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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 المقدمة

الحسج هلل نحسجه وندتغفخه ونعػذ باهلل مغ شخور أنفدشا ومغ سيئات أعسالشا ، 
فال مزل لو ، ومغ يزمل فال ىادي لو ، واشيج أف ال الو إال هللا وحجه  مغ ييجه هللا

ال شخيظ لو ، لو السمظ ، ولو الحسج ، وىػ عمى كل شيء قجيخ ، واشيج أف دمحمًا 
 عبجه ورسػلو.

ْدِمُسػَف ( )آؿ ) َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َحقَّ ُتَقاِتِو َوال َتُسػُتغَّ ِإالَّ َوَأْنُتْع مُ 
 ( ٕٓٔعسخاف:

) َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقػا َربَُّكُع الَِّحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفٍذ َواِحَجٍة َوَخَمَق ِمْشَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ 
ـَ ِإفَّ َّللاََّ   َكاَف َعَمْكُكْع َرِقيًًا ِمْشُيَسا ِرَجااًل َكِثيخًا َوِنَداًء َواتَُّقػا َّللاََّ الَِّحي َتَداَءُلػَف ِبِو َواْْلَْرَحا

ُيْرِمْح َلُكْع أَْعَساَلُكْع  -) َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوُقػُلػا َقْػاًل َسِجيجًا ٓ( ٔ( )الشداء:
 ( . ٔٚ:َوَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطكسًا ( )اْلحداب

 وبعج :  

فعمع الفقو مغ اشخؼ العمـػ ، فسغ اراد هللا بو خيخا فقيو في الجيغ ، ورجاء التفقو 
وىػ حقػؽ الػالجيغ يسا ممػضػعا  في الجيغ ، ومعخفة احكاـ الذخع الستيغ ، اختخت

 في الذخيعة االسالمكة.

 ويعػد سبب اختكاري لمسػضػع لآلمػر االتكة : 

 الستعمقة بحقػؽ الػالجيغ.عخفة السديج مغ االحكاـ الذخعكة م .ٔ
 التفقو في الجيغ الف مغ يخد هللا بو خيخا يفقيو في الجيغ. .ٕ
 عًادة عطكسة ال بج مغ الػقػؼ  عمى احكاميا. البخ .ٖ
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 :مقجمة ومًحثيغ وقج اقتزت شبكعة الًحث اف يكػف في 

 حقػؽ االبػيغ في القخاف الكخيع:  السًحث االوؿ

 حقػؽ االبػيغ في الدشة الشبػية:  السًحث الثاني

 السصمب االوؿ : االحاديث التي تحث عمى بخ الػالجيغ

 السصمب الثاني : حقػؽ االبػيغ واالبشاء واالقارب

 السصمب الثالث : مغ مطاىخ عقػؽ الػالجيغ 

 السصمب الخابع : صمة االب واالبشاء بيشيسا

 فيخس لمسرادر السخجػع الييا.ثع ذكخت خاتسة مػجدة لمًحث ، مع 

وقج رجعت الى مرادر متشػعة مغ المغة والحجيث والفقو وغيخىا ، ومغ هللا 
ندتسج العػف والتػفيق ، والحسج هلل رب العالسيغ وصمى هللا وسمع عمى سيجنا دمحم والو 

 وصحًو اجسعيغ .
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 تمهيد

 معنى الحق لغة واصطالحا :

حقا : ثبت  بكدخ الحاء وضسيا في السزارع في حق االمخ يحقالحق لغة : 
ووشئ وقاؿ : احققت كحا : اي اثبتو حقا او حكست بكػنو حقا او حكست بكػنو حقا 

 .ٔبقػؿ حق هللا حقا اب اضيخه واثبتو لمشاس 

ي والعجؿ واالسالـ زوالحق مغ اسساء هللا تعالى ومغ صفاتو واالمخ السقت
ؽ والسػت ويصمق عمى الشريب الػاجب والساؿ والسمظ والػجػد والثًات والرج

 .ٕوالجساعة 

يقػؿ الجخجاني الحق في المغة : ىػ الثًات الحي ال يدػغ انكداره والذيء 
 ٖالحق اي الثابت حككقتو يدتعسل في الرجؽ والرػاب .

 الحق اصطالحا :

عخفو الجخجاني : ىػ الحكع السصابق لمػاقع يصمق عمى االقػاؿ والعقائج 
 . ٗواالدياف والسحاىب باعتًار انتسائيا عمى ذلظ وال يصابق الًاشل 

ة او صبو الذخع سم تراص يقخيػري : بأنو اخدشوعخفو االستاذ عبج الخزاؽ ال
 كتداب الحقػؽ .. فيتداوى فكو الخجل والسخأة ْلنيا صاحًة أىمكة في أاكفتكم

                                                           
:  -بيخوت لبشاف –يشطخ : القامػس السحكط دمحم بغ يعقػب الفيخوز ابادي ط. مؤسدة الخسالة  ٔ

 . ٖٚٔمرخ  –القاىخة  –دمحم خمف هللا – قخآنكة.ومفالكع  ٜٕٕـ . /  ٜٚٛٔىػ ٚٓٗٔ
 . ٜٗ/  ٓٔيشطخ : لداف العخب البغ مشرػر :  ٕ
 . ٕٕٔ/  ٖمفيخوز ابادي والقامػس السحكط ل ٙٗٔالخازي ص –مختار الرحاح  ٖ
 .ٔٙٔومعجع لغة الفقياء ص ٜٗالتعخيفات ، الجخجاني ص ٗ
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 .ٕفا كبو الذخع سمصة وتكم رخ ا بانو اختراص يققوعخفو االستاذ الدر 

وىػ تعخيف جيج ْلنو يذسل انػاع الحقػؽ الجيشكة كحق هللا عمى عًاده مغ 
الرالة وصـػ ونحػىا والحقػؽ السجنكة كحق التسمظ والحقػؽ االدبكة كحق الصاعة 

العامة كحق الجولة في والء الخعكة ليا ، والحقػؽ لمػالج لػلجه والدوج لدوجتو والحقػؽ 
نو اباف ذاتكة الحق بانو عالقة السالكة كحق الػالية عمى الشفذ ويتسيد ىحا التعخيف با

 تراصكة بأحج . خا

وانسا ىػ رخرة وانسا كاف ىشاؾ اباحة عامة كاالصصكاد واالحتصاب والتستع 
خرة عامة لمشاس والدمصة اما اف بالسخافق العامة فال يدسى ذلظ حقا وانسا ىػ ر 

تكػف عمى شخز معيغ كحق السمككة او عمى شخز كحق الحزانة والػالية عمى 
 الشفذ .

التداـ عمى انداف اما مالي كػفاء الجيغ واما لتحقيق غاية معيشة التكمكف : 
كككاـ االجيخ بعسمة واشارة ىحا التعخيف لسشذأ الحق في نطخ الذخيعة : ىػ أرادة 

 الذخع 

مشيا االحكاـ  تدتشًط ة تدتشج الى السرادر التيفالحقػؽ في االسالـ مشح اليك
ج حق شخعي مغ غيخ دليل يجؿ عمكو فسشذأ الحق ىػ هللا تعالى اذ ػجالذخعكة فال ي

 .ٖال حاكع غيخه وال تذخيع سػى ما شخعو 

                                                                                                                                                                      
 . ٕٙٛ/ٕيشطخ : السجخل الى نطخية االلتداـ د. مرصفى احسج الدرقا   ٔ
 ٜٙٔ،  ٕٙٔ/ ٕٓالسجخل الى نطخية االلتداـ العامة د. مرصفى الدرفا مصًعة جامعة دمذق  ٕ

 ـ .
، نطخية الحق بيغ الفقو االسالمي والقانػف الػضعي ٕٓٗٛ-ٜٖٕٛ/  ٗالفقو االسالمي وأدلتو  ٖ

 ـ .ٖٕٓٓىػ ٖٕٗٔ،  ٔ.دار الدالـ القاىخة . ط /  ٔ٘-ٜٗ، د احسج محسػد الخػلي ص
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ىػ هللا تعالى لتشطكع حكاة الخمق حتى يكػنػا سعجاء في الجنكا مرجر الحق : 
واالخخة وكاف يسكغ اال يجعل هللا لمعبج حقا اصال ، لكغ تفزل عمى عًاده تجعل 

لمذخز حقػقا تؤدي لو وكمفو بأداء حقػؽ هللا تعالى لألخخيغ مع اعمسو وبمغو مجلو  
مغ حقػؽ ، وما عمكو مغ واجًات عغ شخيق الذخائع الدساوية التي ختست بالذخيعة 

عامة لجسكع الخمق مسا اثبتو الذخيعة االسالمكة االسالمكة فكانت ناسخة لسا قبميا و 
حقا فيػ حق . وما عجا فمكذ بحق فالحاكع ىػ هللا تعالى وعمى ذلظ اجساع 

 .ٔالسدمسيغ والحقػؽ ىي اثخ خصاب الذخع ما تقجـ 

ي : اف كل حكع شخعي لكذ بخاؿ مغ حق هللا تعالى وىػ وجو باشكسا قاؿ الذ
التعبج فاف حق هللا عمى العًاد اف يعبجوه وال يذخكػا بو شيئا . وعًادتو امتثاؿ اوامخه 

 . ٕواجتشاب نػالكو بأشالؽ 

ي : اف كل الحقػؽ حتى حق العبج ىػ حق هللا وحجه باولي ذي بثع ذكخ الذاش
 الى هللا مغ وجييغ :بجء . وما كاف لمعبج فخاجع 

 مغ جية حق هللا فكو .  -ٔ

مغ جية كػف حق العبج مغ حقػؽ هللا . اف كاف هللا اال يجعل لمعبج حقا  -ٕ
اصال اذ االشكاء كميا بالشدًة الى وضعيا االوؿ متداوية إلفزاء العقل فييا بحدغ 

صسئغ و العقل وترجقمرمحة ىػ مغ قبل الذارع بحيث ياو قًح فأف كػنو السرمحة 
 .ٖالكو الشفػس 

 
                                                           

 . ٕٔٔٓٔ/  ٛٔيشطخ : السػسػعة الفقيكة : ٔ
 . ٖٚٔ/  ٕٓيشطخ : السػافقات  ٕ
 . ٖٚٔ/ ٕي : بيشطخ : السػافقات لمذاش ٖ
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 المبحث االول

 حقهق االبهين في القران الكريم

 بخىسا :  .ٔ
أمخ هللا ببخ الػالجيغ وال تذخكػف بو ، وامخ باإلحداف الييا واف كانا مذتخكيغ 

َوِإْذ َأَخْحَنا ِميَثاَؽ َبِشي ِإْسَخاِئيَل اَل َتْعُبُجوَف ِإالَّ َّللاََّ َوِباْلَػاِلَجْيِغ  )يحدبيع قاؿ تعالى : 
اَلَة َوآُتػا الدَّكَ  اَة ِإْحَداًنا َوِذي اْلُقْخَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلَسَداِكيِغ َوُقػُلػا ِلمشَّاِس ُحْدًشا َوَأِقكُسػا الرَّ

شُكْع َوَأنُتع مُّْعِخُضػفَ  كاًل ُثعَّ َتَػلَّْيُتْع ِإالَّ َقمِ   .1 مِّ

يحكخ تًارؾ وتعالى بشي اسخائيل بسا أمخىع بو مغ اْلوامخ واخح ميثاقيع عمى 
ذلظ وانيع تػلػا عمى ذلظ كمو وأعخضػا قرجا وعسجا وىع يعخفػنو ويحكخونو ، فأمخىع 

الحقػؽ  تعالى اف يعبجوه وال يذخكػا بو شيئا وبيحا امخ جسكع خمقو وىحا ىػ اعمى
واعطسيا وىػ حق هللا تًارؾ وتعالى اف يعبجه وحجه ال شخيظ لو ثع بعجه حق هللا 
السخمػقيغ واكجىع واوالدىع بحلظ حق الػالجيغ وليحا يقارف تًارؾ وتعالى بيغ حقو 

 .  ٕ (َأِف اْشُكْخ ِلي َوِلَػاِلَجْيَظ ِإَليَّ اْلَسِريُخ  )وحق الػالجيغ كسا قاؿ تعالى :

اي كمسػىع شيًا ليشا ليع جانًا ويجخل  ٖتعالى :  َوُقػُلػا ِلمشَّاِس ُحْدًشاثع قػلو 
 بالسعخوؼ ويشيي عغ السشكخ بالسعخوؼ .

                                                           
 . ٖٛسػرة الًقخة ، ايو :  ٔ
 . ٗٔسػرة لقساف ، اية :  ٕ
اماـ الحافع عساد الجيغ ابي الفجاء اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي ، تفديخ القخاف الكخيع ، الصًعة  ٖ

 . .ٜٗٔ/ٔ:السكتًة التػقكفكة ،  -مرخ–ـ . القاىخة ٕٕٔٓالعاشخة .
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فالحدغ مغ  ،كسا قاؿ الحدغ الًرخي في قػلو تعالى :  َوُقػُلػا ِلمشَّاِس ُحْدًشا 
حدشا ، القػؿ يأمخ بالسعخوؼ ويشيى عغ السشكخ ويعمع ويعفػ ويرفح ، ويقػؿ لمشاس 

 .ٔوىػ كل خمق مدغ رضكو هللا 

 الشفقة عمى الػالجيغ :  -ٕ

ْغ َخْيٍخ َفِمْمَػاِلَجْيِغ َواْْلَْقَخِبيَغ  قاؿ تعالى : َيْدَأُلػَنَظ َماَذا ُيشِفُقػَف ۖ ُقْل َما َأنَفْقُتع مِّ
ِبيِل ۗ َوَما َتْفَعُمػا ِمْغ َخْيٍخ   .َٕفِإفَّ َّللاََّ ِبِو َعِمكٌع  َواْلَيَتاَمٰى َواْلَسَداِكيِغ َواْبِغ الدَّ

قاؿ مقاتل بغ حكاف : ىحه االية في نفقة التصػع . وقاؿ الدجي ندختيا الدكاة ، 
وفكو نطخ ، ومعشى االية : يدالػنظ ككف يشفقػف قاؿ ابغ عًاس ومجاىج فبيغ هللا 

والسداكيغ  ممػالجيغ واالقخبيغ واليتامى، فقاؿ ) قل ما انفقتع مغ خيخ ف تعالى ذلظ
خفػىا في ىحه الػجػه كسا جاء في الحجيث : " أمظ واباؾ صوابغ الدبيل ( اي : ا

 .ٖواختظ ثع ادناؾ أدناؾ " 

رسػؿ هللا صمى هللا عمكة وسمع،  ؿبغ الجسػح وكاف ذا ماؿ. سأ عسخو ساؿ
مادا يشفق وعمى مغ يشفق؟. فشدلت اآلية جػابًا لدؤالو، فبيشت أف ما يشفق ىػ الساؿ 

ائخ الخيخات وأف اْلحق باإلنفاؽ عمييع ىع الػالجاف، واْلقخبػف، واليتامى، وس

                                                           
ـ  ٕٕٔٓالجمذقي تفديخ القخاف الكخيع اماـ الحافع عساد الجيغ ابي الفجاء اسساعيل بغ كثيخ  ٔ

 . ٓ٘ٔمرخ السكتًة التػقكفكة ص –القاىخة 
 . ٕ٘ٔسػرة الًقخة ، ايو :  ٕ
اماـ الحافع عساد الجيغ ابي الفجاء اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي ، تفديخ القخاف الكخيع ،    ٖ

 . ٖٛٓ:السكتًة التػقكفكة ، مخجع سابق ص  -مرخ–ـ . القاىخة ٕٕٔٓالصًعة العاشخة .
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والسداكيغ، وابغ الدبيل. وأعمسيع تعالى أف ما يفعمو العبج مغ خيخ يعمسو هللا تعالى 
 .ٔويجدي بو فخغب بحلظ في فعل الخيخ مصمقاً 

لكع وثػابو معشى اآلية: أّي مقجار تشفقػنو قمكال كاف أو كثيخا مغ الساؿ، فيػ 
القخابة  خاص بكع، ومغ أفزل ما تشفقػف العصاء لمػالجيغ واْلوالد والدوجات ْلنيع

القخيًة، ثع لألقارب اْلباعج، اْلقخب فاْلقخب، ثع لميتامى والسداكيغ وابغ الّدبيل، 
يعصػف مغ ىحا الساؿ، وما تشفقػا مغ خيخ مصمقا، فإف هللا سكجازي بو ْلنو عمكع بكل 

 شيء.

فقة عمى الػالج والػلج والدوجة وغيخىع لو ثػاب عشج هللا في الجار اآلخخة، إف الش
وإف كاف واجًا شخعا وعخفا عمى اإلنداف، وىحا مغ مدايا اإلسالـ وفزائمو: أف السخء 

 يقـػ بػاجًو، ومع ذلظ يثاب عمكو ويعّج ذلظ في سجل حدشاتو.

 وتختيب السدتحقيغ ليا وقج بّيغ الّشبي صّمى هللا عمكو وسّمع أولػيات الشفقة

ديشار أنفقتو في سبيل هللا، وديشار أنفقتو في رقًة، »فقاؿ فكسا أخخجو مدمع: 
وديشار ترجقت بو عمى مدكيغ، وديشار أنفقتو عمى أىمظ، أعطسيا أجخا الحي أنفقتو 

  . ٕ«عمى أىمظ

 قخاباتيسا وال تذخؾ هللا :لبخ الػالجيغ واالحداف  -ٖ

قاؿ تعالى : ۞ َواْعُبُجوا َّللاََّ َواَل ُتْذِخُكػا ِبِو َشْيًئا ۖ َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَداًنا َوِبِحي اْلُقْخَبٰى 
ِبيِل  اِحِب ِباْلَجشِب َواْبِغ الدَّ َواْلَيَتاَمٰى َواْلَسَداِكيِغ َواْلَجاِر ِذي اْلُقْخَبٰى َواْلَجاِر اْلُجُشِب َوالرَّ

 .َٔساُنُكْع ۗ ِإفَّ َّللاََّ اَل ُيِحبُّ َمغ َكاَف ُمْخَتااًل َفُخػًرا  َوَما َمَمَكْت َأيْ 

                                                           
 .ٜ٘ٔ/ٔايدخ التفاسيخ  ٔ
 . ٜٓٔ/ٔالتفديخ الػسكط لمدحيمي  ٕ
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يأمخ هللا تًارؾ وتعالى بعًادتو وحجه ال شخيظ لو ، فانو ىػ الخالق الخازؽ 
السشعع الستفزل عمى خمقو في جسكع الحاالت ، فيػ مغ السدتحق مشيع اف يػحجوه 

لسعاذ بغ  -صمى هللا عمكو وسمع–لشبي وال يذخكػف بو شيئا مغ مخمػقاتو كسا قاؿ ا
جبل " أتجري ما حق هللا عمى العًاد ، قاؿ : هللا ورسػلو اعمع قاؿ اف يعبجوه وال 
يذخكػا بو شيئا ، قع قاؿ أتجري ما حق العًاد عمى هللا اذا فعمػا ذلظ ؟ اف ال يعحبيع 

 "ٕ.  

ًا لخخوجظ مغ ثع اوصى باإلحداف الى الػالجيغ ، فأف هللا سًحانو جعميسا سب
العجـ الى الػجػد ، ثع عصف عمى االحداف الييسا واالحداف الى القخابات مغ 
الخجاؿ والشداء ، كسا جاء في الحجيث " الرجقة عمى السدكيغ صجقة ، وعمى ذي 

 .ٖالخحع صجقة  وصمة " 

 الػالجيغ احق الشاس بالسعاممة الحدشة : -ٗ

ا رسػؿ هللا مغ احق الشاس بحدغ ابي ىخيخة )رضي هللا عشو( قاؿ رجل : يعغ 
صحبتي ؟ قاؿ : " امظ ، قاؿ ثع مغ ؟ قاؿ : امظ ، قاؿ ثع مغ؟ قاؿ : امظ ، قاؿ 

 ٗثع مغ ؟ قاؿ : ابػؾ " الًخاري ومدمع 

وقج جعل الشبي )صمى هللا عمكو وسمع ( : " ثالث ارباع البخ والصاعة لألـ 
 .والخبع لالب " 

                                                                                                                                                                      
 . ٖٙسػرة الشداء ، االية :  ٔ
اماـ الحافع عساد الجيغ ابي الفجاء اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي ، تفديخ القخاف الكخيع ،     ٕ

 . ٚٛٔ/ٔ:السكتًة التػقكفكة ، مخجع سابق . -مرخ–ـ . القاىخة ٕٕٔٓالصًعة العاشخة .
 . ٔ/ٕٙ٘الخاوي سمساف بغ عامخ الطبي  ، السرجر فتح الغجيخ الرفحة  ٖ
 -لبشاف –، بيخوت  ٜٛٛٔاالداب الصًعة االولى  –دغ ابيكقي الحفع ابي بكخ احسج بغ الح ٗ

 . ٙمؤسدة الكتب الثقافكة ص
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يقػؿ : " ثمثا البخ والصاعة لألـ  –و رضي هللا عش –وكاف االماـ الحدغ 
 ٔوالثالث لألب " 

 رضا الػالجيغ يجعل لظ بابا مفتػحا مغ الجشة : -٘

عغ زيج بغ االرقع قاؿ سسعت رسػؿ هللا ) صمى هللا عمكو وسمع ( : " مغ 
اصًح مصكعا هلل في والجيو اصًح لو باباف مفتػحتاف مغ الجشة ، فأف كاف واحج 

عاصكا هلل تعالى في والجيو امدى لو بابات مفتػحتاف مغ الشار ، فػاحج ، ومغ امدى 
 .ٕواف كاف واحجا فػاحج "

وفي رواية "  مغ اصًح والجاه راضيغ عشو اصًح ولو باباف مفتػحتاف مغ 
الجشة ، ومغ اصًحا ساخصاف عمكو اصًح لو باباف مفتػحتاف مغ الشار ، واف كاف 

 .ٖ. وانا ضمساه ، واف ضمساه" واحجا فػاحج قيل.. ومغ ضمساىع وقاؿ .

كسا جاء في الحجيث : " الرجقة عمى السدكيغ صجقة ، وعمى ذي الخحع 
 .ٗصجقة وصمة " 

مكع سبب قتخزقيع ، وتحب الييسا رغًة عغ ياندؿ هللا رحسة لالبػيغ و  -٘
 لسػدتيسا :

                                                           
ابػ بكخ دمحم بغ الػليج بغ خمف الصخشػشي تحقيق وتخخيج دمحم بغ صالح بغ دمحم بخ الػالجيغ ،  ٔ

 . ٜٜـ .صٜٕٔٓىػ /ٗٗٔ.ٔالميبي ط
 ت) ج عبج الخحسغ بغ الجػزي الًغجادي لمحافع االماـ جساؿ الجيغ ابي الفخ بخ الػالجيغ ،  ٕ

 .ٕ٘. صبيخوت–( دار الكتب العمسكة ٜٚ٘
 .ٕ٘السرجر نفدو ص:  ٖ
االماـ الحافع عساد الجيغ ابي الفجاء اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي لتفديخ القخاف الكخيع . الصًعة  ٗ

 .ٚٛٔ/ٔالقاىخة مرخ ، السكتًة التػقكفكة . مخجع سابق –ـ  ٕٕٔٓالعاشخة 
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ـَ َربُُّكْع َعَمْكُكْع ۖ َأالَّ ُتْذِخُكػا ِبِو َشْيًئاۖ    )قاؿ تعالى :  ُقْل َتَعاَلْػا َأْتُل َما َحخَّ
ْغ ِإْماَلٍؽ ۖ نَّْحُغ َنْخُزُقُكْع َوِإيَّاُىْع ۖ َواَل َتقْ  َخُبػا َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَداًنا ۖ َواَل َتْقُتُمػا َأْواَلَدُكع مِّ

ِلُكْع اْلَفَػاِحَر َما َضَيَخ ِمْشيَ  ـَ َّللاَُّ ِإالَّ ِباْلَحقِّ ۚ ذَٰ ا َوَما َبَصَغ ۖ َواَل َتْقُتُمػا الشَّْفَذ الَِّتي َحخَّ
اُكع ِبِو َلَعمَُّكْع َتْعِقُمػَف   .ٔ (َوصَّ

صاكع وبالػالجيغ احدانا اي اف تحدشػا الييسا ، ثع اوصى تعالى ببخ واو 
 اء واالحفاد ، فقاؿ تعالى : الػالجيغ واالججاد والعصف عمى ذلظ االحداف الى ابش

ْغ ِإْماَلؽ .   َواَل َتْقُتُمػا َأْواَلَدُكع مِّ

وذلظ النيع كانػا يقتمػف اوالدىع كسا سػلت ليع الذكاشيغ ذلظ ، فكانػا خذكة 
العار وربسا قتمػا بعس الحكػر خذكة االفتقار ، وذلظ ورد في الرحكحيغ مغ حجيث 

وارضاه ( : " قمت يا رسػؿ هللا ) صمى هللا عبج هللا بغ مدعػد ) رضي هللا عشو 
عمكو وسمع ( اي الحنب اعطسيع قاؿ : اف تداني حميل جارؾ " ثع تال رسػؿ هللا ) 
ًيا آَخَخ َواَل َيْقُتُمػَف  ِ ِإلَٰ صمى هللا عمكو وسمع ( قػلو تعالى : َوالَِّحيَغ اَل َيْجُعػَف َمَع َّللاَّ

ـَ َّللاَُّ إِ   .ٕالَّ ِباْلَحقِّ َواَل َيْدُنػفَ الشَّْفَذ الَِّتي َحخَّ

 

 

 

 

 

                                                           
 . ٔ٘ٔرة االنعاـ ، ايو : سػ  ٔ
 . ٛٙسػرة الفخقاف ، ايو :  ٕ
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 منزلة الهالدين في االسالم :

لمػالجيغ مشدلة عطكسة في الجيغ االسالمي : قج جاء بكاف في ايات القخاف 
الكخيع . وفي نرػص الدشة الشبػية السصيخة ، ففي القخاف الكخيع جاءت ايات كخيسة 

 تحث عمى وجػد بّخىسا وشاعتيسا . 

نَداَف ِبَػاِلَجْيِو َحَسَمْتُو ُأمُُّو َوْىًشا َعَمٰى َوْىٍغ  )ومغ ذلظ قػلو تعالى :  ْيَشا اإْلِ َوَوصَّ
َوِإف َجاَىَجاَؾ َعَمٰى َأف  (َٗٔوِفَراُلُو ِفي َعاَمْيِغ َأِف اْشُكْخ ِلي َوِلَػاِلَجْيَظ ِإَليَّ اْلَسِريُخ )

ْنَكا َمْعُخوًفاۖ  َواتًَِّْع َسِبيَل ُتْذِخَؾ ِبي َما َلْكَذ َلَظ ِبِو ِعْمٌع فَ  اَل ُتِصْعُيَسا ۖ َوَصاِحْبُيَسا ِفي الجُّ
ُئُكع ِبَسا ُكشُتْع َتْعَسُمػَف  ۚ  ُثعَّ ِإَليَّ َمْخِجُعُكْع َفُأَنبِّ  .ٔ (َمْغ َأَناَب ِإَليَّ

اِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّا َيْبُمَغغَّ وقاؿ ايزا تعالى : }َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلػَ 
 ِعشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحُجُىَسا َأْو ِكاَلُىَسا َفاَل َتُقل لَُّيَسآ ُأؼٍّ َواَل َتْشَيْخُىَسا َوُقل لَُّيَسا َقْػاًل َكِخيسًا*

 .ٕ (اِنى َصِغيخا َواْخِفْس َلُيَسا َجَشاَح الحُّؿِّ ِمَغ الخَّْحَسِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْسُيَسا َكَسا َربَّكَ 

اما مغ الدشة الشبػية الذخيفة فقج روي االماـ الًخاري في صحكحو :" جاء رجل 
الى رسػؿ هللا ) صمى هللا عمكو وسمع ( فقاؿ : يا رسػؿ هللا مغ احق الشاس بحدغ 
صحابتي؟  فقاؿ : امظ ، قاؿ ثع مغ؟ قاؿ : امظ ، قاؿ ثع مغ ؟ قاؿ : امظ ، قاؿ 

 .ٖثع مغ ؟ قاؿ : ثع ابػؾ " 

 

 
                                                           

 . ٘ٔ-ٗٔسػرة لقساف : ايو  ٔ
 . ٕٗ-ٖٕسػرة االسخاء ، ايو :  ٕ
رواه الًخاري . الكتاب مجمة جامعة اـ القخى مؤلف مجسػعة مغ السؤلفيغ مرجر الكتاب .  ٖ

 مػقع السجمة عمى االنتخنت .
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 الثانيالمبحث 

 حقهق االبهين في السنة النبهية

 االول : االحاديث التي تحث على بر الهالدين المطلب

  مغ ثسخات بخ الػالجيغ : -ٔ
بخ الػالجيغ مغ احب االعساؿ الى هللا : عغ ابي ذر ) رضي هللا عشو ( انو 
سأؿ الشبي ) صمى هللا عمكو وسمع ( :  " اي العسل افزل؟ قاؿ : االيساف باهلل 
والجياد في سبيمو " . عغ ابي مدعػد ) رضي هللا عشو ( : قاؿ سألت رسػؿ هللا ) 

لى هللا ؟ قاؿ : الرالة عمى وقتيا ، ثع صمى هللا عمكو وسمع ( : "  اي العسل احب ا
  .1اي ؟ قمت : بخ الػالجيغ ، قمت : ثع اي؟ قاؿ : الجياد في سبيل هللا " 

رضا هللا في رضا الػالجيغ : عغ عبج هللا بغ عسخو ) رضي هللا عشيسا ( -ٕ
قاؿ ، قاؿ رسػؿ هللا ) صمى هللا عمكو وسمع : " رضا هللا في رضا الػالجيغ وسخط 

 .ٕفي سخط الػالجيغ " حدغ رواه التخمحي هللا 

 

 بخ الػالجيغ في الدشة الشبػية :

وبخ الػالجيغ واجب ، سئل االماـ احسج )رضي هللا عشو( عغ بخ الػالجيغ افخض 
 .ٔىػ ؟ فقاؿ : ال اقػؿ فخض ولكشو واجب 

                                                           
ي راجعو الذكخ شعيب اْلرنؤوط : الصًعة عذخوف ) اْلماـ ابي زكخيا يحيى بغ شخؼ الشػر  ٔ

ـ ، وشًع باذف فاس مغ دار السأمػف لتخاث وحاز شخؼ اصجاره دار ٕٔٔٓ-ىػ ٕٕٗٔمشفتحة( 
 الفجخ االسالمي .

 . ٕٕٔالرالحيغ لمبشات والبشيغ مخجع سابق  ابخالكع محسػد . مػاقف ٕ
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وال يجػز شاعتيسا في معركة هللا تعالى ، كحلظ نز عمكو لقػؿ الشبي ) 
 عمكو وسمع ( : " ال شاعة لسخمػؽ في معركة هللا تعالى " .صمى هللا 

قػلو : " وبخ الػالجيغ .... " ال شاعة لسخمػؽ في معركة هللا تعالى " وبخ 
الػالجيغ ال شظ انو فخض ، ولعل االماـ احسج ) رحسو هللا( تػقف لػضة وأال فعج 

ؿ سًحانو وتعالى : قخف هللا عد جل وعال يخىسا بصاعتو وعجـ االشخاؾ بو . حيث قا
. وفي اآلية االخخى قػلو تعالى ٕ (}َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا 

 .ٖ (َواَل ُتْذِخُكػا ِبِو َشْيًئا ۖ َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَداًنا     ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
" ، ابػ دمحم عبج هللا بغ مانع بغ غالب الغبػي الخومي الككدي .  المًاب " شخح فرػؿ االداب ٔ

 ( .ٔ/ٕٖٗالسسمكة العخبكة الدعػدية الجدء ) –الخياض  –نذخ دار التجميخية 
 . ٖٕسػرة االسخاء ، االيو : ٕ
 . ٖٙسػرة الشداء ، االيو :  ٖ
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 حقهق االبهين واالبناء واالقارب : المطلب الثاني :

التخبكة االولى التي مشذأ عمييا الصفل في االسخة تصيخ مًادئيا في تعاممو مع 
االخخيغ لحلظ كاف مغ الػاجب اف يتخبى عمى الحب والػفاء واالحتخاـ لسغ يعكر 

 معيع .

ى بخ ىع . الػالجاف . واالخػاف . واالقارب . وقج اكج الذخع عم وىؤالء في االمخ
 .ٔالػالجيغ وصمة الخحع 

 

 حقػؽ االبػيغ :

وردت آيات كثيخة في القخاف الكخيع تأمخ باإلحداف الى الػالجيغ ومشيا قػلو 
ا َيْبُمَغغَّ ِعشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحُجُىَسا َأْو ِكاَلُىَسا َفاَل َتُقل لَُّيَسا ُأؼٍّ َواَل َتْشَيْخُىَسا   )تعالى :  ِإمَّ

(  َواْخِفْس َلُيَسا َجَشاَح الحُّؿِّ ِمَغ الخَّْحَسِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْسُيَسا َٖٕوُقل لَُّيَسا َقْػاًل َكِخيًسا )
 .ٕ (َكَسا َربََّكاِني َصِغيًخا 

 فزائل بخ الػالجيغ :

بخ الػالجيغ كمو فزائل وبخكات ... ومغ اعانو هللا تعالى عمى بخ الػالجيغ فقج 
 عطكسا ... ووفقو وىجاه الى شخيق الشجاة . ساؽ الكو خيخا

                                                           
السجتسع واالسخى في االسالـ ودمحم شاىخ الجػابي . الشثخ . دار عالع الكتب لمصًاعة والشذخ  ٔ

 " ..ٔ/جٖٚٔـ .عجد االجداء " ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔوالتػزيع . الصًعة الثالثة 
 . ٕٗ-ٖٕسػرة االسخاء :  ٕ
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فكامغ اردت انت تعخؼ ما عمكو الًار لػالجيو مغ الخيخ ... الكظ ىحه الدىخات 
 .ٔمغ فزائل بخ الػالجيغ 

بخ الػالجيغ اقخب شخيق الى الجشة ىل عمست اييا العاقل اف بخ الػالجيغ اقخب  
لشا ) صمى هللا عمكو وسمع ( شخيق الى الجشة ولكذ ىحا مغ عشجي بل ىػ عالـ رسػ 

 ... فاسسع وتجبخ 

وعغ عبج هللا بغ مدعػد ) رضي هللا عشو ( قاؿ : " يا نبي هللا اي االعساؿ 
اقخب الى الجشة ؟ قاؿ : الرالة عمى مػاقيتيا ، وقمت : ماذا يا نبي هللا ؟ قاؿ : بخ 

 " .الػالجيغ ، وقمت :ماذا يا نبي هللا ؟ قاؿ : الجياد في سبيل هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( . ٔ/جٔٔبخ الػالجيغ ، ازىخي احسج حسػد ، نذخ دار ابغ خديسة واالجداء ) ص ٔ
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 قهق الهالدين : عمن مظاهر المطلب الثالث : 

 : ٔمشيا ما يمي  نحكخعقػؽ الػالجيغ يأخح مطاىخ عجيجة وصػر 

  ببالشدابكاء الػالجيغ وتحديشيسا سػاء بالقػؿ او بالفعل او  -ٔ

 )نيخىسا وزجيع وذلظ بخفع الرػت واإلغالظ عمييسا بالقػؿ ، قاؿ تعالى -ٕ
 .ٕ (َتْشَيْخُىَسا َوُقل لَُّيَسا َقْػاًل َكِخيًسا َواَل 

جخ مغ اوامخىا وىحا مسا اويشا هللا تعالى بتخكو فكع مغ الشاس زالتأفف والت -ٖ
َفاَل  )مغ اذ امخ عمكو والجه صجر بكمسة " اؼ " ولػ كاف سكعصييسا قاؿ  تعالى : 

 .ٖ (َتُقل لَُّيَسا ُأؼٍّ 

اماميا . فًعس الشاس تججه في السجالذ بذػشا العبػس وتقصيب الجبيغ  -ٗ
مبتدسا حدغ الخمق يشتقي مغ الكالـ اشيًو ومغ الحجيث اعحبو فإذا ما دخل السشدؿ 
وجمذ بحزخة الػالجيغ انقمب لبثا ىرػرا ال يمػي عمى شيء فتبجلت حالتو وذىبت 

لقائل وداعتو وتػلت سساحتو . وحمت غمطتو وفطاضتو وبحاءتو برجؽ عمى ىحا قػؿ ا
: 

 عجيغ                    ويذقى بو االقخب االقخبُ بمغ الشاس مغ يرل اْل

 

 
                                                           

والدمػؾ  ٖٗٔ، وبخ الػالجيغ لعسخ رؤوؼ الحشاوي ص ٙٙٔعي صًا. مرصفى الدد ٔ
 .وقخة العيغ في فزائل بخ الػالجيغ . ٜٕ٘-ٕٚ٘االجتساعكة لحدغ ايػب ص

 . ٖٕسػرة االسخاء ، ايو :  ٕ
 . ٖٕسػرة االسخاء ايو :  ٖ
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 صلة االب واالبناء بينهما :المطلب الرابع : 

الحاجة الى بيػت ابشائيع فأنيع يفثػف  ما ال يكػف اما االباء فأنيع اذا تمجأىع 
بيػتا لع يكغ بيا ليع بيا عيج انيا بيػت مدتحجثة احجثيا ابشاؤىع بعج اف كبخوا 
وانذغمػا بحكاتيع ومغ ىشا تكػف الػحذة ويكػف الحخج ... وقج جاء القخاف الكخيع 

 بخفع ىحا الحخج .

ئيع اذ دخمػا عمييع ومغ جية اخخى فأف االباء ال يسكغ اف يزكعػا ابجا بأبشا
الدعادة  عثوشعسػا مغ شعاميع في اي وقت وعمى اي حاؿ بل اف ذلظ ىػ مً

والخضا الى قمػب االباء بخالؼ كثيخ مغ االبشاء فاف فييع العاؽ الحي ال يخعى 
 ٔحقػؽ االبػة والحي يزيق بجخػؿ ابكو عمكو واالكل مسا عشجه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الشاشخ دار الفكخ  ىػ( ٜٖٓلمقخاف عبج الكخيع يػنذ الخصيب  ) الستػفى بعج  القخآنيالتفديخ  ٔ

 ..ٖٖٔ/ٜالقاىخة  –العخبي 
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 الخاتسة : 

 االعساؿ الرالحة . بخ الػالجيغ مغ افزل

 كثيخة .. قخآنكةدلت عمى حقػؽ الػالجيغ نرػص 

 عمى االبشاء . لآلباءابانت الدشة الشبػية عغ كثيخ مغ الحقػؽ 

 حخمت الذخيعة عقػؽ الػالجيغ باي صػرة كانت قػلكة او فعمكة .

 ذكخ اىل العمع الكثيخ مغ االداب الالـز مخاعاتيا مع الػالجيغ.

 الػالجيغ بيغ حقػؽ مادية واخخى معشػية .تتشػع حقػؽ 
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 المصادر : 

، بيخوت  ٜٛٛٔالصًعة االولى   –ع ابي بكخ احسج بغ الحدغ ابيكقي افالح آلدابا
 .مؤسدة الكتب الثقافكة  -لبشاف –

السؤلف: جابخ بغ مػسى بغ عبج القادر بغ جابخ  لكالـ العمي الكبيخ ايدخ التفاسيخ
الشاشخ: مكتًة العمـػ والحكع، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبكة  الجدائخي أبػ بكخ 
 .  ـٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔالصًعة: الخامدة،  الدعػدية

بخ الػالجيغ ، ابػ بكخ دمحم بغ الػليج بغ خمف الصخشػشي تحقيق وتخخيج دمحم بغ 
 ـ .ٜٕٔٓىػ /ٗٗٔ.ٔصالح بغ دمحم الميبي ط

 . ، القاىخة نذخ دار ابغ خديسة  بخ الػالجيغ ، ازىخي احسج حسػد ،

بخ الػالجيغ ، لمحافع االماـ جساؿ الجيغ ابي الفخج عبج الخحسغ بغ الجػزي الًغجادي 
 بيخوت.–( دار الكتب العمسكة ٜٚ٘) ت 

 ىػ(ٙٔٛعمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )الستػفى:  التعخيفات ، 

اد الجيغ ابي الفجاء اسساعيل بغ كثيخ االماـ الحافع عس  تفديخ القخاف الكخيع .
 القاىخة مرخ ، السكتًة التػقكفكة–ـ  ٕٕٔٓالصًعة العاشخة  الجمذقي

( الشاشخ ىػٜٖٓٔع يػنذ الخصيب  ) الستػفى بعج التفديخ القخآني لمقخاف عبج الكخي
 .القاىخة  –دار الفكخ العخبي 

الصًعة  دمذق –الشاشخ: دار الفكخ  د ولًة بغ مرصفى الدحيمي ،  التفديخ الػسكط
 .ىػ ٕٕٗٔ -: اْلولى 
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ب اْلماـ ابي زكخيا يحيى بغ شخؼ الشػري راجعو الذكخ شعي رياض الرالحيغ ، 
 .ـ ٕٔٔٓ-ىػ ٕٕٗٔحة( قاْلرنؤوط : الصًعة عذخوف ) مش

خعكَّة واآلراء السحىبكَّة وأىّع الفقو االسالمي وأدلتو  امل لألدّلة الذَّ الشَّطخيَّات الفقيكَّة )الذَّ
السؤلف: أ. د. َوْلًَة بغ مرصفى الدَُّحْيِمّي،  وتحقيق اْلحاديث الشَّبػيَّة وتخخيجيا(

خيعة -أستاذ ورئكذ قدع الفقو اإلسالمّي وأصػلو بجامعة دمذق  الشاشخ:  كّمكَّة الذَّ
 . دمذق -سػريَّة  -دار الفكخ 

 -بيخوت لبشاف –ي ط. مؤسدة الخسالة القامػس السحكط دمحم بغ يعقػب الفيخوز اباد
 ـ . ٜٚٛٔىػ ٚٓٗٔ: 

المًاب " شخح فرػؿ االداب " ، ابػ دمحم عبج هللا بغ مانع بغ غالب الغبػي الخومي 
 .السسمكة العخبكة الدعػدية  –الخياض  –الككدي . نذخ دار التجميخية 

ر اْلنراري دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػ لداف العخب 
الصًعة: الثالثة ،  بيخوت –الشاشخ: دار صادر  ىػ(ٔٔٚالخويفعى اإلفخيقى )الستػفى: 

 .ىػ ٗٔٗٔ -

في االسالـ ودمحم شاىخ الجػابي . الشثخ . دار عالع الكتب لمصًاعة  ةالسجتسع واالسخ 
 ـٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔوالشذخ والتػزيع . الصًعة الثالثة 

عة مغ السؤلفيغ مرجر الكتاب . مػقع السجمة مجمة جامعة اـ القخى مؤلف مجسػ 
 عمى االنتخنت .

زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازي مختار الرحاح 
الجار  -الشاشخ: السكتًة العرخية  السحقق: يػسف الذكخ دمحم ىػ(ٙٙٙ)الستػفى: 

 .ـٜٜٜٔ/  ىػٕٓٗٔالصًعة: الخامدة،  صيجا –الشسػذجكة، بيخوت 
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 ـ.ٕٙٔٓا مصًعة جامعة دمذق قالسجخل الى نطخية االلتداـ العامة د. مرصفى الدر 

الشاشخ: دار الشفائذ ،  حامج صادؽ قشيبي -دمحم رواس قمعجي  معجع لغة الفقياء 
 ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔالصًعة: الثانكة، ،  لمصًاعة والشذخ والتػزيع

 .مرخ  –القاىخة  ػة ف دار الرف –دمحم خمف هللا –مفالكع قخآنكة 

إبخالكع بغ مػسى بغ دمحم المخسي الغخناشي الذييخ بالذاشبي )الستػفى: السػافقات 
 الشاشخ: دار ابغ عفاف السحقق: أبػ عبيجة مذيػر بغ حدغ آؿ سمساف ىػ(ٜٓٚ

 .ـٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔالصًعة: الصًعة اْلولى 

ف دار االستقامة صشعاء الكسغ  ابخالكع محسػد، مػاقف الرالحيغ لمبشات والبشيغ 
 ـ.ٕٚٔٓ

 الكػيت –صادر عغ: وزارة اْلوقاؼ والذئػف اإلسالمكة الكػيتكة  السػسػعة الفقيكة 

: الصًعة الثانكة، دارالدالسل  ٖٕ - ٔىػ( ..اْلجداء  ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔالصًعة: )مغ 
جداء مرخ ..اْل –: الصًعة اْلولى، مصابع دار الرفػة ٖٛ - ٕٗالكػيت ..اْلجداء 

  : الصًعة الثانكة، شًع الػزارة.٘ٗ - ٜٖ

.دار  نطخية الحق بيغ الفقو االسالمي والقانػف الػضعي ، د احسج محسػد الخػلي
 ـ .ٖٕٓٓىػ ٖٕٗٔ،  ٔالدالـ القاىخة . ط / 

 

 


