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 بسمميحرلا نمحرلا هللا                        
 مقدمة

ومن ، امليامني ر   الغ   ه  ت  اب  ح  وص  ، نيالطيب    ه  وعلى آل  ، األمني د  نا حمم  ي   ب  ن  والصالة والسالم على ، احلمد هلل رب العاملني
 ا بعد.أم عهم إبحسان إىل يوم الدين.تب

 إ ل ْيك   أ نْ ز ْلن اه   ك ت اب   ﴿ :تعاىل كما قال،  أجلها من أنزل اليت من أجل الغاايت هو تعاىل هللا لكتاب التدب ُّر   فإن
ب  ر وا م ب ار ك   ت ه   ل ي د  للوقوف على ما فيها  اآلايتويكون التدبر ابلنظر يف ، [ 92:ص]  ﴾ اأْل ْلب اب   أ ول و و ل ي  ت ذ ك ر   آ اي 

 والوعيد والوعد والنواهي األوامر من عليه اشتملت مبا روالتبصُّ ، اهلداايتو  املقاصدو  والغاايت والدالالت املعاين من
 ليزداد الذين آمنوا إمياان. من العلم مبا فيها االنتفاعليتحقق 

 وهذه حماولة لتدبر آية من آايت القرآن احلكيم واستخراج ما فيها من املعاين والدالالت.
ًئا ب ه   ت ْشر ك وا و ال   اّلل    و اْعب د وا﴿ :د قال هللا تعاىلقف، سادسة والثالثون من سورة النساءال اآليةهي و  ي ْ  ش 

ْين   ْلو ال د  ب   اْْل ن ب   و اْلْ ار   اْلق ْرب   ذ ي و اْلْ ار   و اْلم س اك ني   و اْلي  ت ام ى اْلق ْرب   و ب ذ ي إ ْحس اانً  و اب   و اْبن   ْلْ ْنب  اب   و الص اح 
 .[63 :النساء] ﴾ف خ ورًا ُم ْت ااًل  ك ان   م نْ  ُي  بُّ  ال   اّلل    إ ن   أ مْي ان ك مْ  م ل ك تْ  و م ا الس ب يل  

، جل وعال اخلالق تعظيم واليت جيمعها، املقاصد الكلية للدينأصلني تبىن عليهما تشتمل على  وهذه اآلية
 .ذان األصالن مها مجاع الدينوه، أمر هللا والرمحة لعباد هللاتعظيم  أخرىوبعبارة ، عباد هللا على والشفقة

غري  ، ُمل صني له العبادة، واخلضوع  له ابلط اعة، وذلك ابلت ذلُّل  له، بع بادته و ْحد ه هللا  تعاىل عباد ه في اآلية أيمرف
ين،  مشركني فيها معه غري ه سنوا ، ألقاربوإىل ا، كما أمرهم ابإلحسان  إىل الوالد  وذ و ي ، إىل اليتامىأيًضا وأن ُي 

ابإلحسان  أيًضاوأمرهم ، به هلمواْلار ال ذي ال قرابة  ، قرابة  له  وإىل اْلار ال ذي، احلاجات  ال ذين ال جيدون كفايت هم
نوا إىل ، وغريه ومرافق  هلم؛ كرفيق السفر صاحبكل   إىل   سنوا ، مسافرًام ال ذي ميرُّ هب الغريبوكذلك أن ُي ْس  وأن ُي 

  .(1)ا ملكت أمياهنمإىل م
ه عوال أزعم أين جئت مبا مل تستط، وال أراها تفي مبا فيها من املعاين واهلداايت، كتاابت حول اآلية وقد قرأت

 لعل هللا أن جيعلين من أهله وخاصته. ؛لكن حسيب أن أسري يف هذا الركب املبارك ؛األوائل
 

                                                            

 .م9002/  ه  1293، الثالثة: الطبعة، الوفاء دار، تيمية( ينظر: جمموع الفتاوى البن  1)
 (12 /912.)  
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 :املوضوع أمهية
 أمهية املوضوع فيما أييت:تتلخص 

لفهم معانيه والتمسك  حىت ُيقق املقصود من تالوته تعاىل هللا كتاب بتدبر اوأبدً  ادائمً  مطالب املسلمأن  -1
 كلها. حياته يف امنهاجً  وتطبيقه، مبا جاء فيه

 .تويعظم االنتفاع مبا فيها من اهلدااي، أن الغوص يف أعماق اآلايت ميهد الستخراج كنوزها ودررها -9
حقوق الدعائم اليت تقوم عليها حقوق اخلالق و من املعاين والدالالت و  اكثريً آية احلقوق مجعت  أن  -6

 املخلوقني.

 أهداف الدراسة

 : وهتدف الدراسة إىل
 . يف اإلسالم للتوحيدبيان املكانة العظيمة  -1
 .لرحموالتحذير من عواقب قطيعة اواألبوين خاصة ، إظهار الفضل العظيم لصلة الرحم -9
  .األحكام الشرعية املرتتبة على القرابةبعض و ، بيان حقوق ذوي القرب واألرحام -6
 واألصحاب واململوكني.، واْلريان، وابن السبيل، واليتامي، حقوق ذوي احلاجات من املساكنيبيان  -2

 .العشرةآية احلقوق عن  موضوعيةمن خالل تقدمي دراسة البحوث القرآنية يف إثراء  اإلسهام- 2  

  منهج البحث وخطته
 :مبا أييتفيها وقمت ، الوصفي االستقرائي املنهج على الدراسة هذه تعتمد

 .آية احلقوق هذه ين وغريهم الوارد يفهل العلم من املفسر كالم أ مجع -1
 .الدراسة مباحث علىحول اآلية  ما مت مجعه من معان  ودالالت توزيع -9
 م نت يف وإيرادها اآلية ورقم، السورة اسم بذكر، سورها إىل هبا املستشهد اآلايت عزو -6

 .مباشرة اآلية عقب البحث
 .القرآنية اآلايت لتفسري واحلديثة القدمية التفسري ة من كتباملصادر املعتمد إىل الرجوع -2
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  ه إن ملب املستشهدحلديث حكم العلماء على ا وذكر خترجيها مع، ابملوضوع املتعلقة ابألحاديث االستدالل -2
 يكن يف الصحيحني.

 .وكتب الغريب اللغوية املعاجم إىل الرجوع خالل من الغريبة املفردات معاين بيان -3
بيسر  بغيته جيد أن القارئ يستطيع حىت للموضوعات وآخر ملراجعصادر والمل رسبفه البحث ذيلت -8

 .وسهولة

 خطة البحث
 نهج البحث وخطتهم، أمهية املوضوع، املقدمة وتشتمل: على التمهيد

 املبحث األول:احلقوق واملراد هبا
 وفيه مطلبان:، املبحث الثاين: لقب اآلية ومناسبتها ملا قبلها وما بعدها

 .يةاملطلب األول:تسمية اآل
 .املطلب الثاين:مناسبة اآلية ملا قبلها وما بعدها

 .املبحث الثالث:حق هللا تعاىل يف إفراده ابلعبادة وعدم اإلشراك به
 وفيه مطالب:، ملبحث الرابع:حقوق العبادا

 .حسان إليهماواألمر ابإل، املطلب األول: حق الوالدين
 .املطلب الثاين:حق القرابة

 .لب الثالث:حق اليتامىطامل
 .املطلب الرابع:حق املساكني
 .املطلب اخلامس:حق اْلار

 .حق الصاحب :املطلب السادس
 .املطلب السابع:حق ابن السبيل

  .ثامن:حق ما ملكت األ مياناملطلب ال
 خامتة البحث ونتائجه.

 لبحثفهارس ا
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 :احلقوق واملراد هبا املبحث األول:
 :اواصطالح   تعريف احلق لغة

  .(2)ح ق ي :أي، ح ق يت هذه: يقال. منه أخص   واحل ق ة  ، احل قوق   واحد: واحل قُّ ، الباطل خالف: لغةً  قُّ احل 
دُّ  "احل قُّ  صاحب القاموس:وقال  يُّ الْ  واألمر، الباط ل   ض   م وجود  والْ ، وامل ْلك  ، واملال  ، واإلْسالم  ، والع ْدل  ، م ْقض 

ْدق  ، الثاب ت   " وواحد  ، واحل ْزم  ، واملوت  ، والص   .(3)احل قوق 
 .(5)إنكاره" يسوغ ال الذي الثابت هو :اللغة يف "احلقُّ  :(4)قال اْلرجاين

 .قًّا وح قوقًا: صار ح قًّا وث بتح   وح ق  األ مر  ُي  قُّ وُي  قُّ 
واملوجود  الشيء أوجبته واحلق األمر املقضي وأحققت، معناه وج ب جي  ب وج وابً " :(6)قال األ زهري 

 .(7)"والثابت
 نقيض فاحلق، وصحته الشيء إحكام على يدل وهو، واحد أصل والقاف احلاء :" حق" :اللغة مقاييسيف و 

 .(8)الباطل
 .عن املعاين السابقةالخيرج  في اصطالح الفقهاءف ؛حلق يف االصطالحتعريف اوتعدد 

الذي ال ريب ، احلق املوجود من كل وجه" :يف كشف األسرار لعالء البخاريومن أحسن التعريفات ما جاء 
، أي موجود صورة ومعىن، وهذا الدين حق، موجود أبثره :أي، والعني حق، ومنه السحر حق، فيه يف وجوده

 (.2 )" شيء موجود من كل وجه :حق يف ذمة فالن أيولفالن 
                                                            

 (.123/ 2( ينظر: الصحاح للجوهري مادة حقق ) 9)
 (.1192نظر: القاموس احمليط للفريوزآابدي )ص: ا(  6)

 وتويف شرياز يف ودرس (. ه 813 - 020) احلنفي  احلسيين، اْلرجاين، احلسن أبو، الشريف ابلسيد املعروف علي بن دمحم بن علي هو(  2)
  .احلديث أصول فن يف ورسالة، السراجية وشرح، اإلجيي مواقف وشرح، التعريفات: تصانيفه من.هبا

 .122/  2 واألعالم، 913/  0 املؤلفني ومعجم، 698/  2 الالمع ينظر: الضوء

 (.190نظر: التعريفات للجرجاين )ص: ا(  2)
، ه  ( مولده ووفاته هبراة 600 - 989أحد األئمة يف اللغة واألدب. ) ، بن طلحة األزهري اهلروي أبو منصور ( هو دمحم بن أمحد بن األزهر 3)

 )و، من مصنفاته: هتذيب اللغة، وتوسع يف أخبارهم، مث غلب عليه التبحر يف العربية فرحل يف طلبها وقصد القبائل، عين ابلفقه فاشتهر به أواًل 
، 103/  9لسبكي الشافعية لطبقات ، 13/613ينظر: سري أعالم النبالء  افعي اليت أودعها املزين يف ُمتصره (.الزاهر يف غريب ألفاظ الش

 .611 / 2األعالم خلريالدين الزركلي  ؛201/  1والوفيات 
 .188/  1أساس البالغة للزُمشري: ، 22-20/  10ينظر: لسان العرب البن منظور: و ، 02للجرجاين: ص  اتالتعريف انظر:(  0)
 .12/ 9( ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس  8)
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ابعتبار ، يطلق على األقوال والعقائد واألداين واملذاهب، هو احلكم املطابق للواقع ويف اصطالح أهل املعاين 
 .(10)ويقابله الباطل، اشتماهلا على ذلك

 .(11)"ما يستحقه الرجل :احلق: "وقيل
 وحق تعاىل هللا حق :قسمان وهوهو الواجب الثابت صود هنا و والذي نستخلصه من هذه التعاريف هو املق

 . العباد
 فينسب، أبحد اختصاص غري من للعامل العام النفع به يتعلق ما" أبنه: (12)التفتازاين عرفه فقد، هللا حق فأما

 حلدودكا،  فيه للصلح مدخل ال ما هللا حق" :القيم ابن قال .(16)"نفعه ومشول، خطره لعظم، تعاىل هللا إىل
 حقوق وأما" قالمث .ماله كحرمة،  له خاصة مصلحة به يتعلق ما فهو العبد حق وأما، وغريها والكفارات والزكوات

 ."(12)عليها واملعاوضة واإلسقاط الصلح تقبل اليت فهي، العباد

 :يف القرآن الكرمي هدالالتو  احلق معان
 عان  ومل، القرآنية اآلايت من العديد يف فد وردتف ؛الكرمي القرآن يف ودور كثرية ال الكلمات كلمة احلق من

اليت تستعمل مبعىن  األلفاظ   -القرآن الكرمي يف  ألشباه والنظائرخاصة من ع ين   منهم اب- العلماء وقد بني  ، متعددة
  .ومن ذلك كلمة " احلق "، واحد واأللفاظ املشرتكة اليت تستعمل يف معان متعددة

 :وأرجعها إىل أحد عشر وجها، "معاين كلمة "احلق    (15)قاتل بن سليمانم   وقد مجع

                                                                                                                                                                                                                 

 .122 / 2: كشف األسرار ينظر(  2)
 .30( ينظر: التعريفات للجرجاين ص  10)
 .لبنان، بريوت، دار املعرفة للطباعة والنشر، 9ط، (128 /3)البن جنيم ، ( ينظر:البحر الرائق شرح كنز الدقائق 11)
( فقيه وأصويل. قيل هو حنفي وقيل م 1620 - 1619=  ه  026 - 019سعد الدين. )، هللا التفتازاين( هو مسعود بن عمر بن عبد  19)

 وأدبًيا.، وحمدثً ، ومتكلًما، شافعي. كان أيضا مفسرًا
 2الكامنة  الدرر ينظر: )التلويح يف كشف حقائق التنقيح( وحاشية على شرح العضد على ُمتصر ابن احلاجب وكالمها يف األصول. من تصانيفه:

 .116/  8واألعالم للزركلي  ؛998/  19ومعجم املؤلفني  ؛620/ 
 .181 - 102/  9( ينظر: تيسري التحرير  16)

 .بتصرف 108/  1عالم املوقعني إ( ينظر:  12)

 التفسري سب إليهين املفسرين أعالم من( ابلبصرة، م030/  ه 120: تويف)البلخى  األزدي بشري بن سليمان بن مقاتل احلسن أبو هو(  12)
 وتذكرة .3/309 للذهيب النبالء أعالم ينظر لرتمجته سري .هبا فحدث بغداد ودخل، البصرة إىل انتقل بلخ من أصله". مقاتل تفسري" املسمى
 .0/981، للزركلي األعالم .1/161للذهيب  احلفاظ
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الس م او ات   و ل و  ات  ب ع  احلْ قُّ أ ْهو اء ه ْم ل ف س د ت   ﴿ :فذلك قوله تعاىل يف املشركني، هللا :احلق هو :األول وجهالف
 .لفساد أهوائهم ت السماوات واألرضلو اتبع هللا أهواء املشركني لفسد :أي، [01]املؤمنون: ﴾و اأْل ْرض  

و ل م ا  ﴿ ﴾احلْ قُّ و ر س ول  م ب ني  ح ىت  ج اء ه م   ﴿ :فذلك قوله يف سورة الزخرف، القرآن :احلق :والوجه الثان
ْحر   ا س  اف ر ون   ج اء ه م  احلْ قُّ ق ال وا ه ذ   .[60، 92]الزخرف: ﴾و إ ان  ب ه  ك 

اء  احلْ قُّ و ز ه ق  اْلب   ﴿ :له تعاىل يف بين إسرائيلفذلك قو ، يعين اإلسالم :احلق :والوجه الثالث  ﴾اط ل  و ق ْل ج 
 .الشرك وعبادة الشيطان :والباطل، اإلسالم :. فاحلق[81]اإلسراء:

حساهبم  :يعين ﴾ّلل   د ين  ه م  احلْ ق  ي  ْوم ئ ذ  ي  و ف  يه م  ا ﴿ :فذلك قوله تعاىل، يعين العدل، احلق :والوجه الرابع
 .العدل املبني :يعين [92]النور: ﴾ه و  احلْ قُّ اْلم ب ني   و ي  ْعل م ون  أ ن  اّلل    ﴿ :وقوله ،العدل

حلْ ق   و ص د ق  اْلم ْرس ل ني   ﴿ :فذلك قوله تعاىل، التوحيد :يعين، احلق :والوجه اخلامس ب ْل ج اء  اب 
 .جاء ابلتوحيد :يعين [60]الصافات:﴾

يف  اصدقً  :يعين [2]يونس: ﴾و ْعد  اّلل   ح قًّا  ﴿ :وذلك كقوله تعاىل،  الصدقيعين :احلق :والوجه السادس
 .املرجع إليه سبحانه

 ﴾ْن ح ق  اْلق ْول  م ين   و ل ك   ﴿ :فذلك قوله تعاىل يف سورة السجدة، يعين وجب :ق  ح   :والوجه السابع
 .وجبت كلمة العذاب مين :ينيع [16]السجدة:

ْن د ون ه  ذ ل ك  أب  ن  اّلل   ه و  احلْ قُّ و أ ن  م ا ي ْدع ون  م   ﴿ :كقوله تعاىل،  بعينه الذي ليس بباطل احلق :والوجه الثامن
 .وغريه من اآلهلة ابطل :أي [39]احلج: ﴾ه و  اْلب اط ل  

[ 989]البقرة: ﴾احلْ قُّ ال ذ ي ع ل ْيه  و ْلي ْمل ل   ﴿ :كقوله تعاىل،  املال والدين الثابت :احلق يعين :والوجه التاسع
 .املال :يعين

ْنه  و َن ْن   ﴿ :كقوله تعاىل،  أوىل :يعين، أحق :والوجه العاشر ْلم ْلك  م  ، أوىل :يعين [920]البقرة: ﴾أ ح قُّ اب 
أْل ْمن   ﴿ :وكقوله تعاىل ت ْم ت  ْعل م ون  ف أ يُّ اْلف ر يق نْي  أ ح قُّ اب   .﴾إ ْن ك ن ْ

، [92]املعارج: ﴾و اهل  ْم ح قٌّ م ْعل وم  و ال ذ ين  يف  أ مْ  ﴿ :كقوله تعاىل،  ايعين حظً ، حق :والوجه احلادي عشر
 .(13)"اا مفروضً حظًّ  :يعين

                                                            

 .108-102ص، ه1212ة العامة للكتاب حتقيق: د. عبد هللا شحاته اهليئة املصري، ملقاتل بن سليمان، ( ينظر: األشباه والنظائر يف القرآن 13)
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كل من أصحاب احلقوق العشرة يف اآلية الكرمية له حق يليق به: فحق هللا تعاىل التوحيد كما يف الوجه و 
 ما سيتضح خالل البحث إن شاء هللا تعاىل. ا ماال أو غريه كهنوحقوق العباد قد يوفو ، اخلامس

 وفيه مطلبان:، لقب اآلية ومناسبتها ملا قبلها وما بعدها املبحث الثان:
 اآلية تسميةاملطلب األول:        

ًئا ب ه   ت ْشر ك وا و ال   اّلل    و اْعب د وا﴿ وهي قوله تعاىل:مسيت اآلية  ي ْ ْين   ش  ْلو ال د   و اْلي  ت ام ى اْلق ْرب   يو ب ذ   إ ْحس اانً  و اب 
ب   اْْل ن ب   و اْلْ ار   اْلق ْرب   ذ ي و اْلْ ار   و اْلم س اك ني   ْلْ ْنب   و الص اح   م نْ  ُي  بُّ  ال   اّلل    إ ن   أ مْي ان ك مْ  م ل ك تْ  و م ا الس ب يل   و اْبن   اب 

يف كتاب التوحيد للشيخ اجملدد دمحم بن كما  "العشرة احلقوق يةي آب" [63 :النساء] ﴾ف خ ورًا ُم ْت ااًل  ك ان  
: بقوله تعاىل هللا بدأها، العشرة احلقوق آية: تسمى اليت النساء سورة آية":(18)قال حيث، (17)عبدالوهاب

ئً  ب ه   ت ْشر ك وا و ال اّلل    و اْعب د وا﴿ ي ْ وجاءت  ، ذلك يف شروح كتاب التوحيد وغريهاوقد كثرت هذه التسمية بعد  .﴾اش 
  .(19)"يف بعض التفاسريك كذل

 .(20)االجتماعي الضمانية آباملفسرين ومساها بعض 
ألن اآلية بدأت حبق هللا تعاىل فمن نظر ، تسمية اآلية الكرمية آبية احلقوق أقربيقال: إن أن  ولعل األحسن

أ ابإلحسان بتدومن نظر إىل اخلطاب امل، إىل التنبيه على حقوق ذوي احلاجات أطلق مسمى الضمان االجتماعي
حيث إنه أييت يف القرآن ملا  ؛لفظ احلق أوىل إطالقولعل ، أطلق مسمى اإلحسان ذوي القرب وغريهمإىل طوائف 

 هو ثبت وواجب ومتقرر.

                                                            

 - 1112( اإلمام دمحم بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن دمحم بن أمحد بن راشد بن بريد بن دمحم بن بريد بن مشرف الوهيب التميمي ) 10)
قام لنصر دعوة التوحيد وتقرير عقيدة  .وفضل علم بيت يف، ربيةالع اْلزيرة يف جند من"  العيينة"  مدينة يف ولد، (م1021 - م1006( )ه 1903

 :هللا رمحه السلف الصاحل وله جهود عظيمة يف القضاء على البدع والضالالت واخلرافات والعودة إىل الكتاب والسنة بفهم سلف األمة. قال
 السنية )الدرر .القيامة" يوم إىل وأتباعهم األربعة األئمة مثل نياملسلم أئمة عليه الذي واْلماعة السنة أهل مذهب: به أدين الذي وديين "عقيديت

1  /32 .) 

 لعبد، الوهاب( عبد بن دمحم التوحيد ؛ و)داعيةعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز( لإلمام اإلمام دمحم بن عبد الوهاب دعوته وسريتهينظر لرتمجة الشيخ )
 لبنان. ، بريوت، للماليني العلم رط دا (ه 1209: املتوىف) األهل سيد شليب العزيز

 (.10بن عبد الوهاب ط جامعة األمام دمحم بن سعود )ص: مد التوحيد حملكتاب ( ينظر:   18)
وتسمى ، لبتةأ( حيث قال أبو بكر اْلزائري: "هذه اآلية حمكمة إمجاًعا ال نسخ فيها 203/ 1( ينظر: أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ) 12)

 عشرة".آية احلقوق ال
 .139دار الشروق ينظر: ص  9002( كالشيخ حممود شلتوت يف كتابه تفسري القرآن الكرمي الطبعة الثانية عشر  90)
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من إفراده تعاىل  تعاىل هللا فتشمل حقوق املكلف؛ على العباد وحقوق هللا تشمل حقوق والتسمية األوىل
واإلرشاد توجيه المنهم وتشمل غري ذلك من  ُيتاجه ملن من اإلحسان العباد وتشمل حقوق، أبنواعها ابلعبادة

 .عيادة املريض وغري ذلكو والنصح والتحسس والتعهد 
 

 ملا قبلها وما بعدها ة اآليةمناسب املطلب الثان:        
يتعلق حبقوقهن يف وردت هذه اآلية بعد اآلايت الدالة على احلقوق اخلاصة ابلنساء يف صدر سورة النساء فيما 

أرش د هللا  سبحانه وتعاىل كل  مث  والتحذير من خبسهن بعض حقوقهن، املرياث والوصية هبن وحبسن العشرة هلن
يف قوله تعاىل )وإن خفتم شقاق ، فيما بينهم وإىل إزالة اخلصومة، واحد  من الز وجني إىل املعام لة  احلس نة مع اآلخ ر  

يف هذه اآلية  إىل سائر  األخالق احلس نة فأمره  سبحانه أرش دمث  [ 62النساء:]أهله( من  ابينهما فابعثوا حكمً 
ْين   ْين  مم ن ذ كر يف اآلية، ابإلحسان  إىل الوالد  واستطراًدا ، فجاءت حثًّا على اإلحسان  ، وإىل م ن عط ف ه على الوالد 

بل عليه غري ها من بر   ، حساني ة مبا يتعل ق بزوجت ه فقطوأن  املؤمن  ال يكتفي م ن الت كاليف  اإل، ملكارم  األخالق
ْين  وغري هم وافتتح الت وصُّل  إىل ذلك ابألمر  إبفراد  هللا تعاىل ابلعبادة ؛ إذ هي مبدأ  اخلري  ال ذي ترتت ب  األعمال  ، الوالد 

 .الص احلة  عليه
ئً  ب ه   ت ْشر ك واْ  و ال   اّلل    و اْعب د واْ  ﴿أثناء تفسري قوله تعاىل (21)قال أبو حيان ي ْ ْين   اش  ْلوال د   اْلق ْرب   و ب ذ ى إ ْحس اانً  و اب 

 بتفضيل النساء على قوامون الرجال أن   ذكر ملا تعاىل أنه :قبلها ملا اآلية هذه مناسبة" :﴾ ...و اْلم س اك ني   و اْلي  ت ام ى
 اقوامً  كونه مع أنه أوضح، غريهن على اامً قو   يكون ال أنه 22لقبال مبفهوم ودل، أمواهلم وإبنفاق، عليهن إايهم هللا

 . (23)"الوالدين على عطفه من وإىل، الوالدين إىل ابإلحسان مأمور اأيضً  هو النساء على

                                                            

، مؤرخ، أديب، حمدث، مفسر(.  ه 022 - 322)  األندلسي الغرانطي، حيان أبو، حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن دمحم هو ( 91)
 يف"  احمليط البحر: " تصانيفه من، وغريمها الصائغ وابن األبذي احلسن أيب عن والعربية، الطباع بن فرجع أيب عن القراءات أخذ. لغوي، َنوي
ينظر  .وغريها"  اإلسالم أبركان اإلعالن"  و، " العوايل السبع القراءات يف الآليل عقد"  و، القرآن غريب يف، " األريب حتفة"  و، القرآن تفسري

 .93/  8 واألعالم، 160/  19 املؤلفني ومعجم، 122/  3 الذهب لرتمجته شذرات

وهو نوع من الع ل م. غري أن الفرق بينهما: ، : ": هو اللفظ املطلق على معني1/110شرح ُمتصر الروضة للطويف اللقب يف اللغة كما يف (  99)
وهلذا مسي التخاطب به ، وَنومها من األلقاب، كلبوعائد ال، كقوهلم: أنف الناقة،  أن اللقب ع ل م يكره من وضع عليه أن خياطب به لقبح فيه

. ومفهوم اللقب عند وقال يف نبز: النبز: اللقب. قلت: ولفظ النبز مشعر بكراهة "، وهي األنباز، قال اْلوهري: اللقب واحد األلقاب، تنابزا ونبزا
، ومفهوم العدد، مفهوم املخالفة أنواع عدة منها: مفهوم الصفةو ، ومفهوم ُمالفة، على قسمني: مفهوم موافقة املفهوم بيان أنيتضح من  األصوليني

ينظر للقاعدة  واللقب عند األصوليني: اللفظ الدال على الذات دون الصفة. و مفهوم اللقب.، ومفهوم احلصر، ومفهوم الغاية، ومفهوم الشرط
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 :ملا بعدها اآلية مناسبة
 ُم ْت ااًل  ك ان   م نْ  ُي  بُّ  ال   اّلل    إ ن  ﴿بعد أن ذكر هللا احلقوق اليت أرشد إليها يف هذه اآلية عقب ذلك بقوله 

فخر من اتصف ابلكرب وال أنْ  العادة   يف كان،  وإكرام هم املذكورة   ألصناف  إىل ا ابإلحسان  هللا تعاىل  أم رف، ﴾ف خ ورًا
د   أنْ  األخالق   مبكارم   ات ص ف عم ن ينشأ  وقد ،  يقوم مبا أوج به هللا  تعاىل عليه من حقوق  ال  أُيمله ذلك على أنه   جي 
ه يف  بصفة   الت حل  ي على ينب  ه   أن أراد فكأن  هللا تعاىل، اإلحسان   من منه صد ر مبا اوافتخارً ، وخ يالء   ازهوً  نفس 

ق ات ك مْ  ت  ْبط ل وا ال   ﴿:تعاىل يف قوله كما عليه؛ يفخ ر   وأال  ، إليه أحس ن   م ن على يتكب  ر   وأال  ، الت واض ع   ْلم ن    ص د   اب 
 هو عدُّ و  والفخر  ، وهو التكربُّ  يال  ت  االخْ  :الوصف ني   هبذين   املتحل  ي عن حمب  ت ه تعاىل فنفى، [932: البقرة] ﴾و اأْل ذ ى

ألن  من اتصف هباتني الصفتني محلتاه على اإلخالل مبن  ؛اسعلى الن   م  هبا والتعاظ   ل  التطاو   ب على سبيل  املناق  
 ذكر يف اآلية ممن يكون هلم حاجة إليه.

 عن ينشأ أن العادة يف كان،  وإكرامهم هبم والتحفي، عباد ه إىل واإلحسان، بعبادت ه األمر   تعاىل هللا   ذك ر ل م اف
 .(24)اإلحسان من منه صدر مبا اوافتخارً ، وخياًل  ازهوً  نفسه يف جيد أن األخالق مبكارم اتصف من

ختال   ذم   تعاىل هللا   ذك ر مث ل م ا
 
فات ه بيان يف شر ع، الف خور امل  :وعال جل   فقال، ص 

أي ْم ر ون   ي  ْبخ ل ون   ال ذ ين  ﴿ ْلب ْخل   الن اس   و   . (25) } 60النساء:{ ﴾اب 
 جرى ملن ابإلحسان األمر عقب به جيء، اابتدائيً  ااستئنافً  يكون أن : "جيوز(26)قال الطاهر ابن عاشور

د  ه من ابلتحذير حساناإل على التحريض إرداف ومناسبة، السابقة اْلملة يف ذكرهم  ل  ك   من هضد   شبهي   وما ض 
زب الكفر أهل أبخالق إليه هللا دعاهم الذي قاخل ل   وبلفق   ؛صاحل غري   إحسان  يف ما عليه دل   كما الشيطان وح 
  .(27)اآلخر" واليوم   ابهلل ؤمنوني   ال الذين الكافرين رذ كْ  من اْلملة هذه خالل

                                                                                                                                                                                                                 

واإلحكام  ؛9/162واحملصول للرازي  ؛9/291باجي وإحكام الفصول لل ؛0/696واإلحكام البن حزم الظاهري  ؛9/202العدة أليب يعلى 
 .9/001وشرح ُمتصر الروضة للطويف  ؛629واملسودة يف أصول الفقه آلل تيمية ص ؛921والبديع البن الساعايت ص ؛6/22لآلمدي 

 (.922/ 6( ينظر: تفسري البحر احمليط ) 96)

 (.923/ 6( ينظر: تفسري البحر احمليط ) 92)

 (.1/613سورة النساء ) -تفسري ابن عثيمني، (0/91جرير ) ( ينظر: تفسري ابن 92)
 عامل( 1206 أغسطس 19/ه  1626 رجب 16-1802/ه  1923) عاشور بن دمحم بن القادر عبد بن الشاذيل دمحم بن الطاهر دمحم(  93)

( 1900 سنة) الفتيا مث ه  1930 سنة هاقضاء ويل(.ابشا) الصادق دمحم الباي عهد يف، علمائها وكبري تونس أشراف نقيب، تونسي ومفسر وفقيه
/ 3) للزركلي ( ينظر: ترمجته األعالممقاصد الشريعة اإلسالميةيف التفسري( ) التحرير والتنويرمنها ) .كتب له. بتونس وتويف. األشراف فنقابة
 .(وما بعدها 2: ص)التفسري  يف عاشور بن الطاهر اإلمام منهج (106

 (.29/ 2) البن عاشور ( ينظر: التحرير والتنوير 90)
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ختال  الف خورهللا  تعاىل ذ ل م ا ذك ر  ف
 
فات ه، م  امل  .شر ع يف بيان ص 

 املبحث الثالث
 :حق هللا تعاىل يف إفراده ابلعبادة وعدم اإلشراك به

ًئا ﴿تعاىل قال هللا ي ْ  .﴾...و اْعب د وا اّلل   و ال ت ْشر ك وا ب ه  ش 

رك وتعاىل بعبادته وحده أيمر تباحيث  ؛وأشرفها وهو حق هللا تعاىل هااحلقوق أبعظمهذه بدأت اآلية الكرمية 
فهو املستحق منهم أن ، ال شريك له؛ فإنه هو اخلالق الرازق املنعم املتفضل على خلقه يف مجيع اآلانت واحلاالت

 .(98) ا من ُملوقاتهوال يشركوا به شيئً ، يوحدوه
 كنت  : قال عنه هللا رضي جبل بن معاذ عن الصحيح نْي يف  وحق هللا على العباد جاء نصًّا يف احلديث املخر ج

 العباد حق وما العباد؟ على هللا حق ما أتدري، معاذ اي": يل فقال محار على وسلم عليه هللا صلى النيب رديف
 العباد   قُّ وح  ، شيًئا به ي شركوا وال يعبدوه أن العباد على هللا حق   فإن  ": قال، أعلم ورسوله هللا: قلت  ، "هللا؟ على
ر أفال، هللا رسول اي: قلت، "شيًئا به ك  شر  ي   ال نم   ب  يعذ    أال هللا على  .(92)" فيت كلوا مه  رْ ت  ب ش    ال": قال الناس؟ أب ش  

  :العبادةونبدأ الكالم على هذا احلق بتعريف 

 :اللغة يفالعبادة    
  .(30)التذلل" غاية ألهنا منها أبلغ والعبادة، التذلل إظهار :"العبودية :الراغب قال، والتذلل اخلضوعمع  الطاعةهي 

 إذا م ع بد ط ر يق هذا يقال، اخل ض وع مع الطاعة  :اللغة يف العبادة : "معىن(31)وقال الزجاج
 .(33)والتذلُّل" اخل ضوع الع بود ي ة : "أ صلويف لسان العرب، (32)الو طء " بكْثرة   م ذلاًل  كان

                                                            

 (.920/ 9( ينظر: تفسري القرآن العظيم البن كثري ) 98)
 (.60رقم: ) ابب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اْلنة قطًعا، ومسلم يف اإلميان (9823اْلهاد والسري )يف ( أخرجه البخاري  92)
 (.229( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )ص:  60)

 ابن وقال، عليه قراءة املربد أصحاب أقدم(.  ه  611 - 921)  املفسر، اللغوي، النحوي، سهل بن السري بن دمحم نب إبراهيم هو(  61)
 من .إليه" فنسب، ابألدب واشتغل تركه مث الزجاج خيرط وكان، وثعلب املربد عن األدب أخذ. املتني والدين واألدب العلم أهل من "كان: خلكان
/  9 الذهب وشذرات، 61/  1 األعيان ينظر: ترمجته وفيات ". األمايل"  و، " اإلنسان خلق"  و، " االشتقاق"  و، " القرآن معاين: " تصانيفه

 .66/  1 املؤلفني ومعجم، 66/  1 واألعالم، 922

 (.28/ 1( ينظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) 69)
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  :االعبادة اصطالح  
 .العبادةلفظ  إطالق حبسب اختالف املراد منتعددت تعريفات العبادة يف االصطالح الشرعي 

؛ وحبسب النظر أو ما يتعلق به من أفعال النظر إىل االسم اجملرد وحبسب، به تتعلق ما حبسب معان   للعبادةف
 إىل تعريف املصدر أو االسم.

 أوامره بفعل ًماوتعظي حمبةً  هلل العبادة هي التذلُّل :التعبد قال مصدرا مبعىن إىل العبادة ابعتبارها فمن نظر
 .(34)شرائعه به جاءت الذي الوجه على نواهيه واجتناب

 األقوال من ويرضاه هللا ُيبه ما لكل جامع اسم هي أما من نظر إىل معىن العبادة ابعتبار االسم فقال: "العبادة
 . (35)والظاهرة" الباطنة واألعمال

 هذه القيم ابن لفص  و ، "والظاهرة  الباطنة ألعمالوا األقوال وقد أمجل شيخ اإلسالم مراتب العبادة يف قوله "
 ومالئكته، وأفعاله وصفاته أمسائه وعن نفسه عن به سبحانه هللا أخرب ما اعتقاد هو :القلب قول:" فقال املراتب
 .رسله لسان على ولقائه

 بذكره والقيام، له املخالفة البدع بطالن وتبيني، عنه والذب، إليه والدعوة بذلك عنه اإلخبار :اللسان وقول
 .أوامره وتبليغ

 والصرب، له الدين وإخالص، له والرجاء منه واخلوف، إليه واإلانبة، عليه والتوكل، له كاحملبة :القلب وعمل
 إليه واإلخبات، واخلضوع، له والذل، فيه واملعاداة فيه واملواالة، عنه به والرضى أقداره وعلى ونواهيه أوامره على

 من هللا إىل أحب ومستحبها اْلوارح أعمال منأفرض  فرضها اليت، القلوب أعمال من ذلك وغري، به والطمأنينة
 .املنفعة قليل أو املنفعة عدمي إما بدوهنا اْلوارح وعمل، مستحبها

 ىلإ واإلحسان العاجز ومساعدة، واْلماعات اْلمعة إىل األقدام ونقل، واْلهاد، كالصالة :اْلوارح وأعمال
 .(36)" ذلك وَنو، اخللق

  

                                                                                                                                                                                                                 

 .مادة:عبد (906/ 6البن منظور ) -( ينظر: لسان العرب  66)
 (.9/92( ينظر هذا التعريف يف اجملموع الثمني من الفتاوى البن عثيمني ) 62)
 م.9002 -ه  1293بريوت الطبعة السابعة  –املكتب اإلسالمي  :ط، (22( ينظر: العبودية البن تيمية)ص:  62)
 .(100/ 1( ينظر: مدارج السالكني البن القيم ) 63)
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 :أركان ثالثة على بىنت   والعبادة
 .[132 :البقرة] ﴾ ّلل     ح بًّا أ ش دُّ  آم ن وا و ال ذ ين   ﴿ :تعاىل قال كما،  سبحانه للمعبود احلب كمال:ألولا

 .[20 :اإلسراء] ﴾ ر مْح ت ه   و ي  ْرج ون   ﴿ :تعاىل قال كما،  الرجاء كمال :الثان
اب ه   و خي  اف ون   ﴿ :تعاىل قال كما،  سبحانه هللا من اخلوف كمال :الثالث  .[20 :اإلسراء] ﴾ ع ذ 

 ر ب    ّلل     احلْ ْمد   ﴿ :سبحانه قوله يف الكتاب فاحتة يف العظيمة الثالثة األركان هذه بني سبحانه هللا مجع وقد
يم   الر مْح ن   ﴿﴾ اْلع ال م ني   بُّ  واملنعم، منعم هللا فإن ؛احملبة فيها وىلاأل فاآلية، ﴾ الد  ين   ي  ْوم   م ال ك   ﴿﴾ الر ح   على ُي 

 فمالك، اخلوف فيها الثالثة واآلية، رمحته ترجى ابلرمحة فاملتصف، الرجاء فيها الثانية واآلية، العظيم إنعامه قدر
ك   ﴿ :ذلك عقب تعاىل قال وهلذا، عذابه خياف واحلساب اْلزاء  :لثالثا هذه رب اي أعبدك :أي، ﴾ ن  ْعب د   إ اي 

يم   الر مْح ن   ﴿ :عليه دل الذي ورجائك، ﴾ اْلع ال م ني   ر ب    ّلل     احلْ ْمد   ﴿ :عليها دل اليت مبحبتك  وخوفك، ﴾ الر ح 
 .(37)﴾ الد  ين   ي  ْوم   م ال ك   ﴿ :عليه دل الذي

كل  واجتناب أوامرهيع مج ابمتثال هوطاعت  ، هورجاء  ، هوخوف  ، هه ابلعبادة يشمل حمبت  يف توحيد   تعاىل هللا وحق
 واحللف والنذر والتوبة والتحسب واخلشية والتقوى واإلانبة والتوكل والعبادة فالسجود: "القيم ابن قال، نواهيه

 ذلك كل،  والدعاء ابلبيت والطواف، اوتعبدً  اخضوعً  الرأس واالستغفار وحلق والتحميد والتهليل والتكبري والتسبيح
 .(38)"مرسل نيب وال، مقر ب ملك من لسواه نبغيي وال، يصلح ال هللا حق حمض

 وعال جل هللا حقوق من هيأو ما تعلق ابللسان واْلوارح  ابلقلب منها تعلق ما سواء أبسرها العبادات فإن
 .سبحانه له إال  تصلح  ال اليت

 والركوع فالسجود وحده؛ وجل عز هلل إال تصلح ال ونفاًل  فرًضا أبجزائها الصالة :39البدنية العبادة أنواع ومن
 .أحد   فيها ي ش ار ك ه ال، وحده تعاىل هلل حق كلها والقنوت والقيام والقراءة والدعاء والتسبيح

ا، كان    نْ ا م  نً كائ   لغرْي  هللا صْرف ه جيوز   ال، تعاىل هلل خالص حق هوو ، الدُّعاء   ومن أنواع العبادة القولية  مْهم 
ت ه ع ل تْ   تعاىل هللا ألن  عمن دوهنم من الصاحلني؛  فضاًل  ؛م ق ر ابً  ام ل كً  أم، م ْرس اًل  نبيًّا كان سواءً ، ه  مْنز ل ت   ومس  تْ ، د ر ج 
ًدا ب ه   أ ْشر ك   و ال   ر يب    أ ْدع و إ َّن  ا ق لْ : ﴿يقول  ك ر ه   و ل وْ  الد  ين   ل ه   ُم ْل ص ني   اّلل    ف اْدع وا: ﴿و يق ول  ، [90:اْلن﴾ ]أ ح 

                                                            

 (.62وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد )ص: ط  العلماء من أتليف خنبة، ( ينظر: أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة 60)

 (.181-180( ينظر: اْلواب الكايف )ص 68)
 .(160 – 196 / 1): مدارج السالكني ينظر(  62)
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اف ر   ًا اّلل    م ع   ت دْع   ف ال  : ﴿أيًضا و يقول  ، [12:غافر﴾ ]ون  اْلك  ، [916:الشعراء﴾ ]اْلم ع ذ ب ني   م ن   ف  ت ك ون   آخ ر   إ هل 
 .املعىن كثرية  جًدا هذا يف واآلايت  
ْبح   :املالية العباد ة أنواع ومن ن ه وجل   عز   هللا   ق  ر ن فق دْ  ؛ما يتقرب به من املال أج لُّ  وهو، الذ   الص الة وبنْي   بي ْ

 ص ال يت   إ ن   ق لْ : ﴿فقال، وعال جل   له إال  تنبغيان  ال العظيمتني الشعريتني هاتني وجعل، البدني ة العبادات   أج لُّ  وهي
 ل ر ب  ك   ف ص ل   ﴿ :أيًضا وقال، [136-139:األنعام﴾ ]ل ه   ش ر يك   ال  *  اْلع ال م ني   ر ب    ّلل     و مم  ايت   و حم ْي اي   و ن س ك ي

 .مع غريه وال إىل غريه من دونه تعاىل ال وحده لربك واَنر لربك فصل: أي ؛[9:الكوثر﴾ ]و اَْن رْ 
ي    ع نْ  احلديثلعن من يذبح لغري هللا يف  جاءوقد 

 عليه هللا صل ى الن يب    عن عنه هللا رضي ط ال ب   أ ب بن   ع ل 
  .احلديث. (40)..«.اّلل    ل غ رْي   ذ ب ح   م نْ  اّلل    ل ع ن  : »قال وسل م

 مجيع يصرف وأن، وتعاىل تبارك هللا غريعن  العبادة أنواع من نوع   أي   اإلنسان ال بد من أن ينفيوابْلملة 
 سبحانه هللا لقول مصداقًا، ابلطاغوت والكفر، هلل الدين هو إخالص وهذا له؛ شريك ال وحده هلل العبادة أنواع

 [.63اآلية من: ]النحل ﴾الط اغ وت   و اْجت ن ب وا اّلل    اْعب د وا أ ن   ر س واًل  أ م ة   ك ل    يف   ب  ع ثْ ن ا ل ق دْ و   ﴿: وتعاىل
ًئا  ﴿جاءت كلمة مث ، على عدم اإلشراك به نصُّ ال ﴾ و اْعب د وا اّلل    ﴿بعد قوله جاء يف آية احلقوق ولذلك  ي ْ ش 

 أهنا كما،  ما ظهر منه وما بطن، وصغريه كبريه الشرك مجيع تنفي ؛(21)ةعام   فكانت وهي نكرة يف سياق النفي ﴾
ًئا  ﴿ هللا مع كر  ي شْ  أن تنهى ي ْ ا أو كان من يقً د   أو ص  ، ساًل رْ ا م  أو نبيًّ ، ا مقرابً وإن كان ملكً ، كان من اكائنً  ﴾ش 

فكل ذلك داخل يف ، والقبور، واألحجار، واألشجار، واْلمادات، عن الشمس والقمر فضاًل ، عباد هللا الصاحلني
ًئا  ﴿قوله  ي ْ من  وال، من الذابئح وال، من النذور ال، عز وجل هللا لغري العبادة من شيء   ي صرف أن جيوز فال ﴾ش 

 .من الرجاء وال غري ذلك وال، من اخلوف وال، االستغاثة وال من الدعاء وال، الطواف
 واآلخرة متوقفة الدنيا يف البشرية فسعادة لبشريةل جات الضروريةاحلاوهذا التوحيد املأمور به يف هذه اآلية هو من 

 وال طمأنينة وال راحة فال، ضرورة كل فوق إليه وضرورته، حاجة كل فوق إليه العبد فحاجة، التوحيد علم على
يني: الوح وهذا ال يكون إال من جهة، على جهة اليقني وأفعاله وصفاته أبمسائه ربه العبد يعرف أبن إال سعادة

  .الكتاب وصحيح السنة

                                                            

 (.1208( أخرجه مسلم يف كتاب األضاحي ابب )حترمي الذبح لغري هللا ولعن فاعله(حديث ) 20)
ط: مكتبة العبيكان.  120/ 6ط: دار الكتاب العريب وشرح الكوكب املنري البن النجار  106هلذه القاعدة املسودة آلل تيمية ص ( ينظر 21)

 .182/ 2تونس  -ط: مؤسسة الرسالة. التحرير والتنوير البن عاشور ط الدار التونسية للنشر  1032الكليات أليب البقاء الكفوي ص
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 حاجة من بكثري أعظم الرسالة إىل العبد "حاجة: تيمية ابن اإلسالم شيخ قالويف بيان حاجة الناس إىل التوحيد 
، وحياهتا الرسالة نور للعبد ُيصل مل إذا وأما، األبدان موت الطبيب بعدم رد  ق  ي    ما آخر فإن، الطب إىل املريض

 .(42)ا"أبدً  معها سعادة ال شقاوة شقي أو، اأبدً  معه احلياة ترجى ال موتً  قلبه مات
، وال يف رجائه، وال يف خوفه، يف حمبته ا"اعلم أن حاجة العبد أن يعبد هللا وحده وال يشرك به شيئً  :ابن القيم وقال

ال يف التذلل والتعظيم و ، وال يف اخلضوع له، وال يف النذر له، وال يف احللف به، وال يف العمل له، وال يف التوكل عليه
 .بل ليس هلذه احلاجة نظري تقاس به، أعظم من حاجة اْلسد إىل روحه والعني إىل نورها، والسجود والتقرب

وهي كادحة ، فال تطمئن الدنيا إال بذكره، فإن حقيقة العبد وروحه قلبه ال صالح هلا إال إبهلها الذي ال إله إال هو
 .(43)ورضاه وإكرامه هلا "، وال صالح هلا إال مبحبتها وعبوديتها له، من لقائه والبد هلا، فمالقيته اإليه كدحً 

 األلوهية توحيد عليها ويربهن القرآن يقررها اليت األصول أعظم: " بقوله السعدي الرمحن عبد الشيخ وأوضح ذلك
، اإلنسانية لصاحل لزمهاوأ وأوجبها، وأفضلها وأكملها، اإلطالق على األصول أعظم العظيم األصل وهذا، والعبادة

 وبفقده، الصالح يكون وبوجوده، لقيامه الشرائع وشرع املخلوقات وخلق، ألجله واإلنس اْلن هللا خلق الذي وهو
 بيان أو عليه حجة إقامة أو، ضده عن هنى أو، حقوقه من حبق أو به أمر إما اآلايت ومجيع، والفساد الشر يكون
 .(44)املشركني" وبني بينهما الفرق بيان أو، واآلخرة الدنيا يف أهله جزاء

 
  

                                                            

 (.20-12/23البن تيمية ) ( ينظر: جمموع الفتاوى 29)

 (. 28، 20( ينظر: طريق اهلجرتني" ص) 26)
 (.166( ينظر: القواعد احلسان للسعدي: ط دار ابن اْلوزي )ص:  22)
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  العباد حقوق املبحث الرابع:
 ن واألمر ابإلحسان إليهمايحق الوالداملطلب األول:        

كذلك و ، جاء التأكيد على حق الوالدين يف آية احلقوق العشرة اليت َنن يف رحاب استخالص بعض الفوائد منها
م ا ح ر م  ر بُّك ْم ع ل ْيك ْم أ ال   ق ْل ت  ع ال ْوا أ ْتل   ﴿ حيث قال سبحانه األنعامسورة ر يف أول  آية  من آايت الوصااي العشيف 

ق  َن ْن  ن  ْرز ق ك ْم و إ اي   ْن إ ْمال  د ك ْم م  ْين  إ ْحس ااًن و ال  ت  ْقت  ل وا أ ْوال  ْلو ال د  ًئا و اب  ي ْ ر  ه ْم و ال  ت  ْقر ب وا اْلف و ات ْشر ك وا ب ه  ش  ش  م ا ظ ه  ح 
حلْ ق   ذ ل ك ْم و ص اك ْم ب ه  ل ع ل ك مْ  ا و م ا ب ط ن  و ال  ت  ْقت  ل وا الن  ْفس  ال يت  ح ر م  اّلل   إ ال  اب  ن ْه    .[ 121: األنعام ] ﴾ ت  ْعق ل ون  م 

يْ  وقال تعاىل  ْلو ال د  ه  و اب  من اآلايت ويف غريها ، [ 96: ]اإلسراءن  إ ْحس ااًن.. ﴾ ﴿ و ق ض ى ر بُّك  أ ال  ت  ْعب د وا إ ال  إ اي 
 .الكرميةحيث اقرتن حق هللا حبق الوالدين يف كثري من اآلايت 

ًئا ب ه   ت ْشر ك وا و ال   اّلل    و اْعب د وا﴿قال هللا تعاىل: ي ْ ْين   ش  ْلو ال د    .[63 :النساء] ﴾.. .إ ْحس اانً  و اب 
 فيما أييت وتفصيله واإلحسان املطلوب للوالدين وما عطف عليهما جاء جمماًل ، انً أحسنوا إىل الوالدين إحسا :أي

 .إن شاء هللا تعاىل
ن ورجل، اإلساءة ضدُّ  :لغة اإلْحس انو  واإلنعام أ ن اإلحسان  يكون لنفس   والفرق بني اإلحسان، وحم ْس ان   حم ْس 

  .(22) يكون إال لغريهواإلنعام  ال ، أ ْحس ْنت  إىل نفسي :اإلنسان ولغريه تقول
 على وجهني: يطلق ااصطالحً اإلحسان و 

 يقال: أحسن إىل فالن.، خرين: اإلنعام على اآلأحدمها
العدل  ألن، اإلحسان فوق العدلو ، احسنً  أو عمل عماًل ، وذلك إذا علم علما حسنا، : إحسان يف فعلهوالثان

  .(23)وأيخذ أقل  مم ا له، طي أكثر مما عليهواإلحسان أن يع، وأيخذ أقل  مما له، هو أن يعطي ما عليه
 أبن وذلك، جل وعال اخلالق عبادة يف إحسان :أحدمها :نوعانحسان أن اإل فقد بني الشيخ السعديوقرر ذلك 

 .اهل والت كميل، النُّصح وجه على هللا حبقوق القيام يف اْل دُّ  وهو، يراه هللا فإن   يراه يكن مل فإن يراه كأن ه هللا يعبد
 يتفاوت ولكن ه، يكون ُملوق ألي، كان نوع   أي م ن املنافع مجيع بذل هوو ، اخل ْلق حقوق يف إحسان  : والثان

ن إميان وحبسب، نفعه وعظيم، موقعه وعظم، اإلْحس ان وحبسب، ومقامهم وحق  هم، إليهم احمْلس ن بتفاوت  احمْلس 
 ن إىل الوالدين من النوع الثاين.واإلحسا .(47)ذلك إىل له الد اعي والس بب، وإخالصه

                                                            

 (.112/ 16( ينظر: لسان العرب البن منظور ) 22)

 (.963( ينظر: املفردات يف غريب القرآن للراغب )ص:  23)
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، هللا معصية غري يف وطاعتهما، ابملعروف برب  مها إليها اإلحسان  اليت أرشدت إليها آية احلقوق من حقوق الوالدين و 
  .(48)صديقهما وإكرام، عهدمها وإنفاذ، هلما واالستغفار والدُّعاء، عنهما األذى وكف   ، إليهما اخلري وإيصال

و ق ض ى  ﴿ :تعاىل قوله منها، الكرمية اآلايت من العديد يف ابلوالدين الرب    بوجوب، له د  التعبُّ  وجوب تعاىل قرنوقد 
ْين  إ ْحس اانً  ْلو ال د  ه  و اب  يث اق  ب ين  إ ْسر ائ يل  ال   ﴿ :تعاىل وقوله، [ 96 :اإلسراء] ﴾ ..ر بُّك  أ ال  ت  ْعب د وا إ ال  إ اي  و إ ْذ أ خ ْذان  م 

ْين  إ ْحس اانً ت    ْلو ال د  ق ْل ت  ع ال ْوا أ ْتل  م ا ح ر م  ر بُّك ْم ع ل ْيك ْم أ ال   ﴿ :تعاىل وقوله، [ 86 :البقرة ] ﴾ ..ْعب د ون  إ ال  اّلل   و اب 
ْين  إ ْحس اانً  ْلو ال د  ًئا و اب  ي ْ  قوله يف هلما ابلشكر له الشكر سبحانه وتعاىل قرن مث، [ 121 :نعاماأل ] ﴾.. ت ْشر ك وا ب ه  ش 

ْيك   يل   اْشك رْ  أ ن   ﴿ :تعاىل ري   إ يل    و ل و ال د    .[12:لقمان] ﴾ اْلم ص 
 و أ ط يع واْ  اّلل    أ ط يع واْ ... ﴿: قرينتها بغري واحدة منها تقبل ال، بثالث مقرونة نزلت آايت ثالث" :وقد قيل

 م ع   و ارْك ع واْ  الز ك اة   و آت واْ  الص ال ة   و أ ق يم واْ ﴿، منه يقبل مل الرسول عيط ومل هللا أطاع فمن، [ 22النساء] ﴾.. .الر س ول  
ْيك   يل   اْشك رْ  أ ن  ... ﴿، منه يقبل مل يزك ومل صلى فمن [26:البقرة] ﴾ الر اك ع ني   ري   إ يل    و ل و ال د   ﴾ اْلم ص 

 .(49)"منه يقبل مل لوالديه يشكر ومل هللا شكر فمن[12:لقمان]
 له والط اعة الرب    والتزام واإلْحس ان ابلشُّكر املن ان اخلالق بعد الن اس فأحقُّ : العلماء "قال: (20)القرطيب قال

 يل   اْشك رْ  أ ن   ): تعاىل فقال، الوالدان ومها ابشكرمه وشكره، وطاعته بعبادته إليه اإلْحس ان هللا قرن نم واإلذعان
ْيك    ."(51)[12: لقمان] ( و ل و ال د 

ويتنوع التعبري ، حبقه يف كثري من اآلايت البينات مقروانً ، اجليًّ  احكمً ، الوالدين حق جعل تعاىل هللا أن   جند وهكذا
ْين   كما يف قوله تعاىل  القضاء بصيغة تارة أييتف يف األمر برب الوالدين ْلو ال د  ه  و اب  ﴿ و ق ض ى ر بُّك  أ ال  ت  ْعب د وا إ ال  إ اي 

يث اق  ب ين  إ ْسر ائ يل  ال  ت  ْعب د ون  كما يف قوله تعاىل   امليثاق بصيغة وترةً ، [ 96: ]اإلسراءس ااًن.. ﴾ إ حْ  ﴿ و إ ْذ أ خ ْذان  م 

                                                                                                                                                                                                                 

 (.903 -902( ينظر: هبجة قلوب األبرار للسعدي ) 20)

 (.132أليب بكر اْلزائري )ص:  ( ينظر: منهاج املسلم 28)
 حقي امساعيل البيان روح وتفسري (.23/ 1) السمرقندي تفسري -العلوم وحبر (20ينظر الكبائر للذهيب )ص: ، ( نسب ذلك إىل ابن عباس 22)
 .(192/ 3) الرتاث احياء دار طبعة  

 املشرق إىل رحل. والتعبد ابلصالح اشتهر. املفسرين كبار من، أنصاري قرطبة أهل من أندلسي. رْحف    بن بكر أيب بن أمحد بن دمحم هو( 20)
 ؛" اآلخرة أبمور التذكرة"  و ؛" القرآن ألحكام اْلامع: " تصانيفه من (. ه  301) توىف وهبا(  مبصر - أسيوط مشايل)  اخلصيب ابن مبنية واستقر

 واألعالم( 02/ 20) اإلسالم تريخ ؛610 ص املذهب الديباج 662/ 2 الذهب ينظر: ترمجته شذرات ". احلسىن األمساء شرح يف األسىن"  و
 .918/  3 للزركلي

 (.186، 189/ 2( ينظر: اْلامع ألحكام القرآن ) 21)
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ْين  إ ْحس ااًن.. ﴾  ْلو ال د   يل   اْشك رْ  أ ن  ﴿ كما يف قوله تعاىل   لشكراألمر اببصيغة  وترةً ، [ 86: البقرة ]إ ال  اّلل   و اب 
ْيك   ري   إ يل    و ل و ال د   [.12:لقمان﴾ ] اْلم ص 

 ه أمران:يلإومما جتدر اإلشارة 
     :أكبر حقًّا ألمل أناألول: 

وقد جاء يف احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أجاب ، وحسن الصحبة، من حيث الرعاية، أكرب احقًّ  ألمل وقد جعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص
وهذا ، (52)"أبوك: "قال الرابعة ويف، ثالثً " أمُّك: "له قال حيث، "صحابيت حبسن الناس أحق من" السائل

ن ا﴿احلديث فيه إشارة للمعاين الواردة يف قول هللا تعاىل  ْنس ان   و و ص ي ْ ْيه   اإْل   يف   و ف ص ال ه   و ْهن   ع ل ى و ْهًنا أ مُّه   مح  ل ْته   ب و ال د 
  .[12 :لقمان] ﴾ع ام نْي  
 مث احلمل لصعوبة ذلك وكان :قال، الرب من لألب ما أمثال ثالثة لألم يكون أن مقتضاه": (53)ل ابن حجرقا
 قوله يف ذلك إىل اإلشارة وقعت وقد .الرتبية يف األب تشارك مث، هبا وتشقى األم هبا تنفرد فهذه، الرضاع مث الوضع
ن ا﴿ :تعاىل ْنس ان   و و ص ي ْ ْيه   اإْل   يف بينهما فسوى [12: لقمان] ﴾ع ام نْي   يف   و ف ص ال ه   و ْهن   ع ل ى و ْهًنا أ مُّه   ه  مح  ل تْ  ب و ال د 

 وتقدم، الرب من األوفر احلظ الولد على تستحق األم أن املراد :القرطيب قال .الثالثة ابألمور األم وخص، الوصاية
 وقيل، األب على الرب يف تفضل األم أن إىل اْلمهور وذهب :عياض وقال .املزامحة عند األب حق على ذلك يف

 .(54)" سواء برمها يكون

 وأولى: اإلحسان إلى الوالدين في حال الكبر أشد  الثاني: 

عن  وتنهى، حال الكرب يف برمها والقيام حبقهماد على شد   تو ، للوالدينذكر مرحلة الكرب وهناك نصوص ت
ْين  إ ْحس ااًن إ م او  ﴿ قوله تعاىل: كما يف،  اإلساءة إليهما ولو أبقل لفظ ْلو ال د  ه  و اب  ي  ب ْل غ ن   ق ض ى ر بُّك  أ ال  ت  ْعب د وْا إ ال  إ اي 

                                                            

ابب بر ، ربومسلم يف ال، (2393) 9990/ 2ابب من أحق الناس حبسن الصحبة ، ( احلديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري يف األدب 29)
 (.9228) 1202/ 2الوالدين: 

 كبار من، حجر اببن الشهري، والوفاة واملنشأ املولد املصري، العسقالين الكناين الفضل أبو، الدين شهاب، دمحم بن علي بن أمحد هو(  26)
 ابلبلقيين تفقه. ذلك وغري األحاديث وعلل، والنازل العايل ومعرفة، واستحضارهم الرجال معرفة إليه انتهى. مؤرًخا فقيًها حمدثً  كان،  الشافعية

 .مجاعة بن والعز والربماوي
 الدراية" و" البخاري صحيح شرح الباري فتح:" تصانيفه من، مصنًفا ومخسني مائة على تصانيفه زادت، القضاء وتوىل، األزهر جبامع ويل اخلطابة

 ".الكبري الرافعي اديثأح ختريج يف احلبري تلخيص" و"  اهلداية أحاديث ختريج منتخب يف
 .9/90 املؤلفني ومعجم، 900/  0 الذهب وشذرات، 80/  1 الطالع والبدر، 63/  9 الالمع الضوء ينظر لرتمجته

 (.209/ 10نظر: فتح الباري البن حجر )ا(  22)

 



21 
 

ا ق  ْواًل ك ر ميًا و اْخف ضْ  ع ند ك  اْلك ب  ر  أ ح د مه  ا أ ْو ك ال مه  ا ف ال  ت  ق ل هل  م آ ن اح  الذُّل    أ ف   و ال  ت  ن ْه ْرمه  ا و ق ل هل  م  م ن   هل  م ا ج 
ا ر ب  ي اين    [92-96]اإلسراء ﴾ص غ ريًا الر مْح ة  و ق ل ر ب   اْرمح ْه م ا ك م 

، والعناية، من الرعاية اوال ريب أن حال الكرب حال  تقتضي مزيدً ، ففي هذه اآلية إشارة إىل حال الكرب خاصة
ما ميكنه  يكون لهو ونشاطه؛ ، وقوته، وصحته، ل شبابهقد يستغين عن أوالده حا اأو أمًّ  أابً  الوالد ألنواملداراة؛ 
واشتعل الرأس ، ووهن منه العظم، خبالف ما إذا كرب يف السن، ويستغين عمن حوله، ومصاحله حباجاته من القيام

وقد أشارت اآلية إىل أن اْلزاء من ، واحتاج إىل من يقوم بشأنه ورمبا من ينفق عليه وبدأت صحته يف النزول، اشيبً 
فالوالدان أحسنا لولديهما يف صغره وحال ضعفه فيكون رد اْلزاء هلما عند حاجتهما للرعاية يف جنس العمل؛

  حال كربمها.
لتغري  احلال عليهما  -أي الولد-خص  حالة الكرب ألهنا احلالة اليت ُيتاجان فيها إىل ب ر ه قال القرطيب: " 

ألهنما يف هذه احلالة قد صارا  ، أكثر مما ألزمه من قبل ابلض عف والكرب؛ فألزم يف هذه احلالة من مراعاة أحواهلما
ي  منهما يف الكرب ما كان ُيتاج يف صغره أن يل ي ا منه؛ فلذل، عليه ك اًل 

ك خص  هذه احلالة فيحتاجان أن ي ل 
فطول املكث للمرء يوجب االستثقال للمرء عادة وُيصل امللل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على  اوأيضً  .ابلذكر

وهو ، وقد أمر أن يقابلهما ابلقول املوصوف ابلكرامة، وأقل  املكروه ما يظهره بتنفسه املرتد د من الضجر، يهأبو 
ا ق  ْواًل ﴿ :السامل عن كل عيب فقال  .(22)" [96 :اإلسراء]﴾ اك ر ميً   ف ال  ت  ق ْل هل  م ا أف   و ال  ت  ن ْه ْرمه  ا و ق ْل هل  م 

ملسو هيلع هللا ىلص أفضل العمل بعد  بل جعله النيبُّ  ؛اْلزيل   الثواب   لذي هو حق أصيل هلماوقد رتب هللا على بر الوالدين ا
 أفضل؟ العمل أيُّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت»: قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عنف ؛الصالة

 .(56)«هللا سبيل يف اْلهاد: قال ؟أي   مث  : قلت قال. الوالدين برُّ : قال ؟أيٌّ  مث  : قلت قال. لوقتها الص الة :قال
  

                                                            

 (.921/ 10نظر: تفسري القرطيب )ا(  22)
 .82حديث رقم:  20/ ص 1صحيحه ج مسلم يف  9360حديث رقم:  1092/ ص 6( البخاري يف صحيحه ج  23)
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 املطلب الثان:حق القرابة
ْين  إ ْحس ااًن و ب ذ ي اْلق ْرب  ﴿. هللا تعاىل يف آية احلقوق قال ْلو ال د   ﴾..... و اب 

ْرب وق  ْرب ق رابة وق    وهي يف األصل م صدر. ويقال: بينهما:، والقرب يف الرحم، يف النسب ابة: الدنوُّ ر  رب والق  الق  
وذو ق  ْرب ، وذو قرابة مين، وذو قرابيت، ويقال: هو قرييب، وق ربة بسكون الراء وضمها، بفتح الراء وضمها وم ْقربة

 .(20)ن  وْ ن   وأقرابؤ ك وأقارب ك وأقربوك: عشريت ك األدْ ، ربةقْ وذو م  ، مين

  .(58)رحام وأحياان يقال عنهم ذوو القربهنم ذوو األ: إفأحياان يقال عن األقارب ؛القرابة والرحم ترادف  وبني 

  ((22). )وغريه احملرم بني فرق غري من األقارب لكافة اسم الرحم وذهب بعض العلماء إىل أن

 .(60) ن س ب وبينه ب  ْينك جيمع من ك ل   على ويقع   األقارب   هم الرحم ذو وقيل:

ا متشعبة عن القرابة كلهف، م يدلون هبماحيث إهن ؛بعد حق الوالدينيف آية احلقوق وقد جاء حق ذوي القرب 
 .(31)من الكالم على حقوق األبوين إىل الكالم على حقوق القرابة لذا انتقلاألبوة 

 وقد اختلف يف حد ذوي األرحام والقرابة الذين جتب صلتهم واإلحسان إليهم على قولني:

مر  حْ    الرحم الواجبة الصلة هي الرحم املأن  :األول
ابن عباس رضي هللا حبديث  (63)قال بذلك واستدل من (62)

إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم  :وقال، هنى أن تزو ج املرأة على العمة وعلى اخلالة  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص»عنهما 
 (32)«أرحامكم 

                                                            

 . 8/ 2وتج العروس للزبيدي  118/ 1للفريوز آابدي -والقاموس احمليط  081 -080/ 1لسان العرب البن منظور  ( ينظر: 20)
أو إمجاع ، أو سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، كل قريب ليس بذي فرض مقد ر يف كتاب هللا تعاىلفهم:ضيني اصطالح خاص يف املراد بذوي األرحام فر ( لل 28)

 .وال عصبة حترز املال عند االنفراد، األمة
م. 1222ه  = 1636حتقيق: دمحم حميي الدين عبد احلميد. سنة ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، شرح السراجية يف املواريث :ينظر 

 .26لجرجاين صلالتعريفات و  (.12/ 9) 1226عة الثانية سنة الفارض طبعة دار الفكر الطب ابن والعذب الفائض شرح عمدة، (136)ص 
 .608/  9ط دار الكتب العلمية ، ( ينظر: أحكام القرآن للهراسي 22)
 (.202/ 9 ) بريوت - العلمية املكتبة بن األثريواألثر ال احلديث غريب يف النهاية: ينظر(  30)

 (.03/ 12( ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور ) 31)
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 يف اْلمع بني املرأة وبنت عمها ومن كان يف منزلتهما.  ذلكيدل على انتفاء فالتعليل بقطع الرحم  

 واآلخر اذكرً  أحدمها كان لو شخصني كل ومها، حمرمية هناك كان إذا الرحم صلة جتب إَّنا :العلماء بعض الق
 وإن وأوالدهم واألوالد، علوا وإن واْلدات واألجداد، واألخوات واإلخوة، واألمهات كاآلابء يتناكحا مل أنثى

، بينهم املناكحة ْلواز واجبة بينهم الصلة فليست ءهؤال أوالد فأما، واخلاالت واألخوال والعمات واألعمام، سفلوا
 احلرام وترك، الرحم قطيعة من فيه ملا وخالتها وعمتها واملرأة األختني بني اْلمع حترمي القول هذا صحة على ويدل

 اكذ وما، ويتقاطعن يتغايرن كن وإن اخلال وبنيت العم بنيت بني اْلمع وجيوز، واجبة إذايتهما وترك وبرمها، واجب
 .(65) واجبة ليست بينهما الرحم صلة أن إال

 يف الواردة األدلة واستدلوا بعموم ؛حمرم غري   أو احمرمً  من كان منهم األقارب مجيع صلة جيبأنه  :والقول الثان
 .(66)األرحامالقرب و  ذوي صلة وجوب

                                                                                                                                                                                                                 

م   ذ و يقال(  39) ْحر م: كل شخصني لو كان أحدمها ذكرا واآلخر أنثى مل جيز هلما أن يتناكحا وحم  ر م؛ حم ْرم ر ح 
 
كاآلابء واألمهات ،  وضابط الرحم امل

وهم من ، غري احمْلر م واألخوال واخلاالت. والرحم، واألعمام والعمات، واألوالد وأوالدهم وإن سفلوا، واإلخوة واألخوات واألجداد واْلدات وإن علوا
 أي الذين جيوز أن يتزوج بعضهم بعضا. ، مثل: بنات األعمام وبنات العمات وبنات األخوال وبنات اخلاالت، عدا النوع الثاين من ذوي األرحام

 بن مسلم حيحص شرح و املنهاج، 989/  92وفتاوى ابن تيمية ، 200/  1واآلداب الشرعية ، والفروق، 199/  2بدائع الصنائع  :ينظر
 .(116/ 13) احلجاج

 وهو قول أيب اخلطاب من احلنابلة. ، عند املالكية وقول، ( وهو قول للحنفية 36)
 .200/  1واآلداب الشرعية ، 662/  9وكفاية الطالب الرابين ، 208/  8البحر الرائق البن جنيم  :ينظر

 9/992ابب ما يكره أن جيمع بينهن من النساء  -النكاح وأبو داود كتاب ، (6260) 2/238، (1808) 6/600( رواه أمحد  32)
 – 11/933والطرباين يف الكبري ، (1192) 6/292ابب ما جاء ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها  -والرتمذي يف النكاح ، (9030)

ضي هللا عنهما. أما الشطر األول من ( عن عبد هللا بن عباس ر 2113) 2/293وصححه ابن حبان يف صحيحه: ، ( واللفظ له11261) 930
ابب حترمي اْلمع بني املرأة  -ومسلم كتاب النكاح ، (2110) 0/19ابب ال تنكح املرأة على عمتها  -احلديث فقد رواه البخاري كتاب النكاح

يب ملسو هيلع هللا ىلص أن تنكح املرأة على عمتها واملرأة بلفظ " هنى الن، عن أيب هريرة هنع هللا يضر، (63(/)1208)  1092 – 9/1098وعمتها أو خالتها يف النكاح 
 ى خالة أبيها بتلك املنزلة ".رت وخالتها ف

 (.1/120) الفروق للقرايف: ينظر(  32)
 .وهو ما يفهم من إطالق الشافعية، وهو نص أمحد، واملشهور عند املالكية، ( وهو قول للحنفية 33)
 صحيح شرح واملنهاج، (0/20 ) العريب الرتاث إحياء واإلنصاف ط دار، 682/  9فواكه الدواين وال، (390/ 6) عابدين ابن : حاشيةينظر 

 .(116/ 13) احلجاج بن مسلم
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 .(67)"ورمحًا ةً ذم   هلم فإن: "مصر أهل يف السالمالصالة و  عليه لقوله الصواب؛ هو ولعل هذا
 ذلك وخيتلف، ابلسالم ولو ابلكالم وصلتها املهاجرة ترك وأدانها، بعض من أرفع بعضها درجات الرحم صلةو 

، اقاطعً  سم  ي   مل غايتها يصل ومل الصلة بعض وصل فلو ؛مستحب ومنها، واجب فمنها، واحلاجة القدرة ابختالف
  .(38)واصاًل  م  س  ي   مل، له وينبغي عليه يقدر عما قصر ولو

فهم 
 
، وجتب مواصلتها مبالزمة اإلميان، فالعامة: رحم الدين ؛وخاصة عامة توصل اليت أن الرحم:"ويف كتاب امل

والقيام حبقوقهم ، والنصفة يف معاملتهم، والعدل بينهم، وترك مضارهتم، والنصيحة هلم، واحملبة ألهله ونصرهتم
 وغري ذلك من احلقوق املرتتبة هلم.، ودفنهم، والصالة عليهم، من غسلهم، وحقوق املوتى، الواجبة كتمريض املرضى

وترك ، وتفقد أحواهلم، يها كالنفقة على القرابة القريبةوزايدة عل، وأما الرحم اخلاصة: فتجب هلم احلقوق العامة 
   .(32)" التغافل عن تعاهدهم يف أوقات ضروراهتم وتتأكد يف حقهم حقوق الرحم العامة

ابإلحسان إليهم   ابألمر؛فجاء أبكثر من بصيغ متعددة  ؛القرابة حق على عظيم تأكيدال الكرمي رآنالق جاء يفقد و 
ًئا ب ه   ت ْشر ك وا و ال   اّلل    و اْعب د وا﴿كما يف  ي ْ ْين   ش  ْلو ال د    [.63: النساء﴾ ] اْلق ْرب   و ب ذ ي إ ْحس اانً  و اب 

وترة يكون ابإلشارة إىل ، [93 :اإلسراء] ﴾ح ق ه   اْلق ْرب   ذ ا و آت  ﴿:تعاىل ه كما يف قولهإبيتائه حق  وجاء ابألمر  
 .[100 :البقرة] ﴾اْلق ْرب   ذ و ي ح ب  ه   ع ل ى اْلم ال   و آت ى﴿ مواساهتم ابملال كما يف قوله

ام   ب ه   ت س اء ل ون   ال ذ ي اّلل    و ات  ق وا﴿تعاىل:  وترة ابلتحذير من قطيعة الرحم كما يف قوله  ؛[1:النساء] ﴾و اأْل ْرح 
ل وها برُّوها ولكن، تقطعوها أن األرحام واتقوا :أي   .(70)؛وص 

 .(71)حمرمة قطيعتها وأن واجبة الرحم صلة أن على ونقل األئمة االتفاق
 احلق   القرب ذي وإعطاء"أي: [ 20 :النحل]  ﴾ اْلق ْرب   ذ ي و إ يت اء   ﴿ :تعاىل قوله جامع البيان عند يف تفسريو 

  .(72)" والرحم القرابة بسبب عليك هللا أوجبه الذي
                                                            

 ( من حديث أيب ذر.9226ابب: وصية النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبهل مصر)، ( رواه مسلم كتاب: فضائل الصحابة 30)
 .بتصرف 91 – 12/ 8 عياضللقاضي  : إكمال املعلم بفوائد مسلمينظر(  38)

 (.293/ 3) للقرطيب املفهم :نظرا(  32)
  واحد. وغري، والربيع، والضحاك، واحلسن، وعكرمة، وجماهد، عباس ابن وهو قول(  00)

 اآلية األوىل من سورة النساء.تفسري عند ( وما بعدها 2/6)لقرطيب اْلامع ألحكام القرآن لينظر: 
 .(3/ 2)املصدر السابق: ينظر(  01)
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 إىل إشارة فيه [ 96 :اإلسراء]  اآلية ﴾ إ ْحس اانً  وابلوالدين إايه إ ال   ت  ْعب د واْ  أ ال   ر بُّك   وقضى ﴿ :تعاىل هللا ويف قول
 من اإلنسان أخرج الذي هو ىلتعا هللا ألن، الوالدين حق رعاية من أوجب شيء تعاىل هللا حق رعاية بعد ليس أنه

 أن فثبت، الظاهرة األسباب عامل يف الوجود عامل إىل أخرجاه اللذان مها والوالدان، احلقيقة يف الوجود إىل العدم
 الوالدين حق بعد تعاىل ذكر مث، احلقوق رعاية يف غريمها على تقدميهما أوجب فلهذا غريمها حق من أعظم حقهما

 على الكالم إىل األبوين حقوق على الكالم من انتقل، األبوة عن متشعبة كلها القرابة كانت فلما، األقربني حق
 .(73)[ 93 :اإلسراء]  ﴾ ح ق ه   اْلق ْرب   ذ ا و آت   ﴿ :تعاىل فقال ؛القرابة حقوق

 ؟:القرابة حق  ى د  ؤ  بم ي  

 الشرع به ورد ما كلو ، ا صلة القرابةكيفية أو نوعية األشياء اليت تكون هبدون حتديد   احق ذوي القرب جاء مطلقً 
ك م اللغة يف وال فيه له ضابط وال امطلقً   الصلة ابختالف األحوال واألشخاص. فتختلف؛ (74)العرف فيه ُي 
، ابملال تكون فتارة ؛واملوصول الواصل حسب على األقارب إىل اإلحسان هي الرحم صلة"  :(75)النووي قال 
 . (76)" ذلك وغري، والسالم، ابلزايرة نتكو  وترة، ابخلدمة تكون وترة

 على وابلعون، ابملال الرحم صلة تكون" :قال، لذوي القرب يف بيان الصلة احسنً  احجر كالمً  ابن احلافظ نقلو 
 .وابلدعاء، الوجه وبطالقة، الضرر وبدفع، احلاجة
 أهل كان إذا يستمر إَّنا وهذا، الطاقة حبسب، الشر من أمكن ما ودفع، اخلري من أمكن ما إيصال اْلامع واملعىن
 مث، وعظهم يف اْلهد بذل بشرط، صلتهم هي هللا يف فمقاطعتهم افجارً  أو اكفارً  كانوا فإن، استقامة أهل   الرحم

                                                                                                                                                                                                                 

 (.902/ 10) للطربي القرآن أتويل يف البيان جامع: ينظر(  09)

 (.91/ 3) الرازي تفسري: ينظر(  06)

: " بلفظ، 111 ص تيمية البن النورانية القواعد يف ووردت .28 ص للسيوطي والنظائر األشباه، 9/621 للزركشي املنثور يف ذلك ينظر(  02)
، مطلًقا الشرع به ورد ما: "بلفظ 10/990 للسبكي اجملموع تكملة ويف، " الناس عرف إىل فيه املرجعف، الشرع يف وال اللغة يف حد له يكن مل ما

، حتديد غري من مطلًقا الشرع يف ورد ما: " بلفظ 1/182 قدامة البن املغين ويف، "والعادة العرف إىل فيه يرجع: اللغة وال الشرع يف حد له وليس
 ". والعادة العرف إىل فيه فريجع، عةالشري يف وال، اللغة يف له حد وال

(. من أهل نوى من قرى حوران  ه  303 - 361حميي الدين ) ، النووي ) أو النواوي ( أبو زكراي، ( هو ُيىي بن شرف بن مري بن حسن 02)
م، جنويب دمشق. مفيت األم ة ْسال  تعلم يف ، الفقه الشافعي واحلديث واللغةعالمة يف  أحد األعالم.، الز اهد، الش افعي  ، الفقيه، احلافظ، شيخ اإل 

 دمشق وأقام هبا زمنا.
 .و) املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ( ؛و) روضة الطالبني ( ؛من تصانيفه ) اجملموع شرح املهذب( مل يكمله

 .908/  0لنجوم الزاهرة وا ؛182/  2واألعالم للزركلي  ؛132/  2طبقات الشافعية للسبكي  (923/ 20) اإلسالم تريخ ينظر لرتمجته

 (. 901/  9)  للنووي مسلم شرح: ينظر(  03)
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 أن، الغيب بظهر هلم ابلدعاء صلتهم ذلك مع يسقط وال، احلق عن ختلفهم بسبب ذلك أن أصروا إذا إعالمهم
 .(00)املثلى" الطريق إيل يعودوا

 .(ح ق ه  )قوله  يف احلق جنس مجعهما وقد املواساة وحق الصلة حق حقان وللقرابة
ب ة   م نْ : ومراتبها القرب ذي حقوق شرعية أدلة بينت وقد ْثل   ؛و اج   شروطها مبينة القرابة بعض على النفقة بعض :م 
  .(08)"اإلحسان مثل واجبة غري ومن، الفقهاء عند

الذي  بل جعل هللا قطع األرحام من الفساد يف األرض، امه ابلقطع والدخول يف النارهللا من يقطع أرح أوعدوقد 
د وا يف  اأْل ْرض  و ت  ق ط  ع وا ﴿ كما قال تعاىل يستحق فاعله اللعن والطرد من رمحة هللا ت ْم أ ْن ت  ْفس  ت ْم إ ْن ت  و ل ي ْ ي ْ ف  ه ْل ع س 

 «ال يدخل اْلنة قاطع» :وقال ملسو هيلع هللا ىلص [96-9: دمحم]﴾اّلل   ف أ ص م ه ْم و أ ْعم ى أ ْبص ار ه مْ  أ ول ئ ك  ال ذ ين  ل ع ن  ه م  *  أ ْرح ام ك مْ 
 .(02)يعين:قاطع رحم 

        

  

                                                            

 (.218/ 10) حجر البن الباري فتح: ظران(  00)
 ( من سورة اإلسراء. 93اآلية )  ( يف تفسري12/03)( ينظر: التحرير والتنوير  08)
ومسلم يف األدب: ، ( 2282)  10/212: لقاطعا إمث ابب: كتاب األدب يفأخرجه: البخاري ، ( متفق عليه من حديث جبري بن مطعم 02)

 (. 9223)  2/291الرحم وحترمي قطعها:  ابب صلة
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 اليتامىحق  املطلب الثالث:
ْين  ﴿قال هللا تعاىل يف آية احلقوق: ْلو ال د   [63 :النساء] ﴾ت ام ى...و اْلي    اْلق ْرب   و ب ذ ي إ ْحس اانً  ... و اب 

ان   :الي  ْتم  و ، االْنف ر اد   :أ ْصل الي  ْتم ني   األ ب   ف ْقد   إ ىل   واألنْثى، الب  ل وغ   إ ىل   الذ ك ر   يف م ْثب ت   أثْ ب  ت ه   ول ذل ك  ، احل اج ة   ح 
ت ها ل ب  ق اء  ، الث ُّي وب ة   ائ م   يف والي  ْتم   .الب  ل وغ   ب  ْعد   ح اج    .األ م    ان  ف ْقد   :الب  ه 

يُّ ، أ ب وه   مي  وت   الذ ي :الي ت يم  و   األ ب   ق ب ل   م نْ  الط رْي   يف الي  ْتم  و ، أب  و اه   مي  وت   الذ ي :والل ط يم  ، أ مُّه   مت  وت   الذ ي :والع ج 
 .(80) ن ظ ري ه . ي ع زُّ  ش ْيء   ك ل    ع ل ى وي ْطل ق  ، الف ْرد   :والي ت يم   .ف ر اخ ه ما ي  ز ق ان   ك ل ْيه ما ألن  ه م ا ؛واأل م   

 ا: اليتيم اصطالح  
  .(81)تيم هو الصغري الذي فقد أابه وهو دون سن البلوغالي

 .(89)الصغر مع له أب ال الذي هو اليتيم وقيل:
: "ال يتم بعد حفظت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"ملا روى عن علي هنع هللا يضر قال: ، عن الطفل اليتيم ابلبلوغ هذه الصفةوتزول 

  .(83)احتالم"
 على واحلفاظ، به واالهتمام، رعايته سنوجاءت اآلايت اليت توصي حب، خاصة عناية اليتيم الكرمي القرآن أوىل وقد

 .ويؤنس منه الرشد يبلغ حيت حقوقه
 ﴾...و اْلي  ت ام ى... ﴿قال تعاىل 

نوا: أي  يف القرآن الكرمي:اإلحسان إليه و رعاية اليتيم  أوجهوتعددت ، اليتامى إىل وأحس 
 عم ن وخللو  ه، به ي نتفع ال لصغره ألن ه األقارب؛ إىل ابإلحسان األمر بعد   اليتيم إىل ابإلحسان األْمر فقد جاء

تاج  ، بشؤونه يقوم  على اشاقًّ  التكليف   هذا كان ول م ا، هذا م ثل ص حبة يف يرغب قل ما واإلنسان، ي نفعه م ن إىل ُي 
 .الد  ين يف عظيمةً  درجت ه كانت،  نْفسال

                                                            

 (.162/ 62) لز بيديل العروس تج و (322/ 19) منظور ابن - العرب لسان و (608/ 3) للجوهري الصحاح :ينظر(  80)
 .2/921 األثري احلديث البن . والنهاية يف غريب(220: ص)للراغب  القرآن غريب يف املفردات: ينظر(  81)
 (.60/ 2)تفسري الرازي : ينظر(  89)
)  برقم األوسط ويف، 23/  1 الصغري يف والطرباين، ( 9806)  اليتم برقم ينقطع مىت جاء ما الوصااي ابب كتاب -داود أبو: أخرجه ينظر(  86)

 ابن وقال (: رجاله ثقات. 933/  2يثمي يف جممع الزوائد ) وقال اهل .20/  3(  الكربى)  يف والبيهقي، ( 12/  2يف الكبري ) ، ( 0690
 علي". عن "صحيح 1922 وقال الشيخ األلباين:يف اإلرواء: .به" أبس ال "إسناده: 101/  6 احلبري يف التلخيص حجر
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يل   فكان، االستخدام يف به ي نتفع قد املسكني ألن   اليتامى؛ عن درجت هم أتخ رت فقد املساكني وأم ا
 
 إىل امل

الطته كنه املسكني وألن  ، اليتامى ُمالطة   إىل امليل من أكثر   ُم   وليس، معيشته ومصاحل نْفسه بتعهُّد االشتغال   مي 
 .(84)كذلك يتيمال
 ح ب  ه   ع ل ى اْلم ال   و آت ى﴿: تعاىل كما يف قولهوتعاهده بوجوه النفقة؛  ، اإلحسان ابملال يشمل إىل اليتيم اإلحسانو 

رْي   م نْ  أ نْ ف ْقت مْ  م ا ق لْ  ﴿: تعاىل هقولو ، [100 :البقرة] ﴾...و اْلي  ت ام ى اْلق ْرب   ذ و ي ْين   خ   ﴾و اْلي  ت ام ى ني  و اأْل قْ ر ب   ف ل ْلو ال د 
 .[912 :البقرة]

على سبيل الرعاية له القرب منه إال والتحذير من ، التنبيه على صيانة مالهومن حقوق اليتيم يف القرآن الكرمي 
ل وا و ال   أ ْمو اهل  مْ  اْلي  ت ام ى و آت وا﴿: تعاىل هللا يقول، وحفظه لط ي  ب   اخلْ ب يث   ت  ت  ب د   ﴾أ ْمو ال ك مْ  إ ىل   أ ْمو اهل  مْ  اأت ْك ل و  و ال   اب 

رًا ب ط وهن  مْ  يف   أي ْك ل ون   إ َّن  ا ظ ْلًما اْلي  ت ام ى أ ْمو ال   أي ْك ل ون   ال ذ ين   إ ن  ﴿: جل وعال ويقول، [9 :النساء]  و س ي ْصل ْون   ان 
ل يت   ال  إ   اْلي ت يم   م ال   ت  ْقر ب وا و ال  ﴿: تعاىل ويقول [10 :النساء] ﴾س ع ريًا ي   اب 

ل غ   ح ىت   أ ْحس ن   ه   :األنعام] ﴾أ ش د ه   ي  ب ْ
  .[62 :اإلسراء] و [129
 يف القرآن الكرمي:اليت وردت حقوق اليتيم ومن 

 [2 :الضحى] ﴾ت  ْقه رْ  ف ال   اْلي ت يم   ف أ م ا﴿قال هللا تعاىل: كما  هانتهقهره وإ النهي عن
 .(82)والنهي يعم مجيعها، ووجوه القهر كثرية، القهر االحتقار :جماهد والتسلط ابلظلم؛ وعن الغلبة: القهرو 
 : كراماإل  حقيف القرآن الواردة حقوق اليتيم ومن 

 .[10 :الفجر] ﴾اْلي ت يم   ت ْكر م ون   ال   ب لْ  ك ال  ﴿قال هللا تعاىل: 
 على حت  اضُّون   و ال   ﴿ :بقوله إلشارةا وإليه، بره ترك :أحدها وجوه على اليتيم إكرام ترك أن : "واعلم(86)قال الرازي

 بقوله اإلشارة وإليه، ماله وأكل املرياث يف له الثابت حقه عن دفعه :والثاين [18: الفجر] ﴾ املسكني ط ع ام  

                                                            

 .208/ 2تفسري الرازي : ينظر(  82)
 (.100/ 90) القرآن ألحكام اْلامع: ينظر(  82)
 وإليها ابلري ولده  (.  303 - 222) اخلطيب  اببن املعروف، هللا عبد أبو، الدين فخر، الرازي، احلسن بن احلسني بن عمر بن دمحم هو(  83)

 الناس وأقبل اآلفاق يف مصنفاته اشتهرت، العلوم من أنواع يف مشارك، أديب، مفسر، متكلم، شافعي وأصويل فقيه. طربستان من وأصله، نسبته
 اإلسالم ينظر لرتمجته تريخمل يتم مه.  (كبريالتفسري )الوله الفقه  أصول يف(  احملصول)  و ؛( األصول معامل: ) نيفهتصا من، هبا االشتغال على

  .906/  0 للزركلي واألعالم، 66/  2 الكربى الشافعية طبقات، (911/ 26)
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أت ْك ل ون   ﴿ :تعاىل  املال و حت  بُّون   ﴿ :بقوله اإلشارة وإليه منه ماله أخذ :والثالث[12: الفجر] ﴾ ال مًّ  أ ْكاًل  الرتاث و 
 .(87)أموالكم" إىل وتضموهنا اليتامى أموال أتخذون :أي [90: الفجر] ﴾ امج ًّ  اح بًّ 

 : والتحقري (الدفع) ع  الد   حرمة ومن حقوق اليتيم يف القرآن
لد  ين  *  ي ك ذ  ب   ال ذ ي أ ر أ ْيت  ﴿: تعاىل يقول ل ك  ال ذ ي ي د عُّ اْلي ت يم  اب   جبفاء الدفع: دع  ال[. 9-1 :املاعون] ﴾ ف ذ 

 . (82)يزجره ويضربه ويستخف بهوقيل: ، (88) وعنف
 : طعاماإل حق ومن حقوق اليتيم يف القرآن

ريًا و ي ت يًما م ْسك يًنا ح ب  ه   ع ل ى الط ع ام   و ي ْطع م ون  ﴿: تعاىل يقول  يف   إ ْطع ام   أ وْ ﴿: تعاىل ويقول [8 :اإلنسان] ﴾و أ س 
 .[12-12 :البلد] ﴾ي ت يًما ذ ا م ْقر ب ة  م ْسغ ب ة  *  ذ ي ي  ْوم  

 الصدقة أن يعلمك. مقربيت وذو قرابيت ذو فالن :يقال. قرابة أي" :﴾م ْقر ب ة   ذ ا اي ت يمً ﴿: يف قوله تعاىلقال القرطيب
 على الصدقة من أفضل له كافل ال الذي اليتيم على الصدقة أن كما،  القرابة غري على منها أفضل القرابة على

 .(90)يكفله" من جيد الذي يتيمال
 حق العدل معه:الكرمي  ومن حقوق اليتيم يف القرآن

ْلق ْسط   ل ْلي  ت ام ى ت  ق وم وا ... و أ نْ ﴿ تعاىل يقول ط ي دلُّ على ، لعدلاب أي: [190 :النساء] ﴾اب  وأصل الق س 
س ط: إذا جار  وق  ، واْل ْور ؛ ي قال: أ ْقس ط: إذا عد ل، م عنيني  م تضاد ْين : الع دل  

(21). 
 شهيًدا هلل يقوم   أن إنسان كل    على جيب، عامٌّ  أمر   وهذا، ابلق سط   لليتامى الق يام   وجوب  ويف هذه اآلية 

ا، عنه يدافع   م ن له ليس اليتيم   ألن   بينهم؛ للعدل خاصٌّ  أمر هلم اليتامى لكن، ابلقسط    من أيك ل  وليه ماله ورمب 
؛ ال حيث  .(92)هبمهللا  وصىأ فلهذا يشع ر 

  :الفيء يف هحقأداء الكرمي  ومن حقوق اليتيم يف القرآن
 .[0 :احلشر] ﴾و اْلي  ت ام ى اْلق ْرب   و ل ذ ي و ل لر س ول   ف ل ل ه   اْلق ر ى أ ْهل   م نْ  ر س ول ه   ع ل ى اّلل    أ ف اء   م ا﴿ تعاىل يقول

                                                            

  (16/120تفسري الرازي ) :نظرا(  80)

 (.229/ 0)للشنقيطي  البيان أضواء: ينظر(  88)

 (.103/ 69) تفسري الرازي: ينظر(  82)
 (.32/ 90) القرآن ألحكام اْلامع: ظران ( 20)
 (.300للراغب )ص:  املفردات، (2/82مقاييس اللغة البن فارس )، (106: غريب القرآن البن قتيبة )ص: ينظر(  21)
 .982/ 9تفسري ابن عثيمني : ينظر(  29)
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 فأكثر، واْلزية كاخلراج،  قتال بال، الكفار أموال من أخذه ماُيل هو :االصطالحيف و ، الرجوع لغة: الفيء 
 منهم انزاعه غري من الكفار أموال من للمسلمني هللا يسره ما هو :الفيء :فقالوا والغنيمة؛ الفيء بني فرقوا :العلماء
 .(93)ابلقهر 

 منصوص عليه يف هذا املال. حق   اومل يقاتل عدوًّ  افكان لليتيم الذي مل ُيمل سيفً 

 املساكنيحق الرابع: املطلب
نوا: أي ﴾...... و اْلم س اك ني  ﴿قال هللا تعاىل:  يقوم   ما جي  دون ال ال ذين، احلاجات   ذ وي إىل كذلك وأحس 

 ومنهم املساكني.  بك فايت هم
 وإنْ ، (22)الصنفني تناول املساكني أو الفقراء أ طل ق مىتوالتحقيق أنه  ؛الفقري واملسكني الفرق بني اختلف يف

ع ا ، (22) حااًل  أسوأ أيهما  النوعني بيان إىل ذلك عند وُيتاج، حينئذ   التمييز وج ب اآلخر ون في أحدمها ذ كر أو مج 
وهو ، (20)واحلنابلة، (23)الشافعي ة ما عليه مجهور العلماء من وهذا، املسكني من حاجة أشدُّ  الفقري ولعل الراجح أن

  .(100)ابز وابن، (22)حزم العلم كابنمجع من أهل  واختاره، (28)للمالكي ة قول
وميكن أن يؤخ ذ ذلك من أن  هللا بدأ ، الفقراء أكثر  حاجًة من املساكني": ذلك بقوله ع ثيم ني ابن  بني الشيخ و 

ويؤخذ أيًضا من قول النيب صل ى هللا عليه وسل م حني دان من الصفا: ، وإَّنا يبدأ ابألهم   فاألهم، (101)هبم يف اآلية
أ  هللا  به(( ))أبدأ   ويف هذا د اللة على أن الواو قد ، [128البقرة: ] ﴾إ ن  الص ف ا و اْلم ْرو ة  م ن ش ع آئ ر  اّلل   ﴿، (109)مبا ب د 

  .(106)"أنه أوىل ولكن بتقدمي املعطوف عليه ما يدلُّ على، تقتضي الرتتيب ال ابعتبار ذاهتا
                                                            

 (.22/ 9) البيان وأضواء (00/ 2) للسيوطي رابملأثو  التفسري يف املنثور الدر :ينظر(  26)
 وإذا افرتقا اجتمعا".، (:"والقاعدة عند علماء التفسري: أن الفقري واملسكني إذا اجتمعا افرتقا122/ 2( قال الشنقيطي يف أضواء البيان ) 22)
 (.3/120( واجملموع للنووي )132/ 8( ينظر: اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) 22)
 (.6/108مغين احملتاج للشربيين )، (3/120اجملموع للنووي ) ( ينظر: 23)

 (.1/226شرح منتهى اإلرادات للبهويت )، (9/901( ينظر: كشاف القناع للبهويت ) 20)

 (.6/122( ينظر: الذخرية للقرايف ) 28)

 (.3/128( ينظر: احمللى البن حزم ) 22)

 (.12/933( ينظر: جمموع فتاوى ابن ابز ) 100)
ا و اْلم ؤ ل ف ة  ق  ل وب  ه ْم و يف  ( يعين ق 101) ق ات  ل ْلف ق ر اء  و اْلم س اك ني  و اْلع ام ل ني  ع ل ي ْه  الر  ق اب  و اْلغ ار م ني  و يف  س ب يل  اّلل   و اْبن  الس ب يل  وله تعاىل: ﴿إ َّن  ا الص د 

 [.30ف ر يض ًة م ن  اّلل   و اّلل   ع ل يم  ح ك يم ﴾ ]التوبة: 
 .1918برقم  1/888ابب حجة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، كتاب احلج،  ( أخرجه مسلم 109)
 (.992، 3/996( ينظر: الشرح املمتع البن عثيمني ) 106)
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  أبدلة منها:وقد استدل من رجح أن الفقري أشد حاجة من املسكني
ق ات   إ َّن  ا ﴿ :تعاىل هللا لقو   ابألهم    يبدأ   وإَّنا، هبم أبدأنه تعاىل  ذلكو ، [30: التوبة] ﴾ و اْلم س اك ني   ل ْلف ق ر اء الص د 

 .(104)فاألهم  
 [.02: الكهف] ﴾اْلب ْحر   يف   ي  ْعم ل ون   ل م س اك ني   ف ك ان تْ  الس ف ين ة   أ م ا ﴿:تعاىل هللا وقول

 ال شيء له وإَّنا، امعدمً  ليس املسكني أن على فدل  ، فيها يعملون سفينةً  هلم أن   أخرب أن ه :من اآلية الد اللة وجهو 
من الفقري واملسكني ال جيد   واملتفق عليه أن كاًل ، (103)فوصف ابملسكنة من له سفينة تساوي مااًل ، (102)ي كفيه

 اختلفوا يف أيهما أشد حاجةكفايته وجتب مواساته ابلزكاة وغريها وإَّنا 
 .(107)والشافعي. كوهو مذهب مال، فمن نظر إىل أهنما ال جيدان الكفاية قال مها سواء

 األ ْكلة   ت ردُّه الذي املسكني   ليس  »: قال وسل م عليه هللا صل ى هللا رسول   أن  ، عنه هللا رضي ه ر ير ة أيب عنو 
د   ال الذي املسكني  : قال هللا ؟ رسول   اي املسكني   فما: قالوا، والت مرتن   والت مرة  ، (108)واأل ْكلتان    ي فط ن   وال، غ ىًن  جي 

 .(109)«عليه في تصد ق   حلاجته
 وهو، ويتعفف يصرب   فهو، يكفيه ال اشيئً  له أن   إال   غ ىًن  جي د ال الذي هو املسكني أن   على نص   احلديثف
 .(110)يسأل وال، حمتاج  

  

                                                            

 (.1/912( ينظر: اختالف األئمة العلماء للوزير ابن هبرية ) 102)

 (.116/ 3( ينظر: تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسى ) 102)

 (.6/220: زاد املسري البن اْلوزي )( ينظر 103)
 (.100/ 8اْلامع ألحكام القرآن )يف  ورجحه القرطيب(  100)
 .6/629واأل كلة واأل كلتان ابلضم اللُّقمة واللُّقمتان. ينظر فتح الباري البن حجر ، ( األ ْكلة ابلفتح الو ْجبة 108)
(. ومسلم  1202حديث رقم: ) 268/ 9، وكم الغىن،  ي ْسأ ل ون  الن اس  إ حلْ اًفا﴾( أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ابب قول هللا تعاىل: ﴿ ال   102)

 (.1062) 9/012ابب املسكني الذي ال جيد غىن  -كتاب الزكاة 
 .6/629( ينظر: فتح الباري  110)
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 اجلار حقاملطلب اخلامس:
نوا إىل جار كم ال ذي بينكم وبينه ق رابة   ﴾...اْْل ن ب   و اْلْ ار   اْلق ْرب   ذ ي و اْلْ ار  ... ﴿: تعاىل هللا يقول  أي: وأحس 

 أم كان امسلمً  اْلار إىل اإلحسان ذلك ومن، خلقه إىل ابإلحسان واألمر بعبادته األمر بني   سبحانه   فجمع
 .ابعيدً  أم امالصقً  ،اغريبً  أم اقريبً ، اكافرً 
 بينك قرابة ال الذي الغريب :أي اْلنب واْلار، قرابة وبينه بينك الذي: أي﴾  اْلق ْرب   ذ ي ﴿ و اْلْ ار  : تعاىل وقوله
 .(111)املفسرين أكثر قول وهذا، وبينه
 .افرالك اْلار هو ﴾اْْل ن ب   و اْلْ ار   ﴿، املسلم اْلار هو ﴾ اْلق ْرب   ذ ي و اْلْ ار   ﴿: وقيل
  .(112)بعيدة دارهلذي اْلار ا هو ﴾اْْل ن ب   و اْلْ ار   ﴿، جواره القريب اْلار هو ﴾اْلق ْرب   ذ ي و اْلْ ار  ﴿: وقيل

 .عليها وتدل تشملها واآلية صحيحة  فهي معان   املعاين هذه كلواألوىل محل اآلية على  
وقرهبم ، أحواهلم تفاوت حبسب ان تتفاوتحقوق اْلري  لكن ال شك أن، اْلوار حق هلم وكل من ذكرهم املفسرون

 .وبعدهم
 منك أقرهبما إىل :قال ؟أ هدي إي  هما فإىل، جارين يل إن، هللا اي رسول :قلت» ؛عنها هللا رضي، عائشة فعن
 .(113)«ابابً 

، ديوالبل والغريب، والعدو والصديق، والفاسق والعابد، والكافر املسلم يشمل اْلار اسمويف فتح الباري أن مطلق 
 من فأعالها، بعض من أعلى بعضها مراتب وله، واألبعد ادارً  واألقرب، واألجنيب والقريب، والضار والنافع

 .(114) ارًّ ج   م  ل  وه  ، أكثرها مث، كلها لو  األ   الصفات فيه اجتمعت
ال  حقه قرابة وبينه بينك الذي فاْلارتتفاضل حقوقهم؛  اْلريان أن يؤخذ من جمموع اآلايت واألحاديث والذي
 حق على مقدم حقه واملالصق، الكافر اْلار حق من آكد املسلم اْلار وحق، األجنيب اْلار حق من آكدشك 
، حقان له وجار، احقً  اْلريان أدىن وهو، واحد حق له جار :ثالثة اْلريان» ؛ فقد جاء يف احلديث:وهكذا، البعيد
 حق له، له رحم ال املشرك فاْلار ؛واحد حق له الذي راْلا فأما ؛احقً  اْلريان أفضل وهو، حقوق ثالثة له وجار

                                                            

 (.292/ 9) للسيوطي ابملأثور التفسري يف املنثور والدر( 282/ 1)للماوردي  والعيون تفسري النكت :ينظر(  111)
 (.228/ 6) حامت أب ابن وتفسري (662/ 8) القرآن للطربي أتويل يف البيان وجامع (992/ 1) سليمان بن مقاتل تفسري :ينظر(  119)
 ابب مبن يبدأ ابهلدية، ويف اهلبة، ابب أي اْلوار أقرب، ويف الشفعة، ابب حق اْلوار يف قرب األبواب، ( رواه البخاري يف األدب 116)
(2/9921 ) (2302). 
 .10/221 الباري فتح: ينظر(  112)
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 ؛حقوق ثالثة له الذي وأما، اْلوار وحق اإلسالم حق له، له رحم ال املسلم فاْلار ؛حقان له الذي وأما، اْلوار
 قدرك بقتار جارك تؤذي ال أن اْلوار حق وأدىن، الرحم وحق، اْلوار وحق، اإلسالم حق له، رحم ذو مسلم فجار

  .(115)«منها له تقدح أن إال
 :كثرية أقوال على اْلوار اسم يشمله فيمن املفسرون اختلف

 ؤذنامل صوت يسمع من فكل، النداء مسع نمب حد اْلار: قال أنه عنه هللا رضي علي عن منها ما روي  1
 .(116)جرياانً  يكونون فإهنم

 .جريان فهم، حي أو حملة مجعتهم من: وقيل 
  .(117)انحية كل من ادارً  أربعون اْلوار حد: وقيل

 عليه هللا صلى ي النب عن عنهم هللا رضي عمر وابن عائشة وقد جاءت أحاديث كثرية تؤكد على حق اْلار؛ فعن
 .(118)" سيورثه أنه ظننت حىت ابْلار جربيل يوصيين زال ما: " قال وسلم

ولو كانت يسرية وَنوها هلدية وإكرامه اب، منه األذى واحتمال، وكف األذى، ابلقول احلسن اْلار حقويتأدى 
  .(112)«ن شاةس  رْ اي نساء املسلمات ال حتقرن جارة ْلارهتا ولو ف  »فعن أيب هريرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال 

                                                            

وأبو نعيم يف ، (203والطرباين يف "مسند الشاميني" )ص، (680/ 9البزار )( و 621) 1/103ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق أخرجه (  112)
 .اْلامع ضعيف يف 9302: رقم حديث انظر(  ضعيف: ) األلباين الشيخ قال (900/ 2"احللية" )

 .املنادي أمسعه من: قال املسجد؟ جار ومن: له وفيه قيل (.6/20) البيهقي يف سننه أخرجه(  113)

 وغريهم ، والزهري، البصري واحلسن، واألوزاعي، عائشة قول وهذا(  110)
 .10/221 الباري وفتح، 101/ 2 القرطيب وتفسري (293/ 1) السمعاين ينظر: تفسري

 ين على الع رف.( أن اْلوار مب2/92واختار األلوسي يف تفسريه)
ابب الوصية ابْلار رقم ، ومسلم يف الرب والصلة، (2332، 2338) 632/  10 ابب الوصاة ابْلار، البخاري يف األدبأخرجه (  118)
(9392) (9392). 
/  6النهاية ينظر  .فروالذي للشاة هو الظ، فرسن شاة :وقد يستعار للشاة فيقال، كاحلافر للدابة،  وهو خف البعري، الفرسن: عظم قليل اللحمو 

292. 
ابب ، مسلم يف الزكاةو  (2301، 9290( )2/9920، 9/200( أخرجه البخاري كتاب اهلبة: ابب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) 112)

 .(1060( )9/012احلث على الصدقة ولو بقليل )
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 الصاحبحق املطلب السادس:
ب  ﴿ :تعاىل هللا قال ... ... و الص اح  ْلْ ْنب  نوا ص حبة  م ن ي صاح ب كم  ﴾اب   ي راف ق كمو بونه أو تصاحأي: وأحس 

  الز وجة وغريها.ك،  ؛ يف الس فر  وغريهوترافقونه
 .(120)املرأة" وقيل جبنبك وحصل صحبك فإنه وسفر وصناعة وتصرف كتعلم حسن أمر يف الرفيقوقيل: 

 .(121)الزوجة: ابْلنب الصاحب :عنهما هللا رضي مسعود وابن علي عنو 
 ألن، نفعه رجاء   يالزمه الذي الرجل إىل واملنقطع، واملرأة، السفر يف الرفيق  : هذا يف يدخل وقدقال ابن جرير: "

 على الصاحب حق لوجوب، جبميعهم تعاىل هللا أوصى وقد، منه وقريب   معه هو الذي جبنب كلهم
 .(122)"املصحوب

غريها ممن يشمله وصف  ة أمسواء كان الزوج، كل صاحب لعموم اآلية إىل ابإلحسان مطالب املرء أن شك وال
ر وه ن  ﴿: الزوجات حق يف تعاىل هللا قال فقد صاحب؛ال ْلم ْعر وف   و ع اش   الصاحب حق ويف [12: النساء] ﴾اب 

 خريهم هللا عند األصحاب خري»: وسلم عليه هللا صلى النيب يقول احلضر أم السفر يف اصاحبً  كان سواء
 . (123)«لصاحبه

 .وبذل احلقوق هلم، إليه اإلحسانجيب  الرفيق أم الزوجة به املراد كان سواء ابْلنب فالصاحب

                                                            

 (.180/ 9) للبيضاوي التأويل وأسرار التنزيل أنوار: ينظر(  190)
وابن أيب حامت عن ، وابن املنذر، : وزاد نسبته إىل عبد بن محيد(9/269) وأورده السيوطي يف الدر املنثور (.626/ 8) أخرجه الطربي(  191)

ك لُّ   »( أثرًا 8/622. وأورد ابن جرير يف تفسريه )( 106الصحيحة ) وصححه الشيخ األلباين يف  والطرباين عن ابن مسعود هنع هللا يضر.، علي هنع هللا يضر
اب ت ه  و ل ْو س اعًة م ن ن  ه ارص احب   ًبا م ْسئ ول  ع ْن ص ح   ".ي ْصح ب  ص اح 

 (.622/ 8) القرآن للطربي أتويل يف البيان جامع: ينظر(  199)
 املروءة فأما؛ مروءة وللحضر مروءة "للسفر: قال عبدالرمحن أيب بن ونقل عن ربيعة، ابلعموم" اْلميع اآلية تتناول "وقد: تعاىل هللا رمحه القرطيب قال
 القرآن وتالوة، املساجد إىل فاإلدمان احلضر يف املروءة وأما. هللا مساخط غري يف املزاح وكثرة، األصحاب على اخلالف وقلة، الزاد فبذل السفر يف

 وجل". عز هللا يف اإلخوان وكثرة
 (.182/ 2)للقرطيب القرآن ألحكام اْلامع: ينظر

والرتمذي يف ، (112). والبخاري يف األدب املفرد (9260). والدارمي (629)د بن محيد (. وعب3233)9/130( أخرجه أمحد  196)
 ابن خزميةوقال حديث حسن وصححه  .(1222اْلوار ) حق يف جاء ما وسلم؛ ابب: عليه هللا صلى هللا رسول عن والصلة الرب أبواب، الذابئح

(9262.) 
 .106 اديث الصحيحةينظر سلسلة األح عمرو؛ ابن عن وقال األلباين صحيح
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ر وه ن  ﴿  تعاىل فلها حقوق كثرية جيمعها قوله الزوجة به املراد كان فإن ابْلنب الصاحب حقوق وأما  و ع اش 
ْلم ْعر وف     [.12: النساء﴾ ] اب 

نوا، هلن أقوالكم طي  بوا: أي" :اآلية هذه تفسري يف كثري ابن قال  حتب كما قدرتكم سبحب وهيئاتكم أفعالكم وحس  
ْثل   و هل  ن  ﴿  سبحانه قال كما مثله هبا أنت فافعل، منها ْلم ْعر وف   ع ل ْيه ن   ال ذ ي م   .(124)"[998: البقرة﴾ ] اب 
ما هو  ومنها واجبما هو  منها، كثرية احقوقً  له فإن يف السفر وغريه الرفيق   ابلصاحب املراد  ما يكون يوحث

على  ومعاونته هسر    حفظما قد يصدر منه و  تح مُّلك ؛املصاحبة أثناء ابلصاحب خاصهو  ما ومنها ، مندوب
 .احلقوق من ذلك وغري، والنصيحة له، عثرته وإقالة، عذره وقبول، حاجته

 يتعاوانن من أن وذكر احلقوق من مجلة فيه وذكر والصحبة األخوة حقوق بيان يف وقد أفرد بعض العلماء أبواابً 
 السراء يف املسامهة يقتضي وهذا، الواحد كالشخص وجه من فهما واحد مقصد يف يرتافقان أو واحد غرض على

 اإلعانة ويف املال يف حقا املصاحب لألخ أنو ، واالستئثار االختصاص وارتفاع واحلال املآل يف واملشاركة والضراء
 والتكليف التكلف ترك ويف تخفيفال ويف واإلخالص الوفاء ويف الدعاء ويف العفو ويف والقلب اللسان ويف ابلنفس

(192). 
 

  

                                                            

 (.929/ 9) كثري العظيم البن القرآن تفسري: ظران(  192)
 (.106/ 9)الدين  علوم إحياء من ذلك ما ذكره الغزايل يف(  192)
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 ابن السبيلحق املطلب السابع:
  ﴾...الس ب يل   و اْبن  ... ﴿قال هللا تعاىل 

نوا: أي  .(190)والضيف الذي يقصدكم حىت يقضى حاجته، (126)بكم اجيتاز مارً  ال ذي، املسافر   إىل وأحس 
 ي ضاف قد للشيء واملالزم، هلا لسلوكه هلا اابنً  املسافر ومس   ي ،الطريق السبيل ألن   املساف ر؛ هو: لغةً  الس بيل ابن  و 

 .(128)له ملالزمته املاء؛ لطري، املاء وابن، فيه خروجه يكث ر ملن، الل يل ول د: يقال كما،  الب نو ة بوصف إليه
ع ما بيده ليس الذي الغريب   هو: اصطالًحا الس بيل وابن    .(129)فيها غنيًّا كان وإنْ ، بلده إىل به يرج 
من   الس بيل وابن  .(130)الثمانية الزكاة مصارف له حق يف الزكاة فقد ذ كر ض 

 على احلق فله  فيه الضارب   صاحبه: وابنه، الطريق هو: والسبيل الطريق صاحب هو، السبيل ابن"قال ابن جرير: 
 احتاج إن ويضيفه، معونة إىل احتاج إن يعينه أن، هللا معصية غري يف سفره كان إذا، به امنقط عً  احمتاجً  به مر   من
 .(131)مح ْالن" إىل احتاج إن ُيمله وأن، ضيافة إىل

 .(132) يعطى من الزكاة؛ على أن ابن السبيلوقد أمجع أهل العلم 
                                                            

 والضحاك.، وقتادة، ( عن جماهد620، 623/ 8أخرجه الطربي يف تفسريه: ) هذا املعىن ( 193)
 ..(190)ص بن قتيبة: التفسري غريب القرآن و ، (930/ 1)لفراء: لالقرآن معاين و ، (20/ 9): معاين القرآن للزجاج: ينظر(  190)
وينظر: احلاوي الكبري(( للماوردي ، لسان العرب )مادة: سبل(، البن األثري )مادة: سبل( ( ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 198)
))الشرح ، (6/691لروض املربع(( لعبد الرمحن بن دمحم بن قاسم )حاشية ا، (3/912)، (3/282املغين البن قدامة )، اجملموع للنووي، (8/216)

 (.3/926املمتع(( البن عثيمني )
ا ي عط ى وله الي سار  يف بلده؛ ألن ه": ، (3/282) يف املغين قدامة بن( قال ا 192) فهو كاملعدوم يف ، واالنتفاع  به، عاجز  عن الوصول إليه وإَّن 

 . "حق  ه
الشرح املمتع ، (9/621التاج واإلكليل للمواق )، (6/122الذخرية للقرايف )، (1/928حلقائق للزيلعي مع حاشية الشليب ): تبيني اأيًضا نظراو 

 (.1/200لزكراي بن دمحم األنصاري ) روض الطالب أسىن املطالب يف شرح، (3/912للنووي ) اجملموع، (3/926البن عثيمني )
ا و اْلم ؤ ل ف ة  ق  ل وب  ه ْم و يف  الر  ق اب  و اْلغ  ( هم املذكورون يف قوله تعاىل: ﴿إ َّن    160) ق ات  ل ْلف ق ر اء  و اْلم س اك ني  و اْلع ام ل ني  ع ل ي ْه  ار م ني  و يف  س ب يل  اّلل   ا الص د 

 [.30و اْبن  الس ب يل  ف ر يض ًة م ن  اّلل   و اّلل   ع ل يم  ح ك يم ﴾ ]التوبة: 
 (.620/ 8البيان يف أتويل القرآن للطربي ) نظر: جامعا(  161)

اليت ذكر ها يف سورة براءة يف قوله تعاىل: إ َّن  ا  (: "أمْج عوا على أنه إْن فر ض صدقت ه يف األصناف28اإلمجاع )ص: يف  ( قال ابن  املنذر   169)
ا اآلية ق ات  ل ْلف ق ر اء  و اْلم س اك ني  و اْلع ام ل ني  ع ل ي ْه    ه مؤد   كما ف ر ض عليه".أن، الص د 

"ات فقوا على أن  اإلمام إذا وض ع الزكاة اليت ت قب ض يف األسهم السبعة من الثمانية املنصوصة يف القرآن  :(60مراتب اإلمجاع )ص: يف  قال ابن  ح ْزمو 
 واختلفوا يف املؤل فة" ، فقد أصاب

الف "ال (:3/282ق دامة يف املغين )  وقال ابن    سْهمه". وبقاء   تحقاق هاس يف خ 
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فال ي لزم ابن  السبيل أن يقرتض ولو وج د م ن  ؛إنه يعطى ذلك احلق وإن أمكنه االقرتاض :بل إن أكثر العلماء قالوا
 .(4) (163)وهو قول للمالكي ة، (162)واحلنابلة، (162)والشافعي ة، (166)ذا قال: احلنفي ةوهب، يقرضه

 

 املطلب الثامن: ما ملكت أميانكم
 ﴾...أ مْي ان ك مْ  م ل ك تْ  .. و م ا﴿.قال هللا تعاىل: 

نوا  .(الر قيق وهم) البشر م ن متل كون ما أيضا إىل أي وأحس 
 .(160)به يليق مبا الكل إىل واإلحسان، مملوك فهو حيوان فكل مملوك يشمل كل   :وقيل 

ما  محل نصوص الوحي على العمومفاألصل ، يشمل اْلميع ﴾ أ مْي ان ك مْ  م ل ك تْ  و م ا ﴿ تعاىل قولهواألقرب أن 
 .(139)عليها لمح   اْلميع إرادة ميتنع ومل، عد ة معاين اللفظ احتمل وإذا، (168) أمكن

وجوهها دون  مل يكن ألحد صرف  معناها إىل بعض، المة إذا احتملت وجوهً : "والكفقال ابن جرير وقرر ذلك
 .(120)إال حبجة"، بعض  

 ف انك ح واْ ﴿ :تعاىل كقوله النوع ابعتبار العاقل هي دالة على :قيل ﴾ أ مْي ان ك مْ  م ل ك تْ  و م ا ﴿ و )ما( يف قوله تعاىل
 غري واحليواانت، وغريهم عبيد من إطالقها على احليواانت لفتشم، (نْ م  ) نْ م   أعم ألهنا :وقيل ﴾ ل ك مْ  ط اب   م ا

ابإلحسان إىل كل مملوك من آدمي تعاىل  هللا فأمر، الكثرة جانب فغلب، رقاءاأل من اإلنسان يد يف أكثر االرقاء
 .(121) غريهو وحيوان 
كما ،  ضاف"امللك" إىل"اليمني"فأ ؛الذين ملكتموهم من أرقائكم :﴾و م ا م ل ك ْت أ مْي ان ك ْم  ﴿ تعاىل قولهومعىن 

غري أن ما وصف ، وبطشت  ، ومشيت  ، مبعىن: تكلمت  ، و"بطشت يدك"، و"مش ْت رجلك"، يقال:"تكلم فوك"
                                                            

 (.9/932فتح القدير للكمال ابن اهلمام )، (1/928( ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي مع حاشية الشليب ) 166)
 (.0/130حتفة احملتاج يف شرح املنهاج البن حجر اهليتمي )، (3/913( ينظر: اجملموع للنووي ) 162)

 (.9/982للبهويت ) كشاف القناع،  (9/688( ينظر: املبدع شرح املقنع البن مفلح ) 162)
 (..9/621التاج واإلكليل للمواق )، (6/122( ينظر: الذخرية للقرايف ) 163)

 (.02/ 10) للرازي الكبري التفسري: ينظر(  160)
 .9/116وروضة الناظر، 9/26للغزايل  املستصفىو ، (1/12بن جزي )ال ( والتسهيل2/82) البيان للطربي جامع: ينظر(  168)
 .800/ 9، السبت عثمان بن خلالد التفسري قواعد :ينظر(  162)
 .(612/ 1) للطربي -القرآن أتويل يف البيان جامع: ينظر(  120)
 (.922/ 6( ينظر: تفسري البحر احمليط أليب حيان ) 121)
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دون سائر جوارح ، يف الناس يف املتعارف، ألنه بذلك يكون ؛فإَّنا أضيف إليه ما و صف به، عضو من ذلك به كل
 ﴿ :تعاىل فكذلك قوله، املعىن املراد من الكالم من ذلكوصف به بوصف ذلك العضو مبا  فكان معلوًما، اْلسد

وتصر  فه ، ويكتسي ما تكسوه، إَّنا ي طعم ما ت ناوله أميانناو ، ألن مماليك أحدان حتت يديه؛ ﴾و م ا م ل ك ْت أ مْي ان ك ْم 
 .(129) فيما أحب  صرفه فيه هبا. فأضيف ملكهم إىل"األميان" لذلك

 ."هللا خو لك مم ا" :﴾ك ْت أ مْي ان ك ْم و م ا م ل   ﴿جماهد قال
 والصاحب، اْلنب واْلار، القرب ذا واْلار، واملساكني، واليتامى، القرب وذا، الوالدين ؛به هللا أوصى هذا كل 

، فيهم وصيته على ابحملافظة خلقه وأمر، إليهم إحساانً  هؤالء جبميع جالله جل ربنا فأوصى السبيل وابن، ابْلنب
 .((126)وسلم) عليه هللا صلى رسوله وصية حفظ مث، فيهم هللا وصية حفظ عباده على فحقٌّ 
 ضعيفوما يف معناه  الرقيق ألن تتعني على مالك الرقيق وغريهاليت هذه احلقوق من  اقد بينت السنة كثريً و 
 املوت مرض يف أمته يوصي جعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ثبت فلهذا الناس؛ أيدي يف أسري احليلة
 .(144)لسانه" هبا يفيض ما حىت يرددها فجعل"  أميانكم ملكت وما الصالة الصالة: " يقول

 ومن ودوامه صالحه به ليكون وتصرفًا انتفاًعا ابململوك لالختصاص هو امللك املوجب النفقة هذه وسبب
 . (145)له مال ال الرقيق وألن مؤنته لزمته شيء منفعة ملك

 فإذا، ذر أيب دخلوا على اويف الصحيحني أن انسً ، أوليائهم واملأوى مثل، والكساء، الغذاء ومن حقوق اململوكني 
 وبني بيين كان :فقال، آخر ثوابً  وأعطيته، ح ل ة كانت فلبسته هذا أخذت لو :فقلت، مثله غالمه وعلى، برد عليه
"  فالانً  أساببت"  :يل فقال، وسلم يهعل هللا صلى النيب إىل فذكرين، منها فنلت، أعجمية أمه وكانت، كالم رجل
 من هذه :ساعيت حني على قلت"  جاهلية فيك امرؤ إنك" :قال، نعم :قلت"  أمه من أفنلت"  :قال، نعم :قلت
 مما فليطعمه، يده حتت أخاه هللا جعل فمن، أيديكم حتت هللا جعلهم، إخوانكم هم، نعم"  :قال ؟السن كرب

 .(146)" عليه فليعنه يغلبه ما كلفه فإن، يغلبه ما العمل من يكلفه وال، يلبس مما وليلبسه، أيكل

                                                            

 بتصرف. (628/ 8جامع البيان يف أتويل القرآن للطربي )(  142)

 (8/628املصدر السابق ) ( ينظر: 126)
 (.3/920وأمحد يف املسند )، (1392ابب ما جاء يف ذكر مرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )، ماجه يف اْلنائز( أخرجه ابن  122)
 .(282 /0) قدامة البن واملغين (62/ 2للكاساين ) الصنائع بدائع: ينظر(  122)

 مما اململوك إطعام األميان ابب ابكت،  ومسلم، (9200) 822 /9واللعن  السباب من ينهى ما األدب ابب كتاب،  أخرجه البخاري(  123)
 (.1331) 6/1986أيكل 
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 من فأخذ، له امملوكً  أعتقرضي هللا عنهما  عمر ابنأن حفظ كرامته فقد روى مسلم  اأيضً  من حقوق اململوكو 
 لموس عليه هللا صلى هللا رسول مسعت أين إال، هذا يسوى ما األجر من فيه ما" :فقال، اشيئً  أو اعودً  األرض

 .(147)" يعتقه أن فكفارته، ضربه أو، مملوكه لطم من"  :يقول
إلحسان إىل حاديث اليت فيها األمر ابوان اململوك وقد جاءت كثري من األيشمل اإلحسان إىل احلين واإلحسا

 اإلحسان كتب هللا إن"  :قال، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول احليوان ومن ذلك ما جاء يف صحيح مسلم أن
 " ذبيحته فلريح، شفرته أحدكم وليحد، الذبح فأحسنوا ذحبتم وإذا، القتلة فأحسنوا قتلتم فإذا، شيء لك على

وعدم احلمل عليه أكثر مما والرفق وقد وردت أحاديث فيها فضل اإلحسان إىل احليوان ابإلطعام والسقاء  (148)
  .(150) وذمام حرمة اإلنسان على للحيوانف، (149) وتعذيبه احليوان جتويع يطيق وكذلك حرمة

. روي هو الكلباحملروم  :قيل، [12 :الذارايت] ﴾و اْلم ْحر وم   ل لس ائ ل   ح قٌّ  أ ْمو اهل  مْ  و يف  ﴿ويف تفسري قوله تعاىل 
  .(151)ذلك عن عمر بن عبد العزيز

 . (152)وهناك تفاصيل أخرى متعلقة حبقوق احليوان يف اإلسالم مذكورة يف كتب التفسري والفقه
او ، ﴾ف خ ورًا ُم ْت ااًل  ك ان   م نْ  ُي  بُّ  ال   اّلل    إ ن  ﴿ :ل هللا تعاىل يف خامتة آية احلقوق العشرةقامث    تعاىل هللا   خص   إَّن 

؛ هذا يف ابلذ م    الوصفني   هذين   فتني   هباتني   ات ص ف م ن ألن   املوضع   مم ن اآلية   يف ذ ك ر مب ن اإلخالل   على مح لتاه الص  
 أضاف مث  ، احلقوق   برعاية   يقوم   قل ما فإن ه امتكرب  ً  كان م ن وكلُّ ، املتكرب     :هوهنا  فاملختال  ، إليه حاجة   هلم يكون  

 عدُّ  هو فالفخر، تعاىل هللا   أمر   حملض   بل، والسُّمعة   الر  ايء   ألجل احلقوق   هذه رعاية   على ي قد م   لئال   الف خور ؛ ذم   إليه
 .(153)الن اس على والت عاظم   هبا الت طاول   سبيل   لىع املناقب  

واحملبة من الصفات الثابتة هلل تعاىل على النحو الالئق به تعاىل كسائر ، وهذه اآلية فيها إثبات صفة احملبة هلل تعاىل
 دون تكييف أو تشبيه أو متثيل أو تعطيل. صفاته

                                                            

 .6912:حديث - املماليك صحبة األميان ابب كتاب - مسلم(  120)
 (.1222) 2/399شرح النووى: ، والقتل الذبح إبحسان األمر احليوان ابب من يؤكل وما والذابئح الصيد كتاب - مسلم(  128)
 .(362 /0) قدامة البن املغين :ينظر(  122)

 (.10/32) تفسري القرطيب: ينظر(  120)
 (.630/ 2)والعيون للماوردي  والنكت (922/ 2) السمعاين تفسري: ينظر(  121)
سالمية ابملدينة اْلامعة اإل جملة محد عبيد الكبيسيأل حقوق احليوان والرفق به يف الشريعة اإلسالميةلالستزادة حول هذا املوضوع:  ينظر(  129)

 م.1203ه /1623ربيع األول  -رابع العدد ال - املنورة
 (.366/ 6( وتفسري أيب حيان )10/06( ينظر: تفسري الرازي ) 126)
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 سبب هي اليت احملبة تلكو ، مودته ومينعهم، حمبته ُيرمهم أن هللا تعاىل للعصاة عقوابت أقسى منفنفي حمبة هللا 
هلم. ومستلزمة حملبة هللا  لبغضه مستلزم لشيء سبحانه هللا حمبة ونفي، وضر بالء كل سبب وعدمها، خري كل

 بادع وإىل هللا عبادة يف اإلحسان من به هللا أمر ما امتثال وسببها للمحسنني املذكورين يف هذه اآلية ويف غريها.
 غري من وجل عز ابهلل يليق ما على وإثباتً ، اوتنزيهً ، اوتقديسً ، اتعظيمً  وجل عز هلل احملبة إثبات والواجب، هللا

 عز هللا صفات كسائر،  والسنة الكتاب نصوص يف وردت كما،  متثيل وال تكييف وال تعطيل وال حتريف
 .(154)وجل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            

 (.3/910وجمموع الفتاوى له)، (9/6( ينظر: جامع الرسائل واملسائل البن تيمية ) 122)
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 نتائج البحثأهم اخلامتة و 
 جامعة يقع حتت احلصر ألهنا ال ما الفوائد من وفيها  الكثرية املعاين العظيمة اآلايت من هي لكرميةا اآلية هذه

  ومن أهم نتائج البحث:، وفيها حقوق اخلالق واملخلوقني واآلخرة فيها صالح الدنيا مورأل
 الطعام فإنوحاجة اْلائع إىل ، الطب إىل املريض حاجة من بكثري أعظم التوحيد إىل العبد أن حاجة -1

 نور للعبد ُيصل مل إذا وأما، األبدان موت أن يصيب اإلنسان إذا عدم الدواء أو الطعام ميكن ما آخر
 أبدا فيشقى شقاء ال ترجى معه سعادة أبدا. معه احلياة ترجى ال موت قلبه مات، التوحيد

ن هلما منزلة ال حبسب درجة القرابة فالوالدا، بعض من أرفع بعضها حقوق ذوي القرب درجاتإن  -9
تلك  وختتلف، واألوىل محل القرابة على ذي الرحم احملرم وغريه، أحد آخر من القرابة يدانيها منزلة

 واحلاجة. القدرة ابختالف احلقوق
 إرادة ميتنع ومل، عد ة معاين اللفظ احتمل وإذا، أمكن ما العموم على القرآن نصوص محل األصل -6

 معناها صرف   ألحد يكن مل، وجوًها احتملت إذا والكلمة: "جرير ابن كما قال  .عليها محل اْلميع
 ."حبجة إال، بعض   دون وجوهها بعض   إىل

ومواعظ ، وبيان ما فيها من معان ودالالت، ضرورة االهتمام بدراسة اآلايت اْلامعاتوأوصي ب -2
 وهداايت.
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 البحث: فهارس

 فهرس املصادر واملراجع
الناشر: دار املسلم للنشر والتوزيع دراسة وحتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد  راهيم. ابن املنذر: دمحم بن إباإلمجاع .1

 م . 9002ه / 1292الطبعة: األوىل 
بريوت  :لكتب العلمية مكان الطبعا أبو احلسن على بن دمحم الناشر: دار  أحكام القرآن. )الكيا هراسي( .9

 ه.1202سنة الطبع: 
 بريوت.  –الناشر: دار املعرفة ه ( 202 بن دمحم الطوسي )املتوىف: إحياء علوم الدين الغزايل: أبو حامد دمحم .6
 العلمية الكتب دار :النشر دار الشيباين دمحم بن ُيىي املظفر أبو الوزير: هبرية ابناختالف األئمة العلماء.  .2

 م 9009 - ه  1296 - األوىل :الطبعة بريوت/  لبنان -
/  األرنؤوط شعيب حتقيق املقدسي مفلح بن دمحم هللا عبد أبو، لحمف ابن. املرعية واملنح الشرعية اآلداب .2

 .م1223 - ه 1210 النشر سنة الرسالة مؤسسة الناشر القيام عمر
 الكتب دار :النشر دار األنصاري زكراي/  اإلسالم شيخ :املؤلف الطالب روض شرح يف املطالب أسىن .3

 .م9000 – ه 1299 - تمر دمحم دمحم .د :حتقيق، األوىل :الطبعة بريوت - العلمية
 شحاته هللا عبد. د: حتقيق للكتاب العامة املصرية اهليئة، سليمان بن ملقاتل، القرآن يف والنظائر األشباه .0

 .ه1212
 سنة بريوت النشر مكان العلمية الكتب دار الناشر بكر أيب بن الرمحن عبد السيوطي. والنظائر األشباه .8

 .1206 النشر
 واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة ط العلماء من خنبة أتليف، والسنة الكتاب وءض يف اإلميان أصول .2

 .السعودية العربية اململكة. واإلرشاد والدعوة
 بريوت - الفكر دار: الناشر املختار دمحم بن األمني دمحم: الشنقيطي ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء.10
 . ه 1212: الطبع سنة
 بريوت-منشورات دار مكتبة احلياة، مشس الدين السخاوي، مع ألهل القرن التاسعالضوء الال- 11
 السالم عبد دمحم: احملقق اْلوزية قي  م ابن بكر أيب بن دمحم، القي  م ابن. العاملني رب عن املوق  عني إعالم .10

 .ه 1211: الطبع سنة األوىل: الطبعة يريوت - العلمية الكتب دار، إبراهيم
 م9009الطبعة اخلامسة عشرة ، نشر دار العلم للماليني، خري الدين، زركليال، األعالم .11

 



42 
 

 بن علي، املرداوي. حنبل بن أمحد اإلمام مذهب على اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف .19
 .بريوت النشر مكان العريب الرتاث إحياء دار الناشر الفقي حامد دمحم حتقيق احلسن أبو سليمان

 املرعشلي الرمحن عبد دمحم: احملقق، دمحم بن عمر بن هللا عبد: البيضاوي. التأويل روأسرا التنزيل أنوار .16
 .ه 1218: الطبع سنة األوىل: الطبعة بريوت - العريب الرتاث إحياء دار: الناشر

 جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر، اْلزائري بكر أبو. الكبري العلي لكالم التفاسري أيسر .12
، اخلامسة :الطبعة السعودية العربية اململكة، املنورة املدينة، واحلكم علومال مكتبة :الناشر

 .م9006/ه 1292
 للطباعة املعرفة دار، دمحم بن إبراهيم بن الدين زين، جنيم ابن، الدقائق كنز شرح الرائق البحر .12

 .لبنان، بريوت، والنشر
 دمحم صدقي: احملقق. حيان بن يوسف بن دمحم، األندلسي، حيان أبو. التفسري يف احمليط البحر .13

  .ه 1290: الطبع سنة ، بريوت – الفكر دار: مجيل الناشر
 النشر مكان العريب الكتاب دار الناشر الكاساين الدين عالء، الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع .10

 بريوت
 وتنشر دار املعرفة بري ، دمحم بن علي، الشوكاين، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع .18
 عبد، هللا عبد أبو: السعدي. األخبار جوامع شرح يف األخيار عيون وقرة األبرار قلوب هبجة .12

 الشئون وزارة: الناشر( ه 1603: املتوىف) سعدي آل محد بن انصر بن هللا عبد بن انصر بن الرمحن
 .ه 1296 ،الرابعة: الطبعة السعودية العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية

 العبدري يوسف بن القاسم أيب بن يوسف بن دمحم: املؤلف خليل ملختصر واإلكليل التاج .90
 العلمية الكتب دار: الناشر( ه 820: املتوىف) املالكي املواق هللا عبد أبو، الغرانطي

نشر ، حتقيق د.بشار عواد معروف، مشس الدين الذهيب، تريخ اإلسالم ووفيات مشاهري األعالم .91
 م9006الطبعة األوىل ، الغرب اإلسالميدار 

ْليب     وحاشية الدقائق كنز شرح احلقائق تبيني .99  فخر، البارعي حمجن بن علي بن عثمان: املؤلف الش  
، األوىل: الطبعة القاهرة، بوالق - األمريية الكربى املطبعة: الناشر (ه  026: املتوىف) احلنفي الزيلعي الدين

 .ه 1616
 ابن (.اجمليد الكتاب تفسري من، اْلديد العقل وتنوير، السديد املعىن حترير) والتنوير التحرير .96

 .م1282: الطبع سنة، تونس - للنشر التونسية الدار: الناشر، الطاهر دمحم، عاشور
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 املكتبة: الناشر اهليتمي حجر بن علي بن دمحم بن أمحد: املؤلف املنهاج شرح يف احملتاج حتفة .92
 .م1286 - ه  1620 :مصطفى لصاحبها مبصر الكربى التجارية

نشر دار ، ه 1212الطبعة األوىل ، الذهيب مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد، تذكرة احلفاظ .92
 الكتب العلمية بريوت

 العريب الكتاب دار الناشر الكليب الغرانطي دمحم بن أمحد بن دمحم: جزي ابن. التنزيل لعلوم التسهيل .93
 .م1286 -ه 1206 النشر سنة

 بريوت – العريب الكتاب دار، األبياري إبراهيم ت، علي بن دمحم بن علي، اْلرجاين. التعريفات .90
  .1202، األوىل الطبعة

 املكتبة: الناشر الطيب دمحم أسعد: احملقق الرازي حامت أيب بن الرمحن عبد :حامت أب ابن تفسري .98
 .صيدا – العصرية

 أمحد ابن اْلبار عبد بن دمحم بن منصور، املظفر أبو: السمعاين( السمعاين تفسري) القرآن تفسري .92
 غنيم بن عباس بن وغنيم إبراهيم بن ايسر: احملقق( ه 282: املتوىف) الشافعي مث احلنفي التميمي املروزى
 .م1220 -ه 1218، األوىل: الطبعة السعودية – الرايض، الوطن دار: الناشر

 طيبة دار: الناشر سالمة دمحم بن سامي: احملقق عمر نب إمساعيل، كثري ابن. العظيم القرآن تفسري .60
 .ه 1290: الطبع سنة الثانية: الطبعة والتوزيع للنشر

، اْلوزي ابن دار، ط جملدان، صاحل بن دمحم، العثيمني. النساء سورة الكرمي القرآن تفسري .61
  .ه  1260، 1 ط، السعودية

 .م9002، الشروق دار، عشر الثانية الطبعة شلتوت حممود. الكرمي القرآن تفسري .69
( ه 1903: املتوىف) النجدي التميمي سليمان بن الوهاب عبد بن دمحم. الوهاب عبد ابن. التوحيد .66

 .اإلسالمية سعود بن دمحم اإلمام جامعة ط، وغريه السعيد الرمحن عبد بن العزيز عبد: احملقق
 – الفكر دار (ه 209: املتوىف) ريالبخا حممود بن أمني دمحم، احلنفي ابدشاه أمري. التحرير تيسري .62

 .بريوت
 الرتكي احملسن عبد بن هللا عبد: احملقق جرير بن دمحم، الطربي. القرآن آي أتويل عن البيان جامع .62

 والنشر للطباعة هجر دار: الناشر. هجر بدار اإلسالمية والدراسات البحوث مركز مع ابلتعاون -
 .ه 1299: بعلط سنة األوىل: الطبعة واإلعالن والتوزيع
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 الدين تقي العباس أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد: تيمية ابن (اجملمع. ط) املسائل جامع .63
 .1299: النشر سنة جدة – اإلسالمي الفقه جممع: الناشر مشس عزير دمحم: احملقق

، الكتب عامل دار(. ه  301 :املتوىف) بكر أيب بن أمحد بن دمحم، القرطيب. القرآن ألحكام اْلامع .60
 .م9006/ ه 1296 :الطبعة. الرايض

: الناشر، اْلوزية قي  م ابن بكر أيب بن دمحم: القيم ابن، الشايف الدواء عن سأل ملن الكايف اْلواب .68
 .ه 1218: الطبع سنة بدون: الطبعة املعرفة دار

 .بريوت   الفكر دار/  النشر دار املاوردى احلسن أبو العالمة  املاوردى   الكبري احلاوى .62
 اإلسالمية اْلامعة جملة الكبيسي عبيد ألمحد اإلسالمية الشريعة يف به والرفق احليوان حقوق .20

 .م1203/ه 1623 األول ربيع - الرابع العدد -  املنورة ابملدينة
 العلم دار، (ه 1209: املتوىف) األهل سيد شليب العزيز عبد .الوهاب عبد بن دمحم التوحيد داعية .21

 .م1283( نوفمرب) الثاين تشرين، الثالثة: الطبعة. لبنان، وتبري ، للماليني
 .م1226 .بريوت - الفكر دار: الناشر بكر أيب بن الرمحن عبد: السُّيوطي، املنثور الدُّر .29
 الوهاب عبد بن دمحم الشيخ عصر من األعالم جند علماء: أتليف النجدية األجوبة يف الس ن ي ة   الدُّر ر   .26

 .قاسم بن دمحم بن الرمحن عبد: وحتقيق اسةدر  هذا عصران إىل
الطبعة الثانية ، ابن حجر أمحد بن علي بن دمحم العسقالين، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة .22

 ه 1629
 بن يونس بن منصور: البهوتى اإلرادات منتهى بشرح املعروف املنتهى لشرح النهى أويل دقائق .22

، األوىل: الطبعة الكتب عامل: الناشر( ه 1021: املتوىف) بلىاحلن إدريس بن حسن ابن الدين صالح
 .م1226 - ه 1212

، برهان الدين إبراهيم بن علي بن دمحم، ابن فرحون، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب .23
 القاهرة، نشر دار الرتاث للطباعة والنشر، حتقيق د.دمحم األمحدي أبو النور

 النشر سنة الغرب دار الناشر حجي دمحم حتقيق القرايف إدريس بن محدأ الدين شهاب. الذخرية .20
 .م1222

 الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني دمحم، عابدين ابن، املختار الدر على احملتار رد .28
 .م1229 - ه 1219، الثانية: الطبعة بريوت-الفكر دار: الناشر( ه 1929: املتوىف) احلنفي
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 هللا عبد بن حممود الدين شهاب: األلوسي. املثاين والسبع العظيم القرآن سريتف يف املعاين روح .22
: الطبعة بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر عطية الباري عبد علي: احملقق( ه 1900: املتوىف) احلسيين

 .ه  1212، األوىل
 عبد. د حتقيق دمحم أبو املقدسي قدامة بن أمحد بن هللا عبد: قدامة ابن. املناظر وجنة الناظر روضة .20

 .ه1622 النشر سنة سعود بن دمحم اإلمام جامعة الناشر السعيد الرمحن عبد العزيز
 اْلوزي دمحم بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال: اْلوزي ابن التفسري علم يف املسري زاد .21

 بريوت - العريب الكتاب دار: الناشر املهدي الرزاق عبد: احملقق( ه 220: املتوىف)
 .م1289 النشر سنة .29
الطبعة ، حتقيق شعيب األرانؤوط، الذهيب مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد، سري أعالم النبالء .26

 نشر مؤسسة الرسالة بريوت، م1282الثاثة 
 البايب مصطفى مطبعة، دمحم بن على الشريف السيد، اْلرجاين. املواريث علم يف السراجية شرح .22

 .م1222=  ه 1636 سنة. احلميد عبد الدين حميي دمحم: حتقيق، مبصر وأوالده احلليب
 علي بن العزيز عبد بن أمحد بن دمحم البقاء أبو الدين تقي، النجار البن املنري الكوكب شرح .22

 الثانية الطبعة: الطبعة العبيكان مكتبة :الناشر محاد نزيه و الزحيلي دمحم :احملقق( ه 209 :املتوىف) الفتوحي
 .م 1220 - ه 1218

 اْلوزي ابن دار: النشر دار، دمحم بن صاحل بن دمحم: العثيمني املستقنع زاد على املمتع الشرح .23
  .ه1298 - 1299، األوىل: الطبعة

يح ش رْح   .20 ى م ْسل م   ص ح   س م ى ع ي اض ل لق اض 
ْعل م   إ كم ال   امل

 
 عياض: عياض القاضي. م ْسل م بف و ائ د   امل

 ُْيىي   الدكتور: احملقق( ه 222: املتوىف) الفضل أبو، السبيت اليحصيب عمرون بن عياض بن موسى بن
 .م1228 - ه  1212، األوىل: الطبعة مصر، والتوزيع والنشر للطباعة الوفاء دار: الناشر إ مْس اع يل

 .الفكر دار الناشر السيواسي الواحد عبد بن دمحم الدين كمال،  اهلمام ابن، القدير فتح شرح .28
( ه 626: املتوىف) الفارايب محاد بن إمساعيل نصر أبو اْلوهري. العربية وصحاح اللغة تج صحاحال .22

 - ه  1200 الرابعة: الطبعة، بريوت – للماليني العلم دار: الناشر، عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق
 .م1280

دار :نشر، ليم خانحتقيق احلافظ عبد احل، البن قاضي شهبة تقي الدين، طبقات الشافعية الكربى .30
 ه1200عام الكتب بريوت الطبعة األوىل 
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نشر مكتبة ، حتقيق د. أمحد عمر هاشم، كريمساعيل بن  إابن كثري أبو الفداء ، طبقات الشافعيني .31
 ه 1216الثقافة الدينية 

 دار: الناشر: احملقق اْلوزية قي  م ابن بكر أيب بن دمحم: القي  م ابن. السعادتني وابب اهلجرتني طريق .39
 .ه 1622: الطبع سنة الثانية: الطبعة القاهرة - السلفية

 .م9002 - ه 1293 السابعة الطبعة بريوت – اإلسالمي املكتب: ط، تيمية ابن. العبودية .36
 دار طبعة، إبراهيم بن هللا عبد بن إبراهيم، الفرضي. الفارض ابن عمدة شرح الفائض العذب .32

 .1226 سنة الثانية الطبعة الفكر
: احملقق( ه 903: املتوىف) الدينوري قتيبة بن مسلم بن هللا عبد دمحم أبو: قتيبة ابن. لقرآنا غريب .32

 .م1208 - ه  1628: السنة العلمية الكتب دار: الناشر صقر أمحد
 دار: الناشر العسقالين حجر بن علي بن أمحد: حجر ابن البخاري صحيح شرح الباري فتح .33

 .ه 1602: الطبع سنة بدون: الطبعة بريوت - املعرفة
 حتقيق، الصنهاجي إدريس بن أمحد العباس أبو، القرايف. الفروق أنواء يف الربوق أنوار أو الفروق .30

 .م1228 - ه 1218 النشر سنة العلمية الكتب دار الناشر املنصور خليل
 الناشر ياملالك سامل بن غنيم بن أمحد، النفراوي. القريواين زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه .38

 .1212 النشر سنة الفكر دار
، الرسالة مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب: احملقق يعقوب بن دمحم، الفريوزاابدى. احمليط القاموس .32

 .ه 1293: الطبع سنة الثامنة: الطبعة بريوت - الرسالة مؤسسة: الناشر
 . ه1291: شرالن سنة؛ عفان ابن دار السبت عثمان بن خالد. ودراسة مجعا التفسري قواعد .00
 .اْلوزي ابن دار ط، هللاا دعب نب رناص نب نحمرلا دعب: السعدي. القرآن لتفسري احلسان القواعد .01
 عبدالسالم بن عبداحلليم بن أمحد العباس أبو الدين تقي: تيمية ابن - الفقهية النورانية القواعد .09

 .اْلوزي ابن دار: الناشر - اخلليل دمحم بن أمحد. د: احملقق
: املتوىف) ق امْياز بن عثمان بن أمحد بن دمحم هللا عبد أيب الدين لشمس تنسب: ذهيبال الكبائر .06

 .بريوت – اْلديدة الندوة دار: الناشر( ه 028
 مصيلحي هالل حتقيق  إدريس بن يونس بن منصور، البهوتى اإلقناع منت عن القناع كشاف .02

 .ه1209 النشر سنة الفكر دار الناشر هالل مصطفى
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 دمحم الشيخ يوسف حتقيق املالكي احلسن أبو. القريواين زيد أيب لرسالة الرابين بالطال كفاية .02
 .1219 النشر سنة الفكر دار الناشر البقاعي

 - بريوت - الرسالة مؤسسة: النشر دار احلسيين موسى بن أيوب ، الكفوي البقاء أبو. الكليات .03
 .م1228 - ه 1212

 الرويفعى األنصاري الدين مجال، الفضل أبو، على بن مكرم بن دمحم: منظور ابن. العرب لسان .00
 .ه1212 - الثالثة: الطبعة بريوت – صادر دار: الناشر (ه 011: املتوىف) اإلفريقى

 املكتب الناشر إسحاق أبو احلنبلي مفلح بن هللا عبد بن دمحم بن إبراهيم املقنع شرح يف املبدع .08
 .ه1200 النشر سنة اإلسالمي

 الوفاء دار(. ه 098 :املتوىف) احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد، تيمية ابن. الفتاوى جمموع .02
 .م9002/  ه  1293، الثالثة :الطبعة

 .م1220 النشر سنة بريوت الفكر دار الناشر، شرف بن ُيىي: النووي اجملموع .80
 بن انصر بن فهد :وترتيب مجع ، العثيمني صاحل بن دمحم الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى جمموع .81

 .الوطن دار السليمان إبراهيم
 سعد بن دمحم: احملقق ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد: املؤلف متنوعة ومقاالت فتاوى جمموع .89

 .ه1290: النشر سنة للنشر القاسم دار: الناشر الشويعر
 الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي دمحم أبو: حزم ابن ابآلثر احمللى .86

 .بريوت – الفكر دار: الناشر( ه 223: ىفاملتو )
 اْلوزية قي  م ابن بكر أيب بن دمحم: القيم ابن .نستعني وإايك نعبد إايك منازل بني السالكني مدارج .82

: الطبع سنة الثالثة: الطبعة بريوت - العريب الكتاب دار: الناشر البغدادي ابهلل املعتصم دمحم: احملقق
 .ه 1213

 الشايف عبد السالم عبد دمحم :حتقيق حامد أبو دمحم بن دمحم: الغزايل. صولاأل علم يف املستصفى .82
 .ه1216، األوىل الطبعة بريوت – العلمية الكتب دار :الناشر

، (ه 329 :ت) تيمية بن السالم عبد الدين جمد :اْلد   بتصنيفها بدأ. ] تيمية آلل املسودة .83
 تيمية بن أمحد :احلفيد االبن أكملها مث، (ه 389: ت)  تيمية بن احلليم عبد :، األب إليها وأضاف

 .العريب الكتاب دار: ط احلميد عبد الدين حميي دمحم :احملقق ( [ه 098)
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: احملقق( ه 611: املتوىف) إسحاق أبو، سهل بن السري بن إبراهيم، الزجاج. وإعرابه القرآن معاين .80
 .م1288 - ه  1208 األوىل: ةالطبع، بريوت – الكتب عامل: الناشر، شليب عبده اْلليل عبد

 دمحم السالم عبد :احملقق زكراي بن فارس بن أمحد احلسني أبو: فارس ابن اللغة مقاييس معجم .88
 .م1202 - ه 1622 :الطبعة الفكر دار :الناشر هارون

 نشر مكتبة املثىن بريوت ، عمر بن رضا، كحالة،  معجم املؤلفني .82
 الشربيين اخلطيب أمحد بن دمحم، الدين مشس: الشربيين نهاجامل ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين .20

 .م1222 - ه 1212، األوىل: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر( ه 200: املتوىف) الشافعي
 أبو املقدسي قدامة بن أمحد بن هللا عبد: قدامة ابن الشيباين حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف املغين .21

 .1202، األوىل الطبعة ريوتب – الفكر دار :الناشر دمحم
 العريب الرتاث إحياء دار: الناشر الدين فخر عمر بن دمحم: الرازي( الكبري التفسري) الغيب مفاتيح .29

 .ه 1290: الطبع سنة الثالثة: الطبعة بريوت -
 الداودي عدانن صفوان: احملقق، األصفهاىن دمحم بن احلسني، الراغب. القرآن غريب يف املفردات .26

 .ه 1219: الطبع سنة األوىل: الطبعة بريوت- الشامية الدار، دمشق - القلم دار: الناشر
: احملقق إبراهيم بن عمر بن أمحد العباس أبو، القرطيب :مسلم تلخيص كتاب من أشكل ملا املفهم .22

 ابن دار :الناشر بزال إبراهيم حممود - بديوي علي يوسف - السيد دمحم أمحد - مستو ديب الدين حمي
 .1210 – 1223 األوىل :الطبعة الطيب الكلم دار - كثري

 وزارة: الناشر هبادر بن هللا عبد بن دمحم الدين بدر هللا عبد أبو: الزركشي الفقهية القواعد يف املنثور .22
 .م1282 - ه 1202، الثانية: الطبعة، الكويتية األوقاف

 السالم دار: الناشر جابر نب القادر عبد بن موسى بن جابر، اْلزائري بكر أبو. املسلم منهاج .23
 .9002: النشر سنة والنشر للطباعة

 العريب الرتاث إحياء دار: الناشر، شرف بن ُيىي: النووي. احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج .20
 .ه 1629: الطبع سنة الثانية: الطبعة بريوت -

دار املصرية نشر ال، الطبعة األوىل، نبيل أمحد صقر، منهج الطاهر بن عاشور يف التفسري .28
  م9001القاهرة

 عبد بن السيد: احملقق املاوردي حبيب بن دمحم بن علي: املؤلف( املاوردي تفسري) والعيون النُّكت .22
 .بريوت - العلمية الكتب دار: الناشر الرحيم عبد بن املقصود
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، الزاوي دأمح طاهر: احملقق، اْلزري دمحم بن املبارك: األثري ابن .واألثر احلديث غريب يف النهاية .100
 .ه1622: الطبع سنة بدون: الطبعة بريوت - العلمية املكتبة: الناشر، الطناحي دمحم وحممود

حتقيق صاحل مهدي عباس و د.بشار عواد ، تقي الدين دمحم بن هجرس، ابن رافع، الوفيات .101
 نشر مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة األوىل، معروف

حتقيق ، أبو العباس مشس الدين أمحد بن دمحم، ن خلكاناب، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .109
 نشر دار صادر بريوت ، إحسان عباس
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