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- إلحاح الزوجين في الدعاء3- طلب الزوجة الصالحة والزوج الصالحة 2تربية الولد واجب شرعي  -1  
- العدل بين الولد5- تعليم الرسول لعمر بن أبي سلمة 4وسؤال صلح الولد والذري)ة   

 الحمد ل الذي من) علينا بنعمة الولد، وفتح لنا من أسباب الهداية كل باب، ورغب في طريق الصلح 
 وحذ)ر من طرق الفساد، وأشهد أن ل إله إل ا وحده ل شريك له وأشهد أن محمداF عبده ورسوله

 أفضل الخلق بل ارتياب، صلى ا عليه وعلى آله وأFصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم
Fكثيرا Fتسليما. 

  

 أما بعد، أيها الناس، اتقوا ال ف جيع أحوالكم؛ فإن تقوى ال خي ما اتصفتم به ف حياتكم، وتزودوا به لعادكم، واحفظوا
ـ5ت8ه;م7 و:ع:ه7د8ه8م7 ر5ع4ون3 : وصية ال لكم ف أولدكم؛ فإنم من أعظم أماناتكم ـ5ن: ــل3و5ت8ه;م7و:ٱل<ذ8ين: ه4م7 ل8م:  و:ٱل<ذ8ين: ه4م7 ع:ل3ى5 ص:

ـ5ف8ظBون3  ـ5ل8د4ون3أBو7ل3ـئ8ك: ه4م4 ٱلEو5ر;ثBون3 ي4ح: ].11-8:الؤمنون[ ٱل<ذ8ين: ي:ر;ثBون3 ٱلEف8ر7د:و7س: ه4م7 ف8يه:ا خ:

ـ5د8كBم7: عباد ال، يقول ال ـ تعال ـ  ي5أ3يUه:ا: ويقول ـ جل ذكره ـ]. 11:سورة النساء[ ي4وص8يكBم4 ٱلل<ه4 ف8ى أ3و7ل3
 ٱل<ذ8ين: ءام:ن4واE قBواE أ3نفBس:كBم7 و:أ3ه7ل8يكBم7 ن:ار̀ا و:قBود4ه:ا ٱل̂ناس4 و:ٱلEح8ج:ار:ةB ع:ل3ي7ه:ا م:ل3ـئ8ك3ةY غ8ل3ظY ش8د:ادW ل< ي:ع7ص4ون3 ٱلل<ه: م:ا أ3م:ر:ه4م7 و:ي:فEع:لBون3 م:ا

]. 6:التحري[ ي4ؤ7م:ر4ون

ــو:ى5: ويقول ـ سبحانه ـ Eل8ل̂تق Bـ5ق8ب:ة و:أEم4ر7 أ3ه7ل3ك: ب;ٱل̂صلو5ة8 و:ٱص7ط3ب;ر7 ع:ل3ي7ه:ا ل3 ن:س7أ3لBك: ر;ز7ق̀ا ̂نح7ن4 ن:ر7ز4قBك: و:ٱلEع:

].132:طه[ 

 فأوصاكم ال ف أولدكم وذويكم خي̀ا أن تنشئوهم على الطاعة، وأن تنبوهم العصية، وأن تأمروهم بالصلة، وأن تشغلوا

ــبع((:  أوقاتم بكل ما تمد عاقبته، وأن تؤدبوا من خالف الق واتبع الوى، يقول   مروا أولدكم بالصلة لس
.))سني، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم ف الضاجع

 عباد ال، إن أول العناية بالولد وحفظ الوصية فيهم، أن يسأل كل من الرجل والرأة ربه أن يرزقه زوج̀ا يكون له قـــرة
ــاد الرحــن ــى عب  :عي، ويطلب من الزواج مرض̂ي اللق والدين، يقول ال ـ تعال ـ ف مكم القرآن ف معرض الثناء عل

ـ5ت8ن:ا قB̂رة3 أ3ع7ي4ن� و:ٱج7ع:لEن:ا ل8لEم4̂تق8ي: إ;م:ام̀ا ].74:الفرقان[ و:ٱل<ذ8ين: ي:قBولBون3 ر:̂بن:ا ه:ب7 ل3ن:ا م8ن7 أ3ز7و5ج;ن:ا و:ذBر�̂ي

 وذكر ـ سبحانه ـ عن موسى عليه السلم، وقد رأى من بنات الرجل الصال الدب والعفة والبعد عن مظان الريبة، أنه

فهذا أصل ف الضراعة إل ال ـ]. 24:سورة القصص[ رب إن لا أنزلت إل من خي فقي : قال  

فاظفر بذات((:  قال للزوجتعال ـ بطلب الزوج الصال الذي يعي على الطاعة ويصون عن القبائح، وثبت أنه   
الديث ))…إذا جاءكم من ترضون دينه((: ، وقال لولياء الرأة ))الدين تربت يداك .

ــؤال الولد ــا س ــى ربم  عباد ال، وثان تلك المور الت هي من أسباب الغبطة والسرور، أن يلح كل من الزوجي عل



ـ5ــل8ح8ي;: الصالي، كما حكى ال عن إبراهيم الليل أنه قال :الصــافات[ ر:ب� ه:ب7 ل8ى م8ن: ٱل̂ص

100 . . 40:إبراهيم[ ر:ب� ٱج7ع:لEن;ى م4ق8يم: ٱل̂صلو5ة8 و:م8ن ذBر�ي:ت8ى: وقال] ــاعيل]  :وقال هو وإس

. 128:البقرة[ ر:̂بن:ا و:ٱج7ع:لEن:ا م4س7ل8م:ي7ن; ل3ك: و:م8ن ذBر�̂يت8ن:ا أB̂م̀ة مUس7ل8م:̀ة ل<ك:  وقال ـ سبحانه ـ عــن]

 وقبل ذلك ذكر]. 38:آل عمران[ ر:ب� ه:ب7 ل8ى م8ن ل<د4ن7ك: ذBر�̂ي̀ة ط3ي�ب:̀ة إ;̂نك: س:م8يع4 ٱلدUع:اء: زكريا

ــك8ر;ين:: ـ سبحانه ـ عن البوين ـ عليهما السلم ـ أنما قال ـ5 ــن: ٱل̂ش ــون:̂ن م8 Bــل8ح̀ا ل<ن:ك ـ5 ل3ئ8ن7 ءات:ي7ت:ن:ا ص:

].189:العراف[ 

 انقطع عمله إل من((: فدل ذلك على أن هبة الولد الصال من أجل� النعم وأسبغ ألوان الكرم، كيف ل وابن آدم إذا مات
.  ))صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صال يدعو له: ثلث

 عباد ال، وم8ن حفظ وصية ال ف الهل والولد، أن تلص الدعاء لم بالي جهدك، وأن ل تدعو عليهم أبد̀ا ولو ف حال

: سخطك؛ فإن دعاء الوالد للولد أو عليه مستجاب كما أخب ـ سبحانه ـ عن إبراهيم أنه دعا له ولذريته فقال

. 35:إبراهيم[ و:ٱج7ن4ب7ن;ى و:ب:ن;̂ى أ3ن ̂نع7ب4د: ٱلEص7ن:ام: ــحيح]  فاستجاب ال له وجعل ذريته أنبياء هداة للنام، وف ص

 ل تدعوا على أنفسكم، ول تدعوا على أولدكــم، ول((:  قال رسول ال : قالمسلم عن جابر 
.  ))تدعوا على أموالكم، ل توافقوا من ال ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

 .أيها الباء وأيتها المهات، اعتنوا بأولدكم وربوهم تربية صالة تكونوا من الشاكرين، ويكونوا لكم ذخرا ف الــوازين

 ولو كانوا ف حال الصغر؛ فإن العلم ف الصغر كالنقش على الجر ف الثبات وبقاء الثر، فقد صح أن السن بن علي ـ رضي

ــخ((:  ال عنهما ـ كان طفل3 صغيا يبو على الرض، فأخذ ترة من تر الصدقة فجعلها ف فيه، فقال   كخ ك
. ))ارم با، أما علمت أنا ل نأكل الصدقة

  ، وكانت يدي تطيــش فــكنت غلما ف حجر رسول ال : وقال عمرو بن سلمة ـ رضي ال عنهما ـ

 فما زالت تلك ، ))يا غلم، سم¡ ال ـ تعال ـ، وكل بيمينك، وكل ما يليك(( : الصحفة، فقال ل رسول ال 

. ))مروا أبناءكم بالصلة لسبع سني، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم ف الضاجع((:  وقال . طعمت بعد

ــب  وأمر ـ صلى ال عليه وسلم ـ أن يفرق بينهم ف الضاجع دفعا للمفسدة، وحذرا من الفتنة، وتنبيها للمة على واج
.الصيانة وحفظ الديانة

 إن لبنيك عليك من الق أن((:  أيها السلمون، ومن حق أولدكم عليكم أن تعدلوا بينهم ف العطايا، قال 



 ، وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بي أولدهم ف القبلة، وأصل ذلك أن أحد الصحابة خص أحــد أولده بصــدقةتعدل بينه

ــم؟(( :  عليها فقال له النب وأراد أن يشهد النب  ــال)) أفعلت هذا بولدك كله ــال: ق  :ل، ق

 : وف رواية قال  ،))فاتقوا ال واعدلوا بي أولدكم: ((نعم، قال: قال)) أفتحب أن يكونوا لك ف الب سواء؟((
 فرجع ذلك الرجل ف صدقته وعــدل بي أولده. إل< على ال((: وف لفظ ، ))أشهد على هذا غيي فإن ل أشهد على جور((

.ف عطيته

 ي:ــو7م: ل3 ي4غ7ن;ــىأل فاتقوا ال معشر العباد، واحفظوا وصية ال لكم ف الولد، وتذكروا موقفكم يوم العاد 

].41:الدخان[ م:و7̀لى ع:ن ̂مو7̀لى ش:ي7ئ̀ا و:ل3 ه4م7 ي4نص:ر4ون3

. بارك ال ل ولكم ف القرآن، ونفعنا با فيه من الدى والبيان

.أقول قول هذا وأستغفر ال ل ولكم ولسائر الؤمني والسلمي من كل ذنب، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم


