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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل األمني، 

 وبعد:
فمن األخالق اليت اعتىن هبا اإلسالم عناية فائقة، ودعا الناا   

ألهنماا األلايف     « خلق بر الوالادين »إىل القيام هبا خري قيام: 
كناا يايا ا   وجودنا، والسبب   سعادتنا، ولوالهم بعد اهلل ماا  

 مذكوًرا.
وهذا اخللق: من األخالق اليت غدت عند كثري من الناا     
عصرنا من املنسيات أو الثانويات، فلم يعد األوالد يعرفاو  ماا   
لألبوين من فضيف، وما عليهم جتاههم من حق، بيف لارنا نسام    
ونرى لوًرا من اجلحود لفضيف األبوين، فهذا يرف  لوته عليهما، 

سبهما وثالث حيتقرمها وراب  يطردمها.. إىل غري وآخر يشتمهما وي
ذلك من الصور اليت يندي هلا اجلبني حياء، وتتفطر هلا القلوب أمل اا  

 وختر منها اجلبال هًدا، وتضيق هبا األرض حًدا.
وهذا ما دعانا إىل الوقوف م  بر الوالدين، مبيانني فضاائله   

سابًبا    ولوره، وحمذرين من العقوق ومظاهره، لعيف هذا يكو  
رجوع العاق عن عقوقه، وزيادة البار   بره وإحسانه نسأل اهلل أ  
يغفر لنا ولوالدينا األحياء منهم واألموات وللى اهلل علاى نبيناا   

 حممد.
 رـالناش
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 بر الوالدين يف القرآن

لقد جاءت آيات اهلل تترى، متضافرة متعاقبة تضا  مراااة   
  إليهما فضيلة تلي فضايلة  الوالدين بعد مرااة اهلل، وتعد اإلحسا

اإلميا  باهلل، ملا هلذا احلق من التعظيم واإلجالل واالحترام، فقاال  
 َواْعُبُدوا اهلَل َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلـَدْيِن ِِْحَسـاا ا  سبحانه 
ـ    [ وقال:63]النساء:  ا ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكـْم َعََـْيُكْم َأل 

 [.151]األنعام:  ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِِْحَساا ا
َوَوصَّـْيَنا اْلِِْاَسـاَن    وقد أولى اهلل باإلحسا  إليهما فقال:

َْـمف َلََـا     ِبَواِلَدْيِه ُحْسن ا َوِِْن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبـِه ِع
َوَوصَّْيَنا اْلِِْاَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمََْتـُه   ال:[ وق8]العنكبوت:  ُتِطْعُهَما

ُأمُُّه َوْهن ا َعََى َوْهٍن َوِلَصاُلُه ِلي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك َِِلـيَّ  
 [.11]لقما : اْلَمِصرُي

ويستمر القرآ  الكرمي   تصوير مكاناة الوالادين، وبياا     
يتبعه   معاملة والديه، إ  قادر   األسلوب الذي ينبغي للمسلم أ 

هلما أو ألحدمها أ  يصيف إىل مرحلة الشيخوخة والضعف والعجا   
َوَقَضى َربَُّك َأل ا َتْعُبُدوا ِِل ا ِِيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِِْحَسـاا ا  فيقول سبحانه:

ََا َت ََُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكََاُهَما َل ُقْل َلُهَمـا ُأٍّ  َوَلـا   ِِمَّا َيْب
َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًلا َكِرمي ا * َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة 

 [.31، 36]اإلسراء:  َوُقْل َربِّي اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِاي َصِغري ا
 ويتجلى ذلك بأ  تتب  معهما أموًرا مخسة: 

ن ييء تراه أو تشمه من أحدمها أو مناهما  أوال: أال تتأفف م



 

 7 بر الوالدين .. وصية اهلل لك
 

مما يتأذى به النا ، ولكن الرب على ذلك منهما، واحتسب األجر 
عليه من اهلل كما لربا عليك   لغرك، واحذر الضاجر وامللايف   

 القلييف والكثري.
 ثانًيا: أال تنغص وال تكدر عليهما بكالم ت جرمها به.

مقروًنا باالحترام والتعظيم  ثالث ا: أ  تقول هلما قوال  حسًنا ليًنا
مما يقتضيه حسن األدب، وتريد إليه املروءة كأ  تقول: يا أبتاه أو 
يا والدي ويا أماه أو يا والديت ، وال تدعها بأمسائهما، وال ترفا   
لوتك أمامهما، وال حتدق فيهما بنظرك بيف يكو  نظرك إليهماا  

َلُهَما َجَناَح َواْخِفْض نظر لطف وعطف وتواا ، وقد قال سبحانه:
تنظر إليهما ياذًرا،   قال عروة: إ  أغضباك فال الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة

 فإ  أول ما ُيعرف به غضب املرء يدة نظره إىل من غضب عليه.
رابًعا: أ  تدعو اهلل أ  يرمحهما برمحه الواسعة ج اء رمحتاها  

 لك، ومجييف يفقتهما عليك.
تطيعهما فيما أمراك به ما مل خامًسا: أ  تتواا  هلما وتتذليف، و

يكن معصية هلل، وتشتاق وترتاح إىل بذل ما يطلبا  منك، رمحاة  
منك هبما ويفقة عليهما إذا مها قد احتاجا إىل من كاا  أحاو    
النا  إليهما أيام كا    غاية العج  حبيث لو غفيف عنه والده قليال 

 من ال من هللك.
ضوي حتته ماا يرااي   واألمر باإلحسا : إىل الوالدين عام ين

االبن وما ال يرايه من غري احتجا  وال جدل وال مناقشة، بيف إ  
القرآ  الكرمي ليسمو بتوجيهاته إىل الذروة   الرب، فيولاي بارب   
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الوالدين واإلحسا  إليهما ولو كانا مشركني، فيقاول سابحانه،   

ََا ُتِطْعُهَمـا  َوِِْن َجاَهَداَك َعَى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِع َْمف َل
 [.15]لقما : َوَصاِحْبُهَما ِلي الدُّْاَيا َمْعُروًلا

 شروط الرب
لرب الوالدين يروط ثالثة ال يسمى االبن باًرا إال إذا حتققت فيه 

 وهي:
األول: أ  يؤثر االبن راا والديه على راا نفساه وزوجتاه   

 وأوالده والنا  أمجعني.
ا يأمرانه به وينهيانه عنه، ساواء  الثاين: أ  يطيعهما   كيف م

 وافق رغباته أم مل يوافقها، ما مل يأمراه مبعصية اهلل.
الثالث: أ  يقدم هلما كيف ما يلحظ أهنما يرغبا  فيه من غري أ  
يطلباه منه عن طيب نفس وسرور، م  يعوره بتقصريه   حقهما 

 ولو بذل هلما حياته وماله.
 لضائل بر الوالدين

 فضائيف كثرية منها:لرب الوالدين 
أنه من  أحب األعمال إىل اهلل: فعن عبد اهلل بن مساعود   -1

: أي العمايف أحاب إىل اهللق قاال:    قال: سألت رسول اهلل 
قلات: مث  « بر الوالدين»قلت: مث أيق قال: « الصالة يف وقتها»

 .( 1)«اجلهاد يف سبيل اهلل»أيق قال: 
                              

 متفق عليه. (1)
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رة راي اهلل عنه أنه من أسباب دخول اجلنة: فعن أيب هري -3
رغم أافه، مث رغـم أافـه، مث   »يقول:  قال: مسعت رسول اهلل 

من أدرك والديه عنـد  »قييف: من يا رسول اهللق قال: « رغم أافه
 .( 1)«الكرب أحدمها أو كَيهما مث مل يدخل اجلنة

وعن معاوية بن جامهة عن أبيه راي اهلل عنهما قال: أتيات  
« ألك والـدان  »سبييف اهلل فقال: أستشريه   اجلهاد    النيب 

 .( 3)«الزمهما لِن اجلنة حتت أرجَهما»قلت: نعم. قال: 
أنه سبب   طول العمر وزيادة الرزق: فعن سلما  راي  -6

ال يرد القضاء ِال الـدعاء وال  »قال:  اهلل عنه أ  رسول اهلل 
 .( 6)«يزيد يف العمر ِال الرب

ميد له عمره ويزاد يف من سره أن »وقال أنس راي اهلل عنه: 
 .( 1)«رزقه، لَيرب بوالديه وليصل رمحه

أنه سبب من أسباب قبول األعمال وتكفري السياات قال  -1
ُأوَلِئَك إىل أ  قال:        َوَوصَّْيَنا اْلِِْاَساَن ِبَواِلَدْيِه ِِْحَساا اتعاىل:

جاَوُز َعـْن َسـيَِّئاِتِهْم ِلـي    ال ِذيَن َاَتَقبَُّل َعْنُهْم َأْحَسَن َما َعِمَُوا َوَاَت
، 15]األحقاف: َأْصَحاِب اْلَجنَِّة َوْعَد الصِّْدِق ال ِذي َكاُاوا ُيوَعُدوَن

13.] 
                              

 رواه مسلم. (1)
 رواه الطرباين، وقال املنذري: إسناده جيد. (3)
 رواه الترمذي، وحسنه األلباين. (6)
 رواه أمحد. (1)
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 وعن ابن عمر راي اهلل عنهما قال: أتى رجيف إىل الانيب  

هل لك من »فقال: إين أذنبت ذنًبا عظيًما فهيف يل من توبةق قال: 
قاال: نعام. قاال:    « ن خالة لهل لك م»قال: ال. قال: « أم 
 .( 1)«لربها»

أنه سبب لراا اهلل عن العبد: ففي حديث عبد اهلل ابان   -5
رضا الرب يف رضـا الوالـدين،   »عمرو أ  رسول اهلل ص قال: 

 .( 3)«وسخطه يف سخطهما
أنه سبب لقبول الدعاء وتفريج الكربات: ومما يدل علاى   -3

ار فاحندرت على فم الغار ذلك قصة الثالثة الذين أواهم املبيت   غ
لخرة من اجلبيف فسدت عليهم الباب، فدعوا اهلل تعاىل بأعماال  
لاحلة جعلها اهلل سبًبا للتفريج عنهم، وكا  أحد الثالثة باًرا بوالديه 

اللهم إنه كا  يل والدا  ييخا  كبريا  وامارأيت  »فقال   دعائه: 
فبادأت  ويل لبية لغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت 

بوالدي فسقيتهما قبيف بين، وإين نأى يب ذات يوم الشجر فلام آت  
حىت أمسيت، فوجدهتما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجات 
باحلالب، فقمت عند رءوسهما، أكره أ  أوقظهما من نومهماا،  
وأكره أ  أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغو  أي يبكو  جوًعا 

ودأهبم حىت طل  الفجر، فإ  كنات   عند قدمي فلم ي ل ذلك دأيب
تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافر  لنا فرجة نارى مناها   

                              
 ذي.رواه الترم (1)
 رواه الطرباين ولححه األلباين. (3)
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 .( 1) «السماء ففر  اهلل منها فرجة فرأوا منها السماء..
أنه مقدم على اهلجرة واجلهاد: فعن عبد اهلل بن عمرو بن  -7

فقال: أبايعك على اهلجرة  العاص، قال: أقبيف رجيف إىل نيب اهلل 
« لهل من والديك أحد حي »اجلهاد، أبتغي األجر من اهلل قال: و

قال: نعم قاال:  « لتبتغي األجر من اهلل»قال: نعم كالمها، قال: 
 .( 3)«لارجع ِىل والديك لأحسن صحبتهما»

أنك بربك لوالديك تنال راامها، وإذا رايا عنك دعاوا   -8
ن ثالث دعوات يستجاب هل: »لك: ودعاؤمها مستجاب لقوله 

ال شك ليهن: دعوة املظَوم، ودعوة املسالر، ودعـوة الوالـد   
 .( 6)«لولده

ولو مل يكن   الرب هبما من الفضيف إال إجابة دعوهتما تكفاي  
 فرمبا كتب لك بدعوة منهما أ  ال تشقى.

أنه سبب   لالح ذريتك وبرهم بك فالرب كما ُيقاال   -9
ن بك، واحلياة سلف، وكما تكو  باًرا بوالديك يكو  أبناؤك باري
 دين ووفاء فعاميف أبويك مبا حتب أ  يعاملك به بنوك.

الطمأنينة وعدم الشعور بالنادم إذا ماات األباوا  أو     -11
أحدمها فاإلنسا  إذا كا  باًرا بوالديه فإ  يسعد ويشاعر بالرااا   
وطمأنينة القلب، وإذا قدر على والديه أو أحدمها موت قبله فإنه ال 

                              
 متفق عليه. (1)
 رواه مسلم. (3)
 رواه ابن ماجه وحسنه األلباين. (6)
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 ف العاق لوالديه.يندم وال يقلق خبال

الذكر احلسن عند النا  والثناء على البار والدعاء له فإ   -11
الرب لفة محيدة ُيمدح هبا من يتصف هبا، وقصة أويس القرين خري 

 ياهد على ذلك، وستأيت إ  ياء اهلل.
أنه لفة من لفات األنبياء عليه السالم: فقال تعاىل عن  -13

[ 11]مرمي:  اِلَدْيِه َوَلْم َيُكْن َجبَّار ا َعِصيًّاَوَبرًّا ِبَوحيىي عليه السالم:
َِْنـي َجبَّـار ا   وقال عن عيسى عليه السالم  َوَبرًّا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَع

َيا َأَبِت اْلَعـْل َمـا   [ وحكى عن إمساعييف قوله: 63]مرمي:  َشِقيًّا
 [.113]الصافات:  الصَّاِبِريَن ُتْؤَمُر َسَتِجُدِاي ِِْن َشاَء اهلُل ِمَن

 األمور املعينة عَى بر الوالدين
هناك أمور تعني املسلم على بر والديه إذا أخذ هبا وسعى إليها 

 ومن هذه األمور.
استحضار فضائيف الرب وعواقب العقوق: فمعرفة مثرات الرب  -1

واستحضار فضائله من أكرب الدواعي على فعله و متثله والسعي إليه، 
واقب العقوق وما جيلبه من اهلم والغم واحلسرة وكذلك النظر   ع

 والندم، كيف ذلك يعني على الرب، وحيول دو  العقوق.
استحضار فضيف الوالدين على اإلنساا : فهماا سابب     -3

وجوده   هذه الدنيا، ومها اللذا  تعبا من أجله فاألم محلته تساعة  
ا أيهر   بطنها، تعاين أمل الوحم وثقيف احلميف، مث تضاعه كرًها  

وتقاسي من األسقام واآلالم ما اهلل به عليم، مث ترااعه حاولني   
كاملني، جتوع ليشب  وتسهر لينام، وتتعب ليستريح فهي به رحيمة، 
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وعليه يفيقة، تفضيف حياته على موهتا، وتود لو يقبيف املوت فاداء  
 فتفدي بنفسها ولدها.

وأما األب: فيجد ويسعى   طلب العيش وحتصييف النفقة يظيف 
ه يكد، ويبيت ليله يساعد األم على التربية فمهما فعيف الولاد  هنار

معهما فلن يستطي  أ  يوفيهما حقهما، فإذا استحضر الولد هاذا  
 األمر دعاه ذلك إىل برمها واإلحسا  إليهما.

أ  يض  الولد نفسه موا  والديه: فهيف يسرك أيها الولد   -6
لارأ  يايًبا   غًدا إذا ألابك الكرب، ووهن العظم منك وايتعيف ا

وعج ت عن كيف ييء.. هيف يسرك أ  تلقى من أوالدك املعاملاة  
 السياة، واإلمهال القاسي والتنكرات لكق!

النظر   سري البارين بوالديهم: وما هم فيه مان الراحاة    -1
 والطمأنينة، فهذا مما يقوي اهلمة ويبعث على الرب.

 تذكر نعمة وجودمها بني يديك وأهنما راحلني: فوجاود  -5
والديك أو أحدمها نعمة عظمى، ومنحة كربى، فباادر بشاكرها   

قبيف أ  يأيت يوم يصدع القلب  بعظيم برمها، وعميف كيف ما يسرمها
ؤه، ويفطُر الكبد لباحه، حيث تصبح ومتسي وقلبك جماروح  مسا

 بفقدمها وغياهبما عن ناظريك إىل يوم القيامة.
أباواب   تذكر األجر املترتب على برمها: فهما بابا  مان  -3

: اجلنة إذا بررهتما، وعقوقهما باب من أباواب الناار، قاال    
ذلـك البـاب أو    لأضعالوالد أوسط أبواب اجلنة، لِن شئت »
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 .( 1)«احفظه
استشعار فرح الوالدين بالرب وح هنماا باالعقوق: فلاو     -7

استشعر الولد ذلك النبعث إىل الرب، والن جر عن العقاوق، وماا   
 أمجيف قول القائيف: 

ـ   ان يـدري االبـُن أيـة ُغصـة    لو ك
 

 
ــه   ــد لراق ــه بع ــت أبوي ــد جرع  ق

ــة    ــده حريااـ ــيم بوجـ  أم هتـ
 

 
ــه    ــن آماق ــدمع م ــا ال  وأب يس

ــرد    ــى ال ــه غص ــان لبين  يتجرع
 

 
ــواقه   ــن أش ــاه م ــا كتم ــوح م  ويب

ـ   ــا ألم ُسـ ــائها لرث ــن أحش  ل م
 

 
ــ  ــه   ىوبك ــام يف آلاق ــيه ه  لش

ــّد  ــَ ل اخُلولب ــ َ ــهاألبِّ  ي بعطف
 

 
ــا بال  ــْذوجزامه ــهع ــن أخالق  ب م

دعاء اهلل أ  يعينك على الرب بوالديك: فما استجلبت النعم  -8 
مبثيف الدعاء، وال استدفعت النقم مبثله، وقد كا  السلف الصاا   

 آبااؤهم يتضرعو  إىل بارئهم أ  يوفقهم لرب والديهم، وأ  يكو  
 وأمهاهتم رااني عنهم.

برهم به، لالح اآلباء: فصالحهم سبب لصالح األبناء و -9
                              

 رواه الترمذي ولححه األلباين. (1)
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 كما أ  فسادهم سبب لفساد األبناء وعقوقهم هلم.
التوفيق بني ال وجة والوالدين: وذلك بإعطاء كايف ذي   -11

حق حقه، واملوازنة بين حقوق الوالدين وحقوق ال وجة، م  زيادة 
 الرب بالوالدين بعد ال وا  سواء الرب املادي أو املعنوي.
 بر األم مقدم عَى بر األب

ة: راي اهلل عنه قال: جاء رجيف إىل رساول اهلل  عن أيب هرير
ص فقال: يا رسول اهلل، من أحق النا  حبسن لاحابيتق قاال:   

قال: مث َمْنق قال: « أمك»قال: مث منق قال: مث منق قال: « أمك»
 .( 1)«أبوك»قال: مث منق قال: « أمك»

)ثالث ا( إ  اهلل يولايكم  « ِن اهلل يوصيكم بأمهاتكم»وقال: 
 .( 3)مرتني( إ  اهلل تعاىل يوليكم باألقرب فاألقرب بآبائكم )

فهذا  احلديثا  يبينا  عظم حق األم، وما تستحقه مان الارب   
بثالثة أاعاف ماا   والصلة واخلدمة والطاعة، وقد خصها النيب 

لألب ج اء ما تبذله من اجلهد والنصب، وجعيف لألب نصيًبا واحًدا 
 ج اء إنفاقه.

تنفرد عن األب بثالثة أيياء: لعوبة  يقول ابن بطال: إ  األم
 احلميف، ولعوبة الوا ، ولعوبة الرااع.

و  تقدمي األم على األب حكمة عظيمة، وهي أهنا   حاجاة  
                              

 رواه البخاري. (1)
 رواه ابن ماجه ولححه األلباين. (3)
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إىل من يعوهلا ويربها؛ ألهنا اعيفة اجلسم عدمية الكسب   الغالب، 
 ومن أوىل بربها من ابنهاق! ومن أحق خبدمتها واإلحسا  إليها منهق

 الوالدين  ن بركيف يكو
اعلم أخي احلبيب: أ  اإلحسا  إىل الوالدين والرب هبما يشميف 
كيف ما من يأنه إرااءمها وإدخال السرور على قلبيهما ما مل يكن 
  معصية اهلل، فالولد البار بوالديه كاخلادم هلما، يعمايف بأمرمهاا   
ويتفاىن   خدمتهما، وال يتأخر عن فعايف ماا فياه ساعادهتما     

ألهنما أسديا له من اخلدمة ما ال يستطي  تقدمي اجلا اء  وفرحهما؛ 
 عليه، فحقهما أكرب من أ  ُيرد، وأغلى من أ  ُيفتدى .

واملسلم مطالب برب والديه   حياهتما وبعد موهتماا ولكاال   
 احلالتني مظاهر.

 أواًل: بر الوالدين يف حياهتما
 ويكو  با:

على كيف  طاعتهما واجتناب معصيتهما: وتقدمي طاعتهما -1
 طاعة ما مل يأمرا مبعصية اهلل ورسوله.

 اإلحسا  إليهم بالقول والفعيف. -3
الدعاء هلما بالرمحة: واإلكثار من االستغفار هلما، فقد قال  -6
« :     ِن الرجل لترلع درجته يف اجلنة ليقول: يـا رب، أ

 .( 1)«هذا  ليقال: باستغفار ولدك لك
                              

 رواه أمحد ولححه األلباين. (1)
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فف منهما أو رف  الصاوت  عدم هنرمها أو التضجر والتأ -1
 عليهما.
العميف على ما يسرمها ويدخيف الفرح إىل قلبيهما من غاري   -5

 أ  يأمرا به.
عدم مقاطعتهما أثناء الكالم، واإللغاء حلديثهما، واإلقبال  -3

 عليهما بالوجه، وعدم رد حديثهما.
 خماطبتهما بلني اخلطاب، والتلطف معهما بالكالم. -7
 ف  عليهما.عدم التكرب والتر -8
مقابلتهما بطالقة الوجه: ومبادأهتما بالساالم، وتقبيايف    -9

أيديهما ورءوسهما والتوسي  هلما   اجمللس، واملشي أمامهما باللييف 
 محاية وخلفهما بالنهار، توقرًيا واحتراًما.

عدم القيام أمامهما مبا ينا  األدب كمد الرجيف أمامهما  -11
هقهاة أو االااطجاع أو التعاري    أو رفعها   مواجهتهما أو الق

 أمامهما.
مساعدهتما   أعماهلما فليس من الالئق أ  يرى الولاد   -11

والده وهو حيميف ييا ا ويسري إىل جانبه، أو ترى البنات أمهاا     
 حاجة إىل من تساعدها وال تتعاو  معها.

 تلبية ندائهما حال مساعه بسرعة. -13
 هلما.احملافظة على يرفهما ومسعتها وما -16
 عدم إزعاجهما وتعكري لفومها. -11
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 مشاورهتما   األمور: واالستنارة برأيهما. -15
 عدم لومهما إذا عمال عمال  ال يعجبك. -13

 ثااي ا: بر الوالدين بعد موهتما
وبر الوالدين: ليس مقصوًرا على حياهتما فقط بيف هو ممتد أيًضا 

حياهتما، فال تا ال  بعد موهتما، فمن كا  مقصًرا   بر والديه   
الفرلة أمامه لتعويض ما فاته من األجر، واستدراك ما ااع مناه  

 من الفضيف.
وطرق بر الوالدين بعد موهتما كثرية: فقد روي عن أيب أسيد 
الساعدي راي اهلل عنه أنه قال: بينما حنن جلو  عند رسول اهلل 

 ر إذ جاء رجيف من بين سلمة فقال: يا رسول اهلل، هيف بقي من ب
« نعم، الصالة عليهماا »أبوي ييء، أبرمها به بعد موهتماق قال: 

واالستغفار هلما، وإنفاذ عهدمها مان بعادمها،   »)أي الدعاء هلما(
 .( 1)«وللة الرحم اليت ال ُتوليف إال هبما، وإكرام لديقهما

وعن عبد اهلل بن عمر راي اهلل عنهما أ  رجال من األعراب 
د اهلل ابن عمر  ومحله على محاار  لقيه بطريق مكة فسلم عليه عب

كا  يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، قال ابن دينارك فقلنا 
له: أللحك اهلل، إهنم األعراب، وإهنم يراو  باليسري، فقال عباد  
اهلل بن عمرك إ  أبا هذا كا  وًدا لعمر بن اخلطاب، وإين مسعات  

 .( 3)«أبيه دِن أبر الرب صَة الرجل أهل و»يقول:  رسول اهلل 

                              
 رواه أمحد وأبو داود. (1)
 رواه مسلم. (3)
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وعن بر الوالدين بعد موهتما التصدق عنهما: فعن عائشة راي 
: إ  أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو اهلل عنها أ  رجال قال للنيب 

 .( 1)«اعم»تكلمت تصدقت، فهيف هلا أجر إ  تصدقت عنهاق قال: 
ومن برمها بعد موهتما أيًضا قضاء النذر عنهما فعن ابن عبا  

فقالك إ  أمي  ا أ  سعد ابن عبادة استفىت النيب راي اهلل عنهم
 .( 3)«اقضه عنها»ماتت وعليها نذر فقال: 

 قصص   بر الوالدين من حياة السلف:
أخي احلبيب: وهذه لور من حياة سلفنا الصا  نسوقها ملان  
أبكى أبويه وأح هنما وأسهر ليلهما ومحلهما اهلماوم، وجرعهماا   

ور يفوح يذاها ويضوع عبريها، غصص الفراق ووحشة البعاد، ل
لور ألنا  بررة أخيار وفقوا لرب والاديهم، فكانات أفعااهلم    
ومواقفهم   حق والديهم لفحات مشرقة، نسوق هذه النمااذ   

 لعلها حترك   قلوبنا  جوانب اخلري، وتدفعنا إىل اإلحسا  والرب:
رأى ابن عمر راي اهلل عنهما رجال  قد محيف أمه علاى   -1

و يطوف هبا حول الكعبة، فقال: يا ابان عمار، أتاراين    ه وهترقب
جازيتهاق قال: وال بطلقة واحدة من طْلقاهتا، ولكن أحسنت، واهلل 

 .( 6)يثيبك على القلييف كثرًيا 
وهذا علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رااي اهلل   -3

                              
 متفق عليه. (1)
 متفق عليه. (3)
 الكبائر للذهيب. (6)
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عنهم وكا  كثري الرب بأمه، حىت قييف له: أنت من أبر النا  بأمك، 

ماا قاد   أخاف أ  تسبق يدي إىل  اك تؤاكيف أمكق فقال :روال ن
 .( 1)عققتها  سبقت عينها إليه، فأكو  قد

: راي اهلل عنه إذا أراد أ  خير  وقاف   وكا  أبو هريرة -6
على باب أمه، وكانت   بيت وهو   بيت آخر، وقال: الساالم  
عليك، يا أماه، ورمحة اهلل وبركاته، فتقول: وعليك الساالم ياا   

دي ورمحة اهلل وبركاته، فيقولك رمحك اهلل كما ربيتين لاغرًيا  ول
فتقول: ورمحك اهلل كما بررتين كبرًيا، وإذا أراد أ  يدخيف لان   

 (3)مثله.
وعن أنس بن النضر األيجعي قال: استقت أم ابن مسعود  -5

ماء   بعض الليايل، فذهب فجاءها باملاء، فوجدها قد ذهب هباا  
 .( 6)د رأسها حىت ألبحالنوم فثبت باملاء عن

وقال سفيا  بن عيينة: قدم رجيف من سفر فصادف أماه   -3
قائمة تصلي، فكره أ  يقعد وأمه قائمة، فعلمات أماه ماا  أراد    

 (1).فطولت ليؤجر
وكا  حيوة بن يريح وهو أحد أئمة املسلمني يقعاد     -7

حلقته ُيعلم النا ، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألق الشعري للدجا ، 
                              

 عيو  األخبار البن قتيبة. (1)
 األدب املفرد للبخاري. (3)
 بر الوالدين البن اجلوزي. (6)
 بر الوالدين البن اجلوزي. (1)
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 .( 1)فيقوم ويترك التعليم 
ورأى كهمس بن احلسن التميم عقرًبا   بيته فاأراد أ    -8

يقتلها أو يأخذها فسبقته فدخلت   ُجْحر فأدخيف يده   اجُلْحار  
أخذها فلدغته فقييف له: ما أردت إىل هذاق قال: إين خفات أ   لي

 .( 3)ختر  من اجلحر فتجيء إىل أمي فتلدغها 
وعن حممد بن سريين قال: بلغت النخلة على عهد عثما   -9

بن عفا  ألف درهم، فعمد أسامة بن زيد إىل خنلة فعقرها فأخر  
أمه فقالوا  مجارها وهو اجل ء األبيض الغض   قلب النخلة فأطعمه

له: ما حيملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهامق  
 .( 6)قال: إ  أمي سألتنيه، وال تسألين ييا ا أقدر عليه إال أعطيتها 

وعن حفصة بنت سرين قالت: كانت والدة حممد بان   -11
سرين يعجبها الصبغ، وكا  حممد إذا ايترى هلا ثوًبا ايترى ألني ما 

  عيد لبغ هلا ثياًبا، وما رأيته رافًعا لوته عليها، كا  جيد فإذا كا
 .( 1)إذا كلمها كاملصغي إليها 

وعن ابن عو  قال: دخيف رجيف على حممد ابن سرين وهو عند 
أمه فقال: ما يأ  حممدق أيشتكي ييا اق قالوا: ولكنه هكذا يكو  

 .( 5)إذا كا  عنده أمه 
                              

 الرب والصلة البن اجلوزي. (1)
 ن هة الفضالء. (3)
 لفة الصفوة. (6)
 سري أعالم النبالء. (1)
  أعالم النبالء.سري (5)
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معاوية بكي، فقييف  وعن محيد قال: ملا ماتت أم إيا  بن -11

له: ما يبكيكق قال: كا  يل بابا  مفتوحاا  إىل اجلناة، وُغلاق    
 .( 1)أحدمها 
وخنتم هذه النماذ  بقصة أويس القرين: فعن أسري بان   -13

راي اهلل عنه إذا أتى عليه أمداد  جابر قال: كا  عمر بن اخلطاب
ل: اليمن سأهلم أفيكم أويس بن عامرق حىت أتى على أويس فقا أهيف
نعم، قال: من مراد مث من قر ق قاال:   نت أويس بن عامرق قال :أ

نعم قال: فكا  بك َبرٌص فربأت وإال موا  درهمق قال: نعام.  
يأيت »يقول:  قال: لك والدةق قال: نعم. قال: مسعت رسول اهلل 

اليمن من مراد مث من قار ،  أهيف عليكم أويس بن عامر م  أمداد 
موا  درهم، له والدة هو هبا بر، لاو  كا  به برص فربئ منه إال 

فاستغفر « أقسم على اهلل ألبره، فإ  استطعت أ  يستغفر لك فافعيف
 يل فاستغفر له.

فقال له عمر: أين تريدق قال: الكوفة، قال: أال أكتب لك إىل 
 .( 3)عاملهاق قال: أكو    غرباء النا  أحب إيل 

ما  بار    وبعد أخي احلبيب: فهذه طائفة من أحوال السلف 
الوالدين تنم عن ذوق رفي ، وفهم دقيق، وروح عالياة، وتاوحي   
مبدى عناية السلف برب الوالدين، وحرلهم على رد بعض مجيايف  
الوالدين، وحرلهم على رد بعض مجييف الوالدين، أماا اآل  فقاد   

                              
 الرب والصلة البن اجلوزي. (1)
 رواه مسلم. (3)
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انقلبت املوازين واختلت املعايري عند كثري مان الناا  وألابح    
 ا، فإنا هلل وإنا إليه راجعو .الكثريو  ال يرو  للوالدين حق 

 عقوق الوالدين
عقوق الوالدين ذنب عظيم: وكبرية من الكبائر فهاو قارين   
الشرك باهلل، وموجب للعقوبة   الدنيا، وسبب لدخول الناار ورد  
العميف   اآلخرة، وهو جحود للفضيف، ونكرا  للجمييف ودلييف على 

رة الشأ  واعة احلمق واجلهيف، وعنوا  على اخلسة والدناءة وحقا
النفس، وهو يق لعصا الطاعة وقط  لعرى الصلة األبوية ورابطتها، 

 وخرو  عن مألوفها ومرغوهبا.
وبرغم حترمي اهلل للعقوق، وزجره الشديد عنه، وأمره باإلحسا  
إىل الوالدين وحسن لحبتهما إال أننا نرى عقوق الوالدين ألابح  

ة وااحة، ولو رحناا  منتشًرا   جمتمعات املسلمني، وألبح ظاهر
نتأميف واق  كثري من األسر اليوم لوجدا التفكك والتفرق والضعف، 
فال الصغري حيترم الكبري، وال االبن يقدر أباه، وهلذا كا  التحاذير  
من العقوق يديًدا والوعيد عليه رهيًبا والتأكيد علاى أ  عاقبتاه   

ه، مث رغم أافه، مث رغم أاف: »مهلكة   الدارين متكرًرا يقول 
من أدرك والديه عنـد  »قييف: َمْن يا رسول اهللق قال: « رغم أافه

 .( 1)«الكرب أحدمها أو كالمها مث له يدخل اجلنة

                              
 رواه مسلم. (1)
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 من مظاهر عقوق الوالدين 

عدم القيام حبق النفقة عليهما إذا كانا حمتااجني ما  أ     -1
النفقة على الوالدين والقيام حبقهما خصوًلاا   حاال الكارب    

د احلاجة أمر و اجب حياسب عليه االبن   الادنيا  والضعف وعن
وقال له: يا رسول اهلل، إ  يل  واآلخرة، وقد جاء رجيف إىل النيب 

ماال وولًدا، وإ  أيب يريد أ  جيتاح مايل، أي يستويل علياه فقاال   
 .( 1)« أات ومالك ألبيك: »رسول اهلل 

ة علياه  ومن أكرب العقوق أ  يضطر الولد والديه إىل إقامة دعو
 ليل مه القااي باإلنفاق عليهما.

اإلعراض عن خدمتهما واهلروب من ذلك، وأيد منه أ   -3
يأمرمها خبدمة نفسهما بنفسهما وأقيف منه ترك مساعدهتما   عميف 
 املزنل، سواء   الترتيب والتنظيم، أو   إعداد الطعام أو غري ذلك.

ري ذلك، وقاد  إبكاؤمها وحت ينهما بالقول أو بالفعيف أو بغ -6
فقال: جات أبايعك على اهلجرة، وتركت  جاء رجيف إىل النيب 

ارجع ِليهما لأضحكهما كما : »أبواي يبكيا ، فقال له النيب 
. وقال ابن عمر راي اهلل عنهما: بكاء الوالدين مان  ( 3)«أبكيتهما

 العقوق والكبائر، وقييف: من أح   والديه فقد عقهما.
ر ورف  الصوت   حضرهتما: عند التأفف منهما والتضج -1

                              
 رواه ابن ماجه ولححه األلباين. (1)
 رواه أبو داود ولححه األلباين. (3)
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حدوث خالف ما أو عرض رأي فيل مهما بكلماته املؤذية وعباراته 
اجلارحة اليت تعرب عن اإلهانة هلما، ال سيما إذا كا  الولد متعلًماا  

 واألبوا  غري متعلمني.
النظر إىل الوالدين ي ًرا وتسديد النظر بالطرف إليهما عند  -5

 باه من يد إليه الطرف بالغضب.الغضب، وقد قييف: ما بر أ
أ  يتصدر اجمللس   حضرهتما: وال يلتفت إليهما، فيجلس  -3

قبلهما، ويبتدر احلديث دوهنما أو دو  استاذاهنما، فهذا يدل على 
االستعالء عليهما والتكرب، ويسبب احلنق وتغري قلب الوالدين على 

 ولدمها، كما أنه يغضب املوىل جيف ذكره.
اد برأيهما، وترك استشارهتما واساتاذاهنما    عدم االعتد -7

 أي أمر من أموره سواء   زواجه أو سفره أو خروجه من املزنل.
ترك اإللغاء إليهماا: واملباادرة إىل قطا  حاديثهما،      -8

 وااليتداد   اخلصومة معهما.
أ  يأنف من القيام هلما وتقبييف يديهما عند الدخول عليه  -9

  حق أهيف الصالح والعلم احتراًماا هلام   م  أ  هذا األمر جيوز 
فكيف إذا كا  القادم أًبا أو أًما فال يك أ  حقهماا مضااعف،   

 واألدب معهما آكد.
أ  يستحوذ الغرور بالولد فيستحي أ  ُينسب إىل أبياه،   -11

أو ُيعرف به   أوساطه االجتماعية ال سيما إذا كا  الولد   مرك  
، وكا  أبوه   مهناة واايعة   اجتماعي مرموق وبسطة   املال

وايق ذات اليد، وهذا بال يك برها  على قلة دينه واعة نفسه، 
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والنفس الشريفة الكرمية تعت  مبنبتها وأللها مهما كانت حياهتماا  

 ونشأهتما وبياتهما وهياتهما
ويلحق بالسابق طردمها من البيت وإدخاهلما دور العج ة  -11

نفاق عليهما، وهذا الفعايف    واملالحظة للخلص منهما أو من اإل
 غاية البشاعة وهناية   القبح والشناعة.

إدخال املنكرات إىل بيتهما أو م اولتها أمامهما كإدخال  -13
آالت اللهو والغناء والفسق إىل البيت، واالستماع إليها، ويارب  
الدخا  أمامهما، ومشاهدة األفالم اخلليعة والصور املاجنة، وتارك  

اخلمر، وإدخال ألدقاء السوء، إىل البيت إىل غاري  الصالة ويرب 
 ذلك من املنكرات.

سبهما أو يتمهما أو لعنهما سواء باملبايرة أو التسبب  -16
ِن من أكرب الكبائر أن يَعـن الرجـل   : »  ذلك: فقد قال 

قييف: يا رسول اهلل وكيف يلعن الرجيف والدياهق قاال:   « والديه
و  « أمه ليسـب أمـه   يسب أبا الرجل ليسب أباه، ويسب»

 .( 1)« من الكبائر شتم الرجل والديه»رواية: 
غيبتهما   اجملالس: وذكر بعض النقائص عنهما وتشويه  -11

مسعتهما، وهذا ال جيوز   حق النا  عامة، فكيف باه   حاق   
 الوالدينق
تقدمي طاعة ال وجة على طاعة الوالدين: وهذا أمر منتشر  -15

                              
 متفق عليه. (1)
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كا  بر الوالدين مقدم على لالة النافلة، ويعد   زماننا هذا، وإذا 
الولد آمث ا إذا قدمها على بر والديه كما   قصة جريج الثابتاة    

 الصحيحني، فما بالك مبن قدم طاعة زوجته على طاعة والديهق
متين زواهلما لريثهما إ  كا  غنيني: أو ليتخلص مناهما   -13

اسابتهما، إ  كاا    إ  كا  فقريين، أو لينجو من مراقبتهما وحم
 مؤدبني، وهذا من أقبح العقوق.

 جزاء العاق
أ  اهلل ال ينظر إليه يوم القيامة وال يدخله اجلنة: فعن ابان   -1

ثالثة ال ينظر اهلل : »عمر راي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 
ِليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، واملـرأة املترجَـة املتشـبهة    

وثالثة ال يدخَون اجلنة، العـاق لوالديـه،    بالرجال، والديوث،
 .( 1)«واملدمن اخلمر، واملنان مبا أعطى

أ  اهلل ال يقبيف منه لرف ا وال عدال : حلاديث أيب أماماة    -3
ثالثة ال يقبل اهلل عز وجل »قال:  راي اهلل عنه أ  رسول اهلل 

 .( 3)« منهم صرًلا وال عداًل: عاق ومنان ومكذب بالقدر
ثري: الصرف: التوبة، وقييف: النافلة والعدل، الفدية. قال ابن األ
 وقييف:الفريضة.

أ  اهلل يلعن العاق: فعن علي راي اهلل عنه قاال: قاال    -6
                              

 رواه أمحد والنسائي ولححه األلباين. (1)
 رواه الطرباين وحسنه األلباين. (3)
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لعن اهلل من ذبا لغري اهلل، مث توىل غري مـواله،  : »رسول اهلل 

 .( 1)«ولعن اهلل العاق لوالديه، ولعن اهلل من اقى منار األرض
حيب العاق: فعن عبد اهلل بن عمارو بان    أ  اهلل تعاىل ال -1

ِن اهلل ال حيـب  »: قال: العاص راي اهلل عنهما أ  رسول اهلل 
 .( 3)«العقوق
أ  اهلل توعد العاق بالنار: حلديث أيب هريارة وفياه أ     -5

ومـن   ِن جربيل عَيه السالم أتا  لقال :»قال:  رسول اهلل 
خل النار، لأبعده اهلل، أدرك أبويه أو أحدمها لَم يربمها لمات لد

 .( 6)«قل: آمني، لقَت آمني
أ  العاق مرتكب لكبرية من كبائر الذنوب: فعن أيب بكرة  -3

أال أابـئكم بـأكرب   : »راي اهلل عنه قال: قال رساول اهلل  
اإلشراك باهلل، وعقـوق  »قلنا: بلى يا رسول اهلل. قال: « الكبائر 
وقـول الـزور، أال    أال»وكا  متكا ا فجلس، فقال: « الوالدين

 .( 1)فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت« وشهادة الزور
أ  العاق يعيش   أسوء حال، بعيًدا عن عطف القلاب   -7

واحترام النا : فال حينو عليه لديق وال يافيق وال قرياب، وال   
يأخذ بيده كرمي   كربة، وال ُيرغب   مصاهرته خشية أ  جياب  

                              
 رواه احلاكم. (1)
 ه أمحد ولححه األلباين.روا (3)
 رواه ابن حبا  وهو حسن. (6)
 متفق عليه. (1)
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قني خبالف البار فإناك تاراه حمبًباا إىل    أوالدهم فيكونوا مثله عا
القلوب، يتمىن كيف من يعرفه ويفهم بره وللته ألبويه أ  يتقادم  
إليهم مبا حيبو ، وإذا وق    يدة يترحم النا  عليه، ويدعو  لاه  
باخلرو  منها على خري، هذا حاله   الدنيا اليت ليسات هاي دار   

 ج اء؛ فكيف   اآلخرة اليت هي دار اجل اءق!
 أيها العاق.. تذكر

أيها العاق.. تذكر زمن محيف أمك بك وأنت   بطنها علة من 
 أكرب العليف.

وتذكر وقت أ  كانت تلدك وهي مما هبا ال من األحيااء وال  
 من األموات.

وتذكر ما خر  عقب والدتك من الزنيف الدموي الذي هاو  
 نفسها.

وتذكر أنك كنت متص دمها مدة الرااع، وسارورها باك   
 عن يرحه العبارات.تقصر 

 وتذكر تنظيفها لبدنك ومالبسك من األقذار.
 وتذكر ف عها عندما يعتريك خوف أو مرض أو حنو ذلك..

 وتذكر دفاعها عنك إذا اعتدي عليك معتد.
وتذكر حرلها الشديد على أ  تعيش هلا ولو حرمات لاذة   

 الطعام والشراب..
 وتذكر سهرها عليك عندما يؤملك ييء من جسدك.
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ر أيها العاق: كد والدك عليك   حتصييف ما به حتياا، ال  وتذك

 يهدأ عن ذلك مدى األيام والليايل.
وتذكر عنايته بك   تعليمك وتوجيهك إىل ما فياه لاالح   

 دينك ودنياك..
 وتذكر نصحه لك وحتميف الشدائد من أجيف راحتك.

 وتذكر فرحه واستبشاره بنجاحك.
 وتذكر دفاعه عنك بيده ولسانه.

 لقه عليك إذا تأخرت عنه وقت اجمليء.وتذكر ق
أيها العاق تذكر: أباك الذي إذا دخلت عليه هش، وإذا أقبلت 
عليه بش، وإذا خر  تعلقت به، وإذا حضر احتضانت حجاره   

 والت مت لدره.
 تذكر: أباك وقد ذاك منك العقوق وهو يقول لك.

 لتااك يافًعاااُعغاادوتك مولااوًدا و
 

 
 مبااا أجااين عليااك وتنااهيفُ  ُتَعاايفُّ 

 إذا ليلااة نابتااك بالسااقم مل أباات  
 

 
 لساااقمك إال سااااهًرا أمتلمااايفُ  

 كأين أناا املطاروق دوناك بالاذي     
 

 
 ُطرقااَت بااه دوين فعاايين هتماايفُ   

 نفساي علياك وإهناا    ختاَف الاردى  
 

 
 لااتعلم أ  املااوَت حااتٌم مؤجاايفُ   
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 فلمااا بلغاات الساان والغايااة الاايت 
 

 
 إليها مادى ماا كنات فياك أؤمايفُ      

 ئااي غلظااة وفظاظااة جعلااَت ج ا 
 

 
 أناات املاانعُم املتفضاايفُ   كنااأك 

 فليتااك إذا مل تاارع حااق أبااويت   
 

 
 فعلااَت كمااا اجلااار اجملاااور يفعاايُف 

 فااأوليتين حااق اجلااوار ومل تكاان  
 

 
 علااي مبااايل دو  مالااك تبخاايفُ   

أال فالعار والوييف: على َمْن قابيف اإلحسا  باإلساءة واملعروف  
، وفتوتهطفولته، وُأعجب بشبابه باجلحود واإلنكار وتناسى اعفه و

 وغره تعليمه وثقافته، وترف  جباهه ومرتبته.
 أيها العاق.. أاصف

يخصا : هلما عشرو  سنة أو ي يد يتابعانك بالنظر، جيوعا  
لتشب ، ويعريا  لتلبس، ويشقيا  لتسعد، ويعماال  لترتااح، إذا   
عطشت أسقياك، وإذا ظمأت أروياك، وإذا مرات داويااك، وإذا  

كيت أراياك.. وإذا احكت فرحا، وإذا هنضت أتبعاك النظار،  ب
وإذا جلست أتبعاك الدعاء، ما ظنك هباذين املخلاوقنيق! وماا    

 ج اؤمهاق وماذا يستحقا  منكق!
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 من قصى العقوق

وهذه بعض القصص: تبني لك لعاق عاقبة عقوقه، وقبح فعله، 
 ودناءة تصرفه، ويني مسلكه.

باه برجله إىل الباب ليخرجه من يذكر أ  عاق ا كا  جير أ -1
الدار، فكا  له ولد أعق منه، وكا  جيره برجله إىل الشاارع، وإذا  
بلغ به الباب، قال: حسبك، ما كنت أجر أيب إال إىل هذا املكا ، 

 .( 1)فيقول له ولده: هذا ج اؤك وال ائد لدقة مين عليك
ن فانظر أخي الكرمي: إىل هذه القصة لترى كيف أ  احلياة ديا 

ووفاء، وأ  اجل اء من جنس العميف، وأنك كما تدين تدا ، فعاميف 
 أبويك مبا حتب أ  يعاملك به بنوك.

وذكر أ  ياًبا كا  مكًبا على اللهو واللعب ال يفيق عنه،  -3
كثرًيا ما كا  يعظ هذا االبن، ويقول  ..وكا  له والد لاحب دين

ساطوات  له: يا بين، احذر هفوات الشباب وعثراتاه، فاإ  هلل   
ونقمات، ما هي من الظاملني ببعيد، وكاا  إذا أ  علياه زاد     

 العقوق وجار على أبيه.
م أ  على ابنه بالنصح على عادته، فماد  اوملا كا  يوم من األي

الولد يده على أبيه، فحلف األب باهلل جمتهًدا ليأتني بيت اهلل احلرام، 
ىت انتاهى إىل  فيتعلق بأستار الكعبة، ويدعو على ولده، فخر  حا 

 البيت احلرام، فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول: 
                              

 يهما فجاهد.فف (1)
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 يا من إليه أتاى احلجاا  قاد قطعاوا    
 

 
 عرض املهامه مان قارب ومان ُبعاد     

 ُب ماانإين أتيتااك يااا ماان ال خيي اا 
 

 
 ياادعوه مبتااهال  بالواحااد الصاامد  

 هااذا ُمنااازل ال يرتااد ماان عققااي 
 

 
 فخذ حبقاي ياا رمحان مان ولادي      

 ول منااك جانبااهوياايف منااه حباا 
 

 
 يااا ماان تقااد  مل ُيولااد ومل يلااد  

 فقييف: إنه ما استتم كالمه حىت يبس يق ولده األمين. 
وذكر بعضهم أ  ولًدا أودع أمه العجوز   إحادى دور   -6

العج ة، ومل ي رها سنوات بيف مل يتصيف هبا إطالق ا حاىت تاردت   
لتراه،  حالتها، وعندما طلبت من مساول الدار أ  يتصيف على ابنها

وتضمه إىل لدرها، وتقبله قبيف أ  متوت، وسبقتها الدموع وهاي  
 تنادي بامسه قبيف أ  حيضر.

فاتصيف: مساول الدار على ولدها وأخربه أ  أمه حتتضر، وتريد 
أ  تراه وتقبله قبيف أ  متوت ولكن هذا العاق العاص رفض ذلاك  
وادعى ايق الوقت، وأ  عنده أعماال  كاثرية ولدياه جتاارات    

 قارات، وأغلق اهلاتف.وع
فلما توفيت األم اتصيف املساول باالبن العاق وأخربه بوفاة أمه 

 فكا  جوابه: أكملوا اإلجراءات وادفنوها   قربها.
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فانظر أخي إىل هذه القصة اليت ينفطر هلا الفؤاد أسى، وتذوب 
النفس لسماعها حسرة، وُيكلم القلب القاسي، ويلني، وتساخن  

 رف  العني اجلامدة وتذ
 اصيحة من ابن اجلوزي لكل عاق

أيها املضي  آلكد احلقوق، املعتاض من بار  »يقول رمحه اهلل: 
الوالدين العقوق، الناسي ملا جيب عليه، الغافيف عما بني يديه، بار  
الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع الشاني، تطلاب اجلناة    

كأهنا ب عمك وهي حتت أقدام أمك، محلتك   بطنها تسعة أيهر 
تس  حجج وكابدت عند الوا  ما يذيب املهج، وأراعتك مان  
ثديها لبًنا وأطارت ألجلك وسًنا وغسلت بيمينها عناك األذى،  
وآثرتك على نفسها بالغذاء، ولريت حجرها لك مهًدا وأنالتاك  
إحساًنا ورفًدا فإ  ألابك مرض أو يكاية، أظهرت من األساف  

وبذلت ماهلا للطبيب، ولاو   فوق النهاية، وأطالت احل   والنحيب،
 رت بني حياتك وموهتا لطلبت حياتك بأعلى لوهتا.خّي

هذا وكم عاملتها بسوء اخللق مراًرا فدعت لك بالتوفيق ساًرا  
وجهاًرا فلما احتاجت عند الكرب إليك، جعلتها من أهو  األياياء  
عليك، فشبعت وهي جائعة ورويت وهي قانعة، وقّدمت عليهاا  

حسا ، وقابلت أياديها بالنسيا  ولعب لديك أهلك وأوالدك باإل
أمرها وهو يسري، وطال عليك عمرها وهو قصري، وهجرهتا وماهلا 

 سواك نصري.
هذا وموالك قد هناك عن التأفيف، وعاتبك   حقها بعتااب  
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لطيف، ستعاقب   دنياك بعقوق البنني، و  أخراك بالبعد من رب 
َذِلَك ِبَما َقدََّمْت َيـَداَك  ديد العاملني، يناديك بلسا  التوبيخ والته

ََْعِبيِد  [.11]احلج:  َوَأن  اهلَل َلْيَس ِبَظَ اٍم ِل
ــبري  ــت ك ــو عَم ــ  ل ــك ح  ألم

 
 

ــري    ــه يس ــذا لدي ــا ه ــكريك ي  ك
 لكم ليَـة باتـت بكقَـك تشـتكي     

 
 

ـ    ــا أاـ ــن جواه ــا م ــري ةهل  وزل
 ويف الوضع لو تـدري عَيـك مشـقة    

 
 

 لكــم غصــى منــها الفــؤاد يطــري  
 وكم غسـَت عنـك األذ  بيمينـها    

 
 

ــريُ   ــديك   ــربف ل ــديها ش ــن ث  وم
 وكم مـرة جاعـت وأعطتـك قوهتـا     

 
 

ــغري    ــت ص ــفاًقا وأا ــو ا وِش  حن
ــيع  ــة  تلض ــنت جهال ــا أس  ها مل

 
 

 وطــال عَيــك األمــر وهــو قصــرَي 
ــو   ــع اهل ــل ويتب ــذي عق ــا ل  لآه

 
 

 وواه ا ألعمـى القَـب وهـو بصـريُ     
 ئهــالــدواك لارغــب يف عمــيم دعا 

 
 

ــريُ    ــك لق ــدعو ِلي ــا ت ــت مل  لأا
اللهم اجعلنا من البارين بوالديهم أحياء وأمواًتا واغفار لناا    

ولوالدينا وجلمي  املسلمني، ونسألك أ  توفقنا لربمها واإلحساا   
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 إليهما.

 وللى اهلل على نبينا حممد وعلى آله ولحبه وسلم.
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 املراجع
 الرب و الصلة البن اجلوزي.

 بد الرمحن البابطني.بر الوالدين، ع
 إلالح اجملتم  للبيجاين.

 بر الوالدين   القرآ  واألحاديث، نظام سكجها.
 ففيهما فجاهد عبد امللك القاسم.
 وبالوالدين إحساًنا سعاد فر .

 بر الوالدين، أمحد عايور.
 حق ال ينسى، عبد اهلل السلوم وآخر.

 اإلعالم مبا ورد   بر الوالدين، إبراهيم احلازمي.
 أيها العاق وليد الريودي.

 سعادة األبناء   بر األمهات واآلباء، حممد الفحام.
 عقوق الوالدين حممد احلمد.

 ومراج  أخرى
 

  
 


