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  املقدمة 
احلمد هللا الذي ألزمنا باإلحسان لوالدينا ويكافئنا على إحساننا لوالـدينا  

   باألجور العظيمة يف الدنيا واآلخرة فقد أوصانا بقوله
   اإلسراء} ) ٢٣(َوقََضى َربَُّك أَلَّا َتْعُبُدوا إِلَّا إِيَّاُه َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحَساًنا { 

على رسول اهللا الذي أوضح وبني جزاء من ال يقبـل   والصالة والسالم
  ١ }من عق والديهاهللا لعن  {وصية اهللا يف والديه فقال 

ما يساعد االبن على  من النصوص مجعت يف هذه الرسالة فلقد :أما بعد 
مبا علمه وعرفـه مـن   إذا أتى  ون هدفه هو اإلحسان برب الوالدينأن يك

برب الوالدين ان يقع فيه من عقوق قد عاجل ما ك ويكون،  ه النصوصذه
عالقـة   يظن أن عالقة االبن بوالديهن مل توجيه أيضاً هذه الرسالةيف و، 

حياسب ه أن ل أو أن االبن، إذا أحسن الوالد أحسن الولد مماثلة تكافؤ و
أن عليه  فإنقسوة أو مظلمة من مهما وجد من أبيه أن االبن  نتبهلي، أبيه 

وعنـدها  ،  املؤملة يف حتمل األقدار اهيم عليه السالمبن إبر يقتاد بإمساعيل
،  قد عاجل العقوق الذي هو أصل املشاكل بـني األب وابنـه   اًيكون بار

  واسأل اهللا أن حيفظ أبنائنا ويبارك يف آبائنا ويغفر هلما كما ربيانا صغارا 
  عبد القادر بن حممد بن حسن أبو طالب/  كتبها

                                 
   ٣٤٦٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٢٩١٧صحح إسناده أمحد شاكر ،  ١/٣١٧املسند  ١
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الرسالة تتضمن كيفية املعاملة مع أعظم حقوق العباد ومها الوالدين هذه

  وذلك من خالل مباحث أربعة 
  املبحث األول بر الوالدين 

وتقدميه على مه كوحويشمل معرفة أمر اهللا بالرب واإلحسان إىل الوالدين 
اجلهاد ومعرفة أن اجلنة حتت أقدام الوالدين وبر الوالدين بعـد ممامـا   

  من أحوال الربرة وصور 
  املبحث الثاين عقوق الوالدين

ويشمل معرفة العقوق وحكمه وخزي العاق ودعاء جربيل عليه وتـأمني  
  على الدعاء وصور من العقوق صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

  املبحث الثالث جلب الرب والوقاية من العقوق
بـره  يشمل هذا املبحث األمور اليت جتعل املسلم يدفع العقوق وجتلـب  

  وإحسانه إىل والديه وتشعره بأنه مقصر يف حق والديه 
  املبحث الرابع عالج العقوق برب الوالدين

ويشمل معرفة فوائد بر الوالدين يف الدنيا واآلخرة للسـعي يف برمهـا   
  وتقدمي اإلحسان إليهما

  ومعرفة عواقب عقوق الوالدين يف الدنيا واآلخرة لبذل اجلهد يف جتنبه
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  املبحث األول
  بر الوالدين 

يشمل معرفة ما ينبغي على املسلم تقدميه لوالديه من خالل إملامه باألمور 
  -:التالية 

  الرب بالوالدين واإلحسان إليهما   - ١
  حكم الرب – ٢
  بر الوالدين مقدم على اجلهاد  - ٣
  اجلنة حتت أقدام الوالدين - ٤
   الكرباتالوالدين سبب تفريج  بر - ٥
  للرب أكثر من األب  احتياج األم - ٦
  بر الوالدين ولو كانا على شرك - ٧
  صور من أحوال الربرة باألم - ٨
  صور من أحوال الربرة باألب -٩
  صور بر الوالدين بعد ممات اآلباء – ١٠

صلة الولـد   ، ألصدقاء أبيهالولد زيارة ،  إنفاذ عهدمها، هلما االستغفار 
  أهل ود أبيه
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  دينالوالب واإلحسانرب ال  -١
وأوجب علينا وباإلحسان إىل الوالدين أمر اهللا سبحانه بعبادته وتوحيده 

  :فقال ذلك 
  النساء} )٣٦(َواْعُبُدوا اللََّه َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحَساًنا {

وهذا هو أعلى احلقوق وأعظمها وهو حق اهللا تبارك وتعـاىل أن يعبـد   
بعده حق املخلوقني وآكدهم وأوالهم بذلك حـق   وحده ال شريك له مث

  ٢الوالدين وهلذا يقرن تبارك وتعاىل بني حقه وحق الوالدين 
ألن النشأة األوىل من عند اهللا وهي اخللق والنشء الثاين وهو التربية من 

واهللا جعلهما سبباً خلروج االبن من العدم إىل الوجـود  ، جهة الوالدين 
  ما بشكره فقالوهلذا قرن تعاىل الشكر هل

  لقمان} ) ١٤(أَنْ اْشكُْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ الَْمِصُري{
  واإلحسان إليهما بالقول والفعل واملال املعروفبر الوالدين يكون ببذل 

كل لفـظ   مستصحباًاطبهما باللني واللطف خياإلحسان بالقول فأن  أما
  طيب يدل على اللني والتكرمي

من قضاء احلـوائج   عااستطما  هدمهما ببدنخيفأن اإلحسان بالفعل  وأما
  واملساعدة على شؤوما وتيسري أمورمها وطاعتهما 

                                 
  البقرة ٨٣ابن كثري عند اآلية  ٢
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بـه   حيتاجان إليه طيبةً ماكل  هبذل هلما من مالياإلحسان باملال فأن  وأما
  ٣وال أذى  غري متبع له مبنةٍَ هبه صدر منشرحاً هنفس

واضع هلمـا وامتثـال   واإلحسان إىل الوالدين معاشرما باملعروف والت
أمرمها والدعاء باملغفرة بعد مماما وحفظهما وصيانتهما وترك السـلطنة  

  ٤ عليهما وصلة أهل ودمها
حنو الوالدين مـع   الربكل عمل من أعمال  يتضمنبالوالدين  اإلحسانف

، ألما  دمهماخيطيعهما وي بأنالشكر هلما و،  البعد عن كل ما يؤذيهما
  ٥ والنفيس والصحة والراحة النفس هبذال من أجل

فأحق الناس بعد اخلالق املنان بالشكر واإلحسان والتزام الرب والطاعة له 
واإلذعان من قرن اهللا اإلحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره ومها 

  ٦الوالدان 
اهللا تعاىل أمر مبعاملة الوالدين بأفضل أنواع املعامالت اليت تقدم لآلخرين 

  واإلحسان أعلى مراتب العباداتوهي اإلحسان 

                                 
  العثيمني ٣
 النساء ٣٦األنعام وابن كثري عند اآلية  ١٥١البقرة و عند اآلية  ٨٣مجع من القرطيب عند اآلية  ٤
  بالوالدين  اإلحسانيف  علي السعوي حممد ٥
  النساء ٣٦القرطيب عند اآلية  ٦
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مراتب العبادات وهي مرتبة اإلسالم الشهادة وإقامـة الصـالة وإيتـاء    
الزكاة وصوم رمضان وهى أعمال اجلوارح مث مرتبة أعلى من ذلك وهى 
أعمال القلوب مرتبة اإلميان وهي اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله  

أعلى من ذلك كله وهى مرتبة  واليوم اآلخر والقدر خريه وشره مث مرتبه
اإلحسان أن يعبد اهللا كأنه يراه فإن مل يكن يراه فإنه يراه يعين يف معاملته 

اهللا يراه وينظر ماذا يقدم بأبيه يستحضر يف كل أحواله وتصرفاته معه أن 
  هلما 

  حكم الرب - ٢
،  ألفاظ اإلحسان والقول الكرمي وخفض اجلناح والذل والرمحة هلمـا إن 
، اقتضت وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خري  من انتهارمها واملنع

، فباأللفاظ واألحاديث الواردة يف ذلك وجب بر الوالـدين   وكل رفق
  ٧ بكل وجه وبكل معىن

 كان مأمور بتركها ة سواءاملباحكل األعمال يف  ة الوالدينجب طاعاوو
  أو بفعلها

دعاه أحد والديه وهو يف  طاعة الوالدين مقدمة على نافلة العبادات فإنو
  صالة غري املفروضة خرج من الصالة ولباه

                                 
   ٢/٣٩٤اإلحكام يف أصول األحكام  ٧٧
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  ٨ مثل اجلهادكفاية الض وفرتقدم على فرض عني  وطاعة الوالدين
فإذ أراد االبن اخلروج للجهاد ووجد تعارض بـالرفض مـن إحـدى    

  ٩ الوالدين قدم هذا التعارض
  مقدم على اجلهاد يف سبيل اهللابر الوالدين  -٣

سألت رسول اهللا صـلى اهللا  { بن مسعود رضي اهللا عنه قال عن عبد اهللا
قلـت مث أي   عليه وسلم أي العمل أحب إىل اهللا قال الصالة على وقتها

  ١٠}قلت مث أي قال اجلهاد يف سبيل اهللا قال بر الوالدين
صـالة  بر الوالدين أفضل األعمال بعـد  فأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن 

ورتب ذلك بـثُم اليت تعطـي   ، اإلسالماليت هي أعظم دعائم الفرض 
قدم بر الوالدين على اجلهاد يف سبيل اهللا وهو ما فيـه نشـر   والترتيب 

  التوحيد ورفع راية ال إله إال اهللا والقضاء على الكفر 
أقبل رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبايعك على اهلجرة {

من والديك أحد حي قال نعم بـل  واجلهاد أبتغي األجر من اهللا قال فهل 

                                 
 ٨/٢٥٣املغين  ٨٨
 مع تصريف ١٠/٤٢٠ابن حجر يف الفتح  ٩
   ٥٢٧ البخاري ١٠
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قال فتبتغي األجر من اهللا قال نعم قال فارجع إىل والـديك   كالمها حي
  ١١ }فأحسن صحبتهما

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال جئت أبايعك على {
اهلجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهمـا فأضـحكهما كمـا    

  ١٢}أبكيتهما
اليمن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هل من أهل  هاجر رجالً{

قـال فـارجع إليهمـا     قال أذنا لك قال ال لك أحد باليمن قال أبواي
  ١٣}فاستأذما فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها

ن اإلحسان إليهما والبِر ما إذا مل يتعين اجلهاد أالّ جياهد إال بإذمـا  فم
واجلدات أمهات فال ، واألجداد آباء ،  دفإن أذنا له وإال ال خيرج للجها

  يغزو املرء إال بإذم
الـنفري  فإذا وقع ، والنهي عن اخلروج بغري إذن األبوين ما مل يقع النفري 

  وجب اخلروج على اجلميع

                                 
  ١٦/٣٢٠ مسلم،  ٣٠٠٤البخاري  ١١
   ٢٤٨١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٥٢٨ أبو داود،   ١٦٧١الترمذي   ١٢
   ٢٤٨٢صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢٥٣٠ أبو داود ١٣
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جاء رجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستأذنه يف اجلهـاد فقـال   {
  ١٤}أحي والداك قال نعم قال فيهما فجاهد

، خاصة إذا  عليهما واإلنفاقالقيام خبدمتهما ب يكون هاد يف الوالديناجلو
كـون رهـن   ي، وطاعتهما حبيـث   ومها ال يستطيعان قادراً االبن ناك

 ، فضالًه من نفس ه، فإما أنصح ل عنه هبه أو ينهيان هفيما يأمران إشارما
 ملعروفطعهما يف اي، وله ستمع إىل توجيهات أبوييفل هوجلسائ هعن رفاق
ه وأمـور  هيف أعمال شاورمهاي أنبلطف وأدب و هاطب والديخيأن  هوعلي

، وال  نظر إليهما بغضـب أو احتقـار  يوال  ، عليهما هرفع صوتيوأن ال 
،  ادهلمـا جي، وال  حديثهما قاطعي، وال  عليهما عند تكليمهما هرفع يدي

مـن   ذلـك ، فإن  سافر إال بإذما ورضامهاي، وال  كذب عليهمايوال 
  واإلحسان مافيهما اجلهاد 

  اجلنة حتت أقدام الوالدين  - ٤
أتيت النيب صـلى اهللا  {طلحة بن معاوية السلمي رضي اهللا عنه قال عن 

عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا إين أريد اجلهاد يف سبيل اهللا قال أمـك  
  ١٥ }حية قلت نعم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم الزم رجلها فثم اجلنة

                                 
    ١٦/٣٢٠ مسلم ، ٣٠٠٤البخاري  ١٤
  
  ٢٤٨٤غريه يف صحيح الترغيب صححه األلباين ل،  ٨١٦٢ الطرباين  ١٥
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يا رسول اهللا أردت أن {جامهة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال جاء 
  أغزو وقد جئت أستشريك فقال هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن 

  ١٦}اجلنة عند رجلها
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أستشريه يف اجلهاد فقال  { لفظ قاليف و

ل الزمهما فإن اجلنـة  قا النيب صلى اهللا عليه وسلم ألك والدان قلت نعم
  ١٧}حتت أرجلهما

                                 
   ٢٤٨٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، صححه و ٢/١٠٤ احلاكم،  ٢٧٨١ابن ماجه  ١٦
  نفس العزو السابق ١٧
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  صور من بر الوالدين
الوالدين سبب تفريج  برقصة تبني لنا أن  -٥

  الكربات
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

انطلق ثالثة نفر ممن كان قبلكم حىت آواهم املبيت إىل غار فـدخلوه   {
جيكم من فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه ال ين

هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم قال رجل منـهم اللـهم   
فنـأى   وال ماالً كان يل أبوان شيخان كبريان وكنت ال أغبق قبلهما أهالً

فلم أرح عليهما حىت ناما فحلبت هلمـا غبوقهمـا    يب طلب شجر يوماً
عنـد  {فلبثـت   أو ماالً فوجدما نائمني فكرهت أن أغبق قبلهما أهالً

 }رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلـهما 
والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت فرق الفجر فاستيقظا فشـربا  

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه ، غبوقهما 
  ١٨} من هذه الصخرة فانفرجت شيئاً

  ميشون  وخرجواانفرجت كلها صاحباه بصاحل من أعماهلما ف وتوسل
  عندما يقارن حال هذا الرجل صاحب هذه القصة الذي كان يقضي 

                                 
   ٣٤٦٥البخاري  ١٨
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ليله واقف على رأس والديه من أجل أن يسقيهما احلالب وحيرم نفسـه  
وأوالده من النوم واحلالب وهم يصرخون عند رجله جوعـاً كراهـة   

وخاصـة إذا   مقارنة حبال العبد الواقع يف املعاصي مع والديه، إيقاظهما 
كانت معصية مثل اإلدمان سيجد املدمن نفسه قد نزع النوم من عني أمه 

  أبيه
  احتياج األم للرب أكثر من األب  -٦

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا مـن  {
قال مث من قال  قال مث من قال أمك أحق الناس حبسن صحابيت قال أمك

  ١٩}أبوك قال مث من قال أمك
فهذا يدل على أن حمبة األم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثالثة أمثـال  

وذلك ، لذكر األم ثالث مرات وذكر األب يف الرابعة فقط ، حمبة األب 
  أن صعوبة احلمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد 

  فهذه ثالث منازل خيلو منها األب، ا األم دون األب 
ته كرهاً قاست بسببه يف حال محله مشقةً وتعباً من وحم وغثيان فاألم محل

  وثقل وكرب إىل غري ذلك مما تنال احلوامل من التعب واملشقة 
  :ووضعته مبشقة من الطلق وشدته قال تعاىل 

                                 
   ١٦/٣١٨ مسلم،  ٥٩٧١البخاري  ١٩
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َوَوصَّْيَنا الْإِنَسانَ بَِواِلَدْيِه إِْحَساًنا َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرًهـا َوَوَضـَعْتُه كُْرًهـا    { 
  األحقاف} )١٥(َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَلَاثُونَ َشْهًرا َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَُّه 

  اهللا تعاىل عطف مع إخالص العبادة واالستقامة إليه بالوصية بالوالدين 
َوَوصَّْيَنا الْإِنَسـانَ بَِواِلَدْيـِه   {باإلحسان إليهما واحلنو عليهما فقال أيضاً 

ًنا َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ أَنْ اْشكُْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ َحَملَْتُه أُمُُّه َوْه
َوإِنْ َجاَهَداَك َعلى أَنْ ُتْشرَِك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَلَـا  ) ١٤(الَْمِصُري

  لقمان} ) ١٥(ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفًا 
،  اً تسعاً يف الغالب تعاين آالماً من مرض ووحم وتقـل فأمه محلته شهور

آن وقت الوضع وجاءها املخاض شاهدت املوت وقاست من اآلالم  فإذا
، وليت األمل والتعـب ينتـهي    متوت وتارة تنجو فتارة،  ما اهللا به عليم

  د التعب بعدهتالنصب ويش يكثر، ولكن  ن األمر سهالًاكلبالوضع 
  انا على شركبر الوالدين ولو ك -٧

وإن كانا كافرين بل  الدنياأوصى اهللا تعاىل بصحبة املعروف للوالدين يف 
 يف الكفر يطيعهما، لكن ال  وإن كان يأمران ولدمها املسلم أن يكفر باهللا

فقد يكونا حرصا كل احلرص على أن يتابعهما على دينهما فـال يقبـل   
ا معروفاً أي حمسـناً  منهما ذلك وال مينعه ذلك من أن يصاحبهما يف الدني

  إليهما
  قدمت علي أمي وهي {عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت 
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مشركة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستفتيت رسـول اهللا  
صلى اهللا عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قـال  

  ٢٠}نعم صلي أمك
، بل إن كانا كـاِفَرين َيَبرمهـا    لمنيبِر الوالدين ال خيتص بأن يكونا مس

  وحيسن إليهما 
دعوـا إىل  ومن أعظم اإلحسان بالوالدين إحسان أبو هريرة بأمه وهو 

، إن  إال أحبين نصراينمسع يب أحد يهودي وال  ما{ قال فقداهللا عز وجل 
 الـنيب ، فأتيـت   ، فقلت هلا فأبت أمي كنت أريدها على اإلسالم فتأىب

عليها  أجافت، فدعا فأتيتها وقد  ادع اهللا هلا: فقلته وسلم صلى اهللا علي
، فأخربت النيب صلى اهللا عليه  يا أبا هريرة إين أسلمت: ، فقالت الباب

أبو هريـرة وأمـه    عبدكاللهم : فقال. ادع اهللا يل وألمي: فقلتوسلم 
  ٢١}أحبهما إىل الناس

ـ : كنا عند أيب هريرة ليلة فقال: قال حممد بن سريين أليب  اغفـر هم الل
فنحن نستغفر هلما حىت ندخل : هريرة وألمه وملن استغفر هلما قال حممد

  أيب هريرة دعوةيف 
  

                                 
  ٥٩٧٩البخاري  ٢٠
  ألدب املفرد حسنه األلباين يف صحيح ا،  ٣٤األدب املفرد  ٧٥٦ابن حبان ،  ٤/٢٠٠املسند  ٢١
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  األمب الربرة أحوال منصور  -٨
  صلى اهللا عليه وسلم  النيب قال

 النعمان حارثة بن: فقيل ؟ هذا من: فقلت قراءة فسمعت اجلنة دخلت{
  ٢٢}بأمه برا وكان لربا كذلك صلى اهللا عليه وسلم النيب فقال ،

 أنه أيضا عنه وذكر ، الرب بسبب تنال الدرجة تلك مثل أي: الرب كذلك
 أن بعـد  عندها من ليسأل أنه حىت ، به تأمره كالماً أمه يستفهم ال كان
  ؟ أمي أرادت ماذا يقول ، خيرج

  ،  جنازة أمه يبكي يفرأيت احلارس العكلي : ياس قالإعن رفاعة بن 
  اجلنة أبواب من باب عين أغلق وقد أبكي ال ومل: قال! تبكي: فقيل له
   هلا إجالال لسانه بكل أمه يكلم ال سريين ابن كان
 فعمـد  ، درهم ألفنه ع اهللا رضي عفان بن عثمان عهد يف النخلة بلغت
 أمه فأطعمه مجارها فأخرج فعرقها خنلة إىل عنهما اهللا رضي  زيد بن أسامة

 ، درهـم  ألف بلغت قد النخلة ترى أنتو هذا على حيملك ما: فقالوا ،
 أقـدر  شيئا تسألين وال سألتنيه أمي إن: قال ، درمهني يساوي ال واجلمار
  أعطيتها إال عليه

                                 
  ٩١٣صححه األلباين يف الصحيحة ، وصححه ووافقه الذهيب ٣/٢٠٨احلاكم٢٢
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الكرب أـا   منهاإن يل أماً بلغ : رجل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال
: ؟ قـال  ، فهل أديـت حقهـا   ال تقضي حوائجها إال وظهري هلا مطية

، وأنت تصنعه وأنـت   ت تصنع بك ذلك وهي تتمىن بقاءككان ألا٠ال
  واهللا يثيب الكثري على القليل ، حمسن، ولكنك  تتمىن فراقها
أقرب إىل اهللا من بـر   عمالًإين ال اعلم {اهللا عنهما  رضي قال ابن عباس

  }الوالدة
 أتعلـم  إينعندما قال له  حسان بن هشاموهلذا أوصى احلسن البصري 

 أمك مع العشاء تعش: احلسن قال ، بالعشاء تنتظرين يأم وإن ، القرآن
  تطوعاً حتجها حجة من إيل أحب فهو ، عينها به تقر

   مطالبها ويليب ، لزوجته يسمع الناس بعضويف مقابل هذه القصص جند 
 يسأل وال فيهملها أمه إىل يسيء ولكنه ، حسن وهذا ، ملرضاا ويسعى
 زوجتـه  ِقَبـل  مـن  فيها يقال ما يسمع ورمبا ، معها جيلس وال ، عنها

 والعيـاذ  العقوق أعظم من وهذا ، فراقها ويتمىن عليها فيغضب وأوالده
 كـل  غضب ولو والدته إرضاء إىل اإلنسان يسعى أن الواجب بل ، باهللا
دخوله اجلنـة  إذا لزم أمه فإن  هبينة أنوعليه أن يعلم أن الشريعة  ، الناس
وبينة الشريعة أيضاً أن  ، ا لزمهاإذ وليس حتت رجل زوجته اهرجلحتت 

اجلنـة عنـد رجلـه    جيد ته الذي مبالزمأمه حتتاج إىل الرب أكثر من أبيه 
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ال تقدم الزوجة على ف، وليست الزوجة اليت حتتاج إىل الرب أكثر من أمه 
   هسألتملا عائشة لصلى اهللا عليه وسلم  النيبقد بني واألم 

   فعلى الرجل: لتا، ق زوجها: قال ؟ املرأةأي الناس أعظم حقا على {
  ٢٣}أمه: قال
 هعلي بل ، هأم حنو هزوجت شكوى األحوال من حبال قبلي أال املسلم عليف
 يف فـإن  منها يصدر قد ما على والصرب هأم احترام على هزوجت ضحي أن

وعليه أن يوضح هلا األمهية بتهيئة األجـواء   وفرياً وبراً كثرياً خرياً ذلك
فيقدموها علـى  ، أمه وسوف جتد ذلك من أوالدها اليت تساعده يف بر 

 هأطاع هوالدي املسلم عاأط فإذا ، ووفاء دين والعقوق الربكل شيء فإن 
 هوالدي عن توىل إذا وبالعكس ،ه أوالد هأكرمه والدي أكرم وإذا ،ه أوالد

 حيفظ وال عهداً هفي يراعي ال من هذريت من هعلي اهللا سلط عنهما وأعرض
   بنوة واجب وال أبوة حق هل يعرف وال وزناً هل قيمي وال وداً هل

  والدالب الربرة أحوال منصور  - ٩
 ، سـاخن  مبـاء  إال يتوضأ ال أبوه وكان ، بأبيه باراً حيي بن الفضل كان
 أخذ فلما باردة ليلة يف الوقود من السجن يف كان حينما السجان فمنعه
 فأدناه مباء مملوء نحاسال من إناء إىل الفضل قام ، النوم من مضجعه األب

                                 
  ١٢١٢ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١٤٦٢ البزار،  وصححه ٤/١٥٠ احلاكم ٢٣
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 أن وروي ، السـاخن  باملـاء  فتوضـأ  والده استيقظ حىت املصباح من
   فأخذه اإلناء إىل الفضل فعمد ، باملصباح املاء تسخني من منعه السجان

  املاء فتر وقد أصبح حىت بأحشائه والصقه فراشه يف
   إال قط ارا مشيت ما: قال ،ابنك  بر كان كيف ذر بن لعمر وقيل
  حتته وأنا سطحاً رقى وال ، أمامي مشى إال ليالً وال ، خلفي مشى

  صور بر الوالدين بعد ممات اآلباء -١٠
بل ممتد لبعد املمات بالصور اليت وضحتها الرب بالوالدين ال ينتهي مبوما 

  الشريعة 
جاء رجل من األنصار فقال يا رسول اهللا هل بقي علي من بـر أبـوي   {

الصـالة عليهمـا   : ؟ قال نعم خصال أربـع  ا بهشيء بعد موما أبرمه
واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها وإكرام صديقهما وصلة الرحم الـيت ال  

  ٢٤}رحم لك إال من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برمها بعد موما
 عظـم  وبينة مبوماأن الرب بالوالدين مل ينتهي أو ينقطع قد بينة الشريعة ف

هـذه  وفضـل  بالصالة عليهما وهي صالة اجلنازة  ءبعد ممات األبا الرب
   -:على النحو التايل  الصور

  هلما االستغفار

                                 
، وصححه ووافقـه الـذهيب   ٤/١٥٤احلاكم ،  ٣٦٦٤ابن ماجه ،  ٥١٤٢أبو داود  ٣/٤٩٧املسند  ٢٤

  ٣٦٧٤حسنه حمققوا الترغيب ،  ٤٩٣٦ضعفه األلباين يف املشكاة 
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  رفع درجاما ألن فيه الشريعة رغبت يف االستغفار للوالدين 
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

؟  إن اهللا لريفع الدرجة للعبد الصاحل يف اجلنة فيقول يا رب أىن يل هذه{
   ٢٥}غفار ولدك لكفيقول باست
  إنفاذ عهدمها

سـواء يف   هلما ذمةإبراء الرغبت الشريعة يف إنفاذ عهد األباء ملا فيه من 
  األمور اليت ختص اخلالق أو ختص اخللق

إن أمي : جاءت امرأة من جهينة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت {
  ي نعم ُحج: ؟ قال ، أفأحج عنها نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت

، فاهللا  ؟ اقضوا اَهللا ، أرأَيت لو كان على أمك دين أَكنت قاضيته عنها
  ٢٦ }أحق بالوفاء

  وأوالدمها إكرام صديقهما
   ئهمأبنا أو األباءأصدقاء  لقاءعند أو  زيارةالوذلك ب
  ألصدقاء أبيهالولد زيارة 

قال قدمت املدينة فأتاين عبد اهللا بن  عن أيب بردة بن أيب موسى األشعري
قال مسعت رسول اهللا صـلى  ، قال قلت ال  ؟ أتدري مل أتيتك عمر فقال

                                 
   ١٥٩٨صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٤/٢٥٩وصحح إسناده ابن كثري يف التفسري  ٥٠٩/ ٢املسند  ٢٥
 ١٨٥٢البخاري  ٢٦
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من أحب أن يصل أباه يف قربه فليصل إخوان أبيه {اهللا عليه وسلم يقول 
 وإنه كان بني أيب عمر وبني أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك }بعده
٢٧  

وهـو   ، ويف هذا فضل صلة أصدقاء األب واإلحسان إليهم وإكـرامهم 
، وتلتحـق بـه أصـدقاء األم     وإكرامه لكونه بسببه لرب األب متضمن

  واألجداد 
  صلة الولد أهل ود أبيه

من األعراب لقيه بطريق  عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجالً
مكة فسلم عليه عبد اهللا بن عمر ومحله على محار كان يركبـه وأعطـاه   

  عمامة كانت على رأسه
م األعراب وهم يرضون باليسري فقال عبـد اهللا  له أصلحك اهللا فإفقيل 

لعمر بن اخلطاب وإين مسعـت رسـول اهللا    بن عمر إن أبا هذا كان وداً
  صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ٢٨}إن أبر الرب صلة الولد أهل ود أبيه{

                                 
   ٢٥١٦حسنه األلباين يف الترغيب  ، أيب يعلى ،  ٤٣٣ابن حبان  ٢٧
 
  ٣٢٥/ ١٦ مسلم ٢٨
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  املبحث الثاني
  عقوق الوالدين 

ق يشمل معرفة ما ينبغي على املسلم أن يتجنبه من معامالت فيها عقـو 
  -:لوالديه من خالل إملامه باألمور التالية 

  عقوق الوالدينمعىن  -١
  حكم العقوق -٢
  يف خزي وذل ق والديهاعال -٣
عن اجلنة  بالبعد ق والديهاعالعلى رسول اهللا من  وتأمنيجربيل دعاء  -٤

  ودخول النار
  من أكرب الكبائروسب اآلباء من صور العقوق  -٥
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  دينعقوق الوال معىن -١
، واملراد به صدور ما يتأذى به الوالد  العقوق مشتق من العق وهو القطع

  من ولده من قول أو فعل 
، وأصله مـن   إذا آذاه وعصاه وخرج عليه: يقال عق والده يعقه عقوقاً
  ٢٩ العق وهو الشق والقطع

  عقوق الوالدينف
ا علـى  كما أن بِرَّمهـا موافقتـهم   ، خمالفتهما يف أغراضهما اجلائزة هلما

أو أحُدمها ولَدمها بأمر وجبـت  كالمها وعلى هذا إذا أمرا  ، أغراضهما
  فإن مل يفعل وقع يف العقوق ، إذا مل يكن ذلك األمر معصية طاعتهما فيه
   ئه ويقدم كالمهم على كالم والديهألصدقا االبنسمع أن ي ومن العقوق

  العقوق من الوالدين إبكاء عمر قال
 فلـم  بشـيء  ينوالـد ال أمر إذا:  فقال عقوقال عن األحبار كعب سئل
  كله العقوق هماعقّ فقد ، طعمهماي

 والديه إىل النظر شد إنو ، ضربه إذا والده يد لولدايدفع  أنمن العقوق 
  اعقهم فقد حيزما ما عليهما أدخل إنو ، يربمها مل
  

                                 
  باب ما جاء يف عقوق الوالدينحتفة األحوذي  ٢٩
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  حكم العقوق - ٢
  راك باهللا وقرين اإلش، ومن أكرب الكبائر فقط  ، حرام عقوق الوالدين

  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ٣٠}إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات {
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و
قال اإلشـراك   بلى يا رسول اهللا يلق . ثالثاً؟ أال أنبئكم بأكرب الكبائر {

  ٣١}باهللا وعقوق الوالدين 
  يف خزي وذل ق والديهاعال -٣

  عليه بذلك صلى اهللا عليه وسلملرسول العاق يف خزي وذل بدعاء ا
  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قيل من يا رسول اهللا قال مـن أدرك   رغم أنفه مث رغم أنفه مث رغم أنفه{
  ٣٢}والديه عند الكرب أو أحدمها مث مل يدخل اجلنة

   ، وخزي وهو لصق أنفه بالرغام وهو تراب خمتلط برمل رغم معناه ذلال

                                 
   ١٢/٢٣٨مسلم  ،  ٥٩٧٩ اريالبخ ٣٠
  ١٩٠١ الترمذي،  ٥٩٧٦البخاري  ٣١
  ١٦/٣٢٤ مسلم ٣٢
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ا عند كربمها وضعفهما باخلدمة أو النفقة أو غري ذلـك  ، ومعناه أن برمه
  ٣٣سبب لدخول اجلنة فمن قصر يف ذلك فاته دخول اجلنة وأرغم اهللا أنفه

أو  أحدمهاأدرك أبويه عند الكرب  من واخلذالن للخيبةذل وهان وتعرض ف
  دخوله اجلنة يف مث مل يكونا سبباً ، كالمها

منه حبال العاق وهو دعاء  ليه وسلمصلى اهللا عوهذا فيه إخبار من النيب 
  على العاق أيضاً 
ق اععلى الرسول اهللا من  وتأمنيجربيل دعاء  - ٤

  عن اجلنة ودخول النار بالبعد والديه
العاق والديه دعا عليه أمني الوحي جربيل عليه السالم وأمن على دعائه 

 من فرط يف حـق  علىالذل واهلوان ليس بدعوة صادقة نيب الرمحة وهي 
فكيف حال من ، والديه وإمنا على من مل يبلغ من الرب ما ما يدخله اجلنة 

  عقهما
قال أتـاين   صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم املنرب فقال آمني آمني آمني {

  جربيل عليه الصالة والسالم فقال يا حممد من أدرك أحد أبويه فمات 
ا حممد من أدرك شهر فدخل النار فأبعده اهللا فقل آمني فقلت آمني فقال ي

 رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده اهللا فقل آمني فقلت آمني

                                 
  ١٦/٣٢٤ مسلم النووي يف شرح ٣٣
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قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النـار فأبعـده اهللا   
  ٣٤}فقل آمني فقلت آمني

فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكرب  { قال يف آخرهويف لفظ 
  ٣٥}قلت آمني  ه اجلنةعنده أو أحدمها فلم يدخال

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 زاد يف رواية وأسـحقه } أدرك أحد والديه مث مل يغفر له فأبعده اهللامن  {
٣٦  

أكرب والعقوق  يؤدي إىلاآلخرين آباء سب  -٥
  ملعون ديه مباشرةواللالساب و الكبائر

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قالوا يا رسول اهللا وهل يشتم الرجـل   والديه من الكبائر شتم الرجل{

  ٣٧}والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه

                                 
   ٢٤٩١صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢٠٢٢يف الكبري الطرباين  ٣٤
   ٢٤٩٤صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وصححه  ٤/١٥٣احلاكم  ٣٥
  ٢٤٩٦لباين لغريه يف صحيح الترغيب صححه األ،  ٥/٢٩أمحد  ٣٦
  ١٩٠٢ الترمذي،  ٥٩٧٣البخاري  ٣٧
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وهل يشـتم الرجـل    اهللا عليهم ، رضوانمن الصحابة  إنكاريسؤال 
الطهر جمـرد أن   جمتمع ؟ ال يتصور الصحابة يف والديه ال أن يقتل والديه
  يشتم الرجـل والديه

قيل يا رسـول اهللا وكيـف    الكبائر أن يلعن الرجل والديهإن من أكرب {
يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسـب  

  ٣٨}أمه
   من البِر ما واإلحساِن إليهما أالّ يتعرض لَسبهما وال َيعقُهُّماف

  ٣٩}لعن اهللا من سب والديه {النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال
  ٤٠}أمه  ن من سبولعأباه من من سب ولعم {

                                 
  نفس العزو السابق ٣٨
   ٢٥١٦ صححه األلباين يف الترغيب،  ٤٤٠٠ابن حبان  ٣٩
  ٥٨٩١صححه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ٢٩١٦صحح إسناده أمحد شاكر ،   ١/٣١٧املسند  ٤٠
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  املبحث الثالث
  جلب البر والوقاية من العقوق 

يشمل هذا املبحث األمور اليت جتعل املسلم يدفع العقوق وجتلـب بـره   
وإحسانه إىل والديه وتشعره بأنه مقصر يف حق والديه وذلك مبعرفة اآليت 

:-  
  البار بوالديه ال يكافئهما حقهما -١
  ة هللامعصيلوالديه هي  تههللا ومعصي ةطاعهي  ة العبد لوالديهطاع -٢
  دعاء الوالدين جماب -٣

  دعوة األب البنه جمابة
  دعوة األب على ابنه جمابة

  إجابة دعاء األم كما يف قصة جريج
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  البار بوالديه ال يكافئهما حقهما -١
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٤١}يه فيعتقهال جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتر{
ني َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يوجد شيء يف الرب يكافئ به فب

مؤانسة ، خدمة ، نفقة  ، من صور اإلحسان أبوه أو أمه مهما قدم إليهما
أعتقه مـن  ، إال رجل وجد أبوه عبد مملوك فاشتراه مث أعتقه من الرق ، 

أحرار ليس  يف عصرنا كلهم ءاآلباو هذا الذي يكون وىف أباه، العبودية 
 واألم حقها أعظم، ألحد أب يف رق يشتريه ويعتقه يعين ال يويف حق أبيه 

إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعْنـَدَك   {:  اللَِّه تعاىل قالولعظم حقهما وخاصة عند الكرب  ،
ا َوقُلْ لَُهَما قَْولًـا  الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكلَاُهَما فَلَا َتقُلْ لَُهَما أُفٍّ َولَا َتْنَهْرُهَم

  اإلسراء} ) ٢٣(كَرًِميا 
خص حالة الكرب ألا احلالة اليت حيتاجان فيها إىل بره لتغري احلال عليهما 

فألزم يف هذه احلالة من مراعاة أحواهلما أكثر مما ألزمه ، بالضعف والكرب 
 بيقترفيحتاجان أن ، ألما يف هذه احلالة قد صارا كال عليه ، من قبل 

فلذلك خـص  ، منه  يقتربامنهما يف الكرب ما كان حيتاج هو يف صغره أن 
وأيضا فطول املكث للمرء يوجب االستثقال للمرء ، هذه احلالة بالذكر 

                                 
   ٣٦٥٩ ابن ماجه ، ١٩٠٦الترمذي ،  ٥١٣٧أبو داود ، ١٥١٠مسلم  ٤١
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عادة وحيصل امللل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ هلمـا  
مـا   وأقل املكروه، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة ، أوداجه 

  يظهره بتنفسه املتردد من الضجر  
،  منـهما  والعقليحال بلوغ الوالدين الكرب يكون الضعف البدين  ففي

، ويف  للضجر وامللل منهما سببورمبا وصال إىل أرذل العمر الذي هو  
، وأمـره أن   أن يتضجر أقل تضجر من والديه الولدحال كهذه ى اهللا 

خماطبة من يستصـغر نفسـه أمامهمـا    يقول هلما قوال كرميا فيخاطبهما 
الذي ذل أمام سيده رمحة ما وإحسانا إليهمـا   اخلادمويعاملهما معاملة 

  ٤٢يف صغره ووقت حاجته فربياه صغريا رمحاهويدعو اهللا هلما بالرمحة كما 
وهو السامل عن كل ، وقد أمر اهللا أن يقابلهما بالقول املوصوف بالكرامة 

قل هلما ما يكون فيه أدىن تربم وهو يال  }ُهَمآ أُفٍّفَالَ َتقُل لَّ{ :عيب فقال
ف أال يسمعهما قوال سيئا وال التـأف أي على العبد  الكالم الرديء اخلفي

   السيئالذي هو أدىن مراتب القول 
الغائطَ والبول الذي رأيـاه   وخةمنهما يف حال الشَيخ ىيف معناه إذا رأو
  فقول أُيقْذَْرمها وَييف الصغر فال  همن

                                 
  العثيمني ٤٢
 

  

 

@ @

ÖìÔÈÛa@xýÇ@åí‡ÛaìÛa@i 

، ألا كلمة تقال لكـل شـيء    أردأ شيء لألبوين )أف(صارت قولة ف
، ورد للوصية اليت  ، وجحد للتربية لألبوين كفٌر للنعمة فهي ، مرفوض
  قرآناهللا ا يف ال أوصى

  أي وال يصدر إليهما فعل قبيح فال ينفض يده عليهما }َولَا َتْنَهْرُهَما {
لقبيح أمر بالقول احلسـن والفعـل   وملا ى عن القول القبيح والفعل ا

لينا طيبا حسـنا بتـأدب وتـوقري     }َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِمياً{احلسن فقال 
  من غري أن يسميهما ويكنيهما، وتعظيم مثل يا أبتاه ويا أماه 

وكان العلم ينتهي قلت لسعيد بن املسيب : أحد العلماء  قال أبو اهلداج
: قرآن من بر الوالدين قد عرفتـه إال قـول  كلّ ما يف ال، أليه يف عصره 

قـولُ  : ؟ قال ابن املسيب ما هذا القول الكرمي  }َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِمياً{
  العبد املذنب للسيد الفَظّ الغليظ

حسنا طيبا مصحوبا بالتقدير وعمالً هلما قوال  دمقيأن  نوالديالمن الرب بف
ذلك سواء أحب واه نفسه أم ال ووافق هذا رغبته وما سواء  واالحترام

   كره وأ
األوالد يظنون أن الرب واإلحسان بوالديهم هو فيمـا يوافـق    منكثريا ف

واحلق أن الرب ال يكـون إال فيمـا خيـالف     ، نفوسهمرغبام وما واه 
 ه، فإذا علم أبو فقط ملا مسي براً يوافقها، ولو كان فيما  أهواءهم وميوهلم

عن ذلـك أو   ه، ويا مصاحبة رفقة ما أوإىل بلد ما مثال  هبسفر هأو أم
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، ه ألنه خيـالف هـوا   يهما، وكره  عن السهر على اللهو واللعب هيا
إليهمـا   سـن حيإليهما ومل  أساء، فقد  وخالف يهما هوسافر واتبع هوا

بفعل خري وكره ذلـك ومل   أومبعروف  اه، وإذا أمر ما ربيهما ومل وعقّ
من أن  الوالدينسن إليهم وليس أصعب على حيهم ومل ي، فقد عص نفذهي

   يرفض الولد هلما طلبا أو يعصي هلما أمراً
  اإلسراء} )٢٤(َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمْن الرَّْحَمِة { 

خفض يكون من الرمحة املستكنة يف النفس فيتذلل هلما أي جيعل اإلنسان 
وال حيد إليهمـا  ، له وسكناته ونظره يف أقوا، نفسه مع أبويه يف خري ذلة 

  بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب
فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة بِرمها لئال تفوته مبوما فينـدم علـى   

  والشقي من عقّهما. ذلك
كان رجل يف الطواف حامالً أمه يطوف ا فسأل النيب صلى اهللا عليـه  {

  ٤٣}حدة وسلم هل أديت حقها ؟ قال ال وال بزفرة وا
   ويؤمالن الصلة باملعروف ،ه إلحسانيتطلع الوالدان فعلى االبن عندما 

غره تعليمـه  ي وأ،  وفتوته بشبابهعجب ال ي، و نسى ضعفه وطفولتهي أال
 وأ ، والتـربم يؤذيهمـا بالتـأفف   أو ،  رفع جباهه ومرتبتهيت، و وثقافته

                                 
   ٩/١١ صحيح األدب املفرداأللباين صحح إسناده يف ، اإلسراء  ٢٤-٢٣ابن كثري عند اآلية ٤٣
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 يريدان حياتهفهما ،  يقهرمها وينهرمهاف جياهرمها بالسوء وفحش القول ،
ه علهما أهون األشياء عليوال جي هفاحتاجا إلي كربا إذا يتمىن مومافال ، 
ـ وي،  بالنسيان مجيلهماقابل يو غريمها باإلحسان عمفي  أمرمهـا  هشق علي

ـ يسوف ف الده وأ هربحىت ي،  وطول عمرمها ، ه كون حمتاجا إىل بر أبنائ
اجلزاء من ف،  دانين ديي، وكما ه والدي معكما فعل  هوسوف يفعلون مع

  ٤٤ جنس العمل
  فينبغي على العبد طاعة والديه وحيذر معصيتهما 

لوالديه  تههللا ومعصي ةطاعة العبد لوالديه هي طاع -٢
  ة هللامعصيهي 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٤٥}طاعة اهللا طاعة الوالد ومعصية اهللا معصية الوالد{

بالصورة اليت ترضـيهما وليسـت    لوالديه جيب أن تكون ٤٦ة العبدطاع
ال بد ، طاعة فيما حيب وما ال حيب فال طاعة فيه ، الطاعة كما يرى هو 

                                 
 صاحل بن محيد يف خطبة عن بر الوالدين مع تصريف ٤٤
  ٤٥٤٧٩الطرباين يف األوسط كرت العمال ،  ٢٥٠١ حسنه األلباين لغريه يف الترغيب ٤٥
  لوالديه تتفتح عليه أبواب جهنم تهعصيمبو تفتح له أبواب اجلنة ة العبد لوالديهطاعب ٤٦

من أصبح مطيعاً يف والديه أصبح له بابان مفتوحان مـن  {: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالروي عن 
اجلنة وإن كان واحداً فواحداً ومن أمسى عاصياً هللا يف والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كـان  

  }وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه : وإن ظلماه ؟ ، قال : فواحداً قال رجل  واحداً
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من طاعة حيدث ا رضامها فكم من مدمن هو حيب والديه ويقدم هلمـا  
ق ليذهب بـه  ه خادم يوفر له سائوالدحيضر ل، خدمة ، نفقة ، كل شيء 
ال أخذ يقبل يديهما وهذه وال خيرج إوال يدخل على والديه ، للمسجد 

من الراحـة النفسـية   ، لكنه حرمهما من السعادة ، كلها أعمال طيبة 
باستمراره يف اإلدمان ومها يطلبان منه ترك املخدرات وهو مصر علـى  
إدمانه الذي جيعل األم وهي تضع خدها على الوسادة وبدالً من أن تسعد 

ليت سببها هلا أبنها باإلدمان ا اتفكر يف تعاسته، بابنها كغريها من األمهات 
والذي جعل إخواا وأخواا ال يصلوا حىت اجلريان واملعارف انقطعـوا  

  عنها ألن عندها مدمن وهم خيافون على أبنائهم 
  على هذا االبن ؟  رضاهل عندما تشعر األم ذا أو األب يكون هناك 

نه مرارا أن ومها يطلبان م ٤٧عليه الرضاأم يكون له منهما السخط وعدم 
  يترك املخدرات وهو مصر على التعاطي

                                                                           
  ابن عساكر،  ٥٤٢٧األلباين ضعفه يف ضعيف اجلامع 

أصبح له بابان مفتوحان أمسى وديه والل رضياًأصبح مأمسى ومن {قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٧
أصبح له بابان مفتوحان أمسى ديه والهللا يف ل مسخطاً وأصبحمن اجلنة وإن كان واحداً فواحداً ومن أمسى 

 }وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه: وإن ظلماه ؟ ، قال : من النار وإن كان واحداً فواحداً قال رجل 
   ٤٥٥٣٩كرت العمال ،  ١/١٦األدب املفرد ،  ٥٤٢٧األلباين ضعفه يف ضعيف اجلامع 
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إىل  املرء منـهم  يسيئمن الناس الذين يندفعون يف جحود وعصيان  كم
من  يقول أيب قاسي علي جداً، والديه بال أدىن شفقة أو رمحة أو إحسان 

 أيب دائماً يضرب أمي ويهينها أمامنا مجيعاً، صغري يضربين ضرباً شديد 
أيب متزوج أربعة وأوالده كـثريون  ،  تركنا متشردين أيب طلق أمي و، 

أيب تزوج غري أمي وأهتم بزوجته اجلديدة وأوالدهـا  ، وهو مبتعد عنهم 
أيب سفر أخي يدرس ، أمي وإخواين من غري مراعاة وال ينفق علينا  كوتر

أيب اشترى سيارة ألخي وأنا ال ، يف اخلارج وتركين أنا هنا يف الدكاكني 
كل هذه األمور ال يكذب فيها فقد حتدث من ، خي وأنا ال أيب زوج أ، 

اآلباء ونعم هذه مشاكل عندما يتحدث فيها مع طبيب نفسي أو أخصائي 
لكن هذا ال ينفعه عندما يقف بني يدي رب العاملني ، اجتماعي نفسي أو 

شيء واحد ينفعه وهو ما قدمه ألبوه ألن اهللا تعاىل مل خيلقه ليكافئ أبـوه  
  لته له إن أحسن إليه حيسن إليه وإن أساء إليه يسيء إليه على معام

اهللا تعاىل أمر أن يعامله باإلحسان أن يربه بأرقى أنواع املعـامالت الـيت   
ينبغي أن تكون لآلخرين باإلحسان وليس بالتكافؤ لذا عندما يقف بـني  

  يدي رب العاملني يسأل عما قدم ألبوه من حسن املعاملة 
  اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى
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  ٤٨}رضا اهللا يف رضا الوالد {
أما مسألة ظلمه إن كان هناك ظلم من أب فإن اهللا تعاىل هو الذي سوف 

  حياسبه
يسأل اهللا له العفو واملغفرة ، فينبغي على العبد عندما جيد من أبيه مظلمة 

  اإلسراء} )٢٤(رَّب اْرَحْمُهَما كََما َربََّيانِي َصِغًريا { 
قلبه عليه وال يعقه وإن طلب منه أكثر من ذلك كطالق زوجته  وأن يرق

فهذا هو إمساعيل عليه السالم بعدما ماتت أمه هاجر وجاءه أبيه إبراهيم 
  يزوره 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
جاء إبراهيم بعد ما تزوج إمساعيل يطالع تركته فلم جيد إمساعيل فسأل {

لنا مث سأهلا عن عيشهم وهيئتهم فقالـت   امرأته عنه فقالت خرج يبتغي
حنن بشر حنن يف ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فـاقرئي  

ل كأنه آنس شـيئا  عليه السالم وقويل له يغري عتبة بابه فلما جاء إمساعي
فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك 
فأخربته وسألين كيف عيشنا فأخربته أنا يف جهد وشدة قال فهل أوصاك 

                                 
   ٢٥٠٢ حسنه األلباين لغريه يف الترغيب، فقه الذهيب وصححه ووا ٤/١٥٢احلاكم   ٤٣٠ابن حبان  ٤٨
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بشيء قالت نعم أمرين أن أقرأ عليك السالم عتبة بابك قال ذاك أيب وقد 
  ٤٩}بغريها أمرين أن أفارقك احلقي بأهلك فطلقها وتزوج 

  على ابن عمرصلى اهللا عليه وسلم وهذا ما حكم به النيب 
كان حتيت امرأة أحبها وكـان عمـر   {عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

يكرهها فقال يل طلقها فأبيت فأتى عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ويف رواية} فذكر ذلك له فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلقها

  ٥٠}بن عمر طلق امرأتك  اهللا يا عبد{ 
  عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن رجال أتاه فقال إن يل امرأة وإن أمي 

   فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ٥١ تأمرين بطالقها
  ٥٢}الوالد أوسط أبواب اجلنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه {

                                 
  ٣٣٦٤البخاري  ٤٩
حسنه األلباين يف ،  ٤٢٦ ابن حبان ، ٢٠٨٨ ابن ماجه،   ٥١٣٨ أبو داود ،وصححه ١١٨٩ الترمذي ٥٠

  ٢٤٨٧صحيح الترغيب 
 ملالق امرأتـه  إن أمره أبوه بطمسألة طالق الزوجة بأمر األب ألهل العلم فيها أقوال منها كالم احلنبلة  ٥١
. أطلق امرأيت أنإن أيب يأمرين : ، وقد سأل رجل اإلمام أمحد فقال ، ذكره أكثر أصحاب اإلمام أمحد جيب
 عمريكون أبوك مثل  حىت: قال؟  أليس عمر أمر ابنه عبد اهللا أن يطلق امرأته: ، قال ال تطلقها: قال
األلبـاين يف صـحيح الترغيـب    صححه ،  ٣٦٦٣، ٢٠٨٩ابن ماجه  ، ، ه صححو ١٩٠٠الترمذي  ٥٢

٢٤٨٦    
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 يزل يب حىت زوجين وإنه لفظ أن رجال أتى أبا الدرداء فقال إن أيب مليف و
اآلن يأمرين بطالقها قال ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك وال بالـذي  
آمرك أن تطلق امرأتك غري أنك إن شئت حدثتك مبا مسعت من رسـول  

الوالد أوسط أبواب اجلنة فحافظ {اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعته يقول 
  ٥٣} على ذلك الباب إن شئت أو دع

  : صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللاقال 
  ٥٤ }أن خترج من أهلك ومالك  والداك وإن أمراكَالَ َتُعقَّنَّ  {
  ٥٥} اك أن تتخلى من أهلك ودنياك فتخلهأطع والداك وإن أمر{ 
  ٥٦}ال تعص والداك وإن أمراك أن خترج من الدنيا كلها فخرج {
  ٥٧}أطع والداك وإن أمراك أن خترج من مالك ومن كل شيء هو لك {

  صلى اهللا عليه وسلما حكم لنيب وهذ

                                 
  قوله فاضع من اإل ضاعة،   ٢٤٨٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤٢٦ابن حبان  ٥٣
  ٥٦٧حسنه األلباين يف الترغيب ،  ٥/٢٣٨أمحد  ٥٤
حسنه األلباين ، رواه الطرباين يف األوسط وفيه عمرو بن واقد قال الصوري كان صدوقاً  ١/١٠٥امع  ٥٥

  ١٨،  ١٤ب املفرد يف األد
  الطرباين يف الكبري ،  ٥٦٨حسنه األلباين لغريه يف الترغيب  ٥٦
   ٥٦٦حسنه األلباين يف الترغيب ، ٢٤/١٩٠الطرباين يف الكبري  ٥٧
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إن أيب ، يا رسـول اهللا : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال{
فأتين بأبيـك فـرتل   : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للرجل. أخذ مايل

إن اهللا عـز  : جربيل عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال 
ك الشيخ فاسأله عن شيء قالـه  وجل يقرئك السالم ويقول لك إذا جاء

يف نفسه ما مسعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النيب صـلى اهللا عليـه   
سله يا رسـول  : ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله ؟ فقال: وسلم
فقال لـه  ! هل أنفقه إال على إحدى عماته أو خاالته أو على نفسي، اهللا

عنا من هذا أخربين عن شيء قلته د، إيه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مـازال اهللا  ، واهللا يا رسول اهللا : يف نفسك ما مسعته أذناك ؟ فقال الشيخ

: قال. لقد قلت يف نفسي شيئا ما مسعته أذناي، عز وجل يزيدنا بك يقينا 
  : قل وأنا أمسع قال قلت

إذا ليلـة  ، تعل مبا أجين عليك وتنـهل  ، غدوتك مولوداً ومنتك يافعاً 
كأين أنا املطـروق  ، تك بالسقم مل أبت  لسقمك إال ساهراً أمتلمل ضاف

ختاف الردى نفسي عليك  ،طرقت به دوين فعيناي مل ، ذي دونك بال
فما بلغت السن والغاية اليت  إليهـا  ، وإا  لتعلم أن املوت وقت مؤجل 

مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلطة وفظاظة كأنك أنت املنعم 
، فليتك إذ مل ترع حق أبويت  فعلت كما اجلار ااور يفعـل    املتفضل 
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ذ أخـذ  ئفحين، تراه معداً للخالف كأنه برد على أهل الصواب موكل 
  ٥٨}النيب صلى اهللا عليه وسلم بتالبيب ابنه وقال أنت ومالك ألبيك

أنت ومالك لوالدك أن أطيب ما أكلتم مـن كسـبكم وأن   { ويف رواية
  ٥٩}بكم فكلوه هنيئاًأموال أوالدكم من كس

  فالعبد يصرب نفسه ذا ويتمثل بإمساعيل عليه السالم الذي قال له أبوه 
َيا ُبَنيَّ إِني أََرى ِفي الَْمَنامِ أَني أَذَْبُحَك فَاْنظُْر َمـاذَا  { إبراهيم عليه السالم

ِمـَن   َتَرى قَالَ َيا أََبِت افَْعـلْ َمـا ُتـْؤَمُر َسـَتجُِدنِي إِنْ َشـاَء اللَّـهُ      
   الصافات })١٠٢(الصَّابِرِين

فهل هناك شيء أصعب على النفس من الذبح ومن من ؟ من أبيه والعبد 
عليه أن يبذل كل جهده يف كسب رضا والديه ودعواما له وحيذر من 

  غضبهما 
  دعاء الوالدين جماب -٣
  دعوة األب البنه جمابة

  : صلى اهللا عليه وسلمقال 
  ٦٠}سافرامل دعوة ،دعوة الصائم ، الوالد  وةثالث دعوات ال ترد دع {

                                 
   ٣٣٥٤واملشكاة  ١٦٢٥صححه األلباين يف إرواء الغليل ،  ٢/٢٨الطرباين ،  ٣٥٣٠أبو داوود  ٥٨
   ٣٣٥٤صححه األلباين يف املشكاة ،  ٦٦٧٧٨ر صحح إسناده أمحد شاك،  ٢/٢٠٤املسند ٥٩
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   : صلى اهللا عليه وسلمقال 
  ٦١}سافر امل، املظلوم ، الوالد  ثالث دعوات مستجابات {

لولده أو عليه ومل يذكر الوالدة ألن حقهـا  فدعوة الوالد مستجابة سواء 
  فدعاؤها أوىل باإلجابة  عظمأ

   : صلى اهللا عليه وسلمويقول 
 سافراملة دعو، ودعوة املظلوم ال شك فيهن  تجاباتثالث دعوات مس {

  ٦٢} ، َوَدْعَوةُ الَْواِلِد ِلَولَِدِه
  دعوة األب على ابنه جمابة

  : صلى اهللا عليه وسلمقال 
  ة دعو، ودعوة املظلوم ال شك فيهن  ثالث دعوات مستجابات {
  ٦٣} ، ودعوة الَْواِلِد على َولَِدِه سافرامل

بصورة مباشرة أو غري مباشرة وخاصة عنـدما   فقد يسيئ االبن إىل أبيه
يرتكب االبن معاصي كاللواط واملخدرات ويظن أا قاصرة عليـه وال  

                                                                           
  ١٧٩٧صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١/١٠٨الضياء املختارة ،  ٣/٣٤٥البيهقي  ٦٠
    ٥٩٦صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٤/١٥٤املسند  ١٥٣٦أبو داوود  ٦١
    ٥٩٦صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٣٨٦٢ابن ماجة  ٦٢
  
  ٩٨٧األلباين يف رياض الصاحلني  حسنه، وحسنه  ٣٤٤٨الترمذي   ٦٣
 



  

  

@

ÖìÔÈÛa@xýÇ@åí‡ÛaìÛa@i 

يضر ا أحد معه وهو بارتكاا قد أساء إىل والديه فكأنه يقـول هلمـا   
  وللمجتمع أن والديه مل حيسنوا تربيته

هلما من مشاعر وعند ذلك قد َيدُع عليه أبويه أو أحدمها نتيجة ملا سببه 
  وأحاسيس يصعب عليهما حتمله

بل قد يكون انشغال االبن عن مؤانسة والديه سبباً لغضبٍ قد حيدث معه 
  دعاء فيه ضرر على االبن ودعائها على االبن جماب كما حدث من 

  أم جريج يف القصة التالية وفيها
  

  إجابة دعاء األم

  قصة جريج
جريج  وكان ينقص مرة ويزيد  كان رجل يف بين إسرائيل تاجرا يقال له

أللتمسن جتارة هي خري من هـذه  ، أخرى فقال ما يف هذه التجارة خري 
  فبىن صومعة وترهب فيها 

وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها فأتته يوما وهو يف صالته 
  فنادته قالت أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك، 

 أي اجتمع علي إجابة أمي وإمتـام  أمي وصاليت، فقال أجيبها أو أصلي 
جاءته ثالث مرات تناديه يف كل مرة ثالث (، صاليت فوفقين الفضلهما 

وكـل  ، أوثر صاليت على أمي ، وهو يقول أمي وصاليت لريب ، ) مرات

  

 

@ @

ÖìÔÈÛa@xýÇ@åí‡ÛaìÛa@i 

لو كان جريج عاملا لعلم أن إجابة أمـه أوىل مـن   ، ذلك قاله يف نفسه 
 ىأَبوإين كلمته ف. اْبنِي. جم إن هـذا جريُهاللفغضبت وقالت ، صالته 

قالـت  ، اللهم ال ميوتن جريج حىت ينظر يف وجوه املومسات ي منِن ُيكلأَ
  ن ُيفَْتَن لَفُنتأَ ت عليهاللهم ال متته حىت تريه وجوه املومسات ولودع

قالوا ، فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج فقالت بغي منهم إن شئتم ألفتنته 
خرجت من دار أبيها بغـري  ، ت ملك القرية قيل أا كانت بن، قد شئنا 

علم أهلها متنكرة وكانت تعمل الفساد إىل أن ادعت أا تسـتطيع أن  
ُتفنت جرحيا فاحتالت بأن خرجت يف صورة راعية ليمكنها أن تـأوي إىل  

فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها ، ظل صومعته لتتوصل بذلك إىل فتنته 
يؤوي غنمه إىل أصل صومعة جريج فأمكنته فكلمته فأىب فأتت راعيا كان 

  فحملت حىت انقضت أيامها فولدت ، من نفسها 
جريج الراهب نـزل  ، فُسِئلت ممن هذا فقالت هو من صاحب الصومعة 

  إيل فأصابين
فأقبلوا بفئوسـهم إىل  ، فذهبوا إىل امللك فأخربوه قال أدركوه فأتوين به 

فما شعر حـىت مسـع   ، ديره الدير فنادوه فلم يكلمهم فأقبلوا يهدمون 
وضربوه فقال مـا  ، بالفئوس يف أصل صومعته فجعل يسأهلم فلم جييبوه 

  شأنكم قالوا أنك زنيت ذه 
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فقال له امللك وحيك يا جريج كنا نراك خري الناس فأحبلت هذه اذهبوا  
فتولوا ، به فاصلبوه فجعلوا يضربونه ويقولون مراء ختادع الناس بعملك 

فلما أدخل على ملكهم قال جريج أين الصيب الذي ، ني عنه فصلى ركعت
مث أتى الغالم فطعنه بإصـبعه  ، ولدته فأتى باملرأة والصيب وفمه يف ثديها 

فقال باهللا يا غالم من أبوك فرتع الغالم فاه من الثدي فقـال أنـا ابـن    
وقال للمرأة أين أصبتك قالت حتت شجرة فأتى تلك الشجرة ، الراعي 

من زىن ذه املرأة فقال كل غصن ، أسألك بالذي خلقك  فقال يا شجرة
  منها راعي الغنم 

فأبرأ اهللا جرجيا وأعظم النـاس أمـر   ، فوثبوا إىل جريج فجعلوا يقبلونه 
جريج فقالوا نبين ما هدمنا من ديرك قال له امللك نبنيها من ذهب قال ال 

دوهـا  قال من فضة قال ال ولكن أعيدوه كما كان من طني ففعلـوا فر 
فقال ما ضحكت إال من ، فرجع يف صومعته فقالوا له باهللا مم ضحكت 

  ٦٤دعوة دعتها علي أمي 
 كان الصواب يف حقأم جريج أتت إليه تستأنس به سعيدة بصالح ابنها ف

 فيها تطوع ال واجب واالستمرارألنه كان يف صالة نفل  ة أمهإجاب جربج
كان جريج عاملا لعلم أن  فلو ، وإجابة األم وبرها واجب وعقوقها حرام

                                 
وغريمها والروايات ذكرها ابن حجر فتح   ٣٢٤ – ١٦/٣٢١و مسلم  ٣٤٣٦من مجع رواية البخاري  ٦٤

   ٥٥٤/ ٦الباري 
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إجابة أمه أوىل من صالته لكنه كان ال يعلم ذلك ولعظم أمـر الصـالة   
فضلها وانشغل ا على أمه فحزنت من عدم تطلع االبن هلـا النشـغاله   

دعت عليه فكيف لو انشغل أبنها عـن   ابالصالة مع إنه يف عباده إال إ
  حبه بالسكر مؤانستها مبعصية كاإلدمان مثالً الذي يشغل صا

  ، واِخلمار عن كل شيء وليس أمه فقط أليس ذلك بأشد على نفس أمه 
  ليجيبها ) النافلة(الشريعة جعلت حقها على االبن أن خيرج من الصالة

ماذا حيدث له إذا دعت عليه ، وهذا ال يريد أن خيرج من سكره ليجيبها 
  ٦٥أمه ودعائها مستجاب وحالتها هذه أشد من حالة أم جريج 

                                 
كان جريج رجال عابدا فاختذ صومعة فكان فيها فأتته أمـه  {وهذه رواية من الروايات بدون مجع ملسلم ٦٥

ب أمي وصاليت فأقبل على صالته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت يا جريج فقال يا ر
وهو يصلى فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصاليت فأقبل على صالته فانصرفت فلما كان من الغد أتته 

اللهم ال متته حىت ينظـر  : وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصاليت فأقبل على صالته فقالت
فتذاكر بنو إسرائيل جرجيا وعبادته وكانت امرأة بغى يتمثل حبسنها فقالت إن شئتم ، ات إىل وجوه املومس

فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إىل صومعته فأمكنته من نفسـها فوقـع   ، ألفتننه لكم 
فقال ما  عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاسترتلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه

شأنكم قالوا زنيت ذه البغي فولدت منك فقال أين الصيب فجاؤوا به فقال دعوين حىت أصلى فصلى فلما 
فأقبلوا على جـريج يقبلونـه   ، انصرف أتى الصيب فطعن يف بطنه وقال يا غالم من أبوك قال فالن الراعي 
  } كما كانت ففعلوا ويتمسحون به وقالوا نبين لك صومعتك من ذهب قال ال أعيدوها من طني

 ٣٤٣٦البخاري ،   ٣٢٤ – ١٦/٣٢١مسلم 
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املنشغل عن أمه هنا ليس من أصحاب األعمال الصاحلة ممن جيعل هلـم  و
فاهللا تعاىل جيعل ألوليائه بعد ابتالئهم خمارج كرامات ، اهللا خوارق للعادة 

ألوليائه كما خرق جلريج من العادة يف نطق املولود بشهادته له بـذلك  
  وقوله أيب فالن الراعي أما املنشغل عن أمه مبعصية كيف يكون 

  اله إذا دعت عليه أمه ودعائها جمابح
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  املبحث الرابع
  عالج 

  العقوق ببر الوالدين
يشمل هذا املبحث على الرب واإلحسان إىل الوالدين والذي فيه عـالج  

  -:عقوق الوالدين ويكون من خالل 
معرفة فوائد بر الوالدين يف الدنيا واآلخرة للسعي يف برمها وتقدمي :  أوالً 

  اإلحسان إليهما
معرفة عواقب عقوق الوالدين يف الدنيا واآلخرة لبذل اجلهـد يف  :  ثانياً 
  جتنبه
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  فوائد بر الوالدين يف الدنيا واآلخرة  
معرفة فوائد بر الوالدين يف الدنيا واآلخرة تدفع املسلم للسعي يف برمهـا  

  :وتقدمي اإلحسان إليهما ومن هذه الفوائد 
  يف الدنيا 

  اهللا عليه  البار والديه يرضى  -١
  البار والديه جماب الدعوة كأويس القرين   -٢
  البار والديه يطال يف عمره ويزاد يف رزقه   -٣
  البار بوالديه يربه أبنائه  -٤
  بر الوالدين كفارة للذنوب -٥

  ويف اآلخرة 
  البار والديه أجره كااهد واحلاج واملعتمر  -١
  ني والشهداء البار والديه يف رفقة األنبياء والصدق -٢
  البار والديه يرفع درجة والديه يف اجلنة -٣
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  الوالدين يف الدنيا فوائد بر
البار بوالديه جيد بربه فوائد يف الدنيا عظيمة تدفع به للسـعي يف برمهـا   

  :وتقدمي اإلحسان إليهما ومن هذه الفوائد 

ه يف رضا والديوجيده  البار والديه يرضى اهللا عليه - ١
  عنه

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول
  ٦٦}رضا الرب تبارك وتعاىل يف رضا الوالدين {

  البار والديه جماب الدعوة  -٢
  مستجاب الدعوةجيعل املسلم بر الوالدين  يف خـالصاإل

  قصة أويس القرني
ان عمر بن اخلطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهلم أفيكم أويس ك{

أويس بن عامر قال نعم قال من  أنت بن عامر حىت أتى على أويس فقال
مراد مث من قرن قال نعم قال فكان بك برص فربأت منـه إال موضـع   
درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال مسعت رسول اهللا صـلى اهللا  

أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن مـن   عليه وسلم يقول يأيت عليكم

                                 
   ٢٥٠٣حسنه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ١٨٦٥ البزار ٦٦
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ع درهم له والدة هو ـا  مراد مث من قرن كان به برص فربأ منه إال موض
بر لو أقسم على اهللا ألبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاسـتغفر  
يل فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال أال أكتب لـك إىل  
عاملها قال أكون يف غرباء الناس أحب إيل قال فلما كان من العام املقبل 

ن أويس قـال تركتـه رث   حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله ع
البيت قليل املتاع قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يـأيت  
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد مث من قرن كان به 
برص فربأ منه إال موضع درهم له والدة هو ا بر لو أقسم على اهللا ألبره 

سا فقال استغفر يل قال أنت فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أوي
أحدث عهدا بسفر صاحل فاستغفر يل قال استغفر يل قال أنت أحـدث  
عهدا بسفر صاحل فاستغفر يل قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن 

  ٦٧}له الناس فانطلق على وجهه 

  البار والديه يطال يف عمره ويزاد يف رزقه   - ٣
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٦٨}من سره أن ميد له يف عمره ويزاد يف رزقه فليرب والديه {

                                 
  ٣١٣- ٣١٠/ ١٦مسلم  ٦٧
   ٢٤٨٨اين لغريه يف صحيح الترغيب حسنه األلب،  ٣/٢٦٦ أمحد ٦٨
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  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٦٩}ال يزيد يف العمر إال الرب {

  البار بوالديه يربه أبنائه -٤
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٧٠}تربكم أبناؤكم  بروا آباءكم{

  بر الوالدين كفارة للذنوب - ٥
فهل  عظيماً صلى اهللا عليه وسلم فقال إين أذنبت ذنباً لنيبلأتى رجل  {

يل من توبة فقال هل لك من أم قال ال قال فهل لك من خالة قال نعـم  
  ٧١}قال فربها

                                 
  ٢٤٨٩يح الترغيب حسنه األلباين يف صح، وصححه ووافقه الذهيب  ١/٤٩٣احلاكم ،  ٥/٢٧٧املسند  ٦٩
   ٢٠٣٩ضعفه األلباين يف الضعيفة ،  ١٠٠٦يف األوسط الطرباين ، وصححه  ٤/١٥٤احلاكم  ٧٠
   ٢٥٠٤صححه األلباين يف الترغيب ، وصححه ٤/١٥٥ واحلاكم٤٣٦ابن حبان  ١٩٠٤الترمذي  ٧١
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  الوالدين يف اآلخرة فوائد بر
البار والديه جيد بربه فوائد عظيمة يف اآلخرة تدفع به للسعي يف برمهـا  

  هذه األجور املعدة على ذلك  وتقدمي اإلحسان إليهما من أجل حتصيل
  :ومن هذه الفوائد 

  عتمر املاج واحلاهد واجمل له أجر هوالديبر ابال - ١
أين أشتهي اجلهـاد وال  : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال {

قال قابل اهللا يف ، قال أمي  ؟قال هل بقي من والديك أحد . أقدر عليه 
  ٧٢}ج ومعتمر وجماهد فإذا فعلت ذلك فأنت حا، برها 

مع النبيني والصديقني والشهداء البار بوالديه  - ٢
  يوم القيامة

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا شهدت أن {
مـايل   ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا وصليت اخلمس وأديـت زكـاة  
ا كان وصمت رمضان فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم من مات على هذ

                                 
قـال  ، وحيح ورجاهلما رجال الص والطرباين يف الصغري واألوسط ٢٧٦٠أبو يعلى رواه  ٨/١٣٨امع  ٧٢

  إسنادمها جيداملنذري 
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مع النبيني والصديقني والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب أصبعيه مـا مل  
  ٧٣}يعق والديه

  فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة بِرمها لئال تفوته مبوما فيندم على 
  والشقي من عقّهما. ذلك

  بر الوالدين يرفع درجة والديه يف اجلنة  - ٣
؟ هـذا  أىن يل : درجة فــيقول ال للرجل لـريفع اهللا تبارك وتعاىلإن {

   }لكفيقال بدعاء ولدك 
يا : إن الـمؤمن لـريفع الدرجة فـي الـجنة فـيقول{ وفـي رواية

  ٧٤ }رب مب هذا فيقال له بدعاء ولدك من بعدك
فعلى املرء أن حيسن إىل والديه بالدعاء هلما واالستغفار هلما فريفع بـربه  

  هذا درجاما يف اجلنة 
  
  

                                 
   ٢٥١٥صححه األلباين يف الترغيب ،  ٣٤٢٩ ابن حبان،  ٢٢١٢ابن خزمية  ٧٣
  
   رجاله رجال الصحيح ٣١٤١امع يف األدعية دعاء الولد لوالده قال رواه البزار  ٧٤
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  لوالدينعقوبة عقوق ا
معرفة عواقب عقوق الوالدين يف الدنيا واآلخرة تدفع املسلم إىل جتنـب  

  العقوق والسعي يف تقدمي الرب واإلحسان 
  :ومن عواقب العقوق

  يف الدنيا 
  اهللا عليه يسخط ق والديهاعال -١
  مطرود من رمحة اهللا ق والديهاعال -٢
  ال يقبل عمله  ق والديهاعال -٣
  عقوبته يف الدنيا تعجل ق والديهاعال -٤

  يف اآلخرة 
   ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة ق والديهاعال -١
  ال يدخل اجلنة وال جيد رحيها  ق والديهاعال -٢
  يدخل النار ق والديهاعال -٣
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  عقوبة العقوق يف الدنيا
، العاق والديه جيد عواقب العقوق ُتلحق بأضرار مسرعة ألهل العقـوق  

  قوقه ويسعى يف جتنبه مما جيعله يتراجع عن ع
  :ومن هذه العواقب 

  اهللا عليه وجيده يف سخط والديه يسخط ق والديهاعال -١
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٧٥}سخط اهللا تبارك وتعاىل يف سخط الوالدين {
  قال صلى اهللا عليه وسلمو
  ٧٦}وسخط اهللا يف سخط الوالد {

  مطرود من رمحة اهللا ق والديهاعال - ٢
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ٧٧}ملعون من عق والديه {

  ال يقبل عمله ق والديهاعال - ٣

                                 
   ٢٥٠٣حسنه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ١٨٦٥ البزار ٧٥
 حسنه األلبـاين لغـريه يف الترغيـب   ، صححه  ٤/١٥٢احلاكم ،  ٤٣٠ ابن حبان،  ١٨٩٩الترمذي  ٧٦

٢٥٠١  
   ٢٥١٦ صححه األلباين لغريه يف الترغيب، ه صححو ٤/٣٥٦احلاكم  ٧٧
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  صـالة أو زكاة أو حجاً أو صياماً سواءعمل،  أيالعقوق ال ينفع معه 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كذب املنان وواملعاق الثالثة ال يقبل اهللا عز وجل منهم صرفا وال عدال {
  ٧٨}قدرالب
يقبـل اهللا واحـدة    الابن عباس ثالث آيات نزلت مقرونة بثالثة،  قالو

  قرينتها بدون
  حممد })٣٣(َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ  اللََّه أَِطيُعوا{: قوله تعاىل ياألوىل فه أما
  . يقبل منه فلنأطاع اهللا ومل يطع الرسول  فمن
  البقرة })٤٣(اُتوا الزَّكَاةَ َوَء الصَّالَةَ َوأَِقيُموا{: قول اهللا يالثانية فه وأما
  . يقبل منه لنأقام الصـالة وضيع الزكاة  فمن
   لقمان })١٤( َوِلَواِلَدْيَكاْشكُْر ِلي  أَِن{: قول اهللا تعاىل يالثالثة فه وأما
  شكر اهللا ومل يشكر لوالديه لن يقبل منه فمن
  تعجل عقوبته يف الدنيا ق والديهاعال - ٤
 عقـوق  إال ، القيامـة  يوم إىل منها شاء ما تعاىل اهللا يؤخر الذنوب كل{

  ٧٩}املمات قبل احلياة يف لصاحبه يعجله اهللا فإن ، الوالدين

                                 
   ٢٥١٣حسنه األلباين يف الترغيب ،  ٣٢٣ابن أيب عاصم يف كتاب السنة  ٧٨
  ١٤٨٦ضعفه األلباين يف الترغيب ، وصححه  ٤/١٥٦احلاكم  ٧٩
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 هلعقوق ئهأبنا اهللاَسلَّط  هوالديفمن عق ، إن العقوق دين ال بد من قضائه 
  جىن مثرة العقوق يف الدنيا قبل اآلخـرةيسو
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  عقوبة العقوق يف اآلخرة
اب اآلخرة يف انتظار أصحاب العقوق عقاباً على ما العاق والديه جيد عذ

  مما جيعله يتراجع عن عقوقه ويسعى يف جتنبه ، جنوه 
  -:ومن هذه العواقب 

  ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة ق والديهاعال - ١
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خلمر واملنان ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن ا {
  ٨٠ }ئه عطا

  ونظر اهللا لعبده رمحة به واحملروم من حرم من نظر اهللا له فهذا هو العذاب

  العاق والديه ال يدخل اجلنة وال جيد رحيها -٢
حرم اهللا تبارك وتعاىل عليهم  ثالثة{قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٨١}هلهاجلنة مدمن اخلمر والعاق والديوث الذي يقر اخلبث يف أ
عن جابر قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن جمتمعون 

  إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة توجد من  { فقال
  ٨٢ }مسرية ألف عام واهللا ال جيدها عاق 

                                 
   ٢٥١١صححه األلباين يف الترغيب ،  ٢٥٦١النسائي  ٨٠
   ٢٥١٢حسنه األلباين لغريه يف الترغيب ، ه صحح ١/٧٢احلاكم ،  ١٨٧٥البزار ،  ٢/٦٩أمحد  ٨١
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  يدخل النار ق والديهاعال - ٣
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، فدخل النار فأبعده اهللا ، فمات  من أدرك أبويه أو أحدمها فلم يربمها {
                                                             ٨٣} فقلت آمني،  قل آمني

  ختاماً هذا استدراك ملن مات له أحد والديه أو كالمها وهو هلما عاق
 فرط ما على وندم حياما يف بربمها قصر وقد أحدمها أو والداه مات من

 هوبإمكان مفتوح ما اإلحسان باب أن فليعلم ، العقوق بةعاق من وخاف
ـ  يعفو أن تعاىل اهللا لعل اممو بعد الرب من قليال ولو شيئا دركي أن  هعن
 والصـدقة  والرمحـة  باملغفرة هلما الدعاء ذلك من ،ه والدي هعن ىرضوي

 وإنفـاذ  أصدقائهما وإكرام ، ما إال توصل ال اليت الرحم وصلة عنهما
 ما لتخفيف موما بعد الوالدان به يفرح مما األعمال هذه فإن ، اعهدمه
  ٨٤ احلسنات يف وزيادة سيئات من عليهما

                                                                           
   ٢٥١٦صححه األلباين يف الترغيب ،  الطرباين يف األوسط ٨٢
 ٢٤٩٢حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤٠٩ موارد الظمأن ابن حبان ٨٣
  اهللا عليه وسلم صلى  النيب قال ٨٤
} بـاراً  اهللا يكتبه حىت هلما ويستغفر هلما يدعو يزال فال لعاق هلما وإنه أحدمها أو هاوالد ليموت العبد إن{

  عزاه التربيزي لشعب اإلميان، قال فيه متهمان  ٤٩٤٢األلباين يف املشكاة 
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