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 هللا الرمحن الرحيم بسم 

 قدمة: امل
بعهم إبحسان إىل يوم ، ومن تأمجعنيسيدان حممد وعلى آله وأصحابه على احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم 

 :الدين، وبعد

 تجلىوي ، تكاثرت يف الداللة عليها اآلايت، وتنوعت يف تقريرها الدالالت.القرآنإلنسان يف هللا تعاىل لإن قضية تكرمي ف
حه، وأسجد ، ونفخ فيه من رو يف أحسن صورهوصوره  ،بيده اإلنسان تعاىل خلق هللافقد  مظاهر شىت،صور و يف  هذا التكرمي
 مجيع ما يف الكون.وسخر له ، واملعرفةووهبه النطق  ،والتمييز العقل ومنحه ،له مالئكته

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني َآَدَم َومَحَْلَناُهْم يفي ﴿منها قوله تعاىل :  ؛اتيف عدد من اآلايت الكرمي القضية هولقد صرح القرآن الكرمي هبذ
ياًل اْلَبري َواْلَبْحري  َن الطَّيريَباتي َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكثيرٍي ِميَّْن َخَلْقَنا تَ ْفضي قال الشوكاين يف تفسري التكرمي  [ 70 -]اإلسراء  ﴾َوَرَزقْ َناُهْم مي

وختصيصهم مبا خصهم  ،وهذه الكرامة يدخل حتتها خلقهم على هذه اهليئة احلسنة، أي: كرمناهم مجيعا ً  يف اآلية الكرمية :" 
وقد مجعت  ":قال ابن عاشور  و ، (1)"وأعظم خصال التكرمي العقل ...وتسخري سائر اخللق هلم،،ه من املطاعم واملشارب ب

منن: التكرمي، وتسخري املراكب يف الب، وتسخري املراكب يف البحر، والرزق من الطيبات، والتفضيل على كثري  اآلية مخسَ 
. (2)"ويف بشرته  ،وال يف حركة مشيه ،غري مبذول وال ذليل يف صورته ؛انفيسً  :، أياكرميً ه  لُ والتكرمي: جعْ ... من املخلوقات 

، وبقدر ما املنهج الرابين فيهما الفالح والسعادة يف الدارين إذا التزم وضمن له، وعمارة األرض، محرله أمانة االستخالفو 
ْن ُمْكريمٍ ﴿التكرمي: بقدر ما كانت خسارهتا من هذا  نهجاملالبشرية من هذا  أهدرت ُ َفَما َلُه مي   .[18]احلج:  ﴾َوَمْن يُهيني اَّللَّ

وقد أحسن األخوة الفضالء يف األكادميية األوروبية للدراسات القرآنية يف اختيار عنوان املؤمتر السادس )منهج 
ين: ترسيخ مفهوم الكرامة ركز البحث على هدف املؤمتر الثاالقرآن يف بناء اإلنسان(، وبعد توفيق هللا تعاىل، فقد 

حيث اإلنسانية، وتكرمي اإلنسان يف القرآن الكرمي، وفعله من خالل احملور الثاين: جوانب بناء اإلنسان يف القرآن الكرمي، 
، مع ربطه بنصوص الكتاب والسنة، وابألحكام التشريعية اليت جتلي جوانب قيمة الكرامة متأصلة يف بناء اإلنسان تعد

   هذا التكرمي.
استفهامات عن مدى تكرمي اإلسالم لإلنسان، وتوجيه بعض االهتامات إجابة على  البحثوكانت فكرة هذا          

، مع أن قيمة الكرامة اإلنسانية حمورية قوق اإلنسانحب بقصورها يف جمال القواعد املتعلقةلإلسالم وللمجتمعات املسلمة 
املوجهة  -إن صح التعبري- فقد رغبت يف اإلجابة التطبيقية على هذه االستشكاالت ؛ومتأصله يف التشريعات اإلسالمية

                                                           
 .3/290فتح القدير  (1)
 .165-15/164التحرير والتنوير   (2)



 

3 

 

وذلك من ؛ ةللتشريعات اإلسالمية؛ إبثبات مظاهر من التكرمي تتجاوز ما نصت عليه الدساتري الدولية واملنظمات احلقوقي
واليت مل  ظروفه وأعسر أحواله، يف أحلك إلنسان؛ إبثبات احلقوق الشرعية لعلى بعض جوانب التكرميخالل الرتكيز 

اليت توضح  األحكام التشريعيةلقواعد و مع ربطه اب عطتها الشريعة من احلقوق،أمتنحها التشريعات الدولية معشار ما 
 .وجتلي حقيقة هذا التكرمي، أبعاده

 إىل أمور منها: البحثهذا ترجع أمهية  :املوضوع وأسباب اختيارهأمهية 

هذه  تغلغلومدى من مقاصد الشريعة اإلسالمية الكلية،  اإلنسانية؛ كمقصداحرتام الكرامة براز يعتِن إبأنه  -1
  كافة.  التشريع املقصد يف جوانب

 على وجه اخلصوص. وللمسلمني، افهوم الكرامة لإلنسانية عمومً ترسيخ م  -2

 ؛توجه للتشريع اإلسالمي ، والذب ابلبهان عن التهم اليتالشريعة ابلكرامةعلى ارتباط مبادئ ومقاصد  التأكيد -3
 كرامة وحقوق اإلنسان.أنه ينتهك  

 للتشريعات القانونية احلديثة. جمال حقوق اإلنسانعلى سبق الشريعة اإلسالمية يف التأكيد  -4

 ل من هذا البحث أن حيقق األهداف اآلتية:ؤميُ  :اهلدف من البحث

 لإلنسان وتكرميه. -ويف مقدمها القرآن الكرمي -احرتام الشريعة اإلسالمية مبصادرها املختلفةيان ب -1

 التأكيد على االرتباط الوثيق بني الكرامة اإلنسانية واملبادئ والتشريعات اإلسالمية. -2
 .حال عجزه وتعثرهيف كافة أحواله مبا فيها  اإلنسان قحبقو إبراز عناية الشريعة  -3

شواهد المجع  من خاللواالستنباطي؛ التحليلي  الوصفياملنهج املتبع يف إعداد هذا البحث: املنهج  :البحثمنهج 
واستنتاج مضامني البحث منها، مع االلتزام ابملنهج العلمي املتعارف عليه ابملوضوع، واألدلة من التشريع اإلسالمي املتعلقة 

 أو األثر ن كان احلديث، فإواآلاثر لسورها، وختريج األحاديث الشريفة هاعزو ترقيم اآلايت و من  يف إعداد البحوث الشرعية؛
، وإن كان يف غريمها خرجته من مصادر احلديث ما أو من أحدمهايف الصحيحني أو أحدمها؛ فإين أكتفي بتخرجيه منه

مع االقتصار يف التوثيق  من مصادرها املعتبة، األخرى، مع ذكر حكم احملدثني عليه ابختصار، وتوثيق القواعد واإلحاالت
فهرس املراجع، امتة، و ، وتذييل البحث خباملراجع فهرسإرجاء بقية املعلومات إىل و  ،ؤَلف واملؤليفيف اهلوامش على اسم امل

 لموضوعات.ل وآخر
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وسوف أركز يف هذا البحث على جوانب هذا التكرمي، ومرتكزات حقوق اإلنسان يف اإلسالم، مع الرتكيز على إثبات 
اليت  من خالل اهليكلة ع ربطه ابألحكام التشريعية اليت جُتلي أبعاده؛احلقوق الشرعية له يف أحلك ظروفه وأعسر أحواله، م

  ، وخامتة.  مخسة مباحثمتها ملوضوعه، واليت تضمنت ءارأتيت موا

 .الفرش التعريفييف : املبحث األول  

 مظاهر من تكرمي اإلنسان يف القرآن الكرمي. :ثايناملبحث ال

 .اإلسالمركائز حقوق اإلنسان يف : لثالثااملبحث 

 فرعان:حتته كفالة احلقوق لإلنسان مع كمال عجزه. و :  رابعاملبحث ال

 : إثبات احلقوق للجنني.الفرع األول

 إثبات احلقوق للميت. الفرع الثاين:

 وسائل تكرمي اإلنسان يف معاجلة أخطائه.: امساخلاملبحث 

 وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.: اخلامتة

 .فهرس املوضوعات -املراجعفهرس - :الفهارس

 :يف الفرش التعريفي املبحث األول:
 املقاصد.-احلقوق  –وسوف أتناول فيه املصطلحات الثالثة الرئيسة يف عنوان البحث: الكرامة 

هي  ، وَكُرَم: َشَرف  نَ ُفَس َوَعزَّ  :َكُرَم الشَّْيءُ َكْرًمامن الثالثي كرم، و  التكرمي يف اللغة: أَْو َشَرف  يفي ُخُلٍق  ،يفي الشَّْيءي يفي نَ ْفسي
. يُ َقاُل َرُجل  َكريمي ، َوفَ َرس  َكريمي ، َونَ َبات  َكريمي . َوَأْكَرَم الرَُّجلُ  َن اأْلَْخاَلقي َْواَلٍد كيَرامٍ  :مي الكرم  ،وأصل (1) فَ ُهَو َكريمي   ،إيَذا أََتى ِبي

 .(2)كثرة اخلري

اتصاف اإلنسان مبا يليق به من الفضائل " ُعرفت الكرامة اإلنسانية كمصطلح فلسفي ِبهنا:فقد وأما يف االصطالح: 
قيمة اإلنسان من جهة ما  :ويطلق اصطالح الكرامة اإلنسانية على ..وعني غريه. ، لالحرتام يف عني نفسهاليت جتعله أهاًل 

                                                           
 .2/532؛ املصباح املنري للفيومي 172-5/171ينظر: مقاييس اللغة البن فارس  (1)
 .15/135مسلم شرح النووي على  (2)
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يف التمتع مبعاملة جتعل منه غاية يف ذاته، ال جمرد  القيمة اليت توريرث الشخص اإلنساين احلق، أو هو هو ذو طبيعة عاقلة
  . (1)"وسيلة لغريه

وهم  -واملتتبع لتعريف الكرامة جيد أن مثة اختالفًا يصل حلد التناقض يف حتديد مفهوم الكرامة لدى القانونيني والفالسفة
، ولو حصل اختالف يف مضمونه والتعبري ، غري أنره يعد مبدأ طبعًيا يستشعره الفرد بفطرته-أكثر من تناول هذا املصطلح 

ومل أقف على مصطلح  (2)عن حقيقته، ألن الكرامة تالمس أعماق اإلنسان، وتشكل أهم خصائص الشخصية اإلنسانية.
حدي ملفهوم الكرامة يف التشريع اإلسالمي، والذي يظهر يل أن معناه االصطالحي يف الشريعة اإلسالمية ال خيرج عن 

 والشرف، والرفعة، والتفضيل واملنحة اإلهلية اليت فطر هللا اإلنسان عليها.  ،كثرة اخلري  معناه اللغوي من

اَلُف اْلَباطيلي : مجع حق، واحلق: تعريف احلقوق لغة حَّتيهي. فَاحلَْقُّ خي َحقَّ الشَّْيُء  :يُ َقالُ . َيُدلُّ َعَلى إيْحَكامي الشَّْيءي َوصي
َْعََن َخلييقٍ  :َوُفاَلن  َحقييق  بيَكَذا، َوَجبَ  َْعنَ َينْيي َأَحُدمُهَا :َوقَ ْوهُلُمْ  ،َوُهَو َمْأُخوذ  ميْن احلَْقري الثَّابيتي  ،مبي  :ُهَو َأَحقُّ بيَكَذا ُيْستَ ْعَمُل مبي

ْن َغرْيي ُمَشارََكةٍ  َاليهي  :ََنْوُ ، اْختيَصاُصُه بيَذليَك مي يلي : ثَّايني َوال .َأْي اَل َحقَّ ليَغرْييهي فييهي  ؛َزْيد  َأَحقُّ مبي فَ يَ ْقَتضيي  ؛َأْن َيُكوَن أَفْ َعَل الت َّْفضي
يَحُه َعَلى َغرْييهي  َاَكُه َمَع َغرْييهي َوتَ ْرجي   .(3)اْشرتي

فُعرف احلق بتعاريف كثرية عند الفقهاء واحملدثني، ولعل ألصق تعريف مبقصود البحث هو التعريف  أما يف االصطالح:
القائل ِبن احلق: " املزااي الشرعية الناشئة عن التكرمي الذي وهبه الباري جلت قدرته لإلنسان، وألزم اجلميع طبًقا للضوابط 

 .(4)والشروط الشرعية ابحرتامها"

د : مناملقصد يف اللغة ُد َقْصًدا، فَ ُهَو قاصي والَقْصُد: ، اْلَوَسُط َبنْيَ الطََّرَفنْيي ، اْستيَقاَمةُ الطَّرييقي : اْلَقْصدُ ، و اْلَقْصُد: َقَصد يَ ْقصي
دَ  وَقَصْدُت إليه مبعًَن ، االعتماُد واأَلمُّ  ُد فَ ُيْجَمُع َعَلى َمَقاصي َوُهَو َعَلى  ،مَلْ جُيَاويْز احلَْدر تَ َوسََّط وَ  :َوَقَصَد يفي اأْلَْمري َقْصًدا، اْلَمْقصي

  (5)َأْي ََنَْوُه. :َأْي َسْهل  َوَقَصْدُت َقْصَدهُ  :َوَطرييق  َقْصد  ، َأْي ُرْشدٍ  :َقْصدٍ 

 فاملقاصد يف اللغة: هلا مفاهيم عديدة متقاربة، حيتمل أكثرها املعَن االصطالحي. 

                                                           
 .153؛ املعجم الفلسفي جملمع اللغة العربية 2/227املعجم الفلسفي لصليبا  (1)
 . 254-252ينظر: مبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية لفواز صاحل  (2)
 .1/143؛ املصباح املنري 2/15ينظر: مقاييس اللغة البن فارس  (3)
 .31حوار عن بعد البن بيه  (4)
 .2/504؛ املصباح املنري للفيومي 3/353؛ لسان العرب البن منظور 2/525للجوهري ينظر: الصحاح  (5)

 



 

6 

 

احملَدثني، وقد تباينت تعاريفهم للمقاصد، "وإن اتفقت  : ُعرفت بتعاريف عديدة عند مقاصد الشريعة يف االصطالح
وسوف  (1)مضامني تعريفاهتم يف كوهنا هدف الشارع من وضع الشريعة للتكليف، ومن وضع أصل اخللق وإرسال الرسل"

تشريع أو املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال الأقتصر منها على تعريف الطاهر بن عاشور، إذ عرفها ِبهنا :" 
، واملالحظ أن املفهوم من كلمة املقاصد عند الفقهاء من حيث التطبيق أوسع من مدلول التعريف عندهم؛  (2)" معظمها

فالتطبيق يشمل األسرار والغاايت، واألهداف واملبادئ، وحفظ الضرورات اخلمس، وقواعد التكليف، واحليكم والعلل واملعاين، 
...فالشريعة أحكام تنطوي على حكم، وحكم تنطوي على أحكام...  واملالحظ أن منهج وحتصيل املصاحل ودرء املفاسد 

 .(3)املتقدمني التعريف ابلتطبيق؛ وهلذا كان التعريف عند املتقدمني ابلتطبيق أجدى من التعريف ابحلد

 :يف القرآن الكرمي اإلنسان تكرميمن مظاهر : الثايناملبحث 
وقد ورد ذكر هذا املصطلح يف القرآن الكرمي  ،من األمور اليت صرح هبا القرآن ،شأنهل هوتعظيم ،تكرمي هللا تعاىل لإلنسان

املبدأ هذا  أنِما يؤكد ، واإلنعام اإلهلي ،وهي ال خترج عن معَن التشريف والتفضيل ،(4) ا( موضعً 43جبميع مشتقاته يف )
 :تلك الصور من، التفضيل والرفعةومظاهر من  التكرمييف صنوف من  مركب يف طبيعة اإلنسان

ني  ميَن قال تعاىلفإجياد هللا تعاىل لإلنسان يف حد ذاته تكرمي،  :إحسان خلقتهخلقه و  ْنَساني حي ﴿ َهْل أََتى َعَلى اإْلي
ًئا َمْذُكوًرا  التنشئة، مث الزال هذا التكرمي  ومع ذلك فقد أحاط خلقه األول بتكرمي، [1]اإلنسان:  ﴾الدَّْهري ملَْ َيُكْن َشي ْ

ديينَ ﴿:  قال تعاىل يف عقبه من بعده ؛مستمًرا  ي فَ َقُعوا َلُه َساجي وقوله ،[ 29]احلجر:   ﴾فَإيَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت فييهي ميْن ُروحي
َدَم َفَسَجُدوا إيالَّ قُ ْلَنا  َوإيذْ  ﴿تعاىل :  َن اْلَكافيريينَ  إيْبلييَس َأَبى  ليْلَماَلئيَكةي اْسُجُدوا آلي ﴿  [.34] البقرة:  ﴾ َواْسَتْكَبَ وََكاَن مي

ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ   اْلَعَلَقةَ  َفَخَلْقَنا َعَلَقةً  النُّْطَفةَ  َخَلْقَنا مُثَّ  (13) َمكينيٍ  قَ َرارٍ  يفي  نُْطَفةً  َجَعْلَناهُ  مُثَّ  (12) طينيٍ  مينْ  ُساَلَلةٍ  مينْ  اإْلي
 - 12﴾ ]املؤمنون:  اخْلَاليقينيَ  َأْحَسنُ  اَّللَُّ  فَ تَ َباَركَ  آَخرَ  َخْلًقا أَْنَشْأاَنهُ  مُثَّ  حلًَْما اْلعيظَامَ  َفَكَسْوانَ  عيظَاًما اْلُمْضَغةَ  َفَخَلْقَنا ُمْضَغةً 

ْنَساَن يفي َأْحَسني تَ ْقويميٍ  ﴿: قال تعاىل  إحسان خْلقه مث ،[14 َوَصوَّرَُكْم فََأْحَسَن ﴿اآلية:  و،[ 4]التني،  ﴾َلَقْد َخَلْقَنا اإْلي
 .[3]التغابن،  ﴾ُصَورَُكمْ 

تَ َرْوا َانَّ اَّللََّ َسخََّر َلُكْم َما يفي السََّماَواتي َوَما يفي ااَلْرضي َوَأْسَبَغ  أملَْ  ﴿ : قال تعاىل:ه املخلوقات لريالتكرمي بتسخ -
َن النَّاسي َمْن جُيَاديُل يفي اَّللَّي بيَغرْيي عيْلٍم َواَل ُهًدى َواَل كيَتابٍ   [.19 :]لقمان ﴾ ُمنيريٍ َعَلْيُكْم نيَعَمُه ظَاهيرًَة َواَبطيَنًة َومي

                                                           
 .20فقه املقاصد وأثره يف الفكر النوازيل للرقعي  (1)
 .165 /3مقاصد الشريعة  (2)
 .22 -21ينظر: فقه املقاصد وأثره يف الفكر النوازيل للرفعي (3)
 .80لعثمان  مقاصد القرآن يف بناء وتنمية حضارة اإلنسان (4)
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[، 60 :]هود ﴾ُهَو أَْنَشَأُكْم ميَن ااَلْرضي َواْستَ ْعَمرَُكْم فييَها ﴿قال هللا تعاىل:  : وعمارهتا ضاالستخالف يف األر  -
وكذلك [9 :]ااَلعراف﴾مَّا َتْشُكُرونَ  َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم يفي ااَلْرضي َوَجَعْلَنا َلُكْم فييَها َمَعاييَش قَليياًل ﴿ ومثله قوله تعاىل

ُد فييَها َوَيْسفيكُ َوإيْذ ﴿ قوله تعاىل: َماَء  قَاَل َربَُّك ليْلَماَلئيَكةي إيينير َجاعيل  يفي ااَلْرضي َخلييَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل فييَها َمْن يُ ْفسي الدير
َْمديَك َونُ َقديرُس َلَك قَاَل إيينير أَْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُمونَ  أْْسَى مراتب مي من ويعد هذا التكر  [. 29 :]البقرة ﴾َوََنُْن ُنَسبيرُح حبي

 .بعمومها مسلمها وغريه هللا تعاىل لإلنسانية تكرمي
َها اَل تَ ْبدييَل ﴿ قال هللا تعاىل: :الفطرةعلى  التكرمي خبلقه - فَأَقيْم َوْجَهَك ليلدرييني َحنييًفا فيْطَرَت هللا الَّيتي َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

َْلقي هللا َذليَك الدرييُن اْلَقيريُم َوَلكي   .[30] الروم:﴾نَّ َأْكثَ َر النَّاسي اَل يَ ْعَلُمونَ خلي
ْنَساَن  ﴿ [،31]البقرة:  ﴾آَدَم اأْلَْْسَاَء ُكلََّها  َوَعلَّمَ  ﴿ سبحانه: قال  :العلم هالتكرمي بتعليم - َعلََّمُه  (3)َخَلَق اإْلي

 .[4 - 3]الرمحن:  ﴾( 4) اْلبَ َيانَ 
رتب التكرمي اليت حظي هبا اإلنسان تكرميه ابصطفاء  من أجلر : وإنزال الكتب هلدايته تكرميه إبرسال الرسل -

َها اْهبيطُوا قُ ْلَنا﴿وإنزال الكتب هلدايته؛ قال تعاىل:  إليه، وإرساهلم ،الرسل من جنسه ن ْ يًعا مي  ميِنري  ََيْتييَ نَُّكمْ  فَإيمَّا مجَي
 [  8 البقرة:] ﴾نُونَ حَيْزَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيهيمْ  َخْوف   َفاَل  ُهَدايَ  تَبيعَ  َفَمنْ  ُهًدى

رَةُ ﴿ ؛وحتضر الدنيا احلياة هذه يف اإلنسان ترقى اوهبداية الوحي والعقل معً  يال َوَأْكَبُ  َدَرَجاتٍ  َأْكَبُ  َوَلآلخي  اإلسراء:] ﴾تَ ْفضي
21.] 

إيميَاهَنُْم بيظُْلٍم أُولَئيَك هَلُُم اأْلَْمُن الَّذييَن آَمُنوا َوملَْ يَ ْلبيُسوا ﴿قال تعاىل:  :وعبادتهوتقواه  ابإلميان به تعاىلتكرمي اإلنسان 
ْنَس إيالَّ لييَ ْعُبُدوني  ﴿قال هللا تعاىل : [ و 82]األنعام: ﴾ َوُهْم ُمْهَتُدونَ  وقوله تعاىل: [56]الذارايت: ﴾َوَما َخَلْقُت اجلْينَّ َواإْلي

أملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ َيْسُجُد َلُه َمْن يفي السََّماَواتي َوَمْن يفي ﴿: سبحانه قولهو   [13] احلجرات:  ﴾ إينَّ َأْكَرَمُكْم عيْنَد اَّللَّي أَتْ َقاُكمْ ﴿
َفَما َلُه َعَلْيهي اْلَعَذاُب َوَمْن يُهيني اَّللَُّ  اأْلَْرضي َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجلْيَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكثيري  ميَن النَّاسي وََكثيري  َحقَّ 

ْن ُمْكريٍم إينَّ اَّللََّ يَ ْفَعُل َما َيَشاءُ  ، وهو الغاية الكبى يف سلم التكرمي اإلهلي لإلنسان التكرمي هووهذا  [18[ احلج: ﴾مي
الصالح العام؛ وهذا ما تقرره القاعدة  ، وهووبصالحه يتحقق املقصد األكبمقصد أساسي من مقاصد الشريعة، 

"املقصد  :األخرى و ، لعام للتشريع هو صالح نظام األمة بصالح املهيمن عليه وهو اإلنسان "" املقصد ا املقاصدية:
 .(1)الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج املكلف عن داعية هواه "

كرامة اإلنسان نوعان:   "أن:ة وغريها كثري إىل السابقللنصوص القرآنية  السالف والذي خنلص إليه من خالل السرد
فيحصلها  ،. وأما الكرامة املطلوبةوكرامة مطلوبة. فالكرامة املوهوبة ِمنوحة ومكفولة لكل إنسان بوصفه إنساانً  ،كرامة موهوبة

                                                           
 .3/158معلمة زائد للقواعد  176، 2/171؛ املقاصد للطاهر بن عاشور 2/289ينظر: املوافقات للشاطيب  (1)
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ومؤيدات شرعية. فلذلك  ،بناء على ما وهبه هللا تعاىل من مؤهالت فطرية ،اإلنسان بسعيه وكسبه ومسلكه يف حياته
َلَقْد َخَلْقَنا ﴿وصدق هللا العظيم:  (1)"ما بني أعلى عليني وأسفل سافلني ،ويتقلبون يف أحواهلا ومراتبها ،فيهايتفاوت الناس 

ْنَساَن يفي َأْحَسني تَ ْقويمٍي  َاتي فَ َلُهْم َأْجر  غَ  (5)مُثَّ َرَدْداَنُه َأْسَفَل َسافيلينَي ( 4)اإْلي ُلوا الصَّاحلي  ﴾(6)رْيُ َِمُْنوٍن إيالَّ الَّذييَن آَمُنوا َوَعمي
 .[6-4سورة التني:

 : ركائز حقوق اإلنسان يف اإلسالم :لثالثااملبحث 
 تقوم حقوق اإلنسان على جمموعة من الركائز من أمهها:

 الركيزة األوىل: الكرامة اإلنسانية:

أجل وتعد من ا جلملة من القيم والتشريعات، أساسيً  امتثل حمورً فهي  ،يف التشريع اإلسالمي للكرامة دور ابرز وهام
وهلذا حتتل قصب السبق يف  ؛أو مناط حلكم ،منشئة حلقإما هدف لتشريع، أو غاية خللق، أو مقاصد الشريعة الغراء، فهي 
  . (2) فهي حتقق صالح اإلنسان علل األحكام والتشريعات،

 ،أو عرق ،دون أتثري ألي اعتبار آخر من لون، ون بهالذي يقومالعمل  ،يف الشريعةبني الناس التفاضل ميزان عليه فإن و 
 َفْضلَ  ويف احلديث: )اَل  .[13]احلجرات:  ﴾إينَّ َأْكَرَمُكْم عيْنَد اَّللَّي أَتْ َقاُكْم إينَّ اَّللََّ َعلييم  َخبيري  ﴿ قال سبحانه: ،أو جنس

رٍ  ، َعَلى ليَعَربي رٍ  َعَلى ليَعَجمييرٍ  َواَل  َعَجمييٍر لت َّْقَوى( إيالَّ  َأمْحََر، َعَلى َأْسَودَ  َواَل  َأْسَوَد، َعَلى َأمْحَرَ  َواَل  ،َعَربي صور  أجلر من و . (3)ابي
  .اوتطبيقً  اتشريعً  ضمان حقوقه ،من خالل شريعته الغراءاليت ألبسها هللا تعاىل اإلنسان  التكرمي

وهو  ،أمر ضروري لسالمة املنهج يف مثل هذا األمريتعني التأكيد على  املكفولة، وقبل الشروع يف تناول تلك احلقوق
الشريعة اإلسالمية وبني ما احلقوق يف إثبات احلاكمية هلل تعاىل)املركزية( مع التجرد التام عن اهلوى، وهو احلد الفاصل بني 

  .من التشريعات عداها

  املساواة والعدل:الركيزة الثانية: 

ُكْم عيْنَد اَّللَّي أَتْ َقاُكْم أَي َُّها النَّاُس إيانَّ َخَلْقَناُكْم ميْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َبائيَل ليتَ َعاَرُفوا إينَّ َأْكَرمَ  ايَ ﴿قال هللا تعاىل: 
ْلقيْسطي ُشَهَداَء َّلليَّي َوَلْو َعَلى اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ُكونُوا ﴿وقال تعاىل:  .[13: ]احلجرات ﴾إينَّ اَّللََّ َعلييم  َخبيري   قَ وَّامينَي ابي

                                                           
 .3/158معلمة زائد للقواعد  (1)
 .99ينظر: مقاصد القرآن الكرمي يف بناء وتنمية حضارة اإلنسان لعثمان  (2)
 ألرانؤوط يف هامش املسند.. وصحح إسناده 38/474أخرجه أمحد يف املسند  (3)



 

9 

 

ُكمْ  بني والثواب املساواة يف اخللقة ثبات إ :ن ومهااعظيمأمران قرر يتهاتني اآليتني الكرميتني  ي[ فف135:النساء] ﴾أَنْ ُفسي
 فحسب. لصالح والتقوىاب ، بلأو لون ،أو جنس ،عرقأجل ال متييز ف وإلغاء الطبقية، ،االناس مجيعً 

َواَل جَيْريَمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم  ﴿قال تعاىل: ؛للغري وشدة العداء املقت معطلبه ويتأكد يف املعاملة، العدل بني الناس  والثاين:
قيق العدل بني بتحأتباعها  اإلسالميةالشريعة  ألزمتوبناء عليه  .[2]املائدة:  ﴾ َعَلى َأالَّ تَ ْعديُلوا اْعديُلوا ُهَو أَقْ َرُب ليلت َّْقَوى

ْحَساني َوإييَتاءي ذيي اْلُقْرَب  ﴿ : تعاىللقول هللا وخارجه؛ امتثااًل املسلم  اجملتمعالناس، وراعته يف داخل  ْلَعْدلي َواإْلي َ ََيُْمُر ابي إينَّ اَّللَّ
  .[90]النحل: ﴾َويَ ن َْهى َعني اْلَفْحَشاءي َواْلُمْنَكري َواْلبَ ْغيي 

 ،وتصرفاهتم ضبط حياة الناسصمام األمان ل وكان العدل اإلسالم سواسية كأسنان املشط،ملا كان الناس يف نظر و 
 مساواة قد تفضي إىل الظلم، إذ ِما هو مقرر معلوم أنه ليس دال مبجر ، دالة بينهمبطت املساواة بني الناس مبا حيقق العضُ 

؛ (1)فهو لتحقيق مبدأ العدالة ،يف بعض اجلوانباملطلقة مساواة الشريعة بعض عدم ال على أشكلوإذا . ةلاكل مساواة عد
إن هللا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس يقول ابن القيم :"  ،يف نظر الشريعة اإلسالمية (2)"نظام كل شيء :العدلإذ "

ي ابلقسط، وهو العدل الذي قامت به السموات واألرض، فإذا ظهرت أمارات احلق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه ِب
ْلبَ يريَناتي َوأَنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلكيَتاَب مصداقا لقوله تعاىل: ﴿ (3)"طريق كان؛ فثم شرع هللا ودينه ورضاه وأمره َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ابي

ْلقيْسطي ﴾ ] يَزاَن لييَ ُقوَم النَّاُس ابي  .[25: احلديدَواْلمي

  احلرية واحرتام اإلرادة:الركيزة الثالثة: 

من  وبكل عمقها الوجداين واملعريف والسلوكي ،كان منهج القرآن الكرمي حترير اإلنسان بكل أبعاد هذه الكلمةلقد  
سبب نزوهلا وبيان  أورد  الطبي يف تفسري هذه اآليةو   [256]البقرة:  ﴾اَل إيْكَراَه يفي الدرييني ﴿ :قال تعاىل ؛عبودية العبيد

كان هلم أوالد قد هودوهم أو نصروهم، فلما جاء هللا ابإلسالم أرادوا   -رجل منهم  أو يف -نزلت يف قوم من األنصار:" أهنا
فال يكره املرء على اعتناق ، (4)" إكراههم عليه، فنهاهم هللا عن ذلك، حىت يكونوا هم خيتارون الدخول يف اإلسالم

اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم ﴿ :على اليهود والنصارى ااستنكارً  تعاىلهللا  قال ؛وإذا أسلم طواعية فليس بينه وبني هللا واسطةاإلسالم، 
ًدا يَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُميُروا إيال لييَ ْعُبُدوا إيهَلًا َواحي عن اخلري ودفع حقه يف التعبري فل له مث ك ﴾ َوُرْهَباهَنُْم أَْراَباًب ميْن ُدوني اَّللَّي َواْلَمسي

                                                           
. يراجع مقاصد الشريعة كعدم املساواة بني الرجل واملرأة يف بعض األحكام واحلقوق والواجبات، وبني املسلم وغريه يف بعض التشريعات  (1)

 .291-3/279للطاهر بن عاشور 
 .28/146من قواعد شيخ اإلسالم ابن تيمية. جمموع الفتاوى  (2)
 .4/284البن القيم إعالم املوقعني   (3)
 .5/407جامع البيان  (4)
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واعتباره صورة من الوالء  -على حق اجلميع اا الشريعة حفاظً هتوابط وآلية حددوفق ض-، وتقومي اعوجاج اجملتمع الشر
َهْوَن َعني اْلُمْنَكري ﴿ قال تعاىل:  ؛والنصرة ْلَمْعُروفي َويَ ن ْ ْنُكْم أُمَّة  َيْدُعوَن إيىَل اخلَْرْيي َوََيُْمُروَن ابي [  104] آل عمران:  ﴾َوْلَتُكْن مي

ُنونَ ﴿وقوله تعاىل:  َهْوَن َعني اْلُمْنَكري  َواْلُمْؤمي ْلَمْعُروفي َويَ ن ْ َناُت بَ ْعُضُهْم أَْوليَياُء بَ ْعٍض ََيُْمُروَن ابي  .[71]التوبة :﴾ َواْلُمْؤمي

قوله ،ومن  هذا القبيل (2)"لحريَّةلالشارع ُمتشوريف و" (1)ة " "األصل يف اإلنسان احلريَّ  :الفقهاء ومن القواعد اليت قررها 
 .[22]الشعراء: ﴾َوتيْلَك نيْعَمة  مَتُن َُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني إيْسَرائييَل  ﴿:فرعون اخماطبً  -عليه السالم-ى لسان موستعاىل على 

َا اْلبَ ْيُع َعْن تَ رَاضٍ احرتمت الشريعة اإلرادة يف التعامل فجعلت الرضا أساس املعامالت: "لقد و  وأمرت ابلوفاء  (3)"إيَّنَّ
ْلُعُقودي  ايَ  ﴿تعاىل:؛ قال ابلعقود ماله، تصرف اإلنسان يف ، وأقرت حق امللكية، وحق [1]املائدة : ﴾أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا أَْوُفوا ابي

 .ومل تقيده إال حبسن التصرف

 َجاَءْت فَ َتاة  إيىَل َرُسولي هللاي ": قالت، -رضي هللا عنها  –فعن عائشة اختيار شريك احلياة إبرادة كاملة أقرت حق و  
يهي يَ ْرَفُع بي  يَسَتُه  فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللاي، إينَّ َأبي َزوََّجِني اْبَن َأخي َها(اأْلَْمَر  )َفَجَعلَ َخسي وبناء العالقة بني الزوجني على  (4)" إيلَي ْ

ُكْم أَْزَواجً ﴿ تعاىل:قال  ؛أساس من املودة والرمحة ْن أَنْ ُفسي َنُكْم َمَودًَّة َوميْن آاَيتيهي َأْن َخَلَق َلُكْم مي َها َوَجَعَل بَ ي ْ  ﴾ا ليَتْسُكُنوا إيلَي ْ
 .[21:]الروم

  :كفالة احلقوق لإلنسان مع كمال عجزه  :رابعاملبحث ال
 َما َجَعَل َعَلْيُكْم يفي الدرييني ميْن َحرَجٍ ﴿قال تعاىل:  ؛ااتسمت الشريعة ابلرمحة ورفع احلرج والتيسري على العباد عمومً لقد 

ُ بيُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرييُد بيُكُم اْلُعْسَر  ﴿[ وقوله : 78]احلج: ﴾ َعت[185]البقرة: ﴾يُرييُد اَّللَّ كمال بالشريعة يف تشريعاهتا  ، ووسي
فهو إنسان مكرم،  ؛ابجلنني بدًءا وأكدت على ضرورة رعايتهم، ،اأو جزئيً  اكليً   العاجزين عجزً اإنسانيتها وعطفها ورمحتها 

                                                           
 .341 /2؛ غمز عيون البصائر للحموي 222 /2املبسوط للسرخسي  (1)
 .3/372؛ مقاصد الشريعة البن عاشور 3/101اإلهباج للسبكي  (2)
، 11/341، وصححه ابن حبان يف صحيحه 2185، رقم 305 /3ر ابب بيع اخليا، أبواب التجاراتأخرجه ابن ماجه يف السنن  (3)

"، ويف هامش صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن، وقال األرانؤوط يف هامش سنن ابن ماجه:" 3/17والبوصريي يف مصباح الزجاجة 
 صحيح ابن حبان:" إسناد قوي ".

وصححه البوصريي  41/492؛ وأمحد 1874رقم 3/73 ابب من زوج ابنته وهي كارهةأخرجه ابن ماجه يف السنن يف أبواب النكاح،  (4)
 ؛ واألرانؤوط يف هامش ابن ماجه واملسند.2/102يف مصباح الزجاجة 
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َهْل ):ويف احلديث، (1)ن مببدأ رفع احلرج املعروف يف الشريعةو شمولاملوهم ، على ذوي االحتياجات اخلاصة واملرضى امث عطفً 
اليت احلقوق بعض إثبات على يف هذا املطلب  أقتصروسوف  ،للجنازة اتكرميً  مث، (3)(  (2)تُ ْنَصُروَن َوتُ ْرَزقُوَن إيالَّ بيُضَعَفائيُكمْ 

لقصر مساحة البحث -يف التشريعات املدنية احلديثة  -إن صح التعبري- فقرية احلظألموات، الفئة الألجنة و ها الشريعة تأثبت
ح أمل، وسوف ويف مجيع مراحل احلياة اإلنسانية ،وإال فإن مظاهر التكرمي تتجلى يف مجيع جوانب التشريع للجنسني -

وليس من  ؛ الكبري)الكرامة اإلنسانية( للمقصد، واليت هي تطبيق عملي هلؤالء اليت أقرهتا الشريعة احلقوقجلوانب مهمة من 
 شأن هذا البحث استقصاء مجيع تلك احلقوق.

 الفرع األول: إثبات احلقوق للجنني:
 ( مجلة من احلقوق من أمهها:)اجلننيأثبتت الشريعة للحمل لقد 

                                                           
ومن الدعم النفسي والتشريعي الذي كرمت به الشريعة ذوي االحتياجات اخلاصة: رفع احلرج عنهم بتخفيف األحكام التشريعية مبا  (1)

] الفتح  ﴾لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرَج  َواَل َعَلى اأْلَْعرَجي َحرَج  َواَل َعَلى اْلَمرييضي َحرَج  ﴿ يناسب قدرهتم وطاقتهم ويراعي عجزهم؛ قال تعاىل: 
ُوَن يَ ْرمَحُُهُم الرَّمْحَُن( 17: رقم  7/297 ابب يف الرمحةأبو داود يف كتاب األدب، 11/33مسند -[ ، والدعوة إىل الرمحة هبم )الرَّامحي

وقال: "حسن صحيح" وصححه 1924رقم323  /4 اب ما جاء يف رمحة املسلمني،  أبواب الب والصلة، يف ، والرتمذي يف سننه4941
(  :والوعيد الشديد ملن تعمد إيذاءهم ويف احلديث. -األلباين واألرانؤوط  َه َأْعَمى َعني السَّبييلي  5/83أخرجه أمحد-)َلَعَن هللاُ َمْن َكمَّ

وقد أثبتت هلم  حكمه.وإعفاء اجملانني من إقامة العقوابت واحلدود ومن يف  - ، وحسنه األرانؤوط4/396وصححه احلاكم ووافقه الذهيب 
نصه:" ( ما 9/22) 213 رقم:قرار  22الشريعة حقوقهم املادية واملعنوية الكاملة على األسرة والدولة جاء يف قرار اجملمع الفقهي يف دورته 

اذ التدابري اليت حتد من حصول اإلعاقة ابتداء، وقيام األسرة ابلنفقة الواجبة للمعوق، والرتبية حقوق على أسرته تتمثل يف اخت للمعوق
 الصحيحة له القائمة على احملبة واالحرتام، والسعي يف تلبية حاجاته األساسية كالزواج والسكَن وَنوها.

وتوفري الصحبة الصاحلة له، واحرتامه وعدم انتقاصه ِبي شكل للمعوق حقوق على جمتمعه من أمهها: دجمه مع غريه من أفراد اجملتمع،     
 من األشكال، واستثمار طاقاته وقدراته فيما يعود عليه وعلى جمتمعه ابخلري والنفع.

وتدريب  للمعوق حقوق على الدولة تتمثل يف: الرعاية الصحية له من خالل إنشاء املؤسسات الطبية املتخصصة لعالجه وأتهيله،    
التعليم املناسب له، ويشمل ذلك توفري أحدث طرق التعليم ووسائله له، وإعداد املعلمني  شرين لرعايته على كيفية العناية به.املبا

العمل الذي يتالءم مع قدراته وإمكاانته، ويشمل ذلك تدريبه ليكون مؤهاًل لدخول سوق العمل.  كفاية  املتخصصني يف تربيته وتعليمه.
ًيا من خالل الزكوات واألوقاف وبيت املال. التنقل ابلوسائل اليت تناسبه، ويشمل ذلك هتيئة وسائل النقل املناسبة له، املعوق احملتاج مال

 .  "ووضع معايري للمباين واملرافق العامة تسهل حركته وتنقله. سن القوانني واألنظمة اليت حتفظ حقوقه ومتابعة تنفيذها
مبنزلة األقطاب واألواتد لثبات العباد التوبيخ، وقال املال علي القاري يف تعليل بركتهم ِبهنم:" ويف االستفهام معَن التعزير و   (2)

 .3274 /8" مرقاة املفاتيح فأكرموهم وال تتكبوا عليهم، فإهنم أهل سلوك احملبة على أضيق احملجة...والبالد،
 .2896، رقم 4/36عفاء والصاحلني ابب من استعان ابلضأخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلهاد،  (3)
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فال جيوز التعدي عليه ابإلجهاض بعد نفخ الروح فيه ابإلمجاع، إال يف حالة  :والسالمة البدنية احلياةه يف حق -1
 ،أربعة أشهراجلنني قبل نفخ الروح واكتمال  سقاطويف إ حلياة أمه. اأن يف اإلبقاء على حياته إهدارً  اواحدة إذا ثبت طبيً 

ال بسبب شرعي وال هتدر إ ،والذي يرتجح أن حياة اجلنني حمرتمة من وقت العلوق إىل الوالدة –خالف بني الفقهاء 
الدورة يف م، 1990ه  /  1410اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي . وهبذا صدر قرار يستدعي اإلجهاض

ال جيوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطيب يفيد أنه  إذا كان احلمل قد بلغ مائة وعشرين يوًما،" :الثانية عشرة مبكة املكرمة
مشوه اخللقة، إال إذا ثبت بتقرير جلنة طبية من األطباء الثقات املختصني أن بقاء احلمل فيه خطر مؤكد على حياة األم، 

ربعة أشهر( على أما قبل مرور مائة وعشرين يوًما )أ فعندئذ جيوز إسقاطه، سواء كان مشوًها أم ال؛ دفًعا ألعظم الضررين،
ابألجهزة والوسائل  الثقات، وبناء على الفحوص الفنيةاحلمل، إذا ثبت وأتكد بتقرير جلنة طبية من األطباء املختصني 

املختبية، أن اجلنني مشوه تشويًها خطريًا، غري قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد يف موعده، ستكون حياته سيئة وآالًما عليه 
 ."ذ جيوز إسقاطه بناًء على طلب الوالدينوعلى أهله، فعندئ

للتجارب الطبية، أو العبث بصفاته من خالل اهلندسة الوراثية إلرضاء نزوات  ويدخل يف هذا أال يكون اجلنني حماًل  
 الوالدين.

، اإذا سقط ميتً وأما  ،(1)ابإلمجاع بني العلماء  ابدية كاملة إذا سقط حيً  جرمية تستحق العقوبةى اجلنني وتعتب اجلناية عل
 "روى الشيخان عن أب هريرة رضي هللا عنه، قال:؛ ((2)من اإلبل رؤوس ةمخس: قيمتها ،عبد أو أمة)بغرة فيجب ضمانه 

َها َوَما يفي َبْطنيَها، فَاْخَتصَ  ََجٍر فَ َقتَ َلت ْ ْن ُهَذْيٍل، فَ َرَمْت إيْحَدامُهَا اأُلْخَرى حبي ري  ُموا إيىَل اقْ تَ تَ َلتي اْمَرأاََتني مي َأنَّ دييََة فَ َقَضى ) النَّيبي
ْرأَةي َعَلى َعاقيَلتيهَ  ؛َجنيينيَها ُغرَّة  

َ
ال جيوز ابإلمجاع إقامة القصاص صرح الفقهاء ِبنه  كما   . (3) ( "َعْبد  أَْو َولييَدة ، َوَقَضى َأنَّ دييَةَ امل

وهي حامل، أهنا ال ترجم  أن املرأة إذا اعرتفت ابلزانعلى قال ابن املنذر: أمجع العلماء ؛ أو احلد على األم حىت تضع محلها
 .(4)"حىت تضع محلها

من زواج صحيح  ؛اختيار البيئة املناسبة للحملبضمان نسبه الثابت من خالل  :إثبات احلقوق املعنوية للجنني -2
وحسن  ،وحسن اخللق ،دينمع التأكيد على حسن اختيار الوالدين بناء على معايري الت ،زوجنيال بنيمبِن على ميثاق كرمي 

                                                           
 .8/413املغِن البن قدامة  (1)
 .8/404السابق  (2)
ابب ؛ ومسلم يف صحيحه يف كتاب القسامة، 6910رقم 9/11... ابب جنني املرأةأخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الدايت،  (3)

 .1681 1309 /3 دية اجلنني
 .8/343السابق . وينظر: 7/262اإلشراف البن املنذر  (4)
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ُوا ليُنطَفيُكْم َواْنكيُحوا اأْلَْكَفاَء َوأَْنكيُحوا ويف احلديث: ) على بيئة اجتماعية سليمة ينشأ فيها بعد والدته احفاظً  املنبت؛ خَتَريَّ
 .(1)( إيلَْيهيمْ 

أو الورثة إن الكان الوالد  ،احيً الوالد فأوجبت الشريعة على الوالد النفقة على اجلنني إن كان  الرعاية الصحية:حق  -3
احلامل أابحت الشريعة لألم و  [.6الطالق ]" َوإيْن ُكنَّ أُواَلتي مَحٍْل فَأَْنفيُقوا َعَلْيهينَّ َحىتَّ َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ  ؛ لقوله تعاىل:"اميتً 

إينَّ اَّللََّ تَ َعاىَل  ":يفففي احلديث الشر  ؛الفطر يف صيام رمضان إذا خافت على صحة محلها، ولو مل تتضرر هي ابلصيام
عي الصَّْوَم  ْرضي

ُ
،كما حرمت الشريعة تناول املسكرات (2)" َوَضَع َعني املَسافيري الصَّْوَم، َوَشْطَر الصَّاَلةي، َوَعني احلَاميلي أَوي امل

األحكام توفر بيئة صحية وحرمت الزان، وهذه  ،وَنوها وكل ما يضر ابجلنني من األدوية واخلبائث من األطعمة واألشربة،
 .للحمل
الوصية للحمل صحيحة، " قال ابن قدامة:، (3)مثل حقه يف املرياث، وحقه يف الوصية ،إثبات احلقوق املالية له -4

؛ على القول الراجح من أقوال الفقهاء صح اهلبة للحملوت ،  (4)"ال نعلم فيه خالفًا؛ وذلك ألن الوصية جرت جمرى املرياث
جيوز الوقف على األوالد املوجودين ومن سيوجد يف قول مجهور أهل و ؛ (5)ت له امللك إال إذا استهل صارًخاإال أنه ال يثب

 .(7) ، وهو األصح دلياًل الوقف على احلمل ؛واملالكية ،حلنفيةا وصحح ،(6)العلم 
وأن هذا من صفات اجلاهلية اليت مقتهم  معاملتها، ساءةإ، أو إظهار االستياء بوالدة األنثىيف الشريعة حيرم  -5

أْلُنْ َثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكظييم  ﴿ قال تعاىل: القرآن عليها؛ َر َأَحُدُهْم ابي َر  (58)َوإيَذا ُبشري َن اْلَقْومي ميْن ُسوءي َما ُبشري يَ تَ َواَرى مي
َابي َأاَل َساَء َما حَيُْكُموَن  ُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم يَُدسُُّه يفي الرتُّ  [59 - 58النحل: ] ﴾(59)بيهي أمَُيْسي

                                                           
احلارث بن عمران . احلديث يف إسناده "1968رقم 142-3/141ء ابب األكفاأخرجه ابن ماجه يف السنن، يف أبواب النكاح،  (1)

، وحسنه بطرقه وشواهده أللباين واألرانؤوط يف هامش سنن 2/115" مصباح الزجاجة للبوصريي ليس ابلقوي :املدين قال فيه أبو حامت
 ابن ماجه.

وقال:" حديث  715رقم  3/85 ابب ما جاء يف الرخصة يف اإلفطار للحبلى واملرضعأخرجه الرتمذي يف السنن يف أبواب الصوم،  (2)
 ، وحسن إسناده األلباين يف هامش السنن، واألرانؤوط يف هامش املسند.392 /31حسن"، وأمحد 

 .236-4/235بعد املوت ". كشاف القناع للبهويت  ملال التبع بهوالوصية اب، األمر ابلتصرف بعد املوت الوصية يف االصطالح:" (3)
 .6/180املغِن  (4)
 .18/479ينظر: املعامالت املالية أصالة ومعاصرة للدبيان  (5)
 .6/22؛ مواهب اجلليل 6/243ينظر: فتح القدير للكمال بن اهلمام  (6)
املعامالت املالية أصالة ومعاصرة  ؛113 /8؛ منح اجلليل لعليش 6/22ل ؛ مواهب اجللي6/244ينظر: فتح القدير للكمال بن اهلمام   (7)

 .16/471للدبيان 
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 حقوق امليت: الفرع الثاين:
تد إىل ما بعد املمات من صونه وتكرمي بل ام ،حال حياته عليه اإن تكرمي الشريعة اإلسالمية لإلنسان مل يكن قصرً 

أحكام الشريعة سوف أركز على ، وتقررت تلك احلقوق يف عدد من اكما أثبتتها له حيً   اإثبات احلقوق له ميتً جنازته، و 
 أبرزها:
ذي َحيٍر اَل تَ ْنظُْر إيىَل ): -قال: قال النيب ؛ ففي حديث علي رضي هللا عنه تكرمي اجلثمان بتحرمي النظر لعورته -1 َفخي

قال  (2)( َكْسُر َعْظمي اْلَميريتي َكَكْسريهي َحيًّاحديث عائشة رضي هللا عنها : ) عظمه؛ ففيوالنهي عن كسر ، (1)(َواَل َميريتٍ 
 ، ويف احلديث"(4)كحرمة عظم احلي، انتهاكهاال جيوز عظم امليت له حرمة تفاق العلماء ابو  (3)الشافعي :"يف  املأمث " 

واالكتفاء بذكر حماسن  (6)"اوميتً  ااآلدمي حمرتم حيً ومن القواعد املقررة :" (5)"اا، كما ال يهان حيً إشارة إىل أنه ال يهان ميتً 
حلديث  ؛تناول عرضهشرعية يف مامل يكن هناك مصلحة  ،تناول عرض امليت ابلسباب والشتائموالتشنيع على من  األموات،

ُْم َقْد أَْفَضْوا إيىَل َما َقدَُّموا الَ َتُسبُّوا اأَلْمَواَت،)   .(8)"األحياء جيرى جمرى الغيبة يفوالضابط :  أنه " (7)(فَإيهنَّ

                                                           
وابن ماجه يف السنن  ؛3140رقم  58 /5 ب يف سرت امليت عند غسلهيف السنن يف كتاب اجلنائز، اب -واللفظ له  –أخرجه أبو داود  (1)

ويف  4/200. وصححه احلاكم وسكت عنه الذهيب 2/405؛ وأمحد 1460رقم  2/445 ابب ما جاء يف غسل امليتيف أبواب اجلنائز، 
 سنده ضعف؛ لكن له شواهد تقويه؛ فهو "حسن لغريه " األرانؤوط على هامش سنن أب داود.

 يف –واللفظ له -؛ وابن ماجه يف السنن3207رقم  5/116العظم  جيد احلفار يفابب أخرجه أبو داود يف السنن، يف كتاب اجلنائز،  (2)
. احلديث صحيح؛ 42/218؛ وأمحد1/238؛ ومالك يف املوطأ 1616رقم 2/541امليت  عظام كسر  عن النهي يف أبواب اجلنائز، ابب
 .5/300، وصححه األلباين واألرانؤوط يف هامش سنن أب داود. وينظر: اجملموع للنووي 7/437صححه ابن حبان 

 .4/96سنن البيهقي  (3)
 .2/119على املوطأ ينظر: شرح الزرقاين  (4)
 .3/1226ينظر: مرقاة املفاتيح للمال علي القاري   (5)
 .6/199. وينظر: كشاف القناع للبهويت 1/300؛ بدائع الصنائع للكاساين 9/159املبسوط للسرخسي  (6)
 .1393رقم  2/104 ابب ما ينهى من سب األمواتأخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلنائز،  (7)
 .3/259. وينظر: فتح الباري البن حجر 3/345ابن بطال على صحيح البخاري شرح  (8)
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وال جيوز ذلك إال ملصلحة  واألصل يف الشريعة حترمي التمثيل جبثث األموات،، (1)بيع جثمان امليتحيرم ابإلمجاع   -2
أو احلاجة ألسباب  ،يف حالة الضرورةوعدم التعرض للجثة إال  ،(4)( (3)َلةي ث ْ املوَ  (2)هَنَى َعني الن ُّْهَبةي حلديث: )؛ امعتبة شرعً 

ه بتشريح ، أو رضي أولياؤ إذا أوصى امليتملصلحة راجحة  أو، (5)صدرت الفتاوى والقرارات الفقهية وَنوها، وهبذاجنائية 
يف اجلنازة اليت جيوز تشرحيها، وضوابط  وضوابط الشريعة ،التشريحتكرمي اجلثة أثناء االلتزام ِبدب مع  ،اجلثة ألغراض علمية

  .النظر

على  و واجب على الكفايةوه ،دفنهاها و محلمث الصالة عليها و  ،تكفنيالو  ،غسلابلقيام حبقها يف ال اجلنازةتكرمي  -3
َاٍء يف حديث ابن عباس: ) ؛ لقوله (6)ابالتفاق املسلمني للمسلم  ُلوُه مبي ْدٍر،وََكفريُنوُه يفي ثَ ْوَبنْيي اْغسي  يف وقوله . (7)( َوسي

ًئا، إيالَّ شَ حديث ابن عباس: ) هللي َشي ْ ْن َرُجٍل ُمْسليٍم مَيُوُت، فَ يَ ُقوُم َعَلى َجَناَزتيهي أَْربَ ُعوَن َرُجاًل، اَل يُْشريُكوَن ابي فََّعُهُم هللاُ َما مي
، َواتريَباُع اجلََنائيزي، َوإيَجابَُة سْ ليمي َعَلى املسْ املَحقُّ يف حديث أب هريرة :) وقوله  .(8)(فييهي  رييضي

َ
، َوعيَياَدُة امل : َردُّ السَّاَلمي ليمي مَخْس 

يُت الَعاطيسي  ْعَوةي، َوَتْشمي يهي  ﴿وقوله تعاىل: (9)(الدَّ ُ ُغَرااًب يَ ْبَحُث يفي اأْلَْرضي ليرُيييَُه َكْيَف يُ َواريي َسْوَءَة َأخي ]املائدة:  ﴾ فَ بَ َعَث اَّللَّ
 وهو املقصود من الصالة على اجلنازة. االستغفار للميت والدعاء له ابملأثور،و[ 31

                                                           
 . 6/10اإلشراف البن املنذر  (1)
نْتيَهابي َوُهَو اْلَغَلَبُة َعَلى اْلَمالي َواْلَقْهرُ و الغنيمة، واجلمع النيهاُب. " :الن ُّْهَبةي  (2) ؛ املصباح املنري للفيومي 1/229."  الصحاح للجوهري االي

2/627. 
ْن َأطرافه ،َمَثَل به مَيُْثُل َمْثاًل، أي َنكََّل به" :املثْ َلةي  (3) ًئا مي ْلَقتييلي إيذا َجَدعت أَنَفه وأُذنَه َأو َمذاكريه َأو َشي ْ  /5". الصحاح للجوهري وَمثَ ْلت ابي

 . 11/615؛ لسان العرب البن منظور1816
 .5516رقم  7/94ابب ما يكره من املثلة أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الذابئح والصيد،  (4)
 ؛20/8/1396واتريخ  47ه  بقرار رقم 1396هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف دورهتا التاسعة سنة تراجع فتوى  (5)

دورته العاشرة يف شهر صفر وجممع الفقه اإلسالمي مبكة املكرمة يف ،  6/11/1402واتريخ  99رقم   -أيضا-هيئة كبار العلماء وفتوى
 .(1/4) 26قرار رقم: 1408مجادى اآلخرة  23-18من  ، وقرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة بدورته الرابعة1408سنة 

؛ والقول ابلوجوب على الكفاية 39/417املوسوعة الفقهية الكويتية ؛ 1/176؛ اختالف األئمة البن هبرية 24ينظر: مراتب اإلمجاع  (6)
اهب األربعة، ويف قول عند املالكية يسن الغسل والصالة على امليت، وأما التكفني والدفن فواجبان على الكفاية ابإلمجاع. ينظر قول املذ

 .408-1/407تفصيل مذهب املالكية: الشرح الكبري للدردير، وحاشية الدسوقي 
ابب  ،احلجكتاب يف   ؛ ومسلم يف صحيحه،1265رقم  2/75 ابب الكفن يف ثوبنيأخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلنائز،  (7)

 1206رقم  2/865ما يفعل ابحملرم إذا مات
 .948رقم  2/655 ابب من صلى عليه أربعون شفعوا فيهأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب اجلنائز،  (8)
ابب  ،السالمصحيحه، يف كتاب مسلم يف ؛ و 1240رقم  2/71ز ابب األمر ابتباع اجلنائالبخاري صحيحه يف كتاب اجلنائز، أخرجه  (9)

 .2162رقم  1704 /4 من حق املسلم للمسلم رد السالم
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فترتك جنازته ألوليائه من  وأما غري املسلمدفنها، بسرعة وتكرميها وتشييعها،  ،اجلنازة  ندب املسارعة يف جتهيزهت -4
من احلق مواراة  "قال ابن بطال: ؛اومواراهتاجلنازة  فإذا مل يدفن فإن املسلمني يقومون بدفن ،أهل ملته لتوارى كما يعتقدون

ومن دقائق روائع ، (1)"جيفة كل ميت من بَن آدم عن أعني الناس ما وجد السبيل إىل ذلك، مؤمًنا كان امليت أو كافرًا
َّ إينَّ للجنازة ففي احلديث :   اتكرميً  الوقوفتكرمي الشريعة للميت  ،   النَّيبي َنازَُة يَ ُهودييٍر َا جي َنازَة  فَ َقاَم، َفقييَل َلُه: إيهنَّ َمرَّْت بيهي جي

وقد اختلف الفقهاء يف ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعني ابستحبابه كما قال ابن حجر :"  .(2)( أَلَْيَسْت نَ ْفًسا)فَ َقاَل: 
وروى البيهقي من طريق أب حازم األشجعي عن  ،وحممد بن احلسن ،وإسحاق ،وأمحد ،وهو قول األوزاعي، بن املنذرانقله 

وقال  ،يكره القعود قبل أن توضع :وقال الشعيب والنخعي ،أن القائم مثل احلامل يعِن يف األجر :بن عمر وغريمهااأب هريرة و 
 .(3)"جيب القيام :بعض السلف

اْحفيُروا ) : لقوله  ؛توسعة القب وإعماقه وحتسينهاستحباب  اتفاق الفقهاء علىمن حقوق امليت اليت تبز تكرميه  -5
ُنوا ُقوا َوَأْحسي  كما  أو تظهر منها الروائح، ،والسيول أو جترفها األمطار ،عل جثته من أن تنبشها السباع احفاظً (4)( َوأَْعمي

 .(6) ألنه أحفظ للجثة؛(5)أن يلحد للميتابالتفاق يف اجلملة يستحب  

                                                           
 .5/368شرح ابن بطال على صحيح البخاري  (1)
كتاب يف  . ومسلم يف صحيحه، 1312رقم  2/85 ابب من قام جلنازة يهوديأخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلنائز،  (2)

 .961رقم  2/661 ازةابب القيام للجن ،اجلنائز
 .5/208؛ اجملموع للنووي 4/91، وينظر: نيل األوطار للشوكاين 179 /3فتح الباري  (3)
 وهذا حديث حسن صحيحوقال: "  1713رقم 4/213 ابب ما جاء يف دفن الشهداء أخرجه الرتمذي يف السنن، يف كتاب اجلنائز، (4)

، وابن ماجه يف السنن، يف 2010رقم  4/80 ما يستحب من إعماق القبنائز، ابب يف كتاب اجل –واللفظ له  –" والنسائي يف الصغرى 
. وصححه األلباين واألرانؤوط يف هامش ابن 187 /26، وأمحد 1560رقم  2/505 ابب ما جاء يف العالمة يف القبكتاب اجلنائز، 

 ماجه.
 .2/133" كشاف القناع للبهويت  يوضع فيه امليت القبلة مكاانً أن حيفر يف أرض القب أي: يف أسفل حائط القب ما يلي " وصفته:  (5)
وقد فصل الفقهاء ذلك بدقة تبز كمال العناية جبثمان امليت، يراجع يف صفة الدفن يف املذاهب الفقهية: فتح القدير للكمال بن اهلمام  (6)

 133 /2؛ كشاف القناع للبهويت 287-5/286نووي ؛ اجملموع لل1/419وما بعدها؛ الشرح الكبري للدردير، وحاشية الدسوقي 2/137
-134. 
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أَلَْن جَيْليَس َأَحدُُكْم ) –رضي هللا عنه -حلديث أب هريرة  ،واجللوس عليها والدوس عليها،عن وطء املقابر (1)النهي  -6
ْن َأْن جَيْليَس َعَلى َقْبٍ  ْلديهي، َخرْي  لَُه مي  هانبشو  ،قضاء احلاجات فيها،كما حيرم (2)( َعَلى مَجْرٍَة فَ ُتْحريَق ثيَيابَُه، فَ َتْخُلَص إيىَل جي

 .(3)بني الفقهاء لغري مصلحة شرعية ابالتفاق

الدعاء يصل  ، قال النووي:"، وتنفيذ وصيتهوسداد ديونه ،قرابتهو وبره من أوالده  ،ابلدعاء لهبعد دفنه صلة امليت  -7
ري َأْن  أَبَ رُّ ويف احلديث:"    (4)"  وتنفيذ وصيتهوكذلك قضاء الدين  ،ومها جممع عليهما ،وكذلك الصدقة ،ثوابه إىل امليت اْلبي

َل الرَُّجُل ُودَّ أَبييهي  وحيسن إليهم، فإنه  ،وخالصته أنه إذا غاب األب أو مات حيفظ أهل ودهقال املال علي قاري:"  .(5)"َيصي
ألنه إذا حفظ غيبته فهو حيفظ حضوره أوىل، وإذا راعى أهل وده فكان مراعاة  ؛من متام اإلحسان إىل األب، وإَّنا كان أبر

 .(6)"أحرىأهل رمحه 

 ؛(7)واجبة على الزوجة ابإلمجاع والعدة  وعشًرا،مدة العدة أربعة أشهر  احداد على امليت إذا كان زوجً وجوب اإل -8
هينَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشرً ﴿لقوله تعاىل  َنْ ُفسي ْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا َيرَتَبَّْصَن ِبي  ؛[ وثبوت اإلحداد234 ]البقرة:﴾  َوالَّذييَن يُ تَ َوف َّْوَن مي
ري، َأْن حتُيدَّ َعَلى َميريٍت فَ ْوَق َثاَلٍث، إيالَّ َعَلى َزْوجٍ ) : بقول النيب  َّللَّي َواليَ ْومي اآلخي ْمَرأٍَة تُ ْؤميُن ابي َا حتُيدُّ َعَلْيهي أَْربَ َعةَ الَ حيَيلُّ الي  ، فَإيهنَّ

 .(10)"االرتبص احملدود شرعً "والعدة:   (9)" من الزينة والطيب ع"االمتنا  واإلحداد: (8) (َوَعْشًرا َأْشُهرٍ  

 ،صنوف من التكرمي واإلحسان للميتعن واحلقوق الواجبة للميت اليت تكشف اللثام  ،هذه مجلة من األحكام الشرعية
 لفقهية مألىلفقهية، وإال فاجلعبة اوالتفريعات ا ،أمهات املسائل دون خوض يف التفصيالتعلى  تصرتقاقتصدت فيها وا

                                                           
األحاديث القاضية ابملنع وال  ةصحُاختلف يف النهي هل هو لكراهة التنزيه أم التحرمي، ولكل وجهته، استدالل من قال ابلتحرمي " (1()1)

نظر يف أقوال العلماء واستدالهلم: اجملموع . وي2/157"نيل األوطار للشوكاين   حجة يف قول أحد ال سيما إذا كان معارضا للثابت عنه
 .5/312للنووي 

 .971رقم 2/667 ابب النهي عن اجللوس على القب والصالة عليه أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلنائز، (2)
 .39/417املوسوعة الفقهية الكويتية  (3)
 .11/85النووي على شرح صحيح مسلم  (4)
 .2552رقم 1979 /4 ابب صلة أصدقاء األب واألم، وَنومها، كتاب الب والصلة واآلدابأخرجه مسلم يف صحيحه، يف   (5)
 .3084 /7مرقاة املفاتيح  (6)
 .5/415؛ كشاف القناع للبهويت 18/150؛ اجملموع للنووي 2/199؛ اختالف األئمة البن هبرية 77-76ينظر: مراتب اإلمجاع  (7)
 .1280رقم  2/78 ابب إحداد املرأة على غري زوجهاأخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز،  (8)
 .1/103فتح الباري البن حجر  (9)
 .5/411كشاف القناع للبهويت   (10)
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وحىت بعد  - ابملريض مرض املوتفيما يتعلق ِبحكام -ابألحكام والتفصيالت اليت تتعلق بتكرمي اجلنازة من قبيل املوت 
 . اجلثمان من صنوف الب والصلة واإلحسان اةر امو 

 :وسائل تكرمي اإلنسان يف معاجلة أخطائه: امساخل املبحث
َها َوَما ﴿لقد هنت الشريعة عن إتيان اجلرائم، وحذرت من مقارفة الفواحش؛ قال تعاىل:  ن ْ َش َما َظَهَر مي َواَل تَ ْقَربُوا اْلَفَواحي

حلَْقري  ُ إيالَّ ابي ملن القصاص  وشرعت ،اآلخرين االعتداء علىت وحرم .[151]األنعام:  ﴾َبَطَن َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيتي َحرََّم اَّللَّ
حلَْقري ﴿ سبحانه:اعتدى على غريه؛ قال  ُ إيال ابي َنا َعَلْيهيْم ﴿ . وقوله تعاىل:[33]اإلسراء:  ﴾َوال تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيتي َحرََّم اَّللَّ وََكتَ ب ْ

أْلَْنفي َواأْلُُذَن ابي  ْلَعنْيي َواأْلَْنَف ابي لن َّْفسي َواْلَعنْيَ ابي نري َواجْلُُروَح قيَصاص  فييَها َأنَّ الن َّْفَس ابي لسري نَّ ابي [. وقوله 45]املائدة: ﴾أْلُُذني َوالسري
 ( : َوَأينري َرُسوُل اَّللَّي، إالَّ إبييْحَدى َثاَلٍث؛ ،ُ ، اَل حيَيلُّ َدُم اْمريٍئ ُمْسليٍم، َيْشَهُد َأْن اَل إَلَه إالَّ اَّللَّ لن َّْفسي ، َوالن َّْفُس ابي الث َّيريُب الزَّايني
  . (1)(تَّاريُك ليديينيهي اْلُمَفاريُق ليْلَجَماَعةي َوال

 ،أو هي " كل فعل عدوان على نفس (2)،"حمظورات شرعية زجر هللا تعاىل عنها حبدر أو تعزيز" :يف عرف الشرع اجلرائم
وهذه احملظورات ، أو ترك املأمور به، افركن اجلرمية إذن فعل املنهي عنه شرعً  (3)أو نسب "  ،أو عرض ،أو عقل ،أو دين

ب    :  وتسمى، يف العقوابت الواجبة حلق هللا أو حق العباد وهي إما مقدرة من الشارع، ورادعة اقتضت عقوبة دنيوية زاجرة
أو  ،يف القتل (4)أو "القصاص والدايت ،اخلمرشرب السرقة، القذف، الزان، احلرابة،  الردة،: وهي ستة"  "احلدود الشرعية

 شمل تللك العقوابت اليتتو  "أو غري مقدرة من الشارع وتسمى "ابلتعزير ،" يف االعتداء على ما دون النفس  اجلراحات
، وكان مقصد الشريعة من شرعية فيها وال كفارة ، يف كل معصية الحدر وختضع للسياسة الشرعية ،فوض تقديرها للحاكميُ 

  .(5)ضاء اجملِن عليه وذويهالعقوابت :أتديب اجلاين ، وزجر املقتدي ابجلناة ، وإر 

واملال ( اليت أوجبت الشرعية  ،والعقل ،النسل ،والنفس ،للضرورات اخلمس ) الدين اوملا كان التلبس ابجلرمية انتهاكً 
؛ لذا ُشرعت هلا العقوابت الشرعية املناسبة حلكمة من الكتاب والسنة على محايتهاوتضافرت النصوص  ،احلفاظ عليها
 ،واألبدان ،ؤوسشرع العقوابت يف اجلناايت الواقعة بني الناس بعضهم على بعض، يف الر " :يقول ابن القيم  .الزجر والردع

                                                           
لن َّْفسي  الن َّْفسَ  َأنَّ ﴿: أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الدايت، ابب قول هللا تعاىل (1) ل َوالَعنْيَ  ابي ...ابي ومسلم  6878رقم  9/5﴾َعنْيي

 1676 رقم 1302 /3 املسلم دم به يباح ما ابب يف صحيحه يف كتاب القسامة
 .322األحكام السلطانية للماوردي  (2)
 .96حوار عن بعد البن بيه  (3)
 .5/295للشربيِن دوهنا". مغِن احملتاج  فيما أو نفس يف احلر على جبناية الواجب وتُعررف الدية اصطالًحا: "املال (4)
 .2/550قاصد الشريعة للطاهر بن عاشور مينظر:   (5)
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والسرقة؛ فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه اجلناايت غاية  ،والقذف ،واجلراح ،واألموال، كالقتل ،واألعراض
 . (1)"ع والزجر، مع عدم اجملاوزة ملا يستحقه اجلاين من الردعاإلحكام، وشرعها على أكمل الوجوه املتضمنة ملصلحة الرد 

بكل الوسائل  ابجلرمية ويف التعامل مع املذنبني ِمن تلبس ،يف احلماية من اجلرمية اوفريدً  امتميزً  اوقد سلكت الشريعة منهجً 
 وميكن إمجاله يف النقاط اآلتية:، اليت حتفظ للمجتمع والفرد كرامته وحقوقه

نَي  )الَ   :قال ، تعاىلتعظيم حدود هللاتزكية النفس، وْسو األخالق، و الرتبية اإلميانية القائمة على  -1 يَ ْزيني الزَّايني حي
نَي َيْسريُق َوُهَو ُمْؤمين   نَي َيْشَرُب َوُهَو ُمْؤمين ، َوالَ َيْسريُق حي  . (2)(يَ ْزيني َوُهَو ُمْؤمين ، َوالَ َيْشَرُب اخلَْمَر حي

إينَّ الصَّاَلَة  ﴿تعاىل:  هللا قال ؛وتكبح جوانب الشر يف النفس اإلنسانية ،العبادات اليت هتذب السلوكشرعية  -2
ُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعونَ  ُنوا أَي َُّها الَّذييَن آمَ  ايَ ﴿تعاىل:  ال[ وق45]العنكبوت : ﴾تَ ن َْهى َعني اْلَفْحَشاءي َواْلُمْنَكري َوَلذيْكُر اَّللَّي َأْكَبُ َواَّللَّ
ْن قَ ْبليُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  َياُم َكَما ُكتيَب َعَلى الَّذييَن مي  .[183]البقرة: ﴾ُكتيَب َعَلْيُكُم الصري

حترمي أخالق السوء والتحذير منها، من التحاسد والغيبة، والسخرية، والتجسس، والكب، وسوء الظن، وغريها ِما  -3
والنصوص يف هذا متوافرة  ومجيع أنواع اإليذاء النفسي اليت قد يرتتب عليها إيذاء بدين،، يشيع البغضاء، ويفتح ابب الضغينة

 .معروفة

وبيان سوء عاقبتها يف الدنيا واآلخرة؛  والتخويف منها،يع من اجلرمية، والتنفري الفظ ،والوعيد األليم ،التحذير الشديد -4
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم ﴿: يف شأن القاتل عدواانً عاىل ِما يثري يف النفوس استبشاع اجلرمية والنفور منها؛ قال ت ًنا ُمتَ َعمري َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤمي

ُ َعَلْيهي َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذااًب َعظييًما  َب اَّللَّ  [.93]النساء: ﴾َخاليًدا فييَها َوَغضي

وذلك من خالل أتصيل مبدأ األمر  ؛منعهاوالتعاون يف ، ورفضها ،االستنكار اجملتمعي للجرميةو  التواصي ابخلري، -5
مثْي َواْلُعْدَواني  ﴿قال تعاىل: ؛ابملعروف والنهي عن املنكر ري َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلي وقوله  [2]املائدة:  ﴾ َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلبي

لينَي ﴿تعاىل:  ْلُعْرفي َوأَْعريْض َعني اجْلَاهي  .[199]األعراف:  ﴾ُخذي اْلَعْفَو َوْأُمْر ابي

لقوله تعاىل  وعدم اخلوض يف األعراض جملرد التهمة؛ ،(3)إذ" األصل براءة الذمة " ،التثبت من وقوع اجلرمية فعاًل  -6
ق  بينَ َبٍإ ف َ  ايَ ﴿ ََهاَلٍة فَ ُتْصبيُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم اَنديمينَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا إيْن َجاءَُكْم فَاسي يُبوا قَ ْوًما جبي ]احلجرات:  ﴾تَ بَ ي َُّنوا َأْن ُتصي
بلتعة عندما أفشى أب مبا يتناسب معها؛ ومن ذلك قصة حاطب بن وتطبيق احلكم الشرعي  ،والتحقق من دوافع اجلرمية[.6

                                                           
 .2/73إعالم املوقعني  (1)
صحيحه، يف مسلم يف ؛ و 2475رقم 2/136ابب النهىب بغري إذن صاحبه، املظامل والغصبأخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب  (2)

 .57رقم 1/76 ..ابب بيان نقص اإلميان ابملعاصي. ،اإلميانكتاب 
 .53ينظر يف القاعدة وتطبيقاهتا: األشباه والنظائر للسيوطي  (3)
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، قَاَل: اَي (اَي َحاطيُب َما َهَذا؟):  فقال رسول هللا ؛إليهم  خيبهم خبروج رسول هللا  خطاابً فأرسل لقريش  ؛املسلمنيسر 
رييَن هَلُْم (1)ُمْلَصًقا  اءً َليَّ إيينري ُكْنُت اْمر َرُسوَل اَّللَّي، اَل تَ ْعَجْل عَ  َهاجي

ُ
َن امل َها، وََكاَن َمْن َمَعَك مي يفي قُ َرْيٍش، َوملَْ َأُكْن ميْن أَنْ ُفسي

ْم، أَ ق َ  َن النََّسبي فييهي ْم َوأَْمَواهَلُْم، فََأْحبَ ْبُت إيْذ فَاَتِني َذليَك مي َا أَْهلييهي َة حَيُْموَن هبي َكَّ ، َرااَبت  مبي َا قَ َراَبيتي ْن َأختَّيَذ عيْنَدُهْم يًَدا حَيُْموَن هبي
لُكْفري بَ ْعَد ا ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َوَما فَ َعْلُت ُكْفًرا َواَل اْرتيَداًدا، َواَل ريًضا ابي ْساَلمي وملا كان من أهل بدر (2)( َلَقْد َصَدَقُكمْ ): إلي

 (3)" ابلشبهات -أو تسقط-احلدود تدرأ  "ِما هو مقرر يف الشريعة أن  و عذره وعفا عنه. وأتكد صدقه، فقد قبل النيب 
 . (5)"ابلشبهات أحب إيل من أن أقيمها ابلشبهاتلئن أعطل احلدود "عمر بن اخلطاب: عن ف ؛ (4)قل اإلمجاع عليهونُ 

َها َفَمْن ففي احلديث :) ،ال يتعلق حبقوق اآلخرين امن اقرتف ذنبً السرت على  -7 ُ َعن ْ اْجَتنيُبوا َهذيهي اْلَقاُذوَرَة الَّيتي هَنَى اَّللَّ
رْتي اَّللَّي َوْليُ ُتْب إيىَل اَّللَّي  ْ بيسي وال  ،يستحب ملن وقع يف معصية وندم أن يبادر إىل التوبة منها" حجر: قال ابن؛ (6)(  أملَّ فَ ْلَيْسَترتي

وإن تعلقت ،  (7)" فيستحب أن َيمره ابلتوبة وسرت ذلك عن الناس اوإن اتفق أنه خيب أحدً  ،ويسترت بسرت هللا اخيب هبا أحدً 
أو قبول الوشاية هبم،  ،وراهتموتتبع ع ،ن احلاكم التجسس على الناسأ، وليس من شمن احلق حبق آدمي وجب أن يتحلل

قبول توبته "وذهب بعض الفقهاء إىل  .  (8)فيجب كشف أمره لينزجر غريه  ؛من أهل اجملاهرة ابلسوء املذنب مامل يكن
فال ينبغي له أن حيدهم، وإن رفعوا  ؛إذا اتبوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم، مث رفعوا إىل اإلمام ؛والسراق ،والزانة ،الشراب

  .(10)وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  (9)"إليه فقالوا تبنا مل يرتكوا، وهم يف هذه احلال كاحملاربني إذا غلبوا

 دون متييز بينهم، وعدم قبول الشفاعة فيها بعد أن ترفع للحاكم؛ املساواة بني أفراد اجملتمع يف تنفيذ احلدود الشرعية، -8
ُْم َكانُوا إيَذا على أسامة بن زيد يف شفاعته يف قصة املخزومية :)  قد اشتد نكري النيب ف َا أَْهَلَك الَّذييَن ميْن قَ ْبليُكْم َأهنَّ فَإيَّنَّ

                                                           
ُهْم بيَنَسبٍ لامل" (1) ن ْ  10/330". لسان العرب البن منظور َصُق: ُهَو الرَُّجُل اْلُمقييُم يفي احلَْيري َولَْيَس مي
ابب من ، مسلم يف فضائل الصحابةو  ؛3007رقم 60-4/59 ابب اجلاسوسأخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلهاد والسري،  (2)

 .2494رقم 1941 /4 فضائل أهل بدر رضي هللا عنهم
 .108؛ األشباه والنظائر البن جنيم 122األشباه والنظائر للسيوطي  (3)
 .108؛ األشباه والنظائر البن جنيم 5/249ينظر: فتح القدير للكمال بن اهلمام  (4)
 .5/511مصنف ابن أب شيبة  (5)
 الذهيب، وصححه األلباين. هوصححه، ووافق4/272، واحلاكم يف املستدرك 2/825جه مالك يف املوطأ أخر  (6)
 .12/125فتح الباري  (7)
 ينظر: السابق. (8)
 .6/158اجلامع للقرطيب  (9)
. وذهب اجلمهور إىل عدم قبول التوبة يف العقوابت إال يف حد احلرابة قبل القدرة على احملاربني، ينظر 34/180جمموع الفتاوى  (10)

؛؛ مغِن احملتاج للشربيِن 9/333؛ منح اجلليل لعليش 5/429تفصيل أقوال الفقهاء يف التوبة من العقوابت: فتح القدير للكمال بن اهلمام 
 وما بعدها.  133/ 17؛ املوسوعة الفقهية الكويتية 9/152بن قدامة ؛ املغِن ال5/503
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ي بيَيديهي، َلْو َأنَّ فَاطيَمَة بيْنَت حُمَمٍَّد  َسَرَق فييهيمي الشَّرييُف تَ رَُكوُه، َوإيَذا َسَرَق فييهيمي الضَّعييُف أَقَاُموا َعَلْيهي احلَْدَّ، َوإيينري َوالَّذيي نَ ْفسي
 .(1)(َسَرَقْت َلَقطَْعُت َيَدَها

على توبة ماعز ففي الصحيح:  فقد أثَن رسول هللا ،  اوقبوله اجتماعيً  ؛حفظ كرامة املذنب بعد توبته من جرميته -9
َمْت َبنْيَ أُمٍَّة ) ُهمْ َلَقْد اَتَب تَ ْوبًَة َلْو ُقسي َعت ْ ْن أَْهلي يف قصة الغامدية : )، و (2)( َلَوسي َمْت َبنْيَ َسْبعينَي مي َلَقْد اَتَبْت تَ ْوبًَة َلْو ُقسي

َها َّلليَّي تَ َعاىَل؟ ْن َأْن َجاَدْت بينَ ْفسي ُهْم، َوَهْل َوَجْدَت تَ ْوبًَة أَْفَضَل مي َعت ْ  –، ويف قصة املخزومية قالت عائشة  (3)(اْلَمدييَنةي َلَوسي
  ."(4)َفَحُسَنْت تَ ْوبَ تُ َها بَ ْعُد، َوتَ َزوََّجْت، وََكاَنْت أَتتييِني بَ ْعَد َذليَك فََأْرَفُع َحاَجتَ َها إيىَل َرُسولي هللاي ": رضي هللا عنها 

، وتتم كفالة أال تتعدى العقوبة املذنب إىل غريه من األبرايء، فال يقام احلد على احلامل حىت تضع محلها -10
. قَاَل: َفَكَفَلَها َرُجل  ميْن األَْنَصاري )فَ َقاَل هَلَا:  كما يف قصة الغامدية،  ؛الو كان احلد رمجً  الرضيع فيما َحىتَّ َتَضعيي َما يفي َبْطنيكي

 .[164 األنعام:]   ﴾َواَل َتزيُر َوازيرَة  ويْزَر ُأْخَرى﴿قال تعاىل:  ، وال يؤاخذ أحد جبريرة غريه؛ (5)( َحىتَّ َوَضَعتْ 

نَّ هللَا يُ َعذريُب )إ  ألجل انتزاع االعرتافات قال ، فال جيوز تعذيب الناس؛املتهمني واجملرمنيصيانة كرامة  -11
نْ َيا  .(6)(الَّذييَن يُ َعذريبُوَن النَّاَس يفي الدُّ

مبا فيهم الضحية اليت انتهكت  ؛يف إقامة العقوابت الشرعية نظرة متوازنة بني مصلحة وكرامة أفراد اجملتمع -12
 ؛كرامتها ابالعتداء عليها وبني كرامة املذنب؛ فال هتدر كرامة جمتمع ِبسره ألجل مصلحة فرد أجرم يف حق نفسه وجمتمعه

أن الزواجر والعقوابت واحلدود ما شرعت إال من أجل ؛ يقول الطاهر بن عاشور :"يف دستور رائع ال حييف وال يطغى
 .  ( 7)"الذين منهم يتقورم جمموع األمةإصالح األفراد 

قد يبدو لفئام من الناس مظهر القسوة يف نظام العقوابت الشرعية؛ لكنها قسوة مبرة ملا تضمنته من  -13
الردع والزجر، واحلفاظ على كرامة اجملتمع وحريته، وثقة الناس يف محاية حقوقهم، وهذا ما عجزت عنه التشريعات اليت 

لو اعتبت املعاجلة اإلسالمية  ،وابلتايل " فإن الضجة املثارة حول قسوة اإلسالم يف جرائم األخالق. رميةتراخت يف عقوبة اجل
                                                           

ابب  ،احلدودكتاب   صحيحه، مسلم يف؛ و 3475رقم 3/175ر ابب حديث الغاأخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الشهادات،  (1)
 .1688رقم 1315 /3ه قطع السارق الشريف وغري 

 .1695رقم  1322 /3 ب من اعرتف على نفسه ابلزىنابأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب احلدود،  (2)
 .1695رقم  3132 /3 ابب من اعرتف على نفسه ابلزىنأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب احلدود،  (3)
 ،احلدودكتاب   صحيحه، مسلم يف؛ و 2648رقم  3/171ر يف صحيحه، يف كتاب الشهادات، ابب حديث الغاأخرجه البخاري   (4)

 .1688رقم 1315 /3ه ابب قطع السارق الشريف وغري 
 .1695رقم  1323 /3 أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب احلدود، ابب من اعرتف على نفسه ابلزىن (5)
 .2613رقم 2018 /4 ابب الوعيد الشديد ملن عذب الناس بغري حقواآلداب، الب والصلة  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب (6)
 .3/549لشريعة مقاصد ا (7)
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ويف صعوبة اإلثبات، لتحولت من استغراب  ،وبتأثري التوبة ،، واألمر ابلسرتالرفع إىل احلاكم أصاًل يف مشوليتها املتمثلة يف عدم 
 .(1)دركنا أن العقوبة الشديدة هي يف احلقيقة هتديدية لردع اجملرم ومحاية اجملتمع "  وأل إىل إعجاب، ومن امشئزاز إىل اعتزاز،

 : اخلامتة 

 :، وتوصياتهوتتضمن أهم نتائج البحث 

 من خالل البحث ظهرت يل جمموعة من النتائج أبرزها:

هذا قيادة مث متكينه من  ،منحه العقل والتفكريخلقه و تبدأ من جبلية فطرية مظاهر تكرمي اإلسالم لإلنسان أن  -1
 لكرامة اإلنسان. السامي ، وهو املعياروتقواه اإلميان ابهلل وعبادته مبا اكتسبه منوبلغت ذروهتا  الكون وعمارة األرض،

 احملافظة على كرامة اإلنسان مقصد من أعظم مقاصد الشريعة اليت حتفظ ضرورات احلياة اخلمس. -2

اإلسالم، من خالل احلقوق اليت أوجبها له  ؛نطاق تكرمي اإلنسانودقة وْسو وعمق سعة  من خالل البحث اتضح -3
 وبعد ِماته، ويف حال قوته وضعفه، وصالحه وتعثره.  ،يف حال حياته

، كرامته  هداروإاإلنسان على نع االعتداء ، ومفاظ على احلقوقله، احل العقوابت الدنيوية واألخرويةِما شرعت  -4
 .شرعية ما ميتهن حقوق اإلنسان أو كرامتهوليس يف العقوابت ال

، واملوازنة الدقيقة أن احلقوق يف الشريعة اإلسالمية متزامنة مع الواجبات، فبمقدار القيام ابلواجبات تكون احلقوق -5
 آخر. ؛ فال يطغى جانب على يف اإلسالم بني حقوق األفراد واجلماعات، فبقدر احلرية تكون املسؤولية

مبا يضمن احلفاظ على حقوق اإلنسان اليت أقرهتا الشريعة، وعدم  جيب أن ُيضبط النوازيل االجتهاد يف الفكر -6
 املساس بكرامته.

 التوصيات: 
واألخوات  املسلمني األخوةيف بالد الغرب فإين أوصي  لألكادميية األوروبية للدراسات القرآنية مقدماً  هذا البحث ملا كان

للكرامة  ابلصورة احلقيقية-بكل الوسائل املتاحة هلم-بضرورة التعريف  ؛والدعاة ،من طلبة العلم ،يف الغرب اتاملسلم
 مبا يكفل له احلياة الكرمية، ؛وضمان التشريعات اإلسالمية حلقوقه ،وقف اإلسالم من كرامة اإلنساناإلنسانية، وبيان م

؛ املشتمل بيان أن اإلسالم هو الدين احلقمته، و صم هبا الشريعة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وكراوبيان زيف االهتامات اليت تو 
حجة  ستليو  ،احلق والباطل -كغريها-اففيه ،وأما واقع اجملتمعات املسلمة اليوم على غاية العدل يف أحكامه وتشريعاته،

  .وصالح تشريعاته على اإلسالم

                                                           
 .111حوار عن بعد البن بيه  (1)
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 املراجع:
بن حبيب الشهري ابملاوردي، القاهرة: األحكام السلطانية املؤلف، املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد  -

 دار احلديث.
، : السيد يوسف أمحدحتقيق يحىي بن )ُهَبرْيَة بن( حممد بن هبرية الذهلي الشيباينر،، لاختالف األئمة العلماء -

 .م2002 -ه  1423، 1، طبريوت: دار الكتب العلمية -لبنان 
 ،1،ط العلمية الكتب دار: السيوطي، الناشر الدين جالل بكر، أب بن الرمحن عبد: املؤلف والنظائر، األشباه -

 م1990 - ه 1411
 ه (970األشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري )املتوىف:  -
 : صغري أمحد، حتقيقاملؤلف: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، اإلشراف على مذاهب العلماء -

 م 2004 -ه  1425، 1، ط: مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمةاألنصاري أبو محاد
إعالم املوقعني عن رب العاملني، املؤلف: حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،  -

 م.1991 -ه   1411، 1حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، بريوت : دار الكتب العلمية، ط
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، الناشر: دار  -

 م.1986 -ه  1406، 2الكتب العلمية، ط 
التحرير والتنوير "حترير املعَن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد"، املؤلف: حممد الطاهر بن  -

 ه . 1984لطاهر بن عاشور التونسي، تونس: الدار التونسية للنشر، حممد بن حممد ا
جامع البيان يف أتويل القرآن، أتليف: حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبي حتقيق: أمحد حممد شاكر،  -

 م. 2000 -ه   1420، 1دمشق: مؤسسة الرسالة، ط
بخاري، حتقيق : حممد زهري بن انصر الناصر . تعليق اجلامع الصحيح املختصر، حملمد بن إْساعيل أبو عبدهللا ال -

 .1987 – 1422،  1د. مصطفى ديب البغا، بريوت: دار طوق النجاة، ط
اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،حتقيق: أمحد حممد شاكر، بريوت  -

 : دار إحياء الرتاث العرب .
تفسري القرطيب، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أب بكر القرطيب، حتقيق: أمحد  اجلامع ألحكام القرآن = -

 م.1964 -ه  1384، 2ط البدوين وإبراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب املصرية،
العبيكان، الرايض: مكتبة  حوار عن بعد حول حقوق اإلنسان، أتليف: شيخ عبدهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه، -

 م.2006-ه  1427 ،1ط
عادل  -القزويِن، حتقيق: شعيب األرنؤوط  -عبد هللا حممد بن يزيد وماجه اسم أبيه يزيد  سنن ابن ماجه، ألب -

 َعبد اللرطيف حرز هللا، دار الرسالة العاملية. -حممَّد كامل قره بللي  -مرشد 
ْستاينسنن أب داود، ألب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن  - جي ، شداد بن عمرو األزدي السري

 م. 2009 -ه   1430، 1حَممَّد كاميل قره بللي، دار الرسالة العاملية، ط -حتقيق: شَعيب األرنؤوط 
حلب: مكتب املطبوعات  الفتاح أبو غدة، سنن النسائي )اجملتىب(، ألمحد بن شعيب النسائي، مراجعة: عبد -

 ه .1406-م 1986اإلسالمية، 
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أتليف أب البكات أمحد بن حممد الشهري ابلدردير، مطبوع مع حاشية الدسوقي. وعليه تقريرات  الكبري،الشرح  -
 عليش.

، أتليف: ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، حتقيق: أبو متيم ايسر بن البخاريشرح صحيح  -
 م.2003 -ه  1423، 2إبراهيم، الرايض: مكتبة الرشد، ط

اللغة وصحاح العربية، أتليف: أبو نصر إْساعيل بن محاد اجلوهري الفاراب، حتقيق: أمحد عبد لصحاح اتج ا -
 .1987 - ه  1407 ،4الغفور عطار، بريوت: دار العلم للماليني، ط

: ، حتقيقمد بن حبان بن أمحد بن حبان أبو حامت، الدارمي، الُبسيت، حملصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -
 . 1993 – 1414، 2، طبريوت: مؤسسة الرسالة، ؤوطشعيب األران

 بريوت: دار إحياء الرتاث العرب. الباقي،حممد فؤاد عبد  حتقيق:صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي،  -
غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، املؤلف: أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيِن  -

 م.1985 -ه  1405، 1بريوت: دار الكتب العلمية، طاحلموي، 
فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، أتليف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، بريوت:  -

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 1379دار املعرفة، 
 طيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.حمب الدين اخل

ومعه اهلداية  ،فتح القدير، أتليف: كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام، دار الفكر -
 شرح بداية املبتدي لإلمام برهان الدين علي بن أب بكر املرغيناين.

بريوت: دار ابن كثري، دار  –دمشق  ،علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمِنفتح القدير، أتليف: حممد بن  -
 ه . 1414، 1ط الطيب،الكلم 

 .2010 فقه املقاصد وأثره يف الفكر النوازيل، أتليف: د عبد السالم الرفعي، املغرب:أفريقيا الشرق، -
الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، أتليف: أبو بكر بن أب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان  -

 .1409، 1الرشد، طبن خواسيت العبسي، احملقق: كمال يوسف احلوت، الرايض: مكتبة 
، احلنبلي لبهويتكشاف القناع عن منت اإلقناع، أتليف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس ا -

 دار الكتب العلمية.
، 3لسان العرب، أتليف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور، بريوت: دار صادر، ط -

 ه . 1414
جملة  مبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية يف جمال األخالقيات احليوية )دراسة قانونية مقارنة(، د فواز صاحل، سوراي: -

 2011 -العدد األول - 27اجمللد  -والقانونية  االقتصاديةللعلوم  جامعة دمشق
املبسوط، أتليف: حممد بن أمحد بن أب سهل مشس األئمة السرخسي، بريوت: دار املعرفة، ط: بدون: ت:  -

 م.1993 -ه  1414
وحتقيق: عبد الرمحن جمموع الفتاوى، أتليف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، مجع  -

 م. 1995ه /1416بن حممد بن قاسم املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، عام النشر: 
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اجملموع شرح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي، أتليف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي، دار  -
 الفكر. 

ت واالعتقادات، أتليف: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامال -
 األندلسي القرطيب الظاهري، بريوت: دار الكتب العلمية.

 ،املؤلف: علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن املال اهلروي القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح -
 .م2002 -ه  1422 ،1ط لبنان: دار الفكر، -بريوت  -
عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن النيسابوري املعروف اببن ستدرك على الصحيحني، أتليف: أبو امل -

 .1990 – 1411 ،1، طدار الكتب العلمية: بريوت ،البيع حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا
 -حتقيق: شعيب األرانؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أتليف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين،  -

 -ه   1421، 1عادل مرشد، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دمشق: مؤسسة الرسالة، ط
 م.2001

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه أتليف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أب بكر بن إْساعيل البوصريي  -
 ه . 1403، 2ط، -حممد املنتقى الكشناوي، بريوت: دار العربية ه (، حتقيق: 840الكناين الشافعي )املتوىف: 

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أتليف: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس، بريوت:  -
 املكتبة العلمية.

بْ َياناملعامالت املالية أصالة ومعاصرة،  -  الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية،، املؤلف: أبو عمر ُدبْ َيان بن حممد الدُّ
 .ه  1432، 2ط

، بريوت: دار الكتاب اللبناين صليبا، لد. مجياملعجم الفلسفي ابأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية،  -
 م.1982

 م.1983-ه1403مصر: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،  -ةجملمع اللغة العربية، القاهر املعجم الفلسفي  -
دار  هارون،عبد السالم حممد  :احملقق أمحد بن فارس بن زكرايء القزوين، :معجم مقاييس اللغة، املؤلف -

 .م1979 -ه  1399الفكر،
معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، املؤلف: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية،  -

منظمة التعاون اإلسالمي جممع الفقه اإلسالمي  -هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية مؤسسة زايد بن سلطان آل 
 .2013 – 1434 ،الدويل

دار  الشافعي،مغِن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، أتليف: مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيِن  -
 ه . 1415، 1العلمية، طالكتب 

أتليف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة الشهري اببن قدامة، مكتبة املغِن البن قدامة،  -
 ه . 1388القاهرة، 

: صفوان حتقيق ،القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن املؤلف: أبومفردات غريب القرآن،  -
 ه . 1412، 1طالشامية، بريوت: دار القلم، الدار -عدانن الداودي دمشق
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: حممد احلبيب ، حتقيقاملؤلف: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية -
 .م 2004 -ه   1425: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ، قطرابن اخلوجة

حامد حممود حامد  أ.د حضارة اإلنسان " الكرامة اإلنسانية َّنوذًجا، وتنمية بناءمقاصد القرآن الكرمي يف  -
لعام –عثمان، مصر: جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد األول، اجمللد الثاين 

 م. 2017
منح اجلليل شرح خمتصر خليل، أتليف: حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي، بريوت: دار  -

 م.1989ه /1409ر،الفك
دار إحياء ، بريوت: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي، أتليف: يح مسلم بن احلجاجاملنهاج شرح صح -

 .1392 ،2طالرتاث العرب 
مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، أتليف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي  -

 ه .1412، ٣الفكر، طاملغرب، املعروف ابحلطاب الرُّعيِن املالكي، دار 
 ه (.1427-1404املوسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الطبعة:)من  -
، : حممد فؤاد عبد الباقي، حتقيقمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، أتليف: موطأ اإلمام مالك -

 م. 1985 -ه   1406لبنان: دار إحياء الرتاث العرب،  -بريوت 
مصر: دار ، نيل األوطار، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمِن، حتقيق: عصام الدين الصبابطي -

 م.1993 -ه  1413، 1احلديث، ط
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