
 العالقة مع الوالدین
ها تقوم �عمل البیت  ترك البنت أمَّ

 

وهي تقوم �شؤون البیت �لِّها وال تطلب  ،متى �جب ِبر الوالدین؟ والدتي �صحة وعافیة :السؤال

في �عض األحیان �مساعدتها في أشیاء خفیفة وفي وقت الضیافة، أقوم أنا و منا المساعدة، 

 فما رأ�كم �ا شیخ، هل أنا عاقة أم ال؟  ،عاقة لوالدتيو أكون آثمة وأخشى أن  ،ذنبالأحس �و 

األصل أن �كون العمل على البنت ال على األم، لكن إذا �انت األم تقوم �العمل؛ توفیًرا  :الجواب
لبنتها من أجل أن تتوفر على دراستها ومذاكرة دروسها، فهذا من فضل األم، و�ال فاألصل أن 

تر�حها من عناء العمل، لكن من �اب البر بوالدتها أن توفرها و العمل على البنت ال على األم، ف
عت األم وقامت �العمل توفیًرا للبنت من أجل دراستها أو رأفة بها وشفقة علیها �ما هو إذا تبرَّ 

الحاصل من األمهات �النسبة للبنات، لكن على البنت أن تشفق على أمها وتلطف بها، وتعینها 
األم تقوم �قسط من العمل والبنت تساعدها، �حیث  ،و�تعاونان على ذلك، عمل البیتعلى أداء 

ال �شق على األم وال �عوق البنت عن تحصیل دراستها وتوفیرها لمذاكرة دروسها، و�ذا �ان النبي 
�كون في حاجة أهله فمن �اب أولى أن یتعاون األوالد مع أمهم، أو  -علیه الصالة والسالم-
 هذا هو األصل.فف عنها عناء العمل فِّ ت األم وخُ رَ فِّ ، ولو وُ بنات مع أمهنلزوج مع زوجته، أو الا

 أن تلد األمةُ «من أمارات الساعة  -صلى هللا علیه وسلم–جبر�ل ذ�ر النبي  وفي حدیث
ي في رِّ سَ كثر التَّ منهم من �قول: إنه �َ ف ،العلماء �ختلفون في معنى الحدیثو ، ]٨[مسلم:  »هاتَ ر�َّ 

ها وهي ال تشعر، ثم ه وهو ال �شعر، أو تشتري أمَّ مَّ ثم �عد ذلك �شتري اإلنسان أُ آخر الزمان، 
ة، فإذا هذا قول قاله �عض الشراح، لكن منهم من �قول: إن المقصود �ه التسلط �الخدم ،تسترقها

 �َّة عندهم.كأنها صارت خادمة لهم وسر خدمت األم أوالدها ف
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