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 الخطبة األولى
تن بتاهلل   ونعتوذُ  ونستتفف ُره، ونستتهديه ونستتعيُنه نحمُده هلل، الحمدَ  إن   تنا شترور   م  تد   َمتن   أعَمالنتا، وستياا    أنُفس   َيه 
َتد   َفُهوَ  ّللا ُ  تل ل   َوَمتن   ال ُمه  تدَ  َفَلتن   ُيض  ا، َول يًّتا َلتهُ  َتج  تدا ش   أن   وأشتهد لته، شترك َ  ال وحتده هللاُ  إال إلته ال أن   وأشتهد ُمر 
احم  مُ  نبي نا  َكتر ه ولتو ل  تهكُ  التدين علتى لُيظهتره الَحتق    وديتن   بالهتد  ربهته أرستله وخليُلته، وصتفيهه ورستوُله، عبتُده دا

لتين، الُفتر    وأصتحاب ه الطتاه ركن، الطي  ب تين بيتته آل وعلتى عليته وستالُمه رب  ي فصلوا ُ  الُمشر كون،  ومتن الُمحج 
 اإليمان: إخوة بعدُ  أم ا …الدين يوم إلى ب ُهداهم واهتد  درب هم على سار

 حتدثنا عتن بتر   ا فتي الستبوا الما تي تسرة المستلمة، وقتد كن تلقاؤنا اليوم بكم يتجدد، وما زال الحديث عن الُ 
َسلاْإ ْا   ))البنتاء، هللاهللا تعتالى يقتول وقولته الحتق:  البناء، تحدثنا عن واجبا  اآلباء وحقتوق   ح  ْ  َجلَااءا اِْ  َهل

َساإا  ح  ا علينا أن نتحتد  اليتوم عتن زاما ثنا عن حقوق البناء وواجبا  اآلباء كان ل  ، فكما تحد  [60]الرحمن: ((اِْ 
ه، الوالتدين وصتور   هاتنا، حديثنا اليوم عن بتر   آبائنا وأم   البناء، حديثنا اليوم عن حقوق  حقوق اآلباء وواجبا  
وا َأ    َربُّل َ  َوَقَضلى))فقال تعالى وقوله الحق:  ،ذكره هللا تعالى بعد العبودية هلل حديثنا اليوم عن أمر    ْا    َتع بالدا

نْ  ْاي لا ا  َواْللَدْ  َسللان ا َوْبال   هللا تعتالى بالعبوديتتة إفتراد   لهمتتا بعتدَ  الوالتدين واإلحستانَ  ر  هللا ب ت ، جعتلَ  [23: اإلستراء] ((ْاح 
وا َأ    َربُّ َ  َوَقَضى)) نْ  ْاي ا ا  ْا    َتع بادا َواْلَدْ  َسان ا َوْبال  لاَغن   ْام ا ْاح  ب  َدكَ  َْ ْكَبرَ  ْعن  هاَما ال  ْ   َفََل  ْكََلهاَما َأو   َأَحدا ل َملا َتقا  َلها
َهر هاَمللا َوَ   أاف    ْ   َتن  َمللا َوقالل للا َقللو     َلها ْفلل   *  َكْريم  َمللا َواخ  َمللةْ  ْمللنَ  اللللُّل ْ  َجَنللا َ  َلها ح  ْ   الر  َمللا َربْ   َوقالل ها َحم   َكَمللا ار 

وجعتتتل عقتتتوق الوالتتتدين بعتتتد  ،الوالتتتدين بعتتتد إفتتتراده بالعبوديتتتة جعتتتل هللا بتتتر   ،[24-23: اإلستتتراء] ((َصلللْغير ا َرب َيلللاْني
ْ  الشتترك بتتاهلل والعيتتاذ بتتاهلل،  ْا  َتَعللاَلوا ))قالل لل مَ  َمللا َأت  كام   َربُّكاللم   َحللر  للْركاوا َأ    َعَلللي  ا ْبلل ْ  تاش  ا  نْ  َشللي  َواْلللَدْ  َسللان ا(( َوْبال   ْاح 

ْ   بعد طاعتة هللا كتان عقتوق الوالتدين بعتد اإلشتراك بتاهلل ، فكما كان البر  [151: النعام] ْا  َتَعلاَلوا ))قال ل مَ  َملا َأت   َحلر 
كام   َربُّكام   ْركاوا َأ    َعَلي  ا ا ْب ْ  تاش  نْ  َشي  َواْلَدْ  َسان ا(( َوْبال  وجعل هللا تعالى شكر الوالدين بعتد شتكره  ،[151: النعتام] ْاح 

ر  ْلي وَ ))سبحانه،  كا ْن َأْإ اش  ْ  َحَمَلت  ا أامُّ ا َوه ن ا َعَلى َوه ن  َوْفَصالا ا ْفي َعاَمي  َساَإ ْبَواْلَدي  ن  َنا اِْ  ي  َ  َوَوص  ْلَواْللَدي 
ا واإلستتاءة هموعقوقهمتتا ومعصتتيت ،كر هللاُشتت وشتتكرهما بعتتد ،بعتتد عبتتادة هللا ارهمتتب    .[14]لقمتتان: ((ْاَلللي  ال َمْصلليرا 

 ...باهلل والعياذ باهلل إليهما في الذنب والمعصية بعد الشرك  

، ولكن ال يعرفتون وصوره، كثير من الناس يسمعون المر ببر الوالدين عن البر    -ها السادةأي  -حديثنا اليوم 
علتى الجهتاد فتي ستبيل هللا  -مى هللا عليته وستل  صتل  -التذ  قدمته النبتي  ، ذل  البتر  فون صور البر  ال يعر   البر  
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ُُ رستوَل هللا قال:  -ر ي هللا عنه-ومسلم عن عبد هللا بن مسعود  ففي البخار    : أ ه العَمتل  أحتبه  ستأل
: ثُتتم   ُُ ُُ ثُتتم  أ ق قتتال: ))ب تتره الوال تتَدين((، ُقلتت تتالة ل وق ت هتتا((، ُقلتت هتتاُد فتتي إلتتى هللاق قتتال: ))الص   أ ق قتتال: ))الج 

 .سبيل  هللا((

االحتتتترام والتتتتوقير  :وجتتتوه هتتتذا البتتتروأول  ،وعتتتن وجتتتوه هتتتذا البتتتر   ،هتتتا الستتتادة عتتتن هتتتذا البتتتر  حتتتديثنا اليتتتوم أي   
ْف   والتقدير والتأدب والتلطف في الحديث مع الوالدين،  َما ))َواخ  َملْة( ْملنَ  الللُّل ْ  َجَنلا َ  َلها ح   [.24: اإلستراء] (الر 

هتي رحمتة عطتف وحنتان، هنتاك رحمتة يكتون معهتا ذل وخضتوا وانكستار هتي  ،بهتا ولتدك رحمُ هناك رحمة تَت
تتنبتتل ال بتتد   ،والرحمتتة الشتتفقة والعطتتف   رحمتتت  بوالتتدي ، ال يكفتتي فقتتر أن أنظتتر لهمتتا نظتترةَ  أن يرافتتق ذلتت    م 

، وكتتم افتقتتدنا هتتذا التتتأدب متتع الوالتتدين فتتي مجتمعنتتا، كتتم افتقتتدنا هتتذا فتتي تربيتتة نستتائنا وخضتتوا وتتتأدب ل  تتتذله 
اك أن تهمتتل تعتتود ولتتدك متتن صتتفره أن يكتتون متأدبتتا متتع والديتته، إي تتأن  للمتترأة الصتتالحة اليتتوم، البتتد  لوالدنتتا 

د البنتتاء ا أن تعتتو   ا وازجرهتتا زجتترا رهتتا أمتترا مُ ل عمتترك هتتذا، لتتو رأيتتُ تقصتتيرا متتن زوجتتت  متتن هتتذا البتتاب متتن أو  
ماننا تر  بعض اآلبتاء يتدخل الفرفتة وفتي المقابتل والخضوا والطاعة، أتفاجأ في زَ  ظهروا ل  الذل  على أن يُ 

تت بعتض أبنائتته متكتت    م علتتى أبيتته، يتدخل الب إلتتى البيتتُ وبعتتض ستتل   ن علتتى أرككتته ليُ علتتى الرككتة ال يقتتوم م 
طفأهتا وأن يقتوم السيجارة فتي يتده وال يدفعته احترامته لبيته إلتى أن يُ  اُ شر   الشباب جالس يتفرج على التلفاز وكُ 

 ...عليه ليسل  مَ أدبا واحتراما  لبه

توإظهار التذله  ،الدب واالحترام أيها السادة ا لوالتدي ، ومتع هتذا التتذلل را نت  ب تم   طلتبُ متا يُ ل ن أو  ل والخضوا م 
تت الخضتتوا ال بتتد  و  تتم  َ  ْاَلللي  ال َمْصلليرا َأْإ ))دائمتتا  كر  ن ألفتتاا الشه ر  ْلللي َوْلَواْلللَدي  للكا أ  هلل تعتتالى  [.14]لقمتتان: ((اش 

كر يتدفع اإلنستان نسي الهموم، الش  كر يُ نسي التعب، الشه ة يُ كر أيها الحب  وبعدها فورا إلى والدي ، الشه الشكُر 
البتذل  يتدفع ذلت  الب لمزكتد متن الزوجتا  علتى الشتكر تتداوم متا يتداوم البنتاء و لوالعطتاء، ف لمزكتد متن البتذل  

ر الشتكر لزوجتته ينستيها تعبهتا متع أوالدهتا وكتدفعها لمزكتد متن العطتاء، كث تا الزوج يُ لم  وكذل   الحال العطاء، و 
 َُ  هللا يعطيت  العافيتة، هللا يتديم لهمتا) كثتر ألفتاا الشتكرمن أن تُ  ر  بالشكر دائما لوالدي ، ال بد  م  أُ  لذل  أن

ق بفضتتل دعائتت  نحتن نوف تت -حتتتى لتو كتتان والتتدك ال ينفتتق عليت  لنتت  غتتدو  كبيتترا -فتوق راستتنا، هللا يرزقتت 
هللا أمتترك بعتتد أن تشتتكره  لن  دائمتتا أكثتتر لتته ألفتتاا الشتتكر  ...(ببركتتة دعائتت ، يرزقنتتا هللا تعتتالى ببركتتة دعائتت 

ر  ْلي ))أن تشكر والدي   كا َ  ْاَلي  ال َمْصيرا َأْإ اش   .نسيه تعبه وكنسيه همومههذا الشكر يُ   [.14]لقمان: ((َوْلَواْلَدي 
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ولكتن متن طاعتة الوالتدين  معصية، ال بد   غير   فيعال وهو الطاعة كر بالف  من الشه  الشكر باللسان ال بد   عوم
لْرَك ْبلي بفير معصية هللا تعالى،  َما ))َوْإإ  َجاَهَداَك َعَلى َأإ  تاش  َملا َوَصلاْحب ها لما َفلََل تاْطع ها َ  َللَ  ْبلْ  ْعل  َملا َللي 

وف ا(( َيا َمع را ن  جاهتداك علتى أن تشترك بتي متا لتيس لت  بته علتم، هتل هنتاك ذنتب أعظتم متن  .[15]لقمتان: ْفي الدُّ
َيا ))، ومع ذلت  يقتول هللا تعتالى: ال هللاهللا !الشرك باهللق ن  َما ْفلي اللدُّ ها وف لا((َوَصلاْحب   وأأ  إن أمترك أبتوك  َمع را
تتت بتتتاهلل ال تكفتتتر، ولكتتتن ال يجتتتوز لتتت  أن تستتتيء لهمتتتا، ال يجتتتوز لتتت  أن تركهمتتتا الفظاظتتتة    بتتتالكفرأمرتتتت  أم 

 شتتاكياا:يستتألني والفلظتة بتتل ال بتتد وإن كانتتا علتتى الشتترك أن تصتتاحبهما فتتي التتدنيا معروفتتا، كثيتتر متتن البنتتاء 
، أقتول لتته: الب ال يمنعت  متتن فتر  عتتين "ركتتد أن يمنعنتي متن كتتذاأبتي يركتد أن يمنعنتتي متن الجهتتاد أبتي ي"

تتتصتتتاحبه معروفتتا، إيتتتاك أن تُ ن ولك تت اك أن يتتر  منتتت  فظاظتتتة أو ستتتيء لتته بتتتالكالم، إي تتتاك أن تُ   معتته، إي تتتخط 
له وتبقى تتلطتف لته وكبقتى يتر  منت  الطاعتة  دغلظة، على العكس تماما، تقوم بما أمرك هللا به وتبقى تتود  

، فهذا ما يدفعه لن يفير رأيه، )وإن جاهداك علتى أن تشترك بتي متا لتيس لت  بته علتم فتال تطعهمتا( واإلكرام
عتهس على ذل  ما يكتون فيته ظلتم للخلتق، أمترك أبتوك أن تفتب الحليتب بالمتاء فتال وق   معصتية هلل،  فهتذه تط 

عه ولكن تفال  أمرك أبوك أن تظلم إنسانا أن تطلتق صاحبه في الدنيا معروفا، أمرك أبوك أو أمرت  أمت  تط 
ه أن تتر  الم تحتر  ابنهتتا علتى زوجتتته تركتد منتت ستتاءوهتتذا نتراه كثيترا فتتي ستفاهة النزوجتت  متن غيتتر بتأس، 

، فتت ن كانتتُ أمتت  والتتدواف ع أن تنظتتر فتتي الستتباب ،أن تتعقتتل ،متتن غيتتر بتتأس، ال بتتد أن تفكتتر هطلتتق زوجتتتي
ولكن ال يجتوز لت  أبتدا أن تستيء  ،ق زوجت وإن كانا ظالمين في ذل  ال تطل    ،بها ونعمةقا فح  وكان أبوك مُ 

 .إلى أبي  وأم  أو أن تقاطعهما لجل زوجت 

قلتُ لته:  "ق!ولتم يعطته الستببفالنتة"  طلتق زوجتت "البنته: مر ةا ألم يقل عمر بن الخطاب " :سائل ةا سألني مر  
لن عمتتر بتتن الخطتتاب ر تتي هللا  ،وجتتت  دون تستتأل عتتن الستتببق ز أبتتوك كعمتتر بتتن الخطتتاب فطل  تت كتتان إن

أمتتا نحتتن البشتتر يعتركنتتا الهتتو   ، يظلتتموشتتهادة حتتق تدفعتته أال   وإيمتتان   وعتتدل   ف عنتته ديتتن  ر  عنتته وأر تتاه ُعتت
أقتتيس ذلتت  بمعيتتار العقتتل فهتتذا متتا فيتته ظلتتم ال أقتتدم عليتته حتتتى  ...الشتتهوا  وقلتتة التتدين والففلتتةو قصتتان والنه 

 .الشرا، ولكني ال أسيء إلى أبي وإلى أمي أبداومعيار 

عليتت  حتتتى غتتدو  شتتابا قوكتتا البتتدن شتتابا  ثتتم بعتتد ذلتت  أيهتتا الحبتتة تكتتون النفقتتة علتتى الوالتتدين، والتتدك أنفتتقَ 
ق عليتته عشتتركن ستتنة فتتال أقتتل متتن أن تنفتتق عليتته مثلهتتا أنتتُ أمتتر  بالنفقتتة علتتى تعمتتل وتكستتب المتتال، أنَفتت
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وكتان الوالتد فقيترا  ،ر الولد على الوالتدن قص  ، ولابل هو واجب علي  ،ة من ي  من   ، ليس هذا المر فيه والدي 
 .ة فيه أبدان  فهذا واجب ال م   ،وكلزمه إلزاما بالنفقة على والديه القا ي في شرا هللا يأمرهُ  ف ن  

أبتتي  إن  " قتتال يتتا رستتول هللا: ،أبتتاه يأختتذ متتن مالتته يشتتتكي أن   -مى هللا عليتته وستتل  صتتل  -أتتتى رجتتل إلتتى النبتتي 
 .]صتتتتتحي  ابتتتتتن ماجتتتتته[ «أنلللللل ومالللللل  ألبيللللل »: -مى هللا عليتتتتته وستتتتتل  صتتتتتل  -فقتتتتتال رستتتتتول هللا  "يأختتتتتذ متتتتتن متتتتتالي

ُُ هتتا وستتقيتُ زرعتُ  شتتجرة   تت ها واعتنيتت  "أنتتُ ومالتت  لبيتت " ق!!مارهتتاأثمتتر  أفتتال آكتتل متتن ث  ا بهتتا حتتتى كبتتر  فلم 
ذا كستتب ومتتال أفتتال أقتتل متتن يتتذوق شتتياا متتن هتتذه فتت ذا غتتدو  وأنفتتق عليتت  واعتنتتى بتت  حتتتى كبتتر    زرعتت

: -مى هللا عليته وستل  صتل  -فقتال النبتي  يشتتكي، وأتتاه رجتل آختر «أنلل ومالل  ألبيل » :الثمار فقتال لته النبتي
للْب ْ » للب   َوَولللدا ا مللن َكس  ْا مللن َكس  لل َْ الرجا تتب ه  ]أبتتو داود[.  «اإ  ْمللن أبيللْب مللا أرلل تتب ه  ، َولتتُدُه متتن َكس  ، َوَولتتُدُه متتن َكس 

ب ه   النفقتة وجتوب  ن خالصتة الفكترةجتا، إذنت  حتتى صتار مُ ه وكبتره واعتنتى بته ه هو الذ  زرعَ لن   َوَولُدُه من َكس 
ينتهتي عنتدما هتا الستادة يظتن أن دوره فتي النفقتة بعتض البنتاء أي  وهنتا البتد  متن تنبيته  خطيتر:  على الوالدين،

تتيتتاتهم، تتتراه ال يُ بيتته حاجأيعطتتي والتتده متتاال، أو عنتتدما يقضتتي لمتته و  تتر يتتأتي لبيتته وأقص   ه بالحاجتتا  ولكتتن م 
فتتت ذا بالبنتتتاء  ،نفتتتردا بنفستتتههتتتذه الم الكبيتتترة أو هتتتذا الب الكبيتتتر كتتتان عنتتتده أوالد وبنتتتا  وزوجهتتتم وبقتتتي مُ 

وتعتتاني متا يستتببه متتن أمتترا  ، بنفستتها تعتاني متتر  الوحتتدة ةا دَ أو يتركتون أمهتتم منفتتر   ،يتركونته منفتتردا بنفستته
تتتقتتتائلهم: "ال أ وكقتتتول ،نفستتتية يتركهتتتا تعتتتيب لكن تتته و  "!ر علتتتى أمتتتي فأنتتتا آتيهتتتا بالطعتتتام والشتتتراب والحطتتتبقص  

ْكَبلرَ ))وحيدة، لذل  كان اللفظ القرآني دقيقا، قال:  لَدَك ال  لاَغن  ْعن  ب  أ   ،نتدكَ العجتزة، ع   ، ال بتدور  عنتدكَ  ((ْام ا َْ
إذا كان عنده زوجته وأوالده فقد يكون له الركت  أن يكتون مستتقال فتي بيتته، أمتا  في بيت  ومع أوالدك، أبوك

دة بنفستتها، أو يبقتتى الب منفتتردا بنفستته، وتتتر  البنتتاء ينفقتتون عليتته لكنتته يتركونتته منفتتردا أن تبقتتى الم منفتتر  
ْكَبللرَ ))شتتة هللاهللا تعتتالى يقتتول: بنفستته، وكعتتاني متتر  الوحتتدة وكعتتاني الوح للَدَك ال  لاَغن  ْعن  للب  للا َْ ، الوربيتتون ((ْام 

دور اليتتام  نفتختر بتأن   ننتا عنتدهم فتي كتل مدينتة دار أيتتام ودار عجتزة، أمتا نحتن المستلمون ف ن  بتأيفتخرون 
ن ينهتتي حياتتته عنتتدهم متتن التفكتت  االجتمتتاعي متتا يجعتتل اإلنستتا قجتتدا، لمتتاذاق قليلتتة ودور العجتتزة قليلتتة  عنتتدنا 
عتتتدا عتتتن آبائنتتتا وأمهاتنتتتا بتتتل حتتتتى دا فيحتتتتاج إلتتتى دار عجتتتزة يخدمتتته فيهتتتا الختتتدم، أمتتتا نحتتتن المستتتلمون منفتتتر  

همأقرباؤنا  نستكنه فتي بيتنتا ونطعمته متن طعامنتا وال  نتاترا يرعاه، ليس له من يعتني به، فرا   إذا لم يكن لحد 
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لن ابتن أختي التذ  متا  أبتوه ستيعيب متع أوالد   ،أيتتامنحن ال نملت  دار فتكذل  و  نحتاج إلى دار العجزة،
 ...يأكل مما نأكل وكلبس مما نلبس

ْكَبرَ ))إذا  َدَك ال  لاَغن  ْعن  ب  ى هللا صتل  -إلى النبتي  أن تعتني بهما عند الكبر وأن يكونا عندك، أتى رجل  ، ((ْام ا َْ
تَفر،  فقال: يا رسول هللا -معليه وسل   ]يعنتي لمتا إن  أبو   بلفا من الكبر أن  ي ألي منهما ما وليا من  تي فتي الص  

تن تحت همتا[  ُف م  ا أم  تطعم  وتنظف من تحت  وهو اآلن يفعل هذا معهما يطعمهما وكنظ   فهتل كنُ ر يعا
 «.وأنلل تريلدا موتهملا ؛ فإنهما كانا َيفَعَلإ ذل  وهما ياْحب اإ بقلاَءك  وأنلل تفَعلْ ذلل  » قضيتهماق فقال:

لتذل   ،ا أنُ تفعتل ذلت  وأنتُ تتمنتى موتهمتاأم   "،عطي "هللا يأخذ من عمر  وك :وتقولف    تطعم  وتنظ   أمه 
 .كان فضلهما علي  أكبر وأعظم

وأن ال نتركهمتا وحيتدين وأن ننفتق عليهمتا فتي الكبتر وال بتد متن الخضوا والتأدب ودوام الشكر والتلطف  إذن
أقترب اإلنستان عنتدما يكبتر فتي العمتر تصتب  أفكتاره وعواطفته  ،ها النتاسالعاطفي عندهما، أي  مراعاة الجانب 

تلحاله لم   فره يحتتاج لمزكتد متن العطتف والحنتان والحتب وال بتد لت ب أن ا كتان صتفيرا، فكمتا أن الولتد فتي ص 
كتذل  الب والم عنتدما يبلفتان متن الكبتر  -طبتة الما تيةوقتد تحتدثنا عتن ذلت  فتي الخُ -يظهر ذل  لوالده 

  ال تتمنتتى بركتتت  وتحبهمتتا وأن تتأنهمتتا طتتف وتقبلهمتتا وتعتنقهمتتا وتشتتعرهما بال بتتد أن تظهتتر لهمتتا الحنتتان والع
والبد  من أن تسعى إلدخال الفرحتة علتى قلبيهمتا، فكتله متا يفرحهمتا ولتو متن شتصون  الخاصتة  ...افراقهما أبد

، وكله ما يحزنهما تقصير  يجب أن تجتنبه ما استطعُ إلى ذل  سبيال.  فهو بر 

ا ق يشتعرون بته وقتد فتارقو يهمله كثير من البنتاء فمتتى يشتعرون بالتذنب -أيها الحب ة–هذا الجانب العاطفي 
َمللا َكَمللا )) التتدعاء للوالتتدين ه ال بتتد متتن كثتترة  بعتتد ذلتت  كل  تت ، ثتتم  و الم وال  ستتاعة منتتدم  الب أ ها َحم  ْ  َربْ  ار  َوقالل

َملا َكَملا ))أمر متن هللا تعتالى بتأن تتدعوا وتكثتر التدعاء لوالتدي   ،[24]اإلستراء:  َرب َياْني َصْغير ا(( ها َحم  ْ  َربْ  ار  َوقال
، فت ن ماتتا وبعتد موتهمتالن، تكثر الدعاء لهمتا فتي حياتهمتا والعَ  في السر   ا، تكثر الدعاء لهمَرب َياْني َصْغير ا((

 ،ا كركمتا يجعلت  فتي دائترة الصتالحينهنتاك ربًّت ، وإن  ستجالنيُ  اعتيتدا  اهنتاك رقيبات ولم يعودا يركا ذل  من  فت ن  
اذا مات ابن آدم انقطع عمل  ا  من ثَلث وذكر منهم ووللد »ا قال: لم   -مى هللا عليه وسل  صل  - لن النبي  

فأنتُ بتدعائ  لبيت  تتدخل فتي دائترة الصتالحين، اللهتم اجعلنتا صتالحين مصتلحين، بتاركن  «صالح ْدعو ل 
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مبتروركن، را تين مر تتين، غيتر  تالين وال مضتتلين، أقتول هتذا القتتول وأستتففر هللا لتي ولكتتم فاستتففروه فيتتا 
 ركنفوز المستفف
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 الخطبة الثانية:

: البرايتتا رب    وصتتي ةُ  الوصتتايا خيتترُ  هللا، عبتتاد اصتتطفى، التتذ  عبتتده علتتى وستتالماا وصتتالةا  وكفتتى، هلل الحمتتد
َنا َوَلَقد  )) ي  ْكَتلابَ  أاوتالوا ال ْلْنَ  َوص  ْلكام   ْملن   ال  لوا َأإْ  َوْإي لارام   َقلب  َ( ات قا  فبتقتو   هللا، عبتاد هللا قوافتات   ،[131:النستاء] (َّللا 
بتذار  يما هتالوالدين إن   ما نذكره من بر    ن  ة أها الحب  ، واعلموا أي  نالم حَ  من والسالمة الفتن، من الع صمة هللا

فمتتا تفعلتته متتع أبيتت  ستتيكون متتن ولتتدك لتت ، إن  ون نتائجهتتا فتتي التتدنيا قبتتل اآلختترة لكتتم تبتتذرونها، ستحصتتد
تتهَجتت تت  متتن أجتتل امرأتتت  فستتيهجرك ولتتدُ ر  أبتتاك وأم  ورأ  أوالدك بيتت  أ  و ك لجتتل امرأتتته، إن أستتأ  إلتتى أم  
ستتكون لهتم  ،اا وطاعتة وإحستانا را نت  ب تا م  وإن رأو  ،عنتد الكبترتجاهت  سيكون ذل  منهم  ،تقصيرا وهجرانا من 

تترة تحصتتد خيتترا فتتي التتدنياوس ،خيتتر خلتتفلتت  خيتتر ستتلف وستتيكونون  ، كيتتف ال تحصتتد متتا زرعتتُ هللاهللا واآلخ 
َمللن أر  للى واْلَديلل  فقللد  »قتتال:  -مى هللا عليتته وستتل  صتتل  -رستتول هللا  تعتتالى ر تتي عنتت ق ففتتي البختتار  أن  

لَخط هللا َخَط واْلَدي  فقد أس   وكتا حستارة وكتا نتدم وكتا وكتل ،متن أر تى هللا، فطوبتا طوبتا ل«أر  ى هللا  وَمن أس 
ر تي هللا عنته ا لمتن وأن ت ،متن أر تى والديته فقتد أر تى هللا ،هتا الحبتةنعتم أي   .لمن أسخر هللا بعقوق والديه

ا لمتن ستخر هللا عليته ومتن أستخر والديته فقتد أستخر هللا وأن ت !!أن يضيمه فتي آخرتتهأن يضيمه في دنياه أو 
 ا في اآلخرة!!الدنيا أو فالحا أن ير  توفيقا في 

تهللاهللا ما رأيُ عاقًّ  ا لولديته مالزمتة لته طيلتة حياتته، ومتا رأيتُ بتارًّ  ةا مَ ا لوالديه إال كان التعسير وقلة التوفيق س 
ا ا قدرا  والفالح والنجاح وكفاية المصائب التوفيقا لهما إال كان حسنا مُ   .له طيلة حياتهمالز ما

ى هللا والديه فقد أر ى هللا ومن أستخر والديته فقتر أستخر هللا، رستول هللا صتل  ها الحبة، من أر ى نعم أي   
تمَ »نتا مصدبتا ومعلمتا وزاجترا: لم في الحديث الذ  رواه اإلمام مسلم في صحيحه يقول لعليه وس   تمَ  أن ُفتُه، َرغ   َرغ 
مَ  أنفه، َركَ  َمتن  :  قتال هللاق رسول يا َمن  : قيل «أنفه َرغ  ن تدَ  والديته أد   يتدخل لتم ثتم   كالهمتا أو أحتُدُهما: ال ك َبتر   ع 
رغم أنفه: أ  جعل أنفه في التراب، ختاب وخستر كتان عنتده بتاب مفتتوح متن أبتواب الرحمتة وأبتواب  .«الجنة

تا أو كالهما فلم يففر لته لن تهمالمففرة لكي يلج إلى مففرة هللا تعالى منه أدرك والديه عند الكبر أحد ر ه قص 
ولوجتد أثتر ذلت  الر تى فتي  ،متن هللا تعتالى  تالكتان لته الر   ،والديتهبلو كان بتارا ، رولو لم يقص    .مع والديه

 ...مماتهمتتتتتتاوالتتتتتتدي  فتتتتتتي حياتهمتتتتتتا وبعتتتتتتد ا بحياتتتتتتته وبعتتتتتتد مماتتتتتتته، فتتتتتتاحر  أختتتتتتا اإلستتتتتتالم أن تكتتتتتتون بتتتتتتارًّ 
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اإ  مللن أَبللرْ  البللرْ  ْصللَلَة »فتتي الحتديث التتذ  رواه اإلمتتام مستلم قتتال:  -مى هللا عليته وستتل  صتتل  -حتتى أن النبتتي  
دْ  أبي  بعد أإ ْاَولْ يَ  َْ وا تحتتى يوجهنتا إلتى أن نُ  -مى هللا عليته وستل  صتل  - أ  أن النبتي  . «الرجْ أه ن إلتى حس 

وقتتد يقتتول ي ، ، تحستتن لصتتدقاء والتتدك متتن بتتاب البتتر بوالتتدأ  بعتتد أن يمتتو  ،واأصتتدقاء آبائنتتا بعتتد أن يولهتت
ا وأن بتتارًّ ر حَشتتا وأن تُ ب عنتتد هللا بتتارًّ كتَتتل لتت : فائتتدة ذلتت  أن تُ أقتتو  أبتتي لتتن يتتر  ذلتت "  قومتتا فائتتدة ذلتت" قائتتل:

تتت ،كن متتتن أوالدنتتتامبتتترور  كن بآبائنتتتا فيقتتتتدوا بتتت ، اللهتتتم اجعلنتتتا بتتتار    ر  يتتتر  أبنتتتاؤك الب تتت عداء ُستتت ،يني   را تتتين مر  
ل  ين...، غيَر  ال  ين وال دينمسعَ   .إني داا فأمنوا ُمض 


