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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 . أختي مديرة المدرسة
 

 .أختي مسئولة التوعية 
 

  4/  12إلو     4/ 12األربعوا    مون    الرابعوة المرحلوة  ( حقوو  المورأة  وي امسو        )بين يديك خطة برنامج 

 : ينفذ و ق األهداف التالية (أسبوعان)

 .التعريف بحقو  األ   ي امس   -2
 : رابعةإذاعتان لجميع المراحل مر ق المادة العلمية بالمرحلة ال

 .حقو  المرأة أمًاإذاعة * 
 .الباريننماذج من سير إذاعة * 
 (أمًا ) تعريف طالبات الصف الثالث ثانوي بمكانة المرأة  ي امس    -1

 للصف الثالث ثانوي (    أمًا  ي امس   مكانة المرأة)مطوية * 
وهوي  هو  تعطو  لطالبوات الصوف الثالوث ثوانوي  قو         2441/  2411أما بقيوة البرنوامج   وي لوديكذ منوذ عوا        

 :كالتالي
 .إبراز حقو  الزوجة  ي امس   -4
 . لطالبات الصف الثالث ثانوي( حقو  الزوجة)ورشة عمل * 
 .توعية طالبات الصف الثالث ثانوي بأهذ قواعد اختيار الزوج -4

 . (اختيار الزوج ) ورشة عمل * 
 .تعريف طالبات الصف الثالث ثانوي بحقو  الزوج و ق  ال دي النبوي – 5
 (  .كيف تكونين زوجة ودود ) محاضرة ( حقو  الزوج  )ورشة * 
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 (حقو  المرأة  ي امس    )خطة برنامج 

 (أسبوعان )  5/ 21 – 5/  21ثذ من  5/  1 – 4/ 14ه  من   2441/ 2442للفصل الدراسي الثاني 

 توعي      ة المي        دان الترب         وي بح  ق        و  الم            رأة  ي امس           :ال دف العا 
    توجد لدى المدارس  4    4    1مادة ال دف  :ملحوظة 

 

زمن  آلية التنفيذ الفئة المست د ة الج ة المنفذة البرنامج ال دف  
 البرنامج

 التعريف بحقو  األ   ي امس   2

 ( 2) إذاعة 
 حقو  المرأة أمًا

 ( 1) إذاعة 
 نماذج من سير البارين

مسئولة التوعية  ي 
 الطالبات+ المدرسة 

ث +   + طالبات ب 
 معلمات+ 

 يوم   ان إذاعة مدرسية

1 
تعريف طالبات الصف الثالث ثانوي بمكانة 

 (أمًا ) المرأة  ي امس   

 مطوي  ة
+ 

 مسابقة عل  مطوي  ة

مسئولة التوعية  ي 
 المدرسة

طالبات الصف الثالث 
 ثانوي

 مستمر توزيع مطوية

 إبراز حقو  الزوجة  ي امس   4
 

 "حقو  الزوجة " ورشة عمل 

 
مسئولة التوعية  ي 

 المدرسة

 
الصف الثالث طالبات 

 ثانوي

ورشة عمل  ي 
 حصص االحتياط

 أسبوع

4 
توعية طالبات الصف الثالث ثانوي بأهذ قواعد 

 اختيار الزوج
 "اختيار الزوج " ورشة عمل 

 
مسئولة التوعية  ي 

 المدرسة

 
طالبات الصف الثلث 

 ثانوي

ورشة عمل  ي 
 حصص االحتياط

 أسبوع

5 
تعريف طالبات الصف الثالث ثانوي بحقو  

 الزوج و ق ال دي النبوي

        ورشة عمل
 "حقو  الزوج " 

      محاضرة
 "كيف تكونين زوجة ودود" 

 
مسئولة التوعية  ي 

 المدرسة

 
طالبات الصف الثالث 

 الثانوي

ورشة عمل  ي 
 حصص االحتياط

 محاضرة+ 

 أسبوع
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 (2)إذاعة  
 حقو  المرأة أمًا

 

م ن َي ده  ،وسيئات أعمالناإن الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل تعال  من شرور أنفسنا
وأش د أن محمًدا ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،وأش د أن، اهلل    ُم ضل له، ومن ُيضلل    هادي له

أرسله ربه رحمة للعالمين ، وحجة وأمينه عل  وحيه ، ،عبده ورسوله وَصِفُيه وخليله ، وخيرته من خلقه
، أما وعل  آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الُغِر الميامينعل  العباد أجمعين ، وصلوات اهلل وس مه عليه ،

 :بعد
ال زلنا  ي سلسلة حقو  المرأة  ي امس  ، التي تعر نا علي ا  ي األعوا  السابقة، وقد تحدثنا عن : أخواتي

 .مكانة وحقو  المرأة بنتًا ثذ زوجة، واآلن نتحدث عن ا أمًا
وعند تأملنا  ي آيات الكتاب الكريذ وسنة أشرف المرسلين نجد النصوص الكثيرة التي تدل عل  مكانة األ ،  

َوَقَض  َرُبَك َأَلا َتْعُبُدوا ِإَلا ِإَياُه : وعظيذ منزلت ا، ، وتبين بج   حقوق ا العظيمة ، ومن ذلك قوله تعال 
 َما َوُقْل َلُ َما َقْوًلا َكِريًماَلُ َما ُأٍف َوَلا َتْنَ ْرُهِإَما َيْبُلَغَن ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَلاُهَما َ َلا َتُقْلَوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا

 . (14-14) سورة امسرا   َرَبَياِني َصِغيًراَلُ َما َجَناَح الُذِل ِمَن الَرْحَمِة َوُقْل َرِب اْرَحْمُ َما َكَماَواْخِفْض( 14)
 :  في هذه اآليات كلف اهلل امنسان  ي حق والديه بخمسة أشيا 

لو ":  ن اه حت  عن مجرد التأ ف من ما، قال الحسين بن علي رضي اهلل عن ما ،(   تقل ل ما أٍف) :األول
يكون باللسان وبالفعل،  كل ك   و عل يدل عل  : ، والتأ ف"مهعلذ اهلل شيئًا من العقو  أدن  من أٍف لحّر

ونفض  هز الكتفين،:ومن التأ ف":قال بعض المفسرين، المن ي عنه كراهية أمرهما،   و من التأ ف
 ."الجبين إظ ارًا لعد  الرضا وتقطيب اليدين، وتقليب العينين،

خالف ما  ي القول عل  سبيل الرد علي ما تزجرهما به أو تستقبل ما بك   ت   : ، أي(وال تن رهما) :الثاني
اللين  ستعمل مع ما القولتقل ل ما ما  يه أدن  تبر ،  وتوا ق ما،     تأن  كأو التكذيب ل ما،  بل علي

 .اللطيف المشتمل عل  العطف وموا قة مرادهما، والسيما عند الكبر
قال عمر  ،اطب ما بالك   المقرون باالحترا ، والقول الحسنتخ، والمراد أن (وقل ل ما قواًل كريمًا) :الثالث

 .يا أبتاه، يا أماه: هو أن يقول ل ما: بن الخطاب
كناية عن ضم ما إل  نفسك كما  ع  ذلك : ،  وخفض الجناح(واخفض ل ما جناح الذل من الرحمة) :الرابع

بك حال صغرك، كالطائر الذي إذا أراد ضذ  رخه إليه خفض له جناحه، أو كناية عن غاية التواضع والذل 
 .والخضوع ل ما

ة ، وهو أمر للولد أن يدعو لوالديه بالرحمة، إذ لفظ الرحم(وقل رب ارحم ما كما ربياني صغيرًا) :الخامس
 .جامع لكل الخيرات  ي الدين والدنيا

 : ما يليال ينقطع بو اة األ  بل يستمر بعد موت ا، ومن وسائل برها بعد موت ا ثذ إن البر 

إذا مات امنسان : "عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ قال: الدعا  ل ا .2
.رواه البخاري ومسلذ" أو علذ ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية،: انقطع عمله إال من ث ث

أي رب أي : تر ع للميت بعد موته درجة،  يقول: "عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: االستغفار ل ا .1
.رواه البخاري" ولدك استغفر لك: شي  هذه،  يقال

: ل اهلل صل  اهلل عليه وسلذ قالعن عائشة رضي اهلل عن ا أن رسو:  قضا  صو  النذر أو الكفارة عن ا .4
.رواه البخاري" من مات وعليه صيا ، صا  عنه وليه"

إن أبر البر : )قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ: عن ابن عمر رضي اهلل عنه، قال: صلة أهل ودها .4
.هذا األ  أيضًا، ويدخل  ي رواه أبو داود والترمذي، وصححه األلباني ، (صلة المر  أهل ود أبيه بعد أن يولي

أن رجً  قال للنبي صل  اهلل عليه وسلذ، إن أبي مات : "عن أبي هريرة رضي اهلل عنه: التصد  عن ا .5
.رواه مسلذ". نعذ:   ل يكِفر عنه أن أتصد  عنه، قال" وترك مااًل ولذ يوصي
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أمي تو يت إن "وعن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عن ما أن رجً  قال للنبي صل  اهلل عليه وسلذ 
رواه "  إن لي َمخَر ًا،   أنا أش د أني قد تصدقت به عن ا: ، قال"نعذ: "قال" أينفع ا إن تصدقت عن ا؟

 .البخاري
 لت نأ   ما أعظمه من تشريع يقر بحق المرأة أمًا، ويرتب عل  ذلك األجر والثواب  ي الدنيا واآلخرة،

األ  المسلمة ولتقر عين ا ب ذه المكانة العظيمة التي لذ تصل إلي ا أي امرأة  ي كل الديانات أو 
األعراف، رزقنا اهلل وإياكن بر والدينا عل  الوجه الذي يرضيه عنا، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

.وآله وصحبه أجمعين العالمين، والص ة والس   عل  أشرف األنبيا  والمرسلين، نبينا محمد
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 (1)إذاعة 
 نماذج من سير البارين

وأش د أن ال  يحص ، نعمه تترى ، و ضله ال ،، ومسبل النعذ عل  الخلق أجمعين ولي الصالحينالحمد هلل 
:أما بعد محمًدا عبد اهلل ورسوله، نبيناإله إال اهلل وحده ال شريك له، وأش د أن 

عن أبي الدردا  رضي اهلل ، وجعل الجنة جزا  البارين،  لقد حثنا امس   عل  بر الوالدين وخاصة األ  
 .رواه امما  أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه األلباني( الوالد أوس  أبواب الجنة: )قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ: قالعنه 
دخلت الجنة،   سمعت : "النبي صل  اهلل عليه وسلذ أنه قالعن عائشة أ  المؤمنين رضي اهلل عن ا عن و

كذلكذ البر، كذلكذ : "حارثة بن النعمان،   قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ: من هذا؟  قيل: قرا ة،   قلت
 .وصححه األلباني  ،والحاكذ رواه أحمد".  البر

 ." وكان أبر الناس بأمه: "وزاد عبدالرزا   ي رواية
َوَرُجًلا َيَماِنًيا َيُطوُف ِباْلَبْيِت َقْد َحَمَل ُأَمُه َعَل   اْبَن ُعَمَربردة بن أبي موس  األشعري َأَنُه َشِ َد  يأب وعن

َيا اْبَن ُعَمَر  َأُتَراِني َجَزْيُتَ ا : َبِعيُرَها اْلُمَذَلُل ِإْن ُأْذِعَرْت ِرَكاُبَ ا َلْذ ُأْذَعِر ُثَذ َقاَل ِإِني َلَ ا : َظْ ِرِه ، َوُهَو َيُقوُل 
 .  ي األدب المفرد وصححه األلباني رواه البخاري"" َلا ، َوَلا ِبَزْ َرٍة َواِحَدٍة : ؟ َقاَل 

 :فنا الصالح، ومن ذلكوإن مما يعين عل  البر تأمل سير البارين من سل
:  تقول أمه ، كما ربيتني صغيرًارحمك اهلل": قال ألمه  هبيت إذا دخلكان هريرة رضي اهلل تعال  عنه  اأبأن 

 "وأنت رحمك اهلل كما بررتني كبيرًا

إنك من أبر الناس "  :وهذا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عن ما، قيل له
أخاف أن تسبق يدي إل  ما سبقت إليه عين ا،   أكون قد : "،   قال"بأمك، ولسنا نراك تأكل مع ا  ي صحفة

 ".عققت ا
 .وهذا عبداهلل بن عون  رحمه اهلل نادته أمه  أجاب ا،  ع  صوته صوت ا،   أعتق رقبتين

وكان ال يمشي  و  ظ ر بيت وطلق بن حبيب رحمه اهلل من علما  التابعين وعبادهذ، كان يقبل رأس أمه،  
 .وهي تحته،  إج اًل ل ا
قذ يا : "يقعد  ي حلقته يعلذ الناس،   تقول له أمه -المسلمين علما وهو أحد  -وكان حيوة بن شريح 

 .،   يقو ، ويترك التعلذ"حيوة،   ألق الشعير للدجاج
لذ يرح   ي طلب  لما  الحديث الكبار،أحد ع( قندار) العالذ المعروف ، وكذا اهلل رحمه يوهذا امما  الذهب
 ا بقي ،ال تخرج: قالت  ة كل من ما،ألن والد ، ي ا كاناالتي  مامن مدينت اما خرج :يعني ،العلذ برًا بأم ات ذ

أردت الخروج للعلذ  ر ضت  ": قندار قال، مدينت ما، ولذ يخرجا للطلب إال بعد و ات ماالعلذ  ي  انيطلب

 "لي  ي ذلكأمي  أطعت ا  بورك 

؛ لننال رضا اهلل  ذونقتفي أثره حال سلفنا الكرا   ي برهذ بأم ات ذ حري بنا أن نن ج ن ج ذ،وبعد معر ة 
 .سبحانه وتعال  ودخول الجنة؛ ألن بر الوالدين باب من أبواب الجنة

[ برًا بوالدينا، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ناكإيرزقنا اهلل و ]

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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 وية        مط
 أمًا  ي امس   مكانة المرأة

:عل  نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعدوالس   الحمد هلل رب العالمين، والص ة 
ر ع نساُ  َت تلك المرأة التي ر ع امس   شأن ا وبوأها منزلة ال تداني ا منزلة، وجعل ا  ي مقاٍ هي ... األ  

وال ولن تعرف البشرية جمعا   العالمين إليه أبصارهن  تعود حاسرة، وتتطلع لتقارب سما ه  ترجع خائبة،
 .امس  األ   ي شريعة  الذي نالتهعزًا نالته امرأة ك

 : ر ع ا امس   إلي ا ما يليومما يبرز مكانة األ ، ويظ  ر الدرج ة الر يعة التي 

:ها صفة بارزة لألنبيا  علي ذ الص ة والس  ن اهلل تعال  جعل برأ .2

أن اهلل شر ه بعبوديته له، واصطفاه بالنبوة، وجعله :   ذا عيس  عليه الس   يذكر من نعذ اهلل عليه 
مباركًا أينما كان، وأوصاه بالص ة والزكاة، وجعله برًا بوالدته، محسنًا إلي ا،  قائمًا بما يجب عليه 

َل ِإِني َعْبُد الَلِه آَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبًيا َوَجَعَلِني ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني َقا :ل ا، قال تعال 
 .(41-41) سورة مريذ ِبالَص ِة َوالَزَكاِة َما ُدْمُت َحًيا َوَبًرا ِبَواِلَدِتي َوَلْذ َيْجَعْلِني َجَباًرا َشِقًيا

إن كل هذا ينطق به عيس  عليه الس   وهو  ي الم د، وال شك أن نطق عيس  عليه الس    ي 
الم د كان من أعظذ معجزاته، ومن أدع  األمور التي توجب االنتباه لما قال، وحفظ ما تلفظ به، 

بره بوالدته، وال شك أن ذكره ل ذا األمر مع جملة من  كل ما سبق، ومنه -عليه الس  -  ذكر
الزماني   ي هذا السيا األمور الم مة، كشرف العبودية والنبوة والوصية بالص ة والزكاة و

.يدل عل مكانة البر العظيمة مما، المعجز

 .(24) سورة مريذ وبرًا بوالديه ولذ يكن جبارًا عصيًا:  وقال تعال  عن يحي  عليه الس   
وال شك أن هذا ، اهلل تعال  عل  يحي  عليه الس   أن جعله برًا بوالديه وهذه نعمة عظيمة امتن ب ا

 .عظيذ شأن بر الوالدة دل عل ي

:أن اهلل جعل بر الوالدة  رضا الزمًا، وإن كانت األ  كا رة .1
 إن الواجب عل  الولد امحسان إلي ا  ي هذه الحالة، مع عد  طاعت ا  يما تريده من الكفر باهلل   

ألن طاعة اهلل تعال  وطاعة رسول اهلل صل  اهلل عليه سلذ مقدمة عل  كل طاعة، قال  تعال ؛
 اَوِإْن َجاَهَداَك َعل  َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌذ َ   ُتِطْعُ َما َوَصاِحْبُ َما ِ ي الُدْنَيا َمْعُروً :تعال 
 .(25)لقمان سورة 
َقِدَمْت َعَلَي ُأِمي َوِهَي ُمْشِرَكٌة ِ ي َعْ ِد ُقَرْيٍش : َرِضَي الَلُه َعْنُ َما ، َقاَلْت َأْسَماَ  اْبَنِة َأِبي َبْكٍر َعْن و         

 ِإْذ 
الَلُه َعَلْيِه َعاَهُدوا َرُسوَل الَلِه َصَل  الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَذ َوُمَدِتِ ْذ َمَع َأِبيَ ا َ اْسَتْفَتْت َرُسوَل الَلِه َصَل           
 َوَسَلَذ 
 .رواه البخاري" َنَعْذ ِصِليَ ا: " ، َقاَل َيا َرُسوَل الَلِه ِإَن ُأِمي َقِدَمْت َعَلَي َوِهَي َراِغَبٌة َأَ َأِصُلَ ا   :، َ َقاَلْت        
 وهذا يبين بج   مكانة األ   ي امس  ،  إن ا وإن كانت كا رة إال أن حق ا  ي امحسان ال يفوت، بل       
 .يجب امحسان إلي ا وصلت ا       

، والخلود  ي ن اهلل سبحانه وتعال  جعل بر الوالدة من أ ضل األعمال عنده، الموجبة لدخول الجنةأ .4
.أعل  درجات ا

الوالد أوس  أبواب : )قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ: قالعن أبي الدردا  رضي اهلل عنه 
 . رواه امما  أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه األلباني  ي السلسلة الصحيحة( الجنة
 كذلك وغيرها،  الص ة، وباب الريان،باب :  كما أن من ا باب بر الوالدين،  ن من أبواب الجنةأ: أي

أوس  أبواب : )وقوله صل  اهلل عليه وسلذ، ،  يدخل منه من كان بارًا بوالديه(باب الوالدين)ل ا 
 .، أي األ ضل، واألمثل، واألعظذ(الجنة
: اْرَتَق  الَنِبُي َصَل  الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَذ َعَل  اْلِمْنَبِر َدَرَجًة َ َقاَل : رضي اهلل عنه قال َأَنَس ْبَن َماِلٍكوعن 

َلَس ، َ َقاَل آِميَن ، ُثَذ اْسَتَوى َ َج: آِميَن ، ُثَذ اْرَتَق  الَثاِلَثَة ، َ َقاَل : آِميَن ، ُثَذ اْرَتَق  الَثاِنَيَة ، َ َقاَل 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=553
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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َرِغَذ َأْنُف اْمِرٍئ ُذِكْرَت ِعْنَدُه َ َلْذ ُيَصِل َعَلْيَك ، : َأَتاِني ِجْبِريُل َ َقاَل : َعَل  َما َأَمْنَت ؟ َقاَل : َأْصَحاُبُه 
َرِغَذ َأْنُف : آِميَن ، َ َقاَل : ُقْلُت َرِغَذ َأْنُف اْمِرٍئ َأْدَرَك َأَبَوْيِه َ َلْذ َيْدُخِل اْلَجَنَة ، َ : َ ُقْلُت آِميَن ، َ َقاَل 

 .رواه الترمذي والبخاري  ي األدب المفرد، وصححه األلباني (اْمِرٍئ َأْدَرَك َرَمَضاَن َ َلْذ ُيْغَفْر َلُه ، َ ُقْلُت آِميَن
هو دعا  عليه أن يلصق اهلل تعال  أنفه بالتراب،  وهو ( رغذ أنف امرئ: ) قوله صل  اهلل عليه وسلذ

 .مما تستعمله العرب تريد به ذل وهوان المدعو عليه به

:ن اهلل سبحانه وتعال  جعل رضاه  ي رضا الوالدين،  وسخطه  ي سخط ماأ .4
رضا الرب  ي رضا : ) عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عن ما أن رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ قال

 .لبانيرواه الطبراني، وصححه األ( الوالدين وسخطه  ي سخط ما

:أن اهلل تعال  جعل عقو  الوالدين قرين الشرك به .5
( أال أنبئكذ بأكبر الكبائر؟: )قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ:  عن أبي بكرة رضي اهلل عنه، قال

 .رواه البخاري .الحديث......( امشراك باهلل، وعقو  الوالدين: )بل ، يا رسول اهلل قال: ث ثًا،  قالوا

 :تعال  جعل بر الوالدة سببًا  ي زيادة العمر والبس   ي الرز أن اهلل  .1
حيث رب  رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ أعظذ ما يرغب الناس  يه من أمور دنياهذ ببر الوالدة، 

عمره ويزاد  ي رزقه  ليبر والديه أن يمد له  يمن سره: )وهو زيادة العمر وبس  الرز ،  قال
 .نه حديث حسن لغيرهإوقال األلباني  ،رواه أحمد( وليصل رحمه

 :أن اهلل تعال  جعل التكسب لإلنفا  عل  الوالدة عديل الج اد  ي سبيله .7
مر عل  النبي صل  اهلل عليه وسلذ رجل،   رأى أصحاب :  عن كعب بن عجرة رضي اهلل عنه،  قال

هذا  ي سبيل اهلل؟   قال يا رسول اهلل،  لو كان : النبي صل  اهلل عليه وسلذ جلده ونشاطه،   قالوا
إن كان خرج يسع  عل  أبوين شيخين كبيرين   و  ي سبيل : ) .... رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ

 .رواه البي قي والطبراني وصححه األلباني  ي صحيح الترغيب والترهيب( اهلل

:اتإن اهلل سبحانه وتعال  جع  ل بر الوال دة سببًا  ي تفريج الكروب وإجابة الدعو .2
َخَرَج َثَلاَثُة َنَفٍر  : "عن عبداهلل بن ُعَمَر َرِضَي الَلُه َعْنُ َما َعْن الَنِبِي َصَل  الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَذ َقاَل

َبْعٍض َيْمُشوَن َ َأَصاَبُ ْذ اْلَمَطُر َ َدَخُلوا ِ ي َغاٍر ِ ي َجَبٍل َ اْنَحَطْت َعَلْيِ ْذ َصْخَرٌة َقاَل َ َقاَل َبْعُضُ ْذ ِل
َبَواِن َشْيَخاِن َكِبيَراِن َ ُكْنُت َأْخُرُج الَلُ َذ ِإِني َكاَن ِلي َأ :َ َقاَل َأَحُدُهْذ ،اْدُعوا الَلَه ِبَأْ َضِل َعَمٍل َعِمْلُتُموُه

ِلي َواْمَرَأِتي َ َأْرَع  ُثَذ َأِجيُ  َ َأْحُلُب َ َأِجيُ  ِباْلِحَلاِب َ آِتي ِبِه َأَبَوَي َ َيْشَرَباِن ُثَذ َأْسِقي الِصْبَيَة َوَأْه
َ َلْذ  ،َ َكِرْهُت َأْن ُأوِقَظُ َما َوالِصْبَيُة َيَتَضاَغْوَن ِعْنَد ِرْجَلَي :َقاَل ،َ اْحَتَبْسُت َلْيَلًة َ ِجْئُت َ ِإَذا ُهَما َناِئَماِن

الَلُ َذ ِإْن ُكْنَت َتْعَلُذ َأِني َ َعْلُت َذِلَك اْبِتَغاَ  َوْجِ َك َ اْ ُرْج َعَنا  ،َيَزْل َذِلَك َدْأِبي َوَدْأَبُ َما َحَت  َطَلَع اْلَفْجُر
 .رواه البخاري ومسلذ(  الحديث....ا الَسَماَ  َقاَل َ ُفِرَج َعْنُ ْذُ ْرَجًة َنَرى ِمْنَ 

بره :   ؤال  الث ثة كل من ذ دعا اهلل عز وجل بأ ضل عمل عمله،   كان أ ضل عمل عمله أول ذ
 .التي وقعوا  ي ا محنةبوالديه،  كان هذا البر سبب تفريج كربت ذ، وخروج ذ من تلك ال

وكان ُعمُر ْبُن مه اهلل تعال ، كان مجاب الدعوة، لكونه كان برًا بأمه، وهذا أويس القرني،  رح 
أْنت : اْلخّطاِب اذا أت  علْيِه أْمداُد أْهِل اْليمِن، سألُ ْذ أِ يُكْذ ُأوْيُس ْبُن عاِمٍر؟ حّت  أت  عل  ُأوْيٍس  قال

 كان ِبك برٌص  برْأت : قال نعْذ: قال قال ِمْن ُمراٍد ُثّذ ِمْن قرٍن؟ نعْذ، : قال ُأوْيُس ْبُن عاِمٍر؟

سِمْعُت رُسول الّلِه صّل  الّلُه : قال نعْذ،قال لك واِلدٌة؟: قال نعْذ: قال ِمْنُه اّلا مْوِضع ِدْرهٍذ؟

ان ِبِه يْأِتي علْيُكْذ ُأوْيُس ْبُن عاِمٍر مع أْمداِد أْهِل اْليمِن ِمْن ُمراٍد ُثّذ ِمْن قرٍن ك: )علْيِه وسّلذ يُقوُل
برٌص  برأ ِمْنُه اّلا مْوِضع ِدْرهٍذ، لُه واِلدٌة ُهو ِب ا برٌّ لْو أْقسذ عل  الّلِه ألبّرُه  اْن اْستطْعت ان 

رواه مسلذ، والشاهد هو قوله صل  اهلل عليه وسلذ  ي (  اْستْغِفْر ِلي  اْستْغفر لُه( يْستْغِفر لك  اْ عْل
 (. ا برٌّ لْو أْقسذ عل  الّلِه ألبّرُهلُه واِلدٌة ُهو ِب: )شأن أويس القرني

 .لأل المكانة الر يعة التي جعل ا امس    و يدل عل وه
 إذا كان بر الوالدة يجعل الولد البار ب ا مجاب الدعوة،   كيف ب ا هي؟و 

:عل  الولد ًاأن اهلل تعال  جعل دعا ها مستجاب .1
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ث ث دعوات مستجابات، : )اهلل عليه وسلذ قال رسول اهلل صل :  عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، قال
 .، وحسنه األلبانيأحمد وأبو داود والترمذي (دعوة الوالد عل  ولده، ودعوة المسا ر، ودعوة المظلو : ال شك  ي ن

:ومن عظيذ مقام ا أن حق ا ال يمكن للولد أن يفي به إال أن يجدها عبدة مملوكة  يشتري ا لتعتق .21
َلا َيْجِزي َوَلٌد َواِلَدُه ِإال َأْن : )قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ: عنه، قال عن أبي هريرة رضي اهلل 

.رواه مسلذ (َيِجَدُه َمْمُلوًكا َ َيْشَتِرَيُه َ ُيْعِتَقُه
لو خرجت من أهلك ": ما حق الوالدين عل  الولد؟ قال: وعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه أنه قيل له

.واه ابن أبي شيبة  ي المصنف وأحمد  ي الورعر" !ومالك ما أديت حق ما

:أن اهلل تعال  قرن شكرها بشكره .22

 24:لقمانسورة َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَلَي اْلَمِصيُر: قال تعال   

.وشكر اهلل سبحانه وتعال  يكون بالقلب، وباللسان، وبالجوارح
بامقرار بذلك، والنطق بكلمة التوحيد، وكل قول يحبه اهلل  :باميمان به سبحانه، وباللسان: بالقلب

                                                                 .بالعمل  ي الطاعة: تعال ، وبالجوارح
باالعتراف بحق ا، وأنه حق عظيذ، البد من السعي الجاد ألدائه، حسب : شكر بالقلبوالوالدة كذلك ُت 

بإطاعة أمرها، والكف عما ن ت الولد : بلين مخاطبت ا،  وبالجوارح: وباللسان.  اممكانالطاقة و
 .عنه، ما لذ يكن  ي ذلك معصية

:من أهل الحقو  غيرهاتقديذ حق ا عل  حق  .21
يا رسول اهلل، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ : جا  رجل إل  رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ  قال

: و ي رواية(.  أبوك)ثذ من؟ قال : قال( أمك: )ثذ من؟ قال: قال( أمك: )من؟ قالثذ : قال( أمك: )قال
.رواه البخاري ومسلذ (ثذ األقرب  األقرب)

جب ا االمسلمين سق  و بعضقا  ب ا إذا أن اهلل تعال  جعل حق ا مقدمًا عل  الفروض الكفائية، التي  .24
:العيني عن الباقين

يا رسول اهلل،  : جئت رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلذ  قلت: قال عن معاوية السلمي رضي اهلل عنه 
( ويحك، يا معاوية،  ألك والدة؟: )خرجت أريد الج اد معك،  ابتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة،  قال

يا رسول اهلل، خرجت أريد الج اد :  أتيته من الجانب اآلخر؛  قلت: قال( ارجع  برها: )نعذ، قال: قلت
: قلت، نعذ قال( ويحك، يا معاوية، ألك والدة؟: )غي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة،  قالمعك، أبت

يا رسول اهلل، خرجت أريد الج اد معك،  أبتغي بذلك وجه :  أتيته من أمامه؛  قلت: قال( أرجع  برها)
 .وابن ماجة، وصححه األلبانيرواه أحمد والنسائي  (يا معاوية، ألز  رجل ا،   ثذ الجنة: )اهلل والدار اآلخرة،  قال

إن المكث عند أمك، والمداومة عل  طاعت ا، وتقديذ حق ا سيكون سبب دخولك الجنة،   إن كنت  :أي
 .تبحث عن ذلك  الزم ا حت  تنال رضاها،   إن  علت  قد وجبت لك الجنة

نا أن الحمد هلل رب نسأل اهلل أن يغفر آلبائنا وأم اتنا، ويرزقنا برهما أحياً  وأمواتًا، وآخر دعوا
 .العالمين، وصل  اهلل وسلذ عل  نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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