
 العالقة مع الوالدین

 عند الوالدة التي سمعھا ضعیفرفع الصوت 
 
 رفع صوتي علیها؟ب هل آثم  صوتي، : أمي سمعها ضعیف وال تسمعني إال إذا رفعتُ السؤال
ن له حق علیه ال شك أنه ن رفع صوته على أمه أو أبیه أو مَ األمور �مقاصدها، فمَ  :الجواب

البر، وأما إذا �ان رفع صوته لحاجة تقتضي ذلك �أثم بذلك؛ ألنه خالف األدب وخالف 
تحقق الغرض من الكالم إال وتستدعیه فإنه ال �أثم بذلك؛ ألن الحاجة تدعو إلى ذلك، وقد ال یَ 

َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق { :-جل وعال-مع رفع الصوت، ولما نزل قول هللا 
 -علیه الصالة والسالم-یًبا للنبي كان َثاِبُت ْبُن َقْیس ْبِن َشمَّاس خط ]٢الحجرات: [ }النَِّبيِّ َصْوِت 

في بیته،  د ثابتٌ عقلما نزلت هذه اآل�ة فرفع الصوت، ن مقتضى الخطبة أن یَ من الخطباء، ومِ 
حبط  فأخشى أن �كون ، -علیه الصالة والسالم-رسول هللا  یديصوتي بین  وقال: أنا رفعتُ 

 سأل عنه، قالوا: هذا شأنه، فقال�عد أن افتقده و  -علیه الصالة والسالم-عملي، فلما علم النبي 
 »اذهب إلیه، فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكن من أهل الجنة« :ألحد الصحا�ة

كان النبي فقد  ،عند الحاجة، والخطبة تقتضي رفع الصوت�جوز مثل هذا ف. ]٣٦١٣: البخاري [
ه، حتى �أنه منذر ه، واشتد غضبُ عیناه، وعال صوتُ  ْت إذا خطب احمرَّ  -علیه الصالة والسالم-

اُكمجیش �قول:  فمن مقتضى الخطبة رفع الصوت، لكن یبقى  ،]٨٦٧[البخاري:  َصبََّحُكم وَمسَّ

�قدر ما �حتاجه الحضور؛ ألن �عض و أن رفع الصوت ینبغي أن �كون أ�ًضا �قدر الحاجة، 
نفر �سیر ومسجده صغیر والمكبرات مرفوعة على أعلى شيء،  المسجدعنده في �كون الناس 

 ،ب، إنما �كون رفع الصوت �قدر الحاجةطلَ صّدع السامعین، مثل هذا ال �ُ و�رفع صوته �حیث �ُ 
 .جد �عدهاجود هذه المكبرات وعما وُ الوضع �ختلف عما �ان قبل و و 

 إذا �ان هذا هو القصد و�قدر الحاجة ال إثمذه البنت التي ترفع صوتها إلسماع أمها هف
 وال شيء علیها. علیها

 مع حاجة أمها إلى رفعه، ن رفع الصوتتتحسس مِ التي  �ما یوجد مثل هذه السائلةو 
للوالدین فیما ن هو أشد منها في البر والتحسس لحاجة الوالدین ومعرفة النََّفس �النسبة �وجد مَ و 

یوجد وما �حبانه وما �كرهانه، وهذا موجود في األمة، واألمة فیها خیر إلى قیام الساعة،  هیر�دان
جد من َ�ُمد یده و�رفع صوته على والد�ه، بل وُ  ،ن َ�ُعق والد�همَ یوجد ف ،خالف ذلك االمقابل أ�ًض �

ـــال هللا على �ل حال �مف .على والد�ه، نسأل هللا السالمة والعــــافیة ِإنَّ َسْعَیُكْم { :-جــل وعال–ا ق
مع أن الحاجة داعیة إلیه؛  ثل هذه السائلة التي تسأل عن شيءیوجد مكما ف، ]٤اللیل: [ }َلَشتَّى
برر لرفع صوته، و�نما یدعوه إلى ذلك إما ِرّقٌة في الدین أن تقع في اإلثم، یوجد من ال مُ  خشیةَ 



كثر علیه: هات لنا �ذا، الناس ظاهره الصالح، لكن إذا أُ  بعضففي الرأي،  أو ضعفٌ  أو حمقٌ 
 ،أنا تعبتُ �قول: هات لنا �ذا، من ِقَبِل األب أو األم في أمور ال تشق علیه، تجده یرفع صوته، و 

من �عض  -مع األسف-سمع هذا �ُ  !وأنا �ذا وأنا �ذا ،مصالحي لتُ عطَّ أنا و  ،وأنا مللتُ 
 }َفَال َتُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ { النص جاء �منع "أف" أقل �لمة ممنوعة:مع أن  إلسالم.إلى االمنتسبین 

-هذه ال تقال، فكیف �ما فوقها؟! ال شك أن هذا أشد منًعا وتحر�ًما، نسأل هللا  ]،٢٣اإلسراء: [
 صلح النیات والذر�ات.أن یهدي ضاّل المسلمین، وأن �ُ  -جل وعال
 

 .٢٦/٨/١٤٣١الرا�عة،  برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقةالمصدر: 
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