
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اخلري عندما يتجه الطالب    مشاهد  من   ا مشهدوننتظر    األخرية من اإلجازة الصيفية،  األيامها نحن نعيش   

 . ، يف بداية ترُس الناظَرينم وجامعات   هم إىل مدارس  

 ! ، ال سيام يف هذه البالدمهمة الرتبية والتعليم ليست مقترصًة عىل املدرسة وحدهالكن 

 يف توجيه األوالد وتربيتهم الرتبية اإليامنية الصحيحة.   النصيب األكرب، يتحمالن ن  الوالدهنا ا 

حق عىل املسلم أن يعلم أهله من قرابته ما فرض اهلل عليهم وما هناهم  :  الضحاك ومقاتل رمحهام اهلل قال  

 . عنه

ْ َعَلْيَها ال  }، ال سيام األب فهو املخاطب بقوله تعاىل:  الوالدان مربيان مؤثران  َواْصَطرب 
الة  َوْأُمْر َأْهَلَك ب الصَّ

ْزقًا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاق َبُة ل لتَّْقَوى كل مولود يولد عىل : ))قال صىل اهلل عليه وسلم، و[132]طـه:  {َنْسَأُلَك ر 

مروا أوالدكم بالصالة لسبع وارضبوهم عليها  : ))وقال((،  جسانهفأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمالفطرة،  

 ((. لعرش

إذا أنفق الرجل  : ))قال صىل اهلل عليه وسلم  ،ومن أنفق املال يف تعليم أهله وأبنائه فهو مأجوٌر إذا احتسب 

 ((. عىل أهله نفقًة حيتسبها فهي له صدقة

توفري امللبس واملأكل دونام عناية باجلانب األهم  اخلطأ أن هيتم بعض اآلباء واألمهات بجانب النفقة و  ومن

  .وهو غذاء القلب والروح

كنا نعلم أوالدنا   :فعن سعد بن أبى وّقاص قال  مطالبون برتبية النشء كام كانت تربية اجليل األولبل هم  

 .  مغازي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كام نعلمهم السورة من القرآن

، فهذه أم اإلمام مالك بن أنس رمحة اهلل مع العلم   علموهم األدبواغرسوا يف قلوب أبنائكم حب العلم،  ف

إليها، ومسحت عىل رأسه، وقالت أدنته  ثم  الثياب  ألبسته أحسن  العلم  أن يطلب  ملا أرد  يا  :  عليه وعليها 

 .قبل أن تأخذ من علمهه  وحشمت ووقاره جلس يف جملسه، وخذ من أدبه ابنّي! اذهب إىل جملس ربيعة، و

 



 

 

 

كنت أصفح الورقة بني يدي :  مفتاح العلم، يقول اإلمام الشافعي رمحه اهلل   واالحرتام  أن األدب  همعلمو

لئال يسمع وقعها رقيقًا؛  مالك صفحًا  الربيع  .شيخي  والشافعُي   :ويقول  املاء  أن أرشب  ما اجرتأت  واهلل 

؛ هيبًة له     .ينظُر إيلَّ

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما منعه نسبه وعلو منزلته حني يبلغه احلديث عن رجل ابن عباس ابن عم  و

فيقول يا    ه خيرج فريان، حتى  من الرتاب  ه عىل بابه تسفي الريح علي  هتوسد ردائيأن يأيت بابه وهو قائٌل نائم، ف

 . عن احلديث كفأسال  ،أنا أحق أن آتيك،  ال  :قول يف ! ابن عم رسول اهلل ما جاء بك هال أرسلت إيّل فآتيك

 . أبوك من اخلمسة الذين أدعو هلم كل سحر  وكان اإلمام أمحد رمحه اهلل يقول البن الشافعي:

فيهم اخلري والعلم وليس بخاٍف عليك قوله    مجيل أن جتعل من ُطاّلبك منافذ لألجر بعد رحيلك، غرسَت 

   . ((صىل اهلل عليه وسلم: ))إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث

 ترى كم من أناٍس ما زالوا وإن تباعدت السنني يدعون ملعلٍم أمرهم بخري أو أسدى هلم نصًحا؟ 

 . إنام أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم: ابةح للصصىل اهلل عليه وسلم زلة الوالد، قال  املعلم بمنو

قة مل  ف ُُمْر  التعلم  ساعًة، بقي يف ذل اجلهل أبدًا، ومن مل تكن له بداية  جدوا واجتهدوا، فمن مل يتحمل ذَل 

قة  .تكن له هناية مرْش 

  
  

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 


