
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اإلسراء سورة وصايا مع وقفات

 22 اآلية "كريًما قوًل  لهما وقل" :تعالى قوله تتمة( 2)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
     .الحمد هلل، والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، وبعد

وقد ُيظن أن العقوق ىو أن يؤذي اإلنسان أبويو أذى صريحًا  ،الناس فيو عمى مراتب ودرجات اليوم الِبر  ف
ال، ىناك أشياء غير ىذا، ال يدركيا كثير من األبناء، قد ال يشتم  ،واضحًا بالضرب أو الشتم أو نحو ذلك، ال

اىر إال أنو لكنو قد يكون مع ما ىو عميو من دين وصبلح في الظ ،وال يضرب ،ويترفع من ىذا ويأنف منو
دقق في أمور ال يجب التدقيق فييا، أو أنو شديد، أنو ي ،ر عميو، أنو بخيليقت   وو، يغتابو أنأباه عند زمبلئيغتاب 

ألولى الناس باإلحسان والبر والصمة، والبنت قد تغتاب  ؟،نوغيبة لمَ  ،غير ذلك من ذكره بما يكره، ىذه غيبة
يغتاب أباه، وقد يكون ذلك في صور ال يشعر بيا  أميا عند صديقاتيا وزميبلتيا، أين ىذا من البر؟ ىذا الذي

ز ال تذىب إلى المكان الفبلني، ال تصاحب فبلنًا، ال تستعمل الجيا :كثير من األبناء والبنات، أبوه يقول
أن يعصي أباه،  صيب في التقدير، فيبقى ىذا الولد بزعمو أنو بار وال يريدالفبلني، قد يصيب وقد يخطئ، وقد ي

خرج قد ، وىو اذىب افعل ما شئت، يقول: راضٍ  :قمقو ويؤرقو فيضيق ذرعًا بيذا الولد فيقولحتى يل بو ايز  فبل
ينبغي لمولد أو أنو أعمى من ىذا مما ال يتفطن لو الكثيرون و من طوره وخرج من عافيتو، ىذا بر؟! ىذا عقوق، 

كل شيء افعل، قد يترفع  ،افعل ،ودفعبادر وال يحتاج إلى نخس ما الذي يحبو أبوه وأمو فيفعل ويالبنت أن ينظر 
 ،والولد استجابتو بطيئة، طيب ،وكل شيء بإلحاح ،وكل شيء بطمب ،كل شيء بأمر ،األب أو األم ويمل

   .، ليش مستعجل؟!؟!ليش مستعجل ،طيبطيب، 
تسحب  ال تنتظر حتى يقوم ىو ليعمل ىذا بنفسو ثمحب ىذا الشيء ؤمر، تعرف أنو يبادر قبل أن يُ البلئق أن ي

ال  ،ىذا من يده بزعمك أنك بار، ىذه مراتب، أن ننظر فيما يكره الوالد أو الوالدة، ما ىو الشيء الذي يضيق منو
دركيا كثير من الشيء، ىناك مراتب من البر ال ي ال تفعل ىذا ،يحب أن يعممو الولد، خبلص ابتعد عنو، ابتعد

يزورون  ،نعم ،؟األوالد والبنات حضور :شاىدىاتجتمع مع حال نبلطفة ال يمكن أن المعاشرة والم ،األوالد والبنات
ىذا الوالد أو الوالدة إذا كانوا يسكنون في بيت آخر، ولكن إذا جاءوا وحضروا كل واحد مشغول بجيازه، واألم 

يأتون وىؤالء األوالد عند أنفسيم أنيم بررة  لربما جمسوا الساعات جموسًا ممبلواألب جالس،  ،جالسة ساكتة تنظر
أو ثبلثة أيام في األسبوع أو غير ذلك، لكن ىل ىذا من البر وىذا من اإلحسان الذي أمر  ،لمزيارة في كل يوم

بجيازه  وتركك مشغوال ا، أين ىذا من اإلحسان؟ لو أنك زرت إنسانً [ٖٕاإلسراء:] ؟{َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا}اهلل بو 
معو  ،شيءالحمد هلل، ثم أقبل عمى  ،طيب ،؟طول الوقت وجمست عنده ساعة كاممة، أول ما دخمت كيف حالك

وتركك، كيف يكون أثر ىذا عميك؟ ال شك أنك لن تتقبل ىذا، فما  أي شيء وانشغل بو ،معو كمبيوتر ،جياز
    .؟!بال األب أو األم حينما نتعامل معيما بنفس ىذه الطريقة



ىذا األب قد يتقدم بو  ،ىذا التيميش لؤلبوين، في ثوب البر ،اك مراتب من اإلحسان ال يدركيا الكثيرونىن
عمى ىذين األبوين في جميع المزاوالت إذا ر مارسو ىؤالء األوالد، وحجْ سن، ىذه األم كذلك، تيميش كامل يال

ودع عنك ىذه  ،جمس عمى سجادتكاكفي، ما تصبر، ال، وأكثر من ىذا جمس مأن يمد يده عمى شيء، ا أراد
ينتظر الموت، ويكون كأنو من متاع الدار ال و  ،األشياء، ىذا معناه أنو قد انتيت مدة صبلحية اإلنسان كما يقال

مارس بعض يريد أن ي ، يص  وال يجوز، ىذا األب يريد أن يزاول أعماالالرأي وال مشورة وال أمر وال نيي، ىذا 
اية ُتحفة في ىذا المنزل ُتسحب منو الصبلحيات حتى يصير في الني شيئًا فشيًئا ،دواركان يمارس كل األ ،الدور

رجة، يتفرج عميو ىؤالء األوالد، طيب ىو يريد أن يعمل، ىو يريد أن يشعر أن لو دورًا، تصور أنك مع فقط لمف
لك، تنظر إلييم  في عمل ويعممون وكل واحد لو دور وأنت الوحيد الذي ال دور ،من الناس في مكانفريق 

     .ال يوجد، ما ىو شعورك؟ ،تنتظر تريد أن ُتكمف بأعمال
تشعر أنك ال قيمة لك، أنك ال تصم  لشيء، فينا تتطاول األيام والساعات عمى ىذا الوالد أو الوالدة، فيبقى 

وليس فقط في  ،االبد أن ُنشعر ىذين األبوين بقيمتيم ،مكمومًا يشعر أنو ما بقي عميو إال أن يموت، ىذا خطأ
االستشارة، االستفادة من خبرتيما،  ،تكون عمى الرأس واليد، ال، بأدوار أدوار حقيقية، أول ذلك الرجوع إلييما ُقبلٍ 

و إذا أراد أن يذىب أو االستئذان قد يكون الولد لو عيال وكبير ولكن لماذا ال يستأذن من أبويو وىما في حضرت
 . ؟سافريجيء أو ي

مقي بعمره عمى طاعتو، ما كان يذىب ي جاوز السبعين واآلن لربما بمغ الثمانين نسأل اهلل أن يمدأحد العمماء 
أمي تمنعني، أنا سمعت ىذا منو، أمي ال تأذن لي، كبير  :يقول ،أو درسًا في مكان آخر ،أو دورة ،حاضرة

سافر وىو أذن لي بالسفر، فما كان يا، ال تأمي ال تأذن لي، أمو تريد أن يكون دائمًا عندى :يقارب الثمانين يقول
عالم معروف ولو سميتو لعرفتموه جميعًا، متى يشعر اإلنسان إذًا أنو قد شب عن الطوق وليس بحاجة إلى 

يذىبون ويسافرون فإذا فقدتيم  :يقول ،، سمعت من بعض اآلباء شكوى يتألم ويخفييا عمى أوالده؟االستئذان
 .[ٖٕاإلسراء:] {َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا}، !، ىذا يميقسافر، ما أخبرك؟م :قالوا ،؟ين فبلنأ ،؟سألت أين ىم

 ،عمو مرتبتو وعظيم شأنووىكذا حينما يكون األب أو األم بحاجتو يكون قريبًا منيما، بل الجياد في سبيل اهلل مع 
صمى -   يقول: جاء رجل إلى النبي  -رضي اهلل عنيما-جاىد إال بإذنيما، حديث عبد اهلل بن عمرو فإنو ال ي

: وفي لفظ، (ٔ)((ففييما فجاىد))قال: نعم، قال:  ،((أحي والداك؟))يستأذنو في الجياد، فقال:  -اهلل عميو وسمم
، الجياد واليجرة من أعظم األعمال، ترك "بايعو عمى اليجرةي -صمى اهلل عميو وسمم-جاء رجل عند النبي "

ن كانا م(ٕ)((ارجع فأضحكيما كما أبكيتيما))أبويو يبكيان، فقال:  رحمو -ن، سفيان الثوري شركيْ ، جياد وىجرة، وا 

                                                           

 بر باب واآلداب، والصمة البر كتاب ومسمم، ،(ٖٗٓٓ) برقم األبوين، بإذن الجياد باب والسير، الجياد كتاب البخاري، أخرجو - ٔ
 (.ٜٕٗ٘) برقم بو، أحق وأنيما الوالدين

 داود، أبي صحي  في األلباني وصححو ،(ٕٕٛ٘) برقم كارىان، وأبواه يغزو الرجل في باب الجياد، كتاب داود، أبو أخرجو - ٕ
 (.ٕٕٔٛ) برقم



ن كانا مشركيْ "يقول:  -اهلل نزر يسير من كثير مما ، ىذا بعض حق الوالد، ىذا (ٖ)"ن، ال يخرج إال بإذنيماوا 
 قال.يمكن أن ي

 ،-رضي اهلل عنيما-وىكذا من تمام البر لؤلبوين أن يصل أىل ودىما، كما في الصحي  من حديث ابن عمر 
، ىذا يدل (ٗ)((إن من أبر البر صمة الرجل أىل ود أبيو بعد أن يولي))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي 

  .والدةعمى تجذر وتمكن البر في نفس ىذا الولد، يصل األصدقاء لموالد أو ال
ىل  ،فجاءه رجل فقال: يا رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-كنت جالسًا مع النبي "وفي حديث أبي أسيد يقول: 

 -يعني: الدعاء ليما- ،نعم، خصال أربعة: الصبلة عمييما))بقي من بر والدي من بعد موتيما شيء؟ قال: 
كرام صديقيما، وصمة الرحم التي ال رحم لك إال نفاذ عيدىما، ا  و  ،-ربي اغفر لي ولوالدي- ،واالستغفار ليما وا 

كما في حديث كعب  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي و ، (٘)((بميما، فيو الذي بقي عميك من برىما بعد موتيمامن قِ 
، فمما ((آمين)) :لما قال: احضروا المنبر، قال: فحضرنا، فمما ارتقى درجة قال: -رضي اهلل عنو-بن ُعجرة 

لقد  ،يا رسول اهلل :، فمما نزل قالوا((آمين)) :، فمما ارتقى الدرجة الثالثة قال((آمين)) :الثانية قال ارتقى الدرجة
غفر لو، فقال: بُعد من أدرك رمضان فمم يإن جبريل عرض لي ))سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعو، قال: 

عميك، فقمت: آمين، فمما رقيت الثالثة قال:  ُيصل  كرَت عنده فمم د من ذُ عُ آمين، فمما رقيت الثانية قال: ب قمت:
  .، أدركيما في حال الِكبر(ٙ)((ندخبله الجنة، قمت آميىما فمم يعنده أو أحدَ  بُعد من أدرك أبويو الِكبرُ 

  .(ٚ)((إن من الكبائر شتم الرجل والديو))عند مسمم:  -رضي اهلل عنيما-وفي حديث عبد اهلل بن عمرو 
؟ قال: -عز وجل-أحب إلى اهلل  مل: أي الع-صمى اهلل عميو وسمم-ل النبي ئحديث ابن مسعود: لما س وفي
عن األعمال الصالحة، األعمال ، الذين يبحثون (ٛ)((بر الوالدين))، قمت: ثم أي؟ قال: ((الصبلة عمى وقتيا))
-  ، بر الوالدين بعد الصبلة عمى وقتيا، بر الوالدين ىذا كنز، ىذا تجارة مع اهلل -عز وجل-قربة إلى اهلل الم

، كما سيأتي، يكفي أن اهلل قرن بين -تبارك وتعالى-فيكون لئلنسان فيو نية صالحة يريد ما عند اهلل  ،-عز وجل
ْذ َأَخْذَنا ِميثَاَق َبِني }، [ٖٙالنساء:] {اِلَدْيِن ِإْحَساًناَواْعُبُدوا المََّه َول ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلوَ } :حقو وحق الوالدين َواِ 

، أخذ عمييم العيد بعبادتو وحده واإلحسان إلى الوالدين [ٖٛالبقرة:] {ِإْسرَاِئيَل ل َتْعُبُدوَن ِإلَّ المََّه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا
 تبارك وتعالى.-إلى آخر ما ذكر اهلل 

                                                           

 (.ٕٓٗ/ ٓٔ) القرطبي تفسير - ٖ
 (.ٕٕ٘٘) برقم ونحوىما، واألم، األب أصدقاء صمة باب واآلداب، والصمة البر كتاب ،مسمم أخرجو - ٗ
 عنو بالرواية انفرد فقد عبيد، بن عمي حال لجيالة ضعيف إسناده: "محققوه وقال ،(ٜ٘ٓٙٔ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٘

": التقريب" في حجر ابن وقال يعرف، ال": الميزان" في الذىبي وقال حبان، ابن غير عن توثيقو يؤثر ولم عمي، بن أسيد ابنو
 ".ثقات رجالو وبقية مقبول،

 اإليمان، شعب في والبييقي ،"يخرجاه ولم اإلسناد صحي  حديث ىذا: "وقال ،(ٕٙ٘ٚ) برقم المستدرك، في الحاكم أخرجو - ٙ
 (.ٖٖ: ص) -وسمم عميو اهلل صمى- النبي عمى الصبلة فضل تحقيق في ،"بشواىده صحي  إسناده: "األلباني وقال ،(ٔٚٗٔ) برقم
 (.ٜٓ) برقم وأكبرىا، الكبائر بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٚ
 اإليمان كون باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(ٕٚ٘) برقم لوقتيا، الصبلة فضل باب الصبلة، مواقيت كتاب البخاري، أخرجو - ٛ

 (.٘ٛ) برقم األعمال، أفضل تعالى باهلل



ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما } :األصل وىو اإلحسان المطمق من كل وجو، خص حالة الِكبربعدما قرر ىذا 
الرَّْحَمِة َوُقْل رَّبِّ  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمنَ *  َقْوًل َكِريًماَأْو ِكالُهَما َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َول َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما 

راء أىل المدينة والبصرة ، ىذا قرأه عامة ق[ٖٕاإلسراء:] {ِإمَّا َيْبُمَغنَّ }، [ٕٗ-ٖٕاإلسراء:] {اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيرًا
، عمى التوحيد، عمى توجيو ذلك عمى أحدىما؛ ألن أحدىما واحد، وجعموا [ٖٕاإلسراء:] {َيْبُمَغنَّ }وبعض الكوفيين 

إما يبمغن، يعني: واحد منيما عندك الِكبر، وقرأه عامة  ،، معطوفًا عمى األحد[ٖٕاإلسراء:] {َأْو ِكالُهَما}قولو: 
، [ٖٕاإلسراء:] {َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما}عمى أنو خبر عن الوالدين، ويكون قولو: ، {ا يبمغان عندك الِكبرإمّ }الكوفيين 

يجب البر بالوالدين   ،[ٖٕاإلسراء:] ؟{ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبرَ }كبلم مستأنف، الحظ، لماذا خص حالة الِكبر، 
  سواء كان الوالد أو الوالدة من الشباب أم من الشيب، لكن لماذا خص حالة الِكبر؟ 

  الِكبر لعدة أسباب منيا:  خص حال
ولربما أخص الحاجات،  ،عينو عمى حاجاتويحتاج من ي ،أنو في حال الِكبر تكون حاجة األبوين أكثر؛ لضعفيما

ِإمَّا َيْبُمَغنَّ }كمما ازداد الوىن والضعف زادت الحاجة، فإذا زادت الحاجة عُظمت المشقة، فينا يحتاج إلى تأكيد 
، الحظ الوالد أو الوالدة إذا تقدم بيما السن صارت [ٖٕاإلسراء:] {ُدُهَما َأْو ِكالُهَما َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأحَ 
ؤثر فيو كممة عابرة يسمعيا من ىنا أو ىناك، لكن إذا تال  ،وقد يكون أيام الشباب يتحمل ،رقيقة ،المشاعر أرق

فيحتاج إلى مزيد من الحفاوة  ،والكممات تؤثر فيو تأثيرًا بميغاً صار في حال من الضعف فإن ىذه التصرفات 
والعناية والمراعاة، الوالد أو الوالدة إذا تقدم بو السن صار فارغًا السيما مع ىذا التيميش الذي يزاولو كثير من 

!، ىي تحب ى ىذاأنا أكفيك، حت :الولد ذلك من يدىا وقال األوالد، األم لو أرادت أن تصب ألوالدىا القيوة تلّ 
مثل ، أنو يةيجد فيو سمو  أن يعمل شيئاً  ،أن يحرث ،حب، ىذا األب يحب أن يكون لو ُمزدرعىذا، انظر ما ت

جمس إلى أن تموت، ىذا معناىا ليس ا يكفي عامل نأتي بعشرة، معناىا اإذا م ،أنت مكفي :يأتي ىذا الولد ،دوراً 
ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر }فقو في البر، مراعاة لممشاعر، فينا ليا معنى آخر، لكنيا في ثوب البر، نحتاج إلى 

ذا صار فارغًا لربما [ٖٕاإلسراء:] {َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما ، إذا تقدمت بو السن وضُعف عن العمل صار فارغًا، وا 
، سمع ؟من :أحد يتكمم ، سمع صوت؟نمَ  :فإذا سمع صوت الباب ،يكُثر اشتغالو بما ال يعنيو، ما عنده شيء

، أين ؟، من أين أتى؟، ماذا أحضر فبلن؟، ماذا يقول؟، ثم تأتي األسئمة عِقب ذلك، ماذا يريد؟من :الياتف
وأسئمة كثيرة ، ؟معك عند المسجد ا، من الذي كان واقفً ؟، ماذا كنت تقول لفبلن؟، من الذي اتصل عميك؟ستذىب

تسبب في ىذا أنو جعمو بيذه ولربما كان الولد ىو الم ،فصار يسأل طويمة ال حاجة إلييا، لكن ألنو ال عمل لو
يبقى ميمشًا فإذا جمس مع ال المثابة، كان البلئق أن يزوده أواًل بأول بميمات ما يجري، يعرف العالم حولو، 

رمجة متوقفة، قبل عشرات السنين ما في بارين قبل سبعين سنة، والمعمومات التي عنده عَ الضيوف تحدث عن البَ 
جديدة، ال توجد معمومات جديدة، الناس يتحدثون عن أشياء تدور في المجتمع، تدور في العالم، ىو ال يعرف 

أربع حكايات يعيدىا كمما جمس، وقد رأيت أحد األوالد أو ما عنده إال ثبلث  ،عنيا شيئًا، فإذا جمس أعاد عمييم
السالفة ذه لولد في حديث آخر، يقول: ما عندك إال ىالعاقين أسكت أباه في المجمس، وقطع عميو حديثو وشرع ا

ن أو ثبلث يتحدث فما عنده إال ىذه القضية أو قضيتاُميمش،  ،تعيدىا عمينا كمما جمسنا، األب مسكين ما عنده
كمما اجتمع الناس  ،فيتحدث بيا ،ويسافر ويذىب وتمر عميو أحداث وأحداث قديمًا حينما كان يزاول أعماال ،فييا



وتكابر المجمس كما يقال حدث بيذا، فيذا الولد يشعر بالضجر والضيق والحرج ويقاطعو ويبدأ يغمز ألصحابو، 
     .، إذا لم يكن ىذا ىو العقوق فما ىو العقوق؟!-نسأل اهلل العافية-ىذا من العقوق، ىذا عقوق لو قرنان 

إنيا ال  :م تضيق ذرعًا حينما يسأل ويسأل ويسأل عن أشياء تقولُتيمشو ثم بعد ذلك ُتعنفو بيذه الطريقة، ث
أنت  ،أنا ما أعرف ،يا ولدي :بادر ويقولأردت أن تشتري أرضًا شاوره، قد يتسبب بيذا، إذا تعنيو، أنت الم

ط وىذاك مخطط وذاك ، ىذا ُمخط  تركب معي ، ال غنى لي عن رأيك، نذىب سويااالخير والبركة، تقول: ال
أنت الخير والبركة وأنت  ،، ىذه أرض صفتيا كذا معروضة بكذا، وىذه أرض ما رأيك في ىذا أرشدنيُمخطط

 ،ين؟أركب، : ىيا ا يدري إال إذا قيل لوال، انظر كيف ترتفع المعنويات أعمى، لكن إذا كان ؟صاحب الخبرة
ذا أردت !وىذا إحسان ،ركب نريد أن ننتقل، وىو يذىب من فراش إلى فراش، ىذه حياة، ىذا برا ، من البداية، وا 

ما رأيك، كم مساحة المجمس، كم نضع مساحة الغرفة الفبلنية  :أن ُتخطط ىذه الدار تأتي لو بعرض تقول
وأنت الذي ما شاء اهلل، تقول:  ،أنت الذي تعرف ،أنا ما أعرف :، ىو سيبادر ويقول؟ين نضع كذاأالصالة كذا 

تعممتو من أين؟ تعممتو منك، أنت الذي عممتني ىذا، أنت الذي ربيتني، وانظر أثر ال، أنا ال غنى لي، أنا الذي 
الكثيرين من اآلباء واألميات تعترييم األمراض واألوجاع فيو من مرض إلى  ىذا عميو، ترتفع المعنويات، لكنّ 

تبلشي ويتبلمس مرض، ومن ألم إلى عمة يعتل بيا، والسبب أنو جالس طول الوقت يترقب النياية والضعف وال
ويتحسس، من الذي فعل بو ىذا؟ فعل بو ىذا لربما عقوق في ثوب البر، يريدون اإلحسان بزعميم، فيذا خطأ 

    يقع بو كثير من األوالد، يقع فيو كثير من األبناء والبنات.
، الحظ أحدىما أو كبلىما، لماذا أعاد ذلك بيذه [ٖٕاإلسراء:] {ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما}

ن حق الوالد أو الوالدة كل ذلك ثابت عمى سبيل االستقبلل وال فضل لك، ألالصيغة؟ أعاد ذلك بيذه الصيغة 
يقوم بحق أبيو إذا كانت األم ليست عمى قيد الحياة،  قد يستطيع اإلنسان أن، [ٖٕاإلسراء:] {َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما}
يقوم بحق واحد، أو بحق األم إذا كان األب ليس عمى قيد الحياة، لكن حينما يجتمع اثنان يكون الجيد ف

  .ال فضل لك ،مضاعفاً 
وحده ثم  -عز وجل-بًل عمى أحسن الوجوه، والفضل هلل كم  م ،يجب أن تقوم بالبر وافياً  {َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما}

ومتى  ،ومتى تبدأ تتحرك أعضاؤك ،متى تبتسم ومتى تضحكفقط ليؤالء اآلباء، ىم الذين ربوك وكانوا ينتظرون 
ذا مرضت مرضوا معك ،وتمشي تبدأ تحبو  إذا ُعكست القضية. ولكن قد يكون الشعور يختمف ،ويفرحون بيذا، وا 

د األبوين من أجل اآلخر، ىو يبر األب من أجل أن األم تأمره ، قد يكون قيامو بالبر بأح{َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما}
بيذا، العبلقة فييا جفوة مع األب أحيانًا، أو البنت بينيا وبين أميا جفوة، فأبوىا يأمرىا بالبر بأميا، ال، ال يكون 

 بل ىذا حق ثابت من غير أمر من الطرف اآلخر. ،ىكذا
 تقم ببر األب من أجل األم، أو ببر األم من أجل األب، حقو من البر، ال ، كل واحد لو{َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما}

تدين اهلل بو،  اودينً  ،-عز وجل-األم ليا بر مستقل وثابت، واألب لو بر مستقل وثابت، تفعل ىذا عبودية هلل 
بأىمو، التدين لتدين اتربية القرآن، رأيتم كيف يفعل  يقية، ىذهىذا ىو الولد األصيل، ىذا الولد المتربي تربية حق

 زيف.ليس التدين المو الحقيقي 



وكبائر تقترف وبزعمو  ،التدين لربما في أشياء معينة، لكن النقص كبير ،كثيرًا ما نفيم التدين عمى غير حقيقتو
   أنا متدين. :عة، عقوق، ويقولأمانة ُمضي  تدين، أخبلق سيئة، أنو م

ىذه كممة  "ُأف"، [ٖٕاإلسراء:] {َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ }قال:  لما ذكر حالة الِكبر ىذه -لىاتبارك وتع-اهلل  :وليذا أقول
وما إلى ذلك من  وُأف   طق ُأف  وُأف  وُأفااذكر فييا صاحب القاموس أربعين لغة، يعني: تُن تدل عمى التضجر،

ال يشعر بمدى تأثيرىا وأذاىا إال الوالد أو الوالدة حينما ، كممة ُأف ىذه [ٖٕاإلسراء:] {َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ }، المغات
 :يسمعيا من الولد، ىذا الولد عند نفسو أنو بار ال يريد من أبيو أو من أمو أن يفعبل شيئًا، أنا أكفيكم، إذا قالوا لو

 ُأف ىذه كأنو يسحب الوالد ،أخوك أحضره من المدرسة ال تتأخر عميو، قال: طيب، ثم يجر كممة ُأف وىو طالع
وال يسمع ىذه  ،قضي ىذا األمريأو  ،ىذه الحاجة حضرأو ي ،الولد عمى وجيو، الوالد وده يذىب يحبو وُيحضر

 يشعر بأثر ىذه إال الوالد أو الوالدة، سحبيا الولد ُأف وىو ح، الويشرّ  امشرطً  ممة مؤذية كأنو آخذٌ الكممة، ك
الناس، ولكنيا تصدر عنيم، ويكون ليا أبمغ ك كثير من األشياء ال يشعر بيا طالع، ىو ال يشعر بيا، لكن ىنا

، إذا كان التأفيف الذي ىو أقل ؟األثر ُأف، أنا أكفيك ىذا كمو وال أسمع ىذه الكممة، فكيف بما ىو أشد من ىذا
ليس بفضل  ،، يجب عميك[ٖٕاإلسراء:] {َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا}واألمر لموجوب،  ،نيي لمتحريموالاألشياء ُنيينا عنو 

 -عز وجل-، التأفيف حرام، يعني: أنو عقوق ومعصية هلل {َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ }أن تُحسن إلى الوالدين، وىنا 
، يقول مجاىد: -نسأل اهلل العافية-  ! ؟والشتم والزجر والغيبة، كيف ىذا فكيف بما ىو فوق ذلك، الضرب

، يعني: ىو يمي -رحمو اهلل-، ىذا مثال وصورة ذكرىا اإلمام مجاىد (ٜ)"فبل تقل ذلك تقذراً  ناحينما يبوالن ويخرأ"
 يستطيع أن يذىب إلى نما يصبلن إلى حال من الضعف أنو الوأصعب شيء عمى األبوين حي ،منيما كل شيء

لحال بيما إلى ىذا، ا ال تصلأن  -عز وجل-يدعوان اهلل أنيما حاجتو، ىذه أصعب الحاالت، ولذلك تجد دائمًا 
ئمًا ُيردد، أن ال يكون بري، ىذا الدعاء الذي دابل إلى ىذه الحال، من حالي إلى ققبل أن يصاهلل أن يتوفاىما 
    .عمى اآلخرين عالة وعبًئا

فإذا حصل ىذا األمر الذي فيو من الضغط النفسي واألذى ما فيو ومع ذلك يحصل معو تأفف من الولد فيذا ىو 
األذى الذي ال أذى بعده، يكفي ما ىم فيو، ىو يشعر بحرج كبير أن يكون بيذه المثابة يمي منو األوالد كل 

عمى ضيق فيذا  ،ذا كممة تدل عمى تذمر، فإذا سمع مع ى-أعزكم اهلل-شيء، ال يستطيع أن يذىب إلى الخبلء 
 عمى ىؤالء األوالد. منى الموت معو وال يصير عالة وعبًئايت
 ،؟ىو وسخ األظفار، ما ىو وسخ األظفار :شيء يسير، بعضيم يقول، اأُلف [ٖٕاإلسراء:] {َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ }

، ال تقل ، ال ُيذكر، ال تقل ليما ُأف  و شيء ال شيء يسير، وبعضيم يقول: وسخ األُذن، المقصود أن تقل ليما ُأف 
 .[ٖٕاإلسراء:] {َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ }، ثبلث قراءات وىي لغات لمعرب معروفة ومعناىا واحد، ليم ُأف  

ما ، الولد قال: أنا [ٖٕاإلسراء:] {َول َتْنَهْرُهَما}ما فوق التأفيف من باب أولى أنو ُينيى عنو، وليس ذلك فقط ن إذ
َول }قمت ُأف، وال قمت كممة لربما تكون غير مرضية، كممة غير موزونة فضبًل عن السب أو الشتم، ال، 

إن  ،إن شاء اهلل :، أحيانًا الولد يتكمم ويقول(ٓٔ)"ال تنفض يدك عمى والديك"، يقول عطاء: [ٖٕاإلسراء:] {َتْنَهْرُهَما
                                                           

 (.٘ٗ٘/ ٗٔ) الطبري تفسير - ٜ
 (.ٗٙ/ ٘) كثير ابن وتفسير ،(ٛٗ٘/ ٗٔ) الطبري تفسيرانظر:  - ٓٔ



، النير -أبعد اهلل العقوق- فيي ُتعبر عن نفس مشحونة ،اندفاع قوي لمبطشفييا حركة يده يحرك شاء اهلل، و 
إن شاء اهلل، لكنو يؤدييا  ،حاضر ،أبشر ،عيوني :واالنتيار الزجر بغمظة، قد يقول كممة لطيفة في مبناىا

أبشر لكن  :بطريقة ُمكيربة، الحروف فييا تضطرب خرجت من نفس محمومة مشحونة فتجد ىذا اإلنسان يقول
أبشر، ىو في  :أنا قمت ،؟أنا ماذا قمت :يعني يتمنى األب أنو ما سمعيا، ويقول -نسأل اهلل العافية-بطريقة 

، فقد يحصل [ٖٕاإلسراء:] {َول َتْنَهْرُهَما}لكنو يؤدييا بطريقة كالمطم في الوجو، فيذا ىو النير  ،أبشر :الواقع يقول
 ،صاحبيا حركة باليد أو بالعين ونظرىاتؤدى بطريقة غير حسنة، وقد ي نياىذا بعبارات حسنة في ظاىرىا ولك

 ،عيما الكبلم الحسن المطيفمِ  يميق وال يجوز وال يحل، أسْ اليتطاير منو الشرر، فيذا  فينظر إلييما نظرًا حاداا
ارف، كيف من مع ،ولينئمن مس ،تؤدي إليو المعاممة الحسنة من أصدقاء نن أفضل الناس مموانظر دائمًا مَ 

طف مع وألطف من ىذا، كيف تتم ،، اجعل لموالدين أعظم من ىذا؟تتعامل إذا خرجت من بيتك مع الناس
 أيّ  رًا إذا أردت أن تتكمم معيما تذكّ براء والوجياء؟ فإن األبوين أحق، ودائمأصدقاءك؟ كيف تتمطف مع الك

وأعظم  اجعل لؤلبوين ما ىو أعمى وأجلّ و تبتيم كانت مر  بطريقة لطيفة مع اآلخرين أيااموقف لك كنت تتكمم فيو 
ذا ما كان عندك إال إمكانات قميمة في التعامل تصرفيا ليذا أو ذاك فقط اجعميا لؤلبوين        .من ذلك وأضعافو، وا 

نصبو إلى غير ذلك بنفس في م ،في واليتو ،تصور ىذه الطريقة لو أن أحدًا يتعامل مع رجل كبير في جاىو
بيذا اإلنسان، الناس يتكممون مع ىؤالء بطريقة بعبارات  ايمكن أن ُيقبل ىذا منو، وُيعد ىذا استخفافً  األسموب، ال

ة والغمظة ولآلخرين و األم! لماذا التعامل معيم بالفظاظفما بال األب أ في غاية التمطف، -كما يقال-مية مُمخْ 
ذا تحدثوا بالمطف واالبتسامات والضحك واألحاديث الجميمة، فإذا ضحكوا ضح ذا ابتسموا ابتسمت، وا  كت، وا 

في رسل ومشغول برسائل وي ،براء ومعو جوالو وجالس طول الوقت تاركوواحد يجمس عند أحد من الك، ؟!أصغيت
وال يمكن أن ُيتقبل منو، فما  ،تويتر ويقرأ، ويقرأ في الواتس آب، لو فعل ىذا مع ىؤالء لعدوا ذلك استخفافًا بيم

   .اإلناء وُيتعامل معو بيذه الطريقة؟! يبال األم؟ لماذا يكون الوالد ُمصغبال إذًا األب؟ ما 
أعوذ باهلل وأتوب إلى اهلل إن كان  ،وال أؤدييا بطريقة زجر ،أنا ما أقول كممة معيبة :وليس ذلك فحسب قد يقول

ُأف وال يتكمم بطريقة فييا شيء من التعنيف أو الزجر  : يكفي، قد يبقى الولد ال يقولالصدر شيء من ىذا، 
 َوُقْل َلُهَما َقْولً } يتكمم إذا دخل، لكن عند أصحابو ما شاء اهلل إنسان آخر، ىذا ليس من البر، ال، اللكنو ساكت 

أو االشتغال بيذا الجياز الذي ينبغي أن تضعو قبل  ، تبقى في حال من الصمت الُمطبقال، [ٖٕاإلسراء:] {َكِريًما
 أن تدخل في مكان آخر فتتفرغ لموالدين وتحدثيم باألحاديث الجميمة.

أجمل ما تجد من قاموس  ،، القول الكريم ىنا يشمل اختيار األلفاظ، الكممات[ٖٕاإلسراء:]{ َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِريًما}
أجمل ما تجد، تخير األلفاظ الجميمة واجتيد، وأيضًا في األسموب كيف تؤدييا، المغة فإن الوالدين أحق بذلك، 

القول الكريم كيف تنطق بيذه األلفاظ، كيف ُتعبر بيا وتواجو األبوين بالمخاطبة، فيذا كمو داخل في القول 
أيضًا أسموب  الكريم، ألفاظ غير موحشة بل راقية كريمة، الكريم من كل شيء ىو النفيس الذي لو شأن، وكذلك

  األداء.



صمى اهلل عميو -، القول الكريم ىو السالم من كل عيب، ومن ىنا يقول النبي [ٖٕاإلسراء:] {َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِريًما}
ىما أو من أدرك والديو عند الِكبر أحدَ ))رسول اهلل؟ قال: يا ، قيل: من ((رغم أنفو، رغم أنفو، رغم أنفو)): -وسمم

 بأوفر البضاعة. -عز وجل-، ىذه فرصة لمبر، فرصة لمتجارة مع اهلل (ٔٔ)((لم يدخل الجنةكبلىما ثم 
قي في العبارات، ي مخاطباتو مع أبويو بحال من الر  ، فيكون اإلنسان ف[ٖٕاإلسراء:] {َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِريًما}

رقيقة، ىذا األب رقيق، فمع ما ىو  األم مم من غير وعي وال فقو، ىذهاطبات، أحيانًا نتصرف ونتك، المخالكممات
عاني من لؤلحزان، ىو ي فيو من التعطيل من سائر األعمال والتيميش أيضًا يكون موضعًا لكل ما ىو مجمبة

في أخبار، حصل كذا، حصل كذا،  ،ضعف ولربما أمراض، فتجد ىذا الولد يأتيو بأخبار مؤلمة في مشاىدات
والدة من اليم والغم واأللم ما اهلل بو عميم، ولربما جاءت البنت وكممت الناقص، حصل كذا، فيقع ليذا الوالد أو ال

ىذه رسالة مجيولة المصدر في الواتس آب قصة غريبة، كيف إن زوجة الولد فعمت بأم الزوج كذا وكذا، خبر 
بليا، فيكون قمب ىذه ب ،رزايا ،مصائب ،ه الثالثة من الجريدة، حوادثيكون مكذوبًا، والباقي ُيكمل تقرؤ مؤلم وقد 

األم أو قمب ىذا األب محبًل لما يجمب اليم والغم والحزن واأللم والحسرة كآبة مستمرة، لماذا؟ لماذا ال نأتي 
 باألخبار والمعمومات التي تقوي القمب وترفع المعنويات، وتبعث عمى االنشراح والسرور؟ 

  سبب ليما الضيق والكآبة؟ وي ،ما يؤثر عمييماجنب ىذين األبوين كل لماذا ال ن
، سمعت امؤلمً  شيًئا نسأل ىذا الولد أو ىذه البنت أنت حينما تورد ىذا الخبر اآلن، ما الفائدة منو؟ كمما شاىدتَ 

خبرًا مؤلمًا جئت مباشرة، ىل عممِت ماذا حدث؟ حصل كذا، وحصل كذا، وفي واحد حصل لو كذا، وتجمس 
 كل ىذه األشياء التي تؤثر عمييما ينبغي أن ُتجتنب. دموعيا تسيل، لماذا؟ ىذا من العقوق،

                                                           

 برقم الجنة، يدخل فمم الكبر، عند أحدىما أو أبويو أدرك من أنف رغم باب واآلداب، والصمة البر كتاب مسمم، أخرجو - ٔٔ
(ٕ٘٘ٔ.) 


