هذا الكتاب برعاية:
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جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

مقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمدهلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعد وبعد
إن األسرة أساس األمة ،واللبنة األولى في بناء املجتمع ،بنجاحها تقاس السعادة
ولقــد رغــب اإلســام فــي بنــاء األســرة  ،وتكويــن قواعدهــا ،وإشــادة أركانهــا ،والحفــاظ
علــى صفــاء جوهــا ووارف ظلهــا ،حتــى ال تشــوبه املكــدرات وال البغضــاء  ،والخــاف
والشــحناء ،فعنــي اإلســام أول مــا عنــي فــي تكويــن األســرة ،بــأن شــرع الــزواج وحــث عليــه،
َ
ورغــب فــي اختيــار الزوجــة الصالحــة ذات الديــن والخلــق واملنبــت الحســن؛ لكونهــا دعامــة
األســرة املؤمنــة.
وحــث علــى إنــكاح مــن تتحقــق فيــه الكفــاءة فــي دينــه وخلقــه وأمانتــه ،ومــا ذاك إال
لتنشــأ األســرة فــي كنــف حيــاة رغيــدة ،وظــل أســرة صالحــة ســعيدة ،يقــول هللا عــز وجــل:
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ ََْ ً َ ُ َ
ُ
ً
ً
﴿و ِمــن آيا ِتـ ِـه أن خلــق لكــم ِمــن أنف ِســكم أزو
اجــا ِلت ْســك ُنوا ِإل ْي َهــا َو َج َعـ َـل َب ْي َنكـ ْـم َمـ َـو َّدة َو َر ْح َمــة
ۚ إ َّن فــي َٰذلـ َـك َل َيــات ل َقـ ْـوم َي َت َف َّكـ ُـر َ
ون ﴾ .
ِ ِ ِ
ٍ ِ ٍ
إن األســرة الصالحــة نعمــة مــن نعــم هللا علــى عبــاده ،يجــد فيهــا اإلنســان راحــة بالــه،
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وطمأنينــة نفســه وأنــس قلبــه ،وهــدوء فكــره وســكينة ضميــره.
يجــد فيهــا الســكن والراحــة واملــودة والرحمــة فــي خضــم مشــاغل الحيــاة وأعبائهــا ،قــال
ُ َ
ُ َ َّ
َََ ُ ْ ْ َْ
ـس َو ِاحـ َـد ٍة َو َج َعـ َـل ِم ْن َهــا َز ْو َج َهــا ِل َي ْســك َن ِإل ْي َهــا ﴾ .
عــز وجــل ﴿ :هــو الـ ِـذي خلقكــم ِمــن نفـ ٍ
وإن التذكيــر بمكانــة األســرة فــي اإلســام وأهميــة العنايــة بهــا يعــد مــن األمــور امللحــة،
ملــا تمثلــه األســرة مــن منزلــة ســامية فــي هــذا الديــن ،وملــا تتمتــع بــه مــن ثقــل ومســؤوليات ،وملــا
للعنايــة بهــا مــن أثــر فــي صــاح املجتمعــات ،وملــا للتفريــط فيهــا عواقــب وخيمــة علــى الفــرد
واملجتمــع إذا أهملــت أصبحــت عرضــة للســهام املســمومة واألعاصيــر املدمــرة.
ومــن األســس الداعمــة لبنــاء متكامــل ملفهــوم األســرة فــي اإلســام نشــر الوعــي مــن
خــال املنابــر العلميــة ومراكــز التواصــل االجتماعــي ،ومــن ذلــك خطــب الجمعــة التــي تعــد
مــن مصــادر البــاغ والتوجيــه فــي الواقــع ،ومــن الجميــل أن يكــون الخطيــب مــن أدوات
تنفيــذ اســتراتيجية بنــاء املجتمــع ومنــه األســرة ،لذلــك أصــدرت جمعيــة التنميــة األســرية
باملنطقــة الشــرقية (وئــام) وبدعــم كريــم مــن مؤسســة الحصينــي الخيريــة كتــاب جامــع
للخطــب األســرية  ،ملــا يترتــب عليــه مــن نشــر ألحــكام بــاب مــن أبــواب الشــريعة والــذي يبــرز
مكانــة األســرة فــي اإلســام ،كمــا أن فــي نشــر هــذا الكتــاب تقريــب ملصــدر علمــي ينتفــع منــه
الخطبــاء فــي العالــم اإلســامي.
فأســأل هللا لــكل مــن شــارك فــي هــذا اإلصــدار أن يوفقــه وأن يجعلــه مبــاركا أينمــا كان،
وأن يســتعملنا جميعــا فــي طاعتــه وأن يبــارك لنــا فــي القــول والعلــم والعمــل.
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أبناؤنا والتحفيز
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:
إن تحفيــز النفــوس إلــى الخي ـرات فريضــة شــرعية ،وضــرورة حضاريــة؛ َعنــي اإلســام
بــه غايــة العنايــة ،وشــمله بأق�صــى درجــات الرعايــة ،وهــذا دليــل علــى مــا لتحفيــز النفــوس
مــن أهميــة فــي حيــاة األمــم والشــعوب علــى مســتوى الفــرد والجماعــة؛ فتحفيــز الــذات
ُي ْكسب املرء قدرة على العطاء والتأثير .وفي كتاب هللا الكثير من األساليب ّ
الراقية إلثارة
دوافــع الخيــر ،والتحفيــز علــى معانــي البـ ّـر ،ومــن ذلــك شـ ْـحذ الهمــم إلــى الخيــر ببيــان ُحسـ ِـن
ّ
عواقبــهّ ،
والتنفيــر مــن الشــر بذكــر أض ـراره ومصائبــه ،إنــه أســلوب الترغيــب والترهيــب،
حيــث النفــوس تتنافــس ملــا فيــه الخيــر والنجــاة ،وتنفــر بطبعهــا مــن كل مــا يــورث البــاء
الرســل أجمعيــن -عليهــم الصــاة والســام -قــال تعالــى{َ :ك َ
واألزمــات ،وهكــذا كانــت ْ
دعــوة ُّ
ان
للا َّ
َّ
النب ّييـ َـن ُم َب ّشــر َ
ـاس ُأ َّمـ ًـة َواحـ َـد ًة َف َب َعـ َـث َّ ُ
النـ ُ
ين َو ُم ْن ِذ ِريـ َـن} [البقــرة ،]213 :وقــال ســبحانه:
ِ َّ َ ْ َ َ َ ِ ِ ّ ِ َِ
َ{يــا َأ ُّي َهــا َّ
الن ِبـ ُّـي ِإنــا أ ْر َســلناك شـ ِـاه ًدا َو ُم َب ِشـ ًـرا َون ِذيـ ًـرا} [األح ـزاب.]45 :
وقــد حــرص النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -وهــو القائــدّ ،
واملربــي ،واإلمــام ،علــى تحفيــز
ِ
أصحابــه -رضــوان هللا عليهــم -فــي غيــر مــا موضــع ،وقــد كانــت آثــار هــذا التحفيــز النبــوي
باديــة واضحــة فــي ســيرته -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فمــن ذلــك مــا جــاء عــن أنــس بــن مالــك
ر�ضــي هللا عنــه -أنــه قــال« :مــا ُسـ ِئل رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -علــى اإلســام شـ ًـيئاإال أعطــاه ،قــال :فجــاءه رجــل فأعطــاه ً
غنمــا بيــن جبليــن ،فرجــع إلــى قومــه فقــال :يــا قــوم
أســلموا فــإن محمـ ًـدا يعطــي عطــاء ال يخ�شــى الفاقــة» رواه مســلم ،وهــذا الحديــث فيــه
دليــل علــى تحفيــز النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -للنــاس لهــذا الديــن ،وترغيبهــم للدخــول فــي
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اإلســام .ومــن تحفيــزه -صلــى هللا عليــه وســلم -مــا كان يحفــز بــه أصحابــه ومــن بعدهــم مــن
أمتــه ،فقــد روى البخــاري عــن سـ ْـهل بــن ســعد -ر�ضــي هللا عنــه -أن النبــي -صلــى هللا عليــه
وســلم -قــال(( :أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة هكــذا)) وقــال بإصبعيــه الســبابة والوســطى»،
ومــن ذلــك ً
أيضــا مــا جــاء عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه
ّ
وســلم -قــال(( :مــن قــال :ســبحان هللا وبحمــده فــي يــوم مائــة مــرة ُحطــت خطايــاه وإن كانــت
مثــل زبــد البحــر)) متفــق عليــه.
فهذه جملة من أفعاله -صلى هللا عليه وسلم-وأقواله في تحفيز األمة على املسارعة
إلى الخيرات ،والتنافس فيها ،والحرص على كسب الحسنات ،وعمل الصالحات.
عباد هللا:
أن أولــى مــن نوليهــم عنايتنــا وتحفيزنــا هــم أبناؤنــا ،ألن نجاحهــم وتفوقهــم هــو نجــاح
لنــا وتفــوق ،قــال األحنــف بــن قيــس يعــظ معاويــة بــن أبــي ســفيان -ر�ضــي هللا عنهــم -فــي
فضــل الولــد« :يــا أميــر املؤمنيــن هــم ثمــار قلوبنــا ،وعمــاد ظهورنــا ،ونحــن لهــم أرض ذليلــة،
وســماء ظليلــة ،وبهــم نصــول علــى كل جليلــة ،فــإن طلبــوا فأعطهــم ،وإن غضبــوا فأرضهــم،
يمنحــوك ودهــم ،ويحبــوك جهدهــم»(.)1
ولــذا ال بــد مــن التعــرف علــى األمــور التــي نحفزهــم عليهــا ،وطــرق ذلــك وأســاليبه ،فأمــا
األمــور التــي ينبغــي أن نحفزهــم عليهــا فمنهــا:
تحفيزهــم علــى أداء الصــاة ،واملحافظــة عليهــا فــي بيــوت هللا -ســبحانه وتعالى-مــعالجماعــة ملــن هــم فــي ســن الســابعة فمــا فــوق ،ألن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
قــال(( :مــروا أوالدكــم بالصــاة وهــم أبنــاء ســبع ســنين ،واضربوهــم عليهــا وهــم أبناء
عشر سنين)) رواه أبو داود وصححه األلباني ،قال ابن مسعود -ر�ضي هللا عنه-
َّ َ ْ َ َ
َُْ َ َْ َ
اصط ِبـ ْـر َعل ْي َهــا} [ط ــه« ]132 :حافظــوا على
ـاة و
عنــد قولــه تعالــى{ :وأمـ ْـر أهلــك ِبالصـ ِ
أبنائكــم فــي الصــاة ،ثــم تعـ َّـودوا الخيــر؛ فــإن الخيــر بالعــادة»(.)2
(((  -إحياء علوم الدين (.)2/218
(((  -املعجم الكبير للطبراني ()9155
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تحفيزهــم علــى حفــظ القـرآن الكريــم ،وفضائــل حفــظ القـرآن كثيــرة ،منهــا قــول النبــيصلــى هللا عليــه وســلم(( :-أهــل الق ـرآن هــم أهــل هللا وخاصتــه)) رواه ابــن ماجــةوصححــه األلبانــي ،وحافــظ الق ـرآن مــع الســفرة الك ـرام البــررة ففــي الحديــث:
((مثــل الــذي يق ـرأ الق ـرآن وهــو حافــظ لــه مــع الســفرة الك ـرام البــررة)) رواه
البخــاري ،فيــا لــه مــن شــرف أن يكــون ولــدك مــع مــن قــال هللا فيهــم{ :فــي ُ ُ
ـف
صحـ ٍ
ِ
َ
َ
َ
ُم َك َّر َمــة * َم ْر ُف َ
وعـ ٍـة ُمط َّهـ َـر ٍة * ِبأ ْيـ ِـدي َســف َر ٍة * ِكـ َـر ٍام َبـ َـر َر ٍة} [عبــس.]13-16:
ٍ
التحفيــز علــى الدراســة ،واالهتمــام بهــا ،والحــرص علــى املذاكــرة ،وتحصيــل العلــم،فــإن العلــم فضلــه عظيــم ،وشــرف أهلــه معلــوم ،يقــول هللا -ســبحانه وتعالــى:-
َ َّ ُ َّ َ ُ ْ ُ
َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ
ـات} [املجادلــة،]11 :
َ{ي ْرفـ ِـع للا ال ِذيــن َآمنــوا ِمنكـ ْـم َوال ِذيــن أوتــوا ال ِعلـ َـم د َرجـ ٍ
ويقــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــن ســلك ً
طريقــا يلتمــس فيــه علمــا ســهل
هللا لــه بــه طريقــا إلــى الجنــة ،وإن املالئكــة لتضــع أجنحتهــا رضــا لطالــب العلــم،
وإن طالــب العلــم يســتغفر لــه مــن فــي الســماء واألرض ،حتــى الحيتــان فــي املــاء،
وإن فضــل العالــم علــى العابــد كفضــل القمــر علــى ســائر الكواكــب ،أن العلمــاء
ورثــة األنبيــاء لــم يورثــوا دينــا ًرا وال درهمــا إنمــا ورثــوا العلــم ،فمــن أخــذه أخــذ بحــظ
وافــر)) رواه أبــو داود وابــن ماجــه وغيرهمــا ،وصححــه األلبانــي.
ومما يروى عن السلف في التحفيز في طلب العلم ما رواه النضر بن شميل
قــال :ســمعت إبراهيــم بــن أدهــم يقــول :قــال لــي أبــي :يــا بنـ َّـي! اطلــب الحديــث؛ فكلمــا
ً
سمعت حديثا وحفظته فلك درهم ،فطلبت الحديث على هذا.
وممــا يحفــز عليــه األبنــاء ًأيضــا طاعــة الوالديــن ،وبرهمــا ،واإلحســان إليهمــا بالقــول
والعمــل ،وتربيتهــم علــى ذلــك.
ومــن األمــور التــي يحفــز عليهــا األبنــاء حســن الخلــق مــع اآلخريــن ،مثــل :الصــدق،واألمانــة ،والحيــاء ،وحــب الخيــر للغيــر وغيرهــا مــن مــكارم األخــاق ومحاســن
الصفــات التــي و�صــى بهــا ديننــا الحنيــف ،وحــث عليهــا ،يقــول النبــي -صلــى هللا عليــه
ً
مجلســا يــوم القيامــة؛ أحاســنكم
وســلم(( :-إن مــن أحبكــم إلـ ّـي ،وأقربكــم منــي
ً
أخالقا)) رواه الترمذي وصححه األلباني ،وقال(( :أكمل املؤمنين ً
إيمانا أحسنهم
ً
خلقــا)) رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي.
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َّ
ومــن األمــور التــي ينبغــي أن ُيعلمهــا الصبــي ،ويحفــز عليهــا :الج ـرأة علــى طــرح أفــكاره،وعــدم الخجــل والخــوف ،ويكــون هــذا بمجالســة العقــاء الكبــار ليكبــر عقلــه،
وينضــج تفكيــره؛ فمــن الخطــأ أن يمنــع الصغيــر مــن حضــور مجالــس أهــل الخبــرة
والتجربــة ،وقــد مــر عمــرو بــن العــاص -ر�ضــي هللا عنــه -علــى حلقــة مــن قريــش
فقــال« :مــا لكــم قــد طرحتــم هــذه األغيلمــة؟ ال تفعلــوا! أوســعوا لهــم فــي املجلــس،
وأســمعوهم الحديــث ،وأفهموهــم إيــاه؛ فإنهــم صغــار قــوم أوشــك أن يكونــوا كبــار
قــوم ،وقــد كنتــم صغــار قــوم فأنتــم اليــوم كبــار قــوم»(.)1
كذلــك ممــا يجــب أن نحفــز عليــه األبنــاء تــرك املحرمــات واملنك ـرات التــي نهــى الشــرعً
عنهــا ،وحــذر منهــا ،جملــة وتفصيــا ،ومــن أمثلــة ذلــك :ســماع املوســيقى ،وآالت الغنــاء،
وكذا النظر إلى النساء السافرات في األسواق والطرقات ،أو التي تظهر في الشاشات
والقنــوات ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،وغيــر ذلــك ممــا حرمــه ديننــا الحنيــف.
عباد هللا:
كانــت هــذه جملــة مــن األعمــال التــي ينبغــي أن نحفــز أبناءنــا عليهــا ،ونشــجعهم
علــى فعلهــا ،أمــا اســتقصاء أعمــال الخيــر والصــاح التــي ينبغــي أن يشــجع األبنــاء علــى
فعلهــا فهــي كثيــرة جـ ًـدا ،ومــا ذكرنــاه يعــد أمثلــة لذلــك ،ويكفــي مــن القــادة مــا أحــاط
بالعنــق.
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم مــن كل إثــم ،فاســتغفروه إنــه
هــو الغفــور الرحيــم.

(((  -رواه الخطيب البغدادي في “شرف أصحاب الحديث” (ص.)65 :
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
عباد هللا:
تناولنــا فــي الخطبــة األولــى بعــض األمــور التــي يجــب أن نحفــز عليهــا أبناءنــا ،وســنتناول
هنــا الطــرق والوســائل التــي نحفــز بهــا األبنــاء وهــي كثيــرة مــن أهمهــا:
التحفيــز باملــدح والثنــاء :فاملــدح والثنــاء لــه أثــر كبيــر فــي النفــوس حتــى ولــو كانأصحابها كبا ًرا فما بالنا بتأثيرها على الصغار ،يقول ابن عمر -ر�ضي هللا عنهما:-
كان الرجــل فــي حيــاة النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -إذا رأى رؤيــا أقصهــا علــى رســول
هللا -صلــى هللا عليــه وســلم ،-وكنــت ً
غالمــا شـ ًـابا ،وكنــت أنــام فــي املســجد علــى عهــد
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فرأيــت فــي النــوم كأن ملكيــن أخذانــي فذهبــا
بــي الــى النــار ،فــإذا هــي مطويــة كطــي البئــر ،وإذا لهــا قرنــان ،وإذا فيهــا أنــاس قــد
عرفتهــم ،فجعلــت أقــول :أعــوذ بــاهلل مــن النــار ،قــال :فلقينــا ملــك آخــر قــال لــي :لــم
تــرع ،فقصصتهــا علــى حفصــة ،فقصتهــا حفصــة علــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم -فقــال(( :نعــم الرجــل عبــد هللا لــو كان يصلــي مــن الليــل)) فــكان بعــد ال ينــام
ً
مــن الليــل إال قليــا .متفــق عليــه .وهنــا مــزج الرســول -عليــه الصــاة والســام-بين
الثنــاء علــى عبــد هللا بــن عمــر فقــال(( :نعــم الرجــل عبــد هللا)) ،وبيــن التوجيــه(( :لــو
كان يصلــي مــن الليــل)) ،والقصــد مــن ذلــك زيــادة فاعليــة اإلنجــاز ،وتحفيــزه علــى
هــدف منشــود ،وقــد أعطــى هــذا التشــجيع فاعليتــه ،ويــدل علــى ذلــك قــول مــواله
ً
ســالم :فــكان ال ينــام مــن الليــل إال قليــا.
ومــن أســاليب التحفيــز؛ التحفيــز بالثــواب (املكافــأة) :وهــذا األســلوب
لــه وظيفــة كبيــرة فــي التحفيــز كونــه يرتبــط بالفطــرة ،فاإلنســان بفطرتــه يميــل
إلــى الثــواب ،ويهــرب مــن العقــاب ،ولهــذا فــإن نصــوص الوحييــن قــد بينــت ج ـزاء
املحســنين ،وثــواب أعمالهــم ،وممــا ورد فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال مــا رواه أبــو
هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -أنــه قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-صــاة
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الرجــل فــي الجماعــة تضعــف علــى صالتــه فــي بيتــه ،وفــي ســوقه؛ ً
خمســا وعشــرين
ً
ضعفــا ،وذلــك أنــه إذا توضــأ فأحســن الوضــوء ،ثــم خــرج إلــى املســجد ال يخرجــه
إال الصــاة لــم يخــط خطــوة إال رفعــت لــه بهــا درجــة ،وحــط عنــه بهــا خطيئــة ،فــإذا
صلــى لــم تــزل املالئكــة تصلــي عليــه مــا دام فــي مصــاه :اللهــم صــل عليــه ،اللهــم
ارحمــه ،وال ي ـزال أحدكــم فــي صــاة مــا انتظــر الصــاة)) متفــق عليــه.
فصــاة الجماعــة أفضــل بخمــس وعشــرين مــرة مــن صــاة املنفــرد ،والرجــل
املصلــي فــي الجماعــة كأنــه يصلــي ً
خمســا وعشــرين مــرة مقابــل واحــدة للمنفــرد،
وفــي روايــة(( :أفضــل بســبع وعشــرين مــرة)) .ثــم يزيــد الرســول -صلــى هللا عليــه
وســلم-األمر تشـ ً
ـويقا ببيــان الحســنات التــي يجنيهــا الرجــل املســلم مــن صالتــه فــي
الجماعــة ،فهــذا الثــواب يثيــر الدافعيــة عنــد املســلم ،ويشــجعه علــى املحافظــة
علــى تلــك الشــعيرة.
ومــا أحوجنــا لهــذا األســلوب مــع أبنائنــا ،فقلــم جميــل ،أو علبــة شــوكوالتة،
أو مبلــغ رمــزي تجعــل الولــد يشــعر بالفخــر عنــد حصولــه علــى تلــك املكافــأة،
فاحــرص أيهــا األب علــى تشــجيع أبنائــك ،وتقديــم املكافــآت كلمــا أحســنوا ،وال
تهمــل هــذا الجانــب فــإن إهمالــه قــد يولــد أثــر عكسـ ًـيا.
وفــي مقابــل التحفيــزبالثــواب فهنــاك التحفيــزبالعقــاب ،وهــذا األمــر كذلــك لــه أثــرقــوي ،ودافــع كبيــر فــي االبتعــاد عــن الســلوك املمنــوع ،وهــذا األســلوب تنفــر منــه
فطــرة اإلنســان الســليمة ،لكــن مــن ال ينفــع معــه أســلوب الترغيــب قــد ينفــع معــه
أســلوب الترهيــب ،وشــواهد ذلــك كثيــرة فــي كتــاب هللا ،وســنة رســوله -صلــى هللا
َ ُ
َ
ْ
عليــه وســلم ،-منهــا قولــه تعالــى{َ :و َمـ ْـن َي ْق ُتـ ْـل ُمؤ ِم ًنــا ُم َت َع ِّمـ ًـدا ف َجـ َـزاؤ ُه َج َه َّنـ ُـم خ ِالـ ًـدا
َ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ َ َ
للا َعل ْيـ ِـه َول َع َنـ ُـه َوأ َعـ َّـد لـ ُـه َعذ ًابــا َع ِظ ًيمــا} [النســاء ،]93 :ويقــول النبــي
ِفيهــا وغ ِضــب
ُ
صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــن مــات يشــرك بــاهلل شــيئا دخــل النــار)) متفــق عليــه،فهــذا التعزيــز الســلبي محفــز علــى االبتعــاد عــن الشــرك بــاهلل -تعالــى ،-وذلــك
العقــاب املغلــظ محفـ ًـزا عــن االبتعــاد عــن قتــل النفــس التــي حــرم هللا.
فحرمــان األبنــاء مــن بعــض املي ـزات التــي كانــت قــد منحــت لهــم ،أو منعهــم
مــن بعــض الزيــارات أو الرحــات أو بعــض املكافــآت؛ بســبب بعــض التصرفــات
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غيــر الســلمية التــي تحــدث منهــم ،أو بســبب التقصيــر فــي الواجبــات؛ قــد يــؤدي
الغــرض ،ويحصــل منــه املطلــوب ،فيتنبــه اآلبــاء ملثــل ذلــك .كمــا أن بعــض األبنــاء
قــد يفيــد معهــم بعــض عبــارات العتــاب ،أو التوبيــخ علــى التقصيــر والتســاهل فــي
األمــور املهمــة ،والبــد أن يخلــو هــذا األســلوب مــن األلفــاظ النابيــة ،وكلمــات الســب
والشــتم التــي يســتعملها بعــض اآلبــاء واألمهــات -هدانــا هللا وإياهــم.-
عباد هللا:
هــذه بعــض األســاليب التربويــة فــي التحفيــز ،وقــد توجــد غيرهــا مــن األســاليب
النافعــة ،فــا مانــع مــن االســتفادة منهــا مــا دامــت مباحــة وليــس فيهــا محــذور
شــرعي ،والغــرض منهــا تحفيــز األبنــاء علــى الصــاح ،والفــاح ،والبعــد عــن كل مــا
يضرهــم فــي دينهــم ودنياهــم.
الدعاء ...

...
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أبناؤنا واالحترام
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيها املسلمون عباد هللا :ألزموا النفس باألدب ،فإن أدب النفس ممدوح بكل لسان،
ومتزيــن بــه فــي كل مــكان ،وبــاق ذكـ ُـره مــدى األزمــان ،وكل مــن أعــار الوجـ َ
َّ
ـود نظــرة البصيــر؛
علــم أن حاجــة املــرء إلــى تأديــب نفســه مــن أهــم الحاجــات ،وإذا كان الرجــال باألعمــال
فــإن األعمــال هــي آثــار اآلداب واألخــاق والصفــات ،وبذلــك يتفاضــل النــاس وليــس بالعلــوم
واإلجــازات والشــهادات فحســب ،فــان العلــم آلــة تديرهــا األخــاق ،وتســيرها اآلداب ،وإن
أدب الظاهــر عنــوان أدب الباطــن ،وحــركات الجــوارح ثم ـرات الخواطــر ،واآلداب رشــح
جسد ُم ْد َرك
األرواح السامية ،والنفوس املهذبة ،واملعارف الراقية ،فاإلنسان مركب من ٍ
بالبصــر ،ومــن روح ونفــس مدركــة بالبصيــرة ،ولــكل واحــد منهمــا هيئــة وصــورة :إمــا قبيحــة،
وإمــا جميلــة ،فالنفــس املدركــة بالبصيــرة أعظــم قــد ًرا مــن الجســد املــدرك بالبصــر ،واألدب
أيهــا األحبــة! -يرفــع األحســاب الوضيعــة ،ويفيــد الرغائــب الجميلــة ،ويعــز بــا عشــيرة ،ومــنقعــد بــه َح َســبه نهــض بــه أدبــه ،قــال اإلمــام ابــن القيــم -رحمــه هللا« :-وأدب املــرء :عنــوان
ســعادته وفالحــه ،وقلــة أدبــه :عنــوان شــقاوته وبــواره ،فمــا اســتجلب خيــر الدنيــا واآلخــرة
بمثــل األدب ،وال اســتجلب حرمانهمــا بمثــل قلــة األدب»(.)1
1واألدب أيهــا األفاضــل :كلمــة جامعــة ،وهــو الديــن كلــه كمــا يقــول الحافــظ ابــنالقيــم -رحمــه هللا ،)2(-نقتصــر منــه علــى احتــرام الغيــر ،ومعرفــة قدرهــم وحقوقهــم،
وكيفيــة التعامــل معهــم ،والبــد مــن تنشــئة فلــذات األكبــاد علــى هــذه اآلداب؛ لكوننــا
مســؤولون عنهــم ،كمــا فــي الصحيحيــن(( :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)) متفــق
(((  -مدارج السالكين (.)368 /2
(((  -مدارج السالكين (.)363 /2
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عليه ،فأنت أيها األب راع وستسأل عن أوالدك ،و أنت أيتها األم راعية في بيت زوجك،
وعلــى أوالدك ،وستســألين عــن ذلــك إن فرطـ ِـت ،وكل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه
يهودانــه ،أو يمجســانه ،أو ينصرانــه –كمــا جــاء فــي الحديــث عنــد البخــاري ومســلم،-
وقــد أمرنــا هللا -ســبحانه وتعالــى -بــأن نتخــذ مــا يقينــا وأهلنــا وأوالدنــا مــن النــارالتــي إن
ً
ـرب أوالدنــا علــى الخيــر؛ ســنكون وقــودا لهــا فقــال:
فرطنــا فــي أوامــرهللا ونواهيــه ،ولــم نـ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ
{يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا قــوا أنفســك َم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النــاس وال ِحجــارة عليهــا مل ِئكة
ْ ُ َ
ْ
َ
َ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ
صــون َّللا َمــا أ َم َر ُهـ ْـم َو َيف َعلــون َمــا ُيؤ َمـ ُـرون} [التحريــم.]6:
ِغــاظ ِشــداد ل يع
واملوضوع طويل! وحسبنا أن نشير إلى �شيء من األدب مع بعض الخلق ،واحترامهم،
وليكن أولهم الوالدين.
أعلمــوا رحمكــم هللا :إن هللا -تبــارك وتعالــىَّ -بيــن لنــا كل �شــيء نحتاجــه ،ووضــع

قواعــده العامــة والخاصــة ،وكــذا رســوله -صلــى هللا عليــه وســلم ،-ومــن ذلــك طاعــة
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ
للا َول تشـ ِـركوا ِبـ ِـه
الوالديــن ،واإلحســان إليهمــا ،وبرهمــا ،قــال هللا -ســبحانه{ :-واعبــدوا
ْ
َ
شـ ْـي ًئا َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َسـ ًـانا} [النســاء ،]36:فأمــر ســبحانه فــي هــذه اآليــة َبعبادتــه ،ونهــى عــن
َّ
َّ َ
الشــرك ،وقــرن ذلــك باإلحســان للوالديــن قــال ســبحانه{َ :و َق َ
�ضــى َرُّبـ َـك أل ت ْع ُبـ ُـدوا ِإل ِإ َّيـ ُـاه
ْ َ
ََ َ َ ُ ّ َ
َ َ
ْ
َُ
َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َسـ ًـانا ِإ َّمــا َي ْبلغـ َّـن ِع ْنـ َـد َك ال ِك َبـ َـر أ َح ُد ُه َمــا أ ْو ِكل ُه َمــا فــا ت ُقـ ْـل ل ُه َمــا أ ٍف َول
ُ َ
َ ً َ
َ
ت ْن َه ْر ُه َمــا َوقـ ْـل ل ُه َمــا قـ ْـول ك ِر ًيمــا} [اإلس ـراء.]23:
ُ
أيهــا األب املبــارك أطفالــك صفحــة بيضــاء نقيــة ،خــط فيهــا مــا تشــاء ،فــازرع فيهــم
االحت ـرام لــك ،وألمهــم بأســاليب متعــددة:
ُ
ُ
تــارة بــأن تكــون قــدوة لهــم فــي البــر يقتــدون بــك ،واعلــم أنــك كمــا تديــن تــدان،والج ـزاء مــن جنــس العمــل ،فــإن بــررت بوالديــك فســيجازيك رب العــزة والجــال
بــأوالد أب ـرار.
وتــارة ببيــان فضــل البــر واالحت ـرام للوالديــن ،وأن رضــا هللا فــي رضــا الوالديــن،وســخطهما ســبب لســخط هللا وغضبــه ،وأن الوالــد أوســط أبــواب الجنــة ،وأن
هللا أو�صــى باإلحســان إليهمــا ،وال يو�صــي ربنــا إال ب�شــيء مهــم جـ ًـدا ،وإليــك بعــض
مــا يحفــز إلــى البــر ،ويرغــب فيــه ،ويحــذر مــن العقــوق والعصيــان للوالديــن اللذيــن
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همــا ســبب وجــودك:
فعــن أبــي الــدرداء -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :ســمعت رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم-
يقــول(( :الوالــد أوســط أبــواب الجنــة ،فــإن شــئت فأضــع ذلــك البــاب ،أو احفظــه)) أخرجــه
الترمــذي وابــن ماجــه وصححــه األلبانــي.
وعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :جــاء رجــل إلــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم -فقــال :مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي؟ قــال(( :أمــك)) ،قــال :ثــم مــن؟ قــال(( :ثــم
أمــك)) ،قــال :ثــم مــن؟ قــال(( :ثــم أمــك)) ،قــال :ثــم مــن؟ قــال(( :ثــم أبــوك)) متفــق عليــه.
وعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :رغــم أنــف،
ثــم رغــم أنــف ،ثــم رغــم أنــف)) قيــل :مــن؟ يــا رســول هللا قــال(( :مــن أدرك أبويــه عنــد الكبــر
أحدهمــا أو كليهمــا فلــم يدخــل الجنــة)) أخرجــه مســلم.
أيهــا األفاضــل :إن شــأن الوالديــن عظيــم ،لــذا حــث النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -علــى
البــر بهمــا ،وحــذر مــن عقوقهمــا ،بــل أوجــب اإلحســان إليهمــا ولــو كانــا كافريــن إال إن أم ـرا
بمعصيــة أو مــا يخالــف ديــن اإلســام فــا طاعــة لهمــا ،لكــن ال يتخلـ َـى عنهمــا ،بــل يصحبهمــا
فــي الدنيــا باملعــروف ،قــال هللا فــي كتابــه الكريــم{َ :وإ ْن َج َاهـ َـد َ
اك َع َلــى أ ْن ُت ْشــر َك بــي َمــا َل ْيـ َ
ـس
ُّ ْ َ َ ِْ ُ ً َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ُ َ
َلـ َـك بــه ع ْلـ ٌـم َفـ َـا ُتط ْع ُه َمــا َو َ
ـاب ِإلـ َّـي ثـ َّـم ِإلـ َّـي
ص ِاح ْب ُه َمــا ِفــي الدنيــا معروفــا وات ِبــع سـ ِـبيل مــن أنـ
ِ
ِ ِ
َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
مر ِجعكــم فأن ِبئكــم ِبمــا كنتــم تعملــو } [لقمــان.]15:
ولقــد ضــرب إبراهيــم الخليــل -صلــى هللا عليــه وســلم -أروع األمثلــة فــي َالبــر بوالــده،
َ َ
والتلطــف معــه ،وهــو مــن عبــدة األوثــان واألصنــام ،ومــع َذا يقــو َل لــه{َ :يــا أ َبـ ِـت ل ت ْع ُبـ ِـد
َّ ْ َ َ َّ َّ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ًّ َ َ َ ّ َ ُ
ـاف أ ْن َي َم َّسـ َـك َعـ َـذ ٌ
اب ِمـ َـن
الشــيطان ِإن الشــيطان كان ِللرحمـ ِـن ع ِصيــا * يــا أبـ ِـت ِإ ِنــي أخـ
َ ُ َ َّ َ
َّ
الر ْح َمـ ِـن ف َتكــون ِللشـ ْـيط ِان َوِل ًّيــا} [مريــم.]44-45:
فعليك أيها األب املبارك أن تزرع في أوالدك االحترام ،والتقدير
َ
َ ََ
َ َ
عود َ
ّ
الك َب ِر
بنيك َعلى
الصغ ِر *** كيما تق َّر ِب ِهم عيناك في ِ
اآلداب في ِ
ِ
ِ
جم ُعها *** في ع ُنفوان الصبا َك َ
النقش في َ
َوإ َّنما َم َث ُل اآلداب َت َ
الح َج ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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أيها املؤمنون :هناك أمور تدل على احترام الوالدين منها:
القول اللين لهما ،والتلطف معهما عند الكالم.َ
ُّّ
ْ
َ
َ
ـض ل ُه َمــا جنـ َ
خفــض الصــوت عنــد الــكالم معهمــا ،أو فــي حضرتهمــا َ{واخ ِفـ ْـاح الــذ ِل
َ
الر ْح َمــة َو ُقـ ْـل َر ّب ا ْر َح ْم ُه َمــا َك َمــا َرَّب َيانــي َ
ص ِغيـ ًـرا} [اإلسـراء.]24:
ِ
ِمــن َّ ِ
ِ
اجتناب كل ما يثير غضبهما ،ويزعجهما ،ومناداتهما بما يحبانه.أال ّيقدم عليهما ً
أحدا من زوجة ،وال أبناء ،وال نفس ،وال يخفاكم حديث الثالثة
الذيــن انطبقــت عليهــم الصخــرة ،فقــال أحدهــم(( :اللهــم كان لــي أبــوان شــيخان
كبيـران ،وكنــت ال أغبــق قبلهمــا أهـ ًـا وال مـ ًـاال ،فنــأى بــي فــي طلــب �شــيء ً
يومــا ،فلــم
أرح عليهمــا حتــى نامــا ،فحلبــت لهمــا غبوقهمــا ،فوجدتهمــا نائميــن ،وكرهــت أن
ً
ً
أغبــق قبلهمــا أهــا أو مــاال ،فلبثــت والقــدح علــى يــدي أنتظــر اســتيقاظهما حتــى
بــرق الفجــر ،فاســتيقظا ،فشــربا غبوقهمــا)) متفــق عليــه.
أال ينشــغل عنهمــا بــأي �شــيء عنــد الحديــث معهمــا ال بجــوال ،وال ب�شــيء آخــر،فعليــه أن يصغــي لهمــا بتلهــف.
البد من إظهار االحترام لهما ،واإلحسان ،والتودد ،والتلطف ،والدعاء لهما ،وطلب
ْ
الدعاء منهما ،ولنتذكر وصية هللا بهما في قوله{َ :و ِبال َو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا} [األنعام.]151:
أيهــا األكارم :وإن مــن أحســن إليــك فــا بــد أن تقابــل إحســانه بإحســان ،وممــن لــه
ً
فضــل عليــك وإحســان إليــك هــو مــن علمــك واهتــم بــك ،فمــن علمــك حرفــا صــرت لــه
ً
شـ ً
ـاكرا ومبجــا ،واملعلــم كالشــمعة يبــدد لــك ظــام الجهــل ،ويســاعد فــي رفعــه عنــك ،يحتــرق
لي�ضــيء لآلخريــن ،فعلــم ولــدك أيهــا األب املبــارك احت ـرام املعلــم ،قــال النبــي -صلــى هللا
ْ َ َ
ـس َّ
منــا مــن لــم َ
عليــه وســلم(( :-ليـ َ
َ
كبيرنــا)) أخرجــه الترمــذي
ف
صغيرنــا ،ويعـ ِـرف شــر
يرحــم
ِ
وصححــه األلبانــي.
ومــن احت ـرام املعلــم الســام عليــه ،والتلطــف فــي الــكالم معــه ،وعــدم رفــع الصــوت
عليــه ،واالعتــذار إليــه إن غضــب ،وأن يكــون ً
مهذبــا حيــن يســأل ،وال يكثــر مــن الســؤال ،وال
يســأل عن أموره الخاصة ،وال يحرجه بكثرة األســئلة ،واســمعوا إلى قصة اإلمام الكســائي
-رحمــه هللا -مــع ابنــي الخليفــة هــارون الرشــيد -رحمــه هللا :-األميــن ،واملأمــون؛ فقــد كان
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يربيهمــا ،ويؤدبهمــا ،وفــي أحــد األيــام بعــد انتهــاء الــدرس قــام اإلمــام الكســائي فذهــب األميــن
واملأمــون ليقدمــا نعلــي املعلــم لــه ،فاختلفــا فيمــن يفعــل ذلــك ،وأخيـ ًـرا اتفقــا علــى أن يقــدم
ً
كال منهمــا واحــدة ،ورفــع الخبــر إلــى الرشــيد ،فاســتدعى الكســائي وقــال لــه :مــن أعــز النــاس؟
قــال :ال أعلــم أعــز مــن أميــر املؤمنيــن قــال :بلــى ،إن أعــز النــاس مــن إذا نهــض مــن مجلســه
تقاتــل علــى تقديــم نعليــه وليــا عهــد املســلمين ،حتــى ير�ضــى كل منهمــا أن يقــدم لــه واحــدة،
فظــن الكســائي أن ذلــك أغضــب الخليفــة ،فاعتــذر الكســائي ،فقــال الرشــيد :لــو منعتهمــا
لعاتبتــك فــإن ذلــك رفــع مــن قدرهمــا(.)1
فبهــذا تظهــر مكانــة املعلــم عنــد املتعلميــن ،وكيــف كان اآلبــاء ينشــؤون الصغــار علــى
هــذه األخــاق الفاضلــة.
وقــدم عبــد هللا بــن املبــارك الرقــة وبهــا هــارون الرشــيد ،فلمــا دخلهــا احتفــل النــاس
بــه ،وازدحــم النــاس حولــه ،فأشــرفت أم ولــد للرشــيد مــن قصــر هنــاك فقالــت :مــا للنــاس؟
فقيــل لهــا :قــدم رجــل مــن علمــاء خراســان يقــال لــه :عبــد هللا بــن املبــارك ،فانجفــل النــاس
إليــه ،فقالــت امل ـرأة :هــذا هــو امللــك ،ال ملــك هــارون الرشــيد الــذي يجمــع النــاس عليــه
بالســوط ،والعصــا ،والرغبــة ،والرهبــة(.)2
فــإذا علمنــا أبناءنــا -أيهــا األحبــة! -كيــف يحترمــون املعلــم ،وقرأنــا عليهــم مــا فــي التاريــخ
مــن قصــص عــن ذلــك؛ فإننــا بذلــك نوجــد مــن يحتــرم املعلــم ويبجلــه فــي املجتمــع ،ومــن
يعــرف للعلمــاء قدرهــم ومكانتهــم.
بــارك هللا لــي ولكــم فــي الق ـرآن العظيــم ،ونفعنــي وإياكــم بمــا فيــه مــن اآليــات والنــور
املبيــن ،أقــول مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم مــن كل ذنــب وخطيئــة فاســتغفروه ،فيــا
فــوز املســتغفرين.

(((  -الوافي بالوفيات (.)49 /21
(((  -البداية والنهاية (.)191 /10
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
معاشــر املســلمين :إن احتـرام اآلخريــن خلــق حســن رفيــع ،وقــد أرشــد النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم -إلــى الخلــق الحســن فقــال(( :وخالــق النــاس بخلــق حســن)) أخرجــه الترمــذي
وحســنه األلبانــي ،وعــن أنــس بــن مالــك -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :جــاء شــيخ يريــد النبــي -صلــى
هللا عليــه وســلم -فأبطــأ القــوم عنــه أن يوســعوا لــه ،فقــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم:-
((ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ،ويوقــر كبيرنــا)) أخرجــه الترمــذي وصححــه األلبانــي،
ُْ
ـس َّ
منــا مــن لــم َ
صغيرنــا) َي ْعنــي َّ
قــال املنــاوي -رحمــه هللا( « :-ليـ َ
َ
الص ِغيــر مــن الســلمين
يرحــم
ِ
يسـ َـت ّ
حق ُه مــن َّ
بالشــفقة َع َل ْيــه ،واإلحســان إليــه( ،ويعــر ْف شـ َـر َف كبيرنــا) ب َمــا ْ
الت ْع ِظيــم
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ
ً
َ
َّ
()1
َ
صغيرنــا) لعجــزه ،والــراد الص ِغيــر
يرحــم َ
والتبجيــل»  ،و َقـ ْـال أيضــا( «َ :ليــس منـ َـا مـ َـن لـَـم َ
ً َ
حســا أو معنــى لنحــو جهــل ،أو غبــاوة ،أو غفلــة ،أو هــرم ،أو خــوف( ،ويوقــر كبيرنــا) ملــا
ْ
خــص بـ ِـه َّ
الســبق ِفــي ال ُو ُجــود ،وتجربــة األمــور»(.)2
ِ
وعــن أبــي مو�ســى األشــعري -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم(( :-إن مــن إجــال هللا إك ـرام ذي الشــيبة املســلم ))...أخرجــه أبــو داود وحســنه
األلبانــي.
فالحيــاة البشــرية ال يمكــن أن تنعــم بالســام واملحبــة إال باالحت ـرام والتــأدب ،وأنــت
ً َّ
ً
ً
متواضعــا؛ قلــدك،
محترمــا للكبــار ،مجــا لهــم،
أيهــا األب املبــارك قــدوة لولــدك ،فــإن رآك
ً
وتبعــك علــى نفــس املنــوال ،لــذا يجــب عليــك أن تكــون معلمــا بالقــدوة ،وبالتوجيــه واإلرشــاد
لذلــك ،وبنقــل ســيرة النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم ،-والصحابــة والتابعيــن ،وكيــف كانــت
أخالقهم ســامية ،واالحترام بينهم ســائدا ،وقلوبهم ســليمة ،فابســط وجهك للناس يحبك
النــاس ،وألــن لهــم الــكالم يحبونــك ً
أيضــا ،وتواضــع لهــم ُيجلونــك ،وتعظــم فــي عيونهــم ،ومــن
تواضــع لخلــق هللا زاده هللا رفعــة.
وبعد أن أو�صى هللا -ســبحانه -باإلحســان للوالدين و�صى بحقوق الجار ،واإلحســان
(((  -التيسير بشرح الجامع الصغير (.)331 /2
(((  -املصدر السابق.
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َ ُْ ُ ْ َّ َ ُ ْ ُ ْ
للا َوال تشـ ِـركوا ِبـ ِـه
إليــه ،واحترامــه ،وكذلــك األقــارب كمــا فــي قــول هللا ســبحانه{ :واعبــدوا
ْ ُ َْ َ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َْ
َ
َ
شـ ْـي ًئا َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َسـ ًـانا َو ِبـ ِـذي ال ُق ْرَبــى َوال َي َت َامــى َوال َ َسـ ِـاك ِين َوال َجـ ِـار ِذي القربــى والجـ ِـار
للا َال ُيحـ ُّـب َمــن َك َ
الســبيل َو َمــا َم َل َكـ ْـت أ ْي َم ُان ُكـ ْـم إ َّن ّ َ
الصاحــب ب َ
الجنــب َو ْابــن َّ
ْال ُج ُنــب َو َّ
ان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُم ْخ َتـ ًـال َف ُخـ ً
ـورا} [النســاء.]36:
ً
متخلقــا باحت ـرام الجي ـران ،واألهــل،
فاالحت ـرام خلــق رفيــع ،ودليــل خيــر علــى مــن كان
واألقــارب ،واأليتــام واملســاكين ،واإلحســان إليهــم ،ويكــون احترامهــم بأمــور:
األول :اإلحســان إليهــم ومواســاتهم ،وتفقــد أحوالهــم ،والســؤال عنهــم ،ولعظــم حقهــم
أو�صــى جبريــل -عليــه الســام -نبينــا -صلــى هللا عليــه وســلم -بالجــار ،قــال النبــي -صلــى هللا
عليه وســلم(( :-حتى ظننت أنه ســيورثه)) متفق عليه ،وقال النبي -صلى هللا عليه وســلم-
(( :مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فليحســن إلــى جــاره)) أخرجــه مســلم.
ً
ثانيــا :ويســتحب لــه أن يواســيهم بإطعامهــم ممــا يــأكل ،عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه-
أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال لــه(( :يــا أبــا ذر إذا طبخــت مرقــة فأكثــر ماءهــا،
وتعاهــد جيرانــك)) أخرجــه مســلم ،وليــس مــن صفــة املؤمــن أن يعلــم بجــاره ً
جائعــا وال
يطعمــه كمــا روي عــن ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا -أن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال:
َ
َّ
ْ
َْ َ ُْْ
ـس الؤ ِمـ ُـن الـ ِـذي َيشـ َـب ُع َو َجــا ُر ُه َجا ِئـ ٌـع ِإلــى َج ْن ِبـ ِـه)) أخرجــه البيهقــي فــي شــعب اإليمــان
((ليـ
وصححــه األلبانــي.
ً
ً
ثالثــا :ومــن األمــور التــي تكــون دليــا علــى االحت ـرام بيــن الجي ـران واألقــارب أن يعينهــم
إذا اســتعانوا بــه ،أو كانــوا بحاجــة إلــى اإلعانــة ،وأن يعودهــم إن مرضــوا ،وأن يهنئهــم ويفــرح
لهــم إن وقــع لهــم خيــر ،وأن يعزيهــم ويحــزن لحزنهــم إن أصابتهــم مصيبــة ،وأن يتبــع جنازتهــم
إن مــات لهــم ميــت ،ويحســن إليهــم ،كل ذلــك أيهــا األحبــة رغبــة فيمــا عنــد هللا ،واســتجابة
ألمــر هللا -ســبحانه ،-وأمــر رســوله -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فلنحــرص علــى احت ـرام كل
أحــد :اآلبــاء واألمهــات ،والعلمــاء واملعلميــن ،واألقــارب والجي ـران ،وكبــار الســن والفق ـراء،
واملســاكين ،ونعلــم أبناءنــا وبناتنــا احت ـرام اآلخريــن.
وأنــت أيهــا األب :مســؤول عــن ولــدك أمــام هللا ســبحانه ،أعلمتــه الخيــر ،وأرشــدته
ً
إليــه ،أم تركتــه همــا ،وإن مــن تأمــل فــي واقعنــا يجــد الكثيــر قــد فقــدوا هــذا الخلــق العظيــم:
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خلــق االحتـرام واألدب مــع الكبيــر ،ومــع العلمــاء والدعــاة املعلميــن ،لــذا تجــد التطــاول مــن
األق ـزام علــى الكبــار ،ولــو تأملنــا فــي ســير ســلفنا الصالــح -ر�ضــي هللا عليهــم -لعلمنــا الفــرق
بينهــم وبيــن حياتنــا وتعاملنــا ،نســأل هللا العظيــم بمنــه وكرمــه أن يلهمنــا رشــدنا ،ويقينــا
وإياكــم شــر أنفســنا.
هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمر َكــم بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األحــزاب.]56:
الدعاء ...

...
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أبناؤنا والترفيه
الخطبة األولى:
الحمد هلل ...وبعد..
أيها املسلمون:
تمـ ُّـل القلــوب كمــا تمـ ّـل األبــدان ،فبعــد تعــب َ
وج ْهـ ٍـد وعنــاء تميــل النفــوس عــادة إلــى
دفعــا للكآبــةً ،
التجديــد والتنويــع ،وترنــو إلــى الترويــح واللهــو املبــاح ً
ورفعــا للســآمة؛ ليعــود
العبــد إلــى ميــدان عملــه ّ
بهمــة جديــدة ،ويرجــع العامــل إلــى مصــاف عطائــه بنفــس راضيــة،
وهمــة عاليــة.
عــن أبــي ُجحيفــة عــن أبيــه قــال« :آخــى النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -بيــن ســلمان ،وأبــي
ُ
ّ
متبذلــة ،فقــال لهــا :مــا شــأنك؟ قالــت:
الــدرداء ،فـزار ســلمان أبــا الــدرداء ،فـرأى أ ّم الــدرداء ِ
أخــوك أبــو الــدرداء ليــس لــه حاجــة فــي الدنيــا ،فجــاء أبــو الــدرداء فصنــع لــه طعامــا ،فقــال:
ُ
كل؟ قــال :فإنــي صائــم ،قــال :مــا أنــا بــآكل حتــى تــأكل ،قــال :فــأكل ،فلمــا كان الليــل ذهــب أبــو
الــدرداء يقــوم قــال :نــم ،فنــام ،ثــم ذهــب يقــوم فقــال :نــم ،فلمــا كان مــن آخــر الليــل قــال
حقــا ،ولنفســك عليــك ً
ســلمان :قــم اآلن ،فصليــا فقــال لــه ســلمان :إن لربــك عليــك ً
حقــا،
وألهلــك عليــك ً
حقــا ،فأعــط كل ذي حــق حقــه ،فأتــى النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -فذكــر
ذلــك لــه ،فقــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-صــدق ســلمان)) رواه البخــاري ،وهــذا يبيــن
لنــا شــدة مراعــاة اإلســام لحاجــات اإلنســان النفســية ،ومتطلباتــه الروحيــة.
عباد هللا:
إن اإلســام ديــن ســماحة ُوي ْســر ،يســاير فطــرة اإلنســان وحاجاتــه ،فحيــن شــاهد
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ُ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -الحبشــة يلعبــون قــال(( :لتعلــم يهــود أن فــي ديننــا ف ْســحة ،إنــي
ُأ سـ ُ
ـلت بحنفيــة سـ ْـمحة)) رواه أحمــد وصححــه األلبانــي.
رِ
أيها املسلمون:
إن خيــر الهـ ْـدي للمســلم فــي جـ ّـده ْ
وهزلــه هــو هـ ْـدي النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم،-
ِ
((ولــن يشـ ّـاد الديــن أحـ ٌـد إال غلبــه)) رواه البخــاري ،ولقــد كان رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم -يداعــب أصحابــه حتــى تعجــب الصحابــة مــن مداعبتــه لهــم ،وقالــوا :يــا رســول هللا!
إنــك تداعبنــا؟ قــال(( :إنــي ال أقــول إال ً
حقــا)) رواه أحمــد والترمــذي وصححــه األلبانــي.
ومــن النصــوص الشــرعية فــي بيــان أن هــذا الديــن وســط ،وأن التــوازن فــي حيــاة
َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ْ
الدن َيــا
املســلم مطلــب قولــه تعالــى{ :وابتـ ِـغ ِفيمــا آتــاك للا الــدار ال ِخــرة ول تنــس ن ِصيبــك ِمــن
َ
َوأ ْح ِسـ ْـن} [القصــص.]77 :
أيها املسلمون:
إن الواجــب واملطلــوب اليــوم علــى أوليــاء األمــور واملربيــن هــو تعليــم األبنــاء أمــر
املوازنــة بيــن ســائر الحقــوق والواجبــات ،فــا إفـراط فــي جوانــب الترفيــه لدرجــة أن تصبــح
ً
مضيعــة لــأوالد مــن خــال اإلغ ـراق فــي املباحــات ،وإشــغال لهــم عــن واجباتهــم ،واملبالغــة
فــي جانــب العبــادات والحقــوق حتــى تصــاب النفــوس بامللــل والســآمة ،فهــا هــو اإلســام
يراعــي اإلنســان عقـ ًـا لــه تفكيــره ،وجسـ ًـما لــه مطالبــهً ،
ونفســا لهــا رغباتهــا وشــهواتها ،فلــم
يصــادم هــذه املتطلبــات مجتمعــة وال متفرقــة ،قــال ابــن مســعود« :كان النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلمّ -
يتخولنــا باملوعظــة فــي األيــام كراهــة الســامة علينــا» متفــق عليــه ،ألن الســآمة
وامللــل يفضيــان إلــى النفــور والضجــر.
وعــن ُجنــدب بــن عبــد هللا ر�ضــي هللا عنــه عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال:
((اقــرؤوا القـرآن مــا ائتلفــت قلوبكــم ،فــإذا اختلفتــم فقومــوا عنــه)) رواه البخــاري ،فقولــه:
((مــا ائتلفــت قلوبكــم)) أي مــا دمتــم نشــطين ،وقلوبكــم حاضــرة ،وخواطركــم مجتمعــة،
((فــإذا اختلفتــم فقومــوا عنــه)) أي إذا اضطــرب فهمكــم ملعانيــه بســبب امللــل فاتركــوا
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الق ـراءة حتــى يذهــب عنكــم مــا أنتــم فيــه.
وعــن عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا -قالــت« :كانــت عنــدي امـرأة مــن بنــي أســد ،فدخــل علـ ّـي
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فقــال(( :مــن هــذه؟)) ،قلــت« :فالنــة ال تنــام بالليــل
تذكــر صالتهــا ،-فقــال(( :مــه ،عليكــم مــا تطيقــون مــن األعمــال ،فــإن هللا ال يمـ ّـل حتــىتملــوا)) متفــق عليــه.
حمــه هللاّ :-
«تحدثــوا بكتــاب هللا ،وتجالســوا عليــه ،وإذا
وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز -ر
مللتــم فحديــث مــن أحاديــث الرجــال»(.)1
وهــذا إمامهــم وقدوتهــم محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول(( :يــا حنظلــة ســاعة
وســاعة)) رواه مســلم.
والناظــر فــي هـ ْـدي الســلف مــن الصحابــة مــع نبيهــم -صلــى هللا عليــه وســلم -ومــن
بعدهــم يــدرك كيــف فهمــوا الترويــح عــن النفــس ،فهاهــم ّ
يروحــون عــن أنفســهم فــا يتجــاوز
ً
أحدهــم حــدود الشــرع ،بعيـ ًـدا عــن املحرمــات أو املكروهــات ،لــم يكــن ترويحهــم هدفــا

لذاتــه ،فيتنــادون لــه الســاعات الطــوال ،واأليــام تلــو األيــام ،ويحيــون لــه الليالــي ،بــل كان
ً
ترويحهــم بمقــدار ،وكان وســيلة لتجديــد الهمــة مــع تصحيــح النيــة لعمــل أفضــل ،وإنتــاج
أكمــل ،فأوقاتهــم محفوظــة ،وســاعات أعمارهــم أشــح بهــا مــن الدينــار والدرهــم ،فــإذا َجـ َّـد
الجـ ُـد كانــوا هــم الرجــال ،كمــا ثبــت مــن فعلهــم أنهــم كانــوا يتبادحــون -أي يترامــون -بالبطيــخ
ِ
ّ
فــإذا جــد الجــد كانــوا هــم الرجــال ،وقــال عمــر بــن الخطــاب -ر�ضــي هللا عنــه»: -كان القــوم
يضحكــون واإليمــان فــي قلوبهــم أر�ســى مــن الجبــال»(.)2
ترويحهــم وضحكهــم ،وســمرهم وســفرهم ،وترفيههــم؛ ال ُيضعــف إيمانهــم ،وال ْيف ِســد
أخالقهــم ،ال يتعــدى وقـ ُـت الترويــح علــى أوقــات الصــاة ،وال يق�ضــي علــى ذكــر هللا ،وصلــة
ٌ َ
َ ٌ َ ُْ
ْ
ـال ل تل ِه ِيهـ ْـم ِت َجــا َرة َول َب ْيـ ٌـع َعـ ْـن ِذكـ ِـر
الرحــم ،وعمــوم الطاعــات ،أولئــك هــم الرجــال ِ{رجـ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ
ـوب َوال ْب َ
الصـ َـاة َوإ َيتـ ِـاء الـ َّـز َكاة َي َخ ُافــو َن َي ْو ًمــا َت َت َق َّلـ ُـب ِفيـ ِـه ال ُقلـ ُ
للا َوإ َقــام َّ
صـ ُـار} [النــور.]37 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((  -اآلداب الشرعية واملنح املرعية.2/100 :
(((  -حلية األولياء.1/311 :
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ّ
يروحــون عــن أنفســهم بعيـ ًـدا عــن ســهر فــي ليــل طويــل ،وســمر فــارغ هزيــل ،يخــل
كانــوا ِ
بحقــوق كثيــرة ومنهــا حــق الجســم ،وحــق األهــل ،وفــوق ذلــك حــق هللا  -تبــارك وتعالــى ،-
فســيرهم وتاريخهــم ُيــرى فيــه عــدم اإلفـراط فــي اســتهالك املبــاح لعلمهــم بــأن املهمــة الكبــرى
لإلنســان هــي عبــادة هللا ،وألن الوقــت ثميــن ،ومــن منهــج اإلســام عــدم اإلفـراط فــي كل �شــيء
حتــى لــو كان فــي الصــوم ،والصــاة ،والجهــاد؛ فكيــف باللهــو والترويــح ،كل ذلــك حتــى ال
ُت َّ
ضيــع الحقــوق األخــرى يقــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -لعبــد هللا بــن عمــرو -ر�ضــي هللا
حقــا ،وإن لعينــك عليــك ً
((صــم وأفطــر ،وقــم ونــم ،فــإن لجســدك عليــك ً
عنــهُ :-
حقــا ،وإن
حقــا ،وإن لــزو ك أي :ضيفــك عليــك ً
لزوجــك عليــك ً
حقــا)) رواه البخــاري.
ر
هــذا هــو رســولنا  -صلــى هللا عليــه وســلم  ،-وهــذه هــي ِشــيمه وأخالقــه ،ودعابتــه
َ
َ
َْ ُ
ُ
ومرحــه -صلــى هللا عليــه وســلم{ ،-ل َقـ ْـد َج َاءكـ ْـم َر ُســو ٌل ِمـ ْـن أن ُف ِســك ْم َع ِزيـ ٌـز َعل ْيـ ِـه َمــا َع ِن ُّتـ ْـم
َ ٌ َ ُ ُْ
ٌ
ـص َعل ْيكـ ْـم ِبال ْؤ ِم ِنيـ َـن َر ُءوف َر ِحيـ ٌـم} [التوبــة.]128:
ح ِريـ
عباد هللا:
إن مــن وســائل الترفيــه ّ
املحرمــة واملنتشــرة ،والتــي أغرقــت كثيـ ًـرا مــن البيــوت ،وأخــذت
ّ
أعداد من الشباب والشابات :الغناء؛ ذلكم الغناء الذي انتشر في بيوتات املسلمين
بلب
ٍ
ِ
وشــوارعهم قــال -تعالــى{َ :-ومـ َـن َّ
النــاس َمــن َي ْشـ َـتري َل ْهـ َـو ْال َحديــث ل ُيضـ َّـل َعــن َســبيل َّللا ب َغيــرْ
ُ َ َِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ ِ
ْ
َ
ٌ
َ
ْ
ُّ
ٌ
ُ
ِعلـ ٍـم َو َي َّت ِخذ َهــا ُهـ ُـز ًوا أول ِئـ َـك لهــم عــذاب م ِهيــن} [لقمان.]6:
وفي الصحيح قول النبي -صلى هللا عليه وسلم(( :-ليكونن من أمتي أقوام يستحلون
الحــر ،والحريــر ،والخمــر ،واملعــازف)) رواه البخــاري ،فقولــه -عليــه الصــاة والســام:-
ُّ
((يســتحلون)) يــدل علــى أن هــذه األشــياء محرمــة ،وهــي الحــرى -أي الزنــا ،-والحريــر،
والخمــر ،واملعــازف.
ً
ُ
ولقــد َسـ َ
ـئل اإلمــام مالــك -رحمــه هللا -تلميــذ ُه ابــن القاســم عــن الغنــاء ،فأجابــه قائــا:
الضـ َـا ُل} [يونــس ]32 :أفحــق هــو؟» ،وقــال ً
«قــال هللا تعالــى{َ :ف َمـ َـاذا َب ْعـ َـد ْال َحـ ّـق إ َّال َّ
أيضــا
ِ ِ
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حمــه هللا« :-الغنــاء إنمــا يفعلــه ُ
الف ّســاق عندنــا»(.)1
روسئل اإلمام أحمد عنه ،فقال« :الغناء ينبت النفاق في القلب فال يعجبني»(.)2
أيها املسلمون:
ومــن اللهــو املحــرم :ألعــاب النــرد :وكانــت تســمى فــي القديــم ب ـ «النردشــير» نســبة إلــى أول
مــن وضعهــا أحــد ملــوك ُ
الفـ ْـرس ،فعــن ٌبريــدة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا -صلــى
هللا عليــه وســلم(( :-مــن لعــب ب ــالنردشير فكأنمــا غمــس يــده فــي لحــم خن ــزير)) رواه مســلم.
عباد هللا:
إن املواظبــة علــى الحـ ْـزم والجــد فــي كل حــال أمــر شــاق علــى النفــس ،وتــورث امللــل
والضيــق؛ ذلــك ألن النفــس مجبولــة علــى املراوحــة بيــن األشــياء ،فهــي تنتقــل مــن عمــل إلــى
آخــر ،ومــن قــول إلــى قــول ،وتختلــف فيمــا بيــن الجــد والفكاهــة ،وتجــد راحتهــا فــي عمــل ترغب
فــي القيــام بــه ،وال تــكاد تتقنــه حتــى تملــه ،وتبحــث عــن عمــل آخــر ،وال ت ـزال مصغيــة إلــى
ّ
ً
قــول معيــن ،فــإذا ملــت طلبــت حديثــا مــن نــوع آخــر.
ولعــل هــذا التحـ ُّـول فــي النفــس هــو الــذي يعنيــه الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم -مــن
خــال توجيهــه للصحابــي الجليــل حنظلــة كمــا فــي صحيــح مســلم(( :والــذي نف�ســي بيــده
إنكــم لــو تدومــون علــى مــا تكونــون عنــدي ،وفــي الذكــر؛ لصافحتكــم املالئكــة علــى فرشــكم،
وفــي طرقكــم ،ولكــن يــا حنظلــة ســاعة وســاعة)) رواه مســلم.
�ضــي هللا عنــه -قــال« :سـ ُ
ـمعت رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وعــن عقبــة بــن عامــر -ر
ل َ َ ُّ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ ّ ُ
َّ
وســلم -وهــو علــى املنبــر ،يقــو { :وأ ِعــدوا لهــم مــا اســتطعتم ِمــن قــو ٍة} [األنفــال(( ]60 :أال إن
القــوة الرمــي ،أال إن القــوة الرمــي ،أال إن القــوة الرمــي)) رواه مســلم.
وعنــه -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-إن هللا يدخــل
(((  -األمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل.65 :
(((  -املغني البن قدامة.10/155 :
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بالســهم الواحــد ثالثــة نفــر الجنــة :صانعــه املحتســب فــي عمــل الخيــر ،واملعيــن بــه ،والرامــي
بــه فــي ســبيل هللا -عــز وجــل ))-رواه أحمــد ،وهــو حســن بشــواهده.
ُّ
ولقــد كان الصحابــة -ر�ضــي هللا عنهــم -يخصصــون مــا بيــن العشــاءين لتعلــم الرمايــة،
روى البخــاري بســنده إلــى رافــع خديــج ،قــال« :كنــا نصلــي املغــرب مــع النبــي -صلــى هللا عليــه
وســلم -فينصــرف أحدنــا ،وإنــه ليبصــر مواقــع نبلــه»رواه البخــاري ومســلم.
ومــن الرياضــات ً
أيضــاّ :
الســباحة قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-كل �شــيء
ِ
ليــس مــن ذكــر هللا فهــو لهــو أو ســهو غيــر أربــع خصــال :تأديــب الرجــل فرســه ،ومالعبتــه
أهله ،ورميه بين الغرضين ،وتعليم السباحة)) رواه النسائي والطبراني وصححه األلباني.
ومــن الرياضــات :تعلــم ركــوب الخيــل ،واملســابقة بينهــا قــال -صلــى هللا عليــه وســلم:-
((الخيــل معقــود بنواصيهــا الخيــر إلــى يــوم القيامــة)) رواه مســلم.
بــارك هللا لــي ولكــم فــي القـرآن العظيــم ،ونفعنــا بمــا فيــه مــن اآليــات والعظــات والذكــر
الحكيــم ،أقــول قولــي هــذا ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم ،فاســتغفروه ،وتوبــوا إليــه ،إنــه
هــو الغفــور الرحيــم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل...
أيهــا املســلمون :إن اإلســام ديــن جــاد بــكل مــا تحمــل هــذه الكلمــة مــن معنــى ،فليــس
ً
هنــاك قتــل لألوقــات بــدون فائــدة ،ثــم إن عمــر اإلنســان ليــس ملــكا لــه بــل هــو ملــك هلل،
اســتخلف فيــه اإلنســان ليوظفــه فــي النهــج الــذي أمــر بــه ،وربطــه بســر وجــود هــذا الكــون.
ولــو تأملنــا فــي بعــض أنــواع الترفيــه الــذي أباحــه اإلســام لرأينــا أنهــا تحقــق مقصـ ًـدا
ُّ
مــن مقاصــد الشــريعة مــن تأليــف قلــوب النــاس علــى اإلســام ،أو التلطــف معهــم فــي ســبيل
ربطهــم بأعمــال جــادة وهادفــة ،أو إعــداد القــوة ُ
والعـ ّـدة ملواجهــة التحديــات؛ عســكرية

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

27

كانت أو مدنية ،أو إعالم الناس بسماحة اإلسالمُ ،ويسر تكاليفه ،أو غيرها من املقاصد
النبيلــة ،واألهــداف الســامية.
أيهــا املســلمون :الترفيــه فعــل مضبــوط بجملــة ضوابــط تقيــده ،وتحــده ،وترشــده،
وتنيــره ،وتصححــه ،إذ هــو ليــس علــى إطالقــه وعمومــه ،وال يـ َّ
ـؤدى بكيفيــة عاريــة عــن
قواعــد الديــن ،ومقاصــده ،وأحكامــه ،وال ُيمــارس بطريقــة مطلقــة وعاريــة عــن مراعــاة
القيــم ،واألخــاق اإلنســانية ،واألع ـراف والتقاليــد ،واألنظمــة الســوية والقويمــة.
ومن أبرز الضوابط الشرعية للترفيه املباح:
ً
أول :عــدم إخــال الترويــح بمصالــح الدنيــا واآلخــرة ،فــا ينبغــي أن يــؤدي هــذا الترويــح
إلــى تضييــع واجــب دينــي كإقامــة صــاة ،وأمــر بمعــروف ،وإنفــاق واجــب  ...ومــا فــي حكمــه،
كمــا ال ينبغــي أن يــؤدي إلــى تضييــع واجــب حياتــي ودنيــوي كالعمــل واإلنتــاج ،والقيــام بأمــر
األهــل والولــد.
ً
ثانيــا :عــدم صيــرورة هــذا الترفيــه إلــى إحــدى مفاســد الدنيــا واآلخــرة كالوقــوع فــي
الضــرر والهــاك بموجــب اإلف ـراط فيــه ،وكالوقــوع فــي املحــرم ومقدماتــه بموجــب مزاولــة
الترويــح املمنــوع واملحظــور.
ً
ثالثــا :عــدم االعتــداء علــى اآلخــر؛ ســواء فــي بدنــه ،أو عقلــه ،أو نفســه ،أو مالــه ،وهللا
َ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ
ُْ
للا ل ُي ِحـ ُّـب ال ْع َت ِديـ َـن} [البقــرة ،]190 :ويحصــل االعتــداء
تعالــى يقــول{ :ول تعتــدوا ِإن
بالتعسف في مزاولة الترويح ،أو في تجاوز حدوده وقيوده ،واملبالغة فيه ،وبغير ذلك مما
يــؤدي إلــى اإلضـرار باآلخــر ،واالعتــداء عليــه ،أو التقصيــر فــي حقــه والتهــاون فيــه قــال -صلــى
هللا عليه وســلم(( :-املســلم من ســلم املســلمون من لســانه ،ويده)) رواه البخاري ومســلم،
وقــال(( :ال يحــل ملســلم أن يـ ّ
ـروع مسـ ًـلما)) رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي ،وقــد جــاء فــي
ِ
ود َّللا َفـ َـا َت ْع َت ُد َ
ْ َ ُ ُ ُ
وهــا} [البقــرة ،]229 :وجــاء
قولــه تعالــى بخصــوص املباحــاتِ { :تلــك حــد َ ِ
ود َّللا َفــا َت ْق َرُب َ
ْ َ ُ ُ ُ
وهــا} [البقــرة ]187 :فاملحرمــات قــد
قولــه بخصــوص املحرمــاتِ { :تلــك حــد ِ
ً
نهــى هللا تعالــى عــن االقتـراب منهــا ،فضــا عــن إتيانهــا وفعلهــا ،واملباحــات قــد نهــى هللا تعالــى
عــن االعتــداء فيهــا ولــم ينــه عــن فعلهــا أو االقت ـراب منهــا؛ ألن النهــي فــي املباحــات مقتصــر
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علــى االعتــداء علــى الــذات ،أو الغيــر ،وعلــى تجــاوز الحــد واملبالغــة ،والزيــادة علــى الحاجــة.
ر ً
ابعــا :أال يــؤدي الترويــح إلــى تقريــر خصلــة التســيب ،واالنفــات ،وامليوعــة فــي نفــس
اإلنســان ،أو فــي حيــاة املجتمــع ،أو فــي بنيــان األمــة كلهــا ،فالترفيــه نــوع مــن النشــاط
اإلنســاني املبنــي علــى ضروراتــه ،وحاجاتــه ،وأهدافــه ،واملترابــط مــع غيــره مــن األنشــطة
التكليفيــة والعلميــة ،واإلنمائيــة والحياتيــة بصــورة عامــة .إذ ربمــا يتخــذ بعــض النــاس
ً
الترفيــه أو الترويــح طبيعــة فــي نفوســهم ،وفعــا مالز ًمــا لــكل نشــاطاتهم ،واهتماماتهــم ،األمــر
الــذي قــد يــؤول إلــى خــاف مــا وضــع لــه هــذا الترفيــه ،وإلــى تمييــع الشــخصية ،وتضييــع
األوقــات ،وتعطيــل التكاليــف وااللتزامــات الشــرعية والحضاريــة ،وقــد كتــب عمــر ر�ضــي
هللا عنــه ألهــل حمــص« :علمــوا أوالدكــم الســباحة والرمايــة والفروســية واالختفــاء بيــن
األغ ـراض»(.)1
ّ
ّ
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد..

...

(((  -فضائل الرمي للقراب ( ،)15/1-55وفيض القدير (.)5478
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أبناؤنا والقدوة الحسنة
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيها املسلمون:
للقــدوة فــي حيــاة األبنــاء أهميــة عظيمــة ،وحاجــة َّ
ماســة جســيمة ،إذ هــي مــن أعظــم
َّ
َّ
َ َّ
َّ
ـلوك عملـ ّـي،
وســائل التربيــة والتنشــئة؛ ألنهــا تحـ ّ ِـول التعاليـ َـم واملبــادئ النظريــة إلــى سـ ٍ
وحقيقــة واقعيــة ،وحيــث َّأن األبنــاء يســتصعب عليهــم إد ُ
اك املعانــي واألوامــر املجـ َّـردة،
ر
ٍ
َ
ويســهل عليهــم األمثــال والوقائــع املحسوســة املشــاهدة ،وذلــك مــا يجعلهــم يقبلــون عليهــا،
ُ
ُّ َّ
َّ
يحرصــون
ويتقبلونهــا ،ويعملــون بهــا« ،ول َّقــد كان شــباب اإل َّســام وناشــئوه فــي عصــر النبــو ِة ِ
ـور ِه؛
علــى ُاالقتــداء برســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -وتقليـ ِـد ِه ،ومحاكا ِتـ ِـه فــي جميــع أمـ ِ
وكرمـ ِـه ،وجهـ ِـاد ِه ،وزهـ ِـد ِه،
وجلوسـ ِـه،
وقيامـ ِـه،
فــي ُوضو ِئـ ِـه ،وصال ِتـ ِـه ،وقر َاء ِتـ ِـه للق ـرآن،
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
وصالب ِتـ ِـه فــي الحـ ِ ّـق ،وأمان ِتـ ِـه ،ووفا ِئـ ِـه ،وصبـ ِـر ِه»( ،)1إذ هــو -صلــى هللا عليــه وســلم -القــدوة
ََ ْ َ َ َُ
ُ
ً
ان لكـ ْـم ِفــي َر ُســو ِل
الع ُظمــى ،واألســوة الحســنى للمســلمين
جميعــا ،قــال هللا -تعالــى{ :-لقــد ك
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّللا أ ْسـ َـو ٌة َح َسـ َـن ٌة لَـ ْـن ك َ
للا َوال َيـ ْـو َم الخـ َـر َو َذكـ َـر َّ َ
ان َي ْر ُجــو َّ َ
للا ك ِثيـ ًـرا}[ األحـزاب ،]21 :يقــول
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ
ْ
ابــن عاشــور فــي تفســير هــذه اآليــة« :فــي اآليــة داللــة علــى فضــل االقتــداء بالنبــي -صلــى هللا
َّ
عليــه وســلم ،-وأنــه األســوة الحســنة ال َمحالــة»( ،)2وقــال ابــن كثيــر« :هــذه اآليــة أصــل كبيـ ٌـر
َّ
َّ
ّ
التأ�ســي برســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي أقوالــه ،وأفعالــه ،وأحوالــه»( ،)3وقــد
فــي
ِ
روى البخــاري عــن ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا -قــال« :بـ ُّـت عنــد خالتــي ميمونـ َـة ليلـ ًـة ،فقــامَ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
فتوضــأ مــن َشــنّ
النبـ ُّـي -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فلمــا كان فــي بعــض الليــل قــام رســول هللا
ٍَ
ّ
َّ
ّ َ
فتوضـ ُ
ً
َّ
ُ ً
ـأت نحـ ًـوا ممــا توضــأ،
يصلــي ،فقمـ ُـت
معلـ ٍـق ِ
الســقاء البالــي -وضــوءا خفيفــا ،ثــم قــام َِّ
اشئة في ضوء السيرة.252 :
(((  -تربية الن ِ
(((  -التحرير والتنوير.224 /21 :
(((  -تفسير ابن كثير.391 /6 :
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ثــم جئـ ُـت فقمـ ُـت عــن يســارهَّ ،
فحولنــي فجعلنــي عــن يمي ِنــه ،ثــم صلــى مــا شــاء هللا»...رواه
البخــاري.
عباد هللا:
لز ًاما على كل مسلم ومسلمة تربية األبناء ،وتنشئتهم على االقتداء َّ
والت ّ
أ�سي برسول
ٍ
ٍَّ
ِ
َّ
هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال ابــن حــزم« :مــن أراد خيــر اآلخــرة ،وحكمــة الدنيــا ،وعــدل
الســيرة ،واالحتــواء علــى محاســن األخــاق -كلهــا ،-واســتحقاق الفضائــل بأســرها؛ فليقتــد
بمحمــد رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم ،-وليســتعمل أخالقــه وســيره مــا أمكنــه ،أعاننــا
()1
هللا علــى االتســاء بــه بمنــه»
يب ذكر َ
َ
اك حاديا
إذا
نحن ْ أدلجنا وأنت إم ُامنـا كفى باملطايا ِط ُ ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليال كفانا نور وج ِهك هاديـا
وال شـ َّـك ُ
أيهــا املســلمونَّ :-أن أعظــم القــدوات الحســنة فــي أمــة اإلســام -بعــد ّنبيهــم -هــم
ِ
َّ
َّ
املفضلــة ،قــال
الصحابــة -رضــوان هللا عليهــم -والــذي جــاؤوا مــن بعدهــم مــن القــرون
َ َ َْ
َ َّ ُ َ ْ َ
وهـ ْـم بإ ْح َســان َر�ضـ َـي َّ ُ
صــار َو َّالذيـ َـن َّات َب ُع ُ
ال ْن َ
ال َّو ُلــو َن ِمـ َـن ْالُ َ
تعالــى{ :والســابقون
للا
و
ـن
ـ
ي
ر
اج
ه
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ُ ِ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ي َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
َ َ َ َ ً َ َ ْ َ ْ زُ
ـات تجـ ِـر تحتهــا النهــار خ ِال ِديــن ِفيهــا أبــدا ذ ِلــك الفــو
ْعنهــم ورضــوا عنــه وأعــد لهــم جنـ ٍ
َّ
َّ
ال َعظيـ ُـم} َّ
ُ
[التوبــة ،]100 :ويقــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-خيــر النــاس قرنــي ،ثــم
ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
الذيــن يلونهــم ،ثــم الذيــن يلونهــم ،ثــم يجــيء قــوم تســبق شــهادة أحدهــم يمينــه ،ويمينــه
َ
ـهادته ))...متفــق عليــه ،وقــال الشــيخ ابــن عثيميــن -رحمــه هللا تعالــى« :-للصحابــة -ر�ضــي
شـ
ُ
َّ
ٌ
هللا عنهــم -فضــل عظيــم علــى هــذه األمــة؛ حيــث قامــوا بنصــرة هللا ورســوله ،والجهــاد فــي
َّ
ســبيل هللا بأموالهــم وأنفســهم ،وحفــظ ديــن هللا بحفــظ كتابــهُ ،
وســنة رســوله -صلــى هللا
ِ
ُِ
ً
َّ
ًّ
ًّ
ً
عليــه وسـ َّـلمً -
عليهــم فــي
هللا
ـى
ـ
ن
أث
ـد
ـ
ق
و
ـا،
ـ
طري
ـا
ـ
نقي
ـة
ـ
م
األ
ـوه
ـ
غ
بل
ـى
ـ
ت
ح
ـا،
ـ
وتعليم
،
ـا
ـ
م
وع
ـا،
ـ
علم
َ
ُ َ َّ ٌ َ ُ ُ َّ َّ
للا َوال ِذيـ َـن َم َعـ ُـه أ ِشـ َّـد ُاء
كتابــهْ ُأعظـ َـم ثنـ ٍـاء؛ حيــث يقــول فـ َّـي ســورة الفتــح{ :م َح َمــد ًرســول ِ
ضــا مـ َـن َّللا َور ْ
َع َلــى الك َّفــار ُر َح َمـ ُـاء َب ْي َن ُهـ ْـم َت َر ُاهـ ْـم ُرك ًعــا ُسـ َّـج ًدا َي ْب َت ُغــون ف ْ
ض َو ًانــا[ } ...الفتــح:
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ل
صلــى هللا عليــه ،]29وحمــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -كرامتهـ
ـم؛ حيــث يقــو ُ
َّ
َ
ً
وســلم(( :-ال تسـ ُّـبوا أصحابــي ،فــو الــذي نف�ســي بيــده لــو أنفــق أحدكــم مثــل أحـ ٍـد ذهبــا مــا
(((  -األخالق والسير البن حزم.67-68 :
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بلــغ ُمـ َّـد أحدهــم وال نصيفــه)) رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي(.)1
ُع َّباد ليل إذا َج َّن الظالم بهم كم عابد َد ْم ُع ُه في الخد أجراه
ُ ْ ُ
غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى املوت يستجدون لقياه
وأسد ٍ
يشيدون لنا ً
ّ
يا رب فابعث لنا من بعدهم ً
مجدا أضعناه
نفرا
ِ
ً
لقــد كان هــؤالء جيــا مصطفــى مختــا ًرا ،يعايشــون نــزول الوحــي مــن الســماء علــى نبينــا
َّ
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلمّ ،-ينبغــي إب ـراز مواقفهــم الجبــارة ،وســيرتهم العطــرة ،ألن يكونــوا
ِ
ألبنائنــا اليــوم قــدوة وأســوة حســنة.
ْ
َ َ ُ ُ َْ
َ َ
َّ َ
ََ َ
ِإ َّن التش ُّب َه ِ  بال ِك َر ِام  فـال ُح
فتش َّب ُهوا ِإ ْن ل ْم تكونوا ِمثل ُه ْم
عبــاد هللا :ومــن القــدوات الحســنة التــي يجــب إبرازهــم ،وتربيــة أبنائنــا علــى مواقفهــم
العظيمــة؛ هــم ســلف هــذه األمــة ،مــن أهــل القــرون الثالثــة املفضلــة ،الذيــن عايشــوا
َّ
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلم ،-وكان لهــم قصــب َّالســبق فــي أخــذ علمهــم
صحابــة رســول هللا
َّ
وأخالقهــم مباشــرة مشــافهة ،فــا ريـ َـب أنهــم مــن خيــرة األمــة ،وأولــى األجيــال بإمامــة
املســلمين بعــد الصحابــة ،يقــول اإلمــام مالــك ابــن أنــس -ر�ضــي هللا عنــه« :-ال يصلــح أمــر
هــذه األمــة إال بمــا صلــح عليــه أمــر أولهــا»( ،)2وقــال أبــو عمــرو املســتملي« :ســمعت محمــد
بــن رافــع يقــول :كنــت مــع أحمــد وإســحاق عنــد عبــد الــرزاق ،فجاءنــا يــوم الفطــر ،فخرجنــا
مــع عبــد الــرزاق إلــى املصلــى ومعنــا نــاس كثيــر ،فلمــا رجعنــا دعانــا عبــد الــرزاق إلــى الغــداء،
عجبــا ،لــم ّ
ثــم قــال ألحمــد وإســحاق :رأيــت اليــوم منكمــا ً
تكب ـرا ،فقــال أحمــد وإســحاق :يــا
ِ
فلمــا رأينــاك لــم ّ
تكبــر ّ
أبــا بكــر كنــا ننتظــر هــل ّ
فنكبــرَّ ،
تكبــر أمســكنا ،قــال :وأنــا كنـ ُـت أنظــر
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
ّ ()3
ي
ر
فأكبــر»  ،و و عــن خالــد بــن صفــوان أنــه قــال« :ملــا لقيــت مســلمة بــن
إليكمــا هــل تكبـران ِ
َّ
َع ْبــد امللــك بالحيــرة قــال :يــا خالــد أخبرنــي عــن حســن أهــل البصــرة ،قلــت :أصلــح للا األميــر
أخبــرك عنــه بعلــم ،أنــا جــاره إلــى جنبــه ،وجليســه فــي مجلســه ،وأعلــم مــن قبلــي بــه ،أشــبه
(((  -شرح ملعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد.50 :
(((  -اقتضاء الصراط املستقيم.243 /2 :
(((  -سير أعالم النبالء.566 /9 :

32

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ً
النــاس ســريرة بعالنيــة ،وأشــبه قــوال بفعــل ،إن قعــد علــى أمــر قــام بــه ،وإن قــام علــى أمــر
ان أعمــل النــاس بــه ،وإن نهــى عــن �شــيء َك َ
قعــد عليــه ،وإن أمــر بأمــر َك َ
ان أتــرك النــاس لــه،
رأيتــه مسـ ً
ـال :حســبك يــا خالــد كيــف
ـتغنيا عــن النــاس ،ورأيــت النــاس محتاجيــن إليــه ،قـ
َ
ْ
َ
ُ ُ
«ك ُانــوا إ َذا أ َتـ ُـوا َّ
الر ُجـ َـل ِل َيأخــذوا َع ْنـ ُـه
يضــل قــوم هــذا فيهــم؟!»( ،)1وقــال إبراهيــم النخعــي:
ِ
َ
َ
َن َظـ ُـروا إ َلــى َ
صال ِتـ ِـهَ ،و ِإلــى َه ْد ِيـ ِـهَ ،و ِإلــى َسـ ْـم ِت ِه»( ،)2وهنــا نــدرك كيــف كانــوا يقــدرون ســمت
النظــر عــن َّ
التنظيــر ،والكلمــات ،فهــم أدرى بـ َّ
الرجــل ِالوقــور وهديــه ،بصــرف َّ
َّ
ـأن مــن يخــاف
هللا -تعالــى -فــي نفســه ســيخاف هللا -عــز وجــل -فــي خلقــه ،وأن الــذي يبــادر نفســه بمــا يقــول
ً
أول؛ صــدق غيــره فيمــا يــدل عليــه.
َ َّ
َمــا ْال َف ْ
َإلى ْال ُه َدى لَن ْ
ضـ ُـل إ َّل ِ َل ْهــل ْال ِع ْلــم إ َّن ُهـ ُ
ـم
اس َت ْه َدى أ ِدل ُء
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
عبــاد هللا :وإن مــن أهـ ّـم القــدوات الحســنة لألبنــاء وأكثرهــم تأثيـ ًـرا عليهــم هــم الوالــدان ،فـ َّ
ـإن
ِ
ُّ
َّ
دورهــم فــي ذلــك ليــس باألمــر الهيــن البســيط؛ ألنهــم القــدوات املباشــرة بالنســبة لألبنــاء،
ألن االبــن يقلــد ويحا ـكـي والديــه بشــكل كبيــر ،وفــي كل �شــيءَّ ،
وذلــك َّ
وألنــه مــن البدايــة ال
يختلــط بأحـ ٍـد أكثــر ممــا يختلــط بوالديــه ،فهمــا أســاس قدوتــه ،ومثالــه األعلــى ،يقــول عبــد
هللا بــن أبــي بكــرة -رحمــه هللا« :-قلــت ألبــي :يــا أبــت! أســمعك تقــول كل غــداة :اللهــم عافنــي
ً
ً
فــي ســمعي ،اللهــم عافنــي فــي بصــري ،ال إلــه إال أنــتّ ،
تكررهــا ثالثــا حيــن تصبــح ،وثالثــا حيــن
ِ
َّ
َّ
تم�ســي؟! فقــال :يــا بنــي! ّإنــي سـ ُ
ـمعت رســو َل هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -يدعــو بهـ َّـن ،فأنــا
ِ
َّ
أحـ ُّـب أن أســتن بســنته» رواه أبــو داود وحســنه األلبانــي ،فمــن هنــا فإنــه يجــب علــى اآلبــاء
َّ
واألمهــات أن يدركــوا هــذا األمــر ،وأن يستشــعروا هــذا الجانــب.
م�شى الطاووس ً
يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه
فقال عالم تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه
فخالف مشيك املعوج واعدل فإنك إن عدلت معدلوه
وينشأ نا�شئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه
َّ
ـنة رســوله -صلــى هللا عليــه
إذن «فالوالــدان مطالبــان بتطبيــق أوامـ ِـر هللا -تعالــى ،-وسـ ِ
(((  -سير أعالم النبالء للذهبي.576 /4 :
(((  -الحلية ألبي نعيم.225 /4 :

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

33

َ
َّ
ً
ـلوكا وعمـ ًـا ،واالســتزادة مــن ذلــك مــا َوسـ َـعهم ذلــك؛ َّ
ألن أطفالهــم فــي مراقبـ ٍـة
وســلم -سـ
ُ ِ
ِ
َ
مسـ َّ
ـاط الواعــي وغيـ ِـر الواعــي
ـتمر ٍة لهــم صبــاح مسـ َـاء ،وفــي كل ً ٍآن ،وقــدرة الطفــل علــى االلتقـ ِ
ٌ
ً
كبيــرة جـ ًّـدا ،بــل أكبـ ُـر ممــا نظـ ُّـن عــادة ،ونحــن ن ـراه كائنــا صغيـ ًـرا ال يــد ِرك وال َيعــي»(.)1
ّ
عبــاد هللا :وكذلــك فــإن مــن مظـ ّ
املعلمــون ُّ
واملربــون ،وذلــك ملــا
ـان القــدوات الحســنة:
ِ
ِ
َّ
ـامية ،كونهــم فــي مقــام الوريــث الشــرعي لألنبيــاء
يحظــون بــه مــن منزلـ ٍـة رفيعـ ٍـة ،ومكانـ ٍـة سـ ٍ
َّ
َّ
َّ
ُّ
عليهــم الســام -فــي القيــام بــأداء رســالتهم الخالــدة املتمثلــة فــي التصــدر للنــاس ،وتعليمهــم،ُّ
الظلمــات إلــى ُّ
النــور ،فينبغــي علــى
وهدايتهــم ،ومســاعدتهم فــي إرشــادهم إلخراجهــم مــن
املعلميــن واملربيــن استشــعار هــذه املســؤولية العظيمــةَّ ،
والســعي إلــى تحســين ســلوكهم،
تنبــه كثيـ ٌـر مــن َّ
وتعديــل أفعالهــم؛ ألنهــم فــي محــل القــدوة واألســوة ،وقــد َّ
الســلف لهــذه
ً
ّ
ُ
ُ
معلــم ولــده قائــا:
املكانــة ،وأرشــدوا إليــه املربيــن واملعلميــن ،فهــذا عمـ ُـرو بــن عتبــة يرشــد ِ
ُ
ٌ
إصالحــك لنفســك؛ فــإن َ
ـودة بعينــكَ ،
ُ
ُ
ِ«ل َيكـ ْـن أو َّل
فالح َسـ ُـن
عيونهــم معقـ
إصالحـ َـك ِل َب ِنـ َّـي
ِ
عندهــم مــا َ
ص َن ْعـ َـت ،والقبيـ ُـح عندهــم مــا تركـ َـت!»( ،)2وهــذا يؤكـ ُـد أنــه ال ســبيل إلــى التربيـ ِـة
ُ
ً
نموذجــا ًّ
عمليــا لالمتثــال لألوامــر ،واالســتجابة
ـدوة صالحـ ٍـة تغــدو
ـليمة إال بوجــود قـ ٍ
السـ ِ
لهــا ،واالنزجــار عــن النواهــي ،واالمتنــاع عنهــا»(.)3
جاء املعلم نوره
يلقي ويشرح درسه
يحنو على طالبه
وتراه ً
دوما ً
باسما
ُيم�ضي سحابة يومه
ٌ
إن املعلم قدوة
والنشء يذكر فضله
يا رب بارك سعيه
حتى َ
ين�شئ جيلنا
(((  -منهج التربية النبوية للطفل.90-91 :
(((  -تاريخ دمشق.271 /38 :
(((  -التربية على منهج أهل السنة والجماعة.255 :

يسعى فيأخذ باللباب
ً
متوخيا عين الصواب
ً
متجنبا سبل العقاب
عند السؤال أو الجواب
بين الدفاتر والكتاب
في الناس مرفوع الجناب
حتى يوارى في التراب
ذلل له كل الصعاب
ً
متحصنا من كل عاب
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قلت ما سمعتم... ،
الخطبة الثانية:
الحمد هلل  ...أما بعد:
وأنت إله الخلق ربي وخالقي
تعاليت رب الناس عن قول من دعا
لك الخلق والنعماء واألمر كله

بذلك ما َع َّم ُ
رت في الناس أشهد
سواك ً
إلها أنت أعلى وأمجد
فإياك نستهدي وإياك نعبد

ممــا يجــب علــى جميــع اآلبــاء واملربيــنُّ ،
أيهــا األحبــاب الكـرامَّ :إن َّ
والدعــاة واملصلحيــن وجميــع
املعنييــن ،ويتحتــم ويقــع علــى عواتقهــم؛ تحبيــب القــدوات الحســنة إلــى نفــوس األبنــاء،
وغــرس َّ
مودتهــم فــي قلوبهــم ،وتوجهيهــم إلــى االقتــداء بهــم ،والســير علــى مــا ســاروا عليــه ،ومــن
األمــور التــي تســاعد علــى توجيــه األبنــاء إلــى القــدوات الحســنة:
 حث األبناء على قراءة كتاب هللا -ســبحانه وتعالى ،-وتأمل القصص القرآني الذيقصه هللا -سبحانه وتعالى -عن األنبياء واملرسلين.
 توجيه األبناء إلى قراءة كتب السيرة التي تتحدث عن سيرة خير خلق هللا ،وصفوةرســله محمــد بــن عبــد هللا -صلــى هللا عليــه وســلم ،-وكتــب الشــمائل التــي تحدثــت عــن
أخالقــه ،وصفاتــه ،وينتقــى مــن ذلــك الكتــب املختصــرة ذات العبــارات الســهلة املفهومــة،
البعيــدة عــن التطويــل ،واملتميــزة بحســن العــرض والتشــويق.
 القـراءة فــي كتــب التاريــخ ،وتراجــم الصحابــة وســلف األمــة مــن التابعيــن ومــن تبعهــمبإحســان ممــن جــاء بعدهــم ،ويخصــص لذلــك بعــض الكتــب التــي اهتمــت بهــذا الجانــب
بأســلوب مختصــر وســهل ،وفيهــا بعــض التعليقــات والتوجيهــات مــن الكاتــب علــى بعــض
العبــارات ،والتــي تنبــه القــارئ إلــى بعــض املعالــم التربويــة ،واملواقــف الحســنة.
 اإلكثار من قرع أسماع األبناء بمواعظ السلف ،والقراءة عن أحوالهم ،واالعتباربمواقفهــم العظيمــة ،يقــول ابــن الجــوزي -رحمــه هللا« :-وعليكــم بمالحظــة ســير الســلف،
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ومطالعــة تصانيفهــم ،وأخبارهــم ،فاالســتكثار مــن مطالعــة كتبهــم رؤيــة لهــم ،كمــا قــال:
ّ
فلعلي أرى الديار بسمعي

()1

فاتني أن أرى الديار بطرفي

 تعريــف األبنــاء ببعــض العلمــاء والدعــاة املشــهود لهــم بالخيــر ،ومحاولــة ربطهــم بتلــكالقــدوات الحســنة فــي املســجد أو املدرســة ،أو املراكــز العلميــة مــا أمكــن ذلــك.
 مالزمــة َُّّ
وبخاصــة أوقــات وســاعات اإلجابــة
الدعــاء لألبنــاء ،واإللحــاح علــى هللا
َّ
املعروفة ،فإن اإلكثار من سؤال هللا لهم الصالح ،وأن يهديهم إلى الطريق املستقيم؛ هو
ُ
َّ
أمــر مهــم ،وهــو مـ َـن صفــات املؤمنيــن ال َتــي مدحهــم هللا بهــا قــال هللا تعالــى{َ :وال ِذيـ َـن َي ُقولــو َن
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ
اج َعل َنــا ِلل ُم َّت ِقيـ َـن ِإ َم ًامــا}[ الفرقــان ،]74:قــال
ربنــا هــب لنــا ِمــن أزو ِاجنــا وذ ِريا ِتنــا قــرة أعيـ ٍـن و
هللا تعالــى« :-بــل دعاؤهــم يعــود إلــى نفــع عمــوم املســلمين ،ألنَّ
الشــيخ الســعدي -رحمــه
بصــاح مــن ذكــر يكــون سـ ًـببا لصــاح كثيـ ٍـر ممــن يتعلــق بهــم ،وينتفــع به ـم»(.)2
الدعاء ...

...

(((  -صيد الخاطر.440 :
(((  -تفسير السعدي.587 :
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أبناؤنا واهتماماتهم
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد..
أيهــا املســلمون عبــاد هللا :فــإن األبنــاء نعمــة كبيــرة مــن نعــم هللا -تعالــى -أنعــم بهــا
َْ ُ ْ َ ُ ْ
ـال َوال َب ُنــون ِز َينــة ال َح َيـ ِـاة
علينــا ،وجعلهــا زينــة الحيــاة الدنيــا فقــال فــي كتابــه الكريــم{ :الـ
ُّ ْ
الدن َيــا} [الكهــف ،]46:وهــم أمانــة عنــد الوالديــن يســألون عنهــا يــوم القيامــة قــال -عليــه
الصــاة والســام(( :-أال كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه  ))...متفــق عليــهَّ ،
وإن مــن
أهــم حقوقهــم علــى آبائهــم وأمهاتهــم تربيتهــم التربيــة الســليمة التــي ّ
تؤهلهــم لبنــاء حياتهــم
ـليمة ،ليصبحــوا نافعيــن ألنفســهم ،وأوطانهــم.
ـس سـ ٍ
ومســتقبلهم علــى أسـ ٍ
أيها الناس :إن األبناء هم حديث اليوم ،وكل يوم ،فهم النباتات الصغيرة التي تنمو
ً
ً
ً
وتترعــرع لتصيــر شــجرا نافعــا مثمـ ًـرا ،وارف الظــال ،أو تصيــر ضــارة سـ َّـامة فاتكــة -عيــاذا
بــاهللُّ ،-
وأينــا ال يطمــح أن يكــون أبنــاؤه صالحــون تقــر بهــم العيــون ،ويــزدان بهــم الكــون،
وتشــرق بهــم الحيـ َـاة ،ولــذا كان مــن اهت َمــام املؤمنيــن الصالحيــن بذلــك قولهــم فــي دعائهــم:
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ
اج َعل َنــا ِلل ُم َّت ِقيـ َـن ِإ َم ًامــا} [الفرقــان.]74:
{ربنــا هــب لنــا ِمــن أزو ِاجنــا وذ ِريا ِتنــا قــرة أعيـ ٍـن و
إن حديثنــا هنــا مرتبــط بكيفيــة تحديــد نــوع وثمــرة الشــجرة التــي تربيهــا أخــي املســلم،
وهــو حديــث عــن توجهــات األبنــاء واهتماماتهــم ،ولــه حساســيته الخاصــة ،وأهميتــه
الكبيــرة ،ومــع هــذا فــإن أكثرنــا غافــل أو متغافــل عنــه ،ال يعتنــي بــه ،وال يوليــه االهتمــام
الكافــي.
ً
أيهــا األحبــة :حيــن يبــدأ اإلنســان مراحلــه األولــى مــن الطفولــة يكــون تفكيــره بســيطا،
ولــه اهتمامــات يســيرة وســاذجة ،فهــو يهتــم باللعبــة التــي يقتنيهــا ويعتبرهــا كل �شــيء عنــده،
فير�ضــى مــن أجلهــا ويســخط ،وإن زاره أحــد أقاربــه فســرعان مــا يقــارن بيــن لعبتــه ولعبــة
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ً
ابــن الزائــر ،وهكــذا تصبــح عنــده هــي قضيــة القضايــا ،ثــم يكبــر قليــا ،وتتقــدم اهتماماتــه؛
لكنهــا تبقــى محصــورة فــي إطــار ضيــق جلهــا حــول األلعــاب واللعــب.
وحيــن يصــل إلــى مرحلــة التكليــف يجــد مفتــرق طــرق بيــن االهتمامــات ،وضبطهــا ،ومــن
هــذه االهتمامات:
الهــم الريا�ضــي :وهــو أكثــر الهمــوم الحاليــة انتشــا ًرا عنــد غالــب الشــباب ،فهــوً
ً
اهتمامــا بالغــا مــن
شــغلهم الشــاغل ،وهمهــم األكبــر ،إذ نراهــم يهتمــون بالكــرة
ً
خــال ممارســة اللعبــة التــي تأخــذ جـ ً
ـزءا كبيـ ًـرا مــن أوقاتهــم لعبــا مــع األصحــاب
واألنديــة ،أو مــن خــال مــا يســمى بـ(التشــجيع) وربمــا أطلــق عليــه بعضهــم
«الــوالء».
ولــو كان األمــر مقتصـ ًـرا علــى قضيــة ممارســة الرياضــة -مــع مــا تأخــذه مــن أوقــات
كبيــرة وكثيــرة -لهــان األمــر حيــن نقارنــه بالصــورة األخــرى وهــي صــورة االنتمــاء الريا�ضــي،
حيــث يصيــر الشــاب مشـ ً
ـجعا لنـ ٍـاد مــن النــوادي حتــى يســتولي هــذا الهــم علــى مشــاعره
فيهتــم بتاريخــه وأخبــاره ،وربمــا اقتنــى بعــض صــور الالعبيــن فعلقهــا فــي غرفتــه وداره،
ً
ً
مرتبطــا ً
كليــا بهــذا النــادي؛ بــل حتــى اللــون الــذي
وتابــع مباريــات فريقــه أول بــأول ليصبــح
يميــز ناديــه هــو لونــه املفضــل وعلــى مالبســه بــادي ،وربمــا جعــل مقتنيــات ســيارته وغرفتــه
ً
معرضــا لهــذا النــادي ،اســم فريقــه يضعــه ليعلــو مالبســه وزنــده ،وعلــى قلمــه الــذي يقتنيــه
يضــع شــعاره املفضــل عنــده.
ولــو خــاض فريقــه مبــاراة مهمــة لتابــع هــذا الشــاب التحليــات ،والتوقعــات عــن تلــك
املبــاراة ،ولــن يكتفــي بق ـراءة صحيفــة واحــدة بــل ســيقرأ مــا تقــع عليــه يــده مــن صحــف
تكلمــت عنــه األخبــار ،ثــم يناقــش تلــك املعلومــات باهتمــام مــع زمالئــه ولــو عارضــه فيهــا
أحدهــم لثــار ،فــي أســلوب غيــر مــؤدب وال ســار؛ ينــم عــن مســتوى الثقافــة التــي يتمتــع بهــا
أمثــال هــذه الطبقــة ،وحيــن يقتــرب موعــد املبــاراة يذهــب إلــى امللعــب باكـ ًـرا ليحصــل علــى
مــكان متقــدم ولــو كان ذلــك الحضــور علــى حســاب تفويــت بعــض الواجبــات املتعلقــة
بأهلــه ونفســه ،فــإن لــم يتيســر لــه الحضــور انتقــل إلــى «الخطــة ب» وهــي متابعــة املبــاراة
مــن خــال الشاشــة الفضائيــة الســاحرة ،ومــا إن تبــدأ املبــا اة حتــى يعيــش جـ ًـوا مشـ ً
ـحونا،
ر
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مسـ ً
ـتجمعا كل تركيــزه ومشــاعره وتفكيــره فــي متابعــة أحــداث املبــاراة  -فيمــا يصعــب عليــه
ً
أن يســتجمع مثله حين يســمع شـ ً
ـرحا ألســتاذ ،فضل عن أن يســتجمعه وهو يقرأ القرآن،
أو يصلــي ،أو يســتمع إلــى الخيــر ،-ثــم يعيــش مشــاعر وعواطــف متناقضــة خــال املبــاراة،
ً
فحيــن يكــون الهجــوم علــى فريقــه يعيــش ً
قلقــا ووجــا حتــى تتبــدد تلــك الهجمــات علــى خيــر
فيرتــاح ويســتقر ،ثــم تعــود مــرة أخــرى ضــد الفريــق اآلخــر فيعــود إلــى الشــعور املعاكــس
ً
تمامــا ،وبهــذا يعيــش مــدة ســاعة ونصــف بيــن هــذه املشــاعر املتناقضــة ،فلمصلحــة مــن
يضيــع هــذا الشــاب وقتــه ،وجهــده ،ومشــاعره ،وعواطفــه التــي خلقهــا هللا تعالــى لحكمــة
بالغــة؛ والتــي يكــون إهدارهــا وتضييعهــا هــو إهــدار لثــروة هائلــة ينبغــي املحافظــة عليهــا،
واســتغاللها االســتغالل الشــرعي ألجــل املصلحــة التــي خلقــت ألجلهــا.
ثم لننظر ما يعقب نتيجة املباراة فهو ال بد صائر إلى إحدى حالتين:
إمــا أن ينتصــر فريقــه فيعيــش حالــة زهــو وفــرح تســيطر عليــه ،وتؤثــر علــى حياتــه
فــي اليــوم التالــي ،أو العكــس ســينهزم فريقــه فيعيــش هــو فــي مشــاعر أخــرى مــن الســخط
والحــزن والقلــق ،ولعلكــم تســمعون كثيـ ًـرا عــن حــاالت الخصــام والعـراك والطــاق نتيجــة
هــذا الجنــون الكــروي.
ومــن االهتمامــات املوجــودة لــدى كثيــر مــن الشــباب :الحــرص علــى اقتنــاء آخــراملوديــات مــن الجــواالت ،واألجهــزة الذكيــة والســيارات ،وهــذا الحــرص يجعلهــم
يبذلــون فــي ش ـرائها األمــوال الباهظــة ،واملبالــغ املرتفعــة ،مــع أنــه قــد يوجــد عنــد
بعضهــم طـراز قبلــه يقــارب مواصفاتــه ،أو جهــاز يحا ـكـي أعمالــه ومميزاتــه ،ولكــن
الرغبــة الجامحــة ،واللهــث وراء كل جديــد؛ يســيطر علــى التفكيــر واملشــاعر.
ومــن الشــباب مــن تكــون اهتماماتــه متعلقــة بمتابعــة املوضــات والصيحــاتالجديــدة مــن املالبــس ،وقصــات الشــعر ،ومحــاكاة مــن يقــال لهــم «نجــوم
الفــن» أو «أبطــال كــرة القــدم» أو غيرهــم ،فهــم معجبــون بمالبســهم ،وقصــات
شــعورهم ،وتقليــد حركاتهــم ،وربمــا كان بعــض مــن يحاكونهــم كفــا ًرا -والعيــاذ
بــاهلل.-
ً
ومــن اهتمامــات الشــباب أيضــا كثــرة الطلعــات والرحــات والســفريات ،والســهرمــع األصحــاب ،والتفحيــط بالســيارات.
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ومــن االهتمامــات عنــد بعــض الشــباب :ســماع األغانــي ،والحــرص علــى الجديــدمــن ألبومــات املغنيــن واملغنيــات ،ومتابعــة أحــدث األفــام واملسلســات  ...وغيرهــا.
أمــا بالنســبة للفتيــات فاللهــث خلــف املوضــات ،والتســكع فــي األســواق واملــوالت،ومتابعــة املناســبات والحفــات ،ولعلــك تجــد بعضهــن يتابعــن كل جديــد مــن
موضــات املالبــس وأدوات التجميــل واألصبــاغ ،وإطالــة األظافــر والتشــبه
بالكاف ـرات ومحــاكاة الزائغــات ،فأيــن نحــن -أيهــا األكارم -مــن متابعــة األبنــاء
والبنــات؟!.
أيهــا املســلمون :تلــك جملــة مــن االهتمامــات الســلبية لكثيــر مــن األبنــاء والبنــات فــي
هــذه األيــام ،وهنــاك اهتمامــات أخــرى غيــر مــا ذكرنــاه ،وهــي اهتمامــات إيجابيــة تنشــرح لهــا
الصــدور ،وتطــرب لســماعها اآلذان ،ومنهــا بإجمــال :االهتمــام بمــا يتعلــق بالفهــم والرقــي
والثقافة ،واالهتمام بحفظ كتاب هللا -سبحانه وتعالى -وتعليمه ،وطلب العلم الشرعي،
واالســتفادة مــن التقنيــة الحديثــة فــي الدعــوة ،والحــرص علــى التفــوق فــي الدراســة ،والجــد
فــي التعلــم ،ومطالعــة الكتــب النافعــة ،والــدورات املفيــدة ،وغيرهــا مــن األمــور الطيبــة،
وهــذه االهتمامــات موجــودة -بحمــد هللا -عنــد كثيــر مــن الشــباب ً
أيضــا ،ولكنهــا بحاجــة إلــى
تشــجيع مــن قبــل اآلبــاء واملربيــن لتعزيزهــا.
فيــا أيهــا اآلبــاء :إن عليكــم ً
واجبــا ً
مهمــا يتعلــق باهتمامــات أبنائكــم ،فــإن كانــت إيجابيــة

فالواجــب يتمثــل فــي تعزيــز هــذه االهتمامــات بتشــجيع األبنــاء عليهــا ،وتحفيزهــم إليهــا،
ورعايتهــا ومتابعــة األبنــاء فيهــا ،ومــا حققــوا منهــا.
ويــا أيهــا املســلمون :إن التربيــة الســليمة لألبنــاء تشـ ّـكل فــي حاضرنــا ّ
ً
عظيمــا،
تحد ًيــا
فــي ظــل هــذا الوضــع الــذي أصبــح العالــم كلــه بيــن يــدي الفــرد منــا ،وفــي متنــاول يــده؛ فــكان
تحمــل مسـ ّ
ّ
لز ًامــا أن يشــترك اآلبــاء واألمهــات فــي ّ
فيتحمــل ُّ
ـرف
ـؤولية تربيــة أوالدهمــا
كل طـ ٍ
منهمــا جـ ً
ـزءا منهــا.
أيهــا اآلبــاء :مــن كان مــن أوالدكــم لديــه اهتمــام بطلــب العلــم الشــرعي فشــجعوه،
وبينــوا لــه فضلــه ،وأن مــن ســلك ً
وللطريــق الصحيــح فــي طلبــه أرشــدوهّ ،
طريقــا يلتمــس فيــه
ِ
علمــا ســهل هللا لــه ً
ً
طريقــا إلــى الجنــة ،وكذلــك فــي جميــع العلــوم املباحــة واملندوبــة ،ومــن كان
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عنــده اهتمــام بدراســة الطــب فشــجعوه ،ومــن كان عنــده همــة لدراســة الهندســة فيشــجع
ويدعم ألن األمة اإلســامية في أمس الحاجة للطبيب واملهندس والقائد املتمســك بدينه،
املحافــظ علــى صالتــه ،القــوي األميــن ،يقــول ابــن القيــم -رحمــه هللا« :-وممــا ينبغــي أن
يعتمــد :حــال الصبــي ومــا هــو مســتعد لــه مــن األعمــال ،ومهيــأ لــه منهــا ،فيعلــم أنــه مخلــوق
ً
مأذونــا فيــه شـ ً
ـرعا؛ فإنــه إن حملــه علــى غيــر مــا هــو
لــه؛ فــا يحملــه علــى غيــره ،مــا كان
مســتعد لــه :لــم يفلــح فيــه ،وفاتــه مــا هــو مهيــأ لــه ،فــإذا رآه حســن الفهــم ،صحيــح اإلدراك،
ّ
جيــد الحفــظً ،
واعيــا؛ فهــذه مــن عالمــات قبولــه ،وتهيــؤه للعلــم لينقشــه فــي لــوح قلبــه مــا
ِ
ً
دام خاليــا؛ فإنــه يتمكــن فيــه ،ويســتقر ،ويزكــو معــه ،وإن رآه بخــاف ذلــك مــن كل وجــه،
وهــو مســتعد للفروســية وأســبابها مــن الركــوب ،والرمــي ،واللعــب بالرمــح ،وأنــه ال نفــاذ لــه
َّ
فــي العلــم ،ولــم ُيخلــق لــه؛ مكنــه مــن أســباب الفروســية ،والتمــرن عليهــا؛ فإنــه أنفــع لــه،
وللمســلمين ،وإن رآه بخــاف ذلــك ،وأنــه لــم ُيخلــق لذلــك ،ورأى عينــه مفتوحــة إلــى صنعــة
ً
ّ
مــن الصنائــع ،مسـ ً
فليمكنــه
ـتعدا لهــا ،قابــا لهــا ،وهــي صناعــة مباحــة نافعــة للنــاس؛
ِ
منهــا ،هــذا كلــه بعــد تعليمــه لــه مــا يحتــاج إليــه فــي دينــه؛ فــإن ذلــك ميســر علــى كل أحــد
لتقــوم حجــة هللا علــى العبــد ،فــإن لــه علــى عبــاده الحجــة البالغــة كمــا لــه عليهــم النعمــة
الســابغة»(.)1
أيهــا اآلبــاء :ينبغــي عليكــم االهتمــام بتنميــة اهتمامــات أبنائكــم ،ومــد يــد العــون لهــم،
والوقــوف بجانبهــم حتــى يتميــزوا ويبدعــوا فيمــا يميلــون إليــه ،وفيمــا يهتمــون بــه.
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا لــي ولكــم فاســتغفروه ،وتوبــوا إليــه؛ إنــه هــو الغفــور
الرحيــم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل  ..وبعد..
أيهــا املســلمون عبــاد هللا :إن تكويــن اهتمامــات األبنــاء اإليجابيــة منهــا والســلبية؛ لهــا
(((  -تحفة املودود بأحكام املولود (ص.)243-244 :
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أســباب مختلفــة متعــددة ،يمكننــا التعــرف علــى بعضهــا حتــى يســتفيد منهــا كل حريــص علــى
أبنائه:
أولى هذه األســباب :دور األســرة في هذه االهتمامات ،إذ مما ال شــك فيه أن دوراألســرة اإليجابــي لــه األثــر األكبــر فــي توجيــه األبنــاء إلــى معالــي األمــور ،واالنشــغال
باملهمــات النافعــات فــي الديــن والدنيــا ،واالبتعــاد عــن التوافــه والضــار ،فاألســرة
التــي تملــك اهتمامــات عاليــة ،وانشــغاالت بأمــور مهمــة؛ يكــون أبناؤهــا ً
غالبــا-لهــم نصيــب مــن هــذه االهتمامــات ،وتركيــز علــى األمــور املفيــدة ،وتفــوق فــي
مجــاالت كثيــرة دينيــة ،ودنيويــة.
أمــا األســرة التــي يكــون قطباهــا (األب واألم) مشــغوالن بأنفســهما
واهتماماتهمــا الخاصــة ،وقضاياهمــا التافهــة ،ويتــركان أبناءهمــا دون توجيــه
وإرشــاد ،أو رقابــة وعنايــة؛ فــإن اهتمــام األبنــاء ســيكون مــن جنــس اهتمامــات
والديهــم ،ومــن يحيــط بهــم مــن أهــل األهــواء واألدواء ،وصــدق القائــل:
ومن رعى ً
غنما في أرض مسبعة

ونام عنها تولى رعيها األسد

ومــن األســباب التــي تؤثــر فــي تحديــد االهتمامــات :الــوازع الدينــي ،فالشــاب الــذي
دينيــا ً
يملــك واز ًعــا ً
قويــا تكــون اهتماماتــه متجهــة نحــو الخيــر ،وكل مــا يقربــه مــن
ً
ضعيفــا فــإن
ربــه ،ويبعــده عــن ســخطه ،أمــا الشــاب الــذي يكــون وازعــه الدينــي
اهتماماتــه تكــون متعلقــة بأمــور الدنيــا ،وحظــوظ النفــس ،وامليــل للشــهوات،
واالســتجابة لدواعــي الهــوى ،ولــذا فــإن علــى اآلبــاء واألمهــات مســؤولية عظيمــة
تجــاه أبنائهــم مــن ناحيــة العنايــة بالتربيــة اإليمانيــة لهــم ،وتعميــق اإليمــان بــاهلل
ســبحانه ،ورســوله -صلــى هللا عليــه وســلم ،-واليــوم اآلخــر ،وغــرس العقيــدة
الســليمة الصافيــة فــي قلوبهــم؛ لتكــون مصــد ًرا للســلوك الشــريف ،واملعاملــة
الصادقــة ،فهــي ســفينة النجــاة ،وصمــام األمــان فــي الدنيــا واآلخــرة ،وقــد أو�صــى
نبــي هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -عبــد هللا بــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا -فقــال(( :يــا
غــام إنــي أعلمــك كلمــات ،احفــظ هللا يحفظــك ،احفــظ هللا تجــده تجاهــك))... ،
أخرجــه الترمــذي وصححــه األلبانــي ،وممــا يقــوي العقيــدة اإلســامية ،ويرســخها
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فــي القلــوب ،ويعمــق جذورهــا :املحافظــة علــى الصــاة فــي وقتهــا ،حيــث ينــادى بهــا،
فالصــاة صلــة بيــن العبــد وربــه -تبــارك وتعالــى ،-مــن حافــظ عليهــا فهــو علــى خيــر،
كمــا أن تــاوة كالم الرحمــن الــذي مــن تمســك بــه نجــا ممــا يقــوي العقيــدة ً
أيضــا،
وكــذا ذكــر هللا -ســبحانه وتعالــى ،-وق ـراءة الســيرة النبويــة ،وســير الصحابــة
الكرام -ر�ضي هللا عنهم وأرضاهم ،-وســلفنا الكرام -رحمهم هللا -ليتأ�ســى األبناء
بهــم.
إذا جمعتنا يا جرير املجامع
أولئك آبائي فجئني بمثلهم
ومن األسباب التي تؤثر في اهتمامات األبناء :وجود القدوة سواء من الوالدين،
أو األقــارب ،أو املعلميــن واملدرســين ،أو غيرهــم مــن القــدوات ،فــإن وجــدت
ً
إيجابيــا ألنهــم يحاولــون
القــدوات الصالحــة فســيكون تركيزهــم واهتمامهــم
محــاكاة تلــك القــدوات الصالحــة ،والتشــبه بهــا ،والســير علــى منهجهــا ،أمــا إن
كانــت قدواتهــم ســيئة مــن املغنيــن والراقصيــن ،ونجــوم الكــره وأمثالهــم وأضرابهــم
فــا تســأل عــن تلــك االهتمامــات الســخيفة ،والســلوكيات الســيئة.
ومــن األســباب املؤثــرة فــي توجيــه اهتمامــات الشــباب :وســائل اإلعــام ومــا يبــثفيهــا ،إذ لهــا أثــر كبيــر علــى اهتمامــات الشــباب ،وكمــا تعرفــون فــإن أغلــب هــذه
الوســائل تصــب برامجهــا فــي ضيــاع األجيــال ،وفســاد األبنــاء.
َ
أيهــا املســلمون :ال شــك أن األمــة اإلســامية تحتــاج مــن أبنائهــا أن يكونــوا قــادة العالــم
َ
فــي العلــوم النظريــة والعمليــة ،وال تر�ضــى بــأن يكونــوا عالــة علــى غيرهــم مــن األمــم ،فــإن
اإلســام ديــن العلــم ،وقــد بــدأ هللا تعالــى وحيــه لنبيــه -صلــى هللا عليــه وســلم -بكلمــة( :اقـرأ)،
َّ
وحــث علــى العلــم ،ورفــع شــأنه فــي كتابــه الكريــم ،وأوجــب تعلــم العلــوم التــي تحتاجهــا أمــة
اإلســام ً
ًّ
كفائيــا.
وجوبــا
فيــا شــباب اإلســام ،ويــا جيــل املســتقبل؛ لتنصــب اهتماماتكــم علــى مــا ينفعكــم فــي
دنياكــم وأخراكــم ،ولتكــن اهتماماتكــم علــى بنــاء ذواتكــم ،ومجتمعاتكــم ،وأوطانكــم ،ومــا
ينفــع أمتكــم ،فنحــن بحاجــة إلــى الطبيــب املاهــر التقــي ،واملهنــدس البــارع الذ ـكـي ،واملعلــم
املخلــص ،واملـزارع الخبيــر ،والجنــدي الشــجاع ،وإلــى كل تخصــص فــي كل فــن نافــع ،فعلــى

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

43

األبنــاء أن تنصــب اهتماماتهــم علــى مــا فيــه نفــع لهــم وألمتهــم فــي شــتى املجــاالت ،وكافــة
التخصصــات.
هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمر َكــم بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األحــزاب.]56:
الدعاء ...

...
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أبناؤنا وثقافة حسن االختيار
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:

ً
أيهــا املؤمنــون :فــإن هللا -تعالــى -قــد َّ
خصنــا وأكرمنــا بأفضــل الخلــق رســول -صلــى
هللا عليــه وســلم ،-وبأعظــم الكتــب تنزيـ ًـاَّ ،
وبيــن لنــا كل �شــيء أحســن بيــان ،وممــا بينــه فــي
كتابــه وســنه رســوله -صلــى هللا عليــه وســلم -أن األبنــاء والبنــات أمانــة فــي أعناقنــا ،وأننــا
مســؤولون عــن تربيتهــم ،ومــا نختــار لهــم وعلــى مــاذا نربيهــم؟ فقــد قــال -عليــه الصــاة
والســام(( :-أال كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،فاألميــر الــذي علــى النــاس راع،
وهــو مســؤول عــن رعيتــه ،والرجــل راع علــى أهــل بيتــه ،وهــو مســؤول عنهــم ،واملـرأة راعيــة
علــى بيــت بعلهــا وولــده ،وهــي مســؤولة عنهــم ،والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول
عنــه ،أال فكلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)) متفــق عليــه ،فقــم بواجبــك أيهــا الراعــي
ّ
حــق قيــام ،وأرشــد أبنــاءك لــكل خيــر  ،وازرع فيهــم الخيــر وحبــه ،وبغــض إليهــم الشــر ،فإنــك
ال شــك تحصــد مــا زرعــت ،ومــن تأمــل ســبب فســاد األبنــاء رأى أن إهمــال اآلبــاء لهــم ،وتــرك
تعليمهــم؛ هــو أس ذلــك وأساســه.
َّ
الش ّر يحصد في عواقبه *** ندامة ولحصد َّ
()1
الز ْرع إبان
من ي ـ ـ ـ ــزرع
ِ
وقال آخر:
()2
َ َ ُ َّ ّ َ ْ ُ ٌ َ َ َّ
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُّ
اس
من يزرع الخير يحصد ما يسر ِب ِه *** وز ِارع الش ِر منكوس على الر ِ
إن مــن حقــوق األبنــاء عليكــم معاشــر اآلبــاء حســن تربيتهــم ،وزرع الخيــر فيهــم،
(((  -قصيدة عنوان الحكم (ص.)37 :
(((  -اآلداب الشرعية واملنح املرعية (.)311 /1

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

45

وتبغيــض الشــر عندهــم ،وتحبيــب الحــق إليهــم ،واالهتمــام بهــم فــي التربيــة والتعليــم،
ً
فتــرى املربــي الناجــح يحســن لهــم االختيــار فــي كل �شــيء ،فهــو مثــا يحســن اختيــار اللبــاس
الشــرعي لهــم ممــا ال مخالفــة فيــه ،وهــو يختــار لهــم البرامــج التقنيــة املناســبة التــي تعــود
عليهــم بالفائــدة ،فــإن أهمــل اآلبــاء واألمهــات ذلــك فقــد وقعــا فــي ســبب مــن أســباب فســاد
األبنــاءَ ،
وج َنــوا فــي حقهــم
إهمال تربية البنين جناية *** عادت على اآلباء بالويالت
أيهــا املؤمنــون عبــاد هللا :إن مــن تمــام تربيــة فلــذات األكبــاد؛ مالحظتهــم وإرشــادهم،
واالختيــار لهــم ،وعلينــا أن نعلــم علــم اليقيــن أننــا مســؤولون أمــام هللا -ســبحانه وتعالــى-
عنهــم إن قصرنــا فــي تربيتهــم ،ويبقــى الســؤال :كيــف نختــار لهــم مــا يعينهــم علــى االســتقامة؟!
هــل ســنحقق ونعــرف مــا يحتاجــه أبناؤنــا فــي حياتهــم بشــكل صحيــح؟! وهــل ســتتحقق
متطلباتهــم؟! وهــل ســينهض بثقافتهــم ،ويعينهــم علــى االلتـزام بهــدي ســيد األنــام ،صلــى عليــه
الرحمــن وســلم تسـ ً
ـليما كثيـ ًـرا؟
أيهــا النــاس :إن ثقافــة حســن االختيــار مــن أهــم القضايــا واملهــارات الســلوكية التــي
يغفــل عنهــا اآلبــاء أو ال يهتمــون بهــا كمــا ينبغــي ً
غالبــا ،-وبإمــكان كل أحــد أن يتعلــم فــنً
مثل أو األم أو هما ً
معا أساس كل معلم
مزاولة حسن االختيار وطريقته ،فقد يكون األب
ومؤثــر ،فيكــون هــو املســؤول عــن ثقافــة حســن االختيــار عــن طريــق املوازنــة بيــن األشــياء
ً
وبدائلهــا؛ بالنظــر فــي واقــع األبنــاء ،والظــروف املحيطــة بهــم ،فيــوازن أوال ثــم يختــار ،ثــم
ً
تلقائيــا لكونــه
يقــرر مــا ســيعين األبنــاء علــى لــزوم املنهــج الصحيــح مــن قـرار ،والســير عليــه
ً
تعــود عليهــا فطــرة وألن فطرتــه ســليمة فــكل مولــود يولــد علــى الفطــرة ،واألبنــاء صفحــة
بيضــاء -كمــا يقــالُ -يخــط ويكتــب عليهــم اآلبــاء مــا يريــدون ،فكيــف يختــار لهــم اللبــاس؟!
وكيــف يختــار لهــم الصديــق؟! وكيــف يختــار لهــم أجهــزة التقنيــة؟!
قــال ابــن القيــم -رحمــه هللا :-فـ َّ
ـإن الطيـ َـب ال يناســبه إال الطيــب ،وال ير�ضــى إال بــه،
ُ
ـف مــن األعمــال إال َ
أطيبهــا ،ومــن
وال يســكن إال إليــه ،وال يطمئــن قلبــه إال بــه ،وكذلــك ال يألـ
األخــاق َ
أطيبهــا وأزكاهــا ..وكذلــك ال يختــار مــن املطاعــم إال أطيبهــا -وأحلهــا ،-وهــو الحــالُ
النهــيء املــريء الــذي ُيغــذي البــدن والــروح أحســن تغذيــة ،وكذلــك ال يختــار مــن املناكــح إال

46

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

أطيبهــا وأزكاهــا ،ومــن الرائحــة إال أطيبهــا وأزكاهــا ،ومــن األصحــاب والعشـراء إال الطيبيــن،
ُ
ُُ
فروحــه طيــب ،وبدنــه طيــب ،وخلقــه طيــب ،وعملــه طيــب ،وكالمــه طيــب ،ومطعمــه طيــب،
ومشربه طيب ،وملبسه طيب ،ومنكحه طيب ،ومدخله طيب ،ومخرجه طيب ،ومنقلبه
َّ
َْ َ ُ
َ َّ
طيــب ،ومثــواه كلــه طيــب ،فهــذا ممــن قــال هللا تعالــى فيــه { :ال ِذيـ َـن ت َت َوف ُاهـ ُـم الال ِئكــة
َ
َ ٌ ََْ ُ ْ ُْ ْ َ ْ ُُ َ َ
وهــا خ ِال ِديـ َـن}
ط ِّي ِبيـ َـن} [النحــل ،]32:ومــن الذيــن تقــول لهــم{ :ســام عليكــم ِطبتــم فادخل
[الزمــر.)1( ]73:
أيهــا املســلمون :إن ُحســن االختيــار مــن توفيــق هللا ســبحانه للعبــد ،وبقــدر قــرب

العبــد مــن ربــه تعالــى يكــون التســديد والتوفيــق ،لهــذا كان وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أمــور
يســتعين بهــا اإلنســان علــى تحقيــق حســن االختيــار ،فمنهــا:
ً
أول :تقــوى هللا  -عــز وجــل  :-وهــذا أمــر مهــم جـ ًـدا؛ ألن التقــوى أســاس التوفيــق
وســبب لســداد الـرأي ،قــال هللا ســبحانه{َ :و َّات ُقــوا َّ َ
للا َو ُي َع ّل ُم ُكـ ُـم َّ ُ
للا} [البقــرة ،]282:وقــال:
ِ
َُ ُ َ
َ{يــا َأ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا إ ْن َت َّت ُقــوا َّ َ
للا َي ْج َعـ ْـل لكـ ْـم ف ْرق ًانــا} [األنفــال ،]29:فبالتقــوى يفــرق املــرء
ِ
ِ
بيــن االختيــار الحســن وال�ســيء.
ً
ثانيــا :الدعــاء واالســتخارة :فــا يخفــى عليكــم أيهــا األحبــة أن الدعــاء مفتــاح الخيــر
والفــاح ،ومــن ذلــك صــاة ودعــاء االســتخارة ،هــذا الدعــاء الحســن الجميــل الطيــب،
وهــذه الصــاة العظيمــة ،وهــذه العبــادة الجميلــة الجليلــة ،يمكــن أن يترتــب عليهــا مــن
الســعادة والتوفيــق ويترتــب عليهــا مــن املكاســب العظيمــة لإلنســان ،مــا لــم يخطــر علــى بــال،
واالســتخارة هــي طلــب خيــر األمريــن ،فــإذا أراد العبــد أمـ ًـرا وهـ ّـم بــه فإنــه يشــرع لــه أن يصلــي
صــاة االســتخارة التــي هــي فــي حقيقتهــا اســتمداد التوفيــق مــن هللا ســبحانه ،وب ـراءة مــن
الحول البشري والقوة الذاتية ،وركون إلى حول هللا وقوته ،فأنت يا عبدهللا! باالستخارة
تطلــب البصيــرة مــن هللا ســبحانه أن يقذفهــا فــي قلبــك لتحســن االختيــار ،وتختــار وتم�ضــي
ً
وخصوصــا إذا لــم يتبيــن لــك األمــر ،وقــد اتفقــت مذاهــب
لل�شــيء الطيــب ،هــذه ســنة
العلمــاء علــى أن االســتخارة تكــون فــي األمــور التــي ال يــدري العبــد وجــه الصــواب فيهــا ،أمــا مــا
ً
هــو معــروف الخيــر فيــه والشــر فليــس مجــال لالســتخارة ،فــا يســتخير اإلنســان أن يصلــي،
(((  -انظر :زاد املعاد ( ،)1/65-66بتصرف.
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وال يستخير أن يصوم رمضان ،وال يستخير أن يبر والديه ،وال يستخير أن يطلب العلم،
لكــن يمكــن أن يســتخير فــي الحملــة التــي يحــج فيهــا ،والرفقــة الذيــن يصحبهــم ،والشــيخ
الــذي يق ـرأ عليــه ،االســتخارة تكــون إذا تعــارض أم ـران أيهمــا يبــدأ بــه ،أو يقتصــر عليــه.
ً
ثالثــا :االستشــارة :وممــا يعيــن علــى اختيــار األحســن االستشــارة؛ فمــا خــاب مــن
اســتخار ،وال نــدم مــن استشــار ،وقــد استشــار ســيد الخلــق صلــى هللا عليــه وســلم وأشــير
عليــه ،فقــد استشــار أبــا بكــر الصديــق وعمــر الفــاروق ر�ضــي هللا عنهمــا فــي أســرى بــدر وفــي
وفــد بنــي تميــم مــن يولــي عليهــم ،وشــاور أســامة بــن زيــد وعلــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي هللا عنهمــا
فــي قصــة اإلفــك ،كمــا ال يخفــى.
ٌ
فالر ُ
مسود جوانبه *** والليل ال ينجلي إال بمصباح
أي كالليل
مصباح
فاضمم مصابيح آراء الرجال *** إلى مصباح رأيك تزدد ضوء
ِ
فمالقحــة العقــول ،واالســتفادة مــن آراء الرجــال ،مفيــدة فــي حســن االختيــار،
فتستشــير صاحــب التجربــة والحكمــة والخبــرة ،وصاحــب الديــن الــذي ينصحــك وال
يغشــك ،الــذي يعلــم ظروفــك ومــا هــو األنســب لــك ،واملستشــار مؤتمــن ،ولذلــك فــإن
املشــورة تســاعد فــي اكتشــاف الصــواب ،ومعرفــة األحســن.
ر ً
ابعــا :االســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن فــي الخيــارات ،والســؤال عمــن ســلك الــدرب
قبلــك.

ُ
ً
خامســا :جمــع املعلومــات قبــل االختيــار ،فاالختيــارات تبنــى علــى العلــم ال علــى
العواطــف والتخمينــات ،وجمــع املعلومــات خطــوة مهمــة ،وينبغــي أال تطــول جـ ًـدا لتفــوت
الفرصــة ،وإنمــا ينبغــي أن يكــون االختيــار بنـ ًـاء علــى ِّبينــة ،فاالختيــار يحتــاج إلــى تحســس
ً
أحيانــا بالســمع واألذن والعيــن البصــر والعقــل والقلــب ،هــذه مجــاالت التحســس،
اســتطالع ،اســتبيانً ،
أحيانــا تحتــاج إلــى عمــل دراســة كاملــة وإحصــاء قبــل أن تختــار ،لكــن
في غمرة الجهل والهوى ،يختار الناس أشــياء ليســت هي األصلح لهم ،وقد يخفى االختيار
األفضــل حتــى علــى األكابــر ،كمــا فــي خبــر جريــج العابــد حيــن دعتــه أمــه فتحيــر أيكمــل
الصــاة أم يجيــب أمــه ،فأتــم صالتــه وغضبــت أمــه فدعــت عليــه كمــا فــي الصحيحيــن كمــا
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ال يخفاكــم ،فتعــرض البتــاء عظيــم ومحنــة وبليــة وكان عليــه أن يجيــب أمــه ويقطــع صــاة
النافلــة ،ألن إجابــة األم واجبــة وصــاة النافلــة مســتحبة ،واألخبــار فــي ذلــك كثيــرة لكــن
حســبنا مــن القــادة مــا أحــاط بالعنــق.
ً
سادســا :الح ـرام ليــس لــه دخــل فــي االختيــار :فيتخيــر اإلنســان بيــن املباحــات
واملســتحبات ،لكــن ال يمكــن أن يختــار بيــن الصــدق والكــذب ،وال يكــون الكــذب عنــده
ً
ممكنــا.
خيــا ًرا
سـ ً
ـابعا :النظــرة املســتقبلية عنــد االختيــار ،والتــروي واألنــاة قبــل االختيــار ،ولكــن

ليــس التأنــي املفــوت للفرصــة وال التأنــي الــذي يــؤدي إلــى أن تنحــل العزيمــة وتذهــب الهمــة
وتفتــر وتضعــفً ،
أحيانــا يكــون مجــال االختيــار ً
ضيقــا ،وبالــكاد تقـرأ دعــاء االســتخارة ،فــا
تتأخــر فــي اختيــار املناســب.
َ َّ َ
َْ َ َ
َ
ً
ثامنــا :إذا اختــرت فاعــزم ،قــال هللا تعالــى{َ :وشـ ِـاو ْر ُه ْم ِفــي ال ْمـ ِـر فـ ِـإذا َع َز ْمـ َـت ف َتـ َـوك ْل َعلــى
َّ
للا} [آل عمران ،]159:فإذا أخذت باألســباب وعزمت فال تلتفت إلى مثبط وال مخالف.
ِ
َّ َ َ َّ ْ
ََ
ْ ُ
َ
الرأ ِي ْأن تت َّرددا
أي فك ْن ذا َع ِز َيم ٍة *** فإن فساد
إذا كنت ذا ر
ً
وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجل *** فإن فساد العزم أن يتقيدا
ونشــير فــي هــذه العجالــة إلــى حســن اختــار بعــض األشــياء كاللبــاس والتقنيــة وكيفيــة
اختيــار الصديــق ،فاللبــاس أيهــا املؤمنــون! مــن أعظــم النعــم التــي أنعــم هللا ســبحانه بهــا
علينــا وامتــن بهــا علينــا ،فباللبــاس يســتر اإلن َســان نفســه عــن أعيــن اآلخريــن ،ويســتر أهلــه
ُ
ً
وأبنــاءه ،قــال هللا ســبحانه{َ :يــا َبنــي َآد َم َقـ ْـد أ ْن َ ْزل َنــا َع َل ْي ُكـ ْـم ل َب ً
اســا ُيـ َـو ِاري َسـ ْـوآ ِتك ْم َو ِريشــا
ِ
ِ
َّ َ َ َّ ُ ْ َ َّ َّ
َ
َول َبـ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ
َ
ُ
للا لعلهــم يذكــرون} [األع ـراف ،]26:فبيــن هللا
ـاس التقــوى ذ ِلــك خيـ ٌـر ذ ِلــك ِمــن آيـ ِ
ـات ِ
ِ
ســبحانه فــي هــذه اآليــة بعــض فوائــد اللبــاس وأنــه زينــة ،وبــه تســتر العــورات ولــم يجعــل هللا
ـاترا مــن أصــل خلقتــه ليتذكــر أنــه ً
لإلنســان سـ ً
دائمــا فــي عــورة ومحتــاج إلــى الســتر ،وهــذا هــو
الغــرض مــن األلبســة التــي يلبســها النــاس ،الزينــة وســتر العــورات ،فكيــف يختــار اإلنســان
ألوالده ومــن يعــول مــا يســتر العــورات وتكــون بــه الزينــة؟ واللبــاس أنــواع منــه مــا هــو واجــب،
ومنه ما هو محرم ،ومنه ما هو مباح ،فاللباس الواجب هو أن كل إنسان يجب عليه أن
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يلبــس مــا يســتر عورتــه ،واللبــاس املحــرم هــو لبــس مــا هــو خــاص بالكفــارً ،
وأيضــا كل لبــاس
يصــف ويشــف العــورة يحــرم لبســه ،وهــذا يقــع كثيـ ًـرا مــن النســاء ،ومــن املالبــس املحرمــة
ً
أيضــا لبــس الحريــر للرجــال ،عــن عمــر بــن الخطــاب -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال النبــي -صلــى
هللا عليــه وســلم(( :-مــن لبــس الحريــر فــي الدنيــا لــم يلبســه فــي اآلخــرة)) متفــق عليــه.
وكذلــك يحــرم لبــس ثــوب الشــهرة ،عــن ابــن عمــر – ر�ضــي هللا عنهمــا  -قــال :قــال
رســول هللا  -صلــى هللا عليــه وســلم (( :-مــن لبــس ثــوب شــهرة ،ألبســه هللا يــوم القيامــة ثــوب
مذلــة)) أخرجــه أحمــد بإســناد حســن.
قــال الذهبــي رحمــه هللا« :كل لبــاس أوجــد فــي املــرء خيــاء وفخـ ًـرا ،فتركــه متعيــن ولــو
كان مــن غيــر ذهــب وال حريــر»(.)1
فيكــون االختيــار هنــا بــأن نغــرس فــي األبنــاء تعظيــم شــرع هللا ســبحانه ،وحــب الحيــاء
والســتر ،وتعليمهــم مــا يجتنــب لبســه مــن املالبــس ،التــي فيهــا تشــبه بالكفــار أو الفســاق ،أو
النســاء ،وغيرهــا مــن املالبــس التــي نهــى الشــرع عنهــا.
ويحــرم ً
أيضــا لبــس املالبــس املســبلة لكــون النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــد حــدد

لبــاس الرجــل فقــال(( :إزرة املســلم إلــى نصــف الســاق ،وال حــرج -أو ال جنــاح -فيمــا بينــه
وبيــن الكعبيــن ،مــا كان أســفل مــن الكعبيــن فهــو فــي النــار ،مــن جــر إزاره بطـرا لــم ينظــر هللا
إليــه)) أخرجــه أبــو داود وصححــه األلبانــي.
وحيــن أصيــب أميــر املؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب -ر�ضــي هللا عنــه -دخــل عليــه شــاب
فقــال :أبشــر يــا أميــر املؤمنيــن ببشــرى هللا لــك ،مــن صحبــة رســول هللا -صلــى هللا عليــه
َ
وســلمَ ،-وقـ َـد ٍم فــي اإلســام مــا قــد علمـ َـت ،ثــم وليـ َـت فعدلــت ،ثــم شــهادة ،قــال :وددت أن
ذلك كفاف ال علي وال لي ،فلما أدبر إذا إزاره يمس األرض ،قال :ردوا علي الغالم ،قال :يا
ابــن أخــي ارفــع ثوبــك ،فإنــه أبقــى لثوبــك ،وأتقــى لربــك» .أخرجــه البخــاري ،فعمــر -ر�ضــي هللا
عنــه -أمــره برفــع ثوبــه وهــو يصــارع الســكرات ومــا ذاك إال لعظــم جرمــه وخطــر اإلســبال،
هــذا بالنســبة للرجــال أمــا النســاء فــا بــد مــن إطالــة اللبــاس وســتر جميــع البــدن.
(((  -سير أعالم النبالء (.)234 /3
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وممــا ينبغــي التنبيــه لــه أيهــا األحبــاب تســاهل كثيــر مــن اآلبــاء واألمهــات بلبــاس البنــات
الصغــار ،بحجــة أنهــن ال يزلــن صغــا ًراُ ،
فيلبســهن القصيــر والضيــق ،فينشــأن ويكبــرن علــى
مــا عودهــن عليــه ورباهــن عليــه.
وينشأ نا�شئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه
ثــم إنهــن يتعــودن علــى ذهــاب الحيــاء والحشــمة ،فالتقــوا هللا أيهــا النــاس واحرصــوا
علــى االختيــار الحســن ،وكل مــا يحافــظ علــى الحيــاء والحشــمة.
أيهــا املســلمون :فــي اآلونــة األخيــرة ظهــرت مالبــس عصريــة فــي املحــات التجاريــة
وموضــات شــبابية لألبنــاء والبنــات انتشــرت بيــن الشــباب انتشــار النــار فــي الهشــيم ،فســار
الشــباب بهــا يتباهــون ولهــا يتابعــون ليــس لجمالهــا وإنمــا للمباهــاة ولفــت انتبــاه اآلخريــن
ومتابعــة املوضــة ،وكثيــر منهــا ال يخلــو مــن مالحظــات ومخالفــات.
بــارك هللا لــي ولكــم فــي القـرآن العظيــم والســنة ،ونفعنــي وإياكــم بمــا فيهمــا مــن اآليــات
والحكمــة ،أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر هللا لــي ولكــم فاســتغفروه وتوبــوا إليــه إنــه غفــور
رحيــم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
عبــاد هللا :ال يخفــى علــى كل أحــد مــا وصلــت إليــه التقنيــة الحديثــة مــن صناعــة
وهندســة ،وطــب ،وبرامــج الكترونيــة ،والعــاب كذلــك ،ومــا فيهــا مــن املنافــع واملضــار ً
أيضــا،
فكيــف نســتفيد منهــا؟! وكيــف نتقــي شــرها؟! يمكــن أيهــا األحبــة نســتفيد منهــا ِب ُحســن
اختيارنــا ،فــا نختــار منهــا إال النافــع الــذي فيــه نفــع ألنفســنا ومجتمعنــا ،ونتــرك كل مــا فيــه
ضــرر علــى أنفســنا وديننــا ومجتمعنــا ،فاختــر مــن كل �شــيء أحســنه.
أيهــا املســلمون :ومــن األمــور التــي ينبغــي أن يتعلمهــا األبنــاء مــن اآلبــاء إضافــة إلــى مــا
ســبق حســن اختيــار الترويــح والنزهــة ،والنزهــة قــد تكــون داخــل البلــد وقــد تكــون خارجــه،
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فحســن االختيــار يتمثــل فــي اختيــار األماكــن التــي ليــس فيهــا محرمــات وال منك ـرات ،وال
تعــود بالضــرر علــى األبنــاء والبنــات ،حســن االختيــار يتمثــل فــي اختيــار األماكــن التــي تتميــز
باملناظــر الجميلــة الخالبــة ولكــن ال يكــون فيهــا منكــر وال اختــاط بيــن النســاء والرجــال
وال يغشــاها أهــل الخنــا والفجــور والشــر ،وال تظهــر فيهــا النســاء املتبرجــات ،والشــباب
الضائعيــن.
وهــذه األمــور ال بــد أن يتعلمهــا األبنــاء ،ويكونــوا حريصيــن علــى تطبيقهــا وااللتـزام بهــا،
بهــذا نكــون وصلنــا إلــى ثقافــة حســن االختيــار فــي الترويــح والنزهــة.
ومــن األمــور املهمــة فــي حســن االختيــار التــي ينبغــي أن يتعلمهــا األبنــاء حســن اختيــار
الرفقــة الصالحــة ،ومــا هــي صفــات ذلــك الصديــق الــذي نصادقــه نجالســه ،ألن الجليــس
الصالــح كحامــل املســك ال تجــد منــه إال الريــح الطيبــة ،والجليــس الســيئ كنافــخ الكيــر فــا
يجــد منــه مــن يجالســه إال الرائحــة الكريهــة والدخــان وربمــا يحــرق املــرء ثيابــه.
فعن املرء ال تسأل وسل عن قرينه *** فكل قرين باملقـارن يقتدي
والصديــق الصالــح أيهــا األحبــة! هــو العبــد الصالــح ،املطيــع لربــه -عــز وجــل ،-امللتــزم
بأوامر دينه ،الحريص على مرضاة هللا ،املسارع باإليمان إلى كل خير ،املنصرف بالتقوى
عــن كل شــر ،املحــب للســنة وأهلهــا ،املوالــي فــي هللا ســبحانه ،املعــادي فــي هللا ،املبغــض
للعصيــان وأهلــه ،التقــي النقــي ،البــر الخفــي ،الــذي ال غــل فــي قلبــه وال حســد.
الصديــق الصالــح هــو الــذي يذكــرك بربــك متــى غفلــت عنــه ،ويعينــك ويشــاركك إذا
كنــت فــي ذكــر لربــك ،وهــو الــذي ال يطلــب عث ـرات إخوانــه وال يتتبعهــم ،وإنمــا يطلــب مــا
يقيلهــم ،وهــو مــن ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده ،فعليــك بصحبــة مــن تســلم منــه فــي
ظاهــرك ،ويذكــرك بربــك ،الصديــق الصالــح هــو صاحــب القلــب الســليم الناصــح إلخوانــه،
ويقــال« :ال تصحــب إال مــن إن صحبتــه زانــك ،وإن حملــت مؤونــة أعانــك ،وإن رأى منــك
ثلمة سدها ،وإن رأى منك حسنة عدها ،وإن سألته أعطاك ،وإن تعففت عنه ابتداك،
وإن عاتبــك لــم يحرمــك ،وإن تباعــدت عنــه لــم يرفضــك»(.)1
(((  -تاريخ دمشق (.)236 /68
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فالصديــق وقــت الضيــق ،وبالتالــي ال بـ ّـد لإلنســان مــن اختيــار صديــق حقيقــي يدعــوه
ّ
إلــى الخيــر ،ويقــف معــه فــي ضيقــه وفرحــه ،وقــد حــث الديــن اإلســامي الحنيــف علــى اختيــار
َْ
لَّ ْ ُ
{الخـاَّ ُء َي ْو َمئــذ َب ْع ُ
الصديــق الصــادق ّ
ض ُهـ ْـم ل َب ْ
ـض َعـ ُـد ٌّو ِإ ال َّت ِقيـ َـن}
ـ
ع
الخيــر ،فقــال تعالــى:
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
[الزخــرف ،]64:فعلــى اآلبــاء واألمهــات أن يعــوا هــذا األمــر ،وينظــروا فــي أصدقــاء أبنائهــم،
َ َّ
ُ
ومــا هــم عليــه مــن الصــاح والتقــى ،يقــول هللا -تبــارك وتعالــى{َ :-يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا قــوا
َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ٌ
ظ شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
صــو َن
أنفســك َم وأه ِليكــم ُنــارا وقودهــا النــاس وال ِحجــارة عليهــا مل ِئكــة ِغــا ِ
للا َمــا أ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َعلــو َن َمــا ُي ْؤ َمـ ُـر َ
َّ َ
ون} [التحريــم.]6:
هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركـ َـم هللا بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األح ـزاب.]56:
الدعاء...

...
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أبناؤنا وغرس القيم
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد.
أيها املسلمون:
لقــد فطــر هللا اإلنســان علــى حبــه للعيــش فــي ظـ ّـل مجتمــع قائـ ٍـم علــى تبــادل املنافــع
ّ
يؤثــر فيــه ويتأثــر سـ ًـلبا أو ً
إيجابــا؛ ولــذا كانــت املجتمعــات بحاجــة إلــى تنظيــم
والعالقــات،
وتحديــد للعالقــات القائمــة بيــن أفرادهــا ،ووضــع املعاييــر التــي تضبــط ســلوكيات أف ـراده
الق َيـ ُـم ملــا لهــا مــن تأثيــر واضــح ومباشــر
وتوجهاتهــم ،وتعتبــر إحــدى أهــم تلــك املعاييــر هــي ِ
علــى ســلوكيات األف ـراد وانتماءاتهــم.
ّ
ٌ
تنظــم
والقيــم األخالقيــة فــي ظــل اإلســام هــي مجموعــة املبــادئ والقواعــد التــي ِ
الســلوك اإلنســاني ،وتحـ ِّـد ُد عالقــات األف ـراد ً
معــا لتحقيــق الغايــة مــن وجــود اإلنســان،
ُ
والعمــل مــن أجــل النفــس ،واألســرة ،والعقيــدة ،وتســتمد تلــك القيــم اإلســامية مــن عـ ّـدة
ُ
مصــادر يعتبــر أســها وأساســها هــو القـرآن الكريــم كالم هللا تعالــى املنـ َّـزل علــى قلــب ســيدنا
محمــد -صلــى هللا عليــه وسـ ّـلم ،-إذ هــو املصــدر األول الــذي يســتمد منــه املســلم َ
قيمــه،
ً
محتويــا علــى كل مــا يحتــاج إليــه اإلنســان مــن قوانيــن،
وســلوكياته ،وتشــريعاته فــي حياتــه،
ُ
ّ
ُ
صلـ ُـح حالــه ،وأخالقــه؛ مــن الداخــل والخــارج ،ثــم تأتــي الســنة النبويــة الشــريفة
ومبــادئ ت ِ
كمصــدر ثانــي؛ ونعنــي بهــا كل مــا َورد عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -مــن قــو ٍل ،أو فعـ ٍـل،
أو تقريــر ،أو صفــة َخلقيــة أو ُخلقيــةُّ ،
وكل مــا صــدر عنــه -صلــى هللا عليــه وســلم -ممــا
يجــب األخــذ بــه ،والعمــل بمقتضــاه.
أيها األحبة:

ُ
ولقــد أ �ســى اإلســام األخـ َ
ـاق الفاضلــة ،والقيــم واملثــل الســامية التــي تضمــن تماســك
ر
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املجتمــع ،وتعايــش أف ـراده مــع بعضهــم البعــض ًأيــا كانــت معتقداتهــم وتوجهاتهــم ،ولــم
ً ّ
تجلــت فيــه َ
القيـ ُـم بأســمى معانيهــا مثلمــا عــرف
ـرف الخلـ ُـق منــذ النشـ ِـأة األولــى مجتمعــا
يعـ ِ
َ ً
ُ
ـات اإلســامية ،فقــد رســخت الدعــوة اإلســامية قيمــا نبيلــة ،ونشــرت مبــادئ
عــن املجتمعـ ِ
َ
ّ
ّ
فاضلــة تغلغلــت فــي النفــوس لتشــمل مختلــف جوانــب الحيــاة االجتماعيــة والسياســية،
ُ
ً
ّ
ّ
والفكريــة ،فــي منظومــة متكاملــة ال يمكــن فصلهــا وال تجزئتهــا؛ منهــا :بــر
واالقتصاديــة
ـتثمار الوقــت ،وإتقـ ُ
الوالديــن ،والكــرمّ ،
والصــدق ،والوفــاء ،واسـ ُ
ـان العمــل ،واإلنصــاف،
ِ
ّ
والشــعور باملسـ ّ
ُ
ُّ
ـؤولية ،وأداء الفرائــض ،واالمتنــاع عــن املحرمــات ،والصبــر ،وحــب الخيــر،
ُ
ّ
وجهـ ُـاد النفــس والهــوى والشــهوة ،والحيــاء ،وال ِع ّفــة ،واالســتقامة ،والفضيلــة والحجــاب
َ
ً
ً
ً
ـدا ،وكانــت هــذه َ
القيـ ُـم مغروســة فــي أجيــال الســلف الصالــح قــول
 ..فــي قائمــة طويلــة جـ
ً
ً
حكيمــا ،وفعــا ممار ًســا؛ ممتثلــة فــي ذلــك قبســات مــن حياتــه -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي
وليلــه ،ثــم أضحــت تلــك القبســات مصابيــح دجــى ت�ضــيء لهــم الطريـ َـق فيتشـ َّـربوا منهــا
نهــاره ِ
ً
ّ
َّ
القيـ َـم الخالــدة ،واألعمــال الزاكيــة ،حتــى غــدت نفوســهم مهذبــة ،وعقولهــم نيــرة ،فغيــروا
َ
بذلــك الدنيــا ،وأصلحــوا العالــم ،وأضافــوا نكهــة للحيــاة ،ولــم يحفــل تأريـ ٌـخ بخيـ ِـرة النــاس
َ
َّ
ُ
َ
َ
نفوســهمَّ ،
وطهــر قلوبهــم؛ مثلمــا حفــل بــه تأريخنــا
زكـى هللا ســبحانه
وعظمائهــم ُ الذيــن ـ
ِ ّ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ُ ْ ْ
َ
اإلســامي {أول ِئــك ال ِذيــن هــدى للا ف ِبهداهــم اقتـ ِـد ِه} [األنعــام.]90:
الق َيــم اإلســامية وأساســها هــي اإليمــان بــاهلل تعالــى ،وتوحيــده الــذي
أال وإن أعظــم ِ
َّ
َ
منـ ُـه تنشــأ بقيــة القيــم ،وبــه تتقــوى ،فحيــن يتمكــن اإليمــان مــن القلـ ِـب فــإن صاحبــه يســمو
َّ
ليتطلــع إلــى َ
قيـ ٍـم ُعليــا لــم تكــن موجــودة لديــه ،وهــذا مــا رأينــاه يحدث لســحرة فرعون الذين
َ َ َ َّ ُ
ُ َ ّ
السـ َـح َرة
اض دنيئــة {وجــاء
كانــوا وقــت كفرهــم ي
سـ ِـخرون ُإمكاناتهــم ِْ
وخ َبراتهـ َـم لنيــل أغ ـر ٍ
ْ َ ْ َن َ ُ َّ َ َ َ ْ ً ْ َّ َ
ُ
ْ
ِفرعــو قالــوا ِإن لنــا ألجــرا ِإن كنــا نحــن الغ ِال ِبيــن} [األع ـراف ،]113:فلمــا أكرمهــم هللا
َ
انق َلبــت موا ُينهــم ،وسـ َـمت قيمهــم ،وملــا ّ
هد َدهــم فرعــون
ـذاب األليــم أجابــوه
ـ
ع
بال
باإليمــان؛
ز
بقولهـ ِـم{َ :لـ ْـن ُن ْؤثـ َـر َك َع َلــى َمــا َج َاء َنــا مـ ْـن ْال َب ّينـَ
ـات َو َّالـ ِـذي َف َط َرَنــا َف ْاقــض َمــا َأ ْنـ َـت َقــاض إ َّنمــاَ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ َ ُّ ْ
َ
�ضــي هـ ِـذ ِه الحيــاة الدنيــا} [طــه ]72:كلمــات تفيــض بالطمأنينــة ،وتبيــن مــدى الثبــات،
ت ْق
ِ
ً
وتــدل علــى أن حركــة املؤمنيــن متوازنــة ممتـ ّـدة مـ َـن األمــس إلــى اليــوم؛ ألنهــا فــي إطـ ِـار نفــس
العقيــدة ،وذات ســياج ّ
الديــن.
ِ ِ
عباد هللا:
َ
وللقيم فوائد ّ
جمة منها:
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َ
ّ
ّ
َ
املتزنــةّ ،
أنهــا تشــكل شــخصية املســلموتوحــد ذاتــه ،وتقـ ّـوي إرادتــه ،وبالعكــس فــإن
ِ
َ
ّ
َّ
متذبـ ُ
ـذب األخــاق ،مشــتت الن َفــسَ ،تنتابــه الكثيـ ُـر مــن
ـم
ـ
ي
الق
ـه
ـ
ب
تهذ
الــذي ال ِ
الصراعــات قــال تعالــى{َ :أ َف َمـ ْـن َي ْم�شــي ُمك ًّبــا َع َلــى َو ْجهــه أ ْهـ َـدى أ َّمـ ْـن َي ْم�شــي َســوياًّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ََ
اط ُم ْسـ َـت ِق ٍيم} [امللــك.]22:
علــى ِصـ َـر ٍ
والق َيــم تحفــظ األمـ َـن ،وتقــي املجتمــع الشــرور؛ َّألن َ
تأثيرهــا أعظــم مــن تأثيـ ِـر القوانيــن
ِ
ِ
ً
ّ
َ
َ
املتأصلــة فــي النفــس تكــون أكثــر قــدرة علــى منــع األخطـ ِـاء ِمــن
والعقوبـ ِ
ـات ،فالقيــم ِ
العقوبــة والقانــون.
ّ
ُ
وأصحـ ُ َّ
َ
ـلوك
ـاب القيــم يــؤدون أعمالهــم بفعاليــة وإتقــان ،ويمكــن أن يعــزى ســوء سـ ِ
َ
َ
ـاص ،والشــعور
القائميــن علــى العمــل إلــى افتقادهــم ِلقيــم اإليمــان ،واإلخـ ِ
بالواجــب واملسـ ّ
ـؤولية.
ِ
ُ
 ًَ
ـاس فيــه قــال
والقيــم تجعــل لإلنسـ ِـان منزلــة ،ولحياتــه طعمــا ،وبســببها تــزداد ثقــة َ النـ
ِ
ْ
ُ
ُ
َ
تعالــى{َ :ولـ ُـك ّل َد َر َجـ ٌ
ـات ِم َّمــا َع ِملــوا} [األنعــام ،]132:وقــال تعالــى{ :أ ْم ن ْج َعـ ُـل ال َّت ِقيـ َـن
َ ُْ ِ ٍ
كالف َّجـ ِـار ُ} [ص.]28:
وعندمــا تنشــأ َالقيــم مــع الفــرد نتيجــة إيما ِنــه وعقيدتــه ،وخشــيته هلل؛ ينمــو مــع نمـ ّ ِـو
ُ
ٌ ّ ُ
وخلـ ٌـق قويــم ،وسـ ٌ
ـلوك ســو ّي ،وجســد طاهــر ،وتغــدو َ
القيــم
جســده فكــر نقــي،
ً
ً
ّ
ُّ
ثابتــة فــي نفســه ،راســخة فــي فــؤاده ،ال تتبــدل بتبــدل املصالـ َـح ،واألهــواء كمــا هــو
َ
ْ
ََ
الحــال فــي املجتمعــات ّ
املاد ّيــة قــال تعالــى{َ :ولـ ْـو َّات َبـ َـع ال َحـ ُّـق أ ْه َو َاء ُهـ ْـم لف َسـ َـد ْت
ِ
َّ َ َ ُ َ َ
ْ
َّ
َ
األ ْر ُ
ض َومــن ِف ِيهــن} [املؤمنــون.]71:
الســموات و
أيها األحباب الكرام:
إن األبنــاء هــم االمتــداد الحقيقــي لآلبــاء ،وقــد صــح قولــه -عليــه الصــاة
والســام -فــي الحديــث(( :إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن ثــاث :صدقــة
جاريــة ،أو علــم ُينتفــع بــه ،أو ولــد صالــح يدعــو لــه)) رواه مســلم ،وهــم كذلــك
ُ
ذخرنــا بعــد موتنــا ،وســبب نجاتنــا أو خســارتنا يقــول -صلــى هللا عليــه وســلم:-
((مــا مــن عبــد يســترعه هللا رعيــة يمــوت يــوم يمــوت وهــو غـ ّ
ـاش لرعيتــه إال لــم يــرح
رائحــة الجنــة)) رواه مســلم ،ولــذا وجــب علينــا االنتبــاه إلــى غــرس القيــم فيهــم مــن
ّ
وقــت مبكــر ،بــل مــن وقــت يســبق والدة الطفــل مــن خــال ُحســن اختيــار األم كمــا
ُ
أرشــد لذلــك الصــادق املصــدوق -عليــه الصــاة والســام -حيــن قــال(( :تنكــح املـرأة
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ألربــع :لحســبها ،ونســبها ،وجمالهــا ،ودينهــا ،فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك)) رواه
مســلم ،ألن الغــرس فــي هــذا الســن أولــى وأســهل ،وذلــك ملجموعــة مــن األســباب
منهــا:
ً
أوال :أن درجــة ذكاء الطفــل فــي هــذه املرحلــة تكــون عاليــة :فقــد اتضــح مــن خــالالدراســات أن املســافات بيــن خاليــا مــخ اإلنســان تســتمر فــي االتســاع حتــى يبلــغ
مــن العمــر ســنتين ،ثــم تبــدأ باالضمحــال بعــد ذلــك! ولــك أن تتأمــل فــي ســرعة
ّ
اكتســاب الطفــل للغــة أو أكثــر مــن لغــة (دون ُم ِعلــم!) ،وهــو يكتســب قيمــه فــي
طفولتــه بنفــس الطريقــة التــي يكتســب بهــا لغتــه ،ومــن املعــروف للمختصيــن فــي
التنشــئة االجتماعيــة أن الطفــل فــي هــذه املرحلــة يالحــظ اســتجابات أهلــه ،وردود
أفعالهــم علــى ســلوكياته التــي يمارســها ،ويتعامــل معهــم علــى هــذا األســاس! ويبــدأ
الطفــل ً
غالبــا باملحــاكاة قبــل أن يتــم الســنة األولــى مــن عمــره.
ً
ثانيا :عدم وجود سابقات فكرية لديه :بمعنى أن قاعدة البيانات لدى الطفل تكونخاليــة بمــا يســهل علــى الوالديــن ملئهــا؛ بخــاف الشــخص الكبيــر الــذي تحتــاج
معــه حيــن تريــد غــرس قيمــة أن تقتلــع نقيضهــا ،وقــد ذكــر العلمــاء أن الســنوات
الســت األولــى مــن عمــر اإلنســان هــي املرحلــة الذهبيــة لغــرس القيــم.
ً
ثالثــا :قلــة مصــادر التلقــي واملنافســين :فقــد يكــون للصغيــر قــدوة واحــدة أو قدوتــانً
(وغالبــا همــا األبــوان) ،ثــم كلمــا كبــر الطفــل اتســعت قائمــة القــدوات لديــه ،وقـ َّـل
تأثيــر الوالديــن عليــه ،وإذا أردنــا اســتيعاب جميــع القيــم التــي ينبغــي غرســها فــي
ً
ً
برنامجــا متكامــا لبنــاء القيــم ،ومدرســة لتعليمهــا.
األبنــاء فلنجعــل مــن حياتنــا كلهــا
أيها املسلمون:
ـرر يصيبهــا ،أو ّتيـ ٍـار جــارف
إن املجتمــع املســلم ليتقـ ّـوى بتحصيــن القيــم مــن ضـ
ٍ
ُ
ـدوات الصالحــة
يهدمهــا؛ َبتأسـ
الق َيــم ،وإب ـر ِاز القـ ِ
ِ
ـيس األجيــال منــذ نشـ ِـأتها علــى تلــك ِ
ِ
ُ
َّ
َ
لألجيــال املؤمنــة ،وقــد بيــن هللا تعالــى لنــا نمــاذج مــن القــدوات الصالحـ ِـة التــي ِيجــب أن
َّ
نهجهــا ،وإن أجـ ُّـل تلــك القــدوات هــو
تقـ َّـدم لألجيــال ليتخلقــوا بأخالقهــا ،ويســيروا علــى
ِ
ُ
ََ ْ َ َ َُ
ان لكـ ْـم
رســولنا -صلــى هللا عليــه وســلم -الــذي امتدحــه هللا فــي محكــم كتابــه بقولــه{ :لقــد ك
فــي َر ُســول َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ
اآلخـ َـر} [األح ـزاب.]21:
للا أســوة حســنة ِلــن كان ي ْرجــو للا واليــوم ِ
ِ ِ
ِ
والقيــم مــا لــو أحسـ ّـنا َ
َّإن لدينــا مــن الفضائــل َ
عرضــه علــى اآلخريــن ،وامتثلنــا بــه فــي
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حياتنــا؛ لــكان لنــا مكانــة ســاميةِ ّ ،وريــادة بيــن أمــم هــذه الدنيــا ،وألســهمنا فــي نشــر اإلســام
َ
ًَ ُُ ً
ُ
ّ ُ
لتقــف األمــة
ِقيمــا
ومثــا مشـ ِـرقة ،وفـ ًـي الوقــت الــذي تظهــر لنــا األيــام عظمــة قيــم اإلســام ِ
ً
ـامخة بإســامهاَّ ،
قويــة بإيمانهــا ،معتــزة بمبادئهــا؛ فــي هــذا الوقــت َيظهــر لنــا مــدى انهيــارُ
شـ
ُ
َ
َ
األمــم األخــرى والحضــارات املاديــة بمــا لديهــا مــن قيــم نفعيــة ،ومثــل ضعيفــة ،كيــف ال
صنــع البشــر؟! وكــم مــن التدميــر املمنهــج الــذي بــات يمــا َرس اليــوم باســم ّ
وهــي مــن ُ
الحريــة،
ِ
ِ
َ
والحفــاظ علــى املصالــح! وبهــذا يتأكــد لنــا َّأن ثوابتنــا و ِق َيمنــا معاشــر املســلمين سـ َـب ٌب
ُّ
ّ
ُ
َ
مرجعــه إلــى َ
قيــم اإلســام ومبادئــه،
ـور ليــس
لعزنــا وتقدمنــا ،وأن مــا أصابنــا اليــوم ِمــن قصـ ٍ
ِ
وغاياتــه ومقاصــده؛ بقــدر مــا هــو راجــع للتفريـ ُـق بيــن ال ِعلــم والعمــل ،والفصـ ُـل بيــن العقيدة
والق َيــم والتطبيــق.
واملبــادئِ ،
ً
إن َ
القيــم النبيلــة لتدفــع املسـ َ
ـلم الحـ َّـق -وإن كان فــي ضائقــة ّ
ماليــة -مثــا  -إلــى إغاثــة

ـوة والســرقة ،وإنهــا لتحفــز املؤمنــة
امللهــوف ،وإطعــام الجائــع ،وتأمــره أن يمت ِنــع عــن الرشـ ِ
ُّ
الفتنة والشبهات،
بنفسها عن مواطن
على املحافظة على كر َام ِتها ،وصون ِع َّف َتها ،والنأي
ِ
ِ
ّ
ذلــك أن اإليمـ َ
الفيــاض الــذي ّ
يرســخ َ
ـان هــو النبـ ُـع ّ
ويوفــر األمــن
القيــم ،ويبنــي املجتمــعِ ،
ِ
ِ
والصــاح ،والتنميــة والفـ َ
ـاح.
َ
األمــة التــي تريــد الوصــول إلــى املجــد بـ َّ
كل فـ ٍـرد مــن ّ
ـرف ّ
ـأن العقيــدة هــي
ويجــب أن يعـ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
التــي تبنــي القــوى ،وتبعــث العزائــم ،وت�ضــيء الطريــق للســالكين ،وتحــث علــى اللحــاق بركــب
الحضــارة بمــا ال يكــون علــى حســاب الثوابــت.
ـات متتاليــة مــن َ
تعرضــت َ
وقــد َّ
العبــث،
القيــم اإليمانيــة علــى ام َتـ
ـداد التأريــخ ملو َّجـ ٍ
ِ
ُ
َ
ْ
للا م َيثـ َ
وتيــار جــارف مــن االنهيــار قــال هللا تعالــى{َ :وإ ْذ أ َخـ َـذ َّ ُ
ـاق ال ِذيـ َـن أ ُوتــوا الك َتـ َ
ّ
ـاب ل ُت َب ِّي ُن َّنـ ُـه
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
ـس َمــا َي ْشـ َـت ُر َ
اشـ َـت َر ْوا بـ ِـه َث َم ًنــا َق ِليـ ًـا َفب ْئـ َ
ون} [آل
ور ِهــم و
ِ
ـاس وال تكتمونـ َّـه فنبــذ َوه وراء ظه ِ
ِ
ِللنـ ِ
َ
ـاف،
والحشــمة ،والعفـ ِ
عمـران ،]187:وإن حفــاظ أبنائنــا وبناتنــا اليــوم علــى ِقيــم الحيــاءِ ،
ّ
ُ
والبعـ َـد عــن االختــاط؛ أحــد أكبــر ّ
األخالقيــة التــي
صمامــات األمــان للمجتمــع إز َاء الكــوارث
َ
ـوم فــي َ
العالـ َـم اليـ َ
مقتــل ،نســأل هللا تعالــى أن يجنــب املســلمين كل ســوء ومكــروه.
أصابــت
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه إنــه هــو
الغفــور الرحيــم.
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون عباد هللا:
إن ضعــف املجتمعــات اإلســامية اليــوم فــي ممارســة القيــم النبيلــة واملبــادئ
اإلســامية ،والتســاهل فــي غرســها فــي نفــوس األبنــاء ،وضعــف تعزيزهــا فــي أذهانهــم؛ يجعــل
واجــب كل غيــور علــى دينــه ،ناصــح ألمتــه؛ استشــعار خطــورة هــذه املشــكلة ،وتأثيرهــا
الســلبي علــى مســتقبل األبنــاء ،وفــي مقدمــة ذلــك إعاقــة التقــدم ُّ
والرقــي الــذي تتطلــع إليــه
أمتنــا اإلســامية ،ومــن أهــم املنطلقــات فــي معالجــة هــذه املشــكلة مــا يلــي:
ً
أول :العنايــة واالهتمــام بســيرة الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم ،-وصحابتــه الكـرام،
وســلف األمــة الصالــح ،وعــرض نمــاذج وصــور مــن حياتهــم املشــرقة فــي تمثلهــم لألخــاق
اإلســامية فــي كافــة شــؤون حياتهــم.
ً
ثانيــا :علــى املؤسســات التربويــة املختلفــة؛ مــن مدرســة وجامعــة ،وأســرة ،ومســجد،
وإعــام بوســائله املختلفــة ،ومجتمــع ،ونـ ٍـاد؛ مســؤولية كبيــرة جـ ًـدا فــي غــرس األخــاق
الفاضلــة ،والقيــم واملبــادئ الســامية فــي نفــوس الناشــئة ،والشــباب والفتيــات.
ً
ثالثــا :العنايــة باســتغالل كل الوســائل واألســاليب املمكنــة فــي تثبيــت األخــاق
ً
اإلســامية ،ولعــل مــن املناســب اســتغالل التجمعــات واملناســبات مثــا للتأكيــد علــى ذلــك،
وهــذا أمــر فــي غايــة األهميــة.
ر ً
ابعــا :العنايــة بوضــع حوافــز تشــجيعية لتثبيــت بعــض األخالقيــات اإلســامية ،وفــي
املقابــل وضــع عقوبــات مناســبة ملــن يخــل باألخــاق واآلداب العامــة فــي األســرة.
ً
خامســا :العنايــة واالهتمــام بدراســة املشــاكل غيــر األخالقيــة التــي تنشــأ فــي املجتمــع؛

مــن خــال مشــاركة أهــل االختصــاص فــي العلــوم الشــرعية ،والتربيــة ،وعلــم النفــس،
واالجتمــاع؛ فــي هــذا املوضــوع لوضــع الحلــول املناســبة لهــا.
ً
سادســا :يقــع علــى إمــام املســجد ،وخطيــب الجمعــة؛ دور عظيــم فــي غــرس األخــاق،
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والقيــم الفاضلــة فــي نفــوس األبنــاء ،فيجــب اختيــار األســاليب واألزمنــة املناســبة،
والعبــارات ،واملواقــف املؤثــرة التــي تشــد األبنــاء ،وتحـ ُّـرك مشــاعرهم.
سـ ً
ـابعا :إب ـراز القــدوات الحســنة فــي املجتمــع ممــن حباهــم هللا تعالــى باألخــاق

الفاضلــة ،وااللتـزام بالقيــم واملبــادئ الســامية ،وبيــان اآلثــار اإليجابيــة التــي تميــزوا بهــا عــن
غيرهــم ليكونــوا مشــاعل خيــر ملحاكاتهــم ،والســير علــى نهجهــم.
أيها املسلمون:
ـال ،وبتشــريعه لألخــاق الفاضلــة ،والقيــم واملبــادئ
إن اإلســام ديــن الســام والكمـ ُ
ّ
النبيلــة؛ يريــد مــن املســلمين أن يكونــوا أمــة متميــزة فــي كل �شــيء ،فــي تعاملهــا ،وأعمالهــا،
وأقوالهــا ،كمــا أن التعامــل األخالقــي فــي كل شــؤون الحيــاة اليوميــة داخــل أي مجتمــع دليــل
ُّ
علــى ّ
تحضــره ووعيــه بهــذه األخــاق وأهميتهــا ،ومتــى غابــت األخــاق عنــه فهــو دليــل تخلــف،
وقلــة وعــي شــئنا أم أبينــا.
عباد هللا

ً
ّ
إن هللا ومالئكتــه يصلــون علــى النبــي أال فصلــوا َعليــه أيهــا املؤمنــون امتثــال ألمــر ربكــم
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا
حيــث قــال{ِ :إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
َ
ت ْسـ ِـل ًيما} [األحـزاب.]56 :
الدعاء ...

...
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أبناؤنا وقيمة الوقت
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
عباد هللا:
الوقت من أهم النعم التي أنعم هللا بها على اإلنسان ،ولذلك
أقســم هللا بــه أو بأج ـزاء منــه فــي مطالــع ســور عديــدة؛ فأقســم بالليــل ،والنهــار،
َ َّ
َ َ َّ
�شــى * َو َّ
الل ْيــل إ َذا َي ْغ َ
الن َهـ ِـار ِإذا ت َجلــى}
والفجــر ،والضحــى ،والعصــر كمــا فــي قولــه تعالــى{ :و
َ
ِ ِ َ ُّ َ َ َّ ْ َ
ْ
َْ
َ
َ
[الليــل{َ ،]1-2 :والف ْجـ ِـر * َول َيـ ٍـال َعشـ ٍـر} [الفجــر{ ، ]2 ،1 :والضحــى * والليـ ِـل ِإذا ســجى}
َّ ْ ْ َ َ َ ُ
[الضحــى{َ ،]2 ،1 :و ْال َع ْ
ـان ل ِفــي خ ْسـ ٍـر} [العصــر ،]1-2 :ومعلــوم أن هللا إذا
النسـ
ن
إ
*
ـر
ـ
ص
ِ ِ ِ
أقســم ب�شــيء مــن خلقــه َّ
دل ذلــك علــى أهميتــه ،وعظمتــه ،ولفــت األنظــار إليــه ،والتنبيــه
علــى جليــل منفعتــه.
وجــاءت ُ
السـ ّـنة كذلــك لتؤكــد أهميــة الوقــت ،وقيمــة الزمــن ،وتقــرر أن اإلنســان
مســؤول عنــه يــوم القيامــة ،فعــن معــاذ بــن جبــل -ر�ضــي هللا عنــه -أن النبــي -صلــى هللا عليــه
وســلم -قــال(( :ال تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى ُيســأل عــن أربــع خصــال :عــن عمــره
فيمــا أفنــاه؟ وعــن شــبابه فيمــا أبــاه؟ وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه؟ وعــن
علمــه مــاذا عمــل فيــه؟)) رواه الترمــذي وحســنه األلبانــي.

وأخبــر النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أن الوقــت نعمــة مــن نعــم هللا علــى خلقــه ،وال بــد
للعبــد مــن شــكر النعمــة وإال ُســلبت وذهبــت ،وشــكر نعمــة الوقــت يكــون باســتعمالها فــي
الطاعــات ،واســتثمارها فــي الباقيــات الصالحــات ،فعــن ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنــه -قــال:
((نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر مــن النــاس :الصحــة ،والفـراغ)) رواه البخــاري.
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َّ
ومعنــى قولــه -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-كثيــر مــن النــاس)) أي الــذي ُي َوفـ ُـق لذلــك
ُ
ً
ّ
متفر ًغــا لشــغله باملعــاش ،وقــد يكــون
قليــل ،فقــد يكــون اإلنســان صحيحــا؛ وال يكــون ِ
ً
مسـ ً
ـتغنيا؛ وال يكــون
صحيحــا ،فــإذا اجتمعــا -الصحــة ،والف ـراغ -فغلــب علــى اإلنســان
َ
الكســل عــن الطاعــة فهــو املغبــون ،والغبــن أن تشــتر َي بأضعــاف الثمــن ،وأن تبيـ َـع بأقــل
ْ
مــن ثمـ ِـن املثــل.
وعــن عبــد هللا بــن عبــاس -ر�ضــي هللا تعالــى عنهمــا -قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا
َ َ
َ
ً
ْ
َ
َ
وص َّح َتــك قبـ َـل َســق ِمك،
عليــه وســلم:-
ـس :حياتــك قبــل مو ِتــكِ ،
((اغت ِنــم خمســا قبــل خمـ ٍ
َ
َ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وغنــاك قبــل فقـ ِـرك)) رواه الحاكــم وصححــه
وفراغــك قبــل شــغ ِلك ،وشــبابك قبــل هر ِمــكِ ،
األلبانــي.
واآليــات ،واألحاديــث؛ التــي تشــير إلــى أهميــة الوقــت فــي حيــاة املســلم كثيــرة؛ لذلــك ال
بــد مــن الحفــاظ عليــه ،وعــدم تضييعــه فــي أمــور ال فائــدة فيهــا أو منهــا ،فالوقــت يم�ضــي وال
يعــود ،فأحســن يــا عبــد هللا اغتنامــه فيمــا ينفعــك فــي دنيــاك وأخـراك.
دقات قلب املرء قائلة له

إن الحياة دقائق وثوان

أيها املسلمون:
ـاض ال يــدري مــا هللا
تمــر األيــام ،وتم�ضــي األعــوام ،واإلنســان بيــن مخافتيــن :أجــل مـ ٍ
ـاق ال يــدري مــا هللا فاعــل فيــه ،فليقــدم اإلنســان لنفســه ،وليغتنــم
ـاض فيـ ًـه ،وأجــل بـ ٍ
قـ ٍ
وقتــه ســالكا كل الطــرق التــي تعينــه علــى إدارة وقتــه ،وتحقيــق أهدافــه ،وال يسـ ّـوف فيضيــع
وقتــه ،وتتراكــم عليــه أعمالــه ،ومــا أجمــل أن ينظــم وقتــه ،ويلتــزم بمواعيــده ،فــا يهــدر
وقتــه ،ووقــت اآلخريــن ،فــإن نجــح فــي ذلــك كان مــن الفائزيــن ،ولــن يكــون مــن النادميــن ،فــإن
األجــل إذا جــاء فليــس بعــده مــن مســتعتب ،يقــول الحســن البصــري -رحمــه هللا« :-الدنيــا
ثالثــة أيــام :أمــا أمــس فقــد ذهــب بمــا فيــه ،وأمــا غـ ًـدا فلعلــك أن ال تدركــه ،فاليــوم لــك
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فاعمــل فيــه»(.)1
فاغتنــام الوقــت فيمــا ينفــع املــرء بــه نفســه ،وينفــع بــه اآلخريــن؛ أمــر مطلــوب ،وذلــك
بترتيــب املهــام واألعمــال اليوميــة ،وتقديــم األهــم علــى املهــم ،فالعمــر حجــة لنــا أو علينــا يــوم
القيامــة ،وتدبــر أخــي املســلم مــا قالــه هــذا الحكيــم« :مــن أم�ضــى ً
يومــا مــن عمــره فــي غيــر حــق
قضــاه ،أو فــرض أداه ،أو مجــد أثلــه ،أو حمــد حصلــه ،أو خيــر أسســه ،أو علــم اقتبســه؛
فقــد عــق يومــه ،وظلــم نفســه»(.)2
لــذا كان لـز ًام علينــا أن نســتغل أوقاتنــا فــي مرضــات هللا ،وأن نجعــل حياتنــا كلهــا هلل،
فــا نضيــع مــن أوقاتنــا مــا نتحســر عليــه يــوم القيامــة ،فالوقــت ســريع االنقضــاء ،ومــا م�ضى
لــن يعــود.
مرت سنون بالوصال وبالهنا
ثم انثنت أيام هجر بعدها
ثم انقضت تلك السنون وأهلها

فكأنها من قصرها أيام
فكأنها من طولها أعوام
فكأنها وكأنهم أحالم

عباد هللا:
اعلمــوا أن اإلســام قــد دعــا إلــى حســن اغتنــام الوقــت فــي كل مراحــل الحيــاة ،فقــال
َ َ
ً
ْ
َ
((حياتــك
ـس)) وذكــر منهــا:
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-اغت ِنــم خمســا قبــل خمـ ٍ
قبـ َـل موتــك)) ،فالحيــاة تشــمل كل مراحــل عمــر اإلنســان صغيـ ًـرا وكبيـ ًـرا ،شـ ً
ـبابا وشـ ًـيبا،
ِ
وعلــى املســلم أن يغتنــم هــذه الحيــاة التــي أعطــاه هللا إياهــا فــي طاعــة ربــه ،والعمــل فيمــا
يرضيــه ،وإال ضاعــت منــه تلــك الحيــاة ،فباملــوت تنقطــع الحيــاة ،وبانقطــاع الحيــاة تنقطــع
مــوارد العمــل الصالــح إال مــن الحســنات الجاريــة.
َ
عنايتــه باألبنــاءَّ ،
ولقــد أولــى اإلسـ ُ
ووجــه األنظـ َـار إلــى العنايــة بهــم ورعايتهــم،
ـام
وتوجيههــم التوجيـ َـه الســليم؛ خاصــة الشــباب؛ ألنهــم أســرع اســتجابة للحــق ،وأكثــر انقيـ ًـادا
(((  -رواه البيهقي في الزهد الكبير.477 :
(((  -أدب الدنيا والدين للماوردي (ص.)57
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ً
ومحبــة لــه ،واإلنســان فــي مرحلــة الشــباب يكــون أقــوى مــا يكــون نشــاطا ،وقــوة ،وحيويــة،
َّ َّ ُ َّ
َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ً ُ
ـف قـ َّـوة ثـ َّـم َج َعـ َـل ِمـ ْـن َب ْعـ ِـد
ـف ثــم جعــل ِمــن بعـ ِـد ضعـ ٍ
ومحبــة {للا الـ ِـذي خلقكــم ِمــن ضعـ ٍ
ْ
َ ً ُْ
َ
َْ
ُقـ َّـوة َ
ض ْع ًفــا َوشـ ْـي َبة َيخلـ ُـق َمــا َيشـ ُـاء َو ُهـ َـو ال َع ِليـ ُـم الق ِديـ ُـر} [الــروم.]54 :
ٍ
َّ
َّ
ورســولنا الكريــم -صلــى هللا عليــه وســلم -حـ َـرص علــى االهتمــام بالشــباب ِورعايتهــم،
وتوجيههــا فــي ِخدمــة اإلســام واملســلمين ،وليــس أدل علــى ذلــك مــن
واكتشــاف مواهبهــم،
ِ
َّ
النبويــة الشــريفة؛ جــاء عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -عــن رســول هللا -صلــى
األحاديــث
ّ
ّ
ٌ
ّ
هللا عليــه وســلم -أنــه قــال(( :ســبعة يظلهــم هللا فــي ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه :إمــام عــادل،
َ
وشـ ٌّ
ـاب نشــأ فــي عبــادة هللا -عـ َّـز وجــل))...-؛ فذكــر ِمــن بينهــم(( :شــاب نشــأ)) وترعـ َـرع ((فــي
طاعــة هللا))ّ ،
وتمســك بالفضائــل واآلداب اإلســامية ،وفطــم نفســه عــن شــهوات الدنيــا
وملذاتهــا ،ومنــع هــواه مــن اتبــاع النفــس ّ
األمــارة بالســوء.
وفــي حديــث ابــن عبــاس -وهــو مــن الفتيــان الذيــن آتاهــم هللا العلـ َـم والفقــه فــي ّ
الديــن-
ِ
ِ
ً
قــال :قــال رســو ُل هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -لرجــل وهــو يعظــه(( :اغت ِنــم خمســا قبــل
َّ
وغنــاك قبــل فقــرك ،وفراغــك قبــل
ـقمكِ ،
خمــس :شــبابك قبــل هرمــك ،وصحتــك قبــل سـ ِ
ـغلك ،وحياتــك قبــل موتــك)) رواه الحاكــم وصححــه األلبانــي ،كل هــذه التوجيهــات تحــث
شـ ِ
علــى اغتنــام األوقــات فــي كل األحــوال وخاصــة هــذه الخمــس التــي ذكــرت فــي هــذا الحديــث،
أقوامــا كانــوا أشــد ً
قــال الحســن البصــري« :لقــد أدركــت ً
حرصــا علــى أوقاتهــم مــن حرصكــم
علــى دراهمكــم ودنانيركــم!».
أيها املسلمون:
ً
إن أوالدنــا أمانــة فــي أعناقنــا ســواء كانــوا ذكـ ً
ـورا أم إناثــا ،وواجباتهــم علينــا كثيــرة،
وحقوقهــم كبيــرة ،ومــن ذلــك العنايــة بأوقاتهــم ومالحظتهــم فيمــا يقضونهــا ،وتوجيههــم إلــى
اغتنامهــا ،والحــرص علــى االســتفادة منهــا ،وعــدم التســاهل والتهــاون فــي ذلــك.
إن علــى اآلبــاء واجــب تعليــم أبنائهــم قيمــة الوقــت وأهميتــه ،وأن الوقــت هــو حياتهــم،
وأعمارهــم التــي يقضونهــا ،وســتمر عليهــم كمــا مــرت علــى مــن قبلهــم ،فــإذا لــم يســتغلوها،
ويحســنوا إدارتهــا؛ فإنهــا ســتذهب عليهــم دون فائــدة ،وســيندمون بعــد ذلــك علــى تلــك
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األوقــات التــي مــرت ،ويتحســرون علــى األيــام التــي خلــت ،ولكــن هيهــات هيهــات ،فمــا راح لــن
يعــود ،ومــا ذهــب لــن يــؤوب.
أيها اآلباء:
أنتــم القــدوة الحســنة فــي تعليــم أوالدكــم بقيمــة الوقــت ،فــإن كنتــم تعرفــون أهميــة
الوقــت وقيمتــه ،وتحرصــون علــى اســتغالله؛ اقتــدى أبناؤكــم بكــم ،وتابعوكــم فــي ذلــك،
وإن تســاهلتم وتهاونتــم فــي أوقاتكــم تبعكــم أبناؤكــم علــى ذلــك ،فكونــوا قــدوة صالحــة،
ً
ومثــال يحتــذى بــه فــي تعاملكــم مــع الوقــت.
أيها اآلباء:
إن الفـراغ ســبب رئيــس فــي فســاد األبنــاء ،فعليكــم بشــغل أوقاتهــم بالنافــع املفيــد ،ال
تتركوهــم للفـراغ فيفســدهم.
إن الشباب والفراغ والجدة

مفسدة للمرء أي مفسدة

وإن الســيطرة الرشــيدة علــى وقــت الف ـراغ ،وتصريفــه فــي قنواتــه املناســبة؛ يضمــن
ً
ولقاحــا فــي وجــه الســموم واألوبئــة
لألمــة ارتقاءهــا بطاقــات أبنائهــا ،ويكســبها مناعــة
الفكريــة ،ويتيــح لألمــة القــدرة علــى ســد منافــذ االنحـراف الســلوكي ،ولهــذا حــرص اإلســام
علــى شــغل أوقــات الفـراغ بعــد الواجبــات بالعمــل النافــع املثمــر ،بحيــث ال يجــد اإلنســان
الفـراغ الــذي يشــكو منــه ،ويحتــاج فــي ملئــه إلــى تبديــد الطاقــة ،أو االنحـراف ،بــل إن األصــل
فــي حيــاة املســلم أن ال يوجــد فيهــا وقــت فـراغ ،ذلــك أن الوقــت والعمــر فــي حيــاة املســلم ملــك
هلل ،والتربيــة اإلســامية تعـ ّـود النا�شــئ ليــرى كل ســاعات الحيــاة ولحظاتهــا أمانــة فــي عنقــه،
يشــغلها بالخيــر.
إيها اآلباء  ..أيتها األمهات:
علينا أن نربي أبناءنا على حسن إدارة أوقاتهم ،نربيهم على حسن استغاللها ،وعدم
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تركهــم يضيعونهــا كيفمــا يشــاؤون ،أو فيمــا يريــدون بــل البــد مــن ضبــط تلــك األوقــات ،ولــذا
نضــع بيــن أيديكــم بعــض األمــور التــي تعينكــم علــى غــرس قيمــة الوقــت ،وأهميتــه لــدى
أوالدكــم:
أولــى هــذه األمــور :وعيكــم بقيمــة الوقــت وأهميتــه :وهــذه الخطــوة هــي األولــى لتربيــة
األبنــاء علــى هــذه القيمــة ،وهــي النمــوذج العملــي الــذي يرونــه أمــام أعينهــم ،فأحســنوا إدارة
أوقاتكــم تــروا ثمــرة ذلــك فــي فلــذات أكبادكــم.
َ
شكل مشيته ُ
م�شى الطاووس ً
باعوجاج
يوما
بنوه
ِّ
فقلد َ ِ
ٍ
َ
بدأت بهُ ،
ونحن ُمقل ُ
فقال :عالم تختالون؟ قالوا:
دوه
ِ
ْ
َ
ّ
واعدل فإنا إن عدلت؛ ُم َعد ُ
َّ
ْ
املعوج
سيرك
فخالف
لوه
ِ
كل فرع يجاري بالخطى من َّأد ُ
أما تدري أباناُّ :
بوه؟
وينشأ ُ
وده ُ
نا�شئ الفتيان منا على ما كان َّع ُ
أبوه
ُ ّ
عل ُ
جى ْ
ُ
مه ّ
وما دان الفتى ب ِح ً
أقربوه
التدي َن
ولكن ي
ِ
فالتربيــة بالقــدوة لهــا أثرهــا الكبيــر علــى األوالد ،روى أبــو نعيــم فــي الحليــة قــال« :أدخــل
الشــافعي ً
يومــا إلــى بعــض حجــر هــارون الرشــيد ليســتأذن علــى أميــر املؤمنيــن ،ومعــه سـراج
الخــادم ،فأقعــده عنــد أبــي عبــد الصمــد مــؤدب أوالد الرشــيد ،فقــال س ـراج للشــافعي :يــا
أبــا عبــد هللا هــؤالء أوالد أميــر املؤمنيــن ،وهــو مؤدبهــم؛ فلــو أوصيتــه بهــم ،فأقبــل الشــافعي
علــى أبــي عبــد الصمــد فقــال لــه :ليكــن أول مــا تبــدأ بــه مــن إصــاح أوالد أميــر املؤمنيــن
إصــاح نفســك ،فــإن أعينهــم معقــودة بعينــك ،فالحســن عندهــم مــا تستحســنه ،والقبيــح
عندهم ما تركته ،علمهم كتاب هللا ،وال تكرههم عليه فيملوه ،وال تتركهم منه فيهجروه،
ثــم روهــم مــن الشــعر أعفــه ،ومــن الحديــث أشــرفه ،وال تخرجنهــم مــن علــم إلــى غيــره حتــى
يحكمــوه ،فــإن ازدحــام الــكالم فــي الســمع مضلــة للفهــم»(.)1
ومــن األمــور التــي تعيــن علــى تربيــة األبنــاء علــى قيمــة الوقــت وضــع أهــداف لهــم
يســعون لتحقيقهــا بيــن الفتــرة واألخــرى ،وعــدم تركهــم تائهيــن ضائعيــن بــدون أهــداف،
(((
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وترتيــب الخطــط الالزمــة لتحقيــق تلــك األهــداف ،والبــد أن تكــون هــذه األهــداف معروفــة
لــدى األبنــاء ،حاضــرة فــي أذهانهــم ،ومــن األفضــل أن تكــون مكتوبــة ،ومعلقــة فــي مــكان بــارز
حتــى ال تن�ســى.
ولتحقيــق تلــك األهــداف ال بــد مــن رســم خطــة يســير عليهــا األبنــاء ،وتحــدد املهــام
اليوميــة والوقــت املخصــص لــكل مهمــة ،وهنــا يجــب تنظيــم املهــام بصــورة منطقيــة،
والوقــت الكافــي لــك مهمــة.
كمــا أن مــن األمــور املهمــة فــي تحقيــق تلــك األهــداف :متابعــة األبنــاء فــي إنجــاز املهــام
التــي رســمت فــي تلــك الخطــة ،وتقييــم مــدى إنجازهــم بيــن الفتــرة واألخــرى ،هــذه األمــور
تنظــم عمليــة االســتفادة مــن الوقــت واســتغالله ،وتبنــي جيـ ًـا ً
ً
منظمــا يعــرف قيمــة
مرتبــا
الوقــت وأهميتــه.
ولننظر -أيها األحبة -إلى نموذج من النماذج الناجحة من ســلفنا الصالح التي تجلى
فيهــا الحــرص علــى األبنــاء ،وتنشــئتهم التنشــئة الصالحــة ،ووضــع أهــدف ســامية ألبنائهــا،
ومتابعتهــم وإعانتهــم فــي تحقيقهــا ،فهــذه أم اإلمــام األوزاعــي اإلمــام املشــهور وكانــت ًأمــا
فاضلــة كريمــة ،ولهــا فضــل عظيــم -بعــد فضــل هللا -فــي طلــب ولدهــا للعلــم ،وبلوغــه املكانــة
املرموقــة التــي وصــل إليهــا فــي زمانــه؛ يقــول العبــاس بــن الوليــد« :فمــا رأيــت أبــي يتعجــب مــن
�شــيء فــي الدنيــا تعجبــه مــن األوزاعــي ،فــكان يقــول :ســبحانك  ..تفعــل مــا تشــاء! كان األوزاعــي
ً
يتيمــا فقيـ ًـرا فــي حجــر أمــه ،تنقلــه مــن بلــد إلــى بلــد -أي لطلــب العلــم ،-وقــد جــرى حكمــك
فيــه أن بلغتــه حيــث رأيتــه ،يــا بنــي! عجــزت امللــوك أن تــؤدب نفســها وأوالدهــا أدب األوزاعــي
فــي نفســه ،مــا ســمعت منــه كلمــة قــط فاضلــة إال احتــاج مســتمعها إلــى إثباتهــا عنــه ،وال
ً
رأيتــه ضاحــكا قــط حتــى يقهقــه ،ولقــد كان إذا أخــذ فــي ذكــر املعــاد أقــول فــي نف�ســي :أتــرى فــي
املجلــس قلــب لــم يبــك؟!»(.)1
َ
فهــذا اإلمــام العلــم الكبيــر ثمــرة مــن ثمـرات هــذه األم الفاضلــة ،وغــرس مــن غراســها،
وســيأتي يــوم القيامــة فــي مي ـزان حســناتها؛ ألنهــا كانــت الســبب -بعــد هللا -فــي رعايتــه،
(((  -سير أعالم النبالء (.)7/110
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وتنشــئته؛ حتــى أصبــح مضــرب املثــل فــي ســعة العلــم ،وغزارتــه ،قــال عنــه أبــو نعيــم -رحمــه
َ
هللا« :-العلــم املنشــور ،والحكــم املشــهور اإلمــام املبجــل ،واملقــدام املفضــل عبــد الرحمــن
بــن عمــرو أبــو عمــرو األوزاعــي ر�ضــي هللا تعالــى عنــه ،كان واحــد زمانــه ،وإمــام عصــره وأوانــه،
ً
كان ممــن ال يخــاف فــي هللا لومــة الئــم ،مقــوال بالحــق ،ال يخــاف ســطوة العظائــم»(.)1
قلت ما سمعتم ...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
عباد هللا:
مــن األمــور التــي تنمــي فــي األبنــاء أهميــة الوقــت والحــرص عليــه :عــدم تأجيــل األعمــال
وتســويفها مــن يــوم آلخــر ،فــكل عمــل ال بــد مــن قضائــه فــي وقتــه املحــدد دون تكاســل أو
تهــاون ،ألن التأجيــل بغيــر ســبب مهــم يســبب تراكــم األعمــال وتزاحمهــا ،ويجعــل األبنــاء
يســتهترون فــي إنجــاز مهامهــم وواجباتهــم التــي قــد رســمت لهــم سـ ًـلفا ،ولهــذا فــإن املســارعة
فــي إنجــاز األعمــال وتأديــة املهــام دليــل حــرص علــى الوقــت.
ومــن ينظــر إلــى واقعنــا املعاصــر يــرى األبنــاء وشــغلهم الشــاغل أن يقضــوا وقتهــم فــي
اللهــو واللعــب ،إمــا تســكع فــي الطرقــات ،وإمــا ألعــاب فــي أجهــزة الحاســب اآللــي والجــواالت
واألجهــزة املحمولــة وغيرهــا مــن املشــغالت وامللهيــات ،يقضــون مــع تلــك الوســائل فت ـرات
طويلــة ،وربمــا خلــوا بمحــارم هللا مــن شــبهات وشــهوات ،ويهــدرون األوقــات ،ويضيعــون
الســاعات؛ بأفعالهــم هــذه دون حســيب وال رقيــب إال مــن قلــة قليلــة ممــن لــدى أســرهم
الحــرص علــى أبنائهــا ،وتربيتهــم التربيــة الصحيحــة.
أومــا علمــوا أن هــؤالء األبنــاء أمانــة ،وإن هللا سيســألهم عنهــم(( :أال كلكــم راع ،وكلكــم
(((  -حلية األولياء (.)6/135
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مســؤول عــن رعيتــه ،فاألميــر الــذي علــى النــاس راع ،وهــو مســؤول عــن رعيتــه ،والرجــل راع
علــى أهــل بيتــه ،وهــو مســؤول عنهــم ،واملـرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا ،وولــده ،وهــي مســؤولة
عنهــم ،والعبــد راع علــى مــال ســيده ،وهــو مســؤول عنــه ،أال فكلكــم راع ،وكلكــم مســؤول
عــن رعيتــه)) متفــق عليــه.
فالواجــب عليــك أيهــا األب ،والواجــب عليــك أيتهــا األم؛ العنايــة بأوقــات األبنــاء،
وتوجيههــم إلــى مــا ينفعهــم ،وعــدم التســاهل والتهــاون فــي هــدر أوقاتهــم وتضييعهــا فيمــا ال
ينفعهــم فــي دينهــم وال دنياهــم.
الدعاء ....

...
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أبناؤنا وتنمية التفكير
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:
لقــد خلــق هللا اإلنســان فــي أحســن تقويــم ،وجعلــه علــى أفضــل هيئــة ،وأكرمــه ّ
ونعمــه،
وسخر له ما في السماوات ،وما في األرض ،وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنةّ ،
وفضله على
ً
كثيــر ممــن خلــق تفضيـ ًـاّ ،
مختلفــا
وميــزه عــن ســائر مخلوقاتــه بالعقــل الفاعــل الــذي جــاء
عــن عقــول ســائر مخلوقاتــه ،فقــد اختــص هللا -عــز وجــل -العقــل البشــري بالعديــد مــن
الخصائــص وامللــكات املهمــة ،منهــا :ملكــة اإلدراك التــي ينــاط بهــا الفهــم والتصــور ،وملكــة
التأمــل فيمــا يدركــه ،واســتخراج أسـراره ،ومعانيــه ،وبواطنــه ،ومنهــا ملكــة الرشــد وهــي مــن
أهــم وأعلــى خصائــص العقــل البشــري؛ ألنهــا ملكــة اســتيفاء كل الخصائــص والوظائــف
العقليــة.
ً
ً
وهــذه الخصائــص وامللــكات جعلــت العقــل البشــري مؤهــا ألن يكــون مناطــا للتكليــف
الشــرعي ،وموصـ ًـول بــكل حجــة مــن حجــج الشــريعة ،أمـ ًـرا ً
ونهيــا ،والعقــل الــذي يخاطبــه
اإلســام والوحــي هــو العقــل الســوي الــذي يعصــم الضميــر ،ويــدرك الحقائــق ،ويميــز بيــن
ـة ،لذلــك امتــأ
األمــور ،ويــوازن بيــن األضــداد ،ويتبصــر ويتدبــر ،ويحســن اإلدراك والرؤيـ
َ َ َ َ ْ ُ نَ
القـرآن الكريـ َـم بعشـرات اآليــات املختومــة بالدعـ َـوة إلعمــال العقــل؛ مثــل{ :أفــا يع ِقلـ َـو }
ََ
[يــس{ ،]68 :أ َفـ َـا َت َت َذ َّكـ ُـرون} [األنعــام{ ،]80 :أ َفـ َـا َت َت َف َّكـ ُـر َ
ون} [األنعــام{ ،]50 :أفــا
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُجـ ٌـل َرشـ ٌ
َي ْن ُظـ ُـرون} [الغاشــية{َ ،]17 :أ َفـ َـا َي َت َد َّبـ ُـر َ
ـيد}
ون} [النســاء{ ، ]82 :أليــس ِمنكــم ر
ِ
[هــود{َ ،]78 :أ َفـ َـا ُي ْبصـ ُـر َ
ون} [الســجدة.]27 :
ِ
أيها املسلمون:
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مــن أهــم وأحــق مــا أصلــح العبــد فــي نفســه :فكــره ،وخواطــرهّ ،
وهمــه ،وإرادتــه ،فــإن
ُّ
التفكــر مفتــاح األنــوار ،ومبــدأ االســتبصار ،ومصيــدة املعــارف واألفــكار ،وهــو ضيــاء
اإليمــان ونــوره ،وحقيقتــه التأمــل وإعمــال الخاطــر فــي أمــوره ،وحقيقتــه مــا يقــع لإلنســان
مــن التــردد فــي القلــب مــع االعتبــار ،فــكل أمــر تدبرتــه وتأملتــه فقــد تفكرت فيه ،وأمر الحياة
واملمــات ،وأمــر الدنيــا واآلخــرة ال يســتقيم شــأن املؤمــن فــي كل ذلــك إال بالتفكــر ،فهــو يــد
النفــس التــي ينــال بهــا املتفكــر املعلومــات ،كمــا ينــال بيــد جســمه املحسوســات ،ورغــم
أن مياديــن التفكــر واســعة يصعــب حصرهــا فــي مجــال واحــد؛ فــإن مجاريهــا ،وفروعهــا،
وأنواعهــا كلهــا تجــري فــي اتجــاه واحــد ،وتتدفــق نحــو غايــة واحــدة ،لتجتمــع فــي نهايــة األمــر
ُّ
فــي ســاحة هللا تعالــى الــذي خلــق كل �شــيء فقــدره تقديـ ًـرا ،فــكل تفكــر ســليم فــي شــأن مــن
شــؤون الحيــاة ،أو بــاب مــن أبــواب الوحــي؛ ال بــد أن يــؤدي فــي نهايــة املطــاف إلــى اإليمــان
بــاهلل تعالــى ،ومحبتــه ،وخشــيته ،ومــن ثــم إلــى طاعتــه ،وعبادتــه.
أيها املسلمون:

َ
لقــد أدرك الســلف الصالــح أهميــة التفكــر والنظــر ،فنبهــوا علــى ذلــك ،فهــذا ابــن
ُّ
عبــاس -ر�ضــي هللا تعالــى عنهمــا -يقــول« :التفكـ َـر فــي الخيــر يدعــو إلــى العمــل بــه ،والنــدم علــى
ُ
الشــر يدعــو إلــى تركــه»( ،)1ويقــول عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه هللا« :-الفكــرة فــي نعــم هللا
ُّ
عــز وجــل -مــن أفضــل العبــادة»( ،)2ويقــول الحســن البصــري -رحمــه هللا« :-تفكــر ســاعةخيــر مــن قيــام ليلــة»( ،)3وقــال وهــب بــن منبــه -رحمــه هللا« :-مــا طالــت فكــرة امــرئ قــط إال
علــم ،ومــا علــم امــرؤ قــط إال عمــل»( ،)4وقــال بشــر الحافــي -رحمــه هللا« :-لــو تفكــر النــاس
فــي عظمــة هللا مــا عصــوا هللا -عــز وجــل.)5(»-
عباد هللا:
بعــد هــذه اإلطاللــة علــى عنايــة اإلســام بالتفكيــر ،وحثــه عليــه ،واهتمــام ســلفنا
الصالــح بــه؛ نبيــن أهميــة تنميــة هــذا األمــر عنــد أبنائنــا ،وتعليمهــم بعــض وســائله وطرقــه
(((  -إحياء علوم الدين.4/425 :
(((  -املرجع السابق.4/425 :
(((  -تفسير ابن كثير.2/162 :
(((  -العظمة ألبي الشيخ األصبهاني.1/313 :
(((  -حلية األولياء.8/337 :
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التــي تعينهــم علــى التفكيــر الســليم.
إن أهميــة التفكيــر فــي حيــاة اإلنســان تكمــن فــي وظائــف العقــل املختلفــة التــي مــن
ّ
خاللهــا يكــون اإلنســان قــاد ًرا علــى التفكيــر الخــاق ،والتعامــل فــي هــذه الحيــاة بيســر
وســهولة ،وحكمــة وتأمــل ،وعليــه فــإن أهميــة التفكيــر فــي حيــاة أبنائنــا تكمــن فيمــا يأتــي:
ً
أول :التجــاوب مــع املســتجدات التــي تطـرأ فــي حياتهــم ،ومــا أكثرهــا :فعمليــة التفكيــر
ترتبط بقدرة اإلنسان على التجاوب مع كافة املستجدات التي تطرأ عليه ،وتجعله يفكر
فــي كيفيــة التعامــل مــع القضايــا الجديــدة ،واألســاليب املناســبة ملعالجــة تلــك املســتجدات.
ً
ثانيــا :أن فيهــا تطويـ ًـرا لــذوات أبنائنــا ،فمجمــل املعرفــة اإلنســانية التــي يتحصــل
عليهــا اإلنســان فــي حياتــه تتــم بواســطة ّ
تلقيــه للعلــوم املختلفــة مــن خــال عمليــات التفكيــر
ّ
املرتبطــة بالتعلــم ،فمســألة تلقــي املعلومــات العلميــة ،وربطهــا باملعرفــة الســابقة ،وتذكرهــا
فــي الوقــت املناســب ،وتوظيفهــا فــي تحصيــل املعرفــة الجديــدة؛ تتــم مــن خــال عمليــات
التفكيــر فــي العقــل البشــري ،ومــن هنــا تبــرز أهميــة التفكيــر فــي حيــاة اإلنســان.
ً
ثالثــا :إيجــاد الحلــول للمشــكالت التــي تحــدث :فالتفكيــر يجعلهــم قادريــن علــى
إيجــاد الحلــول التــي تمكنهــم مــن الخــروج مــن املــآزق التــي تواجههــم فــي حياتهــم اليوميــة،
وهــذا يقــوي شــخصياتهم ،ويجعلهــم قادريــن علــى التصــرف بحكمــة فــي املواقــف الحرجــة،
وفــي الحــاالت الطارئــة.
ُ
ر ً
ابعــا :أنهــا تعيــن علــى تحقيــق األهــداف :فعمليــة تحقيــق األهــداف اإلنســانية تبنــى
علــى عمليــة التفكيــر بشــكل أسا�ســي ،فــا يمكــن لإلنســان أن يســير بخطــى واضحــة نحــو
الهــدف الــذي يرغــب فــي تحقيقــه دون تفكيــر متعمــق يســتغل مــن خاللــه قدراتــه العقليــة
والجســمانية علــى النحــو األفضــل مــن أجــل الوصــول إلــى مــا يتمنــاه.
ً
خامســا :ومــن أهميــة التفكيــرأنــه ســبب لقيــام الحضــارة ونهضتهــا :فــا يجهــل أحــد
أن العمــل والفكــر ســبب نهضــة األمــم وارتقائهــا ً
ً
ومعنويــا ،ســواء فــي عالــم األخــاق
ماديــا
والقيــم ،والســلوك والتشــريع ،أو فــي مجــال العم ـران ،أو اإلدارة والزراعــة ،أو الصناعــة
والتجــارة ،وكل مــا يتصــل بالجانــب املــادي ،فالتفكيــر -أيهــا األحبة-أســاس نهضــة األمــم ،وال
تقــاس حضــارة املجتمعــات إال بمــا لديهــا مــن أفــكار تبــدع فــي صياغــة نهجهــا نحــو املســتقبل.
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تلــك جملــة مــن األمــور التــي تبيــن لنــا أهميــة التفكيــر ،وأهميــة تنميــة هــذه املهــارة لــدى
األبناء.
قلت ما سمعتم ...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:
إن مهــارة إكســاب األبنــاء التفكيــر الســليم لــه طرقــه ووســائله ،وقــد بيــن كثيــر مــن
املهتميــن بهــذا الشــأن جـ َّـل هــذه الوســائل ،ونقتصــر علــى ذكــر أهمهــا:
أوال :إشــراك األبنــاء فــي حــل مشــكالتهم :فمــن الضــروري لتنميــة الفكــر اإلبداعــيعنــد األبنــاء مســاهمتهم فــي حــل املشــكالت التــي يتعرضــون لهــا ،كمــا أنــه مــن الخطــأ
ً
أن يتــم التســرع مــن اآلبــاء بإعطــاء األوالد حلــول جاهــزة ملشــكالتهم ،بــل يجــب
أن يشــارك األبنــاء فــي حلهــا ،وفــي التفكيــر بحلــول مناســبة لهــا ،وال يجــب تقديــم
املشــورة لهــم إال فــي حالــة عجزهــم عــن إيجــاد حــل لهــا ،وأن يقــوم األبنــاء بتجربــة
تلــك الحلــول فــي حالــة عــدم ترتــب ضــرر علــى ذلــك.
ثانيــا :طــرح التســاؤالت الذكيــة علــى األبنــاء :فأســلوب الســؤال هــو مــن األســاليبالنافعــة فــي التعليــم ،ولفائدتهــا ومــدى تأثيرهــا علمنــا النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
هــذا األســلوب وكان يســتخدمه كثيـ ًـرا فــي تعليمــه ألصحابــه ،ومــن ذلــك مــا رواه
البخــاري مــن حديــث ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهــا -أنــه قــال :قــال رســول هللا -صلــى
هللا عليه وسلم(( :-أخبروني بشجرة مثلها مثل املسلم ،تؤتي أكلها كل حين بإذن
َ
َ
ربهــا ،وال ت ُحـ ُّـت ورقهــا؟)) فوقــع فــي نف�ســي أنهــا النخلــة ،فكرهــت أن أتكلــم وثـ َّـم أبــو
بكــر وعمــر ،فلمــا لــم يتكلمــا قــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-هــي النخلــة))،
وعــن معــاذ بــن جبــل –ر�ضــي هللا عنــه -قــال :كنــت ردف النبــي -صلــى هللا عليــه
وســلم -ليــس بينــي وبينــه إال مؤخــرة الرحــل ،فقــال(( :يــا معــاذ بــن جبــل!!)) قلــت:
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لبيــك رســول هللا وســعديك ،ثــم ســار ســاعة ،ثــم قــال(( :يــا معــاذ بــن جبــل)) قلــت:
لبيــك رســول هللا وســعديك ،ثــم ســار ســاعة ،ثــم قــال(( :يــا معــاذ بــن جبــل)) قلــت:
لبيــك رســول هللا وســعديك ،قــال(( :هــل تــدري مــا حــق هللا علــى العبــاد؟)) ،قــال:
قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال(( :فإن حق هللا على العباد أن يعبدوه ،وال يشركوا
بــه شـ ًـيئا)) ،ثــم ســار ســاعة ،ثــم قــال(( :يــا معــاذ بــن جبــل)) ،قلــت :لبيــك رســول
هللا وســعديك ،قــال(( :هــل تــدري مــا حــق العبــاد علــى هللا إذا فعلــوا ذلــك؟)) ،قــال:
قلــت :هللا ورســوله أعلــم ،قــال(( :أن ال يعذبهــم)) متفــق عليــه ،إلــى غيــر ذلــك مــن
األســئلة التــي كان يطرحهــا -صلــى هللا عليــه وســلم -لجــذب االنتبــاه والتركيــز علــى
الجــواب ،ثــم يجيــب عليهــا.
 ثالثا :تحريرشــخصية الولد :وهي تعني تنشــئة الولد بشــخصية مســتقلةومتحــررة ،تؤمــن بقيمــة اإلنســان وقدراتــه ،وهــذا األســلوب يغــرس فــي نفــوس
األبنــاء الثقــة بأنفســهم وقدراتهــم ،وعــدم تخوفهــم ممــا ســيقدمون عليــه مــن أمــور.
 رابعــا :احتــرم عقلوهــم وتجنــب الســخرية منهــم :فليــس أق�ســى علــىنفــس الطفــل مــن التعــرض باالنتقــاد غيــر املبــرر بالنســبة لــه؛ فقيــام بعــض
األهــل بالســخرية مــن ســذاجة أفــكار أوالدهــم تــؤدي بالصغيــر إلــى اســتخدام
منطقــه الخــاص فــي التفســير؛ كأن يــرى أن والديــه غيــر فخوريــن بــه ،وأنــه أقــل
مــن أقرانــه ،وأنــه فاشــل وال يقــدر علــى �شــيء .ومــن ثــم كان مــن األهميــة بمــكان
أن يشــعر الصغــار بتقديــر الكبــار لهــم ،واحترامهــم ألفكارهــم واختياراتهــم ،وذلــك
عــن طريــق القاعــدة التربويــة الذهبيــة« :اإلصغــاء» ،حيــث مجــرد اإلصغــاء الجيــد
مــن الوالديــن أو املعلميــن أو املربيــن؛ يكســب األبنــاء شـ ً
ـعورا بالفخــر بأهميتهــم،
ً
إحساســا بالتميــز والرقــي؛ األمــر الــذي يــؤدي
ومحبــة والديهــم ومعلميهــم ،ويمنحهــم
بــدوره إلــى تطــور ثقتهــم بأنفســهم ،وتألــق أفكارهــم ،وتفتــح إبداعاتهــم الفكريــة
واملنطقيــة.
أيها اآلباء:
إن اهتمامــات األبنــاء تختلــف مــن شــخص آلخــر ،ومراعــاة تلــك الفــوارق واالختالفــات
أمــر مهــم؛ فقــد أثبتــت الدراســات النفســية وجــود اهتمامــات نوعيــة فــي التفكيــر تختلــف
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مــن طفــل آلخــر ،فنجــد بعــض األبنــاء يهتمــون بــاألدوات الكهربائيــة؛ وهــذا دليــل علــى فكــر
ً
ً
مبدعــا فــي هــذا املجــال،
مخترعــا
إبداعــي ينبــئ بــأن يكــون هــذا الطفــل فــي يــوم مــن األيــام
ً
فــي حيــن أن غيــره لــه اهتمــام باألمــور الصحيــة مثــا ممــا ينبــئ أن هــذا الطفــل قــد يكــون
ً
طبيبــا أو خبيــر تغذيــة أو أي �شــيء لــه عالقــة بذلــك ،لذلــك كان مــن واجــب األهــل ضــرورة
التعــرف علــى اهتمامــات أطفالهــم مــع مراعــاة أنهــم الحاضنــة األولــى لهــم ،إضافــة إلــى
عنصــر التواصــل مــع املدرســة ملعرفــة مالحظــة املعلميــن عــن األبنــاء ،وبخاصــة املالحظــات
اإليجابيــة التــي تخــص التفكيــر اإلبداعــي عنــد األبنــاء لترســيخها وتعزيزهــا لتكــون نــواة
ً
لإلبــداع والتميــز مســتقبال.
كمــا أننــا فــي عصــر الكمبيوتــر واإلنترنــت ،ومواقــع التواصــل االجتماعــي؛ ممــا يوجــب
على األهل مراقبة استخدامات األبناء لهذه التكنولوجيا لتكون نتائجها إيجابية ومفيدة
دون اإلغفــال عــن ضــرورة توفيــر مصــادر املعلومــات التــي تناســب املرحلــة العمريــة كمكتبــة
ً
صغيــرة فــي البيــت أو املدرســة مثــا ،إضافــة إلــى نشــر الوعــي الصحــي عنــد الطفــل ليكــون فــي
حالــة صحيــة جيــدة فــي جميــع الظــروف باتبــاع الســلوكيات الصحيــة الجيــدة.
هــذه بعــض الوســائل واألمــور التــي تعيــن علــى التفكيــر الجيــد ،وتنمــي لــدى األبنــاء هــذه
املهــارة ،والوســائل كثيــرة فليختــر الوالــدان مــا يناســبهما مــع أوالدهمــا ،وفــق هللا الجميــع ملــا
يحبــه ويرضــاه.
الدعاء ...
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أثرالصالة في تربية األبناء
الخطبة األولى:
الحمد هللّ ..أما بعد:

َّ
أيهــا املســلمون :فقــد فــرض هللا  -ســبحانه وتعالــى  -علــى عبــاده َّ
الصــاة ،وعظــم
كرهــا ،وأعلــى َ
شـ َـأنها ،ورفــع ِذ َ
مكانتهــا ،وجعلهــا مــن أجـ ِ ّـل وأفضــل العبــادات ملــا تحويــه مــن
ـوم وليلـ ٍـة خمــس
أســمى املقاصــد والغايــات ،فأوجبهــا -ســبحانه وتعالــى -علــى عبــاده كل يـ
َّ
الشــهادتين ،فعــن ابــن عمــر -ر�ضـ ٍـي هللا عنهمــا -أنَّ
مـ َّـرات ،فهــي أعظــم أركان اإلســام بعــد
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــالُ :
((بنــي اإلسـ ُ
ـام علــى خمــس :شــهادة أن ال إلــه إال هللا وأن
محمـ ًـدا رســول هللا ،وإقــام الصــاة ،وإيتــاء الــزكاة ،والحــج ،وصــوم رمضــان)) رواه البخــاري
َْ ُ ْ
َّ
س األ ْم ِر
ومسلم ،وهي عمود الدين الذي ال يقوم إل به ،قال -صلى هللا عليه وسلم(( :-رأ
ْ
َّ
ـود ُه َّ َ ُ َ َ ُ َ َ
اإل ْسـ َـا ُمَ ،و َع ُمـ ُ
ْ ُ َ
للا)) رواه الترمــذي وصححــه
الصــاة ،و ِذ ْروة ســن ِام ِه ال ِج َهــاد ِفــي سـ ِـبيل ِ
األلبانــي ،وهــي أول عمــل ُيســأل عنــه العبـ ُـد ويحاســب عليــه يــوم القيامــة قــال -صلــى هللا
ُ
ـاة ،فـ ْ
عليــه وســلم(( :-أول مــا ُي َ
حاســب بــه العبـ ُـد يـ َ
ـإن صلحـ ْـت صلــح سـ ُ
ـائر
ـوم القيامـ ِـة الصـ
َ
عملــه ،وإن َ
فسـ َـد ْت ف َسـ َـد ســا ِئ ُر عملــه)) رواه الطبرانــي وصححــه األلبانــي ،وغيرهــا مــن
ُّ
النصــوص الكثيــرة والعظيمــة التــي جــاءت فــي كتــاب هللا –تعالــى ،-وسـ ّـنة نبيــه -صلــى هللا
عليــه وســلم ،-والتــي تبيــن أحكامهــا ،وفضلهــا ،ومكانتهــا ،وآثارهــا ،وقــد نــص العلمــاء علــى
ً
َّأنهــا العبــادة الوحيــدة التــي ال تنفــك عــن املكلــف ،وتبقــى مالزمــة لــه طــول حياتــه ال تســقط
عنــه بحــال(.)1
عبــاد هللا :وملــا كانــت َّ
الصــاة بهــذه املكانــة العظيمــة ،واملنزلــة الجليلــة؛ كان لهــا األثــر
اإليجابــي الكبيــر فــي تهذيــب ســلوكيات وأخــاق املســلم الــذي يعتنــي بهــا حـ َّـق االعتنــاء،
(((  -املوسوعة الفقهية الكويتية.52 /27 :
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ُ
ويقيمهــا ويؤديهــا أفضــل أداء ،فمــن اآلثــار والفضائــل الخلقيــة والتربويــة التــي تعكســها
الصــاة فــي نفــوس األبنــاء:
أن َّالصــاة تعـ ّـزز الــوازع اإليمانــي عندهــم ،وتنهاهــم عــن فعــل الفحشــاء ،وارتــكاب
املنكــر ،وتعلمهــم األخــاق اإليجابيــة التــي تجعــل ضمائرهــم حيــة قــال هللا -عــز
َ
ُْ َ
َْ َ
َّ َ َ َّ َّ َ َ َ
الصــاة ت ْن َهــى َعـ ِـن الف ْحشـ ِـاء َوالنكـ ِـر} [العنكبــوت،]45:
وجــل{َ :-وأ ِقـ ِـم الصــاة ِإن
وعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :جــاء رجــل إلــى النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
فقــال :إن فالنــا يصلــي بالليــل فــإذا أصبــح ســرق ،فقــال(( :ســينهاه مــا تقــول)) رواه
ابــن حبــان وصححــه األلبانــي ،أي :أن صالتــه ســتدفعه مــع مــرور الوقــت إلــى
َ
الصـ َـا ُة َت َ
«ف َّ
ض َّم َنـ ْـت
اإلقــاع عــن ذلــك ،قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة -رحمــه هللا:-
َّ َ َ ُ ْ
َّ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُّ ُ
()1
للا»  ،ويقــول ابــن
ـ
ن
ـوب ،والثا ِنــي تض ُّمن َهــا ِذكـ ِـر ِ
شــيئي ِن :أحدهمــا نهيهــا عــن الذ ِ
عاشــور« :وهــذا املعنــى مــن َّ
النهــي عــن الفحشــاء واملنكــر هــو مــن حكمــة جعــل
النهــار والليــل ،ليتجـ َّـدد َّ
الصلــوات موزعـ ًـة علــى أوقــات مــن َّ
َّ
التذكيــر ،وتتعاقــب
املواعــظ ،وبمقــدار تكــرر ذلــك تــزداد خواطــر َّ
التقــوى فــي ُّ
النفــوس ،وتتباعــد
النفــس مــن العصيــان حتــى تصيــر َّ
َّ
التقــوى ملكــة لهــا ،ووراء ذلــك خاصيــة إلهيــة
جعلهــا هللا فــي الصــاة ،يكــون بهــا تيســير االنتهــاء عــن الفحشــاء واملنكــر»( ،)2وقــال
الســعدي -رحمــه هللا« :-وجــه كــون َّ
الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر؛ َّأن
ّ
املتمــم ألركانهــا ،وشــروطها ،وخشــوعها؛ يســتنير قلبــه ،ويتطهــر
العبــد املقيــم لهــاِ ،
َّ
فــؤاده ،ويــزداد إيمانــه ،وتقــوى رغبتــه فــي الخيــر ،وتقــل أو تعــدم رغبتــه فــي الشــر،
َّ
فبالضــرورة مداومتهــا ،واملحافظــة عليهــا علــى هــذا الوجــه تنهــى عــن الفحشــاء
ً
واملنكــر ،فهــذا مــن أعظــم مقاصدهــا ،وثمراتهــا»( ،)3وقــد ثبــت أن رجــا أصــاب مــن
ُ
ً
ام ـرأة قب َلــة ،فأتــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فذكــر ذلــك لــه ،فأنزلــت
َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ً َ َّ ْ َّ َ َ َ ُ ْ ْ َ َّ ّ َ
َ
ات
ات يذ ِهبــن
السـ ِـيئ ِ
عليــه{ :وأ ِقـ ِـم الصــاة طرفـ ِـي النهـ ِـار وزلفــا ِمــن الليـ ِـل ِإن الحســن ِ
َ
ْ
َّ
ذ ِلـ َـك ِذكـ َـرى ِللذ ِاك ِريـ َـن} [ســورة هــود ،]114 :فدعــا رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم -الرجــل ،وتــا عليــه اآليــة ،قــال الرجــل :ألــي هــذه؟ قــال(( :ملــن عمــل بهــا مــن

(((  -مجموع الفتاوى.753 /10 :
(((  -التحرير والتنوير.260 /20 :
(((  -تفسير السعدي.632 :
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أمتــى)) رواه البخــاري ومســلم.
ٌ َْ ٌ
اليوم
صلوات خمس ُفي َ ِ
ُ ّ
َ
النفس تط ِّه ُر َها
َوت َز ِكي
ََْ َ ْ ُ ْ
وء
ش ْأو ُس ٍ
تنهى عن فح ٍ
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ٌ َ ُّ َ َ
وها َيا قومي
فرض صل
ّ ُ ُْ ًَ
للجسم
وتنشط روحا
ِْ
َ َ َِ ُ ُْ
ْ
بالحل ِم
وكمال الس ِل ِم ِ

أيهــا املســلمونَّ :إن َّ
الصــاة مــن أهــم الركائــز العمليــة التــي تعكــس روح االلت ـزام بشــعائر
ّ
اإلســام ،فهــي ّ
ّ
ُّ
وتعودهــم
تربــي األبنــاء علــى قــوة الثبــات ،وعلــى تحمــل املشــاق واملســؤولياتِ ،
ِ
علــى املداومــة علــى القيــام بالواجبــات ،فيســهل عليهــم كل املتاعــب ،وتهــون عليهــم كل
املصائــب ،ولذلــك يقــول هللا -تعــال ّ
موج ًهــا لعبــاده{َ :يــا َأ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا ْ
اسـ َـت ِع ُينوا ب َّ
الص ْبـ ِـر
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ
الصل ِة} [البقرة ،]153 :وعن حذيفة قال « :كان النبي -صلى هللا عليه وســلم -إذا حزبه
و
أمــر صلــى» رواه أبــو داود وحســنه األلبانــي ،وكان يقــول(( :يــا بــال أقــم الصــاة أرحنــا بهــا))
رواه أبــو داود وصححــه األلبانــيَّ ،
وإن املحافظــة علــى َّ
الصــاة ،واملداومــة عليهــا؛ تمنــح
ّ
والراحــة ّ
الطمأنينــة ّ
النفسـ ّـية ،فمتــى مــا أقبــل املســلم علــى صالتــه بهمـ ٍـة ورغبـ ٍـة،
املســلم
واستشــعر مناجــاة ربــه –تعالــى ،-وتضرعــه بيــن يديــه؛ فإنهــا تمــده بقــوة روحيــة ،وتمنحــه
َّ
الطمأنينــةَّ ،
والراحــة النفســية ،حيــث يقــول «الكســيس كارليــل» أحــد علمــاء النفــس
ً
ـاطا ً
روحيــا َّ
معي ًنــا يمكــن أن يــؤدي إلــى الشــفاء الســريع
الغربييــن« :إن الصــاة تحــدث نشـ
لبعــض األمـراض» ،ويقــول اآلخــر «تومــاس هايســلوب»« :إن الصــاة أهــم أداة ُعرفــت حتــى
اآلن لبــث الطمأنينــة فــي النفــوس ،وبــث الهــدوء فــي األعصــاب»(.)1
الصــاة ،واملحافظــة علــى أدائهــا علــى وجههــا َّ
أيهــا املســلمون :إن إقامــة َّ
الصحيــح؛
تلهــم األبنــاء الحــرص علــى أداء حقــوق ّ
النــاس ،وعــدم تأخيرهــا ،فـ َّ
ـإن املســلم عندمــا يكــون
حريصــا علــى أداء حـ ّـق هللا –تعالــى -علــى الوجــه الــذي أمــره؛ َّ
ً
ً
فإنــه يكــون
حريصــا علــى أداء
ِ
ً
حقــوق كل مــن ســواهُ ،يــروى أن عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه هللا -اســتعمل رجــا علــى أمـ ٍـر
َّ
َّ
مــا فقــال لــه الرجــلِ :لــم وليتنــي؟ قــال لــه :ألنــي رأيتــك وأنــت تحســن صالتــك ،ورأيتك خاشـ ًـعا
فيهــا ،ومــا دمــت أديــت حـ َّـق هللا عليــك ،وأحســنت أداءه؛ فمــن بــاب أولــى أن تـ ّ
ـؤدي الحقــوق
ِ
والواجبــات األخــرى.
(((  -بتصرف من كتاب :منهج اإلسالم في تزكية النفس.225-227 /2 :
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عبــاد هللاَّ :
وإن أداء َّ
الصلــوات الخمــس فــي أوقاتهــا املفروضــة املخصوصــة فــي
اليــوم والليلــة؛ ينعكــس علــى حســن تنظيــم املســلم لوقتــه ،وإدارتــه ،وترتيــب حياتــه مــن
الفوضويــة والعشــوائية ،ولذلــك َّ
فإنــه يستحســن تربيــة األبنــاء إذا أردناهــم أن يضبطــوا
ّ
تنظيمــا ً
دقيقــا ،وأن يربطــوا برنامجهــم َّ
ً
الزمنــي ،وجداولهــم اليوميــة
وينظمونــه
وقتهــمِ ،
َّ
بأوقــات َّ
الصلــوات املكتوبــة ،فــإن ذلــك ً
حتمــا ســيعود عليهــم باملنفعــة فــي حفــظ أوقاتهــم
مــن اإلهــدار ،والضيــاع فيمــا ال ينفعهــم وال يفيدهــم ،وقــد قــال هللا -ســبحانه وتعالــى{ِ :-إ َّن
ُ
َّ َ َ َ َ
َ ُْْ
الصــاة كانـ ْـت َعلــى الؤ ِم ِنيـ َـن ِك َت ًابــا َم ْوق ًوتــا} [النســاء.]103 :
أيهــا املســلمونَّ :
الصــاة فــي جماعــة مــع املســلمين فــي املســجد تحقــق املـ َّ
وإن أداء َّ
ـودة،
ٍ
َّ
والتعــا فُّ ،
والترابــط بيــن املســلمين ،وتربيهــم علــى َّ
وتفقــد أحوالهــم،
واأللفــة،
التالقــي َّ ر
َّ
ّ
والتمــاس حاجاتهــم ،كمــا أنهــا تعـ ِـود أبنــاء املجتمــع الواحــد علــى االجتمــاع وعــدم التفـ ُّـرق،
َّ
َّ
َّ
ّ
ّ
وبالصبــر ،وكل هــذه القيــم مــن
وتحثهــم علــى التعــاون علــى البــر والتقــوى ،والتوا�صــي بالحـ ِـق ِ
أعظــم املقاصــد فــي اإلســام والتــي يجــب ترســيخها فــي نفــوس األبنــاء.
ُُ َ ْ
ْ
وح ال ِق َم ْم
بهذي املبادي وتلك القيم فلل َم ْج ِد نبني صر
َ
َ
َفل ْم ُي ْب َن َم ْج ٌد َع َلى ْ
قة
الف َعل ْم
َول ْن َي
فر ٍ
رتف ْع باخ ِت ٍ
ِ
َ ُ
اليد نش ُ
َم ًعا ل َلم َعالي َي ًدا ب َ
اله َمم
البناء بك ِ ّل
يد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َُْ ْ ُ ْ َ
فم َ
بدا َّ
ْ
ات َح َكمْ
َ
َ
التَ َع ُاو ِن ِمن ِدي ِننا
ِبه لا ِفي محكم ٍ
ُ
ْ
ُ
نعيد بناء مجدنا في ْ
ُ
فم ُّد ْوا أ َي ِاد ْيك ُم ِإخ َو ِتي
شمم
َّ َ
عبــاد هللا :إن َّ
النظافــة ،حيــث َّأنــه مــن واجبَــات
الصلــوات واملداومــة عليهــا تربــي األبنــاء علــى
َّ
ّ
الصــاة َّ
ـاب ،واملــكان قــال تعالــى{َ :يــا أ ُّي َهــا
ـ
ي
والث
ـدان،
ـ
ب
األ
ة
ـا
ـ
ه
بط
إل
أ
ز
ـ
ج
ت
وال
ـح
ـ
ص
ت
ال
ـا
ـ
ه
أن
ر
ِ
َ
َّ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ
َ ُ
وهكـ ْـم َوأ ْي ِد َيكـ ْـم ِإلــى ال َرا ِفـ ِـق َو ْام َسـ ُـحوا
ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا ِإذا ق ْم ُتـ ْـم ِإلــى الصــا ِة فاغ ِســلوا وج
َ َّ
ُُ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ُ
وســك ْم َوأ ْر ُجلكـ ْـم ِإلــى الك ْع َب ْيـ ِـن َو ِإ ْن ك ْن ُتـ ْـم ُج ُن ًبــا فاط َّهـ ُـروا} [املائــدة ،]6:وعــن أبــي هريــرة
ِبرؤ ِ
–ر�ضــي هللا عنــهَّ :-أنــه ســمع رســول هللا  -صلــى هللا عليــه وســلم  -يقــول(( :أرأيتــم لــو أن نهــراً
بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم ً
خمسا ،ما تقول ذلك يبقي من درنه؟)) ،قالوا :ال يبقي
مــن درنــه (وســخه) شـ ًـيئا ،قــال(( :فذلــك مثــل َّ
الصلــوات الخمــس يمحــو هللا بــه الخطايــا))
ّ
ُّ
رواه البخــاري ومســلم ،فأصبحــت َّ
للمصليــن مــن أهــم ّ
الســمات ،وأعظــم
النظافــة بالنســبة
ِ
ِ
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الصفــات؛ َّ
ألنهــا مــن اإليمــان.
َّ
وإن َّ
الصلــوات بأوقاتهــا الخمســة املعروفــة عبــارة عــن محطــات روحيــة ،يقــف فيهــا
َّ
ـزود بــكل معانــي القيــم َّ
املســلم للتـ ُّ
عبديــة ،واألخالقيــةُّ ،
الت ُّ
والســلوكية ،والتربويــة ،فــا
ينصــرف مــن بيــن يــدي هللا -عـ َّـز وجـ َّـل -إال وقــد حاســب نفســه فيمــا لــه ،وفيمــا عليــه ،سـ ً
ـواء
حقــوق هللا –تعالــى ،-أو حقــوق املســلمين ،فيراجــع عملــه فــي َّ
الســاعات التــي أمضاهــا ،ومــا
ً
الــذي قــد فاتــه فــي يومــه ،وهــل كانــت خالصــة هلل ،وفــي رضــاه -ســبحانه وتعالــى ،-فيســتمر
ويــداوم علــى ذلــك ،أو أنــه قــد فــرط فــي أداء الحقــوق ،فيســتدرك ذلــك فيــؤوب ويعــود إلــى
رشــده ،ويأخــذ عهـ ًـدا علــى نفســه بعــدم العــودة إلــى ذلــك ،فيستشــعر املســلم بعظمــة هللا
ســبحانه وتعالــى ،-وأنــه ي ـراه ،فيســتحيي ويخجــل مــن خالقــه ومــواله بــأن يقابلــه أخــرىوهــو مــا زال علــى ذلــك املنكــر والفحــش واألذيــة ،ومــن هنــا تنعكــس أهميــة أثــر الصــاة علــى
حســن تربيــة األبنــاء ،ويبــرز مبــدأ َّأن َّ
الصــاة تنهــي عــن كل فحــش ،ومنكــر مــن القــول،
والفعــل.
أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
عبــاد هللا :يســتفاد ممــا ســبق ً
آنفــا َّأن مــن أعظــم صــور تربيــة األبنــاء ،وتأديبهــم؛ هــو
تعليمهــم َّ
الصــاة ،وترغيبهــم فيهــا ،وتحبيبهــا إلــى قلوبهــم ،فذلــك أجــدر بــأن يحثهــم ويأمرهــم
َّ
بــأداء الواجبــات ،والقيــام بالحقــوق خيــر قيــام ،فـ َّ
ـإن َّ
الصــاة هــي الشــعيرة العظيمــة،
َّ
بأنهــا ُّ
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلمَّ -والعبــادة الجليلــة ،فقــد وصفهــا رســول
النــور الــذي ي�ضــيء
َّ
وجــه ُّ
حيــاة املســلم وينيرهــا ،وقــد َّ
نبينــا -صلــى هللا عليــه وســلم -األبويــن إلــى أهميــة تعليــم
ُّ
َّ
ّ
َّ
األبنــاء علــى َّ
املبكــرة فقــال -صلــى هللا عليــه وســلم-
الصــاة ،وربطهــم بهــا منــذ ســن الطفولــة ِ
(( :مــروا أوالدكــم بالصــاة وهــم أبنــاء ســبع ،واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عشــر ،وفرقــوا
بينهــم فــي املضاجــع)) رواه أبــو داود وحســنه األلبانــي.
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ّ
حرض بنيك على اآلداب في الصغر
وإنما مثل اآلداب تجمعها
هي الكنوز التي تنمو ذخائرها
ُ ْ
َّ
الن ُ
اس اثنان ذو ِعل ٍم َو ُم ْس َت ِم ٍع

كيما َّ
تقر بهم عيناك في الكبر
في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر
َ
ُ
ُ
َوال ُيخاف عليها َح ِادث ال ِغ َي ِر
ََ
َّ ْ
والعك ِر
َو ٍاع َو َسا ِئ ُر ُه ْم كاللغ ِو

عبــاد هللا :فليعلــم الجميــع :اآلبــاء واألمهــات ،واملعلمــون واملربــون؛ بأنهــم َّ
النمــاذج الحيــة
والقــدوة العليــا لألبنــاء ،فليكــن الهــدف األســمى أن نكـ ّ ِـون مــن أبنائنــا مســلمين صالحيــن،
َّ
َّ
جميعــا فــي الحيــاة وبعــد املمــات ،فقــد صـ َّـح عــن َّ
ً
النبـ ّ ِـي -صلــى
ليعــود نفــع هــذه التربيــة علينــا
َّ
هللا عيــه وســلمَّ -أنــه قــال(( :إذا مــات اإلنســان انقطــع عملــه إال مــن ثــاث :صدقــة جاريــة،
وعلــم ينتفــع بــه ،وولــد صالــح يدعــو لــه)) رواه الترمــذي ،وقــال :حســن صحيــح.
ٌ
ُ
أدب صالح وحسن الثناء
الرجال بنيهم
خير ما ّورث
ذاك ٌ
شدة أو رخاء
خير من الدنانير واألو راق يوم ٍ
َ َّ
ُ َْ ُ
أعــوذ بــاهلل الســميع العليــم مــن الشــيطان الرجيــم{َ :ياأ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا قــوا أن ُف َســك ْم
َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ ٌ
صــو َن َّ َ
ظ شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
للا َمــا
َوأه ِليكــم نــارا وقودهــا النـ
ـاس وال ِحجــا َرة عل ْي َهــا مل ِئكــة ِغــا ِ
ُ َ
ْ
َ
ُ
أ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َعلــون َمــا ُيؤ َمــرون} [ســورة التحريــم.]6 :
الدعاء ...

...
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آداب استخدام األجهزة التقنية
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيهــا املؤمنــونَّ :إن هللا -ســبحانه وتعالــى -قــد خلــق الخلــق فأبــدعَّ ،
وفضــل اإلنســان
َّ
بالعقــل ومــا أودع ،وأرشــده إلــى ســواء َّ
وعلمــه ،وألهمــه َّ
وفهمــه ،وآتــاه فصــل
الســبيل
ص َ
الخطــاب والحكمــة َ{وإ ْن َت ُعـ ُّـدوا ن ْع َمـ َـة َّللا َل ُت ْح ُ
وهــا} [ســورة النحــل.]18 :
ِ
ِ
ِ
َّ َّ
ٌ
هلل في اآلف ــاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هـداك
ٌ
ٌ
آياته
عجاب لو ترى عيناك
عجب
ولعل ما في النفس من ِ
ٌ
ً
تفسيرا لها أعــياك
والكون مشحون بأسر ٍار إذا حاولت
ْ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ
ـان َمــا لـ ْـم َي ْعلـ ْـم} [ســورة العلــق،]5 :
النسـ
وإن ِمــن عظيــم منتــه ،وجليــل حكمتــه أن {علــم ِ
فهــدى العقــول واألفــكار ملختلــف ّ
الصناعــات ،واالختراعــات واالبتــكار ،فطـ َّ
ـورت وأبدعــت
ِ
َّ
مختلــف اآلالت ،وأنتجــت أحــدث الوســائل والتقنيــات التــي عــم الكــون انتشــارها ،وتوالــت
فقربــت البعيــدَّ ،
منافعهــا ،وتتابعــت آثارهــاَّ ،
ويســرت بلــوغ األحــداث واألخبــار بأســرع مــن
ملــح األضــواء واألبصــار.
ً
َّ ُ َ
ُ
مذكورة بلسان ُ
الع ْرب والعجم
نورها فغ َد ْت
فخر تجلى
آيات
ٍ
ً
َّ
َ
الج ِّد والفهم
ما صور هللا لألفذاذ أفئدة إال ليرفع أهل ِ
أيهــا املســلمونَّ :
وإنــه فــي ظـ ّـل هــذه االبتــكارات َّ
التقنيــة املعاصــرة مــن وســائل االســتقبال
ِ
والبــث ،ومختلــف األجهــزة التــي تأتينــا عبــر الشــبكات ووســائل االتصــاالت والتلفــزة ،ومــع
ّ
َّ
وتوخي الحذر عند اســتخدامها،
شــيوع أخطارها ،وإدراك الناس ألضرارها؛ وجب التنبيه ِ
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واجتنــاب املخاطــر والشــرر ،واالعتبــار بــآداب اغتنامهــا ،ومعرفــة كيفيــة َّ
التعامــل معهــا،
َّ
والترشــيد األمثــل لالســتفادة منهــا ،وتربيــة أف ـراد األســرة علــى حســن َّ
التعامــل معهــا ،ومــن
تلــك اآلداب:
 تربيــة األســرة علــى مراقبــة هللا تعالــى وتقــواهَّ ،وأن هللا يراهــم فــي الخلــوات والجلــوات،
ّ
ّ
َّ
َّ
ومطلـ ٌـع علــى جميــع الحــركات َّ
اطــاع هللا علــى أعمالــه كــف
والســكنات ،فكلمــا تذكــر املســلم ِ
ِ
َّ
َّ
عــن معصيــة هللا ،وتــرك الــزالت ،واســتفاد مــن تلكــم التقنيــات ،وألن الــذي يتعامــل مــع
التقنيــة بغيــر تقــوى َّ
وســائل َّ
فإنــه أقــرب للوقــوع فــي َّ
الزلــل وأدعــى ،وللغوايــة أقــدر وأقــوى،
َ
ويتبيــن املؤمــن القــوي مــن املنافــق الــذي قــد وصفــه هللا بقولــه{َ :ي ْسـ َـت ْخ ُفو َن مـ َـن َّ
َّ
ـاس َول
النـ
ِ
ِ
َ
ُ
�ضــى مـ َـن ْال َقـ ْـول َو َك َ
ان َّ ُ
َي ْسـ َـت ْخ ُفو َن مـ َـن َّللا َو ُهـ َـو َم َع ُهـ ْـم إ ْذ ُي َب ّي ُتــو َن َمــا ل َي ْر َ
للا ِب َمــا َي ْع َملــو َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ً
ُ
ُم ِحيطا}[ســورة النســاء ،]108 :وعــن ثوبــان -ر�ضــي هللا عنــه -عــن النبــي -صلــى هللا عليــه
ْ ُ
ْ
َ َ ْ َ َّ َ ْ
ُْ َ
ّ
َ َ
ات َأ ْم َثــال َ
جبـ ِـال
وســلم -أنــه قــال(( :لعل َمــن أق َو ًامــا ِمــن أ َّم ِتــي َيأتــون َيـ ْـو َم ال ِق َي َامـ ِـة ِبح َســن ٍ
ِ
َّ
ت َه َامـ َـة ب ً
يضــاَ ،ف َي ْج َع ُل َهــا َّ ُ
للا َ
ـورا)) َقـ َ
عـ َّـز َو َجـ َّـلَ -ه َبـ ًـاء َم ْن ُثـ ًـال ثوبــان :يــا رســول للا صفهــم لنــا،
ِ ّ ِ
َ
((أ َمــا إ َّن ُهـ ْـم إ ْخ َو ُان ُكـ ْـمَ ،ومـ ْـن ج ْل َد ِت ُكــمْ،
جلهــم لنــا أن ال نكــون منهــم ،ونحــن ال نعلـ
َّ ْ ِ ُ ِ
ـم!! ْقــالِ ِ َ َ َ :
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ
َ
ْ
ْ
للا انت َهكوهــا)) رواه
ويأخــذون ِمــن الليـ ِـل ك َمــا تأخــذون ،ول ِكن ُهــم أقــو ٌام ِإذا خلــوا ِب َمحــا ِر ِم ِ
ـذار مــن ذنــوب الخلــوات ،فإنهــا ســبب كل الباليــا
ـذار حَّـ ِ
ابــن ماجــه صححــه األلبانــي ،فحـ ِ
صـ ُـاه َّ ُ
والرزايــا ،قــال هللا تعالــى{َ :يـ ْـو َم َي ْب َع ُث ُهـ ُـم ُ
للا َو َن ُســوهُ
يعــا َف ُي َن ّب ُئ ُهــم ب َمــا َعم ُلــوا َأ ْح َ
للا َجم ً
ِ
ِ
ِ ِ
�شـ ْـيء َشــه ٌ
َ َّ ُ َ َ ُ ّ َ
يد}[املجادلة.]6:
وللا علــى ك ِل ٍ ِ
ََ
ُ
الدهر ً
علي ر ُ
خلوت ولكن ْ
يوما فال ْ
َ
قل َّ :
قيب
تقل
إذا ما خل ْو َت
ً
َّ
ساعة وال أن ما يخفى عليه َي ُ
تحسبن ّللا ُ
يغفل
وال
غيب
تشوه ّ
َّ
ّ
الدين والعقيدة،
 تحذير أفراد األسرة ووقايتهم من مخاطر التقنية وأضرارها التي ِ ِواألخــاق والقيــم ،وتســتهدف َّ
الصحــة ،واألمــن االجتماعــي ،والشــيم ،فيجــب علــى اآلبــاء
عــدم االســتخفاف بذلــك ،وأن ال يتركــوا ألبنائهــم األغ ـر َار الحريــة َّ
التامــة بــا حســيب وال
رقيــب ،يســهرون الليالــي علــى تلــك املواقــع املحرمــة ،يتابعــون مــا شــاؤوا كيــف شــاؤواَّ ،
ألن
وراء تلــك الشاشــات ،والبرامــج ،واألضــواء؛ مــن يســتغلها فــي اإلفســاد ،ونشــر الفحشــاء،
َّ
والتشــكيك باملســلمات ،ونشــر األراجيــف والشــهوات والشــبهات ،فيجــب الوقايــة والحــذر،
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َ َّ
ْ ُ ُ ْ ْ ُ
واتقــاء األذيــة والشــرر َ{يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا خــذوا ِحذ َركـ ْـم} [النســاء ،]71:وقــال هللا تعالــى
َ َ َ َ ُّ َ
اح َذ ْ ُهـ ْـم َأن َي ْفت ُنـ َ
ـوك َعــن َب ْ
ـض مــا أنــزل
للا ِإل ْيــك} [املائــدة ،]49:فينبغــي أن
ـ
ع
لنبيــه{َ :و ْ ر
ِ
ِ
يكــون والة أمــور األســر علــى يقظــة وحــذر.
 اغتنــام الفرصــة فــي حســن اســتخدامها ،واالســتفادة منهــا ،وتســخيرها فيمــا يعــودعلــى الفــرد واألســرة بالفائــدة َّ
والنفــع ،فهنــاك القنــوات الفضائيــة املحافظــة ،واملواقــع
َّ
املهتمــة بالبحــوث العلميــة واملعرفيــة ،والتــي تهتــم بمقومــات العقيــدة،
والوســائل
ّ
َّ
َّ
ُّ
واألخــاق ،والقيــم ،وبالتصــورات الصحيحــة للعالقــات االجتماعيــة األخالقيــة ،وتقـ ِـدم
َّ
املناهج َّ
الســليمة لحياة األســرة ،واملجتمع ،والشــارع ،واملدرســة ،وتبرز األســاليب الحســنة
لكيفيــة َّ
التعامــل مــع اآلخريــن.
َ
ُ
ُ
ّ
َ
باألخالق ت ْس َت ِق ِم
النفس
فقوم
مرجعه
لألخالق
أمر َك
صالح
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ ّ
وخم
خير
ٍ
عافية والنفس من ش ِرها في مرتع ِ
خيرها في ِ
والنفس من ِ
 تربيــة أفـراد األســرة وتنشــئتهم علــى تقديــر وترتيــب األولويــات ،بحيــث ال يطغــى اســتخدامهــذه التقنيــات ،ويســتهلك كل األوقــات؛ علــى حســاب املهمــات األخــرى مثــلَّ :
الصلــوات،
واالهتمــام ّ
بالدراســة والواجبــات ،وكذلــك األمــور األســرية واالجتماعيــة ،ومختلــف
ِ
َّ
العالقــات ،فــا بــد مــن تكثيــف الجهــود فــي املتابعــة ،والتوجيــه ،واإلرشــاد.
ُ
أسهل ما َ
عليك َي ُ
َ
ُ
أنفس ما ُع ِني َت
فالوقت
ضيع
بحفظه وأر ُاه
ِ
 عــدم اإلكثــار مــن اســتخدام أجهــزة التقنيــات املختلفــة؛ َّألن ذلــك يـ ّ
ـؤدي إلــى إدمانهــا،
ِ
واإلف ـراط فــي اســتخدامها ،ممــا قــد يســبب ُمشـ َ
َّ
َّ
الزوجيــة،
اجتماعيــة كالخالفــات
ـاكل
ُ
َ ُّ
األ َسـ ّـرية ،وكذلــك يـ ّ
اض خطيـ ٍـرة تهــدد صحــة األطفـ ِـال ،حيــث
والتفــككات
ِ
ـؤدي إلــى أم ـر ٍ
أثبتــت بعــض ّ
الدراســات أن االســتخدام املفــرط لألجهــزة اإللكترونيــة وبخاصــة الهواتــف
ِ
ُّ
ً
الجوالــة ،واألجهــزة اللوحيــة لــه تأثيــر ضــار ليــس فقــط علــى البصــر ولكــن أيضــا علــى النمــو
ّ
ً
ـاوة علــى ذلــك يمكــن أن يـ ّ
ـؤدي الخمــول املرتبــط بهــذه
للطفــل ،عـ
ِ
العاطفــي ،واملعرفــي ِ
َّ
َّ
الظاهــرة إلــى تطــور بعــض األمـراض مثــل :البدانــة ،وارتفــاع ضغــط الــدم فــي ســن مبكــرة بيــن
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األطفــال واملراهقيــن ّ
الصغــار(.)1
ِ
 الحــذر مــن املشــاركة فــي وضــع األفــكار الباطلــة املنحرفــة ،أو نقــل املعلومــاتـدة املغلفــة ،وأشــد مــا يكــون اجتنابــه؛ هــو تناقــل
واألخبـ ِـار الكاذبــة املزيفــة ،واألوهـ ِـام الفاسـ ِ
األحاديــث املكذوبــة ،أو َّ
الضعيفـ ِـة ،أو املوضوعــة ،فــإن ذلــك منكـ ٌـر عظيـ ٌـم ،وإثـ ٌـم كبيـ ٌـر
ِ
ِ
فقــد قــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-إن كذبـ ًـا علـ َّـي ليــس ككــذب علــى أحــد ،مــن كــذب علــيَّ
ً
متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار)) رواه البخــاري ،وقــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-ال
تكذبــوا علـ َّـيَّ ،
فإنــه مــن كــذب علـ َّـي فليلــج النــار)) رواه البخــاري.
أيهــا املســلمون –عبــاد هللا :-كذلــك أخــذ الحيطــة والحــذر فــي اســتخدام األجهــزة ذات
ّ
َّ
والنســاء ،ألن ذلــك مــن العــورات ،فــا
تقنيــة التصويـ ِـر ،وعــدم التقــاط الصــور للعوائــل ِ
ـداء ،يقــول الشــيخ صالــح الفــوزان« :تصويــر النســاء ال يجــوز ً
يجــوز ابتـ ً
مطلقــا ملــا فــي ذلــك
مــن الفتــن والشــرور التــي ترتــب عليــه زيــادة علــى تحريــم التصويــر فــي حــد ذاتــه»( ،)2وربمــا
تعــرض الجهــاز الــذي يحتــوي علــى تلــك الصــور للســرقة ،أو وقــع فــي أيــدي الســفهاء ممــا
َّ
يســبب انتشــارها فــي الفضــاء ،أو يتــم اســتغالله فــي الشــرور واملفاســد ،أو االبت ـزاز وجــر
املصائــب ،وكذلــك أيهــا األحبــاب :إن حذفهــا مــن الجهــاز بعــد التصويــر ليــس معنــاه أن
ً
األمــر قــد انتهــى! بــل إن الخطــر مــا زال محدقــا ،وربمــا قــد تضطــر لبيــع جهــازك ،أو تســليمه
لعمــال الصيانــة لدواعــي اإلصــاح ،فيقــوم ضعفــاء النفــوس منهــم باســترجاع جميــع مــا تــم
تصويــره ،ونحــو ذلــك مــن املفاســد التــي ال تح�صــى بســبب التصويــر.
 االبتعاد عن كل ما من شــأنه أن يســبب األذية للمســلمين بتلك التقنية ،فإن ذلكَّ
يتنافــى مــع تعاليــم اإلســام ،وال يمــت إلــى أخــاق الك ـرام قــال هللا تعالــى{َ :وال ِذيـ َـن ُيـ ْـؤ ُذو َن
َْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ
ْ
ُْ َ َ ُْْ َ
اح َت َملــوا ُب ْه َت ًانــا َو ِإث ًمــا ُّم ِب ًينــا} [األح ـزاب،]58:
ـات ِبغيـ ِـر مــا اكتســبوا فقـ ِـد
املؤ ِم ِنيــن والؤ ِمنـ ِ
ُ َ
َّ
َّ
َ
ُ
ـان ق َلبــه ،ال
ويقــول -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-يــا َمعشـ َـر َمــن َآمـ َـن ِب ِلســا ِنه ،ولــم َيدخـ ِـل اإليمـ
َْ ُ ُ
َّ
َّ
َ َّ
ُ َ
هللا َع ْورتـ ُـهَ ،و َمــن َيت ِبـ ِـع
تابــوا املسـ ِـل ِم َين ،وال تت ِب ُعــوا َع َ ْور ِاتهــم؛ ِفإ َّنـ ُـه َمـ ِـن َّات َبـ َـع َع ْو َر ِاتهــم َيت ِبـ ِـع
تغ
ُ َْ َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
هللا عورتــه يفضحــه فــي بي ِتــه)) [أخرجــه أحمــد وأبــو داود وصححــه األلبانــي.
(((  -تأثيرات إدمان الشاشة على النمو العاطفي واملعرفي لألطفال.HhE55/us.cutt//:http :
(((  -فتاوى اإلسالم سؤال وجواب.1091 :
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َْ ُ َ
ََ
َ
س الك ِريم على الخصاصة َواألذى
نف
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ُ ّ
ّ
َ
الف َ
ض ِـاء َم َـع النسور ت َح ِل ُـق
ِهي ِفي

أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:
إن مــن اآلداب الهامــة التــي يتوجــب مراعاتهــا عنــد اســتخدام وســائل التقنيــة التــي
َّ
قربت البعيد؛ أن يراعى َّ
حق الجليس القريب ،فقد َّ
صح عن النبي -صلى هللا عليه وسلم-
ََ
ُ
ٌ
َ ٌ
َّأنــه اتخـ َـذ ً
فلب َســه فقــال(( :شــغلني هــذا عنكــم منــذ اليــوم ،إليــه نظــرة ،وإليكــم نظــرة،
ـا
ـ
خاتم
ِ
ُّ
ي
ثـ َّـم ألقــاه)) رواه النســائي وصححــه األلبانــي ،فــإن هــذا أدب نبــو عظيــم ،وخلــق ربانــي
قويــم ،إذ ليــس مــن األدب أن تشــغلك هــذه الوســائل عــن الجلســاء والضيــوف ،وكذلــك
عــدم االنشــغال بهــا عــن أفـراد األســرة فــي البيــت الواحــد.
 الحــذر مــن اســتخدامها حــال قيــادة الســيارة ونحــوه ألن ذلــك يســبب الحــوادث،َّ
بســبب فقــد التركيــز ،فقــد أكــدت املصــادر األمنيــة بــإدارة مــرور بعــض الــدول العربيــة أن
التحــدث فــي الهاتــف املحمــول ،أو االنشــغال بوســائل َّ
َّ
التواصــل االجتماعــي؛ ُيعـ ُّـد أحــد
أهــم أســباب الحــوادث املرو يــة علــى الطــرق الســريعة؛ َّ
ألنــه يســاعد علــى تشــتيت االنتبــاه،
ر
ً
وعــدم َّ
التركيــز خــال القيــادة ،مشــيرا إلــى أن تلــك األمــور ســاهمت خــال الفتــرة املاضيــة
فــي وقــوع  % 25مــن الحــوادث أثنــاء القيــادة علــى الطــرق ،وســبب فــي حــوادث مروريــة(،)1
وأشــا ت بعــض ّ
الدراســات املروريــة إلــى أن ردة فعــل َّ
الســائقين املشــغولين باالتصــال عبــر
ر
ِ
الهاتــف املتحـ ّ ِـرك أثنــاء القيــادة تســاوي الوقــوع تحــت تأثيــر الكحــول بنســبة .80%
((( « -املرور» 25% :من الحوادث سببها استخدام الهواتف املحمولة أثناء القيادة:
/2018/3/5/story/com.youm7.www//:https
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عبــاد هللاَّ :إن توفــر هــذه ّ
ً
جميعــا
النعمــة العظيمــة التــي مـ َّـن هللا علينــا بهــا؛ يضـ ُـع اآلبــاء
ِ
ٌّ
َ
أمام املسؤولية العظيمة ِفي مراقبة ومتابعة أفراد أسرهم ،ومن له حق عليهم ،وتوجيههم
ـتخدام ،وترشــيدهم علــى مــا ســبق مــن اآلداب واألحــكام ،وعــدم
وتثقيفهــم علــى حســن االسـ
ِ
الغفلــة عــن ُّ
الدعــاء لهــم ،وألنفســهم؛ بــأن يحفــظ هللا عليهــم نعمــة الديــن ،واألخــاق.
هذا وصلوا وسلموا على من أمركم هللا بالصالة عليه ...

...
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أسرة اقتصادية تعي تحديات الظروف املالية
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
عباد هللا :إن هللا -ســبحانه وتعالى-قد أســبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة فقال في
وها إ َّن ْال ْن َسـ َ
ص َ
كتابه الكريم{َ :و َآت ُاك ْم م ْن ُك ّل َما َسـ َـأ ْل ُت ُم ُ
وه َوإ ْن َت ُع ُّدوا ن ْع َم َت َّللا َل ُت ْح ُ
ـان
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َُ ٌ َ
ـوم ك َّفـ ٌـار} [إبراهيــم« ،]34:أي :أعطاكــم مــن كل مــا تعلقــت بــه أمانيكــم وحاجتكــم ممــا
لظلـ
تســألونه إيــاه بلســان الحــال ،أو بلســان املقــال مــن أنعــام ،وآالت ،وصناعــات وغيــر ذلــك،
ً
ص َ
َ{وإ ْن َت ُعـ ُّـدوا ن ْع َمـ َـة َّللا ال ُت ْح ُ
وهــا} فضــا عــن قيامكــم بشــكرها»(.)1
ِ
ِ
ِ
ومــن هــذه النعــم أيهــا األحبــة! نعمــة املــال ،فاملــال عصــب الحيــاة ،وزينتهــا قــال هللا
َ
ُّ ْ َ ْ
ْ
الصال َحـ ُ
ُ
{الَـ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ
ـات َخ ْيـ ٌـر ِع ْنـ َـد َرِّبـ َـك ث َو ًابــا
ـبحانه:
سـ
ـال َوال َبنــون ِزينــة الح َيـ ِـاة الدن َيــا وال َبا ِق َيــات َّ ِ
َ ٌَْ ًََ
وخيــر أمــا} [الكهــف ،]46:فــإذا اســتعمل اإلنســان هــذا املــال فــي طاعــة هللا ســبحانه،
ـان إلـ َـى عبــاد هللا،
وشــكره علــى مــا أنعــم بــه عليــه وذلــك باســتخدامه فــي الطاعــات ،واإلحسـ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ْ
ومواســاتهم؛ فــإن هــذا ســبب لحلــول البــركات ،قــال هللا ســبحانه{َ :ولـ ْـو أن أهـ َـل القـ َـرى
َ َّ َ َ ْ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ
َ ُ
ال ْ
ض َول ِكـ ْـن كذ ُبــوا فأخذن ُاهـ ْـم ِب َمــا كانــوا
ر
َآمنــوا َواتقـ ْـوا لفت ْحنــا عل ْي ِهـ ْـم َبـ َـرك ٍ
ات ِمــن الســم ِاء و ِ
ْ
َ
َيك ِسـ ُـبون} [األعـراف ،]96:فلــو آمنــت القلــوب بمــا جــاء بــه الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم-
 ،وصدقــت بــه ،واتبعــوه بفعــل الطاعــات ،وتــرك املحرمــات؛ لفتــح هللا -ســبحانه -عليهــم
البــركات ،وأتتهــم الخي ـرات ،فــإذا بــذل العبــد املــال ،وتصــدق بــه كان هــو الباقــي لــه.
أنت للمال إذا أمسكته *** فإذا أنفقته فاملال لك
أيهــا األحبــة :إن املــال وســيلة لغايــات محمــودة ،ومقاصــد مشــروعة؛ لــذا جعــل لــه
(((  -تفسير السعدي (ص.)426 :
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ضوابــط واضحــة املعالــم ال يجــوز تعديهــا فعــن املقــدام -ر�ضــي هللا عنــه -عــن رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :مــا أكل أحــد ًطعامــا قــط خيـ ًـرا مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده،
وإن نبــي هللا داود -عليــه الســام -كان يــأكل مــن عمــل يــده)) أخرجــه البخــاري.
والوســائل -أيها األحبة! -ال بد أن تكون مشــروعة ألن الغاية ال تبرر الوســيلة ،فاملال
إن اكتســبه اإلنســان بالطــرق املشــروعة ،والوســائل املباحــة ،وأنفقــه فــي الخيــر؛ فهــذا نــور
علــى نــور ،محمــود مثــاب صاحبــه ،وإن اكتســبه مــن طــرق مشــروعة ،وأنفقــه فــي املعا�صــي
واملحرمــات؛ فصاحبــه علــى خطــر عظيــم ،أمــا إن اكتســبه مــن طــرق محرمــة مشــبوهة،
وأنفقــه فــي مســاخط هللا ومعصيتــه؛ فإنــه ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض ،وهــو علـ َـى خطــر
َ
عظيــم ،وأكثــر ً
جرمــا ،وقــد أشــار هللا -ســبحانه -إلــى املــال ومــا ينتــج عــن إنفاقــه{ :فأ َّمــا َمـ ْـن
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ ى َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ْ
َأ ْع َطــى َو َّات َقــى * َو َ
اسـ َـتغ َنى * َوكــذ َب
صـ َّـد َق ِبال ُح ْسـ َـنى * فسني ِســره ِلليســر * وأمــا مــن ب ِخــل و
ْ
ْ
َ
ُ َ َ
ْ
ِبال ُح ْسـ َـنى * ف َس ُن َي ِ ّسـ ُـر ُه ِلل ُع ْسـ َـرى * َو َمــا ُيغ ِنــي َع ْنـ ُـه َمالـ ُـه ِإذا تـ َـر َّدى} [الليــل.]5-11:
فالكســب الحــال يفــرح القلــب ،ويشــرح الصــدر ،ويــورث الطمأنينــة والســكينة،
والخشــية هلل ســبحانه ،ويعيــن الجــوارح علــى طاعــة هللا -عــز وجــل ،-وهــو ســبب لقبــول
العمــل الصالــح ،وإجابــة الدعــاء فعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :-أيها الناس! إن هللا طيب ال يقبل إال ًطيبا ،وإن هللا أمر املؤمنين
َ َ ُّ َ ُّ ُ ُ ُ ُ
َ َّ
ّ
الط ّي َبــات َو ْ
اع َم ُلــوا َ
ص ِال ًحــا ِإ ِنــي ِب َمــا
ـن
ـ
م
ـوا
ـ
ل
بمــا أمــر بــه املرســلين ،فقــال{ :يــا أيهــا الرســل ك
ِ
ْ َ
َ َ ُّ َ َّ ِ َ َ ُ ِ ُ ُ
َ ُ َ َ
َ
ّ
ـات َمــا َر َز ْق َن ُاكــم}ْ
ت ْع َملــون ع ِليـ ٌـم} [املؤمنــون ،]51:وقــال{ :يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا كلــوا ِمــن ط ِيبـ ِ
[البقــرة ،]172:ثــم ذكــر الرجــل يطيــل الســفر أشــعث أغبــر ،يمــد يديــه إلــى الســماء ،يــا رب،
يــا رب ،ومطعمــه حـرام ،ومشــربه حـرام ،وملبســه حـرام ،وغــذي بالحـرام ،فأنــى يســتجاب
لذلــك؟)) أخرجــه مســلم.
وحــث النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -علــى فعــل األســباب لجلــب األرزاق ولــو
باالحتطــاب ،وحــذر مــن ســؤال النــاس واالتــكال عليهــم ،فعــن الزبيــر بــن العــوام -ر�ضــي هللا
عنــه -عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :ألن يأخــذ أحدكــم حبلــه فيأتــي بحزمــة
الحطــب علــى ظهــره ،فيبيعهــا ،فيكــف هللا بهــا وجهــه خيــر لــه مــن أن يســأل النــاس أعطــوه
أو منعــوه)) أخرجــه البخــاري.
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ولقــد كان ســلفنا الك ـرام يتحــرون أكل الحــال ،ويســألون عنــه؛ خشــية أن يكــون
حر ًامــا ،فقــد كان ألبــي بكــر الصديــق -ر�ضــي هللا عنــه -كمــا فــي البخــاري مــن حديــث عائشــة
ر�ضــي هللا عنهــا -غــام يخــرج لــه الخ ـراج ،وكان أبــو بكــر يــأكل مــن خراجــه ،فجــاء ًيومــا
ب�شــيء فــأكل منــه أبــو بكــر ،فقــال لــه الغــام :أتــدري مــا هــذا؟ فقــال أبــو بكــر :ومــا هــو؟
قــال :كنــت تكهنــت إلنســان فــي الجاهليــة ،ومــا أحســن الكهانــة ،إال أنــي خدعتــه ،فلقينــي
فأعطانــي بذلــك ،فهــذا الــذي أكلــت منــه ،فأدخــل أبــو بكــر يــده فقــاء كل �شــيء فــي بطنــه».
فلــم يشــجعه علــى هــذا الصنيــع ،وإنمــا بــادر -ر�ضــي هللا عنــه -للتخلــص منــه بإدخــال
إصبعــه فــي ِفيــه ليتقيــأ؛ ملــا يعلــم مــن أثــر املــال الحـرام علــى آكلــه ،فاملــال الحـرام شــؤم علــى
صاحبــه يســبب لــه قســوة القلــب ،وغضــب الــرب -تبــارك وتعالــى ،-ويمنــع إجابــة الدعــاء،
ويمحــق البركــة ،وإن صرفــه فــي خيــر لــم يؤجــر؛ ألن هللا طيــب ال يقبــل إال ً
طيبــا .فاملــال  -أيهــا
األحبــة  -حرامــه عقــاب ،وحاللــه حســاب ،ولــن تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل
عــن أربــع ،وذكــر منهــا :وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه .أخرجــه الترمــذي وصححــه
األلبانــي.
وإن ممــا يؤســف لــه  -أيهــا األفاضــل  -أن كثيـ ًـرا مــن النــاس ال يبالــون بــأي وســيلة
يحصلــون بهــا علــى املــال أهــي حــال أم حـرام ،ليــس لهــم هــم إال الحصــول عليــه ،وتكديســه،
وتكثيــره ،فالحــال عندهــم مــا وصلــوا إليــه ،والحـرام مــا عجــزوا عنــه ،وهــذا علــم مــن أعــام
النبــوة فــي الصحيــح عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال:
((يأتــي علــى النــاس زمــان ال يبالــي املــرء مــا أخــذ منــه أمــن الحــال أم مــن الحـرام)) أخرجــه
البخــاري.
أيهــا النــاس :إن املــال نعمــة مــن نعــم هللا  -ســبحانه وتعالــى  -التــي تســتحق الشــكر،
والعنايــة ،وحســن االســتخدام ،والحفــاظ عليــه ضــرورة مــن الضروريــات الخمــس ،وملــا
كان املــال بهــذه املثابــة حجــر علــى الســفيه الــذي ال ُيحســن التصــرف فــي املــال ،ونهــى هللا
َ
َ ُ ُ
سبحانه -عن اإلسراف فيه أو التبذير فقال{َ :و ُآتوا َح َّق ُه َي ْو َم َح َص ِاد ِه َول ت ْس ِرفوا ِإ َّن ُه ل
َ
ُُ
َ ُ ُ
ُْ
ْ
ُي ِحـ ُّـب ال ْسـ ِـر ِف َين} [األنعــام ،]141:وقــال ســبحانه{َ :وكلــوا َواشـ َـرُبوا َول ت ْسـ ِـرفوا ِإ َّنـ ُـه ل ُي ِحـ ُّـب
ُْ
ال ْسـ ِـر ِف َين} [األع ـراف ،]31:فتأويــل اآليــة علــى هــذا :ال تتجــاوز الحــد فــي البخــل واإلمســاك
حتــى تمنعــوا الواجــب مــن الصدقــة ،وقــال الزهــري :ال تنفقــوا فــي املعصيــة ،وقــال مجاهــد:
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اإلس ـراف مــا قصــرت بــه عــن حــق هللا -عــز وجــل ،-وقــال :لــو كان أبــو قبيــس -جبــل مــن
ً
جبــال مكــةً -
ـرفا ،ولــو أنفــق در ً
همــا أو مـ ًـدا
ذهبــا لرجــل فأنفقــه فــي طاعــة هللا لــم يكــن مسـ
ً
فــي معصيــة هللا كان مســرفا ،وقــال إيــاس بــن معاويــة :مــا جــاوزت بــه أمــر هللا فهــو ســرف
وإس ـراف(.)1
ُ ُ
وقــال ابــن ســعدي -رحمــه هللا« :-قولــه{َ :وال ت ْسـ ِـرفوا} يعــم النهــي عــن اإلس ـراف فــي
األكل وهــو مجــاوزة الحــد والعــادة ،وأن يــأكل صاحــب الــزرع أكال يضــر بالــزكاة ،واإلسـراف
فــي إخ ـراج حــق الــزرع بحيــث يخــرج فــوق الواجــب عليــه ،ويضــر نفســه أو عائلتــه ،أو
غرمــاءه ،فــكل هــذا مــن اإلس ـراف الــذي نهــى هللا عنــه ،الــذي ال يحبــه هللا ،بــل يبغضــه،
ويمقــت عليــه»(.)2
ْ
َ َ ْ
وقــال ً
آت ذا ال ُق ْرَبــى َح َّقـ ُـه َو ِال ْسـ ِـك َين
ناهيــا عــن التبذيــر وأن املبــذر أخ للشــيطان{ :و
ِ
ُْ ّ
َ ُ ّ َ
َ ُ ْ
َ َ َ َّ
َّ
الشـ ْـي َط ُ
َو ْابـ َـن َّ
ان ِل َرِّبـ ِـه
اط ِين وكان
السـ ِـب ِيل َول ت َبـ ِـذ ْر ت ْب ِذيـ ًـرا * ِإ َ َّن ال َب ِذ ِريـ َـن كانــوا ِإخـ َـو َان الشـ َـي
ِ
َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ
ًً
ُ ُ
َك ُفـ ً
اف ِفيـ ِـهَ ،بـ ْـل َيكــون َو َســطا
ال ْسـ َـر
ـاق نهــى عـ ِـن
ال َنفـ
ـورا} [اإلس ـراء ،]26-27:فلمــا أمــر ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ُْ
َ
ال ْخـ َـرى{َ :و َّالذيـ َـن إ َذا أ ْن َف ُقــوا َلـ ْـم ُي ْســر ُفوا َو َلـ ْـم َي ْق ُتـ ُـروا َو َك َ
َك َمــا َقـ َ
ان َب ْيـ َـن ذ ِلـ َـك
ـة
ـ
ي
ال
ـي
ـ
ف
ـال
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ً ْ
ُْ ّ
َ ُ ْ
ـال ُم َن ّفـ ً ِـرا َعــن َّ
الت ْب ِذيــر َو َّ
[ال ُف ْر َقــانُ ،]67:ثـ َّـم َقـ َ
السـ َـر ِف{ِ :إ َّن ال َب ِذ ِريـ َـن كانــوا ِإخـ َـو َان
قوامــا}
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ِ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ
َّ
للا -تعالــى،-
اط
الشـ َـي
ين} أي :أشــب ْاههم ِفــي ذ ِلــك ،قــال قتــادة :التب ِذيــر :النفقــة ِفــي مع ِصيـ ِـة ِ
ِ
ِ
َ ْ
َ
َو ِفــي غ ْيـ ِـر ال َحـ ِ ّـقَ ،و ِفــي الف َسـ ِـاد»(.)3
َّ
وبيــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أن إضاعــة املــال أمــر يكرهــه هللا -ســبحانه -وذلــك
ً
ً
وتبذيرا(( :إن هللا كره لكم ثالثا :قيل وقال ،وإضاعة املال ،وكثرة السؤال))
لكونه إسرافا
أخرجــه البخــاري ،فإضاعــة املــال تكــون باإلس ـراف فيــه بغيــر وجــه حــق ،أو إنفاقــه كلــه
وتــرك اإلنســان أهلــه وأوالده عالــة بعــد ذلــك.
ً
التقتيــر والبخــل ،فالنفقــة تكــون وســطا
والنهــي عــن اإلس ـراف -أيهــا األحبــة -ال يعنــي
بيــن اإلسـراف والتقتيــر قــال هللا ســبحانه{َ :و َّالذيـ َـن إ َذا َأ ْن َف ُقــوا َلـ ْـم ُي ْســر ُفوا َو َلـ ْـم َي ْق ُتـ ُـروا َو َكانَ
ِ ِ
ِ
(((  -تفسير البغوي (.)196 /3
(((  -تفسير السعدي (ص.)276 :
(((  -تفسير ابن كثير ت سالمة (.)69 /5
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ً
َ َ
َب ْيـ َـن ذ ِلـ َـك ق َو ًامــا} [الفرقــان ]67:يعنــي وســطا ،ثــم إن الوســط والتقتيــر يختلــف مــن شــخص
َ
ُُ
ْ
آلخــر ،ومــن مجتمــع آلخــر ،ومــن أســرة ألخــرى قــال هللا -عــز وجــل{َ :-وكلــوا َواشـ َـرُبوا َول
َ
ُ ُ
ُْ
ت ْسـ ِـرفوا ِإ َّنـ ُـه ل ُي ِحـ ُّـب ال ْسـ ِـر ِف َين} [األعـراف ،]1:وقــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-كلــوا
واشــربوا ،والبســوا وتصدقــوا ،فــي غيــر إسـراف ،وال مخيلــة)) أخرجــه البخــاري ً
معلقــا.
أيهــا األحبــة :وقــد ترتفــع األســعار ً
أحيانــا فــا بــد لألســر املســلمة أال تتوســع فــي الشـراء

بحيــث تكــون هوايتهــم التســوق والشـراء ،فاإلنســان محاســب علــى املــال مــن أيــن اكتســبه
وفيمــا أنفقــه ،فــا تطلــق لنفســك العنــان لكــون النفــس تشــتهي الش ـراء ،والتمتــع بأنــواع
املأكــوالت واملشــروبات ،فتقــع فــي التبذيــر واإلس ـراف ،وليــس مــن الحكمــة أن يرهــق
اإلنسان نفسه بكثرة الشراء ،فالذين يقتصدون في املآكل واملشارب نعيمهم بها أكثر من
املســرفين فيهــا ،وقــد مـ ّـر جابــر بــن عبــد هللا ومعــه لحــم علــى عمــر -ر�ضــي هللا عنهــم -فقــال:
مــا هــذا يــا جابــر؟ قــال :هــذا لحـ ٌـم اشــتهيته َفاشــتريته ،قــال :أو كلمــا اشــتهيت شـ ًـيئا اشــتريته،
أمــا تخ�شــى أن تكــون مــن أهــل هــذه اآليــة{ :أ ْذ َه ْب ُتـ ْـم َط ّي َبات ُكـ ْـم فــي َح َيات ُكـ ُـم ُّ
الد ْن َيــا َو ْ
اسـ َـت ْم َت ْع ُت ْم
ِ
ِ ِ ِ
ِب َهــا} [األحقــاف ،)1(]20:فــا بــد مــن التربيــة علــى هــذا املبــدأ لتكــون األســرة متحــدة فيــه.
وعلــى األســرة أن تراعــي األولويــة فــي اإلنفــاق والشـراء ،وعــدم اإلغـراق فــي الكماليــات،
وال بــد مــن ترشــيد االســتهالك ،والحــرص علــى أن يصــرف املــال فــي محلــه ،وأن تتحلــى
بالقناعــة ،فــإن الغنــى غنــى النفــس ،وأن تنظــر إلــى األســر التــي أقــل منهــا ،وال تنظــر إلــى مــن
هــو أعلــى منهــا لئــا تــزدري نعــم هللا -ســبحانه ،-فــإذا نظــرت إلــى مــن هــو دونــك فــي املعيشــة
حمــدت هللا علــى النعمــة ،أمــا إذا كنــت ترمــق مــن هــو فوقــك ً
دائمــا فإنــك لــن تســتريح.
ً
هي القناعة فالزمها تعش ملكا *** لو لم يكن منك إال راحة البدن
بــارك هللا لــي ولكــم فــي القـرآن العظيــم والســنة ،ونفعنــي وإياكــم بمــا فيهمــا مــن اآليــات
والحكمــة ،أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر هللا لــي ولكــم فاســتغفروه وتوبــوا إليــه إنــه غفــور
رحيــم.

(((  -انظر :الزهد ألحمد بن حنبل (ص.)102 :
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيهــا املســلمون :إن حســن التدبيــر االقتصــادي لألســرة مطلــوب ،ففــي الحديــث الــذي
رواه عمــر بــن الخطــاب -ر�ضــي هللا عنــه -أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -أمرهــم أن
يتصدقــوا ،فقــرر عمــر أن يســبق أبــا بكــر -ر�ضــي هللا عنهمــا -فجــاء بنصــف مالــه ،ولحــرص
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -علــى حســن التدبيــر ،وعــدم تــرك األهــل بــدون �شــيء ســأله:
مــا أبقيــت ألهلــك؟ قــال :مثلــه ،ثــم أتــى أبــو بكــر -ر�ضــي هللا عنــه -بجميــع مــا عنــده فســأله
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم :-مــا أبقــت ألهلــك؟ فقــال :هللا ،ورســوله» أخرجــه أبــو داود
والترمذي وحســنه األلباني ،وهذا بيت النبي  -صلى هللا عليه وســلم  -الشــهرين والثالثة ال
توقــد فيــه نــار بــل يعيــش علــى األســودين :التمــر واملــاء ،فعلــى األســرة أن تقتصــد ،وأن تقــدم
الضروريــات علــى الكماليــات خاصــة فــي أوقــات الشــدة والضيــق وغــاء األســعار.
أيهــا املســلمون :إن أحــوال النــاس تتقلــب وتتغيــر فــا يســر يــدوم وال عســر ،وال فقــر
وال غنى ،فال بد لألسرة أن توطن نفسها على كل حال ،ومن نظر في سير السلف الصالح
رضــوان هللا عليهــم -وعلــى رأســهم نبينــا محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم -وكيــف عاشــوا قبــلأن تفتــح عليهــم الدنيــا ،وكيــف كانــوا ،ومــا كانــوا عليــه مــن الفقــر والحاجــة ،يقــول الحبيــب
محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-لقــد أخفــت فــي هللا ومــا يخــاف أحــد ،ولقــد أوذيــت فــي هللا
ومــا يــؤذى أحــد ،ولقــد أتــت علـ َّـي ثالثــون مــن بيــن يــوم وليلــة ومــا لــي وال لبــال طعــام يأكلــه ذو
كبــد إال �شــيء يواريــه إبــط بــال)) أخرجــه الترمــذي وابــن ماجــه وصححــه األلبانــي.
وتقــول أم املؤمنيــن عائشــة  -ر�ضــي هللا عنهــا « :-مــا شــبع آل محمــد -صلــى هللا عليــه
وســلم -منــذ قــدم املدينــة مــن طعــام بــر ثــاث ليــال ً
تباعــا حتــى ُقبـ َ
ـض» أخرجــه البخــاري
ِ
ومســلم ،وقالــت« :مــا أكل آل محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم -أكلتيــن فــي يــوم إال إحداهمــا
تمــر» أخرجــه البخــاري ،وقالــت البــن أختهــا عــروة بــن الزبيــر -ر�ضــي هللا عنهــم« :-ابــن اختــي
إن كنــا لننظــر إلــى الهــال ثالثــة أهلــة فــي شــهرين ومــا أوقــدت فــي أبيــات رســول هللا -صلــى هللا
عليــه وســلم -نــار ،فيســألها :مــا كان يعيشــكم؟ فتقــول« :األســودان :التمــر ،واملــاء» أخرجــه

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

93

البخــاري.
بــل لقــد تــرك الصحابــة -ر�ضــي هللا عنهــم -أموالهــم وزروعهــم فــي مكــة وفــروا بدينهــم
مهاجريــن إلــى املدينــة النبويــة -علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة والســام ،-وحيــن اعتــرض
كفــار قريــش طريــق الصحابــي الجليــل صهيــب الرومــي ،وجــردوه مــن مالــه قــال لــه النبــي
صلى هللا عليه وســلم(( :-ربح البيع أبا يحيى)) أخرجه الحاكم في مســتدركه ،وقال -عليهالصــاة والســام -ألبــي طلحــة حيــن تصــدق بأحــب أموالــه إليــه (حديقــة بيرحــاء) يرجــو برهــا
وذخرهــا عنــد هللا(( :ذاك مــال رابــح)) أخرجــه أحمــد بإســناد صحيــح ،وهــا هــو يقــول ألبــي
الدحــداح حيــن بــاع نخلــة لــه بنخلــة فــي الجنــة(( :كــم مــن عــذق رداح ألبــي الدحــداح فــي
الجنــة)) أخرجــه أحمــد بإســناد صحيــح ،وهــذا أوضــح بيــان علــى أن األمــوال لــم تدخــل
قلوبهــم وإنمــا كانــت فــي أيديهــم -ر�ضــي هللا عنهــم وأرضاهــم.-
أيها املســلمون :األحوال في هذه الدنيا متقلبة ،يهب هللا امللك من يشــاء ،وينزع امللك
َ ُ ُ
ممــن يشــاء ،يجعــل مــن يشــاء ً
غنيــا ،وبجعــل مــن يشــاء فقيـ ًـرا قــال ســبحانه{َ :ول َن ْبل َو َّنكـ ْـم
َ
َ
ب َ
ات َو َب ّشــر َّ
�شـ ْـي ٍء ِمـ َـن ْال َخـ ْـو ِف َو ْال ُجــوع َو َن ْقــص ِمـ َـن ْال ْمـ َـوال َو ْال ْن ُفـ َ َّ َ َ
الص ِاب ِريـ َـن}
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـس والثمــر ِ ِ ِ
ِ
ً
[البقــرة ،]155:فعلــى اإلنســان إن كان فقيــرا فأغنــاه هللا -ســبحانه -أن يشــكر ربــه ،وإن
كان ً
غنيــا فأصابــه الفقــر ،وحــل بــه؛ فعليــه أن يعلــم أن ذلــك ابتــاء مــن هللا لــه أيصبــر علــى
ً
((عجبــا ألمــر املؤمــن،
مــا أصابــه أم يتضجــر ويقلــق؟ يقــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم:-
إن أمــره كلــه خيــر ،وليــس ذاك ألحــد إال للمؤمــن ،إن أصابتــه سـراء شــكر فــكان خيـ ًـرا لــه،
وإن أصابتــه ض ـراء صبــر فــكان خيـ ًـرا لــه)) أخرجــه مســلم.
أيهــا املســلمون :وينبغــي لألســرة أن تكــون ذا وعــي فتحســن االقتصــاد واإلنفــاق بحيــث
ً
وأيضــا يجــدر اإلشــارة إلــى
يكــون اإلنفــاق أقــل مــن الكســب ،حتــى ال تغــرق فــي الديــون،
أن علــى األســر أن تكــون ذا وعــي بحيــث يكــون لألســرة الواحــدة أكثــر مــن طريــق للكســب
املشــروع حتــى ال تعتمــد علــى مصــدر واحــد فــي الدخــل ،فتنفــق مــا تحتــاج ،وتدخــر مــا زاد
عــن حاجتهــا لوقــت الضيــق والشــدة؛ لكــون األيــام ال تــدوم علــى حــال واحــدة.
وفــي الختــام أيهــا األحبــة :علينــا أن نشــكر املنعــم املتفضــل ،فالشــكر جالــب للزيــادة
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فيهــا ،وأن نبتعــد عــن اإلس ـراف والتبذيــر والتقتيــر ،وأن نعلــم أن االنفــاق علــى الفق ـراء
واملحتاجيــن ليــس مــن اإلس ـراف والتبذيــر ،ومــن أصابتــه فاقــة وفقــر فعليــه أن يطلــب
الــرزق بالطــرق املشــروعة وأن يصبــر ،فقــد جــاع خيــر البشــر -عليــه الصــاة والســام-
َ ْ َْ َ َ ْ َ
�شـ ْـيء مـ َـن ْال َخـ ْـوف َو ْال ُجـ َ َ ْ
ال ْن ُ
وصبــر ،وســاد ،وقــاد َ{و َل َن ْب ُل َو َّن ُكـ ْـم ب َ
ـس
ـ
ف
ـص ِمــن المــو ِال و
ٍ
ِ
ِ
ـوع ونقـ ٍ
ِ
ِ
ِ
ات َو َب ّشــر َّ
َ َّ َ َ
الص ِاب ِريـ َـن} [البقــرة.]155:
والثمــر ِ ِ ِ
الدعاء ...
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أسرة إيجابية
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
َّ ُ
ً ْ ً
فـ َّ
ـإن األســرة هــي اللبنــة األولــى فــي بنــاء املجتمــع املســلم ،فــإذا كانــت قويــة صلبــة
ً
ً
ً َّ
قويــا ُ
مجتمعــا ً
ً
ـكة؛ َّ
مفككــة؛ فإنهــا ً
حتمــا
ص ًلبــا متماســكا ،وإذا كانــت رخــوة
كونــت
متماسـ
َّ ً
سـ ّ
ً
ـتكون
مجتمعــا رخـ ًـوا مفــككا ،ولذلــك فقــد أعطاهــا اإلســام أهميــة بالغــة ،وجعلهــا
ً
منطلقــا للمســلم الــذي يــروم الكمــال ،فوضــع لهــا القواعــد الحكيمــة ،واملبــادئ القويمــة،
واألســس َّ
الســليمة التــي تحفــظ أركانهــا ،وترعــي تكوينهــا ،وتديــم ترابطهــا ،وتجعــل منهــا أســرة
مثاليــة َّ
فعالــة إيجابيــة.
أيها املسلمون:
ٌ
وبالرغــم مــن َّأن صفــات وممي ـزات األســرة اإليجابيــة كثيــرة ومتعـ ِّـددة؛ إال َّأن هنــاك
صفــات وممي ـزات أساســية ال بــد منهــا لتوصــف األســرة باإليجابيــة ،والتــي منهــا:
ٌ
ٌ
بانية :ومعنى ذلك َّأن عالقتها حسنة باهلل َّ
عز َّوجل ،-فهي مستجيبة
 َّأنها أسرة رَّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ
ّ ٌ
ـاك ن َ ْسـ َـت ِع ُين}
موحــدة لــه -جـ َّـل جاللــه ،-مبدؤهــا وقانونهــا{ِ :إيــاك ن ُعبــد َ و ِإيـ
ألوامــرهِ ،
[سورة الفاتحة ،]5 :ال تبتغي غير هللا -سبحانه وتعالى -رًّبا {ق ْل أ َغ ْي َر ّللا أ ْبغي َرباًّ
ً ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ َِ ُ
َو ُهـ َـو َر ُّب ُك ّل َ
�شـ ْ
للا أ َّت ِخــذ
ـر
ـ
ي
غ
أ
ـل
ـ
{ق
ـا
ـ
ولي
ـره
ـ
ي
غ
ـد
ـ
ي
تر
وال
،]164
ـام:
ـ
ع
األن
ـورة
ـ
س
[
}
ء
ـي
ٍ
ِ
َ ًّ َ ِ َّ َ َ َ َ
ً َ َ َْ َ ّ
ْ
للا
وليــا فاطــر الســماوات واألرض} [ســورة األنعـ
 ،]14وال ســواه حكمــا {أفغيــر ِ
ـامً َّ :
َ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ً َ ُ َ َّ ِ َ َ َ َل ِ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
أبت ِغــي حكمــا وهــو الـ ِـذي أنــز ِإليكــم ال ِكتــاب مفصــا} [ســورة األنعــام.]114 :
واألســرة اإليجابيــة ّمتمســكة ُّ
بالسـ َّـنة النبويــة ،تســير فــي ّ
كل شــؤون حياتهــا وفــق مــا
َّ ِ
ِ
ً
ـذي أو�صــى املســلمين َ جميعــا بقولــه:
جــاء َبــه رســول هللا -صلــى ْهللا َعليــه وســلم -الـ
َ
َ َْ
َ
َّ
ُّ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
((ف َعل ْي ُكـ ْـم ب ُسـ َّـن ِتي َو ُسـ َّـن ِة ال ُخل َفـ ِـاء َّ
الر ِاشـ ِـدين اله َ ِد ِييــن عضــوا عليهــا ِبالنو ِاجـ ِـذ،
ِ
َ ُ َ ُ َ ُْ ْ َ َ
َ َّ ُ َّ ْ َ َ ٌ
ضاللــة)) رواه أبــو داود وصححــه
ـات فـ ِـإن كل ِبدعـ ٍـة
و ِإ َّياكـ ْـم واأل ُمــور الحدثـ ِ
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األلبانــي ،وقولــه -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-وعليكــم بكتــاب هللا ،أحلــوا حاللــه،
وحرمــوا حرامــه)) رواه الطبرانــي وصححــه األلبانــي.
ّ
فعدت وفي يدي الكنز الثمين
وعلقت الرجاء على جواد
ٌّ
وحبــل هللا والتقــوى متيــن
فحبــل النــاس مهمــا كان رث
األســرة اإليجابيــة ّ
تن�شــئ أفرادهــا علــى األخــاق اإلســامية ،والقيــم َّ
الســامية،
ِ
واآلداب َّ
الرفيعــة ،وتغــرس فــي نفوســهم املنهــج الصحيــح ،وذلــك مــن خــال
َّ
َّ
والصــوم ،وآداب االســتئذان ودخــول املنــزل
كالصــاة،
تعليمهــم العبــادات
ُّ
وخروجــه ،واالهتمــام بــآداب األكل والشــرب ،واحتـرام الكبيــر وتوقيــره ،وغيــر ذلــك
مــن اآلداب التــي حــث عليهــا ديننــا الحنيــف.
َّ
َّ
َّ
وقــد ضــرب َّ
صلــى ُهللا عليــه وســل َم -أعظــم األمثــال فــي القــدوة بالتربيــة،
النبــي
وتنشــئة األبنــاء علــى أحســن اآلداب ،فعــن ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا -قــال:
ُ ّ ّ
َّ
َ
صلــى ُهللا عليــه وسـ َّـل َمً -
ـف رســو ِل
أعل ُمــك
هللا
كنـ ُـت خلـ
يومــا فقــال(( :يــا غــام! ِإنــي ِ
ِ
َ َ ْ
َ
َ
جاهــك ،إذا سـ َ
هللا تجـ ْـده ُت َ
ـألت فاســأل َ
احفــظ َ
هللا،
هللا يحفظــك،
ـات :احفـ ِـظ
كلمـ ٍ
ِ
َِ
ِ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
واعلم أن َّ
ب�شيء
باهلل،
األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ٍ
وإذا استعنت َّفاست ِعن ِ
هللا لــك ،وإن اجتمعــوا علــى أن ُ
لــم ينفعــوك إل ب�شــيء قــد كتبــه ُ
يضـ ُّـروك ب�شـ ٍـيء
ٍ
ِ
ُّ ُ َ
َّ
لــم ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
يضــروك إال ب�شـ ٍـيء قــد كتبــه هللا عليــك ،ر ِفعـ ِـت األقــام ،وجفـ ِـت الصحــف))
َ َ
رواه الترمــذي وصححــه األلبانــي ،وعــن عمــر بــن أبــي ســلمة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال:
َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
كنــت ً
تطيـ ُ
ـش فــي
للا َعل ْيـ ِـه َو َســل َم ،-وكانــت يــدي
غالمــا فــي حجــر رســو ِل للا -صلــى
ِ
َّ
َ ُ َ ُ َ ّ َّ َ ُ
َّ َّ
َّ
َّ َ
للاَ ،وك ْل
الصحفــة ،فقــال لــي رســول للا -صلــى للا عليــه وســلم(( :-يــا غــام! سـ ِـم
َ َ
ُ
ِب َي ِمي ِنـ َـكَ ،وك ْل ِم َّمــا َي ِليـ َـك)) قــال عمــر بــن أبــي ســلمة :فمــا زالــت تلـ َـك ِط ْع َم ِتــي َب ْعـ ُـد.
رواه البخــاري.
ً
ُ
َ
ُ
إني
وتالق
الخالل كريمة طرب
الغريب ٍ
لتطربني ِ
بأوبة ِ
ِ َ ُ ُّ ْ
ِ َ
ُ
ويهزني ذكر
املشتاق
الشمائل هزة
املروءة والندى بين
ًِ
ِ
ِ
ً
َ
فإذا ُر َ
َ
زقت خليقة محمودة فقد اصطفاك ّ
مقس ُم األرز ِاق
ِ
ِ
ُّ
َ
ُ
ٌ
ُ
ٌ
األخالق
فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم
ِ
َ
َ
ً
ُ
محصنا
واملال ِإن لم ت َّد ِخ ْره
اإلمالق
نهاية
بالعلم كان
ِ
ِ
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عبــاد هللا :إن األســرة اإليجابيــة مــن أساســياتها صلــة األرحـ ْـام التــي َّ هــي مــن أع ُظــم
َ
وأجــل القربــات إلــى هللا -تعالــى ،-قــال -عــز وجــل{َ :-و َّات ُقــوا ّ َ
للا الـ ِـذي ت َســاءلو َن
َ َ
األ ْر َحـ َ
ـام} [ســورة النســاء ،]1:وقــد قــرن -صلــى هللا عيــه وســلم -صلــة األرحــام
ِبـ ِـه و
َّ
بالتوحيد فقال(( :أرسلني بصلة األرحام ،وكسر األوثان ،وأن يوحد هللا ال يشرك
بــه �شــيء)) رواه مســلمَّ ،
وإن صلــة األرحــام لهــا أثــر بالــغ علــى صــاح املجتمــع ،فقــد
الدعــوة إليهــا مــن أوائــل مــا دعــا إليــه َّ
كانــت َّ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -بمكــة،
وكذلــك فــي أول مقدمــه إلــى املدينــة النبويــة ،فقــد روى اإلمــام أحمــد مــن حديــث
جعفــر بــن أبــي طالــب -ر�ضــي هللا عنــه -ملــا هاجــر إلــى الحبشــة ،وذكــر خبــر رســول
هللا -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فقــال -ر�ضــي هللا عنــه -للنجا�شــيَّ :
«كنــا فــي الجاهليــة
نقطــع األرحــام ،ونعبــد األوثــان ،ونــأكل امليتــة ،ونقــع فــي الفواحــش ،فأتانــا رســول
هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فأمرنــا بكســر األوثــان ،وصلــة األرحــام»(.)1
األسرة اإليجابية تقوم على رعاية الحقوق والواجبات بين أفرادها ،والتي منها:ً
حقوقــا؛ فكذلــك َّ
1 .الحقــوق املشــروعة َّ
للزوجــة حقــوق،
فكمــا أن ْللـ َّـزوج
ـن:
ـ
ي
وج
للز
قــال تعالــى{َ :و َل ُهـ َّـن ِم ْثـ ُـل َّالـ ِـذي َع َل ْيهـ َّـن بالَ ْع ُ
 ،]228قــال ابــن
ـرة:
ـ
ق
الب
ـورة
ـ
س
}[
وف
ر
ِ
للرجــال عليهـ َّـنْ ،فليـ ّ
الرجــال مــن ِالحـ ِ ّ
ـؤد ُّ
ّ
كثيــر« :أي :ولهــن علــى ّ
كل واحـ ٍـد
ـا
ـ
م
ـل
ـ
ث
م
ـق
ِ
ِ
ِ
ِ
منهمــا إلــى اآلخــر مــا يجــب عليــه باملعــروف»( ،)2وقــد تطـ َّـرق َّ
النبـ ُّـي -صلــى هللا عليــه
حجة الوداعَ -حيثوســلم -إلى توضيح بعض تلك الحقوق في خطبته الجامعة
ّ
َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ
قــال -عليــه الصــاة والســامَّ :-
((ات ُقــوا َّ َ
ُ
َّ
َ
ُ
الن َسـ ِـاءَ؛ ف َِإنكــم أخذتموهــن ِب َأمـ ِـان
ـي
ـ
ف
للا
ِ
ِ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َّ ْ ُ ْ ُ َ ُ
وطئـ َـن َف ُرشــك ْم أ َحـ ًـدا
للا ،واســتحللتم ف ْروجهــن ِبك ِلمـ ِـة
للا؛ ولكَــم عليهــن أن ل ي ِ
َت ْك ِ َر ُه َونـ ُـه؛ َفــإ ْن َف َعلـ َـن َذلـ َـك َف ْ
اضرُب ِ ُ
ض ْرًبــا َغ ِ ْيـ َـر ُم َبـ ّـرح؛ َو َل ُهـ َّـن َعل ْي ُكـ ْـم ر ْز ُق ُهــنَّ،
وهــنَّ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
َوك ْسـ َـو ُت ُه َّن ب ِ ْالَ ْ
ُ
وف ))...رواه مســلم.
ـر
ـ
ع
ِ
ِ
ِ
ق
2 .الحقــو املشــروعة املتبادلــة بيــن اآلبــاء واألبنــاء :والتــي جمعهــا عمــر بــن الخطــاب
ر�ضــي هللا عنــه -فــي نصيحتــه لذلــك الوالــد الــذي جــاء يشــكو إليــه عقــوق ولــده لــه،فأحضــر عمــر الوالــد وابنــهَّ ،
وأنبــه علــى عقوقــه ألبيــه ،ونســيانه لحقوقــه ،فقــال
الولــد :يــا أميــر املؤمنيــن أليــس للولــد حقــوق علــى أبيــه؟ قــال :بلــى ،قــال :فمــا هــي يــا
أميــر املؤمنيــن؟ قــال عمــر :أن ينتقــي أمــه ،ويحســن اســمه ،ويعلمــه الكتــاب -أي
الق ـرآن ،-قــال الولــد :يــا أميــر املؤمنيــن إن أبــي ًلــم يفعــل شـ ًـيئا مــن ذلــك ،أمــا أمــي
فإنهــا زنجيــة كانــت ملجو�ســي ،وقــد ســماني ُجعــا (أي خنفســاء) ،ولــم يعلمنــي مــن
(((  -صحيح السيرة النبوية.174 :
(((  -تفسير ابن كثير.609 /1 :
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ً
حرفــا واحـ ًـدا ،فالتفــت عمــر إلــى الرجــل وقــال لــه :جئــت إلـ َّـي تشــكو عقــوق
الكتــاب
()1
ابنــك ،وقــد عققتــه قبــل أن يعقــك ،وأســأت إليــه قبــل أن ي�ســيء إليــك؟!» .
َّ
 األسرة اإليجابية تقوم العالقة بين أفرادها على ّواملودة ،والحنان والعطف
الحب
الصفــات بدرجــة أساســية وكبيــرة هــي التــي تكـ ّـون الحيــاة َّ
والرحمــة ،وهــذه ّ
َّ
الزوجيــة املثاليــة،
ِ
َ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُْ
قال هللا -تعالى{ :-و ِمن آيا ِت ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزواجا ِلتسكنوا ِإليها وجعل بينكم
َمـ َـو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًـة إ َّن فــي َذلـ َـك َ َل َيــات ل َقـ ْـوم َي َت َف َّكـ ُـر َ
ون} [ســورة الــروم ،]21 :وقــد كان -صلــى هللا
ِ ِ ِ
ٍ ِ ٍ
عليــه وســلم -خيــر مثــال ،وأعظــم قــدوة فــي بنــاء عالقــات املــودة والحــب مــع كل مــن حولــه،
ابتـ ً
ـداء مــن أمنــا خديجــة التــي كانــت أولــى زوجاتــه ،والتــي ظـ َّـل ُّ
حبهــا فــي قلبــه طــوال حياتــه؛
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
فعن عائشة -ر�ضي هللا عنها -قالت :كان رسول للا -صلى للا عليه وسلم -إذا ذبح الشاة
صد َقــاء َخد َ
فيقــول :أرســلوا بهــا إ َلــى َأ ْ
يجـ َـة ،قالــت :فأغضبتــه ً
يومــا فقلــت :خديجــة!! فقــال
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ّ َ ْ
َّ
صلــى َّ ِ ُ((إنــي قـ ْـد ُر ِزقـ ُـت ُح َّب َهــا!)) رواه مســلم ،قــال النــووي فــي
م:-
ـل
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
عل
للا
رســول للا
ِ
صلــى هللا عليــه وســلم-شــرح مســلم« :فيــه إشــارة إلــى أن حبهــا فضيلــة حصلــت»؛ وكان
ْ
َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َل َّ
يحــب عائشــة كثيـ ًـرا ً
أيضــا؛ َ
للا
فعـ ْـن َع ْمـ ِـرو ْبـ ِـن ال َعـ
ـاص -ر�ضــي هللا عنــه -أ َنــه قــال :يــا رســو ِ
ِ
َمـ ْـن َأ َحـ ُّـب َّ
ـال(( :أ ُب َ
ـالَ :
الر َجــال؟ َقـ َ
((عا ِئ َشـ ُـة)) َقـ َ
النــاس إ َل ْيـ َـك؟ َقـ َ
ـالِ :مـ ْـن ّ
وهــا)) رواه الترمــذي
ِ ِ
ِ ِ
وصححــه األلبانــي ،وهــا هــو -صلــى هللا عليــه وســلم -يكشــف البنتــه فاطمــة عــن عظيــم
حبــه لعائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا -فيقــول(( :أي بنيــة ،ألســت تحبيــن مــا أحــب؟)) فقالــت :بلــى،
فقــال(( :فأحبــي هــذه)) لعائشــة  »...رواه مســلم.
قلت ما سمعتم ...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد
أيها املسلمون:
(((  -تربية األوالد في اإلسالم.127-128 :
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فـ َّـإن األســرة املســلمة اإليجابيــة هــي التــي تتحـ َّـرى الكســب الطيــب ،والــرزق الحــال،
َ َ ْ
وأغننــا َبف ْ
َّ
وال ي ـزال دعاؤهــا ً
ض ِلـ َـك
بحالل َك عن
دائمــا وأبـ ًـدا:
حر ِامك ِ ِ
اكفنا ِ
((اللهم ِ
عمــن سـ َ
ـواك)) رواه الترمــذي وحســنه ،وتســعى ً
َّ
دائمــا جاهــدة فــي توصيــة رب األســرة
بذلــك ،قــال الحســن البصــري -رحمــه هللا« :-وقفـ ُـت علــى بـ ّـزاز بمكــة أشــتري منــه ً
ثوبــا،
فجعــل يمــدح ويحلــف ،فتركتــه وقلـ ُـت :ال ينبغــي الشـراء مــن ٍمثلــه ،واشـ ُ
ـتريت مــن غيــره،
ثــم حججـ ُـت بعــد ذلــك بســنتين فوقفـ ُـت عليــه ،فلــم أســمعه يمــدح وال يحلــف ،فقلـ ُـت
الرجــل الــذي وقفـ ُـت عليــه منــذ ســنوات؟ قــال :نعــم ،قلـ ُـت لــهّ :
لــه :ألسـ َـت َّ
وأي �شـ ٍـيء
أخرجــك إلــى مــا أرى؟ مــا أر ّاك تمــدح ،وال تحلــف! قــال :كانــت لــي امـرأة؛ إن جئتهــا بقليــل
ً
َن َز َرتــه ،وإن جئتهــا بكثيــر قللتــه ،فنظــر هللا إلــي فأماتهــاّ ،
فتزوجـ ُـت ام ـرأة بعدهــا فــإذا
ٍ
ُ ُ
َّ
دت الغـ ُـد َّو إلــى الســوق أخـ ّـذت بمجامــع ثيابــي ثــم قالــت :يــا فــان! اتـ ِـق هللا ،وال تطعمنــا
أ
رّ
ّ
ّ
ً
()1
بقليل كثرناه ،وإن لم تأتنا ب�شـ ٍـيء أعن َّاك بمغزلنا»  ،وقال خزيمة
إال طيبا ،إن جئتنا ٍ
َّ
َّ
أبــو محمــد« :قــال بنــات رجــل ألبيهــن :يــا أبــه ال تطعمنــا إل الحــال ،فــإن الصبــر علــى
َّ
الصبــر علــى َّ
الجــوع أيســر مــن َّ
الثــوري فقــال :مــا لهــن -رحمهــن
النــار ،فبلــغ ذلــك ســفيان
هللا-؟»( ،)2ألن املطعــم الحــال ،والكســب الطيــب؛ أســاس الحيــاة الســعيد ،ومفتـ ُ
ـاح
َّ
ـات ،وســبيل البــركات َّ
ـرو
ـاص
ـ
ع
ال
ـن
ـ
ب
ـ
م
ع
ـن
ـ
ع
ف
هللا،
ـن
ـ
م
ـح
ـ
ن
امل
ـم
ـ
ي
وعظ
ـات،
ـ
م
ح
والر
ـ
ع
ا
الط
ِ
ُ ْ
ر�ضــي هللا عنــه -أنــه قــال :بعــث إلـ َّـي رســول((خــذ
هللا -صلـ َّـى ُهللا عل َّيـ َـه و َّسـ َّـلم -فقـ َّـالَ :
ـاح َك ،ثـ َّـم ائتنــي)) ُ
ثيابـ َـك ،وسـ َ
عليـ َـك َ
فأتيتـ ُـه َو ّهـ َـو يتوضــأ ،فصعــد فــي النظــر ثــم طأطــأه،
ِ
ّ
ُ َ َ
للا ّ
بعثـ َـك علــى َجيــش فيســل ُم َك َّ ُ
ويغن ُمـ َـك ،وأرغـ ُـب َ لــك مــن َاملــال
((إنــي ًأريــد أن أ
ِ
ِ
فقـ ًـالِ :
ٍ
صالحــة)) قــال :قلـ ُـت :يــا ســو َل َّللا مــا أسـ ُ
ـلمت مــن أجــل املــال ،ولك ّنــي أســلمتُ
رغبــة
ِ
َّ
ً
َ َن َر ل َّ
ِ-صلــى َّللا عليـ ِـه ِوعلــى ِ ِآلـ ِـه وسـ َِّـل َم ،-فقــالَ:
ـام ،وأن أكــو مــع رســو ِ للا
رغبــة َ فــي اإلسـ ِ
ـرء َّ
((يــا عمــرو ِنعـ َـم املــال َّ
ســن.
الصالـ ِـح)) رواه أحمــد بإســناد َح
الصالـ ِـح للمـ ِ
ِ
ٍ
َ
َ
قــال بعــض الحكمــاء« :مــن أكل الحــال أطــاع هللا تعالــى شـ َـاء أ ْم أبــىَ ،ومـ ْـن أ َكلَ
َ َ
ُّ
الح ـر َام ع�صــى هللا تعالــى شـ َـاء أ ْم أ َبــى»( ،)3كمــا َّأن الـ ّ ِـرزق الخبيــث الــذي يأتــي بالطــرق
ً
َّ
جميعــا ،وهــو
املحرمــة ،أو بالحيــل املشــبوهة؛ هــو أوســع األبــواب لتعاســة أفـراد األســرة
ّ
الذنــوب واملعا�صــي ،وهــو بــاب ســخط ر ّب األرض َّ
والســماوات ،قــال
طريــق اجتــاب ِ
ِ َ
َ
َّ َ
َ
ُ
()4
عمــر -ر�ضــي هللا عنــه« :-كنــا نــدع تســعة أعشــار الحــال مخافــة الوقــوع فــي الحـرام» ،
(((  -املجالسة وجواهر العلم.2091 :
(((  -صفة الصفوة.1029 :
(((  -الدر الثمين واملورد املعين.568 :
(((  -إحياء علوم الدين.95 /2 :
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َّ
وإنمــا فعــل ذلــك عمــر -ر�ضــي هللا عنــه -امتثـ ًـال لقــول َّ
َّ
النبـ ّ ِـي -صلــى هللا عليــه وســلم:-
وإن الح ـرام َب ّيـ ٌـن ،وبينهمــا مشـ ٌ
((إن الحــال َب ّيـ ٌـنَّ ،
َّ
ـتبهات ،ال يعلمهـ َّـن كثيـ ٌـر مــن النــاس،
ِ
ِ
َ
ُّ
ُّ
َ
وع ْر ِضــهَ ،ومـ ْـن َوقـ َـع فــي الشــبهات وقــع فــي الح ـرام،
فمـ ِـن َّاتقــى الشــبهات اســتبرأ لدينــه،
ِ
َ
الحمــى يوشــك أن َي ْرتـ َـع فيــه ))...رواه مســلم.
كالراعــي يرعــى حــول ِ
ً
ُ
ُ
َ
َي ْأ َ
باألرزاق ْ
تيك ْ
عليك بتقوى
حيث ال َت ْدري
هللا ْإن ك ْن َت َعا ِقل
من
ِ
ِ
ْ َ ْ
َ ْ َ ََْ ُ ٌ
َ
األط َي َ
وكيف تخ�شى الفقر
البحر
في
والحوت
ار
وهللا ر ِازق وقد رزق
َّ ِ
َ ََ َ ُ ُْ ُ َ
ْ َ َّ َّ ّ ْ
ُ
ً
ْ
َ
َ
ْ
َّ
الرز َق يأتي بقو ٍة ما أكل العصفور شيئا مع النس ِر
ومن ظن أن
الدعاء ...

...
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أسرة بعيدة عن اإلسراف والبذخ
الخطبة األولى:
َّإن الحمد هلل ...أما بعد:

ً
أيهــا املســلمون :لقــد اعتنــى اإلســام اعتنـ ًـاء بالغــا فــي قضيــة بنــاء األســرة املســلمة،
َّ
ألنهــا هــي َّ
وتكوينهــا ،وإعدادهــا؛ َّ
النــواة األهــم ،واللبنــة األولــى فــي املجتمــع ،فصالحهــا يعنــي
صــاح الفــرد واملجتمــع ،وفســادها يفســد الفــرد واملجتمــع.
َّ
الطيبــة ذات القيــادة َّ
الراشــدة فقــال
وقــد ســعى اإلســام لجعلهــا القــدوة الحســنة،
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ
ً
تعالــى حاكيــا عــن عبــاده املصلحيــن{ :وال ِذيــن يقولــون ربنــا هــب لنــا ِمــن أزو ِاجنــا وذ ِريا ِتنــا قــرة
َ ُْ َ ْ ْ ْ
ً
اج َعل َنــا ِلل ُم َّت ِقيـ َـن ِإ َم ًاما}[الفرقــان ،]74:ومــن هنــا فقــد سـ َّـن اإلســام نظامــا لألســرة
أعيـ ٍـن و
ُ
علــى قــدر عظيـ ٍـم مــن الوعــي مــا يرجــى معــه ســعادة أف ـراد األســرة واملجتمــع ،وترابطهــم،
َّ
وتماســكهم ،ومــن أهــم مــا حــث عليــه هــو :تنظيــم وضبــط عمليــة اإلنـف ــاق ،واالسـتـه ــاك،
ـإن ّاتباعــه يعنــي الســير علــى ّ
ولــذا فـ َّ
النظــام َّ
الســليم لالعتــدال فــي اإلنفــاق واالســتهالك،
ِ
ِ
ً
ن ً
ـلمة محافظـ ًـة علــى امليزانيــة ،بعيــدة عــن اإلسـراف َّ
والتبذيــر والبــذخ الــذي
ـ
س
م
ـرة
لتكــو أسـ
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
َّ
ُ
نهــي الشــرع عنــه حيــث يقــول ســبحانه وتعالــى{ :وال ِذيــن ِإذا أنفقــوا لــم يسـ ِـرفوا ولــم يقتــروا
َ َ ً
َو َك َ
ان َب ْيـ َـن ذ ِلـ َـك ق َواما}[الفرقــان ]67 :قــال الراغــب األصفهانــى» الســرف :تجــاوز الحـ ّـد فــي
ّ
كل فعــل يفعلــه اإلنســان ،وإن كان ذلــك فــي اإلنفــاق أشــهر»( ،)1وقــال الشــيخ الســعدي
َّ
ّ
َّ
بالزيادة على القدر الكافي ،والشره في املأكوالت الذي
رحمه هللا« :واإلسراف إما أن يكون َّ ِ
وإمــا أن يكــون بزيــادة الترفــه والتنـ ُّـوق فــي املــآكل ،واملشــارب ،واللبــاسَّ ،
يضــر بالجســمَّ ،
وإمــا
بتجاوز الحالل إلى الحرام»(« ،)2فاإلســام دين َّ
والرحمة ،واالعتدال في َّ
التوســطَّ ،
النفقة
النفــس ،والقريــب ،واألهــل ،واملحتاجيــن ،وحيــث َّإن َّ
علــى َّ
التوســط واالعتــدال فــي اإلنفــاق
(((  -املفردات في غريب القرآن.407 :
(((  -تفسير السعدي.287 :
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هــي سياســة اإلســام املاليــة ،واالجتماعيــةّ ،
والدينيــة»(.)1
ِ
عبــاد هللاَّ :إننــا اليــوم فــي زمــن تــكاد تكــون فيــه هــذه ّ
الصفــة العظيمــة التــي امتــدح
ِ
ُ َّ ٍ
ً
ـرة تمامــا  -إال عنــد مــن رحمــه هللا تعالــى  ،-بــل
هللا بهــا عبــاده األصفيــاء الخلــص غيــر حاضـ ٍ
أصبــح اإلس ـراف ،والبــذخَّ ،
ّ
املتف�شــي ،والعــادة املألوفــة فــي حيــاة كثيـ ٍـر
والتباهــي بذلــك هــو
ِ
ـرب،
مــن األســر واألفـراد فــي املجتمــع ،وذلــك فــي كثيــر مــن جوانــب الحيــاة؛ فــي املـ ِ
ـأكل ،واملشـ ِ
ـس ،واملركـ ِـب ونحــوه.
وامللبـ ِ
وقــد جــاء فــي محكــم التنزيــل َكثيــر مــن اآليــات التــي تنهــي عــن االس ـراف ،وتــذم أهلــه
َ
َ ُ ُ
قــال هللا تعــال{ُ :ك ُلــوا مـ ْـن َث َمــره إ َذا أ ْث َمـ َـر َو ُآتــوا َح َّقـ ُـه َيـ ْـو َم َح َ
صـ ِـاد ِه َول ت ْسـ ِـرفوا ِإ َّنـ ُـه ل ُي ِحـ ُّـب
ِ
ِِ ِ
َ َ َ َ ُ ُ ََُ ْ ْ َ ُ
ُْ
ْ
َ
ّ
ال ْسـ ِـر ِف َين}[األنعام ، ]141 :وقــال عــز وجــل{ :يــا ب ِنــي آدم خــذوا ِزينتكــم ِعنــد ك ِل مسـ ِـج ٍد
َ
ُُ
َ َ
َ ُ ُ
ُْ
ْ
َوكلــوا َواشـ َـرُبوا َول ت ْسـ ِـرفوا ِإ َّنـ ُـه ل ُي ِحـ ُّـب ال ْسـ ِـر ِف َين}[األعراف ، ]31:وقــال تعالــى{ :كذ ِلـ َـك
ٌ
ُزّيـ َـن ل ْل ُم ْســرف َين َمــا َك ُانــوا َي ْع َم ُلو َن}[يونــس ، ]12:كمــا جــاءت آيـ ٌ
ـات محكمــة تمتــدح صفــة
ِِ
ِ ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ً َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َُّ
َّ
َّ
ُّ
التوســط فــي النفقــة فقــال هللا تعالــى{ :ول تجعــل يــدك مغلولــة ِإلــى َعن ِقــك ول تبســطها كل
ُ َ
َ َْ َ
َّ
ْال َب ْسـ ِـط َف َت ْق ُعـ َـد َم ُل ً
ومــا َم ْح ُس ً
ورا}[اإلسـراء ، ]29:وقــال{َ :وال ِذيـ َـن ِإذا أنف ُقــوا لـ ْـم ُي ْسـ ِـرفوا َولـ ْـم
َ َ
َي ْق ُتـ ُـروا َو َك َ
ان َب ْيـ َـن ذ ِلـ َـك ق َو ًاما}[الفرقــان.]67:
النبويــة َّ
السـ َّـنة َّ
النهــى عــن اإلسـراف فــي األمــور ّكلهــا ،فقــد صـ َّـح عــن َّ
وقــد أجملــت ًّ
النبــي
ِ ِ
َّ
َّ
صلــى هللا عليــه وســلم َّأنــه قــال(( :كلــوا ،واشــربوا ،والبســوا ،وتصدقــوا فــي غيــر إس ـر َاف،
ْ
ُ
َ ْ
ـس ،واشـ ْ
والبـ ْ
ـرب مــا شــئت مــا أخطأتـ َـك
وال مخيلــة)) ،وقــال ابــن عبــاس« :ك ْل مــا شــئت،
َ ٌ
ٌ
َ
اثنتــان :ســرف ،أو مخيلــة» رواه البخــاري ،فــاهلل ســبحانه وتعالــى ال يحــب املســرفين ،كمــا
َّ
َّأن املبذريــن مــن إخــوان الشــياطين.
أيهــا املســلمون :ولكــي تكــون األســرة مقتصــدة ،وبعيــدة عــن اإلس ـراف والبــذخ؛ َّ
فإنــه
يســتلزم اتبــاع املعالجــات َّ
التاليــة:
ً
أوالَّ :
إن مــن األهميــة بمــكان رفــع مســتوى الوعــي عنــد جميــع أفــراد األســرة:
وإيمانهــم ،واعتقادهــم َّ
التــام الــذي ال ينتابــه أدنــى شــك بــأن هــذا هــو مــال هللا ســبحانه
(((  -التفسير الوسيط ،وهبة الزحيلي.1341-1342 /2 :
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وتعالى َّ
الذي أمر
الوجه
وعلى
مصالحهم،
من
لهم
تضاه
ا
فيما
إلنفاقه
عباده
على
به
من
ر
َّ
َْ
هللا بــه عبــاده دون إفـراط وال تفريــط يقــول ســبحانه وتعالــى ُ
ـالل َو َر ُسـ ِـول ِه َوأن ِف ُقــوا
{آمنـ َـوا ِبـ َ ِ
َ ِ
َْ
َ َّ
َُ
ُ َْ َ
ْ
ْ
ٌ
ٌ
ِم َّمــا َج َعلكـ ْـم ُم ْسـ َـتخل ِف َين ِفيـ ِـه فال ِذيـ َـن َآم ُنــوا ِم ْنكـ ْـم َوأنف ُقــوا ل ُهــم أجــر ك ِبير}[الحديــد، ]7:
وأن املســلم محاسـ ٌـب علــى هــذا املــال مــن أيــن اكســتبه ،وفيمــا أنفقــه ،وقــال النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم(( :ال تــزول قــدم ابــن آدم يــوم القيامــة مــن عنــد ربــه حتــى ُيســأل عــن خمــس))
وذكــر منهــا(( :ومالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه)) رواه الترمــذي وحســنه األلبانــي ،وقــال
ً
ســعيد بــن جبيــر« :مــن إضاعــة املــال أن يرزقــك هللا حــاال فتنفقــه فــي معصيــة هللا»(.)1
ً
َّ
َّ
الت ّ
نعــم :ألن ذلــك ســبب حلــول
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
غ
املبال
ـرك
ـ
ت
و
ـراف،
ـ
س
واإل
ـرف
ـ
الت
ـاب
ـ
ن
اجت
:
ـا
ثانيـ
َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ ً َ َ ْ َ
نقمــة هللا تعالــى ،وهــو طريــق الهــاك قــال هللا تعالــى{ :و ِإذا أردنــا أن نه ِلــك قريــة أمرنــا
ْ
َ
ْ
َ َْ َ َ َ
ََ
ُمت َر ِف َيهــا فف َسـ ُـقوا ِف َيهــا ف َحـ َّـق َعل ْي َهــا القـ ْـو ُل ف َد َّم ْرن َاهــا ت ْد ِم ًيرا}[اإلسـراء ، ]16:تبيــن هــذه اآليــة
العظيمة َّأن هللا  -ســبحانه وتعالى  -إذا أراد أن يهلك األمم ،وينزل عليهم عذابه ،ونقمته؛
َّ
َّ
التــرفَّ ،
والت ُّ
نعــم الــذي يصاحبــه اإلسـراف والطغيــان ،فمتــى أوغلــوا
فإنــه يفتــح عليهــم بــاب
فــي ذلــك ،ونســوا شــكران ّ
النعــم ،ولــم يحفظوهــا ويرعوهــا حــق رعايتهــا؛ فــإن ذلــك األذن
ِ
ُ
بحلــول مقــت هللا وغضبــه الــذي ال يــرد علــى القــوم املســرفين.
ثالثـ ًـا :االعتــدال واملوازنــة فــي اإلنفــاق :فليــس معنــى َّ
النهــي عــن اإلسـراف والبــذخ هــو
الدعــوة إلــى البخــل ،والتقتيــر ،واإلمســاك ،وحرمــان َّ
َّ
النفــس ممــا أحـ َّـل هللا تعالــى ،ولكــن
ً
َّ
يجــب الترتيــب فــي اإلنفــاق ،ويكــون علــى قــدر الحاجــة دون وجــود فائــض يصبــح هــدرا.
ً
َّ
َّ
بالضروريــات الالزمــة والتقليــل مــن اســتهالك الكماليــات:
رابعــا :االهتمــام
املحرمــة َّ
واالبتعــاد نهائيـ ًـا عــن املنتجــات ّ
والضــارة التــي ال طائــل وال فائــدة منهــا ،فــإن هللا
َّ
تعالــى قــد أحـ ّـل لعبــاده الطيبــات ،وحـ ّـرم الخبائــث ،والنبــي صلــى هللا عليــه وســلم يقــول(( :ال
ضــرر ،وال ض ـرار)) رواه أحمــد ،وقــد ُج ِعـ َـل هــذا الحديــث قاعــدة فقهيــة جامعــة.
ً
ّ
َّ
النســاء مــن
خامســا :االقتصــاد فــي متطلبــات أفــراد األســر
الخاصــة :كمتطلبـ
ـات ِ
ً
اإلكسســوارات ،واملســاحيق ،وأدوات َّ
التجميــل ،حيــث إننــا نجــد أن كثي ـرا مــن النســاء
ً
ً
ً
ً
يتباهيــن باألغلــى ثمنــا ،واألشــهر فــي املــاركات ،واألكثــر عــددا ونوعــا مــن ذلــك ،إضافــة إلــى
(((  -حلية األولياء.281 /4 :
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َّ
الذكيــةَّ ،
والســاعات،
مراجعــة بقيــة الكماليــات التــي يســتهلكها أف ـراد األســرة كاألجهــزة
ّ
ً
ُ
وجمــع أنــواع األثــاث واملتطلبــات فــي البيــوت ونحــوه ،والتــي تســتبدل دوريــا لغيــر حاجــة إال
املباهــاة واملفاخــرة ،وكل هــذا يعــد مــن اإلس ـراف التــي نهــت عنــه الشــريعة اإلســامية.
ّ
ً
َّ
توفــر الجهــد ،والوقــت،
سادســا :ترشــيد األســرة إلــى أهميــة رســم الخطــة التــي ِ
َّ
بالتسـ ُّـوق ،أو زيــارة بعــض األســواق َّ
التجاريــة ،فيستحســن تســجيل
واملــال :عنــد القيــام
الحاجيــات املطلــوب شـراؤها ،ونوعيتهــا ،ومــن أي مــكان ،ومقدارهــا املناســب حتــى ال تزيــد
ـإن هــذا َّ
عــن الحاجــة ،ويصيبهــا التلــف ،ويكــون نهايتهــا فــي قوالــب القمامــة ،فـ َّ
التخطيــط
ّ
ّ
الش ـراء ،وال يكــون
املك ًتــوب ًِ
يوفــر الجهــد ،والوقــت ،واملــال ،ويســاعد علــى ضبــط عمليــة ِ
تهـ ُّـورا وتشـ ِّـهيا فــي شـراء الحاجــات املعروضــة عنــد رؤيتهــا ،وحتــى ال يجــر إلــى اإلسـراف ،وهــدر
األمــوال.
ً
َّ
َّ
ســابعا :إعــادة النظــر فــي النفقــات املتصلــة بالوالئــم :واالحتفــاالت ،واألع ـراس،
َّ
والدعــوات وغيرهــا لتقليــص وتقليــل األغـراض التــي ال داعــي لهــا ســوى املظهــر ،واملفاخــرة،
واملباهــاة أمــام َّ
النــاس ،وذلــك مــن حيــث تكلفــة القاعــات ،واملأكــوالت ،واملشــروبات
املصاحبــة لذلــك.

ً
نسأل هللا عز وجل أن يرينا الحق حقا ...

بارك هللا لي ولكم ...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل...
عباد هللاَّ :
وإن مما يجدر َّإن َّ
تتنبه له اإلسرة املسلمة:
ً َّ
َّ
والضروريــات ،واملشــتركات الحيويـ ِـة
ـتخدام األساســيات،
ثامنــا :الترشــيد فــي اسـ ُ ِ
ـوم عليهــا حيــاة املســلمين اليـ َ
العامــة :والتــي تقـ ُ
ـوم كاملــاء ،والتيــار الكهربائــي ونحـ ِـو ذلــك،
فاملــاء يســتهلك ُويهـ ُ
ـات كبيـ ِـرة ،وقــد جــاء فــي الحديــث عــن النبــي صلــى هللا عليــه
ـدر بكميـ ِ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

105

وســلم أنــه مــر بســعد وهــو يتوضــأ فقــال(( :مــا هــذا الســرف يــا ســعد)) قــال :أفــي الوضــوء
ســرف؟ قــال(( :نعــم؛ وان كنــت علــى نهــر جــار)) رواه أحمــد وحســنه االلبانــي ،فهــذا النهــي
عــن االس ـراف فــي الوضــوء حتــى لــو كان علــى نهــر جــار ،فمــا بالــك بمــا هــو أدنــى مــن ذلــك،
َّ
ومثلــه إهــدار الطاقــة الكهربائيــة ســواء فــي البيــوت ،أو فــي املجالــس واملتاجــر ونحــوه ،وذلــك
فــي اســتخدام وســائل اإلضــاءة ،والتدفئــة ،والتكييــف بمــا يزيــد عــن حاجــة األفـراد ،أو مــن
يتــرك ذلــك وال يطفئهــا ال فــي ليــل وال فــي نهــار ،فــإن هــذا مــن اإلسـراف املذمــوم املنهــي عنــه.
عباد هللا:
َّ َّ
الشــريعة اإلســامية حيــن َّ
تكفلــت بحـ ِ ّـق اكتســاب املــال للفــرد ،واألســرة؛ لــم
إن
ُ
َّ
َّ
َّ
ُّ
تــوكل إلــى أحـ ٍـد حــق التصــرف العبثــي باألمــوال وهدرهــا فــي الباطــل؛ بــل حــددت لــه معاييــر
ّ
وتؤكــد َّ
بأنــه مــال هللا تعالــى مـ َّـن بــه علــى بنــي آدم لينفقــه فيمــا يعينــه
االســتخدام األمثــلِ ،
ّ
علــى الحيــاة فــي طريــق الخيــر ،والحــقَّ ،
والرشــاد فيمــا يرضيــه ســبحانه وتعالــى ،ولهــذا فقـ ًـد
ِ
َّ
ّ
ـؤول أن يقــوم بواجبــه حيــال رعيتــه بــدأ
كل راعــي ومسـ ٍ
أوجبــت الشــريعة اإلســامية َّعلــى ِ
بنفســه ،ثــم بمــن يعــول فــي الترشــيد َّ
والتوجيــه فيمــا يســتهلكونه فــي ّ
كل شــؤون حياتهــم،
ِ
وزجرهــم عــن اإلس ـرافَّ ،
والتبذيــر ،وهــدر األمــوال بالباطــل.
ش ب ْال َقليل َل َي ْب َقى *** َف َب َق ُاء ْال َقليل ب َّ
َّ ْ َْ َ
الت ْد ِب ِير
ِ
ِ ِ ِ
د ِب ِر العي ِ
ال ْال َكثير ب َّ
ال ُت َب ِّذ ْر َوإ ْن َم َل ْك َت َك ِثي ًرا *** َف َز َو ُ
الت ْب ِذ ِير
ِ ِ ِ
ِ
ً ْ ً ْ
ُ َ
َ َ َ َ َّ ُ َ ً َ ً َ َ
للا َمثــا ق ْرَيــة كانـ ْـت ِآم َنــة ُمط َم ِئ َّنــة َيأ ِت َيهــا ِر ْزق َهــا َرغـ ًـدا
يقــول الحــق جــل وعــا{ :وضــرب
ْ ُ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ نَ
ـوع والخــو ِف ِبمــا كانــوا يصنعــو }
ِمــن ك ِل مــك ٍان فكفــرت ِبأنعـ ِـم ِ
للا فأذاقهــا للا ِلبــاس الجـ ِ
[النحل ]112:قال الشيخ السعدي في تفسيره عند هذه اآلية« :كانت بلدة ليس فيها زرع،
وال شــجر ،ولكــن َّ
يســر هللا لهــا الـ ّ ِـرزق يأتيهــا مــن كل مــكان ،فجاءهــم رســو ٌل منهــم يعرفــون
أمانتــه ،وصدقــه ،يدعوهــم إلــى أكمــل األمــور ،وينهاهــم عــن األمــور الســيئة ،فكذبــوه،
وكفــروا بنعمــة هللا عليهــم ،فأذاقهــم هللا ضـ َّـد مــا كانــوا فيــه ،وألبســهم لبــاس الجــوع الــذي
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هــو ضــد َّ
ضــد األمــن ،وذلــك بســبب صنيعهــم ،وكفرهــم ،وعــدم
الرغــد ،والخــوف الــذي هــو
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ ُ ْ
شــكرهم َ{و َمــا ظل َم ُهـ ُـم َّ ُ
للا َول ِكـ ْـن كانــوا أن ُف َسـ ُـه ْم َيظ ِل ُمون}[النحــل.]33:
نسأل هللا أن يحفظ علينا نعمته ،وأمنه ،وأن يرزقنا شكره ،وبره ...

...
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األسرة املسلمة حقوق وواجبات
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل ..أما بعد:
أيهــا املؤمنــون :تتكــون الــدول والشــعوب مــن قبائــل وعشــائر ،وتتكــون العشــائر
والقبائــل مــن أســر وأف ـراد ،وال تســتقيم حيــاة الــدول والشــعوب إال باســتقامة العشــائر
والقبائــل ،وال تســتقيم العشــائر والقبائــل وتــؤدي مــا أوجــب هللا ســبحانه عليهــا إال
ً
باســتقامة األف ـراد مــن ثــم األســر ،إذ األف ـراد هــم نــواة األســر ،لــذا كان لزامــا علــى كل فــرد
مــن أف ـراد األســرة أن ُيــدرك واجباتــه ،ومســؤولياته املناطــة علــى عاتقــه.
أيهــا األفاضــل :إن كل فــرد مــن أف ـراد األســرة مســؤول عــن دوره فــي أســرته ،ودور
األســرة فــي املجتمــع قــال نبينــا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم كمــا فــي حديــث ابــن عمــر ر�ضــي
هللا عنهمــا(( :أال كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،فاألميــر الــذي علــى النــاس راع،
وهــو مســؤول عــن رعيتــه ،والرجــل راع علــى أهــل بيتــه ،وهــو مســؤول عنهــم ،واملـرأة راعيــة
علــى بيــت بعلهــا ،وولــده ،وهــي مســؤولة عنهــم ،والعبــد راع علــى مــال ســيده ،وهــو مســؤول
عنــه ،أال فكلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)) متفــق عليــه ،فأوضــح النبــي الكريــم
صلــى هللا عليــه وســلم فــي هــذا الحديــث أن كل فــرد عليــه مســؤولية مناطــة بــه سيســأل عنهــا
بيــن يــدي هللا عــز وجــل ،فأتــى الــكالم فــي الحديــث بلفــظ «كل» املســتغرق للعمــوم (كلكــم
راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه).
وقــد أعطــى هــذا الديـ ُـن الحنيــف لألســرة أهميــة كبيــرة لكونهــا نــواة املجتمــع ،فأرشــد
َّ
األب ورغبــه فــي اختيــار الزوجــة الصالحــة ذات الديــن والتقــوى لتكــون بيئــة صالحــة لتربيــة
األبنــاء ،وتنشــئتهم علــى الصــاح ،فبقــدر صــاح األم أو فســادها يقــاس حــال املجتمــع
ً
ً
صالحــا وفســادا ،ففــي الصحيحيــن عــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه عــن النبــي صلــى هللا عليــه
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وســلم قــال(( :تنكــح املـرأة ألربــع :ملالهــا ،ولحســبها ،ولجمالهــا ،ولدينهــا ،فاظفــر بــذات الديــن
تربــت يــداك)) متفــق عليــه.
فهــي إذن اللبنــة األساســية فــي صــاح األســرة؛ لــذا قيــل« :األم هــي املدرســة األولــى»،
وقــال الشــاعر:
ً
األم مدرسة إذا أعددتها *** أعددت شعبا طيب األعراق
ً
ثــم بعــد أن يتــم اختيــار الزوجــة الصالحــة التقيــة لتكــون أهــا للقيــام بواجــب التربيــة،
ومن أول ما يلزم األب أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم عند الوقاع فقد قال رسول
الهــدى صلــى هللا عليــه وســلم فــي حديــث ابــن عبــاس ر�ضــي هللا عنهمــا(( :لــو أن أحدكــم إذا
أتــى أهلــه قــال« :باســم هللا ،اللهــم جنبنــا الشــيطان ،وجنــب الشــيطان مــا رزقتنــا»؛ فق�ضــي
بينهمــا ولــد لــم يضــره)) متفــق عليــه.
وحيــن يولــد هــذا الولــد فإنــه يشــرع األذان فــي أذنــه كمــا فعــل النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم بالحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب حيــن ولدتــه فاطمــة ر�ضــي هللا عنهــم أجمعيــن كمــا
جــاء عنــد أبــي داود والترمــذي ،قــال اإلمــام ابــن القيــم رحمــه هللا« :وســر التأذيــن  -وهللا
أعلــم  -أن يكــون أول مــا يقــرع ســمع اإلنســان كلماتــه املتضمنــة لكبريــاء الــرب ،وعظمتــه،
والشــهادة التــي أول مــا يدخــل بهــا فــي اإلســام ،فــكان ذلــك كالتلقيــن لــه شــعار اإلســام عنــد
دخولــه إلــى الدنيــا كمــا يلقــن كلمــة التوحيــد عنــد خروجــه منهــا ،وغيــر مســتنكر وصــول أثــر
التأذيــن إلــى قلبــه ،وتأثيــره بــه ،وإن لــم يشــعر مــع مــا فــي ذلــك مــن فائــدة أخــرى وهــي :هــروب
الشــيطان مــن كلمــات األذان ،وهــو كان يرصــده حتــى يولــد ،فيقارنــه للمحنــة التــي قدرهــا
هللا وشــاءها؛ فيســمع شــيطانه مــا يضعفــه ،ويغيظــه؛ أول أوقــات تعلقــه بــه»(.)1
ويســتحب تحنيكــه حيــن الــوالدة ،وأن يعــق عنــه والــده فــي اليــوم الســابعُ ،
فيعــق عــن
الصبي بشاتين ،واألنثى بشاة واحدة فعن سمرة بن جندب ر�ضي هللا عنه عن النبي صلى
هللا عليــه وســلم قــال(( :كل غــام مرتهــن بعقيقتــه ،تذبــح عنــه يــوم الســابع ،ويحلــق رأســه
ويســمى)) رواه أحمــد وابــن ماجــه بإســناد صحيــح ،وأرشــد األب إلــى اختيــار االســم الحســن
((( () تحفة املودود بأحكام املولود (ص.)31 :
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َ َ
مبعــث فخـ ٍـر وكرامــة ،ثــم إن الوالديــن
لالبــن فيســميه بمــا ُيليــق ُويحمــد ليكــون اســمه
عليهــم مســؤولية كبيــرة فــي تنشــئة أبنائهمــا ،وتربيتهــم التربيــة اإلســامية ،وتعريفهــم الحــال
والحـرام ،وتعليمهــم الصــاة ،وحثهــم علــى املحافظــة عليهــا ،فــإن مــن حافــظ عليهــا كانــت لــه
ً
ً
ً
ً
نــورا ،وبرهانــا ،ونجــاة يــوم القيامــة ،ومــن لــم يحافــظ عليهــا لــم تكــن لــه نــورا ،وال برهانــا ،وال
نجــاة يــوم القيامــة)) أخرجــه أحمــد وصححــه األلبانــي.
ثــم ينبغــي ملــن واله هللا رعايــة هــؤالء األبنــاء تعليمهــم كالم هللا ســبحانه فــإن(( :خيركــم
مــن تعلــم الق ـرآن وعلمــه)) أخرجــه البخــاري ،وكــذا تحصينهــم بالعقيــدة الصحيحــة
البعيــدة عــن اإلف ـراط والتفريــط ،و((كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه ،أو
يمجســانه ،أو ينصرانــه)) متفــق عليــه.
وانظــر رعــاك هللا إلــى وصيــة النبــي الكريــم صلــى هللا عليــه وســلم البــن عبــاس ر�ضــي
هللا عنهمــا(( :يــا غــام إنــي أعلمــك كلمــات :احفــظ هللا يحفظــك ،احفــظ هللا تجــده تجاهــك،
إذا سألت فاسأل هللا ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن
ينفعــوك ب�شــيء لــم ينفعــوك إال ب�شــيء قــد كتبــه هللا لــك ،ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك
ب�شــيء لــم يضــروك إال ب�شــيء قــد كتبــه هللا عليــك ،رفعــت األقــام ،وجفــت الصحــف))
أخرجــه الترمــذي وصححــه األلبانــي.
فالواجــب علــى اآلبــاء توجيــه األبنــاء ملــا فيــه طاعــة الرحمــن ســبحانه ،وإعانتهــم علــى
الخيــر والهــدى ،فــا يكــون منهــم التحريــض علــى املعا�صــي ،والفســوق ،والعصيــان كقطــع
األرحــام ،ومنــع الحقــوق؛ فــإذا بلــغ الولــد فإنــه ُيعــان علــى تزوجيــه ليعــف نفســه بالزوجــة
الصالحــة التقيــة ،لتشــارك زوجهــا فــي تربيــة األبنــاء الذيــن هــم فلــذات األكبــاد ،وهــذه
املســؤولية مشــتركة بيــن األب واألم ،فاتقــوا ســبحانه فــي رعيتكــم ،وقومــوا بمــا أوجــب هللا
ـذه املســؤولية التــي والكــم هللا
فرطتــم فيهــم فستســألوَن عــن هـ
عليكــم تجــاه أبنائكــم ،فــإن
َ
ُ
ُ
َ
َّ
أمرهــم قــال ربنــا ســبحانه{َ :يــا َأ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا ُقــوا أ ْن ُف َسـ ُـك ْم َوأ ْهليكـ ْـم نــا ًرا َوق ُ
ود َهــا النــاسُ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ََ ََ َ ٌ َ ٌ
للا َمــا َأ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َع ُلــو َن َمــا ُي ْؤ َمـ ُـرون}َ
صــو َن َّ َ
ظ شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
وال ِحجــا َرة عل ْي َهــا مل ِئكــة ِغــا ِ
[التحريــم.]6:
وألهميــة األســرة واملســؤولية  -يــا عبــاد هللا َّ -بيــن هللا ســبحانه كل �شــيء حتــى العالقــة
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الزوجيــة ،وحــق كل واحــد مــن الزوجيــن علــى اآلخــرُ ،
فليعلــم أن العالقــة هنــا ليســت عالقــة
شــهوانية فحســب؛ ليق�ضــي كل واحــد وطــره ،ويشــبع َغريزتــه ،وإنمــا ال َغــرض هـ َـو حيــاة
كريمة ،قائمة على املودة والرحمة قال هللا{َ :وم ْن َآياته أ ْن َخ َل َق َل ُك ْم م ْن أ ْن ُفس ُك ْم أ ْز َو ً
اجا
ِ َ َِ ِ
ِ
ِ
َ ُُ َ
َُْ
َ ْ َ َ َ َّ
َّ ً
َ
َ
ً َّ
َ
َ
ُ
ـات ِلقــو ٍم يتفكــرون} [الــروم،]21:
ِلت ْســكنوا ِإل ْي َهــا َوج َعـ َـل َبينكـ ْـم َمـ َـودة َو َر ْح َمــة ِإن ِفــي ذ ِلــك ليـ ٍ
ً
فعلــى الرجــل أن يســتو�صي بزوجتــه وأوالده خي ـرا فقــد قــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
كمــا فــي حديــث أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه(( :اســتوصوا بالنســاء)) متفــق عليــه ،وعــن أبــي
ً
هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم(( :أكمــل املؤمنيــن إيمانــا
ً
أحســنهم خلقــا)) أخرجــه أحمــد وأبــو داود وصححــه األلبانــي .عــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه
ً
أيضــا بلفــظ(( :أكمــل املؤمنيــن إيمانــا أحســنهم خلقــا ،وخيركــم خيركــم لنســائهم)) أخرجــه
أحمــد والترمــذي وصححــه األلبانــي.
ً
والرجــل مطالــب أيضــا بــأن يكــون حســن األخــاق مــع كل أحــد مــن النــاس ألن ذلــك
ً
مــن كمــال اإليمــان ،عوضــا عــن أن أولــى النــاس بذلــك هــم زوجتــه وأوالده ،فقــد كان النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم دائــم البشــر ،يداعــب أهلــه ويالطفهــم.
كما يجب على الزوج لزوجته النفقة ،والســكنى باملعروف قال ســبحانه{َ :أ ْســك ُن ُ
وه َّن
ُ ُ َ ِ
َ
وهـ َّـن ل ُت َ
مـ ْـن َح ْيـ ُـث َسـ َـك ْن ُت ْم مـ ْـن ُو ْجد ُكـ ْـم َوَل ُت َ
ض ُّار ُ
َ
ْ
ض ِّي ُقــوا َعل ْي ِهـ َّـن َو ِإ ْن كـ َّـن أول ِت حمـ ٍـل
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ْعـ َـن َح ْم َل ُهـ َّـن َفــإ ْن َأ ْ َ
َف َأ ْنف ُقــوا َع َل ْيهـ َّـن َح َّتــى َي َ
ض ْعـ َـن َل ُكـ ْـم َف ُآت ُ
ور ُهـ َّـن َو ْأ َتمـ ُـروا َب ْي َن ُكــمْ
وهـ َّـن ُأ ُج َ
ُ ِ ر
َ ْ ِ ُ َ ِْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ِْ ُ َ ََ
ْ
ُ
ْ
َ
وف و ِإن تعاســرتم فســتر ِضع لــه أخــرى * ِلين ِفــق ذو ســع ٍة ِمــن ســع ِت ِه ومــن قـ ِـدر عليـ ِـه
بمعــر ٍ
ِ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ْ َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ّ ُ
للا َن ْف ًســا إ َّل َمــا َآت َاهــا َسـ َـي ْج َع ُل َّ ُ
ـف َّ ُ
للا َب ْعـ َـد ُع ْســر ُي ْســرا}ً
ِرزقــه فلين ِفــق ِممــا آتــاه للا ل يك ِلـ
ً ِ
ٍ
[الطــاقَ ،]6-7:وعلــى الــزوج أن يقــوم أي َضــا بحفــظ َ زوجتــه ،وحمايتهــا ،وإعانتهــا علــى طاعــة
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ُ
ـاس َوال ِح َجــا َرة
هللا ســبحانه {يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النـ
ََ ََ َ ٌ َ ٌ
للا َمــا َأ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َع ُلــو َن َمــا ُي ْؤ َمـ ُـر َ
صــو َن َّ َ
ظ شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
ون} [التحريــم.]6:
عل ْي َهــا مل ِئكــة ِغــا ِ
وعليــه أن يطعمهــا إذا طعــم ،ويكســوها إذا اكت�ســى ،وال يضــرب الوجــه ،وال يقبــح
فعــن معاويــة القشــيري ر�ضــي هللا عنــه قــال :قلــت :يــا رســول هللا! مــا حــق زوجــة أحدنــا
عليــه؟ قــال(( :أن تطعمهــا إذا طعمــت ،وتكســوها إذا اكتســيت أو اكتســبت ،وال تضــرب
الوجــه ،وال تقبــح ،وال تهجــر إال فــي البيــت)) أخرجــه أحمــد وأبــو داود بإســناد حســن ،وقــال
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي حديــث جابــر الطويــل عنــد مســلم(( :فاتقــوا هللا فــي النســاء
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فإنكــم أخذتموهــن بأمــان هللا ،واســتحللتم فروجهــن بكلمــة هللا ،ولكــم عليهــن أن ال يوطئــن
ً
ً
فرشــكم أحــدا تكرهونــه ،فــإن فعلــن ذلــك فاضربوهــن ضربــا غيــر مبــرح ،ولهــن عليكــم
ً
رزقهــن ،وكســوتهن باملعــروف)) فمــن حــق الــزوج علــى زوجتــه أال تدخــل بيتــه أحــدا يكرهــه.
ويجــب علــى امل ـرأة طاعــة زوجهــا ،وتلبيــة طلبــه فــي كل أمــر إال فــي معصيــة هللا تبــارك
وتعالــى فعــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم(( :إذا
دعــا الرجــل امرأتــه إلــى فراشــه فأبــت ،فبــات غضبــان عليهــا؛ لعنتهــا املالئكــة حتــى تصبــح))
متفــق عليــه.
ويجــب عليهــا أن تحفــظ بيــت زوجهــا ،ومالــه ،وتحيطــه برعايتهــا ،فامل ـرأة راعيــة فــي
بيــت زوجهــا ،ومســؤولة عــن رعيتهــا ،وعليهــا أن تدخــل الســرور علــى زوجهــا بالبشاشــة،
والبســمة ،والزينــة وغيرهــا ،ولعظــم حــق الــزوج ال يجــوز لهــا التنفــل وهــو حاضــر إال بإذنــه
ففــي الصحيــح عــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال(( :ال
يحــل للم ـرأة أن تصــوم وزوجهــا شــاهد إال بإذنــه ،وال تــأذن فــي بيتــه إال بإذنــه  ))...أخرجــه
البخــاري.
فهــذا �شــيء يســير مــن الحقــوق بيــن الزوجيــن ،وحســبنا أن أشــرنا إلــى �شــيء مــن ذلــك،
ويكفــي مــن القــادة مــا أحــاط بالعنــق.
أيهــا املؤمنــون :إن هللا ســبحانه أو�صــى فــي كتابــه الكريــم بالوالديــن ،وأمــر باإلحســان
إليهمــا ،وقــرن األمــر ببرهمــا ،واإلحســان إليهمــا بعبادتــه ســبحانه وتوحيــده فــي كثيــر مــن
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َّ َ ْ
للا َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َسـ ًـانا}
اآليــات فقــال هللا{ :و ِإذ أخذنــا ِميثــاق ب ِنــي ِإســرا ِئيل ل تعبــدون ِإل
ْ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ
َ
ً
للا َول ت َشـ ِـركوا ِب ِه شـ ْـي ًئا َو ِبال َو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َســانا} [النســاء،]36:
[البقرة ،]83:وقال{ :واعبدوا
َ ْ ً َ ْ َ َ ْ ْ َ ً ََ َ ْ ُُ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ ُ
{قــل تعالــوا أتــل مــا حــرم ربكــم عليكــم أل تشـ ِـركوا ِبـ ِـه شــيئا و ِبالو ِالديـ ِـن ِإحســانا ول تقتلــوا
ً
َ َ َ ُُ
َ َ ُ
أ ْول َدكـ ْـم ِمـ ْـن ِإ ْمــا ٍق ن ْحـ ُـن ن ْر ُزقكـ ْـم َو ِإ َّي ُاهـ ْـم} [األنعــام ،]151:وقــال موصيــا باإلحســان إليهمــا،
ص ْي َنــا ْال ْن َسـ َ
وبطاعتهمــا إال إن أم ـرا بمعصيــة هللا ســبحانه{َ :و َو َّ
ـان ِب َو ِال َد ْيـ ِـه ُح ْسـ ًـنا َو ِإ ْن
ِ
َ
ُ
ُ ََُ ُ
ْ ٌ ََ ُ
َج َاهـ َـد َ
ـس َلـ َ
اك ِل ُت ْشــر َك بــي َمــا َل ْيـ َ
ـا ت ِط ْع ُه َمــا ِإلـ َّـي َم ْر ِج ُعكـ ْـم فأن ِّب ُئكـ ْـم ِب َمــا ك ْن ُتـ ْـم
ـ
ف
ـم
ـ
ل
ع
ـه
ـ
ب
ـك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
َ َّ َ
َت ْع َم ُلــو َن} [العنكبــوت ،]8:وقــال{َ :و َق َ
�ضــى َرُّبـ َـك أل ت ْع ُبـ ُـدوا ِإل ِإ َّيـ ُـاه َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َسـ ًـانا ِإ َّمــا
ْ َ
َ َ
ُ َ َ ً
َُ
ََ َ َ ُ ّ َ َ
َي ْبلغـ َّـن ِع ْنـ َـد َك ال ِك َبـ َـر أ َح ُد ُه َمــا أ ْو ِكل ُه َمــا فــا ت ُقـ ْـل ل ُه َمــا أ ٍف َول ت ْن َه ْر ُه َمــا َوقـ ْـل ل ُه َمــا قـ ْـول
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َ ً َ ْ ْ َ
َ َ َ ُّ
َ
الر ْح َمــة َو ُقـ ْـل َر ّب ا ْر َح ْم ُه َمــا َك َمــا َرَّب َيانــي َ
ص ِغيـ ًـرا}
ك ِريمــا * واخ ِفـ
ِ
ـض ل ُه َمــا جنــاح الــذ ِ ّل ِمــن َّ ِ
ًِ
[اإلس ـراء ،]23-24:فو�صــى وأوجــب ربنــا بالوالديــن إحســانا ،ونهــى عــن إســماعهما أدنــى
مراتــب القــول ال�ســيء وهــو التأفــف ،وال أن يصــدر مــن االبــن تجــاه والديــه فعــل قبيــح،
َ َ
قــال الحافــظ ابــن كثيــر رحمــه هللا« :قــال عطــاء بــن أبــي ربــاح فــي قولــه{َ :ول ت ْن َه ْر ُه َمــا} أي :ال
تنفــض يــدك علــى والديــك.
وملــا نهــاه عــن القــول القبيــح ،والفعــل القبيــح ،أمــره بالقــول الحســن ،والفعــل الحســن
ً
ً ً
ُ َ َ ً َ
َ ْ
اخ ِفـ ْ
ـض
فقــال{َ :وقـ ْـل ل ُه َمــا قـ ْـول ك ِر ًيمــا} أي :لينــا طيبــا حســنا بتــأدب ،وتوقيــر ،وتعظيــم{ ،و
ُ
َ ُ َ َ َ َ ُّ
الذ ِ ّل ِم َن َّ
الر ْح َم ِة} أي :تواضع لهما بفعلك َ{وق ْل َر ِ ّب ا ْر َح ْم ُه َما} أي :في كبرهما،
لهما جناح
َ
َ
َ
َّ
وعنــد وفاتهمــا {ك َمــا َربيا ِنــي ص ِغيـ ًـرا}»(.)1
وقــال ابــن ســعدي رحمــه هللا« :أحســنوا إليهمــا بجميــع وجــوه اإلحســان القولــي،
واإلحســان َإليــه ،والقــرب؛
والفعلــي؛ ألنهمــا ســبب وجــود العبــد ،وله َّمــا َمـ ْ ُـن َ َّاملحبـ ْـةَ َللولـ ْـدَ َ َ،
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
مــا يقت�ضــي تأكــد الحــق ،ووجــوب البــر{ِ ،إمــا يبلغــن ِعنــدك ال ِكبــر أحدهمــا أو ِكالهمــا} أي:
إذا وصــا إلــى هــذا الســن الــذي تضعــف فيــه قواهمــا ،ويحتاجــان مــن اللطــف واإلحســان
َ َ َ ُ ّ
مــا هــو معــروف {فــا ت ُقـ ْـل ل ُه َمــا أ ٍف} وهــذا أدنــى مراتــب األذى نبــه بــه علــى مــا ســواه ،واملعنــى
ال تؤذهمــا أدنــى أذيــة.
ً
ً ُ َ َ َ
َ
َ{وال ت ْن َه ْر ُه َمــا} أي :تزجرهمــا ،وتتكلــم لهمــا كالمــا خشــنا{َ ،وقـ ْـل ل ُه َمــا قـ ْـوال ك ِر ًيمــا} بلفــظ
يحبانــه ،وتــأدب وتلطــف بــكالم ليــن حســن يلــذ علــى قلوبهمــا ،وتطمئــن بــه نفوســهما ،وذلــك
َ ْ
ـض َل ُه َمــا َج َنـ َ
اخ ِفـ ْ
ـاح الـ ُّـذ ِ ّل ِمـ َـن َّ
الر ْح َمـ ِـة}
يختلــف باختــاف األحــوال ،والعوائــد ،واألزمــان{ ،و
ً
ً
أي :تواضــع لهمــا ذال لهمــا ،ورحمــة واحتســابا لألجــر ال ألجــل الخــوف منهمــا ،أو الرجــاء ملــا
لهمــا ونحــو ذلــك مــن املقاصــد التــي ال يؤجــر عليهــا العبــد.
ُ
َ{وقـ ْـل َر ِ ّب ا ْر َح ْم ُه َمــا} أي :ادع لهمــا بالرحمــة أحيــاء وأمواتــا ،جـزاء علــى تربيتهمــا إيــاك
ً
صغيـرا.
وفهــم مــن هــذا أنــه كلمــا ازدادت التربيــة ازداد الحــق ،وكذلــك مــن تولــى تربيــة اإلنســان
((( () تفسير ابن كثير (.)64 /5
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فــي دينــه ودنيــاه تربيــة صالحــة غيــر األبويــن فــإن لــه علــى مــن ربــاه حــق التربيــة»(.)1
فعلى كل فرد من األبناء أن يستجيبوا هلل سبحانه في وصيته بالوالدين ،واإلحسان
ً
إليهمــا ،فهمــا ســبب وجــود األبنــاء ،وطاعتهمــا طاعــة للرحمــن ســبحانه ،وطاعتهمــا أيضــا،
واإلحســان إليهمــا ســبب فــي دخــول الجنــة ،فالوالــد أوســط أبــواب الجنــة كمــا عنــد الترمــذي
وصححــه األلبانــي ،فــإن شــئت فأضــع ذلــك البــاب أو احفظــه ،وجــاء فــي حديــث أبــي الــدرداء
ر�ضــي هللا عنــه ،وعــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم:
((رغــم أنفــه ،ثــم رغــم أنفــه ،ثــم رغــم أنفــه)) ،قيــل :مــن يــا رســول هللا؟ قــال(( :مــن أدرك
والديــه عنــد الكبــر ،أحدهمــا أو كليهمــا ،ثــم لــم يدخــل الجنــة)) أخرجــه مســلم.
وفــي شــعب اإليمــان للبيهقــي وحســنه األلبانــي ((رضــا هللا فــي رضــا الوالديــن ،وســخط
هللا فــي ســخط الوالديــن)) ،وإن العقــوق يــا عبــاد هللا مــن أكبــر الكبائــر التــي توبــق العبــد
فيخســر دنيــاه ،وآخرتــه ،والنصــوص الــواردة كثيــرة فــي التأكيــد علــى طاعتهمــا ،واإلحســان
َ ُ
َ
ص ْي َنــا ْال ْن َسـ َ
إليهمــا ،وحســبنا مــا قالــه تعالــى{َ :و َو َّ
ـان ِب َو ِال َد ْيـ ِـه َح َمل ْتـ ُـه أ ُّمـ ُـه َو ْه ًنــا َعلــى َو ْهـ ٍـن
ِ
َ َ ُ
َ ْ ُ
َ َْ
صالـ ُـه ِفــي َع َام ْيـ ِـن أ ِن اشــك ْر ِلــي َوِل َو ِال َد ْيـ َـك ِإلـ َّـي ال ِصيـ ُـر} [لقمــان ،]14:قلــت مــا ســمعتم
و ِف
وأســتغفر هللا لــي ولكــم فاســتغفروه ،وتوبــوا إليــه؛ إنــه هــو الغفــور الرحيــم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل رب العاملين..
أيهــا املؤمنــون :إن التعــاون بيــن أفـراد األســرة ســر نجاحهــا ،إذ كل فــرد يكمــل اآلخــر،
ً
ً
ً
وال يســتطيع أحــد مــن النــاس أن يعيــش منفــردا ،بــل ال بــد وأن يكــون فــردا فــي أســرة ،وفــردا
ً
أيضــا مــن هــذه األمــة ،وال بــد للكبيــر أن يعطــف علــى الصغيــر ،وال بــد للصغيــر مــن احتـرام
الكبيــر ،وال بــد مــن حســن الخلــق ،والتعامــل بأخــاق أهــل اإلســام ،ولقــد حــرص اإلســام
علــى صلــة األرحــام ،واإلحســان إلــى األقــارب ،وحــذر مــن كل ســبب يــؤدي إلــى القطيعــة
َُ ّ َ
َْ
ُ
فقــال هللا ســبحانه{َ :ف َهـ ْـل َع َسـ ْـي ُت ْم إ ْن َت َو َّل ْي ُتـ ْـم َأ ْن ُت ْفسـ ُ
ال ْ
ض َوتق ِط ُعــوا أ ْر َح َامكـ ْـم
ـي
ـ
ف
وا
ـد
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
((( () تفسير السعدي (ص.)456 :
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* ُأ َولئـ َـك َّالذيـ َـن َل َع َن ُهـ ُـم َّ ُ
ص َّم ُهـ ْـم َو َأ ْع َمــى َأ ْب َ
للا َف َأ َ
صا َر ُهـ ْـم} [محمــد ]22-23:قــال الحافــظ ابــن
ِ
ِ
ً
ً
كثيــر رحمــه هللا« :وهــذا نهــي عــن اإلفســاد فــي األرض عمومــا ،وعــن قطــع األرحــام خصوصــا،
بــل قــد أمــر هللا تعالــى باإلصــاح فــي األرض ،وصلــة األرحــام وهــو اإلحســان إلــى األقــارب فــي
املقــال ،واألفعــال ،وبــذل األمــوال»(.)1
عبــاد هللا(( :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)) هكــذا قــال الحبيــب محمــد صلــى
هللا عليــه وســلم ،كل واحــد منــا عليــه مســؤولية مختلفــة عــن اآلخــر بحســب موقعــه فــي
ً
ً
األســرة ،وموقعــه فــي املجتمــع ،فعلــى كل أحــد أن يكــون صادقــا ناصحــا لرعيتــه ومــن كان
ً
تحــت رعيتــه ،حافظــا لحــق مــن اســترعاه هللا حقــه ،وليحــذر كل أحــد مــن الغــش للرعيــة،
وخديعتهــم ،يقــول معقــل بــن يســار ر�ضــي هللا عنــه :ســمعت رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم يقــول(( :مــا مــن عبــد يســترعيه هللا رعيــة يمــوت يــوم يمــوت وهــو غــاش لرعيتــه؛ إال
حــرم هللا عليــه الجنــة)) أخرجــه مســلم.
فلنحاســب أنفســنا قبــل أن نحاســب ،ونراقــب هللا ســبحانه فــي كل مســؤولية كلفنــا
َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ـال ذ َّر ٍة
بهــا ،فــإن ربنــا ســبحانه يقــول{ :فمــن يعمــل ِمثقــال ذر ٍة خيــرا يــره * ومــن يعمــل ِمثقـ
َ
شـ ًّـرا َيـ َـر ُه} [الزلزلــة.]7-8:
هذا وصلوا وسلموا على من أمركم بالصالة والسالم عليه ...

...

((( () تفسير ابن كثير (.)318 /7
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األسرة في اإلجازة الصيفية
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل  ...وبعد..
أيهــا املؤمنــون :لقــد امتـ َّـن هللا  -ســبحانه وتعالــى  -علــى عبــاده بنعمــة الوقــت ،ولعظمتــه
فقــد أقســم هللا بــه وبعالماتــه فــي آيــات كثيــرة فــي كتابــه العزيــز يقــول هللا  -عــز وجــل :-
َ ََ
َّ
َْ
َ َّ
الشـ ْـمس َو ُ
ض َح َاهــا * َوالق َمـ ِـر ِإذا تل َها}[الشــمس ، ]1-3:ويقــول عــز مــن قائــل{َ :والل ْيـ ِـل
{و
ِ
َ ُّ َ َ َّ ْ َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
ِإذا يغ�شــى * والنهـ ِـار ِإذا تجلى}[الليــل ، ]1-2:ويقــول  -جــل جاللــه { :-والضحــى * والليـ ِـل ِإذا
َّ ْ ْ َ َ َ ُ
َ َْ ْ
ـان ل ِفــي خ ْسـ ٍـر *
النسـ
َسـ َـجى}[الضحى ، ]1-2:ويقــول  -سـ
ـبحانه وتعالــى ْ{ :-والعَصـ ِـر * ِإن ِ
َّ َّ َ ُ َ َ ُ
اصـ ْـوا بال َحـ ّـق َوت َو َ
الصال َحــات َو َت َو َ
اصـ ْـوا ب َّ
الص ْب ِر}[العصــر، ]1-3:
ِإل ال ِذيــن َآمنــوا وع ِملــوا َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
فــاهلل  -ســبحانه وتعالــى  -فــي إقســامه بذلــك هــو تنبيــه لعبــاده املؤمنيــن ،ولفــت انتباههــم إلــى
املحافظــة علــى الوقــت؛ ألن الوقــت هــو الحيــاة ،وهــو رأس مــال املؤمــن فــي هــذه الدنيــا ،أال
فلنتــق هللا  -عبــاد هللا  ،-ولنحافــظ علــى أوقاتنــا ،ونســتغلها بمــا يعــود علينــا نفعــه فــي ُّ
الدنيــا
ّ
وكلمــا مـ َّـر يــوم علــى العبــد َّ
واآلخـِـرة ،فـ َّ
ـإن األيــام تمـ ُّـر سـ ً
َّ
فإنــه يباعــده عــن
ـحاب،
ـ
س
ال
ـر
ـ
م
ا
ـريع
ٍ
الدنيــا ،ويدنيــه مــن اآلخــرة ،وهــو شـ ٌ
ُّ
ـهيد عليــه يــوم القيامــة.
الصيفيــة مقبلـ ٌـة علــى األبــواب ،وسـ ُّ
عبــاد هللا :هــا هــي اإلجــازة َّ
ـتمتد لبضعــة أشــهر ،وهــا
نحــن بصــدد اســتقبال حيــز مــن الف ـراغ بعــد عنــاء عــام درا�ســي مـ َّـر بعجــره ،وبجــره ،الــكل
ُّ
فــي أعمــال ومهــام؛ فالطــاب فــي جـ ٍـد واجتهــاد ،وطلــب وتحصيــل ،واألســرة فــي متابعــة وإعانــة
َّ
ٌ
متطلبــات وحاجيــات ّ
الدراســة وهكــذا ،وبمــا َّأن النفــس مجبولــة علــى
ألبنائهــا ،وتوفيــر
ِ
َّ
َّ
حـ ّـب َّ
الراحــة ،واالســتجمام بعــد العنــاء ،والتعــب ،واملثابــرة ،ومــا تعرضــت لــه مــن ضغــوط
ِ
َّ
التحصيــل علــى مــدار هــذا العــام الدرا�ســي؛ َّإل َّأن هللا تعالــى يقــول{َ :فــإ َذا َف َر ْغـ َـت َف َ
انصــبْ
ِ
َ
َ َ
* َو ِإلــى َرِّبـ َـك فا ْرغ ْب}[الشــرح ]7-8:قــال مجاهــد فــي هــذه اآليــة« :إذا فرغــت مــن أمــر الدنيــا
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فقمــت إلــى الصــاة ،فانصــب لربــك»( )1فـ َّ
ـإن املســلم كلمــا فــرغ مــن عمــل فــي مرضــاة هللا
ســبحانه ،شــغل نفســه بعمــل آخــر مــن أعمــال البــر والخيــر.
التكاتفَّ ،
عباد هللاَّ :إنه يستوجب على جميع أفراد األسرة َّ
والتعاون لتنظيم أوقات
الصيفيــة وذلــك بإعــداد البرامــج التــي تعــود علــى الجميــع َّ
بالنفــع والفائــدة فــي ُّ
اإلجــازة َّ
الدنيــا
ـإن املســلم العاقــل هــو الــذي يستشــعر أهميــة الوقــتَّ ،
واآلخــرة ،فـ َّ
وأنــه محاسـ ٌـب علــى
وقتــه ،وعمــره فيمــا قضــاه وأفنــاه ،فيــرى َّأن هــذه اإلجــازة فرصــة ســانحة للتجــارة َّ
الرابحــة

مــع هللا ســبحانه وتعالــى ،فيســتثمرها جميــع أفـراد األســرة مــا بيــن جــوالت إيمانيــة ،وبرامــج
تربويــة هادفــة لتعزيــز القيــم ،ورفــع مســتوى وعــي األســرة ،وبيــن أوقــات يقضونهــا فــي املتعــة،
َّ
َّ
واللهــو املبــاح ،وذلــك تحــت مبــدأ قــول َّ
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم(( :ســاعة وســاعة)) رواه
مســلم ،قــال فــي املفاتيــح ...« :بــل ال بـ َ
ـأس فــي وقــت بــأن يكــون ســاعة فــي الذكــر ،وســاعة فــي
ُ
ـات»(،)2
االســتراحة ،والنــوم ،والزراعــة ،ومعاشــرة النســاء واألوالد وغيــر ذلــك مــن املباحـ ِ
َّ
َّ
الشــيخ ابــن عثيميــن  -رحمــه هللا « : -وهــذا مــن عــدل الشــريعة اإلســامية وكمالهــا،
وقــال
ُ
َّ
َّ
َّ
ٌّ
فيعطى حقه َّ -
َّأن هللا َّ -
وجل  -له حق ُ
عز َّ
عز وجل  ،-وكذلك للنفس حق فتعطى حقها،
فيعطــون حقوقهــم ،وللـ ُّـزوار والضيــوف حـ ٌّـق ُ
ولألهــل حـ ٌّـق ُ
فيعطــون حقوقهم،حتــى يقــوم
ويتعبــد هلل براحــة؛ َّ
الراحــةَّ ،
اإلنســان بجميــع الحقــوق التــي عليــه علــى وجــه َّ
ألن اإلنســان
ً
ً
إذا أثقــل علــى نفســه ،وشـ َّـدد عليهــا؛ مـ َّـل وتعــب ،وأضــاع حقوقــا كثيــرة»(.)3
أيهــا املســلمون :بنـ ًـاء علــى أهميــة الوقــت وقيمتــه الغاليــة؛ َّ
فإنــه يســتوجب علــى األســرة
املســلمة وضــع الخطــط ،وتنظيــم البرامــج ،والفعاليــات ذات األهــداف َّ
الســامية التــي
تمــأ ف ـراغ جميــع أفرادهــا طيلــة أيــام هــذه اإلجــازة ،وسـ ّـده َّ
بالنافــع املفيــد ،واســتثمارها
ِ
َّ
بمــا يرتقــي بمهاراتهــم ،ومســاعدتهم علــى تنميــة مداركهــم وقدراتهــم الشــخصية ،وذلــك مــن
خــال املقومــات التاليــة:
َّ ي َّ
والتوعــوي :االهتمــام َّ
والتركيــز علــى غــرس القيــم
 ضمــن برامــج الجانــب التربــو ،الفاضلــة ،واألخــاق الحميــدة َّ
والنبيلــة ،وذلــك مــن خــال تشــجيع أفـراد األســرة باالعتنــاء
(((  -تفسير ابن كثير.433 /8 :
(((  -املفاتيح في شرح املصابيح.142-143 /3 :
(((  -شرح رياض الصالحين.236 /2 :
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بالقـرآن الكريــم حفظـ ًـا ألجـزاء معينـةـ ،واالعتنــاء بــآداب ومهــا ات ّ
التــاوة لقــول النبــي صلــى
ر ِ
هللا عليــه وســلم(( :خيركــم مــن تعلــم الق ـرآن وعلمــه )) رواه البخــاري ،وتحديــد بعــض
ُ
َّ
األحاديــث َّ
النبويــة لحفظهــا ،ومعرفــة معانيهــا كالتــي تعنــى بــاألذكار ،واألوردة الشــرعية،
َّ
واألدعية ،وحث جميع أفراد األسرة على االهتمام بضروريات العلوم الشرعية ،واآلداب
َّ
ّ
تعرفهــم بحقــوق مــن حولهــم ،وتقـ ّ ِـوي أواصــر أف ـراد املجتمــع،
اإلســامية املهمــة ال َّتــي ِ
وترابطهــم ،وقــد يتحقــق ذلــك مــن خــال برامــج َّ
خاصــة باألســرة فــي البيــت ،أو مــن خــال
َّ
إلحاقهــم باملراكــز ،أو املخيمــات َّ
الصيفيــة ،والـ َّـدورات الشــرعية ونحــوه حيــث يقــول هللا
ُ ُ ْ ْ
ُ َّ
َ ْ َ َّ ُ َّ
ات}[املجادلــة ، ]11:وقــال
للا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا ِم ْنكـ ْـم َوال ِذيـ َـن أوتــوا ال ِعلـ َـم َد َر َج
تعالــى{ :يرفــع
ٍ
ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ ْ
َ
ـاب}
عــز وجــل{ :قــل هــل يســت ِوي ال ِذيــن يعلمــون وال ِذيــن ل يعلمــون ِإنمــا يتذكــر أولــو اللبـ ِ
[الزمــر ، ]9:ويقــول النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم (( :-طلـ ُـب العلــم فريضــة علــى ّ
كل مســلم))
ِ
رواه ابــن ماجــه ،وكذلــك تحديــد وقــت مناســب لق ـراءة كتــاب مفيــد وذلــك بمشــاركة
َّ
الجميــع بالق ـراءة بالـ َّـدور ،مــع َّ
التعليــق مــن ر ِ ّب األســرة علــى الفق ـرات التربويــة املهمــة مــع
حمايــة جميــع أف ـراد األســرة مــن ضيــاع األوقــات أمــام القنــوات الفضائيــة ،والبرامــج غيــر
املفيــدة ،وأجهــزة األنترنــت ،وكذلــك متابعتهــم وحفظهــم مــن االنج ـرار إلــى أماكــن اللهــو،
ومــن ِّاتبــاع رفقــاء ُّ
الســوء ،واالهتمــام بصلــة األرحــام واألقــارب مــن قبــل جميــع أفـراد األســرة
ً
دوريــا وذلــك لتربــط األرحــام بعضهــم البعــض ،وزيــادة األنــس ،واملحبــة والــود.
 االهتمــام بالجانــب االجتماعــي والثقافــي والترفيهــي فــي املباحــات واملســنونات:َّ
كالترويــح علــى أفـراد األســرة باملبــاح وذلــك كالخــروج فــي رحــات قصيــرة ،وقضــاء وقــت ممتع،
مــع إعــداد برنامــج للتفكــر فــي مخلوقــات وآيــات هللا تعالــى ،وكذلــك زيــارة البيــت الحـرام ألداء
العمــرة مــع جميــع أفـراد األســرة حيــث يقــول النبــي هللا صلــى هللا عليــه وســلم(( :العمــرة إلــى
العمــرة كفــارة ملــا بينهمــا)) متفــق عليــه ،والصــاة فــي املســجد الحـرام ،وزيــارة مســجد النبــي
ً
صلــى هللا عليــه وســلم والصــاة فيــه أيضــا لقــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم(( :صــاة فــي
مســجدي هــذا أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه إال املســجد الح ـرام )) متفــق عليــه،
وقــال َّ
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي الحديــث الصحيــح(( :مــا بيــن بيتــي ومنبــري روضــة مــن
ريــاض الجنــة ،ومنبــري علــى حو�ضــي)) متفــق عليــه ،وكذلــك أخــذ بعــض الــدورات النافعــة
فــي كيفيــة التعامــل مــع الحاســوب ،واالســتفادة منــه فــي عمليــة البحــوث ،والدراســة ونحــوه.
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عبــاد هللا :وهنــاك الكثيــر مــن طــرق الخيــر والبــر التــي يســتوجب علــى أوليــاء األمــور
الدفــع بأف ـراد أســرهم الســتغالل األوقــات فــي النافــع املفيــد منهــا.
نســأل هللا أن يرينــا طريــق الحــق ،ويوفقنــا إليــه ،وأن يرينــا طريــق الشــر ،ويجنبنــا
إيــاه...
بارك هللا لي ولكم في القرآن العظيم ...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ...وبعد..
أيهــا املســلمون :فاتقــوا هللا  -عــز وجــل  -فيمــن والكــم أمرهــمّ ،
اهتمــوا برعايتهــم
وتربيتهــم علــى الوجــه الــذي أمركــم َّ
ووصاكــم بــه ،وال تغفلــوا داللتهــم علــى الخيــر ،والعنايــة
بهــم ،وترتيــب أوقاتهــم برســم البرامــج املفيــدة النافعــة فــي هــذه اإلجــازة؛ ألنكــم مســؤولون
َ َّ
عنهـ َـم ،وعــن ح َفــظ أوقاتهــم بدرجــة أكبــر يقــول هللا ســبحانه وتعالــى{َ :يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا
ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ ْ
َّ
ُ
ُ
ـاس َوال ِح َجا َرة}[التحريــم ، ]6:ويقــول النبــي  -صلــى
قــوا أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النـ
َّ
هللا عليه وســلم (( :-والرجل راع في أهله ومســؤول عن رعيته ،واملرأة راعية في بيت زوجها
ومســؤولة عــن رعيتهــا))رواه البخــاري ،وذلــك يكــون بالتربيــة بالتــي هــي أحســن ،والتوســط
فــي األمــر فــا إف ـراط وال تفريــط ،فــا يكــون باالهتمــام املبالــغ فيــهَّ ،
والتدليــل َّ
الزائــد ،وال
َّ
ُ
َّ
بالتسـ ُّـلط َّ
الق َيــم بقســوة ،حتــى ال يكــون مــردود ذلــك
والســيطرة ،والغلــو فــي تربيتهــم علــى ِ
ً
ســلبيا فــي أخالقيــات وســلوكيات األبنــاء.
ّ
املربيــن ُّ
مذكـ ًرا ّ
والدعــاة ولجــان
عبــاد هللا :كمــا يســع فــي هــذا املقــام أن أنتهــز الفرصــة ِ
ِ
التنميــة ومراكــز األحيــاء وغيرهــم بــأن يقومــوا بدورهــم ،ومضاعفــة الجهــود ،والحــرص
واالهتمــام بأوقــات أبنــاء املســلمين ،واســتغالل طاقاتهــم ومواهبهــم بمــا يعــود علــى الجميــع
َّ
بالنفــع والفائــدة ،وذلــك مــن خــال دعوتهــم ،ونصحهــم ،وتوجيههــم إلــى حلقــات العلمــاء،
ً
ومســاعدتهم وأســرهم فــي وضــع البرامــج املهمــة لهــم ،وال أن�ســى أئمــة املســاجد أيضــا ألن
ُ
األســر والفئــات املختلفــة فــي املجتمــع تتـ َّ
ـردد علــى مســاجدهم ،فيســتوجب أن
جميــع أفـراد
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يعـ َّـد لهــم البرامــج والفعاليــات َّ
الصيفيــة بنـ ًـاء علــى خبراتــه فــي ذلــك ،فهــو علــى ثغــرة ومســؤول
عــن ذلــك أمــام هللا تعالــى.
نسأل هللا أن يصلحنا ويصلح بنا..

...
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األسرة وأحكام وآداب السفر
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
أيهــا النــاس! إن األســرة مدرســة علميــة كبيــرة ،يتعلــم فيهــا البنــات واألبنــاء منكــم أيهــا
اآلبــاء ،يتعلمــون األخــاق ،والديــن ،وكل أمــر ذي بــال ،وصــدق القائــل:
وينشأ نا�شئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه

()1

إن األســرة املحافظــة املســتقيمة علــى ديــن هللا ،وســنة نبيــه -صلــى هللا عليــه وســلم-
فــي كل عصــر ومصــر تحــرص علــى االهتمــام بأبنائهــا فــي تربيتهــم ،وحســن أخالقهــم ،وحــب
الخيــر ،وبغــض الرذيلــة.
ومــن األحــكام واآلداب التــي ينبغــي علــى األســرة أن تعلــم أبناءهــا عليهــا أحــكام وآداب
الســفر ،حيــث تدعــو حاجــات ،وتعــرض أمــور؛ فيحتــاج اإلنســان للســفر ،وقــد يســافر
الشــخص مــع أهلــه وأوالده ألغـراض ،وأعمــال ،أو أداء لفريضــة الحــج أو العمــرة ،أو غيــر
ذلــك ممــا يدعــو للســفر كالنزهــة ،والفســحة ،والترويــح علــى النفــس ،ومــن هنــا فــإن علــى
املســافرين تعلــم آداب الســفر وأحكامــه ،وقــد َّبيــن لنــا اإلســام ذلــك كلــه ،ووضحــه ،وجــاه.
فمــن ذلــك إعــداد العــدة ،وتهيــأت الـزاد واملتــاع وكل مــا يحتــاج لــه فــي الســفر .ومــن هنــا
ً
يجــب علــى مــن أراد سـ ً
ـفرا أن يتذكــر أيضــا أنــه فــي ســفر إلــى الــدار اآلخــرة ،وأنــه يجــب عليــه
أن ُيعـ َّـد عدتــهُ ،وييهــئ الـزاد ،وإنمــا زاده هنــاك هــو األعمــال الصالحــة.
سبيلك في الدنيا سبيل مسافر *** وال بد من زاد لكل مسافر
(((  -علو الهمة (ص.)366 :
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والبد لإلنسان من حمل عدة *** وال سيما إن خاف سطوة قاهر
فأســفار الدنيــا تذكــر بمــا نحــن فيــه مــن ســفر إلــى اآلخــرة ،فنســتعد لــه بالتــزود مــن
األعمــال الصالحــة كمــا يتــزود اإلنســان لســفر الدنيــا لئــا يقــع الهــاك فــي الطريــق قبــل أن
يصــل ،أو يصــل فــا يجــد زاده ً
كافيــا.
عباد هللا :من املعلوم أن السفر ثالثة أنواع:
فالنــوع األول :ســفر الطاعــة هلل -عــز وجــل -كســفر الحــج ،والعمــرة ،والجهــاد ،وصلــة
األرحــام ،وزيــارة املريــض ،وهــذا النــوع هــو الــذي يترخــص فيــه برخــص الســفر.
والنــوع الثانــي :ســفر مبــاح كســفر التجــارة ،والنزهــة ،والســياحة ،والصيــد وغيرهــا،
وهــذا النــوع ً
أيضــا يترخــص فيــه برخــص الســفر.
والنــوع الثالــث :وهــو النــوع الــذي ال يحــل لإلنســان أن يترخــص فيــه برخــص الســفر،
وهــو الســفر فــي معصيــة هللا -عــز وجــل -كمــن يريــد الســفر إلــى بــاد الكفــار الرتــكاب
املحرمــات ،وممارســة الرذيلــة -والعيــاذ بــاهلل ،-وكــذا ســفر امل ـرأة بــدون محــرم ،وشــد
الرحــال لغيــر املســاجد الثالثــة كشــد الرحــال لزيــارة القبــور واألضرحــة.
والســفر -أيهــا األحبــة -كمــا هــو معلــوم قطعــة مــن العــذاب كمــا أخبــر النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم -بذلــك فقــال(( :الســفر قطعــة مــن العــذاب يمنــع أحدكــم نومــه ،وطعامــه،
وشـرابه ،فــإذا ق�ضــى أحدكــم نهمتــه فليعجــل إلــى أهلــه)) أخرجــه البخــاري ومســلم ،واملـراد
بالعــذاب أي األلــم النا�شــئ عــن املشــقة ملــا يحصــل فــي الركــوب وامل�شــي ،وتــرك املألــوف(،)1
وقيــل :ألن فيــه فـراق األحبــاب( ،)2وألجــل املشــقة التــي تقــع علــى مــن أراد الســفر فقــد ُرخــص
للمســافر ر ً
خصــا عديــدة مــن أهمهــا :قصــر الصــاة الرباعيــة بحيــث تصلــى ركعتيــن ،وكــذا
الجمــع بيــن الظهــر والعصــر جمــع تقديــم فــي وقــت األولــى أو جمــع تأخيــر فــي وقــت الثانيــة،
والجمــع بيــن املغــرب والعشــاء فقــد كان النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -إذا أعجلــه الســير فــي
الســفر يؤخــر املغــرب حتــى يجمــع بينهــا وبيــن العشــاء ،كمــا عنــد البخــاري ومســلم ،وكان إذا
(((  -فتح الباري البن حجر (.)623 /3
(((  -شرح الزرقاني على املوطأ (.)626 /4
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ا تحــل قبــل أن تزيــغ الشــمس َّ
أخــر الظهــر إلــى وقــت املغــرب ثــم يجمــع بينهمــا ،وإذا زاغــت
ر
ً
صلــى الظهــر ثــم ركبكمــا عنــد البخــاري ومســلم ،وكان يصلــي الظهــر والعصــر جميعــا،
ً
جميعــا كمــا فــي غــزوة تبــوك .كمــا عنــد مســلم.
واملغــرب والعشــاء
ويجــوز للمســافر الفطــر فــي نهــار رمضــان ،ثــم القضــاء بعــد رمضــان لقــول هللا
ََ ْ َ َ ُْ ْ َ ً َ َ
َ َّ
َ ُ َ
َ َ ٌ
يضــا أ ْو َعلــى َســف ٍر ف ِعـ َّـدة ِمـ ْ َـن أ َّيـ ٍـام أخـ َـر َو َعلــى ال ِذيـ َـن
ســبحانه{ :-فمــن كان ِمنكــم م ِرومــوا َخ ْيـ ٌـر َل ُكـ ْـم إنْ
ـام م ْســكين َف َمـ ْـن َت َطـ َّـو َع َخ ْيـ ًـرا َف ُهـ َـو َخ ْيـ ٌـر َلـ ُـه َوأ ْن َت ُ
ص ُ
ُيط ُيق َونـ ُـه ف ْد َيـ ٌـة َط َعـ ُ
ِ
ُِ َ َ ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ك ْن ُتـ ْـم ت ْعل ُمــون} [البقــرة ،]184:وعــن أبــي ســعيد الخــدري -ر�ضــي هللا عنــه -قــال« :كنــا نغــزو
مــع رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي رمضــان ،فمنــا الصائــم ،ومنــا املفطــر ،فــا يجــد
الصائــم علــى املفطــر ،وال املفطــر علــى الصائــم ،يــرون أن مــن وجــد قــوة فصــام فــإن ذلــك
ً
حســن ،ويــرون أن مــن وجــد ضعفــا فأفطــر فــإن ذلــك حســن» أخرجــه مســلم.
فهذا الحديث دليل على جواز الصيام في السفر ملن أطاقه من غير مشقة ظاهرة،
وال ضرر ،وهذا أفضل من الفطر ،فإن تضرر به فالفطر أفضل(.)1
ً
ُّ
ورأى النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -رجــا قــد اجتمــع النــاس عليــه وقــد ظلــل ،فســأل
عنــه قالــوا :صائــم ،فقــال(( :ليــس مــن ْالبـ ّـر َأ ْن َت ُ
ص ُ
ومــوا فــي َّ
السـ َـف ِر)) أخرجــه البخــاري
ِِ
()2
ومســلم ،قــال النــووي -رحمــه هللا« :-معنــاه إذا شــق عليكــم ،وخفتــم الضــرر» .
ومــن أحــكام الســفر ً
أيضــا أيهــا املؤمنــون :زيــادة مــدة املســح علــى الخفيــن ،فإنــه يجــوز
للمقيم أن يمسح على خفيه يوم وليلة ،فزيد للمسافر أن يمسح ثالثة أيام بلياليهن ،وال
تجــب عليــه صــاة الجمعــة قــال ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا« :-ليــس للمســافر جمعــة»(،)3
وال تجــب عليــه الجماعــة ،ويقتصــر علــى الفــرض فــي الصــاة عــدا ُســنة الفجــر والوتــر،
وال يحــل للمســافر أن يترخــص بهــذه الرخــص إال بعــد مفارقــة محــل اإلقامــة ،وأن يكــون
مســافة الســفر أربعــة ُبـ َـرد( )4أي مــا يعــادل تســعة وثمانيــن كيلــو متــر ً
تقريبــا.
(((  -انظر :شرح النووي على مسلم (.)229 /7
(((  -شرح النووي على مسلم (.)233 /7
ً
إجماعا كما في االستذكار
(((  -أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في املصنف ( ،)172 /3برقم ( ،)5198وحكاه ابن عبد البر
(.)2/36
(((  -انظر :فتح الباري البن حجر ( ،)566 /2وشرح النووي على مسلم ( ،)230 /7واالستذكار ( ،)233 /2واملجموع شرح
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فيجــدر بــاألب املبــارك قبــل أن يشــرع فــي الســفر أن يجلــس مــع أوالده ،وأن يعلمهــم
أحــكام الســفر باختصــار قبــل الشــروع فيــه ،ثــم يطبقــون مــا تعلمــوا فــي الســفر.
أقول ما سمعتم ،وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ...أما بعد:
معاشــر املســلمين :ذكرنــا بإيجــاز بعــض األحــكام املهمــة فــي الســفر ،ونذكــر لكــم هاهنــا
جملــة مــن اآلداب التــي تشــرع فيــه ،إذ ُسـ ِ ّـمي الســفر سـ ً
ـفرا ألنــه :يســفر عــن أخــاق الرجــال،
وال بــد لإلنســان مــن التحلــي بجملــة آداب نذكــر منهــا:
قبــل أن يشــرع اإلنســان فــي الســفر ال بــد لــه مــن إخــاص النيــة هلل -تعالــى -بــأن ينــويالتقــرب إليــه بســفره ،ولتكــن أقوالــه ،وأفعالــه ،ونفقاتــه؛ مقربــة إلــى هللا -عــز وجــل-
 ،والنــاس متفاوتــون فــي عظــم األجــر ً
تبعــا الســتحضار النيــة ،فينــوي بســفره التقــرب
إلــى هللا ،ومضاعفــة الدرجــات ،وبخاصــة حيــن يكــون الباعــث للســفر طاعــة مــن حــج
وعمــرة ،أو صلــة أرحــام ،أو طلــب علــم ،أو دعــوة إلــى هللا ســبحانه ،أو ترفيــه مبــاح.
ليكــن فــي نيــة املســافر التفكــر فــي مخلوقــات ربــه -عــز وجــل ،-فــكل مــا فــي الســماواتواأل ض إن تفكــرت فيــه ادك ً
إيمانــا ً
وقربــا إلــى هللا -تعالــى ،-وكيــف ال وهــي آيــات تــدل
ز
ر
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ
َّ
َ
ـات
علــى عظمــة هللا وقوتــه ،وأنهــا كلهــا تســبح بحمــده {إن فــي الســماوات والر
ض َليـ ٍ
ُ َ ّ ُ ِ َ ُ ِ َّ َ َ ُ ِ َّ ْ ُ ِ َ ْ
ْ ْ
ال ْرضُ
ِلل ُمؤ ِم ِنيـ َـن} [الجاثيــة ،]3:وقــال ســبحانه{ :تسـ ِـبح لــه الســماوات الســبع و
يح ُه ْم إ َّنـ ُـه َك َ
�شـ ْـيء إ َّل ُي َسـ ّـب ُح ب َح ْمــده َو َلكـ ْـن َل َت ْف َق ُهــو َن َت ْســب َ
َو َمـ ْـن فيهـ َّـن َوإ ْن مـ ْـن َ
ان
ٍ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َح ِل ًيمــا َغ ُفـ ً
ً
ـورا} [اإلس ـراء ،]44:فلــو تفكــر مــن يريــد ســفرا محرمــا ،وراجــع نفســه،
واســتحضر النيــة؛ ملــا أقــدم علــى تلــك األســفار املقيتــة إلــى بــاد الرذيلــة والخنــاء ،وملــا
تأخــر فــي إلغــاء ســفره.
املهذب ( ،)322 /4واملغني البن قدامة (.)188 /2
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قبــل أن يســافر يســتحب لــه أن يتخلــص مــن املظالــم ،ويبــدأ بالتوبــة مــن جميــعالذنــوب واملعا�صــي ،بحيــث يغــادر وقــد تخلــص مــن الديــون ،ورد الودائــع،
واستســمح ممــن وقــع بينــه وبينــه خصــام ،وأن يســتخير هللا -عــز وجــل -فــي ســفره
ً
فيصلــي االســتخارة ،وأن تكــون نفقتــه حــال ،وأن ييهــئ مــا يحتــاج لــه فــي ســفره ،فــإن
كان فــي ســفره قاصـ ًـدا الحــج أو العمــرة لزمــه تعلــم أحــكام الحــج والعمــرة ،وتعليــم
أوالده ،وأســرته ،وإن كان مريـ ًـدا التجــارة لزمــه تعلــم مــا يحتــاج مــن البيــوع مــا يحــل
ومــا يحــرم ،ويســتحب أن يصحــب فــي ســفره مــن يعينــه علــى الطاعــة ،ويذكــره بــاهلل
إن غفــل.
ومــن اآلداب التــي يســتحب لــه فعلهــا ،واملحافظــة عليهــا :ق ـراءة األذكار مــن أذكارالســفر ،وأذكار الصبــاح واملســاء ،واألذكار التــي بعــد الصــاة املفروضــة ،وأذكار
النــزول والصعــود ،والركــوب ،فــإذا أشــرف علــى املــكان أو القريــة املـراد دخولهــا قــال:
«اللهــم إنــي أســألك خيرهــا ،وخيــر أهلهــا ،وخيــر مــا فيهــا ،وأعــوذ بــك مــن شــرها ،وشــر
أهلهــا ،وشــر مــا فيهــا».
وينبغــي لــه أن يغتنــم ســفره فيكثــر الدعــاء لنفســه ،ولزوجــه ،وأهلــه ،وولــده،ووالديــه ،وعمــوم املســلمين واملســلمات ،وأن يجتهــد فــي ذلــك ،ويلــح علــى ربنــا -تبــارك
وتعالــى ،-فــإن املســافر دعــوة مســتجابة .أخرجــه الترمــذي وحســنه.
ويســتحب له أن ُيعين من كان معه في الســفر ،فعن أبي ســعيد الخدري -ر�ضي هللاعنــه -قــال :بينمــا نحــن فــي ســفر مــع النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -إذ جــاء رجــل علــى
ً
احلــة لــه قــال :فجعــل يصــرف بصــره ً
يمينــا وشــمال ،فقــال رســول هللا -صلــى هللا
ر
عليــه وســلم(( :-مــن كان معــه فضــل ظهــر فليعــد بــه علــى مــن ال ظهــر لــه ،ومــن كان
لــه فضــل مــن زاد فليعــد بــه علــى مــن ال زاد لــه)) أخرجــه مســلم.
ً
ً
متواضعــا ،مســارعا للخيــر،
وينبغــي لــه أن يكــون عفيــف اللســان ،ليــن الجانــب،فــإن ق�ضــى غرضــه مــن ســفر وقفــل ر ً
اجعــا دعــا باملأثــور ،فعــن عبــد هللا بــن عمــر
ر�ضــي هللا عنهمــا -أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -كان إذا قفــل مــن غــزو،أو حــج ،أو عمــرة؛ يكبــر علــى كل شــرف مــن األرض ثــاث تكبي ـرات ،ثــم يقــول(( :ال
إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه ،لــه امللــك ،ولــه الحمــد ،وهــو علــى كل �شــيء قديــر،
آيبــون ،تائبــون ،عابــدون ،ســاجدون ،لربنــا حامــدون ،صــدق هللا وعــده ،ونصــر
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ً
عبــده ،وهــزم األح ـزاب وحــده)) أخرجــه البخــاري ومســلم ،وال يطــرق أهلــه ليــا،
ويســتحب أن يبــدأ باملســجد فيصلــي ركعتيــن كمــا كان يفعــل ذلــك النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم -أخرجــه البخــاري ومســلم ،أو يبلــغ أهلــه بالهاتــف أنــه فــي طريــق العــودة
لئــا يفجأهــم.
أيهــا األب املبــارك :ال تنــس وأنــت ت ـزاول هــذه اآلداب واألحــكام أن تحــث أبنــاءك علــى
فعلهــا وقراءتهــا وترديدهــا معــك.
هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركـ َـم هللا بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األح ـزاب.]56 :

...
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األسرة والتربية اإليمانية (الركائزواألسس)
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل نحمده...
أيها املسلمون:
ّ
إن اإليمان باهلل هو الركيزة األساســية التي تمكن األبناء من القيام بمســؤولياتهم في
ّ
ويتحلــون بالصفــات ّ
الخيــرة ،وعليــه فــإن مخافــة هللا يجــب أن تكــون هــي األســاس
الحيــاة،
ً
فاعتنــاؤه بــه
فــي تربيــة أطفالنــا ،وإذا كان اإلســام قــد اعتنــى بتربيــة الولــد بدنيــا فــي صغــره
إيمانيــا ،وتطبيــق اإلســام؛ أبلــغ وأعظــم قــال هللا تعالــى{َ :يــا َأ ُّي َهــا َّالذيــنَ
ً
مــن حيــث تربيتــه
ِ
َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ
آمنــوا قــوا أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النــاس وال ِحجــارة} [التحريــم.]6 :
وديننــا اإلســامي الحنيــف يحثنــا علــى تربيــة أبنائنــا وبناتنــا تربيــة صالحــة ،وإعدادهــم
إعـ ً
ـدادا مناسـ ًـبا حتــى يصبحــوا نافعيــن لدينهــم ومجتمعهــم ،وقــد دعــا الق ـرآن الكريــم إلــى
ُ ُ َّ ُ َ َ ُ
ُ
للا ِفــي أ ْول ِدكـ ْـم} [النســاء ،]11 :كمــا أكــد حبيبنــا محمــد
وصيكــم
العنايــة باألبنــاء فقــال{ :ي ِ
صلــى هللا عليــه وســلم -علــى أهميــة تأديــب الطفــل وتربيتــه علــى العبــادة فقــال(( :مــرواأبناءكــم بالصــاة لســبع ،واضربوهــم عليهــا لعشــر ،وفرقــوا بينهــم فــي املضاجــع)) رواه أحمــد
وأبــو داود ،وهــو صحيــح ،فــا بـ ّـد إذن مــن تعليــم الولــد ومراقبتــه ،ومطالبتــه ومتابعتــه
ّ
علــى الصــاة ،والصــوم ،والحــج ،والــزكاة ،إن بلــغ ّ
يكلــف بهــا ،فكلكــم يعلــم أن
الســن التــي ِ
ِ
هــذا الديــن عقائــد وعبــادات ،ومعامــات وأخــاق ،فــا بــد مــن أن يرعــى األب ابنــه فــي هــذه
َّ
َّ
الكليــات األربــع التــي يتألــف منهــا اإلســام.
أيها املسلمون:
إن املقصــود بالتربيــة اإليمانيــة هــي :ربــط الطفــل منــذ الصغــر بأصــول اإليمــان بــاهلل،
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وجميــع األمــور الغيبيــة األخــرى ،وتعليمــه مبــادئ الشــريعة مــن عقيــدة ،وأخــاق ،ومعاملــة،
املربــي أن ّ
وعلــى ّ
يربــي أبنــاءه منــذ نشــأتهم علــى هــذه املفاهيــم مــن التربيــة اإليمانيــة حتــى
يرتبــط األبنــاء باإلســام عقيــدة ،وعبــادة ،ومعاملــة.
وربمــا اعتقــد البعــض أن األبنــاء فــي ّ
الســن املبكــرة قــد ال يســتطيعون فهــم األمــور
ِ
ُ
الغيبيــة ،وأســس الشــريعة اإلســامية  ...ومــا إلــى ذلــك ،وبالرغــم مــن أن هــذا ال ـرأي قــد
يصــح فــي بعــض األحيــان؛ إال أن مــن املمكــن ربطهــم بهــذه املفاهيــم عــن طريــق تعليمهــم
مغــازي الرســول الكريــمَ ،
وســير الصحابــة ،وشــخصيات القــادة العظمــاء ،ومعاملــة
الرســول وأتباعــه ومــا إلــى ذلــك مــن الت ـراث اإلســامي العظيــم.
ُ
أيهــا املســلمون :إن تعليــم وتنشــئة األبنــاء منــذ بدايــة حياتهــم علــى هــذه األســس أمــر
هــام للغايــة؛ فــإن املولــود ُيولــد علــى الفطــرة ،وينشــأ فــي البيئــة التــي يجــد فيهــا بنفســه.
ويجــدر هنــا ذكــر قــول الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-كل مولــود ُيولــد علــى
الفطــرة فأبــواه يهودانــه ،أو ينصرانــه ،أو يمجســانه)) رواه البخــاري.

وألهميــة التربيــة اإليمانيــة لألبنــاء فقــد شــرع اإلســام األذان فــي األذن اليمنــى للطفــل
املولــود ،واإلقامــة فــي أذنــه اليســرى ،وذلــك بعــد الــوالدة مباشــرة حتــى يكــون أول �شــيء ُي ّلقــن
لــهُ ،ويلقــى فــي ســمعه؛ أعــذب الــكالم وأطيبــه؛ وهــو ذكــر هللا ،وسـ ُّـر ذلــك أن يســمع املولــود
كلمــات األذان املتضمنــة للتوحيــد والشــهادة التــي هــي أول مــا يدخــل بهــا اإلنســان لهــذا
الديــن ،وآخــر مــا يخــرج بــه مــن هــذه الدنيــا ،ومــن هنــا فــإن علــى األبويــن مســؤولية عظيمــة
فــي الكيفيــة التــي ينشــأ عليهــا.
أيها املسلمون:
ولقــد أســس اإلســام ً
منهجــا ً
ً
ً
عظيمــا يناســب كل إنســان مهمــا كانــت
إيمانيــا
تربويــا
صفاتــه ،ونحتــاج معــه للبحــث والتدبــر فــي أعماقــه ومعانيــه مــن خــال املدرســة النبويــة
الفريــدة التــي عنيــت بتنشــئة وتربيــة األبنــاء ،وتقعيــد القواعــد التربويــة التــي أثبتــت نجاحهــا
ً
تطبيقيــا ،وال ي ـزال العالــم يشــهد لهــا بالتفــوق التربــوي الــذي لــم يســبق ولــم يلحــق.
أيها املسلمون:
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نســتطيع أن نميــز أهــم األســس التــي ربــى عليهــا النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أبنــاءه،
وأمــر بتربيــة أبنــاء أمتــه عليهــا فــي عــدة أســس عامــة:
أولهــا :األســاس العقائــدي :ويمثــل األســاس العقــدي العمــود الفقــري األســاس ألي
فكــرة ،والخلفيــة الالزمــة ألي ســلوك ،بــل ويمثــل الســند الرئيــس فــي تقلبــات الحيــاة،
وتغي ـرات الظــروف املختلفــة ،لذلــك فقــد جعلــه النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -األســاس
األول فــي منهجــه فــي تربيــة األبنــاء؛ ألن الوهــن والضعــف حينمــا يصيــب القلــب واالعتقــاد
تهتــز أج ـزاء الفكــر والســلوك والتصــور ً
تبعــا لــه ،فيجــب أن تســتقر العقيــدة فــي قلــوب
األبنــاء منــذ صغرهــم حتــى إذا مــا تربــوا نشــأوا علــى ثبــات منهجــي وفكــري متميــز راســخ،
ونقصــد هنــا باألســاس العقــدي :مــا يمكــن أن يســتقر فــي قلــب األبنــاء مــن اإليمــان بربهــم،
وصفاتــه ،وأســمائه ،ومعنــى العبوديــة ،واإليمــان بالنبــوات والكتــب الســماوية ،واليــوم
اآلخــر ،والقــدر والغيــب ،فهــو معنــى إذن يحيــط بالحيــاة مــن أطرافهــا ،وهــو الــذي ســبق
وجــاءت بــه الرســل أجمعــون -عليهــم الســام -فــي دعوتهــم إلــى توحيــد ربهــم ،واإليمــان بــه.
ولقــد حــرص النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أن يغــرس العقيــدة اإليمانيــة الســليمة
بــاهلل ،واإليمــان بــه فــي قلــوب أبنائــه وأمتــه ،وال يتركهــم ً
نهبــا ألهــواء خاصــة قــد تتلقفهــم ،أو
أفــكار قــد تتصيدهــم ،فتبعــد بهــم عــن الهــدي املســتقيم ،فقــد نـراه يســير فــي الطريــق ر ً
اكبــا
ً
مردفــا عليهــا مــن خلفــه ً
صبيــا صغيـ ًـرا هــو ابــن عمــه عبــد هللا بــن عبــاس -ر�ضــي هللا
دابتــه،
ّ
ً
عنــه ،-ثــم يلقنــه دروســا فــي االعتقــاد اإليمانــي الصافــي فيقــول لــه(( :يــا غــام إنــي أعلمــك
كلمــات :احفــظ هللا يحفظــك ،احفــظ هللا تجــده تجاهــك ،إذا سـ َ
ـألت فاســأل هللا ،وإذا
َ
استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ب�شيء لم ينفعوك
إال ب�شــيء قــد كتبــه هللا لــك ،ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك ب�شــيء لــم يضــروك إال ب�شــيء
قــد كتبــه هللا عليــك)) رواه الترمــذي وصححــه األلبانــي ،فهــو يــزرع فــي قلــب الغــام العالقــة
الوطيــدة بربــه ،والتــوكل عليــه ،واإليمــان بمعيتــه ،وضــرورة حفظــه ،وعــدم الخــوف مــن
البشــر ًأيــا كانــوا إذا قــام بحــق هللا.
األســاس الثانــي فــي التربيــة اإليمانيــة ألبنائنــا :العلــم :وتأتــي أهميــة هــذا األســاس ً
تربويــا
كونــه يمثــل املفتــاح األكبــر للفهــم ،وبنــاء الدوافــع الســلوكية ،ونوعيــة العلــم املتلقــي لألبنــاء
يشــكل ميولهــم ،وقناعاتهــم تجــاه مــا حولهــم مــن الكــون ،واألحيــاء.
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ّ
ولقــد حــرص النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أن يعلمهــم العلــم النافــع ،ويؤكــد عليهــم
أن حاجتهــم إليــه ال تقــل عــن حاجتهــم للطعــام والش ـراب فيقــول لهــم ً
مرغبــا(( :العلمــاء
ورثــة األنبيــاء)) رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي.
ً
وعلمهــم أن يتعــوذوا بــاهلل مــن العلــم الــذي ال ينفــع حيــث يرتجــي املــرء مــن علمــه علــوا
ً
فــي األرض ،أو تكبـرا علــى النــاس فيقــول فــي دعائــه الــذي يعلمــه لهــم(( :اللهــم إنــي أعــوذ بــك
مــن علــم ال ينفــع ،ومــن قلــب ال يخشــع)) رواه مســلم.
األســاس اإليمانــي الثالــث فــي تربيــة أبنائنــا هــو :العبوديــة الخالصــة هلل ،والتبــرؤ مــن
اآلثــام والذنــوب؛ فالتربيــة املنتجــة ال بــد لهــا مــن تكويــن داخلــي صــادق ،وصفــات ذاتيــة
ً
مخلصــا غيــر مــزور،
متميــزة تســتطيع بنــاء الداخــل الشــخ�صي لــدى األبنــاء ،فيواجــه حياتــه
ً
ً
مرتبطا ً
دائما بإلهه ،شـ ً
ونظيفا ً
ـاعرا بمراقبته له ،فيســتقيم
طاهرا غير ملوث وال مدنس،
ســلوكه وفكــره بــل وتســتقيم آمالــه وطموحاتــه.
يصلــي معــاذ بــن جبــل -ر�ضــي هللا عنــهً -
يومــا بجانــب النبــي -عليــه الصــاة والســام-

فــإذا بــه ينظــر إليــه ويقــول لــه(( :يــا معــاذ وهللا إنــي ألحبــك ،فــا تدعــن فــي دبــر كل صــاة
أن تقــول :اللهــم أعنــي علــى ذكــرك ،وشــكرك ،وحســن عبادتــك)) رواه أبــو داود وصححــه
األلبانــي.
فهــو يعلمــه أن العبــادة فضــل مــن هللا -عــز وجــل -ونعمــة ،وتكــرم وجــود ،وهــي ليســت
باجتهــاد إنســاني ،أو نشــاط جســدي فحســب؛ بــل هــي بتوفيــق ربانــي ً
أيضــا ،فالجميــع فقيــر
إلــى توفيــق ربــه؛ ـكـي ييســر لــه العبوديــة املقبولــة.
كمــا يعلمــه أن العبــادة تحتــاج إلــى االســتعانة بــاهلل ً
دائمــا؛ ألنهــا بغيــر اســتعانة قــد

تف�ضــي باإلنســان أن يفــرح بعملــه ،ويعجــب بــه فيهلــك ،فهــو يرســخ فــي قلبــه أنــه يجــب علــى
املؤمــن إذا عبــد ربــه أن يســتعينه ،ويتــوكل عليــه فــي عبادتــه لــه ،إذ إنــه ســبحانه هــو املوفــق
لطاعتــه.
ّ
األســاس اإليمانــي الرابــع فــي تربيــة األبنــاء :هــو األســاس األخالقــي :فيعلــم أبنــاءه أن
ُ
الخ ُلــق الحســن هــو القيــد الــذي ّ
يقيــد الســلوك عــن االنحـراف والجنــوح والشــطط ،ومــن
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ال ُخ ُلــق لــه ال ُ
ص ْحبــة لــه وال أخــوة ،ينفــض النــاس مــن حولــه ،ويبغضــه أقــرب النــاس إليــه،
وعديــم األخــاق تســيطر عليــه نفســه فتدفعــه إلــى هواهــا ،فيقــع فــي األخطــاء ،وقليــل الخلــق
ال يبــدو عليــه العلــم مهمــا تعلــم ،وإذا كانــت املناهــج األخــرى تبنــي املواطــن الصالــح الــذي ال
يهمه ما يفعله اآلخرون ،فإن منهج اإلســام قد حاول أن يبني اإلنســان الصالح ،صاحب
األخــاق الــذي يحــب لآلخريــن مــا يحــب لنفســه ،حتــى إن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
ذاتــه يــرى أن رســالته بأجمعهــا قــد تتبلــور فــي معنــى واحــد هــو حســن الخلــق ،والتربيــة عليــه
فيقــول(( :إنمــا ُبعثـ ُـت ألتمــم صالــح األخــاق)) رواه أحمــد وصححــه األلبانــي.
ً
ويدفعهــم للخلــق الحســن بقولــه(( :إن أحبكــم إلـ َّـي ،وأقربكــم منــي منــزل يــوم القيامــة؛
ً
أحاســنكم أخالقــا)) رواه ابــن حبــان وحســنه األلبانــي ،ويربــط اإليمــان بحســن الخلــق،
ُُ
ويجعلــه عالمــة لكمــال اإليمــان فيقــول(( :أكمــل املؤمنيــن ً
إيمانــا أحســنهم خل ًقــا)) رواه
الترمــذي وحســنه األلبانــي.

أيها املسلمون:
لقــد َّبيــن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -املفهــوم الشــامل للرعايــة واملســئولية
للقيــام بالوفــاء بهــذه األمانــة وتحملهــا فعــن عبــد هللا بــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا :-أن النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :كلكــم راع ،وكلكــم مســئول عــن رعيتــه ،فاإلمــام راع وهــومســئول عــن رعيتــه ،والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مســئول عــن رعيتــه ،واملـرأة راعيــة فــي
بيــت زوجهــا وهــي مســئولة عــن رعيتهــا ،والرجــل راع فــي مــال أبيــه وهــو مســئول عــن رعيتــه،
فكلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه)) رواه البخــاري ومســلم ،ولــذا فــإن أهــم مــا يتــم
ترســيخه عنــد تربيــة األبنــاء مفاهيــم الديــن؛ لكــي تســتقيم دنياهــم وأخراهــم ،وينعمــوا
بالصــاح ،ويســعدوا بثمــار هــذه التربيــة الشــرعية ،فتجنــي األســرة ،واملجتمــع ،واألمــة
اإلســامية؛ ثمــار هــذا النهــج.
أيها املسلمون:
إننا إذا أحسنا التربية جنينا الثمار ،ومن ثمار التربية اإليمانية ألبنائنا ما يلي:
ً
أوال :أن الــدال علــى الخيــر كفاعلــه :فمــن َ
أجــل ثمـرات تربيــة األطفــال التمتــع بثــواب
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وأجــر الداللــة علــى الخيــر ،فعــن أنــس بــن مالــك -ر�ضــي هللا تعالــى عنــه -قــال « :أتــى النبـ َّـي
ّ
صلــى ُهللا عليـ ِـه وســلم -رجــل يســتحمله فلــم يجــد عنــده مــا يتحملــه ،فدلــه علــى آخــر،
َّ
َ
كفاعله))
الخير
ِ
فحمله ،فأتى النبي -صلى هللا عليه وسلم -فأخبره فقال(( :إن الدال على ِ
رواه أحمــد بإســناد صحيــح.
وعــن جريــر بــن عبــد هللا -ر�ضــي هللا تعالــى عنــه -قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم(( :-مــن ســن فــي اإلســام ســنة حســنة فلــه أجرهــا ،وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده ،مــن غيــر
أن ينقــص مــن أجورهــم �شــيء ،ومــن ســن فــي اإلســام ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا ،ووزر
مــن عمــل بهــا مــن بعــده ،مــن غيــر أن ينقــص مــن أوزارهــم �شــيء)) رواه مســلم.
ومــن ُرزق التوفيــق ،وتأمــل عظيــم األجــر ،ونبــل الهــدف؛ اســتثمر آخرتــه فــي تهذيــب
أوالده ،وعقــد العــزم علــى مصاحبــة أبنائــه علــى البــر والتقــوى ،فــكل معــروف يتــم تعليمــه
لألبنــاء يكــون فــي ميـزان اآلبــاء بفضــل هللا الكريــم ،وكل خصلــة حميــدة تــم غرســها فــي األبنــاء
يجنــي ثمارهــا اآلبــاء -بــإذن هللا.-
ً
ثانيــا :دعــاء الولــد الصالــح للوالديــن :إن أكبــر خســارة للمســلم عنــد موتــه انقطــاع
عملــه الصالــح إال مــن كان لــه رصيــد مــن الحســنات الجاريــة ،أو حــظ عظيــم مــن نشــر
العلــم الشــرعي ،ومــا ينتفــع بــه املســلمونً ،
أيضــا :دعــاء ولــده الصالــح فعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي
ـلم(( :-إذا مــات اإلنسـ ُ
هللا تعالــى عنــه -قــال« :قــال رســول هللا -صلــى ُ
هللا عليــه وسـ َ
ـان انقطــع
ِ
ُ
عنــه عملــه إال مــن ثالثـ ٍـة :إال مــن صدقـ ٍـة جاريـ ٍـة ،أو علـ ٍـم ينتفـ ُـع بــه ،أو ولـ ٍـد صالـ ٍـح يدعــو
لــه)) رواه مســلم.
ومــن أحســن تربيــة أطفالــه علــى حــب هللا -تعالــى -فــا ريــب أن هللا الكريــم سيســخر
لــه هــذا الولــد الصالــح ـكـي يثابــر علــى الدعــاء لــه ،وتزيــد حســناته ورصيــد عملــه الصالــح فــي
صحيفتــه.
ً
ثالثــا :اســتغفار األبنــاء للوالديــن ســبب ُّ
للرقــي فــي درجــات الجنــة :ومــن الثم ـرات
ّ
الجليلة اســتغفار األوالد للوالدين ،فقد بشــرنا رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم -بفضل
هــذا االســتغفار؛ فعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا تعالــى عنــه -قــال« :قــال رســول هللا -صلــى ُ
هللا

عليــه وســلم(( : -إن الرجــل لترفــع درجتــه فــي الجنــة ،فيقــول :أنــى هــذا؟ فيقــال :باســتغفار
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ولــدك لــك)) رواه ابــن ماجــة وصححــه األلبانــي.
ّ
ولذا فمن علم أوالده العلم الشــرعي ،وغرس في نفوســهم األخالق ،وســعى لتعليمهم
فضيلــة االســتغفار؛ فســيتحصل علــى نتيجــة ذلــك فيرتقــي فــي درجــات الجنــة بفضــل هللا
الحليــم العظيــم الكريــم.
ر ً
ابعــا :حســن تربيــة البنــات ســبب فــي دخــول الجنــة؛ فعــن أم املؤمنيــن عائشــة -ر�ضــي
هللا تعالــى عنهــا -قالــت« :قــال رســول هللا -صلــى ُ
هللا عليــه وسـ َ
ـلم(( :-مــن ابتلــي ب�شــيء مــن
ِ
ً
حجابــا مــن النــار)) رواه الترمــذي وصححــه األلبانــي ،وعــن
البنــات فصبــر عليهــن كــن لــه
ُ
أنــس بــن مالــك -ر�ضــي هللا تعالــى عنــه -قــال« :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليـ ِـه وســلم(( :-مــن
ً
ً
عــال ابنتيــن أو ثالثــا ،أو أختيــن أو ثالثــا؛ حتــى يبــن أو يمــوت عنهــن كنــت أنــا وهــو فــي الجنــة
كهاتيــن  -وأشــار بأصبعــه الوســطى والتــي تليهــا  ))-رواه الب ـزار وصححــه األلبانــي.
ٌّ
وفــي الحديــث الشــريف حــث عظيــم علــى أهميــة تربيــة البنــات ،وعظــم ثــواب ذلــك،
فمــن أراد مصاحبــة ســيد الخلــق -صلــى هللا عليــه وســلم -فليـ ّ
ـؤدب بناتــه ،وأخواتــه،
وليحســن صحبتهــن بالليــن فــي القــول ،وإســعادهن بــكل وجــه مــن وجــوه البــر واإلحســان.

أقــول قولــي هــذا ،وأســتغفر هللا العظيــم الجليــل لــي ولكــم فاســتغفروه ،إنــه هــو
الغفــور الرحيــم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:

َْ ُ ْ َ ُ
ـال َوال َب ُنــون ِز َينــة
لقــد فطــر هللا -عــز وجــل -النــاس علــى حــب أوالدهــم قــال تعالــى{ :الـ
ْ
ُّ ْ
الدن َيــا} [الكهــف.]46 :
ال َح َيـ ِـاة
ويبــذل األبــوان الغالــي والنفيــس مــن أجــل تربيــة أبنائهــم ،وتنشــئتهم ،وتعليمهــم،

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

133

ومســؤولية الوالديــن فــي ذلــك كبيــرة ،فاألبنــاء أمانــة فــي عنــق والديهــم ،والتركيــز علــى تربيــة
ً
أهــل املنــزل أول ،وتربيــة األم بالــذات فــي الســنوات األول ،فقلوبهــم الطاهــرة جواهــر نفيســة
خاليــة مــن كل نقــش وصــورة ،وهــم قابلــون لــكل مــا ُينقــش عليهــا ،فــإن ُعـ ّـودوا الخيــر
واملعروف نشــأوا عليهُ ،
وسـ ِعدوا في الدنيا واآلخرة ،وشــاركوا في ثواب والديهم ،وإن ُع ّودوا
ْ
الشــر والباطــل؛ شـ ُـقوا وهلكــوا ،وكان الــوزر فــي رقبــة والديهــم ،والوالــي لهــم ،والحقيقــة أن:
«وراء كل رجــل عظيــم أبويــن مربييــن».
وللوالديــن فــي إطــار األســرة أســاليب خاصــة مــن القيــم والســلوك تجــاه أبنائهــم فــي
ّ
املناســبات املختلفــة ،ولهــذا فــإن انحرافــات األســرة مــن أخطــر األمــور التــي تولــد انحـراف
األبنــاء.
ُ
ً
ـرة أول ،ثــم املســجد ،واملدرســة ،واملجتمــع،
ـ
س
األ
ـاق
ـ
ط
ن
ـي
ـ
ف
ـدأ
فالتوجيـ ُـه اإليمانــي يبـ
ِ
ِ
ْ
فاألســرة هــي التــي تكســب الطفــل قيمــه فيعــرف الحــق والباطــل ،والخيــر والشــر ،وهــو
يتلقــى هــذه القيــم دون مناقشــة فــي ســنيه األولــى ،حيــث تتحــدد عناصــر شــخصيته ،وتتميــز
مالمــح هويتــه علــى ســلوكه وأخالقــه؛ لذلــك فــإن مســؤولية عائــل األســرة فــي تعليــم أهلــه
ـعي مــن أجــل
وأوالده القيــم الرفيعــة ،واألخــاق الحســنة؛ وليــس التركيــز فقــط علــى السـ ِ
الــرزق ،والطعــام ،والش ـراب ،واللبــاس.
قــال ابــن القيــم -رحمــه هللا« :-فمــن أهمــل تعليــم ولــده مــا ينفعــه ،وتركــه ســدى ،فقــد
َ
أســاء إليــه غايــة اإلســاءة ،وأكثــر األوالد إنمــا جــاء فســادهم مــن ِق َبـ ِـل اآلبــاء ،وإهمالهــم لهــم،
وتــرك تعليمهــم فرائــض الديــن ُ
وســننه ،فأضاعوهــا صغــا ًرا ،فلــم ينتفعــوا بأنفســهم ولــم
()1
ينفعــوا آباءهــم ِك َبــارا»
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدعاء ...

...
(((  -تحفة املودود بأحكام املولود.229 :
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األسرة والتربية اإليمانية (الوسائل والنماذج)
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
َّ
فـ َّ
ـإن أهميــة التربيــة اإليمانيــة لألســرة ،وضــرورة االعتنــاء بهــا؛ تكمــن فــي كــون اإليمــان
هــو أفضــل األعمــال ،وأحبهــا إلــى هللا -تعالــى-؛ عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -أن رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم -ســئل :أي العمــل أفضــل؟ فقــال(( :إيمــان بــاهلل ورســوله)) ،قيــل :ثــممــاذا؟ قــال(( :الجهــاد فــي ســبيل هللا)) ،قيــل :ثــم مــاذا؟ قــال(( :حــج مبــرور)) رواه البخــاري،
ُّ
َّ
َّ
وإن اإليمــان هــو زاد املســلم فــي مواجهــة الشــهوات والشــبهات ،فهــو العــاج األنجــع لكثيـ ٍـر
مــن املشــكالت كقســوة القلــوب ،وقلــة العنايــة بالعبــادة ،والفتــور ونحوهــا ،كمــا أن التربيــة
َّ
علــى قــوة اإليمــان مــن أهــم مــا يعيــن املســلم واألســرة علــى الثبــات علــى ديــن هللا تعالــى،
ويحــول بيــن املســلم وبيــن الوقــوع فــي الحـرام واملعا�صــي قــال هللا تعالــى عــن الشــيطان{ِ :إ َّنـ ُـه
َ
ُ
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ َّ
ان َعلــى ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا َو َعلــى َ ِّرب ِهـ ْـم َي َت َو َّكلــو َن} [ســورة النحــل ،]99 :وقــال رســول
ليــس لــه ســلط
َّ
هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-ال يزنــي الزانــي حيــن يزنــي وهــو مؤمــن ،وال يســرق الســارق
حيــن يســرق وهــو مؤمــن ،وال يشــرب الخمــر حيــن يشــربها وهــو مؤمــن ))...رواه البخــاري
ومســلم ،فالــذي يحــول بينــه وبيــن ذلــك هــو اإليمــان ،وإذا وقــع املــرء بمعصيــة؛ فـ َّ
ـإن املؤمــن
َّ
َ َ
َّ
َ ٌ
ســرعان مــا يتذكــر ،ويقلــع ،ويســتغفر ،قــال هللا تعالــى{ِ :إ َّن ال ِذيـ َـن َّاتقـ ْـوا ِإذا َم َّسـ ُـه ْم طا ِئــف
َ َّ
الشـ ْـي َطان َت َذ َّكـ ُـروا َفــإ َذا ُهـ ْـم ُم ْبصـ ُـر َ
ون} [ســورة األعـراف.]201 :
ِمــن
ِ
ِ
ِ
أيهــا املســلمون :إن التربيــة اإليمانيــة مــن أوجــب الواجبــات ،وأع َظــم األمانــات ،وأجـ ِ ّـل
َّ
ُ
املســؤوليات؛ التــي تقــع علــى عاتــق املســلم ،قــال هللا -عـ َّـز وجـ َّـل{َ :-يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا قــوا
َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ ٌ
صو َن َّ َ
ظ ش َد ٌاد َل َي ْع ُ
للا
أنفَسكم وأه ِليكم نارا وقودها الن
اس وال ِحجا َرة عل ْي َها مل ِئكة ِغل ِ
َما أ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُلو َن َما ُي ْؤ َم ُر َ
َّ
ٌّ
ون} [سورة التحريم ،]6 :قال الضحاك« :حق على املسلم أن
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ّ
يعلــم أهلــه مــن قرابتــه ،وإمائــه ،وعبيــده مــا فــرض هللا عليهــم ،ومــا نهاهــم هللا عنــه»( ،)1فـ َّ
ـإن
ِ
َّ
ّ
َّ
ّ
وحثهــم علــى اإليمــان والهدايــة؛ مــن أجـ ِـل وأســمى مقاصــد الشــريعة النقيــة
تربيــة األهــلِ ،
ُّ
التــي متــى مــا ارتبــط بهــا أف ـراد األســرة عرفــوا الحقــوق والواجبــات ،وســهل عليهــم تحمــل
املســؤوليات ،وطابــت فــي املجتمعــات الخواطــر ،وارتاحــت َّ
الضمائــر ،وبهــا يقــع االئتــاف،
وتندثــر معالــم الفرقــة واالختــاف.
وتتضمن التربية اإليمانية :االعتقاد الجازم َّ
َّ
بأن هللا رب كل �شيء ،ومليكه ،وخالقه،
وأنــه هــو الــذي يســتحق وحــده أن ُيفـ َـرد بالعبــادةَّ ،
َّ
وأنــه َّ
املتصــف بصفــات الكمــال كلهــا،
املنـ َّـزه عــن كل نقــص ،وربــط الفــرد املســلم بأصــول اإليمــان بــاهلل -تعالــى ،-ومعرفــة جميــع
َّ
الشــريعة ،واألخــاق ،وحســن التعامــل مــع مــن حولــهَّ ،
وإن
األمــور الغيبيــة ،وتعليمــه مبــادئ
مــن أعظــم الوســائل التــي تســاعد علــى التربيــة اإليمانيــة:
ً
ً
توجيــه األســرة إلــى االعتنــاء بالق ـرآن الكريــم تــاوة ،وحفظــا ،وتدبـ ًـرا ،وذلــك مــنخــال دفــع أفـراد األســرة إلــى الحلقــات القرآنيــة ،والعلميــة ،ومتابعتهــم علــى تالوتــه
فــي البيــت ،فـ َّ
ـإن الحيــاة علــى القـرآن لهــا شــأن عظيـ ٌـم ،فبــه تحيــا وتطمئــن القلــوب،
وتنشــرح وتطيــب الصــدور ،ويتجــدد اإليمــان؛ قــال تعالــى{ :إ َّن َهـ َـذا ُ
القـ ْـر َآن َي ْهـ ِـدي
ِ
َّ
َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
الصال َ
َّ
ـات َأ َّن َل ُهـ ْـم َأ ْجـ ًـرا َكبيــرا}ً
ن
ـ
ح
ِلل ِتــي ِهــي أقــوم ويب ِشــر املؤ ِم ِنيــن ال ِذيــن يعملــو
ِ ِ
ِ
ٌ
َّ
ُّ
ٌ
[اإلسـراء ،]9 :فحفظه ُّ
وأمان من الشــبهات والشــهوات ،وهو أســاس
وتدبره نجاة
عظيــم مــن أســس الثبــات ،يقــول ابــن القيــم -رحمــه هللا تعالــى« :-فــا �شــيء أنفــع
َّ ُّ
فكــر؛ َّ
للقلــب مــن قـراءة القـرآن َّ
بالت ُّ
فإنــه جامـ ٌـع لجميــع منــازل َّ
الســائرين،
دبــر والت
وأحــوال العامليــن ،ومقامــات العارفيــن ،وهــو الــذي يــورث املحبــة والشــوق،
والخــوف والرجــاء ،واإلنابــة والتــوكل ،والرضــا والتفويــض ،والشــكر والصبــر،
وســائر األحــوال التــي بهــا حيــاة القلــب وكمالــه ،وكذلــك يزجــر عــن جميــع الصفــات
واألفعــال املذمومــة التــي بهــا فســاد القلــب وهالكــه» ،ويقــول ً
أيضــا« :ليــس �شــيء
أنفــع للعبــد فــي معاشــه ومعــاده ،وأقــرب إلــى نجاتــه؛ مــن ُّ
تدبــر الق ـرآن ،وإطالــة
َّ
التأمــل فيــه ،وجمــع الفكــر علــى معانــي آياتــه؛ فإنهــا تثبــت قواعــد اإليمــان فــي قلبــه،
ُ
ُ
وتشــيد بنيانــه ،وتقعــد أركانــه ،وتريــه صــورة الدنيــا واآلخــرة ،والجنــة والنــار فــي
(((  -تفسير ابن كثير.189 /8 :
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ُّ
وتحضــره بيــن األمــم ،وتريــه أيــام هللا فيهــم ،وتبصــره مواقــع ال ِعبــر ،وتشــهده
قلبــه،
ً
ً
عــدل هللا وفضلــه  ...وتعطيــه فرقانــا ونــورا يفــرق بــه بيــن الهــدى والضــال ،والغنــى
والرشــاد ،وتعطيــه قــوة فــي قلبــه ،وحيــاة وســعادة ،وانش ـر ً
احا وبهجــة وســرو ًرا،
فيصيــر فــي شــأن والنــاس فــي شــأن آخــر»( ،)1ويقــول هللا -عـ َّـز وجـ َّـل{َ :-و َمـ ْـن َي ْع َت ِصـ ْـم
َّ
َّ
الل َف َق ْد ُهد َي إ َلى ص َراط ُم ْس َتقيم} [سورة آل عمران ،]101 :وقال َّ
النبي -صلى
ِب
ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
َّ
هللا عليــه وســلم(( :-تركــت فيكــم شــيئين لــن تضلــوا بعدهمــا :كتــاب هللا ،وســنتي،
ولــن يتفرقــا حتــى َيـ ِـر َدا علـ َّـي الحــوض)) رواه الحاكــم وصححــه األلبانــي.
إن ال ــذي منع الحرام هو الذي
هذا هو القـ ـ ـ ـرآن دستور الهدى
ق ـرآننا سر النجاة لنا بما
أفتؤمنون ببعضه وببعضه

شرع الحالل لنا وكل مفيد
فيه الصالح لطارف وسديد
يحويه من وعد لنا ووعيد
تته ــاونون أذاك فعل رشيد

ومــن وســائل التربيــة اإليمانيــة لألســرة :تنشــئتها علــى العبــادة ،واملحافظــة علــى
َّ
الفرائــض ،فــإن اإليمــان يزيــد ويثبــت فــي القلــب بالطاعــات ،وينقــص باملعا�صــي
والتفريــط ،فكلمــا حافــظ املســلم علــى الواجبــات ،واجتنــب املوبقــات واملحرمــات،
وحافــظ علــى مــا اســتطاع مــن النوافــل واملندوبــات ،وابتعــد عــن املكروهــات؛ فإنــه
يترقــى فــي اإليمــان أعظــم د جــات ،قــال هللا -عــز وجــل{َ :-ف َمـ ْـن َك َ
ان َي ْر ُجــوا ِل َقـ َـاء َرِّبـ ِـه
ر
ْ
َ
الصالــحُ
َ ً َ ً
َ
َْ ْ
فل َيع َمـ ْـل ع َمــا ص ِالحــا} [ســورة الكهــف ،]110 :وقــال تعالــى{ :والع َمـ ُـل َّ ِ
َ
َي ْرف ُعـ ُـه} [ ســورة فاطــر ،]10 :وعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال عليــه الصــاة
والســام ألصحابــه ً
يومــا(( :مــن أصبــح منكــم اليــوم ً
صائمــا؟)) قــال أبــو بكــر -ر�ضــي
هللا عنــه :-أنــا ،قــال(( :فمــن تبــع منكــم اليــوم جنــازة؟)) ،قــال أبــو بكــر -ر�ضــي هللا
عنــه :-أنــا ،قــال(( :فمــن أطعــم منكــم اليــوم مسـ ً
ـكينا؟)) ،قــال أبــو بكــر -ر�ضــي هللا
ً
مريضــا؟)) ،قــال أبــو بكــر -ر�ضــي هللا
عنــه :-أنــا ،قــال(( :فمــن عــاد منكــم اليــوم
عنــه :-أنــا ،فقــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــا اجتمعــن فــي امــرئ إال
دخــل الجنــة)) رواه مســلم.
(((  -مدارج السالكين.451-452 /1 :
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ً
مقداما ً
نجيبا
وكن في الخير
تكن ً
عبدا إلى املولى قريباً
ً
طموحا يفتن الرجل األري ـ َـب
ُ
ً
إذا ما أهملت وثبت وثوب ـ ـا
وحا و َر ً
يجد في قلبه ُر ً
وحا

كذلــك زرع روح َّ
التنافــس ،واملســابقة فــي الخيـرات؛ مــن أعظــم الســمات اإليمانيــة:
ْ َ ْ
َّ َّ َ ُ
ْ ُ َ َ َّ َ ُ َ
ـات َ ِّرب ِهـ ْـم
قــال تعالــى{ِ :إن ال ِذيــن هـ ْـم ِمــن خشـ َـي ِة َ ِّرب ِهـ ْـم ُمشـ ِـفقون * وال ِذيــن هـ ْـم ِبآيـ ِ
ُْ َ َ ُُ
َ ْ ُ َ َّ
ْ َ َّ
َ ٌ
َُيؤ ِم ُنــون * َوال ِذيـ َـن ُهـ ْـم ِب ُ َ ِّرب ِهـ ْـم ل ُيشـ ِـركون * َوال ِذيـ َـن ُيؤتــون َمــا آتـ ْـوا َوقل ُوب ُهـ ْـم َو ِجلــة
َ
َّ َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َْ
ات َو ُه ْم ل َها َس ِاب ُقون} [املؤمنون:
أن ُه ْم ِإلى َ ِّرب ِه ْم َر ِاج ُعون * أول ِئك يسا ِرعون ِفي الخي َر ِ
 ،]57-61وقــد امتــدح هللا -تعالــى -أنبيــاءه بهــذه َّ
الصفــة العظيمــة فقــال{ِ :إ َّن ُهـ ْـم
َ
َ ُ ُ َ ُ َن ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ً َ َ َ ً َ َ ُ َ َ
اشـ ِع َين} [األنبيــاء:
كانــوا يســا ِرعو فــي الخيــر ِ
ات ويدع ّوننَــا ُ َرغبــا ورهبــا وكانــوا لنــا خ ِ
ْ َُْ
ِ َ ُّ َ َّ
ٌ
ُ
ٌ
للا ِإ ِنــي لكــم ِمنــه ن ِذيــر م ِبيــن} [الذاريــات ،]50 :وقــال
 ،]90وقــال تعالــى{ :ف ِفــروا ِإلــى ِ
ً
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-بــادروا باألعمــال فتنــا كقطــع الليــل املظلــم،
مؤمنــا ،ويصبــح كافـ ًـرا؛ يبيـ ُـع َ
مؤمنــاُ ،ويم�ســي كافـ ًـراُ ،ويم�ســي ً
ُيصبــح الرجــل ً
دينــه
ِ
َ
بعـ َـرض مــن الدنيــا)) رواه مســلم.
ّ َّ
التربيــة اإليمانيــة لألســرة :تعويدهــا علــى نفــع َّ
عبــاد هللا :وممــا يعـ ِـززالنــاس،
َ َ َ َ ُ َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ ى َ َ َ َ َ ُ
وتقديــم املســاعدة لهــم قــال هللا -تعالــى{ :-وتعاونــوا علــى ال ِبـ ِـر والتقــو ول تعاونــوا
ً
ََ ْ ْ ْ
الثـ ِـم َوال ُعـ ْـد َو ِان} [املائــدة ،]2:وعــن ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا -أن رجــا جــاء
علــى ِ
ُّ
ُّ
ّ
ـاس أحــب إلــى هللا؟
إلــى النبـ ِـي -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فقــال :يــا رســول هللا! أي النـ ِ
ُّ
وأي األعمــال أحـ ُّـب إلــى هللا؟ فقــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-أحـ ُّـب
ٌ ُ ُ
ُ
دخلــه
النــاس إلــى هللا -عــز وجــل -أنفعهــم ًللنــاس ،وأحـ ُّـب األعمــال إلــى هللا ســرور ت ِ
ُ
ـف عنــه كربــة ،أو تق�ضــي عنــه ً
دينــا ،أو تطـ ُ
ـرد عنــه ً
جوعــا،
علــى مســلم ،أو تكشـ
َول ِئــن أم�شــي مــع أخ لــي فــي حاجــة أحـ ُّـب إلـ َّـي مــن أن أعتكــف فــي هــذا املســجد شـ ً
ـهرا
ٍ
َّ
َ
َ
َ
 فــي مســجد املدينــة  ،-ومــن كــف غضبــه ســتر هللا عورتــه ،ومــن كظــم غضبــه ولــوَ
يمضيــه أمضــاه مــأ هللا قلبــه رخـ ًـاء يــوم القيامــة ،ومــن م�شــى مــع أخيــه فــي
شــاء أن
َّ
َّ
ُ
حاجـ ٍـة حتــى تتهيــأ لــه ثبــت هللا قدمــه يــوم تــزول األقــدام)) رواه الطبرانــي وحســنه
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األلبانــي ،وعــن معاويــة بــن أبــي ســفيان -ر�ضــي هللا عنــه -أن رســو َل هللا -صلــى
ُ
هللا عليــه وســلم -قــال(( :إن الرجـ َـل َليسـ ُـألني ال�شـ َ
فأمنعــه حتــى تشــفعوا فيــه
ـيء
فتؤجــروا)) ،وإن رســو َل هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :اشــفعوا تؤجــروا))
رواه النســائي وصححــه األلبانــي.
اســتثمر الخيــر فــي دنيــاك واجتهد
واعمل ليوم جميع الناس ترقبه
أفعالــك اليــوم تحكــي أي منزلــة
الخير يبني بيوت العز من شرف
الشــر بــؤس هــاك املــرء مخرجــه

وال تبــال بداعــي الشــر والحســد
فيه القضاء قضاء الواحد األحد
روض الجنان أم النيران في اللحد
والشــر يهــدم مــا نبنيــه مــن عمــد
من خان ً
عهدا فإن النار من مسد

وإن ممــا يســاعد علــى ترســيخ التربيــة اإليمانيــة ،ومبادئهــا :الحــرص علــى اتخــاذ
القــدوة الحســنة الصالحــة ،وإن أعظــم قــدوة وأجــل أســوة هــو نبينــا  -صلــى هللا
عليــه وســلم  ،-وصحابتــه الك ـرام ،ومــن ســار علــى نهجهــم ،واقتفــى أثرهــم ،قــال
َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ
ََ ْ َ َ َُ
ُ
للا َوال َيـ ْـو َم
للا أســوة حســنة ِلــن كان يرجــو
ْهللا -تعا َلـ َـى{ :-لقــد َكان لكـ ْـم ِفــي َرســو ِل ِ
الخـ َـر َوذكـ َـر َّ َ
للا ك ِث ًيرا}[األح ـزاب.]21:
ِ
هللا أت ُ
مديح َـك يا رسـو َل ْ
ُ
ـرجمه بأفعالي
ُ
فغاية ما أرى ً
مدحا إذا ار َ
تسم الهدى قالي
ُ
ُ
فلست َ
أعرفه سوى تصديق أعمالي
املدح
ُّ
والحال
ـوال
ِ
ِلـا جـاء النبي ِبه من األق ِ
َّ
فيستوجب إبراز هذه الشخصيات ملن يعولون لالقتداء بها ،كما يستوجب على األب أن
يجعــل مــن نفســه قــدوة صالحــة ملــن بعــده بالقــول والفعــل ،وبحســن رعايتهــم ،وتعاهدهــم
الدائــم ،ورقابــة أخالقهــم وعقائدهــم.
أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم...
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الخطبة الثانية:
الحمد هللّ ..أما بعد:
ـص لنــا النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -عــن أعظــم أســرة َّ
لقــد قـ َّ
تربــت علــى اإليمــان
َّ ُّ
التغلــب علــى أعظــم الباليــا ،وتجــاوز أكبــر الرزايــا ،حيــث روى اإلمــام
فســاعدها ذلــك علــى
البخــاري فــي صحيحــه وغيـ ُـره مــن أهــل الســنن عــن ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا -قــال« :أول
ّ
ً
منطقــا ُلت َع ِّفـ َـي أثرهــا علــى ســارة
النســاء ِالنطــق مــن قبــل ِ ّأم إســماعيل ،اتخــذت
مــا اتخــذ
ِ َ ُ َ ّ ْ
َ
َ
 أي الحـزام ،ومــا يشــد ِبـ ِـه الوســط ،-ثــم جــاء بهــا إبراهيــم ،وبابنهــا إســماعيل وهــى ترضعــهحتــى وضعهمــا عنــد البيــت عنــد دوحـ ٍـة فــوق زمــزم فــي أعلــى املســجد ،وليــس بمكــة يومئـ ٍـذ
َ
أحـ ٌـد ،وليــس بهــا مــاء ،فوضعهمــا هنالــك ،ووضــع عندهمــا جر ًابــا فيــه تمـ ٌـرَ ،و ِســق ًاء فيــه مــاء،
ُ
َ
َ
َ
ثــم ق َّفــى ِإ ْب َر ِاهيـ ُـم ُم ْنط ِل ًقــا ،ف َت ِب َع ْتـ ُـه أ ُّم إســماعيل فقالــت :يــا إبراهيــم أيــن تذهــب وتتركنــا
ـس وال �شـ ٌ
بهــذا الــوادي الــذى ليــس فيــه إنـ ٌ
ـيء؟ فقالــت لــه ذلــك مـرا ًرا ،وجعــل ال يلتفــت إليهــا،
ً
فقالــت لــه :آهلل الــذى أمــرك بهــذا؟ قــال :نعــم ،قالــت :إذا ال يضيعنــا ،ثــم رجعــت ،فانطلــق
َّ
ـث ال يرونــه اســتقبل بوجهــه البيــت ،ثــم دعــا بهــؤالء
إبراهيــم حتــى إذا كان عنــد الثنيــة ،حيـ
َ
َ
ّ
ُ
َ
الكلمــات ،ورفــع يديــه فقــال{َ :رَّب َنــا ِإ ِنــي أ ْســك ْن ُت ِمـ ْـن ذ ّ ِرَّي ِتــي ِبـ َـو ٍاد غ ْيـ ِـر ِذي َز ْر ٍع ِع ْنـ َـد َب ْي ِتـ َـك
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َّ َ ْ ي َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ
َ
ْ ُ َ َّ َ َّ َ ُ ُ
َ
ات
ـر
ـ
م
الث
ـاس تهـ ِـو ِإلي ِهــم وارزقهــم ِمــن
ِ
َال َّحــر ِم ربْنــاُ ِلي ِق َيمــوا الصــاة فاجعــل أف ِئــدة ِمــن النـ ِ
ل َعل ُهـ ْـم َيشــك ُرون} [إبراهيــم ،]37 :وجعلــت ُّأم إســماعيل ترضــع إســماعيل ،وتشــرب مــن
َّ
ذلــك املــاء ،حتــى إذا نفــد مــا فــي ّ
الســقاء عطشــت وعطــش ابنهــا ،وجعلــت تنظــر إليــه يتلــوى -
ِ َ
َّ
أو قــال يتلبــط  ،-فانطلقــت كراهيــة أن تنظــر إليــه ،فوجــدت الصفــا أقــرب جبـ ٍـل فــي األرض
يليهــا ،فقامــت عليــه ،ثــم اســتقبلت الــوادي تنظــر هــل تــرى أحـ ًـدا فلــم تــر أحـ ًـدا ،فهبطــت
مــن الصفــا حتــى إذا بلغــت الــوادي رفعــت طــرف درعهــا ،ثــم ســعت ســعي اإلنســان املجهــود،
حتــى جــاوزت الــوادي ،ثــم أتــت املــروة ،فقامــت عليهــا ،ونظــرت هــل تــرى أحـ ًـدا فلــم تــر أحـ ًـدا،
ففعلــت ذلــك ســبع مـ َّـرات ،قــال ابــن عبــاس قــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-فذلــك
ســعي النــاس بينهمــا)).
َّ
القصــة العظيمــة املختصــرة عــن أعظــم أســرة فــي التاريــخ ،ملــا تربــت
عبــاد هللا :هــذه
َّ
تربيــة إيمانيــة خالصــة ،وتضلعــت بذلــك ،نجدهــا تعلمنــا حســن اإلذعــان ،والتســليم
واالنقيــاد هلل -ســبحانه وتعالــى ،-وكانــت مثـ ًـال للبــذل والعطــاءَّ ،
والتضحيــة فــي ســبيل هللا،
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َّ ُّ
التــوكل ،وتفويــض األمــر إلــى هللا -ســبحانه وتعالــى ،-والثقــة بــه -ســبحانه وتعالــى.-
وحســن
ْ َ
َ
اعـ َـد ِمـ َـن
أعــوذ بــاهلل الســميع العليــم مــن ال َشــيطان الرجيــم{َ :و ِإذ َي ْرفـ ُـع ِإ ْب َر ِاهيـ ُـم الق َو
ِ
َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ْ َّ َّ َ ْ َ َّ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ ْ
اج َعل َنــا ُم ْسـ ِـل َم ْي ِن لـ َـك
اعيل ربنــا تقبــل ِمنــا إنــك أنــت السـ ِـميع الع ِليــم * ربنــا و
البيـ ِـت وإســم ِ
َ ُ ّ َّ ِ َ ُ َّ ً ُّ ْ َ ً َّ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ َّ ُ َّ ُ َ َّبنــاَ
اســكنا وتــب علينــا ِإنــك أنــت التــواب الر ِحيــم * ر
و ِمــن ذ ِري ِتنــا أمــة مسـ ِـلمة لــك وأ ِرنــا من ِ
ـاب َو ْالح ْك َمـ َـة َو ُي َز ّكيهـ ْـم إ َّنـ َـك َأ ْنــتَ
َو ْاب َعـ ْـث فيهـ ْـم َر ُسـ ًـول ّم ْن ُهـ ْـم َي ْت ُلــو َع َل ْيهـ ْـم َآياتـ َـك َو ُي َع ّل ُم ُهـ ُـم الك َتـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
َ
َ
ُ
الع ِزيـ ُـز الح ِكيــم} [البقــرة :127-.]129
هذا وصلوا وسلموا على من أمركم هللا بالصالة عليه...
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األسرة والعمل الطوعي
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:
إن للعمــل الطوعــي فــي اإلســام مكانــة عظيمــة ،ومنزلــة رفيعــة ،إذ اإلســام هــو ديــن
الرحمــة ،والتكافــل ،والتعــاون ،وقــد حــث هللا -تبــارك وتعالــى -عليــه فــي عــدة مواضــع مــن
ْ
َ َ َ َ ُ َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ
الثـ ِـم َوال ُعـ ْـد َو ِان}
كتابــه الكريــم فقــال{ :وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى ول تعاونــوا علــى
َ َ ُّ َ َّ َ ِ ِ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ِ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ
[املائــدة ،]2:وقــال تعالــى{ :يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا اركعــوا واســجدوا واعبــدوا ربكــم وافعلــوا
َ
ْ َ َ َّ ُ ُ
الخ ْيـ َـر ل َعلكـ ْـم ت ْف ِل ُحــون} [الحــج.]77 :
ْ
َ ً
والعمــل الطوعــي الخيــري مــن صفــات األنبيــاء قــال تعالــى{َ :و َج َعل َن ُاهـ ْـم أ ِئ َّمــة َي ْهـ ُـدو َن
َ َ ُ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
الصــا ِة َو ِإ َيتــاء الـ َّـزك ِاة َوكانــوا ل َنــا َع ِاب ِديـ َـن}
ات وإقــام
ِبأم ِرنــا وأوحينــا ِإليهــم ِفعــل الخيــر ِ
صــر * إ َّن ْال ْن َســانَ
[األنبيــاء ،]73:وهـ ِـو مــن صفــات املؤمنِيــن ً
أيضــا قــال تعالــى{َ :و ْال َع ْ
َِ ِ ِ
َ
َّ َّ َ ُ َ َ ُ
ُ
ْ
اصـ ْـوا ب ْال َحـ ّـق َوت َو َ
الصال َحــات َو َت َو َ
َّ
اصـ ْـوا ِبالصبـ ِـر}
ل ِفــي خ ْسـ ٍـر * ِإل ال ِذيــن َآمنــوا وع ِملــوا َّ ِ ِ
ِ ِ
[العصــر.]1-3:
ّ
أمــا فــي الســنة النبويــة فقــد تظافــرت األدلــة والنصــوص املرغبــة فــي أهميــة العمــل
الطوعــي ،واســتحبابه ،ومــن ذلــك حديــث النعمــان بــن بشــير -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال
َّ
رســول للا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مثــل املؤمنيــن فــي توادهــم ،وتراحمهــم ،وتعاطفهــم؛
مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر ،والحمــى)) رواه
ً
ً
صوابــا.
خالصــا
مســلم ،ومهمــا دق ذلــك العمــل فإنــه مثــاب عليــه إذا كان
وألن األســرة فــي التصــور اإلســامي تمثــل نــواة املجتمــع التــي يتكــون منهــا؛ فهــي إذن
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املحضــن الــذي يتولــى إخ ـراج اإلنســان «الصالــح» الــذي يهتــم بعمــارة الدنيــا ،وصيانــة
الديــن ،ولــذا ظــل املجتمــع اإلســامي يســتمد عافيتــه وحيويتــه مــن تعافــي األســرة املســلمة،
وصحتهــا النفســية ،وتماســكها الداخلــي ،حيــث اعتبــر اإلســام «األســرة» هــي املحــور
واملرتكــز؛ علــى أســاس أنهــا املكـ ّ ِـون الطبيعــي للمجتمــع ،علــى عكــس الثقافــة الغربيــة التــي
اعتبــرت امل ـرأة هــي املحــور واألســاس؛ وعليــه فقــد تضــاءل دور األســرة هنــاك فلــم تعــد هــي
النــواة التــي ينبثــق عنهــا املجتمــع بعــد أن ّتفشــت العالقــات املحرمــة خــارج إطــار الزوجيــة
الطبيعــي؛ ممــا ترتــب عليــه مشــكالت جمــة ال تخفــى علــى عاقــل.
أيها املسلمون:
ً
وإن مــن أهــم ِســمات املجتمــع الناجــح املتكامــل :أن يكــون بنيانــه متماســكا ،تجمعــه
ُ ّ
لبنــات مرصوصــة تمثــل حقيقــة أفـراده وبنيــه ،بحيــث ال تختلــف فيــه ِلبنــة عــن أخــرى ،وال
فرق فيها بين ما يكون منها أســفل البناء أو أعاله؛ ألن البناء لن يكون راسـ ًـيا يسـ ُـن ُد بعضه
ً
بعضــا إال بهــذا املجمــوع ،ومتــى كان التصـ ُّـدع أو اإلهمــال موجـ ً
ـودا فــي أي لبنــة مــن لبناتــه
ّ
فــإن التفــكك واالنفطــار حاصــل وال بــد؛ بدايــة مــن تســاقطه شـ ًـيئا فشـ ًـيئا ،وهــذه حــال كل
ُ
وواقعــه.
مجتمــع
عباد هللا:
ـعورا سـ ًّ
حيــن يعـ ُّـم العمـ ُـل التطوعــي جنبــات املجتمــع يفــرض نفســه شـ ً
ـاميا لذويــه وبنــي
ُّ
مجتمعــه؛ ويق�ضــي علــى األثــرة ،والشــح ،واالحتــكار ،واملســكنة ،شــريطة أال تغتــال صفــاءه
أبعــاد مصلحيــة ،أو حزبيــة ،أو إقليميــة ،وليــس هنــاك حــد ملــن يحــق لــه أن يســتفيد مــن
العمــل التطوعــي؛ فهــذا نبينــا -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول(( :فــي كل كبـ ٍـد رطبـ ٍـة أجــر))
متفــق عليــه ،وبهــذا يتضــح أنــه ال يجــب أن ُيحـ ّـده حــد ،وال أن ينتهــي بزمــن ،وأن امتــداد
حـ ّـده بامتــداد طبيعتــه؛ فــكل عمــل احتســابي ال نظــرة فيــه لألجــرة ّ
واملنــة فهــو ُّ
تطوعـ ّـي إذا
ّ
كان فــي وجـ ِـه خيـ ٍـر ،وهــو ممتــد ومتســع بامتــداد واتســاع كلمــة «خيــر» ،وهــو يختلــف بعــض
ّ
التطوعـ ّـي يكــون باملبــادرة قبــل الطلــب ،بخــاف
ال�شــيء عــن العمــل الخيــري؛ ألن العمــل
َ
العمــل الخيــري فإنــه -فــي الغالــب -ال يكــون إال بعــد طلــب ،وكال العمليــن محصلتهمــا :بــذل
َّ ُ ْ ُ َ ْ َّ
ّ
ً
للا
املعــروف للنــاس دون أجــرة أو منــة؛ وإنمــا احتســابا ملــا عنــد هللا ِ{إن َمــا نط ِع ُمكـ ْـم ِلوجـ ِـه ِ
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َل ُنريـ ُـد ِم ْن ُكـ ْـم َجـ َـز ًاء َوَل ُشـ ُـك ً
ورا} [اإلنســان.]9 :
ِ
إن كل عاقــل يــدرك أن قيمــة املجتمعــات فــي نهوضهــا ،والحفــاظ علــى نفســها مــن
ُّ
التطوعــي مطلــب منشــود فــي جميــع الش ـرائع الســماوية
التهالــك ،والتصـ ُّـدع ،وأن العمــل
والوضعيــة قبــل اإلســام وبعــده.
أيها املسلمون:
إن للعمــل الطوعــي أهميتــه فــي اإلســام فهــو يــدل علــى اإليمــان الصــادق بــاهلل ،فعــن
َّ
أبــى هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول للا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-اإليمــان بضــع
وســبعون -أو بضــع وســتون -شــعبة ،فأفضلهــا قــول :ال إلــه إال هللا ،وأدناهــا إماطــة األذى
عــن الطريــق ،والحيــاء شــعبة مــن اإليمــان)) رواه مســلم.
وهــو ســمة بــارزة تــدل علــى صفــاء معــدن صاحبهــا ،ونخوتــه ،وعاطفتــه ،ولطفــه؛
ْ
تجتل ُهــم شـ ُ
ـياطين األنانيــة وحــب
ألن هــذه صفــات أصحــاب الفطــرة الحنيفيــة الذيــن لــم
َ
الــذات ،وال َّ
أدل علــى ذلــك مــن قــول
خديجــة -ر�ضــي هللا تعالــى عنهــا -للنبــي -صلــى هللا عليــه
ً
وســلم -حيــن َ
جاءهــا مــن دار ِح ـراء وجــا بعــد أن رأى جبريـ َـل -عليــه الســام -فقــال(( :لقــد
ُ َ
ُ
تصــف حالــه ،وتطمئنــه« :كال ،أبشــر؛ فــو هللا ال يخزيــك
خشــيت علــى نف�ســي)) ،فقالــت لــه ِ
هللا أبـ ًـدا ،وهللا إنــك لتصــل الرحــم ،وتصـ ُ
ـدق الحديــث ،وتحمــل الـ َّ
ـكل ،وتكســب املعــدوم،
ِ
ُ
ّ
وتقـ ِـري الضيــف ،وتعيـ ُـن علــى نوائــب الحـ ِـق» متفــق عليــه.
والعمــل التطوعــي يؤكــد وجــود الفطــرة الســوية :فقــد ذكــر حكيــم بــن ح ـزام -ر�ضــي
هللا تعالــى عنــه -لرســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فقــال :يــا رســول هللا! أرأيـ َـت أمـ ً
ـورا كنـ ُـت
َ
َّ
أتحنـ ُـث بهــا فــي الجاهليــة؛ مــن صدقــة ،أو عتاقــة ،أو ِصلــة ر ِحــم؛ أفيهــا أجــر؟ فقــال رســول
مت علــى مــا أسـ َـل َ
هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-أسـ َـل َ
فت مــن خيـ ٍـر)) رواه مســلم ،وهــذا
مــن ســعة اإلســام ،وســماحته ،ورحمتــه؛ فهــو يحـ ُّـث علــى البــر والتعــاون عليــهُّ ،
وتلمــس
اح ِتياجــات النــاس.
والعمــل التطوعــي هــو ترجمــان لصــورة مــن صــور اإلســام الراشــدة الخالــدة التــي
ّ
يمثــل العمــل
تتصــف بالشــمولية ،وتنــوع مجــاالت العمــل؛ ففــي املجــال االقتصــادي ِ
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ُّ
التطوعــي االهتمــام الدقيــق مــن خــال بــذل األوقــاف ،وتفعيــل الوعــي لألنشــطة الوقفيــة؛
ألن لهــا أثــر بالــغ فــي تنميــة االقتصــاد؛ حيــث تتســع الحركــة املاليــة مــع حفــظ األصــول
املثمــرة مــن االندثــار.
وقولــوا مثــل ذلــك فــي املجــال الفكــري ،واالجتماعــي ،والدعــوي ومــا شــابه ،شــريطة
أن يخــرج عــن إطــار الرتابــة والبــرود إلــى دائــرة املواكبــة ،ومســابقة الزمــن ،واســتقطاب
الكفــاءات ،وإنشــاء مكاتــب للدراســات والبحــوث التــي تعنــى بحاجــات املجتمــع وحلولهــا،
ّ
التطوعــي،
وتطــرح الدراســات العالجيــة والوقائيــة مــن خــال توعيــة املجتمــع بقيمــة العمــل
وأثــره فــي التقــارب االجتماعــي املعي�شــي ،واإلحســاس الدينــي.
ً
ً
ُّ
خاطفــة إلــى مجـ ٍـال واحـ ٍـد مــن مجــاالت العمــل
ولــو نظرنــا نظــرة
التطوعـ ّ ِـي وهــو :سـ ُّـد
ِ
َ
ُّ
العـ َ
َ
ـوزة والفقــر ،وإكســاب املعدوميــن؛ َلو َجدنــا أن الــذي ينفقــه املوســرون علــى الترفــه
َ
والتحســينات ربمــا ســد حاجــات فقـراء بلــدة بأكملهــا ،ولــو نظرنــا إلــى كلفــة فــرح مــن أفـراح
َ
صفها لو كان إلطعام يتيم ذي َ
مقر ٍبة ،أو مسكين ذي متربة؛ لكان في
األغنياء ألدركنا أن ِن
ّ
ْ
َ
َ
ً
واتقــاء للعيــن والحســد ،والعقوبــة
ذلــك مــن البركـ ِـة للزوجيــن ،وجبــر كســر قلــوب الفقـراءِ ،
الســبيل َوَل ُت َبـ ّـذ ْر َت ْبذيـ ًـرا * إنَّ
علــى الســرف والبــذخ؛ َ{وآت َذا ْال ُق ْرَبــى ِ َح َّقـ ُـه ِ َو ْال ْســك َين َو ْابــنَ
َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َّ ْ َ ِ ُ ِ َ ّ َ
ْ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َّ
ُ
َ
ً
اط ِين وكان الشــيطان ِلرِبـ ِـه كفــورا} [اإلس ـراء.]26-27:
الب ِذ ِريــن كانــوا ِإخــوان الشــي ِ
َّ
ُ
عل َمنــا ُّ
ً
جميعــا أن
نبينــا -صلــى هللا عليــه وســلم ،-إنــه ُيريـ ُـد منــا
هــذا هــو ديننــا ،وهكــذا
َ
نصـ ُّـم عنــه وال َ
ـداد ،نعمـ ُـل وال ُ
نقعـ ُـد ،ونشـ ُـعر باآلخــر ال ُ
نعمــى،
نكــون أيـ ِـاد َي خيـ ٍـر وبنـ ٍـاء وسـ
ٍ
ٌ
قــال رســو ُل هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-علــى كل ُمسـ ٍـلم صدقــة)) قيــل :أرأيــت إن لــم
َ
ّ
ـتطع؟ قــال:
يجــد؟ قــال(( :يعمــل بيديــه ،فينفــع نفســه،
ويتصــدق)) ،قيــل :أرأيــت إن لــم يسـ ِ
َ
ُ
َ
ُ
الحاجــة ُ
ُ
ـتطع؟ قــال(( :يأمــر باملعــروف أو
((يعيـ ُـن ذا
امللهــوف)) ،قيــل لــه :أرأيــت إن لــم يسـ ِ
َ
َ
ُ
مسـ ُـك عــن الشـ ّ ِـر؛ فإنهــا صدقــة)) متفــق عليه،
الخيــر)) ُ،قيــل :أرأيــت إن لــم يفعــل؟ قــال(( :ي َِ
ومــا َ
قيمــة ُمجتمــع طغــى شـ ُّـره علــى خيــره؟ ُّ
ـؤود أعظـ ُـم مـ َـن ذلــك؟ ومــن هــو التقـ ُّـي
وأي ْعق َبـ ٍـة كـ ْ ٍ
ِ
ٍ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
العق َبــة؟! {فــا اق َت َحـ َـم ال َع َق َبــة * َو َمــا أ ْد َ َ
اك َمــا ال َعق َبــة * فـ ُّـك
ـيقتح ُم هــذه
النقـ ُّـي ا َلــذي ْ سـ
ر
ِ
َ
ـام فــي َيـ ْـوم ذي َم ْسـ َـغ َبة * َيت ًيمــا َذا َم ْق َرَبــة * أ ْو م ْســك ًينا َذا َم ْت َرَبــة * ُثـ َّـم َك َ
َر َق َبـ ٍـة * أ ْو إط َعـ ٌ
ان ِمـ َـن
َْ ٍ
ٍ
ِ
ُ ٍ َ َِ ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ
َّ َ َ ُ ِ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ال ِذيــن آمنــوا وتواصــوا ِبالصبـ ِـر وتواصــوا ِبالرحمـ ِـة * أول ِئــك أصحــاب اليمنـ ِـة} [البلــد.]11 :
قلت ما سمعتم ...
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:
إن التربيــة علــى القيــم مــن أكثــر العمليــات التربويــة دقــة وصعوبــة ،ومــن هنــا فــإن
املمارســة ال بد أن تســتند إلى معرفة نظرية جيدة ومســبقة بمالمح هذه القيم ،وأســاليب
غرســها وتعزيزهــا مــن ِقبــل الوالديــن ،وأن يتفــق االثنــان علــى ذلــك حتــى ال يشــعر االبــن
باالختــاف بينهمــا ،فيضيــع أثــر التوجيــه ،ويضطــرب األمــر علــى الولــد فــا يــدري مــا
املطلــوب تحديـ ًـدا.
إننــا حيــن ّ
نطبــق هــذه الخطــوة علــى قيمــة العمــل الطوعــي فعلينــا أن نوضــح لــه معنــاه
ابتــداء بــأن يبــادر بتقديــم ّ
كل مــا يســتطيع ملــن يحـ ّـب إعانتــه ليعطيــه رســائل مباشــرة
وغيــر مباشــرة بيــن الحيــن واآلخــر تعلمــه بمــدى مكانتــه عنــده ،ومــدى تقديــره ّ
وحبــه لــه،
ّ
وهــذا يحــث أف ـراد املجتمــع علــى إظهــار االهتمــام بمــن يحيطهــم؛ ومـ ّـد يــد العــون للغيــر،
واملســاعدة علــى تحقيــق احتياجاتــه ،بأشــكاله املختلفــة املباشــرة وغيــر املباشــرة.
ّ
كمــا أن قيمــة العمــل التطوعــي تحــوي مسـ ّ
اجتماعيــة ،وشـ ً
ـعورا بالواجــب يمليــه
ـؤولية

الضميــر ،وهــذا هــو الشــعور الــذي ورد فــي األثــر وصفــه« :مــن لــم يهتــم بأمــر املســلمين
فليــس منهــم» ،1فنتألــم أللــم الفقيــر ،ونشــعر بمعانــاة املريــض ،ونتعاطــف مــع الضعيــف،
وكل ذلــك يســتدعي منــا عطــاء محـ ً
معنويــا أو ً
ً
ماديــا بحســب إمكانياتنــا ،وقدراتنــا،
ـددا
ومســؤولياتنا.
ً
تعالــى -يعطــي املعطــي أضعافــا كثيــرة{َ :مـ ْـنعلينــا أن نغــرس فــي وعــي أبنائنــا أن هللا
َ َُ
َ َّ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ ً َ َ ً َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ً َ َ ً
اعفــه لــه أضعافــا ك ِثيــرة} [البقــرة ،]245:وأن مثــل
ذا الـ ِـذي يقـ ِـرض للا قرضــا حســنا فيض ِ
املســلم حيــن يمــارس العمــل الطوعــي كمثــل الشــجرة التــي تعطــي النــاس الثمــر؛ مــع أنهــم قــد
يرمونهــا بالحجــر.
((( املعجم األوسط (.)7473
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ّ
نعلــم أبناءنــا أن تأثيــر العمــل التطوعــي ال يقتصــر علــى املعطــى ،بــل
كمـ ّـا ينبغــي أن ِ
ّ
يمتــد ليؤثــر علــى املعطــي فيمنحــه تجربــة يتخللهــا شــعور بالنجــاح والرضــا ،وأنــه صاحــب
إرادة قــد انتصــر علــى بخــل نفســه ،وشــحها ،وحبهــا للمــادة.
ً
وأن نقـ ّ
قصصــا عــن العمــل الطوعــي لــدى الصحابــة -رضــوان هللا عليهــم-
ـص ألبنائنــا
كأبــي بكــر -ر�ضــي هللا عنــه -الــذي أنفــق مالــه كلــه أكثــر مــن مــرة فــي ســبيل املســتضعفين مــن
املؤمنيــن ،وعمــر -ر�ضــي هللا عنــه -الــذي أنفــق نصــف مالــه لنصــرة اإلســام ،وعثمــان -ر�ضــي
هللا عنــه -الــذي ّ
جهــز جيــش العســرة مــن مالــه الخــاص  ...إلــى غيرهــا مــن النمــاذج والقــدوات
الحسنة.

ومــن املهــم تدريــب األبنــاء علــى هــذه القيمــة (العمــل الطوعــي) بابتــكار مواقــف
متعــددة للتذكيــر بهــا ،وتعزيزهــا فــي نفــس املتربــي ،ونذكــر هنــا قــول الرســول -صلــى هللا عليــه
وســلم(( :-مــروا أوالدكــم بالصــاة لســبع ،واضربوهــم عليهــا لعشــر)) رواه أبــو داود وحســنه
األلبانــي ،فاملطلــوب أن نأمــر أبناءنــا بالصــاة ،وندربهــم عليهــا ملــدة ثــاث ســنوات قبــل أن
نحاســبهم علــى االلتـزام بهــا؛ وذلــك حتــى يتعــود عليهــا األبنــاء ،وتصبــح جـ ً
ـزءا مــن شــخصيتهم.
ً
ً
علمــا بــأن تدريــب األطفــال يبــدأ منــذ الصغــر ،فيمكــن لــأب مثــا أن يعطــي ابنــه
ً
ً
مــاال ليتصــدق بــه علــى مســكين ،أو أن يعطيــه قلميــن ليأخــذ واحــدا ويعطــي القلــم اآلخــر
لزميــل فقيــر فــي صفــه ،وأن نــدرك أن األطفــال حتــى ســن السادســة ال يحبــون مشــاركة
الغيــر فيمــا يملكونــه مــن ألعــاب أو أغـراض؛ فــا نضغــط عليهــم قبــل هــذا الســن ،لكــن مــن
خــال مكافأتهــم علــى أي عطــاء يقدمونــه مــن أنفســهم تتعــزز لديهــم هــذه الصفــة منــذ وقــت
مبكــر ،فــإذا مــا كبــروا أصبحــت صفــة الزمــة لهــم.
أيها املسلمون:

ً
وممــا ينبغــي لآلبــاء أثنــاء هــذه املرحلــة أن يهتمــوا بــأن تصبــح القيمــة جــزءا مــن
شــخصية أبنائهــم ،فيحبونهــا ويتعاملــوا بهــا ،وألجــل ذلــك علينــا مناقشــتهم فيهــا ،ودحــض
أي شــبهة قــد تعلــق فــي أذهانهــم تجــاه هــذه القيمــة؛ وأن نناقشــهم فــي آثارهــا علــى حياتهــم،
والفوائد التي يمكن أن يجنوها إن كانوا صادقين في اعتناقها ،ومناقشــة فكرة أن خدمة
املجتمــع ال ينقــص ممــا لــدى اإلنســان بــل ينميــه ،ويزكيــه ،ويباركــه ،وأن املعطــي تطمئــن
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نفســه ،ويحبــه اآلخــرون بحيــث يصبــح العطــاء مــن قيمهــم الشــخصية التــي ال يتخلــون عنهــا
مهمــا كانــت الظــروف.
أيها املسلمون:
ال بــد مــن تبنــي هــذه القيمــة ،والعمــل بهــا فــي الحيــاة ،ودعــوة النــاس إليهــا ،فــإذا مــا
خالفنــا ذلــك كانــت هنــاك مفارقــة بيــن مــا نؤمــن بــه ومــا نفعلــه ،فمــن آمــن بالعمــل الطوعــي
فــا بــد أن يمارســه فــي شــؤون حياتــه.
كمــا ال بــد مــن متابعــة مواقــف األبنــاء التــي يقعــون فيهــا بخــاف مــا إيــاه نعلمهــم مــن
القيــم ،ومناقشــتهم فــي ســبب عــدم االلتـزام بهــذه القيمــة أو تلــك ،وإعادتهــم إلــى القيــم التــي
تعلموهــا منــذ الصغــر.
ُ
هــذه بعــض األســس التربويــة التــي نحتاجهــا فــي غــرس قيمــة العمــل الطوعــي فــي أبنائنــا
تدعونــا إلــى مزيــد مــن الفهــم لتعقيــدات التربيــة فــي ضــوء متغيـرات هــذا الزمــان ،وإلــى مزيــد
مــن العــزم فــي األخــذ بــكل مفيــد فــي هــذه العمليــة الشــاقة التــي أصبحــت مــن أصعــب األعمــال
علــى كل العامليــن فــي حقــل التربيــة والتعليــم.
وصل اللهم وسلم على محمد

...
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األسرة وثقافة الحوار
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيهــا املســلمونَّ :إن الحــوار مــن الوســائل التربويــة َّ
املهمــة فــي حيــاة الفــرد ،واألســرة،
َّ
واألمــة ،فهــو املنهــج القويــم ،والطريــق املســتقيم لحــل كثيــر مــن الخالفــات األســرية،
واملشــاكل االجتماعيــة ،يعالــج كثيـ ًـرا مــن َّ
التناقضــات واالختالفــات ،ويقـ ّـوي َّ
الروابــط
ِ
الوديــة َّ
والعالقــات ،يــزرع بيــن أف ـراد األســرة َّ
التآلــف ،ويبنــي بينهــم العالقــات ّ
والتعاطــف،
ِ
ويحقــق النتائــج اإليجابيــة ،ويبعــد الفو�ضــى والســلبية ،ولذلــك فإننــا نجــد القـران الكريــم
َّ
َّ
قــد خلــد فــي ثنايــاه كثيـ ًـرا مــن القصــص ،والحكايــات ،واملواقــف ،التــي تؤكــد أهميــة التربيــة
بالحــوار واللطائــف ،فقــد وردت الكثيــر مــن اآليــات فــي قضايــا تربيــة األنبيــاء ألبنائهــم كمــا
فــي قصــة إبراهيــم الخليــل مــع ولــده إســماعيل وأســرته ،وفــي قصــة يعقــوب مــع ابنــه يوســف
وأخوتــه ،وكذلــك موعظــة لقمــان البنــه وحكمتــه ،وغيرهــا مــن الحــوارات األســرية ليكــون
ذلــك لآلبــاء واألمهــات أســوة ،وللمعلميــن واملعلمــات قــدوة ،فــي تربيــة األجيــال وتنشــئة
األطفــال.
ٌ
صفات ُ
ص ُ
حسنها زاه َ
كائن إال َلد ِيه
بيح
ٍ
فما ِمن ٍ
باعد ُ
ُت ُ
عنه ما ُيغري الشحيحُ
وأخرى لم ّ
ٌ
دروس
تطورها
ِ
يجيء بغير نقص؟ ومن َّ
فمن َّ
منا بال نقص ُ
َ
منا ُ
يروح؟
ٍ
ٍ
أيها املسلمون :وترجع أهمية االعتناء بثقافة الحوار بين أفراد األسرة إلى:
 أوال :أن الحــوار يغــرس املفاهيــم ًَّ
الصحيحــة ،ويعيــن علــى تقييــم األمــور
تقييمــا
سـ ً
ـليما ،ويحضرنــا فــي ذلــك خيــر مثــال ،وأحســن مقــال؛ قصــة يوســف مــع أبيــه يعقــوب
َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
-عليهمــا الســام ،-حيــث حكــى هللا عنهمــا فــي قولــه{ :قــال يــا بنــي ال تقصــص رؤيــاك علــى
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َ َ
ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ً َّ َّ ْ َ َ ْ ْ
ان ِل ِلن َسـ ِـان َعـ ُـد ٌّو ُم ِبيـ ٌـن * َوكذ ِلـ َ َـك َي ْج َت ِبيـ َ َـك َرُّبـ َـك
ِإخو ِتــك في ِكيـ ْـدوا لــك َ كيــدا ِإن الشــيط
ْ
َُ َّ ُ َ ْ َ
ـوب َك َمــا أ َت َّم َهــا َع َلــى أ َب َو ْيــكَ
ال َح ِاديـ ِـث َو ُيتـ ُّـم ن ْع َم َتـ ُـه َع َل ْيـ َـك َو َع َلــى آل َي ْع ُقـ َ
ـل
ـ
ي
و
أ
ت
ِ
ِ
ِ
ويع ِل َمــك ِمــن ِ ِ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ٌ
ٌ
َ
ِمـ ْـن ق ْبـ ُـل ِإ ْب َر ِاهيـ َـم و ِإســحاق ِإن ربــك ع ِليــم ح ِكيــم} [يوســف« ،]6:عطــف هــذا الــكالم علــى
الرؤيــا علــى إخوتــه؛ ً
تحذيــره مــن قـ ّ
ـص ُّ
إعالمــا لــه بعلـ ّ ِـو قــدره ،ومســتقبل كمالــه ،ـكـي يزيــد
ِ
ً
ً
تمليــا مــن ســمو األخــاق ،فيتســع صــدره الحتمــال أذى إخوتــه ،وصفحــا عــن غيرتهــم منــه،
ليتمحض تحذيره َّ
وحسدهم إياهَّ ،
للصالح ،وتنتفي عنه مفسدة إثارة البغضاء ونحوها،
روحانيــا ً
ً
حكمــة نبويــة عظيمــةً ،
ناجعــا» ،وقــول يعقــوب -عليــه الســام -هــذا البنــه
وطبــا
تحذيــر لــه مــع ثقتــه بـ َّ
ـأن التحذيــر ال يثيــر فــي نفســه كراهــة إلخوتــه ألنــه وثــق منــه بكمــال
الســريرة ،ومــكارم الخلــق ،ومــن كان حالــه هكــذا كان سـ ً
العقــل ،وصفــاء َّ
ـمحا ،عــاذ ًرا،
ً
ً
معرضــا عــن الـ َّـزالت ،عاملــا بأثــر الصبــر فــي رفعــة الشــأن»( ،)1وقــد بقيــت هــذه الكلمــات
العظيمــةَّ ،
والنصائــح القيمــة؛ فــي مخيلــة يوســف -عليــه الســام -ترافقــه طــوال فتــرة املحــن
التــي مـ َّـر بهــا ،ثــم بعــد أن أنجــاه هللا -عـ َّـز وجـ َّـل -مــن كل ذلــك.
َ َ َُ َ
َ
َْ ُ ْ َ ْ
األ ُب َن ِاه ًيا َو ُم َح ِّذ ً
اإلخ َو َان َ َع ْن ف ْح َواه
ر
ب
خ
ي
ن
أ
ا
أجابه
ر
َ
َ
َ ً
َ َ َ َ َِ ْ َ ِ ْ َ ْ ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
ُ
ْ
خ ْوفا ِم َن الشيط ِان أن يغ ِوي ُهم فلطالا ِللعب ِد قد أغواه
ّ ّ
أبوابــا َّ
ممــا يفتــح لهــم ً
الثقــة عنــد جميــع أف ـراد األســرة َّ
للتأمــل،
 ثانيــا :أن الحــوار يعـ ِـزز ِويجعلهــم أكثــر قــدرة لشـ ِ ّـق الطريــق والعمــل ،لتحقيــق مــا يرومــون إليــه مــن طمــوح وأمــل،
وقــد ســطر لنــا الق ـرآن الكريــم فــي هــذا َّ
ـوار أســري قــاد أحــد طرفيــه إلــى
الصــدد أعظــم حـ
ٍ
َ َ َ
كتابــه العزيــز{َ :وك َّفل َهــا َزك ِرَّيــا
أســمى إنجــاز ،وتجلــى فيــه أعظــم إيجــاز ،قــال هللا تعالــى فــي
ـال َي َام ْرَيـ ُـم َأ َّنــى َلــك َهـ َـذا َق َالـ ْـت ُهـ َـو مــنْ
ُك َّل َمــا َد َخـ َـل َع َل ْي َهــا َز َكرَّيــا ْال ْحـ َـر َ
اب َو َجـ َـد ِع ْن َد َهــا ر ْز ًقــا َقـ َ
ِ
ِ
ِ
ْ َّ َّ َّ َ َ ْ ُز ِ ُ َ ْ ِ َ َ ُ َ
ْ
َ
اب} [ة آل عمران ،]37 :فهذه اآليات الكريمات
ِعن ِد ِ
للا ِإن للا ير ق من يشاء ِبغي ِر ِحس ٍ
تحدثــت عــن حــوار جــرى بيــن نبــي هللا زكريــا -عليــه الســام ،-ومريــم بنــت عمـران التــي كانــت
تحــت كفالتــه ،وملــا اشـ َّ
ـتد عودهــا جعــل لهــا محر ًابــا ال يدخلــه أحـ ٌـد غيــره ،ومــع ذلــك كان
ّ
يدهشــه مــا يجــده عندهــا مــن طعــام ورزق! فــكان يجــد عندهــا فاكهــة َّ
الشــتاء،
ـف فــي
الصيـ
ِ
َ
َّ َ
ً
َ
ّ
الشــتاء فــي َّ
الصيــف ،فابتدأهــا حـ ً
ـورا مثمـ ًـرا مليئــا بالثقــة الواضحــة{ :أنــى لـ ِـك َهــذا}
وفاكهــة ِ
ً
َّ
ْ
ٌ
ُ
ْ
َ
للا} أي :هــو رزق رزقنيــه هللا ،فعنــد ذلــك طــرق زكريــا
فتجيــب عليــه قائلــة{ :هــو ِمــن ِعنـ ِـد ِ
(((  -تفسير ابن عاشور.214-215 /12 :
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أمــر غريــب ،وقــاده إلــى تفكــر عجيــب ،ودخــل فــي تأمــل عميــق؛ فلقــد أثــار هــذا الحــوار فــي
للا َيـ ْـر ُز ُق َمـ ْـن َي َشـ ُـاء ب َغ ْيــر ح َســاب} ً
نفســه الحنيــن إلــى الولــد ،والرغبــة فــي البنيــن! {إ َّن َّ َ
حقــا،
ِ ِ ِ ٍ
ِ
لقــد أصبــح ً
طاعنــا فــي الســن ،وهــو أقــرب إلــى املــوت منــه إلــى الحيــاة ،وحــال زوجــه كذلــك،
فلــم يطــل التفكيــر بزكريــا كثيـ ًـرا ،بــل توجــه إلــى هللا بعقــل حاضــر ،وقلــب خاشــع ،ولســان
صــادق قــال{ :رب هــب لــي مــن لدنــك ذريــة طيبــة إنــك ســميع الدعــاء} [آل عم ـران،]38 :
وفــي موضــع آخــر يخبــر القـرآن عــن دعائــه بقولــه{ :رب ال تذرنــي فـ ً
ـردا وأنــت خيــر الوارثيــن}
[األنبيــاء.]89 :
 ثالثــا :أن الحــوار ًّ
ينمــي َّ
وخصوصــا األب وأبنــاءه ،وال ســيما
املحبــة بيــن أفـراد األســرة
ِ
َّ
َّ
عندمــا يتســم الحــوار بعبــارات الــود والرأفــة ،وكلمــات الرفــق والليــن والرحمــة ،كمــا نجــد
ذلــك فــي حــوار لقمــان البنــه تــرداد قولــه« :يــا بنــي» ،وكذلــك كمــا ســبق ً
آنفــا فــي قصــة يعقــوب
مع ابنه يوسف -عليهما السالم ،-وفي حكاية إبراهيم مع ابنه إسماعيل -عليهما السالم،-
وفي ذلك يقول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-يا عائشة! َّإن هللا رفيق ُّ
يحب َّ
الرفق،
ويعطــي علــى َّ
الرفــق مــا ال يعطــي علــى العنــف ،ومــا ال يعطــي علــى مــا ســواه)) رواه مســلم.
ُ
ُ
َ
َ
الر ُ
ُ
العنف والز ُ
ّ
والخر ُق منه يكو ُن
صاحبه
اليمن
فق ممن سيلقى
لل
ِ
ُّ
َ
ْ
ُ
والحزم أن يتأنى ُ
أمكنت ُ
املرء
فشل
فرصته والكف عنها إذا ما
ً
للبر عو ٌن ماله ُ
هلل ُ
ُ ّ
ُّ
األمر
مثل
والبر ِ
عاقبة وهللا ِ
خير ِ
ً
ً
َ
ُ
خير َّ
ُ
البري ِة قول ُ
ُ
العمل
يصلح
يصلح القو ُل حتى
خيرهم عمل ال
ّ
َّ
وتؤكــد ذلــك
 رابعــا :أن ثقافــة الحــوار هــي الطريقــة املثلــى ،واألســلوب األرقــى إلــى اإلقنــاعِ ،ً
ُّ
الســنة النبويــة؛ فقــد كان رســول
تعليــم أصحابــه
ـى
ـ
ل
ع
ـا
ـ
حريص
ـلم-
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
عل
هللا
ـى
ـ
ل
صهللا
َ ُ َ
طريقــة ال َحــوار ،وكان يهتــم بال َحــوار وبالحجــة للوصــول إلــى اإلقنــاع ،فعــن أبــي أمامــة -ر�ضــي
َْ
هللا عنــه :-أ َّن فتـ ًـى مــن قريــش أ َتــى النبـ َّـي -صلــى هللا عليــه وسـ ّـلم -فقـ َ
ـال :يــا رســو َل هللا! ائــذ ْن
ٍ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
لــي فــي ّ
ُ
َ
َ
َ
فأقبـ َـل القـ ُ
ل
ـوم عليـ ِـه وزجــروه ،وقالــوا :مــه مــه ،فقــال رســو هللا -صلــى هللا عليــه
الزنــا،
ِ
وســلمْ :-
((اد ُنـ ْـه))َ ،ف َدنــا منـ ُـه ً
قريبــا ،وجعــل النبــي -عليــه الصــاة والســام -يحــاوره ويقــول
ِ
َ
َ
ُ ُّ َ
جعلنــي هللا فـ َـد َ
((أ ُتح ُّبـ ُـه ُأل ّمـ َ
يحبونـ ُـه
اك ،قــال(( :وال النــاس
؟)) قــال الفتــى :ال وهللا
ـك
لــه:
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ُّ
فتحبــه البنتــك؟)) قــالَ :ال وهللا يــا رســول هللا جعلنــي هللا فــداك،
هات ِهــم)) ،قــال(( :أ ِ
ألم ِ
ُّ ْ
ُ ُّ َ ُ َ
ناتهـ ْـم)) ،قـ َ
ألخ ِتـ َـك؟)) قــال :ال وهللا يــا رســو َل
فتحبــه
ـال(( :أ ِ
قــال(( :وال النــاس يحبونــه ِلب ِ ِ
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َ
َ
ُ ُّ َ َ
جعلنــي هللا فـ َ
((أ ُّ
تحبـ ُـه َّ
لعم ِتـ َـك؟))
واتهــم)) ،قــال:
ـداك ،قــال(( :وال النــاس
هللا
يحبونــه ألخ ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
قـ َـال :ال وهللا يــا رســول هللا جعلنــي هللا فــداك ،قــال(( :وال النــاس يحبونــه لعم ِاتهــم)) ،قــال:
ـال :ال وهللا يــا رســو َل هللا جعلنــي هللا فــداك ،قـ َ
((أتحبـ ُـه لخال ِتـ َـك؟)) قـ َ
ـال(( :وال النـ ُ
ـاس
ّ َ
َ ُ َ
ْ َْ ُ
لخاالتهـ ْـم)) ،قــالَ :
فوضـ َـع يـ َـد ُه عليــه وقـ َ
وطهـ ْـر ق َلبـ ُـه،
يحبونــه
ـال(( :اللهـ َّـم ِ
ِ
اغفــر ذنبــهِ ،
ِ
َ ْ ُ ْ ََْ َ َ
ُ
ُ
َ ّ ْ
َ
يلتفــت ِإلــى �شـ ٍـيء» رواه أحمــد وصححــه
وح ِصــن فرجــه)) ،قــال :فلــم يكــن بعــد ذلــك الفتــى ِ
األلبانــي.
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه فيــا فــوز
املستغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
خامســا :ومــن أهميــة الحــوار األســري أنــه أعظــم طريــق لحلحلــة املشــاكل األســرية،
َّ
{واللتــي َت َخ ُافــو َن ُن ُشـ َ
ـوز ُه َّن َفع ُظ ُ
وهـ َّـن[ }..النســاء ]34 :فبــدأ بالوعــظ
فقــد قــال هللا تعالــى:
ِ
ِ
َ َ
والتذكيرَّ ،
َّ
والتعليم والحوار ،ثم الهجر في املضجع ،ثم الضرب غير املبرح ،ثم الحكمين،
قــال عطــاء فــي قولــه{ :فعظوهــن} قــال« :بالــكالم» ،وقــال ابــن جريــج« :باأللســنة»(.)1
وأســلوب الحــوار الهــادئ املقنــع هــو ممــا انتهجــه َّ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -لعــاج

املشــكالت األســرية فــي ذلــك املجتمــع املســلم ،فعنــد البخــاري مــن حديــث أبــي هريــرة -ر�ضــي
ابيــا أتــى رســو َل هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فقــال :إن امرأتــي ولــدت ً
هللا عنــه -أن أعر ًّ
غالمــا
أســود ،وإنــي أنكرتــه ،فقــال لــه رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-هــل لــك ِمــن إبــل؟))،
قــال :نعــم ،قــال(( :فمــا ألوانهــا؟)) قــالُ :حمـ ٌـر ،قــال(( :هــل فيهــا مــن أورق؟)) قــال :إن فيهــا
ً
َّ
ٌ
لورقــا ،قــال(( :فأنــى تــرى ذلــك جاءهــا؟)) قــال :يــا رســول هللا عــرق نزعهــا ،قــال(( :ولعـ َّـل هــذا
ٌ
عــرق نزعــه)) ،ولــم يرخــص لــه فــي االنتفــاء منــه.
عباد هللا:
(((  -تفسير الطبري.301 /8 :
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 سادســا :وتكمــن أهميــة الحــوار األســري فــي كــون األســرة هــي املصــدر األهــم َّواألول
لتعليــم الطفــل ،وزراعــة املعرفــة فــي نفســه ،وهــي املصــدر املباشــر فــي ال ـ َّـتأثير علــى ســلوكياته
َ
املل َكــة بــأن ّ
يعبــر عمــا
وأخالقــه ،ولهــذا فــإن انتهــاج مبــدأ الحــوار فــي األســرة يكســب الطفــل
ِ
مميــزة ،وينمــي روح املرونــة فــي َّ
فــي نفســه بطريقــه ســليمة َّ
َّ
التعامــل والفكــر الســليم ،حيــث
َّأن الطفــل مجبــول علــى الصفــات اإليجابيــة منــذ الــوالدة ،وهــذا مــا أكــده حديــث َّ
النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم(( :-كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه ،أو ينص ـراه ،أويمجســانه ،كمثــل البهيمــة تنتــج البهيمــة هــل تــرى فيهــا جدعــاء)) رواه البخــاري.
 ســابعا :كذلــك فـ َّـإن الحــوار األســري يســهم فــي الكشــف عــن أي بــوادر ُّســلوكيات
ممــا ُيسـ ّـهل َّ
ّســلبية ،أو أخــاق َّســيئة ،والتــي قــد تكــون عنــد بعــض األبنــاء ،وذلــك َّ
مهمــة
ِ
الســلوك الخاطــئ ،ومعالجتــهَّ ،
معالجــة وتقويــم ذلــك ُّ
والســعي لتعديلــه فــي أوانــه ،قبــل أن
ً
مألوفــا لديهــم ،وإرشــادهم إلــى األخــاق الفاضلــةُّ ،
والســلوكيات اإليجابيــة املقبولــة،
يصبــح
َّ
ّ
وحثهــم بالحــوار الحســن املصاحــب باملــدح ،والتشــجيع،
ودعوتهــم إلــى إصــاح عيوبهــمِ ،
َّ
َّ
والتحفيــز لهــم ،فعــن ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا -قــال :كان َّ
الرجــل فــي حيــاة النبــي -صلــى هللا
َّ ّ َّ
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلمَّ ،-عليــه وســلم -إذا رأى رؤيــا َّ
فتمنيـ ُـت أن أرى رؤيــا
قصهــا علــى النبـ ِـي
َّ ّ َّ
غالمــا شـ ًّـابا ً
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلم ،-وكنـ ُـت ًُّ
عزبــا ،وكنـ ُـت أنــام فــي املســجد
أقصهــا علــى النبـ ِـي
علــى عهــد َّ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -فرأيــت فــي املنــام كأن ملكيــن أخذانــي فذهبــا بــي إلــى
َّ
النــار فــإذا هــي مطويــة كطــي البئــر ،وإذا لهــا قرنــان كقرنــي البئــر ،وإذا فيهــا نـ ٌ
ـاس قــد عرفتهــم،
النــار ،أعــوذ بــاهلل مــن َّ
فجعلــت أقــول :أعــوذ بــاهلل مــن َّ
النــار ،فلقيهمــا ملـ ٌـك آخـ ٌـر فقــال لــي :لــن
َّ
َّ
فقصصتهــا علــى حفصــة ،فقصتهــا حفصـ ٌـة علــى َّ
ُ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -فقــال:
تـراع،
ّ
َّ
يصلــي بالليــل)) ،قــال ســالم :فــكان عبــد هللا ال ينــام مــن
((نعــم الرجـ ًـل عبــد هللا لــو كان ِ
الليــل إال قليــا ،رواه البخــاري ومســلم.
الدعاء ...
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األسرة وحسن التدبير
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
عباد هللا:
ً
جمــا؛ َّ
ً
اهتمامــا ً
ألنهــا نــواة املجتمــع
لقــد اعتنــى اإلســام باألســرة اعتنـ ًـاء بليغــا ،وأوالهــا
املســلم ،ولبنتــه األولــى ،ولــذا وضــع لهــا األســس والقوائــم ،والقواعــد والدعائــم ،وشـ َّـدد
علــى مقصــد التديــن فــي بنائهــا ،واعتبــره األســاس الرئيــس إلنشــائها ،ومــن أعظــم مــا اهتمــت
الشــريعة اإلســامية بــه هــو توجيــه الشــخصية املســلمة إلــى تنظيــم خطواتهــا ،وحســن
تدبيــر شــؤون حياتهــا ،واالهتمــام بحاضرهــا ،وعــدم التغافــل عــن مســتقبلها قــال تعالــى{َ :يــا
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ َ
َ
ـس َمــا ق َّد َمـ ْـت ِلغ ٍد}[ســورة الحديــد.]3 :
أيهــا ال ِذيــن آمنــوا اتقــوا للا ولتنظــر نفـ
َّ
َّ
ُ
ً
َّ َ ْ
واضحــا فــي الجا ِنــب
ـتقبل؛ يبــدو
«وإن مبـ َّـدأ النظــر فــي الغــد ،وحســن التخطيـ ّـط للمسـ ِ
ـامي ،متجل ًّيــا فــي الحــث املســتمر علــى االقتصــاد فــي َّ
االقتصــادي ِللتشــريع اإلسـ ّ
النفقــة،
ِ
ِ
َ
والتوســط بيــن ّ
التبذيــر َّ
ُّ
ـات عبــاده املؤمنيــن حيــث
والتقتيــر ،فقــد جعــل
هللا ذلــك مــن صفـ ِ
َ
َ
َ
يقــول تعالــى{َ :و َّالذيـ َـن إ َذا أ َنف ُقــوا َلـ ْـم ُي ْســر ُفوا َو َلـ ْـم َي ْق ُتـ ُـروا َو َك َ
ان َب ْيـ َـن ذ ِلـ َـك ق َو ًاما}[ســورة
ِ ِ
ِ
الفرقــان ،)1(]67 :قــال ابــن كثيــر« :أي :ليســوا بمبذريــن فــي إنفاقهــم فيصرفــون فــوق
الحاجــة ،وال بخــاء علــى ْأهليهــم فيقصــرون فــي حقهــم فــا يكفونهــم ،بــل َعـ ْـدال خيــا ًرا ،وخيــر
األمــور أوســطها» ،وقــال إيــاس بــن معاويــة« :مــا جــاوزت بــه أمــر هللا فهــو ســرف»( ،)2وقــال
والتفريــط أيَّ :
الصنعانــي« :االقتصــاد الوســط بيــن طرفــي اإلف ـراط َّ
التقصيــر واإلس ـراف؛
أخبــر -صلــى هللا عليــه وســلمَّ -أنــه نصــف املعيشــة فــي أعانــة صاحبــه عليــه ،أو َّ
ألنــه يبــارك
(((  -التدبير أساس العيش.tadber/gd.soo//:http :
(((  -تفسير ابن كثير.123-124 /6 :
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لصاحبــه حتــى َّ
كأنــه يدخــل عليــه نصــف املعيشــة»(.)1
بالتدبير
ِّدبر العيش بالقليل ليبقى فبقاء القليل
ِ
َ
ال ْ
ُ
ملكت ً
كثيرا
تبذر وإن
بالتبذير
فزوال الكثير
ِ
عبــاد هللاَّ :إن مــن أولــى مــا ينبغــي أن يكــون علــى بــال رب األســرة هــو أداء حـ ِ ّـق هللا تعالــى فــي
ً
ً
ُ
َّ
األمــوالَّ ،
فإنــه مــا فــرض ذلــك الحــق هلل فــي أموالنــا إال تزكيــة وتنميــة لهــا ،قــال هللا تعالــى:
ُ
ص َال َتـ َـك َسـ َـك ٌن َل ُهـ ْـم َو َّ ُ
صـ ّـل َع َل ْيهـ ْـم إ َّن َ
ص َد َقـ ًـة ُت َط ّه ُر ُهـ ْـم َو ُت َز ّكيهـ ْـم ب َهــا َو َ
{خـ ْـذ مـ ْـن َأ ْم َوالهـ ْـم َ
للا
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
َســم ٌيع َع ِل ٌ
يم}[ســورة التوبــة ،]103 :وصــح عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أنــه قــال(( :مــا
ِ
ّ
َّ
ُ
تنمــي املــال
نقــص مــال عبـ ٍـد ِمــن صدقــة)) رواه الترمــذي وصححــه األلبانــي ،فالصدقــة ِ
وتطهــره ،وبســببها يجعــل هللا فيــه البركــة واإلخــاف ،قــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــا
مــن يــوم ُيصبــح العبــاد فيــه إال ملــكان ينــزالن ،فيقــول أحدهمــا :اللهــم أعــط ً
منفقــا ً
خلفــا،
ِ
ً ِ
ً
ويقــول اآلخــر :اللهــم أعــط ممســكا تلفــا)) متفــق عليــه.
ُ
ُ
بخلت فأكثري لومي
ود الئمتي وإذا
ال تكثري في الج ِ
ُ
ُك ّفي فلست بحامل ً
عشت َّ
غد على يومي
أبدا ما
هم ٍ
ِ
ٍ
عباد هللا:
َّ
َّإن مــن صــور ُحســن َّ
التدبيــر واالقتصــاد األســري؛ تنظيــم وترتيــب عمليــات الش ـراء،
َّ
وأل ُيتبــع نفســه هواهــا ،وشــهواتهاّ ،
ويلبــي لهــا َّ
كل مبتغاهــا ورغباتهــاُ ،يذكــر عــن جابــر بــن
ِ
لحمــا ً
عبــدهللا أنــه قــال :رأى عمــر بــن الخطــاب ً
معلقــا فــي يــدي فقــال :مــا هــذا يــا جابــر؟
قلــت :اشــتهيت ً
لحمــا فاشــتريته ،فقــال عمــر :أو كلمــا اشــتهيت اشــتريت يــا جابــر؟! مــا تخــاف
هــذه اآليــة{َ :أ ْذ َه ُبتـ ْـم َط ّي َبات ُكـ ْـم فــي َح َيات ُكـ ُـم ُّ
الد ْن َيــا َو ْ
اسـ َـت ْم َت ْع ُتم ِب َهــا} [ســورة األحقــاف]20:
ِ
ِ ِ ِ
ّ
َّ
َّ
َّ
ً
الشـراء ،وخاصــة أن كثيــرا مــن
( ،)2ولذلــك يســتوجب التفكيــر والتريــث قبــل اإلقــدام علــى ِ
األســر املســلمة قــد غلــب عليهــا االهتمــام بأنــواع املــآكل واملشــارب ،وربمــا كان همهــم األكبــر،
ويتبيــن ذلــك مــن خــال واقعهــم وحالهــم.
((( َّ -
نوير َش ْر ُح َ
الجامع َّ
الت ُ
الص ِغ ِير.500 /1 :
ِ
(((  -الزهد ألحمد بن حنبل.647 :
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ّ
والطيبــات بالكليــة،
أيهــا املســلمون :ليــس معنــى ذلــك أن نمتنــع عــن املباحــات ِ
ً
بــل البــد مــن حســن تدبيــر وتنظيــم الحالــة الش ـرائية ،ووضــع اآلليــات ،واالهتمــام أول
بالضروريــات ،وعــدم اإلغـراق واإلسـراف بالتحســينيات والكماليــات ،فيبــدأ املســلم بسـ ِّـد
حاجاتــه وحاجيــات أقربائــه ومــن يعــول ،فقــد قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم:-
ـإن فضــل �شــيء فألهلــك ،فـ َّ
((ابــدأ بنفســك فتصـ َّـدق عليهــا ،فـ َّ
ـإن فضــل عــن أهلــك �شــيء
فلــذي قرابتــك ،فــإن فضــل عــن ذي قرابتــك �شــيء فهكــذا وهكــذا .يقــول :فبيــن يديــك ،وعــن
َّ
يمينك ،وعن شمالك)) رواه مسلم ،فالضروريات :هي التي تتوقف عليها الحياة كالطعام
والشـراب ،وامللبــس ،والحاجيــات :مــا يرفــع الحــرج ،ويدفــع املشـ َّـقة بهــا عــن الفــرد واملجتمــع
كالتعليــم ،واملســكن والـ َّـزواجَّ ،
َّ
والتحســينيات ،والكماليــات :هــي التــي تـ ّ
ـؤدي إلــى العيــش
ِ
متــع بالحيــاة مــن دون إس ـراف ،وال تــرف ،وال معا�صــي َّ
والت ُّ
الرغيــدَّ ،
كالت ُّ
وســع باملســاكن
الزائــدة عــن الحاجــة َّ
الســيارات َّ
الفارهــة ،وشـراء املوديــات الحديثــة مــن َّ
الضروريــة ،قــال
َّ
الشــهوات ،ومـراده :مــا لــم يخالــف الشــرع»( ،)1ويقــول
اإلمــام أحمــد« :يؤجــر الرجــل فــي تركــه
ُُ
ََّ َ َََْ ُ ْ َ ْ ُ
ُ
ـات مــا رزقناكــم واشــكروا هلل}[ســورة البقــرة ،]172 :يقــول شــيخ
هللا تعالــى{ :كلــوا ِمــن ط ِيبـ ِ
اإلســام ابــن تيميــة -رحمــه هللا« :-فالذيــن يقتصــدون فــي املــآكل نعيمهــم بهــا أكثــر مــن نعيــم
َّ
املســرفين فيهــا ،فــإن أولئــك إذا أدمنوهــا وألفوهــا ال يبقــى لهــذا عندهــم كبيــر لــذة مــع أنهــم
ً
ال يصبــرون عنهــا ،وتكثــر أمراضهــم بســببها»( )2إذا :فــا إف ـراط ،وال تفريــط.
َّ
وإن مــن صــور َّ
عبــاد هللاَّ :
التدبيــر الحســنّ :
االدخــار باملفهــوم املتــزن الــذي شــرعه هللا
ِ
َّ
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلم  -ألتباعــهّ ،ـزء
لعبــاده ،وشــرعه رســوله
واالدخــار هــو االحتفــاظ بجـ ٍ
ِ
مــن الكســب َّ
والدخــل لوقــت الحاجــة إليــه فــي املســتقبل( ،)3وقــد قــال تعالــى{ :قــال تزرعــون
ً
ســبع ســنين ً
دأبا فما حصدتم فذروه في ســنبله إال قليل مما تأكلون} [ســورة يوســف،]47:
ً
«دبــروا ً
قــال الشــيخ الســعديّ :
أيضــا أكلكــم فــي هــذه َّ
الســنين الخصبــة ،وليكــن قليــا ليكثــر
ِ
وجــه َّ
مــا َّتدخــرون ،ويعظــم نفعــه ،ووقعــه»( ،)4وقــد َّ
النبـ ُّـي -صلــى هللا عليــه وســلم -بعــض
صحابتــه إلــى حســن تدبيــر أمــور ذراريهــم حتــى يســتغنوا عــن غيرهــم ،وال يضطــروا إلــى ســؤال

(((  -جامع العلوم والحكم.426 :
(((  -قاعدة في املحبة.154 :
(((  -املعجم الوسيط.274 /1 :
(((  -تفسير السعدي.399 :
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�ضــي هللا عنــه(( :-إنــك ْأن تــذر َ
َّ
ورثتـ َـك أغنيـ َـاء خيـ ٌـر
النــاس ،فقــال لســعد بــن أبــي وقــاص -ر
ِمــن أن تذرهــم عالــة يتكففــون النــاس)) متفــق عليــه ،وقــال الحســن البصــري« :رحــم هللا
ً
امـرأ اكتســب ً
طيبــا ،وأنفــق قصـ ًـدا ،وقـ َّـدم فضــا ليــوم فقــره ،وفاقتــه»(.)1
َّ
ورغــب بــهَّ ،
ّ
ولكنــه َّ
فاالدخــار -أيهــا األحبــة :-قــد َّ
ذم االكتنــاز ،وحــذر
حببــه اإلســام،
ِ
َّ
َّ
منــه ،فاإلدخــار هــو مــن وســائل التدبيــر والتوفيــر لوقــت الحاجــة؛ ملواجهــة طــوارئ األيــام
وأزماتهــا ،وأمــا اإلكتنــاز فهــو مــا نجــم عــن بخــل ،وشــح ،وحرمــان مــع الفاقــة إلــى املــال املكنوز
سـ ً
ـواء مــن قبــل أف ـراد األســرة ،أو غيــره مــن فق ـراء املجتمــع ،وال يــؤدى حقــه مــن الــزكاة،
والصدقــة.
َ َ َ َ ْ
ُّ َ َ
َّ
فإنما املَ ُ
الدنيا ملن أكال
ال في
امع امل ِال كل ُه عند حاجته
يا ج
ُ َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
أنت املجاري إلى َما بت ت َ
جم ُعه
هر واألجال
فاسبق َ ِ
ِ
ِ
إليه صروف الد ُ ِ
ْ ُ َ َ ً ْ ُ
َ
بطلت ف ً
ناء عنه أو َبطال
َّإما
لم ت َب َّق ُله
إن تبق مالك حينا
َّ َ ِ ُ ِ َ ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
لألعداء من ب ِخال
أما الكريم فيم�ضي ماله معه ويترك املال
ِ
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه فيــا فــوز
املســتغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيهــا املســلمون :ومــن هنــا يجــدر بنــا تنبيــه املـرأة كونهــا شــقيقة َّ
الرجــل ،ومــن أهــم ركائــز
أيضــا  -واجــب اإلعانــة وحســن َّ
األســرة وأعمــدة املنــزل ،ويقــع علــى عاتقهــا ً -
التدبيــر؛ فقــد
جــاء فــي الحديــث الصحيــح عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أنــه قــال(( :كلكــم راع وكلكــم
مســؤول عــن رعيتـ ِـه ... ،واملـرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن رعيتهــا)) رواه البخــاري،
فـ َّ
ـإن هــذا البيــان النبــوي يضــع قاعــدة عظيمــة ،ومهمــة جســيمة ،ويوضــح مــا علــى املـرأة مــن
مهمــات وواجبــات فــي املشــاركة فــي حســن تدبيــر بيتهــا ،وإســعاد أســرتها ،ويرتــب علــى ذلــك
(((  -تهذيب اآلثار للطبري.128 /1 :
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عظيمــا متــى قامــت بواجبهــا بإخــاص ،فقــد أوجــب علــى املـرأة ً
ً
ً
ً
عظيمــا مــن
أيضــا حيـ ًـزا
ثوابــا
التدبيــر َّ
املســؤولية ،وحســن َّ
والتنظيــم فــي َّ
النفقــات املنزليــة ،واملســاهمة فــي تنميــة املــوارد
ّ
األســرية ،وأن تبـ َ
ـذل جهدهــا ،وتســخر إمكانياتهــا؛ فــي حســن القيــام علــى شــؤون مملكتهــا،
الزوجــات ،وأكثرهــن ُي ً
لتكــون بذلــك مــن أنجــح َّ
منــا وخيـ ًـرا علــى زوجهــا.
ِ
ٌ
ْ
ُ
ُت ّ
إذا لم تكن في منزل املرء ُح َّرة
مصالح داره
ضاعت
دب ُره
ِ
عبــاد هللا :وممــا يعيــن علــى حســن التدبيــر :االتصــاف بالقناعــة ،فقــد أوصانــا َّ
النبــي -صلــى
هللا عليــه وســلم -بذلــك ،وأمرنــا بالرضــا بمــا قســم هللا لنــا ،وأن ننظــر فــي أمــور دنيانــا إلــى مــن
َّ
َّ
هــو دوننــا ،فقــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-انظــروا إلــى مــن هــو أســفل منكــم ،وال تنظــروا
إلــى مــن هــو فوقكــم؛ فهــو أجــدر أال تــزدروا نعمــة هللا)) رواه مســلم ،قــال اإلمــام الَنــووي:
َ
َ
َ
ْ ْ َ ْ َ َّ ْ ْ
َ
َْ
«قـ َ
الن َســان ِإذا َرأى َمـ ْـن
ـال ِا ْبــن َج ِريــر َوغ ْيــرهَ :هــذا َح ِديــث َج ِامــع ِلنـ َـو ٍاع ِمــن الخيــر؛ ِلن
ِ
َّ َ َ
ُ ّ َ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
ُّ ْ َ َ َ
صغ َر َمــا ِع ْنــده ِمـ ْـن ِن ْع َمــة للا ت َع َالــى،
الدن َيــا طل َبـ ْـت ن ْفســه ِ َمثــل ذ ِلــك ،واســت
ضـ َـل َعل ْيـ ِـه ِفــي
فِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َو َحـ َـر َ
ص علــى ِالز ِديــاد ِل َيلحــق ِبذ ِلــك أو ُيقا ِربــه ،هــذا هـ َـو ال ْوجــود ِفــي غ ِالــب النــاس ،وأ َّمــا
ُ
َ
َ
ُّ ْ َ
َ َ
َّ َ َ َ َ َ َ
ِإذا َنظـ َـر ِفــي أ ُمــور
الدن َيــا ِإلــى َمـ ْـن ُهـ َـو ُدونــه ِف َيهــا ظ َهـ َـر ْت لـ ُـه ِن ْع َمــة للا ت َ َعالــى َعل ْيـ َِـه ،فشــك َر َها،
ْ
َ
َ َْ
َََ َ َ
َّ
اض َعَ ،وف َع َل ِف ِيه ال َخ ْير»( ،)1وقال -صلى هللا عليه وســلم(( :-ق ْد أفل َح َم ْن أ ْســل َمَ ،و ُر ِز َق
وتو
ََ ً ََ
َ
َّ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
كفافا ،وقنعه للا ِبما آتاه)) رواه مسلم« ،أي :ما يكف عن الحاجات ،ويدفع الضرورات
َ ْ
َّ
الخطمــي
ـن
ـ
ص
مح
ـن
ـ
ب
للا
والفاقــات ،وال يلحقــه بأهــل الترفهــات»( ،)2وعــن ســلمة بــن عبيــد
َ
((مـ ْـن أ ْ
ـال َر ُســو ُل َّللا -صلــى هللا عليــه وســلمَ :-
ـالَ :قـ َ
عــن َأبيــه -وكانــت لــه صحبــةَ -قـ َ
ص َبـ َـح
ِ
َ ََ
َ ْ َ ُ ُّ ْ
م ْن ُكـ ْـم آم ًنــا فــي سـ ْـربهُ ،م َع ًافــى فــي َج َســده ،ع ْنـ َـد ُه ُقـ ُ
الدن َيــا)) رواه
ـوت َي ْو ِمـ ِـه؛ فكأ َّن َمــا ِحيــزت لــه
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
الترمــذي وحســنه األلبانــي.
ً
هي القناعة فالزمها تعش ملكا لو لم يكن لك إال راحة البدن
وانظر ملن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن
وفــي الصحيحيــن عــن َحكيــم بــن حـزام -ر�ضــي هللا عنــه -قــال« :ســألت رســول هللا -صلــى هللا
(((  -شرح صحيح مسلم.5264 :
(((  -فيض القدير شرح الجامع الصغير.665 /4 :
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عليــه وســلم -فأعطانــي ،ثــم ســألته فأعطانــي ،ثــم ســألته فأعطانــي ،ثــم قــال(( :يــا َحكيــم!!
َ
إن هــذا املــال خ ِضـ َـرة ُحلــوة ،فمــن أخــذه بســخاوة نفــس بــورك لــه فيــه ،ومــن أخــذه بإشـراف
نفــس لــم ُيبــا َرك لــه فيــه ،كالــذي يــأكل وال يشــبع ،اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى)) ،قــال
حكيــم :فقلــت :يــا رســول هللا! والــذي بعثــك بالحــق ال أرزأ أحـ ًـدا بعــدك شـ ًـيئا حتــى أفــارق
ً
حكيمــا إلــى العطــاء فيأبــى أن يقبلــه منــه،
الدنيــا ،فــكان أبــو بكــر -ر�ضــي هللا عنــه -يدعــو
ً
ثــم إن عمــر -ر�ضــي هللا عنــه -دعــاه ليعطيــه فأبــى أن يقبــل منــه شــيئا ،فقــال عمــر« :إنــي
أشــهدكم يــا معشــر املســلمين علــى حكيــم أنــي أعــرض عليــه َّ
حقــه مــن هــذا الفــيء فيأبــى
أن يأخــذه ،فلــم يــرزأ حكيــم أحـ ًـدا مــن َّ
النــاس بعــد رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -حتــى
توفي».متفــق عليــه.
الدعاء ...

...
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األسرة وعشرمن ذي الحجة
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد..
أيهــا النــاس عبــاد هللا :إن مــن رحمــة هللا ســبحانه بعبــاده أن هيــأ لهــم مواســم الخيـرات
فــا يــكاد ينتهــي موســم إال جــاء بعــده آخــر؛ تجديـ ًـدا للنشــاط ،وإبعـ ًـادا للملــل ،هــذه الصــاة
ال يــكاد ينتهــي وقــت صــاة إال دخــل وقــت أخــرى ،وفــي الصــوم ال ينتهــي شــهر رمضــان إال
وجــاء صيــام الســت مــن شــوال ،ثــم يأتــي بعدهــا عشــر ذي الحجــة ،وحــج بيــت هللا الحـرام،
ثــم بعــد ذلــك يــوم عاشــوراء وهكــذا.
وهــا نحــن -أيهــا األحبــة -فــي أيــام مباركــة ،أيــام عشــر ذي الحجــة ،ومــا مــن أيــام العمــل
الصالــح فيهــا أحــب إلــى هللا ســبحانه مــن هــذه العشــر ،فعــن ابــن عبــاس  -ر�ضــي هللا عنهمــا
 عــن النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم  -أنــه قــال(( :مــا العمــل فــي أيــام أفضــل منهــا فــي هــذه؟))قالــوا :وال الجهــاد؟ قــال(( :وال الجهــاد ،إال رجــل خــرج يخاطــر بنفســه ،ومالــه؛ فلــم يرجــع
ب�شــيء)) أخرجــه البخــاري.
وعــن ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا -عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :مــا مــن
أيــام أعظــم عنــد هللا ،وال أحــب إليــه؛ مــن العمــل فيهــن مــن هــذه األيــام العشــر ،فأكثــروا
فيهــن مــن التهليــل ،والتكبيــر ،والتحميــد)) أخرجــه أحمــد بســند بصحيــح ،وهــذا فيــه أمــر
مــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي هــذا الحديــث مــن اإلكثــار مــن التهليــل ،والتكبيــر،
َ ْ ُ ََ َ َ ََ ْ ُ
ْ َ َّ
للا ِفــي
َوالتحميــد ،وقــد قــال ربنــا ســبحانه فــي كتابـ
ـه{ِ :ليشـ َ َـه ُد ُوا منا ِفــع َل ُهـ ْ ْـم ويذكـ ْ ُـروا اســم ْ ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
أ َّيــام َم ْع ُل َ
ـات َع َلــى َمــا َر َز َق ُهـ ْـم ِمـ ْـن َبه َيمـ ِـة الن َعــام فكلــوا ِمن َهــا وأط ِع ُمــوا ال َبا ِئـ َ
ـس الف ِقيـ َـر}
ومـ ٍ
ٍ
ِ
ِ
[الحــج ،]28:قــال أبــو حنيفــة والشــافعي :األيــام املعلومــات العشــر مــن أول يــوم مــن ذي
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الحجــة وآخرهــا يــوم النحــر لــم يختلــف قولهمــا فــي ذلــك ،ورويــا ذلــك عــن ابــن عبــاس(.)1
أيهــا األفاضــل :ممــا ينبغــي لنــا اغتنــام هــذه الفرصــة العظيمــة التــي مـ َّـن هللا ســبحانه

علينــا بإدراكهــا فــي الحيــن الــذي فــات ذلــك كثيــر مــن النــاس حيــث أتــاه املنــون قبــل أن
يدركهــا ،أو حــال املــرض بينــه وبيــن اغتنامهــا ،فهــي أيــام قالئــل معلومــة ،أجــر العمــل فيهــا
عظيــم كمــا يقــول الحافــظ ابــن رجــب -رحمــه هللا :-العمــل الصالــح فــي هــذه األيــام العشــر
أفضــل مــن العمــل فــي أيــام عشــر غيرهــا ،فــكل عمــل صالــح يقــع فــي هــذا العشــر فهــو أفضــل
ً
مــن عمــل فــي عشــرة أيــام ســواها مــن أي شــهر كان ،فيكــون تفضيــا للعمــل فــي كل يــوم منــه
علــى العمــل فــي كل يــوم مــن أيــام الســنة غيــره(.)2
أيهــا املؤمنــون عبــاد هللا :إن اغتنــام هــذه األيــام فرصــة ال ينبغــي التفريــط فيهــا ،وعلــى
أربــاب األســر أن يســارعوا إلــى اغتنــام هــذه األيــام باألعمــال الصالحــة ،والتعــاون فيمــا
بعضــا للعمــل فيهــا قــال هللا تعالــى{َ :و َت َع َاو ُنــوا َع َلــى ْالبـ ّـر َو َّ
بينهــم ،وشــد أزر بعضهــم ً
الت ْقـ َـوى
ِِ
َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
ـاب} [املائــدة ،]2:فالتعــاون
ـ
ق
الثـ ِـم والعــدو ِان واتقــوا للا ِإن للا شـ ِـديد ال ِع ِ
ول تعاونــوا علــى ِ
علــى البــر ،والطاعــة ،وتقــوى هللا -ســبحانه -معلــم مــن معالــم هــذه األمــة اإلســامية ،وبمــا
أن هــذه األيــام أيــام مباركــة ،تضاعــف فيهــا الحســنات ،وتعظــم األجــور ،ويتنافــس فيهــا
املتنافســون ،ويتســابق املتســابقون إلــى القــرب مــن الــرب تعالــى؛ ينبغــي علينــا حــث األبنــاء
ـبحانه باملســارعة
والبنــات علــى املســارعة للخي ـرات ،واغتنــام األوقــات ،وقــد أمرنــا ربنــا سـ
َ ُ ّ ْ َ ٌ ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ َْ َ َ َ ُ ُ
ات أيــن مــا تكونــوا
واملســابقة فقــال جــل جاللــه{ :وِلــك ٍل ِوجهــة هــو موِليهــا فاســت ِبقوا الخيــر
ِ َ َ ُ َ
َ ْ ُ ُ َّ ُ َ ً َّ َّ َ َ َ ُ ّ َ َ
�شـ ْـي ٍء ق ِ َديـ ٌـر} ُ[البقــرة ،]148:وقــال{ :وســا ِرعوا ِإلــى
يــأت بكــم للا جميعــا إن للا علــى كل
َ ْ ِ َ ِ ْ َ ّ ُ ْ ِ َ َ َّ ِ َ ْ ُ َ َّ ِ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َّ ْ ْ
َ
َّ
ُ
مغ ِفــر ٍة ِمــن رِبكــم وجنـ ٍـة عرضهــا الســماوات والرض أ ِعــدت ِللمت ِقيــن} [آل عم ـران،]133:
يعــا} [املائــدة ،]48:وقــال ً
أيضــاَ :
وقــال{َ :ف ْ
ات إ َلــى َّللا َم ْرج ُع ُكـ ْـم َجم ً
اسـ َـتب ُقوا ْال َخ ْيـ َ
{سـ ِـاب ُقوا
ـر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ
َّ
ال ْ ُ َّ ْ َّ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ـالل
ر
ض أ ِعــدت ِلل ِذيــن آمنــوا ِبـ ِ
ض ُالسـ ْـم َ ِاء و ْ ِ
ِإلــى مغ ِفـَـر ٍة َ ِمـ َـن رِبكــم َّ وج ْنـ ٍـة عرضهــا َ كعــر َِّ
للا ذو الف ْ
َو ُر ُســله ذلــك ف ْ
ضـ ُـل للا ُيؤتيــه َمـ ْـن َيشـ ُـاء َو ُ
ضـ ِـل ال َع ِظيـ ِـم} [الحديــد.]21:
ِ ِ ِ
ِِ ِ
أيهــا اآلبــاء  ..أيتهــا األمهــات :كونــوا قــدوة صالحــة ألبنائكــم وبناتكــم فــي التنافــس
والتســابق ،واملســارعة للخي ـرات ،فالســعيد مــن أدرك هــذه األيــام ،ووفــق للعمــل فيهــن،
(((  -تفسير القرطبي (.)2 /3
(((  -لطائف املعارف البن رجب (ص.)264 :
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وشــغل وقتــه وعمــره بطاعــة ربــه ســبحانه ،وحــث أوالده علــى ذلــك ،فــإن لــه أجــر الداللــة
علــى الخيــر ،وهــم أمانــة فــي أعناقكــم أنتــم مســؤولون عنهــا ،فكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن
رعيتــه ،واألســرة يــد واحــدة ،وجســد واحــد ،ينبغــي أن تتعــاون علــى الطاعــات لتحيــا القلــوب
وتســعد ،وتفــرح ً
أيضــا بطاعــة أبنائــك حيــن تراهــم علــى طاعــة هللا ســبحانه.
أيهــا املســلمون :إن عشــر ذي الحجــة أيــام عمــل وســباق ،ومنافســة فــي أعمــال الخيــر،
والتقــرب إلــى هللا ســبحانه ،فهــي موســم يتــزود فيهــا اإلنســان مــن األعمــال ،فيجــدد نشــاطه،
وإقدامــه ،واجتهــاده ،وإقبالــه علــى ربــه ســبحانه ،وإن مــن العبــادات التــي تشــرع فــي هــذه
العشــر دون ســواها :التكبيــر املطلــق ،وهــي ســنة مهجــورة عنــد كثيريــن إال مــن رحــم هللا
ُ
ً
تعظيما له ســبحانه ،فقد كان بعض
ســبحانه ،وقد شـ ِـر َع لإلنســان أن يكبر هللا في العشــر
الصحابــة يخــرج إلــى الســوق ،ويكبــر جاهـ ًـرا بصوتــه ليســمعه النــاس فيكبــروا لتكبيــره يعنــي
ليقتــدوا بــه كاملذكــر لهــم ،ثــم يبــدأ مــن غــروب شــمس اليــوم التاســع مــن ذي الحجــة التكبيــر
املقيــد بعــد الصلــوات.
أيهــا األحبــة :إن عشــر ذي الحجــة ينبغــي أن تكــون بدايــة االنطالقــة والتوبــة واإلنابــة
َ ُ ُ َ َّ
الصادقــة إلــى هللا سـ
للا
ـبحانه ،فقــد أمرنــا ســبحانه بالتوبــة إليــه فقــال{ :وتوبــوا ِإلــى ِ
َ ً َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َن َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ نَ
ج ِميعــا أيــه الؤ ِمنــو لعلكــم تف ِلحــو } [النــور ،]31:فالتوبــة إلــى هللا مــاذ وملجــأ حصيــن
ً
اجيــا رحمــة ربــهً ،
معترفــا بذنبــه ،مقـ ًـرا بزلتــه ،ر ً
نادمــا
يلجــه املذنــب -وكلنــا مذنبــون -فيعــود
علــى ســوء فعلــهً ،
متبعــا الحســنة بعــد الســيئة ،فالتوبــة  -أيهــا األحبــة  -بــاب قبــول للعبــد،
والتائــب راجــع إلــى ربــه الرحيــم اللطيــف بعبــاده ،الغنــي عنــا ،مــن يبســط يــده بالليــل ليتــوب
م�ســيء النهــار ،ويبســط يــده بالنهــار ليتــوب م�ســيء الليــل حتــى تأتــي الشــمس مــن مغربهــا قــال
ســبحانه{ُ :قـ ْـل َيــا ع َبــاد َي َّالذيـ َـن َأ ْسـ َـر ُفوا َع َلــى َأ ْن ُفســه ْم َل َت ْق َن ُطــوا مـ ْـن َر ْح َمــة َّللا إ َّن َّ َ
للا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ْ ُ ُّ
ـوءا َأوْ
يعــا إ َّنـ ُـه ُهـ َـو ْال َغ ُفـ ُ
ـوب َجم ً
الذ ُنـ َ
الر ِحيـ ُـم} [الزمــر ،]53:وقــال{َ :و َمـ ْـن َي ْع َمـ ْـل ُسـ ً
ـور َّ
يغ ِفــر
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
َّ
ً
َيظ ِلـ ْـم نفســه ثــم يســتغ ِف ِر للا ي ِجـ ِـد للا غفــورا َر ِحيمــا} [النســاء ،]110:ويقــول فــي الحديــث
ً
جميعــا،
القد�ســي(( :يــا عبــادي!! إنكــم تخطئــون بالليــل والنهــار ،وأنــا أغفــر الذنــوب
فاســتغفروني أغفــر لكــم ،يــا عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــري فتضرونــي ،ولــن تبلغــوا نفعــي
فتنفعونــي ،يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم ،وإنســكم وجنكــم؛ كانــوا علــى أتقــى قلــب
رجــل واحــد منكــم؛ مــا زاد ذلــك فــي ملكــي شـ ًـيئا ،يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم ،وإنســكم

162

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

وجنكــم؛ كانــوا علــى أفجــر قلــب رجــل واحــد؛ مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي شـ ًـيئا ،يــا عبــادي
لــو أن أولكــم وآخركــم ،وإنســكم وجنكــم؛ قامــوا فــي صعيــد واحــد فســألوني فأعطيــت كل
إنســان مســألته؛ مــا نقــص ذلــك ممــا عنــدي إال كمــا ينقــص املخيــط إذا أدخــل البحــر ،يــا
عبــادي إنمــا هــي أعمالكــم أحصيهــا لكــم ،ثــم أوفيكــم إياهــا ،فمــن وجــد خيـ ًـرا فليحمــد هللا،
ومــن وجــد غيــر ذلــك فــا يلومــن إال نفســه)) أخرجــه مســلم.
فمــا أعظــم رحمــة هللا ســبحانه ،ومــا أعظــم حلمــه علينــا ،نبــارزه بالذنــوب واملعا�صــي
ليــل نهــار وهــو يبســط يــده بالليــل ليتــوب م�ســيء النهــار ،ويبســط يــده بالنهــار ليتــوب م�ســيء
الليــل ،فرحمــاك ربنــا رحمــاك ،ومغفرتــك نرجــو ،وفــي عفــوك وســترك نطمــع؛ فاعــف عنــا.
أيهــا النــاس :إن مــن أوجــب الواجبــات علينــا فــي هــذه األيــام أن نعلنهــا توبــة ً
وندمــا علــى

مــا أســلفنا ،وأن نعظــم هللا ســبحانه فــي نفــوس أبنائنــا ،فــاهلل ليــس بحاجــة إلينــا وإنمــا
حاجتنــا نحــن إليــه ال تنتهــي ،بــل ال نســتغني عنــه طرفــة عيــن.
فــاهلل  -عــز وجــل  -أيهــا األحبــة! يقبــل التوبــة ولــو بلغــت الذنــوب عنــان الســماء قــال
َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َّ َ
َّ َ
ات} [الشــورى ،]25:ويحــب
السـ ِّـيئ
الت ْو َبــة َعـ ْـن ِع َبـ ِـاد ِه َو َي ْع ُفــو َعـ ِـن
تعالــى{ :وهــو الـ ِـذي يقبــل
ِ
َّ َ ُ ُّ َّ َ َ ُ ُّ ُ َ ّ
هريــن} [البقــرة،]222:
ســبحانه مــن تــاب إليــه وأنــاب{ِ :إن هللا ي ِحــب الت ِ
وابيــن وي ِحــب املت ِط ِ
ونوجــز بعــض فوائــد التوبــة علــى عجــل فمنهــا :أن التوبــة ســبب للفــاح ،والفــوز ،والسـ َـعادة
فــي الدنيــا واآلخــرة ،وأنهــا ســبب لتكفيــر الســيئات ،وتبديلهــا إلــى حســنات قــال تعالــى{َ :يــا أ ُّي َهــا
َ
َ
َّ
ََْ ً َ ُ ً َ َ ُ َ َ
َُ
َ ُ
ُ
ُ
�ســى َرُّبكـ ْـم أ ْن ُيك ِّفـ َـر َع ْنكـ ْـم َسـ ِّـيئا ِتك ْم َو ُي ْد ِخلكـ ْـم
هللا توبــة نصوحــا ع
ال ِذيـ َـن آ َم ُنــوا ت ُوبــوا ِإلــى
ِ
ْ َ ْ َ َ
َّ َ ْ َ َ َ
َ َّ َ
األ ْن َهـ ُـار} َّ
ـاب َوآ َمـ َـن َو َع ِمـ َـل
[التحريــم ،]8:وقــال ســبحانه{ِ :إل مــن تـ
ـات ت ْجـ ِـري ِمــن تح ِتهــا
جنـ ٍ
ُ
َ
َ ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ات وكان هللا غفـ ً
ـورا َر ِح ًيمــا} [الفرقــان،]70:
ع َمــا ص ِالحــا فأول ِئــك يبـ ِـد ُل هللا سـ ِـيئ ِات ِهم حســن ٍ
وأنهــا ســبب للحيــاة الطيبــة وحصــول الخيــر الكبيــر ،وأنهــا ســبب لفــرح هللا -عــز وجــل،-
فــاهلل أشــد ً
فرحــا بتوبــة العبــد مــن ذلــك الرجــل الــذي أضــاع راحلتــه فــي الخــاء عليهــا زاده،
فاســتظل تحــت شــجرة ينتظــر املــوت فنــام ثــم اســتيقظ فوجــد راحلتــه فــوق رأســه ،فأخطــأ
مــن شــدة الفــرح وقــال :اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك .كمــا جــاء فــي الحديــث عنــد مســلم،
وأنهــا ســبب لتفريــج الكــروب ،وبســط الــرزق ،وتكفيــر الســيئات قــال تعالــى{َ :و َمـ ْـن َي َّتــق َ
هللا
َي ْج َعـ ْـل َلـ ُـه َم ْخ َر ًجــا * َو َي ْر ُز ْقـ ُـه مـ ْـن َح ْيـ ُـث َل َي ْح َتسـ ُـب} [الطــاق ،]2-3:وقــال تعالــى{َ ِ :و َمــنْ
ِ
ِ
َ
َ
َي َّتــق َ
ْ
ً
هللا َي ْج َعـ ْـل لـ ُـه ِمـ ْـن أ ْمـ ِـر ِه ُيســرا} [الطــاق ،]4:فالرجــوع الرجــوع عبــاد هللا إلــى الغفــور
ِ
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الرحيــم الــذي هــو أرحــم بنــا مــن آبائنــا وأمهاتنــا ،بــل أرحــم بنــا مــن أنفســنا ،ليكــن الرجــوع
لألســرة بأكملهــا إلــى هللا ،فبرجــوع األســر ترجــع املجتمعــات إلــى بهــاَ ،
فت ِحـ ُـل الخيـرات ،وتتنــزل
ر
البــركات ،وترفــع الفتــن ،ويحــل األمــن واألمــان.
أيهــا املســلمون عبــاد هللا :إن األعمــال الصالحــة كثيــرة ومتنوعــة منهــا :الصيــام،
والصدقــة ،ومســاعدة املحتاجيــن ،والذكــر والتحميــد ،والتســبيح والتهليــل ،والتكبيــر،
التوبــة إلــى هللا ســبحانه ،واالســتغفار عمــا ســلف مــن الذنــوب وغيرهــا ،فعلــى كل فــرد -أيهــا
األكارم -أن يجتهــد بمــا يســتطيع فيصــوم ويتصــدق ،ويذكــر هللا ســبحانه ،ويســارع إلــى هللا
بالتوبــة ،واإلنابــة.
وإن مــن العبــادات التــي تشــرع فــي هــذه العشــر أيهــا األحبــة! حــج بيــت هللا الح ـرام،
الــذي هــو الركــن الخامــس مــن أركان اإلســام ملــن اســتطاع ذلــك ،وقــد ورد فــي فضلــه
أحاديــث كثيــرة منهــا:
عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :ســمعت النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول:
((مــن حــج هلل فلــم يرفــث ،ولــم يفســق؛ رجــع كيــوم ولدتــه أمــه)) أخرجــه البخــاري ومســلم.
وعن أبي هريرة -ر�ضي هللا عنه :-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :العمرة
إلــى العمــرة كفــارة ملــا بينهمــا ،والحــج املبــرور ليــس لــه ج ـزاء إال الجنــة)) أخرجــه البخــاري
ومســلم ،فعلــى مــن وســع هللا عليــه ،وكان قــاد ًرا؛ أن يبــادر بــأداء هــذه الشــعيرة العظيمــة،
وأن يصطحــب أهلــه وأوالده.
ومــن العبــادات التــي تشــرع فــي هــذه األيــام :ذبــح األضاحــي فــي يــوم العيــد ،أو أي يــوم مــن
أيام التشــريق ،يأكل منها اإلنســان ،ويتصدقَّ ،
ويدخر.
بــارك هللا لــي ولكــم فــي القـرآن العظيــم والســنة ،ونفعنــي وإياكــم بمــا فيهمــا مــن اآليــات
والحكمــة ،أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر هللا لــي ولكــم فاســتغفروه وتوبــوا إليــه إنــه غفــور
رحيــم.
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الخطبة الثانية:
أما بعد:
أيها املسلمون :وإن من مواسم الخيرات يوم عرفة الذي هو من ضمن هذه العشر،
َ
يوم مبارك ،يوم يعتق هللا فيه كثير من الرقاب ،يوم يباهي هللا -سبحانه وتعالى -املالئكة
بأهــل املوقــف ،فعــن عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا -قالــت :إن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم-
ً
قــال(( :مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق هللا فيــه عبــدا مــن النــار مــن يــوم عرفــة ،وإنــه ليدنــو
ثــم يباهــي بهــم املالئكــة)) أخرجــه مســلم ،وصيــام هــذا اليــوم العظيــم -أيهــا األحبــة! -يكفــر
هللا بــه ســنتين :ســنة ماضيــة ،وســنة آتيــة قــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-صيــام يــوم
عرفــة أحتســب علــى هللا أن يكفــر الســنة التــي قبلــه ،والســنة التــي بعــده)) أخرجــه مســلم،
ً
فهنيــا ملــن صــام هــذا اليــوم محتسـ ًـبا هلل -تبــارك وتعالــى -فــإن الصيــام ُجنــة كمــا جــاء عنــد
البخــاري ومســلم مــن حديــث أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه ، -أي أن الصيــام وقايــة مــن النــار،
والصيــام أجــره عظيــم عنــد هللا ســبحانه لــذا اختصــه هللا بعظيــم األجــر مــن بيــن ســائر
األعمــال كمــا روي عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم(( :-قــال هللا :كل عمــل ابــن آدم لــه ،إال الصيــام فإنــه لــي ،وأنــا أجــزي بــه ،والصيــام
جنــة  ))...أخرجــه البخــاري ومســلم ،فمــا ظنكــم أيهــا الك ـرام بالكريــم الرحمــن! نســأل هللا
مــن فضلــه.
أيهــا املســلمون :وإن ممــا ينبغــي فعلــه فــي يــوم العيــد اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة
أن يوســع اإلنســان علــى أســرته أهلــه ،وأوالده ،والتوســعة تكــون باملعــروف ،وتكــون فــي
الكســوة ،واملطعــم ،والنزهــة ،وكل مــا فيــه إظهــار للفــرح وإدخــال للســرور ،والحــذر مــن
فعــل مــا هــو محــرم كســماع الغنــاء واملعــازف ،واإلس ـراف والتبذيــر بحجــة الترويــح علــى
النفــس.
أيهــا املســلمون عبــاد هللا :إن يــوم العيــد يــوم عظيــم عنــد هللا ســبحانه فعــن عبــد
هللا بــن قــرط عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :إن أعظــم األيــام عنــد هللا -تبــارك
وتعالــى  -يــوم النحــر ،ثــم يــوم القــر)) أخرجــه أحمــد وأبــو داود وصححــه األلبانــي ،فينبغــي
ً
أال يضيــع سـ ًـدى وهمــا فــي اللهــو والغفلــة.
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ومما يستحب فعله يوم عيد األضحى ما يلي:
ُ
ظهر الفرح وذلك ألن العيد من شعائر الدين.
يستحب لإلنسان أن ي ِويستحب له اإلمساك عن األكل حتى ّيضحي ،ويأكل من أضحيته.
ِ
ً
ً
ويســتحب لــه أن يخــرج إلــى الصــاة ماشـ ًـيا ،مكبــرا مبكــرا ،قــد تجمــل بأحســنالثيــاب ،وتطيــب واغتســل.
ويستحب له أن يأتي من طريق ،ويرجع من طريق آخر.ويســتحب خــروج الرجــال ،واألطفــال ،والنســاء كذلــك مــن غيــر زينــة ،وال طيــب،الح َّيــض مــن النســاء يشــهدن الخيــر ،ويعتزلــن الصــاة.
حتــى ِ
ويستحب التهنئة بالعيد ،وصلة األرحام ،واألقارب ،واإلحسان إليهم.ويســتحب لإلنســان أن يذبــح أضحيتــه بعــد صــاة العيــد قربــة إلــى هللا تعالــى،فيــأكل منهــا ،ويتصــدق ،ويدخــر.

هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركـ َـم هللا بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األح ـزاب.]56:
الدعاء ...

...
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االنفتاح مخاطره وضوابطه
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
عبــاد هللاَّ :إن هللا ســبحانه وتعالــى قــد حـ َّـدد معالــم َّ
الص ـراع بيــن الحـ ِ ّـق والبطــل،
ً
ً ً
َّ
وبيــن لنــا جليــا عدونــا الــذي ال يريــد لنــا خيـرا أبــدا ،والــذي مــا فتــئ ُيعـ ُّـد املكيــدة تلــو املكيــدة
لهــذه األمــة العظيمــة ،مــن أجــل إلحــاق األذى بهــا وبــكل مــا يســتطيع ويقــدر عليــه مــن
َّ
حيــل ووســائل ،وقــد حذرنـ َـا هللا ســبحانه وتعالــى مــن طاعتــه هــذا العــدو ،ومــن االنج ـرار
ورائــه فقــال  -تعالــى {َ :-يــا أ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا إ ْن ُتط ُ
يعــوا َفر ًيقــا مـ َـن َّال ِذيـ َـن ُأ ُوتــوا ْالك َتـ َ
ـاب
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ
ُ
ان ، ]100:وقــال ِ -تعالــى {َ :-يــا َأ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا إنْ
َي ُر ُّدوكـ ْـم َب ْعـ َـد ِإ َيما ِنكـ ْـم كا ِف ِريـ َـن }[آل عمـر
َّ ِ َ ُ ِ
يعــوا َّالذيـ َـن َك َفـ ُـروا َي ُر ُّد ُوكـ ْـم َع َلــى َأ ْع َقاب ُكـ ْـم َف َت ْن َقل ُبــوا َخاســر َ
ين * َبــل ُ
ُتط ُ
للا َم ْولكـ ْـم ََو ُهـ َـو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُّ َّ َ َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
اص ِريــن }[آل عمـران ، ]149-150:ويقــول عــز وجل{:مــا يــود ال ِذيــن كفــروا ِمــن أهـ ِـل
خيــر الن
ِ
َ
ْالك َتــاب َ َول ْالُ ْشــرك َين َأ ْن ُي َنـ َّـز َل َع َل ْي ُكـ ْـم مـ ْـن َخ ْيــر مـ ْـن َرّب ُكـ ْـم َو َّ ُ
للا َي ْخ َتـ ُّ
ـص ِب َر ْح َم ِتـ ِـه َمـ ْـن َيشـ ُـاء
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ َّ ِ
للا ُذو ْال َف ْ
ضــل ِ ْال َعظيم}[البقــرة ،]105:يقــول اإلمـ ِـام ابــن كثيــر«ُ :يبيــن – تعالــى  -شــدةَّ
َو ُ
ِ
ِ
َّ
عــداوة الكافريــن مــن أهــل الكتــاب واملشــركين ،الذيــن حــذر هللا  -تعالــى  -املؤمنيــن مــن
َ
َّ
ليقطـ َـع املــودة بينهــم وبينهــم»( ،)1فـ َّ
ـإن اإلســام قــد حــث املســلم علــى مكامــن
مشــابهتهم؛
ً
ً
ً
ً
قوتــهَّ ،
وعزتــه ،وهــو يريــد منــه أن يكــون قائــدا متبوعــا ال تابعــا مقــودا.
ّ
َّ
َّ
املؤثــرة،
أيهــا املســلمون :وبمــا أننــا اليــوم أصبحنــا فــي زمــن تداخلــت فيــه الثقافــات ِ
واختلطــت فيــه املفاهيــم بســبب هــذا الفضــاء الــذي هبــت فيــه ريــاح االنفتــاح العاتيــة،
ُّ
والتأثيـرات الحاصلــة ،ومــع كثــرة َّ
واملتغيـرات َّ
التقنيــات ،والفضائيــات؛ أصبحــت الشــبهات،
واألهــواء ،واألفــكار تمــوج مــوج البحــار ،فأصبحنــا نخ�شــى علــى هويتنــا وثقافتنــا اإلســامية
(((  -تفسير ابن كثير.375 /1 :
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َّ
مــن ذلــك ،ومــا قــد يســببه فــي مجتمعنــا املحافــظ مــن كثيـ ٍـر مــن املشــكالت التربويــة،
واألخالقيــة.
َّ
َّ
وتكمــن خطــورة هــذا االنفتــاح فــي كونــه البهــو الــذي يتســلل منــه أعــداء امللــة ملســخ
َّ
العقيــدة ،والهويــة ،والثقافــة اإلســامية ،وذلــك بترويــج أفكارهــم ،وثقافتهــم ،وشــبهاتهم؛
َّ َّ
محلهــاَّ ،
فإنهــم بعــد أن عجــزوا وفشــلوا فــي هزيمــة املســلمين بقــوة َّ
الســاح والعتــاد؛
لتحــل
ّ
يوجهــون ضربــة قاضية مباشــرة
لجــأوا فــي حربهــم إلــى هــذا الفضــاء املفتــوح الــذي مــن خاللــه ِ
ّ
ّ
عدوهــم،
إلــى مكمــن قــوة املســلمين ،وسـ ِـر عزتهــم ،وصالبتهــمَّ ،وتماســكهم فــي مواجهــة َّ ِ
َّ
ألنهــم متــى مــا اســتطاعوا أن يصرفــوا املســلمين عــن التمســك باإلســام ،ومــا يتعلــق بــه
مــن عقيــدة ،وأخــاق ،وســلوك ،وثقافــة؛ َّ
فإنهــم حينئـ ٍـذ قــد انتصــروا علــى املســلمين أعظــم
انتصــار ،يقــول لويــس َّ
التاســع ملــك فرنســا بعــد أن عــاد لقومــه – مــن بعــد هزيمــة حملتــه
ٍ
ً
الصليبيــة ،وبقائــه ســجينا فــي املنصــورة فتــرة مــن الوقــت حتــى افتــداه قومــه ،وفكــوا أســره
« :إذا أردتــم أن تهزمــوا املســلمين فــا تقاتلوهــم ّبالســاح وحــده  -فقــد ُهزمتهــم أمامهــم فــي
ِ
معركــة ّ
الســاح  ،-ولكــن حاربوهــم فــي عقيدتهــم ،فهــي مكمــن القــوة فيهــم» ،وقــد فاحــت
ِ
رائحــة تلــك األمنيــة مــن أفــواه حكمــاء صهيــون بقولهــم فــي البروتوكــول الرابــع« :علينــا أن
ننتــزع فكــرة هللا ذاتهــا مــن عقــول النــاس ،وأن نضــع مكانهــا عمليــات حســابية ،وضــرورات
ماديــة»(.)1
عبــاد هللا :كمــا تكمــن مخاطــر هــذا االنفتــاح فــي كــون األعــداء قــد َّ
وجهــوا ســهامهم مــن
خاللــه الســتهداف أخــاق األمــة ،فهــم يدركــون تمامـ ًـا بـ َّ
ـأن «القضــاء علــى ّ
أي أمــة يســتلزم
ِ
ً
القضــاء علــى أخالقهــا أوال ،ومعنــى هــذا أنــه ال ســبيل للقضــاء علــى األمــة اإلســامية إال
ً
بتدميــر أخالقهــا» ،وقــد أدرك أعــداء اإلســام هــذا فشـ ُّـنوا حربــا هدفهــا تدميــر أخــاق
املســلمين»( ،)2وعملــوا علــى ترويــج الفواحــش ،واملنكـرات اإلباحيــة ،والفو�ضــى الجنســية،
سواء من خالل البث املباشر ،أو وسائل َّ
وذلك ً
التواصل اإللكترونية ،أو مواقع الشبكة
العنكبوتيــة ،وجعلــوا امل ـرأة هــي العنصــر األسا�ســي فــي اإلثــارة ،كمــا عملــوا علــى َّ
التنفيــر
َّ
َّ
مــن الـ َّـزواج الشــرعي ،ور َّوجــوا للعالقــات غيــر الشــرعية ،وجعلوهــا ذات شــأن أعلــى مــن
ً
(((  -أثر الغزو الفكري على األسرة املسلمة ،158 :نقال عن :البروتوكوالت.178 :
(((  -بتصرف من كتاب :أثر الغزو الفكري على األسرة املسلمة وكيفية مقاومته.213 :
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َّ
َّ
الـ َّـزواج الــذي حظــت عليــه شــريعتنا اإلســامية ،وكل ذلــك الترويــج تحــت ذريعــة «الحريــة
ً
الشــخصية» التــي انتشــرت حتــى أصبحــت تلــك الذريعــة حجــة كل مــن يرتكــب منك ـرا.
َّ
وباإلضافــة لذلــك فـ َّ
ـإن مــن مخاطــر االنفتــاح فــي زمــن الشــبكة العنكبوتيــة :مــا ُيبنى من
َّ
َّ ُّ
ـاس دون معرفــة
صداقـ ٍ
ـات عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة ،والتعــرف علــى أنـ ٍ
أخالقهــم ،وطباعهــم ،وعاداتهــم ،وقــد يكــون هــؤالء املتعارفــون فــي بلــدان بعيــدة مختلفــة،
َّ
ـاس مجهولــي
ومــع غيــاب الرقابــة فقــد تجعــل هــذه الصداقــات عبــر العالــم االفترا�ضــي مــع أنـ ٍ
الضمائــر َّ
الهويــة -أقــول قــد تجعــل األبنــاء فرائــس ملنكو�ســي الفطــر ،وأصحــاب َّ
الضعيفــة
بجرهــم إلــى عالقــات ال أخالقيــة مشــبوهة ،وغزوهــم باألخــاق ّ
الســلبية التــي تجــر إلــى
ِ
مخاطــر ال يحمــد عقابهــا علــى الفــرد ،واألســرة ،واملجتمــع ،مــع مــا يحصــل عبــر تلك الوســائل
َّ
والثقافــات املاســخة للشــباب ،مــا بيــن الغلــو َّ
مــن تبــادل لألفــكار َّ
والتمييــع لقضايــا
الهدامــة،
اإلســام املعروفــة مــن ّ
الديــن َّ
بالضــرورة.
ِ
َّ
عبــاد هللا :كذلــك فـ َّ
ـإن مــن مخاطــر االنفتــاح علــى هــذه الشــبكات العنكبوتيــة ،ومــا
ً
تحويــة مــن ألعــاب الكترونيــة قــد تتســبب بمشــاكل صحيــة بســبب قضــاء األبنــاء أوقاتــا
َّ
َّ
الشاشــات ،ومــن تلــك املخاطــر التــي تســببها :أم ـراض ُّ
الســمنة ،وآالم الظهــر،
طويلــة علــى
َّ
ّ
واألكتاف ،واليدينُّ ،
تسببه من ضعف في التحصيل العلمي ،ومن
والصداع املزمن ،وما
ِ
تلــك األلعــاب مــا يجـ ُّـر إلــى االنتحــار ،وإلقــاء َّ
النفــس الــى َّ
التهلكــة بســبب مــا تحويــه مــن مراحــل
خطيــرة يجــب تخطيهــا ،ومــن هــذا املنطلــق يســتوجب علــى ّ
كل ولــي أمــر وراعــي أســرة متابعــة
ِ
أبنائهــم ،والتعــرف علــى تلــك األلعــاب بالغــة الخطــورة للحــذر منهــا وتجنيبهــم عواقبهــا.
َّ
ومــن املخاطــر التــي تواجهنــا مــن خــال االنفتــاح :الترويــج للمســكرات ،واملخــدرات
ُّ
بشـ َّـتى أنواعهــا ،وبــكل الطــرق والوســائل التــي تلفــت نظــر شــباب املســلمين املهووســين
ّ
َّ
َّ
والتشــبه بهــؤالء ،حيــث أصبحــوا َّ
يتعمــدون ذلــك فيعرضــون مشــاهد املمثليــن
بالتقليــد،
وهــم يحتســون الخمــور ،أو يتعاطــون املخــد ات والدخــان« ،وقــد أثبتــت ّ
الدراســات َّأن
ر
ِ
َّ ً
ّ
َّ
القصــة  -يعــد مــن أنجــح
خاصــة إن كان هــو بطــلاملمثــل وهــو يتعاطــى املخــدر
ظهــور ِ
ّ ُ
َّ
ّ
واملمثليــن تعــد – ولألســف  -عنــد
أســاليب الترويــج للمخـ ِـدرات ،إذ أن طبقــة الفنانيــن
ِ
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العامــة  -واألطفــال بصفــة َّ
َّ
خاصــة  -طبقــة راقيــة يقتــدي بهــا»(.)1

ً
أيهــا املســلمون :وال تنســوا  -رحمكــم هللا  -أن مــن وراء هــؤالء األعــداء أناســا مــن بنــي
ُ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ
ـيع الف ِاحشــة ِفــي ال ِذيـ َـن َآم ُن َوا}[النــور، ]19:
جلدتنــا سـ َّـماعون لهــم ،وهــم {ي ِحبــون أن ت ِشـ
ً
َ ُ
َّ
َ ُ َّ َ َ َّ َ َّ َ
ات أ ْن ت ِميلــوا َم ْيــا
قــد اســتمرأوا الشــهوات ،وأدمنــوا عليهــا {و ُي ِريــد ال ِذيــن يت ِب ُعــون الشـ َـهو ِ
َع ِظ ًيما}[النســاء ،]27:فلنحذرهــم أشــد الحــذر فهــم اليــد الهدامــة ،واملخلــب األنكــى فــي
أيــدي أعدائنــا.
بارك هللا لي ولكم في القرآن العظيم...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل وحده ..أما بعد:
عبــاد هللا :فـ َّ
ـإن مــن املتفــق عليــه عنــد جميــع العقــاء َّأنــه لــم يمـ ّـر فــي تاريــخ األمــة زمــن
ٌكزماننا من حيث تداخل الثقافات ،واختالط املفاهيم بين جميع الحضارات املتناقضة
واملختلفــة ،وذلــك بســبب الفضــاء املفتــوح ،وتجــدد وســائله التــي تصــل إلــى كل بيــت مــدر
َّ َّ
ووبــر ،ومــن هنــا كان لزامـ ًـا علينــا أن نضــع َّ
املهمــة اللزمــة لتبصيــر األجيــال
الضوابــط
املســلمة بذلــك؛ ملــا لهــذا االنفتــاح مــن آثــار خطيــرة علــى اإليمــان ،واملعتقــد ،والهويــة ،ومــن
تلــك الضوابــط:
ً
َّ
َّ
أوال :أن الحكمــة ضالــة املؤمــن أنــى وجدهــا فهــو أحــق بهــا ،فالشــريعة اإلســامية لــم
ً
ً
تكــن يومــا عائقــا أمــام تطـ ُّـور املســلمين ،وإبداعهــم ،واالســتفادة ممــا ينفعهــم ويعــود عليهــم
بالخيــر ،فــا يجــوز بحــال أن يكــون هــذا االنفتــاح علــى حســاب العقيــدة ،والهويــة ،واألحــكام
َّ
الشــرعية.
ّ ً
ً
َّ
الشــرعية ،ويمتلك َّ
حا َّ
التصور
بالضروريات من العلوم
ثانيا :أن يكون املســلم متسـ ِـل
ً
َّ
الصحيح عن عقيدة اإلسالم ،وأحكامه ،وآدابه ،وثقافته ،وأن يكون واثقا من ذلك ،ألن
(((  -أثر الغزو الفكري على األسرة املسلمة وكيفية مقاومته.175 :
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االنفتــاح علــى إطالقــه ملــن لــم يمتلــك آلــة التمييــز لــكل مــا يخالــف الديــن؛ فــإن ذلــك خطيــر
َّ
قــد يدخلــه فــي تيــه األفــكار ،وتخبطاتهــا؛ فيقــع فــي املحــذورات التــي يعتبــر أقلهــا :الشــك فــي
ُّ
والشــعور َّ
بالنقــص.
صحــة عقيدتــه ،ودينــه،
التوا�صــي بااللت ـزام ّ
ثالثـ ًـا :أهميــة َّ
بالديــن فــي كل جوانــب الحيــاة العلميــة ،والعمليــة،
ِ
والروحانيــة ،واالعتـزاز بــهَّ ،
ُّ
وأنــه ديــن ربانــي صالــح لــكل زمــان ومــكان بشـرائعه ،وعقيدتــه،
وأحكامــهَّ ،
وأنــه ســبيل الفــاح فــي الداريــن.
ً
رابعــا :الحــذر مــن االنبهــار بثقافــات ،وعــادات ،وتقاليــد ،وآداب غيــر املســلمين؛ ألن
ذلــك يــورث الهزيمــة النفســية عنــد املســلمين ،فقــد يجرهــم ذلــك إلــى التقليــد ،والســقوط
فــي وحلهــم ،ويخســر املســلم آخرتــه.
أيهــا املســلمون :وفــي ظــل هــذا االنفتــاح :فـ َّ
ـإن املســؤولية تقــع بدرجـ ٍـة كبيـ ٍـرة علــى عاتــق
االبــاءَّ ،
واألمهــات فــي تربيــة أبنائهــم ،ومتابعتهــم ،ونصحهــم ،وتوجيههــم قــدر املســتطاع،
ُّ
والدعــاء لهــم َّ
بالصــاح ،والهدايــة ،والحفــظ مــن كل شــر ومكــروه يســتهدفهم مــن دينهــم،
َّ
وعقيدتهــم ،وأن يتحـ َّـروا األســاليب التربويــة الجيــدة مــن غيــر إفـراط وال تفريــط ،فقــد صــح
عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال(( :والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم،
واملـرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده وهــي مســؤولة عنهــم)) متفــق عليــه.
هذا وصلوا وسلموا على الرحمة املهداة...
 ...الدعاء
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الجيل الفريد
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
َّ
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلم -بالحـ ّـق املبيــن ليخــرج َّفقــد بعــث هللا َّ
النــاس مــن
نبيــه محمـ ًـدا
ِ
دياجيــر الظــام إلــى نــور اإلســام ،ويســر لــه مــن الصحــب املعينيــن ليقومــوا معــه ّ
بالدعــوة
ِ
َّ
إلــى ّ
الشــدائد واملصاعــبَّ ،
وتحملــوا فــي ســبيل ذلــك املشــاق واملتاعــب،
الديــن ،فســاندوه فــي
ِ
َّ
َّ
األوصــاف ،وأعظــم
فكانــوا أروع جيــل مــر علــى التاريــخ اإلســامي ،فاســتحقوا أســمى
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ً
ْ
ُ
وف
األلقــاب قــال هللا -تعالــى-
ـاس تأمــرون ِبالعــر ِ
واصفــا َّلهــم{ :كنتــم خيــر أمـ ٍـة أخ ِرجــت ِللنـ ِ
َ َ ْ َ ْ َن َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ نَ
ـالل} [ســورة آل َعم ـران ،]110 :وقــال -ســبحانه وتعالــى:-
وتنهــو عــن النكــر وتؤ ِمنــو بـ ِ
ض َوانــاً
ضـ ًـا مـ َـن َّللا َور ْ
{ل ْل ُف َقـ َـراء ْ ِالُ َهاجريـ َِـن َّالذيـ َـن ُأ ْخ ِر ُجــوا مـ ْـن د َيارهـ ْـم َوأ ْم َوالهـ ْـم َي ْب َت ُغــو َن َف ْ
ِ ْ ِ َ َّ َ ِ ِ َ ُ ِ ُ َ َ ِ ُ ِ ِ ُ ِ ِ َ َّ ِ ِ َ َ ُ َّ ْ ِ َ ِ ِ
َو َين ُ
ـان مـ ْـن َق ْب ِلهــم}ْ
الص ِادقــون * َوال ِذيــن ت َبـ َّـوأوا الــد َار َو َ
صـ ُـرون للا َو َر ُســوله أول ِئــك هـ ُـم َّ
اليمـ ِ
ِ
ِ
املهاجريــن،
[ســورة الحشــر ،]8-9 :فاألنصــار هــم الذيــن تبــوؤوا املدينـ ُـة النبويــة قبــل
َ
َ
ْ
ُ
اجـ ًـة م َّمــا أ ُوتــوا َو ُي ْؤثـ ُـر َ
َ
ص ُدورهـ ْـم َح َ
ُ ُّ َ َ ْ َ َ
اجـ َـر إ َل ْيهـ ْـم َوال َيجـ ُـدو َن فــي ُ
ون علــى أنف ِسـ ِـه ْم
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ{ي ِحبـ َـو َن مــن ه َ ِ ٌِ
ص َ
َولـ ْـو كان بهـ ْـم خ َ
اصــة} [ســورة الحشـ َـر ،]9:وقــال -عــز وجــل -فــي املهاجريــن واألنصــار:
َ َّ ُ ِ ِ َن ْ َ َّ ُ َن َ ْ ُ
َ َ ْ ْ
َ
َ
{والسـ ِـابقو الولــو ِمــن اله ِاج ِريــن والن َصـ ِـار} [ســورة التوبــة ،]100 :وقــال -جــل جاللــه:-
صــار} [ســورة التوبــة ]117 :وأشــاد بهــم َّ
للا َع َلــى َّ
ـاب َّ ُ
النبـ ّـي َو ْالُ َهاجريـ َـن َو ْال ْن َ
َ{ل َقـ ْـد َتـ َ
النبـ ُّـي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َّ َ
َّ
َّ
ـاس ق ْرِنــي)) رواه البخــاري ومســلم ،قــال عبــد
ـ
الن
ـر
ـ
ي
((خ
ـم:
ـ
ه
عن
ـال
ـ
ق
ف
م-
ـل
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
عل
هللا
ـى
ـ
صلِ
هللا بــن مســعود -ر�ضــي هللا عنــه« :-إن هللا نظــر فــي قلــوب العبــاد فوجــد قلــب محمــد -صلــى
هللا عليــه وســلم -خيــر قلــوب العبــاد فاصطفــاه لنفســه ،فابتعثــه برســالته ،ثــم نظــر فــي
قلــوب العبــاد بعــد قلــب محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم -فوجــد قلــوب أصحابــه خيــر قلــوب
العبــاد ،فجعلهــم وزراء نبيــه ،يقاتلــون علــى دينــه» رواه أحمــد بإســناد حســن ،ويقــول ابــن
الوزيــر اليمانــي« :لــوال ثقــل موازينهــم فــي الشــرف ،والديــن؛ مــا اتبعــوا رســول هللا -صلــى هللا
عليــه وســلم -بأدلــة الديــن الجديــد ،فلــم يعبــؤوا أمــام وضــوح األدلــة ورســوخها فــي عقولهــم،
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ومالــوا عــن إلــف ديــن اآلبــاء ،واألتـراب ،والغربــاء؛ إلــى أمــر شــاق علــى القلــوب ،ثقيــل علــى
النفــوس ،ال ســيما وهــم فــي ذلــك الزمــان أهــل األنفــة»(.)1
ْ
َ
َ ُ
ص ْحبــه واقط ْـع ْ
أحمد في َ
ـان امل ْفسـ ِـد
ألج ِلهم ُلس
فاحفظ وصية
ٍ
ْ
ْ ُ ْ َ
الفداء َّ
ُ
ُ
مام أب ـ ِـرد
غ
وإنهــم أزكى وأطـهر من
رضهم
ِعر�ضي لع
ٍ
ّ
ِّ ْ ّ َ
ْ
ّ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
بالدي ِـن أعـلى مقع ـ ـ ـ ِـد
فاهلل زكاهـم وشرف قـدره ــم وأحلهـم ِ
ُْ
َْ ُ ُ
َ
َ
شهدوا َ
نزول الوحي ْ
ـيض امللح ِـد
بل كانوا لـ ُـه
ِنع ُم الحمـاة من البغ ِ
ِ
ِ
َ
ـوالهـم في نصـرة اإلسـالم دون تـرددُّ
َ
ْ
بذلوا النفوس وأرخصوا أم
ِ
ِ
ِ
عباد هللا:
َّ
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلم -كانــوا خيــر هــذه األمــة ،وأبرهــا ًقلوبــا،
َّإن صحابــة املصطفــى
ً
ُّ
تكل ًفــا ،وأقومهــا ً
وأعمقهــا ً
هديــا ،وأحســنها حــال ،اختارهــم هللا لصحبــة
علمــا ،وأقلهــا
َ
ّ
واتبعوهــم فــي آثارهــم،
نبيــه -صلــى هللا عليــه وســلم ،-ونقــل دينــه ،فاعرفــوا لهــم فضلهــمِ ،
وتمســكوا بمــا اســتطعتم مــن أخالقهــم ،وســيرهمَّ ،
َّ
فإنهــم كانــوا علــى الهــدى املســتقيم»(،)2
ٌ
«فحبهــم ُسـ َّـن ٌةُّ ،
ُّ
والدعــاء لهــم قربــة ،واالقتــداء بهــم وســيلة ،واألخــذ بآثارهــم فضيلــة»(،)3
هــؤالء هــم رعيــل اإلســام األول ،والجيــل الفريــد الذيــن كانــوا خيــر مــن وطــأت أقدامهــم
األرض بعــد أنبيــاء هللا -عليهــم الســام ،-وهــم مــن اصطفاهــم هللا -عــز وجــل -لخدمــة هــذا
الديــن العظيــم ،والعمــل علــى نشــره فــي كافــة أرجــاء املعمــورة ،وال ي ـزال فضلهــم وأثرهــم
اإليجابــي إلــى يومنــا هــذا ،وفيمــا يلــي نمــاذج مــن أعمــال هــذا الجيــل العظيــم:
النمــاذج فــي ّ
الصحابــة -رضــوان هللا عليهــم -أروع األمثــال ،وأعــم َّ
لقــد ضــرب َّ
التضحيــة
ً
خيصة في سبيل فع اية ّ
ّ
الدين ،ولقد شهدت
ر ر
في سبيل هللا ،فقدموا أرواحهم وأموالهم ر
ّ
التا يــخ ،روى ابــن إسـ َ
ّ
ـحاق عــن أبيــه
ســاحات الوغــى بطــوالت قـ ّـل نظيرهــا ،ومواقــف خلدهــا ر
إسـ َ
ـرج شـ َ
ـحاق بــن يســار عــن أشــياخ مــن بنــي ســلمة أن عمـ َـرو بـ َـن الجمــوح كان رجـ ًـا أعـ َ
ـديد
ِ
ِ
ُ
ٌ
َ
العـ َـرج ،وكان لــه بنــون أربعــة مثـ ُـل األ ْســد ،يشــهدون مــع رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم-
(((  -الذب عن سنة أبي القاسم.55 /1 :
(((  -حلية األولياء.305 /1 :
(((  -حادي األرواح .291 :
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ُُ
َ
املشاهد ،فلما كان
يوم أ ُح ٍد أرادوا َح ْب َسه ،وقالوا له :إن هللا -عز وجل -قد َعذ َرك ،فأتى
َّ
رســو َل هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فقــال :إن ِبنــي يريــدون أن يحبســوني عــن هــذا الوجــه،
ـروج معــك فيــه ،فــوهللا إنــي ألرجــو أن أطــأ بعرجتــي هــذه فــي الجنــة ،فقــال رســول هللا
والخـ
ِ
صلــى هللا عليــه وســلمَّ :-((أمــا أنــت فقــد عــذرك هللا فــا جهــاد عليــك)) ،وقــال لبنيــه(( :مــا
عليكــم ّأل تمنعــوه ،لعــل هللا أن يرزقــه الشــهادة)) ،فخــرج معــه فقتــل يــوم أحــد شـ ً
ـهيدا»(.)1
وهــذا خبــاب بــن األرت -ر�ضــي هللا عنــه -دخــل ً
يومــا علــى عمــر بــن الخطــاب فأجلســه
َّ
علــى َّ
متكئــه ،وقــال :مــا علــى األرض أحـ ٌـد أحـ ُّـق بهــذا املجلــس مــن هــذا إل رجـ ٌـل واحـ ٌـد ،قــال
ً
لــه خبــاب :مــن هــو يــا أميــر املؤمنيــن؟ قــال :بــال ،فقــال خبــاب :مــا هــو بأحـ ّـق ّ
منــي؛ َّإن بــال
ِ
ً
كان لــه فــي املشــركين مــن يمنعــه هللا بــه ولــم يكــن لــي أحــد يمنعنــي ،فلقــد رأيتنــي يومــا أخذوني
ّ
فأوقــدوا لــي نــا ًرا ،ثــم ســلقوني فيهــا ،ثــم وضــع رجلــه علــى صــدري ،فمــا اتقيــت األرض إال
بظهــري ،قــال :ثــم كشــف عــن ظهــره -ر�ضــي هللا عنــه -فــإذا هــو قــد بــرص مــن النــار»(.)2
وأمــا عــن َّ
َّ
التضحيــات باملــال ،وإنفاقــه فــي ســبيل هللا؛ فحــدث وال حــرج ،فعــن زيــد بــن
َّ
أســلم عــن أبيــه قــال :ســمعت عمــر بــن الخطــاب يقــول :أمرنــا رســول هللا -صلــى هللا عليــه
ً
وســلم -أن نتصـ َّـدق ،فوافــق ذلــك عنــدي مــال ،فقلــت :اليــوم أســبق أبــا بكـ ٍـر إن ســبقته
ً
يومــا ،قــال :فجئــت بنصــف مالــي ،فقــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــا أبقيــت
ألهلــك؟)) قلــت :مثلــه ،وأتــى أبــو بكــر بـ ّ
ـكل مــا عنــده ،فقــال(( :يــا أبــا بكـ ٍـر مــا أبقيــت ألهلك؟))
ٍ ِ
ً
قــال :أبقيــت لهــم هللا ورســوله ،قــال عمــر فقلــت :ال أســبقه إلــى �شـ ٍـيء أبــدا» رواه الترمــذي
وحســنه األلبانــي.

(((  -السيرة النبوية البن كثير ،73 /3 :وصححه األلباني في فقه السيرة.260 :
(((  -سبل الهدى والرشاد.359 /2 :
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أناس إذا ما َّ
هر أظلم ُ
ٌ
الد ُ
وجهه
ً َّ ً
ً
يصونون
أحسابا ومجدا مؤثل
ً
َ
تبة
س َموا ِفي املعالي رتبة فوق ر ٍ
ْ
ْ
فتضاءلت
أضاءت لهم أحسابهم
األصم َّ
فلو المس َّ
ُّ
الص ُ
أكفهم
خر
البسيطة ُ
منهم
ض
ِ
ولو كان في ُ األر ِ
َ
َ
شكرت لكم آالءكم وبالءكم
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فأيديهم ٌ
ُ
وأوجههم ز ُ
هر
بيض
ّ
أكف دونها ْ
ُ
املزن
والبحر
ببذل ٍ
َّ ِ
َّ
َّ
والنسرُ
أحلتهم حيث النعائم
َّ
الشمس املنيرة والبدرُ
لنورهم
ِ
َّ
َ
ينابيع الندى ذلك َّ
الصخرُ
أفاض
ْ
ُ
الفقر
ملخ َت ِبط عاف ملا عرف
ٌ
معروف ُ
يكافئه ُ
شكر
وما ضاع

ّ
معظميــن
أيهــا املســلمون :لقــد كان ذلــك الجيــل -رضــوان هللا عليهــم -سـ َّـباقين إلــى الخيـراتِ ،
ألمــر هللا -تعالــى ،-وأمــر نبيــه -صلــى هللا عليـ َـه وســلم ،-مســارعين إلــى امتثــال األوامــر اإللهيــة
َ
َ َّ ُ ُ
يعــوا َّ َ
وتنفيذهــا ،عمـ ًـا بقــول هللا -عــز وجــل{َ :-وأط ُ
للا َو َّ
الر ُســو َل ل َعل ُكـ ْـم ت ْر َح ُمــون} [ســورة
ِ
َ
ُ
آل عم ـران ،]132 :روي عــن أنـ ٌ
ـس -ر�ضــي هللا عنــه -قــال« :بينمــا أنــا أديــر الــكأس علــى أبــي
طلحــة وفــان فسـ ُ
َ
ـمعت ُمنـ ِـاد َي ُينـ ِـادي :أال إن الخمـ َـر قــد ُح ّ ِر َمــت» ،قـ َـال« :فمــا دخـ َـل علينــا
َْ
وتوضــأ ُ
َّ
وال خـ َ
َ
َ
بعضنــا ،واغتسـ َـل
القــال،
ـرج منــا خـ ِـار ٌج حتــى
أهرقنــا َ الش ـراب ،وكسـ ْـرنا ِ
ُ
بعضنــاَ ،
وأص ْبنــا مــن ِطيــب ّأم ُســليم ،ثــم َ
خرجنــا إلــى املسـ ِـجد َفــإذا رســو ُل َ هللا -صلــى هللا
ِ
ِ
َ
عليــه وســلم -يقـرأ{َ :يــا أ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا إ َّن َمــا ْال َخ ْمـ ُـر َو ْالَ ْيسـ ُـر َو ْال ْن َ
صـ ُ
ـاب َو ْال ْ َزل ُم ر ْجـ ٌ
ـس ِمـ ْـن
ِ
ِ
َّ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َِ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ِ َ
()1
ن
َع َمـ ِـل الشــيط ِان فاجت ِنبــوه لعلكــم تف ِلحــو } [ســورة املائــدة. »]90 :
�ضــي هللا عنهمــاَ -ي ْ
صفـ َـن حــال
وهــذه أم املؤمنيــن عائشــة وأم املؤمنيــن أم ســلمة -ر
نســاء الصحابــة -ر�ضــي هللا عنهــن -عنــد نــزول آيــة الحجــاب حيــث تقــول عائشــة -ر�ضــي هللا
ُ
َ
ُ
األ َول ،ملــا أنـ َـزل هللا -عــز وجــل{َ :-و ْل َي ْ
عنهــاَ :-يرحــم هللا نســاء املهاجـرات
ض ِرْبـ َـن ِبخ ُم ِر ِهـ َّـن َعلــى
َ
َ
َ َ
َ
كثف ُمروط َّ
فاختمرن بها» رواه أبو داود وصححه
هن
ُج ُي ِوب ِه َّن} [سورة النور ]31 :شق ْقن أ
ِ
َ
َ
األلبانــي ،وعــن أم ســلمة -ر�ضــي هللا عنهــا -قالــت« :ملــا نزلــت{ُ :ي ْد ِنيـ َـن َعل ْي ِهـ َّـن ِمـ ْـن َجل ِب ِيب ِهـ َّـن}
[ســورة األحـزاب ،]59 :خـ َـرج نســاء األنصــار كأن علــى رؤوسـ َّ
ـهن ال ِغربــان ِمــن األكســية» رواه
أبــو داود وصححــه األلبانــي ،فانظــروا َر ِحمكــم هللا إلــى تلــك املســارعة واملبــادرة فــي طاعــة
هللا ،وطاعــة رســوله.
(((  -تفسير الطبري.666 /8 :
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َّ َ ْ َ َ ُ َّ
الر ُسول م ْن َب ْعد َما َأ َ
ل َو َّ
ص َاب ُه ُم
ِ
ِ
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم{ :ال ِذين استجابوا ِ
ِ
ِ
ـاس َقــدْ
ـاس إ َّن َّ
ـال َل ُهـ ُـم َّ
ْال َقـ ْـر ُح ِل َّل ِذيـ َـن َأ ْح َسـ ُـنوا ِم ْن ُهـ ْـم َو َّات َقـ ْـوا َأ ْجـ ٌـر َع ِظيـ ٌـم * َّال ِذيـ َـن َقـ َ
النـ َ
النـ ُ
ْ
َِْ َ َ
ََ ُ َُ ْ َ ْ
اخ َشـ ْـو ُه ْم َف َز َاد ُهـ ْـم إ َيم ًانــا َو َق ُالــوا َح ْسـ ُـب َنا َّ ُ
للا َو ِن ْعـ َـم ال َو ِكيـ ُـل * فانقل ُبــوا ِب ِن ْع َمـ ٍـة
جمعــوا لكــم ف
ِ
َ
ْ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ
َّ
ْ
مـ َـن َّ َ َ ْ
َ
َ
َ
ضــل لـ ْـم ي ْم َس ْسـ ُـه ْم ُسـ ٌ َ ُ
للا وللا ذو فضـ ٍـل ع ِظيـ ٍـم} [ســورة آل
ـوء واتبعــوا ِرضــوان ِ
ِ
ِ
للا وف ٍ
عمـران.]174 - 172 :
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه إنــه
غفــور رحيــم.
َّ
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:

فلقــد كان أولئــك الرجــال -ر�ضــي هللا عنهــم -جيـ ًـا فريـ ًـدا ّ
متميـ ًـزا فــي ّ
كل �شـ ٍـيء فــي
ِ
ِ
َّ
العقيــدة ،والثبــات عليهــا ،والعبــادة واملداومــة عليهــا ،واألخــاق الحســنة والحــرص عليهــا
الص َ
جــاء فــي َّ
حيح ْيــن مــن حديــث أبــي ســعيد الخــدري -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم(( :-ال تسـ ُّـبوا أصحابــي؛ فلــوا َّأن أحدكــم أنفــق مثــل ُأ ُحـ ٍـد ًذهبــا مــا
بلــغ ُمـ َّـد أحدهــم وال نصيفــه)) ،وروى اإلمــام أحمــد عــن ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا -أنــه
قــال« :ال تســبوا أصحــاب محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم -فلمقـ ُ
ـام أحدهــم ســاعة خيـ ٌـر مــن
عبــادة أحدكــم أ بعيــن ســنة»( ،)1وقــال الحســن البصــري -رحمــه هللاَّ :-
«إن أصحــاب محمــد
ر
ً َ
ً
ً
أكياســا عملــوا صالحــا ،وأكلــوا ً
طيبــا ،وقدمــوا فضــا ،لــم
صلــى هللا عليــه وســلم -كانــواْ
ُينافســوا أهــل الدنيــا فــي دنياهــم ،ولــم يجزعــوا مــن ذلهــا ،أخــذوا صفوهــا ،وتركــوا كدرهــا،
ٌ
ٌ
وهللا مــا تعاظمـ ْـت فــي أنفســهم حســنة عملوهــا ،وال تصاغــرت فــي أنفســهم ســيئة أمرهــم
الشــيطان بهــا»(.)2
ً
وكانــوا جيــا -ر�ضــي هللا عنهــم -يحرصــون كل الحــرص علــى الوحــدة واالئتــاف،
ً
َ ْ َّ
عز َّ َ ْ َعمل بقول هللا َّ
وينبذون َّ
كل معاني الفرقة واالختالف،
للا
وجل{ :-واعت ِص ُموا ِبحب ِل ِ
(((  -شرح العقيدة الواسطية»؛ البن عثيمين (.249 – 248 /2
(((  -الجامع لشعب اإليمان للبيهقي.144 /15 :
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َ َ ُ
َ ً َََ ُ
ََ
يعــا َوال تف َّرقــوا} [ســورة آل عم ـران ،]103 :وبقولــه -عـ َّـز وجـ َّـل{َ :-وال ت َنا َز ُعــوا ف َت ْفشــلوا
ج ِم
َّ
ُ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
َو َت ْذهــب ِريحكــم} [ســورة األنفــال ،]46 :وقــد جــاء مــن حديــث قتــادة أن رســول هللا -صلــى
ُّ
َّ
هللا عليــه وســلم ،-وأبــا بكــر ،وعمــر ،وعثمــان صــد ًرا مــن خالفتــه؛ كانــوا يصلــون بمكــة
َّ
صلهــا أر ً
بعــا ،فبلــغ ذلــك ابــن مســعود فاســترجع ،ثــم قــام
ومنــى ركعتيــن ،ثـ َّـم َّإن عثمــان
َّ َّ
ِ َّ
ً
ً
فصلــى أربعــا ،فقيــل لــه :اســترجعت ثــم صليــت أربعــا؟ قــال« :الخــاف شــر» رواه أبــو داود
َّ
وصححــه األلبانــي ،وكان علــي -ر�ضــي هللا عنــه -يقــول« :اقضــوا كمــا كنتــم تقضــون ،فإنــي
أكــره االختــاف حتــى يكــون َّ
للنــاس جماعــة ،أو أمــوت كمــا مــات أصحابــي»رواه البخــاري.
سبقهم ُ
ْ
ُ
ُّ
إن كان في الناس سباقون
تبع
سبق ألدنى
فكل
بعدهم
ٍ
َ
ْ
ً
َ َ َ
َ
ْ
َ
وال ي
ض ُّنون َع ْن َم ْولى ِبفض ِل ِه ِم وال ُي ِص ُيب ُه ُم في َمط َم ٍع ط َب ُع
نَ
َ
أحالمهم عن َ
ذاك متسعُ
ْ
ُ
ال يجهلو  ،وإن حاولت جهلهم في فضل
ُْ ُ ّ
َ ْ َ ِ نَ
أع ّفة ٌُذك َر ْت في َ
الط َمعُ
حي ِع ّف ُت ُه ْم ال يطمعو  ،وال يرديهم
الو
ِ
ِ
ِ
لذا أوجبت الشريعة اتباع الصحابة -رضوان هللا عليهم ،-واالقتداء بهم ،ولزوم طريقتهم،
وتوعد من خالف ســبيلهم بأشــد العذاب يقول هللا تعالى{َ :و َم ْن ُي َشــا ِقق َّ
الر ُســو َل ِم ْن َب ْع ِد
ِ
َمــا َت َب َّيـ َـن َلـ ُـه ْال ُهـ َـدى َو َي َّتبـ ْـع َغ ْيـ َـر َســبيل ْالُ ْؤمنيـ َـن ُن َو ّلــه َمــا َت َو َّلــى َو ُن ْ
ص ِلـ ِـه َج َه َّنـ َـم َو َسـ َـاء ْت َم ِصيــرا}ً
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ّ
النســاء ،]117 :فالصحابــة هــم املؤمنــون الذيــن عايشــوا نــزول الوحــي ،وأخــذوا
[ســورة
ِ ً
منهجــه مباشــرة مــن نبيهــم -صلــى هللا عليــه وســلم ،-قــال اإلمــام ابــن أبــي زيــد القيروانــي
فــي رســالته« :واللجــأ إلــى كتــاب هللا -عزوجــل ،-وســنة نبيــه ،واتبــاع ســبيل املؤمنيــن ،وخيــر
القــرون مــن خيــر أمــة أخرجــت للنــاس نجــاة ،ففــي املفــزع إلــى ذلــك العصمــة ،وفــي اتبــاع
َّ
«فالســعيد مــن تمســك بمــا كان
الســلف الصالــح النجــاة»( ،)1قــال ابــن حجــر العســقالني:
عليــه الســلف ،واجتنــب مــا أحدثــه الخلــف»(.)2
الدعاء ...

...
(((  -رسالة القيرواني.9 :
(((  -فتح الباري.253 /13 :
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الحياة الزوجية مشكالت وحلول
الخطبة األولى:
ّإن الحمد هلل ..أما بعد:
عباد هللا:
مــن ِن َعـ ِـم هللا تعالــى علــى عبــاده فــي هــذه الحيــاة :أن يســر لهــم األســر والبيوتــات ،ومـ ّـن
ً
ً
عليهــم بالزوجــات الكريمــات؛ آيــة مــن َآياتــه الباهـرات ،ونع َمــة مــن نعَمــه الظاهـرات ،ســكنا
َ
ً
ْ ُ
ََ َُ
ً َ ُ
ورحمــة ،ولباســا ومــودة(َ :و ِمـ ْـن َآيا ِتـ ِـه أ ْن خلـ َـق لكـ ْـم ِمـ ْـن أن ُف ِســك ْم أ ْز َواجــا ِلت ْســك ُنوا ِإل ْي َهــا
َو َج َعـ َـل َب ْي َن ُكـ ْـم َمـ َـو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًـة إ َّن فــي َذلـ َـك َليــات ل َقـ ْـوم َي َت َف َّكـ ُـر َ
ون) [الــروم.]21:
ِ ِ ِ
ٍ ِ ٍ
يجــد الرجــل فــي بيتــه املــأوى الكريــم والراحــة النفســية بعــد عنــاء العمــل والكــدح
والكلــل ،لينفــض عــن نفســه غبــار الســآمة ،ويطــرح عــن فــؤاده متاعــب الحيــاة ،وتجــد املرأة
فــي بيتهــا مــع زوجهــا أملهــا املنشــود الــذي تصــون بــه عفتهــا ،وتحفــظ بــه كرامتهــا ،فيترعــرع فــي
ٌ
ـوة حكيمــة ،وأمومـ ٍـة
كنفــات هــذا ًالبيــت وينشــأ بيــن جنباتــه جيــل صالــح فريــد ،فــي ظــل أبـ ٍ
حانيــة ،بعيــدا عــن أســباب القلــق والتوتــر ،وجالبــات الشــقاء ومنغصــات الحيــاة.
وهكــذا يريــد اإلســام مــن األســر أن تكــون قــاع خيــر ومحبــة ووئــام ،وحصــون بــر
ً
ـاال ُل ْ
حسـ ِـن التعامــل،
وحنــان وســام ،ويطلــب مــن ركنــي األســرة :الــزوج والزوجــة أن يكونــا مثـ
والقيــام بالحقــوق والواجبــات لــكل منهمــا وعليــه؛ ُليحققــا الســعادة الزوجيــة املنشــودة بيــن
ُ
كل عروســين ،واملؤملــة بيــن كل زوجيــن؛ حيــث ترفــرف علــى األســرة أعــام املحبــة والهنــاء،
ً
وتــدوي فــي جنبــات البيــت كلمــات الرحمــة والصفــاء ،بعيــدا عــن الغــش والتدليــس فــي
األقــوال والعواطــف ،فكثيـ ٌـر مــن األزواج والزوجــات بــل جلهــم يطلــب الســعادة ،ويتلمــس
الراحــة فــي بيتــه ،وينشــد االســتقرار ويبحــث عــن هــدوء النفــس وراحــة البــال مــع زوجــه،
ويســعى للبعــد عــن أســباب القلــق والشــقاء واالضط ـراب ومثي ـرات اإلزعــاج ،ال ســيما فــي
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بيتــه وأســرته ،وهــذه وتلــك ال تحقــق وال تندفــع إال باإليمــان الصــادق بــاهلل تعالــى والتــوكل
عليــه ســبحانه ،وتفويــض األمــور إليــه جــل شــأنه ،وقيــام كل مــن الزوجيــن بمــا لــه وعليــه
تجــاه اآلخــر.
عباد هللا:
وفــي ســبيل املحافظــة علــى هــذه العالقــة الزوجيــة الكريمــة ،والحيــاة الســعيدة بيــن
ً
الزوجيــن ،نهــى اإلســام عــن كل مــا يكــون ســببا فــي فصــم عــرى العالقــة بيــن الزوجيــن ،أو
نشــر العــداوة بينهمــا ،وأمــر فــي مقابــل ذلــك ُبحســن العشــرة ،وقيــام كل منهمــا بحقوقــه
وواجباتــه علــى الوجــه األكمــل ،وغــض الطــرف عــن الهفــوات والــزالت ،وســتر العيــوب
والخطيئــات قــدر الطاقــة.
ً
يجدها وال يسلم له الدهر صاحب
عثرة
فمن يتتبع جاهدا كل ٍ
ورغــب ســبحانه وتعالــى باإلبقــاء علــى الزوجيــة ،ونهــى عــن كل مــا ُيعرضهــا للــزوال،
ً
فأمــر باملعاشــرة بيــن الزوجيــن باملعــروف ولــو مــع كراهــة أحدهمــا اآلخــر؛ حف َظــا لألســر،
َْ
وه َّن ب ْالَ ْعـ ُـروف َفــإ ْن َكر ْه ُت ُم ُ
ومنعـ ًـا للتفــكك ،قــال تعالــى(َ :و َعاشـ ُـر ُ
وهـ َّـن َف َع َ
�ســى أ ْن تك َر ُهــوا
ِ
ً َ ًِ
ِ
ِ ِ
َ
َشـ ْـي ًئا َو َي ْج َعـ َـل َّ ُ
للا ِفيـ ِـه خ ْي ـرا ك ِثيرا)[النســاء.]19:
وعــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :ال يفــرك
ً
مؤمــن مؤمنــة؛ إن كــره منهــا خلقــا ر�ضــي منهــا آخــر ،أو قــال غيــره» رواه مســلم.
وبيــن املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم مــا جلبــت عليــه امل ـرأة مــن الصفــات؛ ليكــون
ً
ً
الرجــل خبي ـرا بهــا ،بصي ـرا بحالهــا ،فــا يطلــب منهــا أكثــر ممــا تطيقــه ،فقــال فيمــا رواه أبــو
ـإن امل ـرأة خلقــت مــن ضلــعّ ،
�ضــي هللا عنــه« :-اســتوصوا بالنســاء فـ ّ
وإن أعــوج
هريــرة –ر
�شــيء فــي الضلــع أعــاه؛ فــإن ذهبــت تقيمــه كســرته ،وإن تركتــه لــم يــزل أعــوج ،فاســتوصوا
بالنســاء» .متفــق عليــه .وفــي روايــة ملســلم قــالّ :
«إن املـرأة خلقــت مــن ضلــع لــن تســتقيم لــك
علــى طريقــة ،فــإن اســتمتعت بهــا اســتمتعت بهــا وبهــا عــوج ،وإن ذهبــت تقيمهــا كســرتها،
وكســرها طالقهــا».
أيها املسلمون:
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وحينمــا يبــدو الخلــل فــي الحيــاة الزوجيــة ،وتعصــف املشــاكل بالبيــت ،ويظهــر النشــوز
ً
ً
مــن املـرأة متعاليــة علــى زوجهــا ،خارجــة عــن وظيفتهــا الطبيعيــة ،مقصــرة فــي حقــوق زوجهــا،
ً
ـرة لفضائــل بعلهــا ،فـ ّ
ـإن العــاج فــي مثــل هــذه األحــوال فــي اإلســام فــي غايــة العــدل
متنكـ
ً
ً
ً
ً
والرحمــة؛ حيــث أمــر الــزوج املســلم بــأن يكــون حليمــا صبــورا متأنيــا ،مترويــا فــي األمــور ،ال
يغتالــه الغضــب ،وال يدفعــه العجــل ،بــل يكظــم غيظــه ،ويتأنــى فــي أمــره ،ويتلطــف بأهلــه.
َ
ّ َ ُ َ َّ ُ َن َ َ ّ
للا َب ْع َ
ضـ َـل َّ ُ
الن َســاء ب َمــا َف َّ
ـض َو ِب َمــا
ض ُهـ ْـم َعلــى َب ْعـ
ِ
َيقــول هللا تعالــى( :الرجــال قوامــو علــى ِ
ٍ
ِ
ْ َ ْ َ ْ َِ َّ َ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ ُ نَ
ْ
أن َف ُقــوا ِمــن أمو ِال ِهــم فالص ِالحــات قا ِنتــات حا ِفظــات ِللغيـ ِـب ِبمــا َح ِفــظ للا والل ِتــي تخافو
َ ُ َ َ ُ َ
َ ْ ُ ُ َ
وهـ َّـن فــي ْالَ َ
ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ ُ
وهـ َّـن فـ ِـإ ْن أط ْع َنكـ ْـم فــا ت ْبغــوا َعل ْي ِهـ َّـن
ض ِاجـ ِـع واض ِرب
نشــوزًهن ف َِّعظ َوهــن و ًاه َجر ً ِ
للا ك َ
َســبيال إ َّن َ
ان َع ِل ّيــا ك ِبي ـرا) [النســاء.]34:
ِ ِ
فــأول وســائل العــاج مــع الزوجــة :الوعــظ والتوجيــه ،وبيــان الخطــأ والتقصيــر،
والتذكيــر بالحقــوق والواجبــات ،والتخــوف مــن غضــب هللا ومقتــه ،مــع ســلوك مســلك
ً
ً
الكياســة واألنــاة ترغيبــا وترهيبــا.
فــإن لــم تنجـ ْـح هــذه الوســيلة فقــد شــرع اإلســام هجرهــا فــي املضجــع ،فــا يهجــر الــزوج
الغرفــة ،أو الف ـراش ،وإنمــا يهجــر املضجــع؛ فيبــت معهــا فــي ف ـراش واحــد ،وال يقربهــا ،بــل
ً
يوليهــا ظهــره؛ إظهــارا لرجولتــه وقــوة عزيمتــه ،فــإن ذلــك لــه أكبــر األثــر فــي معالجــة انحـراف
الزوجــة إذا وقــع ،وتقويــم ســلوكها إذا اعــوج.
ً
ً
ً
فــإن لــم يجــد ذلــك معهــا فلــه ضربهــا ضربــا غيــر مبــرح ،اســتصالحا لهــا وتأديبــا .فعــن
حكيــم بــن معاويــة القشــيري ر�ضــي هللا عنــه قــال :قلــت يــا رســول هللا! مــا حــق زوجــة أحدانــا
عليــه؟ قــال« :أن تطعمهــا إذا طعــم ،وتكســوها إذا اكتســيت أو اكتســبت ،وال تضــرب
الوجــه ،وال تقبــح ،وال تهجــر إال فــي البيــت» .رواه أبــو داود ،وأحمــد ،قــال أبــو داود :وال
تقبــح أن تقــول :قبحــك هللا.
عباد هللا:

ً
وكل هــذه اإلجـراءات يتخذهــا الــزوج مــع زوجتــه دون تدخــل أحـ ٍـد كائنــا مــن كان .فــإذا
استمر الشقاق بين الزوجين فقد أمر هللا تعالى بالتدخل بينهما من أهل َ العدل واإلصالح
َ ً
َ ً
َ ُ
واإلنصــاف بقولــه تعالــى(َ :وإ ْن خ ْف ُتـ ْـم شـ َـق َ
اق َب ْي ِن ِه َمــا ف ْاب َعثــوا َحكمــا ِمـ ْـن أ ْه ِلـ ِـه َو َحكمــا ِمـ ْـن
ِ ِ
ِ
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ً َ ً
للا َك َ
للا َب ْي َن ُه َمــا إ َّن َّ َ
صالحـ ًـا ُي َو ّفــق َّ ُ
َأ ْهل َهــا إ ْن ُيريـ َـدا إ ْ
ان َع ِليمــا خ ِبيـرا) [النســاء .]35:كل ذلــك
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
حـ ٌ
ـرص مــن هللا تعالــى الخبيــر بأحــوال عبــاده ،الحريــص علــى مصالحهــم ودفــع الضــرر عنهــم
علــى إبقــاء عقــد النــكاح ،واســتمرار الحيــاة الزوجيــة ،وعــدم وقــوع الطــاق؛ ألنــه أبغــض
الحــال إلــى هللا؛ ملــا فيــه مــن كســر للمـرأة ،وتشــتيت لألبنــاء ،وإحــال الشــقاء والشــقاق فــي
األســر والبيوتــات.
بارك هللا لي ولكم في القرآن العظيم..
الخطبة الثانية:
الحمد هلل  ..عباد هللا:
فــإذا لــم تجـ ِـد تلــك الطــرق فــي معالجــة املشــكالت الزوجيــة ،وكان فــي الحيــاة الزوجيــة
ضــرر علــى الزوجيــن أو أحدهمــا بــدون مصلحــة راجحــة فقــد شــرع هللا الف ـراق بينهمــا
بالطــاق ،وجعلــه ســبحانه وتعالــى فــي هــذه الحالــة رحمــة منــه ،يزيــل الضــرر ،ويتيح الفرصة
للا ُكلّ م ْن َس َعته َو َك َ
ان َّ ُ
للحصول على بديل أحسن ،قال هللا تعالى(َ :وإ ْن َي َت َف َّر َقا ُي ْغن َّ ُ
للا
ِِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
َو ِاســعا َح ِكيمــا) [النســاء.]130:
ً
فــاهلل عــز وجــل حيــن جعــل الطــاق حقــا للــزوج علــى زوجتــه ،والعصمــة بيــده دونهــا،
ّ
فإنه شرع قبل ذلك الوسائل العالجية واألمور اإلصالحية الوقائية التي يتبعها الزوج قبل
ً
إيقــاع الطــاق وهــدم األســرة ،والتــي قــد تكــون بــإذن هللا ســبحانه ســببا فــي عــاج املشــكالت
الزوجيــة بطــرق وديــة ،وســبل إصالحيــة ،بحيــث ال يلجــأ الــزوج إلــى الطــاق إال عنــد العجــز
ٌ
عــن حــل تلــك املشــكالت ،فالطــاق كلمــة ال يشــك عاقــل مــن النــاس فــي جدواهــا ونفعهــا
ً
ً
ُ
عندمــا تصبــح الحيــاة بيــن الزوجيــن جحيمــا ال يطــاق ،وعيشــا ال راحــة فيــه وال اطمئنــان.
أمــا عنــد عــدم الحاجــة إليــه فقــد نهــى اإلســام عنــه ،بــل لقــد حــرم اإلســام إفســاد الزوجــة
علــى زوجهــا بمــا يدعــوه لطالقهــا ،ومــن فعــل ذلــك فـ ّ
ـإن إثمــه عظيــم ،وع َ
قابــه أليــم ،حيــث
ِ
تبـرأ منــه الرســول صلــى هللا عليــه وســلم بقولــه« :ليــس منــا مــن خبــب امـرأة علــى زوجهــا ،أو
ً
عبــدا علــى ســيده» .رواه الترمــذي ،وهــو صحيــح.
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أيها املسلمون:
فــإذا كــره الــزوج زوجتــه ،ولــم يرغــب فــي بقائهــا معــه ،فــإن هللا عــز وجــل قــد حــرم عليــه
أن ُيمانــع فــي طالقهــا مــن أجــل أن تفتــدي نفســها منــه بمالهــا ،وأمــره بطالقهــا مــن غيــر أن
ً
َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ّ
َ َ َّ َ َ ُ
الن َسـ َـاء
يأخــذ منهــا شـ
ـيئا ،يقــول ســبحانه وتعالــى( :يــا أ ُّي َهــا ال ِذيــن آمنــوا ال ي ِحــل لكــم أن ت ِرثــوا ِ
َ ْ ً َ َ ْ ُُ
ُ
َّ
كرهــا وال تعضلوهن)[النســاء .]19 :قــال ابــن عبــاس ر�ضــي هللا تعالــى عنهمــا« :هــو الرجــل
ٌ
يكــون لــه امـرأة ،وهــو كار ٌه صحبتهــا ،ولهــا عليــه مهـ ٌـر ،فيضرهــا؛ لتفتــدي بــه».
ً
ً
أمــا الزوجــة فقــد جعــل هللا ســبحانه وتعالــى لهــا حقــا شــرعيا فــي إنهــاء عالقتهــا مــع
زوجهــا إذا لــم تســتطع العيــش معــه؛ إمــا لظلمــه لهــا ،أو لهضمــه لحقوقهــا وعــدم القيــام
بهــا ،أو لســبب شــرعي يبيــح لهــا ذلــك.
ً
ً
اضا َ
تعالى في كتابه الكريم يرشدها
هللا
فإن
ر
إع
أو
جفوة
فإذا خافت املرأة من زوجها
إلــى العــاج الناجــع بقولــه(َ :وإن ْامـ َ َـرأ ٌة َخ َافـ ْـت مـ ْـن َب ْعل َهــا ُن ُشــو ًزا َأ ْو إ ْع َراضـ ًـا َفــا ُج َنـ َ
ـاح َع َليهمــاَ
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ً َ ِ ِ ُّ ْ ُ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ُّ
الشـ َّـح ِ َوإ ْن ُت ْحسـ ُـنوا َو َت َّت ُقــوا َ ِفــإنَّ
أن يص ِلحــا بينهمــا صلحــا والصلــح خيــر وأح ِضــر ِت النفــس
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ً
للا َك َ
َّ َ
ان ِب َمــا ت ْع َملــون خ ِبيرا)[النســاء .]128:فالعــاج بالصلــح واملصالحــة والتنــازل عــن
بعــض الحقــوق املاليــة أو الشــخصية؛ محافظــة علــى عقــد النــكاح ،ورعايــة لألطفــال خيـ ٌـر
مــن الشــقاق والجفــوة والنشــوز والطــاق.
فــإن لــم يجـ ِـد ذلــك معــه فقــد شــرع هللا تعالــى لهــا املخالعــة لزوجهــا علــى مــال تدفعــه
لــه نظيــر فســخ عقــد النــكاح معهــا ،كمــا ثبــت عنــد البخــاري وغيــره مــن حديــث ابــن عبــاس
ر�ضــي هللا عنهمــاَّ -أن ام ـرأة ثابــت بــن قيــس أتــت النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -فقالــت :يــاُُ
ُ
رســول هللا ثابــت بــن قيــس مــا ْ
أع ِتـ ُـب عليــه فــي خلـ ٍـق وال ِديـ ٍـن ،ولكنــي أكــره الكفــر فــي اإلســام!
َ
َ
فقــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم« :-أت ُر ِ ّديــن عليــه حديقتــه؟» .قالـ ْـت :نعـ ْـم! قــال
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم« :-اقبــل الحديقــة ،وطلقهــا تطليقــة» .وكان قــد تزوجهــا،
وجعــل مهرهــا حديقــة نخــل ،فأخــذ الحديقــة وفارقهــا.
ً
واإلســام عندمــا أعطــى املـرأة حقــا فــي مفارقــة زوجهــا عنــد الحاجــة إلــى ذلــك؛ كســوء
العشــرة معــه ونحــو ذلــك ،حـ ّـرم عليهــا أن تطلـ َـب مــن زوجهــا الطــاق مــن غيــر بــأس .قــال
ً
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :أيمــا ام ـر ٍأة ســألت زوجهــا طالقــا مــن غيــر بــأس فح ـر ٌام
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عليهــا رائحــة الجنــة» .رواه الترمــذي ،وأبــو داود ،وأحمــد ،وهــو صحيــح.
عباد هللا:
لقــد رســم اإلســام للطــاق خطــة حكيمــة تقلــل مــن وقوعــه ،وتجنــب الــزوج اإلضـرار
والضــرر؛ فجعــل للرجــل أن يطلــق زوجتــه إذا لــزم األمــر طلقــة واحــدة أو طلقتيــن فــي طهــر
لــم يجامعهــا فيــه ،ويتركهــا حتــى تنق�ضــي عدتهــا ،وهــي ثــاث حيضــات كاملــة ،ثــم إن بــدا لــه
فــي تلــك الفتــرة أن يراجعهــا فلــه ذلــك ،وإن انقضــت عدتهــا قبــل أن يراجعهــا بانــت منــه ،ولــم
تحــل لــه بعــد ذلــك إال بعقــد جديــد.
هــذه بعــض الجوانــب املهمــة ألحــكام العالقــة الزوجيــة التــي فـ َّـرط فيهــا ٌ
فئام من الناس
إال مــن عصــم هللا ،فأيــن الفقــه فــي الديــن أيهــا املســلمون؟! ملــاذا تمتلـ ُـئ املحاكــم بقضايــا
الزوجيــة والخالفــات العائليــة بيــن الزوجيــن وبيــن أيدينــا كتـ ُ
ـدى وشـ ٌ
ـاب هللا هـ ً
ـفاء ،وسـ َّـنة
ســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم .وملــاذا تتشـ ُ
ـتت األســر ،ويتفــرق األبنــاء بســبب الطــاق
ر
ُ
ـبة؟! وملــاذا يتالعــب الســفهاء والجهــال بأحــكام الطــاق؟!.
دون رحمـ ٍـة أو محاسـ ٍ
إن الســبب املباشــر وراء هــذه األمــور وغيرهــا ممــا تئــن منــه الحيــاة الزوجيــة ،وتشــتكي
منــه البيــوت واألســر هــو عــدم الفقــه فــي ديــن هللا ،وعــدم تطبيقــه علــى وفــق مــا أمــر هللا
تعالــى بــه ووضحــه رســوله صلــى هللا عليــه وســلم.
أال فاتقــوا هللا رحمكــم هللا ،أقيمــوا حــدوده وال تتجاوزوهــا ،وحافظــوا علــى بيوتكــم
ّ
ّ
وأبنائكــم وزوجاتكــم ،وأصلحــوا ذات بينكــم ،ثـ َّـم صلــوا وســلموا علــى البشــير النذيــر
والس ـراج املنيــر محمــد بــن عبــد هللا عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.
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الدعاء وصالح األبناء
الخطبة األولى:
الحمد هلل...
أيهــا املســلمون :إن مــن عظيـ ِـم فضـ ِـل هللا تعالــى ورحمتــه بعبـ ِـاده أن جعــل دعـ َـاءه
ُ
وســؤاله عبــادة مــن أفضــل العبــادات ،وقربــة مــن أجـ ِ ّـل القربــات ،فعــن النعمــان بــن بشــير
ر�ضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( : -الدعاء هو العبادة)) رواهّ
أحمــد والترمــذي وصححــه األلبانــي ،وقــد حــث هللا عبــاده علــى الدعــاء ،ورغبهــم ودعاهــم
للا ُم ْخلصيـ َـن َلـ ُـه ّ
لإلخــاص فيــه فقــال تعالــى{َ :ف ْاد ُعــوا َّ َ
الديـ َـن} [غافــر ،]14 :وأمــر هللا
ِ
ِ ِ
ســبحانه وتعالــى -بدعائــه ،وجعــل دعــاءه عبــادة ،ووعــد باإلجابــة فضـ ًـا منــه ًّومنــة فقــال
ِ
َ ْ َ ْ َُ
َ َ َ َ ُّ ُ
ْ
ُ
ّ
ْ
ُ
لربكــم أيهــا املؤمنــون
تبــارك وتعالــى{ :-وقــال ربكــم ادعو ِنــي أســت ِجب لكــم} فاســتجيبوا ِبدعــاء هللا وســؤاله ،فــإن َ
هللا قــد وعدكــم باإلجابــة ،وأمــا مــن أعــرض واســتكبر عــن دعا ِئــه
ِ
ِ ِ
َّ َّ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ـذاب املهيـ ِـن{ِ :إن ال ِذيــن يســتك ِبرون عــن ِعباد ِتــي}
ـاب األليـ ِـم ،والعـ ِ
فــإن هللا توعــده بالعقـ ِ
َ َ ْ ُ ُ نَ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
أي :دعائــي ،ومســألتي {ســيدخلو جهنــم د ِاخ ِريــن} [غافــر.]60 :
وعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -أن النبـ َّـي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :مــن لــم
يســأل هللا يغضــب عليــه)) رواه الترمــذي وحســنه األلبانــي.
َ
َ
فاســألوا َ
وجليلهــاَ ،
هللا أيهــا املؤمنــون ،واطلبــوا منــه َّ
قريبهــا
كل حاجا ِتكــم ،دقيقهــا
َ
وبعيدهــا ،فــإن األمــر كلــه بيــد هللا ،ال مانــع ملــا أعطــى ،وال معطــي ملــا منــع قــال تعالــى{َ :و ِإ ْن
َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ ّ َ َ َ
ـف َلـ ُـه إ َّل ُهـ َـو َوإ ْن ُيــر ْد َك ب َخ ْيــر َفــا َر َّاد ل َف ْ
ض ِلـ ِـه} ،قالــت ُّأم
اشـ
ِ
يمسســك للا ِبضـ ٍـر فــا ك ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
ُ
املؤمنيــن عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا« :-ســلوا هللا كل �شــيء ،حتــى الشســع  -أي :حتــى سـ َـير
النعــل  -فــإن َ
هللا لــو لــم ييسـ ْـره لــم يتيسـ ْـر» رواه ابــن الســني فــي عمــل اليــوم والليلــة.
ِ
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والدعــاء سـ ٌ
ـبب النش ـراح الصــدر ،وزوال الغــم ،وتفريــج الهــم قــال النبــي -صلــى هللا
ُ
عليــه وســلم(( :-مــن نزلــت بــه فاقــة فأنزلهــا بالنــاس لــم تسـ ّـد فاقتــه ،ومــن نزلــت بــه فاقــة
فأنزلهــا بــاهلل فيوشــك ُ
هللا لــه بــرزق عاجــل أو آجــل)) رواه أحمــد وأبــو داود والترمــذي
وصححــه األلبانــي.
وقــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-إن الدعــاء ينفــع ممــا نــزل ،وممــا لــم ينــزل ،فعليكــم يــا
عبــاد هللا بالدعــاء)) رواه أحمــد والحاكــم والطبرانــي وحســنه األلبانــي.
فســلوا َ
هللا -عباد هللاَّ -
كل �شــيء فإن هللا يحب عبده الذي يســأله ويتملقه ،وينزل به
حوائجــه ،ويلــح فــي ســؤاله وطلبــه ،فهــو –ســبحانه -جـ ٌ
ـواد كريـ ٌـم ،يــداه مبســوطتان ،ينفـ ُـق
كيــف يشـ ُـاء ،فتبــار َك ُ
هللا رب العامليــن ،بيــده امللـ ُـك وهــو علــى كل �شــيء قديــر.
أيها املسلمون:
إن مــن تمـ ِـام جــود هللا وكرمــه ،ومــن كمــال غنــاه وفضلــه؛ أنــه -ســبحانه وتعالــى-
ض علــى عبــاده مسـ َ
ـألته َ
يعــر ُ
وطلبــه ،ففــي الصحيحيــن عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -أن
ِ
ِ
َ
ُّ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :ينــزل ربنــا -تبــارك وتعالــى -كل ليلــة إلــى الســماء الدنيــا
َ
حيـ َـن يبقــى ُثلـ ُـث الليــل اآلخـ ُـر ،فيقــول :مــن يدعونــي فأسـ َ
فأعطيــه؟
ـتجيب لــه؟ مــن يســألني
ِ
َ
مــن يســتغفرني فأغفــر لــه؟)) رواه البخــاري ومســلم.
ودعــاء هللا  -تعالــى  -هــو البــاب األعظــم لتحقيــق حاجــات العبــاد ،ونيــل املطالــب مــن
كل خيــر ،ودفــع املكــروه والشــر وحاجــات الخلــق ،ومطالبهــم ال تتناهــى وال تنحصــر فــي عــد،
وال تقــف عنــد حــد ،وال يحيــط بهــا إال الخالــق القديــر العليــم الرحيــم ،وال يقــدر علــى إجابــة
الســائلين إال رب العامليــن ،فهــو الــذي يجيــب كل ســائل ،ويعطــي كل مؤمــل ،وال تغيــض
َ َّ َ
ل خ َزا ِئـ ُـن
خزائنــه ،وال ين َفــد مــا عنــده ،وهــو علــى كل �شــيء قديــر كمــا قــال ســبحانه{ :وِ ِ
َّ َ
ات َو ْال ْ
ض} [املنافقــون.]7 :
ر
السـ َـماو ِ
ِ
َ
َ َ ُ
ََ
وقــال تعالــى{ِ :إ َّن َهــذا ل ِر ْزق َنــا َمــا لـ ُـه ِمـ ْـن نفــاد} [ص ،]54 :وفــي الحديــث القد�ســي قــال
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هللا تعالــى(( :يــا عبــادي :لــو أن أولكــم وآخركــم ،وإنســكم وجنكــم؛ قامــوا فــي صعيــد واحــد
فســألوني فأعطيت كل واحد منهم مســألته؛ ما نقص من ذلك مما عندي إال كما ينقص
املخيــط إذا أدخــل البحــر)) رواه مســلم.
فســبحان ربنــا ال إلــه إال هــو؛ ال تشــتبه عليــه اللغــات مــع ضجيــج األصــوات ،وتنــوع
الحاجــات ،ودوام الدعــوات فــي جميــع األوقــات؛ يقــول تعالــى{َ :ي ْسـ َـأ ُل ُه َمـ ْـن فــي َّ َ
ات
السـ َـماو ِ
ِ
ْ
َ ْ َْ ُ
ض ك َّل َي ْو ٍم ُه َو ِفي َشــأ ٍن} [الرحمن ، ]29 :وعن أبي الدرداء -ر�ضي هللا عنه -قال :قال
والر ِ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم{ :-ك َّل يـ ْـوم هــو فــي شــأن}« :مــن شــأنه أن يغفــر ً
ذنبــا ،ويكشــف
ٍ
ٍ ِ
ً
كربــا ،ويجيــب داعيــه ،ويرفــع ً
قومــا ،ويضــع آخريــن)) رواه البخــاري.
قــال عمــر بــن الخطــاب -ر�ضــي هللا عنــه« :-إنــي ال أحمــل هـ ّـم اإلجابــة ،إنمــا أحمــل
ُ
هـ ّـم الدعــاء ،فــإذا ألهمــت الدعــاء فهنــاك اإلجابــة»( ،)1وقــال بعــض الســلف« :نظــرت فــإذا
الخيــر كلــه فــي الطاعــة ،ثــم نظـ ُ
ـرت فــإذا جمــاع الخيــر كلــه فــي الدعــاء»(.)2
ّ
ـرك ســؤال ر ّب جــواد كريـ ٍـم ،بيــده الخيـ ُـر كلــه ،وإليــه يرجــع
فــأي غبــن ،وأي خســارة فــي تـ ِ
ُّ
األمـ ُـر كلــه؟!
ر ٌّب بلغ جوده وغناه أنه يستدعي َ
عباده ليسألوه من ّ
كل ما يريدون.
ِ
ـض األغنيــاء ليعطــوهَ :
منبــه -رحمــه هللا -لرجــل كان يأتــي بعـ َ
قــال وهــب بــن ّ
«ويحــك!!
ِ
ٍ
تأتــي مــن يغلـ ُـق عنــك بابــه ،ويظهـ ُـر لــك فقــره ،ويــواري عنــك غنــاه ،وتتــرك مــن يفتــح لــك
بابــه ،ويظهــر لــك غنــاه ،ويدعــوك إلــى مســألته :ادعنــي أســتجب لــك؟».
أيها املسلمون:
وإن دعــاء هللا تعالــى ،وســؤاله ،والتضـ ُّـرع والشــكوى إليــه؛ لهــو مــن أنفـ ِـع األدويـ ِـة،
فالدعــاء عــدو البــاء ،يدافعــه ويعالجــه ،ويمنــع نزولــه ويرفعــه ،أو ّ
يخففــه ،ف ــا يهمــك مــع
((( الجواب الكافي البن القيم ،ص 17
((( الزهد ألحمد بن حنبل ،ص 195
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الدعــاء والتضــرع أحــد ،فعــن ثوبــان -ر�ضــي هللا عنــه -قــال« :قــال رســول هللا -صلــى هللا
عليــه وســلم (( :-ال يـ ُّ
ـرد القضـ َـاء إال الدعـ ُـاء)) رواه الترمــذي ّ
وحســنه األلبانــي.
ّ
ُ
وتغل ُب
فادعوا هللا واسألوه ،واحرصوا على ِ
أجرهِ ،
األخذ بآداب الدعاء التي تزيد في ِ
ً
َ
ٌ
إجابتــه ،فــإن للدعــاء آدابــا واجبــة ومســتحبة ،لهــا األثـ ٌـر البالــغ فــي تحصيــل املطلــوب،
واألمــن مــن املرهــوب.
فمــن آداب الدعـ ِـاء الواجبــة :أن يخلـ َ
ـص العبـ ُـد فــي دعا ِئــه هلل تعالــى ،فــا يدعــو معــه
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ْ
َ
ً
ُ
ُ
َ
ل فــا تدعــوا
ـاجد ِ ِ
أحــدا ،بـ َـل يدعــوه وحــده ال شــريك لــه ،كمــا أمــر هللا بذلــك{ :وأن السـ ِ
ً
َ َ َّ
للا أ َحـ ًـدا} [الجــن ،]18 :فدعــاء غيــر هللا وســؤاله كدعــاء األمــوات مثــا أو األحيــاء
مــع ِ
ُ
ُ
ـط بــه األعمــال ،ويجنــى بــه العبــد غضــب الواحــد القهــار ،فاتقــوا َ
هللا عبـ َـاد
شــرك ،تحبـ
َ
َ
ُ ْ
َّ
َ
هللاّ ،
ووحــدوه بالســؤال ،والدعــاء ،والطلــب{ :لـ ُـه َد ْعـ َـوة ال َحـ ِ ّـق َوال ِذيـ َـن َي ْد ُعــون ِمـ ْـن ُدو ِنـ ِـه ل
َي ْسـ َـتج ُيبو َن َل ُهـ ْـم ب َ
�شـ ْـي ٍء} [الرعــد.]14:
ِ
ِ
بارك هللا لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر
الحكيــم ،قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم الجليــل لــي ولكــم ،فاســتغفروه إنــه
هــو الغفــور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ...
أيها املسلمون عباد هللا:
ُّ
والتضرع إلى هللا ليصلحهم.
ومن أعظم أسباب صالح األبناء :كثرة الدعاء لهم،
وقــد ذكــر هللا تعالــى عــن عبــاده الذيــن أضافهــم إلــى نفســه إضافــة تشــريف أنهــم
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ
اج َعل َنــا ِلل ُم َّت ِقيـ َـن ِإ َم ًامــا} [الفرقــان :
يقولــون{ :ربنــا هــب لنــا ِمــن أزو ِاجنــا وذ ِريا ِتنــا قــرة أعيـ ٍـن و
 ،]74قال ابن عباس -ر�ضي هللا عنهما« :-يعنون :من يعمل بطاعة هللا ّ
فتقر به أعينهم في
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الدنيــا واآلخــرة» ( ،)1وقــال اإلمــام ابــن كثيــر -رحمــه هللا -فــي تفســيرها« :يعنــى الذيــن يســألون
هللا أن يخــرج مــن أصالبهــم مــن ذرياتهــم مــن يطيعــه ويعبــده وحــده ال شــريك لــه»(.)2
ً
ونظـرا ملــا للدعــاء مــن أثــر عظيــم فــي صــاح األبنــاء؛ وجدنــا خيــر خلــق هللا وصفوتهــم؛
األنبيــاء والرســل يســألون ربهــم ،ويلحــون عليــه ســبحانه أن يصلــح لهــم ذرياتهــم ،حتــى إنهــم
دعــوا هللا تعالــى مــن أجلهــم قبــل أن يولــدوا.
فهــذا الخليــل -عليــه الســام -يســأل ربــه الذريــة الصالحــة ،ويرفــع أكــف الضراعــة
طالبــا مــن هللا تعالــى أن يرزقــه أبنــاء صالحيــن مصلحيــن فقــال{َ :ر ّب َهـ ْـب لــي مـ َـن َّ
ً
الص ِال ِحيـ َـن}
ِ ِ
ِ
[الصافــات.]100 :
إنــه قــد بلــغ سـ ًّـنا كبيــرة ،وامرأتــه عجــوز ،وهــو يشــتهي الولــد لكنــه ال يريــد أي ولــد
ً
َ َّ َ
إنمــا يريــد ولـ ًـدا صالحــا ،فكانــت االســتجابة مــن هللا تعالــى حيــث أعطــاه مــا ســأل{ :ف َبشـ ْـرن ُاه
ُ
ـام َح ِليـ ٍـم} [الصافــات .]101 :
ِبغـ ٍ
وأعجــب مــن ذلــك أن الخليــل  -عليــه الســام  -لــم ينقطــع عــن الدعــاء لذريتــه ،بــل
َ
ـال إ ْب َراهيـ ُـم َر ّب ْ
َ ْ َ َ
اج َعـ ْـل َهــذا
ظــل يتعهدهــم بالدعــوات الصالحـ
ـات طــوال حياتهــم {و ِإذ قـ ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ َّبنــاَ
ْال َب َلـ َـد آم ًنــا َو ْ
ص َنـ َ
اج ُن ْبنــي َو َبنـ َّـي َأ ْن َن ْع ُبـ َـد ال ْ
ـام} [إبراهيــم ،]35 :ويســتمر فــي الدعــاء{ :ر
َ ِ
ِ
ِ
ْ
َّ َ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ـاة َف ْ
ْ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
اج َعــلْ
َ
َّ
ِإ ِنــي أ ْســكنت ِمــن ذ ّ ِري ِتــي ِبــو ٍاد غيـ ِـر ِذي زر ٍع ِعنــد بي ِتــك الحـ َّـر ِم ربنــا ِلي ِقيمــوا الصـ
َ ْ َ ً َ َّ َ ْ ي َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ
الث َمـ َـرات َل َع َّل ُهـ ْـم َي ْشـ ُـك ُر َ
ون} [إبراهيــم {َ ،]37 :ر ِ ّب
ـاس تهـ ِـو ِإلي ِهــم وارزقهــم ِمــن
ِ
أف ِئـ ْـدة ِمــن النـ ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ َ ُ َ َّ
ـاة َو ِمـ ْـن ذ ّ ِرَّي ِتــي َرَّبنــا َوتق َّبـ ْـل ُد َعـ ِـاء} [إبراهيــم .]40 :
اجعل ِنــي م ِقيــم الصـ ِ
وعلى نفس الطريق سار سيدنا زكريا  -عليه السالم  ،-إذ دعا هللا تعالى ألبنائه قبل
ً
ً
مرضيــا عنــد هللا وعنــد النــاس،
صالحــا
أن يولــدوا ،إننــا نـراه يدعــو هللا تعالــى أن يرزقــه ولـ ًـدا
ً َ
َ ْ
يتحمــل معــه أعبــاء النبــوة والدعــوة إلــى توحيــد الخالــق ســبحانه قائــا{ :ف َهـ ْـب ِلــي ِمـ ْـن ل ُدنـ َـك
(((  -تفسير ابن كثير.6/132 :
(((  -نفس املصدر.
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َ ًّ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ
اج َعلـ ُـه َر ِ ّب َر ِض ًّيــا} [مريــم.]6 - 5 :
وِليــا * ي ِرث ِنــي ويـ ِـرث ِمــن ِآل يعقــوب و
وقــد اســتجاب هللا تعالــى لدعائــه ،وحملــت املالئكــة إليــه البشــرى بالولــد والنبــي
ََ َْ ُ َْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َّ
ْ ْ َ َ َّ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ ُ َ ً
ص ِّدقــا
اب أن للا يب ِشــرك ِبيحيــى م
الصالــح{ :فنادتــه الل ِئكــة وهــو قا ِئـ ٌـم يص ِلــي ِفــي ِ
الحــر ِ
ب َكل َمـ ٍـة مـ َـن َّ َ َ ّ ً َ َ ُ
ـورا َو َنب ًّيــا مـ َـن َّ
الص ِال ِحيـ َـن} [آل عم ـران.]39 :
ِ
للا وسـ ِـيدا وحصـ ً ِ ِ
ِ ِ ِ
وحيــن نلتفــت لنــرى هـ ْـدي نبينــا محمــد  -صلــى هللا عليــه وســلم  -نجــده يكثــر الدعــاء
ألبنــاء املســلمينّ ،
ويوجــه املســلمين إلــى الدعــاء ألبنائهــم حتــى قبــل أن يولــدوا ،فيحــث مــن
أراد إتيــان أهلــه قضـ ًـاء لشــهوته ،وطلبــا للولــد؛ أن يحــرص علــى وقايتــه مــن الشــيطان
جنبنــا الشــيطانّ ،
فيقــول(( :لــو أن أحدكــم إذا أتــى أهلــه قــال :بســم هللا ،اللهــم ّ
وجنــب
الشــيطان مــا رزقتنــا ،فيولــد بينهمــا ولــد ،فــا يصيبــه الشــيطان أبـ ًـدا)) متفــق عليــه.
ويدعو للصغار وهم نطف في رحم األم؛ فعن أم سليم -ر�ضي هللا عنها -قالت« :توفى
ابــن لــي وزوجــي غائــب ،فقمــت فسـ ّـجيته فــي ناحيــة البيــت ،فقــدم زوجــي فقمــت ،فتطيبــت
لــه ،فوقــع علـ ّـى ،ثــم أتيتــه بطعــام ،فجعــل يــأكل ،فقلــت :أال أعجبــك مــن جيراننــا؟ قــال :ومــا
ُ
لهــم؟ قلــت :أعيــروا عاريــة فلمــا طلبــت منهــم جزعــوا ،فقــال :بئــس مــا صنعــوا ،فقلــت :هــذا
ابنــك ،فقــال :ال جــرم ال تغلبيننــي علــى الصبــر الليلــة ،فلمــا أصبــح غــدا علــى رســول هللا –
صلــى هللا عليــه وســلم -فأخبــره ،فقــال(( :اللهــم بــارك لهــم فــي ليلتهــم)) ،قــال الـراوي« :فلقــد
رأيــت لهــم بعــد ذلــك فــي املســجد ســبعة -يعنــى مــن أبنائهــم -كلهــم قــد ق ـرأ الق ـرآن» وذلــك
ببركــة دعــاء النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -رواه الطبرانــي فــي الكبيــر ،واألصبهانــي فــي الحليــة.
ويدعــو لهــم عنــد والدتهــم ،فعــن عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا -أن النبــي -صلــى هللا اليــه
وســلم -كان يؤتــى بالصبيــان -تعنــي :حديثــي الــوالدةّ -
فيحنكهــم ،ويدعــو لهــم بالبركــة.
وفــى الصحيحيــن أن أســماء -ر�ضــي هللا عنهــا -أتــت النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
بمولــود لهــا ،تقــولّ :
«حنكــه بالتمــرة ،ثــم دعــا لــه ،وبـ ّـرك عليــه» رواه البخــاري ومســلم.
ً
ويدعــو لهــم أثنــاء مخالطتهــم تشـ ً
وتثبيتــا لهــم علــى الخيــر؛ فعــن أنــس -ر�ضــي
ـجيعا
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هللا عنــه -قــال« :جــاءت أمــي أم أنــس إلــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -وقــد ّأزرتنــي
ألبســتني إزا ًرا -بنصــف خمارهــاّ ،وردتنــي -ألبســتني ر ً
داءا -بنصفــه ،فقالــت« :يــا رســول هللا!
هــذا أنيــس ابنــي أتيتــه بــك يخدمــك ،فــادع هللا لــه ،فقــال(( :اللهــم أكثــر مالــه ،وولــده)) رواه
البخــاري ومســلم ،وفــى روايــة(( :وبــارك لــه فيمــا أعطيتــه)) ،قــال أنــس« :فــو هللا إن ولــدي
وولــد ولــدي ليتعـ ّـادون علــى نحــو املائــة اليــوم» رواه مســلم.
ولنتأمــل كيــف بنــت وأسســت أم ســليم -ر�ضــي هللا عنهــا -البنهــا مســتقبله فــي الديــن
والدنيــا بالدعــاء ،إنــه جيــل الصحابــة الفريــد الذيــن أحســنوا األخــذ والفهــم والتطبيــق عــن
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم.-
ويكافــئ ابــن عبــاس الغــام الصغيــر علــى إعــداده لوضــوء النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
قبــل أن يطلبــه بــأن يدعــو لــه ،فقــد أخــرج البخــاري عــن عبــد هللا بــن عبــاس -ر�ضــي هللا
عنهمــا -أن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -دخــل الخــاء قــال :فوضعـ ُـت لــه وضـ ً
ـوءا ،فقــال:
((مــن وضــع هــذا؟)) ُفأخبــر ،فقــال(( :اللهــم ّ
فقهــه فــي ّ
الديــن)) ،ويســتجيب هللا -تعالــى-
ِ
ِ
لدعائــه فــي ابــن عبــاس فيصيــر حبــر األمــة ،وترجمــان الق ـرآن.
ً
جميعــا -صلــوات هللا وســامه -يأمرنــا هللا
وإذا كان هــؤالء هــم قدوتنــا وأســوتنا عليهــم
ُ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ
َ
ْ
تعالــى بــأن نقتــدي بهــم{ :أول ِئــك ال ِذيــن هــدى للا ف ِبهداهــم اقتـ ِـده} [األنعــام ،]90 :ويخبرنــا
ُ
ََ
أن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -هــو األســوة الحســنة لنــا فــي كل أمرنــا قــال تعالــى{ :لقـ ْـد
َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ َ َُ
ُ
للا ك ِثيـ ًـرا}
للا أســوة حســنة ِلــن كان يرجــو للا واليــوم ال ِخــر وذكــر
كان لكـ ْـم ِفــي َرســو ِل ِ
[األح ـزاب.]21:
ولقــد م�ضــى ســلفنا الصالــح علــى هــذه الخطــى ،فوجدناهــم يهتمــون باإلكثــار مــن
الدعاء لألبناء ،فهذا الفضيل بن عياض ّ
سيد من سادات هذه األمة ،وعالم من علمائها
حمــه هللا  -وهــو صغيــر فيقــول« :اللهــم إنــك تعلــم أنــي اجتهـ ُ
ـدت
األكابــر؛ يدعــو لولــده علــي  -ر
َ
فــي تأديــب ولــدي علــي فلــم أســتطع ،اللهــم ّ
فأدبــه لــي»( )1وهــو مــع هــذا لــم يتــوان عــن ّ
تعهــده
((( [ -تهذيب الكمال في أسماء الرجال.]21/102 :
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باإلصــاح والرعايــةُ ،
وحســن األدب ،لكنــه يعلــم أن األمــر كلــه هلل ،فيدعــوه -ســبحانه،-
ويتضـ ّـرع إليــه فــي صــاح ولــده ،فيســتجيب هللا تعالــى دعــاءه ،ويصلــح لــه ولــده ،حتــى أن
ّ
ليفضــل علــي بــن الفضيــل علــى أبيــه علــى جاللــة قــدر أبيــه -رحمهمــا هللا.-
بعــض العلمــاء ِ
ً
معلومــا ومسـ ً
عبــاد هللا :اعلمــوا أنــه ممــا ينبغــي أن يكــون
ـتقرا فــي نفــوس اآلبــاء أن
الدعــاء علــى األبنــاء مــن املمنوعــات التــي ال يجــوز االقت ـراب منهــا بحــال ،فلقــد نهــى النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم -عــن الدعــاء علــى األطفــال فقــال(( :ال تدعــوا علــى أنفســكم ،والتدعــوا علــى أموالكــم ،وال تدعــوا علــى أوالدكــم ،ال توافقــوا مــن هللا ســاعة يســأل فيهــا عطــاء
فيســتجيب)) رواه مســلم ،وقــد تكــون إجابــة الدعــوة علــى الولــد سـ ًـببا فــي مزيــد مــن العقــوق
والفســاد ملــن دعــي عليــه مــن األوالد ،وقــد جــاء رجــل إلــى عبــد هللا بــن املبــارك -رحمــه هللا-
يشــكو إليــه عقــوق ولــده ،فســأله ابــن املبــارك« :أدعــوت عليــه؟ :قــال :نعــم! قــال« :اذهــب
فقــد أفســدته»( ،)1وهــذا الجــواب يــدل علــى ســعة علمــه -رحمــه هللا ،-فــإن الدعــاء علــى
ً
األوالد لــن يزيدهــم إال فسـ ًـادا وعنـ ًـادا وعقوقــا ،وأول مــن يشــتكي مــن هــذا العقــوق هــو مــن
تســرع بالدعــاء علــى األوالد.
ُ
اللهــم اهــد أوالدنــا ،وأصلــح ذرياتنــا ،واجعلهــم قــرة عيــن لنــا فــي الدنيــا واآلخــرة ،والحمد
هلل رب العاملين.

...

((( [ -إحياء علوم الدين.]2/217 :
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الصاحب االفترا�ضي وحسن اختياره والتعامل معه (األجهزة الذكية)
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل ..أما بعد:
أيهــا املســلمون :اتقــوا هللا حــق التقــوى ،وتمســكوا مــن اإلســام بالعــروة الوثقــى،
واعلمــوا أن أجســادكم علــى النــار ال تقــوى ،واعلمــوا رحمكــم هللا أن اإلنســان كمــا
يقــال :مدنــي بطبعــه ،يحــب أن يخالــط النــاس ويأنــس بهــم ،ويتخــذ األخــاء واألصحــاب،
ً
ً
والصاحــب يؤثــر علــى صاحبــه ســلبا أو إيجابــا ســيما فــي مرحلــة الشــباب واملراهقــة،
ً
ومعلــوم أن الصاحــب ســاحب ،فــإن كان الصاحــب فاســدا زيــن لــه ســوء األعمــال ،ودعــاه
إلــى قبيــح الخصــال والفعــال ،فيلــوث عرضــه ،ويدنــس شــرفه ،ويقــوده إلــى مهــاوي الــردى،
ً ّ
ويكتســب منــه الســمعة الســيئة ،وإن كان الصاحــب صالحــا ذكــره إذا ن�ســي ،وأعانــه إذا
ذكــر ،فالصاحــب الصالــح فــي هــذه الحيــاة ال �شــيء مثلــه يســعد اإلنســان ويسـ ُّـره ،ويشــاركه
مشــاعره وبعواطفــه يغمــره ،يأنــس إليــه فــي الوحشــة ،ويستشــيره ويســتعين بــه فــي الشــدائد
وامللمــات ،فــاألول ينــدم أشــد النــدم فــي وقــت ال ينفــع فيــه النــدم ،ويكــون حالــه كمــا أخبــر
َ َ ْ َ َ َ ُّ َّ
ً
الظ ِالـ ُـم َع َلــى َي َد ْيـ ِـه َي ُقــو ُل َيــا َل ْي َت ِنــي َّات َخـ ْـذ ُت َمـ َـع َّ
الر ُســو ِل َسـ ِـبيال *
هللا ســبحانه{ :ويــوم يعــض
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ً َ ً َ َ ْ َ َ َّ َ ّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
الش ْي َطانُ
الذك ِر بعد ِإذ جاء ِني وكان
ي ْا ويلتى ليت ِني لم أت ِخذ فالنا خ ِليال * لقد أضل ِني ع ِن ِ
ْ
َ ُ ً
ِل ِلن َسـ ِـان خــذوال} [الفرقــان.]27-29:
ً
وأمــا الثانــي فإنــه يعيــش ســعيدا فــي الحيــاة الدنيــا ،وفــي اآلخــرة يكرمــه رب العامليــن
فيكــون فــي ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه فعــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه عــن النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم قــال(( :ســبعة يظلهــم هللا فــي ظلــه ،يــوم ال ظــل إال ظلــه :اإلمــام العــادل ،وشــاب نشــأ
فــي عبــادة ربــه ،ورجــل قلبــه معلــق فــي املســاجد ،ورجــان تحابــا فــي هللا اجتمعــا عليــه وتفرقــا
عليــه ))...متفــق عليــه.
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أيها املؤمنون :إن املتأمل في حال الناس يجد أنهم ينقسمون إلى قسمين :صالحون،
ً
ً
ومفســدون ،فالصالح حين تصحبه فإن له أثرا إيجابيا كما جاء عن أبي مو�ســى األشــعري
ر�ضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :مثل الجليس الصالح والسوء
كحامــل املســك ،ونافــخ الكيــر ،فحامــل املســك :إمــا أن يحذيــك ،وإمــا أن تبتــاع منــه ،وإمــا
أن تجــد منــه ريحــا طيبــة ،ونافــخ الكيــر :إمــا أن يحــرق ثيابــك ،وإمــا أن تجــد ريحــا خبيثــة))
متفــق عليــه.
ونهــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن مصاحبــة غيــر املؤمنيــن فقــد جــاء عــن أبــي
ســعيد الخــدري ر�ضــي هللا عنــه قــال :ســمعت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول:
((ال تصحــب إال مؤمنــا ،وال يــأكل طعامــك إال تقــي)) رواه أحمــد وحســنه األلبانــي  ،وقــال
ذو النــون املصــري رحمــه هللا« :بصحبــة الصالحيــن تطيــب الحيــاة ،والخيــر مجمــوع فــي
القريــن الصالــح إن نســيت ذكــرك ،وإن ذكــرت أعانــك»( ،)1وقــال إبراهيــم الخــواص رحمــه
هللا« :دواء القلــب خمســة أشــياء :ق ـراءة الق ـرآن بالتدبــر ،وخــاء البطــن ،وقيــام الليــل،
والتضــرع عنــد الســحر ،ومجالســة الصالحيــن»(.)2
َْ َ َ َ
َُ َ
َ
َُْ
َع ْن ال ْر ِء ل ت ْسأ ْل َو َس ْل َع ْن ق ِري ِن ِه *** فك ُّل ق ِر ٍين ِبالق َار ِن َي ْق َت ِدي
ََ َ ْ َ ْ ْ َ
َإذا ُك ْنت في َق ْوم َف َ
ال ْر َدى َف َت ْر َدى َم َع َّ
الر ِدي
ص ِاح ْب ِخ َيا َر ُه ْم *** ول تصحب
ِ ٍ

ً
عبد هللا :ال تصاحب إال مؤمنا ،وحذار كل الحذر من مصاحبة األشرار ،فالصاحب
ال�ســيء الشــرير يفســد عليــك دينــك ،ويخفــي عنــك عيوبــك ،ويزيــن لــك كل قبيــح ،ويقبــح
لــك كل �شــيء حســن ،ويقــودك إلــى الرذائــل والشــهوات ،ويباعــدك عــن كل خيــر وفضيلــة،
وإن نشــطت إلــى طاعــة خذلــك منهــا ،وهــذا كلــه بخــاف الصاحــب الصالــح الــذي يحبــب
إليــك فعــل الصالحــات، ،وينصــح لــك ،يعرفــك بالقبيــح ،ويحــذرك منــه ،ويدعــوك إلــى
الخيــر ،وينشــطك إليــه ،وهلل در القائــل:
إذا لم أجد خال تقيا فوحدتي *** ألذ واشهى من غوى أعاشره
((( () حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)359 /9
((( () حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)327 /10

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

193

وأجلس وحدي للعبادة آمنا *** أقر لعيني من جليـس أحاذره

ً
ً
أيهــا النــاس :إن ممــا عمــت بــه البلــوى ،وانتشــر فــي أوســاط الجميــع كبــارا وصغــارا،
ً
ً
رجــاال ونسـ ًـاء بحيــث صــار مصاحبــا لــكل أحــد ،بــل قــد يلهــي البعــض عــن أقــرب قريــب،
فربمــا يأتــي لزيــارة أبيــه وأمــه ولكــن صاحبــه الــذي أســر قلبــه يكــون قــد شــغله عــن هدفــه
ً
ً
الــذي قــدم مــن أجلــه ،فت ـراه محملقــا بعينــه تجاهــه ،متجاهــا وجــود أبيــه وأمــه ،إنــه
الصاحــب الــذي تحملــه معــك ،نعــم هــو الجــوال.
إن هــذه األجهــزة أيهــا األفاضــل :نعمــة مــن هللا ســبحانه أنعــم بهــا علينــا ،بهــا يحصــل
ً
التواصــل وصلــة األرحــام ،وبهــا أيضــا تدعــو النــاس إلــى طاعــة الرحمــن ،وبهــا يحصــل
التعــاون علــى البــر والتقــوى والتناصــح ،وبهــا تخــزن الــدروس العلميــة ،واملحاض ـرات
الطيبــة ،والق ـرآن الكريــم ،والكتــب العلميــة والدعويــة ،بالبرامــج النافعــة والخدميــة؛
فيكــون بمنزلــة الصاحــب الصالــح ،إذا لــم تســتفد ممــا فيــه فإنــه ال يضــرك وجــود مــا فيــه،
وهــذا بخــاف مــن صــار بمنزلــة الصاحــب الفاجــر العا�صــي الــذي ال تجــد فيــه إال مــا يضــر
دينــك ،وخلقــك ،ومجتمعــك ،يدعــو للرذيلــة ،والفواحــش ،واملنك ـرات ،فهــو بمنزلــة لغــم
محمــول ربمــا يــودي بحياتــك فــي أي لحظــة.
أيهــا املؤمنــون :إن الجــوال يقــرب لكــم البعيــد بمــا يحويــه مــن برامــج ،واتصــال،
وانترنــت ،ولكــن عليكــم الحــذر أن يبعدكــم عمــن هــو أقــرب إليكــم مــن حبــل الوريــد ،إن
الجــوال بمــا يحويــه مــن برامــج وتطبيقــات إمــا أن يقــوم بــدور الصاحــب الصالــح الــذي
يقربــك إلــى الرحمــن ،ويعينــك علــى الطاعــات ،أو يقــوم بــدور الصاحــب املجــرم الفاجــر
الــذي يبعــدك عــن ربــك جــل وعــا ،ويقربــك مــن الشــيطان.
ً
الجــوال قــد يكــون ســببا فــي اســتمرار الحســنات بعــد املمــات ،إذ الــدال علــى الخيــر
كفاعلــه كمــا جــاء فــي الحديــث عنــد مســلم ،وقــد يكــون علــى العكــس مــن ذلــك فالــدال علــى
الشــر واملنكــر كفاعلــه فعــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم(( :مــن دعــا إلــى هــدى كان لــه مــن األجــر مثــل أجــور مــن تبعــه ،ال ينقــص ذلــك مــن
أجورهــم شـ ًـيئا ،ومــن دعــا إلــى ضاللــة كان عليــه مــن اإلثــم مثــل آثــام مــن تبعــه ،ال ينقــص
ذلــك مــن آثامهــم شـ ًـيئا)) رواه مســلم ،وقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لعلــي بــن أبــي طالــب
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ََ
ً
ر�ضــي هللا عنــه يــوم خيبــر(( :فــوهللا ل ْن يهــدي هللا بــك رجــا خيــر لــك مــن أن يكــون لــك ُح ْمــر
ً
َّ
الن َعــم)) متفــق عليــه ،فأقســم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لــه تأكيــدا أن هدايــة رجــل واحــد
خيــر مــن ُحمــر النعــم وهــي :اإلبــل وكانــت هــي أعــز األمــوال وأنفســها عندهــم ،فخاطبهــم بهــا
لنفاســتها ومكانتهــا عندهــم.
ً َ
ً
وقــال صلــى هللا عليــه وســلم(( :مــن سـ َّـن فــي اإلســام ُسـ َّـنة حســنة ف ُع ِمــل بهــا بعــده
ُك ِتـ َـب لــه مثـ ُـل أجــر مــن عمــل بهــا ،وال ينقــص مــن أجورهــم �شـ ٌ
ـيء ،ومــن ســن فــي اإلســام ســنة
ســيئة َف ُعمـ َـل بهــا بعــده؛ ُك ِتـ َـب عليــه مثــل و ْزر مــن عمــل بهــا ،وال ينقــص مــن أوزارهــم �شـ ٌ
ـيء))
ِ
ِ
رواه مســلم.
ُ
عبــد هللا :فــا تكتــب وال تنشــر بالجــوال إال النافــع الــذي تســر أن تـراه فــي صحيفتــك
يــوم القيامــة ،وإيــاك ونشــر كل قبيــح ومنكــر ،كمــا أن الجــوال يســرق األوقــات ،ويذبحهــا
بغيــر ســكين ،فأوقاتنــا هــي أعمارنــا الحقيقيــة ال َتــي نعمــل فيهــا مــا ينفعنــا وير�ضــي ربنــا جــل
ْ ََ
ََ
ً َ ً
َُْ
وعــا قــال ســبحانه{َ :مـ ْـن َعمـ َـل َ
ص ِال ًحــا ِمـ ْـن ذكـ ٍـر أ ْو أنثــى َو ُهـ َـو ُمؤ ِمـ ٌـن فل ُن ْح ِي َي َّنـ ُـه َح َيــاة ط ِّي َبــة
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ن
ولنج ِزينهــم أجرهــم ِبأحسـ ِـن مــا كانــوا يعملــو } [النحــل ،]97:فلنحيينــه فــي الدنيــا حيــاة
طيبــة ،ولنجزينــه فــي اآلخــرة بأحســن مــا كان يعمــل فــي هــذه الحيــاة.
األوقــات ،وحــب العمــل الصالــح؛ لننــال مــا
فعلينــا أن نغــرس فــي النفــوس حــب
َ ْ َ َ َ ً ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ً َ ّ َ ً
وعــد الرحمـ َـن بــه{ :مـ َـن ع ِمــل ص ِالحــا ِمــن ذكـ ٍـر أو أنثــى وهــو مؤ ِمــن فلنح ِيينــه حيــاة ط ِيبــة
َ
ُ َ
َ ُ
َول َن ْج ِزَي َّن ُهـ ْـم أ ْج َر ُهـ ْـم ِبأ ْح َسـ ِـن َمــا كانــوا َي ْع َملــون}
أقــول قولــي هــذا ،وأســتغفر هللا لــي ولكــم ولســائر املســلمين ،فاســتغفروه وتوبــوا إليــه
إنــه هــو الغفــور الرحيــم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:

ً
أيهــا املؤمنــون عبــاد هللا :إن املتأمــل فــي ســير الليالــي واأليــام يــدرك أنهــا تمــر ســريعا،
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وكل يــوم م�ضــى يدنــي مــن األجــل ،فاألوقــات ال بــد أن تعمــر بمــا ينفعنــا فــي الداريــن ،وير�ضــي
ربنــا جــل جاللــه ،وال أضــر علــى أوقاتنــا مــن صاحــب اســتفاد منــه الكثيــر ،وأضــر بالكثيــر،
خاصــة األوقــات ،إنــه الجــوال بمــا يحويــه مــن برامــج ،وتطبيقــات ،وألعــاب ،تذهــب فيــه
األوقــات واإلنســان ال يشــعر إال فــي نهايــة األمــر ،فالوقــت كالســيف إن لــم تقطعــه قطعــك
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه *** وأراه أسهل ما عليك يضيع
وعــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم(( :مــن
ً
اضطجــع مضجعــا لــم يذكــر هللا تعالــى فيــه إال كان عليــه تــرة يــوم القيامــة ،ومــن قعــد
مقعــدا لــم يذكــر هللا عــز وجــل فيــه إال كان عليــه تــرة يــوم القيامــة)) رواه أبــو داود وحســنه
األلبانــي.
ومــن أعظــم أضـرار هــذه التطبيقــات ،واأللعــاب؛ إضاعــة األوقــات ،وربمــا أثــرت علــى
نفســية األطفــال حيــث يتعلــم منهــا كثي ـرا مــن األمــور فمــا كان مــن التطبيقــات جيــد انتفــع
بــه ،ومــا كان مضـ ٌـر أضــر بــه ،وبخاصــة تلــك التــي تعتمــد علــى العنــف والقــوة فإنــه يقــوم
بتطبيــق مــا تعلــم علــى أرض الواقــع ،ويبــدأ بأخوتــه الصغــار ،كمــا أن تلــك التطبيقــات
واأللعــاب تجعــل مــن يدمــن عليهــا فــي عزلــة مســتمرة يحــب أن يختلــي بهــذه األلعــاب حتــى لــو
انعــزل عــن أســرته.
أيها املؤمنون:
فــإذا كان الجــوال بهــذه املثابــة صاحــب فــرض علينــا صحبتــه؛ فــا بــد مــن التعامــل
معــه بالطــرق الســليمة الصحيحــة مــن أجــل أن ننتفــع بــه وال يضرنــا ،ويمكــن ذلــك عــن
طريــق:
ً
أوال :علينــا أن نعــرف حرمــة إضاعــة األوقــات فيمــا ال ينفــع ،فالوقــت أغلــى مــن
الذهــب فإنــه إذا ذهــب فلــن يعــود إليــك ،فاغتنمــه باملســارعة إلــى الخي ـرات ،وفيمــا يعــود
عليــك نفعــه فــي الدنيــا واآلخــرة.
ً
ثانيــا :عليــك أن تعلــم أن مــا تنشــره وتكتبــه مــن الرســائل واملقاطــع يعلمــه هللا ،ويـراه،
فإيــاك ثــم إيــاك يــا عبــد هللا أن تنشــر مــا يغضــب هللا ســبحانه ،فأنــت مســؤول عــن كل مــا
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ً
ً
تنشــر إن خيـرا فخيــر ،وإن شـرا فشــر ،وهــي حســنات جاريــة أو ســيئات جاريــة ،فــإن نشــرت
الخيــر مــن رســائل ،ونصائــح؛ وتــداول وانتشــر ،فلــك أجــر ذلــك العمــل لكونــك ســببه ،وإن
ـبب هــذه املعصيــة،
نشــرت املقاطــع املحرمــة فأنــت ســبب ملعصيــة غيــرك هلل ،لكونــك سـ
َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ
َ
َ
ووزرهــا وإثمهــا عائــد عليــك {وليح ِملــن أثقالهــم وأثقــال مــع أثق ِال ِهــم وليســألن يــوم ال ِقيامـ ِـة
َع َّمــا َك ُانــوا َي ْف َتـ ُـر َ
ون} [العنكبــوت ،]13:فالجــوال نعمــة هللا فأحســن اســتخدامه فــي الخيــر،
وراقــب هللا ســبحانه
ُْ
َ َْ ُ َ ٌ
ُْ
َ ََْ َ ََ
اع َية ِإلى الطغ َي ِان
ِوإذا خلوت ِبريب ٍة ِفي ظل َم ٍة *** والنفس د ِ
َ َ َ ُ َ
ََ
َّ
َّ َ
ْ
فاس َت ْح ْي ِم ْن نظ ِر اإلله َوق ْل ل َها *** ِإ َّن ال ِذي خل َق الظال َم َي َرا ِني
ً
ثالثــا :فــي الجلســات العائليــة ،وزيــارة الوالديــن؛ ال بــد مــن االمتنــاع عنــه ،فليــس مــن
األدب وال مــن األخــاق أن يتكلــم اإلنســان مــع أبيــه وأمــه أو هــو فــي جلســة عائليــة ويكــون مــع
ً
هــذا منشــغال بالهاتــف ،يتواصــل بالبعيــد وينشــغل بــه ،ويتــرك القريــب الــذي أتــى لزيارتــه.
ً
ً
رابعــا :أبعــد الجــوال عــن أطفالــك ملــا لــه مــن األض ـرار الصحيــة عليهــم ،وملــا لــه أيضــا
ً
إهــدارا لألوقــات ،وإزهاقهــا ،وعليــك أيضــا أن تختــار لهــم ومــن تحــت رعايتــك التطبيقــات
النافعــة املفيــدة.
هذا وصلوا وسلموا على من أمركم هللا بالصالة والسالم عليه في كتابه الكريم..
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الغيرة بين الشرع والو اقع
الخطبة األولى:
الحمد هلل....
أمــا بعــد :فيــا أيهــا املســلمون :اتقــوا هللا تعالــى بفعــل مــا أمــر ،واجتنبــوا الفواحــش مــا
بطــن منهــا ومــا ظهــر ،فالتقــوى طريــق الجنــة؛ إذ هــي محفوفــة باملــكاره .والفواحــش طريــق
النــار؛ فقــد ُح َّفـ ْـت بالشــهوات وامللــذات.
أيهــا اإلخــوة املؤمنــون :مــن أخــاق العــرب الســامية :خلــق الغيــرة .هــذا الخلــق كان
َ
العــرب فــي جاهليتهــم ُيعرفــون بــه ،وقــد أفرطــوا فيــه ،وغالــوا ،وتشـ َّـددوا ،وتجــاوزوا حــده
املشــروع؛ حتــى وصــل بهــم إلــى وأد بناتهــم خشــية العــار.
َّ
هذ َبها ّ
جاء اإلسالم ّ
وعدلها؛ لتكون بين اإلفراط والتفريط،
فأقر أصل الغيرة؛ لكنه
وبين الغلو والتقصير.
ُ
وقلــة الغيــرة مــن قلــة اإليمــان؛ ألن املؤمــن يغــار ،يغــار لنفســه إذا شــورك فــي �شــيء
يختــص بــه ،ويغــار هلل تعالــى إذا ُ
انتهكــت محــارم هللا تعالــى .أخــرج الشــيخان مــن حديــث

أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :إن هللا يغــار ،وإن
املؤمــن َيغــار ،وغيــرة هللا أن يأتـ َـي املؤمـ ُـن مــا حــرم عليــه» ،وفــي الصحيحيــن ،واللفــظ ملســلم،
مــن حديــث ابــن مســعود ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :ليــس
َ
أحــد أحــب إليــه املــدح مــن هللا عــز وجــل؛ ِمــن أجــل ذلــك مــدح نفســه ،وليــس أحــد أغيــر مــن
هللا؛ مــن أجــل ذلــك حــرم الفواحــش ،وليــس أحـ ٌـد أحـ َّـب إليــه العــذر مــن هللا؛ مــن أجــل ذلــك
أنــزل الكتــاب وأرســل الرســل».
وميـزان الغيــرة الشــرعية مــا ذكــره النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بقولــه« :مــن الغيــرة مــا
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يحــب هللا ،ومنهــا مــا يبغــض هللا ،فأمــا التــي يحبهــا هللا عــز وجــل فالغيــرة فــي الريبــة ،وأمــا التــي
يبغضهــا هللا فالغيــرة فــي غيــر ريبــة» أخرجــه أحمــد وأبــو داود .وفــي حديــث الكســوف قــال
لهــم عليــه الصــاة والســام« :يــا أمــة محمــد! مــا أحــد أغيــر مــن هللا أن يــرى عبــده أو أمتــه
ً
ً
تزنــي ،يــا أمــة محمــد! لــو تعلمــون مــا أعلــم لضحكتــم قليــا ولبكيتــم كثيـرا» متفــق عليــه.
ورســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أشـ ُّـد النــاس غيــرة ،ثــم صحابتــه مــن بعــده ر�ضــي

هللا عنهــم وأرضاهــم .هــذا عمــر ر�ضــي هللا عنــه يقــول لــه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم« :بينمــا
أنــا نائــم رأيتنــي فــي الجنــة فــإذا امـراة تتوضــأ إلــى جانــب قصــر ،فقلــت :ملــن هــذا؟ قــال :لعمــر،
َّ
ً
فذكــرت غيرتــه فوليــت مدبـرا ،فبكــى عمــر وهــو فــي املجلــس ثــم قــال :أوعليــك يــا رســول هللا
أغــار» متفــق عليــه.
وعنــد مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال ســعد بــن عبــادة« :يــا
رســول هللا ،لــو وجــدت مــع أهلــي رجـ ًـا ،لــم أمســه حتــى آتــي بأربعــة شــهداء؟» ،قــال رســول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :نعــم» ،قــال« :كال ،والــذي بعثــك بالحــق إن كنــت ألعاجلــه
بالســيف قبــل ذلــك» ،قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :اســمعوا إلــى مــا يقــول
َْ
ســيدكمَّ ،إنـ ُـه َل َغ ُيـ ٌ
ـور ،وإنــي ألغ َيـ ُـر ِمنــه ،وهللا أغيــر منــي».
أيهــا اإلخــوة فــي هللا :الذنــوب واملعا�صــي ســبب لنقــص الغيــرة واضمحاللهــا وذهابهــا؛
ولــذا فــإن أكثــر النــاس غيــرة أتقاهــم هلل تعالــى ،وتنقــص الغيــرة مــن قلــب العبــد بقــدر نقــص
تقــواه.
قــال العالمــة ابــن القيــم رحمــه هللا تعالــى« :ومــن عقوبــات الذنــوب أنهــا تطفــئ مــن
ّ
الغريزيــه لحيــاة جميــع البــدن ،فالغيرة
القلــب نــار الغيــرة التــي هــي لحياتــه وصالحــه كالحـرارة
ُ
حرارتــه ونــاره التــي تخــرج مــا فيــه مــن الخبــث والصفــات املذمومــة ،كمــا يخــرج الكيــر خبــث
الذهــب والفضــة والحديــد .وأشــرف النــاس ُّ
وأجدهــم وأعالهــم همــة أشــدهم غيــرة علــى
نفســه وخاصيتــه وعمــوم النــاس؛ ولهــذا كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أغيــر الخلــق علــى
األمــة ،وهللا ســبحانه أشـ ُّـد غيــرة منــه».
ً
ُّ
إلــى أن قــال« :فــإن كثي ـرا ممــن تشــتد غيرتــه مــن املخلوقيــن تحملــه شــدة الغيــرة علــى
ســرعة اإليقــاع والعقوبــة مــن غيــر إعــذار ،ومــن غيــر قبــول العــذر ممــن اعتــذر إليــه؛ بــل
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يكــون لــه فــي نفــس األمــر عــذر ،وال تدعــه شــدة الغيــرة أن يقبــل عــذره .وكثيــر ممــن يقبــل
ً
َ
املعاذيــر ،ويــرى عــذرا مــا ليــس بعــذر؛ حتــى يعتــذر كثيــر منهــم -يعنــي علــى معاصيهــم -بالقـ َـدر
وكل منهمــا غيــر ممــدوح علــى اإلطــاق .وإنمــا املمــدوح اقتـران الغيــرة بالعــذر؛ فيغــار فــي محــل
ً
الغيــرة ،ويعــذر فــي موضــع العــذر ،ومــن كان هكــذا فهــو املمــدوح حقــا» اهــ.
ً
وقــال أيضــا« :واملقصــود أنــه كلمــا اشــتدت مالبســته للذنــوب أخرجــت مــن قلبــه
ً
الغيــرة علــى نفســه وأهلــه وعمــوم النــاس ،وقــد ُ
تضعــف فــي القلــب جــدا؛ حتــى ال يســتقبح
بعــد ذلــك القبيــح ،ال مــن نفســه وال مــن غيــره ،وإذا وصــل إلــى هــذا الحــد فقــد دخــل فــي بــاب
الهــاك.
وكثيــر مــن هــؤالء ال يقتصــر علــى عــدم االســتقباح ،بــل ُي ّ
حســن الفواحــش والظلــم
ِ
لغيــره ،ويزينــه لــه ،ويدعــوه إليــه ،ويحثــه عليــه ،ويســعى لــه فــي تحصيلــه؛ ولهــذا كان الديــوث
ّ
ُ
محلـ ُـل الظلــم والبغــي لغيــره ،ومزينــه لــه.
أخبــث خلــق هللا ،والجنــة ح ـرام عليــه ،وكذلــك ِ
فانظــر مــا الــذي حملــت عليــه قلــة الغيــرة ،وهــذا يدلــك علــى أن أصــل الديــن الغيــرة ،ومــن
ال غيــرة لــه ال ديــن لــه.

فالغيــرة تحمــي القلــب فتحمــي لــه الجــوارح؛ فتدفــع الســوء والفواحــش ،وعــدم الغيــرة
َ
يميــت القلــب فتمــوت الجــوارح ،فــا يبقــى عندهــا دفـ ٌـع البتــة .ومثـ ُـل الغيــرة فــي القلــب مثــل
ً
القــوة التــي تدفــع املــرض وتقاومــه ،فــإذا ذهبــت القــوة وجـ َـد الـ ُ
ـداء املحـ َّـل قابــا ،ولــم يجــد
ً
دافعــا فتمكــن ،فــكان الهــاك».
َ َ ُ َ َ ً َ ُ
َ َ
َ
أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم(َ :و ِإذا ف َعلــوا ف ِاحشــة قالــوا َو َج ْدنــا َعل ْي َهــا َآب َ َاءنــا
َ َ َ ُ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َن َ َ َّ
للا َمــا ال ت ْعل ُمــون * قـ ْـل َأ َمـ َـر
وللا أمرنــا ِبهــا َقــل ِإن للا ال يأمــر ِبالفحشـ ِـاء أتقولــو علــى
ِ
َ َ ُ ّ َ َ َ َ َ ُْ
َ ْ ُ ُ ُ ْ
ّ ْ ْ َ
ُ ُ َ ُ َْ ُ َ ْ
الديــن كمــا بدأكــم
َرِبــي ِبال ِقسـ ِـط وأ ِق ُيمــوا وجوهكـ ْـم ِعنــد ك ِ ّل مسـ ِ َـج ٍد وادعــوه مخ ِل ِصيــن لــه َِ
َ ُ ُ َ َ ً َ َ َ َ ً َ َّ َ َ
َّ ُ َّ َّ َ ُ
َّ َ
اط َين أ ْوِل َيـ َـاء ِمـ ْـن ُدو ِن
تعــودون ف ِريقــا َهــدى وف ِريقــا حــق عل ْي ِهـ ُـم الضاللــة ِإن ُهـ ُـم اتخــذوا الشــي ِ
َ
َ
َّ
للا َو َي ْح َسـ ُـبون أ َّن ُهـ ْـم ُم ْه َتـ ُـدون) [األع ـراف.]28-30:
ِ
بارك هللا ..

200

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

الخطبة الثانية:
الحمد هلل...
أما بعد :فإن الغيرة املوزونة بميزان الشــرع تســبب الخير ،وتدفع الشــر ،وتقمع أهل
الريــب والفســاد .غضــب أبــو بكــر ر�ضــي هللا عنــه ملــا ارتــد املرتــدون ،ومنــع الــزكاة املانعــون؛
وغضــب ر�ضــي هللا تعالــى عنــه وقــال لعمــر ملــا حــاول تهدئتــه« :يــا عمــرَّ ،
أجبـ ٌـار فــي الجاهليــة
ً
خـ َّـو ٌار فــي اإلســام؟!» وانطلقــت قولتــه املشــهورة التــي أصبحــت نبراســا يســتضاء بــه« :وهللا
ً
لــو منعونــي عقــاال كانــوا يؤدونــه لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم لقاتلتهــم عليــه» ،قــال
ذلــك غيــرة هلل تعالــى ،وقاتــل أهــل الــردة ،فأعــز هللا بــه اإلســام.
ً
ً
وهكــذا يكــون أبــو بكــر ر�ضــي هللا عنــه أنموذجــا صالحــا ،وأســوة حســنة لــكل عبــد
غيــور علــى ديــن هللا ،قــوي فــي الحــق ،آمــر باملعــروف ،نـ ٍـاه عــن املنكــر ،ال كحــال كثيــر مــن
النــاس يــرون حرمــات هللا تنتهــك فــا يغــارون هلل تعالــى؛ ولكــن كيــف يغــارون إذا كان فــي
النــاس مــن تنتهــك حرماتــه وال يغــار.
إن حــدود الرجــم والجلــد والتغريــب فــي الزنــا مــا شــرعت إال محافظــة علــى األع ـراض
أن تنتهــك؛ وإن آداب االســتئذان ،وكيفيــة الدخــول علــى البيــوت واملحــارم ،ومنــع النظــر إلــى
ً
ً
األجنبيات ،ما جاء إال حفاظا على األعراض؛ وإن جلد القاذف ما شرع إال حفظا للنساء
الطاهـرات العفيفــات أن تقــع فيهــن األلســن الجارحــة العاصيــة؛ واللعــان بيــن الزوجيــن مــا
شــرع إال ليضبــط غيــرة الرجــل علــى أهلــه؛ فــا تتعــدى حــدود الريبــة.
ملكانة األعراض وأهميتها في دين هللا تعالى؛ ولكن ما حال الناس
ما شرع ذلك كله إال ِ
أمــام هــذه الحرمــة العظيمــة؟ ومــا مقــدار الغيــرة فــي ظــل بــث الفضائيــات الخبيثــة التــي
تنشــر الفســاد واإلباحيــة ،وزمــن انتشــار املجــات الخالعــة التــي تســهل طــرق الفاحشــة؟!.
مــا حـ ُ
ـال مراهــق أو مر ِاهقـ ٍـة يخلــو ُّ
كل واحــد منهــم فــي غرفتــه ،تنتقــل عينــه مــن فضائيــة
ٍ
ً
إلــى أخــرى ومــن موقــع إلــى موقــع؟ فبــاهلل عليكــم! وبعيــدا عــن املزايدة في الكالم بالتســويغات
َ
الســامجة ،واألعــذار الواهيــة ،مــاذا ســيكون جـ ُ
ـواب صاحــب البيــت اآلمــن حينمــا جلــب
النــار والعــار ووضعهمــا فــي أيــدي أبنائــه وبناتــه؟ ليــس حديثــي هــذا للمنافقيــن؛ فاملنافقــون
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ُ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ
ـيع الف ِاحشــة ِفــي ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا)  ،لــذا ال غرابــة أن
أخبــر هللا عنهــم بأنهــم( :ي ِحبــون أن ت ِشـ
ً
ً
ً
يقلبــوا املوازيــن ،ويخلطــوا املفاهيــم ،ويجعلــوا الفاحشــة رقيــا وتقدمــا ،وحضــارة ومجــدا،
ويصفــوا الغيــرة وحفــظ األعـراض بالجمــود والقيــود واألغــال.
وإنمــا الحديــث ألهــل اإليمــان والفطــر الســوية ،التــي ترفــض الفاحشــة ،وتأبــى
االنحــال؛ لكــن دفعهــا علــى اســتقبال خبيــث الفضــاء تقليــد علــى غيــر هــدى ،فــي غفلــة مــع
الغافليــن.
ٌ
ٌ
كانــوا يظنــون أن األمــر سـ ٌ
ـهل ويســير ،وفيــه متعــة وتســلية لــأوالد؛ أمــا وقــد بــان لهــم
خبثهــا ُ
أمرهــا ،وظهــر أمامهــم ُ
ُ
ونتنهــا؛ فهــل مــن عــودة إلــى الحــق ،ورجعــة إلــى هللا تعالــى ،وتوبــة
وإنابــة تقــود إلــى تنظيــف البيــوت اآلمنــة مــن أســلحة غ ـزاة الفســاد والفاحشــة؛ حمايــة
لألع ـراض ،وغيــرة علــى املحــارم؟!.

َ هذا هو الظن بهم ،أن يستجيبوا هلل ولرسوله ،ويقطعوا طرق الشيطان والفاحشة:
َّ َ َ ْ
َ َّ
َّ َ ُ
َ
َّ َ َ ْ َ َّ ُ ُ َ
ُ َُ
ات الشـ ْـيط ِان ف ِإ َّنـ ُـه َيأ ُمـ ُـر
ات الشـ ْـيط ِان و َمــن يت ِبـ ْـع خطــو ِ
(يـ ْـا أ ُّي َهــا ال ِذيـ ْـن َآمنــوا ال تت ِب ُعــوا خطــو ِ
ُ َ
َ َ
ِبالف ْحش ِاء َوال ْنك ِر)[النور. ]21:
فمــا أقــوى نفوســهم إن تغلبــت علــى الهــوى والشــيطان! ومــا أضعفهــا وأعجزهــا
وأجبنهــا إن اســتمرت فــي غيهــا! و»املؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى هللا مــن املؤمــن الضعيــف».
ّ
ُّ
وسلموا على خير خلق هللا ،كما أمركم بذلك ربكم.
أال وصلوا ِ
اللهم ..

...
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القدوة الحسنة في ظل هوس املشاهير
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل  ...أما بعد:
َّ
ُ
ـض،
أيهــا املســلمون :إن ممــا جبلــت عليــه نفــوس البشــر هــو اقتــداء بعضهــم ببعـ ٍ
وتأ�ســي وتقليــد ُ
بعضهــم ً
ّ
بعضــا ،فلــكل أحـ ٍـد قــدوة وأســوة يحتــذي نهجهــا ،ويقتفــي أثرهــا،
ِ
ولكــن تختلــف القــدوات بحســب اختــاف املذاهــب واألذواق
ومن مذهبي حب الديار ألهلها

وللناس فيما يعشقون مذاهب

ـإن َّ
منهــا مــا تكــون قــدوات حســنة ،ومنهــا مــا تكــون ســيئة «فـ َّ
النــاس كأس ـراب القطــا،
َ َ
ّ
وبالشـ ّ ِـر لــه مــن األجــر
مجبولــون علــى تشـ ُّـب ِه بعضهــم ببعــض؛ ولهــذا كان املبتــدئ بالخيــر ِ
والــوزر مثــل مــن تبعــه كمــا فــي الحديــث الصحيــح(( :مــن ســن فــي اإلســام ســنة حســنة فلــه
أجرهــا ،وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم �شــيء ،ومــن ســن فــي
اإلســام ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا ،ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده مــن غيــر أن ينقــص مــن
أوزارهــم �شــيء)) رواه مســلم.
عبــاد هللا :ال ســيما ونحــن فــي عصــر َّ
الضــخ اإلعالمــيَّ ،
والزخــم الفضائــي الهائــل،
ّ
املتحكــم فــي إب ـراز القــدوات ،وصنــع األســوات ،فلمعــت كثيـ ٌـر مــن
وأصبــح اإلنترنــت هــو
ِ
ُّ َّ
ّ
الرياضــة ،والفــن ،وكل مــا تبثــه الشاشــات ،وجعلــت منهــا نمــاذج
الشــخصيات علــى صعيــد ِ
َّ
َّ
يقتــدي بهــا الصغــار والكبــار ،ولهــا الــدور األكبــر فــي التأثيــر علــى األخالقيــات ،والنصيــب
الســلوكيات ،وبهــذا ظهــرت نمــاذج ســيئة اعتلــت مقــام َّ
األوفــر فــي تشــكيل ُّ
الصــدارة ،خاويــة
الوفــاض مــن أدنــى معاييــر الكفــاءة والجــدارة ،فأصبــح أبناؤنــا بهــم معجبــون ،وبأفعالهــم
ّ
التخلــي عــن القيــم َّ
الســامية ،والهمــم العاليــة ،وأدخلهــم ذلــك
مهووســون ،فأورثهــم ذلــك ِ
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اإلعجـ ُ
ـاب والهـ ُ
ـوس فــي مشــكالت اجتماعيــة ،وأم ـراض نفســية ،حيــث أشــارت بعــض
ّ
الدراســات الحديثــة إلــى وجــود روابــط مشــتركة بيــن بعــض األمـراض كاالكتئــاب ،والقلــق،
ِ
وبعــض املشــاكل العائليــة مــن جهـ ٍـة ،ومتابعــة أخبــار املشــاهير ،ومحــاكاة طريقــة حياتهــم
ً
مــن جهــة أخــرى( ،)1وكذلــك فــإن النــشء والجيــل ينمــو مرتبطــا بتلــك النمــاذج ،وذلــك
مــن خــال تعظيمهــا مــن قبــل األســرة التــي تصبــح وتم�ســي علــى متابعــة البرامــج املنحرفــة
ُّ
ّ ّ
للرذائــل ،وتحــط مــن قــدر
الســاقطة ،ومــا تعرضــه مـ َّـن مشــاهد ومظاهــر هابطــة ،تسـ ِـوق ِ
الفضائــل ،فمــن هنــا بــدأ التأثــر بهــم ،وتعظيمهــم ،وتقليــد أفكارهــم وســلوكهم ،فأصبحــوا
يحاكونهــم حتــى فــي جزيئــات حياتهــم الخاصــة ،فيهــوون مــا يهوونــه ،ويحبــون مــا يحبونــه،
وقد أظهرت دراســة أجريت في الواليات املتحدة األمريكية أن املشــاهير يلعبون ً
دورا ً
كبيرا
جـ ًـدا فــي تشــكيل ســلوكيات املســتهلك ،وأن مــا يقــارب  40%مــن مســتخدمي بعــض وســائل
ّ
ً
َّ
ً
املؤثــرة
التواصــل االجتماعيــة اشــتروا منتجــا مــا بعــد أن قـرأوا تغريــدة ألحــد الشــخصيات ِ
تتحـ َّـدث عــن هــذا املنتــج(.)2
َّ
التشـ ُّـبه َّ
والتقليــد ،لكثيـ ٍـر مــن
عبــاد هللا :لقــد بــرز فــي اآلونــة األخيــرة كثيـ ٌـر مــن مظاهــر
َّ
َّ
مشــاهير الفــن الهابــط البليــد ،فتجــد الفئــام مــن الشــباب والشــابات قــد ظهــروا باأللبســة
َّ
َّ
القصــات العجيبــة ،فيظهــر الشــاب بالبناطيــل الضيقــة ،التــي ال
الغريبــة ،ومظاهــر
ُ
تتناسب مع الرجل املسلم ،وباأللبسة التي كتبت عليها العبارات التي فيها بعض املحاذير
َّ
الشــرعية ،أو عليهــا صـ ٌ
ـور لشــخصيات مــا ،وكذلــك انجرارهــم خلــف صيحــات قصــات

الشــعر ،أو تعمــد تطويلــه بطــرق تحا ـكـي أولئــك القــوم ،وكذلــك الفتيــات منهــن مــن تخــرج
َّ
الشـ َّـفافة َّ
الض ّيقــة التــي ّ
تجســد العــورة وتبرزهــا ،ممــا ال يناســب الفتــاة
مــن منزلهــا بمالبســها
ِ
املســلمة ،والواجب في لباس الفتيات املســلمات ســتر جميع البدن والعورات ،يقول النبي
ْ َ ْ َّ َ َ
َ
النـ ِـار لـ ْـم أ َر ُه َمــا)) وذكــر
((ص ْنفـ ِـان ِمــن أهـَ ِـل
صلــى هللا عليــه وســلم -فــي الحديــث الصحيــح:ٌ َ ٌِ ُ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ
ات َعارَيـ ٌ
((ون َسـ ٌـاء َكاسـ َـي ٌ
منهمــاَ :
ـاتُ ،م ِميــات ما ِئــات ،رءوســهن كأسـ ِنم ِة البخـ ِـت الا ِئلـ ِـة ،ال
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ
يح َهــاَ ،وإ َّن ر َ
يح َهــا ل ُي َ
َي ْد ُخ ْلـ َـن ْال َج َّنـ َـة َوال َيجـ ْـد َن ر َ
وجـ ُـد ِمـ ْـن َم ِسـ َـير ِة كــذا َوكــذا)) رواه مســلم،
ِ
ـيات باالســم ،عاريــاتٌ
يقــول ســماحة الشـ ِـيخ عبـ ِـد العزيــز ِبــن بــاز -رحمــه هللا تعالــى« :-كاسـ ٌ
ألنهــا ثيــاب رقيقـ ٌـة ،أو قصيـ ٌـرة ،اســم كســوة بــا حقيقــة ،مائـ ٌ
فــي الحقيقــةَّ ،إمــا َّ
ـات عــن
(((  -هوس املراهقين باملشاهير بين االكتئاب والرفض االجتماعيhttp://cutt.us/4xz9E :
(((  -دراسة لـ»تويتر» تكشف تأثير املشاهير على سلوك املستهلكينhttp://cutt.us/jFjJY :
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َّ
ُّ
الرشــد ،وعــن العفــاف ،وعــن الطاعــة إلــى الفواحــش ،والزنــا ،مميــات لغيرهــن»(.)1
ً
معاشــر املســلمين :لقــد اعتنــى اإلســام اعتنـ ًـاء بالغــا بأهميــة القــدوة الحســنة،
واألســوة الصالحــة ،وحــرص أشـ َّـد الحــرص علــى اســتثمار هــذه الوســيلة ،وأعلــى مــن شــأن
هــذه الفضيلــةَّ ،
ووضــح معاييــر َمــن يســتحقون أن يكونــوا القــدوة واألســوة الذيــن يقتــدي
النــاس ،ويهتــدون بهداهــم ،ويســيرون بســيرتهمَّ ،
بهــم َّ
ألن هــذا األمــر خطيــر وعظيــم ،وذلــك
ملــا لــه مــن َّ
التأثيــر الكبيــر فــي املجتمــع ،فقــد جــاءت اآليــات الجليلــة ،واألحاديــث الكثيــرة؛
التــي تحـ ُّـث علــى االقتــداء بأهــل القيــم الحســنة ،واألفعــال َّ
الصالحــة ،ولذلــك رســم هللا
لعبــاده املؤمنيــن طريقهــا ،وأمرهــم باقتفــاء ســبيلهاَّ ،
والســير عليهــا فقــال -عـ َّـز وجـ َّـل:-
ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ
ْ
للا ف ِب ُه َد ُاهـ ْـم اق َت ِد ِه}[األنعــام ]90:قــال اإلمــام الطبــري« :يقــول -تعالــى
{أول ِئــك ال ِذيــن هــدى
َّ
ذكــره :-فبالعمــل الــذي عملــوا ،واملنهــاج الــذي ســلكوا ،وبالهــدى الــذي هديناهــم ،والتوفيــق
َّ
وفقناهــم؛ اقتــده يــا محمــد ،أي :فاعمــل ،وخــذ بــه؛ واســلكهَّ ،
فإنــه عمــل هلل فيــه
الــذي
ر ً
ٌ
()2
ضــا ،ومنهــاج مــن ســلكه اهتــدى»  ،فقــد جعــل هللا -ســبحانه وتعالــى -الرســل واألنبيــاء
ً
جميعــا باتباعهــم ،قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة:
هــم القــدوة لــكل عبــاده املؤمنيــن ،وأمرنــا
ُ
ُ
ُ
ُ
«واألنبياء -صلوات هللا عليهم وسالمه أجمعين -قد أ ِمرنا أن نؤمن بما أوتوه ،وأن نقتدي
بهــم وبهداهــم»(.)3
عبــاد هللا :وقــد أوجــب هللا -ســبحانه وتعالــى -علينــا اتبــاع قدوتنــا وأســوتنا -صلــى هللا
ََ ْ َ َ َُ
َّ
ُ
عليــه وســلم ،-وأن نســير علــى نهجــه ،ونهتــدي بهــداه فقـ
للا
ـال{ :لقــد كان لكـ ْـم ِفــي َرســو ِل ِ
ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ ّ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ً
أســوة حســنة ِلــن كان يرجــو للا واليــوم ال ِخــر وذكــر للا ك ِثيرا}[األح ـزاب ،]21 :قــال ابــن
كثيــر« :هــذه اآليــة الكريمــة أصــل كبيــر فــي التأ�ســي برســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي
أقوالــه ،وأفعالــه ،وأحوالــه»(.)4

(((  -املوقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز /12280/fatwas/sa.org.binbaz//:https
(((  -تفسير الطبري.519 /11 :
(((  -مجموع الفتاوى.48 /10 :
(((  -تفسير ابن كثير.391 /6 :
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يب ذكر َ
اك حاديا
كفى باملطايا ِط ُ ِ
َ
كف َانا ُن ُ
ور َو ْج ِه َك َهاديـا
دليال

وإن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -بــدوره هــو القــدوة واألســوة الحســنة ،فقــد اهتــم
بهــذا األمــر ألمتــه مــن بعــده ،وأرشــدنا ودلنــا علــى نمــاذج عظيمــة مــن القــدوات الحســنة،
واألســوات الصالحــة التــي صنعهــا بيديــه ،وتربــت علــى عينيــه ،مــن صحابتــه الك ـرام،
وطالبــه العظــام ،فأمرنــا أن نســير علــى نهجهــم ،ونســتن بســنتهم حيــث يقــول فــي الحديــث:
((فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين املهدييــن عضــوا عليهــا بالنواجــذ)) رواه أبــو
داود والترمــذي وصححــه األلبانــي ،فوصــف أصحابــه بالراشــدين املهدييــن ،وزكاهــم فــي
ً
ً
ـوة مــن بعــده ،وجــاء ً
أيضــا مــن حديــث حذيفــة قولــه:
هديهــم ،وجعلهــم قــدوة ألمتــه ،وأسـ
جلوســا عنــد ّ
ً
النبـ ّـي -صلــى هللا عليــه وســلم -فقــال(( :إنــي ال أدري مــا قــدر بقائــي
«كنــا
فيكــم فاقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي -وأشــار إلــى أبــي بكــر وعمــر ،-واهتــدوا بهــدي عمــار،
ومــا حدثكــم ابــن مســعود فصدقــوه)) رواه الترمــذي وصححــه األلبانــي ،قــال املباركفــوري:
«قولــه(( :اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي)) أي :بالخليفتيــن اللذيــن يقومــان مــن بعــدي لحســن
ســيرتهما ،وصــدق ســريرتهما»( ،)1وقــال ً
أيضــا« :قولــه -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-واهتــدوا
َّ
والطريقــة ،واملعنــى :ســيروا ســيرته ،واختــاروا طريقتــهَّ ،
بهــدي عمــار)) والهــديّ :
وكأن
الســيرة
ِ
َّ
االقتــداء أعــم مــن االهتــداء ،حيــث يتعلــق بــه القــول ،والفعــل؛ بخــاف االهتــداء فإنــه
يختــص بالفعــل»( ،)2وســبب الحــث علــى االقتــداء بالســابقين األوليــن مــا فطــروا عليــه مــن
األخــاق املرضيــة ،والطبيعــة القابلــة للخيــر ،ولذلــك كانــوا أفضــل النــاس بعــد األنبيــاء،
()3
وصــار أفضــل الخلــق بعدهــم مــن اتبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.

(((  -تحفة األحوذي.102 /10 :
(((  -تحفة األحوذي.204 /10 :
(((  -فيض القدير للمناوي56 /2 :
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وصحاب ِــه
فعلى الرسو ِل ِ
وآلـه ِ
هـم صفوة األقوام فاعرف قدرهـم
ْ
َ
أحمد في َ
ص ْحبــه
واحفظ وصية
ٍ
الفداء َّ
ُ
ُ
وإنهــم
رضهم
ِعر�ضي ل ِع
َ
ْ
فاهلل ّزكاه ْـم ّ
وشرف قـد َره ـ ْـم
شهدوا َ
نزول الوحي ْ
بل كانوا لـ ُـه
ِ
ِ
َ
َ
ْ
بذلوا النفوس وأرخصوا أمـوالهـم
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ّ
بكل ُح ّـب ْ
مني السَّـالم ّ
مسعـ ِـد
ِ ٍ
وعلى هـداهـم يا مـوفق فاهت ِـد
َ ُ
واقط ْـع ْ
ـان امل ْفسـ ِـد
ألج ِلهم ُ لس
ْ
ْ ُ ْ َ
مام أب ـ ِـرد
من غ
أزكى وأطـهر
ٍ
ّ
ْ
ّ
بالدي ِـن أعـلى مق َع ـ ـ ـ ِـد
وأحله ْـم
ِ
ُْ
َْ ُ ُ َ َ
ـيض امللح ِـد
ِنع ُم الحمـاة من البغ ِ
في نصـرة اإلسـالم دون ت ُّ
ـرد ِد
ِ
ِ

ً
عبــاد هللا :وإن لنــا فــي َّ
والعلمــاء ،واملصلحيــنَ ،ومــن اقتفــى أثرهــم ً
التابعيــنُ ،
أيضــا -أســوةـإن تاريــخ وســير هــؤالء َّ
حســنة ،فـ َّ
العظمــاء ،واملصلحيــن ُ
الناجحيــن ُ
العلمــاء؛ مــن أفضـ ِـل مــا
ُّ
ُيمكــن تحبيبــه إلــى قلــوب األبنــاء ،لالســتفادة مــن تجا ِربهــم ،ولالنتفــاع والتعلــم واالســتقاء
منهــا ،وذلــك ألنهــا ســير عظيمــة قــد اشــتملت علــى جميــع العلــوم ،واآلداب ،واملعــارف،
ُ
فقــد عظمـ ْـت درجتهــم ،وكمــل فوزهــم ،فاالقتــداء بهــم ســعادة وكمــال فــي جميــع األقــوال،
واألعمــال ،واألحــوال ،فقــد قــال -صلــى هللا عليهــم وســلم(( :-إن خيركــم قرنــي ،ثــم الذيــن
يلونهــم ،ثــم الذيــن يلونهــم ،ثــم الذيــن يلونهــم)) رواه مســلم.
ْ
َ َ ُ ُ َْ
َ َ
َّ َ
ََ َ
ِإ َّن التش ُّب َه ِبال ِك َر ِام فـال ُح
فتش َّب ُهوا ِإ ْن ل ْم تكونوا ِمثل ُه ْم
ـور ّ
املتأخــرة إن أر ْدنــا إعطــاء األبنــاء ّ
واملتربيــن
أيهــا املســلمون :عبــاد هللا! وفــي هــذه العصـ
ِ
ِ
ً
القــدوة الحســنة؛ َّ
ً
فإنــه يجــدر بنــا أن نبــدأ أول بإعــداد القــدوات وإصالحهــا وذلــك بــدءا مــن
أنفســنا ،يقــول ُعتبــة بــن أبــي ســفيان ملـ ّ
ُ
ـؤدب ولــده« :ليكـ ْـن َّأو َل
إصالحــك
إصالحــك لألبنــاء
ِ
ِ
ٌ
فالح َســن عندهــم مــا استحسـ َ
ـإن َ
لنفســك؛ فـ َّ
ـودة بعينــكَ ،
ـنت ،والقبيــحُ
عيونهــم معقـ
َ
َ
ُ َ
بعملــه
عندهــم مــا اســتقبحت»( ،)1وقــال الحســن البصــري« :الواعــظ َ مــنَ وعــظ النــاس ِ
َ
ال بقولــه ،وكان ذلــك شــأنه إذا أراد أن يأمـ َـر ب�شــيء بــدأ بنفســه ففعلــه ،وإذا أراد أن ينهــى
عــن �شــيء انتهــى عنــه» ،فــإن األبنــاء ال يقتنعــون بأوامــر اآلبــاء واملربيــن بمجــرد ســماعها،
(((  -تاريخ دمشق البن عساكر.271 /38 :
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وال بتعاليمهــم َّ
النظريــة ،بــل إن األفعــال الواقعيــة واملشــاهدة هــي التــي تقنعهــم ،وتجعلهــم
ُ
ُ
ـدوة
ـليمة إال بوجــود قـ ٍ
يتقبلونهــا ،ويعملــون بهــا ،وهــذا يؤكــد أنــه ال ســبيل إلــى التربيـ ِـة السـ ِ
ً
نموذجــا ًّ
عمليــا لالمتثــال لألوامــر ،واالســتجابة لهــا ،واالنزجــار عــن النواهــي،
صالحـ ٍـة تغــدو
()1
واالمتنــاع عنهــا .
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه فيــا فــوز
املستغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
أيهــا الك ـرام :جــاء فــي الصحيــح عــن عبــد هللا بــن عمــر -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :ســمعت
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول(( :كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،اإلمــام
راع ،ومســؤول عــن رعيتــه ،والرجــل راع فــي أهلــه ،وهــو مســؤول عــن رعيتــه ،واملـرأة راعيــة
فــي بيــت زوجهــا ،ومســؤولة عــن رعيتهــا ،والخــادم راع فــي مــال ســيده ،ومســؤول عــن رعيتــه))
ْ
ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ـام َعل ْيـ ِـهَ ،و َمــا ُهـ َـو تحــت
رواه البخــاري« ،والراعــي :هــو ال َحا ِفــظ املؤتمــن ،اللتــزم صــاح مــا قـ
ْ
ْ
ُْ
َ َ
َ
َ َ َ
�شـ ْـيء ف ُهـ َـو َمطلــوب ِبال َعـ ْـد ِل ِفيـ ِـهَ ،وال ِق َيــام بمصالحــه
ان تحــت نظــره
نظــره ،فــكل مــن ك
َ ْ
َ َّ َّ
وفــى َمــا َع َل ْيـ ِـه مــن ّ
الر َع َايــة حصــل لـ ُـه ال َحــظ األوفــر،
ِفــي دينــه ،ودنيــاه ،ومتعلقاتــه ،فـ ِـإن
ِ
ْ
َْْ
َوال َجـ َـزاء الكبــر»(.)2
عبــاد هللاَّ :إنــه ينبغــي علــى اآلبــاء ّ
واملربيــن االعتنــاء بقضيــة القــدوات ،وإعدادهــا،
ِ
وصنعهــا ،وذلــك مــن خــال تكثيــف البرامــج واألنشــطة التــي تعـ ّ ِـزز مــن إبرازهــا فــي جميــع
َّ
املحاضــن الشــبابية مــن مســاجد ،وحلقــات َّتحفيــظ ،ومــدارس ،وروضــات ،ونــوادي ،وعلــى
ُ َّ
كثــف الجهــود فــي العمــل علــى ثقافــة َّ
التنفيــر مــن القــدوات
مســتوى املجتمــع األســري ،وأن ت
الســيئةَّ ،
َّ
والتوضيــح ألفعالهــم وســلوكياتهم املنحرفــة ،واالهتمــام واالعتنــاء بتأصيــل
(((  -التربية على منهج أهل السنة والجماعة.255 :
(((  -عمدة القاري.190 /6 :
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قضيــة َّ
الصالحــة وغيرهــا مــن القــدوات َّ
التفريــق بيــن القــدوات الحســنة َّ
الســيئة املزيفــة.
كذلك من الواجب على عاتق الجهات املعنية ،واملسؤولين؛ أمانة متابعة ومحاسبة
اإلعــام ،ووســائل البــث َّ
والتواصــل املختلفــة ،وإلزامهــم تنقيــح وســائلهم مــن البرامــج التــي
ّ
ـروج للرذائــل وأهلهــا ،وتسـ ّ ِـوقهم فــي أوســاط أبنــاء املجتمــع ،وأن يهتمــوا بالبرامــج الهادفــة
تـ ِ
التــي ال تتعــارض مــع الهويــة والقيــم اإلســامية ،والتعــاون فــي نبــذ الباطــل ،والثقافــات
الهابطــة الداخليــة.
ُ
كالنبات إذا ُس َ
َ
املكرمات
قيت بماء
األخالق تنبت
هي
ِ
ِ
تعهدها ّ
تقوم إذا َّ
ات
املربي على ساق
الفضيلة مثمر ِ
ِ
ِ
َ
ّ
َّ َ
القناة
باتساق كما اتسقت أنابيب
وتسمو للمكارم ِ
ِ
ُ
ً
تضوعات
هار لها ُم
ِ
وتنعش من صميم املجد روحا بأ ّز ٍ
ولم َأر للخالئق من ّ
األمهات
يهذبها كحضن
محل
ِ
ِ
ٍ
ٌ
سة َ
فحضن ّ
البنات
تسامت بتربية البنين أو
األم مدر
ِ
ّ
ِ ُ
ً
الوالدات
النساء
ِ
وأخالق الوليد تقاس حسنا بأخالق ِ
الدعاء ...

...
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اللص اإللكتروني (األجهزة الذكية و أثرها على األبناء)
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
أيهــا املؤمنــون عبــاد هللا :أنعــم هللا ســبحانه وتعالــى علينــا بألــوان النعــم الكثيــرة فقــال
فــي كتابــه الكريــم{َ :وإ ْن َت ُعـ ُّـدوا ن ْع َمـ َـة َّ َ ُ ْ ُ َ
وهــا إ َّن َّ َ
ـور َر ِح ٌ
للا َل َغ ُفـ ٌ
يم}[النحــل،]18:
ِ
ِ
للا ل تحص ِ
ِ
ومــن هــذه النعــم التــي أنعــم بهــا علينــا نعمــة األوالد ،إذ الولــد هــو ثمــرة قلــب املــرء وريحانتــه
وإنما أوالدنا بيننا *** أكبادنا تم�شي على األرض
وإن فلــذات األكبــاد وثمـرات الفــؤاد هــذه يــا عبــاد هللا! ينبغــي أن نحافــظ عليهــا ،وأن
نحيطهــا بمزيــد مــن العنايــة لتكــون صالحــة ناضجــة تقيــة ،وأول واجــب علينــا نحوهــم
هــو أن نهتــم بتربيتهــم التربيــة الدينيــة الصالحــة ،وأن نحــرص علــى نظافــة قلوبهــم،
وأفكارهــم ،وعقولهــم أكثــر ممــا نحــرص علــى إطعامهــم الطعــام الطيــب املفيــد ،وإلباســهم
ً
اللبــاس النظيــف الجميــل ،إذ نظافــة القلــوب ،وســامة األفــكار والعقــول؛ أعظــم شــأنا
مــن الحــرص علــى الطعــام واللبــاس؛ ذلــك ألنهــا ســبب نجاتهــم فــي اآلخــرة مــن النيـران ،وقــد
َ َّ
ُ َْ ُ َ ُ َ
أمرنــا هللا ســبحانه بذلــك فقــال تعالــى{َ :يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا قــوا أن ُف َســك ْم َوأ ْه ِليكـ ْـم نــا ًرا
َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ
ُ
للا َمــا أ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َعلــو َن
وقودهــا النــاس وال ِحجــارة عليهــا مل ِئكــة ِغــاظ ِشــداد ل يعصــون
َمــا ُي ْؤ َمـ ُـر َ
ون} [التحريــم ،]6:ففــي اآليــة نــداء منــه ســبحانه لــكل مؤمــن أن يجعــل لنفســه
وأهلــه مــن النــار وقايــة ،وهــذا يظهــر كمــال رحمــة هللا ســبحانه بعبــاده ،وعظيــم شــفقته
عليهــم ،فــاألوالد عنــد اآلبــاء مو�صــى بهــم فإمــا أن يقومــوا بتلــك الوصيــة ،وإمــا أن يضيعوهــا
فيســتحقوا بذلــك الوعيــد والعقــاب كمــا يقــول ابــن ســعدي رحمــه هللا(.)1
(((  -تفسير السعدي (ص.)166 :
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وقــال ابــن كثيــر رحمــه هللا عنــد تفســير هــذه اآليــة« :أي :مروهــم باملعــروف ،وانهــو
ً
عــن املنكــر ،وال تدعوهــم همــا فتأكلهــم النــار يــوم القيامــة»( ،)1ويقــول علــي بــن أبــي
ُ َْ ُ َ ُ َ
طالــب ر�ضــي هللا عنــه فــي قولــه{ :قــوا أن ُف َســك ْم َوأ ْه ِليكـ ْـم نــا ًرا}« :أدبوهــم ،علموهــم»(،)2
وقــال قتــادة« :يأمرهــم بطاعــة هللا ،وينهاهــم عــن معصيــة هللا ،وأن يقــوم عليهــم بأمــر هللا،
ويأمرهــم بــه ،ويســاعدهم عليــه ،فــإذا رأيــت هلل معصيــة ردعتهــم ،وزجرتهــم عنهــا»( ،)3وقــال
الضحــاك ومقاتــل« :حــق علــى املســلم أن يعلــم أهلــه مــن قرابتــه ،وإمائــه ،وعبيــده مــا فــرض
هللا عليهــم ،ومــا نهاهــم هللا عنــه»( ،)4ومــن أهــم مــا فرضــه هللا عليهــم :الصــاة حيــث جــاء
عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم األمــر بتعليــم الصغيــر الصــاة وهــو ابــن ســبع ســنين،
وتأديبــه عليهــا وهــو ابــن عشــر ســنين ،أخرجــه أبــو داود والترمــذي ،وصححــه األلبانــي .قــال
ً
الفقهــاء« :وهكــذا فــي الصــوم؛ ليكــون ذلــك تمرينــا لــه علــى العبــادة لكــي يبلــغ وهــو مســتمر
علــى العبــادة ،والطاعــة ،ومجانبــة املعصيــة ،وتــرك املنكــر»(.)5
عباد هللا:
إن أجســادنا ال تقــوى علــى تحمــل عقــاب هللا وعذابــه ،فــإذا علمنــا ذلــك فينبغــي أن
نأخذ بأيدي أهلينا إلى الجنة ،وأن نجعل بينهم وبين النار وقاية وذلك بأمرهم باملعروف،
ونهيهــم عــن املنكــر ،وتعليمهــم طاعــة هللا ســبحانه ،وإرشــادهم إلــى الخيـرات ،وإبعادهــم عــن
كل مــا يضــر بآخرتهــم ممــا يســخط هللا ســبحانه ،وعــن كل وســيلة تشــغلهم عمــا خلقــوا لــه
مــن عبــادة ربهــم ســبحانه وتعالــى ،ونصحهــم بعــدم إضاعــة أوقاتهــم؛ مستشــعرين فــي ذلــك
أنهــم أمانــة فــي أعناقنــا ،وكل أب أو أم سيســأله هللا ســبحانه إن فــرط فيمــن هــو تحــت
رعيتــه ،قــال الحبيــب محمــد صلــى هللا عليــه وســلم مــن حديــث ابــن عمــر ر�ضــي هللا عنهمــا:
((أال كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،فاألميــر الــذي علــى النــاس راع وهــو مســؤول
عــن رعيتــه ،والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم ،واملـرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا
(((  -تفسير ابن كثير (.)240 /5
(((  -تفسير ابن كثير (.)167 /8
(((  -بتصرف يسير من تفسير ابن كثير (.)167 /8
(((  -تفسير ابن كثير (.)167 /8
(((  -تفسير ابن كثير (.)167 /8
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وولــده وهــي مســؤولة عنهــم ،والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه ،أال فكلكــم راع
وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)) متفــق عليــه ،فرحمــاك ربنــا رحمــاك.
أيها املؤمنون:
إن ممــا يجــدر اإلشــارة إليــه فــي هــذا املقــام أنــه يجــب التحذيــر مــن لصــوص خطرهــم
ً
عظيــم ،وأثرهــم بالــغ ،لصــوص قــد يفســدون علينــا حياتنــا فنعيشــها بعيــدا عــن هللا
سبحانه وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ،ويفسدون علينا آخرتنا نتيجة عدم استغاللنا
ً
ً
لوقــت الــزرع الــذي هــو هــذه الحيــاة ،فتضيــع منــا األوقــات ســدا وهمــا كمــا ذكــر ســبحانه:
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ي َ َّ َ ُ َ َ
يشـ ًـة َ
ض ْنـ ًـكا َو َن ْح ُشـ ُـر ُه َيـ ْـو َم ْال ِق َي َامـ ِـة َأ ْع َمــى * َقـ َ
ـال َر ِ ّب ِلـ َـم
{ومــن أعــرض عــن ِذكــر فــإن لــه م ِع
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ ْ ُ َِ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
َ
حشــرت ِني أعمــى وقــد كنــت ب ِصيــرا * قــال كذ ِلــك أتتــك آياتنــا فن ِســيتها وكذ ِلــك اليــوم تن�ســى}
َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َّ ْ َ ُ َ ّ ْ َ َ َ َ
ـض لـ ُـه شـ ْـيط ًانا ف ُهـ َـو
[طــه ،]124-126:وقــال ســبحانه{ :ومــن يعــش عــن ِذكـ ِـر الرحمـ ِـن نق ِيـ
َلـ ُـه َقر ٌ
ين}[الزخــرف ،]36:فيزيــن هــذا القريــن املعا�صــي واملنكـرات حتــى يوصــل العبــد إلــى نــار
ِ
ً
جهنــم  -عيــاذا بــاهلل .-
وفي العصر الحاضر يعتبر اللص اإللكتروني من أهم مساعدي هذا القرين.
وإن املتأمــل يجــد أن هــذه األجهــزة اإللكترونيــة علــى اختــاف أنواعهــا مــن تلفــاز،
ً
ً
ً
وألــواح ذكيــة ،وجــوال ،ومــع عظيــم خدماتهــا؛ إال أن لهــا فــي املقابــل ضــررا عظيمــا ممتــدا،
ً
ً
فــإن لــم تضبــط بضوابطهــا الشــرعية والحياتيــة كان خرقهــا عظيمــا ،وخطرهــا جســيما،
ً َ ً
وشــرها مسـ ً
ـتطيرا ،وســنذكر تاليــا طرفــا مــن أضرارهــا:
ً
أوال :أنهــا ســبب لتضييــع الوقــت ،وذهــاب األعمــارالتــي هــي مــن أكبــرالنعــم علينــا:
فالوقــت هــو رأس مــال الحيــاة ،وهــو أغلــى مــن الذهــب ،ومــن فـ َّـرط فيــه فقــد فــرط فــي خيــر
كثيــر ،كيــف ال وهــو إن ذهــب ال يعــود
فالوق ُـت أغلى من اليـاقـوت والذهـب *** ونـحن َنـخسـ ُ
ـره فـي الله ِـو واللع ِـب
ِ
ِ
ُ
ّ
ـف النشِـ ِب
ـاب بذاك املـوق ِ
وسـوف نســأل عـنـه عـنـد خـ ـ ِ
ـالقـنـا *** يوم الحس ِ
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ٌ
ًُ
نله ــو ونلع ـ ُـب واأليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َ
الهرب
السير في
ـام مـ ْـد ِبـرة *** تجر ْي سـ ـ ـ ـ ـراعا ت ِج ُّد
ِ
وألهميــة الوقــت أقســم بــه ســبحانه فــي كثيــر مــن اآليــات كقولــه ســبحانه{َ :و ْال َع ْ
صـ ِـر *
إ َّن ْال ْن َسـ َ
اصـ ْـوا ب ْال َحـ ّـق َو َت َو َ
الصال َحــات َو َت َو َ
ـان َل ِفــي ُخ ْســر * إ َّل َّال ِذيـ َـن َآم ُنــوا َو َعم ُلــوا َّ
اصـ ْـوا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ْ
ب َّ
الصبـ ِـر} [العصــر ،]1-3:وأقســم بالليــل ،وأقســم بالفجــر ،وأقســم بغيرهــا؛ وكل إنســان
ِ
َ
سيســأل عــن عمــره الــذي هــو وقتــه فيــم أفنــاه ،فعــن أبــي بــرزة األســلمي ر�ضــي هللا عنــه قــال:

قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم(( :ال تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن
عمــره فيمــا أفنــاه ،وعــن علمــه فيــم فعــل ،وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه؟ وفيــم أنفقــه ،وعــن
جســمه فيــم أبــاه)) أخرجــه الترمــذي وصححــه األلبانــي.

ومــع علمنــا بــكل هــذا إال أن مــن املذهــل حســاب كــم مــن األوقــات التــي تضيــع خــال
اســتخدامنا لألجهــزة اإللكترونيــة التــي هــي فــي متنــاول الجميــع ،فــإذا لــم يتنبــه اإلنســان
مــن غفلتــه ،ويتــدارك نفســه ومــن يعــول مــن خطــر هــذه األجهــزة علــى األوقــات؛ فإنــه ال
تذهــب األيــام والليالــي عليــه حتــى ينــدم أشــد النــدم ،قــال الحســن رحمــه هللا تعالــى« :ابــن
آدم إنمــا أنــت أيــام وكلمــا ذهــب يــوم ذهــب بعضــك»( ،)1وقــال الحافــظ ابــن القيــم رحمــه
َ َ ْ ْ َ
ْ
َْ
َ َ َ ْ ْ
هللا«ِ :إض
اعــة ال َوقــت تقطعــك َعــن هللا َوالـ َّـدار ال ِخـ َـرة،
اعــة ال َوقــت أشــد مــن الـ ْـوتِ ،لن ِإض
َ
َ َ َ
َ َ َ
َْ
ْ
ْ
ُّ
ُّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َوالـ ْـوت يقطعــك عــن الدن َيــا وأه َلهــا ،الدن َيــا مــن أولهــا ِإلــى آخرهــا ل تسـ ِـاوي غــم ســاعة
ْ
ْ
ْ
َ ً
َ
َْْ
فكيــف بغــم ال ُعمــرَ ،م ْح ُبــوب ال َيـ ْـوم يعقــب الكـ ُـروه غــدا ،ومكــروه ال َيـ ْـوم يعقــب املحبــوب
ُّ ْ َ
َ
َ ً
َ
ّ
الدن َيــا أن تشــغل نفســك كل َوقــت ِب َمــا ُهـ َـو أولــى َبهــا ،وأنفــع ل َهــا ِفــي
الرْبــح ِفــي
غــدا ،أعظــم ِ
معادهــا»( ،)2وقــال ابــن الجــوزي رحمــه هللا« :ينبغــي لإلنســان أن يعــرف شــرف زمانــه ،وقــدر
وقتــه ،فــا يضيــع منــه لحظــة فــي غيــر قربــة»(.)3
ً
ً
ثانيا :ومن أضرارتلك األجهزة الذكية أنها قد تكون سببا لنشرالصورالخليعة،
ً
واملقاطــع املحرمــة بيــن الشــباب ،وربمــا يكــون ذلــك داعيــا لنشــر الفواحــش واملنكـرات فــي
املجتمــع ،فعليــك يــا مــن اســترعاك هللا البنيــن والبنــات؛ أن تضبــط أمرهــم ،وتســاهم فــي
(((  -الزهد ألحمد بن حنبل (ص ،)225:وجامع العلوم والحكم ت األرناؤوط (.)382 /2
(((  -الفوائد البن القيم (ص.)31 :
(((  -صيد الخاطر (ص.)33 :
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ً
إعفافهــم وتخويفهــم مــن هللا ســبحانه ،فربنــا تبــارك وتعالــى مطلــع علينــا جميعــا ال تخفــى
عليــه خافيــة ،وقــد قيــل« :اتــق هللا يــا أخــي وال تجعــل هللا أهــون الناظريــن إليــك» ،فــإذا لــم
نتنبــه لهــذا الخطــر العظيــم فــإن هــذه اللصــوص تســرق منــا أغلــى �شــيء فــي الحيــاة وهــو
هــذا الديــن ،الــذي تزهــق النفــوس رخيصــة مــن أجلــه ،يســرق منــا بشــهوة محرمــة الديــن
والحيــاء ،واملــروءة واألخــاق ،وكــم مــن األبنــاء والبنــات كانــوا ضحيــة مثــل هــذه التصرفــات
وإلــى هللا املشــتكى.
ً
ثالثــا :أن لهــذه األجهــزة أثــر ســلبي كبيــر علــى صحــة األطفــال ،بحيــث تكــون هــذه
األجهــزة علــى أطفالنــا بمثابــة الســارق لصحتهــم وعافيتهــم ،ومــن هــذه اآلثــار مــا يلــي:
 تأثيرها السلبي على الذاكرة على املدى الطويل. مساهمتها في انطواء الفرد وكآبته والسيما عند مالمستها حد اإلدمان. تســبب الخمــول فــي بعــض وظائــف الدمــاغ وبخاصــة عنــد الجلــوس أمــام الكمبيوتــرلفتــرة طويلــة ،كمــا تؤثــر علــى الذاكــرة ،وتجهــد الدمــاغ.
 أن االســتعمال املتزايــد لألجهــزة الذكيــة قــد يزيــد مــن صفــات التوحــد واالنعزاليــة،وقلــة التواصــل مــع النــاس.
 قــد تتســبب األجهــزة التكنولوجيــة بأم ـراض عديــدة وخطيــرة كالســرطان ،واألورامالدماغيــة ،والصــداع ،واإلجهــاد العصبــي ،واإلرهــاق والتعــب ،ومــرض الرعــاش.
ً
 أنهــا قــد تشــكل خط ـرا علــى البشــرة واملــخ ،والكلــى واألعضــاء التناســلية ،وأكثرهــاً
تعرضــا للخطــر هــي العيــن(.)1
كمــا أن مــن اآلثــار الســلبية لأللعــاب اإللكترونيــة ،وبخاصــة عنــد إدمــان األطفــال
عليهــا مــا يلــي:
(((  -تم االستفادة من الرابط التاليhttp://cutt.us/LtYiZ :
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 أم ـراض نفســية كاضط ـراب النــوم ،والقلــق والتوتــر ،واالكتئــاب ،واالنطــواء،واالنف ـراد بالكمبيوتــر ،وانع ـزال الطفــل بنفســه عــن األســرة والحيــاة ،واالنتحــار.
 أمراض العيون ،وضعف النظر ،والرؤية الضبابية ،وألم ودموع العينين. ضعف التحصيل العلمي ،وفشل في الدراسة. ظهــور الســلوكيات الســلبية عنــد األطفــال مثــل :العنــف ،والقســوة ،وضــرب اإلخــوةالصغــار ،وعــدم ســماع اإلرشــاد والتوجيهــات ،والتمــرد ،ومشــاكل صحيــة ،وألــم فــي أســفل
الظهــر ،وآالم الرقبــة ،وضعــف فــي عضــات املثانــة ،والتبــول الــاإرادي ،وضعــف فــي
األعصــاب ،وخمــول وكســل فــي العضــات ،وإمســاك بســبب الجلــوس املســتمر ،واللعــب
باأللعــاب اإللكترونيــة.
 إيــذاء اإلخــوة بعضهــم لبعــض مــن خــال تقليــد ألعــاب املصارعــات ،وتطبيقهــا فــيالواقــع ،حيــث تخلــق روح التنافــس بيــن الالعبيــن(.)1
ً
ً
رابعــا :أيهــا املؤمنــون :ومــن مخاطرهــا أيضــا أنهــا ســبب لفســاد أخــاق البنيــن والبنات
إن لــم تضبــط بضوابــط الشــرع وتكــون الرقابــة دائمــة مــن اآلبــاء واألمهــات ملــا يشــاهد فيهــا
ومــا تحتويــه مــن مــواد ،والســيما وأن أكثــر هــذه الوســائل ينشــر مــن خاللهــا املنك ـرات،
وتــروج عــن طريقهــا الفواحــش والســيئات ،فــإذا لــم تكــن عيــون اآلبــاء متابعــة لذلــك فقــد
يضيع األبناء وينجرون وراء تلك املنكرات ،نســأل هللا الســامة والعافية ونســأل هللا بمنه
َ
َ
ُ
وكرمــه أن يصلــح أحوالنــا ،وأحــوال أوالدنــا ،وأهالينــا َ{رَّب َنــا َهـ ْـب ل َنــا ِمـ ْـن أ ْز َو ِاج َنــا َوذ ّ ِرَّيا ِت َنــا
ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ
اج َعل َنــا ِلل ُم َّت ِقيـ َـن ِإ َم ًامــا} [الفرقــان.]74 :
قــرة أعيـ ٍـن و
أقول ما سمعتم وأستغفر هللا ،فيا فوز املستغفرين.

(((  -الرابط السابق.
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
ً
ً
عبــاد هللا :وبعــد أن ذكرنــا طرفــا مــن آثــار األجهــزة الذكيــة علــى األبنــاء ،وشــيئا مــن
ً
ً
ُ
ُ
عملت
مخاطرها ،وألنها سالح
عملت في الخير كانت خيرا نافعا ،وإن است ِ
ذو حدين إن است ِ
ً
ً
فــي الشــر كانــت ســما ناقعــا ،فــا بــد مــن ذكــر بعــض الحلــول لالســتفادة مــن تلــك األجهــزة،
وتجنــب أضرارهــا:
ً
ُ
أوال :اختيــارالقنــوات التــي تحافــظ علــى أخــاق بناتنــا و أبنائنــا ،وتكســبهم التفقــه
فــي ديننــا ،وتعلمهــم األخــاق الفاضلــة وهــي بحمــد هلل كثيــرة ،وحجــب القنــوات التــي تضــر
ً
بالديــن واألخــاق ،وتفســد الصغيــر والكبيــر ،وأعــداء هللا ســبحانه قــد مــأوا كثي ـرا مــن
القنــوات بالســموم ،ومســاوئ األخــاق واآلداب املخالفــة لشــريعة اإلســام كاالختــاط،
والرقــص ،واملالبــس الفاضحــة ،والعالقــات املحرمــة بيــن الجنســين ،واألطفــال يتأثــرون
مــن مشــاهداتهم ،ويتشــبعون بهــذه املشــاهد ،فأنــت أيهــا األب الكريــم ،وأنـ ِـت أيتهــا األم
العظيمــة؛ إياكمــا أن تجعــا الحبــل علــى الغــارب ،فإنــه إذا لــم يضبــط هــذا الجهــاز كان مــن
أقــوى اللصــوص فــي ســرقة أخــاق أبنائنــا ،وفســاد عقائدهــم وتصوراتهــم.
ً
ثانيــا :ال بــد مــن الحفــاظ علــى أوقاتنــا ،وأوقــات أوالدنــا ،واســتغاللها فيمــا ينفــع،
وعــدم التفريــط فيهــا ،عــن طريــق:
 محاســبة النفــس واستشــعار أننــا مســؤولون أمــام هللا ســبحانه عــن أوالدنــا،ومســؤولون عــن هــذه األوقــات ،وقــد قــال النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم (( :-كلكــم راع،
وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)).
 تربيــة األوالد علــى علــو الهمــة ،والتوقــان إلــى أعالــي الجنــان ،ومــن وســائل ذلــك:الق ـراءة فــي ســير الســلف ،وكيــف كانــوا.
 -ربط األبناء بصحبة األخيار املحافظين على أوقاتهم.
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ً
 ربــط األبنــاء بحلقــات الق ـرآن ليكــون لهــم معلمــا ،وقــد قيــل« :علــم ولــدك الق ـرآن؛والق ـرآن ســيعلمه كل �شــيء» ،وقــد شــهد النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم  -بالخيريــة ملعلــم
ً
ومتعلــم القـرآن فقــال(( :خيركــم مــن تعلــم القـرآن وعلمــه)) أخرجــه البخــاري ،وشــهد أيضــا
باألفضليــة ملــن تعلــم الق ـرآن وعلمــه فقــال  -صلــى هللا عليــه وســلم (( :-إن أفضلكــم مــن
تعلــم الق ـرآن وعلمــه)) أخرجــه البخــاري.
ً
ثالثا :عدم تمكين األوالد والسيما الصغار من كل خصائص تلك األجهزة ،فال تفتح
لهــم الشــبكة العنكبوتيــة (اإلنترنــت) وتتــرك لهــم الحبــل علــى الغــارب ،والبــد مــن معرفــة مــا
تحتويــه تلــك األجهــزة مــن برامــج ،ومقاطــع ،وصوتيــات ،وألعــاب ،حتــى ال يتســلل إليهــا مــا
يكــون سـ ًـببا فــي فســادهم ،وضياعهــم ،نســأل هللا أن يحفــظ أوالدنــا وأوالد املســلمين.
هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم فقــال
َ
ّ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا
تعالــى{ِ :إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
َ
ت ْسـ ِـل ًيما} [األح ـزاب.]56:
الدعاء ...

...
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املسؤولية الفردية لألسرة املسلمة
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
معاشر املسلمين:
إن الفــرد فــي نظــر اإلســام هــو جــزء مــن األســرة وبعــض منهــا ،واألســرة بعــض مــن
ُّ
تكملـ ُـه ويكتمــل بهــا ،فــكل فــرد فــي األســرة يكملهــا ،وكل أســرة تعتبــر لبنــة فــي
املجتمــعِ ،
املجتمــع ،وكل فــرد لــه حقــوق ،وعليــه حقــوق؛ فــا يوجــد فــي التشــريع اإلســامي انفصــال
مطلق ،بل كل فرد على ثغرة ،وإنما األسرة واملجتمع كسفينة مبحرة في بحر لجي عظيم،
واألفـراد طاقمــه ،كل واحــد لــه مســؤوليته املناطــة بــه والتــي هــي ســبب نجــاة الجميــع فــي هــذه
الســفينة.
ومســؤولية الفرد تتشــعب إلى شــعبتين :مســؤولية تجاه نفســه ،وأخرى تجاه أســرته،
فمســؤولية الفــرد تجــاه نفســه قــد تتســع بحيــث تصبــح مســؤولية نحــو مجتمعــه ،كمــا أن
مســؤوليته نحــو األســرة واملجتمــع قــد تضيــق بحيــث تكــون ً
أيضــا مســؤولية نحــو شــخصه
ً
ً
بالــذات ،فطلــب العلــم مثــا وإن كان الفــرد مســؤول عنــه لنفســه ملــا وراءه مــن مصلحــة
شــخصية؛ إال أنــه ً
أيضــا مســؤول عنــه تجــاه أســرته ،ومجتمعــه؛ ألن مــن مصلحــة هــذه
ً
ً
متعلمــا ال جاهــا.
األســرة ،وهــذا املجتمــع؛ أن يكــون الفــرد
أيها املسلمون:
وال بــد لإلنســان مــن حمايــة فطرتــه الســليمة التــي هــي ســبب نجاتــه فــي الدنيــا واآلخــرة،
وهــي الســاح األول الــذي يواجــه بــه الفتــن ،واملنفــذ إلــى الخيــر والصــاح ،وهــي نــور اليقيــن،
والحــق األول لإلنســان ،وعلــى الوالديــن واألســرة حمايتهــا ،والحفــاظ عليهــا ،ورعايتهــا ألنهــا
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بمثابــة القاعــدة األولــى التــي تقــوم عليهــا التربيــة اإليمانيــة ،فــكل مولــد يولــد علــى الفطــرة
فأبــواه يهودانــه ،أو يمجســانه ،أو ينصرانــه ،فــإذا اســتقامت الفطــرة علــى أمــر هللا؛ نجــا
اإلنســان ،واألســرة ،واملجتمــع ،وتوازنــت الحقــوق والواجبــات ،وهــذه هــي املســؤولية
الربانيــة التــي يجــب علــى كل مســلم أن يحمــي فطرتــه ،ويتعهدهــا بالنظــر والتأمــل والتدبــر
آليــات هللا -ســبحانه ،-والتفكــر فيهــا ،وهــي ممتــدة مــع اإلنســان حتــى يــوارى التـراب ،وعليــه
أن يســلك ســبل العلــم ليرفــع الجهــل عــن نفســه ،فيعبــد هللا علــى بصيــرة وعلــم.
أيها األفاضل:
كل فــرد مــن أفـراد األســرة مســؤول عــن دوره فــي حمايــة وبنــاء أســرته ،ودور أســرته فــي
تكويــن املجتمــع والحفــاظ عليــه ،قــال نبينــا محمــد -صلــى هللا عليــه وســلم-كما فــي حديــث
ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا(( :-أال كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،فاألميــر الــذي
علــى النــاس راع ،وهــو مســؤول عــن رعيتــه ،والرجــل راع علــى أهــل بيتــه ،وهــو مســؤول
عنهــم ،وامل ـرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا ،وولــده ،وهــي مســؤولة عنهــم ،والعبــد راع علــى مــال
ســيده ،وهــو مســؤول عنــه ،أال فكلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)) متفــق عليــه،
فأوضــح النبــي الكريــم -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي هــذا الحديــث أن املســؤولية الفرديــة
ً
جميعــا ،وأن كل فــرد عليــه مســؤولية مناطــة بــه
مســؤولية الجماعــة ،واألســرة ،واألمــة
سيســأل عنهــا بيــن يــدي هللا -عــز وجــل ،-فجــاء بلفــظ «كل» املســتغرق للعمــوم ((كلكــم راع،
وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)).
وقــد أعطــى هــذا الديـ ُـن الحنيــف لألســرة أهميــة كبيــرة لكونهــا نــواة املجتمــع ،فأرشــد
َّ
األب ورغبــه فــي اختيــار الزوجــة الصالحــة ذات الديــن والتقــوى لتكــون بيئــة صالحــة لتربيــة
األبنــاء ،وتنشــئتهم علــى الصــاح ،فبقــدر صــاح األم أو فســادها يقــاس حــال املجتمــع
ً
صالحــا وفسـ ًـادا ،وفــي الصحيحيــن عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -عــن النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم -قــال(( :تنكــح املـرأة ألربــع :ملالهــا ،ولحســبها ،ولجمالهــا ،ولدينهــا ،فاظفــر بــذات
الديــن تربــت يــداك)) ،فهــي إذن اللبنــة األساســية فــي صــاح األســرة؛ ولــذا قيــل عنهــا بأنهــا
«املدرســة األولــى» ،وقــال الشــاعر:
األم مدرسة إذا أعددتها *** أعددت ً
شعبا طيب األعراق
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ثــم إن الوالديــن عليهمــا مســؤولية كبيــرة فــي تنشــئة أبنائهمــا ،وتربيتهــم التربيــة
اإلســامية ،وتعريفهــم الحــال والحـرام ،وتعليمهــم الصــاة ،وحثهــم علــى املحافظــة عليهــا،
ً
فــإن مــن حافــظ عليهــا كانــت لــه نـ ً
وبرهانــا ،ونجــاة يــوم القيامــة ،ومــن لــم يحافــظ عليهــا
ـورا،
لــم تكــن لــه نـ ً ا ،وال ً
برهانــا ،وال نجــاة يــوم القيامــة ،كمــا جــاء عنــد أحمــد بإســناد حســن.
ـور
ومــن املســؤولية املناطــة علــى الوالديــن تنشــئة األوالد علــى العبــادات املفروضــة
عليهــم منــذ الصغــر مثــل :الصــاة ،والصــوم ،وإيتــاء الــزكاة ،والصدقــات ،وقــد حكــى القـرآن
ُْ َ
ْ
الكريــم وصايــا لقمــان البنــه فقــال{َ :يــا ُب َنـ َّـي َأقــم َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
وف َوانـ َـه َعـ ِـن ال ْنكـ ِـر
الصــاة وأمـ ْـر ِبالعـ ُـر ِ
ْ ُِ ِ
اصبـ ْـر َع َلــى َمــا َأ َ
َ ْ
ص َابـ َـك إ َّن َذلـ َـك مـ ْـن َعـ ْـزم ال ُ
ـ
م
ـور} [لقمــان ،]17:فيجــب علــى األب بصفــة
ِ ِ ِ
ِ
ِ
و ِ
خاصــة أن ُيعلــم ُويــدرب َ
أوالده علــى الصــاة ،والصــوم ،ويصطحبهــم إلــى املســاجد ،وأن
ً
برنامجــا ًّ
عمليــا بمعاونــة األم ،واإلخــوة الكبــار علــى ذلــك يمارســونه فــي املنــزل،
يضــع لهــم
واملســجد ،ويتــم محاســبتهم عليــه.
إن تعليــم األحــكام الشــرعية لــأوالد مــن ذكــور وإنــاث هــو واجــب شــرعي ،قــال اإلمــام
النــووي -رحمــه هللا« :-علــى اآلبــاء واألمهــات تعليــم أوالدهــم الصغــار مــا َسـ َـيت َّ
عي ُن عليهــم
بعــد البلــوغ ،فيعلمــه الولــي :الطهــارة ،والصــاة ،والصــوم ونحوهــا ،ويعرفــه تحريــم الزنــا،
والســرقة ،وشــرب املســكر ،والكــذب ،والغيبــة ،وشــبهها ...ويعرفــه مــا يصلــح بــه معاشــه»(.)1
َ
َ ََ
َ َ
عود َ
ّ
الك َب ِر
بنيك َعلى
الصغ ِر *** كيما تق َّر ِب ِهم عيناك في ِ
اآلداب في ِ
ِ
ِ
جم ُعها *** في ع ُنفوان الصبا َك َ
النقش في َ
َوإ َّنما َم َث ُل اآلداب َت َ
الح َج ِر
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أيها اآلباء األفاضل:
ّروضــوا أبناءكــم علــى التمســك باألخــاق واآلداب اإلســامية ،وربوهــم علــى رعايتهــا
واحترامهــا ،وعلــى مــكارم األخــاق كالشــجاعة ،والصــدق ،والكــرم ،واإليثــار ،وحــب اآلخريــن
عــن طريــق املعاملــة واملواقــف العمليــة ،وعــن طريــق اإلرشــاد ،وتصحيــح املواقــف ،يقــول
عبــد هللا بــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا« :-أدب ابنــك فإنــك مســئول عــن ولــدك ،مــاذا أدبتــه؟
(((  -املجموع (.)1/26
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ومــاذا علمتــه ،وإنــه مســئول عــن بــرك ،وطواعيتــه لــك»( ،)1وال يظــن ظــان بــأن حســن
التربيــة لألبنــاء تقتصــر علــى توفيــر الطعــام والشـراب ،والدراســة املتفوقــة؛ فيتخلــى بذلــك
عــن مســئولية تنشــئة الولــد علــى التديــن ،والخلــق الكريــم.
وألهميــة األســرة واملســؤولية؛ َّبيــن هللا ســبحانه كل �شــيء حتــى فــي العالقــة الزوجيــة،
وحــق كل واحــد مــن الزوجيــن علــى اآلخــرُ ،
فليعلــم أن العالقــة هنــا ليســت عالقــة شــهوة

ـرض هــو حيـ َـاة كريمــة ،قائمــة
فحســب؛ يق�ضــي كل واحــد وطــره ،ويشــبع غريزتــه ،وإنمــا الغـ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ َْ ً َ ْ ُ
ُ
علــى املــودة والرحمــة قــال تعالــى{ :و ِمــن آيا ِتـ ِـه أن خلــق لكــم ِمــن أنف ِســكم أزواجــا ِلتســكنوا
إ َل ْي َهــا َو َج َعـ َـل َب ْي َن ُكـ ْـم َمـ َـو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًـة إ َّن فــي َذلـ َـك َل َيــات ل َقـ ْـوم َي َت َف َّكـ ُـر َ
ون} [الــروم ،]21:فعلــى
ِ ِ ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ً
الرجــل أن يســتو�صي بزوجتــه وأوالده خيــرا فقــد قــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -كمــا فــي
حديــث أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه(( :-اســتوصوا بالنســاء)) متفــق عليــه ،وعــن أبــي هريــرة
�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال ســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-أكمــل املؤمنيــن ً
إيمانــا
ر
رً
أحســنهم خلقــا ،وخيركــم خيركــم لنســائهم)) أخرجــه الترمــذي وصححــه األلبانــي.
كما يجب على الزوج لزوجته النفقة ،والســكنى باملعروف قال ســبحانه{َ :أ ْســك ُن ُ
وه َّن
ُ ُ َ ِ
َ
وهـ َّـن ل ُت َ
مـ ْـن َح ْيـ ُـث َسـ َـك ْن ُت ْم مـ ْـن ُو ْجد ُكـ ْـم َوَل ُت َ
ض ُّار ُ
َ
ْ
ض ِّي ُقــوا َعل ْي ِهـ َّـن َو ِإ ْن كـ َّـن أول ِت حمـ ٍـل
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ْعـ َـن َح ْم َل ُهـ َّـن َفــإ ْن َأ ْ َ
َف َأ ْنف ُقــوا َع َل ْيهـ َّـن َح َّتــى َي َ
ض ْعـ َـن َل ُكـ ْـم َف ُآت ُ
ور ُهـ َّـن َو ْأ َتمـ ُـروا َب ْي َن ُكــمْ
وهـ َّـن ُأ ُج َ
ُ ِ ر
َ ْ ِ ُ َ ِْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ُ َ َ َْ
ْ
ُ
َ
وف و ِإن تعاســرتم فســتر ِضع لــه أخــرى * ِلين ِفــق ذو ســع ٍة ِمــن ســع ِت ِه ومــن قـ ِـدر عليـ ِـه
ِبمعــر ْ ٍ
َ
ّ
َّ
َ
ُ َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ِر ْزقـ ُـه فلين ِفــق ِم َّمــا آتــاه للا ل يك ِلــف للا نفســا ِإل مــا آتاهــا ســيجعل للا بعــد عسـ ٍـر يسـ ًـرا}
[الطــاق ،]6-7:وعلــى الــزوج أن يقــوم ً
أيضــا بحفــظ َ زوجتــه ،وحمايتهــا ،وإعانتهــا علــى طاعــة
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ُ
ـاس َوال ِح َجــا َرة
هللا ســبحانه {يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النـ
َ ََْ َ َ َ ٌ َ ٌ
للا َمــا َأ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َع ُلــو َن َمــا ُي ْؤ َمـ ُـر َ
صــو َن َّ َ
ظ شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
ون} [التحريــم،]6:
عليهــا مل ِئكــة ِغــا
ِ
ً
وأن يطعمهــا إذا طعــم ،ويكســوها إذا اكت�ســى ،وال يضــرب وجهــا ،وال ّ
يقبــح ،فعــن معاويــة
ِ
القشــيري -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قلــت :يــا رســول هللا! مــا حــق زوجــة أحدنــا عليــه؟ قــال(( :أن
تطعمهــا إذا طعمــت ،وتكســوها إذا اكتســيت أو اكتســبت ،وال تضــرب الوجــه ،وال تقبــح،
وال تهجــر إال فــي البيــت)) أخرجــه أبــو داود وحســنه األلبانــي ،وقــال -صلــى هللا عليــه وســلم-
فــي حديــث جابــر الطويــل عنــد مســلم(( :فاتقــوا هللا فــي النســاء فإنكــم أخذتموهــن بأمــان
(((  -أخرجه البيهقي في شعب اإليمان ( )135 /11برقم (.)8295
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هللا ،واســتحللتم فروجهــن بكلمــة هللا ،ولكــم عليهــن أن ال يوطئــن فرشــكم أحـ ًـدا تكرهونــه،
فــإن فعلــن ذلــك فاضربوهــن ً
ضربــا غيــر مبــرح ،ولهــن عليكــم رزقهــن ،وكســوتهن باملعــروف))
أخرجــه مســلم.
ويجــب علــى املـرأة طاعــة زوجهــا ،وأن تلبــي طلبــه فــي كل أمــر إال فــي معصيــة هللا -تبــارك
وتعالــى -فعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم-
(( :إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلــى فراشــه فأبــت؛ فبــات غضبــان عليهــا؛ لعنتهــا املالئكــة حتــى
تصبــح)) متفــق عليــه.
ويجب عليها أن تحفظ بيت زوجها ،وماله ،وتحيطه برعايتها ،وأال تدخل بيته ً
أحدا

يكرهــه ،فاملـرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا ،ومســؤولة عــن رعيتهــا ،وعليهــا أن تدخــل الســرور علــى
زوجهــا بالبشاشــة ،والبســمة ،والزينــة وغيرهــا ،بــل لعظــم حــق الــزوج ال يجــوز لهــا التنفــل
وهــو حاضــر إال بإذنــه ،ففــي البخــاري مــن حديــث أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -أن رســول
هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :ال يحــل للمـرأة أن تصــوم وزوجهــا شــاهد إال بإذنــه ،وال
تــأذن فــي بيتــه إال بإذنــه .))...
وأما عن مسؤولية األبناء والبنات تجاه اآلباء واألمهات فهي برهما واإلحسان إليهما؛
فقــد أو�صــى هللا ســبحانه فــي كتابــه الكريــم بهمــا ،وقــرن اإلحســان إليهمــا بعبادتــه ســبحانه
وتوحيــده فــي كثيــر مــن اآليــات فقــال هللا{َ :وإ ْذ َأ َخ ْذ َنــا م َيثـ َ
يل َل َت ْع ُبـ ُـدو َن إ َّل َّ َ
ـاق َبنــي إ ْسـ َـرا ِئ َ
للا
ِ
َ ً ْ ِ
ْ
ِ َ ْ ُ ُ ِ َّ َ َ َ ُ ْ ِ ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َسـ ًـانا} [البقــرة ،]83:وقــال{ :و َاعبــدوا للا ول تشـ ِـركوا ِبـ ِـه شــيئا و ِبالو ِالديـ ِـن
ْ
َّ
َّ َ
إ ْح َسـ ًـانا} [النســاء ،]36:وقــال{َ :و َق َ
�ضــى َرُّبـ َـك أل ت ْع ُبـ ُـدوا ِإل ِإ َّيـ ُـاه َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َسـ ًـانا ِإ َّمــا
ِ َ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ً
يبلغــن ِعنــدك ال ِكبــر أحدهمــا أو ِكلهمــا فــا تقــل لهمــا أ ٍف ول تنهرهمــا وقــل لهمــا قــول
َ ً َ ْ ْ َ
َ َ َ ُّ
َ
الر ْح َمــة َو ُقـ ْـل َر ّب ا ْر َح ْم ُه َمــا َك َمــا َرَّب َيانــي َ
ص ِغيـ ًـرا}
ك ِريمــا * واخ ِفـ
ِ
ـض ل ُه َمــا جنــاح الــذ ِ ّل ِمــن َّ ِ
ِ
ً
[اإلسـراء ،]23-24:فو�صــى وأوجــب بالوالديــن إحســانا ،ونهــى عــن إســماعهما أدنــى مراتــب
القــول ال�ســيء وهــو التأفــف ،وال أن يصــدر مــن االبــن تجــاه والديــه فعــل قبيــح ،قــال
َ َ
الحافــظ ابــن كثيــر -رحمــه هللا« :-قــال عطــاء بــن أبــي ربــاح فــي قولــه{َ :ول ت ْن َه ْر ُه َمــا} أي :ال
تنفــض يــدك علــى والديــك ،وملــا نهــاه عــن القــول القبيــح ،والفعــل القبيــح؛ أمــره بالقــول
الحســن ،والفعــل الحســن فقــال{َ :و ُقـ ْـل َل ُه َمــا َقـ ْـوًل َكر ًيمــا} أيً :
لينــا ً
طيبــا حسـ ًـنا بتــأدب،
ُّ َ ِ
َ ْ
ـض َل ُه َمــا َج َنـ َ
اخ ِفـ ْ
الر ْح َمـ ِـة} أي :تواضــع لهمــا بفعلــك َ{و ُقــلْ
ـاح الــذ ِ ّل ِمــن َّ
وتوقيــر ،وتعظيــم{ ،و
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َر ّب ا ْر َح ْم ُه َمــا} أي :فــي كبرهمــا ،وعنــد وفاتهمــا َ{ك َمــا َرَّب َيانــي َ
ص ِغيـ ًـرا}»(.)1
ِ
ِ
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا لــي ولكــم فاســتغفروه ،وتوبــوا إليــه؛ إنــه هــو الغفــور
الرحيــم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد...
أيهــا املســلمون :إن الفــرد املســلم مســؤول عــن أخالقــه ،وعاداتــه ،وآدابــه؛ لــذا كان
ً
مطالبــا بتخيــر مــا يتحلــى بــه مــن اآلداب ،ودرس مــا يختــاره مــن األخــاق والعــادات؛ ألنهــا فــي
الحقيقــة صورتــه الصادقــة التــي تعــرف بــه النــاس ،وتكشــف عــن جوهــره وذاتــه ،فعليــه
أن يجمــل نفســه بالحيــاء والصبــر ،والشــجاعة ،والكــرم والنجــدة ،ومــا شــابه ذلــك مــن
الفضائــل ،وأن يباعــد بينهــا وبيــن املجــون والجبــن ،والحمــق والشــح وغيرهــا ،وإن يبعــث
فــي نفســه النشــاط والحركــة ،وأال يركــن إلــى الكســل والخمــول ،وعليــه أن يكــون ً
دائمــا
متميـ ًـزا فــي األخــاق واآلداب ،وعلــى كل فــرد فــي األســرة واملجتمــع أن يفــي بمســؤوليته
فيصــدق فــي إيمانــه بربــه ســبحانه ،ويتدبــر كتــاب هللا ،وســنة نبيــه -صلــى هللا عليــه وســلم-
ليعلــم مســؤولياته التــي سيســأل عنهــا بيــن يــدي هللا ســبحانه ،فلنحاســب أنفســنا قبــل أن
َ
نحاســب ،ونراقــب هللا ســبحانه فــي كل مســؤولية كلفنــا بهــا ،فــإن هللا يقــول{ :ف َمـ ْـن َي ْع َمـ ْـل
ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ
ـال ذ َّر ٍة شـ ًّـرا َيـ َـر ُه} [الزلزلــة.]7-8:
ِمثقــال ذر ٍة خيــرا يــره * ومــن يعمــل ِمثقـ
الدعاء ...

...
(((  -تفسير ابن كثير (.)64 /5
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الهوس الريا�ضي
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد..
أيهــا النــاس :فقــد َّبيــن هللا ســبحانه لنــا فــي كتابــه الكريــم ،وســنة نبيــه العظيــم -صلــى
هللا عليه وسلم -كل �شيء نحتاج إليه ،فما من خير في الدنيا واآلخرة إال ودلنا عليه -صلى
هللا عليــه وســلم ،-ومــا مــن شــر إال وحذرنــا منــه ،ومــن ذلــك الرياضــة البدنيــة ،فاألصــل فيهــا
الحــل والجــواز إذا كانــت خاليــة مــن املنك ـرات واملحظــورات ،لكــون اإلباحــة هــي األصــل فــي
األشــياء ،ال يحــرم �شــيء إال بدليــل ،أمــا إذا كانــت مــن أجــل تقويــة األبــدان فإنهــا قــد تنهــض
مــن اإلباحــة إلــى االســتحباب ،أو النــدب ،بشــرط أن تكــون خاليــة مــن املعا�صــي ،ويكــون
الهــدف منهــا تقويــة البــدن ،والترويــح عــن النفــس مــن الســآمة وامللــل.
واإلســام يرغــب فــي تقويــة األجســام ،وفــي أن يكــون املؤمــن ً
قويــا فــي دينــه ،وبدنــه،
وعقلــه؛ وذلــك ألن الحــق يحتــاج إلــى القــوة ،فعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-املؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى هللا مــن املؤمــن
كل خيــر ،احــرص علــى مــا ينفعــك ،واســتعن بــاهلل وال تعجــز ،وإن أصابــك
الضعيــف ،وفــي ٍ
َّ
�شــيء فــا تقــل لــو أنــي فعلــت كان كــذا وكــذا ،ولكــن قــل :قــدر هللا ومــا شــاء فعــل ،فــإن لــو
تفتــح عمــل الشــيطان)) أخرجــه مســلم.

وممــا يــدل علــى جــواز الرياضــة إن كانــت خاليــة مــن املحظــورات مــا صــح عــن عائشــة
ر�ضــي هللا عنهــا -أنهــا كانــت مــع النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي ســفر قالــت :فســابقتهفســبقته علــى رجلــي ،فلمــا حملــت اللحــم ســابقته فســبقني ،فقــال(( :هــذه بتلــك الســبقة))
أخرجــه أبــو داود وأحمــد وصححــه األلبانــي.
وممــا يــدل ً
أيضــا علــى جــواز الرياضــة مــا روي عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال:
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قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-ال ســبق إال فــي خــف ،أو فــي حافــر ،أو نصــل))
أخرجــه أبــو داود والترمــذي والنســائي وصححــه األلبانــي.
فظهــر بهــذا -أيهــا املؤمنــون :-شــرعية الرياضــة ،وأن األصــل فيهــا الجــواز مــا لــم تشــتمل
علــى محرم.
عبــاد هللا :ال يخفــى علــى كل ذي لــب فائــدة الرياضــة ،ومــا تعــود بــه علــى الشــخص
الــذي يمارســها مــن فوائــد صحيــة وبدنيــة ،ولذلــك قيــل :العقــل الســليم فــي الجســم
ً
متمتعــا بنشــاطه،
الســليم ،وأعظــم فائــدة للرياضــة هــو املحافظــة علــى البــدن ،وجعلــه
وقوتــه ،فالرياضــة غــذاء للجســم والعقــل ً
معــا ،تمــد اإلنســان بالطاقــة الالزمــة للقيــام
باألعمــال املتوجبــة عليــه ،وتحســن عمــل أجهــزة الجســم ،وتقــوي العضــات ،وتكســب
الجســد اللياقــة البدنيــة والعقليــة ،والقــوة والنشــاط ،لــذا اهتــم اإلســام بــكل وســيلة
تقــوي الجســم ،وتحافــظ عليــه ،ولعــل البعــض منــا يحصــل عنــده فهــم خاطــئ للرياضــة
بأنهــا مــن األمــور التــي تصــد عــن ذكــر هللا -ســبحانه ،-وأنهــا تبعــد اإلنســان عــن العبــادة ،وأن
ممارســتها مــن خــوارم املــروءة ،ولكــن هــذا الــكالم ليــس علــى إطالقــه ،فمــن مــارس الرياضــة
بالضوابــط الشــرعية فــإن هــذا ال يكــون ً
مانعــا وصـ ًـادا لــه عــن ذكــر هللا وعبادتــه ،فالرياضــة
مــن أســباب القــوة التــي مــن احتســب القيــام بهــا ليكتســب القــوة التــي يقــوم بســببها بعبــادة
هللا ســبحانه يكــون مأجـ ً
ـورا علــى هــذه النيــة الطيبــة -إن شــاء هللا.-
ومن الفوائد العامة للرياضة -أيها األحبة -ما يلي:
ّ
البدنيــة ،ورشــاقة الجســم ،مــع تنشــيط الـ ّـدورة
الحفــاظ علــى الــوزن ،واللياقــةّ
ّ
ّ
الدمويــة ،وبــث الح ـرارة فــي الجســم عنــد الشــعور بالبــرد.
عــاج لضمــور العضــات؛ ّفالرياضــة تقـ ّـوي الجســم لألشــخاص الذيــن يعانــون
مــن ّ
النحافــة ّ
الزائــدة.
ّ
ّ
الوقاية من األمراض كأمراض القلب ،وتصلب الشرايين.ّ
والضغط في ّ
السكرّ ،
الدم.
ضبط نسبةّ
ّ
تقوية املفاصل ،والوقاية من التشنجات العضلية.ّ
ّ
ّ
قلق.
-عالج األرق؛ وذلك ألن ممارسة الرياضة باستمر ٍار تساعد على النوم دون ٍ
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ّ
السليم في الجسم ّ
الذاكرة؛ فالعقل ّ
السليم.
تقويةّ
 ّّ
التخفيف من العصبية والتوتر ،والحفاظ على الهدوء.
ّ
ّ
الترفيه والتسلية.ُ
الرياضــة فــي ّ
امل ّ
ّ
االجتماعيــة عنــد ممارســة ّ
خصصــة
النــوادي
تكويــن العالقــاتلهــا(.)1
أيها الناس:
ً
ً
ليــس كل لعــب ولهـ ٍـو مذمــوم ،وإنمــا يكــون
مخالفــا لهــذا الديــن،
مذمومــا لذاتــه مــا كان
ً
مؤديــا إلــى إتــاف النفــس ،واإلض ـرار بهــا كرياضــة املصارعــة ،واملالكمــة ،فــإن فيهــا ضــرر
للنفــس ،وإض ـرار لآلخريــن ،والنبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول(( :ال ضــرر وال ض ـرار))
أخرجــه ابــن ماجــه ،وصححــه األلبانــي ،فالضــرر يـزال فــي أي �شــيء كان ومــن ذلــك الرياضــة،
فــكل رياضــة فيهــا ضــرر للنفــس أو للغيــر فإنهــا ممنوعــة ال تجــوز.
أيها املؤمنون:
إن الرياضــة أشــكال متنوعــة ،وطــرق مختلفــة ،وكل شــكل مــن األشــكال ،أو نــوع مــن
األنــواع؛ قــد يختلــف عــن اآلخــر حتــى فــي حكمــه الشــرعي ،وبعضهــا يشــترط فيهــا وال بــد
خلوهــا مــن األمــور املنكــرة كمــا ســيتضح فــي الضوابــط الشــرعية للرياضــة ،وكمــا هــو معلــوم
أيهــا األكارم -أن لــكل نــوع مــن هــذه الرياضــة متابعيهــا ،ومشــجعيها ،ومــن هنــا ينشــأ الخلــلوالهــوس الريا�ضــي ،والتعصــب املقيــت.
أيهــا النــاس :إن املتأمــل فــي واقــع النــاس املتابعيــن واملنشــغلين بالرياضــة ً
عمومــا يلحــظ
ً
فيهــم هوســا يتجلــى فــي أشــكال متعــددة ،منهــا:
التبذيــر وصــرف األمــوال الطائلــة :بإنفــاق مالييــن الــدوالرات علــى شـراء الالعبيــنفــي الوقــت الــذي يوجــد فيــه كثيــر مــن ســكان العالــم تحــت خــط الفقــر ،حتــى أن
كــرة القــدم أصبحــت ســوقا تجاريــا لألغنيــاء ،فأصبــح املــال هــو عصــب الســاحرة
املســتديرة ،وكذلــك مــا ينفــق مــن مالييــن الــدوالرات فــي بنــاء األنديــة ،وإعدادهــا،
((( () انظر :أنواع الرياضة  -موقع موضوع nyhAV/us.cutt//:http
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َ ُ ّ
كل ذلــك مــن التبذيــر الــذي سيســأل عنــه اإلنســان قــال هللا ســبحانه{َ :ول ت َبـ ِـذ ْر
َّ ْ ُ َ ّ َ َ ُ
َ َ َ َّ
ْ َ َ َّ
الشـ ْـي َط ُ
الشـ َ
ان ِل َرّبـ ِـه َك ُفـ ً
َْ ً
ـورا}
ان
ك
و
ين
اط
ـي
ان
ـو
ـ
خ
إ
ـوا
ـ
ان
ِ
ِ
تب ِذيــرا * ِإن الب ِذ ِريــن ك ِ
ِ
[اإلسـراء ،]26-27:وعــن أبــي بــرزة األســلمي -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم(( :-ال تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن عمــرهفيمــا أفنــاه ،وعــن علمــه فيــم فعــل ،وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه ،وفيــم أنفقــه،
وعــن جســمه فيــم أبــاه)) أخرجــه الترمــذي وصححــه األلبانــي.
ومــن مظاهــر الهــوس الريا�ضــي :إضاعــة األوقــات وإهدارهــا فــي متابعــة املباريــاتالرياضية بأنواعها ســواء كانت كرة القدم ،أو الســلة ،أو التنس ،أو املصارعة،
أو املالكمــة ،أو الســباحة ،فيتنقــل مــن مبــاراة ألخــرى فكــم مــن وقتــه يهــدره
ويذبحــه بغيــر ســكين ،فقــل لــي بربــك -أيهــا املفــرط املضيــع لوقتــه فيمــا ال ينفــع:-
مــاذا ســتقول لربــك -جــل جاللــه -حيــن يســألك عــن هــذا.
ومــن مظاهــر الهــوس الريا�ضــي  -أيهــا األفاضــل  :-أن كثيـ ًـرا مــن الشــباب يقلــدويحا ـكـي مــن تأثــر بــه حتــى فــي طريقــة قــص شــعره ،أو لباســه ،وطريقــة مشــيته،
وهللا املســتعان.
التهاجــر والتقاطــع :مــن مفاســد األلعــاب حصــول التهاجــر والتقاطــع بيــناملشجعين ،وتحزبهم إلى فريقين ،أو إثارة الفتن ،وتنمية األحقاد ،وهذه النتائج
عكــس مــا يدعــو إليــه اإلســام مــن وجــوب التســامح والتآلــف ،والتآخــي وتطهيــر
النفــوس والضمائــر مــن األحقــاد ،والضغائــن ،والتنافــر ،حتــى بلــغ األمــر بالبعــض
ً
أن يكــون الــزوج مشــجعا لفريــق ،والزوجــة مشــجعة للفريــق اآلخــر ،فيختلفــان،
فيقــع الف ـراق.
فقــدان األخــاق ،والســب ،والشــتم :مــن الهــوس لــدى البعــض أنــه قــد يفقــدصوابــه ،وال يعــرف مــاذا يخــرج مــن ِفيــه ،فــا َي ِعقــل لســانه ،بــل يطلــق لــه
ـؤولون عمــا
العنــان ،يســب ويشــتم ويعلــن ،أفــا يظــن أولئــك أنهــم مبعوثــو َن ومسـ
َ
َ ْ
َ ْ
يقولــون؟!! كأنــه ال يعلــم قــول هللا ســبحانه{َ :يـ ْـو َم تشـ َـه ُد َعل ْي ِهـ ْـم أل ِسـ َـن ُت ُه ْم َوأ ْي ِد ِيهـ ْـم
َ ُ
ُ َ
َ ُ
َوأ ْر ُجل ُهـ ْـم ِب َمــا كانــوا َي ْع َملــون} [النــور.]24:
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا لــي ولكــم فاســتغفروه ،وتوبــوا إليــه ،إنــه
هــو الغفــور الرحيــم.
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
عبــاد هللا :إن حكــم الرياضــة مــن حيــث أصلهــا الحــل والجــواز مالــم تشــتمل علــى
محــرم ،وال بــد أن تضبــط بضوابــط شــرعية لتكــون ســليمة مــن املخالفــات الشــرعية ،ألن
األلعــاب الرياضيــة فــي هــذه األيــام ال تخلــو مــن محظــور شــرعي ،ومــن هــذه الضوابــط:
ّ
أل تلهي عن أداء العبادات والواجبات الدينية في أوقاتها كما أمر هللا -سبحانهُ
وتعالــى ،-فــا تضيــع الصــاة ،وال تنتهــك ُحرمــة الصيــام ،فــإذا ألهتــك يــا عبــد هللا
عــن أداء الصــاة فــا شــك فــي حرمتهــا ،فقــد تلهــي الالعــب ،واملتابــع ،واملشــجع.
ومــن الضوابــط الشــرعية قــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-ال ضــرر ،والض ـرار)) ،فــإن تســببت فــي إلحــاق الضــرر فهــي محرمــة ســواء كانــت بيــن البشــر
بعضهــم البعــض كمــا فــي األلعــاب القتاليــة كاملصارعــة ،واملالكمــة ،أو تكــون
ً
مــع الحيوانــات كاتخــاذ الحيــوان ً
غرضــا للرمــي مثــا ،أو تعذيــب الحيوانــات،
أو التحريــش بينهــا بقصــد اللهــو واملتعــة ،كمــن يحــرش بيــن الثي ـران أو الديكــة،
فــإن هــذا ال يجــوز ،وقــد حــث النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -علــى اإلحســان إلــى
الحيــوان وقــت الذبيحــة فقــال(( :إن هللا كتــب اإلحســان علــى كل �شــيء ،فــإذا
قتلتــم فأحســنوا القتلــة ،وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبــح ،وليحــد أحدكــم شــفرته،
فليــرح ذبيحتــه)) أخرجــه مســلم.
االحتشــام فــي اللبــاس عنــد ممارســة األلعــاب الرياضيــة ،فــا يجــوز كشــف العــورةبحجــة ممارســة الرياضــة ،فعــورة الرجــل مــع الرجــل مــن الســرة إلــى الركبــة،
أمــا امل ـرأة فكلهــا عــورة ،وال يجــوز بحــال مــن األحــوال كشــف األفخــاذ فإنهــا مــن
العــورات ،وكــذا ال يجــوز االختــاط ،وممارســة األلعــاب املختلطــة كمــا هــو
الحاصــل فــي املالعــب واألنديــة الرياضيــة  -يــا عبــاد هللا .-
َّ
ومــن ضوابطهــا :أل تكــون حاملــة للنــاس علــى التعصــب ،والتحــزب ،والتنــازع،والشــقاق ،واالختــاف ،فاإلســام حــث علــى االجتمــاع ،وأمــر بــه ،وحــذر مــن
التفــرق واالختــاف ،ومــن كل �شــيء يســبب هــذا التفــرق قــال رب العــزة والجــال:
َ ْ َّ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ
َ َْ
للا َعل ْيكـ ْـم ِإذ ك ْن ُتـ ْـم
للا ج ِميعــا ول تفرقــوا واذكــروا ِنعمــت ِ
{واعت ِص ُمــوا ِبحبـ ِـل ِ
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ُ
َ ْ َ ً َ َ َّ َ
ْ
َ َ َ
ـف َب ْيـ َـن ُق ُلوب ُكـ ْـم َف َأ ْ
ص َب ْح ُتـ ْـم ِب ِن ْع َم ِتـ ِـه ِإخ َو ًانــا َوك ْن ُتـ ْـم َعلــى شــفا ُح ْفـ َـر ٍة
أعــداء فألـ
َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ِ ْ َ َ َ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
ِمــن النـ ِـار فأنقذكــم ِمنهــا كذ ِلــك يب ِيــن للا لكــم آيا ِتـ ِـه لعلكــم تهتــدو } [آل
عم ـران ،]103:وقــال ســبحانه آمـ ًـرا عبــاده باإلنابــة إليــه ،وإقامــة الصــاة التــي
ضيعــت عنــد الكثيــر ممــن يمــارس الرياضــة ،أو يشــجع ومحــذ ًرا مــن التفــرق
ُ َ َ ْ َ َّ ُ ُ َ
ُْ ْ
َّ َ َ َ َ ُ ُ
الصــاة َول تكونــوا ِمـ َـن الشـ ِـر ِك َين * ِمـ َـن
ـوه َوأ ِق ُيمــوا
واالختــاف{ :م ِن ِيبيــن ِإليـ ِـه واتقـ
َّ
َ ُ
َ ً ُ ُّ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ نَ
َ ُ
ال ِذيـ َـن ف َّرقــوا ِد َين ُهـ ْـم َوكانــوا ِشــيعا كل ِحــز ٍب ِبمــا لدي ِهــم ف ِرحــو } [الــروم.]31-32:
ومــن الضوابــط الشــرعية :أن تكــون هــذه الرياضــة مشــروعة ،أو األصــل فيهــاالحــل ،خاليــة مــن املوانــع الشــرعية.
وأن ال تكون وسيلة للكسب املحرم كاملراهنات ،والقمار وغيرها.وكذلــك أن ال تكــون شــغل اإلنســان الشــاغل ،فتضيــع جــل األوقــات فيهــا ،فإنــهمســؤول عمــا أهــدر مــن أوقــات.
فاتقــوا هللا ســبحانه أيهــا األحبــة ،ولنحــرص علــى أوقاتنــا مــن الضيــاع،
ولنحســن اســتغاللها فيمــا ينفــع ويوصلنــا إلــى ر�ضــى الرحمــن -جــل جاللــه.-
هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم هللا بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األح ـزاب.]56:
الدعاء ...
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أمهات املؤمنين
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل ..
أمــا بعــد :أيهــا املســلمون :إذا كان الحديــث عــن األم حديثــا ذا شــجون ،فكيــف
بالحديــث عــن أمهــات املؤمنيــن؟ .إنــه حديــث تربيــة ،وحديــث ســير ،وحديــث مواعــظ.
ُ
َ
عبـ َـاد هللا :تسـ َـعد امل ـرأة املسـ ِـلمة باق ِتفـ ِـاء أثـ ِـر خيـ ِـر ِنسـ ٍـاء ِعشـ َـن فــي أفضـ ِـل القــرون
َ
ّ
جل البيوت بيت ّ
َ ّ َ َ ّ َ
َّ
وتربين في أ ّ
ناء
الن ّبوة،
أعلى هللا َ َمكانتهن ،وأج َّل قد َرهن ،ونزل القرآن بالث ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ّ ّ َ َ َ َّ ّ َ ْ ُ َّ َ َ ّ َ ّ
َ ّ
الن َسـ ِـاء ِإ ِن َّاتق ْيتـ َّـن) [األحـزاب،]32:
عليهــن ،قــال عــز وجــل( :يــا ِنســاء الن ِبـ ِـي لســتن كأحـ ٍـد ِمــن ِ
َزوجـ ٌ
َ
عظيمــات.
ـات مبـ َـاركات ،و ِنســاء
ُ
َ
الحاذقــة
أوالهـ ّـن :أم املؤمنيــن خديجــة بنــت ُخويلـ ٍـد ر�ضــي هللا عنهــا :امل ـرأة العا ِقلــة
ِ
ّ
ُّ
والتحلــي بــاآلداب والكـ َـرمَّ ،
ُ
واتصفــت
ذات الديــن والنســب ،نشــأت علــى التخلــق بالفضائـ ِـل
ِ
ّ
ّ
بالعفة والشــرف ،كانت ُت َ
مكة بالطاهرةَّ .
تزو َجها املصطفى -صلى هللا عليه
دعى بين نسـ ِـاء
وســلم -فكانــت نعـ َـم الزوجــة لــهَ ،آوتــه بنفســها ومالهــا َ
ورجاحـ ِـة عقلهــا ،وفــي أحزا ِنــه عليــه
ِ
ِ
ّ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
الصــاة والســام كان يـ ِـأوي إليهــا ويبــث إليهــا همومــه .نــزل عليــه الوحــي أول نزولــه فرجــع إليهــا
ـؤاده مــن َهــول مــا أى ،وقــال لهــا« :مــا لــي يــا خديجــة؟! لقــد خشـ ُ
يرجــف فـ ُ
ُ
ـيت علــى نف�ســي»،
ر
ِ
َّ
َّ َ
فتلقتــه بقلـ ٍـب ثابــت وقالــت لــه :كال وهللا ،ال يخزيــك هللا أبـ ًـدا.
َ
األثيــر رحمــه هللا:
الح اإلســام فــي دا ِرهــا فكانــت ّأو َل مــن آمــن مــن هــذه األمــة ،قـ
ـال ابــن َ َ
ـاما بإجمــاع املســلمين ،لــم َّ
«خديجــة ّأو ُل َخلــق هللا إسـ ً
يتقدمهــا رجـ ٌـل وال امــرأة».
ِ
ِ
ُ
َ
ّ
مطلــع دعوتــه ،واشـ َّ
ـتد
عظ َمــت الشــدا ِئد علــى النبـ ّـي -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي
ِ
ً
ً ً
َ
ً
ً
يرجــع
ـاس شــيئا يكرهــه ثــم ِ
اإليــذاء ،فكانــت لــه قلبــا حانيــا ورأيــا ثاقبــا ،ال يســمع مــن النـ ِ
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ّ
ََ
إال َّثبتتــه َّ
وهونــت عليــه ،يقــول النبـ ّـي -صلــى هللا عليــه وســلم« :-آمنــت بــي إذ كفــر بــي
إليهــا
َّ
َ
ّ
ّ
َ
َ
النــاس ،وصدقتنــي إذ كذبنــي النــاس ،وواســتني بمالهــا إذ َ
حرمنــي النــاس ،ورزقنــي هللا ولدهــا
إذ حرمنــي َ
أوالد النســاء» رواه أحمــد.
عظيمة با ّر ٌة بزوجها ّ
أوالد ّ
النبي -صلى هللا عليه وســلم -منها سـ َـوى
وأم حنون ،جميع ِ
ٌ ُُِ
َ
ّ
إبراهيــمُ ،
ً
أدبهــا رفيــع وخلقهــا جــم ،لــم تر ِاجـ ِـع املصطفــى -صلــى هللا عليــه وســلم -يومــا فــي
ـؤذه فــي ِخصــام ،يقــول ّ
النبي-صلــى هللا عليــه وســلم« :-أتانــي جبريــل فقــال:
ـكالم ،ولــم تـ ِ
الـ ّ ِ
َ
َ
َّ
َ
بشــرها ببيـ ٍـت فــي الجنــة مــن قصــب  -أي :لؤلــؤ مجــوف  ،-ال صخــب وال نصــب» متفــق عليــه.
ِ
َ ً
ّ
مرضيــة عنــد ِّربهــا ،يقــول عليــه الصــاة والســام« :قــال لــي جبريــل :إذا
اضيــة
كانــت ر
ّ
ّ
ّ
أتتــك خديجــة فأقـ ِـرئ عليهــا الســام مــن ِربهــا ومنــي» متفــق عليــه .قــال ابــن القيــم رحمــه هللا:
أحبهــا هللا َّ
وأحبتهــا املالئكــة َّ
«وهــي فضيلـ ٌـة ال ُتعـ َـرف المـر ٍأة ِســواها»َّ .
وأحبهــا النبـ ّـي -صلــى هللا
ّ
«إنــي ُرزقــت َّ
حبهــا» رواه مســلم.
عليــه وســلم ، -يقول-صلــى هللا عليــه وســلم:-
ِ
َ
ص َ
أعلــى شـ َـأنها وشـ َـكر ُ
كان َإذا َ
حبتهــا ،تقــول َعائشــة ر�ضــي هللا عنهــا :كان النبـ ّـي
ذكرهــا
َ
َ
َ
ـتغفار لهــا.
صلــى هللا عليــه وســلم -إذا ذكــر خديجــة لــم يكــن يســأم مــن ثنـ ٍـاء عليهــا واسـ ٍ
َ
ُ َّ
َ
وفاتهــا ،تقــول عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا:
صاحباتهــا بعــد ِ
حفــظ لهــا ودهــا ووفاءهــاّ ،فــكان يكـ ِـرم ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َّ
ّ
ً
ـات خديجــة ،فربمــا قلــت لــه:
وربمــا ذبــح الشــاة ،ثــم يقطعهــا أعضــاء ،ثــم يبعثهــا إلــى صديقـ ِ
ٌ ّ
َ
ّ
كأنــه لــم يكــن فــي ّ
الدنيــا ام ـرأة إال خديجــة! فيقــول« :إنهــا كانــت وكانــت ،وكان لــي منهــا ولــد»
رواه البخــاري.
َ
أختهــا بعــد وفاتهــا فحـ ِـزن كثيـ ًـرا وقــال:
ســمع النبـ ُّـي -صلــى هللا عليــه وســلم -صــوت ِ
َّ
«ذكرتنــي بخديجــة».
َُ
ُ
وخلقهــا ،يقــول عليــه الصــاة والســامُ :
«كمــل مــن الرجــال
وعقلهــا
كملــت فــي دينهــا
ِ
ُ
ّ
كثيــر ،ولــم يكمــل مــن النســاء إال ثــاث :مريــم بنــت عمـران ،وآســية امـرأة فرعــون ،وخديجــة
بنـ ُـت خويلــد» رواه ابــن مردويــه.
َ
ّ
الخيرية والشــرف والســناء ،يقول عليه الصالة والســام:
سـ َـبقت نسـ َـاء هذه األمة في
«خيـ ُـر نســائها  -أي :فــي زمانهــا  -مريـ ُـم بنــت عم ـران ،وخيــر نســائها  -أي :مــن هــذه ّ
األمــة –
ِ
ِ ِ
ِ
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خديجــة» متفــق عليــه.
َ
َ
وأصل َحــت َ
فأصب َحــت هــي ُ
بيتهــاَ ،
ص ُ
َ
َ
وابنتهــا خيـ َـر
فج َنــت ثمــرة ُجهدهــا،
نفســها
لحــت فــي
ِ
ُ
«أفضـ ُـل نســاء أهــل ّ
نســاء العامليــن فــي ّ
َ
الجنــة خديجــة
الجنــة ،يقــول عليــه الصــاة والســام:
ِ
ِ
وفاطمــة ومريـ ُـم وآســية» رواه أحمــد.

ً َ
كانــت عظيمـ ًـة فــي فــؤاد النبـ ّـي -صلــى هللا عليــه وســلم ، -فلــم يتـ َّ
ـزوج ام ـرأة قبلهــا ولــم
ِ
َ
ً
َ
َ
َّ
َ
ّ
قدهــا ،يقــول الذهبــي رحمــه
يتــزوج ام ـرأة معهــا وال تسـ َّـرى إلــى أن قضــت نحبهــا ،فحـ ِـزن لف ِ
ً
ً
ً ً
ً
هللا« :كانــت عا ِقلــة جليلــة ِّدينــة َمصونــة كريمــة مــن أهـ ِـل الجنــة» .تزوجهــا رســول هللا صلــى
هللا عليــه وســلم وهــو ابــن خمــس وعشــرين ســنة وقيــل ثــاث وعشــرون ،وســنها ر�ضــي هللا
عنهــا أربعــون أو فــوق األربعيــن ،وماتــت ر�ضــي هللا عنهــا قبــل الهجــرة بثــاث ســنوات.

فلمــا ماتــت خديجــة تــزوج عليــه الســام بــأم املؤمنيــن ســودة بنــت زمعــة ر�ضــي هللا
عنهــا :ســليمة القلــب ،ولــم ُيــرو أنهــا ذات جمــال وال شــباب .إنمــا كانــت أرملــة للســكران بــن
عمــرو بــن عبــد شــمس .كان زوجهــا مــن الســابقين إلــى اإلســام مــن مهاجــري الحبشــة ،فلمــا
توفــي عنهــا تزوجهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم .وانفـ َ
ـاث ســنين،
ـردت بــه نحـ ًـوا مــن ثـ
ِ
ً
ً َ
َ
نبيلــةُ ،رز َقــت صفـ َـاء ّ
الســريرةَ ،و َهبــت َ
يومهــا لعائشــة ر�ضــي هللا عنهــا ِرعايــة
كانــت جليلــة
ِ
ِ
َ
َ
ّ
لقلــب النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -تبت ِغــي ِرضــا ِربهــا.
ثــم تــزوج بــأم املؤمنيــن عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا :بنــت الصديــق أبــي بكــر ر�ضــي هللا عنــه
وأرضــاه ،وكانــت صغيــرة فلــم يدخــل بهــا إال بعــد الهجــرة.
وأختهــا أســماء ُ
فأمهــا صحابيــةُ ،
ّ
نشــأت فــي بيـ ِـت اإليمــانُّ ،
صحابيــة،
ذات النطاقيــن
َّ َ
َ
ووال ُدهــا ِص ّديــق هــذه األمــةَ .تر َ
عرعــت فــي بيـ ِـت ِعلــم ،كان أبوهــا عالمــة
وأخوهــا صحابـ ّـي،
ِ
ً
ّ
قريــش َون َّسـ َـابتهاَ ،
منحهــا هللا ً
متدف ًقــا وحفظــا ثا ِق ًبــا ،قــال ابــن كثيـ ٍـر رحمــه هللا« :لــم
ذكاء
ِ
ِ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
وفصاحتهــا وعقلهــا» .فاقــت نســاء ِجنســها فــي
وعلمهــا
يكــن فــي األمـ ِـم مثــل َعائشــة فــي حفظهــا ِ
ِ ً
ّ
الشــريعة وعــاءً،
ال ِعلــم والحكمــة ،رزقــت فــي الفقــه ً
ـوم
فهمــا وفــي الشــعر ِحفظــا ،وكانـ
ـت لعلـ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ّ
ّ
ُ
يقــول الذهبــي رحمــه هللا« :أفقــه نسـ ِـاء األمــة علــى اإلطــاق ،وال أعلــم فــي أمــة محمــد بــل وال
ً َ
َ
ّ
فــي النســاء مطل ًقــا امـرأة أعلـ ُـم منهــا».
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سـ َـمت علــى النســاء بفضا ِئ ِلهــا وجميـ ِـل ِعشــرتها ،يقــول املصطفى-صلــى هللا عليــه
َ
وســلم« :-فضــل عائشــة علــى النســاء كفضـ ِـل الثريــد علــى ســائر الطعــام» متفــق عليــه.
أحبهــا النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم ، -ومــا كان ليحـ ّـب إال ّ
َّ
طي ًبــا ،يقــول عمــرو بــن
أي ّ
العــاص –ر�ضــي هللا عنــهّ :-
النــاس أحـ ّـب إليــك يــا رســول هللا؟ قــال« :عائشــة» ،قلــت:
فمــن الرجــال؟ قــال« :أبوهــا» رواه البخــاري.
ٌ
َ
لــم يتـ َّ
ـزوج بكـ ًـرا َ
ـاف ام ـر ٍأة ســواهاَ ،عفيفــة فــي نفســها،
غيرهــا ،وال نــزل الوحـ ُـي فــي لحـ ِ
ِ
ّ
الرجــال ،تقــول عــن نفســهاّ :
عابــدة ّ
إال ليـ ًـا لئــا يراهــا ّ
كنــا ال
لربهــا ،ال تخـ ُـرج مــن دا ِرهــا
ِ
ِّ
ِ
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُّ َ َ َّ ُ َ
ّ ً
ً
َ
ُ
ن
ل
نخــرج إال ليــا ،محققــة قــو هللا( :وقــر ِفــي بيو ِتكــن وال تبرجــن تبــرج الج ِاه ِليـ ِـة األولــى)
[األح ـزاب.]33:
ابتليــت بحادثــة اإلفــك ،واشـ َّ
ـتد بهــا البــاء ،قــال ابــن كثيــر رحمــه هللا« :فغـ َـار هللا لهــا،
َ
تتلــى علــى الزمــان ،فسـ َـما ُ
ذكرهــا وعــا شــأنها ،لتسـ َـم َع َعفافهــا
وأنـ َـزل براءتهــا فــي عشـ ِـر آيــات
َ
ََ
فشــه َد هللا لهــا بأنهــا مــن ّ
ـرة ورزق كريــم».
الطيبــات ،ووعدهــا بمغفـ ٍ
وهــي فــي صباهــاِ .
تمر ُ
لــم تــزل ســاه ًرة علــى ّ
ّ
ضــه وتقــوم بخدم ِتــه ،حتــى
َِ
نبينــا -صلــى هللا عليــه وســلمِ ، -
ِ
ّ
َ
توفـ َ
ونحرهــا ،وقــد بقيــت معــه تســع ســنوات وخمســة أشــهر.
ها
ـحر
ـ
س
ـن
ـ
ي
وب
ـا
ـ
ه
ت
وليل
ـا
ـ
ه
بيت
ـي
ـ
ف
ـي
ِ
ِ
ِ
ِ
ثــم تــزوج بــأم املؤمنيــن حفصــة بنــت عمــر ر�ضــي هللا عنــه وعنهــا :القوامــة الصوامــة،
ً
تزوجهــا بعــد الهجــرة بســنتين وأشــهر .تزوجهــا ثيبــا بعدمــا عرضهــا أبوهــا علــى أبــي بكــر
ً
وعثمــان وعلـ ّـي فلــم يســتجيبوا ،فوعــده النبــي صلــى هللا عليــه وســلم خي ـرا منهــم وتزوجهــا.
ٌ
َ
ُ
وإظهار الحقَ ،سبعة ِمن أهلها شهدوا بد ًرا.
صرة الدين
نشأت في ِ
بيت ن ِ
ِ
ُ
ثــم تــزوج بــأم املؤمنيــن زينــب بنــت خزيمــة الهالليــة :املنفقــة ذات البــذل واملســارعة
فــي الخيـرات ،وكان زوجهــا األول عبــد هللا بــن جحــش األســدي املستشــهد يــوم أحــد ،مكثــت
عنــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم شــهرين ثــم توفيــت.
ثــم تــزوج بــأم املؤمنيــن أم ســلمة هنــد بنــت أبــي أميــة ر�ضــي هللا عنهــا :الصابــرة الحييــة،
ً
وكانــت قبلــه زوجــا ألبــي ســلمة الــذي جــرح فــي أحــد ،وظــل جرحــه يعــاوده حتــى مــات بــه،
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فتزوجهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،وضــم إليــه عيالهــا مــن أبــي ســلمة.
ُ
ّ
َ
زوجهــا أبــي ســلمة فـ َّـر َق
ادت الهجــرة إلــى املدينــة مــع
كانــت ِمـ َـن املهاجـرات األ َول ،وملــا أر
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
فكنـ ُـت أخــرج َّ
كل غــداة وأجلــس باألبطــح ،فمــا أزال
وط ِفلهــا ،قالــت:
قومهــا بينهــا وبيــن
زوج ًهــا ِ
ِ
ُ
َ
أبكــي حتــى أم�ســي ســنة كاملــة أو ً
قريبــا منهــا ،حتــى أشــفقوا علـ َّـي فأعــادوا إلـ َّـي طفلــي.
ِ
ّ
ُ
توفـ َـي عنهــا زوجهــا أبــو ســلمة فقالــت دعـ ًـاء ًّ
نبويــاَّ ،
فعوضهــا هللا
يقينهــا بــاهلل ر ِ
اســخِ ،
زوجــا لهــا ،تقــول :سـ ُ
برســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلمً -
ـمعت النبـ َّـي -صلــى هللا عليــه
ّ
ٌ
ّ
ُ
تصيبــه مصيبــة فيقــول :إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون اللهـ ّـم
وســلم -يقــول« :مــا ِمــن مســلم
َ
ّ
ً
ً
وأخلــف لــي خيــرا منهــا إال أخلــف هللا لــه خيــرا منهــا» ،قالــت :فلمــا مــات أبــو
أجرنــي فــي مصيبتــي ِ
ُ
ّ
ّ
ســلمة قلتّ :
أي املســلمين خير من أبي ســلمة أول بيت هاجر إلى رســول هللا؟! ثم إني قلتها
َ
َ
فاجعــل هــذا الدعـ َـاء يــا عبــدهللا
فأخلــف لــي رســو َل هللا-صلــى هللا عليــه وســلم .-رواه مســلم.
يعو ْ
ُذخـ ًـرا لــك عنـ َـد حلــول املصــاب ّ
َ
مصيب ِتــك.
ضــك خيـ ًـرا مــن
ِ
ثــم تــزوج بــأم املؤمنيــن زينــب بنــت جحــش بنــت عمتــه :أم املســاكين ،تزوجهــا بعــد
أن ّزوجهــا ملــواله ومتبنــاه زيــد بــن حارثــة فلــم تســتقم حياتهمــا فطلقهــا .وكانــت جميلــة
َ
ّ
َ
نبيــه بنـ ّ
والبهــاءَّ ،زو َجهــا هللا َّ
والنســب والشــرف َ
كتابــه ،بــا
بالحســب
وضيئــة ،ن ِعمــت
ـص ِ
ِ
�ضــى َزْيـ ٌـد ّم ْن َهــا َو َطـ ًـرا َز َّو ْج َن َاك َهــا) [األحـزابُ .]37:
ولـ ّـي وال شــاهد ،قــال عــز وجــل(َ :ف َل َّمــا َق َ
زواج
ِ
ٍ
ُ
َ ٌ
ّ
ُ
ّ
ـات حــواء
النبـ ِـي بهــا بركــة علــى املسـ ِـلمات إلــى قيـ ِـام الســاعة حيــن فـ ِـرض الحجــاب علــى بنـ ِ
َ
ّ
بعــد أن َّ
تزوجهــا ،ليكــون ِصيانــة للشـ َـرف والعفــاف والنقــاء .كانــت سـ ِـخ َّية العطـ ِـاء للفقـر ِاء
ُ
ّ
مكانتهــا وعلـ ّـو شــأنها كانــت َ
تعمــل بيدهــا،
والضعفــاء ،كثيــرة البـ ّـر والصدقــة ،ومــع شــريف ِ
ِ
ُ
َ
تدبــغ وتخــرز وتتصـ َّـدق مــن كسـ ِـبها ،قالــت عنهــا عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا« :مــا رأيـ ُـت امـرأة خيـ ًـرا
ً
َ
فــي ّ
حديثــا َ
وأوصــل ّ
للرحــم وأعظــم صدقــة» ،تقــول عنهــا
الديــن مــن زينــب ،أتقــى هلل وأصـ َـدق
ُ
أزواج النبـ ّـي -صلــى هللا عليــه وســلم-
ـن
ـ
م
يني
ـام
ـ
س
ت
عائشــة ر�ضــي هللا عنهــاِ :هــي التــي كانــت
ِ
ِ
بارك هللا ..
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..
أمــا بعــد :أيهــا املســلمون :نكمــل معكــم هــذا التاريــخ املوجــز مــن أزواج النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم -أمهــات املؤمنيــن.
وبعد أم املســاكين زينب بنت جحش تزوج النبي -صلى هللا عليه وســلم -بأم املؤمنين
جويريــة بنــت الحــارث ر�ضــي هللا عنهــا :العابــدة مــن بنــي
املصطلــق ،أبوهــا سـ ِّـي ٌد مطــاع فــي
ِ
ََ
ً
ُ
مباركــة فــي نفســها وعلــى أهلهــا ،تقــول عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا« :مــا رأيــت امـرأة
قومــه ،وهــي
َ ً
قومهــا منهــا».
كانــت أعظــم بركــة علــى ِ
ٌ
َّ َ
التعبــد ّ
كثيـ ُـرة ُّ
ـف
تجلــس فــي
لربهــا ،قانتــة ملوالهــا ،كانــت
مصالهــا تذكـ ُـر هللا إلــى نصـ َ ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
النهــار ،تقــول :أتــى علـ َّـي رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -غــدوة وأنــا أسـ ِّـبح ،ثــم انطلـ َـق
ً
ّ
تذكريـ َـن هللا،
لحاجتــه ،ثــم رجــع قريبــا مــن نصــف النهــار ،فقــال« :أمــا ِزلـ ِـت قاعــدة؟» يعنــيِ :
قالــت :نعــم .رواه مســلم.
تقــول عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا« :ملــا ّ
قســم رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -ســبايا
املصطلــق وقعــت جويريــة بنــت الحــارث فــي أســهم الثابــت بــن قيــس بــن شــماس فكاتبتــه
بنــي
ِ
ّ
علــى نفســها وكانــت امـرأة مليحــة مالحــة ال يراهــا أحــد إال أخــذت بنفســه ،فأتــت رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم -تســتعينه فــي كتابتهــا .قالــت عائشــة :فــوهللا مــا هــو إال أن رأيتهــا علــىَ َ
بــاب حجرتــي فكرهتهــا! وعرفــت أنــه ســيرى منهــا مــا رأيــت ،ف َد َخلــت عليــه فقالت:يــا رســول
هللا ،أنــا جويريــة بنــت الحــارث بــن أبــي ص ـرار ســيد قومــه ،وقــد أصابنــي مــن البــاء مــا لــم
يخــف عليــك فوقعــت فــي الســهم لثابــت بــن قيــس بــن شــماس فكاتبتــه علــى نف�ســي ،فجئــت
أســتعينك علــى كتابتــي .قــال« :فهــل لــك فــي خيــر مــن ذلــك؟» قالــت :ومــا هــو يــا رســول هللا؟.
قــال« :أق�ضــي عنــك كتابتــك وأتزوجــك؟» قالــت :نعــم يــا رســول هللا .قــال« :قــد فعلــت».

ثــم تــزوج بــأم املؤمنيــن أم حبيبــة رملــة بنــت أبــي ســفيان ر�ضــي هللا عنهــا :املهاجــرة
املحتســبة ،وكانــت مهاجــرة مــع زوجهــا إلــى بــاد الحبشــة ،فارتــد زوجهــا عبــد هللا بــن جحــش
إلى النصرانية وتركها ،فخطبها النبي صلى هللا عليه وسلم وأمهرها عنه نجا�شي الحبشة،
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وجــاءت مــن هنــاك إلــى املدينــة.
ُ َ ً
ليــس فــي أزواجـ ِـه َمــن هــي أقـ ُ
صداقــا
ـرب نسـ ًـبا إليــه منهــا ،وال فــي نســا ِئه َمــن هــي أكثــر
ِ
َ َ
ٌّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ـدار أبعــد منهــا ،عقــد عليهــا وهــي فــي الحبشــة فــارة
منهــا ،وال فيمَـ َـن تــزوج بهــا وهــي نا ِئيــة الـَ ِ
بدينهــا ،وأصدقهــا عنــه صاحـ ُـب َ
الحبشــة َّ
وجهزهــا إليــه.
ِ
صفيــة بنــت َ
ثــم تــزوج بــأم املؤمنيــن ّ
حيـ ّـي ر�ضــي هللا عنهــا :تزوجهــا بعــد فتــح خيبــر،
ُ
ً
َ
َ
ّ
وحلــم
الوجيهــة ِمــن ذ ّريــة هــارون عليــه الســام ،كانــت شــريفة ُعاقلــة ذات مكانـ ٍـة وديــن ِ
ووقــار ،قــال لهــا النبي-صلــى هللا عليــه وســلم« :-إنــك إلبنــة نبـ ّـي  -أي :هــارون َّ ،-
وإن َّ
عمــك
ّ
لنبـ ّـي  -أي :مو�ســى  ،-وإنــك لتحـ َـت نبـ ّـي» رواه الترمــذي.
كانــت وليمـ ُـة النبـ ّـي -صلــى هللا عليــه وســلم -عليهــا فــي زواجهــا ّ
الســمن واأل ِقــط والتمــر،
ِ
ً
فــكان ً
زواجــا َّ
ميسـ ًـرا مبــاركا.
ثــم تــزوج بــأم املؤمنيــن ميمونــة بنــت الحــارث الهالليــة ر�ضــي هللا عنهــا :واصلــة الرحــم،
َ
َ
َ
ـادة ،تقــول
مــن عظمـ ِـاء النســاء ،منحهــا هللا صفــاء القلــب ونقــاء الســريرة ومالزمــة العبـ ِ
َ
وأوصلنــا للرحــم» .وهــي خالــة خالــد بــن
عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا« :أمــا َّإنهــا كانــت مــن أتقانــا هلل
ِ
الوليــد وعبــد هللا بــن عبــاس ،وهــي آخــر مــن تــزوج صلــى هللا عليــه وســلم.
ُ
ّ
ناقبهن مشـ ِـرقة،
الخالدات في اإلســام ّأمهات املؤمنينَ ،م
أيها املســلمون :فتلك ســيرة
ِ
َ
َ
يجعلنهـ ّـن نبر ً
اســا للحيــاة،
املحاسـ ِـن والفضائــل ،حقيـ ٌـق بنسـ ِـاء املســلمين أن
جمعـ َـن بيــن
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ويقتدين ّ
ّ
والخلق ،ومر َ
اقب ِة هللا ،واالنقياد التام
بهن في الدين
مآثرهن،
معين
يرت ِشفن من ِ
هلل ورســوله ،ومالزمــة العبــادة ،واإلكثــار مــن الطاعــاتّ ،
والصــدق فــي الحديــث ،وحفــظ
ِ
ّ
ُ
ـعي إلصــاح األبنــاء ،والصبــر
اللســان ،والبــذل للفق ـراء ،وتفريـ ِـج كربــات الضعفــاء ،والسـ ِ
علــى تقويــم َ
ّ
ُّ
ـؤال العلمــاء الراســخين ،ومالزمــة السـ ِـتر
والتحصــن بالعلــم ،وسـ
عو ِجهــم،
ِ
ِ
َ
والحجــاب ،والبعــد عــن الشــبهات والشــهوات ،والحــذ ِر مــن
والعفــاف ،والقـر ِار فــي البيــوت ِ
َ
بالظاهــر مــع فسـ ِـاد الباطــن ،وإطــاق البصــر
طــول األمــل ،والغفلــة فــي الحيــاة أو االع ِتنــاء
ِ
َ
ّ
َ
ّ
ـواق الداعيــة إلــى التبـ ّـرج
فــي املحرمــات ،والخضــوع بال ُقــول مــع الرجــال ،وليحــذرن مــن األبـ ِ
ُّ
واالختــاط ّ
وحجابهــا.
دينهــا ِ
بالرجــال ،فشــموخ امل ـرأة وعزهــا فــي ِ

236

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُ
زوجات ّ
متواضع ،في
يت
ّأيها املســلمون:
النبي -صلى هللا عليه وســلمِ -عشــن معه في َب ٍ
ِ
ِ
ّ
َ
والتقــوىَ ،
ات بنيــت مــن اللبــن َ
صبــرن مــع النبـ ّـي
وسـ َـعف النخــل ،ولكنــه ِملــيء باإليمــان
حجـر ٍ ِ
ِ
ّ
صلــى هللا عليــه وســلم -علــى الفقـ ِـر والجــوع ،كان يأتــي عليهــن الشــهر والشــهران ومــا يوقــدّ مـ ٌـن مــن ّ
فــي بيوتهـ ّـن نــار ،وتأتــي ّأيـ ٌ
الدهــر ليــس
ـام وليــس فــي بيوتهـ ّـن ِســوى تمــرة واحــدة ،ويمــر ز
فيهــا ســوى املــاء بــدون َطعــام ،قناعـ ٌـة فــي العيــش َ
أجورهـ ّـن ُمضاعفة
هللا،
ـود
ـ
ع
مو
ـى
ـ
ل
ع
ـر
ـ
ب
وص
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ً ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ َّ
َ
ُ
َ
ل ورسـ ِـول ِه وتعمــل ص ِالحــا نؤ ِتهــا أجرهــا مرتيـ ِـن وأعتدنــا لهــا ِرزقــا
َمرتيــن( ،ومــن يقنــت ِمنكــن ِ ِ
ك ِر ًيمــا) [األحزاب.]31:
ـس منهـ ّـن َّ
خمـ ٌ
تزوجهـ ّـن عليــه الصــاة والســام وأعمارهـ ّـن ِمــن األربعيــن إلــى السـ ّـتين
َ
عامــاَّ ،
حقــق بذلــك رعايـ َـة األرامــل وكفالــة صبيانهـ ّـن األيتــام .تـ َّ
ً
ـزو َج خديجــة ر�ضــي هللا عنهــا
ُِ
ـزوج بعــد ،وتـ َّ
أوالد مــن غيــره ،وهــو لــم يتـ َّ
وعمرهــا أربعــون ً
ـزو َج زينـ َـب بنــت
عامــا ولهــا ثالثــة
ٍ
َ
َ
خزيمــة وهــي أرملـ ٌـة ناهـ َـزت السـ ّـتين مــن ُعمرهــا ،وتـ ّ
ـزوج أم ســل َمة وهــي أر َملــة ولهــا سـ ّـتة أوالد،
ِ
ـزو َج سـ َ
وتـ َّ
ـود َة وهــي أرملـ ٌـة وعمرهــا َ
خمسـ ٌـة وخمســون ً
عامــا.
وعماتــه ،وتـ ّ
تـ َّ
ـزوج مــن األباعــد ،وكان لهـ ّـن ً
عمــه ّ
ـات ّ
زوجــا ر ً
حيمــا
ـزوج مــن األقــارب مــن بنـ
ِ
ِ
ّ
َ
َ
متلط ًفا ّ
جميل العشــرة ّ
َ
معهن َ
ًّبرا ً
فليجعل
معهن ،فمن طلب الســعادة
دائم
كريما
البشــر ِ
َ ِ
ِ
َ
ً
ـدوة لــهَ ،
ولتلحــق املســلمة بــركاب زوجاتــه الصالحــات ،فــا فـ َ
ـاح للم ـرأة إال
خيـ َـر البشــر قـ
ِ
ِ
ِ
باالقتفـ ِـاء بمآثرهـ ّـن فــي السـ ِـتر والصــاح والتقــوى واإلحســان إلــى الـ ّـزوج والولــد.
الدعاء ...

...
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أهمية ّ
الدين في حياة األسرة
ِ
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
ُّأيها املسلمون :حديثي إليكم اليوم عن أهمية ّ
الدين في حياة األسرة املسلمة ،حيث
ِ
َّ
تكمــن أهميتــه بالنســبة لألســرة كونــه املصــدر األهــم الــذي يســهم فــي تحقيــق الســعادة،
واإلســتقرار ،واألمــن واألمــان ،واإلطمئنــان ،فــإن هللا  -ســبحانه وتعالــى  -قــد خلــق َّ
النــاس
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
مفطوريــن علــى ّ
ـاس َعل ْي َهــا ل
للا ال ِتــي فطــر النـ
ِ
الديــن الحنيـ ْـف كمــا قــال تعــالِ { :فطــرت ِ
َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ّ ُ َ
َّ
ّ
ُ
الديــن الق ِيم}[الــروم ، ]30:وجــاء عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي
للا ذ ِلــك ِ
تب ِديــل ِلخلـ ِـق ِ
َ ّ ََ
ُ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ
ْ
ُ
الشـ َـياطينُ
َ
الحديــث القد�ســي الصحيــح (( :و ِإ ِنــي خلقــت ِعبـ ِـادي حنفــاء كلهــم ،و ِإنهــم أتتهــم
ِ
َ ْ َ
اج َتال ْت ُهـ ْـم َعـ ْـن ِد ِين ِهـ ْـم  ))...رواه مســلم.
ف
ً
أيهــا املســلمون :إن ّ
للديــن اإلســامي أهميــة بالغــة وعظيمــة فــي حيــاة األســرة ،كيــف
ِ َّ
ال وهــو َّ
الســبيل األهــم ،والطريــق األوفــر الــذي حفــظ لهــا أمنهــا ،وبــه دام اســتقرارها ،وهــو
ً
الــذي قــد كفــل لهــا كثيـرا مــن األمــور التــي تمنــع انهيارهــا وتدميرهــا؛ ال ســيما ونحــن فــي عصــر
كثــرت َّ
وعمــت فيــه الفواحــش والفتــن.
وقــد أحــاط ّ
الديــن رعايتــه وعنايتــه باألســرة منــذ البدايــة فــي تكوينهــا ،وإعدادهــا،
ِ
ً
َّ
وذلــك بــدأ بتوجيهــه بإصــاح أول وأهــم ركائــز وأعمــدة األســرة ،فوضــع املعاييــر املهمــة التــي
َّ
ـظ علــى اختيــار َّ
علــى ضوئهــا يتـ ُّـم اختيــار الـ َّـزوج َّ
الزوجــة َّ
الصالحــة صاحبــة
والزوجــة ،وحـ
َّ
َّ
الديــن فعــن أبــي هريــرة ر�ضــي هللا عنــه قــال :قــال َّ
النبـ ُّـي صلــى هللا عليــه وســلم (( :تنكــح
املـرأة ألربــع :ملالهــا ،ولحســبها ،ولجمالهــا ،ولدينهــا؛ فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك)) متفــق
ُّ
وبالنســبة الختيار َّ
الصالة َّ
الزوج فقد قال عليه َّ
والســام(( :إذا جاءكم من ترضون
عليه،
دينــه وخلقــه فانكحــوه ،إال تفعلــوا تكــن فتنــة فــي األرض وفســاد)) قالــوا :يــا رســول هللا! وإن
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كان فيــه؟ قــال(( :إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه ،وخلقــه؛ فانكحــوه)) ثــاث م ـرات ،رواه
الترمــذي ،وفــي روايــة أخــرى لــه(( :إال تفعلــوا تكــن فتنــة فــي األرض ،وفســاد عريــض)).
َّ
فإنــه – وهللا  -متــى مــا أخــذت األســرة بذلــك االعتبــار ،وجعلــت مــن اإلســام منهــج

حياتهــا فــي القــول والفعــل ،وصبغــت جنبــات بيوتهــا بنــور اإليمــان ،وبنــت أفرادهــا علــى هــذا
األســاس؛ اســتقرت أركان البنيــان ،ور�ســى أساســه علــى تقــوى مــن هللا ورضــوانَّ ،
وكونــت
أســرة صالحــة فــي املجتمــع ،وستســتقيم مســارات حياتهــا فــي ظــل مجتمــع تســوده الفضيلــة
بالنمــاذج الفريــدة مــن العلمــاء َّ
والصــاح ،وســترفد املجتمــع َّ
َّ
املتقيــن املصلحيــن ،واملعلميــن
ّ
والنســاء
املخلصيــن ،واألطبــاء واملهند َّســين ،واملهنييــن األمينيــن ،وقبــل ذلــك األبنــاء الباريــنِ ،
املحافظــات العفيفــات ،الطاه ـرات ّ
مربيــات األجيــال.
ِ
َّ
َّإن األســرة التــي ُتن�شــئ أفرادهــا علــى الخيــر َّ
والطاعــة َّ
والرشــاد؛ تكــون قــد
والصــاح،
َّ
ُّ
َّ
والشــبهات يقــول َّ
َّ
النبــي صلــى هللا
حصنتهــم مــن االنح ـراف ،واالنج ـراف وراء الشــهوات،
عليــه وسـ َّـلم(( :مــا مــن مولــود إال يولــد علــى الفطــرة ،فأبــواه يهودانــه ،أو ّ
ينصرانــه ،أو
ِ
ّ
يمجســانه)) رواه البخــاري ،ويقــول صلــى هللا عليــه وســلم(( :إن هللا  -عــز وجــل َ -ليرفــعُ
ِ َ
َّ
الدرجــة للعبــد الصالــح فــي الجنــة ،فيقــول :يــا رب أنــى لــي هــذا؟! فيقــول :باســتغفار ولــدك
لــك)) رواه أحمــد ،فكمــا أن تربيــة األبنــاء الحســنة تجلــب ثنــاء َّ
النــاس علــى األســرة؛ فــإن
التربيــة الســيئة سـ ٌ
ـبب لشــتمهم ،وذكرهــم بالســوء؛ وذلــك بســبب أفعــال األبنــاء.
عبــاد هللا :لقــد اعتنــى ّ
الديــن الحنيــف بأمــور األســرةَّ ،
وبيــن لهــا مقومــات وأســباب
ِ
ســعادتها ،كمــا َّأنــه قــد َّ
ـقائها ،فســعادة األســرة وشــقاؤها هــو فــي قربهــا
ـ
ش
ـبيل
ـ
س
ـا
ـ
ه
ل
ـن
ـ
بي
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ً
أو بعدهــا عــن ّ
ضنــكا
ـن ،وعــن تعاليمــه{ :ومــن أعــرض عــن ِذكـ ِـري فـ ِـإن لــه م ِعيشــة
ـ
ي
الد
َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َِ َ َ
ْ
َ
ونحشــره يــوم ال ِقيامـ ِـة أعمى}[طــه ، ]124:فمتــى مــا كان أفـراد األســرة طائعيــن هلل ،ممتثليــن
َّ
َّ
لــكل أوامــره ،مجتنبيــن لــكل نواهيــه ،متخذيــن مــن ُسـ َّـنة َّ
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم القــدوة
والســعادة ،والنجــاة فــي َّ
الداريــن{َ :و َمــن ُيطـ ْـع َّ َ
الحســنة؛ َّ
فإنهــم قــد ســلكوا ســبيل الفــوزَّ ،
للا
ِ
ً
ً
َ ََ َ َ ً
َو َر ُســول ُه فقـ ْـد فـ َـاز فـ ْـوزا َع ِظيما}[األحـزاب ، ]71:وإننــا فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه كثيـرا مــن
األســر فــي ضنــك وشــقاء ال يعلمــه إال هللا  -ســبحانه وتعالــى  -علــى الرغــم مــن كونهــا تقطــن
أبهــى املســاكن ،والفلــل ،وتمتلــك أرقــى املراكــب ،وأحدثهــا ،ولبــاس أفرادهــا مــن أحســن مــا
يكــون ،ويتناولــون مــا لــذ وطــاب مــن املــآكل واملشــا ب ،ولكــن بســبب بعدهــم عــن ّ
الديــن
ر
ِ
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ً َّ
َّ
والشــقاءَّ ،
وتعاليمــه أصابهــم ذلــك َّ
والتعاســة ،وأصبحــوا أس ـرا مفككــة ضائعــة،
الضيــق،
متقطعــة األواصــر واألوصــال.
ُ
ٌ
أال فاتقــوا هللا تعالــى ،واعلمــوا أن أســركم فــي أعناقكــم أمانــة ،واعلمــوا أن هللا تعالــى
قــد اســترعاكم عليهــا ،وهــو ســائلكم ومحاســبكم علــى رعايتكــم لهــا ،فيــا ضيعــة َمــن أضــاع

األمانــة ،وأســاء فــي التربيــة ،وحســن التوجيــه.
َ
َ َّ
ُ َْ ُ َ ُ َ
أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم{َ :يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن آ َم ُنــوا قــوا أن ُف َســك ْم َوأ ْه ِليكـ ْـم نــا ًرا
َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ
ُ
للا َمــا أ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َعلــو َن
وقودهــا النــاس وال ِحجــارة عليهــا مل ِئكــة ِغــاظ ِشــداد ل يعصــون
َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
مــا يؤمــرون * يــا أيهــا ال ِذيــن كفــروا ل تعتـ ِـذروا اليــوم ِإنمــا تجــزون مــا كنتــم تعملــو }
[التحريــم.]6-7:
فاتقــوا هللا  -معاشــر املســلمين َّ ،-
وتمســكوا بهــدي رســوله األميــن ،وســبحانك اللهــم
وبحمــدك ،أشــهد أن ال إلــه إال أنــت ،أســتغفرك وأتــوب إليــك.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل  ..أما بعد:
معاشر املسلمين:

ٌ
إن أمانــة إصــاح األســرة املسـ َـلمة علــى وفــق تعاليــم َديننــا الحنيـ َـف هــي أمانــة فــي عنــق
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ
يكـ ْـم َنــا ًرا َو ُق ُ
ود َهــا
كل مســلم ومســلمة قــال تعالــى{ :يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأه ِل
َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ ٌ
صــو َن َّ َ
للا َمــا َأ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َع ُلــو َن مــاَ
ظ شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
النـ
ـاس وال ِحجــا َرة عل ْي َهــا مل ِئكــة ِغــا ِ
ْ
َ
َّ
َ
ّ
ُ
ُيؤمــرون} [التحريــم ، ]6:وإن مــن أهـ ِـم مــا يعيــن علــى بقــاء األســرة فــي ٍود ومحبــة ،وســام
وبحبوحــة مــن العيــش الكريــم الهانــئ املســتقر؛ هــو ُّ
تفقدهــا بالرعايــة واالهتمــام مــن خــال:
الصحيحة َّ
 االعتناء بالعقيدة َّالصافية ،وغرسها في قلوب أفراد األسرة ،وتعاهدها
بأهميـ ٍـة بالغــة ،وتجنيبهــم َّ
كل مــا مــن شــأنه أن يخــدش فيهــا مــن الشــوائب ،والشــبهات
ونحــوه حيــث يقــول إبراهيــم التيمــي رحمــه هللا« :ومــن يأمــن البــاء بعــد إبراهيــم» كمــا حكــى
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َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ
األ ْ
ص َن َام}[إبراهيــم، ]35:
هللا عــن إبراهيــم ذلــك فــي كتابــه الكريــم{ :واجنب ِنــي وب ِنــي أن نعبــد
ّ
َّ
َّ
الشــرك؛ فكيــف بمــن هــو دونــه بمنــازل كثيــرة
فــإنً إبراهيــم عليــه الســام خــاف الوقــوع فــي ِ
جــدا فــي اإليمــان ،والوفــاء بعهــد هللا جــل وعــا ،والقيــام بأمــره؟(.)1
َّ
 اهتمــام الوالديــن بصــاح نفســيهما ،فــإن لذلــك دو ٌر عظيـ ٌـم ،وأثــر عميــق؛ فــي تنشــئةأفـراد األســرة علــى َّ
الصــاح ،ألن صالحهــم تبــع لصــاح اآلبــاء ،ومتــى مــا فســد العائــل فســد
األتبــاع« ،إذ كيــف يســتقيم الظــل والعــود أعــوج»؟ يقــول ابــن كثيــر  -رحمــه هللا « :-أن
الصالــح ُيحفــظ فــي ذريتــه ،وتشــمل بركــة عبادتــه لهــم فــي ُّ
الرجــل َّ
َّ
الدنيــا واألخــرى بشــفاعته
فيهــم ،ورفــع درجتهــم إلــى أعلــى درجــة فــي َّ
الجنــة لتقـ ّـر عينــه بهــم كمــا جــاء فــي القـرآن الكريــم،
السـ َّـنة بــه»( ،)2وقــال محمــد بــن املنكــدرَّ :
ووردت ُّ
«إن هللا يحفــظ بصــاح العبــد ولــده،
وولــد ولــده ،وعترتــه ،وعشــيرته ،وأهــل دوي ـرات حولــه؛ فمــا يزالــون فــي حفــظ هللا مــا دام
ّ
ّ
ألصلــي فأذكــر ولــدي فأزيــد فــي صالتــي»( ،)3وأن يكثــر
فيهــم» ،قــال ســعيد بــن املســيبِ :
«إنــي ِ
ُّ
الوالــدان مــن الدعــاء لهــم ،ويجتنبــا الدعــاء عليهــم.
 متابعــة أف ـراد األســرة فــي أمــور َّالصــاة ،وحثهــم علــى تأديتهــا فــي أوقاتهــا ،فــاألوالد
ّ
ُي َ
للنســاء أن يقمــن صالتهـ َّـن فــي بيوتهـ َّـن يقــول
ؤمــرون بأدائهــا مــع الجما َعــة ،واألفضــل
ِ
ْ
َّ َ َ ْ َ َ
َ
اصط ِبـ ْـر َعل ْي َها}[طــه ، ]132:وامتــدح هللا نبيــه
هللا ســبحانه تعالــى{َ :وأ ُمـ ْـر أ ْهلـ َ َـك ِبالصــا ِة و
الصـ َـاة َوالـ َّـز َكاة َو َك َ
إســماعيل بقولــه{َ :و َك َ
ان َي ْأ ُمـ ُـر أ ْه َلـ ُـه ب َّ
ان ِعنـ َـد َرِّبـ ِـه َم ْر ِض ًّيا}[مريــم،]55:
ِ
ِ
ِ
يقــول ابــن القيــم  -رحمــه هللا « :-فمــن أهمــل تعليــم ولــده مــا ينفعــه ،وتركــه ســدى؛ فقــد
أســاء غايــة اإلســاءة ،وأكثــر األوالد إنمــا جــاء فســادهم مــن قبــل اآلبــاء وإهمالهــم ،وتــرك
تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه ،فأضاعوهــم صغــا ًرا؛ فلــم ينتفعــوا بأنفســهم ،ولــم ينفعــوا
آباءهــم كبــا ًرا»(.)4
 أيضـ ًـا ممــا ينبغــي إحيــاء روح َّالتعــاون بيــن أف ـراد األســرة علــى االهتمــام بتنظيــم
شــؤون الحيــاة األســرية سـ ً
ـواء داخــل البيــت أو خارجــه ،وذلــك مــن خــال ترتيــب األوقــات
(((  -فتح املجيد شرح كتاب التوحيد.74 :
(((  -تفسير القرآن العظيم.186-187 /5 :
(((  -تفسير البغوي.196 /5 :
(((  -تحفة املولود.229 :
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َّ
النافــع املفيــد ،وكذلــك َّ
التعــاون علــى َّ
بال�شــيء َّ
واســتغاللها َّ
النظافــة ،والترشــيد ،واالقتصــاد
فــي املعيشــة ،واجتنــاب اإلسـراف فــي املصروفــات َّ
والنفقــات  ...إلــى ذلــك مــن األمــور التــي دعــى
إليهــا الديــن الحنيــف ،وارتضتهــا األخــاق اإلســامية الفاضلــة.
والحمــد هلل رب العامليــن ،وصلــى هللا وســلم علــى نبينــا محمــد ،وعلــى آلــه وصحبــه
أجمعيــن.

...
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أيها الولد وأيها الوالد
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل ..
أمــا بعــد :أيهــا املســلمون :يالحــظ اليــوم فــي كثيــر مــن األحيــان تدهــور العالقــة بيــن
األبنــاء وآبائهــم ،فلــم يعــد األبنــاء ينصتــون لتوجيهــات اآلبــاء ونصائحهــم ،وهنــاك بعــض
الحــاالت ولــم تصــل إلــى حــد الظاهــرة أن يتعــدى األمــر إلــى االعتــداءات الجســدية بالضــرب
ً
ً
وغيــره أحيانــا ،فضــا عــن اإلهانــات النفســية والكالميــة.
ٌ
أحوال غريبة وعجيبة في زماننا هذا! .وهللا املستعان وعلى التكالن.
فهذه نصيحة لكل من الولد والوالد:
ً ً
أيهــا الولــد :لقــد أصبحــت شــابا رجــا ،ولــم تعــد فــي معظــم أحوالــك تحتــاج إلــى شــخص
ً
ً
آخــر يرشــدك أو يوجهــك ،أو يمــد إليــك يــد املســاعدة ،ألنــك صــرت عامــا ،أو موظفــا ،أو
ً
تاجـرا .ودخلــك املــادي يلبــي مطالــب حياتــك ،وهــذا مــن فضــل هللا عــز وجــل ونعمتــه ،وقــد
أنســتك زحمــة الحيــاة وانشــغاالتها والديــك ،فلــم تعــد تفكــر فيهمــا وتتفقــد أحوالهمــا إال
ً
نــادرا.
ً
ً
أنســيت أيهــا الولــد :املتاعــب التــي َ
واجه ْت ُهمــا حيــن كنــت صغيـرا عاجـزا؟! أنســيت أمــك
ِ
التــي حملتــك حتــى احــدودب ظهرهــا ،وتحملــت نجاســاتك والرائحــة الكريهــة وهــي تضعــك
علــى ظهرهــا أو تحضنــك بيــن ذراعيهــا ،أو تنظفــك بيديهــا .وأن املســكينة كانــت تجــوع لكــي
تشــبع أنــت ،وتشــقى لتســعدك ،وتتجــرع األلــم حيــن يصيبــك املــرض.
ووالــدك الــذي أنهكــه الكــدح مــن أجــل توفيــر حاجيــات معيشــتك ،ويأتــي فــي املســاء
وفــي جيبــه قطعــة مــن الحلــوى يعطيــك إياهــا بمجــرد أن يضــع قدميــه داخــل البيــت ،ألنــك
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ً
لــم تمهلــه حتــى يجلــس ،ويتلقفــك بيــن ذراعيــه ،ويالعبــك برغــم متاعبــه ،وكثي ـرا مــا كان
ً
يجعــل ظهــره حصانــا تركبــه ويســير بــك ،وأنــت فــي غايــة الزهــو والفــرح.
وأمــك التــي كنــت تتخــذ مــن يديهــا أرجوحــة وأنــت تتملــى وتضحــك؟! أمــا تذكــر
ً
األوقــات التــي كانــا فيهــا يتناوبــان علــى حملــك وقــد ازداد وزنــك ،وبــدأ جســمك يــزداد حجما،
ً
أثنــاء الســفر أو يتجــوالن بــك فــي حديقــة وأنــت تــكاد تطيــر نشــوة حيــن تــرى فراشــة أو طيـرا
أمامك ،وتتنســم الهواء املنعش ،أو يتنقالن من دكان إلى آخر ألجل شـراء كســوة جميلة
تلبســها يــوم العيــد ،أو تحضــر معهمــا مناســبة مــن املناســبات ،ومكابدتهمــا مــن أجــل أن
ً
تتعلــم وترتقــي فــي تعليمــك ،وكــم كانــا يفرحــان حيــن تنجــح ،وكــم كان حزنهمــا شــديدا حيــن
تصــاب بالفشــل؟!.
تذكــر أنهمــا قــد قامــا بواجبهــا نحــوك علــى الوجــه األكمــل ،وأنهمــا قــد أديــا الرســالة
ً
بســهرهما علــى رعايتــك مــن كل جانــب ،واعتب ـرا صالحــك ونجاحــك فــي الحيــاة ع ـزا لهمــا
ً
وفخ ـرا ،واآلن جــاء دورك لتــرد الجميــل بالجميــل ،واإلحســان باإلحســان ،والرحمــة
بالعطــف وخفــض الجنــاح ،خاصــة أنهمــا قــد كبــر ســنهما ،وضعفــت قوتهمــا ،وأصبحــا فــي
البيــت وحيديــن ،وهمــا فــي الحاجــة إلــى مــن يخدمهمــا ،ويفــي بحوائجهمــا.
ً
ً
واعلــم أن فــي زيارتــك لهمــا ســرورا وفرحــا عظيميــن ،وفــي قضــاء حوائجهمــا راحــة لهمــا
ً
وطمأنينــة ،وفــي اإلحســان إليهمــا ع ـزا لهمــا ورفعــة ،وفــي إضحاكهمــا بمســتملحة أو كلمــة
ً
لطيفــة تخفيفــا عنهمــا مــن وطــأة الكبــر والعزلــة.
ال تنـ َ
ـس أنــك حيــن ير�ضــى عنــك والــداك ير�ضــى عنــك هللا عــز وجــل ،ففــي رضاهمــا

عنك رضا هللا ،وفي ســخطهما ســخط هللا .وإذا كانا قد التحقا بالرفيق األعلى فادع لهما
بالرحمــة واملغفــرة ،وصــل أرحامهمــا ،وأكــرم أصدقاءهمــا ،وتذكــر فــي هــذا قــول هللا تعالــى:
َ
�ضــى َ ُّبـ َـك َأ َّال َت ْع ُبـ ُـدوا إ َّال إ َّيـ ُـاه َوب ْال َوال َد ْيــن إ ْح َسـ ًـانا إ َّمــا َي ْب ُل َغـ َّـن عنـ َـد َ
َ(و َق َ
الك َبـ َـر أ َح ُد ُه َمــا
ك
ر
َِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ ً َ ْ ً َ ْ
ـض ل ُه َمــا َج َنـ َ
اخ ِفـ ْ
ـاح
أو ِكالهمــا فــا تقــل لهمــا أ ٍف وال تنهرهمــا وقــل لهمــا قــوال ك ِريمــا ،و
الر ْح َمــة َو ُقــل َّر ّب ا ْر َح ْم ُه َمــا َك َمــا َرَّب َيانــي َ
الـ ُّـذ ِ ّل ِمـ َـن َّ
ص ِغيـ ًـرا) (اإلسـراء  ،)23-24 :وضــع نصــب
ِ
ِ
ِ
عينيــك أن الجنــة قريبــة منــك ،وفــي متناولــك ،فقــط عليــك أن تنتبــه إليهــا ،إنهــا تحــت
أقــدام أمــك ،وهــذا مــا أخبــر بــه نبينــا محمــد عليــه الصــاة والســام حيــن قــال ملــن جــاء
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ْ
يســتأذنه فــي الجهــاد فــي ســبيل هللا« :هــل لــك مــن أم؟ قــال نعــم .قــال :فال َز ْمهــا فــإن الجنــة
تحــت رجليهــا» رواه اإلمــام أحمــد.
ً
ولقــد أو�صــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بالوالديــن خي ـرا وخاصــة األم ،لضعفهــا
ورقــة طبعهــا ،فقــد جــاء شــاب إلــى الرســول صلــى هللا عليــه وســلم وقــال يــا رســول هللا مــن
أحــق النــاس بحســن صحبتــي؟ فقــال لــه الرســول صلــى هللا عليــه وســلم« :أمــك ،فقــال
الرجــل :ثــم مــن؟ قــال« :أمــك .قــال ثــم مــن؟ قــال« :أمــك» .قــال ثــم مــن؟ قــال لــه« :ثــم
أبــوك» أخرجــه البخــاري.
ً
أيهــا الولــد :إنــك إذا أحســنت لوالديــك ،وكنــت بهمــا بــارا ،فأبنــاؤك سيحســنون إليــك
ً
ويبرونــك أيضــا ،وإال فالعكــس صحيــح .وقــد أكــد هــذا نبــي الهــدى والرحمــة بقولــه« :بــروا
آباءكــم تبركــم أبناؤكــم» رواه الحاكــم.
ً
فالدائــرة ســتدور عليــك ال محالــة ،وكمــا تديــن اليــوم تــدان غــدا ،وســتلقى مــن
أوالدك وأحفــادك املعاملــة نفســها التــي تعامــل بهــا والديــك ،فــإن أحســنت إليهمــا أحســن
ً
إليــك أوالدك ،وإن أســأت إليهمــا وتركتهمــا نهبــا للضيــاع والوحــدة ،والحــزن واأللــم،
وأهملتهمــا فــي دار العجــزة ،فانتظــر منهــم املعاملــة نفســها ،وال تغتــر بقوتــك اليــوم وصحــة
بدنــك ،ودخلــك املــادي ،فإنــك بــدورك ســتهرم بعــد الشــباب ،وســتضعف بعــد القــوة،
ً
ً
وستســقم بعــد الصحــة ،وســتصير وحيــدا بعدمــا كنــت آهــا.
ومهمــا كان األمــر ،تيقــن أنــك ال تغيــب عــن بــال والديــك ،فهمــا يفرحــان لفرحــك،
ويحزنــان لحزنــك ،ويبــادران لزيارتــك وتهنئتــك أو مواســاتك قبــل أي شــخص آخــر ،وهــذا
نابــع مــن محبتهمــا إيــاك.
ً
وحتــى وإن كانــا قــد أســاءا إليــك حيــن كنــت صغي ـرا ،وفرطــا فــي رعايتــك وتربيتــك فــي
ً
ً
وقــت كنــت فــي أمــس الحاجــة إلــى مــن يأخــذ بيــدك ،فكــن عفــوا كريمــا معهمــا ،وتجــاوز
عنهمــا ،فربمــا كانــت الظــروف التــي أدت إلــى ذلــك أقــوى منهمــا ،واعمــل بقــول هللا عــز
ْ
َ َ
ْ ْ
ْ
وجــل علــى لســان ســيدنا نــوح(َ :ر ِ ّب اغ ِفـ ْـر ِلــي َوِل َو ِالـ َـد َّي َو ِلــن َدخـ َـل َب ْي ِتـ َـي ُمؤ ِم ًنــا َوِلل ُمؤ ِم ِنيـ َـن
َّ
َّ َ
ََ
َ ُْْ َ
ـات َوال تـ ِـز ِد الظ ِ ِاليـ َـن ِإال ت َبــا ًرا) (نــوح .)28 :
والؤ ِمنـ ِ
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ً
واعتبــر عملــك هــذا صدقــة وقربــة إلــى هللا تعالــى ،وجهــادا فــي ســبيله ،فأنــت بصفحــك
عنهمــا تريــد أن يصفــح هللا عنــك ،وبصلتهمــا أن يصلــك هللا عــز وجــل ،وير�ضــى عنــك فــي
ً
الدنيــا واآلخــرة ،ولعــل دعــاء صالحــا منهمــا أو مــن أحدهمــا يفعــل فــي حياتــك فعلــه الخفــي،
ِمــن حيــث شــعرت أو لــم تشــعر ،فينعــم هللا عليــك بعــد حرمــان ،ويســعدك بعــد شــقاء،
ويشــفيك بعــد ســقم ومــرض ،ويقويــك بعــد ضعــف ،ويبــارك فــي مالــك وصحتــك وعمــرك،
وقــد َّنبــه نبينــا محمــد إلــى األثــر الجميــل الــذي يخلفــه بــر الوالديــن فــي حيــاة األبنــاء ،فقــال
عليــه الصــاة والســام« :مــن أراد أن يبســط لــه فــي رزقــه أو ينســأ لــه فــي أثــره فليصــل
رحمــه» متفــق عليــه.
حــذار أيهــا الولــد مــن أن تكــون مــن العاقيــن الذيــن ال ينتفعــون بوجــود الوالديــن،
فــا تــذوق طعــم النعيــم فــي الدنيــا واآلخــرة ،قــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم« :رغــم أنفــه،
ثــم رغــم أنفــه ،ثــم رغــم أنفــه .قيــل مــن يــا رســول هللا؟ قــال :مــن أدرك والديــه عنــد كبــر
أحدهمــا أو كليهمــا ،ثــم لــم يدخــل الجنــة» رواه مســلم .وقــال عليــه الصــاة والســام« :أال
أنبئكــم بأكبــر الكبائــر (وأعادهــا ثــاث م ـرات) ،قلنــا بلــى يــا رســول هللا ،قــال :اإلش ـراك
بــاهلل ،وعقــوق الوالديــن» رواه البخــاري.
بارك هللا ..
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..

ً
أمــا بعــد :أيهــا املســلمون :ثــم أنتــم أيهــا اآلبــاء :لقــد أعطاكــم هللا أرزاقــا كثيــرة ،وأنعــم
ً
عليكــم نعمــا ال تعــد وال تح�صــى ،ومــن هــذه النعــم نعمــة األوالد ،ومعــروف أن اســتمرار
أي نعمــة مــن النعــم مرتبــط بالشـ َـكر والحمــد والثنــاء علــى َ صاحــب النعــم وهــو هللا عــز
ْ َّ ُ َ َ َ ُ َ
ُ
وجــل لقولــه ســبحانه وتعالــى(َ :و ِإذ َتــأذ َن َرُّبكـ ْـم ل ِئــن شــك ْرت ْم ل ِز َيد َّنكـ ْـم) (إبراهيــم  ،)7 :وكــذا
بحســن التصــرف والعمــل .وبنــاء علــى هــذا فنعمــة األبنــاء تســتمر بحمــد هللا عــز وجــل،
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والرضــا بمــا أعطــى مــن الذكــور أو اإلنــاث ،وحســن التعامــل معهــم ،حتــى تقــر بهــم األعيــن فــي
َ ُ
الدنيــا ،ويكونــوا أحســن الخلــف بعــد املمــات .وتســعدون بوجودهــم أمامكــم ،وت َو َّســلوا إلــى
هللا أن يجعلهــم قــرة ألعينكــم ،متأســين فــي هــذا باألنبيــاء والصالحيــن ،الذيــن يقولــون(َ :رَّب َنــا
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ
اج َعل َنــا ِلل ُم َّت ِقيـ َـن ِإ َم ًامــا) (الفرقــان .)74 :
هــب لنــا ِمــن أزو ِاجنــا وذ ِريا ِتنــا قــرة أعيـ ٍـن و
أيهــا اآلبــاء :ادعــوا ألوالدكــم بالصــاح والهــدى ،وأن يعينكــم علــى تنشــئتهم تنشــئة
صحيحــة ،ودعاؤكــم هــذا عبــادة لربكــم عــز وجــل .فقــد وعــد هللا َباالســتجابة ألي عبــد مــن
َّ
َُ
ََ َ ُ
ـال َرُّبكـ ُـم ْاد ُعو ِنــي أ ْسـ َـت ِج ْب لكـ ْـم ۚ ِإ َّن ال ِذيـ َـن
عبــاده توســل إليــه ب�شــيء .فقــال جــل شــأنه( :وقـ
ُُ َ
َي ْسـ َـت ْكب ُر َ
َ
ون َعـ ْـن ِع َب َاد ِتــي َسـ َـي ْدخلون َج َه َّنـ َـم َد ِاخ ِريــن) (غافــر  .)60:واحــذروا مــن الدعــاء
ِ
عليهــم بالســوء ،ألن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن ذلــك فقــال« :ال تدعــوا علــى
أنفســكم ،وال تدعــوا علــى أوالدكــم ،وال تدعــوا علــى خدمكــم ،وال تدعــوا علــى أموالكــم .ال
توافقــوا مــن هللا ســاعة فين ــزل فيهــا إعطــاء فيســتجاب لكــم» رواه مســلم.
أيهــا اآلبــاء :اصبــروا علــى عنادهــم وضجيجهــم وهــم صغــار يلعبــون ،وعلــى تصرفهــم
مــن غيــر مشــورة معكــم حيــن يكبــرون .واجتنبــوا كثــرة الشــتم أو الضــرب والقســوة عليهــم،
وتالفــوا الــدالل املفــرط ،ألن هــذا مــن شــأنه أن يفســد طبعهــم ،وامنحوهــم حريتهــم فــي
ً
التصــرف وأخــذ القـرار كبــارا ،وإن أردتــم النصــح لهــم فبالتــي هــي أحســن ،فاملســلم ينهــج
ً
ً
ً
ً
مــع أوالده نهجــا وســطا ،فــا يكــون رطبــا فيعصــر ،وال صلبــا فيكســر.
ُ
أيهــا اآلبــاء :أبناؤكــم أمانــة حملكــم هللا إياهــا ،ستســألون عنهــا يــوم لقائــه عــز وجــل،
ً
ً
وستحاســبون عليهــا ،فــإن أحســنتم نلتــم ج ـزاء َجميــا ،وإن أســأتم نل َتــم ج ـزاء مماثــا
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ
ـات ِإلــى أ ْه ِل َهــا) (النســاء :
إلســاءتكم .يقــول عــز مــن قائــل(ِ :إن للا يأمركــم أن تــؤدوا األمانـ ِ
 .)58وقــال عليــه الصــاة والســام« :مــن كانــت لــه ثــاث بنــات ،أو ثــاث أخــوات ،أو بنتــان
أو أختــان فأحســن صحبتهــن ،واتقــى هللا فيهــن فلــه الجنــة» رواه الترمــذي .وكلمــا كانــت
العنايــة حســنة كان الج ـزاء أحســن.
أيهــا اآلبــاء :إن مــن األمــور املهمــة فــي تربيــة أبنائكــم وتنشــئتهم :املســاواة بينهــم فــي
الحنــان والعطــف والعطيــة والهديــة والتعليــم ،فــا يحــرم البعــض مــن ذلــك بــأي حجــة
مــن الحجــج .فاألبنــاء بشــر ،ومــن طبيعتهــم أن يكونــوا متفاوتيــن فــي القــدرات واملواهــب
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ً
والــذكاء والســلوك ،فهــم ليســوا نســخا متشــابهة برغــم كونهــم مــن رحــم واحــدة ،فلــكل
ً
واحــد منهــم طابعــه الخــاص .فالتفريــق بينهــم يوغــر القلــوب ،ويشــحنها حقــدا وكراهيــة،
وأول مســتهدف بالحقــد هــم أنتــم أيهــا اآلبــاء .وقــد حــذر رســول هللا مــن التمييــز بيــن األبنــاء
فــي أمــر مــن األمــور .فعــن النعمــان بــن بشــير ر�ضــي هللا عنــه قــال« :تصــدق علـ ّـي أبــي ببعــض
ُ
مالــه فقالــت أمــي َعمــرة بنــت َرواحــة :ال أر�ضــى حتــى تشــهد رســول هللا .فانطلــق أبــي إلــى
النبــي ليشــهده علــى صدقتــي .فقــال لــه رســول هللا« :أفعلــت هــذا بولــدك كلهــم؟» قــال :ال.
قــال« :اتقــوا هللا واعدلــوا فــي أوالدكــم» فرجــع أبــي فــرد تلــك الصدقــة .رواه مســلم.
فالعــدل بيــن األوالد يحافــظ علــى أواصــر املحبــة واملــودة بينكــم وبينهــم ،وبيــن
بعضهــم البعــض .فــا تكونــوا منحازيــن إلــى الذكــور دون اإلنــاث ،فالــكل خلقــه هللا وكرمــه.
ََ ُ
ََ ُ َ
قــال تعالــى(َ :ي َاأ ُّي َهــا َّ
النـ ُ
ـاس ِإ َّنــا خل ْق َناكــم ِّمــن ذكـ ٍـر َوأنثــى) (الحجـرات  .)13 :وقــال النبــي عليــه
ً
ً
الصــاة والســام« :مــن يلــي مــن هــذه البنــات شــيئا فأحســن إليهـ ّـن كـ ّـن لــه ســترا مــن النــار»
رواه البخــاري.
أيهــا اآلبــاء :ال تنســوا أنكــم تشــكلون الحضــن الطبيعــي لــأوالد ،فأنتــم أول جبهــة
يفتحــون عليهــا عيونهــم ،وفــي ظلكــم يتلقــون كل �شــيء يصلــح أحوالهــم أو يفســدها .فكونــوا
ً
فــي مســتوى الحضانــة ،واحملــوا عــن أبنائكــم أفــكارا إيجابيــة ،ألنهــم الذيــن تســتمر معهــم
الحيــاة ،وهــم الذيــن يحملــون مشــعل هــذه األمــة فــي املســتقبل.
علموهــم مواجهــة التحديــات ،وإحســان التصــرف مــع زمنهــم ،فلــكل زمــن رجالــه
وخصوصياته ،واجعلوا من الرسول األمين سيدنا محمد عليه الصالة والسالم القدوة
املثلــى فــي ذلــك ،وامتثلــوا ســير الصحابــة األب ـرار فــي تنشــئة األبنــاء ،واعملــوا بوصاياهــم،
فهــذا علــي ر�ضــي هللا عنــه قــال« :ال تعلمــوا أبناءكــم علــى عاداتكــم ،فإنهــم مخلوقــون
لزمــان غيــر زمانكــم».
ً
أيهــا اآلبــاء :اتخــذوا أبنائكــم رفاقــا لكــم إلــى املســجد ،والســوق والن ــزهة ،وزيــارة
األقــارب واألصحــاب ،وفــي الســفر وغيــره ـكـي يشــبوا علــى القيــم الفاضلــة ،وعلــى محبــة هللا
والرســول واملؤمنيــن .فــإن لــم يرافقوكــم ســيرافقون غيركــم.
أيهــا اآلبــاء :اســتعينوا بالحــال فــي املــأكل وامللبــس واملســكن ،فــإن الحــال يباركــه
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هللا ،ويبــارك فــي أهلــه ونتائجــه ،أمــا الحـرام فــإن مــن نتائجــه فســاد األبنــاء ،وهــذا مــا أثبتــه
الواقــع .فمــن تغــذوا بالح ـرام ينقلبــون نقمــة علــى آبائهــم فــي كثيــر مــن األحيــان.
واملــؤوا أوقاتهــم بمــا يعــود عليهــم بالنفــع وال يضرهــم ،وجنبوهــم مــن رفــاق الســوء
منــذ ســن باكــرة .وكونــوا أنتــم قــدوة لهــم فــي الصــاح واإليمــان واألخــاق الرفيعــة ،وفعــل
الطاعــات ،واالبتعــاد عــن املنك ـرات ،فمــا يعانيــه األوالد فــي هــذا الزمــن مــن ف ـراغ روحــي،
وســوء أخــاق ،وانحـراف ســلوكي ناتــج فــي غالــب األحيــان عــن افتقادهــم القــدوة الحســنة،
ً
ً
ً
فــإذا كان األبــوان منحرفــان أو أحدهمــا منحرفــا أخالقيــا أو ســلوكيا فــإن األوالد
ســينحرفون ال محالــة إال مــن رحــم هللا ،ذلــك أن األشــياء تعــود فــي طعمهــا إلــى أصولهــا،
وقــد قيــل :إن ال�شــيء يرجــع فــي املــذاق ألصلــه.
الدعاء ...

...
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بيوت ال تدخلها املالئكة
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل ..
أما بعد:
ُ ُّ
أيهــا املســلمونَّ :إن املالئكــة عالـ ٌـم غيبـ ٌّـي غيــر عالــم اإلنــس ،وهــو عالـ ٌـم كريـ ٌـم كلــه طهـ ٌـر
وصفـ ٌـاء ونقـ ٌـاء ،وهــم كـر ٌام أتقيــاء ،يعبــدون هللا حـ َّـق العبــادة ،ويقومــون بتنفيــذ مــا يأمرهــم
للا َمــا َأ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َع ُلــو َن َمــا ُي ْؤ َم ُر َ
صــو َن َّ َ
بــه( ،)1وهــم َ{ل َي ْع ُ
ون}[التحريــم ،]6:قــال تعالــى{ِ :إ ّن
َ َ
َ
ّ َ َ َ ّبـ َـك َال َي ْسـ َـت ْكب ُر َ
ون َعـ ْـن ِع َب َاد ِتـ ِـه َو ُي َسـ ّـب ُحون ُه َولـ ُـه َي ْسـ ُـج ُدون} [األع ـراف،]206:
ال ِذيــن ِعنــد ر
ِ
َّ
َّ
ـات عظيمــة ،وبأعمـ ٍـال
والحكمــة مــن خلقهــم أن هللا -ســبحانه وتعالــى -قــد كلفهــم بمهمـ ٍ
ٌ
ٌ
ـيمة ،وهي كثيرة ومختلفة يقومون بها ،وقد أثنى هللا عليهم لقيامهم بها أحســن قيام،
جسـ ٍ
ُ
َ
َ
َ َ ُ َن َ َّب ُهــم ّمــن ف ْوقهـ ْـم َو َي ْف َعلــون َمــا ُي ْؤ َمـ ُـر َ
َّ
ون}
وعلــى وجــه الكمــال والتمــام قــال تعالــى{ :يخافــو ر ِ
ِِ
[النحــل ]50 :فهــم معنــا غيــر أننــا ال نراهــم وال ندركهــم.
َّإن اإليمــان بعالــم املالئكــة الغيبــي لــه عظيــم األثــر فــي حيــاة املســلم ،فــإذا مــا استشــعر
َّ ُّ ً
املسلم بأن هللا قد أوكلهم بمراقبته ،وإحصاء أعماله وتقييدها؛ َّ
تحفظا
فإنه يكون أشد
َّ
لئــا يســجل فــي صحائفــه مــا ينــدم عليــه يــوم القيامــة قــال هللا تعالــى{ :مــا يلفــظ مــن قــول إال
لديه رقيب عتيد} [ســورة ق.]18 :
َّ
عبــاد هللا :ومــن املعلــوم َّأن املالئكــة الك ـرام تألــف األماكــن َّ
الصالحــة الطاهــرة -ال
(((  -من كتاب :عالم املالئكة األبرار.10 :
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الصالــح ،-ألن دخــول املالئكــة إليهــا يعنــي دخــول َّ
ســيما بيــت املســلم َّ
الســعادة َّ
والرحمــات،
والبشــائر والبــركات ،كمــا أن نفــور املالئكــة مــن األماكــن الســيئة يعنــي عــدم وجــود
ً
الصالحيــن ،ولــذا تصبــح ً
مرتعــا للشــياطين ،وإحــاال للغضــب والنزاعــات واألح ـزان بيــن
الســاكنين ،وإنمــا يكــون هجــر املالئكــة لتلــك البيــوت بســبب بعــض األعمــال ومنهــا:
التصاويــر َّ
أن املالئكــة ال تدخــل البيــت الــذي فيــه َّوالتماثيــل :فقــد عــن أبــى طلحــة
َ
َّ
َّ
للا -صلــى هللا عليــه وســلم -أ َّنــه قــال :قــال ر ُســول للا -صلــى هللا
صاحــب رســول ِ
ُ ٌَ
َْ َ َ َ َ َ ُ
ورة)) رواه البخاري ومســلم ،وفي
((إ َّن الال ِئكة ال ت ْدخ ُل َب ْي ًتا ِف ِيه ص
عليه وســلمِ :-
َّ
البخــاري ً
أيضــا -عــن ابــن عبــاس -ر�ضــى هللا عنهمــا -قــال دخــل الن ِبـ ُّـي -صلــى هللاعليــه وســلم -البيـ َـت [أي مكــة] فوجــد فيــه صــورة إبراهيــم ،وصــورة مريــم فقــال:
َ
يم ُم َ
((أ َما َُه ْمَ ،ف َق ْد َسم ُعوا َأ َّن ْالَ َالئ َك َة َال َت ْد ُخ ُل َب ْي ًتا فيه ُ
ور ٌةَ ،ه َذا إ ْب َراه ُ
ص َ
ص َّو ٌر
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َف َمــا َلـ ُـه َي ْس َت ْقسـ ُـم)) رواه البخــاري ،وعــن إســحاق بــن عبــد َّللا بــن أبــى طلحــة أنّ
ِ
َّ
رافــع بــن إســحاق أخبــره قــال :دخلــت أنــا وعبــدللا بــن أبــي طلحــة علــى أبــي ســعيد
َّ
الخــدري نعــوده ،فقــال لنــا أبــو ســعيد :أخبرنــا رســو ُل للا -صلــى هللا عليــه وســلم-
ََ ُ َْ ُ ٌَ
َ َْ َ َ َ َ َ ُ
ـورة)) رواه الترمــذي وصححــه
(( :أ َّن الال ِئكــة ال ت ْدخـ ُـل َب ْي ًتــا ِفيـ ِـه تما ِثيــل ،أو صـ
األلبانــي ،قــال َّ
النــووي -رحمــه هللا« :-قـ َ
ـال العلمــاءَ :سـ َـبب امتناعهــم مــن بيـ ٍـت فيـ ِـه
ْ َّ َ َ
َ
َ
َ
وبعضهــا فــي صـ َ
َ
ـورة
مضاهــاة لخلـ ِـق للا ت َعالــى،
فاحشــة ،و ِفيهــا
صــورة كونهــا معصيــة ِ
ِ
َّ َ َ
مــا َي ْع ُبــد ِمـ ْـن ُدون للا ت َعالــى»( ،)1قــال القرطبــي« :إنمــا لــم تدخــل املالئكــة البيــت
متخذهــا قــد تشـ َّـبه َّ
ألن َّ
الصــور؛ َّ
بالكفــار؛ َّ
ألنهــم َّيتخــذون ُّ
الــذي فيــه ُّ
الصــور فــي
ّ
ويعظمونهــا ،فكرهــت املالئكــة ذلــك ،فلــم تدخــل َ
بيتــه هجـ ًـرا لــه لذلــك»(.)2
بيوتهــمِ ،
كذلــك ال تدخــل املالئكــة البيــت الــذي فيــه أج ـر ٌاس ومــا يشــابهها مــن املوســيقى
َّ
والنغمــات :فعــن أم ســلمة زوج َّ
َّ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قالــت :ســمعت
(((  -شرح صحيح مسلم.207 /7 :
(((  -املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.101 /17 :
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َّ
َّ
وسلم -يقول(( :ال تدخل املالئكة ً
بيتا فيه جلجل ،وال
رسول هللا -صلى هللا عليه
ً
جــرس ،وال تصحــب املالئكــة رفقــة فيهــا جــرس)) رواه النســائي وحســنه األلبانــي،
وعــن بنانــة مــوالة عبــد الرحمــن بــن حيــان األنصــاري عــن عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا-
َ
جالجـ ُـل َ
قالــت :بينمــا هــي عندهــا إذ ُد ِخـ َـل عليهــا بجاريـ ٍـة وعليهــا
يص ّ ِوتـ َـن ،فقالــت:
ْ َ
ُ ُ َ َّ
َّ
ََ َ ْ
َ ُ ْ َْ
للا -صلــى هللا
ال تد ِخلنهــا علـ َّـي إال أن تقطعــوا جالجلهــا ،وقالــتَ :سـ ِـم ْعت َرســول ِ
َُ ُ َ
((ال َت ْد ُخـ ُـل ْالَ َال ِئ َكـ ُـة َب ْي ًتــا ِفيـ ِـه َجـ َـر ٌ
س)) رواه أبــو داود وحســنه
عليــه وســلم -يقــول:
األلبانــي ،ومثــل ذلــك آالت املعــا ف ّ
والنغمــات املوســيقية ،فقــد قــال رســول هللا
ز
صلــى هللا عليــه وســلم(( :-الجــرس مزاميــر الشــيطان)) رواه مســلم ،ورواه أبــوداود بلفــظ(( :الجــرس مزمــار الشــيطان)) رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي ،قــال
َّ
الشــيخ الفــوزان تحــت عنــوان :األماكــن التــي تردهــا الشــياطين« :الذيــن يشــتغلون
ُّ
َّ
باللهــو مــن األغانــي واملزاميــر فهــؤالء تحــف بهــم الشــياطين ،وتجتمــع عليهــم،
وتبتعــد عنهــم املالئكــة»( ،)1وهنــا يجــدر بنــا التنبيــه إلــى نــوع الجــرس املحــرم ،فقــد
ُســئلت اللجنــة الدائمــة :مــا هــو الجــرس املحــرم؟ مــع العلــم بأنــه يوجــد أج ـراس
كهربائيــة تصــدر أصــوات طيــور ،وأجـراس ســاعات تــدق حديــدة بأخــرى ،وغيرهــا
مــن األنــواع؟ فأجابــت« :األجـراس املســتعملة فــي البيــوت واملــدارس ونحوهــا جائــزة
مــا لــم تشــتمل علــى محــرم كشــبهها بنواقيــس النصــارى ،أو لهــا صــوت كاملوســيقى؛
فإنهــا حينئــذ تكــون محرمــة لذلــك»(.)2
وال تدخل املالئكة ًبيتا فيه كلب :فعن عبيد هللا بن عبد هللا َّأنه سمع ابن عباس
ر�ضــي هللا عنهمــا -يقــول :ســمعت أبــا طلحــة يقــول :ســمعت رســول هللا -صلــى هللاعليــه وســلم -يقــول(( :ال تدخــل املالئكــة ً
بيتــا فيــه كلـ ٌـب ،وال صــورة تماثيــل)) رواه
البخــاري ،وروى مســلم عــن عبــدهللا بــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا -قــال :أخبرتنــي
ميمونــةَّ :أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -أصبــح ً
ً
واجمــا ،فقالــت
يومــا
(((  -اإليمان باملالئكة وأثره في حياة األمة.٢٦ :
(((  -فتاوى اللجنة الدائمة.284 /26 :
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ميمونــة :يــا رســول هللا لقــد اســتنكرت هيئتــك منــذ اليــوم ،قــال رســول هللا -صلــى
هللا عليــه وســلمَّ :-
((إن جبريــل كان وعدنــي أن يلقانــي الليلــة فلــم يلقنــي أمــا وهللا
مــا أخلفنــي)) قــال :فظـ َّـل رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -يومــه ذلــك علــى ذلــك،
ُ
ثــم وقــع فــي نفســه جــرو كلــب تحــت فســطاط لنــا فأمــر بــه فأخــرج ،ثــم أخــذ بيــده
مــاء فنضــح مكانــهَّ ،
فلمــا أم�ســى لقيــه جبريــل ،فقــال لــه(( :قــد كنــت وعدتنــي أن
ٌ
ولكنــا ال ندخــل ً
تلقانــي البارحــة)) قــال :أجــلَّ ،
بيتــا فيــه كلـ ٌـب ،وال صــورة ،فأصبــح
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -يومئـ ٍـذ فأمــر بقتــل الــكالب حتــى َّإنــه يأمــر بقتــل
الصغيــر ،ويتــرك كلــب الحائــط الكبيــر ،رواه مســلم ،قــال َّ
كلــب الحائــط َّ
النــووي:
النجاســاتَّ ،
«وســبب امتناعهــم مــن بيــت فيــه كلـ ٌـب لكثــرة أكلــه َّ
وألن بعضهــا يسـ َّـمى
ٍ
َّ
شـ ً
ـيطانا كمــا جــاء بــه الحديــث ،واملالئكــة ضــد الشــياطين ،ولقبــح رائحــة الكلــب،
وألنهــا منهــي عــن اتخاذهــا؛ فعوقــب َّ
الرائحــة القبيحــةَّ ،
واملالئكــة تكــره َّ
متخذهــا
بحرمانــه دخــول املالئكــة بيتــه ،وصالتهــا فيــه ،واســتغفارها لــه ،وتبريكهــا عليــه،
وأمــا هــؤالء املالئكــة الذيــن ال يدخلــون ً
وفــي بيتــه ،ودفعهــا أذى للشــيطانَّ ،
بيتــا
فيــه كلـ ٌـب أو صــورة فهــم مالئكــة يطوفــون َّ
بالرحمــة ،والتبريــك ،واالســتغفار،
وأمــا الحفظــة فيدخلــون فــي كل بيــت ،وال يفارقــون بنــي آدم فــي كل حــالَّ ،
َّ
ألنهــم
مأمــورون بإحصــاء أعمالهــم ،وكتابتهــا»(.)1
عبــاد هللا :وإن املالئكــة ال تدخــل البيــت الــذي يحــوي روائــح كريهــة ،فــإن املالئكــةتتــأذى ممــا يتــأذى منــه بنــو آدم ،كمــا جــاء عنــد مســلم ،وفــي روايــة(( :فـ َّ
ـإن املالئكــة
َّ
َّ
تتــأذى ممــا يتــأذى منــه اإلنــس)) رواه النســائي وصححــه األلبانــي ،فاملالئكــة تنفــر
مــن ّ
كل رائحـ ٍـة قبيحــة كريهــة ،وبســببها تبعــد عــن البيــوت واألماكــن التــي تحــوي
ِ
ً
ذلــك ،ولألســف تجــد كثيــرا مــن النــاس ربمــا ال يبالــون بتطييــب البيــوت واملســاكن،
فتجدهــا تعــج بالروائــح الكريهــةَّ ،
والنتنــة ،وربمــا اجتمعــت َّ
الرائحــة الكريهــة
(((  -شرح صحيح مسلم.207 /7 :
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باألمــور املحرمــة كرائحــة َّ
الســجائر الخبيثــة ونحوهــا ،وكذلــك ممــا تنفــر منــه
َ َ
املالئكــة رائحــة البــول املنتقــع قــال رســول هللا  -صلــى هللا عليــه وســلم (( :-ل ُي ْنقـ ُـع
َ
ـإن املالئكــة ال تدخــل ً
بــو ٌل فــي طســت فــي البيــت ،فـ َّ
بيتــا فيــه بــو ٌل ُينقــع ،وال تبولـ َّـن
فــي ُمغتســلك)) رواه الطبرانــي وصححــه األلبانــيَّ ،
والنهــي هنــا محمــو ٌل علــى تــرك
ً
منــا طويـ ًـا وهــو املـراد َّ
بالنقــعَّ ،
وأمــا مجـ َّـرد البــول فــي اإلنــاء ثــم رميــه
البــول فــي اإلنــاء ز
بعــد ذلــك بزمــن يســير فــا إشــكال فيــه»(.)1
قلــت مــا تســمعون ،فاســتغفروا هللا وتوبــوا إليــه مــن كل ذنــب إنــه هــو الغفــور
الرحيم.

الخطبة الثانية:
الحمد هلل
أما بعد:
َ
أيهــا املســلمون :فقــد روى أبــو داود عــن َّ
عمـ ِـار بــن ياســر -ر�ضــي هللا عنهمــا -أ َّن رســول
َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
َّ
((ث َل َثـ ٌـة َل َت ْق َ ُرب ُهـ ْـم ْال َلئ َكـ ُـة :ج َيفـ ُـة ْال َكافــرَ ،و ْالُ َت َ
ض ِّمـ ُـخ
للا -صلــى للا عليـ ِـه وســلم -قــال:
ِِ
ِ
ِ
ب ْال َخ ُلــوقَ ،و ْال ُج ُنـ ُـب إلَّ َأ ْن َي َت َو َّ
ضـ َـأ)) رواه أبــو داود َّ
وحســنه األلبانــي ،وامل ـراد مــن الحديــث
ِ
ِ
ِ
ً
َّ
َّ
َّ
أن مالئكــة الرحمــة ال تقــرب هــؤالء بتنــزل بركــة ،أو رحمــة عليهــم؛ ألنهــم ليســوا أهــا لهــذا
الفضــل ،واملـراد َّ
التنفيــر مــن فعلهــم ،ومــا هــم عليــه مــن الحــال املوجــب النصـراف مالئكــة
َّ
الرحمة عنهم»( ،)2قال املناوي رحمه هللا« :املالئكة النازلون بالبركة والرحمة ،والطائفون
علــى العبــاد للزيــارة ،واســتماع الذكــر ،وأضرابهــم ،ال الكتبــة فإنهــم ال يفارقــون املكلفيــن
(((  -إسالم سؤال وجواب./281198/answers/ar/info.islamqa//:https :
(((  -إسالم سؤال وجواب./175212/answers/ar/info.islamqa//:https :
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طرفــة عيــن فــي �شــئ مــن أحوالهــم الحســنة والســيئة {مــا يلفــظ مــن قــول إال لديــه رقيــب
عتيــد}(َّ ،)1
فأمــا جيفــة الكافــر :أي جســد مــن مــات علــى الكفــر(( ،واملتضمــخ بالخلــوق))
ّ
املتلطــخ بــه ،قــال القا�ضــي :وهــو طيـ ٌـب لــه صبـ ٌـغ ُي َّتخــذ مــن زعف ـران ونحــوه ،وســببه
أي:
ِ
ّ
بخســة َّ
توســع فــي الرعونــة ،وتشـ َّـبه بالنســاء ،وذلــك يــؤذن ّ
َّأنــه َّ
النفــس ،وســقوطها ،وقــال
ِ
ِ
َّ
ُ
ُ
ـاة ،وجعــل
القا�ضــي :والــكالم فــي جنـ ٍـب تهــاون فــي الغســل وأخــره حتــى مـ َّـر عليــه وقــت صـ ٍ
ً
ٌّ َّ
ـادة؛ َّ
الديــن ،غيــر مسـ ّ
ـاهل فــي ّ
ذلــك ً
بالشــرع ،متسـ ٌ
ـتعد التصالهــم
فإنــه مســتخف
دأبــا وعـ
ٍ
ِ
واالختــاط بهــم ،ال أي جنــب كان»(.)2
فاتقوا هللا -معاشر املؤمنين ،-وأكرموا زواركم من املالئكة الكرام البررة في بيوتكم،
ومســاكنكم ،وكونــوا حريصيــن علــى قربهــم منكــم ،فـ َّ
ـإن قربهــم ومصاحبتهــم للمســلم مــن
أعظــم وأجـ ِ ّـل ِن َعــم هللا ،ورحمتــه -جـ َّـل جاللــه -عليكــم ،وإن بعدهــم ومفارقتهــم عــن املســلم،
َّ
وهجرهــم لبيتــه؛ مــن عالمــات التعاســة والشــقاء والحرمــان ،وهللا املســتعان.
صلوا وسلموا -رحمكم هللا -على خير البرية ...الدعاء

...

(((  -فيض القدير.428 /3 :
(((  -فيض القدير.429 /3 :
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تحصين البيت املسلم باألذكارالنبوية
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
فقــد أرشــد هللا -ســبحانه وتعالــى -عبــاده املؤمنيــن إلــى ذكــره آنــاء الليــل وأطـراف النهــار،
وبالع�شــي واإلبــكار قــال هللا -تعالــى{َ :-يــا َأ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا ْاذ ُكـ ُـروا َّ َ
للا ذ ْكـ ًـرا َكثيـ ًـرا * َو َسـ ّـب ُح ُ
وه
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
وبيــن َّ
ُب ْكـ َـر ًة َأصيـ ًـا} [األح ـزابَّ ،]42 ،41:
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أن ذكــر هللا مــن
ِ
ُ
أفضــل األعمــال ،فحــث أصحابــه وأمتــه علــى ذلــك فقــال(( :أال أنبئكــم بخيــر أعمالكــم،
ـورق
وأرضاهــا عنــد مليككــم ،وأرفعهــا فــي درجاتكــم ،وخيــر لكــم مــن إعطــاء الذهــب والـ ِ
(الفضــة) ،ومــن أن تلقــوا عدوكــم فتضربــوا أعناقهــم ،ويضربــوا أعناقكــم؟)) قالــوا :ومــا
ذاك يــا رســول هللا؟ ،قــال(( :ذكــر هللا)) رواه ابــن ماجــه وصححــه األلبانــي ،واملداومــة علــى
ٌ
األذكار ،واللجــوء إليهــا؛ حفــظ -بــإذن هللا -فــي أنفســنا ،وأهلينــا ،وبيوتنــا ،وذرارينــا ،وهــي
َ َ
ً
ّ
واتبــاع لســنة نبينــا -عليــه الصــاة والســام ،-يــروى أن رجــا جــاء ِإلــى أ ِبــي
مرضــات لربنــاِ َ ،
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ـالَ :مــا ْ
ـالَ :يــا أ َبــا الــد ْرداء ْ
احتـ َـرق َب ْيتــي ،ثـ َّـم َجـ َـاء آخـ ُـر فقـ َ
احتـ َـرق َب ْيتــك ،فقـ َ
الـ َّـد ْر َد ِاء َف َقـ َ
ـالَ :يــا
ِ
ِ
َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ـالَ :يــا أ َبــا الـ َّـد ْر َد ِاء َّات َب ْعـ ُـت
أبــا الــدرد ِاء احتــرق بيتــك ،فقــال :مــا احتــرق بي ِتــي ،ثــم جــاء آخــر فقـ
َ
ُ
ْ
َّ
ـالَ :قـ ْـد َعل ْمـ ُـت َأ َّن َّ َ
للا َ
النـ َـار َف َل َّمــا ْان َت َهـ ْـت إ َلــى َب ْي ِتـ َـك ُط ِف َيـ ْـتَ ،ف َقـ َ
عـ َّـز َو َجـ َّـل -لـ ْـم َيكـ ْـن ِل َيف َعـ َـل،ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ٌ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
احتـ َـرق ،أ ْو ق ْولـ َـك :قـ ْـد
فقــال رجــل :يــا أبــا الــدرد ِاء مــا نــد ِري أي كل ِمــك أعجــب؟ قولــك :مــا
َ ْ ُ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ ْ ُ ُ َّ ْ َ ُ ل َّ
َ
للا
ـو
ـ
س
ر
ـن
ـ
م
ن
ه
ت
ع
ـم
ـ
س
ـات
ـ
م
ل
ك
ع ِلمــت أن
ِ ِ
ِ
للا -عــز وجــل -لــم يكـ َـن ِليفعــل ،قــال :ذ َاك ِل ِ ٍ ِ
َ
َ
َّ
ٌ
ُ
َ
ُ
َّ
ص َّلــى َُ
«مـ ْـن قال ُهـ َّـن حيــن ُي ْ
هللا َعل ْيــه َو َســل َمَ :-
ص ِبـ ُـح لـ ْـم ت ِص ْبــه ُم ِص َيبــة َحتــى ُي ْم ِ�سـ َـيَ ،و َمـ ْـن
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ َ َّ ْ
َق َال ُهـ َّـن حيـ َـن ُي ْم�ســي َلـ ْـم ُتص ْبـ ُـه ُمص َيبـ ٌـة َح َّتــى ُي ْ
ص ِبـ َـح :الل ُهـ َّـم أ ْنـ َـت َرِّبــي ل ِإلـ َـه ِإل أنـ َـت َعل ْيـ َـك
َ َ َّ ْ ُ ِ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ
توكلــت ،وأنــت رب العــر ِش الك ِريـ ِـم ،مــا شــاء للا كان ،ومــا لــم يشــأ لــم يكــن ،ل حــول ول
ُ َّ َ َّ َّ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ ٌ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ْ
َّ
�شـ ْـي ٍء ِعل ًمــا ،الل ُهـ َّـم
ـالل ،أعلــم أن للا علــى ك ِل �شــي ٍء ق ِديــر ،وأن للا قــد أحــاط ِبــك ِل
قــوة َ ِإل ِبـ ِ
َ
َ
ُ
ّ ُ ُ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َّ
َ
َ
َ ْ
ْ
َّ
اط
اص َي ِت َهــا ِإن َرِبــي علــى ِصـ َـر ٍ
ِإ ِنــي أعــوذ ِبــك ِمــن شـ ّ ِـر نف ِ�ســي ،و ِمــن شـ ّ ِـر ك ِ ّل دابـ ٍـة أنــت ِآخــذ ِبن ِ
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ُم ْسـ َـت ِق ٍيم» رواه الطبرانــي فــي الدعــاء وابــن الســني فــي عمــل اليــوم والليلــة.
َ
ُ َ
ََْ َ ْ
ُ
ْ
َ
هللا َوق ـ ٌـت ُمق َّي ـ ُـد
ـس ِل ِذك ـ ِـر
هلل ف ــي ك ِ ّل َحال ـ ٍـة فلي ـ
وك ـ ْـن ذ ِاك ـ ًـرا
ِ
ِ
ْ
ُ َ ْ ُ َّ
َفذ ْك ـ ُـر إل ــه َ
الش ـ َـقا َ
واله ـ َّـم َع ْن ـ َـك َو َيط ـ ُـر ُد
الع ـ ْـر ِش ِس ـ ًّـرا َو ُم ْع ِل ًن ــا يزي ــل
ِ
ِ
ًُْ َ ً
ََ ْ ُِ َ
اس َي ْو ًما ُي َش ـ ّـردُ
ْ
َوإ ْن َي ْأت ـ َـك َ
َ
الو ْس ـ َـو ُ
ات دني ــا و ِآج ــا
ويج ِل ـ َـب ِللخي ــر ِ
ِ
ِ َ َّ َ ْ َ ّ
ََ ْ َْ َ ُ
امل ْخ َ
الس ـ ْـبق ُم ْف َ ِردُ
ْ
َ
َ
ْ
ً
الذ ْكر في َّ
ُ
ه
ب
ح
ص
ل
ـا
ـ
م
و
ي
ـار
ـ
ت
فق ــد أخب ــر
ـر
ـ
ي
ث
ك
ن
ـأ
ـ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
أيهــا املســلمون :ومــن هنــا َّ
فإنــه يســتوجب الحــرص واملداومــة علــى األذكار واألوراد الشــرعية
ً
فــي البيــت املســلم؛ َّ
ألنــه أهــم مســتقر لألســرة ،وجميــع األف ـرادَّ ،
وألنهــا أكثــر اســتهدافا مــن
ٍ
قبــل الشــياطين واملــردة؛ لبــث الشــقاق والفرقــة بيــن أفـراد األســرة ،وإزالــة املـ َّ
ـودة ،فمــن هنــا
كانــت األذكار هــي الحصــن الحصيــن ،والركــن املتيــن الــذي يحفــظ هللا بــه عبــاده املؤمنيــن،
فيكــون تحصيــن املســاكن بعــدة أذكار منهــا:
َ َ َْ
أن يبــدأ َّبالســام علــى األهــل حيــن الولــوج قــال هللا -تعالــى{ :-فـ ِـإذا َدخل ُتـ ْـم ُب ُي ًوتــا
َ
َ ً َ ً
َ َ ّ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َّ ً ْ ْ َّ
للا ُم َب َاركــة ط ِّي َبــة} [ســورة النــور ،]61:قــال
فسـ ِـلموا علــى أنف ِســكم ت ِحيــة ِمــن ِعنـ ِـد
ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ّ ْ َ َ ْ ْ َ َّ ً ْ ْ َّ ُ َ َ َ ً َ ْ َ ً
للا مباركــة طيبــة»
جابــر«ِ :إذا دخلــت علــى أه ِلــك فسـ ِـلم علي ِهــم ت ِحيــة ِمــن ِعنـ ِـد ِ
رواه البخــاري فــي األدب املفــرد وصححــه األلبانــي ،وقــال رســول هللا -صلــى هللا
عليــه وســلم(( :-إذا ولــج الرجــل بيتــه فليقــل :اللهــم إنــي أســألك خيــر املولــج ،وخيــر
املخــرج ،بســم هللا ولجنــا ،وبســم هللا خرجنــا ،وعلــى ربنــا توكلنــا ،ثــم يســلم علــى
أهلــه)) رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي ،وقــال اإلمــام النــووى -رحمــه هللا تعالــى:-
ّ
«ويســتحب إذا دخــل بيتــه أن يسـ ِـلم وإن لــم يكــن فيــه أحــد ،وليقــل :الســام علينــا
وعلى عباد هللا الصالحين»( ،)1وعن أبي أمامة الباهلي -ر�ضي هللا عنهَّ -أن رسول
هللا -صلى هللا عليه وســلم -قال(( :ثالثة ُك ُّلهم ضامن على هللا َّ
عز وجل ))-وذكرمنهــم(( :ورجــل دخــل بيتــه بســام ،فهــو ضامــن علــى هللا -ســبحانه وتعالــى ))-رواه
ّ
أبــو داود وصححــه األلبانــي ،قــال املباركفــوري« :أن يسـ ِـلم علــى أهلــه إذا دخــل
َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ ّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ً ْ ْ َّ
للا
منزلــه كقولــه تعالــى{ :فـ ِـإذا دخلتــم بيوتــا فسـ ِـلموا علــى أنف ِســكم ت ِحيــة ِمــن ِعنـ ِـد ِ
(((  -األذكار النووية.257 :
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َ ً َ ً
ُم َب َاركــة ط ِّي َبــة} [ســورة النــور ،]61 :واملضمــون عليــه أن يبــارك عليــه وعلــى أهلــه،
َّ
ويعطيــه البركــة والثــواب الكثيــر.
عبــاد هللا :كذلــك ممــا يحصــن البيــوت :ذكــر هللا عنــد دخــول البيــوت ،وعنــدَّ
تنــاول الطعــام ،وعنــد البــدء فــي مختلــف األعمــال التــي يقــوم بهــا املســلم فــي بيتــه
فعــن جابــر بــن عبــدهللا -ر�ضــي هللا عنهمــاَّ :-أنــه ســمع النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
يقــول(( :إذا دخــل الرجــل بيتــه فذكــر هللا عنــد دخولــه ،وعنــد طعامــه؛ قــال
الشــيطان :ال َمبيــت لكــم ،وال َعشــاء ،وإذا دخــل فلــم يذكــر هللا عنــد دخولــه قــال
الشــيطان :أدركتــم املبيــت ،وإذا لــم يذكــر هللا عنــد طعامــه قــال :أدركتــم املبيــت
َّ
َ
َ
والعشــاء)) رواه مســلم ،فقــد دل هــذا الحديــث علــى َّأن الشــياطين تتســلط علــى
كل مــن لــم يذكــر اســم هللا -تعالــى ،-فتشــاركه مبيتــه ،وطعامــه ،وش ـرابه ،فتــزرع
ّ
ّ
والنـزاع فــي البيــت ،وتقــل بركــة الطعــام ،وحتــى تشــاركه فــي إتيــان زوجتــه،
الشــقاق ِ
ِ
ّ
َّ
فتؤثــر فــي النســل ،وتضــر بــه؛ فعــن ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا -قــال :قــال النبــي
ِ
صلــى هللا عليــه وســلم(( :-لــو أن أحدهــم إذا أراد أن يأتــي أهلــه قــال :بســم هللا،جن ْبنــا الشــيطانّ ،
اللهــم ّ
وجنـ ِـب الشــيطان مــا رزقتنــا؛ فإنــه إن يقــدر بينهمــا ولــد
ِ
ِ
َ ْ َ ْ زْ
ً
ٌ
َ
فــي ذلــك لــم يضــره شــيطان أبــدا)) رواه البخــاري ،وقــال هللا تعالــى{ :واســتف ِز مـ ِـن
َ
َْ
َ
َ ْ
َ
اسـ َـت َط ْع َت م ْن ُهـ ْـم ب َ
ْ
ص ْو ِتـ َـك َوأ ْج ِلـ ْـب َعل ْي ِهـ ْـم ِبخ ْي ِلـ َـك َو َر ِج ِلـ َـك َوشـ ِـارك ُه ْم ِفــي ال ْمـ َـو ِال
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ ْ َ ُ َّ ُ
ان ِإل غ ُرو ًرا}[ســورة اإلس ـراء.]64 :
والول ِد و ِعدهــم ومــا ي ِعدهــم الشــيط
عبــاد هللا :فهــل هنــاك أجمــل ،وأعظــم ،وأجــل مــن هــذه املنحــة والعطيــة الربانيــة أن
يظــل املســلم فــي رعايــة هللا وحفظــه؟
َّ
َّ
وإن أعظــم مــا ّ
يحصــن البيــوت :كثــرة تــاوة القـرآن ،وبالــذات مــا ورد مــن آيــات وأذكار
ِ
َّ
خاصــة ،فمــن ذلــك مــا ورد عــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــهَّ -أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه
قبوراَّ ،
وســلم -قال(( :ال تجعلوا بيوتكم ً
فإن البيت الذي تقرأ فيه ســورة البقرة ال يدخله

الشــيطان)) رواه الترمــذي وصححــه األلبانــي ،وفــي روايــة أخــرى صحيحــة قــال النبــي -صلــى
َّ ُ ّ َ ْ َ َ ً َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َّ
الشـ ْـي َط َ
ان
((إن ِلــك ِل �شــي ٍء ســناما ،وســنام القــر ِآن ســورة البقــر ِة ،و ِإن
هللا عليــه وســلم:-
َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ِ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ ُ
ُ َُ ََْ
َ
ِإذا سـ ِـمع ســورة البقــر ِة تقــرأ خــرج ِمــن البيـ ِـت الـ ِـذي يقــرأ ِفيـ ِـه ســورة البقــر ِة )) رواه الحاكــم
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وحســنه األلبانــي ،وعــن ِأبــي هريــرة –ر�ضــي هللا عنــه -أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم-
َّ ُ ُ
ْ
ُ َُ
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ َّ
الشـ ْـي َط َ
ـورة
ان َي ْن ِفـ ُـر ِمـ َـن ال َب ْيـ ِـت الـ ِـذي ت ْقـ َـرأ ِفيـ ِـه سـ
قــال(( :ل تجعلــوا بيوتكــم مق ِابــرِ ،إن
ْ َ
َّ
ّ
ال َبقـ َـر ِة)) رواه مســلم ،قالــت اللجنــة الدائمــة لإلفتــاء  -فــي ر ِدهــا علــى ســؤال عــن عــدد املـرات
التــي تق ـرأ فيهــا ســورة البقــرة فــي البيــت هــل هــي مــرة واحــدة فــي العمــر أم مــرة كل عــام؟ :-
«ليــس لق ـراءة ســورة البقــرة حــد معيــنَّ ،
وإنمــا يــدل الحديــث علــى شــرعية عمــارة البيــوت
َّ
َّ
بالصــاة ،وق ـراءة الق ـرآن ،كمــا يــدل علــى َّأن الشــيطان يفـ ُّـر مــن البيــت الــذي تق ـرأ فيــه
ســورة البقــرة ،وليــس فــي ذلــك تحديــد ،فيــدل علــى اســتحباب اإلكثــار مــن قراءتهــا ً
دائمــا
لطــرد الشــيطان ،وملــا فــي ذلــك مــن الفضــل العظيــم»(.)1
ُ
عبــاد هللا :وكمــا أن قراءتنــا للق ـرآن الكريــم مطــردة للشــياطين؛ َّ
فإنهــا كذلــك تدنــي
املالئكــة الكـرام مــن بيوتنــا ،ويــدل علــى ذلــك مــا حصــل َّ
للصحابــي الجليــل أســيد بــن حضيــر
ر�ضــي هللا عنــه ،-فقــد قــال لــه -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-تلــك املالئكــة دنــت (اقتربــت)لصوتــك ،ولــو ق ـرأت َ
ألصب َحــت ينظــر النــاس إليهــا ال تتــوارى منهــم)) البخــاري.
ّ
تطهيرهــا مــن كل
عبــاد هللا :ومــن األمــور التــي ِتحصــن بهــا البيــوت واملســاكنِ :
مظاهــر املعا�صــي واملنكـرات ،والتــي مــن أشــنعها :اآلت املعــازف والغنــاء ،فهــي منبــع
كل شــر ،ومصــدر كل شــقاء ،وســبب كل بــاء ،فقــد ســماها هللا -تعالــى :-صــوت
اسـ َـت َط ْع َت م ْن ُهـ ْـم ب َ
اسـ َـت ْفز ْز َمــن ْ
إبليــس فقــال تعالــى{َ :و ْ
ص ْو ِتـ َـك} [اإلسـراء ]64 :قــال
ِ ِ
ِ ِ
ُ
ـيطان الغنــاء» ،وعــن عبــد هللا بــن دينــار -رحمــه
مجاهــد رحمــه هللا« :صــوت الشـ ِ
�ضــي هللا عنهمــا -بجا يــة صغيــرة ّ
تغنــي ،فقــال« :لــو تــرك
ر
هللا -قــال« :مـ َّـر ابــن عمــر -ر
ِ
َّ
الشــيطان أحـ ًـدا تــرك هــذه!»( ،)2وقــال ابــن القيــم:

(((  -فتاوى اللجنة الدائمة.127-128 /3 :
(((  -رواه البيهقي في السنن الكبرى.223 /10:

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

َ
فالقلـ ُـب بيـ ُـت الـ ّ
ـرب ج ـ َّـل جالل ـ ُـه
ِ
َّ
تعلـ ـ َـق بالغن ــاء أص ــارهُ
فـ ــإذا
ِ
ُ
ُّ
ُح ُّب القر ِآن وحب ألح ِـان الغناء
وهللا م ــا انف ـ َـك ال ــذي ه ــو دأب ـ ُـه
ِ
َّ
القلب وال
وهللا إن سماعهم في
ِ
ِ
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ً
ً
وإخالص ــا م ــع اإلحس ـ ِـان
حب ــا
ً
ـان
عب ــدا لك ـ ِ ّـل ف ـ ٍ
ـانة وف ـ ِ
ف ــي قل ـ ِـب عب ـ ٍـد لي ــس يجتمع ـ ِـان
ً
ـرحمن
أب ــدا م ــن اإلش ـر ِ
اك بال ـ ِ
َ ُ ُّ
ـدان
إيم ـ ِـان مث ــل الس ــم ف ــي األب ـ ِ

ومــن مظاهــر املعا�صــي التــي يجــب تطهيــر البيــت منهــاَّ :
التصاويــر ،والــكالب؛ فقــد
جــاء عــن أبــي طلحــة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم:-
َ
((ال تدخــل املالئكــة ً
بيتــا فيــه كلــب وال صــورة)) رواه البخــاري ومســلم ،وعـ َـن أبــي
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
َ
ُه َرْيـ َـر َة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول
للا َعل ْيـ ِـه َو َســل َم(( :-أتا ِنــي
للا -صلــى
ِ
َ َُ َ َْ َ ْ
ْ
َ ََ
ْ ُ َ َ َ ّ ُ ََ
ـالِ :إ ِنــي ك ْنـ ُـت أت ْي ُتـ َـك ال َبا ِر َحــة فلـ ْـم َي ْم َن ْع ِنــي أ ْن أكــون َدخلـ ُـت َعل ْيـ َـك ال َب ْيـ َـت
ِجب ِريــل فقـ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّالـ ِـذي ُك ْنــت ِفيـ ِـه إل أنــه كان فــي بــاب ال َبيـ ِـت ِت ْمثـ ُ
ـال ّ
الرجـ ِـال ،وكان ِفــي ال َبيـ ِـت ِقـ َـر ُام
ِ
ِ
ِ
ِ
يلَ ،و َك َ
ان في ْال َب ْيت َك ْل ٌبَ ،ف ُم ْر ب َ ْرأس ّ
الت ْم َثال َّالذي ب ْال َباب َف ْل ُي ْق َطعْ
ِسـ ْـتر ِف ِيه َت َما ِث ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ ّ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ
ْ
الســت ِر فليقطــع ،ويجعــل ِمنــه ِوســادتي ِن منتبذتيـ ِـن
فلي َصيــر كهيئـ ِـة الشــجر ِة ،ومــر ِب ِ
للا َع َل ْيــه َو َسـ َّـل َمَ ،-و َكانَ
ص َّلــى َّ ُوطـ َـآنَ ،و ُمـ ْـر ب ْال َك ْلــب َف ُي ْخـ َـر ْج)) َف َف َعـ َـل َر ُســو ُل َّللا َ
ُي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ َ ْ َْ ُ َ ًْ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ ْ
ضـ ٍـد لـ ُـه فأ َمـ َـر ِبـ ِـه فأخـ ِـر َج» رواه
ذ ِلــك الكلــب جــروا ِللحسـ ِـن أو الحســي ِن تحــت ن
الترمــذي وصححــه األلبانــي.
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه
فيــا فــوز املســتغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
َّإن ممــا يجــدر َّ
التنبــه لــه ،وأخــذه بعيــن االعتبــار؛ هــو تحصيــن األهــل واألوالد ،وجميــع
ســاكني الـ َّـدار ،فيمكــن فعــل ذلــك لجميعهــم مــرة واحــدة ،وال يشــترط أن ُيفــرد كل منهــم
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علــى حــدة ،فقــد جــاء فــي الحديــث الصحيــح عــن ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا -قــال :كان
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -يعـ ّـوذ الحســن والحســين ،ويقــولَّ :
َّ
((إن أباكمــا كان يعـ ّ ِـوذ
ِ
بهــا إســماعيل وإســحاق :أعــوذ بكلمــات هللا التامــة مــن كل شــيطان وهامــة ،ومــن كل عيــن
الصبــاح واملســاءُ ،
المــة)) رواه البخــاري ،ويكــون كذلــك بتجمــع األوالد عنــد َّ
فيمســح علــى
رؤوســهم ،ويذكــر هــذا الدعــاء :أعيذكــم بكلمــات هللا التامــة مــن كل شــيطان وهامــة ،ومــن
كل عيــن المــة ،وكذلــك فــي تحصيــن األهــل والزوجــة فقــد قــال -صلــى هللا عيــه وســلمً -
أيصــا:
((إذا تـ َّ
ـزوج أحدكــم ام ـرأة ،أو اشــترى ً
خادمــا فليقــل :اللهــم إنــي أســألك خيرهــا وخيــر مــا
جبلتهــا عليــه ،وأعــوذ بــك مــن شــرها وشــر مــا جبلتهــا عليــه)) ،وزاد أبــو ســعيد(( :ثــم ليأخــذ
بناصيتهــا ،وليــدع بالبركــة)) رواه أبــو داود ،وكذلــك علــى املســلم أن يقــول عنــد إتيانــه
لزوجتــه(( :بســم هللا ،اللهــم جنبنــا الشــيطان ،وجنــب الشــيطان مــا رزقتنــا ،فإنــه لــو ق�ضــي
ّ
ً
للشــيطان،
بينهمــا ولــد لــم يضــره الشـ ُـيطان أبــدا)) رواه البخــاري ،وكذلــك فــإن األذان طــارد ِ
فيستحســن التأذيــن فــي أذن املولــود عنــد والدتــه ملــا صـ َّـح عــن َّ
الرســول -صلــى هللا عليــه
وســلم -فعلــه.
أيها املسلمون:
أخــرج اإلمــام أحمــد فــي مســنده عــن أبــي َّ
الت َّيــاح قــال :قلــت لعبــد الرحمــن بــن خنبــش
َّ
التميمــي وكان كبيـ ًـرا ،أدركــت رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم-؟ قــال :نعــم ،قــال :قلــت:
َّ
َّ
كيف صنع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ليلة كادته الشياطين ،فقالَّ :إن الشياطين
ّ
َّ
والشــعاب ،وفيهــم
تحــدرت تلــك الليلــة علــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -مــن األوديــة ِ
شـ ٌ
ـيطان بيــده شــعلة نــار يريــد أن يحــرق بهــا وجــه رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم،-
فهبــط إليــه جبريــل ،فقــال :يــا محمــد قــل ،قــال(( :مــا أقــول؟)) قــال« :قــل :أعــوذ بكلمــات
هللا التامــة مــن شـ ّـر مــا خلــق وذرأ وبـرأ ،ومــن شـ ّـر مــا ينــزل مــن َّ
الســماء ،ومــن شـ ّ ِـر مــا يعــرج
ِ
ِ
َّ
ً
َّ
ّ
ّ
ّ
كل طــار ٍق إل طارقــا يطــرق بخيـ ٍـر يــا رحمــن»،
فيهــا ،ومــن شـ ِـر فتــن الليــل والنهــار ،ومــن شـ ِـر ِ
قــال :فطفئــت نارهــم ،وهزمهــم هللا -تبــارك وتعالــى  »-رواه أحمــد وصححــه األلبانــي ،قــال
اإلمــام ابــن القيــم« :كان النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أكمــل الخلــق ذكـ ًـرا هلل -عــز وجــل،-
بــل كان كالمــه كلــه فــي ذكــر هللا ومــا وااله ،وكان أمــره ونهيــه وتشــريعه لألمــة ذكـ ًـرا منــه هلل،
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وإخبــاره عــن أســماء الــرب وصفاتــه ،وأحكامــه ،وأفعالــه ،ووعــده ووعيــده؛ ذكـ ًـرا منــه لــه،
وثنــاؤه عليــه بآالئــه ،وتمجيــده ،وحمــده ،وتســبيحه؛ ذكـ ًـرا منــه لــه ،وســؤاله ودعــاؤه إيــاه،
ورغبتــه ورهبتــه؛ ذكـ ًـرا منــه لــه ،وســكوته وصمتــه ذكـ ًـرا منــه لــه بقلبــه ،فــكان ذاكـ ًـرا هلل فــي
كل أحيانــه ،وعلــى جميــع أحوالــه ،وكان ذكــره هلل يجــري مــع أنفاســهً ،
قائمــا ،وقاعـ ًـدا ،وعلــى
جنبــه ،وفــي مشــيه ،وركوبــه ،ومســيره ،ونزولــه ،وظعنــه ،وإقامتــه»( ،)1قــال ابــن جــزي الكلبــي
رحمــه هللا« :-واعلــم أن الذكــر علــى أنــواع كثيــرة منهــا :التهليــل ،والتســبيح ،والتكبيــر،والحمــد ،والحوقلــة ،والحســبلة ،وذكــر كل اســم مــن أســماء هللا -تعالــى ،-والصــاة علــى
النبــي -صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم  ،-واالســتغفار ،وغيــر ذلــك»(.)2
هذا وصلوا وسلموا على من أمركم هللا بالصالة عليه..

...

(((  -زاد املعاد في َه ْدي خير العباد.322 /2 :
(((  -تفسير ابن جزي الكلبي.102 /1:
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تربية الزوجة
الخطبة األولى:
أيها املسلمون:
ُ
تعــد التربيــة اإلســامية ذات أهميــة كبيــرة؛ كونهــا تهــدف إلــى إعــداد أجيــال تتحلــى
باألخــاق الحميــدة ،والقيــم واملبــادئ الســامية ،وتعتبــر التربيــة اإلســامية ذات أهميــة
ّ
ً
ـتعدادا
كبيــرة بالنســبة للفــرد واملجتمــع ،فهــي تهــذب ســلوك الفــرد ،وتجعلــه أكثــر اسـ
للتغلــب علــى التحديــات التــي تعتــرض طريقــه بطــرق ناجحــة ،كمــا تعتبــر وقايــة للمجتمــع
مــن انتشــار األم ـراض االجتماعيــة ،والعــادات واألخالقيــات املذمومــة.
التربيــة اإلســامية تنظــم حيــاة اإلنســان مــع هللا -ســبحانه وتعالــى ،-فتجعــل العبــد
يفــرد خالقــه الــذي خلقــه ،ورزقــه ،وشــق ســمعه وبصــره؛ بعباداتــه ،وتحقــق الســعادة
لإلنســان فــي الدنيــا واآلخــرة ،فيــدرك املســلم كنــه هــذه الدنيــا ،ويــدرك ً
أيضــا أن الحيــاة
َ
ويحاســب عليــه فــي
الدنيــا مــا هــي إال مزرعــة لآلخــرة ،ومــا قــام بعملــه فــي الدنيــا ســوف يجــده
ور ُكـ ْـم َيـ ْـو َم ْالق َي َامــة َف َمـ ْـن ُز ْحــزحَ
اآلخــرة ،قــال تعالــى{ُ :ك ُّل َن ْفــس َذائ َقـ ُـة ْالَـ ْـوت َوإ َّن َمــا ُت َو َّفـ ْـو َن ُأ ُج َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ٍ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ِ ُ ُّ ْ َ َّ َ َ ُ ْ ُ
ُ
ور} [آل عمـران،]185 :
عـ ِـن النـ ِـار وأد ِخــل الجنــة فقــد فــاز ومــا الحيــاة الدنيــا ِإل متــاع الغــر ِ
ومــع انشــغاله بعمــل اآلخــرة فإنــه ال ين�ســى نصيبــه مــن الدنيــا والعمــل فيهــا ،قــال تعالــى:
َ{و ْاب َتــغ ف َيمــا َآتـ َ
ـس َنص َيبـ َـك مـ َـن ُّ
الد ْن َيــا َو َأ ْحسـ ْـن َك َمــا َأ ْح َسـ َـن َّ ُ
ـاك َّ ُ
للا الـ َّـد َار ْال ِخـ َـر َة َوال َت ْنـ َ
للا
َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِإل ْيـ َـك} [القصــص.]77 :
والخالصــة أيهــا املســلمون :أن التربيــة اإلســامية لــم تتــرك بنـ ًـدا مــن بنــود مقومــات
حيــاة اإلنســان إال تطرقــت لــه ،ســواء الجســمية أو العقليــة ،أو النفســية والوجدانيــة،
وتســعى جــادة إلــى تحقيــق التــوازن بيــن كل هــذه املقومــات.
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وممــا اهتمــت بــه شــريعتنا الغـراء ،وحثــت عليــه؛ تربيــة الزوجــة ،والعنايــة بهــا ،كيــف
ال وهــي أس البيــت وأساســه ،والدعامــة التــي إن صلحــت صلــح البنــون والبنــات ،وســعد
الــزوج ،وعــاش حيــاة كريمــة ،لــذا فأمــر صالحهــا عظيــم ،وأثــر فســادها كبيــر.
وقبــل الشــروع فــي الطــرق والوســائل التــي تعيــن علــى تربيــة الزوجــة نشــير إلــى أمــور
ينبغــي التركيــز عليهــا قبــل أن يقتــرن الرجــل باملـرأة ،وتكــون شــريكة حياتــه ،وهــي أمــور مهمــة
ال ينبغــي تجاهلهــا أو إهمالهــا:
ً
أول هــذه األمــور االختيــار الســليم للزوجــة ،ويتمثــل ذلــك فــي عــدة أمــور :أول :أن تكــون
الزوجــة ذات ديــن ،وهــذا مــا أمــر بــه ديننــا اإلســامي الحنيــف ،وحــث عليــه نبينــا الكريــم
ُ
عليــه الصــاة وأتــم التســلم حيــث قــال(( :تنكــح امل ـرأة ألربــع :ملالهــا ،ولحســبها ،وجمالهــا،
ولدينهــا ،فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك)) متفــق عليــه.
وذات الدين هي التي خصها النبي -صلى هللا عليه وسلم -بأنها خير متاع الدنيا
فقــال(( :الدنيــا متــاع ،وخيــر متــاع الدنيــا امل ـرأة الصالحــة)) متفــق عليــه ،أي :إن
ُ
الدنيــا متــاع زائــل ،وخيــر مــا فيهــا مــن هــذا املتــاع امل ـرأة الصالحــة؛ ألنهــا تســعد صاحبهــا فــي
ُ
الدنيــا ،وتعينــه علــى أمــر اآلخــرة.
وذات الديــن هــي التــي حــث املصطفــى -صلــى هللا عليــه وســلم -علــى الحــرص عليهــا
والــزواج منهــا ،فقــال عليــه الصــاة والســام
لعمــر بــن الخطــاب -ر�ضــي هللا عنــه(( :-أال أخبــرك بخيــر مــا يكنــز املــرء؟ امل ـرأة
الصالحــة ،إذا نظــر إليهــا سـ ّـرته ،وإذا أمرهــا أطاعتــه ،وإذا غــاب عنهــا حفظتــه)) رواه أبــو
داود والحاكــم وقــال :هــذا حديــث صحيــح اإلســناد.
ثانيــا :ومــن معاييــر اختيــار الزوجــة ً
ودودا ولـ ً
أيضــا :أن تكــون ً
ً
ـودا ،فعــن معقــل بــن
يســار قــال« :جــاء رجــل إلــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فقــال :إنــي أصبــت امـرأة ذات
حســب ومنصــب إال أنهــا ال تلــد أفأتزوجهــا؟ فنهــاه ،ثــم أتــاه الثانيــة فنهــاه ،ثــم أتــاه الثالثــة
فنهــاه ،ثــم قــالّ :
((تزوجــوا الولــود الــودود ،فإنــي مكاثــر بكــم)) رواه أبــو داود وصححــه
األلبانــي ،وعنــد البيهقــي بســند صحيــح قــال(( :خيــر نســائكم الــودود الولــود ،املواســية
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املواتيــة إذا اتقيــن هللا)) رواه البيهقــي وصححــه األلبانــي ،فالوصيــة املبذولــة لــكل شــاب هــي
ً
تحقيقــا لرغبــة النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي
أن يتــزوج املـرأة الــودود الولــود؛ ألن فــي ذلــك
مكاثــرة األمــم بأمتــه ،ويمكــن معرفــة ذلــك مــن خــال القرائــن التــي تــدل علــى ذلــك كأن يكــن
نســاء بيتهــا مــن هــذا الصنــف ،وليــس فــي األســرة أم ـراض تمنــع اإلنجــاب ،وغيــر ذلــك مــن
الوســائل التــي يعــرف بهــا مثــل هــذا األمــر.
ً
ثالثــا :ومــن معاييــر اختيــار الزوجــة ً
أيضــا :الجمــالُ ،
وحســن املظهــر ،وهــو أمــر فطــر

هللا النفــوس علــى الرغبــة فيــه ،وهــي رغبــة شــريفة ال يــام صاحبهــا ،بــل قــد جــاءت أصــول
الشــرع مؤيــدة لهــا ،فــاهلل جميــل يحــب الجمــال ،وقــد شــرع اإلســام رؤيــة الرجــل ملخطوبتــه
ليتأكــد مــن جمالهــا الــذي يالئمــه ،ولــذا قــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -لرجــل تــزوج
امـرأة مــن األنصــار(( :هــل نظــرت إليهــا؛ فــإن فــي عيــون األنصــار شـ ًـيئا)) رواه مســلم ،وقــال:
((خيــر النســاء التــي تسـ ُّـره إذا نظــر ،وتطيعــه إذا أمــر ،وال تخالفــه فــي نفســها ،ومالــه)) رواه
أحمــد وصححــه األلبانــي ،وفــي قولــه(( :إذا نظــر إليهــا سـ ّـرته ،وإذا أمرهــا أطاعتــه ،وإذا غــاب
عنهــا حفظتــه)) رواه أبــو داود والحاكــم بإســناد صحيــح.
وفــي املقابــل مــع اهتمــام الرجــل بهــذا الجانــب ،وتركيــزه عليــه؛ لكنــه ال يحــب امل ـرأة
املســترجلة ولــو كانــت جميلــة ،بــل يريــد امل ـرأة الرقيقــة الــودودة ،املواســية املواتيــة،
الســامعة املطيعــة ،وال يحــب املـرأة التــي تخالفــه فــي كل �شــيء ،وتراغمــه فــي أهــم مزايــاه وهــو
جانــب القوامــة عليهــا ،فــا تطيعــه إذا أمــر ،وال تحفظــه إذا غــاب عنهــا فــي نفســها ،وال فــي
مالــه ،وال فــي ولــده؛ فمــن يرغــب بهــذه ولــو كانــت جميلــة ،وربمــا رغــب الرجــل بامل ـرأة التــي
ً
تكــون أقــل جمــال فــي املظهــر إذا توفــر فيهــا الجمــال املعنــوي املذكــور ،وهــذا أمــر يخفــى علــى
كثيــر مــن النــاس ،ومــن املهــم تنبيــه الشــباب عليــه ،وتعليمهــم إيــاه ،وتوضيــح املوازيــن التــي
تختــار بهــا الزوجــات.
والــذي ينبغــي أن يبحــث الرجــل الراغــب فــي االقت ـران عــن امل ـرأة ذات الجمــال الــذي
يكفيــه ،فــإذا صلــح لــه جمالهــا فليســأل عــن دينهــا ،فــإن كانــت َ
ذات ديــن فليتــوكل علــى هللا،
وليخطبهــا ،وإن لــم تكــن ذات ديــن فليدعهــا ،وبهــذا يكــون قــد عمــل بوصيــة النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم(( :-فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك)) متفــق عليــه.
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أيها املسلمون:
وبعد أن عرفنا جملة من اآلداب التي تراعى قبل الزواج فإن تلك اآلداب والتعاليم،
والتوجيهــات اإلســامية؛ ال تنقطــع بعــد الــزواج ،فهــي تمتــد مــع الزوجيــن حتــى املمــات ،ومــن
أعظــم تلــك اآلداب القيــام علــى الزوجــة بالتربيــة الحســنة ،واملعاشــرة باملعــروف ،فالقيــام
َ َّ
بتربيــة األهـ َـل وتعليمهـ َـم مــن أوجــب الواجبــات علــى املســلم ،قــال هللا -تعالــى{َ :-يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن
َ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ُ َ
ٌ
َ ٌ
ـاس َوال ِح َجــا َرة َعل ْي َهــا َمال ِئكــة ِغــاظ ِشـ َـد ٌاد
آمنــوا قــوا أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النـ
َ ْ ُ َ َّ َ َ
ُ َ
ْ
َ
ال يعصــون
للا َمــا أ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َعلــون َمــا ُيؤ َمـ ُـرون} [التحريــم ،]6 :فقــد أمرنــا هللا -تعالــى -فــي
هــذه اآليــة بوقايــة األهــل مــن النــار وذلــك بأمرهــم باملعــروف ،ونهيهــم عــن املنكــر ،وتعليمهــم
الواجبــات ،وشـرائع الديــن ،وتحذيرهــم مــن املحرمــات واملنكـرات ،يقــول النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم(( :-إن هللا ســائل كل راع عمــا اســترعاه ،أحفــظ ذلــك أم ضيعــه ،حتــى يســأل
الرجــل عــن أهــل بيتــه)) رواه الترمــذي وصححــه األلبانــي ،فأهــل بيتــك إذن مســؤولية
ستســأل عنهــا وتحاســب عليهــا يــوم القيامة.أيهــا املســلمون:
إن أول مــا يجــب التركيــز عليــه فــي تربيــة الــزوج لزوجتــه أن يربيهــا علــى العقيــدة
الصحيحــة الســليمة الخاليــة مــن الشــركيات والبــدع والخرافــات ،فالعقيــدة الصحيحــة
تكــون بحســب مــا جــاءت فــي كتــاب هللا ،وفــي صحيــح ســنة رســوله -صلــى هللا عليــه وســلم،-
سواء كان في التوحيد بكل أقسامه :توحيد الربوبية ،واأللوهية ،واألسماء والصفات ،أو
غيرهــا مــن أركان اإليمــان الســتة التــي ال يتــم إيمــان العبــد إال بها.ومــن تربيــة الــزوج لزوجتــه:
أن يغــرس فــي نفــس زوجتــه معانــي الخــوف والرهبــة مــن هللا -تبــارك وتعالــى -حتــى فــي أوقــات
الرخــاء والنعمــة ،وعــدم األمــن مــن مكــر هللا فــي كل األحــوال ،كمــا كان النبــي -صلــى هللا عليــه
ً
منزعجــا ممــا
وســلم -إذا ظهــر ســحاب فــي الســماء ،أو هبــت ريــح؛ أقبــل وأدبــر ،ودخــل وخــرج
يــرى ،فكانــت عائشــة تقــول« :النــاس يستبشــرون إذا رأوا الســحاب ،وأنــت أراك تفعــل مــا
تفعــل!» فانتهــز هــذا الســؤال ليخوفهــا بــاهلل ،ويبيــن لهــا كيــف يكــون املؤمــن فــي عــدم أمنــه
مــن مكــر هللا فقــال(( :يــا عائشــة! مــا يؤمننــي أن يكــون فيــه عــذاب ،قــد عــذب قــوم بالريــح،
وقــد رأى قــوم العــذاب فقالــوا :هــذا عــارض ممطرنــا)) رواه مســلم ،وهكــذا يكــون تخويــف
الزوجــة بــاهلل ،وتوضيــح عــذاب هللا ،وأن املســلم ال يأمــن مكــر هللا -ســبحانه وتعالــى.-
َ
وقــد تســتعجل الزوجــة اإلجابــة عــن �شــيء ،أو تتســرع فــي الحكــم علــى �شــيء؛ وهنــا يربــي

266

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

الــزوج زوجتــه علــى مفهــوم مهــم مــن املفهومــات اإلســامية ،وقاعــدة عظيمــة؛ وهــي :عــدم
جــواز القــول علــى هللا بغيــر علــم ،وعــدم جــواز الحكــم علــى األشــياء بغيــر دليــل شــرعي،
وعــدم جــواز التســرع فــي اإلجابــة؛ فعــن عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا -قالــت« :أتــي رســول هللا
ّ
صلــى هللا عليــه وســلم -بصبــي ميــت مــن صبيــان األنصــار ،فصلــى عليــه صــاة الجنــازة،قالــت عائشــة :فقلــت :طوبــى لهــذا ،عصفــور مــن عصافيــر الجنــة لــم يعمــل سـ ً
ـوءا ،ولــم
يدركــه» فحكمــت بأنــه عصفــور مــن عصافيــر الجنــة ،فإمــا أنــه -صلــى هللا عليــه وســلم-
ُ
لــم يكــن قــد أوحــي إليــه ب�شــيء فــي أطفــال املؤمنيــن ،أو أنــه أراد أن يؤدبهــا علــى تســرعها،
ويلفــت نظرهــا لذلــك فقــال لهــا(( :أو غيــر ذلــك يــا عائشــة! خلــق هللا -عــز وجــل -الجنــة
ً
ً
وخلــق لهــا أهــا ،وخلقهــم فــي أصــاب آبائهــم ،وخلــق النــار ،وخلــق لهــا أهــا ،وخلقهــم فــي
أصــاب آبائهــم)) رواه النســائي وصححــه األلبانــي.
أيها املسلمون:
ومــن األمــور الواجبــة التــي يجــب أن يربــي عليهــا الــزوج زوجتــه التمســك بالفرائــض
مــن العبــادة ،وتعليمهــا كيفيــة أدائهــا علــى الوجــه املطلــوب إذا كانــت تجهلهــا أو ال تحســنها،
فيعلمهــا كيفيــة الطهــارة مــن وضــوء وغســل ،وكيفيــة الصــاة الصحيحــة ،وصــوم رمضــان،
وغيرهــا مــن الفرائــض التــي يجــب عليهــا أداؤهــا.
وال تقتصــر هــذه التربيــة علــى الواجبــات بــل تمتــد لتشــمل النوافــل واملســتحبات كمــا
كان النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -يفعــل
مــع أزواجــه فــي تربيتهــم علــى العبــادة ،وعلــى قيــام الليــل ،فقــد كان يصلــي مــن الليــل،
ويأمــر بإيقــاظ زواجاتــه حتــى يأخــذن حظهــن مــن الليــل فيقــول(( :أيقظــوا صواحــب
الحج ـرات ،أيقظوهــن ،رب كاســية فــي الدنيــا عاريــة يــوم القيامــة)) رواه البخــاري.
ً
ويقــول ً
ً
وداعيــا للمـرأة التــي تعيــن زوجهــا علــى قيــام الليــل(( :رحــم هللا رجــا قــام
مادحــا

مــن الليــل فصلــى ،وأيقــظ امرأتــه ،فــإن أبــت نضــح فــي وجههــا املــاء ،رحــم هللا ام ـرأة قامــت
مــن الليــل فصلــت ،وأيقظــت زوجهــا ،فــإن أبــى نضحــت فــي وجهــه املــاء)) رواه أبــو داود
وصححــه األلبانــي.
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كمــا ينبغــي للــزوج كذلــك أن يربــي زوجتــه علــى اإلنفــاق والصدقــة كمــا فعــل النبــي
عليــه الصــاة والســام -مــع عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا -عندمــا جــاء ذلــك الســائل فأمــرتّ
ً
ومربيــا لهــا علــى
خادمهــا أن يعطيــه شـ ًـيئا ،فقــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -معل ًمــا
الصدقــة(( :يــا عائشــة ال تح�صــي فيح�صــي هللا عليـ ِـك)) متفــق عليــه ،ال تبخلــي بالصدقــة،
ـدك فــي الصدقــة ،فــإن هللا -ســبحانه وتعالــى-
ال تمنعــي الصدقــة ،ال تقتــري فيهــا ،أطلقــي يـ ِ
ســيخلف عليــك ،ويعوضــك خيـ ًـرا منهــا.
أيها املسلمون:
كذلــك ممــا يجــب تربيــة الزوجــة عليــه ،وتعليمهــا إيــاه؛ محاســن األخــاق ،ومــكارم
الصفــات ،والحــذر ممــا يخــدش تلــك األخــاق ،أو يضــر بتلــك الصفــات ،ومــن ذلــك آفــات
اللســان التــي تكثــر عندهــن كالســب والشــتم ،واللعــن والغيبــة ،والنميمــة والســخرية،
وغيرهــا ممــا نهــى الشــرع عنــه وحرمــه ،جــاء فــي الحديــث الصحيــح عــن عائشــة -ر�ضــي هللا
عنهــا -قالــت« :قلــت للنبــي -صلــى هللا عليــه وســلم« :-حســبك مــن صفيــة كــذا وكــذا »...فقــال
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( : -لقــد قلـ ِـت كلمــة لــو ُمزجــت بمــاء البحــر ملزجتــه)) رواه أبــو
داود وصححــه األلبانــي ،ملزجتــه وطغــت عليــه مــن شــدتها ،وعظمهــا.
عبــاد هللا:وممــا ينبغــي علــى الــزوج املســلم فــي تربيــة زوجتــه :نهــي ومقاومــة مــا يحصــل
منهــا مــن منكـرات كعــدم لبــس الحجــاب ،وعــدم التســتر عــن الرجــال األجانــب ،أو مخالطــة
مــن ال يحــل لهــا مخالطتــه ،أو الخــروج متزينــة متعطــرة خــارج البيــت ،أو اقتنــاء املالبــس
التــي بهــا مخالفــات شــرعية ،وغيرهــا مــن األمــور التــي حــذر منهــا الشــارع ،ونهاهــا عنــه ،روى
البخــاري -رحمــه هللا تعالــى -عــن عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا -زوج النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
« :أنهــا اشــترت نمرقــة -مثــل الســتارة -فيهــا تصاويــر ،فلمــا رأى رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وسلم -السترة وفيها تصاوير لذوات األرواح منقوشة ومرسومة عليها؛ قام على الباب ولم
يدخــل! قالــت عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا« :-فعرفــت فــي وجهــه الكراهيــة ،فقلــت :يــا رســول هللا!
أتــوب إلــى هللا وإلــى رســوله ،مــاذا أذنبــت؟ قــال(( :مــا بــال هــذه النمرقــة؟)) فقالــت« :اشــتريتها
ّ
وتتوســدها» ،فقــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-إن أصحــاب هــذه
لتقعــد عليهــا،
الصــور يعذبــون يــوم القيامــة ،ويقــال لهــم :أحيــوا مــا خلقتــم ،وقــال :إن البيــت الــذي فيــه
صــور ال تدخلــه املالئكــة)) متفــق عليــه ،وهكــذا تكــون تربيــة الزوجــة باملوعظــة الحســنة،
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والكلمــة الطيبــة ً
معــا ،وليــس ً
دائمــا بالضــرب كمــا يفعلــه بعــض النــاس ،وال بتقبيــح الوجــه،
وال بالفحــش.
ّ
يعلمهــا زوجتــه ،ويربيهــا عليهــا ،وأال
هــذه إشــارات مــن األمــور التــي ينبغــي علــى الــزوج أن ِ
يتســاهل فيهــا أو يتجاهلهــا.
قلت ما سمعتم ....
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ...وبعد..
أيها املسلمون :قد يسأل سائل ويقول :كيف أقوم بواجب التربية؟
فنقــول لــه أخــي املســلم هنــاك جملــة مــن الطــرق والوســائل التــي تعينــك علــى هــذا
األمــر مــن أهمهــا:
التعليــم املباشــر ،وهــذا األمــر يكــون بالجلــوس مــع الزوجــة ،وتخصيــص وقــتمعيــن لهــا ،وتعليمهــا أمــور الديــن الضروريــة التــي ال يســمح للمســلم جهلهــا.
التعليــم بالقــدوة ،وذلــك بــأن يكــون لهــا القــدوة الصالحــة فــي املحافظــة علــىالواجبــات والنوافــل ،واللســان والجــوارح ،والعشــرة باملعــروف.
التوجيــه واإلرشــاد ،والنصــح والتســديد ،فــإن رأى خيـ ًـرا شــجعها عليــه ،ومــدحعملهــا ،وحثهــا علــى املزيــد منــه ،وإن رأى منكـ ًـرا نصحهــاَّ ،
وبيــن لهــا خطــر هــذا األمــر
وعقوبتــه.
الدفع بها إلى مراكز العلم الشــرعية املوثوقة بها ،والتي تقوم عليها نســاء خيرات،فتتعلم العلوم الشرعية ،وتتأدب باآلداب اإلسالمية.
انتقــاء بعــض الكتــب التــي تعيــن فــي تعليمهــا ،وإكســابها تعاليــم الديــن اإلســاميالحنيــف.
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االســتفادة مــن الوســائل العصريــة الحديثــة والتقنيــة ،وتوجيههــا لكيفيــةاالســتفادة منهــا ،ومشــاركتها فــي التعلــم مــن تلــك الوســائل الحديثــة ،وتجنيبهــا كل
مــا فيــه خطــر عليهــا مــن القنــوات الســيئة.
حثهــا علــى حضــور املحاضـرات ،والنــدوات ،والــدروس التــي تقــام فــي مســجد الحــيوخاصــة مــا يخــص قضاياهــا وأحوالهــا ،ومناقشــة ذلــك معهــا.
أيها املسلمون:
هــذه بعــض الطــرق التــي تعينــك أيهــا الــزوج علــى تربيــة زوجتــك ،مــع وجــود طــرق
أخــرى تعيــن علــى التربيــة ،واملهــم فــي ذلــك أن تكــون الوســيلة مباحــة ليــس فيهــا محــذور
شــرعي.
فعليك أخي املسلم بالحرص على أهلك ،ومن جعل هللا أمرهم بيدك ،ال تفرط
فيهــم ،وال تقصــر فــي الواجــب الــذي تحملتــه فــي رقبتــك ،فــإن هللا -ســبحانه وتعالــى-
ســائلك عــن هــذه األمانــة أحفظتهــا وأديــت حقهــا عليــك أم ضيعتهــا ،يقــول النبــي -صلــى
هللا عليــه وســلم(( :-إن هللا ســائل كل راع عمــا اســترعاه أحفــظ ذلــك أم ضيعــه ،حتــى
يســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه)) رواه الترمــذي وصححــه األلبانــي ،وقــال(( :كلكــم راع
وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)).
الدعاء ...

...
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تعظيم الشعائرو أثره في تربية األبناء
الخطبة األولى:
الحمد هلل ...وبعد..
أيهــا املؤمنــون :إن العظيــم جــل جاللــه ،قــد دعانــا وحثنــا علــى تعظيــم شــعائره فقــال
َ َ َ َ ْ ُ َ ّ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
ـوب} [الحــج]32:
ـ
ل
فــي محكــم كتابــه{ :ذ ِلــك ومــن يع ِظــم شــعا ِئر ِ
للا ف ِإنهــا ِمــن تقــوى الق ِ
فأضــاف التقــوى إلــى القلــوب ألنهــا موطنهــا ومحلهــا كمــا صــح عــن النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم قولــه(( :التقــوى هاهنــا)) ،ويشــير إلــى صــدره ثــاث مـرات(( .أخرجــه مســلم (،))2564
فــإذا خشــعت القلــوب  -عبــاد هللا  -خشــعت الجــوارح ،وصلحــت األعمــال.
َّ
يعظــم ويعبــد ،ويســبح َّ
ويمجــد ،ويشــكر جــل فــي
وهللا ســبحانه عظيــم جليــل حقــه أن
ُ
عــاه ،وإن مــن تمــام تعظيمــه أن تعظــم شــعائره التــي هــي أعــام الديــن الظاهــرة كالصــاة،
واألذان ،والحــج ،والصيــام ،والــزكاة ،والقـرآن ،والطــواف ببيــت هللا الحـرام ،والســعي بيــن
الصفــاء واملــروة ،والهــدي واألضاحــي وغيرهــا مــن أوامــر هللا ،وكلهــا مــن شــعائره ســبحانه.
ومــن تعظيــم شــعائر هللا ســبحانه مراقبتــه فــي الســر والعلــن ،وفــي الخلــوة والجلــوة
َّ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َْ
ُ
ُ
َ
َ ُ َّ ُ
ال ْ
ض َي ْعلـ ُـم ِسـ َّـرك ْم َو َج ْه َركـ ْـم َو َي ْعلـ ُـم َمــا تك ِسـ ُـبون}[األنعام،]3:
ات و ِفــي
ر
{وهـ َـو للا ِفــي الســماو ِ
ِ
ال تخفــى عليــه خافيــة
ً
يوما فال تقل *** خلوت ولكن قل َّ
علي رقيب
إذا ما خلوت الدهر
وال تحسبن هللا يغفل س ـ ـ ـ ـ ــاعة *** وال أن م ـ ـ ـ ـ ــا تخفيه عنه يغيب(.)1
فشــعائر هللا ســبحانه ال يعظمهــا إال مــن عظــم ربــه وعرفــه ،وقـ َّـدره حــق قــدره ،وهــذا
(((  -انظر :أمالي القالي ( ،)2/94والجليس الصالح الكافي (ص ،)551:وأخالق الوزيرين (ص.)374:
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أمـ ٌـر ال يختلــف فيــه اثنــان.
أيهــا األخ املبــارك :إن مــن واجبــك أن تعظــم شــعائر هللا وأوامــره أمــام زوجــك،
وولــدك ،وأهــل بيتــك ،فليكــن أول شــعيرة تعظمهــا فــي بيتــك معرفــة هللا جــل وعــا بأســمائه،
وصفاتــه ،فــإن مــن أســمائه «العظيــم» فتعظمــه ،وهــو الغفــور الرحمــن الرحيــم فترجــو
رحمتــه ،وتطمــع بمغفرتــه ،وأنــه الغنــي الكريــم فتســأله مــن كرمــه ،وأنــه الرقيــب الحســيب
العليــم الســميع البصيــر فتخــاف أن ي ـراك حيــث نهــاك ،وبالعمــوم فــإن عليــك أن تكــون
ً
ـدا هلل ســبحانه كأنــك تـراه ،خائفـ ًـا وجـ ًـا ألنــه يـراك َ{و ُك ْنـ ُـت َع َل ْيهـ ْـم َشــه ً
يدا َمــا ُد ْمـ ُـت ِف ِيهـ ْـم
عابـ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
�شـ ْـيء َشــه ٌ
يد}[املائدة{ ،]117:إ َّن َّللاَ
َ
َ
َف َل َّمــا ت َوف ْيت ِنــي كنــت أنــت َّ
الر ِقيـ َـب َعل ْي ِهـ ْـم َوأنـ َـت علـ َـى ك ِ ّل َ ٍ
ُِ
ِ
َ
َ ُ
َ َ ََ ُ
َّ ُ َ
َ
ْ
ات ُّ
الصــدو ِر *
َكان عل ْيكـ ْـم َر ِق ًيبا}[النســاء{ ،]1:وأ ِسـ ُّـروا ق ْولكـ ْـم أ ِو اج َهـ ُـروا ِبـ ِـه ِإنــه ع ِليـ ٌـم ِبــذ ِ
ََ
َ َ
َّ
ُ ْ َ
أل َي ْعلـ ُـم َمـ ْـن خلـ َـق َو ُهـ َـو الل ِطيــف الخ ِب ُير}[امللــك.]13-14:
َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ
ُّ ُ َ َ ْ َق ُ ّ َّ ْ
الصخ ِر
ات فو ص ِم
وهو ال ِذي يرى د ِب
يب الذ ّ ِر *** ِفي الظلم ِ
َ َ ٌ ْ َْ َ ْ َْ
ات *** ِب َس ْم ِع ِه الواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لألصوات
الخف ِ
وس ـ ـ ِـامع ِللجه ِر و ِ
َ
َ ْ ْ
َ
ْ َ
وعلمه ِب َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َب َدا َو َما خ ِف ْي *** أ َح ـ ـ ـ ــاط ِعل ًما ِبال َج ِل ّ ِي َوالخ ِف ْي
َ ُ َ
َْ َ
َ
َ َ ُ
َو ْه ـ َـو الغ ِن ُّي ِبذا ِت ِه ُس ْب َح ـ ـ ـ ـ ــان ُه *** َج َّل ث َناؤ ُه ت َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالى ش ـ ـ ــان ُه
ْ
ُ َ
ُ ُّ
َو ُك ُّل َ
ٌ َ ْ ()1
�ش ْي ٍء ِر ْزق ُه َعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه *** َوكل َنا ُم ْف َت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـقر ِإلي ِه
يقــول اإلمــام ابــن القيــم رحمــه هللا« :وإنمــا ينشــأ ذلــك مــن كمــال اإليمــان بــاهلل،
وأســمائه ،وصفاتــه؛ حتــى يصيــر العبــد بمنزلــة كأنــه يــرى ربــه تبــارك وتعالــى فــوق ســماواته،
ً
مســتويا علــى عرشــه ،يتكلــم بأمــره ونهيــه ،ويدبــر أمــر الخليقــة ،فينــزل األمــر مــن عنــده،
ويصعــد إليــه ،وتعــرض أعمــال العبــاد وأرواحهــم عنــد املوافــاة عليــه»( ،)2وقــال اإلمــام
الثــوري رحمــه هللا« :عليــك باملراقبــة ممــن ال تخفــى عليــه خافيــة ،وعليــك بالرجــاء ممــن
يملك الوفاء»( ،)3ومراقبة هللا سبحانه هي دوام علم العبد وتيقنه باطالع الحق سبحانه
(((  -من منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه هللا.
(((  -رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص.)38 :
(((  -إحياء علوم الدين (.)398 /4
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وتعالــى علــى ظاهــره وباطنــه( )1يقــول عامــر بــن عبــد قيــس رحمــه هللا« :مــا نظــرت إلــى �شــيء إال
رأيــت هللا تعالــى أقــرب إليــه منــي»(.)2
وإن ممــا يعيــن علــى تعظيــم شــعائر هللا ،والتقــرب إليــه ومراقبتــه ســبحانه ،والبعــد
ً
ً
عــن املعا�صــي؛ محاســبة العبــد نفســه دائمــا وأبــدا ،وأن يالحــظ األنفــاس والخطـرات حتــى
ال يكــون مــن الغافليــن ،يــروى عــن بــال بــن ســعد رحمــه هللا أنــه قــال« :ال تنظــر إلــى صغــر
الخطيئــة ،ولكــن انظــر إلــى مــن عصيــت»( ،)3فأنــت بمعصيتــك تع�صــي العظيــم الجليــل،
فــا تغتــر بســتره عليــك ،ورزقــه إيــاك ،فكمــا أنــه الرحمــن الرحيــم ،الغفــور الكريــم؛ فهــو
ً
أيضــا العزيــز شــديد العقــاب ،وأخــذه أليــم شــديد.
عبد هللا :إذا علمت أن هللا ســبحانه يراك أفال تســتحي منه وتراقبه قال ابن املبارك
ً
لرجــل :راقــب هللا تعالــى .فســأله الرجــل عــن تفســير ذلــك ،فقــال« :كــن أبــدا كأنــك تــرى
هللا»( ،)4و»تعاهــد نفســك فــي ثــاث مواضــع :إذا عملــت فاذكــر نظــر هللا تعالــى عليــك ،وإذا
تكلمــت فانظــر ســمع هللا منــك ،وإذا ســكت فانظــر علــم هللا فيــك»(.)5
وإنمــا الرقابــة يــا عبــاد هللا أربعــة :عينــاك ،ولســانك ،وهــواك ،وقلبــك ،فانظــر عينيــك
ً
ال تنظــر بهمــا إلــى مــا ال يحــل لــك ،وانظــر لســانك ال تقــل بــه شــيئا يعلــم هللا خالفــه مــن
قلبــك ،وانظــر قلبــك ال يكــن فيــه غــل ،وال دغــل علــى أحــد مــن املســلمين ،وانظــر هــواك ال
ً
()6
تهــوى شــيئا يكرهــه هللا -عــز وجــل ،-فمــا لــم تكــن فيــك هــذه األربــع فالرمــاد علــى رأســك
ً
كأن رقيبا منك يرعى خواطري *** وآخر يرعى مهجتي ولساني
ً
ً
عبــد هللا :كــن قــدوة حســنة فــي بيتــك ،معلمــا ألبنائــك بأفعالــك ،معظمــا هلل ســبحانه
ً
َّ
فــي كل أمــر وشــعيرة ،كــن ســباقا فــي الصــاة ،فــإذا أذن املــؤذن فإيــاك إيــاك أن يحــول بينــك
وبيــن التبكيــر إلــى بيــت هللا شــاغل فقــد كان قدوتنــا صلــى هللا عليــه وســلم يكــون فــي خدمــة
(((  -كما يقول ابن القيم رحمه هللا مدارج السالكين (.)2/65
(((  -املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (.)5/253
(((  -سير أعالم النبالء (.)5/91
(((  -إحياء علوم الدين (.)4/397
(((  -حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)8/75
(((  -صفة الصفوة (.)2/412
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أهلــه ،فــإذا حضــرت الصــاة خــرج إليهــا كأنــه ال يعــرف أهــل بيتــه كمــا فــي البخــاري مــن
حديــث عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا.
وال تنس أن تأخذ معك أوالدك إلى الصالة ،وأن تشجعهم على املحافظة عليها ،وأن
ً
تزجــر مــن تخلــف عنهــا ممتثــا قــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم(( :مــروا أبناءكــم بالصــاة
لسبع سنين ،واضربوهم عليها لعشر سنين)) أخرجه أحمد وأبو داود وصححه األلباني.
ّ
علــم ولــدك الصــاة ،وحببهــا إلــى قلبــه ،وقـ ِّـدم لــه كل ســبب تكــون بــه
عبــد هللاِ :
الصــاة قــرة عينــه ،وراحــة نفســه ،واغــرس فيــه أن ((مــن حافــظ علــى الصــاة كانــت لــه
ً
ً
نــورا ،وبرهانــا ،ونجــاة يــوم القيامــة ،ومــن لــم يحافــظ عليهــا لــم يكــن لــه نــور ،وال برهــان ،وال
نجــاة)) أخرجــه أحمــد وابــن حبــان وصححــه األلبانــي.
ً
وفــي املقابــل نقــول :يــا مــن ينقــر الصــاة نقـرا ،ويصلــي بتثاقــل وكســل؛ اســأل نفســك:
أيــن تعظيــم شــعائر هللا ســبحانه فــي قلبــك؟ وأيــن املراقبــة والتعبــد لــه جــل جاللــه بمقت�ضــى
أســمائه الحســنى ،وصفاتــه العلــى ،ويــا مــن هجــر كتــاب ربــه ســبحانه فربمــا لــم ُيقـرأ إال فــي
ً
ُ
الجمــع أو رمضــان ،وإن ق ـرأ فهــذا كهـ ِـذ الشــعر مــن غيــر تدبــر وال اتعــاظ؛ اســأل نفســك:
أيــن تعظيمنــا لشــعائر هللا ســبحانه؟!
علــى كل واحــد منــا أن يعتــرف بتقصيــره ،وأن يشــحذ همتــه ،ويعــرف قــدر ربــه،
ً
وعظيــم فضلــه ومنزلتــه تبــارك وتعالــى ،وأن يحاســب نفســه اليــوم قبــل أن تحاســب غــدا،
فــإن أصبــح قــال لهــا :يــا نفــس هــذا يــوم جديــد ،قــد أمهلـ ِـك هللا ســبحانه فيــه ،وتخطــاك
املنــون إلــى غيــرك ،ومــا يدريــك متــى يتخطــى غيــرك إليــك ،فأنــت فــي زمــن اإلمهــال قبــل أن يأتــي
ً
يــوم تتمنيــن فيــه أن ترجعــي إلــى الدينــا لتعملــي صالحــا وهيهــات ،وأنـ ِـت فــي زمــن الــزرع فمــن
ََ ْ ََْ ْ َْ َ َ
ـال ذ َّر ٍة
يــزرع الخيــر يجــده ،ومــن يــزرع الشــر يجــده ،وســبحان مــن قــال{ :فمــن يعمــل ِمثقـ
ًَْ َ َُ ََ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َ
ـال ذ َّر ٍة شـ ًّـرا َيـ َـر ُه} [الزلزلــة.]7-8:
خيــرا يــره * ومــن يعمــل ِمثقـ
أقــول مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا لــي ولكــم مــن كل ذنــب وخطيئــة فاســتغفروه فيــا
فــوز املســتغفرين.
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل  ..أما بعد:

ً
أيهــا األفاضــل :إن هلل تعالــى حقوقــا هــي واجبــة علينــا ،ومــن تلــك الحقــوق :تعظيمــه،
وتعظيــم شــعائره ،وغــرس هــذا التعظيــم فــي نفــوس فلــذات أكبادنــا ،وزرع معانــي ديننــا
الحنيــف فــي قلوبهــم ونفوســهم هــو مــن أهــم األولويــات فــي تربيتهــم؛ كيــف ال وهــم أمانــة فــي
أعناقنــا ،وقــد قــال الحبيــب محمــد صلــى هللا عليــه وســلم(( :كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول
عــن رعيتــه)) متفــق عليــه ،فأنــت مســؤول يــا عبــد هللا عــن رعيتــك مــن أبنائــك ،وزوجــك،
ومــن هــم تحــت يــدك ،فعليــك أن تحــذر مــن التفريــط فــي تربيتهــم ،أو التســاهل فيهــا فقــد
أخبــر النبــي صلــى هللا عليــه وســلم كمــا فــي حديــث معقــل بــن يســار املزنــي ر�ضــي هللا عنــه:
((مــا مــن عبــد يســترعيه هللا رعيــة يمــوت يــوم يمــوت وهــو غــاش لرعيتــه إال حـ َّـرم هللا عليــه
الجنــة)) أخرجــه مســلم ،فاألمــر خطيــر جــد خطيــر.
أيهــا املؤمنــون عبــاد هللا :إذا عظمنــا ربنــا ســبحانه وتعالــى ،وعظمنــا شــعائره فــي بيوتنــا،
وزرعنــا تعظيمهــا فــي قلــوب فلــذات أكبادنــا؛ فــإن هــذا الــزرع مــع تعاهــده بمزيــد مــن العنايــة
ً
ُيؤتــي ثمــارا يانعــة تظهــر فــي ســلوكهم ،فتراهــم محبيــن هلل ســبحانه ،ولرســوله صلــى هللا
عليــه وســلم ،معظميــن لشــرعه متبعيــن لــه كمــا فــي قــول الصــادق املصــدوق صلــى هللا عليــه
وســلم(( :كل مولــد يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه ،أو ينصرانــه ،أو يمجســانه)) متفــق
عليــه ،وصــدق القائــل:
وينشأ نا�شئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه

()1

فــإن زرعــت فــي ولــدك الخيــر ،وحــب هللا ســبحانه ،وعظمتــه ،ورقابتــه؛ حصــدت مــا
زرعــت
َّ
الش ّر يحصد في عواقبه *** ندامة ولحصد َّ
()2
الز ْرع إبان
من يزرع
ِ
(((  -علو الهمة (ص.)366 :
(((  -قصيدة عنوان الحكم (ص.)37 :
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َ
َ
َ
َ
َ
يقــول َالحافــظ ابــن القيــم رحمــه هللا« :فمــن أهمــل ت ْع ِليــم َولــده َمــا َي ْنفعـ ُـهَ ،وتركــه
ْ َْ َ
ْ
َ َ َْ َ َ ْ
ال َسـ َـاءةَ ،وأكثــر ال ْولد ِإ َّن َمــا َجـ َـاء فســادهم مــن قبــل ال َبــاء،
ســدى؛ فقــد أســاء ِإليـ ِـه غايــة
َ
َ ً َ
َِ
ّ
َ
َوإهمالهــم ل ُهــمَ ،وتــرك تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه؛ فأضاعوهــم صغــارا فلــم ينتفَعــوا
ْ
فســهم َولــم ينفعــوا َآب َاء ُهــم كبــا ًراَ ،ك َمــا َعاتــب َبعضهــم َو َلــده علــى العقــوق َف َقـ َ
ـالَ :يــا أ َبــت
ِبأن
ِ
ِ
َ ً
ً
َ ً
َ ً
ص ِغي ـرا فعققتــك ك ِبي ـرا ،وأضعتنــي وليــدا فأضعتــك شــيخا»(.)1
ِإ َّنــك عققتنــي
َ َ ُ َّ
َم ْن َي ْز َر ْع ْال َخ ْي َر َي ْح ُ
()2
الش ّر َم ْن ُك ٌ
وس َع َلى َّ
ص ْد َما ُي َس ُّ
اس
الر
ع
ار
ز
و
***
ه
ب
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أنــت أيهــا األب املبــارك إيــاك أعنــي يــا رب املنــزل :عليــك أن تحــرص علــى إبعــاد أبنائــك
ً
وبناتــك عــن املحرمــات ،وامللهيــات ،واملغريــات التــي تكــون ســببا لســخط هللا ،وغضبــه؛ فــي
الحياة الدنيا وفي اآلخرة ،وأن تنشئهم على تعظيم هللا سبحانه ،وتعظيم شعائره؛ ولتكن
ً
ً
مدرســة صامتــة بأفعالــك ،معلمــا ألبنائــك مــن خــال ســلوكك وعملــك ،مربيــا بالقــدوة،
فــإن فعلــت ذلــك فإنــك تــرى أثــر ذلــك فــي فلــذات األكبــاد ،فــا تراهــم إال:
محافظين على الصالة في وقتها ،وحيث ينادى بها؛ ملا رأوا منك في شأن املحافظةعلــى الصــاة ،وملــا غرســت فيهــم أنــه ال حــظ فــي اإلســام ملــن تــرك الصــاة؛ فهــي
عمــود الديــن ،والركــن الثانــي مــن أركان اإلســام ،وكان الصحابــة رضــوان هللا
ً
عليــه وســلم ال يــرون شــيئا تركــه كفــر غيــر الصــاة ،وقــد قــال خيــر البريــة صلــى هللا
عليــه وســلم(( :العهــد الــذي بيننــا وبينهــم الصــاة ،فمــن تركهــا فقــد كفــر)) أخرجــه
الترمــذي وابــن ماجــه وصححــه األلبانــي.
وال تراهــم إال :باريــن بوالديهــم ،ألن ذلــك مــن شــعائر هللا ســبحانه ،ووصيتــهباإلحســان إليهــم.
وال تراهــم إال :مراقبيــن هلل ســبحانه فــي كل لحظــة وخطــرة لكونهــم يعلمــون أن هللاســبحانه مطلــع عليهــم ،ال تخفــى عليــه منهــم خافيــة ،معظميــن لــه ،خائفيــن وجليــن
ً
منه ،ومما يذكر في ذلك أن شــيخا كان له تالميذ ،وكان يميل إلى أحدهم ،فشــق
ً
ذلــك علــى بقيــة تالميــذه ،فــأراد أن يبيــن لهــم ذلــك فأعطــى كل تلميــذ منهــم طائـرا،
وقــال :ليذبــح كل واحــد منكــم مــا أعطيتــه فــي مــكان ال يـراه فيــه أحــد ،فانفــرد كل
(((  -تحفة املودود بأحكام املولود (ص.)229 :
(((  -اآلداب الشرعية واملنح املرعية (.)311 /1
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واحــد منهــم وذبــح الطائــر ،إال ذاك التلميــذ رجــع ملعلمــه والطائــر فــي يــده حــي لــم
يذبــح ،فســأل كل واحــد منهــم فقالــوا :فعلنــا مــا أمرتنــا بــه ،فقــال لــه :وأنــت ِلــم لــم
تفعــل مــا أمرتــك بــه؟ فقــال :طلبــت منــي أن أذبحــه فــي مــكان ال يرانــي فيــه أحــد،
ً
فلــم أجــد مكانــا ال يرانــي هللا عــز وجــل فيــه! ،فقــال هــذا الشــيخ :لهــذا أميــل إليــه
وأقربــه(.)1
عباد هللا :عظموا هللا ســبحانه في نفوســكم ،واغرســوا تعظيمه في نفوس أطفالكم،
وفلـ َـذات أكبادكــم ،واجعلـَـوا بينكــم َوبيــن النــار وقايــة كمــا قــال ســبحانه فــي كتابــه الكريــم:
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ُ َ َ َ ٌ
ـاس َوال ِح َجــا َرة َعل ْي َهــا َمل ِئكــة
{يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النـ
َ ٌ
للا َمــا َأ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َع ُلــو َن َمــا ُي ْؤ َم ُر َ
صــو َن َّ َ
ظ شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
ون}[التحريــم.]6:
ِغــا ِ
هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركـ َـم هللا بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األح ـزاب.]56:

...

(((  -إحياء علوم الدين (.)1/228
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حق الجوار
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل ..
أما بعد :أيها املسلمون :البيوت واملساكن قد تغلو وترخص ،ال ببنائها وال بموقعها؛
بل بجيرانها َومن حولها.
فجملهــا َّ
شـ ّـيد رجــل مــن املســلمين دا ًرا كبيــرة فســيحةّ ،
وحســنها ،وبعــد برهــة مــن

الزمــن تعكــرت حياتــه فــي تلــك الــدار ،فعــاف حســنها ،وكــره ســكناها ،وتمنــى الخــاص منهــا،
فلمــا عرضهــا للبيــع بأرخــص األثمــان ،وأبخــس األســعار ،وتمــت البيعــة بســعر زهيــدَ ،
المـ ُـه
ُ َّ
العــذال فــي بيعهــا ،فأجابهــم بقولــه:
ً
ُ ّ
ْ ْ ُ ّْ
نغ ُ
ص
يلومونني أن ِبعت
عل ُموا جارا هناك ي ِ
بالرخص منزلي *** وما ِ
ُ
ُ ُ
وترخ ُ
ص
فقلت لهم :ك ُّفـوا املالم فإنهـا *** بجيرانها تغلو الديار
ٌ
وبضــد هــذا املوقــف موقــف يبيــن غــاء البيــت بجيرانهــا ،فقــد عــرض محمــد بــن الجهم
داره للبيــع بمائــة ألــف درهــم ،فلمــا حضــر الراغبــون فــي شـراء داره قــال لهــم :قــد اتفقنــا علــى
ثمــن الــدار ،فبكــم تشــترون جــوار ســعيد بــن العــاص؟ فقيــل لــه :وهــل الجــوار يبــاع؟ قــال:
وكيــف ال يبــاع جــوار َمــن إذا قعــدت ســأل عنــك ،وإن رآك رحــب بــك ،وإن غبــت حفظــك،
وإن شــهدت ّ
قربــك ،وإن ســألته ق�ضــى حاجتــك ،وإن لــم تســأله ابتــدأك ،وإن نابتــك نائبــة
فــرج عنــك ،فبلــغ ذلــك ســعيد بــن العــاص فوجــه إليــه بمائــة ألــف درهــم ،وقــال لــه :أمســك
عليــك دارك.
أيهــا الك ـرام :ال بــد للمــرء فــي مســكنه مــن جــار يجــاوره ،يحتــاج ٌ
كل منهمــا لآلخــر،
وتجمعهما مصالح ،وتحصل بينهما خلطة ،ولربما كانت تلك الخلطة سبب إلفة أو داعي

278

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

الشــرعة التــي تحــث أتباعهــا علــى التصافــي والتآلــف
شــقاق ونفــرة ،وهنــا؛ فديــن اإلســام ِ
رعــت حــق الجــار ،وأعظمــت شــأنه ،وأكــدت ثــواب اإلحســان إليــه ووصلــه ،وبالغــت فــي
التنفير من أذيته ،ليبقى الصفاء ،ويدوم الود والوفاءُ ،
ولتنزع أسباب الشقاق والخالف.
ُ
َ
أخــرج اإلمــام أحمــد فــي مســنده عــن رجــل مــن األنصــار قــال« :خ َر ْجـ ُـت ِمـ ْـن َب ْي ِتــي أ ِريـ ُـد
َّ
النبـ َّـي صلــى هللا عليــه وســلم َفــإ َذا بــه َقائـ ٌـم َو َر ُجـ ٌـل َم َعـ ُـه ُك ُّل َواحـ ٍـد م ْن ُه َمــا ُم ْقبـ ٌـل َع َلــى َ
ص ِاح ِبـ ِـه،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َف َظ َن ْنـ ُـت َأ َّن َل ُه َمــا َح َ
اجـ ًـةَ ،فـ َـوهللا َل َقـ ْـد َقـ َ
ـام َر ُســو ُل
هللا صلــى هللا عليــه وســلم َح َّتــى َج َعلـ ُـت
ِ
ِ
ْ
َأ ْرثــي َلـ ُـه مـ ْـن ُطــول ْالق َيــامَ ،ف َل َّمــا ْان َ
صـ َـر َف ُق ْلـ ُـتَ :يــا َنبـ َّـي هللاَ ،ل َقـ ْـد َقـ َ
ـام بـ َـك َّ
الر ُجـ ُـل َح َّتــى َج َعلـ ُـت
ِ
ِ
ِ
َ ْ ِ َ َ ِ ْ ُ ِ ِْ َ ِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
أرِثــي لــك ِمــن طــو ِل ال ِقيـ ِـام ،قــال :وقــد رأيتــه؟ .قلــت :نعــم .قــال :وهــل تــد ِري مــن هــذا .قــال :ل.
َ ْ َ
ْ
ُ
َ َ َ َ ْ
َ َ َ ُ
وص ِينــي ِبال َجـ ِـار َح َّتــى ظ َننـ ُـت أ َّنـ ُـه َسـ ُـي َو ّ ِرث ُه».
قــال :ذاك ِجب ِريـ ُـل عليــه الســام مــا زال ي ِ
َ َ َ َّ َ
وفــي صحيــح مســلم َعـ ْـن َأبــي ُشـ َـرْيح َأ َّن َّ
َّ
للا ال
«و
:
ـال
ـ
ق
ـلم
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
عل
هللا
ـى
ـ
ل
ص
ـي
ـ
ب
الن
ِ
ْ ِ
َ
ـالَّ :الــذي َال َي ْأ َمـ ُـن َجــا ُرهُ
َ
َ
ُ
ُي ْؤمـ ُـن! َو َّللا َال ُي ْؤمـ ُـن! َو َّللا َال ُي ِ ْؤمـ ُـن! قيـٍ َـل َو َ
َ
َ
ل
ـ
ق
؟
هللا
ـو
ـ
س
ـا
ـ
ي
ـن
ـ
م
ر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
ُ
بوائقــه».
وفــي صحيــح مســلم أيضــاَ :
«مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فليكــرم جــاره” ،وفــي
الســنن عنــد الترمــذي“ :خيــر الجيـران عنــد هللا خيرهــم لجــاره» .فللــه مــا أشــرفه مــن فضــل!
ومــا أجزلــه مــن جـزاء.
َ ْ ً َ ْ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ
وال َد ْيـ ِـن
وقبــل ذلــك فــي القـرآن قــول الرحمــن( :واعبــدوا
للا وال تشـ ِْـركوا ِبـ ِـهْ شــيئا و ِبال ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
َْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ِإ ْحســانا َو ِبـ ِـذي ال ُق ْربــى َوال َيتامــى َوالسـ ِـاك ِين َوالجـ ِـار ِذي الق ْربــى والجـ ِـار الجنـ ِـب والص ِاحـ ِـب
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َّ َّ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ ً َ ُ ً
ب ْال َج ْنــب َو ْابــن َّ
كان ُمختــال فخــورا)
السـ ِـب ِيل ومــا ملكــت أيمانكــم ِإن للا ال ي ِحــب مــن
ِ
ِ
ِ
[النســاء.]36:
ً
ً
قرب مســكنه منكُ ،
الجار أيها املبارك هو من ُ
وع ّد في العرف جارا ،ربما كان مســلما
ً
ً
ً
ًّ
ً
ً ً
أو كافـرا ،بـرا أو فاجـرا ،نافعــا أو ضــارا ،قريبــا أو أجنبيــا ،وفــي كل األحــوال لــه حــق ،وبعــض
ً
ً
َ
الجيـران آكــد مــن غيــره حقــا ،وأعظــم شــأنا.
ونظــرة فــي هــدي الرســول الكريــم ،والســلف الصالحيــن تبيــن لــك كيــف كان التعامــل
مــع الجيـران ،فأمــا ســيد البشــر صلــى هللا عليــه وســلم فقــد زار جــاره اليهــودي حيــن مــرض،
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ً
ً
وأجــاب دعــوة الفار�ســي حيــن دعــاه ،هــذا مــع األغـراب بلــدا ومعتقــدا ،وهــو مــع الجيـران مــن
ً
ً
الصحابــة أكثــر اعتنـ ًـاء ،فلــم ينــس جيرانــه وهــو أكثــر النــاس انشــغاال ،وأفضلهــم نفســا.
وكان ألبــي حنيفــة رحمــه هللا جــار يعمــل نهــاره ويق�ضــي ليلــه فــي اللهــو والغنــاء ،وكثيـرا
مــا كان يزعــج اإلمــام بجلبتــه ،ويتغنــى بقــول الشــاعر:
َْ
أضاعوني َّ
وأي ً
وسداد ثغ ِر
كريهة
		
فتى أضاعوا
ليوم ٍ
ِ
ِ
ففقــد اإلمــام صوتــه ذات مــرة ،وعلــم أنــه محبــوس ،فصلــى الصبــح ،وذهــب إلــى األميــر
فقابلــه وطلــب اإلف ـراج عــن جــاره ،وأجابــه األميــر وأفــرج عــن جــاره .وملــا خرجــا قــال لــه
اإلمــام :هــل أضعنــاك يــا فتــى؟ فقــال :ال ،بــل حفظــت ورعيــت ،ج ـزاك هللا عنــي خي ـرا وعــن
حرمــة الجــوار ،وتــاب ولــم يعــد إلــى مــا كان عليــه.
وشــكا بعــض الســلف كثــرة الفــأر فــي داره ،فقيــل لــه :لــو اقتنيــت هـرا؟ فقــال :أخ�شــى
أن يســمع الفــأر صــوت الهــر فيهــرب إلــى دور الجي ـران فأكــون أنــا أحببــت لهــم مــا ال أحــب
لنف�ســي.
وكان الجــار ترعــى حرمتــه ،ويــؤدى حقــه ،ويغــض الطــرف عــن نســائه ،وتحفــظ
محارمــه ،بــل كان ذلــك مــن شــيم الجاهليــة ومفاخــر أهلهــا ،حتــى قالــوا:
ََ َ ُ
ّ ّ ّ
كأمي وإنني
وما جارتي إل
		ل ْحفظ َها ِس ّرا وأحفظها َج ْه َرا
ُ ْ
ّ
حتى يوار َي جا تي ْ
الخدرا
		
�ضي إذا ما جارتي َب َر َز ْت
ر
وأغ ِ
وقد مر اإلمام مالك على امرأة وهي تنشد تقول:
ُ
َ ّ
ُ
ٌ
وحقيق َّ
أنت ِخ ِلي وأنت حرمة جاري
الجوار
علي حفظ
		
ِ
ً
إن للجار ْإن َّ
حافظا للمغيب واألس ـرار
		
تغي َب عي ــنا
ما أبالي ْإن كان للبـاب ستـ ٌـر ُم ْس َب ٌل أم ِبقي بغير ست ــار
ّ
علموا أهلكم هذا وأمثاله.
فقال مالكِ :
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ولئــن كان للجــار قــدر عنــد األوائــل ،ففــي النــاس اليــوم خيــر كبيــر ،ودونــك موقــف
ً
وقــع فــي هــذه األزمــان يبيــن لــك خلقــا ال تجــده إال فــي اإلســام ،حيــن يعتنــي الجــار بجــاره
ََ
ويســد نقصــه وعــوزه :جــاران متجــاوران فقــد أحدهمــا جــاره فســأل أوالده عنــه فأخبــر بأنــه
مســجون ألجــل ديــن عليــه ،فاتجــه الجــار مباشــرة وبــاع ســيارته التــي ال يملــك غيرهــا ،واتجــه
مــن حينــه للســجن ليســد الديــن عــن جــاره ،ومــا بقــي مــن قيمــة الســيارة قســمه بينــه وبيــن
جــاره ،ورجــع وقــد ضحــى بســيارته ،وفــك قيــد جــاره.
عبــاد هللا :وبرغــم نمــاذج الخيــر املتكاثــرة ،إال أن حــق الجــار اليــوم قــد ُق ّ
صــر فيــه،
ِ
ً
وانتقــص منــه ،فلربمــا رأيــت جاريــن ال يســلم أحدهمــا علــى اآلخــر إذا لقيــه ،ربمــا رأيــت جــارا
يــؤذي جيرانــه ،ويطلــع علــى حرماتهــم ،ويطالهــم منــه األذى بســائر صــوره ،أصـ ٌ
ـوات منكــره،

وروائــح مؤذيــة ،نفاياتــه وســياراته وأوالده يشــكو الجي ـران منهــم ،وفــي الحديــث الصحيــح
َّ ُ َ َ ً َ ُ ُ َّ
َ َ ُ َل َّ
ـوم َّ
الل ْيـ َـل َو َت ُ
صـ ُ
الن َهـ َـار،
للا«ِ :إن فالنــة تقــوم
ِقيـ َـل ِل َّلن ِبـ ّ ِـي صلــى هللا عليــه وســلم :يــا رســو
ِ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ُْ
َو َت ْف َع ُلَ ،و َت َّ
للا صلى هللا عليه وســلم :ال خ ْي َر
ص َّد ُقَ ،وتؤ ِذي ِجيرانها ِب ِلسـ ِـانها؟ فق
ال َرســول ِ
ِف َيهــا ،وقــال :ال يدخــل الجنــة َمــن ال يأمــن جــاره بوائقــه» رواه أحمــد.
وصــار كثيـ ٌـر مــن النــاس يعــدون أفاضــل الجيـران مــن كــف شــره وخيــره ،وكــف الشــر
ً
خيــر ،لكــن املؤمــل بــذل الخيــر ،واملوفــق مــن قــام بحــق جيرانــه ،قربــة هلل ،وطلبــا لرضــاه،
ً
وهربــا مــن ســخطه ،وقــد قــال الســلف :مــن ســعادة املــرء الجــار الصالــح.
وبعــد هــذا :فكيــف نــؤدي حــق الجــار أيهــا الك ـرام؟ َأمــا إن حــق الجــار يــؤدى بأمــور
ثالثــة ،مــن قــام بهــا فهــو خيــر الجي ـران.

ً
ً
فأولهــا :كــف األذى عنهــم ،فالجــار املوفــق ال يــؤذي جــارا ،وال يضيــق طريقــا ،وال يزعــج
ً
أحــدا بصــوت وال فعــال ،وال أذى بطــول البنــاء وال األبنــاء ،وقــد قــال صلــى هللا عليــه وســلم:
َ
«مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فــا يــؤذ جــاره» رواه مســلم.
وثانــي الخصــال :احتمــال األذى ،والتغا�ضــي عــن الــزالت ،والتغافــل عــن الهفــوات،
َ
فمــن لــم يتغافــل عــن القصــور مــن جــاره تعــب وأتعــب ،فالقصــور مــن طبــع البشــر ،فربمــا
طــال بيتــك أو أوالدك أو ســيارتك أذى منهــم ،والجــار املوفــق َمــن تغافــل وغــض الطــرف.
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ً
تعــدى يومــا أوالد جــار علــى ابــن جارهــم وأدمــوه ،فلقيهــم الجــار بعدهــا ولــم يتغيــر
ُ
ْ
الشـ َـرط ألجــل اعتــداء ربمــا لــم
عليهــم ِبشــره ،وعفــى عنهــم .فأيــن هــذا ممــن يصــل إلــى مراكــز
ً
يكــن مقصــودا؟ أو لربمــا هجــر جــاره ألجــل أذى صــدر مــن أحــد أبنائــه؟ بــل وتعجــب أن تــرى
بعــض قطيعــة الجيـران بســبب ممارســة األطفــال!.
وثالــث األمــور :أن يطــال جيرانــك اإلحســان منــك واإلك ـرام ،فالجــار املوفــق طلــق
املحيــا ،محــب مبتســم ،يعــود جــاره إن مــرض ،يواســيه فــي أتراحــه ،ويهنئــه فــي أفراحــه ،ال
يغفــل عــن داره فــي غيبتــه ،ويســد نقصــه عــن حاجتــه ،ويفــرج كربتــه ،يســر لســروره ،ويســتر
عليــه عنــد قصــوره ،فــإن وصــل األمــر إلــى زيارتهــم ،واالجتمــاع بهــم فــذاك خيــر إلــى خيــر.
وبهــذه األمــور يــؤدى حــق الجــار ،فاللهــم وفقنــا ألداء حــق الجــار ،واغفــر لنــا القصــور
والزلــل.
بارك هللا ..
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..
أمــا بعــد :أيهــا املســلمون :عــن أبــي ّ
ذر ر�ضــي هللا عنــه قــالّ :إن خليــل صلــى هللا عليــه
وســلم أوصانــي« :إذا طبخـ َـت مرقــا فأكثــر مــاءه ،ثـ ّـم انظــر أهــل بيــت مــن جيرانــك ،فأصبهــم
منهــا بمعــروف» .رواه مســلم.
إن القضيــة زيــادة مــاء فحســب ،ولكــن مثــل هــذا التهــادي لــه أثــر فــي إحــداث الــود
والتصافــي ،وفــي وصايــا املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم للنســاء« :يــا نســاء املؤمنــات ،ال
تحقــر أحداكــن لجارتهــا ولــو فرســن شــاة».
عبــاد هللا « :ليــس املؤمــن الــذي يشــبع وجــاره جائــع إلــى جنبــه “ ،قالــه صلــى هللا عليــه
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وســلم كمــا عنــد الحاكــم فــي مســتدركه ،فهــل نتعاهــد جيراننــا مــن حيــث الحالــة املاديــة؟
ً
ًّ
ومــن
فكــم مــن جـ ٍـار ربمــا كان مالصقــا عنــده مــن الحاجــة واملســغبة مــا ال يجــد لــه مســداِ ،
أولــى النــاس بمعروفــك جيرانــك.
عبــاد هللا :ويبقــى حــق الجــار الدينــي أم ـ ًرا مــن َآكــد الحقــوق ،بنصحــه إن ّ
قصــر،
ً
وتوجيهــه إن ع�صــى؛ فحــق الجــار إن كان عاصيــا أن توجهــه برفــق ،وتديــم النصــح بلطــف،
ً
عـ ّـل قلبـ ًـا أن ينفتــحُ ،
عرضــا أن يقبــل.
وم
ِ
وبعــد :أيهــا الك ـرام ،فمــا العنايــة مــن اإلســام بحــق الجــار إال ألن ديننــا يســعى لــكل
مــا مــن شــأنه تآخينــا ،ولئــن كان البعــض يــرى أنــه فــي غنــى عــن جيرانــه وال يحتــاج لهــم فــإن
القضيــة ليســت ماديــة؛ بــل األمــر أكبــر مــن ذلــك ،فتصافــي الجي ـران يترتــب عليــه تصافــي
املجتمــع ،ومــن ثــم األمــة ،والعكــس بالعكــس ،فهــل نعتنــي بهــذا األمــر؟ ونتقــرب إلــى هللا بــأداء
حــق الجي ـران؟ هــذا هــو املؤمــل واملرتجــى.
الدعاء ...

...

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

283

حماية األبناء من الشبهات
الخطبة األولى:
َّإن الحمد هلل ...أما بعد:
فيــا ُّأيهــا املســلمونَّ :إن مــن أعظــم وأجـ ّـل ّ
النعــم التــي مـ َّـن هللا بهــا علــى كثيــر َّ
منــا بعــد
ِ ِ
ُّ
نعمــة اإلســام هــي نعمــة األبنــاء ،فهــم زينــة الحيــاة الدنيــا ،وقــرة العيــون ،يملــؤون الحيــاة
بالبهجــة ُّ
والســرور ،واألنــس والحبــور
َل ْو َال ُب َّني ٌ
ات َك ُز ْغب ْال َق َطا * * * ُرد ْد َن م ْن َب ْعض َإلى َب ْ
ض
ع
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ َ ُ ْ َ
ُّ
ْ
الطو ِل َو ْال َع ْ
ض
ر
ذات
ض
األ
ضط َر ٌب َو ِاس ٌع * * * ِفي
لكان ِلي م
ر
ِ ِ
ِ
َوإنما ْأو َال ُد َنا َب ْي َننا * * * ْأك َب ُاد َنا َت ْم�شي َعلى األ ْ
ض
ر
ِ
ِ
َ َْ
الر ُيح َعلى َب ْعضه ْم * * * َال ْم َت َن َع ْت َع ْ
َل ْو َه َّ
ّ
مض
غ
ال
ن
م
ني
ي
ت
ب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َْ ُ ْ َ ُ ْ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ
ـات خ ْيـ ٌـر ِع ْنـ َـد
ـال َوال َب ُنــون ِز َينــة ال َح َيـ ِـاة الدنيــا والبا ِقيــات الص ِالحـ
تعالــى{ :الـ
قــال هللا
َّ َ َ َ ً َ َ ْ ٌ َ َ ً
رِبــك ثوابــا وخيــر أمــا }[الكهــف.]46:
ً
ً َّ ً
ً
ٌ
ومنــة جليلــة؛ فهــم أمانــة فــي أعناقنــا ،فقــد أوجــب هللا
ومــع كونهــم نعمــة عظيمــة،
ســبحانه وتعالــى تربيتهــم ،وتعاهدهــم ،ورعايتهــم ،وحمايتهــم مــن كل خطــر محــدق بهــم،
ً
ُّ
الســيما حمايتهــم مــن خطــر الشــبهات التــي تزعــزع عقيدتهــم ،ودينهــم ،وتجعلهــم لقمــة
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
وضالــة ســائبة تتخطفهــا َاألراجيــف َواألهــواء يمنــة ويســرة يقــول هللا ســبحانه
،
ـائغة
سـ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ
وتعالــى{ :يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النــاس وال ِحجــارة}
َ
َ
َّ ُّ َّ
صلــى َّللا عليــه وسـ َّـلمَ :
((و ِإ َّن ِل َولـ ِـد َك َعل ْيـ َـك َح ًّقــا)) رواه مســلم،
[التحريــم ،]6:ويقــول النبــي
َّ
ٌ
ٌ
قــال الغزالــي  -رحمــه هللا تعالــى « :-والصبــي أمانــة عنــد والديــه ،وقلبــه الطاهــر جوهــرة

284

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ٌ
ٌ
ـاذجة خاليـ ٌـة عــن ّ
كل نقــش وصــورة ،وهــو قابــل لــكل مــا نقــش ،ومائــل إلــى كل مــا
نفيســة سـ
ِ
ُيمــال بــه إليــه ،فـ َّ
ـإن ُعـ ّـود الخيــر نشــأ عليــه ،وســعد فــي ُّ
الدنيــا واآلخــرة ،وشــاركه فــي ثوابــه أبــوه
ِ
َّ ُ
ُّ ّ
ـؤدبَّ ،
معلــم لــه ومـ ّ
همــل إهمــال البهائـ َـم؛ شــقي وهلــك ،وكان َالـ ِـوزر فــي
وإن ُعـ ّ ِـود الشــر وأ
ِ
وكل ِ
ِ
ٍ
رقبــة ّ
القيــم عليــه ،والوالــي لــه ،وقــد قــال هللا عـ َّـز وجـ َّـلَ { :يــا أ ُّي َهــا َّال ِذيـ َـن َآم ُنــوا ُقــوا أ ْن ُف َسـ ُـكمْ
ََ ْ ُ َِْ
ُّ
ً
وأه ِليكــم نــارا }[التحريــم ، ]6:ومهمــا كان األب يصونــه عــن نــار الدنيــا؛ فبــأن يصونــه عــن
َّ
مو�صــى بهــمَّ ،
فإمــا أن
نــار اآلخــرة أولــى»( ،)1ويقــول اإلمــام الســعدي« :فــاألوالد عنــد والديهــم
يقومــوا بتلــك الوصيــة ،وإمــا أن ّ
يضيعــوا؛ فيســتحقوا بذلــك الوعـ َـد والعقــاب»(.)2
ِ
َّ
ُّ
أب  -ال سيما وقد أصبحنا في عصر تداخلت
أيها املسلمون :إن من الواجب على كل ٍ
ـكل ّ
فيــه املفاهيــم ،واختلطــت فيــه َ
جديـ ٍـة ومســؤولية إلــى ترســيخ وغــرس
القيــم  -أن يســعى بـ ِ ّ ِ
ِ
َّ
َّ
املفاهيــم الشــرعية والعقديــة لــدى أبنائــه وذلــك مــن الســنوات األولــى مــن أعمارهــم،
فتربيــة النــشء علــى العقيــدة َّ
الســليمة لهــا دو ٌر كبيـ ٌـر فــي حمايــة األبنــاء ،وإعطائهــم املناعــة
ُّ
الشــبهات ،واألفــكار ،والعقائــد َّ
الهدامــة ،ولذلــك ال ُبـ َّـد مــن تكثيــف الجهــود
الكافيــة ضــد
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
علــى البنــاء العقائــدي َّ
الســليم لألبنــاء ،فإننــا نجــد أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــد اهتـ َّـم
ً
بأمــر ترســيخ العقيــدة وغرســها فــي نفــوس األطفــال منــذ مراحــل ّ
متقدمــة جـ َّـدا مــن حياتهــم،
ِ
ً
َّ
ـدأ مــن أول مرحلـ ٍـة مــن الــوالدة ،ويـ ُّ
ـدل علــى ذلــك مــا جــاء فــي حديــث التأذيــن فــي أذن
وذلــك بـ
ً
ّ ً
َّ
ُّ
معلقــا ومبينــا ألس ـرار ذلــك« :وســر التأذيــن  -وهللا
املولــود يقــول ابــن القيــم  -رحمــه هللا ِ -
ّ
املتضمنــة لكبريــاء الـ َّـرب ،وعظمتــه،
أعلــم  -أن يكــون أول مــا يقــرع ســمع اإلنســان كلماتــه
ِ
َّ
َّ
والشــهادة التــي أول مــا يدخــل بهــا فــي اإلســام ،فــكان ذلــك كالتلقيــن لــه شــعار اإلســام عنــد
ً
دخولــه إلــى الدنيــا كمــا َّ
يلقــن كلمــة َّ
التوحيــد عنــد خروجــه منهــا» ،ويقــول أيضــا« :وفيــه معنــى
آخــر :وهــو أن تكــون دعوتــه إلــى هللا ،وإلــى دينــه اإلســام ،وإلــى عبادتــه؛ ســابقة علــى دعــوة
َّ
َّ
الشــيطان كمــا كانــت فطــرة هللا التــي فطــر عليهــا ســابقة علــى تغييــر الشــيطان لهــا ،ونقلــه
عنهــا ،ولغيــر ذلــك مــن الحكــم»(.)3
ُّأيهــا املســلمونَّ :إن االعتنــاء البالــغ بتعليــم األبنــاءّ ،
وحثهــم علــى االعتقــاد َّ
الصحيــح
ِ
(((  -إحياء علوم الدين .72 /3
(((  -تيسير الكريم الرحمن.166 :
(((  -تحفة املولود.31 :
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َّ
الســليم ،وتنشــئتهم عليــه ،وغرســه فــي نفوســهم؛ هــو مــن أهــم أســباب حمايــة َّ
األمــة قاطبــة
 بــإذن هللا تعالــى  -مــن االنح ـرافَّ ،والضــال ،وحمايتهــم ،وحفظهــم يتعـ َّـدى نفعــه إلــى كل
ً
املجتمــع ،ولذلــك جــاء فــي األثــر َّأن رجــا قــال لألعمــش« :هــؤالء الغلمــان حولــك!» قــال:
«اســكت! هــؤالء يحفظــون عليــك أمــر دينــك»(.)1
الزيــغ َّ
والســعي فــي حمايــة األبنــاء مــن َّ
فاالهتمــام ،والعنايــةَّ ،
والضــال ،وحفظهــم مــن
ً
ُّ
الشــبهات ،واألراجيــف ،واألهــواء؛ هــو منهــج األنبيــاء جميعــا  -عليهــم الصــاة والســام ،-
ً
وكل ُّ
الدعــاة املصلحيــن مــن بعدهــم ،فقــد قــال هللا تعالــى حاكيــا عــن نــوح وســعيه فــي حمايــة
ولــده مــن مصاحبــة أهــل الضــالَ { :يــا َب ِنـ َّـي اركــب معنــا وال تكــن مــع الكافريــن }[هــود]42:
 ،وكذلــك قــال هللا تعالــى عــن إبراهيــم حيــن أو�صــى بهــا أبنــاءهَ :
{وو َّ
�صــى ِب َهــا ْإب َر ِاهيـ ُـم َب ِنيـ ِـه
َ ْ ُ ُ َ َ َّ َّ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُ ّ َ َ ُ َّ َ
َ
الديـ َـن فــا ت ُموتـ َّـن إال وأ ُنتــم ُّم ْسـ ِـل ُمون}[البقرة]132:
ويعقــوب يــا ب ِنــي إن للا اصطفــى لكــم ِ
َّ
َّ
 ،وأو�صــى ُّ
نبينــا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم ابــن عمــه عبــاس ر�ضــي هللا عنهمــا فيقــول(( :
يــا غــام إنــي أعلمــك كلمــات :احفــظ هللا يحفظــك ،احفــظ هللا تجــده تجاهــك ،وإذا ســألت
فاســأل هللا ،وإذا اســتعنت فاســتعن بــاهلل  ))...الحديــث كمــا عنــد الترمــذي.
ّ
ُّأيهــا املســلمون :عبــاد هللاَّ :إن أعــداء َّ
واملتربصيــن بهــا؛ قــد عجــزوا وفشــلوا عــن
األمــة،
ِ
إبعــاد أبنائنــاّ ،
وصدهــم عــن عقيدتهــم ودينهــم  -الــذي هــو مصــدر قوتهــم ،وعزتهــم  -بغزوهــم
ِ
َّ
ّ
ّ
والســنان ،فعمــدوا ولجــأوا إلــى حيــل شــتى تســتهدف عقولهــم
بالســاحِ ،
بالقــوة الحســية ِ
ّ
ً
َّ
مباشــرة ليتــم اإلســتيالء والســيطرة عليهــا ،وذلــك مــن خــال بـ ِـث البرامــج املختلفــة عبــر
َّ
ً
املخططــات واملؤام ـرات ،وإنشــاء مراكــز ّ
الدراســات ،وأيضــا
القنــوات الفضائيــة ،ورســم
ِ
َّ
زرعــوا مــن بنــي جلدتنــا مــن يعينهــم علــى تلــك املهــام واملخططــات الهدامــة للنيــل مــن أبنائنــا،
َّ
َّ
واإلطاحــة بهــم ،وإيقاعهــم فــي ش ـراكهم الشــرير ،فكثفــوا جهودهــم ،وعملــوا علــى إثــارت
َّ
ُّ
الشــبهات واألفــكار املنحرفــة التــي تهــز معتقداتهــم ،وثوابتهــم ،وقيمهــم ،ولألســف الشــديد
فقــد َّ
تحقــق لهــم الكثيــر مــن ذلــك فنالــت شــبهاتهم وأفكارهــم مــن أبنائنــا مــا نالــت بســب
َّ
التقصيــر الحاصــل مــن قبــل أوليــاء األبنــاء الجهلــة الذيــن ظلمــوا أنفســهم قبــل أبنائهــم
َّ
وتنصلــوا عــن تربيتهــم التربيــة َّ
الراشــدة الحســنة التــي
ملــا أهملــوا رعايتهــم ،ومتابعتهــم،
هــي الكفيلــة بحمايتهــم مــن ذلــك ااملكــر َّ
الكبــار ،وأخــذوا يهتمــون بسفاســف أمــور الحيــاة
(((  -حلية األولياء وطبقات األصفياء.52 /5 :
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َّ
ُّ
الدنيــا ،فظهــر لنــا ذلــك الجيــل الــذي يتنكــر لدينــه ،وهويتــه ،وقيمــه ،وأخالقــه ،فمرقــوا
َّ
مــن العقيــدة اإلســامية ،وتبـرأوا مــن مجتمعهــم ،وبيئتهــم ،وتخلــوا عــن قيمهــم ،وأخالقهــم،
ً
ً
وعاداتهــم ،وتقاليدهــم ،فأصبحــوا مصــدرا يهـ ِّـدد أمــن واســتقرار املجتمــع قاطبــة ،فــا
ً
ً
يعرفــون معروفــا ،وال ينكــرون منك ـرا ،فقــد انتكســت حياتهــم ،وأوضاعهــم ،وفســدت
ّ
مقلــدة لعــادات وتقاليــد أعدائهــم ،ومغرمــة
طباعهــم ،ونفوســهم ،وأصبحــوا مجـ َّـرد ُدمــى
ِ
َ
((ل ْيـ َ
ـس ِم َّنــا َمـ ْـن
بثقافتهــم ،وســلوكهم ،وقــد صـ َّـح عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال:
َ
َت َشـ َّـب َه ب َغ ْيرَنــاَ ،ل َت َشـ َّـب ُهوا ب ْال َي ُهــودَ ،وَل ب َّ
الن َ
الي ُهــود اإل َشــا َر ُة باأل َ
صـ َـارىَ ،فــإ َّن َت ْســل َ
يم َ
ص ِابـ ِـع،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ
َ ِ ُ َ ُِ ّ ِ
ِ
َّ
َ
َ ْ َ
َ
َ
ى
ـف)) رواه الترمــذي وحســنه األلبانــي.
اإلشــارة ِباألكـ ِ
وتسـ ِـليم النصــار ِ
َّ َّ ً
حقــا ،ويرزقنــا اتباعــه ،وإن يرينــا الباطــل
نســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يرينــا الحــق
ً
باطــا ويرزقنــا اجتنابــه... ،
الخطبة الثانية:
الحمد هلل  ...أما بعد:
ُّ
ًّأيها املسلمون :عباد هللاَّ :إن من ّ
أهم ما يحمي أبناءنا من ُّ
تشرب الشبهات ،ويوقفهم
ِ
َّ
َّ
عــن االنج ـرار وراء الشــائعات املتالطمــة؛ هــو الدفــع بهــم إلــى حلقــات تحفيــظ الق ـرآن
ّ
ً
ُّ ً
َّ ُّ
ً
ً
وتدب ـرا وعمــا،
التعلــق بكتــاب هللا ق ـراءة وفقهــا،
وحظهــم ،وتشــجيعهم علــى
الكريــمِ ،
َّ
فلــو نهــل األبنــاء خاصــة  -وكل املســلمين عامــة  -مــن معيــن كتــاب هللا ،واقتفــوا منهجــه؛
َّ
ُّ
َل َ
هللا  -ســبحانه  -مــن الشــبهات ،والفتــن ،فــإن كتــاب هللا هــو الشــافي الكافــي قــال
ـم
ـ
ه
ظ
ف
ح
ِ
َ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ
َّ
الطر َيق ِة َ َل ْسـ َـق ْي َن ُاه ْم َم ًاء َغ َد ًقا * ِل َن ْف ِت َن ُه ْم ِف ِيه َو َم ْن ُي ْعر ْ
ى
ل
هللا تعالى{ :وألو
ض
اســت ُق َام َوا ع ً ِ
ِ
َ ْ ْ َّ َِ ْ ُ ْ
َّ
َّ
َ
َ
ً
عــن ِذكـ ِـر رِبـ ِـه يســلكه عذابــا صعدا}[الجــن ، ]16-17:كمــا بيــن أنــه مــن يعــرض عنــه فإنــه
يصيبــه مــن العــذاب بقــدر ابتعــاده عنــه.
ً
ُّ
َّ
وممــا يحميهــم مــن الشــبهات واإلنحرافــات أيضــا :العنايــة واالهتمــام بهــم ألخــذ العلــوم
َّ
َّ
الصحيحــة َّ
الشــرعية ،والتــي علــى رأســها وأســاس أولوياتهــا العقيــدة َّ
ألنــه إذا تشـ َّـرب وتضلــع
ُ
وغرســت فــي قلوبهــم علــى وفــق املنهــج النبــوي؛ فـ َّ
ـإن ســائر العبــادات ،والقيــم،
األبنــاء بهــا،

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

287

ً
واألخــاقُ ،وك َّل فــروع ّ
الديــن ســوف تأتــي تباعــا ،فيجــب َّأن نبــذل فــي ذلــك قصــارى جهدنــا،
ِ
وأن ال نهملــه؛ ألن إهمــال تعليــم األبنــاء أمــور دينهــم ،وأمــور العقيــدة؛ قــد يفــوت األوان،
َّ
ُّ
ولــن نســتطيع تعليمهــم ذلــك بعــد أن تتمكــن منهــم الشــبهات كمــا أشــار إلــى ذلــك اإلمــام ابــن
القيــم رحمــه هللا حيــث قــال« :فمــن أهمــل تعليــم ولــده مــا ينفعــه ،وتركــه ســدى؛ فقــد أســاء
إليــه غايــة اإلســاءة ،وأكثــر األوالد إنمــا جــاء فســادهم مــن قبــل اآلبــاء ،وإهمالهــم لهــم ،وتــرك
تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه ،فأضاعوهــم صغــارا فلــم ينتفعــوا بأنفســهم ،ولــم ينفعــوا
ً
ً
آباءهــم كبــارا كمــا عاتــب بعضهــم ولــده علــى العقــوق فقــال :يــا أبــت َّإنــك عققتنــي صغي ـرا
ً
ً
ً
فعققتــك كبيـرا ،وأضعتنــي وليــدا فأضعتــك شــيخا»(.)1
كذلــك ممــا يحميهــم :مراجعــة البرامــج الكثيــرة َّ
املوجهــة واملبثوثــة عبــر وســائل اإلعــام
ـواء املرئيــة أو املســموعة أو املقــروءةَّ ،
املختلفــة سـ ً
والنظــر فــي أحوالهــا ،وانتقــاء مــا ينفــع
األبنــاء منهــا ،ومــا يتوافــق مــع عقيدتهــم ،وهويتهــم ،وأخالقهــم ،وعاداتهــم ،وتقاليدهــم.

كذلــك ينبغــي :عــدم الغفلــة واإلهمــال عنــد جلــب واختيــار بعــض الخادمــات إلــى
ً
املنــازل خصوصــا املســتقدمات مــن البلــدان التــي تناهــض عقيدتــه ،وثقافتــه؛ تقاليــد
َّ
وعقيــدة مجتمعنــا اإلســامي املحافــظُ ،
فرَّبمــا يتأثــر بعــض األبنــاء  -مــن خــال االحتــكاك
َّ
فيتأصــل ذلــك فــي نفوســهم.
بهـ َّـن  -بمــا عندهـ َّـن مــن عقائــد فاســدة ،وثقافــات مخالفــة،
اللهم بصرنا عيوبنا ... ،الدعاء

...

(((  -تحفة املولود.229 :
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حماية األبناء من الشهوات
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املســلمون :في هذه األيام كثرت الفتن ،وتنوعت أشــكالها وأصنافها ،فتن تتالطم
ُ
كتالطــم مــوج بحــر لجــي يغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه ســحاب ،ظلمــات بعضهــا
فــوق بعــض ،فتــن فــي كل مــكان تالحقنــا قــد أحاطــت بنــا إحاطــة الســوار باملعصــم ،فتــن
ً
ُ ً
ً
ً
ً
وجــا مــن هولهــا وتنوعهــا ،وال
تــدع الحليــم حيرانــا ،والعاقــل اللبيــب م ِطرقــا مذهــوال ،خائفــا ِ
عاصــم لنــا منهــا إال هللا ســبحانه وتعالــى ،إنهــا فتنــة الشــهوات يــا عبــاد هللا!
وقد أخبر املعصوم صلى هللا عليه وسلم بأن الجنة حفت باملكاره ،وأن النار حفت
َ ّ
ُ
َّ َ
الن َسـ ِـاء
بالشــهوات يقــول هللا ســبحانه فــي كتابــه الكريــم{ُ :زِّيـ َـن ِل َّلنـ
ـاس ْحـ ُّـب الشـ َـه ْو َ ْ ِ
ات ِمــن ْ ِ
ِ
ْ
ُ
ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َّ ْ َ
َْ
ضـ ِـة َوالخ ْيـ ِـل ال َسـ َّـو َم ِة َوالن َعـ ِـام َوال َحـ ْـر ِث
اطيـ ِـر القنطــر ِة ِمــن الذهـ ِـب وال ِف
َوال َب ِنيـ َـن َوالق َن
ِ
ُّ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ
َذلـ َـك َم َتـ ُ
ـاع ْال َح َ
ـآب} [آل عمـران ،]14:فربنــا ســبحانه حيــن
ـ
ال
ـن
ـ
س
ح
ه
ـد
ـ
ن
ع
للا
و
ـا
ـ
ي
ن
الد
ـاة
ـ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
خلــق اإلنســان ركــب فيــه الشــهوات ،وهــي بحــد ذاتهــا نعمــة مــن هللا ســبحانه إن تــم ضبطهــا
بالضوابــط الشــرعية ،وهــي متنوعــة ،وقــد رتبهــا ســبحانه فــي آيــة آل عمـران املتقدمــة وجعــل
أولهــا شــهوة النــكاح ،ثــم شــهوة الحصــول علــى األبنــاء مــن بنيــن وبنــات ،وشــهوة املــال،
ُْ
ْ َ
وشــهوة القــوة والســلطة وهــي املشــار إليهــا بقولــه ســبحانه{َ :والخ ْيـ ِـل ال َسـ َّـو َم ِة} ،وشــهوة
املــأكل واملشــرب ،وهــي متفاوتــة مــن شــخص آلخــر ،ومــن جنــس مخلــوق آلخــر ،فقــد خلــق
ً
ربنا ســبحانه املالئكة مثال بال شــهوات ،وخلق البشــر والبهائم بشــهوات لكنه جعل للبشــر
ً
عقــول تضبــط تلــك الشــهوات وإال كان مــن جملــة البهائــم.
ً
قــال اإلمــام ابــن القيــم رحمــه هللا« :قــال قتــادة :خلــق هللا ســبحانه املالئكــة عقــوال بــا
ً
شــهوات ،وخلــق البهائــم شــهوات بــا عقــول ،وخلــق اإلنســان وجعــل لــه عقــا وشــهوة ،فمــن
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غل ــب عقلــه شــهوته فهــو مــع املالئكــة ،ومــن غلبــت شــهوته عقلــه فهــو كالبهائــم»( ،)1فهــذه
ُ
الشــهوات إن لــم تضبــط بضوابــط الشــرع فإنهــا تهــوي بصاحبهــا فــي مهــاوي الــردى ،وتلحقــه
باألنعــام والــدواب.
وفــي هــذه األزمــان املتأخــرة تعــددت وتنوعــت جــواذب هــذه الشــهوات مــن شــهوات
النســاء ،واألوالد ،واألمــوال ،والبطــون ،واملسلســات ،والقنــوات ،واألفــام وغيرهــا حتــى
أصبحنــا نخ�شــى علــى أوالدنــا مــن كل مــا يحيــط بهــم ،وهــذا يعنــي أنــه ال بــد مــن أن نقــوم
بتحصينهــم وحمايتهــم مــن هــذه الشــهوات؛ لكونهــم أمانــة فــي أعناقنــا ،ونحــن مســؤولون،
عنهــم قــال عليــه الصــاة والســام مــن حديــث ابــن عمــر ر�ضــي هللا عنهمــا(( :أال كلكــم راع،
وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،فاألميــر الــذي علــى النــاس راع وهــو مســؤول عــن رعيتــه،
والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم ،واملـرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده وهــي
مســؤولة عنهــم ،والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه ،أال فكلكــم راع وكلكــم
مســؤول عــن رعيتــه)) متفــق عليــه.
ْ
فــأوالدك يــا عبــد هللا هــم مــن اســتأمنك هللا ســبحانه عليهــم َ ،قـ َ
ـال بعــض أهــل العلــم:
َ ْ َ ْ َ
َ
ْ
ُ ْ َ َُ ْ َ ْ
يســأل ال َولــد َعــن َو ِالــده،
يســأل ال َو ِالــد َعــن َولــده َيـ ْ َـوم ال ِق َي َامــة قبــل أن
ِ«إن هللا َســبح َانه
ْ
َ ً
ص ْي َنا ْال ْن َسانَ
قا فلالبن على أبيه حق ،وكما قال تعالى{َ :و َو َّ
فإنه َك َ
ح
ابنه
على
ب
لل
ن
أ
ا
م
ِ ُ َْ ُ َ ُ ْ ََ ْ ُ
ود َهــا ِ َّ
يكـ ْـم َنــا ًرا َو ُق ُ
النـ ُ
ـاس
ِب َو ِال َد ْيـ ِـه ُح ْسـ ًـنا} [العنكبــوت ،]8:وقــال تعالــى{ :قــوا أنفســكم وأه ِل
َ
َو ْال ِح َجــا َر ُة} [التحريــمَ ،]6:قـ َ
ـال َعلـ ّـي بــن أبــي طالــب :علموهــم ،وأدبوهــم ،وقــال تعالــى:
ْ
ْ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ
َ
للا َول تشـ ِـركوا ِبـ ِـه شـ ْـي ًئا َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َسـ ًـانا َو ِبـ ِـذي ال ُق ْرَبــى} [النســاء.)2(»]36:
{واعبــدوا
قــال الحافــظ ابــن القيــم رحمــه هللا« :ويجنبــه فضــول الطعــام ،والــكالم ،واملنــام،
ومخالطــة األنــام ،فــإن الخســارة فــي هــذه الفضــات ،وهــي تفــوت علــى العبــد خيــر دنيــاه
وآخرتــه ،ويجنبــه مضــار الشــهوات املتعلقــة بالبطــن ،والفــرج غايــة التجنــب ،فــإن تمكينــه
ً
مــن أســبابها ،والفســح لــه فيهــا؛ يفســده فســادا يعــز عليــه بعــده صالحــه ،وكــم ممــن أشــقى
ولــده وفلــذة كبــده فــي الدنيــا واآلخــرة بإهمالــه ،وتــرك تأديبــه ،وإعانتــه لــه علــى شــهواته،
ويزعــم أنــه يكرمــه وقــد أهانــه ،وأنــه يرحمــه وقــد ظلمــه وحرمــه ،ففاتــه انتفاعــه بولــده،
وفــوت عليــه حظــه فــي الدنيــا واآلخــرة ،وإذا اعتبــرت الفســاد فــي األوالد رأيــت عامتــه مــن قبــل
(((  -عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص.)23:
(((  -تحفة املودود بأحكام املولود (ص.)229 :
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()1

وينشأ نا�شئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه

()2

أيها األب املبارك:

ً
عليــك أن تكــون مستشــعرا للمســؤولية التــي أنيطــت بــك ،فــإن ولــدك هــذا هــو
كصفحــة بيضــاء فاكتــب فيهــا مــا شــئت ،وهــو كاألرض الخصبــة فــازرع فيهــا مــا بــدا لــك
()3
َ َ ُ َّ ّ َ ْ ُ ٌ َ َ َّ
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُّ
اس
من يزرع الخير يحصد ما يسر ِب ِه *** وز ِارع الش ِر منكوس على الر ِ
وقال آخر:
َّ
الش ّر يحصد في عواقبه *** ندامة ولحصد َّ
الز ْرع إبان
من يزرع
ِ
ً
ً
فكــن زارعــا للخيــر ،محصنــا لــه عــن الشــر ،فــ((كل مولــود يولــد علــى الفطــرة؛ فأبــواه
يهودانــه ،أو ينصرانــه ،أو يمجســانه)) كمــا ورد عــن الحبيــب املصطفــى عليــه الصــاة
والســام كمــا عنــد البخــاري ومســلم.
()4

عباد هللا :إن تحصين األبناء من تلك الشهوات له طرق كثيرة منها:
ً
أوال :عليــك بــزرع العقيــدة الصحيحــة فــي قلــب ولــدك ،ونفســه ،فحيــن يتربــى علــى
ً
ً
ً
ً
ً
املعتقــد الصحيــح فإنــه يكــون هلل معظمــا خائفــا وجــا ،وبرحمتــه وثوابــه ،طامعــا راجيــا
ً
راغبــا ،وحيــن يعلــم الشــخص أن هللا ســبحانه ي ـراه ،وأنــه ســبحانه مطلــع علــى حركاتــه
وســكناته؛ فإنــه إن تربــى علــى هــذا ال يتج ـرأ علــى معصيــة خالقــه جــل جاللــه.
ُ
ذكــر عــن أعرابــي قــال :خرجــت فــي بعــض ليالــي الظلــم فــإذا أنــا بجاريــة كأنهــا علــم،
فأردتهــا عــن نفســها ،فقالــت :ويلــك!! أمــا كان لــك زاجــر مــن عقــل إذ لــم يكــن لــك نـ ٍـاه مــن
ديــن ،فقلــت :إنــه وهللا مــا يرانــا إال الكواكــب ،قالــت :فأيــن مكوكبهــا؟!»( ،)5فإيمانهــا وخوفهــا
(((  -تحفة املودود بأحكام املولود (ص.)241-242 :
(((  -علو الهمة (ص.)366 :
(((  -اآلداب الشرعية واملنح املرعية (.)311 /1
(((  -قصيدة عنوان الحكم (ص.)37 :
(((  -روضة املحبين ونزهة املشتاقين (ص.)395:
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مــن هللا عصمهــا مــن الفتنــة.
وجلــس زيــاد مولــى ابــن عيــاش ر�ضــي هللا عنهمــا إلــى بعــض إخوانــه فقــال لــه :يــا عبــد هللا
فقــال لــه :قــل مــا تشــاء ،قــال :مــا هــي إال الجنــة أو النــار ،قلــت :نعــم ،قــال :ومــا بينهمــا منــزل
ينزلــه العبــاد؟ قلــت :ال وهللا ،فقــال :وهللا إن نف�ســي لنفــس أضــن بهــا علــى النــار ،والصبــر
اليــوم عــن معا�صــي هللا خيــر مــن الصبــر علــى األغــال»(.)1
وقبــل ذلــك أيهــا األكارم الفضــاء :الكريــم ابــن الكريــم ابــن الكريــم بــن الكريــم يوســف
بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم عليهــم الصــاة والســام ،حيــن دعتــه ام ـرأة العزيــز
إلــى الفاحشــة وقــد هيــأت لــه كل �شــيء ،وأتــت بكامــل زينتهــا وهــو فــي ريعــان شــبابه وقوتــه،
وداخــل بيتهــا ،وأغلقــت األبــواب ،ودعتــه ،وال أحــد ســيظن بــه ســوء ،فمــاذا كان موقفــه يــا
عبــاد هللا؟!
َ
ـال َم َعـ َـاذ َّللا إ َّنـ ُـه َرّبــي َأ ْح َسـ َـن َم ْثـ َـو َ
ذكــر هللا جــل جاللــه عنــه أنــه قــال{َ :قـ َ
اي ِإ َّنـ ُـه ل
ِ ِ ِ
َّ ُ َ
ُي ْف ِلـ ُـح الظ ِالون}[يوســف ،]23:والزالــت بــه مرغبـَـة تــار َة ،ومهــددة بالسـ َـجن تــارة أخــرى،
َ ّ ّ ْ ُ َ ُّ َّ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ ْ ْ
صـ ِـرف
الســجن أحــب ِإلــي ِممــا يدعون ِنــي ِإليـ ِـه و ِإل ت
ولكنــه عليــه َالصــاة وال
ـام ُقــال{ :ر ِ ْب ِ
سـ َ َ
َ ّ َ ْ َ ُ َّ ْ َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ع ِنــي كيدهــن أ
صـ ُـب ِإل ْي ِهــن وأكــن ِمــن الج ِاه ِلين}[يوســف ،]33:فكانــت النتيجــة أن نجــاه
صـ َـر َف َع ْنـ ُـه َك ْي َد ُهـ َّـن إ َّنــهُ
اب َلـ ُـه َرُّبـ ُـه َف َ
هللا ســبحانه ،واســتجاب دعــاءه قــال هللا{َ :ف ْ
اسـ َـت َج َ
ِ
الســم ُيع ْال َع ِل ُ
ُ َ َّ
يم}[يوســف ،]34:فــاهلل ســبحانه ســميع عليــم يجيــب مــن دعــاه ،وعليــم
هــو ِ
بمــن عصــاه.
فال َت ْعص َ
بك قائ ًال َأ ْو َفاع ًال *** فكالهما في ُّ ْ
مكتوبان
ف
ر
الصح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فانظــر يــا عبــد هللا إلــى التربيــة علــى العقيــدة الصحيحــة كيــف تجعــل الشــخص ً
قويــا
ً
ثابتــا أمــام عواصــف الفتــن والشــبهات كالجبــل األشــم ،ال تضــره فتنــة ،وال تؤثــر فيــه شــهوة
فعليــك -أيهــا األب الكريــم -بغــرس العقيــدة الصحيحــة فــي نفــوس أبنائــك ،فإنهــا مــن أعظــم
الحصــون عــن مقارفــة الشــهوات واملعا�صــي والذنــوب.
ً
ثانيــا :عليــك بالجلــوس مــع أبنائــك ،وتعليمهــم محــارم هللا ســبحانه وتعالــى ،وتبييــن
ً
فضــل مــن تــرك هــذه الشــهوات مــن مخافــة هللا ســبحانه ،فتحذرهــم مثــا مــن اطــاق

(((  -روضة املحبين ونزهة املشتاقين (ص.)395-396:
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العنــان للنظــر ،وتقليبــه فــي الغاديــات والرائحــات ،وكــذا تحذرهــم مــن خطــر النظــر إلــى
القنــوات التــي تدعــو إلــى التفســخ ،والعــري ،والفاحشــة ،وتذكــر لهــم أن النظــر ســهم مــن
ســهام إبليــس تدخــل إلــى القلــب فتفســده ،وتضيــع عليــه دينــه ،وتبيــن لهــم وجــوب غــض
ُ ْ ْ
ـبحانه قــد أمــر بذلــك فقــال{ :قـ ْـل ِلل ُمؤ ِم ِنيـ َـن
البصــر عــن َ النســاء األجنبيــات ألن هللا سـ
وج ُهـ ْـم َذلـ َـك َأ ْز َ ـكـى َل ُهـ ْـم إ َّن َّ َ
َي ُغ ُّ
صارهـ ْـم َو َي ْح َف ُظــوا ُف ُر َ
ضــوا مـ ْـن أ ْب َ
للا َخبيـ ٌـر ب َمــا َي ْ
ص َن ُعــو َن * َو ُقــلْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
صارهـ َّـن َو َي ْح َف ْظـ َـن ُف ُر َ
ل ْل ُم ْؤم َنـ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
وج ُهـ َّـن َوال ُي ْب ِديـ َـن ِز َين َت ُهـ َّـن ِإل َمــا ظ َهـ َـر ِم ْن َهــا
ِ ِ ِ
ـات يغضضــن ِمــن أب ِ ِ
[ }...النــور.]30-31:
وأخــرج مســلم فــي صحيحــه أن جريــر  -ر�ضــي هللا عنــه  -ســأل النبــي  -صلــى هللا عليــه
وســلم  -عــن نظــر الفجــأة؟ فقــال  -عليــه الصــاة والســام (( :-اصــرف بصــرك))  ،وقــال -
صلــى هللا عليــه وســلم  -لعلــي  -ر�ضــي هللا عنــه (( :-يــا علــي! ال تتبــع النظــرة النظــرة ،فــإن لــك
األولــى وليســت لــك اآلخــرة)) أخرجــه أبــو داود والترمــذي وحســنه األلبانــي.
كل الحوادث مبدأها من النظر *** ومعظم من النار من مستصغر الشرر
وتر
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها *** فتك السهام بال قوس وال ِ
الخطر
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه *** في أعين الغيد موقوف على
ِ
()1

بالضرر
يسر مقلته ما ضر مهجته *** ال مرحبا بسرور عاد
ِ
ً
ثالثــا :تحصينهــم بالتقــوى وغرســها فــي نفوســهم ،والتقــوى كمــا قــال طلــق بــن حبيــب -
رحمــه هللا  -يصفهــا« :أن تعمــل بطاعــة هللا علــى نــور مــن نــور هللا رجــاء ثــواب هللا ،والتقــوى
تــرك معا�صــي هللا علــى نــور مــن هللا خــوف عقــاب هللا»(.)2
فالتقــوى تحجــز اإلنســان عــن مقارفــة مــا ال يحــل مــن الشــهوات واملعا�صــي ،قــال
اإلمــام ابــن دقيــق العيــد  -رحمــه هللا « :-تقــوى هللا ســبب لغــض البصــر ،وتحصيــن
الفــرج»( ،)3فــإذا ذهبــت التقــوى مــن القلــوب فإنهــا معرضــة للهــدم واملــرض ،ومــن أقــوى
(((  -انظر :روضة املحبين ونزهة املشتاقين (ص.)97 :
(((  -انظر :حلية األولياء وطبقات األصفياء ( ،)64 /3واإلبانة الكبرى البن بطة (.)598 /2
(((  -انظر :إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ( ،)2/169وفتح الباري البن حجر ( ،)9/109وذخيرة العقبى في شرح املجتبى
(.)27/22
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عوامــل الهــدم للقلــوب إطــاق البصــر فيمــا حــرم هللا  -ســبحانه وتعالــى .-
ومــن اتقــى هللا  -ســبحانه ُ -
صــرف عــن الح ـرامَّ ،
وعمــر قلبــه وحصنــه مــن كل شــهوة
ْ
َ
َ
َ ْ ُ ُّ َ َ َ
َ
وفتنــة قــال رب العــزة والجــال{َ :كذلـ َـك ل َن ْ
ـوء َوالف ْحشـ َـاء ِإ َّنـ ُـه ِمـ ْـن ِع َب ِادنــا
صـ ِـرف عنــه السـ
ِ ِ
ُْ ْ َ
الخل ِص َين}[يوســف ،]24:فمــن حصــن قلبــه بالتقــوى وقــاه ربــه  -ســبحانه  -كل فتنــة،
وصــرف عنــه الشــيطان الرجيـ ُـم لكونــهَ صــار مــن عبــاد هللا املخلصيــن قــال  -ســبحانه
ُْ ْ َ
َّ
َ َ َ
َ ْ
وتعالــى  -عنــه{ :قـ
ـال َف ِب ِع َّزِتـ َـك َ ُلغ ِو َي َّن ُهـَ ْـم أ ْج َم ِعيـَ َـن * ِإ َلُ ِع َبـ َـاد َكَ ِم ْن ُهـ ُـم الخل ِصيـ َـن}[ص82-:
 ،]83وقــال{َ :ر ّب ب َمــا أ ْغ َو ْي َتنــي ل َزّي َنـ َّـن ل ُهـ ْـم فــي ْال ْرض َول ْغو َي َّن ُهـ ْـم أ ْج َم ِعيـ َـن * إ َّل ِع َبـ َـاد َك م ْن ُهــمُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُْ ْ َ
الخل ِص َين}[الحجــر.]39-40:
أقــول مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم مــن كل ذنــب وخطيئــة فاســتغفروه ،فيــا
فــوز املســتغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
معاشــر املســلمين :وإن مما ينبغي التنبه له أن أعداء املســلمين حرصوا كل الحرص
علــى إفســاد ديــن الشــباب ،وعقيدتهــم ،وعقولهــم بــكل وســيلة ،فغــزوا شــبابنا بالقنــوات
الخليعــة ،ومواقــع النــت الســيئة؛ ليوقعوهــم فــي الشــهوات ،وامللهيــات ،واملنك ـرات،
واملؤســف أنهــم ال حصــن لهــم مــن هــذه املنكـرات مــن تقــوى هللا ســبحانه ،ودوام مراقبتــه
فــي الســر والعلــن ،ومحاســبتها إال مــن رحــم هللا.
ـاألب الحـ ُ
فـ ُ
ـاذق األريــب يمنـ ُـع أبنــاءه مــن مشــاهدة تلــك القنــوات الهابطــة ،ويقطــع كل
ً
َ
وســيلة تكــون ســببا لوصــول هــذه الشــهوات إلــى داره؛ قبــل أن يــذرف الدمــع مــن الحــز ِن
واأل�ســى ،وقبــل أن يقــع مــا يكــره.
وإن ممــا يحصــن األبنــاء مــن الشــهوات بأنواعهــا :منــع األوالد مــن االختــاط املحــرم،
والتبــرج والســفور ،واعت ـزال األماكــن التــي تنتشــر فيهــا املنك ـرات.
وممــا يحصــن األبنــاء أيضــا :تربيتهــم علــى الحيــاء مــن هللا عــز وجــل ،إذ كيــف يع�صــي
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اإلنســان ربــه تبــارك وتعالــى وهــو يـراه ،ويطلــع عليــه ،فعــن عبــد هللا بــن مســعود قــال :قــال
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم(( :اســتحيوا مــن هللا حــق الحيــاء)) قــال :قلنــا :يــا رســول
هللا إنــا نســتحيي والحمــد هلل ،قــال(( :ليــس ذاك ،ولكــن االســتحياء مــن هللا حــق الحيــاء
أن تحفــظ ال ـرأس ومــا وعــى ،والبطــن ومــا حــوى ،ولتذكــر املــوت والبلــى ،ومــن أراد اآلخــرة
تــرك زينــة الدنيــا ،فمــن فعــل ذلــك فقــد اســتحيا مــن هللا حــق الحيــاء)) أخرجــه الترمــذي،
وحســنه األلبانــي.
وممــا يحصــن األبنــاء أيهــا اآلبــاء :املبــادرة بتزويجهــم ،وإعفافهــم حيــن تكــون الحاجــة
داعيــة لذلــك ،فقــد قــال النبــي  -صلــى هللا عليــه وســلم  -كمــا عنــد البخــاري ومســلم مــن
حديــث عبــد هللا بــن مســعود  -ر�ضــي هللا عنــه (( :-يــا معشــر الشــباب! مــن اســتطاع منكــم
البــاءة فليتــزوج ،فإنــه أغــض للبصــر ،وأحصــن للفــرج ،ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم،
فإنــه لــه وجــاء)).
أيهــا املؤمنــون :إذا تربــى األبنــاء علــى مــا ســمعتم مــن حســن املعتقــد املثمــر لرقابــة
هللا  -ســبحانه وتعالــى  ،-والتعبــد هلل بأســمائه وصفاتــه؛ فــإن ذلــك يثمــر الخــوف مــن
هللا  -ســبحانه  -فــي الســر والعالنيــة ،وعلــى اإلنسـَـان أن يتذكــر رقابـ َـة هللا عليــه ،وأنــه ال
َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ
ُْ ُ ْ َ ْ َ
احــذ ُر ُوه}
للا َي ْعلـ ُـم َمــا ِفــي أنف ِســكم ف
تخفــى عليــه خافيــة قــال – ســبحانه { :-واعلمــوا أن
َ َْ ُ َ َ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ّ َ ْ َ ً
يبا
[البقــرة ،]235:وقــال{ :وكان للا علــى ك ِل �شــيء رق
اب ،]52:وقــال{ :يعلــم خا ِئنــة
ز
ـ
ح
}[األ
َْ
ٍ َِ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ ُ
ُ
ْ
ْ
ال ْع ُيــن َو َمــا ُت ْخ ِفــي ُّ
الص ُدو ُر}[غافــر ،]19:وقــال{ :وهــو معكــم أيــن مــا كنتم}[الحديــد.]4:
ِ
هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمر َكــم بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األحــزاب.]56:
الدعاء ...

...
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رمضان واألسرة املسلمة
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيها املســلمون :فإن هللا -ســبحانه -قد جعل لنا مناســبات تضاعف فيها الحســنات،
وترفع فيها الدرجات ،وتقال العثرات ،وتغفر الزالت ،ومن هذه املناســبات شــهر رمضان،
شــهر الخيـرات والرحمــات ،شــهر أولــه ،وأوســطه ،وآخــره رحمــة ،ومغفــرة ،وعتــق مــن النــار،
مــن صامــه وقامــه ً
إيمانــا واحتسـ ًـابا غفــر هللا لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ،فيــه ليلــة خيــر مــن ألــف
ُ
شــهر ،مــن قامهــا ً
إيمانــا واحتسـ ًـابا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ،يحــل فــي العــام مــرة واحــدة
فحســب ،مــن صامــه ،وقامــه ،واســتغل أوقاتــه؛ ربــح ،ومــن قصــر فيــه خســر.
أتى رمضان مزرعة العباد *** لتطهير القلوب من الفساد
ً
ً
ّ
فأد حقوقه قول وفعل *** وزادك فاتخذه للمعاد
ِ
فمن زرع الحبوب وما سقاها *** تأوه ً
نادما يوم الحصاد
عبــاد هللا :إن رمضــان نهــر ال ينضــب يتدفــق بالخي ـرات والفضائــل فعــن أبــي هريــرة
�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال ســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــن قــام مضــان ً
إيمانــا
ر
ر
رُ
واحتسـ ًـابا غ ِفـ َـر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه)) أخرجــه البخــاري ومســلم.وعنه -ر�ضــي هللا عنــه-
ُ
قال :قال ســول هللا -صلى هللا عليه وســلم(( :-من صام مضان ً
إيمانا واحت َسـ ًـابا غ ِف َر له
ر
ر
َ
صديقــاً
«ق ْولــه« :إ َيم ًانــا» أي َت ْ
َمــا تقــدم مــن ذنبــه)) أخرجــه البخــاري َومســلم ،قــال العينــي:
ِ
َ َ َ َ
َ َ َ َ ِ ََ
ْ
()1
اعــة ،ق ْولــه« :واحتســابا» أيِ :إ َر َادة َوجــه هللا تعالــى ل لريــاء ونحــوه» .
ِبأ َّنـ ُـه حــق وط
(((  -انظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ،)226 /1وبنحوه قال ابن املنذر كما في شرح صحيح البخاري البن بطال (/4
 ،)149والطيبي في شرح املشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (..)1573 /5
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وعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :إذا
جــاء رمضــان فتحــت أبــواب الجنــة)) أخرجــه البخــاري.
وعنه -ر�ضي هللا عنه -قال :قال رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم(( :-إذا دخل شــهر
رمضــان فتحــت أبــواب الســماء ،وغلقــت أبــواب جهنــم ،وسلســلت الشــياطين)) متفــق
عليــه.
فإذا علمنا ذلك -أيها األفاضل -فحري بنا أن نشحذ الهمم ،ونستعين هللا سبحانه،
ونتضــرع إليــه ،وننطــرح بيــن يديــه َ تائبيــن راجعيــن إليــه ليغفــر ذنوبنــا ،ويتجــاوز عــن زالتنــا،
ُ َ
ات} [البقــرة ،]184:فــا تســتطيلوها ،وال
وقــد وصفــه هللا تعالــى فقــال{ :أ َّي ًامــا َّم ْعــدود ٍ
تســتكثروها ،إنهــا تنق�ضــي س ـر ً
اعا ،فمــا أن يبــدأ الشــهر حتــى يتصــرم الثلــث ،ثــم الثلثــان،
ـبحانه غنــي عنــا ،وإنمــا شــرعه ملصلحتنــا فحســب،
ثــم تنق�ضــي العشــر األواخــر ،وربنــا سـ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
وفرضــه ألجــل التقــوى قــال ســبحانه{ :يــا أ ُّي َهــا الذيــن َآمنــوا كتـ َـب عل ْيكـ ُـم ّ
الص َيـ ُ
ـام ك َمــا ك ِتـ َـب
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َ
ُ
َ
ْ
ات} [البقــرة.]183-184:
علــى ال ِذيــن ِمــن ق ْب ِلكـ ْـم ل َعلكـ ْـم تتقــون * أ َّي ًامــا َمعــدود ٍ
أيهــا املســلمون عبــاد هللا :ينبغــي للمســلم أن يتخــذ لشــهر رمضــان املبــارك ز ًادا يكــون
لــه عنــد هللا ذخـ ًـرا يــوم معــاده ،ملــا لــه مــن فضــل عظيــم عنــد ربنــا؛ لــذا كان وال بــد أن نعقــد
العزم ،ونســتعين باهلل ســبحانه نحن وجميع من نعول أن ال ينق�ضي الشــهر إال وقد غفر
هللا لنــا مــا ســلف مــن الذنــوب وكان ،وإال وقــد ُعتقــت رقابنــا مــن النــار ،فلنحــدد الهــدف
من اآلن فموســم الخيرات قادم ،وعلى األســرة أن تســتعد لقدومه أتم االســتعداد ،فنحن
فــي زمــن العمــل ،وفــي موســم عظيــم؛ فــإذا حيــل بيننــا وبيــن العمــل لــم يبــق لنــا إال الحســرة
واألســف علــى مثــل هــذه األوقــات ،فكــم مــن أحبــة لنــا وخــان فارقونــا ولــم يدركــوا معنــا هــذا
املوســم العظيــم ،وال أحــد منــا يعلــم هــل ســيدرك الســاعة القادمــة أو ال ،فاملــوت يأتــي
ً
بغتــة وال ينفــع النــدم عندئــذ.
لقــد كان الســلف -رحمهــم هللا -يســتعدون لشــهر رمضــان بالدعــاء واألعمــال
الصالحة ،وكانوا يدعون هللا -ســبحانه -ســتة أشــهر أن يبلغهم رمضان ،ثم يدعونه ســتة
أشــهر أن يتقبــل منهــم ،ومــن االســتعداد لهــذا الشــهر املبــارك أن يق�ضــي الصيــام كل مــن
كان فــي رقبتــه صــوم فائــت لــم يقضــه قبــل حلــول رمضــان ،وتهيئــة الجــو املناســب لــه.
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أيهــا النــاس :إن الوقــت غــال ســريع الذهــاب ،فعلــى األســرة املســلمة أن تقــوم بتوفيــر
مــا تحتــاج إليــه فــي هــذا الشــهر املبــارك قبــل حلولــه لئــا تضيــع ســاعاته فيمــا بعــد بتوفيــر
مــا تحتاجــه ،وعلــى رب األســرة الجلــوس مــع أهلــه وأوالده ،وتعليمهــم فضــل رمضــان وأجــر
الصيــام والقيــام ،وأحــكام الصيــام ،ورســم هــدف ســام لألســرة فــي هــذا الشــهر ،والســعي
لتحقيقــه ،كــم مصحــف ســيختم كل واحــد مــن أف ـراد األســرة ،وكــذا تحديــد وقــت معيــن
للجلــوس ً
معــا لتدبــر بعــض اآليــات ،أو ق ـراءة فــي تفســير مختصــر للق ـرآن الكريــم.
أيهــا النــاس :إن رمضــان موســم للخي ـرات ينبغــي أن ُيحــرص علــى لحظاتــه ،وأوقاتــه،

وأال نضيعهــا ،ولألســف فــإن هنــاك جملــة ممارســات خاطئــة تقــع فيهــا األســر ينبغــي التنبيــه
عليها منها :انشغال الناس في رمضان باإلكثار من أنواع املأكوالت ،وجلبها ،وجعلها شغلهم
الشــاغل ،وهمهم األكبر ،وكأن الناس ال يأكلون إال إذا أتى رمضان ،ومن األمور الخاطئة
ً
أيضــا انشــغال كثيــر مــن النســاء فــي رمضــان بإعــداد الوجبــات واملطعومــات واملشــروبات،
واملبالغــة فــي ذلــك ،وقضــاء أكثــر أوقــات النهــار فــي املطبــخ إلعــداد تلــك الوجبــات ،وقــد ال
تنتهــي مــن إعــداد هــذه األطعمــة إال مــع أذان املغــرب ،فيضيــع عليهــا اليــوم دون ذكــر ،أو
عبــادة ،أو ق ـراءة للق ـرآن ،وفــي الليــل غســل ،وتنظيــف ،وتضيــع عليهــا العبــادات وصــاة
التراويــح ،والــذي ينبغــي هــو أن يقتصــر علــى مــا البــد منــه مــن األطعمــة ،واألشــربة التــي تعيــن
الصائــم علــى العبــادة ،وال مانــع مــن التوســع فــي ذلــك لكــن فــي إطــار املعقــول ،فــا يكــون فــي
ذلــك إسـراف ،أو تضييــع لجــل األوقــات ،ألن أوقــات هــذا الشــهر ال تعــوض.
ومن املمارســات الخاطئة التي تحصل في رمضان :ضياع األوقات بالليل في الزيارات
التــي قــد تمتــد لســاعات متأخــرة مــن الليــل ،وربمــا إلــى قبيــل الفجــر ،وكــذا االنشــغال
بمتابعــة القنــوات ،واملسلســات ،والبرامــج التــي ال فائــدة منهــا ،فتق�ضــي األســرة معظــم
الســاعات فــي مشــاهدة ذلــك ،وكان األولــى بهــا أن تحيــي ليلهــا بعبــادة هللا ،وذكــره ،وشــكره،
وتــاوة كتابــه -جــل جاللــه.-
ومــن املمارســات الخاطئــة :جعــل نهــار رمضــان للنــوم ،وتــرك األعمــال والواجبــات؛
حتــى أن البعــض يقــد فــرط فــي الصلــوات ،فــا يصليهــا فــي املســجد ،فــإذا جــاء الليــل قضــاه
فــي الســهرات ،والتجــول فــي األســواق واملنتزهــات ،ومتابعــة األفــام واملسلســات ،أفــا نعقــل
أيهــا األكارم؟! أفــا نتــوب إلــى هللا ســبحانه ،فــإن لــم نرجــع اآلن فــي رمضــان فبربكــم متــى
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نرجــع؟!
إيهــا املســلمون :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،فيــا أيهــا األب :تابــع أوالدك
وأهلــك ،وأعنهــم علــى طاعــة هللا ،وأبعدهــم عــن رفقــاء الســوء ،ولصـ َـوص األوقــات ،اجعــل
َّ
ُ
بيــن أهلــك وبيــن النــار وقايــة بامتثــال أوامــر هللا ،واجتنــاب نواهيــه َ{يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا قــوا
َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ ٌ
ظ شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
صــو َن
أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النـ
ـاس وال ِحجــا َرة عل ْي َهــا مل ِئكــة ِغــا ِ
َّ َ َ
ُ َ
ْ
َ
للا َمــا أ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َعلــون َمــا ُيؤ َمـ ُـرون} [التحريــم.]6:
أيهــا النــاس :وفــي شــهر رمضــان ينبغــي أن يحــرص اإلنســان علــى أعمــال تكــون سـ ًـببا فــي

مغفــرة ذنوبــه ،ورفــع درجاتــه منهــا :الحــرص علــى أداء الصــاة جماعــة فــي املســجد ،وكــذا
صــاة التراويــح فقــد قــال ســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــن قــام مضــان ً
إيمانــا
ر
ر
ُ
واحتسـ ًـابا غ ِفـ َـر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه)) ،وقــال عليــه الصــاة والســام(( :مــن قــام مــع اإلمــام
ُ
حتــى ينصــرف ك ِتـ َـب لــه قيــام ليلــة)) رواه الترمــذي والنســائي وصححــه األلبانــي.
ض َ
َ ْ ُ َ َم َ
ان
إن شــهر رمضان املبارك -أيها األحبة! -هو شــهر القرآن ،قال هللا ســبحانه{ :شــهر ر
ْ
ْ َ
َّالــذي ُأنــز َل فيــه ْال ُقـ ْـر ُآن ُهـ ًـدى ل َّلنــاس َو َب ّي َ
ـات ِمـ َـن ال ُهـ َـدى َوال ُف ْرقـ ِـان} [البقــرة ،]185:أنــزل
ـ
ن
ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
هللا ســبحانه الق ـرآن فــي رمضــان ليكــون شــهر الق ـرآن ،وكان ســلفنا الك ـرام -رضــوان هللا
عليهــم -لهــم شــأن مــع الق ـرآن فــي رمضــان ،لعلنــا هنــا نذكــر شـ ًـيئا مــن أخبارهــم لنحتــذي
بهــم ،ولنقتــدي بهديهــم :فقــد كان بعضهــم يختــم الق ـرآن فــي قيــام رمضــان كل ثــاث ليــال،
وبعضهــم كل ســبع ،وبعضهــم كل عشــر ،وكانــوا يقــرؤون خــارج الصــاة أكثــر مــن ذلــك،
فــكان عثمــان بــن عفــان -ر�ضــي هللا تعالــى عنــه -يختــم القـرآن كل يــوم مــرة( ،)1وكان األســود
بن يزيد النخعي يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان( ،)2وكان قتادة بن دعامة السدو�سي
ًً
دائمــا ،وفــي رمضــان فــي كل ثــاث ،وفــي العشــر األواخــر فــي كل
رحمــه هللا -يختــم فــي كل ســبعليلــة( ،)3وكان ســفيان الثــوري -رحمــه هللا -إذا دخــل رمضــان تــرك جميــع العبــادات ،وأقبــل
علــى قـراءة القـرآن( ،)4وكان محمــد بــن إدريــس الشــافعي -رحمــه هللا -لــه فــي رمضــان ســتون
(((  -انظر :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( ،)485 /7والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (.)167 /24
(((  -حلية األولياء (.)103 /2
(((  -املصدر السابق (.)339 /2
(((  -لطائف املعارف البن رجب (ص.)171 :

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

299

ختمــة( )1هــذا فــي غيــر الصــاة ،وكان اإلمــام محمــد بــن شــهاب الزهــري إذا دخــل رمضــان
قــال« :فإنمــا هــو تــاوة القـرآن ،وإطعــام الطعــام»(.)2
فهــؤالء األكابــر -أيهــا األفاضــل -كانــوا يــرون أن إخبــار النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -بأنــه ال
يفقــه القـرآن مــن قـرأ فــي أقــل مــن ثــاث -كمــا جــاء عنــد أبــي داود وصححــه األلبانــي ،-ليــس
علــى ســبيل املنــع األكيــد والتحريــم فكانــوا يشــمرون ويتنافســون فــي شــهر رمضــان ليكثــروا،
وإنهــا لفرصــة فــي هــذا املوســم العظيــم؛ حيــث تضاعــف الحســنات ،وتغتنــم الســاعات
واللحظــات.
أيهــا األحبــة :إن هــذا الشــهر املبــارك هــو محطــة نتــزود فيــه مــن الطاعــات فنقــوي إيماننــا،
ونــزداد ً
يومــا أو تســعة وعشــرين ً
قربــا إلــى ربنــا ،والشــهر ثالثيــن ً
يومــا ،وفــي كل يــوم أربــع
وعشــرون ســاعة ،وفــي الشــهر ســبعمائة وعشــرون ســاعة ،أو ســتمائة وســتة وتســعون
ســاعة ،والســاعة يمكــن لإلنســان أن يق ـرأ فيهــا ثالثــة أج ـزاء مــن الق ـرآن ق ـراءة معتدلــة،
والق ـرآن -كمــا ال يخفــى -ثالثــون جـ ً
ـزء ،فلــو قرأنــا أيهــا األخــوة ســاعة فــي اليــوم فقــط فإننــا
ســنقرأ الق ـرآن فــي عشــرة أيــام ،وهــذا يعنــي أننــا ســنقرأه فــي رمضــان ثــاث م ـرات ،وأمــا لــو
قرأنــا فــي كل يــوم وليلــة أربــع ســاعات مــن أربــع وعشــرين ســاعة فســيكون مقــدار مــا نق ـرأ
ً
مصحفــا ،فكيــف إذا قرأنــا أكثــر ،وإن مــن الخيبــة والخسـران -أيهــا الكـرام -أن
اثنــا عشــر
تم�ضــي الســاعات مــن غيــر اســتغالل وال إدراك.
ً
ساميا من بداية الشهر ،اجعلوا لكم ً
هدفا ً
وقتا
فيا أيها اآلباء :اجعلوا لكم وألبنائكم
محددا كل يوم ال تتنازلوا عنه ً
ً
أبدا ،فهي أيام قالئل وإذا لم تحددوا الهدف من اآلن
فإن النتائج بال شك ستكون غير مرضية

فشمروا واتخذوا األهدافا *** بإذن ربي تبلغوا املرادا
وفقنــا هللا وإياكــم لطاعتــه ورضــاه ،أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر هللا لــي ولكــم
فاســتغفروه وتوبــوا إليــه إنــه غفــور رحيــم.
(((  -حلية األولياء وطبقات األصفياء ( ،)134 /9و تاريخ دمشق ،البن عساكر (.)393 /51
(((  -لطائف املعارف البن رجب (ص.)171 :
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
معاشــر املســلمين :األيــام تطــوى ،والســاعات تم�ضــي ،وشــهر رمضــان املبــارك قــادم
علينــا ،وســيم�ضي سـ ً
ـريعا ،وتنق�ضــي أيامــه ولياليــه ،وإن لــم نبــادر باســتغالل األيــام والليالــي
فلــن نفيــق إال بانصرامــه ،فيحصــل النــدم علــى التفريــط وال ينفــع ،فيــا باغــي الخيــر أقبــل،
ويــا باغــي الشــر أقصــر ،فالبــدار البــدار أيهــا األحبــة
تزود للذي ال بد منه *** فإن املوت ميقات العباد
وتب مما جنيت وأنت حي *** وكن ً
متنبها قبل الرقاد
ستندم إن رحلت بغير زاد *** وتشقى إذ يناديك املنادي
أتر�ضى أن تكون رفيق قوم *** لهم زاد وأنت بغير زاد؟

ُ
إن أ َسـ َـرنا محتاجــة إلــى تربيــة وتوجيــه ،وتمريــن علــى قيــادة النفــس ،والنهــوض بهــا إلــى
أعلــى املراتــب؛ باملبــادرة إلــى اغتنــام الســاعات بالقــرب والطاعــات ،وتــاوة اآليــات ،والقيــام
والتضــرع إلــى هللا فــي الخلــوات ،وإن رمضــان مدرســة ينبغــي أن نســتفيد منهــا ،ونغيــر
ســلوكياتنا ،ونلــزم أنفســنا ونحاســبها ،فقــد جعــل هللا هــذا الشــهر ز ًادا للفــرد ،واألســرة،
ً
واملجتمــع بأســره ،يــزداد فيــه الجميــع ً
إيمانــا وأخالقــا ،وتســعد قلوبهــم ،وتقتــرب مــن ربهــا
َ َّ
ُ
وخالقهــا ،وتــزداد تقــوى لــه ألن ذلــك غايــة الصيــام قــال هللا{َ :يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا ك ِتـ َـب
َ َّ
ََْ ُ ُ َّ ُ َ ُ
َ ُ َ َّ ُ َ َ
ـام ك َمــا ك ِتـ َـب َعلــى ال ِذيـ َـن ِمـ ْـن ق ْب ِلكـ ْـم ل َعلكـ ْـم ت َّت ُقــون} [البقــرة.]183:
الصيـ
عليكــم ِ
ً
ً
مقترحا نسير عليه في هذا الشهر املبارك:
برنامجا
وهنا نضع بين أيديكم
ً
أول :املحافظــة علــى الصــاة فــي أول وقتهــا ،وحيــث ينــادى بهــا ،وكــذا املحافظــة علــى
النوافــل ،وصــاة التراويــح ،وعــدم التســاهل فيهــا ألي ســبب.
ثانيــا :قـراءة القـرآن الكريــم بحيــث يجعــل لــه ً
وقتــا ً
ً
كافيــا ،وليعلــم كل فــرد أنــه فــي شــهر
ً
الق ـرآن ،فيجلــس فــي املســجد بعــد الفجــر مثــا لق ـراءة الق ـرآن إلــى الشــروق ،ثــم يصلــي
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الضحــى ،ويجلــس ً
أيضــا فــي املســجد بيــن الظهــر والعصــر لق ـراءة الق ـرآن.
ً
ثالثــا :القيــام وقــت الســحر للوقــوف بيــن يــدي هللا -ســبحانه ،-والصــاة والدعــاء،
ً
واالســتغفار حيــن ينــزل الــرب -تبــارك وتعالــى -إلــى الســماء الدنيــا نــزول يليــق بجاللــه فيقــول:
((مــن يســألني فأعطيــه ،مــن يســتغفرني فأغفــر لــه)) أخرجــه البخــاري ومســلم ،يقــف بيــن
َ َ َّ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ً َ َ َ َ َ
يــدي هللا ســبحانه مستشـ ً
�ســى أ ْن
ـعرا عظمتــه ورحمتــه {و ِمــن الليـ ِـل فتهجــد ِبـ ِـه نا ِفلــة لــك ع
َي ْب َع َثـ َـك َرُّبـ َـك َم َق ًامــا َم ْح ُمـ ً
ـودا} [اإلسـراء.]79:
ر ً
ابعــا :جلــوس األســرة بأكملهــا ،وتعليمهــم أحــكام الصيــام ،وفضائــل شــهر رمضــان،
ومــا يحتاجــون مــن أحــكام.
ً
خامســا :مراقبــة هللا ســبحانه فإنهــا مــن أســباب حصــول التقــوى ،فيغــض بصــره عــن
الح ـرام ،ويحفــظ لســانه عــن الغيبــة ،والنميمــة ،والكــذب ،والبهتــان ،وقــول الــزور ،فمــن
لــم يــدع قــول الــزور والجهــل فليــس هلل حاجــة فــي أن يــدع طعامــه وشـرابه ،وبهــذا نعلــم أن
هللا ســبحانه غنــي عنــا ،ال تزيــد عبادتنــا فــي ملكــه ،وال تنفعــه شـ ًـيئا ،كمــا ال تنقــص معصيــة
ً
العاصيــن لــه مــن ملكــه ،وال تضــره شـ ًـيئا.
ً
سادســا :املحافظــة علــى الوقــت :فــإن الوقــت إذا م�ضــى لــن يعــود ،وعلينــا أن نغتنــم
كل لحظــة مــن لحظاتــه فالوقــت كالســيف إن لــم تقطعــه قطعــك ،وإن لــم تســتغله فــي
طاعــة ذهــب عنــا فــي لهــو وغفلــة ،فعلينــا أن نحاســب أنفســنا ،ونعلــم أننــا مســؤولون عــن
أنفســنا ،وعمــن نعــول.

هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركـ َـم هللا بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم:
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األح ـزاب.]56:
الدعاء ...

...
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صلة الرحم  ..فرضها والتأكيد عليها
الخطبة األولى:
الحمد هلل ...
أيهــا النــاس :مــن ر�ضــي بــاهلل تعالــى رًّبــا ،وبمحمـ ٍـد صلــى هللا عليــه وســلم ًّ
نبيــا ،وباإلســام
ً
دينــا؛ اتبــع أوامــر اإلســام ولــو خالفــت هــواه ،واجتنــب نواهيــه ولــو وافقــت مشــتهاه ،وهــذا
دليــل عبوديتــه هلل تعالــى .ومــن الفقــه فــي الديــن ،والعلــم بالشــريعة ،والتوفيــق المتثالهــا
أن يضــع العبــد أوامرهــا ونواهيهــا فــي مواضعهــا ،ويعــرف أهمهــا واملهــم منهــا ،فــا يشــتغل
بمفضــو ٍل عــن فاضــل ،وال يعتنــي بمنــدوب عــن واجــب ،وال يقــدم ًّ
مهمــا علــى مــا هــو أهــم
ٍ
ٍ
ٍ
منــه.
وال يقــع الخلــل عنــد النــاس فــي ذلــك إال مــن جهــة الجهــل أو الهــوى؛ فــإن الجاهــل
ال يــدرك مهمــات الشــريعة ،وال علــم لــه بأولياتهــا ،وصاحــب الهــوى يعظــم منهــا مــا يوافــق
ً
هــواه ،ويفــرط فيمــا هــو أعلــى منــه وأوجــب إن عــارض مــا يهــوى ،وربمــا جعــل ذلــك شــريعة
يدعــو إليهــا ،فيظــن أنــه عبـ ٌـد هلل تعالــى وهــو متبـ ٌـع لهــواه.
ومــن تأمــل النصــوص الــواردة فــي وجــوب صلــة األرحــام ثــم قارنهــا بواقــع النــاس اليــوم
علــم أن كثيـ ًـرا منهــم مــا صرفــوا عــن صلــة أرحامهــم إال بســبب جهلهــم بمقــام الصلــة عنــد هللا
تعالــى ،أو بســبب اتباعهــم ألهوائهــم فيمــا يأتــون مــن الشــريعة ومــا يتركــون.
لقــد كان األمــر بصلــة الرحــم مــن محكمــات الش ـرائع التــي َاتفــق عليهــا جميــع الرســل
َ ْ َ َْ َ َ
اق َبني إ ْس َرا ِئ َ
يل
عليهم السالم ،-وأخذ هللا تعالى ميثاقه بهاعلى من قبلنا( :و ِإذ أخذنا ِميث ِ ِ
ْ
َ ْ ُ ُ َ َّ َّ َ ْ
ً
ُ
َ
للا َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َســانا َو ِذي الق ْربى[)...البقــرة.]83:
ال تعبــدون ِإال
وفــي شــريعة محمـ ٍـد صلــى هللا عليــه وســلم كان األمــر بصلــة الرحــم مــن أوائــل األوامــر
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املكيــة حتــى ال تذكــر دعــوة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم إال ويذكــر أنــه يأمــر بالصلــة وينهــى
عــن القطيعــة ،دخــل عمــرو بــن عبســة الســلمي علــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فســأله
فقــال لــه :مــا أنــت؟! قــال« :أنــا نبـ ٌـي» ،فقلــت :ومــا نبـ ٌّـي؟! قــال« :أرســلني هللا» ،فقلــت :وبــأي
�شـ ٍـيء أرســلك؟! قــال« :أرســلني بصلــة األرحــام ،وكســر األوثــان ،وأن يوحــد هللا ال يشــرك بــه
ـيء» ،قلــت لــه :فمــن معــك علــى هــذا؟! قــالُ :
�شـ ٌ
«حـ ٌّـر وعبـ ٌـد» ،قــال :ومعــه يومئـ ٍـذ أبــو بكـ ٍـر
وبـ ٌ
ـال ممــن آمــن بــه» .رواه مســلم.
لجعفر ،وســؤال هرقل ألبي ســفيان عما يدعو إليه النبي صلى
وفي ســؤال النجا�شــي
ٍ
هللا عليــه وســلم وهــو سـ ٌ
ـؤال عــن أساســات اإلســام وأولياتــه أخبراهمــا أن النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم جــاء بصلــة األرحــام ،ونهــى عــن قطيعتهــا؛ مــا يــدل علــى أن الصلــة أسـ ٌ
ـاس فــي
اإلســام ،وأن األمــر بهــا جــاء فــي بدايــة بنــاء الشــريعة.
َ
ْ
وقــد قرنهــا هللا تعالــى مــع اإليمــانَّ ،
وعدهــا مــن البــر املأمــور بــه(َ :ول ِكـ َّـن ال ِبـ َّـر َمـ ْـن َآمـ َـن
َ ْ
َّ ْ
َ َ َْ َ َ
اآلخـ ِـر )...إلــى أن قــال( :وآتــى الـ
آية
ـال َعلــى ُح ِّبـ ِـه ذ ِوي ال ُق ْرَب
ـالل َوال َيـ ْـو ِم
بـ
ى)[البقــرة .]177:وفــي ٍ
ِ
ْ
َ ْ ً َ َْ َْ ْ َ ً
ِ ِ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ
ُ
َ
َ
ْ
أخرى( :واعبدوا للا وال تشـ ِـركوا ِب ِه شــيئا و ِبالو ِالدي ِن ِإحســانا و ِب ِذي القربى)[النســاء،]36:
فليصــل رحمــه» .رواه
وقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم« :مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر ِ
البخاري.
والنبي صلى هللا عليه وسلم حين دعا قومه فكذبوه ذكرهم بالقربى ألهميتها ،وطلب
ـب ال معاملــة َ العــدو؛ ألنــه بدعوتــه لهــم عاملهــم بذلــك ،وال
القريـ
منهــم أن يعاملــوه معاملــة
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ً
ُ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
يريــد منهــم أجـ ًـرا عليهــا( :قـ ْـل ال أ ْســألك ْم عل ْيـ ِـه أ ْجـرا ِإال الـ َـودة ِفــي الق ْربى)[الشــورى ، ]23:وملــا
دعــا عشــيرته علــى الصفــا فــي أول صدعــه بالحــق ذكــر الرحــم فقــال« :إنــي ال أملــك لكــم مــن
ً
هللا شـ ًـيئا غيــر أن لكــم ر ً
حمــا ســأبلها بباللهــا» .رواه مســلم .فجعــل للرحــم حـرارة تطفــأ بمــاء
الصلة.
َ َ ْ
آت ذا ال ُق ْرَبــى َح َّقـ ُـه) ،ولــو أخطــأ القريــب
وصلــة القريــب حــق لــه أوجبــه هللا تعالــى( :و ِ
ٌ
علــى قريبــه فــا يســقط حقــه مــن الصلــة مهمــا كان خطــؤه ،وقــد أخطــأ مســطح علــى أبــي
بكـ ٍـر حيــن خــاض فــي اإلفــك ،فعــزمَ أبــو بكـ ٍـر علــى قطــع صلتــه عنــه فأنــزل هللا تعالــى(َ :وال
ُ ْ
َي ْأ َتــل ُأ ْو ُلــوا ْال َف ْ
ضــل م ْن ُكـ ْـم َو َّ
السـ َـع ِة أ ْن ُي ْؤ ُتــوا أ ْو ِلــي ال ُق ْرَبى)[النــور ،]22:فعــاد أبــو بكـ ٍـر ر�ضــي
ِ ِ
ِ

304

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

هللا عنــه إلــى صلتــه.

َ ُ ْ ُ َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
ض
َ لقد َّقطع هللا تعالى كل توار ٍث إال توارث القرابة( :وأولو األرح ِام بعضهم أولى ِببع ٍ
وقدمهــم فــي اإلنفــاق علــى غيرهــم ،وجعلهــم بعــد الوالديــن:
للا)[األنفــال،]75:
فــي ِكتــاب ِ
ِ َ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ ُ ُ َن ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ
َ
(يســألونك مــاذا ي ِنفقــو قــل مــا أنفقتــم ِمــن خيـ ٍـر ف ِللو ِالديـ ِـن واألقرِبين)[البقــرة.]215:
وجــاءت الشــريعة بالنهــي الشــديد عــن التفاخــر باألنســاب؛ ألنهــا مــن أعمــال
الجاهليــة ،ومعلــوم أن تعلــم األنســاب واالشــتغال بهــا مظنــة للتفاخــر بهــا ،لكــن هــذه
املفســدة املظنونــة ملغــاة؛ لتحقيــق مصلحـ ٍـة أعظــم وهــي صلــة الرحــم ،فأمــر النبــي صلــى
هللا عليــه وســلم بتعلــم النســب ألجــل ذلــك وقــال« :تعلمــوا مــن أنســابكم مــا تصلــون بــه
لرحم إذا قطعت
أرحامكم» ،وفي ٍ
رواية« :اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ ًفإنه ال قرب ٍ
ً
وإن كانــت قريبــة ،وال بعــد لهــا إذا وصلــت وإن كانــت بعيــدة» .رواه الحاكــم وصححــه.
وقــال عمــر بــن الخطــاب ر�ضــي هللا عنــه علــى املنبــر« :تعلمــوا أنســابكم ثــم صلــوا
أرحامكــم ،وهللا إنــه ليكــون بيــن الرجــل وبيــن أخيــه ال�شــيء ،ولــو يعلــم الــذي بينــه وبينــه مــن
داخلــة الرحــم ألوزعــه ذلــك عــن انتهاكــه».
ذر ر�ضــي هللا عنــه أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أوصــاه أن يصــل أرحامــه
وأخبــر أبــو ٍ
وإن أدبــرت.
وتأملــوا عظيــم أمــر صلــة الرحــم فــي هــذا الحديــث العظيــم؛ إذ روت عائشــة -ر�ضــي
ٌ
هللا عنهــا -قالــت :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :الرحــم معلقــة بالعــرش تقــول :مــن
وصلنــي وصلــه هللا ،ومــن قطعنــي قطعــه هللا» .رواه مسـ ٌ
ـلم.
ٌ
وفــي حديـ ٍـث آخــر« :إن الرحــم شــجنة مــن الرحمــن ،فقــال هللا :مــن وصلــك وصلتــه،
ومــن قطعــك قطعتــه» .رواه الشــيخان.
ُ َ َ
َّ
وامتــدح هللا تعالــى الواصليــن ألرحامهــم فقــال ســبحانه(َ :وال ِذيـ َـن َي ِصلــون َمــا أ َمـ َـر
َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ
ـاب)[الرعد ، ]21:وذم القاطعيــن
ـوء ال ِح َسـ
للا ِبـ ِـه أن يوصــل ويخشــون ربهــم ويخافــون سـ
ِ
للا بــه َأنْ
َ َّ َ َ ُ ُ
ضــو َن َع ْهـ َـد َّللا مـ ْـن َب ْعــد م َيثاقــه َو َي ْق َط ُعــو َن َمــا َأ َمـ َـر َّ ُ
ِِ
بقولــه تعالــى( :وال ِذيــن ي َنق ُ َ َ ِ ِ َّ ُ ِ َ ِ ِ ِ
ـوء َّ
ُي َ
وصـ َـل َو ُي ْف ِسـ ُـدو َن فــي األ ْرض أ ْول ِئـ َـك ل ُهـ ُـم الل ْع َنــة َول ُهـ ْـم ُسـ ُ
الد ِار)[الرعــد. ]25:
ِ
ِ
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نعــوذ بــاهلل تعالــى مــن حالهــم ومآلهــم ،ونســأله تعالــى أن يجعلنــا مــن أهــل اإليمــان والبــر
والصلــة ،وأن يجنبنــا العقــوق والقطيعــة ،وأن يعيننــا علــى مــا بــه ير�ضــى عنــا ،إنــه سـ ٌ
ـميع
مجيـ ٌـب.
أقول ما تسمعون وأستغفر هللا...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ....
أيهــا املســلمون :رغــم تطــور وســائل املواصــات واالتصــال التــي قربــت كل بعيـ ٍـد،
ـذر للقطيعــة؛ فــإن كثيـ ًـرا مــن النــاس لــم
ويســرت التواصــل بيــن النــاس ،وقطعــت كل عـ ٍ
يوفقــوا لصلــة أرحامهــم ،ومنهــم مــن لــم يســلموا مــن قطيعتهــا ،وهــذا مــن الخــذالن وعــدم
التوفيــق ،ومــن قلــة البركــة فيمــا رزقهــم هللا تعالــى مــن وســائل االتصــال واملواصــات.
إن اختــاف الطبــاع والعقــول وطرائــق التفكيــر ،والتبايــن فــي املعرفــة واالهتمامــات
بيــن القرابــة ،أســباب تجعــل ً
أناســا منهــم ال يحتملــون قرابتهــم ،وال يحبــون مجالســتهم،
وال يأنســون بالحديــث معهــم؛ لبعــد مــا بينهــم ،لكــن ليــس للمســلم اختيـ ٌـار فــي ذلــك؛ فإنــه
إن اختــار جلســاءه وزمــاءه فــا خيــار لــه فــي قرابتــه ،فعليــه أن يحتمــل جهلهــم ،وال يغتــر
ً
بمعرفتــه عليهــم ،ويجتهــد فــي صلتهــم مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيال.
ً
واش بينهــم
وأحيانــا تكــون قطيعــة الرحــم بأســباب فتـ ٍـن وإحـ ٍـن بيــن القرابــات ســعى بهــا ٍ
ـرض فــي نفســه؛ فاســتحوذ عليهــم لضعــف عقولهــم ،وســوء ظنونهــم ،وعــدم
يوقــد نارهــا لغـ ٍ
قدرتهــم علــى صــد الوشــاة عنهــم ،وإال فمــن نقــل لــك نقــل عنــك ،أو تكــون القطيعــة بســبب
ً
ـداوات قديمـ ٍـة
إر ٍث اختلفــوا فــي قســمته ،واتهــم بعضهــم بعضــا باالســتئثار بــه ،أو بســبب عـ ٍ
ورثوهــا عــن آبائهــم .وكل أولئــك يجــب علــى املؤمــن -بعظيــم حــق الرحــم -أن يتجاوزهــا ،وال
يجعلهــا عوائــق عــن واجــب الصلــة ،وال يقــدر علــى ذلــك إال األقويــاء مــن النــاس ،الذيــن
يجعلــون رضــا هللا تعالــى فــوق أي اعتبـ ٍـار مهمــا كان.
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ومــن الخــذالن العظيــم ،واإلثــم املبيــن ،أن ُيبتلــى الرجــل بقطيعــة أقــرب النــاس إليــه
مــن إخوانــه وأخواتــه وأعمامــه وعماتــه وأخوالــه وخاالتــه ثــم يعــدي هــذه الكبيــرة مــن
الذنــوب لزوجــه وولــده فيأمرهــم بهــا ،ويقصرهــم عليهــا ،ويعاقبهــم علــى صلتهــم لــو وصلــوا
ً
أرحامهــم ،فيحمــل وزره مــع وزرهــم ،ويكــون داعيــة لإلثــم والعــدوان والبغــي.
إن النفــوس الكبيــرة هــي التــي تحتمــل أذى القرابــة ،وال تحمــل فــي دواخلهــا شـ ًـيئا عليهــم

مهما فعلوا ،وتؤدي حقوقهم ولو قوبلت على إحســانها باإلســاءة ،وعلى صلتها بالقطيعة؛
فــإن مطلــوب املؤمــن رضــا هللا تعالــى ال رضــا خلقــه ،وغايتــه أن يكــون عبـ ًـدا هلل تعالــى وليــس
ً
متبعــا ملــا تهــوى نفســه.
وتأملــوا قــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم« :إن أفضــل الصدقــة :الصدقــة علــى ذي
الرحــم الكاشــح» .رواه أحمــد .والكاشــح هــو املبغــض املعــادي ،فجعــل النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم -صلتــه أفضــل مــن صلــة القريــب املحــب ،وســبب ذلــك أن اإلخــاص فــي هــذه
الصلــة متمحـ ٌ
ـض؛ وقــد تزيــل هــذه الصلــة بغضــه وعداوتــه فتكــون سـ ًـببا فــي ســامته مــن
اإلثــم ،وأمــا صلــة القريــب املحــب فــإن النفــوس تهواهــا وتميــل إليهــا.
أال فاتقــوا هللا ربكــم ،وصلــوا أرحامكــم ،واحــذروا القطيعــة ،وربــوا أهلكــم وولدكــم
علــى الصلــة؛ فــإن الصلــة سـ ٌ
ـبب لطــول العمــر وبســط الــرزق ،مــع مــا فيهــا مــن ثــواب اآلخــرة.
وصلوا وسلموا...
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صناعة األمومة
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيهــا املســلمون :اعلمــوا أن هللا -ســبحانه وتعالــى -قــد أوكل إليكــم مســؤولية عظمــى
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
يكـ ْـم َنــا ًرا َو ُق ُ
ود َهــا
سيســألكم عنهــا ،قــال هللا تعالــى{ :يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأه ِل
َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
النــاس وال ِحجــارة عليهــا مل ِئكــة ِغــاظ ِشــداد ل يعصــون
للا َمــا أ َم َرهـ ْـم ويفعلــون َمــا
ً
ُي ْؤ َمـ ُـر َ
ون} [التحريــم« ،]6:أي :مروهــم باملعــروف ،وانهوهــم عــن املنكــر ،وال تدعوهــم همــا
فتأكلهــم النــار يــوم القيامــة»( ،)1وقــال ابــن عبــاس -ر�ضــي هللا عنهمــا« :-اعملــوا بطاعــة هللا،
واتقــوا معا�صــي هللا ،ومــروا أهليكــم بالذكــر؛ ينجيكــم هللا مــن النــار»(.)2
وفــي الصحيحيــن مــن حديــث عبــد هللا بــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا -أن النبــي -صلــى
هللا عليــه وســلم -قــال(( :أال كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،فاألميــر الــذي علــى
النــاس راع ،وهــو مســؤول عــن رعيتــه ،والرجــل راع علــى أهــل بيتــه ،وهــو مســؤول عنهــم،
واملـرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده ،وهــي مســؤولة عنهــم ،والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو
مســؤول عنــه ،أال فكلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه)) [أخرجــه البخــاري ومســلم،
فالخطــاب هنــا للجميــع ال يســتثنى منــه أحــد.
أيهــا النــاس :إن األبنــاء والبنــات هــم قــرة العيــن لآلبــاء واألمهــات ،وهــم فلــذات األكبــاد،
َّ
ُ َ
واملعيــن والســاعد ،وقــد ذكــر هللا ســبحانه مــن صفــات عبــاد الرحمــن{َ :وال ِذيـ َـن َي ُقولــون َرَّب َنــا
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ
اج َعل َنــا ِلل ُم َّت ِقيـ َـن ِإ َم ًامــا} [الفرقــان ،]74:ولــن يكــون
هــب لنــا ِمــن أزو ِاجنــا وذ ِريا ِتنــا قــرة أعيـ ٍـن و
(((  -تفسير ابن كثير (.)240 /5
(((  -تفسير ابن كثير (.)167 /8
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َّ
األبنــاء كذلــك إال إذا نشــأتهم التنشــئة الصالحــة ،تنشــئة علــى الخيــر وحبــه ،وحفظهــم مــن
الفســاد واإلفســاد ،وإعدادهــم ليكونــوا قــدوة وقــادة فــي حياتهــم املســتقبلية ،وســنقف فــي
هــذه اللحظــات مــع موضــوع فــي غايــة األهميــة هــو موضــوع «صناعــة األمومــة» ،وكيــف نيهــئ
بناتنا ّ
ونعدهن ليصبحن أمهات ينشــئن رجال املســتقبل ،ويعرفن ثقل املســؤولية املناطة
بهن.
أيهــا األفاضــل :ال يخفــى عليكــم أن امل ـرأة عنصــر ّ
فعــال فــي املجتمــع ،فهــي األم ،وهــي
الزوجــة ،وهــي البنــت ،وهــي املعلمــة واملربيــة بــل املدرســة التــي يتعلــم فيهــا الرجــال ،ولذلــك
قيــل:
ً
األم مدرسة إذا أعددتها *** أعددت شعبا طيب األعراق
فــإذا كانــت األم صالحــة تقيــة فــإن األبنــاء ســيتعلمون منهــا الصــاح ،والتقــوى،
واالســتقامة علــى ديــن هللا ســبحانه ،وإن كانــت فاســدة بعيــدة عــن الديــن فــإن األبنــاء
ســيتعلمون الفســاد بــل اإلفســاد ،فــكل مولــود يولــد علــى الفطــرة الســوية ، ،فأبــواه مــن
َبعـ ُـد يعلمانــه الصفــات الجميلــة أو عكســها ،واألم لهــا النصيــب واألثــر األكبــر فــي هــذا األمــر،
ولــو نظرنــا فــي ســيرة كثيــر مــن العلمــاء األعــام ســنجد أن أمهاتهــم التقيــات الصالحــات كان
لهــن األثــر األكبــر بعــد هللا -ســبحانه وتعالــى -فــي صناعــة هــؤالء األفــذاذ ،ولــذا أرشــد النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم -عنــد الــزواج بــأن يبحــث الرجــل عــن ذات ديــن فقــال(( :فاظفــربــذات الديــن تربــت يــداك)) متفــق عليــه.
أيهــا اإلخــوة :إن اإلســام قــد حــرص كل الحــرص علــى كفالــة وتربيــة البنــات التربيــة
الصالحــة ،وحــض علــى ذلــك ،ورتــب األجــور العظيمــة علــى مــن قــام بتربيتهــن ،واإلحســان
إليهــن ،وقــد تظافــرت النصــوص النبويــة مبينــة هــذا األجــر العظيــم ،والفضــل الكبيــر فــي
تربيــة البنــات ،ومــن ذلــك:
مــا ورد عــن أنــس بــن مالــك -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم(( :-مــن عــال جاريتيــن حتــى تبلغــا جــاء يــوم القيامــة أنــا وهــو)) وضــم أصابعــه .أخرجــه
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مســلم.
وعنــه -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــن كان
لــه ثــاث بنــات ،أو ثــاث أخــوات؛ اتقــى هللا ،وأقــام عليهــن؛ كان معــي فــي الجنــة هكــذا))
وأشــار بأصابعــه األربــع» أخرجــه أحمــد وصححــه األلبانــي ،فــأي فضــل مثــل هــذا الفضــل
أن يرافــق اإلنســان نبيــه -صلــى هللا عليــه وســلم -بأمــر ليــس ً
صعبــا وإنمــا بــأن يحســن إلــى
ُبنياتــه ،ويؤدبهــن ،وينشــئهن علــى طاعــة هللا -ســبحانه وتعالــى ،-ثــم يكرمهــن بالتزويــج مــن
الرجــل الكــفء الــذي يكرمهــا ،ويحفظهــا.
ُ
ومــن ابتلــي ب�شــيء مــن البنــات فأحســن إليهــن كــن لــه سـ ًـترا مــن النــار كمــا أخبــر بذلــك
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -كمــا فــي صحيــح مســلم ،-وقــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
« :مــن ابتلــي ب�شــيء مــن البنــات» فســماه ابتــاء ملــا كان مــن عــادات الجاهليــة مــن وأد
َ
البنــات ،وأثــر ذلــك علــى مــن ُبشــر ببنــت كمــا يصــف هللا -ســبحانه -حالهــم فــي قولــه{َ :و ِإذا
َ ًّ َ ُ َ َ
َ َْ
ُ ّ َ َ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ ْ ُ
ْ
ََ َ
ـوء َمــا
ب ِشـ َـر أح َدهـ ْـم ِبالنثــى ظـ َّـل و َج ُهــه ُم ْســودا وهــو ك َ ِظيـ ٌـم * يتــو َارى ِمــن القـ ْـو ِم ِمــن ُسـ ِ
ُّ َ َ
ُ َ
ُ َ
ّ
اب أل َسـ َـاء َمــا َي ْحك ُمــون} [النحــل،]58-59:
ُب ِشـ َـر ِبـ ِـه أ ُي ْم ِســك ُه َعلــى ُهــو ٍن أ ْم َي ُد ُّسـ ُـه ِفــي التــر
ِ
ًَ َ
َ
أيضــا{َ :وإ َذا ُب ّشـ َـر َأ َح ُد ُهـ ْـم ب َمــا َ
وقــال ً
ضـ َـر َب ِل َّلر ْح َمـ ِـن َمثــا ظـ َّـل َو ْج ُهـ ُـه ُم ْسـ َـو ًّدا َو ُهـ َـو ك ِظيـ ٌـم}
ِ ِ
ِ
[الزخــرف.]17:
فيــا أيهــا اآلبــاء واألمهــاتً :
هنيئــا ملــن رزقــه هللا ً
بنتــا فأحســن إليهــا ،ورباهــا علــى الديــن،
والخيــر ،والصــاح.
أيهــا املســلمون عبــاد هللا :والناظــر إلــى حــال املـرأة اليــوم فــي بــاد الغــرب الذيــن َّيدعــون
تحريــر املـرأة ،وينــادون بحقوقهــا ،ويريــدون مــن املـرأة املســلمة أن تنســلخ عــن دينهــا وهويتهــا
باســم تحريرهــا ،وبدعــوى أن اإلســام قــد ظلــم امل ـرأة ،وقيدهــا بقيــوده الشــرعية؛ يلحــظ
أن امل ـرأة عندهــم قــد تحولــت إلــى ســلعة رخيصــةُ ،يخرجونهــا للعمــل ،وملزاحمــة الرجــال
مضطــرة لكونهــا إن لــم تــأت باملــال فســتموت ً
جوعــا ،وقــد تطــرد مــن البيــت إذا بلغــت ســن
الثامنــة عشــرة ،فــإذا خرجــت وزاحمــت الرجــال فــا يخفــى عليكــم الفتنــة التــي تحصــل
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منهــا وعليهــا ،أمــا اإلســام فقــد كرمهــا ،وشــرفها ،وأعــا مكانتهــا ،وصانهــا ،وحفظهــا ،وهــم ال
يريــدون لبناتنــا هــذه املكانــة ،وهــذا القــدر ،ولقــد قــال تعالــى عنهــم منــذ نــزل الوحــي الكريــم:
َ
ْ
َّ
َ
ُ
َ ُ
َ َ
َ
َ ُْ ْ
ـاب َول الشـ ِـر ِك َين أن ُينـ َّـز َل َعل ْيكــم ِّمـ ْـن خ ْيـ ٍـر ِّمــن َّرِّبكـ ْـم ۗ
َّ{مــا َيـ َـو ُّد ال ِذيـ َـن ك َفـ ُـروا ِمـ ْـن أ ْهـ ِـل ال ِك َتـ
ِ
َ َّ ُ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ ْ
ضـ ِـل ال َع ِظيـ ِـم} [البقــرة.]105:
وللا يختــص ِبرحم ِتـ ِـه مــن يشــاء ۚ وللا ذو الف
أيهــا املســلمون :إن أعــداء اإلســام يدركــون أهميــة دور امل ـرأة فــي التربيــة؛ ولــذا فإنهــم
يســخرون كل إمكاناتهــم إلخ ـراج امل ـرأة مــن بيتهــا تحــت شــعارات ودعــاوى كثيــرة مــن أجــل
أال تقــوم بدورهــا فــي بنــاء وتخريــج أجيــال مســلمة متمســكة بدينهــا وعقيدتهــا ،فــإذا لــم يكــن
لألســرة دور فــي العنايــة واالهتمــام باألنثــى ،وتعليمهــا الديــن ،ومــا يجــب عليهــا تجــاه ربهــا،
ودينهــا ،ووالديهــا ،وزوجهــا ،وأبنائهــا ،ونفســها؛ فحينهــا قــل :علــى املجتمعــات الســام ،وإنكــم
ملســؤولون أمــام هللا ســبحانه عمــن اســترعاكم إياهــم.
أيها اآلباء واألمهات :إن مســؤولية عظيمة تنتظركم وهي تحصين البنات من األفكار
املســتوردة ،وتعليمهــن أمــور دينهــن ،وتربيتهــن علــى العفــاف ،والحشــمة؛ لينعكــس ذلــك
َ
َ
و»إن الفتــاة املتعلمــة املهذبــة فخــر أل ْه َلهــاَ ،وعــون
علــى أبنائهــن حيــن
يصبحــن أمهــاتِ ،
َ
َ
َ
َ
لبعلهــاَ ،و َك َمــال لبنيهــا ،أ َ
هلهــا َبهــا يفتخــرونَ ،وأ ْولدهــا َبهــا يســعدون»(.)1
فالعــودة العــودة أيهــا النــاس إلــى رب البريــات ،واإلذعــان واالنقيــاد لهــذا الديــن،
َ َّ
ُ َْ ُ
ووقايــة مــن نعــول مــن النيـران ،قــال رب العــزة والجــال{َ :يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا قــوا أن ُف َســك ْم
َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ ٌ
صــو َن َّ َ
ظ شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
للا َمــا
وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النـ
ـاس وال ِحجــا َرة عل ْي َهــا مل ِئكــة ِغــا ِ
َ
ُ َ
ْ
َ
أ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َعلــون َمــا ُيؤ َمـ ُـرون} [التحريــم.]6:
بــارك هللا لــي ولكــم فــي القـرآن العظيــم والســنة ،ونفعنــي وإياكــم بمــا فيهمــا مــن اآليــات
والحكمــة ،أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر هللا لــي ولكــم فاســتغفروه وتوبــوا إليــه إنــه غفــور
رحيــم.
(((  -من الهدي النبوي في تربية البنات (ص.)399 :
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيها املسلمون عباد هللا :ينشأ األبناء والبنات على ما ُربوا عليه ،ولذا قيل:
وينشأ نا�شئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه

()1

وإن مســؤوليتكم عظيمــة ،ودوركــم جــد خطيــر ،فالبنــت الصغيــرة صفحــة بيضــاء
نقيــة ،فاحرصــوا علــى أن تعلموهــا ديــن اإلســام ،وأن تحافــظ علــى فرائــض الديــن،
علموهــا الحيــاء والحشــمة ،وأن هــذا مــن الديــن ،وألبســوها اللبــاس الســاتر ولــو كانــت
صغيــرة ،فمــن نشــأ علــى �شــيء اعتــاد عليــه ،ومــن اعتــاد علــى �شــيء شــب عليــه ،وصعــب
عليــه مفارقتــه ،ثــم شــاب عليــه.
َّ
الش ّر يحصد في عواقبه *** ندامة ولحصد َّ
()2
الز ْرع إبان
فمن يزرع
ِ
ومــن قــام بمــا أوجــب هللا عليــه فأحســن تربيــة البنــت ،وأعدهــا لتكــون ًأمــا صالحــة،
مربيــة ألوالدهــا؛ فــإن ذلــك يؤتــي ثمــا ًرا يانعــة بــأن تنشــأ شــابة علــى طاعــة هللا -ســبحانه،-
محافظــة علــى الصــاة ،وعلــى فرائــض هللا ،واقفــة عنــد حــدوده ،مراقبــة لــه ،قــد تســربلت
ً
بجلبــاب الحيــاء والحشــمة عبــادة هلل ،ثــم حيــن تتــزوج فإنهــا ســتقوم بتربيــة جيــل فريــد
ً
يحافــظ علــى مــا أوجــب هللا ،جيــا كمالــك وأحمــد ،والشــافعي والثــوري ،وابــن تيميــة
الحرانــي وغيرهــم مــن الكبــار النبــاء ،وإن لــم تكــن كذلــك فســيرى ذلــك فــي تربيتهــا ألوالدهــا،
فمــن كانــت قاطعــة للصــاة ،أو مقصــرة فــي أدائهــا؛ فــا شــك بأنهــا لــن تهتــم بمحافظــة
أوالدهــا عليهــا .واألم مدرســة إذا أعددتهــا أعــددت شـ ً
ـعبا طيــب األع ـراق.
(((  -علو الهمة (ص.)366 :
(((  -قصيدة عنوان الحكم (ص.)37 :
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أيهــا األحبــة الفضــاء :إذا عرفنــا قــدر امل ـرأة فــي اإلســام ،وأنهــا هــي األم ،والبنــت،
والزوجــة ،وأن النســاء شــقائق الرجــال ،وأنهــن املجتمــع كلــه وليــس نصــف املجتمــع؛ نشــير
ً
إلــى بعــض الوســائل أو الطــرق التــي قــد تكــون ســبيال إلعــداد األمهــات:
ً
أول :حســن اختيــار الزوجــة :فــإذا مــا اختــرت زوجــة صالحــة فإنــك تأتمنهــا علــى تربيــة
بناتــك اللواتــي هــن أمهــات املســتقبل ،وهــذه أهــم وســيلة؛ ألن البنــات هـ َّـن صانعـ ُ
ـات
ُ ّ
األم هنــا يكــون أرســخ فــي نفوسـ َّ
علمــات الغــد؛ ودور ّ
ـهن ،وأعمــق أثـ ًـرا.
املســتقبل ،وم ِ
ِ
ِ
ً
ثانيــا :تعويــد البنــت منــذ الصغــر علــى الحيــاء ،والحشــمة ،فالحيــاء شــعبة مــن شــعب
اإليمــان ،والحيــاء ال يــأت إال بخيــر ،وال يقــال :ال زالــت اليــوم صغيــرة ،فســتكبر وتتعــود علــى
الحياء.
ً
ثالثــا :تعليــم األم لبناتهــا ،وتدريبهــن علــى بعــض العبــادات كالوضــوء والصــاة عندمــا
تصــل الواحــدة منهــن إلــى ســن الســابعة ،وأمرهــا بالقيــام بذلــك ،ومتابعتهــا فــي أدائهــا،
وتصحيــح بعــض األخطــاء التــي قــد تقــع منهــا ،حتــى تصــل إلــى ســن العاشــرة ،فــإن لــم تــؤد
الصــاة فتضــرب حتــى تلتــزم بالصــاة ،وتحافــظ عليهــا ،وهــذا الــذي أمرنــا بــه رســولنا الكريــم
عليــه الصــاة ،وأتــم التســليم.
ً
وأيضــا تــدرب علــى صــوم شــهر رمضــان وغيــره إن كانــت ممــن تطيــق الصــوم ،وتقــدر
عليــه؛ حتــى تعتــاد الصــوم ،وال تصــل إلــى ســن التكليــف إال وهــي متعــودة علــى ذلــك.
ر ً
ابعا :إلحاقها بمدارس التحفيظ املوثوقة التي يقمن عليها معلمات ثقات ،فالقرآن
الكريــم نب ـراس لــكل مســلمُ ،ينيــر لــه طريــق املعرفــة واإليمــان فــي كل جوانــب الحيــاة ،وهــو
املد ســة التــي يتعلــم فيهــا الطفــل اللغــةّ ،
والديــن ،والســلوك القويــم ،ويكــون لــه بلسـ ًـما مــن
ر
ِ
كل داء ،وكمــا قيــل :علــم ولــدك القـرآن والقـرآن ســيعلمه كل �شــيء.
ً
خامســا :اختيــار الصديقــة املناســبة التقيــة الخلوقــة التــي تأمــن ابنتــك عندهــا،
وتعينهــا علــى طاعــة هللا ،والحيــاء ،والحشــمة.
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ً
سادســا :تعليمهــا بعــض شــؤون البيــت مــن طبــخ ،وتنظيــف ،وترتيــب ،وإيــكال بعــض
املهــام املنزليــة إليهــا حتــى تتعلــم شــؤون البيــت ،وكيفيــة تدبيــر املنــزل عندمــا تصبح ربة منزل.
ً
سادســا :تعلميهــا الحقــوق الزوجيــة ،حــق الــزوج علــى زوجتــه ،وحــق الزوجــة علــى
زوجهــا؛ حتــى تكــون علــى علــم بذلــك ،فــإذا مــا جــاء الــزوج املناســب لهــا صاحــب الديــن
والخلــق بــادر بتزوجيهــا.
هــذه بعــض األمــور التــي تيهــئ البنــات علــى تحمــل مســؤولياتهن فــي املســتقبل ،وتعدهــن
ليكــن أمهــات صالحــات.
صلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم هللا بالصــاة والســام عليــه فــي كتابــه الكريــم{ِ :إ َّن
َ
َ َّ
ّ َ
َ ُّ
ص ُّلــو َن َع َلــى َّ
َّ َ
للا َو َم َلئ َك َتـ ُـه ُي َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
الن ِبـ ّ ِـي َيــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا
ِ
[األحــزاب.]56:
الدعاء ...

...
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صناعة الرجولة
الخطبة األولى:
الحمد هللّ ..أما بعد:
ً
عظيمــا ،وأرشــد َّ
ً
األمــة إلــى تربيــة األبنــاء
اهتمامــا
فقــد اهتــم اإلســام بشــأن الرجولــة
عليهــا ،ورســم لهــم طريقهــا القويــم ،ومنهجهــا املســتقيم ،وحثهــم علــى تنميــة عواملهــا فــي
شــخصياتهم ،وذلــك مــا يؤهلهــم علــى ُّ
تحمــل املســؤوليات ،إذ هــم عصــب الحيــاة ،وقيــوم
املجتمــع ،فاليــوم أشــبال وغـ ًـدا رجــال ،بصالحهــم تصلــح األمــم واملجتمعــات ،وبفســادهم
وســوء تربيتهــم يعــم الفســاد واملشــكالت.
الرجولــة أخـ ٌ
عبــاد هللاَّ :إن ُّ
ـاق وقيــم ،وصفــات وشــيم ،ومــن أراد أن يصنــع رجــاالت
املســتقبل وقاداتــه ،الحامليــن هـ َّـم اإلســام ومســؤولياته؛ فعليــه بتربيتهــم علــى أعظــم
صفاتــه ،وأســمى مقوماتــه ،والتــي منهــا:
َّ ُّ
تنشــئة األبنــاء علــى التعلــق باملســاجد :فهــي مصانــع الرجــال ،ومعقــد اآلمــال،َ َ
ّ
الرجــال الذيــن ُيصنعــون فــي املســاجد هــم مــن يكــون علــى
وقــد أثبــت الواقــع بــأن ِ
قــدر املســؤولية والكفــاءة؛ فــإن رســو ُل هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -حيــن هاجــر إلــى
املدينـ ِـة املنـ َّـورة كان أول مــا قــام بــه َّأن شــرع ببنــاء املســجد ،والــذي هــو مــن أعظــم
ُ
األســس القويمــة إلقامــة دولــة اإلســام العظيمــة ،ومحــور ارتكازهــا ،ومنطلــق
اعتزازهــا ،فأصبــح املســجد النبــوي أول مدرســة فــي اإلســام لصناعــة ّ
الرجــال،
َ َ ْ ٌ ُ ّ َِ َ َ
وتدريــب َ األبطــال؛ قــال -ســبحانه وتعالـ َـى{ :-لسـ ِـجد أ ِســس علــى
وإعــداد األجيــال،
الت ْق َوى م ْن َأ َّول َي ْوم َأ َح ُّق أ ْن َتقُ
ال ُيح ُّبو َن أ ْن َي َت َط َّه ُروا َو َّ ُ
َّ
وم فيه فيه رجَ
َ
للا ُي ِحبُّ
ٌ
ِ
ْ ُ َّ ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
الط ِّه ِريـ َـن} [التوبــة ،]108 :ففيــه :طهــارة معنويــة :مــن طهــارة القلــب وســامته
مــن األحقــاد ،ونقــاء فــي الســريرة ،وصفــاء ّ
النفــسّ ،
وصحــة اإليمــان ،وفيــه طهــارة
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ّ
بدنيــة :بالوضــوء ،واالغتســال ،وإ الــة ّ
ّ
النجاســة عــن الثــوب ،والبــدن ،واملــكان؛
ز
ّ
ألن هللا -تعالــى -فــي اآليــة الســابقة أثنــى علــى مــن أحـ َّـب الطهــا ة ،وآثــر ّ
َّ
()1
النظافــة
ر
ً
منابرهــا ً
وتهدي الرشاد والنصيح ملرشد
دومــا تبــث مواعظــا
وتسدي العلوم منتجات جلية
وحلقاتهــا روضــات جنــة ربنــا
ً
تحــف بهــا األمــاك توقــا ولهفــة

لطالب علم شاقه عذب مورد
بهــا الذكــر والخيــر الوفيــر لــورد
رضــا بصنيــع مــن تــاه املمجــد

َّ
التربيــة الحســنة :فيســتوجب تربيــة األبنــاء علــى الرجولــة منــذ الصغــر مــن خــال
إرشــادهم إلــى فعــل الخي ـرات ،واجتنــاب املحرمــات ،وتعليمهــم وســائل القــوة
والخشــونة ،فقــد كان -صلــى هللا عليــه وســلم -يربــي الحســن علــى الــورع ،والبعــد
ً
عــن مــا ال يحــل وهــو مــا زال طفــا صغيـ ًـرا ،حيــث يــروى أن الحســن بــن علـ ٍـي -ر�ضــي
ً
الصدقــة فجعلهــا فــي فيــه ،فقــال َّ
ـرة مــن تمــر َّ
الن ِبـ ُّـي -صلــى هللا
هللا عنهمــا -أخــذ تمـ
ِ
ِ
ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ
((كــخ ِكــخ أمــا تعـ ِـرف أنــا ل نــأكل الصدقــة)) أخــرج البخــاري.
عليــه وســلمِ :-
ُ
ُ
ـات
ه ــي األخ ــاق تنب ــت كالن ُب ــات إذا س ــقيت بم ــاء املكرم ـ ِ
ُ
ثمرات
تق ــوم إذا تعهده ــا امل ــربي عل ــى س ــاق الفضيل ــة م ِ
ـاق كم ــا اتس ــقت أنابي ـ ُـب القن ــاة
وتس ــمو للم ــكارم باتس ـ ٍ
وتنعش من صميم املجد ُر ً
وحا بأزه ـ ٍـار له ــا متضوع ــات
ّ
ُي ِهذبه ــا كحس ــن التربي ــات
ول ــم أر للرجول ــة م ــن مح ـ ِ ّـل
َّ
ويقــول عمــر بــن َأبــي ســلمة -ر�ضــي هللا عنــه« :-كنــت ً
غالمــا فــي حجــر رســول للا -صلــى
ََ َِْ َ َ
َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ُل َّ
ُ
للا -صلــى هللا عليــه
هللا عليــه وســلم ،-وكانــت يــدي تطيــش فــي الصحفــة ،فقــال لــي رســو
َ ُ َ ُ َ ّ َّ َ ِ َ ُ ْ ِ َ ِ َ َ ُ ْ َّ ِ َ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
وســلم(( :-يــا غــام! سـ ِـم للا ،وكل ِبي ِمي ِنــك ،وكل ِممــا ي ِليــك)) ،فمــا زالــت ِتلــك ِطعم ِتــي بعــد»
ً
حريصــا علــى توصيــة اآلبــاء بتربيــة األبنــاء
رواه البخــاري ،وكان الفــاروق -ر�ضــي هللا عنــه-
َ
علــى خصــال القــوة ،فقــد كتــب إلــى أبــي عبيــدة بــن الج ـراح« :أ ْن َع ّل ُمــوا غ ْل َم َان ُكـ ْـم ْال َعـ ْـومَ،
ِ
ِ
(((  -بتصرف من :التفسير املنير.49 /11 :
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َ ُ َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ال ْغـ َ
اض« ...رواه أحمــد.
ـر
ومقا ِتلتكــم الرمــي ،فكانــوا يخت ِلفــون ِإلــى
ِ
العامــة ،ومخالطــة الكبــار :فـ َّ
اصطحابهــم إلــى امللتقيــات َّـإن لذلــك األثــر األكبــر،
والحــظ األوفــر لجعلهــم َّ
يتقمصــون فهــم الكبــار ،ومحــاكاة األخيــار ،فيزيــد فــي
ّ
ويلقــح األفهــام واألســماع ،ويحفــظ أوقاتهــم مــن اســتغراقه فــي اللعــب
العقــولِ ،
والضيــاع ،فقــد روى اإلمــام البخــاري فــي صحيحــه عــن ســهل بــن ســعد -ر�ضــي هللا
عنــه -قــالُ :أتـ َـي َّ
النبـ ُّ
ـن يمينــه
ـ
ع
و
ـه،
ـ
ن
م
ـرب
ـ
ش
ف
،
ـدح
ـ
ق
ب
ـلم-
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
عل
هللا
ـى
ـ
ل
صـي
ِ
((يــا ُغـ َـا ُم َأ َتـ ْـأ َذ ُن لــي َأ ْن ُأ ْعط َيــهُ
ـام أصغــر القــوم ،واألشــياخ عــن يســاره ،فقــالَ ٍ :
غـ ٌ
ِ
ِ
ُ
َْ َ
األشـ َـياخ)) قــال« :مــا كنــت ِلوثــر بفضلــي منــك أحـ ًـدا يــا رســول هللا ،فأعطــاه إيــاه»
رواه البخــاريَّ ،إن هــذا املوقــف العظيــم مــن أعظــم وأهــم الـ ُّـدروس َّ
النبويــة
َّ
َّ
تجلــى فيهــا مــدى اهتمــام َّ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -بتربيــة األوالد
الكريمــة التــي
َّ
َّ
َّ
علــى ُّ
الرجولــة منــذ صغرهــم ،فنجــد أنــه -صلــى هللا عليــه وســلم -قــد جعــل الغــام
الصغيــر ذا كيــان بحضــرة الكبــار مــن األشــياخ ذوي الشــأن ،وقــد كان َّ
َّ
الصحابــة
َّ
َّ
ُيحضــرون َ
أوالدهــم ّ
جالـ َ
ـس النبـ ّ ِـي -صلــى هللا عليــه وســلمَ -ليسـ َـت ِفيدوا
الصغــار َم
ِ
ِ
ِ
وليتربــوا علــى إلــف تلــك املجالــس؛ يقــول عبــدهللا بــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــاُ -كنــاَّ
َّ
َّ
ِ َّ
ُ
ُ
ـجرة تشـ ِـبه  -أو:
عنـ َـد رســو ِل هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -فقــال:
((أخبرونــي بشـ ٍ
َِ
َ َ ُّ ُ
فوقــع فــي نف�ســي أنهــا َّ
ورقهــا)) ،قــال ابــن عمــرَ :
النخلــة،
كالرجــل  -املســلم ،ال يتحــات
ْ َّ
َّ
ً
َّ
ورأيـ ُـت أبــا بكـ ٍـر وعمـ َـر ال يتكلمــان فكرهــت أن أتكلــم ،فلمــا لــم يقولــوا شــيئا قــال
َّ
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلم(( :-هــي النخلــة))َّ ،فلمــا قمنــا قلــت لعمــر :يــا
رســو ُل هللا
َ
َّ
النخلــة ،فقــال :مــا َ
وقــع فــي نف�ســي أنهــا َّ
من َعــك ْأن تكلــم؟! قــال:
أبتــاه! وهللا لقــد كان
َ ُ ْ َّ
َّ
ُ
ً
ْ
َ
لــم َأركــم تكلمــون فك ِرهــت أن أتكلــم أو أقــول شــيئا ،قــال عمــر :ألن تكــون قلتهــا
َ
أحـ ُّـب إلـ َّـي مــن كــذا وكــذا» رواه البخــاري ومســلم.
الهالل إذا رأيت َ
َ
نموه أيقنت أن سيكون بدرا كامال
ّإن
الحــرص علــى تعليمهــم األدب مــع الكبــار ،واحترامهــم ،والعطــف علــى الصغــار:
الصغــار علــى معرفــة قـ َ
فيجــب أن يربــى َّ
ـدر الكبــار ،وإجاللهــم فــي املجالــس،
ّ
فيقدمونهــم ،وبهــم يبـ َـدؤون ،ولهــم يستشــيرون ،وإليهــم ُيصغــون ،فهــذا معلمنــا
ِ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

317

وقدوتنــا -صلــى هللا عليــه وســلم -كان يقــول فــي الصــاةَ :
((لي ِل ِنــي منكــم أولــو األحــام
ُّ
والنهــى ،ثــم الذيــن يلونهــم)) رواه مســلم ،وتقــول أم املؤمنيــن عائشــة -ر�ضــي هللا
ً ًّ
عنهــا« :-مــا أيــت أحـ ًـدا كان أشــبه سـ ً
وهديــا ودل برســول هللا -صلــى هللا عليــه
ـمتا
ر
وســلم -مــن فاطمــة -ر�ضــي هللا عنهــا ،-كانــت إذا دخلــت عليــه قــام إليهــا فأخــذ
بيدهــاَّ ،
وقبلهــا ،وأجلســها فــي مجلســه ،وكان إذا دخــل عليهــا قامــت إليــه فأخــذت
بيــده فقبلتــه ،وأجلســته فــي مجلســها» رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي ،وكان
ّ
َّ
َ
يوقــر َ
صغيرنــا))
كبيرنــا ،ويرحــم
صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول(( :ليــس منــا مــن لــم ِرواه أحمــد والنســائي وصححــه األرنــؤوط ،وعــن أبــي هريــرة عــن النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم -قــال(( :يســلم الصغيــر علــى الكبيــر ،واملــار علــى القاعــد ،والقليــل علــى
الكثيــر)) رواه البخــاري.
َ
ُ
ُ
ّ
َ
باألخالق ت ْس َت ِق ِم
النفس
فقوم
مرجعه
لألخالق
أمر َك
صالح
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ ّ
وخم
خير
ٍ
عافية والنفس من ش ِرها في مرتع ِ
خيرها في ِ
والنفس من ِ
ً
تدريبهــم علــى ُّ
تحمــل بعــض األعبــاء واملســؤوليات اليســيرة :فيستحســن بدايــة
َّ ُّ ق ّ
والشـراء ،واستشــارتهم ،وأخــذ آرائهــم ،وتعليمهــم علــى
اصطحابهــم أثنــاء التســو
ِ
ِ
طــرق اختيــار الحاجيــات املناســبة واالنتقــاء ،ثــم يؤمــرون بجلــب بعض الحاجيات
إلــى البيــت ،وإرشــادهم إلــى الطريقــة املثلــى فــي حســن َّ
َّ
الخاصــة.
التصـ ُّـرف بأموالهــم
ـإن ذلــك يشــعر االبــن َّ
يســتحب تكنيتهــم بكنــى مناســبة :فـ َّبأنــه شــخصية كبيــرة
فينمــي عنــده اإلحســاس باملســئولية ،وقــد كان َّ
ذات أهميــةّ ،
النبــي -صلــى هللا عليــه
ِ
َّ
وســلمّ -
يكنــي الصغــار ،فعــن أنــس -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :كان النبــي -صلــى هللا
ِ
ً
َّ
عليــه وســلم -أحســن النــاس خلقــا ،وكان لــي أخ يقــال لــه :أبــو عميــر  -قــال :أحســبه
ً
فطيمــا  ،-وكان إذا جــاء قــال(( :يــا أبــا عميــر مــا فعــل النغيــر)) رواه البخــاري ،قــال
َّ
النــووي -رحمــه هللا« :-وفــى هــذا الحديــث فوائــد كثيــرة جـ ًّـدا منهــا :جــواز تكنيــة مــن
لــم يولــد لــه ،وتكنيــة الطفــلَّ ،
وأنــه ليــس ً
كذبــا»( ،)1وقــال العلمــاء« :كانــوا يكنــون
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ً
ـاؤل َّ
بأنــه ســيعيش حتــى يولــد لــه؛ ولألمــن مــن َّ
َّ
التلقيــب»(.)1
الصبــي تفـ
أقول قولي هذا وأستغفرهللا لي ولكم....
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيها املسلمون:
إن تربيــة األبنــاء علــى الرجولــة ،وتنشــئتهم علــى تحمــل املســؤولية هــي مــن أعظــم
املهمــات ،وأجــل العبــادات التــي ســوف يســأل عنهــا اإلنســان يــوم القيامــة ،لذلــك فـ َّ
ـإن َّ
ممــا
يجــب أن َّ
يتنبــه لــه مربــو األجيــال ،وصانعــو الرجولــة واألبطــال؛ تلــك األســاليب الخاطئــة فــي
َّ
الطفــل َّ
والناشــئة ،وبمــا يؤثــر عليهــم سـ ًـلبا ،والتــي منهــا:
تربيــة
 َّالتدليــل َّ
الزائــد لألبنــاء ،وتوفيــر كل مطالبهــم ،وتحقيــق كل رغباتهــم ،وذلــك
مــا يجعــل منهــم شــخصيات عاجــزة ،ال تقــدر علــى بنــاء العالقــات االجتماعيــة
َّ
الناجحــة مــع اآلخريــن ،وال تســتطيع مواجهــة الحيــاة ،أو ُّ
تحمــل املســؤولية ،ولئــن
كان حــب األبنــاء ورحمتهــم مطلوبــة ،فــإن َّ
التــوازن والحــذر دون إفـراط وال تفريــط
واجــب ،وهــذا ال يعنــي بتاتـ ًـا البخــل َّ
الزائــد ،والحــرص املفــرط البغيــض عليهــم؛
فربمــا أشــعرهم ذلــك َّ
بالنقــص والدونيــة ،واإلحســاس بالحاجــة ،بــل قــد يقودهــم
إلــى األخالقيــات الســلبية ،وبســببها يضيــع حاضرهــم ومســتقبلهم ،ويجعلهــم
حــاالت منبــوذة فــي املجتمــع.

تنشــئتهم علــى امليوعــة ،وتعويدهــم علــى التــرف والنعيــم والبــذخ ،فينشــأ األبنــاءَّ
َّ
خاصيــة
معتاديــن علــى الحيــاة املترفــة ،مفطوريــن علــى األنانيــة ،ال تهمهــم إل
أنفســهم ،ال يراعــون لآلخريــن ً
حقــا ،وال يحوطــون مــن حولهــم باالهتمــام ،وال
يشــاركون املجتمــع أفراحــه ،وال يشــاطرونه أتراحــه ،وهــذا ممــا يفســد فطرتهــم
(((  -املوسوعة الفقهية.171 - 170 / 35 :
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َّ
الســوية ،ويقتــل اســتقامتهم ،ويق�ضــي علــى شــجاعتهم ومروءتــه.
يــروي لنــا التاريــخ أن عمــر بــن عبــد العزيــز كان قــد أرســله أبــوه وهــو شـ ٌّ
ـاب صغيـ ٌـر إلــى
َّ
ليتعلــم فيهــا الفقــه وعلــوم ّ
الديــن ،وكان صالــح بــن كيســان
املدينــة النبويــة -حرســها هللا،-
ِ
ّ
مؤدبــه والقائــم علــى أمــر مالزمتــه ،وتوجيهــه ،وإرشــاده ،وذات يــوم انتبــه هــذا املــؤدب أن
ِ
عمــر بــن عبــد العزيــز لــم يحضــر صــاة الجماعــة ،وتخلــف عنهــا ،فذهــب إليــه يســتطلع
ً
ُ ّ
األمــر ،فســأله قائــا :مــا أخــرك عــن صــاة الجماعــة؟ فأجــاب عمــر :كانــت مرجلتــي ت َسـ ِـكن
ً
متعجبــا :وبلــغ مــن تســكين شــعرك أنــه يؤخــرك عــن الصــاة!! وكتــب
شــعري ،فأجابــه صالــح
ً
بذلــك إلــى أبيــه عبــد العزيــز بــن مــروان ،فمــا كان مــن أبيــه إال أن أمــر بحلــق رأســه تأديبــا لــه،
ً
وتعليمــا حتــى ال يعــود ملثلهــا(.)1
وتربيــة
ََ َ ُ
َعلــى مــا َ
كان َعـ َّـو َد ُه َأبـ ُ
الفتيـ ِـان ِم ّنــا
نا�شـ ُـئ
ـأ
وينشـ
ـوه
ِ
ً ََ
َ َِ
ُي َع ّل ُمـ ُـه َ
قربــوهُ
الت َد ُّيـ َـن َأ َ
َومــا دان الفتــى ِب ِحجــى ول ِكــن
ِ
كمــا أن مــن األســباب التــي تؤثــر فيهــم سـ ًـلبا ،وتهــز كيانهــم التربــوي :الســخرية
واالســتهزاء بقدراتهــم ومهارتهــم ،وإهمالهــم وعــدم املبــاالة بأحوالهــم ،وتركهــم مــع
ً
رفقــاء الســوء والصحبــة الســيئة ،فليحــذر أوليــاء األمــور هــذه األمــور جميعــا فإنهــا
تقــدح فــي البنــاء التربــوي لألبنــاء ،وال تبنــي فيهــم الرجولــة فــي املســتقبل.
وصلوا وسلموا على من أمركم هللا بالصالة عليه...

...
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صناعة الوعي التقني
الخطبة األولى:
الحمد هلل ...وبعد..
ُّأيهــا املســلمون :لقــد أغــدق هللا  -ســبحانه وتعالــى  -علــى عبــاده ّ
بالنعــم الجزيلــة
املتالحقــة ،وسـ َّـخر لهــم جميــع مــا فــي َّ
الســموات واألرض ،وآتاهــم مــن َّ
كل مــا ســألوه ،فأصبــح
َّ
يتقلــب فــي نعــم ال ُتعـ ُّـد وال ُتح�صــىَ ،
متتابعــة متعاقبــة كتعاقــب الليــل والنهــار.
هــذا العبــد
وقــد امتـ َّـن هللا ســبحانه وتعالــى علــى عبــاده بهــذه ّ
النعــم العظيمــة ،وأوجــب عليهــم
َُ ِ
َْ
شــكره عليــه حيــث يقــول{َ :أ َلـ ْـم َتـ َـر ْوا َأ َّن َّ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
للا َسـ َّـخ َر لكــم َّ
ْ
ض
ال
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
م
و
ات
او
ـم
ـ
الس
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
م
ر
ِ
ِ
َّ َ ْ ِ َ ُ ً ِ
َو َأ ْسـ َـب َغ َع َل ْي ُكـ ْـم ن َع َمـ ُـه َظاهـ َـر ًة َو َباط َنـ ًـة َومـ َـن َّ
ْ
َ
ُ
للا ِب َغيـ ِـر ِعلـ ٍـم ول هــدى
ـاس َمــن ُي َجـ ِـادل ِفــي
ـ
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ َ َ ُ ْ ْ ُ ّ َ َ ُُْ ُ َ ْ َ
ُّ
ُ
ـاب ُّم ِنيـ ٍـر} [ســورة لقمــان ،] 20وقــال تعالــى { :وآتاكــم ِمــن ك ِل مــا ســألتموه و ِإن تعــدوا
َول ِك َتـ
ٍ
ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ ْ ْ َ َ َ َ ُ ٌ َ
ـوم ك َّفـ ٌـار } [إبراهيــم ]34 :فيســتوجب علــى العبــد
النســان لظلـ
ِنعمــت ِ
للا ل تحص ّوهــا ِإن ِ
النعــم الجليلــة ،وشــكرها فــي كل ســاعة ،وحيــن ،وذكرهــا وعــدم نســيانها
اســتحضار هــذه ِ
ُْ
ّ
النعمــة يــورث الحــب هلل عــز و َجــل» [الشــكر البــن أبــي
قــال أبــو ســليمان الواســطي« :ذكــر ِ
ُّ
الدنيــا ،]11 :وإن ّ
بالشــكر قــال تعالــى{َ :وإ ْذ َتــأ َّذ َن َرُّب ُكـ ْـم َل ِئـ ْـن َشـ َـك ْرُتمْ
النعمــة لتبقــى وتــدوم
ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َ
َّ
ٌ
ٌ
املعا�صــي ســبب لــزوال
ل ِزيدنكــم ول ِئــن كفرتــم ِإن عذ ِابــي لشـ ِـديد } [إبراهيــم ]7 :كمــا أن
ِ
ً
ُ
ُ
ُ
النعــم ،ودفعهــا ،وقــد ال تزيلهــا بالكليــة؛ ولكــن بســببها تنـ َـز ُع البركــة منهــا ،أو تكــون ســببا
لشــقاء وضنــك صاحبهــا قــال ابـ ُـن القيــم  -رحمــه هللا « :-وبالجملــة فـ َّ
ـإن املعا�صــي نــار النعــم
ً
تأكلهــا كمــا تــأكل النــار الحطــب  -عيــاذا بــاهلل مــن زوال نعمتــه ،وتحويــل عافيتــه [»-طريــق
الهجرتيــن.]408 :
َ َّ ُّ ُ َ ُ
َ ُْ َ
يل ّ
ْ َ َ
الن َع ْم
ِإذا كنت ِفي ِنع َم ٍة فا ْرع َها *** ف ِإن الذنوب ت ِز ُ ِ
َ َ ُّ ْ َ َ ُ ّ َ
َ ُ ْ َ َ
ْ َ
النق ْم
وحط َها ِبطاع ِة َر ِ ّب ال ِعب ِاد *** فرب ال ِعب ِاد س ِريع ِ
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عباد هللاَّ :
وإن من أعظم ما أنعم هللا َّ
عز َّ
وجل به على عباده في هذا العصر الحاضر
هــو مــا سـ َّـخره لهــم مــن تقنيــة َّ
التكنولوجيــا التــي تنفعهــم فــي شــتى مجــاالت حياتهــم العلميــة،
َّ
َّ
والعملية ،فقد دلهم هللا ،وأرشدهم ،وعلمهم كيف يعملون ،وماذا يخترعون ويصنعون
َّ
َ َّ ُ َ َ َ ُ
َ ُ َ
للا خلقكـ ْـم َو َمــا ت ْع َملــون } [ســورة الصافــات ،]96 :وقــال تعالــىَ { :علـ َـم
قــال هللا تعالــى { :و
َ
َّ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
ْال ْن َسـ َ
َّ
ْ
ُ
َ
صنـ َـع للا الــذي أتقــن ك َّل َ
ـان َمــا َلـ ْـم َي ْع َلـ ْـم } [العلــق ،]5 :وقــال تعالــىُ { :
�شـ ْـي ٍء ِإنــه خ ِبيـ ٌـر
ِْ ِ
َِ َ ْ َ ُ
ََْ َ ُ
َ
َ
ٌ
ّ
ِبمــا تفعلــون } [النمــل ،]88 :وقــال تعالــى { :وفــوق ك ِل ِذي ِعلـ ٍـم ع ِليــم } [يوســف ،]76 :وقــال
ََ ُ ّ ّْ َ َ ّ
للا } [ ســورة النحــل ،]53 :فهــذه التقنيــات الحديثــة التــي
تعالــى { :ومــا ِبكــم ِمــن ِنع َمـ ٍـة ف ِمــن ِ
نراهــا اليــوم ،ونالمســها ،ونســتخدمها؛ كلهــا مــن تســخير هللا ملنفعــة العبــاد فــي معيشــتهم،
فأصبحــت مــن شــبه َّ
الضروريــات التــي يكثــر اســتخدامها وممارســتها فــي حياتهــم اليوميــة وفــي
ً
ً
َّ
الثــورة ّ
التكنولوجيــة آفاقــا ونوافــذا عديــدة
كثيــر مــن األمــور املختلفــة ،ولقــد فتحــت هــذه
ِ
ُ
كان لزامـ ًـا أن نضــع َّ
ُ
الضوابــط َّ
املهمــة التــي تعيــن علــى حســن اســتخدامها فيمــا ير�ضــي هللا
ســبحانه وتعالــى ،وفيمــا يعــود علــى املســلم ،واألســرة ،واملجتمــع باملنفعــة والفائــدة؛ َّ
ألن
َّ
الترشــيد َّ
َّ
والتوعيــة حتــى نسـ ِّـدد ونقــارب ،ونمنــع
التقنيــة ســاح ذو حديــن ،فتســتوجب
َ
ُّ
الشــرور التــي تحويهــا ونحاربهــا لتكــون صالحــة االســتخدام فــي املجتمــع املســلم املحافــظ.
فمن مخاطرالتقنية الحديثة:
أيها املسلمون:
ً
أوالَّ :
إن مــن أكبــر املخاطــر التــي تجلبهــا هــذه التقنيــة الحديثــة هــو كثــرة املو اقــع،
ُّ
َّ
َّ
والشــبكات املشــبوهة ،التــي تبـ ُّـث األفــكار َّ
الهدامــة ،والشــبهات القاتلــة،
والنو افــذ،
ّ
وتـ ّ
والشــركيات :وكل مــا يشـ ِّـكك املســلم بعقيدتــه ،وهويتــه ،ويقــدح ًّ
بالسـ َّـنة،
ـروج للبــدع ِ
ِ
ّ
والســيرة ّ
النبويــة ،وفــي ســيرة وطهــر أمهــات املؤمنيــن ،وصحابــة رســول هللا الك ـرام ر�ضــي
ِ
هللا عنهــم وأرضاهــم ،فحــذار مــن ولــوج هــذه املوا َقــع ولــو علــى ســبيل االطــاع ،فربم َــا تعلــق
ُّ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ
وضــو َن فــي َآيا ِت َنــا َفأ ْعــر ْ
ض
الشــبهة فــي
الذهـ ُـن فيهلــك بهــا يقـ َـو ْل تعالــى{ْ :و ِإذ َا َّرأ َيــت َّال ِذيـ َـن ُي َخ َ َ ْ ْ ِ َ َ ّ ْ ِ
َ ْ َ َّ َ ُ
َ
َ ُ
ُ ْ
الذكـ َـرى َمـ َـع
ْعن ُهـ ْـم حتــىَّ يخوضــوا ِفــي ح ِديـ ٍـث غيـ ِـر ِه و ِإ َّمــا ين ِســينك الشـ ْـيطان فــا تقعــد بعــد ِ
َ
القـ ْـو ِم الظ ِ ِاليـ َـن} [األنعــام.]68 :
ً
َّ
َّ
الت ُّ
عرض
ثانيا :من املحاذيرواملخاطرالحاصلة من خالل هذه التقنية الحديثة:
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َّ
التحا�شــي عــن َّ
علمنــا ديننــا الحنيــف َّ
الت ُّ
جســس علــى
لحرمــات املســلمين وأعراضهــم :وقــد
َّ
العــورات ،بــل وأمرنــا بغــض البصــر ،وعــدم انتهــاك حــدود هللا عــز وجـ َّـل ،وهــذه التقنيــات
الحديثــة املتطــورة قــد سـ َّـهلت فعــل هــذه املحاذيــر الخطيــرة أيمــا تســهيل ،وهللا تعالــى يقــول:
َ َ
{ َول ت َج َّس ُســوا } [ســورة الحجـرات ،]12 :وقــد حــذر النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن يتتبــع
العــورات املصونــة ،وهــدد بقولــه وهــو علــى املنبــر(( :يــا معشــر مــن أســلم بلســانه ،ولــم يفض
اإليمــان إلــى قلبــه؛ ال تــؤذوا املســلمين ،وال تعيروهــم ،وال تتبعــوا عوراتهــم ،فإنــه مــن تتبــع
عــورة أخيــه املســلم تتبــع هللا عورتــه ،ومــن تتبــع هللا عورتــه يفضحــه ولــو فــي جــوف رحلــه))
قــال :ونظــر ابــن عمــر يومــا إلــى البيــت أو إلــى الكعبــة فقــال« :مــا أعظمــك ،وأعظــم حرمتــك،
واملؤمــن أعظــم حرمــة عنــد هللا منــك» رواه الترمــذي وابــن حبــان.
ً
ثالثــا :ومــن األمــور التــي يجــب توخيهــا عنــد اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة:
والصفحــاتَّ ،
اجتنــاب مــا يفســد األخــاق :الســيما مــع كثــرة وجــود املواقــعَّ ،
والتطبيقــات
التــي تنشــر ُّ
الق ِيــم والفضائــل،
الصــور الفاضحــة ،واملقاطــع التــي تخــدش الحيــاء ،وتحــارب ِ
التواصــل اإلجتماعــي التــي تسـ ّـهل َّ
والرذائــل مثــل وســائل َّ
ّ
ـروج للمنك ـرات ّ
التواصــل
وتـ ِ
ِ
ِ
الســلبي َّ
بيــن فئــات املجتمــع ،ومــا ينتــج عنهــا بســبب االســتخدام ّ
كالتواصــل بيــن الشــباب
ِ
والفتيــات ،وتبــادل ُّ
الصــور واملقاطــع الشــخصية ،وربمــا يســرت اللقــاءات والعالقــات
املشــبوهة ،ثــم بعدهــا ُتحــدث الجرائــم األخالقيــة التــي تــورث الحســرة َّ
والندامــة قلــوب
ً
الشــباب والفتيــات املســلمات ،وهــذا ال شــك ضـ ٌ
ـرر عظيــم ،وخطــر كبيــر ،وأيضــا مــا ينجــم
التواصــل مــن َّ
الدردشــة ووســائل َّ
عــن اســتخدم تطبيقــات َّ
التعــرف علــى رفقــاء وصحبــة
ـيئة قــد تجـ ُّـر الغافليــن إلــى مــا ال يحمــد عقبــاه.
سـ ٍ
ً
ُ
َّ
رابعــا :مــن املخاطــر التــي تواجــه األســرة واملجتمــع :وقــوع هــذه التقنيــة فــي أيــدي
ومتنــاول ُّ
الســفهاء :الذيــن يســتغلون اســتخدمها فــي إيــذاء املؤمنيــن ،وابتزازهــم ،وهتــك
األســتار ،ونشــر الفواحــش والفضائــح.
ً
خامسـ ًـاَّ :
إن مــن أخطــر األضــرار – أيضــا  -التــي قــد يســببها ســوء اســتخدام هــذه
َّ
التقنيــة :إلحــاق َّ
الســهر وقلــة َّ
الضــرر ّ
الشــديد بســبب َّ
النــوم ومــا قــد
بالصحــة ،كاإلعيــاء
ِ
ً
َّ
َّ
ينتــج عنــه مــن عــدم َّ
التركيــز ،والتشــتت ،وكثــرة النســيان  -خصوصــا عنــد أبنائنــا الطــاب
ّ
ل ّ
َّ
َّ
والدارســين  -وقد يتســبب َّ
يعطل خاصية الذكاء،
جراء ذلك الخمو ِ
الذهني الذي بدروه ِ
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ً
ً
وأيضــا إدمانهــا ،وكثــرة النظــر فيهــا مضــر ضــررا بالغــا علــى النظــر.
اللهم احفظ علينا ديننا ،وأعذنا من مضالت الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أقول قولي هذا…
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
ّأيهــا املســلمونَّ :إن ممــا ال شــك فيــه َّأن هــذه التقنيــات الحديثــة بشــتى أنواعهــا  -كمــا
أســلفنا  -ليســت شـ ًرا محضـ ًـاَّ ،
ولكنهــا متــى مــا َح ُســن اســتخدامها وتوجيههــا فســيعود نفعهــا
فــي صالــح األســرة املســلمة ،واملجتمــع بشــكل عــام ،فيجــب َّ
التوا�صــي بذلــك ،والتناصــح،
ٍ
وحســن التوعيــة لالســتخدام األمثــل لهــا.
أيها املسلمون:
 َّإن مــن أعظــم األمــور التــي يجــب اســتغالل تلــك التقنيــات والوســائل الحديثــةوالدعــوة إليــهّ ،
فيهــا هــي :اســتغاللها فــي نشــر ديــن هللاَّ ،
والدفــاع عنــه ،ودحــض
ِ
ًّ
ـروج ضــده محاولــة َّ
الشــبهات الكاذبــة الباطلــة التــي تـ ّ
النيــل منــه ،وتشــويه
تلــك
ِ
ً
َّ
ســماحته ،وعدلــه ،والتعريــف بمبادئــه ،وقيمـ ِـه ،وذلــك امتثــاال لقولــه َجــل وعــا:
ْ
َْ َ ْ
َّ
َ
ْ ْ
{ ْاد ُع ِإلــى َ َسـ ِـب ِيل َرِّبـ َـك ِبال ِحك َمـ ِـة َوال ْو ِعظـ ِـة ال َ َح َسـ َـن ِة َو َج ِادل ُهـ ْـم ِبال ِتــي ِهـ َـي أ ْح َسـ ُـن ِإ َّن
َ ُْ
َ َّبـ َـك ُهـ َـو أ ْع َلـ ُـم ب َمـ ْـن َ
ضـ َّـل َعـ ْـن َسـ ِـب ِيل ِه َو ُهـ َـو أ ْعلـ ُـم ِبال ْه َت ِديـ َـن } [النحــل.]125 :
ر
ِ
ً
وأيضا :في محاربة البدع ،وكشف مصادرها ،وفضح دعاتها ،والتحذير منهم.ُ
كمــا أنــه مــن املهــم االعتنــاء بالقيــم واملبــادئ اإلســامية ،والحــرص علــى الخلــقَّ
َ
الحســن ،واألدب َّ
الســامي ،واالهتمــام بالسـ َّ
ـلوكيات املهذبــة ،إذ َّأن هــذا العالــم
 عالــم التقنيــة االفترا�ضــي  -تكثــر فيــه الثقافــات ،واألخــاق املختلفــة املتضاربــة،َّ ّ
حلــي بثقافتنــا وقيمنــا هــي العاصــم واملعيــن  -بعــد عــون هللا عــز وجــل
فاالعتـزاز والت ِ
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ّ
الرديــة التــي تفرضهــا طبيعــة هــذه العالــم االفترا�ضــي.
 مــن االنــزالق فــي تلــك املهــاوي ِاملحافظــة علــى الوقــت ،وتنظيمــه ،وقضائــه َّبالنافــع املفيــد ،واالعتنــاء بتوزيعــه
َّ
َّ
صلــى هللا ْ
عليــه وســلم:
حتــى ال يذهــب ســدى ،ويضيــع دون فائــدة ،فقــد قــال النبــي
ٌ
((نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيـ ٌـر مــن النــاس :الصحــة ،والفـراغ)) رواه البخــاري.
وقال القائل:
َ َ
َ
س َما ُعن َ
َو َ
الو ْق ُت َأ ْن َف ُ
يت ِب ِح ْف ِظ ِه *** َوأ َر ُاه أ ْس َه َل َما َعل ْي َك َي ِض ُيع
ِ
َ
َّ
فلنتــق هللا فــي أنفســنا ،ولنحـ َـذر أسـ َ
ـباب الشـ ّـر ،ونغتنــم النافــع املفيــد ،ولنحــذر ِمــن
ِ
َ
وينشــر ّ
ممــا هــو مخالــف للحـ ِ ّـق والصــواب.
االنخــداع بكثيـ ٍـر ممــا ُيــذاع
ّ
وصلــوا رحمكــم هللا علــى محمــد بــن عبـ ِـدهللا َ
كمــا أمركــم بذلــك رّبكــم فقــال تعالــى:
َّ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ
ّ َ
صلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـل ًيما}
ِ{إن للا ومال ِئكتــه يصلــون علــى الن ِبـ ِـي يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا
[األح ـزاب]56 :

...
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صورمن اهتمام اإلسالم باملرأة املسلمة
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل  ..أما بعد:
عظيمــا ،ورفــع شــأنهاَّ ،
ً
ً
وحســن
اهتمامــا
أيهــا املســلمون :لقــد اهتــم اإلســام بامل ـرأة
َّ ٌ
حالهــا ،وأعلــى مقامهــاَّ ،
وحررهــا مــن الجاهليــة ،وأعطاهــا املكانــة العاليــة التــي لــم تبلغهــا ملــة
َ
مضـ ْـت ،ولــم تدركهــا أمـ ٌـة َت َلـ ْـت ،إذ إن اهتمامــه بهــا لــم ينحصــر فــي أن َّ
كرمهــا ورفــع املظالــم
عنهــا ،بــل لقــد جعلهــا مكا ِفئـ ًـة َّ
للرجــل فــي كثيـ ٍـر مــن شــؤون حياتــه ،ولــم يفـ ّ ِـرق بينهمــا فــي أركان
َ
َّ
اإلســام وفرائضــه ،إل فيمــا هــو مــن اختصــاص أحدهمــا دون اآلخــر قــال تعالــى{َ :ول ُهـ َّـن
َ
ْ َّ
ٌ
َ َ َّ ْ َ ْ
وف َوِل َ ّ ِلر َجـ ِـال َعل ْي ِهـ َّـن َد َر َجــة} [ســورة البقــرة ،]228 :وقــال تعالــى:
ِمثـ ْ ُـل الـ ِـذي ع ْل ْي ِهــن ِبالعـ ُـر ِ
َ{والُ ْؤم ُنــو َن َوالُ ْؤم َنـ ُ
ـات َب ْع ُ
ض ُهـ ْـم أ ْوِل َيـ ُـاء َب ْعــض} [ســورة التوبــة ،]71 :وقــال جــل جاللــه{َ :و َمـ ْـن
ِ
ِ
ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َن ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ نَ
َ
َ
َّ
ـات ِمــن ذكـ ٍـر أو أنثــى وهــو مؤ ِمــن فأول ِئــك َيدخلــو الجنــة وال يظلمــو
َي ْع َمـ ْـل ِمــن الص ِالحـ
ِ
ْ ََ
ً
ََ
َُْ
َ
أيضا{َ :م ْن َعم َل َ
ص ِال ًحا ِم ْن ذك ٍر أ ْو أنثى َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن فل ُن ْح ِي َي َّن ُه
ن ِق ًيرا} [النساء ،]124 :وقال
ِ
َ
َ
ً َ ً َ
ُ َ
َ ُ
َح َيــاة ط ِّي َبــة َول َن ْج ِزَي َّن ُهـ ْـم أ ْج َر ُهـ ْـم ِبأ ْح َسـ ِـن َمــا كانــوا َي ْع َملــون} [النحــل ،]97 :فهمــا أمــام أحــكام
َّ
هللا فــي هــذه الدنيــا علــى حـ ّـد ســواء ،كمــا َّأنهمــا ً
أيضــا فــي الثــواب والعقــاب فــي اآلخــرة ســواء،
ٍ
َّ
وقــد روى الترمــذي فــي ســننه وصححــه األلبانــي مــن حديــث أم عمــارة -ر�ضــي هللا عنهــا -أنهــا
ى ّ
أتــت َّ
النبـ َّـي -صلــى هللا عليــه وســلم -فقالــت« :مــا أرى كل �شـ ٍـيء َّإل ّ
النســاء
للرجـ
ـال ،ومــا أر ْ ِ
ِ
َ
يذكــرن ب�شــيء! فنزلــت هــذه اآليــة{ :إ َّن ْالُ ْســلم َين َو ْالُ ْســل َم َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ـات َوالقا ِن ِتيـ َـن
ٍ
ات والؤ ِم ِن ْيــن والؤ ِمنـ ِْ
ِ ِ
ِ
َ َ َ
َ َ َّ َ ِ َ َّ ِ َ َ َّ َ َ َ
َْ
َ
َّ
ات
ـات َو
َوالقا ِن َتـ
اشـ َـع ِ
ـات والص ِاب ِريــن والص ْ ِابــر ِ
الص ِاد ِقيــن والص ِادقـ ِ
ِ
اش ـ ِعين و ْالخ ِ
ات وال ُخ ِ
َ َُْ َ ّ َ َ َُْ َ ّ َ
َ
َ َ َ
الصائ َمـ َ َ
َ َ
ـات َو َّ
ـات
ـ
ق
والتص ِد ِقيــن والتص ِد
ـات َوالحا ِف ِظيــن ف ُروج ُهـ ْـم والحا ِفظـ ِ
الصا ِئ ِميــن َو َّ ِ ِ
ِ
َ
َّ
َ َّ
ً
ْ
َّ
َّ
الذاكريـ َـن َّ َ
للا َكثيـ ًـرا َوالذاكـ َـرات أ َعــد ُ
للا ل ُهـ ْـم َمغ ِفـ َـرة َوأ ْجـ ًـرا َع ِظ ًيمــا} [األحـزاب ،]35 :وعــن
ِ ِ
ِ
و ِ
ِ
عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــاَّ :-أن َّ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :إنمــا النســاء شــقائق
الرجــال)) رواه أبــو داود وحســنه األلبانــي ،وعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال
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رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-اســتوصوا بالنســاء خيـ ًـرا)) رواه البخــاري ومســلم.
عباد هللا:
َّ
وإن مــن صــور اهتمــام اإلســام بامل ـرأة أن أو�صــى بهــا كزوجـ ٍـة خيـ ًـرا ،وحــث علــى
َ َ
ُ
ُ َّ ْ َ ْ
وف}
اشـ ُـروهن ِبالعـ ُـر ِ
معاشــرتها باملعــروف ،وصحبتهــا بالحســنى فقــال ســبحانه{ :وع ِ
[النســاء ،]19 :وعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال:
َّ
َ
ّ
َّ
َّ َّ ُ ْ َ
َ
َْ ُ
الضلـ ِـع أعــاه،
((واســتوصوا ِ
بالنســاء خيـ ًـرا ،فإن ُهــن خ ِلقــن مــن ِضلـ ٍـع ،وإن أعــوج �شـ ٍـيء ّفــي ِ
َ
ْ َ ُ
َ
َ
َْ
َْ ُ
بالنسـ ِـاء خيـ ًـرا)) رواه
فــإن ذهبــت ت ِق ُيمــه كســرته ،وإن تركتــه لــم يــزل أعــوج ،فاســتوصوا ِ
البخــاري ومســلم ،قــال النــووي« :اســتوصوا بالنســاء :فيــه الحـ ُّـث علــى ّ
الرفــق بالنســاء
ِ
ُ
واحتمالهـ ّـن»( ،)1وقــال ابــن حجــر« :معنــاهَ :
وصيتــي فيهـ َّـنَ ،
اقبلــوا َّ
واعملــوا بهــا ،وارفقــوا بهـ َّـن،
ِ
َ َ ُ َ ُّ ُ َّ ُ َ ّ ُ َ َ
َّ
ْ َ ُ َّ ()2
ْ
وأحســنوا ِعشــرتهن»  ،وقــال تعالــى{ :ول تضاروهــن ِلتض ِيقــوا علي ِهــن} [ســورة الطــاق،]6 :
وقــد عمــل النبـ ُّـي -صلــى هللا عليــه وســلم -علــى هــذا املبــدأ طيلــة حياتــه العمليــة ،ومــا بــرح
ً
ً
عمومــا إلــى أن َل ِحــق َّ
خطيبــا ليســتعرض أهــم
بالرفيــق األعلــى ،وحيــن وقــف
يو�صــي بامل ـرأة
ركائــز ّ
َّ
ّ
الديــن ،وأعظــم قضايــا املســلمين؛ فــي أعظــم تجمـ ٍـع إيمانــي عايشــه فــي حجــة الــوداع؛
ِ
ً
ُ
َّ
َ
كانــت وصيتــه باملـرأة حاضــرة فــي ذلــك املوقــف العظيــم ،حيــث قــال فيــه ...(( :اتقــوا هللا فــي
ّ
النســاءَّ ،
ُ
أخذتموهـ َّـن بأمــان هللا ،واسـ َـت ْح َل ْل ُتم ُف َ
روج ُهـ َّـن بكلمـ ِـة هللا ))...رواه مســلم،
فإنكــم
ِ
َ
َ
ْ
وقــال -صلــى هللا عليــه وســلم ...(( :-فدا ِرهــا ت ِعــش بهــا)) رواه أحمــد وصححــه األلبانــي.
ّ ُ
َ
ببرهــا أ َّمــا ،وقـ َـرن طاعتهــا بطاعــة هللا -تعالــى،-
ومــن صــور عنايــة اإلســام بهــا أن ّأو�صــى ِ
فــي حيــن قــرن
بالشــرك بــاهلل ،واإلفســاد فــي األرض فقــال -عـ َ َّـز وجـ َّـل:-
عقوقهــا واإلســاءة إليهــا ْ ِ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
َ{و َق َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
�ضــى َرُّبـ َـك أال تعبــدوا ِإال ِإيــاه و ِبالو ِالديـ ِـن ِإحســانا ِإ َّمــا يبلغــن ِعنــدك ال ِكبـ َـر أحده َمــا
َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ّ َ ََْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ًْ َ ً َ ْ
ـض َل ُه َمــا َج َنـ َ
اخ ِفـ ْ
ـاح
أو ِكالهمــا فــا تقــل لهمــا أ ٍف وال تنهرهمــا وقــل لهمــا قــول ك ِريمــا * و
ُّ
ْ
الر ْح َمــة َو ُقـ ْـل َّر ّب ا ْر َح ْم ُه َمــا َك َمــا َرَّب َيانــي َ
ص ِغيـ ًـرا} [ســورة اإلس ـراء ،]23-24 :وجــاء
ِ
الــذ ِ ّل ِمــن َّ ِ
ِ
رجـ ٌـل إلــى َّ
النبــي -صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم-فقال« :يــا رســول هللا مــن أولــى النــاس بحســن
صحابتــي؟ قــال(( :أمــك)) ،قــال :ثــم مــن؟ قــال(( :أمــك)) ،قــال :ثــم مــن؟ قــال(( :أمــك)) ،قــال
ثــم مــن؟ قــال(( :أبــوك)) رواه البخــاري ومســلم ،وقــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-إن
(((  -شرح صحيح مسلم.58 /10 :
(((  -فتح الباري.368 /6 :
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هللا حــرم عليكــم عقــوق األمهــات ،ووأد البنــات ))..رواه البخــاري ،قــال ابــن حجــر« :قيــل:
ـات بالذكــر ألن العقــوق إليهــن أســرع مــن اآلبــاء ،لضعــف النســاءّ ،
خـ َّ
ولينبــه علــى
ـص األمهـ ِ
ِ
أن بـ َّـر األم مقـ َّـدم علــى بـ ّ ِـر األب فــي التلطــف ،والحنــو ونحــو ذلــك»(.)1
عباد هللا:
أختــاً ،
وقــد أو�صــى بهــا ً
وبنتــا فقــال عليــه الصــاة والســام(( :مــن عــال ابنتيــن أو ثــاث
بنــات ،أو أختيــن أو ثــاث أخــوات؛ حتــى يمتــن أو يمــوت عنهــن كنــت أنــا وهــو كهاتيــن وأشــار
بأصبعيــه الســبابة والوســطى)) رواه أحمــد بإســناد حســن.
ً
وعــن جابــر بــن عبــد هللا -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :تزوجــت ام ـرأة فــى عهــد رســول هللا
َّ
َّ
َّ
صلى هللا عليه وســلم -فلقيت َّالن َّبى -صلى هللا عليه وســلم -فقال(( :يا جابر تزوجت؟))،
َّ
قلــت :نعــم ،قــال(( :بكــر أم ثيــب؟)) قلــت :ثيــب ،قــال(( :فهــا بكـ ًـرا تالعبهــا؟)) قلــت :يــا رســول
ً
هللا َّإن لــى أخـ ٌ
ـوات فخشــيت أن تدخــل بينــى وبينهــن ،قـ َـال(( :فــذاك إذا ))...رواه مســلم،
ُّ َّ
َ
صلــى هللا عليــه وسـ َّـلم -علــى مــا َفعـ َـل ألجــل أخواتــه ،وفــي روايــة :فقلــت لــه :إن
فأقـ َّـره النبــي
عبــدهللا -أي أبــوه -هلــك وتــرك بنــات ،وإنــي كرهــت أن أجيئهــن بمثلهــن ،فتزوجــت ام ـرأة
تقــوم عليهــن ،وتصلحهــن فقــال(( :بــارك هللا لــك)) ،أو قــال(( :خيـ ًـرا)) رواه البخــاري.
وعــن عائشــة -ر�ضــي هللا عنهــا -قالــت :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــن
بلــي مــن هــذه البنــات شـ ًـيئا فأحســن إليهــن؛ كـ ّـن لــه سـ ًـترا مــن النــار)) رواه البخــاري ،قــال ابــن
حجــر« :وفــي الحديــث تأكيــد حـ ّـق البنــات ملــا فيهــن مــن الضعــف ً
غالبــا عــن القيــام بصالــح
ِ
أنفســهن ،بخــاف الذكــور ملــا فيهــم مــن قــوة البــدن ،وجزالــة ال ـرأي ،وإمــكان التصــرف فــي
األمــور املحتــاج إليهــا فــي أكثــر األحــوال»( ،)2وعــن أنــس بــن مالــك -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :قــال
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلمة(( :-مــن عــال جاريتيــن حتــى تبلغــا جــاء يــوم القيامــة
أنــا وهــو)) وضـ َّـم أصابعــه ،رواه مســلم .قــال النــووي« :فيــه فضــل اإلحســان إلــى البنــات،
والنفقــة عليهــن ،والصبــر عليهــن ،وعلــى ســائر أمورهــن»(.)3
(((  -فتح الباري.68 /5 :
(((  -فتح الباري.429 /10 :
(((  -شرح النووي.179 /16 :
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ومــن صــور تكريــم اإلســام للم ـرأة ،واهتمامــه بهــا؛ أن ضمــن لهــا حـ َّـق َّ
النفقــة قــال
ُ ْ ُ َ َ ّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ
ءاتـ ُـاه َّ ُ
للا} [ســورة
تعالــى{ِ :لي ِنفــق ذو ســع ٍة مــن ســع ِت ِه ومــن قـ ِـدر عليـ ِـه ِرزقــه فلي ِنفــق ِممــا
َّ
الطــاق ]7:قــال اإلمــام القرطبــي« :أي :لينفــق الـ َّـزوج علــى زوجتــه ،وعلــى ولــده الصغيــر علــى
قدر ُوسعه ،حتى ّ
يوسع عليهما إذا كان َّ
موس ًعا عليه ،ومن كان ً
فقيرا فعلى قدر ذلك»(،)1
ِ
وعــن جابــر بــن عبــدهللا -ر�ضــي هللا عنهمــا -أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال فــي
خطبــة عرفــة(( :ولهــن عليكــم رزقهــن ،وكســوتهن باملعــروف)) رواه مســلم ،قــال َّ
النــووي:
«فيــه وجــوب نفقــة الزوجــة وكســوتها ،وذلــك ثابــت باإلجمــاع»( ،)2وقــال ابــن قدامــة« :وفيــه
ضـ ٌ
ـرب مــن العبــرة ،وهــو أن املـرأة محبوســة علــى الــزوج يمنعهــا مــن التصــرف واالكتســاب،
فــا بــد مــن أن ينفــق عليهــا كالعبــد مــع ســيده»(.)3
َّ
عبــاد هللاَّ :
وإن مــن أعظــم اهتمــام اإلســام بامل ـرأة؛ أن جعــل لهــا كل معانــي الشــفقة
والعطف ،فقد شـ َّـبه َّ
النبى -صلى هللا عليه وســلم -النســاء بالقوارير الشــفافة التي تحتاج
إلــى معاملـ ٍـة خاصـ ٍـة فقــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-ارفــق بالقواريــر)) رواه البخــاري ،قــال
العلمــاء« :ســمى النســاء قواريــر لضعــف عزائمهــن تشـ ً
ـبيها بقــارورة الزجــاج لضعفهــا،
وإس ـراع االنكســار»(.)4
ّ
النساء بكل ّ
ود ومعروفّ ،
ويطيب خواطرهن،
ٍ
وقد كان -صلى هللا عيه وسلم -يعامل ِ
ِ
فقــد جاءتــه ذات يــوم ام ـر ٌأة عجـ ٌ
ـوز تقــول :يــا رســول هللا ادع هللا لــى أن يدخلنــي الجنــة
ٍ
فقــال لهــا(( :يــا أم فــان :إن الجنــة ال تدخلهــا عجــوز)) رواه الطبرانــي وحســنه األلبانــي ،فلمــا
حزنــت تلــك املـرأة ،وبكــت ملــا ظنــت َّ
بأنهــا لــن تدخــل الجنــة؛ َّبيـ َـن لهــا -صلــى هللا عل َيــه وســلم-
ً
ً
ْ َ َْ
ـأن هللا ينشــؤها ً
بـ َّ
خلقــا آخــر ،فتدخلهــا شــابة بكـ ًـرا مصداقــا لقولــه تعالــى{ِ :إ َّنــا أنشــأن ُاه َّن
َ
َ ْ
َ
ْ َ
ِإنشـ ًـاء * ف َج َعل َن ُاهـ َّـن أ ْبــكا ًرا} [ســورة الواقعــة.]35-36 :
ُ ّ
علـ َـم َّ
َّ
النــاس كيــف تكــون
و ُقــد كان النبــى -صلــى هللا عليــه وســلم -يســابق عائشــة لي ِ
املعاملــة بيــن الزوجيــن بالـ ُـو ِ ّد والتباســط ،قالــت أم املؤمنيــن« :ســابقني رســول هللا -صلــى
(((  -الجامع ألحكام القرآن.170 /18 :
(((  -شرح صحيح مسلم.184 /8 :
(((  -املغني.348 /11 :
(((  -صحيح مسلم1811 /4 :
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هللا عليــه وســلم -فســبقته ،حتــى إذا رهقنــا اللحــم -أى :ســمنت -ســابقني فســبقني ،فقــال:
((هــذه بتيــك  -يشــير إلــى املــرة األولــى ))-رواه النســائي وصححــه األلبانــي.
أقــول مــا تســمعون ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه إنــه
غفــور رحيــم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيها املسلمون:
ومــن اهتمــام اإلســام بامل ـرأة ،واعتنائــه بهــا :أن شــرع لهــا َاألحــكام التــي تصونهــا،
النبـ ُّـي ُقـ ْـل ْ
وتحمــي عرضهــا ،وتحــرس فضيلتهــا وكرامتهــا ،يقــول هللا تعالــى{َ :يــا أ ُّي َهــا َّ
ألز َو ِاجـ َـك
ِ
َو َب َناتـ َـك َون َســاء ْالُ ْؤمنيـ َـن ُي ْدنيـ َـن َع َل ْيهـ َّـن مـ ْـن َجالبيبهـ َّـن َذلـ َـك َأ ْد َنــى َأ ْن ُي ْع َر ْفـ َـن َفــا ُي ْؤ َذ ْيـ َـن َو َك َ
ان
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ََ
َ َّ
َّ ُ
ْ
للا َغ ُفـ ً
ـورا َر ِح ًيمــا} [األح ـزاب« ،]59 :يقــول -تعالــى ذكــره -لنبيــه محمــد -صلــى هللا عليـ ِـه
َّ
َو َســلم :-يــا أيهــا النبــي قــل ألزواجــك ،وبناتــك ،ونســاء املؤمنيــن :ال يتشــبهن باإلمــاء فــي لباســهن
إذا هــن خرجــن مــن بيوتهــن لحاجتهــن ،فكشــفن شــعورهن ،ووجوههــن ،ولكــن ليدنيــن
عليهــن مــن جالبيبهـ ّـن؛ لئــا يعــرض لهــن فاســق -إذا علــم أنهــن حرائــر -بــأذى مــن قــول»(،)1
َ ٌ
ّ
الريبــة ،والفتنــة ،والفســاد،
فـ»الحجــاب ِحراســة شــرعية لحفــظ األعـراض ،ودفــع أســباب ِ
وعالمــة شــرعية علــى الحرائــر العفيفــات فــي عفتهــن ،وشــرفهن ،وبعدهــن عــن دنــس الريبــة،
والشــك{ :ذلــك أدنــى أن يعرفــن فــا يؤذيــن} ،وصــاح الظاهــر دليــل علــى صــاح الباطــن،
دار إال أكســبتها الهنــاء»(.)2
وإن العفــاف تــاج امل ـرأة ،ومــا رفرفــت العفــة علــى ٍ
خم ْر َن أطراف البنان من ُّ
َوي ْخرجن ُج َ
ُ ّ
نح الليل معتجرات
التقى
ي ِ
ُ
َ َ
عبــاد هللا :كذلــك فقــد أمرهــن بالق ـرار فــي بيوتهــن فقــال هللا تعالــى{َ :وقـ ْـرن ِفــى ُب ُيو ِتكـ َّـن}
(((  -تفسير الطبري.324 /20 :
(((  -حراسة الفضيلة.122 – 121 :
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[األح ـزاب ]33:قــال ابــن العربــي -رحمــه هللا« :-لقــد دخلــت َّني ًفــا علــى ألــف قريـ ٍـة مــن َّ
بريـ ٍـة
َ ً
َّ
فمــا رأيــت نسـ ًـاء أصــون عيــال ،وال أعــف نســاء مــن نســاء نابلــس ،التــي ُرمــي بهــا الخليــل
َّ
ً
الســامَّ -
عليــه َّبالنــار ،فإنــي أقمــت فيهــا أشـ ً
ـهرا فمــا رأيــت ام ـرأة فــي طريـ ٍـق نهــا ًرا إل يــوم
ِ
الجمعــةَّ ،
فإنهـ َّـن يخرجــن إليهــا حتــى ُيمتلــئ املســجد منهـ َّـن ،فــإذا ُقضيــت َّ
الصــاة ،وانقلبــن
َّ
ـدة منهـ َّـن إلــى الجمعــة األخــرى»(.)1
إلــى منازلهــن؛ لــم تقــع عينــي علــى واحـ ٍ
ُّ
ً
سقوطا ُ
قناعها إذا ما مشت وال بذات تلفـ ِت
لقد أعجبتني ال
َّ
ٌ
ُ
بمنجاة من اللوم بيتهـ ــا إذا ما بيوت باملالمة حلـ ِـت
تحل
ٍ
نسيا ُتق ُ ُ
كأن لها في األرض ً
تبلت
صه إذا ما مشت ،وإن تحدثك ِ
ِ
الدعاء ...

...

(((  -أحكام القرآن.569 /3 :
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فضل العفة
الخطبة األولى:
الحمد هلل  ...أما بعد:
أيهــا النــاس :شــهوات الدنيــا تــزول بــزوال وقتهــا ،واملمتعــون فيهــا ال تكتمــل لذتهــم بهــا،
فتخالط لذائذهم أكدارها ،وتفسدها عليهم مصائبها ومنغصاتها ،ويقطعها أبدا رحيلهم
عنهــا .فــإن كانــت شــهوات محرمــة كانــت أوزارهــم معهــم تســوء بهــا أحوالهــم ،وتســود بهــا
وجوههــم؛ كمـ َـا يمثــل العمــل القبيــح فــي القبــر بصــورة رجــل َقبيــح ينــذر صاحبــه ويتوعــده،
َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ
َ ُ ْ َ ُ
ـيء ِبالشـ ّ ِـر ،ف َي ُقــو ُل :أنــا َع َملـ َـك الخ ِبيــث» رواه أبــو
فيقــول« :مــن أنــت؟ فوجهــك الوجــه ي ِجـ
داود وأحمــد.
والزنــا مــن أخبــث األعمــال وأبشــعها ،وهــو مــن كبائــر الذنــوب وموبقاتهــا ،ومــا ابتلــي بــه
عبــد إال شــقي فــي دنيــاه قبــل أخـراه ،فــإن فاجــأه املــوت وهــو علــى معصيتــه لقــي هللا تعالــى
بذنــب عظيــم ،وإثــم مبيــن.
وكلمــا تيســرت طــرق الزنــا؛ عظــم البــاء بــه ،واشــتد الصبــر عليــه ،وتلوثــت بــه
املجتمعــات ،وتنزلــت بــه العقوبــات .وإذا أوصــدت أبــواب الــزواج ،وبالــغ النــاس فــي مؤونتــه؛
حــل الح ـرام محــل الحــال.
واجتنــاب املحــرم أهــون مــن تركــه بعــد الوقــوع فيــه ،والعفــاف عــن الزنــا أفضــل مــن
ََ َ
﴿ول ت ْق َرُبــوا
التوبــة منــه؛ ولــذا نهــى هللا تعالــى عــن القــرب مــن أســبابه ليتحقــق اجتنابــه:
ً
ّ َ َّ ُ َ َ َ َ ً
ان ف ِاحشــة َو َسـ َـاء َس ِبيل﴾[اإلس ـراء.]32:
الزنــا ِإنــه ك
ِ
ُ
والعفــة حصــن دون الزنــا حصيــن ،فمــن تحصــن بهــا ن ِ ّجــي منــه؛ ولــذا أمــر هللا تعالــى
احــا َح َّتــى ُي ْغن َي ُهـ ُـم ُ
بهــا مــن ال يجــد مؤونــة النــكاحَ :
﴿و ْل َي ْسـ َـت ْعفف َّالذيـ َـن َل َيجـ ُـدو َن ن َك ً
هللا ِمـ ْـن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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َف ْ
ض ِل ِه﴾[النــور.]33:
والعفــة هــي الكــف عــن القبيــح ،وال تتحقــق العفــة إال بقلــب ســليم خــال مــن الهــوى؛
فــإن هــوى الرجــل باملـرأة يصرعــه ،كمــا أن هــوى املـرأة بالرجــل يصرعهــا ،والعيــن هــي طريــق
هــوى القلــب ،فمــا تســتقبله العيــن ينــزل علــى الفــؤاد ،وللنظ ـرات ســحر يتجــاوز بيــان
الشــعراء ،وكالم البلغــاء ،فــإذا رأى مليــح مليحــة ولــم يصــرف بصــره عنهــا أقــام الشــيطان
ينزعــا؛ ولــذا
عليهمــا ،ونقــل رســائل العينيــن بينهمــا ،فــا يتركهمــا إال صريعيــن للحـرام مــا لــم
ُ
﴿قـ ْـل ل ْل ُم ْؤمنيـ َـن َي ُغ ُّ
ضــوا م ْن َأ ْب َ
صارهمْ
ُقــرن
ـض البصــر للرجــال وللنســاء:
ـ
غ
ب
ـرج
ـ
ف
ال
ـان
ـ
ص
إح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ض ْ
ص َن ُعــو َنَ ،و ُقـ ْـل ل ْل ُم ْؤم َنــات َي ْغ ُ
وج ُهـ ْـم َذلـ َـك َأ ْز َ ـكـى َل ُهـ ْـم إ َّن َ
َو َي ْح َف ُظــوا ُف ُر َ
هللا َخبيـ ٌـر ب َمــا َ
ْ
ضـ َـن
ي
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صارهـ َّـن َو َي ْح َف ْظـ َـن ُف ُر َ
مـ ْـن َأ ْب َ
وج ُه َّن﴾[النــور.]30-31:
ِ
ِِ
ُّ ْ
َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ ُ َ َ ّ
النطـ ُـق،
الل َسـ ِـان
وذكــر النبــي صلــى هللا ْ عليــه وســلم أن“ِ :زنـ َـا العينيـ ِـن النظــر ،و ِزنــا ِ
َ
َ ّ
َو َّ
ـس َت َم َّنــى َو َت ْشـ َـتهيَ ،وال َفـ ْـر ُج ُي َ
الن ْفـ ُ
صـ ِّـد ُق ذ ِلـ َـك أ ْو ُيك ِذ ُبـ ُـه” رواه الشــيخان.
ِ
فــأول عتبــات العفــاف غــض البصــر ،ومــن غــض بصــره ارتــاح قلبــه ،ومــن أطلق بصره
شــقي قلبــه بمطــاردة الهــوى ،فــإن أدرك هــواه وقــع فــي الكبيــرة فعذبــه ذنبــه وأشــقاه ،وإن
لــم يــدرك مــا هــوي بقــي تعلقــه بقلبــه عذابــا عليــه ،وغــض البصــر يقــي مــن ذلــك كلــه ســواء
غضــه عــن النظــر املباشــر وخاصــة فــي مجمعــات النســاء ،أو غضــه عــن النظــر إلــى الصــور
الثابتــة واملتحركــة وهــي فــي كل مــكان ال تــكاد تفــارق النــاس ،واالبتــاء بهــا عظيــم ،والفتنــة
بهــا شــديدة ،واملعصــوم منهــا مــن عصمــه هللا تعالــى فصــرف بصــره عنهــا؛ ألن البصــر ال بــد
إال إذا َّثبــت بصــره عليهــا ،أو كــرر النظــر إليهــا ،قــال
أن يقــع علــى �شــيء منهــا لكــن ال يؤاخــذ
ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
َ َْ
َ َّ
ُ
َ
ُ
َ
َجريـ ُـر ْبـ ُـن َع ْ
هللا صلــى هللا عليـ ِـه وســلم عــن نظـ ِـر
ـد
ـ
ب
هللا َر�ضــي هللا عنــه« :ســألت رســول ِ
ِ
ِ
ْ ُِ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
َ
َ
ي
الفجــاء ِة فأمرِنــي أن أصـ ِـرف بصـ ِـر » رواه مســلم.
َ َّ ُ َ
َ َ ُّ َ ُ ْ َّ ْ َ َ َّ ْ َ
َ
َّ
وق َ
النظ َرة،
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم ِل َع ِل ّ ٍي ر�ضي هللا عنه« :يا ع ِلي ل تت ِب ِع النظرة
ال النبي صلى
َ َ ُْ َ َ
َ ْ ُ
فـ ِـإ َّن لـ َـك الولــى َول ْي َسـ ْـت لـ َـك ال ِخـ َـرة» رواه أبــو داود .ومــا هــذا التشــديد فــي النظــر إال لوقايــة
القلــب مــن الهــوى ،ولتكميــل صاحبــه بالعفــة عــن املحــارم ،وحمايتــه مــن التلوث بها.
يوسف عليه السالم،
وألهمية العفة عن الحرام قص هللا تعالى علينا خبر العفيف
ُ
َ
﴿ف َل َّما َ َرأ ْي َن ُه َأ ْك َب ْرَن ُه َو َق َّط ْعنَ
وقد أعطي شــطر الحســن ،حتى بهر النســوة بجماله وحســنه:
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َأ ْيد َي ُه َّن َو ُق ْل َن َ
هلل َما َه َذا َب َش ًرا إ ْن َه َذا إ َّل َم َل ٌك َكر ٌ
َ
اش
ح
يم﴾[يوسف ،]31:وعفافه أجمل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مــن حســنه؛ ألنــه ال يــد لــه فــي حســنه ،بينمــا عفافــه مــن كســبه بعــد توفيــق هللا تعالــى لــه.
ومــن يســتعفف عفافــا كعفــاف يوســف عليــه الســام ،حيــن ت ـراوده األميــرة عــن نفســها،
وشــغفت بــه حبــا ،وهــي ذات جــاه ومــال وجمــال ،وهــو فــي قــوة الشــباب ،وعنفــوان ال َشــهوة،
َ َ َ
هللا ِإ َّنـ ُـه َرِّبــي أ ْح َسـ َـن
واألبــواب مغلقــة،
والجميلــة تناديــه ،فيعــف عنهــا ويقــول﴿ :معــاذ ِ
َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ َّ ُ نَ
ـته وتقييــد
مثــواي ِإنــه ل يف ِلــح الظ ِالو ﴾[يوســف ،]23:ويختــار غربــة الســجن ووحشـ
َ َ َ ّ ّ
السـ ْـج ُن َأ َحـ ُّـب إ َلــيَّ
حريتــه علــى الوقــوع فــي فاحشــة تخلــف الح َســرة
والندامـ َـة﴿ ُ :قــال ر ِب ِ َ َ َ ِ
صـ ُـب إ َل ْيهـ َّـن َوأكـ ْـن مـ َـن َ
الجاهلين ،ف ْ
م َّمــا َي ْد ُع َوننــي إ َل ْيــه َوإ َّل َت ْ
صــر ْف َع ّنــي َك ْي َد ُهـ َّـن أ ْ
اســت َجابَ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َِ ُ ُ َ ِ َِ َِ ْ ُ ِ َ َ ُ ِ
َّ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
لــه َرُّبــه ف َ
ُ
ُ
َّ
صـ َـرف عنــه ك ْيدهــن ِإنــه هــو السـ ِـميع الع ِليم﴾[يوســف.]33-34:
يــا لهــا مــن عفــة اســتعان فيهــا يوســف عليــه الســام بــاهلل تعالــى فأعانــه املولــى ســبحانه.
ّ
يــا لهــا مــن عفــة تذكــر فيهــا يوســف عليــه الســام فضــل العزيــز عليــه فلــم يغــدر بــه فــي أهلــه،
ولــم يخنــه بتدنيــس عرضــه ،بــل كافــأه علــى إحســانه إليــه بصيانــة عرضــه ،وحفظــه فــي
زوجــه .فلمــا علــم هللا تعالــى صدقــه فــي عفتــه اســتجاب َدعوتــه ،وصــرف عنــه كيــد النسـ َـوة،
َ
ََ َ ْ َ َ َ َ
﴿ق َالــت ْامـ َـرأ ُة َ
الحـ ُّـق أنــا
الع ِزيـ ِـز اآلن حص َحــص
وأظهــر براءتــه باعت ـراف صاحبــة املكيــدة:
ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ
َ
َر َاو ْد ُتـ ُـه َعـ ْـن َن ْفسـ ِـه َوإ َّنـ ُـه َ ِلـ َـن َّ
ْ
الص ِاد ِقين ،ذ ِلــك ِليعلــم أ ِنــي لــم أخنــه ِبالغيـ ِـب وأن هللا ل يهـ ِـدي
ََْ َ َ ِ ِ
كيــد الخا ِئ ِنين﴾[يوســف .]51-52:ثــم كان لــه العــز والتمكيــن بالتـزام التقــوى ،والصبــر علــى
البلــوى ،ومراقبــة هللا تعالــى فــي الســر والنجــوى.
ومــا قــص هللا تعالــى علينــا خبــر يوســف عليــه الســام ،ومــا جــرى عليــه مــن ابتــاء
النســاء لــه إال لنتعلــم مــن ســيرته العفــة ،ونثبــت فــي مواطــن الفتنــة؛ فــإن الفتنــة بالنســاء
أعظــم الفتنــة ،والعفــة عــن الح ـرام معهــن أعظــم العفــة؛ فاملــال الح ـرام يعــف عنــه كثيــر
ص َّلــى ُ
ـال النبــي َ
مــن النــاس ،وال يعــف عــن جميــات النســاء إال قالئــل الرجــال ،وقــد َقـ َ
هللا
َ ّ
«مــا َت َر ْكـ ُـت َب ْعــدي ف ْت َنـ ًـة هـ َـي َأ َ
ضـ ُّـر َع َلــى ّ َ
َع َل ْيــه َو َسـ َّـل َمَ :
الن َسـ ِـاء» رواه الشــيخان.
ِ
الرجـ ِـال ِمــن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وكان األمــر بالعفــة مــن أوليــات األوامــر؛ ُلين�شــئ النبــي صلــى هللا عليــه وســلم رجــاال

لزمــوا العفــة فتجملــوا بهــا؛ ولــذا قــال أبــو ســفيان لهرقــل يخبــر عــن الن َبــي صلــى هللا عليــه
َ َ
الو َفــاء ب َ
الص َد َقــةَ ،و َ
الع َفــافَ ،و َ
الصـ َـاةَ ،و َّ
وســلم َ“و َي ْأ ُم ُرَنا ب َّ
الع ْهـ ِـدَ ،وأ َد ِاء األ َمانـ ِـة” رواه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشــيخان.
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وقــص النبــي عليــه الصــاة والســام خبــر ذلــك العفيــف الــذي راود ابنــة عمــه حتــى
اســتمكن منهــا لحاجــة أملــت بهــا فعــف عنهــا؛ خشــية هلل تعالــى ،وتــرك لهــا مــا أعطاهــا ،فلمــا
بصالــح
انحــدرت عليــه الصخــرة هــو وصاحبيــه فأغلقــت الغــار َعليهــم ســألوا هللا تعالــى
َّ ُ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ
ان لــي ْاب َنـ ُـة َعـ ّـمِ ،مـ ْـن َأ َحــبّ
أعمالهــم فقـ
ـال العفيــف فــي َتوْســله«َ َ :الل ْهــم ِإ َّن َك ْنــت تعلــم َأنــه ك َ ِ َ َ َ ٍ َ َ ُ ِ
َ
َ
ّ
َّ
َّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ـاس ِإلـ َّـيَ ،وأ ِنــي َر َاودت َهــا َعــن نف ِسـ َـها فأ َبــتِ ،إل أن آ ِت َي َهــا ِب ِمائـ ِـة ِدينـ ٍـار ،فطل ْبت َهــا َحتــى قــد ْرت،
ـ
الن
ِ
َف َأ َت ْي ُت َهــا ب َهــا َف َد َف ْع ُت َهــا إ َل ْي َهــاَ ،ف َأ ْم َك َن ْتنــي مـ ْـن َن ْفسـ َـهاَ ،ف َل َّمــا َق َعـ ْـد ُت َب ْيـ َـن ر ْج َل ْي َهــاَ ،ف َق َالـ ْـتَّ :اتــق َّ َ
للا
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ُ َّ َ
الخ َاتـ َـم إ َّ ِل ب َح ّقــهَ ،ف ُق ْمـ ُـت َو َت َر ْكـ ُـت امل َائـ َـة د َينــارَ ،فــإ ْن ُك ْنـ ِ َـت َت ْع َلـ ُـم َأ ّنــي َف َع ْلـ ُـت ِ َذلــكَ
وال تفــض
ِ
ِ
َ َِ ِ ٍ ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ ّ ِ ْ َ ِ َّ ِ ِ َ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َّ
ِمــن خشــي ِتك ففـ ِـرج عنــا ،ففــرج للا عنهــم فخرجــوا « رواه البخــاري.
ّ
ورغــب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي العفــة أشـ َـد ترغيــب فذكــر مــن الســبعة الذيــن
َ َ
جال َد َع ْتـ ُـه ْامـ َـرأ ٌة َذ ُ
ات َم ْن ِصـ ٍـب َو َج َمـ ٍـال ِإلــى ن ْف ِسـ َـها،
يظلهــم هللا فــي ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه «ر
َ َ ّ َ َ ُ
ـاف َّ َ
للا» متفــق عليــه .فيســتظل فــي يــوم شــديد حــره ،طويــل زمنــه ،عســير علــى
قــالِ :إ ِنــي أخـ
النــاس؛ جـزاء لــه علــى عفتــه ،ولــو لــم يقــع لــه امتحــان بامـرأة ذات منصــب وجمــال إال مــرة
واحــدة فــي عمــره ،فــا يقــوى علــى منــع نفســه منهــا إال أهــل العفــاف الــذي عمــرت قلوبهــم
بمراقبــة هللا تعالــى وخشــيته.
وفــي العفــاف ضمــان الجنــة كمــا فــي حديــث َسـ ْـه ِل ْبـ ِـن َسـ ْـع ٍد ر�ضــي هللا عنــهَ ،عـ ْـن َر ُســو ِل
َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ض َمـ ْـن لـ ُـه
للا صلــى هللا عليـ ِـه وســلم قــال« :مــن يضمــن لــي مــا بيــن لحييــه ومــا بيــن رجليــه أ
َّ ّ َ َّ ِ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ِ ُ َّ ّ ِ َ ْ ِ َ ُ َ ُْ
ِ َ َّ َ
َ
الجنــة» رواه البخــاري .ومــن دعــاء الن ِبـ ِـي صلــى هللا عليـ ِـه وســلم« :اللهــم ِإ ِنــي أســألك الهــدى
َ ُّ َ ْ َ َ ْ
التقــى َوال َعفــاف َوال ِغ َنــى» رواه مســلم .وهللا تعالــى يعيــن الناكــح الــذي يريــد العفــاف كمــا
و
جــاء فــي الحديــث.
فحري باملؤمن أن يجتهد في تحصيل العفاف ،وإتيان أسبابه ،واالبتعاد عن أسباب
الفواحــش؛ فــإن مــن اســتهان بالنظــر اســتهان بالــكالم ،وتــدرج فــي خطــوات الشــيطان
حتــى يقــع فــي الفواحــش ،والوقــوع فيهــا كشــرب مــاء البحــر ،ال يــروى صاحبــه وال يكتفــي
حتــى يعطــب نفســه ويهلكهــا باألم ـراض واآلفــات ،وعــذاب اآلخــرة أشــد مــن عــذاب الدنيــا:
َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ
َ ُ َ
َ ُ
اإلثـ َـم َسـ ُـي ْج َز ْو َن ِب َمــا كانــوا َي ْقت ِرفــون﴾
اإلثـ ِـم وب ِ
اطنــه ِإن ال ِذيــن يك ِســبون ِ
﴿وذروا ظ ِاهــر ِ
[األنعــام.]120:
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بارك هللا لي ولكم في القرآن العظيم...
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ...
أيهــا املســلمون :كمــا أن العفــة عــن الح ـرام فــرض علــى الرجــال فهــي كذلــك فــرض
علــى النســاء .بــل هــي علــى النســاء أوجــب منهــا علــى الرجــال؛ ألنهــا موضــع الحمــل واختــاط
األنســاب؛ وألن عارهــا يتعداهــا إلــى زوجهــا وولدهــا ووالديهــا وأهلهــا وعشــيرتها .وكان نســاء
العــرب فــي الجاهليــة يأنفــن مــن الزنــا؛ واشــتهرت قصــة ليلــى بنــت لكيــز بــن مــرة التــي عرفــت
فــي التاريــخ بليلــى العفيفــة التــي أســرها ابــن لكســرى فأرادهــا لنفســه فتمنعــت ،وعذبهــا
عذابــا شــديدا ومــا ظفــر بهــا ،فخيرتــه بيــن أن يقتلهــا أو يعيدهــا إلــى قومهــا ،فحبســها عنــده
حتــى قالــت شــعرا فــي حالهــا تســتنجد بابــن عمهــا الب ـراق ،فجمــع قبائــل ربيعــة وأحالفهــم
وخلصهــا مــن أســرها وتزوجهــا.
وملــا جــاء اإلســام أكــد علــى عفــة املـرأة تأكيــدا شــديدا ،ونهــى النســاء عــن كل مــا يــؤدي
إلــى تبذلهــن وافتتــان الرجــال بهــن مــن قــول أو فعــل.
وإذا كان هللا تعالــى قــد ذكــر فــي الق ـرآن يوســف عليــه الســام مثــا فــي الرجــال علــى
َ
العفــة؛ فإنــه ســبحانه ذكــر عفــاف مريــم العــذراء البتــول عليهــا الســامَ :
﴿و َم ْرَيـ َـم ْابنـ َـت
ُ
ْ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ
َ َ
ص َنـ ْـت َف ْر َج َهــا َف َن َف ْخ َ
ع ْمـ َـر َان َّالتــي َأ ْ
َ
َ
ـات َ ِّرب َهــا َوك ُت ِبـ ِـه َوكانـ ْـت
ـ
م
ل
ك
ب
ـت
ـ
ق
د
ص
و
ـا
ـ
ن
وح
ر
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ي
ف
ـا
ـ
ن
ح
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ َ ِ
َ
ِمـ َـن القا ِن ِتين﴾[تحريــم ،]12:وملــا تمثــل لهــا َجبريــل عليــه الســام فــي صــورة رجــل تعــوذت بــاهلل
َ َ ْ ّ ُ ُ
ُ َ
ـوذ ب َّ
الر ْح َمـ ِـن ِم ْنـ َـك ِإ ْن ك ْنـ َـت ت ِق ًّيا﴾[مريــم.]18:
تعالــى منــه لعفتهــا وحصانتهــا﴿ :قالــت ِإ ِنــي أعـ ِ
وقــص النبــي صلــى هللا عليــه وســلم خبــر ســارة زوج الخليــل عليه َمــا الســام ملــا أرادهــا
َّ
َّ ُ َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
صنـ ُـت ف ْر ِجــيِ ،إل
امللــك فقالــت ر�ضــي هللا عنهــا« :اللهــم ِإن كنــت آمنــت ِبــك و ِبرسـ ِـولك ،وأح
َ
َ َُ ّ ْ َ َ
َعلــى َز ْو ِجــي فــا ت َسـ ِـلط َعلـ َّـي الكا ِفـ َـر» فحماهــا هللا تعالــى منــه .وقصتهــا مخرجــة فــي صحيــح
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البخــاري.

َ َّ َّ ُ َ
َ َ َّ
َّ
صلـ ِـت
للا َعل ْيـ ِـه َو َســل َم دخــول املـرأة َالجنــة علــى عفتهــا فقــال«ِ :إذا
ورتــب النبــي صلــى
ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ
الــرأة خمســها ،وصامــت شــهرها ،وحصنــت فرجهــا ،وأطاعــت بعلهــا ،دخلــت مــن أي أبــواب
الجنــة شــاءت» رواه أحمــد وصححــه ابــن حبــان.
فعفــاف الرجــال والنســاء مــن مقاصــد هــذا الديــن العظيــم ،ومــن أوامــر هللا تعالــى
املحكمــة؛ لتســلم القلــوب مــن أم ـراض الهــوى والشــهوة ،وتســلم املجتمعــات مــن أنــواع
ََ ْ َ ْ َْ ْ
ف ُيع َّفـ ُـه َّ ُ
للا.
الفواحــش واالنح ـراف التــي تســبب الطواعيــن واألم ـراض .ومــن يســتع ِف
ِ
وصلوا وسلموا على نبيكم

...
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كيف نخدم مجتمعنا
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
أيهــا املســلمون :مــن ســمات املجتمــع اإلســامي الحضــاري أن يشــعر فيــه كل فــرد
باآلخريــن ،ويــرى ّ
قمــة ســعادته فــي راحــة بنــي مجتمعــه ،فيحــب لهــم مــا يحبــه لنفســه مــن
الخيــر ،ويكــره لهــم مــا يكــره لنفســه مــن الشــر ،وهــذا مــن ركائــز اإليمــان بــاهلل ،فعــن أنــس
�ضــي هللا عنــه -أن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال(( :ال يؤمــن أحدكــم حتــى
بــن مالــك -ر ِ
يحــب ألخيــه مــا ُيحــب لنفســه)) متفــق عليــه.
إن خلــق اإليثــار يجعــل بنــي املجتمــع كأنهــم فــرد واحــد ،ومصالــح مشــتركة ،وأهــداف
ُ
املجـ ّـد فيــه مــن يقــف عقبــة كــؤود فــي طريقــه ،بــل يجــد لــه ً
ّ
أعوانــا وأنصــا ًرا
متحــدة ،ال يجــد ِ
يذللــون العقبــات ،ويحملــون الصعــاب ،ويفســحون لــه طريــق امل َجــد ،ويســعون بــكل
وســعهم إلــى تيســير مصلحَتــه ،حتــى يصــل إلــى غايتــه التــي رســم؛ فــا أنانيــة تعــوق حركــة
ً
التعــاون املجتمعيــة ،وال أثــرة تجعــل الفــرد متشـ َـبثا بمصالحــه الشــخصية ،وهــذا هــو
مجتمــع البنيــان املتماســك ،والجســد الواحــد الــذي أشــاد بــه النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-
فيمــا رواه عنــه أبــو مو�ســى األشــعري َقـ َ
ـال(( :إن املؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه
ّ
ً
بعضــا)) وشب ــك بيــن أصابعــه» متفــق عليــه.
أمــا عــن ثــواب خدمتــه للمجتمــع فإنــه ثــواب عظيــم فــي الدنيــا واآلخــرة ،فقــد عـ ّـده
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -كالجهــاد فــي ســبيل هللا الــذي هــو ذروة ســنام اإلســام،
يقــول -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي الحديــث الــذي رواه الشــيخان مــن حديــث أبــي هريــرة
ر�ضــي هللا عنــهّ :-((الســاعي علــى األرملــة ،واملســكين؛ كاملجاهــد فــي ســبيل هللا)) ،فهــل نعجــز
عــن تحصيــل ثــواب هــذا الجهــاد بمثــل هــذا العمــل الــذي قــد يكــون أيســر علــى كثيــر منــا مــن
الجهــاد بالنفــس؟!
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بــل ويرفــع رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -هــذا املبــدأ ،ويشــجع عليــه حتــى يجعــل
مــن يقــوم بهــذا الواجــب اإلســامي العظيــم ً
فيقــا لــه فــي الجنــة فيقــول فيمــا رواه البخــاري
ر
مــن حديــث ســهل بــن ســعد -ر�ضــي هللا عنــه(( :-أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة هكــذا)) «وأشــار
بالســبابة والوســطى ،وفـ ّـرج بينهمــا» ،فمــن ذا الــذي يرغــب عــن مصاحبــة رســول هللا -صلــى
هللا عليــه وســلم -فــي الجنــة؟! ومــن ذا الــذي يزهــد فــي هــذا الفضــل العظيــم؟!
أيها املسلمون:
َ
إن مــن ســمات املجتمــع َ
الحضــاري نمــاء حركــة العمــل الخدمــي ،فخدمــة الفــرد
ملجتمعــه عامــل رئي�ســي مــن عوامــل بنــاء املجتمــع املتقــدم القــوي ،وال يمكــن أن يتقـ ّـدم
ً
ّ
تطوعــا
بأهم َّيــة اإلســهام
املجتمــع بصــورة حقيقيــة فــي ظــل غيــاب هــذه الثقافــة ،إذ الوعــي ِ
فــي تقديــم الخدمــات للصالــح العــامَ ،وانتشــار روح املبــادرة إلــى فعــل الخيــر؛ ْ
معلــم حضــاري
ّ
ّ
ـه ،فجعــل مــن صفــات
ـ
ل
أه
ـدح
ـ
ت
وام
ـه،
ـ
ي
ف
ـب
ـ
ورغ
ـه،
ـ
ي
عل
ـم
ـ
ي
الكر
آن
ر
ـ
ق
ال
ـث
واســع حـ
الصالحيــن}َ
الصالحيــن املســارعة إلــى الخيـرات ،فقــال{َ :و ُي َســار ُعو َن فــي ْال َخ ْيـ َـرات َو ُأ َولئـ َـك مــنَ
َّ
ّ ْ ُ َ َ ُ ِ َ ُ ِ َن ْ َ ِ ْ َ ِ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ُ ِ نَ
ات وهــم لهــا سـ ِـابقو }
[آل عم ـران ،]114 :وقــال جــل شــأنه{ :أول ِئــك يســا ِرعو ِفــي الخيــر ِ
[املؤمنــون.]61 :
إن التنافــس فــي القيــام بمبــادرات اجتماعيــة ،أو ثقافيــة ،أو اقتصاديــة وفــق األطــر
القانونيــة يــؤدي إلــى تطــور املجتمــع ،ودفــع عجلــة ّ
تقدمــه ونهضتــه ،أمــا املجتمــع الــذي
ّ
ويتحدثــون عــن
يكثــر فيــه الــكالم ،ويقــل فيــه الفعــل ،ويترامــى أف ـراده بينهــم املســؤولية،
ً
املفروضــات علــى اآلخريــن ،ويتناســون القيــام بواجباتهــم؛ فهــذا املجتمــع ســيعيش حــاال
ـتمر ،والتقهقــر املدمــر ،وقــد ذم القـرآن الكريــم الذيــن يفتــرق فعلهــم َعــن
مــن التراجــع املسـ
كالمهــم فقــال{َ :يــا َأ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا لـ َـم َت ُق ُولــو َن َمــا َل َت ْف َع ُلــو َن * َك ُبـ َـر َم ْق ًتــا ع ْنـ َـد َّللا أنْ
ُ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َ َ
ت ُقولــوا َمــا ل ت ْف َعلــون} [الصــف.]2-3:
أيها املسلمون:
إن أهــم مكونــات املجتمــع :األســرة ،فلهــا دور كبيــر ،وأهميــة بالغــة فــي بنــاء املجتمــع،
وهــي أول نظــام اجتماعــي عرفــه اإلنســان بمــا لــه مــن خصائــص ووظائــف تؤثــر فــي املجتمــع،
ويؤثــر فيهــا ،فــي تفاعــل مســتمر مــع النظــم االجتماعيــة املختلفــة.
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فاألسرة تقوم بتطبيع اتجاهات الفرد وميوله ،وتميز شخصيته ،وتحديد تصرفاته
ُّ
يعرفــه بدينــه ،وعــادات مجتمعــه ،ولغتــه ووطنــه ،ومكتســباته وثقافتــه،
العامــة ،وهــي مــن ِ
ُ َ ّ
وخيراتــه وحضارتــه ،وكيفيــة املحافظــة عليهــا واالســتفادة منهــا ،كمــا أنهــا تشـ ِـكل أفــكاره
ّ
وتعل ُمــه طــرق التفاعــل املجتمعــي ،وتدربــه علــى الحيــاة االجتماعيــة ،يقــول الشــاعر:
األولــىِ ،
وينشأ نا�شئ الفتيان فينا *** على ما كان ّ
عوده أبوه
وأبــرز مــن يقــوم بذلــك همــا :األب واألم ،فلهمــا دور عظيــم فــي غــرس الفضائــل
والشــمائل ،والصفــات الحســنة عنــد األبنــاء؛ حتــى ينشــأ هــؤالء وهــم فــي صحــة نفســية،
وجســدية ،واجتماعيــة ،وأخالقيــة ،وعندمــا تقــدم األســرة أبناءهــا بهــذه املواصفــات فإنهــا
ً
ً
تســدي للمجتمــع خدمــات جليلــة ،فلــوال األف ـراد األصحــاء ً
واجتماعيــا
وعقليــا،
بدنيــا
قويــا ً
وأخالقيــا؛ ملــا نهــض مجتمــع ،وال أصبــح ً
ً
ً
منتجــا معتمـ ًـدا علــى ســواعد أبنائــه،
ودينيــا،
وقدراتهــم.
بهــذا تبــدأ املســؤولية واألهميــة لألســرة ،فهــي التــي تربــي أبناءهــا ،وتنمــي قدراتهــم،
ً
وتغــرس قيمهــم ،وتتمســك بأخالقهــم وشــمائلهم ،وبهــذا فهــي حقيقــة تقــوم ببنــاء املجتمــع،
أمــا األســر التــي ال تهتــم بغــرس هــذه القيــم ومنهــا :قيمــة خدمــة املجتمــع ،بــل تتــرك ألبنائهــا
الحبل على الغارب؛ فإنها تهدم املجتمع بما تنتجه من جانحين ومنحرفين ،وإن االهتمام
ً ً
ـورا وإناثــا ،وتنشــئتهم تنشــئة
ببنــاء األســر واملجتمعــات يبــدأ مــن االهتمــام بتربيــة األطفــال ذكـ
ســليمة ،وإنمــا يعــرف مــدى رقــي املجتمــع بمــا لــدى أف ـراده مــن ثقافــة متنوعــة ،وتربيــة
متقدمــة.
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم الجليــل لــي ولكــم ،فاســتغفروه إنــه هــو
الغفــور الرحيــم.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:

340

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

مــن عظمــة هــذه الشــريعة أنهــا تميــزت بمي ـزات وخصائــص ال توجــد فــي غيرهــا مــن
ً
ـات ســماوية ،أو نحــا أرضيــة ،فهــي ترســخ لــدى أف ـراد
امللــل والنحــل ســواء كانــت ديانـ ٍ
ً
هــذه الشــريعة أنهــم كيــان واحــدة كالبنيــان أو كالبنــان يشــد بعضــه بعضــا ،ومــن هــذه
الخصائــص :التكافــل والتكامــل بيــن أف ـراد املجتمــع املســلم ،وهــي قضيــة تنبــع مــن جوهــر
اإلســام ،وتنطلــق مــن األســاس الــذي أرســل مــن أجلــه الرســل بــأن يكــون النــاس أمــة واحــدة
فــي كل جانــب :فــي معتقداتهــم وعباداتهــم ،فــي توادهــم وتراحمهــم ،فــي تعاطفهــم وتداعيهــم
وتناصرهــم.
أيها املسلمون:
وهنــاك وســائل شــرعية مســتحبة شــرعها اإلســام لخدمــة املجتمــع مــن شــأنها أن
تضمــن وتحقــق خدمــة تكافــل املجتمــع وتماســك أف ـراده ،ومنهــا:
ً
أوال :األضاحــي :واألضحيــة هــي مــا يذبحــه اإلنســان يــوم عيــد األضحــى ،وقــد سـ َّـن
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -ســنة طيبــة فــي األضحيــة تــدل علــى الرحمــة واالعتنــاء
باآلخريــن ،حيــث كان يــأكل ثلــث األضحيــة ،ويهــدي ثلثهــا ،ويتصــدق بثلثهــا ،وهــذا يــدل علــى
تمــام التعاضــد ،والتكافــل ،والنظــر إلــى اآلخريــن.
وأرشــد رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم -إلى اإلهداء والتصدق في يوم فرح الناس؛
فكيــف يحــل أن يفــرح قلــة مــن النــاس ويبــأس آخرون؟
ً
ثانيــا :األوقــاف :فممــا يخــدم املجتمــع املســلم ،وينتفــع بــه العبــد بعــد موتــه ،وينفــع
املســاكين؛ األمــوال والعقــارات التــي يوقفهــا املــرء علــى مــا يعــود بالنفــع علــى املحروميــن كمــن
يوقــف مـزارع لفقـراء معينيــن ،أو ألهــل بلــدة معينــة ،ومــن يوقــف محــات تجاريــة وغيرهــا
ليعــود صالحهــا للمحتاجيــن ،وقــد قــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-إذا مــات ابــن آدم انقطــع
ٌ
صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ٌ
ولد صالح يدعو له)) رواه مسلم.
عمله إال من ثالث:
ً
َ ْ َ َّ ُ
َّ
و�صــي ِب َهــا
َ َ ثالثــا :الوصيــة :وهــي مشــروعة فــي اإلســام بقولــه -تعالــى{ِ :-مــن بعـ ِـد و ِصيـ ٍـة ي ِ
أ ْو د ْي ٍن} [النســاء ،]11 :وقول رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم(( :-ما حق امرئ مســلم له
�شــيء يو�صــي بــه يبيــت ليلتيــن إال ووصيتــه مكتوبــة عنــده)) متفــق عليــه ،وهــذا بــأن يجعــل
ً
جــزءا مــن مالــه إلنســان معيــن مــن غيــر الورثــة؛ ألن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول:
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((ال وصيــة لــوارث)) رواه أبــو داود وابــن ماجــه وصححــه األلبانــي ،حيــث الــوارث يأخــذ مــن
مــال امليــت فــا حاجــة لــه بالوصيــة ،وتكــون الوصيــة بالثلــث فأقــل لقولــه -صلــى هللا عليــه
وســلم -لســعد بــن أبــي وقــاص -ر�ضــي هللا عنــه(( :-الثلــث والثلــث كثيــر)) متفــق عليــه ،وذلــك
حتــى ال يتــرك امليــت ورثتــه فق ـراء ،وهــي صــورة مــن صــور التكافــل ،ووســيلة مــن وســائل
ً
ً
تحقيــق التعاضــد بيــن املســلمين؛ ألن فيهــا عطفــا وإحســانا ،وبخاصــة إن كان املو�صــى لــه
ً
ً
فقيـرا محتاجــا.
ً
رابعــا :العاريــة :وهــي أن ينتفــع النــاس بحوائــج الغيــر مــن غيــر مقابــل ،مــن وعــاء ،وإنــاء،
ودلو ،وفأس وغيرها مما تعارف عليه الناس ،ثم يرده بعد االنتفاع به دون مقابل ،وهذا
مــن أعمــال الخيــر والبــر التــي تحقــق التآلــف ،والتعــارف ،والتكاتــف ،وقــد ثبــت أن النبــي
ً
ً
صلــى هللا عليــه وســلم -اســتعار فرســا مــن أبــي طلحــة فركبــه ،واســتعار درعــا مــن صفــوانبــن أميــة يــوم حنيــن ،فقــال لــه صفــوان :أغصــب يــا محمــد أم عارَّيــة؟ قــال(( :بــل عاريــة
َ ُ ْ
مضمونــة)) رواه أحمــد وحســنه األلبانــي ،وهــي داخلــة فــي عمــوم قولــه -تعالــى{َ :-وت َع َاونــوا
َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ّ َ َّ ّ َ َ ُ ْ َ
ـاب}
ـ
ق
ع
ال
يد
ـد
ـ
ش
للا
ن
إ
للا
ـوا
ـ
ق
ات
و
ان
و
ـد
ـ
ع
ال
و
ـم
ـ
ث
اإل
ـى
ـ
ل
ِ
ِ
ِ
علــى البـ ِـر والتقــوى وال تعاونــوا ع ِ ِ
ِ
ِ
[املائــدة ،]2 :وقــد توعــد هللا مــن يمنــع النــاس هــذه الحوائــج ويحتكرهــا لنفســه وال يشــارك
َ َ ْ ٌ ّ ْ ُ َ ّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ
صل ِت ِهـ ْـم
فــي أعمــال البــر والتعــاون؛ بوعيــد شــديد فقــال{ :فويــل ِللمص ِليــن * ال ِذيــن هــم عــن
َ ُ َن َّ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َن ْ َ ُ َ
اعون}[املاعــون ،]4-7:واملاعــون :كل مــا ينتفــع
ســاهو * ال ِذيــن هــم يــراؤون * ويمنعــو ال
ً
بــه النــاس ،ويعيــن بــه بعضهــم بعضــا ،وهــذا األمــر مــن أهــم مــا يحقــق التكافــل بيــن النــاس
ً
وبخاصــة إن كان املحتــاج لذلــك (املاعــون) مــن الفق ـراء ،وكان املعيــر غنيــا.
خامســا :اإليثــار :وهــو ممــا يــدل علــى تماســك املجتمــع املســلم ،وتعاضــده ،وحــب هللا
ورســوله ،واإليمــان الصــادق ،ويعنــي تقديــم الغيــر علــى شــهوات وملــذات النفــس الدنيويــة
رغبــة فــي األجــر ،وهــو مــن أرفــع خصــال اإليمــان ودرجاتــه؛ ألن املحققيــن لــه قلــة قليلــة،
َّ
ولهــذا امتــدح هللا الصحابــة الك ـرام -ر�ضــي هللا عنهــم -بهــذا الشــرف العظيــم{َ :وال ِذيـ َـن
َ
َ ْ ْ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ
ُُ ْ َ َ ً
َ
َت َبـ َّـو ُؤوا الـ َّـد َار َو ْال َيمـ َ
اجــة
اجـ َـر ِإل ْي ِهـ ْـم َول َي ِجـ ُـدون ِفــي صد ِور ُ ِهــم ح
ـان ِمـَـن قب ِل ِهــم ي ِحبــون مــن ه
ون َع َلــى أ ُنفســه ْم َو َلـ ْـو َك َ
ّم َّمــا ُأ ُوتــوا َو ُي ْؤثـ ُـر ِ َ
ص َ
ان بهـ ْـم َخ َ
اصـ ٌـة َو َمــن ُيــو َق ُشـ َّـح َن ْفسـ ِـه َفأ ْو َل ِئـ َـك ُهــمُ
َ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِْ
ُ
ْ
ُ
الف ِلحــون} [الحشــر.]9 :
وقد ثبت في سبب نزول اآلية قصة عجيبة سطرها التاريخ ،وحفظتها األجيال:
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فعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال« :جــاء رجــل إلــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم -فقــال :إنــي مجهــود (أي جائــع ومتعــب) فأرســل إلــى بعــض نســائه فقالــت :والــذي
بعثــك بالحــق مــا عنــدي إال مــاء ،فقــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــن يضيــف هــذا
الليلــة؟)) فقــال رجــل مــن األنصــار :أنــا يــا رســول هللا ،فانطلــق بــه إلــى رحلــه (أي بيتــه) فقــال
المرأتــه :أكرمــي ضيــف رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم ،-وفــي روايــة :قــال المرأتــه :هــل
ّ
فعلليهــم ب�شــيء ،وإذا أرادوا العشــاء
ـدك �شــيء؟ قالــت :ال ،إال قــوت صبيانــي ،قــالِ :
عنـ ِ
ّ
فنوميهــم ،وإذا دخــل ضيفنــا فأطفئــي الس ـراج ،وأريــه أنــا نــأكل ،فقعــدوا وأكل الضيــف،
وباتــا طاوييــن (أي جائعيــن) ،فلمــا أصبــح غــدا علــى النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فقــال
صلــى هللا عليــه وســلم(( :لقــد عجــب هللا مــن صنيعكمــا البارحــة)) متفــق عليــه.
ً
سادســا :الهديــة :وهــي مــن الوســائل املســتحبة فــي تحقيــق خدمــة املجتمــع ،وهدفهــا
غــرس املحبــة والتآلــف بيــن القلــوب ،وقــد قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-تهــادوا
تحابــوا)) رواه الطبرانــي والبيهقــي وحســنه األلبانــي ،وروى البخــاري عــن عائشــة -ر�ضــي هللا
عنهــا -أن الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم -كان يقبــل الهديــة ،ويثيــب عليهــا.
هــذه أهــم الوســائل العمليــة التــي لــو عمــل بهــا النــاس لحلــت الكثيــر مــن مشــاكلنا
االجتماعيــة واالقتصاديــة.
فاللهم أصلح أحوال املسلمين ،وصل اللهم وسلم على نيبنا محمد.

...
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كيف نساعد أبناءنا على اختيارالصحبة الصالحة
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل ...أما بعد:
أيهــا النــاس :اتقــو هللا حــق التقــوى ،واستمســكوا مــن اإلســام بالعــروة الوثقــى،
َ
واعلمــوا أن عليكــم أمانــة عظيمــة ،ومســؤولية كبــرى ،يقــول ربنــا فــي كتابــه الكريــم{َ :يــا أ ُّي َهــا
َّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ُ َ َ َ ٌ َ ٌ
ـاس َوال ِح َجــا َرة َعل ْي َهــا َمل ِئكــة ِغــاظ
ال ِذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النـ
للا َمــا َأ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َع ُلــو َن َمــا ُي ْؤ َم ُر َ
صــو َن َّ َ
شـ َـد ٌاد َل َي ْع ُ
ون}[التحريــم ،]6:قــال ابــن كثيــر رحمــه
ِ
ً
هللا فــي اآليــة« :أي :مروهــم باملعــروف ،وانهوهــم عــن املنكــر ،وال تدعوهــم همــا فتأكلهــم
النــار يــوم القيامــة»( ،)1وقيــل« :أدبوهــم ،علموهــم»( ،)2وقيــل« :اعملــوا بطاعــة هللا ،واتقــوا
معا�صــي هللا ،ومــروا أهليكــم بالذكــر ،ينجيكــم هللا مــن النــار»( ،)3وقيــل« :حــق علــى املســلم
أن يعلــم أهلــه مــن قرابتــه ،وإمائــه ،وعبيــده؛ مــا فــرض هللا عليهــم ،ومــا نهاهــم هللا عنــه»(.)4
وعــن ابــن عمــر ر�ضــي هللا عنهمــا قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم(( :أال
كلكــم راع ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،فاألميــر الــذي علــى النــاس راع ،وهــو مســؤول عــن
رعيتــه ،والرجــل راع علــى أهــل بيتــه ،وهــو مســؤول عنهــم ،وامل ـرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا
وولــده ،وهــي مســؤولة عنهــم ،والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه ،أال فكلكــم
راع ،وكلكم مسؤول عن رعيته)) متفق عليه ،أال وإن إرشاد األبناء والبنات ملا فيه الخير
والصــاح مــن أوجــب الواجبــات ،ومــن ذلــك داللتهــم علــى األصحــاب والخــان ،فكلكــم راع،
((( () تفسير ابن كثير (.)240 /5
((( () تفسير ابن كثير (.)167 /8
((( () تفسير ابن كثير (.)167 /8
((( () تفسير ابن كثير (.)167 /8
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وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه.
ً
ً
عبــاد هللا :ال يخفــى علــى أحــد أثــر الصاحــب علــى صاحبــه ســلبا وإيجابــا ،وقــد ضــرب
ً
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مثــا للجليــس الصالــح بحامــل املســك فهــو إمــا أن تبتــاع منــه،
ً
ً
أو تجــد منــه ريحــا طيبــة ،وضــرب مثــا لجليــس الســوء بنافــخ الكيــر إمــا أن يحــرق بنــاره
ثيابــك ،أو تجــد منــه الدخــان والريــح الكريهــة.
ُ
أيهــا األب املبــارك :املطلــوب منــك أن تحســن اختيــار الصحبــة الصالحــة ألوالدك قبــل
أن تعــض أصابــع النــدم علــى تفريطــك إن فرطــت فــي هــذا األمــر
عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه *** فكل قرين باملقـارن يقتدي
ُ
وســنذكر فــي هــذه اللحظــات بعــض األوصــاف التــي تعــرف بهــا الصحبــة الصالحــة،
ليكــون األبنــاء علــى ِّبينــة مــن األمــر:
الصفــة األولــى :أن الجليــس الصالــح يذكــرك بربــك جــل جاللــه إذا غفلــت :فهــو
املطيــع لربــه تبــارك وتعالــى ،امللتــزم بأوامــره ،املبتعــد عــن كل مــا يغضــب ربــه ،الحريــص علــى
كل عمــل ير�ضــي هللا عــز وجــل ،املســارع فيــه ،املحــب ألهــل الخيــر والســنة ،املبغــض ألهــل
الشــر والغفلــة ،الــذي ال غــل فــي قلبــه ،وال حســد ،وال نفــاق ،هــذا الصاحــب إن صحبتــه
ً
ً
ورآك غافــا ذكــرك بــاهلل ســبحانه ،إن رآك كســا عــن الطاعــة شــدك ،ونشــطك ،وأخــذ
َ
بيــدك ،وذلــك مــن التعــاون الــذي أمــر هللا ســبحانه بــه{َ :و َت َع َاو ُنــوا َع َلــى ْالبـ ّـر َو َّ
الت ْقـ َـوى َول
ِِ
َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
ـاب} [املائــدة ،]2:أمــر بالتعــاون
الثـ ِـم والعــدو ِان واتقــوا للا ِإن للا شـ ِـديد ال ِعقـ ِ
تعاونــوا علــى ِ
علــى البــر ،وإن تذكيــر الغافــل مــن التعــاون علــى البــر ،وطاعــة هللا ســبحانه ،واملؤمــن
ً
للمؤمــن كالبنيــان أو كالبنــان يشــد بعضــه بعضــا كمــا فــي الحديــث عنــد البخــاري ومســلم،
فعلــى األب أن يختــار لولــده مــن يعينــه علــى الطاعــة ،وينبهــه مــن الغفلــة ،وأن يختــار لــه مــن
البرامــج ،والتطبيقــات النافعــة التــي تقربــه إلــى مــواله ســبحانه.
الصفــة الثانيــة :أنــه ناصــح :فمــن حــق املســلم علــى املســلم ،والصاحــب علــى
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ً
صاحبــه؛ أن يكــون لــه ناصحــا ،فــإذا وجــد التناصــح بيــن األصحــاب والخــان وجــد املجتمــع
الطيــب الصالــح.
الصفــة الثالثــة :أنــه يفــرح لفرحــك :فالصاحــب الصالــح لــه قلــب طيــب ،خـ ٍـال مــن
ً
ً
الغــل ،والحســد ،يحــب الخيــر لــكل النــاس ،فــإن رآك فرحــا فــرح لفرحــك ،وإن رآك مهمومــا
ً
حزينــا حــزن لحزنــك ،يحــب الخيــر لــك كمــا يحبــه لنفســه.
الصفــة الرابعــة :أنــك تشــعر معــه بالســعادة :أيهــا اآلبــاء األفاضــل! إن أردتــم
الســعادة لكــم وألبنائكــم فعليكــم بمصاحبــة الصالحيــن ،الذيــن يذكــرون هللا ســبحانه،
ويســارعون فــي طاعتــه ،وســر الســعادة هــي فــي ذكــر هللا ســبحانه ،وقـراءة كتابــه الكريــم قــال
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َّ َ َ ْ َّ
للا َت ْط َم ِئـ ُّـن ْال ُق ُلـ ُ
ـوب} [الرعــد ،]28 :
للا أل ِب ِذكـ ِـر ِ
هللا{ :ال ِذيــن آمنــوا وتطم ِئــن قلوبهــم ِب ِذكـ ِـر ِ
َ
وأخبــر بــأن ســبب املعيشــة الضنــك هــي اإلعـراض عــن ذكــره ســبحانه فقــال{َ :و َمـ ْـن أ ْعـ َـر َ
ض
َ َ
َ ْ ْ ي َ َّ َ ُ َ َ
يشـ ًـة َ
ض ْنـ ًـكا َو َن ْح ُشـ ُـر ُه َيـ ْـو َم ْال ِق َي َامـ ِـة َأ ْع َمــى * َقـ َ
ـال َر ِ ّب ِلـ َـم َحشـ ْـرت ِني
عــن ِذكــر فـ ِـإن لــه م ِع
َ ْ َ َ َِْ ُ ْ ُ َ ً َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
َ
أعمــى وقــد كنــت ب ِصيــرا * قــال كذ ِلــك أتتــك آياتنــا فن ِســيتها وكذ ِلــك اليــوم تن�ســى} [طــه124-:
 ،]126كثيــر مــن الشــباب كان ســبب هدايتــه وانشـراح صــدره كلمــة مــن صديــق ،أو ســماع
محاضرة ،أو إهداء شــريط ،أو مشــاهدة مقاطع دعوية مؤثرة ،وكم من الشــباب من كان
ً
ً
ســبب ضاللــه ،وشــقائه ،وشــقاء أســرته بكاملهــا قريــن ســوء أهــدى إليــه فلمــا ،أو مقطعــا،
أو اصطحبــه إلــى مــكان فجــور وفســق
ً
تجنب قرين السوء واصرم حباله *** فإن لم تجد عنه محيصا فداره
وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه *** تنل منه صفو الود ما لم تماره
وقال اآلخر:
وصاحب خيار الناس تنج مسلما *** وصاحب شرار الناس يوما فتندما
ُ ّ
أيهــا املؤمنــون :يجــب عليكــم أن تحـ ِـذروا أبناءكــم مــن الصحبــة الســيئة فهــي ســبب فــي
دمــار فــي املجتمعــات ،ومعــول مــن معــاول إفســادها ،وســبب النتشــار الفواحــش والجرائــم
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واملنك ـرات ،وســبب للنــدم يــوم القيامــة حيــن يــرى أهوالهــا ِمــن :تشــقق الســماء ،وخــروج
النــاس مــن القبــور ،ودنــو الشــمس مــن الــرؤوس؛ عندئــذ يشــعر بالنــدم قــال هللا ســبحانه:
َ َ
َ َ ْ َ َ َ ُّ َّ
ً
الظ ِالـ ُـم َع َلــى َي َد ْيـ ِـه َي ُقــو ُل َيل ْي َت ِنــي َّات َخـ ْـذ ُت َمـ َـع َّ
الر ُســو ِل َسـ ِـبيال * يــا َو ْيل َتــا ل ْي َت ِنــي
{ويــوم يعــض
َ ْ َ َّ ْ ُ َ ً َ ً َّ َ ْ َ َ َّ
ّْ َْ َ ْ
َ
َ
َ
الذكـ ِـر بعــد ِإذ جآء ِنــي} [الفرقــان ]29 -27:يخبــر
لــم أت ِخــذ فالنــا خ ِليــا * لقــد أضل ِنــي عـ ِـن ِ
ســبحانه فــي هــذه اآليــات عــن حــال الظالــم لنفســه ولغيــره الــذي تنكــب الصـراط املســتقيم
ً
الــذي جــاء بــه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بحيــث يقــول نادمــا فــي يــوم ال ينفــع فيــه النــدم:
َ َ
َ َ ْ ُ َ ً َ ً
ً
{يــا َل ْي َت ِنــي َّات َخـ ْـذ ُت َمـ َـع َّ
الر ُســو ِل َسـ ِـبيال * يــا َو ْيل َتــا ل ْي َت ِنــي لـ ْـم أ َّت ِخــذ فالنــا خ ِليــا} يــا ليتنــي اتبعــت
ســبيل النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،وآمنــت بــه ،وصدقتــه ،يــا ليتنــي لــم اتخــذ هــذا الخليــل
ً
ً
ً
ّ ً
مقبحــا
والحبيــب صاحبــا لــي ،لقــد كان ســببا فــي شــقائي وضاللــي ،فقــد كان مزينــا لــي الباطــلِ ،
للحــق عنــدي بأســاليب شــيطانية.
لقــد قــام بــدور إبليــس اللعيــن فــي إضــال خليلــه ،ثــم التبــرؤ منــه قــال هللا ســبحانه:
َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ
ْ
ُ
ُ ُ ََ َْ ُ
ال ْمـ ُـر إ َّن َّ َ
للا َو َع َدكـ ْـم َو ْعـ َـد ال َحـ ِ ّـق َو َو َع ْدتكـ ْـم فأخل ْف ُتكـ ْـم َو َمــا
{وقــال الشــيطان لــا ق َ ِ
�ضــي َّ َ ِ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُْ
ُ
َ
ُ
َك َ
ان لـ َـي َع َل ْي ُكـ ْـم مـ ْـن ُسـ ْـلطان إل أ ْن َد َع ْوتكـ ْـم ف ْ
اسـ َـت َج ْب ُت ْم لــي فــا تل ُ
ومو ِنــي ولومــوا أنفســكم
ِ
ٍ
َِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ُ َّ َّ
َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َّ ّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
الظاليــنَ
ُ
ُ
مــا أنــا ِبمص َ ِر ِخكــم ومــا أنتــم ِبمص ِر ِخــي ِإ ِنــي كفــرت ِبمــا أشــركتمو ِن ِمــن قبــل ِإن ِ ِ
َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ٌ
اب أ ِليـ ٌـم} [إبراهيــم ،]22:نعــم يــا عبــاد هللا :ســيتبرأ الشــيطان مــن كل مــن أغــواه،
َ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ
ْ َ َ َّ
اب َوتقط َعـ ْـت
واســتجاب لــه قــال هللا{ِ :إذ ت َبـ َّـرأ ال ِذيـ َـن ُّات ِب ُعــوا ِمــن ال ِذيــن اتبعــوا ورأوا العــذ
َ َ َ َ ً َ َ
ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ
َ َ
َ َ
ـال ال ِذيـ َـن َّات َب ُعــوا لـ ْـو أ َّن ل َنــا كـ َّـرة ف َن َت َبـ َّـرأ ِم ْن ُهـ ْـم ك َمــا ت َبـ َّـر ُءوا ِم َّنــا كذ ِلـ َـك ُي ِر ِيهـ ُـم
ِب ِهــم الســباب * وقـ
َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
َ
َّ
َ
ات علي ِهــم ومــا هــم ِبخا ِر ِجيــن ِمــن النـ ِـار} [البقــرة.]166-167:
للا أعمالهــم حســر ٍ
أيهــا املؤمنــون :إن ممــا يحفــظ األبنــاء مــن الشــبهات والشــهوات :االلتحــاق بالصحبــة
الصالحــة ،وأن يأخــذ اآلبــاء أبناءهــم إلــى املســجد ليتعــودوا علــى املحافظــة علــى الصــاة
ً
حيــث ينــادى بهــا ،ويتعرفــوا علــى الصالحيــن فــي املســجد ،فــإذا نشــأ االبــن محبــا للمســجد،
وقلبــه معلــق بــه؛ فهــو علــى خيــر عظيــم ،ففــي املســاجد ال يوجــد األشـرار الفجــار ،ال يوجــد
في املساجد إال قال هللا ،قال رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وتالوة كتاب هللا ،ومدارسته،
وقــد ذكــر النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي الســبعة الذيــن يظلهــم هللا فــي ظلــه يــوم ال ظــل
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ً
إال ظلــه :رجــل قبلــه معلــق باملســاجد كمــا عنــد البخــاري ومســلم ،فهنيئــا لــك أيهــا األب حيــن
يكــون ولــدك منهــم ،فأنــت ســبب ذلــك ،ولــك بــإذن هللا مــن الثــواب مثلــه ،فالــدال علــى الخيــر
كفاعلــه.
أيهــا اآلبــاء الكـرام :إن أكبــر معيــن الختيــار األوالد للصحبــة الصالحــة هــي انضمامهــم
لحلقــات القـرآن ،ومدارســه ،هــؤالء األنجــم الذيــن يتدارســون ويتنافســون فــي حفــظ كالم
الرحمــن هــم مــن خيــر النــاس ،وأفضلهــم ،فلقــد أخبــر النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بذلــك
كمــا فــي الصحيــح مــن حديــث عثمــان ر�ضــي هللا عنــه(( :خيركــم مــن تعلــم الق ـرآن وعلمــه))
ً
رواه البخــاري ،وقــال(( :أفضلكــم مــن تعلــم الق ـرآن وعلمــه)) رواه البخــاري ،فهنيئــا لكــم
اآلبــاء واألبنــاء ،وأنــت أيهــا األب ســبب فــي حفــظ ولــدك للقـرآن وبذلــك تســتحق الثــواب مــن
الرحمــن فقــد روي عــن خيــر األنــام صلــى عليــه الرحمــن وســلم أنــه قــال(( :ويك�ســى والــداه
حلتيــن ال يقــوم لهمــا أهــل الدنيــا فيقــوالن :بــم كســينا هــذا؟ فيقــال :بأخــذ ولدكمــا القـرآن))
رواه أحمــد وحســنه األلبانــي ،فمــن نشــأ فــي حلــق القـرآن فــا خــوف عليــه بــإذن ربــه تبــارك
وتعالــى.
َ َّ
ُ َْ ُ َ ُ َ
أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم{َ :يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا قــوا أن ُف َســك ْم َوأ ْه ِليكـ ْـم نــا ًرا
َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ
ُ
للا َمــا أ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َعلــو َن
وقودهــا النــاس وال ِحجــارة عليهــا مل ِئكــة ِغــاظ ِشــداد ل يعصــون
َمــا ُي ْؤ َمـ ُـر َ
ون} [التحريــم ،]6:أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر هللا ،فيــا فــوز املســتغفرين.

الخطبة الثانية:
الحمد هلل رب العاملين ...أما بعد:
أيهــا األب املبــارك :حبــب الصالحيــن إلــى فــؤاد ولــدك ،اربطــه بهــم ،اجعلــه علــى اتصــال
معهــم بحيــث يحضــر دروســهم ،وحلقــات القـرآن معهــم ،فــرب العــزة والجــال يأمــر عبــاده
أن يكونــوا مــع الصادقيــن فقــال{َ :يــا َأ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا َّات ُقــوا َّ َ
للا َو ُك ُونــوا َمـ َـع َّ
الص ِاد ِقيـ َـن}
ِ
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[التوبــة ،]119:كونــوا مــع الصادقيــن الصالحيــن املصلحيــن ،الناصحيــن ،الســهل الليــن
البســيط ،مــن تعــرف هدفــه ووســائله ،ومبادئــه القيمــة ،وكــره إليــه أهــل الفســق واملجــون،
أهــل الكــذب واملكــر ،أصحــاب الكبــر ،وذوي الغمــوض والتلــون ،ومــن ليــس لهــم هــدف وال
غايــة ،العائشــون كاألنعــام ،ال هــم لهــم ســوى إشــباع البطــون ،وقضــاء شــهواتهم ،فــإن
أحــب مــن أمرتــه بحبهــم وحببتهــم إلــى قلبــه أمنــت عليــه ،وإن صحبهــم ســلم ،وإن رأوه فــي
غفلــة ذكــروه ،وإن رأوا منــه زلــة نصحــوه ،وســتروه ،يحبــون لــه مــا يحبــون ألنفســهم ،ال
ً
ينتقصونــه وال يغتابونــه ،وال يخدعونــه وال يمكــرون بــه ،وال يغشــونه ،بــل يكونــون لــه يــدا،
فاملؤمــن للمؤمــن كالبنيــان فــي تماســكه ،وقوتــه ،وصالبتــه
إذا ما نهاك امرؤ ناصـح *** عن الفاحشات انزجر وانتهي
إن دنيا يا أخي من بعدها *** ظلمة القبر وصوت النائحي
ال تساوي حبة من خردل *** أو تساوي ريشة من جانحي
وصلوا وسلموا على من أمركم بالصالة والسالم عليه في كتابه الكريم...
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ما ال يسع األسرة جهله
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
أيها املسلمون:
إن واقــع كثيــر مــن األســر اإلســامية فــي عصرنــا الحاضــر يشــهد تر ً
اجعــا كبيـ ًـرا فــي
معرفتهــا بأمــور الديــن اإلســامي ،بــل معرفــة األمــور الضروريــة التــي ال يســع املســلم جهلهــا،
والتــي تمثــل األمــور األساســية التــي يجــب علــى كل مســلم أن يحيــط بهــا ،ويســتقيم عليهــا،
وهــذه الضروريــات يجهلهــا كثيــر مــن أبنــاء املســلمين ،أو ال يهتمــون بهــا ،وذلــك يعــود إلــى
أســباب كثيــرة ليــس املجــال هنــا للحديــث عنهــا مــن أهمهــا :العــزوف عــن العلــم الشــرعي.
وقــد اعتنــى اإلســام ببنــاء األســرة املســلمة وتكوينهــاَ ،
ووضـ َـع لهــا األحــكام َ والقواعــد
َّ
الهامــة التــي تقــوم عليهــا ،وجعــل ذلــك ً
تكليفــا علــى ّ
كل مســلم ،فقــال تعالــى{َ :ياأ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن
ِ
َ َْْ
ُ َْ ُ َ ُ َ
َْ
َآم ُنــوا قــوا أن ُف َســك ْم َوأ ْه ِليكـ ْـم نــا ًرا} [التحريــم ،]6:وقــال تعالــى{َ :وأنـ ِـذ ْر َع ِشـ َـيرت َك الق َرِبيـ َـن}
ً
[الشــعراء ،]214:وجعلهــا مســؤولية يشــترك فيهــا جميــع أف ـراد األســرة ،فقــد ُروي عــن
ُ ُّ ُ
عبــدهللا بــن عمــر -ر�ضــي هللا عنهمــا -عــن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أنــه قــال(( :كلكـ ْـم
َراع َف َم ْسـ ٌ
ـؤول َعـ ْـن َر ِع َّي ِتـ ِـه)) متفــق عليــه ،وعــن عائشــة -ر�ضــى هللا عنهــا -عــن النبــي -صلــى
ٍ
َُُْ ْ َُُْ ْ َْ ََ َُُْ ْ َ
ْ
هللا عليــه وســلم -قــال(( :خيركــم خيركــم أله ِلـ ِـه ،وأنــا خيركــم أله ِلــي)) رواه الترمــذي وصححــه
األلبانــيَّ ،
وإن مــن أعظــم املهمــات ،وأجــل املســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق املســلم؛ هــو
تعليــم نفســه ،وتنشــئة أف ـراد أســرته وكل مــن يعــول علــى معرفــة األمــور الضروريــة مــن
الديــن التــي ال يســع املســلم جهلهــا ،وســينصب حديثنــا فــي هــذه الخطبــة علــى تلــك األمــور،
والتــي مــن أهمهــا:
 معرفــة العقيــدة َّالســليمة الصافيــة ،وذلــك مــن خــال اإليمــان بــاألركان الســتة
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التــي ال يتــم إيمــان املســلم إال بهــا وهــي :اإليمــان بــاهلل ،ومالئكتــهَ ،وبكتبــه ،ورســله ،واليــوم
َ ْ َ ْ َّ ْ ُ َ ُّ ُ ُ َ ُ
وهكـ ْـم ِق َبـ َـل
اآلخــر ،والقضــاء والقــدر خيــره وشــره ،قــال -تعالــى{ :-ليــس ال ِبــر أن تولــوا وج
ْ َ ْ ق َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َّ َ ْ َ َ َّ
النب ّييــن}َ
ـالل َو ْال َيـ ْـوم اآلخــر َو ْالَالئ َكــة َو ْالك َتــاب َو َّ
الشـ ِـر ِ والغـ ِـر ِب ول ِكــن ال ِبــر مــن آمــن ِبـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
[البقــرة ،]177:وقــال -صلــى هللا عليــه وســلم -حيــن ســأله جبريــل -عليــه الســام -عــن
اإليمــان قــال(( :أن تؤمــن بــاهلل ،ومالئكتــه ،وكتبــه ،ورســله ،واليــوم اآلخــر ،وتؤمــن بالقــدر
خيــره وشــره)) رواه مســلم.
ً
ويكــون التركيــز أول علــى اإليمــان بــاهلل -عـ َّـز وجـ َّـل -الــذي هــو أصــل األصــول ،وأهــم
األركان ،والــذي يشــمل اإلقـرار بــأن هللا وحــده ال شــريك لــه ،وال شــبه لــه وال مثــل ،لــم يلــد
ً
ولــم يولــد ،ولــم يكــن لــه كفــوا أحــد ،خالــق كل �شــيء ،وإليــه مرجــع كل �شــيء ،الحــي الــذي
ال يمــوت ،واملســتحق وحــده للعبــادة ،وكذلــك اإليمــان بــكل أســمائه وصفاتــه التــي أثبتهــا
لنفســه ،أو أثبتهــا لــه نبينــا -صلــى هللا عليــه وســلم -علــى الوجــه الالئــق بــه ســبحانه ،فــا
نحرفهــا ،وال نعطلهــا ،وال نشــبهها بصفــات خلقــه ،بــل صفــات تليــق بــه ،قاعدتنــا األساســية
ْ
َْ
ـس َكم ْثلــه َ
�شـ ْـي ٌء َو ُهـ َـو َّ
السـ ِـم ُيع ال َب ِصيـ ُـر} [الشــورى.]11 :
فــي جميــع صفاتــه{ :ليـ َ ِ ِ ِ
وهــذه األركان ال بــد أن يتعلمهــا املســلم ،وأن يعــرف األمــور األساســية فيهــا ،وليــس
ً
شــرطا أن يحيــط بتفاصيلهــا وفــروع كل ركــن منهــا ،ولكــن يكفــي مــن ذلــك األمــور األساســية،
وإن زاد فــي التوســع ففــي ذلــك خيــر وبركــة.
ومــن اإليمــان كذلــك التبــرؤ مـ َـن كل مــا يناقــض عقيــدة التوحيــد مــن الشــرك،
َ َ
َ َ
ْ
ْ
َّ َّ َ َ ْ
للا ل َيغ ِفـ ُـر أ ْن ُيشـ َـر َك ِبـ ِـه َو َيغ ِفـ ُـر َمــا ُدون ذ ِلـ َـك ِلـ ْـن َيشـ ُـاء َو َمـ ْـن
والبــدع ،والخرافــات ِ{إن
ْ
ُ ْ ْ َّ َ َ ْ َ
َ
ـالل فقـ ِـد افتـ َـرى ِإث ًمــا ع ِظ ًيمــا} [النســاء ،]48:والتبــرؤ مــن املشــركين والكافريــن،
يشـ ِـرك ِبـ ِ
َ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ َن َّ
وأهــل الضــال ولــو كانــوا أقــرب األقربيـ
ـالل
ـن ،قـ َـال َهللا تعالــى{ :ال َ ت ِ َجــد قومــا َ يؤ ِمنــو ِبـ َ ِ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ
ـول ُه َولـ ْـو ك ُانــوا َآب َاء ُهـ ْـم أ ْو أ ْب َن َاء ُهـ ْـم أ ْو إ ْخ َو َان ُهـ ْـم أوْ
َو ْال َيـ ْ
ن
ـ
س
ر
و
للا
ـاد
ـ
ح
ـن
ـ
م
و
اد
ـو
ـ
ي
ـر
ـ
اآلخ
م
ـو
ِ
ِ
َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ ِ َ
ـات ت ْجـ ِـري ِمـ ْـن
ع ِشــيرته َم أول ِئــك كتــب فــي قل ِوبهــم اإليمــان وأيدهــم بــروح ِمنــه ويد ِخلهــم جنـ ٍ
َ ْ َ َْ ُ َ
َ ِ َ َ ِ َ َّ ُِ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ِ َ ْ ُ ٍ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َّ ْ َ َّ
للا
تح ِتهــا األنهـ
للا أال ِإن ِحــزب ِ
�ضــي للا عنهــم ورضــوا عنــه أول ِئــك ِحــزب ِ
ـار خ ِال ِديــن ِفيهــا ر ِ
ُ ْ ْ ُ ْ ُ نَ
هــم الف ِلحو }[املجادلــة ،]22 :قــال الشــيخ الســعدي« :وهــذا هــو اإليمــان علــى الحقيقــة،
الــذي وجــدت ثمرتــه واملقصــود منــه ،وأهــل هــذا الوصــف هــم الذيــن كتــب هللا فــي قلوبهــم
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اإليمــان أي :رســمه ،وثبتــه ،وغرســه ً
غرســا ال يتزلــزل ،وال تؤثــر فيــه الشــبه والشــكوك»(.)1
عباد هللا:
ـادات :وأولهــا الصلــوات الخمــس التــي كتبهــا
وممــا ال يســع األســرة جهلــه فرائــض العبـ
الصـ َـا َة َو َآ ُتــوا الـ َّـز َك َاة َو ْار َك ُعــوا َمــعَ
هللا علــى كل مســلم عاقــل بالــغ ،يقــول هللا تعالــى{َ :و َأ ِق ُيمــوا َّ
َ
َ َ
الراكعيـ َـن} [البقــرة ،]43:وقــال -صلــى هللا عليــه وســلمُ :-
َّ
((ب ِنــي اإلســام َعلــى خ ْمــس :شـ َـه َاد ِة
ِ
ِ
َ
َّ َ
ْ
ُ
َ َ َ َّ
َ
َ
الصــا ِةَ ،و ِإ َيتـ ِـاء الـ َّـزك ِاةَ ،و َحـ ِ ّـج ال َب ْيـ ِـت،
أ ْن ل ِإلـ َـه ِإل هللاَ ،وأ َّن ُم َح َّمــدا َع ْبـ ُـد ُه َو َر ُســول ُهَ ،و ِإقـ ِـام
ضـ َ
َ َ ْ َ َم َ
ـان)) متفــق عليــه.
وصــو ِم ر
ويلزمــه مــع علمهــا علــم مــا ال تتــم إال بــه مــن طهارتهــا ،وســائر أحكامهــا ،ومــن ذلــك أن
هللا ال يقبــل صــاة بغيــر طهــور ،وأن الطهــارة مــن الحــدث األصغــر تكــون بالوضــوء ،ومــن
الحــدث األكبــر باالغتســال ،وعنــد فقــد املــاء حقيقــة أو ً
حكمــا يجــزئ َالتيمــم ،يقــول هللا
َ
َ َّ
َّ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ
ُ َ َْ
َ ُ
وهكـ ْـم َوأ ْي ِد َيكـ ْـم ِإلــى ال َرا ِفـ ِـق
ـاة فاغ ِســلوا وج
تعالــى{َ :يــا أ ُّي َهــا ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا ِإذا ق ْم ُتـ ْـم ِإلــى الصـ
ِ
َ َّ
َ ْ َ ُ ُُ ُ َ َُ َ َْ
ُ
وســك ْم َوأ ْر ُجلكـ ْـم ِإلــى الك ْع َب ْيـ ِـن َو ِإ ْن ك ْن ُتـ ْـم ُج ُن ًبــا فاط َّهـ ُـروا} [املائــدة ،]6 :وعــن
وامســحوا ِبرء ِ
ُ
ابــن عمــر -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :إنــي ســمعت رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول(( :ال
ُ
ُ
ُ َ
ـور ،وال صدقــة مــن غلــو ٍل)) رواه مســلم.
تقبــل صــاة بغيــر طهـ ٍ
الصــاة بهيئتهــا َّ
وكذلــك يجــب أداء َّ
الصحيحــة كمــا كان رســول هللا -صلــى هللا عيــه
وســلم -يؤديهــا حيــث قــال(( :صلــوا كمــا رأيتمونــي أصلــي)) رواه البخــاري ،وقــد َّبيــن النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم -كيفيتهــا؛ فعــن أبــي هريــرة -ر�ضــي هللا عنــه« :-أن النبـ َّـي -صلــى هللاَّ
َّ
فصلــى ،ثــم جــاء فسـ َّـلم علــى ّ
النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم -دخــل املســجد ،فدخــل رجـ ٌـل
ِ
َّ
عليــه وسـ َّـلم -فــرد َّ
صلــى هللا عليــه وســلم -عليــه الســام ،وقــال(( :ارجـ ْـع َفصـ ِ ّـل فإنــك
النبــي
ِ
َّ
فصلــى ،ثــم جــاء فسـ َّـلم علــى َّ
لــم ُت َ
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فقــال:
صـ ّـل)) ،فرجــع
ً
فصـ ّـل فإنــك لــم ُت َ
((ارجـ ْـع َ
صـ ِ ّـل)) ،ثالثــا ،فقــال« :والــذي بعثــك بالحــق فمــا أحســن غيــره،
ِ
ِ
َّ
َّ
ّ
فكبــر واقـرأ مــا تيســر معــك
فعلمنــي» ،قــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-إذا قمــت إلــى الصــاة ِ
مــن الق ـرآن ،ثــم اركــع حتــى تطمئــن ر ً
ً
اكعــا ،ثــم ارفــع حتــى تعتــدل قائمــا ،ثــم اســجد حتــى
جالســا ،ثــم اســجد حتــى تطمئــن سـ ً
تطمئــن سـ ً
ـاجدا ،ثــم ارفــع حتــى تطمئــن ً
ـاجدا ،ثــم افعــل
(((  -تفسير السعدي.848 :
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ذلــك فــي صالتــك كلهــا)) رواه البخــاري.
ومــن فرائــض العبــادات ً
أيضــا -عبــاد هللا :-معرفــة أحــكام الـ ّـزكاة ملــن كان عنــده مــال،
والــزكاة هــي ركـ ٌـن مــن أركان اإلســام الخمســة ،وهــي املقــدار الواجــب إخراجــه مــن أمــوال
املســلمين إلــى ُمسـ ّ
ـتحقيه متــى مــا بلــغ املــال النصــاب ،وحــال عليــه الحــول ،ويكــون أداء
َْ
َّ َ َ ُ ْ َ
ـات ِلل ُفقـ َـر ِاء َوال َسـ ِـاك ِين
ذلــك املــال إلــى أهلــه الذيــن ذكرهــم هللا تعالــى فــي قولــه{ِ :إ َّن َمــا الصدقـ
َّ
الر َقــاب َو ْال َغارميـ َـن َوفــي َ
للا َو ْابــن َّ
َو ْال َع ِام ِليـ َـن َع َل ْي َهــا َو ْالُ َؤ َّل َفـ ِـة ُق ُل ُوب ُهـ ْـم َوفــي ّ
السـ ِـب ِيل
يل
ـب
ـ
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َفر َ
يضـ ًـة مـ َـن َّللا َو َّ ُ
للا َع ِليـ ٌـم َح ِكيـ ٌـم} [التوبــة.]60:
ِ
ِ
ِ
كذلــك َ ممــا يجــب تعلمــه أحــكام الصيــام الواجــب كصيــام شــهر رمضــان الــذي قــال
َ ُ َ َّ ُ
ََ ُ
َّ َ َ ُ ُ
الص َي ُام َك َما ُكت َب َع َلى َّالذ َ
َ
ّ
ين ِم ْن ق ْب ِلك ْم ل َعلك ْم
هللا فيه{ :يا أ ُّي َها ال ِذين آمنوا ك ِت َب عل ْيك ُم ِ َّ ُ ِ ْ ِ
ْ
َّ
ضـ َ
َ ْ ُ َ َم َ
َت َّت ُقــو َن
ـات
ـان الـ ِـذي أنـ ِـز َل ِفيـ ِـه ال ُقـ ْـر ُآن ُهـ ًـدى ِل َّلنـ
ـال:
ـ
ق
و
،]183
ـرة:
ـ
ق
[الب
}
ر
ر
ـه
ـ
{ش
ـاس َو َب ِينـ ٍ
ِ
َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ً َ َ
َ
يضــا أ ْو َعلــى َســف ٍر
ِمــن الهــد َى والفرقـ ِـان فمــن شـ ِـهد ِمنكــم الشــهر فليصمــه ومــن كان م ِر
ُ َ
َ ٌ
َّ
ف ِعـ َّـدة ِمـ ْـن أ َّيـ ٍـام أخـ َـر} [البقــرة ،]185 :وأمــا عــن كيفيــة ذلــك الصيــام فقــد بينــه قولــه َتعالــى:
َْ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ
َْ ُ
ْ َ
ال ْب َيـ ُ
ـض ِمـ َـن الخ ْيـ ِـط ال ْسـ َـو ِد ِمـ َـن الف ْجـ ِـر ثـ َّـم أ ِت ُّمــوا
{وكلــوا واشــربوا حتــى يتبيــن لكــم الخيــط
ّ َ َ َ َّ
ّ
ـام ِإلــى الل ْيـ ِـل} [البقــرة ،]187 :فيجــب اإلمســاك عــن جميــع املفطـرات الحســية كاألكل
الصيـ
ِ
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
والشــرب ،والجمــاع ،واملفطـرات املعنويــة وهــي األفعــال واألمــور امل ِنقصــة ألجــر الصائــم مــن
ّ
الذنــوب واآلثــام ،واالبتعــاد عــن الخصــامّ ،
والرفــث ونحــوه.
ومــن الفرائــض التــي فرضهــا هللا ً
أيضــا ويجــب تعلــم أحكامهــا ملــن اســتطاع القيــام بــه:
الركــن الخامــس مــن أركان اإلســام وهــو الحــج ،حيــث يقــول هللا تعالــى{َ :و َّ َ َ َّ
ـاس
ِ ِ
ل علــى النـ ِ
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ً
اع ِإل ْيـ ِـه َسـ ِـبيل} [آل عم ـران ،]97 :فقــد فرضـ ُـه هللا -تبــارك وتعالــى-
ِحــج البيـ ِـت مـ ِـن اســتط
ّ
ً
ً
ّ
ّ
َّ
علــى املســلم مـ ّـرة واحــدة فــي الحيــاة ،متــى مــا توفــرت القــدرة الصحيــة واملاليــة ،وكان الطريــق
إلــى الحـ ّـج ً
آمنــا.
هــذه هــي العبــادات التــي افترضهــا هللا علينــا عبــاد هللا ،وهــي التــي ُب ِنــي عليهــا ديننــا
اإلســامي ،كمــا أخبرنــا بذلــك نبينــا -عليــه الصــاة والســام ،-فيجــب علــى األســرة املســلمة
تعلــم تلــك الفرائــض وأحكامهــا.
عباد هللا:
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وممــا ال يســع األســرة جهلــة ً
أيضــا :معرفــة الحقــوق التــي أوجبهــا اإلســام فــي حَـ ِ ّـق
َّ
األفـراد :كحــق الوالديــن علــى األوالد ،فــإن حقهمــا عظيــم يقــول هللا تعالــى{َ :و َق َ
�ضــى َرُّبـ َـك أل
ْ َ
َ َ
ْ
َّ
َ
َُ
ََ َ
ت ْع ُبـ ُـدوا ِإل ِإ َّيـ ُـاه َو ِبال َو ِال َد ْيـ ِـن ِإ ْح َسـ ًـانا ِإ َّمــا َي ْبلغـ َّـن ِع ْنـ َـد َك ال ِك َبـ َـر أ َح ُد ُه َمــا أ ْو ِكل ُه َمــا فــا ت ُقـ ْـل
ُ َ َ ً َ
َ ُ ّ َ َ
َ ْ
ـض َل ُه َمــا َج َنـ َ
اخ ِفـ ْ
ـاح الـ ُّـذ ِ ّل ِمـ َـن َّ
الر ْح َمـ ِـة
ل ُه َمــا أ ٍف َول ت ْن َه ْر ُه َمــا َوقـ ْـل ل ُه َمــا قـ ْـول ك ِر ًيمــا ( )23و
َو ُقـ ْـل َر ّب ا ْر َح ْم ُه َمــا َك َمــا َرَّب َيانــي َ
ص ِغيـ ًـرا} [اإلس ـراء ،]24 ،23 :فقــرن حقــه بحــق الوالديــن
ِ
ِ
لعظــم حقهمــا ،ولفــت نظــر األبنــاء إلــى ذلــك ،وأن هــذا الحــق ال يجــوز التفريــط فيــه ،أو
التســاهل بــه.
وليعلــم األبنــاء أن حــق الوالديــن عظيــم ،وأنــه ال يســتطيع أن يجزيهمــا حقهمــا،
ً
ً
يقــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-ال يجــزي ولــد والــدا إال أن يجــده مملــوكا فيشــتريه
فيعتقــه)) رواه مســلم.
وكذلــك مــن الحقــوق ً
أيضــا :الحقــوق املتبادلــة بيــن األزواج ،حيــث يقــول هللا -تعالــى:-
َ
َ َ َّ ْ َّ
ٌ
َ َ َّ ْ َ ْ
وف َوِل ّ ِلر َجـ ِـال َعل ْي ِهـ َّـن َد َر َجــة} [البقــرة ]228 :قــال الجصــاص:
{ول ُهــن ِمثـ ُـل الـ ِـذي عل ْي ِهــن ِبالعـ ُـر ِ
«أخبــر هللا -تعالــى -فــي هــذه اآليــة أن لــكل واحــد مــن الزوجيــن علــى صاحبــه ً
حقــاَّ ،
وأن الــزوج
مختــص بحــق لــه عليهــا ليــس لهــا عليــه»( ،)1فحقــوق الـ َّـزوج علــى زوجتــه تعتبــر مــن أعظــم
الحقــوق ،والتــي منهــا :وجــوب الطاعــة ،وعــدم الخــروج مــن البيــت إال بإذنــه ،وتمكيــن الــزوج
مــن االســتمتاع بهــا ،وعــدم اإلذن ملــن يكــره الــزوج دخولــه بيتــه ،وخدمــة الزوجــة لزوجهــا،
وللزوجــة علــى زوجهــا حقــو ٌق كثيــرة :منهــا حقــوق ماليــة هــي :املهــرَّ ،
َّ
والنفقــةُّ ،
والســكنى،
وحقــوق غيــر ماليــة :كالعــدل فــي القســم بيــن َّ
الزوجــات ،واملعاشــرة باملعــروف ،وعــدم
اإلض ـرار َّ
بالزوجــة ونحــوه.
وهــذه الحقــوق يجــب علــى الزوجيــن معرفتهمــا ،وتأديــة كل واحــد منهمــا الحــق الــذي
عليــه حتــى تعيــش األســرة فــي ســعادة وطمأنيــة ،وحيــاة زوجيــة مســتقرة فــي هنــاء وســعادة.
قلــت مــا ســمعتم ،وأســتغفر هللا العظيــم لــي ولكــم ،فاســتغفروه مــن كل ذنــب إنــه هــو
الغفــور الرحيــم.
(((  -أحكام القرآن للجصاص.68 /2 :
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:
أيضــا :معرفــة حــدود هللا التــي َّ
وإن ممــا ال يســع األســرة جهلــة ً
حدهــا ،واملحرمــات
َّ ََ ُ َ
ْ َ
ـول ُه َو َي َت َعـ َّـد ُحـ ُـد َ
ود ُه ُي ْد ِخلـ ُـه نــا ًرا
ـص للا ورسـ
التــي حذرنــا منهــا ،قــال هللا تعالــى{َ :و َمــن َي ْعـ
ِ
ْ َ ُ ُ ُ ّ َ َ
ٌ
َّ
َخ ِالـ ًـدا ِف َيهــا َو َلـ ُـه َعـ َـذ ٌ
للا فــا
اب ُّم ِهيــن} [النســاءْ ،]14 :وقــال عــز مــن قائــلِ { :تلــك حــدود َِ
َ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ َ
َْ ُ َ
للا فقـ ْـد
للا ومــن يتعــد حــدود ِ
ت َقَ َربوهــا} [البقــرة ،]187 :وقــال جــل جاللــه{ :و ِتلــك حــدود ِ
َ
ظلـ َـم ن ْف َسـ ُـه} [الطــاق]1:؛ «فــكل مــن أصــاب شـ ًـيئا مــن محــارم هللا فقــد أصــاب حــدوده،
َّ
َّ
وركبهــا ،وتعداهــا»( ،)1وقــد حـ َّـذر َّ
النبـ ُّـي -صلــى هللا عليــه وســلم -مــن انتهــاك حرمــات هللا أشـ َّـد
َّ
التحذيــر؛ فقــد روى ابــن ماجــه عــن ثوبــان -ر�ضــي هللا عنــه -عــن النبــي -صلــى هللا عليــه
وســلم -أنــه قــال(( :ألعلمـ َّـن ً
أقوامــا مــن أمتــي يأتــون يــوم القيامــة بحســنات أمثــال جبــال
تهامــة ً
بيضــا ،فيجعلهــا هللا -عــز وجــل -هبــاء منثـ ً
ـورا)) ،قــال ثوبــان :يــا رســول هللا صفهــم لنا،
جلهــم لنــا أن ال نكــون منهــم ونحــن ال نعلــم؟! ،قــالَّ :
((أمــا َّإنهــم إخوانكــم ،ومــن جلدتكــم،
ويأخــذون مــن الليــل كمــا تأخــذون ،ولكنهــم أقـ ٌ
ـوام إذا خلــوا بمحــارم هللا انتهكوهــا)) رواه ابــن
ماجــه وصححــه األلبانــي.
ومــن تلــك املحرمــات كبائــر الذنــوب يقــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -وهــو
ويعلمنــا بأكبــر الكبائــر وأعظمهــا(( :أال أنبئكــم بأكبــر الكبائــر؟)) قلنــا بلــى يــا رســول هللا
قــال(( :اإلشـراك بــاهلل ،وعقــوق الوالديــن)) وكان ً
متكئــا فجلــس فقــال(( :أال وقــول الــزور،
وشــهادة الــزور ،أال وقــول الــزور وشــهادة الــزور)) فمــا زال يقولهــا حتــى قلــت ال يســكت.
متفــق عليــه ،وقــال عليــه الصــاة والســام(( :اجتنبــوا الســبع املوبقــات!)) قالــوا :يــا رســول
هلل ومــا هــن؟ قــال(( :الشــرك بــاهلل ،والســحر ،وقتــل النفــس التــي حــرم هللا إال بالحــق ،وأكل
الربــا ،وأكل مــال اليتيــم ،والتولــي يــوم الزحــف ،وقــذف املحصنــات املؤمنــات الغافــات))
متفــق عليــه.
(((  -جامع العلوم والحكم.53 /20 :
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هــذان الحديثــان ذك ـرا جملــة مــن املحرمــات التــي حرمهــا هللا -ســبحانه وتعالــى،-
وهنــاك محرمــات كثيــرة فــي كتــاب هللا -ســبحانه وتعالــى -غيــر تلــك املذكــورات مثــل :الزنــا،
والســرقة ،وشــرب الخمــر ،والخنزيــر ،وامليتــة وأكل أمــول النــاس بالباطــل ،والغــش،
والغيبــة ،والنميمــة وغيرهــا مــن املحرمــات التــي وردت النصــوص الشــرعية فــي تحريمهــا
والتحذيــر منهــا ،وهــذه املحرمــات يجــب علــى األســرة معرفتهــا ،والحــذر منهــا ألنهــا ممــا ُع ِلـ َـم
تحريمــه مــن الديــن بالضــرورة.
كمــا أن هنــاك حقوقــا أخــرى أكــدت النصــوص الشــرعية علــى اإلتيــان بهــا ومراعاتهــا،
كصلــة األرحــام ،وحــق الجــار ،وحــق الضيــف ،وغيرهــا مــن الحقــوق التــي بهــا صــاح الفــرد
واملجتمــع.
عباد هللا:
هــذه جملــة مــن األمــور التــي ال يســع األســرة جهلهــا ،أو التهــاون فــي معرفتهــا ،والتغافــل
عــن تعلمهــا ،فالواجــب املســارعة ملــن يجهــل تلــك األحــكام أن يتعلمهــا ويعلمهــا أف ـراد
أســرته ،وتربيــة األبنــاء عليهــا.
الدعاء ....

...
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مخاطرالرسوم املتحركة
الخطبة األولى:
إن الحمد هلل..
أمــا بعــد :أيهــا املســلمون :ين ــزعج كثيــر مــن األمهــات واآلبــاء مــن الحركــة املفرطــة مــن
ً
أطفالهــم ،باللعــب والعبــث أحيانــاُ ،فيســكتونهم بإعطائهــم هــذه األجهــزة املســماة بالذكيــة
إلشــغالهم والتخلــص مــن ضوضائهــم.
ً
وكثيــر مــن هــذه املقاطــع التــي ينشــغل بهــا األطفــال وتشــدهم خصوصــا الرســوم
املتحركــة ،فيهــا الكثيــر مــن املخاطــر التــي يغفــل عنهــا الوالــدان.
ّ
واملتأمــل فــي أغلــب أفــام الرســوم املتحركــة يجدهــا قــد خرجــت عــن األهــداف
ِ
النبيلــة ،وابتعــدت عــن الغايــات الجليلــة التــي مــن أجلهــا ُو ِض َعــت.
إن هــذه ّ
ُ
قبلــون علــى مشــاهدتها
ِ
العينــة مــن البرامــج تغــري األطفــال بشــكل كبيــر ،في ِ
َب َنهـ ٍـم شــديد ،ويعتقــدون أن كل املواقــف والســلوكات واألفــكار التــي تعرضهــا صحيحــة
صالحــة ،كمــا أن َ
طابــع الترفيــه والتســلية الــذي يميزهــا يشــدهم إليهــا بقــوة ،وهــذا فيــه
إهمال كبير لشــخصيتهم ،وعقليتهم ،وحاجاتهم النفســية ،واألهداف النبيلة التي ينبغي
أن َّ
يوجهــوا إليهــا ،ولعــل هاجــس الربــح املــادي الــذي يشــغل بــال املنتجيــن والعارضيــن هــو
ً
ً
ً
الســبب املباشــر فــي ذلــك ،فضــا عــن كونهــا أفالمــا ال تقيــم وزنــا للعقيــدة والقيــم املوجــودة
فــي العالــم اإلســامي ،ومــا يتميــز بــه مــن عــادات وأع ـراف وطقــوس ثقافيــة وحضاريــة.
وإليكــم بعــض مخاطرهــا:
ً
أوال :الخطــر العقــدي :يجــد األطفــال متعــة خياليــة عظيمــة فــي الرســوم املتحركــة،
ً
ـلبا فــي الحــال واالســتقبال ،فالرســوم املتحركــة التــي َّ
توجــه إلــى أبنــاء
وهــذا يؤثــر عليهــم سـ
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ً
املسلمين هي أشد فتكا بهم ،ألنها ال تعير العقيدة اإلسالمية أي وزن ،وألن منبعها غربي
ً
مســيحي أو صهيونــي غالبــا ،لذلــك فهــي تهــدف إلــى إزالــة العقيــدة اإلســامية الصحيحــة
الصافيــة مــن النفــوس عبــر زعزعتهــا ،وإدخــال الشــك فيهــا وفــي مبــادئ اإلســام ،وغــرس
املعتقــدات املنحرفــة فــي املقابــل :كعقيــدة التثليــث ،وعبــادة األصنــام ،فحيــن ُيظهر الفيلم
ً
ْ ًُ
دخــل الســعادة علــى النــاس ،أو شــجرة تحفــظ مــن الكــوارث واآلفــات ،أو يعــرض
نجمــا ي ِ
شــخصية ّ
تقبــل الصليــب وتضعــه علــى الصــدر لتجــد الراحــة واألمــان والطمأنينــة ،أو
ِ
َ
ُ
ّ
تدبــر شــؤونه كائنــات خياليــة وليــس هللا عــز وجــل.
تســجد لصنــم ،أو ت ِ
وهــم بــأن الكــون ِ
والطفــل يشــاهد ذلــك ويتأثــر بــه ،ويعتقــد أنــه هــو الحــق والصــواب ،فتنعكــس املشــاهد
ً
علــى ســلوكه .واألمثلــة كثيــرة يطــول املقــام لحصرهــا ،إنهــا ّ
ترســخ فيــه معتقــدات بعيــدة
ِ
ً
عــن الديــن الحنيــف ،فيحصــل اضط ـراب العقيــدة فــي النفــوس ،فــا يعيــرون اهتمامــا
لعقيــدة التوحيــد ،وال لشــعائر الديــن .كمــا تــؤدي إلــى التعلــق بالدنيــا وإهمــال اآلخــرة ،ألن
املشــاهد التــي تعرضهــا الرســوم تحــث علــى الحيــاة الدنيــا فقــط.
كمــا تعمــل هــذه البرامــج علــى ترســيخ اإليمــان بالســحرة واملشــعوذين ،وتصديــق مــا
ً
ُ
َّ
ظهــر الســاحر قــادرا علــى إســعاد
يدعــون ،والخــوف منهــم ،عــوض الخــوف مــن هللا ،فهــي ُ ت ِ
الناس أو إشقائهم ،وتأمينهم أو ترويعهم ،وأنه قوة ال ت َ
قهر وليس هللا تعالى .وهو ال�شيء
الــذي يــؤدي إلــى حصــول تناقــض فــي عقيــدة الطفــل املســلم.
إن الطفــل املســلم إذا لــم تتــدارك األســرة أمــره وشـ َّـب علــى مــا ي ـراه فــي الرســوم
العقيدة ،ال يســتقر على
مضطرب
املتحركة يكون في املســتقبل كالريشــة في مهب الريح،
ِ
ِ
َْ
ُ ُ
ـوده فــي الحيــاة.
حــال ،يســيطر عليــه القلــق والحيــرة ،ال يعــرف حقيقــة نفســه ،وال ِسـ َّـر وجـ ِ
ً
ثانيــا :ترســيخ القيــم الفاســدة :القيــم مجموعــة مــن العقائــد الدينيــة أو الفلســفية
َّ
املفضلــة عنــد َّأمــة أو حضــارة َّمــا ،فالقيــم بهــذا املعنــى نمــط حيــاة ،تتغــذى مــن أوعيــة

متعددة لتبقى حية ،ومنها الوعاء العقدي والسلوكي واملظهري واألخالقي .وللقيم أهمية
بالغــة فــي حيــاة األمــة ،فهــي تحفــظ الهويــة والعمـران والحضــارة ،وهــذا يعطــي لألمــة قــوة
ُ
االســتمرار ،ويدفعهــا إلــى اإلنتــاج والتعميــر ،والتطــور والبنــاء والعمــل الجــاد ،وت َعـ ُّـد القيــم
اإلســامية أرقــى القيــم وأفضلهــا علــى اإلطــاق ،ألنهــا ربانيــة املصــدر .ومــن القيــم التــي
يتجلــى فيهــا األثــر ال�ســيء للرســوم املتحركــة علــى الطفــل املســلم :القيــم األخالقيــة ،والقيــم
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الثقافيــة ،والعلميــة والســلوكية ،ومــن ذلــك :امليــل إلــى العنــف :فكثيــر مــن مسلســات
الرســوم املتحركــة تتضمــن مشـ َ
ـاهد العنــف والص ـراع ،وهــذا يرســخ فــي وجــدان الطفــل
امليــل إلــى القســوة والعنــف ،ســواء داخــل األســرة أو املدرســة أو فــي الشــارع ،فيلجــأ إليــه
مــن أجــل تحقيــق رغباتــه ،وقــد يرتكــب جريمــة بشــعة .وقــد أثبــت عديــد مــن الدراســات
العالقــة الوطيــدة بيــن ُجنــوح األطفــال وارتكابهــم الجرائــم ،وبيــن الرســوم املتحركــة التــي
تتضمــن مشــاهد العنــف.
ُّ
التطبــع مــع الفاحشــة :إن الطفــل املســلم يتلقــى قيــم البلــدان التــي
وأخطــر منهــا:
أنتجــت أفــام الرســوم املتحركــة ،وهــي قيــم بعيــدة َّ
عمــا هــو موجــود داخــل البلــدان
اإلســامية والعربيــة مــن قيــم وآداب ،وال تعكســها مــن قريــب أو مــن بعيــد .ومــن هنــا
تؤثــر علــى القيــم ،فهــي فــي أغلبهــا بعيــدة عــن القيــم النبيلــة ،وصــور الخالعــة ،واملجــون
فيهــا تنهــال علــى الطفــل فــي الرســوم مــن كل جانــب كأوراق الشــجر املتســاقطة فــي فصــل
ُ
ظهــر العالقــة بيــن الجنســين
الخريــف ،فتنســف األخــاق ،وتذهــب ببهــاء الوجــه ،فهــي ت ِ
قائمــة علــى الخلــوة والرقــص والخالعــة والتبــرج والعنــاق وتبــادل القبــات .وهــذا التوجــه
يشــكل خط ـ ًرا علــى األطفــال ،ألنــه ّ
ينبــه املشــاعر الحميميــة والغرائــز الجنســية لديهــم فــي
ِ
وقــت مبكــر ،وهــو مــا ينتــج عنــه ارتــكاب الفواحــش والجرائــم الجنســية ،كمــا يق�ضــي علــى
الحيــاء ،حيــث ينطــق األطفــال بالــكالم النابــي ،وبــكل األلفــاظ الردئيــة.
ً
ثالثــا :تقليــص التواصــل األســري :إن هــذه البرامــج تق�ضــي علــى عالقــة التواصــل بيــن
األطفــال وبيــن آبائهــم ،وبيــن باقــي أف ـراد األســرة .وقــد يكــون األطفــال قبــل ســن املدرســة
ّ
ـاعدهن علــى إنجــاز خدمــات
هادئيــن وهــم أمــام الشاشــة ،فتسـ ُّـر األمهــات لذلــك ،ألنــه يسـ
َ
أوالدهن َّ
َّ
وهن ال يشعرن .ويستفحل
البيت ،ولكن طول املكث أمام التلفزيون يؤثر على
الخطــر بعــد الدخــول إلــى املدرســة ،فــا يتحدثــون عــن املدرســة ،وال عــن الدراســة،
ويســتغنون بمــا ّ
تقدمــه الرســوم عــن حكايــات األم واألب والجـ َّـدة.
ِ
ً
واملشــهد نفســه يحصــل بيــن اإلخــوة ،فــا يتســامرون مــع بعضهــم بعضــا ،وال
يتناقشــون ،فبمجــرد العــودة إلــى البيــت يفتحــون التلفــاز ليتفرجــوا علــى الرســوم ،وهــو
مــا يــؤدي إلــى اتســاع الفجــوة بينهــم وبيــن اآلبــاء واإلخــوة ،بســبب الحاجــز الــذي فرضــه
ْ
ُّ
التلفــاز ،ويصعــب التخلــص منــه مــع تقـ ُّـدم ُ
الع ُمــر ،وبعــد تشــكل شــخصية الطفــل َوفـ َـق
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مــا تعـ َّـود عليــه.
ً ُّ
رابعــا :تعلــم األخــاق الســيئة :إن مــن طبيعــة الطفــل أنــه يقلــد كل �شــيء ُيعـ َـرض
أمامــه أو يسـ ْـمعه بــدون جــدال ،بســبب فطرتــه الصافيــة ،ولكــن بيئتــه هــي التــي ّ
تغي ُرهــا،
ِ
وبــكل ســهولة تؤثــر فيــه املشــاهد التــي يقــع عليهــا بصــره فــي الرســوم املتحركــة ،فيميــل إلــى
تقليــد الشــخصيات فــي كل �شــيء ،فــي كالمهــا وحركاتهــا ،وفــي لباســها وهيئتهــا ،وفــي ســلوكها
وتصرفاتهــا .وبذلــك يتطبــع علــى العــادات الســيئة ،فيســرق ويحتــال ويخــادع ،ويدخــن
ويكــذب ويعتــدي علــى الغيــر ،ويســخر منــه ،ناهيــك عــن األنانيــة والحقــد والكراهيــة وحــب
االنتقــام وغيرهــا مــن أم ـراض القلــوب.
ً
خامســا :اضطـراب املفاهيــم واألفــكار :إن اعتمــاد الرســوم املتحركــة علــى الكائنــات
واألحداث الخيالية يأسر عقول النشء وال يتركها تتحرر ،فيفقد بذلك توازنه الفكري،
فتضطرب لديه املفاهيم ،وينعكس ذلك على الفكر بشــكل واضح ،فيشــكك في املعرفة
الدينيــة التــي يتلقاهــا فــي األســرة واملدرســة ،فمفهــوم الديــن واإليمــان بــاهلل الــذي يســمعه
َّ
ويتلقــاه فــي املؤسســتين املذكورتيــن ال يوجــد لــه أثــر فــي األفــام الكرتونيــة ،فيضيــع ويحتــار
فــي أي معرفــة يصـ ِّـدق :هــل يصـ ِّـدق مــا قالتــه األم ،ومــا ق ـرأه فــي الفصــل الدرا�ســي ،أم مــا
ً
يشــاهده علــى الشاشــة؟ وهــو مــا ســينعكس ســلبا علــى عقيدتــه وفكــره فــي املســتقبل.
ً
ً
سادســا :اســتالب الثقافــة :عندمــا يصبــح الطفــل مولعــا بمشــاهدة برامــج الرســوم
املتحركــة املبنيــة علــى الخرافــة والخيــال الجامــح ،فيصدقهــا ،فإنهــا تضــر بنشــاطه
ً
العقلــي ،فــا يقــدر علــى التفكيــر الواقعــي الســليم ،فيتكلــم مــع الحيوانــات ظنــا منــه أنهــا
ُّ
ُ
جل ُســها بجانبــه إلــى مائــدة الطعــام ،وقــد يتعلــق بهــا أكثــر مــن تعلقــه بوالديــه
تتكلــم مثلــه ،وي ِ
وإخواتــه ،فيحــزن عنــد مرضهــا ،ويبكــي حيــن موتهــا أكثــر ممــا يحــزن أو يبكــي عنــد إصابــة
أخيــه.
ومــن جهــة أخــرى تنقطــع صلتــه بثقافتــه األصليــة ،وتهيمــن عليــه الثقافــة الغربيــة
الصليبيــة ،فيتكلــم بلغاتهــا ،ويتمســك بعاداتهــا ،ويهمــل اللغــة العربيــة والثقافــة
اإلســامية ،فــا يســمي هللا عنــد األكل ،وال يغســل يديــه ،وينــام بحذائــه علــى الســرير،
َ
وغيرهــا مــن عــادات الكفــار .إنهــا ّ
ترســخ فيــه املــواالة لليهــود والنصــارى وامللحديــن ،وثقافــة
ِ
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االنهـزام والخضــوع ،حيــث يعتبــر أن اإلنســان الغربــي هــو املتقــدم ،وهــو الــذي ينبغــي أن
ً
ُ ََ
حتــذى .ورحــم هللا ابــن خلــدون إذ يقــول فــي مقدمتــه« :إن املغلــوب مولــع أبــدا باالقتــداء
ي
َ
ّ
بالغالــب فــي شــعاره ِوزِيــه و ِنحلتــه وســائر أحوالــه وعوائــده».
بارك هللا ..
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..
أمــا بعــد :أيهــا املســلمون :الخطــر الســابع :الشــعور بالنقــص والخــوف مــن الفشــل:
ّ
ً
يقلــد األطفــال الشــخصيات التــي ي َ
عج ُبــون بهــا فــي األفــام ،ويصعــب عليهــم النجــاح
كثيـرا مــا ِ
ٍ
فيـ ُ
فــي عمليــة التقليــد هــذه ،وخاصــة قبــل ســن الســابعةُ ،
ـودون بحياتهــم أو بحيــاة اآلخريــن
مــن حولهــم ،أو يتســببون فــي مشــاكل عويصــة تســتع�صي علــى الحــل ،فقــد يصعــد الطفــل
ً
إلــى ســطح املن ــزل ليطيــر كمــا تطيــر شــخصية الرجــل العنكبوت مثــا فيمــوت إثــر ســقوطه
ً
ً
علــى األرض ،أو يصــاب إصابــات خطيــرة ،أو يقلــد مشــهدا ســحريا ،كأن يضــع يــده فــي النــار
ً
ظنــا منــه أنهــا ال تصــاب بــأذى عندمــا يقـرأ تعويــذات ســمعها مــن الســاحر ،وعندمــا يعجــز
وتحتــرق يــده ،ينتابــه اإلحســاس بالنقــص ،فيتســرب إلــى نفســه توجــس الفشــل كلمــا أقــدم
علــى عمــل َّ
معيــن ،وهــذا ينعكــس علــى حياتــه بصفــة عامــة.
كمــا أن اإلدمــان علــى مشــاهد الرعــب والخــوف ،والدمــاء والقتلــى ،والحيوانــات
املفترســة ،واألشــباح ،وطلقــات النــار مــن األســلحة ،يــؤدي باألطفــال إلــى الخــوف والفــزع،
وقــد ينتابهــم الفــزع الليلــيُ ،
في َ
حر ُمــون مــن النــوم املريــح.
إن املشــاهد التــي يقــع عليهــا بصــر األطفــال فــي الرســوم املتحركــة تــؤدي إلــى الخلــط
بيــن الواقــع امللمــوس ،وبيــن الواقــع االفترا�ضــي الــذي تعرضــه ،فالواقــع الحقيقــي �شــيء
يختلــف كثي ـ ًرا َّ
عمــا ُيعــرض مــن رســوم متحركــة للمشــاهدة علــى شاشــة التلفــاز.
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ً ّ
تدنــي مســتوي التحصيــل الدرا�ســي :إن خطــر أفــام الرســوم املتحركــة علــى
ثامنــاِ :
ً
التحصيــل الدرا�ســي قــوي جــدا ،وهــذا بشــهادة العديــد مــن الباحثيــن املشــتغلين فــي هــذا
الحقــل ،ألن الطفــل يق�ضــي مــدة طويلــة مــن الزمــن أمــام الشاشــة ،يتفــرج علــى الرســوم،
قــد تصــل إلــى مــا بيــن ثالثيــن وأربعيــن ســاعة فــي األســبوع ،وهــي مــدة كافيــة ُلت ِنهــك جســمه
َ
وعقلــه ،فــا يســتطيع التركيــز وال مذاكــرة دروســه ،وإنجــاز واجباتــه املدرســية ،ومــن ثـ َّـم
يضيــع وقتــه فيمــا ال ينفعــه .ومشــكلة انخفــاض مســتوى التحصيــل عنــد األطفــال تــؤرق
ّ
املفكريــن واملربيــن والسياســيين فــي مختلــف بلــدان العالــم ،والــدول اإلســامية علــى وجــه
ِ
ً
ً
َ
الخصــوصِ ،لــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الــدول عقديــا وفكريــا .ومــن جهــة أخــرى الحــظ
الباحثــون أن املشــاهد اإلعالميــة ذات أثــر بالــغ فــي األطفــال ،فهــم يتذكــرون املشــاهد
واألحــداث التــي شــاهدوها قبــل شــهور ،فــي حيــن ال يتذكــرون د سـ ًـا َّ
تلقــوه فــي املدرســة قبــل
ر
أســبوع.
أيهــا املســلمون :إذا كانــت نســبة كبيــرة مــن أفــام الرســوم املتحركــة املوجــودة فــي
الســاحة اإلســامية والعربيــة اليــوم ذات ضــرر بالــغ علــى الناشــئة ،فــا بــد مــن البحــث
عــن البدائــل املفيــدة والصالحــة إلنقــاذ األجيــال القادمــة مــن خطــر يداهمهــا ال محالــة،
ألن الــكل مســؤول أمــام هللا عــز وجــل الــذي
واملســؤولية هنــا ملقــاة علــى عاتــق الجميــع،
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ
َ
َ
يقــول( :ياأيهــا ال ِذيــن ءامنــوا قــوا أنفســكم وأه ِليكــم نــارا وقودهــا النــاس وال ِحجــارة)
[التحريم ،]6:ولقول النبي صلى هللا عليه وســلم« :كلكم راع وكلكم مســؤول عن رعيته»
رواه أحمــد.
َ
ْ
الحصــن األ َّول للعقيــدة والقيــم النبيلــة
ويبقــى البيــت وتبقــى األســرة املســلمة هــي
َّ
التــي يتلقاهــا الطفــل ،فعليهــا أن ُتخضــع البيــت واألطفــال لنظــام محــدد منــذ ّ
الصغــر ـكـي
ِ
ِ
َ
ُ
الكبــر.
ينشــؤوا عليــه ،وحتــى ال ي ِفلــت الزمــام مــن أياديهــا أثنــاء ِ
الدعاء ...

...

362

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ّ
معوقات في طريق الزواج
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..وبعد..
أيها املسلمون:
اقتضــت حكمــة الحكيــم ســبحانه حفــظ النــوع البشــري ،وبقــاء النســل اإلنســاني؛
ُ َّ
ً
وإصالحــا لهــذا الكوكــب األر�ضــي ،فشــرع بحكمتــه مــا ت َنظــم
إعمــا ًرا لهــذا الكــون الدنيــوي،
بــه العالقــات بيــن الجنســين ،ومــن ذلــك شــرع الــزواج بحكمــه وأحكامــه ،ومقاصــده وآدابــه،
إذ الــزواج ضــرورة اجتماعيــة لبنــاء الحيــاة ،وتكويــن األســر والبيوتــات ،وتنظيــم أقــوى
الوشــائج ،وأوثــق العالقــات ،واســتقامة الحــال ،وهــدوء البــال ،وراحــة الضميــر ،وأنــس
املصيــر ،كمــا أنــه أمـ ٌـر تقتضيــه الفطــرة قبــل أن تحــث عليــه الشــريعة ،وتتطلبــه الطبــاع
الســليمة ،والفطــر املســتقيمة ،إنــه حصانــة وابتهــاج ،وسـ ٌ
ـكن وأنـ ٌ
ـس واندمــاج ،كــم خفــف
مــن هــم ،وأذهــب مــن غــم ،بــه تتعــارف القبائــل ،وتقــوى األواصــر ،فيــه الراحــة النفســية،
ٌ
والطمأنينــة القلبيــة ،والتعــاون علــى أعبــاء الحيــاة االجتماعيــة ،ويكفيــه أنــه آيــة مــن آيــات
هللا الدالــة علــى حكمتــه ،والداعيــة إلــى التفكــر فــي عظيــم خلقــه ،وبديــع صنعــه قــال تعالــى:
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ ََْ ً َ ُ َ
ُ
ً
ً
{و ِمــن آيا ِتـ ِـه أن خلــق لكــم ِمــن أنف ِســكم أزو
اجــا ِلت ْســك ُنوا ِإل ْي َهــا َو َج َعـ َـل َب ْي َنكـ ْـم َمـ َـو َّدة َو َر ْح َمــة
إ َّن فــي َذلـ َـك َليــات ل َقـ ْـوم َي َت َف َّكـ ُـر َ
ون} [الــروم.]21:
ِ ِ ِ
ٍ ِ ٍ
وفــي الحديــث الصحيــح عــن ابــن مســعود –ر�ضــي هللا عنــه -عــن النبــي -صلــى هللا
عليــه وســلم -أنــه قــال(( :يــا معشــر الشــباب! مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج؛ فإنــه
أغــض للبصــر ،وأحصــن للفــرج ،ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــه وجــاء)) متفــق
عليــه ،ويقــول -صلــى هللا عليــه وســلمّ :-
((تزوجــوا الــودود الولــود فإنــي مكاثـ ٌـر بكــم األمــم يــوم
القيامــة)) رواه أحمــد وأبــو داود وصححــه األلبانــي.
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أيها املسلمون:
إذا كانــت هــذه لفتــة عــن مكانــة الــزواج وآثــاره ،وتلــك بعــض حكمــه وأسـراره؛ فمــا بــال
كثيـ ٍـر مــن النــاس يشــكو ويتبـ ّـرم ،ومــا بــال املشــكالت االجتماعيــة تــزداد وتتفاقــم ،واألدواء
األســرية تكثــر وتتعاظــم؟! حتــى لقــد أضحــى الــزواج مــن كونــه قضيــة شــرعية ،وضــرورة
ُ
بشــرية؛ إلــى مشــكلة اجتماعيــة خطيــرة ،حيــث قــد أحــدث فيــه مــا ال يمــت إليــه بصلــة ،وال
ً
يرتبــط بــه شـ ً
ـرعا وال عقــا.
وملــا كانــت هــذه املشــكلة (أي ّ
معوقــات الــزواج) مشــكلة تتعلــق بالحيــاة االجتماعيــة،

وبحيــاة كل فــرد وأســرة فــي املجتمــع علــى مختلــف الظــروف واملســتويات ،وحيــث أنهــا
كذلــك ال ت ـزال موجــودة متجــددة ،تتقــدم األعــوام فتــزداد العراقيــل ،وتم�ضــي الســنوات
فتكثــر العقبــات ،وكأن الطــرق قــد ُســدت أمــام الراغبيــن فــي الــزواج ،والعوائــق قــد تنوعــت
وتعــددت فــي دروبهــم ،حتــى ظهــر الحــال بمنظـ ٍـر ينــذر بخطــر العواقــب ،وســوء املنقلــب،
ّ
ً
جميعــا
ـاج فــوري ،وتصـ ٍـد جـ ِّـدي مــن املســلمين
وحتــى غــدت قضايــا الــزواج ملحــة تحتــاج لعـ ٍ
ال سيما ذوي املسئولية ،ودعاة الخير واإلصالح؛ لذا كان ال بد من طرحها بإلحاح؛ ً
قياما
بالواجــب اإلســامي ،وشـ ً
ـعورا بمأســاة كثيـ ٍـر مــن الشــباب العاجزيــن عــن الــزواج ،والفتيــات
ً
العوانــس فــي البيــوت ،ممــن أصبحــت تكاليــف الــزواج تمثــل شـ ً
مخيفــا لهــم ،وعقبــة
ـبحا
كـ ً
ـؤودا فــي حياتهــم ،وهــم ال يزالــون يصطلــون بنــار الشــهوة ،ويكتــوون بلظاهــا ،ويئنــون مــن
ألوائهــا.
عباد هللا:
هنــاك عوائــق وحواجــز متنوعــة تمنــع الشــباب اليــوم مــن إكمــال دينهــم بالــزواج
الحــال ،وتكــون سـ ًـببا ألن يرمــي الشــباب نفوســهم فــي مهــاوي الرذيلــة والحـرام ،ومــن أهــم
تلــك العوائــق هــو غــاء املهــور ،حيــث أصبحــت الظاهــرة ً
ً
اجتماعيــا ال يســلم منــه إال
مرضــا
القليــل ممــن وفقهــم هللا وسـ ُّـنوا ســنة حســنة فــي ذلــك فــي هــذا العصــر ،علمــوا وعرفــوا أنــه
ُ
ليــس املقصــود بالنــكاح املــال ،وإنمــا املــال وســيلة إلــى الــزواج ،وليســت امل ـرأة ســلعة تبــاع
ُ
ُ
وتشــترى ،أو تمنــع بحســب مــا ُيبــذل فيهــا مــن املــال ،بــل هــي أكــرم وأرفــع مــن ذلــك ،هــي أمانــة
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عظيمــة ،وجــزء مــن األهــل ،واملــال ال قيمــة لــه ،واملغــاالة فــي املهــور ،ونفقــات الــزواج ال ُي َب ِالـ ُـغ
ُّ
َ
فيــه إال مـ ْـن قـ َّـل َحظـ ُـه مــن الفقــه ،ومــن تطبيــق تعاليــم اإلســام فــي جميــع شــؤون الحيــاة.
والهــدي النبــوي فــي املهــور هــو تخفيفهــا ،وتســهيلها؛ حتــى تحــل البركــة فــي الــزواج
والوئــام ،واأللفــة بيــن الزوجيــن ،قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-إن أعظــم
النــكاح بركــة أيســره مؤونــة)) رواه أحمــد بإســناد صحيــح.
وقــد أراد رجــل فــي عهــد النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -أن يتــزوج امـرأة فقــال لــه النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم(( :-التمــس ولــو ًخاتمــا مــن حديــد)) فلــم يجــد شـ ًـيئا ،فقــال النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم(( :-هــل معــك �شــيء مــن الق ـرآن؟)) قــال :نعــم ،ســورة كــذا وكــذا،فقــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-زوجتكهــا -أو قــال :ملكتكهــا -بمــا معــك مــن القـرآن))
رواه البخــاريّ ،
فزوجــه النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -امـرأة علــى تعليمهــا بعــض ســور مــن
الق ـرآن.
َ َ ُ
ويقــول الفــاروق عمــر -ر�ضــي هللا عنــه« :-أال ال تغالــوا فــي صــداق النســاء؛ فإنهــا لــو
ً
كانــت مكرمــة فــي ُّ
الدنيــا ،أو تقــوى فــي اآلخــرة؛ لــكان النبـ ُّـي أوالكــم بهــا؛ لــم ُي ْ
صـ ِـدق امـرأة مــن
ِ
نســائه ولــم ُت ْ
صـ َـدق امـر ٌأة مــن بناتــه بأكثــر مــن ْثنتــي عشــرة َّ
أوقيــة» رواه الدارمــي وصححــه
األلبانــي ،وســئلت أم املؤمنيــن عائشــة زوج النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم :-كــم كان صــداق
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم-؟ قالــت« :كان صداقــه ألزواجــه ثنتــي عشــرة أوقيــة
ونشــا» ،قالــت« :أتــدري مــا النــش؟» قــال :قلــت :ال ،قالــت« :نصــف أوقيــة ،فتلــك خمســمائة
درهــم ،فهــذا صــداق رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -ألزواجــه» رواه مســلم ،فمقــدار
ذلــك املهــر هــو خمســمائة درهــم ،والدرهــم يعــادل اليــوم ثالثــة جرامــات ً
تقريبــا مــن الفضــة.

إن ممــا يقــع فــي نفــس املســلم ،ويؤســف َّ
كل غيــور؛ أن يصــل الجشــع ببعــض األوليــاء
ً
أن يطلــب مهـ ًـرا باهظــا مــن أنــاس يعلــم هللا حالهــم ،لــو جلســوا شــطر حياتهــم فــي جمعــه ملــا
اســتطاعوا ،فيــا ســبحان هللا إلــى هــذا املســتوى بلــغ الطمــع ،وحــب ُّ
الدنيــا ببعــض النــاس؟!
ً
ُ
وكيــف ت ْعـ َـرض املـرأة املســلمة ســلعة للبيــع واملز َايــدة وهــي أكــرم مــن ذلــك كلــه ،حتــى غــدت
ات فــي البيــوت ،حبيسـ ٌ
ات مخـ َّـدر ٌ
كثي ـر ٌ
ـات فــي املنــازل؛ بســبب ذلــك ُّ
التعنــت ،والتصـ ُّـرف
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َ
األ ْر َعــن.
أيها املسلمون:
ّ
معوقــات الــزواج كذلــك :اإلس ـراف والتبذيــر فــي وليمــة
اعلمــوا  -رعاكــم هللا  -أن مــن ِ
العــرس؛ وهــذه ســيئة تضــاف إلــى ســيئة املغــاالة فــي املهــور والنفقــات األخــرى التــي تثقــل
ُ َ
ُ
كاهــل الــزوجّ ،
وتنفــر الشــباب عــن الــزواج وطلــب الحــال ،ولقــد أ ِحيطـ ْـت نعمــة الــزواج
باإلسـراف البالــغ نهايتــه فــي الوالئــم مــن أهــل الزوجــة والــزوج؛ حيــث يدعــون ً
جمعــا كبيـ ًـرا،
ويحصــل فيهــا مــن الســمعة ،والريــاء ،واملفاخــرة مــا هللا بهــا عليــم ،وبئــس الطعــام طعــام
َ
َ
الوليمــة؛ ُيدعــى إليهــا األغنيــاء ،ويتــرك الفق ـراء ،أو قــد يـ َـر ّدونُ ،وي ْب َعـ ُـدون عنهــا ،وال يعلــم
مــن يصنــع ذلــك أنهــم بذلــك ّ
يعرضــون أنفســهم لكراهــة هللا لهــم ،وأنهــم أصبحــوا إخــوان
ُْ ّ
ََ ُ ّ َ
َ ُ
ْ َ َ َّ
الشـ َـياطين َو َك َ
ان
ـى{:ول ت َبـ ِـذ ْر ت ْب ِذيـ ًـرا * ِإ َّن ال َب ِذ ِريـ َـن كانــوا ِإخــوان
الشــياطين ،قــال تعالـ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ
َّ
الشـ ْـي َط ُ
ان ِل َرّبـ ِـه َك ُفـ ً
ـورا} [اإلسـراء ،]27 ،26 :وقــال تعالى{:وكلــوا واشــربوا ول تسـ ِـرفوا ِإنــه ل
ِ
ُْ
ُي ِحـ ُّـب ال ْسـ ِـر ِف َين} [األع ـراف.]31 :
ً
وهــذا اإلسـراف كمــا أنــه محظــور شـ ً
ـرعا فهــو ممقــوت عــادة ،فهــو ســفه فــي العقــول؛

ملــا فيــه مــن إتــاف للمــال ،وإضاعــة للوقــت ،وشــغل للبــال ،وإتعــاب لألبــدان ،وامتهــان
للنعمــة ،حيــث نــرى ونســمع كثيـ ًـرا عــن هــذه النعــم املتنوعــة مــن األطعمــة ،واألشــربة،
َ
ْ
واللحــوم التــي تبقــى وال يأكلهــا أحــد ،ثــم تلقــى فــي الزبــاالت والطــرق ،فهــل أ ِم َّنــا َمكـ َـر هللا؟!
َ ّ
وهــل لدينــا ضمــان بــدوام هــذه النعــم مــع كفرانهــا؟! ال وهللا ،لئــن لــم نشــكر النعمــة ل َي ِحلــن
بنــا مــا َحـ َّـل بغيرنــا مــن األمــم الســابقة والحاضــرة ،قــال تعالــى عــن قــوم ســبأ ومــا كانــوا فيــه:
ْ ُ َ
ُ
ُُ
َ
ٌ
َ{ل َقـ ْـد َك َ
ان ِل َسـ َـب ٍإ ِفــي َم ْســك ِن ِه ْم َآيــة َج َّن َتـ ِـان َعـ ْـن َي ِميـ ٍـن َو ِشـ َـم ٍال كلــوا ِمـ ْـن ِر ْز ِق َرِّبكـ ْـم َواشــك ُروا لـ ُـه
ْ
ْ
َ ْ َ ٌ َ ّ َ ٌ َ َ ٌّ َ ُ ٌ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ضــوا فأ ْر َســل َنا َعل ْي ِهـ ْـم َسـ ْـي َل ال َعـ ِـر ِم َو َب َّدل َن ُاهـ ْـم ِب َج َّن َت ْي ِهـ ْـم َج َّن َت ْيـ ِـن
بلــدة ط ِيبــة ورب غفــور * فأعر
لَّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َذ َو َاتـ ْـي ُأ ُكل َخ ْمــط َو َأ ْثــل َو َ
�شـ ْـي ٍء ِمـ ْـن ِسـ ْـد ٍر ق ِليـ ٍـل * ذ ِلـ َـك َج َزْي َن ُاهـ ْـم ِب َمــا كفـ ُـروا َو َهـ ْـل ن َجـ ِـازي ِإ
ٍ ٍ
ٍ
ْال َك ُفـ َ
ـور} [ســبأ.]17–15 :
عباد هللا:
ُ
إن وضــع العراقيــل والصعوبــات أمــام الــزواج مــن أعظــم الجرائــم التــي ترتكــب فــي
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حــق املجتمــع املســلم؛ ألن ُمقابــل ذلــك ســتكون الفتنــة والفاحشــة ،اســمعوا إلــى حبيبكــم
املصطفــى -صلــى هللا عليــه وســلم -وهــو يقــول(( :إذا أتاكــم مــن ترضــون دينــه ،وخلقــه؛
فزوجــوه)) ،وإن لــم نفعــل يــا رســول هللا؟ إذا وضعنــا العراقيــل أمــام الــزواج مــاذا يحصــل
ُُ
يــا رســول هللا؟ اســمعوه وهــو ُيجيــب(( :إذا أتاكــم مــن ترضــون دينــه ،وخلقــه؛ فزوجــوه ،إال
تفعلـ ُ
ـوه تكــن فتنــة فــي األرض ،وفسـ ٌـاد كبيــر)) رواه الترمــذي ّ
وحســنه األلبانــي.
فــإذا وضعنــا الصعوبــات والعراقيــل أمــام الــزواج؛ فــإن فطــرة هللا التــي فطــر النــاس
ُ
عليهــا لــن تتوقــف ،بــل ســتأخذ مســا ًرا غيــر شــرعي ،فإمــا أن تلبــى هــذه الحاجــة وفــق املســار
الشــرعي ،أو تســير فــي مسـ ٍـار غيــر ٍشــرعي ،لذلــك قــال النبــي -صلــى هللا عليــه وســلمُ -مؤكـ ًـدا
ٌ
ُ
تفعلوه تكن فتنة في األرض ،وفسـ ٌـاد كبير)) ،وأحد أســباب هذا الفســاد
ثالث مرات(( :إال
ُّ
الكبيــر تلــك املعوقــات التــي نضعهــا بأنفســنا أمــام الــزواج والطهــر والعفــاف؛ بأعــذار واهيــة
ُ
ُ ّ
ـزوج ابنتــه حتــى تكمــل دراســتها؛ وكــم مــن ام ـرأة
ســاقطة؛ ال ترقــى حتــى للنقــاش ،فهــذا ال يـ ِ
ُ
هرتهــاّ ،
وذبلــت ز ُ
فاتهــا قطــار الــزواج ،وذهبــت نضا ُرتهــاُ ،
وتمنــت لــو تمـ ّـزق كل الشــهادات
مقابــل أن تســمع كلمــة (مامــا) مــن طفــل تكــون أمــه.
ّ
وآخــر ال ُيــزوج ابنتـ ُـه ألن هنــاك بنــت أكبــر منهــا ،وآخــر ال ُيزوجهــا ً
طمعــا فــي ُمرتبهــا!،
فمــاذا ســيقول هــؤالء لربهــم -تبــارك وتعالــى -الــذي أمرهــم فقــال{َ :وَل َت ْع ُ
ض ُل ُ
وهـ َّـن} [النســاء:
 ]19أي :ال تحرموهــن مــن الــزواج.

أيها املسلمون:
مــن ّ
معوقــات الــزواج كذلــك قولنــا :فــان فقيــر ،وهــذه أجــاب هللا -تعالــى -عنهــا فــي
َ
َ
ُ
ُ
كتابــه العظيــم فقــال{َ :وأ ْن ِك ُحــوا ْال َي َامــى م ْن ُكـ ْـم َو َّ
الص ِال ِحيـ َـن ِمـ ْـن ِع َب ِادكـ ْـم َو ِإ َما ِئكـ ْـم ِإ ْن
ِ
َُ ُ َُ ُْ
َّ ُ ْ َ ْ
ضلــه َو َّ ُ
َ
ٌ
ٌ
للا َو ِاســع ع ِليــم} [النــور ،]32 :وقــال النبــي -صلــى هللا
يكونــوا فقـ َـر َاء يغ ِن ِهـ ُـم للا ِمــن ف ِ ِ
عليــه وســلم(( :-ثالثــة كلهــم حــق علــى هللا -عــز وجــل ))-ثــم ذكــر منهــم(( :والناكــح الــذي يريــد
العفــاف)) رواه ابــن ماجــة وصححــه األلبانــي.
أقــول قولــي هــذا ،وأســتغفر هللا العظيــم الجليــل لــي ولكــم ،فاســتغفروه إنــه هــو
الغفــور الرحيــم.

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

367

الخطبة الثانية:
الحمد هلل...وبعد:
أيها املسلمون:
مــن تتبــع تاريــخ اإلســام وجــد أن األخــاق والطهــارة كانــت سـ ًـببا فــي تعميــر البــاد
باإلســام ،وانتشــار األمــن واألمــان ،واندثــار الرذيلــة والطغيــان ،وهــذا أمــر أقـ ّ
ـض مضاجــع
أعــداء الديــن وأ ّرقهــم ،فإنهــم يعرفــون أن عـ ّـزة املســلمين ،وكرامتهــم ،وعظمتهــم تكمــن
فــي دينهــم وأخالقهــم ،لــذا فقــد اجتهــدوا ليــل نهــار ُليفســدوا علــى املســلمين أخالقهــم،
ـات وأقــام،
ـات وأفــام ،ومجـ ٍ
واســتخدموا لذلــك كل الوســائل والحيــل مــن مسلسـ ٍ
وفضائيــات وإعــام ،وجرائــد وإذاعــات مليئــة باملعا�صــي واآلثــام ،ولألســف فقــد تأثــر بهــم
ّ
كثيــر مــن الشــباب والشــابات مــن املســلمين ،فقلدوهــم حتــى انكشــفت العــورات ،وبــدأت
األســرة تتفــكك ،وتــاه الشــباب فــي دوامــة الفتــن التــي هــي كقطــع الليــل املظلــم.
أيها املسلمون:
إن تلــك العوائــق الســابقة الذكــر مــن مغــاالة املهــور ،وكثــرة النفقــات فــي الحفــات
والوالئــم ،وعضــل البنــات مــن الــزواج بحجــج كثيــرة تســبب فــي ظاهــرة أخــرى هــي العنوســة،
وإن ظاهــرة العنوســة فــي املجتمــع ،وعــزوف كثيـ ٍـر مــن الشــباب مــن الذكــور واإلنــاث عــن
الــزواج؛ لــه مضــاره الخطيــرة ،وعواقبــه الوخيمــة علــى األمــة بأســرها ،الســيما فــي هــذا الزمــن
الــذي كثــرت فيــه أســباب الفتــن ،وتوفــرت فيــه الســبل املنحرفــة لقضــاء الشــهوة ،فــا
ُّ
بالتحصــن بالــزواج الشــرعي،
عاصــم مــن االنــزالق فــي مهــاوي الرذيلــة والفســاد األخالقــي إال
فالقضيــة قضيــة فضيلــة أو رذيلــة ،ومــن املؤســف أن يصــل بعــض الشــباب إلــى سـ ّـن
الثالثيــن واألربعيــن وهــو لــم يفكــر بعــد فــي موضــوع الــزواج ،ومــا انفتحــت أبــواب الفســاد
إال حيــن وضعــت العراقيــل أمــام الراغبيــن فــي الــزواج ،بــل لــم ينتشــر االنحــال والدعــارة
ومــا وراء ذلــك وقبلــه مــن املعاكســات ،واملغــازالت ،والعالقــات املشــبوهة ،والســفر إلــى
ـتنقعات محمومــة؛ إال بســبب تعقيــد أمــور الــزواج ،الســيما مــع غلبــة
ـات موبــوءة ،ومسـ
ٍ
بيئـ ٍ
َّ
ُ
ُ
ُ
مــا يخــدش الفضيلــة ،ويق�ضــي علــى العفــة ،والحيــاء ،ممــا يــرى ويق ـرأ ويســمع ،مــع ألــوان

368

ُخ َ
سريَّة
ب أُ َ
ط ّ

جمعية التنمية األسرية بالمنطة الشرقية (وئام)

الفســاد الــذي قذفــت بــه املدنيــة الحديثــة ،ومــا تبثــه القنــوات الفضائيــة ،والشــبكات
املعلوماتيــة؛ التــي تفجــر براكيــن الشــهوة ،وتزلــزل ثوابــت الغريــزةّ ،
وتوجــه ضــد قيــم األمــة
وأخالقهــا ،فإلــى هللا املشــتكى ،وال حــول وال قــوة إال بــاهلل!
ّ
أال وصلوا وسلموا -رحمكم هللا -على النبي املصطفى....

...
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369

من تسأل ومن تستشير؟

الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
َّ
فـ َّ
ـإن مــن أهـ ِ ّـم اآلداب ،وأعظــم املبــادئ واألخــاق التــي حثــت عليهــا شــريعتنا الغـ َّـراء،
َّ
وعد ْتــه مــن أبــرز مظاهــر ّ
َّ
التعــاون والترابــط بيــن أفـراد املجتمــع اإلســامي؛ هــو مبــدأ الـ َّـرأي
َ
واملشورة ،حيث يقول هللا َّ
عز َّوجلً -
آمرا لنبيه -صلى هللا عليه وسلم -بذلك{َ :وش ِاو ْر ُه ْم
َّ
في َْال ْمر} [آل عمران ،]159 :وعلى الرغم من َّأن َّ
النبي -صلى هللا عليه وسلم -هو املعصوم
ِ
ِ
َّ
ّ ً
َّ
ّ
ً
ومصححــا ألقوالــه وأفعالــه؛ إل
الــذي ال ينطــق عــن الهــوى ،ويتنــزل عليــه الوحــي
مصوبــا
ِ
ِ
َّأنــه لــم يغفــل عــن هــذا املبــدأ طيلــة حياتــه ،وذلــك ّ
ليرســخه عنــد أصحابــه ،ولتقتــدي بــه
ِ
أمتــه مــن بعــده ،قــال قتــادة« :أمــر هللا َّ
نبيــه أن ُيشــاور أصحابــه فــي األمــور ،وهــو يأتيــه وحــيُ
الســماء؛ َّ
ألنــه أطيــب ألنفــس القــومَّ ،
وإن القــوم إذا شــاور بعضهــم ً
َّ
بعضــا ،وأرادوا بذلــك
وجــه هللا؛ َعـ َـز َم لهــم علــى أرشــده»( ،)1ويقــول الشــيخ الســعدي« :إن جميــع أمــور املؤمنيــن
وشــئونهم ،واســتجالب مصالحهــم ،واســتدفاع مضارهــم؛ معلـ ٌـق بالشــورى ،والتعــاون علــى
االهتــداء إلــى األمــر الــذي يجــرون عليــه فــي حــل مشــكالتهم ،وتدعيــم ســلطانهم ،وتجنيبهــم
َ َ
الخــاف املف�ضــي إلــى تفــكك قواهــم ،وانحــال عراهــم»( ،)2ويقــول هللا تعالــى{ :فـ ِـإ ْن أرادا
ُْ َ َ ُ َ ُ َ َ
ً َ ْ َ
ْ َ
ـاح َعل ْي ِهمــا} [ال َبقـ َـرة ]233 :قــال ابــن عاشــور:
اض ِمنهمــا وتشــاو ٍر فــا جنـ
ر
ـ
ت
ِفصــال عــن
ٍ
«فشــرع بهاتــه اآليــات املشــاورة فــي مراتــب املصالــح كلهــا :وهــي مصالــح العائلــة ،ومصالــح
القبيلــة أو البلــد ،ومصالــح األمــة( ،)3وقــد جعــل النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -هــذا املبــدأ
(((  -جامع البيان في تفسير القرآن.188 /6 :
(((  -القواعد الحسان في تفسير القرآن.
(((  -تفسير ابن عاشور.268 /3 :
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َ
العظيــم مــن أ َجـ ِ ّـل حقــوق املســلم علــى أخيــه املســلم فقــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-حـ ُّـق
املســلم علــى املســلم ســت)) وذكــر منهــا (( :وإذا اســتنصحك فانصــح لــه)) رواه مســلم،
وهــذا يتضمــن َّأنــه إذا طلــب املســلم مــن أخيــه املســلم مشــورته ورأيــه فــي أمــر مــن أمــوره التــي
املستشــار أداء ذلــك الحــق بــكل صــدق وأمانــة ،وهــذه مــن صفــات
تشــتبه عليــه؛ وجــب علــى
َ
ُ
ُ
َ
أهــل اإليمــان يقــول تعالــى{َ :وأ ْم ُرهـ ْـم شـ َ
ـورى َب ْين ُهـ ْـم} [الشــورى.]38 :
شور َة َ
فاستعن برأي َنصيح أو َن َ
أي املَ َ
إذا َب َل َغ الر ُ
صيح ِة حا ِز ِم
ِ
ِ
َّ ِ َ ٍ
ًَ
َ َ َ
َ
وال َ
ليك غ
تجع ِل الشورى ع
واد ِم
للق
افدات
وافي
ضاضة فإن الخ
ر
ِ
عبــاد هللا :إن معنــى االستشــارة هــو :طلــب رأي اآلخريــن ،وإضافــة ثمــرة عقولهــم إلــى عقــل
املستشــير»( ،)1وقــد قيــل لرجــل مــن بنــي عبــس :مــا أكثــر صوابكــم فــي مباشــرة مــا تأتــون،
ومجانبــة مــا تعرضــون عنــه ،قــال :نحــن ألــف رجــل ،وفينــا رجــل واحــد حــازم ذو رأي
ومعرفــة ،فنحــن نشــاوره فــي الجليــل والحقيــر ،ونعمــل برأيــه ومشــورته ،فكأنمــا إذا عملنــا
برأيــه قــد عملنــا بـرأي ألــف رجــل حــازم ،وجديــر بألــف حــازم أن يصيبــوا»( ،)2ومــن هنــا تبــرز
أهميــة االعتنــاء باختيــار املستشــار الــذي تأخــذ برأيــه فــي أمــورك َّ
املهمــة.
ومن هنا نشير إلى أهم الصفات التي يجب توافرها في املستشار:
 أن يكــون ذا ديــن وتقــوى وأمانــة« :فـ َّـإن ذلــك عمــاد كل صــاح ،وبــاب كل نجــاح،
ّ ٍ
َّ
الديــن فهــو مأمــون الســريرة ،موفــق العزيمــة قــال رســول هللا -صلــى هللا
ومــن غلــب عليــه ِ
ٌ
َّ
عليــه وســلم(( :-املستشــار مؤتمــن)) رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي ،ألن املشــورة عبــادة
هلل تعالــى ،وأمانـ ٌـة مقتضاهــا إســداء ُّ
الصحيــح َّ
النصــح ،وإعطــاء الـ َّـرأي َّ
الصائــب ،والفاســق
املفـ ّ ِـرط فــي دينــه ال أمانــة لــه ،وال ديــن ،وال تقــوى ،فــا يمكــن أن يكــون مؤتمــن فــي الغالــب
كمــا قــال الشــاعر:

(((  -معجم نور الدين الوسيط.105 :
(((  -قاموس اإلمالء.2 :
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َّ ُّ
التدبـ ِر
ـاهل غ ّ ٍـر قليـل
وال ج ٍ
َّ
ّ
ُّ
املتحس ِر
ـادم
ِ
يعض بنـان الن ِ

وال تبـغ ر ًأيا من خئون
مخادع
ٍ
ٍ َ
َ
ْ
خائن
فمن يتبع في الخ ِ
طب خدعة ٍ
وألن املتقــي الـ َـو ِرع يراقــب هللا تعالــى فــي قولــه ،وفعلــه ،يســتحيل أن يغشــك أو يخونــك فــي
نصحــه ومشــورته عليــك ،أو أن تكــون أهدافــه تخالــف أهدافــك ،أو أن يتحــرى ضـ َّـر مســلم
اســتأمنه فــي منفعتــه ،ورشــده ،وداللتــه.
ً
ً
 أن يكــون عاقــا متزنــا :فــإن العقــل زينــة الحكمــاء ،ودليــل العقــاء قــال أحــدَ ُ َ َُ ٌ َْ َ ْ
َّ
عـ َّـز َو َجـ َّـلَ -خ ْيـ ًـرا مـ َـن ْال َع ْقــل»(َّ ،)1ـالل َ
وإن العقــل
ال َيمـ ِـان ِبـ ِ
ِ
ِ
الســلف« :مــا أو ِ ًتــي رجـ ًـل بعــد ِ
ً
ً
يزيــد املــرء جــاال ومهابــة ،ويكســوه ســدادا فــي الـرأي وصوابــا ،وقــال بعــض الحكمــاء« :مــن
ل ()2
اســتعان بــذوي العقــول فــاز بــدرك املأمــو ».
وقال أبو األسود الدؤلي رحمه هللا:
ََ ُ
صح ب ُم ْؤتيك ُن ْ
ُ ْ
ص َح ُه
َ وما كَ ُّل ِذي ن ٍ ِ ِ
اس َت ْج َم َعا ع ْن َد َ
َولك ْن إذا َما ْ
ص ِاح ٍب
ِ
ِ

َ َ ُ ُّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
يب
ب
ل
َول ك َل ُمؤ ٍت ن َصحه َ ِب ِ ِ
ْ َ
ُ َّ
يب
فحق له ِمن طاع ٍة ِبن ِص ِ

َّ
ْ
َّ
وخاصــة أحــكام الحــال والحـرام حتــى
 أن يكــون عنــده القــدرالكافــي مــن علــم الشــريعة:ً
ال يخطــئ؛ فيجعــل َالحـ َـال حر ًامــا ،ويجعــل الحـرام حــال ،واالستشــارة ســؤال ،وهللا -جــل
ُ
ْ َ ّْ
َ َ َ
َ ْ
الذكـ ِـر ِإ ْن ك ْن ُتـ ْـم ال ت ْعل ُمــون} [ســورة النحــل ،]43 :وقــال ســعد
وعــا -يقــول{ :فاســألوا أهــل ِ
فهمــا ،وال ألــب ًلبــا ،وال أكثــر ً
بــن أبــي وقــاص -ر�ضــي هللا عنــه« :-مــا رأيــت أحـ ًـدا أحضــر ً
علمــا
مــن ابــن عباس-ر�ضــي هللا عنهمــا ،-ولقــد رأيــت عمــر بــن الخطــاب -ر�ضــي هللا عنــه -يدعــوه
للمعضــات ،ثــم يقــول :جاءتــك معضلــة ،ثــم ال يجــاوز قولــه»(.)3
َ
َ
ُْ
ومـن يتب ْـع فـي أمــر ِه ر َ
أي
أمر من الـغ ّ ِـي منـكـ ِر
ٍ
جاهل يقـده إلى ٍ
ِ

(((  -العقل وفضله.32:
(((  -أدب الدنيا والدين.301 :
(((  -انظر :مالمح الشورى ص.303
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ـودة ّ
ودودا( :)1فــإن ُّ
ناصحــا ً
ً
النصــح واملـ َّ
يصدقــان الفكــرةّ ،
 أن يكــونويمحضــان الـ َّـرأي،
ِ
ِ
ُ
قــال بعــض الحكمــاء :ال تشــاور إال الحــازم غيــر الحســود ،واللبيــب غيــر الحقــود ،وقــال
بعــض األدبــاء :مشــورة املشــفق الحــازم ظفــر ،ومشــورة غيــر الحــازم خطــر.
وقال بعض الشعراء:
ص ــف َ
ضمي ـ ًـرا لَ ـ ْـن ُت َ
َأ ْ
اش ـ ُـر ُه
ع
ِ
ِ
ِ َْ ِ
ْ
َّ
َ
َ
َوا ْر َ
ْ
ض ِم ــن ال ــر ِء ِف ــي مود ِت ـ ِـه
َ
َ ْ َ ْ ْ َّ َ َ
اس ل َي ِج ْد أ َح َ ًدا
َمن يك ِشَف الن
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
أ ْوش ـ َـك أ ْن ل ي ــدوم وص ــل أ ٍخ

َ ْ ُ ْ َ َ
اص ـ ٍـح
واس ــكن إل ــى ن َ ِ
َ
ِب َم ــا ُي ــؤ ِ ّدي إل ْي ــك
َ
َ
ت ِص ـ ُّـح ِم ْن ُه ـ ْـم ل ـ ُـه
َّ
ُ
ِف ــي ك ِ ّل َزل ِت ـ ِـه

ُ َ
تش ـ ِـاو ُر ُه
َ
ظ ِاه ـ ُـر ُه
َس ـ َـرا ِئ ُر ُه
ُ
ت َنا ِف ـ ُـر ُه

املستشـ َـار فيــه :فاالستشــارة
 أن يكــون مــن أهــل االختصــاص والخبــرة فــي ذلــك األمــرَ
َ
ُ
ْ
ّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
الذكـ ِـر ِإن كنتـ ْـم
وطلـ َـب الـ َّـرأي مــن أنــواع االســتفتاء ،وهللا -جــل وعــا -يقــول{ :فاســألوا أهـ َـل ِ
َ
ال ت ْعل ُمــون} [ســورة النحــل ،]43 :وكذلــك أهــل الخبــرة فقــد عصرتهــم الحيــاة والتجــارب،
وأخــذوا الــدروس ،واكتســبوا العبــر والعظــات ،وتخرجــوا مــن مدرســة الحيــاة العريقــة،
فقــد روى البخــاري فــي األدب املفــرد عــن أبــى ســعيد قــال« :ال حليــم إال ذو عثــرة ،وال حكيــم
إال ذو تجربــة»( ،)2وقــال لقمــان الحكيــم البنــه« :شــاور مــن جـ َّـرب األمــور؛ َّ
فإنــه يعطيــك مــن
أيــه مــا قــام عليــه بالغــاء ،وأنــت تأخــذه ً
مجانــا»(،)3
ر
وقد استشار رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -السعدين في قضية ثمار املدينة(،)4
واستشــار عمــر -ر�ضــي هللا عنــه -حفصــة -ر�ضــي هللا عنهــا -فــي مقــدار صبــر املـرأة عــن زوجهــا،
وأخذ بقولها(.)5

(((  -أدب الدنيا والدين.302 -301 :
(((  -األدب املفرد.565 :
(((  -أدب الدنيا والدين.303 :
(((  -رواه البيهقي في دالئل النبوة.430 /3 :
(((  -رواه سعيد بن منصور في سننه.2463 :
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الخطبة الثانية:
الحمد هلل..
عباد هللا:
إن اإلنســان بفطرتــه وطبعــه بحاجــة لآلخريــن ،وتفكيــره بعقــول متعـ ِّـددة خيــر وأفضل
من أن يفكر بقلب واحد ،وعقل واحد ،ومن هنا فإن للمشورة وأخذ رأي األخرين أهمية
فــي حيــاة املســلم ملــا قــد يمــر بــه فــي حياتــه مــن املواقــف املختلفــة.
ْ
َ ُ َ ْ َُ َ
َّ
َ َ
َول ت ُك ِبالت ْر َد ِاد ِل َّلرأ ِي ُم ْف ِس َدا
إذا َك ْنت ذا َرأ ٍي فك ْن ذا َع ِز َيم ٍة
ْ
َّ ْ ْ
ً
َْ ُ
َ َ َ
َفإ ِّني َرأ ْيت َّ
الرْي َب ِفي ال َع ْز ِم ُه ْج َنة
الرأ ِي ال َع ِز َيمة أ ْرش َدا
َو ِإنفاذ ِذي
ِ
قال أحد الحكماء« :من أعطي املشورة لم يمنع الصواب»(.)1
عبــاد هللا :وإن أخــذ املشــورة ال يختــص بمجــال واحــد مــن مجــاالت الحيــاة بــل هــي
شــاملة لــكل قضايــا األفـراد واألســرة فــي كل أحــوال وأمــور الحيــاة ،وفــي مختلــف املجــاالت،
فلذلــك ينبغــي غــرس هــذا املبــدأ العظيــم فــي أفئــدة األبنــاء ،وتعليمهــم إيــاه ،وتدريبهــم
عليــه َّ
بالتطبيــق العملــي ،فيستشــير األب أبنــاءه وجميــع أف ـراد األســرة فيمــا يخــص أمــور
وشــؤون البيــت واملعيشــة ،ويستشــير اإلخــوان بعضهــم ً
بعضــا فيمــا يحــدث لهــم مــن
مواقــف ومشــاكل ،ويتشــاور األهــل والجيـران وأهــل األحيــاء فــي أمورهــم املجتمعيــة حتــى ال
يكونــوا بحاجــة إلــى رفــع قضاياهــم إلــى الجهــات املختصــة ،وإن مــن أهــم وأعظــم مجــاالت
ُّ
االستشــارة ،وأخــذ اآلراء ،واالنتفــاع بهــا؛ هــو أن يستشــير الطــاب غيرهــم مــن أهــل الخبــرة
التخصصات ّ
واالختصاص عن أفضل ُّ
الدراسية املناسبة لهم ،ولقدراتهم ،وإمكانياتهم،
ِ
َّ
وميولهــم الشــخصية ،والتــي تعــود عليهــم ،وعلــى أســرهم ،ومجتمعهــم بالنفــع والخيــر فــي
الدنيــا واآلخــرة.
عبــاد هللا :وإن لالستشــارة فوائــد عظيمــة ،ومنافــع جليلــة ،فبهــا نهتــدي إلــى َّ
الصــواب
َّ
والســداد ،قــال الحســن« :وهللا مــا استشــار قــوم قــط إال هــدوا ألفضــل مــا بحضرتهــم» ثــم
(((  -إحياء علوم الدين.206 /1 :
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ـورى َب ْي َن ُهـ ْـم} [الشــورى ،)1(]38:واالستشــارة ً -
تــا{َ :و َأ ْم ُر ُهـ ْـم ُشـ َ
أيضــا ّ -
توســع مــدارك املســلم
يريــح املســلم ضميــره حــال حــدوث الخطــأ َّ
وتفكيــره ،وتصقــل شـ ّ
ـخصيته ،وباالستشــارة ّ
بأنــه
ِ
قــد بــذل األســباب باالستشــارة ،ولــم ّ
يقصــر فــي ذلــك.
ِ
عبــاد هللا :علــى الرغــم مــن عظــم االستشــارة ومكانتهــا؛ إال َّأنــه ال ينبغــي االعتمــاد عليهــا
اعتمـ ًـادا ً
كليــا ،بــل يأتــي بعــد بــذل الجهــد وطلبهــا أن يرجــع العبــد إلــى هللا -تعالــى -باالســتخارة،
بالدعــاء َّ
واإللحــاح عليــه ُّ
بالتوفيــق إلــى ســبيل الهدايــة والرشــاد والقــول الســديد ،قــال
َّ
النووي« :يســتحب أن يستشــير قبل االســتخارة من يعلم من حاله النصيحة ،والشــفقة،
والخبــرة ،ويثــق بدينــه ،ومعرفتــه قــال تعالــى{ :وشــاورهم فــي األمــر} ،وإذا استشــار وظهــر أنــه
مصلحــة؛ اســتخار هللا تعالــى فــي ذلــك»( ،)2وقــال ابــن حجــر الهيثمــي« :حتــى عنــد املعــارض
(أي :تقــدم االستشــارة) ألن الطمأنينــة إلــى قــول املستشــار أقــوى منهــا إلــى النفــس؛ لغلبــة
حظوظهــا ،وفســاد خواطرهــا ،وأمــا لــو كانــت نفســه مطمئنــة صادقــة إرادتهــا ،متخليــة عــن
حظوظهــا؛ قــدم االســتخارة»(.)3
َأ َر ْد َت َفإ َّن َّ َ
الر ْح َمن في ُك ّل َح َ
َت َو َّك ْل َع َلى َّ
ة
اج
�ضي َو َي ْق ِد ُر
للا َي ْق
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ْ
َ
َم َتى َما ُير ْد ُذو ْال َع ْرش َأ ْم ًرا ب َع ْ
ده
ب
ُي ِص ْب ُه َو َما ِلل َع ْب ِد َما َي َتخ َّي ُر
َِ ِ
َ ْ ُِ ْ ُ ِ
َ َ ْ ُ َ ْ َّ
َ
ْ
َ
ْ
َوقد َي ْهلك َ
للا م ْن َح ْي ُث َي ْح َذرُ
اإلنسان ِمن وج ِه أ ِمنه وينجو ِبحم ِد ِ ِ
ِ ِ
وصلوا وسلموا على السراج املنير والرحمة املسداة...

...

(((  -رواه البخاري في األدب املفرد.258 :
(((  -املوسوعة الفقهية الكويتية.243 /3 :
(((  -املصدر السابق.
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نحو أسرة ر اقية (غرس حب العلم والقراءة)
الخطبة األولى:
الحمد هلل ..أما بعد:
َّ
ً
ً
عظيما ببناء األســرة املســلمة ،وأرســت
اهتماما
أيها املســلمون :لقد اهتمت الشــريعة
ألنهــا َّ
قواعدهــا علــى أســس عظيمــة؛ َّ
املهمــة لتكويــن َّ
النــواة َّ
األمــة ،ومنطلــق صــاح أف ـراد
ّ
تعلــم األبنــاء القيــم واملبــادئ،
املجتمــع ،فهــي املدرســة األولــى ،واملحضــن األســمى؛ التــي ِ
ّ
ّ
َّ
ُّ
وتهذبهــم ّ
التربيــة َّ
الســليمة.
وتربيهــم
وتغذيهــم بالبـ ّ ِـر والتقــىِ ،
ِ
ِ
عباد هللاَّ :إن عناية األسرة باألبناء ،وغرس حب العلم والقراءة في قلوبهم ،وتربيتهم
وشــحذ هممهــم؛ أمـ ٌـر فــي غايــة األهميــة؛ َّ
ألن مــن شـ َّـب علــى �شــيء شـ َ
ـاب عليــه ،فبالعلــم
َّ
ُّ
ترتقــى األمــم ،وتحيــا النفــوس ،وتتطــور الشــعوب ،وينتصــر الحـ ُّـق علــى الباطــل ،واملظلــوم
َّ
الظالــم ،فالعلــم نـ ٌ
ـور
علــى
َ
ُ
ناكس
القيامة
أمة فليس لها حتى
ِإذا ما أقام العلم راية ٍ
ِ
ٌ
ُ
ُ
ملء جفنها لها ُ
السيف حار ُ
س
يسهر
العلم ِإن لم
بأمن أمة َ ِ
تنام ٍ
ِ
َّ
وقــد حثنــا هللا -ســبحانه وتعالــى -علــى طلــب العلــم واالســتزادة منــه ،وأمــر نبيــه -صلــى هللا
ْ
عليــه وســلم -بذلــك فقــال{َ :و ُقـ ْـل َر ِ ّب ِز ْد ِنــي ِعل ًمــا}[ طــه ]114 :قــال ابــن ُع َي ْي َنــة -رحمــه هللا :-
«ولــم يــزل -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي زيــادة مــن العلــم حتــى توفــاه هللا -عـ َّـز وجـ َّـل ،)1(»-وقــد
َ َ َّ
َّ
ُ
َ َ َ
رفــع شــأن العلــم وأهلــه فقــال تعالــى{ :قـ ْـل َهـ ْـل َي ْسـ َـت ِوي ال ِذيـ َـن َي ْعل ُمــون َوال ِذيـ َـن ل َي ْعل ُمــون}
ُ
َ َّ ُ َّ َ ُ
َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ
ـات}[
[ الزمــر ،]9 :وقــال تعالــى{َ :ي ْرفـ ِـع للا ال ِذيــن َآمنــوا ِمنكـ ْـم َوال ِذيــن أوتــوا ال ِعلـ َـم د َرجـ ٍ
ْ َ
�شــى َّ َ
املجادلــة ،]11:وقــال تعالــى{ :إ َّن َمــا َي ْخ َ
للا ِمـ ْـن ِع َبـ ِـاد ِه ال ُعل َمــاء}[ فاطــر« ،]28 :وهــؤالء
ِ
(((  -تفسير ابن كثير.319 /5 :
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هــم خالصــة الوجــود ولبــه ،واملؤهلــون للمراتــب العاليــة»( ،)1قــال أبــو إســحاق الحربــي:
ً
«كان محمــد بــن عبــد الرحمــن األوقــص ُع ُن ُقــه داخــا فــي بدنــه ،وكان منكبــاه خارجيــن
َّ
كأنهمــا ُز َّجــان ،فقالــت لــه أمــه :يــا بنــي ال تكــون فــي قــوم إال كنــت املضحــوك منــه ،املســخور
َ ّ
ّ
بــه ،فعليــك بطلــب العلــم فإنــه يرفعــك ،قــال :فطلــب العلــم قــال :ف ُو ِلــي قضــاء مكــة عشــرين
ســنة ،قــال :فــكان الخصــم إذا جلــس بيــن يديــه ُي ْر َعـ ُـد حتــى يقــوم»( ،)2فهــذه األم املســلمة
حرصــت علــى غــرس حــب العلــم فــي نفــس ولدهــا فــكان لــه الفضــل فــي ُّ
الدنيــا واآلخــرة ،وكان
هــذا هــو دأب صحابــة رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -وتابعيهــم ،حيــث حرصــوا علــى
غــرس حـ ّـب العلــم لــدى األبنــاء ،فهــذا الحســن البصــري يقــولّ :
«قدمــوا إلينــا أحداثكــم
ِ
ِ
ً
()3
فإنهــم أفــرغ قلوبــا ،وأحفــظ ملــا ســمعوا»  ،وقــال ســعيد بــن رحمــة األصبحــي« :كنــت أســبق
إلــى حلقــة عبــد هللا بــن املبــارك بليـ ٍـل مــع أقرانــي؛ ال يســبقني أحـ ٌـد ،ويجــيء هــو مــع األشــياخ،
فقيــل لــه :قــد َ
غلب َنــا عليــك هــؤالء الصبيــان ،فقــال :هــؤالء أرجــى عنــدي منكــم ،أنتــم كــم
تعيشــون؟ وهــؤالء ع�ســى هللا أن يبلــغ بهــم ،قــال :قــال ســعيد :فمــا بقــي أحـ ٌـد غيــري»( ،)4وعــن
معاويــة -ر�ضــي هللا عنــه -قــال :ســمعت رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول(( :مــن ُيـ ِـر ِد
ُ
هللا بــه خيـ ًـرا يفقهــه فــي الديــن)) رواه البخــاري ومســلم ،وعــن أنــس  -ر�ضــي هللا عنــه  -قــال:
قــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-مــن خــرج فــي طلــب العلــم فهــو فــي ســبيل هللا حتــى يرجــع))
رواه الترمــذي وحســنه األلبانــي.
ما الفضل إال ألهل العلم إنهموا
ً
ففـز بعلـم تعـش حيـا بـه أب ًـدا

على الهدى ملن استهدى أدالء
الناس موتى وأهل العلـم أحيـاء

عباد هللا:
ُ
َّإن أول
ـظ اقـرأ،
ـ
ف
ل
ـي
ـ
ه
ـم
ـ
ي
الكر
آن
ر
ـ
ق
ال
ـي
ـ
ف
ـلم-
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
عل
هللا
ـى
ـ
ل
صـا
ـ
ن
نبي
ـا
ـ
ه
ب
ـر
ـ
م
أ
ـة
ـ
م
كل
ْ ْ
َ
ْ َ ْ ْ َ ّبـ َـك َّالــذي َخ َلـ َـق * َخ َلـ َـق ْال ْن َسـ َ
ـان ِمـ ْـن َعلـ ٍـق * اقـ َـرأ َو َرُّبـ َـك
ِ
ِ
قــال هللا -تعالــى{ :-اقــرأ ِباسـ ِـم رِ
(((  -الفوائد البن قيم الجوزية.103 :
(((  -مفتاح دار السعادة ،165 /1 :مختصر تاريخ دمشق.53 /7 :
(((  -املحدث الفاصل بين الراوي والواعي.192 :
(((  -املحدث الفاصل بين الراوي والواعي.194 :
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َْ
ال ْكـ َـر ُم * َّالــذي َع َّلـ َـم ب ْال َق َلــم * َع َّلـ َـم ْال ْن َسـ َ
ـان َمــا َلـ ْـم َي ْع َلـ ْـم} [ العلــق ،]1-5:وعلــى َّ
الرغــم مــن
ِ
ِ ِ
ُ ِ
َّ
َّ
ً
َّأنــه -صلــى هللا عليــه وســلم -كان أميــا ال يقـرأ ،وال يكتــب حيــن نــزول الوحــي؛ إل أنــه امتثــل
هــذا األمــر اإللهــي ،وقــام ً
أيضــا يحــث أصحابــه -رضــوان هللا عليهــم ،-ويأمرهــم بالق ـراءة
والكتابــة ،ودعاهــم -صلــى هللا عليــه وســلم -إلــى وجــوب تعليــم أبنائهــم وكل مــن يعولــون
العلــم ،والق ـراءة ،والكتابــة قــال -صلــى هللا عليــه وســلم(( :-طلــب العلــم فريضــة علــى كل
مســلم)) رواه ابــن ماجــه وصححــه األلبانــي.
ّ
حرض بنيك على اآلداب في الصغر
وإنما مثل اآلداب تجمعها
هي الكنوز التي تنمو ذخائرها
ُ ْ
َّ
الن ُ
اس اثنان ذو ِعل ٍم َو ُم ْس َت ِم ٍع

كيما َّ
تقر بهم عيناك في الكبر
في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر
َ
ُ
ُ
َوال ُيخاف عليها َح ِادث ال ِغ َي ِر
ََ
َّ ْ
والعك ِر
َو ٍاع َو َسا ِئ ُر ُه ْم كاللغ ِو

أيها املسلمون:
َّإن هــذه األفضليــة هــي مــا كانــت فــي العلــم َّ
النافــع علــم الكتــابُّ ،
والسـ َّـنة ،والشــريعة،
باألمــة ،ويرقــى بهــا ،ويحتــاج إليــه َّ
كل علــم ينهــض َّ
ويدخــل فيهــا ُّ
النــاس فــي حياتهم ،ويســتغنون
ٍ
َّ
والنبــاتَّ ،
الطبيعــة ،والكيميــاء ،والفلــك ،واألحيــاء َّ
بــه عــن أعدائهــم ُ
والنفــس،
كعلــوم
َ
َ ُّ ْ َ ُ َّ ْ َ
واالجتمــاعَّ ،
اسـ َـتط ْع ُتم
والتاريــخ العــام؛ فــإن هللا -ســبحانه وتعالــى -يقــول{ :وأ ِعــدوا لهــم مــا
ََ َ
ُ
ّ ُ َّ َ ّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َن َ ْ َّ ّ
َ
للا َو َع ُد َّوكـ ْـم َوآخ ِريـ َـن ِمــن ُد ِون ِهـ ْـم ال ت ْعل ُم َون ُهـ ُـم
ـاط الخيـ ِـل تر ِهبــو ِبـ ِـه عــدو
مــن قــوة ومــن ربـ
ِ
ِ ّ ُ َ ْ َ ٍ ُ ُ ِْ َ َ ِ ُ ِ ُ ْ
ّ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ نَ
َ
َ
ْ
للا يوف ِإليكم وأنتم ال تظلمو } [ األنفال]60:
للا يعلمهم وما ت ِنفقوا ِمن �شي ٍء ِفي س ِب ِيل ِ
َّ ْ
قــال الشــيخ الســعدي« :كل مــا تقــدرون عليــه مــن القــوة العقليــة ،والبدنيــة  ...والــرأي،
ّ
والسياســة التــي بهــا يتقـ َّـدم املســلمون ،ويندفــع عنهــم بــه شـ ُّـر أعدائهــمَ ،وت َع ُّلــم َّ
الر ْمـ ِـي،
ِ
َّ َّ
َّ
ُ
()1
والشــجاعة والتدبيــر»  ،وقــال الغزالــي« :فــا يتعجــب مــن قولنــا :إن الطــب ،والحســاب؛
مــن فــروض الكفايــات؛ فـ َّ
الصناعــات ً
ـإن أصــول ّ
أيضــا مــن فــروض الكفايــات كالفالحــة،
ِ
والسياســة ،بــل الحجامــة ،والخياطــة؛ َّ
فإنــه لــو خــا البلــد مــن َّ
والحياكــةّ ،
الحجــام تســارع
ِ
َ
()2
الهــاك إليهــم ،وح ِرجــوا بتعريضهــم أنفســهم للهــاك» .
(((  -تفسير السعدي.324 :
(((  -إحياء علوم الدين.16 /1 :
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عباد هللا:
َّإن واجــب األســرة املســلمة اليــوم هــو َّ
الدفــع بأبنائهــا إلــى طلــب العلــم ،وتحبيبــه إلــى
قلوبهــم ،وترغيبهــم فيــه ،وتحفيزهــم إلــى َّ
التفــوق ُّ
والنبــوغ فيــه ،حتــى يرتقــوا بأنفســهم
ومجتمعهــم ،وينهضــوا بأمتهــم ،فــا يخفــى علــى كل ذي لـ ٍـب أن مــا مــن خيـ ٍـر وضعــه هللا -عـ َّـز
وجــل -فــي هــذه األرض إال وأصلــه ومادتــه مــن العلــم ،ومــا مــن شـ ٍـر إال وأصلــه ومادتــه ومنبتــه
مــن الجهــل ،ولذلــك رفــع هللا بالعلــم العلمــاء ،ووضــع بالجهــل الجهــاء ،وقــد جعــل هللا ألهــل
العلــم مــن الخيــر والفضــل واملنقبــة فــي الدنيــا واآلخــرة مــا ال يخفــى ،فالعلــم فضلــه يــدل
العقــل عليــه ،والجهــل يكفــي فــي بيــان َّ
ذمــه أن الجاهــل يتب ـرأ منــه.
أقول ما تسمعون ،وأستغفر هللا العظيم لي ولكم ،فيا فوز املستغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد هلل ..أما بعد:
«بعــث إلـ ّـي الرشـ ُ
قــال األحمــر َّ
النحــويَ :
ـيد لتأديــب ولــده محمــد األميــنَّ ،
فلمــا دخلـ ُـت
َ
دفــع إليــك مهجــة نفســهَ ،وثمــرة قلبــهَ ،
فص َّيــر يـ َـدك
قــال :يــا أحمــر َّإن أميــر املؤمنيــن قــد
َ
ْ
عليــه مبســوطة ،وطاعتــك عليــه واجبــة ،فكـ ْـن لــه بحيــث وضعــك أميــر املؤمنيــن ،أق ِرئــه
ّ
السننّ ،
وبصره مواقع الكالم َوب ْدأهْ ،
وعلمه ُّ
القرآنّ ،
وامنعه
وعرفه اآلثار ،و َر ّ ِوه األشعار،
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ ْ
َّ
َّ
الضحــك إال فــي أوقاتــه ،وخــذه بتعظيــم مشــايخ بنــي هاشــم إذا دخلــوا إليــهَ ،و َرفــع مجالــس
َّ
َّ
َّ
القواد إذا حضروا مجلســه ،وال تمرن بك ســاعة إال وأنت ُمغتنم فيها فائدة تفيده َّإياها،
َ ْ
ْ َ
ُ
ْ
ُْ
ـتحلي الفـراغ ويألفــه،
مــن غيــر أن تخـ ُـرق بــه فتميــت ِذهنــه ،وال تم ِعــن فــي مســامحته؛ فيسـ ِ
ـتطعت ُ
َ
بالقــرب واملالينــة ،فـ ْ
ـإن ُ
ّ
أباه َمــا فعليــك بالشــدة وال ِغلظــة»(.)1
وقو ْمــه مــا اسـ
ِ
فينبغــي أن َّ
ً
جميعــا -األبنــاء والبنــات -منــذ صغرهــم إلــى طلــب
يوجــه أف ـراد األســرة
ألن ذلــك َّ
العلــم والقـراءةَّ ،
كالنقــش علــى الحجــر ،وملــا يملكــه األطفــال مــن القبــول الفطــري،
(((  -مروج الذهب.4 /2 :
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ّ
َّ
الذهنــي؛ مــا يعينــه علــى الحفــظ والفهــم.
والصفــاء ِ
َ
َ
الك َب ِر
قبح يضاهي
وأي
ر
غ
العلم في ِص
حسن
الجهل في ِ
كحسن ِ
فأي ٍ
ِ
ٍ
ذكــر الخطيــب البغــدادي عــن أحمــد بــن النصــر الهاللــي قــال :ســمعت أبــي يقــول :كنــت فــي
مجلــس ســفيان بــن عيينــه فنظــر إلــى صبــي دخــل املســجد فــكأن أهــل املجلــس تهاونــوا بــه
َ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َّ ُ َ ُ
للا َعل ْيكـ ْـم} [ النســاء ،]94 :ثــم
لصغــر ســنه ،فقــال ســفيان{ :كذ ِلــك كنتــم ِمــن قبــل فمــن
قــال :يــا نصــر لــو رأيتنــي ولــي عشــر ســنين ،طولــي خمســة أشــبار ،ووجهــي كالدينــار ،وأنــا
كشــعلة نــار ،ثيابــي صغــار ،وأكمامــي قصــار ،وذيلــي بمقــدار كآذان الفــار ،اختلفــت إلــى
علمــاء األمصــار مثــل :الزهــري وعمــرو بــن دينــار ،أجلــس بينهــم كاملســمار ،محبرتــي كالجــوزة،
ومقلتــي كاملــوزة ،وقلمــي كاللــوزة ،فــإذا دخلــت املســجد قــال« :أوســعوا للشــيخ الصغيــر»،
قــال ثــم تبســم ابــن عيينــه وضحــك ،قــال أحمــد بــن النصــر :فتبســم أبــي وضحــك»(.)1
عبــاد هللاَّ :
وإنــه يســتوجب علــى أربــاب األســرة املســلمة مــن اآلبــاء واألمهــات أن يكونــوا
َّ
القــدوة املثلــى لألبنــاء ،فإنهــم يتعلمــون منهــم الكثيـ َـر مــن العلــوم واملعــارف ،وذلــك مــن خــال
وتقليدهــم فــي مختلــف أمــور الحيــاة اليوميــة،
املعايشــة واملراقبــة ،ومحاولــة محاكاتهــم
ِ
نُ
َّ
ـغلين بالقـراءة واملطالعــة؛ فإنــه يكــو
فعندمــا يـ َّـرى األبنــاء والديهــم وأكابرهــم فــي املنــزل منشـ ِ
لديهــم الشــغف والفضــول فــي تقليدهــم ،وتطبيــق عملهــم؛ وكمــا قيــل:
ُ
وينشأ نا�ش ُئ الفتيان م َّنا على ما كان َّ
عو َده أبوه
ِ
ِ

ُ
ُ
وذلــك َّ
اءة واملطالعــة هــي مفتـ ُ
ـاح العلــم واملعرفــة ،وهــي الطريقــة املثلــى ،والوســيلة
ألن القـر
َّ ُ
َّ
الشـ ّ
األمــة
ـخ�صي ،وتوســيع املــدارك الذهنيــة ونموهــا ،فــإن
األولــى للتطويــر الفكــري ،والرقــي
ِ
ُ
تسـ ُ
األمــة التــي تقــود ،وللمجتمعــات ُ
التــي تق ـ ُرأ ،وتطالــع ،وتتعلــم؛ هــي تلــك َّ
ـود؛ قــال أحــد
ُ
ُ
َّ
َ
ُ ُ َّ
يعرفــون كيــف
املفكريــن الغربييــن« :سـ ِئلت عمــن يقــود الجنــس البشــري ،فأجبــت :الذيــن ِ
يقــرؤون»(.)2
(((  -الكفاية في علم الرواية.61 :
(((  -دور اآلباء في غرس حب القراءة لدى األبناء ،محمد علي الخالقي ،موقع األلوكةso�/net.alukah.www//:https : ،
.ixzz5h6gaJIXf#/0/115950/cial
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عبــاد هللا :هنــاك مــن الوســائل الكثيــرة التــي تســاهم فــي غــرس حــب العلــم والقـراءة فــي
نفــوس أبنائنــا ،وذلــك كاملطالعــة فــي الكتــب واملجــات املفيــدة َّ
والنافعـ ِـة ،املليئــة بالفوائــد
َّ
واللطائــف ،وتســاعد علــى غــرس القيــم واملبــادئ ،وتســهم فــي تنشــئة األجيــال الشــغوفة
بحــب العلــم واملطالعــة ،فلنبحــث عنهــا ،ولنتحــر العمــل بهــا ،وتطبيقهــا.
َ
العلم ز ٌ
ً
ُ
ً
مكتسبا وكن له ً
للعلم
ين فكن
مقتبسا
عشت
طالبا ما
ِ
َ
اركن إليه وث ْق َ
وكن حليما َ
ْ
ْ
واغن به
العقل ُم ْحت ِرسا
رزين
ُِ
َِ
ِ
ال َّ
تأثمن فإما ك ْن َت منهمكا في العلم ً
يوما ِوإما كنت منغمسا
ِ
ِ
ِ
ً
َ
محض التقى َو ِرعا
وكن فتى ماسكا
للعلم ُم ْف ِترسا
للدين منغمسا ِ
ِ
اللهم..
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