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د .حممد توفيق رمضان البوطي
ِ
ين َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُكم
أما بعد فيا أيا املسلمون؛ يقول اهلل تبار وتعا ى  ي تااب الكيم :يَا أَيُّ َها الَّذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صو َن اللَّ َ َما أ ََم َيُهم َويَف َعلُو َن َما
َوأَهلي ُكم نَارا َوقُ ُ
َّاس َواْل َج َارُة َعلَي َها َم ََلئ َكة غ ََلظ ش َداد َل يَع ُ
ود َها الن ُ
يُؤَم ُيو َن وروى البخاري عن عبد اهلل بن عمي قال :مسعت رسول اهلل  يقول  ":تلكم راع ومسؤول
عن رعيا  ،اإلمام راع ومسؤول عن رعيا  ،واليجل راع  ي أهل ومسؤول عن رعيا  ،وامليأة راعية  ي بيت
زوجها ومسؤول عن رعياها  ،واخلادم راع  ي مال سيده ومسؤول عن رعيا " وروى البخاري أيضا عن
النعمان بن بشري  قال :سألت أمي أيب بعض املوهبة يل من مال  ،مث بدا ل فوهبها يل ،فقالت :ل
أرضى حىت تشهد النيب  فأخذ بيدي وأنا غَلم ،فأتى يب النيب  فقال  :إن أم بنت رواحة سألاين
بعض املوهبة هلذا ،قال :ألك ولد سواه؟ قال :نعم ،قال :فأُراه قال :فَل تشهدين على جور"  ي رواية
فصل فيها فقال ":أتل ولد حنلا مثل النعمان؟ قال :ل ،قال  :ل ،قال :فَل تشهدين على جور "
وعن النيب  قال " :حق الولد على والده أن حيس ن امس وحيسن موضع وحيسن أدب " وقال رسول اهلل
 ": إن اهلل سائل تل راع عما اسرتعاه حفظ ذلك أم ضيع  ،حىت يسأل اليجل عن أهل بيا "
أيها املسلمون؛ اْلياة ال ي نعيشها ميدان مسؤوليا  ،وساحة واجبا وأوامي ونواهي جيب علينا أن
حنيص على تنفيذها ،واهلل تعا ى مل خيلقنا  ي هذه اْلياة عبثا  أَفَ َح ِسباُم أَََّّنَا َخلَقنَا ُتم َعبَثا َوأَنَّ ُكم إِلَينَا
ب ال َعي ِش ال َك ِيِم مل خيلقنا اهلل ،خلقنا ليحملنا
ك اْلَ ُّق َل إِلَ َ إَِّل ُه َو َر ُّ
َل تُي َج ُعو َن فَاَ َع َا ى اللَّ ُ ال َملِ ُ
مسؤوليا أناطها بنا وهذه املسؤوليا بالدرجة األو ى حنن مسؤولون عن أنفسنا ،فنحن مسؤولون عن
أن نعاقد اْلق فيما أمينا بالعاقاد ب  ،وأن يكون طييقنا إ ى هذا العاقاد طييق الابصي والفهم ل طييقة
الابعية العمياء ،ومسؤولون بالدرجة الثانية ومباشية عن الزوجة والولد  ،ومسؤوليانا عن الزوجة والولد
حق الوالدين ثابت  ي الرب ،فرب الوالدين أمي واجب ول شك  ي ذلك
َّ
مقدمة حىت على حق الوالدينُ ،
وقد قين اهلل تعا ى بي الوالدين باوحيده َ واعبُ ُدوا اللّ َ َولَ تُش ِيُتوا بِ ِ َشيئا َوبِال َوالِ َدي ِن إِح َسانا  إل أن
الزوجة منك بالنسبة ْلقوقها تأنت من نفسك ،ألهنا شييك لك  ي حياتك وأنت الذي حتملت
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مسؤولياها ،وولد بضعة منك لذلك  ي جمال النفقة حق الزوجة مقدم  ،وعندما نقول مقدم ل يعين أن
يكون ذلك مقدما على بي الوالدين  ،وإَّنا  ي تيتيب أولويا وواجبا النفقة ،أما بي الوالدين فهو مقدم
على تل شيء بعد حق اهلل تعا ى .أجل هنا حقوق تاعلق بالزوجة واألولد ،مث تما أشينا .حق
الوالدين ه ذا أمي  ي غاية األمهية والضيورة ،ويلي ذلك حق األرحام ،يلي حق اجلوار .اإلسَلم أنشأ
جمامعا واجملامع ليس جميد أفياد ،هم أفياد ينامون إ ى أسي ،واألس ية الصغرية تنامي إ ى أسية تبرية،
واألسية الكبرية تنامي إ ى هذا اجملامع املاماسك الذي جيب أن حنيص على متاسك وتضامن وتعاون
أفياده  ،وأن ميد تل فيد من أبناء هذا اجملامع يد العون واملؤازرة لبقية أبناء جمامع  ،وفقا لألولويا ال ي
أشي إليها ،أي األسية الصغرية ،مث األسية األبعد املامثلة باألرحام ،مث اجلوار ،مث سائي أفياد اجملامع،
يبقى أن علينا أن ناحمل مسؤولية األسية القييبة ،أعين الزوجة واألولد والوالدين فهم على درجة من
األمهية القصوى  ي حياتنا .مسؤولية امليء عن زوجا تامثل تما هو معيوف  ي فقهنا اإلسَلمي  ي
السكىن والنفقة وحسن املع اشية  ،وأداء سائي اْلقوق األخيى ،واملسؤولية عن األولد :النفقة وحسن
الرتبية واليعاية واْلماية من تل ما يعود عليهم باألذى  ي دينهم ودنياهم إ ى أن يزوجهم ،ومتاد املسؤولية
من أولده إ ى أحفاده ،وإهنا ملسؤولية ،هنا مسؤوليا جيب أن تكون وفقا للرتتيب  ي درجا القيابة،
ولكنها مسؤوليا مهما بلغت أمهياه ا ل تعفي من بعدها عن املسؤولية  ،حىت إن الفيد من أبناء اجملامع
مسؤول عن سائي أفياد اجملامع؛ إن وجد منكيا أو وجد خطأ أو وجد سوءا علي أن حيمي جمامع من
ذلك ،والنفقة على ا لزوجة واألولد مقدرة بوسع اإلنسان وطاقا فإن اهلل تعا ى قال :لِيُ ِنفق ذُو َس َعة ِّمن
ِ ِ
ِ
اها َسيَج َع ُل اللَّ ُ بَع َد ُعسي
َس َعاِ ِ َوَمن قُد َر َعلَي ِ ِرزقُ ُ فَليُنفق ِمَّا آتَ ُاه اللَّ ُ َل يُ َكلِّ ُ
ف اللَّ ُ نَفسا إَِّل َما آتَ َ
يُسيا   ي هذه اآلية بشارة ،إذا شكو الضيق فإن اهلل سبح ان وتعا ى سيجعل بعد العسي يسيا إن
شاء اهلل ،مث إذا عجز الفيد عن حتمل أعباء حيات الشخصية من زوجة وأبناء فإن أبناء اجملامع تلهم
مسؤولون مسؤولية مباشية بعد مسؤولية الزوج واألب عن تل فيد من أفياد هذا اجملامع أن يوفيوا ل اْلياة
الكيمية والعيش الكفاف  ،تل هذا الكَلم جعلا مقدم ة بني يدي مسؤولياتنا عن أولدنا.
واقع أسيتنا اليوم  ي جمامعنا هو واقع اإلمهال لألسف ،فاألب إن حتمل املسؤولية  ي بيا هو جميد
ماعهد أسواق ،وتما يقول بعض اآلباء محال ،ل ،أنت مسؤول عن تيبية أبنائك عن تعليم أبنائك عن
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توجي أبنائك عن محاية أبنائك وبناتك  ،عن صياناهم من غوائل اْلياة ،فليمبا مت غزو بياك  ي عقي بياك
عرب وسائل التصال واإلعَلم ،تُغزى أنت  ي عقي دار  ،إن أمهلت فأنت مسؤول قُوا أَن ُف َس ُكم
ِ
َّاس َواْلِ َج َارُة  واحفظوا أولدتم احفظوا زوجاتكم  ،احفظوا بناتكم  ،احفظوا
َوأَهلي ُكم نَارا َوقُ ُ
ود َها الن ُ
هذه األسية ال ي أنام اخرتمت أن تاحملوا مسؤولياها يوم اخرتمت الزواج وأجنبام ،فكان هذا النسل  ي
عهدتكم و ي مسؤولياكم ،وعليكم أن تاحملوا املسؤولية الكاملة عنهم ،حنن مسؤولون عن أبنائنا
مسؤولون عن بناتنا .والغزو الثقا ي قد اقاحم بيوتنا وغيف نومنا ،وعاث  ي أسينا فسادا ،ومامل ناحمل
عز وجل ويسألنا عن تيبية أبنائنا وبناتنا .أطفال بعمي الزهور
مسؤوليانا فنحن سننقف بني يدي اهلل َّ
نياهم قد عهد برتبياهم إ ى الشارع إ ى األزقة إ ى رفاق السوء؛ يفسدون أخَلق بناك أخَلق ابنك
ويدميون مساقبل وشخصيا  ،ليكون غدا وبال عليك عاقا لك ،مسيئا إليك ،جيي إليك العاب
واإلساءة؛ ألنك أمهلت تيبيا ضيعا  ي الصغي مث مل تعد قادر على تيبيا ورعايا  ي الكرب ،تيبية الولد ل
تبدأ  ي اخلامسة عشي ،تيبية الولد تبدأ من حني ختاار أم  ،ومن ساعة ولدت عليك أن تاحمل امليحلة
الاالية  ي تيبيا .
أيها األخوة أنا أعلم وتلنا يعلم أن الفانة قد تيتت آثارا سيئة على الظيوف الرتبوية لكثري من
األسي ،ألن األسية تشيد ودخولنا  ي هذا النفق املظلم الذي أدخلانا الفانة في على اليغم من الاحذيي
الذي تنا حنذر من  .دخول األمة  ي هذا النفق أدى إ ى تثري من الناائج السلبية على األسية وعلى
األبوين وعلى األطفال ،تيتت بصماهتا  ي تيبية أولدنا  ،هنا مآسي تدمي القلوب نايجة اإلمهال،
نايجة أن األب ينجب مث يرت أولده  ي الشارع لياو ى الشارع تيبياهم ،لياو ى الشارع توجيههم ،والشارع
يغص بالوحل بالنفايا بالفساد  ،بكثري من العادا السيئة بكثري من السفهاء الذين يفرتسون أبناء
ويفرتسون بناتك ويدميون حياهتم ويدميون أخَلقهم ويدميون تيبياهم .ذتي يل القصص الكثري عن
أطفال تالزهور تيتوا لألزقة ،تيى ما موقفك غدا بني يدي اهلل إذا أمسك هذا الطفل باَلبيبك يوم
القيامة وهو يقول  :يا رب أيب هذا ضيعين ،ما هو جوابك؟ جوابك أنك تنت مع أصدقائك تسهي؟
جوابك أنك تنت تعمل دوامني؟ هذا ليس جوابا  ،ألن أولوية رعاية أبنائك بصفة مباشية أو بصفة غري
مباشية مطلوبة منك ،مطلوبة منك وعليك أن تاحمل مسؤولياها ،مسؤولية تيبيا  ...توجيه  ...تعليم
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العقيدة الصحيحة والصَلة والعبادة واألخَلق القومية الصدق واألمانة والرب والساقامة وحسن الاعامل
مع اآلخيين تل هذا مطلوب منك .مطلوب منك أن تاعاون مع بقية املؤسسا الرتبوية .وسائل اإلعَلم
أصبحت ل يوثق هبا؛ ألهنا أصَل ليست جلهة واحدة ،قد صبت تل نوافذ النفايا  ي العامل إ ى بياك،
باإلض افة إ ى تقصري وسائلنا اإلعَلمية ،أضف إ ى ذلك املدرسة ،أضف إ ى ذلك املسجد ،تيى هل
الازمت باوجي طفلك إ ى املسجد .يأيت األطفال إ ى املسجد دون رعاية دون توجي ألن والدهم
مشغول ،اصحب ولد وعلم أدب املسجد ،علم أدب الاعامل مع املقدسا واملعظما  ،ل ترتت
لكي يعبث  ي املسجد أو حىت  ي املدرسة  ،تثريون ِمن ميضون ويرتتون أولدهم وفق تصورهم أهنم ذهبوا
إ ى املدرسة ،وأن املدرسة تاو ى ملء هذا الفياغ من حياهتم  !..ل أقول الاعليم بل ملء الفياغ ،هل
تأتد أن ذهب إ ى املدرسة؟ هل تفقدت أو تفقدهتا  ي املدرسة ؟ ما مدى اسافادهتا من املدرسة ما
مدى املياحل ال ي أجنزهتا من دروسها أو وظائفها أو من دروس أو وظائف  ،هل انابهت هلذا تل ؟ أم
تيتت املوضوع فخففت املدرسة عنك املسؤولية ؟ أنت املسؤول ،املدرسة مسؤولياها ثانوية ...أنت
املسؤول بشكل املباشي  ،تثري من املدارس تسادعي اآلباء واألمها  ي ما يسمى اجاماع أولياء األمور،
و بعض املدارس قد ل يااح هلا ذلك  ،ولكن أنت جيب أن تاابع األمي ينبغي أن تافقد ولد وابناك  ي
املدرسة ،وتذلك  ي املسجد وتذلك  ي الشارع  ،عليك أن تاحمل مسؤولية تيبية أولد فهم أمانة  ي
عنقك ،ل جتعل منهم ُسبة لسريتك ،اجعل منهم ما ييفع من شأنك ،هو اماداد ْلياتك وهي اماداد
ْلياتك  ،أنت إذا مت انقطع عملك إل من دعاء هذا الطفل لك أو عليك ،فهو إن تان سيئا  ي
أخَلق تان وبال عليك ،وإن تان قد ريب الرتبية الصاْلة تان تنزا لك بعد موتك ،وتأنك مل متت.
فأنت حي من خَلل  ،من خَلل اساقاما  ...من خَلل اساغفاره ...من خَلل عبادت ومن خَلل
دعائ لك ،ادخي لنفسك ما حيلو لك أن جتده من بعد موتك  ،وادخي لنفسك ما ييضيك أن جتده بني

عز وجل  ي رعاياك وحس ن توجيهك ألولد وزوجاك وبناتك.
يدي اهلل َّ
أسأل اهلل أن يبصينا مسؤوليانا ويعيننا على حتملها.
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خطبة اجلمعة أيها األخوة ليست جميد تلما تقال وآذان تسمع ،وإَّنا هي مسؤوليا نلقيها على
عواتقكم  ،وأسأل اهلل أن يعينين وإياتم على حسن حتملها وأن نباشي باصحيح املسار وتقوم العوجاج
وحتمل املسؤوليا .
أقول قويل هذا وأساغفي اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املساغفيين
خطبةُاجلمعة 30/10/2015
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