
 العالقة مع الوالدین
 خطئغیر م إذا �ان الولددعاء الوالد على ولده استجا�ة  

 
 فهل �ستجیب هللا له؟  ،: والدي یدعو عليَّ وأنا غیر غلطان علیهالسؤال

 ؛النهي عن الدعاء على النفس وعلى المال والولد -علیه الصالة والسالم-ثبت عنه : الجواب
 ،الداعي على نفسه أو على ماله أو على ولده هذالئال �صادف ساعة استجا�ة فیستجاب فیندم 

 في مثل هذا األمر وأالَّ  -جل وعال-فعلیه أن یتقي هللا  ،ال �مكنه استدراك ما حصل �سببهو 
فكیف إذا �ان الدعاء من غیر مبرر وال  ،جدْت �ستعمل هذا السالح في معالجة األخطاء إذا وُ 

هذا  �عني ما حصل منه شيء �ستوجب )لطانأنا غیر غ(و  :ألنه في السؤال �قول ؛له بموج
وال شك أن  ،في تقدیره أنه غیر مخطئ وفي تقدیر والده أنه مخطئ في حقهقد �كون و  ،الدعاء

فقد �كون في تقدیر الولد أن هذا األمر �سیر ال یترتب علیه ضرر على  ،احق الوالدین عظیم جد� 
كون الوالد -فتقدیر مثل هذا األمر  ،وحینئٍذ یؤاخذ علیه ،والده وهو في الحقیقة �قدح في بره بوالده

رضي والده قدر أن یتنازل الولد و�ُ  وال بدَّ  ،إلى الوالد هالمرجع فیو  -والولد ال یراه خطًأ یراه خطأً 
 افإذا دع ،دام �أمره �معروف أو ینهاه عن شيء ال یتضرر بتر�ه فتلزمه طاعته ماف ،المستطاع

ض نفسه لدعاء عرِّ فعلى االبن أن �حتاط لهذا األمر وال �ُ  ،جابعلیه حینئٍذ فهو حري أن �ُ 
الدعاء   �كون عالج المشاكل بینه و�ین أوالده و�ین أهلهالَّ و�المقابل أ�ًضا على الوالد أ ،الوالدین
ا أنه نهى عن الدعاء على فیما ذ�رناه آنفً  -والسالمعلیه الصالة - ه ثبت النهي عنهألنَّ  ؛علیهم

كثر من الدعاء لهم ولیُ  ،ستصلح األمور �غیر هذا األسلوبو�نما تُ  ،النفس وعلى المال وعلى الولد
وعلى االبن أ�ًضا أن  ،دعاء الوالد لولده �ما جاء في الخبر مستجابف ،بدًال من أن یدعو علیهم

ض نفسه عرِّ وال �ُ  ،وهي دعاء الوالد له فیسعد في الدنیا واآلخرة ،لینال هذه المنقبة ؛یبرَّ بوالد�ه
منهما ما �خصه من  على �ل حال مثل هذا من الطرفین لكلٍّ  ،لسخط الوالدین فیدعوا علیه

 ،خطهما فیقع في مثل هذا األمرنفسه لس ضعرِّ �ُ  فعلى الولد أن یبر بوالد�ه وأالَّ  ،خطاب الشرع
 .ستصلح بها سلوك األوالدوعلى الوالد أن �سلك األسالیب التي �ُ 

 ،ستجاب له إذا �ان من غیر سبب وال مبرر فال شك أن هذا اعتداء في الدعاءوأما �ونه �ُ 
لكن مع  ،االعتداء في الدعاء من موانع اإلجا�ةف ،ستجاب للمعتدي في دعائهشك أنه ال �ُ  الو 

 او�حاول إرضاءهم ،اراجع حسا�اته مع والد�ه وتصرفاته معهمراجع نفسه و�ُ ذلك على الولد أن یُ 
على �ل حال حق ف ،ن وهو غیر مخطئئامخط اأنهم ان في قرارة نفسه�قدر المستطاع ولو �

 الوالدین عظیم.
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