
 

 

 البعد المقاصدي لحقوق اإلنسان في اإلسالم
                                                  .د. سعيد فكرة  

-جامعة باتنة-أستاذ محاضر بكمية العموم اإلسالمية                                     

ىتمهود:
 الصلل ة  الولل م  ربنا لك الحمد ملل ا الوللموال  ملل ا الرض  ملل ا مللا  للد، ملل   لل ا بعللد 

على خير خلق اهلل محمد ب  عبد اهلل  على آله  صللحبه معمعللي   المبعللوس للنللاس رلملل  للعللالمي  
سلللورة  تبْأاااالٌىاااًلىااامحلًىاااىٍلًمسااا لً  ااا ٍلٌٍّ اااٍّ للل مبشلللرا  رلللونرا   ريلللل، عليللله الك للل 

 .89النح  اآلن 
الرلملل  للنللاس ،افلل   لقللد افللافرل رصللوص الللول  علللى البللال الكمللال لندانلل  الللدن   مرلله دنلل  

 بيان ذلك بما لب، مره ظاهرة لضارن  ارواري   عالمي   فإره نم للاز باصللاتع م عللددة اضلل   عليلله 
ص لي  ملكامه لك  زمان  مكان  نوضح دلللك من الشللرنع  ايسلل مي  مللا ضللاه، علل  صللالبه    

معناسللن    ه ، عقب  ف  سبي  احقيق مصلللح  م  عداللل  بلل   سللع، مصللالح النللاس علللى اخلل   
 ملون ن   ملوارن   فقد ،ار، الد للل  ايسلل مي  فلل  عصللورها الوهبيلل  ام للد رهع نللا ملل  بلل د الصللي  

  رها الى عبال اسباريا غربا. 
 ،ان البحر الم وسط بحيرة اس مي  اا ق الرانلل  ايسلل مي  علللى ممالكلله  ،ارلل، هللد  الو نللال 

الدنان  المصللالح ملل  عللر   فللرس  ر م  غيللره   الما ل   اض  ممما م بانن  العناس  العادال   
 هللد رفمللل، الد لللل  ايسللل مي   لللا ن هلللو  الملل   الشلللعو  بقلللواري  مللل   لللرنع ن    مازالللل، هلللو  
القواري  ا وع بص   م صل  ف  ،  هطر لو  لاعااه  مطالبلله  لا الله   مللا اوهلله اراقا هللا نومللا 

رنخ من المولللمي  فلل  عصللر ملل  الللك العصللور  الدا ل ى م ات  القرن ال اسللع عشللر  مللا لللدلنا ال للا
اسلل مد ا هارورللا ملل  اشللرنع غيللره   بلل  ،لمللا فلل ح اهلل علللين  مرضللا فلل ح العلمللاا لل شللرنع مبوابللا ملل  
ا ع نللاد  ا سلل نباط   مللا ضللاه، الشللرنع  علل  لاعلل     هصللرل علل  مصلللح     اصللطدم، مللع 

  اارنانا راضي . مصالح مول  م  ننودي م  رصرار  ب  عا وا ف  ظ  عدال نا
اره دن  صالح لك  زمان  مكان     نعن  ذلك من اطبيقا  الدا بعينه للدن  صالح لكلل  زمللان 
 مكان  فنللوا محللال   ارمللا نعنلل  من الصللول ايسلل مي  ملل  المر رلل  بحيللم اصلللح للبقللاا  اح ملل  

 للل  عامللدة  معبللاا ال نقلل  بللي  ما للله العللواا لللولك ناطللد ملل  نفلل  من الللدن  للقلل  مق وللل   ،
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هضللانا محصللورة  معللد دة  ،قللاموس مبجللدي نمكلل  من اكشلله علل  مي ،لملل  فيلله ف جللدها مجموعللل  
 ب راي  لر فنا.

ىخصائصىالذروعة:
ارما لنوا الدن  م  الاصاتع ما نجعله صالحا لك  زمان  مكان  لك  عي  م  العيال  لقد 

ننلل  فلل  ، لل  معاصللرة  مم ،ارلل، مااح ل  اط ع  على خصاتع الشرنع  ايسلل مي  سللواا م،ارلل، مق
 معر ض  عرضا فقنيا مم مصوليا مم عقاتدنا ف  ممنال الك   من ملحظ:

 مّن الشرنع  ايس مي  باصاتصنا ا ميي امييا ظاهرا  اضحا عند النف  القاروري  الخرى. -0
 مّن  رنع  لنا هد  الاصاتع لجدنرة من اووس العال  ،له. -4
 لاصاتلع لاليق  من اضع للناس رفاما ن حقق فيه العدل  اثب،  ان  رنع  ا صه بند  ا -3

 الحقوق لصحابنا د ن مي مي .     
  ان  لرنع  لنا هو  الاصاتع لاليق  من اكون لقوق ايروان م  مقدساانا ب  مرنا لق       -2

   اع  معا.     
 مث  فيه هدسي  لقوق  على ضوا ما اقدم  روعي ذ،ر مه  خصاتع هوا ال شرنع الربار  ال   ا

 …ايروان   اعب  على لد سواا الحا،مي    الوسطي   الشمولي   الواهعي   العالمي   
ىالمبحثىاألول

ىأهدافىالتذروعىاإلدالمي،ىوهوىماىوطلقىرلوهىمقاصدىالذروعة.
   المطلبىاألول:

ىالتعروفىبها:        
لمقاصللد ملل  ليللم لنللا ع هلل  لو، هنا بصدد ضبط المصطلح   ارما غرض  هو بيان لقيقلل  ا

بالحقوق عموما  لقد ملب، ا س قراا  ال  بع من ،  اللكام الشللرعي  فلل  ايسلل م ن طلللع الللى غانلل  
محللللد دة. فكلللل  مللللا عللللاال بلللله الشللللرنع  سللللواا فلللل  مجللللال العقاتللللد مم  العبللللادال مم  الخلللل ق مم 

هللوا المقصللد انللدر    المعام ل نرم  الى هللد   مقصللد ن مثلل  فلل  احقيللق مصللالح العبللاد  احلل،
مقاصد عيتي   ،لي   نوضح ذلك من اع بار عللنا المصللالح فلل  عمللل  اللكللام نوعلل  ظلل  اع بللار 
هو  المصلح  ف  اعلي  اللكام. لن العل  اطلق بغير معناها المشنور على ما  رع الحك  عند  

الشرعي  مي  احصي  للمصلح  م  عل  ر ع م  دفع ضرر  م ود    ذلك ننبن  على من اللكام
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   لحكملل  مللا هللرر (0)م علقاانللا معلللل  بمصللالح العبللاد ارمللا لكلل  بنللا علللى مللا اه ضلل ه مصللالح العبللاد
ال قناا من اللكام ال كلي ي  مرابط  بالمصلح  اراباطا  ليقا   من درعال ال كليه م  ا ا  ابعا لما 

 فينا م  مصالح.
ن الملللر فيلللله ،لللولك لي بقلللى احقيللللق نكلللو  -،لللال رض  الحللللرام-فلللالمر المطللللو  طلبللللا عازملللا 

المصلح  فيلله  نا للله اللللي م فيلله بللاخ    هللوة المصلللح   فمللا اكللون المصلللح  فيلله مهللوى نكللون 
مقدما على ما د ره هوة فينا   ما   اكون المصلح   ما،دة المصلح  نكون الطل  فينا لاب، م  

حللرن  هللوة  ضللع ا بللاخ    هللوة غير لي م   مللا نكللون فيلله الضللرر ما،للدا نكللون محرمللا   نا للله ال 
الضرر  فيما نكون مهلوى ضررا نكون احرنما   ما   نكون الضرر فيه ما،دا نكون مكر ها   مللا   

 م  هنا ن ضح من  ضللع  ،(4)نثب، رعحان م  الضرر على الن ع فيه نكون المكله مايرا ف  فعلله
ه من الشللارع الحكللي  مرلليل الشللراتع الشراتلللع ارمللا هللو لمصللالح العبلللاد فلل  العاعلل   اآلعلل   نوضحللل

 .(3)ل حقيق مصالح العبلاد ف  الدارن 
نقول الشاطب :"ان اس قراارا للكام اهلل   لجيتيال  رنع ه نجعلنللا رق نللع بمراعللاة اهلل لمصللالح 

مسااملِب اا ّٓلًِناائمّٓلٌاالملّىااٌْلٌٍنااا لعٍااَل  ل  اا ل  ااىلللللل   نوضللحه هوللله اعللالى:(4)العبللاد"

امللا –   نقول العي بللب  عبللد الولل م رلملله اهلل:"الشللرنع  ،لنللا مصللالح 065 اا.اآلن سورة النو ٌ سً

ف أملل   صللي ه بعللد  ّالأّيال ٌاىّٓلمِناٌ لل :ادرم م ودة م  اجل  مصلح   فإذا سمع، هول اهلل اعللالى
   نقللول ابلل  (5)ذلك ف  اجد ا خيرا نحثك عليه  م   را نيعرك عنه  م  عمعا بللي  الحللم  اليعللر

"ان الشلللرنع  ايسللل مي  علللاال ب حصلللي  المصلللالح  اكميلنلللا  اعطيللل  الم اسلللد : ه رلمللله اهللايميللل
 .(6) اقليلنا"

"ان الشرنع  مبناها  مساسنا على الحك   مصالح العباد ف  المعاش :  نقول اب  القي  رلمه اهلل
ور   ع   المعاد  ه  عدل ،لنا  رلم  ،لنا  لكم  ،لنا  فك  موأل  خرع، ع  العدل الى الج

الرلم  الى ضدها  ع  المصلح  الى الم ودة  ع  الحكم  الى العبم فليو، م  الشللرنع    ان 
 نقول رج  الللدن  الطللوف  رلملله اهلل:" لن المصلللح  هلل  المقصللودة فلل    (7)مدخل، فينا بال أ ن "

  (8)الوسات " سياس  المكل ي  بإلبال اللكام  باه  الدل  ،الوسات   المقاصد  اعب  ال قدن  على
هلللوا  هلللد مدرك المحققلللون مللل  العلملللاا المحلللدلي  منضلللا هلللو  المعلللار  ال للل  هامللل، علينلللا سياسللل  

 ال شرنع.
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فيقرر بعضللن  بأن:"المقاصللد العاملل  للشللرنع  ايسلل مي  هللو عمللارة الرض  ل للظ رفللام ال عللان  
ل  اسلل قام    اللدبير فينا  اس مرار ص لنا بص ح المو ال ي  فينا  هيامن  بما ،ل وا به م  عللد

 نقول غيره :" بولك اكون الشرنع  مو ندف  احقيق مقصد عام م   هو اسللعاد .(9)منافع الجميع"
ال رد  الجماع   ل ظ النفام  اعمير الدريا بك  ما نوصلنا الى م   مدار  الكمال  الاير  المدري  

  فن  ملكللام الشللرنع   ،لمللا    نقول:"،لما ممع  البالم الم اصع رفرا  م غ  ف(01) الحضارة"
اأم  المنصه الم جرد الحاذق ف  ال عر  على الحك  ال شرنعي  منق  د ن من نوللا ر  مدرللى  للك 
مّن مبنلللى  لللرنع  اهلل هلللات  مساسلللا عللللى الرلمللل   العلللدل  المصللللح   من البنلللاا ال شلللرنع  برم للله فللل  

هلللو اسلللعاد النلللاس  احقيلللق  ايسللل م نقلللوم عللللى رعانللل  مصللللح  ال لللرد  الجماعللل    من غانللل  الشلللرع
 .(00)المصلح "

"ال شللرنع للل  نغ لل  مبللدم المن علل  سللواا علللى مولل وى الفللراد م  : نقللول الللد، ور ف حلل  الللدرنن 
المج مع الد ل   فأساسه ،ما هو معلوم عل  المصالح  درا الضرار  الم اسد المادن   المعنونلل  

 .(04)الحياة" ل  اهرار  المصلح  العام   مق ضياانا ف  عميع  ا ن

 ليم ،ان احقيق المصالح هو الغان  م  ال شرنع  المقصد السمى  فقد لرص ايس م علللى 
  ضع دس ور لممارس  الحقوق  الواعبال   مع بر ذلك م  الهدا  الرتيوي  للمقاصد الشرعي .

  المطلبىالثاني:
ىددتورىالحقوقىفيىاإلدالم:        

 بينوا درع نا علللى  فللق اراباطنللا بالمصللالح  فكلمللا احققلل،  لقد ملص  ال قناا روعي  الحقوق
المصلح  م،ثر لب، الحق م،ثر  زادل هيم ه  ،ما مرنلل  بينللوا من ،لل  لكلل   للرع  نجمللع بللي  لللق 
اهلل  لق العبد  لق اهلل فيه م  عن  ال عبد   لللق العبللد فيلله ملل  عنلل  المصلللح  الماليلل  م  المن علل  

ه   نوعد لللق خللالع هلل اعللالى ،مللا   نوعللد لللق خللالع للعبللد  الشاصي    بنوا نرى الشاطب  مر
 ،  لق نبد  م  مره خالع هلل اعالى فإره نحقق منافع ظاهرة  ملموس  للعبد ملل  راليلل  المصلللح  

 له ف  الدريا  الثوا  ف  اآلخرة.
  ،  لك  نبد  عليلله مرلله خلللق خللالع للعبللد  فللإن اهلل اعللالى للله لللق فيلله  بللأن اطبّللق ملكللام اهلل
اعالى فيلله  ان للو  للرنع ه   نل لليم المللرا فيلله لللد د اهلل اعللالى  نراللع فلل  لفيرالله  لن لللق العبللد ارمللا 

 .(03)نثب، ،وره لقا له بإلبال الشرع ذلك له  ليا بكوره مو حقا لولك بحك  الص 
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  بنوا ن ضح من الحقوق نو وع  فينا احقيق ما نل :
  هو ما نطلق عليه ف  ال شرنعال الوضعي . احقيق المصلح  م  مشر عي  الباعم األول:
  رعي  الحق. الثاني:
ار  للاا ال نللاه  فلل  المج مللع بللي  الصللالح الاللاص  الصللالح العللام لن هللوا ن نللافى مللع  الثالثث :

 هاعدة ال عا ن على البر  ال قوى انجابيا  سلبيا.
   علللى (02)عللام" على هوا عقد ال قناا هاعدة "ن حملل  الضللرر الاللاص فلل  سللبي  دفللع الضللرر ال

هلللوا فلللإن الحقلللوق لللل  اشلللرع مصللل  ل كلللون مجلبللل  لضلللرار فالشللل  اصلللي  الغيلللر مللل  الفلللراد م  
 المج مع  ب  ارما  رع، لجل  المنافع الراعح .

 على هوا فإن ربط الحقوق بالمصالح نض   علينا سم  الصال   الواهعي   نوضحه من الشارع 
 الحكي  داتر لول ل ظ ممور ل ل :

 .(05)الدن   الن ا  العق   النو   المال-الساسي   لضر رنال الامو ا -0
 هلل  اقللع فلل  معلللى مولل وى ملل  ليللم القللوة  اللللر: بحيللم   نولل قي  المللر فلل  مي مج مللع 
بشري ا  ب وافرها فيه لي   له الوعود المعنوي ايروار  على الوعه ال،ملل   ل للى اذا اراللرم  الللد 

ظنللور اعوعللا   فوضللى  سلل ك الللدماا  م  علللى اللدن فلل  المولل وى  مننللا فلل  مج مللع مللا  اسلل ليم
فّٓل تبعلىى ُلفملّضاًلل :ايروار   ار شار الضنك المو ليم لغيا  ا س قام  نوضحه هوله اعللالى

 .سورة طه ًاللّ مَلًِٓلأع ضلعٓلذو ُلفإْلٌولِ ْ  لضنىالًحن  هلٌَّل ٌمْاِ لأعَّ
الح الضر رن  اع بللر م للاهي   علللى هللوا فإرلله  للرع اب للداا هو  المقاصد العام  الساسي  م  المص

دسلل ورن   مبللار  اشللرنعي   ا  للرع عننللا ملكللام  لقللوق ا صلليلي  نمكننللا من -لجل  المنافع الراعح 
 رو،ر بع  مننا:

 حفظ النفس أو حق الحياة. أوال:

 نعبر عننا ف   ليق  ايع ن ع  لقوق ايروان ف  المواد ال الي :
 لك  فرد لق ف  الحياة  الحرن    س م   اصه. ثة:المادة الثال

  نعللللرض مي ارولللللان لل عللللون     للعقوبلللللال م  المعللللام ل القاسلللللي  م   المثثثثادة الةامسثثثثة:
 الولشي  م  الااص  بالكرام .
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   نجوز القب  على مي اروان م  لجي  م  ر يه اعو ا. المادة التاسعة:
   فللل  ليااللله الااصللل  م  مسلللراه م  مولللكنه م    نعلللرض مللللد ل لللدخ  اعوللل المثثثادة العا:ثثثرة:

مراس اه  م  الحملل ل علللى  للرفه  سللمع ه   لكلل   للاع الحللق فلل  لمانلل  القللارون ملل  مثلل  هللوا 
 ال دخ  م  الك الحم ل.

 هو  ه  لقوق ايروان م  خ ل المواليق المعلن  لحقوهه:
رها ايس م ف  مبادتلله العاملل   لنبدم الحدنم ع  مث  هو  المواد ف  الشرنع  ايس مي  ال   هر 

 ذللللك ب قلللدن  الحلللدنم عللل  للللق الحيلللاة  هدسلللي ه  نطللللق الصلللوليون ل لللظ اللللن ا عللللى عصلللم  
 الشاصي  ايرواري  ف  عناصرها المادن   المعنون .

 ملل  العناصللر المادنلل  للشاصللي  ايروللاري  لللق الحيللاة  سلل م  الجولل   معضللاته ملل  ايالل   
 .(06)ا العناصر المعنون  ،رام   لرن  ال  كير  المع قد الب ر  الضر   الجرح  مم

هوا  اّن للن ا ايرواري  مهميلل  عليللل  فلل  رفللر ايسلل م بلل  ارنللا المقصللد السللمى الللوي ارعللع 
اليه ساتر لمقاصد الساسي  ف  ال شرنع ايس م    ذلك ل وه نا عميعا على ايروان ر ولله سللواا 

ا  فكللان طللل  المحاففلل  علللى لللق الحيللاة فلل  معلللى مراالل  ملل  ليللم انجادهللا م  انمي نللا  ل فنلل
 ال كليه.

نوضحه من ا ع داا على لق الحياة م  ازهاق الن ا بغير لق عرنم  عفمى ف  لق ايرواري   
ِٓلأجًلذٌهلوتبنالعٍَل ينلإس  ئًْلأٔولِٓللتًلٔف ال غا لٔفاألأًلف اا لألل  مضلللل ،لنا هال اعللالى:

 .34سورة الماتدة. اآلن  ِٓلأ ْاىالفىأمنالأ ْال ٌنا لمجْ افىأمناللتًل ٌنا لمجْ الً
 نوضللح هللوا منضللا:"من لللق الحيللاة  ل للظ الر اح  عصللم  الللن ا لللق لابلل، فلل  الوملل  العاملل  
 الااصلل   هللو فلل  ر للا الوهلل،  اعلل  بمعنللى مرلله ،مللا نحللق لجروللان من نحيللا فإرلله نجلل  عليلله من 

على ليااه  فإره نحرم ف  الوهلل، ذاالله من نع للدي علللى  نحيا ،ولك   ،ما نحرم على الغير ا ع داا
لياة ر وه  فحياة ايروان ليو، ملكا له    نملك من نوقط لقه ف  الحياة بق   ر وه  نوضحه 

 مننا:( 07)من الحقوق مرواع مربع 
 رولل  الللى اهلل اعللالى لل عفللي   ال شللرنه لكثللرة ر علله  عفللي  خطللر    حقىخالصىللههىتعهال :ىى

وا عصم  الن ا م  عن  الوعو   ليم من مداا هوا الواعلل  لللق خللالع هلل اعللالى  ندخ  ف  ه
  هو م  مق ضى ممار  ال كليه  عمارة الرض.
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اذ  -لللق اهلل اعللالى- فلل  هللوا المعنللى نقللول الشللاطب :" ر ا المكللله داخللل  فلل  هللوا الحللق 
 .(08)ليا له ال وليط على ر وه    على عضو م  معضاته بايا  "

لص  المقرر ف  ال قه ايس م  مو مد م  رصوص الك ا   الون   فم  الك ا  هوله  هوا ا
ُلل :   هوللله095سللورة البقللرة. اآلنلل ًاللتتٍمٌ ل أّاىّىُلإ ل ٌتيٍىا لل :اعالى سللورة  ًاللتمتٍاٌ لأٔف اى

 ملل    33سللورة ايسللراا. اآلنلل ًاللتمتٍاٌ ل ٌاانفأل ٌاا ل اا َل  لإالل ااا كل :. هوللله49النوللاا. اآلنلل 
م  ه   ر وه بحدندة فحدنداه ف  ند  ن وعأ بنا فلل  بطنلله فلل  رللار "مره هال: الون : ما لب، عنه

عنن  خالدا مالدا فينا مبدا   م   للر  سللما فق لل  ر ولله فنللو ن حوللا  فلل  رللار عنللن  خالللدا فينللا 
 .(91)مبدا   م  اردى م  عب  فق   ر وه فنو ن ردى ف  رار عنن  خالدا مالدا فينا"

هوا د ل  راتع  م  ليم اعفي  عصم  الن ا ل ى  لو ،ار، م  العبد ر وه لن وه   ف    ف 
اقدنري من هوا المبدم مر رد به ال شرنع ايس م  د ن غير  م  القواري  الوضعي  ال     ارى لاع  

عث   الى مث  هو  الفاهرة اذا من الجار  عن  على ر وه    عقوب  على ذلك على الجار  باع بار 
عامدة  م  مع  ذلك فمعف  ال شرنعلللال الوضللعي    اع بللر مثلل  هللو  الواهعلل  عرنملل  نعاهلل  علينللا 
ال اع    منضا فيه د ل  على ،ون ايروان م ر ضا عليلله من نحيللا مداا لمللا هلل عليلله ملل  لقللوق فلل  

ع بنا فلو   ليااه   هوا الحق الاالع هلل اعالى ف  لياة ايروان نقوم على لقاتق  عودن  اضطل
 ال شرنع مننا:

مر،ي ايروان ف  الكون  مره ا،رم مالوق عند اهلل بعد الم تك  امكينا له ملل  مداا منم لله  -0
الكبللرى ال لل  لللددانا ممارلل  ال كليلله ال لل  هلل  محللور عبودنلل  خالصلل  هلل اعللالى   اصلل لا  عمللارة 

 ر  العام  هوا هو لق اهلل اعالى.للدريا  اهام  العدل بما نحقق مصلح ه الوااي   الصالح ايروا
اعداد ايروان اعداد فطرنا خاصا  بني   خلق  رباري  ظللاهرا  باطنللا  عوللدا  عقلل    عللدارا  -4

  على اقون  خاص اق ضيه ممار  ال كليه لوب  ف  ذلك من اهلل ر خ فيه م  ر له  رفع م  هيم ه.
ه فلل  الرض  ا ضلليله علللى سللاتر من الن ا ه  المعول عليه فلل  عمللارة الكللون   اسلل ا ف -3

المالوهال  ارسال الرس   اريال الشراتع الوما ن  لي  ق سللعيه مللع سللمو مكار لله م  ل  وللق منم لله 
العفمللللى مللللع اقللللون  خطورالللله  بني لللله ممللللا ععلللل  لياالللله مقصللللدا مساسلللليا اراللللد اليلللله سللللاتر المقاصللللد 

 .(41)الساسي 
ن احقيقلللا يرادة اهلل اعللالى "لمللل  الاللللق  بللدنن  من ذللللك   نمكلل  من نللل   ا  من نحيلللا ايروللا
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 .52سورة العرا . اآلن  أاللٌول خلٍكلً  ِ  المر"  ذلك لق خالع له د ن رن 
هوا بالنوب  يهدام ايروان على ه   ر وه ار حللارا م  اوللليط الغيللر م  اعللرن  الللن ا لل نلكلل  

 د ن مقصد  رع  مع بر.
العمد فإن الشرنع  اقرر مهصى عقوبلل   هلل  ايعللدام )القللود( مما ا ع داا على لياة الغير بالق   

 هو  العقوب  ليو، ه  ار قاما فحو  ب  ه  الى عار  ذلك  سيل  لليعر  صيار  لحياة الفراد 
ًِآلّمتاًلِنِناالِت ّاى لف اج نهلجيانُللللللل  ضمان  س قرار العمران ايروار    ف  هللوا نقللول اعللالى:

 لوبك ف  ذلللك من القاالل  نللوم القياملل   ٌ نولًأعىلٌولعئ  العظّْاخاٌى لفْيا،لًغضبل  لعٍْولً

 .ًٌٌلأْلٌىًلٔفألظٍّتلِالألل  مضلالفتىتل و ن عور عليه ا ف داا نوضحه هوله اعالى:
   ن رق ايس م فلل  ذلللك بللي  من نكللون الق يلل  مولللما م  غيللر موللل  لن لللق الحيللاة لللق هلل 

لحيللاة م  للرع علل  مصلل  الكراملل  اآلدميلل  المقللرر فلل  رصللوص  ،لنلل  ملل  آدم  الللى عارلل  من لللق ا
سللورة الماتللدة  ًوتبنااالعٍااْيُلفْيااالأْل ٌاانفأل اااٌنفأللل القللرآن  الوللن   نوضللح هللوا هوللله اعللالى:

 .25اآلن 
مره مهاد مامنا بكافر مي ه لل  مولللما فلل  ذملل   هللال: "مرللا ملللق ملل   فللى   ما ر ى ع  رسول

   نشير ال قناا اضاف  الى الدلي  النقل  من احقيللق الحيللاة ال لل  م للار اهلل اعللالى الينللا فلل  (40)"ذم ه
فلل  ه لل  الموللل  بالللوم  مبلللت منلله فلل  ه لل  الموللل   ًٌىُلألل ٌمصاصل ْاا لّاالأً ل  ٌباا لللهوله: 

بالموللل  لن العللدا ة الدننيلل  هللد احملل  علللى ه لل  فكارلل، الحاعلل  الللى اليعللر ممللا  ،للان احقيللق 
الحياة ف   رع القصاص م  المول  اذا ه   ذميا مبلت م  احقيقنا ف   رع القصاص م  المول  

     ن رق ايس م ،ولك بي  من نكون القاا   الدا م  عماع  فلو ه   عماع  (44)اذا ه   مولما
قصاص  الدا نق لون به هصاصا  منما بلت عدده   ب  من ال قناا ليقرر ن من ملق ما نجع  بينه ال

هو ه   الجماع  بوالد  لن الق     نوعد عادة ا  على سبي  ال عا ن  ا ع ماع  فلللو للل  نجعلل  
فيه القصاص   رود با  القصللاص  اذ ،لل  ملل  ممللر ه لل  غيللر  اسلل عان بلل خرن  نضللمن  اليلله ليبطلل  
آن القصاص علل  ر ولله   فلل  ذلللك ا ونلل، لمللا  للرع للله القصللاص  هللو الحيللاة ال لل  نشللير الينللا القللر 
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ًٌىُلألل ٌمصاصل ْا  الكرن  ف  هوله اعالى:
   ليا مدّل على هوا م  موهه عمر م  مه  (43) 

 صنعاا.
ر ى سللعيد بلل  الموللي : من عمللر بلل  الاطللا  ه لل  سللبع  مر للا ملل  مهلل  صللنعاا ه لللوا رعلل   

علل   هللال فلل  ذلللك هول لله المشللنورة:"لو امللا   عليلله مهلل  صللنعاا لق للل ن  عميعللا"   لرلله لللو للل  نو 
 .(42)القصاص علين  عع  ا   راك طرنقا الى اسقاط القصاص  س ك الدماا

 ف  هوا د ل  عفيم  لعف  الن ا باع بار لياة ايروان لقا خالصللا هلل اعللالى   نجللوز اهللدار   
،ما   نجوز الما بنا  نوضحه هول الشاطب  م  "من الق ي  معصوم  هد ه لل  عمللدا فإهللدار  داع 

   لينللادة ايفللادة (45)صاص   ااااذ ا س عار   ا   راك ذرنع  الى الوللع  بالق لل "الى هدم مص  الق
 فنو  مجموع  م  الدل   الشواهد رقدمنا د ن اعليق.

اللّنياوُل  لعٓل ٌئّٓلمللّماتٌٍوُلألل ٌىّٓلًمللخي جٌوُلِٓل ّاموُلأْلتربًىُلًتم اوٌ لل هال اعالى:

ّنياوُل  لعٓل ٌئّٓللاتٌٍوُلألل ٌاىّٓلًأخ جاٌوُلِآل ّااموُلًظااى ً للللللإٌْيُلأْل  لجيبل ملم و .لإمنال

 .8،9سورة المم حن . اآلن عٍَلإخ  جىُلأْلتٌٌٌىُلًِٓلّتٌهلُلفأًٌلهلىُل ٌظاملٌْ
   هوله:"م  ه   ه ي  م  (46)":"م  ه   معاهدا ل  نرح راتح  الجن  ما ر ي ع  رسول اهلل 
 ".   هوله:"لن  مالنا  علين  ماعلينا(47)" مه  الوم  لرم اهلل عليه الجن

: "منما رعلل  ،شلله سلل را فأدخلل  بصللر  هبلل  من نللاذن هال: هال رسول اهلل   ع  مب  ذر 
   هوللله:"لي ال (48)"لنللدرل -عندتللو–له  فقد ماللى لللدا   نحلل  للله من نأايلله  لللو من رعلل  فقللأ عينلله 

ه:"  نشللر ملللد،  الللى مخيلله بالولل ح  فإرلله      هوللل(49)"الدريا  مهون عند اهلل م  ه لل  رعلل  موللل 
 .(31)"ندري لع  الشيطان ننيع ف  ند   فيقع ف  ل رة م  النار

نومللا ممللام الكعبلل  فقال:"مللا مطيبللك  مطيلل  رنحللك  مللا معفمللك  معفلل  لرم للك   هلله النبلل 
 .(30)" الوي ر ا محمد بيد  لحرم  المام  عند اهلل معف  م  لرم ك ماله  دمه

شللللرنع  ايسلللل مي  بجارلللل  عقوبلللل  القصللللاص فلللل  الق لللل  العمللللد عقوبللللال دريونلللل  مخللللرى  اقللللرر ال
 عقوبللال مخر نلل   فالدريونلل  مننللا لرمللان القاالل  ملل  ميللراس الق يلل   ملل   صللي ه ان ،للان مولل حقا 
للدهما  لوب  ف  ذلك ايعدام ممالل  ف  الجياا مما م  ليم العقوبلل  الخر نلل  فقللد اوعللد اهلل 
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ًِآلّمتاًلِنِناالِت ّاى لف اج نهلللللل اهلل  لعنلل   عللوا  عفللي  نوضللحه هوللله اعللالى:القاالل  بغضلل  ملل  

 .93سورة النواا.اآلن  جينُلخاٌى لفْيالًغضبل  لعٍْولًٌ نولًأعىلٌولعئ  العظّْا
 للل  ن وعللد اهلل منلل  عرنملل  مثلل  مللا اوعللد بلله عرنملل  الق لل  بلل  ارلله اعللالى ععلنللا  للبين  بجرنملل  

ذللللك ،لللان اقلللدنا الشلللرع لحلللق الحيلللاة  ،لللان ذللللك مللل  معفللل   مسلللمى اي للل راك بلللاهلل  مللل  معللل  
 المقاصد.

نا،د هوا المقصللد الشللرع  من ايسلل م بلللت فلل  الحللرص علللى ال للرام الحيللاة  لمانلل  الللن ا من 
موللا لي  خطيللرة ا مثلل  مليارللا فلل  دنلل   ، للارة معللا   -الق لل  الاطللأ-ععلل  علللى القاالل  بغيللر هصللد 
فقللط لولل  ال  صللي ل الموضللح  فلل  ، لل  ال قلله  نوضللحه هوللله  مليارللا فلل  دنلل  فقللط م  ، للارة 

ِالواْلملنِآلأْلّمتاًلِنِناالإاللخوألًِٓللتًلِانِنااالخوألفتح ّ لملب لِانِن لً ّ لِ ٍّا لإ ل اعالى:

أىٍولإاللأْلّصىلٌ لفإْلواْلِآللاٌَلعاىًلٌىاُلًىاٌلِانِٓلفتح ّا لملبا لِنِنا لًإْلوااْلِآللاٌَل ْانىُلللللللللللللل

فىّ لِ ٍّ لإ لأىٍولًحت ّ لملب لِنِن لفّٓلمللجيىلفصْاَلىي ّٓلِتتا   لتٌ  لِٓل  لًواْلً ْنيُلِْثاقل

 .94سورة النواا. اآلن    لعٍّْال ىّْا
 هد عل  ال قناا هللو  الموللأل   بمللا ن يللد من الق لل  الاطللأ عبللارة علل  عللرم نولل أه  العقللا  لمللا 

ذ ما نج  من ن او م  لور  ليط  اجا  مر اح ننطوي عليه م  مفاهر ايهمال  ال قصير ف  اااا
 .(34)الناس  سيوضح هوا هولن :"لن فع  الاطأ عنان  هلل اعالى المااخوة عليه بطرنق العدل"

 هولن :"الق   الاطأ ف  ر وه   نعري ع  ايل  م  ليم ارك العينم   المبالغ  ف  ال ثب، ف  
 بالق    را  عليه ، ارة  دن . لوب  من اهلل سما   هل،:  (33)"…لال  الرم 

ب  ان ايس م اعفيما لعصم ه لق الحياة  هدسي  ذلك م هع الموا لي   الجللياا  العقوبلل  علللى 
الحلل  الللوي نوعللد فيلله ه يلل  د ن معرفلل  لقيقلل  القاالل   ليللم نولل حله خموللون رعلل  ملل  مهلل  

سللدا للورنعلل  فيوعلل  المحل  ن ايللره   للل  الللدم  بلل  من بعلل  ال قنللاا ليللوه  الللى مبعللد ملل  ذلللك 
القصاص باليقي  بعد من نولل حله ال ليللاا خموللي  نمينللا الللى من ملل  مانلل  هللو القاالل   فللإذا لل للوا 

 .(32)هو  اينمان  هع القصاص ه  
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فقللال: نارسللول اهلل   عللاا رعلل  الللى النبلل "نوضح هوا ما ر ي ع  زنادة ب  مب  مرن  مره هللال:
ل عليه الو م معمع منن  خموي  فيحل ون باهلل ما ه لو  ار   عدل مخ  ه ي  ف  بن  ف ن فقا

  علموا له هاا  فقال نا رسول اهلل مليا ل  ملل  مخلل  ا  هللوا  فقللال بلل  لللك ماتلل  ملل  ايبلل " ه  
لك  ف  ه ي   عد بي  هرن ي  فطرله على مهربنما  دن  الن ا ف  ايس م  ر ي من سيدرا عمر

   ل  ننق  ايركار علينما م  ملد م  ،ولك ر ي ع  سيدرا عل   مليم مهلنا القوام   الدن     
 .(35)فيكون اعماعا الصحاب  

 نو الع م  هوا النفر الشرع  القات  على ،ون ايروان معصوم الدم م ر ضا عليه من نحيللا 
ق مداا لما هلل اعالى م  لق خالع ف  معصوم الدم م ر ضا عليه من نحيا مداا لما هلل اعللالى ملل  للل

خالع ف  ليااه  من ازهاق الن ا اع بر عرنم  ف  لق المع دى عليه  فلل  لللق ايروللاري  عمعللاا  
مما نو وع  الحيط  الكامل  م  عميع ايرواري  للح اظ على ازهاق  اهدار الدم   ف  هوا د ل  

 على  دة لرص ايس م  ال رام الحياة.
  اعبا معا  مره هو المقصد الساس  العام  بنوا نجع  ايس م لق الحياة  عصم  الن ا لقا 

ليم لرص، النصوص  القواعد ال شللرنعي  العاملل  ل أ،يللد عصللم ه علللى المولل وى الللداخل  للد للل  
  ف  العال  ،له ذلك من مم  المج مع م  (36) على الصعيد العالم   ل دعي  لال  ا س قرار  الم 

م  الوي نشعر فيه الناس بحرم  الر ا  العللراض ال     الق ه  هد  له السبقي  فالمج مع اآل
ونااتُلخاا لأِاا للل الملللوال  نلللاد ن اكلللاليه الحيلللاة فللل  مملللان هلللو المج ملللع القابللل  للنملللو  ا راقلللاا

 .001سورة آل عمران. اآلن  أخ جتلٌٍنا لتأِ ًْل امل  ًفلًتنيٌْلعٓل ملنى لًتنِنٌْل ا 
م على ال رام الحياة باع بارها المقصد السمى  مبلت م  هوا ،له ف  الد ل  على لرص ايس 

للمقاصد الساسللي  الخللرى  من  للرع، عقوبللال م عللددة مكمللل   م مملله فلل  العقوبللال المولل ليم  
 لجهدار  ايزهاق مننا.

مرنا  رع، عقوب  "الحللد" للقللو   هللو ا انللام بال الشلل   المللا بكراملل  ايروللان ال لل    اقلل  
ع لللداا عللللى اللللن ا بحوللل  الملللال اللللوي الللادي اليللله مللل  رشلللر  زرع خطلللرا عللللى المج ملللع عللل  ا 

 لحكم  ما هرر ال شرنع ايس م   - ال  ن  م د م  الق  -اللقاد ال   اادي بد رها الى ال قاا  
 .(37)"الحد" ،عقوب  لاب   بالنع لن لق اهلل فينا غال  على الصح

عصم  الن ا باع بارها المقصد السمى  مبلت م  هوا ،له ف  الد ل  على لرص ايس م على 
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للمقاصللد الساسللي  الخللرى من  للرع  سللات  م عللددة ملل  معلل  ايبقللاا علللى الحيللاة  اسلل مرارها فلل  
 الوعود  مننا:

م ع  انلا ل الطعام  الشرا    الللوفير الملللبا  الموللك   علللد ال للارك لنللا ماال للا ل عللالي   -0
 ايس م  ماال ا للون .

  ل  من اقي  الحكام  القضاة  الشرط   ما الينا م  العنية المواعدة على م ع  على الد -4
 احقيق الم     
 م ع  المحافف  على الكرام  اآلدمي . -3
 م ع  اشرنع الرخع  رفع المشق   الحر  م  الخ. -2

ىالمبحثىالثاني
ىالبعدىالمقصديىللذروعةىهوىتعوونىالحقوقىوتثبوتها

دي اليللوم ب قرنللر لقللوق ايروللان  اللدع  الوللبق الللى ذلللك  ليللم ،لل  هلل   الشللعارال ال لل  انللا
نوه  ايرجليي الى مرن  هلل  م لللى عللرق رللادى  لقللق لقللوق ايروللان   زعلل  ال ررولليون من لللوران  
هلل  المقللررة  المحققلل  لنلللو  الحقللوق   مركللرل ممللل  مخللرى هللوا عللللى ايرجليللي  ال ررولل   ادع للله 

 لن ونا.
سلل م هللو م ل ملل  هللرر المبللادق الااصلل  بحقللوق ايروللان منللو  الحللق الللوي   مللراد فيلله من اي

خمو  عشر هررا ف  م،م  صورة  م سع رطاق  من العند النبوي  الال اا الرا دن  م  بعد  ،ار، 
 ن امييللي عنصللري م  عرهلل  مسبق الم  ف  اطبيق  اثبي، هو  الحقوق  اظنار  ف   اهع الحياة  د

ملل  موهلله ايسلل م ملل  مهلل  الوملل   مهلل  ال كللر فلل  القللود م   لوب  فلل  ذلللك مللا ذ،رالله  م  دنن .
 القصاص.

 هللد بينللا آر للا من الحقللوق منشللاها مبللدم الكراملل  ايروللاري  الللوي مرسللا  ايسلل م مصلل  ع يللدا لبنلل  
 سورة ايسراا.  ًٌمىلو ِنال ينلم َ البشر ،اف  بمق ضى  صه اآلدمي  فين  نوضحه هوله اعالى:

مصول مقصدي ف  الحقوق   بنوا ن ضح من اعيي  الحقوق  اثبي نا مقصد  م  لم  ،ان اعيي  
 م  مقاصد الشرنع  ايس مي 

فحقوق الناس ه  ال مكي  لبن  البشر ف  ا ر  اع بجميع ضر رنال الحياة  لاعياانا  احوينياانا 
  مضلمجْ االىٌل ٌائُلخٍاكلٌىاُلِاالألل  لللل :عالمن  الرض   بدلي  هوله اعالىال   رصبنا اهلل ف  



لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل البعدىالمقاصديىلحقوقىاإلندانىفيىاإلدالم 
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فالنع نحم  ف  د ل ه لق ا ر  اع بما فلل  الرض عميعللا  هللد اع مللدل الشللرنع  اثبيلل، الحقللوق 
 على طرنق فطري عادل   اجد الن وس فيه.

  ارما ،ان البعد المقصدي ف  ال شرنع ايس م  ل عيي  الحقوق نرعع الى ملد المور ال الي :
  ايروللاري  لملل  مسللل   ملل  للل  نوللل   هللوا الصلل  هللو مص  الالق :  رعن  به مبدم الكراملل -0

 مص  الحقوق  الحرنال  هو معف  لق ف  العال  لره مو مد مصال ه م  الول .
اهرار  مبدم ال للوازن بللي  المصلللح  العاملل   الااصلل   المللادة  الللر ح  الللدن   الللدريا اسلل جاب   -4

 لق ف  العال .لمق ضيال العدل  فطرة ال كون  ايروار  الوي هو معف  
اع ماد مبدم المن ع  المادن   المعنون  لك  على  عه نا،د مبدم الكرام  ايرواري  ف  ضللوا  -3

 مبدم العدل.
ال رعيح:  هو اظنار م لون  عار  علللى آخللر فلل  لللق صللالح الجللارب  فللأ،ثر  طرنللق البللال  -2

لحقللوق للل  اشللرع مصللل  هللو  ال لونلل  يلبللال  اعيللي  الحقلللوق هللو عللل  المنللافع الراعحللل   لن ا
 ل كون مجلب  لضرار اصي  الغير م  الفراد م  المج مع.

 عو  ال راي   عدم الالط ف  ضبط المصالح  المقاصد  فأ لنا  مهواها ملرا الضر رنال  -5
 .(38)الامو  الساسي  الدن   الن ا  العق   النو   المال

  نولل قي  المللر فلل  مي مج مللع بشللري ا    هللو  المصللالح فلل  معلللى مولل وى ملل  القللوة  اللللر بحيللم
 ب وافرها فيه ن   له الوعود ايروار  ف  عال  ايروان الحقيق .

 ف  الا ام فإن الحدنم ع  البعلد المقاصلدي لحقلوق ايرولان  نمكل  من نل   بحثله فل  محاضلرة بل  
 نا.نح ا  ال  بحوس م عددة يبراز مهمي  المقاصد ف  اعيي  الحقوق  اوضيح لقيق 

نبد  مرنا آلررا من راصع هو  المحاضرة بال ر،يي على لق  اللد مل  الحقلوق ال ل  رلادى بنلا ايعل ن 
العللالم  علل  لقللوق ايروللان  لنبللي  فلل  رنانلل  المطللا  من  للرنع  ايسلل م هلل  م ل  للرنع  هللررل المبللادق 

لرض نع لدي فينلا الااص  بحقوق ايروان فل  م،مل  صلورة  م سلع رطلاق  ذللك فل  م ل  اهعل  ال   عللى ا
 على الحياة  الحرن   الو م  الشاصي  لو  ال عبير الل ف  للمادة ال لى ف  ايع ن لقلوق اروان.

ً تاًلعٍاْيُلٔباألأ اينلم َل اا كلإذلل  االل  أاا،لفتمباًلِآلللللللللل الكلرن  بقولله:هو  الواهع  عبللر عننللا القللرآن 

ّتمبًل  لِٓل ملتم ،لٌلٓل  وتلإيللّىنلٌتماتٍينلِاالأٔاال باسا لللللأ ىمهالًمللّتمبًلِٓل ٓخ للايلالللتٍته،للايلإمنال

ّىُلإٌْهلالللتٍه،لإِٔلأخاافل  لم ل ٌ اامل ،لإٔاِلأمّاىأْلتباٌيل اإكِلًإكاهلفتىاٌْلِآلأراحا ل ٌنااملًذٌاهللللللللللللل
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ّاوللجج يل ٌظامل ،لفوٌعتلٌولٔف وللتًلأخْولفمتٍولفأراب لِآل خلاسا ّٓ،لفب ا ل  لغ   االّبحا لألل  مضللٌ لللللل

وْاايلّااٌ مُلسااٌ  لأخْااو،للااايلّااالًٍّاا ،لأع ااجتلأْلأوااٌْلِثااًلىاائ ل ٌغاا   لفااأً مُلسااٌ  لأخااِلفارااب لِاآلللللللل

 . ٌنا ِ 
 ،ان من ارا  على هو  الواهع  من ععل  اهلل مل  مللق لقلوق ايرولان من اصلان ر وله مل  طلي  اللدلام 

م  دماا  ارما اع بر  مل  ليلم هلدر   ري  العرام فل  نك ه سبحاره بان اراق دماا القاا   مقاب  ما مراق
الجرم ،أره ه   الناس عميعا ليض  هوا الجرم هكلوا مهلر ايسل م لقلوق ايرولان منلو م ل  اهعل  عللى  عله 

 الرض.
هكوا ن ضح من ايس م نراق  الى مول وى ايرولاري  العليلا  العالميل  عللى مسلاس مل  المولا اة  العلدل 

 العنصر  اللون  اللغ   الدن   الشر . بي  البشر بقطع النفر ع  اخ   
 بما ننطوي عليه م  مبادق سامي   معانير  خطط م،وب ه  اهعي   خصوب  عجيب  اول جي  لملا اق ضليه 
المصالح العام   الااص   بما نحلدد مل  م نلوم الحلق  نضلمننا المعنلى الحقيقل  ايرولار   بنلو  الصل ال 

 ة لضارن  ارواري  عالمي  ب  مراد .نع بر ايس م ب شرنعه لحقوق اروان ظاهر 
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مهلوم ايخ ل بنا الى المواس بش ا م  المقاصد الامو  الصلي   ه  مما اق ضينا المر  ال  سير المور عللى 
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