
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اهلل  من  :  عباد  رشيعة  أو  القوانني  من  قانونا  أن  أحسب  امللل  ال  من  ملة  أو  الوضعية  أوصت الرشائع 

ال يصلح ان يكون ترمجة  _إال من رحم اهلل  _ولو أن واقع املسلمني  ،  بالوالدين كام أوىص ديننا احلنيف هبام

إِالا معارشهتام وبرمها يقول املوىل سبحانه وتعاىل )) عملية هلدي اإلسالم يف حسن   َتْعُبُدوا  َأالا  َربَُّك  َوَقََض 

ا َفاَل َتُقْل هَلاَُم  ا َأْو كاَِلمُهَ ََبَ َأَحُدمُهَ
ا َيْبُلَغنا ِعنَْدَك اْلكِ اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا إِما ا َوُقْل هَلاَُم َقوْ   إِيا اًل  ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرمُهَ

َياِِن َصِغرًيا( َربا َكاَم  اْرَْحُْهاَم  َوُقْل َربِّ  ْْحَِة  الرا ِمَن  لِّ  الذُّ َجنَاَح  هَلاَُم  َواْخِفْض  ))َواْعُبُدوا اهللاَ َوال   ( ويقول َكِرياًم 

إِْحَسانًا(( َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيئًا  بِِه  ُكوا  عباده  ُترْشِ هبا  أوىص  التي  اهلل  وصية  اإِلْنَساَن وَ ))ني  املتق  وهم  ْينَا  َوصا

املَْ  إَِِلا  َأِن اْشُكْر ِِل َولَِوالَِدْيَك  ُه َوْهنًا َعََل َوْهٍن َوفَِصاُلُه يِف َعاَمنْيِ  ُأمُّ َْحََلْتُه  عَل   اهلل  اثنى   وقد ((   ِصريُ بَِوالَِدْيِه 

بَبهم   القرآن  يف  أنبيائه  فقالبعض  السالم  لوالدهيم:  عليه  حييى  َجباارًا  َ))و  عن  َيُكْن  َوََلْ  بَِوالَِدْيِه  َبّرًا 

ْ   بَِوالَِدِت   وَبّراً ))  عيسى   عن   ويقول  َعِصياًا((  َأَخْذَنا    (( شقيا  َجبااراً   ََيَْعْلنِي   َوََل ويقول عن بني إرسائيل ))َوإِْذ 

ائِيَل ال َتْعُبُدوَن إِالا اهللاَ وَ  رْسَ
ُكْم َعَلْيُكْم َأالا وأيضا ))  بِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا((ِميَثاَق َبنِي إِ َم َربُّ ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرا

ُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا((    ُترْشِ

توحيده  وهي  الوجود،  يف  قضيٍة  أخطر  اهلل  ذكر  لقد  االخوة  أهيا  به    وتركُ   نعم  معها   االرشاك  وقرن   ،

حكم وامر أمرا رشعيا    أي( وقَض ربكللوالدين،)  واإلحسانُ   اهلل  توحيدُ : اإلحساَن للوالدين، فهام قرينان  

ان اعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئا واستوصوا بالوالدين احسانا   ،   العقاب تاركه   يعاقب اشدا   ،و يثاب فاعله  

الكَب(( عندك  يبلغن  املشايف    تأمل  ))إما  يف  أو  العجزة  بمأوى  يقل  َل  عندك((  يبلغن  ))إما  بيت بأو  قوله 

صغري منامها  وأنت    افقد كنت عندمهأي معك وبني اوالدك    _عندك _انام قال    ونيس،  ال انيس وال  وحدهل

إن كان بموهتام  يرغب  البعض  العناية هبام    ايف طول حياتك، ولعل  يتخلص من عبء  أن  عنده؛ ألنه حيب 

سهرا أحدنا    إذا مرضمريضا مع أهنام كانا  أحدمها  يتعذر بقوله ))إذا مات اريح له من العذاب(( !! إذا كان  

الصحة    نا اريح له !! إنام كانا يتمنيان ل لكان ألجله وَل يقل أحدمها إذا مات  ما يم  أغيلاللياِل ألجله وباعا  

 والعافية وأحَل األيام واطيبها     



 

 

 

ا  مه   وام  هيلولد  نصديقا  أو األم  لربام يكون االبفان  ال سيام عندما يشيخان ويكَُب )فال تقل هلام اف ...(() 

ابن أو مخسني  ا شاب  ويمزحون  يالعبعاما    أربعني  هل   كأهنممعهم    وهنم  لكن   مأصدقاء  احدودب    ،  ما  اذا 

هنا أنت مأمور ان ترعامها حق الرعاية مهام   اموانقلبت طباعه  اممزاجه  والسبعني تغري الستني    ا وبلغ  ا ظهرمه

للسان ألن أكثر األذى يكون بذكر ا هلل  وبدء ا  أو تتضجر ،   تطلبا ومهام احلا عليك بالطلبات فإياك ان تتأفف 

طيبا جتَب به خاطرمها  كريام((وقل هلام قوال  الذين ماتت قلوهبم ))  اال من  ،ونادرا ما يكون رضبا  باللسان  

 قل  ولو أزعجك كالمهام 

ْْحَِة((  أمي  أمرك يا ) لِّ ِمَن الرا يأت ، حارض يا ايب ،عَل الراس والعني وكام حتبان( و))َواْخِفْض هَلاَُم َجنَاَح الذُّ

الريش  ينبت  صغار، َل    له  طائر يف شدة احلر حتته فراخ،املوىل هنا بأرحم موقف يالحظه االنسان يف الوجود  

فراخه حيميها  يف وهج الظهرية يفرش جناحيه عَل    عاٍر أمام الشمس، فيأت الطائر  هلم جلد    ،   عَل أجسادها 

كأهنام  بكَبمها  ويشبههام  بوالديك  هذا  تفعل  أن  منك  يريد  فاهلل  حرها،  ينكرس  حتى  الشمس  وهج  من 

نحيفان   ربياِن صغريا((  فرخان صغريان  كام  ارْحهام  رب  ))وقل  الطائر  ذلك  كحال  حالك  تذكر  فليكن 

سهرا   مرة  وكم  إنام ألجيل  اللياِل  وقل كم ْحالِن  منبه  دون  بالليل  احدمها  استيقظ  مرة  وكم  مريض  وانا 

ايقظته حنيته وعاطفته وهلفه عيّل لينظر درجة حرارت وكيف أصبحت كم مرة قامت امي من فراشها وسط  

نائم   وانا  لتغطيني  فتقوم  فابرد  لغطاء  عني  انكشف  وهل  غطائي  لتفقد  واخره  واالف الليل  هذا  تذكر 

بالسجود ودبر الصلوات ال تنسامها من - والزم الدعاء هلام فهذا ابسط حقوقهام عليكاملواقف وادعو هلام 

       -دعوة صاحلة فهذا من برمها

 قال ابن عباس: )ثالث آيات نزلت مقرونة بثالث، ال يقبل اهلل واحدة بدون قرينتها: 

َأطِيُعو  آَمنُوا  ِذيَن  الا َا  َأهيُّ ))َيا  تعاىل:  قوله  فهي  األوىل:  يطع أما  وَل  اهلل  أطاع  فمن  ُسوَل((  الرا َوَأطِيُعوا  اهللاَ  ا 

  الرسول َل يقبل منه وطاعة الرسول التزام سنته وهديه 

َكاَة(( فمن أقام الصالة وضيع ال  الَة َوآُتوا الزا زكاة فلن يقبل منه  وأما الثانية: فهي قول اهلل: ))َوَأِقيُموا الصا

أي كان مثال العبد الصائم القائم    املصري(( فمن شكر هلل   ْر ِِل َولَِوالَِدْيَك اِلا )َأِن اْشكُ ):  فقوله  ،وأما الثالثة

 لكنه عاق لوالديه  وَل يشكر هلام برمها واحساهنام َل يشكر اهلل له فعله وَل يثبه                                        

 :  قال ملوسى عليه الصالة والسالمذكر االمام الغزاِل رْحه اهلل يف احياء علوم الدين  أن اهلل 



 

 

 

وجاء يف بعض الروايات  ))يا موسى انه من بر والديه وعقني كتبته بارا ومن برِن وعق والديه كتبته عاقا((  

النار،  يدخل  فلن  يفعل  أن  شاء  ما  البار  ))ليعمل  يدخل    الضعيفة  فلن  يفعل  ان  شاء  ما  العاق  وليعمل 

االحاديث التي يضيق الوقت بنا عن ذكرها قال رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلم  أما السنة فمئات    اجلنة(( 

ثالثا، )) قاهلا  الكبائر  بأكَب  أنبئكم  اهلل،  أال  يا رسول  بَل  الوالدين((   :قال  قالوا  باهلل، وعقوق  فكام    الرشك 

فر باهلل والعقوق جعل اهلل عبادته وعدم الرشك به واإلحسان للوالدين قرناء ، فهنا جعل الرشك باهلل والك 

ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه و وقال أيضا ))للوالدين قرناء باإلثم والسوء عند اهلل ،

وقال أيضا ))قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند   ((عطاءهمدمن اخلمر و املنان ب

  )) اجلنة  يدخل  فلم  أو كالمها  أحدمها  يا الكَب  فقال  اهلل  إىل رسول  قال جاء رجل   هريرة  أيب  ويف حديث 

رسول اهلل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من 

أبوك أن    قال  وقالوا  وارضعت  ووضعت  ْحلت  ألهنا  ثالثا  وسلم  عليه  اهلل  صَل  النبي  كررها  واالم   ))

 الوالدة هي ثاِن أقسى أَل يف العاَل بعد احلرق حيا 

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل ِل ولكم 

 

  

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

      

 

 


