
almosleh.com 

 
1 

 التَّْقصرُي يف َتربَوِة األَوالدِ  -35

 اخلطبة إوػ

إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه الِلُ َؾالَ ُمِضلَّ َفُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َؾالَ َهاِدَي 

يَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ     ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُفُه.َفُه، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَه إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد. 

َّٓ َوَأْكُتْم ُمْسلؾُِؿوَن   ﴿ ُؼوا الِلََّ َحقَّ ُتَؼاتِِه َوٓ ََتُوُتنَّ إِ ِذيَن آَمـُوا اتَّ َا افَّ أٓ وإن  َيا َأَيه

ْم َأْن أداَء  -جلَّ وظال -من تؼوى الِلِ ـُ إماكِة، وافؼقاَم هبا، ؿال تعلاػ  ﴿ إِنَّ الِلََّ َيلْلُمُر

ََماَكاِت إَِػ َأْهؾَِفا   ْٕ وا ا  .ُتَمده

وفَدك، افذي هو بضعٌة مـك، ؾقا  -يا ظبَد الِل-أٓ وإنَّ من أَجلِّ إماكاِت وأظظِؿفا 

ُس واْلجلارُة، وإكلت تؽلوُن أَيا افذين آمـوا ُؿوا أكػَسؽم وأهؾقؽم كارًا، وؿوُدها افـلا

تؾك افوؿايُة بافؼقاِم ظؾقفم، وتربقتِفم وحػظِفم يف ديـِفم وأخالِؿفم ودكقاهم، ؾنن الِل 

من حديث أيب هريلرة  ر  الِل ظـله  أن  "افصحقحغ" محََّؾؽم مسموفقَة ذفك، ؾػي

داىِوه وو كلُّ مولوود  وولوُ   ول الةِورِفب اويبوا  ه»افـبي صذ الِل ظؾقه  وشؾم ؿال   وِّ

اىِه وو ومجساىِه  . «ونِّصِّ

ؾوفُدك يا ظبَد الِلِ كِتاُج ُجفِدك، وبذفك، ؾنْن وجدَت خرًا ؾامحد الِلَ، وإن وجلدَت 
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 . ()ؽَر ذفك، ؾال تؾومنَّ إٓ كػَسك، ؾعذ كػِسفا َجـَْت براؿُش 

 ظباد الِل.

ترى ـثرًا من افـلاِس ؿلد أوؾلوا تربقلَة إن مما حيزُن فه افؼؾُب، ويتػتَُّت فه افػماُد أن 

أوِٓدهم، واشتفاكوا هبا وأضاظوها، ؾال حػظوا أوَٓدهلم، وٓ رّبلوهم ظلذ افلزِّ و 

يؽوكلون  -أصؾَح الِلُ أحواََلم-إن ـثرًا من أباء  -وفألشِف افشديدِ -افتؼوى، بل 

 أوِٓدِهم وؾساِدِهم، ؿال ابن افؼقم رمحه الِل  
ِ
وـْم ممن أصؼى وفَده وؾؾذَة "َشَببًا فشؼاء

ـبِِده يف افدكقا وأخرِة بنوافِه، وترِك تلديبِه، وإظاكتِه ظذ صفواتِه، وهو بذفك يلزُظُم 

ت ظذ وفِده حظَّه  أكه يؽِرُمه، وؿد أهاكه، ويرمُحه وؿد طؾَؿه، ؾػاَته اكتػاُظه بوفِده، وؾوَّ

 يف افدكقا وأخرِة، وإذا اظتزَت افػساَد يف إوٓ
ِ
َته من ِؿَبِل أباء  . ()"ِد رأيَت ظامَّ

ه، ما أظجَب ـالَمه وأصدَؿه   !ؾؾؾِه دره

 أَيا ادسؾؿون.

لم وإخلواِ،م، وفقسلت وطقػُتله  ه ويؽرثه مسؾُك بـِقه كحلَو رهبِّ إن ادسؾَم اْلقَّ َيؿه

وفلغ ومفؿُته أن ُيزحَم ادجتؿَع بلوٍٓد، تَرَك حبَؾفم ظذ ؽارهِبم ، وهذا هو هدُي إ

 من ادممـغ.

تِي  يَّ الِة َوِمْن ُذرِّ ؾفذا خؾقُل الِلِ إبراهقُم ظؾقه افسالم يؼول ﴿َربِّ اْجَعْؾـِي ُمِؼقَم افصَّ
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ِ
ـَا َوَتَؼبَّْل ُدَظاء  .  َربَّ

ْب َمَعـَا َوٓ َتُؽْن َملَع  ـَ وهذا كبيه الِلِ كوُح، يدظو ابـَه وُيؾِحه ظؾقه، ؾقؼوُل  ﴿َيا ُبـَيَّ اْر

 .اْفَؽاؾِِريَن 

ـْلُتْم ُصلَفَداَء  ـُ َمِق إخِر، ـت ؿصَّ الِل تعاػ  ﴿َأْم  د أوَٓده يف افرَّ وهذا يعؼوُب يتعفَّ

 إِْذ َحََضَ َيْعُؼوَب ادَْْوُت إِْذ َؿاَل فَِبـِقِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َؿاُفوا َكْعُبُد إََِلََك َوإَِفَه آَباِئلَك 

 . إِْشَتِظقَل َوإِْشَحاَق إََِلًا َواِحدًا َوَكْحُن َفُه ُمْسؾُِؿوَن إِْبَراِهقَم وَ 

ُب ادممـغ افصاِدؿغ ادتبعغ، رـُب ظباِد افرمحِن، يؾفجون ؿلائؾغ    ـْ وهذا ر

َة َأْظُغٍ َواْجَعْؾـَا فِْؾُؿتَِّؼَغ إَِما اتِـَا ُؿرَّ يَّ ـَا َهْب َفـَا ِمْن َأْزَواِجـَا َوُذرِّ  . مًا ﴿َربَّ

ِذيَن َهلَدى الِلَُّ  ؾاتؼوا الِلَ أَيا ادممـون، وشروا ظذ هْدِي أوفئك ادتؼغ ﴿ُأوَفِئَك افَّ

 . َؾبُِفَداُهُم اْؿَتِدْه  

 ظباَد الِل.

أَيا أباُء إؾاضُل، إنَّ من ادشؽالِت افؽزى، وافـوازِل افعظؿى، افتي ُأِصقَبْت هبا 

شالمقِة تؼصَر افوافَدْين يف ِرظايِة أوِٓدِوا، وتربقَتفم ظذ افزِّ ـثٌر من ادجتؿعاِت اإل
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 وافتؼوى، ومعاملُ هذا افتؼصِر ـثرٌة ظديدٌة.

كقا افػاكِقِة،  ؾؿن مظاهِر افتؼصِر يف تربقِة إوِٓد  آكشغاُل ظن إوِٓد بؿشاؽِل افده

بلاُء افلذين َهجلروا بقلوَ م، ؾؾلم افتي ٓ َتعِدُل ظـَد الِلِ جـاَح بعوضٍة، ؾؽلم هلم أ

، وبغ 
ٍ
جيؾسوا ؾقفا إٓ ؿؾقاًل، ٕـٍل أو َشٍب أو كوٍم، أما شائُر أوؿاِ م ؾبغ بقٍع وَشاء

جؾساٍت ودوائَر، ضاظت بسلببفا افواجبلاُت، وضلاظت اْلؼلوُق، وفلو شلؿع هلذا 

ه بعَده وفٌد بصػؼٍة أو جتارٍة فسَك إصدؿاَء، وؿؾَّل افؾؼاَء، َأَما َظؾِم هذا أن خ ـُ َر ما يُس

 صافٌح يدظو فه. 

 أَيا ادممـون.

إنَّ من صلوِر افتؼصلِر افشلائعِة يف تربقلِة إوِٓد   لويَن افوافلدين ادعصلقَة ظلذ 

إوِٓد، وجترئَتفم ظذ مواؿعِة اخلطايا وافسلقئاِت، وذفلك بؿواؾؼلِة افوافلَدْين َللذه 

 َمن يؽون ؿد ابُتَع بلبعِض افلذكوِب، ؾتِجلُده ٓ اخلطايا وجماهرِ م هبا، ؾننَّ ِمن أب
ِ
اء

ُع ظن افوؿوِع ؾقفا أماَم أوِٓده، ؾؽم هم أباُء افذين ابُتؾوا بستِع إؽلا  ملثاًل،  يتورَّ

لقِّئاِت، وهلم يػعؾو،لا أملاَم أوِٓدهلم،  ماِت، أو ؽِر ذفك من افسَّ أو افـظِر إػ ادحرَّ

موفوٍد يوفُد ظذ افػطرِة، ؾلبواه َيوداكه أو يـرصلاكه أو ؾقلخُذها ظـفم أوُٓدهم، ؾؽله 

 يؿجساكه. 

َد  وبو  وونَشُي ىاشُئ الِةتواِن ِمنَّا          () ل ما كاَن  وَّ

 أَيا ادممـون.
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ادعصقِة وأشباهَبا َلم،باإلوال يف تلربقتفم إن من أظظِم اخلقاكِة فألوِٓد  تقسَر ُشُبِل 

ظذ حسن اشتعتل إجفزة افتي يصؾون من خالَلا إػ ـثر من افؼ وافػسلاد إذا مل 

صوِش وما صاهبفا،ؾنن ؾقفلا ملا  تػُسلُد بله افؼؾلوُب، و لرب  حيسـوا اشتعتَلا، ـافده

 إخالُق، وتعؿى افبصائُر، وُيَصده هبا ظن شبقِل الِلِ. 

ت ظؾقفم اخلَر وآشتؼامَة،  -والِلِقتَِّق الِلَ همٓء، ؾن،م ؾؾ ممن أصؼى أوَٓده، وؾوَّ

ؾويٌل فه؛ ويٌل فه؛ ويٌل فه، وَضَع يف ـلِّ ؽرؾٍة صقطاكًا، يُصده ظلن شلبقِل الِلِ، ويبغقفلا 

 ِظَوجًا!!

يف إؾسلاِد ؾبالِلِ أَيا ادممـون، أيه خقاكٍة أظظُم من هلذه اخلقاكلِة، أيظلنه ملن شلعى 

ما ِمن  ب   وسرتِ وه اهللُ ر وًةب اوموُت  »أوِٓده أكه كاٍج من ؿوفه  صذ الِل ظؾقه  وشؾم 

 . «إال مل جيْ  رائحَة اجلنِة  -وي: الم حيِها بنصحه  وهو غاشٌّ هلا 

شؾغ؟ ؾؾقتَِّق الِلَ همٓء، وفقذـروا يومًا ُيرَجعون ؾقه إػ الِلِ، ؾقسلَُلم ماذا أجبتم ادر

ِذيَن آَمـُوا ُؿوا َأْكُػَسلُؽْم َوَأْهؾِلقُؽْم َكلارًا َوُؿوُدَهلا افـَّلاُس  َا افَّ وماذا ؾعؾتم بؼويل ﴿َيا َأَيه

َجاَرُة   . ؟َواْْلِ
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 اخلطبة افثاكقة

أماكلِة تربقلِة -اخلقاكِة َلذه إماكِة افعظؿلى وبعد ! ؾاتؼوا الِلَ أَيا ادممـون، ؾنن من 

إضاظَتفم وإولاََلم، وتلرَك حلبؾِفم ظلذ ؽلارهِبم، وُرُجلون يف أيِّ وؿلٍت  -إوٓدِ 

 يشاؤون، ويصاِحُبون من ُيريدون، ويسفرون افؾقَل ويـامون افـفاَر!!

هلذا افتػلريِط ؾفذا ـؾهُه تضققٌع فألماكِة، وفؼد طفرت يف هذه أوكِة إخرِة بسبِب 

طاهرُة اجلؾلوِس يف إحلواِش وآشلساحاِت، يسلتلجُرها جمؿوظلٌة ملن افشلباِب، 

ؾقجؾسون ؾقفا شاظاٍت ضوآً، جيتؿعون يف ؽافِب إحقاِن ظذ أفلواٍن ملن افلذكوِب 

 أموِرهم، وٓ يشكه ظاملٌ بت 
ِ
وادعايص، افصغاُر وافؽباُر، بعقدًا ظن كظِر آباِئفم وأوفقاء

هذه إحواِش بلن هذه آجتتظاِت خمافػٌة ٕمِر الِلِ ورشوفِه  صذ الِل ظؾقله   جيري يف

وشؾم ، وفو مل يؽن ؾقفا إٓ خمافػُة هدِي افـبيِّ  صلذ الِل ظؾقله  وشلؾم ، حقلُث ـلان 

 دلا ُيػِلل إفقله ملن ضلقاِع إوؿلاِت، وتػويلِت 
ِ
يؽَرُه اْلديَث بعلد صلالِة افعشلاء

ؾطَر الِلُ ظؾقه افزياِت، من كوم افؾقِل، وافؼقلاِم يف افـفلاِر، ؿلال  افواجباِت، وخمافػِة ما

ْقَل فَِباشًا * َوَجَعْؾـَلا افـََّفلاَر َمَعاصلًا  ، وؿلال تعلاػ  ﴿ُهلَو الِل تعاػ  ﴿َوَجَعْؾـَا افؾَّ

ْقَل فَِتْسُؽـُوا ؾِقِه َوافـََّفاَر ُمْبرِصًا   ِذي َجَعَل َفُؽُم افؾَّ  . افَّ

ه ؾقت فو ـان افسفُر ظذ أمٍر مباٍح، ؾؽقَف يؽوُن إمُر وكحن كعؾُم أن ؽافلَب هذا ـؾه 

هذه آجتتظاِت يؾتؼي ؾقفا ُحَدثاُء إشـاِن، وشػفاُء افعؼوِل وإحلالِم ظلذ شلتِع 
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لاؿِط ملن ادـلاطِر   اداجِن، أو افؽلالِم افؼبلقِح، أو جيتؿعلون ظلذ مشلاهدِة افسَّ
ِ
افغـاء

ي ٓ تؼوُم َلا اجلباُل، ُتثُر افغرائَز، وتبعُث افؽوامَن، و قُِّج افشلفواِت، وادرئقاِت، افت

وتوِرُث افؼؾَب افبالبَل، ؾقصطع همٓء إحداُث بـاِر تؾك ادشاهِد، وٓ جيلدون َللا 

مرصللؾًا، إٓ ظللادًة ؿبقحللًة، أو ظالؿللًة ُمرمللًة، ؾقتؾطَّخللون بؽبللائِر افللذكوِب، وؿبللقِح 

 وإكا إفقه راجعون. افػواحِش، ؾنكا لِل 

له وأبقله،  ؾاتؼوا أَيا افشباُب يومًا، ُترَجعون ؾقه إػ الِلِ، يوَم يِػره ادرُء من أِخقله، وأمِّ

 مـفم يومئٍذ صلٌن ُيغـقه.
ٍ
 وصاحبتِه وبـِقه، فؽلِّ امرىء

ِّ افذي ٓ خَر ؾقه، واتؼوا الِلَ  واحذروا أَيا افشباُب هذه آجتتظاِت، ؾفي من افؼَّ

ا أباُء، ؾُصوكوا أوَٓدـم ظن مثِل هذه آجتتظاِت، واحػظوهم مـفا، ؾن،لا ملن أَي

 أهمِّ أشباِب ؾساِدهم.

م بافتعاوِن ظذ افزِّ وافتؼوى، ؾؼال ﴿َوَتَعاَوُكوا َظلَذ اْفلِزِّ ! أَيا ادممـون ـَ إن الِلَ أمَر

 .    َوافتَّْؼَوى َوٓ َتَعاَوُكوا َظَذ اإْلْثِم َواْفُعْدَواِن 

ُروها ظلذ  م، وٓ يمجِّ ؾعذ أصحاِب هذه إحواِش وآشساحاِت أن يتَُّؼوا الِلَ رهبَّ

من ُيظنه جؾوشه ؾقفا ظذ هذه ادـؽراِت، ؾنن تلجَر هذه إحواِش وآشساحاِت يف 

ٌم، وأخَذ إجرِة ظذ ذفك حراٌم.   هذه اْلافِة ُمرَّ

 وأهؾقؽم كارًا وؿودها افـاس واْلجارة.  ؾاتؼوا الِل ظباد الِل وؿوا أكػسؽم

 

                                 


