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  ٢
  ملخص البحث

  

  املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي: عنوان البحث
  

الصالة والـسالم   احلمد هللا الرحيم الرمحن ، خلق اإلنسان علمه البيان ، و          
  : وبعد .    على خري األنام ، نبينا حممد وآله ومن تبعهم بإحسان 

، خاصة يف ظل األوضاع الـيت       " حقوق اإلنسان "فانطالقاً من أمهية قضية     
تعيشها البشرية اليوم ، وملا هو واقع من سوء استغالل هلذه القضية من قبل دول                

ئ والقوانني املتعلقة ا ، هي من نتـاج  الغرب ، ونظراً ألن منطلق كثري من املباد       
الفكر الغريب وقيمه املادية ، املبتورة الصلة بالقيم الروحية واألخالقية ، فقد رأيت             

يف منهج القـرآن ،     " حقوق اإلنسان "و  " األخالق"أن أحبث العالقة الوثيقة بني      
 -ت عليه فيما اطلع -ذلك أن كثرياً من الدراسات املعاصرة هلذه القضية احلساسة          

  .ضعيفة الصلة بآيات القرآن 
 جتاه هذه املسألة اخلطرية ، فانطلقت يف هـذا        -يف نظري -فحاولت تسديد خلل    

البحث من آيات القرآن الكرمي ، فجمعت منها ما يتعلق باملنهج األخالقي مـن              
جهة، وما يتعلق حبقوق اإلنسان من جهة أخرى ، مث تأملت معانيها ، مـستعيناً               

شهر كتب التفسري املعتمدة ، فحللت اآليات وصـنفتها موضـوعيا ،            بعد اهللا بأ  
واستنبطت منها الفوائد والنتائج اليت ضمنتها هذا البحث املتواضع ، واخترت من            
السنة النبوية ما احتجت إليه من أحاديث مكملة لنصوص القرآن الكرمي ، كمـا              

 لبيان الفارق بني منهج     اطلعت على بعض الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ،        
  : القرآن وغريه ، وقد توصلت من خالل دراسيت هلذه القضية إىل أمور ، منها 

أن القرآن الكرمي قد عين عناية خاصة متميزة باجلانب األخالقي ، ولـه يف              
ذلك منهج أصيل ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً جبوانب أخرى من الدين ، كجانب العقيدة        

 والعالقات األسرية واإلجتماعية والدولية وحنوهـا ، إضـافة إىل           والعبادة واملعاملة 
ارتباطه مبقاصد الشريعة عموماً وحبفظ الضرورات اخلمس خصوصاً ، وهذا املنهج           
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  ٣
الربانية والشمول والوسطية ، والثبات     : األخالقي له خصائص ومعامل عديدة منها       

  .يه ، وحنو ذلك واليسر والواقعية ، وترتب اجلزاء الدنيوي واألخروي عل
 أن القرآن الكرمي أصل قضية حقوق اإلنسان تأصيالً شرعياً متكامالً ، فقد كرم              -

اهللا اإلنسان وميزه ، ومنحه من احلقوق املفروضة له شرعاً ، الواجبة حكماً، احملاطة            
مبختلف أنواع احلماية والضمانات من اإلعتداء واإلنتهاك ، مما مل يوجد يف منـهج              

  .غري منهج القرآن أو قانون 
 ولقد تبني جبالء أن هناك تالزماً كبرياً ، وارتباطاً وثيقاً ، وعالقة محيمـة بـني                 -

املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي ، من حيث املفهوم والتأصـيل،   
هو السجية والطبع،   : واخلصائص واملزايا ، مع أن املوثر األكرب يف جانب األخالق         

  .هو الوجوب واإللزام : حلقوق ويف جانب ا
 وقد كشفت هذه الدراسة عن األثر الكبري للمنهج األخالقي القرآين ، يف اعتبار              -

وتقدير واحترام حقوق اإلنسان اليت جاءت يف القرآن ، ذلـك أن هنـاك صـنفاً            
واجباً من األخالق ، حيقق الغاية نفسها اليت تضمنها حقوق اإلنسان ، إضـافة إىل            

نهج األخالقي الفريد يضبط سلوك الفرد ويقومه ويصلحه ، كما أنـه            أن ذلك امل  
حيفظ متاسك اتمع املسلم ، ويتعدى أثره إىل احلقوق الدولية اخلارجية، وهذا دعم             

  .لذلك التقدير واالحترام حلقوق اإلنسان 
، فقد أمتمت الدراسـة ، بوقفـة مـع          )١( وزيادة يف البيان ، وحتقيقاً لالطمئنان      -

راف األخالقي اهلائل الذي يعيشه الغرب اليوم ، يف ظـل قـوانني ومبـادئ               االحن
اليت وضعها اإلنسان ، واليت أمهلت اجلانب األخالقي من أصله،          " حقوق اإلنسان "

فأنتجت ذلك االحنراف والفساد والشقاء والضياع ، وال منقذ للبشرية من تلـك             
  .اهلاوية وال خالص هلا إال مبنهج القرآن 

  .. أعلم ، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم هذا واهللا

                                 
   . ٢٦٠:  ، البقرة ] بلى ولكن ليطمئن قليب [ :u أي من باب قول إبراهيم ( ١)
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  ٤

l   
احلمد هللا الرمحن ، خلق اإلنسان ، علمه البيان ، وشرف هذه األمة ببعثة 
سيد األنام ، نبينا حممد بن عبداهللا صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه 

  :أمجعني، وبعد 
ميع أممه ودولـه وال     ، أشغلت العامل اليوم جب    " حقوق اإلنسان "فإن قضية   

تزال ، وهي قضية كربى ، ومسألة عظمى ، جديرة بالبحث والدراسة والعنايـة              
والرعاية ، من وجهة النظر الشرعية اإلسالمية ، ذلك أن تسلط العـامل الغـريب               
واستبداده ، وفرض هيمنته الفكرية واإلعالمية على كـثري مـن دول العـامل ،               

 ضياع املفهوم اإلسالمي هلذه القضية      إىلي ، أدى    وخباصة العامل العريب واإلسالم   
وغريها ، وأوجد انطباعاً لدى كثري من املسلمني بأنه ال طريق لنيل احلقـوق إال               
من خالل التبعية املقيتة لذلك العامل الغريب ، والدخول طوعاً أو كرهـاً ضـمن               

ى هـذه  أحالفه ومنظوماته ، وحتمل أصناف الذل واملهانة ، من أجل احلصول عل          
  .احلقوق 

 السائدة يف العـامل ، قـد        "حقوق اإلنسان "ومن جهة أخرى فإن مبادئ      
أعدها وصاغها ساسة العامل الغريب ، فهي من نتاج ثقافته وأفكاره ، اليت تقـوم               

 يف مجيع ميادين احلياة ، والـيت قـد          -غري املنضبطة -على أساس احلرية املطلقة     
 املشروعة ، وبني األخالق الفاضـلة ،   "نحقوق اإلنسا "أوجدت هوة واسعة بني     

والقيم الرفيعة ، اليت ال يستغين عنها جمتمع أو أمة ، كما يظهر ذلك من خـالل                 
وغريه من املعاهدات والوثائق املتعلقـة ـذا        " اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   "

  .املوضوع 
   مـؤمتر   إىلونظراً ملا تقدم ذكره ، فقد سبق وأن تقدمت بورقـة عمـل              

الذي تنظمـه مجعيـة اهلـالل األمحـر         ) حقوق اإلنسان يف السلم واحلرب      :( 
مفهومه وتطبيقاتـه يف القـرآن      : حقوق اإلنسان :( السعودي ، وجعلت عنواا     
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  ٥
، وإمتاماً لدراسة هذا املوضوع املهم ، وتأصـيالً ملفاهيمـه الواسـعة             ) الكرمي  

آن الكرمي ، وبياناً لعالقته     وقضاياه األساسية، وتوضيحاً للمنهج األخالقي يف القر      
الوثيقة بقضية حقوق اإلنسان ، وتأكيداً على األثر العملي التطبيقـي للمنـهج             

 ، فقد رأيت أن أستكمل دراسـة        "حقوق اإلنسان "األخالقي يف احترام وضبط     
  :املوضوع من خالل حبث آخر ، وقد اخترت أن يكون عنوانه 

  
   ،)قرآن الكرمي املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف ال( 

  : ما يلي -بعد املقدمة هذه-وسوف تتضمن خطته 
  :  ويشمل :متهيد 

  . أهداف الدراسة -
  . أسباب اختيار املوضوع -
  . منهج الدراسة -

  : املبحث األول 
  :املنهج األخالقي يف القرآن الكرمي 

  .مفهوم األخالق وإطالقاته يف القرآن : املطلب األول
  .ل املنهج األخالقي يف القرآن تأصي: املطلب الثاين
  .خصائص املنهج األخالقي يف القرآن : املطلب الثالث

  

  : املبحث الثاين 
  :حقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي 

  . يف القرآن "حقوق اإلنسان"مفهوم : املطلب األول
  . يف القرآن "حقوق اإلنسان"تأصيل : املطلب الثاين
  . يف القرآن "انحقوق اإلنس"خصائص : املطلب الثالث
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  ٦
  : املبحث الثالث 

  :العالقة بني املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي 
  .مقارنة بني املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن : املطلب األول
   ."حقوق اإلنسان"أثر تطبيق املنهج األخالقي يف القرآن يف احترام : املطلب الثاين

 يف  "حقـوق اإلنـسان   "لعالقة بني االحنراف اخللقي ومبـادئ       ا: املطلب الثالث 
  .القانون الدويل 

  .واهللا املوفق .   أهم النتائج والتوصيات ، مث قائمة املراجع واملصادر :وأخرياً
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  ٧
  متهيد

  : أهداف الدراسة : أوالً :  ويشمل 
إن دراسة قضية حقوق اإلنسان وعالقتها باملنهج األخالقي يف ضوء القـرآن            

كرمي مهمة للغاية ، وميكن من خالل مجع آيات القرآن املتعلقـة ـذا املوضـوع                ال
  : وحتليلها أن حنقق األهداف اآلتية 

 تأصيالً شرعياً ، ضمن منهج القـرآن        "حقوق اإلنسان "تأصيل مفاهيم ومبادئ    ) ١
  .وبيان خصائصه يف اإلسالم 

  .ه تأصيل املنهج األخالقي يف القرآن الكرمي وبيان خصائص) ٢
  .إبراز العالقة بني املنهج األخالقي ومبادئ حقوق اإلنسان يف ضوء القرآن ) ٣
حقـوق  "بيان األثر العملي التطبيقي للمنهج األخالقي القرآين يف ضبط واحترام           ) ٤

   ."اإلنسان
  .بيان أثر إمهال اجلانب األخالقي يف القوانني الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ) ٥

  

  : وتتخلص يف اآليت : ب اختيار املوضوع أسبا: ثانياً 
قوة الطرح الغريب هلذه القضية ، مع سوء استغالهلا إعالمياً وعسكرياً واقتـصادياً             ) ١

  .وغريه 
ندرة وضعف الطرح اإلسالمي املؤصل مبنهج القرآن الكرمي ، وتأثر كـثري مـن              ) ٢

  .الدراسات اإلسالمية بالطرح الغريب وثقافاته 
مية شرعية غزيرة ضمن نصوص الكتاب والسنة ، فيمـا يتعلـق            وجود مادة عل  ) ٣

  .باجلانب األخالقي وجانب حقوق اإلنسان 
 املنهج القومي يف ضبط العالقات اإلنسانية وذيبها ، ولن جتـد            إىلحاجة البشرية   ) ٤

   إن هذا القرآن يهدي للـيت هـي         [:أفضل وال أكمل من منهج القرآن ، قال تعاىل          
   .)١(]أقوم 

  

                                 
   .٩:  اإلسراء ( ١)
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  ٨
  : ويتلخص يف اآليت : منهج الدراسة : لثاًثا
  .مجعت اآليات القرآنية املتعلقة حبقوق اإلنسان أو باألخالق عموماً ) ١
  .صنفت هذه اآليات تصنيفاً موضوعياً مبا يناسب مباحث الدراسة ) ٢
راجعت تفسري اآليات يف أهم كتب التفاسري املعتمدة لفهمها على وجههـا            ) ٣

  .الصحيح 
آليات وربطت بينها ، واستنبطت منها النتـائج املتعلقـة مبباحـث            حللت ا ) ٤

  .الدراسة 
أوردت بعض ما حيتاجه البحث من األحاديث النبوية الصحيحة مع خترجيهـا            ) ٥

  .مبا يناسب احلال 
اطلعت على أهم مواثيق ومعاهدات القوانني الدولية وغريها املتعلقة باملوضوع          ) ٦

إعالن القاهرة حلقـوق اإلنـسان يف    "، و   " اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق    "مثل  
وحنومها ، وذلك للمقارنة املختصرة بني منهج القرآن وغـريه يف هـذه          " اإلسالم
  .القضية 

حرصت أن يكون منطلق الدراسة هو اآليات القرآنية ، غري متأثر بالكتابات            ) ٧
، مستعيناً ببعض   األخرى ، اليت تأثرت بالطرح الغريب أو الطرح اإلسالمي املنهزم           

  .ما جاء يف السنة النبوية 
سطرت ما توصلت إليه من نتائج ضمن مباحث الدراسة ، وخلصت أمهها يف             ) ٨

  .خامتة البحث 
مل أترجم لكثري من األمساء الواردة يف ثنايا البحث لشهرة أصحاا ، خاصـة              ) ٩

ائمـة  من الصحابة وأئمة السلف ، أما املصنفون فقد اكتفيت بذكرهم ضـمن ق            
  .املراجع واملصادر يف اية البحث 
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  ٩
  : املبحث األول 

  املنهج األخالقي يف القرآن الكرمي
  

  :مفهوم األخالق وإطالقاته يف القرآن : املطلب األول
  : لغة " األخالق"تعريف : أوالً

هو السجية والطبع ، مأخوذ من      : يف اللغة مجع خلُق ، واخلُلُق     " األخالق"
، ... التقدير ،   : اخلَلْق  :( قال اجلوهري   : وقد جاء يف معناها   ) خ ل ق    :( مادة  

: ، واخلُلْـق واخلُلُـق   ... الفطرة ،  : ، واِخللْقة بالكسر    ... الطبيعة ،   : واخلِليقَة  
  . اهـ )١()السجية 

أن صـورة   : اخلُلُق هو الدين والطبع والسجية ، وحقيقتـه         :( وقال ابن منظور    
 وأوصافها ومعانيها املختصة ا ، مبرتلـة اخلُلُـق          -هوهي نفس -اإلنسان الباطنة   

  .  اهـ )٢()لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها 
الـسجية  : ، واخلُلْق بالضم وبضمتني  ... التقدير  " اخلَلْق:( "وقال الفريوز آبادي    

  . اهـ )٣()والطبع واملرؤة والدين 
ومـن  :( ن فارس تدل على تقدير الشيء ، يقول اب) خلق(إذاً فأصل مادة   

النصيب : ، واخلَالق ... هذا املعىن اخلُلُق ، وهو السجية ألن صاحبه قد قُدر عليه            
  . اهـ )٤()ألنه قد قدر لكل أحد نصيبه 

التقدير املستقيم ، وأن اخلَلْـق  : أن اخلَلْق أصله  : وذكر الراغب األصفهاين    
 باهليئات واألشكال والـصور     واخلُلْق واخلُلُق يف األصل واحد ، لكن خص اخلَلْق        

واخلَلْق : املدركة بالبصر ، وخص اخلُلُق بالقُوى والسجايا املدركة بالبصرية ، قال          

                                 
   .١٤٧١-١٤٧٠/ ٤:  الصحاح ( ١)
   . ٧٠/ ٢" : النهاية يف غريب احلديث البن األثري" ، وانظره أيضاً يف ٨٦/ ١٠:  لسان العرب ( ٢)
   .٢٣٦/ ٣:  القاموس احمليط ( ٣)
   . ٢١٤/ ٢:  مقاييس اللغة ( ٤)
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  ١٠
أحدمها يف معىن التقدير ، والثاين يف       : ال يستعمل يف كافة الناس إال على وجهني         

   .)١(الكذب
للسقاء إذا قدرته له،    خلقت األدمي   : التقدير ، يقال  : وأصل اخللق   :( قال الفيومي   

  . اهـ )٢()خلق الرجل القول خلقاً افتراه واختلقه 
هو ما يأخذ به اإلنسان نفسه من األدب،        : وحقيقة اخلُلُق يف اللغة   :( قال القرطيب   

   .)٤( اهـ ، وكذا قال املاوردي)٣()يسمى خلُقاً ، ألنه يصري كاِخللْقة فيه 
  : املعىن أو يقاربه يف ) اخلُلق(ومما يرادف لفظ 

   .)٥(بالكسر ، وهو السجية والطبيعة ، ال واحد له من لفظه: اِخليم ) أ
ما أحسن  : بفتح امليم والالم وآخره مهز ، وهو اخلُلُق والعشرة ، يقال          : املأل  ) ب

   .)٧()أحسنوا املأل كلّكم سيروى:(ومنه حديث . )٦(مأل فالن أي خلُقه وعشرته
  

  :الحاً تعريف األخالق اصط: ثانياً
اخلُلُق هو حال النفس ، ا يفعل اإلنسان أفعاله بـال           :(  أن   إىل ذهب اجلاحظ    -

روية وال اختيار ، واخللق قد يكون يف بعض الناس غريزة وطبعاً ، ويف بعضهم ال                
يكون إال بالرياضة واالجتهاد ، كالسخاء قد يوجد يف كثري من الناس من غـري               

لم والعفة والعدل وغري ذلك من األخـالق        رياضة وال تعمل ، وكالشجاعة واحل     
  . اهـ )٨()احملمودة 

                                 
   .٢٩٧-٢٩٦: ص" بتصرف" انظر املفردات ( ١)
   .٦٩ص:  املصباح املنري ( ٢)
   .١٤٩/ ١٨:  اجلامع ألحكام القرآن ( ٣)
   .٦٢/ ٦:  النكت والعيون ( ٤)
   . ١٩١٧/ ٥:  انظر الصحاح ( ٥)
   .١٩٥/ ٢:  ، اآلداب الشرعية البن مفلح ٧٣/ ١:  انظر الصحاح( ٦)
  ) .٦٨١برقم (ك املساجد ، باب قضاء الصالة الفائتة :  رواه مسلم ( ٧)
   .١٢ص: للجاحظ " ذيب األخالق "( ٨)
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  ١١
غرائز كامنـة ، تظهـر باالختيـار ، وتقهـر           : األخالق:(  وقال املاوردي    -

   .)١()باالضطرار 
فاخلُلُق عبارة عن هيئته يف النفس      :( ..  وقد فصل القول يف معناه الغزايل فقال         -

 فكر وروية ، فإن     إىلن غري حاجة    راسخة ، عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر م       
كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة احملمودة عقالً وشرعاً ، مسيت تلك             
اهليئة خلقاً حسناً ، وإن كان الصادر عنها األفعال القبيحة ، مسيت اهليئة اليت هي               

املـال  املصدر خلقاً سيئاً ، وإمنا قلنا إا هيئة راسخة ، ألن من يصدر منه بـذل              
على الندور حلاجة عارضة ، ال يقال خلُقه السخاء ما مل يثبت ذلـك يف نفـسه                 

وإمنا اشترطنا أن تصدر منه األفعال بسهولة من غري روية ، ألن            .  ثبوت رسوخ   
من تكلف بذل املال أو السكوت عند الغضب جبهد وروية ، ال يقـال خلقـه                

   .)٣(مبا نقله عن الغزايلوكذا قال اجلرجاين ور.  اهـ )٢()السخاء واحللم 
  ما يرجع إليه املتكلـف مـن       : اخللق" : املنازل"قال صاحب   :( وقال ابن القيم    

اخللق هيئة مركبة من علوم صـادقة ،        :[ وقال يف موضع آخر     .  اهـ   )٤()نعته  
وإرادات زاكية ، وأعمال ظاهرة وباطنة ، موافقة للعدل واحلكمة واملـصلحة ،             

واألعمال عن تلك العلوم واإلرادات ، فتكتسب الـنفس         وأقوال مطابقة للحق ،     
  . اهـ )٥(]ا أخالقاً ، هي أزكى األخالق وأشرفها وأفضلها 

السجية املتمكنة يف النفس ، باعثة علـى عمـل          : اخللق  :(  وقال ابن عاشور     -
يناسبها من خري أو شر ، وتشمل طبائع اخلري وطبائع الشر ، ولذلك ال يعـرف                

                                 
   .٥ص: للماوردي " تسهيل النظر وتعجيل الظفر "( ١)
   .٥٨/ ٣" : إحياء علوم الدين "( ٢)
   .١٠١ص:  انظر التعريفات ( ٣)
" منازل السائرين"هو الشيخ أبو إمساعيل اهلروي ، وكتابه " املنازل" ، وصاحب ٦٣/ ٢:  مدارج السالكني ( ٤)

  .الذي شرحه ابن القيم يف املدارج 
   . ٥٠٩/ ٤:  بدائع التفسري ( ٥)
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  ١٢
: خلق حـسن ، ويف ضـده        : ن اللفظ إال بقيد يضم إليه ، فيقال       أحد النوعني م  

  . اهـ )١() اخللُق احلسن إىلخلق قبيح ، فإذا أطلق عن التقييد انصرف 
 وقد حاول بعض املعاصرين تلخيص وتسهيل العبارة يف تعريـف األخـالق              -

ر صفة مستقرة يف النفس فطرية أو مكتسبة ، ذات آثا         : اخللق:( اصطالحاً ، فقال    
   .)٢()يف السلوك حممودة أو مذمومة 

علـم  "، واملقصود بـه     " باملنهج األخالقي " وحيث إن موضوع البحث يتعلق       -
علم يعرف بـه حـال   :( مبعناه الشامل الواسع ، وقد عرف قدمياً بأنه      " األخالق

النفس ، من حيث ما هيتها وطبيعتها وعلة وجودها وفائدا ، وما هي وظيفتـها    
، وما الفائدة من وجودها ، وعن سجاياها وأمياهلا وما ينقلها بسبب            اليت تؤديها   

   .)٣()التعاليم عن احلياة الفطرية 
جمموعة املبادئ والقواعد املنظمة للـسلوك      :( وعرفه بعض املعاصرين بأنه     

اإلنساين اليت حيددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسان وحتديد عالقته بغريه على حنـو             
   .)٤()جوده يف هذا العامل على أكمل وجه حتقيق الغاية من و

   .)٥(علم التعرف على احلقوق والواجبات: وعرفه بعضهم بأنه 
جمموعـة  :( ومن خالل ما سبق ميكن القول بأن املنهج األخالقي يف اإلسالم هو             

الصفات والقواعد الواردة يف النصوص الشرعية ، اليت تنظم حياة اإلنـسان مـن        
  ) .حيث عالقته بغريه 

  : أي أنه يتضمن 
  . وسريته     eوهي آيات القرآن وأحاديث النيب : نصوصاً شرعية) ١

                                 
   . ١٧٢-١٧١/ ١٩: والتنوير  التحرير ( ١)
   . ٧/ ١:  األخالق اإلسالمية ، عبدالرمحن امليداين ( ٢)
   . ١٦ص:  ذيب األخالق البن مسكويه ( ٣)
   . ٧٥ص:  التربية األخالقية اإلسالمية ، مقداد ياجلني ( ٤)
   . ١٥ص:  األخالق يف اإلسالم والفلسفة القدمية ، أسعد احلمراين ( ٥)
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  ١٣
  .جمموعة صفات وقواعد تتضمنها هذه النصوص ) ٢
  . تنظيم عالقة اإلنسان بغريه من خالل هذه القواعد ) ٣

  

  : يف القرآن " األخالق"إطالقات : ثالثاً
، وأطلق علـى    )١(موضعاً) ٢٦٠(يف القرآن الكرمي يف     ) خلق(وردت مادة   

  : معاٍن عدة منها
، وهـذا   )٢(] خلق الـسموات واألرض      [:كقوله تعاىل   : اإلجياد من العدم    ) أ

   .)٣(النوع من اخللق الذي هو اإلبداع ، مل جيعله اهللا إال لنفسه
، )٤(] خلق اإلنسان مـن نطفـة        [:كقوله تعاىل   : إجياد الشيء من الشيء     ) ب

 -u- شيئاً منه لغريه يف بعض األحـوال ، كعيـسى    وهذا النوع قد جعل اهللا    
  .)٥(] وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري بإذين [:حيث قال تعاىل 

 فتبارك اهللا أحـسن     [:وهو أصل املعىن اللغوي ، ومنه قوله تعاىل         : التقدير  ) ج
   .)٧(أحسن املقدرين ، على قوٍل فيها: ، أي)٦(]اخلالقني 

، وكذا كل موضع استعمل     )٨(] وختلقون إفكاً    [ :ومنه قوله تعاىل  : الكذب  ) د
   .)٩(يف وصف الكالم فاملراد به الكذب" اخللُق"

  وهو املعىن املتعلق مبوضوع البحث ، ومثاله قوله تعـاىل          : السجية والطبع   ) هـ
  

                                 
   . ٢٤٥-٢٤١ص: عجم املفهرس أللفاظ القرآن  انظر امل( ١)
   .١:  األنعام ( ٢)
   . ٢٩٦ص:  انظر املفرادات ( ٣)
   . ٤:  النحل ( ٤)
   . ١١٠:  املائدة ( ٥)
   . ١٤:  املؤمنون ( ٦)
   . ٤٧٧/ ٣:  ، فتح القدير ٢٨/ ٣:  ، الكشاف ٢٩٦ص:  انظر املفردات ( ٧)
   . ١٧:  العنكبوت ( ٨)
   . ٢٩٦ ص: املفردات ( ٩)
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  ١٤
  .)١(] وإنك لعلى خلق عظيم [:
  .)٢(] ما له يف اآلخرة من خالق [:ومنه قوله تعاىل : النصيب ) و
، أي دينهم   )٣(] إن هذا إال خلق األولني       [:ومنه قوله تعاىل    : الدين والعادة   ) ز

  .وعادم كما رجحه الطربي 
  

                                 
   . ٤:  القلم ( ١)
   . ٥١١/ ١:  ، وانظر تفسري الطربي ١٠٢:  البقرة ( ٢)
   . ١٣٧:  الشعراء ( ٣)
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  ١٥
  :تأصيل املنهج األخالقي يف القرآن : املطلب الثاين 

  

لقد تقدم بيان املقصود باملنهج األخالقي وما يتضمنه هذا املصطلح مـن             
رد يف القرآن الكرمي ، جند أن هناك نصوصاً         معان ، وتطبيقاً لذلك املعىن على ما و       

 إىلقرآنية كثرية ، تضمنت ذكر صفات مهمة وقواعد ومبادئ أساسية ، ـدف          
تنظيم حياة اإلنسان من حيث عالقته بغريه ، كما تبني هذه النـصوص ارتبـاط               
املنهج األخالقي بالعقيدة والعبادة واملعامالت وغريها ، وتشمل أيـضاً أنـواع            

وبيان آثارها العملية ، وحنو ذلك ، وكل هذا تأصـيل هلـذا املنـهج               األخالق  
  : األخالقي املتكامل ، وميكن تفصيل شيء من ذلك على النحو اآليت 

  : اآليات اجلامعة ملكارم األخالق : أوالً
وردت يف عدة مواضع من القرآن الكرمي آيات جوامع ، تضمنت يف كل             

 والقواعد املكونة للمنهج األخالقـي يف       موضع منها بعضاً من املبادئ والصفات     
  : القرآن ، من ذلك 

 الذين هـم يف   قد أفلح املؤمنون [:وهي قوله تعاىل    " املؤمنون"مقدمة سورة   ) ١
 والذين هم للزكاة فاعلون     ¥ والذين هم عن اللغو معرضون       ¥صالم خاشعون   

ميام فـإم   إال على أزواجهم أو ما ملكت أ¥ والذين هم لفروجهم حافظون  ¥
 والذين هم ألمانام    ¥ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون         ¥غري ملومني   

 ¥ أولئك هم الوارثـون   ¥ والذين هم على صلوام حيافظون       ¥وعهدهم راعون   
  .)١(] ¥الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 

فهذه اآليات تشمل صفات عديدة ، تؤسس قواعد ومبادئ تنظم عالقـة            
إذا مجعـت مـع   " املنهج األخالقي يف القرآن"نسان بغريه ، لتشكّل يف جمملها     اإل

فتضمنت يف الناحيـة    : مثيالا ، وقد راعت اجلوانب املختلفة من حياة اإلنسان          

                                 
   .١١-١:  املؤمنون ( ١)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٦
إقامة الصالة وإمتامها واحملافظة عليها ، مع اخلشوع فيها الـذي           : التعبدية احملضة   

 أن الصالة عالقة بني العبد وربه ، لكن         التواضع واخلوف والتذلل ، ومع    : يشمل
أداؤها على الوجه الذي شرعه اهللا خبشوعها وأركاـا وشـروطها وواجباـا             

فهي متنـع صـاحبها مـن فعـل         : وسننها وآداا ، حيقق قيماً أخالقية عظمى        
 إن الصالة تنهى عـن الفحـشاء        [:الفواحش وتكفُّه عن املنكرات ، قال تعاىل        

ا أن أداءها يف اجلماعة ، حيقق إحياء روح األخوة اإلسـالمية ،  ، كم)١(]واملنكر  
وااللتزام بوقتها يغرس يف النفس احلرص على الوقت والدقة يف املواعيد ، وحنـو              

   .)٢(ذلك من الصفات اخللقية احلميدة
 وتضمنت اآليات أداء الزكاة ، وهي عبادة عملية ، لكن هلا عالقة باجلانـب               -

 الفقراء واملساكني ، وسـد حاجـات        إىلن جهة اإلحسان    االجتماعي واملايل م  
تزكية النفس من أدنـاس األخـالق        من   املعوزين ، وباجلانب األخالقي ملا فيها     

 خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا        [:، قال تعاىل    )٣(ومساوئ األعمال 
اإلنفاق كاإلحسان والبذل والرب و   :  إضافة إىل التربية على مجلة من املكارم         )٤(]

  .والرمحة واملودة واألخوة ، ونبذ الشح والبخل والتقتري وحنوه 
: ومما تضمنته اآليات أيضاً يف اجلانب االجتماعي لتنظيم عالقات النـاس            
: أداء األمانات ، وحفظ العهود والوفاء بـالوعود ، ويف اجلانـب الشخـصي               

  . الفروج وحنوه اإلعراض عن اللغو جبميع صوره ، واحملافظة على العفاف حبفظ
وهكذا ترسم اآليات منهجاً أخالقياً فريداً ، يشمل تنظيم جوانب متعـددة مـن       

  .حياة اإلنسان وعالقته بغريه 

                                 
   . ٤٥:  العنكبوت ( ١)
   . ٤٠-٣٩ص: فاطمة نصيف . ، د" أخالقنا يف امليزان" انظر ( ٢)
   . ٣٤٦/ ٣:  انظر تفسري السعدي ( ٣)
   . ١٠٣:  التوبة ( ٤)
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  ١٧
ما جاء يف صفات عباد الرمحن يف آخـر سـورة           : ومن اآليات املشاة أيضاً   ) ٢

 وعباد الرمحن الذين ميـشون علـى األرض هونـاً وإذا            [:الفرقان ، قال تعاىل     
 والـذين  ¥ والذين يبيتون لرم سجداً وقيامـاً        ¥بهم اجلاهلون قالوا سالما     خاط

 إا ساءت مستقراً    ¥يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاا كان غراما           
 والذين  ¥ والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما             ¥ومقاما  

لنفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنـون         ال يدعون مع اهللا إهلاً آخر وال يقتلون ا        
 إال  ¥ يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاناً          ¥ومن يفعل ذلك يلق أثاماً      

من تاب وءامن وعمل عمالً صاحلاً فأولئك يبدل اهللا سيئام حسنات وكان اهللا             
ين ال  والـذ ¥ اهللا متابـاً    إىل ومن تاب وعمل صاحلاً فإنه يتوب        ¥غفوراً رحيماً   

  .اآليات  )١(] ¥يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً 
فهذه اآليات تذكر مجلة من الصفات واملبادئ األخالقية ، اليت تنظم عالقة            

وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع هللا ولعباده ؛ أخذاً من         : )٢(املسلم بغريه ، منها   
وصفهم بـاحللم والـصرب     : ا ، ومنه  ] الذين ميشون على األرض هوناً       [:قوله  

ومقابلة املسيء باإلحسان ، والعفو عن اجلاهل ، ورزانة العقل ؛ أخذاً من قولـه               
  العدل والقـصد والتـوازن     :  ، ومنها  ] وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً       [:
حفظ النفوس واألعراض مع العفـاف      :  ، ومنها  ]وكان بني ذلك قواماً      ..  [:
اجتناب كل  :  ، ومنها  ]اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون         وال يقتلون النفس     [:

موقع وجملس مشتمل على قول أو فعل حمرم ، كالغيبة والنميمة والكذب واجلدال             
بالباطل والسب والقذف واالستهزاء وشرب اخلمر وشهادة الزور ، وغري ذلـك            

ب أوىل ،    وإذا كانوا ال يشهدون الزور ، فمن با        ] والذين ال يشهدون الزور      [:
أن ال يقولوه وال يفعلوه ابتداًء ، بل إم يرتهون أنفسهم ويكرموا عن اخلـوض   

                                 
   . ٧٢-٦٣:  الفرقان ( ١)
   . ٤٥٣-٤٥٠/ ٣:  ما سيأيت من تعليق على اآليات ، مقتبس بتصرف عن تفسري السعدي ( ٢)
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  ١٨
يف اللغو الذي ال إمث فيه أيضاً ، ملا فيه من سفٍه ونقص لإلنـسانية وضـعف يف                  

   .] وإذا مروا باللغو مروا كراماً [:املروءة 
ة املباركـة ،     إنه منهج أخالقي عجيب متكامل ، تسطره هذه النصوص القرآني          -

  . لتؤصل تلك املبادئ والقواعد األصيلة 
 إن  [:ومن اآليات اليت تضمنت بعض تلك املعاين والصفات ، قوله تعـاىل             ) ٣

 إال  ¥ وإذا مسه اخلـري منوعـاً        ¥ إذا مسه الشر جزوعاً      ¥اإلنسان خلق هلوعاً    
 ¥ والذين يف أمواهلم حـق معلـوم         ¥ الذين هم على صالم دائمون       ¥املصلني  

 والذين هم من عـذاب رـم      ¥ والذين يصدقون بيوم الدين      ¥للسائل واحملروم   
 إال  ¥ والذين هم لفروجهم حـافظون       ¥ إن عذاب رم غري مأمون       ¥مشفقون  

 فمن ابتغـى وراء ذلـك       ¥على أزواجهم أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني          
 والـذين هـم     ¥  والذين هم ألمانام وعهدهم راعـون      ¥فأولئك هم العادون    

 أولئـك يف جنـات   ¥ والذين هم على صالم حيـافظون        ¥بشهادام قائمون   
  . )١(] ¥مكرمون 

 وال حاجة إلعادة التعليقات عليها ، فقد اشتملت علـى جممـل الـصفات               -
  .املذكورة سابقاً 

وهناك مجلة من املواضع القرآنية املشاة ملا ذكر ، ال داعي لسردها ، ولكـن               * 
  :  بعضها باختصار ، فمنها إىلأشري 

  . اآلية )٢(]....  ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر [:قوله تعاىل ) ٤
  . اآلية )٣(]...   إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات [:قوله تعاىل ) ٥

                                 
   . ٣٥-١٩:  املعارج ( ١)
   . ١٧٧:  البقرة ( ٢)
   . ٣٥:  األحزاب ( ٣)
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  ١٩
 اآليات املفردة يف ذكر خلق معني أو        إىل غري ذلك من اآليات اجلامعة ، إضافة         إىل

  : و قاعدة أخالقية ، وهي كثرية جداً ، منها على سبيل املثال مبدأ أ
   .)١(موضعاً) ٩٠(وقد تكرر مبعناه االصطالحي يف أكثر من " الصرب" آيات -
اإلنعام على  :( وقد ذكر مبعناه اخلاص املتعلق باآلخرين وهو        " اإلحسان" آيات   -

   .)٣(موضعاً) ٦٧( يف )٢()الغري 
   .)٤(لعدل والصدق والعفو واجلود والعفاف وحنوهاآيات الرب وا:  ومثلها -

  

 وإنك لعلى خلـق     [: وهي قوله تعاىل     :مبعناه االصطالحي   " اخلُلُق"آية  : ثانياً
مبعىن السجية أو اهليئـة  ) اخلُلُق( فهذه اآلية الوحيدة اليت جاء فيها لفظ )٥(]عظيم  

وهـو تعريفـه يف     الراسخة يف النفس ، اليت تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر ،            
  . اصطالح العلماء كما تقدم 

  وهي آية عظيمة بليغة ، حتمل شهادة وتزكية وتكرميـاً خللـق الرسـول              
-e-              ا هديه وسريته ومسته ومشائله وصفاته ، أي تتـضمنوتتضمن يف طيا ، 

؛ هو  " اخلُلُق العظيم "املنهج األخالقي املتكامل هلذا الدين القومي ، خاصة وأن هذا           
 الكرمي ، كما بينت ذلك أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ، حني سئلت                القرآن

   .)٦()كانت خلقه القرآن :( عن خلقه ، فأجابت 
 كانت مقتبسة من مشكاة القرآن ، فكان كالمه         -e-إذاً فأخالق النيب    

مطابقاً للقرآن ، تفصيالً له وتبييناً ، وعلومه علوم القرآن ، وإرادته وأعماله مـا               
ه وندب إليه القرآن ، وإعراضه وتركه ملا منع من القرآن ، وكذا رغبته فيما               أوجب

                                 
   . ٤٠١-٣٩٩ص:  انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ( ١)
   . ٢٣٦ص:  انظر املفردات ( ٢)
   .٢٠٥-٢٠٢ص:  املعجم املفهرس ( ٣)
  . انظر يف ذلك املعجم املفهرس ملواضيع القرآن ، حممد نايف معروف ( ٤)
   . ٤:  القلم ( ٥)
   . ٧٤٦، برقم  ) ٣٩٦/ ٢:( ك صالة املسافرين ، باب صالة الوتر :  رواه مسلم ( ٦)
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  ٢٠
رغب فيه ، وزهده فيما زهد فيه ، وكراهته ملا كرهه ، وحمبته ملا أحبه ، وسـعيه            

   .)١(يف تنفيذ أوامره ، وتبليغه ، واجلهاد يف إقامته
لـق  إذاً فهذه اآلية وحدها تؤصل املنهج األخالقي يف القرآن ، فكـل خ            

 ،  -e-حممود جاء يف القرآن ، فهو من اخللق العظيم الذي كان عليـه الـنيب                
مكـارم  :( ، ويف رواية    ) إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق      :( والذي أكده بقوله    

   .)٢()األخالق 
  

 ، يتبني لنـا مـدى ارتبـاط املنـهج     ومن خالل اآليات السابقة وغريها   : ثالثاً
لعقيدة والعبادة واملعامالت ، والعالقات األسـرية       األخالقي يف القرآن ، جبانب ا     

واالجتماعية والدولية ، واألحوال الشخصية وغريها ، فالعنصر األخالقـي مسـة            
  بارزة يف مجيع تلك اجلوانب ، تقوم عليه أصوهلا التـشريعية والتهذيبيـة علـى               

   .)٣(السواء
لتوحيـد  وأمثلة هذا يف القرآن والسنة ال حتصر ، فكم آية قرنـت بـني ا              

واإلميان من جهة ، وبني أنواع من األخالق من جهة أخرى ؛ كاإلحسان قولـه               
 اآليـة ،    )٤(]...  واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً          [:تعاىل  

 ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكـة والكتـاب            [:وكالرب يف قوله    
   القـرىب واليتـامى واملـساكني وابـن         والنبيني وآتى املال علـى حبـه ذوي       

  . اآلية )٥(]... السبيل 

                                 
   . ٣٦٥٦/ ٦:  ، الظالل ٥١٠-٥٠٩/ ٤: بدائع التفسري :  انظر( ١)
 ، وصححه ٢٧٣ ، والبخاري يف األدب املفرد برقم ٦١٣/ ٢:  ، واحلاكم وصححه ٣٨١/ ٢:  رواه أمحد ( ٢)

  ) . ٧٥/ ١ (٤٥األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم 
   . ٣٣ص:  ، أخالقنا يف امليزان ٣٦٥٧/ ٦: الظالل :  انظر( ٣)
   . ٣٦:  النساء ( ٤)
   . ١٧٧:  البقرة ( ٥)
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  ٢١
 وهناك آيات وضحت الصلة بني العبادة واألخالق ، كما تقدم يف الكالم عن              -

ارتباط الصيام بالتقوى الـيت هـي مجـاع         : الصالة والزكاة ، ومن ذلك أيضاً     
علـى   يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتـب            [األخالق الفاضلة   

، ومثله يف احلج وعالقته بالتقوى وبيان أثـر         )١(]الذين من قبلكم لعلكم تتقون      
 احلج أشهر معلومـات     [:جتنب األخالق السيئة يف قبول احلج ومغفرة الذنوب         

فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج وما تفعلـوا مـن      
   .)٢(]اتقون يا أويل األلباب خري يعلمه اهللا وتزودوا فإن خري الزاد التقوى و

وهكذا سائر العبادات وكذا املعامالت والعالقات ، ترتبط باملنهج األخالقـي يف            
   .)٣(القرآن ، وتنطلق من قواعده وأسسه

  

، ارتباطـه مبقاصـد     إن مما يؤصل املنهج األخالقي يف القرآن الكـرمي          : رابعاً
ئع والرسـاالت عليهـا ،   الشريعة وحبفظ الضرورات اخلمس اليت اجتمعت الشرا   

ذلك أن مجيع الـشرائع جـاءت       " . الدين والنفس والعقل والنسل واملال    "وهي  
مبكارم األخالق وحماسن العادات ، مع اختالفها يف الفروع واألحكام كما قـال             

  .)٤(] لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً [:تعاىل 
جند أا حتفظ أنواعاً     وإذا تأملنا اآليات اليت وردت يف حفظ تلك الضرورات ،            -

 قل إمنا حـرم     [:من اخللق القومي ، وحترم أخالقاً مذمومة قبيحة ، كقوله تعاىل            
ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهللا ما               

   .)٥(]مل يرتل به سلطاناً وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 
                                 

  .  ١٨٣:  البقرة ( ١)
   . ١٩٧:  البقرة ( ٢)
: ، حممد الغزايل " خلق املسلم" ، ٤٨-٣٧ص: حممد جوهري . ، د" أخالقنا" انظر مزيداً من التفضيل يف ( ٣)
   .١٣-٩ص

   . ٤٨:  املائدة ( ٤)
   . ٣٣:  األعراف ( ٥)
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  ٢٢
اإلمث والبغي والظلم ، فيـه حفـظ لتلـك          فتحرمي الفواحش والنهي عن     

  .الضرورات ، مع حفظ األخالق وصيانتها 
 ومما يؤكد هذا أيضاً ، أن أعظم ما جاءت الشرائع حبفظه هو الـدين ، فقـد                  -

 ولقـد   [:أمجعت رساالت اهللا على األمر بالتوحيد وحترمي الشرك ، قال تعـاىل             
 ، وهذا التوحيـد     )١()ا الطاغوت   بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا اهللا واجتنبو        

مبين على أنواع من األخالق كالصدق يف عبادة اهللا والعدل واإلحسان والتقوى،            
 إن اهللا يأمر بالعـدل      [:ومرتبط أيضاً بتحرمي الفحشاء واملنكر ، كما قال تعاىل          

واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكـم            
   .)٢(]تذكرون 

  

، تنوع األخالق اليت تضمها،     إن مما يؤصل املنهج األخالقي يف القرآن        : خامساً
فهي أصناف وأقسام ، وقبل بيان أنواع األخالق يف القرآن ، أذكر تقسيماً عاماً              

  : هلا دلت عليه السنة النبوية ، وهو ِقسمتها إىل
 ، كمـا دل علـى   أي فُطر عليها اإلنسان ، وخلقها اهللا فيه      : أخالق جبلية   ) ١

إن فيك خلتني حيبـهما      :( eذلك حديث أشج عبدالقيس ، الذي قال له النيب          
يا رسول اهللا ، أنا أختلق ما أم اهللا جبلين عليهمـا ؟             : قال) اِحللْم واألناة   : اهللا  
  احلمد هللا الذي جبلين على خلتني حيبهما اهللا        : قال) بل اهللا جبلك عليهما     :( قال  

   .)٣(ورسوله

                                 
   . ٣٦:  النحل ( ١)
   . ٩٠:  النحل ( ٢)
 واللفظ له ، ٥٢٢٥ك األدب ، باب يف قبلة الرجل برقم  :  ، أبو داود٢٥ك اإلميان برقم :  أخرجه مسلم ( ٣)

   . ٢٠١٠ك الرب والصلة ، باب ما جاء يف التأين والعجلة برقم : الترمذي
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  ٢٣
 ميكن حتصيلها بالتعلم والتعود عليها ، كما دل على ذلك           : أخالق مكتسبة    )٢

   .)١()إمنا العلم بالتعلم ، وإمنا احللم بالتحلم  :( eقول النيب 
  : أما جممل األخالق الواردة يف القرآن ، فيمكن تقسيمها إىل * 
م لـه    وهي األخالق املتعلقة بالفرد ، ونفعها الز       ) :شخصية(أخالق فردية   ) ١

ويعود عليه خاصة ، كاإلخالص واالستقامة والعفة واحللم واحليـاء والـصدق            
  .والصرب والتواضع ، واآليات يف هذه األخالق كثرية معلومة 

 وهي املتعلقة باآلخرين ، ويتعـدى نفعهـا         ) :اجتماعية(أخالق مجاعية ،    ) ٢
الفقراء ، والعفو   إليهم، كالوفاء بالعهد ، واإلحسان إىل الوالدين ، والعطف على           
  .عن املسيء ، وكظم الغيظ ، واألخوة ، واجلود والكرم ، وحنوها 

  . وكذلك فإن اآليات الدالة عليها كثرية معلومة -
  : ، وهي )٢(وقد فصل بعضهم يف التقسيم ، فجعل األخالق مخسة أنواع* 
  .العفة واالستقامة والصدق وحنوها :  مثل:األخالق الفردية ) ١
 الوالدين ، معاشرة الزوجة باملعروف،      إىلاإلحسان  :  مثل :ق األسرية   األخال) ٢

  .صلة الرحم ، وحنوها 
أداء األمانة ، والوفاء بالوعـد ، إصـالح ذات   :  مثل:األخالق االجتماعية   ) ٣

  . الفقراء ، وحنوها إىلالبني، اإلحسان 
  .وها الشورى والعدالة والوفاء باملعاهدات وحن:  مثل:أخالق الدولة ) ٤
طاعة اهللا وشكره ، والرضا بقضائه وقدره ، وحمبتـه   :  مثل :األخالق الدينية   ) ٥

  .واخلوف منه ، والتوكل عليه ، وحنوها 
  .  وأدله هذه األنواع يف القرآن معروفة أيضاً ، وقد تقدم ذكر بعضها -

                                 
انظر السلسلة الصحيحة ، (  وغريه ، وهو حديث حسن ، ١٢٧/ ٩" : تارخيه" رواه اخلطيب البغدادي يف ( ١)

   ) . ٣٤٢رقم  : لأللباين 
   . ٧٧١-٦٨٩ص: عبداهللا دراز .  األخالق يف القرآن ، ددستور:  انظر( ٢)
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  ٢٤
أن القرآن الكرمي ، قد عين بتأصيل املنهج األخالقي ، من خـالل             : واخلالصة* 
ك اآليات اجلامعة ملكارم األخالق ، واآليات املفردة اخلاصة ببعضها ، وارتباط            تل

 إىلاألخالق القرآنية باجلوانب العقدية والعبادية واالجتماعية وغريهـا ، إضـافة            
  .كثرة أقسامها وتعدد أنواعها 
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  ٢٥
  : خصائص املنهج األخالقي يف القرآن : املطلب الثالث 

  

خالق يف القرآن ، متثل منهجاً متكامالً ، له مميزاتـه  تبني لنا مما تقدم أن األ 
وخصائصه اليت يتفرد ا دون سائر املناهج واألنظمة والقوانني ، ذلك أن القرآن             

، وغريه )١(] أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري         [:كالم اهللا تعاىل ، الذي قال       
 إنه كان ظلومـاً     [:عاىل  من املناهج واملبادئ كالم البشر ، املوصوفني بقول اهللا ت         

  .   )٢(]جهوالً 
  : )٣(ولذا فتتلخص خصائص املنهج األخالقي يف القرآن فيما يلي

أن مصدره الوحي ، واستمداده من القرآن والسنة ، فهو حمفوظ مـن كـل               ) ١
   .)٤()إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون :( نقص أو عيب أو خلل 

ق ، ومجيع جوانب احلياة ، فهو مرتبط جبانـب    أنه شامل جلميع أنواع األخال    ) ٢
 ما  [: ويصدق هذا قوله تعاىل      -كما تقدم -العقيدة والعبادة واملعامالت وحنوها     

  .)٥(]فرطنا يف الكتاب من شيء 
أنه عام جلميع البشر ، صاحل لكل زمان ومكان ، ولكل فرد وجمتمع وأمـة ،                ) ٣

 اليوم أكملت لكـم ديـنكم   [:ل تعاىل ألنه الدين الذي ارتضاه اهللا للعاملني ، قا    
 تبارك الـذي   [:وقال  .   )٦(]وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً        

  . )٧(]نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً 

                                 
   . ١٤:  امللك ( ١)
   . ٧٢:  األحزاب ( ٢)
" دستور األخالق" ، ٣٦-٣٠ص" أخالقنا" ، ٨٣-٨١/ ١" : نضرة النعيم:( " انظر تفصيل هذه اخلصائص يف ( ٣)

  .وغريها  ) ٩٦-٥٣ص: 
   . ٩:  احلجر ( ٤)
   . ٣٨:  األنعام ( ٥)
   . ٣: دة  املائ( ٦)
   . ١:  الفرقان ( ٧)
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  ٢٦
أنه منهج وسطي ، فهو يراعى مصلحة الفرد واجلماعة ، ويلـيب حاجـات              ) ٤

اآلخرة وعمارة األرض يف الـدنيا ،       الروح واجلسد والعقل ، ويوازن بني طلب        
وهكذا ، دون تغليب جلانب على آخر ، وتصور هذه الوسطية آيات كثرية مـن               

 وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نـصيبك           [:كتاب اهللا ، كقوله تعاىل      
 وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل          [:، وقوله تعاىل    )١(]من الدنيا   
   .)٢(]قعد ملوماً حمسوراً البسط فت

أنه منهج ثابت القيم ، أصيل املبادئ ، ال تتغري قواعده املنهجية ، وال تقبـل                ) ٥
التبديل أو االجتهاد ، وال ختضع للمصاحل الشخصية واألهواء الفردية ، ومع ذلك             

 فأقم وجهك للـدين     [:فهو منهج مرن مبا تقضيه املصلحة الشرعية ، قال تعاىل           
   .)٣(]ة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم حنيفاً فطر

 كل امرئ مبا    [:مسؤولية شخصية ، قال تعاىل      : أن املسئولية فيه هلا جانبان      ) ٦
 واتقوا فتنة ال تصينب الـذين      [: ومسئولية مجاعية ، قال تعاىل       )٤(]كسب رهني   

   .)٥(]ظلموا منكم خاصة 
 جزاء دنيوي وأخروي ، وعقاب يف احلياتني للمخالفني ، قال           أنه يترتب عليه  ) ٧

 من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينـه            [:تعاىل يف جزاء األبرار     
، وقال سـبحانه يف     )٦(]حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون         

                                 
   . ٧٧:  القصص ( ١)
   . ٢٩:  اإلسراء ( ٢)
   . ٣٠:  الروم ( ٣)
   . ٢١:  الطور ( ٤)
   . ٢٥:  األنفال ( ٥)
   . ٩٧:  النحل ( ٦)
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  ٢٧
اة الـدنيا   فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلي          ... [:عقاب الفجار   

   .)١(]ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما اهللا بغافل عما تعملون 
أن الرقابة منه رقابة إهلية ربانية ، فالرقيب على أداء هذه األخالق ، هـو اهللا                ) ٨

، وقـال   )٢(] وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى         [:عز وجل ، الذي قال      
  .)٣(]كم شهوداً إذ تفيضون فيه  وال تعملون من عمل إال كنا علي[:
أنه منهج واقعي ، ميكن تطبيقه يف حياة الناس ، والعمل بـه دون عنـت أو                 ) ٩

 ال يكلف اهللا نفـساً إال  [:مشقة ، وال يطلب من البشر ما ال يطيقون قال تعاىل  
  . )٤(]ما آتاها 

اس، أنه سهل ميسر يف اجلانب العملي ، غايته التخفيف ورفع احلرج عن الن            ) ١٠
 يريـد اهللا أن     [: وقال   )٥(] وما جعل عليكم يف الدين من حرج         [:قال تعاىل   

   .)٦(]خيفف عنكم 
  

                                 
   . ٨٥:  البقرة ( ١)
   . ٧:  طه ( ٢)
   . ٦١:  يونس ( ٣)
   . ٧:  الطالق ( ٤)
   . ٧٨:  احلج ( ٥)
    .٢٨:  النساء ( ٦)
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  ٢٨
  : املبحث الثاين 

  )١(حقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي
  

  :يف القرآن " حقوق اإلنسان"مفهوم : املطلب األول
  : يف اللغة " احلقوق"تعريف : أوالً

أي وجب ، مـأخوذ   ) : حق الشيء :(م  وهو مصدر قوهل  " حق"مجع  " : احلقوق"
، ويطلق يف اللغة على عدة معـاٍن ،         )٢(، وهو خالف الباطل   ) ح ق ق  (من مادة   

وحق الـشيء حيـق     :( األمر الواجب ، واملوجود الثابت ، قال اجلوهري         : منها
   .)٣()بالكسر ، أي وجب ، وأحققت الشيء ، أي أوجبته 

هو مصدر حق الشيء ، مـن بـايب         خالف الباطل ، و   : احلق:( وقال الفيومي   
   .)٤()ضرب وقتل ، إذا وجب وثبت 

  ، وقـال الراغـب   )٥()الثابت الذي ال يسوغ إنكاره    : احلق لغة   :( وقال املناوي   
 يتضمن  -كما يظهر -وهذا املعىن اللغوي     .  )٦()املطابقة واملوافقة   : أصل احلق :( 

و قريب ملوضوع البحث    معىن الوجوب واإللزام والثبات واإلحكام والصحة ، وه       
  .كما سيأيت بيانه 

  

                                 
مفهومه وتطبيقاته يف القرآن : حقوق اإلنسان" تقدمت اإلشارة يف املقدمة إىل أين أعددت حبثاً سابقاً بعنوان ( ١)
، ولذا فسأختصر هذا املبحث من جهة ، واخلص بعض ما ذكرته يف البحث األول من جهة أخرى ، " الكرمي

  .وأضيف ما مل أذكره هناك ، منعاً للتكرار 
   . ١٧/ ٢:  ، مقاييس اللغة ٢٥٥/ ٣:  ، اللسان ١٤٦٠/ ٤: ح الصحا:  انظر( ٢)
   . ١٤٦١/ ٤:  الصحاح ( ٣)
   .٥٥ص:  املصباح املنري ( ٤)
  . ، وسبقه إليه اجلرجاين  كما سيأيت ٢٨٧ص:  التوقيف على مهمات التعريف ( ٥)
   . ٢٤٦ص:  املفردات ( ٦)
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  ٢٩
  : اصطالحاً" احلقوق"تعريف : ثانياً

" احلقوق"اختلفت عبارات العلماء واملصنفني ، وتعددت تعريفام ملفهوم         
  :يف االصطالح ، فمن تلك التعريفات 

احلق يف اللغة هو الثابت الذي ال يسوغ إنكـاره ،           :( قال  : تعريف اجلرجاين ) ١
يطلـق علـى األقـوال      .  هو احلكم املطابق للواقع     : ح أهل املعاين  ويف اصطال 

  . اهـ )١()والعقائد واألديان واملذاهب باعتبار اشتماهلا على ذلك 
مصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص      :( قال هو   : تعريف العيسوي   ) ٢

   .)٢()واالستئثار يقررها الشارع احلكيم 
موعة القواعد والنصوص التـشريعية الـيت       هي جم : ( تعريف مصطفى الزرقا    ) ٣

  .تنظم على سبيل اإللزام عالئق الناس من حيث األشخاص واألموال 
   .)٣(هو املطلب الذي جيب ألحد على غريه: تعريف آخر له ) ٤

ومن خالل التعريفات السابقة ميكن استنباط أبرز مـا يتـضمنه مفهـوم           
  : اصطالحاً ، ملخصة يف اآليت" احلقوق"
  .نصوص الشرعية من الكتاب والسنة ال) ١
  .القواعد واملبادئ اليت تضمنتها هذه النصوص ) ٢
  .تنظيم عالقات الناس ) ٣
  . الوجوب واإللزام يف تطبيق تلك القواعد ) ٤

  

                                 
   . ٨٩ص:  التعريفات ( ١)
، " اإلسالم وحقوق اإلنسان: " ، وانظر٣٣٨ص: ، للشيخ عيسوي أمحد عيسوي " ياملدخل للفقه اإلسالم" ( ٢)
   . ٣٨ص: القطب حممد . د

   . ١٠-٩/ ٣" : املدخل الفقهي العام" انظر ( ٣)
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  ٣٠
  :يف القرآن " احلق"معاين : ثالثاً

، أطلق يف بعضها على املعـىن       )١(مرة) ٢٨٨(يف القرآن   " احلق"ورد لفظ   
  ، كمـا يف قولـه تعـاىل        ) الوجوب والثبات : (لق مبوضوع البحث    اللغوي املتع 

  .وحنوه . )٢(] حقاً على احملسنني [:
كما أطلق على معاٍن أخر ، أشار إىل بعضها الفريوز أبادي يف القـاموس              

من أمساء اهللا تعاىل أو صفاته ، والقرآن ، وضد الباطل ، واألمـر              : احلق:( فقال  
، واملال ، وامللك ، واملوجود الثابت ، والـصدق ،           املقضي ، والعدل واإلسالم     

   . )٣()واملوت ، واحلزم ، وواحد احلقوق 
  : )٤(أن احلق يف القرآن يقال على أوجه: وذكر الراغب األصفهاين 

هـو  : يقال ملوِجد الشيء حبسب ما تقتضيه احلكمة ، وهلذا قيل يف اهللا تعاىل              ) ١
  .)٥(] موالهم احلق  اهللاإىل وردوا [:احلق ، قال تعاىل 

فعل اهللا كلُّه حق ،     : يقال للشي املوجد حبسب مقتضى احلكمة ، وهلذا يقال        ) ٢
 هو الـذي  [:املوت حق ، والبعث حق ، ومنه ما جاء يف قوله تعاىل   : ومنه قولنا 

جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب مـا          
  .)٦(]ق خلق اهللا ذلك إال باحل

                                 
   . ٢١٢-٢٠٨ص:  انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ( ١)
   . ٥٥٣/ ٢:  ، وانظر تفسري الطربي ٢٣٦:  البقرة ( ٢)
   . ٢٢٨/ ٣: حمليط  القاموس ا( ٣)
   . ٢٤٧-٢٤٦ص" : املفردات" ملخصة بتصرف عن ( ٤)
   . ٣٠:  يونس ( ٥)
   . ٥:  يونس ( ٦)
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  ٣١
: يطلق على االعتقاد للشيء املطابق ملا عليه ذلك الشيء يف نفسه ، كقولنـا             ) ٣

 فهدى اهللا الذين آمنوا ملـا       [:اعتقاد فالن يف البعث حق ، ومثّل له بقوله تعاىل           
  .)١(]اختلفوا فيه من احلق 

إطالقه على القول أو الفعل الواقع حبسب ما جيب ، ويقدر ما جيـب ، ويف                ) ٤
  فعلك حق ، وقولك حق ، ومثالـه قولـه تعـاىل            :  الذي جيب ، كقولنا    الوقت

  .)٢(] كذلك حقت كلمة ربك [:
  

  : يف اللغة والقرآن " اإلنسان"مفهوم : رابعاً
اسم جنس يقع على الـذكر      : واإلنسان من الناس    :( قال صاحب املصباح املنري     

لى زيـادة النـون     واألنثى والواحد واجلمع ، واختلف يف اشتقاقه مع اتفاقهم ع         
من األنس ، فاهلمزة أصل ووزنـه فعـالن ، وقـال            : األخرية ، فقال البصريون   

مشتق من النسيان ، فاهلمزة زائدة ووزنـه أفعـان علـى الـنقص ،      : الكوفيون
  :  أصـله يف التـصغري ، فيقـال        إىلإنسان على إفعالن ، وهلذا يـرد        : واألصل
   .)٣()أنيسيان 

   .)٤()البشر ، كاإلنسان : اإلنس:( وقال يف القاموس احمليط 
، أطلق يف أكثرهـا     )٥(مرة) ٦٥(تكرر يف القرآن    ) اإلنسان: (وهذا اللفظ املفرد    

 ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس       [:على عموم جنس البشر ، كقوله تعاىل        
  . وحنو ذلك )٧(] بل اإلنسان على نفسه بصرية [:، وقوله )٦(]به نفسه 

                                 
   . ٢١٣:  البقرة ( ١)
   . ٣٣:  يونس ( ٢)
   .١٠ص:  املصباح املنري ( ٣)
   . ٢٠٥/ ٢:  القاموس احمليط ( ٤)
   . ٩٤-٩٣ص:  انظر املعجم املفهرس ( ٥)
   .١٦:  ق( ٦)
   . ١٤: امة  القي( ٧)
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  ٣٢
 ووصينا اإلنسان بوالديـه  [:د بأعيام ، كقوله تعاىل   كما أطلق على أفرا   
 -)٢(t-، فقد نزلت يف شأن سعد بن أيب وقاص          )١(]محلته أمه وهناً على وهن      

  .مع أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما هو معلوم 
 اآليـة ، فقـد      )٣(]..  أومل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة         [:ومثله قوله تعاىل    

   .)٤( شأن العاص بن وائل السهمينزلت يف
، فقد جاء جمموعاً يف عدة إطالقـات ،         ) اإلنسان  :(  وكما جاء اللفظ مفرداً      -

  : منها 
   .)٦(مرة يف القرآن) ٢٤١(، وتكرر )٥(وهو مجع إنسان من غري لفظه: الناس ) ١
 ونسقيه ممـا  [:، وجاء مرة واحدة يف قوله تعاىل      )٧(وهو مجع إنسان  : أناسي  ) ٢

  .)٨(]خلقنا أنعاماً وأناسي كثرياً 
، وتكرر مخـس    )٩("إنسان"هو مجع ال واحد له من لفظه ، وواحده          : أُناس  ) ٣

   .)١٠(مرات يف القرآن
  

                                 
   . ١٤:  لقمان ( ١)
 ، وصححه ٢٤ ، والبخاري يف األدب املفرد برقم ٢١١/ ١٠: الطربي يف التفسري :  أخرج سبب نزوهلا هذا ( ٢)

  " .٤٠ص: صحيح األدب املفرد "األلباين يف 
   .٧٧:  يس ( ٣)
الصحيح املسند من ( يف  ، وصححه الوادعي٤٢٩/ ٢:  ، واحلاكم يف املستدرك٤٦٤/ ١٠:  أخرجه الطربي( ٤)

  ) .١٢٥ص: أسباب الرتول 
   . ٢٤١ص:  ، املصباح املنري ١٤٩/ ١:  انظر تفسري الطربي ( ٥)
   .٧٢٩-٧٢٦ص:  املعجم املفهرس ( ٦)
   . ٣٩٧/ ٩:  تفسري الطربي( ٧)
   . ٤٩:  الفرقان ( ٨)
   . ١٤٩/ ١:  انظر تفسري الطربي ( ٩)

   . ٩٤ص:  املعجم املفهرس ( ١٠)
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  ٣٣
  :يف القرآن " حقوق اإلنسان"خالصة معىن : خامساً

سبق ذكر عدة تعريفات للحقوق يف معناها االصـطالحي ، وتـبني أن             
النص الشرعي ، والقواعـد أو      : مور أساسية هي  يتضمن أربعة أ  " احلقوق"مفهوم  

  .املبادئ ، وتنظيم العالقات ، والوجوب أو اإللزام 
وبتطبيق هذه األسس على ما جاء من آيات احلقوق يف القرآن الكـرمي ،              

يف القرآن ، يشتمل على هذه األمور نفـسها ،          " حقوق اإلنسان "جند أن مفهوم    
 قـل  [: آخر سورة األنعام ، قال تعـاىل   ولنأخذ مثاالً لذلك ، آيات احلقوق يف      

تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئاً وبالوالـدين إحـساناً وال               
تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها             

لون وما بطن وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعق              
 وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا الكيل وامليزان               ¥

بالقسط ال نكلف نفساً إال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد اهللا               
  . اآليات )١(].. أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون 

  : وتطبيق األسس األربعة على النحو اآليت 
  .وهو هذه اآليات القرآنية اجلامعة : لشرعي النص ا) ١
اإلحـسان إىل   : فاآليات تتضمن   : القواعد واملبادئ اليت تتضمنها النصوص      ) ٢

الوالدين ، وحق األوالد يف احلياة ، وحفظ النفس اليت حرم اهللا ، وحفـظ مـال      
. عهـد  اليتيم ، والوفاء يف الكيل وامليزان بالقسط ، والعدل يف القول ، والوفاء بال    

  .وحنوها 

                                 
   . ١٥٣-١٥١: األنعام  ( ١)
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  ٣٤
فهذه القواعد واملبادئ جاءت لضبط حياة النـاس يف         : تنظيم عالقات الناس    ) ٣

عالقة بعضهم ببعض ، فهي تنظم عالقة الفرد بوالديـه وأوالده وسـائر فئـات           
  .اتمع ، بل حىت مع املخالف يف الدين ، فله حق الوفاء بالعهد وحنوه 

فهذه املطالب جاءت بصيغة األمـر  : ادئ  الوجوب واإللزام يف تطبيق هذه املب     ) ٤
، إضـافة   )١(من اهللا تعاىل ، وهو يف األصل يقتضي الوجوب كما قرره أهل العلم            

إىل أن اآليات الثالث تضمنت يف خامتة كل واحدة منها ؛ تأكيد الوجوب بقوله              
   .)٢(أي أمركم به وأوجبه عليكم : ] ذلكم وصاكم به [:تعاىل 

، )٣()هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه         : تعاىل  يقول  :( قال ابن كثري    
  اهــ ، وكـذا قـال       ) األمر املؤكد املقـرر     ": الوصية"و  :( وقال ابن عطية    

   .)٤(القرطيب
: يف القرآن بأنه    " حقوق اإلنسان "إذاً فمما سبق ذكره ميكن أن نعرف مفهوم         * 

لتنظيم عالقـات النـاس     جمموعة القواعد واملطالب اليت جاءت ا آيات القرآن         
  . ببعضهم ، على جهة الوجوب واإللزام 

                                 
   . ١٠٠ص:  ، روضة الناظر البن قدامة٣٩ص: املسائل األصولية للقاضي أيب يعلى:  انظر( ١)
   . ١٨٩ص:  انظر زبدة التفسري من فتح القدير ، لألشقر ( ٢)
   . ١٩٠/ ٢:  تفسري ابن كثري ( ٣)
   . ٨٨/ ٧:  ، تفسري القرطيب ٣٦٢/ ٢:  انظر احملرر الوجيز ( ٤)
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  ٣٥
  :يف القرآن الكرمي " حقوق اإلنسان"تأصيل : املطلب الثاين 

يف القرآن الذي تقدم ذكره يف املطلب       " حقوق اإلنسان "من خالل مفهوم    
ه السابق ، يتأكد لدينا أن القرآن قد عين ذا املبدأ عناية متميزة ، تأصيالً لقواعد              

وميكن تلخيص  .  وتأكيداً على وجوبه ، وفصلت السنة ذلك قوالً وفعالً وتطبيقاً           
  :مظاهر هذه العناية ، وذلك التأصيل يف اآليت 

  :تكرمي اهللا لإلنسان : أوالً
اليت أمرنا ا ، قائمة على أن اإلنسان مكرم ،          " حقوق اإلنسان "ذلك أن   

     لتكرمي اهللا تعاىل له ، ومنمـا  : والتكرمي املقصود هـو     .  )١( التكرمي ه إياه ذلك  ح
   .)٢(جعله اهللا له من الشرف والفضل واحملاسن

  وقد ذكر أهل العلم بعض مظاهر هذا التكرمي ، تعليقاً على قولـه تعـاىل               
 ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحـر ورزقنـاهم مـن الطيبـات                [:

  .)٣(]وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيالً 
بتسليطنا إياهم على غريهـم مـن        : ] ولقد كرمنا بين آدم      [:[ فقال الطربي   

  . اهـ )٤(]اخللق ، وتسخرينا سائر اخللق هلم 
خيرب تعاىل عن تشريفه لبين آدم وتكرميه إياهم ، يف خلقه هلـم             :( وقال ابن كثري    

ك وجعل له مسعاً وبصراً وفؤاداً ، يفقه بـذل        ... على أحسن اهليئات وأكملها ،      
كله وينتفع به ، ويفرق بني األشياء ، ويعرف منافعها وخواصها ومـضارها يف              

  . اهـ ، إىل غري ذلك من األقوال )٥()األمور الدينية والدنيوية 

                                 
   . ١١٤٥/ ٤:  انظر نضرة النعيم ( ١)
   . ٢٩٣/ ١٠:  انظر تفسري القرطيب ( ٢)
   . ٧٠:  اإلسراء ( ٣)
   . ١١٥/ ٨:  تفسري الطربي ( ٤)
   . ٥١/ ٣:  تفسري ابن كثري ( ٥)
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  ٣٦
تأمل اآليات الواردة يف هذه املسألة ، ميكن استنباط مظاهر هذا التكـرمي ،               وب -

  : ومنها
 من روحه ، وسوى خلقه وأحسن       أن اهللا اختصه بأن خلقه بيديه ، ونفخ فيه        ) ١

 إذ قال ربك للمالئكة إين خـالق        [:صورته ، وأسجد له مالئكته ، قال تعاىل         
  .)١(] فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ¥بشراً من طني 

 خلـق   ¥ علم القرآن    ¥ الرمحن   [:منحه العقل والنطق والتمييز ، قال تعاىل        ) ٢
  .)٢(] علمه البيان ¥اإلنسان 

 وسـخر لكـم مـا يف        [:قال تعاىل   : تسخري ما يف السموات واألرض له       ) ٣
  .)٣(]السموات وما يف األرض مجيعاً منه 

، )٤(] إن كل نفس ملا عليها حافظ        [:قال تعاىل   : حفظ اهللا له ورعايته إياه      ) ٤
  .)٥(] له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا [:وقال 

 إنا عرضنا األمانة على     [:قال تعاىل   : ألمانة وإعطاؤه حرية االختيار     حتميله ا ) ٥
السموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنـه            

  .)٦(]كان ظلوماً جهوالً 
 كما أرسلنا فيكم رسـوالً      [:قال تعاىل   : إرسال الرسل إليه هلدايته وإنقاذه      ) ٦

نا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكـم مـا مل     منكم يتلوا عليكم آيات   

                                 
   . ٧٢-٧١: ~ ص( ١)
   . ٤-١:  الرمحن ( ٢)
   . ١٢:  النحل ( ٣)
   . ٤:  الطارق ( ٤)
   . ١١:  الرعد ( ٥)
   . ٧٢: اب  األحز( ٦)
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  ٣٧
 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتـاب         [: وقال   )١(]تكونوا تعلمون   

  .)٢(]وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
ن خـالل   م" حقوق اإلنسان " إىل غري ذلك من صور التكرمي اليت تؤصل قضية           -

   .)٣(آيات القرآن
  

  : يف القرآن " حقوق اإلنسان"من تأصيل : ثانياً
تلك اآليات اجلامعة ألنواع من احلقوق ، واليت وردت على سبيل اإللزام             

آيات احلقوق يف آخر سورة األنعام ، اليت تقدم الكالم          : والوجوب املؤكد ، منها   
  .عنها قريباً 

 احلقوق يف أول سورة اإلسراء ، بدًء من قوله          اآليات اجلامعة جلملة من   :  ومنها -
   إىل قولـه  ]..   وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالـدين إحـساناً      [:تعاىل  

  .)٤(] وال جتعل مع اهللا إهلاً آخر فتلقى يف جهنم ملوماً مدحوراً [:
يف القرآن ، اليت سـبق  " حقوق اإلنسان"فإذا طبقنا األسس األربعة ملفهوم     

 جند أن هذه نصوص شرعية حمكمة ، تضمنت عـدداً مـن القواعـد               ذكرها ، 
  : واملبادئ املنظمة لعالقة اإلنسان بغريه مثل

   .]إحساناً الوالدين  وب[ حق الوالدين -
صـلة الـرحم    :  ، ومـن حقـه     ] وآت ذا القرىب حقه      [ حق ذوي القرىب     -

  .واإلحسان إليه 
   .]لسبيل  واملسكني وابن ا[: حق املساكني وابن السبيل -

                                 
   . ١٥١:  البقرة ( ١)
   . ٢٥:  احلديد ( ٢)
-١١٣٥/ ٤" : نضرة النعيم" ذكرت بعض املظاهر األخرى يف حبثي األول ، وانظر مزيداً من التفصيل يف ( ٣)

١١٧٥ .   
   . ٣٩-٢٣:  اإلسراء ( ٤)
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  ٣٨
   . ] وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق [: حق األوالد -
   .] وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق [: حق احلياة -
   .] وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن [: حق اليتيم -
   .] وأوفوا بالعهد [: الوفاء بالعهد -
أوفـوا الكيـل إذا كلـتم وزنـوا          و [: العدل يف الكيل والقسط يف امليزان        -

   .]بالقسطاس املستقيم 
مث إن هذه احلقوق واملبادئ جاءت على سبيل الوجوب واإللزام ، الـذي             

  : يدل عليه 
  حكـم وأمـر أمـراً      : أي .  ] وقضى ربك    [:قوله تعاىل يف أول اآليات      ) ١

  . اهـ )٢()أي أمر وألزم وأوجب :( قال القرطيب  .  )١(جازماً
:( ألمر الذي يقتضي الوجوب ، والنهي الذي يقتضي التحرمي ، مثـل            صيغة ا ) ٢

  . وحنوها ... ) وآت ، وأوفوا ، وزنوا ، وال تقتلوا ، وال تقربوا ، 
   إن قتلـهم كـان خطئـاً        [:كقوله  : التعقيب الوارد يف آخر بعض اآليات       ) ٣

   .] إن العهد كان مسئوالً [: ، وقوله ]كبرياً 
آية : يف القرآن   " حقوق اإلنسان "ة اليت تؤصل بعض مبادئ      ومن اآليات اجلامع  * 

 واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً         [:احلقوق من سورة النساء     
وبذي القرىب واليتامى واملساكني واجلار ذي القرىب واجلار اجلنـب والـصاحب            

  . )٣(]باجلنب وابن السبيل وما ملكت أميانكم 
الوالـدين  :(  ، تضمن األمر بأداء حقوق أصناف من الناس           فهذا نص شرعي   -

وذي القرىب واليتامى واملساكني واجلريان واألصحاب واملسافر املنقطـع وملـك           

                                 
   . ٢١٨/ ٣:  ، فتح القدير٥٧/ ٨: تفسري الطربي:  انظر( ١)
   .١٥٥/ ١٠:  تفسري القرطيب( ٢)
   . ٣٦:  النساء ( ٣)
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  ٣٩
، وهو تنظيم واضح لعالقات اإلنسان بتلك األصناف        ) اليمني من العبيد واإلماء     

  .املذكورة 
" حقوق اإلنـسان  "إىل غري ذلك من اآليات املشاة ، واليت تؤكد مفهوم           

  .يف القرآن الكرمي ، وتؤصله وتضع أسسه وقواعده 
  

 ؛ ارتباطها الوثيق جبوانب     يف القرآن " حقوق اإلنسان "ومما يؤصل مبادئ    : ثالثاً
احلياة األخرى ، كالعقيدة والعبادة واملعامالت والعالقات االجتماعية وحنوهـا ،           

ألمر بتوحيد اهللا مع األمر حبقـوق  وهذا ظاهر من اآليات السابقة اليت اقترن فيها ا   
 واعبدوا  [،  )١(]..  وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً          [:العباد  

  .)٢(]اهللا وال تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
كما أن هذه احلقوق هي واجبات شرعية ملزمة ، فهي عبـادات يـؤجر              

ظم يف جمموعها عالقـات النـاس       على فعلها ، وحياسب على تضييعها ، وهي تن        
ومعامالم وحيام االجتماعية ، فأصحاب هذه احلقوق هم فئات خمتلفة مـن            

  .اآلباء واألمهات ، األيتام ، اجلريان ، األبناء ، املرأة ، وهكذا : اتمع مثل
ترتبط هذه احلقوق بالضرورات اخلمس ، الـيت جـاءت          :  ومن جهة أخرى     -

ظها ، ذلك أن مصاحل الناس الدنيوية واألخرويـة ، إمنـا            الشرائع والرساالت حبف  
تكون حبفظ مقاصد الشريعة ومنها هذه الضرورات ، فهي من الدين املشترك بني             

 وكتبنا عليهم فيهـا أن الـنفس        [:األنبياء مجيعاً ، يدل على هذا قول اهللا تعاىل          
ين هادوا حرمنـا     فبظلم من الذ   [: اآلية ، وقوله     )٣(].... بالنفس والعني بالعني    

                                 
   . ٢٣:  اإلسراء ( ١)
   . ٣٦:  النساء ( ٢)
   . ٤٥:  املائدة ( ٣)
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  ٤٠
 وأخذهم الربا وقد وا     ¥عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل اهللا كثرياً          

  .)١(]عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 
 ويف هذا داللة واضحة على أن كافة الشرائع ، جاءت حبفظ تلك الضرورات،              -

ففـي  ،  )٢(وهي قاعدة عظيمة حلفظ حقوق األفراد واتمعات العامة واخلاصـة         
حفظ الدين مثالً ، إعطاء حلق التدين والعبادة ، ويف حفظ الـنفس مـنح حلـق       
اإلنسان يف احلياة ، ويف حفظ النسل ، تأكيد حلق اإلنسان يف التزوج ، وحفـظ                
املال يتضمن حق اإلنسان يف التملك والسعي يف األرض وممارسة أنواع املعامالت            

ا ، وحفظ العقل فيه حق احلريـة يف         كالبيع والشراء والشراكة والتجارة ، وحنوه     
  .التفكري والتدبر ، وهكذا 

حقوق "وإذا تأملنا ما تقدم من آيات احلقوق وغريها ، جند أا جتمع بني مراعاة               
   .)٣(وبني حفظ هذه الضرورات" اإلنسان

  

 ، كثرة الفئات اليت راعى القرآن       يف القرآن " حقوق اإلنسان "ومما يؤصل   : رابعاً
، وسـأذكر بعـض تلـك الفئـات     )٤(فة إىل تعدد أنواع احلقوق    حقوقها ، إضا  

  : وحقوقها كما وردت يف القرآن 
 يـا أيهـا     [:ومن حقوقهم ؛ الطاعة يف املعروف ، قال تعاىل          : والة األمور   ) ١

  .)٥(]الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم 

                                 
   . ١٦١-١٦٠:  النساء ( ١)
  ١٠٢-١٠٠ص: عابد السفياين . ، د" حكم الزنا يف القانون وعالقته مببادئ حقوق اإلنسان يف الغرب: " انظر( ٢)
  ) .أنواع احلقوق اليت راعاها القرآن :( مبحث  فصلت شيئاً من ذلك يف حبثي األول ، ( ٣)
 سأختصر يف هذه الفقرة منعاً للتكرار ألا أخذت عدة مطالب يف حبثي األول ، كما أين سأذكر فيها بعض ما ( ٤)

  .مل أذكره يف البحث األول 
   . ٥٩:  النساء ( ٥)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٤١
  ة النساء ، حيـث قـال تعـاىل    األصناف التسعة الواردة ذكرهم يف آية سور  ) ٢
 وبالوالدين إحساناً وبذي القرىب واليتامى واملساكني واجلار ذي القرىب واجلار           [:

  .)١(]اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل وما ملكت أميانكم 
  كمـا قـال تعـاىل يف شـأم         : املستضعفون من النساء والولدان واليتامى      ) ٣
 يفتيكم فيهن وما يتلى علـيكم يف الكتـاب يف    ويستفتونك يف النساء قل اهللا   [:

يتامى النساء الاليت ال تؤتون ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن واملستضعفني            
  . )٢(]من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط 

 والوالدات يرضعن أوالدهن    [:ومن حقه الرضاع ، قال تعاىل       : الطفل املولود ) ٤
 حقه يف احليـاة ، قـال    إىل، إضافة   )٣(]يتم الرضاعة   حولني كاملني ملن أراد أن      

   اآليـة ، وقـال      )٤(]..  قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفهاً بغري علم          [:تعاىل  
  .)٥(] وال يقتلن أوالدهن [:
وقد نص القرآن على حقوقهن عموماً ، كما ذكر فئـات منـهن             : النساء  ) ٥

 وآتوا النساء صدقان    [:ىل  كاملطلقات والزوجات واألمهات وغريهن ، قال تعا      
، وقال تعـاىل    )٧(أعطوهن مهورهن عطية واجبة ، وفريضة الزمة      :  أي )٦(]حنلة  

  .)٨(]وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون  ... [:
   .)٩(] وعاشروهن باملعروف [:وهذا يف حق املرياث ، وقال يف شأن الزوجات 

                                 
   . ٣٦:  النساء ( ١)
   . ١٢٧:  النساء ( ٢)
   . ٢٣٣:  البقرة ( ٣)
   . ١٤٠:  األنعام ( ٤)

   .١٢:  املمتحنة  ( ٥)
   . ٤:  النساء  ( ٦)
   . ٥٨٣/ ٣: تفسري الطربي :  انظر ( ٧)
   . ٧:  النساء ( ٨)
   . ١٩:  النساء ( ٩)
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  ٤٢
املـشركون وأهـل   : هم أصـناف  من الكفار ومن يف حكمهم ، و      : األعداء) ٦

الكتاب واملنافقون ، ومع خمالفتهم لنا ديناً وعقيدة ، فقد أعطاهم القرآن حقوقـاً            
إال الـذين    .. [:الوفاء هلم بالعهود واملواثيق ، كما قال تعـاىل        : متعددة ، منها  

يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدروهم أن يقاتلوكم            
مهم ولو شاء اهللا لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلـوكم فلـم            أو يقاتلوا قو  

، فهذا ي من    )١(]يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيالً           
الداخلني يف العهد املتمسكني به ، واملعتـزلني للحـرب          : اهللا عن قتال طائفتني     

   .)٢(الراغبني يف عقد الصلح بينهم وبني املسلمني
وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بيـنكم    ... [:ال تعاىل   وق

إن طلب منكم املؤمنون النصرة هلم على املـشركني ،   :( ، أي   )٣(]وبينهم ميثاق   
فواجب عليكم النصر ، إال إذا استنصروكم على قوم هلم عهد وميثـاق بيـنكم               

وبني أولئـك القـوم حـىت    وبينهم فال تنصروهم وال تنقضوا العهد الذي بينكم  
  . اهـ )٤()تنقضي مدته 

 ال  [:الرب واإلحسان إىل غري املقاتلني منهم ، قـال تعـاىل            : ومن حقوقهم أيضاً  
ينهاكم اهللا من الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم              

فـرة ،   وهي آية عامة يف مجيع الك      . )٥(]وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني       
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ، مـن            : عين بذلك :( قال الطربي   

مجيع أصناف امللل واألديان أن تربوهم وتصلوهم ، وتقسطوا إليهم ، ألن اهللا عز              
 ] الذي مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم مـن ديـاركم             [:وجل عم بقوله    

                                 
   . ٩٠:  النساء ( ١)
   . ١١٦ص: زبدة التفسري من فتح القدير :  انظر( ٢)
   . ٧٢:  األنفال ( ٣)
   . ٢٣٨ص:  انظر زبدة التفسري ( ٤)
   . ٨:  املمتحنة ( ٥)
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  ٤٣
عضاً دون بعض ، وال معىن لقـول        مجيع من كان ذلك صفته ، فلم خيصص به ب         

ذلك منسوخ ، ألن بر املؤمن من أهل احلرب ممن بينه قرابة نسب ، أو               : من قال   
ممن ال قرابة بينه وبينه وال نسب ، غري حمرم وال منهي عنه ، إذا مل يكن يف ذلـك   
داللة له ، أو ألهل احلرب على عورة ألهل اإلسالم ، أو تقوية هلـم بكـراٍع أو       

  . اهـ )١()سالح 
 إىل غري ذلك من أنواع احلقوق وأصناف الفئات ، واليت تؤكد عناية القـرآن               -

  .مببدأ حقوق اإلنسان 
  

                                 
   . ٦٣/ ١٢:  تفسري الطربي  ( ١)
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  ٤٤
  : يف القرآن "حقوق اإلنسان"خصائص : املطلب الثالث

 وتأصيله يف القـرآن     "حقوق اإلنسان "من خالل ما سبق بيانه يف مفهوم        
حقـوق  "مميزة ، ملبـادئ     الكرمي ، ميكن أن نستشف معامل مهمة ، وخصائص          

  :  ، فمن ذلك" يف القرآناإلنسان
أن مصدرها الوحي املتمثل يف القرآن والسنة النبوية ، فهي منحـة ربانيـة ،               ) ١

أوجبها اهللا لإلنسان ، فهي ليست من خملوق لبشر مثله ، مين ا عليه مىت شاء ،                 
ن اخلالق سبحانه   ، كالّ ، بل هي فرض الزم وحق واجب ، م          )١(أو مينعها إذا شاء   

 هذا يف عدة مواضع كما تقدم يف مثـل          إىلوقد أشارت اآليات    .  لبين اإلنسان   
   وقولـه   )٣(] فريـضة مـن اهللا       [: وقوله   )٢(] ذلكم وصاكم به     [:قوله تعاىل   

  . وغريها )٤(] وقضى ربك [:
أا تنبع من التكرمي اإلهلي لإلنسان ، الذي أكدته النصوص القرآنية الـصرحية    ) ٢

 ولقد كرمنا بين آدم ومحلنـاهم يف الـرب والبحـر            [:الواضحة ، كقوله تعاىل     
.  ، وغريهـا    )٥(]ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيالً          

ولذا فإن القيام ذه احلقوق ، هو جزء من دين املسلم وعبوديته هللا تعاىل ، وأمر                
   .)٦(يهامستقر يف فطرة اإلنسان اليت فطره اهللا عل

االجتماعية واملالية والسياسية والشخـصية     : أا شاملة جلميع أنواع احلقوق      ) ٣
وغريها ، كما أا عامة لكل أصناف اتمع ، وجلميع أفراده ، حىت املخـالفني               

  .منهم ، كما تقدم ذكره آنفاً 

                                 
   . ٥٣ص: سليمان احلقيل . ، د" حقوق اإلنسان يف اإلسالم" انظر ( ١)
   . ١٥١:  األنعام ( ٢)

   .١١:  النساء  ( ٣)
   . ٢٣:  اإلسراء  ( ٤)
   . ٧٠:  اإلسراء ( ٥)

   .١٣٣-١٣٢ص: حيلي حممد الز. ، د" حقوق اإلنسان يف اإلسالم" انظر  ( ٦)
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  ٤٥
دين ، وألا   أا ثابتة ال تقبل اإللغاء وال التبديل وال التغيري ، ألا جزء من ال             ) ٤

 إنا حنـن نزلنـا      [:فرض من رب العاملني ، الذي حفظ دينه عامة ، قال تعاىل             
 فهو باٍق إىل قيام الساعة ، وهو صاحل لكل زمـاٍن            )١(]الذكر وإنا له حلافظون     

  .ومكان ، بينما وثائق البشر عرضة للنقض والتعديل يف كل وقت وحني 
احلـساب  :  ، وعلى التقـصري فيهـا        أنه يترتب على أدائها اجلزاء والثواب     ) ٥

لتـؤدن   :( eقول النيب   : والعقاب ، ذلك أا واجبة ملزمة ، يؤكد ذلك جبالء           
   .)٢()احلقوق إىل أهلها يوم القيامة ، حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء 

  :، تتلخص يف )٣(أا أحيطت بضمانات حلمايتها من االنتهاك) ٦
احملافظة على حقـوق األفـراد ،       : شرعية ، اليت من مقاصدها      إقامة احلدود ال  ) أ

  .وحفظ الضرورات اخلمس 
 إن اهللا   [:حتقيق العدالة املطلقة اليت أوجبها اهللا على العبادة يف مجيع احلاالت            ) ب

  .)٤(]يأمر بالعدل واإلحسان 
يف القـرآن ،  " حقوق اإلنسان"إىل غري ذلك من اخلصائص اليت متيز منهج         

 صـبغة اهللا ومـن      [:فرده بالصالحية املطلقة ، والعصمة من كل خلل         وتؤكد ت 
  .)٥(]أحسن من اهللا صبغة وحنن له عابدون 

  

                                 
   . ٩:  احلجر  ( ١)
   . ٢٥٨٢ك الرب ، باب حترمي الظلم ، برقم :  أخرجه مسلم ( ٢)
   . ٨٩ص:  انظر حقوق اإلنسان ، للحقيل ( ٣)
   .٩٠:  النحل ( ٤)
   . ١٣٨:  البقرة ( ٥)
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  ٤٦
  : املبحث الثالث 

  العالقة بني املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي
  

  : املطلب األول 
  :مقارنة بني املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن الكرمي 

د ظهر من خالل املبحثني السابقني مدى االرتباط الوثيق بـني قـضية             لق
فهنـاك أوجـه شـبه      .   يف القرآن الكرمي     "حقوق اإلنسان "وقضية  " األخالق"

 أن كلتا القضيتني هي جزء مـن        إىلواضحة ، وعالقة محيمة ، ترجع يف أصلها         
 السمات واملزايـا  الدين اإلهلي ، واملنهج الرباين ، وعليه فالبد أن تكون هلما تلك   

وهـو  -اليت اختص ا اإلسالم ، وتفرد ا هدي القرآن ، ذلك أن اهللا حكـم                
   إن الـدين عنـد اهللا      [: مبا قاله يف حمكـم كتابـه الكـرمي           -أحكم احلاكمني 

 غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهـو يف           ومن يبتغ  [:، وقال أيضاً    )١(]اإلسالم  
  .)٢(]اآلخرة من اخلاسرين 

 هذا املطلب سأجري مقارنة يف اجلانب النظري التأصيلي بني القـضيتني ،              ويف -
ليتبني لنا من خالهلا حقيقة العالقة والصلة بينهما ، وذلك من خـالل النقـاط               

  :اآلتية
  :أوجه الشبه : أوالً
مفهـوم  : حيث تبني مما سبق أن كال مـن      : من ناحية املفهوم االصطالحي     ) ١
  :يتضمن األمور املشتركة التالية " وق اإلنسانحق"و " املنهج األخالقي"
  .النص الشرعي من الكتاب والسنة ) أ

  .الصفات والقواعد واملبادئ ) ب

                                 
   .١٩:  آل عمران  ( ١)
   .٨٥:  آل عمران  ( ٢)
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  ٤٧
  .تنظيم عالقة اإلنسان بغريه ) ج
  :إذ يتشاان يف عدة أشياء منها : من ناحية التأصيل القرآين هلما) ٢
مع مكـارم األخـالق ؛   فقد وردت مجلة من اآليات اليت جت      : اآليات اجلامعة   ) أ

وآخر الفرقان ، وحنومها ، كما وردت مجلة من آيـات       " املؤمنون"كآيات سورة   
  .احلقوق ؛ كآيات سورة اإلسراء وآخر األنعام وحنومها 

مـن ناحيـة االعتقـادات والعبـادات     : ارتباطهما جبوانب احلياة األخرى   ) ب
  . غريها واملعامالت والعالقات األسرية واالجتماعية والدولية و

  .عالقتهما مبقاصد الشريعة وحفظ الضرورات اخلمس ) ج
: تعدد أنواعهما وأقسامهما ، خاصة وأن كال منهما يشمل ناحيتني رئيستني            ) د

  .الناحية الشخصية ، والناحية االجتماعية 
  .تعدد الفئات وأصناف الناس اليت روعيت هلم تلك األخالق واحلقوق ) هـ
  : املزايا من ناحية اخلصائص و) ٣

يف عموم اخلصائص ، للسبب الذي      " حقوق اإلنسان "و  " املنهج األخالقي "يتفق  
  : فهما يشتركان يف اآليت -وهو أن كليهما جزء من الدين-تقدم ذكره 

  .وهو الوحي املتمثل يف الكتاب والسنة : املصدر) أ
  .الشمول جلميع األنواع ، والتوازن بني مجيع اجلوانب ) ب
  .ميع األصناف والفئات العموم جل) ج
  .الصالحية لكل زمان ومكان ) د

  .الثبات واألصالة ) هـ
  .ترتب اجلزاء والثواب عليهما ) و
  . إىل غري ذلك من اخلصائص واملزايا واملعامل -

  

  ) :الفرق بينهما(أوجه االختالف : ثانياً
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  ٤٨
حقـوق  "و  " املنـهج األخالقـي   "لقد ظهر يل من خالل تأمل مفهومي        

 يف اللغة والقرآن ، وكذا أنواع وخصائص كل منـهما ، أنـه رغـم                "اإلنسان
االشتراك وأوجه الشبه الكثرية بينهما ، إال أن هناك فروقاً دقيقة أحملها ، وأخلـص           

  :ما يتعلق ا يف اآليت 
فإن املـؤثر األكـرب يف      : من حيث حقيقة كل منهما ، والعامل املؤثر فيهما          ) ١
 والطبع ، فالدافع النفسي فيها أقوى ، ولذا فإنـه           هو السجية : أصالً" األخالق"

أي ما فضل من أخالق الناس ومسحت به نفوسهم ، وسـهل            ) العفو(يقبل فيها   
تناوله ، من غري إجهاد هلم ، ومع مراعاة طبائعهم وإعذارهم وتـرك اإلغـالظ               
عليهم ، فال يكلّفوا ما ال تسمح به طبائعهم ، بل يشكر من كل أحد ما لديه من                 

ذلك مـع   . )١(لق مجيل ، ويتجاوز عن تقصريهم ، ويغض الطرف عن نقصهم خ
وإمنـا احللـم    ( حثهم ومطالبتهم بالتعود على املكارم ، كما تقدم يف حـديث            

   .)٢()ومن يتصرب يصربه اهللا ( ، وحديث ) بالتحلم 
 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عـن        [:يدل على ذلك قول اهللا تعاىل       

   .)٣(]اجلاهلني 
وهـو الفـضل ومـا ال    -خذ العفو من أخالق النـاس    : معناه  :( ال الطربي   ق

   .)٤() واترك الغلظة عليهم -جيهدهم
ونقل هذا املعىن عن ابن الزبري وجماهد وعروة ، ومن ذلك قول ابن الـزبري   

   .)٥()ما أنزل اهللا هذه اآلية إال يف أخالق الناس :( 

                                 
   .١٨٢/ ٢:  ، تفسري السعدي٥٧٤ص: ردات ، املف١٥٢/ ٦:  انظر تفسري الطربي( ١)

  . وغريمها ١٠٥٣ك الزكاة برقم :  ، ومسلم ١٤٦٩ك الزكاة برقم :  أخرجه البخاري  ( ٢)
   .١٩٩:  األعراف ( ٣)
  . بتصرف ١٥٣-١٥٢/ ٦:  تفسري الطربي ( ٤)
   .١٥٢/ ٦:  نفس املصدر ( ٥)
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  ٤٩
 ما عفا لك مـن أفعـال النـاس          أي خذ : ضد اجلهد : العفو:( وقال الزخمشري   

وأخالقهم ، وما أتى منهم وتسهل من غري كلفة ، وال تداقهم وال تطلب منـهم                
وليس يف القرآن آية    :( .. إىل أن قال    ... ) اجلهد وما يشق عليهم حىت ال ينفروا        

  . اهـ )١()أمجع ملكارم األخالق منها 
النـاس ، ومـا     هذه اآلية جامعة حلسن اخللق مع       :( وكذا قال السعدي    

  . اهـ )٢()ينبغي يف معاملتهم 
الوجـوب واإلحكـام    : فإن املؤثر األصلي فيها هـو     " للحقوق" أما بالنسبة    -

 فيها أقوى ، ولذا     -وهو اإللزام الشرعي  -فالدافع اخلارجي   .  واملطابقة واملوافقة   
فقد جاءت مؤكدة باألمر ا ، والتحذير من التفريط فيها ، والنهي عن ضدها ،               
والوعيد الشديد ملن انتهكها ، والقصاص يف اآلخرة ممن اعتدى على حق منها ،              

املتقدم ، إضافة إىل الـضمانات الـيت        " لتؤدن احلقوق إىل أهلها   "كما يف حديث    
احلدود الشرعية احلازمة ، اليت ال جمال       : أحيطت ا حلمايتها من االنتهاك ، ومنها      
   -رضـي اهللا عنـها    -ك حديث عائشة    للتهاون يف تطبيقها حبال ، يدل على ذل       

من يكلم فيها رسول اهللا     : أن قريشاً أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا       :( 
-e-          ومن جيترئ عليه إال أسامة حب رسول اهللا e  ؟  فكلم رسـول اهللا e 

يا أيها الناس إمنا ضل     : أتشفع يف حد من حدود اهللا ؟  مث قام فخطب فقال           : فقال
من كان قبلكم أم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فـيهم              

  .)٣()أقاموا عليه احلد ، وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها 

                                 
   .١٣٩-١٣٨/ ٢:  الكشاف ( ١)
   . ١٨٢/ ٢:  تفسري السعدي ( ٢)
  . وغريمها ١٦٨٨ك احلدود برقم :  ، ومسلم ٨٧/ ١٢:  ، الفتح٦٧٨٨ك احلدود برقم :  أخرجه البخاري ( ٣)
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  ٥٠
واجبة " احلقوق"وضح ، إذ أن مجيع      فالفارق هنا أ  : من حيث احلكم الشرعي   ) ٢

وملزمة شرعاً ، واآليات الواردة فيها ، جاءت مؤكدة بصيغة األمـر وغريهـا ،               
  .كما تقدم مثاله يف آيات األنعام واإلسراء والنساء وحنوها 
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  ٥١
  :فهي على ضربني " األخالق"أما 

ـ         : أخالق واجبة شرعاً ، مثل    : األول و العدل ، والصدق ، وبر الوالـدين ، وحن
  .ذلك
العفو عمن ظلم ، وكظم الغيظ ، والسخاء،        : أخالق مستحبة شرعاً ، مثل    : الثاين

  .وحنوها 
 وميكن االستدالل على ذلك باآليات اليت جاءت بذكر تلك األخـالق علـى          -

والفرقان واملعارج وحنوها ، فقد     " املؤمنون"جهة احلث والندب ، كآيات سورة       
  .، وشيئاً من األخالق املستحبة تضمنت بعضاً من األخالق الواجبة 

، " احلقـوق "و  " األخـالق "يظهر من خالل ما سبق ، أن هناك تالزماً بني           ) ٣
وبينهما عموم وخصوص ، فاألخالق أعم من جهة اشتماهلا على أكثر احلقـوق             
الالزمة ، وعليه فإن كل حق واجب ، هو خلق حسن ، وهو من النـوع األول                 

  .ل خلق حسن هو حق واجب وملزم ، وليس ك) األخالق الواجبة(
فهما جيتمعان من حيث املدح والترغيب فيهما ، ويفترقان من حيث الوجـوب             

  .واإللزام ما 
  :أمثلة تطبيقية ملا سبق ) ٤
بر الوالدين ، وهو خلق مجيل حسن ، نظراً لوجوبه          : من احلقوق امللزمة شرعاً   ) أ

عذر فيه حبجة السجية والطبع ملـن       فال يقبل التهاون فيه ، وحيرم عقوقهما ، وال ي         
كان يف خلقه سوء وشدة مثالً ، بل املطلوب فيه غاية الرب والتذلل ، كما قـال                  

 واخفـض هلمـا     ¥ فال تقل هلما أٍف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً            [:تعاىل  
  . اآلية )١(]... جناح الذل من الرمحة 

                                 
   . ٢٤-٢٣:  اإلسراء ( ١)
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  ٥٢
يد ، كما دلت على ذلك      وكذا فإنه يترتب على التفريط فيه العقاب الشد       

أال أنبـئكم بـأكرب      :( eقول النيب   النصوص الشرعية الكثرية ، ومن أصرحها       
  . احلديث )١(.. )اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين :(  أن قال إىل.. الكبائر ؟  
فرب الوالدين مجع بني كونه حقاً شرعياً ملزماً ، وبني كونـه خلقـاً              : إذاً

  .حسناً واجباً 
العفو عمن ظلم والصفح عنه ، لكنه لـيس         : خالق احلسنة املستحبة    من األ ) ب

حبق واجب على املظلوم ، بل مطلوب منه على جهة احلث والترغيب ، كما قال               
 الذي ينفقون يف السراء والضراء والكـاظمني الغـيظ   [:تعاىل يف وصف املتقني     

زاء سـيئة سـيئة    وج[:، وقال أيضاً )٢(]والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني    
  .)٣(]مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا 

ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد اهللا عبداً بعفو إال عزاً ،               :( eوقال  
   .)٤()وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا 

  

                                 
   . ٨٧ك اإلميان برقم :  ، ومسلم ٥٩٧٦ك األدب برقم :  أخرجه البخاري ( ١)
   . ١٣٤:  آل عمران ( ٢)
   . ٤٠:  الشورى ( ٣)
   .٢٥٨٨الرب والصلة ، باب استحباب العفو والتواضع ، برقم ك :  أخرجه مسلم ( ٤)
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  ٥٣
  : املطلب الثاين 

  :يف احترام حقوق اإلنسان " املنهج األخالقي يف القرآن"أثر تطبيق 
ل والتشابه بني املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن         إن ذلك التداخ  

الكرمي، البد وأن يترك أثراً كبرياً يف اجلانب التطبيقي العملي ، فااللتزام بـذلك              
حقـوق  "املنهج األخالقي الفريد ، الذي هو القرآن كله ، يقتضي حتماً احترام             

حكام الشرعية بـصفة     بصفة خاصة ، وغريها من الواجبات الدينية واأل        "اإلنسان
  .عامة 

وتوضيحاً لآلثار املترتبة على تطبيق املنهج األخالقي يف القرآن يف احتـرام            
  :مبادئ حقوق اإلنسان ، أخلصها يف اآليت 

ي أداء للحقوق بكماهلا ومتامها ، وهذا أعظم احتـرام          هأن األخالق الواجبة    ) ١
تطبيق هذه األخـالق  " ناملنهج األخالقي يف القرآ  "حلقوق اإلنسان ، حيث جعل      

وممارستها واقعاً ؛ جزءاً من الدين ، يترتب عليه اجلزاء واحلـساب ، والثـواب               
   .)١(والعقاب

أن األخالق املستحبة بعمومها ، تدعم وتقوي جانب احترام احلقوق وتزيدها           ) ٢
قيمة واعتباراً ، فلئن كانت األخالق الواجبة تفرض احلد األدىن الذي يلزم اداؤه،             

ها ، حىت   ف ذلك احلد املفروض ، ويعمق تطبيق      ن املستحب منها يضيف أضعا    فإ
:  أقصى درجاا ، فعلى سبيل املثـال         إىليتلذذ املسلم بأدائها ، ويسعى للوصول       
، ورمبا كان احلـد األدىن      " حق املسكني :"من احلقوق املفروضة يف منهج القرآن       

ن آيات املنـهج األخالقـي يف       منه اإلنفاق عليه ، ووجوب دفع الزكاة إليه ، لك         
إليه ، من غـري حتديـد لنـوع         " اإلحسان"القرآن ، جاءت باحلث على مطلق       

حنوه ، يفتح للمحسن أبواباً من الـرب        " اإلحسان"اإلحسان ، ولذا فإن أداء خلق       

                                 
   .١٤١ص : حملمد قطب " اإلنسان بني املادية واإلسالم"من كتاب ) اجلرمية والعقاب (  انظر فصل ( ١)
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  ٥٤
واخلري ال تقف عند حد ، وكلما كان اإلحسان إليه أكثر ، كان األجر أعظـم ،          

  .كرب وتعمق أداء احلق بصورة أ
أن االلتزام باملنهج األخالقي القرآين يضبط سلوك الفرد ، فيتصرف يف ضوئه            ) ٣

 عدم االعتداء على حقوق الغـري ،        إىل، وبالتايل يوجهه هذا املنهج      )١(وعلى هديه 
وإىل احترامها وتقديرها ، حىت يصبح هذا االنضباط السلوكي الداخلي ، هدياً له             

  .ومستاً 
ألخالقي هذا ، يصلح الفرد نفسياً ، ويوجهه حنـو اخلـري            أن تطبيق املنهج ا   ) ٤

 إىل كمـا يوجهـه      -وهو أداء احلقوق املفروضة لآلخرين    -واإلحسان الواجب   
كافة مكارم األخالق اليت توفر حياة نظيفة سليمة ، يضمن فيها الفـرد احتـرام               

   .)٢(حقوقه كاملة غري منقوصة
ن عن النقص البشري الذي يقع نتيجة       أن أداء األخالق القرآنية ، يرفع اإلنسا      ) ٥

لبعض صفات النقص ، اليت منها االستهتار حبقوق اآلخرين ، والالمباالة حنوهم ،             
فتأيت هذه األخالق لتكمل هذا الـنقص ، وتـسد اخللـل ، وجتـرب              .  وغريها  

الضعف، فينشأ الفرد املسلم راقياً يف أخالقه ، كامالً يف صفاته ، حمترماً لنفسه ،               
  .ياً حلقوق غريه ومراع

أن االتصاف مبنهج األخالق القرآين ، حيفظ على اتمع متاسكه ويضمن لـه             ) ٦
ثقافياً واجتماعيـاً   : االستقرار والثبات ، ويربط بني أجزائه من اجلوانب املختلفة          

  .وخلقياً ، وحنوه 

                                 
  . ، بتصرف ١/٨٥: نضرة النعيم :  انظر( ١)
  . ، بتصرف ٨٥/ ١:  نفس املصدر ( ٢)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٥٥
وهذا الترابط والتماسك يورث احتراماً حقيقياً للحقوق بأنواعها ، كمـا           

 من األنانية املفرطة والرتعات واألهواء الطائشة ، اليت         -بإذن اهللا -ي اتمع   أنه بق 
   .)١(غالباً ما تكون سبباً يف انتهاك احلقوق واالعتداء على احلريات وغريها

أن تطبيق القيم األخالقية الواردة يف القرآن الكرمي ، يتجاوز أثرهـا حفـظ              ) ٧
أوسع ، وهو جمال العالقات الدوليـة        إطار أرحب و   إىلحقوق الفرد واتمع ،     

العامة ، فهناك حقوق عامة مشتركة بني أمم األرض ، ينبغي أن يراعيها وحيترمها              
ق الفطرة   ، مما يوجبه العرف ، وميليه منط       مجيع العامل بدوله وشعوبه وأممه وأفراده     

والعقل السليم ، كالعدل واملساواة ، واحلرية وحفظ األمـن ، ونـشر العلـم               
ضيلة ، وحماربة اجلهل والفساد والرذيلة ، وفتح باب احلوار لبيان احلق ، وحنو              والف
   .)٢ (ذلك

 -وخاصة يف املخالفني  -وهذه احلقوق وغريها ال ميكن حتقيقها واحترامها        
إال إذا انطلقت من منهج أخالقي شرعي ، يعترب أداءها قيمة وفضيلة ، كما هـو                

  .احلال يف منهج القرآن 
حلقوق املتعلقة جبانـب العالقـات الدوليـة        ثر األخالق يف احترام ا    وتبعاً أل ) ٨

سلم ، فهو ثابت يف حال احلـرب  إن هذا األثر كما يظهر يف حال ال      اخلارجية ، ف  
أيضاً ، رغم اختالف الدين والعقيدة ، ويتبني ذلك من خالل حقوق احملـاربني ،    

  :اليت منها 
فإن اعتزلـوكم    ... [:تعاىل يف شأم    كما قال   : )٣(ترك املساس بأمن احملايدين   ) أ

  .)٤(]فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيالً 

                                 
  .وتصرف  ، باختصار ٨٦/ ١:  نفس املصدر ( ١)
  .٤٧٠٤٨ص" : مفهومه وتطبيقاته يف القرآن: حقوق اإلنسان : "يف حبثي األول ) أنواع احلقوق( انظر مبحث ( ٢)
   . ٧٥٥ص" : دستور األخالق يف القرآن" انظر ( ٣)
   .٩٠:  النساء ( ٤)
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  ٥٦
فهؤالء احملايدون املستسلمون ال جيوز قتلهم وال أسرهم وال ـب أمـواهلم ، ألن               

  . )١(استسالمهم مينع من ذلك وحيرمه
عاهدام ومواثيقهم ، ماداموا    احترام حقوق املعاهدين ، ووجوب الوفاء هلم مب       ) ب

 إال الذين عاهدم عند املسجد احلرام       [:حمافظني عليها غري ناكثني هلا ، قال تعاىل         
  .أي فال جيوز قتاهلم ، مادام هذا حاهلم .  )٢(]فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم 

و مراعاة حق املرأة والطفل والشيخ الكبري ، وعدم جواز االعتـداء علـيهم أ             ) ج
   وقاتلوا يف سـبيل اهللا الـذين يقـاتلوكم وال          [:قتلهم، ما مل يقاتلوا ، قال تعاىل        

اغزوا باسم اهللا يف    :(  يف وصاياه للسرايا والبعوث      e ويبني هذا قوله     )٣(]تعتدوا  
سبيل اهللا ، قاتلوا من كفر باهللا ، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلـوا                  

أن امرأة وجدت يف بعض مغازي رسـول اهللا         :(  احلديث اآلخر    ويف .  )٤()وليداً  
e        مقتولة ،  فأنكر رسول اهللا e     فنـهى  :( ويف رواية ) .   قتل النساء والصبيان

   .)٥() عن قتل النساء والصبيان eرسول اهللا 
إذاً فهذه احلقوق املعتربة شرعاً ، واحملترمة واقعـاً ، هـي نتيجـة لتلـك                

  .، اليت جاءت يف منهج القرآن األخالقيات العالية 
يف القرآن ، مـن     " حقوق اإلنسان "و  " األخالق"ونظراً لالشتراك املتقدم بني     ) ٩

حيث ارتباطهما جبوانب احلياة املختلفة من ناحية العقيـدة والعبـادة واملعاملـة             
والعالقات األسرية واالجتماعية وغريها ، ومن حيث عالقتهما مبقاصد الـشريعة ،    

رورات اخلمس ، فإن تطبيق املنهج األخالقـي يف هـذه اجلوانـب ،              وحفظ الض 

                                 
   . ٤٩٦/ ١:  انظر فتح القدير ( ١)

   . ٧:  التوبة  ( ٢)
   . ١٩٠:  البقرة  ( ٣)
ك اجلهاد برقم :  ، وأبو داود ١٦١٧ك السري برقم :  ، والترمذي ١٧٣١ك اجلهاد برقم : رجه مسلم  أخ ( ٤)
٢٦١٣.   

   . ١٧٤٤ك اجلهاد ، باب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب ، برقم :  انظر صحيح مسلم  ( ٥)
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  ٥٧
، وهذا من أعظـم     " احلقوق"سيحقق جزءاً كبرياً من الغاية اليت فرضت من أجلها          

  .آثار املنهج األخالقي يف القرآن ، يف احترام حقوق اإلنسان 
ملـسلم،  أن األخالق الفردية العملية ، اليت حث عليها القرآن ، حني يلتزمها ا        ) ١٠

: فإا البد أن تقوده إىل احترام حقوق اآلخرين ، ومتنعه من االعتداء عليها ، فمثالً              
  خلق العفة واالحتشام وغض البصر ، كما قال تعـاىل          : من هذه األخالق الفردية   

   قل للمؤمنني يغضوا مـن أبـصارهم وحيفظـوا فـروجهم ذلـك أزكـى                [:
  . اآلية )١(.. )هلم 

احترام حقوق الغـري ، فـال       : خللق ، يلزم منه حتماً      وتطبيق املسلم هلذا ا   
يعتدي على أعراض اآلخرين ، وال ينتهك حرمام ، ومثل ذلك يقـال يف خلـق              
التواضع حني يلتزمه املسلم ، فإنه حيترم بذلك أنواعاً من احلقـوق االجتماعيـة ،               

ري عـن  كحق الوالدين واإلحسان إىل الفقراء واملساكني ، وحق اآلخرين يف التعـب      
   .)٢(الرأي ، وهكذا

ويف املقابل فإن األخالق األسرية واالجتماعية ، اليت رغب فيها القرآن ، فإا             ) ١١
خلـق الرمحـة    : سبب يف احترام حقوق كثرية ، فمن األخالق األسرية احملمودة           

 ومن آياته أن خلق لكم من أنفـسكم أزواجـاً   [:واملودة املذكورة يف قوله تعاىل     
، وكذا خلق املعاشرة باملعروف ، قال      )٣(]يها وجعل بينكم مودة ورمحة      لتسكنوا إل 

، وأداء هذه األخالق وتطبيقهـا يف الواقـع         )٤(] وعاشروهن باملعروف    [:تعاىل  
العملي ، يؤدي إىل احترام حقوق مفروضة للزوجة ، كحقها يف النفقة والـسكن              

   .وحسن العشرة وحنوها ، وهكذا يف سائر األخالق 

                                 
   . ٣٠:  النور ( ١)
   . ٦٩٣ص" : دستور األخالق: " انظر( ٢)

   . ٢١:  الروم  ( ٣)
   .١٩:  النساء  ( ٤)
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  ٥٨
  : ب الثالث املطل

  :العالقة بني االحنراف اخللقي ومبادئ حقوق اإلنسان يف القانون الدويل 
  

إن ما تقدم بيانه من أثر عظيم للمنهج األخالقي القرآين يف احترام مبادئ             
حقوق اإلنسان يف اإلسالم ، يقابله يف اجلهة األخرى بيان األثر السليب لتجاهـل              

اليت تضمنتها مواثيق وإعالنات ومعاهدات     يف مبادئ حقوق اإلنسان     " األخالق"
  .القانون الدويل املعاصر 

وإذا كانت االستقامة اخللقية تنتج طهارة ونظافـة ونقـاء يف النفـوس             
 احنرافـاً  -والبـد -والسلوك واآلداب عامة ، فإن إمهال األخالق القومية يفـرز     

  .سلوكياً ، وفوضى إباحية ، وفساداً خلقياً 
ية اليت حكم ا أحكم احلـاكمني ، وقـضي ـا رب             إا النتيجة احلتم  

 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضـنكا          [:العاملني، حيث قال عز وجل      
  . اآليات )١(]..  وحنشره يوم القيامة أعمى 

 إن املنهج األخالقي يف القرآن مبا حواه من قيم عليـا ، ومبـادئ سـامية ،                  -
ـ          الل تطبيقـه احلقـوق     أحيطت بضمانات شرعية متعددة ، حفظت مـن خ

والواجبات ، يف مجيع الضرورات ، وخمتلف ااالت ، كما سبق ذكره ، إن هذا               
املنهج الرباين القرآين خبصائصه الفريدة ، ال ميكن أن يقارن أصالً ، مبناهج البشر              

  . اهلزيلة ، اليت ال بد وأن يعتريها النقص والضعف واالضطراب واخللل 
 هذا املنهج األخالقي يف القرآن وبيان مفاهيمـه      وما تقدم كاٍف يف تأصيل    

وخصائصه وآثاره ، ولكن إمتاماً للفائدة ، ومتييزاً لألشياء بضدها ، أضفت هـذا              
املطلب املختصر ، وأخلص الكالم عن العالقة بني االحنراف اخللقـي ومبـادئ             

                                 
   . ١٢٤:  طه  ( ١)
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  ٥٩
اإلعـالن العـاملي حلقـوق      "وقد اعتمدت   -حقوق اإلنسان يف القانون الدويل      

  : يف جانبني -)٢( كوثيقة رمسية رئيسة)١("نساناإل
  : اجلانب التأصيلي: أوالً

 يف القانون الدويل ،     "حقوق اإلنسان " أن مبادئ    إىلوأعين به هنا اإلشارة     
تؤصل االحنراف اخللقي يف اتمعات الغربية ، وتسن له األنظمة والقوانني الـيت             

 تنظيمها لعالقـات النـاس مـن    ذلك أن هذه املبادئ تنطلق يف.  تؤيده وحتميه   
  :منطلقات منحرفة أصالً ، وميكن توضيح ذلك على النحو اآليت 

إن اإلنسان كائن أخالقي بطبعه ، أي أن أعماله وتصرفاته حتمل معها قيمـة              ) ١
خلقية ، وهذه مسألة ال ينكرها وال يشك فيها أحد ، حىت املاديون وامللحدون ،               

ما مصدرها ؟ ومن    .  اليت نقيس ا األخالق     " املعايري"لكن القضية األساس هي     
  يضعها ؟ 

 أما يف منهج القرآن ؛ فاإلجابة معلومة حمسومة ، ألن اهللا سبحانه وتعاىل هـو                -
، كمـا أن    )٣(] أال له اخللق واألمـر       [:وحده صاحب األمر ، كما قال تعاىل        

ملؤمنون ، وينقـضه    املنهج األخالقي القرآين ، هو مبثابة ميثاق مع اهللا ، يويف به ا            
   .)٤(غري املؤمنني ، وتلك هي احلقيقة يف أمر األخالق يف اإلسالم

                                 
 www.un.org/arabic:   انظره يف ملحقات البحث ، نقالً من موقع األمم املتحدة على شبكة اإلنتر نت ( ١)

حممود شريف / كثرية جداً ، ولقد مجعها د" الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان" وإمنا اقتصرت عليه ألن  ( ٢)
تتضمن آالف املواد ومئات املعاهدات واملواثيق ) صفحة١٥٠٠( جملدين ضخمني تزيد صفحاما عن بسيوين ، يف

  .واالتفاقيات ، ودراسة تلك املواد أو نقدها يؤلف جملدات من آالف الصفحات 
   . ٥٤:  األعراف ( ٣)

  .  ، بتصرف ٧٥-٧٤ص: حملمد قطب " واقعنا املعاصر" انظر  ( ٤)
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  ٦٠
ومن يقف وراءها من الوضـعيني واملـاديني        " القانون الدويل " وأما يف مناهج     -

والعقالنيني والتجريبيني وغريهم ، فقد ذهبوا ا مذاهب شىت توافق أهـواءهم ،             
  :)١( أربعة مذاهبإىلوهي ترجع 

  .يرى أن مصدر األخالق ومقياسها هو عرف اتمع : األول
  . أنه الضمري اإلنساين إىليذهب : الثاين
  . يزعم أنه اللذة واملنفعة : الثالث
  .يعتقد أنه العقل البشري : الرابع

وتلكم املذاهب ظلمات بعضها فوق بعض ، ومبناهـا مجيعـاً علـى أن              
يت متنحها إياه احلرية املطلقـة ،       اإلنسان هو املشرع ، وله خصائص األلوهية ، ال        

اليت تنص عليها املبادئ والقوانني والوضعية ، لذا فإن الغالبيـة العظمـى مـن               
أن الناس أنفسهم يقـررون     :( يرون  %) ٩٣( وتبلغ نسبتهم    -مثالً-األمريكيني  

إن : الشيء األخالقي يف حيام ، ويقول بعض من مشلتهم عينه هذه الدراسـة              
   .)٢()وإرادم وأهواءهم هي أعلى من سلطة اإلله سلطتهم الشخصية 

 إن هذه النظرة وحدها هي أكرب غواية وأعظم ضالل تضله البـشرية ، وهـي      -
مصدر التفلت واالحنراف يف سائر جماالت احلياة ، ولن تبقى للناس بعدها قـيم              
منضبطة ، وال أخالق مستقيمة ، ولن جتين غري مزيد مـن التخـبط واالحنـالل       

 أفحكم اجلاهلية يبغون    [:، قال تعاىل    )٣(احلقة" اجلاهلية"راف ، تلكم هي     واالحن
  .)٤(]ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون 

                                 
   . ٢١-١٠ص: حممد جوهري / ، د" أخالقنا"التفصيل يف  انظرها بشيء من ( ١)

يوم أن اعترفت " ، نقالً عن كتاب ٢٣٦ص: لسيد بن حسني العفاين " تثبيت أفئدة املؤمنني" انظر كتاب  ( ٢)
  .جيمس باترسون وبيتر كيم : ملؤلفيه" أمريكا باحلقيقة

   . ٥٤-٤٢ص : ، حملمد قطب) جاهلية القرن العشرين: ( انظر تفصيل هذا يف( ٣)
   . ٥٠:  املائدة  ( ٤)
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  ٦١
 بعض األخالقيـات ،  إىلإن بعض قوانني ومبادئ حقوق اإلنسان ، قد أحملت  ) ٢

:  شيء من القيم ، ولكن ألن منطلقها النظرة املتقدمة ، ومـصدرها            إىلوأشارت  
أو الضمري أو اللذة أو العقل ، على االختالف املذكور آنفاً بني املذاهب ،              العرف  

  :)١(فإنه يلحظ عليها أا جمرد أخالق فلسفية ، من أبرز مساا ما يلي
أا أفكار نظرية ذهنية ، ال تكاد توجد يف غري عقل صاحبها ، وليس هلا مـن                 ) أ

  .الواقع نصيب يذكر 
يزنون به الـسلوك    " مقياس أخالقي "األخالق على   أنه مل يتفق فالسفة تلك      ) ب

" املرجعيـة األخالقيـة   "أو  " اليقني األخالقـي   "إىلالبشري ، فليس هناك سبيل      
  . املنضبطة 

أا أخالقيات جافة ، تركز على جانب العقل واملادة فقط ، مهملة جانـب              ) ج
اً يف سلوك   الروح والعاطفة والوجدان ، مع أن هذه اجلوانب قد تكون أكثر تأثري           

  .اإلنسان وواقع حياته 
، املنطلقة من تلك النظـرة ،       " األخالقيات" إن تلك املبادئ اليت تتضمن هذه        -

املختلف يف مصدرها ومقياسها ، املوصوفة ذه اخلصائص والسمات ، ال ميكـن       
أن تنشئ منهجاً أخالقياً عدالً ، أو قيماً سلوكية مثلى ، بل إا تعمق االحنـراف                

 والذين ينقضون عهـد     [:قي ، وتكرس قيم الرذيلة والفساد ، قال تعاىل          األخال
اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك               

  .)٢(]هلم اللعنة وهلم سوء الدار 
إن تلك املبادئ والقوانني ، تنطلق من الفكر الغريب املادي ، الـذي حيتقـر               ) ٣

 حيفل باملعنويات ، وال يؤمن باملثل العيا ، والقيم السامقة ، فهي             الروحيات ، وال  
النمـساوي  " ليوبولد فايس "مبادئ قائمة على عبادة املادة وتأليه الدوالر ، يقول          

                                 
  .  ، بتصرف ٧ص" : أخالقنا" انظر هذه السمات يف ( ١)

   . ٢٥:  الرعد  ( ٢)
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  ٦٢
إن األوريب احلديث سواء عليه أكـان       " :( حممد أسد "الذي أسلم وتسمى باسم     

يعرف ديناً إجيابيـاً    ..  نعاً أم مفكراً    دميقراطياً أم فاشياً ، رأمسالياً أم بلشفياً ، صا        
  . اهـ )١()واحداً هو التعبد للرقي املادي 

  " يف داخـل أوروبـا    "يف كتابه   " جون جنتر "ويقول الصحفي األمريكي املشهور     
إن اإلجنليز إمنا يعبدون بنك إجنلترا ستة أيام يف األسبوع ، ويتوجهون يف اليوم              :( 

  . اهـ )٢() الكنيسة إىلالسابع 
إن النظريـة   :( معلم الفلسفة وعلم النفس يف جامعة لندن        " جود"ويقول األستاذ   

املهيمنة السائدة على هذا العصر هي النظرية االقتصادية ، وأصبح البطن أو اجليب             
ميزاناً لكل مسألة ، فبمقدار اتصاهلا باجليب وتأثريها فيه يقبـل النـاس عليهـا               

  . اهـ )٣()ويعنون ا 
 يف الغرب ، مهما ادعت التحرر والرقي باإلنسان         "حقوق اإلنسان " إن مبادئ    -

وحنو ذلك ، فإا لن تنفك عن التأثر بتلك النظرة املادية النفعية ، وقد اعتـرف                
 وكمـا قـال     -كما تقدم -الغرب ذا األمر علناً كما صرح كثري من مفكريه          

روة هي املقيـاس    فنحن مشغوفون حبب املال ، وعقيدتنا أن الث       " :( صموئيل بتلر "
، مث ذكر أن هذه احلقيقة كانت سبباً لظهـور       ) الصحيح لعظمة الفرد واحلكومة     

  : مبدئني مهمني 
أن اإلنسان يبين عمله على أعظم نفع جيلبه ، وأن الباعث على األعمـال              : األول

  .هو التلذذ بالثروة 

                                 
 ، نقالً عن ١٨٧ص" : تثبيت أفئدة املؤمنني" ، ٢٥٨ص: ، للندوي" ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني" انظر ( ١)

   . ٤١ص: ، حملمد أسد " اإلسالم يف مفترق الطرق"
   . ٢٦٣ص" : ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني" انظر  ( ٢)
   . ٢٤٧ص:  نفس املصدر  ( ٣)
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  ٦٣
اليـة ، وأن    أن نظام اإلنسان االقتصادي يتأسس على حوائج اإلنسان امل        : والثاين

   .)١(هذا النظام هو الذي خيلق األدب واألخالق والدين واملنطق ونظام احلكومة
إذاً مادام أن هذه النظرة املادية األرضية ، هي اليت تؤسس األدب واألخالق ، بل               
الدين ونظام احلياة كلها ، فهل ينتظر منها سوى ذلـك االحنـراف اخللقـي ،                

   .)٢(والرذيلة واالحنالل
  

  : اجلانب التطبيقي : اًثاني
املنطلقـة مـن    " اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان    "وفيه أورد بعض مواد     

اجلانب التأصيلي السابق ، مث أردفها بذكر مناذج من االحنراف اخللقي يف واقـع              
 إىلاحلياة الغربية ، الذي نتج عن االلتزام بتلك املواد واملبادئ ، واليت أفضت م               

 أولئك كاألنعام بـل هـم     [:ق على أصحاا قول اهللا تعاىل       حياة يمية ، يصد   
وهـو الكاتـب اإلجنليـزي      -، حىت قال قائلهم     )٣(]أضل أولئك هم الغافلون     

حنن موتى ، مكدرون ، مضيعون ، حنن سكريون جمانني ، حنـن     :( -"أوسبورن"
  . اهـ )٤()محقى ، حنن تافهون 

رها السرور والفرح ، على حـني       إن حيوانات عاملنا يغم   " :( برتراندرسل"وقال  
كان الناس أجدر من احليوان ذه السعادة ، ولكنهم حمرومون مـن نعمتـها يف               

                                 
  .  ، بتصرف ٢٦٢ص:  نفس املصدر ( ١)

 قد يعترض معترض علينا بأن الفرد الغريب يتمتع حبقوق وحريات ال توجد حالياً يف كثري من بالد اإلسالم ،  ( ٢)
ذه احلقوق واحلريات ، بل ألن املسلمني مل يطبقوا يف واقعهم منهج وهذا صحيح ، لكن ليس ألن اإلسالم منع ه

  .اإلسالم 
   . ١٧٩:  األعراف  ( ٣)
، لعماد الدين " فوضى العامل يف املسرح الغريب املعاصر" ، نقالً عن ٢١١ص" : تثبيت أفئدة املؤمنني" انظر ( ٤)

  .خليل 
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  ٦٤
  العامل احلديث ، واليوم أصبح من املـستحيل احلـصول علـى هـذه النعمـة                

  . اهـ)١()والسعادة 
  :وبيان هذا اجلانب كما يلي 

يل ، اليت أورثت يف القانون الدو" مبادئ حقوق اإلنسان"نصوص ومواد ) أ
  : ذلك اإلحنراف اخللقي ، فمنها 

لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا          ): ( ٢( املادة   -١
اإلعالن ، دون أي متييز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو                

الجتمـاعي أو   الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو األصل الوطين أو ا             
  .أهـ ) الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر ، دون أية تفرقة بني الرجال والنساء 

ويهمل " الدين" فهذا النص القانوين يعطي مطلق احلريات للفرد ، ويلغي قيمة            -
التفاضل بني الناس من منطلق اعتقادام ومناهجهم التشريعية ، فيـساوي بـني             

ثن واحلجر والبقر ، وعابد الشيطان والدوالر وغريه ،         عابد اإلله احلق ، وعابد الو     
وكأنه يساوي بني املعبودات أيضاً ، وهو ضالل مبني ، بل هو أصـل الـشقاء                

فهـو عـداء   [ة بأمجعها ، والنكد واالحنراف ، وال تقره األديان وال الشرائع احلق       
ـ         للدين من أ   ه صله ، حيث جعل واضعوه للحرية الشخصية مساحة أكرب مما جعلت

الشرائع السماوية اليت جاء ا الرسل عليهم السالم ، واليت أمـرت بتوحيـد اهللا              
وت عن الشرك والفواحش واحملرمات ، لكن املوقف العدائي من الـدين عنـد     
أولئك القانونني من الغرب واضعي هذه املبادئ ، جعلـهم ينتقلـون مـن دور               

خ منها حبجة العمـل مببـادئ        االنسال إىلاحملافظة على بعض املفاهيم األخالقية      
حقوق اإلنسان وإعطائه حريته الشخصية ، على أن االلتزام مبنـهج األنبيـاء يف              
تقرير احلقوق يعطي اإلنسان حريته وكرامته ، مقيدة باحملافظـة علـى احلقـوق      

                                 
  . لوحيد الدين خان " اإلسالم يتحدى:" ، نقالً عن ٢٠٨ص:  نفس املصدر  ( ١)
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  ٦٥
األخالقية ألخيه اإلنسان وكرامته ، ذلك أن منهج األنبيـاء يف احملافظـة علـى               

 بعضها ،   إىل مبميزات فريدة ، مل تصل تلك القوانني وال           يتميز "حقوق اإلنسان "
  : منها
  . أن التكرمي اإلهلي لإلنسان مبين على كونه عابداً هللا بفطرته وعقيدته وعمله -١
  . أن إنسانيته مرتبطة ارتباطاً قوياً باألخالق -٢
 أن احملافظة على االعتقاد الصحيح واألخالق الفاضلة ، هي مهمـة الرسـل              -٣
  .هم السالم ، وهي واجبة على أتباعهم علي
  . أن الدين عند اهللا اإلسالم ، وهي دعوة الرسل مجيعاً -٤
 لكن الغرب بقوانينه كفر بكل ذلك ، وشرع نفسه تلك املبادئ ، وجعل من               -

 إال يف   -مـثالً - اليت ال حترم الزنا      -ومنها احلرية اجلنسية  -أسسها احلرية الفردية    
هنا شاعت الفواحش يف الغرب ، ومحاهـا القـانونيون          حاالت حمدودة ، ومن     

 وبغريها من القوانني الوضعية ، حىت صار مـن حـق            "حقوق اإلنسان "مببادئ  
اإلنسان أن ميارس رغباته اجلنسية املنحرفة بعيداً عن الدين واألخـالق ، ويعتـرب         
 ذلك أمراً مباحاً وحقاً ثابتاً ، ولو كره املؤمنـون بالـدين والغيـورون علـى               

   .)١(]األخالق
  .اخل ..) لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضمري والدين ): ( ١٨(املادة ) ٢

  ) .٢(وهي تأكيد ملا ذكر يف املادة السابقة 
ال يعرض أي إنسان للتعـذيب وال للعقوبـات أو املعـامالت        ): ( ٥(املادة  ) ٣

  .اهـ ) القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة 
ة هي الضمان واحلماية للرذيلة واالحنراف اخللقي بأنواعه ، إذ أـا             وهذه املاد  -

تلغي احلدود الشرعية ، اليت فرضت حلفظ الضرورات ، وحلماية احلقـوق مـن              

                                 
   . ٥٩-٥٨ص" : حكم الزنا يف القانون" ملخصاً بتصرف عن  ( ١)
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  ٦٦
االعتداء واالنتهاك ، حيث يصف أصحاب هذه املواد تلك احلـدود بالقـسوة             

تعاىل اهللا  -ا  والوحشية ، كقتل القاتل وقطع يد السارق ورجم الثيب الزاين وحنوه          
 ، وبالتايل فهي تتناىف مع قوانينهم وأنظمتهم ومبادئهم         -)١(عما يقولون علواً كبرياً   

، ونسي هؤالء أو جهلوا كثرياً من احلكم اإلهلية ، واملقاصد الـشرعية ، الـيت                
 أن يف قتل القاتل حياة لآلخرين ، قـال          -مثالً-شرعت احلدود ألجلها ، نسوا      

  .)٢(]صاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون  ولكم يف الق[:تعاىل 
 إذاً فالعقوبات واحلدود الشرعية يف اإلسالم ، ليست انتهاكاً حلقوق اإلنـسان             -
حفظ حقوق اإلنـسان  : بل من أعظم مقاصد تشريعها  .   كال   -كما يزعمون -

: الدينية واخللقية ، وكذا حفظ النسل واآلداب للمجتمع ، كما أن يف تنفيـذها               
 احلالة السوية ، إذ يعود حمافظاً علـى  إىل له اً للمكلف من ذنوبه ، وإرجاع   اًريتطه

أخالقه وعلى حقوق اتمع كله ، وفيها أيضاً ردع لعموم الناس مـن انتـهاك               
   .)٣(احلقوق والتعدي عليها

النص على حق اإلنـسان يف التمتـع بكافـة احلقـوق            ) ١(سبق يف املادة    ) ٤
  . اهـ ) دون أية تفرقة بني الرجال والنساء (:واحلريات، ويف ايتها

 حقوق متساوية عند الزواج     -أي للرجل واملرأة  -وهلما  ): ( ١٦(وجاء يف املادة    
  .أهـ ) وأثناء قيامه وعند احنالله 

                                 
   . ٤٤٦ص: ، للعلياين " أمهية اجلهاد" انظر ( ١)
   . ١٧٩:  البقرة ( ٢)

   . ٥٦-٤٢ص" : حكم الزنا يف القانون" انظر  ( ٣)
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  ٦٧
 وما جاء يف هاتني املادتني من مساواة بني الرجل واملرأة ، إن كان املقصود به                -

ة ، وأن للمرأة من احلقوق مثل ما عليها مـن           التساوي يف أصل الكرامة اإلنساني    
  .، فهذا ال اعتراض عليه )١(الواجبات يف القضايا املشتركة

 وأما إن كان املقصود به مطلق املساواة يف مجيع احلريـات واحلقـوق ، دون                -
اعتبار لطبيعة كل منهما وخصائصه النفسية واجلسمية والعقلية وغريها ، فهـذا            

ا مبا ال يطاق ، وهو مصادم للفطرة السوية ، وهو متـأثر             ظلم للمرأة وتكليف هل   
يف منطلقه باحلركة النسوية أو املذهب األنثوي ، القائم على أساس الصراع بـني              

  .املرأة والدين من جهة ، والعداء بني الرجل واملرأة من جهة أخرى 
ولذا فقد قامت لدى الغرب حركة حترير املرأة على أساس مادي حبـث ،          

قة له بالدين وال بالروح وال باألخالق أبداً ، ألن املرأة ند للرجل ومنافس،              ال عال 
، وال فرق   -رجالً كان أو امرأة   -وخصم ومقاوم ، وألن اتمع يقوم على الفرد         

بينهما ، فهو فرد وهي فرد ، وهو حر وهي حرة ، وهو يعمل ويكسب ، وهي                  
  .  ن نفسها تعمل وتكسب ، وهو مسؤول عن نفسه ، وهي مسؤولة ع

وهذه النظرة كانت من أكرب أسباب ايار األخالق والقـيم ، وتفكـك             
من اختاذ األخدان والعشاق ، ومن      : األسر ، وانتشار االحنراف السلوكي بأنواعه       

اخليانات الزوجية وارتكاب الفواحش بأنواعها ، وقد أكدا املعاهدات واملواثيق          
   .)٢(وجه اخلصوصالدولية املتعلقة حبقوق املرأة على 

                                 
، "مكتبة حقوق اإلنسان"م ، نقالً عن موقع من إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسال) ٥( انظر املادة  ( ١)

    .www.umm.edu/humanrts/arabic: جامعة مينسوتا 
منع :( حممود بسيوين ، القسم الثاين من الباب الثاين / ، د" الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان" انظر يف ذلك ( ٢)

   . ٤٦٤-٤٣١/ ١) : التمييز ضد املرأة 
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  ٦٨
  :إحصاءات وأرقام ) ب

واملقصود من ذكرها بيان اآلثار العملية الواقعية ، وكـشف مـدى االحنـراف              
حقـوق  "األخالقي يف الغرب ، الذي نتج عن تطبيق القانون الدويل ومبـادئ              

 الصادرة عنه ، وهذه اإلحصاءات هي أكرب داللة علـى فـشل تلـك               "اإلنسان
 بل كذبوا بـاحلق  [: حتقق للبشرية السعادة يوماً من األيام      املبادئ ، وأا مل ولن    

  .)١(]ملا جاءهم فهم يف أمر مريج 
 وهذه األرقام واإلحصاءات رغم أا مهولة مفزعة ، إال أا يف تناٍم وازديـاٍد               -

عجيب أيضاً ، بل ال أبالغ إن قلت إا متغرية على مدار الساعة ، متضاعفة على                
عنيت جبميع وتتبع بعض هذه األرقام من خـالل الكتـب           طول الطريق ، ولقد     

واالت والصحف وقواعد املعلومات ، واحتفظت بكثري من القصاصات ، لكن           
الواقع املؤمل أنه كلما مرت فترة من الزمن ، اعتربت تلك املعلومـات قدميـة ،                

 ، وذلـك  -أحيانـاً -واألرقام ضئيلة ، ألا تكون قد تضاعفت عشرات املرات        
دل حبق على استحالة حصر أنواع الفساد اخللقي ، واالحنـراف الـسلوكي ،              ي

فضالً عن عد أرقامه ، ومجع إحصاءاته ، ويدل على مدى الشقاء النكد الـذي               
  .بتلك املبادئ اجلاهلية " حقوق اإلنسان"ترزح حتته جمتمعات 

  ونظراً ملا ذكرت فسأقتصر على طرف يسري جداً من تلك اإلحصاءات ، على             -
  :)٢(سبيل التمثيل ، حماوالً إيراد آخر ما وقفت عليه من أرقام ما أمكن

  : التدخني - املخدرات -اخلمور ) ١
  . مليون أمريكي يشربون الكحول يف أجواء عائلية ٧٦  -

                                 
   . ٥:  ق ( ١)

حلسن قطامش ، وهو رصد رقمي ألحوال العامل ، ويغطي ) العامل يف عام :( من آخر ما صدر يف ذلك   ( ٢)
وسأنقل كثرياً من اإلحصاءات عنه ، إضافة .  م ٢٠٠٢-٢٠٠١هـ ، وما يوافقه من عامي ١٤٢٢أحداث عام 

  .إىل ما اجتمع لدي ، مشرياً إىل املصادر األصلية للمعلومات 
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  ٦٩
  . مليون أمريكي مدخن ٦١  -
   .)١( ألف أمريكي ميوتون سنوياً بسبب تعاطي الكحول١٠٠  -
  .)٢( عاماً، يشربون الكحوليات٢٤-١٨ا بني سن من شباب هولندا م% ٩٠  -
 عامـاً ،    ١٦من تالميذ املدارس اليونانية ، الذين تقل أعمارهم عـن           % ٩٦  -

% ١٨منهم ميارسون التـدخني ، و       % ٦٠اعترفوا باعتيادهم شرب اخلمور ، و       
   .)٣(يدمنون املخدرات

تبطة بالتـدخني ،     ماليني إنسان ميوتون سنوياً يف العامل ، بسبب أمراض مر          ٤  -
   .)٤(م ٢٠٣٠ ماليني سنوياً يف عام ١٠ إىلويتوقع أن يصل العدد 

مليـون مـدمن    ) ١٨٠(أن هنـاك اآلن     :  ذكر تقرير أخري من األمم املتحدة        -
   .)٥(خمدرات يف العامل

مدمن )  مليار   ١,١(  يف اليوم العاملي ملكافحة التدخني ذكرت النتائج أن هناك           -
  مليون شخص سنوياً ، أي مبعـدل     ) ٣,٥( وفاة   إىل ، مما يؤدي     للتدخني يف العامل  

   .)٦(آالف حالة وفاة يومياً بسبب التدخني) ١٠(
مليـون  ) ٩٧-٩٦( بلغ عدد الذين يتعاطون اخلمر يف السبعينات يف أمريكـا            -

   .)٧(نسمة

                                 
   . ١٤٨٦العدد " : اتمع"ة  ما سبق عن جمل ( ١)
  .هـ ١٧/٣/١٤٢٣" : الوطن" صحيفة ( ٢)

   . ٤١٧٤٨العدد " : األهرام" صحيفة  ( ٣)
   . ٤١٦٩٨العدد :  نفس املصدر  ( ٤)
   . ٤١٨٥٦العدد :  نفس املصدر ( ٥)

   . ٢٢٣العدد " : األهرام العريب" جملة  ( ٦)
   . ٤٠٦العدد :  جملة اتمع  ( ٧)
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  ٧٠
  يوجد يف العامل اآلن ما يزيد علـى        :  حسب تقرير اللجنة الدولية للمخدرات       -
ليون مدمن للحشيش ، يتركزون يف أمريكا وأوروبا وبعض دول آسيا           م) ٣٠٠(

   .)١(وأفريقيا
   . )٢(من النساء الغربيات يتعاطني املخدرات% ٧٥  -
  : الزنا واخليانات الزوجية ) ٢
 مليون فتاة من املراهقات والقاصرات حيملن سفاحاً كل عام يف أمريكا ، منهن              -
   . )٣(ألف يقدمن على اإلجهاض) ٤٠٠(ألف دون اخلامسة عشرة ، ) ٣٠٠(
م ، ووصلت   ١٩٩٠عام  %) ٢٢ (-بدون زواج - بلغت نسبة األسر األمريكية      -
  م ، وبلغت نسبة اآلباء الذين مل يتزوجوا على اإلطـالق        ٢٠٠٠عام  %) ٤٨ (إىل
   . )٤(من النساء%) ٤٢(من الرجال ، %) ٣٥(
ـ ٢٢) م٢٠٠١-١٩٨١( حصد فريوس اإليدز ما بني عامي      - ون إنـسان ،   ملي

  م ، أي مبعـدل     ٢٠٠١مليون شخص عـام     ) ٥,٣(كما أصيب بفريوس اإليدز     
   .)٥(شخص يف اليوم) ١٤٥٠٠(
  .تريليون دوالر سوق البغاء يف أمريكا ) ١,٥  (-
   .)٦( ثلث املواليد يف العامل الغريب يأتون من الزنا-
 ألـف   ٥٢٩مليون و   :  بلغ عدد حاالت اإلجهاض يف أمريكا يف سنة واحدة           -

   .)٧(حالة

                                 
   . ٦٢٧العدد : املصدر  نفس  ( ١)
  . هـ ١٤٢٤عدد حمرم :  صحيفة النخبة ( ٢)

   . ١٤٨٦العدد :  جملة اتمع  ( ٣)
   . ٥٢العدد :  جملة النيوز ويك ( ٤)
   . ٥٣العدد :  نفس املصدر ( ٥)

   . ٥١العدد :  جملة األسرة  ( ٦)
   . ١٣٨العدد :  جملة البيان  ( ٧)
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  ٧١
  . من نساء بريطانيا يكتشفن خيانة أزواجهن هلن % ٧٩  -
  : الشذوذ اجلنسي ) ٣
يف حيام،  ) اللواط(من الذكور األمريكيني قد مارسوا اجلنس املثلي        %) ٥٠  (-

مليون امرأة  ) ١,٥(كما أن عدد من ميارس السحاق بني النساء األمريكيات بلغ           
   .)١(وفتاة

ان النمسا مل ميانعوا من إصدار قانون يسمح رمسياً للرجـل           من سك %) ٤٢  (-
   .)٢(بالزواج من رجل

   .)٣(منهم زناة%) ٨٠(من الرهبان ميارسون الشذوذ اجلنسي ، %) ٤٠  (-
أمريكـي مـن    ) مليـون ٢٠( اعترف الرئيس األمريكي السابق كارتر حبقوق        -

   .)٤(اجلنسني ميارسون الشذوذ اجلنسي بكل أنواعه
م وافق الربملان السويدي على زواج األشقاء مـن بعـضهم ،            ١٩٧٤  يف عام  -

   .)٥(وباركت الكنيسة هذا العمل
  : اجلرائم ) ٤
شخصاً بسبب العنف وجرائمه ، وجيرح أكثر من        ) ٦٥( يقتل يف أمريكا يومياً      -
  .)٦(جريح) ٢,١٩٠,٠٠٠(قتيالً يف السنة، و) ٣٧٢٥(آالف، أي ما يوازي ) ٦(
األوروبية للشئون االجتماعية أن امرأة من أصـل مخـس يف            أعلنت املفوضية    -

   . )٧(أوروبا تقع ضحية للعنف

                                 
   . ١٤٨٦العدد :  جملة اتمع  ( ١)
   . ١٥١العدد :  صحيفة الفرقان ( ٢)

   . ٢٤ص: ، ملصطفى غزال " من نافذة الشذوذ اجلنسي/ أفول مشس احلضارة الغربية   " ( ٣)
   . ٥٠٣العدد :  جملة اتمع ( ٤)

   . ٧٧ص) : من نافذة الشذوذ اجلنسي( ، ٢٠٩العدد :  نفس املصدر  ( ٥)
   .١٤٨٦العدد :  نفس املصدر  ( ٦)
   . ٤٢١٧العدد :  صحيفة احلياة  ( ٧)
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  ٧٢
   .)١(من نساء أمريكا مورس يف حقهن االغتصاب%) ٢٣-٢١ (-
   .)٢( جرائم يف كل ثانية ما بني خطف وسرقة يف أمريكا٤ -
من الرجال األمريكيني يضربون    %) ٧٩:(هـ  ١٤١٧ يف دراسة أمريكية عام      -

من الزوجات املضروبات دخلن املستشفى للعالج من آثـار       %) ٨٣(م ،   زوجا
  . الضرب 

  .امرأة أمريكية تتعرض لالغتصاب يومياً ) ٣٠٠  (-
مكاملة سنوياً من نـساء     ) ألف١٠٠( يف بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها        -

  .يضرن أزواجهن 
 عـام   -يلية وحدها   امرأة قتلهن أزواجهن يف مدينة ساوباولوا الرباز      ) ٧٧٢  (-

   . )٣(م ١٩٨٠
حالة، ) ٥٤٢٧: (م  ٢٠٠١ سجلت حوادث السرقة يف لندن خالل شهر يوليو          -

   .)٤(حالة سرقة يف اليوم الواحد) ١٧٥(أي مبعدل 
 أفاد تقرير رمسي أن عدد السجناء يف الواليات املتحدة سجل رقماً قياسـياً يف               -

ني ، موزعني على أكثـر مـن        م ، إذ بلغ أكثر من مليوين سج       ٢٠٠١بداية عام   
   .)٥( سجن١٥٠٠

 قدرت وزارة اخلارجية األمريكية عدد النساء واألطفال الذين تتم املتاجرة م             -
   .)٦(ألف) ٧٠٠(يف أغراض الدعارة 

                                 
   . ١٤٨٦العدد :  جملة اتمع ( ١)

  . هـ ١٤٢٤عدد حمرم :  صحيفة النخبة  ( ٢)
   . ٦٥-٦٣ص: ، لعبدالسالم بسيوين ) ماذا يريدون من املرأة( انظر ما سبق يف  ( ٣)
   . ٢٨٨٠العدد :  صحيفة االقتصادية  ( ٤)
   . ١٣٨العدد :  ، وانظر جملة البيان ٣٨١١العدد :  صحيفة القدس العريب ( ٥)

     .www.usinfo.state.gov:  موقع وزارة اخلارجية األمريكية على اإلنترنت  ( ٦)
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  ٧٣
 أكدت دراسة قامت ا مجعية حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة ، أنه خالل              -

   .)١(ن طفل يف ظل ظروف صعبةمليو) ٢٠(العشرة السنوات األخرية مت بيع 
  

  : ايار عام ) ٥
  من األمريكيني أن زواجهم األول انتهى بالطالق ، كما أكـد           %) ٤٣( أكد   -
م، ١٩٩٩من األمريكيني الذين يرتبط بعضهم ببعض ويعيشون معاً منذ          %) ٧١(

   .)٢(أم مل يتزوجوا إلميام بأن الزواج سيفشل
ربية تنتهي بالطالق ، ومليون حالة طـالق        من الزجيات يف الدول الغ    % ٨٥  -

   .)٣(سنوياً يف أمريكا
 دقيقة ، يقوم ا أمريكي ، وقد مـات          ١٧ هناك حماولة انتحار واحدة يف كل        -

   .)٤(ألف حماولة) ٢٠٠(ألف أمريكي ، فيما أخفقت ) ٣٠(فيها حوايل 
   .)٥(ألف أملاين يقررون االنتحار سنوياً) ١٢  (-
ة الصحة العاملية أن مليون شخص يف العامل ينتحرون كل عام ،             أفاد بيان ملنظم   -

   .)٦(مليون حياولون االنتحار سنوياً) ١٠(كما أن هناك 
   .)٧(من فتيات بريطانيا حاولن االنتحار% ٧٣  -
   .)٨(مليون أمريكي يعرضون أنفسهم على العيادات النفسية سنوياً) ٥٠  (-

                                 
  .١٧٨٣العدد :  جملة الدعوة  ( ١)
   . ١٣٩٤٩العدد :  صحيفة احلياة  ( ٢)
   . ٤٣عدد :  جملة األسرة  ( ٣)
   . ١٤٨٦العدد :  جملة اتمع ( ٤)

   . ٤١٨٨٢العدد :  األهرام  صحيفة ( ٥)
   .٨٤٣٧العدد :  صحيفة الشرق األوسط ( ٦)
   . ٥١العدد :  جملة األسرة ( ٧)

   . ١٤٨٦العدد :  جملة اتمع  ( ٨)
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  ٧٤
مليون شخص يعـانون مـن      ) ٤٥٠(أن   كشف تقرير ملنظمة الصحة العاملية       -

   .)١(منهم يف دول أوروبا%) ٤٣(األمراض العقلية والعصبية يف العامل ، و
من طلبة املدارس يف فرنسا يشكون من القلق احلاد والتوتر العـصيب ،             % ٧٥  -

   .)٢(من نساء أمريكا يشعرن بالقلق اليار القيم والتفسخ العائلي% ٧٥
  

ة ، وذلكم هو اجلحيم الدنيوي الـذي حققتـه احلريـة             فهذا نتاج احلري   :وبعد
 يف العامل الغريب ، وقد جىن ذلـك العـامل           "حقوق اإلنسان "املزعومة ، ومبادئ    

ضياعاً وتعاسة ، وكآبة وإحباطاً ، مل يشهد العامل هلا مثيالً ، تلخصها آخر هـذه             
  : األرقام 

يكيني ، يعاين من     أظهرت دراسة إحصائية جديدة أن واحداً من كل مخسة أمر          -
   .)٣(التعاسة والكآبة واإلحباط

%) ٢٨(مليون أمريكي يعتقدون أم سيدخلون جهنم بعد وفام ، و         ) ٢٢  (-
   .)٤(من طالب اجلامعات مقتنعون بأن احلياة جحيم ال معىن هلا

   .)٥(من األمريكيات يعتقدن أن احلرية هي سبب االحنالل والعنف%) ٨٠ (-
ت البشرية تطبيق تلك املبادئ اليت شرعها البشر يف قوانينـهم           فلقد جرب : وأخرياً

 منذ صدور اإلعالن العـاملي حلقـوق        -الدولية على مدى مخس ومخسني عاماً     
 ولقيت بسببه العناء والعنت واملشقة ، ومجعـت ركامـاً    -م١٩٤٨اإلنسان عام   

تلـك  وأثبتـت   .  هائالً من الدمار النفسي واالجتماعي مع االحنراف األخالقي         
التجربة فشلها يف واقع احلياة ، حني صادمت الفطرة البشرية ، وتعلقت باملـادة              

                                 
   . ٨٤٣٧العدد :  صحيفة الشرق األوسط ( ١)

  . هـ ١٤٢٤حمرم :  ، صحيفة النخبة ٥١العدد :  جملة األسرة  ( ٢)
   . ٣٥٨١العدد  :  صحيفة القدس العريب ( ٣)
   . ١٨العدد :  جملة الكوثر  ( ٤)
  . هـ ١٤٢٤حمرم :  صحيفة النخبة  ( ٥)
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  ٧٥
لدرجة العبودية ، فتقدمت يف اجلانب التقين والتكنلوجي ، ولكنها خسرت أعظم            

إنـسانية  "شيء حني ارتكبت تلك اجلرائم يف حق اإلنـسان ، لقـد خـسرت      
  .، هدفاً أساساً يف منهجه القومي  احملافظة عليها  اإلسالم ، اليت اعترب" اإلنسان

إن منهج القرآن وحده ، هو الذي يقيم األنظمة السياسية واالجتماعيـة            
واالقتصادية واألخالقية والتعليمية والتربوية املتكاملـة ، الـيت تعيـد لإلنـسان             

 تقوميه  إىل أسفل سافلني ، ولن يرده       إىلإنسانيته، بعد أن هوت به املناهج البشرية        
 مث  ¥ لقد خلقنا اإلنسان يف أحـسن تقـومي          [:ي خلقه يف أحسن تقومي      إال الذ 

  .)١(] إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ¥رددناه أسفل سافلني 
إن اإلنسانية تتردى يف اهلاوية ، وتنتحر بيدها ، وختتنق بقوانينها ومبادئها،            

احد فقط،  وهناك منهج واحد ال يتعدد ، هو الذي ميلك إنقاذها ، وهناك طريق و             
 أفحكـم اجلاهليـة     [ :)٢(هو طريق اخلالص ، إنه منهج القرآن وطريق اإلسالم        

  .)٣(]يبغون ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون 
  

                                 
   . ٦-٤:  التني ( ١)

   . ١٦٣ص: ، لسيد قطب " اإلسالم ومشكالت احلضارة"يف ) كيف اخلالص( انظر فصل  ( ٢)
   . ٥٠:  املائدة ( ٣)
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  ٧٦
  اخلامتة

وبعد تأمل شيء يسري من آيات القرآن العظيم ، وحماولة الكـشف عـن              
ألخالقي بعض أسرار املنهج القرآين واستخراج بعض كنوزه ، خاصة يف اجلانب ا           

، إميانـاً بكفايتـه     )١(وعالقته بقضية حقوق اإلنسان ، انطالقاً من القرآن وحده        
وغنائه ، وتأصيالً لقضايانا املعاصرة ، وإرجاعاً هلا إىل أصوهلا الشرعية ، أخلـص              

  : أهم النتائج فيما يلي
أن القرآن قد عين باجلانب األخالقي عناية مميزة ، وله يف ذلك منهج أصـيل               ) ١
  .سه من تدبر آيات األخالق يف القرآن الكرمي يلم
أن املنهج األخالقي يف القرآن الكرمي يرتبط ارتباطاً وثيقـاً جبانـب العقيـدة      ) ٢

والعبادة واملعامالت والعالقات االجتماعية والدولية وغريها ، إضافة إىل ارتباطـه           
ـ             ة مبقاصد الشريعة وحفظ الضرورات اخلمس ، ذلك أن العنصر األخالقـي مس

  . بارزة يف كل تلك اجلوانب 
للمنهج األخالقي يف القرآن خصائص تفرد ا ، من حيث الربانية والشمول            ) ٣

  .والوسطية ، والثبات واليسر والواقعية ، وترتب اجلزاء الدنيوي واألخروي عليه 
عناية القرآن الكرمي بتأصيل قضية حقوق اإلنسان ، بدءاً بتكرمي اإلنـسان ،             ) ٤

بفرض تلك احلقوق على سبيل الوجوب واإللزام ، وانتهاء بالـضمانات           ومروراً  
  .وأوجه احلماية لتلك احلقوق من االعتداء واالنتهاك 

يف القرآن الكرمي خبصائص شبيهة خبصائص املنـهج        " حقوق اإلنسان "متيزت  ) ٥
  .األخالقي ، ذلك أن كليهما خيرج من مشكاة واحدة 

مة بني املنهج األخالقي وحقـوق اإلنـسان يف   هناك ارتباط وثيق وعالقة محي ) ٦
القرآن الكرمي ، من حيث املفهوم والتأصيل واخلصائص ، إال أن املؤثر األكـرب يف   

                                 
 كان هو اآليات القرآنية غري متأثر بالكتابات األخرى ، أن منطلق الدراسة:  أعين ما أشرت إليه يف املقدمة ( ١)

  . وأستعني مبا أحتاج إليه من السنة النبوية 
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  ٧٧
جانب األخالق هو السجية والطبع ، ويف جانب احلقوق هو الوجوب واإللزام ،             

  .مع وجود تالزم كبري بينهما 
، " حقوق اإلنـسان  " يف احترام    للمنهج األخالقي يف القرآن الكرمي أثر كبري      ) ٧

فاألخالق الواجبة هي أداء للحقوق املشروعة ، وتطبيق هذا املنـهج األخالقـي             
يضبط سلوك الفرد ويصلحه ، وحيفظ متاسك اجلميع ، ويتعدى أثره إىل احلقوق             
الدولية العامة ، ونتيجة ذلك كله ، حتقيق االحترام والتقدير للحقوق بأنواعهـا             

  .وأصنافها 
ن إمهال اجلانب األخالقي يف مبادئ حقوق اإلنسان يف القـانون الـدويل ،              إ) ٨

أورث احنرافاً خلقياً كبرياً ، وفساداً سلوكياً كثرياً ، بل تعاسة وشقاء ونكـداً ،               
 إنه  [لفساد منطلقاا أصالً ، وألن واضعها اإلنسان ، املوصوف باجلهل والظلم            

  .)١(]كان ظلوماً جهوالً 
كام اهلائل من الفساد واالحنراف الذي تثبته األرقام واإلحصاءات         إن ذلك الر  ) ٩

يدل على مدى اهلاوية اليت تسري إليها اجلاهلية املعاصرة ، وال خالص هلا إال مبنهج               
  .القرآن 

  .هذا واهللا أعلم وصلى اله على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 
  

                                 
   .٧٢:  األحزاب  ( ١)
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  ٧٨
  املراجع واملصادر

 -وزارة األوقـاف    " / بدة التفسري من فتح القـدير     ز/ "حممد بن سليمان    :  األشقر   -١
  . هـ ١٤٠٨ط الثانية / الكويت 

صـفوان  : ت" / مفردات ألفاظ القـرآن   / "الراغب ، حسني بن حممد      :  األصفهاين   -٢
  . هـ ١٤١٨ط الثانية /  دمشق -دار القلم / داوودي 

ط / ب اإلسـالمي  املكت/ سلسلة األحاديث الصحيحة / "حممد ناصر الدين    :  األلباين -٣
  . هـ ١٣٩٩الثانية 

طاهر الزاوي،  : ت"/ النهاية يف غريب احلديث واألثر    / "املبارك بن حممد    :  ابن األثري    -٤
  . بريوت -املكتبة العلمية / حممود الطناحي 

  .ط الرابعة / بريوت -املكتب اإلسالمي / املسند / أمحد بن حممد :  ابن حنبل -٥
  .م ١٩٨٤ط / الدار التونسية " / التحرير والتنوير/ "اهر حممد الط:  ابن عاشور -٦
  . م ١٩٦٩القاهرة / عبدالسالم هارون : ت" / مقاييس اللغة/ "أمحد :  ابن فارس -٧
/ رضوان جامع رضـوان     : ت" / مدارج السالكني / "حممد بن أيب بكر     :  ابن القيم    -٨

  .م ٢٠٠١ األزهر -املكتب الثقايف 
/ دار إحياء الكتب العلمية " / تفسري القرآن العظيم/ "ل ، الدمشقي  إمساعي:  ابن كثري    -٩

  .فيصل البايب احلليب 
  .هـ ١٤٠١/  بريوت -دار الكتب العربية " / ذيب األخالق/ " ابن مسكويه -١٠
شعيب األرناؤوط ، عمـر     : ت" / اآلداب الشرعية / "حممد املقدسي   :  ابن مفلح    -١١

  .هـ ١٤١٧ط الثانية / ريوت  ب-مؤسسة الرسالة / القيام 
ط / بريوت -دار إحياء التراث العريب    "/ لسان العرب / "حممد بن مكرم  :  ابن منظور  -١٢

  .هـ ١٤١٣الثالثة 
"/ معامل السنن للخطـايب   "ومعه  " / سنن أيب داود  / "سليمان بن األشعث  :  أبو داود  -١٣

  .هـ ١٣٩١ط األوىل /  بريوت -دار احلديث 
  . القاهرة -مكتبة اآلداب " / األدب املفرد/"ن إمساعيل حممد ب:  البخاري-١٤
  . بريوت -دار املعرفة /  صحيح البخاري -" اجلامع الصحيح: " البخاري-١٥
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  ٧٩
ط األوىل  / مكتب جملة األسـرة     " / ماذا يريدون من املرأة   / "عبدالسالم  :  بسيوين   -١٦

  . م ١٩٩٦
دار الشروق  " / عنية حبقوق اإلنسان  الوثائق الدولية امل  / "حممود شريف   . د:  بسيوين -١٧
  .هـ ١٤٢٣ط األوىل / 
مطبعة مـصطفى  " / اجلامع الصحيح= سنن الترمذي   / "حممد بن عيسى    :  الترمذي -١٨

  .هـ ١٣٩٥ط الثانية / إبراهيم عطوة : ت/ احلليب 
  . القاهرة -دار الصحابة للتراث " / ذيب األخالق/ " اجلاحظ-١٩
 -دار الكتـب العلميـة      "/ كتاب التعريفات / "ي بن حممد  الشريف عل :  اجلرجاين -٢٠

  .هـ ١٤١٦بريوت 
/  املدينة املنورة -مكتبة دار الفجر اإلسالمية  " / أخالقنا/ "حممد ربيع   . د:  جوهري -٢١

  . هـ ١٤٢٠ط الرابعة 
  .هـ١٤٠٤ط الثالثة /بريوت -دار العلم" / الصحاح/ "إمساعيل بن محاد:  اجلوهري-٢٢
 -دار املعرفـة  " / املستدرك على الـصحيحني / " أبو عبداهللا النيسابوري   : احلاكم   -٢٣

  . بريوت 
مطابع الفرزدق  " / حقوق اإلنسان يف اإلسالم   / "سليمان بن عبدالرمحن  / د:  احلقيل -٢٤
  .هـ ١٤١٤ط األوىل / الرياض -
 الالحم عبدالكرمي: ت" / املسائل األصولية/ "أبو يعلى ، حممد بن احلسني  :  احلنبلي   -٢٥
  .هـ ١٤٠٥ط األوىل /  الرياض -مكتبة املعارف / 
 بريوت  -مؤسسة الرسالة   " / دستور األخالق يف القرآن   / "حممد عبداهللا   . د:  دراز   -٢٦
  .هـ ١٤٠٥ط الرابعة / 
  . دمشق -دار القلم " / حقوق اإلنسان يف اإلسالم/ "حممد / د:  الزحيلي-٢٧
  .دار الفكر ، ط التاسعة " / لفقهي العاماملدخل ا/ "مصطفى أمحد:  الزرقا-٢٨
مطبعـة  / حممد الصادق قمحاوي    : ت" / الكشاف/ "حممود بن عمر  :  الزخمشري -٢٩

  . مصر -مصطفى احلليب 
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  ٨٠
" مفهومه وتطبيقاته يف القرآن الكرمي: حقوق اإلنسان / "حيىي حممد حسن   :  زمزمي   -٣٠
الذي تنظمه مجعيـة اهلـالل      " ربحقوق اإلنسان يف السلم واحل    "حبث مقدم إىل مؤمتر     / 

  .هـ ١٤٢٤/ األمحر السعودي 
 -دار النفائس   " / األخالق يف اإلسالم والفلسفة القدمية    / "أسعد  . د:  السحمراين   -٣١

  . م  ١٩٨٨/ بريوت 
دار " / تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان      / "عبدالرمحن بن ناصر  :  السعدي -٣٢

  .هـ ١٤٠٨/  جده -املدين 
حكم الزنا يف القانون وعالقته مببادئ حقوق اإلنسان        / "عابد بن حممد  / د:  السفياين -٣٣

  . الرياض -مؤسسة املؤمتن "/ يف الغرب
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية مـن علـم           / "حممد بن علي  :  الشوكاين -٣٤

  .هـ ١٤٠٣/  بريوت -دار الفكر "/ التفسري
 -دار الكتـب العلميـة   "/ جامع البيان يف تأويل القرآن   / "يرحممد بن جر  :  الطربي -٣٥

  .هـ ١٤١٢ط األوىل /بريوت 
 -دار احلـديث    " / املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي    / "حممد فؤاد :  عبدالباقي -٣٦

  .هـ ١٤٠٧/ القاهرة 
تثبيت أفئدة املـؤمنني بـذكر مبـشرات النـصر          / "سيد بن حسني    . د:  العفاين   -٣٧

  . هـ ١٤٢٢ط األوىل / دار ماجد عسريي " / والتمكني
 -دار طيبـة    "/ أمهية اجلهاد يف نشر الـدعوة اإلسـالمية       / "علي بن نفيع  :  العلياين -٣٨

  .هـ ١٤٠٥ط األوىل /الرياض 
  " .املدخل للفقه اإلسالمي/ "عيسوي أمحد :  عيسوي -٣٩
) / افذة اجلـرائم من ن) (٣" (أفول مشس احلضارة الغربية/ "مصطفى فوزي  :  غزال   -٤٠

  .هـ ١٤٠٦ط األوىل /  القاهرة -دار السالم 
) / من نافذة اخلمـور ) (٤" (أفول مشس احلضارة الغربية/ "مصطفى فوزي :  غزال  -٤١

  .هـ ١٤٠٦ط األوىل /  القاهرة -دار السالم 
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  ٨١
من نافـذة الـشذوذ   ) (٥" (أفول مشس احلضارة الغربية/ "مصطفى فوزي :  غزال   -٤٢

  .هـ ١٤٠٦ط األوىل /  القاهرة -ار السالم د) / اجلنسي
احلضارة الغربية على   ) (٦" (أفول مشس احلضارة الغربية   / "مصطفى فوزي   :  غزال   -٤٣

  .هـ ١٤٠٦ط األوىل /  القاهرة -دار السالم ) / شفا جرف هار
 -دار الكتب العلمية    " / إحياء علوم الدين  / "أبو حامد ، حممد بن حممد       :  الغزايل   -٤٤
  .هـ ١٤٠٦وت م ط األوىل بري
/ االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبيـة       " / خلق املسلم / "حممد  :  الغزايل   -٤٥

  .هـ ١٤٠٠
املؤسسة العربية للطباعة والنشر "/ القاموس احمليط/ "حممد بن يعقوب :  الفريوز آبادي  -٤٦
  . بريوت -

  . بريوت -مكتبة لبنان  / "املصباح املنري/ "أمحد بن حممد بن علي:  الفيومي-٤٧
 بـريوت   -دار الكتب العلمية    " / اجلامع ألحكام القرآن  / "حممد بن أمحد  :  القرطيب -٤٨

  .هـ ١٤٠٨ط األوىل /
مطـابع أضـواء    " / رصد رقمي ألحوال العامل   : العامل يف عام  / "حسن  :  قطامش   -٤٩

  .هـ ١٤٢٣ط األوىل / املنتدى 
الطبعـة الـسادسة    / دار الشروق   " / ضارةاإلسالم ومشكالت احل  / "سيد  :  قطب -٥٠

  .هـ ١٤٠٠
الطبعة احلادي عشرة   /  القاهرة   -دار الشروق   " / يف ظالل القرآن  / "سيد  :  قطب   -٥١

  .هـ ١٤٠٥
  .هـ١٤٠٩ط العاشرة /دار الشروق"/ اإلنسان بني املادية واإلسالم/"حممد :  قطب -٥٢
  .هـ ١٤١٣ط الثالثة عشرة /روقدار الش"/ جاهلية القرن العشرين/"حممد :  قطب -٥٣
  . هـ١٤٠٨ط الثانية / مؤسسة املدينة للصحافة " / واقعنا املعاصر/ "حممد :  قطب -٥٤
دار الفكر  "/ دراسة مقارنة : اإلسالم وحقوق اإلنسان    / "القطب حممد / د:  القطب -٥٥

  .هـ ١٤٠٤ط الثانية /العريب 
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  ٨٢
/ حمي الدين السرحان    : ت" / لظفرتسهيل النظر وتعجيل ا   "أبو احلسن   :  املاوردي   -٥٦

  . م ١٩٥٣بريوت 
دار الكتـب   / السيد عبداملقصود   : ت" / النكت والعيون / "أبو احلسن   :  املاوردي   -٥٧

  . م ١٩٩٢/  بريوت -العلمية 
/ دار النفـائس  " / املعجم املفهرس ملواضيع القرآن الكرمي   / "حممد نايف   :  معروف   -٥٨

  .هـ ١٤٢٠ط األوىل 
دار " / بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن القيم اجلوزية       / "يسري السيد   :  حممد   -٥٩

  .هـ ١٤١٤ط األوىل /  السعودية -ابن اجلوزي 
دار " / روضة الناظر وجنـة املنـاظر     / "موفق الدين ، عبداهللا بن أمحد       :  املقدسي   -٦٠

  .هـ ١٤٠١ط األوىل /  بريوت -الكتب العلمية 
/ عبداحلميد صـاحل    : ت" / التوقيف على مهمات التعريف   / "رؤوفعبدال:  املناوي -٦١

  . هـ ١٤١٠ط األوىل / القاهرة -عامل الكتب 
جمموعـة  : إعداد   " / eنضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي        " موسوعة   -٦٢

  .هـ ١٤١٨ط األوىل / دار الوسيلة / من املختصني 
دار " / ألخالق يف اإلسالم والفلسفة القدمية    ا/ "عبدالرمحن حسن حبنكة    :  امليداين   -٦٣

  . م ١٩٨٨/  بريوت -النفائس 
االحتـاد  " / ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني/ "أبو احلسن علي احلسين  :  الندوي   -٦٤

  . هـ ١٤٠٥ط الرابعة / اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية 
ط األوىل  /  جده   - دار احملمدي    " /أخالقنا يف امليزان  / "فاطمة عمر   . د:  نصيف   - ٦٥

  . هـ ١٤٢٢
دار / حممد فؤاد عبدالباقي    : ت" / صحيح مسلم / "مسلم بن احلجاج  :  النيسابوري -٦٦

  .هـ ١٤٠٣ بريوت -الفكر 
ط /دار األرقـم    "/ الصحيح املسند من أسباب الرتول    / "مقبل بن هادي  :  الوادعي -٦٧

  .هـ ١٤٠٥الرابعة 
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  ٨٣
 ليدن  -مكتبة بريل   " /  املفهرس أللفاظ احلديث النبوي    املعجم/ "ي  .أ/ د:  ونسنك -٦٨

  .م ١٩٣٦
ط /  القـاهرة    -مكتبة اخلـاجني    " / التربية األخالقية اإلسالمية  / "مقداد  :  ياجلن   -٦٩

  . م ١٩٧٧األوىل 
  :مواقع على شبكة اإلنترنت 

   www.un.org/arabic"                                      األمم املتحدة  " -٧٠
  : جامعة منيسوتا " / مكتبة حقوق اإلنسان "-٧١

www.umn.edu/humanrts/arab   
  " : منظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان "-٧٢

www.hrw.org/arabic   
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