الوالدان واملسنون
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الوالدان واملسنون
ٍ
تؼديرا ،والحؿد هلل الذي أكزل طؾك
فؼدره
الحؿد هلل الذي خؾؼ كؾ
شلء َّ
ً

كذيرا ،وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ
طبده الػرقان :لقؽقن لؾعالؿقـ ً
وأشفد أ َّن
اها يق َم الػز ِع األَك َبر،
لف ،شفاد ًة يلمـ َمـ قالفا ،و َط ِؿ َؾ
ُ
َ
بؿؼتض َ
محؿدا طبده ورسقلف ،وصػ ُّق ُف وخؾقؾف ،ب َّؾغ الرسالة ،وأ َّدى األماكةَ ،وكصح
ً

وس َؾ َؿ تسؾق ًؿا
وس َؾ َؿ وبار َك طؾقف ،وطؾك آلف ،وأصحابفَ ،
األمة ،فص َّؾك اهلل َ
مزيدا.
ً
أ َّما بعد:
السر والعؾـ ،واطؾؿقا
فقا أيفا الؿمم ـقن ،أوصقؽؿ وكػسل بتؼقى اهلل يف ِّ
الصراط ،وبرهاكؽؿ يقم َتؾتبِس األمقر،
ب ِّ
ـص ُ
أن التؼقى كجاتؽؿ يقم ُي َ
ويختؾط الظالم بالـقر.

والتؼقى -يا أيفا الؿممـقن  -هل وصقة اهلل لألولقـ واآلخريـ ،قال -
سبحاكف  ( :-ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ)
[الـساء ،]131:والتؼقى رأس ِّ
كؾ فالحٍ وكجاح ،و َمـ لؿ يتؼ اهلل ،فؼد باء

بالخسران الؿبقـ.

طباد اهلل ،إن شريعة اإلسالم ٌ
طدل كؾفا ،حقث إ َّكفا و َّف َرت الحؼقق ذويفا،

أحدا.
وأططت الحظقظ مستحؼقفا ،وال يظؾؿ ر ُّبؽ ً

ومـ األمقر التل جاءت هبا شريعة اإلسالم :الـظر إلك الشققخ وكبار
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ال سـ ،والذيـ دلػت هبؿ األيام والسـقن إلك ُطؿ ٍر ُمتؼدم ،كظرت إلقفؿ كظرة
ٍ
إجالل واحرتا ٍم وتؼدير ،ففذه كصقص الؽتاب والسـة ُتشقر إلك حؼقق هذا
الجـس مـ الخؾؼ :ذلؽ أكف ما مـ ٍ
أحد مـ بـل آدم َّإال وهق يؿر بؿراحؾ
ثالث:
ً 
أوال :مرحؾة الضعػ حقـ القالدة ،والصغر.
 ثؿ مرحؾة الشباب والػتقة ،والؼقة.
 ثؿ بعد ذلؽ مرحؾة األفقل ،ومرحؾة الضعػ ،والذهاب إلك أرذل
ال ُعؿر.
قال اهلل  ( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ) [الروم ،]54:كعؿ -طباد اهلل ،-
هذه هل مراحؾ اإلكسان يف واقع الحقاة.
حتاجا إلك
ويف واقع األم ِر ُيق َلد
حتاجا إلك أمف وإلك أبقف ،و ُم ً
صغقرا ُم ً
ً
ٍ
مرحؾة أخرى وهل :مرحؾة الؼقة والشباب ،ثؿ
رطاية اآلخريـ ،ثؿ يتـؼؾ إلك
قب الرأس،
بعد ذلؽ يبدأ األفقل حقث الضعػ ،وحقث القهـ ،فقبؾغ َّ
الش ُ
ويحدودب الظفر ،ويحتاج اإلكسان إلك مـ ُيعقـف ،ولذلؽ هذه هل صبقعة
حؼ طؾك اهلل  ما ارتػع شل ٌء َّإال وضعف.
الحقاة يف واقع األمرٌ ،

أشد حاج ًة
يؿر هبا اإلكسان ،ال شؽ أكف يف حال الؽِرب ُّ
هذه الؿراحؾ التل ُّ
ٍ
وقت ،ذلؽ أن اإلكسا َن يف حال الؽِرب يؽقن أسقر كثق ٍر مـ الفؿقم،
مـ ُكؾ ذي
وكثق ٍر مـ األمقر :ففق يحتاج َمـ ُيعقـف ،ويحتاج َمـ ُيساطده ،ويحتاج َمـ
يصرب طؾك أدواءه ،وطؾك أمراضف ،وطؾك كثق ٍر مـ أمقره :ولذلؽ جـس
اإلكسان يدخؾ تحت الؼاطدة العامة التل قال اهلل ( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)
[اإلسراء ،]77:ففذا اإلكسان مؽر ٌم طـد اهلل ( ،ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ).
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السـ وإلك هذا الشقخ الطاطـ يف السـ ،كظر إلقف
بؾ :إ َّن اهلل كظَ َر إلك كبقر ِّ

كثقر مـ األحؽام
وتؼدس ،ولذلؽ جاءت
كظر رحؿة ،وكظر ططػ 
َّ
ٌ
صح طـ
الشرطقة ُمخػػ ٌة طـ كبار السـ ،مـ ذلؽ ً
مثال :الؼقام يف الصالةَّ ،
الـبل ♥ أكَّف قال« :ص ِّل َقائِؿاَ ،فن ِ ْن لَم َتستَطِع َف َؼ ِ
اع ًداَ ،فن ِ ْن لَ ْم
ْ ْ ْ
َ
ً
َت ْستَط ِ ْع َف َع َؾى َجـْ ٍ
ٌ
داخؾ يف
ب» (  ، )1وهذا التقجقف مـ الـبل 
قاطدة ققل اهلل  ( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن.]16:

كثقر مـ كبار السـ بسبب كِرب سـفؿ ،ووهـ ققهتؿ ،وضعػ بُـقتفؿ ال
ٌ
يستطقعقن الؼقام يف الصالة :فاحتاجقا إلك التخػقػ :فجاءت الشريعة
وتؼدس.
لتـؼؾفؿ مـ الضقؼ إلك السعة ،ومـ الحرج إلك الػرج بنذن اهلل َّ 
كبقرا،
ً
أيضا مـ ذلؽ :أن اإلكسان إذا لؿ يستطع الصقام ،إذا كان اإلكسان ً

وال يستطقع الصقام ،فـؼؾف اهلل  إلك اإلصعام ،كؿا صرحت بذلؽ اآلية
الؽريؿة بـؼؾف إلك اإلصعام ( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) [الؿجادلة.]4:
الحج ،قال اهلل  ( :ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
وأيضا فقؿا يتعؾؼ بلمقر
ً
ِّ

﮲ ﮳ ﮴﮵) [آل عؿران ،]97:قال أهؾ العؾؿ :االستطاطة هـا كقطان:
استطاط ٌة مالقة ،واستطاط ٌة بدكقة ،فنذا لؿ يستطع الشقخ الؽبقر لؿ يستطع الحج
مقموس مـ أن تعقد إلقف الؼقة ،لف
قادرا بؿالف ،وطدم االستطاطة
ٌ
ببدكف ،وكان ً

يحج طـف.
أن ُيـقب مـ ُّ

وقد جاءت امرأ ٌة إلك الـبل  تُخربه بل َّن فريضة الحج
أدركت أباها شق ً
كبقرا ال يستطقع الركقب طؾك الراحؾة وال االستؼرار
خا ً
تحج طـ أبقفا ،فؼال:
طؾقفا ،فلرشدها الـبل  إلك أن
ُّ

( )1أخرجف البخاري ( )1117مـ صريؼ طؿران بـ حصقـ -ﭬ .-
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«حجي عن أَبِ ِ
قك» ( . )1
ُ ِّ َ ْ
وج َف الـبل  أئؿة الؿساجد والجقامع
كذلؽ الصالةَّ ،

إلك أن يؽقن شعقرهؿ جؿاطقًا ،بؿعـك :أن اإلمام إذا كان شابًا قق ًيا ،فال
ُيصؾل طؾك قدر ققتف وكشاصف ،ال ،وإكؿا ُيصؾل حقـؿا يـظر إلك أضعػ

جؿاطتفؿ ،وإلك أقؾفؿ قدرهتؿ طؾك القققف يف الصالة.

فحقث كان يف الؿسجد ٌ
ضعقػ يـبغل لإلمام أن يتجف ف ُقصؾل بالؼدر
ٌ
رجؾ
الذي يستطقعف هذا الرجؾ :ولذلؽ قال الـبل  لعثؿان بـ
أبل العاص« :وا َّت ِ
خ ْذ ُم َم ِّذكًاَ َٓ :يلْ ُخ ُذ َع َؾى آ َذاك ِ ِه أَ ْج ًرا» ،وقال لفَ « :وا ْقتَ ِد
َ
بِلَ ْض َع ِػ ِفم» ( .)2
س َف ْؾقُ َخ ِّػفْ َ ،فن ِ َّن فِ ِ
وقال « :إ َذا َص َّؾى أَ َح ُد ُك ْم بالـَّا ِ
قف ْم
قف ْم الؿريض ،وفِ ِ
الضعِقفَ  ،وفِ ِ
اج ِة» (  ،)3وهذا تقجق ٌف مـ الـبل
َّ
قف ْم َذا الْ َح َ
 لاللتػات إلك هذا الجـس مـ الؿسؾؿقـ الذيـ بؾغ هبؿ
كثقر مـ أئؿة
الس ُّـ مبؾ ًغا :ال يحتؿؾقن صقل الؼقام يف الصالة ،ولذلؽ ُيخطئ ٌ
الؿساجد حقـؿا ُيبطئقن الصالة بـا ًء طؾك ُقدرهتؿ يف تحؿؾ اإلصالة.

ٌ
رجؾ إلك الـبل  يشؽقا إلقف مـ صقل
ولذلؽ جاء
صالة فالنُ ،يخرب الـبل  بلكَّف ُيحب الصالة ،و ُيحب
( )1أخرجف البخاري ( ،)1513ومسؾؿ ( )1334مـ حديث ابـ طباس  -ﭭ .-
(  )2أخرجف أبق داود ( ،)531والرتمذي ( ،)279والـسائل يف "الؽربى" (،)1648
وأحؿد ( )16271مـ طثؿان بـ أبل العاص -ﭬ  ،-وصححف األلباين يف "إرواء
الغؾقؾ" (.)315 /5
(  )3أخرجف البخاري ( ، )772ومسؾؿ ( )466مـ صريؼ أبل مسعقد األكصاري -ﭬ-
.
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الؿساجد ،ولؽـ يؿـعف مـ الصالة يف مسجده لؿا ُيط ُقؾ ُفالن ،قال الراوي:

فؿا رأيت الـبي  وعظ موعظ ًة غضب فقفا من تؾك
ِ
ين ،إِذا َص َّؾى بِالـَّا ِ
سَ :ف ْؾ ُق َخ ِّػفْ » ( .)1
الؿوعظة ،ثم قال« :إ ِ َّن مـْ ُؽ ْم ل ُؿـَ ِّػرِ َ

ْت َيا
وقال ل ُؿعاذ كؿا هق الحديث الؿعؾقم الؿعروف ،قال« :أَ َفتَّا ٌن أَك َ
ُم َعا ُذ؟ إِذا َص َّؾى بِالـَّا ِ
سَ ،ف ْؾقُ َخ ِّػفْ » ( . )2
وال شؽ أن يف هذا كظر ٌة إلك أولئؽ إلك كبار السـ الذيـ يحتاجقن إلك
أن ُيرفؼ بحالفؿ ،وإلك أن ُيصؾك هبؿ صال ًة يستطقعقن فقفا الخشقع
ٍ
ٍ
صدر ،وصؿلكقـة ٍ
وإقبال طؾك اهلل
قؾب،
والطؿلكقـة ،وأن يلتقا هبا يف اكشراح
.
ولذلؽ يؼقل ُطؿر بـ الخطاب -ﭬ  :-إن مـؽم لؿـػرين ،وجاء طـف يف

ٍ
لػظ آخر :إن من الـاس لقُبغِّض العباد إلى اهلل .قالوا له :كقف ذلك؟ قال :يؼوم
أحدكم ُيصؾي فقُطقل يف صالته ( .)3

أيفا الؿممـقن :كظرت الشريعة طؾك كبار السـ كظرة إجالل واحرتام،
طر َكتفؿ األيام ،وحـَّؽتفؿ التجارب،
ذلؽ أ َّن كبار السـ هؿ أشجار الققارَ ،
ولذلؽ الـبل  كان يلمر بتؼديؿفؿ يف الؽالم ،وبتؼديؿفؿ يف
الدخقل ،وبتؼديؿفؿ يف الؿجالس :كؾ ذلؽ احرتا ًما ألولئؽ الـػر الذيـ طال

الشقب رأسفؿ.

(  )1سبؼ تخريجف.
(  )2أخرجف البخاري ( ،)771ومسؾؿ( )465مـ حديث جابر بـ طبد اهلل األكصاري
ﭬ.
(  )3أخرجف ابـ أبل شقبة يف"الؿصـػ"( ،)26517وأبق يف"داود الزهد" (.)77
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ٍ
قصة حقـؿا رأى الـاس يتدافعقن
حتك إن الـبل ♥ قال يف
مـزلة ،وأي ر ٍ
ٍ
تبة أن يؽقن
إلقف :لقحظقا بال ُؼرب مـف  وأي
ُ
الرجؾ ُركبتف تُالمس ُركبة الـبل ♥؟ فـظر الـبل ♥
إلك شقخٍ كبق ٍر يتفادى وكلكف يف بح ٍر يتالصؿ أمقاجف بقـ الـاس ،يدفعقكف ذات

القؿقـ وذات القسار ،وهق ُيريد أن ُيؼبِؾ طؾك الـبل  ،وهذا

شد اكتباه الـبل  وقال لفؿ :دطقا الشقخ يدخؾ ،ثؿ
الؿـظر َّ
قال ♥َ « :ل ْق َس ِمـَّا َم ْن َل ْم َي ْر َح ْم َصغِ َقركَاَ ،و َل ْم ُي َو ِّق ْر َكب ِ َقركَا» ( .)1
الشقْ َب ِة الْ َؽبِقِرِ»
«إ ِ َّن ِم ْن إ ِ ْج َال ِل اهلل ِ إ ِ ْك َرا ُم ذِي َّ
كػر فؼام أحد همالء الـػر وكان شابًا ياف ًعا
 ،ومر ًة جاءه ٌ
حسـ الؿـطؼ ،فؼال بقـ الـبل ً 
جؿقال ،ولؽـ كان يف
ً
ققال
( )2

 ،هذا هق ققل الـبل

الؼقم مـ هق أكرب مـف ،فؼال لف الـبل « :كبِّر َكبِّر» (  ، )3يعـل
قدم مـ هق أكرب مـؽ سـًا.
ِّ
هذا هق الؿـفج الشرطل يف التعامؾ مع أولئؽ الـػر ،وهؿ كبار السـ مـ
آبائـا وأمفاتـا« ،ك ِّبر َك ِّبر» ،ويف الحديثَ « :بقـَ ُفم».
إن مـ الـؿاذج السقئة التل ترسؿ صقر ًة تدل طؾك طدم الرتبقة الشرطقة
(  )1أخرجف أبق داود ( ،)4943والرتمذي (  ،)1927وأحؿد ( )7773مـ حديث طؿرو
بـ شعقب ،طـ أبقف ،طـ جده ،وصححف األلباين يف "صحقح األدب الؿػرد" (ص:
.)142
(  )2أخرجف أبق داود ( ،)4843وابـ خزيؿة ( )3316مـ حديث أبل مقسك األشعري
ﭬ.
( )3أخرجف البخاري ( ،)3173ومسؾؿ ( ،)1669مـ حديث :سفؾ بـ أبل خقثؿة
ﭬ.
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طـد كثق ٍر مـ الـاس :حقـؿا يؽقن كبقر السـ يف الؿجؾس :فال يمبف لف وال ُيـظر
ٍ
بؽؾؿات وبللػاظ يف حضقر أولئؽ الـػر الذيـ ُهؿ
إلقف ،وإكؿا يرتاشؼ الـاس
أشجار الققار ،والذيـ هؿ أكثر دراي ًة يف الحقاة.
والؿثؾ العامل ماذا يؼقل؟" :مـ كربك بققمٍ :ففق أطؾؿ مـؽ بسـة"،
فقُرتكقن و ُيفؿؾقن وكلن األمر ال يعـقفؿ ،وكلهنؿ طؾك هامش الحقاة ،وهذا
لقس مـ أدب م ٍ
حؿد  الذي أدبـا بف -صؾك اهلل وسؾؿ
ُ
وبارك طؾقف  ،-أدبـا أن كحرتم كبار الس ِّـ ،وأن كُققرهؿ ،وأن كستػقد مـ
تجارهبؿ ،أولئؽ الذيـ ركبقا الصعب والذلقل ،أولئؽ الذيـ حـؽتفؿ
كضقجا يحتاج إلقف مـ هق دوهنؿ يف
التجارب وطركتفؿ األيام :فـضجقا
ً
السـ.
كعؿ -طباد اهلل  ،-هذا هق ديــا ،وهذه هل سـَّة كبقـا ،
وإن األمر يزداد ُوجق ًبا ،ويزداد فرض َّق ًة حقـؿا يؽقن كبقر السـ مـ القالديـ
الذيـ هؿا األصؾ والسبب يف وجقدكا يف هذه الحقاة ،وقد طظؿ اهلل شلن
كبقرا ،يؼقل  ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
القالديـ تعظق ًؿا ً

ﮞﮟ) [اإلسراء ،]23:ويؼقل  ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ)

[العـؽبوت ،]8:ويؼقل  ( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ) [لؼؿان ،]14:واآليات يف هذا الؿعـك كثقرة.
حؼ القالديـ ،يف إشارةٍ إلك
بؾ :إ َّن ر َّبـا  لؿ يذكر ح َّؼف َّإال وأطؼبف بذكر ِّ

حؼ القالديـ يف اإلسالم طظق ٌؿ ،وإلك أن مؽاكتفؿا طـد اهلل  طظقؿةٌ،
أن َّ
طد ُطؼقق القالديـ مـ السبع
صح طـ الـبل  :أكَّف َّ
ولذلؽ َّ
الؿقبؼات ال ُؿفؾؽات الجاطالت صاحبفا يف كار جفـؿ ،قال ♥:
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بع الْ ُؿوبِؼات» .وذكر مـفاَ « :و ُع ُؼ ُو َق الْ َوالِ َد ْي ِن» (  ،)1كسلل اهلل أن
الس َ
«اجتـبوا َّ
ُيعافقـا وإياكؿ مـ العؼقق ،وأن يجعؾـا وإياكؿ مـ الباريـ بقالديـا.
آمقنِ ،
آمقنِ ،
ورقك الـبل  مر ًة الؿـرب فؼالِ « :
آمقن .فؼال
الـاسَ :ما َه َذا َيا َر ُس ُو َل؟ فؼال :إ ِ َّن ِجبْرِيِ َل َع َر َض إِلَ ّي َف َؼ َالَ :م ْن أَ ْد َر َك َوالِ َد ْي ِه
اله الْ َجـَّةََ :ف ُؼ ْل :آَ ِمقِ َن» (  ،)2فؿعـك أكف دطا طؾقف
أَ َح ُد ُه َؿا أَ ْو كِ َؾقْ ِف َؿاَ :ف َؾ ْم ُي ْد ِخ َ ُ

بالـار ،كسلل اهلل العافقة والسالمة ،فؼال الـبل ♥ :آمقـ ،واألولك
ما يتعؾؼ بالصالة والسالم طؾقف.
الؿؼصقد -أيفا الؿممـقن  -أن حؼقق القالديـ يف اإلسالم طظقؿةٌ،
ويتلكد الحؼقق أكثر حقـؿا يؽرب القالدان ،قال ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽)[اإلسراء.]24- 23:
طزيزا ال ذلقالًُ ،مرتػ ًعا ال ُمـحطًا ،لؽـَّف طـد
ملمقر بلن يؽقن
الؿممـ
ً
ٌ
ـطرحا طـد قدمل
ذلقال،
القالديـ تُقجب الشريعة طؾقف أن يؽقن ً
مـؽسرا ُم ً
ً

والديفُ ،يعقـفؿا و ُيساطدهؿا.

لؿاذا قال اهلل  ( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [سقرة اإلسراء ]23:؟ أل َّن األب ،وأل َّن
األم يف هذا السـ تؽثر صؾباهتؿا ،ويثؼالن طـ الذهاب واإلياب ،ويحتاجان
ريب  -يدفع اإلكسان إلك التلفػ ،هـا يليت
إلك الؿساطدة دائ ًؿا ،وهذا -ال َ
العبد الذي ُيراقب ربف -جؾ وطال  -والذي يلتؿر بلمره ،ويـتفل بـفقف ،فال
( )1أخرجف البخاري ( ،)2654ومسؾؿ (،)87مـ حديث :أبل بؽرة ﭬ.
( )2أخرجف ابـ حبان يف "صحقحف" ()479مـ حديث :مالؽ ابـ الحقيرث ﭬ،
وقال األلباين :صحقح لغقره" .صحقح الرتغقب والرتهقب" (.)584 /1
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ٍ
تضجرا مـ والديف ،وإكؿا يذوب
مصدور ،ال ُيخرجفا
ُيخرج هذه الـػثة كػثة
ً

هذا التضجر ،وذاك األلؿ ،يذوب يف حالوة صاطة اهلل  ،والتؾذذ بالتعبد لف
بطاطة القالديـ ،والتؼرب إلقفؿا.
أيـ أكتؿ مـ أبل هريرة -ﭬ -؟ الذي ما كان يخرج مـ بقتف ،وهق مـ هق
بؾغ سـًا ُمتؼدمة حتك يستلذن أمف ،حتك يؼقلقن لف :يا أبا ُهريرة ،أبطل عؾقـا يف
ٍ
روضة من رياض الجـة ،كان
الخروج؟ فؽان يؼولُ :كـت أُقؾب وجفي يف
يضع خده طؾك رجؾ والدتف ،ويستسؿح مـفا بالخروج.
أيـ كحـ طـ هذه الـؿاذج الرائعة مـ طبد اهلل بـ طؿر -رضل اهلل تعالك
طـف وأرضاه -؟ حقـؿا رأى أطراب ًقا قاد ًما مـ الصحراء ،وكان طبد اهلل بـ ُطؿر
طؾك دابتف ،فـزل طـفا ،ثؿ سؾؿ طؾقف واطتـؼف وطاكؼف ،ثؿ َّ
فؾ طؿامتف وأططاها
االطرابل ،ثؿ أططاه حؿاره ،يعـل أططاه سقارتف ،أططاه هذا الؿركقب الذي
يذهب بف إلك مصالحف ،فؼال لف الـاس( :يا ابـ ُطؿرُ ،تعطقف طؿامتؽ تؼقؽ حر
الشؿس ،وتُعطقف دابتؽ تذهب بؽ وتليت؟ قال :هذا كان صدي ًؼا ل ُعؿر) ( ،)1
رحؿ شقبة هذا الرجؾ ،وطرف ذلؽ الحؼ الذي أكده الـبل
 أ َّن الؿعروف ،وأ َّن َّبر القالديـ ال يـؼطع حتك بعد القفاة،
قال ♥َ « :وإ ِ ْك َرا ُم َص ِديِ ِؼ ِف َؿا» ( .)2
يتلكد حؼ القالديـ حال الؽِرب ،فقؽقن اإلكسان طـدهؿا أكثر مـ أي ٍ
وقت

آخر ،لؿاذا؟
( )1أخرجف مسؾؿ (.)2552
( )2أخرجف أبق داود ( ،)5142وابـ ماجف ( ،) 3664وأحؿد ( ،)16759مـ حديث:
أبل أسقد مالؽ بـ ربقعة الساطدي ﭬ،وضعػف األلباين يف " مشؽاة الؿصابقح"
(.)1387 /3
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ٍ
بحاجة إلك ابـف :ففق
ألن القالد يف حال الشباب ،ويف حال الؼقة لقس
يذهب إلك الؿسجد ويليت ،ويستطقع أن يذهب إلك الجؿعقة والسقق:
أيضا
فقشرتي الحقائج ،ويشرتي األمقر التل يحتاجفا وتحتاجفا األسرة ،يليت ً
يستطقع الذهاب إلك الحج وال ُعؿرة ،يستطقع الذهاب لزيارة األرحام.
لؽـَّ ُف يف هذه الس ِّـ الؿتلخرة يحتاج مـ ُيعقـف ،و َمـ ُيساطده ،ويحتاج َمـ
يؽقن ض َّؾف الدائؿ الذي ال يػرت طـف لحظةً ،ففذه هل مسمولقتؽ -يا أيفا
القلد  -مفؿا بؾغ سـُّؽ ،ومفؿا صعـت يف السـ ،ما دام والدك حقًا ،وما دامت
ٌ
مسمول طـفؿ أمام اهلل .
والدتؽ حقة :فلكت
واطؾؿ أن األمقر ديـ ،فؽؿا تديـ تُدان ،ودق ٌة بدقة ،وإن زدت زاد السؼة،
إذا أدرت الرب واإلحسان مـ أوالدك :فؾتستعد لفذا الربِّ ،بربِّ والديؽ قبؾ أن
يرحال إلك الدار اآلخرة.
وفؼـل اهلل ،وإياكؿ إلك أن كؽقن مـ الباريـ بآبائـا وأمفاتـا ،وإلك أن كؽقن
مـ الؿتَّبعقـ لؽتاب اهلل ،ولسـة رسقل اهلل  ،وأستغػر اهلل
لؽؿ.
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل طؾك إحساكف ،والشؽر لف طؾك تقفقؼف وامتـاكف ،وأشفد أن ال إلف
إال اهلل وحده ال شريؽ لف شفاد ًة كرجقا بلن كدخؾ هبا جـة اهلل  ،وأشفد أن
محؿدا طبده ورسقلف الداطل إلك رضقاكف ،صؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك
ً
مزيدا.
إخقاكف ،وسؾؿ تسؾق ًؿا ً
أ َّما بعد:
الحزن
فقا أيفا الؿممـقن ،إن مـ الؼضايا التل تُؼطع كقاط الؼؾقب ،وتبعث ُ
ؾ قد اكعؼد غؿامف :ما تسؾؾ
واألسػ والحرج والضقؼ يف الصدور ،و ُتـذر بسق ٍ
إلقـا -معاشر الؿسؾؿقـ  -مـ ذلؽ اإلهؿال بؾ :العؼقق مـ كثق ٍر مـ األوالد
آلبائفؿ وألمفاهتؿ ،حتك برزت طـدكا ضقاهر يلباها ديــا بؾ :تلباها ققؿـا ،مـ
ذلؽ :وجقد مراكز لرطاية الؿسـقـ.
كثقر مـ األبـاء -هداكا اهلل وإياهؿ وأرشدهؿ إلك الصقاب -
حقث يؼقم ٌ
يؼقمقن برمل والديفؿ يف دور العجزةِ
تخؾصا مـ هذا الثؼؾ الذي صالؿا أثؼؾ
ً
طقاتؼفؿ وكقاهؾفؿ ،ويتخؾصقن مـ ذلؽ اإلزطاج -كؿا يظـقن ويعتؼدون -
صريؼ ِ
ِ
لفقهؿ ،ويف
الذي صالؿا أقؾؼفؿ ،وصالؿا م َّثؾ طـدهؿ حجر طثرةٍ يف
صريؼ لعبفؿ ،ويف صريؼ سقرهؿ يف هذه الحقاة التل يظـقن أهنؿ ُمخؾدون فقفا.
كعؿ -طباد اهلل  ،-ضقاهر -وربل  -ما كان ال ُؿجتؿع اإلسالمل يعرففا،

ولؽـ بسبب ُحب الدكقا ،وبسبب جػاف الؿشاطر ،وبسبب صؾػ الؼؾقب،
وحب
وحب الدرهؿ والديـارُ ،
وبسبب هذا االرتؽاس الؿادي الخطقرُ ،
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كثقر مـ الـاس شفقاهتؿ طؾك آبائفؿ وأُمفاهتؿ.
الشفقة ،غ َّؾب ٌ
واهلل إن العقـ لتدمع ،وإن الؼؾب لقتؼطع طؾك أحقال كثق ٍر مـ اآلباء
واألمفات الذيـ ُرمقا يف ت ؾؽ الدور ،ال يسلل طـفؿ أوالدهؿ وال يؿرون
ٍ
لزوجة مستفرتةٍ ال تعرف ققؿ ًة لؾحقاة ،وال ققؿة لؾؿبادئ
طؾقفؿ :إرضا ًء
تؼر يف أذن زوجفا كؿا ُيؼرقر
واألخالق ،وإكؿا أكثرت الحديث وبدأت ُّ
الشقطان يف أذكف :حتك بؾغ بف أن ذهب بلبقف أو بلمف إلك دور العجزة ،فرماه

هـالؽ.
أو أن الرجؾ أكثر القالد أو األم طؾقف الطؾبات ،فؼال :بدل أن أُلبل لف ،أو
أن يؽقن حجر طثرة يف صريؼ سعادتف ويف لفقه ،قال :أذهب بف إلك دور
العجزة ،وإلك رطاية الؿسـقـ :ألتخؾص مـ هذا الثؼؾ ،ومـ هذا العبء
الؽبقر.
كعم -عباد اهلل  ،-هذا هق الحاصؾ يف كثق ٍر مـ الـقاحل ،ويف كثق ٍر مـ دول
العالؿ اإلسالمل والعربل ،كسلل اهلل العافقة والسالمة ،كسل همالء أن اهلل 
كاضر طؾقفؿُ ،مطؾ ٌع إلقفؿ  ،يعؾؿ مؽـقكات الصدور ،وما ُتخػقف الضؿائر.
ٌ
يعؾؿ ر ُّبـا  أن هذا األمر ال شؽ أ َّن طاقبتَ ُف طظقؿةٌ ،واهلل -جؾ وطال  -ال

تخػك طؾقف مـ طباده خافق ةً ،ولذلؽ فاألمقر قائؿ ٌة طؾك العدل ،وطؾك
الؼسطاس الؿستؼقؿ.
ٍ
ٍ
كػسقة،
ألزمات
حرجا وضق ًؼا ،يتعرضقن
كثقر مـ همالء الـاس ُيعاكقن
ً
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
والضطرابات قؾبقة ،ولخسارات ،ولػت ٍـ تشتعؾ يف البققت ،وهؿ يضربقن ك ًػا
طؾك ٍ
ؾ أيديفؿ.
كػ ،وما يدرون ما السبب؟ والسبب مـ قِبَ ِ
دورا لرطاية
كعم ،الدول ُتشؽر ،والحؽقمات ُيثـك طؾقفا حقـؿا أكشلت ً
ال ُؿسـقـ :تُمويفؿ مـ الحر ومـ الربد ،وتُسفؿ يف طالجفؿ ،ويف رطايتفؿ ،ويف
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ٌ
تـظقػفؿ ،ويف السفر طؾقفؿ ،وال شؽ أن هذا ٌ
جؾقؾ ،لؽــا كطؿع ،ومتك
طؿؾ
يليت ذلؽ الققم الذي تختػل فقف دور العجزة ودور الرطاية لفمالء الؿسـقـ؟
كعؿ ،ذلؽ الققم يليت حقـؿا يشعر ُّ
كؾ مسؾ ٍؿ بؿسمولقتف تجاه والديف ،وتجاه
آبائف وأمفاتف ،سقا ًء كاكقا قريبقـ ،أم بعقديـ مـ األجداد ،ومـ الجدات.
كعم -عباد اهلل  ،-هذا هق القاجب طؾقـا -معاشر الؿسؾؿقـ  ،-أن كتؼل اهلل
 ،وأن كتعبده  بطاطة القالديـ ،هذان القالدان هؿا السبب يف وجقدكا يف
ت أَ ْق َدا ِم َاَلُمف ِ
ات» ( ،)1
هذه الحقاة ،الـبل  قال« :الْ َجـَّ ُة َت ْح َ
َّ َ
وقال « :الْ َوالِ ُد أَ ْو َس ُط أَبْ َو ِ
اب الْ َجـَّ ِة» ( .)2
فؾتـظر -يا ُع َبقد اهلل  ،-فؾتـظر أيـ محؾؽ مـ الجـة أم مـ الـار؟ فنن ُكـت
مـ الباريـ فلكت مـ أهؾ الجـان والرضقان -بنذن اهلل الرحؿـ  ،-وإن كـت
صح بذلؽ
مـ العاققـ :فالقيؾ ثؿ القيؾ ثؿ القيؾ ،فالـار مقطد العاققـ ،كؿا َّ
الخرب طـ كبقـا .
أصال يف
وإكَّـا حقـؿا كُشقر إلك هذه الشرذمة الؼؾقؾة التل ال تُؿثؾ الؿسؾؿقـ ً
واقع الحقاة ،يـبغل لـا وكحـ يف هذا السقاق أن كُشقر إلك الصػحات الؿشرقة
مـ هذه األمة مـ رجالفا وكسائفا الذيـ ضربقا أروع األمثؾة ،وأج َّؾفا
وأسؿاها يف ِّبر القالديـ ،فـحـ -وهلل الحؿد  -لديـا حصقؾ ٌة طظقؿةٌ ،وطد ٌد
كبقر -وهلل الحؿد والؿـة  -مـ األوالد ،سقا ٌء كاكقا بـقـًا أو بـاتًا ،الذيـ ضربقا
ٌ
( )1أخرجف الدوالبل يف " الؽـك واألسؿاء" ( ،)1911والؼضاطل يف "مسـده"(،) 119
والخطقب يف " الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع" ( ،) 1772مـ حديث:
أكس بـ مالؽ ﭬ.
( )2أخرجف الرتمذي ( ،)1977وابـ ماجف ( ،) 3663وأحؿد ( ،) 27511مـ حديث:
أبل الدرداء ﭬ ،وصححف األلباين يف "صحقح الرتغقب والرتهقب" (.)657 /2
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أروع األمثؾة يف ِّبر القالديـ ،ويف التؼرب إلك اهلل  بطاطتفؿا ،وبربهؿا.
لؽــا حقـؿا كُـبف طؾك تؾؽ الظقاهر السؾبقة ،وذلؽ الـشاز ،إكؿا كُمكد طؾك
وأيضا كؼطع الطريؼ طؾك
أن هذا مؿا ترفضف شريعتـا اإلسالمقة السؿحاء،
ً
ضعاف الؼؾقب وقؾقؾل التؼقى الذيـ قد ُيؼؾدوا مـ ال خالق لفؿ :حقـؿا
يرمقن بقالديفؿ هؽذا يف دور العجزة ،ويف دور الرطاية.

اتؼوا اهلل -أيفا الؿسؾؿون  ،-واطؾؿقا أن لؾؿسـقـ ح ًؼا طؾقؽؿ جؿق ًعا،
خاصا حقـؿا يؽقن هذا الؽبقر قري ًبا مـؽ ،أو مـ أرحامؽ.
ويؽقن الحؼ ً
أسلل اهلل الؽريؿ رب العرش العظقؿ أن ُيقفؼـل وإياكؿ ل ُفداه ،وأن يجعؾ

عز ديـف ،وأن يـصر كؾؿتف ،وأن يـصر اإلسالم
أطؿالـا جؿق ًعا يف رضاه ،وأن ُي َّ
والؿسؾؿقـ ،وأن ُيذل ال ُؽػر والؽافريـ ،وأن يحؿل حقزة الديـ ،إن ربل
جقب.
سؿق ٌع ُم ٌ

الؾفؿ وفؼـا ألحسـ األطؿال ،واألققال ،واألخالق ،واهدكا لفا -يا رب
العالؿقـ  ،-وجـبـا سل َء األققال ،واألطؿال ،واألخالق ،ال ُيجـبـا سقئفا َّإال
أكت ،الؾفؿ ،اجعؾ التؼقى لـا أربح بضاطة ،وثبت أقدامـا يقم تؼقم الساطة،

وال تجعؾـا -يا ربـا  -مـ أهؾ التػريط واإلضاطة ،الؾفؿ ،وفؼـا ويسركا
لؾ ُقسرى ،وجـبـا ال ُعسرى ،واغػر لـا يف اآلخرة واألولك.
الؾفؿ ،وفؼ جؿقع الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات ،الؿممـقـ والؿممـات ،لؾعؾؿ
الـافع والعؿؾ الصالح الذي ُيرضقؽ -يا رب العالؿقـ  ،-ووفؼ -الؾفؿ -
وسـة كبقؽ ،
جؿقع والة أمقر الؿسؾؿقـ ُ
لؾحؽؿ بؽتابؽ ُ
وأطـفؿ طؾك الرب والتؼقى ،وزد -الؾفؿ  -والة أمر هذا البؾد مـ التقفقؼ
ٍ
شلء قدير.
وال ُفدى ،إكؽ طؾك ُكؾ
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ال ؾفؿ ،آمـا يف أوصاكـا ،الؾفؿ ،آمـا يف أوصاكـا ،وجـبـا –الؾفؿ  -الػتـ ما
ضفر مـفا ،وما بطـ ،طـ بؾدكا هذا خاصةً ،وطـ سائر بالد ال ُؿسؾؿقـ طام ًة

برحؿتؽ -يا أرحؿ الراحؿقـ  ،-ربـا ،آتـا يف الدكقا حسـة ،ويف اآلخرة حسـة،
وقـا طذاب الـار.
طباد اهلل ،إن اهلل يلمر بالعد ل واإلحسان وإيتاء ذي الؼربك ،ويـفك طـ
الػحشاء وال ُؿـؽر والبغل ،يعظؽؿ لعؾؽؿ تذكرون ،فاذكروا اهلل العظقؿ

الجؾقؾ يذكركؿ ،واشؽروه طؾك وافر كعؿف يزدكؿ ،ولذكر اهلل أكرب ،واهلل يعؾؿ

ما تصـعقن.

