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 مسؤولية الرتبية

 متأ دمحم

ًفا، قال هللا تعاىل :  ْيِن َحِني ْ يُن َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ َها ال تَ ْبِديَل ِِلَْلِق اَّللِه َذِلَك الدِّ ِفْطَرَت اَّللِه الهِِت َفَطَر النهاَس َعَلي ْ
 (ٖٓ، َولِكنه َأْكثَ َر النهاِس اَل يَ ْعَلُمْوَن" )الروم اْلَقيِّم

يقول تعاىل : فسدد وجهك واستمر على الذي شرعو هللا لك، من احلنيفية ملة إبراىيم، الذي :  قال ابن كثري
فإنو ، الِت فطر هللا اِللق عليها، وأنت مع ذلك الزم فطرتك السليمة ، ، ا ، وكملها لك ةاية الكمالىداك هللا

وأشهدىم على أنفسهم : " تعاىل فطر خلقو على معرفتو وتوحيده، وأنو ال إلو ةريه، كما تقدم عند قولو تعاىل
عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطني عن  إين خلقت: " يث، ويف احلد (٧ٕٔاألعراف :) ألست بربكم قالوا بلى

اإلسالم، مث طرأ على بعضهم األداين الفاسدة   وسنذكر يف األحاديث أن هللا تعاىل فطر خلقو على . "دينهم
 1يهودية أو النصرانية أو اجملوسيةكال

إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو  : "ما من مولودعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ِفْطَرَت اَّللِه الهِِت " ميجسانو. كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء ىل حتسون فيها من جدعاء؟ " مث يقول أبو ىريرة هنع هللا يضر:

َها ال تَ ْبِديَل ِِلَْلِق اَّللهِ  يُن اْلَقيِّمَفَطَر النهاَس َعَلي ْ  2رواه البخاري .[ٖٓ" ]الروم  َذِلَك الدِّ
 ظٌ اَل ةِ  ةٌ كَ لئِ ا مَ هَ ي ْ لَ عَ  ةُ رَ اجَ احلِْ وَ  اسُ ا النه ىَ دُ وْ ق ُ قال هللا تعاىل : اَي أَي َُّها الهِذْيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْىِلْيُكْم ََنًرا وَ 

 [٦:  التحرمي] نَ وْ رُ مَ ؤْ ا ي ُ مَ  نَ وْ لُ عَ فْ ي َ وَ  مْ ىُ رَ مَ ا أَ مَ  هللاَ  نَ وْ صُ عْ  ي َ اَل  ادٌ دَ شِ 
قوا أنفسكم : " هنع هللا يضر ، يف قولو تعال، عن منصور ، عن رجل ، عن علي سفيان الثوري قال  قال ابن كثري :

 "قوا أنفسكم وأىليكم َنرا: " ابن عباسوقال علي بن أيب طلحة ، عن . يقول : أدبوىم ، علموىم "وأىليكم َنرا
قوا : " جماىدوقال . يقول : اعملوا بطاعة هللا ، واتقوا معاصي هللا ، ومروا أىليكم ابلذكر ، ينجيكم هللا من النار

نهاىم عن تمرىم بطاعة هللا ، و أت:  وقال قتادة. قال : اتقوا هللا ، وأوصوا أىليكم بتقوى هللا "أنفسكم وأىليكم َنرا
عتهم عنها ، ذعليو ، فإذا رأيت هلل معصية ، ق ساعدىمتمرىم بو و أتقوم عليهم أبمر هللا ، وتوأن  معصية هللا ،

حق على املسلم أن يعلم أىلو من قرابتو ، وإمائو ، وعبيده ما :  وىكذا قال الضحاك ، ومقاتل. وزجرهتم عنها
 .فرض هللا عليهم ، وما هناىم هللا عنو

، من حديث عبد امللك بن والرتمذي ، وأبو داود ، اإلمام أمحد ذي رواه ويف معىن ىذه اآلية احلديث ال
مروا الصيب ابلصالة إذا بلغ سبع  " : - ملسو هيلع هللا ىلص -، قال : قال رسول هللا الربيع بن سربة ، عن أبيو ، عن جده 

وروى أبو . ىذا حديث حسن :د ، وقال الرتمذي ىذا لفظ أيب داو . سنني ، فإذا بلغ عشر سنني فاضربوه عليها
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قال الفقهاء : وىكذا . مثل ذلك -ملسو هيلع هللا ىلص  -داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيو ، عن جده ، عن النيب 
يف الصوم ; ليكون ذلك مترينا لو على العبادة ، لكي يبلغ وىو مستمر على العبادة ، والطاعة ، وجمانبة املعصية ، 

 .3 وترك املنكر ، وهللا املوفق
اعلم أن الطريق يف رايضة الصبيان من أىم األمور وأوكدىا ، والصيب أمانة عند والديو :  ايلز قال أبو حامد الغ

، وقلبو الطاىر جوىرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ، وىو قابل لكل ما نقش ، ومائل إىل كل ما 
وعلمو نشأ عليو وسعد يف الدنيا واآلخرة ، وشاركو يف ثوابو أبواه وكل معلم لو  ميال بو إليو ، فإن عود اِلري

:  ومؤدب ، وإن عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وىلك ، وكان الوزر يف رقبة القيم عليو ، وقد قال هللا تعاىل
 4[٦:  لتحرميا"اَي أَي َُّها الهِذْيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْىِلْيُكْم ََنًرا" ]

وذلك ىو املقتضى الطبيعي لكوننا  –فإن كنا نريد إذن أن نريب أطفالنا تربية إسالمية :  قال دمحم قطب
أن يكون لدينا البيت املسلم، والشارع املسلم، واملدرسة املسلمة، واجملتمع املسلم،  –بداىة  –فال بد  –مسلمني 

البيت كما قلنا ىو املؤثر األول، وىو أقوى العوامل األربعة مجيعا، وإال فلن تكون احلصيلة يف النهاية كما نريد. 
حبكم التصاق الطفل بو، وقضائو أطول فرتة من طفولتو يف داخلو، وحبكم أنو ىو أول من يتسلم خامة الطفل 

  5ويؤثر يف تشكيلها.
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتو اإلمام راع ومسئول   : لمسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقو يقول عبد هللا بن عمر عن 

عن رعيتو والرجل راع يف أىلو وىو مسئول عن رعيتو واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها واِلادم راع 
يف مال سيده ومسئول عن رعيتو قال وحسبت أن قد قال والرجل راع يف مال أبيو ومسئول عن رعيتو وكلكم راع 

6. رواه البخاريئول عن رعيتوومس
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