عيق نظر   إعي مت ازنة   كررا ي  رشريعات ربانية   ي خلل إيعا   كي نقص   كي رقصَت  إعي 
 كررا ي مصلحة آّتمت . –كفر    رلتمت -مصلحة الفر  
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 ثانياً: من حيث السبقية واإللزامية : 
ال ج   بظع ر اإلسماـ قبل يفربعة  شر قرنا من الزماف   ف يق ؽ اإلنساف   اإلسماـ كيريارد برزت   

يفكؿ كثيقػػة حلقػػ ؽ اإلنسػػاف   التػػاريخ   يجػػة الػػ  اع   بي مػػا صلػػد يفف يفقػػدـ  ملسو هيلع هللا ىلص  كقػػد يف لػػن الرسػػ ؿ 
    ـ .6265كثيقة بشرية حلق ؽ اإلنساف كانت   القرف الملالإ  شر ادليما م

 

كاإػػة ادل اثيػػق كاإل مانػػات كاإلرفاقيػػات الدكليػػة     لقػػد كػػاف للشػػريعة اإلسػػمامية الغػػراء إضػػل السػػبق  لػػى
ر اكذلا حلق ؽ اإلنساف كيريارد   كرأصيلعا لتل  احلق ؽ م ذ يفكملر من يفربعة  شر قرنان من الزماف   كيفف 
مػا جػػاء بػد اإل ػػماف العػادلي حلقػػ ؽ اإلنسػاف كاإلرفاقيػػات الدكليػة المايقػػة كمػن قبلعػػا ميملػاؽ هيئػػة األمػػم 

 .96ي رر يد لبعض ما رضم تد الشريعة اإلسمامية الغراءادلتحدة ما ه   
 

كاحلريات كما جاء ّٔا اإلسماـ يريات يفصلية يفبدية   ي رقبل يذإان   كي رعديمان كي نسخان كي رعطيمان 
    ا يريات ملزمة شػر عا اخلػالق سػبحاند كرعػا    إلػيس مػن يػق بشػر كائ ػان مػن كػاف يفف يعطلعػا يفك 

يػػد مػػا يفف اإل ػػماف العػػادلي حلقػػ ؽ اإلنسػػاف كيريارػػد لػػيس  ي رلػػر  رصػػريم صػػا ر  ػػن يتعػػدل  ليعػػا   ب
 األمم ادلتحدة غَت ملـز .

 

كهاػػذا يفف يقػػػ ؽ اإلنسػػاف كيريارػػػد   ادل اثيػػق الدكليػػػة  بػػػارة  ػػن ر صػػػيات يفك يفياػػاـ يف بيػػػة . يفمػػػا   
ئيػػػػة   كليسػػػػت رلػػػػر  اإلسػػػػماـ إحريػػػػات اإلنسػػػػاف  بػػػػارة  ػػػػن إريضػػػػة رتمتػػػػت   اإلسػػػػماـ بضػػػػمانات جزا

ر صػػيات يفك يفياػػاـ يف بيػػة   كب ػػاء  ليػػد إػػ ف للسػػلطة العامػػة   اإلسػػماـ يػػق اإلجبػػار  لػػى ر فيػػذ هػػذه 
  كذلػػ  خماإػػان دلفعػػـ  هػػذه احلريػػات   ادل اثيػػق الدكليػػة الػػيت رعتربهػػا يقػػان شخصػػيان   شلػػا ي 97الفريضػػة 

 .98ميان اإلجبار  ليد  ذا ر ازؿ   د صايبد 
 

كالتعطيػػل   يقػػ ؽ اإلنسػػاف   اإلسػػماـ قطعيػػة ثابتػػة ي رقبػػل التغيػػَت كالتبػػديل  يفك اإللغػػاءكاخلماصػػة يفف 
يفيػػدان  كي  ػػاِب يفيػػدان  إعػي مػػن ث ابػػت الشػػريعة  كمسػػلمات الػػدين  كمصػػدرها مػػن اهلل الػػذم ي يظلػػم

  لى يساب يفيد.
 

  سػػاو مػػن الت ػػاقض كالزلػػل إالدسػػت ر اإلسػػمامي ادلسػػتمد مػػن الاتػػاب كالسػػ ة إ نػػد معصػػـ  مػػن اخلطػػأ
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 ً نَّػا ’’   قياـ السا ة  قاؿ اهلل رعا  صاح لال زماف كمااف كياؿ  زلف ظ  فظ اهلل لد كايعطراب 
 .99‘‘ حلىىاًإظي فى  لىدي  كىً نَّا الذٍّْكرى  نػىزٍَّل ىا ضلىٍني 

 ثالثاً : من حيث العمق والشمولية :
نسػػاف   ال ثػػائق ال عػػعية   إحريػػػات يريػػات اإلنسػػاف   اإلسػػماـ يف مػػق كيفيػػل مػػن يريػػات اإل
  يفمػػػػا مصػػػػدر يريػػػػات اإلنسػػػػاف    ملسو هيلع هللا ىلصاإلنسػػػػاف   اإلسػػػػماـ مصػػػػدرها كتػػػػاب اهلل كسػػػػ ة رسػػػػ لد 

الق انُت كادل اثيق الدكلية إعػ  الفاػر البشػرم كالبشػر خطئػ ف يفكملػر شلػا يصػيب ف كيتػأثركف بطبيعػتعم 
كاإلياطػػة باألشػػياء   كقػػد يفيػػاط البشػػرية وػػا إيعػػا مػػن عػػعد كقصػػ ر   ك جػػز  ػػن   راؾ األمػػ ر 

 اهلل بال شيء  لمان .
 

 ف احلريات   اإلسػماـ ربلػد  رجػة ايرمػات كهػي   هػذا ٌػر بػدرجات   إػاحلق ؽ مسػلمة كمػن بعػدها 
 .100رد معا ال اجبات   كمن بعد ال اجبات يميعا احلدك    كمن بعد احلدك  ررإت    ايرمات 

 

د رضػػم ت بعػػض احلريػػات   إػػ ف اإلسػػماـ وصػػدرية القػػرتف الاػػر  ك ذا كانػػت ال ثػػائق البشػػرية إقػػ
 كالس ة ال ب ية الشريفة يما َيت يفن اع احلق ؽ اليت راـر اهلل ّٔا  لى خلقد .

 

إالشػػػػم لية كرعمػػػػيم احلقػػػػ ؽ إأيػػػػ  يفف يفشػػػػَت    كجػػػػ   يقػػػػ ؽ اإلنسػػػػاف   اإلسػػػػماـ كر ت    
إل ػماف العػادلي حلقػ ؽ اإلنسػاف   لقػد يفغفػل و يػذكرها كيػ ص  ليعػا ا ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهلل كس ة رسػ لد 

يفك رغاإل مشر  ا اإل ماف العادلي حلق ؽ اإلنساف بياف رل  احلق ؽ كإيما يلي  رض م جز ألهػم 
 رل  احلق ؽ :

 : يق ؽ اإلنساف   الس ة الشريفة و يذكرها اإل ماف العادلي ذلذه احلق ؽ
 

 :الحث علا العتق وحقوق العبيد

  زمن سا ت إيػد  ب  يػة البشػر  مػا  ػن طريػق السػط  كالسػل  يفك ػن طريػق  ملسو هيلع هللا ىلص بديفت نب ة رس ؿ اهلل
الغػػػزك بػػػػُت القبائػػػػل العربيػػػػة يفك بػػػػُت اإلمرباط ريػػػػات القدميػػػة كالفارسػػػػية كالركمانيػػػػة كغَتهػػػػا   ككػػػػاف البشػػػػر 
يسػػتعبدكف بعضػػعم الػػبعض ييػػإ كػػاف األغ يػػاء يتبػػاه ف باملػػرة مػػا لػػديعم مػػن  بيػػد ك مػػاء   ككػػاف ذلػػم 

 خاصػػػػة رضػػػػمن ذلػػػػم يقػػػػ قعم   اسػػػتعبا هم كيفسػػػػ اؽ ال خاسػػػػة اخلاصػػػػة ببػػػػيععم يفك مبػػػػا لتعم   قػػػ انُت
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كاقتصػا  هػػؤيء ال ػاس كرؤكس يفمػػ اذلم كػػاف خضػت كملػػَتان ل جػػ   الػرؽ كالعبيػػد   ككػػاف مػن الصػػع  واػػاف 
اهلل ز ز ة هذا ايقتصا   إعة كايدة إااف ي بد من احلإ كالتشجيت  لى رركد خط ة خط ة لطفان من 

بعبػا ه يفَػت إاػاف احلػإ  لػى العتػق  مػا بشػال كفػارة  ػن ذنػ  اررابػ ه يفك ط ا يػة كرغبػػة  ملسو هيلع هللا ىلصكرسػ لد 
 .ب يل رع اف اهلل رعا  كالف ز باجل ة

 

ػلَّمى قىػاؿى ال َّػًبّْ صىػ  ىػنٍ  يفىِب هيرىيٍػػرىةى   ىػنٍ إػركل اإلمػاـ مسػلم  يفىٍ تىػقى رىقػىبىػةن ميٍؤًم ىػةن يفىٍ تىػقى اللَّػدي  مىػنٍ  لَّى اللَّػدي  ىلىٍيػًد كىسى
ًمٍ دي ًمٍن ال َّارً  ًبايلّْ ً ٍربو ًم ػٍعىا ً ٍربنا

101. 
 

يفصػػحابد يفم  ذا عػػرب شلل كػػد يف تقػػد   ملسو هيلع هللا ىلصكه الػػ  يفيضػػان سػػ ة العتػػق بالضػػرب الػػيت نصػػم ّٔػػا رسػػ ؿ اهلل 
ال فس  ف رسػببت بالضػرب كاألذل لإلنسػاف ادلملػ ؾ يفك  يػان ذلػا  ػن يف مػاؿ كفارة دلا إعل كهي معاقبة 

 .الضرب اليت كاف ميارسعا ادلال   لى هذا ادلمل ؾ قبل اإلسماـ
 

ٍلًفػي صىػٍ رنا بي كيٍ ػتي يفىٍعػرً :’’قىػاؿى  اأٍلىٍنصىػارًمّْ  يفىِب مىٍسػعي  و  عىػنٍ إ ػًمٍعتي ًمػٍن خى منػا ًل إىسى يفىبىػا  اٍ لىػمٍ  : ‘‘غيماى
صىػلَّى  -إىاٍلتػىفىػتُّ إىػً ذىا هيػ ى ال َّػًبُّ  ’’ .لىلَّدي يفىٍقدىري  ىلىٍي ى ًمٍ  ى  ىلىٍيدً  يفىبىا مىٍسعي  و  اٍ لىمٍ  مىٍسعي  و  يفىبىا اٍ لىمٍ  مىٍسعي  و 

لىلىفىعىٍتػ ى ال َّػاري يفىٍك  يفىمىػا لىػٍ  وٍى رػىٍفعىػلٍ  ’’ا رىسيػ ؿى اللَّػًد   هيػ ى ييػرّّ ًل ىٍجػًد اللَّػًد قىػاؿى : إػىقيٍلتي يى  - اللَّدي  ىلىٍيًد كىسىلَّمى 
لىمىسٍَّت ى ال َّاري 

 102‘‘ 
 

  :الوصية بالنساء

باحلفػاظ  لػى يػق األم مػة بػل رعػداها    احلفػاظ  لػى يػق ادلػريفة بشػال  ػاـ  ملسو هيلع هللا ىلص و ياتد رس ؿ اهلل
  .ىت شيخ ختعا ككإاِتام ذ طف لتعا كي

 

يعتربهػػا كالرجػػل ذلػػا يقػػ ؽ كيريػػات ك ليعػػا كاجبػػات كمسػػؤكليات   إاػػل احلقػػ ؽ كاحلريػػات  ملسو هيلع هللا ىلصإاػػاف 
ادلذك رة سابقان رشمل ادلريفة كالرجل ما  دا خص صػية  ماقػة الػزكج كالطػماؽ ك ماقػات يفخػرل ذكػرت   

يق كيريػة كػل م عمػا  ملسو هيلع هللا ىلصرس لد يي عا ييإ يد ت بالتفصيل   هذا القسم كعمن إيعا اهلل رعا  ك 
 . كف ظلم ألم م عما

 

ال صػاة ّٔػا   كملػَت مػن  كلان نظران لضعد ادلريفة كهضمعا يق قعا   اجلاهلية إقػد خػٌص رسػ ؿ اهلل 
يزت بذل   ن الرجاؿ  .يفيا يملد ٌك

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=91
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=91
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 كىً ذىا ’’ :كيف هػػا أل ػػا و رقػػًتؼ ذنبػػان ي جػػ  القتػػل إقػػاؿ رعػػا  ملسو هيلع هللا ىلصإم ػػذ كي ة الب ػػت يػػـر اهلل كرسػػ لد 
  103‘‘قيًتلىتٍ  ذىٍن و  بًأىمّْ  8 سيًئلىتٍ  اٍلمىٍ ءيك ىةي 

 

  ىاًئشىةى   ىنٍ كما ركم   ي صي إيعا بال ساء كالب ات ملسو هيلع هللا ىلص كذكرت يفيا يإ شريفة كملَتة  ن رس ؿ اهلل
ٍيئنا غىيػٍرى  تٍ  ىخىلى  قىالىتٍ  رىًعيى اللَّدي  ى ػٍعىا ٍد ً ٍ ًدم شى ٍرىةو إىأىٍ طىٍيتػيعىا ً يَّاهىا  اٍمرىيفىةه مىعىعىا ابٍػ ىتىاًف ذلىىا رىٍسأىؿي إػىلىٍم ىًى ٌى
تػٍعىا بػىٍُتى   ىلىيػٍ ىا  كىسىلَّمى  ًم ػٍعىا مثيَّ قىامىٍت إىخىرىجىٍت إىدىخىلى ال ًَّبُّ صىلَّى اللَّدي  ىلىٍيدً  كىوٍى رىٍأكيلٍ  ابٍػ ىتػىيػٍعىا إػىقىسىمى
هىًذًه اٍلبػى ىاًت ًبشىٍيءو كينَّ لىدي ًستػٍرنا ًمٍن ال َّارً  مىٍن ابٍػتيًليى ًمنٍ  إىأىٍخبػىٍرريدي إػىقىاؿى 

104. 
 

ػػٍؤًمً ُتى ً ميىاننػػا    قىػػاؿى :يفىِب هيرىيٍػػػرىةى  ىػػٍن كم ػػد مػػا ركم  ػػلي اٍلمي ػػلَّمى : " يفىٍكمى ػػ ؿي اللَّػػًد صىػػلَّى اللَّػػدي  ىلىٍيػػًد كىسى قىػػاؿى رىسي
ائًًعٍم خيليقنا  .105 يفىٍيسى ػيعيٍم خيليقنا   كىًخيىاريكيٍم ًخيىاريكيٍم لًً سى

 

 :باب حق اليتاما
 ػػن  ملسو هيلع هللا ىلصرعػػا  كرسػػ لد اليتػػيم  نسػػاف عػػعيد قاصػػر  تػػاج دلػػن  فػػظ لػػػد يق قػػد كير ػػاه كلػػذل   ػػى اهلل 

ػػػاؿى  رػىٍقرىبيػػػ ا كىيى  ’’.اليتػػػيم يػػػىت ياػػػرب كيبلػػػد يفشػػػده يفكػػػل مػػػاؿ ػػػني  ًهػػػيى  بًػػػالَّيًت  ً يَّ  اٍليىتًػػػيمً  مى ػػػىتَّ  يفىٍيسى ليػػػدى  يى  يػىبػٍ
 .106‘‘يفىشيدَّهي 

 

ػٍعدو كمػن السػ ة مػا ركم  ػن  ػٍعلى بٍػنى سى ػلَّمى قىػاؿى   ىػنٍ  سى كىكىاإًػلي اٍليىتًػيًم ً  اجلٍى َّػًة  يفىنىػا ال َّػًبّْ صىػلَّى اللَّػدي  ىلىٍيػًد كىسى
ا كىقىاؿى بًً ٍصبػىعىٍيًد السَّبَّابىةً  كىاٍل يٍسطىى هىاىذى

107.  
 

إعػػذه احلقػػ ؽ كغَتهػػا كملػػَتة مػػن احلقػػ ؽ الػػيت يفغفلتعػػا يفك رغاإلػػت   عػػا ال ثػػائق البشػػرية حلقػػ ؽ اإلنسػػاف 
ـ  إقد يفغفػل 6948ك لى ريفسعا اإل ماف العادلي حلق ؽ اإلنساف الصا ر  ن هيئة األمم ادلتحدة  اـ 
 هذا اإل ماف  غفاين رامان بي ما صلد يفف اإلسماـ يفقر هذه احلق ؽ   يفركع ص ره .

 

بعػػض   لػى يفػظ إػ ف ادلتأمػل   ال ظريػات كايرفاقيػػات الدكليػة ادلتعلقػة  قػ ؽ اإلنسػػاف جيػد يف ػا رركػز
يفمهيتعػا كلعػا  كشػدة ايعػطرار  هذه الضركريات  كو رسػت  بعا كلعػا  كو رتسػت مػدارؾ كاعػعيعا إل راؾ

ال ظريػػػات كايرفاقيػػػات  كسػػػٌ  ا لػػػد القػػػ انُت   ليعػػػا َيععػػػا  إػػػأكملر مػػػا   ػػػ ا بػػػد كيػػػام ا ي لػػػد   هػػػذه
فػظ الػدين كيفػظ يفػظ الػ فس كيفػظ ادلػاؿ إقػأ  يفمػا ي كالتشػريعات مقصػ ر   الغالػ  األ ػم  لػى

http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
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رذكر  بل روا س  ا من الق انُت كال ظم ما يت اىف مت يفظعا  بػل  العرض كيفظ العقل إلم ي ل ها   اية
 كيضرّٔا   صميمعا كيعدمعا من يفساسعا  كيز زع يفركا ا.

 

كاعػػطراره حلفػػظ نفسػػد كمالػػد يفك يفشػػد  كمػػا   ف اإلنسػػاف   عػػركرة ماسػػة حلفػػظ  ي ػػد ك قلػػد ك رعػػد 
انتيع   رعد يفك  قلد بأقل مػن الضػرر احلاصػل دلػن يفكػل  اصل دلن صيد  ن  ين اهلل احلق  يفكالضرر احل

ظلمػػان ك ػػدكانانهه كهػػذا كجػد مػػن كجػػ ه كمػػاؿ الشػػريعة كي ذلػػا لاػػل مػػا  مالػد بالباطػػل  يفك يفزهقػػت ركيػػد
 معاشعم كمعا هم.  تاجد البشر  

 

 من حيث الحماية والضمانات:رابعاً: 
لمقارنة بُت يق ؽ اإلنساف   اإلسػماـ كال ثػائق الدكليػة شلمللػة   اإل ػماف العػادلي حلقػ ؽ ال قطة الرابعة ل

 ـ رتعلق  ماية كعمانات يق ؽ اإلنساف.6948اإلنساف الصا ر  ن هيئة األمم ادلتحدة  اـ 
 

كجي  يفف نشَت قبل احلديإ  ن ُايػة كعػمانات يقػ ؽ اإلنسػاف   اإلسػماـ بػأف يقػ ؽ اإلنسػاف   
 انُت ال ععية و ر عت ذلا الضمانات المازمة حلمايتعا من اإلنتعاؾ.الق  

 

ـ صلػػده و 6948إبػػالرج ع    مػػ ا  اإل ػػماف العػػادلي حلقػػ ؽ اإلنسػػاف الصػػا ر  ػػن األمػػم ادلتحػػدة  ػػاـ 
 ػػد  ال سػػائل كالضػػمانات دل ػػت يفم ا تػػداء  لػػى يقػػ ؽ اإلنسػػاف كهاصػػة مػػا ياػػ ف مػػن هػػذه ال سػػائل 

 ست ل العادلي.كالضمانات  لى ادل
 

ايتعا   يرربأ اررباطان ق يان  الة العماقات بُت الػدكؿ.  ك ف هذا األسل ب للدإاع  ن يق ؽ اإلنساف ُك
إقد ربُت من ادلمارسات العملية يفند ي يسػتخدـ  ي يي مػا رسػ ء العماقػات بػُت الػدكؿ ادلع يػة   كالػدكؿ 

ذاِتػا   إعػي ي ٌملػل الغايػة ادل شػ  ة   كلاػن  رستخدـ مملل هذا األسل ب ي حلماية يق ؽ اإلنسػاف  
 .  108 بقصد الضغأ  لى الدكلة األخرل

 

كاخلماصػة  ن ػا  ذا نظرنػػا    احلمايػة الدكليػة حلقػػ ؽ اإلنسػاف صلػدها زلػػاكيت و رصػل    يػد الت فيػػذ   
يات إال ما صدر  ن األمم ادلتحدة كادل ظمات كاذليئات هصػ ص يقػ ؽ اإلنسػاف  مػل طػابت الت صػ

كي يعدك ك ند يربان  لى كرؽ يتما   بد كاعع ه يسبما ٌليد  لػيعم األهػ اء كالشػع ات . يفمػا احلمايػة 
 احلقيقية كالضمانات احلقيقية حلق ؽ اإلنساف إعي م ج  ة   اإلسماـ.
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 حماية حقوق اإلنسان وضماناتها في اإلسالم :
الايػاف الركيػي ل ظػاـ اإلسػماـ كرتقابػل   كاإػة  ر بملق احلق ؽ   اإلسماـ من العقيدة اإلسػمامية   إعػي

 . 109مبا ئد كرعاليمد
 

 بىًٍت  كىرٍَّم ىا كىلىقىدٍ ’’كاإلنساف    قيدة اإلسماـ من يفإضل خلق اهلل كيفكرمعم  لى اهلل قاؿ اهلل  ٌز كجٌل :
ـى  ُىىٍل ىػػاهيمٍ  ت ى ملًػػَتو   ىلىػػى إىضَّػػٍل ىاهيمٍ كى  الطَّيّْبىػػاتً  ًمػػنى  كىرىزىقٍػ ىػػاهيمٍ  كىاٍلبىٍحػػرً  اٍلبػىػػرّْ  ً   كى   110‘‘رػىٍفًضػػيمان  خىلىٍق ىػػا شلَّػػنٍ  كى

كب اء  لى هذا التفضيل م حعم يق قان معي ة ثابتة   يتحقق ّٔا التفضيل إعمان  لى بقية ادلخل قػات مػن 
 خىلىٍقػػتي  كىمىػػا’’جعػػة   كمياػػ عم مػػن  با رػػد رعػػا  بػػادلعٌت ال اسػػت الػػيت هػػي غايػػة اخللػػق يفصػػمان قػػاؿ رعػػا  :

نٍػػسى  جٍلًػػنَّ ا كهاػػذا يتضػػم يفف احلقػػ ؽ   اإلسػػماـ م حػػة  ذليػػة ليسػػت م حػػة مػػن   111‘‘لًيػىٍعبيػػديكفً  ً يَّ  كىاإٍلً
سللػػ ؽ دلخلػػ ؽ ممللػػد   ميػػن ّٔػػا  ليػػد  ف شػػاء يفك يسػػلبعا م ػػد مػػىت شػػاء   بػػل هػػي يقػػ ؽ قررهػػا اهلل لػػد 

اإلنسػاف مػػ م  ذليػػة  ػػدة وقتضػى إطررػػد اإلنسػػانية   إعػي يقػػ ؽ ثابتػػة  ائمػػة كيًترػ   لػػى كػػ ف يقػػ ؽ 
 نتائج من يفمهعا : 

 

  ػػا رتمتػػت بقػػدر كػػاؼ مػػن اذليبػػة كاييػػًتاـ كالقدسػػية رشػػال عػػمانة لعػػدـ السػػط   ليعػػا مػػن قبػػل  -6
احلاػػاـ   ذ يفف مصػػا رة هػػذه احلقػػ ؽ مػػن قبػػل احلػػاكم يفك األإػػرا  يعػػد خركجػػان  لػػى شػػرع اهلل يفقػػد 

 احلاكم األساس الشر ي يستمراره   السلطة.
 

راييد احلق ؽ كاحلريات  لى يف ا م م  ذلية ياسبعا صبغة كب يػة جيعػل ايًتامعػا اختياريػان نابعػان   ف -2
مػػن  اخػػل الػػ فس   يقػػـ   لػػى اإلميػػاف بػػاهلل الػػذم شػػرع هػػذه احلقػػ ؽ   األمػػر الػػذم يتحقػػق معػػد 

 .   112عماف ايلتزاـ ّٔا ك دـ اخلركج  ليعا يىت مت القدرة  لى هذا اخلركج
  

نسػػاف كيريارػػد بصػػفتعا مػػ م  ذليػػة غػػَت قابلػػة لمالغػػاء يفك ال سػػخ   ألف نسػػخ يفك الغػػاء  ف يقػػ ؽ اإل -3
 . ملسو هيلع هللا ىلصيق من هذه احلق ؽ  تاج    كيي ي زؿ بال سخ كي كيي بعد كإاة رس ؿ اهلل 

 

  ا را ف خالية من اإلإػراط كالتفػريأ   ايإػراط   يقػ ؽ األإػرا   لػى يسػاب مصػلحة اجلما ػة  -4
دلصػػػلحة السػػػلطة  ذ يفف ادلػػػانم ذلػػػذه احلقػػػ ؽ هػػػ  اهلل رعػػػا  بتشػػػريت م ػػػد ي  يفك التفػػريأ   يقػػػ قعم

 . 113اإلإرا  يىت يغال ا إيعا كي الدكلة يىت رزيد من سلطا ا  لى يساب األإرا 
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كال اقت يفف العصر اإلسمامي يعترب من يفزهى  ص ر التػاريخ كيفكملرهػا  دالػة كيامػة كيرصػان  لػى يقػ ؽ 
د العصر اإلسمامي م ػذ يفربعػة  شػر قرنػان نظامػان متاػاممان ك قيقػان ك ػا ين حلمايػة األإرا  كيرياِتم كقد شع
 .و يعرإد يفم  صر تخر من العص ر اليت سبقتد يفك حلقت بد يىت اليـ  .114األإرا  كيرياِتم األساسية

 إفي اإلسماـ قد ا تمد ادلسلم ف   رلاؿ ُاية يق ؽ اإلنساف  لى يفمرين يفساسيُت مها : 
 

احلػػػػػدك  الشػػػػػر ية :  نػػػػػد مػػػػػن يفهػػػػػم يفهػػػػػداؼ  قامػػػػػة احلػػػػػدك  الشػػػػػر ية   اإلسػػػػػماـ اياإظػػػػػة  قامػػػػػة  -6
  لى يق ؽ األإرا .

 

كيملػػػا  ليعػػػا   القػػػرتف الاػػػر  كالسػػػ ة ال ب يػػػة  ملسو هيلع هللا ىلصيقيػػػق العدالػػػة ادلطلقػػػة الػػػيت يفمػػػر ّٔػػػا اهلل كرسػػػ لد  -2
مػن القيػ     العدالػة الػيت  الشريفة. لقد  مل اإلسماـ  لى  قامة آّتمت  لى العدالة ادلطلقة آّػر ة

كق لد رعػا  :  115"كىاإٍلًٍيسىافً  بًاٍلعىٍدؿً  يىٍأميري  اللَّدى  ً فَّ  يفمر اهلل ّٔا ككصفعا   ق لد سبحاند كرعا  : "
اءى  بًاٍلًقٍسأً  قػى َّاًمُتى  كي ني ا تمى ي ا الًَّذينى  يفىيػُّعىا يىا " ٍينً اٍل ى  يفىكً  يفىنٍػفيًسايمٍ   ىلىى كىلى ٍ  لًلَّدً  شيعىدى  ً فٍ  كىاأٍلىقٍػرىًبُتى  اًلدى

 .117 116"رػىٍعًدلي ا يفىفٍ  اذٍلى ىل رػىتًَّبعي ا إىماى  ًًّٔمىا يفىٍك ى  إىاللَّدي  إىًقَتنا يفىكٍ  غىً يِّا يىاينٍ 
 

يفمػر ربػد    قامػة العػدؿ إاانػت ييارػد كلعػا  ػدؿ   ك لٌػم يفصػحابد العػدؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكلقد امتملل الرسػ ؿ 
مػػ عج اإلسػػماـ    قػػرار العػػدؿ كادلسػػاكاة  ملسو هيلع هللا ىلص. لقػػد كعػػت كيفكصػػى يفمتػػد بػػد كيػػذر يفمتػػد مػػن الظلػػم 

ايتعػػا . إالقضػػاء   اإلسػػػماـ هػػ  األسػػاس الػػذم قامػػت  ليػػد ُايػػػة 118كاياإطػػة  لػػى احلقػػ ؽ ُك
 .يق ؽ اإلنساف كعماناِتا 

 

إعػػل يفك ا ػػًتاض  لػػى يفكعػػاع سػػيئة  ريفل   ف يقػػ ؽ اإلنسػػاف   اإلسػػماـ ليسػػت كليػػدة ر  خامســاً :
بتطبيقعػػا كمػػا هػػ  احلػػاؿ   يقػػ ؽ اإلنسػػاف الػػيت قررهػػا  رقريػػر هػػذه احلقػػ ؽ كادلطالبػػةالعقػػماء عػػركرة 

 الغرب.
 

اليت قررهػا اخلػالق سػبحاند م ػذ خلػق البشػر   بل  ف سب  كج  ها ه  اإلنساف نفسد  ككرامتد اإلنسانية
مية جبميػت بػدهي  كيفظعػا هػ  ادلقصػ   مػن الشػريعة اإلسػما إمسألة كج  ها   الشريعة اإلسػمامية يفمػر

ادلقصػػ   مػػن كػػل الشػػرائت كالرسػػايت السػػماكية  إعػػي ليسػػت ر ة إعػػل  يفياامعػػا كرشػػريعاِتا  بػػل هػػ 
كليست استجابة لت جيعات سلطة ياكمة  يفك دلطالبػة مؤسسػة  كليػة يفك زلليػة  كمػا  ينتعاكات قائمة 
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ايتعػا كاجػ  شػر ي ي يت قػد  لػى اختيػار اإلنسػاف كرغبتػد   بػذذل يفف يقػد  ا  كي يػ قص جيا هػا ُك
كمبػا ئ راسػخة  ٌاػن  م عا  ذا جعلعا يفك رػرؾ ادلطالبػة ّٔػا  كمػا يفف اإلسػماـ صػاغ رلتمعػد  لػى يفصػ ؿ

 ذلذه احلق ؽ كرد معا.
 

  اإلسػماـ رقػـ   لػى التَّااميػل كالتعػاكف بػُت الفػر  كآّتمػت  كبػُت األإػرا   يفف يق ؽ اإلنساف سادساً :
كالتاامػل  ي  د كاجبػات  كييػاِتم جيػ  يفف رقػـ   لػى التعػاكفمت بعض  إاػل لػد يقػ ؽ ك ليػ بعضعم

  لػػػػػػػى الصػػػػػػػراع كالت ػػػػػػػازع  كي غػػػػػػػٌت لبعضػػػػػػػعم  ػػػػػػػن بعػػػػػػػض   يفػػػػػػػظ مصػػػػػػػاحلعم كرػػػػػػػأمُت ياجػػػػػػػاِتم.

كمػػا  اجلعػػا الغػػرب  الػػذم ي طلػػق مػػن ثقاإػػة الصػػراع كالت ػػازع  كيفف  إاإلسػػماـ و يعػػاجل قضػػية احلقػػ ؽ
كادلػريفة  إأشعل ا صرا ان مقيتان بُت الفر  كآّتمػت  يفك بػُت الرجػل ر ه   كرؤخذ كي ٌ م  احلق ؽ ر تزع كي

يتحقػػق  ي ب لغػػاء  يفك بػػُت غَتمهػػا مػػن الطبقػػات ايجتما يػػة ادلختلفػػة  ككػػأف يػػق يفيػػدمها ي مياػػن يفف
  يق ؽ اآلخر يفك هسعا.

 

ت احلقػ ؽ كاجبػا  لػى بعػض  كجيعػل بي مػا جعػل اإلسػماـ هػذه احلقػ ؽ كاجبػات شػر ية ىػ  لبعضػعم
كػل  سػ  مسػؤكليارد كقدرارػد  كيرإػت ايلتػزاـ ّٔػا    مقػاـ  شر ية يتعػُت  لػى يفصػحأّا يفف يق مػ ا ّٔػا 

الػػػذم يملػػػاب إا لػػػد كيسػػػتحق العقػػاب راركػػػد  كاإلميػػػاف ّٔػػػذه احلقيقػػػة جعػػػل  العبػػا ة كال اجػػػ  الشػػػر ي
ا ػػػات يعظمػػ ف هػػػذه احلقػػ ؽ كيتسػػابق ف    ال إػػػاء ّٔػػا  كيرجػػػ   ادلسػػلمُت يفإػػرا ان  ف مػػن اهلل يفجرهػػػا َك

 كادلطل ّٔا.بي ما غَت ادلسلمُت يرك ا يف باء ثقيلة يتحي  ف الفرصة للت صل م عا  كذخرها 
 

كزلاس عا العظيمة   هذا الباب  يف ا   ال قت الذم رتفق إيد  إمن كماؿ الشريعة : سابعًا وأخيراً 
دة بعدـ اإلعرار بغَته  ك دـ كالق انُت ال ععية  لى يفف يرية اإلنساف مقي مت ال ظريات البشرية

يفمهية  كه  يفف   لى يريات اآلخرين  إ ف الشريعة اإلسمامية قد قيدِتا بقيد تخر ي يقل   د اي تداء
 يريتد مقيدة بعدـ اإلعرار ب فسد يفيضان.

 

جلبان للمصلحة ك رءان للمفسدة  كيقيقان  إال ما يضر بال فس من إعل يفك ررؾ إ ف الشريعة م عت م د 
م عتد من الافر كاإلحلا   كاررااب ادل ارات كادلعاصي  اليت  عا ة اإلنساف   الدنيا كاآلخرة  كذلذالس

اإلعرار ببدند يفك  قلد يفك  رعد يفك نسلد يفك مالد  إ فسد ك قلد كنسلد ك رعد  رضر بدي د  كم عتد من
 ليعا   تعد   اياإظةليست ملاان لد  بل هي يفمانة   ده جي  يفف يتقي اهلل رعا  إيعا  كجي كمالد
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  رىًييمنا ًبايمٍ  كىافى  اللَّدى  ً فَّ  يفىنٍػفيسىايمٍ  رػىٍقتػيلي ا كىيى ’’كى يبعا كل ما يتلفعا يفك يضر ّٔا  كما قاؿ رب ا سبحاند
 رػيٍلقي ا كىيى  :’’  كقاؿ119‘‘ يىًسَتنا اللَّدً   ىلىى ذىًل ى  كىكىافى  نىارنا نيٍصًليدً  إىسىٍ ؼى  كىظيٍلمنا  يٍدكىاننا ذىًل ى  يػىٍفعىلٍ  كىمىنٍ 

كاآليات كاأليا يإ   ير  ادلعاصي   120‘‘اٍلميٍحًسً ُتى   ًي ُّ  اللَّدى  ً فَّ  كىيفىٍيًس ي ا التػٍَّعلياىةً  ً  ى  بًأىٍيًديايمٍ 
 كال فس كالعقل كال سل كادلاؿ كملَتة جدان. بأن ا عا كبياف شؤمعا كتثارها السيئة  لى الدين

 

بادلصاح اخلمس الاربل اليت هي َاع يق ؽ اإلنساف  كاليت يفَعت الشرائت  إحـر اهلل كل ما يضر
اية ج أّا  لقد يـر اهلل كل ما يضر ّٔا يفك السماكية  كالعقماء   كل زماف  لى كج ب يفظعا ُك

الق انُت ال ععية يفك  ببعضعا كل  كاف ذل  الضرر مقص ران  لى صايبد كي يتعداه    غَته  إلئن كانت
كالاع ة كادلشع ذين ك ريا م كرصديقعم   ها رارس اإلحلا  كالعلمانية  كىيز التعاطي مت السحرةيفكملر 

لإلنساف يفف يتما   هلقتد  كيغَت ج سد  يفك يقتل نفسد كيلقي  كايغًتار با  اءاِتم كخراإاِتم  كربيم
ذ اجل سي  يفك يتعامل اخلمر  يفك يتعاطى ادلخدرات  يفك يفعل الزنا كالشذك  ّٔا   التعلاة  يفك يشرب

الشخصية   كادليسر كالقمار  يفك يقت   اإلسراؼ كالتبذير ك عا ة ادلاؿ  كل ذل   جة احلرية بالربا
كيفمملالد شلا إيد عرر  لى  كيفف ذل  ليس إيد  عرار باآلخرين  إ ف الشريعة اإلسمامية ٌ ت ذل  كلد

   غَته  يفك كقت بالًتاعي بي د كبُت  داهاإلنساف  ك ف كاف هذا الضرر مقص ران  لى نفسد  كي يتع
 ي شيئان يفذف اهلل رعا  لد بد  ألف ما  ى اهلل   د  با ه  غَته  إليس للمسلم يفف يرعى ل فسد كي لغَته

 الضرر كالفسا   ك ف رغبتد نف سعم  ك  ت  ليد شع اِتم. كو يرعد ذلم ه   ُت

 

 :الخاتمة
   يغفر الذن ب يعف   ن السيئات  يفما بعد:احلمد هلل الذم ب عمتد رتم الصاحلات

إبعد يفف من اهلل  لٌي ككإقٍت     ٌاـ هذا العمل يفك  يفف يفخلص   اخلتاـ يفهم ال تائج اليت ر صلت  ليعػا 
 خماؿ البحإ:من 

 

يقػان مػن احلقػ ؽ الطبيعيػة لإلنسػاف  إػما قيمػة حليػاة اإلنسػاف بػدكف احلريػة   ‘‘احلريػة’’ ف اإلسماـ جعل 
فقػد ادلػرء يريتػػد  ميػ ت  اخليػان  ك ف كػػاف   الظػاهر يعػي  كيأكػػل كيشػرب  كيعمػل كيسػػعى   كيػُت ي

األرض. كاإلسػػػماـ و ي اػػػر احلريػػػات كاحلقػػػ ؽ  بػػػل صػػػا ا كيفكػػػد  ليعػػػا  إاحلريػػػة   اإلسػػػماـ مشػػػرك ة 
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ارس احلريػة بض ابأ األمر كال عي اإعل كي رفعل. إاإلسماـ يف طانا ج ان  كبَتة من احلريػة  كيفمرنػا يفف َّنػ
 .-سبحاند-   طار ع ابطعا الشر ية اليت يد ها اهلل 

 

إمملمان يفباح اإلسماـ التزين للمريفة كلان  دك  معي ة كعػ ابأ زلا مػة  إػ ذا خرجػت  ػن هػذه الضػ ابأ 
بػػز م احلريػػة إقػػد يفعػػرت ب فسػػعا أل ػػا قػػد  صػػت اهلل رعػػا  كخالفػػت يفكامػػره  كيفعػػرت وػػن ي ذلػػا مػػن 

 فت  ف وا يركند من مظاهر التربج. الشباب الذين قد ي
 

ػػا غريبنػػا ك جيبنػػا  إع ػػدهم يفنػػد مػػن  ك ذا نظرنػػا    آّتمعػػات الغربيػػة  صلػػد يفهلعػػا يفعمػػ ف معػػٌت احلريػػة إعمن
يػػق اإلنسػػاف يفف يفعػػل مػػا يػػراه صػػحيحنا مػػن كجعػػة نظػػره  مػػا  اـ ي خػػرج  لػػى القػػان ف  كمػػن ادلعػػركؼ 

إػػػق مػػت رغبػػاِتم كيفهػػػ ائعم  كهػػي قػػ انُت غػػػَت زلا مػػة بضػػػ ابأ يفك يف ػػم هػػم كاعػػػع ا هػػذه القػػ انُت  لتت ا
 زلدك ة  دك .

 

كبعػػػض هػػػذه القػػػ انُت قػػػد يفبايػػػت بعػػػض التصػػػرإات غػػػَت األخماقيػػػة  بػػػل  ف القػػػان ف هػػػ  الػػػذم  ميعػػػا 
ك رسعا  إالقان ف   دهم يبيم لع  القمار كشرب اخلمر كالتعامل بالربا كشلارسة الزنا كشلارسة الشذكذ  

ؾ ق انُت لبعض الدكؿ رعطػي احلػق للفػىت كالفتػاة بعػد سػن البلػ غ يريػة ايسػتقماؿ  ػن يفسػرهم  يفمػا كه ا
  اإلسماـ  إليس من يق ادلسلم يفف ي عي ييارد ب فسد كي تحػر  إاينتحػار جرميػة  اسػ   ليعػا ادلػرء 

   لى كل مسػلم يفف يـ  القيامة  كشرب اخلمر  كالزنا  كلع  القمار كالربا جرائم  رمعا اإلسماـ. كجي
 ما يـر شيئنا  ي كإيد عرر  ظيم لإلنساف  كما يفيل شيئنا  ي كإيد اخلَت لد. - ز كجل-ي قن يفف اهلل 

 

إػما يعػػٍت بطبيعػة احلػػاؿ  قػرار اإلسػػماـ للحريػة يفنػػد يفطلقعػا مػػن كػل قيػػد كعػابأ  ألف احلريػػة ّٔػذا الشػػال 
  كمن ادلعلػـ  يفف اذلػ ل يػدمر اإلنسػاف يفكملػر شلػا  يفقرب ما را ف    الف عى  اليت يملَتها اذل ل كالشع ة

يب يد   كلذل  م ت مػن اربا ػد  كاإلسػماـ ي ظػر    اإلنسػاف  لػى يفنػد مػدّن بطبعػد  يعػي  بػُت كملػَت مػن 
بٍت ج سد  إلم يقر أليد  رية  كف تخر  كلا د يف طى كل كايد م عم يريتػد كيفمػا كػاف  سػ اء كػاف 

 ان عركرية  رضمن يرية اجلميت . إر ان يفك َا ة  كلذل  كعت قي  
 

كبعد: إعذا جعد ادلقل  كاجتعا  ادلتأمل  كيصيلة ممازمة كقراءة متأنية لبعض ما كتػ    هػذا الشػأف  
كيرصػػت غايػػة احلػػرص  لػػى ايختصػػار  كرػػدكين زبػػدة مػػا ريفيتػػد  كادل عػػ ع   غايػػة األمهيػػة كاحلساسػػية  

ر  كرعُت  لى راامل الرؤيػة  كاهلل مػن كراء القصػد  كقد اجتعدت يفف يفصل إيد    نتائج رملرم هذا ا دلٌؤ
كهػػ  يسػػب ا كنعػػم ال كيػػل  كنسػػألد سػػبحاند الفقػػد    ي ػػد كالبصػػَتة   شػػر د  كمػػا نسػػألد سػػبحاند يفف 
 فػػظ  لي  ػػا  ي  ػػا كيفم  ػػا  كيفف يعػػز  ي ػػد  كيعلػػي كلمتػػد  ك فػػظ يفكطػػاف ادلسػػلمُت مػػن كيػػد الاائػػدين . 

 مد ك لى تلد كصحبد يفَعُت  كمن اهتدل ّٔداه    يـ  الدين.كصلى اهلل  لى نبي ا زل
 كتخر    انا يفف احلمد هلل رب العادلُت...
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  كقػاؿ  يفبػ   يسػػى هػذا يػديإ يسػػن 2254  رقػم احلػػديإ 4/522  67سػ ن الًتمػذم   كتػاب الفػػ    بػاب  24

 غري  كصححد الشيخ األلباّن. 
 .6784  رقم احلديإ 11/394مس د يفُد  25
  2168رقم احلديإ 4/467س ن الًتمذم   كتاب الف    باب ما جاء   نزكؿ العذاب  ذا و يغَت ادل ار   26

 كقاؿ يفب   يسى هذا يديإ صحيم.
 .1142  رقم احلديإ 1/443س ن يفِب  اؤ    كتاب الصماة   باب اخلطبة يـ  العيد  27
 .3558  رقم احلديإ 2/310 د س ن ال سائي   كتاب ير  الدـ   باب من قارل  كف  ي 28
  1927  رقم احلديإ 4/325س ن الًتمذم   كتاب الرب كالصلة   باب ما جاء   شفقة ادلسلم  لى ادلسلم  29

 قاؿ يفب   يسى كهذا يديإ يسن غري  كصححد األلباّن. 
 . 15336  رقم احلديإ 24/52مس د يفُد  30
 .391اش ر   ص: مقاصد الشريعة اإلسمامية للشيخ زلمد طاهر بن   31
 .3/293الطبقات يبن سعد  32
الف اكد الدكاّن  لى رسالة ابن يفِب زيد القَتكاّن للشيخ يفُد بن غ يم بن ساو ال فراكم بتحقيق رعا إريات  33
  ماتبة الملقاإة الدي ية.3/1217
 .392مقاصد الشريعة اإلسمامية للشيخ زلمد طاهر بن  اش ر   ص:  34
 من سفر الماكيُت. 25ركج  كاإلصحاح من سفر اخل 21اإلصحاح 35
 .75س رة ي سد   اآلية :  36
 .76س رة ي سد   اآلية : 37
 .177س رة البقرة   اآلية : 38
 .33س رة ال  ر   اآلية :  39
 .13-11س رة البلد   اآلية : 40
 .891/ 2صحيم البخارم  كتاب العتق   باب يفم الرقاب يفإضل  41
 .5/1955باب اًاذ السرارم كمن يف تق جاريتد مث رزكجعا صحيم البخارم   كتاب ال ااح   42
 .2/899العبيد  خ انام إأطعم هم شلا رأكل ف   صحيم البخارم   كتاب العتق   باب ق ؿ ال ب  43
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 .393مقاصد الشريعة اإلسمامية   ص:  44
 .33-32س رة األ راؼ   اآلية  45
 .3/38ادل اإقات للشاطب  46
 .2/55ادل اإقات للشاطب  47
 .178س رة البقرة   اآلية :  48
 .93س رة ال ساء   اآلية :  49
 .29س رة ال ساء   اآلية : 50
 .38س رة ادلائدة   اآلية :  51
  كقاؿ الًتمذم : هذا يديإ 4/461س ن الًتمذم   كتاب الف    باب ما جاء  ماؤكم كيفم الام  ليام يراـ  52

 يسن صحيم.
 .27س رة ال  ر   اآلية :  53
 .6/2530م البخارم   كتاب الديات   باب من اطلت   بيت قـ  إفقؤا  ي د إما  ية لد صحي 54
 .12س رة احلجرات   اآلية :  55
 .58س رة األيزاب   اآلية : 56
 .8/32صحيم مسلم   كتاب الرب كالصة كاآل اب   باب ال  يد الشديد دلن  ذب ال اس بغَت يق  57
 .15س رة ادلل    اآلية :  58
 .5-1العلق   اآلية :س رة  59
  كقػػػاؿ الشػػيخ األلبػػػاّن : 1/81سػػ ن ابػػن ماجػػػد   كتػػاب اإلميػػػاف   بػػاب إضػػػل العلمػػاء كاحلػػػإ  لػػى طلػػػ  العلػػم  60

 صحيم.
 .104س رة تؿ  مراف   اآلية :  61
 .1/50صحيم مسلم   كتاب اإلمياف   باب بياف ك ف ال عي  ن ادل ار من اإلمياف  62
 .125س رة ال حل   اآلية :  63
 .256س رة البقرة   اآلية :  64
 .33س رة اإلسراء   اآلية :  65
 .3/293لطبقات يبن سعد ا 66
البشػػرم . كرعػػ       ريخالتػػاادلات بػػة    الشػرائتمػػن يفقػػدـ  -سػػا س ملػػ ؾ شللاػة بابػػل القدميػػة -ُػػ راِبرعتػرب شػػريعة  67

. كه اؾ العديد من الشرائت ادلشأّد دلملل شػريعة يػام راِب كالػيت الق انُتكرتا ف من رلم  ة من  قبل ادليما 1790العاـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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  كسلط طػػة  شػػ  نا  كسلط طػػة نػػام -يفكر سلط طػػةكصػػلت ا مػػن بػػما  تشػػ ر م عػػا رلم  ػػات القػػ انُت كالتشػػريعات رتضػػمن 
الػيت رعتػرب متااملػة كي ليػة لاػل نػ ايي احليػاة  التػاريخهػي األك     ُػ راِب ي يفف رشػريعات  تيسػن  ملػ  شػتار-لبت
 .بابل  
ؽ.ـ. كقػػد قػػاـ بعػػد ر ليػػد  572 - 594  الفػػًتة  يفثي ػػااحلاػػيم كالشػػا ر ياكمػػا  لػػى  Solon صػػ ل فيفنتخػػ   68

" يفك "شػػػرائت صػػػ ل ف" ككػػػاف اذلػػػدؼ م عػػػا يفف راػػػ ف الدسػػػت ر الصػػػ ل ّناحلاػػػم ب عػػػت شػػػرائت يفك يفياػػػاـ  رإػػػت باسػػػم "
  ست ر  ام بد البما .

الركمانيػػة ادلات بػػة  كقػػد كيتبػػت هػػذه القػػ انُت  لػػى اثػػٍت  شػػر ل يػػان مملبتػػة  لػػى م صػػة ادلتحػػدث    كهػػ  يفكؿ القػػ انُت 69
ايامة الركمانية  ييػإ كانػت رػدكر م اقشػة األمػ ر ادلعمػة. كقػد كانػت هػذه القػ انُت األسػس الػيت رقػـ   ليعػا احلقػ ؽ 

. كمػػت كجػػػ   خػػماؼ يػػ ؿ كجػػ   كزمػػن هػػػذا القػػان ف  ي يفف معظػػم البػػايملُت يعتػػربكف رػػػاريخ للمػػ اطن الركمػػاّناخلاصػػة 
  كيقصػد بػذل  قػان ف ادلدي ػة قػان  م ادلػدّنقان ف ايل اح ايثٍت  شر  الركمافؽ.ـ.ا ترب  450-449صدكره   س ة 

كاخلاص  كقد جاء هذا القان ف مػن يفجػل كسػر يفيتاػار رجػاؿ الػدين للقػان ف ككػذل  للسػعي    القان ف العاـ  نطاؽ 
 مساكاة الطبقة العامة باألشراؼ.

 .20اإلنساف   اإلسماـ للدكت ر سليماف احلقيل   ص:  يق ؽ 70
 راسػػػػػة مقارنػػػػػة يػػػػػ ؿ اإل ػػػػػماف العػػػػػادلي حلقػػػػػ ؽ اإلنسػػػػػاف كنصػػػػػ ص ادليملػػػػػاؽ الػػػػػدكل اخلػػػػػاص بػػػػػاحلق ؽ ايقتصػػػػػا ية  71

 بَتكت.–مؤسسة الرسالة  10كايجتما ية كالملقاإية كم قد التشريت اإلسمامي م عا للشيخ سعيد زلمد يفُد  ص: 
 .9نساف كالتمييز الع صرم لعبد العزيز اخلياط   ص :يق ؽ اإل 72
 ـ 1988   ار ال عضة العربيةف 23يق ؽ اإلنساف   القان ف كالشريعة اإلسمامية   يمد يسُت ادلصيلحي ص:  73
 .17يق ؽ اإلنساف   القان ف كالشريعة اإلسمامية   ص:  74
    ار الفار.80-78م   ص: يق ؽ اإلنساف بُت القرتف كاإل ماف للشيخ يفُد ياإظ صل 75
 .69-68يق ؽ اإلنساف   اإلسماـ للدكت ر سليماف احلقيل   ص :  76
 لػػى يفف  ادللػػ  جػػ ف. كوقتضػػى هػػذا الععػػد يفيجػػرب الععػػد األ ظػػم العربيٌػػة   مع امهػػا   يري يتػػافماج ػػا كاررػػا كلمتػػاف  77

 العا م مػن احلقػ ؽ غػَت ال َّػزر اليسػَت. يفجػرب الربيطانية كملَتنا من احلق ؽ  بي ما و ي ل ادل اطن الربيطاّن األرستقراطيةمي م 
. ككقػت هػذا احلػدث التػارخي   م طقػة رَّنيػػد  1215   ػاـ  ادلاج ػا كاررػاال ػبماء اإلقطػا ي ف ادللػ ى  لػى ادل اإقػة  لػى 

ا لذكرل هذا احلدث.  نص  رذكارم. كي جد ه اؾ ل دفيقت ج  ب غرِب  تاميز ر الكهي سعل شلتد  لى ط ؿ   ًليدن
 .18يق ؽ اإلنساف   القان ف كالشريعة اإلسمامية   يمد يسُت ادلصيلحي ص: 78
 .181يق ؽ اإلنساف للزييلي   ص:  79
 بتصرؼ. 156-155يق ؽ اإلنساف للزييلي ص  80

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%B3%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/1215
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 . 148    اية الس ة ال ب ية  ق ؽ اإلنساف ص 156يق ؽ اإلنساف   اإلسماـ   احلقيل ص 81
 .173اجلرمية كالعق بة   الفقد اإلسمامي: العق بة  الشيخ زلمد يفب  زهرة ص  82
  ماتبػػػة ادلعتػػػدين 54ك  53احلريػػػة الدي يػػػة ك ق بػػػة الػػػر ة   م اقشػػػات كر ك  للػػػدكت ر  ملمػػػاف  لػػػي يسػػػن   ص :  83

 اإلسمامية دلقارنة األ ياف.
.. كم اجعة الفت ة   . ي سد القرعاكم خط رة الر ة. 84

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c 
 

85"Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women" 
 .228س رة البقرة   اآلية :  86
 .36س رة تؿ  مراف   اآلية :  87
 .32س رة ال ساء   اآلية :  88
 .7ال ساء   اآلية : س رة  89
 .11س رة ال ساء   اآلية :  90
 .32س رة اإلسراء   اآلية :  91
 .2س رة ال  ر   اآلية :  92
كقػاؿ يفبػ   2786رقم احلديإ  5/106س ن الًتمذم   كتاب األ ب   باب ماجاء   كراهية خركج ادلريفة متعطرة  93

  يسى هذا يديإ يسن صحيم.
 كقاؿ األرنؤكط : صحيم. 177رقم احلديإ  1/26مس د يفُد  94
 .151س رة األنعاـ   اآلية : 95
 .87يق ؽ اإلنساف للحقيل ص 96
 .  23ندكات  لمية ي ؿ الشريعة اإلسمامية كيق ؽ اإلنساف   اإلسماـ ص: 97
 .89-88يق ؽ اإلنساف للحقيل  98
 .9س رة احلجر   اآلية :  99

 .7يرمات ي يق ؽ   ص: 100
 .3868  رقم احلديإ 4/217ب إضل العتق صحيم مسلم   كتاب العتق   با 101
   كصححد األلباّن .5161س ن يفِب  اك    كتاب األ ب   باب   يق ادلمل ؾ رقم احلديإ 102
 .9 – 8س رة التا ير  اآلية :  103
ة ال لد كرقبيلد كمعانقتد  104  .5649  رقم احلديإ  5/2234صحيم البخارم   كتاب األ ب   باب ُر
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كقػاؿ يفبػ   1162  رقػم احلػديإ 3/466ب الرعاع   باب ما جاء   يق ادلريفة  لػى زكجعػا س ن الًتمذم   يفب ا 105

  يسى هذا يديإ يسن صحيم.
 .152س رة األنعاـ   اآلية : 106
 .5659  رقم احلديإ 5/2237صحيم البخارم   كتاب األ ب   باب إضل من يع ؿ يتيمان  107
 .124يق ؽ اإلنساف للشيخ ماهر  بد اذلا م   ص: 108
  مؤسسػة شػباب اجلامعػة   األسػا درية  253يفص ؿ نظاـ احلام   اإلسماـ للشيخ إؤا   بد ادل عم يفُد   ص:  109

 هػ.1411
 .70س رة اإلسراء   اآلية : 110
 .56س رة الذاريات   اآلية :  111
 هػ.1397مطبعة كهبة  48خلصائص العامة لإلسماـ للشيخ ي سد القرعاكم   ص: ا 112
 .49  45ـ للشيخ ي سد القرعاكم   ص: اخلصائص العامة لإلسما113
 .169ك  63يق ؽ اإلنساف بُت القرتف كاإل ماف   ص:  114
 .90س رة ال حل   اآلية : 115
 .135س رة ال ساء   اآلية : 116
 104-103يق ؽ اإلنساف للحقيل ص  117
 .63يق ؽ اإلنساف بُت القرتف كاإل ماف   ص: 118
 .30-29س رة ال ساء   اآلية :  119
 .195قرة   اآلية : س رة الب 120
 

 المصادر والمراجع
 

اإلسػػماـ كيقػػ ؽ اإلنسػػاف  راسػػة مقارنػػة للػػدكت ر زلمػػد القطػػ  طبليػػة    ار الفاػػر العػػرِب القػػاهرة   الطبعػػة الملانيػػة  .1
 ـ.1984

 هػ.1411يفص ؿ نظاـ احلام   اإلسماـ للشيخ إؤا   بد ادل عم يفُد   مؤسسة شباب اجلامعة   األسا درية  .2
ت   القػػػان ف الػػػدكل حلقػػ ؽ اإلنسػػػاف مقارنػػػا بالشػػػريعة اإلسػػمامية   يقػػػ ؽ اإلنسػػػاف بػػػُت الشػػػريعة  ػػ ث ك راسػػػا .3

 ـ .1988اإلسمامية كالقان ف الدكل   يمد يسُت ادلصيلحي    ار ال عضة العربية 
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رِب سلسػلة راج العركس: للسيد زلمد مررضػى احلسػيٍت الزًَّبًييٍػدل  يقيق:الػدكت ر  بػد العزيزمطػر  ط:الػًتاث العػ .4

 ـ.1970هػ  1390رصدرّٔا كزارة ايرشا  ك األنباء   الا يت   
 ـ.1983التعريفات للجرجاّن   ادلاتبة احلما ية شاه إيصل كال ّن كرارشي  .5
جامت الًتمذم: للحاإظ يفِب  يسى زلمد بن  يسى   ب شراؼ إضيلة الشيخ صػاح بػن   بػد العزيػز بػن زلمػد بػن  .6

 ـ.1999هػ ػ يفبريل 1420السماـ لل شر ك الت زيت الرياض  الطبعة األك  زلـر   براهيم تؿ الشيخ  ط:  ار
 اجلرمية كالعق بة   الفقد اإلسمامي: العق بة  الشيخ زلمد يفب  زهرة    ار الفار العرِب   القاهرة. .7
 ـ.1986يرمات ي يق ؽ   يق ؽ اإلنساف   ظل اإلسماـ للدكت ر  لي جريشة    ار اي تصاـ    .8
ريػػة الدي يػػػة ك ق بػػػة الػػر ة   م اقشػػػات كر ك  للػػػدكت ر  ملمػػاف  لػػػي يسػػػن   ماتبػػة ادلعتػػػدين اإلسػػػمامية دلقارنػػػة احل .9

 األ ياف.
 يق ؽ اإلنساف بُت القرتف كاإل ماف للشيخ يفُد ياإظ صلم    ار الفار   بدكف راريخ. .10
 – ار ابػػػن كملػػػَت   مشػػػق  –يقػػػ ؽ اإلنسػػػاف   اإلسػػػماـ  للػػػدكت ر زلمػػػد الزييلػػػي  ار الالػػػم الطيػػػ    مشػػػق  .11

 ـ.1997-هػ1418بَتكت  الطبعة الملانية  
 ـ.1984يق ؽ اإلنساف للشيخ ماهر  بد اذلا م    ار ال عضة العربية  .12
يق ؽ اإلنسػاف كالتمييػز الع صػرم   اإلسػماـ للػدكت ر  بػد العزيػز اخليػاط     ار السػماـ للطبا ػة كال شػر كالت زيػت  .13

ة   الطبعة األك    ـ.1989ػ  ه1409كالًَت
 هػ.1397اخلصائص العامة لإلسماـ للشيخ ي سد القرعاكم مطبعة كهبة  .14
 خط رة الر ة... كم اجعة الفت ة   . ي سد القرعاكم  .15
16. http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c 
 لب اف.– ائرة ادلعارؼ اإلسمامية    ار ادلعرإة بَتكت  .17
 ؽ اإلنسػػػػاف كنصػػػػ ص ادليملػػػػاؽ الػػػػدكل اخلػػػػاص بػػػػاحلق ؽ ايقتصػػػػا ية  راسػػػػة مقارنػػػػة يػػػػ ؿ اإل ػػػػماف العػػػػادلي حلقػػػػ .18

لب ػػػاف  -كايجتما يػػػة كالملقاإيػػػة كم قػػػد التشػػػريت اإلسػػػمامي م عػػػا للػػػدكت ر زلمػػػد يفُػػػد   مؤسسػػػة الرسػػػالة بػػػَتكت
 ـ.1985

زيز بػن زلمػد س ن ابن ماجد: للحاإظ يفِب  بد اهلل زلمد بن يزيد الرَّبًعيّْ  ب شراؼ إضيلة الشيخ صاح  بن  بد الع .19
 ـ.1999هػ ػ يفبريل 1420بن  براهيم تؿ الشيخ   ار السماـ لل شر ك الت زيت الرياض  الطبعة األك  زلـر 
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سػػ ن يفِب  اك :للحػػاإظ يفِب  اك  سػػليماف بػػن األشػػعإ  بػػن  سػػحاؽ األز م السجسػػتاّن  ب شػػراؼ إضػػيلة الشػػيخ  .20

سػػماـ لل شػػر ك الت زيػػت الريػػاض  الطبعػػة األك  زلػػـر صػػاح بػػن  بػػد العزيػػز بػػن زلمػػد بػػن  بػػراهيم تؿ الشػػيخ   ار ال
 ـ.1999هػ ػ يفبريل 1420

سػػ ن الػػدارقطٍت لشػػيخ اإلسػػماـ احلػػاإظ  لػػي بػػن  مػػر الػػدارقطٍت   بتحقيػػق يفِب الطيػػ  زلمػػد يػػس احلػػق العظػػيم  .21
 ـ.1986هػ ػ 1406تبا م   او الات  بَتكت   الطبعة الرابعة 

ا .22 ف يفُد بن شعي  ال سائي  يقيق:  /  بد الغفػار سػليماف البغػدا م ك سػيد  الس ن الاربل لإلماـ يفِب  بد الُر
 ـ.1991هػ ػ 1411كسركم يسن   ار الات  العلمية بَتكت  الطبعة األك  

 الس ن الاربل: لإلماـ احلاإظ يفِب بار يفُد بن احلسُت اخلراساّن البيعقي ادلت ىف   ماتبة  ار الفار. .23
هػػ ط:  ار السػماـ لل شػر ك الت زيػت 256د اهلل زلمد  بن  َسا يل البخارم ادلتػ ىف صحيم البخارم: لإلماـ يفِب  ب .24

 ـ.1999هػ  مارس 1419الرياض  الطبعة الملانية ذك احلجة 
هػػػ  يقيػػق: زلمػػد إػػؤا   بػػد البػػاقي  ط:  ار 261صػػحيم مسػػلم: لإلمػػاـ مسػػلم بػػن احلجػػاج ال يسػػاب رم ادلتػػ ىف  .25

 ـ.1955هػ ػ 1375ػ الطبعة األك    يياء الًتاث العرِب بَتكت ػ لب اف
 ـ. 1985-هػ1405الطبقات الاربل  رأليد: زلمد بن سعد  ار بي ت  بَتكت   .26
ـ   ادلاتبػػػػػة 2004هػػػػػػ1425  ايػػػػػة السػػػػػ ة ال ب يػػػػػة  قػػػػػ ؽ اإلنسػػػػػاف للػػػػػدكت ر هػػػػػدم برهػػػػػاف ُػػػػػا ة طحػػػػػماكم   .02

 .www.musanadah.comايلاًتكنية   
يد القَتكاّن للشيخ يفُد بن غ يم بن ساو ال فراكم بتحقيق رعا إريات   الف اكد الدكاّن  لى رسالة ابن يفِب ز  .28

 ماتبة الملقاإة الدي ية.
ػة مػن اللغػات األصػلية    ار الاتػاب ادلقػدس    .29 الاتاب ادلقدس يفم كتاب الععػد القػد  كالععػد اجلديػد كهػ  رَر

 الشرؽ األكسأ. 
مد بن ماـر بن م ظػ ر األنصػارل األإريقػي ادلصػرم ادلتػ ىف لساف العرب: لإلماـ العمامة َاؿ الدين يفِب الفضل زل .30

 ـ.2003هػ ػ 1424هػ   يقيق  امر يفُد ييدر  ط:  ار الات  العلمية بَتكت ػ لب اف ػ الطبعة األك  711
هػػ  بتحقيػق الػدكت ر  241مس د اإلماـ يفُػد بػن ي بػل لإلمػاـ اذلمػاـ يفُػد بػن ي بػل يفِب  بػداهلل الشػيباّن ادلت ىف  .31

د اهلل بػػن  بػػد ايسػػن الًتكػػي كشػػعي  األرنػػؤكط   مؤسسػػة الرسػػالة للطبا ػػة كال شػػر كالت زيػػت   بػػَتكت لب ػػاف    بػػ
 الطبعة الملانية .

ادلصػباح ادل ػَت   غريػ  الشػرح الابػَت للراإعػي للعمامػة يفُػد بػن زلمػد بػن  لػي ادلقػرم الفي عػى   الطبعػة السػابعة  .32
 ـ   القاهرة . 1927
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هػػػ  بتحقيػػػق  235إ كاآلثارلإلمػػاـ يفِب باػػر  بػػد اهلل بػػن زلمػػد بػػن يفِب شػػيبة الاػػ   ادلتػػ ىف ادلصػػ د   األيا يػػ .33

زلمد بن  بد اهلل اجلمعة كزلمد بن  براهيم اللحيػداف   ماتبػة الرشػد   ادلملاػة العربيػة السػع ية  الريػاض   الطبعػة 
 ـ.2006-ق 1427الملانية   

كالػػػدكت ر يامػػد صػػػا ؽ   م شػػػ رات   ارة القػػػرتف  ار العلػػػـ   معجػػم لغػػػة الفقعػػػاء للػػػدكت ر زلمػػد ركاس قلعػػػة جػػػي .34
 باكستاف. –اإلسمامية  يفشرؼ م زؿ   كار ف  يست   كرارشي 

 –ادلغػػرب   ررريػػ  ادلعػػرب ألِب الفػػتم ناصػػر الػػدين بػػن  بػػد السػػيدبن  لػػي بػػن ادلطػػرز   ماتبػػة يفسػػامة بػػن زيػػد  .35
 ـ.1979يل    الطبعة األك    

ة للشػيخ زلمػد طػاهر بػن  اشػ ر   يقيػق ك راسػة زلمػد الطػاهر ادلسػاكم    ار ال فػائس مقاصد الشػريعة اإلسػمامي .36
 ـ.2001-هػ1421لل شر كالت زيت   األر ف   الطبعة الملانية 

ادل اإقػػػات   يفصػػػ ؿ الشػػػريعة  ألِب  سػػػحاؽ  الشػػػاطب  بتحقيػػػق زلمػػػد  بػػػداهلل  راز الطبعػػػة األك    ار ادلعرإػػػة   .37
 بَتكت.

بػػػػػَتكت  –لشػػػػػريعة اإلسػػػػػمامية كيقػػػػػ ؽ اإلنسػػػػػاف   اإلسػػػػػماـ   رابطػػػػػة العػػػػػاو اإلسػػػػػمامي نػػػػػدكات  لميػػػػػة يػػػػػ ؿ ا .38
 ـ.1973

 


