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 شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

        
شكُر فَإِنما يشكُر  ياشكُر للَّه ومن نا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَنُتيءاولَقَد {قال تعاىل يف كتابه العزيز

يدمح غَنِي فَإِنَّ اللَّه ن كَفَرمو فِْسهنأَنُ{، وقال أيضاً "1"}ل  إِلَي كيدالولي ول كُراش

ريصق م وهو الصادق املصدوآله وسلعلى ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و"2"}الْم "

، أتقدم خبالص شكري إىل من أمرين ريب بطاعتهما "3"" اليشكر اهللا من اليشكر الناس

 وبرمها وشكرمها واإلحسان إليهما، إىل من ساعداين طوال مشوار دراسيت؛ والدي

ين أطال اهللا يف عمرمها، وأشكر كذلك آبائي وأمهايت يف العلم الذ) أيب وأمي ... ( الكرميني

درسوين وعلّموين يف كل مراحل دراسيت، وعلى رأسهم أستاذي املشرف على هذه الرسالة، 

 شوار هذه الرسالة، وكذلك الدكتورالذي بدأ معي م عصري زين العابدينحممد الدكتور 

 أشكرمها على ،الذي أكمل معي مراحل حبثي حىت النهاية بن احلاج عبداهللا عتيق اهللا

  .عي، فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء وأشكرهم مجيعاً شكراً الينقطعتوجيهاما وصربمها م

وأشكر كذلك أم أوالدي على صربها وحتملها كل املشاق واملصاعب يف سبيل دراسيت، 

  .فجزاها اهللا عين كل خري
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وأشكر كل من ساعدين وأمدين بالعون يف سبيل تلقي العلم، من املشايخ واألخوة 

  .واألصدقاء واألحبة وغريهم
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   لدين الواعقوق القرآين يف وقاية األوالد من املنهج
 

 ملخص البحث

  

 يف احلث على بر الوالدين واإلحسان إليهما وطاعتهما وردت سبع آيات من القرآن الكرمي

ف الذي هو أدىن مراتب كالتأفي( يف غري معصية، والتحذير من عقوقهما ولو بأقل الكلمات 

 ما  وهذا- اهللا عنهم  رضي- هذا ما جاء يف تفسريها عن مجع من الصحابة ) القول السيئ 

ويف هذا الوقت نرى كثرياً من الدراسات ،  من تلك اآلياتاستنبطه املفسرون قدمياً وحديثاً

 بالتكرار واجلمود، فال تكاد جتد إال أن معظمها قد اتسم، القرآنية اليت تناولت هذه اآليات

 أو األسلوب الذي عاجل نهج القرآيناملدراسة قرآنية يف هذا املوضوع خصصت للتركيز على 

حب لألمر واألسلوب املصاحب  فاألسلوب املصالقرآن الكرمي قضية عقوق الوالدين،به ا

 له كبري األثر يف محل املكلف على الوقوف على ذلك األمر أو النهي، وله األثر للنهي،

 القضية جمردة عن األسلوب القرآين،الفعال يف عالج العقوق، فال ينبغي أن تدرس هذه 

ليلية خاصة لتبيني املنهج القرآين يف عالج عقوق الوالدين من خالل وهذه الرسالة دراسة حت

اآليات املذكورة، كما يهدف الباحث من خالهلا املسامهة يف استخراج بعض كنوز هذا 

ج  إىل حتقيق مضمون عال تسعىالكتاب املعجز، وتكون أيضاً صوتاً من األصوات اليت

وللوصول إىل هذه األهداف فإن الباحث سريكز على اآليات العقوق قوالً وعمالً وتبليغاً، 

املذكورة كما فسرها املفسرون مقروناً باستنباط ما خفى من دالالت وتوجيهات يف هذه 
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اآليات، وكيف أا حتمل يف معانيها أساليب القرآن املتنوعة يف عالج عقوق الوالدين، وأهم 

  :هذه األساليب اليت وقف عليها الباحث

  .التوصية بالوالدينمنهج 

  . األمر باإلحسان للوالدينمنهج

  .ييج عاطفة األبناء جتاه الوالدين منهج

كما استنبط الباحث أيضاً من هذه اآليات العالج الوقائي الذي وضعه القرآن الكرمي لعالج 

  عليهم-مسألة العقوق؛ كتربية األبناء على بر الوالدين، وتقريره ومدحه الهتمام األنبياء 

 حيث سجل عنهم الكثري من املواقف لإلعتبار ا، وذكره  بوالديهم،-الصالة والسالم 

أسلوب " اه الباحث لعقوبة من عق والديه وجزاء من برمها وأحسن إليهما، وهذا ما أمس

  .واهللا أعلم " الترغيب والترهيب
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(PENDEKATAN AL- QURAN DALAM MENGELAKKAN ANAK-  
 

ANAK DARI PADA MENDERHAKA TERHADAP IBUBAPA) 

 

 
ABSTRAK 

 

 

Terdapat tujuh ayat Al-Quran Karim yang menggesa  untuk mentaati ibubapa, berbuat baik  

kepada keduanya dan mentaatinya pada perkara yang bukan maksiat serta  melarang dari 

menderhaka kepada mereka walaupun dengan perkataan yang paling ringkas (seperti berkata 

“ah” iaitu perkataan tidak elok yang berada di tahap paling rendah). Ini bersesuaian dengan 

tafsiran para sahabat nabi dan juga pandangan para ahli tafsir terdahulu dan kini yang berkaitan 

dengan ayat tersebut. Pada zaman sekarang, kita dapati banyak kajian tentang Quran yang 

membincangkan tentang ayat-ayat tersebut akan tetapi kebanyakannya bercirikan pengulangan 

dan kaku. Hampir tidak ada kajian tentang Quran mengenai tajuk ini yang dikhaskan untuk 

memberi  penekanan kepada kaedah atau metod Al-Quran bagi mengatasi isu penderhakaan 

kepada kedua orang tua . Kaedah suruhan dan larangan mempunyai kesan yang efektif dalam 

mengubati kes ini. Oleh sebab itu, adalah sangat mustahak untuk dikaji perkara ini berasaskan 

kepada kaedah Al-Quran. Tesis ini merupakan satu analisis khusus untuk menerangkan kaedah 

al-Quran dalam mengubati masalah penderhakaan kepada ibubapa melalui ayat al-Quran yang 

telah disebutkan di atas. Pengkaji juga  berusaha untuk memberikan sumbangan bagi 

mencungkil isi kandungan yang berharga dari Kitab Allah yang suci ini. Ia juga merupakan satu 

usaha untuk mengatasi masalah penderhakaan melalui  perkataan, perbuatan dan penyampaian.  

Untuk mencapai tujuan ini, maka pengkaji akan menumpukan analisis terhadap ayat-ayat yang 

telah disebutkan di atas sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para pentafsir dan disertai 

dengan usaha untuk mengistinbat petunjuk dan panduan yang tersirat  dari ayat-ayat ini. Kajian 

ini juga akan menggariskan pelbagai kaedah Al-Quran untuk mengubati penderhakaan kepada 

ibubapa. Antara kaedah terpenting yang diutarakan oleh pengkaji ialah kaedah secara pesanan 

untuk mengambil berat terhadap kedua ibubapa, kaedah suruhan untuk berbuat baik kepada 

ibubapa dan kaedah membangkitkan perasaan kasih saying anak-anak kepada ibubapa. Pengkaji 
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juga pengubatan secara pencegahan yang disarankan oleh Al-Quran   untuk mengubati masalah 

penderhakaan ini, seperti iaitu mendidik anak-anak untuk berbuat baik kepada ibubapa, 

mengajar mereka untuk memuji para nabi yang merupakan catatan untuk di ambil iktibar, 

menyebut hukuman akibat dari menderhaka kepada keduanya dan balasan berbuat baik 

kepadanya. Ini yang dinamakan oleh penulis sebagai kaedah janji baik dan janji buruk atau 

amaran.   
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The Quranic  Approach in preventing the Problems Arising 
From the Lack of Filial Piety Towards Parents 

 

ABSTRACT  

 

There are seven Quranic verses that urge on kindness to parents, obeying them 

without demur in everything good and warn against ungratefulness to them even with 

the least word of contempt (even Fie). They are interpreted like this by the companions 

of the Prophet (sahabah), may Allah be pleased with them, and deduced by the 

interpreters of Quran from those verses. Currently it is noticed that many Quranic 

studies dealt with those verses. Most of them are characterized to be repetitive and 

standstill. A Quranic study could hardly be found devoted to the focus on the 

methodology of Quran or the style by which Quran addressed the problem of 

unkindness to parents. The style, which is accompanied by enjoining and forbidding, 

has the good effect on helping the adult to halt at the enjoining and forbidding and it is 

so effective in treating unkindness to parents. This problem should not be studied 

without the Quranic style. The current research is an analytical study that focuses on 

pointing out the Quranic method in addressing the unkindness to parents through the 

above-mentioned verses. The researcher also aims to contribute in extracting some 

treasures of this miraculous Book, and to be also added to the voices which seek 

achieving the core of unkindness to parent's treatment verbally, practically, and 

preachingly. In order to carry out these objectives, the researcher focuses on the 

above-mentioned verses as interpreted by Tafsir scholars connected with deducing the 

meaning and directions which are concealed in these verses, and how it carries in its 

meaning the various Quranic styles in addressing unkindness to parents. The most 

important styles which the researcher addresses are as follows: 1- the style of 

recommending to be good to parents, 2- the style of enjoining to be kind and courteous 

to parents, and 3- the style of stirring up the sons' sentiment towards parents. The 

researcher also deduced the conclusion that Quran put forward the preventive solution 
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for treating the problem of unkindness to parents such as bringing up children to be 

kind to parents, highly estimating and praising the care of the Prophets – peace be on 

them - for their parents and recorded a lot of their instructional and praiseworthy deeds, 

and mentioning the punishment against the one who is unkind to his parents and the 

favour for the one who is kind and courteous to them. This is called 'the style of 

promise and intimidation' by the researcher. 
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   املقدمة:ولالباب األ

 متهيد

 الفظ القرآين بصور خمتلفة، اهذوقد تتكرر } وبالوالدين إحساناً{قال اهللا تعاىل يف حمكم ترتيله

وجاءت مما يدلل على األمهية الكربى اليت حيظى ا الوالدين يف هذه الشريعة السمحاء، 

عقوقهما وبينت السبيل الذي األحاديث النبوية مؤكدة ملبدأ اإلحسان للوالدين والتحذير من 

يسلكه اإلبن يف معاملته مع والديه، وذلك لوضع حد لقضية خطرية هلا أثرها السيئ على الفرد 

  .واتمع

 وماكانت عليه من قتل ،بينما كانت أمة العرب متوج يف ظلمات الشرك وعبادة األصنامف

روب القبائل وتناحر األفراد  ويف خضم ح، والطغيان والعدوانوالد وشرب اخلمر والزنااأل

 والوالد يقتل ، فالرجل يزين مبحارمه، ويف ظل تقطع أواصرالعالقات اإلجتماعية،واجلماعات

 وتكت األعراض وانتهكت احلرمات؛ إذ بعث اهللا ، حىت غابت القيم واألخالق،أوالده

 أمجعني، وداعياً إليه سلم هادياً للناسوآله " 1"على سبحانه وتعاىل نبينا حممد صلى اهللا عليه و

                                                 
، )على  ( لرافضة كراهة الفصل بني النيب عليه الصالة والسالم وبني آله حبرف            أنه شاع عند ا   : لآللوسي" الطرة على الغرة    " يف كتاب : تنبيه 1

وقد نص غري واحد من الشيعة على أنه موضوع؛ فينبغي ألهل           " من فصل بيين وبني آيل بعلى مل ينل شفاعيت          " حلديث موضوع يروونه يف ذلك    
د ار ابن / السعودية / القول املبني يف أخطاء املصلني / مشهور حسن . اللفظية  انظر معجم املناهي    " وعلى آله   : " السنة منابذة الرافضة، فيقولوا   

   ).2002 ) / ( 2ط/ ( القيم 
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األمة، وإخراجها من  بإذنه إىل صراط مستقيم، فجاء برسالة عظيمة دف إىل إصالح حال

 .ومن الظلمات إىل النوراجلهل إىل العلم، 

فكانت هذه هى رسالة اإلسالم، وهى إصالح اتمع وتنقيته من ردئ األخالق، وإخراجه  من 

آله وسلم يف على خالق، لذلك صح عنه صلى اهللا عليه ووحل اإلحنطاط، وتزكيته مبكارم األ

 وصالح اتمع اليتأتى إال"1"" إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق"  أنه قال  الصحيحاحلديث

بصالح األسرة، إذ هى النواة األوىل اليت ينطلق منها اإلنسان، لذلك نرى أن رسالة اإلسالم قد 

ذلك من حثها املؤمنني على الزواج، باختيار ذات الدين، اهتمت اهتماماً بالغاً بأمر األسرة، و

  .وحسن املعاشرة، واإلهتمام بتربية األبناء، إىل رمسها لألبناء طريق املعاملة مع الوالدين

فمن هذا الطريق القومي الذي رمسه اإلسالم لألسرة املسلمة، خترج النواة األوىل للمجتمع 

 وسلم آلهعلى من كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه واإلسالمي أال وهى األسرة اليت اختذت 

  .منهاجاً حلياا

                                                 
خالد : ضبطه وخرج أحاديثه/ د ار املعرفة /  ، بريوت 280: برقم ) 417 / 1/ ( حسن اخللق : باب/ األدب املفرد / لبخاري أخرجه ا 1

 وابن سعد يف الطبقات  هريرة رضي اهللا عنه،يث أيبمن حد) 3/80/  (املسند /  أمحد إلمام، وا)م 1999 ) / ( 2ط / ( عبد الرمحن العك 
 ، 207: برقم ) 55/ ( صحيح األدب املفرد / وخرجه األلباين ) م 1997/ ( منشورات د ار الكتب العلمية / بريوت ) 1/151(الكربى 

، وقال "فاحلديث صحيح "  بعد أن حسن إسناده وقال عنه) صحيح ( ، وقال  45: برقم ) 1/75(لسلسلة الصحيحة ا، ويف )صحيح ( وقال 
اليكون ديناً من األديان خالياً من مكارم األخالق، لكن مل تكن األخالق الكرمية جمموعة كلها يف دين من األديان السابقة : فضل اهللا اجليالين

من / أمحد فريد . أي أبلغ ايتها) .. أمتم مكارم األخالص : (  دين، فهذا معىنحىت مجع اهللا يف دين اإلسالم كل ما كان من أخالق حسنة يف
) أمتم مكارم األخالق (  واللفظ الذي ذكره اجليالين بقوله :قلت ). 1991/ ( د ار العقيدة للتراث / اإلسكندرية  ) / 8/ ( أخالق السلف 

( وهي اللفظة املشهورة بني العامة واخلاصة، وأما لفظ احلديث . مكارم:" ة فإنه قالخمالف جلُل روايات احلديث إال ماذكره األلباين يف السلسل
  .واهللا أعلم) صاحل األخالق 
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قي اإلمياين إال إذا كانت قواعدها قوية متينة مصونة حمفوظة، وهذه والتصل األسرة إىل هذا الر

القواعد تتمثل يف األبوين، وعلى ضوء العالقة بني األصل والفرع خيرج اإلبن املؤمن القوى 

 .ينهلعقيدته ناشراً لتعاليم دبإميانه حامالً 

وسعياً للتجسيد العملي للتحذير من كبرية من الكبائر، وظاهرة من أخطر الظواهر اليت دد 

املنهج القرآين  رأيت أن أختذ من موضوع د األسرة املتمثلة يف األب واألم،كيان واستقرار قواع

اربة هذه لى املنهج القرآين يف حمذه الظاهرة حبثاً يل، يف حماولة مين للوقوف ع هوقاية منلل

 : فوضعت اخلطة اآلتية يف التحذير من العقوق،الظاهرة، وحتليل منهجه

 .إشكالية البحث -1

 .أهداف البحث -2

 .أمهية البحث -3

 .أسباب اختيار البحث -4

 .ة البحثمنهجي -5

 .راسات السابقةالد -6

 .خطة البحث التفصيلية -7

  .قائمة املصادر واملراجع -8
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  : إشكالية البحث– 1

 :نقاط أمههاإشكالية البحث حول عدة مركز تت

معرفة األسباب احلقيقية اليت تؤدي باألوالد لعقوق والديهم، هل يقع ذلك منهم عمداً أم  -

مما يدلل على وجود مشكلة حقيقية حتتاج ور تأثري العرف اإلجتماعي يف ذلك، وجهالً؟ ود

ملؤلفات املعاصرة والدقيقة يف هذا الشأن حللول اهتمام العلماء قدميا وحديثا ذه املسألة، فمن ا

  . سبل العالج- مظاهره -عقوق الوالدين أسبابه :  كتابطلع عليها الباحثواليت ا

 التنويه بدور اجلهات الرمسية يف الدولة يف املسامهة حلل هذه القضية، كوزارة التربية واألوقاف -

  .سسات اليت تعىن بالشؤون األسريةوالشؤون اإلجتماعية واجلمعيات اخلريية وغريها من املؤ

 هل ملشكلة العقوق تأثري على اتمع كله؟ أم أا جمرد قضية داخلية ختص األسرة وال ينبغي -

  التدخل فيها؟

مدى تأثر اتمع اإلسالمي عاية يف انتشار مشكلة العقوق؟ و هل ساعد انتشار دور الر-

تمع الغريب يف انتشار هذه الدوربا.  

 اليت هى ضد -  أن هناك أسراراً بليغة يرمي إليها القرآن حني قرن قضية برالوالدين  الشك-

 وإمنا اإلشكال هو أن نفرق بينهما يف إلشكال، بقضية التوحيد، وهذا ليس حمل ا-العقوق 

  .ل يصدر العقوق ممن حقق التوحيد ؟ه: حياتنا العملية، باختصار
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اجة ملحة للكتابات والبحوث العلمية اليت تطرح بناًء على ما ذُكر يرى الباحث أن هناك ح

لذلك جاءت هذه الرسالة  هذه هي اإلشكالية األساسية للبحث، احللول العملية ملشكلة العقوق

  :وهي دف إىل األمور التالية

  : أهداف البحث– 2

 لذلك فإن الباحث يهدف إىل دراسة حتليلية خاصة من منظور قرآين تبني املنهج الذي انتهجه

القرآن الكرمي يف وقاية األوالد من عقوق الوالدين، من خالل اآليات القرآنية والسنة النبوية 

  :والتفسري باإلضافة إىل كتب العلماء القدماء، وذلك من خالل النقاط التالية

  . أصل مشكلة عقوق الوالدين ومظهارها املعاصرة يف اتمعات املسلمة:أوالً

  .املؤدية للعقوققيقية احلدراسة األسباب  :ثانياً

  .هدي القرآن وتوجيهه يف عالج قضية العقوق :ثالثاً

حتليل اآليات القرآنية املتعلقة باملوضوع، وذلك من خالل الوقوف على مضمون األمر  :رابعاً

خالقي  القرآين يف استخدامها لتقومي اجلانب األقارنة بني ألفاظها وبيان املنهجوالنهي فيها، وامل

  .عي للمجتمع املسلمواإلجتما

،  والعالجي، باألسلوب الوقائي عقوق الوالدينرائع يف عالجقرآن ال المنهجاستخراج : ًاخامس

  .وعهاوذلك بأن يضع أسباب الوقاية من الظاهرة أو املشكلة أو املعصية قبل وق
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 :ـ أمهية البحث 3

صالح دينهم ودنياهم وفوزهم مما الشك فيه أن اهللا تعاىل ال يرشد عباده املؤمنني إال ملا فيه 

بنعيم اآلخرة، وأن األمر الذي اهتم به القرآن ال شك يف أمهيته، وعليه ميكننا حصر أمهية البحث 

 :يف النقاط اآلتية

 تكمن أمهية البحث يف كونه دراسة قرآنية تركز على استخراج منهج القرآن وأسلوبه يف -1

عقوق " فتك باألسرة وتنخر عظمها، إال وهى وقاية وعالج اتمع من أحد الظواهر اليت ت

  .وتنفرد هذه الدراسة بتركيزها على جانب العالج القرآين للعقوق"  الوالدين 

 وتظهر أمهية البحث يف كونه يضع بني أيدينا عالجاً لقضية هى من أكرب الكبائر اليت    –2

 عنكُم رفّهونَ عنه نكَواْ كَبآئر ما تنإِن تجتنِب{:ه وتعاىل باجتناا، قال تعاىلأمرنا اهللا سبحان

على آله  ويف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و "1"}اًاتكُم وندخلْكُم مدخالً كَرِميئَسيِّ

اإلشراك باهللا، وعقوق : يارسول اهللا قالبلى : ؟ قالواأال أنبئكم بأكرب الكبائر: " قالسلم و

ليته :  يكررها حىت قلنافما زال قال " أال وقول الزور : فقال -وكان متكئاً لس وجالوالدين 

  ."2"سكت

                                                 
   .31: سورة النساء اآلية رقم  1
من حديث  ) 2654( برقم   ) 261 /5(باب ماجاء يف شهادة الزور  " / الشهاد ات " كتاب  / صحيح البخاري  / أخرجه البخاري  2

  . )81 / 2( بيان الكبائر وأكربها باب"  / اإلميان " كتاب / ومسلم ، )ت/د(د ار الفكر / بريوت / ة كرأيب ب
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 من  يف عالج قضية العقوق، واستخراجه القرآنملنهج إن هذه الرسالة تنفرد بدراستها – 3

 ييج  التوصية، ومنهجي، ومنهج الترغيب والترهيب ومنهجآنية، كمنهج األمر والنهاآليات القر

  .فة اجتاه الوالدينالعاط

وتكمن أمهية البحث أيضاً يف التعريف بعظم حبقوق الوالدين على األبناء، اليت أولتها  -4

  . فائقةالشريعة اإلسالمية عنايةٌ

 :أسباب اختيار املوضوع – 4

 :ويرجع سبب اختياري هلذا املوضوع يف مضمون النقاط اآلتية

 القرآنية على كل موضوع جديدمل يطرح يف  لقد انصبت جهود طلبة العلم يف الدراسات– 1

   القدميالساحة العلمية من قبل، يف الوقت الذي نرى أن هناك بعض املواضيع املهمة أصبحت من

فإننا نقرأ عن خطره " عقوق الوالدين " املعتاد الذي ال ميكن اإلتيان فيه جبديد،كموضوع 

 وضعه القرآن يف عالج هذه وعقوبته وأسبابه دون الوقوف على األسلوب األمثل الذي

 .يد وطرحٍ فريد فكان البد من إثارة هذا املوضوع بإسلوبٍ جد،املشكلة

 وقد شاع يف ، وعقوقهما بأبشع صور العقوق، ما نراه اليوم من ضياع حقوق الوالدين– 2

 حىت نقل أن هناك ،هذا الزمان عقوق األوالد لوالديهم بكل نوع من أنواع الشتم بل الضرب

.  نسأل اهللا العافية- بح أبويه، والذي يثري الدهشة فعالً أن هذه الصور تزداد يوماً بعد يوم  من ذ
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 ويكون صوتاً من األصوات اليت ،لذلك اخترت هذا البحث عسى اهللا أن ينفع به كاتبه وقارئه

 .واهللا املوفقتسعى إىل حتقيق مضمون عالج العقوق قوالً وعمالً وتبليغاً، 

 :ث منهجية البح-5

 وحدوداً ، لذلك ال بد له من جماالت يدورحوهلا،إن هذا البحث يتناول موضوعاً حمدداً بعينه

 :ا البحث يف اآليت فجاءت حدود هذ،ينتهي عندها

 الوقوف على اآليات القرآنية اليت تناولت موضوع بر الوالدين باعتبارها العالج الناجع -

ملقارنة بني هذه النصوص وسبب اختالف للعقوق، وذلك بتحليل معانيها وألفاظها مع ا

  . مث ذكر أقوال املفسرين يف ذلك،ألفاظها

وغريهم ممن ذكروا يف ثنايا البحث،  التعريف بتراجم املفسرين والعلماء واحملدثني والفقهاء -

م يف أول ذكر له فقطلَحيث أترجم للع.  

ديث مع موضع الشاهد يف  ختريج األحاديث النبوية يف حدود الكتب التسعة، فإذا وجد احل-

الصحيحني أو أحدمها، نكتفي ما أو أحدمها يف اإلحالة، والنذكر درجته ألنه صحيح، وأما 

إذا مل جنده يف الصحيحني، ووجدناه يف أحد كتب احلديث املتبقية مع وجود شاهدنا فيه، 

حدمها أو بقية أنكتفي بذكره يف املصدر ونتبعه بدرجته، وإذا وجدنا احلديث يف الصحيحني أو 

كان شاهدنا غري موجود فيه، هنا نتعدى إىل غريها من مصادر احلديث، الكتب السبعة، و

 . درجتهفنخرجه منها ونذكر
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 حيث ، املنهج النقلي واإلستقرائي- إن شاء اهللا تعاىل-سيستخدم الباحث يف هذا البحث و

الوقوف على مضمون  و،يستعني ما يف متحيص نصوص القرآن الكرمي يف هذا املوضوع

 وذلك الستخالص منهجه يف عالج هذه الظاهرة والتحذير منها والوصول إىل مادة ،ألفاظه

 .علمية قيمة يف هذا اجلانب

 :السابقة اليت تناولت هذا املوضوع الدراسات – 7

يف حدود معلومات الباحث مل يعثر على حبث علمي أكادميي أو رسالة علمية تناولت هذا    

إال أن العلماء قدمياًوحديثاً " عقوق ال القرآين يف وقاية األوالد من املنهج: "  املوسوم باملوضوع

وصنفوا يف ذلك الكثري من املصنفات والكتب اليت حتدثت عن " العقوق " قد اهتموا مبوضوع 

حاديث  والقصص واألشعار العقوق وأسبابه ومظاهره وعقوبته، وعززوا ذلك باآليات واأل

  .وغري ذلك

فتح " :  كتب األدب من الصحاح والسنن مثلإضافةً إىل ذلك فإن هناك كتباً تناولت شرح

 "صحيح مسلم بشرح النووي "البن حجر العسقالين، و " الباري شرح صحيح البخاري

عون املعبود شرح سنن "  للمباركفوري، و "حتفة األحوذي شرح سنن الترمذي " للنووي، و 

، إال أن "العقوق " عظيم آبادي، حيث جاء يف ثناياها احلديث عن لشمس الدين ال" أيب داود 

نهج القرآين يف عالج املالحظ على هذه الكتب واملصنفات والشروح أا مل تفرد احلديث عن امل

  .هذه القضية



 10 

ما جيب على الوالد لولده " بر الوالدين  :مية اليت وقف عليها الباحث كتابومن أهم املصنفات القد

، نشرته  )520(  املتوىف سنة "1" لإلمام احلافظ أبوبكر الطرطوشي" على الولد لوالده وما جيب

حممد عبداحلكيم القاضي، حيث جاء  هذا الكتاب القيم : لكتب الثقافية بريوت، حتقيقمؤسسة ا

 - رمحه اهللا - منصباً أساساً على القضايا املتعلقة بالوالدين وذوي األرحام، وقد صرح املصنف 

" برالوالدين "  أن أمجع كالماً مبسوطاً يف فقد أردت: أما بعد: " فقالده يف أول الكتاب مبقص

... وحقوقهما، وأبين األلفاظ الواردة يف شأما، مثل الشكر والرب واإلحسان والصلة والصحبة 

 فجاء هذا الكتاب كما صرح مؤلفه جامعاً ملا تفرق، حيث أورد "2"" والقطيعة والعقوق 

يث عن طاعة الوالدين وحقوقهما، وأسهب يف احلديث عن صلة األرحام، كالتعريف احلد

  .لصلةباألرحام وفضل ا

 أورد األحاديث الواردة يف العقوق وأنه من - رمحه اهللا -أما عن موضوع العقوق فاملصنف 

ف يف صفحتني، ذكر فيه معىن التأفي" ألوان من العقوق " أكرب الكبائر، مث عقد فصالً مساه 

أحكام " وحكمه، وأورد حديثاً واحداً يف العقوق، ويف نفس الفصل املذكور ذكر عنوان 

                                                 
هو حممد بن الوليد بن حممد بن خلف القرشي الفهري األندلسي ، أبوبكر الطرطوشي ، ويقال له ابن رندقه ، من فقهاء املالكية احلفاظ من  1 

يب فقيه حافظ إمام حمدث ثقة زاهد عامل عامل تفقه باألندلس ورحل إىل العراق مث إىل مـصر وكـان                    أد...أهل طرطوشة بشرقي األندلس ،      
 ، مث   غرضه اإلجتماع مع أيب حامد الغزايل ، فلما حتقق أبو حامد أنه يؤمه حاد عنه ، ووصل احلافظ أبوبكر فلم جيده ، مث رحل إىل جبل لبنان                          

احلـوادث  : له مؤلفات كثرية منـها      ) . 525( منها وبقى يدرس وينشر العلم إىل أن توىف سنة           عاد إىل مصر واستقر يف اإلسكندرية وتزوج      
بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس    / أمحد الضيب   : انظر  )    اإلحياء(والبدع والتعليقة على اخلالفيات وله كتاب كبري يعارض به كتاب           

اجلفان واجلايب للطباعـة    /  مصر  )  807(معجم األعالم     / بسام اجلايب   : وانظر) م  1997 (/ د ار الكتب العلمية       / بريوت  ) / 117/   (
  .)م 1987( والنشر 

  .)م 1986 ) ( 1ط/ ( حلكيم القاضي حممد عبدا: حتقيق / مؤسسة الكتب الثقافية / بريوت  ) 23/ ( بر الوالدين / الطرطوشي 2 
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آله وسلم على اختصره يف أربعة أسطر، أورد فيه حديث الرسول صلى اهللا عليه و" العقوق 

إن األمر : وقال "1"" ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " عندما قال للرجل الذي جاءه 

  .بفيه على الوجو

هذا ما أورده املؤلف عن العقوق، فاملالحظ أنه مل يتطرق ملسألة عالج العقوق، والألسبابه، 

  .مظاهر العقوق يداً عند احلديث عنواختصر اختصاراً شد

منهج القرآن يف " لذلك يرى الباحث أمهية إبراز اجلانب الغائب يف هذه املسألة؛  أال وهو 

ا الكتاب عن غريه، أن صاحبه حتدث يف دقائق املسائل واحلق أن ما مييز هذ" عالج العقوق 

  .الفقهية املتعلقة بأحكام الرب وصلة الرحم، فكان كتابه نظرية يف هذا الشأن

وأما الرسائل والبحوث اجلامعية فقد كتب الدكتور حممد بن حيي بن حسن النجيمي رسالة 

ة امللك  قدمت لكلياب والعالج،دور األسرة يف احنراف األوالد األسب: ماجستري قيمة عنواا

  : هـ، جاءت الرسالة يف مثانية مباحث على النحو التايل1425فهد األمنية بالرياض سنة 

 :يتكون هذا البحث من مثانية مباحث 

 .الديين ضعف الوازع: املبحث األول 

 .للولد سوء معاملة األبوين: املبحث الثاين

 .لولدا ختلي األبوين عن تربية: املبحث الثالث

                                                 
:  من حديث عبداهللا بن عمرو ، وقال  ) 7255: ( برقم / كتاب الرب والصلة  ) 169 / 4 (املستدرك على الصحيحني  / أخرجه احلاكم  1
  ).صحيح اإلسناد (
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 .الفراغ: املبحث الرابع

 .السوء اخللطة الفاسدة ورفاق: املبحث اخلامس

 .مشكالت حاالت الطالق وما يصحبها من: املبحث السادس

 .الزوجني الرتاع والشقاق بني: املبحث السابع 

 .اتمع انتشار البطالة يف: املبحث الثامن

م يف بر الوالدين موجب دار السال" : اليت تناولت موضوع العقوق كتابومن الكتب القيمة

  )906( املتويف - "1"حممد بن عبدالسالم الناشري :  للعالمة القاضي الشيخ"وصلة األرحام

  .هجرياً

فصل يف معىن العقوق " نشرته دار املنهاج للنشر والتوزيع جبدة، حيث عقد يف كتابه فصالً مساه 

ل يف أقوال العلماء وآرائهم يف ذلك، وفصحتدث فيه عن معاين العقوق لغةً وشرعاً، وأورد " 

احلديث عن ضابط العقوق، ومىت تكون خمالفة الوالدين عقوقاً ومىت التكون عقوقاً، ومن أهم 

مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر للوالدين، ذكر فيها : املسائل اليت أوردها يف هذا الفصل

  . القصص املتعلقة بضابط العقوق منكالماً نفيسا للعلماء، مث ختم الفصل بعدد

                                                 
لقضاة  من عباد اهللا الصاحلني ، وهو خامت ا عابداً عامالً عاملاً هو القاضي مجال الدين حممد بن عبدالسالم الناشري اليمين الشافعي ، كان إماما1ً

  د ار الفكر / بريوت  ) / 33 / 8/ ( شذرات الذهب / ابن العماد احلنبلي / ا ليلة اإلثنني ثامن عشري احملرم ىف الناشريني بزبيد ، وتو
  .)ت / د  ( 
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 مل يتطرق ملسألة - رمحه اهللا -، فاملؤلف  جيد بغيته يف هذا الكتاب أيضاًغري أن الباحث مل

  .آن ومنهجه يف عالج عقوق الوالدينعالج العقوق، فضالً عن أسلوب القر

 .العالج سبل - مظاهره - أسبابه :عقوق الوالدين: ومن الكتب املعاصرة القيمة أيضاً كتاب

حممد بن إبراهيم احلمد، نشره موقع اإلسالم، حيث وجد الباحث أن هذا الكتاب من : للشيخ

  :أهم الكتب اليت هلا صلة مباشرة مبوضوع البحث، وجاء حمور الكتاب يدور حول النقاط التالية

 اآلداب اليت -  سبل العالج -  أسباب العقوق -من مظاهر عقوق الوالدين  -تعريف العقوق 

  . األمور املعينة على الرب-راعى مع الوالدين ت

 حصر سبل عالج العقوق يف برالوالدين فقط؛ أما الباحث فإنه -  حفظه اهللا - إال أن الكاتب 

يسعي إلبراز سبل الوقاية والعالج يف منهج قرآين متكامل من خالل دراسة اآليات القرآنية 

  .املتعلقة باملوضوع

 فقد جادوا ،نسى، وجهدهم ال ميوت فدورهم ال ي-   تعاىلهم اهللا رمح-وأما علماؤنا املفسرون 

فما من أحد منهم إال وحتدث عن هذا ،  ومظاهره وأسبابهاحلديث عن عقوق الوالدين وأجادوا يف

عقوق، ومن حتدث  يف عالج الالقرآيننهم من أشار إىل املنهج ل م ولكن قَ،املوضوع يف تفسريه

عليه، ولكنه أشار إليه إشارات ال تكفي باملقصود كاإلمام عن ذلك فإنه مل يعمد احلديث 

  . فجاء موضوعاً متفرقاً يف ثنايا التفاسري،الرازي وصاحب املنار مثالً
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 فإن أشهر الكتابات اليت تناولت احلديث عن الرب والصلة والعقوق وأكثرها انتشاراً هى عموماً

 جتد من أفرد احلديث فيها عن منهج الكتب الرقائق، ومع كثرة هذه الرسائل والكتابات فإنك

  . لقضية العقوققرآن وطريقة عالجهال

 مسألة دقيقة تندرج حتت ههذا وإن مراد الباحث هنا ليس موضوع العقوق بعينه؛ بل مراد

 واستخراج رسالة علمية شاملة ) العقوق مناألوالد وقاية القرآن يف منهج (العقوق، وهي 

 وتكون أيضاً رابطاً قوياً بني وصايا ،ستجد من مشكالت حولهدقيقة يف املوضوع تعاجل ما ا

 .القرآن وحتذيره من العقوق وبني احلياة اإلجتماعية اليت يعيشها اتمع املسلم اليوم
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  وحتته ثالثة فصول:  عقوق الوالدين وقائع عرب التاريخ:الباب الثاين
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  معىن العقوق: الفصل األول

  معىن العقوق لغةً واصطالحاً: املبحث األول

الشق والقطع، وإليه يرجع عقوق الوالدين وهو قطعهما، ألن : ، والعق)عقَق ( أصل الكلمة من 

عق ثوبه إذا شقه، وعق والديه يعقهما عقاً وعقوقاً فهو عاق، ومعناه : الشق والقطع واحد يقال

  :شق عصا طاعتهما، قال الشاعر

  عق والده وبر األبعدا من ***** شرارهم أمثاله إن البنني

حفرة عميقة يف األرض، ومجعها : حفر يف األرض مستطيل مسى باملصدر، والعقة: والعق أيضاً

  ."1"عقات، وعق والده يعقه عقاً وعقوقاً فهو عاق، ومعناه شق عصا طاعته، وضده الرب

لبة اإلسم  أي شق، حيث غلبت الصفة عليه غ- بالضم -واد باحلجاز، كأنه عق : والعقيق

ق، واجلمع عقي: ولزمته األلف والالم، ويقال لكل ما شقه ماء السبيل يف األرض فأره ووسعه

   حلمزة "3"لعقوق، ويف السرية قال أبو سفيانأعق فالن إذا جاء با: ، ويقال"2"أعقة وعقائق

                                                 
د ار الوفاء   / املنصورة     ) / 297/ ( منهج التربية النبوية للطفل     / عبدالرمحن حبنكة   : ، وانظر  )256 / 10/ ( لسان العرب   /  ابن منظور    1

  . )1993 ) / (4ط/ ( والنشر  للطباعة 
  .  )256 / 10/ ( لسان العرب / ابن منظور  2
أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبدمشس بن عبدمناف القرشي األموي، وهو والد يزيد ومعاوية وغريمها، ولد قبل الفيل بعـشر                         3

ش إىل الشام وغريها من أرض العجم، وكان خيرج أحياناً بنفـسه،            سنني، وكان من أشراف قريش، وكان تاجراً جيهز التجار مباله وأموال قري           
 اهللا  عتبة، وأبوجهل، وأبو سـفيان، فلمـا أتـى        : كان أفضل الناس رأياً يف اجلاهلية ثالثة      : وكانت إليه راية الرؤساء اليت تسمى العقاب، وقيل       

العباس، وأسلم ليلة الفتح، وشهد حنيناً وأعطاه الرسول صلى اهللا وهو الذي قاد قريش كلها يوم أحد، وكان صديق . باإلسالم أدبروا يف الرأي  
عليه وآله وسلم من غنائمها مائة بعري وأربعني أوقية، وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية كل واحد مثله، وشهد الطائف مع الرسول ففقئت عينه يومئذ،              

 ومثانني ن رضى اهللا عنه، وكان عمره مثانل غري ذلك، وصلى عليه عثما  وفقئت األخرى يف الريموك، توىف خالفة عثمان سنة اثنتني وثالثني، وقي          
  .  5968: برقم ) 144 / 6/ ( لغابة أسد ا/ ابن األثري . سنة 
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، "2"ذق عقَق؛ أي ذق جزاء فعلك ياعاق :  يوم أحد حني مر به وهو مقتول"1"بن أيب طالب

البعداء من األعداء وقاطعوا : معدول عن عاق للمبالغة، كغدر من غادر، والعقُق: وعقَق

إن اهللا حرم عليكم عقوق : " األرحام، ويف احلديث قوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

، وإمنا خص األمهات، وإن كان عقوق اآلباء وغريهم من ذوي األرحام عظيماً، "3 ""األمهات

  .زية يف القبح، وكذلك إظهاراً لعظم حق األمألن له م

تكشف الربق، وعقيقته شعاعه، : انشق، واإلنعقاق تشقق الربق، والتبوج: وعق الربق وانعق

  ." 4"ومنه قيل للسيف كالعقيقة

                                                 
 هو محزة بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي اهلامشي، أبو عمارة عم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما 1

  موالة أيب هلب كما ثبت يف الصحيحني، وقريبه من أمه، ألن أم محزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة بنت وهـب                      ثويبة  
أم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولد قبل النيب بسنتني، وأسلم يف السنة الثانية من البعثة، والزم الرسول عليه الصالة والسالم وهاجر معـه، وقـد            

ن إسحاق قصة إسالمه مطولة، وآخى الرسول عليه الصالة والسالم بينه وبني زيد بن حارثة، وشهد بدراً وأبلى فيها بالًء عظيماً، وقتل                      ذكر اب 
شيبة بن ربيعة وشارك يف قتل عتبة، وعقد الرسول عليه الصالة والسالم لواًء وأرسله يف سرية، فكان أول لواء عقد يف اإلسـالم، واستـشهد                         

صة قتل وحشي له أخرجها البخاري من حديث وحشي، وكان ذلك يوم السبت يف النصف من شوال سنة ثالث من اهلجرة، ولقبه                      بأحد، وق 
وقف رسول اهللا على محـزة      :  ثالثني نفساً، وروى أبو هريرة قال      -تل قبل أن يق   – بأحد   ومساه سيد الشهداء، ويقال أنه قَتلَ     الرسول أسد اهللا،    

 وقد مودفن مع عبداهللا بـن  "  رمحك اهللا،أي عم، فلقد كنت وصوالً للرحم فعوالً للخريات :" ر منظراً كان أوجع لقلبه منه، فقالل به، فلم ي ث
   . 1251: برقم ) 67 / 2/ (  الغابة أسد/ ، وابن األثري 1831: برقم ) 105 / 2/ ( اإلصابة / العسقالين . جحش يف قرب واحد

: حققها وشرحها ووضع فهارسها    ) 1994 ) / ( 1ط/ ( د ار إحياء التراث العريب      / بريوت   ) 104 / 3 ( /السرية النبوية   /  ابن هشام    2
باب قتل / كتاب املغازي / صحيح البخاري / مصطفى السقا وإبراهيم األبياري و عبداحلفيظ شليب ، وقصة استشهاده أخرجها اإلمام البخاري 

  . )500 / 3/ (  مسند أمحد / أمحد و ) 4072: ( برقم ) 367 / 7 ( - رضى اهللا عنه -محزة 
إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات،          " احلديث بنصه عن املغرية بن شعبة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال                3

 10( / عقوق الوالدين من الكبائر : ابب/ دب كتاب األ/ صحيح البخاري / البخاري ". وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال        
  .  )1341 / 3/ ( سائل من غري حاجة النهي عن كثرة امل: باب/ كتاب األقضية / صحيح مسلم / ، ومسلم  )405/ 
   ) . 259 / 10/ ( لسان العرب /  ابن منظور 4
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نواةٌ رخوةٌ كالعجوة : النهر، وهى أيضاً العصابة ساعة تشق من الثوب، والعقيقة: والعقيقة

نوى هش لني رخو املمضغة تأكله العجوز أو تلوكه تعلفه الناقة العقوق : تؤكل، ونوى العقيقة

، يضرب ملا اليكون، وذلك "1"أعز من األبلق العقوق : إلطافاً هلا، فلذلك أضيف إليها، ويف املثل

أن األبلق من صفات الذكور، والعقوق احلامل، والذكر اليكون حامالً، فإذا طلب اإلنسان 

  ."2"طلب األبلق العقوق، فكأنه طلب أمراً اليكون أبداً : فوق ما يستحق قالوا

إن أصل : سهم اإلعتذار، يقال عق بالسهم أي رمى به حنو السماء، قالت األعراب: والعقيقة

هذا أن يقتل رجل من القبيلة، فيطالب القاتل بدمه، فتجتمع مجاعةً من الرؤساء إىل أولياء القتيل 

عفو عن الدم، فإن كان وليه قوياً محياً أىب أخذ الدية، وإن ويعرضون عليهم الدية ويسألون ال

إن بيننا وبني خالقنا عالمة لألمر والنهي، فيقول : كان ضعيفاً شاور أهل قبيلته فيقول للطالبني

نأخذ سهماً فنركبه على قوس مث نرمي به حنو السماء فإن : ما عالمتكم ؟فيقولون: اآلخرون

نا بأخذ الدية ومل يرضوا إال بالقود، وإن رجع نقياً كما صعد فقد رجع ملطخاً بالدم، فقد أُمر

فما رجع هذا السهم قط إال نقياً، ولكن هلم ذا عذر عند : نهِينا عن أخذ الدية، وصاحلوا، قال

  :جهاهلم، وكان عالمة الصلح مسح اللحى، قال الشاعر

   ."3"حوا اللحى  يف القوم إذ مسياليتين *****صاحلوا : قوا بسهم مث قالواع

                                                 
  .  )1992/ (  حمي الدين عبد احلميد حممد: حتقيق/ املكتبة العصرية / بريوت  ) 214 / 1( جممع األمثال /   امليداين 1
  . )259 / 10/ ( لسان العرب / ظور ابن من: نظر بتصرف  ا 2
  . )260 / 10/ ( لسان العرب / ظور   ابن من3
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مع الغالم عقيقته، " الشاة اليت تذبح للمولود، قال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم : والعقيقة

 عن "2"، وأما العقيقة يف اللغة، فذكر أبو عبيدة "1"" فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه األذى 

لد، وإمنا مسيت الشعر الذي يكون على رأس الصيب حني يو:  وغريه، أن أصلها"3"األصمعي

أميطوا عنه " وهلذا قال : الشاة اليت تذبح عنه عقيقة، ألنه حيلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، قال

وهذا مما قلت لك، إم رمبا مسوا الشيء باسم غريه، إذا : أي ذلك الشعر، قال أبوعبيدة" األذى 

ولود من البهائم، كان معه أو من سببه، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر، وكذلك كل م

  ."4"والعقيقة والعقة يف الناس واحلمر، ومل يسمع يف غري ذلك 

  تفسري أيب عبيدة هذا للعقيقة، وما ذكره عن األصمعي وغريه "5"وقد أنكر اإلمام أمحد بن حنبل

احتج : وقال أبو عمرو. سه، وال وجه ملا قال أبو عبيدةإمنا العقيقة الذبح نف: يف ذلك، وقال

                                                 
   ).5471: ( برقم/ إماطة األذى عن الصيب يف العقيقة : باب/ كتاب العقيقة  ) 590 / 9/ ( صحيح البخاري /  أخرجه البخاري 1
و معمر بن املثىن التيمي البصري اللغوي صاحب التصانيف، روى عن هشام بن عروة وأيب عمرو بن العالء،وروى عنه علي بن املديين ه 2

وكان أعلم من األصمعي وأيب زيد باألنساب . مل يكن يف األرض خارجي وال مجاعي أعلم جبميع العلوم من أيب عبيدة: وخلق، قال اجلاحظ
كان الغريب أغلب عليه أيام : ما كان أبو عبيدة يفتش عن علم من العلوم إال يظن أنه الحيسن غريه، وقال أبو قتيبة:  بن مرةواأليام، وقال يزيد
ولد سنة ثنىت عشرة . صنف ااز يف غريب القرآن، واألمثال يف غريب احلديث، ومعاين القرآن وطبقات الفرسان، وغريها. العرب وأخبارها

  ).ت/د(د ار الفكر / بريوت  ) 14/ 2/ ( حتفة األحوذي / املباركفوري . ان أو تسع أو عشر أو إحدى عشرة ومائةومائة، ومات سنة مث
هو عبداهللا بن قريب بن عبدامللك بن على بن أصمع، أبو سعيد األصمعي البصري اللغوي، أحد أئمة اللغة والغريب واألخبار وامللح والنوادر،  3

وكان يتقي أن يفسر القرآن واحلديث، وكان من أهل .  صدوق: وقال أبو د اوود.  عن العرب مبثل عبارة األصمعيما عرب أحد: قال الشافعي
غريب القرآن وخلق اإلنسان، : السنة، واليفيت إال فيما أمجع عليه علماء اللغة، ويقف عما بنفردون عنه، والجييز إال أفصح اللغات، صنف

 يف طبقات بغية الوعاة/ السيوطي . تاب النبات وغريمها، مات سنة ست عشرة ومائتني عن مثان ومثانني سنةواألجناس، واإلشتقاق، واهلمز، وك
  ).ت / د / ( حممد أبوالفضل إبراهيم : حتقيق/ املطبعة العصرية / بريوت  ) / 112 / 2 (  /اللغويني والنحاة

   )   2ط/ ( بسام عبد الوهاب اجلايب : بعناية/ اجلفان واجلايب للطباعة والنشر / بريوت  ) 53( ص / حتفة املودود بأحكام املولود / ابن القيم  4
  ).م 1998 ( 
هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، أبو عبداهللا املروزي مث البغدادي، خرجت به أمه من مرو وهى حامل فولدته ببغـداد،        5

=      ومسلملية وسفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد القطان وغريهم، وروى عنه البخاري             مساعيل بن ع  وا طلب العلم، مث طاف البالد، فروى عن إ        
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عق : تأخرين لإلمام أمحد يف قوله هذا، بأن ما قاله من ذلك معروف يف اللغة، ألنه يقالبعض امل

قول أمحد يف معىن العقيقة يف اللغة أوىل من قول : عق والديه، إذا قطعهما، وقال: إذا قطع، ومنه

عق عن ولده يعق عقاً إذا ذبح يوم أسبوعه، : "2"، وقال اجلوهري"1"أيب عبيدة، وأقرب وأصوب

   فجعل العقيقة ألمرين، وهذا أوىل واهللا: "3"قال ابن قيم اجلوزية.كذلك إذا حلق عقيقتهو

  ."4" أعلم

                                                                                                                                                     
لو جلسنا : خرجت من بغداد وما خلفت ا أفقه وال أزهد وال أورع وال أعلم من أمحد بن حنبل، وقال حيىي بن معني            : قال اإلمام الشافعي  =  

من مسعتموه يذكر أمحد بسوء فاموه على اإلسالم، وقال ابـن حبـان يف              : اهلا، وقال أمحد الدروقي    بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكم      جملساً
كان حافظاً متقناً فقيهاً مالزماً للورع اخلفي مواظباً على العبادة الدائمة، أغاث اهللا به األمة وذلك أنه ثبت يف احملنة وبذل نفسه هللا حىت                       : الثقات

ق      اهللارب بالسياط للقتل فعصمه     ضكشف قرب أمحد حني دفن الشريف أبو       : قال أبو احلسن بن الزاغوين    . تدى به  تعاىل عن الكفر، وجعله علماً ي
توىف يوم اجلمعة لثنيت عـشرة      . جعفر بن أيب موسى إىل جانبه فوجد كفنه صحيحاً مل يبل وجنبه مل يتغري، وذلك بعد موته مبائتني وثالثني سنة                   

قولوا ألهل البـدع    : وصلى عليه مثان مائة ألف رجل وستني ألف امرأة، وقال ابنه عبداهللا كان أيب يقول               ) 241( خلت من ربيع األول سنة      
  . )64 ، 63، 62 / 1( ذيب التهذيب / العسقالين . بيننا وبينكم اجلنائز

   ).53/ ( حتفة املودود / قيم   ابن 1
كان من أعاجيب الزمان، ذكاًء وفطنةً وعلماً، وأصله من فاراب من بالد : ، قال ياقوت هو إمساعيل بن محاد اجلوهري اإلمام أبو نصر الفارايب2

الترك، وكان إماماً يف اللغة واألدب، وخطه يضرب به املثل، واليكاد يفرق بينه وبني خط ابن مقلة، كان يؤثر السفر على احلضر، ويطـوف                        
عربية على أيب علي الفارسي والريايف وسافر إىل احلجاز، مث عاد إىل خراسان ونـزل               اآلفاق، واستوطن الغربة على ساق، ودخل العراق، فقرأ ال        

الدامغان عند أيب احلسن أحد أعيان الكتاب والفضالء، مث أقام بنيسابور مالزماً التدريس والتأليف، فصنف كتاباً يف العروض، ومقدمة يف النحو،           
ووفاته حبثاً شافياً، فلم أقف عليها، وقد رأيت نسخة بالصحاح عند امللك املعظم خبطه،              وقد حبثت عن مولده     : والصحاح يف اللغة، قال ياقوت    

  .  )446 / 1/ ( بغية الوعاة / وطي السي. مات سنة ثالث وتسعني وثالمثائة، وقيل يف حدود األربعني
إحدى وتسعني وستمائة، أحد كبار العلماء ومن  هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبداهللا مشس الدين، ولد سنة                   3

من أقواله، بل ينتصر له يف ابن تيمية، حىت كان الخيرج عن شيء      أركان اإلصالح اإلسالمي، مولده ووفاته يف دمشق، تتلمذ على شيخ اإلسالم            
          مجيع ما يصدر عنه، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وس      ذب بسببه جن معه يف قلعة دمشق وأهني وع يف به علـى مجـل مـضروباً        ، وط          

بالعصي، وأطلق بعد موت ابن تيمية، كان حسن اخللق حمبوباً عند الناس، واقتىن من الكتب ماال يتهيأ لغريه حتصيل عشره من كتب الـسلف                        
زاد املعـاد   :  تصانيف كثرية منـها    واخللف، برع يف علوم متعددة السيما يف التفسري واحلديث واألصلني، مع كثرة الطلب ليالً واراً، وألف               

توىف ليلة اخلميس الثالث عشر من رجب وقـت أذان          . والفوائد والتفسري القيم والصواعق املرسله على اجلهمية واملعطلة وله منظومة يف العقائد             
بغيـة  / ، والـسيوطي     )270 / 14 ( البداية والنهاية /  وابن كثري    ، )56 / 6( األعالم  / الزركلي  . رمحه اهللا تعاىل   ) 751( العشاء سنة   

  .  )62 / 1/ ( الوعاة 
  . )53/ ( حتفة املودود / ن القيم   اب4
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ويقال للشعر الذي خيرج على رأس املولود يف بطن أمه عقيقة ألا حتلق، وجعل الزخمشري 

ى لود من بطن أمه وهومسيت الشعرة اليت خيرج املو. الشعر أصالً والشاة املذبوحة مشتقة منه

ألا إن كانت على اإلنسي حلقت، وإن كانت على البهيمة تنسلها، وقيل للذبيحة عليه عقيقة، 

وهو الشق ا قطعاً كما مسيت ذبيحة بالذبح، عقيقة ألا تذبح فيشق حلقومها وودجاها ومريئه
"1".  

اق  نبتت عقيقة ولدها يف بطنها، وأعقت فهى عقُوق ومجعها عقَق، والعقَ: وأعقت احلامل

: إذا انعق بطنها واتسع للولد، وكل انشقاق فهو انعقاق، وماء عقاق: احلمل، وفرس عقوق

ماء قُعاع وعقاق : أمرته، فيقال: شديد املرارة، الواحد واجلمع فيه سواء، وأعقت األرض املاء

  .إذا كان مراً غليظاً

 معروف من ذلك طائر: خرز أمحر يتخذ منه الفصوص، الواحدة عقيقة، والعقعق: والعقيق

  ."3"" يقتل احملرم العقعق " ، ويف احلديث "2"جاء وذهب: وصوته العقعقة، وعقعق الطائر بصوته

 قتلهوإمنا جاز : هو طائر معروف ذو لونني أبيض وأسود طويل الذنب، قال: "4 "قال ابن األثري

  "1"ألنه من الغربان 

                                                 
   ).257 / 10/ ( لسان العرب  /   ابن منظور 1
  . )260 / 257 / 10/ ( لسان العرب /   ابن منظور 2
كتاب  ) 440 / 4/ ( املصنف  /  أخرجه  ابن أيب شيبة       . احملرم الفأرة والغراب العقعق      يقتل:  هكذا ذكره صاحب اللسان، واحلديث بنصه      3

  . )1989 ) / ( 1ط/ ( سعيد اللحام حممد : ضبطه وعلق عليه وكتب حواشيه/ د ار الفكر / بريوت / ما يقتل احملرم  : باب/ احلج 
أبا السعاد ات، ويلقب جمد الدين، ويعـرف         هو املبارك بن حممد بن أمحد بن عبدالكرمي الشيباين اجلزري مث املوصلي الشافعي الكاتب، يكىن                 4

=    مث بابن األثري، ولد سنة أبع وأربعني ومخسمائة جبزيرة ابن عمر، ونشأ ا مث انتقل إىل املوصل، ومسع احلديث وقرأ الفقـه واألدب والنحـو،             
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ن به من مباح، وسوء األدب يف القول العقوق خمالفة الوالدين فيما يأمرا: قال ابن اجلوزي

  .والفعل
  مناذج من صور عقوق الوالدين عرب التاريخ: املبحث الثاين

  :القصص القرآين  - أ

 تعريف العقوق لغةً وشرعاً، وأسهب الباحث هللا وتوفيقه يف مطلع املبحث األولمر بنا حبمد ا

وق اليت نقف على صور العق اللغوية، ويف هذا املبحثاحلديث عن مدلوالت الكلمة وخترجياا 

 ذلك أن معصية العقوق كبرية من الكبائر اليت حرمتها شريعتنا سجلها لنا القرآن الكرمي،

هللا قال رسول ا: قال "  2"املطهرة، بل هى من أكرب الكبائر كما يف الصحيحني عن أيب بكرة 

اإلشراك : ، قالارسول اهللابلى ي:  الكبائر؟ قلناأال أنبئكم بأكرب: صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

أال وقول الزور، وشهادة الزور، أال وقول : وكان متكئاً فجلس فقال" باهللا، وعقوق الوالدين 

                                                                                                                                                     
الوزارة، فاعتذر بعلو السند والشهرة يف العلم،       خبدمة السلطان وترقت به املنازل حىت باشر كتابة السر، وسأله صاحب املوصل أن يلي                اتصل= 

كان فقيهاً حمدثاً أديباً حنوياً عاملاً بصنعة احلساب واإلنشاء         : مث حصل له نقرس أبطل حركة يديه ورجليه، وصار حيمل يف حمفة، قال ابن خلكان              
األثر، وكتاب اإلنـصاف يف اجلمـع بـني الكـشف       صنف جامع األصول، والنهاية يف غريب احلديث و       .  ورعاً مهيباً ذ ا بر وإحسان      عاقالً

توىف سنة ست وسـتمائة     . ابن الدهان، وغريها من املصنفات    والكشاف يف تفسري القرآن العظيم، أخذه من الثعليب والزخمشري، وشرح أصول            
   ).22 / 5/ ( شذرات الذهب / نبلي ابن العماد احل. برباطه يف قرية من قرى املوصل ودفن به 

  .  )260 / 10/ ( لسان العرب / ور ظ ابن من1
آله وسلم فإن أىب على أنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و:  أنه قال ةعن أيب بكرو ،  ويقال بن مسروح وبه جزم بن سعد،نفيع بن احلارث 2

صحابة وسكن البصرة  فضالء المشهور بكنيته وكان من. وبه جزم بن إسحاق. الناس إال أن ينسبوين فأنا نفيع بن مسروح وقيل امسه مسروح
روى عن النيب صلى ، آله وسلم من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأيب بكرةعلى وكان تدىل إىل النيب صلى اهللا عليه و. هلم شهرة اً وأجنب أوالد
 ) 369 / 6/ ( اإلصابة  / ، والعسقالين5289: برقم ) 334 / 5/ ( أسد الغابة /  ابن األثري .روى عنه أوالدهوآله وسلم على اهللا عليه و

  .8816: برقم
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، فمن هذه الصور ذلك " 1"" اليسكت : الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حىت قلت

 قال تعاىل خمرباً عن نبيه ،"2" من ابنه يام- عليه السالم -العقوق املشني الذي وقع لنيب اهللا نوح 

، فبينما "3"}ونادى نوح ابنه وكَانَ في معزِلٍ يا بني اركَب معنا والَ تكُن مع الْكَافرِين{نوح 

كانت السفينة تغالب املاء ومتخر عبابه، وأمواج املاء ترتفع حىت تكون كاجلبال ارتفاعها، وقبل 

ق؛ قبل هذا كله نادى األب احلنون على ابنه وطلب منه الركوب معه يف أن يستيقن الناس الغر

السفينة، ظناً منه أنه مؤمن ولوال ذلك ما أحب جناته، أو ظناً منه أنه يؤمن إن كان كافراً ملا 

 كالداللة على أنه }اركَب معنا{شاهد من األهوال العظيمة وأنه يقبل اإلميان، فيكون قوله

 داللة على أنه }ابنه{، ويف قوله "4"}والَ تكُن مع الْكَافرِين{ن، وتأكد بقوله طلب منه اإلميا

والذي يدل عليه : كان ابنه من صلبه، كما نقل ذلك عن عكرمة والضحاك، قال صاحب البحر

   ."5"ظاهر اآلية أنه ابنه 

به، وظاهر اآلية يغنينا وقد ذكر مجع من املفسرين أقوالً لبعضهم على أنه ليس ابنه من صل: قلت

  .عن اخلوض فيها هنا وهناك، لذلك رأينا اإلكتفاء بظاهر اآلية وعدم نقل تلك األقوال

                                                 
   ).7(  تقدم خترجيه يف املقدمة ص 1
د ار / مصر  ) / 103 / 1/ ( قصص األنبياء /  ابن كثري. أخو سام وحام ويافث ، وقيل امسه كنعان ) يام ( وهذا اإلبن هو : ال ابن كثري ق2

  .)م 1968 ) / ( 1ط / ( مصطفى عبد الواحد : حتقيق/ الكتب احلديثة 
    .42:   سورة هود اآلية3
  .  )405 / 6/ ( البحر احمليط /  أبو حيان 4
  .صدر نفسه  امل5
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وأخرب القرآن أنه كان يف معزل، أي يف معزل من السفينة حيث رفض الركوب فيها لعقوقه 

 الغرق وكفره، وقيل يف معزل عن دين أبيه، وبعد هذا النداء من األب املشفق على ولده من

أي : }قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي من الْماء{واهلالك؛ أجاب الولد بكل عقوق وكربياء 

مينعين بارتفاعه من وصول املاء إيل فال أغرق، وهذا يدل على عادته يف الكفر، وعدم وثوقه بأبيه 

 الْيوم من أَمرِ اللّه إِالَّ من الَ عاصم{ على ابنه بقوله-  عليه السالم -فيما أخرب به، فرد نوح 

محأي المانع اليوم من أمر اهللا الذي قد نزل باخللق من الغرق واهلالك إال من رمحنا : }ر

فأنقذنا منه، فإنه الذي مينع من يشاء من خلقه ويعصم، وهو يوم قد حق فيه العذاب، وجف 

ته العاصم من الغرق يف ذلك اليوم القلم مبا هو كائن فيه، ونفى جنس العاصم فيندرج حت

اندراجاً أولياً، وعرب عن املاء أو عن الغرق  بأمر اهللا تعاىل تفخيماً لشأنه وويالً ألمره، فما 

لكن : اإلستثناء منقطع أي: "2"، وقال الزجاج"1"استتم املراجعة حىت حيل بينه وبني أبيه فغرق

  .من رمحه اهللا فهو يعصمه، وقيل متصل

ور لنا القرآن الكرمي عاقبة العقوق اليت قد تأيت يف الدنيا قبل اآلخرة، حيث قال اهللا وهنا يص

أي حال املوج بني الولد العاق والوالد : }وحالَ بينهما الْموج فَكَانَ من الْمغرقني{تعاىل

                                                 
  .)م 1995 ) / ( 1ط/ ( د ار الكتب العلمية / بريوت   ) / 449 / 3/ ( أيسر التفاسري / اجلزائري   1
ل والدين حسن األعتقاد، مجيل املذهب، كان خيـرط         كان من أهل الفض   :   هو إبراهيم بن سري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، قال اخلطيب            2

الزجاج مث مال إىل النحو، فلزم املربد وكان يعلمه باألجرة، أخده عبيداهللا بن سليمان مؤدباً البنه القاسم، فالزمه حىت وىل الوزارة، ولـه مـن                     
اللهم احشرين : ، وآخر ما مسع منه )311( آلخرة سنة معاين القرآن، اإلشتقاق، خلق اإلنسان، شرح أبيات سيبويه، مات يف مجاد ا: التصانيف

     . )40 / 1/ ( األعالم /  الزركلي و ) 411 / 1/ ( بغية الوعاة / السيوطي . على مذهب أمحد بن حنبل 




