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  .ومل يكن له كفواً أحد ،، فرٌد صمد، مل يلد ومل يولدإلٌه واحٌد أحد ،احلمد B رب العاملني
وأشهد أن ال إله إالَّ هللا، وحده ال شريك له، فتح لنا أبواب القرب من حضرته، وسخر لنا لننال األرزاق كل الكائنات العالية 

لو نفَّذناه فيما بيننا يف الدنيا واآلخرة سعداء عزَّ وجلَّ مرنا مرزوقني، وبكتاب هللا والسافلة يف بريته، وجعلنا بفضل هللا لو عملنا مبا أ
  .لو مشينا على هديه دائماً وأبداً مرفوعني الرأس عالني بني ربوع العاملني أمجعنيصلى هللا عليه وسلم وفائزين، وجعلنا بسنة النيب 

يانًا صرحيًا واضحاً وخليله، نثر لنا أحكام كتاب هللا، وبيَّنها لنا ب هِ ه من خلقِ ه، وصفيُّ هللا ورسولُ  دُ بْ ن سيدنا حممدًا عَ وأشهد أ
ل اللهم  .ال وحذَّرنا منهودلَّنا عليه، وال ترك أمراً يُباعد بيننا وبني هللا إ الَّ ا إىل هللا إِ قربنيُ شيئاً ما ترك  .وال نذِّل يف هذه احلياة حىت ال نضِّ

َوَما َآتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه ﴿ :نا العظيمالذي قال لنا يف شأنه ربُّ  ،الكرمي، سيدنا حممد ِيبِّ النَّ  م وبارك على هذاي وسلِّ صلِّ 
ا اهتدى �ديه إىل يوم الدين، وعلينَمْن  وعلى صحابته املباركني، وعلى كلِّ  ،ى هللا عليه وعلى آله الطيبنيصلَّ  ).احلشر٧( ﴾فَانـْتَـُهوا

  .العاملني يا ربَّ  ،آمني .. آمني ،معهم أمجعني
  :إخواين مجاعة املؤمنني

 ،نا خيتلف عن حال املسلمني األولني؟ وقد كانوا يف أرغد عيشٍ حالُ كان ملاذا   !!اٌل حيتاج إىل جوابمجعني سؤ يدور يف أذهاننا أ
ا نَ هلَ مع أن إِ  ،ن ذكرهايضيق اللسان والنطق ع وأمورٍ  ا،ومشاكل ال عدَّ هل ،هلا ال حصر وأصبحنا يف قالقل !!وأهنأ بال ،سعد حالأو 
   !!!بيننا وبينهم؟ قُ رْ الفَ  مَ لِ فَ واحد،  مْ هُ ابَـ تَ ا وكِ نَ ابَـ تَ هم واحد، وكِ نا ونبيَّ ونبيَّ واحد،  مْ هُ هلَ وإِ 

 ورعاية هللا، ألن هللا قال لكل فكان معهم عناية هللاوا، مُ لِ وا مبا عَ لُ مِ مث عَ  ،وامُ لِ م آمنوا مث عَ أ� - يا مجاعة املؤمنني  - الفرق 
َمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن  ﴿ :قال هلم ولنا أمجعني - إىل يوم الدينصلى هللا عليه وسلَّم منذ بعثة النيب  -املؤمنني 

  ).النحل٩٧( ﴾ ِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحسَ 
ونُغلقه، هذا  هُسدَّ نا يف جمتمعنا على وشك أن نَ ؤ بناهللا فوجلوه ودخلوه، وحنن وأ فتحه هلم ،عي اليوم نذكر بابًا واحداً تعالوا م

وهو باٌب !! دُّ ملن قام بذلك وكان أهًال لذلكيف طاعة الكرمي اخلالق، وفيه دعاٌء ال يُر  مرِ يف العُ  ةٌ ادَ يَ وفيه زِ لألرزاق،  ةٌ عَ الباب فيه سِ 
 ،هِ يْ دَ الِ وَ بِ  اى بار� سَ مْ أَ وَ  حَ بَ صْ أَ  نْ مَ ( :صلى هللا عليه وسلَّممسعوا معي فيه قول البشري النذير ا !!وال عسري شاقٍّ  واألمر فيه غريُ  ،سهٌل ويسري

   .١)ارِ  النَّ َىل اباً إِ بَ  هُ لَ  عزَّ وجلَّ  هللاُ  حَ تَ فَـ  هِ يْ دَ الِ وَ ا بِ ى عاق� سَ مْ أَ وَ  حَ بَ صْ أَ  نْ مَ وَ  ،ةِ نَّ  اجلَ َىل اباً إِ بَ  هُ لَ  عزَّ وجلَّ  هللاُ  حَ تَ فَـ 
إىل  صلى هللا عليه وسلَّم ِيبِّ منذ بعثة النَّ  ،جمتمعات املؤمنني أمجعني ةَ يمَ األولني، وكان شِ  تَ كان مسَْ   ،واإلحسان إليهما ،برُّ الوالدين
َوَقَضى ﴿: ، كان األمر التاىل مباشرة لذلك هو القيام حبقوق الوالدينعزَّ وجلَّ عندما قضى أن نعبده ونـُوَّحده  عزَّ وجلَّ يوم الدين، ألن هللا 

  ).اإلسراء٢٣( ﴾رَبَُّك َأال تـَْعُبُدوا ِإال ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا
األمر املباشر بعد  وه ،مهاري الذي ينال به برَّ واحلرص على اخل ،واحلرص على رعايتهما وطاعتهما ،العناية بالوالدين تفكان

َ جلَّ يف ُعاله طاعة هللا  صلى هللا فقال  ،على ما يعود على املرء املسلم من الِربِّ  صلى هللا عليه وسلَّم النيبُّ  كما نصَّ على ذلك كتاب هللا، وبنيَّ
   .٢)هُ ِمحَ رَ  لْ صِ يَ ْلوَ  ،هِ يْ دَ الِ وَ  ِربّ يَ لْ فَـ  - يُؤخر عمره  :يأ – هرِ ثَ  أَ ِيف  هُ لَ  أَ سَ يـُنْ وَ  ،هِ قِ زْ  رِ ِيف  هُ لَ  طَ سَ يـُبْ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ ( :عليه وسلَّم

بال تعٍب وال مرٍض وال  -و�ا طول األعمار  ،ِيبِّ مة النَّ األرزاق أل حُ تْ جعلها النيب هي العبادة اليت �ا فَـ  ،ويسرية سهلةٌ  عبادةٌ 

                                                           

 فتح له بابان من اجلنة، وال ميسي وهو حمسن إليهما إال فتح له بابان من اجلنة، وال ما من مسلم له أبوان، فيصبح وهو حمسن إليهما إال: (بلفظعن ابن عباس رضي هللا عنهما  ١
 .والدارقطين رواه البيهقي )سخط عليه واحد منهما فرضي هللا عز وجل عنه حىت يرضى

  ).هِ يْ دَ الِ وَ  ِربّ ليَ فَ (: وزاد فيه  ورواه أمحد) َأ َلُه يف أَثَرِِه ، فـَْلَيِصْل َرِمحَهُ َسرَُّه َأْن يـُْبَسَط َلُه يف ِرْزِقِه ، َأْو يـُْنسَ  َمنْ : (البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه بلفظ ٢
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للمرء يف أى دعاؤمها مستجاب، إذا دعوا  .٣)بنهما ال يُردُّ دعاء الوالدين ال( :لى هللا عليه وسلَّمصناهيك عن قوله ، ِيبِّ ألتباع النَّ  -  ناءع
   .عزَّ وجلَّ أمٍر أجا�م الكرمي الوهاب 

 يهِ داعِ دعا فعندما  يف أمسِّ حاجات املسلمني،الكرمية، حىت  أبنائه على هذه القيم على تربية حريصاً صلى هللا عليه وسلَّم وقد كان 
صلى هللا عليه يا رسول هللا إّينِ أريد أن أجاهد معك، فقال : وقال ىل اجلهاد، جاءه رجٌل شابٌ وطالب الشباب إىل اخلروج إ ،اجلهادإىل 
رجع إليهما وأضحكهما  ا: (وهو الرمحة املهداة - صلى هللا عليه وسلَّمفقال  .وقد تركتهما يبكيان ،نعم: حد أبويك حىٌّ؟ قالهل أ( :وسلَّم

   .٤)ما أبكيتهما، وفيهما فجاهدك
عرتاٌف باجلميل، وتربية للقيم األصيلة اإلسالمية اليت تدعو املؤمن اهللا، ألنه  يف سبيل كاجلهاد  الوالديناجلهاد يف سبيل فجعل 

   .ا يليق بذلكن يكافئه مبأ ،معروفاً أو فعل معه أسدى إليه نعمة،  نْ مَ  عرتاف واإلقرار لكلِّ إىل اال
ن مات وكان وحيد أمه بعد أ - وكان يف بالد اليمن -  ِيبِّ بالنَّ  نَ أمته، آمَ  نْ لصحابته عن واحٍد مِ صلى هللا عليه وسلَّم  ِيبُّ وحكى النَّ 

قال  !!ى جبوارها حرصًا على بّرِهاقَ بْـ يَ فَـ  !!؟ويسيا أ نْ مَ وترتكين لِ  :ستأذ�ا أن يذهب إىل املدينة ليلقى رسول هللا، تقول لهاوكلما  ،أبوه
 ،هبأمِّ  هُ ِء ِإَىلَّ ِبرُّ يجِ املَ  نْ مِ  هُ عَ نَـ مَ  ،ِين رَ يَـ  ملَْ  وَ ِيب  نَ ، آمَ نمَ اليَ  لِ هْ أَ  نْ رجٌل مِ  ،ِينّ رَ ٌس القِ يْ أُوَ  نيَ عِ ابِ التَّ  رُ يْـ خَ ( :صلى هللا عليه وسلَّم شأنه النيب يف
 صلى هللا عليه وسلَّم ِيبُّ له النَّ  فَ رَ عَ  . أو قبيلتني يف اجلزيرة العربيةومها أكرب عائلتني .٥)رُمضَ و  ةَ يعَ بِ رَ  نْ مِ  رَ ثَـ كْ أَ  ةِ مَ ايَ القِ  مَ وْ يَـ  هِ تِ اعَ فَ  شَ ِيف  لُ خُ دْ يَ 

والدين، ال ينبغي أن يسافر بن أن ال ينهض إىل عمٍل مهٍم من مهمِّات حياته إال بعد إستئذان الذلك وعرَّف به، ألن الواجب على اال
  . موافقتهما ذِ خْ زوَّج إال بعد أَ تن يوال ينبغي أ ،جهة إال بعد إذ�ما إىل أيِّ 

ر على رأيه  ،فضا�اري فالنة، ويعرضها على أبويه ف أنه حيبُّ  يزُعم الشابُ  ،وقد ظهرت ظاهرة غري إسالمية يف هذا الزمان فُيصِّ
   .وسلَّم صلى هللا عليهسيدنا رسول هللا به مرنا ين وما أالف لصريح الدِّ خمع أن هذا م !!ويتزوجها وإن مل يأذن الوالدين

فشغلته  - وكان عبد هللا من العابدين - ج زوجةقد تزوَّ عبد هللا وكان ابنه  ،رضي هللا عنهن عمر بن اخلطاب أ بلغ األمرلقد 
: لهزوجيت، قال  قَ لِّ طَ ن أُ أإن عمر يأمرين  :وقال له صلى هللا عليه وسلَّمفذهب إىل رسول هللا  .اهَ قْ لِّ طَ : فقال له عمر ،عن العبادةزوجته 

 ،مٍر دفنيأو عن أ ن الذي يأمر قد يأمر عن هوىً أل ،وإن كان ذلك األمر ال يستقيم للجميع .صلوات ريب وتسليماته عليه ٦)اكَ بَ أَ  عْ طِ أَ (
  .عنه هللا تبارك وتعاىلرضي األمني  غري الصدق والعدالة اليت كان عليها عمر بن اخلطاب صاحب النيبِّ 

 ،همابعد أخذ رضائيف حياته إال كان ن يتزوج إال مبوافقتهما، وال يعمل عمًال مهماً  ما، وال أذا�ن يسافر إال بعد إستئال ينبغي أ

                                                           

 قال العظيم آبادي .)، َوَدْعَوُة اْلَواِلِد َعَلى َوَلِدهِ َدْعَوُة اْلَمْظُلوِم ، َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر : َثَالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَاٌت َالَشكَّ ِفيِهنَّ : ( بلفظَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة الرتمذي وأبو داود وابن ماجه  ىرو  ٣
  ).ودعوة املسافر ،دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم :ثالث دعوات ال ترد: (ويف رواية للبيهقي .لولده، أو عليه: دعوة الوالد أي :رمحه هللا

 .نـََعمْ : َأَحيٌّ َواِلَداَك؟ قَالَ : َصلَّى ا·َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِيف اجلَِْهاِد، فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا·َِّ َصلَّى ا·َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَء رَُجٌل َيْسَتْأِذُن النَِّيبَّ (: لَ قَارضي هللا عنهما َعْن َعْبِد ا·َِّ ْبِن َعْمٍرو البخاري ومسلم  ٤
فَاْرِجْع : ِجْئُت ِألُبَاِيَعَك َعَلى اهلِْْجَرِة، َوتـَرَْكُت أَبـََويَّ يـَْبِكَياِن، قَالَ  :يـَُباِيُعُه، فـََقالَ َصلَّى ا·َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَء رَُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ ( :قَالَ  رضي هللا عنهمامام أمحد عنه وروى اإل .)َفِفيِهَما َفَجاِهدْ : قَالَ 

 ).ِإلَْيِهَما فََأْضِحْكُهَما َكَما أَْبَكْيتَـُهَما
هل فيكم أحد من قـََرن، فوقع زمام عمر أو زمام أويس فناوله : يستقرئ الرفاق فيقول -رضي هللا عنه-ملا أقبل أهل اليمن، جعل عمر ((: عن أسري بن جابر، قالروى اإلمام مسلم  ٥
نعم، فدعوت هللا فأذهبه عين إال : البياض شيء؟ قالفهل كان بك من : قال. نعم: هل لك والدة؟ قال: قال. أنا أويس: ما امسك؟ قال: فعرفه، فقال عمر -أو ناول أحدمها اآلخر -

صلى هللا  إين مسعت رسول هللا: فقال عمر. أنت أحق أن تستغفر يل، أنت صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال. استغفر يل: قال له عمر. موضع الدرهم من سريت ألذكر به ريب
فاستغفر له، مث دخل يف غمار الناس فلم ندر أين  ،)يس، وله والدة وكان به بياض، فدعا هللا، فأذهبه عنه إال موضع الدرهم يف سرتهإن خري التابعني رجل يقال له أو : (عليه وسلم يقول

 .فذكر احلديث. ))فكان إذا ذكر هو، وقع يف قلوبنا، ال يقع حديث غريه فكنا جنتمع يف حلقة، فنذكر هللا، فيجلس معنا: قال. فقدم الكوفة: قال .وقع
  

 .رضي هللا عنهمارواه أمحد عن بن عمر  ٦
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الذي يُرضي أباه إمنا يُرضي هللا، مادام  .٧)يف سخط الوالد عزَّ وجلَّ وسخط هللا  ،الوالدرضا رضا هللا يف ( :صلى هللا عليه وسلَّملقول النيب 
هيك ، ناووجد خري ذلك يف دنياه بٌن أبويه إالَّ ارَّ وما بَـ . عزَّ وجلَّ مل الصاحل إبتغاء وجه هللا  الذين يقومون بالعباB املؤمنني ه من ُكمَّلِ و أب

   !!خراهيف أُ له  عزَّ وجلَّ عما أجَّله هللا 
كان    - اآلن نكمنستاتر وهي بلدة يف بالد  )تُرمذ(بلدة يف  -وكان صغريًا  ،رضي هللا عنهى أن اإلمام حممد بن على الُرتمذي و يُر 
يا حممد (: فقالت ليها يستأذ�اوكان وحيد أمه، فذهب إ ،اخلروج لطلب العلم، على أن يطلبوه من بغدادواتفقوا معه على  ،له رفاقٌ 

 غري .فانتظر ومل يذهب مع الرفاق الذين ذهبوا ليحصلوا العلم ،)؟ليس يل سواك ،فكيف ترتكتين وتسافر وأنا وحيدة ،ليس ولٌد غريك
 يفالرفاق الذهاب مع ىل املقابر ويبكي لتخلفه عن ة، فكان يذهب إرَ سْ حَ ٌن وَ ٌد وُحزْ مَ كَ له   صلح ، حتصيلهنه لشغفه بالعلم ورغبته يفأ

يوٍم يف هذا املوضع  ين كلَّ وتأت ،نا أعلمك العلمتعاىل وأ ،يا حممد: برجٍل يظهر له ويقول و كذلك يومًا إذه ماوبينطلب العلم، 
   .مه العلميوم ويعلِّ  فأخذ يواليه كلَّ  .ن العلم الذي حصَّله رفاقكألعوضك ع

ٌك من لَ نا مَ أ: قال ،ال :له أتدري من أنا؟ قال( :الرجل يع حتصيله من فنون العلم، قال لهوبعد أن مرَّ وقٌت حصَّل ما يستط
وقد تلقَّى العلم وصار وانقطعت احللقة  !!!كَ مِّ أُ بِ  كَ ِربِّ نظراً لِ  ،العلم كمَ لِّ عَ إليك يف صورة رجٍل من اإلنس ألُ  عزَّ وجلَّ رسلين هللا السماء أ

   .عنهتبارك وتعاىل رضي هللا عاملاً ال ُيشقُّ له غبار، حىت كان يُلقَّب باحلكيم الُرتمذي 
رِّ األبناء لقوله ناهيك عن ب ويف مجال الطباع واألخالق، ،ألرزاقاإلنسان والديه جيد ذلك يف حياته الدنيا، يف سعة اذا أطاع فإ

مث ماذا؟ : الصالة لوقتها، قيل( :إىل هللا؟ قال أى العمل أحبُّ : قيل يا رسول هللا ولذا ،٨)اؤكمنبرِّوا آباءكم تربكم أب( :صلى هللا عليه وسلَّم
  .دعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابةا ،أو كما قال .٩)برُّ الوالدين: قال

  :اخلطبة الثانية
وأشهد أن ال إله هللا وحده  .الدِّين، وجعلنا من عباده املسلمني نتساب إىل هذاالذي أكرمنا وكرَّمنا باال ،عاملنيال احلمد B ربِّ 

 .�ا يوم نلقاهعزَّ وجلَّ طق �ا يف الدنيا، وعلى اخلروج �ا عند املوت، وعلى لقاء هللا تنا على النُّ ال شريك له، شهادة نرجوه أن يُثبِّ 
  .ه قيُم السماء وأخالق القرآنالذي علَّم العامل كلَّ  ،الصفِّي التقيِّ النقيِّ  ،ههللا ورسولُ  دُ بْ عَ  اً مدأن سيدنا حمأشهد و 

مبا اخلَْلِق ميع جلشافياً  وكان دواءً  خالقه وُهداه،أالذي كان قرآناً ميشي بني الناس ب ،ي وسلِّم وبارك على سيدنا حممداللهم صلِّ 
وكل من اهتدى  ،ى هللا عليه وعلى آله وصحبهصلَّ  .ةابَ تَ جْ رضا هللا من هذه األمة املُ  لكل من يريد ينطقه من فاه، وكان أسوة طيبةً 

  .العاملني آمني يا ربَّ  ،�ديه إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني
  :إخواين مجاعة املؤمنني

 :قهما يعينهي ُعقوق الوالدين، وعقو  - زَّ وجلَّ عبعد الشرك باB  - اعلموا علم اليقني أن أكرب الكبائر اليت يقع فيها املسلم 
أو  ،وجفائهما وعدم اإلمتثال هلما، وعدم تكليف اإلنسان نفسه خبدمتهما ،مرمها يف املعروفلفة أاوخم ،طاعتهما، وعدم عصيا�ما

على اإلنفاق ه وُشحّ  ،هللا به عليه من مالٍ مبا فتح ه وأبيه، واسئثاره بعيدًا عنهما، وتفضيل الرجل لزوجته وأبنائه على أمِّ كان زيارÄما إن  
عقوق : مث ماذا؟ قال: اإلشراك باB، قيل( :أى الذنوب عند هللا أعظم؟ قال: قيل يا رسول هللا .على أمه وأبيه، كل هذا من العقوق

                                                           

  .رواه البيهقي يف شعب اإلميان عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ٧
  .الدارقطين واملنذري عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه، والسيوطي عن أيب هريرة رضي هللا ٨
 .هللا عنهَأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم عن عبد هللا بن مسعود رضي  ٩
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   .١٠)الوالدين
ألن هذا الذنب ال يؤخر لآلخرة وإمنا يُعجَّل وقعه  ،منه يف احلياة الدنيا عزَّ وجلَّ البد أن يقتصُّ هللا  :أوالً  :والذي يعقُّ الوالدين

ثالٌث ال ( :صلى هللا عليه وسلَّمُحيرَّم عليه دخول اجلنة، قال : ثالثاً  .يوم القيامة عزَّ وجلَّ ُحيرم من النظر إىل وجه هللا : ثانياً . يف حياته الدنيا
الرجل الذي يُقرُّ اخلبث وال  :يأ –لعاقُّ لوالديه، واملنَّان بعطائه، والديوث ا: وهلم عذاٌب أليم ،يهموال يزكِّ  ،ينظر هللا إليهم يوم القيامة

  ).أوهلم العاق لوالديه: عليهم دخول اجلنة ثالٌث حرَّم هللا( :صلى هللا عليه وسلَّموقال  .)يغار على أهله
، جلَّ يف ُعالهغضب هللا ألنه وقع فيما يُ  ،ةدخول اجلنمن النظر إىل وجه هللا، وُحيّرِم عليه  فالعقوق مينع اإلنسان يوم القيامة

ل له بسخط هللا  ة رَ  صلى هللا عليه وسلَّمقد قصَّ رسول هللا ل !!وعقابه يف هذه احلياةعزَّ وجلَّ ناهيك عن أن هذا الغضب يُعجِّ ٍل من جُ قصِّ
يا  :قيل ،د إال عيسى بن مرمي، وغالم ُجريج الراهبمل يتكلَّم يف امله( :صلى هللا عليه وسلَّمقال فيه  ،وكان من العابدينبين اسرائيل، 

، وكان هناك عزَّ وجلَّ بعيدة عن الناس وتفرَّغ فيها لعبادة هللا   صومعةً َين بَـ  ،ئيلاسر إكان رجًال عابدًا يف بين  :وما جريج، قال ،رسول هللا
يا : فنادت عليه ليفتح هلا الباب وقالت ،يج لزيارته اسرئيل، وجاءت أم جر ِين بَ  نْ تيه إمرأة مِ ار صومعته، وتأراعي بقر يأوي إىل جو 

؟: ، فقال يف نفسهجريج فلم جيبها، فنادت عليه  طيع هللا، فنادت عليه مرًة ثانيةن يأقطع الصالة ألردُّ عليها؟ آثر أ هل أمي وطاعة ريبِّ
   .)ال أماتك هللا حىت ترى وجوه املومسات: فقالت ،فلم ُجيبهامرًة ثالثة، 

�ا إىل امللك بعد أن وضعت طفًال،  يءجِ ، وَ يمن الراع ياملرأة اليت تأيت إىل الراع ومحلتْ �ذه الدعوة وانصرفت،  عليه دعتْ 
وأن يؤتى به يف أحباله  ،، فأمر �دم صومعتهنعم: الراهب؟ قالت: امللك هلا ُجريج، قال: من أبو هذا الغالم؟ قالت: وقال هلا امللك

إن هذه تزُعم أن هذا الطفل إبنك، : فقال امللكوه باألحبال، فنظر إىل املومسات وتبسَّم، تَّفج وقد كحىت ينظر يف أمره، فجاء جري
نبين لك : فقال له امللك !!اصبي�  –ونطق وهو يف املهد  ي،فالن الراع: قال يا غالم من أبوك؟: أين الطفل؟ فجاءوا به إليه، فقال: قال

ملاذا تبسَّمت عندما نظرت إىل : وإّينِ سائلك: فقال له امللكابنوها كما كانت،  ،ال: ؟ قالبالفضة: قال ،ال: الصومعة بالذهب؟ قال
  .ألّينِ حتققت أن هللا أجاب دعوة أمي ىفَّ : املومسات؟ قال

 مودبرَّ الوالدين هو الع اليقني أنَّ  مَ لْ عِ  مَ لَ عْ نَـ  حىت ،عزَّ وجلَّ إال أن دعوة األم استجا�ا هللا  ،وانفراده بالعبادة B ،فمع كثرة عبادته
  .مشاكلنا يف هذه احلياة ن نتمسَّك به حللِّ الذي ينبغي أ

 على الِربِّ  -وشك وقد أ ،ل أن يفلت الزمام من أيديناقب -حنن حنتاج يف هذا الوقت إىل تلقني أبنائنا وبناتنا  :مجاعة املؤمنني   
   .موعلى الواجب عليهم حنوه ،باألمهات وعلى الِربِّ  ،باآلباء

هذه قضية أثارها لذي ينبغي عليك أن تفعل؟ ا و األب عليك، ماونادت األم ألو كنت ُتصلي يف منزلك،  :أتدري أخي املسلم
ألن الصالة إن كنت يف صالة نافلة، ينبغي عليك أن تقطع الصالة لتجيب نداء األم أو األب، : فقالوا .أمجعون الفقهاء السابقون

والوقت مازال فيه ُمتسَّع، فلو كانت فريضة : بو حنيفةتتخلَّف عنها، وقال اإلمام أال ينبغي أن فريضة،  نافلة وإجابة األب أو األم
 ،وإذا كان الوقت ال يسمح .يضة بعد ذلك ال تفوتك الفريضة فُتصلِّي الفر حىتفيجب أن تقطع الفريضة وُجتيبهما مث تستأذ�ما 

  .عزَّ وجلَّ ا ويعلما أنك تصلي B حىت يسمعا ويتيقنن ترفع صوتك بالصالة فعليك أ
ن تكون إال إذا طابقت وطاعة الزوجة ال ينبغي أ ،م فريضةأما علمت أن طاعة األ :يستجيب لزوجته ويرفض نداء أمه نْ مَ يا 

   شرع من يقول للشيء كن فيكون؟

                                                           

أال وقول الزور وشهادة الزور، أال وقول الزور وشهادة : (وكان متكئا فجلس فقال: ، وتكلمة احلديثرضي هللا عنهالبخاري ومسلم عن أيب بكرة  ١٠
  .ال يسكت: ، فما زال يقوهلا حىت قلت)الزور
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ا مايب اجلليل الذي جاءه املوت، وكلَّ لرجل الصحوأنتم تعلمون مجيعًا هذا ا .ا جيداً هَ يَـ عِ نَ وأن  جلي�ا،هذه أموٌر ينبغي أن نتدبّرها 
: ؟ قالوايٌّ أبويه حَ  دُ حَ هل أَ : (وشكوا له ذلك، فذهب إليه وقال ِيبِّ �ما، وذهبوا إىل حضرة النَّ  قِ طْ ه عن النُّ لسانُ  زَ جَ عَ وه الشهادتني نُ لقَّ 

 زوجتهكان يؤثر : كيف كان شأنه معك؟ قالت: ين، قالكان من العابد: كيف كان شأن علقمة؟ قالت  ،علقمة يا أمَّ : ه، فقالأمُّ  ،نعم
يا رسول ماذا تصنع : قالت - عطفها  أراد أن يستدِّرَ  -  وقدوا فيه النارأامجعوا حطبًا و : ال أستطيع، قال: قالتفساحميه، : ، قال هلاعليَّ 
 ).ساحمته يا رسول هللا: فساحميه، قالت: كبدي؟ قالأحترق فلذة  : خٌري من نار اآلخرة، قالتفنار الدنيا  ،أحرق علقمة بالنار: قالهللا؟ 

  ؟مجاعة املؤمنني،  هساحمته أمُّ فُفكت عقدة لسانه، ولقنوه الشهادتني فنطق �ما بعد أن 
ه يه على أببنًا يرفع صوتاقضية إهلية قرآنية تشريعية ينبغي أن نقف عندها أمجعني، نُرشد حىت من حولنا من احليارى، وال ندع   
؟ وقد قال يهماكيف املعاملة ويبإليهما ه وأباه، والذي ُيسيء ُسبُّ ويشتم أمَّ ه، والذي يَ يما بالكم مبن يرفع يده على أبفضور، وحنن حُ 

ى، فقد وصلت إىل درجة العقوق اليت جعلته كَ  بَ الوالدين حىتَّ  أحدَ  أغضبتَ إذا  .١١)الوالدين من العقوق اءُ كَ بُ ( :صلى هللا عليه وسلَّم
  .عزَّ وجلَّ من أن تنال رضامها حىت يرضى عنا هللا علك ومن تصرفك، ال بد يبكي من ف

بشرعه  عزَّ وجلَّ ن جيعلنا أمجعني، وأ إخواننا املسلمنيأوالدنا وبناتنا، وأحوال  أن ُيصلح أحوالنا وأحوال عزَّ وجلَّ نسأل هللا 
  .مقتدين صلى هللا عليه وسلَّمريته مستمسكني، و�ديه وس صلى هللا عليه وسلَّمحبيبه  ةِ نَّ سُ عاملني، وبِ 

  .وارزقنا اجتنابه هالكاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل زاهقاً و  احق�  أرنا احلقَّ اللهم 
  .نية، وإحياء القيم واألخالق القرآإلينا فعل اخلريات، واملداومة على الطاعات اللهم حبِّبْ 

ٌب جميب يإنك مسيٌع قر ؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم واألموات، وامل ،وللمسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
  .العاملني الدعوات يا ربَّ 
وال  منهميف خلق هللا أمجعني، وال تُبقي رزق بلدنا مصر األمن واألمان، وخذ على أيدي القتلة واملروعني واملفسدين االلهم 

  .وخيشونك وحيمون عبادكنك يراقبو  ،وقيِّد هلذه البلدة رجاالً أشدَّاء أقوياء ،تذر
ع لنا األرزاق يا أكرم  ،عداتاغننا خبريك وبرِّك عن مجيع املعونات واملسأو  ،ة يف األخالقعَ رزقنا مجيعًا السِّ او  ،اللهم وسِّ

     . األكرمني
َهـى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي ِإنَّ اّ·َ يَـْأُمُر بِاْلَعـْدِل َواِإلْحَسـاِن َوِإيتَـاء ِذي اْلُقـْرَىب وَ (اتقوا هللا، : عباد هللا يـَنـْ

  . اذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة ).النحل٩٠() يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
********************* 

  

                                                           

 . عن ابن عمر رضي هللا عنهما ١١


