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        ::::مدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميدي

، لكن اإلشكال أن انتهاكات حقوق ، لكن اإلشكال أن انتهاكات حقوق ، لكن اإلشكال أن انتهاكات حقوق ، لكن اإلشكال أن انتهاكات حقوق ............كثر يف العصر الراهن احلديث عن حقوق اإلنسان، يف وسائل اإلعالم واحملافل الدولية واملنتد�ت كثر يف العصر الراهن احلديث عن حقوق اإلنسان، يف وسائل اإلعالم واحملافل الدولية واملنتد�ت كثر يف العصر الراهن احلديث عن حقوق اإلنسان، يف وسائل اإلعالم واحملافل الدولية واملنتد�ت كثر يف العصر الراهن احلديث عن حقوق اإلنسان، يف وسائل اإلعالم واحملافل الدولية واملنتد�ت 
        ....اإلنسان ال تزداد إال اتساعااإلنسان ال تزداد إال اتساعااإلنسان ال تزداد إال اتساعااإلنسان ال تزداد إال اتساعا

        فما مرد هذا التناقض؟فما مرد هذا التناقض؟فما مرد هذا التناقض؟فما مرد هذا التناقض؟ 
    وما الفرق بني حقوق اإلنسان يف اإلسالم وحقوق اإلنسان عند الغربيني؟وما الفرق بني حقوق اإلنسان يف اإلسالم وحقوق اإلنسان عند الغربيني؟وما الفرق بني حقوق اإلنسان يف اإلسالم وحقوق اإلنسان عند الغربيني؟وما الفرق بني حقوق اإلنسان يف اإلسالم وحقوق اإلنسان عند الغربيني؟ 
        ::::املؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرسالنصوص النصوص النصوص النصوص 

        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    

    ::::دراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ا
IIII    ––––    عرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�ا::::        

        ):):):):القلقلةالقلقلةالقلقلةالقلقلةدراسة قاعدة دراسة قاعدة دراسة قاعدة دراسة قاعدة ((((    يةيةيةيةالتجويدالتجويدالتجويدالتجويد    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة    ––––    1111
: : : : جيمعها قولجيمعها قولجيمعها قولجيمعها قول) ) ) ) ق، ط، ب،ـ ج، دق، ط، ب،ـ ج، دق، ط، ب،ـ ج، دق، ط، ب،ـ ج، د((((وحروفها مخسة وحروفها مخسة وحروفها مخسة وحروفها مخسة     عبارة عن تقلقل املخرج Wحلرف عند خروجه ساكنا أي إحداث نربة قوية،عبارة عن تقلقل املخرج Wحلرف عند خروجه ساكنا أي إحداث نربة قوية،عبارة عن تقلقل املخرج Wحلرف عند خروجه ساكنا أي إحداث نربة قوية،عبارة عن تقلقل املخرج Wحلرف عند خروجه ساكنا أي إحداث نربة قوية،    ::::القلقلةالقلقلةالقلقلةالقلقلة

        ....إذا سكنت فهي قلقة صغرى، وإذا كانت مصحوبة بشدة مع الوقف فهي قلقلة كربىإذا سكنت فهي قلقة صغرى، وإذا كانت مصحوبة بشدة مع الوقف فهي قلقلة كربىإذا سكنت فهي قلقة صغرى، وإذا كانت مصحوبة بشدة مع الوقف فهي قلقلة كربىإذا سكنت فهي قلقة صغرى، وإذا كانت مصحوبة بشدة مع الوقف فهي قلقلة كربى، ، ، ، »»»»قطب جدقطب جدقطب جدقطب جد««««
IIIIIIII     - - - -    اn اتوثيق النصوص والتعريفn اتوثيق النصوص والتعريفn اتوثيق النصوص والتعريفn توثيق النصوص والتعريف::::        

        ::::التعريف بسورة اإلسراءالتعريف بسورة اإلسراءالتعريف بسورة اإلسراءالتعريف بسورة اإلسراء    - - - -     1111
آية، ترتيبها السابعة آية، ترتيبها السابعة آية، ترتيبها السابعة آية، ترتيبها السابعة     111111111111فهي مدنية، عدد آ��ا فهي مدنية، عدد آ��ا فهي مدنية، عدد آ��ا فهي مدنية، عدد آ��ا     80808080إىل إىل إىل إىل     73737373ومن اآلية ومن اآلية ومن اآلية ومن اآلية     ،،،،57575757، و، و، و، و33333333، و، و، و، و32323232، و، و، و، و26262626مكية ما عدا اآل�ت مكية ما عدا اآل�ت مكية ما عدا اآل�ت مكية ما عدا اآل�ت     ::::سورة اإلسراءسورة اإلسراءسورة اإلسراءسورة اإلسراء

ص هللا تعاىل nا نبيه الكرمي، سورة اإلس ص، مسيت nذا االسم احياء ملعجزة اإلسراء اليت خ ص هللا تعاىل nا نبيه الكرمي، سورة اإلسعشر من املصحف الشريف، نزلت بعد سورة القص ص، مسيت nذا االسم احياء ملعجزة اإلسراء اليت خ ص هللا تعاىل nا نبيه الكرمي، سورة اإلسعشر من املصحف الشريف، نزلت بعد سورة القص ص، مسيت nذا االسم احياء ملعجزة اإلسراء اليت خ ص هللا تعاىل nا نبيه الكرمي، سورة اإلسعشر من املصحف الشريف، نزلت بعد سورة القص ص، مسيت nذا االسم احياء ملعجزة اإلسراء اليت خ راء من راء من راء من راء من عشر من املصحف الشريف، نزلت بعد سورة القص
ور املكية من العناية �صول الدين الوحدانية والرسالة والبعث، لكن العنصر البارز يف هذه ور املكية من العناية �صول الدين الوحدانية والرسالة والبعث، لكن العنصر البارز يف هذه ور املكية من العناية �صول الدين الوحدانية والرسالة والبعث، لكن العنصر البارز يف هذه ور املكية من العناية �صول الدين الوحدانية والرسالة والبعث، لكن العنصر البارز يف هذه السور املكية اليت �تم بشئون العقيدة شأ�ا كشأن سائر السالسور املكية اليت �تم بشئون العقيدة شأ�ا كشأن سائر السالسور املكية اليت �تم بشئون العقيدة شأ�ا كشأن سائر السالسور املكية اليت �تم بشئون العقيدة شأ�ا كشأن سائر الس

        ....وما أيده هللا به من املعجزات الباهرة واحلجج القاطعة الدالة على صدقه عليه الصالة والسالموما أيده هللا به من املعجزات الباهرة واحلجج القاطعة الدالة على صدقه عليه الصالة والسالموما أيده هللا به من املعجزات الباهرة واحلجج القاطعة الدالة على صدقه عليه الصالة والسالموما أيده هللا به من املعجزات الباهرة واحلجج القاطعة الدالة على صدقه عليه الصالة والسالمملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص السورة الكرمية هو شخصية الرسول السورة الكرمية هو شخصية الرسول السورة الكرمية هو شخصية الرسول السورة الكرمية هو شخصية الرسول 
IIIIIIIIIIII     - - - -    فهم النصوصفهم النصوصفهم النصوصفهم النصوص::::        
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 )والمقاصد الخصائص( اإلسالم في اإلنسان حقوق
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        ::::مدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعبارات    - - - -     1111
o شرفناشرفناشرفناشرفنا    ::::كرمناكرمناكرمناكرمنا....        
o لذيذ املأكل واملشربلذيذ املأكل واملشربلذيذ املأكل واملشربلذيذ املأكل واملشرب    ::::الطيباتالطيباتالطيباتالطيبات . . . .        
o بكتاب أعماهلمبكتاب أعماهلمبكتاب أعماهلمبكتاب أعماهلم    ::::�مامهم�مامهم�مامهم�مامهم . . . .        
o الفتيل هو اخليط الذي يف شق النواةالفتيل هو اخليط الذي يف شق النواةالفتيل هو اخليط الذي يف شق النواةالفتيل هو اخليط الذي يف شق النواة    ::::فتيالفتيالفتيالفتيال....        
o أي من كان يف الدنيا أعمى القلب، مبعىن أنه مل يكن من أهل الصالح والتقوىأي من كان يف الدنيا أعمى القلب، مبعىن أنه مل يكن من أهل الصالح والتقوىأي من كان يف الدنيا أعمى القلب، مبعىن أنه مل يكن من أهل الصالح والتقوىأي من كان يف الدنيا أعمى القلب، مبعىن أنه مل يكن من أهل الصالح والتقوى    ::::يف هذه أعمىيف هذه أعمىيف هذه أعمىيف هذه أعمى....        
o أشد ضالالأشد ضالالأشد ضالالأشد ضالال    ::::أضل سبيالأضل سبيالأضل سبيالأضل سبيال....        

        ::::املضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوص    - - - -  2222
    ....هللا تعاىل لإلنسان �ن أقر له جمموعة من احلقوق اليت حتفظ له كرامته، ورتب هللا على حفظ هذه احلقوق مصري اإلنسان يوم القيامةهللا تعاىل لإلنسان �ن أقر له جمموعة من احلقوق اليت حتفظ له كرامته، ورتب هللا على حفظ هذه احلقوق مصري اإلنسان يوم القيامةهللا تعاىل لإلنسان �ن أقر له جمموعة من احلقوق اليت حتفظ له كرامته، ورتب هللا على حفظ هذه احلقوق مصري اإلنسان يوم القيامةهللا تعاىل لإلنسان �ن أقر له جمموعة من احلقوق اليت حتفظ له كرامته، ورتب هللا على حفظ هذه احلقوق مصري اإلنسان يوم القيامة    تكرميتكرميتكرميتكرمي �
ص حقوق اإلنسان األساسية إىل أقسام ثالثة � ص حقوق اإلنسان األساسية إىل أقسام ثالثةيقسم الن ص حقوق اإلنسان األساسية إىل أقسام ثالثةيقسم الن ص حقوق اإلنسان األساسية إىل أقسام ثالثةيقسم الن واحلقوق البيئية واحلقوق البيئية واحلقوق البيئية واحلقوق البيئية     االقتصادية واالجتماعية،االقتصادية واالجتماعية،االقتصادية واالجتماعية،االقتصادية واالجتماعية،واحلقوق واحلقوق واحلقوق واحلقوق     احلقوق املدنية والسياسية،احلقوق املدنية والسياسية،احلقوق املدنية والسياسية،احلقوق املدنية والسياسية،: : : : يقسم الن

        ....والثقافيةوالثقافيةوالثقافيةوالثقافية
        ::::حتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتها

IIII     - - - -    احلقوق املدنية والسياسية يف اإلسالماحلقوق املدنية والسياسية يف اإلسالماحلقوق املدنية والسياسية يف اإلسالماحلقوق املدنية والسياسية يف اإلسالم::::        
        ::::احلقوق املدنية يف اإلسالماحلقوق املدنية يف اإلسالماحلقوق املدنية يف اإلسالماحلقوق املدنية يف اإلسالم    - - - -     1111
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ﴾،َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـ َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـ َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـ َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـ ﴿﴿﴿﴿: : : : رأسها حرية العقيدة، قال تعاىلرأسها حرية العقيدة، قال تعاىلرأسها حرية العقيدة، قال تعاىلرأسها حرية العقيدة، قال تعاىل    وعلىوعلىوعلىوعلى    ::::واالختيارواالختيارواالختيارواالختيارحق احلرية حق احلرية حق احلرية حق احلرية  � َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ﴾،نيَّ َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ﴾،نيَّ َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ﴾،نيَّ وقد قدم القرآن الكرمي مناذج وقد قدم القرآن الكرمي مناذج وقد قدم القرآن الكرمي مناذج وقد قدم القرآن الكرمي مناذج     نيَّ

 تفنن فيها الطغاة يف  تفنن فيها الطغاة يف  تفنن فيها الطغاة يف  تفنن فيها الطغاة يف كما سجل أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان اليتكما سجل أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان اليتكما سجل أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان اليتكما سجل أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان اليت        ، ، ، ، »»»»حق معرفة هللاحق معرفة هللاحق معرفة هللاحق معرفة هللا««««من حقوق االنسان من حقوق االنسان من حقوق االنسان من حقوق االنسان راقية يف الدفاع عن أعظم حق راقية يف الدفاع عن أعظم حق راقية يف الدفاع عن أعظم حق راقية يف الدفاع عن أعظم حق 
َها قـُُعوٌد     ِإذْ ِإذْ ِإذْ ِإذْ     ۩۩۩۩النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد ۩ ۩ ۩ ۩ قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد ﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    ،،،،منني ©رد إميا�ممنني ©رد إميا�ممنني ©رد إميا�ممنني ©رد إميا�متعذيب املؤ تعذيب املؤ تعذيب املؤ تعذيب املؤ  َها قـُُعوٌد ُهْم َعَليـْ َها قـُُعوٌد ُهْم َعَليـْ َها قـُُعوٌد ُهْم َعَليـْ َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن     ۩۩۩۩ُهْم َعَليـْ

ُهْم ِإالَّ أَْن يـُْؤِمُنوا Wِ¬َِّ اْلَعزِيِز اْحلَِميدِ     ۩۩۩۩Wِْلُمْؤِمِنَني ُشُهوٌد Wِْلُمْؤِمِنَني ُشُهوٌد Wِْلُمْؤِمِنَني ُشُهوٌد Wِْلُمْؤِمِنَني ُشُهوٌد  ُهْم ِإالَّ أَْن يـُْؤِمُنوا Wِ¬َِّ اْلَعزِيِز اْحلَِميدِ َوَما نـََقُموا ِمنـْ ُهْم ِإالَّ أَْن يـُْؤِمُنوا Wِ¬َِّ اْلَعزِيِز اْحلَِميدِ َوَما نـََقُموا ِمنـْ ُهْم ِإالَّ أَْن يـُْؤِمُنوا Wِ¬َِّ اْلَعزِيِز اْحلَِميدِ َوَما نـََقُموا ِمنـْ         ....﴾﴾﴾﴾َوَما نـََقُموا ِمنـْ
ص الرقيق كان من أجل محاي    ::::االسرتقاق وإقرار احلرية األصليةاالسرتقاق وإقرار احلرية األصليةاالسرتقاق وإقرار احلرية األصليةاالسرتقاق وإقرار احلرية األصليةحترمي حترمي حترمي حترمي  � ص الرقيق كان من أجل محايوما ورد من أحكام يف اإلسالم خت ص الرقيق كان من أجل محايوما ورد من أحكام يف اإلسالم خت ص الرقيق كان من أجل محايوما ورد من أحكام يف اإلسالم خت كان الرق فيه عرفا عامليا كان الرق فيه عرفا عامليا كان الرق فيه عرفا عامليا كان الرق فيه عرفا عامليا         تهم يف زمنتهم يف زمنتهم يف زمنتهم يف زمنوما ورد من أحكام يف اإلسالم خت

            ............لبعض املخالفات الشرعية لبعض املخالفات الشرعية لبعض املخالفات الشرعية لبعض املخالفات الشرعية     ، كفرضه حترير الرقاب كفارة، كفرضه حترير الرقاب كفارة، كفرضه حترير الرقاب كفارة، كفرضه حترير الرقاب كفارةعة من اإلجراءات للقضاء على الرقعة من اإلجراءات للقضاء على الرقعة من اإلجراءات للقضاء على الرقعة من اإلجراءات للقضاء على الرق، وقد اختذ اإلسالم جممو ، وقد اختذ اإلسالم جممو ، وقد اختذ اإلسالم جممو ، وقد اختذ اإلسالم جممو ظاملاظاملاظاملاظاملا
م الذنوب واجلرائم م الذنوب واجلرائم م الذنوب واجلرائم م الذنوب واجلرائم أعظأعظأعظأعظ    حيث اعتربه اإلسالم منحيث اعتربه اإلسالم منحيث اعتربه اإلسالم منحيث اعتربه اإلسالم من: : : : حترمي القتلحترمي القتلحترمي القتلحترمي القتل    ::::ونعمة رWنية ال يقدر عليها سواه، ويشمل هذا احلقونعمة رWنية ال يقدر عليها سواه، ويشمل هذا احلقونعمة رWنية ال يقدر عليها سواه، ويشمل هذا احلقونعمة رWنية ال يقدر عليها سواه، ويشمل هذا احلقوهي هبة وهي هبة وهي هبة وهي هبة     ::::حق احلياةحق احلياةحق احلياةحق احلياة �

َا قـََتَل النَّاَس مجَِيًعا َوَمْن أَْحَياهَ ﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    ،،،،واملوبقاتواملوبقاتواملوبقاتواملوبقات َا قـََتَل النَّاَس مجَِيًعا َوَمْن أَْحَياهَ أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ َا قـََتَل النَّاَس مجَِيًعا َوَمْن أَْحَياهَ أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ َا قـََتَل النَّاَس مجَِيًعا َوَمْن أَْحَياهَ أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ ا َأْحيَا النَّاَس مجَِيًعا﴾، ا َأْحيَا النَّاَس مجَِيًعا﴾، ا َأْحيَا النَّاَس مجَِيًعا﴾، ا َأْحيَا النَّاَس مجَِيًعا﴾، ا َفَكَأمنََّ ا َفَكَأمنََّ ا َفَكَأمنََّ ا َفَكَأمنََّ أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ
    وقد جاء الوعيد الشديد ملن يقدم على ذالك يف نصوص كثرية،وقد جاء الوعيد الشديد ملن يقدم على ذالك يف نصوص كثرية،وقد جاء الوعيد الشديد ملن يقدم على ذالك يف نصوص كثرية،وقد جاء الوعيد الشديد ملن يقدم على ذالك يف نصوص كثرية،ع حدا حلياته أو يعتدي على جسده، ع حدا حلياته أو يعتدي على جسده، ع حدا حلياته أو يعتدي على جسده، ع حدا حلياته أو يعتدي على جسده، فال حيق ألحد أن يضفال حيق ألحد أن يضفال حيق ألحد أن يضفال حيق ألحد أن يض: : : :  االنتحار االنتحار االنتحار االنتحارحترميحترميحترميحترمي

عة Wعتباره سببا مباشرا عة Wعتباره سببا مباشرا عة Wعتباره سببا مباشرا عة Wعتباره سببا مباشرا وحرم ال̧ز وشرع له عقوبة رادوحرم ال̧ز وشرع له عقوبة رادوحرم ال̧ز وشرع له عقوبة رادوحرم ال̧ز وشرع له عقوبة راد    ضرورة كتعرض حياة األم خلطر حمقق،ضرورة كتعرض حياة األم خلطر حمقق،ضرورة كتعرض حياة األم خلطر حمقق،ضرورة كتعرض حياة األم خلطر حمقق،حيث حرمه اإلسالم إال عند الحيث حرمه اإلسالم إال عند الحيث حرمه اإلسالم إال عند الحيث حرمه اإلسالم إال عند ال: : : : حترمي اإلجهاضحترمي اإلجهاضحترمي اإلجهاضحترمي اإلجهاض
        ....ض والنسلض والنسلض والنسلض والنسلودعا إىل العفة والزواج صيانة للعر ودعا إىل العفة والزواج صيانة للعر ودعا إىل العفة والزواج صيانة للعر ودعا إىل العفة والزواج صيانة للعر     لإلجهاض،لإلجهاض،لإلجهاض،لإلجهاض،

        ::::احلقوق السياسية يف اإلسالماحلقوق السياسية يف اإلسالماحلقوق السياسية يف اإلسالماحلقوق السياسية يف اإلسالم    - - - -     2222
دأين أساسيني يف احلياة دأين أساسيني يف احلياة دأين أساسيني يف احلياة دأين أساسيني يف احلياة ودعا إىل مبودعا إىل مبودعا إىل مبودعا إىل مب    ،،،،وضع اإلسالم مبادئ وأسسا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان واملكان من طرف ا©تهدين املؤهلنيوضع اإلسالم مبادئ وأسسا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان واملكان من طرف ا©تهدين املؤهلنيوضع اإلسالم مبادئ وأسسا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان واملكان من طرف ا©تهدين املؤهلنيوضع اإلسالم مبادئ وأسسا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان واملكان من طرف ا©تهدين املؤهلني

        ::::السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية
هج وصواب الرأي وسعادة هج وصواب الرأي وسعادة هج وصواب الرأي وسعادة هج وصواب الرأي وسعادة واإلنسان معًا إىل سالمة املنواإلنسان معًا إىل سالمة املنواإلنسان معًا إىل سالمة املنواإلنسان معًا إىل سالمة املنالسبيل املنطقي القومي الذي يقود ا©تمع السبيل املنطقي القومي الذي يقود ا©تمع السبيل املنطقي القومي الذي يقود ا©تمع السبيل املنطقي القومي الذي يقود ا©تمع ((((فاإلسالم يرى يف الشورى فاإلسالم يرى يف الشورى فاإلسالم يرى يف الشورى فاإلسالم يرى يف الشورى     ::::مبدأ الشورىمبدأ الشورىمبدأ الشورىمبدأ الشورى �

إىل كل جوانب احلياة حينما فرض على كل واحد من أفراد ا©تمع قانون إىل كل جوانب احلياة حينما فرض على كل واحد من أفراد ا©تمع قانون إىل كل جوانب احلياة حينما فرض على كل واحد من أفراد ا©تمع قانون إىل كل جوانب احلياة حينما فرض على كل واحد من أفراد ا©تمع قانون ((((ولألمهية البالغة ملبدأ الشورى عمم اإلسالم موقفه منه ولألمهية البالغة ملبدأ الشورى عمم اإلسالم موقفه منه ولألمهية البالغة ملبدأ الشورى عمم اإلسالم موقفه منه ولألمهية البالغة ملبدأ الشورى عمم اإلسالم موقفه منه ، ، ، ، ))))احلياةاحلياةاحلياةاحلياة
ص عن الرأي السديدحىت يف املسائل اجلزئية الصغرية إذ حرض اجلميع على مالقحة حىت يف املسائل اجلزئية الصغرية إذ حرض اجلميع على مالقحة حىت يف املسائل اجلزئية الصغرية إذ حرض اجلميع على مالقحة حىت يف املسائل اجلزئية الصغرية إذ حرض اجلميع على مالقحة ، ، ، ، ............النفتاح النفتاح النفتاح النفتاح التشاور واالتشاور واالتشاور واالتشاور وا ص عن الرأي السديداألفكار والفح ص عن الرأي السديداألفكار والفح ص عن الرأي السديداألفكار والفح : : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    ،،،،األفكار والفح

نَـُهْم َوِممَّ ﴿﴿﴿﴿ ِْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ ِّnنَـُهْم َوِممَّ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِر ِْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ ِّnنَـُهْم َوِممَّ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِر ِْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ ِّnنَـُهْم َوِممَّ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِر ِْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ ِّnُهْم َواْستَـْغِفْر هلَُ ﴿﴿﴿﴿: : : : ا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن﴾، وقال أيضاا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن﴾، وقال أيضاا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن﴾، وقال أيضاا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن﴾، وقال أيضاَوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِر ُهْم َواْستَـْغِفْر هلَُ فَاْعُف َعنـْ ُهْم َواْستَـْغِفْر هلَُ فَاْعُف َعنـْ ُهْم َواْستَـْغِفْر هلَُ فَاْعُف َعنـْ ْم َوَشاوِْرُهْم ِيف ْم َوَشاوِْرُهْم ِيف ْم َوَشاوِْرُهْم ِيف ْم َوَشاوِْرُهْم ِيف فَاْعُف َعنـْ
        ....اْألَْمِر﴾اْألَْمِر﴾اْألَْمِر﴾اْألَْمِر﴾
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َا يـَْنُكثُ ﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    ::::مبدأ البيعةمبدأ البيعةمبدأ البيعةمبدأ البيعة � َا يـَُبايُِعوَن ا¬ََّ يَُد ا¬َِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ َا يـَْنُكثُ ِإنَّ الَِّذيَن يـَُبايُِعوَنَك ِإمنَّ َا يـَُبايُِعوَن ا¬ََّ يَُد ا¬َِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ َا يـَْنُكثُ ِإنَّ الَِّذيَن يـَُبايُِعوَنَك ِإمنَّ َا يـَُبايُِعوَن ا¬ََّ يَُد ا¬َِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ َا يـَْنُكثُ ِإنَّ الَِّذيَن يـَُبايُِعوَنَك ِإمنَّ َا يـَُبايُِعوَن ا¬ََّ يَُد ا¬َِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ  َعَلى نـَْفِسِه َوَمْن أَْوَىف ِمبَا َعاَهَد  َعَلى نـَْفِسِه َوَمْن أَْوَىف ِمبَا َعاَهَد  َعَلى نـَْفِسِه َوَمْن أَْوَىف ِمبَا َعاَهَد  َعَلى نـَْفِسِه َوَمْن أَْوَىف ِمبَا َعاَهَد ِإنَّ الَِّذيَن يـَُبايُِعوَنَك ِإمنَّ
عطى قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة النضباط ا©تمع اإلرادي لقانون الدولة، مبوجب العهود عطى قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة النضباط ا©تمع اإلرادي لقانون الدولة، مبوجب العهود عطى قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة النضباط ا©تمع اإلرادي لقانون الدولة، مبوجب العهود عطى قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة النضباط ا©تمع اإلرادي لقانون الدولة، مبوجب العهود فاإلسالم أفاإلسالم أفاإلسالم أفاإلسالم أَفَسيُـْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما﴾، َفَسيُـْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما﴾، َفَسيُـْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما﴾، َفَسيُـْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما﴾،     َعَلْيُه ا¬ََّ َعَلْيُه ا¬ََّ َعَلْيُه ا¬ََّ َعَلْيُه ا¬ََّ 

َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يـَُبايِْعَنَك َعَلى أَْن َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يـَُبايِْعَنَك َعَلى أَْن َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يـَُبايِْعَنَك َعَلى أَْن َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يـَُبايِْعَنَك َعَلى أَْن ﴿﴿﴿﴿: : : : يف هذا احلق بني الرجل واملرأة، قال تعاىليف هذا احلق بني الرجل واملرأة، قال تعاىليف هذا احلق بني الرجل واملرأة، قال تعاىليف هذا احلق بني الرجل واملرأة، قال تعاىلاملتبادلة بني الراعي والرعية، ومل مييز اإلسالم املتبادلة بني الراعي والرعية، ومل مييز اإلسالم املتبادلة بني الراعي والرعية، ومل مييز اإلسالم املتبادلة بني الراعي والرعية، ومل مييز اإلسالم 
ًئا َوَال َيْسرِْقَن َوَال يـَْزِنَني َوَال يـَْقتُـْلَن أَْوَالَدُهنَّ َوَال Âَِْتَني بِبُـْهَتاٍن يَـ َال َال َال َال  ًئا َوَال َيْسرِْقَن َوَال يـَْزِنَني َوَال يـَْقتُـْلَن أَْوَالَدُهنَّ َوَال Âَِْتَني بِبُـْهَتاٍن يَـ  يُْشرِْكَن Wِ¬َِّ َشيـْ ًئا َوَال َيْسرِْقَن َوَال يـَْزِنَني َوَال يـَْقتُـْلَن أَْوَالَدُهنَّ َوَال Âَِْتَني بِبُـْهَتاٍن يَـ  يُْشرِْكَن Wِ¬َِّ َشيـْ ًئا َوَال َيْسرِْقَن َوَال يـَْزِنَني َوَال يـَْقتُـْلَن أَْوَالَدُهنَّ َوَال Âَِْتَني بِبُـْهَتاٍن يَـ  يُْشرِْكَن Wِ¬َِّ َشيـْ ْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوَال يـَْعِصيَنَك ِيف َمْعُروٍف فـََبايِْعُهنَّ ْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوَال يـَْعِصيَنَك ِيف َمْعُروٍف فـََبايِْعُهنَّ ْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوَال يـَْعِصيَنَك ِيف َمْعُروٍف فـََبايِْعُهنَّ ْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوَال يـَْعِصيَنَك ِيف َمْعُروٍف فـََبايِْعُهنَّ  يُْشرِْكَن Wِ¬َِّ َشيـْ

َ ِإنَّ  َ ِإنَّ َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ ا¬َّ َ ِإنَّ َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ ا¬َّ َ ِإنَّ َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ ا¬َّ َ َغُفوٌر َرِحيمٌ     َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ ا¬َّ َ َغُفوٌر َرِحيمٌ ا¬َّ َ َغُفوٌر َرِحيمٌ ا¬َّ َ َغُفوٌر َرِحيمٌ ا¬َّ         ....﴾﴾﴾﴾ا¬َّ
IIIIIIII    ––––    احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالماحلقوق االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالماحلقوق االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالماحلقوق االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالم::::        

ت الدولة اإلسالمية  ص دستورها على أسس مبدأ التكافل والتضامن بني خمتلف مك̧و ت الدولة اإلسالمية عند قيام الدولة اإلسالمية يف أول عهدها Wملدينة ن ص دستورها على أسس مبدأ التكافل والتضامن بني خمتلف مك̧و ت الدولة اإلسالمية عند قيام الدولة اإلسالمية يف أول عهدها Wملدينة ن ص دستورها على أسس مبدأ التكافل والتضامن بني خمتلف مك̧و ت الدولة اإلسالمية عند قيام الدولة اإلسالمية يف أول عهدها Wملدينة ن ص دستورها على أسس مبدأ التكافل والتضامن بني خمتلف مك̧و عند قيام الدولة اإلسالمية يف أول عهدها Wملدينة ن
    : : : : ولقد أفلح املسلمون Wلفعل يف ذلك من خاللولقد أفلح املسلمون Wلفعل يف ذلك من خاللولقد أفلح املسلمون Wلفعل يف ذلك من خاللولقد أفلح املسلمون Wلفعل يف ذلك من خالل    دون متييز بينهم على أي أساس،دون متييز بينهم على أي أساس،دون متييز بينهم على أي أساس،دون متييز بينهم على أي أساس،

        ....»»»»ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ««««: : : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقال قال قال قال اإلحساس Wملسؤولية الفردية واالجتماعية، واإلحساس Wلواجب اجتاه احلق، اإلحساس Wملسؤولية الفردية واالجتماعية، واإلحساس Wلواجب اجتاه احلق، اإلحساس Wملسؤولية الفردية واالجتماعية، واإلحساس Wلواجب اجتاه احلق، اإلحساس Wملسؤولية الفردية واالجتماعية، واإلحساس Wلواجب اجتاه احلق،  �
َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر فـَْليَـُعْد بِِه َعَلى َمْن ال َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر فـَْليَـُعْد بِِه َعَلى َمْن ال َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر فـَْليَـُعْد بِِه َعَلى َمْن ال َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر فـَْليَـُعْد بِِه َعَلى َمْن ال « « « « : : : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص    ، قال، قال، قال، قال............حلقوق االقتصادية واالجتماعية حلقوق االقتصادية واالجتماعية حلقوق االقتصادية واالجتماعية حلقوق االقتصادية واالجتماعية التضامن والتكافل Wعتبارمها وسيلة حلفظ االتضامن والتكافل Wعتبارمها وسيلة حلفظ االتضامن والتكافل Wعتبارمها وسيلة حلفظ االتضامن والتكافل Wعتبارمها وسيلة حلفظ ا �

        ....»»»»َظْهَر لَُه، َوَمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل زَاٍد فـَْليَـُعْد بِِه َعَلى َمْن ال زَاَد لَهُ َظْهَر لَُه، َوَمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل زَاٍد فـَْليَـُعْد بِِه َعَلى َمْن ال زَاَد لَهُ َظْهَر لَُه، َوَمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل زَاٍد فـَْليَـُعْد بِِه َعَلى َمْن ال زَاَد لَهُ َظْهَر لَُه، َوَمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل زَاٍد فـَْليَـُعْد بِِه َعَلى َمْن ال زَاَد لَهُ 
    ،،،،ادات املالية على أكمل وجهادات املالية على أكمل وجهادات املالية على أكمل وجهادات املالية على أكمل وجهوقيامهم Wلعبوقيامهم Wلعبوقيامهم Wلعبوقيامهم Wلعب، ، ، ، ............ت احملرمة كالرW واالحتكار ت احملرمة كالرW واالحتكار ت احملرمة كالرW واالحتكار ت احملرمة كالرW واالحتكار حماربة الشره والفساد االقتصادي من خالل اجتناب املعامالحماربة الشره والفساد االقتصادي من خالل اجتناب املعامالحماربة الشره والفساد االقتصادي من خالل اجتناب املعامالحماربة الشره والفساد االقتصادي من خالل اجتناب املعامال �

            ....له يف أشد األزمات كعام الرمادةله يف أشد األزمات كعام الرمادةله يف أشد األزمات كعام الرمادةله يف أشد األزمات كعام الرمادةفخلقوا نظاما اجتماعيا صمدوا من خالفخلقوا نظاما اجتماعيا صمدوا من خالفخلقوا نظاما اجتماعيا صمدوا من خالفخلقوا نظاما اجتماعيا صمدوا من خال
IIIIIIIIIIII    ––––    ص حقوق اإلنسان ومقاصدها يف اإلسالم ص حقوق اإلنسان ومقاصدها يف اإلسالمخصائ ص حقوق اإلنسان ومقاصدها يف اإلسالمخصائ ص حقوق اإلنسان ومقاصدها يف اإلسالمخصائ         ::::خصائ

ص حقوق اإلنسان يف اإلسالم    - - - -     1111 ص حقوق اإلنسان يف اإلسالمخصائ ص حقوق اإلنسان يف اإلسالمخصائ ص حقوق اإلنسان يف اإلسالمخصائ         ::::خصائ
        ....فهو منزه عن الزيغ والضاللفهو منزه عن الزيغ والضاللفهو منزه عن الزيغ والضاللفهو منزه عن الزيغ والضالل    لتايللتايللتايللتايلفكل حق منصوص عليه يف القرآن أو السنة فهو مصدره من عنده سبحانه، وWفكل حق منصوص عليه يف القرآن أو السنة فهو مصدره من عنده سبحانه، وWفكل حق منصوص عليه يف القرآن أو السنة فهو مصدره من عنده سبحانه، وWفكل حق منصوص عليه يف القرآن أو السنة فهو مصدره من عنده سبحانه، وW    ::::الرWنيةالرWنيةالرWنيةالرWنية �
        ....ى حجة احلق قوية اإلقناع Wلفطرةى حجة احلق قوية اإلقناع Wلفطرةى حجة احلق قوية اإلقناع Wلفطرةى حجة احلق قوية اإلقناع Wلفطرةفمهما تعرض الناس للتضليل عن طريق خلط احلق Wلباطل تبقفمهما تعرض الناس للتضليل عن طريق خلط احلق Wلباطل تبقفمهما تعرض الناس للتضليل عن طريق خلط احلق Wلباطل تبقفمهما تعرض الناس للتضليل عن طريق خلط احلق Wلباطل تبق    ::::الثباتالثباتالثباتالثبات �
        ....فهي منزهة عن أي حتيز أو متييز عرقي وعن أي عن اهلوىفهي منزهة عن أي حتيز أو متييز عرقي وعن أي عن اهلوىفهي منزهة عن أي حتيز أو متييز عرقي وعن أي عن اهلوىفهي منزهة عن أي حتيز أو متييز عرقي وعن أي عن اهلوى    ::::احلياداحلياداحلياداحلياد �
        ....ة ووقائية وأحكام تكليفيةة ووقائية وأحكام تكليفيةة ووقائية وأحكام تكليفيةة ووقائية وأحكام تكليفيةت تربويت تربويت تربويت تربويوحممية بتشريعاوحممية بتشريعاوحممية بتشريعاوحممية بتشريعا    فهي حميطة بكل مصاحل اإلنسان العاجلة واآلجلة،فهي حميطة بكل مصاحل اإلنسان العاجلة واآلجلة،فهي حميطة بكل مصاحل اإلنسان العاجلة واآلجلة،فهي حميطة بكل مصاحل اإلنسان العاجلة واآلجلة،    ::::الشمولالشمولالشمولالشمول �
    ....حلاجات اإلنسان احلقوقية الفطرية، ووضعها حلوال ألغلب مشاكلهحلاجات اإلنسان احلقوقية الفطرية، ووضعها حلوال ألغلب مشاكلهحلاجات اإلنسان احلقوقية الفطرية، ووضعها حلوال ألغلب مشاكلهحلاجات اإلنسان احلقوقية الفطرية، ووضعها حلوال ألغلب مشاكلهفهي صاحلة لكل زمان ومكان الستجا�Wا فهي صاحلة لكل زمان ومكان الستجا�Wا فهي صاحلة لكل زمان ومكان الستجا�Wا فهي صاحلة لكل زمان ومكان الستجا�Wا     ::::العامليةالعامليةالعامليةالعاملية �

        ::::مقاصد حقوق اإلنسان يف اإلسالممقاصد حقوق اإلنسان يف اإلسالممقاصد حقوق اإلنسان يف اإلسالممقاصد حقوق اإلنسان يف اإلسالم    - - - -     2222
� Ë حتقيق كمال العبوديةË حتقيق كمال العبوديةË حتقيق كمال العبوديةË حلق من صميم الطاعة    ::::حتقيق كمال العبوديةW حلق من صميم الطاعةألن بذل احلق ألهله واملطالبةW حلق من صميم الطاعةألن بذل احلق ألهله واملطالبةW حلق من صميم الطاعةألن بذل احلق ألهله واملطالبةW ب     ،،،،ألن بذل احلق ألهله واملطالبةW ب ومنW ب ومنW ب ومنW ملعروف والنهي عن املنكرومنW ملعروف والنهي عن املنكراألمرW ملعروف والنهي عن املنكراألمرW ملعروف والنهي عن املنكراألمرW األمر....    
        ....يف مجيع مراحلهايف مجيع مراحلهايف مجيع مراحلهايف مجيع مراحلها    ::::حفظ حياة اإلنسانحفظ حياة اإلنسانحفظ حياة اإلنسانحفظ حياة اإلنسان �
        ....ومعرفة ما هلم وما عليهم من حقوقومعرفة ما هلم وما عليهم من حقوقومعرفة ما هلم وما عليهم من حقوقومعرفة ما هلم وما عليهم من حقوقمن خالل تربية الناس على حل خالفا�م Wلطرق السلمية من خالل تربية الناس على حل خالفا�م Wلطرق السلمية من خالل تربية الناس على حل خالفا�م Wلطرق السلمية من خالل تربية الناس على حل خالفا�م Wلطرق السلمية     ::::إشاعة اإلسالم يف العاملإشاعة اإلسالم يف العاملإشاعة اإلسالم يف العاملإشاعة اإلسالم يف العامل �
ص     ::::حتقيق العدالة االجتماعيةحتقيق العدالة االجتماعيةحتقيق العدالة االجتماعيةحتقيق العدالة االجتماعية � ص �شاعة العدل يف األرض وتقلي ص �شاعة العدل يف األرض وتقلي ص �شاعة العدل يف األرض وتقلي         ....الفوارق الطبقيةالفوارق الطبقيةالفوارق الطبقيةالفوارق الطبقية�شاعة العدل يف األرض وتقلي
        ....، وفرض النظام واألمن يف ا©تمع، وفرض النظام واألمن يف ا©تمع، وفرض النظام واألمن يف ا©تمع، وفرض النظام واألمن يف ا©تمعالضرور�ت اخلمس يف مجيع مراتبهاالضرور�ت اخلمس يف مجيع مراتبهاالضرور�ت اخلمس يف مجيع مراتبهاالضرور�ت اخلمس يف مجيع مراتبهاحبفظ حبفظ حبفظ حبفظ     ::::مصاحل العبادمصاحل العبادمصاحل العبادمصاحل العبادحفظ حفظ حفظ حفظ  �
        ....دون تعال أو طغياندون تعال أو طغياندون تعال أو طغياندون تعال أو طغيان    ،،،،يته على الكرامة احلق وعزة النفسيته على الكرامة احلق وعزة النفسيته على الكرامة احلق وعزة النفسيته على الكرامة احلق وعزة النفسبرتببرتببرتببرتب    ::::تكرمي اإلنسانتكرمي اإلنسانتكرمي اإلنسانتكرمي اإلنسان �
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