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 :تعالىمباشرة بعد األمر بعبادة هللا الوالدين  األمر ببرّ  جاء
 وقضى ربك أال  "ر البر بالوالدين ، يقول هللا تعالى أمقرن هللا تعالى بين األمر بعبادته و

 ،"تعبدوا إال اياه وبالوالدين احسانا 
 ان اشكر لي ولوالديك  "يقول هللا تعالى  بشكره،ذلك فقد قرن هللا تعالى شكر الوالدين ك

   ".إلّي المصير 
 

  كالوفاء  الجليلة:تحويه من القيم  والصداقة بما حق الناس بحسن الصحبةأ واألّم همااألب
 منهما. وطلب النصحوالمشورة  والكلمة الطيبةوالتودّد 

  فنهرهما لى والديه إساء أومن  شيء،فقد خسر كل أصدقائه ب الى جفا أباه وتحبّ من
 .خسر كل شيء فهو أيضا قدالى اآلخرين  وأحسنوعصاهما 

 يا رسول هللا من أحق الناس مني  فقال:الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رجل جاء
بحسن الصحبة ؟ قال : امك . قال : ثم من ؟ قال : امك . قال : ثم من ؟ قال : امك . قال: 

 ثم األقرب فاألقرب "  ثم من ؟ قال : أبوك ،
  .الوالدينهذا يعني ان حسن معاملة اآلخرين يبدأ بعد حسن معاملة        

    األبناء:بوان مثال للتضحية من أجل األ
 .من حمل ووالدة ورضاعة وسهر اللياليل المشاق تتحمّ م األ  -
 ومن أجلأجل توفير لقمة العيش ألبنائه  والنفيس منبالغالي  ويكدّ مضّحيايعمل األب  -

 .وكسائهمالقيام بأعباء تدريسهم 
 بألعابفي سبيل اكمال فرحة أبنائهم يحرم الوالدان نفسيهما من الثياب الجديدة  أحيانا، -

 .سعادهمأو من أجل شراء لوحة رقمية إل رحالت و نزهاتبجديدة أو 
 وطورا فيق يقضي شؤون االسرة فهو تارة في السوكي يستريح االبناء  يتعباألب  -

 .المكتبة يشتري ما نقص من لوازم مدرسية
 .شهيّ  عامطب األبناء كي يفرحطوال ساعات في المطبخ  تعبم تاأل -
 كي يشبعاالب يجوع ف وأطايب الطعاممن ملذات العيش قد يحرم الوالدان نفسيهما  -

 .هأطفال
لى جانبه تمّرضه و ترعاه و إفتبقى  األطفالوم ليال حين يمرض أحد م من النتُحرم األ -

من ذوي العائلة  أفراد أحدحته حتى يُشفى و يبرأ من علـّته أّما إذا كان تسهر على را

  حسن معاملة الوالدين
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  و ستكون و جهدها  تعبهاسيتضاعف جّل مسؤولية رعايته و  تحمل االمفس اإلعاقة
 .اإلرهاقدائمة التعب و 

باء المنزل ـــــم خارج المنزل في مهنة من المهن حتى تساعد االب في أعقد تعمل األ -
 و حينها سيكون تعبها مضاعفا أيضا.

  أجازيهما؟كيف يمكن أن 
و لكن يمكننا وضع بعض في حقّهما ر مقصّ هو ف هوالديلى إبا نسان متحبّ اال مهما عمل -

  القواعد التي يجب اتّباعها : 
ً اإلنسان بوالديه  ووّصينا( :اإلحسان لهما  يجب  .)إحسانا

   مساعدتهما قدر المستطاع في شؤون المنزل 
 .رعايتهما عند المرض 
  هما.لقائ والبشاشة عندواألم تقبيل األب 

 .)لهما قوالً كريماً  (وقل الكالم الحسن معهما  -
  الصفات. واالم بأحسنمناداة االب 
  ّتحيّة طيبة. تهما تحي 
  ) وال تقل لهما أُّفٍ عدم رفع الصوت عليهما.( 

 )طاعة لمخلوق في معصية الخالق ال(طاعتهما في غير المعصية  -
 نظرة  واالم لهمااالب :  ألنهما ذوا خبرة في الحياة واالستماع لنصيحتهماألخذ برأيهما ا

 يدبّرانه ألبنائهم هو غالبا في مصلحتهم. وكل مااستشرافية على المستقبل 
  ترك األمر بمعصية هللا كترك الصالة و  هي:الحالة الوحيدة التي ال يجب طاعتهما فيها

 الصوم أو إلحاق األذى بالناس.
 : كبراوخاصة إذا  الحاجة،اإلنفاق عليهما عند  -
  لكبر كشراء ما عند ابهما  االبناء أن يعتني ومن حقهما أبنائهمالوالدان أنفقا الكثير على

يلزمهما من أدوية عند المرض أو اصطحابهم للطبيب أو شراء ما يلزمهما من ملبس 
 .. .)تحابوا (تهادوالهما في المناسبات وغيرها اإلهداء  و ومأكل

 الدعاء لهما بكل خير .  -
هو أفضل هديّة يقدمها الحسنة  باألخالقالتحلي  مع وطلب العلمة في الدراساالجتهاد  -

 .الدينولل األبناء
وبر الوالدين ، وبين شكر هللا تعالى وشكر ته عبادربط هللا سبحانه و تعالى بين  لخالصة :ا

 الوالدين 
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