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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 

 له، مضل فال هللا ٌهده من أعمالنا، سٌئات ومن أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ ونستؽفره، ونستعٌنه نحمده هلل الحمد إن  

 . ورسوله عبده محمدا   أن وأشهد له، شرٌك ال وحده هللا، إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال ٌضلل ومن

 بدعة وكل بدعة، محدثة وكل محدثاتها، األمور وشر محمد، هدى الهدى وخٌر هللا، كالم الكالم أصدق وإن أال

 . النار فً ضاللة وكل ضاللة،

 بعد أما

 واإلحسان الوالدٌن بر وجوب فً وسلم علٌه هللا صلى النبً عن معنوٌا   تواترا   متواترة كثٌرة أحادٌث جاءت فقد

نِ  ِبِبر   اأْلَْمر َعلَى اْلُعلََماء أَْجَمعَ :  النووي قال عقوقهما عن فضال   أذٌتهما وتحرٌم ، إلٌهما ٌْ  َحَرام ُعقُوقهَما َوأَن  ,  اْلَوالَِد

 . انتهى اْلَكَباِئر ِمنْ 

 وأمهاتهم آبائهم بر ٌحسنون ال للصواب هللا هداهم المسلمٌن من كثٌرا   نجد أننا إال وتتابعها األحادٌث هذه كثرة ومع

 هم وال إلٌهم أحسنوا هم فال وٌعقونهم وأمهاتهم آباءهم ٌؤذون الرشٌد العاقل جبٌن له ٌندى وما الشدٌد ولألسؾ بل

 . العظٌم العلً باهلل إال قوة وال حول وال عنهم شرهم كفوا

 . عقوقهما وتحرٌم برهما بوجوب ٌتعلق مما النبوٌة السنة فً جاء ما بعض على تعالى هللا شاء إن وسنقؾ

 : تعالى باهلل مستعٌنا   فأقول

اهُ  إاِل   َتْعُبُدوا أاَل   َربُّكَ  َوَقَضى[وتعالى تبارك قال حٌث إلٌهما واإلحسان الوالدٌن بر أهمٌة وتعالى سبحانه هللا بٌن قد  ٌ  إِ

نِ  ٌْ ا إِْحَسانا   َوِباْلَوالَِد ْبلَُؽن   إِم  ( 32)َكِرٌما   َقْوال   لَُهَما َوقُلْ  َتْنَهْرُهَما َوال أُؾ   لَُهَما َتقُلْ  َفال ِكالُهَما أَوْ  أََحُدُهَما اْلِكَبرَ  ِعْنَدكَ  ٌَ

ل   َجَناحَ  لَُهَما َواْخِفضْ  ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّ اِنً َكَما اْرَحْمُهَما َرب   َوقُلْ  الر  ٌَ  )32:اإلسراء] )َصِؽٌرا   َرب 

 أاَل   َربُّكَ  َوَقَضى[ فقال الوالدٌن بحق القٌام حقه بعد هللا ذكر( : 254) تفسٌره فً تعالى هللا حمهر السعدي الشٌخ قال

اهُ  إاِل   َتْعُبُدوا  ٌ نِ  إِ ٌْ  العبد وجود سبب ؛ألنهما والفعلً ،القولً اإلحسان وجوه بجمٌع إلٌهما أحسنوا أي] إِْحَسانا   َوِباْلَوالَِد

ا[، البر ووجوب الحق تأكد ٌقتضً ما والقرب إلٌه واإلحسان للولد المحبة من ،ولهما ْبلَُؽن   إِم   أَوْ  أََحُدُهَما اْلِكَبرَ  ِعْنَدكَ  ٌَ

 َفال[ معروؾ هو ما واإلحسان اللطؾ من وٌحتاجان قواهما فٌه تضعؾ الذي السن هذا إلى وصال إذا أي] ِكالُهَما

 أي] َتْنَهْرُهَما َوال[ أذٌة أدنى تؤذهما ال:  والمعنى سواه ما على به نبه األذى مراتب أدنى وهذا] أُؾ   لَُهَما َتقُلْ 

 قلوبهما على ٌلذ حسن لٌن بكالم وتلطؾ وتأدب ٌحبانه بلفظ] َكِرٌما   َقْوال   لَُهَما َوقُلْ [ خشنا   كالما   لهما وتتكلم تزجرهما

ل   َجَناحَ  لَُهَما َواْخِفضْ [ واألزمان والعوائد األحوال باختالؾ ٌختلؾ وذلك نفوسهما به وتطمئن ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّ  أي] الر 

 التً المقاصد من ذلك ونحو لمالهما الرجاء أو منهما الخوؾ ألجل ال لألجر واحتسابا   ورحمة لهما ذال   لهما تواضع

اِنً َكَما اْرَحْمُهَما َرب   َوقُلْ [ العبد علٌها ٌؤجر ال ٌَ  تربٌتهما على جزاء وأمواتا   أحٌاء بالرحمة لهما ادع أي] َصِؽٌرا   َرب 

 . انتهى. الحق ازداد التربٌة ازدادت كلما أنه هذا من وفهم صؽٌرا   إٌاك

َنا[ تعالى وقال ٌْ هِ  اإلنسان َوَوص  ٌْ هُ  َحَملَْتهُ  إِْحَسانا   ِبَوالَِد  إَِذا َحت ى َشْهرا   َثالُثونَ  َوِفَصالُهُ  َوَحْملُهُ  ُكْرها   َوَوَضَعْتهُ  ُكْرها   أُمُّ

هُ  َبلَػَ  ً   أَْنَعْمتَ  ال ِتً ِنْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعِنً َرب   َقالَ  َسَنة   أَْرَبِعٌنَ  َوَبلَػَ  أَُشد   َصالِحا   أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِدي   َوَعلَى َعلَ

ٌ ِتً فًِ لًِ َوأَْصلِحْ  َتْرَضاهُ  كَ  ُتْبتُ  إِن ً ُذر  ٌْ  )55:األحقاؾ] )اْلُمْسلِِمٌنَ  ِمنَ  َوإِن ً إِلَ

 



 أن إلٌهم وعهد األوالد وصى أن للوالدٌن وشكره بعباده تعالى لطفه من هذا( : 185) تفسٌره فً السعدي الشٌخ قال

 ذكر على نبه ،ثم اإلحسان وجوه من ذلك وؼٌر والنفقة المال وبذل اللٌن والكالم اللطٌؾ بالقول والدٌهم إلى ٌحسنوا

 المشقة والدتها مشقة ثم حملها وقت المكاره من قاسته وما ولدها من األم تحملته ما فذكر لذلك الموجب السبب

 طوٌلة مدة ذلك وإنما ساعتٌن أو ساعة ٌسٌرة مدة المذكورات ولٌست الحضانة وخدمة الرضاع مشقة ثم الكبٌرة

 .انتهى الؽالب هذا للرضاع والباقً ونحوها أشهر تسعة للحمل:  شهرا   ثالثون قدرها

 طاعة من هللا طاعة أن وسلم علٌه هللا صلى النبً فبٌن شتى وجوه من الوالدٌن بر أهمٌة النبوٌة السنة بٌنت وقد

 t هرٌرة أبً عن األلبانً وحسنه الكبٌر المعجم فً الطبرانً أخرج كما الوالدٌن رضا من الرب رضا وأن الوالدٌن

 " الوالد معصٌة هللا ومعصٌة الوالد طاعة هللا طاعة"  قال أنه وسلم علٌه هللا صلى النبً عن

ً   َعنْ  َعْمٍرو ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  المستدرك فً والحاكم السنن فً الترمذي وأخرج ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  ِرَضى"  َقالَ  َوَسل مَ  َعلَ

ب   ب   َوَسَخطُ  اْلَوالِدِ  ِرَضى ِفً الر   "دِ اْلَوالِ  َسَخطِ  ِفً الر 

ب   ِرَضا: )  َقْولُهُ :  المباركفوري قال ب   َوَسَخطُ , )  أَْولَى ُهوَ  َبلْ  اْلَوالَِدةِ  ُحْكمُ  َوَكَذا(  اْلَوالِدِ  ِرَضا ِفً الر   َسَخطِ  ِفً الر 

هُ (  اْلَوالِدِ  ٌُْكَرمَ  اأْلَبُ  ٌَُطاعَ  أَنْ  أََمرَ  َتَعالَى أِلَن  َ  أََطاعَ  َفَقدْ  أََطاَعهُ  َفَمنْ ,  َو َ  أَْؼَضبَ  َفَقدْ  أَْؼَضَبهُ  َوَمنْ ,  هللا   َوِعٌد   َوَهَذا,  هللا 

 .انتهى َكِبٌَرة   اْلُعقُوقَ  أَن   ٌُِفٌدُ  َشِدٌد  

 البخاري أخرج كما تعالى هللا إلى األعمال أحب من الوالدٌن بر أن وسلم علٌه هللا صلى الكرٌم رسولنا أخبرنا كما

ً   َسأَْلتُ  َقالَ  هللا ِ  َعْبدِ  عن الصحٌحٌن فً ومسلم ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ اَلةُ  َقالَ  هللا ِ  إِلَى أََحبُّ  اْلَعَملِ  أَيُّ  َوَسل مَ  َعلَ  َعلَى الص 

نِ  ِبرُّ  ُثم   َقالَ  أَي   ُثم   َقالَ  َوْقِتَها ٌْ  "هللا ِ  َسِبٌلِ  ِفً اْلِجَهادُ  َقالَ  أَي   ُثم   َقالَ  اْلَوالَِد

 الصحٌح فً مسلم أخرج كما وسلم علٌه هللا صلى النبً علٌه دعا فقد الجنة ٌدخاله فلم أحدهما أو والدٌه أدرك نوم

َرةَ  أَِبً َعنْ  ٌْ ً   َعنْ  ُهَر ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ا َمنْ  ِقٌلَ  أَْنؾُ  َرِؼمَ  ُثم   أَْنؾُ  َرِؼمَ  ُثم   أَْنؾُ  َرِؼمَ  َقالَ  َوَسل مَ  َعلَ  َمنْ  َقالَ  هللا ِ  ولَ َرسُ  ٌَ

هِ  أَْدَركَ  ٌْ ِهَما أَوْ  أََحَدُهَما اْلِكَبرِ  ِعْندَ  أََبَو ٌْ ْدُخلْ  َفلَمْ  ِكلَ  "اْلَجن ةَ  ٌَ

َؼامِ  أَْنفه لَْصق َوأَْصله ، َذل   َمْعَناهُ :  اللَُّؽة أَْهل َقالَ ( أَْنؾ َرِؼمَ : )  وسلم علٌه هللا صلى َقْوله:  النووي قال  َوُهوَ , ِبالر 

ْؼم:  َوِقٌلَ ,  ِبَرْملٍ  ُمْخَتلَط ُتَراب ا اأْلَْنؾ أََصابَ  َما ُكلّ  الرُّ نِ  ِبرّ  َعلَى اْلَحثّ  َعلَى َوِفٌهِ .  ٌُْؤِذٌه ِمم  ٌْ  َثَوابه َوِعَظم,  اْلَوالَِد

َفَقة أَوْ ,  ِباْلِخْدَمةِ  َوَضْعفهَما ِكَبرهَما ِعْند ِبّرهَما أَن   َوَمْعَناهُ .  ر أَوْ ,  الن  ٌْ ة لُِدُخولِ  َسَبب َذلِكَ  َؼ رَ  َفَمنْ , اْلَجن   َذلِكَ  فًِ َقص 

 انتهى أَْنفه هللا   َوأَْرَؼمَ  اْلَجن ة ُدُخول َفاَتهُ 

 َعنْ  المسند فً أحمد أخرج كما نقصه ال العمر زٌادة أسباب من الوالدٌن بر أن وسلم علٌه هللا صلى النبً وأخبر

ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أََنسِ  هِ  هللا  ٌْ هُ  َمنْ "  َوَسل مَ  َعلَ ٌَُزادَ  ُعْمِرهِ  ِفً لَهُ  ٌَُمد   أَنْ  َسر  َبر   ِرْزِقهِ  ِفً لَهُ  َو ٌَ هِ  َفْل ٌْ  َوالَِد

ٌَِصلْ   " َرِحَمهُ  َوْل

ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  َثْوَبانَ  َعنْ  السنن فً ماجه ابن وأخرج هِ  هللا  ٌْ ِزٌدُ  اَل "  َوَسل مَ  َعلَ ُردُّ  َواَل  اْلِبرُّ  إاِل   اْلُعْمرِ  ِفً ٌَ ٌَ 

َعاءُ  إاِل   اْلَقَدرَ  ُجلَ  َوإِن   الدُّ ٌُْحَرمُ  الر  ْزقَ  لَ ْعَملَُها ِبَخِطٌَئةٍ  الر  ٌَ" 

ِزٌد اَل )  َقْوله:  السندي قال ا(  اْلِبرُّ  إاِل   اْلُعْمر ِفً ٌَ ْنَتِفع اْلَبارّ  أِلَن   إِم  ا أَْكَثر َقل   َوإِنْ  ِبُعْمِرهِ  ٌَ ْنَتِفع ِمم  ره ِبهِ  ٌَ ٌْ .  َكُثرَ  َوإِنْ  َؼ

ا هُ  َوإِم  هُ  ِبَمْعَنى َحِقٌَقة اْلُعْمر ِفً لَهُ  ٌَُزاد أِلَن  ُكنْ  لَمْ  لَوْ  أَن  ا ٌَ هُ  ْعَنىِبمَ  اَل  َبر   إَِذا َكانَ  ال ِذي اْلَقْدر َعنْ  ُعْمره لََقُصرَ  َباّر   أَن 

ُكون ا أَْطَول ٌَ ر ِمنْ  ُعْمر  ٌْ  . انتهى اْلَبارّ  َؼ

ْرَداءِ  أَِبً َعنْ  وصححه السنن فً والترمذي المسند فً أحمد اإلمام وأخرج  هللا صلى هللا ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َقالَ  أنه الد 

قُولُ  وسلم علٌه ةِ  أَْبَوابِ  أَْوَسطُ  اْلَوالِدُ " ٌَ  " اْحَفْظهُ  أَوْ  اْلَبابَ  َذلِكَ  َفأَِضعْ  ِشْئتَ  َفإِنْ  اْلَجن 



ةِ  أَْبَوابِ  أَْوَسطُ  اْلَوالِدُ : )  َقْولُهُ :  المباكفوري قال رُ  أَيْ :  اْلَقاِضً َقالَ (  اْلَجن  ٌْ  أَْحَسنَ  أَن   َواْلَمْعَنى,  َوأَْعاَلَها اأْلَْبَوابِ  َخ

لُ  َما ةِ  ُدُخولِ  إِلَى ِبهِ  ٌَُتَوس  لُ  اْلَجن  ٌَُتَوس  ةِ  َدَرَجِتَها ُوُصولِ  إِلَى ِبهِ  َو ٌَ ُرهُ  َوَقالَ ,  َجانِِبهِ  َوُمَراَعاةُ  اْلَوالِدِ  ُمَطاَوَعةُ  اْلَعالِ ٌْ :  َؼ

ةِ  إِن   ا لِْلَجن  (  َفأَِضعْ )  اْلَوالِدِ  ُحقُوقِ  ةُ ُمَحاَفظَ  ُهوَ  اأْلَْوَسطِ  اْلَبابِ  َذلِكَ  ُدُخولِ  َسَببَ  َوإِن  ,  أَْوَسُطَها ُدُخوال   َوأَْحَسُنَها أَْبَواب 

هِ  اْلُمَحاَفَظةِ  ِبَتْركِ (  اْلَبابَ  َذلِكَ )  اإْلَِضاَعةِ  ِمنْ  أَْمرٍ  ِفْعلَ  ٌْ  انتهى.  َتْحِصٌلِهِ  َعلَى َداِومْ  أَيْ (  ِاْحَفْظهُ  أَوْ )  َعلَ

ً   أََتى َرُجال   أَن   ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  السنن فً الترمذي وأخرج ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ا َفَقالَ  َوَسل مَ  َعلَ ا أََصْبتُ  إِن ً هللا ِ  َرُسولَ  ٌَ  َذْنب 

ا ُ  َصل ى َقالَ  َتْوَبة   لًِ َفَهلْ  َعِظٌم  هِ  هللا  ٌْ ُ  َصل ى َقالَ  اَل  َقالَ  أُم ؟ ِمنْ  لَكَ  َهلْ  َوَسل مَ  َعلَ هِ  هللا  ٌْ  َقالَ  ؟ َخالَةٍ  ِمنْ  لَكَ  َهلْ  َوَسل مَ  َعلَ

ُ  َصل ى فَقالَ  َنَعمْ  هِ  هللا  ٌْ َها َوَسل مَ  َعلَ  " َفِبر 

 أخرج كما فٌعتقه مملوكا   ٌجده أن إال ٌجازٌه ال ولده على كبٌر فضل له الوالد أن وسلم علٌه هللا صلى النبً بٌن قد

َرةَ  أَِبً َعنْ  الصحٌح فً مسلم ٌْ ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  ُهَر هِ  هللا  ٌْ ْجِزي اَل "  َوَسل مَ  َعلَ ا َولَد   ٌَ ِجَدهُ  أَنْ  إاِل   َوالِد  ا ٌَ  َمْملُوك 

هُ  ٌَ ْشَتِر ٌَ ٌُْعِتَقهُ  َف  " َف

 مملوكة أوقاته ألن ؛ كالمعدوم حٌا   كان وإن العبد ألن ؛ له جزاء هذا جعل إنما: األندلسً الطرطوشً بكر أبو قال

 وجوازه واألنكحة األمالك فً األحرار أحكام مسلوب هو ثم إٌاه وتصرٌفه تخدامهاس فً السٌد بحق ، مستؽرقة علٌه

 كان الولد أن كما عدم من أوجده المعتق فكأن جمٌعها له ٌكمل وبالعتق األمور من ونحوها والوالٌات الشهادات

 . انتهى أحد على أحد به أنعم ما أفضل العتق صار ولهذا له األحكام وثبوت لوجوده سببا   األب فكان معدوما  

ً   أََتى َرُجال   أَن   عمرو هللا عبد َعنْ  داود أبو أخرج كما ألبٌه ملك الولد أن وسلم علٌه هللا صلى أخبر بل ِب ُ  َصل ى الن   هللا 

هِ  ٌْ ا َفَقالَ  َوَسل مَ  َعلَ ا َماال   لًِ إِن   هللا ِ  َرُسولَ  ٌَ ْحَتاجُ  َوالِِدي َوإِن   َوَولَد  ُ  َصل ى النبً فَقالَ  َمالًِ ٌَ هِ  هللا  ٌْ  َوَمالُكَ  أَْنتَ " َوَسل مَ  َعلَ

ٌَبِ  ِمنْ  أَْواَلَدُكمْ  إِن   لَِوالِِدكَ   " أَْواَلِدُكمْ  َكْسبِ  ِمنْ  َفُكلُوا َكْسِبُكمْ  أَْط

َرةَ  أَِبً َعنْ  الصحٌحٌن فً ومسلم البخاري أخرج كما كبٌر األم حق أن إلى وسلم علٌه هللا صلى ونبه ٌْ  َجاءَ  َقالَ  ُهَر

ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  إِلَى َرُجل   هِ  هللا  ٌْ ُ  َصل ى َقالَ  َصَحاَبِتً ِبُحْسنِ  الن اسِ  أََحقُّ  َمنْ  َفَقالَ  َوَسل مَ  َعلَ هِ  هللا  ٌْ كَ  َوَسل مَ  َعلَ  ُثم   َقالَ  أُمُّ

ُ  َصل ى َقالَ  َمنْ  هِ  هللا  ٌْ كَ  ُثم   َوَسل مَ  َعلَ ُ  َصل ى َقالَ  َمنْ  ُثم   َقالَ  أُمُّ هِ  هللا  ٌْ كَ  ُثم   َوَسل مَ  َعلَ ُ  َصل ى َقالَ  َمنْ  ُثم   َقالَ  أُمُّ هِ  هللا  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

 " أَُبوكَ  ُثم  

ال ِاْبن َقالَ :  حجر ابن الحافظ قال ُكون أَنْ  ُمْقَتَضاهُ :  َبط   َذلِكَ  َوَكانَ :  َقالَ ,  اْلِبرّ  ِمنْ  لأِْلَبِ  َما أَْمَثال َثاَلَثة لأِْلُم   ٌَ

َضاع ُثم   اْلَوْضع ُثم   اْلَحْمل لُِصُعوَبةِ  ة فًِ اأْلَب ُتَشاِرك ُثم  ,  ِبَها َوَتْشَقى اأْلُمّ  ِبَها َتْنَفِرد َفَهِذهِ ,  الر  ٌَ ْرِب ى.  الت  نهَما َفَسو  ٌْ  َب

ٌَة ِفً اَلَثة ِباأْلُُمورِ  اأْلُمّ  َوَخص  ,  اْلِوَصا  . الث 

ًّ  وَقالَ   . انتهى. اْلِبرّ  ِمنْ  اأْلَْوَفر اْلَحظّ  اْلَولَد َعلَى َتْسَتِحقّ  اأْلُمّ  أَن   اْلُمَراد:  اْلقُْرُطِب

 أن أفاد الحدٌث ؛ألن خطأ وهذا ؟ له حق ال األب بأن ٌظنون الناس بعض أن إذ ٌصح ال للحدٌث فهم وهنا:  قلت

 . جٌدا   هذا فتأملوا الصحبة وحسن للبر األب استحقاق ٌنؾ فلم الحق فً زٌادة لها األم أن إال حقا   ولألم لألب

 ٌمانً ورجل عمر ابن شهد أنه بردة أبً عن المفرد األدب فً البخاري أخرج فقد ٌقدر ال األم حق أن شك وال

 : ٌقول ظهره وراء أمه حمل بالبٌت ٌطوؾ

 أُذعر لم ركابها أُذعرتْ  إن المذلل بعٌرها لها إنً

 " واحدة بزفرة وال ال: قال ؟ جزٌتها أترانً: عمر ابن ٌا:  الٌمانً قال ثم

 . الوالدة عند لألم ٌعرض وهذا األضالع تختلؾ حتى النفس تردد هو:  والزفٌر



 والنسائً المسند فً أحمد اإلمام أخرجه كما الفرض ؼٌر فً الؽزو على األم بر وسلم علٌه هللا صلى النبً وفضل

ةَ  َعنْ  السنن فً ٌَ ً   َجاِهَمةَ  ْبنِ  ُمَعاِو لَِم ً   إِلَى َجاءَ  َجاِهَمةَ  أَن   الس  ِب ا َفَقالَ  وسلم علٌه هللا صلى الن   أَنْ  أََرْدتُ  هللا ِ  َرُسولَ  ٌَ

ُ  َصل ى َفَقالَ  أَْسَتِشٌُركَ  ِجْئتُ  َوَقدْ  أَْؼُزوَ  هِ  هللا  ٌْ ُ  َصل ى َقالَ  َنَعمْ  َقالَ  ؟ أُم   ِمنْ  لَكَ  َهلْ " َوَسل مَ  َعلَ هِ  هللا  ٌْ  َفإِن   َفاْلَزْمَها" َوَسل مَ  َعلَ

ةَ  َها َتْحتَ  اْلَجن  ٌْ  "ِرْجلَ

ك ٌَِصل اَل  ِمْنَها َنِصٌبك أَيْ (  اْلَجن ة َفإِن  )  َقْوله:  السندي قال ٌْ ثُ  ِبِرَضاَها إاِل   إِلَ ٌْ هُ  ِبَح ًَ  لََها َكأَن  هِ  َقاِعَدة َوِه ٌْ  َفاَل  َعلَ

ك ٌَِصل ٌْ ء َفإِن   ِجَهتَها ِمنْ  إاِل   إِلَ ًْ نَ  َفَقدْ  أََحد ِرْجل َتْحت َصارَ  إَِذا الش  هِ  َواْسَتْولَى ِمْنهُ  َتَمك  ٌْ ٌْثُ  َعلَ  آَخر إِلَى ٌَِصل اَل  ِبَح

ُ  ِجَهته ِمنْ  إاِل    . تعالى هللا رحمه كالمه انتهى. أَْعلَم َتَعالَى َوهللا 

ُ  َصل ى النبً عن ٌصح ال األمهات أقدام تحت الجنة الناس بعض ألسنة على المشهور الحدٌث أن إلى أنبه وهنا  هللا 

هِ  ٌْ َها َتْحتَ  اْلَجن ةَ  َفإِن   َفاْلَزْمَها" األم عن وسلم علٌه هللا صلى قوله ٌصح وإنما َوَسل مَ  َعلَ ٌْ  "ِرْجلَ

ِ  َعْبد عن الصحٌحٌن فً ومسلم البخاري أخرج كما الجهاد من الوالدٌن طاعة جعل لب ًَ  َعْمٍرو ْبن هللا  ُ  َرِض  َعْنُهَما هللا 

ً   إِلَى َرُجل   َجاءَ :  قال أنه ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ً  : َفَقالَ  اْلِجَهادِ  فًِ َفاْسَتأَْذَنهُ  َوَسل مَ  َعلَ  َفِفٌِهَما" َقالَ !  َنَعمْ  َقالَ  ؟ َوالَِداكَ  أََح

 " اِهدْ َفجَ 

ً   إِلَى َرُجل   أَْقَبلَ  َقالَ  اْلَعاِص  ْبنِ  َعْمِرو ْبن هللا ِ  َعْبد عن"  لمسلم لفظ وفً ُ  َصل ى هللا ِ  َنِب هِ  هللا  ٌْ ٌُِعكَ  َفَقالَ  َوَسل مَ  َعلَ  َعلَى أَُبا

كَ  ِمنْ  َفَهلْ  َقالَ  هللا ِ  ِمنْ  اأْلَْجرَ  أَْبَتِؽً َواْلِجَهادِ  اْلِهْجَرةِ  ٌْ ً   أََحد   َوالَِد  َقالَ  هللا ِ  ِمنْ  اأْلَْجرَ  َفَتْبَتِؽً َقالَ  ِكاَلُهَما َبلْ  َنَعمْ  َقالَ  َح

كَ  إِلَى َفاْرِجعْ  َقالَ  َنَعمْ  ٌْ  "ُصْحَبَتُهَما َفأَْحِسنْ  َوالَِد

ة َوِفٌهِ ,  اْلِجَهاد ِمنْ  آَكد َوأَن هُ ,  ِبّرهَما َفِضٌلَة لِِعَظمِ  َدلٌِل ُكلّه َهَذا:  النووي قال هُ  اْلُعلََماء َقالَهُ  لَِما ُحج   اْلِجَهاد ٌَُجوز اَل  أَن 

نِ  َكاَنا إَِذا ِبإِْذِنِهَما إاِل   ٌْ ٌ ن لَمْ  إَِذا َهَذا.  ِمْنُهَما اْلُمْسلِم ِبإِْذنِ  أَوْ ,  ُمْسلَِم َتَع ُجوز َفِحٌَنِئذٍ  َوإاِل  ,  اْلِقَتال ٌَ رِ  ٌَ ٌْ  ْجَمعَ َوأَ .  إِْذن ِبَؽ

نِ  ِبِبر   اأْلَْمر َعلَى اْلُعلََماء ٌْ  . انتهى اْلَكَباِئر ِمنْ  َحَرام ُعقُوقهَما َوأَن  ,  اْلَوالَِد

ال ِاْبن َقالَ :  حجر ابن الحافظ قال ُكون أَنْ  ُمْقَتَضاهُ :  َبط   َذلِكَ  َوَكانَ :  َقالَ ,  اْلِبرّ  ِمنْ  لأِْلَبِ  َما أَْمَثال َثاَلَثة لأِْلُم   ٌَ

َضاع ُثم   اْلَوْضع ُثم   اْلَحْمل لُِصُعوَبةِ  ة فًِ اأْلَب ُتَشاِرك ُثم  ,  ِبَها َوَتْشَقى اأْلُمّ  ِبَها َتْنَفِرد َفَهِذهِ ,  الر  ٌَ ْرِب ى.  الت  نهَما َفَسو  ٌْ  َب

ٌَة ِفً اَلَثة ِباأْلُُمورِ  اأْلُمّ  َوَخص  ,  اْلِوَصا  . الث 

ًّ  وَقالَ   . انتهى. اْلِبرّ  ِمنْ  اأْلَْوَفر اْلَحظّ  اْلَولَد َعلَى َتْسَتِحقّ  اأْلُمّ  أَن   اْلُمَراد : اْلقُْرُطِب

 أن أفاد الحدٌث ؛ألن خطأ وهذا ؟ له حق ال األب بأن ٌظنون الناس بعض أن إذ ٌصح ال للحدٌث فهم وهنا:  قلت

 . جٌدا   هذا فتأملوا الصحبة وحسن للبر األب استحقاق ٌنؾ فلم الحق فً زٌادة لها األم أن إال حقا   ولألم لألب

 ٌمانً ورجل عمر ابن شهد أنه بردة أبً عن المفرد األدب فً البخاري أخرج فقد ٌقدر ال األم حق أن شك وال

 : ٌقول ظهره وراء أمه حمل بالبٌت ٌطوؾ

 أُذعر لم ركابها أُذعرتْ  إن المذلل بعٌرها لها إنً

 " واحدة بزفرة وال ال: قال ؟ جزٌتها أترانً: عمر ابن ٌا:  الٌمانً قال ثم

 . الوالدة عند لألم ٌعرض وهذا األضالع تختلؾ حتى النفس تردد هو:  والزفٌر

 والنسائً المسند فً أحمد اإلمام أخرجه كما الفرض ؼٌر فً الؽزو على األم بر وسلم علٌه هللا صلى النبً وفضل

ةَ  َعنْ  السنن فً ٌَ ً   َجاِهَمةَ  ْبنِ  ُمَعاِو لَِم ً   إِلَى َجاءَ  َجاِهَمةَ  أَن   الس  ِب ا َفَقالَ  وسلم علٌه هللا صلى الن   أَنْ  أََرْدتُ  هللا ِ  َرُسولَ  ٌَ



ُ  َصل ى َفَقالَ  أَْسَتِشٌُركَ  ِجْئتُ  َوَقدْ  أَْؼُزوَ  هِ  هللا  ٌْ ُ  َصل ى َقالَ  َنَعمْ  َقالَ  ؟ أُم   ِمنْ  لَكَ  َهلْ " َوَسل مَ  َعلَ هِ  هللا  ٌْ  َفإِن   َفاْلَزْمَها" َوَسل مَ  َعلَ

ةَ  َها َتْحتَ  اْلَجن  ٌْ  "ِرْجلَ

ك ٌَِصل اَل  ِمْنَها َنِصٌبك أَيْ (  اْلَجن ة َفإِن  )  َقْوله:  السندي قال ٌْ ثُ  ِبِرَضاَها إاِل   إِلَ ٌْ هُ  ِبَح ًَ  لََها َكأَن  هِ  َقاِعَدة َوِه ٌْ  َفاَل  َعلَ

ك ٌَِصل ٌْ ء َفإِن   ِجَهتَها ِمنْ  إاِل   إِلَ ًْ نَ  َفَقدْ  أََحد ِرْجل َتْحت َصارَ  إَِذا الش  هِ  َواْسَتْولَى ِمْنهُ  َتَمك  ٌْ ٌْثُ  َعلَ  آَخر إِلَى ٌَِصل اَل  ِبَح

ُ  ِجَهته ِمنْ  إاِل    . تعالى هللا رحمه كالمه انتهى. أَْعلَم َتَعالَى َوهللا 

ُ  َصل ى النبً عن ٌصح ال األمهات أقدام تحت الجنة الناس بعض ةألسن على المشهور الحدٌث أن إلى أنبه وهنا  هللا 

هِ  ٌْ َها َتْحتَ  اْلَجن ةَ  َفإِن   َفاْلَزْمَها" األم عن وسلم علٌه هللا صلى قوله ٌصح وإنما َوَسل مَ  َعلَ ٌْ  "ِرْجلَ

ِ  َعْبد عن الصحٌحٌن فً ومسلم البخاري أخرج كما الجهاد من الوالدٌن طاعة جعل بل ًَ  َعْمٍرو ْبن هللا  ُ  َرِض  َعْنُهَما هللا 

ً   إِلَى َرُجل   َجاءَ :  قال أنه ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ً  : َفَقالَ  اْلِجَهادِ  فًِ َفاْسَتأَْذَنهُ  َوَسل مَ  َعلَ  َفِفٌِهَما" َقالَ !  َنَعمْ  َقالَ  ؟ َوالَِداكَ  أََح

 " َفَجاِهدْ 

ً   إِلَى َرُجل   أَْقَبلَ  َقالَ  اْلَعاِص  ْبنِ  َعْمِرو ْبن هللا ِ  َعْبد عن"  لمسلم لفظ وفً ُ  َصل ى هللا ِ  َنِب هِ  هللا  ٌْ ٌُِعكَ  َفَقالَ  َوَسل مَ  َعلَ  َعلَى أَُبا

كَ  ِمنْ  َفَهلْ  َقالَ  هللا ِ  ِمنْ  اأْلَْجرَ  أَْبَتِؽً َواْلِجَهادِ  اْلِهْجَرةِ  ٌْ ً   أََحد   َوالَِد  َقالَ  هللا ِ  ِمنْ  اأْلَْجرَ  َفَتْبَتِؽً َقالَ  ِكاَلُهَما َبلْ  َنَعمْ  َقالَ  َح

كَ  إِلَى َفاْرِجعْ  َقالَ  َنَعمْ  ٌْ  "ُصْحَبَتُهَما َفأَْحِسنْ  َوالَِد

ة َوِفٌهِ ,  اْلِجَهاد ِمنْ  آَكد َوأَن هُ ,  ِبّرهَما َفِضٌلَة لِِعَظمِ  َدلٌِل ُكلّه َهَذا:  النووي قال هُ  َماءاْلُعلَ  َقالَهُ  لَِما ُحج   اْلِجَهاد ٌَُجوز اَل  أَن 

نِ  َكاَنا إَِذا ِبإِْذِنِهَما إاِل   ٌْ ٌ ن لَمْ  إَِذا َهَذا.  ِمْنُهَما اْلُمْسلِم ِبإِْذنِ  أَوْ ,  ُمْسلَِم َتَع ُجوز َفِحٌَنِئذٍ  َوإاِل  ,  اْلِقَتال ٌَ رِ  ٌَ ٌْ  َوأَْجَمعَ .  إِْذن ِبَؽ

نِ  ِبِبر   اأْلَْمر َعلَى اْلُعلََماء ٌْ  . انتهى اْلَكَباِئر ِمنْ  َحَرام ُعقُوقهَما َوأَن  ,  اْلَوالَِد

ْصُهَما أَيْ (  َفَجاِهدْ  ِفٌِهَما: )  َقْوله:  تعالى هللا رحمه حجر ابن الحافظ وقال ٌُْسَتَفاد,  ِرَضاُهَما ِفً الن ْفس ِبِجَهادِ  َخص   َو

ْعِبٌر َجَواز ِمْنهُ  ء َعنْ  الت  ًْ هِ  الش  َرر إٌَِصال َظاِهرَها"  َفَجاِهدْ "  َقْوله ِفً اأْلَْمر ِصٌَؽة أِلَن  ,  اْلَمْعَنى فُِهمَ  إَِذا ِبِضد   الض 

ِرِهَما ٌَْحُصل َكانَ  ال ِذي ٌْ ٌْسَ ,  لَُهَما لَِؽ ا َذلِكَ  َولَ ا ُمَراد  َما,  َقْطع   َوُهوَ  اْلِجَهاد ُكْلَفة ِمنْ  اْلُمْشَتَرك اْلَقْدر إٌَِصال اْلُمَراد َوإِن 

ٌُْؤَخذ,  َواْلَمال اْلَبَدن َتَعب ء ُكلّ  أَن   ِمْنهُ  َو ًْ ى الن ْفس ٌُْتِعب َش ا ٌَُسم  ُكون َقدْ  اْلَوالِد ِبرّ  أَن   َوِفٌهِ ,  ِجَهاد   اْلِجَهاد ِمنْ  أَْفَضل ٌَ

ْسَتْفِصل اْلُمَكل ؾ َوأَن  ,  اْلَمْحَضة ِبالن ِصٌَحةِ  ٌُِشٌر اْلُمْسَتَشار َوأَن  ,  اَعة أَْعَمال ِفً اأْلَْفَضل َعنْ  ٌَ ْعَمل الط  ٌَ هُ  ِبهِ  لِ  َسِمعَ  أِلَن 

هِ  َفَباَدرَ  اْلِجَهاد َفْضل ٌْ ْقَنع لَمْ  ُثم  ,  إِلَ َؤال َولَْواَل ,  َحّقه ِفً ِمْنهُ  أَْفَضل ُهوَ  َما َعلَى َفُدل   ِفٌهِ  ِاْسَتأَْذنَ  َحت ى ٌَ  لَهُ  َحَصلَ  َما السُّ

 . ِبَذلِكَ  ْلماْلعِ 

ْحُرم:  اْلُعلََماء ُجْمُهور وَقالَ  ُكوَنا أَنْ  ِبَشْرطِ  أََحدهَما أَوْ  اأْلََبَوانِ  َمَنعَ  إَِذا اْلِجَهاد ٌَ نِ  ٌَ ٌْ ن َفْرض ِبّرهَما أِلَن  ,  ُمْسلَِم ٌْ هِ  َع ٌْ  َعلَ

ة َفْرض َواْلِجَهاد ٌَ ٌ نَ  َفإَِذا,  ِكَفا  . إِْذن َفاَل  اْلِجَهاد َتَع

َفر َتْحِرٌم َعلَى ِبهِ  َواْسَتَدل   رِ  الس  ٌْ َفر َفِضٌلَته َمعَ  ُمِنعَ  إَِذا اْلِجَهاد أِلَن   إِْذن ِبَؽ  لَِتَعلُّمِ  َسَفره َكانَ  إِنْ  َنَعمْ  أَْولَى اْلُمَباح َفالس 

ن َفْرض ٌْ ٌْثُ  َع ٌ ن َح َتَع َفر ٌَ هِ  َطِرٌق ا الس  ٌْ ٌَة ضَفرْ  َكانَ  َوإِنْ ,  َمْنع َفاَل  إِلَ  ِبرّ  َفْضل اْلَحِدٌث َوِفً.  ِخاَلؾ َفِفٌهِ  ِكَفا

نِ  ٌْ  . انتهى.  ِبّرهَما َعلَى الث َواب َوَكْثَرة َحّقهَما َوَتْعِظٌم اْلَوالَِد

 على وٌتألمان علٌه ٌبكٌان وٌجعلهما أحدهما أو والدٌه رضا دون للجهاد ٌخرج الذي المسلم الشاب نظر ألفت وهنا

 شروط وتوفر إذنهما بعد إال الجهاد إلى ٌذهب وال بها ٌعمل أن الصحٌحة األحادٌث هذه إلى نظره ألفت وبعده فراقه

 فً أحمد اإلمام أخرج كما ٌضحكهما أن والدٌه أبكى من وسلم علٌه هللا صلى النبً أمر قد بل المطلوبة؛ الجهاد

ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  إِلَى َرُجل   َجاءَ  َقالَ  َعْمٍرو ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  سننهما فً والنسائً داود وأبو المسند هِ  هللا  ٌْ  َفَقالَ  َوَسل مَ  َعلَ

ٌُِعكَ  ِجْئتُ  انِ  أََبَوي   َوَتَرْكتُ  اْلِهْجَرةِ  َعلَى أَُبا ٌَ ْبِك ِهَما اْرِجعْ  َفَقالَ  ٌَ ٌْ َتُهَما َكَما َفأَْضِحْكُهَما َعلَ ٌْ  " أَْبَك



 سننهما فً والترمذي داود وأبو الصحٌح فً مسلم أخرج كما موته بعد ٌحبهم كان من تصل أن الوالد بر من وإن

هُ  اأْلَْعَرابِ  ِمنْ  َرُجال   أَن   ُعَمرَ  ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  ِدٌَنارٍ  ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  ٌَ ةَ  ِبَطِرٌقِ  لَِق هِ  َفَسل مَ  َمك  ٌْ  َعلَى َوَحَملَهُ  هللا ِ  َعْبدُ  َعلَ

ْرَكُبهُ  َكانَ  ِحَمارٍ  ُ  أَْصلََحكَ  لَهُ  َفقُْلَنا ِدٌَنارٍ  اْبنُ  َفَقالَ  َرأِْسهِ  َعلَى َكاَنتْ  ِعَماَمة   َوأَْعَطاهُ  ٌَ ُهمْ  اأْلَْعَرابُ  إِن ُهمْ  هللا  ْرَضْونَ  َوإِن  ٌَ 

ِسٌرِ  ٌَ ا َكانَ  َهَذا أََبا إِن   هللا ِ  َعْبدُ  َفَقالَ  ِباْل ا ْبنِ  لُِعَمرَ  ُوّد  ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َوإِن ً بِ اْلَخط  هِ  هللا  ٌْ قُولُ  َوَسل مَ  َعلَ  أََبر   إِن   ٌَ

 أَِبٌهِ  ُود   أَْهلَ  اْلَولَدِ  ِصلَةُ  اْلِبر  

ا َكانَ : ) َقْوله:  النووي قال ته أَْهل ِمنْ  َصِدٌق ا أَيْ (  لُِعَمر ُوّد  ًَ ,  َمَود   . َمَحب ته َوِه

ِهمْ  َواإْلِْحَسان اأْلَب أَْصِدَقاء ِصلَة َفْضل َهَذا َوِفً ٌْ ن َوُهوَ ,  َوإِْكَرامهمْ  إِلَ ,  ِبَسَبِبهِ  لَِكْوِنهِ ;  َوإِْكَرامه اأْلَب لِِبر   ُمَتَضم 

ٌِخ َواأْلَْجَداد اأْلُمّ  أَْصِدَقاء ِبهِ  َوَتْلَتِحق ْوج َواْلَمَشا ْوَجة َوالز   . انتهى َوالز 

 أن عروة عن المفرد األدب فً البخاري أخرج كما قبله تجلس وال أمامه تمش وال باسمه تسمه ال أن الوالد بر ومن

 تمش وال ، باسمه تسمه ال : t هرٌرة أبو فقال!  أبً:  فقال ؟ منك هذا ما: ألحدهما فقال رجلٌن أبصر هرٌرة أبا

 " قبله تجلس وال أمامه

ا} تعالى فقال فٌها برهما الولد على ٌشق حال أعظم فً الوالدٌن عقوق عن تعالى هللا نهى وقد ْبلَُؽن   إِم   اْلِكَبرَ  ِعْنَدكَ  ٌَ

 بلوغ حال ففً( 32اآلٌة من: اإلسراء{ ) َكِرٌما   َقْوال   لَُهَما َوقُلْ  َتْنَهْرُهَما َوال أُؾ   لَُهَما َتقُلْ  َفال ِكالُهَما أَوْ  أََحُدُهَما

 والملل للضجر سبب هو الذي العمر أرذل إلى وصال وربما منهما، لعقلًوا البدنً الضعؾ ٌكون الكبر الوالدٌن

 ٌخفض وأن كرٌما   قوال   لهما ٌقول أن وأمره والدٌه، من تضجر أقل ٌتضجر أن الولد هللا نهى كهذه حال وفً منهما،

 أمام ذل الذي الخادم معاملة وٌعاملهما أمامهما نفسه ٌستصؽر من مخاطبة فٌخاطبهما الرحمة من الذل جناح لهما

 .صؽٌرا   فربٌاه حاجته ووقت صؽره فً رحماه كما بالرحمة لهما هللا وٌدعو إلٌهما وإحسانا   بهما رحمة سٌده

 فال)  تعالى فقال السٌئ القول مراتب أدنى هو الذي التأفؾ عن هللا نهى ولقد الكبائر أعظم من الوالدٌن عقوق وإن

 أو ٌسبهما بمن وكٌؾ ٌعصٌهما بمن فكٌؾ وطاعتهما خدمتهما من التضجر بمعنى كلمة وهً(  أؾ لهما تقل

 ال الناس ٌشكر ال ومن)  واإلحسان بالمعروؾ الكفر وأعظم الجرائم أعظم من هذا أن شك ال ٌضربهما أو ٌنهرهما

 ُثم   أَْنفُهُ  َرِؼمَ  ُثم   أَْنفُهُ  َرِؼمَ "  وسلم علٌه هللا صلى فَقالَ  العاق على وسلم علٌه هللا صلى النبً دعا وقد( .  هللا ٌشكر

ا َمنْ :  ِقٌلَ "  أَْنفُهُ  َرِؼمَ  هِ  أَْدَركَ  َمنْ "  َقالَ  ؟ هللا ِ  َرُسولَ  ٌَ ٌْ ِهَما أَوْ  أََحَدُهَما اْلِكَبرِ  ِعْندَ  َوالَِد ٌْ ْدُخلْ  لَمْ  ُثم   ِكلَ  " اْلَجن ةَ  ٌَ

 قال والسالم الصالة علٌه النبً أن وؼٌرهما ومسلم البخاري ففً باهلل الشرك بعد الكبائر أكبر من العقوق أن وأخبر

ُئُكمْ  أاََل  ا اْلَكَباِئرِ  ِبأَْكَبرِ  أَُنب  ا َبلَى َقالُوا َثاَلث  نِ  َوُعقُوقُ  ِباهلل ِ  اإْلِْشَراكُ  َقالَ  هللا ِ  َرُسولَ  ٌَ ٌْ ا َوَكانَ  َوَجلَسَ  اْلَوالَِد ِكئ   أاََل  َفَقالَ  ُمت 

ورِ  َوَقْولُ  ُرَها َزالَ  َفَما َقالَ "  الزُّ َتهُ  قُْلَنا َحت ى ٌَُكر  ٌْ  . َسَكتَ  لَ

ْنُظرُ  اَل  َثاَلَثة  "  قال أنه والسالم الصالة علٌه عن صح فقد القٌامة ٌوم إلٌه ٌنظر ال ممن العاق بأن وأخبر ٌَ  ُ  َعز   هللا 

ِهمْ  َوَجل   ٌْ ْومَ  إِلَ اَمةِ  ٌَ ٌَ هِ  اْلَعاقُّ  اْلِق ٌْ لَةُ  ْلَمْرأَةُ َوا لَِوالَِد ٌُّوثُ  اْلُمَتَرج  ْدُخلُونَ  اَل  َوَثاَلَثة   َوالد  ةَ  ٌَ هِ  اْلَعاقُّ  اْلَجن  ٌْ  َعلَى َواْلُمْدِمنُ  لَِوالَِد

 " أَْعَطى ِبَما َواْلَمن انُ  اْلَخْمرِ 

 "والدٌه عق من ملعون" وسلم علٌه هللا صلى فقال والدٌه عق من وسلم علٌه هللا صلى ولعن

 هللا نزع ممن منهم بعضا   إن بل منها والفعل بالقول ٌؤذونهم الذٌن أٌن بل األحادٌث هذه من آباءهم ٌعقون الذٌن فأٌن

 على فٌنهال ٌحجزهم هللا من خوؾ ال من بعض وٌزٌد بل واألذٌة والشتم بالسب آلبائهم ٌتعرضون الرحمة قلبه من

 سمعنا أنا ال ولو الجرائم وأقبح الفجور وأفجر العقوق أعظم من هذا إن ووهللا ٌمٌنه هللا شل بٌده فٌضربهما وأمه أبٌه

 . أمه أو أبٌه على ٌده ٌرفع ولدا   أن نصدق كنا لما بهذا ؼٌرنا وسمع



 كبرهما على بهما الضٌق به بلػ ولربما أمه أو أبٌه على زوجته ٌفضل أن إلى العقوق به وصل بمن سمعتم ولربما

 وال ذلك سمعنا قد كما إلٌهما ٌرجع لم ثم للعالج المستشفى إلى أدخلهما وربما والمسنٌن العجزة دار ٌدخلهما بأن

 فهو ٌفلح ال هذا مثل إن ووهللا لوالدٌه العاق االبن هذا واآلخرة الدنٌا فً ٌرجوه خٌر فأي.  باهلل إال قوة وال حول

ض  قد وهو إال ٌموت فال العقوبة له وٌعجل حٌاته فً بالمصائب فٌبتلٌه أخراه قبل دنٌاه فً له تعالى هللا لعقوبة معر 

لَ  أَنْ  أَْجَدرُ  َذْنبٍ  ِمنْ  َما" وسلم علٌه هللا صلى النبً لقول مصداقا   وهذا عقوقه نتٌجة لقً ُ  ٌَُعج   ِفً اْلُعقُوَبةَ  لَِصاِحِبهِ  هللا 

ا ٌَ ْن ِخرُ  َما َمعَ  الدُّ د  ِحمِ  َوَقِطٌَعةِ  اْلَبْؽًِ  ِمنْ  اآْلِخَرةِ  فًِ لَهُ  ٌَ  " الر 

 . علٌهما واالعتداء أحدهما أو الوالدٌن إٌذاء من أشد بؽً وأي العقوق من أشد للرحم قطٌعة فأي

 فإن حٌلتهما وقلة ضعفهما مقابل وشبابك بقوتك تؽتر وال بك مكره واحذر لك العاجلة هللا عقوبة من العاق أٌها فاحذر

 . ٌفلته لم أخذه إذا حتى للظالم ٌملً هللا

 على وسلم هللا وصلى عقوقهما عن وإٌاكم ٌبعدنً وأن الوالدٌن، بر وإٌاكم ٌرزقنً أن الكرٌم هللا اسأل:  الختام وفً

 . وصحبه آله وعلى محمد نبٌنا
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