اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤطول  -ﺴورة اﻷﻨﻌﺎم  - ٠٠٦اﻝدرس) :(٧٣-٦٧ﺘﻔﺴﻴر ﺘﺘﻤﺔ اﻵﻴﺔ  ، ١٥١ﺒر اﻝواﻝدﻴن
ﻝﻔﻀﻴﻠﺔ اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد راﺘب اﻝﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ١٦-٠٦-٢٠٠٦ :

ﺒﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم
اﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن  ،واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎدق اﻝوﻋد اﻷﻤﻴن  ،اﻝﻠﻬم ﻻ ﻋﻠم ﻝﻨﺎ
إﻻ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ  ،إﻨك أﻨت اﻝﻌﻠﻴم اﻝﺤﻜﻴم  ،اﻝﻠﻬم ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻌﻨﺎ  ،واﻨﻔﻌﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ وزدﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎً  ،وأرﻨﺎ

اﻝﺤق ﺤﻘﺎً وارزﻗﻨﺎ اﺘﺒﺎﻋﻪ  ،وأرﻨﺎ اﻝﺒﺎطل ﺒﺎطﻼً وارزﻗﻨﺎ اﺠﺘﻨﺎﺒﻪ  ،واﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻤن ﻴﺴﺘﻤﻌون اﻝﻘول ﻓﻴﺘﺒﻌون
أﺤﺴﻨﻪ  ،وأدﺨﻠﻨﺎ ﺒرﺤﻤﺘك ﻓﻲ ﻋﺒﺎدك اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن  ،اﻝﻠﻬم أﺨرﺠﻨﺎ ﻤن ظﻠﻤﺎت اﻝﺠﻬل واﻝوﻫم إﻝﻰ أﻨوار
اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻌﻠم  ،وﻤن وﺤول اﻝﺸﻬوات إﻝﻰ ﺠﻨﺎت اﻝﻘرﺒﺎت .

أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة اﻝﻜرام  ،ﻤﻊ اﻝدرس اﻝﺴﺎﺒﻊ واﻝﺴﺘﻴن ﻤن دروس ﺴورة اﻷﻨﻌﺎم  ،وﻤﻊ اﻵﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدأﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
اﻝدرس اﻝﻤﺎﻀﻲ  ،وﻫﻲ اﻵﻴﺔ اﻝواﺤدة واﻝﺨﻤﺴون ﺒﻌد اﻝﻤﺌﺔ  ،وﻫﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :
ِ
ﺴﺎﻨﺎً َوَﻻ ﺘَ ْﻘﺘُﻠُوا أ َْوَﻻ َد ُﻜ ْم ِﻤ ْن
﴿ ُﻗ ْل ﺘَ َﻌﺎﻝَ ْوا أَ ْﺘ ُل َﻤﺎ َﺤرَم َرﺒ ُﻜ ْم َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْم أَﻻ ﺘُ ْ
ﺸ ِرُﻜوا ِﺒ ِﻪ َ
ﺸ ْﻴﺌﺎً َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
ﺎﻫم وَﻻ ﺘَ ْﻘرﺒوا ا ْﻝ َﻔو ِ
إِ ْﻤ َﻼ ٍ
س اﻝِﺘﻲ َﺤرَم
ظ َﻬ َر ِﻤ ْﻨ َﻬﺎ َو َﻤﺎ َﺒ َ
ش َﻤﺎ َ
اﺤ َ
ق َﻨ ْﺤ ُن َﻨ ْرُزﻗُ ُﻜ ْم َ ٕوِاﻴ ُ ْ َ َ ُ
ط َن َوَﻻ ﺘَ ْﻘﺘُﻠُوا اﻝ ﻨ ْﻔ َ
َ
ون ﴾
اﻝﻠُ ﻪ إِﻻ ِﺒﺎ ْﻝ َﺤ 
ق َذِﻝ ُﻜ ْم َو 
ﺼﺎ ُﻜ ْم ِﺒ ِﻪ ﻝَ َﻌﻠُ ﻜ ْم ﺘَ ْﻌ ِﻘﻠُ َ
ﺘذﻜﻴر :
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة اﻝﻜرام  ،ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻴﻨت ﻝﻜم ﻜﻠﻤﺔ :
﴿ ﺘَ َﻌﺎَﻝ ْوا ﴾
وﺒﻴﻨت أن اﻝﻤﺤرﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴن  ،ﻤﺤرﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻋم  ،وﻫﻲ ﺘﻔﺴد اﻝﺠﺴم  ،وﻤﺤرﻤﺎت ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﻘﺎدات  ،وﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت  ،وﻫﻲ ﺘﻔﺴد اﻝﻨﻔس  ،وﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤرﻤﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات
وﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت .
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،وﻜﺎن اﻝﺤدﻴث أﻴﻀﺎً ﻋن اﻝﺸرك ﺒﺎﷲ  ،ﻫذا ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻤﺎﻀﻲ  ،وﻨﻨﺘﻘل اﻝﻴوم إﻝﻰ
ﻤوﻀوع :

ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
﴿ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ

ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﺒر اﻝواﻝدﻴن :
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،ﺒﺎدئ ذي ﺒدء ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻨﺄﺘﻲ ﺠﻤﻴﻌﺎً إﻝﻰ اﻝدﻨﻴﺎ دﻓﻌﺔ واﺤدة  ،وأن ﻨﻐﺎدرﻫﺎ
دﻓﻌﺔ واﺤدة  ،ﻷن ﻜل ﻤﺎ ﺴوى اﷲ ﻤﻤﻜن  ،ﻤﻤﻜن أن ﻨﻜون  ،وﻤﻤﻜن أﻻ ﻨﻜون ٕ ،واذا ﻜﻨﺎ ﻴﻤﻜن أن
ﻨﻜون ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺤن ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻴﻤﻜن أن ﻨﻜون ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺎ ﻨﺤن ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻴﻤﻜن أن ﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك
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آﺒﺎء وأﻤﻬﺎت إطﻼﻗﺎً  ،اﻝﺒﺸر ﺠﻤﻴﻌﺎً ﻴُﺨﻠﻘون دﻓﻌﺔ واﺤدة ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻷرض  ،ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن اﻝدرس
أﻝﻐﻲ  ،و أﻝﻐﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :
ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
﴿ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
وﻝﻜن ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل  :ﺤﻜﻤﺔ اﷲ ﺒﻠﻴﻐﺔ  ،أراد
اﷲ أن ﻨﻜون ﻤن أب وأم  ،ﻫذا اﻝدرس
ﻋﻼﻗﺘك ﺒﺎﻷب واﻷم  ،أوﻻً ﺒﺸﻜل ﻤﺠﻤل
ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜون اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨك وﺒﻴن أﺒﻴك

 ،وﺒﻴﻨك وﺒﻴن أﻤك ﻋﻼﻗﺔ إﺤﺴﺎن  ،ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻨدﻴﺔ  ،أﻨت ﻝك ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل
اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻼﻗﺔ ﻨدﻴﺔ  ،وﻗد ﺘﻘﻴم ﻋﻼﻗﺔ
ﻤﻊ أﺨﻴك ﻋﻼﻗﺔ ﻨدﻴﺔ  ،وﻫﻨﺎك اﻝﻌﻼﻗﺎت
ﻻ ﺘﻌد وﻻ ﺘﺤﺼﻰ  ،إﻻ أن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨك
وﺒﻴن أﺒﻴك أﻤك ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜون ﻋﻼﻗﺔ إﺤﺴﺎن  ،إﺤﺴﺎن ﻤﻨك إﻝﻴﻬم  ،ﻝﻤﺎذا ؟ ﻷن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻴﺤﺒك  ،وﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﻋزوﺠل ﺴﺒﻘت ﻤﺤﺒﺘك ﻝﻪ  ،ﻝﻤﺎذا ؟ ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :
ِ
ﻬ ْم َوُﻴ ِﺤﺒوَﻨ ُﻪ ﴾
﴿ ﻴُﺤﺒ ُ

) ﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة اﻵﻴﺔ ( ٥٤ :

ﻷﻨﻪ أﺤﺒﻨﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎ  ،وﻷﻨﻪ ﺨﻠﻘﻨﺎ أﺤﺒﻨﺎ  ،ﻫذا اﻝﺤب ُﺠﺴد  ،وﺘرﺠم ﺒﻤﺤﺒﺔ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ﻷوﻻدﻫم  ،وﻻ
ﻴزال ﻗﻠب اﻷب وﻗﻠب اﻷم آﻴﺔ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋظﻤﺔ اﷲ  ،ﺘﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﻤرض ﻝﺘﺼﺢ  ،ﺘﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﺠوع ﻫﻲ
ﻝﺘﺄﻜل  ،ﺘﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﺨﺎف ﻫﻲ ﻝﺘطﻤﺌن  ،ﺘﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﻘدم ﻝك ﻜل ﺸﻲء  ،وﻤن دون أن ﺘطﻤﻌك ﻤﻨك
ﺒﺸﻲء .
ﺤﻘﺎﺌق ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻷ ُُﺒ وة :

اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷوﻝﻰ  :اﻷﺒوة آﻴﺔ ﻤن آﻴﺎت اﷲ :
ﻜﻴف أن اﻝﻜون آﻴﺔ ﻤن آﻴﺔ اﷲ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋظﻤﺘﻪ  ،ﻜﻴف أن اﻝﺸﻤس واﻝﻘﻤر آﻴﺘﺎن  ،واﻝﻠﻴل واﻝﻨﻬﺎر
آﻴﺘﺎن  ،ﻗﻠب اﻷم  ،وﻗﻠب اﻷب آﻴﺔ  ،وﻓﻲ اﻷﻋم اﻷﻏﻠب أن اﻹﻨﺴﺎن ﻻ ﻴﻌرف ﻗﻴﻤﺔ اﻷب إﻻ إذا
أﺼﺒﺢ أﺒﺎً  ،وﻻ ﺘﻌرف اﻝﻤرأة ﻗﻴﻤﺔ اﻷم إﻻ إذا أﺼﺒﺤت أﻤﺎً  ،ﻜﻴف أن اﻝﻤﺤﺒﺔ واﻝﺤرص واﻝﻌطف
واﻝﺤﻨﺎن ﻤن أﺠل أن ﻴﺴﻌد اﺒﻨﻬﺎ .
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أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،إن ﺼﺢ أن اﻝﻜون ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺢ أﻴﻀًﺎ أن ﻗﻠب اﻷم  ،وﻗﻠب اﻷب ﻴدل ﻋﻠﻰ اﷲ ،
ﻫذا اﻝﻤﻠﻤﺢ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :
﴿ َﻻ أُﻗ ِ
ت ِﺤ ل ِﺒ َﻬ َذا ا ْﻝ َﺒﻠَ ِد * َوَو ِاﻝ ٍد َو َﻤﺎ َوﻝَ َد﴾
ْﺴ ُم ِﺒ َﻬ َذا ا ْﻝ َﺒﻠَ ِد * َوأَ ْﻨ َ

) ﺴورة اﻝﺒﻠد (

ﻨظﺎم اﻷﺒوة ﻴدﻝك ﻋﻠﻰ اﷲ ،
﴿ َوَو ِاﻝ ٍد َو َﻤﺎ َوﻝَ َد ﴾
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜون اﺒﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻨﻰ اﻷب ﻴﺸﻌر
ﺒﺴﻌﺎدة ﻻ ﻴوﺼف  ،وﻫذا ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ
ﺘﻌﺎﻝﻰ :

اﺠ َﻨﺎ وُذرﻴ ِ
ِ
ﺎﺘ َﻨﺎ ﻗُرةَ
﴿ َرﺒَ ﻨﺎ َﻫ ْب ﻝَ َﻨﺎ ﻤ ْن أ َْزَو ِ َ
ﻴن إِ َﻤﺎﻤﺎً ﴾
اﺠ َﻌ ْﻠ َﻨﺎ ِﻝ ْﻠ ُﻤﺘِ ﻘ َ
َﻋ ُﻴ ٍن َو ْ
أْ

) ﺴورة اﻝﻔرﻗﺎن (

ﻓﻘﻠب اﻷب وﻗﻠب اﻷم إﻻ ﺤﺎﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠداً وﺸﺎذة  ،وﻫﻲ ﻓﻲ آﺨر اﻝزﻤﺎن ﺘﺘﻔﺎﻗم  ،ﻫﻨﺎك آﺒﺎء ﻝﻴﺴوا
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ،ﻝﻜن ﻓﻲ اﻷﻋم اﻷﻏﻠب أي أب ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘﺎرات  ،وﻓﻲ ﻜل اﻝﻌﺼور اﻷب أب  ،واﻻﺒن
اﺒن .
إذًا  :أول ﻨﻘطﺔ أن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎ أﺤﺒﻨﺎ  ،أو أﺤﺒﻨﺎ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ واﻝﻠﻴل :
ِ
ﻬ ْم َوُﻴ ِﺤﺒوَﻨ ُﻪ ﴾
﴿ ﻴُﺤﺒ ُ
ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﺘﺠﺴدت  ،أو ظﻬرت  ،أو ﺘرﺠﻤت ﻓﻲ ﻤﺤﺒﺔ اﻷم ﻻﺒﻨﻬﺎ  ،أو ﻤﺤﺒﺔ اﻷب ﻻﺒﻨﻪ .
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،وﻫذا ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :

ت َﻋﻠَ ْﻴ َك َﻤ َﺤ ﺒ ًﺔ ِﻤ ﻨﻲ ﴾
﴿ َوأَْﻝﻘَ ْﻴ ُ

) ﺴورة طﻪ اﻵﻴﺔ ( ٣٩ :

إذا أﻝﻘﻴت ﻋﻠﻴك ﻤﺤﺒﺔ ﻤﻨﻲ  ،ﻫذا اﻝذي أﻝﻘﻴت ﻤﺤﺒﺘك ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻴﻘدم ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤن أﺠﻠك  ،ﻝذﻝك ورد أن
ﻨﺒﻴﺎً ﻤن أﻨﺒﻴﺎء اﷲ اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن رأى أ ﻤﺎ وﻫﻲ ﺘﺨﺒز اﻝﺨﺒز  ،وﻜﻠﻤﺎ وﻀﻌت رﻏﻴﻔﺎً ﻓﻲ اﻝﺘﻨور أﻤﺴﻜت

اﺒﻨﻬﺎ  ،وﻀﻤﺘﻪ وﺸﻤﺘﻪ  ،ﻓﺘﻌﺠب ﻫذا اﻝﻨﺒﻲ ﻤن ﻫذا اﻝﺤب  ،وﻤن ﻫذﻩ اﻝرﺤﻤﺔ  ،ﻓﻘﺎل  :ﻴﺎ رب  ،ﻤﺎ
ﻫذﻩ اﻝرﺤﻤﺔ ؟! ﻓﻜﺎن اﻝﺠواب اﻹﻝﻬﻲ  :أن ﻴﺎ ﻋﺒدي  ،ﻫذﻩ رﺤﻤﺘﻲ أودﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب أﻤﻪ وﺴﺄﻨزﻋﻬﺎ ،
واﻝﻘﺼﺔ رﻤزﻴﺔ طﺒﻌًﺎ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﻨزﻋت اﻝرﺤﻤﺔ ﻤن ﻗﻠب اﻷم  ،وﺒﻜﻰ اﺒﻨﻬﺎ أﻝﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻨور .
ﻋﻨدﻨﺎ أﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺤﻴواﻨﺎت  ،ﺒﻌض اﻝﻘطط ﺘﺄﻜل أوﻻدﻫﺎ إذا ﺠﺎﻋت  ،ﻤﻊ أﻨﻬﺎ ﺘﻌطف ﻋﻠﻴﻬم
ﻋطﻔﺎً ﻻ ﺤدود ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ  ،وﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺄﻜل أوﻻدﻫﺎ .
إذًا  :إن رأﻴت أﻤك أو أﺒﺎك ﻴرﺤﻤﺎﻨك  ،وﻴﻌطﻔﺎن ﻋﻠﻴك ﻓﺎﻋﻠم ﻋﻠم اﻝﻴﻘﻴن أن ﻫذﻩ رﺤﻤﺔ اﷲ .
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اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :ﻤﺤﺒﺔ اﻷﺒﺎء ﻝﻸﺒﻨﺎء طﺒﻊ :
اﻝﻨﻘطﺔ اﻝدﻗﻴﻘﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :أﻨك ﻝم ﺘﺠد ﻓﻲ اﻝﻘرآن ﻜﻠﻪ آﻴﺔ إﻻ آﻴﺔ واﺤدة ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤوارﻴث  ،ﻝﻜن ﺒﺸﻜل
ﻋﺎم ﻝن ﺘﺠد ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻜﻠﻪ آﻴﺔ ﺘوﺼﻲ اﻵﺒﺎء ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬم  ،ﻝﻤﺎذا ؟ ﻷن ﻤﺤﺒﺔ اﻵﺒﺎء ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ،
وﻤﺤﺒﺔ اﻷﻤﻬﺎت ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم طﺒﻊ ﻤرﻜب ﻓﻲ أﺼل ﺨﻠﻘﻬم  ،وﻫل ﺴﻤﻌت ﻓﻲ اﻷرض أن رﺌﻴس وزراء
ﻴﺼدر ﻤرﺴوﻤﺎً ﺘﺸرﻴﻌﻴﺎً ﻴﺤض اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎول طﻌﺎم اﻹﻓطﺎر ؟ ﻫذا ﻜﻼم ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻪ إطﻼﻗﺎً ،

ﻷن اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝطﻌﺎم طﺒﻊ ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎن  ،ﻻ ﺘﺤﺘﺎج ﻻ إﻝﻰ ﻗﺎﻨون  ،وﻻ إﻝﻰ ﻤرﺴوم  ،وﻻ إﻝﻰ أﻤر ،
وﻻ إﻝﻰ ﺘﻔﺘﻴش  ،ﻜل واﺤد ﻤﻨﺎ ﻴﺴﺘﻴﻘظ  ،وﻴﻘول  :أﻴن اﻝطﻌﺎم ؟ وﻷن ﻤﺤﺒﺔ اﻵﺒﺎء وﻤﺤﺒﺔ اﻷﻤﻬﺎت
ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم طﺒﻊ ﻤرﻜب ﻓﻲ أﺼل وﺠودﻫم  ،اﻝدﻝﻴل  :اذﻫب إﻝﻰ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷطﻔﺎل  ،اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﺘﺒﻜﻲ ،
واﻝﺠﺎﻫﻠﺔ ﺘﺒﻜﻲ  ،واﻝﺒدوﻴﺔ ﺘﺒﻜﻲ  ،واﻝﻤﺘﻔﻠﺘﺔ ﻤن ﻤﻨﻬﺞ اﷲ ﺘﺒﻜﻲ  ،واﻝﻤﻠﺘزﻤﺔ ﺘﺒﻜﻲ  ،واﻝﻤﺤﺠﺒﺔ ﺘﺒﻜﻲ ،
إن ﻜﺎن اﺒﻨﻬﺎ ﻤرﻴﻀﺎً  ،ﻜل أﻤﻬﺎت اﻷرض ﻋدا ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠداً ﺸﺎذة ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻬذا اﻝﺤﻜم .

إذًا  :ﻤﺤﺒﺔ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت إﻝﻰ أوﻻدﻫم طﺒﻊ ﻓﻲ أﺼل ﺘرﻜﻴﺒﻬم  ،ﻝﻜن ﺒر اﻷﺒﻨﺎء ﻵﺒﺎﺌﻬم ﺘﻜﻠﻴف ،
ﻫﻜذا ﺸﺎءت ﺤﻜﻤﺔ اﷲ ﺘﻜﻠﻴف  ،ﻝﻤﺎ ﻴﺘزوج اﻻﺒن ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻤﻊ زوﺠﺘﻪ وأوﻻدﻩ  ،ﻓﺈذا ﺒر أﺒﺎﻩ ﻓﻤن ﺒﺎب
اﻝﺘﻜﻠﻴف  ،ﻓﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻝﻴﺴت ﻤﻊ أﻤﻪ  ،ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻤﻊ زوﺠﺘﻪ اﻝﺸﺎﺒﺔ  ،أﻤﻪ ﻓﻲ ﺴن اﻝﺜﻤﺎﻨﻴن  ،أﻤﻪ ﻋبء
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻴزان اﻝﻤﺎدي  ،ﻝذﻝك ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ﻓﻲ ﻤﺄوى اﻝﻌﺠزة  ،ﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻷن ّﺒر اﻷﺒﻨﺎء ﺒﺂﺒﺎﺌﻬم وأﻤﻬﺎﺘﻬم ﺘﻜﻠﻴف دﻴﻨﻲ ﺘﺠد أن اﻝﻤﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﺴن ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن
أي ﻋﺎر أن ﻴدﻓﻊ اﻻﺒن
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﻋن ﻜل أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم  ،ﺒل إﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎر و ّ
أﺒﺎﻩ إﻝﻰ ﻤﺄوى اﻝﻌﺠزة  ،اﻷب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴن ﻻ ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴﺄﻜل  ،وﻻ أن ﻴﺸرب  ،ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴﻜون ﺒﻴن

أوﻻدﻩ  ،ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴراﻫم  ،ﻋﻨدﻩ ﺤﺎﺠﺔ  ،ﻝذﻝك ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﻋزوﺠل :
ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
﴿ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
ﻝو ﻓﺘﺤﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺠم ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻨد) أﺤﺴن ( إﻝﻰ  ،ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ أﺤﺴن) ﺒـ ( ﺒل أﺤﺴن إﻝﻰ  ،أﻤﺎ ﻓﻲ
اﻝﻘرآن ﻓﻔﻌل أﺤﺴن ﺘﻌد ﺒﺎﻝﺒﺎء  ،وﻫذﻩ اﻝﺒﺎء ﺘﻔﻴد اﻹﻝﺼﺎق  ،ﻴﻌﻨﻲ إﺤﺴﺎﻨك ﻷﺒﻴك ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون
ﻋن طرﻴق اﻝﺴﺎﺌق  ،أو ﻋن طرﻴق اﻝﻤوظف إﻝﻰ أو ﻋن طرﻴق اﺒﻨك  ،ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻋن طرﻴﻘك
ﺸﺨﺼﻴﺎً ﻤﺒﺎﺸرة  ،ﻴﺠب أن ﺘذﻫب أﻨت إﻝﻴﻪ ﻝﺘﻘدم ﻝﻪ اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﺘﻲ طﻠﺒﻬﺎ ﻤﻨك  ،وﻫذا ﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ
ﺘﻌﺎﻝﻰ :

ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
﴿ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
ﻴﺠب أن ﻴﻜون إﺤﺴﺎﻨك ﻝﻬم ﻝﺼﻴﻘﺎً  ،ﻻ ﻋن طرق ﺴﺎﺌق أو ﻋن طرﻴق ﻤوظف ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺘب  ،ﺨذ أﺒﻲ

إﻝﻰ ﻨزﻫﺔ  ،ﻓﺄﻨﺎ ﻤﺸﻐول  ،ﺨذ أﻤﻲ إﻝﻰ ﻨزﻫﺔ  ،أﻨﺎ ﻤﺸﻐول  ،ﻻ ،
ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
﴿ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
ﻤﺸﺎﻋر اﻷب ﻫﻲ ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤب  ،ﻤﺸﺎﻋر اﻝﻌطف ﺴﻌﺎدﺘﻪ أن ﻴﻜون ﻋﻨد اﺒﻨﻪ  ،ﻻ أن ﻴﻜون ﻓﻲ
ﻤﺄوى اﻝﻌﺠزة  ،ﻓﻠو أن اﻝﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺄوى اﻝﻌﺠزة ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻨدﻗﻲ ﺨﻤس ﻨﺠوم  ،وﺨدﻤﺔ اﻻﺒن ﻷﺒﻴﻪ
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اﻝﻔﻘﻴر ﻨﺠﻤﺔ واﺤدة  ،أو ﻨﺠﻤﺔ ﻤطﻤوﺴﺔ ﻝﺘﻤﻨﻰ أن ﻴﻜون ﻤﻊ أوﻻدﻩ  ،أو ﻤﻊ أﺤﻔﺎدﻩ  ،ﻤن أن ﻴﻜون ﻓﻲ
ﻤﺄوى اﻝﻌﺠزة .
ﻝذﻝك اﻤرأة ﻏﻨﻴﺔ ﺠداً ﻝﻬﺎ أوﻻد ﺸﺒﺎب  ،ﺘﺨﺎﺼﻤوا ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻜون ﻋﻨدﻩ  ،وأﺼﻐوا إﻝﻰ ﺼوت

زوﺠﺎﺘﻬم ،وﻜل زوﺠﺔ ﺘﺄﻓﻔت  ،ﻝذﻝك وﻀﻌوﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺄوى اﻝﻌﺠزة ﻤن ﻓﺌﺔ اﻝﺨﻤس ﻨﺠوم  ،ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻤت
إﻝﻰ أﻴن آﻝت أﺘت ﺒﻜﺎﺘب اﻝﻌدل  ،وﻜﺘﺒت ﻜل ﻤﺎ ﺘﻤﻠك ﻤن أﻤوال ﻤﻨﻘوﻝﺔ وﻏﻴر ﻤﻨﻘوﻝﺔ ﺒﻤﺌﺎت اﻝﻤﻼﻴﻴن
إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ ﻋﻘﺎﺒﺎً ﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻔﻬم .
ﻓﻠذﻝك أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،ﻤﺤﺒﺔ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم طﺒﻊ  ،وأي أب  ،و ّأﻴﺔ أم ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف اﻝﻤﺸﺎرب
واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت  ،واﻻﻝﺘزام  ،وﻋدم اﻻﻝﺘزام  ،واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻋدم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤدة  ،ﻷﻨﻬﺎ طﺒﻊ  ،ﻜﻴف أن ﻜل
إﻨﺴﺎن ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻝﺠوع وﻴﺄﻜل  ،أي إﻨﺴﺎن  ،أﺨﻲ ﻫذا ﻤﺜﻘف ﻻ ﻴﺄﻜل  ،ﻻ  ،ﻴﺄﻜل ﻫذا ﺠﺎﻫل ﻴﺄﻜل
ﻜﺜﻴر ،ﻻ  ،ﻜل إﻨﺴﺎن ﻴﺄﻜل  ،ﻤﺜﻘف أو ﻏﻴر ﻤﺜﻘف  ،ﻤﻠﺘزم أن ﻏﻴر ﻤﻠﺘزم  ،اﷲ ﻋزوﺠل أودع ﻓﻲ
إﻨﺴﺎن ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝطﻌﺎم  ،ﻜذﻝك أودع ﻓﻲ ﻗﻠب اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ﻤﺤﺒﺔ ﻷوﻻدﻫم  ،وﻝو ﻓﻜرت اﻵن
ﺘﺠد رﺠﻼ ﻤﺼروﻓﻪ ﺒﻀﻌﺔ آﻻف ﻫو وزوﺠﺘﻪ  ،ﻝﻜن ﻜل ﺴﻌﻴﻪ ﻝﻴدﻴر ﻤﻌﻤﻼ  ،ﻴدﻴر ﻤؤﺴﺴﺔ  ،ﻴﺘﺤﻤل
اﻝﻤﺸﺎق  ،اﻝظروف اﻝﺼﻌﺒﺔ  ،اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻀﻌﻴف  ،اﻝﻀراﺌب اﻝﻜﺜﻴرة  ،ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﺨﻠﻴص  ،ﻜل ﻫذﻩ
اﻝﻤﺘﺎﻋب ﻤن أﺠل أوﻻدﻩ  ،ﻫو ﻋﻨدﻫم ﻴﺨدﻤﻬم دون أن ﻴﺸﻌروا .
ﻝذﻝك أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،ﻤﺤﺒﺔ اﻵﺒﺎء ﻝﻸﺒﻨﺎء طﺒﻊ ﻤرﻜب ﻓﻲ أﺼل وﺠودﻫم  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨدﻤﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻵﺒﺎﺌﻬم
وأﻤﻬﺎﺘﻬم ﺘﻜﻠﻴف  ،ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻤﻊ زوﺠﺘﻪ  ،ﻝذﻝك ﻤن ﻋﻼﻤﺎت ﻗﻴﺎم اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻌق أﺒﺎﻩ وﻴﺒر
ﺼدﻴﻘﻪ  ،ﻴﻌق أﻤﻪ وﻴﺴﻴﺦ أﻤﺎم زوﺠﺘﻪ  ،ﻫذﻩ ﺤﺎﻝﺔ واﻀﺤﺔ  ،أﻜﺜر اﻷﻤﻬﺎت ﺘﺸﺘﻜﻲ أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻤن ﺠﻔﺎء

اﺒﻨﻬﺎ  ،ﻤﺼﻠﺤﺔ اﺒﻨﻬﺎ ﻤﻊ زوﺠﺘﻪ ﻻ ﻤﻊ أﻤﻪ .

ﻝذﻝك اﻝﻤﻠﺨص أن ﻤﺤﺒﺔ اﻵﺒﺎء ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم  ،وﻤﺤﺒﺔ اﻷﻤﻬﺎت ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم طﺒﻊ ﻤرﻜب ﻓﻲ أﺼل وﺠودﻫم ،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒر اﻷﺒﻨﺎء ﻵﺒﺎﺌﻬم وأﻤﻬﺎﺘﻬم ﺘﻜﻠﻴف .
ﻻ ﺒد ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ  :ﺘﻜﺎد ﺘﻜون رﺤﻤﺔ اﻷب ﺒﺎﺒﻨﻪ أﺠرﻫﺎ ﻗﻠﻴل  ،ﻷﻨﻬﺎ طﺒﻊ  ،ﻝﻴﺴت ﻜﺴﺒﻴﺔ  ،أﻤﺎ إذا
اﻫﺘم ﺒﺄﺨﻼﻗﻪ وﺒدﻴﻨﻪ ﻓﻬذا ﻫو اﻝﻌﻤل اﻝﺼﺎﻝﺢ  ،أﻤﺎ أن ﻴﻬﺘم ﺒطﻌﺎﻤﻪ  ،وﺸراﺒﻪ  ،وﻤدرﺴﺘﻪ  ،وﺘﺤﺼﻴﻠﻪ،

ﻓﺄي ٍ
أب ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻴﻬﺘم ﺒذﻝك  ،وﻴﻜﺎد ﻴﻜون اﻷﺠر ﻗﻠﻴل ﺠداً  ،ﻷﻨﻪ ﺸﻲء ﻤرﻜب ﻓﻲ أﺼل ﺘﻜوﻴﻨﻪ ،
ّ
ﻋظﻴﻤﺎ  ،ﻓﻬل إذا ﺼﻠﻴت وﺒﻜﻴت ﺒﻜﺎء ﺸدﻴداً ﻷﻨك ﺘﻨﺎوﻝت طﻌﺎم
وأﻨت ﺘﺸﻌر أﻨك ﻋﻤﻠت ﻋﻤﻼ
ً

أﻤس اﻝﺤﺎﺠﺔ
اﻝﻐذاء؟! ﻤﺴﺘﺤﻴل ! ﻷن ﺘﻨﺎول اﻝطﻌﺎم طﺒﻊ  ،أﻤﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘؤﺜر أﺒﺎك ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻓﺄﻨت ﻓﻲ ّ
إﻝﻴﻪ  ،وﺘﻘدﻤﻪ ﻝﻪ ﺘﺒﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﺼﻼة  ،ﻷن ﻫذا ﺘﻜﻠﻴف  ،وأﻨت ﻗﻤت ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻴف  ،وأدﻴت اﻷﻤﺎﻨﺔ .
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  :ﻨظﺎم اﻷﺒوة طرﻴق إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﷲ :

أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،إذاً  :أراد اﷲ أن ﻴﻜون وﺠودﻨﺎ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻋن طرﻴق آﺒﺎءﻨﺎ وأﻤﻬﺎﺘﻨﺎ  ،وﻫﻨﺎك ﻨﻘطﺔ دﻗﻴﻘﺔ

ﺠداً  :أﻨت ﻤن ﻨظﺎم اﻷﺒوة ﺘﻌرف اﷲ  ،ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺨﻠوق ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺴﻌﺎدﺘك  ،ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺴﻼﻤﺘك ﻴﺘﻤﻨﻰ  ،أن
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ﺘﻜون ﺼﺤﻴﺤﺎً  ،ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﻜون ﻏﻨﻴﺎً  ،ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﻜون ﻤﺘﻔﺎﻫﻤﺎً ﻤﻊ زوﺠﺘك  ،ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴﻜون ﻝك

أوﻻد أﺒرار  ،ﻫذا ﺤﺎل اﻷب واﻷم  ،إن دﺨﻠت اﻷم ﻋﻠﻰ أﺒﻴﻬﺎ ﻀﺎﺤﻜﺔ ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺔ ٕ ،وان دﺨﻠت
ﺘﻘر ﻋﻴن اﻷب
اﻝﺒﻨت ﻋﻠﻰ أﺒﻴﻬﺎ ﺒﺎﻜﻴﺔ ﻤن زوﺠﻬﺎ ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﺤﻴم  ،ﻫذا ﺸﻌور اﻷب واﻷم  ،ﻜذﻝك ﻻ ّ
وﻋﻴن اﻷم إﻻ إذا ﻜﺎن اﻻﺒن واﻝﺒﻨت ﺴﻌداء  ،وﻻ ﻴرﻴد اﻷب ﻤن أﺒﻨﺎﺌﻪ ﺸﻴﺌﺎً  ،أﺤﻴﺎﻨًﺎ ﻴﻜون اﻷب

ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ  ،وﻀﻌﻪ اﻝﻤﺎدي ﺠﻴد  ،ﻝﻴس ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ أوﻻدﻩ  ،ﻝﻜن ﻋﻨدﻩ ﺤﺎﺠﺔ ﻷوﻻدﻩ  ،ﻝﻜن ﻋﻨدﻩ ﺤﺎﺠﺔ
ً
إﻝﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬم وﺴﻌﺎدﺘﻬم .
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝراﺒﻌﺔ  :ﻋﻼﻗﺘك اﻻﺒن ﻤﻊ اﻝواﻝدﻴن إﺤﺴﺎن ﻤﺤض :
ﺸﻲء آﺨر  ،ﻨﺤن ﻋﻨدﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﺤرف ﻋطف  ،ﺤرف اﻝﻌطف ﻴﻘﻀﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ  ،وﻝﻴس ﻤﻘﺒوﻻ ﻓﻲ
اﻝﻠﻐﺔ أن ﺘﻘول :
اﺸﺘرﻴت أرﻀًﺎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ أﻝف دﻨم

وﻤﻠﻌﻘﺔ ،ﻻ ﺘﻨﺎﺴب ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ،ﺘﻘول :

اﺸﺘرﻴت أرﻀﺎً وﺒﻴﺘﺎً  ،أرﻀﺎً ودﻜﺎﻨﺎً ،

أرﻀﺎً وﻤزرﻋﺔ  ،ﺒﻴﺘﺎً وﻤرﻜﺒﺔ  ،ﻻﺒد ﻓﻲ
اﻝﻌطف ﻤن اﻝﺘﻨﺎﺴب  ،اﻵن ﻓﺈذا ﻗﺎل اﷲ
ﻋزوﺠل :

ﻀﻰ َرﺒ َ
﴿ َوﻗَ َ
ك أَﻻ ﺘَ ْﻌ ُﺒ ُدوا إِﻻ إِﻴﺎﻩُ
ِ
ﺴﺎﻨﺎً ﴾
َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ

) ﺴورة اﻹﺴراء اﻵﻴﺔ ( ٢٣ :

إن أﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺘﻘوم ﺒﻪ أن ﺘﻌﺒد اﷲ  ،ﺒل إن ﺴر وﺠودك ﻓﻲ اﻷرض أن ﺘﻌﺒد اﷲ  ،ﺒل إن ﻋﻠﺔ
ّ
وﺠودك ﻓﻲ اﻷرض أن ﺘﻌﺒد اﷲ .
ت ا ْﻝ ِﺠ ن َو ِْ
س إِﻻ ِﻝ َﻴ ْﻌ ُﺒ ُد ِ
ون ﴾
﴿ َو َﻤﺎ َﺨﻠَ ْﻘ ُ
اﻹ ْﻨ َ
) ﺴورة اﻝذارﻴﺎت (

ﻓﺈذا ﺒﺎﻹﺤﺴﺎن إﻝﻰ اﻝواﻝدﻴن ﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﺒﺎدة اﷲ ،

ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
ﻀﻰ َرﺒ َ
﴿ َوﻗَ َ
ك أَﻻ ﺘَ ْﻌ ُﺒ ُدوا إِﻻ إِﻴﺎﻩُ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
إذًا ﻋﻼﻗﺘك ﻤﻊ أﺒﻴك وأﻤك ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜون إﺤﺴﺎﻨﺎً ﻤﺤﻀﺎً  ،وﻜل اﺒن ﻴﺸﻜو ﻝﻲ أﺒﺎﻩ  ،ﻝﻲ ﻜﻠﻤﺔ
ﻋﺎﻤﺎ  :أ د اﻝذي ﻋﻠﻴك  ،واطﻠب ﻤن اﷲ اﻝذي ﻝك  ،ﻻ ﺘرﺒط ّﺒرك ﺒﺄﺒﻴك ﺒﻤوﻗﻔﻪ
أرددﻫﺎ ﻤن ﺜﻼﺜﻴن ً
ﻤﻨك.
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اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  :ﺒطوﻝﺔ اﻷب ﻓﻲ ﻤﺤﺒﺔ أﺒﻨﺎﺌﻪ ﻝﻪ :
ﻝﻜن أﻗول ﻝﻜم ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻌﻠﻬﺎ ﻤن أدق ﺤﻘﺎﺌق ﻫذا اﻝﻠﻘﺎء وﻫذا اﻝدرس  :ﻜل أب ﻤﺤﺘرم ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻨﺎ  ،وﻓﻲ
ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ  ،وﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤؤﻤﻨﻴن  ،اﻷب ﻤﺤﺘرم  ،ﻤﺤﺴن أو ﻤﺴﻲء  ،ﻤﻨﺼف أو ظﺎﻝم  ،اﻷب ﻤﺤﺘرم ،
ﻜل أب ﻤﺤﺘرم  ،ﻝﻜن اﻷب اﻝذي ﻴﺤﺒﻪ اﷲ ﻫو اﻷب اﻝﻤﺤﺒوب  ،ﻓرق ﻜﺒﻴر ﺒﻴن أن ﻴﺤﺘرم اﺒﻨك ،
وﺒﻴن أن ﻴﺤﺒك  ،إن أﺤﺒك ﻓﺄﻨت ﻤﺤﺴن إﻝﻴﻪ .
)) رﺤم اﷲ واﻝدا أﻋﺎن وﻝدﻩ ﻋﻠﻰ ﺒرﻩ ((
] أﺨرﺠﻪ أﺒو اﻝﺸﻴﺦ >اﺒن ﺤﺒﺎن< ﻓﻲ اﻝﺜواب ﻋن ﻋﻠﻲ [

ﺒطوﻝﺘك ﻜﺄب ﻻ أن ﻴﻘدم ﻝك اﺒﻨك آﻴﺎت
اﻝﺘﺒﺠﻴل واﻻﺤﺘرام  ،واﻝﺨﻀوع  ،وﻴﻘﺒل
ﻴدك ﺼﺒﺎﺤﺎً وﻤﺴﺎء  ،ﺒطوﻝﺘك ﻜﺄب أن
ﻴذوب ﻗﻠب اﺒﻨك ﻤﺤﺒﺔ ﻝك  ،وأن ﻴﺘﻤﻨﻰ
ﺒﻘﺎءك  ،أن ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺤﻴﺎﺘك  ،ﻻ أن
ﻴﺴﺘﻌﺠل ﻤوﺘك  ،ﻻ إن إذا ﺠﺎء اﻝطﺒﻴب
 ،وﻗﺎل ﻝﻪ  :ﻗﻀﻴﺔ ﻋرﻀﻴﺔ ﻴﺘﺄﻝم أﺸد
اﻷﻝم  ،ﻴرﻴدﻫﺎ ﻗﺎﻀﻴﺔ  ،ﻝذﻝك اﻷب
اﻝﺒﺨﻴل ﻴﻜرﻩ اﻷﺒﻨﺎء ﺒﻘﺎءﻩ  ،وﻴﺘﻤﻨون ﻤوﺘﻪ
 ،وﻜذا اﻷب اﻝﻘﺎﺴﻲ  ،ﻋﻼﻤﺘك أﺒوﺘك أﻨك إذا دﺨﻠت إﻝﻰ اﻝﺒﻴت ﻜﺎن اﻝﺒﻴت ﻋﻴداً ٕ ،واذا ﺨرﺠت ﻤن
اﻝﺒﻴت ﻜﺎن ﻤﺄﺴﺎة  ،أﻤﺎ اﻷب اﻝظﺎﻝم ﻓﺈذا ﺨرج ﻤن اﻝﺒﻴت ﺼﺎر اﻝﺒﻴت ﻋﻴدًا ٕ ،واذا دﺨل إﻝﻰ اﻝﺒﻴت
ارﺘﺒك اﻝﺒﻴت  ،وﻜ ل آوى إﻝﻰ ﻏرﻓﺘﻪ  ،واﺒﺘﻌد ﻋن أﺒﻴﻪ  ،ﻓﺒطوﻝﺘك ﻻ أن ﺘُﺤﺘرم  ،ﻓﻜ ّل أب ﻤﺤﺘرم ،
ﺒطوﻝﺘك أن ﺘُﺤب .

)) أﻓﻀل ﻜﺴب اﻝرﺠل وﻝدﻩ ((
] أﺤرﺠﻪ اﻝطﺒراﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻜﺒﻴر ﻋن أﺒﻲ ﺒرزة ﺒن ﻨﻴﺎر [

أﻋظم ﻋﻤل أن ﻴﻜون اﺒﻨك اﺴﺘﻤ ار اًر ﻝك  ،ﻝذﻝك ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :
ِ
ﻴﻤ ٍ
ﺸ ْﻲ ٍء ﴾
ﺎﻫ ْم ِﻤ ْن َﻋ َﻤِﻠ ِﻬ ْم ِﻤ ْن َ
ﺎن أَْﻝ َﺤ ْﻘ َﻨﺎ ِﺒ ِﻬ ْم ُذرﻴﺘَ ُﻬ ْم َو َﻤﺎ أََﻝﺘْ َﻨ ُ
﴿ َواﻝِذ َ
َﻤ ُﻨوا َواﺘَﺒ َﻌﺘْ ُﻬ ْم ُذرﻴﺘُ ُﻬ ْم ِﺒﺈ َ
ﻴن آ َ

) ﺴورة اﻝطور اﻵﻴﺔ ( ٢١ :

ﻜل أﻋﻤﺎل ذرﻴﺘك ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺘك ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ  ،ﻝذﻝك ﻜل واﺤد ﻤﻨﻜم ﻤﺘﺎح ﻝﻪ أن ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﺠﻨﺔ ﻋن
طرﻴق ﺘرﺒﻴﺔ أوﻻدﻩ  ،ﻜل واﺤد ﻤﻨﻜم ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أن ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﺠﻨﺔ ﻓﻘط ﻋن طرﻴق ﺘرﺒﻴﺔ أوﻻدﻩ .
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ  :ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء اﻹﺤﺴﺎن إﻝﻰ اﻝواﻝدﻴن ﻻ ﻋﺒﺎدﺘﻬﻤﺎ :
ﻝﻜن ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﻋزوﺠل :
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ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
ﻀﻰ َرﺒ َ
﴿ َو َﻗ َ
ك أَﻻ ﺘَ ْﻌ ُﺒ ُدوا إِﻻ إِﻴﺎﻩُ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﻌﺒﺎدة وﺒﻴن اﻹﺤﺴﺎن  ،واﻝﻌﺒﺎدة طﺎﻋﺔ .
ﺘﺒﻴن أن ﻫﻨﺎك ﻓرًﻗﺎ ًا
ّ
)) ﻻ طﺎﻋﺔ ﻝﻤﺨﻠوق ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝق ((
] أﺨرﺠﻪ أﺤﻤد ﻓﻲ ﻤﺴﻨدﻩ واﻝﺤﺎﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘدرك ﻋن ﻋﻤران واﻝﺤﻜم ﺒن ﻋﻤرو اﻝﻐﻔﺎري[

وأﺤد أﻜﺒر اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ اﻝﻜرام ﺴﻴدﻨﺎ ﺴﻌد اﺒن أﺒﻲ وﻗﺎص  ،ﺘﻘول ﻝﻪ أﻤﻪ  :ﻴﺎ ﺴﻌد  ،إﻤﺎ أن ﺘﻜﻔر ﺒﻤﺤﻤد
ٕ ،واﻤﺎ أن أدع اﻝطﻌﺎم ﺤﺘﻰ أﻤوت  ،ﻗﺎل  :ﻴﺎ أﻤﻲ  ،ﻝو أن ﻝك ﻤﺌﺔ ﻨﻔس ﻓﺨرﺠت واﺤدةً واﺤدة ﻤﺎ
ﻓﻜل إن ِ
ﻜﻔرت ﺒﻤﺤﻤد ِ ،
ﺸﺌت أو ﻻ ﺘﺄﻜﻠﻲ  ،ﺜم أﻜﻠت ﺒﻌد ﻝك  ،ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺴﺎوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝدﻴن ،
)) ﻻ طﺎﻋﺔ ﻝﻤﺨﻠوق ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝق ((
ﻝﻜن ﻝو أﻤر ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻨﻔﺠر ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻗﺎل :
ﺸ ِر َك ِﺒﻲ ﻤﺎ ﻝَ ْﻴس ﻝَ َك ِﺒ ِﻪ ِﻋ ْﻠم ﻓَ َﻼ ﺘُ ِطﻌﻬﻤﺎ وﺼ ِ
ﺎﺤ ْﺒ ُﻬ َﻤﺎ ِﻓﻲ اﻝ د ْﻨ َﻴﺎ َﻤ ْﻌ ُروﻓﺎً﴾
َن ﺘُ ْ
ﺎﻫ َد َ
َٕ
﴿وِا ْن َﺠ َ
اك َﻋﻠﻰ أ ْ
ْ َُ َ َ
َ َ
ٌ

) ﺴورة ﻝﻘﻤﺎن اﻵﻴﺔ ( ١٥ :

ﺤﺘﻰ ﻝو أﻤرك ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ  ،ﺤﺘﻰ ﻝو أﻤرك ﺒﺎﻝﺸرك ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜون ﻤﺘﻠطﻔًﺎ ﻤﻌﻪ ﺒرﻓﻀك  ،ﻝذﻝك زوﺠﺔ
رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺎﻝت  :أن أﻤﻲ ﻤﺸرﻜﺔ أﻓﺄﺼﻠﻬﺎ ؟ ﻗﺎل  :ﺼﻠﻴﻬﺎ  ،ﻓﺄﻨت ﻤﻜﻠف أن
ﺘﺒر أﻤك وأﺒﺎك  ،ﻤؤﻤﻨﻴن  ،ﻏﻴر ﻤؤﻤﻨﻴن  ،ﻤﻨﺼﻔﻴن  ،ﻏﻴر ﻤﻨﺼﻔﻴن  ،ﻗﺎﺴﻴﻴن رﺤﻴﻤﻴن ِ ،أد اﻝذي
ﻋﻠﻴك واطﻠب ﻤن اﷲ اﻝذي ﻝك .
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،إذاً اﻝﻌﺒﺎدة ﺸﻲء واﻹﺤﺴﺎن ﺸﻲء آﺨر  ،أﻤرك أن ﺘطﻠق زوﺠﺘك وزوﺠﺘك ﻤؤﻤﻨﺔ ،
ﻤﺤﺠﺒﺔ  ،ﺼﺎدﻗﺔ  ،ﺘﺤﺒك  ،وﺘؤدي واﺠﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻫك  ،أرﻴد أن أطﻠﻘﻬﺎ ﻻ أﻗدر ﻷن أﺒﻲ أﻤرﻨﻲ
)) ﻻ طﺎﻋﺔ ﻝﻤﺨﻠوق ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝق ((
وﻜل واﺤد ﻴطﻠب ﻤﻨﻲ ﻫذا اﻝطﻠب أن ﻴﻨﻔذ أﻤر واﻝدﻩ ﺒﺘطﻠﻴق زوﺠﺘﻪ ﻴﺤﺘﺞ أن ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻤر أﻤر اﺒﻨﻪ أن
ﻴطﻠق زوﺠﺘﻪ  ،ﻓطﻠﻘﻬﺎ  ،أﻗول ﻝﻪ ﺒﺠواﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺴؤال  :إن ﻜﺎن أﺒوك ﻋﻤر ﻓطﻠﻘﻬﺎ  ،أﺒوك ﻤﺎ ﻝﻪ
ﻋﻤر  ،ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺄﻤر ﻋﻤر اﺒﻨﻪ ﺒﺘطﻠﻴق زوﺠﺘﻪ إﻻ ﻝﺤﻜﻤﺔ ٍ
ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ .
ﻓﻠذﻝك ﺘطﻠق  ،أواﻤر اﻷﻤﻬﺎت أﺤﻴﺎﻨًﺎ واﻵﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻘﺴوة ﻋﻠﻰ اﻝزوﺠﺎت ﻜﺜﻴرة ﺠدًا ﻓﺈن ﻜﺎﻨت زوﺠﺘك
ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻓﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﺄرﻗﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ وﻝو أن اﻷب أو اﻷم ﻏﻀﺒت ﻋﻠﻴك  ،ﻻ ﻏﻀب ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ،

ﻝﻜن ﻝﻴس ﻤن اﻝﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﻤدح زوﺠﺘك أﻤﺎم أﻤك أو أﻤﺎم أﺒﻴك ﻝﺌﻼ ﺘُﺘﻬم أﻨك ﻤﺴﺘﺴﻠم ﻝﻬﺎ ،
ﻝﻴس ﻤن اﻝﺤﻜﻤﺔ  ،ﻜﻴﻔﻬﺎ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ؟ واﷲ ﻤﺎ ﺸﻲ اﻝﺤﺎل ﻨﺼﻴب ﻫذا  ،ﻫذﻩ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﺤﻜﻤﺔ  ،أﻤﺎ أن
ﺘﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﻤدﺤﻬﺎ ﻝﻴﻼً ﻨﻬﺎ اًر  ،ﻴظﻨﺎن أﻨك ﻫﻤت ﺒﻬﺎ  ،وﻝﻴس ﻋﻴﺒﺎً أن ﺘﻬﻴم ﺒزوﺠﺘك وﻝﻜن ﻗﻠب اﻷم

أﺤﻴﺎﻨًﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل  ،أﻨت ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺼل  ،ﻓﺈذا ﺒﺎﻤرأة ﺘﺄﺨذ ﻗﻠﺒك ﻤﻨﻬﺎ .

إذاً اﻝﻌﺒﺎدة ﺸﻲء  ،واﻹﺤﺴﺎن ﺸﻲء آﺨر  ،ﻤن ﺘﻜرﻴم اﻷب ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز أن ُﻴﻘﺘل
اﻻﺒن أﻤﺎم أﺒﻴﻪ  ،وﻝو ﻜﺎن ﻤﺠرﻤﺎً  ،اﻝدﻝﻴل أن ﺴﻴدﻨﺎ ﻨوح ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ أﻓﻀل اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم
ﺤﻴﻨﻤﺎ أﻏرق اﷲ اﺒﻨﻪ ﻗﺎل :

ﻴن ﴾
﴿ َو َﺤ َ
ﺎن ِﻤ َن ا ْﻝ ُﻤ ْﻐ َرِﻗ َ
ﺎل َﺒ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤﺎ ا ْﻝ َﻤ ْو ُج ﻓَ َﻜ َ

) ﺴورة ﻫود (
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ﻷن ﻗﻠب اﻷب ﻻ ﻴﺘﺤﻤل  ،ﻻ ﻗﻠب اﻷب  ،وﻻ ﻗﻠب اﻷم
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،ﻓﻠﻴس ﻤن اﻝﺒر أن ﻴﻘول ﻝك أﺒوك  :طﻠق زوﺠﺘك  ،أو ﻝو أﻤرك ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ  ،اﻝﺒر ﺸﻲء ،
واﻝﻌﺒﺎدة ﺸﻲء آﺨر  ،اﻝﻌﺒﺎدة ﷲ  ،واﻝﺒر ﻝﻠواﻝدﻴن  ،اﻝﺒر أن ﺘطﻌم أﺒﺎك وأﻤك  ،أن ﺘﻬﻴﺊ ﻝﻬﻤﺎ اﻝظروف
 ،ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء ﻴﺤﺘﺎﺠون إﻝﻰ ﻤﻌﺎطف  ،إﻝﻰ ﺘدﻓﺌﺔ  ،إﻝﻰ طﻌﺎم  ،أﻤﺎ أن ﻴﻘﻠﺒﺎ ﺤﻴﺎﺘك ﺠﺤﻴﻤًﺎ ﻓﻬذا ﻏﻴر
ﻤﻘﺒول ﻤﻨﻬﻤﺎ  ،أن ﻴﻘﻠﺒﺎ ﺤﻴﺎﺘك ﺠﺤﻴﻤﺎً ﻤن أﺠل ﻨزوة ﻋﻨدﻫﻤﺎ ﻓﻬذا ﺸﻲء ﻏﻴر ﻤﻘﺒول أﺒداً  ،ﻷن أﻜﺜر

اﻷﺒﻨﺎء واﷲ أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،وأﻨﺎ ﻻ أﻨطﻠق ﻤن ﻓراغ  ،أﻨطﻠق ﻤن ﻗﺼص واﻗﻌﻴﺔ  ،ﻫو ﻤﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ زوﺠﺘﻪ
 ، % ١٠٠إﻻ أن ﺘدﺨل اﻷب واﻷم أﺤﺎل اﻝﺒﻴت ﺠﺤﻴﻤﺎً ﻻ ﻴطﺎق  ،إذاً :

)) ﻻ طﺎﻋﺔ ﻝﻤﺨﻠوق ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝق ((

ﻝﻜن اﻝرد ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻝطﻴﻔًﺎ وﻤﻬذﺒًﺎ  ،وﻓﻴﻪ ﺘﺴدﻴد وﺘﻘرﻴب  ،ﻗﺎل اﷲ ﻋزوﺠل :
ِ
ِ
ِ
َﺤ ُد ُﻫ َﻤﺎ أ َْو ِﻜ َﻼ ُﻫ َﻤﺎ ﴾
ﻀﻰ َرﺒ َ
﴿ َوﻗَ َ
ﺴﺎﻨﺎً إِ ﻤﺎ َﻴ ْﺒﻠُ َﻐ ن ﻋ ْﻨ َد َك ا ْﻝﻜ َﺒ َر أ َ
ك أَﻻ ﺘَ ْﻌ ُﺒ ُدوا إِﻻ إِﻴﺎﻩُ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ

) ﺴورة اﻹﺴراء اﻵﻴﺔ ( ٢٣ :

اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ  :اﻹﺤﺴﺎن إﻝﻰ اﻝواﻝدﻴن ﻋﻨد ﺤﺎﺠﺘﻬﻤﺎ ﻝذﻝك ﻓﻲ اﻝﻜﺒر :
ﻤن اﻝﺴﻬل ﺠدًا أن ﺘﺒر أﺒﺎك اﻝﺸﺎب  ،اﻝﻘوي  ،اﻝﻐﻨﻲ  ،ﻝﻴس ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴك  ،ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤودﺘك  ،إﻝﻰ
ﺴﻼم  ،إﻝﻰ زﻴﺎرة ﻓﻘط  ،ﻝﻜن ﻻ ﺴﻤﺢ اﷲ وﻻ ﻗدر أب ُﻤﻘﻌد ﻓﻲ اﻝﺒﻴت  ،وﻫو ﻋﻨدك ﻓﻲ اﻝﺒﻴت  ،وﻝﻪ
طﻠﺒﺎت ﻜﺜﻴرة  ،واﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ ﺘﻘدﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺴن ﻗد ﻴﺼﺎب ﺒﺎﻝﺘﺨﻠف اﻝﻔﻜري اﻝﺨرف  ،ﻝﻜن أﻨﺎ أﺴﺄل اﷲ
ﻝﻲ وﻝﻜم أﻨﻨﺎ إذا ﻜﻨﺎ ﻓﻲ طﺎﻋﺔ اﷲ أﻻ ﻨﺨرف  ،ﻷﻨﻪ ﻤن ﺘﻌﻠم اﻝﻘرآن ﻤﺘﻌﻪ اﷲ ﺒﻌﻘﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻤوت ،
واﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻗﺎل :
)) ﺒﺎدروا ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺴﺒﻌﺎ  :ﻫل ﺘﻨﺘظرون إﻻ ﻓﻘ ار ﻤﻨﺴﻴﺎ ؟ أو ﻏﻨﻰ ﻤطﻐﻴﺎ ؟ أو ﻤرﻀﺎ ﻤﻔﺴدا ؟ أو
ﻫرﻤﺎ ﻤﻔﻨدا ((
] رواﻩ اﻝﺘرﻤذي ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة [

اﻝﻬرم ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺨرف أﺤﻴﺎﻨًﺎ  ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺠﺎء
ﻀﻴف ﻴﻘول ﻫذا اﻷب أو اﻷم  :ﻻ
ﻴطﻌﻤوﻨﻨﻲ  ،ﻴﻔﻀﺤﻬم  ،واﻝﻘﺼﺔ ﻴﻌﻴدﻫﺎ
ﻤﻠﻴون ﻤرة  ،وﻴﺘدﺨل ﺘدﺨﻼ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ،
ﻝذﻝك اﻝﺒطوﻝﺔ ﻻ أن ﺘﺒر أﺒﺎك وﻫو
ﺼﺤﻴﺢ  ،ﻗوي ﺸﺎب  ،ﻏﻨﻲ  ،اﻝﺒطوﻝﺔ
أن ﺘﺒر أﺒﺎك وﻫو ﻋﻨدك ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ،
وﻝدا ﻋﻨدك ؟
أي أب اﻵن  :ﻜم ً
واﺴﺄل ّ
ﻴﻘول ﻝك  :ﻋﻨدي ﺨﻤﺴﺔ أوﻻد  ،ﻝﻜن
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اﺴﺄﻝﻪ وﻫو ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺜﻤﺎﻨﻴن أﻴن ﻫو ﺴﺎﻜن ؟ ﻋﻨد اﺒﻨﻲ  ،ﻜﺎن أوﻻدﻩ ﻋﻨدﻩ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻋﻨدﻫم ،
﴿ إِ ﻤﺎ َﻴ ْﺒﻠُ َﻐ ن ِﻋ ْﻨ َد َك ا ْﻝ ِﻜ َﺒ َر ﴾
ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺴن  ،طﻠﺒﺎﺘﻪ ﺼﻌﺒﻪ  ،أدوﻴﺘﻪ ﻜﺜﻴرة  ،ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻏﻴر ﻤﻌﻘوﻝﺔ  ،ﻝﻪ أﺴﺌﻠﺔ ﻜﺜﻴرة  ،ﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ،
واﻝذي ﻨﺸﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﺎت ﻴﺠب أن ﻴﻠﺘزم ﺒﻪ َﻤن ﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت  ،ﻫذا ﻻ ﻴﺼﺢ  ،ﻋﻠﻤوا
أوﻻدﻜم  ،وأدﺒوﻫم ﻓﺈﻨﻬم ﺨﻠﻘوا ﻝزﻤن ﻏﻴر زﻤﻨﻜم  ،وﻜﺜﻴر ﻤن اﻵﺒﺎء ﻤﻊ ﺘﻘدﻤﻬم ﻓﻲ اﻝﺴن اﻝذي ﻨﺸﺄ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺸرﻴﻨﺎت ﻴرﻴد أن ﻴﻠزم اﺒﻨﻪ أن ﻴطﺒﻘﻪ ﺒﻌد ﺜﻤﺎﻨﻴن ﺴﻨﺔ  ،ﻫذا ﺸﻲء ﻏﻴر ﻤﻌﻘول  ،ﻓﻜﻠﻤﺎ
وﺠدت ًأﺒﺎ ﻤرًﻨﺎ أﻋطﻰ أوﻻدﻩ ﺤرﻴﺔ ﻓﻲ ﺸؤون ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝدﻴن إطﻼﻗﺎً ﻓﻬذا ﺠﻴد  ،اﻵن أﻜﺜر
اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺒﻴن اﻷم وﺒﻴن زوﺠﺔ اﻻﺒن أﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝزوﺠﺔ أن ﺘﻨﻔذ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷم اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺎﻤﺎ  ،ﻫﻨﺎك ﻤﻌطﻴﺎت ﺠدﻴدة  ،وأﺴﺎﻝﻴب ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ﺠدﻴدة  ،وأﻜﻼت ﻤﻌﻴﻨﺔ ،
ﻗﺒل ﻋﺸرﻴن أو ﺨﻤﺴﻴن ً
وﺘرﺘﻴب ﻤﻌﻴن  ،ﻝذﻝك ﻜل ﻤﺎ ﻜﺎن اﻷب واﻷم ظﻠﻤﻬﺎ ﺨﻔﻴﻔﺎً ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﻤﺎ ازدادت ﻤﺤﺒﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻝﻶﺒﺎء.

إذًا :

ِ
ِ
َﺤ ُد ُﻫ َﻤﺎ أ َْو ِﻜ َﻼ ُﻫ َﻤﺎ ﴾
﴿ إِ ﻤﺎ َﻴ ْﺒﻠُ َﻐ ن ﻋ ْﻨ َد َك ا ْﻝﻜ َﺒ َر أ َ
ﻝذﻝك أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻴﻜون اﻷب ﻋﻨد أﺤد أوﻻدﻩ  ،اﻷﺒﻨﺎء اﻵﺨرون ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺤرﻴﺔ  ،وﺒرﻀﺎ اﻷب  ،ﻷﻨﻪ ﻝﻴس
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﺤﺘﻜﺎك أﺒدًا  ،أﻤﺎ اﻻﺒن اﻝذي ﻋﻨدﻩ أﺒوﻩ ﻓﻬو ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼت ﻜﺜﻴرة ﻤﻌﻪ  ،ﻓﻲ طﻌﺎﻤﻪ  ،وﺸراﺒﻪ ،

وﻀﻴوﻓﻪ  ،وﻏرﻓﺘﻪ  ،ﻝذﻝك اﻝﺒطوﻝﺔ أن ﺘﺤﺘﻤل  ،وأﻨﺎ أؤﻜد ﻝﻜم أن اﻻﺒن اﻝﺒﺎر ﺒﺄﺒﻴﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨﺎل ﻋﻨد
اﷲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴرة ﺠدًا .
أﺨﺎ ظﻬر ﻓﻲ إﺼﺒﻊ رﺠل أﺒﻴﻪ ﺴواد  ،ﻓﻌرﻀوﻩ ﻋﻠﻰ طﺒﻴب ﻓﻘﺎل  :ﻻ ﺒد ﻤن ﻗطﻊ
أﻨﺎ أذﻜر أن ً
إﺼﺒﻌﻪ ﻓو اًر  ،ﻝﻪ ﺨﻤﺴﺔ أوﻻد  ،اﻷرﺒﻌﺔ أوﻻد ﻗﺎﻝوا  :ﻗﻀﺎء وﻗدر  ،ﻤﺎذا ﻨﻔﻌل ؟ ﺤﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻨﻌم
ﻴرض أن ﺘﻘطﻊ إﺼﺒﻊ أﺒﻴﻪ وﺘﺄﻝم  ،ورﺠﺎ اﻝطﺒﻴب ﺤﺘﻰ ﻋﻼ ﺼوﺘﻪ  ،اﻝطﺒﻴب
اﻝوﻜﻴل  ،إﻻ أن وﻝدﻩ ﻝم َ
اﺤﺘرﻤﻪ  ،ﻗﺎل ﻝﻪ  :واﷲ ﻫﻨﺎك ﺤل  ،ﻝﻜن ﻫذا ﻨﺠﺎﺤﻪ ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻋﺸرة  ،ﻗﺎل ﻝﻪ  :ﻤﺎ اﻝﺤل ؟ ﻗﺎل ﻝﻪ :
ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﺼﺒﺎﺤًﺎ  ،وظﻬ ًار  ،وﻤﺴﺎء ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ أدوﻴﺔ وﺘطﻬﻴر ﺒﺎﻝﻤﺎء  ،وﻤواد ﻤﻌﻴﻨﺔ  ،ﻗﺎل ﻝﻪ  :أﻨﺎ

أﻗوم ﺒذﻝك  ،ﻓﺎﻻﺒن ﺒﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤزرﻋﺔ  ،واﻷب ﻓﻲ اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن ﺒﺎﻝﺠﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  ،واﻻﺒن ﻤوظف  ،ﻓﻜﺎن
ﻴﺴﺘﻴﻘظ ﺒﺎﻜ اًر ﺠداً  ،وﻴذﻫب إﻝﻰ أﺒﻴﻪ اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ  ،وﻴؤدي اﻝواﺠب ﺒﺘﻨظﻴف إﺼﺒﻊ رﺠل أﺒﻴﻪ ،
واﻝظﻬر ﻴﺄﺘﻲ  ،واﻝﻤﺴﺎء ﻴﺄﺘﻲ  ،وﺒﻌد ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﺸﻔﻲ اﻷب  ،وﻝم ﻴﺤﺘﺞ إﻝﻰ ﻗطﻊ إﺼﺒﻌﻪ  ،واﻻﺒن

واﷲ ﺸﻲء ﻻ ﻴﺼدق  ،ﻤﻊ أن دﺨﻠﻪ ﻤﺤدود  ،ووﻀﻌﻪ ﺼﻌب ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺸﻲء ﻻ ﻴﺼدق  ،وأﻨﺎ
اﺤدا ﺒﺎر ﺒواﻝدﻴﻪ إﻻ اﷲ أﻏﻨﺎﻩ  ،أﻏﻨﺎﻩ وأﻜرﻤﻪ .
ﻻ أﻋرف و ً
)) ﻤﺎ أﻜرم ﺸﺎب ﺸﻴﺨﺎ ﻝﺴﻨﻪ إﻻ ﻗﻴض اﷲ ﻝﻪ ﻤن ﻴﻜرﻤﻪ ﻋﻨد ﺴﻨﻪ ((
] أﺨرﺠﻪ اﻝﺘرﻤذي ﻋن أﻨس [

واﻝذي ﻋق أﺒﺎﻩ ﻋﻘﻪ أوﻻدﻩ  ،واﻝذي ﺒر أﺒﺎﻩ ﺒرﻩ أوﻻدﻩ  ،واﻝﻘﻀﻴﺔ دﻴن  ،ﻓﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤل أﺒﺎك ﻓﻲ اﻷﻋم
اﻷﻏﻠب ﻴﻌﺎﻤﻠك أﺒﻨﺎءك .
إذًا :
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ِ
ِ
َﺤ ُد ُﻫ َﻤﺎ أ َْو ِﻜ َﻼ ُﻫ َﻤﺎ ﴾
﴿ إِ ﻤﺎ َﻴ ْﺒﻠُ َﻐ ن ﻋ ْﻨ َد َك ا ْﻝﻜ َﺒ َر أ َ
﴿ ﻓَ َﻼ ﺘَ ُﻘ ْل َﻝ ُﻬ َﻤﺎ أ 
ُف ﴾

) ﺴورة اﻹﺴراء اﻵﻴﺔ ( ٢٣ :

ِ
اﻜﺘف  ،ﺤﻲ ﻋﻠﻰ
ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ أف ؟ اﺴم ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع  ،أﺘﻀﺠر  ،إذا ﻗﺎل ﻝك  :ﺒس  ،اﺴم ﻓﻌل أﻤر
اﻝﺼﻼة اﺴم ﻓﻌل أﻤر أﻗﺒل  ،ﻋﻨدﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ أﺴﻤﺎء أﻓﻌﺎل  ،ﻻ ﻫو اﺴم  ،وﻻ ﻫو ﻓﻌل  ،اﻝﺼﻴﻐﺔ
اﺴم ،اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌل  ،ﻋﻨدﻨﺎ اﺴم ﻓﻌل ﻤﺎﻀﻲ  ،وﻋﻨدﻨﺎ اﺴم ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع  ،وﻋﻨدﻨﺎ اﺴم ﻓﻌل أﻤر  ،ﻓﺤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة أﻗﺒل  ،اﺴم ﻓﻌل أﻤر  ،أف  ،اﺴم ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع  ،أﺘﻀﺠر  ،زﻓﻴر ﻤﺴﻤوع  ،ﻝو أن ﻓﻲ
اﻝﺴﻠوك ﺴﻠوﻜﺎ أﻗ ّل ﻤن أف ﻝﻘﺎﻝﻪ اﷲ  ،ﻻ أﻗل ﻤﻨﻪ  ،أف  ،اﻝزﻓﻴر ﻤﺴﻤوع  ،أﻨت ﻤﺘﻀﺠر  ،ﺒﻌض
اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺤﻤﻠوا ﻋﻠﻰ أف أﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﻴن ﺤﺎﻝﺔ .
)) ﻤﺎ ﺒر أﺒﺎﻩ ﻤن ﺸد طرﻓﻪ إﻝﻴﻪ ((
] رواﻩ اﻝﺨراﺌطﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎوئ اﻷﺨﻼق  ،واﺒن ﻤردوﻴﻪ  ،ﻋن ﻋﺎﺌﺸﺔ [

ﻫذﻩ ﻤﺜل أف  ،أو ﻤن أﻏﻠق اﻝﺒﺎب ﺒﻌﻨف أﻤﺎم أﺒﻴﻪ  ،ﻤن ﻤﺸﻰ ﻗﺒل أﺒﻴﻪ  ،ﻻ ِ
ﺘﻤش أﻤﺎﻤﻪ  ،وﻻ ﺘﺠﻠس
ﻗﺒﻠﻪ  ،وﻻ ﺘﺴﺘﺴب ﻝﻪ  ،ﻻ ﺘﺴﺒب أن ﻴﺴب اﻷب ﻤن أﺠﻠك .
ِ
)) ﻓَﻼ ﺘَ ْﻤ ِ
س ﻗَ ْﺒ َﻠﻪ ((
ﺴﺘَ ِﺴ 
ب ﻝَﻪُ َ ،وﻻ ﺘَ ْﺠﻠ ْ
أﻤﺎﻤﻪُ  ،وﻻ ﺘَ ْ
ش َ

] رواﻩ اﺒن اﻝﺴﻨﻲ ،ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﻝﻠّﻪ ﻋﻨﻪ [

ﻝذﻝك :

ِ
ِ
َﺤ ُد ُﻫ َﻤﺎ أ َْو ِﻜ َﻼ ُﻫ َﻤﺎ َﻓ َﻼ ﺘَ ُﻘ ْل َﻝ ُﻬ َﻤﺎ أ 
ُف ﴾
﴿ إِ ﻤﺎ َﻴ ْﺒﻠُ َﻐ ن ﻋ ْﻨ َد َك ا ْﻝﻜ َﺒ َر أ َ
﴿ َوَﻻ ﺘَ ْﻨ َﻬ ْرُﻫ َﻤﺎ َوُﻗ ْل َﻝ ُﻬ َﻤﺎ ﻗَ ْوﻻً َﻜ ِرﻴﻤﺎً ﴾

) ﺴورة اﻹﺴراء (

وأﻨﺎ أﻗول داﺌﻤﺎً ﻝﻸﺒﻨﺎء اﻝذﻴن اﻤﺘﺤﻨﻬم اﷲ ﺒﻤرض آﺒﺎﺌﻬم  :اﻷب ﻓﺎﻜﻬﺔ ﻤوﻝﻴﺔ  ،ﻓﺈذا ﻗﻤت ﺒواﺠﺒك ﺨﻴر

ﻗﻴﺎم ﻤﺘﻌك اﷲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘك .

أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة  ،اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ :

ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
﴿ ُﻗ ْل ﺘَ َﻌﺎَﻝ ْوا أَ ْﺘ ُل َﻤﺎ َﺤرَم َرﺒ ُﻜ ْم َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْم أَﻻ ﺘُ ْ
ﺸ ِرُﻜوا ِﺒ ِﻪ َ
ﺸ ْﻴ ًﺌﺎ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
أﻴﻀﺎً اﻝﻌطف ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ  ،ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻴف أن اﻝﺸرك  ،اﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﺸرك واﻷﻤر ﺒﺎﻹﺤﺴﺎن ﻝﻠواﻝدﻴن
 ،ﻝﻜن داﺌﻤًﺎ أﺤب أن أﻓرق  ،أن اﻹﺤﺴﺎن ﺸﻲء واﻝطﺎﻋﺔ ﺸﻲء آﺨر ٕ ،واذا رﻓﻀت أﻤ ًار ﻷﺒﻴك ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ
أن ﺘرﻓﻀﻪ ﺒﻠطف  ،وﺒﺘواﻀﻊ  ،وﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ  ،وﺒرﺠﺎء ،
ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
﴿ ُﻗ ْل ﺘَ َﻌﺎﻝَ ْوا أَ ْﺘ ُل َﻤﺎ َﺤرَم َرﺒ ُﻜ ْم َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْم أَﻻ ﺘُ ْ
ﺸ ِرُﻜوا ِﺒ ِﻪ َ
ﺸ ْﻴ ًﺌﺎ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
ﻓﻜل ﻋﻤﻠك ﻤﻊ اﻷب إﺤﺴﺎن  ،وﻜذا ﻤﻊ اﻷم .

واﻝﻔرق ﺒﻴن إﻜراﻤك ﻷﺒﻴك أو أﻤك  ،وﺒﻴن إﻜرام اﻷب ﻻﺒﻨﻪ ﻓرق ﻜﺒﻴر  ،أﻨت ﺘﻜرﻤﻬﻤﺎ  ،وﺘﺘﻤﻨﻰ ﻓﻲ
ﺤﺎل اﻝﻤرض اﻝﻌﻀﺎل أن ﻴﺨﻔف ﻋﻨﻬﻤﺎ  ،أﻝﻴس ﻜذﻝك ؟ وﻝو ﻓﻲ ﻗﻠﺒك ﺘﻜرﻤﻬﻤﺎ  ،ﻝﻜن ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗك
ﺘﺘﻤﻨﻰ أن ﻴﺨﻔف اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  ،وﻫﻨﺎك أﺒﻨﺎء ﻏﻴر ﻤﻬذﺒﻴن ﻴﺴﻤﻌون ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻵﺒﺎﺌﻬم  ،ﻝﻜن أﺒﺎك وأﻤك
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻜرﻤﺎﻨك ﻴﺘﻤﻨون ﺤﻴﺎﺘك  ،وﻓرق ﻜﺒﻴر ﺒﻴن ﻫذا وذاك .
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ﻼ ﻜﺎن ﻴﺠﻠس أﻤﺎم اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم وﻋﻨدﻩ اﺒن ﺠﻤﻴل اﻝﺼورة ،
وﻗد ورد أن ﺼﺤﺎﺒﻴًﺎ ﺠﻠﻴ ً
ﻜﺎن ﻴﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻴﻪ  ،اﺒﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻴﻪ أﻤﺎم اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم  ،اﻝﻨﺒﻲ إﻨﺴﺎن ﻋظﻴم  ،أُﻋﺠب ﺒﻬذﻩ

اﻝﻤﺤﺒﺔ  ،ﻓﺴﺄﻝﻪ ﻤداﻋﺒﺎً  :أﺘﺤﺒﻪ ؟ اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ﺒﺄﻋﻠﻰ درﺠﺎت اﻷدب ﻗﺎل  :ﻴﺎ رﺴول اﷲ  ،أﺤﺒك
اﷲ ﻜﻤﺎ أﺤﺒﻪ  ،أﺤﺒﻪ ﺤﺒًﺎ ﺸدﻴدًا  ،ﺒﻌد ﻴوﻤﻴن ﻏﺎب اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ ﻋن ﻤﺠﻠس رﺴول اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة
واﻝﺴﻼم  ،ﻓﺘﻔﻘدﻩ  ،وﺴﺄل ﻋﻨﻪ  ،ﻓﻘﻴل ﻝﻪ  :ﻝﻘد ﻤﺎت اﺒﻨﻪ  ،ﻓﺎﺴﺘدﻋﺎﻩ  ،وﻋزاﻩ  ،وﻗﺎل ﻝﻪ  :ﻗﺎل ﻴﺎ
ﻓﻼن ،أﻴﻬﻤﺎ أﺤب إﻝﻴك أن ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻋﻤرك ؟ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻴﻜﺒر  ،وﻫو ظﻠك  ،ورﻓﻴق ﺤﻴﺎﺘك  ،وﻤﺘﻔوق
ﺒﺎﻝدراﺴﺔ  ،وﺒﺎر ﺒك  ،وﻤﺤﺴن  ،وﻓﻬﻴم  ،وﻨﺠﻴب وﻤﻌك داﺌﻤﺎً إﻝﻰ أن ﺘﻐﺎدر اﻝدﻨﻴﺎ ؟ أﻴﻬﻤﺎ أﺤب إﻝﻴك

أن ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻋﻤرك  ،أو أن ﻴﺴﺒﻘك إﻝﻰ اﻝﺠﻨﺔ ؟ ﻓﺄﻴﻬﻤﺎ أﺤب إﻝﻴك ؟ ﻗﺎل  :ﺒل اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ،ﻗﺎل  :ﻫﻲ
ﻝك ،أرأﻴت إﻝﻰ ﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻜﻴف ﻋﺎﻝﺞ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ؟ .
طﻠب وأﻤﻨﻴﺔ :
ٌ
إذاً :

ِ
ﺴﺎ ًﻨﺎ ﴾
﴿ َوِﺒﺎ ْﻝ َواﻝ َد ْﻴ ِن إِ ْﺤ َ
واﻝذي أﺘﻤﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻜم أن ﻴﻨﻘﻠب ﻫذا اﻝدرس إﻝﻰ ﺴﻠوك  ،أﻨت ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒر أﻤك وأﺒﺎك ﻓﺄﻨت ﻓﻲ أﻋﻠﻰ

رﺠﺎت اﻝﻘرب ﻤن اﷲ  ،ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺴﺒب وﺠودك  ،ﻓﺎﻝذي ﻜﺎن ﺴﺒب وﺠودك ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون وﻻءك ﻝﻬﻤﺎ .
إذاً ﺒر اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ﻋﻤل ﻋظﻴم  ،ﺒل
ﻤن أرﻗﻰ اﻝطﺎﻋﺎت ﷲ ﻋزوﺠل ،
واﻝﻘﺼص اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘروى ﻋن أﻨﺎس
ﻨﺠﺤوا ﻨﺠﺎﺤﺎً ﺒﺎﻫ اًر ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻔﻀل

دﻋﺎء واﻝدﻴﻬم ﻝﻬم  ،واﻷب ﻻ ﻴﻤﻠك إﻻ
أن ﻴدﻋو ﻝك ﺒﺎﻝﺘوﻓﻴق  ،واﻝﻨﺼر ،
واﻝﺘﺄﻴﻴد  ،واﻝﻘﺼص ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ
ﺘﺘﺤدث ﻋن ﺒر اﻷﺒﻨﺎء  ،وﻋن ﺘوﻓﻴق اﷲ
ﻝﻬم  ،وﻋن ﺤﻔظﻬم ﻝﻪ ﻻ ﺘﻌد وﻻ
ﺘﺤﺼﻰ.
ورد ﻓﻲ ﺒﻌض اﻵﺜﺎر اﻝﻘدﺴﻴﺔ :

)) أن اﷲ  Uﻴﺴﺄل ﻋﺒدﻴن ﻤن ﻋﺒﺎدﻩ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ  ،أن ﻴﺎ ﻋﺒدي  ،أﻋطﻴﺘك ﻤﺎﻻ ﻓﻤﺎذا ﺼﻨﻌت ﻓﻴﻪ
؟ ﻗﺎل  :ﻴﺎ رب  ،أﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤﺘﺎج وﻤﺴﻜﻴن ﻝﺜﻘﺘﻲ أﻨك ﺨﻴر ﺤﺎﻓظﺎً وأﻨت أرﺤم اﻝراﺤﻤﻴن ،
ﻓﻘﺎل  :ﻋﺒدي أﻨﺎ اﻝﺤﺎﻓظ ﻷوﻻدك ﻤن ﺒﻌدك  ،وﻝﻤﺎ ﺴﺄل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻗﺎل  :ﻴﺎ ﻋﺒدي  ،أﻋطﻴﺘك ﻤﺎﻻً ﻓﻤﺎذا
12

ﺘﻔﺴﻴر ﺘﺘﻤﺔ اﻵﻴﺔ  ، ١٥١ﺒر اﻝواﻝدﻴن

ﺼﻨﻌت ﻓﻴﻪ ؟ ﻗﺎل  :ﻝم أﻨﻔق ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎً ﻤﺨﺎﻓﺔ اﻝﻔﻘر ﻋﻠﻰ أوﻻدي ﻤن ﺒﻌدي ﻓﻘﺎل  :إن اﻝذي ﺨﺸﻴﺘﻪ
ﻋﻠﻰ أوﻻدك ﻤن ﺒﻌدك ﻗد أﻨزﻝﺘﻪ ﺒﻬم ((
] ورد ﻓﻲ اﻷﺜر[

ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا اﻝﻜﻼم ؟ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘوﻫم اﻻﺒن أن ﺒر أﺒﻴﻪ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ اﷲ ﻓﻬو ﻤﺨطﺊ  ،وأن اﻷب ﺤﻴﻨﻤﺎ
ﻴﺘوﻫم أن ﺨدﻤﺔ اﺒﻨﻪ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ اﷲ ﻤﺨطﺊ اﻻﺒن
)) ﻻ طﺎﻋﺔ ﻝﻤﺨﻠوق ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝق ((

واﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن
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