
  اآلخرة في والرحمة الدنیا في البركة سبیل األُم بر  

 خطبة الجمعة لفضیلة الشیخ فوزي محمد ابوزید

****************************************** 

 ولم یولد، ولم یلد لم صمد، فردٌ  أحد، واحدٌ  إلھٌ  العالمین، رب ہلل الحمد
 .أحد كفواً  لھ یكن

 من القرب أبواب لنا فتح لھ، شریك ال وحده هللا، إالَّ  إلھ ال أن وأشھد
 في والسافلة العالیة الكائنات كل األرزاق لننال لنا وسخر حضرتھ،

 عزَّ  هللا وبكتاب مرزوقین، أمرنا بما عملنا لو هللا بفضل وجعلنا بریتھ،
 بسنة وجعلنا وفائزین، سعداء واآلخرة الدنیا في بیننا فیما نفَّذناه لو وجلَّ 
 مرفوعین وأبداً  دائماً  ھدیھ على مشینا لو وسلم علیھ هللا صلى النبي

 .أجمعین العالمین ربوع بین عالین الرأس

 

 لنا نثر وخلیلھ، خلِقھِ  من وصفیُّھ ورسولُھ، هللا َعْبدُ  محمداً  سیدنا أن وأشھد
ل ال حتى واضحاً  صریحاً  بیاناً  لنا وبیَّنھا هللا، كتاب أحكام ل وال نضِّ  نذِّ

 أمراً  ترك وال علیھ، ودلَّنا إِالَّ  هللا إلى ُیقربنا شیئاً  ترك ما. الحیاة ھذه في
رنا إال هللا وبین بیننا ُیباعد  .منھ وحذَّ

ِبيِّ  ھذا على وبارك وسلِّم صلِّ  اللھم   لنا قال الذي محمد، سیدنا الكریم، النَّ
نا شأنھ في  : العظیم ربُّ

ُسولُ  آََتاُكمُ  َوَما﴿  ). الحشر7(﴾ َفاْنَتُھوا َعْنھُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

 كلِّ  وعلى المباركین، صحابتھ وعلى الطیبین، آلھ وعلى علیھ هللا صلَّى
  أجمعین، معھم وعلینا الدین، یوم إلى بھدیھ اھتدى َمنْ 

 .العالمین ربَّ  یا آمین،..  آمین



 :المؤمنین جماعة إخواني

 ِسَعةٌ  فیھ الباب لنا ھذا هللا فتحھ واحداً، باباً  نذكر الیوم معي تعالوا

 ال دعاءٌ  وفیھ الخالق، الكریم طاعة في الُعمرِ  في ِزَیاَدةٌ  وفیھ لألرزاق،

 فیھ واألمر ویسیر، سھلٌ  بابٌ  وھو!! لذلك أھالً  وكان بذلك قام لمن ُیردُّ 

 !!عسیر وال شاقٍّ  غیرُ 

 : وسلَّم علیھ هللا صلى النذیر البشیر قول فیھ معي اسمعوا 

 من بابان لھ فُتح إال إلیھما محسن وھو فیصبح أبوان، لھ مسلم من ما"

 سخط وال الجنة، من بابان لھ فُتح إال إلیھما محسن وھو یمسي وال الجنة،

 البیھقي رواه( "یرضى حتى عنھ وجل عز هللا فرضي منھما واحد علیھ

 )عن ابن عباس رضي هللا عنھما والدارقطني

 : فقال واألمھات باآلباء األبناء وجل عز هللا أوصى

ْیَنا"    ) 14 لقمان" ( ِبَوالَِدْیھِ  اإلِْنَسانَ  َوَوصَّ

 .معاً  االثنان

 فضلھا لھا تعرف حتى سبیلك، في عناء من تتحملھ ما وبیَّن األُم خصَّ  ثم
 :  فقال الدوام، على معھا باألدب وتحتفظ مقامھا تنسى وال

ھُ  َحَمَلْتھُ "   َولَِوالَِدْیكَ  لِي اْشُكرْ  أَنِ  َعاَمْینِ  ِفي َوفَِصالُھُ  َوْھنٍ  َعَلىٰ  َوْھًنا أُمُّ
 )14 لقمان"( اْلَمِصیرُ  إَِليَّ 

 فإذا ، األُم تتناولھ الذي الطعام من یتغذَّى فالجنین ضعف، على ضعفا أي
 !!.یكفیھ ما األُم أعضاء من أخذ الطعام یكفھ ولم الغذاء إلى احتاج



 من كثیر عند انتشر فقد الحدیث، العلم في اآلن ذلك ُیثبت ما نجد ولعلنا
 سببھا الھشاشة أن أثبت والعلم تكبر، عندما العظام ھشاشة األمھات
 األم، عظام من ویأخذه الجنین بھ یتغذى الذي الكالسیوم ھو الرئیسي
 یحوي ال الطعام یكون وقد العظام، لیكّون الكالسیوم إلى یحتاج فالجنین

 . األم عظام من فیأخذه ذلك،

 هللا صلى الرسول  الى رجل جاء عندما ولذلك كبیر شيء باألم فالبر
 :وقال وسلم علیھ

َك،: َقالَ  َصَحاَبِتي؟ ِبُحْسنِ  النَّاسِ  أََحقُّ  َمنْ "  َك،: َقالَ  َمْن؟ ُثمَّ : َقالَ  أُمُّ  أُمُّ
َك،: َقالَ  َمْن؟ ُثمَّ : َقالَ   عن ومسلم البخاري" ( أَُبوكَ : َقالَ  َمْن؟ ُثمَّ : َقالَ  أُمُّ
 )عنھ هللا رضي ھریرة أبي

 بھ تقوم ما أھم ألن واحدة، مرة وباألب مرات ثالث باألُم األبناء فوصَّى
 والرضاعة، والوالدة الحمل فترة في وذلك بھ، یشعرون ال لألبناء األُم
  .ابنھا نحو البالغة المشقة األُم فیھا تحمل التي ھي الفترة فھذه

 أُمھ، مع لیأكل واحدة مائدة على یجلس ال كان! مالك اإلمامأن  ویقال
 إلى یدي أُمدَّ  أن أخشى: فقال أُمك؟ مع تأكل أن ترید ال لماذا: فُسئل

 العظمة؟ ھذه ما!! معھا األدب أسأتُ  قد فأكون منھ تأكل أن ترید موضع
 األیام؟ ھذه في ذلك من شبابنا أین

 مجتمعات ِشیَمةَ  وكان األولین، َسْمتَ  كان إلیھما، واإلحسان الوالدین، برُّ 
ِبيِّ  بعثة منذ أجمعین، المؤمنین  ألن الدین، یوم إلى وسلَّم علیھ هللا صلى النَّ

حده نعبده أن قضى عندما وجلَّ  عزَّ  هللا  التالي األمر كان وجلَّ، عزَّ  وُنوَّ
 : الوالدین بحقوق القیام ھو لذلك مباشرة

اهُ  إِال َتْعُبُدوا أَال َربُّكَ  َوَقَضى﴿   ).اإلسراء23(﴾ إِْحَساًنا َوِباْلَوالَِدْینِ  إِیَّ



 ، بكر أبي بنت أسماء السیدة أُم كانت كما مسلمة غیر األم كانت إذاحتى 
 :أسماء قالت

 صلى هللا علیھ وسلم هللاَِّ  َرُسولِ  َعْھدِ  فِي ُمْشِرَكةٌ  َوِھيَ  أُمِّي َعَليَّ  َقِدَمتْ "
: َقالَ  أُمِّي؟ أََفأَِصلُ  َراِغَبٌة، َوِھيَ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َفاْسَتْفَتْیتُ 

كِ  ِصلِي َنَعْم،  )ومسلم البخاري( " أُمَّ

 والحرص وطاعتھما، رعایتھما على والحرص بالوالدین، العنایة فكانت
ھما، بھ ینال الذي الخیر على  في جلَّ  هللا طاعة بعد المباشر األمر ھو برَّ
 على وسلَّم علیھ هللا صلى النبيُّ  وبیَّنَ  هللا، كتاب ذلك على نصَّ  كما ُعاله

، من المسلم المرء على یعود ما  : وسلَّم علیھ هللا صلى فقال الِبرِّ

 - عمره ُیؤخر: أي – أََثِره ِفي لَھُ  َوُیْنَسأَ  ِرْزِقِھ، ِفي َلھُ  ُیْبَسطَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ (
  )رواه احمد عن انس رضي هللا عنھ() َرِحَمھُ  َوْلَیِصلْ  َوالَِدْیِھ، َفْلَیِبرّ 

 ألمة األرزاق َفْتحُ  بھا التي العبادة ھي النبي جعلھا ویسیرة، سھلةٌ  عبادةٌ 
، ِبيِّ ، ألتباع - عناء وال مرٍض  وال تعبٍ  بال - األعمار طول وبھا النَّ ِبيِّ  النَّ
 ()ُیردُّ  ال البنھما الوالدین دعاء: (وسلَّم علیھ هللا صلى قولھ عن ناھیك

رضي هللا  أَِبي ُھَرْیَرةَ حدیث  منالترمذي وأبو داود وابن ماجھ  اهرو
 .  )عنھ

 القیم ھذه على أبنائھ تربیة على حریصاً  وسلَّم علیھ هللا صلى كان وقد
 الجھاد، إلى داِعیھِ  دعا فعندما المسلمین، حاجات أمسِّ  في حتى الكریمة،
ِبيَّ َصلَّى  الجھاد، إلى الخروج إلى الشباب وطالب َجاَء َرُجٌل َیْسَتأِْذُن النَّ

ُ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي اْلِجَھاِد، َفَقاَل َلُھ َرُسوُل هللاَّ أََحيٌّ ": هللاَّ
ِ ْبِن ( "دْ َفِفیِھَما َفَجاھِ : َقالَ  .َنَعمْ : َوالَِداَك؟ َقالَ  البخاري ومسلم َعْن َعْبِد هللاَّ

 )رضي هللا عنھماَعْمٍرو 

 اعترافٌ  ألنھ هللا، سبیل في كالجھاد الوالدین سبیل في الجھاد فجعل
 إلى المؤمن تدعو التي اإلسالمیة األصیلة للقیم وتربیة بالجمیل،



 أن معروفاً، معھ فعل أو نعمة، إلیھ أسدى َمنْ  لكلِّ  واإلقرار االعتراف
 . بذلك یلیق بما یكافئھ

ِبيُّ  وحكى  آَمنَ  أمتھ، ِمنْ  واحدٍ  عن لصحابتھ وسلَّم علیھ هللا صلى النَّ
ِبيِّ   وكلما أبوه، مات أن بعد أمھ وحید وكان - الیمن بالد في وكان - بالنَّ

 یا لَِمنْ  وتتركني: لھ تقول هللا، رسول لیلقى المدینة إلى یذھب أن استأذنھا
ھا على حرصاً  بجوارھا َفَیْبَقى!! أویس؟  هللا صلى النبي شأنھ في قال!! برِّ

اِبِعینَ  َخْیرُ : (وسلَّم علیھ  ِبي آَمنَ  الَیَمن، أَْھلِ  ِمنْ  رجلٌ  الِقَرِنّي، أَُوْیسٌ  التَّ
هُ  إَِلىَّ  الَمِجيءِ  ِمنْ  َمَنَعھُ  َیَرِني، َوَلمْ  ھ، ِبرُّ  الِقَیاَمةِ  َیْومَ  َشَفاَعِتھِ  ِفي َیْدُخلُ  بأمِّ

رضي هللا  عن أسیر بن جابرروى اإلمام مسلم () وُمَضر َرِبیَعةَ  ِمنْ  أَْكَثرَ 
ِبيُّ  لھ َعَرفَ . العربیة الجزیرة في قبیلتین أو عائلتین أكبر وھما. )عنھ  النَّ

 ال أن االبن على الواجب ألن بھ، وعرَّف ذلك وسلَّم علیھ هللا صلى
 ینبغي ال الوالدین، ستئذانا بعد إال حیاتھ مھمِّات من مھمٍ  عملٍ  إلى ینھض

ج أن ینبغي وال إذنھما، بعد إال جھة أيِّ  إلى یسافر أن  أَْخذِ  بعد إال یتزوَّ
 . موافقتھما

 النبي لقول رضائھما، أخذ بعد إال حیاتھ في كان مھماً  عمالً  یعمل وال
 : وسلَّم علیھ هللا صلى

رواه  ()الوالد سخط في وجلَّ  عزَّ  هللا وسخط الوالد، رضا في هللا رضا(

 .  .)البيهقي في شعب اإليمان عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما

لِ  من أبوه مادام هللا، ُیرضي إنما أباه ُیرضي الذي  الذین باہلل المؤمنین ُكمَّ
 إالَّ  أبویھ ابنٌ  َبرَّ  وما. وجلَّ  عزَّ  هللا وجھ بتغاءا الصالح بالعمل یقومون

لھ عما ناھیك دنیاه، في ذلك خیر ووجد  !! أُخراه في لھ وجلَّ  عزَّ  هللا أجَّ

 - صغیراً  وكان عنھ، هللا رضي الُترمذي على بن محمد اإلمام أن ُیروى
 رفاٌق، لھ كان  -اآلن تركمنستان بالد في بلدة وھي) ُترمذ( بلدة في

 وكان بغداد، من یطلبوه أن على العلم، لطلب الخروج على معھ واتفقوا



 فكیف غیرك، ولدٌ  لیس محمد یا: (فقالت یستأذنھا إلیھا فذھب أمھ، وحید
 مع یذھب ولم فانتظر ،)سواك؟ لي لیس وحیدة، وأنا وتسافر تتركتني
 في ورغبتھ بالعلم لشغفھ أنھ غیر. العلم لیحصلوا ذھبوا الذین الرفاق

 ویبكي المقابر إلى یذھب فكان َوَحْسَرة، وُحْزنٌ  َكَمدٌ  لھ حصل تحصیلھ،
 إذ یوماً  كذلك ھو وبینما العلم، طلب في الرفاق مع الذھاب عن لتخلفھ
 یومٍ  كلَّ  وتأتني العلم، أعلمك وأنا تعالى محمد، یا: ویقول لھ یظھر برجلٍ 

لھ الذي العلم عن ألعوضك الموضع ھذا في  كلَّ  یوالیھ فأخذ. رفاقك حصَّ
 . العلم ویعلِّمھ یوم

ل وقتٌ  مرَّ  أن وبعد  لھ قال العلم، فنون من تحصیلھ یستطیع ما حصَّ
 هللا أرسلني السماء من َمَلكٌ  أنا: قال ال،: لھ قال أنا؟ من أتدري: (الرجل

كَ  نظراً  العلم، ألَُعلَِّمك اإلنس من رجلٍ  صورة في إلیك وجلَّ  عزَّ   لِِبرِّ
كَ   غبار، لھ ُیشقُّ  ال عالماً  وصار العلم تلقَّى وقد الحلقة وانقطعت!!! ِبأُمِّ
 . عنھ وتعالى تبارك هللا رضي الُترمذي بالحكیم ُیلقَّب كان حتى

 األرزاق، سعة في الدنیا، حیاتھ في ذلك یجد والدیھ اإلنسان أطاع فإذا
 علیھ هللا صلى لقولھ األبناء برِّ  عن ناھیك واألخالق، الطباع جمال وفي
وا: (وسلَّم  بن جابر عن والمنذري الدارقطني() أبناؤكم تبركم آباءكم برِّ

 ) عنھ  هللا رضي عبدهللا

 لوقتھا، الصالة: (قال هللا؟ إلى أحبُّ  العمل أي: هللا رسول یا قیل ولذا
 ) الوالدین برُّ : قال ماذا؟ ثم: قیل

 )عنھ هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن َوُمْسلِمٌ  اْلُبَخاِريُّ  أَْخَرَجھُ (  

 .باإلجابة موقنون وأنتم هللا ادعوا قال، كما أو 

 الخطبة الثانیة



منا أكرمنا الذي العالمین، ربِّ  ہلل الحمد ین، ھذا إلى باالنتساب وكرَّ  الدِّ
 . المسلمین عباده من وجعلنا

تنا أن نرجوه شھادة لھ، شریك ال وحده هللا إلھ ال أن وأشھد  على ُیثبِّ
 عزَّ  هللا لقاء وعلى الموت، عند بھا الخروج وعلى الدنیا، في بھا النُّطق
 .نلقاه یوم بھا وجلَّ 

، التقيِّ  الصفِّي ورسولُھ، هللا َعْبدُ  محمداً  سیدنا أن وأشھد   علَّم الذي النقيِّ
 .القرآن وأخالق السماء قیمَ  كلَّھ العالم

 بین یمشي قرآناً  كان الذي محمد، سیدنا على وبارك وسلِّم صلِّ  اللھم
 فمھ، من ینطقھ بما الَخْلقِ  لجمیع شافیاً  دواءً  وكان وُھداه، بأخالقھ الناس
 هللا صلَّى. الُمْجَتَباة األمة ھذه من هللا رضا یرید من لكل طیبةً  أسوة وكان
 وعلینا الدین، یوم إلى بھدیھ اھتدى من وكل وصحبھ، آلھ وعلى علیھ
 .العالمین ربَّ  یا آمین أجمعین، معھم

 :المؤمنین جماعة إخواني

 باہلل الشرك بعد - المسلم فیھا یقع التي الكبائر أكبر أن الیقین علم اعلموا
 وعدم عصیانھما،: یعني وعقوقھما الوالدین، ُعقوق ھي - وجلَّ  عزَّ 

 لھما، االمتثال وعدم وجفاؤھما المعروف، في أمرھما ومخالفة طاعتھما،
 عنھما، بعیداً  كان إن زیارتھما أو بخدمتھما، نفسھ اإلنسان تكلیف وعدم

ھ على بنائھوأ لزوجتھ الرجل وتفضیل  بھ هللا فتح بما واستئثاره وأبیھ، أمِّ
. العقوق من ھذا كل وأبیھ، أمھ على اإلنفاق على وُشّحھ ماٍل، من علیھ
 : هللا رسول یا قیل

 عقوق: قال ماذا؟ ثم: قیل باہلل، اإلشراك: (قال أعظم؟ هللا عند الذنوب أي
  )هللا عنھالبخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي  من حدیث() الوالدین

 : الوالدین یعقُّ  والذي



 ال الذنب ھذا ألن الدنیا، الحیاة في منھ وجلَّ  عزَّ  هللا یقتصُّ  أن البد: أوالً 
ل وإنما لآلخرة یؤخر  . الدنیا حیاتھ في وقعھ ُیعجَّ

 . القیامة یوم وجلَّ  عزَّ  هللا وجھ إلى النظر من ُیحرم: ثانیاً 

م: ثالثاً    الجنة، دخول علیھ ُیحرَّ

 : وسلَّم علیھ هللا صلى قال

ُ  َیْنُظرُ  َال  َثَالَثةٌ (  َواْلَمْرأَةُ  ، لَِوالَِدْیھِ  اْلَعاقُّ :  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  إَِلْیِھمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ
َلةُ  یُّوثُ  ، اْلُمَتَرجِّ ةَ  َیْدُخلُونَ  َال  َوَثَالَثةٌ  ، َوالدَّ  َواْلُمْدِمنُ  ، لَِوالَِدْیھِ  اْلَعاقُّ :  اْلَجنَّ

عن عبد هللا بن   النسائي سنن صحیح()  أَْعَطى ِبَما َواْلَمنَّانُ  ، اْلَخْمرِ  َعَلى
 ) عمر

م هللا، وجھ إلى النظر من القیامة یوم اإلنسان یمنع فالعقوق  علیھ وُیحرِّ
 ھذا أن عن ناھیك ُعاله، في جلَّ  هللا ُیغضب فیما وقع ألنھ الجنة، دخول

ل الغضب  قصَّ  لقد!! الحیاة ھذه في وعقابھ وجلَّ  عزَّ  هللا بسخط لھ ُیعجِّ
ة وسلَّم علیھ هللا صلى هللا رسول  من وكان اسرائیل، بني من َرُجلٍ  قصِّ

 : وسلَّم علیھ هللا صلى فیھ قال العابدین،

 یا: قیل الراھب، ُجریج وغالم مریم، بن عیسى إال المھد في یتكلَّم لم(
 َبَني إسرائیل، بني في عابداً  رجالً  كان: قال جریج، وما هللا، رسول

غ الناس عن بعیدة صومعةً   ھناك وكان وجلَّ، عزَّ  هللا لعبادة فیھا وتفرَّ
 ،إسرائیل َبِني ِمنْ  امرأة وتأتیھ صومعتھ، جوار إلى یأوي بقر راعي

 جریج، یا: وقالت الباب لھا لیفتح علیھ فنادت لزیارتھ، جریج أم وجاءت
 أن آثر علیھا؟ ألردُّ  الصالة أقطع ھل ربِّي؟ وطاعة أمي: نفسھ في فقال
 فلم ثالثة، مرةً  علیھ فنادت یجبھا، فلم ثانیة مرةً  علیھ فنادت هللا، یطیع

 ). المومسات وجوه ترى حتى هللا أماتك ال: فقالت ُیجبھا،



 الراعي إلى تأتي التي المرأة وحملتْ  وانصرفت، الدعوة بھذه علیھ دعتْ 
: الملك لھا وقال طفالً، وضعت أن بعد الملك إلى بھا َوِجيء الراعي، من
 نعم،: قالت الراھب؟: لھا الملك قال ُجریج،: قالت الغالم؟ ھذا أبو من

 فجاء أمره، في ینظر حتى أحبالھ في بھ یؤتى وأن صومعتھ، بھدم فأمر
م، المومسات إلى فنظر باألحبال، كتَّفوه وقد جریج  إن: الملك فقال وتبسَّ

 یا: فقال إلیھ، بھ فجاءوا الطفل؟ أین: قال ،ابنك الطفل ھذا أن تزُعم ھذه
ا – المھد في وھو ونطق الراعي، فالن: قال أبوك؟ من غالم  فقال!! صبّیً

 ال،: قال بالفضة؟: قال ال،: قال بالذھب؟ الصومعة لك نبني: الملك لھ
مت لماذا: سائلك وإنِّي: الملك لھ فقال كانت، كما ابنوھا  نظرت عندما تبسَّ

 .يّ ف أمي دعوة أجاب هللا أن تحققت ألنِّي: قال المومسات؟ إلى

 عزَّ  هللا استجابھا األم دعوة أن إال ہلل، بالعبادة وانفراده عبادتھ، كثرة فمع
 أن ینبغي الذي العمود ھو الوالدین برَّ  أنَّ  الیقین ِعْلمَ  َنْعَلمَ  حتى وجلَّ،
 .الحیاة ھذه في مشاكلنا لحلِّ  بھ نتمسَّك

 األب أو األم ونادت منزلك، في ُتصلي كنت لو: المسلم أخي أتدري
 السابقون الفقھاء أثارھا قضیة ھذه تفعل؟ أن علیك ینبغي الذي ما علیك،

 الصالة تقطع أن علیك ینبغي نافلة، صالة في كنت إن: فقالوا. أجمعون
 فریضة، األم أو األب وإجابة نافلة الصالة ألن األب، أو األم نداء لتجیب
 فریضة كانت فلو: حنیفة أبو اإلمام وقال عنھا، تتخلَّف ال أن ینبغي

ع، فیھ مازال والوقت  تستأذنھما ثم وُتجیبھما الفریضة تقطع أن فیجب ُمتسَّ
 ال الوقت كان وإذا. ذلك بعد الفریضة فُتصلِّي الفریضة تفوتك ال حتى

 أنك ویعلما ویتیقنا یسمعا حتى بالصالة صوتك ترفع أن فعلیك یسمح،
 .وجلَّ  عزَّ  ہلل تصلي

 . جیداً  َنِعَیَھا وأن جلّیًا، نتدّبرھا أن ینبغي أمورٌ  ھذه

 جماعة المؤمنین   



 ُنرشدحتى  أجمعین، عندھا نقف أن ینبغي تشریعیة قرآنیة إلھیة قضیة
 ونحن أبیھ على صوتھ یرفع ابناً  ندع وال الحیارى، من حولنا من

ھ ویشتم َیُسبُّ  والذي أبیھ، على یده یرفع بمن بالكم فما ُحضور،  وأباه، أمَّ
: وسلَّم علیھ هللا صلى قال وقد ویبكیھما؟ المعاملة في إلیھما ُیسيء والذي

رواه البخاري في األدب المفرد ( " َواْلَكَباِئرِ  اْلُعقُوقِ  ِمنَ  اْلَوالَِدْینِ  ُبَكاءُ " 
 حتَّى الوالدین أحدَ  أغضبتَ  إذا )عن ابن عمر رضي هللا عنھ موقوفا

 ومن فعلك من یبكي جعلتھ التي العقوق درجة إلى وصلت فقد َبَكى،
  تصرفك،

 .وجلَّ  عزَّ  هللا عنا یرضى حتى رضاھما تنال أن من بد ال

 ثم الدعاء 

********************************** 

 ابوزیدوللمزید من الخطب الدخول على موقع فضیلة الشیخ فوزي محمد 

 


