بس الىالدًً والخحرًس مً الػلىق
فهد بً غبد السحمً الػبُان
الخطبت ألاولى
ملخص الخطبت
 - 1فظل الىالدًً وحث الشازع غلى بسهما وؤلاحظان ئليهما -2 .بػع صىز الػلىق
وؤلاطاءة ئليهما -3 .غلىبت مً غم والدًه وزىاب مً بسهما -4 .حاٌ بػع الظلف في
بسهم آلبائهم.
أما بػد:

أأها اإلاإمىىن :فان مً أغظم السوابط بين الىاض زابطت ّ
خصها الشسع الحىُف بمصٍد مً
الاهخمام والرهس بل للد حػلها مً فسائع الدًً الىبري فأمس بىصلها وؤلاحظان ئليها
واللُام بحلها وزجب غلُه أغظم ألاحس وأشواه .وفي اإلالابل حرز مً اإلاظاض بهره السابطت
الىزُلت وؤلاخالٌ بها والاغخداء غليها حتى ولى بأدوى لفظ أو هظس.
ً
ً
جلىم السابطت هي ما ًجمؼ هال مىا بأصله الري حػله هللا حػالى طببا لىحىده ،زابطت
ً
الىالدًً حُث ئن شأنهما غظُم وحلهما هبير ولظذ في ملامي هرا أغلم حاهال بحلهما
ً
ً
فاليل ٌػلم هرا الحم ،ولىني أذهس هفس ي أوال وأذهسهم زاهُا بهرا الحم الػظُم الري كسهه
وكض ى زبً أن ال حػبدوا ئال ئًاه

هللا بحله طبحاهه في أهثر مً آًت في هخابه كاٌ حػالى:
ً
أف وال جنهسهما
وبالىالدًً ئحظاها ئما ًبلغً غىدن الىبر أحدهما أو هالهما فال جلل لهما ٍ
ً
ً
وكل لهما كىال هسٍما واخفع لهما حىاح الرٌ مً السحمت وكل زب ازحمهما هما زبُاوي
صغيرا .

كاٌ ؤلامام ابً هثير زحمه هللا:

فال جلل لهما أف

الخأفُف الري هى أدوى مساجب اللىٌ الظيئ

ً
ً
أي ال حظمػهما كىال طِئا حتى وال

وال جنهسهما أي وال ًصدز مىً ئليهما فػل

كبُح هما كاٌ غطاء بً أبي زباح في كىله :وال جنهسهما أي ال جىفع ًدن غليهما.
وإلاا نهاه غً الفػل اللبُح واللىٌ اللبُح أمسه باللىٌ الحظً والفػل الحظً فلاٌ :وكل
ً
ً
ً
ً
ً
لهما كىال هسٍما أي لُىا طُبا حظىا بخأدب وجىكير وحػظُم واخفع لهما حىاح الرٌ
والسحمت أي جىاطؼ

ً
لهما بفػلً وكل زب ازحمهما هما زبُاوي صغيرا أي في هبرهما وغىد وفاتهما".

غباد هللا :للد أهثر هللا مً ذهس شأن الىالدًً وأوحب ؤلاحظان ئليهما لفظلهما وغظُم
مػسوفهما غلى ولدهما كاٌ حػالىٌ :ظئلىهً ماذا ًىفلىن كل ما أهفلخم مً خير فللىالدًً
وألاكسبين .

ً
ً
وكاٌ حػالى :واغبدوا هللا وال حشسهىا به شِئا وبالىالدًً ئحظاها وكاٌ حػالى :كل حػالىا
ً
ً
وكاٌ حػالى :ووصِىا
أجل ما حسم زبىم غلُىم أال حشسهىا به شِئا وبالىالدًً ئحظاها
ؤلاوظان بىالدًه حملخه أمه وهىا غلى وهً وفصاله في غامين أن اشىس لي ولىالدًً ئلي

اإلاصير .

ً
وكاٌ حػالى :ووصِىا ؤلاوظان بىالدًه ئحظاها .

وئن هىذ جظً ًا غبد هللا أن وكىع الىالدًً في مػصُت ًبُح لً نهسهما وؤلاخالٌ بحلهما
ً
مً ألادب ولين الجاهب فلد أخطأث الجادة فال أغظم حسما مً الشسن باهلل والدغىة ئلُه
ً
ومؼ هرا ًلىٌ هللا غص وحل مػظما لحلهما :وئن حاهدان غلى أن حشسن بي ما لِع لً
به غلم فال جطػهما وصاحبهما في الدهُا مػسوفا .
وللد حاءث هصىص الظىت مخظافسة في الداللت غلى هرا الحم الػظُم فمً ذلً ما زواه
غبد هللا بً مظػىد

كاٌ طألذ زطىٌ هللا

أي الػمل أحب ئلى هللا حػالى؟

كاٌ(( :الصالة غلى وكتها كلذ زم أي؟ كاٌ بس الىالدًً كلذ :زم أي؟ كاٌ :الجهاد في طبُل
هللا)) مخفم غلُه.

وغً أبي هسٍسة

كاٌ :كاٌ الىبي (( :زغم أهف زم زغم أهف زم زغم أهف مً أدزن أبىٍه

غىد الىبر أحدهما أو وليهما فلم ًدخل الجىت))

أخسحه مظلم .وزغم أهف أي ذٌ ولصم

بالسغام وهى التراب.
وغً غبد هللا بً غمسو

كاٌ أكبل زحل ئلى الىبي

ابخغي ألاحس مً هللا حػالى فلاٌ

فلاٌ أباٌػً غلى الهجسة والجهاد

(( :فهل لً مً والدًً أحد حي؟ كاٌ :وػم ،بل هالهما

كاٌ :فخبخغي ألاحس مً هللا حػالى؟ كاٌ :وػم ،كاٌ :فازحؼ ئلى والدًً فأحظً
صحبتهما)) مخفم غلُه.
ومؼ هثرة الىصىص وآلازاز الدالت غلى غظم شأن الىالدًً وزفؼ ميانهما ئال أن بػع الىاض
ً
ً
ئخالال غظُما فىم طمؼ الىاض وكسؤوا وشاهدوا مً مظاهس الػلىق
كد أخلىا بهرا الجاهب
اللىلُت والػملُت ما ًىدي له الجبين وٍخفطس له الللب.
وٍصداد ألامس شىاغت ئذا وان بػع أولئً اإلالصسًٍ في حم الىالدًً مً أهل الصالة
والجمػت والجماغت.

ً
غباد هللا :ئن لػلىق الىالدًً صىزا هثيرة منها ئظهاز الػبىض غىد ملابلت الىالدًً بخالف
ما لى كابل أصحابه .وئهً لخعجب ممً ًخيلف البشاشت والابدظامت مؼ آلاخسًٍ بِىما
ًدثاكل في ئظهاز ذلً مؼ
والدًه.

ً
ومً صىز الػلىق أًظا زفؼ الصىث غليهما أو ملاطػت هالمهما بصحسهما وفسض السأي

غليهما ،وهره الطباع مما ًرمها الػلالء مؼ الىاض فىُف ئذا وان ذلً مؼ الىالدًً.
ً
ً
ومً صىز الػلىق أًظا الىظس ئلى الىالدًً شصزا وذلً باحداد الىظس ئليهما وهأهه ًىظس ئلى
"ما بس والدًه مً ّ
أحد الىظس
أحد أبىائه لصحسه أو هأهه ًىظس ئلى غدو .كاٌ مجاهد
ئليهما".
ومً صىز الػلىق الخأخس في كظاء حاحاتهما والدظىٍف بها ئلى أن ٌظأم الىالدان مً
طإاله بػد ذلً.

ومً صىز الػلىق اللُام بحم الصوحت والاغخىاء به في ملابل غدم الاغخىاء بحم الىالدًً
وغدم الاهترار له بل وجظُِػه ،وال حاحت بىا لرهس صىز مً الػلىق بغُظت لِظذ مً
صفاث اإلاظلمين بل وال مً غادة غسب الجاهلُت هظسب الىالدًً أو لػنهما أو البصم غليهما
أو زميهما في دوز العجصة والخخلص منهما وػىذ باهلل مً الخصي والخرالن في الدهُا وآلاخسة.
ً
كاٌ :كاٌ زطىٌ هللا (( :أال أهبئىم بأهبر الىبائس؟ كالها :زالزا ،كلىا :بلى ًا
غً أبي بىسة
زطىٌ هللا كاٌ :ؤلاشسان باهلل وغلىق الىالدًً ))..الحدًث مخفم غلُه.
وغً ابً غمس

كاٌ :كاٌ زطىٌ هللا

(( :زالزت ال ًىظس هللا ئليهم ًىم اللُامت :الػاق

لىالدًه ومدمً الخمس واإلاىان)) أخسحه اليظائي.
وغلىبت الػاق معجلت لصاحبها في الدهُا للىله

(( :ما مً ذهب أحدز أن ٌعجل هللا حػالى

لصاحبه الػلىبت في الدهُا مؼ ما ًدخسه له في آلاخسة مً البغي وكطُػت السحم))

أخسحه

ؤلامام أحمد.
وهرا مشاهد ظاهس ال ًحخاج ئلى دلُل.
وفي اإلالابل فبر الىالدًً مفخاح ول خير و مغالق مً ول شس فهى مً أغظم أطباب دخىٌ
الجىت والىجاة مً الىاز زم هى دًً ًدخس لً في ذزٍخً حين جسي زماز بسن بىالدًً كد
أًىػذ في ذزٍخً فىما جدًً جدان.
وبس الىالدًً طبب في بظط السشق وطىٌ الػمس وهرلً طبب في دفؼ اإلاصائب هما حاء في
خبر أصحاب الغاز .هما أهه طبب في ئحابت الدغاء هما حاء في صحُح مظلم في خبر أوَع
ً
اللسوي أهه وان بازا بأمه .ئلى غير ذلً مما هى مدخس للباز بىالدًه مً خيري الدهُا وآلاخسة.
كاٌ ؤلامام ابً الجىشي زحمه هللا" :ئوي زأًذ شبِبت مً أهل شماهىا ال ًلخفخىن ئلى بس
ً
الىالدًً وال ًسوهه الشما لصوم الدًًً ،سفػىن أصىاتهم غلى آلاباء وألامهاث وهأنهم ال
ٌػخلدون طاغتهم مً الىاحباث وٍلطػىن ألازحام التي أمس هللا بىصلها وههى غً كطػها
بأبلغ الصحس وزبما كابلىها بالهجس والجهس .ئلى أن كاٌ زحمه هللا:ولُػلم الباز بالىالدًً أهه
ً
فلاٌ
مهما بلغ في بسهما لم ًف بشىسهما .غً شزغت بً ئبساهُم أن زحال حاء ئلى غمس
ً
ئن لي أما بلغ بها الىبر وئنها ال جلض ي حاحتها ئال وظهسي مطُت لها وأوطئها وأصسف وحهي

غنها فهل أدًذ حلها كاٌ ال .كاٌ ألِع كد حملتها غلى ظهسي وحبظذ هفس ي غليها .فلاٌ
غمس

ئنها واهذ جصىؼ ذلً بً وهي جخمنى بلاءن وأهذ جخمنى فساكها.

وحاء زحل ئلى ابً غمس

فلاٌ( :حملذ أمي غلى زكبتي مً خساطان حتى كظِذ بها

مىاطً الحج أجساوي حصٍتها .كاٌ :ال وال طللت مً طللاتها).
ئلى أن كاٌ زحمه هللا :وبسهما ًىىن بطاغتهما فُما ًأمسان به ما لم ًىً بمحظىز ،وجلدًم
أمسهما غلى فػل الىافلت والاحخىاب إلاا نهُا غىه ،وؤلاهفاق غليهما،والخىخي لشهىاتهما،
واإلابالغت في خدمتهما ،واطخػماٌ ألادب والهُبت لهما فال ًسفؼ الىلد صىجه وال ًحدق ئليهما
وال ًدغىهما باطمهما ،وٍمش ي وزاءهما وٍصبر غلى ما ًىسه مما ًصدز منهما" اهخهى هالمه
ًسحمه هللا.

ً
ً
اض غىا
وأهذ
وئًاهم
وجىفىا
أغين
كسة
لهم
واحػلىا
وأمىاجا
أحُاء
اللهم ازشكىا البر لىالدًىا
ز
ٍ

ًا أزحم الساحمين.بازن هللا لي ولىم في اللسآن الػظُم وهفػىا بما فُه مً آلاًاث والرهس
الحىُم أكىٌ كىلي هرا وأطخغفس هللا لي ولىم.

الخطبت الثاهُت
أما بػد:
أأها اإلاإمىىن :إلاا وان بس الىالدًً مً اللسباث الػظُمت حظابم ئليها ألاجلُاء مً غباد هللا مً
ألاهبُاء والسطل وأجباغهم .
هرا هىح غلُه الظالم ًخص والدًه بالدغاء باإلاغفسة بلىله:
ً
دخل بُتي مإمىا وللمإمىين واإلاإمىاث .

زب اغفس لي ولىالدي وإلاً
ً
وبسا بىالدحي ولم

وهرا حاٌ غِس ى ابً مسٍم غلُه الظالم حين كاٌ غىه هللا غص وحل:
ً
ً
ًجػلني حبازا شلُا .
ً
ً
ً
وهرا ًحيى غلُه الظالم كاٌ غىه هللا غص وحل :وبسا بىالدًه ولم ًىً حبازا غصُا .

وأما ما وان مً شأن الخلُل غلُه الظالم مؼ أبُه ودغىجه ئًاه وجحببه له فأمس كد بلغ في البر
ً ً
غاًخه كاٌ حػالى :واذهس في الىخاب ئبساهُم ئهه وان صدًلا هبُا ئذ كاٌ ألبُه ًا أبذ لم
ً
حػبد ما ال ٌظمؼ وال ًبصس وال ٌغني غىً شِئا ًا أبذ ئوي كد حاءوي مً الػلم ما لم ًأجً
ً
ً
ًا أبذ ال حػبد الشُطان ئن الشُطان وان للسحمً
فاجبػني أهدن صساطا طىٍا
ً
ً
غصُا ًا أبذ ئوي أخاف أن ًمظً غراب مً السحمً فخىىن للشُطان ولُا .
ً
وما حاء غً الظلف في هرا الشأن هثير حدا فمً ذلً ما حاء غً أبي حىُفت زحمه هللا في
بسه بأمه حُث واهذ جأمسه أن ًرهب بها ئلى حللت غمس بً ذز حتى حظأله غما أشيل غليها مؼ
أن ابنها فلُه شماهه ،ومؼ ذلً كاٌ أبى ًىطف جلمُر أبي حىُفت زأًذ أبا حىُفت ًحمل أمه
غلى حماز ئلى مجلع غمس بً ذز هساهُت أن ًسد غلى أمه أمسها.
ومً ذلً ما حاء غً محمد بً بشس ألاطلمي أهه كاٌ :لم ًىً أحد بالىىفت أبس بأمه مً
مىصىز بً اإلاػخمس وأبي حىُفت ،ووان مىصىز بً اإلاػخمس ًفلي زأض أمه.
وأما حُىة بً شسٍح أحد ألائمت ألاغالم فلد وان ًلػد في حللخه ٌػلم الىاض فخلىٌ له أمه
كم ًا حُىة فألم الشػير للدحاج فُلىم وٍترن الخػلُم.
وأما ؤلامام ابً غظاهس محدر الشام فلد طئل غً طبب جأخس حظىزه ئلى بالد أصبهان
فلاٌ :لم جأذن لي أمي.
زحم هللا هإالء آلائمت ألابساز ما أغظم شأنهم مؼ والدأهم ،وألحلىا بهم في داز هسامخه ئهه
حىاد هسٍم.
غباد هللا :صلىا وطلمىا غلى مً أمسهم هللا بالصالة والظالم غلُه ،اللهم صل وطلم وبازن
غلى هبِىا محمد وغلى آله وأصحابه ومً جبػهم باحظان ئلى ًىم الدًً.
اللهم أغص ؤلاطالم واإلاظلمين وأذٌ الشسن واإلاشسهين واهصس غبادن اإلاىحدًً.
غً مىكؼ شاد الداعي بخصسف طفُف

