
 قال اهللا جل وعال يف كتابه العظيم اذلي اليأتيه ابلاطل من بني يديه وال من خلفه تزن�ل من حكيم محيد
 يا أيها اذلين آمنوا قوا أنفس�م وأهلي�م نارا وقودها انلاس واحلجارة عليها مالئ�ة غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أ�رهم

و�فعلون ما يؤ�رون ﴿اتلحر�م﴾م
َسانِِه ، َكَمثَِل ابَلِهيَمِة تُ�ْتَُج ْو ُ�َمِجّ

َ
انِِه ، أ َ ْو ُ�نَرِصّ

َ
بََواُه ُ�َهوَِّدانِِه ، أ

َ
ُ ىلَعَ الِفْطَرِة ، فَأ  و قَاَل انلَّيِبُّ َصىَلّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  لُكُّ َ�ْو�ُوٍد يُودلَ

ابَلِهيَمَة َهْل تََرى ِ�يَها َجْداَعء . رواه ابلخاري و �سلم

 إخو� وأخوايت يف العقيدة وادلين ال يف ا�رتاب والطني!يب
 الر�ب أن األوالد بال�سبة نلا - حنن املسلمني - من اهللا سبحانه وتعاىل أمانة يف أعناقنا عظيمة ،  فيجب ىلع لك منا - أبا و

 أما - أن ت�ون صيانة إيمانهم باهللا ودينهم القيم يه من  أول أو�و�اتنا و �سؤويلاتنا لألوالد ؛ ألننا يف العرص احلارض �شاهد
 أن  ابل�ئة املدرسية العرص�ة احلديثة ىلع األغلب - بدل أن تنفعهم دلينهم و�يمانهم - تعود عليهم با�رضر اجلسيم ، فرنى باسم

 املدرسة ما يرتك يف نفوسهم و حياتهم و أخالقهم من آثار سلبية الت�اد تمىح ب�رس و سهولة يف قابل أيامهم

 فعىل لك أب و أم من اآلباء واألمهات أن ي�ون من أو�و�اتهم احلفاظ ألوالدهم - ب�ني و�نات - ىلع دينهم و رش�عتهم و
أخالقهم ، فمن منا ال�سأل عما يفعل ، و ما عليه من �سئويلته جتاه أوالده

 و الشك أن أدىن غفلة عن القيام با�واجب لفذلات أ�بادنا يوقعنا يف عواقب وخيمة خطرية ال حتمد عقباها يف ادلنيا قبل
 اآلخرة

 و أما بال�سبة �لرزق فإن اهللا هو ا�رزاق ذو القوة املتني ، و قال انليب صىل اهللا عليه وسلم : إن نفسا لن تموت حىت �ستكمل 
 رزقها

 و خوف الفقر - أيها اإلخوة واألخوات - أ�رب وسيلة �ستخدمه ا�شيطان تلضليل انلاس عن ا�رصاط ا�سوي ، فريت�ب
 ا�س�ئات و املعايص ، و ينحرف عن رصاط اإليمان ، فقال عز من قائل : ا�شيطان يعد�م الفقر و يأ�ر�م بالفحشاء و اهللا

 يعد�م مغفرة منه و فضال واهللا واسع عليم . ابلقرة

 فنوجه انلداء املخلص إىل أويلاء األ�ر - أمال أن حيظى انلداء بالقبول - الن�شال أبنائهم و بناتهم من هذا الفساد و االحنالل
، واحلرص ىلع نظم اتلعليم املزن� ، و هذا األ�ر ل�س باملستحيل

 و زد ىلع ذ�ك أنه البد من ترسيخ العقائد ا�صحيحة و املبادئ ادلي�ية و اآلداب اإلسالمية يف القلوب و انلفوس مع جتن�بهم
 أما�ن االحنالل واالستهتار

 و الالفت لالن�باه أن أويلاء األ�ر جيب أن حيرصوا ىلع االهتمام بارسال أوالدهم إىل ا�كتاتيب املحلية ؛ ألن ا�كتاتيب تمثل
 العمود الفقري لألوالد يف اتلعليم اإلساليم و ا�رت�ية ادلي�ية ، إضافة إىل أنه يلزم أن ي�ون تعليم األوالد دلى األساتذة

املوثوق بهم واملتقني و�ال فال يعدو العلم املك�سب أن ي�ون جمرَد معلومات ال خيالطها روح وال تأثري
وال يتعللوا بأعذار اكذبة يف عدم إحلاق أوالدهم با�كتاتيب أو يف إخراجهم منها

 األسف ا�شديد أننا نعّرف أوالدنا برضورة العلوم العرص�ة حلياتهم ، و نغفل أن نعرفهم برضورة و مع العلوم اليت تنفعم يف  
ادلنيا واآلخرة لكتيهما

 ومن عجيب األ�ر  أن أويلاء األ�ر  اذلين ال يرضون أصال برتك أوالدهم اتلعليم العرصي يرضون �سهولة عن        
 هجر أوالدهم ا�كتاتيب

و قد قال انليب صىل اهللا عليه وسلم : لك�م راع و��م �سؤول عن رعيته. (رواه ابلخاري)ي 

 و اهللا تعاىل �سأل أن جيعلنا نهتم  حبفظ هذه األمانة اليت ائتمننا عليها وأن حيفظ إيماننا ودي�نا
وذر�اتنا إىل يوم القيامة. آمني
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