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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
النرا، وسريااتِ  أنُفِسرنا شررورِ  ِمن باللِ  ونعوذُ  ونستغِفُره، ونستهديه ونستعيُنه نحمُده هلل، الحمد   إنَّ  رن   أعم  ردِ  م   ّللاَُّ  ي ه 
ت رردِ  ف ُهررو   ررن   ال ُمه  م  ررِلل   و  ل ررن   ُيض  ِليًّررا ل ررهُ  ت ِجررد   ف  ا، و  ِشررد،  نبيَّنررا أنَّ  وأشررهد لرره، شررر     ال وحررده للاُ  إال إلرره ال أن   وأشررهد ُمر 

ا ررر  ِ  وديرررنِ  بالهرررد  رب ررره أرسرررله وخليُلررره، وصرررهي ه ورسررروُله، عبرررُده محمرررد، رررِره ولرررو كلِ ررره الررردين علرررى لُيظهرررره الح   ك 
لررين، الُغررر ِ  وأصررحاِبه الطرراِهر ن، الطيِ ِبررين بيترره آلِ  وعلررى عليرره وسررالُمه ربِ رري فصررلواتُ  الُمشررِركون، رر الُمحجَّ  نوم 

 اإليمان: إخوة بعدُ  أمَّا …الدين يوم إلى مِبُهداهُ  واهتد  درِبهم على سار

 حُ صرلِ ا يُ ثنا فيهرا عم ر، تحردَّ (األسررة المسرلمة)ا فري مسرجدنا هرذا قرد بردأنا سلسرلة بعنروان نَّرد وقرد كُ لقاؤنا بكم يتجرد  
ررحالنررا فرري أُ  ررنا لتكررون أُ رِ س  السررادة هررا سررلم قرروم متماسرر  يررنهض بشرررم للا، واليرروم أي  مُ  ة فرري مجتمررع  قو َّرر نا نررواة، رُ س 
مرن يتحرد   -ةهرا األحب رأي  -األبنراء، كثيررا مرا نسرمع  هذه السلسلة، وحديثنا اليوم عن بر ِ  مل معككمِ أحببت أن أُ 

 .األبناء عن بر ِ  ون يتحدث الذينهم  الوالدين، ولكن قليل   عن بر ِ 

ر اليروم   نااآلبراء تجراه األبنراء، حرديثُ  ر األبناء، حديثنا اليوم عن واجباتِ حديثنا اليوم عن ب ِ   لمرن عقرل وفهرم ه  موجَّ
هرا السرادة، وشرهوة، حرديثا اليروم عرن حقروق األبنراء أي   وطرر   د قضراءِ جررَّ ، ولري  مُ الزواج تضحية ومسروولية بأنَّ 

ها الرجرل علي  أي   بُ رت ِ ة، تل  الحقوق التي تُ ف  شرَّ ة المُ نة النبو َّ تها الس  تل  الحقوق التي راعاها القرآن الكر م ورع  
صررل ى للا عليرره -رسررول للا و فأنررت مسرروول عررن أبنا رر ،  ؟! نعررم:ى مررن قبررل أن تتررزوج، مسررووليةمسرروولية حتَّرر

 فري راعيرة   والمررأة رعيَِّته، عن ومسؤول أهله في راع   الرجل  ، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته»قرال:   -وسل م
ل يهِ  ُمتَّف    ]« عن رعيته ومسؤول   كم راع  فكل   ......رعيتها عن ومسرررررؤولة   زوجها بيت  [.ع 

ررروللا تعرررالى قرررال فررري مُ  م  تنز لررره:  مِ حك  رررْم   ِفررري ّللاَّ   ))ي وِصررري    ،سرررألون عنهرررافهرررم مسررروولية ستُ  [.11]النسررراء: َأْوََلِدك 
رر أجرررِ ِمثررُل إن أحسررنتم فلكررم األجررر و  وإن أسررأتم وأسرراؤوا فعلرريكم مثررل و رهررم،  ،نة حتررى بعررد مرروتكمأعمررالهم الحس 

 .كم من دللتموهم على طر   الضاللألنَّ  ،ا بعد موتكمومثله أيض، 
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مسرؤولية اتتيرار ر في هذا الباب ما نذكُ  لُ بناء، فأوَّ عن مسوولية اآلباء تجاه األ -ها السادةأي  -عندما نتحد  
اآلن، تبردأ باختيرار  وجرة تعينر  علرى ، مسرووليت  تبردأ مرن بعرد ها الشراب الرذم لرم تترزوجأي   الزوجة الصالحة،

 .ها وجت  وتأديبِ  جت مسووليت  اآلن في تعليمِ ن تزوَّ م   يا صالحين، وأنت   تربية أوالد  

ا واجرب علرى كرل واحرد من ر ،فري البيروت فهرن  ا النسراء ر خطبرة، أمَّرها السادة يحضرر درسرا أو يحُضرمنكم أي   كل  
صررل ى للا عليررره -للا  تربيررة األوالد، ورسرررولُ ل ن ينصررحها فررري أخالقهررا، فررالمرأة أسرررا   دينهرررا وأم  وجترره عل ررأن يُ 
 [.صرحيح طرقره بمجمروم وهرو والردارقطني ماجره ابرن رواه ] «إلريهم وأنِكحروا اأَلْكَفرا،، فرانَكحوا لنطفكم، تخيروا»قرال:  -وسل م

َل »، وفيمرا رو  الطبرانري قرال: «رق دسرا روا لرنطفكم فر ا الِ رتخيَّر»أم اختاروا لرنطفكم وقرال روحري فرداه: 
رر ،« ررد اللرر ن     تسترضرر وا الحمءررا، فرر ا   صررالحة، وإن كنررت  افررأول مسرروولية تجرراه أوالدخ أن تختررار لهررم أم،

 .وصالح  وجت  صحِ أن تساهم في نُ ا متزوج، 

قرال  أا تسرميه اسرما صرالحا، هرذا المولرود علير  وأكرم  للا تعرالى بمولرود، مرن حر  ِ     لت امرأتُ وحم   تزوجت  
رلمراء واألتييراء ورِ األكرابر مرن العُ  رِ ي  ى مرن اسرمه نصريب، ومرن نظرر فري ِسرل مسرمَّ لك :الحكماء ة رأ  جرال األمَّ

ا ا حسرن، فراختر البنر  اسرم، للا، هرا كمرة أراد  هرا حِ ، ولعلَّ ه للار  قردَّ  ه قردر  على فعالهم، ولعلَّر اللة، أن أسماءهم كانت دِ 
هم فهرذا خيرر، ولكرن إن كران ا سرمأخ برأن تسرمي اسرم ابنر  بوجردَّ  ستبر أبراخ ،المسلمها جميل، نعم أي  ذا معنى 
  -صل ى للا عليه وسرل م- وقد كان النبي    باختيار هذا االسم، م ابن  تظلِ  فأنت   اكر ه،  ار، منف ِ  اقبيح،  خ اسم،ااسم جد ِ 

صررل ى للا عليرره -فهررذا رسررول للا ب، ى طيِ ررة جميلررة ذات معن،رريعنررى بتغييررر أسررماء الصررحابة إلررى أسررماء حسررن  
ررم، ِمرن القطرع[ فقرال لره رسرول للا    -وسل م يأتيه الرجل فيقول لره النبري: امرا اسرم ؟ا قرال: اأصررما، ]مرن الص 
اسمه، ومرَّة، أتراه رجرل آخرر  -صل ى للا عليه وسل م-ُ رعةا، غي ر له النبي  : ابل أنت  -صل ى للا عليه وسل م-

ا، قال: ابل أنت بشيرا،-صل ى للا عليه وسلَّم–فقال له لنبي   أبرو داود فري الحرديثان رواهمرا ] : اما اسم ا، قال: ا  حم 

 فح  لولدخ علي  أخا اإلسالم أن ُتحِسن اختيار اسمه. ،سننه[

أول مرا يحتاجره المولرود أيهرا مرا ثم اختيار االسم الحسن، فرذذا مرا أترى هرذا المولرود،  ،اختيار األم الصالحةإذا 
 ،ه مسروولية األب، نعرمن األم ولكن  هذا الرضام وإن كان مِ  ،م ثد  أمه حتاج الط ام،  حتاج أا يلتءِ األحبة؟ 

هررا األب، قررال تعررالى وقولرره ودوا رره مسررووليت  أي   سررا هالرعايررة ببرردن طفلرر ، العنايررة بمأكلرره ومشررربه وغذا رره وكِ 
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َضرراَعةَ  ي ررِتمَّ  َأاْ  َأَرادَ  ِلَمررنْ  َكرراِمَلْينِ  َحررْوَلْينِ  َأْوََلَده ررنَّ  ي ْرِضررْ نَ  ))َواْلَواِلررَدا   الحرر :  ررنَّ  َلرره   اْلَمْول ررودِ  َوَعَلررى الرَّ  ِرْزق ه 
نَّ َوكِ  وفِ  ْسَوت ه   .[233]البقرة: ..  .ِباْلَمْ ر 

ه، لرري  هررذا ع ولررد  رِضرريها لكرري تُ وأن يغررذ ِ  ،مهرراطعِ يُ وأن  ،أن ينفرر  عليهررابرر ؛ع لكررن هررذه مسرروولية األبرِضرراألم تُ 
ا مقابررل إرضررام ولررده فررذن عليرره أن يرردفع لهررا أجررر،  ع أو كانررت حررامال فواجررب  رِضررقهررا وهرري تُ فحسررب بررل إن طل  

ِضرررررعُ ))تعسرررررر ذلررررر   ُتر  رررررر    ل رررررهُ  ف س  ررررر ((ُأخ   قرررررال تعرررررالى: ع ولرررررده،رِضرررررن تُ أم واجرررررب علرررررى األب أن يبحررررر  عمَّ
وا َحْمل   أ وََل ِ  ك نَّ  َوِإاْ )) رنَّ  َ َضْ نَ  َحتَّى َعَلْيِهنَّ  َفَأْنِفء  روَره نَّ  َفرتت وه نَّ  َلك رمْ  َأْرَضرْ نَ  َفرِ اْ  َحْمَله  وا أ ج   َبْيرَنك مْ  َوْأَتِمرر 

وف    [.6:الطالق]   أ ْتَرى  َله   َفَست ْرِضع   َتَ اَسْرت مْ  َوِإاْ  ِبَمْ ر 

وللا تعررالى نبرره  ،ثنا العلمراء واألطبرراء عررن أهميرة الرضرراعة الطبيعيرةحررد ِ يُ  كير  نسرمع فرري الرردعايات فري  ماننررا
ٍ  وأربعمارةة اإلسرالم قبرل مَّ إلى ذل  بالقرآن الكر م وعلمناه نحن أُ  ن السرنين فالرضراعة الطبيعيرة مرن األم ِمر ألر

اإلنفاق على الطفل، اَلنتباه إلى ملبسره، مراعراة متابعتها ومسوولية أن يعين األم عليها هي مسروولية األب، 
أراهررم وكأنرره ال يعرفررون مررن الررزواج إال بعررض الشررباب المتررزوجين جسررده، أتررى إلررى الط يررب هرري مسررؤوليته، 

ر د، فترر  أمَّ فترر  جرد الول ر ،األوالد ر قه للار، يقضاء الوط   ره، أو جدَّ أمِ   نه، أو والرد أبيره هرم الرذيتره، أو والرد أمِ 
ج عنرده اكأن الرزو و  ،المسوولية ه خلي  وكأنَّ  ،وكأن هذا الزوج لي  عنده مسوولية األوالد، يسعون في احتياجات
 !!!يرمي أوالده في الشارم وال يبالي بمأكل وال ملب  وال بطبيب وال بدواء ،وشهوة ر  فقط هو قضاء وط  

ن حولرره، برردأ منررذ أن بلرري السررنة ينظررر فيبرردأ درخ العررالم ِمرربرردأ الولررد ُيرر ،برردأ الولررد بررالنمو ،ةبعررد ذلرر  أيهررا األحب رر
رر ةبمحاكررا هررا األحبررة وقبررل التربيررة أي   ،ينطرر ، مررن هررذه اللحظررة تبرردأ مسرروولية التربيررةن قبررل أن ه وأبيرره حتررى ِمررأمِ 
ال بطعرررام وال بشرررراب وال  ،علرررى أهرررل بيتررره أحررردهم راهم ال يقصررررنررر، بعرررض الرجرررال التغى رررة ال اة يرررةتكرررون 

 !و ظن أن هذه مهمته فقط ...بمحروقات وال بملب  وال بدواء
، ال تحتررراج عواطرررٍ آالت، اآلالت فقرررط ليسرررواب عررراطفي، أخررري الحبيرررب هرررذه المررررأة وهرررذه الولرررد عنررردهم جانررر

ولره  وفيه روح   وفيه عءل    يه نفس  فاإلنساا أم ا وتعطيها الماء والز ت لتخدم ،  ،سيارت  تحرق فيها الوقود
 .م الروحغذ ِ ، ال بد أن تُ ، ال يكفي أن تغذم الجسدجسد
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ومرع  ،وألجرل أن يصررع علرى أوالده ،م أوالدهطِعرو نه  جسرده بالعمرل ألجرل أن يُ  ،فني عمرهكثير من اآلباء يُ 
يقررول لرر  أفنيررت عمرررم  ،يبتعرردون عنررهحالررة مررن الجفرراء بينرره وبررين أوالده، تررر  األوالد حررين يكبرررون  تررر  ذلرر  

 ما السبب؟  و قابلوني بهذا، في خدمتهم،
هرو بعيررد عررنهم عاطهيررا، بعيرد عررنهم روحيررا، يعمررل مررن الصرباح إلررى المسرراء حتررى يرومن لهررم مز رردا مررن المررال، 

يعرران  األب ولررده ابررن  ينيشررعر بحنرران أبيرره، يقررول العلمرراء حررو نسررى أنهررم بحاجررة إلررى العواطررٍ، وابررن السررنة 
ولررد شررحناته السررلبية و كسررب طاقررة ح ال، و فررر ِ عنررده و كسررب شررحنات إيجابيررة ة، سررلبية موجررود العرام يفرررح شررحنات  

 إظهار ال طف والحناا لألةفال،  -صل ى للا عليه وسل م- إيجابية، لذل  كان شأن النبي 

ررفرررآه  -صررل ى للا عليرره وسررل م-دخررل أعرابرري علررى النبرري   رر  قررد أمس  عرابرري ، فنظررر األلهمررايقب ِ سررين ن والحُ الحس 
ررب ي ان   تق بِ ُلررون  :  -صررل ى للا عليرره وسررل م- فقررال للنبرري ررا الصِ  رربِ ُلُهم   ف م  عشرررة مررن الولررد مررا لرري  إن  ؟، وقررال آخررر: اُنق 

ا مررنهما،  ررال  النَِّبرري  صررلى للا عليرره وسررلم: قبلررت واحررد، ررة  اف ق  م  ل ِبرر   الرَّح  ِلررُ  ل رر   أ ن  ن ررز م  للُا ِمررن  ق  مررن ال ا، ا أ و  أ م 
م  ]حديثين في البخارم[. ا.يرحم ال ُيرح 

األصررل فرري المسررلم أنرره رحرريم عطرروع شررفوق، وأول الرحمررة والعطررٍ والشررفقة تكررون لزوجترر  وبنيرر ، نعررم أخررا 
ال برد أن فر .كرذل  عواطفر  ، وجتر  وبنير  مِ أم فري ف ر ، وجت  وبنير  ِفي فياإلسالم كما أن خير درهم تنفقه 

 .نب  حين يكبرولي تجده بجا ،الحنان والعاطفة لكي يبقى قر با من  ِمن تعطي لهذا الولد ما يكفي

ثرم  ا ودواء، ا وشراب، للولد، رعاية البدن طعام،  ر  األم الصالحة، االسم الحسن الذم يجعلنا نتفاءل بمستقبل خي ِ  نإذ
التربية بت ليمه م ارم األتالق بت ويرده علرى ثم مز د من التربية، مز د مرن  ،العناية بالرحمة والعاطفة والحنان

لرد ر الو همرا، فرذذا مرا كُبره فيقتدم بالخير من فعالِ م ِ أبيه وأر إلى ينظُ بأا تكوا له قدوة حسنة، القيم اإل جابية 
مره بباداتره لكري ليكرون خرالص التوحيرد هلل، تعل ِ  ،يعلمره أصرول اإليمران ،مه دينها   ل  ف ذا ما صار واعي   ،أكثر
 َأْهَلر َ  َوْأم رْر )) تصربر عليره فري تعليمهرا إلرى العشرر،و  ،تأمره بالصرالة مترى بلري السربع ،مرتبط القلب بالليكون 

رراَلةِ  مرره تعل ِ تعلِ مرره الصررالة، ، [132: طرره]   ِللتَّْءررَوى  َواْلَ اِقَبررة   َنْرز ق رر َ  َنْحررن   ِرْزق ررا َنْسررَأل  َ  ََل  َعَلْيَهررا َواْصررَطِ ْر  ِبالصَّ
 الصرالة فري أبنراككم علرى حرافووا»وده على الخير، رحم للا ابن مسرعود رضري للا عنره لمرا قرال: الصيام، تع
دوهم يكتبسررها الحسررنة  خصررالالخيرر، ال ]البيهقري فرري السرنن الكبررر  والطبرانري فرري الكبيررر[، «عررادة الخيررر فرر اَّ  الخيررر وعرروِ 

ده كاا ما على منَّا الفتيااِ  ناشئ   وينشأفيقلده حتى الكبر الولد قبل السنوات الخم ، ير  أباه  كمرا  ،أبوه عوَّ
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إذا مرا "ه وخيرر فري صرحا ف  حترى بعرد موتر ، ألن ر لر  افخيرر،  ا، فرذن عودتره خيرر غرهسريعتاد مرن ِصرخ د ولردتعوَّ 
ا ، وإذا عودترره شررر، "صررالي يرردعوا لرره اولررد  " روحرري فررداه: منهررا عرردَّ و  "مررا  ابررن ادم انءطررع عملرره إَل مررن ثررال 

مرن  كان أيضا في صحيفة سياات ، حتى بعد موت ، فمرن دل علرى ضراللة فعليره و رهرا وو رُ ا ا وإفساد، وفساد، 
 :، ستسرأل عررن إيصرال أمانرة الرديِن إلررى أهرل بيِتر ، كيرر  ال وللا تعرالى أمررخ قررا ال، الييامرةعمرل بهرا إلرى يرروم 

مْ  ق وا اَمن وا الَِّىينَ  َأي َها ))َ ا مْ  َأْنف َس   َها َنار ا َوَأْهِلي   رواَ  ََل  ِشرَداد   ِغاَلظ   َماَلِكَكة   َعَلْيَها َواْلِحَجاَرة   النَّا    َوق ود   َ ْ ص 
وَا   َما َوَيْفَ ل واَ  َأَمَره مْ  َما ّللاََّ  ر ،وولية اآلبراءالتربية اإليمانية الصحيحة مسر[، 6]التحر م: ي ْؤَمر  مرا ل ظ ابنر  أوَّ حفِ 

يخ وإلررى شررولررو أرسررلت ولرردخ إلررى المعهررد وإلررى الا :، رحررم للا أحررد الصررالحين قررال لرري يومرراالقرررآنيررتعلَّم مررن 
حرررراول أن تكررررون أنررررت مررررن يحفظرررره الفاتحررررة لكرررري يكررررون ثررررواب الفاتحررررة كلمررررا قرأهررررا فرررري صررررالته فرررري الجررررامع 
 ا.صحيفت 

ر ليرمروهماألوالد  ون ة، يعنون بتربية أوالدهم، ال ينجباألحب  ها هكذا هم الصالحون أي    مرن غيرر ال، فري الشروارم هم 
وال برد أن  ،وَل برد أا تن هره علرى الخطرأ ،أا تراقب سلوكه بردَّ  التربية وال إحسان، فذذا ما كبر هذا الولد قليال، 

فرسرول  ،صراحب أناسرا فاسردينلكري ال يُ  ،تنتبره إلرى صرح تهن أ برد  ر من ، والتتلطٍ معه بالنصح كي ال ينفِ 
ج ل  قال:  -صل ى للا عليه وسل م-للا  ك مْ  َفلَيْنو ْر  َتِليِلِه، ِدينِ  َعَلى "الرَّ  بذسرناد والترمرذم داود أ ُبرو ]رواه    َخاِلرل " َمرنْ  َأَحد 

أن  برد  فالر الولرد أكثرر الصالحين، فذذا ما كبُ مصاحبة ره من الفاسدين وامره بخ وحذ ِ ، راقب أصحاب ولدِ صحيح[
رت ِمركمرا أُ ، نعرم أخرا اإلسرالم أمرر  بال ردل برين أبناكر وأن للا تعرالى  -صرل ى للا عليره وسرل م-تعلم أن النبي 

راَلةِ  َأْهَلر َ  َوْأم رْر ))مه الدين في قوله تعالى: أن تعل ِ  ررت ِمر، أُ    َعَلْيَهرا َواْصرَطِ ْر  ِبالصَّ ا بالعردل برين األبنراء، أيض،
مْ  ق وا اَمن وا الَِّىينَ  َأي َها ))َ اأمرخ للا بأن تحذر أوالدخ النار،  مْ  َأْنف َسر   َهرا َنرار ا َوَأْهِلري   ،   َواْلِحَجراَرة   النَّرا    َوق ود 

 ا اإلسالم.أخ بين األبناء مرت بالعدلكذل  أُ 

اء، يحرردثنا عررن العرردل بررين األبنرر -السررنن وفرري مسررند أحمرردوالحرردي  فرري -مررا النعمرران بررن بشررير رضرري للا عنه
دون  ة  ابنها هذا بعطيَّر  وُجها فأرادت أن يخصة رَّ ه كان لها ض  و بدو أن أم   ،بيهالنعمان كان مدلال عند أمه وأ

ر]أعطه ماال دون البقي، ه بعطية، سا ر إخوانه، فخصَّ  رلف ...[، أعطره شرياا غيرر البييرةاسرمهب ااكتب له أرض، ا م 
خشرية أن يأخرذها إخوانره  -صل ى للا عليره وسرل م- أن يشهد على ذل  رسول للاأمه  رطتاشتأراد أن يعطيه، 

 إنَّ  للا رسرول يرا :فقرال -موسل   عليه للا ىصل  - للا رسول أتينا حتى  انطل  بيد ولده النعمان و  بشير فأخذمنه، 
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 .موسرررل   عليررره للا ىصرررل   للا رسرررول عليهررا أشرررهد :فقالرررت ،لررره هرررافوهبتُ  ،هبررة لررره أهرررب أن سرررألتني الغرررالم هررذا أم
 فرال :قرال .ال :قرال ؟أعطيتره كمرا أعطيتره كلهرم :قرال .نعرم :قرال ؟غيرره ولد أل  ،رو دخ :فقال ،خد  شهِ ألُ  فأتيت 

 ."بينهم تعدل أن الح  من علي  لبني  إن ،جور على أشهد ال يإن ِ  ،إذا دنيشهِ  تُ 

ا ولرررد بأعطيرررة دون غيرررره مرررن األوالد وأسرررماه جرررور،  علرررى أب خرررص   -صرررل ى للا عليررره وسرررل م- لرررم يرررري النبررري
فري برين أوالدهرم حترى  بعرد ذلر  كرانوا يعردلون  -  الترابعون عرنهمكمرا حردَّ -، لذل  كان الصرحابة الكررام وظلما
 .الما وجور، خشية أن يكون ذل  ظُ  ،ل اآلخرا قبَّ ل ولد، ل، إذا قبَّ ب  القُ 

ودروسري، أال وهرو ضررورة التمييرز  أذكره كثيرا في خطبي ،أنبه على أمر خطيرأنه  ها األحبة أود  ولكن هنا أي
فالمسرراواة بررين غيررر ، بيررنهم المسرراواة  قه، وهررو غيرررمررا يسررتح العرردل وهررو إعطرراء كررل  ف بررين العرردل والمسرراواة،

 :مثال ذل ، المتساويين ظلم

أن أشرترم لره دكران  أر د ،، عنده إعاقة مامن ذوم االحتياجات الخاصة ،بتلىعندم ولد مُ  قا ال: يسألني رجل
د في خير وصحة وأقو راء و عملرون وللا يرر قهم، هرذا الولرد وِلر ،أخوته ما شاء للا عليهمفا، ا صغير، ا، بيت، صغير، 

أعطري كرل مرا عنردم قردرة أن و فهرل مرن الظلرم إن خصصرته برذل ، عنرده إعاقرة،  امعاقا، أو ابتلي بحاد  فغرد
عنردم . آخرر يسرأل: ع عليرهالبرتالء وق ر ه المسراعدةعدل، ألنه يستح  هرذالذم تقوم به نقول له: هذا ف ؟إخوانه

فاشرتر   ،وأن تسيء إليها نساء إخوانهرا ،ة في بيت اإلخوةادمت، خشي األب أن تغدو خر  كبُ  ،بنت ما تزوجت
ق بررين فررر ِ هررذا عرردل أيهررا األحبررة، ال بررد أن ن ،ال يكررون ذلرر  ظلمررافرر ،صررغيرا كرري تنسررتر برره بعررد موتررهلهررا بيتررا 

عررري فررري الورشرررة مرررذ كررران موتوظفررروا وهرررو أحرررد أبنرررا ي إخوانررره درسررروا واشرررتغلوا  ثالررر   يقرررول: العررردل والمسررراواة،
  عشرر سرنوات أو عشرر ن سرنة، يعمرل معر  هذا ظلم، له معروال أعطيه إال كما أعطي إخوانه؟ نقول  ،صغيرا

أنرت أمررت بالعردل، و الذين درسوا واشتغلوا وتوظفوا واستقلوا، هرذا ظلرم إخوانه  طيتعما  هعطيتبأكله وشربه ثم 
ْحَساِا   ِباْلَ ْدلِ  َ ْأم ر   ّللاََّ  ))ِإاَّ  بل قال: بالعدل واإلحسران، أن تعطري كرل ذم  ،لم يقل بالمساواة ، [90]النحل: َواإلِْ
 .بينهمها السادة أن تعدل ه، فذذا من حقوق األبناء أي  حقَّ  ح   

دقه أنت كري يكرون قر برا منر  ابن  خاو ه، صا يقول المثل إذا كبرصادق ولد ،  نءول ل :  ذا ما ك ر الولدف
تكرون ناصرحا أمينرا لره، ال تتررخ ولردخ عرضرة لإخرر ن وإذا أحرب أن يرذهب إلرى  كريكون بيرت سرره ولولكي ت
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مكان ما وهو شاب اذهب معه، قال ل : أر د أن أذهب للمكان الفالني، أر د أن أحضر إلرى المكران الفالنري، 
 .طيلة حيات  إلى ممات ولكي يكون ل  عونا  ،اذهب معه، صاحبه كي تكسبه

للا تعررالى علمنررا أن  ، أكثررروا مررن الرردعا، أيهررا السررادة ل نرري م،وال وآخرررا بالرردعاءوفري كررل هررذه الحيراة اسررتعن أ
ول واَ  ))َوالَِّىينَ  شأن المومنين أن يكثروا الدعاء ألوالدهم ولزوجراتهم، يَّاِتَنرا َأْزَواِجَنرا ِمرنْ  َلَنا َهبْ  َربََّنا َ ء   ق ررَّةَ  َوذ رِ 

نبري للا فهرذا ألبنرا هم، من شأن األنبيراء الردعاء  للا تعالى حدثنا أنَّ  [.74]الفرقان: ِإَمام ا   ِلْلم تَِّءينَ  َواْجَ ْلَنا َأْعي ن  
اَلةِ  م ِقيمَ  اْجَ ْلِني ))َربِ  : إبراهيم قال يَِّتي َوِمنْ  الصَّ َعاِ،   َوَتَء َّلْ  َربََّنا ذ رِ    [.40]إبراهيم: د 

ونسررمعهم ا مررا نررراهم كثيررر،  اولكنَّرر ،نررر  النررا  وقررد قررل عنرردهم الرردعاء ألبنررا همفرري المقابررل أيهررا األحبررة نحررن و 
يسررارم  أسرراء الطفررل الصررغيرمتررى ن الرردعاء علررى أوالدهررم، تررر  األب تررر  األم متررى أسرراء الولررد، كثرررون ِمرريُ 

يقطرع عمررخ، يقررع ) :علرى ألسرنة النسراء تراهرا جار رة، ، وهذه مصيبة فري حياتنرا اليوميرة، لسانها بالدعاء عليه
 يقررررول: -صررررل ى للا عليرررره وسررررل م-، ورسررررول للا تراهررررا تكثررررر الرررردعاء علررررى بنيهررررا ...ووو(، يكسررررر إيرررردخعمرررررخ

رروا َل أوَلدكررم... علررى َترردعوا وَل أنفسرر م، علررى َتررْدعوا َل» ، سرراعةَ  وجررلَ  َعررزَّ  هللا مررن ت واِفء  ، فيهررا َنْيررل   عطررا، 
 يوافرر  سرراعة إجابررة مررن للا ال يرردعون أحرردكم علررى نفسرره وعلررى بنيرره أال  ، ]صررحيح رواه أبررو داود[ «لكررم َفَيْسررَتجيبَ 

هرذا اآلن علرى نفسر ، وأنرت تردعو علرى ولردخ، وأنرت تردعو إجابرة، تكرون لحظرة أن  ءالدعا وقتتخيل  فيندم،
د شرد ِ ب  وجتر  وأن تنبههرا وأن تزجرهرا وأن تُ أد ِ ام فري البيرت، يجرب أن تُرالبيروت، أنرت كرأب قرو  نراه في  ا ماكثير، 

 عليهررا إذا دعررت علررى األوالد، هررذا الكررالم يجررب أال يجرررم علررى لسررانها، أال توافرر  سرراعة إجابررة مررن للا فتنرردم،
مرررا حالنرررا إال كمرررا قرررال جهررردا فرري ترررربيتهم فال برررد أن نكثرررر الرردعاء ألبنا نرررا، ألننرررا مهمرررا برررذلنا  بررل علرررى العكررر 

 ."اإلصالح ما استط ت وما توفيءي إَل باهللإَلَّ إا أريد " قالوا:األنبياء إذ 

ط مهم إَل حرالَل، فال ت    في تربيتهم ال يكون التوفي  إال من للا تعالى، أكثر الدعاء لبني ، وإن أردت أن توفَّ 
: األ واجهر يقلرن  كانت نسراء الصرحابة الكررام  ، ألن اجهرنم إنرا نصربر علرى الجروم وال نصربر علرى حرر ِ  مو حكرنَّ

ْحت   ِمنْ  َنَ تَ  َلْحم   َيْرب و ََل  ِإنَّه  »قال:   -صل ى للا عليه وسل م- رسول للا  ]صرحيح  «ِبرهِ  َأْوَلرى النَّرار   َكاَنتِ  ِإَلَّ  س 

وتكررون أول معصرريته هلل أن لررذل  تررر  الررذم نبررت بدنرره مررن سررحت تررراه يررأبى إال أن يعصرري للا  أخرجرره التِ رِمررذم[،
صررل ى للا -رنرراه عررن رسررول للا قنا بهررا بمررا خبِ وصرردَّ  ،بررةجرَّ يعرر  والررده الررذم أطعمرره مرراال حرامررا، وللا رأيناهررا مُ 
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ر، -عليه وسل م ل وتكرون  ،إال أن يعصري للاالولرُد ا سريأبى من أطعرم ولرده حرام، معصريته أن يعر  والرده الرذم أوَّ
وترر  األوالد  ،المرال الحررام، فترر  الوالرد يحاسرب فري الردنيا واآلخررة علرى مرا أطعرم أوالده مرن حررامِمن أطعمه 
، برل يعقونره و قصررون هيبرون ررون عليره و تنكررون لره وال نِكرالوالرد، يُ  مرون بره و جحردون فضرل  قابرل يتنعَّ في المُ 
يراكم حرالال طيبرا برأن ال ما، نسأل للا تعالى أن ير قنا وإما كسبت يمينه بأن أطعم أوالده حرا وذل  جزاءمعه، 

 غفروه فيا فو  المستغفر ن.ا، أقول هذا القول وأستغفر للا لي ولكم فاستا مبارك،  حالال طيب، طعم أوالدنا إالَّ نُ 

 

  



 10من  10الصفحة  األبناء وواجبات اآلباءحقوق  :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 الخطبة الثانية:

 :البرايرررا رب ِ  وصررري ةُ  الوصرررايا خيررررُ  للا، ببررراد اصرررطفى، الرررذم عبرررده علرررى وسرررالم،ا وصرررالة،  وكفرررى، هلل الحمرررد
ْيَنا َوَلَءدْ )) روا َأاِ  َوِإ َّراك مْ  َقْ ِلك مْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أ وت وا الَِّىينَ  َوصَّ َ  اتَّء   للا فبتقرو   للا، ببراد للا فراتقوا ،[131:النسراء]  ّللاَّ

إخوة اإلسالم أن ما ذكرنراه فري خطبتنرا اليروم هرو حر  ل بنراء ن واعلموا الِمح   من والسالمة الفتن، من الِعصمة
إصالح الزوجرة واختيرار  :ر أخا اإلسالمروا فيه، تذكَّ سألون عنه لو قصَّ وهو واجب على اآلباء سيُ  ،ة فيهنَّ ال مِ 

 َمررنْ    َضرريِ عَ  أاْ  إْثَمررا   ِبررالَمْر،ِ  "َكَفررىيقررول:  -صررل ى للا عليرره وسررل م-وأن تفرر  عليرره، فرسررول للا االسررم الحسررن 
" أن تحسرن تربيتره، وأن أن تنف  عليه وأن تكون هذه النفقرة حرالال طيبرة، و و  ،[وغيره داود أ ُبو رواه  صحيح حدي ] َ ء و  

ر الدعاء لره فري السرر كثِ وأن تُ  ،ع أصحابه، وأن تعدل بينه وبين إخوانهب  وأن تت   ،ن تراقب أخالقهُتعلِ مه دينه، وأ
عم را وأن تتروب إلرى للا  ،قها، وأن تمارسهاطب ِ وأن تُ  ،ن تحفظهاال بد أن تعيها، وأهذه واجبات علي  ... والعلن

ٍ  ِمن  ِمن تقصير  فيها.  سل 

 ... إني دام فأمنوانسأل للا تعالى أن يتقبل منا ما كان صالحا وأن يصلح لنا ما كان فاسدا


