إن الحمد هلل نحمده ،و نستعينه ،و نستغفره ,و نتوب إليه ,و نعوذ باهلل من شرور ،أنفسنا و سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له ،و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
شيء قدير .و أشهد أن محمدا ً عبده و رسوله ،خير
له الملك و له الحمد يُحي ِّ و يميت و هو على كل
ِّ
هللا حتى أتاه اليقين .صلى هللا عليه و
الخلق و البشر .أشهد أنه بلَّغ الرسالة و نصح األمة و دعى إلى ِّ
سلم ،و على آله و أصحابه ،و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليما ً كثيراً.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ النساء١ :
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ آل عمران102.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ األحزاب٧١ - ٧٠ :
أما بعد:
أال إنَّ
هدي محم ٍد بن عبد هللا .و إنَّ شر األمور محدثاتها و ك ُل
خير الهدي،
خير
ِّ
َ
الكالم كال ُم هللا ،و ُ
ُ
ُمح َدث َ ٍة بدعة و كل بدع ٍة ضاللة و كل ضاللة في النار.
َب عظيم ،وفضائ ُل ِّعدة ،لكن المصيبةَ غفلةُ
سمحة أخال ٌ
عبا َد هللا ،في شريع ِّتنا الحنيفية ال َّ
ق عالية ،وأد ٌ
ع َملهم بها ،فينشأ النش ُء من غير أن
األخالق وا ِّلقيَم ،وتناسيهم لها ،وعدم َ
كثير من المسلمين عن هذه
ٍ
ِّ
َ
التربية اإلسالمية الصحيحة على
ي نشْأ َنا
يقي َم لتلك األخالق وزنًا ،وكان
ُ
المطلوب منا جمي ًعا أن ِّ
نرب َ
األخالق اإلسالمية وال ِّق َيم اإلسالمية ،التي يسع ُد بها الفَرد في حياته وآخرته.
ِّ
يجب أن نربي عليها نشأنا و أن نتحلى بها جميعا ً توقير الكبير و
و من هذه التربية و الخصال التي
ُ
سيَ ِّص ُل بعد شبابه و قوته تلك المرحلة
احترام ذي الشيبة و بر الوالدين .فيجب على اإلنسا ِّن أن يعل َم أنه َ
التي يكون فيها ضعيفا ً.
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ﱹ
ﱺ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱽﱿﲀﲁﲂﱠ الروم٥٤ :
ﱾ
ﱻﱼ

و لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مع ما ش َّرفه هللا بمقام النبوة خير مثا ٍل يقتدى به.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱠ
األحزاب٢١ :

بكر بأبيه إلى رسول هللا صلى
و لقد كان صلى هللا عليه و سلم يوقِّ ُر الكبير ،فلما فُتِّ َحت مكة و أتى أبو ٍ
ش ْي َخ فِّي بَ ْيتِّ ِّه َحتَّى أَك َ
ُون أَنَا آتِّي ِّه».1
هللا عليه و سلم ،قال رسولنا صلى هللا عليه و سلمَ « :ه َّال ت َ َر ْكتَ ال َّ
الس ِّن
واآلن ترى بعض الناس إذا دخل في مجلس وفيه كبير السن ال يوقره؛ فالبد أن يكون لكبير ِّ
ح ٌ
ظ في التوقير أكثر من غيره ،فيُنادى :يا والدي ،...يا عم ،...ويقول الكبير للصغير :يا بني ،كقول
ي».
صلَّى هللاُ َ
النبي َ -
علَيْه َو َ
سلَّ َم -ألنس« :يَا بُنَ َّ
الس ِّن.
سنَّ ِّة نبينا ،عليه أفضل الصالة و السالم ،أروع األمثلة على كيفية معاملة كبار ِّ
نج ُد في ُ
سلَّ َم« :ا ْلبَ َركَةُ
صلَّى هللاُ َ
صلَّى هللاُ َ
يرنَا» ،2وقال َ -
قال َ -
علَيْه َو َ
علَيْه َو َ
ْس ِّمنَّا َم ْن لَ ْم يُ َو ِّق ْر َكبِّ َ
س َّل َم« :لَي َ
سال ُم -لما أراد أن يتكلم اثنان أحدهما كبير واآلخر صغير« :كَبِّ ْر
َم َع أَكَابِّ ِّر ُك ْم» ،3وقال َ -
علَ ْي ِّه ال َّ
صالةُ َوال َّ
كَبِّ ْر».4
سنًّا أن ذلك من تعظيمنا لربِّنا وإجال ِّلنا
ونَبيُّنا صلى هللا عليه وسلم يخبرنا أن إكرا َمنا لمن هو أقد ُمنا ِّ
ربنا ،يقول صلى هللا عليه وسلم:
ِّل ِّ

 1مسند أمحد (.)26416
 2مسند أمحد ( ،)27823صححه األلباين.
 3أخرجه ابن حبان ( ،)559والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)8991وابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( ،)77/2صححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)2884
 4صحيح البخاري ( ،)3173صحيح مسلم (.)1669
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غير الغالي فيه والجافي عنه ،وإكرا َم ذي
إنَّ ِّمن إجال ِّل ِّ
رآن ِّ
هللا إكرا َم ذي الشَّيب ِّة ال ُمس ِّل ِّم ،وحام ِّل القُ ِّ
س ِّط.5
لطان ال ُمق ِّ
ال ُّ
س ِّ
سن ذي
فليكن ك ٌل منَّا قدوةً لغيره في التعامل مع كبار السن ،و ال يَغُركَ ِّصغَ َر سنِّكَ بالمقارنة مع كبير ال ِّ
فأكرم ذا الشيب ِّة ،واعرف له قيمتَه
الشيبة ،فاعلم أنك بمضي ِّ السنين ستكون حالُك مث َل حا ِّله؛ إذًا ِّ
علم و ِّفقه
ومكانته ،إياك أن تستطي َل عليه بلسانك
احتقارا له وسخريةً به ،إياك أن تترفَّع عليه لكو ِّنك ذا ٍ
ً
وثقافة ،فترى ذا الشيب ِّة أق َّل شأنًا من ذلك؛ بل تزدريه وتحت ِّقره لعلمك وحيويَّتك ،ول ِّكبَره وقد يكون
أكبر منك سنًّا؛
لجهله ،إ َّياك أن يغُ َّرك جا ُهك ،أو يخدعَك ِّ
منصبك ،أو يغرك كثرةُ مالك ،فالرفق بمن هو ُ
ب الرفيع في نفسك فمن إجالل هللا أن تكر َم هؤالء الثالثة :ذو الشيب ِّة من أهل اإلسالم،
ليد َّل على األد ِّ
وضعف
تعرف له ِّكبَره
َ
تكرمه ،تر َحم ِّكبَره ،تخاطبه بخطا ٍ
ب ليِّن ،تقضي حاجتَه ،تعينه على نوا ِّئ ِّ
ب الدنياِّ ،
ِّ
فتعامل ذا الشيب ِّة المعاملةَ الطيبة ،التي تنم
كرك،
قوته وعجزه عن
ِّ
ُّ
التصرف ،فك ُّل هذه األمور تكون في فِّ ِّ
سن.
عن رحم ٍة وأدَب ح َ
فتوقير الكبير مطلوب ،وأعظم التوقير يكون في حق الوالد والوالدة ،فهم كبار القدر ،وكبار السن.
يقول هللا تعالى:

ﲎ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ
ﲏ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﱠ اإلسراء٢٣ :

و كان األنبياء عليهم الصالة و السالم أبر الناس بأهلهم .فهذا إبراهيم عليه السالم يدعو أباه إلى
ت
اإليمان باهلل تعالى فيقول له :يا أب ِّ

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﲂﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ مريم- ٤٢ :
ﲃ
ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
٤٤

فيخاطب أباهُ بتل ُ
رام و هذه سيدنا عيسى عليه السالم يقول:
ط ٍ
ُ
ف و احت ٍ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱠ مريم٣٢ :

 5الرواي :أبو موسى األشعري احملدث أبو داود املصدر :سنن أيب داود الصفحة أو الرقم4843 :
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و هذا رسولنا صلى هللا عليه هللا عليه و سلم يقول لعمه يدعوه لإلسالم :يا عم.
هللا عليه وسلَّ َم ألبِّي َ
َّللاَ ،ك ِّل َمةً أ ْ
َّللا.
ش َه ُد لكَ ب َها ِّع ْن َد َّ ِّ
قا َل َرسو ُل َّ ِّ
َّللا َ
طا ِّل ٍ
ب :يا ع َِّم ،قُ ْل :ال إلَهَ َّإال َّ ُ
صلَّى ُ
أخرجه البخاري.
ليس منَّا ْ
كبيرنا.6
صغيرنَا ،و ل ْم
من ل ْم يرح ْم
يعرف ح َّ
ْ
َ
يقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلمَ :
ق ِّ
ص َحا َب ِّتي؟ قالَ :أ ُ ُّمكَ قالَ:
سو ِّل ِّ
سلَّ َم ،فَقا َل َ :من أ َ َح ُّ
س ِّن َ
هللا َ
اس ب ُح ْ
َّللاُ عليه َو َ
ق ال َّن ِّ
َجا َء َر ُج ٌل إلى َر ُ
صلَّى َّ
ث ُ َّم َم ْن؟ قالَ :ث ُ َّم أ ُ ُّمكَ قالَ :ث ُ َّم َم ْن؟ قالَ :ث ُ َّم أ ُ ُّمكَ قالَ :ث ُ َّم َم ْن؟ قالَ :ث ُ َّم أَبُوكَ .7

كما وردت األحاديث الكثيرة في فضل بر الوالدين وتحريم عقوقهما ومخالفة أمرهما .عن عبد هللا بن
مسعود  -رضي هللا عنه  -أنه سأل النبي  -صلى هللا عليه وسلم :-
أي؟! قال" :بر الوالدين" .رواه
أي العمل أ َح ُّ
ب إلى هللا؟! قال" :الصالةُ على وق ِّتها" ،فقلت :ثم ُّ
البخاري.
قال رجل لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه" :إن لي أُما ً بلغ منها ال ِّكبَر أنها ال تقضي حوائجها إال
وظهري لها مطية ،فهل أديتُ حقها؟ قال :ال .ألنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقا َءك ،وأنت تصنعه
وأنت تتمنى فراقها ،ولكنك محسن ،وهللا يثيب الكثير على

القليل8

حمه أوالً ،ثم ل ِّك َبر
الصلة ،فكبارهم يجب أن
هللا في َر ِّح ِّمك ،فالر ِّحم لهم ح ُّ
لر ِّ
تحتر َمه َ
ق ِّ
ِّ
هللا َ
أيها المسلمَ ،
الصغير يتخ َّ
طى حدَّه ،وال تدع
َع
وتربي
وتقد ُمه،
سنه ثان ًيا ،تقدِّره
ِّ
ِّ
َ
الصغار على احت ِّ
َ
ِّ
رام الكبار ،ال تد ِّ
سن؛
ألزمهم
الصغير يبسط لسا َنه بالبذاء ِّة أو السخرية ،وال تدع
األدب الح َ
َ
َ
َ
الصغير يتقدَّم على الكبير؛ بل ِّ
َ
محتر ًما
ليكون صغير ُهم
تربيهم على ه َذا؛
َ
ليعرف بعضهم ق َ
ِّ
در بعض ،وهكذا األبنا ُء أيضًا ،أبناؤُك ِّ
األكبر فاألكبر ،وتربيهم على
لكبيرهم ،وليكون كبيرهم رفيقًا بصغيرهم ،فإذا ع ِّلم األبناء منك أنَّك تقدِّم
َ
رح ًما أنك تقدِّم
هذا ال ُخلُق نشؤوا وقد أ ِّلفوا تلك ُم األخال َ
ق العالية .أظهر ألوالدك عندما يزورون معك ِّ
األكبر فاألكبر.
َ
عقوق الوالدين أيها المسلمون من كبائر الذنوب كما قال صلى هللا عليه وسلم:

 6الراوي  :ضمرية بن أيب ضمرية |احملدث  :السيوطي |املصدر  :اجلامع الصغري |الصفحة أو الرقم |  : 7676خالصة حكم احملدث  :حسن
 7لراوي  :أبو هريرة |احملدث  :مسلم |املصدر  :صحيح مسلم |الصفحة أو الرقم |  : 2548خالصة حكم احملدث[  :صحيح | ]التخريج :أخرجه البخاري ( ،)5971ومسلم ( )2548واللفظ له
 8بر الوالدين /ابن اجلوزي
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ق الوا ِّل َدي ِّْن.9
باَّللِّ ،و ُ
عقُو ُ
َّللاِّ ،قالَ :اإلشْراكُ َّ
أَال أ ُ ْخ ِّب ُر ُك ْم بأ َ ْكبَ ِّر الكَبائِّ ِّر قالوا :بَلَى يا َرسو َل َّ

الخير في نفوسهم،
برهم بوالديهم لدلي ٌل على
إنَّ هذا االحترا َم الصادِّر من المسلمين بعضهم لبعض و َّ
ِّ
أحو َجنا لهذه التربية
تر َّبى عليها األجيال التربيةَ النافعة ،وما َ
ودلي ٌل على التربي ِّة والتنشئ َة الصالحة التي َ
قدر الكبار ،ويجلون الكبار و يج ُّل َ
َ
ون أبا َءهم و أُمها ِّتهم ،يقدِّمونهم
النا ِّف َعة ،أن
يكون الصغار يعرفون َ
التقدير واإلجالل،
سا ،ويبدَؤون ِّبهم ،ويستشيرونهم ،ويُصغون إليهم ،ويُرونَهم
سا ،ويقدِّمونهم جلو ً
مج ِّل ً
َ
سكنا به نِّل َنا السعادةَ في الدنيا واآلخرة.
الرفيع ،الذي إن تم َّ
هكذا أد ُ
َب اإلسالم َّ
اللهم اجعلنا ِّم َمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

 9الراوي  :أبو بكرة نفيع بن احلارث |احملدث  :البخاري |املصدر  :صحيح البخاري |الصفحة أو الرقم |  : 6273خالصة حكم احملدث[  :صحيح]
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