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يتيم العمم واألدب

ممخص الخطبة

ٔ -اليتم ومسئولية المجتمع في كفالة اليتيم -ٕ .يتيم العمم واألدب في عدم نصح أبيو وتربية أمو.

ٖ -األبناء ومسئولية الوالدين في التربية والتيذيب -ٗ .حرص السمف عمى تربية أبنائيم -٘ .دور
المعمم في تيذيب النشئ وتربيتو.

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

الخطبة األولى

أما بعد :فإن لميتيم حقاً عمى أىمو وذويو ،حقاً كفمو الشرع الكريم ونادى إليو ،وبين لنا القرآن الكريم
حق اليتيم وخطورة التعدي عمى حقوقو ،وأوضح لنا النبي شرف كافل اليتيم ،وما يجنيو المسمم من

أجور وحسنات إن ىو اعتنى باليتيم ووفر لو عيشة كريمة ،فكفالتو من أسباب دخول الجنة.

واليتيم ىو من فقد أباه أو أمو وىو صغير ،وكم لفقد الوالدين أو أحدىما من لوعة في النفس ،ووحشة

في الحياة ،ال يطيقيا الصغير ،فال زال قمبو طرياً يتأثر ليذا الفقد ،وال زال جسمو صغي اًر ال يتحمل
مشاق الحياة ومعاناتيا ،ومن ىنا كان لزاماً عمى المجتمع المسمم القيام بالواجب نحو ىذا اليتيم

وايفاؤه حقو من الرعاية والتربية والحفظ ،وتوفير الحنان لو والرفق بحالو.

وىذا بحمد اهلل ما تشيده مجتمعاتنا اإلسالمية ،فمميتيم مكانو ،ولو حظ وافر في العطف والرعاية

غالبًا ،وعذر الجميع في تقديم ىذه الرعاية والتواصي بيا واضح ،فيو يتيم وكفى.

ولكن أييا المؤمنون ما ظنكم بمن يصدق عميو مسمى اليتيم وىو يعيش بين والديو ،ىو يتيم مع أنو

يرى والده كل يوم ،ىو يتيم والزالت أمو تعيش معو ،ىو يتيم في منزل أبويو ،يتيم وان أكل من كسب

والده ،ىو يتيم وان تناول من طبخ والدتو ،يتيم ال يمقي لو الناس باالً وال يرونو محالً لمشفقة والحنان،
يتيم ال يؤبو لو وال يرفع لو رأس ،فالناس يرونو بين والديو فال ينطبق عميو مفيوم اليتيم في عرفيم،

فمن يا ترى ىذا اليتيم؟ وكيف استحق ىذا الوصف المخصوص بمن فقد والديو؟

عباد اهلل ،إن الجواب عن ىذا التساؤل قد تواله الشاعر حين قال:
ليس اليتيم الذي قد مات والده…إن اليتيم يتيم العمم واألدب
وىو الذي عناه اآلخر بقولو:

ىم الحياة وخمفاه ذليال
ليس اليتيم من انتيى أبواه من… ّ
إن اليتيم لمن تمقى لو…أماً تخمت أو أبًا مشغوال

كم طفل نشأ بين والديو ،لم يستفد منيما غير الطعام والشراب؟ كم طفل تربى في غير أحضان
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والديو ،كم طفل تولى تربيتو الشارع بخيره وشره،كم طفل أىممو والداه فشب عمى العقوق والقطيعة،

كم صغير عقو والداه صغي اًر فجنيا النتيجة منو وىو كبير ،كم ولد عاق سبقو أبوه بالعقوق في حقو
حين لم يتول تربيتو وتعميمو وحفظو ،كم والد ال يدري أين يدرس ابنو ،كم والد ال يعرف أحدًا من

معممي ولده ،كم والد ال يبالي مع من ذىب ابنو ،كم والد كان ىمو منصباً عمى تغذية أوالده بالطعام
والشراب وتأمين الممبس والترفيو ،وغفل عن تغذية الروح وسالمة القمب ،كم أم انشغمت بوظيفتيا

وزياراتيا عن تربية أوالدىا ،كم من والدة وكمت أمر التربية لمعاممة المنزلية ،فتحولت بقدرة قادر من

خادمة إلى أم بالوكالة.

أييا المؤمنون ،ال ريب وال جدال في أن األسرة أىم مؤسسة تربوية وأخطرىا مسؤولية ،وأن الوالد يقوم

عمى ىذه المؤسسة ،فمتى فسد القوام عم الفساد جميع األقوام ،يقول عمي رضي اهلل عنو :عمموا

أنفسكم وأىميكم الخير وأدبوىم .ويقول عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما :أدب ابنك فإنك مسئول

عنو ماذا أدبتو وماذا عممتو ،وىو مسئول عن برك وطواعيتو لك .وقبل ذلك وفوقو كالم رب العالمين
َِّ
ود َىا َّ
اد
اس َواْل ِح َج َارةُ َعَم ْييَا َمَمئِ َكةٌ ِغالَظٌ ِش َد ٌ
َىِمي ُك ْم َنا ًار َوقُ ُ
ءام ُنوْا قُوْا أَنفُ َس ُك ْم َوأ ْ
ياأَيُّيَا الذ َ
الن ُ
ين َ

[التحريم ،]ٙٓ:فيا من يرحم صغيره أن يمسو شيء من األذى ىذا اليوم أال تخاف عميو نا اًر حامية

تحرق الناس والحجارة يوم القيامة ،وما شعورك حينذاك حين تتذكر أنك سبب في دخولو النار والعياذ

باهلل تعالى.

عباد اهلل ،األمر ليس باليين ،فاألوالد أمانة ،وزماننا يشيد من الفتن والمغريات ما يشيب ليولو

الولدان ،ويا سعادة من أكرمو اهلل بصالح أوالده فيو في سعادة وحبور ال يوصف ،وىو محل لمغبطة
ب َل َنا ِم ْن أ َْزو ِ
اج َنا
من اآلخرين ،سئل الحسن البصري رحمو اهلل تعالى عن قولو تعالىَ :رب ََّنا َى ْ
َع ُي ٍن [الفرقان ،]ٚٗ:ما ىذه القرة األعين أفي الدنيا أم في اآلخرة؟ فقال :ال بل واهلل في
َوُذ ّريَّاتِ َنا قَُّرةَ أ ْ

الدنيا ،قيل ما ىي؟ قال :واهلل أن يري اهلل العبد من زوجتو ،من أخيو ،من حميمو طاعة اهلل ،ال واهلل
ما شيء أحب إلى المرء المسمم من أن يرى ولداً أو والداً أو حميماً أو أخاً مطيعاً هلل عز وجل.
وقد كان سمفنا الكرام يحرصون عمى تأديب أوالدىم ورعايتيم وتمقينيم معالي األمور ،يذكر أن

المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية وسأليم عن أشد ما مر بيم في ىذا الحبس؟ فقالوا:

ما فقدنا من تربية أوالدنا ،وكانوا يعتنون باألدب والتربية السميمة أكثر من اىتماميم بطمب العمم ،ىذا

اإلمام مالك رحمو اهلل إمام دار اليجرة يقول :كانت أمي تعممني ـ أي تمبسو العمامة ـ وتقول لي:
اذىب إلى ربيعة فتعمم من أدبو قبل عممو.

وسأل رجل مالكاً رحمو اهلل عن طمب العمم فقال لو :إن طمب العمم يحسن ،لكن انظر الذي يمزمك
من حين تصبح حتى تمسي ومن حين تمسي حتى تصبح فالزمو وال تؤثرن عميو شيئاً.

وىذا إبراىيم بن حبيب رحمو اهلل يقول :قال لي أبي :يا بني إيت الفقياء والعمماء وتعمم منيم ،وخذ
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من أدبيم وأخالقيم وىدييم؛ فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث.

ىذا كالميم وىذه وصاياىم رحميم اهلل مع الفارق الكبير بين زمانيم وزماننا من حيث تنوع المغريات
وكثرة الصوارف والممييات ،فإلى اهلل نشكو حالنا وتقصيرنا مع أنفسنا وأوالدنا ،الميم قنا وأىالينا

وذرياتنا من النار ،الميم أصمح لنا ذرياتنا واجعميم نشأً مباركاً صالحاً مصمحاً يا كريم ،ربنا ىب لنا
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين .برحمتك يا أرحم الراحمين ،وأستغفر اهلل لي ولكم.
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :فيا معشر المؤمنين ،اتقوا اهلل ربكم وقوموا بواجبكم واحرصوا عمى تربية أوالدكم كحرصكم
عمى طعاميم وشرابيم.

وعودًا عمى بدء ،ىذه رسالة مفتوحة مقروءة أبعثيا إلى فئة من مجتمعنا ،ليا بصمة واضحة في

التعامل مع األوالد ،وليا دور ال ينكر في تقويم أوالدنا وتوجيييم ،وعمييم المعول بعد اهلل عز وجل

في تكميل دور الوالدين ،بل وفي التعويض عنو أحياناً عند فقده ،فإليكم يا معشر المعممين ىذه

الكممات:

أييا المعمم ،ما ظنك بنفسك لو طبقنا عميك تمك المعايير التي كان أسالفنا يراعونيا في المعممين
حين كانوا يفتشون عمن يأخذون عنو العمم وينقبون عن سمتو وىديو قبل الجثو بين يديو والتمقي

منو .يقول إبراىيم النخعي رحمو اهلل :كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنو نظروا إلى سمتو والى صالتو

والى حالو ثم يأخذون عنو .ويقول أيضًا :كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمو ومشربو

ومدخمو ومخرجو ،فإن كان عمى استواء أخذنا عنو واال لم نأتو .وقد كان السمف يحرصون عمى أخذ
األدب والخمق من المعمم أكثر من حرصيم عمى أخذ العمم ،ىذا الحسين بن إسماعيل يحكي عن

ال :كنا نجتمع في مجمس اإلمام أحمد زىاء عمى خمسة آالف أو يزيدون ،أقل من خمسمائة
والده قائ ً
يكتبون والباقي يتعممون منو حسن األدب وحسن السمت.

وروى اإلمام مالك عن ابن سيرين رحمو اهلل أنو قال واصفاً حال كبار التابعين :كانوا يتعممون اليدي
كما يتعممون العمم .وكان أصحاب عبد اهلل بن مسعود يرحمون إليو فينظرون إلى سمتو وىديو ودلِّو

فيتشبيون بو .وذكر الخطيب البغدادي رحمو اهلل تعالى في ترجمة اإلمام عمي بن المديني رحمو اهلل
أن الناس كانوا يكتبون قيامو وقعوده ولباسو وكل شيء يقول ويفعل.

وقال ابن وىب رحمو اهلل :ما نقمنا من أدب مالك أكثر مما تعممنا من عممو.

وما منا أحد جمس في مقاعد الدراسة وتقمب في جنبات المدارس والجامعات إال ويذكر بعض معمميو
بالخير ممن كان ليم أثر عميو في عمم أو سموك أو حسن خمق ،فيا معشر المعممين تذكروا ما أنتم

عميو من المسئولية العظيمة واألمانة الثقيمة حين يقبل عميكم أوالد المسممين فينيمون من أخالقكم
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وتعاممكم أكثر من عممكم شئتم أم أبيتم ،ومن شك في شيء من ىذا فميسل ابنو الصغير قبل الكبير

فسيرى ويسمع عجباً.

عار عميك أييا المعمم أن تكون أخالقك وتصرفاتك مخالفة لما تقولو لطالبك ،عار عميك أييا المعمم

حين تعامل طالبك وكأنيم خشب مسندة ال تشعر وال تحس ،أي أثر يسري في طالبك أييا المعمم

ال سيئًا ،أخي المعمم تذكر أن من طالبك من ىو يتيم العمم
وىم يرون منك ىمة ضعيفة وتعام ً

واألدب فال تزد الطين بمالً وال اإلىمال إىماالً.

وواهلل إن لك أييا المعمم من األثر في طالبك ما قد ال تتصوره ،فاحتسب األجر وأحسن العمل ،واياك

أن يشغمك عن ميمتك األساسية الحديث عن مميزات المعمم واجازاتو وعن تعامل المسئولين مع

المعمم ،فكم سمعنا من المعممين من يندب حظو في ىذه الوظيفة ويتمنى أن لو كان موظفاً ذا كرسي
ثابت أو دوار يبقى ساكنًا في مكانو ال يشغمو طالب وال يدعوه مدير وال يواجو ولي أمر ،ولكن لو

استشعر المعممون ما ىم عميو من أبواب الخير واألجر ألدركوا نعمة اهلل عمييم حين يورثون أبناء

المسممين عممًا نافعًا وأدبًا يبقى صدقة جارية ال ينضب معينيا ،يكفيكم يا معشر المعممين قول

المعمم الحبيب (( :إن اهلل ومالئكتو وأىل السموات واألرضين حتى النممة في جحرىا وحتى الحوت

ليصمون عمى معمم الناس الخير)) أخرجو الترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح ،ونقل الترمذي

أيضاً قول الفضيل بن عياض :عالم عامل معمم يدعى كبي ًار في ممكوت السموات .فينيئاً لمن كان
معمماً لمخير داعياً إلى اهلل مرشداً وموجياً وبالخير سابقاً ،وىنيئاً ثم ىنيئاً لمن كان قدوة ألوالده
وطالبو في حسن الخمق ولزوم الطاعة والبعد عن سفاسف األمور.

