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احلمــــد هللا رب العــــاملني، والصــــالة والســــالم علــــى خــــامت األنبيــــاء واملرســــلني   
ســـيدنا حممـــد النـــيب الصـــادق األمـــني وعلـــى آلـــه الطيبـــني الطـــاهرين وأصـــحابه الغـــر 

  امليامني، وأزواجه أمهات املؤمنني ومن اتبع سبيله إىل يوم الدين ، وبعد:
نه، وخطــره وأثــره يف حيــاة فهــذا حبــث يف بــر الوالــدين وهــو موضــوع لــه شــأ  

املســلم، فــرب الوالــدين يعــين النجــاح يف العالقــة االجتماعيــة الــيت تبتــدئ وتنطلــق مــن 
  الصلة بالوالدين فهما أقرب أفراد اuتمع إىل اإلنسان.

وقـــد أوىل القـــرآن الكـــرمي بـــر الوالـــدين عنايـــة فائقـــة جتلَّـــت يف تلـــك اآليـــات   
حتمــل األمــر اإلهلــي بــرب الوالــدين، وتتضــمن الكرميــة الــيت جــاءت يف مواضــع خمتلفــة 

  النهي عن عقوقهما.
ـــــدين آثـــــار جيـــــدها البـــــارُّ بوالديـــــه يف حياتـــــه، ســـــعادة يف نفســـــه،    ولـــــرب الوال

وانشراحاً يف صدره، ونـوراً يف قلبـه، ويسـراً يف أمـره، وصـالحاً يف حركتـه، وتوفيقـاً يف 
ه، وحب.ــا يف طاعــة ربــه، ويف  عملــه، وعونــاً يف حياتــه، وبركــة يف رزقــه، وطاعــة يف ذريتــ

كل ما يقرِّبه إليه، وهي آثار واسـعة بسـعة بركـة الـرب بالوالـدين وهـي سـعة ال يسـعها 
رحـــب األرض الواســــع تعــــداداً هلـــا، ووصــــفاً آلثارهــــا احلميـــدة. وباملقابــــل فــــإن آثــــار 
عقــوق الوالــدين علــى صــاحبها آثــار مــدمرة، حتــرق وتــدمر كــل معــىن مجيــل وكــرمي يف 

فالرمحة من الرمحن الرحيم سبحانه ال تنـزل على العاق وعلـى اuتمـع الـذي احلياة ، 
يقبله، ويلقى العاق لوالديه يف نفسـه، ويف حياتـه مـن الغـّم واهلـّم، والضـيق والشـدة، 
والعســر والكــرب، واملذلــة واهلــوان، وتعســري األمــور، مــا ال يعلمــه إال اهللا، أمــا ســوء 
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ب
هاية احملتومة اليت تنتظر العاق لوالديـه، إذا مل يتـب اخلامتة، وما يرتتب عليها فهي الن

من ذلك. وليست آثار بر الوالـدين خاصـة فقـط بالبـاّر بوالديـه، ولكنهـا تشـمل يف 
بعض جوانبها وخرياDا أسرته، وجمتمعه، وبالده، ويف املقابل فآثار العقوق للوالـدين 

  يف انعكاساDا السيئة كذلك.
الكتابُة فيه موضوع كتب فيه قدمياً وحـديثاً وموضوع بر الوالدين من حيث   

من أهـل العلـم والرتبيـة، وهـو موضـوع متعـدد املنافـذ واجلوانـب، وتعـددت بنـاء علـى 
ذلــك نظــرة الكــاتبني وتنــاوهلم لــه. وهــذا البحــث حماولــة متواضــعة لإلســهام يف إثــراء 
ـــب رآهـــا صـــاحب البحـــث مناســـبة للحـــديث فيـــه. ويبقـــى  هـــذا املوضـــوع مـــن جوان

وع واسعاً بسعة أمهية بر الوالدين. فمن رأى يف هـذا البحـث، مـا ال يتفـق مـع املوض
ميولــه، أو نظرتــه، فليوســع للباحــث صــدره، وليرتفــق بــه، وليــدعو لــه، فاخلطــأ مــرتبط 
حبركة اإلنسان، ومن ال يعمل ال خيطئ. ويقر صاحب البحث بـأن القصـور يعـرتي 

  ل له غنمه، وعلى من كتبه غرمه. حبثه، ولكنه ال حيمل القارئ الكرمي غرم ذلك، ب
ـــا    وأصـــل مـــادة هـــذا البحـــث حماضـــرات ألقيـــت علـــى طلبـــة الدراســـات العلي

بقســـم الكتـــاب والســـنة بكليـــة الــــدعوة وأصـــول الـــدين جبامعـــة أم القـــرى، يف مــــادة 
  التفسري املوضوعي.

اللهــم اغفــر لوالــديَّ وارمحهمــا كمــا ربَّيــاين صــغرياً. وصــلى اهللا علــى ســيدنا   
  لى آله وصحبه وسلم.حممد وع

  د/ سلیمان الصادق البیرة    
  مكة المكرمة -العزیزیة 

  ھـ١/١٢/١٤٢٦في 
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يأتيـه الباطـل مـن  إن اهلـدي القـرآين هـو اهلـدي الربـاين املعصـوم الـذي ال  

ــــزيل مـــن حكـــيم محيـــد، وهـــو اهلـــدي الكامـــل التـــام  بـــني يديـــه وال مـــن خلفـــه تن
الثابـــــت الشـــــامل الصـــــاحل لكـــــل زمـــــان ومكـــــان الـــــذي جيمـــــع بـــــني املوضـــــوعية 
والوســـطية، واملرونـــة والوضـــوح، ومراعـــاة الســـنن واألســـباب، وإنســـانية اإلنســـان. 

 اإلقنـــــاع مـــــع مســـــو الغايـــــة َهــــْدٌي كلـــــه نفـــــع وفائـــــدة يعتمـــــد احلجــــة والربهـــــان يف
ــــل الوســــيلة وكرامتهــــا، قـــــال تعــــاىل:        وشــــرفها، ونب

   )١(.  
وهــو َهــْدٌي حمفــوظ مــن التبــديل والتحريــف بــنص املوعــود ٍاإلهلــي الكــرمي 

، وال خيفــى )٢(          يف قــول اهللا تعــاىل:
ا أفضــل الصــالة علــى صــاحبه –علــى ذي عقــل وفهــم أن َهــْدي الســنة النبويــة 

أال إين أوتيـت الكتـاَب ((:  r من َهْدي القرآن الكـرمي، قـال  –وأزكى السالم 
ال حيّل إال مـا أحـّل  rأهل العلم فهو ،  وهذا أمر معلوم عند )٣( ))ومثله معه 

                                 
 ).٥٦سورة الذاريات، اآلية (  )  ١(
 ).٩سورة احلجر، اآلية (  )  ٢(
)، وابن ٤/١٣٠)، وأمحد يف مسنده (٤/٢٠٠جزء من حديث طويل أخرجه أبوداود يف سننه (  )  ٣(

 مرفوعاً. -اهللا عنهرضي -)، من حديث معدي كرب  ١/١٨٨حبان يف صحيحه (
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  اهللا وال حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرم إالّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرم اهللا. واَهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدي 
       القـــرآين مشـــتمل علـــى اهلـَــْدي النبـــوي. قـــال تعـــاىل :

          اآلية. وقـال سـبحانه:  )١(  
       . وقــــــال جــــــل وعــــــال: )٢(   
  اآلية . )٣(    

وقد بّني اهللا تعـاىل أن َهـْدي القـرآن هـو اهلَـْدي األكمـل واألقـوم يف كـل 
، أي لكــل مــا )٤(          شــيء قــال تعــاىل :

خريي الـدنيا واآلخـرة. وهـذه اآليـة الكرميـة أمجـل  هو أكمل وأقوم يف اهلَْدي إىل
اهللا جـــل وعـــال فيهـــا مجيـــع مـــا يف القـــرآن مـــن اهلَـــْدي إىل خـــري الطـــرق وأعـــدهلا 
وأصــــوgا، فلــــو أتــــيح ألحــــد مــــن أهــــل العلــــم تفصــــيلها علــــى وجــــه البيــــان هلــــا، 
واســـتخراج كنوزهـــا ودفائنهـــا ألتـــى علـــى مجيـــع القـــرآن العظـــيم، وذلـــك لشـــموهلا 

يه من اهلَْدي إىل خريي الدنيا واآلخرة. وهي آية عظيمة هلا خطرهـا جلميع ما ف
وأثرهـــا تضـــع املســـلمني أمـــام مســـؤولياDم جتـــاه معرفـــة اهلـَــْدي القـــرآين، والوقـــوف 
علــى أســراره وأبعــاده وآثــاره الفاعلــة يف شــىت جمــاالت احليــاة. وال يــتم هلــم ذلــك 

ه واســتخراج كنــوزه وإثــارة إال باإلقبــال علــى القــرآن الكــرمي حبفظــه وتفهمــه وتــدبر 
                                 

 ).٥٢سورة الشورى، اآلية (  )  ١(
 ).٤، ٣سورة النجم، اآليتان (  )  ٢(
 ).٧سورة احلشر، اآلية (  )  ٣(
 ).٩سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٤(
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دفائنــه وصــرف العنايــة إليــه والعكــوف باهلمــة عليــه، ففــي َهْديــه مصــاحل املعــاش 
  واملعاد املوصلة هلم إىل سبيل الرشاد.

فَهــــْدي القــــرآن الكــــرمي هــــو اهلـَـــْدي الــــذي يهــــدي إىل احلــــق وإىل طريــــق 
 مــن مســتقيم، وهــو اهلـَـْدي الــذي يقــود إىل صــراط العزيــز احلميــد ويهــدي بــه اهللا

اتبع رضوانه سـبل السـالم وخيـرجهم مـن الظلمـات إىل النـور بإذنـه ويهـديهم إىل 
  صراط مستقيم.

وهو هْدٌي يشفي الصدور، وال أشفى للصدور من أمراضها من اهلَـْدي 
           القــــــــرآين، قــــــــال تعــــــــاىل: 

            
     )١(.  

يه مـن مصـنفات التفسـري قـدميها وحـديثها، هذا، ومل أر فيما اطلعت عل
         مــن وقــف مــن املفســرين عنــد قولــه تعــاىل:

وقفــــة متأنيــــة بيانــــاً ملــــا تــــدل عليــــه وغوصــــاً علــــى أصــــدافها، واســــتخراجاً  )٢( 
لكنوزهـا ودفائنهـا غـري فضــيلة األسـتاذ الشـيخ حممــد األمـني الشـنقيطي صــاحب 

ــــان يف تفســــري القــــرآن)  ــــب مــــا يقــــرب مــــن  -رمحــــه اهللا –( أضــــواء البي فقــــد كت
  مخسني صفحة يف تفسريه املذكور يف بيان بعض كنوز اهلدي القرآين.

                                 
 ).٥٨، ٥٧سورة يونس، اآليتان (  )  ١(
 ).٩سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
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كتــاب يف جملـــدين عنوانــه   -رمحــه اهللا –وللشــيخ عبــد العزيــز الســلمان  
ــــة ألفــــني  ــــه مــــن هــــذه اآلي ــــات جامعــــات ) اســــتنبط في ــــوار الســــاطعات آلي (األن

  ومثامنائة حكمة.
َلْم، وهو األثـر، أو العالمـة الـيت يسـتدل gـا، يقـال: و( املعامل ) مجع َمعْ 

ـــًة. واهلـــدي  خفيـــت معـــامل الطريـــق. و( اهلـَــْدُي) مـــن َهـــَدى يهـــدي هـــدياً وهداي
  .)١(السرية واهليئة والطريقة، وهداه يهديه هداية، إذا دلّه على الطريق 

وقد ورد فعل (َهَدى) يف القرآن الكرمي على ثالثة أوجـه: متعـٍد بنفسـه، 
، وقولــــــه )٢(        ك يف قــــــول اهللا تعــــــاىل:وذلــــــ

، ومتعــٍد بــالالم، وذلــك يف مثــل قــول )٣(      ســبحانه :
ــإىل، وذلــك يف مثــل قــول اهللا )٤(      اهللا تعــاىل:  ، ومتعــٍد ب
  اآلية. )٥(        جل وعال:

                                 
 ).٦٩٢ار الصحاح للرازي ()، وخمت٦٣٦انظر: املصباح املنري للفيومي (  )  ١(
 ).٦سورة الفاحتة، اآلية (  )  ٢(
 ).١٠سورة البلد، اآلية (  )  ٣(
 ).٣٥سورة يونس، اآلية (  )  ٤(
 ).٢٢سورة ص، اآلية (  )  ٥(
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٥  

 
وتبعــــــه ابــــــن القــــــيم يف  – )١(قســــــم الراغــــــب األصــــــفهاين يف (مفرداتــــــه) 

  اهلداية يف القرآن الكرمي إىل أنواع أربعة: -)٢((بدائع الفوائد) 
: اهلدايــة العامــة املشــرتكة بــني اخللــق، املــدلول عليهــا بقــول النــوع األول

  .)٣(          اهللا تعاىل : 
ر، : هدايـــة البيـــان والداللـــة والتعريـــف لَنْجـــَدي اخلـــري والشـــالنـــوع الثـــاني

   وطريقي النجاة واهلالك. وهي املدلول عليهـا بقـول اهللا تعـاىل: 
     ، وبقولــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه: )٤(    

       ، وبقولــــه جــــل وعــــال: )٥(  
، أي بيـَّنَّـــا هلـــم وأرشـــدناهم، ودللنـــاهم فلـــم يهتـــدوا. وال شــــك أن )٦(  

ــف الطريــق،  اإلنســان ال يقــدر أن يهــدي غــريه مــن املخلــوقني إال بالــدعاء وتعري
وعــن البشــر، وذكــر أvــم غــري  rولــذلك فــإن كــل هدايــة نفاهــا اهللا عــن النــيب 

                                 
 ).٨٣٦-٨٣٥مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين، بتحقيق: صفوان الداودي (  )  ١(
 ).٣٧-٣٥اجلزء الثاين (  )  ٢(
 ).٥٠طه، اآلية (سورة   )  ٣(
 ).٢٤سورة السجدة، اآلية (  )  ٤(
 ).٥٢سورة الشورى، اآلية (  )  ٥(
 ).١٧سورة فصلت، اآلية (  )  ٦(
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٦  

  قادرين عليها فهي ما عدا اهلداية املختصة بالدعاء وتعريف الطريق.
: هداية التوفيق واإلهلام، وهي اهلدايـة املسـتلزمة لالهتـداء، النوع الثالث

  عليها بقول احلق تبـارك وتعـاىل: فال يتخلف عنها أحٌد، وهي املدلول 
ـــــــه تعـــــــاىل :)١(               ، وبقول

. وكــل هدايــة ذكــر )٣(       ، وبقولــه ســبحانه: )٢(
اهللا عزوجــل أنــه منــع الظــاملني والكــافرين منهــا فهــي هــذه اهلدايــة، وكــذلك الــيت 

  بعدها، أي النوع الرابع. 
خــــرة إىل اجلنــــة أو النــــار إذا ســــيق إليهمــــا : اهلدايــــة يف اآلالنــــوع الرابــــع

      أهلهمـــا، وهـــي املـــدلول عليهـــا بقـــول اهللا تعـــاىل:

           

 

 )٤( ،
            وبقولـــه ســـبحانه: 

      )٥(.  
وهــذه اهلــدايات األربــع مرتتبــة، فــإن مــن مل  ((قــال الراغــب األصــفهاين: 

                                 
 ).٨سورة فاطر، اآلية (  )  ١(
 ).١١سورة التغابن، اآلية (  )  ٢(
 ).٦٩سورة العنكبوت، اآلية (  )  ٣(
 ).٩سورة يونس، اآلية (  )  ٤(
 ).٢٣، ٢٢(سورة الصافات، اآليتان   )  ٥(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٧  

، ال حتصـــل لـــه الثانيـــة، بـــل ال يصـــح تكليفـــه، ومـــن مل حتصـــل حتصـــل لـــه األوىل
الثانية ال حتصل الثالثة والرابعة، ومن حصلت له الثالثـة فقـد حصـلت لـه اللتـان 

))قبلها
)١(.  

  

                                 
 ).٨٣٦ -٨٣٥انظر: مفردات ألفاظ القرآن (  )  ١(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٨  

 
إن بر الوالدين مبين على أمهيتهما وشأvما وأثرمها البالغ يف حياة أبنائهمـا، 

عاطفة صادقة ومودة كاملة وبذل وتضحية وعطاء ال يكل وال ميـل، وهـي  فالوالدية
مرحلـــــــة مليئـــــــة باآلمـــــــال واآلالم، والـــــــدموع، والفـــــــرح واملعانـــــــاة والســـــــهر، والصـــــــرب، 
والتحمل، والتجمل، إىل غري ذلك من املعـاين العظيمـة يف الوفـاء والعطـاء والرعايـة، 

لـرَُّؤوم، ومـا مـن أحـد مـن النـاس يقبـل والعناية اليت تزخـر gـا سـاحة الوالديـة احلنـون ا
أن يــــذل ليعــــز غــــريه، أو جيــــوع ليشــــبع غــــريه، أو يعــــرى ليكتســــي غــــريه، أو يفتقــــر 
ليستغين غريه، أو ميرض يف سـبيل صـحة غـريه إال الوالـدان مـع أبنائهمـا، وباإلضـافة 

  إىل ذلك فقد ميزمها اهللا تعاىل بصفات ليست لغريمها، ومن تلك الصفات:
  عاىل، وهو اخلالق، جعلهما بقدرته السبب املباشر يف التخليق.أن اهللا ت -١
واهللا تعاىل هو املبتدئ بالنعم من غري عمل سابق، ومها يبتدئان باإلحسـان  -٢

  عن غري إحسان تقدم.
واهللا تعــــاىل يــــرحم ويلطــــف، وهــــو الغــــين عــــن خملوقاتــــه، وهــــم الفقــــراء إليــــه،  -٣

ومهــا يف غــىن عنــه، وهــو يف افتقــار والوالــدان يكنفــان بالرمحــة واللطــف الولــَد 
  إليهما.

واهللا تعاىل يوايل إحسانه، وال يطلب اجلزاء، والوالـدان يبالغـان يف اإلحسـان  -٤
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  .)١(إىل األبناء دون حتصيل اجلزاء 
فلهـــذه احلالـــة الـــيت خصـــهما اهللا تعـــاىل gـــا؛ وأعاvمـــا بـــالفطرة عليهـــا قـــرن  ((

 حســان إليهمـــا، كمــا يف قولـــه تعـــاىل: ذكرمهــا بــذكره، فلمــا أمـــر بعبادتــه أمــر باإل

         
، وملـــــــــــا أمـــــــــــر بشـــــــــــكره أمـــــــــــر )٢(

  .)٣(          بشكرمها، فقال تعاىل:

ويف هذا اجلمع يف القضاء واحلكم باإلحسان، واألمر بالشكر هلما مـع اهللا 
راً بلفـــظ تعـــاىل أبلـــغ التأكيـــد وأعظـــم الرتغيـــب، مث زاد هـــذا احلكـــم وهـــذا األمـــر تقريـــ

، لــيحفظ حكــم )٤(      التوصــية gمــا يف قولــه تعــاىل : 
اهللا وأمره فيهما، وال يضيع شـيء مـن حقوقهمـا. فكـان حقهمـا gـذه الوصـية أمانـة 
خاصـــة ووديعـــة مـــن اهللا عظيمـــة عنـــد ولـــدمها، وكفـــى gـــذا داعيـــاً إىل العنايـــة gـــذه 

))األمانة، وحفظها، وصيانتها 
 )٥(.  
الوالــدين عظيمــاً بعظمــة دورمهــا يف حيــاة األبنــاء. وجــاء  فلــذلك كــان شــأن

بيـــان اهلـَــْدي القـــرآين يف ذلـــك شـــافياً وكافيـــاً، وقـــد جتلـــى ذلـــك واضـــحاً يف نصـــوص 
  القرآن الكرمي الواردة يف ذلك، ويف األحاديث النبوية  الشريفة الكثرية.

                                 
 ).١٠٠انظر فيما مضى: جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري البن باديس (  )  ١(
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
 ).١٤سورة لقما، اآلية (  )  ٣(
 ).٨سورة العنكبوت، اآلية (  )  ٤(
 ).١٠٠تفسري ابن باديس (  )  ٥(
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١٠  

 
ار تـأثريه البـالغ يف حيـاة ولشأن الرب بالوالدين كان ملا يرتتب عليه من آثـ

  األبناء عاجًال وآجًال، ظاهراً وباطناً. ومن اآلثار املرتتبة على بر الوالدين: 
طيــــب النفــــوس وصــــالحها، صــــحة القلــــوب وقوDــــا، انشــــراح الصــــدور 
وراحتهـــا، الربكـــة والتوفيـــق يف احليـــاة، ســـعة الـــرزق والربكـــة فيـــه، صـــالح احلـــال، 

لعمــل، صــالح القــول، صــالح األمــور وذلــك يشــمل: صــالح الذريــة، صــالح ا
الدنيويـــة، اســـتقامة الســـلوك، صـــالح الـــدين، التوفيـــق للطاعـــات وفعـــل اخلـــريات 
والقربات وحمبتها، حب الطاعة، وحمبة الطـائعني، رقـة القلـب، وخشـوعه، وكثـرة 
الـــــدمع، التيســـــري يف األمـــــور، احلفـــــظ ظـــــاهراً وباطنـــــاً، تفـــــريج الكربـــــات، وســـــرت 

ت، الســرت اجلميــل يف الــدنيا واآلخــرة، الكرامــة يف الــدنيا العــورات، إجابــة الــدعوا
واآلخــرة، العــزة يف الــدنيا واآلخــرة، حســن اخلامتــة، رضــا اهللا تعــاىل ورضــا رســوله 

r .ودخول اجلنة ،  
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١١  

 
ومـــن اآلثــــار املرتتبــــة علــــى عقــــوق الوالــــدين: خبــــث النفــــوس وإجرامهــــا، 

عـدم الربكـة يف احليـاة ، ضـيق الـرزق، مرض القلـوب، ضـيق الصـدور، اخلـذالن و 
ضنك املعيشة، ذهاب الربكة يف املعاش، فساد احلال، سوء املآل، فسـاد الذريـة 
وعقوقهـا، التعســري يف األمــور، الشــعور بالـذل لآلخــرين، الشــعور باحلاجــة دائمــاً 
لآلخـــــرين، اإلحســـــاس املســـــتمر بالتعاســـــة ومالزمـــــة الـــــنحس، اهلزميـــــة النفســـــية 

ســاس باملهانــة وســوء املصــري، ســخط اهللا تعــاىل وســخط رســوله املســتمرة، اإلح
r .العذاب املنتظر يف دركات النار وبئس القرار .  
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١٢  

  
ومن خالل ما تقدم عن بر الوالدين يتضح مدى حقوق الوالدين علـى 

ىن، ظـــاهراً األبنـــاء وهـــي حقـــوق يشـــملها كلهـــا معـــىن ( الَوْصـــل) هلـــا حس.ـــا ومعـــ
وباطناً، وذلك يكون مبوافقتهما يف أغراضـهما اجلـائزة هلمـا شـرعاً. و ( الَوْصـل) 
معىن عـام شـامل لكـل مـا يصـل إىل الوالـدين بـراً gمـا، سـواء كـان قـوًال أو فعـًال 
أو حــاًال. ويقابلــه ( القطــع) الــذي تــدل عليــه كلمــة ( العقــوق) بأحــد معانيهــا، 

        اه، قــال تعــاىل:ومعانيهــا واســعة تشــمل هــذا وســو 

. وإن كانـــــت كلمـــــة ( العقـــــوق) تتضـــــمن معـــــىن التنكـــــر والكراهيـــــة )١(  
فـالعقوق قطــع مــا أمــر اهللا بــه أن يوصـل يف حــق الوالــدين خاصــة، ويف حــق مــن 
ســـواهم مـــن األرحـــام عامـــة، وخمالفتهمـــا يف أغراضـــهما اجلـــائزة هلمـــا شـــرعاً. وال 

ما بني الولد واألبـوين أقـوى حبـل و أوكـد  يتحقق القطع إال على وْصل، فكان
وْصــل، فُخــصَّ قاطُعــه بــأقبح لقــب. وحقــوق الوالــدين علــى األبنــاء بعــد املمــات 

فيمــا رواه أبــو  -عليــه الصــالة والســالم –جــاءت حمــددة علــى لســان املصــطفى 
بينمـا حنـن جلـوس  ((قـال:  –رضي اهللا عنـه  –أسيد مالك بن ربيعة الساعدي 

إذ جاء رجل مـن بـين سـلمة، فقـال: يارسـول اهللا! هـل بقـي  rعند رسول اهللا 
مــــن بــــر أبــــوي شــــيء أبرمهــــا بــــه بعــــد وفاDمــــا؟ قــــال: نعــــم، الصــــالة عليهمــــا، 

                                 
 ).٢٧سورة البقرة، اآلية (  )  ١(
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١٣  

واالســتغفار هلمــا، وإنفــاذ عهــدمها مــن بعــدمها، وصــلة الــرحم الــيت ال توصــل إال 
  .)١( ))gما، وإكرام صديقهما 

ــــرب جــــاء قــــول املصــــطفى  ــــان حــــق الوالــــدة يف ال ــــه الصــــالة  –ويف بي علي
جـــاء رجـــل إىل  ((قـــال:  –رضـــي اهللا عنـــه  –فيمـــا رواه عنـــه أبـــوهريرة  -والســالم

فقـــال: يارســـول اهللا ! مـــن أحـــق النـــاس حبســـن صـــحابيت ؟ قـــال:  rرســـول اهللا 
أمك. قال: مث من؟ مث أمك. قال: مث من ؟ قال: مث أمك. قال: مث من؟ قال: 

اء إىل الوالـــدين إحســـاناً مســـبوقاً، . وملـــا كـــان إحســـان األبنـــ)٢( ))أبـــوك مث قـــال: 
وكـان الفضــل إلحســان الوالــدين فمهمــا بــذل األبنــاء مــن إحســان جتــاه الوالــدين 
فلــــن يكــــون ذلــــك مكافئــــاَ إلحســــاvما، اللهــــم إال أن جيــــد ولــــد والــــده مملوكــــاً 

ال جيـزي ولـد والـده إال أن جيـده مملوكـاً  ((:  rفيشرتيه فيعتقه ، قـال رسـول اهللا 
))قه فيشرتيه فيعت

)٣(.  
وإمنــا جعــل هــذا جــزاء لــه ألن العبــد وإن كــان حيــاً فهــو كاملعــدوم؛ ألن  ((

أوقاتـــه كلهـــا مملوكـــة لســـيده مســـتغرقة حبقـــه يف اســـتخدامه وتصـــريفه إيـــاه، مث هـــو 

                                 
ــــــن ماجــــــة (٩األدب املفــــــرد لإلمــــــام البخــــــاري ص (  )  ١( )، وســــــنن أيب داود ٢/١٢٠٨)، وســــــنن اب

)٤/٣٣٦.( 
 ).٢٥٤٨) رقم (٤/١٩٧٤)، وصحيح مسلم (٥٦٢٦) رقم (٥/٢٢٢٧صحيح البخاري (  )  ٢(
وأبــوداود يف  )،٢/٢٣٠)، وأمحــد يف مســنده (١٥١٠) بــرقم (٢/١١٤٨رواه مســلم يف صــحيحه (  )  ٣(

)، وابن حبان يف ٢/١٢٠٧)، وابن ماجة يف سننه (٤/٣١٥)، والرتمذي يف سننه (٤/٢٣٥سننه (
 ) من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً.٢/١٦٧صحيحه (
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١٤  

مســـلوب أحكـــام األحـــرار يف األمـــالك واألنكحـــة وجـــواز الشـــهادات والواليـــات، 
ــَق أوجــده مــن عــدم،  وحنوهــا مــن األمــور. وبــالعتق يكمــل لــه مجيعهــا، فكــ أن املعِت

كما أن الولد كان معدوماً فكـان أبـوه سـبباً لوجـوده، وثبـوت األحكـام لـه. وهلـذا 
  .)١( ))صار العتق أفضل ما أنعم به أحد على أحد 

ــــن عمــــر  ــــد اهللا ب ــــاً يطــــوف  –رضــــي اهللا عنهمــــا  –ورأى عب رجــــًال مياني
  بالبيت محَل أمه وراء ظهره وهو يقول: 

  ا املذلَّل      إن أذعرت ركاgا مل أذعرإين هلــا بعريه
  .)٢(مث قال: يا ابن عمر! أتراين جزيتها؟ قال: ال، وال بزفرة واحدة 

وممــــا هــــو جــــدير بالتنبيــــه عليــــه واإلشــــارة إليــــه يف هــــذا املقــــام أن كلمــــيت 
(البـــر) و(اإلحســان) مهــا الكلمتــان اللتــان وردتــا يف كــالم اهللا تعــاىل مــأموراً gمــا 

لـــــدين، وبالتأمـــــل فيمـــــا تـــــدالن عليـــــه مـــــن معـــــاين النفـــــع، والرعايـــــة، يف حـــــق الوا
واحلفـــظ، واإلكـــرام، واالهتمـــام، وبـــذل الوســـع، والرمحـــة، جنـــد أن اهللا تعـــاىل قـــد 
مجـع يف هـاتني الكلمتـني كــل مـا ينبغـي علـى األبنــاء مـن احلقـوق جتـاه الوالــدين. 

ة لكـــل وفيهمـــا كفايـــة ملـــن كـــان لـــه قلـــب أو ألقـــى الســـمع وهـــو شـــهيد، وكفايـــ
حــريص علــى مرضــاة ربــه، وطاعتــه، وعلــى رد اإلحســان لوالديــه، وكفايــة لكــل 

  ذي نفس كرمية تعشق رد اجلميل ألهله.

                                 
 ).٤١انظر: بر الوالدين أليب بكر الطرطوشي (  )  ١(
 ).٦/٢٠٩)، وشعب اإلميان للبيهقي (١٨األدب املفرد للبخاري (  )  ٢(
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١٥  

 
إن قضــية بــر الوالــدين ال ميكــن فصــلها عــن الصــورة الكاملــة لإلســالم الــيت 

ســـتخالف يف يتكامـــل فيهـــا اإلنســـان بـــالتكليف اإلهلـــي ليكـــون جـــديراً بشـــرف اال
وقــد أشــفقت منهــا الســماوات  -األرض، وقــادراً علــى محــل األمانــة الــيت قَِبــل محلهــا

فاإلنســان يتكامــل مبــا ميّــزه اهللا تعــاىل بــه مــن مواهــب وملكــات  -واألرض واجلبــال
وقـــوى روحيـــة وعقليـــة وماديـــة، وقـــد أحاطـــه اهللا تعـــاىل بســـياج مـــن البنـــاء لعقيدتـــه 

اتـه وقـواه، وراعـى فيـه اجلانـب اإلنسـاين أكمـل وشخصـيته، وإنسـانيته وروحـه، وملك
علــــى  -مراعــــاة. وكــــل دارس لإلســــالم يف مصــــدريه القــــرآن الكــــرمي والســــنة النبويــــة

يضـــح لـــه جبـــالء أن اإلســـالم وّجـــه عنايـــة  -صـــاحبها أفضـــل الصـــالة وأزكـــى الســـالم
ـــب اإلنســـاين وأعطـــاه مســـاحة رحبـــة مـــن رقعـــة تعاليمـــه وتوجيهاتـــه،  بالغـــة إىل اجلان

اته. واملتأمل يف الفقه اإلسالمي جيـد ( العبـادات) ال تأخـذ إال حنـو الربـع أو وتشريع
الثلـــــث مـــــن جمموعـــــه  والبـــــاقي يتعلـــــق بـــــأحوال اإلنســـــان، مـــــن أحـــــوال شخصـــــية، 

  .)١(ومعامالت، وجنايات، وعقوبات، وغريها
واإلســـالم العظـــيم ديـــن الرمحـــة، واإلنســـان، يـــدعو إىل حســـن العهـــد، وإىل 

 منـــــه، أو مثلـــــه، فلـــــذلك أوىل بـــــرَّ الوالـــــدين مكانـــــة عاليـــــة، مقابلـــــة اإلحســـــان خبـــــري
واهتماماً بالغاً، ولو كان الوالدان كـافرين أو فاسـقني، فالوالديـة مـن رمحـة اهللا، وهـي 

  رمحة وعطاء، ومن ُرِحم ينبغي أن يَرَحم إن كان من أهل الرمحة.

                                 
 ).٧٢العبادة يف اإلسالم، للدكتور/ يوسف القرضاوي (  )  ١(
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لنفســه فقــط، بــل  -ميةيف جــو التكــاليف اإلســال –ال يعــيش اإلنســان   

يعيش هلا ولغريها من بين اإلنسان عموماً، ومن أبناء اإلسالم علـى اخلصـوص، 
فاإلســالم يقــوم علــى األخــوة اإلميانيـــة، ويقــدر كافــة أنــواع اللُّْحمــات، والُوَصـــل 
والقرابـات واملــودَّات الـيت تنشــأ عنهـا األخــوة اإلسـالمية، ويعتــرب ذلـك مــن معــامل 

ــــــال اهللا ت ، وينهـــــى )١(       عــــــاىل: التقـــــوى، ق
اإلســــالم عــــن القطيعــــة بــــني إْخــــوة اإلميــــان وكــــل مــــا يــــؤدي إليهــــا، حــــىت يكــــون 

  املؤمنون كاجلسد الواحد تواد.ا ورمحة وإحساناً.

وتـــأيت صـــلة األرحـــام يف مقدمـــة تلـــك اللُّحمـــات، والُوَصـــل، والقرابـــات، 
اماً مرموقـاً، ملـا هلـا مـن واملودات، فيمنحها اإلسالم مكانة خاصة ويعطيها اهتم
  آثار كرمية تعود باخلري على الفرد واألسرة واuتمع كلها.

وصـــلة األرحـــام هـــي القرابـــة يف اآلبـــاء واألمهـــات، وال بـــد لإلنســـان مـــن 
خمالطـة اآلخــرين خمالطــة يقـل منهــا أو يتوســط، أو يكثـر، وال بــد مــن األدب يف 

ط، وحقـه يكـون علـى قـدر املخالطة، وهذا األدب يكون على قـدر حـق املخـالَ 
رابطتــه الــيت وقعــت gــا املخالطــة. والــروابط بــني النــاس خمتلفــة، وختتلــف احلقــوق 
بــاختالف درجــة الرابطــة، ومــن هــذه الــروابط رابطــة القرابــة الــيت هلــا حــق، ولكــن 
حــق الــرحم احملــرم آكــد، وللمحــرم حــق ولكــن حــق الوالــدين آكــد. وإذا تأكــد 

                                 
 ).١سورة األنفال، اآلية (  )  ١(
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رحم وأَمسُّـــها: الوالديـَّـة فيتضـــاعف تأكُّـــد احلـــق حــق القرابـــة والـــرحم، فــأَخصُّ الـــ
 فيهــا، والوالديــة تــأيت نتيجــة نكــاح شــرعي بــني زوج وزوجــة، قــال اهللا تعــاىل: 

  اآلية. )١(           
ويتضــح ممــا تقــدم أن صــلة األرحــام ال تبــدأ مــن فــراغ، وإمنــا هــي تنطلــق 

ة، وتلـك املكونـات تتمثـل من مكونات أساسية وهامة يف حياة األمـة اإلسـالمي
يف البيــت، واألســرة، وأساســهما الــزواج، فاألمــة ال تقــوم إال علــى أســر وبيــوت. 
وقـــد أنشـــأ اإلســـالم هلـــا نظامـــاً حيفظهـــا ألداء وظيفتهـــا يف احليـــاة، وال شـــك أن 

  األسرة يف اإلسالم هلا شأvا ومكانتها، وحقوقها، وعليها واجباDا.
إســالمه، فإســالمه العظــيم جــاء  واملســلم حــني يصــل رمحــه، فهــو يصــل

باحلث على صلة الرحم، ورتب عليها األجر العظيم، وصلة الـرحم يف اإلسـالم 
ال تنطلق من فراغ، فهي عبـادة هللا تعـاىل، وهـي يف حـس املـؤمن واضـحة املعـامل 
واألهــداف، فهــو يفعلهــا، وإن غالــب فعُلهــا هــوى نفســه، وميــل عواطفــه؛ ألن 

، أو قلــيب، أو عــاطفي، أو اجتمــاعي، يتبــار نفســطاعــة اهللا تعــاىل فــوق كــل اع
ومثرة هذه الطاعة وعاقبتها اخلري والفـوز والسـعادة يف الـدنيا واآلخـرة. قـال املـريب 

مــن ســرَّه أن يبســط لــه يف رزقــه، أو ينســأ لــه يف  ((:   rاألعظــم والنــيب األكــرم 
  .)٢( ))أثره فليصل رمحه 

                                 
 ).٢١سورة الروم، اآلية (  )  ١(

ــــــه، رواه البخــــــاري يف صــــــحيحه (  )  ٢( ــــــم (٢/٧٢٨متفــــــق علي )، ومســــــلم يف صــــــحيحه ١٩٦١) رق
 ). من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه مرفوعاً.٢٥٥٧) رقم (٤/١٩٨٢(
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بني أفراد األسرة يف البيت املسلم عالقة منظمـة يف إطـار تعـاليم العالقة 

اإلســـالم الســـمحة، فالصـــغري يـــوقر الكبـــري، والكبـــري يـــرحم الصـــغري، ولكـــل فـــرد 
مكانتـــه وحقـــه ودوره. فالوالـــدان يقومـــان بواجبهمـــا يف الرتبيـــة والتوجيـــه والرعايـــة 

م جتـــاه الوالـــدين جبميـــع أشـــكاهلا جتـــاه األبنـــاء، واألبنـــاء بـــدورهم يـــؤدون واجـــبه
احرتامـــــاً، وتقـــــديراً، وبـــــرا.، ورعايـــــة، وطاعـــــة يف غـــــري معصـــــية هللا، يغمـــــر اجلميـــــَع 
إحســـاس صـــادق عميـــق بـــأن مـــا يقـــوم بـــه كـــل واحـــد جتـــاه اآلخـــر إمنـــا هـــو يف 
احلقيقــة اســتجابة ألمــر اهللا تعــاىل الــذي أمــر برتبيــة األبنــاء ورعــايتهم مبــا يعيــنهم 

دوا من أجله، أال وهو معرفـة اهللا وعبادتـه، على إدراك ومعرفة اهلدف الذي وج
، وقــــال تعــــاىل: )١(          قــــال ســــبحانه :

اآليـــة. وقـــال عـــز مـــن قائـــل:  )٢(         
  اآلية. )٣(          

وال شك أن الذرية اليت تتبع اآلباء املؤمنني يف اآلخرة بإميان هـي الذريـة 
ورعايتها مـن جانـب اآلبـاء، وهـي آيـة عظيمـة تضـع اآلبـاء  اليت ُأحِسنت تربيتها

                                 
 ).٥٦سورة الذاريات، اآلية (  )  ١(
 ).٦سورة التحرمي، اآلية (  )  ٢(
 ).٢١سورة الطور، اآلية (  )  ٣(
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(الوالـدين) أمـام مســؤولياDم يف وجـوب الرتبيــة والرعايـة لألبنــاء. أخـرج البخــاري 
كانوا يقولون: الصـالح ((يف (األدب املفرد) عن الوليـد بن مسلم عن أبيه قال: 

بـرب الوالـدين، قــال . واهللا تعـاىل هـو الـذي أمـر )١( ))من اهللا، واألدب من اآلباء 
  اآلية. )٢(          :  سبحانه

وهــذه االســتجابة ألمــر اهللا تعــاىل والــيت يقــوم علــى أساســها كــل فــرد يف 
البيــت املســلم بــأداء واجبــه هــي معلــم هــام ودقيــق يــدل علــى خصوصــية البيــت 

عنـوي املسلم، فهو بيت ال تقوم العالقـة فيـه بـني أفـراده علـى النفـع املـادي أو امل
املتبـادل، بــل هـي عالقــة متينـة أساســها االمتثـال ألمــر اهللا تعـاىل، تســتعلي علــى 

أمــام العواصــف الــيت قــد Dــب علــى  –وبكــل قــوة  -املنــافع املتبادلــة، وتصــمد 
  البيت املسلم.

فــاالحرتام واحلــب واإلكــرام والرمحــة بــني أفــراد هــذا البيــت مســة مــن مساتــه 
  . rاعة اهللا تعاىل وطاعة رسوله الظاهرة واليت من أمهها وأوضحها ط

وذلــك يـــدل علــى أن البيـــت املســـلم لــه هدفـــه وغايتــه يف اإلســـالم، ولـــه 
شـــأنه اخلطــــري والـــدقيق يف أداء دوره اإلصــــالحي والرتبـــوي يف اuتمــــع مبـــا يعــــود 

  على األمة باخلري والتقدم والسعادة.

                                 
 ).٤٦األدب املفرد (  )  ١(
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
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ين وقـد تـرىب مبعـا -وال شك أن الفرد الـذي ينشـأ يف هـذا البيـت سينشـأ
ــــزلتها الالئقـــة gـــا،  -احلـــب والرمحـــة واالحـــرتام ــــزل صـــلة األرحـــام من ممـــا جيعلـــه ين

فيعطـــــي كـــــل ذي حـــــق حقـــــه، متأدبـــــاً gـــــدي القـــــرآن، ومتخلقـــــاً بـــــأخالق نـــــيب 
  .-عليه الصالة والسالم –اإلسالم 

ويدرك الفرد يف هذا البيت خطـورة قطـع األرحـام وآثارهـا السـلبية اخلطـرية 
ــــادر إىل مــــد جســــور الصــــلة مــــع عليــــه وعلــــى اuتمــــع،  يف العاجــــل واآلجــــل، فيب

وخوفـــاً مـــن  rاألرحـــام، حـــىت ولـــو أســـاؤوا إليـــه، طاعـــة منـــه هللا تعـــاىل، ولرســـوله 
         غضــــــب اهللا وعقابــــــه، فقــــــد قــــــال اهللا تعــــــاىل:

             )١(.  
لـــرحم ا ((:  r، وقـــال )٢( ))ال يـــدخل اجلنـــة قـــاطع رحـــم  ((:  rوقـــال 

  .)٣( ))معلقة بالعرش تقول: من وصلين وصله اهللا، ومن قطعين قطعه اهللا 
بالربكـــة يف العمـــر  rوالواصـــل لرمحـــه مبشـــر مـــن اهللا تعـــاىل ومـــن رســـوله 

 والسعة يف الرزق، وله من اهللا تعاىل يف اآلخرة الرضا واجلنة. قال اهللا تعـاىل: 

              
)٤( 

                                 
 ).٢٣، ٢٢، اآليتان ( rسورة حممد   )  ١(
 ).٤/١٩٨١صحيح مسلم (  )  ٢(
 نفس املصدر.  )  ٣(
 ).٢١( سورة الرعد، اآلية  )  ٤(
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من سرَّه أن  يُبسط له يف رزقه، أو يُنسـأ لـه يف أثـره فليصـل  ((:  rاآلية. وقال 
. وآكـــد الـــرحم بالصـــلة وأوالهـــا الوالديـــة أي الوالـــدين، وذلـــك بدايـــة )١( ))رمحـــه 

برمها، إذ أن مبىن الـرب gمـا علـى إيصـال معـروف األبنـاء إليهمـا، ومبـىن العقـوق 
  على قطع ذلك.

                                 
 ).١٧متفق عليه، وقد سبق خترجيه يف ص (   )  ١(
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 اآليات القرآنية اليت تناولت موضوع بر الوالـدين سيتضـح إن املتأمل يف

أن اهلدي القرآين يف املوضوع هدي كامـل شـامل شـاف،  -وبكل جالء  -له 
جــاءت أســاليبه وألفاظــه، وصــيغه علــى أكمــل صــورة وأمجلهــا وأوفاهــا يف بيــان 
مســتفيض، ملكانــة الوالـــدين وحقهمــا يف الـــرب واإلحســان مبــا بـــذال وقــّدما، كمـــا 

، وذلك كله يف أسلوب تربوي رقيـق )١(النهي عن عقوقهما بطريق الداللة  جاء
مجيـــل مشـــرق بقـــوة األلفـــاظ وجزالتهـــا ووضـــوح املعـــاين ودقتهـــا، وشـــرف الغايـــة 
ووســيلتها جيمــع بــني مجــال ومســو التوجيــه أمــراً أو vيــاً، مــع اســتثارة العاطفــة الــيت 

ًال بالزوجـــة، واألبنـــاء، قـــد تفـــرت، أو ختبـــو لـــدى الـــبعض مـــع مـــرور األيـــام، انشـــغا
والبنــــات، ومشــــاكل احليــــاة عمومــــاً، فتصــــبح جمــــرد ذكريــــات باهتــــة يف الــــنفس. 
ــــل حيــــرك هــــذه العاطفــــة، ويســــتثريها، لتكــــون مواقــــف  واألســــلوب القــــرآن اجلمي
تشـــكل معـــامل بـــر وإحســـان ووفـــاء وحـــب للوالـــدين، وليـــرتجم ذلـــك إىل أقـــوال 

ن عاطفة صادقة، ومشاعر كرمية وأفعال تدل على ما استقر يف نفوس األبناء م
ــرتجم تلــك املعــاين  جتــاه الوالــدين، فــريى النــاس صــورة الــرب بالوالــدين مــثًال حيــا. ي
النبيلــة الــيت غرســها هــدي القــرآن الكــرمي يف نفــوس األبنــاء فيحتــذي gــا آخــرون 
وgــؤالء احملتــذين حيتــذي آخــرون، وهكــذا تعــم صــور الــرب بالوالــدين لتصــبح مــن 

                                 
 أي بطريقة داللة فحوى اخلطاب.  )  ١(
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ـــال هـــذا اuتمـــع بـــذلك مرضـــاة اهللا تعـــاىل، ومرضـــاة مســـات اuتمـــع ا ملســـلم، فين
  . وذلك هو سبيل اuتمع إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة. rرسوله 

  وبذلك يكون الود والوفاء شيئاً متوارثاً بني اآلباء واألبناء.
وحنـــن نتنـــاول بالدراســـة نصـــوص اهلـــدي  -وينبغـــي أال يغيـــب عـــن بالنـــا 

ـــا القـــرآين الكـــرمي يف مو  ـــل كـــل شـــيء  –أن القـــرآن الكـــرمي هـــو  –ضـــوٍع مَّ   –قب
كتاب هداية وتربية بكل مـا تعنيـه هاتـان الكلمتـان مـن معـاٍن ودالالٍت يف كـل 
ما يتصل حبياة املسلم يف دينه ودنياه وأخراه، فالقرآن الكرمي يهـدي إىل حقيقـة 

ق مـع فطـرة ويريب علـى طريقهـا بوسـائل متنوعـة ومتعـددة، تتفـ ))ال إله إال اهللا  ((
  اإلنسان اليت فطره اهللا عليها.

وجاء يف ذلك مبنهج عظيم سـديد فيـه الكمـال والتمـام والغـىن. ولـذلك 
 –وبكـل جـالء  –جند اآليات القرآنية الكرميـة الـيت وردت يف بـر الوالـدين تبـني 

وظيفــــة القــــرآن الكــــرمي يف اهلدايــــة والرتبيــــة، فاأللفــــاظ القرآنيــــُة يف هــــذه اآليــــات 
ظـــاً جافـــًة ال روح فيهـــا، أو قوالـــب جامـــدة ال حيـــس املخـــاطبون gـــا ليســـت ألفا

بــأي عاطفــة حنوهــا، أو أي ارتبــاط gــا. وليســت األلفــاظ القرآنيــة كــذلك جمــرد 
أوامـــــر ونـــــواهي صـــــارمٍة وقاســـــيٍة يتعامـــــل معهـــــا املخـــــاطبون تعـــــامًال يقـــــوم علـــــى 

  االمتثال الظاهر أحياناً، وعلى احليلة والروغان أحياناً أخرى.
عاطفـــة  -بأوامرهـــا ، ونواهيهـــا –كـــن ألفـــاظ القـــرآن الكـــرمي ختاطـــب ول

اإلنســــان، وعقلــــه، وقلبــــه، وحتــــرك أحاسيســــه، ومشــــاعره، وتقــــدر إنســــانية هــــذا 
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اإلنسان قيمـة، ووجـوداً، وأثـراً، ومـن مث فـال يسـتطيع اإلنسـان إنكـار أثـر القـرآن 
  عليه، وسلطانه على نفسه ومشاعره.

 -مـؤمنهم وكـافرهم –الكرمي على النـاس وقد كانت تالوة آيات القرآن 
اســـتجابة –عليـــه الصـــالة والســـالم  -مـــن بـــني املهـــام الـــيت جـــاء gـــا املصـــطفى 

  .-عليه الصالة والسالم  –لدعوة إبراهيم 
          قال اهللا تعـاىل: 

 . وقـــال ســبحانه: )١(         

               

    )٢(.  
ــل واضــح علــى مــا آليــاِت القــرآن الكــرمي مــن آثــار علــى نفــس  وهــذا دلي
اإلنســــان حــــني يســــمعها متلــــوة عليــــه. وجــــاءت آياتــــه الكرميــــة يف بــــر الوالــــدين 

  مشتملة على هديه القومي العميم.

                                 
 ).١٢٩سورة البقرة، اآلية (  )  ١(
 ).١٦٤سورة آل عمران، اآلية (  )  ٢(
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هذا وميكن احلديث عن هذا اهلدي الكرمي من خالل املعامل التالية: 

: التنويــع يف عــرض املوضــوع، فلــم يــرد حــديث القــرآن المعلــم األول)(
الكرمي عن بر الوالدين يف صـورة واحـدة، أو صـيغة واحـدة، بـل تنـوّع حديثـه يف 
ذلـــــــك تنّوعـــــــاً مجـــــــيًال، يف صـــــــور متنّوعـــــــة، يف أســـــــلوب ســـــــهل واضـــــــح، ترفّقـــــــاً 

وقهمـا. وميكـن باملخاطبني، وتأنيساً هلم، وترغيبـاً يف بـر الوالـدين وحتـذيراً مـن عق
  إمجال هذا التنويع يف احملاور التالية:

 : ورد األمـر صـرحياً بـرب الوالـدين، وذلـك يف مثـل قولـه اهللا تعــاىل: أوالً   

 ، وقوله سـبحانه: )١(         
            

        ، وقولـــــه عزوجـــــل: )٢(  
ســـورة اإلســراء حتلـــيًال ودراســـة ، وســتكون لنـــا وقفــات مـــع آيــات )٣(  

  ألسلوgا يف موضع آخر من هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل.
وغیر خاف على أھل العلم أن األمر ببر الوالدین یقتضي 

                                 
 ).٣٦سورة النساء، اآلية (  )  ١(
 ).١٥١سورة األنعام، اآلية (  )  ٢(
 ).٢٣سورة اإلسراء،اآلية (  )  ٣(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٢٦  

علVى صVاحبھا    –النھي عن عقوقھما، وقد فصلت السVنة النبویVة   
أمVVَر العقVVوق وبّینVVت أخطVVاره   –أفضVVل الصVVالة وأزكVVى السVVالم  

  َفى بیان وأتمھ .وآثاره المدمرة أو
ـــاً  : ورد األمـــر صـــرحياً بالشـــكر للوالـــدين بعـــد شـــكر اهللا تعـــاىل، قـــال ثاني

، وال شــــــــــك أن يف )١(         تعــــــــــاىل: 
ذلــك تربيــة لنفــوس األبنــاء علــى االعــرتاف باجلميــل لصــانعه، وهــو الشــكر ختلقــاً 

ه علــى بــأخالق البــارئ تعــاىل يف امســه الشــكور، فكمــا أمــر اهللا ســبحانه بشــكر 
نعمــة اخللــق والــرزق، فقـــد أمــر بشــكر الوالــدين علــى نعمــة أvمــا وســيلة اخللــق 

  وعلى نعمة الرتبية والرمحة منهما للولد.
: ورد األمـــر صـــرحياً بصـــحبة الوالـــدين بـــاملعروف ولـــو كانـــا مشـــركني ثالثـــاً 

    جياهـدان الولـد علـى أن يشـرك بـاهللا تعـاىل، قــال سـبحانه: 
               

)٢(.  
 ً◌: ورد األمر الصريح بالدعاء للوالدين بالرمحة، قال اهللا تعاىل: رابعا

، ويكون الدعاء بالرمحة للوالدين )٣(        
فهي للوالدين املسلمني املزيد يف  -سواء كانا مسلمني أو كافرين -يف حياDما

                                 
 ).١٤ة لقمان، اآلية (سور   )  ١(
 )١٥سورة لقمان، اآلية (  )  ٢(
 ).٢٤سورة اإلسراء، اآلية (   )  ٣(
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  ي اخلري والطاعة واهلداية إىل سبيل اهللا تعاىل، وه
  للوالدين الكافريـن اهلدايـة لديـن اإلسـالم، وبعـد املمات يدعـى 
  بالرمحة للوالدين املسلمني فقط وال يدعى gا للوالدين الكافرين 

        قال اهللا تعالى:اللذين ماتا على كفرمها، 

             

   )١(.  
مـدى عنايـة اهللا gمـا واالهتمـام  واألمر بالدعاء للوالدين بالرمحة يعكس

بشــــأvما، وذلــــك دليــــل ســــاطع وبرهــــان واضــــح علــــى مــــنهج القــــرآن الكــــرمي يف 
اه والديه ليسـت ذات بـُْعـد زمـاين حمـدود جتاهلداية لرب الوالدين، فمسؤولية الولد 

حبياDمــا فقــط، بــل إن هــذه املســؤولية متتــد حــىت بعــد رحيــل الوالــدين املســلمني، 
مبا بذال وقدَّما من الرتبيـة والرعايـة والعنايـة بـه، وليـذكر جيـداً أن فليذكرمها الولد 

   اهللا تعــــاىل مل جيعــــل الــــدنيا كلهــــا عوضــــاً عــــن بــــر الوالــــدين، فقــــال: 

، وذلـــــــــك توجيـــــــــه للولـــــــــد يف أن يســـــــــأل اهللا )٢(      
لوالديه املسلمني اآلخرة. فمهما اجتهد يف اإلحسـان إىل والديـه فإنـه ال جيـازي 

بق إحساvما فأمر بأن يتوجه بسؤال الرمحة هلما من اهللا تعاىل، وهي النعمـة سا
الشـــاملة خلـــريي الـــدنيا واآلخـــرة، إظهـــاراً لشـــدة رمحتـــه، ورغبـــة يف وصـــول اخلـــري 

                                 
 ).١١٣سورة التوبة، اآلية (  )  ١(
 ).٢٤سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
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العظــيم مــن املــوىل الكــرمي إليهمــا، واعرتافــاً بعجــزه عــن جمازاDمــا. ويف اآليــة إميــاء 
 تعاىل أذن فيه، ويؤيد هـذا مـا جـاء إىل أن الدعاء للوالدين مستجاب؛ ألن اهللا

انقطـع عملـه إال مـن ثــالث: اإلنسـان إذا مـات  ((يف احلـديث النبـوي الشـريف: 
. فقد جعـل )١( ))إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أوولد صاحل يدعو له 

  .)٢(الولد عمًال لوالديه 
ـــــه تعـــــاىل:  ـــــد بالـــــذكرى )٣(      وقول ، تـــــذكري للول

ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان ومها اليوم يف مثلها مـن الضـعف  احلانية
واحلاجـــة إىل الرعايـــة واحلنــــان، وهـــو التوجـــه إىل اهللا تعــــاىل أن يرمحهمـــا، فرمحتــــه 
أوســع، واآلخــرة أمجــل وأطيــب وأرحــب، ورعايتــه ســبحانه أمشــل، وجنابــه أكــرم، 

، وحياDمــا )٤(لبهمــا وهــو ســبحانه أقــدر علــى جزائهمــا مبــا بــذال مــن دمهمــا، وق
كلهــا، فالــدنيا كلهــا ال تنفــع عوضــاً عــن بــر الوالــدين. واألمــر بالــدعاء للوالــدين 
بالرمحة واملغفـرة ظـاهره يقتضـي الوجـوب، وذلـك يـدل علـى أمهيـة وشـأن الـدعاء 
هلما بالرمحة واملغفرة ألمر اهللا تعاىل به الولـد، وذلـك مـا تـدل عليـه مقالـة اإلمـام 

                                 
) رقــم ٣/٦٦٠)، والرتمــذي يف الســنن (١٦٣١) رقــم (٣/١٢٥٥أخرجــه مســلم يف الصــحيح (  )  ١(

) ٧/٢٨٥)، وابن حبان يف صحيحه (٣٦٥٢) رقم (٦/٢٥١)، والنسائي يف السنن (١٣٧٦(
 وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح. –رضي اهللا عنه  –من حديث أيب هريرة 

 ).١٥/٧٢انظر: تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (  )  ٢(
 ).٢٤سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٣(
 ).١٥/٢٢٢٢يف ظالل القرآن لسيد قطب، اuلد الرابع، اجلزء (  )  ٤(
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حــني أجــاب: كــل  –وقــد ســئل عــن الصــدقة علــى امليــت  -ســفيان بــن عيينــة 
ذلـك واصـل إليـه وال شـيء أنفـع لـه مــن االسـتغفار، ولـو كـان شـيء أفضـل منــه 

كم يدعو اإلنسان لوالديه؟ أيف كـل   –رمحه اهللا  –ألمرمت به يف األبوين، وسئل 
يوم مرة؟ أو يف كل شهر؟ أو يف كل سنة ؟ فقال: نرجو أن جيزيه إذا دعـا هلمـا 

     واخــر التشــهدات، كمــا أن اهللا تعــاىل قــد قـــال: يف أ

، وكـــانوا يـــرون الصـــالة عليـــه يف التشـــهد، وكمـــا )١(     
، فهــم يــذكرون )٢(       قــال اهللا تعــاىل: 

، وســــواء كــــان الــــدعاء يف أواخــــر التشــــهد يف الصــــلوات )٣(يف أدبــــار الصــــلوات 
الصلوات، وهو قول اإلمام سـفيان  اخلمس أو يف غريها، أو كان يف أدبار تلك

 أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد ((بــن عيينــة، أو كــان يف الســجود و
، فــإن يف األمــر ســعة، والقصــد هــو االمتثــال لألمــر اإلهلــي )٤( )) فــأكثروا الــدعاء

الكرمي بالدعاء، واحلرص باملالزمة عليه، ورمبا كان السجود فرصة أكثـر مالءمـة 
  ق للوالدين.ألداء هذا احل

                                 
 ).٥٦سورة األحزاب، اآلية (  )  ١(
 ).٢٠٣سورة البقرة، اآلية (  )  ٢(
 ).١٥/٣٤٢انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، اuلد الرابع، اجلزء (  )  ٣(
)، وســـــــــنن النســـــــــائي ١/٢٣١)، وســـــــــنن أيب داود (٤٨٢) رقـــــــــم (١/٣٥٠صـــــــــحيح مســـــــــلم (  )  ٤(

) مــن حــديث أيب هريــرة ٥/٢٥٤وصــحيح ابــن حبــان ( )، ٢/٤٢١)، ومسـند أمحــد (٢/٢٢٦(
 مرفوعاً . –رضي اهللا عنه  –
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والـــــدعاء للوالـــــدين نـــــوع مـــــن الشـــــكر هلمـــــا؛ ألنـــــه ينطـــــوي علـــــى معـــــىن 
االعــرتاف بفضــلهما، والثنــاء عليهمــا، قــال اإلمــام ســفيان بــن عيينــة: مــن صــلى 
الصــلوات اخلمــس فقــد شــكر اهللا تعــاىل، ومــن دعــا لوالديــه يف أدبــار الصــلوات 

  .)١(فقد شكرمها 
 بــالقول، قـــال اهللا تعــاىل:  : النهــي الصــريح عــن أذيــة الوالــدينخامســاً 

، وذلــــك شــــامل جلميــــع أنــــواع األذيــــة ســــواء  )٢(       
كانت قوًال أو فعًال، ولو علـم اهللا تعـاىل شـيئاً أردأ مـن (األف) لـذكره يف كتابـه 

ـــاً عـــن جمـــرد قـــول )٣( ، وهـــو يشـــمل قليـــل األذيـــة وكثريهـــا، وإذا كـــان الولـــد منهي
هــو أشــد أذى بطريــق فحـــوى  ((نهــي عمَّــا (أف) لوالديــه فهــو مــن بــاب أوىل م

  .)٤( ))اخلطاب 
وذلــــك مــــن بالغــــة القــــرآن العظــــيم، ومنهجــــه القــــومي العظــــيم يف البنــــاء   

والرتبيـــة وهـــو َمْعلـــم مـــن معـــامل اهلـــدي القـــرآين الكـــرمي يف بيانـــه مكانـــة الوالـــدين، 
هـا، وتوجيه ولدمها ملراعاة تلك املكانـة، وعـدم اإلسـاءة إليهمـا، أو االنتقـاص من

  ولو بكلمة (أف) تصدر معربة عن الضيق والضجر واالستثقال والتربم.
         وإن املتأمـــل يف قـــول اهللا تعـــاىل:   

                                 
 ).٣/٣٨٩تفسري اخلازن املسمى: لباب التأويل يف معاين التنـزيل : (  )  ١(
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
 ).١٠/٢٤٣انظر: تفسري القرطيب: (  )  ٣(
 ).١٥/٧٠تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: (  )  ٤(
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عظمــــة املــــنهج القــــرآين  -وبكــــل جــــالء –، يظهــــر لــــه )١(    
الكــــرمي يف الرتبيــــة والتوجيــــه، وأنــــه هــــدي بــــالغ الكمــــال واحلكمــــة، فــــالقول هــــو 

الــــذي يــــدل علـــى مــــا بعــــده، والكلمــــة حتمــــل رداء قلــــب  املقدمـــة للفعــــل، وهــــو
صاحبها واحلكمة بذلك ظـاهرة مـن حصـر النهـي عـن (األف) بـالقول، مـع أن 

  (األف) ميكن أن يكون قوًال، وحاًال، وفعًال، والفعل منه أشد وأقسى.
مــــع أن النهــــر  –ويف اجلمــــع بــــني النهــــي عــــن قــــول األف، وعــــن النهــــر   

لولـــد جيـــب عليـــه أال يتضـــجر مـــن والديـــه، وأال دليـــل علـــى أن ا -يشـــمله األف
يبدو منه ما يدل على خمالفتهما، وليس املقصود من النهي عن أن يقول الولـد 
لوالديـــــه (أف) خاصـــــة، وإمنـــــا املقصـــــود النهـــــي عـــــن األذى الـــــذي أقلـــــه األذى 
باللسـان بــأوجز كلمـة، وبأvــا غـري دالــة علـى أكثــر مـن حصــول الضـجر لقائلهــا 

يفهم منه النهي عمـا هـو أشـد أذى بطريـق فحـوى اخلطـاب، دون شتم أو ذم ف
مث عليــــه النهــــي عــــن vرمهــــا لــــئال حيســــب أن ذلــــك تأديــــب لصــــالحهما ولــــيس 

  .)٢(باألذى 
 : وصــية اهللا تعـــاىل لإلنســان املســلم بوالديــه، قـــال اهللا تعــاىل: سادســاً 

                

   ،  وقـــــال ســـــبحانه: )٣(       
                                 

 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ١(
 ).١٥/٧٠تفسري التحرير والتنوير البن عاشور: (  )  ٢(
 ).٨سورة العنكبوت، اآلية (  )  ٣(
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            )١( ،
         وقــــــــــال عــــــــــز مـــــــــن قائـــــــــل: 

              
               

            )٢(.  
ويلحــظ املتأمــل يف هــذا احملــور أن آيــة ســورة لقمــان مــن قــول اهللا تعــاىل: 

ســــنا) الــــذي ورد جـــاءت مطلقــــة بغــــري لفـــظ (ح      
يف آيــــــة ســــــورة العنكبــــــوت، وبغــــــري لفــــــظ (إحســــــانا) الــــــذي ورد يف آيــــــة ســــــورة 
األحقــــاف، فيحمــــل اإلطــــالق يف آيــــة ســــورة لقمــــان علــــى مــــا جــــاء يف ســــوريت 
العنكبـــــوت، واألحقـــــاف بقيـــــد( حســـــنا) و( إحســـــانا) فهـــــي وصـــــية اهللا تعـــــاىل 

  لإلنسان بوالديه باحلسىن واإلحسان على كل حال.
 لقمان، واألحقاف التنويه بـدور األم، ومـا تقـوم بـه مـن وجاء يف سوريت

مســـؤوليات ومـــا تعانيـــه يف احلمـــل والوضـــع مـــن الـــوهن والضـــعف والتعـــب، ومـــا 
تقوم به من الرضاعة للولد مدة عامني، وذلك كله يتم علـى حسـاب صـحتها، 
وتــدفع مثنــه مــن دمهــا وقلبهــا، ولكنهــا بــذلك ســعيدة، فــاهللا تعــاىل فطرهــا علــى 

  أل قلبها باحلب واحلنان والعطف على وليدها.ذلك، وم

                                 
 ).١٥سورة األحقاف، اآلية (  )  ١(
 ).١٤،١٥سورة لقمان، اآليتان (  )  ٢(
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والقـــرآن الكـــرمي يـــذكر اإلنســـان بتلـــك الرحلـــة الـــيت قطعهـــا منـــذ أن كـــان 
نطفـــة يف رحـــم أمـــه، إىل أن ولـــد وصـــار رضـــيعاً مـــدة عـــامني، ويـــذكره أن تلـــك 
الرحلـــة مل تـــتم يف الفـــراغ، ومل تـــتم كـــذلك بـــني يـــوم وليلـــة، ولكـــن كـــان وراءهـــا 

ل، وآالم، وجهـــد، وحتمـــل، ومعانـــاة، وفـــرح ، وحـــزن، تضـــحيات ودمـــوع، وآمـــا
وترقب، وأن األم قامت يف ذلك كله بالدور األكرب، فهـي الـيت كابـدت مشـاق 
احلمـــــل البالغـــــة وحتملـــــت آالمـــــه، وأتعابـــــه، يف شـــــهور تســـــعة معـــــدودة بأيامهـــــا 
ولياليهــا، وصــباحها ومســائها، وســاعاDا، ودقائقهــا، وثوانيهــا، مبــا فيهــا مــن حــرٍّ 

وشــــدة وســــعة، وظمــــأ وري، وجــــوع وشــــبع، وحــــزن وفــــرح، يف عافيــــة أو  وبــــرد،
مـرض. كمــا كابــدت األم مرحلــة الوضــع بكــل مــا فيهــا مــن آالم مربحــة ال يعلــم 
شــدDا إال اهللا ســـبحانه، ولكـــن تلـــك اآلالم Dـــون يف ســـاحات األمومـــة احلنـــون 

وإن أعيقـت الرؤوم، واألم متين الـنفس بوليـد خيـرج إىل الوجـود، بـإذن اهللا سـاملاً، 
هــــي يف ســــبيله، وإن حتــــرك مشــــرط الطبيــــب يف عمليــــة قيصــــرية ليخــــرج وليــــدها 
سـليماً معـاىف، فهـي بـذلك راضـية فرحــة، ناسـية لكـل مـا عانتـه مـن آالم احلمــل 

أن تــرى وليـدها يرقـد جبوارهــا  –وهـي تعـاين ذلـك  –والوضـع، وغايـة مـا تتمنــاه 
  م واألتعاب.سليماً قرير العني، فتلك اللحظة تنسيها كل اآلال

إن القرآن الكرمي يثري هذه الذكريات وتلـك الشـجون يف نفـس اإلنسـان 
ليذكرها جيداً ويعيها يف بؤرة ذاكرته فال ينساها فيذكر بذلك فضـل والدتـه ومـا 
حتملــت يف ســبيله، ويــذكر جهــد الوالــد يف احلمايــة والرعايــة، والســعي املتواصــل 
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فيتذكر فضل الوالدين، وما قاسـا يف لتوفري السكن، والغذاء والكساء والعالج، 
ســـبيله مـــن مشـــاق وصـــعاب، فيســـتقيم يف تعاملـــه مـــع والديـــه وفـــق مـــا جـــاء يف  

تعـامًال يــدل علــى كــرم  –عليــه الصــالة والســالم  –كتـاب اهللا تعــاىل وســنة نبيـه 
نفسه وعلو مهتـه، ومسـو عواطفـه، ونبـل مشـاعره. فمـا أكـرَم والديـه إال كـرٌمي ومـا 

  لئيٌم. أهاvَما إال خبيثٌ 
إن بعــض النــاس قــد ينســى أو يتناســى تلــك املعــاين اجلميلــة الــيت تفــوح 
رائحتهــا عطــراً وشــذى مــن ذكريــات عطــاء الوالــدين وبــذهلما وســعيهما، فيتنكــر 
لتلــك الــذكريات ويقســو قلبــه، وتتحجــر عواطفــه، وتتبلــد مشــاعره جتــاه والديــه، 

 عطفـه وحنانـه، ورعايتـه، فيتنّمر لوالديه ويتنّكر هلما ومها يف مسـيس احلاجـة إىل
فــــال يرعــــى أمــــر اهللا تعــــاىل فيهمــــا، ووصــــيته gمــــا، فيودعهمــــا وهــــو قــــادر علــــى 

ديار العجزة واملعوزين متلذذاً بذلك الصـنيع املتنـاهي يف  –إعالتهما وخدمتهما 
يراه تقدماً وعصـرية ال يـذكر إال نفسـه وأنانيتهـا وملـذاDا. فلـم  -اخلسة والقبح 

دايــة ومعاملهــا الــيت بــّني اهللا تعــاىل يف كتابــه، وســنة رســوله  يســتفد مــن دالئــل اهل
r .ونصبها يف كونه، ونفوس خلقه  

ومها يعانيان ما لقياه من هذا الولد العاق اجلـاف املتنّمـر  -أما الوالدان 
فلسـان حاهلمـا يـردد مـع ذلـك الشـاعر الـذي وجـد تنّمـراً وتنّكـراً  –املتنّكر هلمـا 

ه مبالـــه، ففاضـــت عواطفـــه ومشـــاعره يف أبيـــات رقيقـــة مـــن َولَـــِدِه حـــني خبـــل عليـــ
مجيلـــة تصـــور عاطفـــة الوالـــد وعطـــاءه يف احلـــب والبـــذل واحلنـــان والرعايـــة، فقـــال 
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  خماطباً ولده البخيل مباله:
    تُـَعلُّ ِمبَا َأْجِين َعَلْيَك وتـَْنـَهلُ     َغَذْوُتَك  َموُلْوداً وُمْنُتَك يَاِفعـاً   
َلٌة َضافـَْتكَ        ِلُسْقِمَك ِإالَّ َساِهراً أَتَـَمْلَمـلُ     بِالسُّْقِم َملْ◌ َأمنَْ  ِإَذا لَيـْ
ْطُروُق ُدوَنَك بِالَِّذي  

َ
    طُرِْقَت به ُدوِين فـََعْيِين تَـْهُمـلُ     َكَأينِّ أَنَا امل

    َوِإنَّين َألعَلُم َأنَّ املوَت َدْيٌن ُمَؤجَّلُ     َختَاُف الرََّدى نـَْفِسي َعَليـكَ   
    إِلَيَها َمَدى َما ُكنُت ِفيَك أَُؤمَّـلُ     بـََلغَت السِّنَّ َوالَغايـَة الَّيتفـََلمَّا   
ُتَـَفضِّلُ     َجَعلَت َجزَاِئي ِغْلظًَة َوَفظَاظَـةً   

ْنـِعم امل
ُ
    َكأَنََّك أَنَت امل

َُصاِقُب يـَْفَعلُ     فـََليَتَك ِإْذ ملَْ تـَرَْع َحقَّ أُبُـوَِّيتْ   
    فـََعْلَت َكَما اجلاُر امل

    )١(َعَليَّ بِـَماٍل ُدْوَن َماِلَك تـَْبَخلُ     َفَأْولَْيَتِين َحقَّ اِجلَواِر وََملْ◌ َتُكنْ   
ويلحـــظ املتأمـــل يف آيـــة ســـورة لقمـــان أنـــه بـــالرغم مـــن أن احلـــديث فيهـــا 
جـــاء مباشـــراً بعـــد الوصـــية بالوالــــدين عـــن األم ودورهـــا، إالَّ أن األمـــر لإلنســــان 

مشل الوالدين، وذلك معلوم فطرة وشرعاً، وعقًال، بالشكر بعد شكر اهللا تعاىل 
فالوالـــد هـــو الـــذي ســـعى بـــالزواج وهيَّـــأ البيـــت، وتـــوىل تـــوفري مـــا يلـــزم لألمـــر مـــن 
الرعاية واحلماية، واملأوى، واملطعم، واملشرب يف رمحة ومودة، وتلـك مسـؤوليته، 

ل دور واألم تقوم بدورها يف البيـت، وهـو دور رائـد ال يصـلح غريهـا لـه، ويتكامـ
الوالــد مــع دور الوالــدة تكــامًال يعكــس الفطــرة الــيت فطــر اهللا النــاَس عليهــا، وال 

                                 
ما نسبها  إليه أيضـاً ) وقد نسبها إىل أمية بن أيب الصلت،ك٢٤٦/ ١٠انظر: تفسري القرطيب (  )  ١(

َجاِلس " (
ُ
جاِلس وأُنس امل

َ
 ) وقد عتب على ابنه.٢/٧٧٤ابُن عبد الرب يف "gجة امل
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  تستقيم احلياة إالّ gا.
وكـــل مـــن الوالـــد والوالـــدة يلـــتمس بـــأداء دوره مرضـــاة اهللا تبـــارك وتعـــاىل 
ــــدنيا موصــــولة باحليــــاة اآلخــــرة خــــرياً وســــعادة،  عســــى أن تكــــون حياDمــــا يف ال

     قـال اهللا تعـاىل فـيهم:  وعسى أن يكونا من الـذين

           )١(.  
اشتملت هذه اآلي يف السور الثالث على التعريف ملا جيب مـن  ((وقد 

حقـــوق الوالـــدين ومـــا يرعـــى هلمـــا، ومنتهـــى ذلـــك وغايتـــه قـــد اجتمعـــت يف هـــذا 
، و إذا ألقينـــا نظـــرة علـــى أســـلوب هـــذه اآليـــات الكرميـــة فســـنلحظ )٢( ))املعـــىن 
  تالفاً بني أساليبها وألفاظها وميكن بيان ذلك يف النقاط التالية: اخ

: ورد يف آيــيت العنكبــوت واألحقــاف لفظــا ( حســنا، وإحســاناً) ومل أوال
  يرد شيء من ذلك يف لقمان.

: ورد يف ســوريت العنكبــوت ولقمــان، النهــي عــن طاعــة الوالــدين يف ثانيــاً 
  الشرك، ومل يرد يف ذلك يف األحقاف.

      : ورد يف ســورة العنكبــوت قولــه تعــاىل: ثالثــاً 

                                 
 ).٢١سورة الطور، اآلية (  )  ١(
مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه متشابه اللفظ من آي التنـزيل، ألمحد بن   )  ٢(

 ).٢/٧٦٣كامل أمحد (  الزبري الغرناطي، حتقيق: د/ حممود
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 ، بتعديــة الفعــل بــالالم، ويف ســورة لقمــان قولــه تعــاىل:)١(     
  ،  فـَُعدِّي ِبَعَلى.)٢(               

    : ورد يف ســــــورة لقمــــــان قــــــول اهللا تعــــــاىل: رابعــــــاً 
  نكبوت واألحقاف.، ومل يرد ذلك يف اآليتني يف سوريت الع)٣(  

      : ورد يف ســــورة لقمــــان قــــول اهللا تعــــاىل:خامســــاً 
     ، ويف سورة األحقاف ورد قوله تعـاىل: )٤(  
  )٥(.  

    : ورد يف ســــورة األحقــــاف قولــــه تعــــاىل: سادســــاً 
  .)٧(     ، ويف سورة لقمان ورد قوله تعاىل )٦(  

ن واألحقــــاف ذكــــر األم منصوصــــاً عليهــــا، : ورد يف ســــوريت لقمــــاســــابعاً 
  وورد ذكرها يف سورة العنكبوت جممًال.

                                 
 ).٨سورة العنكبوت، اآلية (  )  ١(
 ).١٥سورة لقمان، اآلية (  )  ٢(
 ).١٥سورة لقمان، اآلية (  )  ٣(
 ).١٤سورة لقمان، اآلية (  )  ٤(
 ).١٥سورة األحقاف، اآلية (  )  ٥(
 ).١٥سورة األحقاف، اآلية (  )  ٦(
 ).١٤سورة لقمان، اآلية (  )  ٧(
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٣٨  

: ورد يف ســــــوريت العنكبــــــوت ولقمــــــان التعريــــــف بــــــالرجوع إىل اهللا ثامنــــــاً 
  .)١(سبحانه ومل يرد ذلك يف سورة األحقاف 

ــــــاطي ــــــزبري الغرن عــــــن  -رمحــــــه اهللا -وقــــــد أجــــــاب العالمــــــة أمحــــــد بــــــن ال
  وألفاظ تلك اآليات الكرمية فقال: االختالفات والفروق يف أسلوب

: أن بنــاء آيــة العنكبــوت علــى قصــة ســعد بــن أيب والجــواب عــن األول ((
وقــــاص، ومــــا كــــان مــــن فعــــل أمــــه وحلفهــــا علــــى أن ال تأكــــل، وال تشــــرب وال 
تســتظل حــىت يرجــع ســعد إىل دينهــا. والقصــة مشــهورة، فنـــزلت اآليــة ومل يقصــد 

ان gما ما مل يدعوا معـاً، أو أحـدمها إىل غري هذا، فاكتفي بالتنبيه على اإلحس
الشــرك، وملــا كــان هــذا حكمــاً ال خيــص أبــاً مــن أمٍّ مل حيــتج إىل التنصــيص علــى 
أحدمها فوقع االكتفاء هنا بقوله: (حسناً) ونصبه علـى احلـال؛ ألن املصـدر إذا 

علـــى احلـــال، ذكـــر  -رمحـــه اهللا -حـــذف اكتفـــي بصـــفته فانتصـــاgا عنـــد ســـيبويه
  ه.ذلك يف باب

 –وأمــا ورود (إحســاناً) يف األحقــاف فِلمــا قصــد مــن البســط واإلطالــة 
  وقد اجنر يف هذا اجلواب السؤال السابع. –حسبما يـُبَـنيَّ بعُد 

: أن النهــــي عــــن الشــــرك، ورد يف ســــورة والجــــواب عــــن الســــؤال الثــــاني
 العنكبوت لبناء اآلية وما قبلها على ذكر ذلك، وهو املراد بالفتنة الواقع ذكرهـا

                                 
 ).٢/٧٦٣من التقسيمات: مالك التأويل ( انظر فيما تقدم  )  ١(
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٣٩  

   يف مطلع السورة وورد يف آية لقمان ملا تقدم مـن قـول لقمـان البنـه: 

، ومل يـــــرد يف ســـــورة األحقـــــاف؛ )١(        
ــــه :  ــــرى قول ــــاً، أال ت      ألن آيــــة األحقــــاف فــــيمن كــــان مؤمن

                

  .، إىل ما بعد هذا، وال مدخل هنا للشرك)٢(      
: أن قولـه يف سـورة العنكبـوت: والجواب عن السـؤال الثالـث

  

       

 

بتعدية الفعل بالالم، وتعديته يف آيـة لقمـان ِبَعلَـى، فإمنـا ذلـك لفـرق مـا بـني  
اآليتني يف السورتني من حيث بنـاء آيـة العنكبـوت علـى اإلجيـاز، فناسـب ذلـك 

فناســب ذلــك التعديــة ِبَعَلــى، االكتفــاء بــالالم، وبنــاء آيــة لقمــان علــى اإلطالــة، 
  ولو قدرنا عكس الواقع ملا ناسب، فجاء كلٌّ على ما يناسب.

   : أن قولـه يف آيـة لقمـان: والجواب عـن السـؤال الرابـع
، أمر بالرفق gما والقيام من حقهما مبا ليس مبعصية، وملا  )٣(   

لـب هلمـا، وإمنـا كان مبـىن اآليـة علـى األمـر مبـا يفعـل gمـا ومعهمـا مـن غـري مط
ذلـــك يف اجلملـــة مـــن التعريـــف مبـــا ينبغـــي أن يكـــون األمـــر معهمـــا عليـــه، ناســـبه 

                                 
 ).١٣سورة لقمان، اآلية (  )  ١(
 ).١٥سورة األحقاف، اآلية (  )  ٢(
 ).١٥سورة لقمان، اآلية (  )  ٣(
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٤٠  

، وملــــا كانــــت آيــــة )١(       الــــوارد هنــــا مــــن قولــــه: 
العنكبوت مبنية على حكم  َمْن طلـب ِمـَن األبـوين الشـرَك والرجـوَع إىل الكفـر 

 الـدنيا معروفـا، مل يناسب ذلك أن يقال فيهما: وصـاحبهما يف –كما تقدم -
بالســـابق مـــن مظـــاهر الكـــالم مـــن اإلذن يف الصـــغو إىل  –ملـــا كـــان يكـــون فيـــه 

مطلبهمــا، وهــو مــا ال ميكــن أن يــؤذن فيــه ال ظــاهراً وال باطنــاً فلــم يــرد هنــا مــا 
يـــوهم جـــوازاً، ولــــو يف إراءDمـــا االنقيــــاد هلمـــا يف الظــــاهر مـــع اعتقــــاد مـــا جيــــب 

   ا يف آيـة اإلكـراه يف قولـه تعــاىل: اعتقـاده يف البـاطن مـن التوحيـد، كمــ
، وإمنــــا قصــــد هنــــا العــــزم علــــى مــــا هـــــو )٢(     

احلق، وأال يصغي إىل مرادمها ال ظاهراً وال باطناً، إذا جاهدا يف طلب الشـرك، 
            فلـــــم يكـــــن ليناســـــب وال يالئـــــم ورود: 

  يف آية العنكبوت بوجه.
دة على حـال إميـان املوصـى بوالديـه، وقـد وأما آية األحقاف فمبنية ووار 

علم املؤمن ما يلزمه من أبويه املؤمنني، وأنه أكثر من املوصـى بـه يف آيـة لقمـان 
  فجاء كل على ما جيب.

، )٣(     : أن قــــــوله: والجــــواب عــــن الســــؤال الخــــامس

                                 
 ).١٥سورة لقمان، اآلية (  )  ١(
 ).١٠٦سورة النحل، اآلية (  )  ٢(
 ).١٤سورة لقمان، اآلية (  )  ٣(
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 )١(       املـراد بـه الضـعف، وقولـه يف األحقــاف: 
وضـــعته علـــى صـــفة مـــن املشـــقة تكـــره وال تـــراد، فتحصَّـــل مـــن املـــراد أvـــا محلتـــه و 

  من الضعف والكراهة فال تعارض. )٢(اآليتني اإلخبار حباليهما 
  : أن قولــه يف ســورة لقمــان: والجــواب عــن الســؤال الســادس

، وقولـــــه يف األحقـــــاف   
ال تعـــــارض             

ل والفصـــال مـــدتان، ومــــدة بينهمـــا إال أvمـــا إخبــــاران عـــن قضـــيتني؛ ألن احلمــــ
احلمــل غــري مــدة الرضــاع، فــأخرب يف اآليــة الواحــدة عــن جمــرد مــدة الرضــاع ويف 

  الثانية عن املدتني، وقد تقدم التنبيه على اجنرار السؤال السابع.
 : أن قولــه تعــاىل يف العنكبــوت ولقمـــان والجــواب عــن الســؤال الثــامن

يف النهــي عــن الصــغو حتــذير مــن طاعتهمــا يف الشــرك، وإبــالغ     
إليهمــا يف ذلــك إىل الغايــة لــئال يظــن أن ذلــك كآيــة اإلكــراه كمــا تقــدم. وملــا مل 
يقــع يف آيـــة األحقـــاف ذكـــر الشـــرك وكانـــت فـــيمن كـــان علـــى إميـــان، وقـــد علـــم 

  .)٣( ))املؤمن من رجوعه إىل ربه مل يرد فيها ذكر ذلك 
ن بــارٍّ بوالديــه : عــرض القــرآن الكــرمي صــورتني متقــابلتني: صــورة ابــســابعاً 

مستشــعر لفضــلهما ومقــدر ملكانتهمــا، وصــورة ابــن عــاقٍّ لوالديــه بــذئ الكــالم 
                                 

 ).١٥سورة األحقاف، اآلية (  )  ١(
 بعود الضمري إىل األم وهو ما يناسب سياق الكالم. ))حباليها  ((لعل املناسب هو عبارة    ) ٢(
 ).٧٦٦إىل  ٢/٧٦٣مالك التأويل (  )  ٣(
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٤٢  

معهمــــا خبيــــث املشــــاعر حنومهــــا ال يرعــــى هلمــــا حقــــاً وال حيفــــظ هلمــــا ود.ا. ويف 
  الصورة األوىل جاء قول اهللا تعاىل:

         قال اهللا تعاىل: 
               

               
               

             )١(.  
ترسم هاتان اآليتـان مـن سـورة األحقـاف صـورة مشـرقة لـذلك التصـرف 
الســوي الكــرمي الناشــئ عــن نفــس كرميــة لــذلك الولــد البــارِّ بوالديــه الــذي يتــألق 

اد بذلك هداية ونوراً ومتكينـاً ملعرفـة مجاًال ومساحة معهما، وإحساناً إليهما، فيزد
السبيل املستقيم، سبيل الرجال األوفياء لوالديهم األتقياء لرgم، ومل تـزده األيـام 
إال حب.ــا لوالديــه وزيــادة يف الوفــاء هلمــا حــىت إذا اكتملــت قــواه العقليــة والبدنيــة، 
كـــر وتكاملـــت معـــامل مكوناتـــه الشخصـــية، مل يـــنس فضـــل والديـــه عليـــه، ومل يتن

هلما، أو يتنّمر عادياً عليهما ولكنه ذكر حباله ومقاله، ما بذله والـداه يف سـبيله 
يــــوم أن كــــان صــــغرياً، ومــــا قاســــا يف ســــبيل تربيتــــه، ورعايتــــه. فتحركــــت عاطفتــــه 
الصادقة، ومشاعره احلانية عليهما، ففاضت نفسه بـذلك حبـ.ا لوالديـه وجـاءت 

ن شكره لربـه الكـرمي الـذي أنعـم عليـه مقالته اليت خلدها القرآن العظيم معربة ع
                                 

 ).١٦، ١٥سورة األحقاف، اآليتان (  )  ١(
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٤٣  

وعلى والديه بنعم كثرية جليلة، ظـاهرة وباطنـة، ال حيصـيها إال صـاحبها املـنعم، 
املتفضــل gــا جــل وعــال، طالبــاً منــه أن يهــيء لــه مــن األســباب مــا جيعلــه شــاكراً 
لتلـــك الــــنعم، ومــــا يعينـــه علــــى عمــــل الصـــاحلات الــــيت ترضــــي ربـــه لريضــــى عنــــه 

  ه يف ذريته، فقد تاب إليه، وأسلم الوجه له.بذلك، وأن يصلح ل
وهــــذه اآليــــة الكرميــــة، وإن جــــاءت يف صــــيغة خربيــــة غــــري آمــــرة إال أvــــا 
حتمل من املضامني، والدالالت واملعاين مـا يعكـس ويبـني املـنهج القـرآين الفريـد 
العظـــيم يف الرتبيـــة والتوجيـــه، والقـــرآن الكـــرمي يوجـــه املســـلمني إىل هـــذه الصـــورة 

gــذا األســلوب اخلــربي الرقيــق الــذي حيمــل معــىن أمهيــة االقتــداء مبوقــف اجلميلــة 
  هذا البار بوالديه.

إن القرآن الكرمي يف هذه الصورة ال يوجـه املسـلم إىل شـأن ومكانـة الـرب 
بالوالــــدين فقــــط، ولكنــــه يــــذهب مــــدى أبعــــد يف الرتبيــــة والتوجيــــه، فيــــربز أمهيــــة 

ر بوالديه استشعاراً كرمياً تفـيض معـه استشعار نعم اهللا على اإلنسان املسلم البا
الــــنفس مبشــــاعر احلــــب والعرفــــان لصــــاحب النعمــــة وموجــــدها، وهــــو استشــــعار 
يتحســـس صـــاحبه قيمـــة النعمـــة باإلســـالم عليـــه وعلـــى والديـــه، ويف ذلـــك معـــىن 
ــل وكــرمي مــن املعــاين الكرميــة الــيت يــريب gــا القــرآن املســلَم لتكــون نفســه  رائــع مجي

ين االعــرتاف والشــكر هللا تعــاىل وهــي تتقلــب يف نعمــه، نديــة حانيــة جتــيش مبعــا
وتــذكر نعمــه ســبحانه علــى الوالــدين فتــذكر أن صــاحب الفضــل ســبحانه جعــل 

رمحـــــة منـــــه وإنعامـــــاً. والـــــنفس الكرميـــــة  -فضـــــله علـــــى اآلبـــــاء موصـــــوًال بأبنـــــائهم
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٤٤  

تستشـــعر معـــىن النعمـــة عليهـــا، وعلـــى مـــن حوهلـــا، فهـــي Dـــش وتفـــرح لـــنعم اهللا 
خرين، وتـرى يف ذلـك معـاين مجيلـة تـدفعها إىل التفكـر يف عظمـة تعاىل على اآل

اهللا ورمحتـــه خبلقـــه، وكرمـــه هلـــم. فتجـــيش مشـــاعرها إقبـــاًال علـــى اهللا تعـــاىل وثنـــاء 
عليـــه، ورقَّـــة بـــني يديـــه ترجـــو مزيـــد فضـــله ونعمـــه، وتســـأله يف رقَّـــة وخضـــوع أالَّ 

وه يف تـذلل وتضـرع يسلبها نعمة أنعمها عليها من نعمه الظاهرة والباطنة، وترج
 –التوفيــَق إىل شــكره علــى نعمــه الكثــرية. فــالكرمي ابــن الكــرمي نــيب اهللا يوســف 

، يـذكر فضـل اهللا تعـاىل عليـه وعلـى النـاس باهلدايـة إىل اتبـاع ملـة -عليه السـالم
  ، قـال اهللا تعـاىل: -عليهم السالم –آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب 

               

            )١(.  
نعــم اهللا تعــاىل عليهمــا هــي  -مــن فــرط حبــه هلمــا –فالبــارُّ بوالديــه يــرى 

 انعمــــاً عليــــه، فهــــو ســــعيد غايــــة الســــعادة بــــذلك. إنــــه ال يفعــــل ذلــــك إال ذوو 
النفــوس الكرميــة الــذين كرمــت طبــاعهم وطابــت مشــاعرهم فعظمــت يف عيــوvم 

وشأن هـذه النفـوس أن تتـألق وهـي ترتقـى  نعم اهللا تعاىل عليهم وعلى والديهم،
يف مدارج الطاعة هللا تعاىل وحمبته واإلقبال باهلمة عليه واالستسالم بالتوبة إليـه، 
فال يغريها بريُق احلياة حوهلـا، وال تشـغلها مهامُّهـا الكثـرية عـن أداء واجبهـا حنـو 

  الذرية تربية وبذًال ومتابعة ودعاء إىل اهللا تعاىل بصالحها.

                                 
 ).٣٨سورة يوسف، اآلية (  )  ١(
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٤٥  

علــيهم الصــالة  –اء بصــالح الذريــة هــو ســبيل أنبيــاء اهللا الكــرام والــدع
، وعبـاد اهللا الصـاحلني بعـدهم يف كـل زمـان ومكـان، فالذريـة الصـاحلة -والسالم

هـــي االمتـــداد الصــــاحل لإلنســـان الصـــاحل، والقــــرآن العظـــيم يوجـــه املســــلمني إىل 
ل وهــــام، االهتمــــام بالذريــــة، ويبــــني أن أثــــر الــــدعاء يف صــــالح الذريــــة أثــــر فعــــا

فصــالح الذريــة بيــد اهللا تعــاىل وحــده، واملســلم يستشــعر هــذا املعــىن جيــداً، فــال 
يفــرت لســانه بــدعاء ربــه بصــالح ذريتــه بعــد بــذل مــا هــو متوجــب يف حقــه حنــو 

  .)١( ))الصالح من اهللا واألدب من اآلباء  ((ذريته تربية، ورعاية ومتابعة، و 
ثــــره، فيــــدعو اهللا تعــــاىل إنــــه ال يستشــــعر معــــىن صــــالح الذريــــة وشــــأنه وأ

صــــادقاً ملح.ــــا بصــــالحها إال َمــــْن صــــلح مــــع والديــــه، فالعــــاقُّ لوالديــــه اuــــرم يف 
واجلـــزاء مـــن جـــنس  -حقهمـــا يـــدرك مـــا ســـيؤول إليـــه حـــال ذريتـــه معـــه مســـتقبالً 

وال يظلم ربك أحداً. والناس قدمياً وحديثاً شاهدوا ويشـاهدون عقـوق  -العمل
أن يعلـم أن السـبيل لطلـب صـالح الذريـة مـن اهللا  ذرية من عقَّ والديـه، وينبغـي

تعاىل هو التوبة إليه وإسالم الوجه له، فمن تاب إىل اهللا تعاىل وأسلم الوجه لـه 
فإنــــه ســــبحانه وتعــــاىل يوفقــــه إىل شــــكر نعمــــه عليــــه وعلــــى والديــــه وإىل عمــــل 
الصــاحلات، ويوفقــه إىل الــدعاء بصــالح ذريتــه، ومــن كــان هــذا شــأنه فهــو مــن 

تقبـــل اهللا عـــنهم أحســـن مـــا عملـــوا ويتجـــاوز عـــن ســـيئاDم يف أصـــحاب الـــذين ي
  اجلنة، وذلك هو وعد اهللا الصدق الذي وعدهم به.

                                 
 ).٤٦األدب املفرد للبخاري (  )  ١(
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٤٦  

تلــك كانــت صــورة ولــد بــارٍّ بوالديــه عرضــها القــرآن الكــرمي، وعــرض يف 
مقابلها صورة ولد عاقٍّ لوالديه جاحد لفضـلهما، منكـر لقـدرة مـن خلقـه علـى 

           البعث. قـال اهللا تعــاىل: 

                 

                 

              
)١(.  

وهذه الصورة تبني منوذج االحنـراف والفسـوق والضـالل جمسـداً يف ذلـك 
التصرف اخلشن واملتعجرف من ذلك الولد العاق الكافر الـذي يتطـاول يف لـؤم 

علــى والديــه املــؤمنني جاحــداً لربمهــا أول مــا جيحــد فيخاطبهمــا بالتــأفف  وخســة
اجلــارح املــؤذي ملشــاعرمها الــذي يــدل علــى قســوة قلبــه وحتجــر عواطفــه جتاههمــا 

غــري مقــدر ملــا حتدثــه هــذه الكلمــة مــن جــرح عميــق يف      قــائًال: 
ل، مث نفســـيهما، فهمـــا ينتظـــران منـــه مـــا يســـرمها مـــن رقيـــق الكـــالم وطيـــب املقـــا

        جيحد اآلخرة والبعث حبجـة واهيـة تافهــة:
أي ذهبوا ومل يعد أحد منهم. ومل يعرف هذا الغيب العاق الكافر أن    

قيام الساعة مقدر إىل أجله، والبعث مجلة بعـد انتهـاء أجـل احليـاة الـدنيا، ومل  ((
س األمر لعباً، أو يقل أحد إنه جتزئة يبعث جيل مضى يف عهد جيل يأيت، فلي

                                 
 ).١٩ ،١٨، ١٧سورة األحقاف، اآليات (   )  ١(
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٤٧  

  .)١( ))عبثاً، إمنا هو احلساب اخلتامي للرحلة كلها بعد انتهائها 
والوالــدان املســلمان يريــان اجلحــود، والعقــوق، ويســمعان مقالــة الكفــر، 
فيفزعـــان ممـــا يقـــول ولـــدمها العـــاق لربـــه وهلمـــا، ويـــرتعش حســـهما هلـــذا التـــبجح 

ويهتفــان بــه مســتغيثني بــاهللا : الســافر، والتطــاول الكــافر مــن هــذا الولــد الكــافر، 
ويبــدو يف حكايــة قوهلمــا الفــزع مــن هــول  )٢(        

    ما يسـمعان بينمـا هـو يصـر علـى كفـره ويلـجُّ يف جحـوده قـائًال : 

، وهنــا يعاجلــه اهللا تعــاىل باملصــري احملتــوم الــذي ينتظــر )٣(    
 كانت هذه حالـه فهـو مـن: أمثاله من الكافرين العادين على الوالدين، ومن  

                
، وذلـــك عقـــاب اهللا تعـــاىل الـــذي ينـــال اجلاحـــدين املكـــذبني )٤(   

ـــس، حســـب وعيـــد اهللا الصـــادق  وهـــم كثـــري خلـــت gـــم القـــرون مـــن اجلـــن واإلن
الذي ال خيلف وال يتخلف، وأولئك هم اخلاسرون، خسـارة اإلميـان واليقـني يف 

خســــارة الرضــــوان والنعــــيم يف اآلخــــرة، وأيــــة خســــارة أكــــرب مــــن تلــــك  الـــدنيا، مث
اخلسارة، مث يلقون العذاب األليم الشديد الذي حيـق علـى اجلاحـدين املنحـرفني 

                                 
 ).٢٦/٣٢٦٣يف ظالل القرآن، اuلد السادس، اجلزء (  )  ١(
 ).١٧سورة األحقاف، اآلية (  )  ٢(
 نفس السورة واآلية.  )  ٣(
 ).١٨سورة األحقاف، اآلية (  )  ٤(
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٤٨  
. ولكـل واحـد مـن االثنـني: البـار بوالديـه الشـاكر هلمـا، والعـاق هلمـا اجلاحـد )١(

نس العمــل لفضــلهما درجتــه، ولكــل عملــه، وكــل يــوىف مبــا عمــل واجلــزاء مــن جــ
  وهم ال يظلمون .

إن صـــورة الـــرب والعقـــوق تتكـــرر يف دنيـــا النـــاس، فنمـــوذج الـــرب، ومنـــوذج 
العقــوق عامــان يف النــاس. ولكــن مــا عرضــه القــرآن الكــرمي يف هــاتني الصــورتني 
املتقابلتني يف هذا األسلوب الرائع اجلميل الذي يكـاد حيـدد شخصـني بـذواDما 

ه واقـــــع مشـــــاهد، وذلـــــك مـــــن خصـــــائص أوقـــــع وأشـــــد إحيـــــاًء للمثـــــل حـــــىت كأنـــــ
األســلوب القــرآين املعجــز ومــن خصــائص اهلــدي القــرآين يف الرتبيــة، فهــو هــدي 
يـــريب أحيانـــاً باألســـلوب والبيـــان والتصـــوير. ولقـــد وردت روايـــات حتـــدد يف كلتـــا 
الصـــورتني املتقـــابلتني إنســـاناً بعينـــه، ولكـــن مل يصـــح شـــيء مـــن هـــذه الروايـــات. 

 –وهــذا عــام يف كــل مــن قــال هــذا. وقــال  ((تفســريه:  قــال اإلمــام ابــن كثــري يف
ـــــه -رمحـــــه اهللا ـــــه    : وقول ـــــى مـــــا     بعــــــد قول دليـــــل عل

))ذكرناه من أنه جـنس يعـم كـل مـن كـان كـذلك 
. وقـال احلسـن وقتـادة: هـو )٢(

  .)٣(الكافر الفاجر العاق لوالديه املكذب 
احلــوار الــذي  ويف كلتــا الصــورتني كــان الوالــدان مســلمني، أمــا يف صــورة

                                 
 ).٣٢٦٤-٢٦/٣٢٦٣انظر فيما سبق: يف ظالل القرآن، اuلد السادس، اجلزء (  )  ١(
 ).٤/١٥٩تفسري ابن كثري: (  )  ٢(
 .نفس املصدر  )  ٣(
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٤٩  

وبـــني والـــده الـــذي كـــان كـــافراً فإنـــه  -عليـــه الســـالم –دار بـــني نـــيب اهللا إبـــراهيم 
يتضــح لنــا مــدى أمهيــة مراعــاة األدب يف حــوار الوالــد، ولــو كــان كــافراً. قــال اهللا 

                  تعــــــــــاىل:

                  
              

               
              

              

. ويتبـــــني مـــــن خـــــالل صـــــورة )١(          
وأبيـه أمهيـة مراعـاة مشـاعر األب حـني  -عليه السالم –هذا احلوار بني إبراهيم 

 -عليـه السـالم –نـافراً، فـإبراهيم حواره يف أمر يراد منه اخلري لـه ولـو كـان كـافراً 
املشــعرة بــاملودة والتقــدير أربــع مــرات     خاطــب أبــاه الكــافر بعبــارة: 

متتاليــة مــع كــل فقــرة مــن فقــرات حــواره مــع أبيــه مــع أنــه ميكنــه أن خياطبــه بتلــك 
 (( -عليـه السـالم –العبارة مرة واحدة، أو مرتني على األكثر وذلك أن إبراهيم 

أهـــل اجلهالـــة حتقـــريهم للصـــغري كيفمـــا بلـــغ حالـــه مـــن احلـــذق علـــم أن يف طبـــع 
وخباصة اآلباء مع أوالدهـم، فتوجـه إىل أبيـه خبطابـه بوصـف األبـوة إميـاًء إىل أنـه 
خملص له يف النصيحة، وألقى إليه حجة فساد عبادته يف صـورة االسـتفهام عـن 

                                 
 ).٤٨) إىل (٤١سورة مرمي، اآليات من (  )  ١(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٥٠  

فإنـه  سبب عبادته وعمله املخطئ، منبهاً علـى خطئـه عنـد مـا يتأمـل يف عملـه،
إن مســع ذلــك وحــاول بيــان ســبب عبــادة أصــنامه مل جيــد لنفســه مقــاًال فــيَـْفَطُن 
خبطل رأيه وسـفاهة حلمـه، فإنـه لـو عبَـَد حيـ.ا متميـزاً لكـان لـه شـبهٌة مَّـا. وابتـدأ 

 )١(         باحلجــــة الراجعــــة إىل احلــــس إذ قــــال لــــه: 
ـــــه:   )) )٢(       فـــــذلك حجـــــة حمسوســـــة مث أتبعهـــــا بقول

مث  ثىنَّ بدعوته إىل احلق مرتفقاً به متلطفاً فلم َيِسـم أبـاه باجلهـل املفـرط،  ((، )٣(
وال نفسـه بـالعلم الفـائق؛ ولكنـه قـال: إن معـي طائفـة مـن العلـم ليسـت معـك، 
وذلــك علــم الداللــة علــى الطريــق الســوي، فــال تســتنكف، وهــْب أين وإيــاك يف 

ـَك مـن أن تضـل وتتيـه مسري وعنـدي معرفـة باهلدايـة دونـك، فـ ،  )٤( ))اتبعين أُجنِْ
 ))ذلك أن أبـاه كـان يـرى نفسـه علـى علـم عظـيم ألنـه كـان كبـري ديانـة قومـه  ((و
)٥(.  

     ألبيـــــه:  -عليــــه الســــالم –ويف قــــول إبــــراهيم 
ــل للنهــي عــن عبــادة األصــنام؛ ألن عبادDــا مــن وســاوس  )٦(    تعلي

                                 
 ).٤٢سورة مرمي، اآلية (  )  ١(
 ).٤٢سورة مرمي، اآلية (  )  ٢(
 ).١١٤-١٦/١١٣تفسري التحرير والتنوير البن عاشور (  )  ٣(
 ).٢/٤١٢تفسري الزخمشري (  )  ٤(
 ).١٦/١١٥تفسري التحرير والتنوير (  )  ٥(
 ).٤٤اآلية (سورة مرمي،   )  ٦(
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٥١  

الـذي هـو    وذكـر وصـف  ((للنـاس الشيطان للذين اختـذوها ووضـعوها 
من صيغ املبالغة يف العصيان مع زيادة فعـل ( كـان) للداللـة علـى أنـه ال يفـارق 
عصــــيان ربــــه وأن العصــــيان مــــتمكن منــــه، فــــال جــــرم أنــــه ال يــــأمر إال مبــــا ينــــايف 

يف كالمــه  -عليــه الســالم –، واختــار إبــراهيم )١( ))الرمحــة، ويفضــي إىل النقمــة 
بـــني صـــفات اهللا تعـــاىل لينبـــه أبـــاه علـــى أن عبـــادة األصـــنام  وصـــف الـــرمحن مـــن

توجــب غضــب اهللا، فتفضــي إىل احلرمــان مــن رمحتــه، وأظهــر اســم الشــيطان يف 
لزيـــــادة التنفـــــري مـــــن الشــــــيطان، إذ       مقـــــام إضـــــماره، فقـــــال: 

  .)٢(كراهيته، والنفور منه مركوز يف النفس البشرية 
فحـذَّره مـن عاقبـة أن يصـري  ((الرمحن مث خوَّف أباه من أن ميسَّه عذاب 

ـــاء الشـــيطان  ـــدال علـــى الظـــن دون القطـــع  ((، )٣( ))مـــن أولي ـــاخلوف ال ـــري ب والتعب
تأدب مع اهللا تعاىل، بأن ال يثبت أمراً فيما هو من تصرف اهللا، وإبقاء للرجـاء 
يف نفس أبيه لينظر يف التخلص من ذلك العذاب باإلقالع عـن عبـادة األوثـان 

(( )٤(.  
بعكـــس مـــا يف   ((كـــان كـــالم األب يف منتهـــى اجلفـــاء والقســـوة والتجـــربُّ و 

                                 
 ).١٦/١١٧تفسري التحرير والتنوير (  )  ١(
 نفس املصدر.  )  ٢(
 نفس املصدر.  )  ٣(
 ).١١٧/ ١٦تفسري التحرير والتنوير (  )  ٤(
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٥٢  

من اللني والرقة، فدلَّ ذلك على أن األب كان  -عليه السالم –كالم إبراهيم 
، والعجيـــب يف رد )١( ))قاســـي القلـــب بعيـــد الفهـــم، شـــديد التصـــلب يف الكفـــر 

تكملــــــــة جلملــــــــة اإلنكــــــــار  ((فهــــــــو     األب نــــــــداؤه البنــــــــه بقولــــــــه 
والتعجب؛ ألن املتعجَّب مـن ِفْعلِـِه مـع حضـوره يقصـد بندائـه تنبيَهـه علـى سـوء 
فعله كأنه يف غيبة عن إدراك فعله، فاملتكلم ينـزله منــزلة الغائـب فيناديـه إلرجـاع 

، وهــذا دليــل آخــر علــى صــلف وشــدة كفــر هــذا األب وحتجــر )٢( ))رشــده إليــه 
مي باحلجـارة، وهـو كنايـة مشـهورة عواطفه بدليل Dديده البنه بالرجم وهو ( الر 

ومل خيــربه بأنــه هــو  ((وطلبــه مــن ابنــه هجرانــه،  )٣( ))يف معــىن القتــل بــذلك الرمــي 
، )٤( ))يهجره ليدل على أن هذا اهلجران يف معىن الطرد واخللع إشـعاراً بتحقـريه 

  وذلك دليل آخر على عجرفته وغطرسته وشدة شكيمته يف كفره .
والكفـر، وبـني اخلـري والشـر، فـاملؤمن بإميانـه هـداه  وفرق كبري بني اإلميان

ربـه إىل الطيــب مــن القــول، فهـو يقــول للنــاس الكــالَم الطيـَب ويبــذل هلــم القــول 
ـــة إبـــراهيم  عليـــه  –احلســـن وهـــو دومـــاً يـــدفع بـــاليت هـــي أحســـن. وجـــاءت مقال

برغم رد أبيه  -عليه السالم –ألبيه حتمل معاين اإلميان والرمحة، فهو  -السالم
ملتناهي يف القسوة والصلف ملَْ ينس بره بأبيه وعطفه عليه وأدبـه معـه، فكانـت ا

                                 
 ).١٦/١١٨املصدر نفسه (  )  ١(
 ).١٦/١١٩املصدر نفسه (  )  ٢(
 ).١٦/١٢٠املصدر نفسه (  )  ٣(
 املصدر نفسه.  )  ٤(
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٥٣  

مقالــــة ســــالم، فــــال جــــدال وال أذى وال رد للتهديــــد  -عليــــه الســــالم –مقالتــــه 
             والوعيــــــد: 

 

 

 

   

 

، وياهلــــــــا مــــــــن )١(           
عليــه  –شــريفة، ســلَّم فيهــا إبــراهيم  مقالــة نبيلــة كرميــة صــدرت عــن نفــس نبيلــة

سـالم توديـع ومتاركـة، وبـادره بـه قبـل الكـالم  ((على أبيه الكافر النافر  -السالم
 ))الــذي أعقبــه بــه إشــارة إىل أنــه ال يســوءه ذلــك اهلجــر يف ذات اهللا، ومرضــاته 

ــغ مــن أدبــه )٢( أن كانــت متاركتــه أبــاه مشــوبة باحلنــان  (( -عليــه الســالم –، وبل
  .)٣( ))سان يف معاملته يف آخر حلظة واإلح

وأبيـــه عرضـــها  -عليـــه الســـالم –هـــذه الصـــورة مـــن احلـــوار بـــني إبـــراهيم 
القرآن الكرمي يف صيغة خربية وهدف من ورائهـا إىل توجيـه املسـلم وتربيتـه علـى 
ما ينبغي عليه من حسـن املعاملـة وطيـب املقـال مـع والـده ولـو كـان كـافراً، فـإذا  

مــــع أبيــــه الكــــافر املشــــتد يف كفــــره  -عليــــه الســــالم –يم كــــان هــــذا أدب إبــــراه
  فكيف يكون تعامل وحوار املسلم مع والده املسلم؟

إننـــا حباجـــة إىل دراســـة اآليـــات يف ســـورة األحقـــاف وســـورة مـــرمي دراســـة 
واعيــــة هادئــــة لنخــــرج مــــن ذلــــك بصــــورة متكاملــــة للمــــنهج اإلســــالمي يف أدب 

                                 
 ).٤٨، ٤٧سورة مرمي، اآليتان (  )  ١(
 ).١٦/١٢١تفسري التحرير والتنوير (  )  ٢(
 ).١٦/١٢١نفس املصدر (  )  ٣(
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٥٤  

تنــا ليقــرؤوه ويعــوه، فلعــل ذلــك ينــري هلــم احلــوار مــع الوالــدين لنقدمــه ألبنائنــا وبنا
طريقهم فال ينسوا ما جيب عليهم جتاه الوالدين مـن أدب وبـّر حـىت ال يسـقطوا 
يف وْحــل العقـــوق وظالمتــه، وليكونـــوا ُمثـُــَل بــرٍّ وإحســـان يــراهم غـــريهم فيقتـــدي 
gــم فتكثــر بــذلك صــور الــرب واإلحســان يف اuتمــع، وتنتشــر ريــاح الــرب والصــلة 

ر بــذلك الــديار ويوســع اهللا يف األرزاق ويكثرهــا، ويبــارك يف األعمــار فيــه، فتعمــ
  واألوقات، فتعم الربكات واخلريات فيسعد اجلميع. وباهللا التوفيق.
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٥٥  

: اقرتان أمـر اهللا تعـاىل بعبادتـه بـأمره بـرب الوالـدين، وهـو (المعلم الثاني)
  فل عنها.أمر له دالالته البعيدة والقريبة واليت ال ينبغي للمسلم أن يغ

         قVVVVال اهللا تعVVVVالى: 

وذلVVVVك أن أصVVVVل الشVVVVریعة وقاعVVVVدتھا توحیVVVVد اهللا تعVVVVالى    )١(
فإذا وضعت القاعدة وأقVیم األسVاس جVاءت التكVالیف      ((وعبادتھ، 

الفردیة واالجتماعیة.. والرابطة األولى بعVد رابطVة العقیVدة ھVي     
عبVVادة اهللا رابطVVة األسVVرة، ومVVن ثVVم یVVربط السVVیاق بVVر الوالVVدین ب   

، وإذا أردنVا أن  )٢( ))تعالى إعالنًا لقیمVة ھVذا البVر عنVد اهللا تعVالى      
نعرف شVأن البVر بالوالVدین عنVد اهللا تعVالى مVن خVالل ھVذه اآلیVة          
الكریمVVة وسVVواھا مVVن آیتVVي سVVورتي النسVVاء واألنعVVام، فلنعVVرف    

   قیمة عبادة اهللا تعالى المVدلول علیھVا بقVول اهللا تعVالى:     

     
، فعبVVادة اهللا تعVVالى ھVVي الحقیقVVة الكبVVرى   )٣(

وھي من أضخم الحقائق الكونیة التي ال تسVتقیم حیVاة البشVر فVي     
األرض بVVدون إدراكھVVا واسVVتیفائھا، سVVواء كانVVت حیVVاة فVVرد أم       
جماعة، أم حیاة اإلنسانیة كلھVا فVي جمیVع أدوارھVا وأعصVارھا،      

حیاة وھي وعبادة اهللا تعالى ھي حجر األساس الذي تقوم علیھ ال
غایة الوجود اإلنساني، وھي وظیفة اإلنسان األولVى، وال بVد أن   
یسVVتقر معنVVى العبVVادة هللا تعVVالى فVVي الVVنفس أي اسVVتقرار الشVVعور   

                                 
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ١(
 ).١٥/٢٢٢١يف ظالل القرآن اuلد الرابع، اجلزء (  )  ٢(
 ).٥٦سورة الذاريات، اآلية (  )  ٣(
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٥٦  

على أن ھناك عبدًا وربا، عبدًا َیعُبد وربVا ُیعَبVد، وأن لVیس وراء    
ذلك شيء، وأن لیس ھناك إال ھVذا الوضVع وھVذا االعتبVار لVیس      

د إال عابد ومعبود، وإال ربٌّ واحد والكل لVھ عبیVد   في ھذا الوجو
)١(.  

فمVVن أدرك ھVVذه الحقیقVVة بقلبVVھ وعقلVVھ وآمVVن موقنVVًا بھVVا،        
وكانت حركتھ في حیاتھ وفVق مقتضVیاتھا فVاز ونجVح وسVعد فVي       
دنیVVاه وأخVVراه، ومVVن انحVVرف عVVن ذلVVك وقVVع فVVي ھVVوة السVVقوط      

  السحیقة ولقي الخسران والبوار في الدنیا واآلخرة.
دة اهللا تعVVالى ھVVي أشVVرف وأكVVرم وأعظVVم غایVVة یصVVل  فعبVVا

إلیھا اإلنسان في ھذه الحیاة ویVدركھا، وفVي ذلVك إدراك لفطرتVھ     
التي فطره اهللا علیھا، والشرائع السماویة جاءت بھدایVة اإلنسVان   

  إلى ھذه الفطرة، وداللتھ علیھا بشتى أنواع األدلة.
والعبVVVادة معنVVVى واسVVVع شVVVامل ینVVVتظم كVVVل أعمVVVال المسVVVلم 

اسم جامع لكل ما یحبھ اهللا ویرضVاه مVن األقVوال    ((وأقوالھ، وھي 
واألعمVVVال الباطنVVVة والظVVVاھرة، فالصVVVالة، والزكVVVاة، والصVVVیام،  
والحVج، وصVVدق الحVVدیث، وأداء األمانVة، وبVVر الوالVVدین، وصVVلة   
األرحVVVام، والوفVVVاء بVVVالعھود، واألمVVVر بVVVالمعروف والنھVVVي عVVVن  

إلحسVVان للجVVار والیتVVیم   المنكVVر، والجھVVاد للكفVVار والمنVVافقین، وا  
والمسVVVكین وابVVVن السVVVبیل، والمملVVVوك مVVVن اآلدمیVVVین، والبھVVVائم،  
والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك مVن العبVادة، وكVذلك حVب     
اهللا ورسVVVولھ، وخشVVVیة اهللا واإلنابVVVة إلیVVVھ وإخVVVالص الVVVدین لVVVھ،   

                                 
 ).٢٧/٣٣٨٧انظر فيما تقدم: يف ظالل القرآن، اuلد السادس، اجلزء (  )  ١(
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والصVVبر لحكمVVھ، والشVVكر لنعمVVھ، والرضVVا بقضVVائھ، والتوكVVل      
ھ، والخVوف مVن عذابVھ، وأمثVال ذلVك: ھVي       علیھ والرجاء لرحمت
. والعبVادة فVي اإلسVالم لیسVت منفصVلة      )١( ))من العبVادة هللا تعVالى   

إن  ((عVVن الجانVVVب األخالقVVي، كمVVVا فVVي المVVVذاھب الفلسVVفیة، بVVVل     
مقصVVVدًا أصVVVلیًا،   –كمVVVا یVVVذھب إلیVVVھ اإلمVVVام الشVVVاطبي   -للعبVVVادة

حVد  ومقاصد تابعVة، فالمقصVد األصVلي فیھVا ھVو التوجVھ إلVى الوا       
المعبVVود، وإفVVراده بالقصVVد إلیVVھ فVVي كVVل حVVال، ویتبVVع ذلVVك قصVVد   
التعبد لنیل الدرجات في اآلخVرة، أو لیكVون مVن أولیVاء اهللا، ومVا      

: ومVVن المقاصVVد التابعVVة  -رحمVVھ اهللا –أشVVبھ ذلVVك. إلVVى أن یقVVول  
  .)٢( ))صالح النفس واكتساب الفضیلة 

)) VVارم األخVVتمم مكVVریم لیVVي الكVVنھج اإللھVVاء المVVد جVVالق، وق
ولیرسVVVي فVVVي النVVVاس أسVVVمى ألVVVوان المثVVVل العلیVVVا، والفضVVVائل       
السامیة،كالصVVبر، والمثVVابرة، والسVVماحة، والسVVخاء، والصVVدق،   
والتVVراحم، والمواسVVاة، واألمانVVة، وغیرھVVا مVVن القVVیم التVVي تقVVوم    
علیھا عظمة الفرد والمجتمع، والتي تحقق لإلنسVان سVعادتھ فVي    

مھمة تأسیسیة في األخVالق   -ابأنواعھ –الدنیا واآلخرة، فللعبادة 
))الكریمة، ودعمھا، وبذر بذورھا في نفس المVؤمن ووجدانVھ   

 )٣( 
دائمVVVًا، فحركVVVة المVVVؤمن فVVVي الحیVVVاة ذات ھVVVدف أخالقVVVي نبیVVVل،  

إنمVVا بعثVVت ألتمVVم   ((یقVVول:  –صVVلى اهللا علیVVھ وسVVلم   -والرسVVول 

                                 
 ).٤العبودية البن تيمية (  )  ١(
 ).٤٥٤املنهاج القرآين يف التشريع، للدكتور/ عبدالستار فتح اهللا سعيد (  )  ٢(
 ).٤٥٤املنهاج القرآين يف التشريع، للدكتور/ عبد الستار فتح اهللا سعيد (  )  ٣(
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. واإلحسان إلى الوالVدین ھVو خلVق إسVالمي     )١( ))مكارم األخالق 
یشVVرق جماًال،ویتVVألق نVVبًال فVVي نفVVس مؤمنVVة بVVاهللا تعVVالى،      نبیVVل،

عارفة بحقوقھ، تكامVل حبُّھVا، وذلُّھVا لمعبودھVا الحVق جVلَّ جاللVھ        
  وتعاظم كبریاؤه، وتقدست أسماؤه وصفاتھ.

ویتضح من خالل ما تقVدم أن المVنھج اإللھVي الكVریم یقVوم      
في سائر أحكامھ، وتشریعاتھ علVى أسVاس خلقVي، وأن األخVالق     

ي ھذا المنھج منضبطة ومحددة المعالم، وھي تتمیز بالشVمولیة  ف
والكمال، والرقي، والمثالیة، والواقعیة، وكلھا تعVود إلVى مVا فیVھ     

  خیر اإلنسان.
واألحكVVVVام والتشVVVVریعات فVVVVي اإلسVVVVالم طابعھVVVVا الرحمVVVVة  

كمVا ھVو    –والسماحة والیسر، فھي لیست نتیجة ردة فعل لشVيء  
 VVي القVVاھد فVVع المشVVال الواقVVرالحVVعھا البشVVي یضVVا  -وانین التVVلكنھ

   رحمة اهللا تعالى لخلقھ، مصداقًا لقولھ جلَّ وعVال:  
. والمتأمVVVVل فVVVVي اآلیVVVVات الVVVVواردة فVVVVي )٢(     

سVVور: النسVVاء، األنعVVام، اإلسVVراء، التVVي ورد فیھVVا األمVVر بVVالبر      
مVVن خVVالل   -یتضVVح لدیVVھ  )٣(بالوالVVدین، والنھVVي عVVن عقوقھمVVا    

بVVالنھي عVVن الشVVرك بVVاهللا تعVVالى وبVVاألمر   تصVVدیر ھVVذه اآلیVVات،  

                                 
   -حلـــــــــاكم )، وا١٠٤)، والبخـــــــــاري يف األدب املفـــــــــرد (٢/٣٨١أخرجـــــــــه أمحـــــــــد يف مســـــــــنده (  )  ١(

) مـن حـديث أيب ٢/٦٧٠يف املسـتدرك ( –وصححه على شرط مسلم، وسـكت عليـه الـذهيب 
 ).٤٥رقم  ١/٧٥هريرة رضي اهللا عنه. وحسَّن األلباين إسناده يف السلسلة الصحيحة (

 ).١٠٧سورة األنبياء، اآلية (  )  ٢(
 داخل يف ذلك.وما ورد يف سور: العنكبوت، ولقمان، واألحقاف من الوصية gما   )  ٣(
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مVVدى مVVا یولیVVھ القVVرآن مVVن عنایVVة واھتمVVام  -باإلحسVVان بالوالVVدین
  بشأنھما وتقدیر لدورھما.

ومVVن أراد أن یVVدرك مVVدى تلVVك العنایVVة وذلVVك االھتمVVام،       
  فلیطل التأمل والتدبر في تلك اآلیات من خالل محورین اثنین:

عVVVالى، والنھVVVي عVVVن  : اقتVVVران األمVVVر بعبVVVادة اهللا ت أحBBBدھما
  الشرك بھ باألمر باإلحسان إلى الوالدین، وبالنھي عن عقوقھما.

: تصدر ذلك ومجیئھ قبVل تلVك األوامVر والنVواھي     وثانیھما
التي جاءت في سVورتي األنعVام، واإلسVراء خاصVة. واهللا تعVالى      
یفتح على من شاء من عباده بما شاء في كتابھ الكریم وفVي سVنة   

  . -یھ وسلم صلى اهللا عل -نبیھ 
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ونقVVف مVVع آیVVات سVVورة اإلسVVراء، فالحVVدیث عVVن ھVVذه اآلیVVات  
یتصVVل بموضVVوع المعلVVم الثVVاني مVVن معVVالم الھVVدي القرآنVVي فVVي بVVر     

  الوالدین والذي ینتھي عنھ الحدیث مع بدایة وقفتنا مع ھذه اآلیات.
         قVVVال اهللا تعVVVالى: 

               

              

              

 
قال صاحب تفسیر( التحریر والتنویر) العالمة الطاھر  )١(

وھذه اآلیات أول تفصیل للشVریعة   ((:  -رحمھ اهللا  –بن عاشور 
للمسلمین وقع بمكة وأن ما ذكر في ھذه اآلیات مقصود بھ تعلیم 

 ))وھVVذه اآلیVVات  ((بقولVVھ:  –رحمVVھ اهللا  –ویقصVVد  )٢( ))المسVVلمین 
وتنتھVVي باآلیVVة      اآلیVVات التVVي تبVVدأ بقولVVـھ تعVVالى 

) من سورة اإلسراء، ونحن قد اجتزأنا من ھذه اآلیVات  ٣٩رقم (
السبع عشرة بما جاء یتناول اإلحسان بالوالدین فحسVب، ویمكVن   

  لنقاط التالیة:الحدیث عن ھذه اآلیات من خالل ا
: جاء األمر معبرًا عنھ بالقضVاء اھتمامVًا بVھ وتوجیھVًا     أوًال

إلى ضرورة وأھمیة االلتزام بVھ ولVیس ھVذا قضVاء حكVم بVل ھVو        
  قضاء أمر.

                                 
 ).٢٤، ٢٣سورة اإلسراء، اآليتان (  )  ١(
 ).٦٥/ ١٥تفسري التحرير والتنوير (  )  ٢(
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القضاء یستعمل في اللغة على  ((قال القرطبي في تفسیره: 
    وجVVوه: فالقضVVاء بمعنVVى األمVVر، كقولVVھ تعVVالى     

مر. والقضاء بمعنVى الخلVق، كقولVھ:    ، معناه: أ)١(    
      

بمعنVVVى خلقھVVVن. والقضVVVاء بمعنVVVى  )٢(
یعنVي: احكVم مVا أنVت      )٣(     الحكم كقولھ تعالى: 

     تحكم. والقضاء بمعنVى الفVراغ كقولVھ تعVالى     
   أي فرغ منھ. ومنھ قولVھ تعVالى    )٤(   

. )٦(     ، وقولVVVVVVھ تعVVVVVVالى:  )٥(  
       والقضVVاء بمعنVVى اإلرادة كقولVVھ تعVVالى:    

  . والقضVVاء بمعنVVى العھVVد كقولVVھ تعVVالى:    )٧(    
 –. انتھVVVVVى كالمVVVVVھ  )) )٨(         

 )٩(. وھو اختصار لما جاء في كتVاب (التصVاریف)    -رحمھ اهللا 
                                 

 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (   )  ١(
 ).١٢سورة فصلت، اآلية (  )  ٢(
 ).٧٢سورة طه، اآلية (  )  ٣(
 ).٤١سورة يوسف، اآلية (  )  ٤(
 ).٢٠٠سورة البقرة، اآلية (  )  ٥(
 ).١٠ة، اآلية (سورة اجلمع  )  ٦(
 ).٣٥سورة مرمي، اآلية (  )  ٧(
 ).٢٣٧/ ١٠). وانظر: تفسري القرطيب (٤٤سورة القصص، اآلية (  )  ٨(
 ) وما بعدها.٣٤٠انظر: التصاريف ليحىي بن سالم، حتقيق: هند شليب (  )  ٩(
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ھجریة)، فقد أوصل معVاني  ٢٠٠لیحیى بن سالم ( المتوفى عام 
  .-رحمھ اهللا  –إلى عشرة معاٍن  ))ى قض ((

: جVVاء لفVVظ ( الVVرب) دون سVVواه للداللVVة علVVى أن ھVVذا  ثانیBBًا
األمر التكلیفي ھو من رحمة اهللا بعبVاده وإحسVانھ إلVیھم بVداللتھم     
علVVVى مVVVا یVVVنفعھم، فمVVVن مقتضVVVیات الربوبیVVVة ولوازمھVVVا العنایVVVة 

صVلى   -بالمربوب وإصالح حالھ. والخطاب فیھ قد یكون للنبVي  
، والمقصVVود أمتVVھ ویمكVVن أن یكVVون الخطVVاب    -هللا علیVVھ وسVVلم  ا

والVدان یومئVذ    rلغیر معین فیعم كل أحد مكلف إذ لم یكن للنبي 
)١(.  

: جاء األمر بعبادة اهللا تعالى مقترنًا بVاألمر باإلحسVان   ثالثًا
للوالدین دلیًال واضحًا وبرھانًا ساطعًا على مكانVة ھVذا اإلحسVان    

، وأنھ مما ال یتسامح فیھ، فإذا كانVت عبVادة   وشأنھ عند اهللا تعالى
اهللا تعالى ھي قطب الرحى فVي حیVاة المسVلم بمVا تVدل علیVھ تلVك        

وأن تلVك الحیVاة    -سبقت اإلشارة إلیھا –العبادة من معاٍن واسعة 
ال تصVVلح إال بھVVا، فVVإن اإلحسVVان إلVVى الوالVVدین والبVVر بھمVVا ھVVو     

ن وأن النجاح أساس صالح الحال في تعامل اإلنسان مع اآلخری
  في ذلك یبدأ من النجاح في اإلحسان إلى الوالدین والبر بھما.

: جVVVاء األمVVVر بعبVVادة اهللا تعVVVالى مقVVVدمًا علVVVى األمVVVر  رابعBBاً 
باإلحسVVان للوالVVدین، دلVVیًال علVVى أن مVVن صVVحت عقیدتVVھ فVVي اهللا   
تعVVالى توحیVVدًا وعبVVادة وطاعVVة لVVھ فقVVد صVVحت حیاتVVھ األولVVى         

اإلحسVVان بالوالVVدین، ومVVن لVVم  واآلخVVرة، وأن ذلVVك سیفضVVي إلVVى

                                 
 ).١٥/٦٨التحرير والتنوير (  )  ١(
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تصVVح عقیدتVVھ فVVي اهللا تعVVالى فلVVن تصVVح لVVھ حیاتVVھ فVVي األولVVى       
واآلخVVرة. وأن الطریVVق إلVVى اإلحسVVان إلVVى الوالVVدین یمVVر عبVVر      
بوابة اإلیمان باهللا تعالى وعبادتھ، فاإلحسVان للوالVدین ھVو سVبیل     

 بإذن اهللا –المؤمنین، ومن برَّ بوالدیھ وأحسن إلیھما فإنھ مرشَّح 
لخاتمة طیبة، والعبرة بالخواتیم. ومن لم یعبد اهللا تعالى  –تعالى 

موحِّدًا لھ ، ومات على ذلك فھو مخلVَّد فVي النVار وبVئس القVرار،      
ومن عقَّ والدیھ ولم یتراجع عن ذلك العقVوق، ولVم یغالVب نفسVھ     
صVVلحًا مVVع والدیVVھ واسترضVVاًء لھمVVا، وتمVVادى فVVي عقوقVVھ حتVVى    

ت عاقًا لوالدیھ فھو مVن أھVل النVار عیVاذًا     فاجأه أجُلھ المحتوم فما
باهللا تعالى من حVال أھVل البVوار والنVار، فVدل ذلVك علVى أن البVر         
بالوالدین واإلحسان إلیھما مVن سVمات المVؤمنین، وبالمقابVل فVإن      
عقوقھمVVVا مVVVن سVVVمات أھVVVل الشVVVرك، إذ أن العقVVVوق مVVVن فعVVVل      
 المشVVركین، فمVVن عVVقَّ والدیVVھ، فھVVو یشVVبھ بفعلVVھ فعVVل مVVن أشVVرك 

بVVأن نھایتVVھ سVVتكون كنھایVVة مVVن    -إن لVVم یتVVب -بVVاهللا، وھVVو مھVVدَّد 
  أشرك باهللا، وسیكون مصیره الخلود في النار وبئس القرار.

: لم یرد النص فVي القVرآن الكVریم بVالنھي الصVریح      خامسًا
عن العقVوق أو اإلسVاءة للوالVدین وإنمVا جVاء األمVر فیVھ صVریحًا         

اهللا تعVVالى أراد برھمVVا،   باإلحسVVان إلیھمVVا اعتنVVاًء بشVVأنھما؛ ألن   
والبVVVر إحسVVVان، واألمVVVر بVVVھ یتضVVVمن النھVVVي عVVVن عقوقھمVVVا، أو  
اإلسVVاءة إلیھمVVا بطریVVق فحVVوى الخطVVاب، وقVVد كVVان كثیVVر مVVن        
العVVVرب فVVVي جVVVاھلیتھم أھVVVل جالفVVVة، فكVVVان األوالد ال یعرفVVVون   
آبVVVVاءھم إذا أضVVVVعفھم الكبVVVVر، فلVVVVذلك كثVVVVرت وصVVVVایة القVVVVرآن    

  باإلحسان بالوالدین.
ال یثبVVت علVVى العبVVادة هللا تعVVالى إال مVVن جاھVVد  : إنVVھسادسBBًا
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نفسھ مجاھدة متواصلة ال تفتر، مستمرة باللیVل والنھVار، والسVر    
والجھVVVار. فلVVVیس األمVVVر سVVVھًال، وسVVVلعة اهللا غالیVVVة وعزیVVVزة ال    
یرومھا إال من عرف قدرھا وقیمتھVا، فكVذلك برالوالVدین تكلیVف     
 یحتVVVاج إلVVVى صVVVبر علVVVى مقتضVVVیاتھ وحمVVVل للVVVنفس علVVVى ذلVVVك  

ومجاھدة للنواقض والصوارف عنVھ، یؤكVد ھVذا المعنVى اقتVران      
األمر بالعبادة هللا تعالى باألمر باإلحسان إلى الوالدین في القرآن 

الVذي رواه   rالكریم، كما یؤكده مVا جVاء فVي حVدیث المصVطفى      
أي العمVل   rالبخاري عن عبد اهللا بن مسعود قال: سألت النبVي  

لVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVى اهللا؟     أحVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVب إ
 ))بVر الوالVدین   ثم  ((. قال: ثم أي ؟ قال: ))على وقتھا الصالة ((قال: 

  قVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVال: 
. قVVال : حVVدثني بھVVن ولVVو  ))الجھVVاد فVVي سVVبیل اهللا   ((ثVVم أي؟ قVVال: 

  .)١(استزدتھ لزادني
فالصالة ھي رأس الدین وعمVود اإلسVالم وبھVا قوامVھ وال     
یصVVح الVVدین إال بھVVا، مVVا تركھVVا إال كVVافر ومVVا حVVافظ علیھVVا إال       

المحافظVVة علیھVVا إال بالمجاھVVدة والصVVبر وأطVVر   مVVؤمن، وال تVVتم
الVVنفس علیھVVا أطVVرًا. وإذا صVVلحت صVVلحت سVVائر األعمVVال، وإذا 

  َفسدْت َفسدْت سائر األعمال.
الVVذي جVVاء   tالبVVن مسVVعود   rوفVVي حVVدیث رسVVول اهللا   

مكانVVVة البVVVر   rبVVVیَّن الرسVVVول   tجوابVVVًا لسVVVؤال ابVVVن مسVVVعود   
 VVذا البVVر ھVVيء ذكVVالل مجVVن خVVك مVVدین وذلVVین بالوالVVطًا بVVر متوس

                                 
)، ومسـلم ٥٠٤) رقـم (١/١٩٧منهـا: ( متفق عليه، أخرجه البخاري يف مواضع من صحيحه،  )  ١(

 ).٨٥) رقم (٩٠-١/٨٩يف الصحيح (
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، فإقامVة   rإقامة الصالة وبVین الجھVاد فVي سVبیل اهللا فVي حدیثVھ       
الصVVالة، وبVVر الوالVVدین، والجھVVاد فVVي سVVبیل اهللا ال تVVتم متیسVVرة     
لإلنسان بVین یVوم ولیلVة، بVل ال بVد مVن الجھVاد للVنفس ومخالفتھVا          
وحملھVVا علVVى الصVVبر، والبVVذل، وذلVVك ھVVو سVVبیل المVVؤمنین ال        

قیمون الصالة، وھم الVذین َیَبVرُّون بالوالVدین    غیرھم، فھم الذین ی
وھVم الVذین یجاھVدون فVي سVبیل اهللا، ویبVذلون نفوسVھم وأمVVوالھم        
مرضVVVاة هللا تعVVVالى، والحVVVدیث النبVVVوي یرسVVVم صVVVورة النجVVVاح     
والتكامل والفالح فVي الحیVاة، فھVذه التكVالیف الثالثVة تتكامVل بھVا        

فVي میVدان صVلة     حیاة المسلم تكامًال عجیبًا، فإقامة الصالة نجاح
العبVد بربVVھ، وھVذه الصVVلة ھVVي أسVاس ومنطلVVق لنجVاح العبVVد فVVي     
میادین حیاتھ كلھا، وبVر الوالVدین نجVاح فVي المیVدان االجتمVاعي       
الVVذي یبVVدأ بحسVVن الصVVلة والعالقVVة بVVأفراده، وأول ذلVVك حسVVن        

  الصلة بالوالدین.
والجھVVVاد ھVVVو ذروة سVVVنام اإلسVVVالم وعزتVVVھ وھVVVو الVVVدرع   

مة، وھو حمایة لھا، وبVھ تصVلح حیاتھVا، ومVع     الواقي لكرامة األ
مكانVVة الجھVVاد فVVي اإلسVVالم وشVVأنھ وأثVVره فVVي حیVVاة األمVVة إال أن    

قّدم علیھ بّر الوالدین، وذلك أمر مقصود فVي جوابVھ    rالرسول 
r  عودVVVVن مسVVVVؤال ابVVVVى سVVVVعلt  ى اهللاVVVVب إلVVVVل أحVVVVأي العم :

عزوجل؟ فالترتیب ترتیب أفضلیة، وھVذا یVدل علیVھ أیضVًا قولVھ      
r   روVVن عمVVد اهللا بVVن عبVVاري عVVذي رواه البخVVدیث الVVي الحVVف– 

فاسVتأذنھ فVي    rجVاء رجVل إلVى النبVي      ((قVال:   -رضي اهللا عنھما
  .)١( ))الجھاد، فقال: أحيٌّ والداك؟  قال: نعم . قال: ففیھما فجاھد 

                                 
)، ومسـلم يف الصـحيح ٢٨٤٢) رقـم ( ١٠٩٤/ ٣متفق عليـه، أخرجـه البخـاري يف الصـحيح (  )  ١(
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وذلVVك دلیVVل علVVى أن بVVر الوالVVدین أفضVVل مVVن الجھVVاد الكفVVائي 
ما یكون وقتھ محددًا، وبVر الوالVدین    غیر المتعین؛ ألن الجھاد غالبًا

ال ینال إال بدوام المجاھدة طول عمرھما، والجھاد المسVتدیم أفضVل   
  من الجھاد المؤقت بوقت معین.

: یالحظ أنھ ذكر الفعل المأمور بھ فVي جانVب األمVر    سابعًا
بعبVVادة اهللا تعVVVالى، بینمVVVا حVVVذف الفعVVVل المVVVأمور بVVVھ فVVVي جانVVVب  

(أحسVVنوا) وأقVVیم المصVVدر مقامVVھ،  اإلحسVVان إلVVى الوالVVدین وھVVو  
وذلك لداللة المصدر ( إحسVانًا) علVى كثیVر اإلحسVان وقلیلVھ فVي       
سVVائر األحVVوال واألوقVVات، ونكVVَّر المصVVدر للتعظVVیم فھVVو لVVیس       
إحسVVانًا ھامشVVیًا وإنمVVا ھVVو إحسVVان عظVVیم قVVوًال، وفعVVًال، وحVVاًال،   

  إحساٌن یتألق تقدیرًا واعترافًا للوالدین ورحمة بھما.
  : قVVدم مVVا حقVVھ التVVأخیر، ففVVي قولVVھ تعVVالى     ثامنBBًا

قدم الجار والمجرور على الفعVل، إذ تقVدیر الكVالم:     )١(  
  وأحسنوا بالوالدین إحسانًا. ولعل ذلك یقصد منھ أمران:

أحدھما: تصدیر لفظ الوالدین الستثارة عطVف الولVد علVى    
 والدیھ، فھو لفظ محبوب ُمَبجَّل؛ ألنھ یدل على التضVحیة والبVذل  

والعطVVاء، ولVVذلك لVVم یVVرد فVVي القVVرآن الكVVریم مVVوردًا تنفVVر منVVھ       
  النفوس.

ثانیھمVVا: اإلشVVعار بVVأن ِعلَِّیVVَة الحكVVم ومناطVVھ ھVVي الوالدیVVة    
بVVدون أي وصVVف لھVVا. وبVVالرغم مVVن أن ابVVن ھشVVام فVVي (مغنVVي      
                                                                                  

 ).٢٥٤٩) رقم (٤/١٩٧٥(
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ١(
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اللبیب) قد بیَّن في المعنى الثالث عشVر مVن معVاني البVاء أن مVن      
، )١(     ل اهللا تعVالى:  معانیھا الغایة، مستشVھدًا بقVو  

 أي إليَّ، وأشار بصیغة التضVعیف (قیVل) إلVى أن قولVھ تعVالى      
، وتبعھ على ذلVك العالمVة ابVن    )٢(ضمن معنى لطف    

، لكنھ أضVاف إلVى البVاء معنVى المالبسVة،      )٣(عاشور في تفسیره 
أي جعل إحسانھ مالبسًا لي، إال أن مجيء البVاء فVي مقVام األمVر     

ن إلى الوالVدین تظVل لVھ داللتVھ فیمVا یمكVن أن تVدل علیVھ         باإلحسا
البVVاء مVVن معVVاني اللصVVوق، والعنایVVة، وھVVو مVVا یجعVVل لتضVVمین     
(أحسن بي) معنى لطف مساغًا وقبوًال فال شك أن ثمة فرقVًا فVي   
الحس بین ما تشعر بVھ لفظتVا ( أحسVن بVي) و (أحسVن إلVي) مVن        

حیط بالمحَسVن  معنى اإلحسان في كلیھما فاإلحسان في األولى م
إلیVVھ ومالبVVس لVVھ ولصVVیق بVVھ، بینمVVا ھVVو فVVي الثانیVVة واصVVل إلVVى  

  لمحسن إلیھ فقط وال یلزم منھ وجود تلك المعاني.
وتقVVVول: أحسVVVنت إلیVVVھ،   ((قVVVال ابVVVن بVVVادیس فVVVي تفسVVVیره:  

وأحسVنت بVھ. وأحسVVنت بVھ أبلVVغ لتضVمن أحسVVنت معنVى لطفVVت،      
یVة بالبVاء   ولما في الباء مVن معنVى اللصVوق، ولھVذا عVّدي فVي اآل      

لیفیVVد األمVVر بVVاللطف فVVي اإلحسVVان والمبالغVVة فVVي تمVVام اتصVVالھ      
بھما، فال یریان، ویسمعان، وال یجVدان مVن ولVدھما إال إحسVانًا،     

                                 
 ).١٠٠سورة يوسف، اآلية (  )  ١(
 ).١/١٠٦األعاريب البن هشام (انظر: مغين اللبيب عن كتب   )  ٢(
 ).١٣/٥٧انظر: تفسري التحرير والتنوير (  )  ٣(
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  .)١( ))وال یشعران في قلوبھما منھ إال باإلحسان 
        : في قولVھ تعVالى:   تاسعًا

أحوال نفوسVھم  ، بیان مدى الرحمة اإللھیة بالعباد ومراعاة )٢(
أن تكلیف الولد باإلحسان إلى والدیVھ وبخاصVة   البشریة، فال شك 

یعود معھ المرء صغیرًا یحتاج إلى مVن   بلوغھما الكبر الذيعند 
یصبر علیھ ویحلم. والكبر مرحلVة مVن مراحVل بدایVة االغتVراب      
عVVن ھVVذه الVVدنیا، وتلVVك سVVنة اهللا فVVي خلقVVھ، وھVVي بدایVVة رحلVVة         

VVل مVVاني بكVVعف اإلنسVVل الضVVى یتصVVن معنVVة مVVذه الكلمVVھ ھVVا تعنی
بضعف البVدن وقVواه وحواسVھ، أو بضVعف الVنفس والشVعور. ال       
شك أن ذلك التكلیVف یحتVاج إال صVبر ومجاھVدة قVد یعجVز عنھVا        

ھVي   -إال ما رحم ربُّك –كثیر من الناس. فطبیعة النفس البشریة 
الضVVیق والملVVل، واالنتقVVال إلVVى الجدیVVد والتعلVVق بVVھ. ولھVVذا كلVVھ     

ه، ممVVا علمVVھ ربُّنVVا تعVVالى وجھلنVVاه، جVVاء التمھیVVد فVVي قولVVھ  وسVVوا
الشرطیة التي تدل على الشVك فVي وقVوع الحVدث      ))إْن  ((تعالى بـ 

وقلتھ، ولیكون ذلك أدعى إلى أن یستقبل الولد ھذا التكلیف غیVر  
  متبرم بھ أو نافر منھ أو مستثقل لھ.

       : وفVVي قولVVھ تعVVالى   عاشBBرًا

لى أن الحالة الغالبة على الوالVدین ھVي الرحیVل    إشارة إ   
عن ھذه الدار قبل بلوغھمVا معVًا مرحلVة الكبVر التVي یبلغVان فیھVا        
مرحلVVة الضVVعف وانحطVVاط القVVوى والحاجVVة إلVVى الولVVد، وھVVذا       

                                 
 ).١٠١انظر: تفسري ابن باديس ( جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري ) ص (  )  ١(
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
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الشVرطیة، وإذا حVدث ذلVك وبلVغ      ))إن  ((المعنى أشVعر بVھ مجVيء    
غ أحدھما بینما الوالدان مرحلة الكبر عند ولدھما، فالغالب أن یبل

یكون اآلخر قد ودع ورحVل عVن ھVذه الVدنیا، وھVذا مVا أشVعر بVھ         
تقدیم لفظ (أحدھما) على ( كالھما) فبلوغھما معVًا تلVك المرحلVة    
قلیل، ولذلك جاء لفVظ (أوكالھمVا) بعVد لفVظ (أحVدھما) فالترتیVب       

  بالعطف بین اللفظین مبني على الترتیب لھما في الوجود.
یلة معدودة أو شھور حتى یرحVل مVن   وما ھي إال أعوام قل

بقي منھما الحقًا بمن سبقھ وتبقى حیاتھما بعد ذلك مجرد ذكرى 
یتذكرھا الولد من خالل ما قّدم لھما، وھVي ذكVرى قVد یكVون بھVا      
سعیدًا أو تعیسًا، فھو بال شك سیكون سعیدًا بذكرى برِّه بوالدیھ، 

الVذي سVیلقاه   وقد یكون تعیسًا شقیًا بذكرى عقوقھ لھما. وجVزاؤه  
من أوالده في كلتا الحالتین ھو من جVنس عملVھ مVع والدیVھ، وال     

  یظلم ربك أحدًا.
: جـــاء لفــــظ (عنـــدك) ليحــــرك حنـــان الولــــد علـــى والديــــه حـــادي عشــــر

وإذا كـان والـداه أو  -ومها على حالـة مـن الضـعف والكـرب –ويشملهما بعطفه 
دمها وليــداً ضــعيفاً، أحــدمها اليــوم عنــده علــى احلالــة تلــك فليتــذكر حــني كــان عنــ

وطفًال صغرياً كيف كان حاله عند ذلك؟ وليتذكر أن احلياة أخذ وعطـاء، فقـد 
أخـــذ كثـــرياً مـــن والديـــه فعليـــه اليـــوم أن يعطـــي شـــيئاً قلـــيًال هلمـــا. فلقـــد خـــدماه 
ورعياه وربّياه سنني متواصلة ومها بذلك فرحان مسروران فهمـا يتمنيـان لـه اخلـري 

الرحيــل بســـالم، ولــيس عنـــده مــن فطـــرة احملبــة مثـــل مـــا والبقــاء وهـــو يرجــو هلمـــا 
عندمها. ومها اليوم عنده قد عادا يف vاية عمرمها إىل ما كان هو عليه يف بدايـة 
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حياتــه يــوم أن كــان عنــدمها ضــعيفاً صــغرياً ال حــول لــه وال قــوة، فعليــه أن يكــرم 
 كمــــا أكرمــــا مقامــــه  -ومهــــا ضــــعيفان ال حــــول هلمــــا وال قــــوة –مقامهمــــا عنــــده 

عنـــــدمها، وهـــــو ضـــــعيف صـــــغري ال ميلـــــك لنفســـــه حـــــوًال وال قـــــوًة، فـــــال يتنكـــــر 
  للمعروف ويكفر اجلميل إال لئيم النفس.

إن مرحلVVة بلVVوغ الوالVVدین الكبVVر مرحلVVة دقیقVVة وحساسVVة     
فكان الولد لVذلك بأشVد الحاجVة إلVى التVذكیر بمVا ینبغVي أن یكVون         

    Vا وشVة لھمVد الرعایVوقي  علیھ من تمام العنایة بوالدیھ ومزیVدة الت
والVVتحفظ مVVن كVVل مVVا یمVVس بسVVوء جانبھمVVا فVVي ھVVذه الحVVال علVVى  
وجھ الخصوص. والولد مأمور باإلحسان إلى والدیVھ فVي جمیVع    

الكبVVر   -أو كلیھمVVا  -األحVVوال، وخصصVVت حالVVة بلVVوغ أحVVدھما    
بالVVذكر؛ ألنھVVا حالVVة تقھقVVر وتراجVVع وضVVعف وشVVعور بالوحVVدة     

ظنVVVة الملVVVل وإحسVVVاس بقVVVرب النھایVVVة، وشVVVدة الحاجVVVة للولVVVد وم 
  والضجر منھما، وضیق الصدر من تصرفاتھما.

عنده قVد یثقVل علیVھ وال بVد      -أو أحدھما-ولما كان مقامھما 
أن تبVدو مVVن خVالل ذلVVك المقVVام مVا یكVVون مVن ضVVروریات الكبVVر     
والضعف والمرض مما یستقذره الولد في بیتھ مما قد یدفعھ إلى 

علVى ذلVك أو   التضجر والضیق والتبرم فیظھر في مقالھ ما یVدل  
شيء منھ فقد نھى عن التفوه بأقل كلمة تدل علVى ذلVك وذلVك مVا     

  یتصل بھ الحدیث في النقطة الثانیة عشرة.
       : جVاء قVول اهللا تعVالى :    ثاني عشBر 
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   بعد التمھید لھ بقولھ تعالى  )١(      

وھو إشعار للولVد وتھیئVة لVھ بمVا      )٢(      
جVاه والدیVھ أو أحVدھما إذا بلغVا ھVذه المرحلVة. إذ أن       یجب علیVھ ت 

بلوغ مرحلة الكبر ینتج عنھا مباینة الوالدین لولVدھما فVي اآلراء   
 Vا    اواألفكار، والنظرة إلى األشیاء والحكم علیھVاوالن مVد یتنVوق ،

ال یحVVب أن تصVVل إلیVVھ یVVدھما. وقVVد یسVVأالنھ للمعرفVVة أو للحاجVVة  
    Vًة عVدًة وغریبVدو بعیVل     أسئلة قد تبVیاء. وكVھ لألشVھ ونظرتVن حس

ھذا وسواه قد یدفعھ إلى نھرھما، أي زجرھما بصیاح وإغVالظ،  
أو إظھVVار للغضVVب فVVي الصVVوت واللفVVظ، فُنِھVVي عVVن ذلVVك كلVVھ       

وسVVVواه بقولVVVھ تعVVVالى   
 

 
وفVVVي ھVVVذا أمVVVر بVVVأن    ((  )٣( 

یخاطبھما بجمیل القVول، ویؤنسVھما بطیVب الحVدیث، ونھVٌي عVن       
یوحشھما بطول السVكوت، فلVیس لVھ أن     أن یؤذیھما في قولھ، أو

یتركھمVVا وشVVأنھما بVVل علیVVھ مجالسVVتھما، ومحادثتھمVVا، وجلVVب       
األنVVس إلیھمVVا، وإدخVVال السVVرور علیھمVVا، ثVVم إن القVVول إنمVVا ھVVو   
عنVVوان مVVا فVVي الضVVمیر، وال یكVVون كریمVVًا شVVریفًا إال إذا كVVان        
عنوانVVًا صVVادقًا َحُسVVن مظھVVره، ومخبVVره، وَعVVُذب جنVVاه، وطVVاب    

ومVVا ثمVVاره إال معانیVVھ، ومVVا مغرسVVھ إال القلVVب الVVذي        مغرسVVھ،
صVVدر عنVVھ، فیفیVVد ھVVذا أن علVVى الولVVد أن یكVVون معھمVVا بVVاللطف   
والعطVVف مVVن صVVمیم قلبVVھ، كمVVا ھVVو یعVVرب لھمVVا عنھمVVا بلسVVانھ، 
فیكون محسنًا لھما حینئٍذ في ظاھره وباطنھ، وذلك ھو تمام البر 

                                 
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ١(
 ).٢٤سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
 ).٢٣اإلسراء، اآلية (سورة   )  ٣(
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ریمین عVVن قVVول  . ومVVا تقVVدم مVVن النھیVVین الكVV  )١( ))الVVذي أمVVر بVVھ  
األف، وعن النھر، ومVن األمVر بVالقول الكVریم یVدخل فVي نطVاق        
أدب القول، ویالحظ أن النھي تقدم في كالمھ تعالى على األمر، 
وذلك لبیان نكتة أن ذلك القول المنھVي عنVھ ھVو أكثVر مVا یصVدر       
عن الولد في ھذه المرحلة، فتقدم النھVي عنVھ لیأخVذ حیVِّزه ومVداه      

لVVك ویعقلVVھ فیتجنVVب مVVا ُنِھVVي عنVVھ، وذلVVك أن   فVVي نفسVVھ لیVVدرك ذ
وقVVد بلغVVا   –مھمVVة الصVVبر علVVى أداء حVVق الوالVVدین أو أحVVدھما     

تحتVVاج إلVVى نفVVوس كبیVVرة،     -مرحلVVة الكبVVر والضVVعف والعجVVز   
وعقول راشدة وكبح لجماح النفس في حملھا علVى الصVبر علVى    

  ذلك. واهللا یوفق إلى ذلك من شاء من عباده.
      لى: : وفVVVي قولVVVھ تعVVVا  ثالBBBث عشBBBر 

 
بیان ألدب الفعل، والحال الVذي ینبغVي مVن الولVد مVع       )٢(

      والدیVVھ، بعVVد بیVVان أدب القVVول فVVي قولVVھ تعVVالى       

      

)٣( .  

فالوالVVVدان عنVVVد ولVVVدھما فVVVي كنفVVVھ كVVVالفراخ الضVVVعیفة        ((
المحتاجة للقوت والدفء والراحVة، وولVدھما یقVوم لھمVا بالسVعي      

لطائر لفراخھ، ویحیطھما بحنوه وعطفھ، كما یحVیط  كما یسعى ا
الطائر فراخھ، فشبھ الولد في سعیھ وحنوه وعطفVھ علVى والدیVھ    
بالطائر في ذلك كلھ على فراخھ، وحذف المشبھ بVھ وأشVیر إلیVھ    

                                 
 ).١٠٤تفسري ابن باديس (  )  ١(
 ).٢٤سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٣(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٧٣  

بالزمھ وھVو خفVض الجنVاح؛ ألن الطVائر ھVو ذو الجنVاح، وإنمVا        
     Vون فVھ فیكVة لفراخVًا وحیاطVالم  یخفض جناحھ حنوًا وعطفVي الك

 -وھو الھون واللین -استعارة بالكنایة، وأضیف الجناح إلى الذل
))إضVVافة موصVVوف إلVVى صVVفة: أي اخفVVض لھمVVا جناحVVك الVVذلیل  

 

، وھذا لیفید ھونھ وانكسVاره عنVد حیاطتھمVا حتVى یشVعر بأنVھ       )١(
  یخدم والدیھ الستحقاقھما لذلك، غیر متفضل علیھما باإلحسان.

وھVVي  -تشVVاھد مVVن الطیVVر  وفVVي ذكVVر ھVVذه الصVVورة التVVي  
 -صورة یراھا النVاس جمVیعھم ویعرفونھVا وال تخفVى علVى أحVد       

تذكیر بلیغ مرقق للقلب موجب للرحمة وتنبیھ للولVد علVى حالتVھ    
التVVي كVVان علیھVVا معھمVVا فVVي صVVغره لیكVVون ذلVVك أبعVVث لVVھ علVVى   

  العمل وعدم رؤیة عملھ أمام ما قدما إلیھ.
وفي قولھ تعالى 

متعلق بقولھ تعالى تعلیل          
وذلك یفید بأن یكون ذلك الخفض ناشVئًا عVن الرحمVة      

الثابتة في النفس ال عن مجرد تصVنع ظVاھر، وقVد كVان الوالVدان      
  یكنفانھ ویعطفان علیھ عن رحمة قلبیة صادقة.

       : وفVVي قولVVھ تعVVالى  رابBBع عشBBر 

 
بقة، مVا  وقد جاء بعد األوامر والنواھي فVي اآلیVات السVا    )٢(

یVVدل علVVى أنVVھ مھمVVا بVVذل الولVVد بVVرا بوالدیVVھ فلVVن یكVVون مكافئVVًا        
إلحسانھما، ومثلھ في ذلVك مثVل مVن ُأحِسVن إلیVھ إحسVانًا بلیغVًا ال        

                                 
 ).١٠٥-١٠٤تفسري ابن باديس (  )  ١(
 ).٢٤سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
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یمكنھ رّده، فعلیھ أن یثني على من أحسن إلیھ ویVدعو لVھ بخیVر.    
والدعاء للوالدین من معالم الخیر فVي نفVس اإلنسVان المسVلم، بVل      

كاملھا، وھو مطلب تتعلق بVھ ھمVم الكVرام وتھفVو     ھو دلیل على ت
یھتVVف بالVVدعاء  –علیVVھ السVVالم  -إلیVVھ نفVVوس العظVVام، فھVVذا نVVوح 

     بالمغفرة لھ ولوالدیھ وللمVؤمنین، قVال تعVالى:    

 -، وكذلك فعل إبراھیم  )١(       
        حVVین قVVال:   –علیVVھ السVVالم  

علیھمVا السVالم    -وإبراھیم   ، وال شك أن لنوح)٢(   
دعVVاءًا كثیVVرًا ولكVVن لVVم یVVذكر فVVي القVVرآن الكVVریم مVVن ذلVVك إال     -

شVVيء یسVVیر، ومنVVھ ھVVذا الVVدعاء ممVVا یVVدلنا علVVى أھمیVVة الVVدعاء       
للوالVVدین بVVالمغفرة والرحمVVة، وتقVVدم فیمVVا سVVبق بیVVان أنVVھ یVVدعى    
للوالVVVVدین المسVVVVلمین فVVVVي حیاتھمVVVVا وبعVVVVد مماتھمVVVVا، وللوالVVVVدین 

  حال حیاتھما فحسب.الكافرین 
        : فVي قولVھ تعVالى    خامس عشر

، بیVVان لمكانVVة بVVر الوالVVدین  )٣(       
عند اهللا تعالى، وأنھ مما ال یتسامح فیھ، وذلك یبVدو للمتأمVل مVن    
خVVالل التعبیVVر القرآنVVي حیVVث إن ھVVذه اآلیVVة الكریمVVة فیھVVا وعVVد     

    Vره لوالدیVي بVادقًا فVك    ووعید، وعد لمن كان صVي ذلVًا فVھ مخلص

                                 
 ).٢٨سورة نوح، اآلية (  )  ١(
 ).٤١سورة إبراهيم ، اآلية (  )  ٢(
 ).٢٥اء، اآلية (سورة اإلسر   )  ٣(
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من قلبھ، وربمVا تكVون منVھ البVادرة إلVى والدیVھ وھVو ال یریVد إال         
الخیر، فاهللا تعالى وعده بVالمغفرة، ووعیVد لمVن أضVمر فVي قلبVھ       
العقوق لوالدیھ وأظھر لھما البر فھو لVن یفلVت مVن العقVاب؛ ألن     
القلب ھو محل الثواب والعقاب، وبصالحھ یصلح اإلنسVان بVدنًا   

ًال،وبفساده یفسد. فVاهللا تعVالى أعلVم بمVا تضVمرونھ مVن       وحاًال ومآ
بر ومحبة للوالدین، أو من عقوق وكراھیة لھما وسVیجازي كVًال   
بمVVVا یسVVVتحق، وقVVVد اقتصVVVر التعبیVVVر القرآنVVVي علVVVى ذكVVVر جانVVVب 
(الصالح) ترغیبًا في ذلVك وحثVا علیVھ وتشVویقًا إلیVھ، ولVم یVذكر        

  ساد) تنفیرًا منھ.الجانب المقابل لذلك وھو جانب العقوق (الف
وفي اآلیة الكریمة ما یدل علVى أن بVر الوالVدین (صVالح)     
ویقابلVVVھ عقوقھما(فسVVVاد)، ومVVVن ثVVVم فVVVالبر بالوالVVVدین مVVVن فعVVVل     
الصالحین، وعقوقھما من فعل الفاسدین، والبVر بھمVا دلیVل علVى     

  صالح النفس، وعقوقھما دلیل على فسادھا.
الھم والصVVالحون ھVVم الVVذین صVVلحت أنفسVVھم فصVVلحت أقVVو 

وأفعVVVالھم وأحVVVوالھم، وصVVVالح الVVVنفس ھVVVو وصVVVف لمVVVا خفVVVي     
كخفائھVVVVا، وكمVVVVا أنVVVVھ یمكننVVVVا أن نسVVVVتدل علVVVVى وجVVVVود الVVVVنفس  
وارتباطھVVا بالبVVدن بظھVVور أعمالھVVا فVVي البVVدن كVVذلك یمكننVVا أن      
نستدل على اتصافھا بالصالح وضVده بمVا نشVاھده مVن أعمالھVا،      

ى سVنن  وھVي الجاریVة علV    -فمن شVاھدنا منVھ األعمVال الصVالحة     
حكمنVVا علیVVھ بصVVالح نفسVVھ وأنVVھ مVVن    - rالشVVرع وآثVVار النبVVي  

الصVVالحین، ومVVن شVVاھدنا منVVھ خVVالف ذلVVك حكمنVVا بفسVVاد نفسVVھ،  
. واهللا ھVVو العلVVیم بمVVن خلVVق وھVVو اللطیVVف )١(وأنVVھ مVVن الفاسVVدین 

                                 
 ).١٠٨-١٠٧انظر: تفسري ابن باديس (  )  ١(
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  الخبیر، وھو سبحانھ الھادي إلى سواء السبیل.
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فVVي بVVر  مVVن معVVالم الھVVدي القرآنVVي     أمBBا (الَمْعلBBم الثالBBث)  
الوالدین فھو یتمثل في تلVك األلفVاظ الجامعVة المانعVة فVي الداللVة       
علVVى المطلVVوب فعلVVھ أو تركVVھ، وھVVي ألفVVاظ سVVھلة قلیلVVة المبنVVى    
كثیرة المعنى، محكمة فال ُیفَھم منھVا مVا ینVاقض المVراد وال یVرد      
علیھا ما یخالفھا، وھVي لیسVت بعیVدة عVن حVس اإلنسVان وحیاتVھ        

   VVVذه األلفVVVن ھVVVوره، ومVVVرُّوتصVVVاُن  -اظ: ( الِبVVVكُر -اإلحسVVVالش- 
  النَّھُر). -األفُّ  -خفُض الجناِح  -القوُل الكریُم -الصحبُة

) وهــو الفضــاء الواســع مــن  . واللفظــة مشــتقة مــن (البَـــرِّ فــالِربُّ مصــدر: بـَــرَّ
  .)١(األرض اليت مل يغطها املاء، فالبَـرُّ يف مقابلة البحر

حتديــد ألكثــره. ومجيــع مــا أمــر اهللا  فــالِربُّ: هــو التوســع يف فعــل اخلــري فــال
 تعــاىل بــه مــن مكــارم األخــالق وشــرعه يف كتابــه الكــرمي ويف ســنة نبيــه املصــطفى

r  :فهو من الرب، قال اهللا تعاىل         

              

           

             

 التقوى، قـال اهللا تعـاىل: . والرب هو  )٢(       

                                 
ـــومي (  )  ١( ـــري للفي ـــرازي (١٧انظـــر: املصـــباح املن ـــار الصـــحاح لل )، مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن ١٩)، خمت

 ).١١٥-١١٤للراغب األصفهاين (
 ).١٧٧سورة البقرة، اآلية (  )  ٢(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

٧٨  

والـــرب يكـــون مبعـــىن الصـــلة، ومبعـــىن اللطـــف واملـــربة،  )١(     
وحســن الصــحبة والعشــرة، ومبعــىن الطاعــة. وهــذه األمــور هــي مــن جمــامع حســن 
اخللــق. وبـــر الوالــدين: التوســـع يف اإلحســـان إليهمــا. وجـــاء الثنــاء علـــى نـــيب اهللا 

     قــال اهللا تعـــاىل:  بــربه بوالديــه، –عليــه الســالم  -حيــىي 
عليــــه  –. كمـــا ورد الثنــــاء أيضــــاً علـــى نــــيب اهللا عيســــى )٢(    

       بــربه بوالدتــه، قــال اهللا تعــاىل:  –الســالم 
) كمــا أن (عــْدًال) أبلــغ مــن (عــادل)، وإذا  )٣(   ) أبلــغ مــن (بــارٍّ ، و( بــرٌّ

والـدين وبذلـه بشـىت الطـرق كان مدار كلمة (الرب) علـى التوسـع يف اإلحسـان لل
) أي األرض الواســعة يف مقابلــة كلمـــة  والوســائل وأن الكلمــة مشــتقة مـــن (البَـــرِّ

، فإن إيثار القرآن الكرمي هلذه اللفظة دون سـواها مـن األلفـاظ الـيت )٤((البحر) 
قــد تقارgــا يف الداللــة علــى املعــىن املــراد يــدل داللــة واضــحة علــى مــا ينبغــي أن 

االجتهـــاد واحلـــرص يف إكـــرام والديـــه والـــرب gمـــا، بـــْذًال يتالقـــى  يبذلـــه الولـــد مـــن
ويتعــانق فيــه ظــاهر حالــه وفعلــه مــع كــرم مقالــه، وصــدق جنانــه، وكــل معــروف 
وصل منه إىل والديه فهو من الرب، وختتلـف صـور الـرب  بالوالـدين مـن صـورة إىل 

                                 
 ).١٨٩سورة البقرة، اآلية (  )  ١(
 ).١٤( سورة مرمي، اآلية  )  ٢(
 ).٣٢سورة مرمي، اآلية (  )  ٣(
)، وكـــذلك: ١٩١-١٩٠انظـــر: نزهـــة األعـــني النـــواظر يف علـــم الوجـــوه والنظـــائر البـــن اجلـــوزي (  )  ٤(

 ).٢١٣-٢/٢١١بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوز آبادي (
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إال  -وإن كانت كـل صـورة محلـت معروفـاً إليهمـا مـن ولـدمها فهـي بـر –أخرى 
أvـــا ليســـت يف درجـــة واحـــدة، ومـــن مث كـــان االجتهـــاد مرغوبـــاً ومطلوبـــاً يف الـــرب 
بالوالــدين، والتقــرب إىل اهللا تعــاىل بــذلك، فمــثًال لــو قــام الولــد بإحضــار طعـــام 

، وهـي rلوالديه حيبانه وبعثه هلما مع السائق فذلك بر حيبه اهللا تعاىل ورسـوله 
واإلحسـان للوالـدين، ولكـن الولـد  صورة مجيلة بال شك مـن صـور الوصـل والـرب

لــو أخــذ هــذا الطعــام بنفســه وذهــب بــه إىل والديــه وقّدمــه هلمــا مث رجــع لكانــت 
هذه الصورة أمجل من صورة الرب قبلهـا وأحسـن منهـا، وبالتـايل فـاألجر والثـواب 
عليهــا مــن اهللا أطيــب وأكثــر. ولــو أخــذ الولــد ذلــك الطعــام الــذي حيبــه والــداه 

بـــــه إليهمـــــا، وجلـــــس معهمـــــا علـــــى الطعـــــام يؤنســـــهما  ومحلـــــه إليهمـــــا، وذهـــــب
ويســرمها، ويالطفهمــا برقيــق مشــاعره، وكــرمي مقالــه، لكانــت هــذه الصــورة أمجــل 
وأطيب من اليت قبلها. وهكذا فإن العاقل احلصيف جيتهد يف صـور بـرّه بوالديـه 
ويرتقــى يف بــذل ذلــك الــرب، وعلــى قــدر مــا يبــذل مــن الــرب بوالديــه فســيكون بــر 

  ه.أوالده ب
والناس يف عامل اليـوم شـغلتهم الـدنيا فشـغلوا gـا إال مـا رحـم اهللا مـنهم، 
فـرتى الولــد ال جيـد مــن وقتــه مـا ميكنــه مـن اجللــوس مــع والديـه أو أحــدمها، ومهــا 
يف شــوق إىل اجللــوس معــه بينمــا هــو يف الوقــت نفســه جيــد مــن وقتــه مــا يكفيــه 

رأيـت الوالـدين آخـر مـرة؟  للجلوس مع زبائن الدنيا واملصاحل، ولو قيـل لـه: مـىت
لقــــال: منــــذ فــــرتة شــــهور. وإين منشــــغل مبصــــاحلي، ولعلــــي أذهــــب لزيارDمــــا يف 
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فرصــة قادمـــة، إن مسحـــت بـــذلك ظـــروف عملــي، ورمبـــا كـــان والـــده يف بلـــدة أو 
قريــة ال تبعــد ســوى عشــرات مــن الكيلــومرتات، ومــع ذلــك فهــو يركــب الصــعب 

أجــل زيــارة إنســان ال حيبــه  والــذلول ويقطــع مئــات الكيلــومرتات عــدة مــرات مــن
قلبــه ولكــن مصــلحته عنــده. ونســي هــذا وكثــري مثلــه أن اهللا تبــارك وتعــاىل جعــل 
حق الوالدين يف التمتع مبشاهدة ولدمها مقدماً على حقه جـل وعـال يف اجلهـاد 
يف سبيله، فجعل هلما احلق يف اإلذن لولدمها يف اخلروج للجهـاد الكفـائي، ولـو 

ـــا كـــافرين كمـــا قـــال ا ، وذلـــك ألن خروجـــه للجهـــاد مظنـــة )١(لثـــوري وغـــريه كان
ذهاب روحه وموته فيفوت بذلك حقهمـا يف التمتـع مبشـاهدته واألنـس برؤيتـه، 

واجلهــاد  -وإذا كــان هــذا حقهمــا يف اإلذن لولــدمها يف اخلــروج للجهــاد الكفــائي
، فــإن اشــرتاط ذلــك اإلذن فيمــا ســوى اجلهــاد مــن الســفر -ذروة ســنام اإلســالم

وعي أو للعمرة، أو لطلب العلم الذي يكون طلبه نفًال، أو للتجـارة للحج التط
  ، أو للسياحة يكون من باب أوىل.)٢(اليت يطلب فيها رحباً زائداً 

ومـــدار ذلـــك أن إذvمـــا مشـــروط فيمـــا كـــان نفـــًال وطاعتهمـــا يف ذلـــك 
مقدمـــة، ومـــا كــــان مفروضـــاً علــــى الولـــد طلبـــه، أو فعلــــه، أو الوصـــول إليــــه، أو 

ليه، فإذvما غري مشروط لذلك، وال جتب طاعتهمـا، فمـا فرضـه اهللا احلصول ع
تعــاىل وأوجبــه أوىل وأقــوى؛ ألن يف تــرك مــا فرضــه اهللا تعــاىل مــن أجــل الوالــدين 

                                 
 ).١٠/٢٤٠تفسري القرطيب (  )  ١(
 ) وما بعدها.١٣٣طوشي (انظر: بر الوالدين أليب بكر الطر   )  ٢(
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ال طاعــة يف معصــية اهللا، إمنــا الطاعــة يف  ((:  rمعصــية لــه ســبحانه، وقــد قــال 
  .)١( ))املعروف 

ـــــــــــــــول اهللا تعــــــــــــــــاىل:           ويف ق
دليل على أن مـن متـام  )٢(          

ســــعادة الوالــــدين متتعهمــــا برؤيــــة أبنائهمــــا وأنــــه ممــــا يــــؤمل الوالــــدين فــــراق األبنــــاء 
وبُعــدهم عنهمــا، فــاهللا تعــاىل عــدَّد يف هــذه اآليــات نعمــه علــى عــدّوه الوليــد بــن 

بفـــراق  املغـــرية، ومـــن بـــني تلـــك الـــنعم أن اهللا تعـــاىل مل يـــؤمل قلبـــه وحيـــزن مشـــاعره
أبنائــه لــه، بــل جعلهــم قــريبني منــه يشــاهدهم كــل يــوم وتكتحــل بــرؤيتهم عينــاه 
صباَح مساَء يسعد gم ويتقّوى. فسبحان من مجع لعدّوه الكافر أسباب القـوة 

  والتمكني وهي املال والرجال.
ويف قصة جريج الراهب ما يدل علـى حـق الوالـدين أو أحـدمها يف رؤيـة 

اق لرؤيته، ولو كان قريباً، ووجـوب طاعتهمـا يف ذلـك الولد وخباصة عند االشتي
وتـرك مــا يعــارض ذلـك مــن النوافــل، وأن اآلثــار املرتتبـة علــى خمالفتهمــا يف ذلــك 
آثار شـديدة وأليمـة، ولـو كـان املخـالف مـن العابـدين الزاهـدين، فحـق الوالـدين 

  على الولد عظيم، وهو حق ال يتسامح فيه.

                                 
)، ومســـلم يف صـــحيحه ٦٨٣٠) رقـــم (٦/٢٦٤٩متفــق عليـــه، أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه (  )  ١(

 . -رضي اهللا عنه -) من حديث على ١٨٣٩) رقم (٣/١٤٧٢(
 ).١٤) إىل (١١سورة املدثر، اآليات من (  )  ٢(
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مل يـتكلم  ((قـال:  rروى البخاري ومسلم حديث أيب هريرة عـن النـيب 
يف املهــد إال ثالثــة: عيســى، وكــان يف بــين إســرائيل رجــل يقــال لــه  جــريج كــان 
يصلي جاءتـه أمُّـه فدعْتـه فقـال: أجيبهـا أو أصـلي؟ فقالـت: اللهـم ال متتـه حـىت 

وكلمْته فأىب،  تريه وجوه املومسات، وكان جريج يف صومعته فتعرضت له امرأة،
فأتــت راعيــاً فأمكنْتـــه مــن نفســـها، فولــدت غالمـــاً، فقالــت: مـــن جــريج، فـــأتوه 
فكســـروا صـــومعته، وأنزلـــوه، وســـبُّوه، فتوضـــأ وصـــلى، مث أتـــى الغـــالم فقـــال: مـــن 
أبــوك يــا غــالم؟ قــال: الراعــي. قــالوا: نبــين صــومعتك مــن ذهــب. قــال: ال، إال 

  احلديث. )١( ))من طني.. 
لعابـــد قـــد عاقبـــه اهللا تعـــاىل بـــدعاء أمـــه عليـــه فوقـــع مـــا وإذا كـــان جـــريج ا

دعــت بــه عليــه، ألنــه مل جيبهــا، وعُــدَّ بــذلك عاقـ.ـا، فإنــه ميكــن االســتدالل مــن 
خــــالل ذلــــك بــــأن البُعــــد عــــن الوالــــدين بــــدون ســــبب مــــربر، وإحياشــــهما بعــــدم 
ـــر يـَُعـــدُّ عقوقـــاً هلمـــا، وجـــريج عوقـــب بســـبب  حمادثتهمـــا باهلـــاتف وســـواه إذا تيسَّ

  ))أجيبهـا أو أصـلي ؟ ((م إجابتـه ألمـه، وهـو متـأول، وذلـك يـدل عليـه قـول: عد
، فكيـــــف ســـــيكون العقـــــاب إذا كـــــان غـــــري ))اللهـــــم أمـــــي وصـــــاليت  ((ويف روايـــــة 

متــأول؟ ومــاذا ســيقول بعــض مــن يــوحش والديــه ويؤملهمــا بُبعــده عنهمــا بــدون 
قـد تبـدو منـه  مربر؟ وال يغرت أحد مـن النـاس بكثـرة عبادتـه وطاعتـه، واحلـال أنـه

                                 
ســـلم يف الصـــحيح )، وم٣٢٥٣) رقــم (٣/١٢٦٨متفــق عليـــه، أخرجــه البخـــاري يف الصـــحيح (  )  ١(

 ).٢٥٥٠) رقم (٤/١٩٧٦(
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على (( مظاهر التقصري يف حق والديه من آن آلخر . فإن قصة جريج قد دلت 
أن أعمـــــال العـــــاملني، وإن كثـــــرت، وطاعـــــة املطيعـــــني، وإن عظمـــــت، وزهـــــادة 

. كمــا دلــت القصـــة )١( ))الزاهــدين، وإن تناهــت، فإنــه ال يــوازي يســري العقــوق 
أن احتجـاب الولـد عـن أمـه على: أن لألم أن تـدعو علـى الولـد عنـد املخالفـة و 

أن  ((، و )٢(بــــدون ضــــرورة عقــــوق. وأن طاعــــة الوالــــدين واجبــــة يف تــــرك النوافــــل
الدعاء كان جمازاة على جـنس املعصـية؛ ألن جرجيـاً ملـا منـع والدتـه أن تنظـر إىل 
وجهـــه وينظـــر إىل وجههـــا دعـــت عليـــه أن يبتليـــه اهللا بـــالنظر يف وجـــوه امليـــاميس 

ـــزواين، ففـــي حلـــول ـــه بغـــرض اإلجابـــة.  وهـــنَّ ال ـــل علـــى إخالل العقوبـــة عليـــه دلي
وجــــريج كــــان مــــن أعبــــد بــــين إســــرائيل وأفضــــل أهــــل زمانــــه خرقــــت لــــه العــــادة، 
وكوشــف بالكرامــة، فقــال للمولــود: مــن أبــوك؟ قــال: الراعــي، مث عوقــب ألنــه مل 

. )٣( ))جيــب نــداء أمــه، فمــا الظــن مبــن كــان دونــه يف الفضــل وفوقــه يف العقــوق؟ 
  رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أهلمنا

ة تــــدل جبــــالء  وقــــد حفــــل تارخينــــا اإلســــالمي العظــــيم مبواقــــف رائعــــة نــــريِّ
ووضــــوح علــــى مــــا اســــتقر يف وجــــدان أمتنــــا مــــن تقــــدير ملكانــــة الوالــــدين ووفــــاء 
ــــل  حلقهمــــا، وتأكيــــد حقهمــــا يف مشــــاهدة أبنائهمــــا واألنــــس gمــــا، وذلــــك دلي

                                 
 ).١٣٧بر الوالدين أليب بكر الطرطوشي (  )  ١(
 ).١٩٧املصدر نفسه (  )  ٢(
 ).١٣٨-١٣٧املصدر نفسه (  )  ٣(
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يم، والسنة النبوية الشريفة يف واضح وبرهان ساطع على أثر اهلدي القرآين العظ
تربيــة األمــة مبــا بيـَّــنَّا مــن حقــوق الوالــدين ودليــل علــى فضــلهما وشــأvما. فهــذا 

تـــرق نفســـه ألبيـــات مـــن  –رضـــي اهللا عنـــه  –أمـــري املـــؤمنني عمـــر بـــن اخلطـــاب 
الشعر فاضت gا نفس شـيخ كبـري وجاشـت gـا مشـاعره شـوقاً إىل ولـده ورغبـة 

يـــة بـــن َأْســـَكر أدرك اجلاهليـــة واإلســـالم، وكـــان لـــه ابـــن يف رؤيـــاه وقربـــه. كـــان أم
يُســـمَّى كالبـــاً وكـــان يـــربُّ بـــه، وقـــد اســـتعمل عمـــُر كالبـــاً علـــى األيلـــة، فاشـــتاقت 

  نفس الشيخ الكبري إىل ولده كالب ففاضت نفسه املشتاقة gذه األبيات:
    تابَاِكَتاَب اِهللا َلْو َعَقَل الك    ِلَمْن َشْيَخاِن َقْد َنَشَدا كالباً   
    َفال َوَأِيب كالٍب َما َأَصابَا    أُنَاِديـِه فـَيـُْعِرُض ِيف إِبـَاءٍ   
    ِإىل بـَْيَضاDَِا أَْدُعو كالبـَا    ِإَذا َسَجَعْت َمحَاَمُة َبْطِن َوادٍ   
    َوأُمََّك َما َتِسيُغ َهلَا َشرابَا    تـَرَْكَت أَبَاَك ُمْرِعَشًة يَـَداهُ   
    َكَباِغي املاِء يـَْتَبُع َسرابَـا    اَألْجِر بـَْعِديفَِإنََّك َوالِتَماَس   

ورضــــي اهللا تبــــارك وتعــــاىل عــــن أمــــري املــــؤمنني عمــــر بــــن اخلطــــاب وعــــن 
ـل اهللا شخصـياDم، وبـارك   rصحابة رسول اهللا  الرمحاء الغّر امليـامني الـذي كمَّ

 نفوســـهم فجعلهـــا نفوســـاً طيبـــة رحيمـــة كرميـــة ودودة مصـــداقاً لقولـــه تعـــاىل: 
اآليـــة. فلمـــا مســـع  )١(           

                                 
 ).٢٩سورة الفتح، اآلية (  )  ١(
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أبيـــات الشـــيخ الكبـــري وقـــد ألقاهـــا عليـــه رقَّ لـــه رقـــة  –رضـــي اهللا عنـــه  –عمـــر 
بالغة، فأرسل على الفور يف طلب االبن كالب، فقدم عليه ووصف له من بـرّه 

: احلـــب لنـــا.  -رضـــي اهللا عنــه  –بأبيــه، وأنـــه كـــان حيلــب لـــه. فقـــال لــه عمـــر 
خ الكبري أميَُّة، فسقاه عمر ممـا حلبـه ابنـه كـالب، وهـو مل فحلب، وحضر الشي

يــدر بقــدوم ابنــه بعــُد، فلمــا تنــاول احلليــب ليشــربه قــال: إين ألشــم رائحــة يــدي  
هلــذا املوقــف وبكــى، مث قــال:  –رضــي اهللا عنــه  –كــالب، فرقـَّـت نفــس عمــر 

 رضــي –هــذا ابنــك كــالب. فضــم الوالــُد ابنَــه إليــه يف شــوق بــالغ، مث قــال عمــر 
  .)١(لالبن كالب: جاهد يف أبويك –اهللا عنه 

وهــذه القصــة تــدل بكــل جــالء ووضــوح علــى املعــاين اإلنســانية الكبــرية 
ــف قادDــا  ــف  –رضــي اهللا عــنهم  –والعظيمــة يف تــاريخ أمتنــا، ومواق وهــي مواق

تدل علـى إنسـانيتهم وتقـديرهم إلنسـانية اإلنسـان وحقوقـه ومشـاعره وعواطفـه، 
اهم ، فلقد تربَّوا علـى يـدي املـريب األعظـم سـيدنا رسـول فرضي اهللا عنهم وأرض

  الذي أرسله ربه تبارك وتعاىل رمحة للعاملني. rاهللا 
رضـــي اهللا  –كمـــا تشـــري القصـــة إىل مـــا كانـــت عليـــه نفـــوس الصـــحابة 

ـــــــــة اإلنســـــــــانية يف مشوليتهـــــــــا، ويف  –عـــــــــنهم  مـــــــــن ســـــــــعة اإلدراك ملعـــــــــىن العالق
ُة وابنــه كــالب مهــا إنســانان قبــل كــل خصوصــيتها وتقــديرهم البعيــد لــذلك، فأميَّــ

شيء، وعاطفة الوالدية هلا جالل ومجال ومهابـة وتقـدير لـدى النفـوس الكبـرية، 
                                 

 ).٨٠-٧٩انظر فيما مضى: بر الوالدين أليب بكر الطرطوشي (  )  ١(
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ومهـا يف دائــرة اخلصوصــية والــد وولــده، مســلمان، ويف كــال احلــالني هلمــا حقــوق، 
  وهي حقوق معلومة مقدرة من الشارع احلكيم.

القـــرآن الكـــرمي يلحـــظ أvـــا هـــذا، وإن املتأمـــل يف مـــوارد كلمـــة (الـــرب) يف 
وردت يف مـوارد تـدل علـى معـاين: الصــدق، والعطـف، واإلحسـان، وكثـرة اخلــري 
والعطاء، واإلحسان، واإلميان، والطاعـة، وفعـل الـرب، والتجـاوز، واملغفـرة. وهـذه 
املعــاين ال شــك أvــا مطلــوب مالحظتهــا مــن الولــد وهــو يتعامــل مــع والديــه بــراً 

اً وباطناً، واإلحسـان، وكثـرة اخلـري والعطـاء، والطاعـة gما، فصدق التعامل ظاهر 
هلمــا، والتجــاوز عنهمــا، كــل ذلــك مرغــوب مطلــوب مــن الولــد يف حــق والديــه.  
كمـــا يلحـــظ املتأمـــل يف لفـــظ (الـــرب) يف القـــرآن الكـــرمي أن هـــذه اللفظـــة مل تـــرد 
بصــــيغة األمــــر. وحــــني تعلــــق األمــــر ببيــــان تعامــــل نبيــــني كــــرميني مــــن أنبيــــاء اهللا 

، وثانيهمــا مــع والديــه وهــو  -عليــه الســالم  -مها مــع والدتــه وهــو عيســى أحــد
)  -عليــه الســالم  -حيـىي  ،كــان البيــان بصــيغة خربيــة، ووصــف كالمهــا بأنــه (بــرٌّ

   :  -عليــه الســالم  -مبعــىن (بــاّر) فجــاء قولــه تعــاىل عــن عيســى 
عليــــه  -، كمــــا جــــاء قولــــه تعــــاىل عــــن حيــــىي )١(      

. وإيـثـــــــــــار التعبــــــــــــري )٢(          –الســــــــــــالم 
باملصــدر (بــر.ا) لــه دالالتــه الواســعة، وإمياءاتــه املتعــددة، وذلــك ليكــون بــر الولــد 

                                 
 ).٣٢سورة مرمي، اآلية (  )  ١(
 ).١٤سورة مرمي، اآلية (  )  ٢(
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بوالديــــه شــــامًال جلميــــع أجــــزاء مــــا يطلــــق عليــــه بــــر يف مجيــــع أحوالــــه وأشــــكاله 
وهيئاته، بالقلب واللسان، والفعل واحلال، براً يزيد وال ينقص، يقـوى وال يفـرت، 

صــل وال ينقطــع، فكـــأن الــرب بـــذلك متمثــل يف الولـــد البــار، فكأنـــه بــذلك بـــرٌّ يت
ميشــــي علــــى األرض. وذلــــك كلــــه يــــربز عظمــــة اهلــــدي القــــرآين ومشولــــه وكمالــــه 
ومتامه، فهو gذه اللفظة املفردة (بر.ا) قد أحاط جبميـع املعـاين والصـور املطلـوب 

ة املبىن لكنها كبرية وعظيمـة أداؤها بر.ا بالوالدين، فهي لفظة جامعة مانعة صغري 
  املعىن، فسبحان َمْن هذا كالُمه، وهو وحده العليم باملراد من كالمه.

ومـــن األلفـــاظ القرآنيـــة الجامعـــة المانعـــة والتـــي جـــاءت مـــأموراً بهـــا فـــي بـــر 
، واإلحسان: لفظة جامعة ملعاٍن مـن اخلـري كثـرية، وهـو الوالدين لفظ (اإلحسان)

شــوائب احلظــوظ وتقويتــه بعــزم ال يصــحبه فتــور،  يكــون يف القصــد بتنقيتــه مــن
وبتخليصه من األكدار الدالة على كدر قصـده، ويكـون اإلحسـان يف األحـوال 

  مبراعاDا وصوvا غرية عليها أن تزول.
  واإلحسان يقال على وجهني:

  : اإلنعام على الغري، ومنه: أحَسَن إىل فالن.أحدهما
عمــل عمــًال حســناً، أو علــم  : اإلحســان يف الفعــل، وذلــك إذاوثانيهمــا

))الناس أبنـاء مـا حيسـنون  (( –  t–علماً حسناً، ومنه قول على 
، ومـدار  )١(

                                 
 ).٢٣٦انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين (  )  ١(
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كلمــة اإلحســان علــى التوســع يف البــذل والعطــاء، فيعطــي املــرء أكثــر ممــا عليــه، 
ويأخــذ أقــل ممــا لــه. واإلحســان gــذا زائــد علــى العــدل، وهــو أن يعطــي املــرء مــا 

فتحـري اإلحسـان والتوسـع فيـه نـدب وتطـوع، وحتـري  عليه، ويأخذ أقل ممـا لـه،
،  وذلــــك أن اإلنعــــام خــــاص )١(العــــدل واجــــب. واإلحســــان أعــــم مــــن اإلنعــــام 

بإســـداء املنفعـــة إىل الغـــري، واإلحســـان يشـــمله، ويشـــمل إمتـــام األفعـــال وغريهـــا. 
. ولعـــــل مـــــا ســـــبق )٢(       قـــــال اهللا تعـــــاىل: 

) يف كتاب اهللا تعـاىل مـأموراً gـا يف حـق يدلنا على نكتة جميء لفظة (اإلحسان
الوالـــدين بِـــر.ا gمـــا دون ســـواها مـــن ألفـــاظ تقارgـــا. واهللا تعـــاىل أعلـــم بـــاملراد مـــن  

  كالمه سبحانه وتعاىل.
وجاءت لفظة اإلحسان، وما يتصل gا مـن مشـتقاDا يف القـرآن الكـرمي 

يـام بالفعــل احلســن دالـة علــى معـاٍن كثــرية، منهـا: اجلمــال، اإلتقـان، اإلكــرام، الق
علـــى وجـــه اإلتقـــان، صـــنع اجلميـــل، األمجـــل واألكثـــر حســـناً، أحســـن العمـــل، 
أحسن الثواب، الفعـل اجلميـل، الثـواب اجلميـل املرغـوب، فعـل اخلـري، اخلـريات، 

 اخلـــــري والطاعـــــة، الكلمـــــة الطيبـــــة، الطريقـــــة اخلـــــرية، اجلنـــــة. قـــــال اهللا تعـــــاىل: 
     ، وقـــــــال تعــــــــاىل: )٣(     

                                 
 ).٢٣٧ -٢٣٦انظر: املصدر نفسه (  )  ١(
 ).٩٠سورة النحل، اآلية (  )  ٢(
 ).٢٦سورة يونس، اآلية (  )  ٣(
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، واحلسنة من اإلحسان تقع علـى كـل فعلـة )١(     
تستحســـنها العقـــول وتســـتلذها الطبـــاع، مـــن قـــول وفعـــل، ومـــأكول ومشـــروب، 
ومرئــي ومســموع، إىل غــري ذلــك. واإلحســان لــه أثــره الكبــري الفعــال يف نفــوس 
احملَسن إليهم؛ ألنـه يرتتـب عليـه إشـاعة جـو املـودة واحلـب بـني النـاس، واحنسـار 

احلقد والكراهية بيـنهم، وألن اإلحسـان شـيء عظـيم عنـد اهللا تعـاىل، فقـد  دائرة
ـــب عليـــه جنـــة  ـــل واألجـــر العظـــيم، وجعـــل اجلـــزاء املرتت ـــالثواب اجلزي وعـــد عليـــه ب

حيــــب احملســــنني، وجعــــل رمحتــــه قريبــــاً مــــن  هالنعــــيم، وبــــنيَّ ســــبحانه يف كتابــــه أنــــ
قــه ســيقابل باإلحســان احملســنني، وجعــل معيَّتــه هلــم، وبــنيَّ أن اإلحســان إىل خل

  منه سبحانه وتعاىل.
ـــل اإلحســـان إىل خلـــق اهللا مبـــا يشـــمل  وإذا كـــان ذلـــك كلـــه وســـواه مقاب
اإلنســـــان واحليـــــوان، فكيــــــف يكـــــون األجـــــر علــــــى اإلحســـــان إىل ذوي القــــــرىب 
واملساكني، واليتامى، والضعفاء، واحملاويج، واجلار بنوعيه، والصاحب باجلنـب، 

يــف يكــون األجــر علــى اإلحســان إىل الوالــدين، ومهــا واألخ يف اهللا تعــاىل؟ مث ك
أوىل النـــاس بإحســـان ولـــدمها ؟ وجـــاء اإلحســـان يف كتـــاب اهللا تعـــاىل مـــأموراً بـــه 
اً عنــه باملصـــدر (إحســاناً) دون ســـواه، وذلــك يـــدل  الولــد أداًء حلـــق والديــه معـــربَّ
داللــة واضـــحة علـــى أن الولـــد مطالَـــب باإلحســـان لوالديـــه يف كـــل حـــال وزمـــان 

اناً يتواصــل بالليــل والنهــار، بالســر واجلهــار، ظــاهراً وباطنــاً، يشــمل كــل مــا إحســ
                                 

 ).٢٠١سورة البقرة، اآلية (  )  ١(
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ميكن أن يطلق عليه إحسان، والvاية لبحر اإلحسان، فهو حبر ال ساحل لـه، 
واسع بسعة أطرافه، وميادينه، وجماالته ووسائله، وهـو حبـر واسـع بسـعة وعظمـة 

ن فأشــرقت gــذا اإلحســان وكــِرب النفــوس الــيت مــأل اهللا تعــاىل جوانبهــا باإلحســا
مجــاًال وتألقــاً وgــاًء وفاضــت إحســاناً إىل خملوقــات اهللا بعامــة، وإىل ذوي الــرحم 
خباصـــة، وإىل الوالـــدين بســــبيل أخـــص وأعظـــم. واإلحســــان إىل الوالـــدين معــــىن 
واســع يــدل علــى معــاين الرفــق، واللطــف، والعنايــة، والرمحــة، وســواها مــن معــاٍن  

مـــن يريـــد بـــذل اجلهـــد والرتقـــي يف اإلحســـان إىل كثـــرية هـــي ميـــدان واســـع أمـــام 
ــــــدين، واهللا تعــــــاىل يقــــــول:  ، )١(        الوال

  واهللا يؤيت فضله من يشاء وهو بكل شيء عليم.
، وأصـل ومن األلفاظ القرآنيـة الجامعـة المانعـة فـي بـر الوالـدين: (الشـكر)

بيِّنــاً، وهــو  الشــكر يف وضــع اللســان: ظهــور أثــر الغــذاء يف بــدن احليــوان ظهــوراً 
مــأخوذ مــن قــول العــرب: دابــة شــكور، إذا أظهــرت مــن الســمن فــوق مــا تعطــى 
مــــن العلــــف، وبقــــرة شــــكور، إذا كانــــت ممتلئــــة الضــــرع لبنــــاً، ونبتــــة شــــكور، إذا  

. ومقـام الشـكر عظـيم عنـد اهللا تعـاىل، )٢(كانت جتتـزئ بيسـري املـاء تنمـو عليـه 
يه الكفر وأهلـه، وملـا عـرف عـدّو فأحب األشياء إليه الشكر وأهله، وأبغضها إل

قـــــدر مقـــــام الشـــــكر، وأنـــــه مـــــن أجـــــلِّ املقامـــــات  -عليـــــه اللعنـــــة  –اهللا إبلـــــيس 

                                 
 ).٦٠سورة الرمحن، اآلية (  )  ١(
 ).٤٦١)، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين (٩٤-٩٣للطرطوشي (بر الوالدين   )  ٢(
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    ، فقـال: )١(وأعالها، جعل غايته أن يسعى يف قطع النـاس عنـه

، فكان )٢(              
      الشاكرون يف العباد قليًال، قال اهللا تعاىل: 

)٣(.  
وإذا كان الشكر إظهار نعمة املنعم مع الثنـاء عليـه، باللسـان، واجلنـان، 

، فإن )٤(     واألبدان، وذلك يشمله قول اهللا تعــاىل : 
اإلنســان الشــاكر إنســان يظهــر نعمــة مــن أحســن إليــه وال جيحــدها، فهــو كــرمي 
الطبــــع، طيــــب الــــنفس والعواطــــف، جيَّــــاش املشــــاعر، أقــــل معــــروف يــــؤثر فيــــه، 
فتنفعل نفسه به، فيـذكره، ويشـكره، ويبـذل اجلهـد يف مقابلتـه مبعـروف أحسـن، 
مـــا أمكنـــه إىل ذلـــك ســـبيًال، وال يتنكـــر أو يتنمَّـــر للمعـــروف وأهلـــه، وإن طـــال 

  الزمان، وتغري بعض الناس أو تنّمروا.
أما اإلنسان اجلحود للمعروف، الكنود ألهلـه، فهـو كـاألرض الصـخرية 

باملـــاء فـــال يظهــــر لـــذلك أي أثـــر فيهــــا، فهـــو إنســــان القاســـية، فمهمـــا ُســــِقيت 
جاف الطبـع، قاسـي القلـب، متحجـر العواطـف واملشـاعر، أنـاين اإلحسـاس ال 
يعرف إال مصـلحته، وال يهـتم إال مبـا يتصـل بتلـك املصـلحة، يلـبس لكـل حالـة 

                                 
 ).١١٧عدة الصابرين وذخرية الشاكرين البن قيم اجلوزية (  )  ١(
 ).١٧سورة األعراف، اآلية (  )  ٢(
 ).١١٣سورة سبأ، اآلية (  )  ٣(
 ).١١٣سورة سبأ، اآلية (  )  ٤(
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لبوســها، فــإذا قضــى مصــلحته مــن ذلــك خلــع ذلــك اللبــوس، كمــا خيلــع الثعبــان 
هـذا اإلنسـان جتـده قلـيال مـا تتحـرك شـفتاه ثنـاًء علـى ربـه،  جلده القـدمي. ومثـل

وشــكراً لــه علــى نعمــه، وهــو بالتــايل ال يــذكر بــاخلري مــن أحســن إليــه أو أســدى 
  إليه من الناس معروفاً.

ومــن أجــل أن يــرتىب املســلم علــى املعــاين الكرميــة النبيلــة الــيت تســمو gــا 
عـــــــن درك اجلحـــــــود الـــــــنفس يف مـــــــدارج الفضـــــــيلة والكمـــــــال النفســـــــي، فتنـــــــأى 

للمعــروف والتنّمــر ألهلــه، جــاء اإلســالم العظــيم جبوامــع الرتبيــة الشــاملة اهلادفــة 
لبنــاء الشخصــية املســلمة الــيت تتكامــل فيهــا عناصــر القــوة اإلميانيــة مــع عناصــر 
القوة النفسية والروحية. وقد تكامل ذلك أمجل وأمت تكامل يف شخصية سـيدنا 

سـيد الشـاكرين وإمـامهم،  r. فكان -سالمهعليه صلوات اهللا و  –رسول اهللا 
وكان يقوم من الليل حىت تتوّرم قدماه، فلما قيـل لـه: إن اهللا غفـر لـك مـا تقـدم 

))أفال أكون عبداً شكوراً  ((من ذنبك، قال: 
 )١(.  

  rوهم الذين تربَّوا علـى يـدي الرسـول –رضي اهللا عنهم  –والصحابة 
رضـــي اهللا  –حذيفـــة بـــن اليمـــان كـــانوا يستشـــعرون أمهيـــة الشـــكر وشـــأنه. قـــال 

. وقـال ))مـا عظمـت نعمـة اهللا علـى أحـد إال زاد حـق اهللا عليـه عظمـاً  ((: -عنه
لــو قــال يل فرعــون خــرياً لــرددت عليــه مثلــه  ((: -رضــي اهللا عنهمــا –ابــن عبــاس 

                                 
)، ١٠٧٨) رقــــم (١/٣٨٠لصــــحيح، منهــــا: (متفــــق عليــــه، أخرجــــه البخــــاري يف مواضــــع مــــن ا  )  ١(

 ) من حديث  املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه.٢٨١٩) رقم (٤/٢١٧١ومسلم يف الصحيح (
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))اuوسي يوليين خرياً، أفأشكره؟ قال: نعم  ((. وقيل لسعيد بن جبري: ))
 )١(.  

ـــه، ذلـــك هـــو ســـبيل ال نفـــوس الكرميـــة يف تقـــديرها للمعـــروف وإكبارهـــا ل
والشـــــكر عليـــــه، وعـــــدم كفرانـــــه ونكرانـــــه، وتـــــزداد النفـــــوس الكرميـــــة يف إكبارهـــــا 
للمعـــروف وأهلـــه حـــني يكـــون هـــذا املعـــروف هـــو ذلـــك العطـــاء الفطـــري الـــذي 
ينســاب يف غــري تكلــف، وال يريــد صــاحبه مــن ورائــه جــزاًء وال شــكوراً، وذلــك 

ألبنائهمــــا وعطاؤمهــــا يف ســــاحة الوالديــــة الكرميــــة احلنــــون  هــــو معــــروف الوالــــدين
ــف اإلهلــي  الــرؤوم، فتــدرك تلــك النفــوس الكرميــة قيمــة، وقداســة، وشــرف التكلي
بشكر الوالدين، بعد شكر اهللا تعاىل، فتتفاعل معه، وتنفعـل بـه، امتثـاًال وأداًء، 

فعلهـا. فــال باذلـة لكـل جهــد لتكـون يف هيئــة شـاكرة للوالــدين مبقاهلـا، وحاهلــا، و 
ميل أصحاgا من ذكر مجيل الوالدين، وذكر ما بذال، وقّدما مع الثناء عليهمـا، 

  والدعاء هلما بالرمحة واملغفرة.
وكفــران املعــروف ونكــران اجلميــل أمــر قبــيح مســتكره، ال يصــدر إال مــن 
نفٍس مَأل احلقُد جوانَبهـا فـأظلم سـاحتها فلـم تعـد مهيـأة لرؤيـة املعـروف، ومتثـل 

، فاجلحود شعارها، والتنكر والتنمر للمعروف وأهله دثارهـا. وذلـك أمـر اجلميل
خطــري وشـــنيع لــه آثـــاره املــدمرة الـــيت تعــود بالشـــر علــى صـــاحبه. ومــن أجـــل أن 
ينأى املسلمون عن ذلك قابل القرآن الكرمي بني الشكر والكفر، فلـم جيعـل يف 

معــاٍن وتشــري مقابــل الشــكر إال الكفــر بكــل مــا تــدل عليــه كلمــة ( الكفــر) مــن 
                                 

َجاِلس البن عبد الرب (  )  ١(
ُ
َجالس وأنس امل

َ
 ).١/٣١٣انظر: gجة امل
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      إليـــه مــــن أبعــــاد عقديـــة وســــواها. قـــــال اهللا تعــــاىل:
، كما قابـل القـرآن الكـرمي بـني )١(         

          الكفـــــر والشـــــكر، قـــــال اهللا تعــــــاىل:
ـــــــاس يف القـــــــرآن )٢(        . وجـــــــاء تقســـــــيم الن

    تعـــــاىل: الكـــــرمي إىل نـــــوعني: نـــــوع شـــــاكر، ونـــــوع كفـــــور، قـــــال اهللا

، وأبغــض األشــياء إىل اهللا تعــاىل الكفــر )٣(       
وأهلــه، وأحبهــا إليــه الشــكر وأهلــه. وأخــرب ســبحانه بأنــه إمنــا يعبــده مــن شــكره، 

        فمــــن مل يشــــكره مل يكــــن مــــن أهــــل عبادتــــه، قــــال تعــــاىل: 
         

كما أخـرب جـل وعـال أن رضـاه يف شـكره،   )٤(
. ذكـــر ذلـــك كلـــه اإلمـــام ابـــن )٥(      بحانه: فقـــال ســـ
  .-رمحه اهللا  – )٦(القيم

ولعل ما تقدم ميهِّـد للحـديث عـن آيـة سـورة لقمـان املـأمور فيهـا بشـكر 
  الوالدين بعد شكر اهللا تعاىل.

                                 
 ).١١٢سورة لقمان، اآلية (  )  ١(
 ).٧سورة الزمر، اآلية (  )  ٢(
 ).٣ية (سورة اإلنسان، اآل  )  ٣(
 ).١٧٢سورة البقرة، اآلية (  )  ٤(
 ).٧سورة الزمر، اآلية (  )  ٥(
 ).١١٨-١١٧عدة الصابرين وذخرية الشاكرين (  )  ٦(
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اآليـــة.  )١(        قــال اهللا تعــاىل: 
عِـَل ذلـك الشـكُر مقرونـاً ففي هذه اآلية الكرمية توجيه للولـد بشـكر والديـه، وجُ 

بشــكر اهللا تعــاىل مرتتبــاً عليــه، يوجــُد بوجــوده، وينتفــي بانتفائــه، ويف ذلــك تربيــة 
معطيــاً كــل واحــد منهمــا مــا  -وهــو يــرتدد بــني جنبــات هــذين الشــكرين -للولــد

راً لكـل واحـد منهمـا خصوصـيته ومكانتـه يف غـري خلـط  همـا، بينيستوجبه، مقدِّ
طاعتـه، وإسـالم الوجـه لـه، وتـرك مسـاخطه. وشـكر فشكره سبحانه: عبادتـه، و 

  الوالدين: اإلحسان إليهما مقاًال، وحاًال، وفعًال، ومن شكرمها: الدعاء هلما.
وقــــد مــــّرت بنــــا مقالــــة اإلمــــام ســــفيان بــــن عيينــــة: مــــن صــــلَّى الصــــلواِت 
اخلمـــس فقـــد شـــكر اهللا، ومـــن دعـــا للوالـــدين يف أدبـــار الصـــلواِت اخلمـــس فقـــد 

. وشــــكر الوالــــدين ميــــر عــــرب طريــــق الشــــكر هللا تعــــاىل، إذ أن )٢(شــــكر الوالــــدين
شـــكره ســـبحانه هـــو الغايـــة مـــن خلقـــه وأمـــره، بـــل هـــو الغايـــة الـــيت خلـــق عبيـــده 

         ألجلهــا، قــال اهللا تعــاىل: 
، فهــــــــــــــــــــذه )٣(         

      غايــة اخللــق، وأمــا غايـــة األمــر، فقــال ســـبحانه : 

                                 
 ).١٤سورة لقمان، اآلية (  )  ١(
 ).٣/٣٩٨تفسري اخلازن (  )  ٢(
 ).٧٨سورة النحل، اآلية (  )  ٣(
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 ، وجيـــــــوز أن يكـــــــون قولـــــــه تعــــــاىل )١(       
ــــالتقوى،      تعلــــيًال لقضــــائه هلــــم بالنصــــر، وألمــــره هلــــم ب

  .)٢(وهلما معاً، وهو الظاهر، فالشكر غاية اخللق واألمر 
إن اخللق كلهم مدينون بالشـكر هللا تعـاىل، فهـو الـذي خلقهـم وأحسـن 

يتهم إىل احلـــــق هـــــذا اخللـــــق، مث أرســـــل إلـــــيهم رســـــله، وأنـــــزل علـــــيهم كتبـــــه هلـــــدا
وإخــراجهم مــن الظلمــات إىل النــور وبــنيَّ فيمــا شــرعه هلــم احلقــوَق، والواجبــاِت، 

هــو أمــر  -ومنــه شــكرمها -ورتّــب علــى ذلــك الثــواب والعقــاب. والــربُّ بالوالــدين
الـــذي  –اهللا تعـــاىل. واالمتثـــال لـــه مـــن اإلميـــان، فالعالقـــة بـــني شـــكر اهللا تعـــاىل 

ـــــدين ـــــني اإل -يســـــتلزم شـــــكر الوال ـــــال اهللا تعـــــاىل: وب  ميـــــان عالقـــــة وطيـــــدة. ق
وال يعبــــــــــــــد اهللا تعــــــــــــــاىل إال  )٣(        
  املؤمنون.

إن مدرســــــة الشــــــكر هللا تعــــــاىل تــــــريب النفــــــوس علــــــى معــــــاٍن نبيلــــــة مــــــن 
الــنعم وأثرهــا يف احليــاة، فتســمو النفــوس بــذلك مســواً تستشــعر  ةاإلحســاس بقيمــ

ومــن  نــاء مبـا قــّدم وأســدى،مـن خاللــه إعطــاء كـل ذي حــق حقــه مـن الشــكر والث
النــاس حقوقــاً عليــه مهــا الوالــدان اللــذان  ذلــك إحســاس الولــد املســلم بــأن أوىل

                                 
 ).١٢٣سورة آل عمران، اآلية (  )  ١(
 ).١١٩صابرين وذخرية الشاكرين (انظر: عدة ال  )  ٢(
 ).١٧٢سورة البقرة، اآلية (  )  ٣(
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جعلهمــــا اهللا تعــــاىل وســــيلة التخليــــق، وأعاvمــــا بــــالفطرة علــــى البــــذل والعطــــاء 
والتحمــل واحلــب لولــدمها بصــورة مل يعطهــا لغريمهــا، فحقهمــا عليــه مــن الشــكر 

  د شكر اهللا تعاىل خالق اخللق أمجعني.أكثر وأوجب، وهو شكر يأيت بع
فشكر اهللا تعاىل يستشعر املسلم من خالله معـىن عبوديتـه لربـه، وإقـراره 
لــه تعـــاىل بالوحدانيـــة واإلهليـــة والربوبيـــة، ويستشــعر مـــن خـــالل الشـــكر للوالـــدين 

  معىن الوفاء للمعروف الذي بذاله.
 تعـــاىل يـــدل وممـــا ال ينبغـــي إغفالـــه أن اقـــرتان شـــكر الوالـــدين بشـــكر اهللا

على عظيم حق الوالدين على ولدمها. فلـم يـرد يف القـرآن الكـرمي أمـر اهللا تعـاىل 
ألحد من خلقه بشكر خملوق آخر مثله إال ما ورد يف حق الولد، وأمره بشكر 

ـــــــه تعــــــــاىل  ـــــــة ســـــــورة لقمـــــــان يف قول ـــــــه يف آي       والدي
   )١(.  

: قـال اهللا تعـاىل: لدين (الصـحبة)ومن األلفاظ القرآنية الجامعة في بر الوا
اآلية. ومدار هذه الكلمة علـى املالزمـة  )٢(      

واحلفــظ، والصــاحب هــو املــالزم، إنســاناً كــان أو حيوانــاً، أو مكانــاً، أو زمانــاً، 
، )٣(واألصـــل يف الصـــحبة أن تكـــون بالبـــدن وهـــو األكثـــر، وقـــد تكـــون بالعنايـــة

                                 
 )١٤سورة لقمان، اآلية (  )  ١(
 ).١٥سورة لقمان، اآلية (  )  ٢(
 ).٥٢١-١/٥١٩)، ولسان العرب (٠٤٧٦انظر: مفردات القرآن للراغب األصفهاين   )  ٣(
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ــة، وال يقــال عرفــاً  إالّ ملــن كثــرت مالزمتــه. ومــن العجيــب يف  -صــاحب –واهلمَّ
هـــذا املقـــام قـــول العـــرب: أصـــحَب الرجـــُل، إذا بلـــَغ ابنُـــه، والصـــحبة واملصـــاحبة  
واالصـــطحاب أبلـــغ مـــن االجتمـــاع ألجـــل أن املصـــاحبة تقتضـــي طـــول اللبـــث، 

. وإذا كــان مــدار هــذه الكلمــة ( )١(فكــل اصــطحاب اجتمــاع، ولــيس العكــس 
فـــظ فـــإن ذلـــك يقتضـــي املعرفـــة التامـــة بـــأحوال مـــن الصـــحبة) علـــى املالزمـــة واحل

ُيْصــــَحب، وال يكــــون ذلــــك إال بــــالقرب منــــه واملالزمــــة لــــه، ولــــذلك فــــإن مــــن 
مقتضـــيات (الصـــحبة) ولوازمهـــا: االنقيـــاد، والســـهولة واإلجـــارة، واملنعـــة. يقـــال: 

    أصــــحَب الرجــــُل أخــــاه، واصــــطحبه أي: حفظــــه. قــــال اهللا تعــــاىل:

  
اليكـــــون هلــــــم منّـــــا احلفــــــظ  والتوفيـــــق . قــــــال  اآليـــــة، أي )٢(

املــــازين: تقــــول: أصــــحبت الرجــــَل: أي منعتــــه. قــــال أبوعبيــــد: يقــــال: صــــحبُت 
. وهـــذه املعــاين ملحوظـــة )٣(الرجــَل، مــن الصـــحبة، وأصــحبت أي : انقـــدت لــه

فهــــــي صــــــحبة ذات خصوصــــــية     مــــــرادة يف التعبــــــري القــــــرآين:
اً حبقهـا أو تفريطـاً فيهـا، أمـر لـه خطـره ومسؤولية دينية، فمـا يرتتـب عليهـا، قيامـ

وأثــره يف حيــاة األبنــاء عــاجًال وآجــًال، ظــاهراً وباطنــاً.  واملعــروف بكــل مــا يعنيــه 
ويـــدل عليـــه هـــو شـــعار هـــذه الصـــحبة، وإذا علمنـــا أن هـــذه اآليـــة مـــن قـــول اهللا 

                                 
 انظر: نفس املصدرين السابقني.  )  ١(
 ).٤٣ة (سورة األنبياء، اآلي  )  ٢(
 ).٥٢١-١/٥١٩)، ولسان العرب (٤٧٦انظر: مفردات القرآن للراغب األصفهاين (  )  ٣(
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ــــــــــدين املشــــــــــركني  )١(      تعــــــــــاىل:  هــــــــــي يف الوال
ا املسلم على تـرك دينـه وجماهدتـه علـى ذلـك، الضاريني يف شركهما حلمل ابنهم

  فكيف يكون احلال يف صحبة الوالدين املسلمني؟
إذا كـــــان الولـــــد مـــــأموراً بصـــــحبة والديـــــه الكـــــافرين الضـــــاريني يف كفرمهـــــا 
بـــــاملعروف فـــــإن مســـــؤولية هـــــذه الصـــــحبة تكـــــرب وتعظـــــم حـــــني يكـــــون الوالـــــدان 

 (الصــحبة) للوالــدين مســلمني. إن الــدالالت واملعــاين الــيت ينطــوي عليهــا معــىن
هلي جديرة بأن يتأملها العاقل احلصيف وهو يتعامـل مـع والديـه غـري غافـل عـن 

لــذلك الرجــل الــذي جــاءه  rذلــك املعــىن الكبــري الــذي يــدل عليــه قــول النــيب 
يبايعه على اهلجرة واجلهاد يف احلديث املتفق عليه من رواية عبد اهللا ابـن عمـرو 

فقــــال: أبايعــــك علــــى اهلجــــرة  rىل نــــيب اهللا أقبــــل رجــــل إ ((بــــن العــــاص قــــال: 
واجلهاد أبتغي األجـر مـن اهللا. قـال: فهـل مـن والـديك أحـد َحـيٌّ ؟ قـال: نعـم، 
بـل كالمهــا. قـال: فتبتغــي األجـر مــن اهللا؟ قـال: نعــم. قـال: فــارجع إىل والــديك 

))فأحســن صــحبتهما 
وأقــل  ((صــحبة الوالــدين جهــاداً،  rفقــد جعــل النــيب  )٢(

َفْضــــل  -عليــــه الصــــالة والســــالم –أن يكــــون منــــدوباً، وقــــّدم  درجــــات اجلهــــاد
صـــحبتهما علـــى َفْضـــل اجلهـــاد، هـــذا، ومل ينقـــل أvمـــا منعـــاه وال بكيَـــا إشـــفاقاً 

                                 
 ).١٥سورة لقمان، اآلية (  )  ١(
) ٤/١٩٧٥)، ومسـلم يف الصـحيح (٢٨٤٢) رقـم (١٠٩٤/ ٣أخرجه البخـاري يف الصـحيح (  )  ٢(

 ).٦٨)، وقد سبق أيضاً بنحوه يف ص ( ٢٥٤٩رقم 
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))عليه، وال توجبت عليه طاعتهما. فما الظن عند منعهما إياه وبكائهما 
 )١(.  

وهــذا احلــديث الشــريف ينبغــي أن يتأملـــه العاقــل احلــريص علــى صـــحبة 
مل  rألن النـــيب  ((ديــه، وإحســـان هـــذه الصـــحبة وإنزاهلـــا منــــزلتها الالئقـــة gـــا وال

ـــل عّلـــق  ـــه حاجـــة أو بكـــاء وشـــفقة، ب ـــه أبـــوين ليقـــال: لعلـــه كانـــت ل يعلـــم أن ل
احلكم علـى جمـرد األبـوة، وأيضـاً فإنـه ال صـحبة أجـلُّ وأشـرف مـن صـحبة النـيب 

r  مث قــــّدم النــــيب .r عليــــه  –ه صــــحبتهما علــــى صــــحبته، وناهيــــك بصــــحبت
وسيلة وداعياً إىل اهللا تعـاىل وقربـة، ومعلـوم أن العُـال بأسـره،  –الصالة والسالم 

، مث ندب الولد إىل صحبتهما دون صحبته  rواخلري حبذافريه يف صحبة النيب 
(( )٢(.  

وإن املتأمل يف تارخينا اإلسالمي ليجد صفحات وضـيئة ومواقـف رائـدة 
اً تنـــري الـــدرب أمـــام الســـائرين علـــى طريـــق يف صـــحبة الوالـــدين مبـــا يشـــكل أقباســـ

حســـن الصـــحبة للوالـــدين، روي عـــن املـــأمون قولـــه: مل أر أبـــّر مـــن الفضـــل ابـــن 
حيــىي الربمكــي بأبيــه، بلــغ مــن بــرّه بأبيــه وحســن صــحبته أن حيــىي كــان ال يتوضــأ 
إال باملــاء احلــار، وكانــا يف الســجن معــاً فمنعهمــا الســجَّان مــن إدخــال احلطــب 

، فقام الفضل حني أخذ حيـىي مضـجعه إىل َقْمَقم،كـان بالسـجن، يف ليلة باردة
ـــزل قائمـــاً وهـــو يف يـــده حـــىت أصـــبح،  فمـــأله باملـــاء وأدنـــاه مـــن املصـــباح، فلـــم ي

                                 
 ).١٣٤وشي (بر الوالدين للطرط  )  ١(
 نفس املصدر.  )  ٢(
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  .)١(وذلك ليتمكن والده من الوضوء بذلك املاء 
وروي أن الســـــجَّان فِطـــــن لـــــذلك فعمـــــد إىل إطفـــــاء املصـــــباح يف الليلـــــة 

قـم مملـوًء ا، فأخـذه معـه يف فراشـه وألصـقه ببطنـه القابلة، فعمد الفضل إىل القم
  ، أي زالت برودته. )٢(حىت أصبح وقد فرت املاء 

وروي عــن عمــر بــن ذرٍّ أنــه ملــا مــات ابنــه قيــل لــه: كيــف كــان بــرّه بــك؟ 
قــال: مـــا مشــى معـــي vـــاراً إال كــان خلفـــي، وال لـــيًال إال كــان أمـــامي، وال رقـــد 

  .)٣(على سطح أنا حتته 
ــ ــي ال يأكــل مــع أمــه، وكــان أبــّر وعــن الزهــري ق ال: كــان احلســن بــن عل

النــاس gــا، فقيــل لــه يف ذلــك، فقــال: أخــاف أن آكــل معهــا فتســبق عيُنهــا إىل 
. ويف روايــــة: )٤(شــــيء مــــن الطعــــام وأنــــا ال أدري فآكلــــه فــــأكون قــــد عققتهــــا 

  أخاف أن تسبق يدي يَدها.
لـــدين وهــذه الصــور اجلميلـــة مــن الــرب الـــيت تــدل علــى حســـن صــحبة الوا

  وحفظهما، تشيع يف احلياة معاين اجلمال واخلري والرمحة.
وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه يف هــذا املقــام أن لفــظ (الصــحبة) املــأمور بــه يف 

                                 
 ).٥٥بر الوالدين البن اجلوزي (  )  ١(
 ).٥٥املصدر نفسه (  )  ٢(
 ).٥٥املصدر نفسه (  )  ٣(
 ).٥٣بر الوالدين البن اجلوزي (  )  ٤(
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يـــدل علـــى أن مقاطعـــة  )١(      قـــول اهللا تعـــاىل: 
الوالــدين الكــافرين الضــاريني يف كفرمهــا اآلمــرين بالشــرك أمــراً فيــه شــدة وجماهــدة 

عنهـا؛ ألن األمـر الكـرمي ( وصـاحبهما) يقتضـي النهـي عـن ضـده، وضـد  منهيٌّ 
الصــحبة املقاطعــة، فمقاطعتهمــا بالكليــة منهــي عنهــا بــنص القــرآن الكــرمي؛ ألن 

ـــــة  -كمـــــا أســـــلفنا  -لفـــــظ الصـــــحبة ـــــة واالهتمـــــام واحلفـــــظ والرعاي يشـــــعر بالعناي
مــع للمصــحوب، وهــذه املعــاين وســواها ممــا يتضــمنه لفــظ ( الصــحبة) ال تتــأتى 

املقاطعــة. والشــارع احلكــيم أمــر أمــراً صــرحياً جازمــاً بصــحبة الوالــدين الكــافرين، 
وذلــك دليــل قــاطع وبرهــان ســاطع علــى مساحــة اإلســالم العظــيم وتقــديره لرابطــة 
الـــرحم واحلـــرص علـــى صـــلتها، وأخـــص الـــرحم بالصـــلة وأوالهـــا: رحـــم الوالديـــة. 

: قــِدمْت أمــي وهــي قالــتْ  -رضــي اهللا عنهــا –جــاء يف الصــحيحني عــن أمســاء 
، فاسـتفتيت ابنهـامـع  - rإذ عاهـدوا النـيب  -قـريش ومـدDم مشركة يف عهـد 

نعــم، ِصــِلي  ((فقلــت: إن أمــي قَــِدمْت وهــي راغبــة أفأصــلها ؟ قــال :  rالنــيب 
. ويشعر لفظ ( وهي راغبة) مبعنني، أحدمها: راغبة يف بّري وصـليت، )٢( ))أمَِّك 

  هة له.ثانيهما: راغبة عن اإلسالم كار 
أمــنكم   ((ســأهلم قــائًال:  r( وملــا قــدم وفــد األشــعريني علــى رســول اهللا 

                                 
 ).١٥سورة لقمان، اآلية (  )  ١(
) ٥٩٧٩ورقــم () ٣٠١٢) رقــم (٣/١١٦٢أخرجــه البخــاري يف مواضــع مــن صــحيحه، منهــا: (  )  ٢(

 ).١٠٠٣) رقم (٢/٦٩٦، ومسلم يف صحيحه (واللفظ له
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ــإن اهللا قــد أدخلهــا اجلنــة بربّهــا بوالــدDا،  ((قــالوا: نعــم. قــال:  ))كانــت وجــرة ؟ ف
أغري على حيِّها، فاحتملت والدDا تشتد gا يف الرمضاء فإذا  ))ووالدDا مشركة 

يف حجرهـــا وأظلتهـــا مـــن الشـــمس، احرتقـــت قـــدماها جلســـْت وأجلســـْت أمهـــا 
  .)١(فإذا أراحت محلتها حىت جنَّتها ) 

قـال اهللا  ومن األلفاظ القرآنيـة الجامعـة فـي بـر الوالـدين: ( القـول الكـريم)
ـــاس حتســـن )٢(       تعـــاىل:  . إن العالقـــة بـــني الن

أو تســــوء بنــــاًء علــــى األثــــر الــــذي حتدثــــه الكلمــــة فيمــــا بيــــنهم، فــــالقول الطيــــب 
ث أثــراً طيبــا وعجيبــاً يف نفــوس اآلخــرين مــودة، وقربــاً، وإحســاناً، وتواصــًال، حيــد

وعلــى العكــس مــن ذلــك يكــون األثــر الســيء الــذي يــنجم عــن القــول املــؤذي، 
تباغضاً وتباعداً، وتقاطعاً، وتدابراً. وقد وجَّه اهللا تعاىل عباده املـؤمنني إىل أمهيـة 

ة مجيلــة تنــري الــدرب للســالكني علــى  القــول للنــاس حســناً ليكونــوا عالمــات نــريِّ
، )٣(      طريــــق التعامــــل مــــع اآلخــــرين، فقــــال ســــبحانه:

وبّني تعاىل يف كتابه الكرمي مـن صـفات أهـل اجلنـة هـدايتهم إىل القـول الطيـب، 
ـــــــه:  ـــــــى )٤(       فقــــــــال جـــــــل جالل ، ورتَّـــــــب عل

                                 
) وقــــال ٢٠٩-٦/٢٠٨)، وشــــعب اإلميــــان للبيهقــــي (٠٨٦مكــــارم األخــــالق البــــن أيب الــــدنيا   )  ١(

 البيهقي : هذا مرسل.
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ٢(
 ).٨٣سورة البقرة، اآلية (  )  ٣(
 ).٢٤سورة احلج، اآلية (  )  ٤(
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ـــب مـــن القـــول هـــدايتهم إىل صـــراطه احلميـــد، فقـــ ال ســـبحانه هـــدايتهم إىل الطي
وذلك يدل على أن اهلداية إىل  )١(       وتعاىل: 

الطيب من القول هـي سـبيل اهلدايـة إىل صـراط اهللا احلميـد، والعكـس صـحيح، 
وهـــو أمــــر ينبــــئ عـــن شــــأن وأمهيــــة الطيـــب مــــن القــــول، وأثـــره القريــــب والبعيــــد، 

ام بــني فاُحلســن يف القــول لآلخــرين ســبب لنشــر معــاين احلــب والتقــدير واالحــرت 
  الناس، وإحساس كل واحد منهم باآلخر، وبقيمته اإلنسانية يف احلياة.

وإذا كـــــان حتـــــري احلســـــن، والطيـــــب مـــــن القـــــول مـــــع اآلخـــــرين مطلوبـــــاً 
ومرغوباً فهو مع الوالدين أوجب، وألزم، وأوكد، فهما أوىل الناس بسـماع ذلـك 

مهـا بـه فرِحـان من ولـدمها ألvمـا قـد أمسعـاه ذلـك كثـرياً سـنني طويلـة مـن عمـره و 
إال كالمـاً حلـواً مجـيًال،  -وهـو صـغري -مسروران منذ والدته، فلم يسمع منهمـا

يناغيانه به، ويداعبان مشاعره، ويالطفانه بـذلك وسـواه، ممـا كـان سـبباً يف بنـاء 
شخصــيته فيمــا بعــد، وذلــك هــو عطــاء الوالديــة الرحــب الفيــاض والــذي يعجــز 

طـــاء ال يســـعه رحـــب األرض الواســـع الواصـــفون عـــن اإلحاطـــة جبوانبـــه، فهـــو ع
وصــفاً خلــريه الكثــري وآثــاره الكرميــة. فــال أقــل مــن أن يبادهلمــا الولــد بشــيء مــن 
ذلــك، ويــرد شــيئاً مــن مجيلهمــا الكبــري الواســع، واحلــال أvمــا قــد كــرب ســـنهما، 
ووهنـــت قوامهـــا، وظهـــرت إليـــه حاجتهمـــا، وابتعـــد عنهمـــا الصـــديق، والقريـــب، 

ممـــا يتأنســـان بـــه يف هـــذه الوحشـــة إال ولـــدمها، يتأنســـان والرفيـــق، فلـــم يبـــق هلمـــا 
                                 

 ).٢٥آلية (سورة احلج، ا  )  ١(
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بشخصـــه، وطيـــب مقالـــه، وحســـن معاملتـــه. والقـــول مقدمـــة الفعـــل، وهـــو يـــدل 
ــــة يف حاجــــة إىل مراعــــاة مشــــاعرمها،  ــــدان يف هــــذه املرحل علــــى مــــا بعــــده، فالوال
وبداية ذلك القول، فالقول له أثره يف نفسيهما، ولذلك كله وسـواه جـاء األمـر 

قــوًال   -خاصــة يف مرحلــة كربمهــا -لكــرمي للولــد بــأن يكــون قولــه لوالديــه اإلهلــي ا
ـــــب أن  )١(        كرميـــــاً، قـــــال اهللا تعـــــاىل: والعجي

مقالـــة املفســـرين مل حتـــدد املـــراد مـــن القـــول الكـــرمي فجـــاءت عبـــاراDم تـــدل علـــى 
 اجتهــاد أصــحاgا يف حماولــة مــنهم لتقريــب ذلــك، فتــارة ُفسِّــر بأنــه القــول اللــني

ـــــه القـــــول  ـــــارة ُفسِّـــــر بأن ـــــب احلســـــن يف أدب وتـــــوقري وتعظـــــيم، وإكـــــرام، وت الطي
ــر  الشــريف الــذي يســر الوالــدين وال يســوءمها بــأدىن نــوع مــن اإلســاءة، وتــارة ُفسِّ

  .)٢(بأنه القول احملمود يف كل أحواله، وما ينشأ ويرتتب عليه 
ــــ (الكـــرمي) تبقـــى دالالتـــه وإحياءاتـــه، وأبعـــ اده، علـــى أن وصـــف القـــول ب

  أوسع دائرة، وأبعد مدى من عبارات املفسرين.
  فلفظ (الكرمي) اسم جامع لكل ما حيمد ويستحسن يف بابه.

وإذا ألقينـــا نظـــرة عجلـــى علـــى مـــوارد لفـــظ ( الكـــرمي) يف القـــرآن الكـــرمي 
ــــا ســــنلحظ أvــــا وردت تــــدل علــــى معــــاين: التفضــــيل، التشــــريف، الُوْســــع،  فإنن

                                 
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ١(
)، وغرائــــــب القــــــرآن ٣/١٢٧)، وتفســــــري اخلــــــازن (٧٠٧: مفــــــردات الراغــــــب (-مــــــثال  -انظــــــر  )  ٢(

 ).١٠٤)، وتفسري ابن باديس (١٥/٣٤١للنيسابوري اuلد الرابع (
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كثــري املنــافع، الشــريف، العظــيم، املــريح. علــى   الشــرف، الرضــا، الطيِّــب املوفــور،
أن املعــــاين الــــيت دارت عليهــــا الكلمــــات مــــن مــــادة (َكــــُرَم) تــــدل علــــى: اخلــــري، 

  اإلنعام، الفضل، التشريف، الرب، اإلحسان، املنـزلة العلية، الرفعة .
وذلك كله وسواه يدل على مدى املسئولية اليت ألقيـت علـى كاهـل الولـد 

ي الكــرمي يف قولــه تعـــاىل: gــذا األمــر اإلهلــ
          

 
، ليكــون )١(

قولـه لوالديـه مشــتمًال علـى تلـك املعــاين أو شـيء منهــا، وهـو أمـر يــدل علـى مــا 
ينبغـــي أن يأخـــذ الولـــد بـــه نفســـه جماهـــدة هلـــا يف طاعـــة الوالـــدين ليحملهـــا علـــى 
ل بـــذل معـــاين الفضـــل واخلـــري، والـــرب، واإلحســـان فيكـــون قولـــه هلمـــا كرميـــاً حيمـــ

معــاين الوســع والشــرف، والرضــا، والطيبــة، وكثــرة املنــافع، فــالقول الكــرمي بــذلك 
يــدل علــى نفــس قائلــه، فهــو ال يصــدر إال مــن نفــس كرميــة. وهــو قــول كــرمي يف 
ألفاظه ودالالته ومضامينه وأبعاده، وهو كرمي مبا حيدثه مـن آثـار كرميـة يف نفـس 

مــن معــاين احلــب والعرفــان  الوالــدين، وهــو قــول يشــعر مبــا تفــيض بــه نفــس قائلــه
والوفـــاء والتقـــدير للوالـــدين اللـــذين تنشـــرح نفوســـهما بســـماع القـــول الكـــرمي مـــن 
ولدمها فتمتلئ مبعاين الغبطـة، واالنشـراح، والسـرور، والرضـا. وذلـك كلـه مـدعاة 
الستجالب رضـا اهللا تبـارك وتعـاىل وهـو رضـا يسـعد الولـد بسـببه بـاخلري العمـيم 

د كُرمــت نفُســه، فكُرمــت بــذلك مقالتُــه لوالديــه فأكرمــه يف الــدنيا واآلخــرة، فقــ
ربُّه بذلك ووعده بدار الكرامة اليت يـَُلقَّى فيها املكرمون من رgم حتيـة وسـالما. 

                                 
 ).٢٣سورة اإلسراء، آية (  )  ١(
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  واجلزاء من جنس العمل.
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ــــع)أمــــا احلــــديث عــــن  األســــلوب خصــــائص فهــــو يتنــــاول  (المعلــــم الراب
و مـن خـالل النقـاط خصـائص هـذا األسـلوب تبـدو القرآين الكـرمي يف املوضـوع. 
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  عليها ما خيالفها.
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ل في مجVيء لفVظ ( الوالVدین)    ): فیتمث المعلم الخامسأما ( 
في القرآن الكریم مجVرًدا عVن أي وصVف. وھVو أمVر لVھ دالالتVھ        
وأبعVVاده التVVي ُتلقVVي بالمسVVئولیة التVVي یجVVب علVVى األبنVVاء تحملھVVا   
ومراعاتھVVا فVVي تعVVاملھم مVVع الوالVVدین، وھVVو دلیVVل بVVیِّن علVVى أن    
ِعلَِّیVVة الحكVVم فVVي األمVVر ببرھمVVا، وفVVي النھVVي عVVن عقوقھمVVا ھVVي   

  یة بدون أي وصف یضاف إلیھا.الوالد
هـــي عطـــاء صـــادق، وتضـــحيات  -كمـــا قـــدَّمنا فيمـــا ســـبق   -فالوالديـــة 

مبذولــــة جبــــد وتفــــاٍن، وهــــي طريــــق طويــــل معبـَّـــد باآلمــــال واآلالم، والتحمــــل ، 
والتجمــل، والصـــرب، والتصـــرب، واالنتظـــار والرتقـــب، وهـــي ملحمـــة إنســـانية رائعـــة 

ــــــ ــــــدموعهما فرحــــــاً وحزن ــــــدان ب ــــــل، وعواطفهمــــــا ســــــطَّرها الوال اً، وســــــهرمها الطوي
الصــادقة، ومشــاعرمها النبيلــة الكرميــة، وأحاسيســهما الشــريفة، وصــربمها اجلميــل 
الطويـل حبـ.ا ألبنائهمــا، ورمحـة gـم، وشــفقة علـيهم، وتربيـة ورعايــة هلـم، وحرصــاً 

  . rعليهم، وما كان أحد أرحم بالصغار من رسول اهللا 
: مــا رأيــت أحــدا كــان أرحــم  -رضــي اهللا عنــه  –قــال أنــس بــن مالــك 

. كـان إبـراهيم مسرتضـعاً لـه يف عـوايل املدينـة، وكـان  rبالعيال مـن رسـول اهللا 
اداً) فكـــان يأتيـــه وإن البيـــت ليُـــدخَّن  ظئـــره ( أي بيـــت املرضـــعة) قينـــاً ( أي حـــدَّ

  .)١(فيأخذه فيقبِّله 
وأخرج مسلم يف صـحيحه مـن طريـق ثابـت البنـاين عـن أنـس بـن مالـك 

                                 
ــــــان يف ٣/١١٢د يف املســــــند ()، وأمحــــــ١٣٧أخرجــــــه البخــــــاري يف األدب املفــــــرد (  )  ١( )، وابــــــن حب

 ).٧/٤٦٥)، والبيهقي يف شعب اإلميان (١٥/٤٠٠صحيحه (
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ولد يل الليلـة غـالم، فسـميته باسـم أيب إبـراهيم  ((:  rقال رسول اهللا  أنه قال:
قــال أنــس  : مث دفعــه إىل أم ســيف امــرأة قــٍني يقــال لــه: أبــو ســيف، فــانطلق   ))
يأتيـــه واتَّبعتـــه فانتهينـــا إىل أيب ســـيف وهـــو يـــنفخ بكـــريه، قـــد  - rأي النـــيب  –

، فقلــت: يــا أبــا  r امـتأل البيــت دخانــاً، فأسـرعت املشــي بــني يــدي رسـول اهللا
بالصــيب، فضــمه  rفأمســك، فــدعا النــيب  rســيف! أمســك، جــاء رســول اهللا 
  .)١(إليه، وقال ما شاء اهللا أن يقول 

رضـي اهللا  –وجاء يف احلديث الصحيح عن أم املؤمنني السـيدة عائشـة 
 ))يـؤتى بالصـبيان فيـربِّك علـيهم، وحيـنكهم  rكان رسـول اهللا   ((قالت:  –عنها 

آثرنا أن نرتشـف مـن هـذا احلـديث النبـوي، والـذي قبلـه قطـرة مـن حبـر  . لقد)٢(
ــــدت بعطائهــــا الكــــرمي  العطــــاء النبــــوي الكــــرمي يف ســــاحة الرمحــــة النبويــــة الــــيت مهَّ
الطريـــق للســـالكني مـــن اآلبـــاء واألمهـــات، وهـــم جيـــودون بعطـــاء الوالديـــة، وهـــو 

لعاطفــة الوالديــة، عطــاء ال يعــرف فتــوراً والحــدوداً، ويف األبيــات التاليــة تصــوير 
  وهي تنساب رقراقة مجيلة على لسان قائلها وقد خرج حاج.ا وهو يودع ابنيه:

    وِبتَّ والدَّمُع يف َخدَّْيَك َيْسَتبِـقُ     أطبَـْقَت للنَّوِم ِجْفًنا لَْيَس يـَْنطَِبقُ   
    اَألرِقٌ وَكيَف يَعِرُف َطعَم الرَّاَحِة     ملَْ َيْسَرتِْح َمْن َلُه َعٌني ُمَؤرَّقَـةٌ   
    ِإَذا ذَكْرتـُُهَما َوالِعْيُس تـَْنطَلِــقُ     ُحمَمٌَّد َوأُخوُه فَـتَّـَتا َكِبِدي  

                                 
 )٧/١٦٢). وابن حبان يف صحيحه (٢٣١٥) رقم ( ٤/١٨٠٧أخرجه مسلم يف الصحيح (  )  ١(
) ١/٢٣٧)، ومســـلم يف الصـــحيح (٢٣٣٨) رقـــم ( ٥/٢٣٣٨أخرجـــه البخـــاري يف الصـــحيح (  )  ٢(

 ) واللفظ له.٢١٤٧رقم ( )٣/١٦٩١)، و(٢٧٦رقم (
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    َما ُكنُت َأخَشى َعَلْيِه قَبُل نـَْفَرتِقُ     ِطْفالِن َحلَّ ِمْن قَلِيب ِفراقـُُهَمـا  
    َحيْتَـرِقُ  نَاُر الصََّبابَِة َحىتَّ كادَ     قـَْلٌب َرِقيٌق تـََلظَّْت ِيف َجَوانِبِـهِ   
    َما ُكلُّ َما َيْشَتِهْيِه املرُء يـَتَِّفـقُ     َوِدْدُت َلْو َمتَّ ِيل َحجٌّ ِبُقرgَِِمـا  
  )١(قـََلِقي ِإنَّ املُشوَق ِإَىل َأْحَبابِِه قَِلقُ     ال يـَْعَجُب النَّاُس ِمْن َوْجِدي َوِمنْ   

ــــذلك فهــــي ل ــــة يف عطائهــــا وحناvــــا، ول يســــت يف والوالديــــة هــــي الوالدي
حاجة إىل وصفها بأي وصف حىت يكون هذا الوصف مبثابة الِعلِّيَّـِة أو الشـرط 
للرب بالوالدين، فالوالدية بعطائها اإلنساين الفطري الواسـع ال توصـف باإلسـالم 
أو الصــالح، مبعــىن أن علِّيــَة احلكــم بــاألمر بــرب الوالــدين، والنهــي عــن عقوقهمــا 

بـل العلـة يف ذلـك األمـر كوvمـا  –مـثًال  –لـيس لكوvمـا مسـلمني أو صـاحلني 
والــدين فحســب، ســواء كانــا مســلمني أو كــافرين أو منــافقني، أو صــاحلني، أو 
ـــزمني، أو مفـــرطني؛ ألن الوالديـــة غنيـــة عـــن كـــل وصـــف يقيـــدها،  فاســـدين، ملت
ولعل ذلك ما أشعر به جميء لفظ ( الوالدين) جمرَّداً عن أي وصف يف اآليـات 

  لوالدين والنهي عن عقوقهما.اليت تناولت الرب با
هذا، وميكننا من خالل اآليات القرآنية الكرمية يف املوضـوع أن نسـتنتج 

نوعــان: والــدان مســلمان، ومهــا  -مــن حيــث اإلســالُم و الكفــرُ  –أن الوالــدين 
ــزمني، ووالــدان كــافران، ومهــا نوعــان:  نوعــان: والــدان ملتزمــان، ووالــدان غــري ملت

ي، ووالــدان كــافران كفرمهــا كفــر شــديد ضــار، فهمــا والــدان كــافران كفرمهــا عــاد
حيمــالن ولــدمها املســلم علــى الكفــر وجياهدانــه علــى ذلــك بشــىت أنــواع اuاهــدة 

                                 
 .)١/٣٢٨كتاب العيال البن أيب الدنيا. حتقيق د. جنم عبدالرمحن خلف (  )  ١(
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وســــبلها. ومــــع هــــذه اuاهــــدة وشــــدDا جيــــب علــــى الولــــد صــــحبتهما يف الــــدنيا 
بـــاملعروف، وال يطيعهمـــا فيمـــا أمـــرا بـــه مـــن الكفـــر، وذلـــك يف موقـــف يـــنمُّ عـــن 

كرامـــه ملقـــام الوالديـــة، فـــال ســـب وال فحـــش وال هجـــر يف كالمـــه أدب الولـــد وإ
  معهما، برغم ما أمراه به من الكفر.

وهـــو أمـــر لـــه دالالتـــه وأبعـــاده الـــيت ينبغـــي التوقـــف عنـــدها تبصُّـــراً وتـــدبُّراً 
وفهمـاً واسـتنباطاً، لنـدرك إىل أي مـدى يــذهب اهلـدي القـرآين الكـرمي يف تقــدير 

اإلحســان إليهمــا، وهــو أمــر يــدعونا كــذلك إىل مكانــة الوالــدين وتقريــر وجــوب 
أن نلقي الضوء على تلك النماذج من تلك املعامالت اخلاطئة اليت تصـدر مـن 
بعـــض النـــاس يف تعـــاملهم مـــع الوالـــدين املســـلمني غـــري امللتـــزمني أحيانـــاً. ونســـي 
هــؤالء أن منــاط احلكــم وعلَّتــه يف األمــر بــرب الوالــدين والنهــي عــن عقوقهمــا هــي 

ة، أي كوvمـا والــدين، ولـيس كوvمـا ملتــزمني، أو صـاحلني، وكـأن هــؤالء الوالديـ
أو  -يربطـــــون بـــــني الـــــرب بالوالـــــدين وبـــــني كوvمـــــا ملتـــــزمني، فـــــإذا كـــــان الوالـــــدان

ـــبوا أنفســـهم  -أحـــدمها علـــى غـــري ذلـــك، انتقصـــوا قـــدره، وعـــاملوه بغلظـــة، ونصَّ
. واهلـــدي علـــى الوالـــدين وصـــاة أشـــداء، زاعمـــني أvـــم بـــذلك يطبقـــون شـــرع اهللا

وجــوب اإلحســان إىل الوالــدين، ولــو   -وبكــل وضــوح  -القــرآين  الكــرمي يبــنيِّ 
كانـا كـافرين كفـراً شـديداً. وفـرق كبـري جـداً بـني املسـلم املقصـر ، وبـني الكــافر، 

التقصــري، وعــدم  -أو مــن أحــدمها –يبــدو منهمــا  -فالوالــدان املســلمان اللــذان
 الكفــر، فاإلحســان إليهمـــا واألدب االلتــزام، مل ولــن يصــال بــذلك التقصــري إىل

  معهما أوجب.
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هــذا وممـــا جتـــدر اإلشـــارة إليـــه يف هــذا املقـــام أن هنـــاك فرقـــاً واســـعاً وبونـــاً 
عليـه الصـالة  –شاسعاً بني حكم اهللا تعاىل الذي بيَّنه يف كتابه، ويف سـنة نبيِّـه 

  ، وبني رغبة الناس وهواهم. -والسالم
 -خباصــة الوالــد –أن يكــون الوالــدان وال شــك أن اإلنســان املســلم يــودُّ 

علــى صــورة مــن الــدين واالســتقامة، ولكــن مــا كــل مــا يتمــىن املــرء يدركــه، والولــد 
علـــى صـــورة ال  -أو أحـــدمها –املســـلم مـــأمور باإلحســـان إىل والديـــه ولـــو كانـــا 

  تسره.
ـــــدين واالســـــتقامة، فـــــإن  ـــــدين حـــــني يكونـــــان علـــــى ال وال شـــــك أن الوال

والعكـــس صـــحيح، فـــال يتســـاوى يف نظـــر النـــاس  مكانتهمـــا تعظـــم يف النفـــوس،
حال االستقامة والدين، مع حال االحنراف وقلـة الـدين. وهـذا حـس اجتمـاعي 
مجيل ينبغي أن حيمد ويذكر، ولكن اهللا تعـاىل مل جيعـل للوالـد حق.ـا علـى النـاس 

يف الـــرب بـــه، واإلحســـان إليـــه ، ووجـــوب حســـن صـــحبته ورعايتـــه ولـــو   -األباعـــد
كما جعله على ولده، فاملوقف خمتلـف، والصـورة متباينـة، فـال   -كان غري ملتزم

يكــون موقــف النــاس األباعــد هــو نفــس موقــف الولــد مــن والــده، واهللا تعــاىل مل 
جيعــــل الولــــد مســــاوياً لوالديــــه بــــل جعلــــه يف درجــــة أقــــل، وذلــــك مــــا تــــدل عليــــه 
ــي بــن احلســني لولــده: يــا بــينَّ! إن اهللا  نصــوص اهلــدي القــرآين. قــال زيــد بــن عل

، يعــين قولــه )١( ))تعــاىل مل يـَْرَضــك يل فأوصــاك يب، وَرِضــَيين لــك َفَحــذَّرين ِمنــك 
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          تعــــــــــــــــــــــــــاىل 
  )١(.  

حــني حتــدث  –إن جمــيء لفــظ ( الوالــدين) جمــّرداً عــن أي وصــف هلمــا 
هلـو أمـر يضـع الولـد أمـام  -القرآن الكرمي عنهما، أمراً بربمهـا وvيـاً عـن عقوقهمـا

ه يف الـــرب بالوالـــدين والبعـــد عـــن عقوقهمـــا مهمـــا كانـــت نظـــرة اآلخـــرين مســـئوليت
هلما، ومهما كانت حاهلما يف شؤون حياDما، ومهما كان وضـعهما املـادي أو 
التعليمي، فالولد مسئول عن رعايتهمـا والـرب gمـا وتوقريمهـا، وحسـن صـحبتهما 

معهمـــا،  وال يطيعهمـــا إذا أمـــراه مبعصـــية، ومـــع ذلـــك فهـــو مطلـــوب منـــه األدب
وعـدم اإلســاءة إليهمــا. إن بعـض النــاس قــد يــدرك يف هـذه احليــاة منـــزلة علميَّــة، 

مــــن خــــالل تلــــك  -أو أحــــدمها –أو ماديــــة، أو وظيفيـَّـــة فــــرتاه يعامــــل والديــــه 
املنــــزلة، وذلـــك قصـــور يف الفهـــم، وقلـــة يف العقـــل، فالوالديـــة بعطائهـــا ومكانتهـــا 

بـل شـيء مـن هـذه الـدنيا مهمـا كـرب عند اهللا تعاىل مـا كانـت ولـن تكـون يف مقا
أو عظم يف عيون أصحابه. إن العاقـل كـل العاقـل هـو الـذي يـدخل إىل سـاحة 
الوالدية ويتعامل مع والديه براً gما وإحساناً إليهما ومراعاة حلقهما عليـه بعيـداً 
عن منـزلته يف احلياة، مهمـا كـان شـأن منــزلته تلـك . فـاهللا تعـاىل مل جيعـل الـدنيا 

عوضاً عن بر الوالدين، ولذلك أحال الولد إىل طلب اآلخرة هلما، فـأمره كلها 
   أمـــراً جازمـــاً بطلـــب الرمحـــة هلمـــا يف اآلخـــرة، فقـــال جـــل مـــن قائـــل: 
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      )١(.  
ــل ال يشــمخ أو يتعــاىل علــى والديــه أو أحــدمها وخباصــة إذا أدرك  فالعاق

وعلمـــه ووظيفتـــه لـــه، ولكـــن  مكانـــة علمّيـــة أو ماديـــة، أو وظيفّيـــة، فمـــال املـــرء،
الشـــارع يطالبـــه حبـــق والديـــه عليـــه، وذلـــك احلـــق واجـــب أداؤه، وال عالقـــة هلـــذا 
الواجب بكون الوالد غني.ا أو فقرياً، جاهًال أو متعلماً، عـامًال يف وظيفـة صـغرية 
ـــَوة بـــن ُشـــَريح  ـــرية. فهـــذا العـــامل الشـــهري النحريـــر أحـــد األعـــالم الثقـــات َحيـْ أوكب

م وحولـــه طـــالب العلـــم يســـتمعون إليـــه، تناديـــه أمُّـــه قائلـــة:  قـــم يـــا يُـــَدرِّس العلـــ
حيــوة، وألــق الشـــعري للــدجاج، فيقـــوم لــذلك، ويطعــم دجـــاَج أمِّــه، مث يعـــود إىل 

  .)٢(التدريس لطالبه
إن بعض الناس قد يتطاول على قدر والديه ومكانتهمـا مبجـرد حصـوله 

الفـاين رتبـة أو شـهادة على شيء من متاع هذه الـدنيا الفـاين، سـواء كـان ذلـك 
عليــا، أو مــاًال، ومل يعلــم هــذا وأمثالــه أن العالقــة بــني  الولــد ووالديــه هــي عالقــة 
شـــريفة عزيـــزة طـــاهرة بشـــرف وعـــزة وطهـــارة الوالديـــة الـــيت رفـــع اهللا قـــدرها وأمـــر 
بتوقريهـــا وأداء حقوقهـــا، فليســـت هـــذه العالقـــة قائمـــة علـــى املاديـــات أو تبـــادل 

ذلك، وأرفع، وأعز، فليس الولد مـأموراً بطاعـة الوالـدين  املصاحل، إvا أطهر من
ـــتفش  والـــرب gمـــا يف حـــال احتياجـــه هلمـــا فقـــط، حـــىت إذا مـــا اســـتغىن عنهمـــا ان
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وذلـك هـو شـأن السـفهاء يف   –بريشه كالطـاووس املغـرور تكـرباً وتعاليـاً عليهمـا 
ولكنــه مــأمور بتلــك الطاعــة وذلــك الــرب يف مجيــع أحوالــه،  –كــل زمــان ومكــان 

فهذا اإلمام الفقيه النابه الفاهم الفاضل املؤدب العاقل حيوة بن شريح مل متنعه 
مكانته العلمية من أن يقوم بإلقاء حب الشـعري لـدجاج أمـه، واحلـال أvـا تـأمره 
ــس العلــم يعلِّــم طالبــه، فيقــوم بــنفس صــابرة، فامهــة، عاقلــة،  بــذلك وهــو يف جمل

 يعــود إىل جملــس العلــم. ورمبــا تــأفف مؤدبــة متواضــعة فيفعــل مــا أمرتْــه بــه أمــه، مث
بعــــض النــــاس مــــن اصــــطحاب والــــده إىل مناســــبة اجتماعيــــة ألن الوالــــد لـــــيس 
متعلمــاً، أو ال جييــد فــن احملادثــة مــع النــاس، أو أنــه فقــري لــيس عنــده مــن حطــام 
الــدنيا الفــاين شــيء. ورمبــا جتــد بعــض هــؤالء النــاس خيجــل إذا زاره أصــدقاؤه يف 

م والـَده، وحــىت لــو جــاء الوالـد بنفســه وحيّــا أصــدقاء ابنــه البيـت مــن أن يقــّدم هلــ
ورّحـــب gـــم، فـــإن مالمـــح االبـــن تـــوحي بأنـــه يفضـــل أن يكـــون الوالـــد بعيـــداً يف 
داره، وياليته مل يأت لتحية أصدقائه، أما إذا جلس الوالد وحتدث بطريقته فـإن 

سـواه االبن يكـاد يتصـبب عرقـاً، وكأنـه يعتـذر ألصـدقائه مـن ذلـك، وهـذا كلـه و 
  من الولد دليل على قصر النظر والعقل والفهم.

ننتمــي إىل أمــة اإلســالم العظــيم الــذي  –حبمــد اهللا تعــاىل  –إننــا مجيعــاً 
جعل العالقة يف البيت املسلم بني أفراده ذات خصوصية ومسئولية تستمد كل 
منهمـا مقوماDـا مـن ديـن اهللا تعـاىل الـذي شـرعه لعبـاده املـؤمنني، واملسـلم حيفــل 

ذلك ويقـدره ويعتــز بـه، وال يلتفــت إىل تقليـد شــيء ممـا قامــت عليـه العالقــات بـ
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وإن بلغــت شــأواً بعيــداً  –يف اuتمعــات األوربيــة وســواها. فــإن تلــك اuتمعــات 
ــل هــي مفلســة  -مــن التقــدم املــادي  فهــي متقهقــرة جــداً يف اجلانــب الروحــي، ب

ة وكبـار السـن يف بعـض متاماً فيه. ولقـد أتيحـت يل مـرة زيـارة بعـض ديـار العجـز 
ـــاظر مـــا أفـــزعين، ولكنهـــا يف ذات  ـــا فرأيـــت مـــن املن مـــدن جنـــوب غـــرب بريطاني
الوقت كشفت يل عن الوجه اخلفي والقبيح ملـا يسـمى باحلضـارة الغربيـة، رأيـت 
أناســاً كبــار الســن، قــد فقــدوا اإلحســاس باحليــاة، واآلخــرين، فهــم منبــوذون يف 

ـــديار ال يســـأل عـــنهم أحـــد، حـــركته م بطيئـــة متثاقلـــة، وجـــوههم كئيبـــة، تلـــك ال
نظـــراDم تـــوحي مبـــا يعتمـــل يف صـــدورهم مـــن اإلحســـاس بـــالغّم واهلـــّم. مل أكـــن 
أتصــور أن اإلنســان الغــريب الــذي يــدَّعي الرفــق بــاحليوان، ويصــرف اآلالف مــن 
الــدوالرات عبثــاً علــى رعايــة كلــب، أو قطــة غــول، ال رمحــة يف قلبــه مــع والديــه، 

العجـــزة، وال يســـأل عنهمـــا، وحـــىت إن ســـأل عنهمـــا  فهـــو يرمـــي gمـــا يف ديـــار
فسؤاله سؤال َمـْن ال حيـس حنومهـا بعاطفـة أو رمحـة. وعنـدها رجعـت يب الـذاكرة 
ــل إىل تلــك الصــور اجلميلــة البهيــة الــيت حفلــت gــا حياتنــا االجتماعيــة  يف املقاب

همـا يف اجلميلة يف البيت العريب، واملسـلم عنايـة بالوالـدين ورعايـة هلمـا وأداًء حلق
  حب واحرتام، وهي دليل على خريية أمتنا وأصالتها.

وإن املرء ليشعر بالسعادة، وهو يذكر تلك الصـورة اجلميلـة املشـرقة الـيت 
حفـــل gـــا اuتمـــع املســـلم، وال زال، حبمـــد اهللا تعـــاىل، مـــن التعامـــل احلســـن مـــع 

مـر اهللا تعـاىل يف الوالدين عنايـة gمـا، وتقـديراً لـدورمها، وأداًء حلقهمـا، امتثـاًال أل
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ذلك وخوفاً من عقابه وأليم عذابه، ورغبة صادقة يف صالح الذرية وبّرهـا. وإن 
يكـــاد يكــون فطـــرة  –وخباصـــة العــريب  –االهتمــام بالوالــدين يف اuتمـــع املســلم 

وســـجية. فالبيـــت املســـلم يف ذلـــك اuتمـــع ُجبِـــل علـــى تقـــدير الوالـــدين والعنايـــة 
لقـــاء، وgمـــا حيـــس أفـــراد البيـــت بطعـــم اللقـــاء gمـــا، فهمـــا ســـبب االجتمـــاع وال

وبركته، ومـا أمجـل تلـك الصـورة الـيت يـرى فيهـا الوالـدان أو أحـدمها، وقـد أحـاط 
gمـــــا األبنـــــاء واألحفـــــاد يف مناســـــبات طيبـــــة، وقـــــد أتـــــوا مـــــن مســـــافات خمتلفـــــة 

  ليسعدوا بلقاء الوالدين واألنس gما.
ير واحـرتام الوالـدين يف تقد –والعريب منه  -إن خصوصية البيت املسلم

خباصــة والكبــري فيــه بعامــة هلــو أمــر جــدير بــاالحرتام والتقــدير، واحملافظــة عليــه، 
وذلــك بتــذكري األبنــاء، واألحفــاد بتــاريخ أمــتهم العريــق، وتعميــق معــىن االنتمــاء 
إىل أمــــة اإلســــالم، وبيــــان خصائصــــها، ومســــئوليتها، وبيــــان حقــــائق اإلســــالم. 

 ميكــــن فصــــلها عــــن الصــــورة الكاملــــة اجلميلــــة وذلــــك أن قضــــية بــــر الوالــــدين ال
ــــــــــــــــــــيت يتكامــــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــا اإلنســــــــــــــــــــان املســــــــــــــــــــلم وتظهــــــــــــــــــــر   لإلســــــــــــــــــــالم وال

  

حقيقـــــــة اإلنســـــــانية فيـــــــه بـــــــالتكليف اإلهلـــــــي العظـــــــيم ليكـــــــون جـــــــديراً بشـــــــرف 
  االســـــــــتخالف يف األرض وقـــــــــادراً علـــــــــى محـــــــــل األمانـــــــــة الـــــــــيت امتنعـــــــــت عـــــــــن 

  لــــــــى ذلــــــــك محلهــــــــا الســــــــماوات واألرض واجلبــــــــال، بــــــــل وأشــــــــفقن منهــــــــا، وع
  فالعالقــــــة بــــــني أفــــــراد البيــــــت املســــــلم هــــــي عالقــــــة كرميــــــة شــــــريفة ومنضــــــبطة يف 
ـــــــرحم    إطـــــــار تعـــــــاليم اإلســـــــالم الســـــــمحة، فالصـــــــغري يـــــــوقر الكبـــــــري، والكبـــــــري ي
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  الصـــــغري، ولكـــــل فـــــرد حقوقـــــه، وعليـــــه واجباتـــــه، فالوالـــــدان يقومـــــان بواجبهمـــــا 
  مـــــــــا. واألبنـــــــــاء يف الرتبيـــــــــة والتوجيـــــــــه والرعايـــــــــة جبميـــــــــع أشـــــــــكاهلا جتـــــــــاه أبنائه

ـــــــر.ا  ـــــــدين ب ـــــــواجبهم جتـــــــاه الوال ـــــــع إحســـــــاس يقومـــــــون ب   وإحســـــــاناً. يشـــــــمل اجلمي
جتــاه اآلخــر إمنــا هــو اســتجابة ألمــر اهللا كــل واحــد بــه  عميــق صــادق بــأن مــا يقــوم 

. وذلك كله وسـواه يـدل علـى خصوصـية البيـت املسـلم،  rتعاىل وأمر رسوله 
  لقــــــــــــول بــــــــــــأن وخصوصــــــــــــية العالقــــــــــــة بــــــــــــني أفــــــــــــراده، وذلــــــــــــك يفضــــــــــــي إىل ا

  هـــذا البيـــت لـــيس جمـــرد مكـــان يـــأوي إليـــه أفـــراده، وينشـــأون بـــني جنباتـــه، حـــىت 
  إذا اشـــــتد ســـــاعد األبنـــــاء فيـــــه طـــــار كـــــل واحـــــد مـــــنهم إىل عـــــش جديـــــد ليبـــــدأ 
مرحلـــــة جديـــــدة، ال يهـــــتم إال بنفســـــه ومصـــــاحله، وملذاتـــــه، وال هـــــدف لـــــه إال 

حلديـــد الصـــلب، احليـــاة، والتمتـــع gـــا. صـــورته صـــورة إنســـان وقلبـــه أقســـى مـــن ا
ولكـــــن البيـــــت املســـــلم لـــــه وظيفـــــة، وهـــــدف يف اإلســـــالم، ولـــــه شـــــأنه اخلطـــــري، 

  والدقيق، ودوره اإلصالحي اهلام يف الرتبية الصاحلة والتوجيه اهلادف. 
فـــالفرد يف هـــذا البيـــت قـــد تـــرىب مبعـــاين الرمحـــة واحلـــب، واالحـــرتام، ورأى 

ة، واإلحســـان، والتقـــدير، ســـنني عـــدة أمَّـــه وأبـــاه ومهـــا حييطـــان والـــديهما بالرعايـــ
والطاعــة، فينشــأ ويكــرب وقــد امــتألت جوانــب شخصــيته بتلــك املعــاين، فمــألت 
وجدانـه، ومشـاعره، ففاضــت gـا نفســه رمحـة ، وحب.ـا، واحرتامــاً لوالديـه، وطاعــة 
هلما. وأين هذه الصورة اجلميلة الشـريفة الـيت تفـوح عطـراً وشـًذى، وتتـألق gـاًء، 

ك الصـــورة القامتــــة الكريهـــة الـــيت يُعامــــل فيهـــا الوالــــدان وروعـــة، ومجـــاًال، مــــن تلـــ
معاملة أقل مـا يقـال فيهـا أvـا بعيـدة كـل البعـد عـن معـىن اإلنسـانية، يف اuتمـع 
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الغـــريب، حيـــث يرمـــى الكبـــري يف دور العجـــزة، فيقضـــي حياتـــه حـــىت املـــوت فيهـــا  
ــا أبنــاؤه فقــد طــار كــل مــ ــب أو بعيــد؟ أمَّ نهم إىل كئيبــاً حزينــاً ال يســأل عنــه قري

وكره اجلديد ليبدأ حيـاة أخـرى، وهـو ينتظـر نفـس املصـري عنـد كـربه. فاحلمـد هللا 
الذي شرّفنا بنعمـة اإلسـالم والـيت مـن خالهلـا نستشـعر كـل معـىن مجيـل كـرمي يف 
احلياة، واليت تعطي حلياتنا الطعم اجلميل فنحس بقيمتنا وبقيمة ما نقوم به مـن 

ـــا تبـــارك وتعـــاىل وحنـــ س يف ذات الوقـــت بتفاهـــة وحقـــارة مـــا أعمـــال يرضـــاها ربن
، وحنــس بقيمــة يومنــا، وغــدنا، وبقيمــة  rخــالف أمــر اهللا تعــاىل وأمــر رســوله 
وحنــس يف املقابــل، وحنــن  –مــع الفــرق بينهمــا  -حياتنــا العاجلــة وآخرتنــا اآلجلــة

وقوله جـل جاللـه:  )١(      نتأمل قول اهللا تعاىل: 
قولـــــــــه عـــــــــز و  )٢(             

              مـــن قــــائل:

. مبــدى فضــل اهللا تعــاىل علــى أمــة اإلســالم الــيت )٣(      
  جعلها سبحانه خري أمة أخرجت للناس مبا كلفها به وشرفها من مهام.

وحيســن بنــا أن نشــري إىل أمــر مــن األمهيــة مبكــان وهــو أن اإلســالم حــني 
ن عقوقهمـا ال يهـدف مـن وراء ذلـك أن تطمـس أمر الولد برب الوالدين وvاه عـ

شخصـــية الولـــد، فليســـت العالقـــة بينـــه وبـــني والديـــه عالقـــة تقـــوم علـــى قهـــره أو 
                                 

 ).٢٥٤سورة البقرة، اآلية (  )  ١(
 ).٥٥سورة األنفال، اآلية (  )  ٢(
 ).٦سورة البينة، اآلية (  )  ٣(
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بعث الرعب يف شخصيته، بل إن العالقـة تقـوم علـى احملبـة والرمحـة واإلحسـان، 
والولــــد ُمعــــان مــــن اهللا تعــــاىل علــــى بــــر والديــــه وخباصــــة إذا اســــتمد املعونــــة منــــه 

محَّل اإلسالم الولد مسئولية الرب بالوالدين فقـد محلهمـا يف ذات  سبحانه، وكما
الوقت مسئولية الرعاية لولدمها والرفق به وتربيته تربية حسنة. وكـان سـلف هـذه 
األمة يستشعرون هذه املسئولية، والزال املسلمون وخباصة أهل العلم والصـالح 

واً صـــاحلاً فـــاعًال يف يـــدركون أثرهـــا، ومثارهـــا يف بنـــاء شخصـــية الولـــد ليكـــون عضـــ
  احلياة.

إن الرمحة بالولـد ومراعـاة مراحـل منـو شخصـيته والتعامـل مـع كـل مرحلـة 
منها تعامًال يقوم على إدراك الواقع وأثره، وتقـدير مطالـب كـل مرحلـة يف تـوازن 
وتفهـــــم مــــــن الوالـــــدين هلــــــو أمـــــر مطلــــــوب ويف غايـــــة األمهيــــــة. جـــــاء يف بعــــــض 

إهلي! أي العمل أحب إليـك  ((قال:  -سالمعليه ال –اإلسرائيليات أن موسى 
بعــد اإلميــان بــك والتوكــل عليــك؟ قــال: يــا موســى! إن أحــب األعمــال إيلَّ بعــد 
اإلميان يب والتوكل: اللطُف بالصبيان، فإvم على فطـريت وإذا قبضـتهم قبضـتهم 

  .)١( ))إىل جنيت 
يلغـي  إن مطالبة الولد بالرب بالوالدين لـيس معنـاه اخلضـوع املطلـق الـذي 

كيان الولد ويطمـس معـامل شخصـيته لديكتاتوريـة والـد ظـامل متسـلط متجـرب ال 
يعرف قيمة ألحد من أوالده، فيكتم كل نفس هلم ، ويصادر كل رأي، ويقهر  

                                 
 ).٣٥٥كتاب العيال البن أيب الدنيا (  )  ١(
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كــل فكــرة، فكمــا أنــاط اإلســالم بالولــد مســئولية الــرب بالوالــدين، فقــد أنــاط يف 
للولـد والرفـق بـه، وتربيتـه  مهمـة الرعايـة -وخباصة الوالـد -ذات الوقت بالوالدين

تربيــــة حســــنة، وإعطائــــه حقَّــــه يف التعبــــري عــــن رأيــــه يف قضــــايا حياتــــه، وتوجيهــــه 
علــــيهم وعلــــى نبينــــا  –التوجيــــه الــــذي يبــــين شخصــــيته وال يهــــدمها. واألنبيــــاء 

بعثهم اهللا تعاىل لتعليم الناس وتزكيتهم يف ضوء ما شرع مـن  -الصالة والتسليم
يف تربيــة األبنــاء والرفــق  -علــيهم الســالم –واقفهم الــدين لكــل نــيب. فكانــت مــ

عليـه وعلـى  –gم أقباساً مضـيئة تنـري الـدرب للسـالكني. فهـذا نـيب اهللا إبـراهيم 
بـــأن يـــذبح ابنـــه  -وأمـــره احلـــق -وقـــد أمـــره اهللا تعـــاىل –نبينـــا الصـــالة و الســـالم 

تعــاىل،  مل يباشــر ذحبــه مبجــرد أن تلقَّــى األمــر مــن اهللا -عليــه الســالم -إمساعيــل
تدرَّج يف ذلك ترفُّقـاً بابنـه، فكـان يسـمعه األمـر اإلهلـي  -عليه السالم -ولكنه 

بكـــل حنـــان ورفـــق، وهـــو مـــن خـــالل ذلـــك يغـــرس فيـــه قـــوة الشخصـــية، وحريـــة 
            الــــرأي، وكمـــــال الرجولـــــة: 

   ، ولــــو حــــاول متأمــــل أن يقــــف علــــى جنبــــات القــــول الكــــرمي: )١(
فيهــــا مــــن املعــــاين والــــدالئل الــــيت تشــــري إىل مــــنهج األنبيــــاء  لظهــــر لــــه  
يف الرتبيـــة وبنـــاء الشخصـــية واحـــرتام الـــذات الشـــيء  -علـــيهم الســـالم -الكـــرام 

وذلـك ألن األمـر ملـا  ((: -رمحــه اهللا -الكثري. قـال صـاحب ( التحرير والتنوير) 
يم هـــذا تعلـــق بـــذات الغـــالم كـــان للغـــالم حـــظ يف االمتثـــال، وكـــان عـــرض إبـــراه

                                 
 ).١٠٢سورة الصافات، اآلية (  )  ١(
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علـــى ابنـــه عـــرض اختبـــار ملقـــدار طواعيتـــه بإجابـــة أمـــر اهللا يف ذاتـــه لتحصـــل لـــه 
بالرضــى واالمتثــال مرتبــة بــذل نفســه يف إرضــاء اهللا ، وهــو ال يرجــو مــن ابنــه إال 

حيـب البنـه  –عليـه السـالم  -. إن إبـراهيم )١( ))القبول ألنه أعلم بصالح ابنـه 
ينـــال اخلـــري الـــذي يـــراه هـــو أبقـــى مـــن أن يـــذوق لـــذة التطـــوع  الـــيت ذاقهـــا، وأن 

احليـاة وأقــىن، ومــع ذلــك كلـه فهــو يعــرض عليــه األمـر الصــادر عــن اهللا عرضــاً ال 
شــدة فيــه وال غلظــة كمــا يعــرض املــألوف مــن األمــر، ليـُْقبِــل االبــن علــى األمـــر 
إقبـــال طاعـــة وتســـليم ال إقبـــال قهـــر واضـــطرار، لينـــال هـــو اآلخـــر أجـــر الطاعـــة، 

البنــه :  –عليــه الســالم  -ة التســليم. إن مقالــة إبــراهيم وليســلم ويتــذوق حــالو 
معلم خالد كرمي من معامل التعامل األبوي الكـر مي مـع      

الولــــد وخباصــــة يف الظــــروف احلرجــــة، فإعطــــاء الوالــــدين للولــــد قــــدراً مــــن احلريــــة 
ــري عــن وجهــة النظــر، واختــاذ القــرار، ممــا يســهم يف بنــاء شخصــية مســتقلة  والتعب

العتماد عليها، وميكن أن تسهم يف تقدم جمتمعهـا وأمتهـا، أمـر يف غايـة ميكن ا
األمهيـــة والفائـــدة. ورمبـــا قـــال قائـــل ممـــن ال يـــرى إال الشـــدة مـــع األبنـــاء: إن هـــذا 
الطريــق فيــه رخــاوة وليونــة، ورمبــا كــان دافعــاً إىل متــرد الولــد علــى والديــه، وينســى 

الرمحـة تربيـة كـان نتيجتهـا ظهـور رىبَّ أصحابه بالرفق و  rهذا وغريه أن الرسول 
ذلـــك اجليـــل الفريـــد يف التـــاريخ مـــن الصـــحابة الكـــرام الـــذين كانـــت شخصـــياDم 
الكرميــة مثــاًال للتكامــل رمحــة ورفقــاً وعــزة وقــوة. كــان ســلف هــذه األمــة يتحلَّــون 

                                 
 ).٢٢/١٥١تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (  )  ١(



  من معالم الھدي القرآني في بر الوالدین

  

١٢٤  

حيـب ابنـه عبـد  tبالرمحة مع أبنائهم، والصرب عليهم. كان عمر بن اخلطـاب 
به البنـه ذات مـرَّة بقولـه: مـا مـن أهـل وال مـال وال ولـد إال اهللا، وقد عربَّ عن ح

وأنــا أحــب أن أقــول عليــه: إنــا هللا وإنــا إليــه راجعــون إال عبــد اهللا بــن عمــر فــإين 
. وكـان عبــد اهللا بـن عمـر حيــب ولـده ســاملاً )١(أحـب أن يبقـى يف النــاس بعـدي 

ا عوتـب يف حبـه حباً شديداً وكـان إذا لقيـه قّبلـه ويقـول: شـيخ يقبِّـل شـيخاً. وملـ
  الشديد لسامل قال:

    )٢(َوِجْلَدة َبَني الَعِني َواألَْنِف َساِملُ     يـَُلوُموَنِين يف َساملٍِ َوألوُمـُهم  
وروي أن معاويـــة بـــن أيب ســـفيان دخلْتـــه موجـــدٌة علـــى ابنـــه يزيـــد فـــأرق 
لــذلك ليلتــه، فلمــا أصــبح بعــث إىل األحنــف بــن قــيس، فأتــاه فلمــا دخــل عليــه 

ا أبا حبر! كيف رضاك على ولدك؟ وما تقول يف الولد ؟ قال: فقلـت قال له: ي
ـــه علـــى يزيـــد،  يف نفســـي: مـــا ســـألين أمـــري املـــؤمنني عـــن هـــذه إال ملوجـــدة دخلْت
فحضــرين كــالم لــو كنــت زوَّقــت فيــه ســنة لكنــت قــد أجــدت، فقلــت: يــا أمــري 

ليلـة، املؤمنني! هـم مثـار قلوبنـا، وعمـاد ظهورنـا، وحنـن هلـم أرض ذليلـة، ومسـاء ظ
وgم نصول إىل كـل جليلـة، فـإن غضـبوا يـا أمـري املـؤمنني فأرضـهم، وإن طلبـوك 

جهــــدهم، وال تكــــن علــــيهم ثقــــًال، ال  )٣(فــــأعطهم ميحِّضــــوك وّدهــــم ويلطفــــون
                                 

 ).٣٠٣، ١/٣٠٢البن أيب الدنيا (انظر: كتاب العيال   )  ١(
 ).٣٠٤-١/٣٠٣املصدر نفسه (  )  ٢(
لعل الصواب ( ويلطفوا) حبذف النون عطفاً على ( ميحضوا) ولكنها مثبوتة يف الكتاب بثبـوت   )  ٣(

 النون.
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تعطيهم إال نزراً فيمّلوا حياتـك، ويكرهـوا قربـك. قـال: هللا َدرُّك يـا أحنـف، واهللا 
ى يزيـد، فلقـد سـللَت سـخيمَة لقد بعثت إليك وإين من أشد الناس موجدة علـ

  قليب.
حيـــب ابنـــه الوحيـــد ســـعيداً  –رمحـــه اهللا  –وكـــان اإلمـــام ســـفيان الثـــوري 

يصف ذلك احلب وتلك العاطفـة جتـاه  –رمحه اهللا  –ويعطف عليه كثرياً، قال 
ابنــه ســعيد: مــا جفوتــه قــط، ورمبــا دعــاين وأنــا يف صــالة غــري مكتوبــة فأقطعهــا 

يقــول: إمنــا مســوا األبــرار ألvــم أبــّروا اآلبــاء واألبنــاء  –رمحــه اهللا  –، وكــان )١(لــه
)٢(.  

وروي عن مسلم أيب عبد اهللا احلنفي أنه قـال: بـر ولـدك فإنـه أجـدر أن 
. وروي عــــن ابــــن عمــــر قولــــه: كمــــا أن لوالــــديك عليــــك حق.ــــا كــــذلك )٣(يــــربَّك 

  .)٤(لولدك عليك حق.ا 
صــــحيح، فعلينــــا  إن الرمحــــة تولــــد الرمحــــة، والعــــزة تولــــد العــــزة، والعكــــس

معاشــر اآلبــاء أن نــوفر جــو الرمحــة والعــزة، والثقــة ألبنائنــا، وحنــن نــربيهم ونطمــح 
أن يكونــوا محلــة اإلســالم بعــدنا. إن الغلظــة والقســوة والشــدة علــى األبنــاء مــن 
شــأvا أن تنــتج أبنــاء أذالء ضــعفاء جبنــاء، ال يصــلحون ملواجهــة الشــدائد، وال 

                                 
 ).٣٠٩-١/٣٠٨انظر: كتاب العيال البن أيب الدنيا (  )  ١(
 ).٣١٩/ ١املصدر نفسه (  )  ٢(
 ).٣٣٦) وانظر كذلك: (١/٣٢٢لعيال البن أيب الدنيا (انظر: كتاب ا  )  ٣(
 ).٣٣٦/  ١املصدر نفسه (   )  ٤(
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ئوليتهم يف احليــــاة، واهللا تعــــاىل اختــــار لنبيــــه حيســــون بثقــــة يف أنفســــهم جتــــاه مســــ
أن ينشـأ و يـرتىب يف بيـت فرعـون الكـافر املـارق؛ ألن  –عليه السـالم  -موسى 

اإلذالل للنــاس كــان ميارســه فرعــون ضــد ســائرهم مــا عــدا آل فرعــون، فلــم يشــأ 
أن ينشــأ ويــرتىب يف وســط ذليــل؛ ألن  –عليــه السـالم  –اهللا تعـاىل لنبيــه موســى 

 بيئة الذل تـؤثر يف شخصـية الناشـئ، وعلـى ذلـك فـاالبن الـذي ينشـأ النشأة يف
ويــرتىب علــى يــدي والــدين يقســوان عليــه ويذالنــه، ســوف يشــكل مشــكلة فيمــا 

  بعد uتمعه وأمته.
وقـــد أشـــرنا فيمـــا ســـبق إىل أن اإلســـالم كمـــا أنـــاط بالولـــد مســـئولية الـــرب 

رتبيـــة والرعايـــة للولـــد بالوالـــدين، فقـــد محـــل الوالـــدين يف ذات الوقـــت مســـئولية ال
والرمحــة بـــه، وذكرنـــا بعضــاً مـــن الصـــور اجلميلــة، واملواقـــف النبيلـــة مــن بـــّر ســـلفنا 
ـــيهم ورمحـــتهم gـــم، وحمبـــتهم هلـــم. وهـــو أمـــر لـــه  ـــائهم وإحســـاvم إل الصـــاحل بأبن
دالالتــه وأبعــاده يف أن ســلفنا الصــاحل كــانوا علــى مســتوى عــاٍل رفيــٍع مــن إدراك 

تربيتهم، وكانوا أعالماً وُروَّداً يف الرتبيـة النافعـة ألبنـائهم مسئوليتهم حنو أبنائهم و 
بكــل مــا يــدل عليــه مصــطلح ( الرتبيــة) مــن أبعــاد تتنــاول ســائر ميــادين الرتبيــة. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح هو: كيف ميكن للولـد أن يتصـرف إذا  

  عبري عن شخصيته؟كان والده جبّاراً قاسياً، ال مينحه أدىن قدر من احلرية والت
واجلواب عن هذا السـؤال يـتلخص يف أن علـى الولـد أن يتصـرف بعقـل 

 –ورشد وأن ال خيرج عن دائرة األدب والتوقري لوالديه، ولعـل يف حـوار إبـراهيم 
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ممــا عرضــنا لــه بالتفصــيل  –مــع والــده الكــافر القاســي املتجــرب  –عليــه الســالم 
ــ –فيمــا ســبق  د هــو االحــرتام واألدب مــع مــا يــدل بوضــوح علــى أن ســبيل الول

الوالد، مهمـا كانـت األحـوال. ومثـة نقطـة أساسـية وهامـة يف املوضـوع، وهـي أن 
يتعـــود الولـــد اللجـــوء إىل اهللا تعـــاىل يف كـــل مـــا يواجهـــه مـــن معضـــالت، ويســـأله 
العون والسرت والسداد، وذلك أن من اخلطر املؤكد على املسلم أن يبقى يواجـه 

   وال يلجــأ إىل اهللا تعــاىل، وهــو القائــل: مشــاكل احليــاة ومعضــالDا، 

          
. إن تقـــــــــــــــــوى اهللا تعــــــــــــــــــاىل )١(

وحسن الصلة به، وااللتجاء إليه يف كـل حـال سـفينة النجـاة يف كـل طوفـان، مث 
ليحســــن الولــــد اختيــــار األبــــواب الــــيت يــــدخل منهــــا علــــى والــــده، فهنــــاك بــــاب 

وانــــه، وأخواتــــه، وأعمامــــه، وعماتــــه، الوالــــدة، وهنــــاك بــــاب أشــــقاء الوالــــد، وإخ
وأخواله، وخاالته وهو باب واسع متعـدد اإلمكانيـات، مث بـاب األصـدقاء وهـو  
كذلك باب واسع، مث بـاب اهلديـة، وهـي بريـد وصـل وحمبـة، فعلـى الولـد أن ال 
يعجز يف البحث عـن اجلسـور الصـاحلة الـيت توصـله إىل والـده. وعليـه أال ينسـى 

بينه وبني والديه أو أحـدمها، فهمـا أرحـم اخللـق بـه بعـد  أنه مهما تكن األحوال
وهــو  -، والوالــد يــأيت بعــد الوالــدة يف هــذا املقــام. والقــرآن الكــرميrرســول اهللا 

ورد فيــه لفــظ ( الوالــدين) جمــرداً عــن أي  -لســان احلــق املمــدود إىل يــوم القيامــة
تسـرُّه، وهـو  وصف هلما مما ميكن أن يرغبـه الولـد متـوفراً يف والديـه مـن أوصـاف

                                 
 ).٣-٢سورة الطالق، اآليتان (  )  ١(
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أمـر يضـاعف مـن مسـئولية الولـد جتـاه الوالـدين وجيعلـه مطالبـاً بـالرب واإلحســان، 
ال تســرُّه، ولــيس هنــاك شــيء هــو  –أو أحــدمها  -ولــو كانــت صــفات الوالــدين 

ــــه،  ــــرغم ذلــــك كل أظلــــم وأقــــبح مــــن الكفــــر، واهللا تعــــاىل ال حيــــب الكــــافرين، وب
مـع الوالـدين الكـافرين، وممـا ال  وسواه، فالولد مطلوب منه الرب واإلحسـان حـىت

ينكره أحـد مـن العقـالء أن الوالـدين اللـذين يعينـان ولـدمها علـى الـرب gمـا نعمـة 
مـــن اهللا عظيمـــة؛ ألن املســـلم حـــريص علـــى مرضـــاة اهللا تعـــاىل واالمتثـــال ألمـــره 
بالعمل على إرضاء الوالدين وبرمها، فإذا حظي بوالدين يعينانه علـى ذلـك فهـو 

ته يف الــدنيا واآلخــرة، ورحــم اهللا تعــاىل والــدين أعانــا أبناءمهــا مــن أســباب ســعاد
على الرب gما. قال حيىي بن ميان: خرجت إىل مكة فقال يل سعيد بـن سـفيان 
الثـوري: أقـرئ أيب الســالم، وقـل لــه: تقـدم، فلقيـين ســفيان مبكـة فقــال: مـا فعــل 

وقـال: سعيد؟ قلـت: صـاحل، وهـو يقـول لـك : اقـدم، فتجّهـز سـفيان للخـروج، 
  .)١(إمنا ُمسُّوا األبراَر ألvم أبرُّوا اآلباء واألبناء

وهــــذا املوقــــف مــــن اإلمــــام ســــفيان الثــــوري يف اســــتجابته لرغبــــة ابنــــه يف 
القـــدوم إليـــه يـــدل داللـــة واضـــحة علـــى مـــا كـــان عليـــه أهـــل الفضـــل والعلـــم مـــن 
ســلف هــذه األمــة مــن كمــال العقــل، وُحســن التعامــل مــع الولــد والرمحــة والرفــق 

من األسباب اهلامة يف بـذل الـرب مـن  –بعد توفيق اهللا تعاىل  –. ويعّد العلم به
جانب الوالـدين لولـدمها، كمـا يعـّد تعلـيم الولـد طريقـاً إىل معرفـة وإدراك حقـوق 

                                 
 ).١/٣٢٢كتاب العيال البن أيب الدنيا (  )  ١(
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والديـه عليــه، وقـد يوجــد خـالف ذلــك، واهللا تعــاىل هـو الــذي يهـدي مــن يشــاء 
  إىل صراط مستقيم.

   مسعــت يف هــذه اآليــة روي عــن منصــور بــن املعتمــر قــال: 
. )٢(قــال:  علُِّمــوهم وأدِّبُــوهم –رضــي اهللا عنــه  –عــن علــي  )١(   

ولذلك حرص املسلمون األوائل علـى تعلـيم أبنـائهم العلـم بعـد تعلـيمهم كتـاب 
مــا مــن رجــل يعلّــم  ((:  rاهللا عزوجــل. روي عــن أيب هريــرة مرفوعــاً قــول النــيب 

ج أبوه يوم القيامة بتاج يف اجلنة يعرفه به أهـل اجلنـة ولده القرآن يف الدنيا إال توِّ 
. وال بــد مــع العلــم مــن األدب؛ فكالمهــا الزم لآلخــر )٣( ))بتعلــيم ولــده القــرآن 

علـــى أن  – y – –وال يغـــين أحـــدمها عـــن اآلخـــر، ولـــذلك حـــرص األوائـــل 
جيمعـــوا ألبنـــائهم هـــذين اجلـــانبني وكـــانوا ينتقـــون بعنايـــة مـــن يصـــلح لـــذلك مـــن 

: يـــا هـــذا  -رضـــي اهللا عنهمـــا  –مـــني واملـــؤدبني. قـــال عبـــد اهللا بـــن عمـــر املعل
. وقــال أبــو )٤(أحســن أدب ابنــك؛ فإنــك مســئول عنــه وهــو مســئول عــن بــرك 

                                 
 ).٦سورة التحرمي، اآلية (  )  ١(
 ).١/٤٩٥كتاب العيال البن أيب الدنيا (  )  ٢(
) وقـال: مل يـروه عـن عبـاد بــن أيب ٩٦) رقــم (٣٧-١/٣٦عجـم األوسـط (أخرجـه الطـرباين يف امل  )  ٣(

  صاحل إال جابر بن سليم، تفرد به موسى.
): رواه الطرباين يف األوسط، وفيه جابر بن سليم ضعفه ٧/١٦٩وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (  

 األزدي.
 ).١/٥٠٢كتاب العيال البن أيب الدنيا (  )  ٤(
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. وقــــال حممــــد بــــن )١(رجــــاء العطــــاردي: أدب حســــن خــــري مــــن لعــــق العســــل 
. وكــانوا يراعــون يف الولــد )٢(ســريين: كــانوا يقولــون: أكــرم ولــدك وأحســن أدبــه 

ســــنه، فيعطونــــه يف كــــل مرحلــــة مــــن مراحــــل ســــنه مــــا يناســــبه مــــن العلــــم  تطــــور
كتــــب 

ُ
وهــــو  –واألدب. قــــال ســــفيان بــــن عمــــرو بــــن عتبــــة: أســــلمين أيب إىل امل

فلما بلغُت مخَس عشرة سنة دعـاين فقـال: أي  –معلم الكتابة واحلفظ للقرآن 
ه كلـه بين! قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فالزم اخلري تكـن مـن أهلـه، وال ترتكـ

وتــدعنَّ منــه، وال يغرَّنَّــك مــن اغــرتَّ بــاهللا عزوجــل فيمــدحك مبــا لــيس فيــك، فإنــه  
كـــذلك يقـــول فيـــك مـــن الشــــر إذا   -إذا رضــــي –كمـــا يقـــول فيـــك مـــن اخلـــري 

غضـــب، فاســـتأنس بالوحـــدة مـــن قرنـــاء الســـوء، وال تنقـــل حســـن ظـــين بـــك إىل 
أنتقـــل عنـــه، وإمنـــا  غـــريك. قـــال: فكـــان كـــالم أيب ِقْبلـــة بـــني عيـــينَّ أنتقـــل فيـــه وال

  .)٣(يسعد بالعلماء من أطاعهم
  هذا، وميكن إمجال حديث القرآن الكرمي عن بر الوالدين فيما يلي:

  الــرب بالوالــدين هــو أمــر اهللا تعــاىل إىل خلقــه مجيعــاً، قــال تعـــاىل:  -١
  اآلية. )٤(           

، والنهــــي عــــن ورد لفـــظ ( الوالــــدين) يف القـــرآن يف معــــرض األمــــر بربمهـــا -٢

                                 
 ).١/٥٠٣املصدر نفسه (  )  ١(
 ).١/٠٥٤املصدر نفسه (  )  ٢(
 ).١/٥٣٥كتاب العيال البن أيب الدنيا (  )  ٣(
 ).٨٣سورة البقرة، اآلية (  )  ٤(
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عقوقهمــا جمــرداً عــن أي وصــف ممــا يــدل علــى أن ِعلَِّيــَة احلكــم يف ذلــك 
  ومناطه هي الوالدية.

جعـــل اهللا تعـــاىل األمـــر بعبادتـــه ســـبحانه قـــرين األمـــر بـــرب الوالـــدين، قـــال  -٣
  .)١(          تعاىل: 

جعــل اهللا تعــاىل النهــي عــن الشــرك بــه قــرين النهــي عــن عقــوق الوالــدين،  -٤
         ل تعاىل: قا

)٢(.  
جعـــل اهللا تعـــاىل األمـــر بشـــكره ســـبحانه قـــرين شـــكر الوالـــدين، ومل يـــأمر  -٥

      بشكر غريمها مـن املخلـوقني، قـال تعـاىل: 
   )٣(.  

ــــدة) يف القــــرآن الكــــرمي يف  -٦ ــــدان)، ( الولــــد)، الوال مل تــــرد ألفــــاظ:  ( الوال
ــــل وردت هــــذه  ــــه النفــــوس، ب ــــة مبــــا تألفــــه معــــرض تنفــــر من األلفــــاظ مرتب

النفــوس وحتبــه وال تنفــر منــه، وميكــن مالحظــة ذلــك مــن خــالل اآليــات 
، )٤(          الكرميـــــة التاليـــــة: 

             

                                 
 ).٢٣سورة اإلسراء، اآلية (  )  ١(
 ).٣٦سور ة النساء، اآلية (  )  ٢(
 ).١٤سورة لقمان، اآلية (  )  ٣(
 ).١٨٠سورة البقرة، اآلية (  )  ٤(
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١٣٢  

               
 )١(  ،

            
          
    )٢( ،

        

       
 

)٣( ،  
       

)٤(  ،
  

             
)٥(، 

       

)٦(  ،
    

)٧( ،

         )٨( ،     
   

)٩( ،
    

)١٠( ،  

                                 
 ).٢١٥ة (سورة البقرة، اآلي  )  ١(
 ).٢٣٣سورة البقرة، اآلية (  )  ٢(
 ).٧سورة النساء، اآلية (  )  ٣(
 ). ٣٣سورة النساء، اآلية (  )  ٤(
 ).١٣٥سورة النساء، اآلية (  )  ٥(
 ).١١٠سورة املائدة، اآلية (  )  ٦(
 ).٤١سورة إبراهيم، اآلية (  )  ٧(
 ).١٤سورة مرمي، اآلية (  )  ٨(
 ).٣٢سورة مرمي، اآلية (   )  ٩(
 ).٨سورة العنكبوت، اآلية (  )  ١٠(
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١٣٣  

       )١( ،     
              

)٢(  ،
      )٣(،       

     )٤(        )٩(   ،
     )٦(      ، )٥(.  

حث اهللا تعاىل على النفقة على الوالـدين، كمـا حـث علـى الوصـية هلمـا  -٧
ـــــــــال، قـــــــــال تعـــــــــاىل:          مــــــــن املـ

ــــــــــــــــــه: )٧( ـــــــــــــــــال سبحانـ        ، وق
  اآلية. )٨(  

ــــدين، قـــــال اهللا تعــــاىل:  -٨ ــــاملغفرة والرمحــــة للوال ــــنيَّ القــــرآن شــــأن الــــدعاء ب ب
          

. وقــــــال )٩(

                                 
 ).١٤سورة لقمان، اآلية (  )  ١(
 ).٣٣سورة لقمان، اآلية (  )  ٢(
 ).١٥سورة األحقاف، اآلية (  )  ٣(
 ).١٧سورة األحقاف، اآلية (  )  ٤(
 ).٢٨سورة نوح، اآلية (  )  ٥(
 ).٣سورة البلد، اآلية (  )  ٦(
 ).٢٥١سورة البقرة، اآلية (  )  ٧(
 ).١٨٠رة البقرة، اآلية (سو   )  ٨(
 ).٤١سورة إبراهيم، اآلية (  )  ٩(
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١٣٤  

، وقــــال جــــال )١(         ســــبحانه: 
  .)٢(      وعال: 

بــنيَّ القــرآن أنــه مــا بــرَّ بوالديــه إال طــائع لربــه، مــأل اهللا قلبــه رمحــة فســعد  -٩
غــريه، ويف املقابــل فمــا عــقَّ والديــه إال جبَّــار عصــي، قــال  بــذلك وأســعد

، وأنـــه مـــا عـــقَّ )٣(         تعـــاىل: 
      والدتــــه إال جبَّــــار شــــقي، قـــــال تعــــاىل: 

   )٤(.  
بـنيَّ القــرآن الكــرمي أنــه مــع مـا للوالــدين مــن حقــوق علــى أبنائهمــا إال أن  -١٠

شــــهادة بــــاحلق والقيــــام بالقســــط. ذلــــك ال مينــــع مــــن أداء حقــــوق اهللا وال
           قـــــــــــــــــال: 
     )٥(.  

التـأدب مــع الوالـدين يف احلــوار والنقــاش ولـو كانــا كـافرين توجيــه قــرآين و  -١١
اليـَُلقَّاه إال أصحاب اهلمم العالية، والنفوس الكرمية، ولعل ذلـك واضـح 

  مع والده الكافر. –عليه السالم  -يف حوار إبراهيم 

                                 
 ).٢٤سورة اإلسراء، اآلية (  )  ١(
 ).٢٨سورة نوح، اآلية (  )  ٢(
 ).١٤سورة مرمي، اآلية (  )  ٣(
 ).٣٢سورة مرمي، اآلية (  )  ٤(
 ).١٣٥سورة النساء، اآلية (  )  ٥(
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١٣٥  

ال  -ولو كانا كافرين -إذا كان التأدب مع الوالدين يف احلوار والنقاشو  -١٢
يـَُلقَّاه إال أصحاب اهلمم العالية والنفوس الكرمية، فإن قلة األدب 
معهما يف احلوار والنقاش تدل بالتايل على إجرام النفس وخبثها، وأvا 

وان نفس هابطة يف درك اللؤم واخلسة، وهي بالتايل ستهبط إىل درك اهل
والبوار يف قعر جهنم وبئس القرار، ولعل ذلك واضح يف حوار ذلك 
الولد الشقي بكفره مع والديه مما جاء يف سورة األحقاف. وعلى الولد 

  املسلم أن ينأى بنفسه عن هذا املسلك اخلطري املهلك، قال تعاىل:
             
              

              
       )١(.  

ــب مــن اهللا تعــاىل أن يوفقــه لشــكر نعمتــه عليــه وعلــى  -١٣ الولــد الصــاحل َيطل
والديــه، فهــو لصــالحه وكــرم نفســه ال يستشــعر نعــم اهللا عليــه فحســب، 
بــل يستشــعرها علـــى والديــه أيضـــاً فــيلهج لســـانه بشــكر ربـــه علــى ذلـــك 

        والثناء عليـه، قـال اهللا تعـاىل: 
     اآليـــــة، وقـــــال ســـــبحانه:  )٢(     

                                 
 ).١٨-١٧سورة األحقاف، اآليتان (  )  ١(
 ).١٥حقاف، اآلية (سورة األ  )  ٢(
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  اآلية. )١(       
جاء القرآن الكـرمي ببيـان مـا بذلتـه األم ( الوالـدة) لولـدها ومـا عانتـه مـن  -١٤

مشــاق احلمــل والوضــع والرضــاع، دلــيًال علــى أن حقهــا يف الــرب وحســن 
مــا  الصــحبة مــن الولــد يفــوق حــق ( األب) وذلــك مــا يــدل عليــه أيضــاً 

  rجـاء رجـل إىل رسـول اهللا  ((قـال:  –رضي اهللا عنه  –رواه أبو هريرة 
فقال: من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال: أمك، قال: مث من؟ قال: 

))أبــوك مث أمــك. قــال: مث مــن ؟ قــال: مث أمــك. قــال: مث مــن؟ قــال: مث 
 

. وذهب أكثر أهل العلم إىل ترجيح جانـب األم علـى جانـب األب )٢(
  .يف الرب

نصــــوص القــــرآن الكــــرمي مل تســــاِو بــــني الوالــــدين وبــــني أبنائهمــــا، فلــــيس  -١٥
األبناء مساويني لوالديهم حبال، ومل يرد يف القرآن الكرمي وصـية الوالـدين 
باألبنــــاء؛ ألن عطــــاء الوالــــدين فطــــري، والوالــــدان مفطــــوران علــــى حــــب 

اء ، بـرب األبناء ورعايتهم وتربيتهم، بينما ورد أمر اهللا تعاىل ووصيته لألبنـ
  الوالدين، وحسن صحبتهما، وشكرمها.

مل يـرد لفــظ ( العقـوق) مصــرحاً بـه يف القــرآن الكـرمي كمــا صـرح بلفــظ (  -١٦
الرب)، وجاءت كلمة ( األف) املنهي عـن قوهلـا للوالـدين متضـمنة لقليـل 

                                 
 ).١٩سورة النمل، اآلية (  )  ١(
 ). ١٣متفق عليه، وقد سبق خترجيه يف ص (  )  ٢(
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١٣٧  

ــــت الســــنة أمــــر العقــــوق تفصــــيًال، وذلــــك أن   العقــــوق وكثــــريه، بينمــــا بيّن
لنفـوس فـاكتفي يف القـرآن الكـرمي يف التنفـري كراهية (العقوق) مركـوز يف ا

  منه مبا يدل عليه دون التصريح.
جــــاء القـــــرآن الكــــرمي يف موضـــــوع بــــر الوالـــــدين، والنهــــي عـــــن عقوقهمـــــا  -١٧

بألفاظ جامعة مانعة هي غاية يف احلفاظ علـى حقـوق الوالـدين، وذلـك 
  دليل على مكانتهما الرفيعة يف اإلسالم.

ن الكـرمي بِـر.ا بالوالـدين، وvيـاً عـن عقوقهمـا إن الصورة اليت حـدَّدها القـرآ -١٨
ال تنال إال ببذل اجلهد واحلرص عليهما يف صدق وإخالص، فليس بـر 
الوالدين أمراً سهًال يظفر به الكسـاىل واملرتاخـون، بـل هـو أمـر ينبغـي يف 
حتصــيله االســتعانة مبــن أمــر بــه وحــث عليــه، وهــو اهللا تعــاىل، فنســأله يف 

للهـم يـا مـن أمـرت بـرب الوالـدين وأوجبـت ذلـك، صدق وتضرع قـائلني: ا
وجعلتــه ســبيًال ملرضــاتك ودخــول جنتــك، وســبيًال خلــريي الــدنيا واآلخــرة 
وعزمهــا، نســألك أن تعيننــا علــى رضــا الوالــدين وتوفقنــا إليــه وتيســره لنــا، 
فإنـــه ال تنـــال طاعتـــك إال بعونـــك وتيســـريك. ولـــيس هـــذا الـــدعاء الـــذي 

ن الــدعاء واســع، واملهــم أن يستشــعر ذكــرت ســوى اجتهــاد، وإال فميــدا
الولد أمهيـة وأسـاس االسـتعانة بـاهللا تعـاىل يف تيسـري هـذا األمـر بعـد بـذل 

  األسباب واستفراغ اجلهد، واهللا يوفق إىل طاعته من يشاء.
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لقد تبنيَّ مما تقدم يف هذا البحث أمهية وشأن الـرب بالوالـدين وأثـر ذلـك 

   خطر العقوق وأثره على حياDم.يف حياة األبناء، كما تبنيَّ 
إن مجتمVVVVVع المسVVVVVلمین ھVVVVVو مجتمVVVVVع البVVVVVر بالوالVVVVVدین،   
فالمسVVلمون ھVVم الVVذین أكVVرمھم اهللا تعVVالى بكتابVVھ المبVVین القVVرآِن     

وفیھمVا كVل    -علیھ الصالة والسVالم  –الكریم، وبسنة نبیھ األمین 
ما یتصل باألمر ببVر الوالVدین، والنھVي عVن عقوقھمVا. وإن أمVر       

الوالVVدین ال ینطلVVق مVVن فVVراغ، بحیVVث إن الفVVرد المسVVلم ال   البVVر ب
یحس بوجVود ھVذا البVر فVي الحیVاة، ولكVن البVر بالوالVدین ینطلVق          
عملیVVًا مVVن بیVVت مسVVلم، وأسVVرة مسVVلمة، ومجتمVVع مسVVلم، فیVVرى     
الفVVرد المسVVلم فیھVVا صVVورة البVVر بالوالVVدین مVVثًال حیVVا یتجسVVَّد فVVي    

   رVVدیھما بVVع والVVا مVVھ أو غیرھمVVل والدیVVانًا،  تعامVVة وإحسVVا وطاع
فیأخVVذ ذلVVك مVVن نفسVVھ مأخVVذًا قویVVًا یسVVتقر فVVي أعماقھVVا وبVVؤرة         
شعورھا، لیترجم فیما بعVد بVرا بالوالVدین وإحسVانًا بھمVا وطاعVة       

  لھما.
ـــنشء أمـــر يف غايـــة  ومعـــىن ذلـــك أن تعميـــق الـــرب بالوالـــدين يف نفـــوس ال

ور التعلــــيم، األمهيــــة، يســــتدعي تضــــافر اجلهــــود بــــني اuتمــــع واألســــرة، وبــــني د
  واملؤسسات الرتبوية.

إن معـاين الــرب بالوالــدين تشــعر النــاس بالوفـاء، ومــا أمجــل الوفــاء وخباصــة 
حني يكون للوالدين من أوالدمهـا. وأمَّـُة اإلسـالم تارخيُهـا وضـيٌء بتلـك املواقـف 
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النبيلــــة، واملثــــل املاجــــدة يف الــــرب بالوالــــدين، مــــن مواقــــف ســــلفها الصــــاحل والــــيت 
وضــــيئة تنـــري الـــدرب للســــائرين علـــى طريـــق الــــرب بالوالـــدين، ممــــا  تشـــكل أقباســـاً 

  ُيَشكُِّل زاداً قوي.ا يستفيد منه املسلمون يف حاضرهم ومستقبلهم.
فنسـأل اهللا تعــاىل أن يوفـق املســلمني إىل النجـاح يف الــرب بالوالــدين، وأن 

علـى ســيدنا  يوفـَِّقنـا مجيعــاً ملـا حيبــه ويرضـاه. واحلمــد هللا رب العـاملني، وصــلى اهللا
  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  القرآن الكرمي. •

ـــاقي، دارالبشـــائر  • األدب املفـــرد، لإلمـــام البخـــاري، حتقيـــق: حممـــد فـــؤاد عبـــد الب
 هـ.١٤٠٩اإلسالمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 

 بدائع الفوائد، للحافظ ابن القيم، دار الكتاب العريب. •

: ما جيب على الوالد لولده، ومـا جيـب علىالولـد لوالـده، أليب بكـر بر الوالدين  •
هــــ، ١٤١١الطرطوشــي، حتقيـــق: حممـــد عبـــد احلكــيم القاضـــي، الطبعـــة الثالثـــة، 

  طبع ونشر وتوزيع: مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت.

بـــر الوالـــدين، البـــن اجلـــوزي، حتقيـــق: حممـــد عبـــد القـــادر عطـــا، الطبعـــة األوىل،  •
  ر وتوزيع: مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت.هـ، طبع ونش١٤٠٨

بصـــــائر ذوي التمييـــــز يف لطـــــائف الكتـــــاب العزيـــــز، للفـــــريوز آبـــــادي، املكتبـــــة  •
  العلمية، بريوت، توزيع :دار الباز مبكة املكرمة، ( بدون تاريخ).

gجـــة اuـــالس وأنـــس اuـــالس، البـــن عبـــدالرب، حتقيـــق: حممـــد مرســـي اخلـــويل،  •
  (بدون تاريخ). دارالكتب العلمية، بريوت،

التصـــاريف، ليحـــىي بـــن ســـالم، تقـــدمي وحتقيـــق: هنـــد شـــليب، الشـــركة التونســـية  •
  هـ، تونس.١٤٠٠للتوزيع، 
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تفســري التحريـــر والتنـــوير، للطـــاهر بـــن عاشـــور، الـــدار التونســـية للنشـــر، تـــونس،  •
  واملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر.

  بدون تاريخ). تفسري القرآن العظيم، البن كثري، املكتبة الشعبية، ( •
تفســـــري القـــــرطيب ( اجلـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن) أليب عبـــــد اهللا حممـــــد بـــــن أمحـــــد  •

األنصــاري القــرطيب، طبعــة مصــورة عــن دار الكتــب، نشــر:دار الكاتــب العــريب 
  هـ، القاهرة.١٣٨٧للطباعة والنشر، طبع وزارة الثقافة، 

كتب هـــــ،امل١٤٠٥سلســــلة األحاديــــث الصــــحيحة، لأللبــــاين، الطبعــــة الرابعــــة،  •
  اإلسالمي، بريوت، دمشق.

ســنن أيب داود، مراجعــة وضــبط وتعليــق: حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد، دار  •
  الفكر، (بدون تاريخ).

ســنن ابــن ماجــه، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الفكــر، بــريوت، (بــدون  •
  تاريخ).

ســـنن الرتمـــذي، لإلمـــام أيب عيســـى حممـــد بـــن عيســـى الرتمـــذي، حتقيـــق: أمحـــد  •
  شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ( بدون تاريخ). حممد

ســـنن النســــائي مــــع حاشــــية الســــندي، الناشــــر: دار الكتــــاب العــــريب، بــــريوت،  •
  (بدون تاريخ).

شـعب اإلميـان، للبيهقـي، حتقيـق: أيب هــاجر حممـد زغلـول، دارالكتـب العلميــة،  •
  هـ.١٤١٠بريوت، الطبعة األوىل، 
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ابــــن بلبــــان، حتقيــــق: شــــعيب األرنــــاؤوط، الطبعــــة  صــــحيح ابــــن حبــــان برتتيــــب •
  هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت.١٤١٤الثانية، 

ــــــاين، الطبعــــــة األوىل،  • هـــــــ، دار الصــــــديق، ١٤١٤صــــــحيح األدب املفــــــرد لأللب
  اململكة العربية السعودية.

هــ، ١٤٠٧صحيح البخاري، حتقيـق: د/ مصـطفى ديـب البغـا، الطبعـة الثالثـة،  •
  ، بريوت.دار ابن كثري، اليمامة

صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الرتاث العـريب،  •
  بريوت ( بدون تاريخ).

العبـــــــادة يف اإلســـــــالم، للـــــــدكتور/ يوســـــــف القرضـــــــاوي، ، الطبعـــــــة التاســــــــعة،  •
  بريوت. مؤسسة الرسالة،، م١٩٨١هـ/ ١٤٠١

  م.١٩٧٨ـ/ ه١٣٩٨العبودية البن تيمية، داراملدين للطباعة والنشر، جدة،  •
هــ، ١٤٠٩عدة الصـابرين وذخـرية الشـاكرين، البـن قـيم اجلوزيـة، الطبعـة الثالثـة  •

  دار ابن كثري، دمشق.
هـــــــ/ ١٤١٦غرائـــــب القـــــرآن ورغائـــــب الفرقـــــان، للنيســـــابوري، الطبعـــــة األوىل،  •

  م، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان.١٩٩٦
دار الشــــروق، هـــــ، ١٤٠٢يف ظــــالل القــــرآن، لســــيد قطــــب، الطبعــــة العاشــــرة،  •

  بريوت.
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ـــف،  • كتـــاب العيـــال، البـــن أيب الـــدنيا، حتقيـــق: الـــدكتور/ جنـــم عبـــد الـــرمحن خل
-، دار ابـــن القـــيم للتوزيـــع والنشـــر، الـــدمامم١٩٩٠/هــــ١٤١٠الطبعـــة األوىل، 

  .السعودية
  الكشاف عن حقائق التنـزيل، للزخمشري، دار املعرفة، بريوت، (بدون تاريخ). •
هـــــــ، دار ١٤١٥نــــــزيل، للخـــــازن، الطبعـــــة األوىل، لبـــــاب التأويـــــل يف معـــــاين الت •

  الكتب العلمية، بريوت.
  لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بريوت، (بدون تاريخ). •
جمـــالس التـــذكري مـــن كـــالم احلكـــيم اخلبـــري، لعبـــد احلميـــد بـــن بـــاديس، الطبعـــة  •

  هـ، دار البعث للطباعة، اجلزائر.١٤٠٢األوىل، 
هــ، دار الكتــاب ١٤٠٢للهيثمــي، الطبعـة الثالثـة،  جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، •

  العريب، مطبعة العلوم، بريوت.
ــريوت،  • خمتــار الصــحاح، للــرازي، عــين برتتيبــه: حممــود خــاطر بــك، دارالفكــر، ب

 هـ.١٤٠١

املســــــــتدرك للحــــــــاكم. حتقيــــــــق: مصــــــــطفى عبــــــــدالقادر عطــــــــا. الطبعــــــــة األوىل  •
  بريوت.-هـ. دار الكتب العلمية١٤١١

  د، طبعة املكتب اإلسالمي.مسند اإلمام أمح •
  املصباح املنري، للفيومي، دار الفكر، (بدون تاريخ). •
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املعجـــــم األوســـــط، للطـــــرباين، حتقيـــــق: طـــــارق بـــــن عـــــوض اهللا، دار احلـــــرمني،  •
  هـ.١٤١٥القاهرة، 

مغين اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام، حتقيق: حممد حميـي الـدين عبـد  •
  رمة، (بدون تاريخ).احلميد، توزيع: دار الباز مبكة املك

مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب األصــفهاين، حتقيــق: صــفوان عــدنان الــداودي،  •
  هـ، دار القلم، دمشق.١٤١٢الطبعة األوىل، 

مكــــارم األخــــالق، البــــن أيب الــــدنيا، حتقيــــق: جمــــدي الســــيد إبــــراهيم، مكتبــــة  •
  هـ.١٤١١القرآن، القاهرة، 

يف توجيه املتشـابه اللفـظ مـن آي  مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل •
هــ، ١٤٠٥التنـزيل، ألمحد بن الـزبري الغرنـاطي، حتقيـق: د/ حممـود كامـل أمحـد، 

  دارالنهضة العربية، بريوت.
املنهــــاج القــــرآين يف التشــــريع، للــــدكتور/ عبــــد الســــتار فــــتح اهللا ســــعيد، الطبعــــة  •

  هـ، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرة.١٤١٣األوىل، 
ة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، البن اجلوزي، حتقيـق: حممـد عبـد نزه •

  هـ.١٤٠٤الكرمي الراضي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
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 الصفحة  

    املقدمة
  ١  أمهية اهلدي القرآين

  ٥  أنواع اهلداية يف القرآن
  ٨  مكانة الوالدين وأثرمها يف احلياة

  ١٠  دينآثار بر الوال
  ١١  آثار عقوق الوالدين

  ١٢  وجوب بر الوالدين يف احلياة وبعد املمات
  ١٥  الرب بالوالدين تكامل إنساين

  ١٦  املسلم وصلة األرحام
  ١٨  العالقة بني أفراد البيت املسلم

  ٢٢  مشولية اهلدي القرآين يف بر الوالدين
  ٢٥  من معامل اهلدي القرآين يف بر الوالدين

  ٢٥  ول: التنويع يف عرض املوضوعاملعلم األ
  ٢٥  حماور املعلم األول:

  ٢٥  أوًال: ورود األمر صرحياً برب الوالدين
  ٢٦  ثانياً: ورود األمر صرحياً بشكر الوالدين
  ٢٦  ثالثاً: ورود األمر صرحياً بصحبة الوالدين
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  ٢٦  رابعاً: ورود األمر صرحياً بالدعاء للوالدين
  ٣٠  اً عن أذية الوالدينخامساً: ورود النهي صرحي

  ٣١  سادساً: وصية اهللا تعاىل لإلنسان بوالديه
  ٤٢  سابعاً: عرض القرآن لصورتني متقابلتني:

  ٤٢  صورة ابن بار بوالديه
  ٤٦  صورة ابن عاق لوالديه

  ٥٥  املعلم الثاين: اقرتان أمره تعاىل بعبادته باألمر برب الوالدين 
  ٦٠  ر الوالدينحتليل آليات سورة اإلسراء يف ب

  ٧٨  األلفاظ اجلامعة املانعة يف الداللة على املطلوب أو تركهاملعلم الثالث:  
  ١٠٩  املعلم الرابع:  األسلوب القرآين يف املوضوع

  ١١٠  جميء لفظ الوالدين يف القرآن الكرمي جمرداً عن أي وصف املعلم اخلامس:
  ١٣٢  إمجال حلديث القرآن الكرمي عن بر الوالدين

  ١٤٠  اخلـاتـمـة
  ١٤٢  فهرس املصادر واملراجع
  ١٤٧  فهرس املوضوعات

  
  


