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حقوق اإلندان في الذريعة اإلسالمية والقانون الوضعي
الباحث :نديبة يونس بذارات
المناب القانوني لمديريات أوقاف الذمال (وزارة األوقاف األردنية)

الملخص
نطخ لمحاجة الساسة
يجكر مػضػع ىحا البحث حػؿ حقػؽ اإلنداف في الذخيعة اإلسالمية كالقانػف الػضعي ًا
لإلنداف لو كىػ مغ السػضػعات ذات الرمة الػثيقة بحياتشا السعاصخة ،فيػ ال يكاد يػجج إنداف يدتصيع

اإلستغشاء عغ معخفة ىحه الحقػؽ ،لحلظ الشاس بحاجة ماسة إلى معخفة ىحه الحقػؽ سػاء في الذخيعة اإلسالمية
أـ في القػانيغ الػضعية ،حيث تشاكلشا في ىحا البحث أبخز الحقػؽ التي كفمتيا الذخيعة اإلسالمية كالقػانيغ

الػضعية.

معيار ِم َي ًسا ألنطسة الحكع كباإلعالف
ًا
لقج أضحت مدألة احتخاـ حقػؽ اإلنداف قزية تُ ّيع السجتسع الجكلي
العالسي لحقػؽ اإلنداف ،كفي كذف مرجاقية االلتداـ بالقػانيغ ،كالسعاىجات الجكلية؛ التي التدمت بيا الجكؿ؛ كال

تشحرخ بالذؤكف الجاخمية؛ أك باألمغ الػششي لمجكلة؛ كال تخخؽ مبجأ التجخل في الذؤكف الجاخمية لمجكؿ التي

تشتيظ تمظ الحقػؽ مع عجـ استقخار السجتسع ،حيث انتياؾ حقػؽ تمظ الجكؿ سػؼ تربح مرجر قمق كنداع

خصيخ لمشداعات كالحخكب كخصخ ممسػس عمى حقػؽ األفخاد بذكل
ًا
كمرجر
ًا
كيؤثخ استسخارىا عمى األمغ كالدمع،

عاـ.كمغ ىشا تبخز مذكمة ىحا البحث في سؤاؿ رئيذ كىػ:ما ىي حقػؽ اإلنداف في الذخيعة اإلسالمية كالقانػف
الػضعي؟.كيتفخع عغ ىحا الدؤاؿ عجة أسئمة كىي :ما مػقف الذخيعة اإلسالمية مغ حقػؽ اإلنداف؟ما مػقف

القانػف الػضعي مغ حقػؽ اإلنداف؟ما ىي أقداـ حقػؽ اإلنداف في الذخيعة اإلسالمية كالقانػف الػضعي؟بعج

أف تع إعجاد ىحا البحث تػصل الباحث إلى الشتائج التالية:إف حقػؽ اإلنداف الثابتة في األدياف الدساكية ليا قيسة

كلع
في كافة الخساالت.إف هللا تعالى ّكخـ ُك ّميد اإلنداف عغ غيخه مغ السخمػقات الدساكية رحسة كىجاية لإلنداف ُ
تجد الذخائع الدساكية مصمًقا قتل اإلنداف أك إيحائو اك انتياؾ اي حق مغ حقػقة السذخكعو بال مدبب.جسيع
حقػؽ اإلنداف التي حثت عمييا الذخيعة اإلسالمية جائت مغ اجل الحفاظ عمى كخامة اإلنداف كحياتو.تشقدع

الحقػؽ في القانػف الػضعي إلى قدسيغ حقػؽ عامو كحقػؽ خاصة يتفخع مشيا عجة حقػؽ مشيا حقػؽ سياسية

كحقػؽ مالية كحقػؽ مجنية كحقػؽ أسخية.

الكلمات المفتاحية :حقػؽ ،اإلنداف ،الذخيعة اإلسالمية ،القانػف الػضعي.السمخز بالمغة باإلنجميدية
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Abstract
However ,the religion of Islam by its principles is a pioneer in the human rights of
Muhammadiyah through the revelation, and the roles of biography and books of
history and it was then the Arabs lived in the darkness of an illiterate and the strong
among them oppress the weak ones , the prophet Muhammad (S.A.W) was sent to
human being to guide them from darkness to light after the departure of Islam the
largest spread civilization known to man in history from East China to Andalusia in
the West With a period of time, this is due to their adherence and their honest
concern on the creed and the retain of monotheism.Summary: The subject of this
research revolves around human rights, which in Islamic law and positive law, are
closely related to our lives. Thus, there is hardly need for people to do so. In the case
law, this study deals with the most important rights guaranteed by Islamic
law.Conclusion: First: The human rights fixed in all the religious that have been
revealed, have a value of generosity and distinct from other celestial creatures, mercy
and guidance for human beings did not split heavenly laws at all killing or harming
the human without reason Second: the right is the means to achieve the interest and
not the interest itself, and there is agreement that it is the law that determines the law
and gives it to individuals.Thirdly: the human rights this is right of human that the
Islamic Sharia has urged in order to preserve human dignity and life.Fourth: The law
is divided into two parts(A) Civil rights: branched out and subdivided public rights
and financial rights family Special rights are divided into two parts:First: civil rights
Second: Political Rights
:مقدمة
ُيعج الجيغ اإلسالمي بسبادئو رائجاً لحقػؽ اإلنداف؛ فقج جاءت الخسالة السحسجية لتُخخج اإلنداف مغ
الديخ أف العخب كانػا يعيذػف في جيل مطمع؛ يأكل قػييع
ّ  ك، كتبيغ لشا كتب التاريخ،الطمسات إلى الشػر

 امتجت مغ الريغ شخقاً إلى،ضعيفيع؛ كبعج أف دخمػا اإلسالـ أقامػا أكبخ حزارة عخفيا اإلنداف في التاريخ
.األنجلذ غخباً بفتخٍة زمشية كجيدة؛ بفزل تسدكيع كحسميع لعقيجة كشعار التػحيج
 كفي،تي ّع السجتسع الجكلي؛ كمعيا اًر م ِي َساً ألنطسة الحكع
ُ لقج أضحت مدألة احتخاـ حقػؽ اإلنداف قزية
 كباإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف كالسعاىجات الجكلية؛ التي التدمت بيا الجكؿ؛،كذف مرجاقية االلتداـ بالقػانيغ

كال تشحرخ بالذؤكف الجاخمية؛ أك باألمغ الػششي لمجكلة؛ كال تخخؽ مبجأ التجخل في الذؤكف الجاخمية لمجكؿ التي

 كمرج اًر، كعجـ استقخار السجتسع الجكلي،تشتيظ تمظ الحقػؽ ألف تمظ االنتياكات أصبحت مرجر قمق كنداع

 خاصة إذا جاءت تمظ االنتياكات مغ، كيؤثخ استسخارىا عمى األمغ كالدمع الجكلييغ،خصي اًخ لمشداعات كالحخكب
. مذ ّكمة خخقاً لكل القػانيغ كااللتدامات الجكلية كاألعخاؼ كالجيانات الدساكية كالقيع اإلندانية،الجكلة نفديا

كتعج انتياكات
ٌ كسا أضحت قزي ٌة ميسة تُتابعيا األشخاؼ الحكػمية كغيخ الحكػمية كالسشطسات الجكلية؛
 كلتبايغ الجكؿ.البج مغ محاسبة السدئػليغ عشيا شبقاً لألدلة القانػنية
ّ حقػؽ اإلنداف مغ الجخائع الجكلية التي
بسجى احتخاميا لتعيجاتيا القانػنية؛ كالتداماتيا الجكلية؛ نذأت السحاكع الستخررة ليحا الغخض في العجيج مغ
.الجكؿ؛ بدبب االنتياكات البميغة لحقػؽ اإلنداف كإىجارىا مغ مختمف األنطسة الدياسية السدتبجة
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فقج أدت االنتياكات التي مارستيا كتسارسيا الجكؿ االستبجادية ،إلى إنذاء محكسة جشائية دكلية خاصة؛
لمشطخ في محاكسة السجخميغ الجكلييغ الحيغ ال يصاليع العقاب كالعجالة الجكلية ،كقج تع االتفاؽ بيغ العجيج مغ
الجكؿ في ركما ،في شيخ تسػز مغ عاـ 1998ـ عمى تأسيذ ىحه السحكسة ،ذلظ ألف ضاىخة إفالت السجخميغ

مغ العقاب أدت إلى ازدياد انتياكات حقػؽ اإلنداف في العالع في ضل الشداعات السدمحة كاالحتالؿ كالرخاعات

الجاخمية؛ كتجىػرىا برػرة كبيخة؛ بحيث أصبح عجد البذخ الحيغ يعانػف مغ ىحه االنتياكات يديج عغ  25مميػف

طمع(.)1
ندسة بفعل الحخكب كاالستبجاد كال ّ

إف حقػؽ اإلنداف الثابتة في األدياف الدساكية ليا قيسة في كافة الخساالت الدساكية رحسة كىجاية

كمّيد عغ غيخه مغ السخمػقات في الكػف كلع تُجد الذخائع الدساكية مصمقاً قتل اإلنداف أك
لإلنداف ،فقج ُكّخـ ُ
إيحائو بال مدبب؛ أك لدبب غيخ مذخكع؛ بل إف القتل بال سبب غيخ جائد حتى ضج الحيػاف؛ فالخكح ىبة مغ
الخالق لمسخمػؽ ،كاالعتجاء عمييا يعشي اعتجاء عمى حقػؽ الخالق ،كىي حساية الحق في الحياة كالػجػد ،كسا

جاء تكخيع الخالق لمسخمػؽ بالعقل الحي تسيد بو اإلنداف عغ باقي السخمػقات ،ككحلظ الحاؿ بالشدبة لمحق في
الدالمة البجنية كالكياف االعتباري لإلنداف مغ اإليحاء أك التعحيب أك الزخب ،كفي السداكاة بيغ البذخ دكف

تسييد ألنيع مغ خالق كاحج.
لقج تعجدت محاكالت البذخية ماضياً كحاض اخ في صياغة ماال حرخ لو مغ األنطسة كالمػائح كلكغ دكف
أعيششا اتداعا لخقعة الطمع كالحخماف لبشي البذخ ،ألنيع يكخركف خصأ إلقاء تعاليع
ججكى؛ فال زلشا نذاىج ِبأـ ّ
الخالق كراء ضيػرىع؛ كإصخارىع عمى العرياف؛ مع أف السبادئ األصيمة لمجيانات الدساكية ُم ّتػجة بالقخآف الكخيع
ىي خيخ ىجي لتقخيخ مريخ اإلنداف نحػ الدعادة بسا يحافظ عمى إندانيتو كيرػف حقػقو.
كحقػؽ اإلنداف مغ السػضػعات التي تحطى باالىتساـ سػاء مغ جانب العمساء أك مغ جانب

السسارسيغ لمعسل العاـ  ،إال أنو ميسا سسا العقل البذخي في مجاؿ حقػؽ اإلنداف فيػ عاجد عسا تػصل إليو
التذخيع اإلسالمي مغ أصػؿ كمبادئ كقػاعج خالجة تكفل حقػؽ اإلنداف مشح أكثخ مغ أربعة عذخ قخناً.

مذكلة البحث:
تبخز مذكمة ىحا البحث في سؤاؿ رئيذ كىػ " ما ىي حقػؽ اإلنداف في الذخيعة اإلسالمية كالقانػف الػضعي"،
كيتفخع عغ ىحا الدؤاؿ عجة أسئمة ،كىي:

 -1ما مػقف الذخيعة اإلسالمية مغ حقػؽ اإلنداف؟
 -2ما مػقف القانػف الػضعي مغ حقػؽ اإلنداف.
 -3ما ىي أقداـ حقػؽ اإلنداف في الذخيعة اإلسالمية كالقانػف الػضعي؟
أهمية البحث:
تطيخ أىسية ىحا البحث في األمػر اآلتية:

()1

المحيجاف ،حسج بػغ عبػج هللا ،الغػخب كحقػػؽ اإلندػاف ،الصبعػة األكلػى ،الدػعػدية ،مكتبػة جخيػخ ،1998 ،ص3
كما بعجىا.
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 -1بياف حقػؽ اإلنداف في اإلسالـ كمشصمقات حسايتيا ليا أىسية كبخى خاصة في ضل ىحه اليجسة الذخسة
عمى اإلسالـ كالسدمسيغ.
 -2بياف التفػؽ التذخيعي لمذخيعة اإلسالمية في مجاؿ حقػؽ اإلنداف.
 -3بياف مػقف القانػف الػضعي في معخض حساية حقػؽ ،ككيف تسدظ القانػف الػضعي بحقػؽ اإلنداف
الستعارؼ عمييا في القانػف.

أهداف البحث:
تػضيح معالع حقػؽ اإلنداف في اإلسالـ ،كالفخؽ بيغ الذخيعة اإلسالمية ،كالقػانيغ الػضعية.
منهج البحث:
اتبعت في ىحا البحث السشيج االستقخائي كذلظ مغ خالؿ استقخاء السادة العمسية مغ الكتب الفقيية كالكتب القانػنية
الستعمقة بسػضػع دراستي.
مفهوم الحق في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
المطلب األول مفهوم الحق في اللغة واالصطالح:
أوالً :الحق في اللغة:
يعشي الػاجب( .)1قاؿ تعالىَ ( :ف َح َّق َعَم ْيَشا َق ْػ ُؿ َرّبَِشا) ( .)2أي كجب ،كىػ نقيس الباشل( .)3قاؿ تعالى
(بل نْق ِحؼ ِباْلح ِق عَمى اْلب ِ
اش ِل ) (.)4
َْ َ ُ َ ّ َ
َ
كسا يصمق الحق عمى السػجػد الثابت الحي ال يدػغ إنكاره( .)5كىػ "اسع مغ أسساء هللا عد كجل ،كمغ
صفاتو أيزاً كىػ ضج الباشل ،كالحق ىػ األمخ السقزي ،كالعجؿ كاإلسالـ كالسمظ كالسػجػد الثابت كالرجؽ

كالسػت كالحدـ(.)6

ثانياً :مفهوم الحق اصطالحاً:
()1

()2

ابغ مشطػر ،دمحم بغ مكخـ بغ عمى ،أبػ الفزل ،جساؿ الجيغ األنراري الخكيفعى اإلفخيقى لداف العخب ،دار
صادر ،بيخكت ،الصبعة الثالثة1410 ،ق1990 ،ـ.49/10 ،

سػرة الرافات ،اآلية .31 :

()3

الفيػمي ،أحسج بغ عمي السقخّي ،السرباح السشيخ ،دار الحجيث ،الصبعة األكلي ،2000 ،ص .89الخازي ،دمحم
بغ أبي بكخ عبج القادر  ،مختار الرحاح ،الصبعة الخامدة1939 ،ـ ،ص.146

()5

ػخزاؽ الحدػػيشي ،أبػػػ الفػػيس ،السمّقػػب بسختزػػى ،تػػاج العػػخكس ،مشذػػػرات
محسػػج بػػغ عبػػج الػ ّ
محسػػج بػػغ ّ
الدبيػػجيّ ،
دار الحياة ،بيخكت ،351/6 ،الجخجاني ،عبج القاىخ ،التعخيفات ،دار الكتاب العػخب ،بيػخكت ،الصبعػة

()4سػرة األنبياء ،جدء مغ اآلية .18

()6

األكلي1985 ،ـ ،ص.120

الفيػػخكز أيػػادي ،مجػػج الػػجيغ أبػػػ شػػاىخ دمحم بػػغ يعقػػػب ،القػػامػس السحػػي  ،الصبعػػة الثانيػػة1952 ،ـ،228/3 ،
الجخجاني ،التعخيفات  ،ص.120
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استعسل الفقياء القجامى لفظ الحق في مجاالت متعجدة :إندانية كخمقية كاجتساعية ،كاقترادية ،مثل
حق السدمع عمى السدمع ،كحق الرحبة ،كحق الجػار ،كحق الػالج في مصالبة أبشائو باحتخامو كاإلحداف إليو،

كالحق في العسل ،كالحق في تأميغ السعامالت التجارية ،كالػفاء بالعقػد إلى غيخ ذلظ(.)1

كعمى الخغع مغ كثخة استعساؿ الفقياء القجامى لمحق ،إال أنيع لع يزعػا لو تعخيفا محجدا .كاكتفػا بسا

يحسمو لفظ الحق مغ دالالت لغػية(.)2

أما الفقياء السعاصخكف فقج أكردكا عجة تعخيفات لمحق  -فعخفة الذيخ عمى الخفيف -بأنو" :مرمحة

تدتحق شخعا"(.)3

كعخفو الذيخ مرصفي الدرقا -بأنو" :اختراص يقخر بو الذخع سمصة أك تكميفا"( ،)4كىػ بحلظ يذسل

جسيع أنػاع الحقػؽ الجيشية .كحق هللا عمى عباده مغ صالة كصياـ كنحػىسا ،كالحقػؽ السجنية كحق التسمظ،

كالحقػؽ األدبية كحق الصاعة لمػالج عمى كلجه ،كلمدكج عمى زكجتو ،كالحقػؽ العامة.

كالحقػؽ العامة كحق الجكلة في كالء الخعية ليا ،كالحقػؽ السالية كحق الشفقة ،كغيخ السالية ،كحق

الػالية عمى الشفذ(.)5

ككفقا ليحه التعخيفات يتزح لشا أف الحق عبارة عغ كسيمة لتحقيق السرمحة ،كليذ ىػ السرمحة

بحاتيا ،كسا يتزح لشا أيزا اتفاؽ الفقياء عمى أف الحق إنسا يكػف حقا بإذف الذارع .فيػ الحي يسشح الحقػؽ(.)6
المطلب الثاني :مفهوم الحق في القانون الوضعي:
أثار تعخيف "الحق" في القانػف الػضعي كثي اًخ مغ الججؿ الفقيي ،كالعمة في ذلظ :ىي ما تتسيد بو ىحه
التعخيفات برفة عامة مغ صبغة نطخية محزة ،كسا أف الحقػؽ تتشػع تشػعا كبي اًخ بحيث يرعب كضع تعخيف

جامع لرػرىا السختمفة(.)7

كإف كاف مغ الرعػبة بسكاف حرخ جسيع ىحه التعخيفات التي كردت بالشدبة لمحق ،إال أف الباحثيغ في

ىحا الرجد قج جخى عخفيع عمى تأصيل تمظ التعخيفات حتى يتع ترػر فكختيا كذلظ مغ خالؿ نطخيات ،كمحاىب

مختمفة(.)1

()1

الغ ادلػ ػػي ،أبػ ػػػ حامػ ػػج دمحم بػ ػػغ دمحم الصػسػ ػػي  ،إحيػ ػػاء عمػ ػػػـ الػ ػػجيغ ،شبعػ ػػة دار الحػ ػػجيث1414 ،ق1994-ـ،
.269/2

()2

الخفيف ،عمي ،الحق كالحمػة ،مكتبػة كىبػو1945 ،ـ ،ص ،36الخفيػف ،عمػي ،السمكيػة فػي الذػخيعة اإلسػالمية

()3

الخفيف ،الحق كالحمة ،ص.36

()4
()5
()6

مع السقارنة بالذخائع الػضعية ،دار الفكخ العخب ،1995 ،ص.6 ،5

الدرقا ،مرصفي ،الفقو اإلسالمي في ثػبو الججيج ،دار الفكخ العخبي1965 ،ـ.10/3 ،
الدحيمي ،كىبو  ،الفقو اإلسالمي كأدلتو ،دار الفكخ ،الصبعة الثالثة1409 ،ق1989 ،ـ ،ص.15
الذاشبي ،أبى إسحاؽ إبخاىيع بغ مػسى المخسي الغخناشي ،السػافقات فػي أصػػؿ األحكػاـ ،شبعػة مصبعػة ،دمحم
عمى صبيح كأكالده ،القاىخة ،279/3 ،الدحيمي ،الفقو اإلسالمي كأدلتو.4/9 ،

()7غانع ،إسساعيل ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،مكتبة كىبو ،الصبعة الثانية1958 ،ـ ،ص.9
081

كىحا عخض مػجد لتمظ التعخيفات:
أوالً :التعريف الموضوعي للحق "نظرية المرلحة "
ككفقا ليحه الشطخية ُيعخؼ الحق بأنو "مرمحة ذات قيسة مالية يحسييا القانػف"(.)2
ثانياً :التعريف الذخري للحق "نظرية اإلرادة ".
كيعخؼ الحق كفقا ليحه الشطخية بأنو" :قجره ،أك سمصة يقخرىا القانػف لذخز ،كبسقتزاىا يكػف ليحا
ُ
()3
الذخز ميدة القياـ بعسل معيغ ".

ثالثاً :التعريف المختلط " النظرية المختلطة "
ذىب بعس فقياء القانػف إلى تعخيف الحق ،كذلظ بالجسع بيغ عشرخي اإلرادة ،كالسرمحة( .)4فقالػا

بأف الحق ىػ "استئثار شخز بقيسة معيشة استئثا ار يحسيو القانػف عغ شخيق التدم  ،كاالقتزاء بغية تحقيق
مرمحة ليحا الذخز يخاىا السجتسع ججيخة بالحساية "(.)5

كلعل مغ أفزل ىحه التعخيفات ،ىػ التعخيف الثالث كالحي يجسع بيغ عشرخي الحق" .السرمحة،
اإلرادة" ،ألنو يطيخ عجة حقائق:
أف الحقػؽ جسيعا سمصات مقخرة قانػناً ،كأف القانػف يدتشج في تقخيخىا إلى إرادة مغ يقخرىا لو أك إلى
اعتبارات أخخى مغ السرمحة العامة .كأف القانػف كىػ يقخر سمصة ما لذخز ما يقرج مشح ميدة الدبق،

كاألفزمية إلرادة ىحا الذخز ،أك لسرمحتو عمى سائخ اإليخادات ،كالسرالح(.)6

كمغ خالؿ ىحا العخض السػجد لتعخيفات الحق في القانػف الػضعي فإنشا نالحظ أف الحق ىػ الػسيمة

لتحقيق السرمحة ،كليذ ىػ السرمحة ذاتيا ،كأف ىشاؾ اتفاؽ عمى أف القانػف ىػ الحي يقخر الحقػؽ كيسشحيا

لألفخاد.

( )1الشجار ،عبج هللا مبخكؾ ،تعخيف الحق كمعيار ترشيف الحقػؽ ،دار الشيزة العخبية ،الصبعة الثانيػة،2000 ،
()2
()3
()4

()5

ص.18

الدشيػري ،عبج الخازؽ ،مرادر الحق في الفقو اإلسالمي1953 ،ـ9/1 ،
مجكػر ،دمحم سامي ،نطخية الحق ،دار الفكخ العخبي1953 ،ـ ،ص.9

لصفي ،دمحم حداـ محسػد  ،السجخل لجراسة القػانػف ،الكتػاب الثػاني ،نطخيػة الحػق ،الصبعػة الثالثػة ،ص 15كمػا
بعجىا.

غانع ،إسساعيل محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،ص.8

( )6مجكػر ،دمحم سامي نطخية الحق ،ص.9
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أهم الحقوق التي كفلتها الذريعة اإلسالمية والقانون الوضعي لإلندان
المطلب األول :أهم الحقوق التي كفلتها الذريعة اإلسالمية لإلندان:
 -1حق المداواة.
لقج قخر اإلسالـ السداكاة في األصل اإلنداني كرتب عمييا العجيج مغ الػاجبات ،بل عجىا إحجى القػاعج التي

يشجرج تحتيا كثيخ مغ الحقػؽ ،فجسيع البذخ السشتذخكف في أصقاع األرض خمقػا مغ أب كاحج كأـ كاحجة ،فال

تفاضل بيشيسا في أصل الخمقة كابتجاء الحياة ،كقج أتجو التكميف اإلليي إلييع جسيعاً عمى حج سػا ،كىع يتػارثػف
الخرائز اإلندانية في جشديع عبخ األجياؿ الستعاقبة ( ،)1فيع بيحا مكخمػف بتكخيع هللا ليع قاؿ تعالىَ ":يا
احج ٍة كخَمق ِم ْشيا َزكجيا كب َّث ِم ْشيسا ِرجاالً ِ
َّكع َّال ِحي َخَمَق ُكع ِم ْغ َنْف ٍ ِ
الش ُ َّ
ُّيا َّ
يخ َكِن َداء" (.)2
كث ًا
ذ َك َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َُ َ
أَي َ
ْ
اس اتُقػا َرب ُ ُ
فالسداكاة في اإلسالـ مبجأ اعتقادي ،ألف الشز عمى السداكاة في األصل نز قخآني يجب اإليساف بو ،كليذ

مجخد نز في القػانيغ الػضعية أك شعار يخفع ال معشى لو ،كلع تكغ قزية السداكاة في اإلسالـ تخفاً فكخياً ،بل

كاف ذلظ مصبقاً في كاقع الحياة بالدمػؾ السختكغ إلى االعتقاد ،كما السداكاة في الرالة كالحج إال تصبيق لحلظ

السشيج في كاقع الحياة اإلندانية؛ كإف اختالؼ األلدشة كاأللػاف آية مغ آيات هللا تعالى تتجمى فييا قجرة الخالق
ِِ
الدساك ِ
ِ
ات
سبحانو فال تكػف مجعاة لمتفاخخ ،الحي ىػ ذريعة لمتفخقة العشرخية ،فقاؿ هللا تعالىَ ":كم ْغ َآياتو َخْم ُق َّ َ َ
ِ
ِ ِ
ض ك ِْ
ٍ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
يغ " (.)3
آليات لْم َعالس َ
اخت ُ
الؼ أَْلدَشت ُك ْع َكأَْل َػان ُك ْع ِإ َّف في َذل َظ َ
َكاأل َْر َ
كقج رسخ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ىحا االعتقاد بقػلو ألبي ذر حيغ عيخ رجالً بمػف أمو عشجما قاؿ لو ":إنظ امخؤ فيظ جاىمية

" (.)4

كعمى ىحا فالسداكاة في اإلسالـ تكػف مقيجة بأحػاؿ يجخي فييا التداكي في أصل الخمقة ،كما يتختب عمى ذلظ

مغ حقػؽ الشتخاؾ الجسيع في الرفة اإلندانية ،يقػؿ الذيخ دمحم الصاىخ بغ عاشػر ( قخرنا أف اإلسالـ ديغ

قػامة الفصخة ،كل ما شيجت الفصخة بالتداكي فيو بيغ الشاس فاإلسالـ يخمي فيو إلى السداكاة  ،فكل ما شيجت
الفصخة بتفاكت السػاىب البذخية فيو اإلسالـ يعصي ذلظ التفاكت حقو مقجار ما يدتحقو ) (.)5
 -2حق الحياة:

()1

عباد ،دمحم عمي ،السداكاة في الذخيعة اإلسالمية كالشطع القانػنية الحجيثة ،بحػث مقػجـ إلػى مػؤتسخ كميػة الحقػػؽ

الثاني بعشػاف (حقػؽ اإلنداف في الذخيعة كالقانػف – التحجيات كالحمػؿ) جامعة الدرقاء األىمية -199

()2
()3
()4
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سػرة الشداء ،اآلية.1 :

سػرة الخكـ ،اآلية.22 :
أخخجو البخاري ،دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا الجعفي ،صحيح البخػاري ،كتػاب اإليسػاف ،بػاب :السعاصػي مػغ
أم ػػخ الجاىمي ػػة ،كال يكف ػػخ ص ػػاحبيا بارتكابي ػػا إال بالذ ػػخؾ ،ب ػػخقع (  ،)30تحقي ػػق :دمحم زىي ػػخ ب ػػغ ناص ػػخ

()5

الشاصخ ،الصبعة األكلى ،دار شػؽ الشجاة1422 ،ق.15/1 ،

ابػػغ عاشػػػر ،دمحم الصػػاىخ ،أصػػػؿ الشطػػاـ االجتسػػاعي فػػي اإلسػػالـ ،التػندػػية لمتػزيػػع ،تػػػنذ1979 ،ـ ،ص
.144
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يعتبخ الحق في الحياة مغ أغمى كألثسغ ما يستمكو اإلنداف في الػجػد ،كاعتبخت الذخيعة اإلسالمية ىحا
الحق قاعجة أساسية مغ قػاعجىا ،فيػ الحق األكؿ لإلنداف كبعجه تبجأ الحقػؽ األخخى كتصبق ،كعشج

انتيائو تشتيي الحقػؽ األخخى كتشعجـ ،كىحا الحق مشحو الباري عدكجل لإلنداف ،فأي اعتجاء عميو

يعتبخ جخيسة في نطخ اإلسالـ ،فحق الحياة حق مقجس يجب حفطو كرعايتو كعج االعتجاء عميو ،فقاؿ

الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص " :كل السدمع عمى السدمع حخاـ ،دمو ،كمالو ،كعخضو "( ،)1حيث حخمت الذخيعة اإلسالمية
قتل اإلنداف دكف كجو حق ،فقاؿ تعالىَ ":كَال تَْقُتُمػا َّ
َللاُ ِإ َّال ِباْل َح ِّق " ( ،)2كتتسثل ذركة
الشْف َذ َّالِتي َحَّخَـ َّ
التذجيج لحساية ىحا الحق في نػع العقػبة التي يجب أف تػقع عمى مغ يعتجي عميو ،كىي القراص
ِ
ِ
اص ِفي اْلَق ْتَمى " ( ،)3كيقػؿ أيزاً":
ر ُ
ضساناً لحياة الشاس ،فقاؿ هللا تعالىُ ":كت َب َعَم ْي ُك ُع اْلق َ
ِ ِ
اص حياةٌ يا أُكلِي األَْلب ِ
اب "( ،)4كىحا الحق يتستع بو جسيع الشاس دكف تسييد(.)5
َ
ر ِ ََ َ
َكَل ُك ْع في اْلق َ
 -3حق العيش بأمان:
كمغ الحقػؽ التي أقختيا الذخيعة اإلسالمية حق اإلنداف في األماف عمى شخرو؛ فال يحق ألحج

تعحيبو كاعتقالو دكف كجو حق؛ فالجيغ الحي يفخض عمى الػالج دية فيسا لػ ضخب ابشو بحيث يتدبب في
احسخار الجدء السزخكب ،فإف مشعو اإلنداف تعحيب غيخه أكلى ،كالذخيعة التي تعتخؼ لمجشيغ الحي ال
زاؿ في بجاية تكػيشو بالذخرية بحيث تحفظ لو جسيع حقػقو لحيغ كالدتو ىي أحخص عمى أف تقخ

لإلنداف السػلػد بالذخرية القانػنية(.)6

 -4حق التعليم:
إف نطخة اإلسالـ إلى التعميع أحج األىجاؼ األساسية التي يجب أف يتحمى بيا السجتسع اإلسالمي،
يطيخ ذلظ جمياً في دعػة اإلسالـ الرخيحة بشز القخآف السػجو إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في أكؿ ما ندؿ مغ
َّ ِ
اإل ْند ِ
ِ
ُّظ ْاألَ ْك َخُـ
اس ِع َرّبِ َظ الحي َخَم َق )َ (1خَم َق ِْ َ َ
اف م ْغ َعَم ٍق ( )2ا ْق َ ْأخ َكَرب َ
القخآف الكخيع بقػلو تعالى " :ا ْق َأْخ ب ْ
(َّ )3ال ِحي َعَّمع ِباْلَقَم ِع (َ )4عَّمع ِْ
اف َما َل ْع َي ْعَم ْع ( ،)7( " (5كفي ىحا دعػة إلى تحخيخ العقل اإلنداني
اإل ْن َد َ
َ
َ
مغ ضالـ الجيل كالخخافة كدعػتو إلى العمع كالسعخفة كالتخبية كىي احج معالع ىحا الجيغ ،ككسا أف

()1

أخخجو مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي الشيدابػري ،السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ

إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كتاب البخ كالرمة كاآلداب ،باب تحخيع ضمع السدمع ،كخحلو ،كاحتقاره كدمو ،كعخضو ،كمالو،
بخقع (  ،)2564تحقيق :دمحم فؤاد عبج الباقي ،دار إحياء التخاث العخبي ،بيخكت.1986/4 ،

()2

سػرة األنعاـ ،اآلية.151 :

()3

سػرة البقخة ،اآلية.178 :

()5

الدعبي ،فاركؽ صالح ،حقػؽ اإلنداف بيغ الذخيعة اإلسالمية كالقانػف الجكلي "دراسة تحميمو مقارنة" ،مجمة

()4سػرة البقخة ،اآلية.179 :

الحقػؽ ،جامعة الكػيت ،السجمج  ،29العجد  ،4ديدسبخ2005 ،ـ ،ص .118

()6دمحم عسارة ،اإلسالـ كاألمغ االجتساعي ،الصبعة األكلى ،دار الذخكؽ ،القاىخة 1998 ،ـ ،ص .85
()7سػرة العمق ،اآليات.5-1 :
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اإلنداف لو الحق في الغحاء بسا يكفل لو الحياة الجدجية كحلظ لو الحق في السعخفة التي بيا يعمع ما

يصمب مشو مغ حقػؽ كما عميو مغ كاجبات.

كرسػلشا الكخيع عميو الرالة كالدالـ يمدـ السجسع السدمع التزامغ في إزالة األمية كمحػ الجيل كيحسل

الستعمع مدؤكلية تعميع الجاىل كالجاىل مدؤكلية التعميع مغ السثقف كقج جعمو حقاً مغ حقػؽ الجػار فقج

خصب عميو الرالة كالدالـ ذات يػـ كأثشى عمى شػائف مغ السدمسيغ خي اًخ ثع قاؿ ":ما باؿ أقػاـ ال
يفقيػف جيخانيع ،كال يعمسػنيع ،كال يعطػنيع ،كال يأمخكنيع ،كال يشيػنيع .كما باؿ أقػاـ ال يتعمسػف مغ
جيخانيع ،كال يتفقيػف ،كال يتعطػف .وهللا ليعمسغ قػـ جيخانيع ،كيفقيػنيع كيعطػنيع ،كيأمخكنيع،

كيشيػنيع ،كليتعمسغ قػـ مغ جيخانيع ،كيتفقيػف ،كيتفصشػف ،أك ألعاجمشيع العقػبة " ،ثع ندؿ فقاؿ قػـ:
مغ تخكنو عشى بيؤالء؟ قاؿ :األشعخييغ ،ىع قػـ فقياء ،كليع جيخاف جفاة مغ أىل السياه كاألعخاب ،فبمغ
ذلظ األشعخييغ ،فأتػا رسػؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقالػا :يا رسػؿ هللا ،ذكخت قػما بخيخ ،كذكختشا بذخ ،فسا
بالشا؟ فقاؿ " :ليعمسغ قػـ جيخانيع ،كليفقيشيع ،كليفصششيع ،كليأمخنيع ،كليشيػنيع ،كليتعمسغ قػـ مغ

جيخانيع ،كيتفصشػف ،كيتفقيػف ،أك ألعاجمشيع العقػبة في الجنيا " ،فقالػا :يا رسػؿ هللا ،أنفصغ غيخنا؟
فأعاد قػلو عمييع ،كأعادكا قػليع :أنفصغ غيخنا؟ فقاؿ ذلظ أيزا ،فقالػا :أميمشا سشة ،فأميميع سشة

ليفقيػنيع ،كيعمسػنيع ،كيفصشػنيع" (.)1

كاإلسالـ ال يقترخ في حثو عمى العمػـ الجيشية بل يجعػ إلى تعمع كل معخفة ذات مخدكد نافع لمفخد

كالسجتسع(.)2
 -5حق العمل:

العسل ىػ األساس في ىحه الحياة كىػ الدسة البػارزة فػي األحيػاء ،كتتػقف عميو السعيذة ككل تقجـ أك

حزارة أك مجنية(.)3

كيعج حق العسل مغ الحقػؽ السيسة فيػ يجدج حق اإلنداف في أمشػو السادي كيصسئغ بسػجبو اإلنداف
عمى حاضخه كمدتقبمو كيػفخ لو العػير الكخيع كيشقحه مغ محلة االستججاء كاإلحداف مغ قبل

اآلخخيغ(.)4

كقج جعل اإلسالـ العسل حقا لإلنداف ككاجبا عميو يكدب عيذو كال يكػف عالة عمى الشاس ،كاعتبخ
َّ ِ
ض َذُلػال
اإلسالـ إعالة الػالجيغ أك األكالد أك الشفذ بسثابة الجياد ،قاؿ تعالىُ ":ى َػ الحي َج َع َل َل ُك ُع األ َْر َ
َفام ُذػا ِفي مَش ِ
اكِب َيا َكُكُمػا ِمغ ِّرْزِق ِو َكإَِل ْي ِو ُّ
ػر"(.)5
الش ُذ ُ
ْ
َ

()1

الييثسي ،أبػ الحدغ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ سميساف ،مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ،تحقيق :حداـ

الجيغ القجسي ،مكتبة القجسي ،القاىخة 1414 ،ىػ 1994 ،ـ.164/1 ،

()2

الغادمجي ،عبج المصيف بغ سعيج ،حقػؽ اإلنداف في اإلسالـ ،الصبعة األكلى ،أكاديسية نايف العخبية لمعمػـ

األمشية ،الخياض1421 ،ق2000 -ـ ،ص  115كما بعجىا.

()3الدحيمي ،دمحم ،حقػؽ اإلنداف في اإلسالـ دراسة مقارنة مع اإلعػالف العػالسي كاإلعػالف اإلسالمي لحقػؽ
اإلنداف ،الصبعة الخابعة  ،دار ابغ كثيخ ،دمذق-بيخكت2005 ،ـ ،ص .280

( )4العزابمة ،أميغ ،الػجيد في حقػؽ اإلنداف كحخياتو في الذخيعة اإلسالمية -السػاثيق الجكليػة كاإلقميسية-
الجستػر األردني ،دار رنج لمشذخ كالتػزيع ،األردف 2001 ،ـ ،ص8

()5

سػرة السمظ ،اآلية.15 :
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كلقج اىتع اإلسالـ بذخكط العسل كشمب مغ رب العسل أف يعصي اجػخ العامل دكف مساشمة فمدـ رب
العسل بإعصاء األجيخ أجخه قبل أف يجػف عخقو.
 -6حق التملك:
حق التسمظ يعشي االعتخاؼ بحق السمكية الفخدية لإلنداف كتسكيغ السالظ مغ سمصة الترخؼ بالذيء

كاالستفادة مشو أك استغاللو ،كاألصل أف يكػف في اإلعالف ثع قخر في السشافع كالحقػؽ كاليػـ شسل

الحقػؽ األدبية(.)1

كاقخ اإلسالـ حق التسمظ كندب الساؿ إلى اإلندػاف كالشػاس ألنيػع يدتأثخكف بو كيعسمػف عمى حيازتو
كاالسػتفادة مشػو كالترػخؼ فيػو ،فاإلسالـ يعتخؼ بحخية التسمظ لمفخد كبحقو في السمكية كيحتخـ ىحا الحػق
كيأمخ باحتخامو كيعتبخ االعتجاء عميو مػغ السعاصػي الكبػار كيختػب عقػبات دنيػية زاجخة عمى

السعتجيغ(.)2

كسا أثبت القخاف الكخيع حق الترخؼ بالساؿ ،فقاؿ تعالىَ ":ك َسُي َجَّشُب َيا ْاأل َْتَقى )َّ (17ال ِحي ُي ْؤِتي َماَل ُو
َيتَ َدَّكى"(.)3
كاألصل في السمكية أف تكػف لألفخاد كىي السمكية الفخدية كسػا اقػخ اإلسالـ السمكية العامة لمجكلة في
األمػاؿ التي تتعمق بيا حاجػات األمػة كتيع مرالح جسيع الشاس ،كيترخؼ كلي األمخ بسا فيو

السرمحة العامػة كخاصة في عرخنا الحاضخ كتسمظ مرادر الثخكة كمرػانع األسػمحة كالرشاعات

الكبيخة كالسػارد الصبيعي(.)4

كمع احتخاـ اإلسالـ لحق السمكية فانو يجيد ندع السمكيػة لمزػخكرة كالسرمحة الذخعية بعج دفع التعػيس

العادؿ ،أما الحقػؽ التػي أكجبيػا اإلسالـ في حق السمكية فكثيخة مشيػا نفقػة األقػارب كالدكػاة كعػػف
السحتاجيغ(.)5

المطلب الثاني :أهم الحقوق التي كفلها القانون الوضعي لإلندان:
تشقدع الحقػؽ في القانػف الػضعي إلى قدسيغ :حقػؽ سياسية ،كمجنية ،أما الحقػؽ السجنية فتشقدع إلى

حقػؽ عامة ،كخاصة ،كالحقػؽ الخاصة تشقدع إلى حقػؽ األسخة ،كحقػؽ مالية(.)6
أوالً :الحقوق الدياسية:

()1دمحم الدحيمي ،حقػؽ اإلنداف في اإلسالـ دراسة مقارنة مع اإلعػالف العػالسي كاإلعػالف اإلسالمي لحقػؽ
اإلنداف ،ص .305

()2عبج الكخيع زيجاف ،مجسػعة بحػث فقيية ،مكتبة القجس ،بغجاد1976 ،ـ ،ص .126
()3

سػرة الميل ،اآليتاف.18-17 :

()4دمحم الدحيمي ،حقػؽ اإلنداف في اإلسالـ دراسة مقارنة مع اإلعػالف العػالسي كاإلعػالف اإلسالمي لحقػؽ
اإلنداف ،ص .306

()5عبج الكخيع زيجاف ،مجسػعة بحػث فقيية ،ص.127
()6

إسساعيل غانع ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،مكتبة سيج عبجهللا كىبو1958 ،ـ ،ص.19
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كىي عبارة عغ الدمصات التي يقخرىا الجستػر لألشخاص باعتبارىع أعزاء في ىيئة سياسية كالتي
تسكشيع مغ االشتخاؾ في نطاـ الحكع.
كأىع ىحه الحقػؽ حق االنتخاب ،كحق التخشيح كحق تػلي الػضائف العامة(.)1
مغ أىع ما يسيد ىحه الحقػؽ أنيا ال تتقخر لمكافة ،فيي في األصل ال تتقخر إال لمػششييغ فاألصل أف

السداىسة في حكع الجكلة ال يكػف إال لمسشتسيغ لجشديتيا ،كلكغ ىشاؾ استثشاءات مغ ىحه القاعجة؛ فالقانػف يبيح
في أحػاؿ استثشائية االستعانة بالسػضفيغ األجانب(.)2

ثانياً :الحقوق المدنية:
كتشقدع ىحه الحقػؽ إلى قدسيغ :حقػؽ عامة ،كحقػؽ خاصة.
أما الحقػؽ العامة ،أك "الحقػؽ المريقة بالذخرية" فيي الحقػؽ التي تثبت لكل إنداف بػصف كػنو

إنداناً .كذلظ ألنيا تدتسج أصميا مغ ضخكرة حساية الذخرية اإلندانية في مطاىخىا السختمفة.

كلحلظ يصمق عمييا لفظ الحقػؽ المريقة بالذخرية ،أك حقػؽ اإلنداف( .)3كىحه الحقػؽ عبارة عغ
الحخيات العامة التي كفميا الجستػر لجسيع األفخاد الػششييغ كاألجانب كحخية التشقل ،كحخية االجتساع ،كحخية

الخأي ،كحخية االعتقاد ،كحخمة السدكغ ،كيالحظ أف ىحه الحقػؽ يتستع بيا الفخد بال قيج أك شخط ،فيي مالزمو
لإلنداف مشح كالدتو إلى حيغ مساتو ،كذلظ أنو ال يدتصيع
أف يعير بجكنيا ،كأنو إذا فقج بعس ىحه الحقػؽ يكػف قج فقج بعس شخريتو(.)4
كتتسيد ىحه الحقػؽ بأنيا حقػؽ غيخ مالية .فيي ال تجخل في دائخة التعامل ،كيتختب عمى ذلظ :أنو ال
يجػز الترخؼ فييا أك التشازؿ عشيا ،كسا أنيا ال تدق كال تكتدب بالتقادـ ،غيخ أف تجخدىا مغ الرفة السالية ال
يحػؿ دكف ثبػت الحق في التعػيس السالي عغ الزخر الحي يتختب عمى االعتجاء عمييا(.)5
كأما الحقػؽ الخاصة ،فتشقدع إلى قدسيغ :حقػؽ األسخة ،كحقػؽ مالية.
األول :حقوق األسرة:
ىي الحقػؽ التي تشطع العالقات التي تشذأ عغ رابصة الدكجية ،أك القخابة ،كىحه الخابصة ليدت ذات
قيسة مالية ،كليدت إال سمصات لبعس أفخاد األسخة عمى بعزيا اآلخخ كدمصة الػالج عمى أكالده ،كالدكج عمى

زكجو(.)6

()1
()2
()3

دمحم سامي مجكػر ،نطخية الحق ،ص.10
إسساعيل غانع ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،ص.19
إسساعيل غانع ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق  ،ص.20

()4

شفيق شحاتة ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،دار الشذخ لمجامعات السرخية1948 ،ـ ،ص.18

()6

الخفيػػف ،عمػػي ،السمكيػػة فػػي الذ ػخيعة اإلسػػالمية مػػع السقارنػػة بالذ ػخائع الػضػػعية ،دار الفكػػخ العخبػػي ،مرػػخ

()5غانع ،إسساعيل ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،ص.24
1416 ،ىػ 1996 -ـ ،ص.11
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الثاني :الحقوق المالية:
فيي التي تقػـ بالساؿ ،فيكػف محميا ماال أك مقػماً بالساؿ ،كتشطع العالقات السالية بيغ الذخريغ
كغيخه ،كتتسيد ىحه الحقػؽ عغ سائخ الحقػؽ األخخى بأنيا تقبل التشازؿ ،كسا تقبل االنتقاؿ مغ شخز إلى آخخ،

كقج تكػف ىحه الحقػؽ السالية حقػقا عيشية تختكد عمى شيء معيغ ،كتقػـ بيغ شخز معيغ كالكافة( ،)1كقج تكػف
الحقػؽ السالية حقػقاً شخرية(.)2

كىي التي تقػـ بيغ شخريغ ،أك أكثخ ،كمحميا قياـ السجيغ بعسل إيجابي ،أك سمبي مصمػب مشو ،مثل
السسمظ بشقل ممكية
إقامة بشاء ،أك نقل بزاعة ،أك امتشاع عغ إقامة حائ  ،أك رفعو ،كمغ ىحا الشػع أيزاً :قياـ ُ
شيء إلى غيخه ،كسا في العقػد الشاقمة لمسمكية(.)3
كبعج ىحا العخض السػجد ألقداـ الحقػؽ في القانػف الػضعي يتزح لشا أف" :الحق في االتراالت

الذخرية" يجخل تحت ما يدسي بالحقػؽ العامة ،أك الحقػؽ المريقة بالذخرية ،كيتختب عمى ذلظ أنيا ال تقبل
التشازؿ ،كال يجػز الترخؼ فييا ،كال تكتدب بالتقادـ ،كعشج االعتجاء عمييا يدتحق مغ كقع عميو الزخر تعػيزا
ماليا كيحكع في جسيع األحػاؿ بسرادرة األجيدة كمحػ التدجيالت الستحرمة عغ الجخيسة.

الخاتمة:
بعج أف تع ىحا البحث إلى الشتائج التالية:
 -1إف حقػؽ اإلنداف الثابتة في األدياف الدساكية ليا قيسة في كافة الخساالت الدساكية رحسة كىجاية
كمّيد عغ غيخه مغ السخمػقات في الكػف كلع تُجد الذ اخئع الدساكية مصمقاً قتل
لإلنداف ،فقج ُكّخـ ُ
اإلنداف أك إيحائو بال مدبب.

 -2أف الحق ىػ الػسيمة لتحقيق السرمحة ،كليذ ىػ السرمحة ذاتيا ،كأف ىشاؾ اتفاؽ عمى أف القانػف ىػ
الحي يقخر الحقػؽ كيسشحيا لألفخاد.

 -3جسيع حقػؽ اإلنداف التي حثت عمييا الذخيعة اإلسالمية ،جاءت مغ أجل الحفاظ عمى كخامة اإلنداف
كحياتو.

 -4تشقدع الحقػؽ في القانػف الػضعي إلى قدسيغ :حقػؽ سياسية ،كمجنية ،أما الحقػؽ السجنية فتشقدع إلى
حقػؽ عامة ،كخاصة ،كالحقػؽ الخاصة تشقدع إلى حقػؽ األسخة ،كحقػؽ مالي

()1الخفيف ،عمي ،السمكية في الذخيعة اإلسالمية مع السقارنة بالذخائع الػضعية ،ص.13
()2

يالحظ كجػب التفخقة بيغ الحقػؽ الذخرية ،كحقػؽ الذخرػية  -فػالحقػؽ الذخرػية :ىػي نػػع مػغ الحقػػؽ
الساليػػة ،كىػػي ليدػػت مالزم ػة لمذػػخز ،كيدػػتصيع أف يترػػخؼ فييػػا ،كيتشػػازؿ عشيػػا متػػى شػػاء ،كتدػػسي

شخرية؛ ألنيا تقػػـ بػيغ شػخؼ كآخػخ مػغ األشػخاص .أمػا حقػػؽ الذخرػية :فيػي الحقػػؽ التػي تػالزـ
الذػػخز ،كمشيػػا تتكػػػف شخرػػيتو القانػنيػػة ،كىػػي عبػػارة عػػغ الحخيػػات العامػػة؛ كحخيػػة التشقػػل ،كحخيػػة

االجتس ػػاع ،كحخي ػػة الػ ػخأي ،كحخيػ ػة االعتق ػػاد ،كحخم ػػة السد ػػكغ ،كغيخى ػػا م ػػغ الحق ػػػؽ الخاص ػػة بذ ػػخز
()3

اإلنداف .يشطخ :شفيق شحاتة ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،ص.26

الخفيف ،السمكية في الذخيعة اإلسالمية مع السقارنة بالذخائع الػضعية ،ص.13
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المراجع:
القرآن الكريم:



ابغ عاشػر ،دمحم الصاىخ ،أصػؿ الشطاـ االجتساعي في اإلسالـ ،التػندية لمتػزيع ،تػنذ1979 ،ـ.

ابغ مشطػر ،دمحم بغ مكخـ بغ عمى ،أبػ الفزل ،جساؿ الجيغ األنراري الخكيفعى اإلفخيقى لداف
العخب ،دار صادر ،بيخكت ،الصبعة الثالثة1410 ،ق1990 ،ـ.



البخاري ،دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا الجعفي ،صحيح البخاري ،تحقيق :دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ،



الجخجاني ،عبج القاىخ ،التعخيفات ،دار الكتاب العخب ،بيخكت ،الصبعة األكلي1985 ،ـ.



الخفيف ،عمي ،الحق كالحمة ،مكتبة كىبو1945 ،ـ.



الخفيف ،عمي ،السمكية في الذخيعة اإلسالمية مع السقارنة بالذخائع الػضعية ،دار الفكخ العخبي،



الخزاؽ الحديشي ،أبػ الفيس ،السمّقب بسختزى ،تاج العخكس،
محسج بغ عبج ّ
محسج بغ ّ
الدبيجيّ ،
مشذػرات دار الحياة ،بيخكت.



الدحيمي ،كىبو  ،الفقو اإلسالمي كأدلتو ،دار الفكخ ،الصبعة الثالثة1409 ،ق1989 ،ـ.

الصبعة األكلى ،دار شػؽ الشجاة1422 ،ق.

1995ـ.



الدحيمي ،دمحم ،حقػؽ اإلنداف في اإلسالـ دراسة مقارنة مع اإلعػالف العػالسي كاإلعػالف اإلسالمي



الدرقا ،مرصفي ،الفقو اإلسالمي في ثػبو الججيج ،دار الفكخ العخبي ،سشة .1965

لحقػؽ اإلنداف ،الصبعة الخابعة  ،دار ابغ كثيخ ،دمذق-بيخكت2005 ،ـ.



الدعبي ،فاركؽ صالح ،حقػؽ اإلنداف بيغ الذخيعة اإلسالمية كالقانػف الجكلي "دراسة تحميمو مقارنة"،



زيجاف ،عبج الكخيع ،مجسػعة بحػث فقيية ،مكتبة القجس ،بغجاد1976 ،ـ.

مجمة الحقػؽ ،جامعة الكػيت ،السجمج  ،29العجد  ،4ديدسبخ2005 ،ـ.



الدشيػري ،عبج الخازؽ ،مرادر الحق في الفقو اإلسالمي1953 ،ـ.

الذاشبي ،أبى إسحاؽ إبخاىيع بغ مػسى المخسي الغخناشي ،السػافقات في أصػؿ األحكاـ ،شبعة
مصبعة ،دمحم عمى صبيح كأكالده ،القاىخة.



شفيق شحاتة ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،دار الشذخ لمجامعات السرخية.1948 ،



عباد ،دمحم عمي ،السداكاة في الذخيعة اإلسالمية كالشطع القانػنية الحجيثة ،بحث مقجـ إلى مؤتسخ كمية

الحقػؽ الثاني بعشػاف (حقػؽ اإلنداف في الذخيعة كالقانػف – التحجيات كالحمػؿ) جامعة الدرقاء األىمية

 20 -199جسادى األكلى 1422ق  9-8 /أب  ،2000األردف.


العزابمة ،أميغ ،الػجيد في حقػؽ اإلنداف كحخياتو في الذخيعة اإلسالمية -السػاثيق الجكليػة

كاإلقميسية -الجستػر األردني ،دار رنج لمشذخ كالتػزيع ،األردف 2001 ،ـ.


الغادمجي ،عبج المصيف بغ سعيج ،حقػؽ اإلنداف في اإلسالـ ،الصبعة األكلى ،أكاديسية نايف العخبية



غانع ،إسساعيل ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،مكتبة سيج عبجهللا كىبو1958 ،ـ.



غانع ،إسساعيل ،محاضخات في الشطخية العامة لمحق ،مكتبة كىبو ،الصبعة الثانية1958 ،ـ.

لمعمػـ األمشية ،الخياض1421 ،ق2000 -ـ.
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الغدالي ،أبػ حامج دمحم بغ دمحم الصػسي  ،إحياء عمػـ الجيغ ،شبعة دار الحجيث1414 ،ق1994-ـ.



الفيخكز أيادي ،مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب ،القامػس السحي  ،الصبعة الثانية1952 ،ـ.








الفيػمي ،أحسج بغ عمي السقخّي ،السرباح السشيخ ،دار الحجيث ،الصبعة األكلي ،2000 ،ص.89
الخازي ،دمحم بغ أبي بكخ عبج القادر  ،مختار الرحاح ،الصبعة الخامدة1939 ،ـ.

المحيجاف ،حسج بغ عبج هللا ،الغخب كحقػؽ اإلنداف ،الصبعة األكلى ،الدعػدية ،مكتبة جخيخ1998 ،ـ.
لصفي ،دمحم حداـ محسػد  ،السجخل لجراسة القانػف ،الكتاب الثاني ،نطخية الحق ،الصبعة الثالثة.

دمحم عسارة ،اإلسالـ كاألمغ االجتساعي ،الصبعة األكلى ،دار الذخكؽ ،القاىخة 1998 ،ـ.
مجكػر ،دمحم سامي ،نطخية الحق ،دار الفكخ العخبي1953 ،ـ.

مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي الشيدابػري ،السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ
إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،تحقيق :دمحم فؤاد عبج الباقي ،دار إحياء التخاث العخبي ،بيخكت.



الشجار ،عبج هللا مبخكؾ ،تعخيف الحق كمعيار ترشيف الحقػؽ ،دار الشيزة العخبية ،الصبعة الثانية،



الييثسي ،أبػ الحدغ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ سميساف ،مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ،تحقيق:

2001/2000ـ.

حداـ الجيغ القجسي ،مكتبة القجسي ،القاىخة 1414 ،ىػ 1994 ،ـ.
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