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 جنة األرض الوالدان

إنَّ الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور 

أكػسـا ومـ سقئات أعؿالـا، مـ يفِدِه اهلُل فال ُمِضؾَّ لف، ومـ ُيْضؾِْؾ فال 

ًدا  هادي لف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أنَّ ُمحؿَّ

 عبده ورسقلف.

]آل  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

   .[201عؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

  (ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[2]الـساء:

ے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

﮹  ﮺ ﮻ ﮼  ﮲  ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ]إحزاب:  (ۓ

00-02]. 

 أما بعد:

كجاُتُؽؿ يقم ُيـَْصُب  فاتؼقا اهلل يا عباد اهلل، واعؾؿقا أنَّ يف تؼقى اهلل 

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) :الصراط؛ قال اهلل 

 .[01-02]مريم: (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ

عباد اهلل، إنَّ بّر القالديـ مـ أجّؾ الطاعات، ومـ أفضِؾ العبادات 

o  p 
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ب هبا الِعباد إلك رب   الـَّبِّي  ٕنَّ »إرض والسؿاوات؛ ذلؽ التل يتؼرَّ

  (2)«بِرُّ الَوالَِدْينِ »َقاَل: ُسئِل عن أفضِل العؿِل؟. 

ذكر اإلحسان إلك القالديـ بعد  ومـ معالِؿ هذا التػضقؾ: أنَّ اهلل 

 ): -سبحاكف وتعالك-يف أكثر مـ مؼاٍم يف الؼرآن: قال  ِذكر حؼف 

، [63]الـساء:    (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں

  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں) :-سبحاكف-وقال 

 [16]اإلسراء:

-كعؿ عباد اهلل إكَّف بِرُّ القالديـ، الذي هق ُخُؾُؼ إكبقاء والؿرسؾقـ 

 : -عؾقفؿ الصالة والسالم

  (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) :♠قال عقسى

 .[61]مريم:

  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): ♠وقال يحقى

 .[21]مريم:

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ): ♠ وقال كوح   

 .[12ح:]كو  (مب

عباد اهلل، إنَّ بّر القالديـ مـ أجّؾ العبادات وأعظؿ الطاعات، وهذا 

ّـَ هذا الربّ ٓ يـؼطع  أيفا -أمٌر ُمتؼرٌر عـد جؿقع أهؾ اإلسالم، ولؽ

 -بالقفاة، بؾ إكَّف مستؿرٌّ إلك ما بعد القفاة حتك تؾؼك اهلل  -الؿممـقن
س مـ الؿسؾؿقـ  ؛ ولذلؽ مـ الؿػاهقؿ الؿغؾقصة عـد كثقرٍ -وتؼدَّ

                                                           

 .   ڤ(مـ حديث ابـ مسعقد 50(، ومسؾؿ )0795أخرجف البخاري ) (1)
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والؿسؾؿات: أنَّ بّر القالديـ يـؼطع بالقفاة؛ ولذلؽ تجد كثقًرا مـ  

الؿسؾؿقـ َيـَْسْقَن آباءهؿ وأمفاتِفؿ حقـؿا يـتؼؾقن إلك الدار أخرة، 

-يـَسقَكفؿ كسقاًكا كاماًل أو كِسقاًكا ُجزئقًّا، وهذا يف واقع إمر لقس مـ الربِّ 

أنَّ »ولذلؽ ورد يف حديٍث إسـاده محتؿؾ:  ؛-كسلل اهلل السالمة والعافقة

، فَؼاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ، َهْل َبِؼَي َشيء  رجًلا أتى الـَّبِّي 

ًلَُة عؾقِفؿا،  ُهَؿا بِِه َبْعَد َمْوتِِفَؿا، َقاَل: كعم، الصَّ ِمْن بِرِّ والدّي َأَبرُّ

َّٓ بِِفَؿا، َوآِْستِْغَػاُر َلُفَؿا، َوإِْكَػاُذ َوْعِدِهَؿا، َوِصؾَ  ِحِم الَّتِي َٓ ُتوَصُل إِ ُة الرَّ

 .(2)«َوإِْكَراُم َصِديِؼِفَؿا

وقد دلَّت كصقٌص ِصحاح عؾك مِثؾ هذا الؿعـك، فالـَّبِّل 

  بقَّـ أنَّ مـ حؼ القالد عؾك ولده أن يدعق لف حقًّا

ْكَساُن اْكَؼَطَع َعـُْه َعَؿؾُ : »♥ومقًِّتا؛ ولذلؽ قال  ُه إَِذا َماَت اإْلِ

َّٓ ِمْن َثًَلَثٍة...  .(1)«َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلهُ »، وذكر: «إِ

  (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)قال يف كتابف العزيز:  واهلل 

 [11]اإلسراء:

ولذلؽ واجٌب عؾك الؿسؾؿ أن ٓ يـؼطع عـ الدعاء لقالَديف يف الحقاة 

ر كثرة الدعاء لفؿا بعد القفاة أكثر مـ الحقاة؛  وبعد القفاة، بؾ إنَّ الُؿتؼرِّ

                                                           

( 9796) "إوسط"( ، والطرباين يف 4661ماجف )(، وابـ 0115أخرجف  أبق داود ) (1)

مشؽاة "، وضعػف إلباين يف  ڤمـ حديث أبل أسقد مالؽ بـ ربقعة الساعدي 

 (. 1455/ 4) "الؿصابقح

(، والـسائل 1496(، والرتمذي )5555(، وأبق داود )1641أخرجف مسؾؿ ) (5)

 . ڤ( مـ حديث أبل هريرة 4601)
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وذلؽ لحاجة إمقات إلك هذا الدعاء، وقد ثبت أنَّ الـَّبِّل  

  :َرَجُة فِي اْلَجـَِّة، َفَقُؼوُل:  »قال ُجَل َلُتْرَفُع َلُه الدَّ إِنَّ الرَّ

ا يُدعو َلك ا صالحا ْػَت َوَلدا   .(2)« َيا َربِّ َأكَّى لِي َهِذِه؟، َفُقُؼول: خؾَّ

مـقن بربِّ آبائؽؿ، وذلؽ بؽثرة الدعاء لفؿ أحقاًء فاهلل اهلل أيفا الؿم

ا وِجفاًرا، يف صالتؽؿ ويف خارج صالتؽؿ، فنكَّفا  وأمقاًتا، تدعقن لفؿ ِسرًّ

 مـ الحؼقق التل عؾقؽؿ تِجاه والديؽؿ.

الصدقُة عـ القالديـ، فنهنا مـ الربّ العظقِؿ ٓ سقؿا بعد   

وذكرت له أكَّفا  بِّي فؼد جاءت امرأة  إلى الـَّ »القفاة؛ 

: مـََحت والدتفا َجاِرَية، ثم َماَتْت إُّم؛ فؼال الـَّبِّي 
 .(1)«ُكتَِب َأْجُرِك، والجاِرَيُة َردٌّ يف الِؿقَراِث 

 كعؿ عباد اهلل، هؽذا كاكقا يػعؾقن بآبائفؿ وأمفاهتؿ.

يا رسول »فؼال:  وهذا سعد بـ ُعبادة أتك الـَّبِّل 

َقْت؛ فلمره اهَّلل، إنَّ أمِّ  َؿْت لتصدَّ الـَّبِّل ي افُتؾَتْت كػُسفا، ولو تؽؾَّ

   ِق عـفا بالؿاء  .(4)«أن يَتصدَّ

                                                           

(، 57915) "الؿصـػف"(، وابـ أبل شقبة يف 15615)"الؿسـد"أخرجف  أحؿد يف (1)

، وصححف إلباين يف  ڤ(مـ حديث أبل هريرة 0155) "إوسط"والطرباين يف 

 (.    441/ 1)"صحقح الجامع"

(، وابـ ماجف 669(، والرتمذي )5599( ، وأبق داود )1117أخرجف  مسؾؿ ) (5)

 . ڤ(مـ حديث بريدة إسؾؿل 5471)

، َأنَّ َرُجًلا ▲( مـ حديث عائشة 1551( ، ومسؾؿ )1455ي )أخرجف البخار (4)

ي اْفُتِؾَتْت َكْػُسَفاَقاَل لِؾـَّبِيِّ  الحديث. بدون ِذكر سعد بـ "...: إِنَّ ُأمِّ
= 
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عباد اهلل، إنَّ هذه الصدقة يصؾ ثقاهبا وأجرها إلك القالَِديـ يف  

قبقِرِهؿا؛ فاهلل اهلل، تعاهدوا الصدقة عؾك والديؽؿ؛ فنكَّفا مـ الربّ العظقؿ 

َبؾُِؽؿ، واعؾؿقا أنَّ هذا مـ جؿؾة مـظقمة الرّب الذي يؾحؼ القالديـ مـ قِ 

 التل يجب عؾك القلِد ذكًرا كان أو ُأكثك تجاه والديف.

إِْكَػاُذ َوْعِدِهؿا، فنذا كان لدى القالديـ عفٌد، أو وصقٌة، أو  

شلٌء مـ هذا الؼبقؾ، فننَّ مـ الربّ أن ُتقفِّل لفؿا هبذا العفد، وأن تؾتزم 

الؿقثاق؛ فننَّ مـ أباء مـ يقصقن إلك غقر القرثة، ُثّؿ يذهب لفؿا هبذا 

كسلل اهلل -بعض القرثة فقؽتؿ هذه القصقة؛ لقـتظؿ مع ُزمرة الظالؿقـ 

- [126]البؼرة:  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ)؛ -السالمة والعافقة

 .-كعقذ باهلل مـ الُخذٓن

ولذلؽ تجد بعض إوٓد ُيخػل وصايا القالديـ؛ صؿًعا يف هذه  

آثٌؿ  ٕمقال، صؿًعا يف هذا الُحطام، صؿًعا يف هذا التُّراب، لقؾؼك اهلل ا

كسلل اهلل -قؾبف، محشقٌر مع ُزمرة الظالؿقـ، ومحشقٌر مع ُزمرة العاقِّقـ 

 .-السالمة والعافقة

ؼـا اهلل وإياهؿ لؽؾ -وإنَّ مـ الربّ الذي ُيؿارسف كثقٌر مـ الـاس  وفَّ

: أكَّفؿ ُيْبُؼقن بعض إعؿال -اء وإمفاتخقٍر، ورزقـا وإياهؿ بّر أب

َية كػعفا والتل كان ُيؿارسفا القالد أو القالدة، وذلؽ مثاًل مـ كػالة  الُؿتعدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤعبادة 

َأنَّ َسْعَد  :ڤمـ حديث ابـ عباس  (1645(، ومسؾؿ )5906وقد أخرجف البخاري )

هُ  ڤْبَن ُعَباَدَة  َقْت ُأمُّ َقْت َوَأَكا  ُتُوفِّ ي ُتُوفِّ  إِنَّ ُأمِّ
َوُهَو َغائِب  َعـَْفا، َفَؼاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ

ْقُت بِِه َعـَْفا؟ َقاَل:  ، َقاَل: َفإِكِّي ُأْشِفُدَك َأنَّ «َكَعمْ »َغائِب  َعـَْفا، َأَيـَْػُعَفا َشْيء  إِْن َتَصدَّ

 .َحائِطَِي الِؿْخَراَف َصَدَقة  َعَؾْقَفا
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ًؼا بإجر   القتقؿ، فقذهب إوٓد إلك إبؼاء هذا العؿؾ الصالح؛ كبًعا ُمتدفِّ

 والثقاب.

يـ وكذلؽ صؾة بعض الػؼراء والؿساكقـ، فتجد بعض إوٓد البا رِّ

ا بأباء  ٓ يؼطع هذا العؿؾ الصالح وٓ هذا السبقؾ الطقِّب؛ وذلؽ بِرًّ

وإمفات، بؾ إنَّ بعض أباء يقصل بقصقٍة عادية ٓ تدخؾ ضؿـ 

ُذ رغبة  ُر هذا الؽالم فُقـػِّ يـ يتذكَّ القصقة يف الؿقراث، فتجد بعض البارِّ

 الربّ وربل.القالد؛ إكػاًذا لعفده والتزاًما لؿقثاقف، ففذا هق 

أما الذي يـسك والده، ويؽقن أمره الدرهؿ والديـار، وهذا الجشع 

الذي صغك عؾك الؼؾقب والـػقس، حتك إنَّ بعض الـاس يـسك والديف 

ات، ففمٓء يـتظؿقن يف صػ صـػ  مـ هذه الصالت، ومـ هذه الؿَبرَّ

 .-كسلل اهلل أن ُيعافقـا وإياكؿ-العاققـ 

س ما خؾَّػف القالدان مـ قضايا شرعقة، ومـ  عباد اهلل، وإنَّ مـ الرب تَؾؿُّ

قضايا ُدكققية، ومـ جؿؾة ذلؽ: القفاء بديقن القالديـ، فنن كان لؾقالديـ 

ا بقالديفؿ-ديقٌن فالقاجب عؾك إوٓد  الؿسارعة إلك قضاء  -برًّ

، [22]الـساء:  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ): الديقن، قال اهلل 

َف َدْيـاا حتى ما كان ُيصؾِّ  »:والـَّبِّي  ي عؾى َمقِت َخؾَّ

 .(1) «ُيْؼَضى عـه

كذلؽ ما يتعؾؼ بتخؾُّػ القالد مثاًل عـ الحج، فالقاجب عؾك إوٓد 

 أن يربوا آباءهؿ وأمفاهتؿ وذلؽ بنسؼاط فريضة الحج عـفؿ بعد القفاة.

                                                           

(مـ حديث 16059(، وأحؿد )1761(، والـسائل )5557ف البخاري )أخرج (1)

 . ڤسؾؿة بـ إكقع 
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تسللف جؿؾة أسئؾة عـ  جاءت امرأٌة إلك الـَّبِّل  

الحؼقق الشرعقة وبعض الحؼقق والدهتا التل ماتت وتركت بعض 

أنَّ ُأمفا  أكفا سللت الـبي الدكققية، ومـ جؿؾة ذلؽ: 

تركْت صقاَم شفرٍ كامٍل؟ فؼال: ُصومي عن ُأمِك، ثم ذَكرْت له أكفا ما 

ِؽ »أسؼطت فريضة الحج؟ فؼال:  ـْ ُأمِّ ل َع  .(2)«ُحجِّ

كعؿ عباد اهلل، هذا هق الرب وربل، هذا هق الرب الحؼقؼل ٓ الرب 

كسلل اهلل لـا ولفؿ  -الؿغشقش الؽاذب الذي ُيؿارسف كثقٌر مـ الـاس

 .-الفداية

وأكت أكت، ستمول إلك هذا الؿصقر، وستزلػ عـ هذه الدكقا إلك 

ًٓ أو إدب متف لقالديؽ فسُقعؿؾ بؽ إقبا اًرا، الدار أخرة؛ فاكتظر ما قدَّ

ًٓ أو إكثاًرا، والؿسائؾ ديقن؛ فؽؿا تديـ ُتدان، ودقٌة بدقة وإن ِزدت  إقال

 زاد السؼا.

كعؿ عباد اهلل، تؾؿسقا حؼقق والديؽؿ التل خؾَّػقها، أمقٌر دكققية، 

وأمقٌر ديـقة، بؾ حتك قضقة الزكاة، فننَّ بعض أباء وإمفات يحقل 

اش مرضك؛ ٓ يستطقعقن الحقل عؾك أمقالفؿ، ويؽقكقن صريحل الِػر

إخراج الزكاة، وقد حال الَحقل عؾك زكاهتؿ، ثؿ يـتؼؾقن إلك الدار 

أخرة، فقؼقم بعض إوٓد باْستِْؽتام هذا إمر، وإكف وربل لُظؾؿ، وإكف 

لعؼقق؛ فالقاجب عؾقؽ إخراج هذه الزكاة التل ُشِغؾت هبا ذمة القالد؛ 

 الحؼ القاجب الذي فرضف اهلل تربئًة لذمتف، ووفاًء بعفده، وققاًما ب
                                                           

(مـ حديث بريدة 669(، والرتمذي )5599( ، وأبق داود )1117أخرجف  مسؾؿ )  (1)

 .  ڤإسؾؿل 
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 عؾقؽ.  

، بؾ إنَّ مـ أبّر الرب -أيفا الؿممـقن-وإمر ٓ يؼػ عـد هذا الحد 

لقالديؽ أن تصؾ الرحؿ، أن تصؾ رحؿ والديؽ؛ فننَّ الـَّبِّل 

  :ِحِم الَّتِي َٓ ُتوَصُل »فقؿا ُيْروى عـف أكف قال َوِصَؾُة الرَّ

 .(2)«إَِّٓ بِِفَؿا

ُجِل َأْهَل ُودِّ » :♥ويؼقل   إِنَّ ِمْن َأَبرِّ اْلبِرِّ ِصَؾَة الرَّ

 .(1)«َأبِقهِ 

اتؽ ، وأبـاء   فنذا اكتؼؾ القالد فتعاهد أرحامؽ، أعؿامؽ وعؿَّ

اتؽ، وإذا ماتت القالدة فتعاهد أخقالؽ وخآتؽ، وأن  عؿقمتؽ وعؿَّ

ء تزيد مـ ُجرعة الربّ والصؾة، وأن تتعاهد ذلؽ، وهذا مـ ضؿـ بر أبا

 وإمفات.

ُأكاس يـتظرون  -كسلل اهلل لـا ولفؿ السالمة-ويا لؾعجب مـ ُأكاٍس 

متك يـتؼؾ أباء وإمفات عـ الدكقا؛ لُقؿارسقا قطقعًة فاضحة، 

وخصقمًة مؾقئًة بالػجقر، تجاه أرحامفؿ، ويعتؼدون بلنَّ أباء وإمفات 

العؼقق، وهذه كاكقا ُيؿثِّؾقن حجر عثرة يف صريؼ هذه الؼطقعة، وهذا 

وٓ -؛ ولذلؽ مؿا يعجب لف الؿرء -كسلل اهلل السالمة والعافقة-الخطقئة 
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مـ أشؼاء، مـ إخقٍة وأخقات، ربؿا كان القالدان  -يـؼضل العجب 

ُيؿثِّالن عؿقًدا فؼريًّا يف تؿاسؽ هذه إُسرة، وُيؿثالن ُركـًا ركقـًا يؾجآن 

تؿقت إم، فجروا يف  إلقف إوٓد، فبؿجرد أن يؿقت القالد، أو أن

الخصقمة، وأعؾـقا الؼطقعة، ورفعقا راية الشقطان، يتـاحرون، 

ويتباغضقن، ويتحاسدون، وربؿا كان عؾك أمقٍر مـ ُحطام الدكقا، وهذا 

 واهلل هق العجب!

ُجِل َأْهَل ُودِّ » يؼقل: ♥والـَّبِّل  : ِصؾُة الرَّ إِنَّ ِمن َأبرِّ البِرِّ

 . (1)«َأبِقهِ 

أن تصؾ رحؿؽ الذيـ لفؿ  بر أباء وإمفات يف قبورهم:وإنَّ من 

هبا يف  -جؾَّ عال-صؾة بقالديؽ بؿثؾ هذه الؿـظقمة العجقبة التل أمر اهلل 

هتديًدا خطقًرا يف مؿارسة مثؾ هذه العؼقق،  -جؾَّ وعال-كتابف، وهّدد 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): يؼقل 

]محؿد:  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڎ ڈ

11-16].   

يؼقلفا صريحًة، اسؿع أكت يا مـ تستؿع  بِّل والـَّ

إلّل، وتعؾؿ يف قرارة كػسؽ أكَّؽ مارست هذا الؾقن مـ الؼطقعة، ومـ 

؛ حتك ٓ العؼقق، ومـ الػجقر، اسؿع إلك ققل كبقؽ 

تخرج هذه الجؿعة إٓ وقد اصطؾحت مع ربؽ، ومع كػسؽ، ومع 

 .(5)«ٓ َيْدُخُل الَجـََّة َقاصِع  »: ♥أرحامؽ، يؼقل 
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؛ فضع كػسؽ يا ُعبقد اهلل، وضعل كػسؽ يا «ٓ َيْدُخُل الَجـََّة َقاصِع  » 

َأَمَة اهلل، مـ هذا الحديث مقضع الؼؾِؼ الخائِػ الذي يعؾؿ بلكف مقققٌف 

؛ ولُقحاسب كػسف محاسبًة دققؼة، لؿاذا اتبع الشقطان؟ بقـ يدي اهلل 

لؿبؾٍغ مالل! أم  ولؿاذا أصاعف يف مثؾ هذه الؼطقعة؟ ألؼطعة أرض! أم

لؽؾؿة ذهبت وأكؾ الدهر عؾقفا وشِرب! أم لؿاذا! أيـ الرحؿة أيـ 

العػق؟ أيـ الصػح؟ أيـ التغافؾ؟ أيـ التغاضل؟ أيـ العػق الذي ُيحبُّف 

 ؟ فننَّ اهلل تعالك َعُػقٌّ ُيحبُّ العػق.اهلل 

نهنؿ فاتؼقا اهلل أيفا الـاس، وٓ ُتؾحؼقا إذية بقالديؽؿ يف قبقرهؿ؛ ف 

ْون مـ بعض أعؿال إحقاء، ولعؾ مـ جؿؾة ذلؽ هذه الؼطقعة  يتلذَّ

كسلل اهلل لـا ولفؿ -الػاضحة الخطقرة التل ُيؿاِرسفا كثقٌر مـ إوٓد 

 .-السالمة

 أستغػر اهلل لل ولؽؿ مـ كؾ ذكٍب وخطقئة إنَّ ربل غػقٌر رحقؿ.
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ك عؾك الـَّبِّل الؿصطػك الحؿد هلل وكػك، وصؾك اهلل وسؾَّؿ وبار

 وعؾك مـ بلثره اِْقَتػك إلك يقم الحشر والُؿـتفك، أما بعد:

فاتؼقا اهلل يا عباد اهلل، واحرصقا عؾك هذا الباب مـ أبقاب الجـة: برُّ 

، وعظَّؿف القالديـ، الذي معالؿف يف ديــا واضحة، حقث عظَّؿف اهلل 

هؿا َحقَّقْـ ، ومـ كان والداه أحدهؿا أو كالرسقل اهلل 

ؿ روائح الجـة، ومـ كان والداه  عائشقـ فعؾقف أن يؾزم هذا الباب؛ لقتـسَّ

قد فسح يف  أحدهؿا أو كالهؿا قد ذهب إلك الدار أخرة فننَّ ربؽ 

أجؾؽ، ومّد يف عؿرك، فاحرص يا ُعبقد اهلل عؾك مقاصؾة هذا الربّ وهذا 

عؾقف أن يقصؾ الرب هبؿا، و اإلحسان إلك القالديـ الذي وصاك اهلل 

إلقفؿا وهؿا يف قربهؿا هبذه الجؿؾة مـ إشقاء وإعؿال التل أشْرُت 

 إلقفا يف خطبتل إولك.

 .هؽذا يا عباد اهلل يؽقن الربّ كؿا قال الـَّبِّل 

 

 
 


