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 ؟من أين تنبع أمهية الرتبية الدينية

 العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

 
رحم اهلل اإلمام الشهيد، فقد كان غيورًا دائمًا على دينه ومصلحة أمته مدافعًا عنهما بقلمه 

أهم ما كان يدعو إليه يف الكثري من املناسبات هو ترسيخ  وعلمه وفكره، بل وحياته أيضًا. ومن
الرتبية الدينية يف اجملتمع، حىت أنه أفرد لذلك العديد من اخلطب واملقاالت، وأّلف كتابًا يف بيان 

 من_  بتصرف _أمهية هذا األمر هو: "جتربة الرتبية اإلسالمية يف ميزان البحث". نقتبس 
 :مقدمته اهلامة ما يلي، يقول

حلقيقة أن احلاجة غري شديدة إىل مثل هذا الكتاب، لو أن األمة العربية خاصة واملسلمني عامة  ا
كانوا متيقظني ومتتبعني للحرب الفكرية اليت مضى الغرب يشنها علينا منذ ستة قرون طبق 
خطط منظمة منسقة وأسس نفسية دقيقة، بل رمبا كان احلديث إذن يف بيان أمهية الرتبية 

 .من قبيل إيضاح الواضحات وتأكيد املؤكدات اإلسالمية

غافاًل عن هذه احلرب _  م تيقظ وعي قومي يف معظم أحنائهرغ _غري أن العامل العريب ال يزال 
الفكرية اليت غدت اليوم أحدث وسيلة، بل الوسيلة الوحيدة للسيطرة واالستعمار، كما أن الطاقة 

 .يدة إىل القوة واحلربالذرية غدت اليوم أحدث وسيلة بل الوسيلة الوح

ولئن كان مثة قلة من الناس ينتبهون إىل سري هذه املناورة، فهم يف أغلب األحيان ولسوء احلظ 
إما أناس ينطوون على مثل ما ينطوي عليه األجنيب املستعمر، فيحلو ألنظارهم سري تلك املناورة، 

حيون يلمحون ظاهر هذه املناورة ويلبثون ينتظرون يف هلفة أن تنجح وتؤيت مثارها، وإما أناس سط
وال يدركون مدّبرها وحمرّكها، فيحسبون أهنا من تدبري من تصطبغ هبم وتظهر على ألسنتهم، وهم 
أناس من أبناء جلدهتم، فما هو إال أن ينقّضوا عليهم ثائرين ويعلنوا عليهم حربًا ال هوادة فيها، 

ة املسمومة، وهم ال يعلمون أهنم دابر تلك األفكار السيئ -حسب أوهامهم-لكي يقطعوا 
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بذلك إمنا يزيدون إىل تلك األفكار كارثة أخرى هي الفتنة والشقاق بني أفراد األمة العربية 
واإلسالمية الواحدة، بل ال يعلمون أهنم إمنا يستعجلون بذلك أن تؤيت تلك احلرب الفكرية مثارها 

كورة شهية من مثار تلك احلرب حيث جيرّت املنتظرة، إذ يصبحون وقد غدت تلك الفتنة اهلوجاء با 
 ...املستعمرون املختبؤون من ورائها طعمها يف سعادة ولذة

أما أن تتيقظ األمة العربية )أو طبقة ما منها على األقل( إىل اجملموع الكلي حلركة احلرب الفكرية 
مي املخطط النظا د جذورها، مث تدفعها عنّا بنفسافيما بيننا، وتسرب غورها وتضع يدها على أبع

فذلك ما ال نزال إىل اليوم بأمّس احلاجة إليه. وإهنا حلاجة ال  الذي ُيستعمل يف دفعها إلينا
 .يسّدها أي لون من ألوان التقدم املادي من صناعة أو مدنية أو عتاد حرب أو غري ذلك

ما يتضمن من  امليدان الذي يدور فيه هذا الصراع الفكري أو احلرب الفكرية هو اإلسالم بكل
عقيدة ينطوي عليها قلب املسلم، وخلق تصطبغ به حياة هذا املسلم، وتشريع يتحّلى به اجملتمع 

.. اجلديدة.اإلسالمي. ومن هنا ميكن أن نتنبه إىل مدى ما للرتبية اإلسالمية من أمهية يف حياتنا 
 .حياتنا اليت نسعى إىل قيامها على أسس من احلرية والعزة والكرامة

هلدف الوحيد لالستعمار )منذ أقدم معركة لنا معه إىل اليوم( إمنا هو استعادة ما يعتقد أننا إن ا
اغتصبناه منه أيام الفتوحات اإلسالمية، ولقد ظّلت وسيلته إىل هذا اهلدف حمصورة إىل أمد 
طويل يف فنون احلرب والقتال فقط، ال يهتدي إىل غريها وال يرى أي جدوى يف سواها إىل أن  

 .نت احلروب الصليبيةكا

وبعد أن انكشفت جتربة تلك املغامرة الكربى عن فشل ذريع، أخذ االستعمار حينئذ  .هنالك..
وبدأ يعلم من حال  .ينتبه إىل أنه طوال حربه مع املسلمني مل يكن يأيت البنيان من أساسه..

راً آخر من وراء املسلمني اليت اطلع على تفصيل واسع هلا خالل احلروب الصليبية، أن هنالك س
أسباب القوة والقتال يكمن وراء انتصارات العامل اإلسالمي واتساع رقعته. ومل يعد من الصعب 

 .عليه بعد ذلك أن يدرك أن هذا السر إمنا هو اإلسالم مبا فيه من عقيدة وأخالق ونظام
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سل سيفًا من وهنالك، أغمد االستعمار سيفه الذي طاملا قاتل ولّوح به فلم يأت بطائل، وراح ي
نوع جديد، يصلح أن يغمده هذه املرة يف صدر اإلسالم بعقيدته ونظامه وأخالقه. وما إن 
اطمأن إىل أنه قد اهتدى إىل أساس القوة اليت يتمتع هبا العامل اإلسالمي، حىت عكف يطبخ 

سلمني. ومل حلربه اجلديدة أنواع اخلطط والنظم والوسائل دون أن يثري بعمله ذاك أي انتباه لدى امل
يزل وقود الفكر الغريب يؤجج حتت هذه الطبخة حىت غدت بعد حني فنًا دقيقًا مستقاًل برأسه، 

 !املاضيةوحىت أضحت هذه احلرب اجلديدة تتمتع بأعىت األسلحة النفسية 

أما السبل اليت يسلكوهنا إىل هدفهم الذي اجتهوا مجيعًا إليه من شّل سيطرة اإلسالم وخنق قوته، 
متنوعة وكثرية، غري أن من املتفق عليه فيما بينهم أن مالك هذه السبل كلها إمنا هو السيطرة فهي 

على مناهج التعليم. إذ هم يرون أن توصلهم إىل هذه السيطرة يثمر هلم نتيجتني تعّد كل منهما 
 ... واخلطورة!لى جانب عظيم من األمهية ع

التعليم أن تقذف هذه املناهج خالل فرتة  أما أوالمها فهي أن من شأن سيطرهتم على مناهج
قصرية إىل اجملتمع بشباب يتبنون الفكر العلماين واملدنية الغربية، وال ريب أن البعض منهم سيشق 

سواء علموا _ خري رسل هلم  ، وبذلك يصبح هؤالءطريقه متدرجًا يف مراتب القيادة واحلكم
 ...ة األخرى بسهولة ويسرحيث يفتحون هلم آفاق السبل الفرعي _ ذلك أم جهلوا

وأما أخرامها فهي أن من شأن هذه السيطرة أن جتعلهم هم املشرفني على تربية البنات، وهم 
.. وما من .يدركون أن البنات أقرب إىل قبول أفكارهم التبشريية وإىل االصطباغ باملدنية الغربية

يصبحن أمهات  ريب أهنن سيصبحن بعد فرتة قصرية خري رسل لتلك األفكار نفسها حيث
 .خيلصن يف توجيه أوالدهن الوجهة اليت أحببنها ورُّبني عليها

هذه هي سبل االستعمار إلينا: حرب دائبة على مقدساتنا الفكرية وتربيتنا اإلسالمية، ظهرت 
نواهتا يف أعقاب احلروب الصليبية، مث استشرت واتسعت يف غمرة عصور االحنطاط، مث تعّقدت 

 .املكر اخلفي األملس يف هناية القرن العشرين واستحالت إىل فن من
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ولعل فيما أسلفنا بالغًا يفي ببيان خطورة هذه الرتبية اإلسالمية اليت ظّل االستعمار حيوم حوهلا 
 .... إهنا أخطر سالح يقرر مصرينا معه ويقرر مصريه معنا.ستة قرون كاملة يف جهد ودأب.

مع ذلك فإن بيننا اليوم من جيهل خطره وال سالح خطري على كل هذا اجلانب من األمهية، و 
 !!.. هبل ولعله يضيق ذرعًا باحلديث عن يعرف شيئًا عن أمهيته،

أن نكشف هلؤالء جوانب أمهية الرتبية اإلسالمية للجيل، _  وهذه هي احلال_ أليس علينا إذن 
 وأن منيط اللثام عن مبلغ خطورهتا وقدسيتها؟

لنقول هلؤالء، وللناس مجيعًا من قادة وكتّاب ومصلحني وشبان أليس علينا أن نرفع الصوت عاليًا 
سلطانه وأمهمَّتهم خطورته،  الذي أمعن فيه أعداؤكم فاسرتهبهموطالب: هذا هو سالحكم 

فراحوا حيومون حوله منذ ستة قرون يريدون ختليصه منكم وإتالفه من بني أيديكم وأنتم ال 
 أي اهتمام؟تشعرون، وال تولونه بااًل، وال تعريونه 

 أليس علينا أن ُندّرس جوانب أمهية الرتبية اإلسالمية للنشء، وأن نقدم ذلك إىل الناس مجيعًا؟

 املوقع اختيار من


