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  مقدمة :

ً بحضراتكم في ھذا اللقاء المباشر الطیب بإذن هللا تعالى، الذي یكون   أعزائي المستمعین أھالً ومرحبا

فیھ إن شاء هللا فضیلة العالمة الدكتور محمد راتب النابلسي، باسمي وباسمكم أتفضل بخالص ضیفنا 

الشكر واالمتنان لفضیلتھ، فضیلة الشیخ أھالً وسھالً بك، وجزاك هللا خیراً، وأسأل هللا عز وجل أن 

  یجزل مثوبتك، ویعلي درجتك، إنھ بكل جمیل كفیل.

  الدكتور راتب:

بكم، وجعل ھذه اإلذاعة منارة حق لألمة، وجعل العاملین فیھا یعملون، ولھم أجر  بارك هللا بكم، ونفع 

  كبیر، وأسأل هللا سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه اإلذاعة دعوة إلى هللا عز وجل ألن هللا عز وجل یقول:

ِ َوَعِمَل َصاِلحاً َوقَاَل إِنَّنِ  ْن َدَعا إِلَى �َّ   ي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن ﴾﴿ َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ

  [ سورة فصلت]

  المذیع:

  جزاك هللا خیراً. 

ً لھذا اللقاء، موضوع قد یشغل الكثیر منا،   أعزائي المستمعین، الیوم بإذن هللا تعالى أعددنا موضوعا

ویجب أن یكون، فضیلة الشیخ األبناء ال شك ھم ھبة هللا عز وجل، یسعد القلب بھم، وتستریح النفس 

لكن القلب ینفطر حزناً وكمداً حینما نرى كثیراً منا قد أضاع أوالده في ھذا البلد، فالیوم بإذن  بحدیثھم،

   هللا تعالى إذا مّن هللا عز وجل علینا باالستفادة، كیف نربي أبناءنا بإذن هللا تعالى؟

  مشكلة تربیة األوالد المشكلة األولى في المھجر :

  الدكتور راتب:

لرحیم، الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ بسم هللا الرحمن ا 

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ وارَض عنا وعنھم یا رب 
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لى العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إ

  جنات القربات.

الحقیقة كما تفضلتم في ھذا التقدیم، الموضوع خطیر جداً، وأكاد أقول: إنھ أخطر موضوع متعلق  

  بالجالیة اإلسالمیة في الغرب والشرق، لماذا؟.

كنت أقول: لو بلغت أعلى منصب في األرض، ثم حققت أعلى درجة علمیة في األرض، ثم جمعت  

ن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، ألن ھناك ارتباطاً عضویاً ومصیریاً أكبر ثروة في األرض، ولم یك

  بین األب وابنھ.

أضرب لك مثالً: تمشي في الطریق ترى ثالثة 

شباب یدخنون، األول ال تعرفھ والثاني ابن 

أخیك ال سمح هللا وال قدر، والثالث ابنك، 

موقفك تجاه ابنك كالمرجل تغلي، أقل غلیاناً 

ن أخیك، أما الثالث فال تھتم ألمره، ھذا تجاه اب

المثل على دقتھ یؤكد أن ھناك تواصل وتالحم 

  عضوي بین األب وابنھ.

  

لذلك إذا بلغت أعلى منصب في األرض، وجمعت أعلى ثروة، وارتقیت أعلى درجة علمیة، ولم یكن  

  ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، من ھنا الدعاء القرآني الدقیق:

ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماماً ﴾﴿ َربَّنَ  یَّاتِنَا قُرَّ   ا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُِرّ

  ]74[ سورة الفرقان اآلیة: 

أنت ال تصدق مشاعر الفرح والسعادة التي تنتاب األب حینما یرى ابنھ صالحاً، إنسان متوازن یعمل  

  نضبط، بار.بجد، لھ سمعة طیبة، أخالقھ عالیة، م

ً جمیالً، حقق   فلذلك المشكلة األولى في المھاجر، األولى وال أبالغ مشكلة تربیة األوالد، ألنھ حقق بیتا

ً من أعلى مستوى، حقق مجتمعاً، حقوق اإلنسان مضمونة فیھ، إلى آخره، أما  دخالً جیداً، حقق رفاھا

  حینما یرى ابنھ بخالف ما یتمنى فیكون أشقى الناس.

ً ھذا الموضوع أخطر موضوع یمس الجالیة.فلذلك     ھذا الموضوع الذي اخترتھ أنا وإیاك معا

  المذیع:
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فضیلتك إذا استطعنا بإذن هللا تعالى أن نستقي ما نتمناه ألبنائنا، أعتقد لیست األمة أن یصبح االبن طبیباً  

  أو قاضیاً؟

  االبن أمانة في عنق والده علیھ أن یھتم بدینھ أوالً :

  راتب: الدكتور

ھذه مشكلة، األب أحیاناً یتمنى أن ینجح ابنھ في التحصیل الدراسي فقط، وال یعنى بصالتھ، وال بدینھ،  

أما حینما ال یعنى بدینھ وصالتھ فلن یكون باراً بأبیھ، متى یكون االبن باراً؟ حینما یكون االبن قد درج 

ن، فأوالً إن لم تھتم بدین لن یكون باراً بك، في بیئة إسالمیة، وعرف قیمة طاعة األب، وقیمة بر الوالدی

  والقصص التي تؤكد عقوق األوالد الذین تفلتوا من منھج هللا ال تعد وال تحصى.

أنا أذكر شخصاً ببالدنا ترك ثروة فلكیة، أربعة 

وفاة والده رآه آالف ملیون، بعد یومین من 

صدیق والده في الطریق، قال لھ: إلى أین أنت 

ذاھب؟ كلمة قاسیة جداً، قال لھ: أنا ذاھب حتى 

  أسكر على روح أبي.

فاإلنسان إذا لم یرِبّ ابنھ یكون قد ضیع الثروة  

كلھا، أنا أقول: الموضوع خطیر جداً، إن لم 

یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، لكن ال 

التربیة تتم بخمس دقائق، التربیة تتم بعمر مدید، أنت حینما تزوجت یجب أن تعلم علم الیقین أن تتصور 

  ھذا االبن أمانة في عنقك.

إن بعض العلماء یقول: إن أول واجبات األب تجاه أبنائھ أن یحسن اختیار أمھم، فاألم المؤمنة الطاھر،  

  العفیفة، األصیلة، ھذه تعینھ.

النبي الكریم وقد سمع شكواھا هللا جل جاللھ:" إن زوجي تزوجني وأنا شابة، وذات امرأة اشتكت إلى  

أھل ومال وجمال، فلما كبرت سني، ونثر بطني، وتفرق أھلي، وذھب مالي، قال لي: أنِت علّي كظھر 

اً أمي، ولي منھ أوالد، إن تركتھم إلیھ ضاعوا، إن ضممتم إلي جاعوا"، أنا أربیھم، وھو ینفق علیھم، إذ

ھناك دوران متكامالن بین األب واألم، األب یكسب الرزق، وینفق على أوالده، واألم تربي، والحقیقة 

یمكن أن أقول لك: ھناك مؤسسات ثالثة لتربیة األوالد، أول مؤسسة: األسرة، وثانیھا: المدرسة، وثالثھا: 

تمع غیر منضبط، فھناك اإلعالم، فأي مجتمع المدرسة غیر منضبطة، واإلعالم غیر منضبط، والمج

أجیال تلو أجیال تكون عبئاً على األمة، ولیست في خدمتھا، أكاد قول: ما من أمة قویة إال اھتمت بتربیة 
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  أبنائھا.

  المذیع:

إذاً فضیلة الشیخ، إذا كانت ھذه أركان التربیة البیت، ثم المدرسة، ثم اإلعالم، نحن مبتلون، بلونا أنفسنا  

  مدرسة تربي، وال إعالماً یربي، ھل نجعل البیت یقوم بھذه المراحل الثالثة؟. مثالً، بأن لیس ھناك

  القدوة الحسنة أحد أكبر الوسائل الفعالة لتربیة األوالد :

  الدكتور راتب:

  ھو لیس على وجھ األرض جھة مھما عظمت یمكن أن تكون مسؤولة عن ابنك إال أنت. 

  المذیع:

  قوم بدور اإلعالم.أي البیت یقوم بدور المدرسة ثم ی 

  الدكتور راتب:

األصل ھو البیت، فالبیت عندما یكون 

منضبطاً، عفواً ھناك شيء بدیھي، یكفي أن 

یكون األب صادقاً، فقد علم ابنھ الصدق، األم 

عفیفة فقد علمت ابنتھا العفة، فال یوجد وسیلة 

من وسائل التربیة تعلو على القدوة، القدوة 

ائل الفعالة لتربیة الحسنة أحد أكبر الوس

األوالد، القدوة، أنا أقول دائماً: القدوة قبل 

الدعوة، واإلحسان قبل البیان، افتح قلبك البنك 

بإحسانك، لیفتح لك عقلھ لبیانك، ال یوجد شيء بالبیت یفوق أن یكون األب صادقاً، أما أم تقول لزوجھا 

ع ابنتھا إلى الجارة، وكذبت على زوجھا أمام حینما عاد إلى البیت: لم أذھب إلى أي مكان، وقد ذھبت م

  ابنتھا، كأنھا لقنتھا الكذب.

لذلك النبي الكریم رأى امرأة قالت البنھا: تعال ھاك، فقال لھا النبي : ماذا أردت أن تعطیھ؟ قالت:  

  تمرة، قال: أما أنك لو لم تفعلي لعدت علیك كذبة.

، قبل دائماً الطفل عندما یتعلم الكذب من أھلھ انتھ  ى، األب دون أن یشعر ما دام مستقیماً فھو أكبر مرٍبّ

، واألم العفیفة  المحاضرات، والتوجیھات، والنصح، والمتابعة، قبل كل ھذا األب المستقیم أكبر مرٍبّ

  أكبر مربیة.
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  المذیع:

  ألن عین الطفل تعمل قبل أذنھ. 

  الدكتور راتب:

انضباط بالبیت، وال صدق، وال عفة أحیاناً، ھناك تفلت،  فالمشكلة اآلن فاقد الشيء ال یعطیھ، ال یوجد 

ال یوجد اھتمام بالمبادئ األخالقیة، فلذلك الطفل ینشأ بأسرة متفلتة، شيء طبیعي جداً أن یتفلت مع تفلت 

  أبیھ وأمھ:

  فشیمة أھل البیت كلھم الرقص  إذا كان رب البیت بالطبل ضارب 

***  

  المذیع:

ا قلنا أن یكون ابني ناجحاً علمیاً مثالً، ألنھ ھنا كثیر من الناس یشكون العقوق، فضیلة الشیخ: التفرقة كم 

یقول: أنا ما حرمتھ من شيء، كنت أخذه إلى أفضل المدارس، كنت آتیھ بأفضل المدرسین، حتى أني 

ضعني كنت أعلمھ الموسیقى، ویتحدث على الجانب المادي، ویغفل تماماً أنھ لم یعلمھ الدین، یقول: اآلن ی

   في بیت المسنین وما إلى ذلك.

  ما من حاجة عند المتقدمین في السن تفوق أن یعیشوا مع أوالدھم :

  الدكتور راتب: 

بالمناسبة ما من حاجة عند المتقدمین في السن  

تفوق أن یعیشوا مع أوالدھم، بالعالم الغربي 

الكبیر إلى مأوى اعتداد أن یرسل األب 

العجزة، وھذه أكبر إھانة لھ، عندنا بالشرق 

میزة لیس بعدھا میزة، أن األب مھما تقدمت 

بھ السن عند ابنھ، لذلك یقول لك: أنا عندي 

خمسة أوالد، عندما یكبر أنا عند ابني، فال 

ناً، النتیجة أنھم یوجد إكرام لألب یفوق أن یكون مع أوالده، لذلك في مأوى عجزة بفرنسا عملوا استبیا

التقوا مع مئة متقدم في السن، بین تسعین إلى مئة أمنیتھ األولى أن یموت فقط، ھذه األمنیة تواترت عند 

المئة، ال یرید غیر الموت، فقد أوالده، عندنا في الشرق األوسط تجد أن األب مھما كبر یبقى عند ابنھ، 

أمامھ، قربوا إلیھ قبّلھم، انتعش فیھم، أي أكبر سعادة تسعد  األب یرى أحفاده، بنات ابنھ، أوالد ابنھ، لعبوا

  الرجل الكبیر في السن أحفاده.
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مرة كنت عند عالم من علماء الشام، قال لي: عندي ثمانیة و ثالثون حفیداً معظمھم أطباء، ومھندسون،  

النظام اإلسالمي وحفاظ كتاب هللا، ھو عالم بالقرآن الكریم، خرجت من عنده قلت: سبحان هللا! ھذا 

العظیم، أن رجالً تزوج من امرأة، فأنجب منھا ذكوراً وإناثاً، الذكور جلبوا لھ الكنائن الطاھرات، 

واإلناث جلبوا لھ األصھار، ھذا الصنف الثاني ھو وزوجتھ الطبقة األولى، الطبقة الثانیة أوالده وبناتھ، 

أساسھ عالقة جنسیة، العالقة الجنسیة إما أن تكون سبباً الطبقة الثالثة أحفاده، ھذا الھرم الرائع األخالقي 

  ألكبر عطاء إلھي، أو أن تكون سبباً للشقاء، وفي أي بیت دعارة ھناك عالقة جنسیة.

لذلك الشھوة حینما نكون مع هللا تتحرك وفق قناة نظیفة، لذلك أنا أقول: ما من شھوة أودعھا هللا في  

تسري خاللھا، أي بشكل أو بآخر باإلسالم ال یوجد فیھ حرمان، كل اإلنسان إال جعل لھا قناة نظیفة 

   شيء لھ بدیل، بدیل رائع جداً.

  األبوة والبنوة من أعظم اآلیات الدالة على عظمة هللا :

قال لي أحدھم مرة: كان لي جاھلیة قبل أن  

أتزوج، أكلم صاحبات، ولي انحرافات، وهللا 

نصف ساعة  أقول لك و األلم یعتصر قلبي: إن

مع زوجة بقدر مئة ساعة مع إنسانة ال تحل 

  لك، ھنا یوجد طمأنینة، ألن هللا قال:

  ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض ﴾

  ]22[سورة الروم اآلیة:

  

الكون، السموات واألرض مصطلح قرآني یعني الكون، والكون مسیر أي آالف من مئات المجرات ھي  

  رض،ثمرات األ

  ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض ﴾

  ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواجاً ﴾

  ]21[سورة الروم اآلیة:

  الكون كلھ بكفھ والنظام الزوجي واألبوة بكفة ثانیة، لذلك قال تعالى: 

  ﴿ َال أُْقِسُم بَِھَذا اْلبَلَِد﴾

  ]1البلد اآلیة:[سورة 

  بعضھم قال: األرض بما فیھا من خیرات. 
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  ﴿ َوأَْنَت ِحلٌّ بَِھذَا اْلبَلَِد * َوَواِلٍد َوَما َولََد ﴾

  [سورة البلد]

فكما أن الكون من أعظم اآلیات الدالة على عظمتھ، الكون من أعظم آیاتھ، األبوة والبنوة من أعظم  

  اآلیات الدالة على عظمتھ.

  بالدرجة األولى إلى المربي : التربیة تعود

أنت ممكن أن تقرأ عن الذات اإللھیة كالمات  

كثیرة، تقرأ أسماءه الحسنى، صفاتھ الفضلى، 

لكن كي تعلم كیف أن هللا یفرح بسعادتك، یفرح 

ً ال  بتوبتك، كاألب تماماً، قد یكون األب غنیا

یحتاج البنھ إطالقاً، غني وعالم كبیر، حینما 

یأتیھ ابنھ الصالح المؤمن یدخل لألب سعادة ال 

توصف، من أن ابنھ رجل صالح، ھذه یسمونھ 

قرة العین، ال یعلمھا إال من ذاقھا، یكون لك 

  ابن صالح مؤمن، عفیف طاھر، متفوق بالعلم، مستقیم، یجلب لك الخیر دائماً.

األوالد یعود أوالً إلى األب واألم،  فلذلك قضیة التربیة تعود بالدرجة األولى إلى المربي، نفع تربیة 

  أسعد أب وأم في األرض من لھم أوالد صالحون.

  المذیع:

ً یفعل دراسة جدوى لكل شيء في حیاتھ، فإذا مثالً فعلنا دراسة جدوى لوجود   اإلنسان الفطن دائما

ذلك أم أنھم یتقللون ثم زوجین ھنا في ھذا البلد، فاألفضل منھم أن یبنوا مجداً مالیاً أو اقتصادیاً وما إلى 

  یفوزون بتربیة أبنائھم؟

  من حّصل الدنیا و خسر أوالده لم یُحّصل شیئاً :

  الدكتور راتب:

  وهللا من خبرتي المتواضعة أن األب إذا حصل الدنیا ثم خسر أوالده ما ربح شیئاً. 

ل مخیفة، ھو زوج مرة لي قریب اشتغل بالصناعة والتجارة، وصل لمرتبة عالیة جداً، صار معھ أموا 

قریبتي، فقبل موتھ بأیام نظر إلى أوالده رآھم متفلتین، لم یربھم فقال لزوجنھ: یا فالنة انشغلنا بالفحم 

وتركنا الذھب، أكبر غبن حینما یكتشف اإلنسان أنھ لم یرِبّ أوالده، أوالده فسقھ فجار، شيء مخیف 

ائماً أبداً، لكن إذا رتبنا المشكالت التي یعاني منھا جداً، وھذه المشكلة األولى في الجاھلیة، أنا لست متش
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ً لرأینا أن المشكلة األولى مشكلة األوالد، إنسان جاء لھذه  أخواننا الكرام في بالد الغرب والشرق معا

البالد باألربعین أو بالثالثین، معھ زوجتھ، في األعم األغلب لن یزنوا، أي ھذه زوجتھ وھؤالء أوالده، 

غلب عنده نوع من االنضباط مقبول، یصلي، یصوم، یحج لبیت هللا الحرام، و یعمل عمالً في األعم األ

  مقبوالً شرعاً، ال یوجد عنده مشكلة، المشكلة األولى یكتشف أنھ خسر أوالده.

أنا زرت أخاً بأسترالیا، دعاني للغداء، مسكین بكى، قلت لھ: خیر إن شاء هللا؟ قال لي: أنا عندي ولد،  

یا بابا ھذه حرام؟ یقول لي: لماذا حرام؟ ھذه عیب، لماذا عیب؟ ھذه ال تجوز، لماذا؟ بعد فترة  أقول لھ:

  لحقھ أخوه.

  المذیع:

أي  whyلكن ھذه المشكلة فضیلة الدكتور أنا كنت سأختار ھذه الخطوة الثانیة، كثیر منا یعتبر أن كلمة  

من طول البال حتى تجیبھ مرة واثنین وثالث، ثم لماذا ھذه عیب، لكن األطفال أعتقد أنھم یحتاجون شیئاً 

  بعد ذلك یعتاد أال یسأل.

  من أراد إنفاذ أمر فلیتدبر عاقبتھ :

  الدكتور راتب:

ھو ما قصد ذلك المعنى، قصد ال یعبأ ابنھ ال بالعیب وال بالحرام، وال بكل شيء محرم، ھو ما قصده،  

فإخواننا الذین تركوا بالدھم، و جاؤوا إلى ھنا سیجدون طبیعة جمیلة، سیجدون ھذه مشكلة كبیرة جداً، 

ً راقیاً  ً كبیراً أحیاناً، سیجدون بالمقیاس المادي مجتمعا حریات لم تتوافر في بالدھم، سیجدون كسبا

  بالمقیاس المادي، لكن یفاجئ أنھ خسر أوالده.

 فلذلك أقول لك كلمة دقیقة: العلوم كانت أكثرھا

علوم وصفیة، انتقلت إلى الریاضیات، صارت 

علوماً كمیة، أوضح مثل: یقول: ھناك ضجیج، 

ھذا وصف، مثالً بیت جانب مطار ال یحتمل، 

ھناك ضجیج، الضجیج كم؟ ال یعرف، لكن 

اآلن ھناك مقیاس للضجیج ھبوط الطائرة مئة 

و خمسة و عشرون دیسبل، فالعلم تطور من 

  وصف إلى كم.

ا أنا اخترعت وحدة تربیة، مثل الدیسبل، إذا كان ابنك ببالد المسلمین یحتاج إلى ألف اآلن لو فرضن 

وحدة تربیة حتى یصیر إنساناً صالحاً، ھنا بحاجة إلى ملیون، تضاعف عشرة أضعاف ألن الصوراف 
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  كثیرة.

  المذیع:

  وھنا البد أن توفر لھ ھذه الملیون. 

  الدكتور راتب:

ثیرة، والبالد متقدمة من دون دین، ھذه كلھا شبھات خطیرة جداً، الصوارف كثیرة، والعقبات ك 

  واإلنسان إذا خسر دینھ خسر آخرتھ، خسر وجوده، قال: إذا أردت إنفاذ أمر فتدبر عاقبتھ.

  المذیع:

  وقد عرفنا في المقدمة عاقبتھ. 

  في البالد المتقدمة الصوارف كثیرة والعقبات كثیرة :

  الدكتور راتب:

لم یستطع أن یربي أوالده علیھ أن یعود إلى مكان یستطیع أن یربي أوالده، مع أنك بأي بلد اإلنسان إن  

ممكن أن تربي أوالدك، لكن ھنا یوجد صعوبات كبیرة جداً، ھنا بقدر الصوارف والعقبات، والنظام 

  العام.

: إذا اإلنسان بھذا مرة سئلت بجامع النابلسي عن حكم اإلقامة ببالد بعیدة؟ أمامي براد للماء، قلت لھ 

الجامع توجھ إلى ھذا البراد وشرب كأس ماء ماذا فعل؟ قال: ما فعل شیئاً، الوضع طبیعي جداً، قلت لھ: 

وهللا معلوماتي المتواضعة ببعض البالد الزنا كذلك، كأنھ ما فعل شیئاً، طبیعي جداً، حتى البنت العذراء 

  لھا مشكلة، كأنھا بنت غیر حضاریة.

زراء بلدة في شمال إندونیسیا، صار فیھا زلزال، یقول رئیس الوزراء: أنا أفتخر أنھ ال مرة رئیس و 

  یوجد عندنا فتاة عذراء.

  المذیع:

إذاً فضیلة الشیخ إذا كانت الخطوة األولى كما ذكرنا ھو اختیار األم سواء حدثت أو ال سمح هللا لم  

  لملیون وحدة؟.تحدث، فما ھي الخطوة الثانیة التي تكون من ضمن ھذه ا

  من أراد أن یكون ابنھ مؤمناً فعلیھ أن یبذل جھداً كبیراً :

  الدكتور راتب:

سیدي، أنا أضرب مثالً: من أجل أن تكتب جانب اسمك حرف د. أي دكتور، معك ابتدائي، إعدادي،  

أجل  وثانوي، ولسانس، أو بكالوریوس، ودبلوم عام، ودبلوم خاص، وماجستیر، ودكتوراه، كم شھادة من
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  دال؟.

إذا أردت أن یكون ابنك مؤمناً واإلیمان مرتبة علمیة، مرتبة أخالقیة، مرتبة جمالیة، فالمراتب الثالثة  

تكون بال جھد؟ من نام واستیقظ معھ بكالوریا؟ ال أحد، من دون جھد، من دون اھتمام، ال یوجھ ابنھ، وال 

كیف یؤدي أوقات فراغھ، األب مشغول یبحث عن ذھابھ، وإیابھ، وأصدقائھ، ومستواه األخالقي، 

  بحاجاتھ، وشھواتھ، وعالقاتھ، وابنھ تاركھ، في ساعات تأتي یندم أشد الندم.

  المذیع:

  فضیلة الشیخ، متى تبدأ تربیة األوالد؟. 

  التربیة تبدأ منذ الوالدة :

  الدكتور راتب: 

وهللا ھذه الموضوع أنا درستھ في الجامعة،  

دق من حین الوالدة ھذا الشيء الذي ال یص

سألت كیف من حین الوالدة؟ قال: ھذا الطفل 

بكى، أطعمناه، ثم بكى نظفناه، ثم بكى یجب أن 

نتركھ، وإال اعتاد أن البكاء وسیلة للتحبب، تبدأ 

التربیة منذ الوالدة، في موضوع الطعام 

والشراب والبكاء، أكثر شيء، وكل سن لھ 

والد صار ھناك تربیة ما قبل المدرسة، ما بعد المدرسة، تربیة توجیھات معینة، واآلن بكتب تربیة األ

المراھقة، كل ھذه المراحل لھا وسائل تربیة معینة، ھناك مرحلة یسمونھا التقلید فقط، و ھناك مرحلة 

  المالحظة، ومرحلة العقاب، ومرحلة المكافأة.

  المذیع:

جة إذا لم تتزوج بعد، وثانیاً تربیة النفس، و نحن والحمد � تكلمنا اآلن عن ثالث خطوات، اختیار الزو 

  أن یحاول اإلنسان أن یكون قدوة أمام ابنھ.
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  أسباب نجاح تربیة األوالد :

  الدكتور راتب:

أكبر سبب لنجاح التربیة أن تحسن اختیار  

أمھ، األم الصالحة، المؤمنة، العالمة، ھذه أكبر 

ھدیة تقدم لالبن، ھناك أمھات سیئات، ھن عن 

جھل یقدمن ألوالدھن القدوة السیئة، تكذب 

على زوجھا أمام ابنھا، ال تھتم إال بالمظاھر، 

إذاً: أول واجب تجاه األبناء أن تحسن اختیار 

  األم، بعد ذلك تربیة النفس حتى تكون قدوة.

صادقاً، ابنھ  ثانیاً: القدوة، أن تكون أنت قدوة، أنا أقول: أكبر مرٍبّ في البیت ما تكلم وال كلمة فقط كان 

ما رآه یكذب على أمھ أحیاناًً◌، لو فرضاً رآك ابنك بالعمل تبیع بضاعة لیست مستوردة، صنع وطنیة 

باسم أجنبي، وقلت: ھي مستورة، االبن رأى أن األب یكذب على الزبائن، ھذه القضیة معقدة جداً، 

ماً، ما نظرت إلى النساء الموضوع لیس بسیطاً، فأنت ابنك معك رآك ما كذبت، ما أكلت ماالً حرا

نظرات شھوانیة مثالً، ھناك عفة، و غض بصر، و صدق، و أمانة، لو أنت ما تكلمت وال كلمة أنت 

  كنت قدوة البنك، وھذه القدوة أكبر وسیلة فعالة ألن القیم بال قدوة ال قیمة لھا.

  المذیع:

   عین مثالً؟.فضیلتك قلت: منذ الوالدة تبدأ التربیة، ھل ھذا یحتاج إلى وعي م 

  حاجة التربیة إلى الوعي :

  الدكتور راتب:

وهللا أنا أتمنى، ھو بلغني أنھ كان ببعض البالد  

اإلسالمیة ولتكن مالیزیا حاالت طالق كثیفة 

جداً، فأعتقد القیادة ھناك السیاسیة أنشأت 

مدارساً ال یمكن أن یعقد عقد قران إال إذا نجح 

ورة ستة أشھر الزوجان في ھذه الدورات، الد

یدخل معھداً ستة أشھر لمعرفة حقوق الزوجة 

لألزواج، حقوق الزوج للنساء، التربیة، ترتیب 
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البیت، أمور كلھا متعلقة بالزواج، وانخفضت النسبة للعشر بعدما أنشؤوا معھداً لألزواج لن ینعقد عقد 

  قران إال إذا تخطى الزوجان ھذه الدورات، فنسب الطالق انخفضت للعشر.

ما القصد من ھذا الترتیب؟ أنت إنسان عندك صفات، واألعمق من الصفات السمات، إنسان یحب  

الھدوء، یحب قبل أن ینام أن یطالع، یحب أن یكون أخالقیاً، یحب األماكن الجمیلة مثالً، باإلنسان تقریباً 

الزواج أنجح زواج ألف سمة، فعندما تتزوج واحدة، بینك وبین زوجتك تسعمئة مشترك یكون ھذا 

باألرض، كلما كانت نقاط اللقاء كثیرة یكون ھناك ود كثیر، ھذا قانون، أنت تجلس مع إنسان عشر 

ساعات ال تمل، یكون اتجاھك مثل اتجاھھ، مبادئك كمبادئھ، طموحك كطموحاتھ، ما دام ھناك تشابھاً في 

الة مقدسة عندھا، وأنت عندك مقدسة، سمات اإلنسانین إذا ھناك ود بالغ، أنت مؤمن تختار مؤمنة، الص

الصدق عندھا مقدس وعندك مقدس، فما دام ھناك قواسم مشتركة تجمع بین الزوجین یكون ھناك تفاھماً 

  كبیراً جداً.

  المذیع:

فضیلتك نفتح االتصاالت، لكن معذرة من األعزاء المستمعین إذا أمكن بإذن هللا أن یكون االتصال في  

حتى ال نخرج عن موضوع الحلقة، وللشیخ لقاءات كثیرة إن شاء هللا تعالى، إذاً  الموضوع أكون شاكراً 

  من لھ سؤال في ھذا الموضوع جزاه هللا خیراً فلیتقدم بھ.

فضیلة الشیخ، فضیلتك ذكرت نقطة وھي المكافأة والعقاب، لألسف الشدید نواجھ ھذا في بیوتنا أن  

فئھ، ال یوجد شيء ناقص إال أن تقول لھ: سأعطیك البیت، كل األطفال ال ینقصھم شيء، إذا أردت أن تكا

    شيء عنده، كیف نكافئھ؟.

  المكافأة والعقاب :

  الدكتور راتب: 

أنا عندي في الشام ثانویة، ھناك طریقة  

استخدمناھا كان نجاحھا مذھالً، ھناك بطاقة 

إلكترونیة على صدر الطالب، عندنا إیجابیات 

ات، كل إیجابیة یأخذ نحن في المدرسة وسلبی

عشر نقاط، مثالً سُئل عن وظیفتھ ھل كتبھا 

بشكل جید؟ أخذ عشرة، وھناك جھاز مع 

المدرس إلكتروني على بطاقتھ كبس عشرة، 

ھذا الطالب رأى أنھ عندما أدى واجبھ أخذ عشر نقاط، وإذا تأخر راح خمس، تكلم مع صدیقھ أثناء إلقاء 
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سم، وكل عمل إیجابي لھ نقاط إضافة، فھذا الرقم یعني سلوك الدرس راح خمس، فكل مخالفة لھا ح

الطالب، انضباطھ، سلوكھ، إیجابیاتھ، سلبیاتھ، آخر العام یجمع رقماً مثالً ثالثة آالف، یأخذ دراجة، یأخذ 

كومبیوتر، یأخذ أشیاء ثمینة جداً، یحب األلبسة، معھ نقاط؟ معھ ثالثة آالف نقطة، ھناك معرض یحب 

الت، یحب أن یأخذ دراجة، یحب أن یأخذ كومبیوتر، فصار كل شيء یعملھ محسوباً، ھذه أن یأخذ بد

  نقطة.

فنحن أول یوم باألسبوع نجعل ھذا األسبوع من أجل بر اآلباء، یسأل الطالب سؤاالً و ھو داخل: ھل  

ً و ثالثین بالمئة من األوالد با رون بآبائھم، قمت بعمل لبر والدیك؟ نعم أو ال، فنحن نكتشف أن ثالثا

ً على بر اآلباء، ھذا سؤال ال یوجد فیھ مسؤولیة، سؤال لك في مدخل  والبقیة مقصرین، نعمل أسبوعا

المدرسة ھل فعلت كذا أو لم تفعل؟ عندك نعم، أو ال، فأنا صار عندي دراسة لستمئة طالب، أن ثلثھم لھم 

ً كامالً ھذا األسبوع عن بر أعمال طیبة مع آبائھم وأمھاتھم، معنى ھذا أنا یجب أن أعمل تو جیھا

  الوالدین.

ھل صلیت الفجر في وقتھ مثالً؟ سؤال ثان، أیضاً یأتي الجواب بالمئة عشرین، صلى الفجر في وقتھ؟  

أعمل توجیھاً ثانیاً، ھذا األسلوب أسلوب البطاقة ھذا أغناك عن أي عقاب، عن أي مشكلة، عن استدعاء 

  محاسب علیھ، وكل شيء لھ إیجابیات.األولیاء، عرف الطالب أن كل شيء 

  المذیع:

إذا طبقنا ھذا النظام في بیوتنا أال یبعث على الشحناء بین األبناء؟ إذا كان مثالً أحد األبناء أفضل من  

    أخیھ؟.

  التنافس الشریف ال یبعث على الشحناء :

  الدكتور راتب:

ھذا تنافس شریف، والثاني متاح لھ نفس  

ً للجھتین الشيء، یجب أن یك ون الشيء متاحا

لماذا أخوك أخذ عالمات أعلى؟ ألنھ انضبط 

أكثر، أنت اسبقھ بھذه العملیة، تعمل تنافساً 

إیجابیاً، كل شيء فطري یعمل سلبیات، إذا كان 

أحد األبناء لیس جمیل الصورة و الثاني جمیل، 

واألب یعتني باالبن األول و یھمل الثاني ھذه 

إذا كان ھناك معاملة حسنة، وعدل شبھ تام بین األوالد، لكن ھذا تفوق و ھذا لم  بحق الثاني جریمة، إذاً 

  یتفوق، یجب أن یكافأ المحسن، ویعاقب المسيء.
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  المذیع:

  نأخذ اتصاالً؟ السالم علیكم. 

  السائل:

یتھم، وعلیكم السالم، الحمد � على السالمة شیخنا، شیخنا أرید أن أسألك: أنا عندي أوالد، وأحسنت ترب 

ً ھناك فساد تحت، وھنا یوجد  ھنا یوجد مدارس إسالمیة، وكل شيء جید، إذا رجعت إلى تحت أیضا

   فساد، ال أعرف نحن لحقنا وجئنا إلى ھنا، فاآلن ما الحل شیخنا؟.

  تربیة االبن تربیة عالیة تضمن سالمتھ من االنحراف :

  الدكتور راتب:

ریكا بمؤتمر إسالمي بفرانسیسكو، فقام عالم كبیر إسالمي أنت مقیاسك معك، أنت تضمن، أنا كنت بأم 

مشھور جداً قال: إن لم تضمن أن یكون ابن ابن ابنك مسلماً ال یجوز أن تبقى في ھذه البالد، ولحكمة 

بالغة بعد سنة تقریباً ھؤالء األطباء في دیترویت عقدوا مؤتمراً طبیاً في دمشق، و أحدھم زوج ابنتھ في 

إلى حفل عقد القران، ألقیت ھذه الكلمة نقالً عن ھذا العالم الكبیر في دیترویت، فتقدم دمشق، ودعاني 

مني طبیب ودمعتھ على خده وهللا، قال لي: ابن ابن ابني؟! قلت لھ: نعم، ھكذا النص، قال لي: أنا ابني 

  ى في ھذه البالد.مسلماً ال یجوز أن تبق -ثالثة أجیال  -غیر مسلم، إن لم تضمن أن یكون ابن ابن ابنك 

  السائل: شیخنا كیف أضمن ھذا؟ اآلن ابني وابنتي ضمنتھم، كیف أضمن ابن ابن ابني ھذه مشكلة؟. 

  الدكتور راتب:

ً وزوجتھ مؤمنة   أنت ربیت ابنك تربیة عالیة، أغلب الظن سیختار زوجة مؤمنة، وإذا كان ابنك مؤمنا

  یة تتم.أغلب الظن أوالدھم سیكونون مؤمنین، ھذه عملیة آل

  المذیع:

جزاك هللا خیراً یا أخي، لكن فضیلة الشیخ األخ یبدو أنھ یسأل أنك ال تضمن ھذا في بالدنا، نحن ال  

  نضمن أن یكون ابن ابن ابني مسلماً؟

  الدكتور راتب:

ھو اآلن الفساد عّم، لكن أنا أقول لك كلمة: ضبط األوالد في بالد إسالمیة أسھل من ضبطھم في بالد  

  أخرى.

  المذیع:

وإن بقوا أیضاً في البالد اإلسالمیة قد ال نُسأل على أننا ما عرضناھم للفتن إنما ھنا قد نُسأل ألننا أتینا  
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  بھم؟

  الدكتور راتب:

  طبعاً. 

  المذیع:

  نأخذ اتصاالً آخر. 

  إھمال األوالد یدخل النار :

  الدكتور راتب:

ً وأھملھا فتفلتت وانحرفت، ویوم القیامة أنا أقول: یا ربي أدخل أبي النار كما   أھملني، أب أنجب بنتا

  رأت نفسھا إلى جھنم، تقول: یا رب انتقم من أبي، لوال أنھ أھملني ما كنت ھكذا.

  المذیع:

  نأخذ ھذا االتصال، السالم علیكم. 

  السائل:

عن غیر الموضوع  السالم علیكم، أرید أن أوجھ تحیة لفضیلة الدكتور ولحضرتك، أنا أرید أن أسأل 

الذي نتكلم بھ، إن تسمحوا لي، أرید أن أسأل فضیلة الشیخ كونھ جاء من سوریا نحن صراحة واقعون 

  بالحیرة بین اإلعالم ھل صحیح الذي یحصل بسوریا أم ھو مجرد فبركة إعالمیة؟

بني إسرائیل، والسؤال الثاني لفضیلة الدكتور حالیاً ھناك معركة دائرة بین فرعون وبین موسى وبین  

فقط أنا أرید من فضیلة الدكتور إذا ممكن أن یبین لنا من ھو فرعون؟ ومن ھو موسى؟ ومن ھم بنو 

  إسرائیل؟

  المذیع:

إن شاء هللا جزاك هللا خیراً، فضیلة الشیخ قبل أن نأخذ ھذا االتصال، قلت: إن البنت أو االبن قد یسأل  

  والد یدخل النار؟هللا عز وجل أدخل أبي النار، ھل إھمال األ

  الدكتور راتب:

  النص الدقیق: یا رب ال أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، ألنھ سبب شقائي. 

  المذیع:

أنا أرید الكثیر منا یعرف اإلجابة لكن اإلنسان أحیاناً یرید أن یسمع ما یعرف، ھل إھمال األوالد یدخل  

  النار؟.
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  أعظم كسب على اإلطالق أن تربي ابنك :

  ر راتب:الدكتو

طبعاً ألن ھذا عمل كبیر جداً، اآلخر أنت لھ وغیرك لھ، أما ابنك فمن لھ غیرك؟ إذا ما تلقى االبن من  

أبیھ توجیھات صحیحة، وما كان أبوه قدوة، وما علمھ أحكام دینھ، وما علمھ مستقبلھ، وآخرتھ، وما رباه 

  على الحشمة، والصدق، من یربیھ؟ لذلك النبي قال:

  الرجل ولده ))((أفضل كسب 

  [أخرجھ الطبراني عن أبي بردة بن نیار]

  أي أعظم كسب على اإلطالق أن تربي ابنك. 

یَّتَُھْم َوَما أَلَتْنَاھُْم ِمْن عَ  یَّتُُھْم بِِإیَماٍن أَْلَحْقنَا بِِھْم ذُِرّ   َمِلِھْم ِمْن َشْيٍء ﴾﴿َوالَِّذیَن آََمنُوا َواتَّبَعَتُْھْم ذُِرّ

  ]21[ سورة الطور اآلیة: 

  معنى ذلك أن كل عمل االبن مھما یكن عظیماً في صحیفة األب. 

ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى ﴾   ﴿ َرِبّ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُْنثَى َو�َّ

  ]36[ سورة آل عمران اآلیة: 

لذلك كل أعمال النبي العظیم في صحیفة أمھ جاء منھا أنثى، لكن ھذه سوف تنجب سیدنا عیسى،  

  العذراء.

  المذیع:

  السالم علیكم. 

  السائلة:

السالم علیكم، أھالً أستاذنا، جزاك هللا خیراً، وهللا أدعو ألوالدي بعد قیام اللیل والصبح، أدعو لك جزاك  

ت أوالدھا تربیة دینیة، هللا على كل كلمة أتحفتنا فیھا، و نور بصرك وبصیرتك یا سیدي، إذا األم ھي رب

والحمد � تزوجوا، لكن ھي ما اختارت الذین تزوجوھم، كل واحد اختار التي أعجبتھ، إال أنھا ھي 

ركزت على أن أوالدھا الحمد � یصلون، وأوالدھم بمدارس إسالمیة، وأوالدھم یقرؤون القرآن، الحمد 

والحالل، ما قصرت في تربیة أوالدھا، � من ھم صغار سبع سنین كلھ یصوم، وكلھ یعرف الحرام 

حتى نشأتھم مسلمین ممتازین، كان عندنا حرب بلبنان وأنا كنت مضطرة وأبوھم ذھب، وأنا وأخوتي 

أحضرتھم، واإلنسان مفروض أن یختار األم قبل الطفل، لكن ما حصل ھم اختاروا، لكن األم دائماً تعمل 

ء هللا، ونسأل هللا حتى أوالد أوالدھم أن یكونوا مسلمین كل خیر، والحمد � ھم یمشون بكل خیر إن شا

مثلما تفضلت، و ھناك إنسانة أصلحت نفسھا، وبقیت متدینة، وممتازة، وعارفة، لكن األم واألب لم 



17 

أسئلة وأجوبة. - كیف نربي أبناءنا ، وما ھي حقوقھم ؟    

ً عن الدین، قلت لھا: واقرئي لھم الفاتحة ویكفي، فجزاك هللا عنا كل  یعملوا لھا شیئاً، ولم یفھمھا شیئا

  لھذه األم؟ وتقول: أنا ربیتھم لوجھ هللا وعلمتھم، وأستغفر رب لیتوب علي. خیر، ھل في جزاء

  على اإلنسان أن یؤدي الذي علیھ و یسأل هللا الذي لھ :

  الدكتور راتب:

  اإلنسان یربي أوالده بمعنى أنھ أدى الذي علیھ ولیسأل هللا الذي لھ. 

  المذیع:

   عز وجل أن یتقبل.اإلنسان في النھایة إنما علیك الجھد، نسأل هللا 

  المذیع:

  كنت أسأل فضیلة الشیخ أن ھناك ثواب في تربیة األبناء؟. 

  الدكتور راتب:

  كل أعمال األبناء في صحیفة األب واألم، أي ثواب ھذا؟ إذا أنت عندك ابن ربح مئة ملیار لك مثلھم. 

  المذیع:

  الذي جاءه ثمانیة و ثالثون حفیداً یحفظون القرآن في صحیفتھ؟ 

  كبر تجارة مع هللا تربیة األوالد :أ

  الدكتور راتب:

  لیس القرآن فقط، أعمالھم جمیعاً في صحیفتك، والدلیل: 

یَّتَُھْم ﴾ یَّتُُھْم بِِإیَماٍن أَْلَحْقنَا بِِھْم ذُِرّ   ﴿ َوالَِّذیَن آََمنُوا َواتَّبَعَتُْھْم ذُِرّ

  ألحقنا بھم أعمال ذریتھم،  

  َعَمِلِھْم ِمْن َشْيٍء ﴾﴿ َوَما أَلَتْنَاُھْم ِمْن 

  أكبر تجارة مع هللا تربیة األوالد، ھي أكبر تجارة، كل أعمال ابنك البطولیة بصحیفتك. 

  المذیع:

  وهللا إنھ لغبن من یضیع ھذه الفرصة. 

  السالم علیكم، الوقت یداھمنا إال إذا فضیلتك ترید شیئاً؟ السالم علیكم. 

  السائلة:

مع من الدكتور أن تربیة األوالد تبدأ عند الوالدة ، أنا لي بنت والكل یقولون وعلیكم السالم، أول مرة أس 

  لي: غلط التربیة ھكذا، أنا أغار علیھا كثیراً.
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  المذیع:

إن شاء هللا سنجیب بإذن هللا تعالى، األخت تسأل فضیلتك أنھ متى تبدأ التربیة؟ قلنا لھا: من بدایة  

  الوالدة?

  دئھم تتشكل من الیوم األول إلى السنة السابعة من عمرھم :عادات األوالد وقیمھم ومبا

  الدكتور راتب:

أقول لك كلمة دقیقة: أنا التقیت مع أكبر عالم نفس في الشام، یقول: كل عادات األوالد، وتقالیدھم،  

وقیمھم، ومبادئھم، وحسناتھم، وسیئاتھم تتشكل من الیوم األول لعمر سبع سنوات فقط، وقلنا: البقیة 

لعوض بسالمتك، عاداتھ، تقالیده، مبادئھ، قیمھ، كونھ صادقاً، كاذباً، یصلي، ال یصلي، ھذا كلھ یتشكل ا

  بأول سبع سنوات.

  المذیع:

ھذه األخت یبدو أنھا تستخدم طریقة، تقول: إنھا تالم على أنھا تستخدم معھم الشدة من سن صغیرة،  

  لكن ال تشتد علیھ. لكن فضیلتك قصدت أن التربیة تبدأ أنك تربي الطفل

  االبتعاد عن الشدة أثناء تربیة األوالد :

  الدكتور راتب: 

ألن الشدة لھا آثار سیئة جداً، كان علیھ  

الصالة والسالم ودوداً مع الصغار، كان یركب 

أعلى، كان أحفاده على ظھره، ھو كان مثالً 

یخطب رأى ابن ابنتھ الحسن یمشي، نزل من 

على المنبر وھو یخطب حملھ وتابع الخطبة، 

درس لنا، كان یلعب مع الصغار، كان یتسابق 

    معھم، ألن الطفل یرید إنساناً یتقرب منھ:

  (( من كان لھ صبي فلیتصاَب لھ ))

  [ من الجامع الصغیر عن أبي معاویة ]

ولدك سبعاً، وأدبھ سبعاً، وراقبھ سبعاً، من الیوم األول للسابعة من عمره مالعبة، ینزل لمستواه، العب  

ومودة، ومحبة، وتقبیل، وعناق، من سبعة إلى أربعة عشر تأدیب، ھذه حرام، ھذه حالل، من بعد 

  الرابعة عشر صار صدیقك، العب ولدك سبعاً، وأدبھ سبعاً، وراقبھ سبعاً.
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  المذیع:

  السالم علیكم. نأخذ ھذا االتصال: 

  السائلة:

السالم علیكم، أرید أن أقول لك: أنا أؤید حضرتك والذي تقولھ مئة بالمئة، ما عندي أي سؤال، أنا  

نعیش عندي أوالد، ومقولتك أنا متأكدة أن كل إنسان سمعك یؤیدك بھا، سبحان هللا یبقى ھناك تخوفاً ألننا 

بھذه البلد، ولنا فترة، جئنا، وقعدنا، وأنجبنا أطفاالً نربیھم، سبحان هللا أن اإلنسان فوراً یقرر ویرجع إلى 

بلده ھذا عمل صعب، بارك هللا فیك، الذي تقولھ هللا سبحانھ وتعالى سیجزیك عنھ، سمعت خطبتك یوم 

نحن ھنا في ھذه البلد أكثر مشكلة  الجمعة، سمعت دروسك، أكثر شيء أنت شددت علیھ التربیة، وفعالً 

نعانیھا ھي مشكلة األوالد، وأرید أن أقول لفضیلة الشیخ بارك هللا فیك وجزاك عنا كل خیر، والسالم 

  علیكم.

  المذیع:

یبدو أن ھذا فضیلة الشیخ شعور عام، كثیر من الناس وهللا یرسلون التحیة ویدعون لك، ونسأل هللا عز  

  الجنة، نحن معنا خمس دقائق معذرة كثیر من االتصاالت. وجل أن یجعل خطاك إلى

  السائل:

السالم علیكم، أرید أن أسألك عن حكم الكعب العالي للنساء، وما ھو رأیك بالحجاب الشرعي؟ ما رأیك  

  بالحجاب الذي نراه اآلن حالیاً على المحجبات والنقاب ومن یستھتر بھ؟

یتناولون الطعام في المطاعم، وما رأیك في المسلسالت سؤال آخر: عن أكل النساء في المطاعم،  

  واألفالم والرسوم المتحركة؟

  مستویات الطاعة متفاوتة و ھي مقبولة حسب الظروف :

  الدكتور راتب: 

أنا سأعطیك لمحة لطیفة: مسیلمة الكذاب  

قبض على صحابیین، فسألھما: أتشھدا أني 

قطع رسول هللا؟ فقال األول: ما سمعت شیئاً، ف

رأسھ، وقال الثاني: أشھد أنك رسول هللا، اآلن 

استمع إلى تعلیق النبي، قال علیھ الصالة 

والسالم: أما األول فقد أعز دین هللا فأعزه هللا، 

قال: وأما الثاني فقبل رخصة هللا، فھذا الحدیث 
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  یفھم منھ أن ھناك أعمال لھا حد أعلى، وحد أدنى، األدنى مقبول واألعلى بطل.

على مقبول، األعلى بطل، واألدنى مقبول، فیجوز أن امرأة سترت وجھھا بطولة، بقیت عینیھا أقل فاأل 

ً فھذه حالة موجودة باإلسالم، فبحسب السؤال، المنقبة  درجة، وھكذا، عندنا مستویات في الطاعة أحیانا

نبغي أال تأخذ أتمنى علیھا أال تأخذ على من سمحت أن یظھر وجھھا، والتي سمحت أن یظھر وجھھا ی

على المنقبة، أي مستوى أعلى من مستوى لكن كالھما عند هللا مقبول بحسب الظروف، لكن إذا كان لك 

  وجھ فاتن جداً ینتقل الحكم إلى النقاب.

  المذیع:

نسأل هللا عز وجل أن یجزیك خیراً، االتصاالت كثیرة وبقي في الموضوع نقطتین نتكلم عنھم، فضیلتك  

   المكافأة وأن األب یجعل ألبنائھ حتى مكافأة معنویة إذا ما صلى الصبح الیوم؟قد توقفنا عند 

  الغیرة عند األطفال حالة مقبولة وضعھا هللا فیھم :

  الدكتور راتب: 

بدل أن یضرب الذي لم یصِلّ أن یكافئ  

المصلي، انظر ما أدق العبارة، بدل أن تعاقب 

عنده  من لم یصِلّ كافئ من صلى، فالثاني یغار

حالة اسمھا الغیرة، ھذه مقبولة، أودعھا هللا 

  باألطفال.

  المذیع:

  

؟ بعد الصالة، قبل الصالة.    وأن یذكر بالصالة بشكل متكرر في البیت، من صلى؟ من لم یصِلّ

  الدكتور راتب:

 األدق من ذلك حینما یصلي األب واألم الصلوات الخمسة في البیت بشكل متقن ھذا أكبر درس لألوالد، 

نصلي سویة، أنا أعرف أسرة یستیقظون قبل الفجر بساعة، ذكر، قرآن، أذن الفجر یصلون، یعملون 

  وظائفھم، الساعة الثامنة یمشون إلى المدارس، فإذا كان البیت كلھ إسالمیاً الوضع جید جداً.

  المذیع:

مثالً إذا جاء الولد إذاً فضیلة الشیخ ھذا بالنسبة لألب في البیت فكیف وكأننا نمشي على حد الموس  

بأفكار من المدرسة، وترید أنت أن تھدمھما أمامھ، ھل األفضل أن تبني علیھا أم أن تقول لھ مثالً ال ھذا 

    غیر مقبول؟
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  النقاش الموضوعي العلمي أفضل وسیلة للحوار مع األوالد :

  الدكتور راتب:

شیئاً من دون دلیل، وال ترفض شیئاً من یجب أن تعلمھ النقاش الموضوعي العلمي، قل لھ: أنت ال تقبل  

ً في البیت، ھذه الفكر غیر  دون دلیل، ولوال الدلیل لقال من شاء ما شاء، یكون ھناك حواراً علمیا

صحیحة، لیس لھا دلیل من منھج هللا عز وجل، خالق األكوان أنزل القرآن، ھذه تعلیمات الصانع ، مثل 

قرآن ھو تعلیمات الصانع، فإذا كان الخبیر منعنا من ھذا الشيء، ھذا آلة غالیة جداً معھا تعلیمات، فھذا ال

الشيء یؤذینا، لذلك ال یمكن أن تطیعھ وتخسر، وال یمكن أن تعصیھ وتربح، ھذا النقاش علمي، األب 

  عندما یملك علماً عمیقاً یعطي لكل عبادة وكل أمر تعلیالً، هللا عز وجل ھذا اإللھ العظیم قال:

ُرُھْم َوتَُزِكّیِھْم ﴾﴿ ُخْذ ِمْن    أَْمَواِلِھْم َصَدقَةً تَُطِھّ

  ]103[سورة التوبة اآلیة:

أعطاك التعلیل، فاإللھ أعطى التعلیل، فمن باب أولى األب یعطي التعلیل، فأنت عندما تأمر االبن أن  

كل یكون صادقاً، یا بني الصدق منجاة، یرفع شأنك، یریحك، یصنع لك شخصیة قویة، یجب أن تعطي ل

  أمر ولكل نھي تعلیل، إیجابي وسلبي، اآلن ال یوجد أوامر قسریة، صار عندنا توجیھات معللة.

  المذیع:

  یكون األب مثالً ملماً بكل ھذه الشبھات؟. 

  الدكتور راتب:

طبعاً األب یجب أن یكون لھ حد أدنى من العلم، وإال یجب أال یتزوج، یجب أن یكون عنده حد أدنى من  

  أوالده.العلم لیربي 

  المذیع:

  سبحان هللا، الموضوع فعالً شاق. 

  الدكتور راتب:

  الموضوع خطیر جداً بمسك األسرة، وبمسك األسرة بالمھجر بعشرة أضعاف. 

  المذیع:

  أنت قلت ملیون، أضعاف الوحدات التي نحتاجھا في البیت. 

  الدكتور راتب:
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نھ خسرھم، ضاعوا، تركوا الدین، انحرفوا، وهللا إذا األب أھمل أوالده، واكتشف بعد فوات األوان أ 

  أكلوا ماالً حراماً، انغمسوا بالشھوات، أقسم لك با� تأتیھ آالم لو صبت على جبل لدكتھ.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

أسأل هللا عز وجل أن یحفظ أوالدنا، وأن یجزي شخنا خیر الجزاء، وهللا في ھذا اللقاء الطیب المبارك  

  قد أثقلنا علیك. أرجو أال نكون

  الدكتور راتب:

  ال، ال أبداً، جعلنا هللا في خدمة بعضنا دائماً. 

  المذیع:

بارك هللا بك، شكراً جزیالً، أعزائي المستمعین إلى أن نلتقي في اللقاء القادم بإذن هللا تعالى، لكم منا  

  أطیب المنى.

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

 


