
  ُخْطبَةُ اْلُجُمعَِة بِاللُّغَِة اْلعََربِيَّةِ   

 
 

اِريُخ:   ه.  1٤٤٤جب ر 12 -م 2023 فبراير 3اَلت ّٰ

ِ ِفي أَْعَناِق الَوالَِدْينِ اَْلَمْوُضوُع:  َ  األَْبَناُء أََمانَُة اّلل 

 
َح ِن الر  ْحمّٰ َ ِ الر   يِم  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلل ّٰ

اَنَ  وَ " ِفْتَنة  اْعلَُمُٓوا  َواَْوََلُدُكْم  اَْمَوالُُكْم  اَْجر    َمُٓا   ُٓ ِعْنَدُه  َ اّلل ّٰ  َ َواَن 
ُ َعلَْيِه َوَسل ََم: 1." يم  َعظ َ ُ َصل َى اّلل  َِبي  َوإن  لَِولَِدَك َعلَْيَك "  َوقَاَل الن 
ا  2".َحقًّ

ْخَوُة اْلِكَراُم!  ا بَْعُد، أَي َُها اْْلِ َ  أَم 
  ُ   َوُهْم بَْهَجُة َحَياتَِنا، تََعالَى.  إَِن  أَْوََلَدنَا أََمانَة  ثَِميَنة  َمَنَحَنا اّلَل 

يَْمَتِلُكُه  َكْنز   َوأَْثَمُن  أَْغلَى  ُهْم  َواألَْطَفاُل  بَْيِتَنا.  َوبََرَكاُت 
َماُن لِْلُمْسَتْقَبِل َحْيُث يَْحِملُوَن   الُمْجَتَمُع، َ َفأَن َُهْم األََمُل َوالض 

َوُمَواجَ  الَغِد  ُمْجَتَمِع  َخَصائِِص  بُُذوِر  تََداِعَياتِهِ َمَعُهْم  .  َهِة 
 ِ ِبالُحب  أَْطَفالَِنا  تَْرِبَيُة  ُهَو  األََساِسي   َواِجِبَنا  ِمْن  َولَِذلَِك 
اِْلْهَماِل  أَْنَواِع   ِ ُكل  ِمْن  َوِحَمايَُتُهْم  الَحِميَدِة.  َواألَْخََلِق 

َةُ  َواِْلَساَءةِ  َُة َوالَقانُونِي  َُة َواألَْخََلِقي  يِني  ِ َُتَنا الد   .  ِهَي َمْسُؤولِي 
 أَي َُها اْلُمْسِلُموَن!

ِغيَرَة أَْكَثَر  َ إِن َُه أَلَْمٍر ُمْؤِسٍف أَْن يَْدَفَع األَْطَفاُل ِبأَْجَساِدِهْم الص 
َعلَ  َوالُخُروِج  َوالِفْسِق  الَفَساِد  أَْثَماَن  َغْيِرِهْم  الَقانُوِن ِمْن  ى 

ِميرِ  َ الض  الُحُروِب .  َواْنِعَداِم  َضَحايَا  أَْكَبُر  ُهْم  األَْطَفاَل   َ َفإِن 
ِجِئيَن َوالَفْقِر َوُسوِء الُمَعاَملَِة.   َ َِماِت الَل   َوالَمآِسي َوُمَخي 
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 أَي َُها اْلُمْسِلُموَن! 
وَ  َواَِلْحِتَراِم   ِ الُحب  ِمْثَل  ِقَيًما  األَْطَفاَل  الِحَمايَِة يَْكَتِسُب 

َقِة َوُمَشاَرَكِة األَلَِم َوتَُذوُق الَفَرَح َداِخَل األُْسَرِة.   ِ َِة َوالث  َوالَمَحب 
ََة َفَحْسُب  ْخُص الَوَسائَِل الَمالِي  َ ، بَْل يَِرُث أَْيًضا َوََل يَِرُث الش 

َ الَمَشاِعَر ال َِتي ََل يَ  ََة ِمْن َعائِلَِتِه. َفإِن  ْسَتِطيُع الِقَيَم األَْخََلِقي 
َ ِمْن ِخََلِل  أَْطَفالَُنا إَزالََتَها ِمْن أَْنُفِسِهْم ََل يُْمِكُن اْكِتَسابَُها إَِل 

َرُ  يََتَغي  ال َِذي  الَوْقِت  ِمْقَداِر  َعْن  ََظِر  الن  ِبَغض ِ  َْعِليِم  وَعْن .  الت 
َعلَْيِه َوَسْلَم؛ أَن َُه قَالَ   ُ َ ِ َصل َى اّلل  َِبي  ْم َراٍع َوُكل ُُكْم أَََل ُكل ُكُ :  الن 

َِتهِ  ََم  3. َمْسُئول  َعْن َرِعي  ُ َعلَْيِه َوَسل  َ ِ َصل َى اّلل  َ نََصَحَنا َرُسوُل اّلل 
ُُزوِل  ِ َوالن  ال َِذي َكاَن يَْرَحُم األَْطَفاَل ِبأَْخِذِهْم َعلَى َمْحَمِل الِجد 

َن يَْمَزُح َمَعُهْم إِلَى ُمْسَتَواُهْم َواَِلْسِتَماِع إِلَى َمَشاِكِلِهْم. َوَكا
ِفي  َويَْسأََل  األَْوََلَد  يُْحِيَي  أَْن  يَْغُفْل  َولَْم  َمَعُهْم.  َويَْمَرُح 

ْق أَبًَدا بَْيَن الَبُنوَن َوالَبَناِت..  أَْحَوالِِهمْ  ِ ِعْنَدَما َسِمَع   َولَْم يَُفر 
اَخ ِطْفٍل أَْثَناءَ  َ ُ َعلَْيِه َوَسل ََم ُصر  َ ُ َصل َى اّلل  َِبي  ََلِة   الن  َ إَماَمِة الص 

قَِصيَرًة. ُسَوًرا  َوتَََل  قَِصيَرًة  ََلَة  َ نُْحِيي و أَْبَقى الص  َدُعونَا  لَِذا، 
أَْن نَْفَهَمُهْم، َونَْلِمَس ُقلُوبَُهْم،    أَْطَفالََنا، َونَْلَعْب َمَعُهْم، َونَُحاِوْل 

َصالِِحينَ  ُمْسِلِميَن  لَِجْعِلِهْم  ُجْهِدنَا  ُقَصاَرى  َوأَْبَناَء  َونَْبُذَل   
َ أَْطَفاَل الَيْوِم ُهْم ِكَباُر الَغدِ َصالِِحيَن.   أَْخَتِتُم .  َوََل نَْنَسى أَن 

اآلتَِيِة: ِباآليَِة  ي َاتَِنا    الُخْطَبَة  َوُذر ِ اَْزَواِجَنا  ِمْن  لََنا  َهْب  َـَنا  َرب 
َق َة اَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمت  َ  ٤. اَِماماً   ينَ ُقر 

ُ اْلُهولَْنِدي ُ   اَْلَوْقُف اْْلِْسََلِمي 
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