
مقدمة موضوع تعبیر عن رضا الوالدین

یعتبر رضا الوالدین من األمور التي یجب أن یحرص علیھا األبناء منذ الصغر وحتى الكبر، فالوالدین
ھم أكثر األشخاص التي تقوم على رعایة األبناء من ملبس ومأكل وتعلیم واالھتمام بھم منذ نعومة

أظافرھم وحتى بعد أن یصبحوا شباًبا.

فاألم تحمل أبنائھا في رحمھا تسعة أشھر وتقوم على رعایتھم رعایة شاقة بعد والدتھم، واألب یبذل
قصارى جھده في العمل على توفیر أفضل ما یمكن لیقدمھ إلى أبنائھ من رعایة متكاملة، لذا فإنھ من

أبسط الطرق لرد جمیل الوالدین ھو البر لھم.

مقدمة موضوع تعبیر عن طاعة الوالدین من طاعة هللا

تعتبر نعمة الوالدین واحدة من النعم الكبیرة التي أنعم هللا تعالى بھا علینا، إذ أنھم ھم السبب في وجودنا
على ھذه الحیاة، فاألم تحمل دور كبیر منذ حمل الطفل في بطنھا وحتى مرحلة والدتھ ورعایتھ، وتبقى
إلى جانبھ في أوقات حزنھ وأوقات فرحھ، وقد أبلغ نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم بأن األم ھي أحق
الناس بصحبة اإلنسان بعد هللا تعالى، ومن تكریم المجتمع لالم بأن وضع لھا یوم مخصص في الشھر

من كل عام لالحتفال بھا وشكرھا على ما تقدمھ من عطاء ومحبة وتكبد لآلالم في سبیل رؤیة أبنائھا في
أفضل األحوال.

واألب أیًضا یحمل دور كبیر في تربیة الطفل والسھر على راحتھ وتوفیر لقمة العیش لھ فلألب دور
عظیم دائًما في حیاة أبنائھ یقوم بھ تجاھھم من تكبد معاناة المشقة والتعب من أجل الحصول على المال
الكالم الالزم الذي یوفر لھم معیشة ومستقبل مناسب لھم، وھو الذي یضحي بعمره ووقتھ وصحتھ من

أجل توفیر الحیاة الكریمة لھم.

بر الوالدین

یعتبر بر الوالدین أمر من األمور الفطریة التي یلد االنسان وھو یحملھا في معتقده، ویعتبر بر الوالدین
من األشیاء التي حدثت إلیھا كافة العقائد الدینیة، فكل العقائد الدینیة شددت على إكرام الوالدین واإلحسان
إلیھم وبرھم بكل الطرق التي یمكن أن تدخل علیھم الراحة والسرور، وقد أكدت ھذه العقائد جمیًعا على

أھمیة بر الوالدین، وأكدت الشریعة اإلسالمیة على وجھ التحدید كیف أن بر الوالدین مرتبط ارتباط وثیق
برضا هللا تعالى على عبده.

أھمیة طاعة الوالدین وبرھما

تعتبر طاعة األبناء للوالدین من الطاعات التي تعبر عن طاعة هللا ورسولھ، إذ حثنا هللا تعالى في كتابھ
على طاعة الوالدین واإلحسان إلیھم كل اإلحسان، فضًال عن أن النبي صلى هللا علیھم وسلم حین سئل

عن أفضل األعمال المحببة � تعالى فكان أولھما الصالة في وقتھا وثانیھما ھو بر الوالدین.



تعود أھمیة بر الوالدین وطاعتھم كذلك كونھا أحد األسباب التي ُتدخل اإلنسان إلى الجنة وذلك●
لما جاء في حدیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم حول من أدرك والدیھ عند الكبر، ما یجعل

ضرورة البر واجبة لدخول المسلم الجنة.
تعود أھمیة بر وطاعة الوالدین أیًضا في كونھا سبب لشیوع المحبة واأللفة.●
تعتبر طاعة الوالدین وسیلة من وسائل الشكر التي یمكن من خاللھا شكر الوالدین على ما قدموه●

من تعب وسھر ومجھود في سبیل توفیر أفضل معیشة ألبنائھم.

صور طاعة الوالدین وبرھما

توجد الكثیر من الصور التي یمكن من خاللھا تقدیم الطاعة للوالدین والتعبیر عن شكرھم لما قدموه
ومازالوا یقدموه، وفیما یلي أبرز ھذه الصور:

اإلحسان إلى كل من الوالدین والرفق بھم في المعاملة والتأدب معھم في القول والفعل أیًضا.●
التأدب في الحدیث معھم وتقدیم كامل االحترام والتقدیر والحب والمودة لھم.●
خفض الصوت أثناء التكلم مع كل منھما وانتقاء الكلمات التي یتم مخاطبتھما بھا والتي یجب أن●

تكون من أفضل الكلمات.
حسن االستماع إلیھم وطاعتھم في المعروف في كافة األمور عدا مخالفة أوامر هللا عز وجل●

وشریعتھ.

الفرق بین طاعة الوالدین وبرھما

یختلط األمر على كثیر من الناس في مفھوم كل من طاعة الوالدین وبرھما، حیث یشتمل بر الوالدین
على الكثیر من المعاني من بینھا اإلحسان إلیھم والقیام بعمل األفعال التي یمكن أن تدخل السرور على

قلوبھم، ومن أبرز صور اإلحسان إلى الوالدین ھو البر لھم.

أما طاعة الوالدین فتشمل طاعتھم فیما ال یخالف هللا تعالى، حیث أن الطاعة مقیدة ھنا في تجنب ما ال
یجوز على المسلم فعلھ من معصیة هللا تعالى، حیث اتفق العلماء بأن مفھوم العقوق یشیر إلى كل ما

یتسبب في أذیة الوالدین فیما عدا معصیة هللا تعالى، وبذلك یمكن القول بأن مفھوم الطاعة مقید بضرورة
اإلحسان إلى الوالدین فیما عدا حیاة اإلنسان الشخصیة من عبادة � تعالى أو من اختیارات شخصیة مثل

الحیاة الزوجیة والدراسیة وغیر ذلك.

فضًال عن أن بر الوالدین بشكل عام یمكن أن یشمل الكثیر من األفعال حتى بعد وفاة الوالدین ومن أبھى
صور البر في ذلك ھو الدعاء لھم وعمل الصدقات الجاریة لھم وذكرھم كثیًرا والدعاء لھم وغیرھا من

األفعال الحسنة التي تساعد في عدم انقطاع عمل الوالدین حتى بعد مماتھم.

األدلة الشرعیة على طاعة الوالدین



لقد أمرنا هللا تعالى إلى بر الوالدین وتنفیذ أوامرھم والعمل على طاعتھم فیما عدا مخالفة أوامر هللا
تعالى، حیث أمر هللا تعالى بطاعة الوالدین بالمعروف واإلحسان إلیھم وأوضح أن لھذا العمل أجر

وثواب كبیر عند هللا عز وجل.

حتى في حال لم یكن الوالدین غیر مسلمین فقد أمر هللا تعالى أیًضا بضرورة طاعتھم وبرھم●
ومصاحبتھم في الدنیا بالمعروف واإلحسان إلیھم بأحب األعمال واألقوال واألفعال وقد ورد ذلك

في كثیر من اآلیات في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة.
إذ جعل هللا تعالى بر الوالدین من األمور التي أتت بعد توحید هللا عز وجل والصالة بشكل●

مباشر وذلك لما لھذا األمر من أھمیة.
ویرجع ذلك لما للوالدین من أھمیة فھم من أنجبوا األبناء ووفروا لھم الحیاة الكریمة وسھروا●

وتعبوا من أجل رؤیتھم في أفضل األحوال وھم من سھروا وتعبوا وأضاعوا من عمرھم من
أجل تلبیة حاجات أبنائھم.

خاتمة موضوع تعبیر عن رضا الوالدین

من الوقت واإلطالة في سرد أھمیة بریحتاج الكثیرموضوع تعبیر عن رضا الوالدینإن الحدیث عن
الوالدین واإلحسان إلیھم باألفعال واألقوال المحببة لھم والتي تدخل علیھم السرور، فأي فعل یقوم بھ

األبناء ال یمكن أن یعبر عن شكر األبناء لمجھود الوالدین.


