


 ٘ أوســط أبــواب اجلنــة

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ةــدمـادلق

 
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنااحلمد هلل القائل  َنا اْْلِ ، والصالة َوَوصَّيـْ
الوالد أوسط أبواب اجلنة، فإن شئت »... والسالم على َمن قال: 

 وعلى آلو وصحبو وسلم. «. .فََأِضع ذلك الباب أو احفظو..
 أما بعد:

و وتعاىل باإلحسان للوالدين ولزوم طاعتهما، فقد أََمَر هللا سبحان
وخفض اجلناح ذلما بالتواضع ولني اجلانب والعطف والرزتة عليهما، 

 خاصة عند الكرب، وعدم التأفف منهما.
َوَقَضى رَبَُّك َأَّلَّ تـَْعُبُدوا ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا قال تعاىل: 
ُلَغنَّ ِعْنَدكَ  اْلِكبَـَر َأَحُدُُهَا َأْو ِكََلُُهَا َفََل تـَُقْل ذَلَُما ُأفٍّ َوََّل  ِإمَّا يـَبـْ

َهْرُُهَا َوُقْل ذَلَُما قـَْوًَّل َكِرميًا * َواْخِفْض ذَلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمْحَِة  تـَنـْ
 .]اْلسراء[ َوُقْل َربِّ اْرمَحُْهَما َكَما رَبَـَّياِن َصِغريًا

اىل من عقوق الوالدين يف كتابو الكرًن فقال: كما حذر سبحانو وتع
 فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض َوتـَُقطُِّعوا َأرَْحاَمُكْم * أُولَِئَك

ُ فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصارَُىمْ   .]حممد[ الَِّذيَن لََعنَـُهُم اَّللَّ
رة وقفة يف بر الوالدين، مث ويف ىذه الورقات ذكرُت إحدى عش

 من ذتار بر الوالدين، مث من آفات عقوق الوالدين.
أسأل هللا العظيم أن جيعلنا من البارين بوالدينا وأن يغفر لنا 

 تقصرينا فيهما إنو جواد كرًن.
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 وقفات مع )بر الوالدين(
 

 الوقفة اْلوىل: بر الوالدين من أحب اْلعمال إىل هللا سبحانو وتعاىل.
 نزلتو عند هللا بعد عبادتو مباشرة.وم

 َواْعُبُدوا اَّللََّ َوََّل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًاقال تعاىل: 
 .[ٖٙ]النساء: 

أيُّ  سألت رسول هللا »قال:  وعن عبد هللا بن مسعود 
قلت: مث أيُّ؟ «. الصَلة على وقتها»العمل أحب إىل هللا؟ قال: 

« اجلهاد ِف سبيل هللا»قلت: مث أيُّ؟ قال: «. بر الوالدين» قال:
 .]رواه البخاري ومسلم[

 :َأِن اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيكَ الوقفة الثانية: 
يقول عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما: ثالث آيات مقرونات 

 بثالث، ال تُقبل واحدة بغري قرينتها...
ٔ- ُعوا الرَُّسولَ َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطي فمن أطاع هللا ومل يطع ،

 الرسول مل يقبل منو.
ٕ-  ََوَأِقيُموا الصَََّلَة َوَآُتوا الزََّكاة فمن صلى ومل يزكِّ مل يقبل ،

 منو.
ٖ-  ََأِن اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيك فمن شكر هلل ومل يشكر لوالديو ،

 مل يقبل منو.
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ما، واالجتهاد يف تلبية وذلك باإلحسان ذلما واالعًتاف جبميله
 طلبهما، وإظهار حماسنهما ودفن عيوهبما.

: كما يطلب رضامها ويبتعد عما يسخطهما، قال رسول هللا 
]صحيح « رضا الرب ِف رضا الوالدين وسخطو ِف سخطهما»

 .اجلامع[
ورضا الوالدين مقدم على رضا النفس، وكثري من الناس حيسبون 

فق رغباهتم واحلقيقة على عكس ذلك أن الرب فيما يروق ذلم، ويوا»
فالرب ال يكون إال فيما خيالف أىواءىم وميوذلم، ولو كان فيما دتاًما. 

 .للحناوي[ ن]بر الوالدي« يوافقهما دلا ُُسَّي برِّا
عالة على  ألن الوالدين إذا بلغا الكرب ضُعفت نفوسهما، وصارا»

إين متضجر  الولد، ومع ذلك يقول: ال تقل ذلما أف؛ يعين ال تقل
منكما، بل عاملهما باللطف واإلحسان والرفق، وال تنهرمها إذا 

: يعين رد عليهما ردِّا رتياًل لعظم َوُقْل ذَلَُما قـَْوًَّل َكِرميًاتكلما، 
 .]شرح رياض الصاحلني َّلبن عثيمني رمحو هللا[« احلق

 «:ففيهما فجاىد»الوقفة الثالثة: 
 سبيل هللا. بر الوالدين ُمقدم على اجلهاد ِف

 ادلتقدم. حلديث عبد هللا مسعود 
يطلب األجر من هللا يف  وكذلك الرجل الذي أتى رسول هللا 

إىل أقرب الطرق إىل  ، وقد أرشده الرسول اجلهاد مع رسولو 
 ذلك.



 ٛ أوســط أبــواب اجلنــة 

فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: أقبل رجل إىل نيب هللا 
هاد، أبتغي األجر من هللا عزَّ ، فقال: أُبايُعك على اذلجرة واجل

قال: نعم، بل ِكالمُها. « ؟فهل من والديك أحد حيّّ »وجل. قال: 
 فارجع»قال: نعم. قال: « ؟فتبتغي اْلجر من هللا عز وجل»قال: 

 .]رواه مسلم[« إىل والديك فأحسن ُصحبتهما
يستأذنو يف  قال: جاء رجل إىل النيب  وعن أيب ىريرة 

 «.ففيهما فجاىد»قال: نعم. قال: « ؟يّّ والداكأح»اجلهاد، فقال: 
قال أبو حممد بن »قال اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم: 

عليهما  عبد السالم: حيرم على الولد اجلهاد بغري إذن الوالدين دلا يشق
من توقع قتلو أو قطع عضو من أعضائو وشدة تفجعهما على 

 «.ذلك
 الوقفة الرابعة: عظم فضل الوالدين:

يث إنو ال يكافئو شيء أبًدا، إال أن جيده عبًدا مملوًكا للغري، ح
 فُيعتقو؛ ألن العتق أفضل ما يُنعم بو أحٌد على أحد.

َّل جيزي ولٌد والده إَّل أن جيده دملوًكا »: قال رسول هللا 
 .]رواه مسلم[« فيشرتيو فُيعتقو

 الوقفة اخلامسة: دعوة الوالدين َّل تُرد.
َلث دعوات مستجابات، َّل شك ث»: قال رسول هللا 

« دعوة الوالد على ولده، ودعوة ادلسافر، ودعوة ادلظلوم فيهن:
 .]صحيح اجلامع[
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ثَلث دعوات َّل تُرد: دعوة الوالد لولده، ودعوة »: وقال 
 .]صحيح اجلامع[« الصائم، ودعوة ادلسافر

 الوقفة السادسة: تقدمي رضا الوالدين على رضا الزوجة:
عمر رضي هللا عنهما قال: كان حتيت امرأة  عن عبد هللا بن

أحبها، وكان عمر يكرىها، فقال يل: طلقها فأبيت، فأتى رسول هللا 
 فذكر ذلك لو، فقال يل رسول هللا ، :«طلقها » 

 .]صحيح الرتغيب والرتىيب[
ألن رباط الولد بوالده رباط دم وروح، وحب ونسب، ورباطو 

إذا فشلت ادلساعي اليت يبذذلا إلجياد بزوجتو رباط مودة ورزتة وألفة، ف
التفاىم بينها وبني أىلو، وأمره والداه أو أحدمها بفراقها فعليو أن 
يطيَعُو، ولو أدَّى ذلك إىل خسارتو؛ ألن يف إرضائهما سعادتو يف 

 .( لعبد الرءوف احلناوي[بر الوالدين])الدنيا واآلخرة. 
يل امرأة، وإن أمي أن رجاًل أتاه فقال: إن  وعن أيب الدرداء 

الوالد أوسط »يقول:  تأمرين بطالقها، فقال: ُسعت رسول هللا 
]صحيح « أبواب اجلنة، فإن شئت فأِضع ىذا الباب أو احفظو

 .الرتغيب والرتغيب[
يف ىذا احلديث بيان واضح أن عقوق الوالدين إضاعة ألوسط 

ظو. وَمن أبواب اجلنة، وأوسطها أعدذلا وأكثرىا خريًا، ويف برمها حف
باع آخرتو بدنياه وآثر احلياة الفانية على احلياة الباقية، وفضل اللَّذة 
ادلؤقتة على اللَّذة الدائمة فإنو ال يبايل إن حفظ أو َضيَّْع. ىذا إن  
كانت ادلرأة صاحلة وأمراه بفراقها. أما إذا كانت سيئة اخللق، خبيثة 
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( بر الوالدين]) وأبقى. ادلنبت، رديئة الطبع، رتوح القيادة فطالقها خري
 .لعبد الرءوف احلناوي[

ولكن ليس كل والد يأمر ابنو بطالق زوجتو جتب طاعتو؛ فإن 
رجاًل سأل اإلمام أزتد بن حنبل رزتو هللا، قال: إن أيب يقول: طلق 

قد أمر ابن  امرأتك، فأنا أحبها، قال: ال تطلقها، قال: أليس النيب 
عمر، فقال لو اإلمام أزتد: وىل أبوك  عمر أن يطلق زوجتو دلَّا أمره

نعلم علم اليقني أنو لن يأمر عبد هللا بطالق  عمر؟! ألن عمر 
مل يعلمو؛ ألنو من  زوجتو إال لسبب شرعي، وقد يكون ابن عمر 

يأمر ابنو بطالق زوجتو ليفّرِق بينو وبني زوجتو  ادلستحيل أن عمر 
 .ن عثيمني رمحو هللا[َّلب« شرح رياض الصاحلني»]بدون سبب شرعي. 

 الوقفة السابعة: بر الوالدين ليس خاص هبذه اْلمة فقط.
برب والدتو كما أمره بباقي  فقد أمر هللا عيسى ابن مرًن 

َوَأْوَصاِن بِالصَََّلِة َوَجَعَلِِن ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت العبادات. قال تعاىل: 
، ٖٔ]مرمي:  ا ِبَواِلَدِت َوََلْ جَيَْعْلِِن َجبَّارًا َشِقيِّاَوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيِّا * َوبـَرِّ 

ٖٕ]. 
لذلك يقول بعض السلف: ال جتد أحًدا عاقًا لوالديو إال وجدتو 

 جبارًا شقيا.
بأنو كان مطيًعا لوالديو  وقد وصف هللا سبحانو وتعاىل حيىي 

َناُه احْلُْكَم َصِبيِّا يَا ََيََْي ُخِذ اْلِكَتاَب بِ وبارًا هبما. قال تعاىل:  ٍة َوَآتـَيـْ ُقوَّ
 * َوَحَنانًا ِمْن َلُدنَّا َوزََكاًة وََكاَن َتِقيِّا * َوبـَرِّا ِبَواِلَدْيِو َوََلْ َيُكْن َجبَّارًا َعِصيِّا

 .[ٗٔ-ٕٔ]مرمي: 
 َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِِن ِإْسَرائِيَل ََّل تـَْعُبُدوَن ِإَّلَّ اَّللََّ وقال تعاىل: 
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 .[ٖٛ]البقرة:  َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا
 «:الزم رجلها فثم اجلنة»الوقفة الثامنة: 

 بر الوالدة مقدم على بر الوالد.
لصعوبة احلمل، مث الوضع، مث الرضاع، مع مشاركتها لألب يف 
الًتبية، وقد أََمر هللا تعاىل برب الوالدين عموًما وخصصها ىي للمجهود 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو مَحََلْتُو ُأمُُّو بل. قال تعاىل: الذي بذلتو من ق َنا اْْلِ َوَوصَّيـْ
 .[ٗٔ]لقمان:  َوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو ِف َعاَمنْيِ 

فقال: يا رسول هللا، َمن أحق  وقد جاء رجل إىل رسول هللا 
«. أمُّك»قال: مث َمن؟ قال: «. أمُّك»الناس حُبسن صحابيت؟ قال: 

 «. أبوك»قال: مث َمن؟ قال: «. أمُّك»: مث َمن؟ قال: قال
 .]البخاري ومسلم[
زتلتك يف بطنها تسعة أشهر، تزيدىا بنموك ضعًفا، »فهي اليت 

لها فوق طاقتها عناء، وىي الضعيفة اجلسم، الواىنة القوة.  مث وحُتَمِّ
أخرجتك، فيئست يف خروجك من حياهتا، فلمَّا بصرت بك إىل 

المها، وعلََّقت فيك آماذلا، ورأت فيك هبجة احلياة جانبها نسيت آ
وزينتها، مث انَصَرَفت إىل خدمتك ليلها وهنارىا، تغذيك بصحتها 
وتنميك هبزاذلا، وتقويك بضعفها، ختاف عليك رقة النسيم وطنني 
الذباب، وتؤثرك على نفسها بالغذاء والراحة. فلمَّا متَّ فصالك يف 

ت حتيطك بعنايتها، وتتبعك نظراهتا، عامني وبدأت بادلشي، َأَخذَ 
وتسعى وراءك خوفًا عليك، وبَِقَيت ترعاك وحتنو عليك حىت آخر 
حلظاهتا من الدنيا. ومن ىنا َقدََّمها هللا تعاىل يف الطاعة على أبيك، 
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لعبد « بر الوالدين»]« بأكثر مما وصَّى بأبيك ووصَّاك هبا رسول هللا 
 .الرؤوف احلناوي[

قال:  حلسن عن طلحة بن معاوية السلمي ويف احلديث ا
فقلت: يا رسول هللا، إين أريد اجلهاد يف سبيل هللا.  أتيت النيب 

الزم رجلها فثمَّ »: قلت: نعم. قال النيب « ؟أمُّك حيَّةٌ »قال: 
 .]صحيح الرتغيب والرتىيب[« اجلنة

 «:أنت ومالك ْلبيك»الوقفة التاسعة: 
 بر اْلب يلي بر اْلم مباشرة.

 وذلك جزاء دلا قدَّم لولده، من معروف وبذل وتضحية.
، أن رجاًل قال: يا رسول هللا، إن يل فعن جابر بن عبد هللا 

أنت »: مااًل وولًدا، وإن أيب يُريد أن جيتاح مايل. فقال رسول هللا 
 .]صحيح اجلامع[« ومالك ْلبيك

 إنَّ أطيب ما»قال:  وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا 
 .]صحيح اجلامع[« أكلتم من كسبكم، وأنَّ أوَّلدكم من كسبكم

وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: جاء رجل إىل النيب 
  يستعدي على والده، قال: إنو أخذ مايل. فقال لو رسول هللا :
]سلسلة اْلحاديث « ؟!أما علمت أنك ومالك من كسب أبيك»

 .الصحيحة[
يف ىذا الزمان عقوق اآلباء، فًتى الشاب بارًا بصديقو  وقد انتشر

 عاقًا لوالده الذي ربَّاه وتعب عليو.
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َيا َمْعُروفًاالوقفة العاشرة:  نـْ ُهَما ِف الدُّ  :َوَصاِحبـْ
 بر الوالدين واإلحسان إليهما ولو كانا مشركني.

ال دينع كون الوالدين مشركني من اإلحسان ذلما ومصاحبتهما 
َوِإْن َجاَىَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك ِب َما لَْيَس َلَك . لقولو تعاىل: بادلعروف

َيا َمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب  نـْ ُهَما ِف الدُّ ِبِو ِعْلٌم َفََل ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
 .لقمان[] ِإَِلَّ ُثَّ ِإَِلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكْم ِبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

وعن أُساء بنت أيب بكر رضي هللا عنها قالت: َقِدَمْت َعليَّ 
 ، فاستفتيت رسول هللا أُمي، وىي مشركة يف عهد رسول هللا 

نعم ِصِلي »قلت: َقِدَمْت عليَّ أُمي، وىي راغبة، أَفَاِصُل أمي؟ قال: 
 «.أُمَّكِ 

 .ىذا إن كانا مشركني، فإن كانا مسلمني عاصيني فمن باب أوىل
 الوقفة احلادية عشر: برُّ الوالدين بعد موهتما.

 ويكون بعدة أمور منها:
إذا مات اْلنسان انقطع »: لقول الرسول  الدعاء ذلما: -ٔ

عنو عملو إَّل من ثَلث أشياء، إَّل من: صدقة جارية، أو علٍم 
 .]رواه مسلم[« صاحل يدعو لو أو ولد ،يُنتفع بو

 
 بن عباس رضي هللا عنهما: حلديث عبد هللا الوفاء بنذرُها: -ٕ

فقال: إن أُمي ماتت  استفىت رسول هللا  أنَّ سعد بن عبادة 
 .]البخاري ومسلم[« اقضو عنها»وعليها نذٌر. فقال: 



 ٗٔ أوســط أبــواب اجلنــة 

حلديث عبد هللا بن عباس رضي هللا  الصدقة عنهما: -ٖ
عنهما: أنَّ سعد بن عبادة توفيت أُمو وىو غائب عنها، فقال: يا 

أُمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت  رسول هللا، إن
قال: فإين ُأشهدك أن حائط ادلخراف «. نعم»بشيء عنها؟ قال: 

 .]رواه البخاري[صدقة عليها. 
إنَّ الرجل لرُتفع »: قال رسول هللا  اَّلستغفار ذلما: -ٗ

« درجتو ِف اجلنة، فيقول: أَّنَّ ِل ىذا؟ فُيقاُل: باستغفار ولدك لك
 .ح اجلامع[]صحي
حلديث عبد هللا بن عمر رضي هللا  صلة أصدقاء اْلب: -٘

إن من أَبر الِِب صلة الرجل أىل ودِّ أبيو »: عنهما قال رسول هللا 
 .]رواه مسلم[« بعد أن يوِل

 
 
 

* * * *



 ٘ٔ أوســط أبــواب اجلنــة

 مثار بر الوالدين
 
 طاعة هللا سبحانو وتعاىل فيما أمر وأوصى. -ٔ

  تـَْعُبُدوا ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًاَوَقَضى رَبَُّك َأَّلَّ قال تعاىل: 
 .[ٖٕ]اْلسراء: 

: ؛ لقول الرسول احلصول على رضا الرب تبارك وتعاىل -ٕ
]صحيح « رضا الرب ِف رضا الوالدين وسخطو ِف سخطهما»

 .اجلامع[
ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر »... : طاعة الرسول  -ٖ

 .]أخرجو احلاكم[ «فليصل رمحو...
 التشبو باْلنبياء الِكرام عليهم الصَلة والسَلم. -ٗ

قَاَل ِإِّنِ َعْبُد اَّللَِّ َآتَاِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِِن نَِبيِّا * قال تعاىل: 
 َوَأْوَصاِن بِالصَََّلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيِّاَوَجَعَلِِن ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت 

 .[ٕٖ-ٖٓ: ]مرمي
 بر الوالدين من أعظم الطرق ادلوصلة إىل اجلنة. -٘

أستشريه يف اجلهاد،  : أتيت النيب فعن معاوية بن جامهة 
الزمهما، فإن »قلت: نعم. قال: « ؟ألك والدان»: فقال النيب 

 .]صحيح الرتغيب والرتىيب[« اجلنة حتت أرجلهما
َمن »:  لقول الرسول بسط الرزق ودفع مصارع السوء: -ٙ

سرَّه أن ميد هللا ِف عمره ويوسع لو ِف رزقو ويدفع عنو ميتة السوء 
 .]أخرجو احلاكم[« فليتق هللا وليصل رمحو



 ٙٔ أوســط أبــواب اجلنــة 

 بر الوالدين من أسباب تفريج الكروب وذىاب اذلموم. -ٚ
قال:  حلديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، أن رسول هللا 

فآووا إىل غار ِف جبل،  بينما ثَلثة نفر ميشون أخذىم ادلطر،»
فاحنطت على فم غارىم صخرة من اجلبل فانطبقت عليهم، فقال 
بعضهم لبعض: انظروا أعماًَّل عملتموىا صاحلة هلل، فادعوا هبا 
لعلة يـَْفُرَجها عنكم، فقال أحدىم: هللا إنو كان ِل والدان شيخان  
كبريان وامرأِت، وِل صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم 

لبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل َبِنَّ، وإِن نأى ِب ذات يوم ح
الشجُر، فلم آِت حىت أمسيت، فوجدهتما قد ناما، فحلبت كما  
كنت أحلب، فجئت باحلَلب، فقمت عنو رءوسهما، أكره أن 
أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية 

، فلم يزل ذلك دأِب ودأهبم حىت طلع  يتضاغون عند قدميَّ
الفجر، فإن كنت تعلم أِن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا 
فرجة نرى منها السماء، ففرَّج هللُا منها فرجًة فرأوا منها 

 .]رواه البخاري ومسلم[« السماء...
 
 
 

* * * *



 ٚٔ أوســط أبــواب اجلنــة

 آفات عقوق الوالدين
 

قال احلسن بن علي رضي هللا عنهما: لو يعلم هللا شيًئا من 
حلرَّمو. وإن أعظم مصيبة ُيصاب هبا « أفٍ »ىن من العقوق أد

الوالدان: عقوق أوالدمها، حيُث كانا يتطلعان إىل ِبّرِىم وإحساهنم، 
فجاءىم العقوق واجلحود من حيث يتوقعاَن الرب والصلة، وجاءىم 

 اخلوف من حيُث يتوقعان األمن والرزتة.
 فمن آفات عقوق الوالدين:

َوَقَضى رَبَُّك َأَّلَّ قال تعاىل:  وتعاىل،خمالفة أمر هللا سبحانو  -ٔ
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُُهَا َأْو   تـَْعُبُدوا ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ

َهْرُُهَا َوُقْل ذَلَُما قـَْوًَّل َكِرميًا ]اْلسراء:  ِكََلُُهَا َفََل تـَُقْل ذَلَُما ُأفٍّ َوََّل تـَنـْ
ٕٖ ،ٕٗ]. 

الذي حثَّ على بر الوالدين يف  ،خمالفة أمر الرسول  -ٕ
 أحاديث كثرية.

قال:  فعن أيب بكرة  عقوق الوالدين من أكِب الكبائر. -ٖ
؟ قلنا: بلى يا رسول أَّل أنبئكم بأكِب الكبائر»: قال رسول هللا 

وكان متكًئا فجلس، . اْلشراك باهلل، وعقوق الوالدينهللا، قال: 
. فما زال يكررىا حىت قلنا: أَّل وقول الزور، وشهادة الزور: فقال

 .]رواه البخاري ومسلم[« ليتو سكت
حلديث عبد هللا بن عمرو  عدم حمبة هللا دلن عقَّ والديو؛ -ٗ

« قإنَّ هللا َيُِبُّ العقو »قال:  رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
 .]صحيح اجلامع[



 ٛٔ أوســط أبــواب اجلنــة 

ثَلثة َّل »: ول الرسول لق عدم قبول العمل يوم القيامة؛ -٘
يقبل هللا منهم يوم القيامة صرفًا وَّل عدًَّل: عاق، ومنان، ومكذب 

 .]صحيح اجلامع[« بالقدر
لقول هللا تعاىل:  لعنة هللا على َمن لعن والديو وعقهما؛ -ٙ
 َُكْم * فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض َوتـَُقطُِّعوا َأْرَحام

، ٕٕ]حممد:  ُأولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهُم اَّللَُّ فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصاَرُىمْ 
لعن هللا من لعن والديو، ولعن هللا من »: ، ولقول الرسول [ٖٕ

ذبح لغري هللا، ولعن هللا من آوى حُمِدثًا، ولعن هللا من غريَّ منار 
ن أكِب الكبائر أن يلعن إن م»: ؛ ولقولو ]رواه مسلم[« اْلرض

قبل: يا رسول هللا، وكيف يلعن الرجل والديو؟! قال: «. الرجل والديو
]رواه « يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمو فيسب أمو»

 .البخاري ومسلم[
ثَلثة َّل »: لقول ادلصطفى  حرمان اجلنة ودخول النار؛ -ٚ

لعاق والديو، وادلرأة يدخلون اجلنة وَّل ينظر هللا إليهم يوم القيامة: ا
 .]صحيح اجلامع[« ادلرتجلة ادلتشبهة بالرجال، والديوث

]رواه « َّل يدخل اجلنة قاطع رحم»وقولو عليو الصالة والسالم: 
 .البخاري[
قال: قال  فعن أيب ىريرة  على العاق: دعاء الرسول  -ٛ

قيل: َمن يا «. ُث رغم أنفو  رغم أنفو،ُثرغم أنفو، »: رسول هللا 
َمن أدرك والداه عند الكِب أحدُها أو ِكَلُُها ُث »رسول هللا؟ قال: 

 .]رواه مسلم[« َل يدخل اجلنة



 ٜٔ أوســط أبــواب اجلنــة

 ِف اخلتام أقول: و 
 

الوالدان بابان عظيمان من أبواب اجلنة، بل مها جنة هللا يف 
 أرضو. فبادر إليهما رزقك هللا بر والديك. 

وعلى آلو ىذا وهللا أعلم وأحكم وصلى هللا على نبينا حممد 
 وصحبو أرتعني.

  
 
 

* * * *



 ٕٓ أوســط أبــواب اجلنــة 

 رســالفه
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