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ِ
َّ ِ
َّاس
يقول اهلل َّ
ين َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم نَ ًارا َوقُ ُ
جل شأنه يف كتابه الكرمي :يَا أَيُّ َها الذ َ
ود َها الن ُ
اْلِجارةُ علَي ها م ََلئِ َكةٌ غِ ََل ٌ ِ
جل شأنه:
صو َن اللَّهَ َما أ ََمَرُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن ويقول َّ
ظ ش َد ٌاد ََل يَ ْع ُ
َو ْ َ َ َ ْ َ َ
وأْمر أَهلَك بِ َّ ِ
ك َوالْ َعاقِبَةُ لِلتَّ ْق َوى وذكر عن لسان
ك ِرْزقًا ََّّْن ُن نَ ْرُزقُ َ
اصطَِ ِْب َعلَْي َها ََل نَ ْسأَلُ َ
َ ُْ ْ َ
الص ََلة َو ْ
الص ََلةَ
َن أَقِ ِم َّ
سيدنا لقمان يَا بُ ََّ
روى أبو داود يف سننه بإسناد صحصح عن النيب  أنه قال "مروا أبناء ُكم َّ ِ
سنني،
لسب ِع َ
ُ
َ
بالصَلة َ
ِ
ِ
املضاج ِع"
وفرقوا بينَ ُهم يف
نني ِّ ،
عليها َلعش ِر س َ
واض ِربوهم َ
أيها المسلمون:

تربية أوَلدنا مسؤوليةٌ نتحملها َّنن بالدرجة األوىل مث املدرسة واملسجد مث وسائل اإلعَلم ،ووراء كل
ول األمر الذي يتحمل مسؤولية متابعة ٍ
كل من األسرة واملؤسسات التعليمة والدينية ووسائل
هؤَلء ُ
اإلعَلم ليتحملوا مسؤولياهتم يف بناء اجليل وصناعة اإلنسان السوي الصاح ،وتبدأ تربية األبناء َل بعد
كل من الزوجني لآلخر ،روى الشيخان عن النيب  أنه قال " :تُن َك ُح
املرحلة اَلبتدائية بل منذ اختيار ٌ
ملاِلا وْلسبِها ِ
املرأةُ ألرب ٍعِ :
ِ
داك" أي تلك اليت تَ َرس َخ معىن
ت يَ َ
َ
وَجاِلا ولدينها ،فاظ َف ْر بذات الدِّي ِن تَ ِربَ ْ
َ
َ
َ
الدين يف شخصيتها ذاتياً َل ضغطاً وقهراً وإمَلءًُ ،ربِّيَت الرتبية اليت جعلت الدين وازعاً داخلياً ودافعاً
ذاتياً يف شخصيتها بناءً على وعي ودراية وفهم معرفة ،وروى اْلاكم أيضاً يف مستدركه عن النيب  أنه
فزوجوهُ" ،املرأة تُنكح لدينها والرجل يقبل طلبه يف الزواج من
قال" :إذا جاءَ ُكم من تَرضو َن خل َقهُ ودينَهُ ِّ
البنت اليت ُربِّيت الرتبية الصاْلة إذا كان ذا ٍ
خلق ودين ،والدين ليس ْلية يزين هبا الوجه فقط ،وَل سبحة
يطقطق هبا يف اليد ،الدين تكامل يف شخصية اإلنسان عقيد ًة وتربيةً وسلوكاً ومعاملةً وأخَلقاً ،كل ذلك
يتجلى فيه معىن الدين بصورة صحيحة.
إذاً تبدأ الرتبية منذ اختيار كل من الزوجني لصاحبه ،فما أن يولد الطفل حىت تبدأ املسؤوليات
التالية.
وقد سن لنا النيب  أن يؤذن يف أذن الطفل أول وَلدته لتكون أول كلمة تدخل يف روعه (اهلل
أكِب) بكل معانيها السامية بكل معانيها القدسية بكل تلك املعاين اليت تدع يف القلب حالةً من التعظيم
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هلل واحملبة لهَ ،ل تلك الكلمة اليت كانت قد اقرتنت يوما ما بأعمال الشغب واإلساءة اليت كنا نراها ،واليت
جعلت اإلنسان خياف من تردد أصدائها يف املناطق هنا وهناك ،اهلل أكِب واألذان كله  -وباملناسبة أقول:
وقع من غري أن تفهم كَلماته يف قلب كثري من األجانب الذين َل يفهمون اللغة
هذا األذان كان له ٌ
العربية وليسوا مسلمني فلقيت يف قلوهبم طمأنينة ورضاً وحمبةً وأنساً بإيقاع األذان فقطَ ،ل جلمال صوت
املؤذن ولكن لتلك الكلمات القدسية اليت حيملها -فما أن يفتح الطفل عينيه َل ينبغي أن يقع يف مسعه
إَل الكلمات الطيبة الكلمات النقية الكلمات املهذبة الصافية السليمةَ ،ل ينبغي أن نوقع يف مسع هذا
الطفل الكذب وَل الشتم وَل الكلمات النابية؛ ألهنا ستغدوا جزءاً من تكوين شخصيته ،إذاً فالرتبية تبدأ

منذ اليوم األول منذ يفتح عينيه على الدنيا فريى أمه تصلي ويرى أباه يصلي ،يرى أمه متسك باملصحف
عز وجل يرى الرمحة يرى اإلحسان يسمع الكلمة
وتقرأ القرآن ،ويرى أباه يقوم بأعمال تصل بينه وبني اهلل َّ
الطبية يسمع السالم يسمع النصح يسمع تلك األشياء اليت من شأهنا أن ترسخ املعاين القدسية السامية يف
شخصية الطفل ،فإن َو َعى بعض الشيء -معلوم أن الطفل يف أول مرحلة من حياته حني يبدأ لسانه
باَلنطَلق تكثر أسئلته ملاذا هذا وكيف هذا -هذه األسئلة يبحث فيها عن اْلقيقة وأنت املسؤول عن
أن تغرس اْلقيقة اللطيفة يف قلبه ،اْلقيقة القدسية  ،أن تغرس يف قلبه الفضائل أن تغرس يف قلبه اْلقائق
اَلعتقادية ،أن تربط بني النعمة واملنعم ،بني اخلطأ وآثاره ،وأن تربط بني اخلري وآثاره ،وبني الشر وعواقبه،
لتكن احملاكمة لدى الطفل دائماً تربط ما بني األثر واملؤثر ،الطفل عاقل ..الطفل إنسان كامل ..فتعامل
ُ
معه على هذا األساس ،لكن مداركه َلتزال غضة ،أعطه اجلرعات املناسبة ملداركه ،هو شخصية كاملة،
هو عاطفة وعقل ،هو وجدا ٌن وإحساس ،هو مشاعر ...فأعط كل جانب من شخصيته ما يناسبه،

أعطه القناعة العقلية بأسلوب مبسط يستطع أن يهضمه ،متاماً كما يتغذى بالطعام والشراب يتغذى
"كل مو ٍ
لود يُولَ ُد على الفطرةِ " وهي اَلستعداد لتلقي اْلقيقة
بالفكرة  ،روى البخاري عن النيب  قالُّ :
اإلميانية ،إنه صفحة بيضاء نقية مستعدة لتقبل اْلق بكل ما تعَن الكلمة من معىن ،والعمل الطيب
كل مو ٍ
صرانِه  ،أو ميَُ ِّجسانِه" هو صفحة
لود يُولَ ُد على الفطرةِ  ،فأبواه يُ َه ِّودانِه  ،أو يُنَ ِّ
فاغرسهما فيه " ُّ
بيضاء وأنت الذي تكتب عليها ،لذلك محلنا النيب  حسن تربية وتوجيه هذا الطفل منذ اليوم األول
كمثل البَ ِه ِ ِ ِ
من وَلدته يقول " ِ
يمةَ ،هل ترى فيها َج ْد َعاءَ" يعَن تأيت يف األصل سوية.
يمة تُْنت ُج البَه َ
َ
2

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

خطبة اجلمعة :أمهية الرتبية الدينية للناشئة

د .حممد توفيق رمضان البوطي

أجل األبوان يتحمَلن مسؤولية معاين اخلري واِلدى يف قلب الطفل ،بغرس أدلة وجود وصفاته اهلل
تعاىل ببساطة ووضوح ،مث غرس حمبة اهلل تعاىل يف قلبه بالربط بني النعمة واملنعم ،بني الرمحة والتَّواب
الرحيم ،ترسيخ معاين مراقبة اهلل سبحانه وتعاىل وحمبته وتقواه شيئاً فشيئا مما حيقق اندفاعه إىل اخلري
وإحجامه عن الشر ،مع حتبيب الصفات الطيبة وتبغيض الصفات القبيحة إليه .مث يأيت دور املدرسة
قابل ألن تضعه يف اإلطار أو يف القالب
واملسجد ووسائل اإلعَلم ،إنه لني العريكة إنه ٌ
غض ضري ٌ
الذي تريد ،ميكن أن تغرس فيه الفضائل كلها وتبَن شخصيته بناءً سليماً برتسيخ الرتبية الصحية والعقيدة
السليمة واألخَلق القومية يف كيانه ،اليوم وليس غداً ...اآلن ..وهو طفل ينبغي أن تبدأ ببناء شخصية،
اآلنَ ،ل بعد أن يتصلب عوده على اعوجاج ،الذين يطالبون بتأخري الرتبية الدينية إىل ما بعد املرحلة
اَلبتدائيةَ ،ل أدري هل هم يدركون ماذا يقولون !! إذا كانوا يدركون فهم يناقضون توجيه اهلل وتوجيه نبيه
 يف هذا ويناقضون وخيالفون الفطرة اإلنسانية واألصول الرتبوية ،الرتبية تبدأ منذ اليوم األول وغرس
الفضائل واملعاين والقيم ،والعقيدة ذاهتا تبدأ منذ اليوم األول جبرعات مبسطة خفيفة تتضافر فيها جهود
املدرسة و املسجد والبيت ووسائل اإلعَلم .
يف عامل منفتح اليوم على بعضه حيث وسائل اإلعَلم تضخ إىل أطفالنا أنواع السموم معاين العنف
اليت تروهنا اليوم تظهر هنا وهناك هي مثرة قذرة بغيضة لتلك األفَلم اليت تبث يف أفَلم العنف ألطفالنا،
حىت األلعاب اليت يلعبها أطفالنا ويلعبها هؤَلء الناشئة ،هي يف اْلقيقة عبارة عن مسوم تُنَ ِّش هذا الطفل
على العنف ،على القسوة ،على معىن اْلقد والكراهية ،تابعوا أطفالكم َل ترتكوهم انظروا إىل معىن الشدة
والغلظة اليت تنشأ يف كيان هذا الطفل نتيجة مشاهدته ومتابعته لتلك الِبامج السامة القاتلة منذ اليوم
األول من نشأته.
الرذيلة والعنف مها اِلدف السلوكي الذي تطلع إليه تلك املؤسسات من والت ديزين وينك فيوتشر
إىل غري ذلك هذا الِبامج املسمومة اليت يسمم هبا أطفالنا وتربية أطفالنا وعقول أطفالنا ،أنؤخر تربيتهم
ووعي ملا يضر به وينفعَ ،ل
إىل مابعد املرحلة اَلبتدائية ؟ أم علينا أن َّنصنهم لتتكون لديهم رقابة ذاتية ٌ
ندري ترى ملن نسلم تربية أبنائنا؟ جيب أن تكون مناهج الرتبية اإلسَلمية مغذية لكل اجلوانب اإلنسانية
لكل اجلوانب السامية يف شخصية الطفل ،وسرية النيب  مثال :كنت صغرياً طفَلً عندما كان يعلمَن
إياها والدي فكنت أنتعش بتلك الصفات السامية اليت كنت أراها يف شخصية رسول اهلل  تلك
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العذوبة تلك الرقة تلك الرمحة ،تتشرهبا نفسية الطفل فتنشأ على تلك املعاين .لكنَن إن َّنيت الرتبية
اإلسَلمية وغذيت طفلي بشاشة التلفزيون وغذيت طفلي بالغزو اإلعَلمي الثقايف املسموم الذي انفتح
على بيوتنا من كل جانب ،ما هو مصري طفلك؟ مصري طفلك أن يذهب إىل العنف واإلجرام ،أمل
تسمعوا مبا جرى هنا وهناك وما جيري ،وصلت األمور إىل درجة من الوحشية واِلمجية هي نتاج تلك
الثقافة القذرةَ ،ل نتيجة الرتبية الدينية ،الرتبية الدينية تغرس الرمحة يف القلوب أما تلك الثقافة القذرة
الثقافة أمريكية ،فهي ثقافة العنف ثقافة الوحشية ثقافة اِلمجية ثقافة القتل والدماء ثقافة اجلنس والرذيلة،
يريدون أن ننحي الرتبية اإلسَلمية عن الطفل ولينشأ على تلك الشاشة القذرة .أهذا هو اْلل ؟ أم اْلل
أن نضع مناهج تربية إسَلمية قومية سامية تسمو وترتفع بالطفل هذا ليصبح الرجل الذي يتحمل
مسؤولياته وينشأ على الفضيلة ،ينشأ على الصدق فيكره الكذب ،ينشأ على الوفاء فيكره اخليانة ،ينشأ
على الوطنية واَلستقامة واْلرص على النظافة والطهارة ،بعضهم كان يكره كلمة الطهارة –وقد ذكرين
ِ
بكلمة قوم لوط أَخ ِرجوا َ ٍ
اس يَتَطَ َّه ُرو َن -عجيب أمر أبناء هذا الزمان
آل لُوط ِّمن قَ ْريَت ُك ْم إِن ُ
ْ ُ
َّه ْم أُنَ ٌ
املصطلحات الدينية جتدهم أهنم يتجنبوهنا ملاذا؟ تعال فحاورين حاور بعقلك انظر! تأمل! تريد أن هتجر
الرتبية الدينية اليت تسمو بطفلك إىل الرمحة إىل العدل إىل حسن اجلوار إىل الصدق إىل األمانة لتعهد به
إىل تلك الوسائل القذرة والرتبية السقيمة ،أرجو أن نعي مسؤولياتنا .أنت األب وزوجتك األم مسؤوَلن
عن تربية الطفل أفضل تربية ،تربية عقله ..تربية قلبه ووجدانه ..تربية سلوكه ،واملدرسة كذلك ،ووسائل
اإلعَلم كذلك .واْلمد هلل لدينا من وسائل اإلعَلم ما ميكن أن يكون بديَلً طيباً مباركاً عن تلك
الوسائل القذرة ،ما ينبغي أن دائما إذا أردت أن متنع طفلك عن شيء سام  ،إَل بأن تضع بني يديه ما
هو أنفع ما هو أجدر ما هو خري َ ،ل حترمه وإمنا ضع بني يديه البديل النافع.
هذا الشيء َل ميكن أن يتسع املقام للتوسع فيه ،أسأل اهلل أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يفرج عن
أمتنا ويعيدها إىل هديه عوداً محيداً.
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