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٣٠

التقوى

معظمنا   �بصا حتت 
 L(بقا نضمن  كنـز ال 
من  قليل  �لدهر،  �بد 
يقّدL، �ال ينفع �لتحسر ��لند` بعد 
فقد�نه �فو�� �أل���. ]zما �لو�لد�� 
تضحية  �ّيما  بر�حتهما  �للذ�� ضحيا 
]zما  �لناجحني.  من  �بنا)¹ا  ل8يا 
برضا¹ا  نكسب  �للذ��  �لو�لد�� 

ضى �هللا �.
�فضل  بالو�لدين   Wّل� �إلسال`  يعدُّ 
�نو�M �لطاعا� �لl يتقرc ֲדا �ملسلم 
]Z �هللا تعاZ، أل� �لو�لدين ¹ا سبب 
�جو; �ألطفاh 5 �حليا" �¹ا سبب 
على  �أل`  سهر�  فكم  سعا;ִדم، 
 mليا قضت  �كم  ��ال;ها،  تربية 
طو�ًال تقو` على عاية طفلها �لصغ8 
�قد   .Þشيئ  Lمر� من  ميلك  ال  �لذ2 

 ¢��لر شقي �ألh c �حليا" لكسب 
�أل�ال;  ]طعا`  �جل  من  �ملا5  �Éع 
�كسوִדم �تعليمهم �مساعدִדم على 

حتقيق طموحاִדم.
²ثنا �هللا سبحانه �تعاh Z سو عديد" 
من �لقر�� �لكرمي على حسن معاملة 
ِ]الَّ  َتْعُبُد��  َ�الَّ  بَُّك َ �بائنا: ﴿َ�َقَضى 
َيْبُلَغنَّ  ِ]مَّا  ِ]ْحَساًنا  َ�ِباْلَو�ِلَدْيِن   Lُِيَّا[
ِعْنَدَ� �ْلِكَبَر َ�َحُدُهَما َ�ْ� ِكَالُهَما َفَال 
َتُقْل َلُهَما e�ٍُّ َ�َال َتْنَهْرُهَما َ�ُقْل َلُهَما 
َقْوًال َكِرميًا﴾ (�إلسر�): ٢٤). يوصينا 
 á8لدين كث�لو�مد � �دمة ª سيدنا
فيقو5: َِغَم �َْنُفُه ُثمَّ َِغَم �َْنُفُه ُثمَّ َِغَم 
َمْن  َقا5َ  ُسو5َ �هللا؟ َ َيا  َمْن  ِقيَل  �َْنُفُه 
 �ْ�َ َ�َحَدُهَما  �ْلِكَبِر  ِعْنَد  َ��ِلَدْيِه   �ََ;ْ�َ
ِكَلْيِهَما ُثمَّ َلْم َيْدُخل �ْلَجنََّة. (صحيح 
 .(c�;آل��لصلة �� Wل� cمسلم، كتا

�لفرصة   Lهذ مثل   Mضا� من   2�
�هللا  غفر��  يكسبه  �لذ2  �خل8  لفعل 
ضو�نه فال سبيل لوصوله ]Z �جلنة. �
فاملؤمن �حلقيقي ال يعدُّ ��لديه �للذين 
بل  عليه،   Þعبئ منـزله   h يسكنا� 
من  �ألمر   uير  ،Þمتام �لعكس  على 
له  � قد هيأ  بأ� �هللا  ]©ابية  ناحية 
فرصة لفعل �خل8 مع ��لديه لكسب 

غفر�� �هللا �ضو�نه. 
فال ©و� �� نعّبر لو�لدينا عن ضيقنا 
علينا  بل   ،áبد� نلومهما   �� �ال 
�لتحد� ]ليهما بأحسن �لقو5، �علينا 
معاملتهما بتو�ضع شديد نابع من قة 
عليهما  �إلنفا¢  علينا  كما  بالغة، 
بالفعل �ال  ;�� جرÂ مشاعر¹ا ال 
بالقو5. �يبني سيدنا �ملسيح �ملوعو; 
��أل�ال;  �لو�لدين  حقو¢  بأ�   �

�لدكتو" سال` علي �لW�قي�لدكتو" سال` علي �لW�قي
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كما  ��ملساكني  �آلخرين   c��ألقا
 2�  h تر;   � �لكرمي  �لقر��  بيَّنها 
كتاc �خر بالشرÂ ��لتفصيل نفسه. 

 .( ٣٨٨ :À ،لدفينة�ئن �خلز�)
على  ©ب   ،Zتعا �هللا  توحيد  بعد 
�إلنسا� بد�فع من �حلب ��لعطف �� 
�ملعاملة  �يعاملهما  ��لديه   Z[ ²سن 
�لالئقة عندما يصال� ]Z سن متقد` 
��لعطف  �لعناية  أل�  tلك  عس8. 
]منا  �أل�ال;  �و  �آلبا)  يبديه  �لذ2 
عطف   �[ �إلaية.  �لرعاية  مبثابة  هو 
�ما  �حلقيقي،  �لعطف  هو   Zتعا �هللا 
�ملا  ظّلي.  عطف  فهو   L8غ عطف 
أل�ال;هم  معاملتهم   h �آلبا)  كا� 
ما،  حد   Z[ �هللا  لصفا�   áمظهر
بعد  �آلبا)  معاملة  لذلك tكر حسن 
 "tكر �لتوحيد. (�لتفس8 �لكب8، سو

.(٦:À ،"لبقر�
�لو�لدين  ]كر�`  �إلسال`  جعل 
 h �جلها;  يعا;5   á;جها عايتهما �
سبيل �هللا، فال qرo �حد ]Z �لقتا5 
َجاَ)  عونه.   o²تا �حد¹ا   ��  Lبو��
ِجْئُت  َفَقا5َ   �َ �لنَِّبيِّ  ]َِلى  ُجٌل َ
َقا5َ  َيْبِكَياِ�  �ََبَو2َّ  َ�َتَرْكُت  ِألَُباِيَعَك 
َكَما  َفَأْضِحْكُهَما  ]ِلَْيِهَما  َفاِْجْع 
(مسند  ُيَباِيَعُه.   �ْ�َ َ��ََبى  �َْبَكْيَتُهَما 
من  �ملكثرين  مسند   cكتا �|د، 

�لصحابة)

�ال يظنن �ملر) �� بإنفاقه على ��لديه 
يكو�  حسنة،  معاملة  �مبعاملتهما 
tلك   ��� جتاههما  ��جبه   u;� قد 
تضحياִדما.  عن  لتعويضهما  يكفي 
أل�  �سيلة  �لرحيم  ُبنا  يعلمنا  بل 
�هي  �ال  جتاههما  تقص8نا   �نتد�
�لقر�نية  �آلية  تقو5  aما،  �لدعا) 
�لكرمية: ﴿َ��ْخِفْض َلُهَما َجَناÂَ �لذ5ُِّّ 
َحْمُهَما َكَما ْ� ِّcِمَن �لرَّْحَمِة َ�ُقْل َ

بََّياِني َصِغ8ً� ﴾ (�إلسر�): ٢٥).َ
لن  �إلنسا�  بأ�   át[  Zتعا �هللا  Wqنا 
 h ¹ا Lكما خدما Þلديه متام��د` q
�� يكمل ��جبه  لذلك عليه   ،Lصغر
بالر|ة،   Þئم�ما ;a (بالدعا جتاههما 
 Zتعا� سبحانه  �هللا  حكمة  �لكن 
 Wلك�  h �لو�لد��   o²تا  �� �قتضت 
�لطفل  ²تاجها   lل� تشبه  خدمة   Z[
يصبح  كيف  فانظر��   .Lصغر  h
 o²تا Þقيق ،Þملسن حساس�لشخص �
 .Àخا �غذ�)  خاصة  معاملة   Z[
ْسُه  ْرLُ ُنَنكِّ يقو5 �هللا �: ﴿َ�َمْن ُنَعمِّ
َيْعِقُلو�﴾(يس: ٦٩)  َ�َفَال  �ْلَخْلِق  ِفي 
يقابل  �ال  ��جلحو;  �لنكر��  من  فإنه 
��حسن  مبثلها  �حلسنة  �ملعاملة  �ملر) 
منها. فكيف zجر¹ا عند ك¹Wا �� 

يهجرنا h صغرنا؟
�هللا  بأ�   � �ملوعو;  �ملصلح  يوضح 
aما  �لدعا)  علمنا   Zتعا� سبحانه 

�لذ2   �� هو  �خر،  لسبب  بالر|ة 
يستمر h �لدعا) لو�لديه ال بد �� يهتم 
 .Þيض� جتاههما  �خلدمة  ��جب  بأ;�) 
 :À ،(�السر� "(�لتفس8 �لكب8، سو

(٤٨٤
 �لكن �ملؤسف �� كثá8 من �ألبنا) 
²ترمو�  ال  �لعصر  هذ�   h ��لبنا� 
يؤ;��  �ال  ينبغي،  كما  ��لديهم 
�ألبنا)  مير  عندما  خاصة  حقوقهم، 
مثل  حياִדم  من  عديد"  مبر�حل 
على  حصوaم   ��  ،o��لز� �ملر�هقة، 
مناصب �ظيفية مرموقة. يظن بعض 
بكد  هو  عليه   ���حا ما   �� �ألبنا) 
�بائهم  تضحيا�  متناسني  �عهم t
��ستجابة �هللا سبحانه �تعاZ أل;عيتهم 
يدكو�  ال  لكن  بشأzم.  �حرقتهم 
]ال  �بائهم   Lجتا �تقص8هم  خطأهم 
�با) �لرمبا  بعد �� يصبحو� بد�هم 
�قتها يكو� �باvهم قد فاقو� �حليا"، 

عندها تكو� �خلسا" مؤملة. 
ֲדذ�   � �ملوعو;  �ملسيح  ير�2 
�خلصوÀ �� هند�سيا علَّم �بنه غم 
فقرL �لشديد، حÃ حصل هذ� �ألخ8 
على شها;" عليا �تقلد منصب حاكم 
ªافظة. فرÂ �بوL �خرo يومÞ ملقابلته 
h مكتبه. فلما �صل ]Z �ملكتب �جد 
�بنه جالسا مع كبا �لرجا5، فدخل 
�جلس  �لبالية  �لرثة  بثيابه  مكتبه   h
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٣٢

التقوى

معهم. ُسئل �البن عن هذ� �لشخص 
�لغريب، فخجل �بنه �حا�5 ]خفا) 
�حلقيقة بالقو5 �نه من بعض �خلد`. 
�البن  المو�  �ألعما5  جا5  لكن 
 ��;��� Lنه �بو� �عندما علمو á8كث
�لو�جب.  �الحتر�`   cلأل يبد��   ��
�مثل هذ� ما حد� �²د� كل يو` 

h �لعا�.
�هكذ� يسي) هؤال) ]Z �بائهم بدًال 
�ملصلح  يقو5  ֲדم.  يفخر��   �� من 
�هل  بني  "يوجد   :� �ملوعو; 
يكرمو�  ممن  جد�  قليل  عد;  �لدنيا 
�لعيب  �إلكر�`. �هذ�  ��لديهم حق 
�ملثقفني  �غ8  �ملثقفني  بني  موجو; 
�لكب8،  سو�)“.(�لتفس8  حد  على 
لقد   .(٦٨٣:À ،لعنكبو��  "سو
على  �لو�لدين  �لكرمي  �لقر��  tكر 
بالذكر  �نه خص  ]ال  �لعمو`،  �جه 
تنشئة  ֲדا مسئولية  �نيطت  �أل` ألنه 
�ألطفا5 �عايتهم. tُكر tلك على 

سبيل �ملثاh 5 سو" لقما�:
ْيَنا �ْإلِْنَساَ� ِبَو�ِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُ�مُُّه  ﴿َ�َ�صَّ
َ�ْهًنا َعَلى َ�ْهٍن َ�ِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َ�ِ� 
�ْلَمِص8ُ﴾  ]َِليَّ  َ�ِلَو�ِلَدْيَك  ِلي  �ْشُكْر 
�لقر�نية  �آلية  تبني   .(١٥ (لقما�: 
�حلمل  فتر��   h �ألمها�  معانا" 
��لوضع. فهن �حدهن يتمتعن مبيز" 
تغذية جيل �ملستقبل ألكثر من تسعة 

شهو. كما �zن من يرعني �طفاaن 
من  �ملبكر"  �ملرحلة   h تامة،  عاية 
صاحبا�   Þيض� �هن  �لطفولة. 
بالطفولة   uألقو� �لنفسي   bتبا�ال
��لوثيقة  �لطويلة  �لد`  لصلة   áنظر

بينهن �بني نسلهن.
 :� �ملوعو;  �ملسيح  يقو5 
”�ملرحلة �أل�Z من سعا;" �ملر) �� 
سو5  عن  �ينقل  ��لدته“.  ²تر` 
يتوجه  كا�  ما   á8كث بأنه   � �هللا 
��يس  حق   h �يقو5  �ليمن  ناحية 
�لر|ن  �ئحة  �شم   �[” �لقر�: 
يقو5:  كا�  كما  �ليمن“.  قبل  من 
”]� هذ� �إلنسا� مشغو5 �دمة �مه 
فال يستطيع �حلضو ]m“ (�خلز�ئن 

.(٣٨٩ :À لدفينة�
 cهنا� شبا ،Þهن �يض�لر�عصرنا  h
ما   á8كث �مهاִדم،   Lجتا يقصر�� 
نسمعهم يقولو�: ”]� �مي عصبية 
�aا عقلية قدمية فال عجب �ال تتأقلم 
�ملثقفة“.  �لعصرية   lج�� معها 
فسبحا� �هللا كيف ²كمو�؟ شتا� 
بني �أل` ��لز�جة! فما هي �لتضحية 
]zا  �جله؟  من  ��جته  قدمتها   lل�
قد  �مه  �لكن   ،cشا �هو  xدمه 
ضعته من ثدييها �هو طفل صغ8. �
�قامت  لبنا  ;مها  ضعته �  lل� فأمه 
 Uعنا) يعر�تعليمه مبشقة �بتربيته 

��جته ال ترتاa Âا.  �� Þعم��عنها 
�مهاتنا  �Üد`   ÞيعÉ ننهض  هلمو� 
خلدمتهن  ���جنا �� �طفالنا  �نوجه 
حÃ نتمتع باجلنة �لl قد جعلت حتت 
يكو� حالك  �نظر كيف  �قد�مهن. 
 ��  cملقّر� صديقك  خاصمك   �[
خاصمك   �[ فكيف  يكّلمك،  يعد 

�هللا جل شأنه �فض �لنظر ]ليك؟ 
َقا5َ َُسو5ُ �هللا � : َثَالٌ� َال َيْدُخُلوَ� 
َ̀ �ْلِقَياَمة.  �ْلَجنََّة َ�َال َيْنُظُر �هللا ]ِلَْيِهْم َيْو
َلُة  �ْلُمَتَرجِّ َ��ْلَمْرَ�ُ"  َ��ِلَدْيِه  �ْلَعا¢ُّ 
يُّوُ�. َ�َثَالَثٌة  �ْلُمَتَشبَِّهُة ِبالرَِّجا5ِ َ��لدَّ
�ْلِقَياَمِة �ْلَعا¢ُّ   َ̀ َيْو َيْنُظُر �هللا ]ِلَْيِهْم  َال 
َ��ِلَدْيِه َ��ْلُمْدِمُن �ْلَخْمَر َ��ْلَمنَّاُ� ِبَما 
َ�ْعَطى. (مسند �|د، كتاc مسند 

�ملكثرين من �لصحابة).
]� �حلالة �لوحيد" �لl �مرنا �هللا فيها 
عد` ]طاعة �لو�لدين هي ]t� �مر�نا 
باإلشر�� باهللا تعاZ �� بأ2 معصية، 
معامال�  من  سو�ها  فيما  �ما 
باحلس�  نعاملهما   �� فينبغي  �لدنيا 
�هللا  يقو5  كاملة.  طاعة  �نطيعهما 
ْيَنا �ْإلِْنَساَ�  سبحانه �تعاZ: ﴿َ�َ�صَّ
ِبَو�ِلَدْيِه ُحْسًنا َ�ِ]ْ� َجاَهَد�َ� لُِتْشِرَ� 
ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما 
ُكْنُتْم  ِبَما  َفُأَنـبُِّئُكْم  َمْرِجُعُكْم  ]َِليَّ 

َتْعَمُلوَ�﴾ (�لعْنكبو�: ٩)
�ملر�; من قوله تعاZ ”فال تطعهما“: 




