
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

أعظمإن  :  اهللعباد    املنوطة  من  تربية    الواجبات  الصاحلة    والعمل    األبناء،بالوالدين  التنشئة  تنشئتهم  عىل 

 استقامة واطاعة وبعدًا عن معصية اهلل ...       

مْ  م  اهلله  ِِف َأْواَلِدك  ِف أعناقكم أهيا اآلباء   أوالدكم أمانةً أي أن  )) فاألوالد وصية اهلل تبارك وتعاىل ))ي وِصيك 

النبي صىل اهلل عليه وسلم    اهلل،ست سألون عنهم بني يدي   (  رعيته( راع وكلكم مسؤول عن    ))كلكم يقول 

    .((هعمر ريض اهلل عنهام: ))أدِّب ابنك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة ماذا أدبته وماذا علهمت عن ابن وجاء 

وْا األََماَناِت    إهنم أمانٌة مطلوٌب من كل ْم َأن ت ؤدُّ ك  ر  أٍب وأم أن يقوم بحفظ هذه األمانة وادائها ))إِنه اهللهَ َيْأم 

فقد خنت األمانة واهلل ال  وأمهلت  وإن قرصت  األمانة،اديت  اوالدك فقدوحفظت  فإن رعيت إِىَل َأْهلَِها(( 

َو َغاشٌّ لَِرِعيهتِِه إاِله  َما ِمْن َعْبٍد  يقول رسولنا الكريم ))  حيب اخلائنني  وت  َوه  وت  َيْوَم َيم  ِعيِه اهلله  َرِعيهًة َيم  َيْسََتْ

َم اهلله  َعَلْيِه اْْلَنهةَ   (( َحره

سبحانه    ربنا  أوىص  األبناءوقد  وإحساًنا،    وتعاىل  بًرا  اآلباءباآلباء  سن    وأوىص  وح  وتربيًة  عداًل  باألبناء 

وأي    ، تنشئة وقالًبا  قلًبا  باإلسالم  يتحرك  جيل  يقعإلخراج  الشأن  إمهال  هذا  ِف  اآلباء  جريمة    من  فهو 

             !!يرتكبها االب واالم ِف حق ولدهم بل ِف حق االمة كلها 

ا واملتأمل ِف قوله سبحانه  يتطلب من األبوين عماًل جادًّ الواجب  ق وا    ))َياوتعاىل    إن هذا  آَمن وا  ِذيَن  اله َا  َأهيُّ

اهللهَ  وَن  َيْعص  اَل  ِشَداٌد  ِغاَلٌظ  َماَلئَِكٌة  َعَلْيَها  َجاَرة  
َواحْلِ النهاس   َها  َوق ود  َناًرا  ْم  َوَأْهلِيك  ْم  َسك  ْم  َأْنف  َأَمَره  َما   

وَن(( ي  ْؤَمر  ي  قيل الم لو شبت   االبوين.امللقاة عىل عاتق    وِعظم املهمة شعر بجسامة املسؤولية  َوَيْفَعل وَن َما 

ليخرجوا اوقظهم  ماذا تفعلني ؟؟ قالت  نائمون  بيتك واوالدك  هلا فان مل يستيقظوا    وهيربوا.     نار ِف  قيل 

                                    !!تنقذهيم منهابأن  قيل هلا فنار االخرة أوىل جرا... قالت اجرهم 

أعظم   وإن االبوين   من  به  اهلل  كلف  النار(  ما  أوالدهم  عىل    تنشأة  )ليجنبوا  قال أوالدهم  تعاىل   الصالة 

َواْصَطِِبْ   اَلِة  بِالصه َأْهَلَك  ْر  بالصالة  والسالم    عليه الصالة( وقال  َعَلْيَها())َوْأم  أبناء))مروا أوالدكم   وهم 

    (سبع(



 

 

                                                                                       

مل يكن مكلفا بالصالة اال ان هذا العبادة مالزمة له طول عمره فالبد ان يَتبى عىل املحافظة عليها  إن وهو و 

ربام ينامون عن بعض الصلوات  بل لمن اإلباء ال يشعرون بقيمة الصالة    ولألسف كثري  بأمهيتها، والشعور  

اْلمعة لصالة  يأتون  كيف  أعينهم  بأم  يرون  بعدها  وتراهم  الفجر،  أوالدهم    واْلامعة  وخاصة  ويَتكون 

 ..              تقصري أوالدهم   وقد أصبحوا شبابا ِف البيت، ويشتكون

ِف   اعتنيت به  صغره ولوبه ِف    قرصَت ل ما  ان تعدِّ   عوده تريدقسا    ألنه ملا   وواهلل ست سال عنه بني يدي اهلل 

لوجدته   إن صغره  نديًا    لينًا:  كان غصنًا  فإذا  اخلشِب  كانت من  إذا  تلني  اعتدلت وال  عدلتها  إذا  الغصون 

إذا صل   فأما  يلينه،  يلتوي ويلني مع من  فإنه  فإنه ال يلني حتى  رطبًا صغريًا  ،اذاب ويبس  قام االب    يكرس 

حرام ال توقظه للصالة مازال صغريا    لألخره تسعا او عرشا قال احدمها  واالم لصالة الفجر وولدهم عمر

مون أوالدهم  وهو صغار و إذا ما  هذه الربيِّع بنت معوذ تقول اهنم كانوا يصوه   ،   ،وواهلل احلرام ما يفعلونه

بل   (مازالوا صغاراحرام  )ومل يقولوا    بكوا من اْلوع اعطوهم أشياء يلعبون هبا ويتلهون هبا حتى اإلفطار

ربوهم عىل طاعة اهلل والصِب عىل ترشيعاته وتطبيقها))طبعا االمر حيتاج حلكمة ِف التعليم والتدريب ولكن  

وهذا نشأ عنه جيل ما زلنا حتى الساعة واىل ان يرث اهلل األرض ومن    ، الفكرة ان نعلمهم عىل طاعة اهلل((

         عليها نفتخر هبم 

تقوم عىل الَتبية بالقدوة، بحيث يكون األب واالم كل منهام متحل  بام يريد من ابنه    والَتبية تقوم أول ما

لكل ما يريد من ابنه أن يبتعد عنه، أما إذا كان يأمر ابنه بام ال يفعله، أو ينهاه عام يقع    متجنبا   أن يتصف به، 

االنحراف  إىل   باألبناء  يؤدي  تناقض  هذا  فإن  يستجيبفيه؛  ولن  منك  يسمع  لن  الدخان    ،  بَتك  ألمرك 

اليوم ، ولن يتورع من الكذب عليك ملا يسمعك تقول له اذا سال عني فالن فال   والسيجارة ِف فيك كل 

                                                                                         تقل له اين بالبيت قل له اين خرجت .. عندها ستسقط من عينه كقدوة

خلقه   من  وخريته  اهلل  أنبياَء  نرى  لذلك  العاملني  رب  من  وِمنهة  عظيمة،  نعمٌة  االخوة  اهيا  األوالد  صالح 

وهو يدعو ربهه  ،  يسألون اهلل لذريهتهم الصالح واهلداية، قال تعاىل حكاية عن ابراهيم عليه الصالة والسالم

ِقيمَ   اْجَعْلنِي  َربِّ بتلكم الدعوات: )) اَلةِ   م  تِي((    الصه يه رِّ نَا ))   اهلل  اىل  يلجأون  املؤمنني  حال  وكذلكَوِمْن ذ    َربه

اتِنَا  َأْزَواِجنَا  ِمنْ   َلنَا  َهْب  يه رِّ ةَ   َوذ  ره ٍ   ق  تهِقنيَ   َواْجَعْلنَا  َأْعني  ))إَِماًما  لِْلم  رَ   َأنْ   َأْوِزْعنِي  َربِّ ((  تِي   نِْعَمَتَك   َأْشك    اله

ْبت  إَِلْيَك َوإِينِّ ِمَن املْ ْسلِِمنيَ وَ  َوَعىَل  َعَله  َأْنَعْمَت  تِي إِينِّ ت  يه رِّ  (( الَِديه َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا َتْرَضاه  َوَأْصلِْح ِِل ِِف ذ 



 

 

 

تربيًة صاحلة، يسعدون   لَتبيهم  رعايتك،   إىل   احلاجة   وبأمسِّ   دعائك،   إىل  احلاجة  بأمسِّ    االخ   اهيا   أوالد ك  

دن أيًضا بذلكهبا ِف  أنت  نبيه ولو   ياهم وآخرهتم، وتسَعد  ، امجعهم حولك واقرأ معهم كتاب اهلل وسرية 

مرة ِف االسبوع لتشعروا مجيعا بحمميه االرسة وليحفكم اهلل بعنايته ورعايته وواليته ومن حفته عناية اهلل  

 واهلل ال ضيعة له  

 اقول ما تسمعون واستغفر اهلل ِل ولكم ... 

 

                                                                                                     

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


