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إن شاء  -نشكر إدارة مساجد اجلهراء عىل وضع هذا اللقاء األسبوعي بسم اهلل الرمحن الرحيم       

يف كل أحد، كلمة حول إصالح  -إن شاء اهلل -يف هذا املسجد، وسيكون معنا خالل شهرين -اهلل

علَّقة بالبيت، وآدابه البيوت، أو نصائح يف إصالح البيوت، وتربية األبناء، وغري ذلك من املسائل املت

 -إن شاء اهلل -حتى تكونخالل يومه يف هذا البيت، أن يؤديه املسلم  وما حيسن  فيه،  وما حيُسُن 

فنصرب عىل ذكر  ،بعدُ  تطلَّ  مل  -إن شاء اهلل  -الكلمة هذه ، -وسلَّم عليه اهلل صىل–عىل هدي النبي 

فهذا من  يذكرنا اهلل فيمن عنده،  وأ تغشانا الرمحةتتنزل علينا املالئكة، و حتى -سبحانه وتعاىل - اهلل

  .دينأمور الفليجتهد املسلم يف تعلم   -عز وجل –األعامل التي حُيبَّها اهلل فضائل األعامل ومن 

، يف يومه، املسلم يعيش حياته دار اختبار ودار ابتالء ،  كلها  هذه الدار يف اهلل أنَّ إخواين ال شك 

ته، يف مرضه،   من أعطاه فيام الولد، من أعطاه فيام النِّعم، من –عزَّ وجل  - فيام أعطاه اهلل يف صحَّ

 العباد حتى ينظر، -وجل عزَّ –، يبتيل اهلل وابتالء اختبار هاكل واملال، امللك من أعطاه فيام الذريَّة،

  ،-وتعاىل سبحانه –يؤدون شكر هذه النَّعم يف طاعة اهلل  هل

 فإذا  أدوها عىل هذا ،-وسلم عليه اهلل صىل –اهلل  رسول عىل هدي  -عزَّ وجل - اهلل يعبدون هل

صُلَحْت هلم معيشتهم،  ، حياهتم هلم صُلحت -وسلَّم عليه اهلل صىل –عىل وفق ما جاء به النبي 

عادة كلُّها عادة، والسَّ –ويف أداء عبادة اهلل هو يف شكر نعمة اهلل،  وعاشوا حياة سعيدة، فكلُّ السَّ

نوب والتَّقصري إذا فعلُه ايف و -وتعاىل سبحانه  لعبد، االستغفار من الذُّ
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 ، [65:الذاريات]    ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ  :-وتعاىل سبحانه–ا يقول اهلل ذ  فإ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  : -سبحانه وتعاىل - يف هذه الدنيا، كام قال اهلل ىلفنحُن نُبت

 ،[3-2:العنكبوت]  ژڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ    ڭھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ

 هل ُيطبِّق فينظر  العبد من كذبه فيام أعطاه اهلل وابتالُه يف هذه الدنيا صدق يعلمُ  –وجل عزَّ –فاهلل  

 .لية الواجبة عليهئوويغفل ويرتك وال يؤدي املس هيملرشع اهلل، أم أنَُّه فيه 

، ة ليوئسعامَّ حتت يده من امل وم القيامةي لومسئ منَّا واِحد   ُكلَّ  أنَّ  بَيَّ  -وسلم عليه اهلل صىل–نبينا  

الم الصالة عليه –قال   سئول؟ ما معنى م «َرِعيَّتِهِ ُكلُُّكْم َراع  َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن »:  -والسَّ

بحسب من حتت يدك، ىل حاسب  عمن حتت يده ،  أنت ستُ ن أي ُُماسب، عن رعيَّته، ع

َماُم َراع  َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ »: تك، قالوليئمس ُجُل َراع  يِف َأْهلِِه َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ  ،اْْلِ  ،َوالرَّ

  «َواْْلَاِدُم َراع  يِف َماِل َسيِِّدهِ  ،َواملَْْرَأُة َراِعيٌَة يِف َبيِْت َزْوِجَها َوَمْسئُوَلٌة َعْن َرِعيَّتَِها

راع يف املوظَّف راع  ومسئول عن وظيفته، والوزير راع  ومسئول عن وزارته، واألب وكذلك 

وجته، مسئول عن تعليمه صالح ز مسئول عن بناته، مسئول عن زوجته،ومسئول عن أوالده،  يتهب

ه وأبيه، مسئوٌل عن صلة األرحام، مسئوٌل عن كل أمر من أمور هذه الدنيا،  لوالديه أنت ال فأمِّ

ا العبد، فيجُب  عزَّ -حقَّ اهلل  ك أن تنتبه هلا، وتؤدييلعشكَّ أنَّك مسئول، هذه مسئولية، حتملتها أهيُّ

 .«َراع  َعامَّ اسرتَعاهُ  إِنَّ اهللَ َسائٌِل ُكلَّ  »فيها،  -وجلَّ 
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َعامَّ اسرتَعاُه أحِفَظ ذلك َأم  إِنَّ اهللَ َسائٌِل ُكلَّ َراع   »:  -وسلَّم  عليه اهلل صىل –يقول النبي  

  ،«َضيََّعهُ 

ياع  ستسأل عن ولدك، حفظته، أم ضيعته، ستسأل عن بنتك حفظتها أم ضيَّعتها، واحلفُظ والضَّ

حفظ ، حفظ الولد يف دينه يف طاعة ربه، فقط، بل األصُل حفظهم يف الدينهنا ليس يف قضايا الدنيا 

يف تعليمهم ، عىل العبادات ةعىل الصلوات يف املحافظ ةيف املحافظ البنت يف دينها يف طاعة رهبا،

هذه كلها ، وغري ذلك من شمول التعليم -عز وجل-كتاب اهلل  ، -سبحانه وتعاىل-لكتاب اهلل 

  عنها، -عز وجل-ستسأل أمام اهلل 

أن من سرية األنبياء أهنم حيرصون عىلىل مىلا ، -سبحانه وتعاىل-جاء يف القرآن وكالم ربنا لذلك 

    ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ :  -سبحانه وتعىلاىل-من الرعية، يقول اهلل -عز وجل-اسرتعاهم اهلل 

    ] ٦: لتحريما[    ژ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې     ژ   :قال هل اكتفى بالنفس؟ ] ٦: لتحريما[

 إذا، غريه ا، إذا رأى منكر  جيتهد يف وقاية أهله ، املرء مطالب أن يقي نفسه من النار ويقي أهله اذ  إ

  ژ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې     ژ  وذّكرهم،أمر هبا جاءت طاعة 

   ]٢٣١: طه[ ژ   ڭۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭژ   :ْلسامعيل -عز وجل-يقول اهلل  

كل مرة   ث أربعالثتصرب تأمر مرة مرتَي  واملصابرة عىل األمر،، النبي بأمر أهله بالصالة مر هذاأُ 

 ،ارب فتضيع السفينة وتغرقغ، والترتك احلبل مثلام يقال عىل الحتى يستقيم أهلك ويستقيم ولدك

 ، عند ذلك تندم عىل ما فرطت أشد الندم
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ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ  :ةابنىله مشىلهوربنه، ووصايا كان يقول اللقامن  قول ....... وهذا

سىلبحانه -يىلذكرهم بطاعىلة اهلل وأبنىلاءه  يعىلظ وصىلاياه فكىلان إىل آخر  ]٢٣: لقامن[   ژ   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 ،  -وتعاىل

مع أن والىلده ، مل يرتك والده من غرينصيحة ومن غري بيان -عليه الصالة والسالم-براهيم إهذا 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ       ژ  ، األوثىلان واألصىلنام كان عىل الكفر وعىل الرشك وعىل عبىلادة

 ، و يبَي له طريق اْلري من طريق احلساب والضالل، ينصح والده] ٢١: مريم[   ژ   ڇ  ڇ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ژ : -جىللوعىلز -ونوح قىلال 

نجاة ابنه وذهابه مع أهل اْليامن وعدم ذهابه حريص عىل  ] ٢١: هود[  ژ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

لىلذرياهتم  .....هىلذه طريقىلة األنبيىلاء والصىلاحلَي عمومىلا يف مراعىلاهتم  ،فيضىلل مع أهل الكفران

  ،همئبناأو

   ]٥: يوسىلف[    ژ      ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀژ  :-عليىله السىلالم-يقول يعقىلوب 

 ،كام يف قصة يوسف املشهورة وما حصل يف ذلكبناءه مجيعا أ، ونصح ينصح ابنه ويوجهه

-عز وجىلل-ألنه كام قال اهلل  النساء؛ حبصالالولد  حالبيت بصال حبصالينبغي أن هيتم  لذلك 

ڱ  ں  ژ  :  -سىلبحانه وتعىلاىل-كىلام قىلال ، الولد والزوجة واألهل فتنة يفتن الناس هبا ويمتحنوا

 ، ] ٩: ملنافقون ا[ ژ     ہں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
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ولدك  إذا التهيت بنفسك عن ، وباملال عن طاعة اهلل فأنت مقرص دولالا إذا اشتغلت والتهيت بإذ  

حتى يكون ولدك بعد ذلك بسبب تقصريك  ،وقعت يف هذه الفتنةو وعن تذكريهم فأنت يف تقصري

 ، ايرحم صغري   الو اال يوقر كبري   وأن الولد ال يسمع أو، وبسبب إمهالك جتده أن البيت كله يف فساد

صىلىلَّ –املسألة من أوهلا ألنك ما سلكت هدي النبىلي  فال تستطيع وال تتدارك، يسلك طرق الفساد

  .يف إصالح البيوت -اهلل عليه وسلم

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  ژ  :-سبحانه وتعاىل–لذلك يقول اهلل 

يصىللح األمىلر مىلا  مل يف بداية األمىلر حىلَي اْلصىلالح فىلإذاواحلذر هنا يكون  ] ٢٢: التغابن[ ژ   گگ

فتنة  عظيمة حتى  استطعت إصالح ولدك وال إصالح زوجك وال إصالح بناتك عند ذلك فأنت يف

  .تقصريك إمهالك وسبب يكون  سبب يف هالكك وسبب يف ضياعك بسببقد يأيت بك األمر 

صىل اهلل عليىله –النبي جتد لذلك  ٥١: التغابن  ژ  ڻڱ  ں  ں   ڻژ  :-عز وجل-قال اهلل  ثم

هتاممه بالىلدعوة وبالصىلحابة ام مع هتامم بالبيت جانب عظياال نبي الرمحة جتد عنده جانب -وسلم

احلسىلن  أحفىلادولىله  -عليه الصالة والسالم-من النسوة  البيت له تسع بجانبما فرط و وباجلهاد،

عليىله –اْلحسىلان واْلصىلالح والرعايىلة والوصىلية يقىلول  نبجابواحلسَي وله من البنات ما فرط 

الةِ  َأْوالَدُكمْ  ُمُروا» :-الصالة والسالم ُبىلوُهمْ  ِسىلنَِيَ  َسبْعِ  َأْبنَاءُ  َوُهمْ  بِالصَّ  َأْبنىَلاءُ  َوُهىلمْ  َعَليَْهىلا َواْْضِ

   .يعلمنا قضية الرتبية وإصالح البيت «َعرْش  
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ُجُل  اْستَيَْقظَ  إَِذا» :-عليه الصالة والسالم–وقال  يِْل، ِمنَ  الرَّ يَا َأْهَلهُ  َفَأْيَقظَ  اللَّ  ظيوق «َرْكَعتََْيِ  َفَصلَّ

ىلا ُكتِبَىلا»: قىلال -سبحانه وتعىلاىل–ابنه يصيل ركعتَي هلل  ظه يوقتزوج اكِِرينَ  ِمىلنَ  مَجِيع  ا هللِِ الىلذَّ  َكثىِلري 

اكَِراِت   لصالة ركعتَي،  مهظسبب ماذا؟ اعتنى بجانب أهله فأيقب «َوالذَّ

 َعَليْهِ  اهللَُّ َصىلَّ  -اهللِ َرُسولِ  اْبنَةُ  َفاطَِمةُ  َيا» :ينادي فاطمة وينصحها -صىل اهلل عليه وسلم–النبي 

ا هللِِ اْعَميِل :  -َوَسلَّمَ  َوآلِهِ    «َشيْئ ا اهللِ ِمنَ  َعنِْك  ُأْغنِي اَل  إيِنِّ ، َخرْي 

يأيت إىل عمه أيب طالب الذي مات عىل الكفر وهو يف مرض املىلوت  -عليه الصالة والسالم-بل 

وحرصه عىل أهله وحرصه عىل الناس  -صىلَّ اهلل عليه وسلم–نظر إىل رمحة النبي ا « َعمّ  َيا»يقول له 

ا  يف  -عليه الصىلالة والسىلالم–يف أهله  تهلكن رمح] ٢٠١: األنبيىلاء[ ژک  ک  گ  گ  گ  ژ مجيع 

  ما أسلمومن آته لكنه ما عمه إذ نرصه يف دعو

يعنىلي قىلل فقىلط ال إلىله إال اهلل (( اهلل ِعنْد هِبَا َلك ُأَحاّج  َكلَِمة اهلل إاِلَّ  إَِله اَل  ":  ُقْل  ؛ َعمِّ  َيا)) :قال

قاء السىلوء مىلن وُأحاج لك حتى تكون من أهل اجلنة فكان عنده رف -عز وجل–أشفع لك عند اهلل 

بائك يذكرونىله آأن ترغب عن ملة يعني كيف لك  "عبد املطلبأترغب عن ملة "الكفار يقولون له 

 ملة عبد املطلب ما قال ال إله إال اهلل،  ىلع .....خر ما قال آبائه حتى كان بآ

هل وعىل رعاية جانىلب األة يرعاعىل  -عليه الصالة والسالم–فهذا دليل عىل حرص رسول اهلل 

ن البيت إذا صلح صلح إفكام قلنا  ،-اهلل عليه وسلمصىلَّ –هذا كثري يف سنة النبي البيوت و إصالح

لثاين يصلح الثالث يصلح املجتمع املجتمع كله نواته هو البيت يصلح هذا البيت يصلح ا ،املجتمع
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ة إصالح املجتمىلع هىلو إصىلالح البالد صلح العباد فنوا تإذا صلح املجتمع صلح الوالة صلحثم 

  .البيت

 "كىلام تكونىلوا يىلوىل علىليكم"جتهد يف بيتك يصلح لك جمتمعك ويصلح لك والتك كام يقىلال ا

تقصىلريهم وال  دوينقىل إصالح الرعيىلة من أجلبعضهم يطالب بإصالح احلاكم ويتكلم يف احلكام 

يطالب بإصالح ثم  وإصالحه تربيته...ال ولد وال ولد   . ...أن ستطاع ايف جانب نفسه وأنه ما  دينق

  ،معاملجت

 صلح ذريتك يصلح بيتك ثم بعد ذلك تصىللح بيىلوت النىلاس ويصىللح جمتمىلعأصلح نفسك وأ

   -عىلز وجىلل-يفىلتح اهلل تحصل الربكات، وف والعبادة وإىل البالد الناس فينتقل اْلصالح إىل الوال

فهذا هو سبيل السىلعادة يف حيىلاة املُسىللم أن  ،خرةيف اآلالنتيجة السعيدة  صل هلمبركات الدنيا وحت

عىلز  –اهلل  نعىلمالصىلالح هىلو أعظىلم  كبيتىلألن ؛ وأن جيتهد يف إصالح ولده جيتهد يف إصالح نفسه

  ،عليك -وجل

أي    [08:النحىلل]   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ : منَّ عىل الِعباد وقال -عز وجل –اهلل لذلك 

أصىلبح يف  -وتعىلاىلسبحانه –إذا عمرتُه بِطاعة اهلل وذكِر اهلل  ،بيت تسكن إليه وتطمئن وترتاح إليه

ار ، زيادةزيادة  .السعادة يف هذِه الدَّ

 .-سبحانه وتعاىل–طاعة اهلل  ......عليك شكرها هو يف  -عز وجل –ُكُل نعمة ينِعُم اهلل 
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اهلل  [33:سىلبأ]      ژ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ژ: يقول  –عز وجل–؟ اهلل الذلك متى يكون العبد شاكر   

أن تقول احلمد هلل يا  يكفيهل  عىل النعمة؟ -عز وجل–عطاك نعمة، كيف تشكر اهلل أ -عز وجل–

 رب أشكرك عىل هذِه النعمة؟ ال، هذا شكر لكنه شكر ناقص، 

سىلبحانه –مىلن اهلل ......  الشكر الكامل أن اهلل إذا أعطاك نعمىلة أن تنسىلب هىلذِه النعمىلة بىلاهلل،

لك األسباب ويفتح لَك أبواب اْلري،  -عز وجل–ُييرس اهلل  -عز وجل–نعمة من نعم اهلل  -وتعاىل

 . -عز وجل–فتنسب النعمة إىل املُنِعم وهو الربَّ  -سبحانه وتعاىل–لكن الذي ينعم عليك هو اهلل 

يا رِب أشكرك ، صابتك نعمة هناك سنة مهجورة ال يفعلها كثري من  باللساناهلل تشكر  :الثاني

  ة ماهي؟النَّاس هذِه السن

عز –فتح اهلل ، أمر من األمور، نعمة من نعم اآلخرة رزقك اهلل من نعم الدنيا نعمة جاءكأنك إذا 

عز –خرب مبرش باْلري، دفع اهلل  جاءك ،منصب من املناصبعليك وظيفة من الوظائف،  -وجل

هلل، من  اختر ساجد   -عز وجل –عنك نقمة أو مصيبة رفعت عنك، من السنة أن تسجد هلل  -وجل

تسجد هلل  -صىل اهلل عليه وسلم-قليل من الناس، هذِه من سنة النبيإال ال يفعلُه  يفعل هذا األمىلر؟

باللسان  –عز وجل–عند النعمة، تسجد هلل عند دفع مصيبة أو نقمة من النقم هذا هو شكر اهلل 

 .لموبالع

ا حتى تعمل هبذِه النعمة يف طاعة اهلل  رزقك اهلل نعمة  -وجلعز –كذلك ال تكوُن شاكر 

ال رزقك اهلل نعمة السمع  ،تنظر إىل احلالل وال تنظر للحرام األبصار، كيف تشكر نعمة األبصىلار؟
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حلرام أنت ماشكرت نعمة السمع، رزقك اهلل بيت ا تسعى يف إصالحه سمعت  ،حلاللإال تسمع 

شكر هذِه النعمة  تسعى يف توجيه وإرشاد،  واألمر باملعروف والنهىلي عن املنكر حتى تؤدي

 .العظيمة

 ؟من غري تربية  ورتكُه من غري تعليم ن معنى هذا أنهل  من النعم نعمةالولد  ا،ولد  رزقك اهلل 

ل تعليمه يف مدارِس الدنيا، األمر مرغوب يسعى اْلنسان سان يبذُل األموال الطائلة من أجفاْلن

ثم ال الولد يكرب ، لكن أين أنت من إصالح ولدك من جانب الدين، حياتهملا يصلح له لتعليم ولده 

أنت اآلن من  ءكتب عليك كل يشحساب بأن األمر ببالصالة وال يذكره  يأمرهوال   وال ينبهه يأمره

 .املكلفَي

يعيشون يف غفلة التقصري حاصٌل منَّا ومن الغري لكن   -نسأل اهلل العافية  – كثري من الناس

 .بنائهألربه، يعيد حساباتِه لرتبيتِه  ويراجع نفسه ويعيد حساباتِه معلذي حياسب نفسه هو ااملسلم 

 –عز وجل–إن شاء اهلل سيكون معنا أو لنا يف كل أحد جملس مثل هذِه املجالس، الذي نسأل اهلل 

 .........كل ماعلمناُه البيوت وطرق تربية األبناء يف إصالح  نتذكر به طرق......... 

سبحانه  –اهلل وأهلينا وأن يكتبنا أزواجنا و ذرياتناأن يصلحنا ويصلح  -عز وجل–ونسأل اهلل 

 .يا رب العاملَيمن النرياِن ووالدينا  ينجينامن الطائعَي وأن -وتعاىل

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا ُممد، 

ا عىل  .استامعكمحسن  وجزاكم اهلل خري 
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واملسجلة واملزيد من الصوتيات ُيرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابطولالستماع إىل الدروس املباشرة   

www.miraath.net 
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