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 هل الحقوق قديمة؟
 كيف نشأ الحق؟

 ما هو مصدر الحقوق؟ 
 .اذكر بعض النصوص الشرعية التي تناولت بعض الحقوق

 ما هي الخالصة مما سبق؟
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 عّرف الحق في اللغة؟
 ما هو تعريف الحق عند األصوليين؟

 ما هو تعريف الحق عند الفقهاء المتقدمين والمتأخرين؟ 
 ما هو التعريف الراجح عند الفقهاء؟
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تنقسم الحقوق في الشريعة اإلسالمية إلى أقسام عديدة 
 :بحسب اعتبارات مختلفة

 :تقسيمات الحق في الشريعة اإلسالمية: أولا 

 باعتبار من ُيضاف إليه الحق: أولا 

 :تنقسم الحقوق بهذا العتبار إلى أربعة أقسام هي
 :حق اهلل تعالى الخالص -1
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 حق اإلنسان العام                      
 حق اإلنسان       -2

 حق اإلنسان الخاص                      

 :ما اجتمع فيه الحقان وحق اهلل غالب -3

 :                               ما اجتمع فيه الحقان وحق اإلنسان غالب -4
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 :تنقسم الحقوق بهذا العتبار إلى قسمين هما
 :حقوق مجردة -1

 حقوق غير مجردة مالية                               
 حقوق غير مجردة -2

 حقوق غير مجردة غير مالية                              
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 :تنقسم الحقوق بهذا العتبار إلى قسمين هما
 (:الدين)الحق المتعلق بالذمة  -1
 (العين)الحق المتعلق بالعين  -2

 :ينقسم الحق بهذا العتبار إلى قسمين هما
 :حق قضائي -1
 :حق ديني -2
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تنقسم الحقوق في القوانين الوضعية باعتبار موضوعها إلى 
 :قسمين هما

 :الحقوق السياسية -1
 :الحقوق العامة                        

 :الحقوق المدنية -2
 :الحقوق الخاصة                        

 حقوق مالية:                       حقوق غير مالية   
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 :الحقوق المالية
 

 حقوق معنوية:        حقوق شخصية:       حقوق عينية
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 :الحقوق المالية
 

 حقوق معنوية:        حقوق شخصية:       حقوق عينية
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لماذا دائرة الحقوق في الشريعة اإلسالمية أوسع نطاقاا مما 
 هي في القوانين الوضعية؟

 
لماذا تستقل الشريعة اإلسالمية في تنظيمها للحقوق عن 

 الفلسفات والشرائع األخرى ؟ 


