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  .��ورات �� ���ق: ا���ا�� ا���

  .����ي �� ا���� ا������: ا�����

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I - ا���اءة ����:  

  :������ ����ات ا��� ا���ر��� – 1

  :���� ا��� - 1 -  1

، ��� ا���آن و��ده �� ���ب )��� ا����(��� ���� ���� ����  1931د�����  8و�� ���� ���رة �� 

ا�����راه �� ا����م ا�������� ���� ���  ز��ا�����، ��أت ����� و���� ا�������� ا������ وا������ و�� ����، 

 ضرورات ال حقوق 

 ا�ي الفكري ا�سياج ذ�ك ا�عا� ا�سلم يلتمس أين :اإلسالمية ا�ساحة � ومطروح ��وع سؤال هناك«

 بواقع وا�هوض و�ل�ته، طاقاته زدهاروا �سان�ته،إ جوهرة �قيق � ت�فل ال� �سانيةاإل ا�قوق �اية بإقامته �ستطيع

  ا�سياج؟ هذا ا�عا� ا�سلم يلتمس أين ا�ديث؟، الع� � وحضارته أمته

 اهللا فطرنا ال� الفطرة دين هو و�سالمنا. �سانإ هو حيث من �إل�سان فطر�ة �ورات اإل�سانية ا�قوق إن

 ير�د �ن الطبي� ا�صدر ي�ون أن ثم ومن ،...ا�قوق  هذه �حقيق ا��فل ي�ون أن وا�دي� الطبي� فمن عليها،

  .ا�سياج هذا ا�ماس

 بها �اوز ا�ي ا�د إ� حقوقه تقد�س و� �سان،إ هو حيث من باإل�سان اإليمان � لغاب قد اإلسالم �د نناإ

 ،...واألمن  ،...وا�س�ن  وا�ل�س فا�أ�ل! ا�وجبات اطار � أدخلها ثم ومن �ورات، عت�هاا عندما ،ا�قوق �رتبة

 أل�ورا هذه � ،...�لمجتمع  العام ا�ظام صياغة � وا�شار�ة ،...وا�عليم  والعلم ،...وا�عب�  واالعتقاد الفكر � وا�ر�ة

 و�نما ،...عليها  با�صول و�تمسك س�يلها، � و�س� يطلبها أن حقه من �إل�سان، حقوقا فقط ل�ست اإلسالم نظر � �

  .أيضا عليه واجبات إنها بل �سان،اإل �ذا واجبة �ورات �

 - إ�سانية  �ورات � و�نما بعضها، عن أو عنها ي�نازل أن ا�ماعة أو الفرد حق من حقوق �رد ل�ست إنها

 ل�س عليها ا�فاظ فإن ثم ومن ا�ياة، مع� �ستحق حياة بدونها، اإل�سان حياة إ� س�يل وال -�اعية  أو �نت فردية

 ا�ي اإلثم � فضال وذ�ك فيها، فرط هو إذا -�اعة  أو فردا ذاته هو يأثم ،...أيضا  عليه واجب بل  �إل�سان، حق �رد

 بها اإل�سان تمتع ومن وجودها، من البد �ورات إنها. ا��ورات هذه �قيق و�� اإل�سان ب� �ول من � يلحق

 بالقتل األخر�ن من أو باالنتحار صاحبها من ا�ياة � العدوان �ن و�ذا. �لحياة ا�قي� ا�ع� � يتحقق � �ا، و�ارساته

   .ا�ياة هذه جوهر �حقيق ا�الزمة ا��ورات من أي � العدوان فكذ�ك و�ؤثمة، ��لة جر�مة

 قيام �ستحيل ا�ي األساس يراها ا�ي ا�د إ� ا�واجبة اإل�سانية ا��ورات هذه تقد�س � �بلغ اإلسالم إن بل

  .با�ين ا�دين ثم ومن اإليمان يتوقف فعليها �إل�سان، توافرها بدون ا�ين

 .)بتصرف( 15 -  14 – 7: ، ص)1985ماي ( 89ضرورات ال حقوق، عالم المعرفة، العدد  اإلنساندمحم عمارة، اإلسالم وحقوق     
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ا���� ا������ وا����م ، وا������� �� �م ا�������� ���� ����� إ������، وا�������� �� ا�������� إ������

ا������ ا���ر��� : ��� ��� ا����� �� ا���ا�� وا��و��� وا����دات ا�������� وا��روع، �� �������وا��������، 

������ ا������ ���  -ا�����م وا�������  -����� ا����� ا�������  -������� و����� ا����� ا�������� ا -������م 

���ل ا���� ا������� ��� �����  -ا���رة ا�����ة ��� ا�����م  -���رك ا���ب �� ا���اة  -ا�������� وا�����م 

  ...ا�����م وا����د��  -ا���اث وا�������  -� ا���� �����ر�� و����� ا���ر� -ا���ر�� وأ��ذ�� ���� ��ض 

  :���ل ا��� - 2 -  1

  .���رج ا��� ��� ���ل ا���� ا��������

  :���ر ا��� - 3 -  1

  .، ������ر ���� ���رة»��ورات �� ���ق: ا�����م و���ق ا�����ن«ا��� ����� �� ���ب 

  :����� ا��� - 4 -  1

  .ذات ��� إ����� ا��� ���رة �� ����� ������

  :)��ورات �� ���ق( ا����ان - 5 -  1

���� إ���دي ����� �� ������ �������� أداة ��� ���� �� ����� و���ر �� �����، ������ ���� ��ا�� 

�� �� ��ه : ا���� ������ر ��ء �� ��� و����� ��� ا����ر ��ا ا���ء ��ور��، ��� ا���ال ا����وح ��� ��

  ر�� ا��� ���� �����؟ا�����ء ا���و

  :��ا�� ا��� و������ - 6 -  1

 ا��� وردت �� ���� ) ���ق(����� �� ا���ء ا����� �� ا����ان ����� ا����� �� ����  :��ا�� ا���

  .��ال ��ل ����� ����� ا�����م ����ق ا�����ن

 أ��� ���� �� ����ار ��ه ا����� ) ��ورات(����� �� ا���ء ا��ول �� ا����ان  :����� ا��� ��� ،����

���� ��� ���ق ا�����ن ������  -��� ��ه ا������  –ا���ال ا����وح �� ��ا�� ا���، �������م 

  .��ورات �� ���د ���ق

 :���ء ����� ا���اءة -  2

���ء ��� ا�����ات ا��و��� ���� ����ض أن ������ �����ث �� ���ق ا�����ن ������ ��ورات �� 

  .���د ���ق
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II - ا���اءة ا�������� ����:  

  :ا�����ح ا����ي -  1

o �����: ����.  

o ا����� :ا����ج.  

o ����: و����� و���� ��.  

o ا����� :ا�����.  

o و��� ����ا :َ��ُ�ل ����.  

o �����: ا�����ن ا������ ����ِ.  

o ����: ���� أو ����.  

o ����: ا���� و�� ا������ وا���� ��.  

  :ا����ة ا����ر�� ���� -  2

 � و�� ��� ا����زل  ،�������ز ���� ���رة ����� ���ق ا�����ن �� ا�����م ������ر�� ��ورات ��� ا����ظ

  .��� ���د ���� و���� ا�����ن، ����

III - ���� ا���اءة ا��������:  

  :ا�����ر ا������� -  1

  ������ و������ �ّ� إ�������ا�����ر ا����� ��ل ا����� ا����ي ا��ي ������� ���� ا���� ا����� �����.  

  ن ا�����م د�� ا��ِ��� ا������ ���ّ� ���� ا��ا�� ������� ���ق ا�����ن و������ ��� ��ر�� أ����

  .ا������ ��ورات ������ ��� ا�����ن

  ا�����م ��� ���ق ا�����ن ������ ����ت ���� �� ��ّط ����، وا���� ا�����اء ����� ������ ا���وان ����

 .�� ا����ة، وأ���� �� ���م ا�����ن وا����� إ�� ����

  :ا����ل ا������� -  2

  ا�����ظ وا����رات ا������� ������ ا������  ا�����ظ وا����رات ا������� ������ق

 - ����� �����  -����� ��ه ا����ق  - ا����ق ا��������

  ...ا����ظ �����  -ا����م  -ا�����  -ا��ا���ت 

�� ��  -ا����� ������  -... ا�����م ����� �� �����  -ا�����ن 

  ...ا����� ا������ �����ة  - ��� ا�����م 
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  :ا������ا������ و -  3

  .�� ���ز�� و������ ����� �� ����رض �� ���ق ا�����ن��ل ��ان ا�����ن ا�������ن ��� أن ا���� ا�

  :����� ا����ج �� ا��� -  4

ا��� ��� ���� ����� ���� �� ����� ا����� ���ة و���م ��� ���ة �����، و���� ����� ��ا  �����

  :ا����� �����ول ا�����

  ا����ة ا������� أو ا�����  �����ت ا������  ا����ة ا�������

  .���ق ��ورات ��: ا���� -  .���ق ا�����ن ���د ���ق

��ه  -.. .إن ا����ق  - ...����� ا����ق : ا������ -

إ��� �� ��ورات  - ... ��ورات �����  -... ا����ق 

  ...إ��� ���  -... 

  ...����، وا����� �������، وا�: ا������ -

���ق ا�����ن �� ��ورات و���� 

  ���د ���ق

IV - ا������ وا������:  

  :��ا������ا���اءة  -  1

������  ،و�� ����� �� ��ورات ا���� ������� إ��� ،ا��� ��ل أ���� ���ق ا�����ن���ر ��ور 

��اء ���� ������ �����د أو ا������، ��ن ��� ���� ا����ى  ،و��م ا������ ���� ،وا���� ��� ������� ،ا���ّ�� ���

  .ا����� ����د ا�����ن

  :��� ا��� -  2

و�������  ،إ��ار ���ق ا�����ن ����� �� ��ن ا�����م ����� إ�� ،إ������/ ������  ������ ا��� ���

  .وا����ظ �����
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