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 هلذا نتمسك بالرتبية الدينية
  د. حممد توفيق رمضان البوطي  

 َواْلَمْوِعظَةِ  بِاْلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإِل  ادْع  يف كتابه الكرمي:  أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل 
  بِاْلم ْهَتِدينَ  أَْعَلم   َوه وَ  َسِبيِلهِ  َعن َضلَّ  ِبَن أَْعَلم   ه وَ  َربَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسن   ِهيَ  بِالَِّت  َوَجاِدهْل م اْلََْسَنةِ 

، وقال سبحانه اْلم ْسِلِميَ  ِمنَ  ِإنَِّن  َوقَالَ  َصاِْلًا َوَعِملَ  اللَّهِ  ِإَل  َدَعا ِّمَِّّن قَ ْوًل  َأْحَسن   َوَمنْ  :وقال
َها َواْلَِْجاَرة   النَّاس   َوق ود َها نَارًا َوَأْهِليك مْ  أَنف َسك مْ  ق وا آَمن وا الَِّذينَ  أَي َُّها يَاوتعال:   ِغََلظ   َمََلِئَكة   َعَلي ْ

 َواْصَطِبْ  بِالصَََّلةِ  أَْهَلكَ  َوْأم رْ  :، ويقول سبحانه ي  ْؤَمر ونَ  َما َويَ ْفَعل ونَ  أََمَره مْ  َما اللَّهَ  يَ ْعص ونَ  َل  ِشَداد  
َها ، روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن لِلت َّْقَوى َواْلَعاِقَبة   نَ ْرز ق كَ  َّنَّْن   رِْزقًا َنْسأَل كَ  َل  َعَلي ْ

"مروا أولدكم بالصَلة لسبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا :جده قال: قال رسول اهلل
 بينهم باملضاجع".

يعاين جمتمعنا أو اجملتمع اإلسَلمي عامة من فساد وأمراض خطرية، كانت الرتبة  المسلمون: أيها
الت هيأت لوقوع كثري من املصائب الت نعاين منها بشكل مباشر أو غري مباشر. ومنشأ هذه األمراض 

لتأثري يف اخلطرية تقصري اجملتمع يف إصَلح ذاته، وغزو ثقايف وإعَلمي خطري معاٍد متكن من ساحة ا
نفوس أبناء هذا اجملتمع وبناته، وساحة هذا التأثري تتمثل أشد ما تتمثل يف وسائل اإلعَلم وشبكات 
التواصل العنكبوتية، وتتمثل أيضًا يف املؤسسة الرتبوية، إل أن تأثري هذه الوسائل إمنا ينال األمة عندما ل 

ل يف البناء الرتبوي والبناء السلوكي. الدوائر يكون لدى األمة مناعة ذاتية تتحقق هلا، وهذا بسبب خل
األجنبية ووسائلها يف بَلدنا سدنتها وخدمها تسعى جاهدة لنشر الفساد الرتبوي يف مؤسساتنا وجمتمعاتنا 
وإعَلمنا من خَلل نفوذها، ومن خَلل من يعمل لصاحل براجمها، فهناك الكثريون ِّمن رهنوا أنفسهم 

ِبقابل أو بغري مقابل، على األقل لينال شهادة تزكية منها وقبول وحسن لتطبيق وتنفيذ تلك البامج 
سلوك، عندما نتأمل واقع جمتمعنا اليوم، عندما جند حالة الضياع الرتبوي يف شبابنا والتفسخ  األخَلقي 
الذي بدأ يتفشى يف أوصاله، الكذب يف اْلديث، الغش يف التعامَلت املالية، إل جانب ما أفرزته 

ة أو احملنة الت نعيشها من أوضاع كلكم يراها، حيث تنكر اإلنسان جملتمعه؛ تنكر للقيم األخَلقية األزم
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الت عرفناها وربينا عليها، تنكر لألم ولألب، وتنكرت الزوجة للزوج والزوج للزوجة، تنكرنا ْلق اجلوار 
القلوب وتقطعت أوصال وْلق الرحم، واعتداء على اْلقوق املالية واْلقوق الجتماعية، لقد قست 

األرحام حىت مل يعد األخ يبايل بآلم أخيه، ومل يعد يكرتث البن آللم أبيه، تقطعت األواصر يعيش 
أحدنا يف حببوحة وترف وأخوه أو ابن عمه أو من يلوذ به يعيش يف كرب وضائقة، وليس مثة من يبايل أو 

منها استباحها البعض، وهنا أقول استباحها  يكرتث، حقوق الناس الت ضاعت بسبب اْلالة الت نعاين
البعض من كَل الفريقي، من الفريق املعتدي ومن الفريق املوايل، كَلمها اشرتكا يف التعدي على اْلقوق 
املستباحة من أموال وأعراض وغري ذلك، مشكَلت خطرية يف دوائرنا يف مدارسنا يف مؤسساتنا الرتبوية، 

جدنا أهنا تتمثل يف عدم وجود الوازع األخَلقي الوازع الذي حيول بي لو أننا حبثنا عن جذورها لو 
اإلنسان والظلم، بي اإلنسان واألنانية، بي اإلنسان والغش واخليانة، بي اإلنسان والروح العدوانية، لقد 

إذا "مثل املؤمني يف تواددهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد  :اجملتمع اإلسَلمي بقوله وصف النيب 
وَّنن غدونا أشَلًء ل يبايل جز  منها بآخر،  اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واْلمى"

ومل يعد يتأمل األخ ألمل أخيه، ومل يعتد يكرتث أحد ِبسؤوليته عن حقوق اآلخرين، تعدينا على اْلقوق، 
ذ مىت وكيف؟ أليس علينا أن غششنا يف التعامل،كذبنا يف اْلديث واألمور كلها واضحة واخللل يبدأ من

نراجع وبشكل ملح ضرورة تنشئة اجليل وإعداد الفرد ليكون عضواً نافعًا صاْلاً بناًء يف اجملتمع، بدًل من 
امًا يف اجملتمع، يشرتك يف املسؤولية عن هذا الوضع كل مؤسسات  أن يكون عضوًا ضارًا مفسدًا هدَّ

َها َواْلَِْجاَرة   النَّاس   َوق ود َها نَارًا َوأَْهِليك مْ  أَنف َسك مْ  ق وا اجملتمع بدًأ من املنزل   َل  ِشَداد   ِغََلظ   َمََلِئَكة   َعَلي ْ
أنت مسؤول عن أسرتك أنت لست متعهد أسواق لبيتك،  ي  ْؤَمر ونَ  َما َويَ ْفَعل ونَ  أََمَره مْ  َما اللَّهَ  يَ ْعص ونَ 

أنت عليك أن تؤمن لبيتك ما يلزمه، ولكن املسؤولية األكب عليك أن ترعى هذا البيت وحتميه من 
 َوِقف وه مْ املؤثرات السلبية الت تفد إليه عب وسائل اإلعَلم وعب أصدقاء السوء وغريهم، َّنن مسؤولون 

سن سأل عن هؤلء وهؤلء، سنسأل عن أولدنا وعن زوجاتنا وعن جرياننا وعن أرحامنا،  مَّْسئ ول ونَ  ِإن َّه م
َّنن مسؤولون عن تربية أولدنا، أما أن نعهد برتبية  مَّْسئ ول ونَ  ِإن َّه م َوِقف وه مْ سن سأل مسؤولية كاملة 

األولد إل الشارع فإن النتيجة معروفة؛ هي الضياع هي اإلجرام، وأول ضحايا اإلجرام هي أنت، أنت 
أول ضحية جلرمية ابنك ومن حولك جمتمعك الذي سيكون الضحية الثانية، والضحية أنت مرتي عندما 
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ندما يسألك اهلل عنه يوم القيامة، عندما يسألك عنه كيف ضيعت األمانة؟ تفقد ولدك يف الدنيا ومرة ع
ولدك هذا أمانة وزوجتك أمانة، إذاً البيت هو يف الدرجة األول، والبيت ليس وحده يف ساحة املسؤولية، 

املراحل  املؤسسة الرتبوية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن رعاية اجليل وأبنائه وبناته عن رعاية هذا اجملتمع منذ
األول يف إعداده وتربيته،  وَّنن نقول: إن على املؤسسة الرتبوية أن تعد اجليل الصاحل ل اجليل املتفسخ، 
ل اجليل الذي حيسن الرقص وأداء األنغام املوسيقية، بل اجليل الذي حيسن خدمة هذا الوطن ويتحمل 

داد اجليل ليصبح جيًَل بناًء ل جيًَل هداماً، مسؤولية الب بوالديه وحسن التعامل مع جريانه واآلخرين، إع
جيًَل أخَلقيًا ل جيًَل متفسخاً، ما دور املؤسسة الرتبوية اآلن؟ إن من املهم جدًا أن يعاد النظر يف 
اهليكلة الرتبوية ويف املناهج لتكون بناءة  ت عد هذا اجملتمع ولتقيه من الغزو الثقايف من التفسخ األخَلقي 

من الضياع الذي أودى بشبابنا إل حمنة أحرقتهم، ول شك أن من قصر يف ذلك من من الَّنراف 
املؤسسة الدينية أو املؤسسة الرتبوية يتحمل كامل املسؤولية عن ذلك، الذين ضللوا شبابنا ِّمن حيملون 

هذه  الصفة الدينية مسؤوليتهم بي يدي اهلل عظيمة جداً ومسؤوليتهم أمام الوطن عظيمة جداً، على أن
املسؤولية مشرتكة بي املؤسسة الدينية واملؤسسة الرتبوية واملنزل واملؤسسة اإلعَلمية فكلهم شركاء يف 

 صناعة اجليل، كلنا شركاء يف صناعة هذا اجملتمع.
صيحات تصدر اليوم من قبل رعاع يريدون تنحية الرتبية الدينية ل أدري ترى ما الذي يضريهم من  

هي العقيدة الت يبنيها اإلسَلم على أساس علمي طريق الوصول إليها البهان العلمي  الرتبية الدينية؟ هل
واْلوار وليس اإلكراه ول القهر؟ أم األخَلق؟ هل يضريهم يف الرتبية الدينية تلك األخَلق السامية الت 

بالوالدين وحسن  تدعو إليها الرتبية الدينية؛ من صدق يف اْلديث وأمانة يف التعامل ووفاء للعهود وبر
اجلوار وصلة الرحم؟ أم يضريهم فيها تلك الصلة الراقية بي اإلنسان وخالقه الت تقوم على أساس املعرفة 
والوفاء ْلق العبودية، ومن مث تلك العبودية الت تسمو بالعبد إل أمسى مراتب اْلرية، عبوديتنا هلل عزَّ 

رية، فاجلبهة الت تسجد هلل ترفض أن تسجد وجل هي أعظم ثوب يسمو بنا إل أعلى درجات اْل
ألجنيب وترفض أن تسجد ألي إنسان مهما كان شأنه، أما النفوس املريضة الت ختنع لعبد وتنأى بنفسها 
عن السجود هلل فإهنا تسجد لكل من اشرتاها وختضع لكل من اشرتاها، حرية اإلنسان منوطة بعبوديته هلل 

ة من خَلل ما فعلوه يف ببَلدنا هم يبحثون عن عبودية مهينة لألجنيب عزَّ وجل، والباحثون عن اْلري
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وللعدو وللمصاحل األنانية، يدعون اْلرية وهم عبيد، عبيد لشهواهتم عبيد ألجنيب عبيد ملخططات تدمري 
 هذه األمة.

فع عن أن اإلسَلم يف العبودية هلل عزَّ وجل يزرع يف نفوس الناس أمسى معاين العتزاز بإنسانيته والرت 
يكون عبدًا ملخلوق مهما كان شأنه، ترى ما الذي يضرهم يف الرتبية الدينية؟ أألهنا تنشئ الطفل على 

 َأْخرِج واالفضائل وعلى الطهارة؟ بعض الرتبويي حذف من املناهج كلمة الطهارة فذكرين بقول قوم لوط 
نعم، يضريه أن ننشئ اجليل على الطهارة،كلمة هي مصطلح  نَ يَ َتَطهَّر و  أ نَاس   ِإن َّه مْ  قَ ْريَِتك مْ  مِّن ل وطٍ  آلَ 

بُّ  الّلهَ  ِإنَّ دين  بُّ  الت َّوَّاِبيَ  حيِ  يضريه أن يقال وثيابك فطهر،  َفَطهِّرْ  َوثَِياَبكَ   ،اْلم َتَطهِّرِينَ  َوحيِ 
يضريه أن يقال أخَلقك فطهر، يضريه أن يقال ضمريك فطهر، يريد ضمريًا قذرًا ِّمتلئ باألنانية وسوء 
األخَلق، وكم مترد على بر الوالدين يف توجيهاته هذا الذي أحدثكم عنه، وأراد أن تغرس يف نفوس 

على على أبويه استعلى على اجملتمع كله. حيتجون األبناء معىن الستعَلء حىت على األبوين، ومن است
جمتمعنا منذ نشأته األول احتضن املسلمي وغري املسلمي،  -يا مرحباً  –بوجود غري املسلمي يف جمتمعنا 

وَّنن نقول مرحباً بوجود غري املسلمي يف جمتمعنا، والذين يتمتعون حبرية ِّمارسة شعائرهم منذ اليوم األول 
هلذه البَلد ولسائر البَلد وحبماية كنائسهم، ومن حقهم أن يعلموا أولدهم شعائر  لدخول اإلسَلم

دينهم، وليس مثة ما يقتضي منعهم من ذلك، وهناك مادة للرتبية اإلسَلمية ومادة للرتبية املسيحية، 
ذي يريد لكنهم يريدون أن ل تبقى هناك تربية أصًَل يريدون الضياع وهذا أمر يرفضه اجملتمع الواعي ال

املناخ الصاحل للفضيلة، الصاحل للوطنية،  الصاحل للطهر، الصاحل للعدالة، الصاحل لعيش كرمي بي أبناء 
 اجملتمع، يريدون تفسخاً وخيانًة وضياعاً يف العقيدة واألخَلق والسلوك واملعامَلت .

ليه وسلم أذن لنصارى ضق ذرعًا بغري املسلمي يف جمتمعه؛ بل إن النيب صلى اهلل عيإن اإلسَلم مل 
جنران أن يصلوا صَلة يف مسجده صلى اهلل عليه وسلم، هذا الذي َّنن تعلمناه يف ديننا، يتحدثون عن 
العرتاف باآلخر ويريدون إلغاء اجملتمع كله، َّنن نقول: العرتاف باآلخر واحرتام اآلخر يبدأ من منطلق 

  خر .أن حتافظ على قيم تضمن احرتام اآلخر والعرتاف باآل

  4012-11-07خطبة اجلمعة 


