خُطُبُةُُالجمعةُُ–ُ2022.06.10حقوقُالوالِدين ُ

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

سانا
وُتُعُالُىَ ﴿ُ:وقَض َٰى َر ُّبكَ أَ َّْل تَ إع ُبدُوا ِإ َّْل ِإيَّا ُه َو ِبا إل َوا ِل َدي ِإن ِإ إح َ
ۚ ِإ َّما َي إبلُغَ َّن ِع إندَكَ ا إل ِكب ََر أَ َح ُدهُ َما أَ إو ك ََِلهُ َما َف ََل تَ ُق إل َل ُه َما

ُِإ َّنُ مِ َّماُ ابتلِيناُ بِهُِ فِيُ هذاُ العص ِرُ وأُصبحُُُيؤثِرُُُسلبًاُ على ُ

ِض لَ ُه َما
أُف َو َْل تَ إنه إَرهُ َما َو ُق إل لَ ُه َما قَ إوْل ك َِريما ﴿َ ﴾٢٣وا إخف إ
ار َح إم ُه َما َك َما َربَّيَانِي
َجنَا َ
ب إ
الر إح َم ِة َو ُق إل َر ِ
ح الذُّ ِل مِ نَ َّ

حُ ُال َّ
صيَّ ُِة ُعلىُغي ِرهاُ،أُصبحُتُُ
شخ ِ
اُُلَّتِيُتعنِيُتقدِيمُ ُالُمُصُاُِل ِ

َللا فِي ِر َ
َّللاُِؐ «ُ:ر َ
ضا ا إل َوا ِل َد إي ِن،
صغِيرا﴾ُ3.وُقُالُُرُسُولُُ َُِّ
ضا َّ ِ
َ

ِيرُُ
خ ُِ
سُ
اسُ ،وُرُ َُّ
ِيرُ مِ نُ ُالنَّ ِ
ت ُالبخلُ ُفِيُشخ ِ
صيَّ ُِة ُكث ٍ
طبعًاُ لِكث ٍ

س َخطِ ا إل َوا ِل َد إين»ُُ 4.
س َخطُ َّ ِ
َللا فِي َ
َو َ

اسُ،وُأُُبعُدُتُهُمُُعنُُ
ضعُفُتُُرُوحُُالتَّضحِ ي ِةُُلدىُالنَُّ ِ ُ
مِ نهمُ.كماُأُ ُ

ُ

سسةُ ُالُسرةُِ ُاُلَُّتُِي ُتُعُتُبُرُُ
اْليثارُ.وكانتُ ُمؤ َُّ
ار ُِم ُالوفاءُِ ُو ِ
مك ِ

ي إاْلَع َِّزاءُ ،
ِإ إخ َو ِت َ

ي ُُِمجتمع ُ،كانتُ ه ِذهُِ المؤسَّسةُُُهِيُ أكثرُُ
الخُِليَّةُُُالُ َّو ِليَّةُُُ ِلُ ُ

صاُ حِ ينما ُ
سا ُِ
عليناُ أنُ نكونُ حُ َُّ
سينُُُتجاهُُُأُبُوُيُنا ُ،خصو ً

تُُ
مُنُُتُأُُثَّرُتُُُمِ نُُأُضر ِارُ ه ِذهُِ الب ِليَّةُُ.إُِنَُّناُ ن ُِعيشُُُفِيُ وق ٍ

يُكُبُرونُفِيُالسِنُُ.عُلُيُنُاُأنُُنحذرُُمُِنُكسُ ُِرُخواطِ ِرهِمُ.قُالُُُُؐ:

ضعفتُُُفِي ُِهُُالُعلُقاتُُُالُسُ ِرُيَّةُ ُ،وأُصبحُُُفِيهُِ النَّاسُ سُجُناءُُ

« َر ِغ َم أ إنف ،ث ُ َّم َر ِغ َم أ إنف ،ث ُ َّم َر ِغ َم أ إنف» قُِيلُ:منُيُاُرسول ُ

أُنف ِس ِهمُ ُ،أُسُرُتُهُمُُُالوحدةُُُوالفر ِديَّةُُ.فُقُدُُُصارُُُالُِكُتُِئُابُُ

للاُِ؟ُقُالَ « :م إن أَد َإركَ أَب ََو إي ِه ِع إن َد ا إل ِكب َِر أَ َح َدهُ َما أَ إو ِكلَي ِإه َما فَلَ إم
اَُّللاُ
اْلحسانُ ُالَّذِيُنُسُ ُِدي ُِه ُُِلوُا ِلُدُيُناُسُيُجُ ُِزينُ َّ
يَ إد ُخ ِل ا إل َجنَّة»ُُ5.ف ِ

ب ُعلىُهذاُالوض ِعُهوُأُنُتُسُتُ ُِعيدُُ
مُجُتُمُعُاتُِنُاُ.وط ِريقُ ُالتَّغل ُِ

تعالىُعليهُِيومُالقِيامةُ.وُكُذُُِلكُُعقوقُالوالِدينُ،لنُُيبقىُ ِبل ُ

الُسُرُةُ ُاُِعتِبارُهاُوُمُكُانتُهُاُ فِيُالمجتم ِعُ،وُأنُنرعى ُحقوقُُ

بُفِيُاْلخِ رةُُ.
عِقا ٍُ

لُأُسُرُةُ ُ.
نُركنيُُك َُّ
ش ِكُلُ ُِ
نُيُ ُ
نُ،اُلَّذُُي ُِ
الُبوي ُِ

ُِإخوتِي!ُلُتولوهمُُظهورُكمُُ،وُاجُبُرُواُخواطِ رُهُمُُدائِ ًماُ.ربَّما ُ

ُ

ُزيارتُِ ُِهمُ،فلُنُهُمُِلُ ُذلِكُاْلنُ .
مُنعُتُنُاُفترةُ ُالُجُائُِحُ ُِة ُه ِذهُِمِ ن ِ

ي إاْلَع َِّزاءُ ،
ِإ إخ َو ِت َ

اربُنُاُفِيُإُِجُازُاتُِنُاُ.
صلُُآباءناُوُأُقُ ُِ
وُلُن ُِ

قُالوالِدي ِن ُ
ُِإ َّنُمُِنُأبر ُِزُمزاياُالُخل ُِ
قُ ِ
اْلسلمِ يَّ ُِة؛ُقد ِسيَّةُُحقو ِ

لُأُنُيعِينناُعلىُ ِب ُِرُوالِديناُ،وأنُيرزقنا ُ
أُسألُُالمولىُع َّزُوج َُّ

سانَ ِب َوا ِل َد إي ِهۚ َح َملَتإهُ ا ُ ُّمهُ
فِيها ُ.قالُُُتُعُالُىَ ﴿ُُ:و َو َّ
اْل إن َ
ص إينَا إ ِ

نيلُُ ُِرضُاهُمُُفِيُالدنياُو ِرضاهُُع َّزُوجلَُّفِيُاْلخِ رةُُِ.إنَّهُولِي ُ

شك إُر ٖلي َول َِوا ِل َديإكَ
َو إهنا ع َٰلى َو إهن َوفِصَالُهُ ٖفي عَا َمي ِإن اَ ِن ا إ
ي ا إل َم ٖصي ُر﴾ُ 1ُ.فبِرُ الوالِدي ِنُ هوُ مِ نُُأعظ ِمُ الُوامِ ِرُُ
ۚ اِ َل َّ

ذلِكُوالقادِرُعليهُ.آمُِينُُ.

تُالفر ِديَّةُُ
عيَّ ُِة؛ُماُيس َّمىُبِالفر ِديَّةُ.فقدُأصبحُ ُِ
الجُتُِمُا ُِ
عُلُقُاتُِناُ ُِ

اضُ الَُّتِيُُتُجُتُاحُُ
والضَّغطُُُالنَّفسِيُُُ ِبسب ُِ
بُُالوحدُِةُُمِ نُُُالُمر ِ

ُ

ِيُاْلسلمُ.وقدُعُ َُّدُعقوقُهُماُمُِنُُالكبائِرُ.فقدُر ِويُ
الو ِاردةُِف
ِ
لصحابِه«ُُ:أَْلَ أُنَبِئُكُ إم بِأ َ إكب َِر
َّللاُُِﷺُُأنَّهُُقُالُُُ ِ ُ
عنُ رسو ِلُ َّ
َُّللاُ،قال«ُ:اَ إ ِْلش َإراكُ
ا إل َكبَائِر؟»ُ ُ
– ثلثُا ً –ُقُالُواُ:بلىُياُرسول َّ

ُ

ق ا إل َوا ِل َديإن»ُ 2.
اَّللَِ ،وعُقُو ُ
ِب َّ
ُ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
لُلمُيدُعُُبِهُِمج ً
ال ُ
َُّللاُتعالىُعِبادهُبِبِ ِرُالوالِدي ِنُبِشك ٍُ
لقدُأمر َّ
لِل َّ
بُُهذاُ الُم ِرُ علىُ ك ِلُ مسلِم ُ.قالُ تبارك ُ
ش ِكُ فِيُُوُجُو ُِ
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