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 (1)الأبناء ة نماأل الآباء خيانة

 السيد مراد سلامةللشيخ 

 الأولى:الخطبة 

 َشِريَك اَل َوْحَدُه اهلل ِإالَّ ِإَلَه اَل َأْن َوَأْشَهُد َلُه، َهاِدَي َفاَل ُيْضِلْل َوَمْن َلُه، ُمِضلَّ َفاَل اهلُل َيْهِدِه َمْن َوَنْسَتِعيُنُه، َنْحَمُدُه ِللِه احلمد إن

 .  َوَرُسوُلُه َعْبُدُه ُمَحمًَّدا َوَأنَّ َلُه،

 . بعد أما

 والقياَم األمانِة، أداَء -وعال لَّج -اهلِل تقوى من وإن أال(  ُمْسِلُموَن َوَأْنُتْم ِإلَّا َتُموُتنَّ َوال ُتَقاِتِه َحقَّ اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا ﴿

 (. َأْهِلَها ِإَلى اْلَأَماَناِت ُتَؤدُّوا َأْن َيْأُمُرُكْم اللََّه ِإنَّ ﴿: تعاىل قال بها،

 ،نارًا وأهليكم أنفَسكم ُقوا آمنوا الذين أيها فيا منك، بضعٌة هو الذي ،ولَدك-اهلل عبَد يا- وأعظِمها األماناِت أَجلِّ من وإنَّ أال

 محََّلكم اهلل فإن، ودنياهم وأخالِقهم ديِنهم يف وحفِظهم وتربيِتهم عليهم، بالقياِم الوقايُة تلك تكوُن وإمنا واحلجارُة، الناُس وقوُدها

 ولُدي مولوٍد كلُّ: »قال وسلم  عليه اهلل صلى النيب أن  عنه اهلل رضي  هريرة أبي حديث من" الصحيحني" ففي ذلك، مسؤوليَة

 (2). « ميجساِنه أو ينصِّراِنه أو يهوِّداِنه فأبواه الفطرِة، على

 نفِسها علىف نفَسك، إال تلومنَّ فال ذلك، غرَي وجدَت وإن اهلَل، فامحد خريًا وجدَت فإْن وبذلك، ُجهِدك، ِنتاُج اهلِل عبَد يا فولُدك

 . براقُش َجَنْت

ول تربيتهم يق لن تزول أقدامهم من أمام اهلل تعاىل يوم القيامة حتى يسأهلم اهلل تعاىل عن أبنائهم و عن واألمهات أنهليعلم اآلباء 

 رسول اهلل 
 َفاإِلَماُم َرِعيَِّتِه، َعْن َوَمْسُئوٌل َراٍع لُُّكْمُك: »َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمَع: َأنَُّه َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي ُعَمَر ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن

 َرِعيَِّتَها، َعْن َمْسُئوَلٌة َوِهَي اِعَيٌةَر َزْوِجَها َبْيِت ِفي َوامَلْرَأُة َرِعيَِّتِه، َعْن َمْسُئوٌل َوُهَو َراٍع َأْهِلِه ِفي َوالرَُّجُل َرِعيَِّتِه، َعْن َوَمْسُئوٌل َراٍع

 اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َوَأْحِسُب َوَسلََّم، ْيِهَعَل اهلُل َصلَّى لنَِّبيِّا ِمَن َهُؤاَلِء َفَسِمْعُت: َقاَل ،«َرِعيَِّتِه َعْن َمْسُئوٌل َوُهَو َراٍع َسيِِّدِه َماِل ِفي َواخَلاِدُم

 ( .3«()«َرِعيَِّتِه ْنَع َمْسُئوٌل َوُكلُُّكْم َراٍع َفُكلُُّكْم َرِعيَِّتِه، َعْن َوَمْسُئوٌل َراٍع َأِبيِه َماِل ِفي َوالرَُّجُل: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه

: ) وأكثر األوالد إمنا جاء فسادهم من قبل اآلباء وإهماهلم هلم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه ،  -اهللرمحه -يقول ابن القيم

 فأضاعوهم صغارًا ، فلم ينتفعوا بأنفسهم ومل ينفعوا آباءهم كبارًا ، كما عاتب بعضهم ولده على

 [ .4ليدًا فأضعتك شيخًا ( ]العقوق فقال : يا أبِت إنك عققتين صغريًا ، فعققتك كبريًا ، وأضعتنى و

ا ) ي  أنت أيها الوالد مطالب أن تقي نفسك و زوجتك و أبنائك نار حر ها شديد و قعرها بعيد و مقامعها من حديد يقول اهلل تعاىل  
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 التحريم(( )6أ

أنه قال يف اآلية : علموا أنفسكم وأهليكم اخلري وأدبوهم ، واملراد باألهل على ما قيل : ما يشمل  -رضي اهلل عنه–عن علي 

 الزوجة والولد والعبد واألمة .

                                                           
 هذه الخطبة مستلة من كتابي أخطاؤنا في تربية األبناء ط دار العالمية باإلسكندرية  - 1
 (2452 رقم ، 6/2462) ومسلم ،( 1222 رقم ، 1/654) البخاري أخرجه - 2
 ( 6575«  )الرتمذي » ( و 1/5«  )مسلم » ( و 3/641«  )البخاري » و   545«  )عبد بن محيد » ( و 4445( )2/5أخرجه أمحد ) - 3

 . 634حتفة املودود البن القيم / - 4
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واألمهات باء آلاخليانة  ظهرت صور عديدة والبنات، ولقد واألمهات البننياليت محلها اهلل تعاىل لآلباء  األماناتأخطر  وإن من

 يف هذه اخلطبة  ولنذكر بعضهااألمانة  لتلك

 تقصري اآلباء يف اجلانب اإلمياني أوال: 

 تفرق  وتؤلف والتدمر  وتهدم وتعمر والهي األساس لبناء األجيال اليت تبين  اإلميانيةالرتبية  أناعلم بارك اهلل فيك 

–ه وسلم اهلل علي صلى-ورسولهتعاىل  وحمبة اهلل وكتبه ورسلهميان باهلل تعاىل إلبناء على األهي تنشأت ا :اإلميانيةالرتبية و

 نصوص نع البعد من الناتج للجفاف املنافية واحملبة، والرجاء باخلوف والضمري القلب حتيي اليت :اإلميانية وااللتزام والرتبية

 .الثبات عوامل من أساسي عامل فهي الرجال، أقاويل على والعكوف والسنة، القرآن

با تقيا حتى يصبح العبد إنسانا سويا شا واحملبة،الرتبية اإلميانية املتكاملة اليت تتضمن معاني التقوى واملراقبة واخلوف والرجاء و

 فقال: ومجال،ب نقيا ال تستهويه مادة وال تستعبده شهوة " قال معاذ اهلل إنه ربي أحسن مثواي " " ورجل دعته امرأة ذات منص

 (5)إني أخاف اهلل 

 ، اهلل لرسو مبنهج ، النبوات حبقائق ، اإلسالم بأركان ، اإلميان بأركان ، الدين بأصول ابنك تربط أن : اإلميانية لرتبيةفا" 

 أو ، آخر معلم أو ، أمه أو ، أنت إما ، اإلميان حقائق فيه تغرس أن اإلميانية الرتبية الكرام الصحابة بسرية ، القرآن بتفسري

 وكًاسل وينعكس إال صحيح غري تصور من ما ولكن ، تشاء ما اعتقد ناجيًا تكون وأن تشاء ما تعتقد أن أمكن لو ألنه ، شرعي معهد

 ، القدرو القضاء فهم ، اهلل كالم فهم ، املنزلة بالكتب اإلميان ، الفضلى وصفاته ، احلسنى اهلل بأمساء اإلميان يعين ، خاطئًا

 (1). تعاىل اهلل من وشره خريه

 مياني إلتقصري اآلباء يف تربية األبناء يف اجلانب ا ومن صور

 األخطار أخطر من وتعليمهم إياها وهذا – تعاىل-اهلل يف العقيدة بذر عدم

نس بعد ذلك فريسة سهلة لشياطني اإل فيصبحوا عقيدتهم صولأ عن شيئا يعلمون وهم ال املسلمني بناءأ من كثري أينش حيث

 عقيدته يف دينه ويطعنرأينا من يتملص من  ،والشيوعيةواللربالية  وعبدة الدميقراطيةلذا رأينا يف جمتمعاتنا عبدة الشيطان  ،واجلن

حيث  ةبنائهم   تركوهم لغرف الشات و الدردشأهملوا اجلانب العقدي لدى أأنهم  واأُلمهات حيثباء يف ذلك اآل والسبب األعظم

 عن دينه و عقيدته اإلسالمال صد شباب إال هم هلم  لذيناملنصرين ااملشككني و 

مْ : -تعاىل-قال كما-السالمعليه -دربه يعقوب  على ومن سار واملرسلني والصاحلنيأين أنتم من منهج األنبياء 
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 [.311:البقرة] ُمْسِلُمون 

 ماك وينصرانه يهودانه فأبواه الفطرة على يولد مولود كل »-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال: قال هريرة أبى عن األعرج نع

 كانوا مبا أعلم اهلل»  قال صغري وهو ميوت من أفرأيت اهلل رسول يا قالوا«.  جدعاء من حتس هل مجعاء بهيمة من اإلبل تناتج

 (5)«. عاملني

                                                           
 (.6736 رقم ، 2/565) ومسلم ،( 124 رقم ، 6/234) والبخاري ،( 4113 رقم ، 2/434) أمحد أخرجه - 5
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 (4564 رقم ، 4/224) داود وأبو ،( 2152 رقم ، 4/2745) ومسلم ،( 6242 رقم ، 6/451) البخاري أخرجه- 5
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حبفظها الشرائع اليت شرعها اهلل  -تعاىل–:فإن من األمانات اليت أمرنا اهلل  و من األخطاء يف تربية األبناء عدم تعليمهم الصالة

 -إال من رحم اهلل  –و أمرنا باحملافظة عليها و من أجلها الصالة ، و لكن الناظر إىل أحوال كثري من اآلباء و اأُلمهات  -تعاىل–

جيدهم يفرطون يف الصالة و ال يقيمونها فضال عن أن يعلموا أبنائهم الصالة فتجد اآلباء ينامون عن الصالة أو جيلسون أمام 

املؤذن يؤذن و ال يلبون النداء و حوهلم أبنائهم و نسائهم فيشنأ األبناء على ترك الصالة و التهاون بها و الشاشات و الفضائيات و 

ا}هذه و اهلل هي اخليانة بعينها اليت قال اهلل تعاىل عنها  ا ي  ه  يُّ
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 [72: األنفال{ ] ت

 قريةشفكثريا ما أرى شبابا جيلسون على املقاهي و يف النوادي و الطرقات و املؤذن ينادي حي على الصالة و لكن حاهلم  كما قال 

 غزال بن

 ن ناديت حيا ** ولكن ال حياة ملن تناديإ أمسعتلقد 

 (2)نت تنفخ يف رماديأضاءت ** لكن أو لو نارا نفخت بها 

 الصيبَّ مروا: ))وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: قال جده عن أبيه عن َسْبرة بن الربيع بن امللك عبد عن داود أبو روى فقد

 ((.عليها فاضربوه سنني عشر بلغ وإذا سنني، سبع بلغ إذا بالصالة

ام امحد هو اإلم السنة فهاتنشأ الرجال محلة الكتاب و اليت تغرس يف نفوس األبناء حمبة الطاعات و  اإلميانيةالرتبية  إىلتأملوا 

 نتوك ، تويف قد والدي وكان بغداد يف نعيش كنا:  – اهلل رمحه – حنبل بن أمحد اإلمام يقولحيدثنا عن دور امه يف تربيته  

 ،(( !!  سنني عشر))  آنذاك عمره وكان ، توضأت ثم ، املاء لي وسّخنت ، أمي أيقظتين الفجر قبل كان فإذا ، أمي مع أعيش

 تنتهي حتى وتنتظره املسجد، إىل أمه تصحبه األذان وعند -اهلل رمحهما وأمه هو –"  الفجر يؤذن حتى نصلي وجلسنا: " يقول

 دأح ويقول!!  العلم لطلب أمه أرسلته كرب وعندما الصالة، أداء بعد البيت إىل يعودان ثم مظلمة، حينئذ األسواق ألن الصالة؛

 اخلري على دلته اليت هي ألنها البنها؛ ما مثل األجر، من أمحد اإلمام ألم أن: العلماء

 الكريم  وهجر القرانواملسلسالت  والبنات باألفالمتعلق األبناء 

 يقضون أمثنوشرع اهلل تعاىل  والتميع والتلفت من والبنات التخنثتعلقوا بهذا الغثاء الذي يغرس يف نفوس األبناء  أبناء فرأينا

  والتصدية واملكاءالغثاء  إالتلك الفضائيات فتخرج جيل ال حيفظ  أمامالساعات 

 ما بثته تلك النفايات  إاليعقل خترج جيل ال 

 صلى اهلل عليه وسلم  وسنة رسولهمن كتاب اهلل  أبنائكم أين

 استحفظكم اهلل تعاىل   وفرضتم فيماأيها اآلباء لقد خنتم األمانة 

 على وساوس الشيطان  ومن تربىى كالم الرمحن شتان بني من تربى عل

 تغذى برجز الشيطان  وبني منشتان بني من تغذى على ذكر امللك الديان 

 كان عروة بن الزبري يسمع احلديث على خالته عائشة وهو غالم وكان السلف يعلمون أبنائهم املغازي والسري.

يا بين إنها شرف  كان أبي يعلمنا املغازي والسرايا ويقول: قال-عنهرضي اهلل -فعن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أبي وقاص 

                                                           
 (473: ص) اربل تاريخ - 2
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 آبائكم فال تضيعوا ذكرها.

 القصة:تلك  إىلامسعوا 

 تقول: عجيبة، قصة امرأة تروي

 ، إلينا طفلتها أتت و ، بيتها يف صديقاتي إلحدى زيارة يف كنت

 اجلنة يف قصرًا اليوم نبين مل أمي:  قائلة فستانها وتشد أمها خلف وقفت و..  باحلروف تتلعثم..  الثالث عامها الطفلة تكمل مل

 ؟

 باخلطأ مسعتها أنين اعتقدت

  الصغرية أختهم قالته ما يرددون وأخذوا جانبها إىل إخوتها وقف ثم..  كررتها الفتاة أن إال

 وأبنائي؟ أنا اجلنة يف قصرًا أبين كيف تشاهدي أن أحتبني لي: وقالت فابتسمت، عيين يف الفضول األم رأت

 سيفعلونه ما أراقب فوقفت

 ومتحمسني مستعدين مجيعهم جلسوا..  الثالثة إىل العاشرة بني ترتاوح أعمارهم..  حوهلا أوالدها وجلس األم جلست

 اإلخالص سورة قراءة يف معها وبدأوا األم بدأت

 . أحد كفوًا له يكن ومل..  يولد ومل يلد مل..  الصمد اهلل..  أحد اهلل هو قل

 مرات عشر كرروها ثم

 : فرحني واحد بصوت صرخوا انتهوا عندما

 . اجلنة يف بيتًا بنينا هلل احلمد

 :  األم سألتهم

 القصر؟ هذا يف تضعوا أن تريدون وماذا

 باهلل إال قوة وال حول ال..  باهلل إال قوة وال حول ال يرددون فبدأوا..  أمي يا كنوزًا نريد األطفال رد

 : فسألتهم عادت ثم

 . أبدًا بعدها يظمأ ال شربة يده من ويشرب السالم( وسلم عليه اهلل صلى) الرسول عليه يرد أن يريد منكم من

..  جميد محيد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما..  حممد آل وعلى حممد على صل اللهم:  يقولون مجيعهم فشرعوا

 جميد محيد إنك إبراهــيم آل وعـلى إبراهيم على باركت كما .. حممد آل وعلى حممد على وبارك

 مكعباته إىل عاد من ومنهم..  دروسه مذاكرة تابع من فمنهم..  عمله إىل كٌل انفضوا ثم..  والتهليل والتكبري التسبيح بعدها تابعوا

 بنائها يعيد

 ذلك؟ فعلِت كيف هلا فقلت

 على وأعودهم أعلمـهم بأن ذلك استغالل فأحببت وسطهم وأجلس أمجعهم عندما ويفرحون بينهم جلوسي حيبون أبنائي قالت

 . اهلل ذكر

 الاألطف برامج يف القصور يروون فهم..  يفهمها أن الصغري لعقلهم ميكن بطريقة هلم وأعلمها األحاديث هذه هلم أنقل أن فأحببت

 .الكنز على للحصول يتصارعون وهم الكرتون أبطال ويشاهدون..  يسكنوها أن ويتمنون
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 يا واعلم أبدًا، إليها تعوُد أنك تُظنَّ ال مودِّع، صالة َفَصلِّ صليَت إذا ُبين يا: البنه جبل بن معاذ قال: قال قرة بن معاوية وعن

 .أخََّرها وحسنٍة َقدَّمها، حسنٍة حسنتني؛ بني ميوُت املؤمَن أن بين

 اهلل سولر أصحاِب مع ويستشرُيك ويقرُِّبك يدعوك املؤمنني أمري أرى إني ُبين أْي: أبي لي قال: قال عباس ابن عن الشعيب وعن

. أحدًا عنده غتابنَّت وال ِسرًا، له ُتفشَينَّ َوال ِكذبًة، عليك ُيجرِّبنَّ ال.. اهلل اتق: خصال ثالَث عين فاحفظ سلم؛ و عليه اهلل صلى

 .آالف عشرِة من خرٌي واحدٍة كلُّ: قال!! ألف من خرٌي واحدٍة كلُّ: عباس البن فقلت: الشعيب قال

. الَبْسه ثم إزاَرك، ارقع: فقال. إزاري َتَخرَّق قد وقال إزارًا، استكساه عمر بن اهلل عبد َبِني من رجاًل أن ِمهران بن ميمون وعن

 علىو بطونهم يف وجل عز اهلل رزقهم ما جيعلون الذين القوم من تكونن وال اهلل، اتق وحيك: اهلل عبد له فقال ذلك، الفتى َفَكِره

 .املوعظة بهذه فوعظه املباحة، الدنيا مالذِّ يف التوسُّع إىل ميٍل نوع منه علم أو االخشيشان، على يربيه أن أراد وكأنه. ظهورهم

 ثانيا التقصري يف اجلانب األخالقي والسلوكي 

 السلوكية اماتهاوإلز بآدابها والتعلق الفاضلة باألخالق التحلي قلبه يف تعالي باهلل اإلميان استقرار بعد املسلم به يتميز ما أعظم إن

 ما مأعظ وهو اإلنساني السلوك جوانب كل اخللق يشمل حبيث واملعامالت والعبادات بالعقائد يتعلق ما لكل وجتميل تطعيم فهي

 (4)[ اخللق حسن: ]قال العبد؟ أعطي ما خري ما سئل ملا وسلم عليه اهلل صلي الرسول يقول. النعم من العبد أعطي

 أنه قالصدي يتصور الناس وبعض اإلنسان، حياة على والبالغ الكبري أثره له والصاحب والصديق السوء:عدم حتذيرهم من أصدقاء 

 الصديق هذا يكون أن جيب البنت، صديقة ثم الولد، صديق ثم األم، صديقة ثم شيء، أول األب صديق بل الولد، صديق

 .صاحلًا والصاحب

فكم من شاب قد انزلقت قدمه عن طريق االستقامة بسبب صديق السوء و كم من بيوت هدمت و ُأسر تفرقت و متزقت بسبب 

صديق السوء و كم من ابن فشل و احنرف عن طريق االستقامة بسبب صديق و رفيق زين له احملرمات، و كم من شاب كان من 

 ه فأضله عن سواء الصراطاملتفوقني يف دراسته فصاحب من ال خالق ل

 ياتهح مراحل من مرحلة كل يف الفرد حيسن أن بد ال وكذلك الطفل، بها خيتلط اليت الصحبة اختيار املربون حيسن أن بد فال

 اتخذت ليتني يا يقول  يَديه على الظالم يعض ويوم}: بقوله -وتعاىل سبحانه- احلق عليه نبه ما وهو ورفاقه، صحبته اختيار

 لبعض بعضهم يومئذ األخالَ}: سبحانه ويقول ،[72 ،72: الفرقان{ ]خليال فالنا أتخذ لم ليتني ويلتا يا*  سبيال الرسول  مع

 [.62: الزخرف{ ]المتقين إل عَدو

 ليهع اهلل صلى اهلل رسول قال: قال هريرة أبي عن والرفيق، الصاحب اختيار أهمية على -وسلم عليه اهلل صلى- النيب نبه كما

 (67)خيالل  من مؤمل وقال خيالط من أحدكم فلينظر خليله دين على املرء وسلم

 :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال أبيه عن ، موسى أبي بن بردة أبي نع

 وأ ، تشرتيه إما ، املسك صاحب من يعدمك ال ، احلداد وكري ، املسك صاحب كمثل ، السوء واجلليس ، الصاحل اجلليس مثل

  (66).خبيثة رحيا منه جتد أو ، ثوبك أو ، بدنك حيرق ، احلداد وكري ، رحيه جتد

                                                           
 ( مقداد بن احلسن 6451 ترمجة 2/251) امليزان يف الذهيب وأورده( . 2/476) اخلطيب أخرجه - 4

  2352" والرتمذي.  داود وأبو 4233" داود أبو"و 6436" ُحميد بن َعْبد "و( 2765)2/373 أمحد أخرجه - 67
 2/35 ومسلم 3/22 والبخاري 4/474 وأمحد( 557) احلميدي أخرجه - 66
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 وخمالطة إياك: "-وجهه اهلل كرم- علي اإلمام فيقول الفرد؛ يف وتأثريهم واألصدقاء الرفاق دور الصاحل السلف أدرك وكذلك

  (62)"خري إىل تؤدي ال السفلة فإن السفلة؛

 (63)"متفرقة جسوم يف واحدة نفس األصدقاء: "أيضا ويقول

 وخرُي ،احملارم اجتناُب اإلخالِص ومتاُم املتقني، ُصحبُة الدين رأُس ُبين يا: احلسن البنه عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي قال

 .جفاك وإن وصله عصاك، وإن أخاك وأطع الناس، من العفو واقبل إليك، اعتذر من عذر اقبل. الفعال صدَّقه ما املقال

 والفجار:عدم نهي األبناء عن التشبه بالكفار 

ن والساقطات ومال خالق هلم من الساقطني  والبنات مبناألبناء  والبنات تشبهأمانة األبناء  واألمهات يفتقصري اآلباء  ومن صور

  كل شيء يف نقلدهم وأصبحناشعره  ولبسه وقصةيف مشته  وباملمثل الفالنيالفالني  بالالعبفهذا يتشبه واملاجنات،  املاجنني

 كثري من الشباب على التشبه بهم  واملمزقة فتهافتلبسلوا املالبس املرقعة 

  واملالبسيتشبهن بالساقطات والراقصات يف الكالم  وأصبحت البنات

 للشباب والذهب واحللق السالل لبس ويف احلواجب، وحلق ترقيق ويف الوشم صرعات يف هلم تقليد وهناك

  واألمهات ومسمع اآلباء مرأىكل ذلك على 

والسلوكي؟ أين خوفكم عليهم من نار حرها  األخالقيأين نصحكم؟ أين خوفكم على فلذات أكبادكم من االحنراف  دوركم؟أين 

 .شديد و قعرها بعيد و مقامعها من حديد ؟ 

 بذراع، اوذراع شربا شربا قبلكم كان من سنن لتتبعّن: ))قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أبي عن

 (64)!(فمن؟: ))قال والنصارى؟ اليهود اهلل، رسول يا: قلنا ،((تبعتموهم ضب جحر دخلوا لو حتى

 االختالطو املتفلتة، واحلرية والفجور الفسوق إىل يقود بل والتهتك، واالحنالل الذوبان إىل يقود تشبهًا يعيشون منهم كثريًا إن

 ،املسلمني من كثري معنويات ضعفت القضية، هذه عن الغفلة وبسبب احملرمة، الزينة وإبداء والسفور، التربج وقبول احملرم،

 همفي وشب وديارهم، عقوهلم يف املنحرفة، واألفكار اهلدامة، النظريات فيهم ونشأت أفكارهم، وتبلبلت أحواهلم، وتضعضعت

 يف واإلفراط والعادات، األخالق يف االحنراف وبواطن التغريب، مظاهر بوزن، للفضيلة تعرتف وال منزلة، للدين تعرف ال فئات

 األمة، أبناء من فئات أصاب الذي ما ترى املسلمني، أوساط يف معهودًا يكن مل مما اجلرائم، وانتشار والفجور، الفسوق من أنواع

 قدم فمهما وأخلصوا، صدقوا هلم أعداؤهم وال أقاموا، هلل دين فال القدر، يف وضعة الوزن، يف خفة األعداء، أحضان يف فتساقطوا

ْن }: ودًا يكسبوا ولن ناصرًا، جيدوا فلن رطانتهم والقوا شخصيتهم يف وذابوا تنازالت من الضعاف هؤالء مَّ
 
ا أ

 
ذ ِذي ه 

َّ
 ُجْنَد   ُهو   ال

ْم 
ُ
ك
 
ْم  ل

ُ
ْنُصُرك ِن  ُدوِن  ِمْن  ي  ْحم   (35) [.72:الملك{ ]الرَّ

  يف الصغر ... كيما تقرَّ بهم عيناك يف الكرب حّرض بنيك على اآلداب

  و إمنا مثـــل اآلداب جتمـعها ... يف عنفوان الصبا كالنقش يف احلجر

                                                           
 الدين، زين أمني حممد الصادق؛ اإلمام عند ألخالق - 62
 وآخرون، شيخو لويس ونصارى؛ مسلمني العرب، ملشاهري فلسفية مقاالت - 63
 ( 1255)2/55" مسلم"و(. 3451)4/271" البخاري"و( 66215)3/24و( 66222)3/24 أمحد أخرجه - 64

 (5/ 34) محيد بن صاحل للشيخ دروس - 65
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  هــي الكنـــوز اليت تنمو ذخائرها ... َواَل ُيخــــاُف عليها َحاِدُث الِغَيِر

 ُهْم كاللَّْغــِو والَعَكِرالّنـــَاس إثنان ُذو ِعْلـــــــٍم َوُمْسَتِمٍع ... َواٍع َوَسـاِئُر

 أقول هذا القول، وأستغفر اهلل العظيم الكريم لي ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 اخلطبة الثانية

 احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني.

 ه ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.وأشهد أن ال إله إال اهلل وحد

 أما بعد:

 وأاملالبس الضيقة  وسفورهن بشراءجهن ربت واملساهمة يف باحلجاب الشرعي أمرهنومن صور خيانة األمانة يف تربية البنات عدم 

 ووضع املكياج  وكشف شعورهنس أعدم وضع غطاء الر أوالشفافة 

 لكاشفةواملالبس اعن شعورهن يرتدين املالبس الضيقة  كاشفاتوهن  إىل سن البلوغ وهذا من األمور املشاهدة فتجد الفتيات يصلن

بالشباب و ليس لديهن أدنى معلومات حتصنهن  ذلك عندما يذهنب إىل الدروس اخلصوصية و خيتلطن وتكمن خطورةعن عوراتهن 

 ضد الذئاب البشرية، و لألسف الشديد نرى بنات احملجبات املنقبات نرى بناتهن و هن متربجات 

 خيدش أو يشينها عما إبعادها على وحث بها الالئق املقام يف ووضعها ، وصيانتها املرأة كرامة على باحملافظة اإلسالم جاء ولقد

 لكونه اجلاهلية به اهلل ذم الذي التربج عن ونهاها ، حمرم بدون السفر عن ونهاها باألجنيب اخللوة عليها حرم ذلكل ، كرامتها

 }:  وجل عز قال كما ، الفواحش وظهور بالنساء الفتنة أسباب من
ْرن 
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 الفتنة ألسباب حسما خماطبتهم عند بالقول واخلضوع ، عنها األجانب بالرجال االختالط عن ونهاها ، واملفاتن احملاسن إظهار

 الَِّذي َفَيْطَمَع ِباْلَقْوِل َتْخَضْعَن الَف اتََّقْيُتنَّ ِإِن النَِّساِء ِمَن َكَأَحٍد َلْسُتنَّ النَِّبيِّ ِنَساَء َيا}:  سبحانه قوله يف كما الفاحشة فعل يف والطمع

 . الشهوة مرض هو هنا واملرض{َمْعُروًفا َقْوًلا َوُقْلَن َمَرٌض َقْلِبِه ِفي

ا}:  تعاىل فقال اجلميع قلوب وطهارة ، هلن الصيانة من ذلك يف ملا احلجاب عليها وفرض لباسها يف باحلشمة أمرها كما ه   ي  يُّ
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 بسند داود أبو روى فقد ، األجانب الرجال عن والتسرت احلجاب إىل فبادرن ورسوله اهلل ألمر -عنهن اهلل رضي- امتثلن وقد

 وعليهن األكسية من الغربان رؤوسهن على كأن األنصار نساء خرج اآلية هذه نزلت ملا: )  قالت عنها اهلل رضي سلمة أم عن حسن

                                                                                                        (61) يلبسنها سود أكسية

 فإذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع حمرمات وحنن بنا ميرون الركبان كان: )  قالت عنها اهلل رضي عائشة املؤمنني أم عن

 .(65)(  كشفناه جاوزونا فإذا رأسها من وجهها على جلبابها إحدانا سدلت حاذونا

                                                           
 ( 32)  ص املسلمة املرأة حجاب صحيح: و قال األلباني(4676) داود أبو أخرجه- 61

 ( // 135)  مبعناه ماجة ابن سنن ضعيف 47) الرسالة - أمحد مسند - 65
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 نساء عهم فيشهد الفجر يصلي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان: )) قالت عنها اهلل رضي عائشة عن الصحيحني يف ثبت وقد

 (62) ((الغلس من أحد يعرفهن ما بيوتهن إىل يرجعن ثم مبروطهن متلفعات املؤمنات من

 وأعالها وجل عز اهلل على وأكرمها القرون خري هم الذين الصحابة نساء عادة من كان والتسرت احلجاب أن على احلديث هذا فدل

 . بعدهم يأتي ممن لغريهم وأعماهلم سلوكهم يف الصاحلة القدوة فهم ، عمال وأصلحها إميانا وأكملها وآدابا أخالقا

 َعَلْيِه اللَُّه ىَصلَّ اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْناألمهات إىل هذا الوعيد الشديد للمتربجات  واستمعوا أيها اآلباء و أيتها 

 ُمِميَلاٌت َعاِرَياٌت َكاِسَياٌت َساٌءَوِن النَّاَس، ِبَها َيْضِرُبوَن اْلَبَقِر َكَأْذَناِب ِسَياٌط َمَعُهْم َقْوٌم: َأَرُهَما َلْم النَّاِر َأْهِل ِمْن ِصْنَفاِن: " َوَسلََّم

 (64) " َوَكَذا َكَذا ْنِم َلُتوَجُد ِرحَيَها َوِإنَّ ِرحَيَها، َيِجْدَن َوَلا اْلَجنََّة َيْدُخْلَن َلا اْلَماِئَلِة، اْلُبْخِت َأْسِنَمِة َكَأْمَثاِل رُءوُسُهنَّ

  واألمهاتاجلامعة اليت خترج منها األبناء  أو ةإن اهلل لن يسألكم يوم القيامة عن نوع املدرس وأيتها األمهات:أيها اآلباء 

  والبناتاهلل تعاىل لن يسألكم عن نوع الشهادة اليت ناهلا األبناء  إن

 وأغالهاعلى الشهادات أعن  ولكن سيسألكم

  والفالحعن شهادة السعادة  

  وغضبهعن شهادة النجاة من سخط اهلل 

 عن شهادة األمان من حزب الشيطان 

 األبناء و البنات أضعتموها و مل تربوا عليهاسيسألكم عن شهادة 

 اهلل و أن حممدا رسول اهلل  إالال اله  نأشهادة  إنها

 هل تريد ألبنائك النجاح  و الفالح يف الدنيا و األخرة  ؟ 

 إال اهلل  إلهال  والقول السديدعليك بكلمة التوحيد 

 .اهلل عباد

 حفظوا الف وأضاعوها، بها واستهانوا أوالِدهم، تربيَة أهملوا قد الناِس من كثريًا ترى أن الفؤاُد له ويتفتَُّت القلُب، له حيزُن مما إن

 لشقاِء ًاَسَبب يكونون -أحواَلهم اهلُل أصلَح- اآلباء من كثريًا إن -الشديِد ولألسِف- بل التقوى، و الربِّ على رّبوهم وال أوالَدهم،

 وإعانِته تأديِبه، وترِك بإهماِله، واآلخرِة الدنيا يف كِبِده وفلذَة ولَده أشقى ممن وكْم: "اهلل رمحه القيم ابن قال وفساِدِهم، أوالِدِهم

 الدنيا يف حظَّه ولِده على وفوَّت بولِده، انتفاُعه ففاَته ظلَمه، وقد ويرمُحه أهانه، وقد يكِرُمه، أنه يزُعُم بذلك وهو شهواِته، على

 ". اآلباِء ِقَبِل من عامََّته رأيَت األوالِد يف الفساَد اعتربَت وإذا واآلخرِة،

 ! وأصدَقه كالَمه أعجَب ما درُّه، فللِه

ِ ﴿:يقول السالم عليه إبراهيُم اهلِل خليُل فهذا
ب  ِني ر 

ْ
ل الةِ  ُمِقيم   اْجع  ِمْن  الصَّ ِتي و  يَّ ِ

ر 
ُ
ا ذ ن  بَّ ْل  ر  بَّ

 
ق
 
ت َِ  و  ا

 .  ﴾ُدع 

ا﴿: فيقوُل عليه، وُيِلحُّ ابَنه يدعو نوُح، اهلِل نيبُّ وهذا يَّ  ي  ْب  ُبن 
 
ا اْرك ن  ع  ل م  ْن  و 

ُ
ك
 
ع   ت اِفِرين   م 

 
ك
ْ
 .﴾ال

مْ ﴿: تعاىل اهلل قصَّ كما األخرِي، الرََّمِق يف أوالَده يتعهَّد يعقوُب وهذا
 
ْنُتْم  أ

ُ
َ   ك ا َد  ه 

ُ
  ش

ْ
ر   ِإذ ض  ْعُقوب   ح  ْوُت  ي  م 

ْ
  ال

ْ
ال   ِإذ

 
ا ِنيِه ِلب   ق  م 

 
ْعُبَُدون 

 
ْعَِدي ِمْن  ت وا ب 

ُ
ال
 
ْعُبَُد  ق

 
ك   ن ه 

 
ه   ِإل

 
ِإل اِئك   و  اِهيم   آب  اِعيل   ِإْبر  ِإْسم  اق   و  ِإْسح    و 

ً
ها
 
  ِإل

ً
اِحَدا ْحُن  و 

 
ن هُ  و 

 
  ل

 . ﴾ُمْسِلُمون 
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ا﴿: قائلني يلهجون الرمحِن، عباِد ركُب املتبعني، الصاِدقني املؤمنني رْكُب وهذا ن  بَّ ْب  ر  ا ه  ن 
 
ا ِمْن  ل اِجن  ْزو 

 
ا أ اِتن  يَّ ِ

ر 
ُ
ذ   و 

 
ة رَّ
ُ
  ق

 
 ْعُين  أ

ا ن 
ْ
ل اْجع  ِقين   و  ُمتَّ

ْ
  ِلل

ً
اما   ﴾ِإم 

ِئك  ﴿ املتقني أولئك هْدِي على وسريوا املؤمنون، أيها اهلَل فاتقوا
 
ول
ُ
ِذين   أ

َّ
ى ال َد  هُ  ه 

َّ
اُهُم  الل ِبُهَد 

 
َِدهْ  ف ت 

ْ
  .﴾ اق

 ..................................................................الدعاء 

 


