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ستعينه، ونستغفره، ونت  الحمد لل  إن   ليه نحمده، ون لنا ن شرور أنفسنا وم مذ باللعوون ،وب إ  ن سيئات أعما

 ، ومن يضلل فال هادي له   ، له ّل من يهده الّله فال مض 

له إل اللّل وأشهد أ ريك له، وأشهد أنّ  إ  صلى الل عليه دا عبده ورسوله محمّ   وحده ل ش

ان وسل    إحس تبعهم ب ابه، ومن  له وأصح سليم  وعلى آ   . ا م ت

  .. بعد أما  

  :ىعال  ت شريعة اهللمن محاسن   فإن  

ر غلو   ي حق  وإعطاء كل ذ ل مراعاة العد  ول تقصير..  حقه من غي

العدل  : ّلهفقد أمر ال لقربى  واإلحسان  ب  وإيتاء ذي ا

امت أمور   وأنزلت الكتب  عثت الرسل ب   : وبالعدل ق  الدنيا واآلخرة و

 

 والعدل 
 . إعطاء كل ذي حق حقه

زلت   لة من ز زيل كل ذي من تن  . ه و
 

  عطى أهلها قوق حتى ت  ال بمعرفة الحك إتم ذلوال ي 

ر  م ومن ث  قوم الالمهم من تلك الحق  هذه الكلمة يف بيانا رنح  بما علم منها بقدر المستطاع  عبد  وق؛ لي

 

  ص ذلك فيما يأتي: ّخ ل ويت

 . ملسو هيلع هللا ىلص بي حقوق النّ -  2  تعالى. وق الل حق  -  1

 حقوق األولد.  - 4 حقوق الوالدين.  -  3

لزّ  - 6 رب. اق حقوق األ - 5  وجين. حقوق ا

لو   - 7  حقوق الجيران.  -  8 لة والرعية. حقوق ا

1 ا. عموم   المسلمين حقوق  -  9  غير المسلمين.  حقوق - 0

ار.  لتي نريد أن نتناولها بالبحث على وجه الختص  هذه هي الحقوق ا
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  تعال اهلل حقُّ :لاألو    حقُّـال

 

  ملخص

تعبده  و   الل  أن  له،  شريك  ل  عبد  وحده  ل  تكون  متذ خا  لن اضع  ال  ا  مجتنب  ره،  ألم ممتثال  له،  بخربه،  ا  ا  ق مصد    عقيدة  ه  إن  هيه، 

رة.  اب لمث ا: اإلخالص وا رهت ثم لتعظيم، و لمحبة وا قوامها: ا لح مثمر، عقيدة  ا لحق، وعمل ص ا ان  ب  مثلى، وإيم
 

 

  : هألن   الحقوق وأوجبها وأعظمها؛ هذا الحق أحق  

 الذي أوجدك من العدم ولم تكن شيئا مذكورا.   حق اهلل األمور،   لجميعبر  المدم المالك الخالق العظي   تعالى هللحق ا

مبين  ، الملك حق   ت ذي قامت به ال ،الحي القيوم  ،الحق ال ٰموا لس  لغة،  واألرض، خلق كل   ا ا را بحكمة ب تقدي  شيء فقّدره 

أم  اهلل  حّق  بطن  يف  وأنت  بالنعم  رباك  ث الذي  ظلمات  يف  ستطيك  ي ل  ث،  من  ال أحد  قيع  لمخلو يوصل ا أن  غذاءك    إليك  ن 

لث  ومقو   ا لك  أدّر  تك،  وحيا نموك  ات  النّ  ديين،م كوهداك  وأعّد ك  أمّد األبوين،  لك  ر  وسّخ والعقل    :جدين،  بالنعم،  أمدك 

به:   اع  والنتف لك  ذ لقبول  ك  وأعّد لفهم،   ﴿وا
َ
أ  ُ بُ ۡخرَ َوٱَّلله ِّۢن  م  شَ َجُكم  َتۡعلَُموَن  ََل  َهَٰتُِّكۡم  مه

ُ
أ لَُكُم  جَ وَ ا      ۡي ُطونِّ  َعَل 

ۡف 
َ
بَۡصََٰر َوٱۡۡل

َ
ۡمَع َوٱۡۡل  . ﴾٧٨َدةَ لََعلهُكۡم تَۡشُكُروَن    ِّٱلسه

 . عك رحمته لحظة لما عشتلو منو . عين لهلكت جب عنك فضله طرفة  فلو ح  

 

إذا كان هذا فضل الل  فإن حقه عليك أعظم الحقوق   ه بك  عليك ورحمتف

ام  منك رزق  يريد ه ل  إنّ  جادك وإعدادك وإمدادك ألنه حق إي  ا ا ول إطع

ُۡن نَۡرزُقَُكَۗ َوٱلَۡعَٰقِّبَ رِّزۡق   لَُك   َ ََل نَۡس ﴿  ِّلتهۡقَوىَٰ ُة اۖ َّنه   ﴾ ١٣٢ل

إليك عائدة  مصلحته  واحدا  شيئا  منك  يريد  له:   ؛ وإنما  شريك  ل  وحده  تعبده  أن  منك:  نَس  ﴿  يريد  نه َوٱۡۡلِّ َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِّ
َۡعُبدُ  رِّي َمآ  ٥٦ ونِّ إَِّله ِلِّ

ُ
ِّۡزٖق أ ِّن ر  ن  ُد مِّۡنُهم م 

َ
رِّيُد أ

ُ
زهاُق ُذو ٱلُۡقوهةِّ ٱلَۡمتِّنُي  ٥٧ُيۡطعُِّمونِّ َوَمآ أ َ ُهَو ٱلره  ﴾ ٥٨إِّنه ٱَّلله

عبد   ربوبية،  ال اين  مع بكل  ربك  هو  أنه  ا  كم لعبودية،  ا معاين  بكل  له  عبدا  تكون  أن  منك  ريد  مم ي له،  خاضعا  له  متذلال  ثال  تا 

تبد   ى نعمه عليك سابغةألنك تربخربه؛  قا صد  يه، م ا لنهتنب  ألمره، مج  تستحي أن   لنعم كفرا !. ل هذه ا ترتى، أفال 

 

و كان ألحد من الناس عليك فضل لستحييت أن تبارزه بالمعصية وتجاهره بالمخالفة   !!ل

رب    ف ب  . فمن رحمتهفضل عليك فهو من فضله، وكل ما يندفع عنك من سوء  ك الذي كّل فكي
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 ﴿ ِّ ِّنَوَما ب ِّۡعَمةٖ  ُكم م  ر فَإَِِّلۡهِّ تَۡج فَمَِّن ٱ  ن  ُكُم ٱلُّضر ِّۖ ُثمه إَِّذا َمسه   ﴾ ٥٣ُروَن   َ َّلله

ن   إ لل   و ا ه  ب ج و أ ي  ذ ل ا ق  ح ل ا ا  ذ ر  ه ي س ي ل ه  س ف ن ل ل      ه ه   س ر ّس ي ن  م ى  ل لل   ع ه ا ل   

ن     أ ب ك  ل لل   ذ ج  ا ر ح ه  ي ف ل  ع ج ي م  ل ل ا    . و . ة ق ش م ل  و ا  ق ي ض   

ل   ا لل ق :  ا ى ل ا ع ت ِّ َوَجَٰهُِّدوا  ﴿   ِّ  ِفِّ ٱَّلله َهادِّه ِّينِّ مِّۡن َحرَ  َحقه جِّ َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِفِّ ٱل  َُٰكۡم  ٱۡجَتبَى ُهَو  بِّيُكۡم ٖج  ۦۚ 
َ
أ ِّلهَة  م   

َٰهِّيَمۚ ُهَو َسمه  َُكوَن ٱلرهسُ مِّن َقۡبُل َوِفِّ َهَٰذَ ىَُٰكُم ٱلُۡمۡسلِّمِّنَي  إِّبَۡر قِّيُموا   ٱله َوتَُكونُوا  ُشَهَدآَء ََعَ وُل َشهِّيًدا َعلَۡيُكۡم  ا ِلِّ
َ
اسِّ  فَأ

َة َوءَ  لَوَٰ َة ٱلصه َكوَٰ ِّۡعَم ٱلهصِّ  اتُوا  ٱلزه َُٰكۡمۖ فَنِّۡعَم ٱلَۡمۡوََلَٰ َون ِّ ُهَو َمۡولَى  بِّٱَّلله
ُموا   ﴾ ٧٨رُي َوٱۡعَتصِّ

 

  أصول حق اهلل  

بالحق،    عقيدة مثلى، وإيمان    * 

 وعمل صالح مثمر 

 تعظيم ال عقيدة قوامها: المحبة و 

 . رة وثمرهتا: اإلخالص والمثاب 

ت يف اليوم  صلوا خمس  *  

 والليلة 

 .  هبّن الخطايا، ويرفع هبن الدرجات ر الل فّ ك ي 

 . ويصلح هبن القلوب واألحوال 

َ َما ٱۡسَتَطۡعُتمۡ ﴿   يأيت هبن العبد بحسب استطاعته:   . ﴾ فَٱتهُقوا  ٱَّلله

النبي   حصين    ملسو هيلع هللا ىلص وقال  بن  عمرا   -لعمران  مريض  وكان  تستطع  قائم    صل  »   ا ن  لم  فإن  ا، 

 . « على جنبلم تستطع ف دا، فإن عافق

وهي جزء يسير من    زكاة:   * 

 المسلمين   مالك تدفع يف حاجة 

فقراء والمساكين  . لل

سبيل والغارمي  . نوابن ال

 . وغيرهم من أهل الزكاة

 د يف السنةهر واح ش  صيام * 
َٰ َسَفرٖ ﴿

ۡو ََعَ
َ
ةٞ  َوَمن ََكَن َمرِّيًضا أ ِّ فَعِّده َۗ م  َخَر

ُ
يهاٍم أ

َ
 . ﴾ۡن أ

 .ن كل يوم عجز دائم يطعم مسكينا عالصيام ل ومن ل يستطيع

 .مرة واحدة يف العمر للمستطيع  حج البيت الحرام  * 

ا ع  .، أو ألسباب توجبه، كنصر المظلوم الل كالجهاد يف سبيل ، نما يجب لعارض داها فإ وم

 

ليسير عمال   انظر يا أخي ا الحق  كنت  ،  هذا  فيه  قمت  إذا  را،  أج واآلخرةسعيدا يف  الكثير  ودخلت    ،الدنيا  لنار  ا من  ونجوت 

لجنة نۡ ن مَ فَ ﴿  ، ا ُة ٱلر َۗ َوَما ٱۡۡلََيوَٰ َل ٱۡۡلَنهَة َفَقۡد فَاَز ۡدخِّ
ُ
 َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِّ  زُۡحزَِّح َعنِّ ٱلهارِّ َوأ

 ﴾١٨٥َيآ إَِّله
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 ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل حق   :اينالث   حقُّـال

 
 

  ملخص

عظ توقيره، واحرتامه، وتعظيمه؛ لالئق به، من غير غ  الت  تقصير.يم ا    لو  ول 

يقه وال  وتصد الماضية  األمور  من  به  أخرب  بأن فيما  ان  واإليم ر،  وزج هنى  عنه  ما  اب  واجتن أمر،  به  ا  م ال  وامتث مستقب لة، 

يه أكمل الهدي، و ريعته وهديه. هد  الدفاع عن ش
 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص   رسول الل م من حق  لمخلوق أعظ  فال حق   هو أعظم حقوق المخلوقين وهذا الحق  

ا ا إِّنهآ ﴿تعالى:   للل اق ير  ا َونَذِّ  ِّ ا َوُمبَّش  رَۡسلَۡنََٰك َشَٰهِّد 
َ
ُِّروُهۚ  ٨أ ُِّروهُ َوتَُوق  ِۦّ َوُتَعز  ِّ َورَُسوِلِّ  بِّٱَّلله

ُۡؤمُِّنوا  ِّ  ﴾ ّل 

لنبي  محب   ولذلك يجب تقديم   . دفس والولد والوالالن ى على اس حت  لن ة جميع ا على محب   ملسو هيلع هللا ىلص  ة ا

ال رس  .«إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب  » :ملسو هيلع هللا ىلص  ل الل و ق

 

  : ملسو هيلع هللا ىلص  ومن حقوق النبي   

 : واحترامه  توقيره[ 1]
 . ته وشخصه الكريمتوقير سن  :حياتهفتوقيره يف 

 . توقير سنته وشرعه القويم  : وتوقيره بعد مماته

ل : تعظيمه[ 2]   . ول تقصير غلو  غير ن م  ،عظيم الالئق بهت  ا

لف  عرف كيف قام هؤلء األجال  =   ملسو هيلع هللا ىلص  سولمن رأى توقير الصحابة وتعظيمهم للر    . ملسو هيلع هللا ىلص    هم ل يجب عليه ضالء بما ء ا

مسعود   بن  عروة  ال  لنبي  أرسلو  ماحين  -لقريش  ق ا ليفاوض  دخلت  -  الحديبية لح  ص  يف    ملسو هيلع هللا ىلص   ه  كسرى،    :  الملوك:  على 

والن  قيصر،  يعظ  و أحدا  أر  فلم  ما أصحاب  ه مجاشي،  مثل  محمد    ه  اب  أصح أمره،  محمد    يعظم  ابتدروا  مرهم  أ إذا  كان  ا، 

كاد توضأ  يقتتلووإذا  عنده،  وا  أصواهتم  خفضوا  تكلم  وإذا  وضوئه،  على  ي  ن  ا  تعظيم  د  ح  وم ر  لنظ ا ليه  إ لهون    ذا هك  . ا 

يعظمونه   اللڤكانوا  جبله  ما  مع  و،  انب،  الج ولين  ريمة،  الك األخالق  من  عليه  ا  فظ  سهولة  كان  لو  و غليظ  لنفس،  ا  ا 

فضوا من حوله.    لن

 : تصديقه[  3]
ب أخرب  من  فيما  األمور  ه 

ستقب   الماضية لم  لة وا

 

 . أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر امتثال ما به[ 4]
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 : يمان بأناإل[ 5] 
يه أكمل الهدي   . هد

م  عليها تشريع أو  ّل وأ   ، الشرائع شريعته أكمل  د   . ن مصدره نظام مهما كا  يق 

يُ ﴿  ََل  َِّك  َوَرب  حَ فَََل  ُيَ ۡؤمُِّنوَن   َٰ َشَجَر  َّته فِّيَما  ُِّموَك  َحرَج  بَيَۡنُهمۡ ك  هِّۡم  نُفسِّ
َ
أ  ٓ ِفِّ ََيُِّدوا   ََل  ُثمه  ُِّموا     َويَُسل  قََضۡيَت  ا  ِّمه م  ا 

َ  قُۡل إِّن ُكنُتمۡ ﴿   ، ﴾ ا تَۡسلِّيم   ُ َويَغۡ   فَٱتهبُِّعونِّ ُُتِّبروَن ٱَّلله ُ َغُفورٞ  لَُكۡم ُذنُوبَُكمۚۡ فِّرۡ ُيۡبِّۡبُكُم ٱَّلله  . ﴾ رهحِّيمٞ   َوٱَّلله

الدفاع عن  [ 6]

 شريعته وهديه

قوة   من  اإلنسان  يستطيع  بما 

ت ما  التطل  بحسب  من  به  حال 

لعدوّ   . السالح إذا كان ا  : ف

با ي لش    ججلح  هاجم  حججه  وا ودحض  بالعلم  فمدافعته  به 

   .وشبهه وبيان فسادها 

لس   ا اجم ب مثل ذلك.  فعاالح والمديه  فمدافعته ب

النبي   يهاجم شريعة  من  يسمع  أن  مؤمن  يمكن ألي  ويسك    ملسو هيلع هللا ىلص  وال  الكريم  على  أو شخصه  قدرته  مع  ذلك  على  ت 

 فاع. الد  
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 نْيحقوق الوالد    :الثالثَّ  حقُّـال

 

  ملخص

وفعال  ترب  أن   قول   إليهما  ان  اإلحس ب لك  وذ ا،  غير هم يف  مرهما  أ وتمتثل  والبدن،  بالمال  ضرر      فيه  ما  غير  ويف  الل،  معصية 

 عليك.

 

 

  ولدهما الوالدين على أ فضل  ل ينكر أحد   

 جل راحته وسهرا من أجل منامه ألا وتعبا ه صغيرربيا سبب وجود الولد ولهما عليه حق كبير الوالدان 

 األم

بطنها يف  أمك  لب    ، تحملك  غا شهور  سعة  ت لمدة  ا  وصحته ا  غذائه اب  حس على  أوتعيش  كما  الل اشا،  إلى  ر   

له:  ُهۥ وَهۡ ﴿ ذلك يف قو مر
ُ
َٰ وَۡهنٖ ًنا ََحَلَۡتُه أ  . ﴾ ََعَ

 ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة سنتين مع التعب والعناء والصعوبة..  

 األب
لك يسعى لع   قو   ك  ش  ي  كذ لص   تك منو وم بنفسكحين ا  . غر حتى تبلغ أن تق

ر  ويسعى برتبيتك وتوجيه لنفسك ض تملك   . ا ع  فا ول نك وأنت ل 

لك أمر الل   لذ لد   و لو ان  حإباإلحسان بوالديه  ا را. س  ا وشك

الف ۡيَنا ٱ﴿: ق ن َووَصه َٰ ۡۡلِّ ُهۥ وَۡهًنا ََعَ مر
ُ
يۡهِّ ََحَلَۡتُه أ َ َٰلِّ َِّو َٰ َوفَِّصَٰلُُهۥ ِفِّ ََعَمنۡيِّ    وَۡهنٖ َسََٰن ب نِّ ٱۡشُكۡر ِلِّ َولَِّو

َ
يَۡك  أ َ ريُ  ٱلۡمَ إَِِّله لِّ  . ﴾صِّ

ق تعالى:  و ِّٱلۡ ﴿ال  َ َوب َٰلِّ وۡ يۡ َو
َ
أ َحُدُهَمآ 

َ
أ ٱلۡكََِّبَ  َيۡبلَُغنه عِّنَدَك  ا  إِّمه إِّۡحَسًَٰناۚ  ٖ نِّ  ف 

ُ
أ هُهَمآ  ل َتُقل  فَََل  ُهَما  َ َتنۡ    لِكِّ قُل  َما وَ َهۡرهُ َوََل 

هُهَما قَۡوَل   ِّ ٱرََۡحُۡهَما َوٱۡخفِّۡض لَُهَما  ٢٣ا   َكرِّيم  ل ِّ مَِّن ٱلرهَۡحَةِّ َوقُل رهب 
ل   . ﴾٢٤ا  َصغِّري  نِّ ا يَ ا َربه َكمَ  َجَناَح ٱذلر

 

  : أن ين عليك الوالد حق   إن   

 هما بر  ت

ليهما  وذلك باإلحسان إ

 .  وفعال بالمال والبدنقول  

 تمتثل أمرهما 

، ويف غير   غير معصية الل يف

ا رر   م  . عليك فيه ض

تبسط  لين لهما القولت   ، و

لهما الوجه، وتقوم  

متهما على الوجه   بخد

 . هبما  ئقالال  

  عند  ار منهموال تتضّج 

ل عف،  لض  كرب والمرض وا ا

ما  ول تستثقل ذلك منه

إنك سوف تكون   ف

ز    . تهما ل  بمن

تبلغ الكرب عند أولدك  كون أب  سوف ت انا أبوين، وسوف  اء   إن   -ا كما ك لبق ّدر  لك ا  . كما بلغاه عندك  -ق 

ر   اج إلى ب تحت ف   . إلى برك والديك  أولدك كما احتاجا  وسو
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زيل وا ا  رج باألشر فأبفإن كنت قد قمت بربهما   مثل لج   لمجازاة بال

لد  ّر وا  والديه عقه أولده ومن عّق  ّره أولده ب  يهفمن ب

  . دانفكما تدين ت   ؛ء من جنس العملوالجزا 

 

رتبة    مرتبة حق  ولقد جعل الل لدين م لوا الية حيث جعل حق   كبيرة ا لمتضم  هما بعد حق  ع  ملسو هيلع هللا ىلص   ن لحقه وحق رسولهه ا

ال تعالى َ َوٱۡعُبُدوا  ٱ ﴿: فق ِّهِۦّ َشۡي  تُّۡشِّ َوََل  َّلله  ب
يۡنِّ إِّۡحَسَٰن  اۖ     ُكوا  َ َٰلِّ ِّٱلَۡو يَۡك ﴿ وقال تعالى:    ، ﴾ ا َوب َ َٰلِّ نِّ ٱۡشُكۡر ِلِّ َولَِّو

َ
 . ﴾أ

م النب قد  ر   ملسو هيلع هللا ىلص  ي  و لوالدين على الجهاد يف سبيل  ب  ، الل ا

ا يف حديث ابن مسعود   ثم   :قلت   ،«قتهاعلى و ةاللص ا»؟ قال: لى الل، أي العمل أحب إ يا رسول الل قال: قلت:  ؛ڤكم

ال:   . رواه البخاري ومسلم «ل اهللالجهاد يف سبي »: ثم أي؟ قال: قلت    «الوالدين بر  »أي؟ ق

لقطعية، فرتى الواحد منهم ل   ،الناس من  الوالدين الذي أضاعه كثير   على أهمية حّق  وهذا يدل   وصاروا إلى العقوق وا

رى ألبيه ول ألمه حق   ترف  اهمردزوا ما احتقرهماا، ورب  ي ا، ا و  . جل أو اآلجلوسيلقى مثل هذا جزاءه العاع عليهم
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 األوالد  قُّح  :ابع الرَّ   حقُّـال

 

  ملخص

 كبير من ذلك.  ين واألخالق يف نفوسهم حتى يكونوا على جانب  ؛ وهي تنمية الد  التربيةـ 1

راف  ـ أن  2 ر إس روف من غي لمع ا ر.   ينفق عليهم ب  ول تقصي

 يف العطايا والهبات.  د  على أح منهم ادأحل ـ أل يفض  3

 

 : شمل ت األوالد
 . البنين

لبنات  . وا

 

ا:   ؛ وحقوق األوالد كثيرة    من أهمه

 التربية

تنمية الدين  انب   ؛واألخالق يف نفوسهم وهي   . كبير من ذلك حتى يكونوا على ج

ال الل ِّيَن َءاَمُنوا  ﴿ : تعالى  ق َها ٱذله ير
َ
َٰٓأ نُفَسُكمۡ  يَ

َ
 قُٓوا  أ

َ
ا  يُكمۡ لِّ هۡ  َوأ  . ﴾ٱۡۡلَِّجاَرُة ُدَها ٱلهاُس وَ َوقُو نَار 

ال و لنبي ق  «ول عن رعيتهؤعن رعيته، والرجل راع يف أهله ومس ول  ؤكم مسوكل    ،كم راع  كل  » :ملسو هيلع هللا ىلص    ا

لقياؤمس وهما  عنق الوالديننة يف فاألولد أما  . مة ولن عنهم يوم ا

قية وبرتبيتهم  : الرتبية الدينية واألخال
 . عيةهذه الر ة يخرج الوالدان من تبع

وين يف الدنيا واآلخرة  . يصلح األولد فيكونون قرة عين األب

الل قول  تعالىي ِّيَن َءاَمنُ ﴿:    ِّهِّ وا  َوٱتهَبَعۡتُهمۡ َوٱذله ۡۡلَۡقَنا ب
َ
ِّيهُتُهم بِّإِّيَمٍَٰن أ َّلَۡنَُٰهم  ُذر 

َ
ِّيهَتُهۡم َوَمآ أ ما    :)أي  ﴾ۡم ُذر 

 ) ِّن َشۡ ﴿ ، نقصناهم ِّۡن َعَملِّهِّم م  ۢ رِّ ٱمۡ   ُكر ءٖ  م  َِّما َكَسَب رَهِّنٞي ي   . ﴾ ٢١ ب

لنبي   ا بعده،  إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من  »  :ملسو هيلع هللا ىلص  ويقول 

له يدعو  ولد صالح  ثمرة    ؛«أو  من  إفهذا  لولد  ا يكون ذتأديب  أن  صالحة  تربية  تربى  افع    ا  لوالديه  ن ا 

لم   مات. حتى بعد ا

استهان  كأال   من   ير  ثك  ولقد  ونسوهم  م،  أولده فأضاعوا  الحق،  هبذا  مسّل والدين  أين  ؤ  يسألون  ل  عليهم،  لهم  ولية 

اءوا، ول م   يوجهوهنم إلى خير، ول ينهوهنأصحا هم وؤن أصدقاذهبوا، ول متى ج م، ول   م عن شر. هب

ا حريصون  ومن  هؤلء  أن  بحفظهالعجب  أموالهم  عل  على  والسهر  تنميتها  ي  و ا  م أهن   اصلحهى  المال  ينم    م مع  هذا  ون 

 اآلخرة.  ولد فليسوا منهم يف شيء، مع أن المحافظة عليهم أولى وأنفع يف الدنيا وويصلحونه لغيرهم غالبا، أما األ
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لوالد يجب عليه تغذية جسم  لولد بالطعام وكما أن ا غذي  لباس، كذلك يجب عليه أن يوالشراب، وكسوة بدنه بال ا

لت    وويكس ، نلم واإليماقلب ولده بالع اس ا ر. روحه بلب  قوى فذلك خي

 فمن حقوق األوالد

ينفق عليهم   نأ

بالمعروف من  

غير إسراف  

 وال تقصير 

 .ن المال عليه بما أعطاه معليه، ومن شكر نعمة الل ألن ذلك من واجب أولده 

لو بخوكيف  حتى  مماته؟  بعد  قهرا  لهم فيأخذونه  ليجمعه  به  عليهم  حياته ويبخل  يف  المال  ل  يمنعهم 

بعلي يأخذوف  ؛جب ي  ام هم  أن  با لهم  يكفيهم  ما  ماله  من  اللا  رسول  بذلك  أفتى  كما  هند    ملسو هيلع هللا ىلص  لمعروف 

 . بنت عتبة 

ل  يفض   الأ

أحدا منهم  

على أحد يف  

العطايا  

 ات والهب

رم اآلخر فال   .  ل يحب الظالمينفإن ذلك من الجور والظلم والل ؛يعطي بعض أولده شيئا ويح

تنفير إلى  يؤدي  ذلك  رومي  وألن  وبين العداووحدوث    نالمح بينهم  رب  ؛ الموهوبين  ة  تكوبل  ن  ما 

لمحرومين وبين آبائهم  . العداوة بين ا

النعمان    «الصحيحين»يف   أن  عن  شير  ب غالم  بن  وهبه  سعد  بن  ر  بشي اه  لنبي  أب ا فأخرب  ل  فقا   ؛بذلك  ملسو هيلع هللا ىلص ا 

ل.  «؟امثل هذ  ه  ت  ل  ح  ن    ولدك  ل  أك  »  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي   ر  ،«فأرجعه»ال:  ق  قال:  واعدلوا    اهللاتقوا  »  قال: واية  ويف 

أوالدكم لفظ    ، «بين  غيه  أش  »ويف  هذا  على  أ  د  ال  فإين  جور  د  ه  ش  ري  الل  « على  رسول  سمى    ملسو هيلع هللا ىلص   ف

م. تفضيل بعض األولد على بعض    : جورا، والجور ظلم وحرا

يحتاجه ل  والثاين  يحتاجه  شيئا  بعضهم  أعطى  لو  أدوا   :مثل  ؛ لكن  إلى  األولد  أحد  يحتاج  ت  أن 

أ عالمكتبية  أوو  فالزوا  ج  بج  يخص    أن  اأس  أجل  من  تخصيص  هذا  ألن  إليه؟  يحتاج  بما  لحاجة  ه 

فقة.   فيكون كالن

لن مي  اس وبعض ا ه والده بالهبة والعطية من أجل ما  فيخص  على والديه، والعطف  أحدا من أولده على اآلخرين بالرب ز ي 

للت   مربر  غير  هذا  لكن  و الرب،  من  به  از  ب امت فالمتميز  يخصيص،  ل  لرب  يوج ا أن  عوض  ز  عنعطى  ر    ا  برههب أجر  ألن  على   ؟ 

لعطية يوجب أن يعجب برب ، والل ا لباّر ب تمييز ا قوق، وأن ينف  رى له فضال  ه ويألن  نا ل ندري  ه، ثم إنر اآلخر ويستمر يف ع

ق   ا لباّر ع تتغير األحوال فينقلب ا اق  فقد  ار   ا والع   يقلبها كيف يشاء. ا؟ ألن القلوب بيد الل ب

 

 ومتى فّرط الوالد بما يجب عليه من ذلك  جب عليه للولد من التربية والنفقة ي  االد بمولتى قام امو

قه  اة حقو لده، ومراع لد للقيام برب وا لو رّي أن يوّفق ا إنه ح جد . ف وي  كان  حقه  لد  لو ا ينكر  بأن  لعقوبة  ا ب را  بعقوبي ة  بتلى 

قا، وكما تدين تدان.  ا زاء  وف  ج
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 باألقار حقوق  :خامس ـال  حق ـال

 
 

  ملخص

لم  ، والنفع ا لنفع البدين يبه بالمعروف؛ ببذل الجاه، وا  الي بحسب ما تتطلبه قوة القرابة والحاجة. أن يصل قر
 

  القرابة يف ي يتصل بك  للقريب الذ 
 وأولدهم،    ، والخال   ، والعم   ، كاألخ 

 . ربه هذه القرابة بحسب ق    فله حق  
 ، بصلة   ك من ينتمي إلي   وكّل 

ِّ َوٱۡعُبُدوا  ٱ ﴿ : وقال ، ﴾ ُهۥ َحقه َبَٰ ٱلُۡقرۡ  َوَءاتِّ َذا ﴿ :  تعالى قال    ب
َ َوََل تُّۡشُِّكوا  ِّ اۖ     هِۦّ َشۡي َّلله  َوب

يۡنِّ إِّۡحَسَٰن  ٱلۡ َ َٰلِّ ِّذِّي ٱلُۡقۡرَبَٰ َو  ﴾ ا َوب

ريب   لنفع ايصل قريبه بالمعروف  أن فيجب على كل ق ، وا لنفع ال ؛ ببذل الجاه حسب ما تتطلبه قوة  مالي بلبدين، وا

لقرابة والحاجة،  ش  تضيه ا قيوهذا ما  ا لفل  . طرةرع والعقل وا

 

لت  حمة الر  ل  على ص    ث  صوص يف الحالن   ةكثر ريب، وا لق   رغيب يف ذلك : وهو ا

أن    «الصحيحين»ففي   رة  هري أبي  ال:    ملسو هيلع هللا ىلص   ه عن   خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام  إن اهلل»ق

.  «صلك وأقطع من قطعك، قالت: بلى. قال: فذلك لك ن ول م أص  نا ترضين أاهلل: نعم أم  ك من القطيعة، فقالالعائذ ب

الل  قالثم   شئتم:وا  ؤ اقر»  :ملسو هيلع هللا ىلص   رسول  دُ ﴿   إن  ُتۡفسِّ ن 
َ
أ ُۡتۡم  تََوِله إِّن  َعَسيُۡتۡم  ۡرضِّ َفَهۡل 

َ
ٱۡۡل رَۡحاَمُكۡم    وا  ِفِّ 

َ
أ ُعٓوا   ِّ   ٢٢َوُتَقط 

َص 
َ
ُ فَأ ِّيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ئَِّك ٱذله

َٰٓ لَ و 
ُ
ُهمۡ أ بۡ وَ  مه

َ
ۡعََمَٰٓ أ

َ
 . « ﴾ ٢٣ُهۡم رَ َصَٰ أ

 . « هم  فليصل رح   واليوم اآلخر من كان يؤمن باهلل»   : ملسو هيلع هللا ىلص   لنبي ا   وقال 

 

ر  عون لهاس مضي  الن  ر منوكثي  لحق مف   : طون فيه ذا ا

حد منهم ال يعرف  تجد الوا

 : ه بصلةقرابت

زيارهتم   ب قام  ول  رآهم  ما  والشهور  األيام  تمضي  بالخلق،  ول  بالجاه  ول  ال  بالم ل 

ت  هبديول  إليهم  ضرو  ة ودد  عنهم  دفع  حاجةول  أو  أو    ؛رة  بالقول،  إليهم  أساء  ربما  بل 

لفعل، أو بالقول والفب  ، يصل البعيد ويقطع القريب. اعل جميع  ا

  يصل أقاربه إن ومن الناس من 

 ، يقطعهم إذا قطعوهوصلوه و 

الحقيقة يف  بواصل  ليس  بمثله   ، وهذا  للمعروف  مكافئ  هو  حاصل    ،وإنما  وهو 

 ب. ة ل تختص بالقريأففإن المكا ، غيرهللقريب و

  أم ال  ، وال يبالي سواء  وصلوه: هو الذي يصل قرابته هلل والواصل حقيقة 

يف   لبخاري»كما  ا الل  «صحيح  عبد  مرو  عن  ع النبي   بن  العاص أن  ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصبن 
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ق   إذا  وصلهاالذي  رحمه  فقال:    «طعت  رجل  له  رسي »وسأ اا  لي  ؛ للول  أصلق   إن  ويقطعوننيرابة  إليهم    ،هم  وأحسن 

لّي  إ سيئون  لنبي    ،وي ا فقال  علّي،  ويجهلون  عنهم  هم المّل، وال يزال معك  لئن كنت كما قلت فكأنما تسف  »  :ملسو هيلع هللا ىلص   وأحلم 

 لم. مس اهرو «  ظهير عليهم ما دمت على ذلكمن اهلل

 

أن   إال  الرحم  يكن يف صلة  لم  الواص  اهلل   ولو  الدنيا  ل يفيصل  ويفر  بالرح   هدفيم  : واآلخرة  األمور،  له  سر  ويي عنه  مة،  ج 

بعض    ، الكربات  بعضهم  اونة  ومع بعض،  على  بعضهم  وحنو  وتوادهم،  رة،  األس ارب  تق من  لرحم  ا صلة  يف  ما  يف    ا مع 

س   شدائد، وال ل وم.  ر  مج  رور والبهجة الحاصلة بذلك كما هو ا  ب معل

  .دالتباع   لص القطيعة ويح ل  س حينما تحهذه الفوائد تنعك   وكل   
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 وجي الزَّ حق    :ادسالس   حق  ـال

 
  ملخص

اطلة.  لبذله ول مم ّره  ر تك لة من غي له بكل سماحة وسهو لواجب  لحق ا ف وأن يبذل ا رو لمع ا ر ب ا اآلخ ر كل منهم اش ن يع  أ 

واحقوق الزوجة على زوجها  من ذلك،  وتوابع  والمسكن  والكسوة  والشراب  ام  الطع من  نفقتها  بواجب  يقوم  أن  دل  عل: 

ل نبب  زوجات. ا

الزوج على زوجتهحقو  من الل ق  معصية  غير  يف  تطيعه  أن  عليه  :  يضيع  عمال  تعمل  وأل  وماله،  سره  يف  تحفظه  وأن   ،

ال الستمتاع.   كم

 

زوج وزوجته ي   للزواج آثار هامة ومقتضيات كبيرة ر:ل  فهو رابطة بين ال  زم كل واحد منهما بحقوق لآلخ

 لية ما   قوقحو وحقوق اجتماعية  حقوق بدنية 

 وسهولة من غير تكّره لبذله ول مماطلة الواجب له بكل سماحة    وأن يبذل الحق  عروف اشر كل منهما اآلخر بالم ن يع أ  فيجب على الزوجين  

ِّٱلَۡمۡعُروفِّ  ﴿ لى:  تعا   قال  وُهنه ب ُ ق   ، ﴾ وَََعِشِّ ل و ع   ا :  ت ى ل ِّ وَ ﴿ ا ِّٱلۡمَ  ي َعلَۡيهِّنه لَُهنه مِّۡثُل ٱذله َِّجالِّ ۡعُروفِّ   ب ِّلر  َۗ َعلَيۡ  َول  ﴾ هِّنه َدرََجةٞ

له   لزوجها ما يجب عليها بذ   كما يجب على المرأة أن تبذل 

انت  : قام كل واحد من الزوجين بما يجب عليه لآلخر تى  وم اهتما سعيدة ك  . ينهماودامت العشرة ب حي

تنك   والنزاع الشقاق  حصل : وإن كان األمر بالعكس  اة كل  دو  . امنهم   ت حي

 

ة   ي ص و ل ا ب ة  ر ي ث ك ل ا ص  و ص ن ل ا ت  ء ا ن    ج أ و ا  ه ل ا ح ة  ا ع ا ر م و ة  أ ر م ل ا ل ب ا ح ل ا ل  ا م ل   ك ا ح م ل ا ن    م

ل  ا ق لل   ف ا ل  و س فإن ذهبت    من ضلع، وإن أعوج ما يف الضلع أعاله،   استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت»   : ملسو هيلع هللا ىلص   ر

 . « تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

  : ة ي ا و ر يف  وإن   ، تمتعت بها استمتعت بها وفيها عوجن اسفإ  ،ولن تستقيم لك على طريقة  المرأة خلقت من ضلع إن  » و

 . « سرتها وكسرها: طالقهاتقيمها ك ذهبت  

ل  و  ا ى    ، « ا خلقا آخرال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منه»   : ملسو هيلع هللا ىلص ق ن ع م  ل يبغض.  : « ال يفرك» و

 ففي هذه األحاديث 

لنبي  إرش ا المرأة،    ملسو هيلع هللا ىلص  اد  الرجل  يعامل  كيف  ما  أمته  منها  يأخذ  أن  ينبغي  ألن  وأنه  تيسر؟ 

أ خلقت  منها  التي  املل  طبيعتها  الك الوجه  على  تكون  بد    ؛   ل  أن   فيهابل  يمكن  ول  عوج،  من 

ستمتع هبا الرجل إل على الط  لتي خ  ي  . لقت عليهابيعة ا
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يقارن  لإلنسان أن  لمحاس  أنه ينبغي  ا لمساوئ  بين  وا خلقا ن  كره منها  إذا  إنه  ف المرأة،  فليقارنه    يف 

لثاين الذ س    ي يرضاه منها، ولبالخلق ا ل ار ا ليها بمنظ ر إ  . خط والكراهة وحدهينظ

 

 هم ا من األزواج يريدون الحالة الكاملة من زوجاتكثير   ن  وإ

شيء   الن   وهذا  يف  يقعون  وبذلك  ممكن،  يتغير  ول  لم  مك  كد  وا الستمتاع  من  ورب  تعنون  اهتم،  زوج ب أد  ة  ا  ذلكم إلى    ى 

قال  لط  ا كما  ت  »  : ملسو هيلع هللا ىلصالق،  ويتغاضى    «رها طالقهاس  وك  ،ارتهيمها كس  ق  وإن ذهبت  يتساهل  أن  للزوج  ما  فينبغي  كل  عن 

لد   زوجة إذا كان ل يخل با ل لش  تفعله ا  .  رفين أو ا

 

  وجة على زوجها ومن حقوق الزَّ  

بواجب نفقتها    القيام 

من الطعام والشراب  

مسكن  ل والكسوة وا 

 وتوابع ذلك 

ِّٱلَۡمۡعُروفِّ  ﴿ تعالى:  لقوله    ٱلَۡمۡولُودِّ َِلُۥ رِّزُۡقُهنه َوكِّۡسَوُتُهنه ب
 . ﴾  َوََعَ

عليه؟  وسئل:    « كم رزقهن وكسوتهن بالمعروف علي  ولهن»   : ملسو هيلع هللا ىلص النبي    قال و  أحدنا  زوجة  حق  ما 

ال:   ن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه، و ال تقبح، وال تهجر  أ»ق

 . أبو داود رواه  «البيتإال يف 

بينها وبين   لأن يعد

ارهتا  له  إن كان   ج

 ثانية زوجة 

إحداهما   إلى  الميل  فإن  فيه،  العدل  يمكنه  ما  وكل  والمبيت،  والسكنى  اإلنفاق  يف  بينهما  يعدل 

 . كبيرة من الكبائر

ال  لنبي ق  .«ه مائلق  ش  يوم القيامة و رأتان فمال إلى إحداهما جاء منت له ا من كا» : ملسو هيلع هللا ىلص  ا

يمكنه   ل  ما  بغير  وأما  هذا  ألن  فيه؛  عليه  ثم  إ ل  فإنه  النفس  وراحة  كالمحبة  فيه  يعدل  أن 

ال   استطاعته.  لُوا  وَ ﴿تعالى: الل   ق ن َتۡعدِّ
َ
يُعٓوا  أ َِّسآءِّ َولَۡو َحرَۡصُتۡمۖ  لَن تَۡسَتطِّ  . ﴾ بنَۡيَ ٱلن 

اهلل » ويقول:    ملسو هيلع هللا ىلص  وكان رسول  فيعدل،  نسائه  بين  م  يقسم  تلمني    اللّٰه  فال  أملك  فيما  هذا قسمي 

 . «تملك وال أملكفيما 

فض   لو  لكن  إحداهم و بأس،  ل  فال  برضاها  المبيت  يف  األخرى  على  كاا  الل  نكما  ويوم    ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  يومها  شة  لعائ يقسم 

سودة وهبته  حين  الل ،  لعائشة  سودة  رسول  وهو    ملسو هيلع هللا ىلص   وكان  فيه:  يسأل  مات  الذي  مرضه    « ؟أين أنا غدا، أين أنا غدا»يف 

له أزواجه أن يكو  . «فكان يف بيت عائشة حتى ماتشاء.  ن حيثفأذن 

 

  وج على زوجتهحقوق الزَّ  

لى:  قوقها عليه ح أعظم من  قوله تعا ۡ ﴿ل ِّٱل ِّي َعلَۡيهِّنه ب
َۗ فِّ  و ۡعرُ مَ َولَُهنه مِّۡثُل ٱذله َِّجالِّ َعلَۡيهِّنه َدرََجةٞ ِّلر   . ﴾َول

الرجل قّوام على المرأة، يقوم  

 بها وتوجيهها بمصالحها وتأدي 

ِّ ﴿   كما قال تعالى:  ُموَن ََعَ ٱلن  َِّجاُل قَوهَٰ َٰ   آءِّ سَ ٱلر  ُ َبۡعَضُهۡم ََعَ َل ٱَّلله َِّما فَضه نَفُقوا    َبۡعٖض   ب
َ
َِّمآ أ َوب

ِّهِّمۚۡ  َٰل ۡمَو
َ
 . ﴾ مِّۡن أ
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  لزوج على زوجتهحقوق امن ف 

، وأن أن تطيعه يف غير معصية اهلل

 تحفظه يف سره وماله

 . «ت المرأة تسجد لزوجهالو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمر» :ملسو هيلع هللا ىلص   قال 

ال   امرأته    ا دع  إذا »  : ملسو هيلع هللا ىلصوق فأبت الرجل  فراشه  عليها    إلى  فبات غضبان  تجيء  أن 

 . «صبح تحتى  كة لعنتها المالئ

ال تعمل عمال يضيع عليه كمال  أ

   االستمتاع

تطوع   لك  لو كان ذ  ا بعبادةحتى و

لنبي   ا قول  أذن ألحد  توال  ،  هال يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذن»  : ملسو هيلع هللا ىلصل

 . «يف بيته إال بإذنه

الل  رسول  جعل  فروى    ملسو هيلع هللا ىلص  ولقد  الجنة،  دخولها  من أسباب  زوجته  عن  الزوج  رضا 

سلمة   أم  حديث  من  رتمذي  الل  أن  ڤال ماتت  أي  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  امرأة  ما 

 . «لت الجنةخ ض دراوزوجها عنها 
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 حقوق الوالة والرعية   :ابع الس  احلق 

 

  ملخص

الوالة الرعية على  حم  حقوق  لتي  ا باألمانة  يقوموا  أن  إياها:  الل  لل   ، لهم  لنصح  ا من  هبا  القيام  هبا  وألزمهم  والسير  رعية 

منين.  تباع سبيل المؤ  على النهج القويم الكفيل بمصالح الدنيا واآلخرة، وذلك با

اإل الوالة على الرعية  حقوق يتوله  فيما  لهم  النصح  والدعاء :  غفلوا،  إذا  وتذكيرهم  أمورهم،  من  عن    نسان  مالوا  إذا  لهم 

هتم.  ، وامتثال أمرهم يف غير معصية الل، ومساعد  الحق

 

  الة الو 

انت ون أمور المسلمينهم الذين يتول    ، سواء  ك
لة  ؛الوالية عامة لرئيس األعلى يف الدو  . كا

لرئيس ك ؛ أم خاصة  . على إدارة معينة أو عمل معينا

  . عليهم كذلك تهم حق  ولرعيّ  ، تهمعلى رعي  يجب القيام به  هؤالء لهم حق   كل  و 

 

  قوق الرعية على الوالة ح  

لتي حمله  بالقيام  م الل  باألمانة ا

لقيام  إياها وألزمهم   : من هبا ا

لن    . صح للرعية ا

س   ل فيل بمصالح الدنيا واآلخرةا لقويم الك تباع سبيل المؤمنين   ير هبا على النهج ا  با

 . م أيديه ن تحت  م  و م، السعادة؛ لهم، ولرعيتهإن فيها ف ملسو هيلع هللا ىلصوهي الطريق التي كان عليها رسول الل  

اهي أبلغ ف رعية عن ر   :يكون به   م ظ األمانة فيما يولونه إياهم و عاهتم،رضا ال ، والخضوع ألوامرهم وحف  الرتباط بينهم

لناس ف تقى الل اتقاه ا ن و من ا الل مم اه  كف الل  ى  عنه ؤأرض اهم  وأرض اس  ن ال اء.  كيف القلوب بيد الل يقلبها ف ونة   يش

 

  الوالة على الرعية حقوق  

 األول 

لهم فيما يتوله   النصح 

 نسان من أمورهم اإل

لهم إذا   والدعاء غفلوا إذا وتذكيرهم 

 مالوا عن الحق 

مرهم يف غير معصية الل وامتثال    أ

 ألن يف ذلك قوام األمر وانتظامه 

وعصياهنم ف مخالفتهم  األمور انتش  = في  وفساد  الفوضى  اار  أمر  ولذلك  وطاع لل ،  بطاعته  له    رسو ي  ولوأة 

طِّي﴿فقال تعالى:  ؛ األمر
َ
ِّيَن َءاَمُنٓوا  أ َها ٱذله ير

َ
َٰٓأ ۡمرِّ مِّنُكۡمۖ يَ

َ
َلِّ ٱۡۡل و 

ُ
يُعوا  ٱلرهُسوَل َوأ طِّ

َ
َ َوأ  . ﴾ُعوا  ٱَّلله
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ال   ال  فإذا أمر بمعصية فال سمع و  ،ء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر بمعصيةلى المرع»  : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ق

 .متفق عليه  «طاعة

الل عبد  ال  عمر:  وق بن  النبي    مع  م  ملسو هيلع هللا ىلص كنا  فنادى  منزل  فنزلنا  سفر  الل  يف  رسول  إلى    ملسو هيلع هللا ىلص نادي  فاجتمعنا  جامعة،  الصالة 

الل   ال   ملسو هيلع هللا ىلص رسول  يدل  »  : فق أن  إال كان حقا عليه  اهلل  بعثه  نبي  ما من  يعلمه إنه  ما  ما    أمته على خير  لهم، وينذرهم شر 

بعضها    قآخرها بالء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرق  م هذه جعلت عافيتها يف أولها، وسيصيبمتك، وإن أمله  يعلمه

النار   المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن  الفتنة فيقول  المؤمن: هذه مهلكتي، وتجيء  الفتنة فيقول  بعضا، تجيء 

فل الجنة  يويدخل  وهو  منيته  باهلل تأته  وليأؤمن  اآلخر،  واليوم  ال  إلى  إم  ناس ت  بايع  ومن  إليه،  يؤتى  أن  يحب  ما  االذي 

 رواه مسلم.   « ينازعه فاضربوا عنق اآلخرإن جاءه آخر ف ،فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع

النبي   فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص وسأل  نبي رجل  يسألونن   يا  أمراء  علينا  قامت  إن  أرأيت  ثم    ا الل،  عنه  فأعرض  تأمرنا؟  فما  حقنا  ويمنعوننا  حقهم 

 . « لتمم  وا وعليكم ما ح  ل  م  اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما ح  » :ملسو هيلع هللا ىلص   مرة ثانية، فقال رسول الل أله  س 

 الثاين 

اهتم بحمساعدة  لموكول إليهميث يكونوالرعية لولهتم يف مهم  . ن عونا لهم على تنفيذ األمر ا

 . المطلوبوجه وليته يف المجتمع حتى تسير األمور على ال ؤوأن يعرف كل واحد دوره ومس

س  لرعية على م ساعدهم ا لم ت لولة إذا  إّن ا  ولياهتم لم تأت على الوجه المطلوب. ؤف
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 ريان حق اجل : حق الثامنـال

 

 

  ملخص

لقريب منك يف الم: الجار ال والجاه والنفع، ويكّف نزل، ي  ا ليه بما استطاع من الم لقولي والفعلي.  حسن إ  عنه األذى ا

م.  ك يفإن كان قريبا من ـ 1  النسب وهو مسلم فله ثالثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق اإلسال

سلما وليس بقريب يف النسب فله ح ـ2  قان: حق الجوار، وحق اإلسالم. إن كان م

لقرابة.  ا قريبا وليس مسلم  إن كان  وكذلك  فله حقان: حق الجوار، وحق ا

 كان بعيدا غير مسلم فله حق واحد: حق الجوار.  إن ـ 3

 

  . يف المنزل، وله حق كبير عليك  جار هو القريب منكال 

لقرابة  حق الجوار  : النسب وهو مسلم فله ثالثة حقوق فإن كان قريبا منك يف   وحق اإلسالم  وحق ا

 . وحق اإلسالم حق الجوار  وإن كان مسلما وليس بقريب يف النسب فله حقان: 

لقرابة  وحق حق الجوار  فله حقان: وكذلك إن كان قريبا وليس مسلم   ا

 . حق الجوار ن بعيدا غير مسلم فله حق واحد:وإن كا

يۡنِّ إِّۡحَسَٰن  ﴿  :قال تعالى  َ َٰلِّ َو
ِّٱلۡ ِّذِّي ٱلۡ َوب ُقۡرَبَٰ َوٱۡۡلَارِّ ٱۡۡلُُنبِّ ُقۡرَبَٰ َوٱِۡلََتَََٰمَٰ وَ ا َوب

 ﴾ ٱلَۡمَسَٰكِّنيِّ َوٱۡۡلَارِّ ذِّي ٱلۡ

لنبي   ال ا  متفق عليه.  «سيورثه ر حتى ظننت أنهاوما زال جبريل يوصيني بالج» : ملسو هيلع هللا ىلصوق

 

فمن حقوق 

الجار على  

 جاره 

من اإلحسان إلى الجار تقديم  و . بما استطاع من المال والجاه والنفع أن يحسن إليه

بات، فإن  سالهدايا إليه يف المنا

لمودة وتزيل   الهدية تجلب ا

 وة.العدا

ال رسول الل   ، «خيرهم لجاره د اهلل خير الجيران عن» :ملسو هيلع هللا ىلص  ق

ال:   ، «وم اآلخر فليحسن إلى جارهالي  ويؤمن باهلل من كان»وق

ال أيضا:   .« انكإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جير»وق

 . ى القولي والفعلي أن يكّف عنه األذو

س  شره فليفمن ل يأمن جاره 

ؤمن ول يدخل الجنة.   بم
ال   واهللواهلل»   ملسو هيلع هللا ىلصق يؤمن  ال  واهلل  يؤمن  ال  يؤم  ال  يا  «ن  من  قالوا:   .

ال:للارسول   ق رواية:    .«اره بوائقهالذي ال يأمن ج »  ؟  ال يدخل » ويف 

لبوائق: الشرور  ،«الجنة من ال يأمن جاره بوائقه  . وا
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انهم من شرورهم، فتراهم دائما يف نزاع معهم وشقاق   يأمن جيريهتمون بحق الجوار، وال  ثير من الناس اآلن الوك

 ورسوله، وموجب لتفكك المسلمين  وكل هذا مخالف لما أمر اهلل وإيذاء بالقول أو بالفعل،   واعتداء على الحقوق،

 حرمة بعض. وتباعد قلوبهم، وإسقاط بعضهم 
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 وما محقوق املسلمي ع  :سعحق التاـال

 

  ملخص

و  : منها فانصحه،  استنصحك  وإذا  فأجبه،  دعاك  وإذا  م،  مرالسال وإذا  شّمته،  ف الل  فحمد  عطس  مات  إذا  وإذا  فعده،  ض 

تبعه،   األذى عنه.  ف  ك  وفا

هالمسلم على المسلم كثيرة  حقوق لها  الجامع  المعنى  يكون  أن  ويمكن  قوله  ،  إنه  المسلم أخو المسلم»  ملسو هيلع هللا ىلصو  ف متى  « 

ام بمقتضى هذه األخوة اجتهد أن يتحر    ى له الخير كله، وأن يجتنب كل ما يضره. ق
 

ثب وهذه الحقوق كثيرة جدا:   ا: ما    قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الصحيح أن النبي ت يف فمنه

 وإذا استنصحك فانصحه  وإذا دعاك فأجبه إذا لقيته فسّلم عليه  م ست:المسل حق المسلم على»

 . «فاتبعه وإذا مات  وإذا مرض فعده ته  فشم  فحمد اهلل  سوإذا عط

لمسلمين.   ففي هذا الحديث بيان عدة حقوق بين ا

الحق  

األول:  

 السالم 

 

اه  هكما  ،م وهو من أسباب تآلف المسلمين وتواده سنة مؤكدة   . د و مش

 ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا، أفال أخبركم بشيء إذا  واهلل» : ملسو هيلع هللا ىلص  هول يدل عليه ق 

ر  لصبيبدأ من لقيه بالسالم ويسلم على ا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان   . «الم بينكمفعلتموه تحاببتم أفشوا الس    هبم.  يان إذا م

س    ل سل  : ة نّوا   م أن ي

 ماشي اكب على الوالر   لكثير على ا  لوالقلي لى الكبير ع غير الص  

قم هبا اآلخر لئال يضيع السالم، فإذا لم يسلم الصغير فليسلم   سنة من هو أولى هبا فلي ولكن إذا لم يقم بال

ر،  سلم الكثير ليحوز األجر إذا لم يسلوالكبي لقليل فلي  . م ا

عم ال  ياسر  ق بن  فقد :  ڤار  من جمعهن  م  ثالث  اإلنصاف  اإليمان:  السالم  نن  استكمل  وبذل  فسك، 

   .فاق من اإلقتارللعالم، واإلن

قين  السالم  رد  لبا   فرض كفاية إذا قام به من يكفي أجزأ عن ا

إذا سلم على جماعة فرد واحد م    نهم أجزأ عن الباقين.  ف

ال  يهةٖ ِإَوَذا حُ ﴿تعالى:    الل   ق َِّتحِّ ِّيُتم ب َٓۗ فََحير   ي  ۡو ُردروَها
َ
أ ۡحَسَن مِّۡنَهآ 

َ
ِّأ  ب
قول:  ف،  ﴾ وا  ي أن  السالم  رد  يف  يكفي  ال 

وسهال   ال أهال  ق فإذا  مثله،  ول  منه  أحسن  ليست  ألهنا  فلي فقط؛  عليكم.  السالم  عليكم  :  وإذا  اقل:  لسالم. 

ال: أهال، فليقل: أه  ال بمثل، وإن زاد تحية فهو أفضل. ق



  

  

 هيثم سرحان 21

الحق  

إذا  لثاين: ا

دعاك  

 . فأجبه

 . لب الداعي، وجلب المودة واأللفة ق من جرب    الدعوة سنة مؤكدة؛ لما فيها واإلجابة إلى 

ام أو غيره فأجبه :أي  . إذا دعاك إلى منزله لتناول طع

جب  ومن لم ي  » فيها:    ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي    ؛ روط معروفة اإلجابة إلى الدعوة إليها واجبة بش   مة العرس، فإن ذلك ولي ستثنى من  وي 

 . «  ورسولهفقد عصى اهلل 

تعينه يف حمل  ه، فإذا دعاك ل ة لمساعدته ومعاونته، فإنك مأمور بإجابت و الدع حتى  يشمل    « إذا دعاك فأجبه»   : ملسو هيلع هللا ىلص ولعل قوله  

 . « ابعضه بعض   المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  »   : ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، فإنك مأمور بمساعدته؛ لقول النبي    ء أو إلقائه، أو نحو ي ش 

الحق  

إذا  الثالث: 

  استنصحك 

 فانصحه

قلنا:    «صيحةين الن  الد  »   : ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ن، كما قال  ي من الد    ن هذا  شيء فانصحه؛ أل يعني إذا جاء إليك يطلب نصيحتك له يف 

 . « ولكتابه، ولرسوله، وألئمة المسلمين وعامتهم  ،هلل»: لمن؟ قال 

ليك  أما إذا لم يأت  إ

 يطلب النصيحة 

إثم    فإن كان عليه ضرر  سي  أو  عليه فيما  ت  قدم  أن  عليك  يأت  ،  هصحن وجب  لم  وإن 

ليك لمسلمين  األن هذ ؛إ لمنكر عن ا  . من إزالة الضرر وا

كا عليهوإن  ضرر  ال  ل  يف  ن  إنه  ف أنفع  غيره  أن  ترى  ولكنك  إثم،  ول  سيفعل  ما 

زم ا  لنصيحة. يجب عليك أن تقول له شيئا إل أن يستنصحك فتل

الحق  

إذا  الرابع: 

عطس  

  فحمد اهلل 

 تهفشمّ 

له: يرحمك الل قل   . ا له على حمده لربه عند العطاسركش، أي 

شّمت؛ أل ل  حق   فإنه ل أما إذا عطس ولم يحمد الل  ل يشّمت.  فكان جزاؤه أنه لم يحمد الل ه فال ي

رد، فيقول: ي   رض، ويجب عليه ال اطس إذا حمد ف لع شميت ا ت م او  . صلح بالكم وي  لل هديك

لعطاس، وشم   ر معه ا لرات  وإذا استم ا، فقل له يف ا  . يرحمك الل  :بدل عن قولك ، عة: عافاك اللبه ثالث

الحق  

الخامس:  

إذا مرض  

 هد  فع  

 ته ر دة المريض زياوعيا
كان   وكلما  هبا  لقيام  ا عليهم  فيجب  سلمين،  الم إخوانه  على  له  حق  وهي 

 . أو جوار كانت عيادته آكد للمريض حق عليك من قرابة أو صحبة

ال   ح بحسب  المريض  والعيادة 

 : وبحسب حال المرض

ليهف تتطلب الحال كثرة الرتدد إ  ، قد 
األولى    . مراعاة األحوال ف

 ، يهلوقد تتطلب الحال قلة الرتدد إ 

سنة لمن   وال

اد مريض    : اع

ويفتح له باب الفرج   ويدعو له  أن يسأل عن حاله 

لرجاء   وا

أسب أكرب  من  ذلك  اب  فإن 

لص    . ة والشفاء حّ ا

بأس لتوبة  ا ره  يذّك أن  قول  وينبغي  في يروعه،  ل  مث لوب  تالله  هذا  مرضك  يف  إن  تسب  ك: 

الل  ؛خيرا يكفر  المرض  ال فإن  به  ويمحو  الخطايا،  به  بانحباسك و سيئات،    تكسب  لعلك 

رة الذ   را، بكث را كثي فار والدعاء. أج  كر والستغ
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الحق   

السادس:  

إذا مات  

 فاتبعه

 .كبير   ازة من حقوق المسلم على أخيه، وفيه أجر  اتباع الجن 

النبي   عن  ثبت  قال   ملسو هيلع هللا ىلص فقد  ى عليها، فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله  من تبع الجنازة حتى يصل  »   : أنه 

 . « مثل الجبلين العظيمين» لقيراطان؟ قال: قيل: وما ا   ، « قيراطان

الحق  

السابع: 

كف األذى  

 .هعن

 

الل قال  عظيما،  ثما  إ سلمين  الم إيذاء  تعالى: يف  ِّيَن يُ ﴿    َِّغرۡيِّ َما  ۡؤذُوَن  َوٱذله ٱۡكتََسُبوا   ٱلُۡمۡؤمِّنِّنَي َوٱلُۡمۡؤمَِّنَٰتِّ ب
بِّين  م  ا ِإَوثۡ ُبۡهَتَٰن  وا  َفَقدِّ ٱۡحَتَملُ   . ﴾٥٨ ا ا مر

تسلط   من  الل والغالب أن  فإن  بأذى  أخيه  الل على  رسول  قال  وقد  اآلخرة،  قبل  الدنيا  يف  منه  ينتقم    ال »  : ملسو هيلع هللا ىلص 

تدا تباغضوا وال  اهلل ب،  عباد  وكونوا  الروا  إخوانا،  وال    يخذله  وال  يظلمه  ال  المسلم  أخو  يحقره،  مسلم 

 . «ماله، وعرضهمسلم حرام: دمه، ولبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على ا

 

 : لها هو ولكن يمكن أن يكون المعنى الجامع   وحقوق المسلم على المسلم كثيرة،

لنبي  ق    « م أخو المسلمالمسل » : ملسو هيلع هللا ىلصول ا

لخير كلّ تضى هذه األخو  فإنه متى قام بمق  ما يضره. ه، وأن يجتنب كّل ة اجتهد أن يتحرى له ا
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 سلميغري امل حق   :عاشر حق الـال

 

  صملخ 

فيما    يجب على ولي أمر المسلمين  عليهم  الحدود  يقيم  والعرض، وأن  والمال  النفس  يف  اإلسالم  فيهم بحكم  يحكم  أن 

 . ذىيه حمايتهم وكف األيعتقدون تحريمه، ويجب عل

ع يتميزوا  ليهم  ويجب  ي  أن  وأل  اس،  للب ا يف  لمسلمين  ا دينهمظهروا  عن  شعائر  من  شيئا  أو  اإلسالم،  يف    ؛ منكرا 

لن   قوس، والصليب. اكا
 

  يشمل جميع الكافرين وهم أصناف أربعة: ر المسلمين  غي 

 . حق من حماية أو رعاية   علينافليس لهم   ون حربيّ ال

   نونم  مستأال

ر الميم ب  كس

 . ينهم يف الوقت والمكان المحددين لتأم   مايةالحفلهم علينا حق  

َحٞد ﴿ 
َ
ِّنَ ِإَوۡن أ َ  م  َٰ ي ۡرُه َحَّته جِّ

َ
ِّ ُثمه سۡ ٱلُۡمّۡشِّكِّنَي ٱۡسَتَجاَرَك فَأ بۡلِّۡغُه َمَع َكَلََٰم ٱَّلله

َ
ۥۚ  أ َمَنُه

ۡ
 . ﴾َمأ

 ون معاهدال

د ما  وبينهم  بيننا  عليها  التفاق  جرى  التي  المدة  إلى  بعهدهم  الوفاء  علينا  على    ااموفلهم  لنا  ستقيمين  م

يننا د يف  يطعنوا  لم  و ا،  علين أحدا  يعينوا  ولم  ا،  شيئ ينقصوا  لم  تعالى:    .العهد  الل  ِّيَن  إِّ   ﴿ لقول  ٱذله َله 
ََٰهدتر  لَۡم يَنقُ َع ٱلُۡمّۡشِّكِّنَي ُثمه  َِّن  َحد  لَۡم  وَ ا      ُصوُكۡم َشۡي م م 

َ
أ إَِِّلۡهِّۡم َعۡهَدهُ يَُظَٰهُِّروا  َعلَۡيُكۡم   

ٓوا  ِّمر ت
َ
إَِِّلَٰ  ا فَأ ۡم 

ٱلُۡمتهقِّنَي   ُيِّبر   َ ٱَّلله إِّنه  ِّهِّۡمۚ  ت له:  ،  ﴾٤ُمده  ِإَون  ﴿وقو
َ
أ وَ نهَكُثٓوا   هِّۡم  َعۡهدِّ َبۡعدِّ  ِّۢن  م  ِفِّ يَۡمََٰنُهم  َطَعُنوا  

يَۡمََٰن لَُهۡم 
َ
ُكۡفرِّ إِّنهُهۡم ََلٓ أ

َة ٱلۡ ِّمه ئ
َ
 . ﴾دِّينُِّكۡم فََقَٰتِّلُٓوا  أ

 ونذمي  
والي   لنفس  ا يف  اإلسالم  بحكم  فيهم  الحدوحكم  يقيم  وأن  والعرض،  يعتقدون  مال  فيما  عليهم  د 

ايتهم وكف األذى عنهم.  ريمه، ويجب عليه حم ا. فهم أكثر ه تح  ذه األصناف حقوق

 

  : يف الذميين فيجب على ولي أمر المسلمين 

لنفس  : بحكم اإلسالم يف أن يحكم فيهم لمال  ا  والعرض  وا

 . وأن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه 

 عليه حمايتهم وكف األذى عنهم. ويجب 
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  : ينالذمي   ى ب علويج 

 شيئا  ا ل يظهروأ
را يف اإلسال  . م منك

لناقوس، والصليب أو شيئا من شعائر دينهم  . كا

  . لباس لأن يتميزوا عن المسلمين يف ا و

ل العلم ل نطيل هبا هنا ام أهل الذمة موجودة يف كتب أه  . وأحك

لّله   لمين، وصلى ا لعا لحمد لل رب ا  عين. حمد وآله وصحبه أجموسلم على نبينا موا
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