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عـدما كـظر يف كتاب اهلل )عز وجل( ويف شـة رشول اهلل )صذ اهلل عؾقه وشؾم( كرى         

 يل ", حقث يؼول احلق شبحاكه وتعاىل :  كقف تؽون العالقة ادثذ بني إبـاء وآبائفم
 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام
 مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
, ويؼول الـبي  (32-32)اإلرساء :  "  جس  مخ جخ مح جح مج حج

اَلُة  ")صذ اهلل عؾقه وشؾم( عـدما شلله أحد الـاس : أي العؿل أحب إىل اهلل؟ قال:  الصَّ

, قال : ثم أي ؟ قال "بِرُّ اْلَوالَِدْينِ ": ؟ قال )صذ اهلل عؾقه وشؾم(, قال : ثم أي"َعَذ َوْقتَِفا

َفاُد يِف َشبِقِل اهلل")صذ اهلل عؾقه وشؾم( :   متػق عؾقه(.) "اْْلِ

,  الوالدين عذ اْلفاد يف شبقل اهلل اكظر إىل الرشول )صذ اهلل عؾقه وشؾم( كقف قدم برّ       

قال له شقدكا رشول اهلل , وعـدما جاء أحد الشباب يستلذكه )صذ اهلل عؾقه وشؾم( يف اْلفاد 

)متػق  "ِفََم َفَجاهدْ َفِػق ": , قال قال: كعم "أَحيٌّ َوالَِداَك؟ ")صذ اهلل عؾقه وشؾم( : 

, إين أصبت  ول اهللــا رشـال : يـالـاس إلقه )صذ اهلل عؾقه وشؾم( فؼ , وجاء أحد عؾقه(

َهْل َلَك ِمْن ":  , قال قال : ٓ "؟ َهْل َلَك ِمْن ُأم  ", ففل يل من توبة ؟ قال :  عظقًَم  اـذكبً 

 , فضال عن برّ  اخلالة فاكظر إىل برّ  , )شـن السمذي( " فزها ", قال :  كعم : قال "َخاَلٍة؟

  ؟. وادغػرة وحسن ادثوبة والعاقبة إم كقف يؽون وشقؾة لؾتوبة

َأَٓ  "أما العؼوق فـعوذ باهلل مـه , حقث يؼول الـبي )صذ اهلل عؾقه وشؾم( يف صلكه :          

اُك باهلل , َوُعُؼوُق ", قال :  ول اهلل, قالوا : بذ يا رش ثالًثا "ُأَكبُِّئُؽْم بَِلْكَزِ اْلَؽَبائِِر؟ اإلْْشَ

ا زال يؽررها حتى ـقال : فؿ "َأٓ َوَقْوُل الّزورِ  "وجؾس وكان متؽئًا , فؼال : "الَوالَِدْينِ 

 )صحقح البخاري( . "قؾـا : لقته شؽت

 ىن ننمن زن رن مم ام يل  "ويؼول احلق شبحاكه:      

 " مهجه ين      ىن من" , ويؼول )عز وجل( : (23)الـساء:  "ين



 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ" : , ويؼول شبحاكه (8)العـؽبوت : 
, وكان شقدكا  (42)لؼَمن :  " رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

عبد اهلل بن عباس )ريض اهلل عـفَم( يؼول : ثالث يف الؼرآن كزلت مؼسكة بثالث , ٓ تؼبل 

 يي ىي مي  خي "واحدة مـفا دون إخرى: فلما إوىل فؼول اهلل تعاىل: 
 "حم جم يل ىل مل خل "( , فال تؼبل ضاعة اهلل إٓ بطاعة رشوله 23ادائدة :) "

( ؛ 88)احلج :"  جع مظ حط مض ":وأما الثاكقة فؼوله تعاىل , (88)الـساء :

واهلل لو مـعوين عؼآ كاكوا ", وقال :  ولذا قاتل شقدكا أبو بؽر )ريض اهلل عـه( ماكعي الزكاة

 م( لؼاتؾتفم عؾقه , واهلل ٓ أفرق بني الصالة والزكاةيمدوكه إىل الرشول )صذ اهلل عؾقه وشؾ

 "رث يت  ىت نت مت زت "وأما الثالثة ففي قوله تعاىل :  , )متػق عؾقه( "
(, فؾم يشؽر اهلل من مل يشؽر لوالديه , فؿن عّق والديه مل يؼبل اهلل مـه رصًفا وٓ 42 : )لؼَمن

)مسـد أمحد(  " , َوَٓ َمـَّانٌ  ُخُل اْْلَـََّة َعاقٌّ َٓ َيدْ  ":  عدًٓ , يؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه وشؾم(

.    

وقد يرى بعض الشباب أكه أكثر تديـًا من والده , فقغؾظ له الؼول أو ييسء معامؾته, فـؼول   

 مث"ٕمثال همٓء : اكظر يا بـي إىل قول احلق )شبحاكه وتعاىل( يف صلن الوالدين : 

 ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث
 "  جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رنمم

( , فالوالدان حتى مع كػرمها أو حتى حال حماولتفَم أن حيؿالك عذ معصقة اهلل 41)لؼَمن : 

أو حتى عذ الؽػر , فال تطعفَم يف ذلك , غر أن ذلك ٓ خيّول لك شوء معامؾة أّي مـفَم , 

ْكقَا َمْعُروًفا "إكَم جيب أن تؽون يف مجقع أحوالك كَم أمرك احلق شبحاكه   ."َوَصاِحْبُفََم يِف الدُّ

 ك ـق وواجب عؾقـا هو حـــك إكؿـال مــدرك أن ذلك لقس تػضـعذ أن ك

تلثم إن قرصت فقه أو مل تؼم به , وعؾقك أن تدرك أن عؼوق الوالدين مما جيعل له العؼوبة يف 

 الدكقا مع ما فقه من غضب اهلل )عز وجل( يف أخرة . 



أن أحد الـاس صـع لوالده إكاء خشبقًّا فسلله أصغر أبـائه يا أيب مل صـعت هذا  ويروى      

: , فؼال الولد  الذي كز حتى ٓ يـؽرس اإلكاء اخلشبي ؟ قال : يا بـي لـضع فقه الطعام ْلدك

شـضع لك فقه الطعام عـدما تؽون مثل جدي , فافعل ما صئت كَم تدين , حسـا يا أبتاه 

  تدان .

 

*       *       * 



 


