﷽

ٌّ
وواجب جسيم أعلى اهلل تبارك وتعالى يف القرآن قدره ،ورفع
حق عظيم
ٌ

مكانته وشأنه ،وقرنه سبحانه بحقه؛ إنه «حق الوالدين»؛ ويكفي برهانًا ودليالً
أن اهلل تبارك وتعالى قرنه بحقه يف
على ِعظم هذا الحق وجسامة هذا المطلب َّ

خمس ٍ
آيات من القرآن الكريم:
قال اهلل تعالى:

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ )

صح عنه
التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين ،فإنه قد
َّ

ٍ
وانتكاس يف أداء الحقوق والواجبات.
وشناعة الفعال،

وتعالى وهو اإلشراك به؛ ففي «الصحيحين» من حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ
ول اهَّللَِ ،ق َالِ :
قالَ :
«أالَ ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِ َأ ْك َبرِ ال َك َبائِرِ؟» َثالَ ًثاَ ،قا ُلواَ :ب َلى َيا َر ُس َ
«اإل ْش َر ُ
اك
ِ
وق ِ
َان ُمتَّكِئًا َف َق َالَ -أالَ َو َق ْو ُل الز ِ
ُّور»(َ )3ف َما
و َج َل َس َوك َالوالدَ ْي ِن َ
بِاهَّللَ ،و ُع ُق ُ َ
َت.
ز ََال ُيك َِّر ُر َها َحتَّى ُق ْلنَا َل ْي َت ُه َسك َ

بالمعروف للوالدين حال كفرهما باهلل ودعوتهما البنهما إلى اإلشراك باهلل

♥ أنه قرن ضد بر الوالدين وهو العقوق بضد توحيد اهلل تبارك

وإذا كان اهلل ع َّز وجل يف كتابه العظيم أمر برعاية هذا الحق؛ أعني المصاحبة

كما يف قوله سبحانه وتعالى( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ) [لقمانَ ، ]15:أمر بمصاحبتهما
بالمعروف مع هذه الحال  -حال الكفر باهلل ودعوة االبن إلى اإلشراك باهلل-

وعمم
وعندما أمر ربنا جل يف عاله ببر الوالدين واإلحسان إليهما أطلق األمر َّ

عابدين متقيين هلل تبارك وتعالى !!
فكيف إذا كان األبوان مؤمنَ ْين صالح ْين
ْ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [األنعام.]151:وقال تعالى ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

للوالدين من البر أوفاه ومن اإلحسان أعاله ،كيف ال !! ومقامهما مقا ٌم عظيم

علو شأن
ومن يتأمل أحاديث رسول اهلل ﷺ وهي كثيرة يف هذا الباب يدرك َّ

ﮝ ﮞ) [اإلسراء .]23:وقال تعالى( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

وجمال الحديث ورعاية الحقوق ما ليس لغيرهما ،بل إن لهما يف ذلك الحق

[البقرة.]83:وقال تعالى ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

قولي أو فعلي ،بل إن هذا اإلطالق يدل على أن
ليتناول كل ٍّبر وإحسان
ٍّ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [النساء.]36:وقال تعالى ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

وحقهما ٌّ
حق جسيم؛ ولهذا كان للوالدين من ُح ْسن الصحبة وطيب المعاملة

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ)[لقمان].

المقدَّ م والنصيب األوىف ،ففي «الصحيحين»( )4من حديث أبي هريرة ﭬ
َّاس بِ ُح ْس ِن َص َحا َبتِي؟ َق َالُ :
أن رجالً سأل النبي ﷺ فقالَ :م ْن َأ َح ُّق الن ِ
«أ ُّم َ
ك»

وبمثل ما جاء به القرآن جاءت سنة النبي ♥؛ ففي «الترمذي»
من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ﭭ أن النبي ﷺ قالِ :
الر ِّب
«ر َضى َّ
فِي ِر َضى الوالِ ِد ،وسخَ ُط الرب فِي سخَ ِ
ط ا ْل َوالِ ِد»( .)1وجاء يف «الصحيحين»
َّ ِّ
َ
َ
َ َ
َعدُّ بِ ِّر الوالدين يف أعظم ال ُق َرب وجالئل الطاعات وكبير ال ُقربات فعن عبد اهلل
ِ
«الصالَ ُة
بن مسعود ﭬ قالَ :س َأ ْل ُ
ب إِ َلى اهَّلل؟ َق َالَّ :
ي ال َع َم ِل َأ َح ُّ
ت النَّبِ َّي ﷺ َأ ُّ
ع َلى و ْقتِها» َق َالُ :ثم َأي؟ َق َال« :بِر ِ
ي؟ َق َالِ :
«الج َها ُد فِي
َ َ َ
الوالدَ ْي ِن» َق َالُ :ث َّم َأ ٌّ
ُّ َ
َّ ٌّ
َسبِ ِ
يل اهَّللِ»(.)2

بوالديه أو بأحدهما لم يقدِّ م لهما شيئًا من ذلك !! بل إنهما ربما عند بعض

( )1رواه الترمذي ( )1821وحسنه األلباين  $يف «السلسلة الصحيحة» ()516
( )2رواه البخاري ( )527ومسلم ()85

( )3رواه البخاري ( )2654ومسلم ()87
( )4رواه البخاري (  )5626ومسلم ( )2548

وكما أن النبي ♥ قرن يف هذا الحديث َّبر الوالدين بالصالة

الشك أن المقام أرفع ،واألمر أعظم ،والواجب أكبر.

هذا الواجب ورفعة مقامه ،جاء يف «سنن أبي داود» أن رجالً أتى مهاجر ًا
إلى نبي اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه وقالِ :
ْت ُأ َبايِ ُع َ
ك َع َلى ا ْل ِه ْج َر ِة
«جئ ُ
ان» ،فقال ♥« :ار ِجع إِ َلي ِهما َف َأ ْض ِ
ي ي ْبكِ َي ِ
حك ُْه َما
َوت ََرك ُ
ْ ْ ْ َ
ْت َأ َب َو َّ َ
ك ََما َأ ْب َك ْيت َُه َما»()5؛ وتأمل هذا رجل جاء مهاجر ًا إلى النبي ♥

ك» َق َالُ :ث َّم َم ْن؟ َق َالُ « :ث َّم ُأ ُّم َ
َق َالُ :ث َّم َم ْن؟ َق َالُ « :ث َّم ُأ ُّم َ
ك» َق َالُ :ث َّم َم ْن؟
َق َالُ « :ث َّم َأ ُب َ
وك» .فتأمل -رعاك اهلل  -كيف جعل ♥ للوالدين

وهذه الهجرة تعني مالزمة سيد الخلق ومرافقة إمام األولين واآلخرين
فأمره بال َع ْو ِد إلى والديه وأن يضحكهما .وجاء
صلوات اهلل وسالمه عليهَ ،
آخر إلى النبي ♥ ليجاهد يف سبيل اهلل فقال له رسول اهلل ﷺ:
يهما َفج ِ
ِ
َ
«أ َح ٌّي َوالِدَ َ
اهدْ »()6؛ فعدَّ ♥
اك؟» َق َالَ « :ن َع ْم»َ ،ق َالَ « :فف ِ َ َ
َّبر الوالدين واإلحسان إليهما ضربًا من ضروب الجهاد يف سبيل اهلل.

الناس يف آخر القائمة وآخر المستحقين؛ وهذا من تمام اللؤم وسوء الطبع

وضعف قواهما ووهاء أبدانهما وض ْعف أبصارهما وقلة حيلتهما؛ فالمقام

َّ
الحق األعلى والنصيب األوىف من ُحسن المصاحبة وجميل المعاملة وطيب
الحديث .ومن الناس من إذا لقي األصحاب وجالس الزمالء والرفقاء تخ َّير
لهم من الحديث أعذبه ،ومن الخ ُلق أطيبه ،ومن األدب أرفعه ،وإذا التقى

ويتأكد هذا احلق العظيم والعناية العظمى بالوالدين حال كربمها

( )5رواه أبو داود ( ،)2528والنسائي ( )4163وصححه األلباين يف «صحيح أبي داود»
( )6رواه البخاري (  )2842ومسلم ( )2549

-مقام البر -يف هذا الموضع أعظم وأكبر ،وتأمل يف ذلك قول اهلل عز وجل:

واألمر الثاين :أن يتذكر وقوفه بين يدي اهلل وأن اهلل تبارك وتعالى سائله عن

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

وقد ُجمع بين هذين األمرين الذين هما أكبر ٍ
عون للمرء على البر بوالديه يف

(ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [اإلسراء] ،وجاء يف
()7
ْفُ ،ث َّم َر ِغ َم َأن ُ
«ر ِغ َم َأن ُ
ْفُ ،ث َّم
«الصحيح» عن نبينا ♥ أنه قالَ :
يل :من يا رس َ ِ
ر ِغم َأن ُ ِ
«م ْن َأ ْد َر َك َأ َب َو ْي ِه ِعنْدَ ا ْلكِ َبرِ َأ َحدَ ُه َما َأ ْو
َ َ
ول اهلل؟ َق َالَ :
ْف» ق َ َ ْ َ َ ُ
ِ
كِ َل ْيه َما َف َل ْم َيدْ ُخ ِل ا ْل َجنَّةَ» ،إنه حرمان ما أشنعه وخسران ما أفظعه؛ أن يدرك

المرء والديه أحدهما أو كليهما على الكبر فال يقوم لهما بحق وال يرعى لهما
واجبًا ويكون عياذ ًا باهلل عاقًا لهما مسيئًا إليهما.

أحس َن لوالديه رعاي ًة للحقوق وقيامًا بالواجبات أحسن اهلل إليه يف دنياه
ومن َ

وأخراه ،قال اهلل تعالى( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [الرحمن] ،و«ك ََما
ِ
ان» .ومن كان عا ًّقا لوالديه مسيئًا إليهما فإن عاقبته الخسران ومآله
ين تُدَ ُ
تَد ُ
فسح
ونهايته إلى الحرمان ،وإذا كان أبواك قد بلغا هذا العمر المديد فإنك إن َ

اهلل يف أجلك وأمدَّ يف عمرك ستبلغ من العمر ما بلغه أبواك.

ويعني على الرب أمران عظيمان ومقامان جسيمان إذا استحضرهما المرء كانا
أكبر ٍ
عون له على بره بوالديه:
أما األول :فهو أن يتذكر الجميل السابق واإلحسان المتواصل من الوالدين

والسيما األم؛ ليتذكر الحمل ومعاناته والوضع وشدته والرضاع وأتعابه
وليتذكر أحوال أمه معه ،ليتذكر ذلك كله وقد قال اهلل تعالى( :ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ) [لقمان.]14:
( )7رواه مسلم ()2551

هذا الحق العظيم والمطلب الجسيم.

قوله تعالى( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) [لقمان].

إن َّبر الوالدين قرب ٌة من أعظم القرب وطاع ٌة من عظيم الطاعات ،وهو من كمال

العلم سبحانه،
اإليمان وحسن اإلسالم ومن أعظم األمور المقربة إلى الملك َّ
أقرب إلى اهلل
حتى إن عبد اهلل ابن عباس ﭭ قال يف هذا المقام« :ال أعلم عمالً ُ

تبارك وتعالى من بر الوالدة»( ،)8واألحاديث واآلثار يف هذا كثيرة جدا.

فإن وفاة الوالد أو وفاة الوالدة
وال ينتهي بر الوالدين بوفاتهما أو وفاة أحدهما؛ َّ

ال تعني انتهاء البر وانقطاعه ،بل ال يزال الباب مفتوحا والمجال مفسوحا

للبر بالوالدين بعد الوفاة ،السيما باإلكثار من الدعاء لهما ،واالستغفار،

والصدقة عنهما ،والحج واالعتمار ،وكذلكم صلة و ِّدهما وأقاربهما ومن
يح ُّبون ،وكذلك إنفاذ وصيتهما ،وأداء َد ْينِهما ،ورعاية ما تبقى من حقوقهما؛
فكل ذلكم من مجاالت البر المتاحة والمهيأة للبر بالوالدين بعد الوفاة .ويف
ات ْ ِ
ان ا ْن َق َط َع َعنْ ُه َع َم ُل ُه إِ َّل ِم ْن
الحديث يقول ♥« :إِ َذا َم َ
الن َْس ُ
َث َل َث ٍة :إِ َّل ِم ْن َصدَ َق ٍة َج ِ
ار َي ٍةَ ،أ ْو ِع ْل ٍم ُينْ َت َف ُع بِ ِهَ ،أ ْو َو َل ٍد َصالِحٍ َيدْ ُعو َل ُه»(.)9

أسأل اهلل جل يف عاله بأسمائه احلسىن وصفاته العليا وبأنه اهلل ال هلإ إال هو أن يرشح
ِّ
صدورنا أمجعني لرب الوادلين ،امهلل اجعلنا ِّ
بارين بوادلينا ،امهلل وفقنا لإلحسان إيلهما ،امهلل
وأعذنا من العقوق والقطيعة يا ذا اجلالل واإلكرام ،وأصلح نلا شأننا لكه وال تكلنا إىل
أنفسنا طرفة عني.

( )8رواه البخاري يف «األدب المفرد» ( )15وصححه األلباين  $يف «صحيح األدب المفرد»
( )9رواه مسلم (. )1631

