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 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 ُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا أيها املسلمون يقول اهلل جلَّ شأنه يف كتابه الكرمي: أما بعد فيا
َها َواْلَِْجاَرةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها نَار ا َوَأْهِليُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ   أََمَرُهمْ  َما اللَّهَ  يَ ْعُصونَ  َل  ِشَداد   ِغََلظ   َمََلِئَكة   َعَلي ْ
 يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ 

ويعلمنا ربنا تبارك وتعاىل أن نرعى أبناءنا على النحو الذي كان عليه سيدنا لقمان حبكمته 
 َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَََّلةَ  أَِقمِ  بُ َنَّ  يَا لولده إذ حفظ لنا تلك املواعظ والنصائح ومنها:وتوجيهه 

  اْْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ 

 مَوْلُودٍ "كُلُّ: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبُّ  قَالَ  :قَالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  نْ وروى البخاري عَ 

 جَدْعَاءَ" فِيهَا تَرَى هَلْ الْبَهِيمَةَ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةِ كَمَثَلِ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ الْفِطْرَةِ عَلَى يُولَدُ

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  نْ عوروى البخاري َ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسَِعَ  أَنَّهُ  َعن ْ
 مَسْئُولٌ وَهُوَ رَاعٍ أَهْلِهِ فِي رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ عَنْ مَسْئُولٌ وَهُوَ رَاعٍ فَالْإِمَامُ رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ "كُلُّكُمْ: يَ ُقولُ 

 مَسْئُولٌ وَهُوَ رَاعٍ سَيِّدِهِ مَالِ فِي رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ عَنْ مَسْئُولَةٌ وَهِيَ رَاعِيَةٌ زَوْجِهَا بَيْتِ فِي رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ عَنْ

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َوَأْحِسبُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َهُؤَلءِ  َفَسِمْعتُ  :قَالَ ، رَعِيَّتِهِ عَنْ
 َرِعيَِّتِه" َعنْ  َمْسُئول   وَُكلُُّكمْ  رَاع   َفُكلُُّكمْ  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئول   َوُهوَ  رَاع   أَبِيهِ  َمالِ  يف  َوالرَُّجلُ : قَالَ  َوَسلَّمَ 

 أيها المسلمون

إن أهم واجب يطلب من اجملتمع النهوض به، وقد عهد به ربنا تبارك وتعاىل إىل اهليئة 
الجتماعية، َبدءا  من ويل اْلمر وانتهاء  عند ويل اْلسرة؛ هو بناء الشخصية السليمة يف عقيدهتا 

قومي السليمة يف تربيتها السليمة يف سلوكها؛ لتقدم للمجتمع اإلنسان السوي البّناء ذي اخللق ال
والتصرف الصحيح والرتبية السليمة، واجملتمع كل  والفرد لبنة فيه، وأي خلل يف هذا الفرد ينعكس 
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بدوره على اجملتمع بأسره، واستقامة السلوك تتطلب تربية صحيحة، تقتضي وجود رقابة دينية نابعة 
أي خلل يف البناء من قلب اإلنسان، فالوازع الداخلي أساس لبد منه لستقامة السلوك والتصرف، و 

الرتبوي سيرتك أثره يف السلوك والتصرف من حياة الفرد، وبناء الفرد يبدأ منذ النشأة اْلوىل؛ بل منذ 
اختيار الزوجة ْلهنا اْلكثر تأثريا  يف تربية الطفل وتكوين شخصيته. وبعد ذلك يشرتك اْلبوان مع 

 ريكة سهل الستجابة.اهليئة الجتماعية يف تربية الطفل وهو غض اجلسم لني الع

والرتبية أساسها سَلمة العقيدة؛ حبيث ترتسخ يف عقل الطفل وقلبه عقيدة صحيحة يدرك من  
خَلهلا وجود اخلالق، وحمبة اخلالق، واْلياء من اخلالق، عقيدة  تعرّفه بربه إميانا  عقليا  مبنيا  على فهم  

ؤولية واخلري والشر سليم ْلقيقة اخللق، باللغة اليت يفهمها الطفل ويعقلها، مث ترسيخ معىن املس
واْلسن والقبح، وغرس هذه املعاين يف شخصية الطفل، ترسيخ معىن املسؤولية واجلزاء؛ باملكافأة 

 اْلافزة املعززة لكوامن اخلري والتوجه إليه، والعقوبة أو اجلزاء الرادع عن الشر واإلساءة واملانع منه.

 بالدوافع والتعزيزا... هذا كله مرتب  رمراقبة إن ارتباط اخلطأ بالروادع، و ارتباط الستقامة واخلري
ترتسخ يف قلب الطفل تقوم على اْلب واْلياء من اهلل، تقوم على اخلشية من عقابه باملستوى الذي 
يعقله، فيدفعه إىل اخلري ويردعه عن الشر، وهلذا منهج تربوي يضيق اجملال عن بيانه والتفصيل يف 

 مضامينه.

ذلك اجملتمع الذي يندفع أبناؤه إىل العمل الصاحل وجد. الرقابة البشرية إن اجملتمع املتحضر هو 
 أم غابت، مع دعم الندفاع بالسلطة املنزلية والسلطا. الجتماعية املختلفة. 

 أيها المسلمون: 

اجملتمع العرب اجلاهلي كان مرتبطا  باخلمر، فاخلمر جزء  من حياته  األولأمامي منوذجان: 
اليومية، يشربوهنا صباحا  ويسموهنا الَصبوح، ويشربوهنا مساءا  ويسموهنا الَغبوق، كانت متجذرة يف 
حياهتم، وكم ورد ذكر اخلمر يف أشعارهم مدحا  وافتخارا  وحديثا  عن منادماهتم، حىت يف شعر شاعر 

حسان بن ثابت. واخلمر ل تنسجم مع اْلياة اإلسَلمية، اْلياة اإلسَلمية وعي؛ واخلمر  النب 
فقد للوعي. اْلياة اإلسَلمية اتزان واخلمر نقيض التزان، اْلياة اإلسَلمية سَلمة يف الصحة والتفكري 

 واخلمر نقيض ذلك.
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 َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ ج يف ذلك فأنزل عندما أراد ربنا اقتَلع هذه اآلفة من اجملتمع العرب بشريعته تدر 
؛ بل أنزل قبل ذلك قوله نَ ْفِعِهَما ِمنْ  َأْكبَ رُ  َوِإْْثُُهَما لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبري   ِإمْث   ِفيِهَما ُقلْ  َواْلَمْيِسرِ  اخْلَْمرِ 
 ْيَ ْعِقُلونَ  لَِقْوم   آَلَيَة   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َحَسن ا َورِْزق ا َسَكر ا ِمْنهُ  تَ تَِّخُذونَ  َواْْلَْعَنابِ  النَِّخيلِ  َْثَرَا.ِ  َوِمن  العرب

والعطف يقتضي املغايرة فالَسَكر إذن  َحَسن ا َورِْزق ا َسَكر ا ِمْنهُ  تَ تَِّخُذونَ ذواقة يدرك دللة الكلمة 
رزق غري حسن، أدرك باإلحياء أن السكر حالة غري سوية، مث بني أن اخلمر وامليسر فيهما ضرر 

فيهما منفعة باملنظور املادي ولكن ضرره أشد، والعاقل عندما يعلم أن ضرر هذا العمل أكثر من و 
طبعا  كانت اخلمرة موجودة ومرتسخة  –نفعه حياول أن يتجنبه، مث حدث أن قام فريق من الصحابة 

فقاموا  –ثارها والكثريون كانوا يشربوهنا، وقلة كانوا يتجنبوهنا لدافع ذوقي ولنوع  من المشئزاز من آ
يصلون بعد أن شربوا فاضطربت قراءة اإلمام منهم اضطرابا  شديدا  نتيجة عدم اتزانه وسكره، فنزلت 

إذا  فبني أوقا. الصلوا. ل ينبغي  تَ ُقوُلونَ  َما تَ ْعَلُموا َحىتَّ  ُسَكاَرى َوأَنْ ُتمْ  الصَََّلةَ  تَ ْقَربُوا َل اآلية 
أن تشرب اخلمر، ونتيجة لذلك اجتنب كثري  من املسلمني اخلمر خَلل هذه املراحل اليت أشر. 
إليها، بقيت قلة ل تزال تشرب اخلمر، اجتمعوا يف ليلة وتنادموا وشرب بعضهم، مث بدأوا ينشدون 

ض أيام حروهبم، يوم بُعاث ويوم َُسري يوم كانوا شعرا  جاهليا  قدميا  فيه تفتخر بعض القبائل على بع
يقتتلون، وبدؤوا يستذكرون: هكذا هجوناكم وهكذا رددنا عليكم، وارتفعت اْلصوا. حىت قاموا 

َا ليضرب بعضهم بعضا  وليقتتلوا، فنزلت اْلية  َعَملِ  ِمنْ  رِْجس   َواْْلَْزَلمُ  َواْْلَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اخْلَْمرُ  ِإمنَّ
َا  تُ ْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  فَاْجَتِنُبوهُ  شَّْيطَانِ ال َنُكمُ  يُوِقعَ  َأنْ  الشَّْيطَانُ  يُرِيدُ  ِإمنَّ  اخْلَْمرِ  يف  َواْلبَ ْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  بَ ي ْ

منذ نزول تلك اآلية إىل هذا اليوم   ُمْنتَ ُهونَ  أَنْ ُتمْ  فَ َهلْ  الصَََّلةِ  َوَعنِ  اللَّهِ  ذِْكرِ  َعنْ  َوَيُصدَُّكمْ  َواْلَمْيِسرِ 
كل إنسان مسلم يدرك أن اإلسَلم يتناىف مع اخلمر، حىت الكفرة يف الغرب يدركون متاما  ويعرفون أن 
إسَلم املسلمني مينعهم من اخلمر سواء وجد. العقوبة أم مل توجد، وجد. السلطة أم مل توجد. 

س املريضة تنزلق إىل شرب اخلمر، لكن الشخصية ْلن إسَلمهم يتناىف مع اخلمر، نعم ْثة بعض النفو 
املسلمة السوية ل تشرب اخلمر، حىت بعد غياب اْلدود وتعطلها بقرون إىل هذا اليوم فاملسلم ميتنع 

 أليس كذلك ؟  -وليس خوفا  من السلطة و إمنا حبا  هلل وطاعة له –عن شرب اخلمر ْلنه مسلم 

منعت اخلمر نظرا   -وهي أمريكا –طبيا  وقانونيا  وأمنيا  : دولة متطورة متقدمة الثانيوالنموذج 
للتقارير اليت توافر. لديها عن أضرار اخلمر، فهي املسؤولة عن حوادث الطرق، وعن كثري من 
اجلرائم، وعن كثري من اْلمراض، هذه املعطيا. اقتضت أن يصدر أمر رمنع اخلمر، وترتيب عقوبا. 



 د. حممد توفيق رمضان البوطي   وأهليكم نارا  قوا أنفسكم خطبة اجلمعة: 

 www.naseemlasham.com : موقع نسيم الشام                                                              4

اخلمر يف اجملتمع اإلسَلمي، فماذا كانت النتيجة؟ بعد سنوا. شديدة أدناها أشد من عقوبة شرب 
تضاعف شرب اخلمر مع كل إمكانياهتم اْلمنية وتقدمهم ومدينتهم. الوازع الدين هو اْلقوى يف 
ضب  سلوك اإلنسان، والوازع الدين يبدأ بالرتسخ يف قلب اإلنسان منذ اْليام اْلوىل بتعميق وجتذير 

طفل؛ بل إن اْلذان يف أذن الطفل عندما يولد فيه ترسيخ هلذا املعىن، لتكون هذا املعىن يف قلب ال
الكلمة اْلوىل اليت تدخل إىل قلب هذا الطفل عب أذنه اهلل أكب، ليست )اهلل أكب( اليت ترتكب هبا 

 اجلرائم، وإمنا اهلل أكب اليت ترتسخ فيها معاين اخلري معاين الفضيلة معاين السمو.

لستبعاد الرتبية اإلسَلمية هي تكريس للجرمية والحنراف والشذوذ يف اجملتمع  إن احملاولة
اإلسَلمي، بل إنن أقول إن على أبناء جمتمعنا بكل أطيافهم أن جيعلوا من الدين وازعا  مينع من 
حنن الحنراف والشذوذ والفساد، ودافعا  يدفع إىل اخلري والبناء واإلصَلح، سواء كان هذا اْلمر عندنا 

املسلمني رما لدينا من عقيدة آمنا هبا واعتقدنا هبا والتزمنا رمقتضياهتا؛ أم كان ذلك عند غرينا أعن 
نَ َنا َسَواء   َكِلَمة   ِإىَل  تَ َعاَلْواغري املسلمني فهناك بيننا  َنُكمْ  بَ ي ْ وهي موجهة للمسيحيني وغريهم،  َوبَ ي ْ

الدينية وازعا  حيول بني اإلنسان والحنراف والفساد فهم أيضا  عليهم أن جيعلوا من تعاليمهم 
واإلجرام، دافعا  إىل اخلري البناء واإلصَلح والسَلم، وهذه وظيفة القائمني على املؤسسة الدينية عندنا 

 وعندهم وعند كل فريق من الناس.

قية بعيدا  هذه القيم قيم  ترسخها الفطرة وجتذرها وتدفع إليها، والذين يتكلمون عن تربية أخَل
 أَوْلَادَكُمْ مُرُوا "يقول :  عن املعىن الدين، أقول هلم: مىت نعّرف هذا الطفل على ربه وعقيدته؟ النب 

أي لتكون املسألة  لِعَشْرِ" عَلَيْهَا وَاضْرِبُوهُمْ لِسَبْعٍ بِالصَّلَاةِ أَوْلَادَكُمْ "مُرُوامل يقل لسبعني،  لِسَبْعٍ " بِالصَّلَاةِ
أهنا أمر تربوي حازم يوجه إليه بالدوافع والروادع، أجل اْلمر جدي وليس هواية ول ممارسة  جدية أي

 نوع من الفضول؛ بل إنه ترسيخ ملعىن اخلري البّناء يف شخصية اإلنسان.

نعم ارتبطت اليوم كلمة )اهلل أكب( ببعض التصرفا. اليت أنتم أدرى هبا، لتشويه معىن كلمة )اهلل 
يغري من معطياتنا شيئا ، إن تصحيح املفاهيم وظيفة مطلوبة، ولقد ذكر ويل اْلمر يف  أكب(، هذا ل

بَلدنا يف إحدى تصرحياته يف مقابلة تليفزيونية يف آخرها قال: ))إن علينا أن نرسخ معىن اإلميان باهلل 
أكب( ونصحح هذا املفهوم يف قلوب اْلطفال لئَل يتشوه هذا املعىن نتيجة ارتباط كلمة )اهلل 

 باْلعمال اإلجرامية اليت متارس هنا وهناك ((.



 د. حممد توفيق رمضان البوطي   وأهليكم نارا  قوا أنفسكم خطبة اجلمعة: 

 www.naseemlasham.com : موقع نسيم الشام                                                              5

إجرام عظيم جدا  أن يقال )اهلل أكب( ويقصف اجلامع اْلموي!! شيء شنيع أن يقال )اهلل 
أكب( وتقصف املدارس واملؤسسا. الرتبوية!! شيء مذهل أن يقال )اهلل أكب( وترمى أحياؤنا وبيوتنا 

شيئا ؟ ل إن هؤلء ملصقون باإلسَلم ول ميثلونه، إسَلمنا ليس  و أسواقنا!! هل يغري هذا من كَلمنا
تلك اْلعمال اإلجرامية، إسَلمنا تربية تسمو بنا إىل اخلري، إىل الرشد، إىل السَلم، إىل اْلب إىل 

 الطمأنينة، إىل العمل الصاحل، إىل العمل البناء. ل إىل اجلرمية ول إىل الفساد.

شويه اإلسَلم وظيفة، يعن أن ْثة فريقني يتكامَلن يف العمل، فريق إن استغَلل تلك جلرائم لت
يشوه اإلسَلم بتلك التصرفا.، وفريق حيذر من اإلسَلم ْلنه فيه تلك التصرفا.، إهنما فريقان 
متناقضان ظاهرا  ولكنهما يتكامَلن يف املنظومة، واحد منهم يتحدث باسم اإلسَلم واآلخر كردة 

 َلمها فريق واحد لكنهما يقتسمان اْلدوار.فعل حيارب اإلسَلم، ك

، إسَلمنا سمو، إسَلمنا تراحم، إسَلمنا تعاون، إسَلمنا بناء، إسَلمنا محبةإن إسَلمنا 
. وليس مهجية ول إجراما  ول قتَل  ول سفك دماء، وما ميكن أن يكون قد ارتب  يف أذهان حضارة

ئا  موجودا  إل يف أخيلة اجلهلة واملغرضني، كلنا البعض من أن اإلسَلم إرهاب....أعتقد أنه ليس شي
يعلم ما هو اإلسَلم، ولكي يعلم اجلميع ما هو اإلسَلم؛ جيب أن ترسخ الرتبية اإلسَلمية منذ النشأة 
اْلوىل للطفل، يشرتك يف مسؤولية حتقيق ذلك اْلب واْلم واملعلم والشارع ووسائل اإلعَلم ومجيع 

مي.. يف هذا اجملتمع الذي نعيش فيه، كلنا مسؤول كلكم راع  وكلكم املؤسسا. يف اجملتمع اإلسَل
مسؤول عن رعيته فاإلمام راع  ومسؤول عن رعيته، والرجل راع  ومسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف 
بيتها ومسؤولة عن رعيتها، كلنا مسؤول وكلنا عليه أن يؤدي دوره يف هذه املسؤولية لبناء جمتمع 

ضاري  لنبن جمتمعا  متماسكا  يواجه العدو الصهيوين برجولة ويواجه العدو الداخلي أخَلقي بناء  ح
 برجولة.

أسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا ملا فيه خري هذه اْلمة وخري أطفالنا ونشئنا. أقول قويل هذا وأستغفر 
 اهلل العظيم يل ولكم.
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