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 حقوق اإلنسان
 ةن كلية اآلداب، قسم اللغة العربيم املستوى األوللطالب 

 أ.م.د. حسان األنباري

 الوالدين حق

 بعبارة ،اإلنسان مقررًا حق األمومة والطفولةجاء اإلعالن العاملي حلقوق 

 ،حقوق الوالدبكلمة عن ولو فلم ينطق  متجاهاًل حق األبوة، ،وبسيطة متواضعة

إذ نصت املادة اخلامسة والعشرون منه ))أّن لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة 

 ةاألنظمة الوضعية البشرييف  ،ظاهر عيبو ،خلل واضحوهذا  ورعاية خاصتني((.

 جتانب الصواب.اليت كثريًا ما 

 _كما سيأتي_حق األم يف الرب أعظم من حق األب  ال ننكر أّنفنحن  

لكن ال جيوز إهمال حق األب يف الرب وقصره على األم فحسب، فاألب له من 

 الفضل على أوالده ما ال خيفى على أحٍد .

فلننظر إذن يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة لنتعرف عن حقوق 

تعاىل يف كثري من اآليات بني  فقد قرن اهلل _جّل وعال_الوالدين كما أمر الباري 

األمر برب الوالدين واإلحسان إليهما؛ ألنهما سبب من أسباب وجود األبناء، 

مغادرة حق أحدهما، حيث قضى ربنا يف كتابه الكريم باإلحسان إليهما من غري 

ُلَغنا ِعْنَدَك َوَقَضى َربَُّك َأَّلا تَ ْعُبُدوا ِإَّلا ِإيااُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحسَ  }:قال تعاىل ا يَ ب ْ انًا ِإما
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َهْرُهَُا َوُقْل ََلَُما قَ ْوًَّل َكرميًا   {اْلِكبَ َر َأَحُدُهَُا َأْو ِكََلُهَُا َفََل تَ ُقْل ََلَُما ُأفٍّ َوََّل تَ ن ْ
 والقضاء هنا مبعنى األمر واإللزام.

َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرََب }َواْعُبُدوا اللاَه َوََّل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا وقال تعاىل: 
ِبيِل  اِحِب بِاْْلَْنِب َواْبِن السا َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواْْلَاِر اْْلُُنِب َوالصا

بُّ َمْن َكاَن ُُمَْتاًَّل َفُخورًا{  َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِإنا اللاَه ََّل ُيُِ

 بغري منها واحدة تقبل ال بثالث مقرونة نزلت آيات ثالث ّنإقالوا: 

َلَة َوآتُوا الزاكاةَ } :تعاىل قوله أوالها: قرينتها  يؤد ومل صلى فمن {َوأَِقيُموا الصا

 فمن {َأِطيُعوا اللاَه َوَأِطيُعوا الراُسولَ } :تعاىل قوله والثانية .الصالة منه تقبل مل الزكاة

َأِن اْشُكْر ِل } :تعاىل قوله والثالثة .منه يقبل مل الرسول يطع ومل اهلل أطاع
 .ذلك منه يقبل ال الوالدين يشكر ومل نعمائه يف اهلل شكر فمن {َوِلواِلَدْيكَ 

وتظهر النصوص القرآنية واالحاديث الشريفة أن حق األم يف الرب أعظم 

ْنَساَن  }من حق األب، قال تعاىل: َنا اْْلِ ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه  َوَوصاي ْ ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا ََحََلْتُه أُمُّ
 ُكْرًها {

 َحقَّ َأنَّ َعَلىاآلْيُة  َدلَِّت)): _رحمه اهلل_ قال اإلمام فخر الدين الرازي

 َمًعا، َفَذَكَرُهَما {ُحْسنًا ِبواِلَدْيِه اْلِإْنساَن َوَوصَّْيَنا}: َأواًل َقاَل َتَعاَلى نَُّهأَل َأْعَظُم، مِّاأُل

 َعَلى َيُدلُّ َوَذِلَك {ُكْرهًا َوَوَضَعْتُه ُكْرهًا ُأمُُّه َحَمَلْتُه}: َفَقاَل ِبالذِّْكِر، اأُلمَّ َخصَّ ُثمَّ

 ِفي َمْذُكوَرٌة ْخَباُرَواأَل َأْكَثُر، اْلَوَلِد ِبَسَبِب ِإَلْيَها اْلَمَشاقِّ َوُصوَل َوَأنَّ َأْعَظُم، َحقََّها َأنَّ

 .((اْلَباِب َهَذا
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 َأَحقُّ َمْن - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اللَِّه َرُسوَل َيا َرُجٌل َقاَل»: ويف الصحيحني

 َمْن؟ ُثمَّ: َقاَل ُأمَُّك،: َقاَل َمْن؟ ُثمَّ: َقاَل ُأمَُّك،: َقاَل َصَحاَبِتي؟ ِبُحْسِن النَّاِس

 «َأُبوَك: َقاَل َمْن؟ ُثمَّ: َقاَل ُأمَُّك،: َقاَل

: قال أبيه عن بكرة أبيفعن  كبائر الذنوبمن  يفه الوالدين عقوقأّما 

: ثالثًا الكبائر؟ بأكرب أنبئكم أال: فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عند كنا"

 اهلل رسول وكان. الزور قول أو الزور، وشهادة الوالدين، وعقوق باهلل، اإلشراك

  "!سكت ليته: قلنا حتى يكررها زال فما فجلس، متكئًا _وسلم عليه اهلل صلى_

 ذلك يف ويدخل الوالدان به يتأذى قول أو فعل كل والعقوق: هو

 .إليهما اإلحسان وعدم وعصيانهما وهجرهما ضربهما

فهذه النصوص املتقدمة وغريها ناطقة حبقوق األبوين معًا من غري جتاوز 

تعاليم اإلسالم حقوق تفوق الوصف حق أحدهما، فاألب واألم هلما يف ظل 

، فلهما الرب واإلحسان والطاعة إىل حّد أْن لو كان اإلنسان متلبسًا يف واخليال

قطع صالته وتلبية ندائهما، وقد  من أبويه فإنه يتعني عليهصالة النافلة فدعي 

 َوَلدَها اأُلم دعت ِإذا َباب)أمسوه: بابًا  اح احلديث لقصة جريج املعروفةشّر َببّو

 .(ةالصَّال ِفي

 


