موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

أوالدنا بين البر والعقوق
ممخص الخطبة

ٔ -قتل بعض األبناء آلبائيم ٕ -خطر عقوق الوالدين ٖ -فضل بر الوالدين ٗ -حقوق الوالدين
وواجباتيم ٘ -مسئولية التربية عمى عاتق الجميع
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد-:

فإن أصدق الحديث كتاب اهلل ،وخير اليدي ىدي محمد  ،وشر األمور محدثاتيا وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار.

أحبتي في اهلل

أبناؤنا بين البر والعقوق ،ىذا ىو عنوان لقاءنا مع حضراتكم في ىذا اليوم الكريم المبارك ،وكما

تعودنا حتى ال ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعاً فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت

ىذا العنوان الميم في العناصر اآلتية:

أوالً :حقاً إنيا مأساة.
ثانيًا :خطر العقوق.
ثالثاً :فضل البر.

رابعًا :حقوق تقابميا واجبات.

خامساً :إنيا مسئولية المجتمع.

فأعيرونى القموب واألسماع ،واهلل أسأل أن يجعمنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنو ،أولئك

الذين ىداىم اهلل وأولئك ىم أولوا األلباب.

أوالً :حقاً إنيا مأساة.

ال شك أن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى حب ورعاية األوالد ،بل والى التضحية لؤلوالد بكل غالي

ونفيس ،فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء فى الحبة فإذا ىى فتات ،وكما يمتص الفرخ كل غذاء

فى البيضة فإذا ىى قشرة ىشة ،فكذلك يمتص األوالد كل رحيق وعافية واىتمام ،فإذا بالوالدين في
شيخوخة فانية ،ومع ذلك فيما سعيدان.

ولكن من األوالد من ينسى سريعاً ىذا الحب والعطاء والحنان والرعاية ،ويندفع فى جحود وعصيان

ونكران ليسيء إلى الوالدين بال أدنى شفقة أو رحمة أو إحسان ،وتتوارى كل كممات المغة عمى خجل
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واستحياء بل وبكاء وعويل حينما تكتمل فصول المأساة ،ويبمغ العقوق األسود ذروتو حينما يقتل الولد

أمو ،وحينما يقتل الولد أباه ،وال حول وال قوة إال باهلل.

واليك قصة غاية فى البشاعة واإلجرام والجحود.

لقد وقعت فى إحدى قرى دكرنس جريمة مروعة شنعاء ىى التى دفعتني إلى الحديث اليوم عن ىذا

الموضوع.

فى أسرة فقيرة تتكون من عشرة أبناء ،يقضى الوالد المسكين ليمو ونياره ليوفر ألبنائو العيشة الطيبة

الكريمة ويمحقيم بأرقى الكميات بالجامعة ،ومن بين ىؤالء األبناء ولد عاق ،بدالً من أن يساعد أباه

فى نفقات ىذه األسرة الكبيرة راح يميب ظير والده بالمصروفات ليضيعيا عمى المخدرات والفتيات،

فقال لو والده المسكين :أى بني أنا ال أقدر عمى نفقاتك ومصروفاتك ،دعنى ألواصل المسيرة مع

إخوانك وأخواتك ،وأنت قد وصمت إلى كمية العموم فاعمل وشق طريقك فى الحياة ،ولكن الولد تمرد

عمى التقاليد والقيم وعمى سمطان البيت واألسرة ،بل وعمى سمطان الدين ،راح ىذا الولد العاق يفكر

ال
كيف يقتل أباه؟! إى واهلل حدث ما تسمعون!! إنو طالب فى كمية العموم راح يستغل دراستو استغال ً

شيطانياً خبيثاً حيث أعد مادة كيمائية بطريقة عممية معينة ،وأخذ كمية كبيرة ،وعاد إلى البيت،

وانتظر حتى نام أبوه المسكين ،فسكب المادة الكيميائية عمى أبيو وىو نائم ،فأذابت المادة لحم أبيو

وبدت العظام ،اهلل أكبر !! ال إلو إال اهلل !! ال إلو إال اهلل !!

واهلل إن الحمق ليجف ،وان القمب لينخمع ،وان العقل ليشط ،وان الكممات لتتوارى فى خجل وحياء ،بل
وبكاء وعويل ،أمام ىذه المأساة المروعة الشنعاء بكل المقاييس.

عمي أب كريم من آبائنا أو أخ عزيز يجمس معنا ويقول إنو الفقر ،قاتل اهلل الفقر!!
قد يرد اآلن َّ
والجواب :مع تقديرى لكل آبائي وأحبائي ،ما كان الفقر سبباً ليقتل الولد أباه ،واذا أردت الدليل فخذ
الحادثة الثانية المروعة التى طالعتنا بيا جريدة األىرام منذ أسبوعين اثنين فقط.

أسرة ثرية وصل الوالدان فييا إلى مرتبة اجتماعية مرموقة ،فاألم تحمل شيادة الدكتوراه فى اليندسة
جمست ىذه األم المثقفة لتناقش ابنيا فمذة كبدىا الذى أنيى دراستو الجامعية فى أمر خطيبتو التى
أراد أن يتزوجيا ،فاألم تعارض ىذا الزواج العتبارات وأسباب ترى أنيا وجيية من واقع خبرتيا

ومسؤليتيا تجاه ولدىا ،فاحتج الولد عمى أمو وما كان من ىذا المجرم العاق إال أن أسرع بسكين ،ثم

انقض بالسكين عمى أمو بطعنات قاتمة حتى فارقت الحياة ،ما ىذا؟!

واهلل إن الحمق ليجف ،وان القمب لينخمع ،من ىول ىذه الصورة البشعة من صور العقوق لآلباء

ضى
واألميات الذى حذر اهلل جل وعال منو فى أدنى صوره ،وأقل أشكالو وألوانو ،فقال جل وعالَ :وقَ َ
ُّك أَالَّ تَعب ُدوا ِإالَّ ِإيَّاه وبِاْلو ِال َد ْي ِن ِإ ْحس ًانا إِ َّما يْبمُ َغ َّن ِع ْن َد َ ِ
َح ُد ُى َما أ َْو ِكالَ ُى َما َفالَ تَُق ْل لَيُ َما أ ٍّ
ُف
َرب َ
ك اْلك َب َر أ َ
َ
ُْ
َ
َُ َ
ض لَيما ج َناح ُّ
والَ تَْنيرُىما وُق ْل لَيما قَوالً َك ِريما و ْ ِ
الر ْح َم ِة َوُق ْل َر ِّ
ب ْار َح ْميُ َما َك َما َرب ََّيانِي
الذ ِّل ِم َن َّ
اخف ْ ُ َ َ َ
َُ ْ
ً َ
َ َْ َ َ
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ير [ اإلس ارء.] ٕٗ-ٕٖ :
ص ِغ ًا
َ
أييا المسممون :أييا األبناء :اعمموا عمم اليقين أن العقوق كبيرةٌ تمى كبيرة الشرك باهلل وىذا ىو
عنصرنا الثانى.
ثانيا :خطر العقوق.

العقوق من أكبر الكبائر ففى الصحيحين من حديث أبى بكرة  -رضي اهلل عنو  -أن النبى قال:

((أال أ َُنبِّئُكم بأكبر الكبائر ( ثالثاً ))) قمنا :بمى يا رسول اهلل ،قال(( :اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين،
أال وشيادة الزور ،أو قول الزور))  -وكان متكئاً فجمس  -فمازال يكررىا حتى قمنا :ليتو
سكت(ٔ)[ٔ])

وفى الصحيحين من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضى اهلل عنيما أن النبى قال(( :إن من

أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديو)) فقال الصحابة :وىل يشتم الرجل والديو؟ فقال المصطفى:
((نعم يسب الرجل أبا الرجل ،فيسب أباه ،ويسب أمو ،فيسب أمو ))(ٕ)[ٕ]).

انظر إلى ىذا السؤال اإلنكارى من الصحابة رضوان اهلل عمييم ،وىل يشتم الرجل والديو ال أن يقتل

والديو؟ ال يتصور الصحابة فى مجتمع الطير مجرد أن يشتم الرجل والديو ،فقال الحبيب المحبوب:

أن يشتم رجل بأبيو فيرد ىذا الرجل عمى الشاتم بأن يشتم أباه ،وبيذا يكون الرجل سب أباه بطريق
غير مباشر ،وىذا الفعل من أكبر الكبائر والعياذ باهلل.

أييا األبناء :العقوق سبب من أسباب الحرمان من الجنة والطرد من رحمة اهلل التى وسعت كل
شىء ،ففى الحديث الذى رواه النسائى و البزار بسند جيد وحسنو األلبانى ،ورواه الحاكم فى

المستدرك ،وصححو عمى شرط الشيخين البخارى ومسمم من حديث عمر أن النبى قال(( :ثالثة ال
ينظر اهلل عز وجل إلييم يوم القيامة)) قيل :من ىم يا رسول اهلل ؟! قال(( :العاق لوالديو ،والمرأة

المترجمة(ٖ)[ٖ]) ،والديوث(ٗ)[ٗ])))(٘)[٘]).

أييا األبناء :أييا اآلباء :تدبروا قول الرسول (( :ثالثة ال ينظر اهلل إلييم يوم القيامة)) خابوا وخسروا
ورب الكعبة ىؤالء ىم الذين طردوا من رحمة الرحمن ،التى وسعت كل شىء ،وأول المطرودين:

العاق لوالديو.

أييا األبناء :أخاطبكم بكل قمبى وكيانى ،يا من َّ
من اهلل عميكم اآلن بنعمة اآلباء واألميات ،وأنتم ال

تدركون قدر ىذه النعمة ،ولن تشعروا بيا إال إذا فقدتم الوالدين ،أسأل اهلل أن يبارك فى أعمار أبائنا

وأمياتنا ،وأن يختم لنا وليم بصالح األعمال إنو عمى كل شىء قدير.

أييا األبناء :العقوق ال ينفع معو أى عمل ،سواء صالة أو زكاة أو حجًا أو صيامًا ،ففي الحديث
َّن الحديث الشيخ
الذى رواه اإلمام الطبرانى وابن أبى عاصم فى كتاب السنة بسند حسنَ ،
وحس َ
األلبانى فى السمسمة الصحيحة من حديث أبى أمامة أن النبى قال(( :ثالثة ال يقبل اهلل منيم
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صرفاً( )]ٙ[)ٙوال عدالً :العاق لوالديو والمنان والمكذب بالقدر ))(.)]ٚ[)ٚ

ولكى أختم ىذا العنصر ألعرج عمى بقية عناصر الموضوع أقول :إن العقوق دين ال بد من قضائو

فى الدنيا قبل اآلخرة ،فكما تدين تدان ،فإن بذلت البر لوالديك َس َّخ َر اهلل أبناءك لبرك ،وان عققت
والديك َسمَّط اهلل أبناءك لعقوقك ،ستجنى ثمرة العقوق في الدنيا قبل اآلخرة ،ففى الحديث الذى رواه

الطبرانى والبخارى فى التاريخ وصححو األلباني من حديث أبي بكرة أن النبى قال(( :اثنان يعجميما

اهلل فى الدنيا :البغى وعقوق الوالدين ))(.)]ٛ[)ٛ

تدبر معى والدى الكريم وأخى الحبيب :ىذا ابن عاق يعيش معو والده فى بيتو فكبر الوالد ،و انحنى
ظيره ،وسال لعابو ،واختمت أعصابو ،فاشمأزت منو زوجة االبن - ،وكم من األبناء يرضون

الزوجات عمى حساب طاعة األميات واآلباء  -فطرد الولد أباه من البيت ،فَ َر َّ
ق طف ٌل صغير من
أبنائو لجده فقال لو :لماذا تطرد جدنا من بيتنا يا أبى ،فقال :حتى ال تتأففون منو ،فبكى الطفل لجده
وقال :حسناً يا أبتي ،وسوف نصنع بك ىذا غداً إن شاء اهلل!! العقوق َدين البد من قضائو.
وىذا ابن آخر يصفع والده عمى وجيو ،فيبكى الوالد ويرتفع بكاءه ،فيتألم الناس لبكاء ىذا الشيخ

الكبير ،وينقض مجموعة من الناس عمى ىذا االبن العاق ليضربوه ،فيشير إلييم الوالد ويقول ليم:

دعوه .ثم بكى وقال :واهلل منذ عشرين سنة ،وفى نفس ىذا المكان صفعت أبى عمى وجيو !! العقوق
َدين البد من قضائو.
وىذا ابن ثالث عاق يجر أباه من رجميو ليطرده خارج بيتو ،وما إن وصل الولد بأبيو وىو يجره حتى

الباب ،واذا بالوالد يبكى ويقول لولده :كفى يا بنى ،كفى يا بنى إلى الباب فقط ،فقال :ال بل إلى

الشارع ،قال :واهلل ما جررت أبى من رجميو إال إلى الباب فقط !! كما تدين تدان.

أييا األخ الحبيب اذىب اليوم إلى أبيك فقبل يديو وقدميو ،وارجع اليوم إلى أمك فقبل يدييا وقدمييا

فثم الجنة ،ما أشقاىا واهلل من حياة :حياة العقوق ،وما أطيبيا وأروحيا وأسعدىا وألذىا من حياة ،آال

وىى حياة البر وىذا عنصرنا الثالث.

ثالثا :فضل البر.

أييا الحبيب الكريم . .يكفى أن تعمم أن اهلل جل وعال قد قرن بر الوالدين واإلحسان إلييما بتوحيده
ُّك أَالَّ تَ ْع ُب ُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ َوبِاْل َو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا [ اإلسراء] ٕٖ :
ضى َرب َ
قال تعالىَ :وقَ َ
اق َبنِي
اع ُب ُدوا المَّ َو َو َ
َخ ْذ َنا ِميثَ َ
ال تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيًئا َوبِاْل َو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا  ،وقال تعالىَ :وِا ْذ أ َ
وقال تعالىَ :و ْ
ون ِإالَّ المَّ َو َوبِاْل َو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا [ البقرة.] ٖٛ :
ِإ ْس َرائِ َ
يل الَ تَ ْع ُب ُد َ
قال ابن عباس ثالث آيات نزلت مقرونة بثالثة ،ال يقبل اهلل واحدة بدون قرينتيا.
َّ ِ
ِ
ول [ محمد.] ٖٖ :
يعوا َّ
الر ُس َ
يعوا الم َو َوأَط ُ
أما األولى فيى قولو تعالى :أَط ُ
فمن أطاع اهلل ولم يطع الرسول فمن يقبل منو.
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ِ
الصالَةَ و َءاتُوا َّ
الزَكاةَ [ البقرة.] ٖٗ :
وأما الثانية فيى قول اهللَ :وأَق ُ
يموا َّ َ
فمن أقام الصالة وضيع الزكاة لن يقبل منو.
وأما الثالثة فيى قول اهلل تعالى :أ ِ
َن ا ْش ُك ْر ِلي َوِل َو ِال َد ْي َك [ لقمان .] ٔٗ :فمن شكر اهلل ولم يشكر
لوالديو لن يقبل منو.

حياة البر ما أروعيا من حياة ،إنيا حياة السعادة والطمأنينة ،إنيا حياة األمن واألمان ،ياليا من لذة

!! فييا ستشعر بانشراح الصدر ،ستشعر بالسعادة فى كل الخطا ،بل سيوسع اهلل عميك رزقك ،بل

سيبارك اهلل لك فى عمرك ،فى حياة بر الوالدين.

ال ِب ُّر سبب دخول الجنة:

تدبر معى كالم النبى كما فى الحديث الذى رواه مسمم من حديث أبى ىريرة ،قال الحبيب (( :رغم

أنفو ،رغم أنفو ،رغم أنفو)) قيل من يا رسول اهلل؟ قال المصطفى(( :من أدرك والديو عند الكبر
أحدىما أو كالىما ثم لم يدخل الجنة ))(.)]ٜ[)ٜ

الرسول يقول :رغم أنفو ثالثًا :أى ذل وىان وتعرض لمخيبة و الخذالن من أدرك أبويو عند الكبر
أحدىما أو كالىما،ثم لم يكونا سبباً فى دخولو الجنة.

إياك أن تضيع ىذا الخير ،يا من َّ
من اهلل عميك بو اآلن.

بر الوالدين من أعظم القربات إلى رب األرض والسماوات.

اسمع كالم سيد المرسمين ،ففى الصحيحين من حديث عبد اهلل بن مسعود قال :سألت النبى فقمت يا

رسول اهلل :أى العمل أحب إلى اهلل تعالى؟ قال(( :الصالة عمى وقتيا)) قال :ثم أى؟ قال(( :ثم بر

الوالدين)) قال :ثم أى؟ قال(( :الجياد فى سبيل اهلل))(ٓٔ)[ٓٔ]).
وفى الصحيحين من حديث عبد اهلل بن عمر قال رجل لمنبى :

أُجاىد؟ قال(( :لك أبوان؟)) قال :نعم .قال(( :ففييما فجاىد))(ٔٔ)[ٔٔ]).

وفى رواية مسمم أن رجالً جاء لمنبى فقال :يا رسول اهلل جئت أبيايعك عمى اليجرة والجياد فقال لو

أحد حى؟)) قال :نعم ،بل كالىما .قال(( :فتبتغى األجر من اهلل؟))
المصطفى(( :ىل من والديك ٌ
قال :نعم .قال(( :فارجع إلى والديك فأحسن صحبتيما))(ٕٔ)[ٕٔ]).
بر الوالدين سبب تفريج الكربات:

ففى الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبى قال(( :بينما ثالثة نفر يمشون أخذىم المطر ،فمالوا

إلى ٍ
غار فى الجبل ،فانحطت عمى فم غارىم صخرة من الجبل ،فأطبقت عمييم فقال بعضيم لبعض:
ال عممتموىا هلل صالحة ،فادعوا اهلل بيا لعمو يفرجيا :فقال أحدىم :الميم إنو كان لى
انظروا أعما ً

حت عمييم فحمبت ،بدأت بوالداي
والدان شيخان كبيران ،ولى صبية صغار كنت أرعى عمييم ،فإذا ُر ُ
أسقييما قبل ولدي ،وانو نأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت ،فوجدتيما قد ناما ،فحمبت كما كنت
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أحمب فجئت بالحالب فقمت عند رؤسيما ،أكره أن أوقظيما من نوميما ،وأكره أن أبدأ بالصبية

قبميما ،والصبية يتضاغون عند قدمى ،فمم يزل ذلك دأبي ودأبيم حتى طمع الفجر ،فإن كنت تعمم

أنى فعمت ذلك ابتغاء وجيك فافرج لنا فرجة نرى منيا السماء ،ففرج اهلل ليم فرجة حتى يرون منيا

السماء)]ٖٔ[)ٖٔ()).... .
إلى آخر الحديث.

انظر جيداً فى معنى ىذا الحديث لما تقرب الرجل إلى اهلل عز وجل ببر والديو استجاب اهلل دعاءه،
فعميك ببر الوالدين بإخالص تكن مستجاب الدعوة.

أييا األحبة الكرام :معموم أن بر األم مقدم عمى بر األب ففى الصحيحين من حديث أبى ىريرة جاء
رجل إلى رسول اهلل فقالَ (( :م ْن أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال(( :أمك)) قال :ثم من؟ قال:
((أمك)) قال :ثم من؟ قال(( :أمك)) .قال :ثم من؟ قال(( :أبوك ))(ٗٔ)[ٗٔ]).

بل وتدبر معى ىذا الحديث الرقيق الرقراق الذى رواه البييقي ورواه ابن ماجة وحسنو شيخنا األلبانى

فى السمسمة الصحيحة من حديث معاوية بن جاىمة ،أن جاىمة عندما جاء إلى النبى فقال :يا

رسول اهلل أردت أن أغزو  -أى فى سبيل اهلل وقد جئت أستشيرك ،فقال(( :ىل لك أم؟)) قال :نعم.

قال(( :فالزميا ،فإن الجنة عند رجميا))(٘ٔ)[٘ٔ])

وقد يتحسر اآلن أباؤنا وأحبابنا ممن حرموا من نعمة الوالدين لذا أسوق إلييم حديثًا ربما وجدوا فيو

العزاء :ولؤلمانة العممية التى عاىدنا اهلل عمييا ففى سنده عمى بن عبيد الساعدى ،لم يوثقو إال ابن
حبان وبقية رجال السند ثقات عن أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى قال :بينا نحن جموس عند

عمى من بر أبوي شىء أبرىما
رسول اهلل إذ جاءه رجل من بني سممة فقال :يا رسول اهلل ىل بقى َّ
بعد موتيما؟ فقال(( :نعم الصالة عمييما -أى الدعاء ليما والترحم عمييما ،واالستغفار ليما -وانفاذ
عيدىما من بعدىما ،وصمة الرحم التى ال توصل إال بيما ،واكرام صديقيما))()]ٔٙ[)ٔٙ

فيجب عمينا أن ندعو ألبائنا ونستغفر ليما ونحج عنيما ونتضرع إلى اهلل بالدعاء ليما فنقول :ربى

ارحميما كما ربيانى صغي ار.

عمى
فمقد كان السمف رضوان اهلل عمييم إذا ماتت أم أحدىم بكى وقال :ولم ال أبكي وقد أغمق اليوم َّ
باب من أبواب الجنة.

رابعًا :حقوق تقابميا واجبات..

كما أن لموالدين حقوقاً عمى األبناء فإن لؤلبناء حقوقاً عمى اآلباء ،كم من آباء ،وكم من أميات قد

ضيعوا األبناء ؟! إن التربية منذ أول المحظات مسئولية كاممة لموالدين بل و قبل أن يأتى الولد

لمحياة ،فالوالد مسئول عن ىذا االبن الذى لم يأتى بعد ،كيف ذلك ؟! أن يحسن اختيار أمو التى
يجب أن تربيو بعد ذلك عمى الصالح والفضائل.
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أحبتى فى اهلل:

أسألكم باهلل أن تتدبروا معى ىذه الكممات التى سأطرحيا عمى حضراتكم ،ماذا تقولون لو قمت

لحضراتكم اآلن :بأن أبًا قد عاد اليوم إلى بيتو فأخرج ورقة وكتب عمييا استقالة لزوجتو من تربية

أبنائو ؟!! حتماً سيتيم ىذا الوالد بالجنون.

أمًا قد عادت اليوم من عمميا إلى بيتيا فسحبت ورقة وكتبت عمييا استقالة
أقول وماذا تقولون لو أن ّ
لزوجيا من تربية األبناء ؟!! حتماً ستتيم ىذه المرأة بالجنون ،بل وقد يفكر ىذا الوالد المسكين فى
طالقيا.

فماذا تقولون لو قمت لحضراتكم بأن نظرة صادقة إلى الواقع الذى نحياه تقول بأن استقالة جماعية قد

حدثت فى بيوت المسممين؟ نعم لقد استقال كثير من اآلباء تربوياً ،واستقالت كثير من األميات

تربويًا ،الوالد المسكين يظن أن دوره يتمثل فى أن يكون وزي ًار لممالية والنفقات ،طوال النيار فى
التجارات والسفريات واألعمال أو عمى المقاىى والمنتديات فإذا ما َح َّل الميل رجع لينام أو ليسير أمام
التمفاز ،ما َف َّكر مرة أن يخموا بأوالده يطمئن عمى أحواليم.
أنا ال أقول َف ِّرغ كل وقتك لولدك ألننى أعمم ظروف الحياة وأعمم الحالة االقتصادية الطاحنة التى
ترىق ظيور اآلباء.

لكن أقول :واهلل إن جموس األب بين أبنائو وىو صامت ال يتكمم فيو من عمق التربية ما فيو ،فما
ٍ
وح َّذ َر من ٍ
نار ،وحل مشكمة ،ووجو نصيحة ،وأشعر أوالده أنو يشعر بيم
بالكم إذا تكمم َف َذ َّكر بجنةَ ،
ُبوة حانية.
و بأحاسيسيم ،وسأل عن صديق الولد ،وسأل عن صاحبة البنت ،بكل حنان ورحمة وأ َّ
واهلل يا أخوة لقد جاءنى فى األسبوع الماضى شاب تزين المحية وجيو وىو يكاد يبكى ،قمت لو:

عمى باهلل إن ذىبت إلى المسجد فسوف يطردنى من البيت!! أييا الوالد
لماذا؟ قال :إن أبى يقسم َّ
أنت مسئول أن تربى ابنك من أول لحظة.
ٍ
باختيال فقمد مشيتو بنوه
مشى الطاووس يوماً
فقال :عالم تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقمدوه

يشب ناشىء الفتيان منا عمى ما كان َع َّوده أبوه
أييا الوالد الكريم :إذا ربيت ولدك عمى الفضائل ،واألخالق الكريمة والصالح منذ نعومة أظفاره ،شب
حتمًا عمى ىذه الفضائل واألخالق ،نعم قد يقول لى والد :إننى أربى ولدي في البيت وسيخرج إلى
الشارع ليعود وقد طُ ِمس بناؤه الجميل الذى اجتيدت في تزينو وتجميمو ،سأقول لك أبشر واطمئن فما
دام األصل سميمًا وما دام الجوىر نقيًا ،فسرعان ما يزول ىذا الغبش الذى تأثر بو ظاىره ،وسرعان
ما يعود إلى أخالقو وجوىره النقي ،الذى اجتيدت فى تأصمو فى بيتك عمى كتاب اهلل و سنة رسول

اهلل .
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َِّ
ين
أييا الوالد الكريم :ابنك أمانة ،اجتيد ال تضيع ولدك فسوف تسأل عنو .قال تعالىَ :ياأَيُّيَا الذ َ
ود َىا َّ
ون المَّ َو َما
َىِمي ُك ْم َن ًا
اس َواْل ِح َج َارةُ َعمَ ْييَا َمالَئِ َكةٌ ِغالَظٌ ِش َد ٌ
ار َوقُ ُ
امنُوا قُوا أ َْنفُ َس ُك ْم َوأ ْ
ص َ
اد الَ َي ْع ُ
الن ُ
َء َ
ون [ التحريم] ٙ :
ون َما يُ ْؤ َم ُر َ
َم َرُى ْم َوَي ْف َعمُ َ
أَ

وفى الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبى قال(( :كمكم راع وكمكم مسئول عن رعيتو ،اإلمام راع
ومسئول عن رعيتو ،والرجل فى أىل بيتو راع ومسئول عن رعيتو ،والمرأة راعية فى بيت زوجيا

ومسئولة عن رعيتيا ،والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيتو ،وكمكم راع ومسئول عن رعيتو

))()]ٔٚ[)ٔٚ

وتزداد المأساه يا مسممون إذا انضم إلى استقالة اآلباء استقالة األميات ،فاألم ىى الحضن التربوى

الطاىر ،األم ىى المدرسة األولى لمتربية ،ماذا تقولون لو أغمقت المدرسة األولى لمتربية ؟! أال وىى

مدرسة األم.

ليس اليتيم من انتيى أبواه وخمفاه فى ىم الحياة ذليالً

ال
إن اليتيم ىو الذى ترى لو أماً تخمت أو أبا مشغو ً

ماذا تقولون لو عممتم كما ذكرت لحضراتكم أن من اآلباء من يمنع ولده من الذىاب إلى المسجد أو
يمنع ولده من الذىاب إلى مجالس العمم؟ نعم أسأل اهلل أن يجعمنى من المنصفين ،أنا ال أريد أن

أقمل اآلن  -بعد ما أصمّت ما لوالدين من حقوق  -من شأنيما عند أبنائنا واخواننا ،وانما أود أن
أقول إلخواني وأبنائي قد يأمرك الوالد بذلك من منطمق الخوف عميك ،وىذا ىو الواقع ،فالولد قرة

عين أبيو ،وثمرة فؤاده ،فإن أمر الوالد ولده بذلك فميعمم الوالد الكريم أن المعصية أكبر ،وبأنو سيزداد

خوفو بصورة أكبر إذا منع الولد من معرفة طريق المساجد ،واذا حال بين الولد وطريق السنة،

وسوف يبكى الوالد دماً بدل الدموع إذا رأى ولده يحقن نفسو بحقنة مخدرات أو يتعاطى المخدرات أو
يمشى مع فتاة فى الحرام وال حول وال قوة إال باهلل ،لذا أذكر آبائي الكرام بأن يفتحوا الباب عمى

مص ارعيو ألبنائيم ،وليسمكوا طريق سنة النبى .

أييا األحباب الكرام :إن لموالدين حقوقًا عمى األبناء ،وان لؤلبناء حقوقًا عمى الوالدين وىناك من
الوالدين من يقع فى عقوق ولده قبل أن يقع ولده فى عقوقو.

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال :يا أمير المؤمنين أشكو إليك عقوق ولدي ،فقال :ائتنى بو،

فجاء الولد إلى عمر  ،فقال عمر :لم تعق أباك؟ فقال الولد :يا أمير المؤمنين ما ىو حقي عمى

والدي؟ فقال عمر :حقك عميو أن يحسن اختيار أمك ،وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعممك القرآن.

فقال الولد :واهلل ما فعل أبي شىء من ذلك ،فالتفت عمر إلى الوالد وقال :انطمق لقد عققت ولدك
قبل أن يعقك.

وأخي اًر حتى ال أطيل عميكم إنيا مسئولية الجميع ،أرجىء الحديث عن ىذا العنصر إلى ما بعد جمسة
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االستراحة ،وأقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن سيدنا محمدًا عبده

ورسولو ،الميم صل وسمم وزد وبارك عميو وعمى آلو وأصحابو وأتباعو وأحبابو وعمى كل من اىتدى

بيديو واستن بسنتو واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد :أييا األحباب الكرام

خامساً :إنيا مسئولية الجميع.

نعم يجب أن نعمم أن المسئولية تقع عمى كواىمنا جميعًا ،فعمى البيت مسئولية ،وعمى مناىج التعميم
مسئولية ،وعمى المدرسة مسئولية ،وعمى اإلعالم مسئولية ،وعمى الشارع مسئولية ،فالمسئولية تقع

عمى كواىل الجميع ،تبدأ من البيت ومن األسرة ،ولكن قد يتألم اآلن بعض األحبة ويقول إذا كان
الوالد من الصالحين فاجتيد فى تربية أبنائو تربية ترضى الرب سبحانو واجتيدت األم كذلك ،لكن

خرج من بين ىؤالء األبناء ابن عاق انحرف عن الطريق.

نقول :إن ىذا ال يقدح فى أصل القاعدة فإننى أرى بيتًا من بيوت المسممين يشرف عمى التربية فيو
نبي كريم من أنبياء اهلل وىو نبي اهلل نوح عميو السالم ،ومع ذلك ال يخرج الولد من ىذا البيت عاقاً

وانما يخرج كاف ًار والعياذ باهلل ،وألمح بيتًا آخر يقوم عمى أمر التربية فيو فرعون مصر طاغوت الدنيا
بأسرىا ،ويكون ىو المشرف عمى تربية طفل ،ىذا الطفل ىو نبي اهلل موسى عميو السالم كميم اهلل.

فابذل ما استطعت واجتيد ،وضع النتائج بعد ذلك إلى اهلل الذي يعمم كل شىء ،والذي يعمم الحكمة
إنو عميم حكيم.

أييا الوالد الكريم ،أيتيا األم الفاضمة :تبدأ المسئولية فى التربية لؤلبناء من البيت فيو المدرسة األولى

لكل َن ْشء ،وىو المكان التربوى األكبر الذى يؤثر فى شخصية وتكوين األبناء ،فاجتيدوا واتقوا اهلل
فى التربية وال تينوا وال تحزنوا ،فمن زرع حصد ،واعمموا يقيناً أن من زرع خي اًر سيجد خي اًر بإذن اهلل،
ومن زرع ش اًر فسوف يجنيو بإذن اهلل.

أوالدكم أمانة فى أعناقكم ،فيذه مسئولية ،وياليا من مسئولية !! عندىا تتوارى كل المسئوليات،

فاألبوة بمعناىا الحقيقى ىى العطاء بال حدود ،ىى العطف ،ىى الحنان ،ىى الرحمة ،ىى الشفقة،

ىى البذل والتضحية بكل غالى وثمين ،ىى النصيحة ىى االىتمام ،ىى الشعور بمشاعر األوالد

ومعايشة أحزانيم وأفراحيم وحوائجيم ،فاألبوة فى خصاليا السامية لم ولن تعادليا مسئولية قط ،ولم ال

؟! وأنت تبنى جيال اآلن يصبح صرح أمة التوحيد الشامخ غداً ،يصبح صاحب الكممة غداً ،يصبح
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رافع راية ال إلو إال اهلل غداً ،ما أسماىا من مسئولية! وما أرفعيا من مكانة!!

فكن البنك كما كان محمد ألوالده ،يالو من أب جمع كل حسنات فى التربية ،وكوني أيتيا األم كما

كانت أميات المؤمنين.

ولن يقع عاتق المسئولية جمعاء عمى البيت فقط ،فالمدرسة ليا دور فى صناعة جيل األمة حامل

الراية غدًا  ،واإلعالم لو دور خطير فى توجيو النشىء ،فميتق اهلل كل مسئول فى اإلعالم فى فمذات
أكبادنا فإن اإلعالم سالح خطير وميم فى تعميم أبنائنا األخالق العالية والمثل السامية إذا أحسن

استغاللو .وسالح مدمر لمفرد واألسرة والمجتمع إذا أسىء استغاللو فإن الكثير من وسائل اإلعالم

المختمفة المسموعة والمرئية والمقروءة تعزف عمى وتر الجنس وعمى وتر أخالق الغرب التى تصطدم

بديننا الحنيف وتقاليدنا العريقة وبعض ىذه الوسائل تعزف عمى وتر التحرر.

ولذا أصبح الولد ينظر إلى أبيو المحافظ صاحب األخالق والفضائل نظرة احتقار ،نظرة ازدراء ،نظرة

سخرية.

ىكذا أُشرب فى قمبو أن كل من يتمسك باألخالق الفاضمة فيو رجل رجعى  .فال غرابة أن تجد ولدًا

يقول ألبيو :أنت رجل رجعى ال تعيش عصرك ،أنت ال تعيش زمانك ،إنكم مازلتم تعيشون فى
مجاىل القرون الماضية.

العزف بصورة واضحة عمى نغمة التحرر ،جعل األبناء يتمردون عمى كل شيء ،عمى سمطة األسرة،

عمى سمطة الوالدين ،بل وتمرد األوالد أخي اًر عمى سمطة الدين ،وال حول وال قوة إال باهلل.

فعمى القائمين عمى اإلعالم أن يتقوا اهلل ،وأيضاً عمى المدارس ومناىج التعميم وكل المسئولين عن
دفة التعميم مسئولية كبيرة ،فيم يبنون عقول نشىء ،وانظر إلى من يبنى عقالً ،ىذا العقل سوف

يكون مستقبالً قائداً لؤلمة أو أمي اًر أو طبيباً أو ميندساً أو معمماً أو … .فانظر كيف ُيبنى ىذا العقل
بن عمى أُسس وقواعد وأخالق وغايات وقيم ومبادىء قرآنية محمدية ،فكيف يكون ىذا
؟! إن لم ُي َ
العقل مستقبالً؟ واهلل إن لم نربى أوالدنا عمى مناىج ربانية محمدية فسوف نجنى أسوأ الثمار ،بل

سوف نجنى أشواك تجرحنا قبل اآلخرين ،وتؤذينا قبل اآلخرين ،فاعمموا أييا المسئولون عن التعميم

أن جزًء كبي اًر جداً من دفة المسئولية موضوع فى أيديكم فاتقوا اهلل فيو.
فالمدرسة أب ثانى وأم ثانية لنشىء ىو قرة أعيننا وقرة أعينكم قبمنا ،فإن ما نسمع اآلن من تطاول
الطالب عمى مدرسو ليدمع العين دمًا ،لذا يجب أن تعود المدرسة من جديد إلى دورىا الريادى فى

التربية قبل أن تعمم أبناءنا العمم ،وان ما نسمع من أخالق البنات فى مدارس البنات ليستحى المسان
أن يتمفظ بو ،فمن أجمل ما قال محمد إقبال رحمو اهلل :إن العموم الحديثة تحسن أن تعمم أبناءنا
المعاني والمعارف ،ولكنيا ال تحسن أن تعمم عيونيم الدموع ،وقموبيم الخشوع.

وعمى الشارع أيضاً دور ،فمو خرج األبناء إلى الشوارع بأخالق البيوت الطيبة لتغير الحال ،إذاً
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المسئولية مشتركة وعمى الجميع ،فكل مسئول يجب عميو أن يؤدي ما عميو بأمانة واقتدار حتى

نجني قرة عين ال شيطان ،ال أريد أن أطيل عميكم أكثر من ذلك.

أسأل اهلل أن يقر أعيننا واياكم بصالح أبنائنا وستر بناتنا ،إنو ولى ذلك والقادر عميو...
__________

(ٔ) رواه البخاري رقم ( ٖ٘ ) ٕٙفى الشيادات  ،باب ما قيل فى شيادة الزور  ،ومسمم رقم

(  ) ٛٚفي اإليمان  ،باب بيان الكبائر وأكبرىا  ،والترمذي رقم ( ٕٖٕٓ ) فى الشيادات ،
باب ما جاء فى شيادة الزور.

(ٕ) رواه البخاري رقم ( ٖ ) ٜ٘ٚفى األدب  ،باب ال يسب الرجل والديو  ،ومسمم رقم

( ٓ ) ٜفي اإليمان  ،باب الكبائر وأكبرىا  ،وأبو داود رقم ( ٔٗٔ٘ ) في األدب  ،باب
بر الوالدين.

(ٖ) المرأة المترجمة  :التى تتشبو بالرجال فى ىيئتيم وأفعاليم.
(ٗ) الديوث من الرجال  :ىو الذى ال غيرة لو وال حمية.

(٘) رواه النسائى ( ٘ ) ٛٓ /فى الزكاة  ،باب المنان بما أعطى  ،ورواه أيضاً أحمد فى المسند
و الحاكم فى المستدرك وىو فى صحيح الجامع ( ٖ) ٖٓٙ

ال وال عمالً
ال  :أي فرضًا وال نف ً
( )ٙصرفاً وال عد ً

( )ٚرواه الطبراني في الكبير (  ) ٚ٘ٗٚوابن أبى عاصم في السنة رقم ( ٖٕٖ ) وحسنو األلباني

في صحيح الجامع ( ٘.) ٖٓٙ

( )ٛرواه أحمد في المسند ( ٘ ) ٖٙ /والحاكم في المستدرك ( ٗ ) ٔٚٚ /وصححو ووافقو الذىبي
وىو في صحيح الجامع ( .) ٖٔٚ

( )ٜرواه مسمم رقم ( ٕٔ٘٘ ) في البر والصمة  ،باب رغم من أدرك أبويو أو أحدىما عند الكبر
ولم يدخل الجنة ،والترمذي رقم (  ) ٖٖٜ٘في الدعوات  ،ورواه أحمد فى المسند ( ٕ) ٖٗ٘/

رقم (  ، ) ٖٛ٘ٛوىو في صحيح الجامع رقم ( ٖٔٔ٘).

(ٓٔ) ٓٔ]) رواه البخاري رقم ( ٓ ) ٜ٘ٚفي األدب  ،باب البر والصمة  ،ومسمم رقم ( ٘ ) ٛفي

اإليمان :باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال.

(ٔٔ) ٔٔ]) رواه البخاري رقم ( ٕ ) ٜ٘ٚفي األدب  ،باب ال يجاىد إال بإذن األبوين.

(ٕٔ) ٕٔ]) رواه مسمم رقم (  ) ٕٜ٘ٗفي البر والصمة  ،باب بر الوالدين وأنيما أحق بو  ،وأبو

داود

( ٖٕٓ٘ ) في الجياد  ،والترمذي ( ٔ ) ٔٙٚفي الجياد  ،والنسائى (  ) ٔٓ /ٙفي الجياد

(ٖٔ) ٖٔ]) رواه البخاري رقم ( ٗ ) ٜ٘ٚفي األدب  ،باب إجابة دعاء من بر والديو  ،ومسمم رقم
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( ٖٗ ) ٕٚفي الذكر  ،باب قصة أصحاب الغار الثالثة  ،وأبو داود رقم (  ) ٖٖٛٚفى
البيوع باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنو.

(ٗٔ) ٗٔ]) رواه البخاري رقم ( ٔ ) ٜ٘ٚفي األدب  ،باب البر والصمة  ،ومسمم رقم ( ) ٕ٘ٗٛ

في

البر والصمة  ،باب بر الوالدين وأنيما أحق بو.

(٘ٔ) ٘ٔ]) رواه النسائي (  ) ٔٔ /ٙفي الجياد  ،باب الرخصة في التخمف لمن لو والدة  ،وابن
ماجة

( ٔ ) ٕٚٛفي الجياد  ،باب الرجل يغزو ولو أبوان ،ورواه أيضاً أحمد في المسند ( ٖ) ٕٜٗ /
وصححو الحاكم وذكره الييثمى في المجمع (  ) ٖٔٛ /ٛوقال  :رواه الطبراني في األوسط
ورجالو ثقات ،وحسنو األلبانى في السمسمة الصحيحة.

( )]ٔٙ )ٔٙرواه أبو داود رقم ( ٕٗٔ٘ ) في األدب  ،باب بر الوالدين  ،وابن ماجة رقم ( ٖٗٙٙ
)

فى األدب  ،باب صل من كان أبوك يصل  ،وابن حبان رقم ( ٖٕٓٓ ) وضعفو األرناؤوط
واأللبانى في ضعيف سنن أبي داود.

( )]ٔٚ )ٔٚرواه البخاري رقم ( ٖ ) ٜٛفي الجمعة  ،باب الجمعة في القرى والمدن  ،ورواه مسمم

(  ) ٕٜٔٛفي اإلمارة  ،باب فضيمة اإلمام العادل  ،والترمذي ( ٘ٓ ) ٔٚفي الجياد  ،باب
ما جاء في اإلمام  ،وأبو داود (  ) ٕٜٕٛفي اإلمارة  ،باب ما يمزم اإلمام من حق الرعية.

