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 بِرُّ الوالَِدْين -52

 اخلطبة األوػ  

ـح ََيحِدِه الِلُ  َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح ؾِؾح َؾالَ َهاِدَي  إِنَّ اْلح ـح ُيضح َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ الِل َوحح  َفُف، َوَأصح

 أما بعد. 

بام ؾاتؼقا الِلَ أَيا ادممـقن، واظؾؿقا أن تؼقى الِلِ تعاػ ال تستؼقُؿ فؽؿ حتك تؼقمقا 

روا ما هناـؿ ظـف مـ افؼطقعِة  َـّ ؾرَض الِلُ ظؾقؽؿ مـ افقاجباِت واْلؼقِق، وتذ

 وافعؼقِق. 

 أَيا ادممـقن.

ف  ُفام بحؼِّ ِد ما أمَر الِلُ بف ظباَده، ـقػ ال؟ وؿد ؿَرَن الِلُ حؼَّ ـَ إن برَّ افقافديـ مـ آ

َرُُها بُشؽِرِه جؾَّ يف ظاله، ؾؼال الِل  ُبُدوا اشبحاكف وتعاػ، وُصؽح َوال  لِلَتعاػ:﴿َواظح

َساكًا﴾ ـِ إِحح َقافَِديح قا بِِف َصقحئًا َوبِافح ـُ ِ ُتؼح
()

َؽ  ُؽرح ِِل َوفَِقافَِديح ، وؿال جؾ وظال: ﴿َأِن اصح

إَِِلَّ ادحَِصُر﴾
()

 . 

افقافديـ يف ديـِـا اْلـقِػ افـصقُص افـبقيُة افؽثرُة ادستػقضُة، ومما ُيظِفُر مؽاكَة بِرِّ 

مـ  "افصحقحغ"وافتل حتثُّ ظذ بِرِّ افقافديـ، وتـفك ظـ ظؼقِؿِفام، ؾؿـ ذفؽ ما يف 
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شللُت رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم: أيُّ »حديث ابـ مسعقد  ريض الِل ظـف  ؿال:

العؿِل أحبُّ إىل اهللِ؟ قال: الصالُة عذ وقتِفا، قؾت: ثم أيُّ ؟ قال: بِرُّ الوالدين، 

« ِقؾت: ثم أيُّ ؟ قال: اجلفاُد يف شبقِل اهلل
()

. 

وؾقفام أيضًا مـ حديث ظبد الِل بـ ظؿرو بـ افعاص ريض الِل ظـفام ؿال: جاء 

أحيٌّ والداك؟ قال: »اِد، ؾؼال: رجٌؾ إػ افـبلِّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ يستلذُكف يف اجلف

«كعم، قال: فػقفام فجاهْد 
()

. 

بِّ يف رضا الوالِد، »وظـف أيضًا ؿال: ؿال رشقُل الِل صذ الِل ظؾقف وشؾؿ: رضا الرَّ

بِّ يف شخِط الوالد « ِوشخُط الرَّ
()

 . 

 أَيا ادممـقن.

رح رظايَتُفام  َـّ َغِر، ؾضُؾ افقافديـ ـبٌر، وإحساهُنام شابٌؼ ظظقٌؿ، تذ فؽ حاَل افصِّ

 وَضعِػ افطػقفِة.

هًا  رح ـُ ، محؾتؽ  ـٍ ُفٍر، وهـًا ظذ وه محؾتحؽ ُأمُّؽ يا ظبَد الِلِ يف أحشاِئفا تسعَة أصح

هًا. ؾبالِل يا ظبد الِل : رح ـُ  ووضعتؽ 

  مممممقاها أكَّمممٌة وَزؾِمممرُ َج هلممما ممممـ   ـممؿ فقممممؾٍة باتممتح بثؼؾِممؽ تشممتؽِل
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 ةويف افقضِع فق تدِري ظؾقمؽ مشمؼ

 ََتماقوـؿ ممرٍة جاظمت وأظطتمؽ ؿ
0 

 َؽَصممٍص مـفمما افػممماُد يطممرُ ؾؽممؿ 

 وإصمممػاؿًا وأكممت صممغرُ   صممػقاً 
0 

 هذه حاُل أمِّؽ. 

َؾف األخطا َؾف وشػَره، وحتؿُّ ه وشعَقف وتـؼُّ دَّ ـَ ر  َـّ ؛ رواألـدا رأما أبقك أَيا األُخ ؾتذ

وإن ــت كاشقًا ؾال تـس اكشغاَفف بؽ  ،بحثًا ظـ ـؾ ما تصؾح بف معقشُتؽ

 وبصالِحؽ ومستؼبؾِؽ وُهقِمؽ. 

ان مـؽ افزَّ واإلحساَن  كعؿ أَيا األُخ افؽريُؿ، هذان ُها وافداك، أال يستِحؼَّ

 وافعطَػ واْلـاَن؟! بذ، والِل إن ذفؽ دـ أظظِؿ اْلؼقِق. 

 أَيا ادممـقن.

ُعـا ظذ برِّ افقافد بفا افؽريُؿ افعؾقُؿ ظذ إنَّ مما حيثُّـا ويشجِّ يـ تؾؽ افػضائُؾ افتل رتَّ

 برِّ افقافديـ.

ظـ  "صحقح مسؾؿ"ؾؿـ تؾؽ افػضائِؾ: أن برَّ افقافديـ شبٌب فدخقِل اجلـِة، ؾػل 

رِغَم أكُػه، ثم رِغَم أكُػه، »أيب هريرة  ريض الِل ظـف أن افـبلَّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿؼال:

، أحَدمها أو كؾْقفام، ثم مل يدِخاله اجلـةَ ثم رِغَم أكُػه، من أدرك أبويه ع «ـد الؽَِزِ
()

.   

ومـ ؾضائؾ برِّ افقافديـ: تػريُج افُؽُرباِت، وإجابُة افدظقاِت، ؾعـ ابـ ظؿر ريض 

ـح »الِل ظـفام ؿال: شؿعت رشقَل الِل صذ الِل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: ٍط مِمَّ اكحَطَؾَؼ َثاَلَثُة َرهح
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اَن َؿبحَؾُؽؿح َحتَّك أَ  تح ـَ ََبِؾ َؾَسدَّ ـَ اجلح َرٌة ِم َوُوا ادحَبِقَت إَِػ َؽاٍر َؾَدَخُؾقُه، َؾاكحَحَدَرتح َصخح

ُظقا الِلَ بَِصافِِح  َرِة إاِلَّ َأنح َتدح خح ـح َهِذِه افصَّ َغاَر، َؾَؼاُفقا: إِكَُّف الَ ُيـحِجقُؽؿح ِم َظَؾقحِفُؿ افح

ُفؿَّ  ، َؾَؼاَل َرُجٌؾ ِمـحُفُؿ: افؾَّ اَمفُِؽؿح بُِؼ َؿبحَؾُفاَم  َأظح ـحُت الَ َأؽح ـُ بَِران،ِ َو ـَ اَن ِِل َأَبَقاِن َصقحَخاِن  ـَ

ًما َؾَؾؿح ُأِرحح َظَؾقحِفاَم َحتَّك َكاَما، َؾَحَؾبحُت هَلاَُم   َيقح
ٍ
ء اًل َوالَ َماالً، َؾـََلى يِب يِف َضَؾِب ََشح َأهح

ُت َأنح  ِرهح ـَ ، َو ِ َُتُاَم َكاِئَؿغح َؼَدُح َظَذ  َؽُبقَؿُفاَم َؾَقَجدح اًل َأوح َماالً، َؾَؾبِثحُت َوافح بَِؼ َؿبحَؾُفاَم َأهح َأؽح

ـحُت  ـُ َبا َؽُبقَؿُفاَم، افؾَُّفؿَّ إِنح  تَقحَؼَظا َؾَؼِ ُر، َؾاشح َػجح تِقَؼاَطُفاَم، َحتَّك َبَرَق افح َتظُِر اشح َيَديَّ َأكح

جح َظـَّا َما َكحح  ِفَؽ َؾَػرِّ تَِغاَء َوجح َرِة، َؾاكحَػَرَجتح َصقحًئا، َؾَعؾحُت َذفَِؽ ابح خح ـح َهِذِه افصَّ ـُ ؾِقِف ِم

ُُروَج. َتطِقُعقَن اخلح  الَ َيسح

اَكتح َأَحبَّ  ـَ اَكتح ِِل بِـحُت َظؿٍّ  ـَ َؿاَل افـَّبِلُّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ: َوَؿاَل اآلَخُر: افؾَُّفؿَّ 

َتـََعتح مِ  ِسَفا َؾامح ـح َكػح َُتَا َظ ـِل افـَّاِس إَِِلَّ َؾَلَردح ـَِغ، َؾَجاَءتح ـَ افسِّ ـِّل، َحتَّك َأدََّتح ِِبَا َشـٌَة ِم

ُت  ِسَفا، َؾَػَعَؾتح َحتَّك إَِذا َؿَدرح َ َكػح َ َبقحـِل َوَبغح ـَ َوِمَئَة ِديـَاٍر َظَذ َأنح ُُتَعِّ ي
ِ َطقحُتَفا ِظؼح  َؾَلظح

َاَتَؿ إاِلَّ  ُقُؿقِع َظَؾقحَفا، َظَؾقحَفا، َؿاَفتح الَ ُأِحؾُّ َفَؽ َأنح َتُػضَّ اخلح ـَ افح ُت ِم جح ِف، َؾَتَحرَّ  بَِحؼِّ

ـحُت  ـُ َطقحُتَفا، افؾَُّفؿَّ إِنح  ِذي َأظح َهَب افَّ ُت افذَّ ـح ، َوَتَر َل َأَحبُّ افـَّاِس إَِِلَّ ؾحُت َظـحَفا َوهح َؾاكحََصَ

ـُ ؾِقِف، َؾاكحػَ  ُرَج َظـَّا َما َكحح ِفَؽ َؾاؾح تَِغاَء َوجح ُؿح الَ َؾَعؾحُت َذفَِؽ ابح َ َأهنَّ َرُة َؽرح خح َرَجِت افصَّ

ُُروَج ِمـحَفا. َتطِقُعقَن اخلح  َيسح

ُت ُأَجَراَء،  َتلحَجرح ُفؿَّ إِِّنِّ اشح َؿاَل افـَّبِلُّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ: َوَؿاَل افثَّافُِث: افؾَّ

ِذي َفُف َوَذَهَب، ؾَ  َ َرُجٍؾ َواِحٍد َتَرَك افَّ َرُهؿح َؽرح َطقحُتُفؿح َأجح ُثَرتح َؾَلظح ـَ َرُه َحتَّك  ُت َأجح رح َثؿَّ

ؾُّ َما َتَرى  ـُ ِري، َؾُؼؾحُت َفُف  َد ِحٍغ َؾَؼاَل: َيا َظبحَد الِلِ َأدِّ إَِِلَّ َأجح َقاُل، َؾَجاَءِِّن َبعح ِمـحُف األَمح
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ِؿقِؼ، َؾَؼاَل: َيا َظبحَد الِلِ، الَ  َغـَِؿ َوافرَّ َبَؼِر َوافح ـَ اإِلبِِؾ َوافح ِرَك ِم ـح َأجح ِزئح يِب َؾُؼؾحُت: ِم َتفح َتسح

ـحُت َؾَعؾح  ـُ كح ِمـحُف َصقحًئا، افؾَُّفؿَّ َؾنِنح  ُ َتاَؿُف، َؾَؾؿح َيسح ُف َؾاشح ؾَّ ـُ ِزُئ بَِؽ َؾَلَخَذُه  تَفح ُت إِِّنِّ الَ َأشح

َرُة َؾَخَرُجقا يَ  خح ـُ ؾِقِف، َؾاكحَػَرَجِت افصَّ ُرجح َظـَّا َما َكحح ِفَؽ َؾاؾح تَِغاَء َوجح ُشقَن َذفَِؽ ابح «ؿح
 ()

. 

ظـ أكس  "افصحقحغ"شعُة افرزِق، وضقُل افعؿِر، ؾػل  ومـ ؾضائِؾ برِّ افقافديـ:

ه أن ُيبسَط عؾقه »ريض الِل ظـف ؿال: ؿال رشقل الِل صذ الِل ظؾقف وشؾؿ: من رسَّ

«رزُقه، وُيـسُل يف أَثِره فؾقِصْل رمَحه
()

 وبرُّ افقافديـ أظظُؿ صقِر صؾِة افرحِؿ.  ،

ومـ ؾضائِؾ برِّ افقافديـ: ما ورد يف صلِن مـ ظؼَّ وافديف، ؾنن األحاديَث ـثرٌة 

، وفق مل يؽـ يف ذفؽ إال حتريُؿ اجلـَِّة ظذ افعاقِّ  ـِ -مستػقضٌة يف تغؾقِظ ُظُؼقِق افقافدي

مـ حديث ظائشة ريض الِل ظـفا  "افصحقحغ"فؽػك، ؾػل  -كعقُذ بالِلِ مـ اخلرُسان

« ٍال يدُخُل اجلـََّة قاطُع رحم: »الِل صذ الِل ظؾقف وشؾؿ ؿافت: ؿال رشقل
()

.  

 أَيا ادممـقن.

ُظفا َمـ مل يلُل  ُِها، إال أكف ؽصٌص وأكؽاٌد يتجرَّ فق مل يؽـ يف ظؼقِق افقافديـ وترِك برِّ

دًا يف اإلحساِن إفقؽ، فؽان ـاؾقًا يف محؾِؽ ظذ ترـِف، واشتؿع بارك الِل ؾقؽ إػ  َجفح

ؾراِت افتل أضؾؼفا وافٌد ابُتَع بعؼقِق ابـِف فف، حتك ترى ِظظَؿ ذفؽ وؾداحَتف،  تؾؽ افز
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 : ـَ افعاقَّ  ؿال افقافد خماضبًا ذفؽ االب

َـّ وافغايمَة افتمل  م  ؾؾام بؾَغمُت افسِّ

 جعؾممَت جزائممل ؽؾظممًة وؾظاطممًة  

 ؾؾقَتمممؽ إذ مل تمممرَع حممممؼَّ ُأُبمممَق   

ـح  َفقحَتـل حممؼَّ اجلُممقاِر ومل تؽمم  ؾممَلوح
0 

ممُؾ    إفقفمما مممدى ماــممُت ؾقممؽ ُأَؤمِّ

 ـلكَّمممؽ أكمممت ادمممـِعُؿ ادتػضممممُؾ 

 ؾعؾممَت ـممام اجلمماُر ادجمماوُر يػعممُؾ 

 ظمممعَّ بمممامِل دوَن مافِمممؽ تبخمممُؾ 
0 

 ؾقا أَيا ادممـقن.

اتؼقا الِلَ، وؿقمقا بام ؾرَض الِلُ ظؾقؽؿ مـ بِرِّ وافديؽؿ، واإلحساِن إفقفؿ، ؾنن 

فام ظؾقؽؿ ظظقٌؿ  ـِ اخلطاِب ريض الِل ظـف حؼَّ ـبٌر، جاء رجٌؾ إػ أمِر ادممـغ ظؿَر ب

ري هلا َمطِقٌة،  ا ؿد بؾغ مـفا افؽُز، أهنا ال تؼيض حقائَجفا، إال وطفح ، ؾؼال: إن ِل أمًّ

ُث  ريض الِل ظـف : فا؟ ؾؼال افػاروُق ادحدَّ يُت حؼَّ ال؛ ألهنا كاكت تصـُع بك "ؾفؾ أدَّ

، والِلُ ()"راَقفافتصـُعه، وأكت تتؿـَّى َءك، وأكت ذلك، وهي تتؿـَّى بؼا ـٌ ، وفؽـؽ ُمس

 جيزي ادحسـغ ظذ افؼؾقؾ افؽثر. 
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 اخلطبة افثاكقة  

 أما بعد. 

 ؾقاأَيا ادممـقن.

ُر ببعضفا؛ رجاَء أن يثؿَر ذفؽ ظؿاًل صاْلًا،  ِـّ إن فؾقافديـ حؼقؿًا وواجباٍت، ُأَذ

ا حاكقًا،  ـَ إفقفا، ؾننَّ مـ وبرًّ ُة جمبقفًة ظذ حبِّ َمـ أحَس ِقيَّ ؾؾئـ ـاكت افـػقُس افسَّ

، وشامِت ادروءِة، ورضوراِت افعؼِؾ أن ُيؼابَؾ اإلحساُن باإلحساِن، ؿال  ـِ ي َشائِع افدِّ

َساُن﴾ َساِن إال اإلحح الِل تعاػ: ﴿َهؾح َجَزاُء اإلحح
()

. 

ـِ ظؾقحؽ: ُمبُتُفام وت قِؿُرُُها ظذ مـ ِشقاُها، روى افبخاريُّ يف ؾؿـ حؼقِق افقافدي

األدِب ادػرِد أن أبا هريرة  ريض الِل ظـف  أبحََصَ رُجَؾغ، ؾؼال ألََحِدُها: ما هذا مـحؽ؟ 

ِف باشِؿِف، وال متشِ "ؾؼال: َأيِب، ؾؼال:  ؾِسح ؿبَؾف ال ُتسؿِّ  . ()"أماَمف، وال جتح

ُِها:اإلحساُن إفقفام بافؼقِل وا ـِ ومـ بِرِّ َقافَِديح فعؿِؾ، ـام ؿال الِل تعاػ:﴿َوبِافح

َساكًا﴾.   إِحح

مَححُفاَم  ومـ حؼقِؿِفام:افدظاُء هلام يف اْلقاِة، وبعَد ادامِت، ؿال الِل تعاػ: ﴿َوُؿؾح َربِّ ارح

َقاِِّن َصِغرًا﴾، ويف اْلديث: اَم َربَّ يف اجلـِة، فقؼوُل: َأكَّى يل هذا؟  ػعُ إن الرجَل لرت»ـَ
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«باشتغػاِر ولِدك لك فقؼال:
()

 . 

ُِها، ؾؼد روي ظـ ابـ ظؿر ريض الِل ظـفام أن افـبل وُ ومـ حؼقِؿفام: صؾُة أهِؾ  دِّ

ُجِل أهَل ودِّ َأبِقه»صذ الِل ظؾقف وشؾؿ ؿال:  «إن أبرَّ الِزِّ صؾُة الرَّ
()

 . 

يزيُد ظذ  ومـ حؼقِؿِفام: افـػؼُة ظؾقفام إذا ـاكا ُمتاِجغ فؾـَّػؼة، وظـد افقفِد ما

ظذ افقفِد ادقرِس أن يـػَؼ ظذ أبِقف وزوجِة أبقف، "حاجتِف، ؿال صقخ اإلشالم رمحف الِل: 

وظذ إخقتِف افصغاِر، وإن مل يػعؾح ذفؽ ـان ظاؿًّا ألبقف، ؿاضعًا فَرمِحِف، مستحؼًا فعؼقبِة 

 . ()"الِلِ يف افدكقا واآلخرةِ 

ُض اجل َـّ ِظـحَدَك ومـ حؼقؿفام: افتقاضُع هلام، وخػح ا َيبحُؾَغ ـاِح، ؿال الِل تعاػ: ﴿إِمَّ

ِػضح  ِرياًم * َواخح ـَ الً  ا َوُؿؾح هَلاَُم َؿقح ُُهَ ا َؾال َتُؼؾح هَلاَُم ُأفٍّ َوال َتـحَفرح ا َأوح ـاِلُُهَ  افحؽَِزَ َأَحُدُُهَ

اَم َربَّ  ـَ مَححُفاَم  َِة َوُؿؾح َربِّ ارح محح ـَ افرَّ لِّ ِم َقاِِّن َصِغرًا﴾هَلاَُم َجـَاَح افذُّ
()

 . 

ِدُِها  ؾػل شــ أيب داود أن رجاًل ؿال:  ،أي: وصقتفام؛ومـ حؼقِؿِفام: إكػاُذ ظفح

ُُها بعد مقَِتام؟ ؿال:  كعم، الصالُة »يارشقل الِل هؾ بِؼَل مـ برِّ أَبَقي َشٌء، أبرَّ
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تي ال ُتوصُل ال الرحِم، وصؾةُ  بعِدمِها، من عفِدمها وإكػاذُ  –أي: الدعاُء هلام ؛ -عؾقفام

«إال هبام
()

.   

ُـّ مـ  هذه أَيا ادممـقن بعُض اْلؼقِق افتل اؾسَضفا الِلُ ظؾقؽؿ فقافديؽؿ، وال يظ

ُفام، ؿال  َؼف الِلُ يف افؼقاِم ببعِض اْلؼقِق أكف ؿد ؿاَم بام ظؾقف، وؿد جزى وافديف حؼَّ وؾَّ

جيزي ولٌد والَِده، إال أْن جيِْده ممؾوكًا فقشِسيه، ال »افـبل صذ الِل ظؾقف وشؾؿ:

«فقعتؼه
()

ف وراَء  ، ورأى ابـ ظؿر ريض الِل ظـفام رجاًل يامكقًّا بافبقت، ؿد محؾ أمَّ

 طفِره، وهق يؼقل:

 إْن أْذَعَرْت ركاهُبا مل ُأذَعرُ   إِّنِّ هلا بعُرها ادذلَُّل 

ـَ ظؿَر، أتراِّن جزيُتفا ؟ ؿال أي: ظـَد  ؛(): ال، وال بزؾرٍة واحدةٍ ثؿ ؿال: يا اب

 افقالدِة.

 افؾفؿ إكا كسلُفؽ أن تعقــا ظذ افؼقام بام اؾسضت ظؾقـا مـ برِّ افقافديـ. 

 

 

 

                                 

 


