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فيه  ا�س  النَّ اأكرُث  عظيٌم،  ربَّاينٌّ  وتوجيٌه  كرمٌي،  اإلهيٌّ  اأمٌر 
اأواخر  ـ يف  وتعاىل  تبارك  ـ  اأال وهو قول اهلل  ٌع،  وله م�ضيِّ ٌط  مفرِّ

�ضورة طه: K ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅJ، وهذا اأمٌر من اهلل ـ جلَّ يف عاله ـ 

د بن عبد اهلل ــ �ضلوات اهلل و�ضالمه عليه ــ  ه وم�ضطفاه حممَّ لنبيِّ
ته ما مل يقم  ه @ فهو اأمٌر الأمَّ ، وما اأَمر اهلل ــ جلَّ وعال ــ به نبيَّ
فاق اأهل العلم  �س لهذا باتِّ دليٌل على تخ�ضي�س ذلك ، وال خم�ضِّ
؛ فَوَجب على كلِّ اأٍب وكلِّ ويلِّ اأمٍر اأن ُيعنى باأبنائه عنايًة عظيمًة، 
الة الَّتي هي اأعظُم اأركاِن  واأن يتابعهم متابعًة دقيقًة يف �ضاأن ال�ضَّ
، بعد اأن يكون هو يف نف�ِضه حمافًظا عليها  هادَتينْ االإ�ضالم بعد ال�ضَّ
معتنًيا بها �ضابًرا م�ضطرًبا على اإقامتها؛ فيكون يف نف�ضه قدوًة 
الة  ال�ضَّ اأداء هذه  ا على  لهم حثًّا وح�ضًّ متابًعا  يكون  ثمَّ  الأبنائه 

واملحافظة عليها كما اأمر اهلل ـ جلَّ وعال ـ بذلك.
من  بدَّ  ال  عظيَمي  مقاَمي  على  دلَّت  الكرمية  االآية  وهذه 

حتقيقهما:

الة واال�ضطبار على  الأوَّل: عناية املرء نف�ِضه باملحافظة على ال�ضَّ
وارف  وال�ضَّ واغل  ال�ضَّ مَن  احلياة  هذه  يف  ة  ثمَّ اأنَّ  وذلك  اأدائها؛ 
الة واملحافظة  ا�س عن اأداء هذه ال�ضَّ واّد ما ي�ضغل كثرًيا من النَّ وال�ضَّ
عليها يف اأوقاتها؛ فذاك ي�ضغله عن �ضالته نوٌم، واآخر ي�ضغله عنها 
واغل كثريٌة، واملقام  ك�ضٌل، وثالٌث ي�ضغله عنها لهٌو ونحو ذلك، وال�ضَّ
الة  مقاٌم يحتاج اإىل ا�ضطباٍر وداأٍب ومتابعٍة حتَّى يكون من اأهل ال�ضَّ
واملحافظي عليها، وهو مقام ال يقدر كلُّ اأحد اأن َيثنُْبت عليه للحاجة 

الة،  ال�ضَّ �ضاأن  يف  اإهمالهم  مبثل  اأوالده  على  اأٌب  جنى  وما 
كالًما  ل  وتاأمَّ عظيمٌة،  جنايٌة  الباب  هذا  يف  عليهم  فاجلناية 
م : يخ�سُّ االآباء يف مثل هذا املقام العظيم،  لالإمام ابن القيِّ
اأهمل تعليَم ولده ما ينفُعه وتركه �ضًدى؛ فقد  :: »فَمن  يقول 
من  ف�ضاُدهم  جاء  ا  اإنَّ االأوالِد  واأكرُث  االإ�ضاءة،  غايَة  اإليه  اأ�ضاء 
ين و�ضَنِنه؛  ِقَبل االآباء واإهمالهم لهم، وترِك تعليمهم فرائ�َس الدِّ
اآباَءهم  ينفُعوا  ومل  باأنف�ِضهم،  ينتفعوا  فلم  �ضغاًرا  فاأ�ضاعوهم 

كباًرا«)3(.

اًل نا�ضًحا لنف�ضه،  اإنَّه مقاٌم جدُّ خطرٍي يتطلَّب من االأب اأن يكون اأوَّ
الة،  ال�ضَّ تاأديًبا على هذه  واأوالٍد؛  اأهٍل  نا�ضًحا ملن حتته من  ثمَّ 

ودعوًة لهم باملحافظة عليها والعناية بها.

ق! اإذا اأكرمك اهلُل ـ جلَّ وعال ـ باأٍب يعتني بك  ويا اأيُّها االبن املوفَّ
ا وترغيًبا؛ فاإيَّاك ثمَّ اإيَّاك اأن تنزعج  الة حثًّا وح�ضًّ يف هذه ال�ضَّ
ه ـ واهلل ـ يعمل على  ر من متابعته لك؛ فاإنَّ من والدك، اأو اأن تت�ضجَّ
اإنقاذك من �َضَخط اهلل، ويعمل على اإي�ضاِلك اإىل مر�ضاة اهلل ـ 
تبارك وتعاىل ـ، فاإنَّ اهلل ـ جلَّ وعال ـ ال ير�ضى عنَك اإالَّ اإذا كنَت 

الة حمافظًة عليها واأداًء لها. من اأهل هذه ال�ضَّ
ه اإ�ضماعيل ـ عليه  ل يف هذا املقام ثناَء اهلل العاطر على نبيِّ وتاأمَّ

الم ـ ، قال ـ جلَّ وعال ـ : Kڦ ڦ ڦ ڦ  الة وال�ضَّ ال�ضَّ
كان  ]\o[؛   Jڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ـ  اهلل  ر�ضا  بها  ُينال  الَّتي  االأ�ضباَب  بَذَل  ه  الأنَّ اهلل؛  عند  مر�ضيًّا 
الة حفًظا لها وحمافظًة  ـ، واأعظم ذلك العناية بال�ضَّ جلَّ وعال 

عليها، وتاأديًبا لالأهل وتربيًة لهم على املحافظة عليها.

))( »حتفة املودود« )�س 229ـ ط. االأرناوؤوط(.

فيه اإىل املداومة واال�ضتمرار بال َكَلٍل اأو ملل، قال احلافظ ابن حجر 
اَلُة  : ــ عند �ضرحه حلديث: »اأيُّ العمل اأحبُّ اإىل اهلل؟ قال: ال�ضَّ
رب  ــ : »اإالَّ اأنَّ ال�ضَّ ِن«  ؟ قال: ُثمَّ برُّ الَواِلَدينْ ِتَها، قال: ُثمَّ اأيٌّ على َوقنْ
لوات واأدائها يف اأوقاتها واملحافظة على برِّ  على املحافظة على ال�ضَّ
ر دائٌم ال ي�ضرب على مراقبة اأمر اهلل فيه  الوالدين اأمٌر الزٌم متكرِّ

يقون«)1(. دِّ اإالَّ ال�ضِّ

الثَّاين: العناية مَبن حتته من اأهٍل وولٍد بتاأديبهم على املحافظة 
الة والعناية بها، ومتابعتهم يف هذا االأمر العظيم.  على هذه ال�ضَّ
ويف معنى هذه االآية الكرمية ما رواه اأبو داود يف »�ضننه« من حديث 
بيَّ @ قال: »ُمُروا  عبد اهلل ابن عمرو بن العا�س ب اأنَّ النَّ
ِرُبوُهْم َعلَْيَها َوُهْم  َلِة َوُهْم اأَْبَناُء �َضْبِع �ِضِننَي، َوا�ضْ اأَْوَلَدُكْم ِبال�ضَّ
دٌة  اِجِع«)2(، وهي متابعٌة متاأكِّ ُقوا َبْيَنُهْم ِف املَ�ضَ اأَْبَناُء َع�ْضٍر، َوَفرِّ
ٍر من حياتهم؛ فمنذ  رٍة، ورعايٌة لالأوالد يف وقٍت مبكِّ يف �ضنٍّ مبكِّ
اأدائها،  يف  ب  وُيرغَّ عليها  وُيحثُّ  الة  بال�ضَّ يوؤَمر  ابعة  ال�ضَّ نة  ال�ضَّ
ع فاإنَّه  الة اأو اأهمل اأو �ضيَّ ط يف هذه ال�ضَّ واإذا بلغ العا�ضرَة اإن فرَّ

َب تاأديٍب، ولي�س �ضرَب اإتالٍف. ُي�ضرب عليها �ضرنْ

ل  ل املتاأمِّ اظر وتاأمَّ الة مقاٌم عظيٌم، واإذا نظر النَّ اإنَّ مقام ال�ضَّ
الغالب  يف  التَّفريط  اأنَّ  يجد  ا�س  النَّ من  كثرٍي  بيوتات  واقع  يف 
فلم  طا،  مفرِّ ًعا  م�ضيِّ نف�ضه  االأب يف  فكان  االآباء؛  ِقَبل  من  جاء 
َمن  فين�ضاأ  الة؛  ال�ضَّ هذه  على  املحافظة  يف  الأبنائه  قدوًة  يكن 
طي وم�ضيِّعي؛ فاإنَّ االأبناء ين�ضوؤون على ما  حتته من اأوالٍد مفرِّ

االآباء. اأهم عليه  ن�ضَّ
)1( »فتح الباري« )11/2(.

حه االألباين  )2( رواه اأحمد )6756(، واأبو داود )495(، واحلاكم )11/1)(، و�ضحَّ
يف »�ضحيح اجلامع« )5868(.

123



وروى االإمام مالك يف »موطئه«)4( عن زيد بن اأ�ضلم عن اأبيه:  اأنَّ 
اِب كان ُي�ضلِّي من اللَّيل ما �ضاء اهلُل، حتَّى اإذا كان  عمَر بَن اخَلطَّ
الَة«،  الَة ال�ضَّ اَلة يقوُل لُهم: »ال�ضَّ من اآِخر اللَّيل اأيَقظ اأهَلُه لل�ضَّ

Kۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  يتُلو هِذه االآيَة:  ثمَّ 
.Jۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

الحـ  رحمهم اهلل تعاىل ور�ضي عنهمـ  مع  لف ال�ضَّ ل حال ال�ضَّ  فتاأمَّ
ا�س  ل واقَع وحاَل كثرٍي من النَّ بَّاين الَعظيم، ثمَّ تاأمَّ هذا التَّوجيه الرَّ

يف تفريطهم واإ�ضاعتهم وعدم تاأديتهم لهذا الواجب العظيم!!
فما اأحوَجنا يف هذا املقام العظيم اأن نكوَن يف اأنف�ضنا حمافظي 
الة، ومتابعي الأوالدنا يف اأدائها، وما اأحوجنا اإىل �ضدق  على ال�ضَّ
الة واملحافظة  االلتجاء اإىل اهلل باأن يجعلنا واأوالَدنا من اأهل ال�ضَّ
اإبراهيم اخلليل  عاء يف هذا املقام دعاُء  الدُّ اأعظم  عليها، ومن 

ې  ې  ې  ۉ  Kۉ  ـ:  الم  وال�ضَّ الة  ال�ضَّ عليه  ـ 
.]j\[ Jې ى ى ائ ائ ەئ

قنا اأجمعي للمحافظة على هذه  ن�ضاأل اهلَل ـ جلَّ يف عاله ـ اأن يوفِّ
املقيمي  من  واإيَّاهم  يجعلنا  واأن  اأوالدنا،  ي�ضلح  واأن  الة،  ال�ضَّ

الة. ال�ضَّ

ح اإ�ضناده االألباين يف تخريج »امل�ضكاة« )90/1)(. )4( برقم )89)(، و�ضحَّ
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