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تربية األوالد
ممخص الخطبة

ٔ -ضرورة العناية بتربية األوالد -ٕ .ظاىرة إىمال تربية األوالد -ٖ .وصايا وتوجييات معينة عمى
تربية األوالد -ٗ .شكوى من ولد ألبيو.

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :عباد اهلل ،اتقوا اهلل حق التقوى كما أمركم اهلل بذلك فقالَ :يا أَيُّيَا َّ
اس اتَّقُوْا َرَّب ُك ُم الَِّذي
الن ُ
َِّ
ٍ ِ ٍ
ق ِم ْنيا َزو َجيا وَب َّ
ون بِ ِو
ث ِم ْنيُ َما ِر َجاالً َكثِ ًا
ير َونِ َساء َواتَّقُوْا المّ َو الذي تَ َساءلُ َ
َخمَ َق ُكم ِّمن َّن ْفس َواح َدة َو َخمَ َ َ ْ َ َ
َِّ
آم ُنوْا اتَّقُوْا المّ َو َح َّ
ق تُقَاتِ ِو َوالَ
ان َعمَ ْي ُك ْم َرِق ًيبا [النساء ،]ٔ:وقال تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
َواأل َْر َح َام ِإ َّن المّ َو َك َ
ين َ
َّ
َِّ
ِ
آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َوْلتَنظُ ْر َن ْف ٌس
ون [آل عمران ،]ٕٔٓ:وقال تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
تَ ُموتُ َّن ِإال َوأَنتُم ُّم ْسم ُم َ
ين َ
َّ
َّ
َّما قَ َّدم ْ ِ ٍ
ون [الحشر.]ٔٛ:
ير بِ َما تَ ْع َممُ َ
ت ل َغد َواتَّقُوا الم َو ِإ َّن الم َو َخبِ ٌ
َ
زمن تكالب فيو أعداء اإلسالم عمى أىمو ،وفي ٍ
أييا المؤمنون ،في ٍ
زمن كشر الشر عن أنيابو ،وفي

ٍ
اما عمينا نحن اآلباء والمربون وأولياء األمور
زمن انتشرت فيو وسائل الفساد وعمت ّ
وطمت كان لز ً
يتم بشأن تربية األوالد ،وأن نبحث عن كل ما ِمن شأنو أن يعيننا عمى القيام بيذه المسؤولية.
أن ن ّ

كثير من الناس قد أىمموا تربية أوالدىم ،واستيانوا
وان مما يحزن لو القمب ويتفتّت لو الفؤاد أن ترى ًا
كثير من
بيا ،وأضاعوىا ،فال حفظوا أوالدىم ،وال ربوىم عمى البر والتقوى ،بل ولألسف الشديد إن ًا

سببا لشقاء أوالدىم وفسادىم ،قال ابن القيم رحمو اهلل" :وكم ممن
اآلباء أصمح اهلل أحواليم يكونون ً
أشقى ولده وفمذة كبده في الدنيا واآلخرة بإىمالو وترك تأديبو واعانتو عمى شيواتو ،وىو بذلك يزعم

وفوت عمى ولده حظّو في الدنيا
أنو يكرمو وقد أىانو ،ويرحمو وقد ظممو ،ففاتو انتفاعو بولدهّ ،
واآلخرة" ،ثم قال رحمو اهلل" :واذا اعتبرت الفساد في األوالد رأيت عامتو من قبل اآلباء" انتيى كالمو

رحمو اهلل.

أييا اآلباء ،إليكم ىذه الوصايا وىذه المعالم التي تعينكم عمى القيام الحق بتوجيو أوالدكم وتربيتيم

التربية التي تسعدون بيا في الدارين:

ٔ -سؤال اهلل الذرية الصالحة :فيذا العمل دأب األنبياء والمرسمين وعباد اهلل الصالحين كما قال
الدع ِ
طيِّب ًة ِإَّن َ ِ
ب َى ْ ِ ِ
تعالى عن زكريا عميو السالمَ :ر ِّ
اء [آل عمران،]ٖٛ:
ك َسميعُ ُّ َ
ب لي م ْن َل ُد ْن َك ُذ ِّرَّي ًة َ َ
ب لَ َنا ِم ْن أ َْزو ِ
َع ُي ٍن
اج َنا َوُذ ِّريَّاتَِنا قَُّرةَ أ ْ
وكما حكى عن الصالحين أن من صفاتيم أنيم يقولونَ :رب ََّنا َى ْ
َ
اج َعْم َنا ِلْممتَِّق َ ِ
اما [الفرقان.]ٚٗ:
َو ْ
ين إ َم ً
ُ
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ٕ -غرس اإليمان والعقيدة الصحيحة في نفوس األوالد :فمما يجب ـ بل ىو أوجب شيء عمى

الوالدين ـ أن يحرصوا كل الحرص عمى غرس العقيدة الصحيحة ،وأن يتعاىدوىا بالسقي والرعاية،

كأن يعمّم الوالد أوالده منذ الصغر أن ينطقوا بالشيادتين ،وأن يستظيروىا ،وينمي في قموبيم محبة

أن ما بنا من نعمة فمنو وحده ،ويعمميم أيضا أن اهلل في السماء ،وأنو سميع بصير،
اهلل عز وجل ،و ّ
ليس كمثمو شيء ،وأن ينمي في قمبو محبة نبيو محمد  ،إلى غير ذلك من أمور العقيدة.
ٖ -غرس القيم الحميدة والخالل الكريمة في نفوسيم؛ ِمن صدق ووفاء واحترام وبذل وحسن خمق
وحب لمعمم والعمماء وصبر ِ
وحمم وغيرىا من الصفات الحميدة ،فالطفل
وحسن حديث
ّ
وطيب معشر ُ
منذ نعومة أظفاره جوىرة المعة ،فمتى حرصت عمى ىذه الجوىرة بقيت غالية وثمينة ،ومتى أىممتيا
فقدت قيمتيا ولمعانيا ،وأصبح من الصعب إعادتيا إلى ما كانت عميو.

ٗ -تنشئتيم عمى اآلداب اإلسالمية وتدريبيم عمييا؛ من آداب األكل والشرب وآداب النوم وآداب

الضيافة وآداب المجمس وآداب السالم وآداب قضاء الحاجة وآداب الجار وتشميت العاطس وغير

وسر األب بيا وثناء
ذلك ،فمتى اعتادىا في الصغر نشأ عمييا في الكبر ،وسيل عميو القيام بياّ ،
اآلخرين عمى حسن تربيتو.

٘ -الحرص عمى استعمال العبارات المقبولة الطيبة مع األوالد ،والبعد عن العبارات المرذولة السيئة:
فمما ينبغي لموالدين مراعاتو أن يحرصا عمى انتقاء العبارات الحسنة المقبولة الطيبة ،البعيدة عن

اإلسفاف في مخاطبة األوالد ،وأن يربؤوا بأنفسيم عن السب والشتم والمجاج وغير ذلك من العبارات

البذيئة والسيئة.

شيء من عمل األوالد عمى سبيل المثال قاال :ما شاء اهلل ،واذا رأيا ما يثير
أعجب الوالدين
فإذا َ
ٌ
االىتمام قاال :سبحان اهلل ،اهلل أكبر ،واذا أحسن األوالد قاال ليم :بارك اهلل فيكم ،أحسنتم ،جزاكم اهلل

خير ،واذا أخطؤوا قاال :ال يا بني ،ما ىكذا ،إلى غير ذلك من العبارات المقبولة الحسنة؛ حتى يألف
ًا
التفحش.
األوالد ذلك،
ّ
فتعف ألسنتيم عن السباب و ّ
 -ٙالحرص عمى تحفيظيم كتاب اهلل عز وجل :فيذا العمل من أج ّل األعمال التي يمكن أن يقوم

ظا
بيا الوالدان؛ فاالشتغال بحفظو والعمل بو اشتغال بأعمى المطالب وأشرف المواىب ،ثم إن فيو حف ً

ألوقاتيم وحماية ليم من الضياع واالنحراف ،فإذا حفظوا القرآن أثر ذلك في سموكيم وأخالقيم،
وفجر ينابيع الحكمة في قموبيم.

ص ِال ًحا [الكيف ،]ٕٛ:فينبغي
ان أ ُُب ُ
 -ٚأن تكون قدوة صالحة ألوالدك :يقول اهلل تعالىَ :و َك َ
وى َما َ
لموالدين أن يكونا قدوة صالحة ألوالدىم في الصدق واالستقامة وجميع شؤونيم ،وأن يتمثال ما يقوالنو.
ومن األمور المستحسنة في ذلك أن يقوم الوالدان بالصالة أمام األوالد؛ حتى يتعمم األوالد الصالة
عمميا من الوالدين ،وىذا من الحكم التي شرعت ألجميا صالة النافمة في البيت.
ً
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 -ٛإبعاد المنكرات وأجيزة الفساد عن األوالد :فمما يجب عمى الوالد تجاه أوالده أن يحمييم من

المنكرات ،وأن يطير بيتو منيا ،حتى يحافظ عمى سالمة فطر األوالد وعقائدىم وأخالقيم ،ويجدر بو

أن يوجد البدائل المناسبة المباحة ،سواء من األلعاب أو األجيزة التي تجمع بين المتعة والفائدة ،حتى

يجد األوالد ما يشغمون بو وقت فراغيم.

 -ٜأن تقدر مراحل العمر لألوالد :فالولد يكبر وينمو تفكيره ،فال بد أن تكون معاممتو مالئمة لسنو

وتفكيره واستعداده ،وأن ال يعامل عمى أنو صغير دائما ،وال يعامل أيضا وىو صغير عمى أنو كبير؛

فيطالب بما يطالب بو الكبار ،ويعاتب كما يعاتبون ،ويعاقب كما يعاقبون.

ٓٔ -الجموس مع األوالد في المنزل :فمما ينبغي لألب ميما كان لو من شغل أن يخصص وقتا

يجمس فيو مع األوالد؛ يؤنسيم فيو ،ويسمييم ،ويعمميم ما يحتاجون إليو؛ ألن اقتراب الولد من أبويو

ضروري جدا ،ولو آثاره الواضحة ،فيذا أمر مجرب ،فاآلباء الذين يقتربون من أوالدىم ويجمسون

تستقر أحوال األوالد ،وتيدأ نفوسيم ،وتستقيم
معيم ويمازحونيم يجدون ثمار ذلك عمى أوالدىم ،حيث
ّ
طباعيم.

ٔٔ -العدل بين األوالد :روى النعمان بن بشير رضي اهلل عنيما أن أباه أتى بو إلى رسول اهلل فقال:
إني نحمت ابني ىذا غالما ـ أي :وىبتو عبدا كان عندي ـ ،فقال رسول اهلل َّ (( :
أكل ولدك نحمتو
مثمو؟)) فقال :ال ،فقال رسول اهلل (( :فأرجعو)) رواه البخاري ،وفي رواية :فقال رسول اهلل (( :فاتقوا

اهلل واعدلوا بين أوالدكم)) ،قال فرجع فرد عطيتو ،وفي رواية(( :فال تشيدني إ ًذا ،فإني ال أشيد عمى
جور)) رواه مسمم.

فما قامت السماوات واألرض إال بالعدل ،وال يمكن أن تستقيم أحوال الناس إال بالعدل؛ فمما يجب

يتجنبوا تفضيل بعضيم عمى بعض ،سواء في
عمى الوالدين تجاه أوالدىم أن يعدلوا بينيم ،وأن ّ
األمور المادية كالعطايا واليدايا واليبات ،أو األمور المعنوية كالعطف والحنان والفرح والحزن.

وبين لو وح ّذره ونصح لو
ٕٔ -عدم استعجال النتائج في التربية :فعمى الوالد إذا بذل مستطاعو لولده ّ
واستنفد كل طاقتو أن ال يستعجل النتائج ،بل عميو أن يصبر ويصابر ويستمر في دعائو لولده
وحرصو عميو؛ فمربما استجاب الولد بعد حين و َّادكر بعد أمة.

ٖٔ -استشارة من لديو خبرة بالتربية من العمماء والدعاة والمعممين والمربين ،ممن لدييم خبرة في
التربية وسبر ألحوال الشباب وتفيم ألوضاعيم وما يحيط بيم وما يدور في أذىانيم ،فحبذا
استشارتيم واالستنارة برأييم في ىذا الصدد ،فيذا األمر يعين عمى تربية األوالد.

ٗٔ -الحرص عمى مرافقتيم لرفقة صالحة ،فالجميس الصالح ىو خير معين لك عمى تربية ابنك؛

ألنو ال يأمره إال بما فيو خير ،وال ينياه إال عن شر ،يقول الرسول (( :المرء عمى دين خميمو ،فمينظر

أحدكم من يخمل)).
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وبرىم
أييا اآلباء ،أبشروا بمرضاة الرب عز وجل وبقرار أعينكم بصالح أبنائكم ونفعيم لكم في الدنيا ّ
ات ِ
ط َع َع ْنوُ َع َممُوُ ِإال ِم ْن
ان ْانقَ َ
بكم ،وأعظم من ذلك بعد وفاتكم كما قال عميو السالمِ(( :إ َذا َم َ
اإل ْن َس ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍِ
ص ِال ٍح َي ْد ُعو َلوُ)) رواه مسمم (ٖٔ ،)ٔٙوليس
ص َد َقة َج ِارَية ،أ َْو عْمم يُ ْنتَ َفعُ بِو ،أ َْو َوَلد َ
ثَالثَةِ :إال م ْن َ
ذلك فحسب ،بل إنيم نفع لكم في اآلخرة لقولو عميو السالمِ(( :إ َّن المَّ َو َع َّز و َج َّل لَ َي ْرفَعُ َّ
الد َر َجةَ ِلْم َع ْبِد
َ
ِ ِِ
الص ِ
َّال ِح ِفي اْل َجَّن ِة َف َيقُو ُلَ :يا َر ِّ
ك)) رواه ابن ماجو (ٓ)ٖٙٙ
استِ ْغ َف ِار َوَلِد َك َل َ
ب أََّنى لي َىذه؟! فََيقُو ُل :بِ ْ
َِّ
ِِ
َّ
يم ٍ
ان أَْل َح ْق َنا بِ ِي ْم ُذ ِّريَّتَيُ ْم.
وأحمد (ٕٖٕٓٔ) والمفظ لو ،قال تعالىَ :والذ َ
آم ُنوا َوات َب َعتْيُ ْم ُذ ِّريَّتُيُ ْم بإ َ
ين َ
ربنا ىب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ،واجعمنا لممتقين إماما.
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعنا بما فيو من اآليات والذكر الحكيم ،أقول قولي ىذا،
وأستغفر اهلل لي ولكم من كل ذنب ،فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل عمى إحسانو ،والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

محمدا عبده ورسولو الداعي إلى رضوانو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو
تعظيما لشأنو ،وأشيد أن
ً
ً
تسميما كثي ار.
وصحبو وسمم
ً

المودة لك أنت أييا األب المبارك عمى لسان ابنك،
أما بعد :فيذه كممات يبثّيا
مفعم بالحب و ّ
صدر َ
ٌ
فافتح قمبك ليا ،وارع ليا سمعك.
يا أبتي ،استمع إلى شكواي أبثّيا إليك ،ومشكمتي أضعيا بين يديك ،فمشكمتي ـ يا أبتي ـ أنك

مشكمتي ،فأين أنت يا أبتاه؟! بيتك الذي بنيتو يناديك ،عشك الذي رعيتو يناجيك ،ابنك الذي نسيتو

جميعا أعدائي؛ ألنيم أخذوك مني
يبحث عنك ليدنو منك ،أعمالك ،شركاؤك ،عقاراتك ،رفاقك ،إنيم
ً
وأبعدوك عني بالرغم من عممي أنك ال تعمل بيا إال من أجمي وإلخوتي.
يا أبتي ،دعني أُقدم لك الشكر كمو عمى ما بذلتو من أجمي وفي سبيل راحتي وسعادتي ،فقد بذلت

لي أسباب الراحة والرفاىية من مأكل ومشرب ومسكن عمى قدر جيدك وطاقتك ،ولكنك ـ يا أبتي ـ قد

كتابا
أىم الجوانب وأعظم المطالب ،إنيا مطالب الروح والقمب واإليمان ،فمتى أىديتني ً
قصرت في ّ
دينيا يأخذ بيدي وينير لي دربي في ىذا الزمان الذي كثرت ظمماتو؟! ومتى حفظتني القرآن؟! ومتى
ً

جو المعصية ،وأحطتني بسياج
عممتني السنة؟! ومتى فقيتني في الدين؟! لقد ىيأت لي ـ يا أبتي ـ ّ
الخطيئة ،فتنفست رائحة الشيوة ،والتقطت كل ما يفتن ،ألقيتني في بحر الشيوات ولم تمبسني طوق
معصوما! يا أبتي ،إني أمانة في عنقك ،فأشغمني بطاعة
النجاة ،ثم تريدني بعد ذلك أن أكون مم ًكا
ً
اهلل حتى ال أشغل نفسي بمعصية ،استعممني في مرضاة اهلل حتى ال أقع فيما يغضبو ،سخرني في
قربات اهلل كي ال أجترح ما يسخطو.
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عبدا لمدنيا ،فعمييا أعيش ،ومن أجميا
أبتاه ،اسمح لي أن أقسو في العبارة قميالً ،إنك ربيتني ألكون ً
عبدا هلل كما يحب اهلل .فيل تذكر ـ أييا الحبيب ـ عندما تأخرت عن المدرسة
أليث ،ولم تربني ألكون ً
يوما من دون عذر ولم أُص ّل هلل ركعة واحدة في ذلك اليوم وأنت عمى ِعمم بيذا واطالع عميو،
ً
تأخري عن
أُسائمك باهلل :عالم وقع لومك وعتابك؟! وعالم كان عقابك؟! إنك ـ يا أبتي ـ عاقبتني عمى ّ
العز بين يدي
مجرد لوم عمى عدم صالتي ووقوفي موقف ّ
المدرسة ولكنك لم تعاقبني ولم تممني ّ
خالقي وموالي .فيل تريدني أن أىتم بالدنيا أكثر من الدين؟! وىل ترغب أن أخاف منك أكثر من
خوفي من اهلل؟!

يبث إليك ما دار في خمده وما احتبس في أعماقو وما احتوتو
أييا األب الكريم ،ىا ىو ابنك ّ
جوانحو.

أييا اآلباء ،اتقوا اهلل في أبنائكم ،وربوىم عمى حب اهلل وخوفو ورجاء ما عنده ،ربوىم عمى منيج اهلل،

وعودوىم عمى الطاعة ،وعمموىم العبادة .ربوىم عمى أن يعيشوا في الدنيا بمنظار اآلخرة ،فيتزودوا
من ممرىم لمقرىم؛ حتى تكونوا واياىم في الجنة في شغل فاكيون وعمى األرائك تنظرون

