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 انـا  ـ وبـالوالديـن إحس 

 إميان بديع عبد ربه 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم  
 إبحسان إىل يوم الدين.  

 كتابه، وجعل ذلك من أصول الرب، اليت يففضل عظيم، وقد أكد هللا لنا الوصية هبما  للوالدين
 اتفقت عليها األداين مجيعاً.

 وإذا بنا يف زمن العقوق هذا، نرى جيالً ال يهاب الوالدين، وال حيسن إليهما.     
ان  بل على العكس من ذلك متاماً، نرى جيل اإلساءة إليهما، وعدم احرتامهما، ونكر 

 فضلهما، والعرية والتأفف منهما. 
وجند لبعض األفكار الناشئة يف هذا العصر، فيما يتعلق ابلرتبية، أثرها يف تقليص احلواجز    

واملوانع، اليت تقف يف وجه االبن عن اخرتاق مكانة األبوة واألمومة، واالعتداء على قدسيتها  
 وحرمتها. 
ة والسليمة، واإلمعان يف دالل األوالد، وحتقيق إن البعد عن الرتبية اإلسالمية الصاحل   

رغباهتم دون قيود أو حساب. ابإلضافة إىل أثر وسائل اإلعالم، وطغيان األفكار الغربية، واخرتاقها  
جمتمعاتنا واجلهل بقدر الوالدين، وابلعقوبة املرتتبة على عقوقهما يف الدنيا واآلخرة. كل ذلك 

 رة الرب فيه. وأسباب أخرى أدت إىل جيل نرى ند
،  وهذا البحث إن هو إال دعوة صغرية للعودة إىل ما أمر به هللا عز وجل ورسوله الكرمي    

 لإلحسان للوالدين وإكرامهما ومعرفة حقهما. 
 املبحث األول

 بر الوالدين والدعوة إليه  
 معىن الرب وحكمه  املطلب األول: 
 الرب من الكلمات اجلامعة خلريي الدنيا واآلخرة.   
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وبر الوالدين يعين اإلحسان إليهما، وتوفية حقوقهما، وطاعتهما يف أغراضهما يف األمور  
 والعقوق لغة من العق وهو القطع. املندوبة واملباحة، ال يف الواجبات واملعاصي. والرب ضد العقوق.

 فعل وقول يتأذى به الوالدين من الولد. وشرعاً: كل
الوالدان: مها األب واألم، سواء كاان من نسب أو رضاع، مسلمني كاان أم كافرين... وإن عليا.     

فاألجداد واجلدات، آابء وأمهات. سواء كانوا من قبل األب أم األم، واخلالة مبنزلة األم كما صح ذلك 
 يف اخلرب.
 . (1)حكم بر الوالدين: هو فرض واجب، وعقوقهما حرام من الكبائر   

 .وقد أوصى هللا عز وجل برب الوالدين بصورة أمر وإلزام 
هُ  ِإالا  تَ ْعُبُدواْ  َأالا  َربُّكَ  َوَقَضى ُلَغنا  ِإماا ِإْحَساانً  َواِبْلَواِلَدْينِ  ِإايا   ِكاَلمُهَا  أَوْ  َأَحُدمُهَا اْلِكرَبَ  ِعنَدكَ  يَ ب ْ

َُما تَ ُقل َفالَ  َهْرمُهَا َوالَ  ُأف    هلا َُما َوُقل تَ ن ْ  َوُقل الرامْحَةِ  ِمنَ  الذُّل ِ  َجَناحَ  هَلَُما َواْخِفضْ { 23}َكرمياً  قَ ْوالً  هلا
 . (2)  {24}َصِغرياً   َرب اَياِن  َكَما   اْرمَحُْهَما  راب ِ 

 بل هو قضاء أمر. ا قضاء حكمذ... وليس ه أمر وألزم وأوجب قضى:
األف: االحتقار واالستصغار. من األفف وهو عند العرب القلة والتأفيف هو أدىن مراتب 

 . (3)ئالقول السي
إىل  وقد ورد األمر اإلهلي ابإلحسان     الدعوة إىل الرب يف القرآن والسنة. املطلب الثان: 

  َواْليَ َتاَمى  اْلُقْرَب  َوِبِذي ِإْحَساانً  َواِبْلَواِلَدْينِ  َشْيئاً  ِبهِ  ُتْشرُِكواْ  َوالَ  الل َ  َواْعُبُدواْ : الوالدين يف سورة النساء
 ِإنا  أمَْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َوَما الساِبيلِ  َواْبنِ  اِبجلَنبِ  َوالصااِحبِ  اجْلُُنبِ  َواجْلَارِ  اْلُقْرَب  ِذي َواجْلَارِ  َواْلَمَساِكنيِ 

 .(4)   {36}َفُخوراً  ُُمَْتاالً  َكانَ   َمن حيُِبُّ  الَ  الل َ 
 َوالَ  ِإْحَساانً  َواِبْلَواِلَدْينِ  َشْيئاً  ِبهِ  ُتْشرُِكواْ  َأالا  َعَلْيُكمْ  َربُُّكمْ  َحرامَ  َما أَْتلُ  تَ َعاَلْواْ  ُقلْ : ويف سورة األنعام

ُهمْ  نَ ْرزُُقُكمْ  َّناْنُ  إْماَلق   مِ نْ  َأْواَلدَُكم تَ ْقتُ ُلواْ  َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  تَ ْقَربُواْ  َوالَ  َوِإايا  تَ ْقتُ ُلواْ  َوالَ  َبَطنَ  َوَما ِمن ْ
 .(5)  {151}تَ ْعِقُلونَ   َلَعلاُكمْ   ِبهِ  َوصااُكمْ   َذِلُكمْ  اِبحلَْق ِ  ِإالا   الل ُ   َحرامَ  الايِت   الن اْفسَ 

 

 . 19وابلوالدين إحساان، ص  :قنصو، عثمان عمر ( 1)
 . 24 -23اإلسراء: (2)
 . 7ص من فاته بر والديه،  الشهاوي، جمدي حممد: (3)
 . 36النساء:  (4)
 . 151األنعام:  (5)
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َنا  :ويف سورة العنكبوت  نَسانَ  َوَوصاي ْ  ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما ِب  لُِتْشرِكَ  َجاَهَداكَ  َوِإن ُحْسناً  ِبَواِلَدْيهِ  اإْلِ
 .(1)   {8}تَ ْعَمُلونَ   ُكنُتمْ   مبَا فَأُنَ بِ ُئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَلا  ُتِطْعُهَما َفاَل  ِعْلم  

َنا : ويف سورة األحقاف نَسانَ  َوَوصاي ْ   َومَحُْلهُ  ُكْرهاً  َوَوَضَعْتهُ  ُكْرهاً  أُمُّهُ  مَحََلْتهُ  ِإْحَساانً  ِبَواِلَدْيهِ  اإْلِ
هُ  بَ َلغَ  ِإَذا َحّتا  َشْهراً  َثاَلثُونَ  َوِفَصالُهُ   الايِت  نِْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  أَْوزِْعيِن  َرب ِ  قَالَ  َسَنةً  أَْربَِعنيَ  َوبَ َلغَ  َأُشدا
 ِمنَ  َوِإن ِ  إِلَْيكَ  تُ ْبتُ  ِإن ِ  ُذر ِيايِت  يف  ِل  َوَأْصِلحْ  تَ ْرَضاهُ  َصاحِلاً  أَْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديا  َوَعَلى َعَليا  أَنْ َعْمتَ 

 . (2)  {15}اْلُمْسِلِمنيَ 
قد جعل هللا عز وجل رتبة بر الوالدين اثر رتبة توحيد هللا وعبادته، ألن هللا هو املسبب  ل

احلقيقي لوجود اإلنسان وعيشه وارتزاقه، والوالدان مها السبب اجلعلي والظاهري لكل من الوجود  
الدين ما  والعيش، فلئن كان املقتضي لعبادة هللا أنه اخلالق واملنعم احلقيقي، فإن املقتضي لرب الو 

 . (3)قضت به حكمة هللا من أن يكون وجود اإلنسان هبما ونشأته عن طريق رعايتهما 
احلياة وهي مندفعة القرآن الكرمي وجدان الرب والرمحة يف قلوب األبناء، وذلك أن  ويستجيش 

توجه اهتمامهم القوي إىل األمام، إىل الذرية، إىل الناشئة اجلديدة، إىل اجليل حياء، يف طريقها ابأل
املقبل. وقلما توجه اهتمامهم إىل الوراء، إىل األبوة، إىل احلياة املولية. إىل اجليل الذاهب!. ومن مث 

 حتتاج البنوة إىل استجاشة وجداهنا بقوة لتنعطف إىل اخللف، وتتلفت إىل اآلابء واألمهات.
 إن الوالدين يندفعان ابلفطرة إىل رعاية األوالد، إىل التضحية بكل شيء حّت ابلذات.  

ومها مع ذلك سعيدان فأما األوالد فسرعان ما ينسون هذا كله، ويندفعون بدورهم إىل األمام.  
 ... وهكذا تندفع احلياة.  إىل الزوجات والذرية

منا حيتاج هؤالء إىل استجاشة وجداهنم بقوة  ومن مث ال حيتاج اآلابء إىل توصية ابألبناء، إ 
 ليذكروا واجب اجليل الذي أنفق رحيقه كله حّت أدركه اجلفاف.  

وهنا جيئ األمر ابإلحسان إىل الوالدين يف صورة قضاء من هللا حيمل معىن األمر املؤكد، بعد   
 . (4) األمر املؤكد بعبادة هللا

 

 . 8العنكبوت:   (1)
 . 15 األحقاف: (2)
 . 294صمن روائع القرآن،  حممد سعيد رمضان:وطي، الب( 3)
 . 2221،  ص 4جيف ظالل القرآن،  :قطب، سيد (4)
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هُ  ِإالا  تَ ْعُبُدواْ  َأالا  َربُّكَ  َوَقَضى  ابإلحسان بقوله: مث يبني هللا عز وجل املقصود     َواِبْلَواِلَدْينِ  ِإايا
ُلَغنا  ِإماا ِإْحَساانً  َُما  تَ ُقل َفالَ  ِكاَلمُهَا  أَوْ  َأَحُدمُهَا اْلِكرَبَ  ِعنَدكَ  يَ ب ْ َهْرمُهَا َوالَ  ُأف    هلا  قَ ْوالً  هلاَُما  َوُقل تَ ن ْ

 .(1)   {23}َكرمياً 
فمهما وجدت أن الشيخوخة قد دبت إىل أحد من أبويك، فليكن موقفك منهما يف كل  

تثبت يف إحساس  وأن لفظ عندك ، الظروف واألحوال موقف الراحم الشفوق واخلادم احملب
  فاآلية تصور هبذه الكلمة كيف زوع إىل الشفقة والرقة والعطف، املخاطب معىن هائاًل يثري فيه الن

أن الكرب والضعف قد وضع كاًل من الوالدين يف كنف االبن وحتت رعايته بعد أن كان االبن هو  
 . (2) الذي يعيش يف كنفهما وحتت رعايتهما فالضعي

لقد أوصت اآلية ابلوالدين يف حال الكرب، ألن الوالدين حال شباهبما وقوهتما ليسا مظنة 
ل، وال جمال التأفف والتضجر منهما. فهما يف حال القوة والقدرة على مواجهة اإلهانة واإلمها

يف هذه احلال يتقربون لآلابء، ويتمنون رضاهم لينالوا  ، نرى األوالد احلياة، بل العكس هو الصحيح
 .ممن خريه

لكن حالة الكرب، ومظهر الشيخوخة هو مظهر اإلعالة واحلاجة والضعف، فبعد أن كان  
 .(3) بح أخذاً، وبعد أن كان عائالً أصبح عالة معطياً أص

وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية واألدب، أال يند من الولد ما يدل على   فال تقل هلما أف 
 الضجر والضيق، وما يشي ابإلهانة وسوء األدب. 

 .(4)وهي مرتبة أعلى إجيابية أن يكون كالمه هلما يشي ابإلكرام واالحرتام: وقل هلما قوالً كرمياً 
مث زاد األمر ابإلحسان إىل الوالدين أتكيداً، فصور ما ينبغي أن تكون عليه حال الولد من    

والديه دائماً، وأخرج معىن الرمحة هبما واإلحسان إليهما والتواضع هلما يف مظهر شيء متخيل 
فقد صور   واخفض هلما جناح الذل من الرمحةيف االلتزام به والدعوة إليه، فقال حمسوس مبالغة 

اًي إىل األرض، مث صو ر مبالغة وضوح الذل والتواضع بنشر هذا  و ر  هاخالذل املأمور به بطائر 
 الطائر مع ذلك جناحيه خيفضهما إىل األرض.

 

 . 23اإلسراء:  (1)
 . 294ص من روائع القرآن،البوطي، حممد سعيد رمضان:  (2)
 . 8992صتفسري الشعراوي،  الشعراوي، حممد متول: (3)
 . 221، ص4ج يف ظالل القرآن، قطب، سيد: (4)
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ة والصغار، وهو ما ينهى عنه اإلسالم، وال  ، كي ال حيسب أنه ذل احلط  بيد أنه استدرك     
ة هبما، وهو شرف لك وليس صغار ميكن أن أيمر به، فقال: من الرمحة، أي بسبب الرمح

 . (1)عليك 
ابلوالدة من خالل بيان ما تقاسيه األم من مرض وضعف   وتؤكد اآلايت القرآنية على الرب

ضع وآالمه.ففي و حال احلمل واإلرضاع فضاًل عن الرتبية والرعاية، كذلك من خالل ذكر مشقة ال
 : سورة األحقاف يقول سبحانه وتعاىل

َنا  نَسانَ  َوَوصاي ْ   َشْهراً  َثاَلثُونَ  َوِفَصالُهُ  َومَحُْلهُ  ُكْرهاً  َوَوَضَعْتهُ  ُكْرهاً  أُمُّهُ  مَحََلْتهُ  ِإْحَساانً  ِبَواِلَدْيهِ  اإْلِ
هُ  بَ َلغَ  ِإَذا َحّتا   َوَعَلى َعَليا  أَنْ َعْمتَ  الايِت  نِْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  أَْوزِْعيِن  َرب ِ  قَالَ  َسَنةً  أَْربَِعنيَ  َوبَ َلغَ  َأُشدا

  {15}اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  َوِإن ِ  إِلَْيكَ  تُ ْبتُ  ِإن ِ  ُذر ِيايِت  يف  ِل  ِلحْ َوَأصْ  تَ ْرَضاهُ  َصاحِلاً  أَْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديا 
(2)  . 

َنا  ويف سورة لقمان: نَسانَ  َوَوصاي ْ  َأنِ  َعاَمنْيِ  يف  َوِفَصالُهُ  َوْهن   َعَلى َوْهناً  أُمُّهُ  مَحََلْتهُ  ِبَواِلَدْيهِ  اإْلِ
 . (3)  {14}اْلَمِصريُ  ِإَلا  َوِلَواِلَدْيكَ  ِل  اْشُكرْ 

لقد خصصت اآلايت الكرمية األم بعد الوصية ابلوالدين ألن إحسان األم لولدها إمنا هي يف 
مرحلة ال يدركها االبن، ففرتة احلمل واملهد، مل يكن للطفل إدراك للجهد الذي تبذله ولكن مبجرد 

 رة.أن يعقل ويتفتح وعيه، جيد أابه حيقق كل طلباته، ويكدح من أجل األس
فقال:  لشريف عن أب هريرة رضي هللا عنه جاء رجل إىل رسول هللا وقد جاء يف احلديث ا

، قال: مث من؟  « مث أمك » ، قال: مث من؟ قال:« أمك » من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال: 
 . (4) « مث أبوك«، قال: مث من؟ قال:» مث أمك » قال:

األم يف هذا احلديث ألن العقوق إليها أسرع لضعفها، ولينبه أن بر األم  وقد خص الرسول 
 .(5)مقدم على بر األب 

 بر املشرك والضال من اآلابء ملطلب الثالث:ا

 

 .294ص من روائع القرآن،  البوطي، حممد سعيد رمضان: (1)
 . 15األحقاف:  (2)
 . 14لقمان:  (3)
 .315، ص 855: صحيح البخاري، اجلزء الثامن، كتاب: األدب، ابب: من أحق الناس حبسن الصحبة، رقم احلديث إمساعيلالبخاري، حممد بن  (4)
 . 100فليفل، حسن زكراي: بر الوالدين، ص  (5)
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َنا ال طاعة للوالدين يف معصية هللا.أواًل:  نَسانَ  َوَوصاي ْ  ِب  لُِتْشرِكَ  َجاَهَداكَ  َوِإن ُحْسناً  ِبَواِلَدْيهِ  اإْلِ
  (1)   {8} تَ ْعَمُلونَ  ُكنُتمْ   مبَا فَأُنَ بِ ُئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَلا  ُتِطْعُهَما َفاَل  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما

برب الوالدين توضح عظمة هذا الدين، ورمحة اخلالق سبحانه وتعاىل ابلوالدين  فهذه ارتقاءات 
 حّت يف حال كفرمها.

 وقد جعل القرآن الكرمي للوالدين املشركني حقاً. 
فسألت النيب  عن أمساء بنت أب بكر رضي هللا عنهما قالت أتتين أمي راغبة يف عهد النيب 

 » ( 2) أأصلها قال: » نعم. 
َهاُكمُ  اَل يينة: فأنزل هللا تعاىل فيها: قال ابن ع ينِ  يف  يُ َقاتُِلوُكمْ  ملَْ  الاِذينَ  َعنِ  اللاُ  يَ ن ْ  َوملَْ  الدِ 

 . (3)  {8}اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ   اللاَ  ِإنا  إِلَْيِهمْ  َوتُ ْقِسُطوا َترَبُّوُهمْ  َأن ِداَيرُِكمْ  مِ ن خُيْرُِجوُكم
 ولكن    فال تطعهماوعن اإلميان، مع هذا يقول: هللا حّت مع حماولة التكفري والصد عن طريق 

إن الوالدين ألقرب األقرابء، وإن  ويقول سيد قطب يف الظالل: ) .(4)  وصاحبهما يف الدنيا معروفاً 
 واالحرتام والكفالة ... مفروضاً: اجلب والكرامة ن هلما لرمحاً، وإن هلما لواجباً هلما لفضاًل، وإ

   .(5)  (فإن كان الوالدان مشركني فلهما اإلحسان والرعاية ال الطاعة واالتباع
حلق ه ابري واملسلم حيتسب األجر يف الصرب على األب الضال ويتلطف يف نصحه وتبص    

أبهنا  وإمنا يشعر األب  ؛ شعر األب بتعال ولده عليه وال ابنتقاصه لهابلوسائل املناسبة اليت ال ي 
الم يف دعوته ألبيه يف  نصيحة ابن معرتف ابألبوة موقر ومشفق كما حصل مع إبراهيم عليه الس 

 سورة مرمي: 
يقاً  َكانَ  ِإناهُ  ِإبْ رَاِهيمَ  اْلِكَتابِ  يف  َواذُْكرْ   َيْسَمعُ  اَل  َما تَ ْعُبدُ  ملَِ  أََبتِ  ايَ  أِلَبِيهِ  قَالَ  ِإذْ { 41}ناِبي اً  ِصدِ 

 َأْهِدكَ  فَاتاِبْعيِن  أَيِْتكَ  ملَْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاءِن  َقدْ  ِإن ِ  أََبتِ  ايَ { 42}َشْيئاً  َعنكَ  يُ ْغيِن  َواَل  يُ ْبِصرُ  َواَل 
 ِإن ِ  أََبتِ  ايَ { 44}َعِصي اً  لِلرامْحَنِ  َكانَ  الشاْيطَانَ  ِإنا  الشاْيطَانَ  تَ ْعُبدِ  اَل  أََبتِ  ايَ { 43}َسِواي ً  ِصرَاطاً 
 ايَ  آهِليَِت  َعنْ  أَنتَ  أَرَاِغب   قَالَ { 45}َولِي اً  لِلشاْيطَانِ  فَ َتُكونَ  الرامْحَن مِ نَ  َعَذاب   مَيَساكَ  َأن َأَخافُ 

 

 . 8العنكبوت:  (1)
 . 318، ص 862بن إمساعيل: صحيح البخاري، اجلزء السابع، كتاب: األدب، ابب: صلة الوالد املشرك، رقم احلديث  البخاري، حممد (2)
 . 8املمتحنة:  (3)
 . 165القرضاوي، يوسف: فتاوى معاصرة للمرأة واألسرة املسلمة، ص  (4)
 . 79فليفل، حسن زكراي: بر الوالدين، ص  (5)
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 ِب  َكانَ  ِإناهُ  َربِ   َلكَ  َسَأْستَ ْغِفرُ  َعَلْيكَ  َساَلم   قَالَ { 46}َمِلي اً  َواْهُجْرِن  أَلَْرمُجَناكَ  تَنَتهِ  ملاْ  َلِئن ِإْبراِهيمُ 
 .(1) {47}َحِفي اً 

ومل يقل له أان   اي أبت فقال:فقد استعمل إبراهيم عليه السالم نداء األبوة يف أرق ألفاظه      
ن قد جاءن من العلم ما مل أيتك وأظهر شفقته على أبيه وحرصه  إبل قال  ،عامل وأنت جاهل

ن أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن وملا رفض أبوه احلق وهتدده  إعلى سالمته بقوله: اي أبت 
 .(2) ابلرجم ما زاد إبراهيم على أن قال ألبيه بكل أدب سالم عليك ووعده أن يستغفر له

املباحة ما يلي؛ حتت عنوان الكبائر: )وإن الكفر ال حيل وقد جاء يف كتاب الدرر      
، وخدمتهما وبرمها  دين الكافرين إذا عجزوا عن الكسبالعقوق، حّت جيب على املسلم نفقة الوال

وزايرهتما إال أن جيلباه إىل الكفر، فيجوز أال يزورمها حينئذ وينفق عليهما من ماله، فإنه حياسب  
ما لغزو أو حج أو طلب علم، فإن نفقة الوالدين واجبة على الولد ولو  على نفقة أبويه، وال يرتكه 
  .(3)كاان قادرين على الكسب

 املبحث الثان 
 فضل بر الوالدين وقيمته 
 األمر ابإلحسان إىل الوالدين بعد عبادة هللا مباشرة  املطلب األول: 

 َواجْلَارِ  َواْلَمَساِكنيِ  َواْليَ َتاَمى اْلُقْرَب  َوِبِذي ِإْحَساانً  َواِبْلَواِلَدْينِ  َشْيئاً  ِبهِ  ُتْشرُِكواْ  َوالَ  الل َ  َواْعُبُدواْ 
  َمن  حيُِبُّ  الَ  الل َ  ِإنا  أمَْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َوَما الساِبيلِ  َواْبنِ  اِبجلَنبِ  َوالصااِحبِ  اجْلُُنبِ  َواجْلَارِ  اْلُقْرَب  ِذي
 .( 4)  {36}َفُخوراً  ُُمَْتاالً  َكانَ 

أي العمل أحب إىل  سألت رسول هللا : قال سعود م بن ولقد روى سيدان عبد هللا 
اجلهاد  » قلت: مث أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: مث أي؟ قال: «،الصالة على وقتها» هللا؟ قال:

 . (5) «يف سبيل هللا
ل مباشرة وقبزلة بعد الصالة  ظهر من احلديث النبوي الشريف أن بر الوالدين يف من وقد    

 اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل. 
 

   .47-41مرمي:  (1)
 . 239، ص2موسوعة فتاوى معاصرة. ج :جمموعة مؤلفني (2)
 . 152، ص:  فتاوى وقضااي فكرية معاصرة،فرفور، عبد اللطيف صاحل (3)
 . 36 النساء: (4)
 . 315، ص 854بن إمساعيل: صحيح البخاري، اجلزء الثامن، كتاب: األدب، ابب: الرب والصلة، رقم احلديث  البخاري، حممد (5)
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 ويف شرح هذا احلديث يقول األستاذ حممد عبد العزيز اخلول: )وكأن الرسول هللا    
 : بط ذلك الرتتيب من قوله تعاىل يف وصية اإلنسان بوالديهناست

َناوَ   نَسانَ  َوصاي ْ  َوِلَواِلَدْيكَ  ِل  اْشُكرْ  َأنِ  َعاَمنْيِ  يف  َوِفَصالُهُ  َوْهن   َعَلى َوْهناً  أُمُّهُ  مَحََلْتهُ  ِبَواِلَدْيهِ  اإْلِ
  (1)  {14}اْلَمِصريُ  ِإَلا 

نفاق  طاعة أمرمها، وتفقد مصاحلهما واإلوبرمها ب  ، وشكر الوالدين بربمها،فشكر هللا ابلصالة
 :هما، وخفض اجلناح هلما، وأن تقولمعاملتعليهما، وحسن 

   .(2)  {24}َصِغرياً  َرب اَياِن  َكَما  اْرمَحُْهَما  راب ِ  َوُقل الرامْحَةِ  ِمنَ   الذُّل ِ  َجَناحَ  هَلَُما  اْخِفضْ وَ  
وهل الرتبية والعطف والرمحة واحلب والكد لراحتك والسهر لنومك والشقاء لسعادتك     

 تقابل منك إال ابلرب إال أن تكون حجوداً كفوراً؟. 
زلة الوالدين وإشادة حبقهما أن هللا قرن اإلحسان إليهما ابألمر بتوحيده يف   وحسبك بياانً ملن   

وأنه جعل   ، يف اجلهاد إال بعد استئذانه من أبويه لراغبمل أيذن  كثري من اآلايت وأن الرسول 
   .(3)  السعي عليهما جهاداً يف سبيل هللا(

أجاهد قال: » لك أبوان «  للنيب  جاء رجل: قال وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص  
 .(4)قال: نعم، قال: » ففيهما فجاهد «
أن بر الوالدين يقدم يف بعض احلاالت على أعظم األعمال  ويف هذا احلديث يبني الرسول 

وهو اجلهاد يف سبيل هللا، ومن هذه احلاالت أن يكون لإلنسان والدان كبريان أو مقعدان يعتمدان 
عان إذا افتقداه فيقدم اجلهاد يف سبيل توفري العيش  ضييف معيشتهما على هذا االبن حبيث ي

وهذا يدل على عظم حق العام بقتال املشركني الكفار وَّنوهم وانتظام احلياة هلما على اجلهاد 
 الوالدين على االبن.

: حيرم اجلهاد إذا منع منه األبوان أو أحدمها بشرط أن يكوان مسلمني، وقد قال مجهور العلماء
 . (5)ألن برمها فرض عني عليه، واجلهاد فرض كفاية، فإذا تعني فال إذن

 

 . 14لقمان:  (1)
 . 24اإلسراء:  (2)
 . 23فليفل، حسن زكراي: بر الوالدين، ص  (3)
 .316، ص 856بن إمساعيل: صحيح البخاري، اجلزء السابع، كتاب: األدب، ابب: ال جياهد إال إبذن األبوين، رقم احلديث  البخاري، حممد (4)
 . 10الشهاوي، جمدي حممد: من فاته بر والديه، ص  (5)
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: اي رسول هللا أردت أن أعزو، وقد ، فقالجامهة جاء إىل النيب عن معاوية بن جامهة أن 
 . (1) «هل لك من أم « قال: نعم، قال: »فالزمها فإن اجلنة حتت رجليهاجئت أستشريك؟ فقال: » 

 طاعة الوالدين  املطلب الثان: 
 رضاه يف رضا الوالدين وسخطه يف سخطهما. بوين، جعل هللا لعظم حق األ

» من أرضى والديه فقد أرضى هللا، ومن أسخط  : قال: قال رسول هللا  عن أنس 
 . (2) والديه فقد أسخط هللا «

بذلكم،   للوالدين منع الولدين حج التطوع، وال أيمثانحّت أنه ورد يف فتاوى اإلمام النووي: )
وإن   -، وأيمثان مبنعه، ومن حج بغري إذهنما صح حجة مطلقاً وليس هلما منعه من احلج املفروض

   .(3) ( كان عاصياً يف التطوع
وقد جاء يف اإلحياء: )وأكثر العلماء على أن طاعة األبوين واجبة يف الشبهات وإن مل جتب 
يف احلرام احملض، حّت إن كاان ينتغصان ابنفرادك عنهما ابلطعام فعليك أن أتكل معهما؛ ألن ترك  

إال إبذهنما،  الشبهة ورع، ورضا الوالدين حتم، وكذلك ليس لك أن تسافر يف مباح أو انفلة 
ألنه على التأخري، واخلروج لطلب العلم نفل إال الذي هو فرض اإلسالم نفل،  املبادرة إىل احلجو 

        .  (4) إذا كنت تطلب علم الفرض من الصالة والصوم ومل يكن يف بلدك من يعلمك(
 رضا الوالدين مقدم على رضا الزوجة:   -أوالً   

فقال: إن ل امرأة وإن أمي أتمرن بطالقها. فقال  أن رجاًل أتى النيب  رداء دعن أب ال
 « :(5) «الوالد أوسط أبواب اجلنة فإن شئت فامنع هذا الباب أو احفظه . 

أن أحسن ما يتوسل به إىل دخول اجلنة ويتوسل به إىل وصول   -قال البيضاوي: )واملعىن 
وبره سبب يف الدخول من أوسط أبواب اجلنة، أي من خري  هو مطاوعة الوالد  -درجاهتا العالية 

» الباب األوسط مفتوح لرب ي، فقد ورد مرفوعاً: س أبواهبا أو التنعم بذلك، وليس املراد الوسط احل
 الوالدين فمن برمها فتح له ومن عقهما أغلق دونه « (. 

 

 .21، ص 5األلبان، حممد انصر الدين: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ج (1)
  .778، ص حممد انصر الدين: ضعيف اجلامع الصغري وزايدتهاأللبان،  (2)
 . 404، ص 2جمموعة علماء: موسوعة فتاوى معاصرة، ج (3)
 . 238، ص 2الغزال، أبو حامد حممد بن حممد: إحياء علوم الدين، ج (4)
 .  285املنذري، زكي عبد العظيم: الرتغيب والرتهيب،  ص  (5)
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يف زوجة بعينها  وقد ظهر من األحاديث السابقة أن رضا الوالدين مقدم على رغبة االبن 
وليس يف هذا ظلم لالبن، ألن األب لن خيتار البنه إال ما هو أفضل، ولعل االبن يف أحيان كثرية  

لزواج من اولعل هللا يوفق االبن الطائع إىل ال يرى ما يراه األب وال يعلم ما وراء ذلك فالنساء كثري 
ر، وهو سبحانه يقلب القلوب كيف امرأة هي أفضل من اليت اختارها، ويضع يف قلبه هلا حباً أكث

 . (1)يشاء
 : بر الوالدين من األعمال الصاحلة اليت تكفر الكبائر -اثنياً   

أنه أاته رجل فقال: إن خطبت امرأة فأبت أن  وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس 
 ، وخطبها غريي فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل من توبة؟  تنكحين

قال: أمك حية؟ قال: ال. قال: "تب إىل هللا وتقرب إليه ما استطعت" قال: فسألت ابن      
   .(2) مل سألت عن حياة أمه؟ فقال: إن ال أعلم عمالً أقرب إىل هللا من بر الوالدة : عباس 

( وقد بر الوالدين كفارة للكبائرقال: ) وقد جاء يف منظومة اآلداب عن اإلمام أمحد     
 . (3)ذكره ابن عبد الرب عن مكحول

 ويدعو هبا. بر الوالدين من األعمال اليت يتوسل هبا إىل هللا   -اثلثاً   
بينما َّنن ثالثة نفر ميشون » قال:  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

أخذهم املطر فآووا إىل غار يف جبل فاَّنطت على فم غارهم صخرة من اجلبل فانطبقت عليهم 
ال  أعمااًل عملتموها صاحلة هلل فادعوا هبا لعله يفرجها عنكم. فق فقال بعضهم لبعض: انظروا

أحدهم: اللهم إنه كان ل والدان شيخان كبريان وامرأيت ول صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت  
عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بين وإن أنى ب ذات يوم الشجر فلم آت حّت 
أمسيت فوجدهتما قد انما فحلبت كما كنت أحلب فجئت ابحلالب وقمت عند رؤوسهما أكره  

من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون فلم يزل ذلك دأب أن أوقظهما 
ودأهبم حّت طلع الفجر ... فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى 

   .(4)«   عنها فرجة فرأوا السماء..... منها السماء. ففرج هللا

 

 . 48فليفل، حسن زكراي: بر الوالدين، ص  (1)
 . 711ص سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها،   األلبان، حممد انصر الدين: (2)
 . 77ص بر الوالدين،  فليفل، حسن زكراي: (3)
  . 317 - 316، ص 858البخاري، حممد بن إمساعيل: صحيح البخاري، اجلزء الثامن، كتاب: األدب، ابب: إجابة دعاء من بر والديه، رقم احلديث  (4)
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صورة كيف كان االبن يعامل والديه عند الكرب فيقدمهما على أبنائه وزوجته إىل   هذه   
 الدرجة اليت ظهرت يف احلديث الشريف.

ونقارن مبا وصل إليه احلال اليوم من ابن يعيش مرتفًا عنده من متع احلياة ويرتك والديه      
 بنائه وحاجات احلياة العصرية.رهن املرض أو احلاجة إىل الرعاية أو املال. متعلالً مبتطلبات أ

وقد صادفين يوماً رجل يبحث عن دواء مقو البنه فإذا هو يطلب أفضل شركة تصنع هذا     
 الدواء. مث يطلب دواء أخر، ولفت نظري حبثه عن األرخص فإذا به يقول: إن هو إال ألمي.

 والرب مدعاة الستجابة الدعوة:  -رابعاً   
إن خري التابعني رجل يقال له  » :  قال: مسعت رسول هللا  عن عمر بن اخلطاب 

 . (1)« فمرده فليستغفر لكميس وله والدة وكان به بياض و أ
حاجة أمه إليه. فكان بربه هلا مستجاب   يس هذا رجل أسلم وحجزه عن اللحاق برسول هللا و وأ 
 الدعوة. 

 زاء الرب والعقوق يف الدنيا  ج ثالث:املطلب ال 
 من بر أابه بره ابنه:   -أوالً   

 موا آابءكم تربكعف وا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبر  قال: »  أن البين  عن أب هريرة 
 بناؤكم ومن أاته أخوه متنصالً فليقبل منه ذلك حمقاً كان أو مبطالً فإن مل يفعل مل يرد علي احلوض أ

»(2) . 
 لرب الوالدين الربكة يف العمر والرزق:   -اثنياً   

من بر والديه طوب له زاد هللا يف  : » قال: قال رسول هللا  عن سهل بن معاذ عن أبيه 
 .   (3)«عمره

الزايدة كناية عن الربكة يف العمر بسبب التوفيق إىل الطاعة وعمارة وقته مبا ينفعه يف اآلخرة،  
تقاصر أعمار أمته ابلنسبة   وصيانته عن تضييعه يف غري ذلك، ومثل هذا ماء جاء أن النيب 

 

، كتاب: فضائل الصحابة، ابب:  5مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم بشرح اإلمام حمي الدين حيىي بن شرف، ج  (1)

 .  2494، ص 2542من فضائل أويس القرن، رقم احلديث 

 .  286املنذري، زكي عبد العظيم: الرتغيب والرتهيب، اجلزء الثان، ص  (2)

 املرجع نفسه.   (3)
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يق ألعمار من مضى من األمم فأعطاه هللا ليلة القدر، وحاصله أن صلة الرحم تكون سببًا للتوف
 . (1) ميتمل  ل كأنهيللطاعة وللصيانة عن املعصية، فيبقى بعد الذكر اجلم

   :دعوات الوالدين مستجابة -اثلثاً   
ثالث دعوات مستجاابت ال شك فيهن، دعوة  قال: »  أن رسول هللا  عن أب هريرة 

 .(2)« الوالد على ولده، ودعوة املسافر، ودعوة املظلوم
والذي آثر صالته على  ومن خالل قصة جريج العابد اليت وردت يف حديث رسول هللا 

 إجابة نداء أمه فدعت والدته أن ال ميوت حّت ينظر يف وجه املومسات، واستجيب دعاؤها.    
 حكم النفقة على الوالدين املطلب الرابع:

 : القرابة، امللك، الزوجية  النفقة يوجبها 
 َوِإن  والوالدان أعلى درجات القرابة، ودليل وجوب النفقة على الولد لوالديه قوله تعاىل:

ُهَما ُتِطْعُهَما َفاَل  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما ِب  ُتْشرِكَ  َأن َعلى َجاَهَداكَ  نْ َيا يف  َوَصاِحب ْ   َواتاِبعْ  َمْعُروفاً  الدُّ
 .(3)   {15}تَ ْعَمُلونَ  ُكنُتمْ   مبَا فَأُنَ بِ ُئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَلا  مُثا  ِإَلا  َأاَنبَ  َمنْ  َسِبيلَ 

َنا وقوله: نَسانَ  َوَوصاي ْ   َثاَلثُونَ  َوِفَصالُهُ  َومَحُْلهُ  ُكْرهاً  َوَوَضَعْتهُ  ُكْرهاً  أُمُّهُ  مَحََلْتهُ  ِإْحَساانً  ِبَواِلَدْيهِ  اإْلِ
هُ  بَ َلغَ  ِإَذا َحّتا  َشْهراً   َعَليا  أَنْ َعْمتَ  الايِت  نِْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  أَْوزِْعيِن  َرب ِ  قَالَ  َسَنةً  أَْربَِعنيَ  َوبَ َلغَ  َأُشدا
 ِمنَ  َوِإن ِ  إِلَْيكَ  تُ ْبتُ  ِإن ِ  ُذر ِيايِت  يف  ِل  َوَأْصِلحْ  تَ ْرَضاهُ  َصاحِلاً  أَْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديا  َوَعَلى

 . (4)  {15}اْلُمْسِلِمنيَ 
وليس من املعروف وال من اإلحسان تركهما بغري إنفاق إذا احتاجا. فعن عائشة رضي هللا  

 .(5) « أن أوالدكم هبة من هللا وأمواهلم لكم إن احتجتم: »  عنها قال رسول هللا 
 النفقة على الولد لوالديه: يسار الولد: ومن شروط وجوب 

 

 . 22 - 21الشهاوي، جمدي حممد: من فاته بر والديه، ص  (1)

الرتمذي، حممد بنب عيسى بن سورة: اجلامع الصحيح لسنن الرتمذي، كتاب: الدعوات، ابب: ما ذكر يف دعوة املسافر، رقم احلديث  (2)
 . 325، ص 3448

 . 15لقمان:  (3)
 .  15األحقاف:  (4)
 . 137ألحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، اجمللد السادس، ، صاأللبان، حممد انصر الدين: سلسلة ا  (5)



 إميان بديع عبد ربه                                                                                         اانً    وابلوالدين إحس
 

- 13 - 

يف  يف النفقة على الوالدين ما يباع املوسر من فضل قوته وقوت عياله يف يومه وليلته ويباع 
الدين من عقار وغريه، فإن مل يكن لالبن مال، وكان قادرًا على الكسب فإنه يكلف ابلكسب 

 .(1) لإلنفاق عليهما 
 ومن الشروط أن ال يكون للوالدين ما يكفيهما ويلحق ابلوالدين األجداد واجلدات.
ىل ما وصل وهل تكافئ النفقة سنوات العمر واجلهد واملال الذي بذله الوالدان حّت يصل االبن إ

 إليه.
ال جيزي ولد والدًا إال أن جيده مملوكاً قال: »  أن رسول هللا  وقد ورد عن أب هريرة 

 .(2) « فيشرتيه فيعتقه
إن  :  إن اإلنسان ال يستطيع أن يكافئ والده مهما فعل فقد قال رجل لعمر بن اخلطاب 

 ل أماً بلغ منها الكرب وإهنا ال تقضي حاجتها إال وظهري هلا مطية فهل أديت حقها؟
 . (3)قال: ال ... كانت تصنع بك ذلك وهي تتمىن بقاؤك وأنت تصنعه وتتمىن فراقها

 بر الوالدين بعد موهتما  املطلب اخلامس:
 ال ينتهي الرب ابنتهاء حياة الوالدين فهو مستمر بعد موهتما  

إذا جاءه رجل من بين سلمة فقال: اي   قال مالك بن ربيعة: بينما َّنن عند رسول هللا 
الصالة عليهما،   نعم؟ قال: »رسول هللا، هل بقي من بر أبواي شيء أبرمها به بعد موهتما

صلة الرحم اليت ال توصل إال  ، وإنفاذ عهدمها من بعدمها، وإكرام صديقهما، و ما واالستغفار هل
 . (4) «هبما

ن الرجل لرتفع درجته يف اجلنة،  » إ:  أن رسول هللا  عن أب هريرة  االستغفار هلما: -
 . (5) « ستغفار ولدك لك اب ؟ فيقول: ل هذافيقول: أىن  

 . (6)« بعد املوت من الرباستغفار الولد ألبيه من » 

 

 .  45فليفل، حسن زكراي: بر الوالدين، ص  (1)
، كتاب العتق، ابب فضل عتق الوالد، رقم احلديث 3مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم بشرح النووي، مج  (2)

 .  1565، ص 1510
 . 44فليفل، حسن زكراي: بر الوالدين، ص  (3)
 .  222، ص 5142، كتاب: األدب، ابب: يف بر الوالدين، رقم احلديث، 5أبو داود، سليمان بن األشعث: سنن أب داود،، ج (4)
 . 129، ص 4األلبان، حممد انصر الدين: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، مج  (5)
 . 118األلبان، حممد انصر الدين: ضعيف اجلامع الصغري وزايدته، ص  (6)
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إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: : » قال: قال رسول هللا  وعن ابن عمر 
 .(1) « صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له 

 الوفاء بنذرمها وقضاء ما عليهما:  -اثنياً   
يف نذر كان على  أن سعد بن عبادة األنصاري استفّت النيب  عن عبد هللا بن عباس 

 . (2) أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد
إذ أتته امرأة فقالت: إن تصدقت  قال: بينما أان جالس عند رسول هللا   وعن بريدة

« قالت: اي رسول  ك املرياث: » وجب أجرك وردها عليعلى أمي جبارية وإهنا ماتت. قال: فقال
هللا إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: »صومي عنها« قالت: إهنا مل حتج قط أفأحج  

 . (3)عنها. قال: »حجي عنها« 
   :إكرام صديقهما  -اثلثاً   

كوب ر أنه كان إذا خرج إىل مكة كان له  محار يرتوح عليه إن مل   عن عبد هللا بن عمر 
الراحلة، وعمامة يشد  هبا رأسه، فبينما هو يومًا على ذلك احلمار إذ مر به إعراب، فقال: ألست 
ابن فالن ابن فالن؟ قال: بلى. فأعطاه احلمار وقال: اركب هذا، والعمامة قال: اشدد هبا رأسك  

محاراً كنت تروح عليه وعمامة كنت  به: غفر هللا لك أعطيت هذا اإلعراب. فقال له بعض أصحا
إن من أبر الصلة صلة الرجل أهل ود  يقول: »  تشد هبا رأسك؟ فقال: إن مسعت رسول هللا 

   .  (4)« وإن أابه كان صديقاً لعمر أبيه من بعد أن يول 
   :زايرة قربمها -رابعاً   
 الرب أن يزور الولد قرب والديه بعد وفاهتما، ويستحب أن تكون يف يوم اجلمعة. من

 عقوق الوالدين :  املبحث الثالث
 معىن العقوق املطلب األول: 

 

الثواب بعد   ، كتاب: الوصية، ابب: ما يلحق اإلنسان من3مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم بشرح النووي، مج  (1)
 . 1688، رقم 1931وفاته، رقم احلديث 

   540، ص 1547البخاري، حممد بن إمساعيل: صحيح البخاري: اجلزء الثامن، كتاب: اإلميان والنذور، ابب: من مات وعليه نذر، رقم  (2)
، كتاب: الصيام، ابب:  3النووي، ج مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم بشرح اإلمام حمي الدين حيىي بن شرف (3)

 .  1163، ص 1149قضاء الصيام عن امليت، رقم 
، كتاب: الرب والصلة واآلداب، 3مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم بشرح اإلمام حمي الدين بن شرف النووي، ج  (4)

 . 2506، ص 2552ابب: فضل صلة أصدقاء األب واألم وَّنومها، رقم احلديث 
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عقوق الوالدين: هو اخلروج عن طاعتهما وإمهال حقهما، وفعل ما ال يرضيهما، وإيذاؤمها     
 لشأهنما. ولو بكلمة أف، أو نظرة حتقري هلما، أو هتوين

  َأالا  َربُّكَ  َوَقَضى وقد شدد القرآن الكرمي يف أمر العقوق فنهى عن التأفف والضجر فقال:   
هُ  ِإالا  تَ ْعُبُدواْ  ُلَغنا  ِإماا ِإْحَساانً  َواِبْلَواِلَدْينِ  ِإايا َُما تَ ُقل َفالَ  ِكاَلمُهَا أَوْ  َأَحُدمُهَا اْلِكرَبَ  ِعنَدكَ  يَ ب ْ   َوالَ  ُأف    هلا
َهْرمُهَا َُما َوُقل تَ ن ْ  . (1)  { 23}َكرمياً   قَ ْوالً  هلا

  أََتِعَداِنيِن  لاُكَما ُأف    ِلَواِلَدْيهِ  قَالَ  َوالاِذي: وتوعد من قال ذلك يف سورة األحقاف بقوله تعاىل
 َهَذا َما فَ يَ ُقولُ  َحق   اللاِ  َوْعدَ  ِإنا  آِمنْ  َويْ َلكَ  اللاَ  َيْسَتِغيثَانِ  َومُهَا قَ ْبِلي ِمن اْلُقُرونُ  َخَلتْ  َوَقدْ  ُأْخرَجَ  َأنْ 
 . (2)  {17}اأْلَواِلنيَ  َأَساِطريُ  ِإالا 

 اجلِْن ِ  مِ نَ  قَ ْبِلِهم ِمن َخَلتْ  َقدْ  أَُمم   يف  اْلَقْولُ  َعَلْيِهمُ  َحقا  الاِذينَ  أُْولَِئكَ  :إىل أن قال هللا 
ُمْ  َواإْلِنسِ   . (3)  { 18}َخاِسرِينَ  َكانُوا  ِإهنا

عن عقوق الوالدين: عن عبد  وهنى رسول هللا  من يفعل ذلك ابخلسران.فقد حكم على 
ال تعق  » : الرمحن بن جبري بن نفري احلضرمي عن معاذ بن جبل قال: أوصان رسول هللا 

 . (4) « والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك 
قال ابن سريين: من مشى بني يدي أبيه، فقد عقه إال أن ميشي فيميط له األذى عن  وقد

 طريقه. ومن دعا أابه ابمسه فقد عقه إال أن يقول اي أبت.
 . منتهى القطيعة أن جيايف الرجل أابه عند السلطان أي خياصمهقال احلسن: 

تاب والسنة وانعقد على ذلك م اإلسالم االنتساب لغري الوالدين حترميًا قاطعًا يف الك)وحر  
 اإلمجاع   

ينِ  يف  فَِإْخَواُنُكمْ  آاَبءُهمْ  تَ ْعَلُموا ملاْ  فَِإن اللاِ  ِعندَ  أَْقَسطُ  ُهوَ  آِلاَبئِِهمْ  اْدُعوُهمْ   َولَْيسَ  َوَمَوالِيُكمْ  الدِ 
   (5)  {5} راِحيماً  َغُفوراً  اللاُ  وََكانَ  قُ ُلوُبُكمْ  تَ َعماَدتْ  ماا َوَلِكن بِهِ  َأْخطَْأتُ  ِفيَما ُجَناح   َعَلْيُكمْ 

 

 . 23اإلسراء:  (1)
 . 17األحقاف:  (2)
 . 18األحقاف:  (3)
 . 225، ص3جالرتغيب والرتهيب،  :املنذري، زكي الدين عبد العظيم (4)
 . 5ألحزاب:ا (5)
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من انتسب إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه، لعنه هللا واملالئكة والناس أمجعون، وال يقبل  »  
 . (1) (« هللا له صرفاً وال عدالً 

 حكم عقوق الوالدين :ناملطلب الثا 
رضي هللا عنه قال:   ة ، عن أب بكر إن عقوق الوالدين من أكرب الكبائر حلديث رسول هللا  

أال أنبئكم أبكرب الكبائر. قلنا: بلى اي رسول اله قل: اإلشراك ابهلل وعقوق »:  قال رسول هللا 
حّت   الوالدين... وكان متكئًا فجلس... فقال: أال وقول الزور وشهادة الزور... فما زال يكررها

 . (2)«قلنا: ليته يسكت
ومن الكبائر سب الوالدين ولعنهما فقد ورد عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهم   

من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: اي رسول هللا وهل يشتم الرجل » قال:  أن رسول هللا 
 . (3)« ، ويسب أمه فيسب أمهوالديه؟ قال: نعم يسب أاب الرجل فيسب أابه

ويف هذا احلديث يتعجب الصحابة من شتم الرجل والديه... فهذا ليس شيئاً عادايً فكيف     
 يسيء الرجل إىل من أحسن إليه، وليس هناك إحسان كإحسان الولد لوالده. 

 توبة العاق:  -أوالً   
إن رمحة هللا وسعت كل شيء وقد مشلت العاق لوالديه، فمن عق والديه، مث ندم على ذلك 
فعليه أن يربمها إن كاان على قيد احلياة، ويكثر من االستغفار حّت يقبل هللا توبته، وحّت لو تويف  

 . والداه، فإن لديه الفرصة فعليه أن يكثر من االستغفار هلما
 جزاء العقوق :ثالثاملطلب ال 
 :ملعون من عق والديه -أوالً   

هللا من ذبح لغري هللا ولعن هللا من غري  لعن » : قال: قال رسول هللا  عن ابن عباس 
 . (4) « ختوم األرض، ولعن هللا من سب والديه

 

 . 154فتاوى وقضااي فقهية معاصرة، ص  :الفرفور، عبد اللطيف صاحل (1)
 .   317، ص 860بن إمساعيل: صحيح البخاري، اجلزء الثامن، كتاب: األدب، ابب: عقوق الوالدين من الكبائر، رقم احلديث  البخاري، حممد (2)
، كتاب: اإلميان، ابب: 1مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم بشرح اإلمام حمي الدين حيىي بن شرف النووي، ج (3)

 .  235، ص 90م احلديث، بيان الكبائر وأكربها، رق
، كتاب: األضاحي، ابب: 4مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم بشرح اإلمام حمي الدين حيىي بن شرف النووي، ج (4)

 . 2051ص  1978حترمي الذبح لغري هللا تعاىل ولعن فاعله، رقم 
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 :تعجل العقوبة للعاق  -اثنياً   
كل الذنوب يؤخر هللا منها ما يشاء  » :  عن أب بكر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

 . (1)«  احلياة قبل املمات إىل يوم القيامة إال عقوق الوالدين فإن هللا يعجله لصاحبه يف 
 : ال يقبل عمل العاق -اثلثاً   

منهم صرفًا وال عداًل: عاق   ثالثة ال يقبل هللا » :  قال رسول هللا  عن أب أمامة 
 .(2) « ومنان ومكذب بقدر

 عقوق الوالدين أهم أسباب حرمان اجلنة ودخول النار:   -رابعاً   
إليهم يوم القيامة:  ثالثة ال ينظر هللا : »قال: قال رسول هللا  عن عبد هللا بن عمر 

العاق لوالديه واملرأة املرتجلة والديوث، وثالثة ال يدخلون اجلنة: العاق لوالديه ومدمن اخلمر واملنان مبا 
  .(3)«أعطى

من أدرك والديه أو أحدمها، مث دخل النار من بعد ذلك فأبعده : »  عن أب مالك: قال 
 . (4) « هللا واسحقه

 املسلم مع أبويه آداب  :لرابعاملطلب ا 
لقد أوصى اإلسالم األبناء حبسن األدب مع آابئهم، ومن األدب توقري األب، عن طاووس  

 قال: إن من السنة أن توقر أربعة: العامل وذا الشيبة والسلطان والوالد.
األدب عدم املشي أمام األب وعدم اجللوس قبله وعدم دعائه ابمسه، ومن األدب القيام  ومن

 له وتقبيل يده. 
من فاطمة بنت   برسول هللا  ما رأيت أحدًا أشبه مستًا وهدايً قالت: " ةعن السيدة عائش 

إذا  قام من جملسه وكان النيب  ورضي هللا عنها كانت إذا دخلت على النيب  رسول هللا 
     .(5) "بلته وأجلسته يف جملسهادخل عليها قامت من جملسها فق

إذًا جيوز تقبيل يد الوالدين ابتفاق املذاهب الفقهية األربعة لرجحان أدلته ويسن القيام هلما  
 . (1)على وجه االستحباب 

 

 . 300، ص 3املنذري، زكي عبد العظيم: الرتغيب والرتهيب، ج (1)
 . 285، ص 2األلبان، حممد انصر الدين: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، اجمللد  (2)
 . 284املرجع نفسه، ص  (3)
 . 242املرجع نفسه، ص  (4)
 . 42، صالرتخيص ابلقيام لذوي الفضل واملزية من أهل اإلسالم النووي، حيىي بن شرف الدين: (5)



 إميان بديع عبد ربه                                                                                         اانً    وابلوالدين إحس
 

- 18 - 

أستأذن على  »:  ومن األدب االستئذان قبل الدخول على الوالدين: قال رجل للنيب     
  أحتب أن تراها عراينة؟» :  . قال: إن معها يف البيت. فقال له رسول هللا « نعم» أمي؟ قال: 

 . (2) «فاستأذن عليها»قال: ال. قال:  «

 : ومن األدب حسن املخاطبة والكالم معهما
أي   -ومن حقهما )للنجالوي ما نصه:  " الدرر املباحة يف احلظر واإلابحة"جاء يف كتاب    
وال يرفع صوته فوق صوهتما، وال جيهر هلما ابلكالم، ويطيعهما فيما   ، أن يتملق هلما - الوالدين

أابح الدين، فإن رضاء هللا يف رضامها، وسخطه يف سخطهما، وال ينتمي إىل غري والديه استنكافاً  
 . فإنه يوجب اللعنة(منهما 

مع أبويه: عدم الكذب عليهما، وعدم اللوم هلما إذا عمال ما ال يعجب،  االبنومن أدب 
يعاً، وعدم جمادلتهما أو  والقيام خبدمتهما، وطاعتهما يف غري معصية هللا، وإجابة دعائهما سر 

حلديثهما، وعدم رفع الصوت عليهما،   واإلنصات ختطئتهما، ولكن يبني هلما الصواب أبدب، 
وعدم العبوس وتقطيب اجلبني أمامهما، وعدم إزعاج من حيبان حّت ال يكون يف ذلك إزعاج هلما،  

خني أمامهما، وعدم  وعدم تناول الطعام قبلهما، مع إكرامهما يف الطعام والشراب، وعدم التد
مد الرجل يف حضرهتما، ومساعدة األم يف البيت واألب يف  اجللوس يف مكان أعلى منهما، وعدم 

العمل، والتلطف عند طلب شيء منهما وشكرمها عند أخذ الشيء منهما، وعذرمها إن منعا شيئاً،  
سرمها كطلب عمل ما يو طلب رضامها، و عدم السفر بغري إذهنما، و وعدم اإلكثار من الطلب، 

احملافظة على مسعتهما،  و احملافظة على ماهلما وعدم أخذ شيء منه بغري إذن، و جتهاد فيه، العلم واال
مشاورهتما يف كل عمل، واالعتذار هلما يف حال االضطرار إىل املخالفة، وعدم معاندهتما، عدم  و 

 البخل ابلنفقة عليهما، واإلكثار من زايرهتما وتقدمي اهلدااي هلما. 
عدم تفضيل الزوجة أو الولد عليهما، والتوفيق بني الزوجة والوالدين إن حدث خالف مع  

 للجانبني سراً. تقدمي اهلدااي 
 . (3)عدم التكرب على االنتساب إىل األب مهما وصل االبن وارتفع

 
 

 . 154فتاوى وقضااي فقهية معاصرة، ص  :الفرفور، عبد اللطيف صاحل (1)
 . 155، ص املرجع نفسه (2)
 . 58-57ص  بر الوالدين، :فليفل، حسن زكراي (3)



 إميان بديع عبد ربه                                                                                         اانً    وابلوالدين إحس
 

- 19 - 

 تربية األبناء الربرة  املبحث الرابع 
َها  َواحلَِْجاَرةُ  النااسُ  َوُقوُدَها اَنراً  َوأَْهِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الاِذينَ  أَي َُّها  اي  :يقول هللا    َعَلي ْ

 . (1)  { 6}يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ  أََمَرُهمْ  َما اللاَ  يَ ْعُصونَ   اَل  ِشَداد   ِغاَلظ   َماَلِئَكة  
اإلسالمية والقيام مبسؤولياتنا  إن تربية الطفل الرتبية القومية وأتديبه على األخالق احلسنة والقيم 

كآابء برعاية األبناء كما أمر الدين احلنيف، لنصل إىل ما يرضي هللا عز وجل وما يقر به أعيننا،  
فال أروع من شعور أن يكون االبن قرة عني، وقد علمنا هللا عز وجل كيف نطلب ذلك منه 

 ابلدعاء. 
تَِنا أَْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا  َهبْ  َرب اَنا يَ ُقوُلونَ  َوالاِذينَ   . (2) {  74}ِإَماماً  لِْلُمتاِقنيَ  َواْجَعْلَنا أَْعنُي   قُ راةَ  َوُذر ايا

والطفل يولد وفيه استعداد للتخلق أبي خلق والتعود أبي عادة دون أن يكون ذا خلق حمدود  
أن ختلق يف حيث تريد فالعادة تعمل على  ه اتأو عادة معينة، ويف وسع الرتبية أن توجه استعداد

الطفل صفات جديدة حتدد سلوكه وسلطاهنا يتحكم يف مجيع أعماله صغريها وكبريها. وما  
 اإلنسان إال جمموعة عادات عملية وعقلية وخلقية منظمة إما لسعادته أو لشقائه. 

إما حسنة وهي اليت تساعد على تقدم الفرد جسمًا وعقاًل وخلقًا وإما سيئة وهي   والعادات  
 اليت تعوق تقدم الفرد واجملتمع. 

وأول ما جيب أن يتجه إليه املرب هو غرس العادات احلسنة يف بداية نشأة الطفل لتتأصل يف  
 . (3) نفسه وتصبح سجية فيه

 ولنحقق ذلك البد من عدة أمور: 
 حسن اختيار األم  املطلب األول: 

 .إن األم الصاحلة ترب أبناءها على حمبة هللا ورسوله وطاعته وعلى األخالق احلسنة 
)إن ما يتعلمه املرء من والدته يف الطفولة يظل يف ذاكرته طيلة حياته، واألشياء اليت تظل فرتة 

األمهات من انطباعات أطول يف ذاكرتنا هي كلمات أمهاتنا واألمثلة اليت يقدمنها لنا. وما تقدمه 

 

 . 6التحرمي: (1)
 . 74الفرقان: (2)
 . 132ص، إىل األمهات يف تربية الطفل منذ الوالدة إىل قبيل البلوغ بيومي:سليمان، هبيجة  (3)
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تعد عاماًل عظيمًا يف تكوين عادات وسلوك الفرد، إن أمهات الرجال العظام يف كل العصور قد 
 . (1) أرضعن أطفاهلن تثقيفاً جيداً منذ الطفولة(

والطفل يتأثر ابلتيار البيئي السائد يف منزله، وكلما كان األبوان متفامهني على منط وأسلوب  
كانت األم واعية مبسؤولياهتا وواجباهتا إزاء زوجها وأطفاهلا... وكلما كانت  حياة معينة، وكلما 

 حريصة على إجياد اجلو اهلادئ املليء ابلدفء واحلنان والعطف مستخدمة من سرية رسول هللا 
وصحبه، املنهل الذي تنهل منه يف كل موقف من املواقف اليت مير هبا الطفل؛ كلما أدى ذلك إىل 
ثبات كيان الطفل النفسي واالنفعال. والعكس جنده يف الطفل الذي يفتقر ملثل هذه البيئة نتيجة  

 .(2) الختالف االجتاهات األبوية
لرتبية، ذلك أن الطفل يف صغره يعد  والقدوة احلسنة اليت يقدمها األبوان. هي خري وسائل ا

والديه املصدر األساسي الستقاء ما يعينه على احلياة فإذا كان املصدر صافيًا من شوائب  
 . (3)َّنراف، خالياً من أدران الفساد ، كان كاملنبع النظيف الذي يرسل املاء الفرات اال

كل ما تعلمته وما خربته من  إذاً ال بد للطفل من أسرة بل من أم تكون منوذجاً متحركاً ترتجم
 احلياة إىل سلوك مادي يلمسه طفلها. 

ولكي تكون األم قدوة ومنوذجًا رفيقًا ملا تلقته من القيم واملبادئ وما تصوره من املثل ومكارم 
األخالق، ال بد هلا أن تكون صورة حية تعكس حقيقة السلوك الذي تنادي به وحتث ابنها على  

حّت ال يقع طفلها يف تناقضات خطرية، وخيتلط عليه األمر وتلتبس عليه ضرورة االلتزام به، 
 . (4)احلقائق واملفاهيم، فال يستطيع وقتها، وال يعد قادراً على التميز بني الزائف والصحيح

 غرس العقيدة وأتصيلها  املطلب الثان: 
 وتعويد األبناء الطاعة والعباداتغرس العقيدة وأتصيلها  -أوالً   

تغرس العقيدة  و يلقن الطفل عند والدته كلمة التوحيد فتكون أول ما يفتح عليه ال إله إال هللا 
يف نفس الطفل بوسائل عدة أمهها انبعاثها من نفس القائمني على تربية الطفل، فحرارة السليمة 

 

 . 15-14واجبات األمهات يف تربية أطفاهلن، ص :سونغ ،كيم ايل  (1)
 . 107ص دور األم يف تربية الطفل املسلم،  :خريية حسني طه صابر، (2)
 . 41، صوالطفولة يف اإلسالم انجي، عبد الغين أمحد: األمومة (3)
 . 107، ص دور األم يف تربية الطفل املسلم صابر، خرييه حسني طه: (4)
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تقر فيها استقرارًا يصعب معه ة، فتس فيالعقيدة تنبعث من نفس صادقة إىل نفس غضة صا
 . (1) اقتالعها، فالوالدان ذوا العقيدة السليمة يكون أوالدمها ذوي عقيدة سليمة 

 تعاىل على نعمه، ليعتاد الشكر على النعمة وإسداء  ومن مث يوجه الطفل إىل شكر هللا   
فُيعل م الصالة وهو ابن سبع  ، ادة، ونعوده العبادة ونعلمه مثارهاملعروف، وليسهل جذبه إىل العبا

 . سنوات، ونشجعه على املثابرة واحملافظة عليها
وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه، وكل من هو أكرب منه سنًا من  )وقال الغزال: 

 . (قريب أو أجنيب، وأن ينظر إليه بعني اجلاللة والتعظيم
عنه سنصل إىل ولد ابر، هاء عن ما هنى تنوالعمل أبوامره واال طاعة هللا االبن فبتعليم 

 خالقه، وحيرتم الكبري، وحيسن إىل اآلخرين. ييرض
 إطعام األبناء من املال احلالل وعدم التجرؤ على احلرام أمامهم: -اثنياً 

من نبت حلمه على  » : قال ذلك أن املال احلرام جير بصاحبه وآكله إىل املعاصي واهلالك. 
 .( 2)« السحت فالنار أوىل به

 الرفق ابألبناء.  املطلب الثالث: 
إن الرتبية الصحيحة ما هي إال عملية بناء للقيم وبذلك فهي تشجيع األبناء على اخللق    

 النبيل وهي عملية توجيه ال أتنيب وعقاب وعنف. 
  َوَلوْ  هَلُمْ  لِنتَ  الل ِ  مِ نَ  َرمْحَة   فَِبَما  يف الرتغيب: لقد امتدح القرآن الكرمي أسلوب الرسول    

ُهمْ  فَاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  الَنَفضُّواْ  اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظ اً  ُكنتَ   فَِإَذا اأَلْمرِ  يف  َوَشاِوْرُهمْ  هَلُمْ  َواْستَ ْغِفرْ  َعن ْ
 .  (3)  {159}اْلُمتَ وَكِ ِلنيَ  حيُِبُّ  الل َ  ِإنا  الل ِ  َعَلى فَ تَ وَكالْ  َعَزْمتَ 

ة  مرفوضة يف توجيه وتنشئ  ةومن هذه اآلية الكرمية نستدل على أن العنف والقسوة والغلظ
 . (4)الطفل

اإلكثار من لوم االبن واإلسراف يف التوبيخ يفقده الثقة ابلنفس، فنقتل فيه شعوره   كذلك 
 ومواهبه، اليت منحها هللا له، وتوجه سلوكه توجيهاً ضاراً، فيفقد اهلمة والثقة. 

 

 .43 - 42ص األمومة والطفولة يف اإلسالم، ،انجي، عبد الغين أمحد (1)
 . 343، ص1ج مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلم،  الدمشقي، ابن كثري، إمساعيل بن عمر  (2)
 .159آل عمران: (3)
 . 272علم االجتماع العائلي، ص الدين خليل:تركية، هباء  (4)
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فال بد من االهتمام أبطفالنا كل االهتمام ونغرس فيهم حب القيام بكل ما يستطيعون القيام 
 .  (1) ناسبمليع يف وقته ابه مع مراعاة التشج

وال تكثر القول عليه ابلعقاب يف كل حني فإنه يهون  وقد نصح اإلمام الغزال املربيني بقوله: )
عليه مساع املالمة وركوب القبائح، ويسقط وقع الكالم من قلبه، وليكن األب حافظًا هيبة الكالم 

 (. معه، فال يوخبه إال أحياانً 
مع غرائب الشباب؛ فتعامل مع الشاب الذي جاء يستأذن يف الزان ابللني  قد تعامل النيب و 

مع املشاغبني الذين كانوا يرمون خنل الناس  واحلكمة حّت أخذ بيده إىل النجاة والتوبة، وتعامل 
ليأكلوا البلح، وكذلك مع الغالم اليهودي ألخر حلظة من عمره يدعوه إىل اإلسالم فأسلم بعد  

مع كثري من أصحاب األخطاء واملعاصي واخلمارين   استشاره ابلعني ألبيه اليهودي. وتعامل 
وكانوا خيرجون من أمامه راشدين، وله شاهدين، أبهنم ما رأوا معلمًا ألني، وال أحسن تعليمًا منه،  

 . (2) ابللني واحلكمة وكانت النتيجة إجيابية مائة ابملائة كلهم عاملهم 
من شأنه، وعن إطالق أمساء أو صفات عليه  االبتعاد عن حتقري الطفل واحلط  وال بد من    

تؤثر يف إحساسه بقيمته وثقته بنفسه، ألن هذا السلوك يؤدي إىل روية الطفل لنفسه يف الصورة 
، ويعطل إحساسه الذايت إبمكاانته وطاقاته ومن املنحطة اليت يرمسها ذويه مما حيد من طاقة الطفل

   .(3)األجدى أن ميارس الوالدان االنتقاد الفعال مبعىن أن ينتقدا فعل الطفل وليس شخصيته
وال يعين الرفق واللني مع االبن تدليله والعمل على إرضائه وتلبية كل رغباته ألنه ينشأ     

عندها إنسان معتمد على غريه يف قضاء حوائجه، ال يستطيع مواجهة احلياة بثبات وعزمية. يريد 
يقع عليه نظره. يصبح أاننياً حّت ميكن أن يشاحن الغري ليفوز مبا لديهم، وفد   أن يستأثر بكل ما 

 .(4)مغروراً، مستبداً، متمرداً على الكبار، يطلب السيطرة والنفوذ يصبح
 والد واملساواة بينهم يف العطيةالعدل يف معاملة األ املطلب الرابع: 

 

 . 181إىل األمهات يف تربية الطفل منذ الوالدة إىل قبيل البلوغ، ص سليمان، هبيجة بيومي: (1)
 . 69، ص النيب أطفال املسلمني كيف رابهم عبد الرمحن، مجال: (2)
 . 261ص: علم االجتماع العائلي، تركية، هباء الدين (3)
 . 181صإىل األمهات يف تربية الطفل منذ الوالدة إىل قبيل البلوغ،  سليمان، هبيجة بيومي: (4)
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إن َّنلت فقال:  م عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه أن أابه أتى رسول هللا روى مسل    
»  :  فقال: ال، فقال « َّنلته مثل هذا؟ أكل ولدك» : ابين هذا غالمًا كان ل. فقال 

 . عه «فأرج
أيسرك أن يكونوا إليك  » مث قال:  « اتقوا هللا واعدلوا يف أوالدكم» ويف رواية أخرى قال:    

 . (1) «يف الرب سواء؟ قال: بلى، قال: فال إذن
احملافظة على العالقات الودية السليمة بني األخوة وعدم إجياد فرصة للحسد أو الغرية  ولعل   

زل العام والروح اليت تسوده  بينهم ملن أدق واجبات اآلابء ومن أوالها ابلعناية والرعاية. فاجلو املن
 . (2) والصلة بني األخوة، كلها تؤثر يف حياة الطفل وقد يالزمه ذلك األثر مدى احلياة

 . أثر وسائل اإلعالم يف أبنائنا املطلب اخلامس: 
ال بد من االنتباه إىل ما تضعه وسائل اإلعالم بني أيدي أبنائنا، لقد أصبح األطفال أسرى 
شبكات التلفزة العاملية العابرة احلدود، وربطت شبكة املعلومات العاملية "اإلنرتنيت" الكرة األرضية  

ذلك من ظلم لدولنا، اليت ال تستطيع أن توقف أو حتجب ما ال كلها برابط واحد مبا حيمله 
 يناسبنا من املضامني اإلعالمية.

واحرتام الوالدين بل على  وحّت إعالمنا احمللي مل يعد على قدر املسؤولية يف تعليم القيم    
تهزاء  العكس ظهر اجتاه يظهر اآلابء واملعلمني مبظهر رجعي وأعطى املربر الستمراء جدهلم واالس

 آبراء اآلابء واالستخفاف هبم.
عدا عن مظاهر العنف يف األفالم واملسلسالت األجنبية اليت أخذ األطفال بتقليدها    

 جاعلني من أنفسهم أبطااًل هلا. 
كذلك ال بد من االنتباه إىل نوعية الكتب واجملالت اليت تقع بني أيدي األبناء وتؤثر سلباً      

  ونفسيتهم.على شخصيتهم 
 
 
 

 

، كتاب: اهلبات، ابب:  3مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم بشرح اإلمام حمي الدين حيىي بن شرف التووي، ج (1)
 . 1675، ص 1623كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، رقم احلديث 

 . 181ص  لطفل منذ والدته إىل قبيل البلوغ،إىل األمهات يف تربية ا سليمان، هبيجة بيومي: (2)
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 اخلـامتـة
ؤكد  ر امل اء حيمل معىن األم ورة قض والدين واإلحسان إليهما بص ر هللا عز وجل برب ال لقد أم    

رب   ة ال اب والسنة أمهي ا الكت  م حقهما، وبني لن اشرة وذلك لعظ د مب ودية والتوحي وذلك بعد العب
 رة.  واآلخدنيا  زاء كل منهما يف ال وج وق، ة العق وعقوب

ر  لة واألدب مع الكبي رب والص ا ال وة حسنة يف تعليمن ابه أس وأصح ول هللا  ان رس وك   
 ل خاص.   والدين بشك ام ومع ال ل ع بشك

ربه على  اً مل ن الب ابن فكيف نط ؤدية للعقوق، عض األسباب امل ى ب ارة إل د من اإلش ان ال ب وك
 ا. ن إلين ا وحيس  ع هللا فين الم فيطي اإلسر  ه إبتباع أوام اإلسالم وقيم

ؤدي   دوة احلسنة ت والق ، اة م احلي ة يف تعلي دم العشوائي وع ،ة ن الرتبي حبس  مه اء ألبنائ ر اآلب فب     
والديه  ن ل رة عي ذي هو ق ار ال ن الب رة وتعطي االب ا واآلخ اة يف الدني وى والنج ر والتق اء إىل الب ابألبن
 رة.  ا واآلخ الدنييف 


