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ﭑ ﭒﭓ

يَسرُّ مَوْ ِقعَ مِريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن يُقَدِّمَ لَكُم تَسْجِيلًا

لسلسة حماضرات بعنوان

ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور

 -حفظه اهلل تعاىل -

يف مسجد السعيدي باجلهراء بالكويت نَسأَلُ اهللَ  -سُبحَانَهُ وَتَعَالَى َ -أنْ يَنْ َفعَ بِهَا
اَجلَمِيع.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم نشكر إدارة مساجد اجلهراء عىل وضع هذا اللقاء األسبوعي -إن شاء
اهلل -يف هذا املسجد ،وسيكون معنا خالل شهرين -إن شاء اهلل -يف كل أحد ،كلمة حول إصالح
البيوت ،أو نصائح يف إصالح البيوت ،وتربية األبناء ،وغري ذلك من املسائل املتع َّلقة بالبيت ،وآدابه
حيس ُن فيه ،وما حيسن أن يؤديه املسلم خالل يومه يف هذا البيت ،حتى تكون -إن شاء اهلل-
وما ُ
عىل هدي النبي –صىل اهلل عليه وس َّلم ، -هذه الكلمة -إن شاء اهلل -مل َّ
تطل بعدُ  ،فنصرب عىل ذكر
اهلل  -سبحانه وتعاىل -حتى تتنزل علينا املالئكة ،وتغشانا الرمحة أو يذكرنا اهلل فيمن عنده ،فهذا من
فضائل األعامل ومن األعامل التي ُحي َّبها اهلل – عز وجل -فليجتهد املسلم يف تعلم أمور الدين.
ال شك إخواين يف اهلل أ َّن هذه الدار كلها دار اختبار ودار ابتالء  ،املسلم يعيش حياته ،يف يومه،
عز وجل – من النِّعم ،فيام أعطاه من الولد ،فيام أعطاه من
صحته ،يف مرضه ،فيام أعطاه اهلل َّ -
يف َّ
عز وجل -العباد حتى ينظر،
الذر َّية ،فيام أعطاه من امللك واملال ،كلها اختبار وابتالء ،يبتيل اهلل – َّ
هل يؤدون شكر هذه النَّعم يف طاعة اهلل – سبحانه وتعاىل،-
عز وجل -عىل هدي رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم ،-فإذا أدوها عىل هذا
هل يعبدون اهلل َّ -
ت هلم معيشتهم،
عىل وفق ما جاء به النبي – صىل اهلل عليه وس َّلم -ص ُلحت هلم حياهتم  ،ص ُل َح ْ
وعاشوا حياة سعيدةُّ ،
والسعادة ك ُّلها هو يف شكر نعمة اهلل ،ويف أداء عبادة اهلل –
السعادةَّ ،
فكل َّ
سبحانه وتعاىل -ويف االستغفار من ُّ
الذنوب والتَّقصري إذا فعل ُه العبد،

][3

للشيخ خالد بن ضحوي الظفريي

نصائح يف إصالح البيوت

فإذا يقول اهلل –سبحانه وتعاىل :-ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [ الذاريات،]65:
ن نُبتىل يف هذه الدنيا ،كام قال اهلل  -سبحانه وتعاىل : -ﮋ
فنح ُ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [ العنكبوت،]3-2:
يعلم صدق العبد من كذبه فيام أعطاه اهلل وابتال ُه يف هذه الدنيا فينظر هل ُيط ِّبق
فاهلل – َّ
عز وجل– ُ
فيه رشع اهلل ،أم أ َّن ُه هيمل ويغفل ويرتك وال يؤدي املسئولية الواجبة عليه.
ِ
عام حتت يده من املسئولية ،
نبينا –صىل اهلل عليه وسلمَّ -بَي أ َّن ك َُّل واحد منَّا مسئول يوم القيامة َّ
والسالمُ « : -ك ُّلك ُْم َراع َو ُك ُّلك ُْم َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» ما معنى مسئول؟
قال – عليه الصالة َّ
أي ُُماسب ،عن رع َّيته ،عن من حتت يده  ،أنت ستُحاسب عىل من حتت يدك ،بحسب
ِ ِِ
مسئوليتك ،قالِ ْ « :
الر ُج ُل َراع ِيف َأ ْهلِ ِه َو ُه َو َم ْسئُ ٌ
اْل َما ُم َراع َو َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه،
ول َع ْن َرع َّيتهَ ،و َّ
ت َزو ِجها ومسئُو َل ٌة َعن ر ِعيتِها ،و ْ ِ
اعي ٌة ِيف بي ِ
ِ
ادم راع ِيف م ِ
ال َس ِّي ِد ِه»
ْ َ َّ َ َ
َواملَْ ْر َأ ُة َر َ َ ْ
َ
اْلَ ُ َ
ْ َ َ َ ْ
وكذلك املو َّظف راع ومسئول عن وظيفته ،والوزير راع ومسئول عن وزارته ،واألب راع يف
بيته ومسئول عن أوالده ،مسئول عن بناته ،مسئول عن زوجته ،صالح زوجته ،مسئول عن تعليمه
ٌ
ٌ
مسئول عن كل أمر من أمور هذه الدنيا ،فأنت ال
مسئول عن صلة األرحام،
لوالديه أ ِّمه وأبيه،
َّ
عز
شك أنَّك مسئول ،هذه مسئولية ،حتملتها ُّأهيا العبد،
فيجب عليك أن تنتبه هلا ،وتؤدي َّ
حق اهلل َّ -
ُ
َّ
وجل -فيها « ،إِ َّن اهللَ َسائِ ٌل ك َُّل َراع َع َّام اسرت َعا ُه».
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يقول النبي – صىل اهلل عليه وس َّلم « : -إِ َّن اهللَ سائِ ٌل ك َُّل راع َعام اسرت َعاه ِ
أحف َظ ذلك َأم
ُ
َّ
َ
َ
َض َّي َع ُه»،
ُ
والضياع
ستسأل عن ولدك ،حفظته ،أم ضيعته ،ستسأل عن بنتك حفظتها أم ض َّيعتها،
واحلفظ َّ
ُ
األصل حفظهم يف الدين ،حفظ الولد يف دينه يف طاعة ربه ،حفظ
هنا ليس يف قضايا الدنيا فقط ،بل
البنت يف دينها يف طاعة رهبا ،يف املحافظة عىل الصلوات يف املحافظة عىل العبادات ،يف تعليمهم
لكتاب اهلل -سبحانه وتعاىل ،-كتاب اهلل -عز وجل -وغري ذلك من شمول التعليم ،هذه كلها
ستسأل أمام اهلل -عز وجل -عنها،
لذلك جاء يف القرآن وكالم ربنا -سبحانه وتعاىل ،-أن من سرية األنبياء أهنم حيرصون عىلىل مىلا
اسرتعاهم اهلل -عز وجل-من الرعية ،يقول اهلل -سبحانه وتعىلاىل : -ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ
]التحريم[٦ :

هل اكتفى بالنفس؟ قال :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ

]التحريم[٦ :

إذا املرء مطالب أن يقي نفسه من النار ويقي أهله ،جيتهد يف وقاية أهله ،إذا رأى منكرا غريه ،إذا
جاءت طاعة أمر هبا وذكّرهم ،ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ

يقول اهلل -عز وجلْ -لسامعيل:

ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﮊ ]طه[٢٣١ :

ُأمر هذا النبي بأمر أهله بالصالة ،واملصابرة عىل األمر ،تصرب تأمر مرة مرتَي ثالث أربع كل مرة
حتى يستقيم أهلك ويستقيم ولدك ،والترتك احلبل مثلام يقال عىل الغارب فتضيع السفينة وتغرق،
عند ذلك تندم عىل ما فرطت أشد الندم،
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وهذا .......قول لقامن كان يقول البنه ،ووصايا ابنىله مشىلهورة :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﮊ

]لقامن[٢٣ :

إىل آخر وصىلاياه فكىلان يعىلظ أبنىلاءه ويىلذكرهم بطاعىلة اهلل -سىلبحانه

وتعاىل،-
هذا إبراهيم -عليه الصالة والسالم -مل يرتك والده من غرينصيحة ومن غري بيان ،مع أن والىلده
كان عىل الكفر وعىل الرشك وعىل عبىلادة األوثىلان واألصىلنام ،ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮊ ]مريم [٢١ :ينصح والده ،و يبَي له طريق اْلري من طريق احلساب والضالل،
ونوح قىلال -عىلز وجىلل :-ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ ]هود [ ٢١ :حريص عىل نجاة ابنه وذهابه مع أهل اْليامن وعدم ذهابه
مع أهل الكفران فيضىلل ،هىلذه طريقىلة األنبيىلاء والصىلاحلَي عمومىلا يف مراعىلاهتم  .....لىلذرياهتم
وأبنائهم،
يقول يعقىلوب -عليىله السىلالم :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮊ

]يوسىلف[٥ :

ينصح ابنه ويوجهه ،ونصح أبناءه مجيعا كام يف قصة يوسف املشهورة وما حصل يف ذلك،
لذلك ينبغي أن هيتم بصالح البيت بصالح الولد بصالح النساء؛ ألنه كام قال اهلل -عز وجىلل-
الولد والزوجة واألهل فتنة يفتن الناس هبا ويمتحنوا ،كىلام قىلال -سىلبحانه وتعىلاىل : -ﮋ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮊ ]ا ملنافقون، [٩ :
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إذا إذا اشتغلت والتهيت بالولد وباملال عن طاعة اهلل فأنت مقرص ،إذا التهيت بنفسك عن ولدك
وعن تذكريهم فأنت يف تقصري ووقعت يف هذه الفتنة ،حتى يكون ولدك بعد ذلك بسبب تقصريك
وبسبب إمهالك جتده أن البيت كله يف فساد ،وأن الولد ال يسمع أو ال يوقر كبريا وال يرحم صغريا،
يسلك طرق الفساد ،فال تستطيع وال تتدارك املسألة من أوهلا ألنك ما سلكت هدي النبىلي – َّ
صىلىل
اهلل عليه وسلم -يف إصالح البيوت.
لذلك يقول اهلل –سبحانه وتعاىل :-ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮊ ]التغابن[٢٢ :

واحلذر هنا يكون يف بداية األمىلر حىلَي اْلصىلالح فىلإذا مل يصىللح األمىلر مىلا

استطعت إصالح ولدك وال إصالح زوجك وال إصالح بناتك عند ذلك فأنت يف فتنة عظيمة حتى
يأيت بك األمر قد يكون سبب يف هالكك وسبب يف ضياعك بسبب إمهالك وسبب تقصريك.
ثم قال اهلل -عز وجل:-

ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮊ التغابن

 ٥١ :لذلك جتد النبي –صىل اهلل عليىله

وسلم -نبي الرمحة جتد عنده جانب االهتامم بالبيت جانب عظيم مع اهتاممه بالىلدعوة وبالصىلحابة
وباجلهاد ،وما فرط بجانب البيت له تسع من النسوة -عليه الصالة والسالم -ولىله أحفىلاد احلسىلن
واحلسَي وله من البنات ما فرط بجانب اْلحسىلان واْلصىلالح والرعايىلة والوصىلية يقىلول –عليىله
الصالة والسالم« :-مروا َأوالدكُم بِالص ِ
َي َو ْ ِ
ىلم َأ ْبنَىلا ُء
الة َو ُه ْم َأ ْبنَا ُء َس ْب ِع ِسىلنِ َ
اْض ُب ُ
ُ ُ ْ َ ْ َّ
ىلوه ْم َع َل ْي َهىلا َو ُه ْ
َع ْرش» يعلمنا قضية الرتبية وإصالح البيت.
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الر ُج ُل ِم َن ال َّل ْي ِلَ ،ف َأ ْي َق َظ َأ ْه َل ُه َف َص َّل َيا َر ْك َعت ْ ِ
ََي» يوقظ
اس َت ْي َق َظ َّ
وقال –عليه الصالة والسالم« :-إِ َذا ْ
زوجته يوقظ ابنه يصيل ركعتَي هلل –سبحانه وتعىلاىل -قىلال« :كُتِ َبىلا َمجِيعىلا ِمىل َن َّ
الىلذاكِ ِري َن هللِ كَثِىلريا
الذاكِر ِ
ات» بسبب ماذا؟ اعتنى بجانب أهله فأيقظهم لصالة ركعتَي،
َو َّ َ
النبي –صىل اهلل عليه وسلم -ينادي فاطمة وينصحهاَ « :يا َفاطِم ُة ا ْبنَ ُة رس ِ
ول اهللَِ -ص َّىل اهللَُّ َع َليْ ِه
َ ُ
َ
َوآلِ ِه َو َس َّل َم : -ا ْع َم ِيل هللِ َخ ْريا ،إِ ِّين َال ُأ ْغنِي َعن ِْك ِم َن اهللِ َشيْئا»
بل -عليه الصالة والسالم -يأيت إىل عمه أيب طالب الذي مات عىل الكفر وهو يف مرض املىلوت
يقول له « َيا َع ّم » انظر إىل رمحة النبي – َّ
صىل اهلل عليه وسلم -وحرصه عىل أهله وحرصه عىل الناس
مجيعا ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ ]األنبيىلاء [٢٠١ :لكن رمحته يف أهله –عليه الصىلالة والسىلالم -يف
عمه إذ نرصه يف دعوته لكنه ما آمن وما أسلم
ِ
اج َلك ِ َهبا ِعنْد اهلل)) يعنىلي قىلل فقىلط ال إلىله إال اهلل
قالَ (( :يا َع ِّم ؛ ُق ْل َ " :ال إِ َله إِ َّال اهلل كَل َمة ُأ َح ّ
أشفع لك عند اهلل –عز وجل -و ُأحاج لك حتى تكون من أهل اجلنة فكان عنده رفقاء السىلوء مىلن
الكفار يقولون له "أترغب عن ملة عبد املطلب" يعني كيف لك أن ترغب عن ملة آبائك يذكرونىله
بآبائه حتى كان آخر ما قال  .....عىل ملة عبد املطلب ما قال ال إله إال اهلل،
فهذا دليل عىل حرص رسول اهلل –عليه الصالة والسالم -عىل رعاية األهل وعىل رعاية جانىلب
إصالح البيوت وهذا كثري يف سنة النبي – َّ
صىل اهلل عليه وسلم ،-فكام قلنا إن البيت إذا صلح صلح
املجتمع ،املجتمع كله نواته هو البيت يصلح هذا البيت يصلح الثاين يصلح الثالث يصلح املجتمع
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ثم إذا صلح املجتمع صلح الوالة صلحت البالد صلح العباد فنواة إصالح املجتمىلع هىلو إصىلالح
البيت.
ا جتهد يف بيتك يصلح لك جمتمعك ويصلح لك والتك كام يقىلال "كىلام تكونىلوا يىلوىل علىليكم"
بعضهم يطالب بإصالح احلاكم ويتكلم يف احلكام من أجل إصالح الرعيىلة وينقىلد تقصىلريهم وال
ينقد يف جانب نفسه وأنه ما استطاع أن  ....ال ولد وال ولد ...تربيته وإصالحه ثم يطالب بإصالح
املجتمع،
أصلح نفسك وأ صلح ذريتك يصلح بيتك ثم بعد ذلك تصىللح بيىلوت النىلاس ويصىللح جمتمىلع
الناس فينتقل اْلصالح إىل الوالة وإىل البالد والعباد فتحصل الربكات ،ويفىلتح اهلل -عىلز وجىلل-
بركات الدنيا وحتصل هلم النتيجة السعيدة يف اآلخرة ،فهذا هو سبيل السىلعادة يف حيىلاة املُسىللم أن
جيتهد يف إصالح نفسه وأن جيتهد يف إصالح ولده؛ ألن بيتىلك الصىلالح هىلو أعظىلم نعىلم اهلل – عىلز
وجل -عليك،
لذلك اهلل –عز وجل  -من عىل ِ
العباد وقال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ
َّ

[النحىلل]08:

أي

ِ
وذكر اهلل –سبحانه وتعىلاىل -أصىلبح يف
بيت تسكن إليه وتطمئن وترتاح إليه ،إذا عمرت ُه بِطاعة اهلل
زيادة ،زيادة السعادة يف ِ
هذه الدَّ ار.
ك ُُل نعمة ِ
ينع ُم اهلل – عز وجل -عليك شكرها هو يف  ......طاعة اهلل –سبحانه وتعاىل.-
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لذلك متى يكون العبد شاكرا؟ اهلل –عز وجل– يقول  :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [سىلبأ ]33:اهلل
–عز وجل -أعطاك نعمة ،كيف تشكر اهلل –عز وجل -عىل النعمة؟ هل يكفي أن تقول احلمد هلل يا
رب أشكرك عىل ِ
هذه النعمة؟ ال ،هذا شكر لكنه شكر ناقص،
ِ
هىلذه النعمىلة بىلاهلل ...... ،مىلن اهلل –سىلبحانه
الشكر الكامل أن اهلل إذا أعطاك نعمىلة أن تنسىلب
وتعاىل -نعمة من نعم اهلل –عز وجلُ -ييرس اهلل –عز وجل -لك األسباب ويفتح َ
لك أبواب اْلري،
ِ
الرب –عز وجل. -
لكن الذي ينعم عليك هو اهلل –سبحانه وتعاىل -فتنسب النعمة إىل املُنعم وهو َّ
الثاني :تشكر اهلل باللسان يا ِ
رب أشكرك  ،صابتك نعمة هناك سنة مهجورة ال يفعلها كثري من
النَّاس ِ
هذه السنة ماهي؟
أنك إذا جاءك نعمة من نعم الدنيا ،نعمة من نعم اآلخرة رزقك اهلل أمر من األمور ،فتح اهلل –عز
وجل -عليك وظيفة من الوظائف ،منصب من املناصب ،جاءك خرب مبرش باْلري ،دفع اهلل –عز
وجل -عنك نقمة أو مصيبة رفعت عنك ،من السنة أن تسجد هلل – عز وجل -ختر ساجدا هلل ،من
يفعل هذا األمىلر؟ ال يفعله إال قليل من الناسِ ،
هذه من سنة النبي-صىل اهلل عليه وسلم -تسجد هلل
ُ
عند النعمة ،تسجد هلل عند دفع مصيبة أو نقمة من النقم هذا هو شكر اهلل –عز وجل– باللسان
وبالعمل.
ِ
ُ
هبذه النعمة يف طاعة اهلل –عز وجل -رزقك اهلل نعمة
تكون شاكرا حتى تعمل
كذلك ال
األبصار ،كيف تشكر نعمة األبصىلار؟ تنظر إىل احلالل وال تنظر للحرام ،رزقك اهلل نعمة السمع ال
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تسمع إال حلالل ،سمعت حلرام أنت ماشكرت نعمة السمع ،رزقك اهلل بيتا تسعى يف إصالحه
تسعى يف توجيه وإرشاد ،واألمر باملعروف والنهىلي عن املنكر حتى تؤدي شكر ِ
هذه النعمة
العظيمة.
رزقك اهلل ولدا ،الولد نعمة من النعم هل معنى هذا أن نرتك ُه من غري تعليم ومن غري تربية؟
ِ
فاْلنسان ُ
مدارس الدنيا ،األمر مرغوب يسعى اْلنسان
يبذل األموال الطائلة من أجل تعليمه يف
لتعليم ولده ملا يصلح له حياته ،لكن أين أنت من إصالح ولدك من جانب الدين ،الولد يكرب ثم ال
يأمره وال ينبهه وال يأمره بالصالة وال يذكره بأن األمر بحساب كتب عليك كل يشء أنت اآلن من
املكلفَي.
ٌ
حاصل منَّا ومن الغري لكن
كثري من الناس – نسأل اهلل العافية  -يعيشون يف غفلة التقصري
ِ
ِ
ِ
لرتبيته ألبنائه.
حساباته
حساباته مع ربه ،يعيد
املسلم هو الذي حياسب نفسه ويراجع نفسه ويعيد
إن شاء اهلل سيكون معنا أو لنا يف كل أحد جملس مثل ِ
هذه املجالس ،الذي نسأل اهلل –عز وجل–
 .........نتذكر به طرق إصالح البيوت وطرق تربية األبناء يف كل ماعلمنا ُه .........
ونسأل اهلل –عز وجل -أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا وأن يكتبنا اهلل – سبحانه
ِ
النريان ووالدينا يا رب العاملَي.
وتعاىل-من الطائعَي وأن ينجينا من
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا ُممد،
وجزاكم اهلل خريا عىل حسن استامعكم.
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ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا.
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