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 العناية بالوالدين

ى وما حيقق أعل جل الربحأويغامرون من  يبحث كثري من الناس عن فرص الربح واالستثمار يف اجملال املادي، 
حىت لو كلفه  وبادر على الفور، الإ و مشروع ما،أ العوائد؛ فمىت ما وجد االنسان فرصة استثمارية يف مكان ما،

 1وهذا شيء معقول ومقبول ذلك عناء وتعبا،

خالل  ومن1 ن يسعى لكسب ثوابه وآثارهأبل عليه  ،ال يغفل جانب االستثمار املعنويألكن على االنسان 
 من العناية بالوالدين، واالستثمار القيمي أفضل فإنه ليس هناك فرصة للربح املعنوي، استعراض النصوص الدينية،

 1وخاصة يف فرتة العجز والكرب

وعظيمة  مام فرصة مهمةأن أوالدمها أفهذا يعين  والعجز، حدمها مرحلة الشيخوخةأو أغ الوالدان حينما يبل
وتوفيق  ليه،إاهلل  هنا نعمة ساقهاعلى أ ىل هذه احلالإوينظر  ن يستحضر عقله،أنسان لالستثمار املعنوي؛ على اإل

يف  أويبد فيبدي تذمره، 1احلال عند البعضهنا ابتالء وحمنة، كما هو أن يتعامل معها على أقد أتيح له؛ ال 
  1الشكوى للناس

ن يكونا يف صحة وقوة وطول عمر؛ لكن أ ما يتمناه، بل كل ن يكونا يف حال العجز،أحد يتمىن لوالديه أطبعا ال 
ين من بر الوالد:"قال سيدنا علي كرم اهلل وجهه للكسب والربح، فهي فرصة عظيمة ذا حصل شيء من ذلك،إ

ذ هو الذي يعكس نفسية االنسان إ العناية بالوالدين، عن مسو األخالق مثل  ذ الشيء يكشفإ" أكرم الطباع
 1الباطنية

إمنا يقوم هبا لنيل  وصوم وحج وصدقة وزيارة وغريها عمال التعبدية اليت يقوم هبا االنسان املتدين من صالةن األإ
 عظم من بر الوالدين،أهناك ثواب  فليس فإذا كان هذا هو مبتغاه وغاية مناه، ستحقاق مثوبته،رضى اهلل تعاىل وا

ىل النيب إجاء رجل 1 على اجلهاد يف سبيل اهلل حىت تدل على أفضلية وأولوية االهتمام بالوالدين، ذ النصوصإ
هل لك من  :فقال عليه الصالة والسالم أستشريك،الغزو وجئتك  يارسول اهلل أردت" :فقال سلم صلى اهلل عليه

 " عند رجليها فالزمها فإن اجلنة :قال قال نعم،! م؟أ

 1فإن اجلزاء من جنس العمل ن من يريد أن يربه أبناؤه عليه برب والديه،إ



 وأمهلت القيم، تخاصة يف هذا العصر الذي غلب فيه االهتمام باملاديا ن نذكر برب الوالدين،أننا حنتاج دوما إ
فال  نه زاهد يف املثوبة،أوك، خوتهإلها وحيم   وهناك من يتهرب من حتمل املسؤولية، فهناك من جيحد فضل والديه،

 1ينافس يف كسبها

مقرونا بوجوب  تأكيدا يؤكد على أمهية الرب هبما، و سامعه،أخذ املسلم بني يديه تاليه أن القرآن الكرمي الذي يإ
 1وتكرر ذلك يف مثان مواضع من سور الكتاب الوحدانية هلل تعاىل وعدم اإلشراك به،

ما حرم ربكم عليكم  تلأقل تعالوا "مم السابقة،حدى الوصايا العشر اليت أوصى هبا اهلل جل وعال مجيع األإنه إ
 "111111أال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 

 "وبالوالدين إحسانا ال اهللإخذنا ميثاق بين اسرائيل ال تعبدون أوإذ " خذه اهلل على بين اسرائيلأوهو العهد الذي 
ال إياه وبالوالدين إال تعبدوا أ وقضى ربك": حني قال نه جعله حكما فصال ال يقبل استئنافا وال نقضا،إبل 

ن أمما يدل على  جماال معينا هلذا اإلحسان، جيدها مل حتدد ن للوالدين،واملتأمل يف آيات الرب واإلحسا" إحسانا
ن اهلل تعاىل إف فحىت لو كانا مشركني، قيدهتما،وال ع الوالدين، ن اآليات مل حتدد نوعأكما  اجملال يبقى مفتوحاً،

ن تشرك يب ماليس لك به أ ن جاهداك علىإو " :وحسن مصاحبتهما؛ قال تعاىل واإلحسان إليهما، مر بربمها،أ
  "وصاحبهما يف الدنيا معروفا علم فال تطعهما

عليه  لالسماء جربي حيث يكون ممن دعا عليهم أمني حدمها ومل يربمها،أو أهما ين اخلاسر هو من أدرك والديه كلإ
 1رض سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلمه أمني األئم ن على دعاأو  السالم،

 :فقال يل فقال جاءين جربيل فسأله الصحابة عن سر ذلك، مني ثالثا،آذ كان عليه السالم صاعدا املنرب فقال إ
 "منيآمني فقلت آقل  ومل يربمها ال غفر اهلل له،1111111  يا حممد من أدرك والديه"

مما يعجل اهلل به  نإ":نه قالأوسلم  ورد عن النيب صلى اهلل عليه يضا عقوق الوالدين،أن مما يعجل اهلل به العقوبة إ
 "البغي وعقوق الوالدين: العقوبة يف الدنيا

فقال هل  والسالم، ىل النيب عليه الصالةإجاء رجل  ىل النهاية،إنه يستمر إبل  ن بر الوالدين ال ينقطع بوفاهتما،إ
ال إوصلة الرحم اليت ال تصل ، غفار هلماواالست الدعاء هلما، ،نعم :قال! بر به والدي بعد موهتما؟أيل من شيء 

  1وامللمات،كما يف حديث النفر الثالث عند احملن ربات والشدائد،هو مما يفرج الك" وإكرام صديقهما هبما،



: قال عن ابن مسعود رضي اهلل عنه اهلل من بر الوالدين بعد الصالة يف وقتها،إىل وليس هناك من شيء أحب 
! ي؟أمث : قلت وقتها، على الصالة :فقال! ىل اهلل؟إ صلى اهلل عليه وسلم عن أحب االعمال سألت رسول اهلل"

 1فهما سبب الوجود بعد اهلل تعاىل1 متفق عليه" بر الوالدين :قال


