
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

النَّبِي    وسلم   يقول  عليه  اهلل  )) صىل  َأْو  :  انِِه،  َ ُينَِّصِّ َأْو  َدانِِه،  ُُيَوِّ َفَأَبَواُه  الِفْطَرِة،  َعىَل  ُيوَلُد  َّلَّ 
إِ َمْوُلوٍد  ِمْن  َما 

َسانِهِ  رشيف،  (( ُيَمجِّ كلنا،   حديث  معناه  وندرك  مجيعا،  األب  نحفظه  األول واملوجه  القدوة  ا  مه  وان أن 

 .الدور األكرب والرئييس يف تغيري هذه الفطرة وانحرافها عن أصلها  م ل   واناألب وأن ؛ ألوَّلدل

والده، خاصة  دور األبَّل سيم  و يقلد  ما  مثل  أحدًا  يقلد  َّل  فالولد  للولد،  بالنسبة  املبارشة  القدوة  فهو   ،  

َناًرا  }عليه أن حياسب نفسه، وأن يستشعر قوله سبحانه وتعاىل:  ف َوَأْهلِيُكْم  َأْنُفَسُكْم  ُقوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُي  َيا 

مَ  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  اهللََّ  َيْعُصوَن  ََّل  ِشَداٌد  ِغََلٌظ  َمََلئَِكٌة  َعَلْيَها  َجاَرُة  َواْْلِ النَّاُس  ا  َوُقوُدَها 

   . ، وأن يعلم علم اليقني أن ابنه سيكون يف النهاية نسخة طبق األصل منه[6]التحريم:{ُرونَ ُيْؤمَ 

أول من تغرس السلوكيات واألخَلقيات يف نفس ولدك، وهو أرض خصبة لَلستنبات  أنت    أُيا األبف

أنت أول زارع فيها، وأول من يضع البذر فيها؛ فلتخرت الزرع الذي حتب أن يكون عليه ابنك عندما يصبح  

افناضجًا،   فيه  نباتًا حسنًا، وإما أن تغرس  فتنبته  الصفات ومكارم األخَلق  فيه حماسن  لرش إما أن تغرس 

 .والفساد فتنبته نباتًا سيئاً 

، فأي خطأ يف هذا التشكيل أنتم أول من يتحمله،  األبناء كالعجينة التي ُتشكل حسبم نرغب  إنوكلنا يقول  

   .وأنتم أول من سيكتوي بناره، وسيصعب عليكم التغلب عىل هذا اخلطأ فيم بعد 

بالتدخني   األب  ابتيل  إذا  فعله    أقلف فمثًَل  يبت ما جيب  ألن  أن  ممارستها؛  عند  منهم  ويتخفى  أبنائه  عن  عد 

فعلها أمامهم معناه إعطاء الضوء األخرض لم ليمرسوها كم مارسها هو، وربم هانت يف نفوسهم املعصية  

فإن  القلب  املعصية يف  وإذا هانت  القدوة،  فيه  يرون  لا وممارستها ممن  بسبب كثرة رؤيتهم  واستصغروها 

 .هولة ويرسفعلها بالبدن سيقع بكل س 

من   وغريها  الناس،  بني  ويفتن  ينم  أو  يغتاب،  أو  يكذب،  والده  الولد  يرى  عندما  الكذب؛  وهكذا 

يفعلها األب   التي  املعصية  املوبقات، وكلم عظمت  األبناء سيقلدون والدهم يف فعل هذه  فإن  املخالفات 

 فسيكون مصري الطفل أن   صَلةفمن َّل ير والديه حمافظني عىل الكانت اجلناية عىل الولد أعظم وأكرب، 



 

 

 

بعض   أن  إيَلمًا  الصور  أكثر  ومن  الطفل،  به  يفكر  ما  آخر  للمسجد   اآلباءالصَلة  أبنائهم  يوصلون  لربم 

، ثم يدخلوهنم املسجد وبعدها خيرجون من بيت اهلل وهم يسمعون قول املؤذن  الكريم مثَلً   ليتعلموا القرآن

  حي الصَلة حي عيل الفَلح

 .وتضيع لا نة هذا ظلم لألماف

اآلباء:   بناء َّل وسيلة هدم،  أُيا  أبنائكم من صَلحكم، وفسادهم من فسادكم، فكونوا وسيلة  إن صَلح 

 .وأداة خري َّل أداة رش وفتنة، فأنتم القدوة اْلية التي يمتثلوهنا ويسريون عليها 

مشيته، فقال لم: ما لكم؟ فقالوا  وقد قيل قديًم: إن الطاووس مشى باختيال وكرْب وخيَلء فقلده أبناؤه يف  

لقد بدأت ونحن مقلدوك، وهكذا األب عندما يرتكب املحرمات، ويفّرط يف الواجبات، فإن فساده هذا  

 .سينعكس عىل أبنائه

أكثر األوَّلد إنم جاء فسادهم من قبل اآلباء، وإمهالم لم، وترك  : ]ورحم اهلل اإلمام ابن القيم عندما قال

 [. الدين وسننه، فأضاعوهم صغارًا، ومل ينفعوهم كباراً تعليمهم فرائض 

شك أن هذه املشكَلت التي نراها يف شبابنا وفتياتنا، إنم هي غرس اآلباء واألمهات، بسبب إضاعتهم    وَّل

 . لم، فَل هم حتملوا املسؤولية، وَّل أدوا األمانة جتاه أبنائهم 

األبن  القدوة  لصَلح  الرئيس  واملحرك  الفرس،  مربط  فسادهم هي  أو  أن  ،  اء  ندعوه  بأن  اهلل  أمرنا  لذلك 

يقول   لنكون قدوة صاْلة حسنة لغرينا،  اتِنَا  }تعاىل:  يوفقنا  يَّ َوُذرِّ َأْزَواِجنَا  ِمْن  َلنَا  َهْب  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  َوالَّ

َة َأْعنُيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما   . [74الفرقان:]{ُقرَّ

 .أئمة يقتدى هبم يف اخلري، ودَعاة هدى يؤتّم هبم فيه اجعلنا  تَِّقنَي إِمامًا، أي: َواْجَعْلنا لِْلمُ 

يَن  : ))يقول صىل اهلل عليه وسلم  َصاَد، ُجْزٌء ِمْن ََخَْسٍة َوِعرْشِ
الَِح، َواَِّلْقتِ ْمَت الصَّ الَِح، َوالسَّ إِنَّ اْلَْدَي الصَّ

ةِ  الن ُبوَّ ِمَن  به، يكون هبذا حماكيًا  ((، ُجْزًءا  فُيقتدى  الصالح،  الصالح، والدي  بالسمت  الذي يتحىل  أي: إن 

 لبعض صفات النبوة.  

 .نا اليوم يعانون معاناة كبرية من غياب القدوة الصاْلة، وكثرة القدوات يف الرشؤأبنا

نفسه قدوة سيئة ألبنائه فإن املصيبة قد اكتملت،   السيئة يف فاَّلبن  وإذا كان األب  القدوات  تكالبت عليه 

 .وهذه هي املصيبة العظمى ومن ثم البيت،  الشارع واملدرسة واإلعَلم 



 

 

 

البنت ترى أمها قدوة لا، ثم إذا يتساهلن يف اْلجاب الرشعي    بعض النساء ابنتها بتقليدها؛ ألن    ، فتقوم 

إذا   الرأس  الفأس عىل  وقع  فإذا  اللبس واْلجاب،  يف  التقليد  فتخرج من جمرد  الشطط  هبا  يتعدى  بالبنت 

وسمعتها، وينسيان أن امللوم األول مها، ألن هذه البنت ما وقعت إَّل   بوالدُيا يبكيان عىل عرضها ورشفها 

 .بسببهم

يقلدون ما  غالبًا  األوَّلد  فإن  والبذيء،  الفاحش  الكَلم  وربم    وهكذا  وأقوالم،  كَلمهم  يف  أهاليهم 

أبناءهم   فإن  الرديئة  والكلمت  النابية  األلفاظ  بعض  يستعملون  واألمهات  اآلباء  كان  فإذا  يزيدون، 

سيطورون تلك الكلمت، وجيددوهنا بعبارات أشنع منها وأقبح، فيكون أوَّلدنا قدوة سيئة ألوَّلدهم فيم 

 .، وهذا َّل شك جرم خطريبعد، والسبب يف البداية هو األب واألم

فأويص نفيس وإخواين اآلباء بوصية عظيمة أَّل وهي الصدق مع اهلل سبحانه وتعاىل يف جعل البيت حمضنًا  

من حماضن الرتبية الكريمة لألبناء والبنات، وذلك بعمرته بذكر اهلل عز وجل، واْلرص عىل وجودك قدوة 

أن يوجد يف البيت من يتمثل السوء قوَّل أو عمَل حتى  صاْلة فيه، وتطهريه من أسباب الرجس والفساد، و 

نبينا   فإن  لغريه؛  قدوة  يصبح  وسلم-َّل  عليه  اهلل  َرِعيَّتِِه،  " :يقول   -صىل  َعْن  َمْسُئوٌل  َوُكل ُكْم  َراٍع،  ُكل ُكْم 

ُجُل َراٍع يِف َأْهلِِه َوُهَو َمْسؤوٌل  ِه، َوالرَّ
َعْن َرِعيَّتِِه، َواملَْرَأُة َراِعَيٌة يِف َبْيِت َزْوِجَها    اإِلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِ

 .متفق عليه "َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَّتَِها، َواخلَاِدُم َراٍع يِف َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 

يل، وكونوا خري  فاهلل اهلل يف القدوة الصاْلة! كونوا ألبنائكم خري قدوة يقتدون بكم يف كل خلق فاضل مج

ويعينكم   له،  ويسددكم  لذا،  يوفقكم  أن  دائًم  اهلل  وادعوا  وقبيح،  دينء  كل  عن  البعد  يف  لم  مثال 

َة َأْعنُيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إِ }، عليه نَا ُقرَّ
اتِ يَّ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ  [.74الفرقان:]{َماًماَوالَّ

اللهم وفقنا لطاعتك، واجعلنا قدوة حسنة ألهلنا وأبنائنا، اللهم اجعلنا صاْلني مصلحني، هداة مهتدين،  

  .َّل ضالني وَّل مضلني

بنا، فتنة لغرينا، واهدنا واهد  النَّارِ }ربنا َّل جتعلنا  َعَذاَب  َوِقنَا  َحَسنًَة  اآْلِخَرِة  َويِف  َحَسنًَة  ْنَيا  الد  يِف  آتِنَا  نَا   {َربَّ

 [ 201البقرة:]

إن كنتم فعَل راغبني بصدق يف صَلح أبنائكم الذين تشتكون منهم ومن سلوكياهتم املنافية لتعاليم الدين  

 اْلنيف، فاألمر يف متناولكم وليس صعبا وَّل عسريا وَّل مستحيَل، بل هو يف صاْلكم وصالح أبنائكم  



 

 

 

هبذا يصلح أبناؤكم وبناتكم دونم حاجة إىل التكلم  وبناتكم، ويرتكز عىل القدوة اْلسنة التي يروهنا فيكم،  

زوجاتكم،  اهلل  ليصلح  نصوحا،  توبة  وأعلنوها  ألبنائكم،  صاْلة  قدوة  فكونوا  توجيههم،  وَّل  معهم 

َتَذْريِن }   :وبصَلحكم وصَلحهن يصلح أبناؤكم، قال تعاىل يف سورة األنبياء ُه َربِّ ََّل  ا إِْذ َناَدى َربَّ َوَزَكِريَّ

ُْم َكاُنوا يُ   َفْرًدا نَي  َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَوَهْبنَا َلُه حَيَْيى َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجُه، إِهنَّ
اِت  َوَأْنَت َخرْيُ اْلَواِرثِ َساِرُعوَن يِف اخْلرَْيَ

َخاِشِعنيَ  َلنَا  َوَكاُنوا  َوَرَهًبا  َرَغًبا  زكريا  [90،  89األنبياء:  ]{ َوَيْدُعوَننَا  سيدنا  فبمسارعة  يف ،  السَلم  عليه 

وتفضله  له،  زوجته  بإصَلح  وتعاىل  سبحانه  اهلل  جازاه  هلل،  وبخشوعه  ورهبا،  رغبا  اهلل  ودعوة  اخلريات، 

 .عليه بابن صالح جعله من أنبياء اهلل الصاْلني

عىل   تدل  بأفعال  مقرونا  كَلمهم  يكن  مل  فم  وتوجيههم،  األبناء  توصية  يف  جهد  من  اآلباء  بذل  ومهم 

فقلم يف صدقهم،  وأبلغ  أكرب  كذلك،  ولألم  لألب  السوي  فالسلوك  فيهم،  ومؤثرا  لألبناء  مقنعا  يكون   

أبنائكم،  تِّصفات  من  تَلحظونه  ما  ذلك  عىل  دليَل  ويكفيكم  السوي،  السلوك  إىل  التوجيه  من  التعبري؛ 

وكيف يزامحونكم عىل سجادة الصَلة وأنتم تصلون يف بيوتكم وتركعون وتسجدون وتتشهدون دون أن  

ولعل هذا     إهنم يقلدونكم باْلرف، ويفعلون ما تفعلون،   توجهوا لم ولو كلمة واحدة من توجيهاتكم،

مما أشار إليه الدين اإلسَلمي مما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهم َعِن اْبِن ُعَمَر َرِِض اهللَُّ تعاىل َعنُْهَم َأنَّ 

 اْلُبَخاِري  ((.  اْجَعُلوا ِمْن َصََلتُِكْم يِف ُبُيوتُِكْم َوَّلَ َتتَِّخُذوَها ُقُبوًرا: )) النَّبِي صىل اهلل عليه وسلم َقاَل 
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