
 َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا  
الحمد هلل رب العالمين ...الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا... 

 نحمده سبحانه على حلمه وكرمه ونشكره على فضله ونعمه ....
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له في سلطانه أمرنا باإلحسان إلى الوالدين 

َ والبر بهما وال عطف عليهما وقرن ذلك بعبادته سبحانه وتعالى فقال :"َواْعبُُدوا َّللاه
 (.33َوال تُْشِرُكوا بِِه َشْيئا  َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا  ") النساء /

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا  عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه دعانا 
عقوقهما الشر كله فقال : " ثالثة ال  إلى بر الوالدين ونهانا عن عقوقهما ألن في

ينظر هللا إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال, 
والديوث. وثالثة ال يدخلون الجنة : العاق لوالديه, والمدمن الخمر, والمنان بما 

وعلى أعطى")أحمد والنسائي (.اللهم صالة وسالما  عليك يا سيدي يا رسول هللا 
 آلك وصحبك وسلم تسليما  كثيرا .

 أما بعد
 فيا جماعة اإلسالم :
ا َيْبلُغَنه يقول هللا عز وجل:" َوَقَضى َربَُّك أاَله تَْعبُُدوا إِاله إِيهاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانا  إِمه

ٍّ َوال  تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوال  َكِريما  ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكالُهَما فَال تَقُْل َلُهَما أُف 
 (.33")اإلسراء /

أي أمر هللا عز وجل أمرا  مبرما  وحكم حكما  ال مرد له بأن نخصه بالعبادة وحده 
ألن العبادة غاية التعظيم فال تحق إال لمن له غاية العظمة ونهاية اإلنعام وذلك هو 

بأن نحسن إلى الوالدين إحسانا  جميال  لما هللا وحده...وبالوالدين إحسانا  " أي و
 لهما من فضل وإحسان على الولد "

كما نهى المولى عز وجل أن يقال لهما أدنى كلمة في قاموس اللغة العربية وهي 
", وإذا كان ذلك كذلك فاألولى بك أيها المسلم أن ال تنهرهما .. بل "َوقُْل  كلمة أُفٍّ

 (.قوال  لينا  سهال  .33راء /لَُهَما قَْوال  َكِريما " )اإلس
ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربهيَانِي َصِغيرا   ب  ْحَمِة َوقُْل ره :"َواْخِفْض َلُهَما َجنَاَح الذُّل ِ ِمْن الره

ل لهما بل (.أي ال يكتفي اإلنسان بأن يخفض لهما جناح الذل ويتذل33)اإلسراء /
ِ اْرحَ "يجب عليه أن يدعو لهمادائما   ب   (.اء)اإلسر"َكَما َربهيَانِي َصِغيرا  ْمُهَماَوقُْل ره

ثم يذيل المولى عز وجل هذه اآليات بتذييل بليغ لطيف قائال  :" َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما فِي 
ابِيَن َغفُورا  ") اإلسراء /  (.33نُفُوِسُكْم إِْن تَُكونُوا َصاِلِحيَن فَِإنههُ َكاَن ِلألَوه

جميعا  ال تخفى عليه خافية في األرض وال في السماء أي هللا أعلم ما في نفوسنا 
فإذا كان البر بهما عن طيب خاطر يعلمه هللا .. وإذا كان رياء  وسمعة فاهلل يعلمه 

 .. ويحاسب علي اإلحسان إحسانا  وعلى اإلساءة خسرانا  
وإذا أخطأ إنسان في حق والديه ليس عن قصد أو عمد أو خرجت منه كلمة عفوا  

 وأناب واستغفر ورجع فإن هللا كان لألوابين غفورا..ثم تاب 
رومن الشككماتزرع تحصدوكماتدين تدان فمن يزرع المعروف يحصدأيها المسلم :

إال بةاإلساءةاإلحسان إال اإلحسان وهل عاقيزرع الشريحصدالندامة..وهل جزاء
 الخسران .



لهما عليك إن والديك أحق الناس بحسن معاشرتك وجميل برك وإحسانك لعظم فض
وكثرة إحسانهما إليك وشدة رعايتهما بك في الصغر وحرصهما دائما  على راحتك 
وسعادتك في جميع أطوار حياتك بسببهما خرجت من العدم إلى الوجود وبفضل 
رعايتهما قوي عضدك واشتد ساعدك حتى صرت إنسانا  كامال  ورجال  نافعا  قادرا  

ا سأل الرجل عن حق الوالدين قال له صلي على الجهاد في معترك الحياة لذلك لم
 (.333/  3") ابن ماجة في السنن ج ُهَما َجنهتَُك َونَاُرَك هللا عليه وسلم: " 

 أخا اإلسالم :
من أجل ذلك وغيره أعطى اإلسالم حقوقا  على األبناء وجعل عقوقهما من أكبر 

 الكبائر ..
صلي هللا عليه وسلم: أال أنبئكم فعن أبي بكرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 

بأكبر الكبائر ثالثا  ؟ قلنا بلى يا رسول هللا . قال اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين , 
وكان متكئا  فجلس فقال أال وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا 

 ليته سكت .)البخاري ومسلم والترمذي (.
 ة :كما جعل برهما سببا  في دخول الجن

فعن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلي هللا عليه وسلم قال : رغم أنفه ثم 
رغم أنفه ثم رغم أنفه . فقيل من يا رسول هللا ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر 

 أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة :") البخاري(.
 أخوة اإلسالم :

األبناء فإن أدى الولد حق  إن هللا شاءت قدرته جعل حقوق اآلباء دين في رقاب
والديه وأكرمهما وأطاعهما وأحسن إليهما فسوف يالقي الكرم واألدب والطاعة 
من أبناءه .. وإن أساء إليهما وخالفهما وعقهما فلسوف يجد كل ذلك من ذريته 
وأبناءه وهذا ما يوضحه الحديث الشريف " بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعف 

 (.333/ 3" الترغيب والترهيب ج  نساؤكم") الحاكم
وعن وهب بن منبه قال : إن هللا تعالى أوحى إلى موسى :" يا موسى .. وقر 
والديك فإن من وقر والديه مددت له في عمره ووهبت له ولدا  يوقره ومن عق 
والديه قصرت له في عمره ووهبت له ولدا  يعقه ") الكبائر للذهبي الدمشقي / 

33.) 
 :أخا اإلسالم 

إذا نظرنا في كتاب هللا عز وجل لوجدنا أن هللا عز وجل قد فرق في المعاملة بين 
الوالدين وبين الزوجة .. فلم يجعل المعاملة واحدة فنجد عند الوصية بالوالدين 

ْنيَا َمْعُروفا  ") لقمان /  (.33يقول:"َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ
 (. 33اْلَمْعُروِف") النساء /ويقول في معاملة الزوجة :"َوَعاِشُروُهنه بِ 

فهناك فرق بين المصاحبة والمعاشرة .. فالمصاحبة ال تنفك ما دامت السماوات 
واألرض ... والمعاشرة قد تنفض وتنتهي بالطالق أو الخلع مثال  لذلك رهب 
الرسول صلي اللله عليه وسلم من تفضيل الزوجة على األم ففي رواية)المرجع 

ت عن علقمة وأمه .. ثم قام على شفير قبره وقال :" يا (. ورد33333السابق/ 
معشر المهاجرين واألنصار .. من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة هللا والمالئكة 



وجل والناس أجمعين ال يقبل هللا منه صرفا  وال عدال  إال أن يتوب إلى هللا عز 
 من سخطهما "فرضا هللا من رضاهما وسخط هللا ويحسن إليهما ويطلب رضاهما,

وفي الحديث الصحيح .. " رضا هللا في رضا الوالد وسخط هللا في سخط الوالد ") 
 الترمذي وابن ماجة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم (.

وفي رواية أخري " رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط هللا تبارك 
 (. 333/  3يب والترهيب ج وتعالى في سخط الوالدين") البزار " الترغ

ورهب الرسول صلي هللا عليه وسلم من عقوق الوالدين واإلساءة إليهما فقال " 
كل الذنوب يؤخر هللا فيها ما يشاء إلى يوم القيمة إال عقوق الوالدين فإن هللا 

 يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات ") الحاكم (.
مه أو سبهما أو شتمهما فنقول إن األب لذلك عندما تسمع أن ولدا  ضرب أباه أو أ

 كان يفعل بأبيه هكذا فكما تدين تدان .
وحذر اإلسالم : من غضب الوالدين على الولد والدعاء عليه ألنه دعاء مستجاب 
.. فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : سمعت رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 

؟ قال :" فإن جريجا  كان رجال   وصاحب جريج . قيل يا نبي هللا وما صاحب جريج
راهبا  فخرجوا يمشون في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته . 
وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فأتت أمه يوما  فقالت : يا جريج 
وهو يصلي فقال في نفسه أمي وصالتي : أمي وصالتي : فرأى أن يؤثر صالته ثم 

نية فقال في نفسه أمي وصالتي . فرأى أن يؤثر صالته فلما لم صرخت به الثا
يجيبها قالت : ال أماتك هللا يا جرير حتى تنظر في وجه المومسات ثم انصرفت . 
فأتى الملك المرأة وولدت فقال : ممن ؟ قالت من جرير قال أصاحب الصومعة ؟ 

فؤوس حتى وقعت قالت نعم قال اهدموا صومعته وأتوني به , فضربوا صومعته بال
فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر على المومسات فتبسم وهن ينظرن 
إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه ؟ قال تزعم أن ولدها منك ؟ قال أنت 
تزعمين قالت نعم : أين هذا الصغير ؟ قال هو ذا في حجرها فأقبل إليه العابد فقال 

. قال الملك أ نجعل صومعتك ذهب ؟ قال ال قال من  من أبوك ؟ قال راعي البقر
فضة ؟ قال ال قال فمما نجعلها قال ردوها كما كانت : قال فما الذي تبسمت ؟ قال : 

 أمرا  عرفته أدركتني دعوة أمي , ثم أخبرهم ")البخاري (.
سبحان هللا هذا عابد ال يفتر عن العبادة, يقضي وقته كله في الصالة وال يضيع 

يئا  ولكن يشاء هللا أن تدعو أمه عليه ليستجيب هللا لها ونعتبر نحن ونتعظ منه ش
ونفهم أن ه مهما كان الرجل صالح وتقي وعنده أمثال الجبال من الحسنات إال  أن 
هذا كله يضيع من أجل عدم طاعة األم وبرها , ولما ال فإن  األم هي رمز العطاء 

ها كبيرة موبقة وخسران, بل كان أول ينبوع الحنان, برها طاعة وإيمان, وعقوق
ما ذكره هللا بعد األمر بعبادته وتوحيده وجوب برها وطاعة أمرها, ووصى عليه 
الصالة والسالم بها ثالثا وباألب واحدة وقرن رب العزة األمر بتوحيده وعدم 

َ َواَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئ ا اإلشراك به باألمر باإلحسان إليه ا, فقال تعالى: "َواْعبُُدوا َّللاه
(. فقرن سبحانه شكره بشكرهما وطاعته 33َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسان ا") النساء/ 

 بطاعتهما ووصله بوصلهما.



 ألمك حٌق لو علمت كبيُر *** كثيرك يا هذا لديه يسيرُ 
 واها أنةٌ وزفيرُ فكم ليلةٍّ باتت بثقلك تشتكي *** له من ج

 وفي الوضع ال تدري عليها مشقةٌ *** فمن غصصٍّ منها الفؤاد يطيرُ 
 وكم غس ـلت عنك األذى بيمينها *** وما حجرها إال لديك سريرُ 
 وتفتديك مما تشتكيه بنفسها *** ومن ثديها شرٌب لديك نميرُ 
 وكم مرةٍّ جاعت وأعطتك قوتها *** حنوا  وإشفاقا  وأنت صغيرُ 

ع  تها لما أسنــ ت جهالة  *** وطال عليك األمر وهو قصيرُ فضيــ 
 فآاااه  لذي عقلٍّ ويتـ بع الهوى *** وآااه  ألعمى القلب وهو بصيرُ 
 فدونك فأرغب في عميم دعاءها *** فأنت لما تدعو إليه فقيرُ 

 رأى ابن عمر رجال يمانيا يطوف بالبيت وهو يحمل أمه وراء ظهره وهو يقول..
ها المذلُل *** إن أذعرت ركابُها لم أذعر ثم قال هذا الرجل: يا بن إن ي لها بعيرُ 

 عمر, أترى أني جزيتها, قال: ال, وال بزفرة واحدة.
وهذا أبا األسود الدؤلي يتخاصم مع امرأته إلى قاض في ابنهما أيهما أحق 
بحضانته فقالت المرأة: أنا أحق به, حملته مشقة, وحملته تسعة أشهر, ثم 

م أرضعته إلى أن ترعرع بين أحضاني وعلى حجري, فقال أبو األسود: وضعته, ث
حملته قبل أن تحمله, ووضعته قبل أن تضعه, فإن كان لها بعض الحق فيه فلي 
الحق كله أو جله, فقالت: لئن حمله خفة فقد حملته ثقال , ولئن وضعه شهوة فقد 

 وضعته كرها, فقضى لها القاضي بحضانة الغالم.
إلسالم : إن الرسول صلي هللا عليه وسلم لم يرضى للرجل أن يخرج نعم أخوة ا

للجهاد معه ويترك أبويه يبكيان فعن عبد هللا بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي 
صلي هللا عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال:" ارجع إليهما 

 أضحكهما كما أبكيتهما ")البخاري (.
 ين وأنه من أكبر الكبائرخطر سب الوالد

سب الوالدين من الكبائر؛ فقد أخرج "" عن عبدهللا بن عمرو أيها الناس :" إن 
من الكبائر "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:بن العاص رضي هللا عنهما قال: قال 

نعم, يسب ", وهل يشتم الرجل والديه؟ قال:قالوا: يا رسول هللا "شتم الرجل والديه
 (.البخاري ومسلم")فيسب أباه, ويسب أمه فيسب أمهل أبا الرج

بل بين النبي صلى هللا عليه وسلم في حديث آخر أن سب الوالدين من أكبر 
رسول هللا صلى هللا عليه عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: قال  ولكبائر؛ ا

كيف هللا, و, قيل: يا رسول "أن يلعن الرجل والديه"إن من أكبر الكبائر"وسلم:
ل فيسب أباه, ويسب أمه فيسب يسب أبا الرج"يلعن الرجل والديه؟, قال:

 .(البخاري ومسلم")أمه
وفي الحديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحث على إكرام الوالدين والعناية 
بهما وعدم تعريضهما لإلهانة وشتيمة أحد وسبه, خشية أن يعود السب على 

 حفظ سيرتهما طاهرة نقية.أبوي الشاتم, وأن من برهما 
 كل من يسب والديه ملعون مطرود من رحمة هللا: أيها الناس"| 



ملعون "هللا صلى هللا عليه وسلم قال: عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن رسول 
 .")أحمد(من سب والديه

لعن هللا من لعن "النبي صلى هللا عليه وسلم قال:علي رضي هللا عنه عن عن و
ولعن هللا من غيهر  هللا من ذبح لغير هللا, ولعن هللا من آوى محدث ا, والديه, ولعن
 ")مسلم(.منار األرض

 سب الوالدين من أخالق الجاهلية: #
وعليه برٌد,  ى قال: "مررنا بأبي ذر بالربذةعن المعرور بن سويد رحمه هللا تعالف

فقال: إنه كان وعلى غالمه مثله, فقلنا: يا أبا ذر, لو جمعت بينهما كانت حلة, 
بيني وبين رجل من إخواني كالم, وكانت أمه أعجمية, فعيرته بأمه, فشكاني إلى 

يا أبا ذر, "هللا عليه وسلم, فقال:النبي صلى هللا عليه وسلم, فلقيت النبي صلى 
الرجال, سبوا أباه وأمه,  , قلت: يا رسول هللا, من سب"إنك امرؤ فيك جاهلية

فيك جاهلية, هم إخوانكم, جعلهم هللا تحت أيديكم,  يا أبا ذر, إنك امرؤ"قال:
فأطعموهم مما تأكلون, وألبسوهم مما تلبسون, وال تكلفوهم ما يغلبهم, فإن 

 (.البخاري ومسلم")موهم فأعينوهمكلفت
 يعزر الولد في سبه والديه, لكن ال يعزر الوالدان في سب الولد:#

ام سب الوالد لولده بحكم الغضب : "أن دو-رحمه هللا تعالى  -فقد ذكر الغزالي 
يجري مجرى الفلتات في غيره, وال يقدح في عدالة الوالد, هذا عند كافة الفقهاء؛ 

 ألن الوالد ال يحد في القذف, فمن باب أولى ال يعزر في الشتم.

 هذا في الدنيا أما في اآلخرة 
, قَاَل: أََردْ عففعذابه أليم والجزاء من جنس العمل َ ُت َحاَجة , فََبْينََما أَنَا فِي ْن ُمَجاِهدٍّ

الطهِريِق, إِْذ فَاَجأَنِي ِحَماٌر قَْد أَْخَرَج ُعنُقَهُ ِمَن اأْلَْرِض, فَنَِهَق فِي َوْجِهي ثاََلث ا, ثُمه 
 اْلَخبََر, بََرُهمُ فَأَخْ "َنا َنَرى لَْونََك قَْد َحالَ َما لَ "لهِذيَن أُِريُدُهْم, قَالُوا:َدَخَل, فَأَتَْيُت اْلقَْوَم ا

هُ فِي َذِلَك قُْلُت: اَل, قَالُوا: " "َما تَْعلَُم َمْن َذاَك؟:"فَقَالُوا ِ, َوتِْلَك أُمُّ َذاَك ُغاَلٌم ِمَن اْلَحي 
اْلِخبَاُء, َوَكانَْت إَِذا أََمَرتْهُ بَِشْيءٍّ َشتََمَها َوقَاَل: َما أَْنِت إِاله ِحَماٌر, ثُمه نَِهَق فِي َوْجِهَها 

َل: َها َها َها, فََماَت َيْوَم َماَت فََدفَنهاهُ فِي ِتْلَك اْلَحِفيَرِة, فََما ِمْن يَْومٍّ إِاله َوُهَو يُْخِرُج َوقَا
, ثُمه يَْدُخُل  اتٍّ َرأَْسهُ فِي اْلَوْقِت الهِذي َدفَنهاهُ فِيِه فَيَْنِهُق إِلَى نَاِحيَِة اْلِخبَاِء ثاََلَث َمره

 )ابن أبي الدنيا(."
 وأستغفر هللا لي ولكم ماسمعتم ..أقول و

 الخطبة الثانية
الحمد هلل رب العالمين ... واشهد أن ال إله إال هللا واشهد أن محمدا  عبد هللا 

 ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
 أما بعد فيا جماعة اإلسالم :

شئت كما تدين تدان  ت اعمل مافإن البر ال يبلى والذنب ال ينسى والديان ال يمو
يورث بر األبناء والدين هما ومن أدلة اإليمان والخير وبر البر الوالدين رحمة بو

 والجزاء من جنس العمل .
لذلك فقد وصف المولى عز وجل نبي هللا يحي بن زكريا بهذا الوصف القرآني:" 

ا  بَِواِلَدْيِه َولَْم يَُكْن َجبهارا  َعِصي ا  ")مريم /  (.33َوبَر 



جاء في معنى اآلية أن الذي ال يبر والديه يكون جبارا  عصيا  " وقال هللا تعالى في 
ا  بَِواِلَدتِي َولَْم يَْجعَْلنِي  شأن إحسان عيسى عليه السالم لوالدته وبره به:" َوبَر 

 (.33َجبهارا  َشِقي ا  ")مريم /
 أخوة اإلسالم :

ا األبوان في الملة وكان على غير وهذا البر وذلك اإلحسان واجبان حتى ولو خالفن
ْينَا اإِلْنَساَن بَِواِلَدْيِه  عهدنا طالما أنهما ال يأمرانا بالشرك باهلل قال تعالى :" َوَوصه
ُحْسنا  َوإِْن َجاَهَداَك ِلتُْشِرَك بِي َما َلْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَال تُِطْعُهَما إِلَيه َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِئُُكْم 

 [3ْنتُْم تَْعَملُوَن ") العنكبوت/ بَِما كُ 
وسبب نزول هذه اآلية : أن سعد بن أبي وقاص قال نزلت في  هذه اآلية " وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم " يقول كنت امرأ برا  بأمي فلما 
أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك ؟ لتعد عن دينك هذا أو ال آكل وال أشرب 

ت فتعير بي فيقال يا قاتل أمك قلت يا أماه ال تفعلي فإني ال أدع ديني هذا حتى أمو
لشيء فمكثت يوما  وليلة وقد اشتد جهدها . فلما رأيت ذلك قلت أماه تعلمين وهللا 
لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا  نفسا  ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت 

فنزلت اآلية.) الجامع ألحكام القرآن  فأكلي وإن شئت فال تأكلي فلما رأت ذلك أكلت
 .( 333/  3للقرطبي ج 

 أخوة اإليمان واإلسالم :
هل بقى من بر الوالدين شيء ؟ نعم فقد جاء رجل من بني سلمة إلى رسول هللا 
فقال : يا رسول هللا هل بقى من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال نعم 

االستغفار لهما أي طلب المغفرة " وإنفاذ الصالة عليهما أي الدعاء لهما " و
عهدهما من بعدهما " تنفيذ ما أوصيا به إذا وافق الشرع :" وصلة الرحم التي ال 

 توصل إال بهما وإكرام صديقهما ) أبو داود وابن ماجة (.
 :"اإليمان واإلسالم إخوة

 إن أهمية احترام الوالدين واجبة لألسباب التي ذكرناها وهي:
 نها طاعة هلل تعالى ولرسوله صلى هللا عليه وسلم "أوال  : أ

 ثانيا  : إن طاعة الوالدين واحترامهما سبب لدخول الجنة 
 ثالثا  : أن احترامهما وطاعتهما سبب لأللفة والمحبة .

 رابعا  : أن احترامهما وطاعتهما شكر لهما ألنهما سبب وجودك "
قال هللا تعالى : "َهْل َجَزاُء أوالده ,لوالديه سبُب ألن يبره  خامسا  : أن بر الولد

ْحَساُن")الرحمن/ ْحَساِن إِاله اإْلِ  (.33اإْلِ
اللهمه ارحم والداي واغفر لهما, اللهمه وارض عنهما رضا  تحل به عليهما جوامع 
رضوانك, وتحلهما به دار كرامتك وأمانك, ومواطن عفوك وغفرانك, وأسبغ 

ك وإحسانك, ال لهمه اغفر لهما مغفرة  جامعة تمحو بها سالف عليهما لطائف بِر 
أوزارهما وسيء إصرارهما, اللهمه وارحمهما رحمة تنير لهما بها المضجع في 

 قبرهما, وتؤمنهما بها يوم الفزع عند نشورها.
اللهم اجعل أمي ممن تقول لها النار: أعبري فإن  نورك أطفأ ناري, وتقول لها 

  قبل أن أراك. الجن ة: أقبلي فقد اشتقت إليك



