
اجمللد التاسع والعشرون، العدد السادس، ذو احلجة ومحرم ٣٨-١٤٣٧ هـ  تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٦ م

٢٢

التقوى

تعـا�  �هللا   pيقو
�حلكيم:  �لقر¾0   5
َ�الَّ  َ�بَُّك  ﴿َ	َقَضى 
Eِْحَساًنا  َ	ِباْلَو�ِلَدْيِن   FُِيَّاE Eِالَّ  َتْعُبُد	� 
Eِمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَ° �ْلِكَبَر َ�َحُدُهَما َ�ْ	 
َ	َال   ٍّd�ُ َلُهَما  َتُقْل  َفَال  ِكَالُهَما 
َكِرميًا*  َقْوًال  َلُهَما  َ	ُقْل  َتْنَهْرُهَما 
ِمَن   ِّpُّلذ� جÉَناَ�  َلُهَما  َ	�ْخِفْض 
�ْ�َحْمـُهَما   ِّq�َ َ	ُقْل  �لرَّْحـَمِة 
(�إلسر�@:   ﴾�Gًَ�بََّياِني َصـِغ َكَما 

 .(٢٤-٢٥
﴿َ	َ	صÉّْيَنا  تعا�:  �هللا   pيقو	
�ْإلِْنَســا0َ ِبَو�ِلَدْيِه ُحــْسًنا﴾ 

.(٩ :wلعـنكبو�)

�لِبرُّ 
�ألبر�� 
	�wT كلمة �لِبر 5 �لقر¾0 �لكرمي 
٨ مر�w، 	بصيغة �ألبر�� مرتني، 
 pيقو ،Ëبصيغة "َبرًّ�" مرتني �يض	
ِباْلِبرِّ  �لنَّاَ�  تعا�: ﴿�ََتْأُمُر	0َ  �هللا 
َتْتُلو0َ  َ	�َْنُتْم  �َْنُفَسُكْم  َ	َتْنَسْو0َ 
(�لبقر::  َتْعِقُلو0َ﴾  َ�َفَال   qَْلِكَتا�

.(٤٥
¾ية   5 �ل[ِّ  كلمة   wT�	 كما 
طويلة هي �آلية ١٧٨ من سو�: 
فيها  لنا  تعا�  �هللا  يبني  �لبقر:، 
 >E �ل[:   pعما�  Tيعد	 �ل[   Íمع
 0ْ�َ �ْلِبرَّ  ﴿لَْيَس  تعا�:  �هللا   pيقو
�ْلَمْشِرِ·  ِقَبَل  ُ	ُجوَهُكْم  ُتَولُّو� 
َ	�ْلَمْغِرqِ َ	َلِكنَّ �ْلِبرَّ َمْن ¾َمَن باهللا 

 qِْلِكَتا�	ْلَمَالِئَكِة َ�	ْآلِخِر َ� Iِْلَيْو�	َ
ُحبِِّه  َعَلى   pَْلَما� َ	¾َتى   َ َ	�لنَِّبيِّني
َ<ِ	R �ْلُقْرَبى َ	�ْلَيَتاَمى َ	�ْلَمَساِكَني 
َ	ِفي   َ اِئِلني َ	�لسَّ ِبيِل  �لسَّ َ	�ْبَن 
َالَ: َ	¾َتى �لزََّكاَ:  �لرَِّقاqِ َ	َ�َقاIَ �لصَّ
َعاَهُد	�   �>َEِ ِبَعْهِدِهْم  َ	�ْلُموُفو0َ 
رَّ�ِ@  َ	�لضَّ �ْلَبْأَساِ@  ِفي  اِبِريَن  َ	�لصَّ
َ	ِحَني �ْلَبْأِ� ُ�	لَِئَك �لَِّذيَن َصَدُقو� 
 : (�لبقر:  �ْلُمتَُّقو0َ﴾  ُهُم  َ	ُ�	لَِئَك 

(١٧٨
تقوp معاجم �للغة 5 معاy كلمة 

�ل[ِّ:
 Iإلنعا�  R� �لصلة   �يع �لّ[: 
�لطاعة؛  	�إلحسا0؛  	�لعطية 
 Íمع 	�صل   ."qلصد·"�ألقر�

 �لدكتو� علي خالد �ل��قي
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�ل[: �لسعة 5 عمل �خلG، 	منها 
	�لصال�  	�إلحسا0  �لشفقة 
منصو�  �بو   Iإلما�  pقا 	�لصلة. 
�للغوR: �ل[ خG �لدنيا 	�آلخر:. 
 5  ºالتسا�	  Gخل� عمل  فهو 
فال[  �لنا�"�لتا�".   �E �إلحسا0 
من �هللا �لثو�q، 	من �لعبد �لطاعة 

.(w�Tملفر�)
كلمة  فهم   5  qلشعو� Åتلف 
�لبا�  هو  فيمن  Åتلف  كما  �ل[، 
	من هو غG �لبا�؟ فهنا يبني �هللا 
�ل[   Íمع 	ضو�  بكل  لنا  تعا� 
�ل�  �لصاحلة   pألعما� هي  	ما 
بفعل  يصبح   Rلذ� �لبا�  ֲדا   Iيقو
<لك صاTقا 	تقيا، يقوp �ملصلح 
 Gضي �هللا عنه 5 �لتفس� Tملوعو�
 R�" :آلية� Fهذ Gتفس pحو Gلكب�
�لكامل �0 تستولو�  �ل[  ليس من 
	حتققو�   qملغر�	 �ملشر·  على 
�نتصا��w متتالية. صحيح �0 هذ� 
�يضا من نعم �هللا �لكبG:، 	لكن 
 wلفتوحا�  �يع ال  �لكامل  �ل[ 
�ل[   �يع 	Eمنا  فقط،  �لدنيوية 
Eميانا  �إلنسا0  يؤمن   0� �لكامل 
صاTقا باهللا جل عالF 	�ليوI �آلخر 
	~يع  �لكرمي  	�لقر¾0  	�ملالئكة 
 0� �لكامل  �ل[   �	يع �ألنبيا@، 
ينفق �إلنسا0 على �قا�به 	�ليتامى 

	�ملساكني 	�ملسافرين 	�لسائلني، 
	5 حترير �قاq �لعبيد. 	يع� �ل[ 
 wلكامل �0 يقيم �إلنسا0 �لصلو��
 ،FTبوعو 	يفي  �لزكا:   RTيؤ	
 wلضائقا�  5 بالص[  	يتمسك 
 5 	يثبت  �ملر�   pحا	 �ملالية 
 wلفتوحا� حقِّقو�   .qحلر� 	قت 
 Ëلدنيوية �يض� wالنتصا���	ية Tملا�
ليس  تنسو� �0 هدفكم  	لكن ال 
�لبالT، بل �0  هو �الستيال@ على 
تنشئو� عالقة كاملة مع �هللا تعا�، 
خدمة  خْلِقه  Ðدمة  تقومو�   0�	
صاTقة. Lب �0 تكو0 هذF �لغاية 

."Ëئم�T ُنصب �عينكم
	يدعو �ملؤمنو0 �هللا تعا� �0 يغفر 
\م 	يكفر عنهم سيئاִדم، 	Lعلهم 
من �ملؤمنني باملناRT لإلمياE 0ميانا 
�ألبر��:  مع  يتوفاهم   0�	 صاTقا 
 RTُِيَنا ُمَناTًِيا  َسِمْعَنا  Eِنََّنا  ﴿َ�بََّنا 
ِلْإلِميَا0ِ 0ْ�َ ¾ِمُنو� ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َ�بََّنا 
َفاْغِفْر لََنا ُ<ُنوَبَنا َ	َكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا 
َ	َتَوفََّنا َمَع �ْألَْبَر�ِ�﴾ (¾p عمر�0: 

.(١٩٤
	يعد �هللا تعا� �ألبر�� مبا تشتهي 
�لنعيم  حيا:  من  �لصاحلة  �لنفو� 
َنِعيٍم﴾  َلِفي  �ْألَْبَر�َ�   َّ0Eِ﴿ قائًال: 

(�النفطا�: ١٤).
َكْأٍ�  ِمْن  َيْشَرُبو0َ  �ْألَْبَر�َ�   َّ0Eِ﴿

َكا0َ ِمَز�ُجَها َكاُفوً��﴾ (�ِإلْنسا0: 
.(٦

	باملقابل يبني �هللا تعا� لنا بعض 
�ألمثلة عن �ألفعاp �ل� ال يقوI ֲדا 
 :Óا ليست من �ل[ �بدf�	 ألبر���
ظهو�ها،  من   wلبيو� كإتيا0 
	يؤكد �0 من �ل[ 	�لتقوE Oتيا0 
ليس  تأكيد�  �بو�ֲדا،  من   wلبيو�
على موضوº �لبيوw 	�لسطو�، 
Eمنا �ملفهوI 	�سع 	�0 لكل قضية 
باًبا 	مدخًال Lب �إلتيا0 به 	منه 
من  	نكو0  �لنتائج  على  لنحصل 
�ملتقني، فيقوp تعا�: ﴿َيْسَأُلوَنَك 
َعِن �ْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَو�ِقيُت لِلنَّاِ� 
 wَلَْيَس �ْلِبرُّ ِبَأ0ْ َتْأُتو� �ْلُبُيو	ْلَحجِّ َ�	َ
�ْلِبرَّ َمِن �تََّقى  ِمْن ُظُهوِ�َها َ	َلِكنَّ 
َ	�تَُّقو�  �َْبَو�ِبَها  ِمْن   wَْلُبُيو� َ	ْ�ُتو� 
(�لبقر::  ُتْفِلُحو0َ﴾  َلَعلَُّكْم  �هللا 

.(١٩٠
عمل   	� �لصا¤  �لعمل  نيل   0�	
�ل[ يكو0 باإلنفا· مما �ب �ملر@، 
كما  	غا6،  لديه  عزيز  هو  	مما 
 5  � pكا0 يفعل صحابة �لرسو
 Rيد بني  	ما\م  ��	�حهم  تقدمي 
	¸بة  تو�ضع  بكل   �  pلرسو�
�لتضحية 5 سبيل �هللا. 	�ثنا   5
عمل  على  �لتعا	0  على  سبحانه 
�خلG 	حترR �لتقوO 5 كل شي@، 
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التقوى

	�لعد	�0  �إل{  على  �لتعا	0   0�	
عو�قبه عذ�q شديد من �هللا.

�ْلِبرَّ  َتَناُلو�  ﴿َلْن  تعا�:  �هللا   pيقو
ا ُتِحبُّو0َ َ	َما ُتْنِفُقو�  َحتَّى ُتْنِفُقو� ِممَّ
 p¾) ﴾َعِليٌم ِبِه  َفِإ0َّ �هللا  ِمْن َشْيٍ@ 

عمر�0: ٩٣).
	يقوp تعا�:﴿َ	َتَعاَ	ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ 
�ْإلِْثِم  َعَلى  َتَعاَ	ُنو�  َ	َال   Oلتَّْقَو�	َ
َ	�ْلُعْدَ	�0ِ َ	�تَُّقو� �هللا 0Eَِّ �هللا َشِديُد 

�ْلِعَقاqِ﴾ (�ملائد:: ٣).
كلمة  �حلكيم  �لقر¾0   5 	جا@ 
�ألبر��،  لكلمة  كنقيض  �لفجا� 
على  صفاִדم  هم   0>E فالفجا� 
�ألبر��   wصفا من  �لنقيض 
 Tملوعو� �ملصلح   pفيقو �ملتقني، 
قد�  عذ�ֲדم   0�” عنه:  �هللا  �ضي 
 ،Iمرقو  qكتا  5 	قر�ٌ�   ،Iتو¸
 Tُّير ُيَرTّ، �	 قدٌ� ال  �R ُحكٌم ال 
	�ضحة  فعقوبتهم   .“pيبد 	ال 
مسجلة، لذلك يقوp �هللا تعا� �ننا 
ال جنعل �ملتقني كالفجا� 	�لفا�· 
َنْجَعُل   Iْ�َ﴿ جد�:  هائل  بينهم 
 ،(٢٩  :) اِ�﴾  َكاْلُفجَّ �ْلُمتَِّقَني 
يكونو�  ملا  شديًد�  عذ�ًبا  \م   0�	
ضا�ين باملجتمع �ملتعا	0 على �ل[ 
	�لتقوO، يقوp �هللا تعا�: ﴿َكالَّ 
نيٍ* َ	َما  اِ� َلِفي ِسجِّ 0Eَِّ ِكَتاqَ �ْلُفجَّ
 ﴾Iٌَمْرُقو qٌٌني *ِكَتا Tْ�ََ��َ° َما ِسجِّ

(�ملطففني: ٨-١٠). 
�ما كتاq �ألبر�� فهو 5 عليني، 
	ال   Iتوo  R�  Iمرقو  qكتا
 ،I]م حكم  شي@،  له   dيضا
	هم 5 كل عمل خG 5 �لقمة 

�	 �لذ�	::
َلِفي  �ْألَْبَر�ِ�   qَِكَتا  َّ0Eِ ﴿َكالَّ 

ِعلِّيِّنيَ﴾ (�ملطففني: ١٩).
بر   Iمفهو على   Cنأ 	�آل0 
 T�	 لو�لدين- عنو�0 مقالنا- مما�
	�حاTيث  تعا�،  �هللا   qكتا  5
لنا  �تضح   0� بعد   ،�  pلرسو�
 wصفا	لشامل لل[ � Iلعا� Iملفهو�

�ألبر��.
	�wT ”َبّرÓ“ 5 �لقر¾0 �حلكيم 
مرتني، تبني ِبر �Õ � بو�لديه 
	طاعتهما،  Eليهما  	�إلحسا0 
	�يضا  طريقهما،  على  	�لسلو° 
عليهما  بأمه  �ملرمي  بن  �ملسيح  ِبر 
�لسالI، 	من يكن مطيع �لو�لدين 
 ،Ëال شقي	 Ëال يكو0 جبا�� عصي

	<لك بفضل طاعة �لو�لدين:
ِبَو�ِلَدْيِه  ﴿َ	َبرًّ�  تعا�:  �هللا   pيقو
(مرمي:  َعِصيًّا﴾  َجبَّاً��  َيُكْن  َ	َلْم 

.(١٥
ِبَو�ِلَدِتي  ﴿َ	َبرًّ�  تعا�:  �هللا   pيقو
َ	َلْم َيْجَعْلِني َجبَّاً�� َشِقيًّا﴾ (مرمي: 

.(٣٣

ميينه:   5 َبرَّ  َبرًّ�:  �ملعاجم:  	تبني 
صَد·. 	َبرَّ 	�لَدF: �حسَن �لطاعَة 
َمحابَّه   Oََّتحر	 به  	�َفق  Eليه 
	با�ٌّ  به  َبرٌّ  فهو  َمكاِ�َهه،  	َتوقَّى 
(�ألقرq). 	هذ� يع� �0 �إلنسا0 
E<� حا	�E pضا@ 	�لدF فتخلََّق 5 
�ل�  �ألخال·  بكل  	باطنه   Fظاهر
تسّر �باF، 	تر° كل �ملسا	× �ل� 
 Gغ 	با�ًّ�.  َبرًّ�  صا�  فقد  يكرهها 

�0 �لَبّر �بلغ 	�قوO من �لباّ�.
يقوp �هللا تعا� لقد �مرنا �إلنسا0 
...﴿ 	�لديه:   �E باإلحسا0 

ُحْسًنا﴾  ِبَو�ِلَدْيِه  �ْإلِْنَسا0َ  ْيَنا  َ	َ	صَّ
يقابلهما  فهو   .(٩  :wلعنكبو�)
�حلسنة،  	�ملعاملة  �حلسن  بالوجه 
بل عليه �0 يزيد 5 �لتعامل �حلسن 
جتاههما  به   Iيقو ما  كل  ليكو0 
Eحسا0 على Eحسا0، فيقوp تعا�: 
ِبَو�ِلَدْيِه  �ْإلِْنَسا0َ  ْيَنا  ﴿...َ	َ	صَّ

.(١٦ :dَألحقا�) ﴾ْحَساًناEِ
لقد حثنا �هللا تعا� 	�سوله �لكرمي 
على بر �لو�لدين 	لقد جعل طاعة 
�لو�لدين 	برØا مما يدخل �جلنة، عن 
�ملؤمنني �ضي �هللا عنها   I� عائشة 
قالت: قاp �سوp �هللا �: Tخلُت 
�جلنة فسمعُت فيها قر�@: قلت من 
�لنعما0،   فقالو� : حا�ثة بن  هذ�؟ 
كذلكم   :� �هللا   pسو�  pفقا
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�لنا�  �بر  �ل[ 	كا0  �ل[ كذلكم 
بأمه. 	قوله تعا�: ﴿	�عبد	� �هللا 
	بالو�لدين   Ëشيئ به  تشركو�  	ال 
لقد   .(٣٦ (�لنسا@:   ﴾ËحسانE
باإلحسا0   Fتوحيد تعا�  �هللا  قر0 
بل  فقط  <لك  ليس  للو�لدين، 
 pقا  ،Ëيض� بشكرØا   Fشكر قر0 
تعا�: ﴿0ِ�َ �ْشُكْر ِلي َ	ِلَو�ِلَدْيَك﴾  

(لقما0: ١٥). 
عن عبد �هللا �بن مسعوT �ضي �هللا 
عنه قاp: سألت �لنR� � hُّ �لعمل 
�حب �E �هللا فقاp � �لصال: 5 
	قتها، قلت { �R قاp بر �لو�لدين، 
قلت { �R، قاp �جلهاT 5 سبيل 

�هللا. 
 qِهللا �: ” ُكلُّ �لُذنو� pسو� pقا	
 �E ِمنها  شاَ@  ما  تعا�  �ُهللا  ُيؤّخُر 
�لو�لدين"،  عقو·  Eال  �لقيامِة   Iِيو
�لكباِئر؟"  �كَبِر  على  �Tلُُّكم  "�ال 
 :pَقا �هللا،   pَسو� يا  بلى  قالو�: 
�لو�لَديِن".  	ُعقوُ·  باهللا  "�إلشر�ُ° 
بن  عمر	  بن  �هللا  عبد  	�	R عن 
 pسو� �E جا@ �جل :pلعا قا�
على  �بايعك  جئت   :pفقا �هللا 
يبكيا0،   Rّبو� 	تركت  �\جر:، 
Eليهما،  ��جع  �هللا:   pسو�  pفقا
فأضحكهما كما �بكيتهما. 	فيما 
تبني   ،�  pللرسو �حاTيث  يلي 

 Iإلسال� �لو�لدين 5  مكانة  حقيقة 
يبتغي  ملن  معهما  �لتعامل   pصو�	
يكو0   0� 	يريد  تعا�  �هللا  	جه 

صاحلا 	من �ملتقني:
 pسو� pقا :pهرير: قا Â� عن -
�نفه،  �غم  �نفه،  ”�غم   :� �هللا 
�غم �نفه" قيل َمن يا �سوp �هللا؟! 
�لك[  عند  	�لديه   °�T� قاp:"من 
يدخل   M  } كليهما   	� �حدØا 

�جلنة" (�	�F مسلم).
 iثال”  :� �هللا   pسو�  pقا-
 : Tعو�wٍ مستجاباwٌ ال شكَّ فيهنَّ
�ملسافر،  	Tعو:   ،Iملظلو� Tعو: 

."Fلد	عو: �لو�لد على T	
عنه  �هللا  �ضي  بكر:   Â� عن   -  
”�ثنا0   :� �هللا   pسو�  pقا  :pقا
�لبغي  �لدنيا:   5 �هللا  لهما  يعجِّ

	عقو· �لو�لدين".
�بيعة  بن  مالك  �سيد   Â� عن   -
�لساعدR �ضي �هللا عنه قاp: بينما 

 >E�  هللا� pن جلو� عند �سوÚ
جا@ �جل من ب� سلمة، فقاp: يا 
 َّRبو� برِّ  بقَي من  �سوp �هللا، هل 
 :pا به بعد موִדما؟! قاØشيٌ@ �بر
"نعم، �لصال: عليهما، 	�الستغفا� 
بعدØا،  من  عهدØا  	Eنفا<  \ما، 
توصل  ال  �ل�  �لرحم  	صلة 
صديقهما".  Iكر�E	 ֲדما،  Eال 

 :pهرير: �ضي �هللا عنه قا Â� عن -
 :pهللا  �فقا� pسو� �E جا@ �جل
  :pمن �حق �لنا� �سن صحاب� قا
�مك،   }  :pقا مْن؟   }  pقا �مك، 
 } :pمك، قا� } :pمْن؟ قا } pقا

مْن؟ قاp: { �بو°. متفق عليه.
�للهم �جعلنا من �لبا�ين بو�لديهم، 
لنا  �غفر  �بنا  Eليهم،  �ملحسنني 
 Iيقو  Iيو 	للمؤمنني  	لو�لدينا 
َكَما  �ْ�َحْمُهَما   ِّq�َ﴿  .qحلسا�
على  �هللا  	صلى   ،﴾�Gًَصِغ َ�بََّياِني 

¸مد 	¾p ¸مد.

لقـد قرن اهللا تعـا9 توحيده باإلحسـان للوالدين، 
ليس ذلـك فقط بل قرن شـكره بشـكرهما أيضًا، 
قـال تعـا9: ﴿َأِن اْشـُكْر Pِ َوِلَواِلَدْيَك﴾  (لقمـان: ١٥). 


