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 االختباراتخطبة 

 1440/األول /ربيع29 ،اجلمعة بتبوك د. ماجد بالل شربه جامع الرمحن

، ألمورياء اتشكل هاجسا عند كثري من أول واليت ،راتاأايم االختبهي م األايهذه املؤمنون: أيها 
 وعلينا أن نركز على أسباب اهلداية والصالح، أشد من معاجلتنا لظواهر االحنراف.

هم رأس املال وهم مثرة احلياة، فكل كد االنسان وشقاؤه وعناؤه من أجل أوالده، وال خري األوالد  -
كثر من ألق أوالدا صاحلني، واحرص أن ترتك من بعد أوالدا صاحلني يدعون لك، يإذا مل  يف املال

 ال يلحقك منه شيء. قد مال حرصك على ترك
 األوالد من أعظم وسائل صالحإن و  -

سبحانه وتعاىل، ولنسمع إىل وصية ذلك الرجل احليك الذين احتار يف العلماء  تقوى هللا همعليمت
ن هللا خص سورة يف القرآن العجيب أ هل هو نيب أو رجل صاحل، واالظهر أنه رجل صاحل، لكن

 وجعلها قرآان يتلى إىل يوم القياما طر يف هذا الكتب وصاايه العظيمة البنهابمسه، وس

فيع كله حب ر  أبسلوبمن مجلة هذه الوصااي، أنه يعلم ابنه تقوى هللا ومراقبته واخلوف منه وكان 
خيلوا من السباب والشتام ورفع الصوت ونربة الغضب،  أسلوبوعطف وحنان وكلمات حانية، 

كله هدوء وشفقة ورمحة، جتعل من السامع مستمتعا هبذه النصيحة االبوية، يناديه ابلطف   أسلوب
وحسن  الرائع عن حسن االستماع األسلوبفال تسأل بعد هذا اي حبييب،  ،اي ابين ،عباره اي بين

ُبيناَّ ِإَّنَّاا ِإْن تاكُ يقول هللا حاكيا وصية لقمان:  اإلجابة ( ذرة من غبار ِمثْ قاالا حابٍَّة ِمْن خاْردال }ايا
ُبيناَّ ِإَّنَّاا ِإْن تاكُ ) صغرية ال تكاد العني تراها ومع ذلك هذه الذره الصغرية ٍ   ثْ قاالا حابٍَّة ِمْن خاْردالمِ  ايا

ِبرٌي ) ُ ِإنَّ اَّللَّا لاِطيٌف خا ال ختفى عليه  (16ف اتاُكْن يف صاْخراٍة أاْو يف السَّمااوااِت أاْو يف اأْلاْرِض َياِْت هِباا اَّللَّ
 [19} ي اْعلاُم خاائِناةا اأْلاْعنُيِ واماا خُتِْفي الصُُّدوُر{ ]غافر: خافيه، ال يعزب عنه مثقال ذرة )

ُلو ِمْنُه ِمْن قُ ْرآٍن واالا ت اْعماُلونا ِمْن عاماٍل ِإالَّ ُكنَّا عالاْيُكْم ُشُهوًدا إِ  ْذ تُِفيُضونا }واماا تاُكوُن يف شاْأٍن واماا ت ات ْ
 ذاِلكا واالا أاْكرباا ِإالَّ يف  ذارٍَّة يف اأْلاْرِض واالا يف السَّمااِء واالا أاْصغارا ِمنْ  ِفيِه واماا ي اْعُزُب عاْن رابِ كا ِمْن ِمثْ قاالِ 
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زانُونا }أاالا ِإنَّ أاْولِيااءا اَّللَِّ الا خاْوٌف عالاْيِهْم واالا ُهْم ياْ هللا بعدها؟ ماذا قال  [61ِكتااٍب ُمِبنٍي{ ]يونس: 
 [63، 62( الَِّذينا آماُنوا واكاانُوا ي ات َُّقونا{ ]يونس: 62)

ت ، تذكريهم بصفات هللا ألنه كلما  اد علمك هللا،  ادأعظم وسائل حتقيق التقوى ومراقبة هللامن و 
 [28}ِإَّنَّاا خياْشاى اَّللَّا ِمْن ِعبااِدِه اْلُعلامااُء{ ]فاطر: ألنهخشيتك من هللا، 

 

 لصالةالثانية أن يكون شغلنا الشاغل هو أن أنمر أوالدان ابالوصية  -
بغي لكل ويل أمر فة متيز هبا وينعليه السالم ويذكر ص إمساعيلكيف يثين هللا على نبيه مسع  ا

 يف أهله األساسيةأن يتميز هبا وأن تكون هي وظيفته 

ِة 54} وااذُْكْر يف اْلِكتااِب ِإمْسااِعيلا إِنَُّه كاانا صااِدقا اْلواْعِد واكاانا راُسواًل ناِبيًّا ) ( واكاانا َياُْمُر أاْهلاُه اِبلصَّالا
 [55، 54مرمي: واالزَّكااِة واكاانا ِعْندا رابِ ِه ماْرِضيًّا { ]

ةا واْأُمرْ ) فقال له البنه ينس لقمان احلكيم هذه الوصية العظيمة ملو  ُبيناَّ أاِقِم الصَّالا اِبْلماْعُروِف وااْنها عاِن  ايا
 [18 - 16( { ]لقمان: 17باكا ِإنَّ ذاِلكا ِمْن عاْزِم اأْلُُموِر )اْلُمْنكاِر وااْصربْ عالاى ماا أاصاا

ِة وااْصطاربْ عالاي ْهاا الا ناسْ أن َيمر أهله ابلصالة  وصية هللا لنبيه حممد وهي  أاُلكا }واْأُمْر أاْهلاكا اِبلصَّالا
 [132رِْ قًا حناُْن ن اْر ُُقكا وااْلعااِقباُة لِلت َّْقواى{ ]طه: 

ل بوظيفته األساسية اليت خلق من أجلها وهي أن َيمر أهله ابلصالة وال يشتغأبن  هللا نبيه أمر 
شغله  بية أوالده ودعوهتم إىل الصالة والتذكري هبا، حىت تكون هيانشغاله برت ينشغل ابلر ق أكثر من 

ابلصالة ، ما ان يبلغ االبن او البنت سبع سنني اال  األوالدواالم هي امر  الشاغل، وظيفة االب
  . ( وأبو داود أمحد رواه { ،سبع سنني ة لروا صبيانكم ابلصالم)   } وتؤمر ابلصالة ألمره 

 ها عليويثهم أكثر أسباب ترك البعض للصالة أَّنم مل جيدوا يف صغرهم من َيمرهم ن مو 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=355&bk_no=47&ID=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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ِة واِإَّنَّاا لاكاِبرياٌة قال هللا وكما  عالاى اخلْااِشِعنيا { ]البقرة:  ِإالَّ  ...........}وااْستاِعيُنوا اِبلصَّرْبِ واالصَّالا
45] 

 سألنا أوالدان إذا رجعوا من املدارس هل اديتم صالة الظهر؟هل  -

 حنرص على صالهتم للفجر معنا يف املسجدل ه

أننا ال نوقضهم إال للمدارس، وصالة الفجر تكون أايم االختبارات فقط ملزيد وقت للمذاكرة أن 
 وأحياان جزءا من الليل .

الدعاء هلم فدعوة الوالدين مستجابة، ولنجعل سبنا ألوالدان دعاءا هلم، فلنتعود ولنوص وأخريا 
 والدهم، دعاءا هلم ابلصالح واهلداية.أ واجنا إذا غضبوا على أوالدهم أن جيعلوا سبهم أل

طفل صغري يمل يف يديه الرمل وجيعله يف قدر اللحم، فما كان من إمه إال أن سبته ودعت له فهذا 
ا رها صابرة حمتسبة ذلك اللحم، فابنها أغلى عندهقالت: ) هللا جيعلك إماما للحرم( تعيدها وتكر و 

ريفني شمن الف طبخة وذبيحة، فكان إماماً للحرم، إنه الشيخ عبد الرمحن السديس رئيس احلرمني ال
 .حفظه هللا تعاىل

تِناا قُ رَّةا أاْعنُيٍ وااْجعا   [74]الفرقان:  ْلناا لِْلُمتَِّقنيا ِإمااًما{}راب َّناا هاْب لاناا ِمْن أاْ وااِجناا واُذر ايَّ

يا  نا واليهمبَّبا ِإلايْ حربنا   واجعلهم منُ را وااْلُفُسوقا وااْلِعْصياانا اْلُكفْ  هميْ واكارَّها إِلا  ،مانا وا اي َّناُه يف قُ ُلوهبِ اإْلِ
 [7الرَّاِشُدونا{ ]احلجرات: 

 قويل هذا ..... أقول
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 :الثانيةاخلطبة 

 الرابعة:الوصية 

، اجلهم يبون اجللوس معك اكثر من حبهم اجللوس مع جملسك احب اجملالس اىل اوالدكاجعل 
 ماصدقائهم ، وذلك ابالبتسامة والضحك معهم واملزاح ومناداهتم ابلكىن، وتشجيعهم، ووعده

ه ، ال حرج لو اخذهتم يف نزهة أو مطعم أو مقهى مما تتطلع انفسهم الياجنا اهتمابهلبات والعطااي على 
 وحىت ال تكون نلك وسيلة اغراء هلم من اصداق السوء

 اخلامسةالوصية 

 ، السيارة تكون فقط يف املرحلة اجلامعيةتعطه السيارة مهما لزم االمرال 

 االتصال به لالطمئنان عليه.دائم كن السادسة:الوصية 

 احفظ أوالدان واجعلهم صاحلني مصلحني ايرب العاملنياللهم 

 وسلموا ......صلو 


