
 ورعايتهم تربية األبناءخطبة مجعة: 

 اخلطبة األوىل 

دَ  إِنَّ   َمْ نْ  احلْ مَ وَ  ، هُ لَ لَّ  ضِ مُ فَالَ  اهللاَُّ  ْدِ  هيَ نْ  مَ  ، يهِ دِ تَهْ نَسْ وَ هُ  رُ فِ تَغْ نَسْ وَ ينُهُ  تَعِ نَسْ وَ هُ  دُ مَ نَحْ هللاَِِّ 

 . هُ ادِيَ لَ لِلْ فَالَ هَ  يُضْ

هَ إِالَّ  دُ أَنْ الَ إِلَ هَ نَشْ . وَ هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ نَشْ  اهللاَُّ، وَ

آل    } َّ ٍّ� ٌّ� ٰى ٰر� ٰذ يي� ىي� مي� خي� حي� جي يه�{ [سورة 

 من� خن� حن� جن يم ىم� مم خم� حم� جم� يل� ىل مل خل�{ ،  ]  ١٠٢عمران:

[سورة    } ٍّ� ٌّ� ٰى� ٰر� ٰذ� يي ميىي خي� حي� جي يه� ىه� جهمه ين� ىن�

 جت� هب� مب خب� حب� جب� هئ مئ� خئ� حئ جئ� يي� ىي�{  ،]  ١النساء:

 ] ٧١-٧٠[سورة األحزاب: } جس� مخ� جخ� مح جح� مج حج� مث� هت ختمت حت�

 أهيا املسلمون! 

ٰهمهجههنمنخنحنجنممخم{   :▐قال اهللا  

[سورة    }هثمثهتمتهبمبهئهيمئميخيحيجي

حص�مس�حسخس�جس�مخ�محجخ�جح�مجحج{  :▐وقال    ،]٧٢النحل:
 . ]٤٩[سورة الشور: }حط�مضخضحضجضمصخص

املؤمنَ إنّ  و  ،▐من اهللا    وهبةٌ   نعمةٌ   دَ الو األ  إنَّ  يقابلُ   العبد    عليه   اهللا   نعمَ   دائام 

 كثريا ما يأيت يف القرآن اجلمع بني املال والبنني.ألمهية نعمة األوالد فإن  و ، بالشكرِ 



ىمممخمجمحميلىلملخل{   :▐  قال اهللا
الكهف:  }ىنمنخنحنجنيم زيري{  :▐وقال  ،  ]  ٤٦[سورة 
[سورة   } جبهئمئخئحئجئييىينيمي

،  ]  ٨٨[سورة الشعراء:  } ٌٍَّّّ�ٰى�ٰرٰذيي{:  ▐وقال  ،  ]  ٦اإلرساء:

حنجنيمىمممخمجمحميلىلملخل{:  ▐وقال  
التوبة:  }ىهمهجهينىنمنخن   وقال،  ]  ٥٥[سورة 

جميلىلملخلجلمكلكخكحكجكمق{  :▐
 . ] ١٢-١٠[سورة نوح: }ىنمنخنحنجنيمىمممخمحم

  رزقٌ   املالَ كام أنّ  ف   ،والبنونَ   املالُ   : املاديةِ   الدنيويةِ   عمِ عظم النِّ أ من    نّ أ ه يبني لنا  هذا كلُّ و

 . ▐ من اهللاِ وهبةٌ  رزقٌ  والدَ األفإنَّ  ،▐ من اهللاِ  بةٌ وهِ 

 نعمة صالح األوالد 

املسلمون! لَ   أهيا  املؤمنَ  أوالدِهبصالحِ   يفرحُ إن  قال اهللا    ،▐  هم لرهبموطاعتِ    

حبجبهئمئخئحئجئييىينيمي{: ▐

ىلملخل{:  ▐، وقال  ]٧٤[سورة الفرقان:  }هبمبخب
يهىهمهجهىنينمنخنحنيمجنىمممخمحميلجم
ٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميخيحيجي
 . ] ١٥[سورة األحقاف: } ربزبيئىئنئمئزئرئ



يف الدنيا  وخريٌ   بِرٌّ هو ، فخرةِ لوالديه يف الدنيا واآل  ذخرٌ  الصالحَ  الولدَ إنّ  أهيا املسلمون! 

يثىثنثمثزثرثيت{:  ▐قال اهللا    ،خرةِ يف اآل  وحسناتٌ 
،  ]٢١[سورة الطور:  }مماميلىلمليكمكىكلكاكيقىقيفىف

اميلملىليكىكمكلكاكيقىقيف{:  ▐  وقال

الرعد:  }ننمنزنرنمم و ]٢٣[سورة  ةَ ،  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  اهللاَِّ  ڤ   عَ ولِ  سُ رَ نْ  عَ  ،

 ☻  » : اقَالَ اتَ   إِذَ مَ   ابْنُ   مَ طَعَ   آدَ هُ   انْقَ لُ مَ نْ   إِالَّ   عَ ثٍ   مِ نْ   ثَالَ ةٍ   مِ قَ دَ ةٍ   صَ يَ ارِ لْمٍ   أَوْ   جَ   عِ

عُ  نْتَفَ » وَ  أَوْ  بِهِ  يُ هُ و لَ عُ الِحٍ يَدْ دٍ صَ  )١(.لَ

 من نعمة! عظمها أ وما  .كانوا من الصاحلنيَ  إنْ  والدِ األ ةُ ا نعمهنَّ إِ 

 
َ
 األوالد؟ كيف

ُ
 نعمة

ُ
شكر

ُ
  ت

ريٌّ ب هُ اهللاُ  إنّه حلَ األوالدَ أن يشكرَ هذه النعمةَ ويرعاها وحيرصَ عىل    ▐من رزقَ

ا  املؤمنُ  بل يسعى  أالّ تكونَ نعمةً يف الدنيا فقط،   أن تكونَ نعمةُ األوالد نعمةً دينيةً قبلَ  جاهدً

نيوية، ويريدُ ذريةً صاحلةً يعبدون اهللا    . ▐أن تكونَ نِعمةً دُ

 أهيا املسلمون! 

أ  شكرٍ إنّ  :  عظم  األبناءِ نِعمة  اه  ور فاظُ احل  جتُ عليهم  تربيتهم   ةماناأل ةُ  عاي  اهللا ،  يف    قال 

جضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمح{  :▐

،  ]  ٦[سورة التحريم:  }خفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحض

 
 ). ١٦٣١() رواه مسلم١( 



  وقال،  ]  ٨[سورة املؤمنون:  }نتمتزترتيبىب{:  ▐  وقال

  } ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجي{   :▐

األنفال: عمررو  و،  ]  ٢٧[سورة  ابن  حديث  من  ومسلم    النبيَّ أنَّ    ¶  البخاري 

مْ «  :قال  ☻ لُّكُ اعٍ   كُ مْ   رَ لُّكُ كُ ئُولٌ   وَ سْ نْ   مَ ،   عَ يَّتِهِ عِ ريُ   رَ
األَمِ ،  وَ اعٍ لُ   رَ جُ الرَّ اعٍ   وَ ىلَ   رَ   عَ

لِ  ،   أَهْ يْتِهِ ةُ   بَ أَ املَرْ يَةٌ   وَ اعِ ىلَ  رَ يْتِ   عَ يَّتِهِ زَ   بَ عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ هِ، فَكُ دِ لَ وَ ا وَ هَ جِ  )١( .»وْ

 ماذا جيب على الوالدين جتاه أبنائهم؟ 

  ديِّ يَ   عنها بنيَ   لونَ أ سيُ   الوالدينِ   عناقِ أ يف    ةٌ مانأ م  هِ ديبِ أت   وحسنَ   والدِ ألهذا وإنّ تربيةَ ا 

 .▐اهللا 

بٌ  هوتوحيدِ   ▐  باهللا   يامنِ عىل اإل  أوالدِهم  ةُ تربي  عىل الوالدين  واجبٌ ف اجِ وَ ، وَ

 . هم ذلكتعليمُ عليهم 

بٌ عليهم  اجِ وَ   ورسوله   ▐  اهللاِ  حبِّ   ةُ وتنمي   ،فيهم ةِ  الصحيح  ةِ العقيد  غرسُ   وَ

   .ميف قلوهبِ  ☻ 

بٌ عليهم  اجِ وَ  . ىل ذلكإهم وتوجيهُ  ةَ والصال ةَ الطهار همتعليمُ  وَ

من  ملاذا صار   العلومَ   ونيتعلمو  ةَ جنبياأل  ةَ اللغ  دونيجيُ   أوالدَهم  نَّ أ  نياملسلم  همُّ كثريٍ 

، الوظ  وا لينال  ةَ نيويالدُّ  ةَ املادي ؟ نّوال السُّ  نَ آالقر مه وال هيتمون بتعليمِ  ائفَ    ةَ

 
 ). ١٨٢٩) ومسلم (٥٢٠٠واه البخاري (ر ) ١( 



 ؟ يامنِ يف اإل ليس هذا ضعفٌ أ

 ؟ بناءِ األ ةِ يف تربي لطغيانِ من االيس هذا  

 ؟ ☻  ورسوله ▐هللا   ليس هذا من العصيانِ أ

قولِ أ من  نحن    } مسخسحسجسمخجخمح{ :  ▐اهللا    ين 
لناهل   ؟] ٦[سورة التحريم:  ؟ والدنا من النار أ لنقيَ  ةِ ي اآلذه  هب عمِ

نا النار؟   كيف نقي
َ
نا وأوالد

َ
 أنفس

نا النَّارّ إ كيف نقيأهيا املسلمون!   نا وأوالدَ   رسوله ةِ وطاع   ▐  اهللاِ  ةِ  بطاعالّ أنفسَ

 ؟ ☻

نعمل   العلم    الّ إ  ☻  رسوله   ةِ وطاع  ▐  اهللاِ  ةِ بطاع وكيف  بعد 

 ؟ بذلك

 . ]١٣٢[سورة طه: }متهتختحتجتهب{: ▐ اهللا قال 

ريرة   هُ اهللاِ    ڤوعن أيب  ولُ  سُ رَ قَالَ   : الَ :    ☻ قَ يْهِ لَ لَ عَ نيَ أُنْزِ يب�{حِ
نَ اهللاِ،  «  :]  ٢١٤[سورة الشعراء:  }مت�زت�رت� مْ مِ كُ سَ وا أَنْفُ ُ رتَ ، اشْ يْشٍ رَ َ قُ رشَ عْ ا مَ يَ

بَّاسَ  ا عَ يْئًا، يَ نَ اهللاِ شَ مْ مِ نْكُ نِي عَ ، الَ أُغْ بْدِ املُْطَّلِبِ ا بَنِي عَ يْئًا، يَ نَ اهللاِ شَ مْ مِ نْكُ نِي عَ بْدِ    الَ أُغْ بْنَ عَ



يْئًا،   نَ اهللاِ شَ نْكَ مِ نِي عَ ، الَ أُغْ ااملُْطَّلِبِ يَّةُ صَ   يَ ةَ   فِ مَّ ولِ   عَ سُ نِي  الَ   اهللاِ،  رَ نْكِ   أُغْ نَ   عَ يْئًا   اهللاِ  مِ ، ثم  » شَ

ا « قال:   ةُ   يَ اطِمَ ولِ   بِنْتَ   فَ سُ لِينِي   اهللاِ، رَ ئْتِ   بِامَ   سَ نِي  الَ   شِ نْكِ   أُغْ نَ   عَ يْئًا  اهللاِ   مِ  ) ١( ».شَ

 وأستغفر اهللا يل ولكم. 

 اخلطبة الثانية

وصىل   العاملني  رب  هللا  وراحلمد  عبده  عىل  وسلم  وصحبه  ساهللا  آله  وعىل  د  حممّ وله 

 أمجعني. 

ا املسلمون!    أهيُّ

  ▐   اهللاِ   كتابَ   بناءُ األ  ن حيفظَ أ عىل    صُ احلر  :به الوالدان  يَ ن يعتن أ   ل ما جيبُ وَّ إنّ أ 

 ، وتعظيمُ ☻ رسوله  وحبُّ   ▐اهللا    يف قلوهبم حبُّ   فيكربُ   ، منذ صغرهم

 . هدينِ  وتعظيمُ  ،ه كتابِ 

 . ▐   اهللا  كتابِ  حفظَ   :لفالسَّ ما يسأل عنه   ولَّ أكان لقد  و

 . ـ يف ذلكتنا  هم قدوـ و ، بنائهمتربية ألقد حرص السلف عىل و

السنَّ و  كتاب  يف  ل: جاء  للخالّ يعلمون    :نسأقال    ة  حمب أكانوا  كام    ةوالدهم  الشيخني 

 . من القرانِ   ةَ الصور موهنيعلمّ 

  والبعدِ   ،الصاحلني  ةَ هم حمبّ وبتعليمِ   ، نَ آالقرهم بنائِ أ  ف بتعليمِ اهتامم السلَ  :ثريف هذا األ و 

بَّاسٍ و،  غِ والزي  جرامِ اإل  هلِ أعن   نِ عَ نِ ابْ :  ¶  عَ تُ (، قَالَ َعْ مَ  مجَ كَ دِ  يفِ  املُْحْ هْ ولِ  عَ سُ   اهللاِ  رَ

 
 ) ٢١٦واه مسلم (ر ) ١( 



بِضَ   ، ☻  قُ جٍ ☻   النَّبِيُّ   وَ جَ ِ حِ رشْ نُ عَ أَنَا ابْ الَ   .، وَ ؟    وا:قَ مُ كَ ا املُْحْ مَ وَ

لُ  صَّ املُْفَ  : الَ وقال   قَ القرآن.  آخر  إىل  احلجرات  يعني من  لُوينِ   :ڤ ).  نِ   سَ ريِ   عَ سِ إِينِّ   التَّفْ   فَ

ظْتُ  فِ آنَ   حَ رْ قُ أَنا  الْ غِري  وَ  )١( . صَ

املسلمون!   ا  اخلري دِّ أو  ، كموالدَ أموا  علِّ أهيُّ اىل  ولقائِ وروذكِّ   ،بوهم  باهللا  ه  وابِ ثو  ،ههم 

وازرعوا هِ وعقابِ  اهللا  خشي  ،  نفوسِ   هتَ راقبمو  ▐ةَ  حديثَ موهُ علِّ   ،هميف    النبيِّ   م 

علَّ   ☻  عباس  الذي  ابن  قال    ¶مه  ا«حني  مُ   يَ الَ كَ   إِينِّ   غُ لِّمُ ،   أُعَ تٍ لِامَ   كَ

ظِ  فَ ،   اهللاََّ   احْ ظْكَ ْفَ ظِ   حيَ فَ َ  احْ هُ   اهللاَّ ِدْ ،   جتَ كَ اهَ َ ا   جتُ أَلْتَ   إِذَ أَلِ   سَ ا   اهللاََّ،   فَاسْ إِذَ نْتَ   وَ تَعَ نْ   اسْ تَعِ اسْ   بِاهللاَِّ،   فَ

لَمْ  اعْ ةَ   أَنَّ   وَ وْ   األُمَّ تْ   لَ عَ تَمَ ىلَ   اجْ وكَ   أَنْ   عَ عُ نْفَ ءٍ   يَ ْ ْ   بِيشَ نْفَ   ملَ وْ  يَ لَ ، وَ ُ لَكَ تَبَهُ اهللاَّ دْ كَ ءٍ قَ ْ وكَ إِالَّ بِيشَ عُ

وكَ إِ  ُّ ْ يَرضُ ءٍ ملَ ْ وكَ بِيشَ ُّ ىلَ أَنْ يَرضُ وا عَ عُ تَمَ تْ  اجْ فَّ جَ مُ وَ تِ األَقْالَ فِعَ ، رُ يْكَ لَ ُ عَ تَبَهُ اهللاَّ دْ كَ ءٍ قَ ْ الَّ بِيشَ

فُ  حُ  )٢( . »الصُّ

م  . االستئذان علِّموهُ

م   ه  رد السالم علِّموهُ ه وإفشاءَ  . وإلقاءَ

م :    فعن.  الطعامِ   دابَ آ   علِّموهُ الَ قَ  ، ةَ لَمَ سَ أَيبِ  بْنِ  رَ  مَ نْتُ عُ ا  كُ مً الَ رِ   يفِ   غُ جْ   النَّبِيِّ   حِ

انَتْ  ☻ كَ : «وَ الَ يلِ قَ ةِ فَ فَ حْ ي تَطِيشُ يفِ الصَّ ،   يَدِ ينِكَ لْ بِيَمِ كُ مِّ اهللاََّ، وَ ، سَ مُ الَ ا غُ يَ

لِيكَ  َّا يَ لْ ممِ كُ  . »وَ

 
 . )٨٤/ ٩(  فتح الباري البن حجر )١( 

 )، وصححه األلباين. ٢٥١٦واه الرتمذي (ر ) ٢( 



االخوةُ أ  عظمِ   وبالرغمِ   ! الكرام   هيا  من    نّ إ  الّ إوأمهيتها    الرتبيةِ   مسؤولياتِ   من  كثريا 

ه وال يوجههم وال  والدِ أعن    لُ أال يس  الناسِ   فبعضُ   ، ااهتاممً   الرتبيةَ   ذلك وال يعري  هيملُ   الناسِ 

   . هميرعى حقوقَ 

ما    يفعلُ   مرَ له األ   وأن يرتكَ ما يشتهي    كلَّ   ه ولد  أن يعطيَ :  ن الرتبيةأ  البعضُ يظنُّ وربام 

  قد حيتاجُ و  ،السعيدةَ   هايةَ نّ ال  تضمنُ   ةَ قويّ الالبداية  إنّ  ف،  وهذا غلط،  ه ما حيبُّ يعطيَ أن  و  ،حيبُّ 

يقسوَ أ  بُ األ قلبِ   ويغرسُ   ،عىل ولده يف صغره ويقيمه عىل اجلادة  ن  صِ يف  من  جيهلُ غرِ ه  ما    ه 

 . ذا كربَ إال إ ه يعرف قيمتَ  ه والحكمتَ 

حــازمــا   يــك  ن  وـم زدجـروا  ـي ـل قســــا   ـف

 

رحـمُ     ـي مـن  عـىل  ا  ــً ــان أحـي سُ  ـق ـي ـل  ـف

   . ةِ واحلكم قِ وعليك بالرف  ،فكن حكيام  

: احلكم ومن     . ةوبقدر احلاجة إليها ها عند احلاجيف حملِّ   ةِ الشدّ  وضعُ ةِ

 . يف ذلك وال خريَ  ، عليهم  قسوةٌ   :والدِ لأل  الشديدُ   فالرضبُ 

   .ةِ للمسؤولي   ةُ ضاعإو تفريطٌ  :عنهم   السؤالِ   وعدمُ   مهالُ واإل 

الدائم والتكشريُ يف وجوههم، عند الغضبِ   م عليه  والدعاءُ    وعدم الرضا   ، والتضايق 

 عليهم.   ن تدعوَ أهلم ال    ن تدعوَ أ  املطلوبَ   نَّ إ ف،  هايف غوائلِ   من الناسِ   كثريٌ   وقعَ   مصائبُ :  عنهم

[سورة    } هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي{

 . ]٧٤الفرقان:

وصىلّ اهللا وسلّم وبارك عىل رسوله  اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الرشك واملرشكني.  

 حممد وعىل آله. 


