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 اإلهداء

 :إلىأىدم ثمرة جيدم 

 محمد بف عبد اهللسيِّدنا كادل األمانة نبي الرحمة كنكر العالميف   مف بمغ الرسالة
. 

 ..ا امي فيى ركح العمـ كالمعرفة كالمثابرة، فسرت عمى نيجي تثـ إلى مف زرع

سامقة يانعة، أمي.. ربيع  ام إلى مف سقت في نبت األدب، فنمت غراسن فخرم كعزٌ  
 قمبي 

 اساتذتي األفاضؿ . كالى مصدر عطاء العمـ  مف عممكني فأجادكا

 .( )احمد يخايي إلى مف تسعد الحياة بو، فتغدك زاىرة صافية قدكتي كمكجٌ 

 .الى كطني الغالي جعمو اهلل بمدا امنا مطمئنا ، سخاءا كرخاءا

 

 

 

 

 ةالباحث



 

 

 تقديرشكر و 
قني عمى ما أكرمني بو ككف   يميؽ بجاللو كعظمتو، أحمده  االحمد هلل حمدن 

 لقػكؿ الحػؽٌ  ىذه الرسالة، فمو الحمد كلو الشكر عمى ذلؾ، كامتثالن إلتمػاـ كتابة 
َّ ىق حج ىق مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب ىق  ىق ىق ىق ىق ٱ......ُّسػبحانو كتعػالى: 

(ُ)  
جبار عبد الكىاب  د.أ) الفاضؿ ألستاذم كالتقدير الشكر بجزيؿ أتقدـ كما

 إتماـ عمى حريصا كاف فقد المبارؾ العمؿ ىذا عمى باإلشراؼ تفضؿ الذم( الدليمي
خراجيا رسالتي  خالص أسدم ثـ. الجزاء خير عني اهلل جزاه يمكف ما أفضؿ في كا 
 قسـ أساتيذ لجميع الكافر كالشكر اإلسالمية العمـك كمية عميد إلى كالتقدير الشكر
. قيمة نصائح مف أبدكه لما عامة، اإلسالمية العمـك كمية كأساتيذ خاصة، القرآف عمـك

. كالعممي المعنكم الدعـ لنا قدمكا الذيف كالزميالت الزمالء لجميع مكصكؿ كالشكر
 كلك كالمساعدة العكف يد لنا مد مف كؿ إلى كتقديرم شكرم خالص أسدم كما

 الجزاء خير عنا اهلل فجزاىـ دعاء، أك بنصيحة
خي الكبير الذم ىك الصديؽ ألى إـ بشكرم الخاص تقد  أف أيفكتني  كل

كمساعدتو  بني بأخالقو كنصائحو  ككقفاتو،الذم ىذ   )أخي أحمد(كالقريب الحبيب  
 .ا مثؿ بدر السماء في مدارهلي كاضحن 

 ةالباحث

                                                           
 .(ُٗية )سكرة النمؿ :اآل (ُ)
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الُمَقدَِّمةُ 

 محمد القاسـ أبي سيدنا عمى كالسالـ كالصالة العالميف، رب هلل الحمد
 كمف المحجميف، الغر كأصحابو الطاىريف، الطيبيف بيتو آؿ كعمى األميف، الصادؽ
  الديف، يـك كحتى آدـ منذ اهلل سبيؿ في كجاىد أثره كاقتفى بسنتو اقتدل

 :بعد أم ا
ه عند حقكقان  لو كجعؿ ككاجبات، فركضان  عميو ككتب اإلنساف،  اهلل خمؽ فقد
 اإلعالف أف إلى الباحث يشير أف ىنا الميـ كمف.   اإلنساف، أخيو كعند سبحانو
 بالكحي عف اهلل أنزلو قد اإلنساف بحقكؽ كالمتعمؽ الخالئؽ لكؿ المكجو األكؿ العالمي

 مف كؿ عمى متقدمان  عاـ، كأربعمائة ألؼ عف يزيد ما قبؿ ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا إلى
 اإلنساف حقكؽ عف الحديث القرآني البياف شمؿ كقد كحقكقو، باإلنساف العتناء ادعى
تي ة ال  ىك أحد المجالت الميم   مجاؿ التفسير المكضكعيٌ اف ك  كمكاف؛ زماف كؿ في

العصر بحاجة إلى أف يمتفت الباحثكف ، كنحف في ىذا ةأفرزتيا الحاجات العصري  
نساف في كقد تناكلت في بحثي ىذا حقكؽ اإل ،كالدارسكف إلى القرآف التفاتة جديدة

حياة  تي تضمفنساف ال  حقكؽ اإل ىـٌ أعمى  ةالسكر  ذهى كقد اشتممت ،ىكد   ةسكر 
 كحؽٌ  الدعكة كالبالغ، حؽٌ  ،سكرة التي جاءت بيا كمف تمؾ الحقكؽ ال    كريمة،

لتزاـ بيذه الحقكؽ  مف خالؿ اليتأتى إل   منو كرخائو لأسعادة المجتمع ك  ف  ا  ك التكريـ، 
 .كالكاجبات كتطبيقيا عمى أرض الكاقع 

 :خطة البحث
مبحػث كاربعػة مطالػب ة البحػث عمػى كقد اقتضى مكضكع بحثي أف تككف خط ػ

: 
 مفيـك حقكؽ النساف .المبحث األكؿ :

 بحقكؽ األنساف . المطمب األكؿ : التعريؼ
 المطمب الثاني : التعريؼ بسكرة ىكد )عميو السالـ (.



 
 

 

 المطمب الثالث : اليات الدالة عمى الحقكؽ في سكرة ىكد )عميو السالـ( .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المبحث األول
 حقوق اإلنسان مفهوم 

 المطمب األول
 اإلنسان بحقوق التعريف

 :الغة واصطالحً  : الحق  اًل و  أ
ق ةي أخٌص م قكًؽ. كالحى ؽُّ: كاحد الحي يقاؿ: ىذه  ،نوالحىؽُّ: خالؼ الباطؿ. كالحى

ق تي ٌقي، حى ق ةي ، أم حى اكالحى قيقىةي األمرأيضن اق ةي(  حؽٌ كالجمع ، : حى قىؽه كًحقاؽه. )اٍلحى كحي
كىاؽ  اأٍليميكرً  اٍلًقيىامىةي سيمِّيىٍت ًبذىًلؾى أًلىف  ًفييىا حى
ثى ، (ُ) بىٍت كى : لىقىٍد ، بىتىتٍ كىجى كىذىًلؾى اٍلقىٍكؿي  حؽٌ كى

مى أىٍكثىًرًىـٍ  ا ( حؽٌ كعرؼ )، (ِ)عى اءي كىاٍلقىاؼي أىٍصؿه كىاًحده أيضن مىى ًإٍحكىاـً ، اٍلحى كىىيكى يىديؿُّ عى
ؽُّ نىًقيضي اٍلبىاًطؿً  ًتًو. فىاٍلحى ًصح  : يىقيك  ثيـ  يىٍرًجعي كيؿُّ فىٍرعو ، الش ٍيًء كى : قىاؿى اٍلًكسىاًئيُّ ؿي اٍلعىرىبي

مىٍيؾى  ننا، " ًإن ؾى لىتىٍعًرؼي اٍلًحق ةى عى فه فيالى اؽ  فيالى . ييقىاؿي حى ا لىدىٍيؾى تيٍعًفي ًبمى اد عىى كيؿُّ  ، إذاكى
ا ق وي. كىاٍحتىؽ  الن اسي ًمفى الد ٍيفً ، كىاًحدو ًمٍنييمى ق وي كىأىحى ؽِّ ًقيؿى حى مىى اٍلحى مىبىوي عى ى اد عى  ، إذافىًإذىا غى

ؽ   ًديثً ، كيؿُّ كىاًحدو اٍلحى ًميٍّ  ًفي حى بىةي أىٍكلىى إذا): عى  .(بىمىغى النِّسىاءي نىص  اٍلًحقىاًؽ فىاٍلعىصى
ؽُّ  بيميكغى اٍلعىٍقًؿ. كىاٍلًحقىاؽي أىٍف تىقيكؿى ىىًذًه أىنىا أىحى ٍدرىاؾى كى : ييًريدي اإٍلً يىقيكؿى أيكلىًئؾى ، قىاؿى أىبيك عيبىٍيدو كى

اقى  ؽُّ. حى مىٍف قىاؿى نىٍحفي أىحى قىاًئؽً )ٍقتيوي ًحقىاقنا. كى ًقيقىةً  (نىص  اٍلحى ٍمعى اٍلحى أىرىادى جى
كعرفو ، (ّ)

، مف صفاتو ، أكسماء اهلل تعالىأمف  الحؽ الفيركز آبادم في القامكس المحيط: أف  

                                                           
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )ت:  (ُ)

ـ، ُٕٖٗ / ىػَُْٕ، ْبيركت، ط ،عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممالييفىػ(، أحمد ّّٗ
بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي  محمػدمختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل ، َُْٔ/ْ

 ،ة، بيركتالدار النمكذجي   ،ة، المكتبة العصري  محمػد: يكسؼ الشيخ تحقيؽ، ىػ(ٔٔٔالرازم )ت:
 .ٕٕ /ُـ، ُٗٗٗىػ/ َُِْ، ٓصيدا، ط

بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  محمػدلساف العرب،   (ِ)
 .ْٗ /َُىػ، ُُْْ ،ّبيركت، ط ،ىػ(، دار صادرُُٕالركيفعى اإلفريقى )ت:

ىػ(، ّٓٗمعجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )ت:  (ّ)
 . ُٔ /ِـ، ُٕٗٗ /ىػُّٗٗىاركف دار الفكر محمػدعبد السالـ 



 
 

 

كالمكجكد ، كالممؾ، كالماؿ، سالـكال، كالعدؿ، مر المقضي، كاألالباطؿ كضد  ، القراف
األمر:  حؽٌ كمعنى ، مر، كحقيقة األككاحد الحقكؽ، كالحـز، كالمكت، كالصدؽ، الثابت

 .(ُ)كجب ككقع بال شؾٌ 

 :ااصطالحً  الحق   :اثانيً 
ت كتباينت دى راء تعد  اآل ف  إ، لذلؾ فكا عمى تحديد مفيـك الحؽٌ قي فً لـ يت   ابى ت  الكي  ف  إ

إلى خركف آ وى جى ساسيا في حيف ات  أمف  فكرة الحؽٌ  نكر بعضيـأ، في ىذا المجاؿ
د المذاىب كالمدارس تعدُّ  إلىراء ، كيظير ىذا التبايف في اآلعالء شأنياا  تأييدىا ك 

ييد أإلى ت نصار مدرسة القانكف الطبيعي كالمذىب الفردمأ، لذلؾ ذىب ةالفكري  
، أك سمطة يعترؼ بيا القانكف لمفرد و مكنة أكن  أ"ب ا لمحؽٌ كاف شائعن  ال ذمالتعريؼ 

 ف  أ ةة كالجتماعي  نصار المدرسة الكاقعي  أفي حيف يرل  ،(ِ)"مصمحة يحمييا القانكف
 كحاكلكا، ىدـ تمؾ الفكرة اكحاكلك ، عقيدتيـ ة ترفضياجاه تأييد لنزعة فردي  في ىذا التِّ 

ط التسمُّ  أك فكرة الستئثارالمركز القانكني محؿ  فيو فكرة تحؿٌ  خرآاستبداليا بنمكذج 
ؼ المذىب الفردم في مف تطرُّ  نتجت جيكد تمؾ المدارس في الحدٌ أ، كقد الفردم

ؿ مازالت تتمث   ال تيالحؽ  القضاء عمى فكرة إلى ذلؾ لـ يؤدِّ  ف  أل إمفيـك الحقكؽ 
لـ  كممة الحؽٌ  ف  إ، ككذلؾ ف(ّ)ييا معظـ فقياء القانكفيؤدِّ األساسي ة ة قة القانكني  يبالحق

 ـك الصطالحي الشائع في الفكر اإلسالميمعرفة بالمفي اإلسالميفي التراث  دٍ رً تى 
عيا ألركانو عت كأجمكتنك   الحؽٌ  ا عند المعاصريف فقد كثرت تعريفاتم  أك  ،الحديث

 .(ْ)اتكميفن  كأر بو الشرع سمطة ىك اختصاص يقرِّ  الحؽ   ف  أتعريؼ مصطفى الزرقا 
                                                           

ىػ(، ُٕٖبف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى:  محمػدالقامكس المحيط، مجد الديف أبك طاىر  (ُ)
 .ـََِٓ /ىػُِْٔ،  ٖلبناف، ط ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت مؤس سة الرسالة

 . ِّٕـ، صُُٕٗ، ُدمشؽ، ط ،العالمي ةىاشـ القاسـ، المطبعة  عمـ الحقكؽ: إلىالمدخؿ  (ِ)
، ُالسكندرية، ط ،المكتب المصرم الحديث ،مبادئ القانكف، حمدم عبد الرحمف ينظر: (ّ)

 .ُٕٔ، صُْٕٗ
دمشؽ،  ،حمد الزرقا، دار القمـأة في الفقو، مصطفى لتزاـ العام  إلى نظرية الالمدخؿ  ينظر: (ْ)
 .َُ /ّـ، ُٗٗٗ/ ىػَُِْ، ُط



 
 

 

 :اإلنسان لغة: ثالثا
: جماعةي الٌناساإلنساف ك مف األنس مجمكع  :لغة اإلنساف ، كىـ األنس، اإلنسي

كقد ، كالستئناس كاأليٍنسي كالت أنُّسي كاحدا، أم: ناسن ا، كثيرن  اكقاؿ رأيت بمكاف كذا أىنىسن 
، كاستكحش كؿ إنسي، جاء الٌميؿ استأنس كؿُّ كحشي إذاكقيؿ: ، أىًنٍستي بفالف

أك  (الناس)كاختمؼ العمماء في اشتقاؽ كممة  ،(ُ)ةي: الجارية الط يِّبة الن ٍفسكاآلًنس
ا، فحذفت فاؤه تخفيفن  (أناس)كأصمو  (اإلنس)يا مف أن   إلىفذىب بعضيـ  (اإلنساف)

 أن وي  إلىكذىب بعضيـ ، ف س(أ تو )فماد  ، عف اليمزة اكجعمت ألؼ )فيعاؿ( عكضن 
ا، فن فقمبت الكاك ألً  (نىكىس)، كأصمو، المحذكؼ العيف كأف  ، كىي الحركة (الن كس)مف 
: أصؿ ، س( تو )ف كفماد  ، اكيا كانفتاح ما قبميلتحرُّ  إنسياف عمى  اإلنسافكقاؿ قـك

: البىشىر، (ِ)افحذفت الياء استخفافن  )إفعالف( االكاحد إٍنًسيٌّ كأىنىًسيٌّ ، اإًلٍنسي  أيضن
ٍف شئتى جعمتو إنسانن  ،، كالجمع أىناًسيٌّ بالتحريؾ مىعىتوي أىناًسي   ـ  ثي  اكا  فتككف الياء ، جى
مثؿ الصيارفة كالصياقمة. ، ناسيةككذلؾ األ  َّ ىق ىق ُّٱكقاؿ اهلل تعالى:  ،ا مف النكفعكضن 

اكيقاؿ لممرأة   .(ّ)تقكلوكالعامة ، كل يقاؿ إٍنسانةي ، إٍنسافه  أيضن

                                                           
كتاب العيف: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم  (ُ)

  ،َّٖ/ ٕ ، )، د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي،  دار كمكتبة اليالؿ،(ىػَُٕ)ت
 محمػد :تحقيؽ، (ىػَّٕبف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر، )ت محمػدتيذيب المغة: 

 .َٔ/ ُّ ـ، ََُِ، ُبيركت، ط ،لتراث العربيعكض مرعب، دار إحياء ا
 اإلسالمي ةة الجامعة أصكؿ عمـ العربية في المدينة: عبد الرزاؽ بف فراج الصاعدم، مجم   (ِ)
 .ّٖٕ /ُـ، ُٖٖٗ – ُٕٖٗ /ىػُُْٖ - ُُْٕلمدينة المنكرة، با
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي  (ّ)
ـ، ُٕٖٗ /ىػَُْٕبيركت،  ،دار العمـ لممالييف ،، تحقيؽ، أحمد عبد الغفكر عطار(ػىّّٗ)
بف الحسف بف  محمػد، العباب الزاخر كالمباب الفاخر: رضي الديف الحسف بف َّٗ /ّ، ْط

، منتخب مف صحاح َٔ /ُ، (ىػَٓٔت)شي الصغاني الحنفي حيدر العدكم العمرم القر 
 .ُّٓ /ُ، (ىػّّٗت:)اد الجكىرم الفارابي الجكىرم: أبك نصر إسماعيؿ بف حم  



 
 

 

ا كقيؿ   .(ُ): ىك الحيكاف الناطؽاإلنساف ف  أأيضن

 :ا: اإلنسان اصطالحً رابعاً 
فراد الجنس أحد أىك  في الحقيقة كالكاقع اإلنساف ف  إ: ااصطالحن  اإلنساف

كصاؼ كالعتبارات ، ميما اختمفت األدـ كبنكهآ، أك ىك دميآ ىك كؿُّ  ، أكالبشرم
ؿ بالرجؿ المتمثٌ ، تيماكمف جاء مف ذري  ، اءدـ كحك  آاإلنساف ىك  ف  إ، فكالصفات
، كالعبد، المجنكف حت ى اإلنسافيدخؿ ضمف ، ميما كانت ىذه الصفات، كالمرأة
  .(ِ)كالجنيف
بؿ ، الصكرة الخارجية ، أكليس الجسد الظاىرم، المراد مف" كممة إنساف ف  إ

مف  (ّ)كفطرتيا كعكاطفيا كشعكرىا" اإلنساني ةالمقصكد ىك الباطف كالخمؽ كاستعداد 
َّ  ىق ىق ىق ىق ىق ىق يل ىل مل خل ُّٱ: قكلو تعالى

(ْ).  
نساف ىك البشر كىـ بنك المقصكد باإل كمف خالؿ التعاريؼ السابقة نستنتج أف  

، الرؤـك ـٌ ، كاألب الحنكفىك ذلؾ األ نسافكاإل ،نثىكىك يطمؽ عمى الذكر كاأل آدـ
، كالجندم، كالمعمـ، نساف ىك ذلؾ الطالب، كاإلكالبنت الكديعة، كالبف الغالي

كىك الكافر ، كىك المؤمف التقيٌ ، المرسؿ نساف ىك النبيُّ ، كاإلكالعامؿ، ؼكالمكظ  
 .مف يمشي عمى رجميف كىك كؿٌ ، الشقيٌ 

 المطمب الثاني
 يه السالم () عم  هود ةلتعريف بسور ا

                                                           
ضبطو ىػ(، ُٖٔريؼ الجرجاني )ت: بف عمي الزيف الش محمػدكتاب التعريفات، عمي بف  (ُ)

لبناف، ، بيركت العممي ةجماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب  :حوكصح  
 .ّٖ /ُـ، ُّٖٗ/ىػَُّْ

 .ُٔ، ص المصدر نفسوينظر:  (ِ)
 ََِٗ -ىػ َُّْ ُمرتضى مطيرم، دار الصفكة، ط،  اإلنساف الكامؿخميفة اهلل ينظر :  (ّ)

 .ُُـ، ص
 (.ّ-ُ) اآليةسكرة العصر:  (ْ)



 
 

 

 :مكان نزول السورة
الى قكليف كىي مدني ة ـ أمكِّي ة  ىؿ ىي  في تحديد سكرة ىكدالتفسير  عمماء اختمؼ 
 كاآلتي :

 . (ُ)كثالثة كعشركف آية ئةمكِّي ة، كىي مىي سكرة  ل:األو  
 َّ جب ىق ىق ىق ُّٱ و تعالى:قكل ل  إمكِّي ة يا ن  إكقيؿ  الثاني:

ركل ابف أبي طمحة عف ابف ، (ِ)
، كقتادة، كجابر بف زيد، كمجاىد، كعكرمة، كبو قاؿ الحسف، كٌميا مكِّي ةيا عباس أن  

 ،َّ جب ىق ىق ىق ُّٱكىي قكلو تعالى: ، إٌل آيةمكِّي ة، قاؿ: ىي  أن وي كركم عف ابف عباس 
 ىق ُّٱكقكلو:  ،َّ  ىق ىق ىق ىق ىق ىق ُّٱإٌل قكلو: ، كٌميا مكِّي ةنحكه. كقاؿ مقاتؿ: ىي  كعف قتادة

َّ ىق يت ىت ىق ىق ىق ىق  ىق ىق ُّٱ : كقكلو تعالى ،َّمت خت حت جت ُّٱكقكلو:  ،َّىق ىق
سكرة  ف  أ :كالراجح، (ّ)

، يفي سياؽ المكٌ  ىذه اآليات فقد كردت م كردت فيوذال  بدليؿ السياؽ  مكِّي ة ىكد 
عف ، فيي تتحدث، مكضكعات السكرة يغمب عمييا خصائص القرآف المكي كما أف  

كتميزىا بما فييا مف ، كالجزاء، كالبعث، كالرسالة، كىي التكحيد، أصكؿ الديف العامة
، صص األنبياء السابقيفلما اشتممت عميو مف ق الزكاجر لممشركيف المعانديف، القكارع

 كقد سماىا النبي محمد ، (ْ) مبتدئة بالنبي، الستقامة ، إلىكالدعكة الشديدة
قاؿ: ، قد شبت:قاؿ أبك بكر يا رسكؿ اهلل سكرة ىكد فقد ركل الترمذم كابف عباس

                                                           
، أبك الميث نصر بف  (ُ) ىػ(، ّّٕبف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )ت:  محمػدبحر العمـك
ِ/ُّٕ 
الحسيف بف مسعكد  محمػدمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم،  محيي السنة، أبك  (ِ)

 ،ةعثماف جمعة ضميري   -اهلل النمر عبد  محمػدىػ(، حققو كخرج أحاديثو َُٓالبغكم )ت: 
 .ُٔٓ /ْـ، ُٕٗٗ /ىػُُْٕ ،ْكزيع، طسميماف مسمـ الحرش، دار طيبة لمنشر كالت

محمػد الجكزم زاد المسير في عمـ التفسير،  جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف  (ّ)
 .ّٓٓ/ِىػ، ُِِْبيركت، ط  ،عبد الرزاؽ الميدم،  دار الكتاب العربي ىػ(ٕٗٓ)ت: 

، ّْٔ المتكفى: محمػدقراء، لعمـ الديف السخاكم عمي بف اء ككماؿ اإلظر: جماؿ القر  ين (ْ)
ـ، ُٕٖٗ/ ىػَُْٖ ،ُمكة المكرمة، ط، اب، مكتبة التراثي حسيف البكٌ متحقيؽ الدكتكر ع

ُ/ِّٗ.  



 
 

 

ذا الشمس، عما يتسائمكف، ك كالمرسالت، كالكاقعة، شيبتني )ىكد} لما في  (ُ){(ككرت كا 
سبب شيبتو مف ىذه السكرة ما فييا مف  :قاؿ بعض العمماء، (ِ)ىذه السكرة مف المحف

كالحساب كالجنة كالنار كاهلل اعمـ بمراد رسكؿ اهلل، القيامة كالبعث ذكر 
أخبرنا ، (ّ)

أبك بكر  حد ثنيحمد بف الفضؿ بف محمد بف إسحاؽ بف خزيمة قاؿ: ػأبك طاىر م
محمد بف عمي بف صالح عف ابف ، بف عمي بف محمد محمد، محمد بف إسحاؽ

شيبتني }قاؿ: ، إسحاؽ عف أبي جحيفة قاؿ: قيؿ: يا رسكؿ اهلل قد أسرع إليؾ المشيب
ـ  يىتىساءىليكفى ، كالكاقعة، ىكد كأخكاتيا: الحاقة ًديثي اٍلغاًشيىةً ، كعى كعف ، (ْ){كىىٍؿ أىتاؾى حى
يا زيد }قاؿ:  يو سكرة ىكد فمٌما ختمتيافي المناـ فقرأت عم زيد قاؿ: رأيت النبي 

ما  ف  ، كألاسمو فييا خمس مرات رً لتكرُّ ، يت باسـ ىكدكسمٌ ، (ٓ){فأيف البكاء؟، قرأت
 .(ُ)عنو في غيرىا يى كً ا حي م  طكؿ مً أحكي عنو فييا 

                                                           
، ِّٕٗ :الحديث رقـ ،َِّ /ٓ، باب :تفسير القراف تفسير سكرة الكاقعة الترمذم:سنف الماـ (ُ)

 حديث حسف غريب.
السيد الطنطاكم، ، دار نيضة مصر لمطباعة  محمػدينظر: تفسير الكسيط لمقرآف الكريـ،  (ِ)

 . ْ – ّ /ُِـ، ُْٖٗ /ىػػَُِْ، ُالقاىرة، ط ،كالنشر، كالتكزيع، الفجالة
فتح البياف في مقاصد القرآف، ابي الطيب صديؽ بف حسف بف عمي الحسيف البخارم، )ت  (ّ)

، ركح المعاني في ُّٓ /ٔـ، ُِٗٗ /ىػػُُِْبيركت،  ،يداص، ة(، المكتبة العصري  ػىَُّٕ
 :تحقيؽتفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي، 

 .َُٗ /ٗىػ، ُُْٓ ،ُبيركت، ط ،العممي ةة، دار الكتب عمي عبد البارم عطي  
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  كسننو كايامو (ْ)

=صحيح البخارم : محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي ، تحقيؽ :محمد زىير بف 
 ّّْٓالحديث :   رقـ ،ُّّٕ/ّق ،  ُِِْ ُناصر الناصر ، دار طكؽ النجاة ، ط

 
بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ )ت:  محمػدالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف: أحمد بف  (ٓ)

، ُلبناف، ط ،بف عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت محمػدىػ(، تحقيؽ: اإلماـ أبي ِْٕ
بف أحمد بف أبي بكر  محمػد، الجامع ألحكاـ القرآف: أبك عبد اهلل ُٔٓ/ٓـ،  ََِِ /، ىػُِِْ



 
 

 

 

 مواضيعها
كىذا ىك ، جممة مف المكاضيع كاألحداث كاألخبارعمى سكرة ىكد اشتممت لقد 

حيث فٌصؿ فييا ما أجمؿ ، في التعبير في سرد الكقائع كالمناسبات، القراف أسمكب
فاتحتيا كخاتمتيا  فيسابقتيا مف قصص الرسؿ عمييـ السالـ كىى مناسبة ليا  في

فقد افتتحتا بذكر القرآف بعد )الر( كذكر رسالة النبي ، أثنائيا فيكتفصيؿ الدعكة 
ا ذكر أثنائي يالتبشير كاإلنذار كف يما ىكظيفة الرسكؿ إن   كبياف أف  ، المبمغ عف ربو

كمحاٌجة المشركيف ، قد افتراه الرسكؿ  زعمكا أف   ال ذيفى عمى  م بالقرآف كالردٌ التحدٌ 
كعمى ، ما جاء بو الرسكؿ  إلىا بخطاب الناس بالدعكة تى مى تً كخي ، أصكؿ الديف في

، مع فكائد انفردت بيا كؿ منيما األخرل فيؿ كؿ منيما ما فص   فيالجممة فقد أجمؿ 
يما أن   في ا ل مجاؿ لمشؾٌ م  مً ، اكأسمكبن ، انظمن ، كاختمفتا، األكثر فيا فقتا مكضكعن فقد ات  

في أكائؿ سكرة ىكد المٌكية رٌكزت ، (ِ)البياف اإلنسافـ عم   ، ال ذممف كالـ الرحمف
كما ، تناقض أكفيك ل يشتمؿ عمى أم نقض ، اآليات عمى إحكاـ القرآف الكريـ

العبادة ىي المقصكد الديني األعظـ مف خمؽ  أمرت بعبادة اهلل كحده باعتبار أف  
َّ ىق ىق ىق ىق ىق  ىق  ُّٱكما في قكلو تعالى: اإلنساف، 

  ىق مس ىق ىق ىق مخ ُّٱ. كقكلو سبحانو: (ّ)

 َّ ىق  ىق ىق ىقىق ىق ىق ىق ىق ىق ىق

الستغفار  بي كالعبادة الخالصة هلل تعالى تتطم  ، (ْ)
                                                                                                                                                                      

براىيـ ُٕٔاألنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )ت:  بف فرح ىػ(، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .ِ/ٗـ،  ُْٔٗ /ىػُّْٖ، ِالقاىرة، ط ،ب المصريةأطفيش، دار الكت

 الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت: محمػدبف  محمػدالطاىر بف  محمػدينظر: التحرير كالتنكير،  (ُ)
 .ُُّ/ُُىػ،  ُْٖٗكنس، ت-ىػ(، الدار التكنسية لمنشرُّّٗ

ىػ(، شركة مكتبة كمطبعة ُُّٕتفسير المراغي: أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى:  (ِ)
التحريركالتنكير،  ، انظر:ُُـ، ُْٔٗ /ىػُّٓٔ، ُبمصر، ط ،مصطفى البابى الحمبي كأكلده

 .ُُّ/ُُابف عاشكر، 
 .ٔٓ  سكرة الٌذاريات: اآلية (ّ)
 (.ٓ) سكرة البينة: اآلية (ْ)



 
 

 

ا ىذه األصكؿ قاؿ اهلل تعالى مبٌينن ، كالتكبة مف الذنكب السابقة كعمى رأسيا الكفر
،كاشتممت عمى التنكيو بشأف القراف الكريـ ،  (ُ)ة في مطمع سكرة ىكدة كالتكميفي  المبدئي  

مفى  كاف اهلل سبحانو كتعالى مطمع عمى اسرار الخالئؽ كضمائرىـ ،كانو قسـ كضى
لممخمكقات ، ككذلؾ األرشاد الى مايكجب السعادة ، كعد الرككف الى الى  الرزاؽ

 .                       ِالضالميف كاقامة حدكد اهلل

 أسباب النزول:  
حمك  نزلت في الخنس بف شريؽ ككاف رجالن    َّىق ىق ىق ىق  ىق ىق ُّٱ: قكلو تعالى .1

بما يحبو كيطكم بقمبو ما يكره، كقاؿ  الكالـ، حمك المنظر، يمقى رسكؿ اهلل 
، كيضمر في قمبو خالؼ ما هي رُّ سً ا يي مرن ألو  ري ظيً يي   جالس النبي  كاف يي  الكمبي:

يقكؿ يكمنكف ما في صدكرىـ مف العداكة   َّىق ىق  ىق ىق ُّٱظير، فأنزؿ اهلل تعالى يي 
لمحمد 

(ّ). 
َّحج ىق مث هتمت خت حت جت هبمب  خب حب جب ىق ىق ىق ُّٱ :قكلو تعالى  .2

ستاذ أبك أخبرني األ (ْ)
منصكر البغدادم قاؿ أخبرنا أبك عمرك بف مطر قاؿ حدثنا إبراىيـ بف عمي 
قاؿ حدثنا يحيى بف يحيى قاؿ حدثنا أبك الحكص عف سماؾ عف إبراىيـ 

قاؿ يا رسكؿ اهلل  عف عمقمة كاألسكد عف عبداهلل قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي 
نا أك تييا، آصبت منيا ما دكف أف ألجت امرأة في أقصى المدينة كأنا عاي إنٌ 

 د  ري ىذا فاقض ماشئت قاؿ: فقاؿ عمر: فقد سترؾ اهلل لك سترت نفسؾ فمـ يى 
فقاؿ  اآليةكدعاه فتال عميو ىذه  رجؿه  الرجؿ فأتبعو ا فأنطمؽ شيئن   عميو النبيُّ 

                                                           
ىػ، ُِِْ ،ُدمشؽ، ط ،التفسير الكسيط لمزحيمي، د كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار الفكر (ُ)
ِ/ََُِ. 
التفسير المحرر لمقراف الكريـ سكرة ىكد ،القسـ العممي بمؤسسة الدرر السنية ، مؤسسة  :ينظر ِ

 .ٖ\َُىػ ، ُّْٖ، ُالقسـ العممي ، ط–الدرر السنية 

، (، دار الصالحْٖٔسابكرم )تكفى الحسف عمي بف احمد الكاحدم الني كبأ النزكؿ: أسباب (ّ)
 .ِٕٓ – ِٔٓـ، ُِٗٗ/ ىػُُِْ ،ِالدماـ، ط

 (. ُْْ) اآلية: سكرة ىكد (ْ)



 
 

 

ة؟ الرجؿ: ركاه مسمـ  (ُ){ةبؿ الناس كاف   ل،} قاؿ: يا رسكؿ اهلل ىذا لو خاص 
عف يحيى بف يحيى ركاه البخارم عف طريؽ يزيد بف زريع كركم عف 

َّىق ىق  ىق ىق ُّٱ :البخارم عف انس عف ابف عباس في قكلو تعالى
قاؿ: كاف  ،(ِ)

ف يجامعكا نسائيـ، أك كا فيفضكا بفركجيـ إلى السماء، ف يتخمٌ أيستحيكف  ناسأ
فييـفيفضكا إلى السماء، فنزؿ ذلؾ 

                                                           
 مسمـ: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح لمسندا (ُ)

 الباقي عبد فؤاد محمد،تحقيؽ ،  (ىػُِٔ: تا) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف

، صحيح مسمـ ، باب قكلو تعالى )اف الحسنات  ُُِٔ\ْ، بيركت – العربي التراث إحياء دار،
سنف ابي داكد: ابك داككد سميماف بف الشعث  بف .  ِّٕٔيذىبف السيئات( ، رقـ الحديث:

محي الديف عبد  محمػد، تحقيؽ: (ىػِٕٓاسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك السجستاني، )ت:
، كتاب الحدكد، باب في الرجؿ يصيب َُٔ/ْد، ط(، )بيركت،.  –الحميد، ، المكتبة العصرية 

  حديث حسف صحيح .ْْٖٔامرأة دكف الجماع فيتكب قبؿ اف يأخذه الماـ، رقـ الحديث 
 (.ٓ) اآليةسكره ىكد:   (ِ)



 
 

 المطمب الثالث
 ة عمى الحقوق في سورة هود يات الدال  اآل

 حق  الدعوة والتبميغ اوال :
 َّىق ىق ىق ىق ىق ىقىق يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل ىق ىق ىق ىق ىق ىق ىق ُّٱ
جاءىـ ببرىاف   انكحن  الكريمة أف   ، في اآليةسعيد حكل كضح الشيخأ

و في حكمة كجكدىـ كحقٌ  ؽي قِّ حى جاءىـ بما يي ، دعكتو كتبميغو ليـ ةً ح  كشاىد عمى صً 
نبي  كأف  ، ؼ بيا عمى اهلل كرسالتوعظـ مف رحمة نتعر  أم رحمة أ، ك الدعكة كالتبميغ

 غه مِّ بى ما ىك مي كان  ، كيثقؿ عمييـ يغ ىذه الرسالة كالدعكة إلييامعمى تب يريد أجرة اهلل ل
 يل ىل مل خل ُّٱ } :في تفسيره لقكلو تعالىبك جعفر أ، قاؿ (ُ)كجيو سبحانو غو بتى كمي  عف اهلل

 َّ مم خم  ىق ىق ىق ىق ىق ىقىق ىق حم جم  ىق ىقىق ىق ىق ىق ىق ىقىق
اكىذا ، (ِ) خبره مف اهلل  أيضن

 إلىكدعايتكـ ، قاؿ ليـ: يا قـك ل أسألكـ عمى نصيحتي لكـ ، أن وي ؿ نكح لقكمواا قعم  
خالص العبادة لو تكحيد اهلل كف كتظنُّ ، نصيحتييمكني في فتت  ، أجرنا عمى ذلؾ مالن ، كا 

يقكؿ: ما ثكاب  ،َّىق ىق ىق ىق ىق ُّٱفعمي ذلؾ طمبي عرض مف أعراض الدنيا  أف  
 ال ذمو ىك ن  إ، فعمى اهلل إل  إليو، ما أدعككـ  إلىكدعايتكـ ، نصيحتي لكـ

 ؿِّ لكي  ف أف  يتضم  ، سالـالبياف العالمي لإلفي ، الدعكة كالتبميغ حؽٌ  ف  ا  ، ك (ّ)يجازيني
، اكثقافي  ، اكاجتماعي  ، اديني  ، في حياة الجماعة ا كمع غيرهشارؾ منفردن أف يي  الحؽٌ  فردو 

كيصطنع مف الكسائؿ ما ىك ضركرم لممارسة ، ساتنشئ مف المؤس  كأف يي  ،اكسياسي  
َّىق ىق ىق ىق ىق ىقنت مت زت ىق  ىق رت ُّٱ: ىذا الحؽٌ 

 حؽٌ مف  ف  أاإلنساف كجاء في حقكؽ ، (ْ)

                                                           
 . ِٓٓٓ – ِْٓٓ /ٓ، سعيد حكل، األساستفسير  ينظر: (ُ)
 (.ِٗ) سكرة ىكد: اآلية (ِ)
بف جرير بف يزيد بف كثير بف  محمػدم القراف  القرآف، آجامع البياف عف تأكيؿ  ينظر:  (ّ)

شاكر، مؤس سة الرسالة،  محمػدىػ(، تحقيؽ: أحمد َُّغالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت: 
 .ََّ /ُٓـ، َََِ /ىػَُِْ، ُط
 (.َُٖ) سكرة  يكسؼ: اآلية (ْ)



 
 
 

 

طالب المجتمع كأف يي ، فرد كمف كاجبو أف يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر كؿِّ 
 عمى البرِّ  اتعاكنن ، ةكلي  ؤ ئ لألفراد الكفاء بيذه المسييٌ تي  ال تيسات بإقامة المؤس  

 َّىق يت ىت  ىق ىق ىق ىق ىق ىق ىق ىقُّٱكالتقكل: 

رىأىٍكا  ًإذىا  الن اسى  ًإف   } قاؿ رسكؿ اهلل ، (ُ)
ـى   ـٍ  الظ اًل ذيكا  فىمى مىى  يىٍأخي  حؽٌ كىذا التبيمغ ىك ، (ِ){ًمٍنوي  ًبًعقىابو  الم وي  يىعيم ييـي  أىٍف  أىٍكشىؾى  يىدىٍيًو  عى

 دى كحد  ، رسكلو ىدل كرحمة كقد بعث اهلل "، (ّ)لكؿ فرد اف يمارسو داخؿ مجتمعو
 ا لػمػمػشػركػيف بالعذابنػذيػرن ، ك يػـبػالػنػعػ ا لػمػمػؤمػنيفالتبميغ ىك أف يػكػكف بػشػيػرن  ىدؼ أف  

  .(ْ)"كل ككيالن  امسيطرن  ا كلطن متسمِّ  ا كلارن جب   كلـ يبعثو اهلل
، ل يخفى عمى أحد في كتاب اهلل ، في منيج الدعكة كالتبميغ :الباحثة كترل
 مف طبائع ف  ا  ، ك الحؽ إلىفي دعكتو لمناس  الرسكؿ  وي قى طب   ال ذمكىك المنيج 

كأدركيا بكجدانو مف ، نة كصؿ إلييا بعقمواعتقد بعقيدة معي   إذا أن وي  إنساف كؿٌ اإلنساف 
كىذه طبيعة ، كيدرأ عنيا ما يعيبيا، فيبني محاسنيا، ىذه العقيدة إلىطبيعتو أف يدعك 

  .اإلنسافعمييا  ؿى بً جي 
  

                                                           
 (.َُْ) ؿ عمراف: اآليةآسكرة  (ُ)
حديث ، َّٕٓ،رقـ الحديث :ِٔٓ\ٓ، ،باب :كمف سكرة المائدة ،خرجو الترمذمأ (ِ)

 حسف صحيح.
الغزالي ، نيضة مصر  محمػدعالف األمـ المتحدة: ا  اإلسالـ  ك بيف   اإلنسافينظر حقكؽ  (ّ)

 .ُِٗـ، ص  ََِٓ، ْلمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط
 . َِعمارة، دار الشركؽ لمنشر، ص  محمػد: اإلنسافكحقكؽ   اإلسالـ (ْ)



 
 
 

 

 الكرامة  ق  حَ ثانيا: 
 ىق ىقىق ىق ىق ىق  ىق ىق ىق ىق ىق ىق ىق ىق ىق  نت مت زتىق ىق رت يبىب نب ىق ىق  رب ىق ىق ىق ىق ىق ىق ُّٱ

 َّ ىق  ىق ىق ىق
حٌؽ  عطكالـ يي  قـك شعيب ف  أالشيخ سعيد حكل في ىذه اآلية الكريمة  فى ي  بى 

قتمة ككاف رىطو مف أىؿ  لكل عشيرتؾ لقتمناؾ شرٌ  كقالك نبياء اهللأحد أالتكريـ ككنو 
 يـ سمبكان  إليـ كبحديثيـ ىذا مع نبييـ ف كراـإلييـ كاإل يركا الميؿأظ، فمذلؾ تيـمم  
تعز  فأنت ل، نت لست صاحب شأف عندناأ، بقكليـ كراـحٌؽ اإلحقكقو كىك  حدلإ

، كقد جاء في تفسير (ُ)نكرمؾ مف القتؿ كنرفعؾ مف الرجـ حت ىتكـر  كل، عمينا
 ، أكعمىبالضعيؼ األككصفكه  كاحتقركا كالمو عرضكا عف سماعوأيـ ن  أ فآالقر 

قميؿ المعرفة  ، أكقميؿ العقؿ ا، أكنن امي ذليالن  ا، أككحيدن  ، أكالبدف ، أكضعيؼ البصر
يـ بمصالح الدنيا كسياسة أىميا. كفي كصفيـ ىذا دللة عمى عدـ تكريميـ لنبيِّ 

بالشتـ كىك قكلو  أك ل قتمكه بالحجارةا  ، ك بسبب عشيرتو كعدـ قتميـ لو، لييـإالمرسؿ 
لىٍكل رىٍىطيؾى يع كقيؿ: ، العشرة إلىني جماعتؾ كعشيرتؾ قيؿ الرىط ما بيف الثالثة كى

ٍمناؾى يعني لقتمناؾ بالحجارة كالرجـ بالحجارة أسكأ القتالت كشرٌ  إلى ، ىاالسبعة لىرىجى
مىٍينا ًبعىًزيزو يعني بكريـ كقيؿ  كقيؿ: ما أىٍنتى عى معناه لشتمناؾ كأغمظنا لؾ القكؿ كى

ل حرمة لو  أن وي  نكا لشعيب يـ بي  لكالـ كحاصمو أن  بممتنع منا كالمقصكد مف ىذا ا
ما لـ يقتمكه كلـ يسمعكه الكالـ الغميظ الفاحش ألجؿ يـ إن  عندىـ كل في صدكرىـ كأن  

 حؽٌ ىي  الكرامة ف  إ، (ِ)تيـيـ كانكا عمى دينيـ كمم  احتراميـ رىطو كعشيرتو كذلؾ ألن  
 ليذه اآلية في تفسيره –رحمو اهلل  -سيد قطب قد بيف األستاذاألساسي ة ك مف الحقكؽ 

                                                           
 .ِْٗٓ/ٓ، سعيد حكل، األساسينظر: تفسير  (ُ)
عز الديف عبد العزيز بف  محمػدينظر:  تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم(، أبك  (ِ)

ىػ(، َٔٔطاف العمماء )ت: عبد السالـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسم
 /ِـ، ُٔٗٗ /ىػُُْٔ، ُبيركت، ط ،بف إبراىيـ الكىبي، دار ابف حـز عبد اهللتحقيؽ، 

بف إبراىيـ بف  محمػدينظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، عالء الديف عمي بف = =،َُِ
، ُط، ركتبي ،العممي ةىػ(، دار الكتب ُْٕعمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )ت: 

 .ََٓ/ِىػ،  ُُْٓ



 
 
 

 

 َّ ىت ىق ىق ىق  ىق ىق ىق ىق ىق ىق ىق ىق  ىق ىق ىق ىق ىقُّٱالكريمة 
كـر المخمكقات  اهلل  ف  إ، (ُ)

بيذه  مو بخمقتو عمى تمؾ الييئةككر  ، ميـ عمى كثير مف خمقوكفض   اة جميعن البشري  
، سماء في ىذا الكياففتجمع بيف األرض كال تجمع بيف الطيف كالنفخة ال تي الفطرة
ة في بعكف القكل الككني   هي مد  أة لو في األرض ك مو اهلل بتخسير القكل الككني  ككر  

 مذال  كبذلؾ المككب  افخمن  مو اهلل بأف جعؿ استقبالو استقبالن ككر  ، الككاكب كالفالؾ
عالف ىذا إاإلنساف ككرمو بىذا شأنو تكريـ  تسجد المالئكة فيو كيعمف فيو الخالؽ جؿ  

ة فجعؿ من   اإلنسافـ كر   اهلل  ف  إ، ف(ِ)األعمىو في كتابو المنزؿ مف المأل كمٌ  التكريـ
كىذا التكريـ جعؿ مف ، نساف مف بيف سائر المخمكقاتإليا اهلل لخص   ةميز  التكريـ
كل في حركة  في صكرتو، كل مبذكؿ، غير ذليؿ، انفسين ، اشريفن  اكريمن  اإلنساف
 .(ّ)مشيو

 فيذا الحؽٌ ، نسافإ، حٌؽ لكؿ ىي في شرع اهلل، ةدمي  الكرامة اآل :كترل الباحثة
،  ةطبقتيـ الجتماعي   ، أكعرقيـ ، أكدينيـ أكلكانيـ أ، بصرؼ النظر عف مكفكؿ لو

كاإلنساف ىك اإلنساني ة، : ىك الكرامة اإلنسافمبدأ مف مبادئ حقكؽ  ىـ  أ ف  ا  ك 
نزاؿ الكتب كالصُّحؼ، كاختيار األنبياء، في ابتعاث الرسؿ االمقصكد غايةن كىدفن  ، كا 

ٌف اهلل  اقتضت حكمتو كمشيئتو كرحمتو األرض، دـى خميفةن في آال ذم جعؿ  كا 
رشاده، كأٌل يتركو سدنلا، باإلنساف أٌل يخمقو عبثن  ٌنما تكٌفؿ بيدايتو كا   إلىبيده  ، كأخذكا 

 الف يدعو طعامن  أن وي  األرضكطمأنو منذ استقراره في ، كالمنيج األمثؿ، الطريؽ األقـك
كلف  كالشيكات كالضالؿ كالخبط لمكىـ اكلف يتركو نيبن ، لكساكس الشيطاف اسائغن 

 .يسممو لمجيالة كالحيرة كالضياع

                                                           
 .(َٕ)سكرة األسراء: (ُ)
 ُِِْ/ْـ،  ُٔٗٗ-ىػ ُُْٕ، ِٓينظر في ظالؿ القراف، سيد قطب، دار الشركؽ، ط (ِ)
بف احمد  محمػد، السعكدي ةفي القراف كالسنة  كتطبيقاتيا في المممكة  اإلنسافحقكؽ ينظر :  (ّ)

ـ، ص  ََِِ -ىػ  ُِّْ، ُالرياض، ط – الكطني ةبف  صالح الصالح، مكتبة الممؾ فيد 
ّْ . 



 
 



 
 

 الخاتمة

 

 سيدنا عمى كالسالـ كالصالة الصالحات، تتـ بنعمتو الذم العالميف، رب هلل الحمد
 ظفر كقد خاتمتو، البحث بمغ فقد.  كبعد أجمعيف، اهلل خمؽ خير محمد القاسـ أبي
 كىذا عنو، تتحدث التي الكريمة اآليات كتتبع المكضكع، أجكاء في مبارؾ تحميؽ بعد
 قرآنية دراسةسكرة ىكد  في اإلنساف حقكؽ كبياف استخالص في لي عف اهلل يسره ما

 عمى كالكقكؼ ، سكرة ىكد  في اإلنساف لحقكؽ الدراسة ىذه خالؿ كمف. مكضكعية
  .حفظيا عمى كالتشديد إنساف، لكؿ تممكيا عمى كالتأكيد الحقكؽ، أنكاع مف فييا ما

 

 

 

 

 

 



 
 

 المصادر والمراجع

 

 



 
 

Abstrac 

 حيث األزماف، مدل كصالحيتو الكريـ القرآف شمكلية عمى التأكيد إلى الدراسة ىدفت
 بحقكقيـ الناس تر تبص ،القراف الكريـ  في اإلنساف حقكؽ لمراعاة الدقيقة التكجييات

براز ، كؿ زماف كمكاف  في ليـ  اهلل شرعيا التي األخالقية في العكة ليذه  الجانب كا 
 اإلنساف حقكؽ حفظ إلى الدعكة في القكيـ القرآني المنيج كبياف ،الحقكؽ في السالـ 

 المنيج الدراسة ىذه في الباحث اتبع: الدراسة منيج. األكقات أحرج في بيا كالعتناء
 استنباط ثـ بالمكضكع، الصمة ذات القرآنية اآليات تتبع في الستنباطي الستقرائي

.المكضكعب الصمة ذات كاإلشارات كالمطائؼ الفكائد  عمى كالكقكؼ يات األ



 
 

 

 املصادر واملراجع

أسباب النزكؿ: أبك الحسف عمي بف احمد الكاحدم النيسابكرم  -ُ
ـ، ُِٗٗىػ/ ُُِْ، ِ(، دار الصالح، الدماـ، طْٖٔ)تكفى 

. 
 اإلسالـ  كحقكؽ اإلنساف: محمػد عمارة، دار الشركؽ لمنشر، .  -ِ
أصكؿ عمـ العربية في المدينة: عبد الرزاؽ بف فراج الصاعدم،  -ّ

ىػ/ ُُْٖ - ُُْٕينة المنكرة، مجم ة الجامعة اإلسالمي ة بالمد
 ـ،.ُٖٖٗ – ُٕٖٗ

، أبك الميث نصر بف محمػد بف أحمد بف إبراىيـ   -ْ بحر العمـك
 .ىػ(،ّّٕالسمرقندم )ت: 

التحرير كالتنكير، محمػد الطاىر بف محمػد بف محمػد الطاىر بف  -ٓ
تكنس، -ىػ(، الدار التكنسية لمنشرُّّٗعاشكر التكنسي )ت: 

 ىػ،. ُْٖٗ
تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم(، أبك محمػد عز  -ٔ

الديف عبد العزيز بف عبد السالـ بف أبي القاسـ بف الحسف 
ىػ(، تحقيؽ، َٔٔالسممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )ت: 

، بيركت، ط ، ُعبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي، دار ابف حـز
 .ـ، ُٔٗٗىػ/ ُُْٔ



 
 

 

التفسير المحرر لمقراف الكريـ سكرة ىكد ،القسـ العممي بمؤسسة  -ٕ
 ُالقسـ العممي ، ط–الدرر السنية ، مؤسسة الدرر السنية 

 .ىػ ، ُّْٖ،
تفسير المراغي: أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى:  -ٖ

ىػ(، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكلده، ُُّٕ
 .ُُـ، ُْٔٗىػ/ ُّٓٔ، ُبمصر، ط

التفسير الكسيط لمزحيمي، د كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار  -ٗ
 ىػ، .ُِِْ، ُالفكر، دمشؽ، ط

تفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، محمػد السيد الطنطاكم، ، دار  -َُ
، ُنيضة مصر لمطباعة كالنشر، كالتكزيع، الفجالة، القاىرة، ط

 .ُِـ، ُْٖٗىػػ/ َُِْ
م، أبك منصكر، تيذيب المغة: محمػد بف أحمد بف األزىرم اليرك  -ُُ

ىػ(، تحقيؽ: محمػد عكض مرعب، دار إحياء التراث َّٕ)ت
 ـ،  .ََُِ، ُالعربي، بيركت، ط

جامع البياف عف تأكيؿ آم القراف  القرآف، محمػد بف جرير بف  -ُِ
ىػ(، َُّيزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت: 

ىػ/ َُِْ، ُتحقيؽ: أحمد محمػد شاكر، مؤس سة الرسالة، ط
 .ـ،َََِ

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل  -ُّ
عميو كسمـ  كسننو كايامو =صحيح البخارم : محمد بف إسماعيؿ 



 
 

 

أبك عبد اهلل البخارم الجعفي ، تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر 
 .ق ، ُِِْ ُالناصر ، دار طكؽ النجاة ، ط

ػد بف أحمد بف أبي بكر الجامع ألحكاـ القرآف: أبك عبد اهلل محم -ُْ
ىػ(، ُٕٔبف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )ت: 

براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية،  تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .ـ،  ُْٔٗىػ/ ُّْٖ، ِالقاىرة، ط

جماؿ القر اء ككماؿ اإلقراء، لعمـ الديف السخاكم عمي بف محمػد  -ُٓ
حسيف البٌكاب، مكتبة ، تحقيؽ الدكتكر عمي ّْٔالمتكفى: 

 ـ، . ُٕٖٗىػ/ َُْٖ، ُالتراث، مكة المكرمة، ط
عالف األمـ المتحدة: محمػد   -ُٔ حقكؽ اإلنساف  بيف اإلسالـ  كا 

 ََِٓ، ْالغزالي ، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط
 ـ،.

حقكؽ اإلنساف في القراف كالسنة  كتطبيقاتيا في المممكة  -ُٕ
ف  صالح الصالح، مكتبة الممؾ فيد السعكدي ة، محمػد بف احمد ب

  .ـ ََِِ -ىػ  ُِّْ، ُالرياض، ط –الكطني ة 
 ُخميفة اهلل اإلنساف الكامؿ،  مرتضى مطيرم، دار الصفكة، ط -ُٖ

 ـ،. ََِٗ -ىػ َُّْ
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب  -ُٗ

عبد  الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي، تحقيؽ: عمي
 ىػ،.ُُْٓ، ُالبارم عطي ة، دار الكتب العممي ة، بيركت، ط



 
 

 

زاد المسير في عمـ التفسير،  جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف  -َِ
ىػ( عبد الرزاؽ الميدم،  ٕٗٓبف عمي بف محمػد الجكزم )ت: 

 ىػ، .ُِِْدار الكتاب العربي، بيركت، ط 
ف اسحاؽ بف سنف ابي داكد: ابك داككد سميماف بف الشعث  ب -ُِ

ىػ(، تحقيؽ: ِٕٓبشير بف شداد بف عمرك السجستاني، )ت:
بيركت،.  –محمػد محي الديف عبد الحميد، ، المكتبة العصرية 

 .)د، ط(، 
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد  -ِِ

ىػ(، أحمد عبد الغفكر عطار، دار ّّٗالجكىرم الفارابي )ت: 
 .ـُٕٖٗ/  ىػَُْٕ، ْبيركت، طالعمـ لممالييف، 

العباب الزاخر كالمباب الفاخر: رضي الديف الحسف بف محمػد بف  -ِّ
الحسف بف حيدر العدكم العمرم القرشي الصغاني الحنفي 

 .ىػ(،َٓٔ)ت
فتح البياف في مقاصد القرآف، ابي الطيب صديؽ بف حسف بف  -ِْ

ىػ(، المكتبة العصري ة، صيدا، َُّٕعمي الحسيف البخارم، )ت 
 .ـ، ُِٗٗىػػ/ ُُِْبيركت، 

-ىػ ُُْٕ، ِٓفي ظالؿ القراف، سيد قطب، دار الشركؽ، ط -ِٓ
 .ـ،  ُٔٗٗ



 
 

 

القامكس المحيط، مجد الديف أبك طاىر محمػد بف يعقكب  -ِٔ
ىػ(، مؤس سة الرسالة لمطباعة كالنشر ُٕٖالفيركزآبادل )المتكفى: 

 ـ.ََِٓىػ/ ُِْٔ،  ٖكالتكزيع، بيركت، لبناف، ط
عمي بف محمػد بف عمي الزيف الشريؼ  كتاب التعريفات، -ِٕ

ىػ(، ضبطو كصح حو: جماعة مف العمماء ُٖٔالجرجاني )ت: 
بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممي ة بيركت، لبناف، 

 ـ،.ُّٖٗىػ/َُّْ
كتاب العيف: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ  -ِٖ

إبراىيـ  ىػ(، )، د ميدم المخزكمي، دَُٕالفراىيدم البصرم )ت
 .السامرائي،  دار كمكتبة اليالؿ،

الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف: أحمد بف محمػد بف إبراىيـ  -ِٗ
ىػ(، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمػد بف ِْٕالثعمبي، أبك إسحاؽ )ت: 

، ُِِْ، ُعاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، ط
 .ـ،  ََِِىػ/ 

لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، عالء الديف عمي بف محمػد بف  -َّ
إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )ت: 

 .ىػ،  ُُْٓ، ُىػ(، دار الكتب العممي ة، بيركت، طُْٕ
لساف العرب،  محمػد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف  -ُّ

ىػ(، دار ُُٕ)ت:ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى 
 ىػ،.ُُْْ، ّصادر، بيركت، ط



 
 

 

مبادئ القانكف، حمدم عبد الرحمف، المكتب المصرم الحديث،  -ِّ
 ،.ُْٕٗ، ُالسكندرية، ط

مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمػد بف أبي بكر بف   -ّّ
تحقيؽ: يكسؼ الشيخ ، ىػ(ٔٔٔعبد القادر الحنفي الرازم )ت:

، ٓالدار النمكذجي ة، بيركت، صيدا، طمحمػد، المكتبة العصري ة، 
 .ـُٗٗٗىػ/ َُِْ

المدخؿ إلى عمـ الحقكؽ: ىاشـ القاسـ، المطبعة العالمي ة، دمشؽ،  -ّْ
 ـ،. ُُٕٗ، ُط

المدخؿ إلى نظرية اللتزاـ العام ة في الفقو، مصطفى أحمد  -ّٓ
 ـ،.ُٗٗٗىػ/ َُِْ، ُالزرقا، دار القمـ، دمشؽ، ط

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  -ّٔ
صمى اهلل عميو كسمـ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم 

ىػ( ،تحقيؽ ، محمد فؤاد عبد الباقي،دار ُِٔالنيسابكرم )ات: 
 .بيركت  –إحياء التراث العربي 

معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم،  محيي السنة،  -ّٕ
ىػ(، حققو كخرج َُٓبك محمػد الحسيف بف مسعكد البغكم )ت: أ

عثماف جمعة ضميري ة، سميماف  -أحاديثو محمػد عبد اهلل النمر 
ىػ/ ُُْٕ، ْمسمـ الحرش، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، ط

 ـ،.ُٕٗٗ



 
 

 

معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم،  -ّٖ
السالـ محمػد ىاركف دار ىػ(، عبد ّٓٗأبك الحسيف )ت: 

 ـ. ُٕٗٗىػ/ ُّٗٗالفكر
منتخب مف صحاح الجكىرم: أبك نصر إسماعيؿ بف حم اد   -ّٗ

 ىػ(، .ّّٗالجكىرم الفارابي )ت:
 

  


