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 املجتمعات اإلسالميةأهمية التربية الدينية في 

إاليام الشهيد البوطيخطبة 

إ11/2/2220تاريخ الخطبة: 

 نبغي جلالل  ياربنا لك احلمد كما ي ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محدًا يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
وأشهُد  ،كوجهك ولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  

وخليله خرُي نيٍب  هه وصفيّ دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ  ه إال اهلل وحدهُ لال إ أن
دنا آل سيّ  الّلهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى ،ه بشرياً ونذيراً أرسله اهلُل إىل العامل كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اهللونفسي املذنبة ب ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد
 .تعاىل

 ..عباد اهلل فيا  أّما بعدُ 

ليس  .املرذولة ويتربم باألخالق السيئةمن ال يثين على األخالق اإلنسانية الفاضلة  ليس يف الدنيا كلها
إىل  من ال يدعوليس يف الدنيا كلها  .ال حيذر من الكذبكلها من ال يعجبه الصدق ومن يف الدنيا  

ليس  .ليس يف الدنيا كلها من ال يُعجب بالنصح وحيذر من الغش واخلداع .اإلخالص وحيذر من النفاق
حقائق  تلك هي .يف السلوك وحيذر من االحنراف والفساديف الدنيا كلها من ال يُعجب باالستقامة 

ن أن ولكن ما هي الضمانة اليت ميك .األخالق اإلنسانية الفاضلة وما يقابلها من األخالق املرذولة السيئة
  ؟يتجمل هبا اإلنسان باألخالق الفاضلة

الرتبية  أال وهوالضمانة الوحيدة أيها اإلخوة لتجمل اإلنسان باألخالق اإلنسانية الفاضلة شيٌء واحد 
 ووجدانية ومشاعر عاطفيةيف ذهنه  حقائق علمية تغرساإلنسان منذ نعومة أظفاره  يتلقاها اإلسالمية إذ

يها تنتهض اليت علاألخالق اإلنسانية الفاضلة احلميدة تلك هي الضمانة لتحقيق  .هتيمن على فؤاده
ويسعدون يف دنياهم ق فيسريون إىل احلواليت هبا يتعاون أفراد اجملتمع اإلنساين اجملتمعات اإلنسانية الفاضلة 

ا يكتسب وإمن ،إال عن طريق الدينضمانة لتحقق الفرد واجملتمع باألخالق اإلنسانية الفاضلة  ال .وآخرهتم
حقائق  األظفار إىل أن يتمكن منإذ يتلقاها كما قد قلت لكم منذ نعومة اإلنسان الدين عن طريق الرتبية 
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انية الفاضلة جيعل من األخالق اإلنسومن مث  ،وتعاىل وتعظيمهالدين وإىل أن يتشبع مبحبة اهلل سبحانه 
  .ديدناً له

امللحدون التائهون عن صراط اهلل عز وجل وحقائق هذا الدين يقدرون األخالق وإنكم لتعلمون أنه حىت 
سلمه ييوظف عامالً له ليضعه على صندوقه أو لولو أن واحداً من املالحدة احتاج إىل أن  ،اإلنسانية املثلى

منذ نعومة ثلى قد تلقى الرتبية الدينية املإمنا يبحث عن إنساٍن صادٍق يف تدينه أمرًا خطريًا من ممتلكاته 
 مَ فعال .وهو رجٌل ملحد نظرياً عندما يناقش وجيادل ،وال يعجبه إال أن يستعني مبثل هذا اإلنسان ،أظفاره

  ؟تدل هذه الظاهرة

يظل حباجة ماسة إىل األخالق بد أن  ومهما تطور التدل على أن اجملتمع اإلنساين مهما تقلب 
 كيان اإلنسان غرسه يفوالدين ال يتم  ،إال عن طريق الدينواألخالق الفاضلة ال ميكن أن تتحقق  ،الفاضلة

  .من نعومة أظفاره كما قلت لكم من املهد بدءاً إال عن طريق الرتبية الدينية املثلى إذ يتلقاها  

املعارف اليت ينبغي أن جيتازها اإلنسان إىل سائر العلوم و إن البوابة الوحيدة  :وأقول لكم حبٍق أيها اإلخوة
يت يتلقاها اإلنسان أو كل العلوم ال  .ومن مث فهي بوابة الرتبية الدينية ،إمنا هي بوابة الديناملفيدة املختلفة 

ولكن ال ميكن  ،اوأمر هباليت ينبغي أن يقبل إليها اإلنسان كلها علوٌم مفيدة وكلها مما ندب إليها اإلسالم 
ه الناس عرب بوابة إال إذا اجتاز هلذه العلوم أن تفيد أصحاهبا وأن تفيد اجملتمع الذي تزدهر فيه هذه العلوم 

 ،إىل وسائل لإلفساد ،إىل أسباٍب للدمارإال فإن العلوم ما أيسر أن تتحول إىل قنابل موقوتة و  ،الرتبية الدينية
يف الرجل  زيادة العلم :ورحم اهلل العلماء الذين قالوا .العلوم أسلحة ذات حدين ،إىل وسائل للغش واخلداع

  .السوء كزيادة املاء يف أصول احلنظل كلما ازداد رياً ازداد مرارة

ر من ومن مث أهاب بنا بيان اهلل سبحانه وتعاىل يف أكث ،ال جيهلها عاقٌل قطهذه احلقيقة أيها اإلخوة 
مرنا أن ننشئ اجليل أ ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،أن ننهض بواجب الرتبيةموقف يف كتابه املبني 

ن نلقن الفرد منذ أن أ سبحانه وتعاىل كتاب اهللأمرنا   ،يف ظالٍل من حمبة اهلل عز وجل ،معرفة اهلليف ظالل 
هي أمرنا أن نلقنه حقائق هذا الكون اليت تتوج حبقيقة واحدة أال و  ،تتفتح عيناه على هذه احلياة الدنيا

إىل املهابة من  ،هللإىل تعظيم ا ،أمرنا أن نوجه أفئدة هؤالء األفراد إىل حمبة اهلل .وجود اخلالق سبحانه وتعاىل
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َوْلَتُكن  ةهو حمور الرتبيذلك  ،ومجاع ذلك كله األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،اىلاهلل سبحانه وتع
رْي  َويَْأُمُروَن ب اْلَمْعُروف   َهْوَن َعن  اْلُمنَكر   م نُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن إ ىَل اخلَْ  .لََٰئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحونَ َوأُو  َويَ ن ْ

و اجملتمع الذي ال ميكن ه ،سكهو اجملتمع املتما ،هو اجملتمع املفلحاجملتمع الذي جتتمع فيه هذه الرتبية 
ى الرتمذي وقد رو  .خلطط الطغيان أن هتيمن عليه بشكل من األشكالال ميكن  ،خلطط البغي أن ختدعه

عنه أن رجاًل سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن عامٍل وعابد وغريه من حديث أيب أمامة رضي اهلل 
إن اهلل ومالئكته  :مث قال له عليه الصالة والسالم ل العامل على العابد كفضلي على أدناكمفض :فقال

أي ليدعون  ليصلون على معلم الناس اخلريواألرض حىت النمل يف جحره وحىت احلوت وأهل السموات 
  .ملعلم الناس اخلري أي للمريب

ل من وهدة ينتشل هبا اجليملن يقوم بواجب الرتبية اإلسالمية ترى ملاذا كانت هذه األمهية القصوى 
هذه  لسعادة فيم كانتا وللمجتمع الصعيد الذي يضمن للفرد مستوى يرفع هبذه الرتبية اجليل إىل ؟الضياع
 .كل خري  الذي يوصل األمة إىلاألمهية القصوى تكمن يف أن هذه الرتبية هي املفتاح  ؟القصوىاألمهية 

تياز إىل سائر لالجالبوابة اليت البد منها تكمن يف أن الرتبية اإلسالمية هي كما قلت لكم هذه األمهية 
بوابة  ،ليها األفرادوينبغي أن يرقى إلالجتياز إىل سائر العلوم اليت ينبغي أن يتجمل هبا اجملتمع  ،املعارف

ز إليها كثري إىل العلوم واملعارف اليت يقفال ترون أ ،الوحيدة إمنا هي الرتبية اإلسالميةهذه املعارف والعلوم 
للخداع  ،بللتخري ،كيف تتحول إىل أسباب للفساد  ؟اليوم كيف تتحول إىل أسباب للدمارمن الناس 

ة الرتبية العلوم مل ميروا إليها إىل هذه العلوم عرب بوابألن هؤالء الذين قفزوا إىل هذه  ؟ملاذا ؟والعلوم هي هي
  .الرتبية اإلسالمية املثلىاإلميانية 

دو عندما ننظر إىل الع ،تذهب ضحية الغش ،أيها اإلخوة األمة اإلسالمية اليوم تذهب ضحية اخلداع
مبا هي مية يتهم حضارتنا اإلسال ،األرعن الذي رفع لواء الطغيان فوق رأسه يتهم إسالمنا مبا هو بريء منه

يل املسلم يتلقاها كانت موجودة وكان اجلبية اإلسالمية املثلى  لو أن الرت ترى  ،يشوه ويغري ويزيف ،بريئة منه
هذا  ،غشأن ينطلي هذا الأفكان من املمكن  ،كما ينبغي يف سائر مؤسساتنا الرتبويةمنذ نعومة أظفاره  

! أفكان هلذا الغش واخلداع أن ينجح عندما يسري ؟اخلداع من أعداء هذه األمة اإلسالمية على املسلمني
تتهم  ،يتهم اإلسالم بالتخلف ،يتهم اإلسالم باجلنوح ،يتهم اإلسالم باإلرهاب ،املسلمني إىل أفكار
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عل اجليل ما الذي جي ؟حداثة جديدةأن نبين على أطالهلا ينبغي بأهنا حضارة بائدة احلضارة اإلسالمية 
  ؟جييبا يدري مباذ الجبهالة جتعله يتطوح ال يدري ماذا يقول  هذا الزيف الكاذبالصاعد يتسقبل 

يهيمنان عاطفة ووجداناً و اإلسالمية املثلى علماً يُغرس يف العقول السبب أن هذه األجيال مل تتلق الرتبية 
 القاً إىل جمتمعاتناإطملا استطاع أفانني الغش أن تسري لو أن هذه الرتبية كانت قد حتققت  .على النفوس

  .أيها اإلخوة ملزقها شر ممزقٍ  ،العلم الذي جاء عن طريق الرتبية وملزقها

وق رأسه فأال وهو أن هذا العدو األرعن الذي رفع  ،لسببوأركز على هذا املعىن أقول لكم هذا الكالم 
يريد اآلن  ،انوليهيمن على األوطوحيطم املبادئ  ليقتنص احلقوقلواء الطغيان آتياً من وراء العامل املعمور 

وألن  ،ضجعههي اليت تقض مألن هذه القيم  ،وليستلب املبادئ نعمليستلب القيم أن يتجاوز ذلك كله 
ألمة إمنا اكتسبت هذه ا ،عز تليداً يزعن له التاريخ وخيفض الدهر رأسه لهاملبادئ اليت جعلت هلذه األمة 

 عز احلق الذي توج اهللمبادئ هذا الدين  ،هذا اجملد إمنا نسجت هلا هذه احلضارة عن طريق هذه املبادئ
أفراد  من رؤوسيريد اآلن أن ميتلخ هذه املبادئ وهذه القيم هذا العدو األرعن  ،به رأس هذه األمةوجل 

ية. ما هو معني الرتب ؟مبادئنا الدينيةكيف السبيل إىل ذلك ما هو معني   ؟والعربية كيفأمتنا اإلسالمية 
 .الرتبية ؟شدةلرااما هو معني أخالقنا  .الرتبية ؟ما هو معني إسالمنا احلضاري .الرتبية ؟إسالمنا احلق احلنيف

  .ينبغي القضاء عليها ،إذاً ينبغي أن متتلخ الرتبية

وأن يطمع  ،حيصل هذا مث إن اهلل سبحانه وتعاىل ينتقم ،أن يطغى هذا العدو فيطمع بأرٍض ميتلكها
نتقم منه لكن أن ي حيصل هذا مث إن اهلل سبحانه وتعاىل ،على كنوز يف أرٍض هنا وهناكفيسيل لعابه العدو 

فهذا  ،حياول هذا العدو أن يسري وأن يتجه خطوة إثر خطوة إثر خطوة إىل أن يستلب من هذه األمة دينها
  .جديد يف التاريخ شيء

تد اليد إىل إال أن مت ،ينابيع دينناكل شيٍء جلل إال أن متتد اليد إىل وأقول ألمتنا اإلسالمية الراشدة  
ومن أين جاء نسيج  ،إمنا مصدره هذا الدينكل عز نعتز به   ؟ماذا بقي لنا ،ينابيع تربيتنا اإلسالمية املثلى

 .عن طريق الرتبية ؟كيف ارتدى الفرد املسلم لبوس هذا الدين واعتز به  ؟الدين

      .العظيم فاستغفروه يغفر لكمأستغفر اهلل أقول قويل هذا و 


