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 ومضات من السرية

 " إىل الساعني إىل إلغاء مادة الرتبية اإلسالمية "   
 د. حممد توفيق رمضان البوطي 

 َعَلى اللَّهِ  ِإىَل  أَد ُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقل   أما بعد فيا أيها املسلمون، يقول اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي: 
رِِكني ِمنَ  أَنَا َوَما اللَّهِ  َوُسب َحانَ  ات َّبَ َعِن  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَة   رَاهَ  َل  ويقول سبحانه:   ال ُمش   َقد   الدِّينِ  يف  ِإك 
 َ دُ  تَ بَ نيَّ  َما ِإلَّ  أُرِيُكم   َما ِفر َعو نُ  قَالَ  ويقول فرعون فيما نقله ربنا جلَّ شأنه من كالمه:   ال َغيِّ  ِمنَ  الرُّش 
ِديُكم   َوَما أََرى روى أبو نُعيم يف حلية األولياء وابن هشام يف السرية يف قصة هجرة   الرََّشادِ  َسِبيلَ  ِإلَّ  أَه 

من يردهم إىل مكة،  احلبشة: أن مشركي مكة أرسلوا يف إثر املهاجرين إىل احلبشة من أصحاب النيب 
وتوجهوا بطلبهم ذلك إىل النجاشي، فلم يرَض حىت يسمع من املهاجرين، فكان الذي كلمه سيدنا 
جعفر بن أيب طالب، فقال له: ) أيها امللك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأيت 

وكنا على ذلك حىت بعث اهلل إلينا الفواحش ونقطع األرحام ونسيء للجوار ويأكل القوي منا الضعيف، 
رسوًل منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده وخنلع ما كان يعبد أباؤنا 
من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف 

ش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنات، وأمرنا أن نعبد اهلل عن احملارم والدماء، وهنانا عن الفح
وحده ول نشرك به شيئاً، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا عن عبادة اهلل عزَّ وجل، وأن 

جنا إىل نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبني ديننا خر 
 بالدك، فاخرتناك على من سواك ورغبنا يف جوارك، ورجونا أن ل نظلم عندك أيها امللك(.

، وسأسعى يف حتليل هذا املشهد أيها املسلمون، حنن أما مشهد آخر من مشاهد سرية املصطفى 
 ومقارنته بواقعنا املعاصر.

هر، وإمنا كان هذا األسلوب أسلوب أوًل: مل يسلك اإلسالم إىل قلوب الناس أسلوب اإلكراه والق 
مشركي مكة مع من اهتدوا ومتسكوا بدينهم، فقد كان أسلوهبم أسلوب القمع والقهر والضطهاد، حىت 
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بلغ هبم األمر إىل استخدام القتل يف املسلمني وتعذيبهم والتنكيل هبم. اإلسالم مل يسلك أسلوب اإلكراه 
ينسب إىل اإلسالم من هذا السلوك هو ليس من اإلسالم،  ول أسلوب القمع والضطهاد، وما ميكن أن

هو أمر أريد به تشويه اإلسالم، اصطنعته قوى الطغيان الغريب وقدمته ليكون منوذجًا مشوهًا لإلسالم، 
 َوُسب َحانَ  ات َّبَ َعِن  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَة   َعَلى اللَّهِ  ِإىَل  أَد ُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقل   فاإلسالم قال فيه ربنا تبارك وتعاىل: 

رِِكنيَ  ِمنَ  أَنَا َوَما اللَّهِ  رَاهَ  لَ وقال فيه:   ال ُمش  َ  َقد الدِّينِ  يف  ِإك  دُ  ت َّبَ نيَّ ُفر   َفَمن   ال َغيِّ  ِمنَ  الرُّش   َيك 
َسكَ  فَ َقدِ  بِالّلهِ  َويُ ؤ ِمن بِالطَّاُغوتِ  َتم  هذا هو األمر  َعِليم   َسَِيع   َوالّلهُ  ََلَا انِفَصامَ  لَ  ال ُوث  َقىَ  بِال ُعر َوةِ  اس 

 األول.

أمره ربه سبحانه  األمر اآلخر: دعوة اإلسالم بنيت على احلجة والربهان يف أمر العقيدة، فرسول اهلل  
وأتاهم بالدليل إثر الدليل على كل ما كان   َصاِدِقنيَ  ُكن ُتم    ِإن   بُ ر َهاَنُكم   َهاُتوا ُقل   وتعاىل أن يقول َلم:

قد دعاهم إليه من أمور العقيدة حول وجود اهلل وتوحيد اهلل وبيان صفات اهلل، وحول اليوم اآلخر 
والبعث بعد املوت، كل ذلك كان يؤيده بالدليل والربهان. مث إن اإلسالم يهدف إىل بناء جمتمع طاهر، 

ستقيم األخالق، جيعل من مراقبة اهلل وخشيته وحمبته الوازع الذي جمتمع نظيف، جمتمع قومي السلوك، م
حيقق جدية اللتزام مبكارم األخالق، وكما قيل: )ل أخالق بال دين ول دين بال أخالق(. لحظوا فيما 

الفرق بني قيم اإلسالم ومبادئه وبني ما كانوا عليه يف اجلاهلية، عندما يقول  قاله جعفر بن أيب طالب 
ر: ) كنا أهل جاهلية، نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأيت الفواحش  ونقطع األرحام ونسيء اجلوار جعف

ويأكل القوي منا الضعيف، حىت بعث اهلل إلينا رسوًل منا، نعرف نسبه وصدقه( هذا واقعهم؛ يتبعون 
روفة، وحروهبم فيما اخلرافة، وميشون يف طريق الضاللة، مسلكهم اإلجرام، أخالقهم دنيئة، عدوانيتهم مع

بينهم كانت ألتفه األسباب وأدناها. وأمر اجلاهلية غري خاف  على من تأمله وعرفه، وخلصه جعفر بن 
هو اخلالق  -أيب طالب فيما قلت لكم، مث يقول يف الوجه املقابل: )فدعانا إىل اهلل تعاىل لنوحده ونعبده 

ا من دونه من احلجارة واألوثان، أمرنا بصدق وخنلع ما كان يعبد أباؤن -واملوجد هو الواحد األحد
احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن احملارم والدماء، وهنانا عن الفحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنات( هذا ما دعانا إليه ديننا، فقارِنوا بني السلوك اجلاهلي وبني ما 

 دعانا إليه ديننا.
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هذا الوطن يف هذه البالد عامة أبناء هذه البالد مسلمون، مثة قلة ليسوا مبسلمني، نتقبلهم  حنن يف 
ُهم على دين، مل نضطهد ومل يضطهدوا، هذا  ونتعايش معهم وقد اقتسمنا وإياهم احللو واملر، مل نكره 

اهتا وتنادي بللغاء األمر الواقع يف بالدنا، أما أن تأيت عصابة تريد أن تلغي الوطن وأبناءه وترفع عقري 
اإلسالم والرتبية اإلسالمية أو إلغاء الرتبية الدينية كلها، فهذا أمر مرفوض يف وطننا. حنن ندعو إىل املكارم 
وهو يدعون إىل الرذيلة، حنن ندعو إىل اخلري وهم يدعون إىل الشر، حنن ندعو إىل األمانة وهم يدعون 

عون إىل الرذائل، هذا الوطن وطن الفضيلة وليس وطن إىل اخليانة، حنن ندعو إىل الفضائل وهم يد
الرذيلة، هذا الوطن وطن األخالق القومية. يرفض اخليانة، يرفض الكذب، يرفض العمالة، يرفض التعامل 
مع األجنيب، يرفض أن تسفك الدماء. هذا الوطن لن نقبل فيه أن يفرض بعض سفهائه على اآلخرين 

 ذرة وأخالقهم املنحطة.من أبناء هذا الوطن نظراهتم الق

اإلسالم يدعو إىل الفضيلة، ما الذي أغاظهم من اإلسالم؟ هل حاوروا املسلمني يف عقيداهتم فوجدوا أن 
فيها بطالنًا أو أن فيها خطًأ أو أن فيها زيفاً؟ أم إهنم يكرهون احلق ألنه حق! ماذا وجدوا يف اإلسالم 

لى أساس من التحابب والرتاحم والتعاطف؟ هؤلء هم بقايا غري اخلري والفضائل والعدالة وبناء اجملتمع ع
رُِجواقوم لوط الذين نقموا على لوط عندما قالوا:  اجلرمية  يَ َتَطهَُّرونَ  أُنَاس   ِإن َُّهم   قَ ر يَِتُكم   ِمن   ُلوط   َآلَ  َأخ 

يريدون تفسخ األسرة، اليت ارتكبها لوط وأتباعه هي أهنم يتطهرون، هم يريدون القذارة، يريدون الضياع، 
يريدون عقوق الوالدين، يريدون العدوانية والفساد، وهذا أمر نرفضه ول ميكن أن نقبل به، طبعًا هم 
يرفضون احلوار ويسلكون إىل دعواهتم وإىل ما يريدون أسلوب البذاءة يف الكالم، أسلوب الشتيمة، 

 أسلوب القمع، األسلوب الساقط الذييسلكه أبناء الشوارع.

هنا لبد من البيان وأن أقول: إن التطرف يولد التطرف، والفكر يقابل بالفكر، حنن مستعدون أن و  
نواجه أي خمالف باحلوار العلمي واملنطقي، فنحن أبناء هذا الوطن ولسنا دخالء عليه، وحنن جزء من 

ن لن نتقبل إنساناً هذه األمة، فلذا كانوا هم دخالء فلنا نرفضهم، وقد نتقبلهم ضيوفًا يف بالدنا؛ ولك
 يريد أن يلغي وجود الوطن ووجود أبنائه، يريدون أن يلغوا هوية الوطن هوية األمة.

التطرف الداعشي أوجد التطرف املنحرف هذا، ولكننا ل ينبغي أن ننطلق من ردود الفعل ول ينبغي أن  
لتسويغ احنراف اآلخرين، ينطلق اإلنسان السوي من ردود الفعل، ول ينبغي أن يستغل احنراف البعض 



 د. حممد توفيق رمضان البوطي  إىل الساعني إىل إلغاء مادة الرتبية اإلسالمية 

 www.naseemalsham.com                                                                        : موقع نسيم الشام 4 

نقول: إن الذين دافعوا عن هذا الوطن هم أبناؤه من كل أطيافه، فيهم املسلم املتمسك، وفيهم املسيحي 
املتمسك، وفيهم من كل أطياف هذا الوطن، فيهم من هو من الشمال واجلنوب والشرق والغرب ومن  

المة هذا الوطن يف وجه أعدائه، فأن كل بقعة من بقاع هذا الوطن، من قدم روحه رخيصة يف سبيل س
يُزاود بعض الساقطني علينا يف هذا املوضوع فمزاوداهتم موضوعة حتت أقدامنا، قدمنا الشهداء وقدموا 

 الرذيلة، قدمنا وحدة الوطن قدموا متزيق الوطن، قدمنا متاسك األمة وقدموا تفتيت هذه األمة.

، وفيهم من تزيَا بالبعثية، وفيهم املدين وفيهم العسكري، الذين خانوا الوطن فيهم من تزيا بزي اإلسالم 
وفيهم املسلم وفيهم املسيحي فيهم من أطياف اجملتمع، كل من هانت عليه نفسه سار يف درب اخليانة، 
وكلنا يعلم أن يف هؤلء الذين ختلوا عن وطنهم وأساؤوا إليه هم من أطياف هذا البلد ممن ضعفت 

غرروا أو ضللوا، فال يزاودنَّ علينا أحد، ول حياولنَّ إنسان أن يفرض علينا هويته نفوسهم أو استدرجوا أو 
ويسلخنا من هويتنا، هويتنا أرواحنا، هويتنا وجودنا، ووجودنا هو األقوى باحلجة والربهان والدللة 

لوطنية والدينية واحلوار، أما بأسلوب القمع فلننا أقوى من القمع، وإننا أقوى من كل حماولة لسلخ اَلوية ا
من أبناء هذه األمة. أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعصمنا من كل من يريد إثارة الفتنة سواء كان داعشياً 

 أو غري ذلك، أياً كانوا هم وجوه متعددة حلقيقة واحدة تريد تفتيت الوطن وتريد تدمريه. 
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