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 هلل افذي صّقد ؿواظد اإلصالح، ومّفد مواضن افّرصد وافـّجوح، وجعل أذان احلؿد 

كحؿده ظذ أن أفّف بغ افؼؾوب بؾطقف آرتقوح،  .ادممن جيقى داظي افػالح

وكشفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ رشيك فه إفُه زّم كػوَس ادممـغ بحبل افتؼوى 

من ََحّقِي اجِلامح، وكشفد أّن شقدكو حمؿدًا ظبُده ورشوفه افذي وضح من كور 

رشوفته ؾجُر اإليامن وٓح، وكػح من كور معجزاته زهر افدين احلـقػّي وؾوح؛ صّذ 

اهلل ظؾقه وظذ آفه افذين صّدوا طفور ـؾؿفم من افّصدق بلتؼن وصوح، وظذ 

صحوبته افذين بقـوا من ظفودهم بػؼففم ذم افدين افواجى وادـدوب وادحظور 

 ؾُلوصقؽم أهيو افـوس وكػيس أمو بعد. إػ يوم افدينوادبوح؛ وشّؾم تسؾقام ـثرا

ِذيَن )ُظُؼوِؿفام بتؼوى اهلل ظز وجل ؾفي اُدرِصُد فِز افوافدين واُدبِعُد ظن  َو افَّ َيو َأهيه

َّٓ َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿونَ  َٓ َ ُوُتنَّ إِ ُؼوا اهللََّ َح َّ ُتَؼوتِِه َو    ( ) (آَمـُوا اتَّ

 إن من أـِز افؽبوئِر ُظؼوُق افوافدين،وإِكُه أمٌر حمرٌم بوفؽتوب وافسـي :أهيو ادسؾؿون

وامجوع ادسؾؿغ ، ؾؼد بدأ يـتؼ بغ بعض افشبوب وافػتقوت بصورة بغريبي 

، زهٌد ذم افوافدين وذم برمهو، حتى ُوِجَد ذم افعومل ظجقبي ُُتوفف هدَي شقِد افعودغ

اإلشالمي ُممشسوٌت ومجعقوٌت فرظويي ادسـغ ذم ادرحؾي ادفؿي فِز افوافدين فرد 

ـام أمر  بز  اهلل ، وافدين هلم، ؾنذا ببعضـو ُيؾؼقفم ذم هذه ادمشسوت وهيجرهم

وُه (افوافدين ؾؼد هنى ظن ظؼوؿفام ؿول اهلل تعوػ َّٓ إِيَّ َّٓ َتْعُبُدوا إِ َوَؿه َربهَك َأ

و َيْبُؾَغنَّ ِظـَْدَك اْفؽَِزَ َأَحُدمُهو َأْو ـِالمُهو َؾال َتُؼْل هَلاُم ُأفٍّ َوٓ  َوبِوْفوافَِدْيِن إِْحسوكًو إِمَّ

                                                           

 .102: شورة آل ظؿران، آيي( )
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ِريامً   ـَ  ًٓ َوَؿَه )ظن ؿتودة، ؿوفه : ؿول افطزي رَحه اهلل، () (َتـَْفْرمُهو َوُؿْل هَلاُم َؿْو

وهُ  أي أمر ربك ذم أٓ تعبدوا إٓ إيوه، ؾفذا ؿضوُء اهللِ  : () (َربهَك َأٓ َتْعُبُدوا إِٓ إِيَّ

أرض خوفؼه، ومن : من أرىض وافديه: افعوجل، وـون ُيؼول ذم بعض احلؽؿي

َوَّصَّ َربهَك أٓ َتْعُبُدوا ): وذم حرف ابن مسعود.أشخط وافديه، ؾؼد أشخط ربه

وهُ  وإِ  }ؿول اهلل ظز وجل.() () (إِٓ إِيَّ و َؾال مَّ المُهَ
و َأْو ـِ  َيْبُؾَغنَّ ِظـَْدَك اْفؽَِزَ َأَحُدمُهَ

ِرياًم  ـَ و َوُؿْل هَلاَُم َؿْوٓ  َٓ تؼل :ؿول افذهبي  رَحه اهلل () {َتُؼْل هَلاَُم ُأفٍّ َوٓ َتـَْفْرمُهَ َأي 

هَلام بتزم إِذا ـزا وأشـو َوَيـَْبِغي َأن تتوػ خدمتفام َمو توفقو من خدمتك ظذ َأن 

وَكو حْيؿاَلِن أذاك راجغ حقوتك َوَأكً  ـَ قف َيؼع افتََّسوِوي َوؿد  ـَ اْفػضل فؾؿتؼدم َو

و اْفُغالُم َؾؽوَن َأَبواُه ): ،وؿول اهلل تعوػ()إِن َحؾً أذامهو َرَجْوت َمْوهتاَم  َوَأمَّ

ْػراً  ـُ ا بِوافَِدْيِه َومَلْ َيُؽْن : ) ، وؿول تعوػ() (ُمْمِمـَْغِ َؾَخِشقـو َأْن ُيْرِهَؼُفام ُضْغقوكًو َو َوَبرًّ

  .، ؾؾؼد وصف اهلل افعوق بلكه جبور ظيص صؼي () (َجبَّورًا َظِصقًّو

                                                           

 .23:شورة اإلرساء ، آيي ()

 .23:شورة اإلرساء ، آيي ()

 .23:شورة اإلرساء ، آيي ()

 .(413 / 17)تػسر افطزي ()

 .23:شورة اإلرساء ، آيي ()

  (39: ص)افؽبوئر فؾذهبي ()

 .80: شورة افؽفف، آي()

 .14: شورة مريم، آيي()
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وظؼوق . بوفضم افش  افؼطع ملخوذ من افع :  إن معـى افعؼوِق :أهيو ادممـون 

ظؼوق :  ؿول افؼرضبي رَحه اهلل. ()إؽضوهبام بسك آحسون إفقفام : افوافدين

. افوافدين خموفػتفام ذم أؽراضفام اجلوئزة هلام، ـام أن برمهو مواؾؼتفام ظذ أؽراضفام

وظذ هذا إذا أمرا أو أحدمهو وفدمهو بلمر وجبً ضوظتفام ؾقه، إذا مل يؽن ذفك 

إمر معصقي، وإن ـون ذفك ادلمور به من ؿبقل ادبوح ذم أصؾه، وـذفك إذا ـون 

وؿد ذهى بعض افـوس إػ أن أمرمهو بودبوح يصره ذم ح  . من ؿبقل ادـدوب

ؿول ابن حجر و . ()افوفد مـدوبو إفقه وأمرمهو بودـدوب يزيده تلـقدا ذم كدبقته 

ادراد بوفعؼوق صدور مو يتلذى به افوافد من وفده من ؿول أو ؾعل إٓ ذم :رَحه اهلل

رشك أو معصقي مو مل يتعـً افوافد وضبطه بن ظطقي بوجوب ضوظتفام ذم ادبوحوت 

ؿول بن و. ().ؾعال وترـو واشتحبوهبو ذم ادـدوبوت وؾروض افؽػويي ـذفك

ن اْدحرم ـل ؾعل يَتَلذَّى بِِه اْفَوافِد َأو َكحوه تلذيو إ َوأؿرُه افـََّوِوّي : رَحه اهللافّصالح

ء َوَوصػه  ْ ور َأصؾه ََتِْسغ افقَّ َْؾَعول اْفَواِجَبي افزه ْٕ وكه َفْقَس من ا ـَ َفْقَس بوهلغ َمَع 

بِِخاَلف صػته َحتَّى خيقل إَِػ من َشؿعه َأو َرآُه َأكه بِِخاَلف َمو ُهَو بِِه َؾُفَو  ويه 

وأصل افعؼوق أن تؼي : ؿول صوحى  ؿوت افؼؾوبو.()اْفَبوضِل باَِم ُيوهم َأكه ح  

  ()موفك بامهلام وتوؾر موفك وتلـل موهلام 

                                                           

  (318: ص)معجم فغي افػؼفوء ()

  (238 / 10)تػسر افؼرضبي ()

  (406 / 10)ؾتح افبوري ٓبن حجر ()

 . (104 / 1)رشح افسقوضي ظذ مسؾم ()

 .(250 / 2)مؼوم افتوحقد  ؿوت افؼؾوب ذم معومؾي ادحبوب ووصف ضري  ادريد إػ()
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 ه، وأكه إن ظوق افوافدين مستحٌ  فؾوظقد من اهلل تعوػ بحط درجوت:أهيو اإلخوة 

ِذي َؿوَل فَِوافَِدْيِه ُأفٍّ َفُؽاَم َأَتِعَداكِـِي َأْن ُأْخَرَج } َؿوَل اهلل َتَعوَػ .مستحٌ  افعؼوبي  َوافَّ

و َيْسَتِغقَثوِن اهللََّ َوْيَؾَك آِمْن إِنَّ َوْظَد اهللَِّ َح ٌّ َؾَقُؼوُل َمو   اْفُؼُروُن ِمْن َؿْبِع َومُهَ
ًِ َوَؿْد َخَؾ

ًْ ِمْن  ِذيَن َح َّ َظَؾْقِفُم اْفَؼْوُل ذِم ُأَمٍم َؿْد َخَؾ فَِغ  ُأوَفِئَك افَّ َوَّ ْٕ َّٓ َأَشوضُِر ا َهَذا إِ

َقُفْم  يَن  َوفُِؽلٍّ َدَرَجوٌت ِِمَّو َظِؿُؾوا َوفُِقَوؾِّ وُكوا َخورِسِ ـَ ُْم  ْكِس إهِنَّ نِّ َواإْلِ
َؿْبؾِِفْم ِمَن اجْلِ

َٓ ُيْظَؾُؿوَن  وفؽلٍّ من اجلـسغ ادذـورين : ؿول افطقبي. () {َأْظاَمهَلُْم َوُهْم 

، وافظوهر أن أحد اجلـسغ مو -أي فؾبورين بوافدهيم، وفؾعوؿغ وافدهيم-درجوٌت 

ـَو اهللَُّ ُثمَّ اْشَتؼوُموا  ):دّل ظؾقه ؿوفه ِذيَن ؿوُفوا َربه ِذي : )، وأخر ؿوفه () (إِنَّ افَّ َوافَّ

، ثم ؽؾى افدرجوت ظذ افدرـوت، ٕكه ّدو ذـر افػري  ( )(ؿوَل فِوافَِدْيِه ُأفٍّ َفُؽام

ى ذفك بذـر ؾريِ   إول، ووصَػفم بثبوٍت ذم افؼول، واشتؼومٍي ذم افػْعل، وظؼَّ

، وجعل افعؼوَق أصاًل  ٌَ افؽوؾرين، ووصػفم بعؼوق افوافدين، وبنكؽورهم افبع

ذم آظتبور، وـرر ذم افِؼسم إول اجلزاء، وهو ذـر اجلـي مرارًا ثالثًو، وأْؾرَد ذـر 

َوفُِؽلٍّ َدَرجوٌت ؽؾى افدرجوت ظذ : افـور، وأّخره، وذـَر مو جيؿُعفام، وهو ؿوفه

ٓ يشء أظظم من افتوحقد وافثبوت ظؾقه، وبر افوافدين ن افدرـوت فذفك، وؾقه أ

واإلحسون إفقفام، وٓ يشء أؾحش من ظؼوق افوافدين، وإكؽور احلؼ، وذم إيؼوع 

                                                           

 .19-17:شورة إحؼوف، آيي ()

 .30: شورة ؾصؾً، آيي()

 .17:شورة إحؼوف، آيي ()
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إكؽور احلؼ مؼوباًل إلثبوت افتوحقد افدٓفي ظذ أن ادـؽر معطل مبطل حلؽؿي اهلل  

 .(). هـ. ذم إجيود افعومل

م ظؼوق افوافدين وجعؾه من أـز افؽبوئر، ؾَعْن َأَكٍس  إن افـبي :أهيو ادتؼون  حرَّ

اُك »: ُشِئَل افـَّبِيه َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم َظِن افَؽَبوِئِر، َؿوَل : َرِ َ اهللَُّ َظـُْه، َؿوَل  اإِلرْشَ

ورِ  : وبوب افبخوري َبوٌب  ()« بِوهللَِّ، َوُظُؼوُق افَوافَِدْيِن، َوَؿْتُل افـَّْػِس، َوَصَفوَدُة افزه

ُظُؼوُق افَوافَِدْيِن ِمَن افَؽَبوِئِر  وُظدَّ ظؼوُق افوافدين من أـز افؽبوئر ، وَظِن اُدِغَرِة 

َم َظَؾْقُؽْم ُظُؼوَق ": ْبِن ُصْعَبَي، َظِن افـَّبِيِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾََّم َؿوَل   إِنَّ اهللََّ َحرَّ

ِرَه َفُؽمْ  ـَ َفوِت، َوَمـًْعو َوَهوِت، َوَوْأَد افَبـَوِت، َو َماِل، : إُمَّ ْثَرَة افسه ـَ ِؿقَل َوَؿوَل، َو

َم  ( ) "َوإَِضوَظَي اَدوِل  ،و َظْن َظْبِد اهللِ ْبِن َظْؿٍرو، َأنَّ َرُشوَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّ

َزَ اْفَؽَبوِئِر ُظُؼوُق اْفَوافَِدْيِن ": َؿوَل  ـْ : َوَمو ُظُؼوُق اْفَوافَِدْيِن  َؿوَل : ِؿقَل  : ، َؿوَل " إِنَّ َأ

ُه " ُه، َؾَقُسىه ُأمَّ ُجَل  ، َؾَقُسىه َأَبوُه، َوَيُسىه ُأمَّ ُجُل افرَّ ، ؾؽم من ظوق () " َيُسىه افرَّ

                                                           

  .(337 / 5)افبحر ادديد ذم تػسر افؼرآن ادجقد ()

وِر  حديٌ رؿم    () و  (172 / 3) صحقح افبخوري 2653أخرجه افبخوري  َبوُب َمو ِؿقَل ذِم َصَفوَدِة افزه

، وأخرجه مسؾم َبوُب  (4 / 8)صحقح افبخوري 5976ُظُؼوُق افَوافَِدْيِن ِمَن افَؽَبوِئِر  حديٌ رؿم : َبوٌب 

َهو  حديٌ رؿم  َزِ ـْ  .(91 / 1)صحقح مسؾم 88َبَقوِن اْفَؽَبوِئِر َوَأ

، (4 / 8)صحقح افبخوري 5975ُظُؼوُق افَوافَِدْيِن ِمَن افَؽَبوِئِر حديٌ رؿم : أخرجه افبخوري َبوٌب  ()

وأخرجه مسؾم بوب افـفي ظن ـثرة ادسوئل من ؽر حوجي، وافـفي ظن مـع وهوت، وهو آمتـوع من 

  .(1341 / 3)أداء ح  فزمه، أو ضؾى مو ٓ يستحؼه حديٌ رؿم  صحقح مسؾم 

ُجُل َوافَِدْيِه حديٌ رؿم  : افبخوري َبوٌب أخرجه () ،  (3 / 8) صحقح افبخوري 5973َٓ َيُسىه افرَّ

َهو حديٌ رؿم  َزِ ـْ ، وأخرجه أَحد    (92 / 1) صحقح مسؾم 90وأخرجه مسؾم  َبوُب َبَقوِن اْفَؽَبوِئِر َوَأ

إشـوده صحقح ظذ رشط مسؾم، رجوفه ثؼوت رجول  : (582 / 11)مسـد أَحد 7004حديٌ رؿم  
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فعن وافديه وزاد ظؼوؿه ظؼوؿو  ؾام أـثر مو يؾعُن افبعض افـوس ؾقعود فعـه ظذ  

  !.وافديه

ُكوِب َيْغِػُر اهللَُّ : َؿوَل َرُشوُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ : وَظْن َأِ  َبْؽَرَة َؿوَل  له افذه ـُ

الِن  اَُم ُتَعجَّ ِمـَْفو َمو َصوَء إَِػ َيْوِم اْفِؼَقوَمِي َمو َخال ُظُؼوَق اْفَوافَِدْيِن َواْفَقِؿَغ اْفَػوِجَرَة َؾنهِنَّ

ْكَقو َؿْبَل َيْوِم اْفِؼَقوَمِي   .  ( )فَِصوِحبَِفو ذِم افده

َْؽِر اهللِ ٓ يلمـه أحٌد، َٕنَّ اهللَ َظزَّ َوَجلَّ َيُؼوُل :إخوة افدين
َؾال َيْلَمُن َمْؽَر }: إَْمُن دِ

ونَ  ُظُؼوُق اْفَوافَِدْيِن، َٕنَّ اهللَ ُشْبَحوَكُه َجَعَل اْفَعوقَّ :  ، َوِمـَْفو{اهللِ إِٓ اْفَؼْوُم اخْلَورِسُ

 . ()َجبَّوًرا، َظِصقًّو، َوَصِؼقًّو 

 احذروا من افعؼوق ؾنكه رٌش وخطٌر ظظقٌم؛ٕن من افذكوب مو :أهيو ادسؾؿون

ؿول ضووس  .()يستوجى به كزع اإليامن وخيوف ظؾقه، ؾؿن ذفك ظؼوق افوافدين 

: ؿول.افعومل وذو افشقبي وافسؾطون وافوافد : إن من افسـي أن توؿر أربعي: رَحه اهلل

، وُشئل ظن ـعى ر  ()أن يدظو افرجل وافده بوشؿه : ن من اجلػوءإوُيؼول 

إذا أؿسم ظؾقه مل : اهلل ظـه ظن افعؼوق مو دمدوكه ذم ـتوب اهلل ظؼوق افوافدين ؿول

                                                                                                                                                                      

هو ابن ظبد : هو ابن مسؾم، شعد بن إبراهقم: ظػون. افشقخغ ؽر َحود بن شؾؿي، ؾؿن رجول مسؾم

 . افرَحن بن ظوف

 . (136: ص)جزء ؾقه تػسر افؼرآن بروايي أ  جعػر افسمذي  ( )

اجلزء ؾقه تػسر افؼرآن فقحقى بن يامن وكوؾع بن أ  كعقم افؼورئ ومسؾم بن خوفد افزكجي : افؽتوب

ُد بُن َأَْحََد بِن َكْكٍ افشوؾعي : ادمفف. وظطوء اخلراشوين بروايي أ  جعػر افسمذي ِمِذيه حُمَؿَّ ْ َأُبو َجْعَػٍر افسِّ

ِمِذّي افرمع افػؼقه  ْ  .(هـ295: ادتورم)افسِّ

 . (672 / 2)تػسر ابن ادـذر ()

 . (246 / 1)تػسر افسؿرؿـدي ()

 . (267 / 5)افدر ادـثور ذم افتػسر بودلثور ()



 7 سعد بن عبداهلل السرب. د                       عقوق الوالدين

ُه َشِؿَع اْبَن   يزه وإذا شلفه مل يعطه وإذا ائتؿـه خون ؾذفك افعؼوق،وَظْن َضْقَسَؾَي، َأكَّ

ؿول افدـتور بؽر أبوزيد  و.()ُبَؽوُء اْفَوافَِدْيِن ِمَن اْفُعُؼوِق َواْفَؽَبوِئِر : ُظَؿَر َيُؼوُل 

افـفي و.افـفي ظن ظؼوق افوافدين وشبفام:وذم أدب افوفد مع وافديه:رَحه اهلل

: وافـفي ظن تسؿقي افوفد أبوه، ومثؾه.ادغؾظ ظن افتلؾف من افوافدين، واكتفورمهو

  .()أمه، وصقخه، ومعؾؿه، ومـوداهتم بذفك ، وٓ يؽـي افرجل أبوه 

/ وـتبه

شعد بن ظبداهلل افسز  . د

 24/3/1436اخلؿقس 

                                                           

« افصحقحي ».صحقح :  ؿول افشقخ إفبوين  . (25: ص)أخرجه افبخوري ذم إدب ادػرد   ()

(2898). 

  .(38-37: ص)معجم ادـوهي افؾػظقي ()

 


