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 الرتبية الدينية
 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 72/9/2019تاريخ الخطبة: 

 

ّاللََّهّالََّيَْفى)ّشأنهّيفّكتابهّالكرمي:ّجلّ رب ناّهاّاملسلمون؛ّيقولّأيّ ياّفّ،عداّبأمّ  يفّاأَلْرِضَّّعَلْيِهَّشْيءّ ِّإنَّ
ّذاتهّجلّ ّسبحانهويقولّّ.(َوالّيفّالسََّماءِّ َّوَماُُّتِْفي):شأنهّواصفًا ّاأْلَْعُُيِ ّلَّئوسّ.(الصُُّدورُّّيَ ْعَلُمَّخائَِنَة

ّّ،واإلحسانواإلسالمّعنّاإلميانّّّالنبّ  بدّاهللّّأنّتعّاإلحسان):ّّح ىّبل ّاإلحسانّفقالفشرحّوبُي 
ّكنت:ّ)اتّ ّوقالّ.(هّفإنَّهّيراكاتّرتكنّإنّملّفكّتراه،ّكأنّ  اّوخالقّئةّاحلسنةّمتحهالسيّ ّواتبعِّّقّاهللّحيثما

 .(حسنّالناسّخبلقّ 

ّ ّاملسلمون؛ ّأي ها ّاألمّ ّ-1هي:ّّةّ علىّثالثيّ تقومّاألنظمةّيفّالعاملّاملعاصر ّّ-2ة والقوانُيّّ-3ووالهتا
علىّّيهاةّوالةّاألمرّفّوسطّو،ّةّوالةّأمرهاّوسطهتاّمنّوتستمدّتلكّالقوانُيّقوّ ّ.واألنظمةّاليتّحتكمها

غابتّالرقاّ،الّتتجاوزّرجلّالشرطةّوعدسةّاملراقبةالناسّ انتهىّالنظامّيهما،ّوماّإلهذينّيفّلةّبةّاملتمثّ فإذّا
عندّغيبةّأهواهلا،ّمنّّصترتعدّالفرائّوّ،اليتّيندىّهلاّاجلبُيّوّجرت،ّوكمّمنّاحلوادثّ.القانونّهيبتهوفقدّ

ىّإىلّآالفّأدّ ّ،منّالزمنّأوّلساعاتّلساعةّ ّعريقةّ ّومدنيةّ ّحضارةّ ذيّّارّيفّبلدّ فانقطاعّالتيّ ّ.عُيّاملراقبة
ّوغريّذلك ّوسرقة ّوهنب  ّواغتصاب  هيبةّاّإنّ ّ،ساهيبةّالقانونّليستّيفّقلوبّالنّ ّألنّ ّ،اجلرائمّمنّقتل 

ّ.هيبتهمّعلىّالقانونّّوفسلّ ّ،فإذاّغابتّالرقابةّ.رطةّويفّعدسةّاملراقبةّعُيّرجلّالشّ يفالقانونّ

سلّّ.لىّتنفيذهعّوالقائمُيمنهمّأنّيكونواّرعاًةّللنظامّيقبلّاملسؤوليةّوالذينّموقعّالذينّهمّيفّّبلّإنّ 
ّكانّّ،ظمةألهنمّممنّخالفواّالقانونّواألنّ،يفّشباكّالرقابةّوحيالونّإىلّاحملاسبةيقعونّمّجتدّأهنّ ّ؛عنهم إذا

ّاّويسيلّلعاهبمّعليها.هبنفوسهمّتطمعّّمكاسبذلكّيؤديّإىلّ
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ثينّعنّوالّحتدّ ّ.ابةقعندماّتغيبّعُيّالرّ ّاوأمهيتهّايفقدّالقانونّوالنظامّوالتشريعاتّيفّتلكّاألممّقيمته
صحيفةّالّمقابلّدوالرالّتقتضيّأنّأضعّةّ جتاريّ ّمصلحةّ ّ؛ةجتاريّ ّاتّ فهيّمثاليّ ّ،اليتّيشريونّإليهااتّاملثاليّ 

كونّلكنّعندماّتّوّنفسيّمنّأجلّصحيفة.ّأنّأدينّ أتفهّمنّاملسألةّّولكنّ،قدّالّيراينّأحد،ّوأمشي
كمّ.ّاملهمالتّةسلّ يفّالنظامّّوليوضع،ّفليضربّالقانونّعرضّاحلائطّمغريةيّإىلّمكاسبّاملسألةّتؤدّ 
ّتلكّولكنّميكنّأنّيصلّاألمرّبأنظمتهمّأنّتسقطّ،ّصحصانةّ اسبةّوقدّيتسر ّحيلّإىلّاحملُأّّمنّمسؤولّ 
ّهيبتهاومنّمثّّ،احلصانة همّمنّوكمّمنّ..وكمّمنّمسؤولّمنّأولئكّاملسؤولُيّانتحرّ.تفقدّمكانته
ّل.سنواتّمنّاخلدمةّاهلوانّوالذّ ّنالهّبعدمنّوكمّمنهمّّ.استقال

ّ،كّيفّالبيتقابةّالّتكونّمعقابةّوعُيّالرّ غريّموجود.ّالوازعّهوّعُيّالرّ ّاخليّ أنّالوازعّالدّ ّ؛سبابّ ألذلكّ
وأعتقدّأنّشيئاًّّ.تلكّاحلاالتّمثلّيتهّيفولذلكّيفقدّالنظامّقيمتهّوأمهّ ّ.قيبيغيبّالرّ حيثّوالّتكونّ
علياّتسعىّّهلاّمثلّ ّوليسّ،علياّالنظمّعندهمّالّتسعىّلتحقيقّمثلّ ّ؛لّيفّتلكّالنظمّوالقوانُيآخرّيتمثّ 

مشينًاّالّ،لواقعّ.ّالنظمّوالقوانُيّوالتشريعاتّعندهمّتأطريّ تطبيقهاإىلّ يومّقدّيصبحّيفّفماّيكونّمعيباًّ
ةّوماّأمرّاملثليّ ّاً.بعدهّأمراًّمطلوباًّأيضآخرّّويصبحّيفّيومّ ّ،الّغبارّعليهّواليومّالثاينّأمراًّعادياًّومشروعاًّ

ّاليتّتفشّ  ّمثالّ القذرة ّإال ّالتناقضّتّيفّجمتمعاهتم ّالذيّاحنطّ ّ،علىّهذا ّاهلوان ّعلىّهذا إليهّّتأو
ّجمتمعاهتم.ّ

قيمةّّفإنّ ّ-ّضلوهللّاحلمدّوهللّالفّ-ّأماّيفّدينناّويفّجمتمعاتناّاليتّالّتزالّتعيشّنعمةّالوازعّالداخليّ 
جمتمعناّّبلّإنّ ّ،عصمةّالنفوسعيّوحننّالّندّ ّ.وهكذاّينبغيّ..قابةمنّعُيّالرّ ّظامّالّتستمدّ التشريعّوالنّ 

ّمنّاألحيانّ،الهثًاّولألسفّيسري ّكثري  ملّنتداركّّإنّ-ميكنّّو.ّةّاملنحدرةوراءّتلكّاألممّاملنحطّ ّ،يف
عندناّّالداخليّ ّالوازعتّإليهاّتلكّاجملتمعات.ّخطراًّمنّاهلاويةّاليتّاحنطّ ّأنّننحدرّيفّهاوية ّأشدّ ّ-أمرناّ

ّّبقلبّ والّبنونّإالّمنّأتىّاهللّيومّالّينفعّمالّ ّ؛اهللّبُيّيديّ ّهيّمراقبةّاهلل،ّهيّاخلوفّمنّموقفّ 
ّكونتناّهسليم.ّالوازعّيفّجمتمعاتناّوأمّ  َوُهَوّ)الّتعاىل:ّقاهللّمعه.ّّهذاّاإلنسانّيضعّنصبّعينيهّأنّ ّو

ُّكْنُتمّْ يَ ْعَلْمّبَِأنَّّاللََّهّيَ َرى):ّسبحانهقالّّوّ(َمَعُكْمّأَيْ َنَما ّكنت:ّ))ّوقالّ(َأملَّْ ّّ((.اتقّاهللّحيثما

ّمنّاالنضباطّالذاتّ ّاًّوعاجملتمعّنّومينحُّّ،وهيبتهّهالنظامّوالتشريعّوالقانونّقيمتَّّصيدّالذيّمينحُّهذاّهوّالرّ 

وعلىّّ،علىّهذاّالوازعّيتربّ ّجمتمعاتّ ائدةّيفّلنظمّوالتشريعاتّالسّ لكّواالنقيادّالذيّيدفعّبهّإىلّالتمسّ 
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ةّعلىّأنّثّ ّ..علىّتلكّاملعاينّالساميةّوّعليهالذيّبىنّاإلسالمّنفوسّأبناءّاألمةّّ،هذاّاألساسّالربويّ 
هذهّاملعاينّاليتّ.ّمحة.الرّ ّ–اخلريّّ-العدالةّّ-ّاألسرةّ:اإلنسانحيرمهاّّفطريةّ ّهيّأسسّ ّ.الّتتغريّثوابتَّ

مّوالشرائعّحولّعلياّتدورّالقوانُيّوالنظّمثلّ ّاهنوافتقدهتاّاجملتمعاتّاملعاصرة.ّحننّنرىّأافتقدهاّالغربّ
ّتنا.ّيفّحياةّاجملتمعّاملعاصرّيفّأمّ ّوحتقيقهاوتعميقهاّّلتجذيرهاتسعىّّوحمورهاّ

تلكّالعباداتّّيهاغذّ تّوّ.نمعىنّرقابةّاهللّلإلنساّظةلّيفّمالحانيةّاليتّتتمثّ صيدّيفّذلكّتلكّالربيةّالربّ الرّ ّو
ّكلّيوم ّيقفّبُيّيديّ ّوّإنسانّ أّرجلّ ّ.(ِإنَّّالصَّالَةّتَ ن َْهىَّعِنّاْلَفْحَشاِءَّواْلُمْنَكرِّ)ّ،ّقالّتعاىل:اليتّتؤديها

ّ(ْعُبُدَّوإِيَّاَكَّنْسَتِعُيُِّإيَّاَكّن َّ)ّيّوجدانهّمبعىنغذّ يّ،الفجرّوالظهرّوالعصرّواملغربّوالعشاءّ:العاملُيّاهللّربّ 
ّمثلّهذاّاإلنسانّقدّتزلّ ّ.ربهّبُيّيديّ ّاملثولنفسهّلساعةّّويعدّ ّ،ةّاهللّوخشيتهوجدانهّمبعاينّحمبّ يّيغذّ 

قالّتعاىل:ّّألنّجاذباًّجيذبهّإىلّيقظةّضمريهّويقظةّقلبه.ّ،هّيتماسكّفيماّبعدّويعودّإىلّرشدهقدمهّولكنّ 
يعودّإىلّرشدهّجتذبهّحمبةّاهلل..ّّ.(الشَّْيطَاِنَّتذَكَُّرواّفَِإَذاُّهْمُّمْبِصُرونَِّمَنّّالَِّذيَنّات ََّقْواِّإَذاَّمسَُّهْمّطَاِئفّ ِّإنَّّ)

فإنّّ..عملهبّكلّ ّّ.يءبكلّشّإىلّاهللّمقراًّّيفّقلوهبمّأهنمّغداًّسيأتّحيّ ّوازعّ ..ّخمافةّاهللّ..احلياءّمنّاهلل
ّكلطان.ّينفعوالّسّوالّجاهّ ّمالّ ّيومّالّينفعّ،للعقوبةنفسهّّضعرّ وإنّأساءّفقدّّ،أحسنّأحسنّاهللّإليه

َرّالزَّاِدّالت َّْقَوىّ )ّ،ّقولهّتباركّوتعاىل:شيءّواحد ّ.(وِلّاأْلَْلَبابَِّوات َُّقوِنّيَاّأُّّۚ  َّوتَ َزوَُّدواّفَِإنََّّخي ْ

اليتّّقاعالبّومألّاإلميانقّاالنتصاراتّصنعّاملعجزاتّوحقّ ّفتكونّجيلّ ّ،أصحابهّبّّالنّ علىّهذاّرب ّ
العدلّ؛وبالعيشّفيهاّفيهاباإلميانّنتمتعّ فيهّا اخلري..نشّر فيهّا الرّ ..نشّر فيهّا احملبّ ..ةمحنشّر فيهّا نشرّ..ةنشّر

ّكلّ  ّ.أبناءّأمتهعليهّّّبّ ّالنّ هذاّهوّاإلسالمّالذيّرب ّّ؛نعمّ.إنسانّفيهاّالعدالةّاليتّيبحثّعنها

ولعلكمّتذكرونّّ.ونتّفيهّتلكّاملعاينّ،تلكّالربيةنشأّعلىّفالثاينّاجليلّجاءّّ..واحدّ ّيلّ جلوليسّهذاّ
ّكانّسيّ  ياّبنيةّقوميّ":ّتقولّالبنتهاّفسمعّامرأةًّّ،تهّيفّأواخرّالليلدّرعيّ سّويتفقّ يتعسّ ّدناّعمرّيوم
.ّفقالت:ّ"؟أمريّاملؤمنُيّعمرّينهىّعنّذلكّماّمسعتِّّوأ"ّ:فقالتأيّاخلطيهّباملاء"ّّ-نبّفامذقيّاللّ 

الوازع،ّّ.ّهذاّهو"عمرّيراناّإنّكانّعمرّالّيراناّفربّ ّ،ياّأماه"قالت:ّّ"هوّيفّبيتهّ؟اآلنمناّعمرّّأينّو"

هوّالقلبّاحليّ  أنّتكونّبّويرىّأنّتلكّالفتاةّجديرةّ ّ،يرجتفّهليبةّتلكّالكلمةّّالذيّجعلّعمرّهذّا
بنّعبدّناّعمرّدفتكونّتلكّالبنتّأمّسيّ ّ،جهاّالبنهّعاصمّلتنجبّلهّبنتاًّفزوّ ّألبطال.وأماًّّدةّأسرةسيّ 

ّهدّوالعدالةّوالورع.ّالذيّكانّمثالّالزّ ّاخلليفةّالراشديّاخلامسّ،العزيزّ
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ّكنوزّ يومّجيءّبكنوزّكسرىّ؛كذلكّاألمر ّ،ىلّغريّذلكإّجموهراتّ إىلّّمنّعرشّ ّ؛حتملهاّقافلةّ حتتاجّإىلّّ.
ّّطيلةّطريقّ ّ،إىلّعمرّمنّاملدائنّمحلتّ ّكيلومر،ّالهبة  فقر.ّلكنّّوّوالناسّيفّفاقةّ تزيدّعلىّألفي
.ّهوّلألم ةّليسّهلاّلّ تلكّاأليديّإىلّماّترفعّأنّمتتدّ ّ،يتّعلىّاألمانةربّ ّ..ةيتّعلىّالعفّ ربّ اليتّالنفوسّ

ّ ّكاملًة ّيد،ّوصلتّتلكّالقافلة ّهبّفنظرّعمرّدونّأنّمتس ها ّاملشهدّمتأثرًا ّهذاّذا فقال:ّ"إنّقومًا
ّأمةّ ّكيفّميكنّأنّترتعّّ".تكّولوّرتعتّلرتعتعففتّفعفتّرعيّ :ّ"ّسيدناّعليّلهّفقالّ،ألمناء"

علىّيدّالصحابةّالكرامّالذينّنشؤواّعلىّعُيّرسولّّهّالراشدين..ئوخلفاّيتّعلىّيدّرسولّاهللّربّ 
ّ.ّاهللّ

ألنّّ،ثلّالعليايضيقونّذرعاًّهبذهّاملّ؛نعمّ.اتيرونّأهناّمثاليّ ّ،يفّعصرناّقدّيضيقّذرعاًّهبذاّالكالمّأناسّ 
الذرىّالشاخمةّاليتّتضيقّذرعًاّبّ..الوردبرائحةّّوالعطرّألفتّننتّاملستنقعاتّتضيقّذرعًاّبرائحةّّنفوساًّ

ميكنّأنّترىّفيهاّأولئكّالرجالّاألبطالّالذينّيصنعونّاألجمادّويصنعونّالتاريخّوحيققونّاالنتصارات.ّ
ّ.شيّأبصارهاعمسّتألنّالشّ ّ،مسالشّ ّإنّنفوساًّألفتّظلمةّالكهوفّواألقبيةّيصعبّعليهاّأنُّترجّإىل

مشسّ.سّاحلقيقةمشّ؛مسمستضيئُيّبنورّهذهّالشّ ّمسّهيّاليتّألفناّأنّنعيشّحتتّضيائهاإنّهذهّالشّ 
ّّ.مشسّهذاّالدينّالذيّرباناّعلىّاملثل..ّالنبّّسن ةّمشسّ.القرآن

همّيفّّ،اتمنّإخوةّوأخّوّيفّعصرناّهذاّألبطالّ ّواهللّإنّ ّ؛بعهدّالصحابةّوالتابعُيّىّأنّهذاّخاصّ رّنالّ

ّعفيفةّ ّنفوسّ ّ.رسولّاهللّّأصحابتذكرّهباّتّدوائرناّويفّمصانعناّويفّش ىّجماالتّجمتمعاتنا،ّمثلّ 
ّمنّأنّمتتدّ ّألهناّأمسىّ،منّاحلرامّيدهاّإىلّشيءّ ّوملّمتتدّ ّ،هرّواألمانةةّوالطّ مشختّإىلّذرىّالعفّ ّ،سامية

علىّّ.مالدنياّدبرّآذاهناّوليستّموضعّاهتماّولتكن،ّنصبّعينيهاّرضىّاهللّتضعإهناّّ.يدهاّإىلّاحلرام
مباّأنعمّاهللّعليهّمنّّغينّ ّ..بهّّاهللّمباّأكرمهّولكنهّغينّ ّ،الرغمّأنهّقدّيكونّأحدهمّقليلّذاتّاليد

ّكثريونّوكثرياتّالذينّ،ّمنّخمافةّهللّاّعليهرب ّّوأخالقّ ّمنّمسوّ ّمباّأكرمّاهللّّغينّ ..ّةّوطهرعفّ  .
مة.ّجمتمعناّهذاّةّوالورعّواالستقالرأيتّأمسىّمعاينّالعفّ ّ،قتّفيهاكّدقّ لوّأنّ ّيسألونينّعنّأمورّ واللواتّ
ئكّالذينّ.ّفكنّمنّأولالّتنظرّإىلّالقسمّالفارغّ،كثري.ّانظرّإىلّالقسمّاملمتلىءّمنّاإلناءّفيهّخريّ 
ّجمتمعناّهذاّباخلري.ّّميلؤون
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بالشرائعّواألنظمةّّواالنضباطّ،ة.ّحننّصحاجةّإىلّترسيخّقواعدّالسلوكّالسويّ إميانيّ ّإىلّتربيةّ ّصحاجةّ حننّ
لىّعنّاألخالقّبدونّدينّيكتبونّعيبحثونّقّجذورهّيفّالنفوس.ّالذينّيعمّ ّداخليّ ّمنّخاللّوازعّ 

ن.ّالربيةّالواعيةّكماّهمّفاشلّوويريدونّأنّيفشلّجمتمعناّّّ،يفّاهلواء.ّهمّفاشلونيستنبتونّالبذورّّوّ،املاء
علىّحمبةّ..ّادةّاهللعلىّعبّ..ئّأبناءناّوبناتناّوجمتمعناّعلىّمراقبةّاهللالصحيحةّالسليمةّهيّاليتّتنشّ 

 .باعّهديّرسولّاهللّعلىّاتّ ..ّعلىّخشيةّاهلل..ّاهلل

 .هديهّيلهمناّحسنّاتباعناّإىلّدينهّرداًّمجيالًّوأنّأنّيردّ سبحانهّوتعاىلّأسألّاهللّ

ّفياّفوزّاملستغفرين.ّأقولّقوِلّهذاّوأستغفرّاهللّالعظيمِّلّولكم

 


