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قباين مبنع تزويد جريدة 

»اللـــــــــواء« باأ�سمائهم...؟!

املقاصد  جمعية  مساجد  في  اخلطباء  األئمة  أسماء  أما 
من  وردتنا  كما  كالتالي  فهي  بيروت  في  اإلسالمية  اخليرية 

مديرية الشؤون االجتماعية:
الشيخ  )القنطاري(:  الله عنه  الصديق رضي  بكر  ابو   
بالل  الشيخ  )املصيطبة(:  سالم  سليم  عيتاني،  محمود 
ميوت، اخلاشقجي )اخلاشقجي(: الشيخ حسني العاكوم، 
احلرج )احلرج(: الشيخ القاضي الشيخ حسن دياب العرب،  
العرب،  محمود  حسن  الشيخ  )سبنيه(:  اإلسالمي  املركز 

املركز اإلسالمي )بعلشميه(: الشيخ عدنان احلجيري.

} تراوح املساعي املبذولة ملعاجلة أزمة دار الفتوى 
حول آلية التوصل إلى اختيار املفتي اجلديد في أجواء 

توافقية هادئة!
* * * *

املواقف  تقريب  ملساعي  متابعة  أوس��اط  تخشى   {
املربع  إل��ى  األم���ور  ع��ودة  م��ن  الفتوى  دار  ف��ي قضية 
األول، واإلطاحة مبا حتقق من تقارب على عدة نقاط 
مهمة، وذلك في حال التمسك بسياسة الفيتو ضد أبرز 

املرشحني ملنصب االفتاء!
* * * *

} ف��وج��ئ��ت ش��خ��ص��ي��ات إس��الم��ي��ة ف��ي إف��ط��ار دار 
األيتام اإلسالمية بإصرار أحد العلماء املسؤولني في 
أداء صالة املغرب في مصلى آخر،  الفتوى، على  دار 
غير املصلى الذي أدى فيه رؤساء احلكومات فريضة 

الغروب، مع جمهرة كبيرة من املصلني!
* * * *

} أفادت معلومات أولية عن تراجع عائدات العديد 
أكثر من جمعية فروقات  من اإلفطارات، حيث تكّبدت 
العجز احلاصل بني كلفة اإلفطار وحصيلة التبرعات!

* * * *
} أبدت مرجعية قضائية جتاوبًا مع رغبة أصدقاء 
وإزالة  شمالية،  إسالمية  شخصية  للقاء  مشتركني 
الغيوم التي تظلل عالقاتهما، بسبب إشاعات لم تثبت 

صحتها!
* * * *

األزهر  إلى  مفصلة  برسالة  سياسي  قطب  بعث   {
الشريف تتضمن عرضًا مفصاًل للمراحل التي مّرت بها 

أزمة دار الفتوى!
* * * *

}وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا ملا  قال الله تعالى: 
اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين{.

 ]سورة آل عمران، آية رقم/146[

 �سرح الآية

قال القرطبي في ملخصه: )الربيون بكسر الراء( قراءة اجلمهور. 
الربي بكسر  وق��ال اخلليل  ال��راء.  بفتح  ربيون  ابن عباس  وق��ال 
الراء الواحد من العباد الذين صبروا مع األنبياء وهم الربانيون 

نسبوا إلى التآله والعبادة ومعرفة الربوبية لله تعالى.
قلبي يبتدئ من داخل  والوهن هو اضطراب نفسي وانزعاج 

اإلنسان، فإذا وصل إلى اخلارج كان ضعفًا وتخاذاًل.
والله يحب الصابرين على آالم القتال ومصاعب اجلهاد ومشاق 

الطاعات وتبعات التكاليف التي كلف الله تعالى بها عباده.
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من هدي النبوة

طلب العلم
روي عن أحد ملوك الهند أنه قال لولده: وكان له أربعون ولدًا: 
يا بني أكثروا من النظر في الكتب وازدادوا في كل يوم حرفًا. 
فان ثالثة ال يستوحشون في غربة. الفقيه العالم، والبطل الشجاع  
واحللو اللسان الكثير مخارج الرأي وقال عروة بن الزبير لبنيه: 
يا بني اطلبوا العلم فان تكونوا صغارًا ال يحتاج اليكم فعسى ان 

تكونوا كبارًا لقوم اخرين ال يستغنى عنكم .

قوم من�سرفني

نظر احلسن البصري إلى قوم منصرفني من صالة عيد الفطر 
يتدافعون ويتضاحكون فقال: الله املستعان ان كان هؤالء قد تقرر 
عندهم ان صومهم قد قبل فما هذا محل الشاكرين وان علموا انه 

لم يقبل فما هذا محل اخلائبني.
ز . ز

روى البخاري عن أبي هريرة )رضي الله عنه( قال رسول الله 
)#(: »ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ال يلقى لها بااًل 

يرفعه الله بها درجات(.
قال عليه الصالة والسالم: )ما أهدى املرء املسلم ألخيه هدية 
افضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى(.
 ]رواه البيهقي في الشعب[

الطّيبة كما جاء في قوله تعالى }َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب 
َبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي  َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ ُه َمَثًل َكِلَمًة َطيِّ اللَّ
ِعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي  َماِء{. وقوله تعالى }َوُقل لِّ السَّ
ْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ  َبْيَنُهْم  َينَزُغ  ْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ  َأْحَسُن  ِهَي 

ِبنًي{. ا مُّ نَساِن َعُدّوً َكاَن ِلْلِ
ولذلك فقد حّذرت الشريعة عن كّل ما يؤدي إلى 
قول  أو  فعل  ف��ي  واملجتمع  األم��ة  إض��ع��اف وح��دة 
تعالى  قوله  في  جاء  كما  والشائعات،  كالنزاعات 

}وال تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم{.
وك��م��ا ج���اء ف��ي احل��دي��ث )إّي���اك���م وال���ظ���ّن، فإن 
سوا،  الظّن أكذب احلديث، وال حتّسسوا وال جتسَّ
والتنافسوا وال حتاسدوا، وال تباغضوا وال تدابروا 

وكونوا عباد الله إخوانا(.
ومن األحاديث التي تؤكد على إهتمام الشريعة 
النبي)ع(:  عن  ورد  ما  الداخلية  العالقات  بسالمة 
والصيام  الصالة  درج��ة  من  بأفضل  أخبركم  )أال 
إصالح  قال:  الله،  رسول  يا  بلى  قالوا:  والّصدقة، 
ذات البني وفساد ذات البني هي احلالقة، وال أقول 
حتلق الشعر ولكن حتلق الدين(. وفي حديث آخر 
عن أبي أيوب األنصاري: )قال أال أدّلك على صدقة 
خير لك من حمر النعم ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: 
إذا  بينهم  وتقرب  تفاسدوا  إذا  الناس  بني  تصلح 
تباعدوا(. وفي بعض النصوص األخرى: )إصالح 
والصيام(.  ال��ص��الة  ع��ام��ة  م��ن  أف��ض��ل  ال��ب��ني  ذات 

والنصوص بهذا املعنى كثيرة.
وتعزيزًا لسالمة العالقات الداخلّية، فقد تعّددت 
نهج  ترسيم  على  الداللة  في  واألحاديث  الروايات 
أخالقي من خالل منظومة القيم واملبادئ التي تبعد 
اإلختالف عن دائرة اخلالف والنزاع وتهّيء املناخ 
بعضها:  في  ج��اء  كما  الداخلية  املجتمع  لسالمة 
)أف��ض��ل امل��ؤم��ن��ني إس��الم��ًا م��ن سلم امل��ؤم��ن��ون من 
لسانه ويده وأفضل املؤمنني إميانًا أحسنهم خلقًا( 
و)أفضل املؤمنني إميانًا أحاسنهم أخالقًا املوطئون 
أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون، ثم قال ال يبلغ عبد 
لنفسه  للناس ما يحب  حقيقة اإلمي��ان حتى يحّب 
من  اإلس��الم  و)أف��ض��ل  بوائقه(  ج��اره  يأمن  وحّتى 
سلم املسلمون من لسانه ويده(. )واملهاجر من هجر 
ال  عبٌد  اجلنة  يدخل  ال  بيده  نفسي  وال��ذي  السوء 
يأمن جاره بوائقه(. )املسلم من سلم الناس من يده 
أموالهم  على  الناس  ائتمنه  من  واملؤمن  ولسانه، 

وأنفسهم(.
تخّص  ال  التشريعات  ه��ذه  أن  ال��واض��ح  وم��ن 
مكّونات  ل��ك��ل  ش��ام��ل��ة  ه��ي  ب��ل  وح��ده��م  املسلمني 
املجتمع من املسلمني وغيرهم باعتبار ورود كلمة 
الناس في بعض تلك األحاديث وكلمة اجلار املطلقة 

وغير املقّيدة بدين أو مذهب.
وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

التوجيهات  ه����ذه  ك���ث���رة  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
واإلرشادات املشجعة على السلوك الذي تستقيم به 
لم  الشريعة  فإّن  املجتمع  داخل  األخوية  العالقات 
األف��راد حملاسن األخ��الق وإمنا  تترك ذلك الختيار 
أمرت الشريعة بتكوين جماعة تكون مهمتها الّدعوة 
إلى اخلير واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهي 
مبثابة الهيئة الدائمة للرقابة واإلصالح والتقريب 
وقد عّبر القرآن الكرمي عن تلك اجلماعة باألّمة ولعّل 
ذلك لرفعة قدرها وأهمّية دورها الذي تقوم به في 
حفظ األمة من داخلها كما في قوله تعالى: }ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف وينهون عن 

املنكر وأولئك هم املفلحون{. 
وهذه اجلماعة فيما نرى هي التي تشكل النواة 
للفرقة الناجية باعتبار أنها تسعى لنجاة املجتمع 
واألمة كلها وليست الفرقة الناجية هي التي حتتكر 
النجاة لنفسها وتضّيق رحمة الله التي وسعت كّل 

شيء.
وينتظم في وظيفة هذه الهيئة كل أفراد املجتمع 

ت��ك��وي��ن املجتمع  ب���داي���ات  ف���ي  ال��ب��اح��ث  ي��ج��د 
اإلس��الم��ي ف��ي امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة االه��ت��م��ام اجللّي 
بني  الّداخلية  العالقات  سالمة  بعنصر  والواضح 
اآليات  عنه بعض  ع��ّب��رت  م��ا  وه��و  املجتمع  أف���راد 
البني(  ذات  )بإصالح  النبوية  واألحاديث  القرآنية 
كما جاء في قوله تعالى: }فاتقوا الله وأصلحوا ذات 

بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنني{.
من  البني  ذات  بإصالح  العناية  ب��رزت هذه  وقد 
اجلامعة  األبعاد  ذات  التشريعات  من  جملة  خالل 
بني مكونات املجتمع املتعّددة واملؤّلفة بني قلوبها 
وبها حتّققت نعمة الله على تلك اجلماعات املتفّرقة 
اإلختالف  بعد  فجمعتهم  واملتصارعة  املتناحرة 
الله  م���وّدة وائ��ت��الف، كما حكى  أه��ل  وأص��ب��ح��وا 
إذ  الله عليكم  }واذك��روا نعمة  تعالى عن ذلك بقوله: 

كنتم أعداءًا فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا{.
وق��د ج��اء عقد امل��ؤاخ��اة ال���ذي ق��ام ب��ه الرسول 
)ع( في املدينة املنّورة بني قبائل األوس واخلزرج 
واملهاجرين واألنصار ليجعل األخوة أساسًا لقيامة 
املجتمع اجلديد وعنوانًا من عناوين دعوته الّرائدة 
التي اعتمدت على السلم قاعدة من قواعدها وبندًا 
املجتمع  مخاطبًا  تعالى  قوله  في  كما  بنودها  من 
َواَل  ًة  َكافَّ ْلِم  السِّ ِفي  اْدُخُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ }َيا  اجلديد 

ِبنٌي{. ْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ َتتَّ
أهّم  ق���د ش��ّك��ل  األخ������ّوة  ع��ق��د  أن  ف���ي  وال ش���ّك 
الوسائل وأفضل الطرق املؤدية إلى فّض اخلالفات 
والنزاعات واحملققة للسلم بني األفراد واجلماعات. 
أن  الشريفة  النبوّية  السّنة  نصوص  في  جاء  وقد 
عضو  منه  اشتكى  إذا  الواحد  كاجلسد  املسلمني 
بالسهر واحل��ّم��ى، وأن  األع��ض��اء  بقية  ل��ه  ت��داع��ت 
املسلم أخو املسلم ال يخونه وال يخذله وال يحقره 
وقد أصبح املسلمون في ظّل هذه التعاليم مجتمعًا 
ال��ت��اري��خ في  ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  املجتمعات  أط��ه��ر  م��ن 
حكى  كما  وتعاونهم  وتراحمهم  وتواّدهم  هم  حتاِبّ
لنا ذلك القرآن الكرمي في قوله تعالى }محمد رسول 
تراهم  بينهم  رحماء  الكفار  على  أش��داء  معه  وال��ذي��ن  الله 
في  سيماهم  ورض��وان��ًا  الله  من  فضًل  يبتغون  سّجدًا  رّكعًا 
ومثلهم  التوراة  في  مثلهم  ذلك  السجود  أثر  من  وجوههم 
في اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 

وعملوا الصاحلات منهم أجرًا عظيمًا{.
ب��ن��اء املجتمع  ف��ي  رك��ن��ًا  ومّل���ا أصبحت األخ����ّوة 
والّتعاهد  ال��رع��اي��ة  إل���ى  ف��ه��ي حت��ت��اج  اإلس��الم��ي 
دورها  ت���ؤدي  ولتبقى  االه��ت��زاز  م��ن  مينعها  مب��ا 
ال����ذي يعتبر من  ال��ّداخ��ل��ي  ال��س��الم  ف��ي حت��ق��ي��ق 
والتغيير  البناء  عملّية  في  لالنطالق  الضروريات 
ومواجهة األخطار التي تعترض املسيرة اجلديدة، 
وقد أدركت قيادة املجتمع املؤّيدة بالوحي اإللهي أن 
األخّوة ال تكون إاّل حيث يكون التعّدد والكثرة، وهذا 
يعني اإلختالف بحسب العادة في الطبائع واآلراء 
األمور  من  وغيرها  والّرغبات  والتطّلعات  واألفكار 
اّلذي يعصف  إلى اخلالف والنزاع  قد تؤدي  التي 
واالنقسام  للتفكك  ويعّرضها  املطلوبة  بالوحدة 
ولذلك  ع��الج.  دون  اخل��الف  أسباب  تركت  لو  فيما 
وتوجيهات  تشريعات  إيجاد  على  الشريعة  عملت 
للمحافظة على هذا الركن الركني الذي يشّكل حجر 
املجتمعي واستقراره  الكيان  الزاوية في استمرار 
فأمرت باإلصالح بني الناس واحلث عليه واعتبرته 
في طليعة األعمال التي ينبغي القيام بها كما جاء 
من  إال  جنواهم  من  كثير  في  خير  }ال  تعالى:  قوله  في 
ال��ن��اس وم��ن يفعل  ب��ني  أو إص���لح  م��ع��روف  أو  أم��ر بصدقة 
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيما{ وكما 
جاء في قوله تعالى: }إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني 

أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون{.
الكلمة الطّيبة

وأّكدت الشريعة في هذا املجال على دور الكلمة 

صالح الفرد من صالح األسرة، وصالح املجتمع 
م��ن ص��الح األس���رة فهي ن��وات��ه األس���اس، م��ن هنا 
استقرار  ف��ي  األس����ري  االس��ت��ق��رار  أه��م��ي��ة  تكمن 

املجتمعات وتقّدمها.
قال تعالى: }يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
ن���ارًا وق��وده��ا ال��ن��اس واحل��ج��ارة{ ]ال��ت��ح��رمي/6[، فهذه 
وأسرته  بينه  وقاية  املسلم  ليجعل  رّبانية  دع��وة 
وبني النار فتلك مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق 
كل منا ومحاسبون عليها فقد قال )#(: »أال كلكم 
راع ومسؤول عن رعيته فاإلمام راع وهو مسؤول 
عن رعيته، والرجل من أهله راع وهو مسؤول عن 
رعيته واملرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة 
راع وهو  س��ي��ده  م��ال  ف��ي  واخل����ادم  رعيتها،  ع��ن 
مسؤول عن رعيته« )متفق عليه(، وقال )#( أيضًا 
الله  »إّن   :)#( أن��س  ع��ن  النسائي  أخ��رج��ه  فيما 
أم ضّيع،  كّل راع عّما إسترعاه، أحفظ ذلك  سائٌل 

حتى يسأل الرجل عن أهل بيته«.
في  ملقاة  األس���رة  ضمن  املسؤولية  فهذه  إذن 
يرّبى  أن  عليه  ال��ذي  ال��وال��د،  كاهل  على  الطليعة 
أبناءه تربية إميانية وأن يحّث زوجته وأوالده على 
الطاعات.. وأعظم أمر يقوم به جتاه أفراد أسرته 
لتكون  فيها  والترغيب  الصالة  إلى  التوجيه  هو 
تعالى:  قال  وقد  عليها،  ينشأونه  أساسية  ركيزة 
]ط���ه/132[.  عليها{  واصطبر  بالصلة  أهلك  }وأم���ر 
فالصالة جنبًا إلى جنب مع مدارسة القرآن يثمران 
ويترافق  نفوسهم.  في  الصحيح  اإلمياني  البناء 
مع كل ذلك الدور املهم واألساسي الذي تلعبه األم 

لتوجيه أوالدها التوجيه التربوي السليم.
تفوق أسري

بالتطور  ع��ل��ي��ن��ا  ت���ف���ّوق  ق���د  ال���غ���رب  ك���ان  وإن 
بالتماسك  عليه  تفّوقنا  ق��د  فنحن  التكنولوجي 
األسري. ففي املجتمع الغربي األسرة متفككة بحيث 
ال سلطة لآلباء على األبناء، وال نقصد بالقول سلطة 

نصحته )أي حفظته( في نفسها وماله«.
فقد  زوجها،  على  الزوجة  حقوق  يخص  وفيما 
ما  الله  يا رسول  قال:  أنه  الُقشيري  معاوية  روى 
حّق زوجة أحدنا عليه؟ قال: )#( »أن تطعمها إذا 
الوجه  تضرب  وال  إكتسيت  إذا  وتكسوها  طعمت 
وال تقّبح )أي الشتم والكالم القبيح( وال تهجر إال 
في البيت« ]رواه اإلمام أحمد وأبو داود[. من هنا 
لله تعالى  الرجل في ما ليس فيه معصية  فطاعة 
أّنه من كمال تقواها أن  الزوجة، كما  واجبة على 
حتفظه في نفسها وفي ماله وأن جتتهد أن تكون 
الرجل  وعلى  اجلميل.  إال  منها  يرى  ال  كالفراشة 
إنسانيتها  أن ينفق على زوجته ويحترم  باملقابل 
ليحقق  فظاظة  أو  قسوة  دون  معاملتها  ويحسن 

متام القوامة عليها.
امل��ودة: فهي احل��ب املتبادل ومت��ام الوفاق  أم��ا 
والتفاهم فقد قال تعالى: }وعاشروهّن باملعروف فإن 
الله فيه خيرًا  كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل 
كثيرا} ]النساء/19[. فاألسرة ال تبنى على العناد 
والتحدي، فعند نشوء أى صدع أو خالف فاملودة 
هذا  وأس��اس  ال��ص��دع.  ذاك  ب��رأب  كفيلة  الصادقة 
تعالى ومحبة  الله  الزوجني هو محبة  بني  احلب 

بقلم: 

مة �لعالاّ

د   �ل�سياّ

علي 

�لأمني

بقلم:

ف�سيلة

 �ل�سيخ 

زياد

 �ل�ساحب*

السيطرة وإمنا سلطة التوجيه فهي معدومة، لذلك 
نلحظ مدى التفلت األخالقي واالنحالل االجتماعي 
والنفسي واالنهيار األسري الذي يعايشونه. لذلك 
لسنا  ل��ه  ي��رّوج��ون  ال��ذي  األس���ري  العنف  فقانون 
إليه، ألنه في تنظيم األس��رة في شريعتنا  بحاجة 
ما يكفي لضمان  استقرار املجتمع، وهذا القانون 
الغربي متاشيًا  املجتمعي  التخلف  ملعاجلة  ُوضع 
مع منط وعقلية ذاك املجتمع.. وفي الغرب وضعوه 
هذا القانون ألّن مجتمعهم مبنيٌّ على املادية بعيدًا 
عن التراحم والتآلف، بينما املجتمع اإلسالمي فقد 
وصفه النبي )#( بقوله: »مثل املؤمنني في تواّدهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا إشتكى منه 
عضٌو تداعى سائر اجلسد بالسهر واحُلمى« ]رواه 

الشيخان[.
وأيضًا األسرة املسلمة مترابطة، يسودها الوئام 
وترفرف عليها احملبة وتتالقى فيها مشاعر املودة 
والرحمة مصداقًا لقوله تعالى: }ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجًا لستكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إْن في ذلك آليات لقوم يتفكرون{ ]الروم/30[. 
وإن حدث وأساء بعضنا إلى هذه املثالية القرآنية 
ليعيد  يجتهد  أن  فعليه  بيته،  أله��ل  معاملته  في 
بريقها في أسرته. فالبيت املسلم قوامه وتبعًا لآلية 

الكرمية أركان ثالثة: السكينة واملودة والرحمة.
أن  ه��ي  اإلس���الم  إليها  أش���ار  ال��ت��ي  فالسكينة: 
كل  يجد  وأن  إليه  وتسكن  لزوجته  ال��زوج  يسكن 
السعادة والهناء بقرب اآلخر. ولكي  واحد منهما 
البيوت جعل اإلسالم حقوقًا  تتحقق السكينة في 
كل  دور  مع  يتناسب  مبا  للرجل  وحقوقًا  للمرأة 
الذي  مثل  }ول��ه��ّن  تعالى:  لقوله  م��ص��داق��ًا  منهما 
عليهن ب��امل��ع��روف{ ]ال��ب��ق��رة/228[. وق��د ق��ال )#( 
فيما يخّص حقوق الرجل فيما رواه ابن ماجه عن 
أبي أمامة: »ما استفاد املؤمن بعد تقوى الله خيرًا 
نظر  وإن  أطاعته  أمرها  إن  زوج��ة صاحلة  من  له 
إليها سّرته وإن أقسم عليها أّبرته وإن غاب عنها 

أيها  اح��ذر  ي��دوم ه��ذا احل��ب  )#(. ولكي  رسوله 
املسلم أن  تدخل الشك )ضعف الثقة( إلى البيت، 
وغابت  األس��ري  االستقرار  ف��ّر  الشك،  دخ��ل  فمتى 

الطمأنينة والراحة.
وأما الرحمة فيجب أن تكون نهج التعامل بني 
الله  من  }فيما رحمة  تعالى:  قال  فقد  األس��رة  أف��راد 
لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك{ 
لم  من  مّنا  »ليس   :)#( وق��ال  ع��م��ران/159[.  ]آل 
يوّقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ومن لم يعرف لعاملنا 
حقه« ]أخرجه الترمذي[. وروت السيدة عائشة أن 
النبي )#( قال: »خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم 
 )#( فالنبي  الترمذي وابن ماجه[.  ]رواه  ألهلي« 
هو قدوة كل وال��د، فال تْدُخل أيها األب إلى بيتك 
ووجهك  بالبسملة  مبتدئًا  تعالى،  لله  ذاك���رًا  إال 
ملؤه البشر والسرور، ثم سّلم على أهل بيتك وادع 
زوجتك بأحب األسماء إليها، فعن أنس )#( قال: 
قال لي رسول الله )#(: »يا بني إذا دخلت على 
بيتك«  أه��ل  وعلى  عليك  بركة  يكون  فسّلم  أهلك 
]رواه الترمذي[. وال بأس من معاونة الزوجة في 
الرحمة  بنور  البيت  يشرق  فعندئذ  البيت،  أعمال 
)#( كان يخصف نعله ويكنس  وامل��ودة، والنبي 
بيته ويحلب شاته ويخيط ثوبه. وكن رفيقًا ولينًا، 
املشكالت  وعالج  فسامح،  بخطأ  ُيهدم  ال  فاخلير 

ضمن نطاق البيت.
لقد شّرفك الله أيها الرجل بالقوامة على األسرة، 
إلى صبر  السفينة، وذلك يحتاج منك  رّب��ان  فأنت 
وحكمة مقتديًا برسول الله )#( كي تعُبَر بأسرتك 
إلى بّر األمان. وخير البيوت بيت قائم على شرع 
الله، تهّب عليه نسمات كتاب الله، وتعطر أرجاءه 
لتكون  جميعًا  فلنجتهد   ،)#( الله  رس��ول  سّنة 

بيوتنا خير البيوت!!

رئيس  األع��ل��ى  الشرعي  اإلس��الم��ي  املجلس  � عضو 
جمعية الفتوة اإلسالمية.

بل ميكن القول بأن األمة كلها تنتظم في هذا الواجب 
األمة  أنها  باعتبار  الداخلي  إلى متاسكها  الهادف 
التي وصفت بأنها خير أمة أخرجت للناس ألمرها 
باملعروف ونهيها عن املنكر وإميانها بالله كما في 
تأمرون  للناس  اخرجت  أم��ة  خير  }كنتم  تعالى:  قوله 

باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون بالله{.
وهذا ما يشير إلى أن مسؤولية األمر باملعروف 
وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر ه��ي م��س��ؤول��ي��ات اجلماعات 
واألفراد ويؤّيد هذا املعنى من املسؤولية العاّمة ما 
ورد في السّنة النبوّية الشريفة : )كلكم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته(.
مسؤولية الوالة وأهل العلم والقلم

وقد ورد في احلديث )إثنان من أّمتي إذا صلحا 
صلحت أّمتي، األمراء والعلماء( وهذا ما يؤكد على 
ضرورة التعاون بني والة األمر وأهل العلم والقلم 
يفّرق  وال  يجمع  ال��ذي  اإلع��ت��دال  نشر خطاب  على 

ويصلح وال يفسد.
وقد يحاول البعض الفرار من هذه املسؤولية في 
احلياة الدنيا وكأّنه يؤّجلها إلى عالم االخرة حيث 
هذه  ع��ن حتّمل  وي��ع��ت��ذرون  إليها  احل��اج��ة  تنتفي 
املسؤولية في مجتمعاتهم بدعوى خوف الضرر على 
عند هؤالء هو  في احلقيقة  الهدف  ولكن  أنفسهم. 
احملافظة على مصاحلهم الشخصية وهي لن تكون 
في سالمة عندما تتعّرض املصالح العاّمة للمجتمع 
إلى اخلطر إذا تركت الصراعات والنزاعات تعصف 
ب��ه وت��خ��ّل��ى امل��س��ؤول��ون وامل��ص��ل��ح��ون ع��ن دورهم 
الظلم وهالك  إلى  ذلك سيؤدي  فإّن  ومسؤولياتهم 
ليهلك  ربك  تعالى: }وما كان  الله  قال  كما  املجتمع 

القرى بظلم وأهلها مصلحون{.
وق��د ج��اء ف��ي احل��دي��ث ع��ن ه��ؤالء ال��ذي��ن تركوا 
هذه الفريضة العظمى أنهم )قوم ال يوجبون أمرًا 
الضرر  أمنوا  إذا  إال  منكر  عن  نهيًا  وال  مبعروف 
كلمة  أن  مع  واملعاذير(  الرخص  ألنفسهم  يطلبون 
احلق هي من أفضل اجلهاد كما ورد في األحاديث 
املجتمع  داخ��ل  سيفًا  يحملوا  أن  تكّلفهم  لم  فهي 
اّلتي  بالكلمة  كّلفتهم  وإمن���ا  ال��ب��ني  ذات  إلص���الح 
التي  األخ��ط��اء  ت��راك��م  م��ن  ت��ص��ّوب املسيرة ومتنع 
تؤدي إلى فساد العالقات. وقد جاء في العديد من 
الروايات: )ما من رجل ينعش بلسانه حقًا فُعمل به 
اه  بعده إاّل يجري عليه أجره إلى يوم القيامة ثّم وَفّ
اجلهاد  و)أفضل  العمال.  كنز  القيامة(  يوم  ثوابه 
)كلمة  بعضها  وف��ي  جائر(  سلطان  عند  حق  كلمة 
رأوا  إذا  الناس  و)إّن  اجلهاد(  أعظم  من  هي  عدل 

املنكر وال يغّيرونه أوشك الله أن يعّمهم بعقابه(.
وعن ابن مسعود )إّن أّول ما دخل النقص على 
بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا 
اتق الله ودع ما تصنع فإّنه ال يحّل لك، ثم يلقاه من 
الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، 
الله قلوب بعضهم ببعض،  فلما فعلوا ذلك ضرب 
املنكر  ع��ن  ولتنهون  باملعروف  لتأمرن  وال��ل��ه  ك��اّل 
احلق  على  ولتأطرّنه  الظالم  أي��دي  على  ولتأخذن 
أطرا أو ليضربّن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم 

يلعنكم كما لعنهم(.

وقد وصفهم القرآن الكرمي بأنهم كانوا قومًا ال 
يتناهون عن منكر فعلوه وكان ذلك سببًا من أسباب 
فقدان األمن في املجتمع وضعف متاسكه وانهياره 
بها  التمّسك  تخّلوا عن  التي  والقيم  املثل  بانهيار 

واإلحتكام إليها.
بها سالمة  التي حتفظ  الكلمة  هذه  تقال  فمتى 
املجتمع واألّمة؟! وقد جاء في احلديث )مثل العلم 

اّلذي ال يقال به، مثل الكنز ال ينفق منه(.
بغير  العامل  العالم  )وإن  )ع(:  اإلم��ام علي  وعن 
جهله  من  يستفيق  ال  الذي  احلائر  كاجلاهل  علمه 
بل احلجة عليه أعظم واحلسرة له ألزم وهو عند 

الله َأْلَوُم(.
والسؤال الذي ينبغي طرحه، هو : كيف نخرج 
إلى  ال��ف��ردّي��ة  م��ن احل��ال��ة  الديني  اإلع��ت��دال  خطاب 
احلالة املؤسساتية التي جتعل منه مرجعّية عاّمة 
األفراد  سلوك  في  املؤثرة  األهلي  السلم  ثقافة  في 

واجلماعات؟
وهنا نرجع للتأكيد في الدرجة األولى على دور 
والة األمر في هذه املسألة املهّمة والبالغة التأثير في 
مجتمعاتنا التي ال ميكن إخراج الدين من حياتها، 
ألن الدين يشكل أساسًا للفكر والعقيدة لديها، فال 
بّد  وال  والتنظيم،  التوجيه  دائرة  إغفاله عن  ميكن 
من إبعاده عن دائرة اإلستغالل في التعبئة اخلاطئة 
ال��ت��ي ت��ه��دد السلم األه��ل��ي واإلس��ت��ق��رار م��ن خالل 
الثقافة املضاّدة التي تزرع الفرقة والبغضاء باسم 
بأن  ذكرنا  وق��د  وفئاته،  املجتمع  أف��راد  بني  الدين 
يتطلب  ما  والكتاب، وهذا  املدرسة  يبتدئ من  ذلك 
وإيجاد  ملناهجه  وتعدياًل  الديني  للتعليم  تنظيمًا 
من  وغيرها  الدينية،  للدراسات  املشتركة  املعاهد 
املقترحات التي قدمناها في هذا السبيل إلى مؤمتر 
قبل  انعقد  ال��ذي  اإلنسانية  خدمة  في  احلضارات 

شهرين هنا في مملكة البحرين احملروسة.
ي���ا أول�����ي األم�����ر م���ن س���واك���م نطالب

إّن�������ك�������م ل�����ل�����ب�����الد ع���������نٌي ُت�������راق�������ْب
ي��ا أول����ي ال��ع��ل��م م��ن س��واك��م نخاطْب

إّن����ك����م ف����ي ال���ع���ب���اد أه�������ُل امل���ن���اق���ْب
املشارْب ع���ذب  ك���ان  امل���اض���ي  ع��ه��دن��ا 

السحائْب ُط��ه��ر  ال���س���م���اُء  َم��َن��َح��ْت��َن��ا 
وان���ظ���روا أج������دادًا ل��ن��ا ك��ي��ف ص���اروا

القواضْب ع���راه���ا  ت��ف��ص��م  ل���م  �������ًة  ُأمَّ
رف����ع����وا  ل���ل���دي���ن  احل���ن���ي���ف   ل�����واءًا

������ل������وا ج���ل���ي���ل  امل���ص���اع���ْب وب��������ه  َذلَّ
أس����س����وا دول�������ة ال����ه����دى ب���ل���غ���ت في

املغارْب حتى  الشمس  ش��رق  حكمها 
واستقاموا ش��م��ل��ه��م  ال���دي���ن  َج����َم����َع  

وغ��������دوا مي���ت���ط���ون ظ���ه���ر ال���ك���واك���ْب
ه�����و إس����الم����ن����ا ف���س���ي���ح اجل�����وان�����ْب

ل��ي��س ف��ي��ه ض���ي���ٌق  ك��ض��ي��ق امل���ذاه���ْب
أب����ع����دوا اجل���ي���ل ع����ن س���م���وم مل����اٍض

العقارْب س����ُمّ  ال��ف��ت��ك  ف���ي  م��ن��ه��ا  أي���ن 
أن�����ق�����ذوا اجل����ي����ل م�����ن م���ك���اي���د ق�����وٍم

الثعالْب ال����ده����اء  ف���ي  جت���اري���ه���م  ال 
ال��ّت��ع��ّص��ب عنهم أث�����واب  واط����رح����وا 

وان���ف���ض���وا أك����وام����ًا ل��ت��ل��ك ال���رواس���ْب
استعينوا واإلل�����ه   ص��ف��ًا  واج��م��ع��وا 

ه����و ن���ع���م  امل����ول����ى  وأع����ظ����م  غالْب
منيعًا ص����رح����ًا  ل���ل���ع���ق���ول  �����دوا  َش�����يِّ

الغياهْب مت��ح��ى  ال���ع���ق���ول  ب���س���راج 
رواة م����ن  اْح�����������ذروا  األّم��������ة  وع����ل����ى 

املثالْب ي���ب���دي  ال��ض��ع��ي��ف  ل��ل��ح��دي��ث 
ش���م���اًل ������د  ت������وحِّ ال  أخ��������ب��������ارًا  إن 

ك�����اذٌب م���ن ي��أت��ي ب��ه��ا أل����ف ك�����اذْب !!
ألقيت   التي  األم��ني  علي  السّيد  الديني  املرجع  كلمة   �
في معهد البحرين للتنمية السياسية – في مملكة البحرين 

األسبوع الفائت

من اأحكام رم�سان

�سالح املجتمع من �سالح الأ�سرة

بقلم: ف�سيلة �ل�سيخ حممود عيتاين*

وعدم  مطاوعتها  وت���رك  النفس  مخالفة  إن 
اإلذع�����ان ل��وس��وس��ت��ه��ا، ه���و ن��ع��م��ة ك���ب���رى، ألن 
وربه،  العبد  ب��ني  يحول  كثيف  حجاب  النفس 
فإذا استطاع  العبد مخالفتها وقهرها بالتخلي 
أسلست  مشتهياتها،  عن  ومنعها  رغباتها  عن 
إليه زمامها، فيسير بها إلى  له قيادها، وألقت 
اخلير الذي ينشده والسعادة التي يريدها، قال 
دساها{  من  خاب  وقد  زكاها  من  أفلح  }قد  تعالى: 
ونهى  ربه  مقام  من  خاف  }وأم��ا   .]10-9 ]الشمس 
]النازعات  امل��أوى{  هي  اجلنة  فإن  الهوى  عن  النفس 

.]41-40
وليس شيء من أنواع املعاجلات التي يداوي 
فيه  ف��إن  الصيام،  من  أنفع  نفسه  اإلنسان  بها 
حبس النفس عن خسيس عاداتها وخطامها عن 
شهواتها وامساكها عن ما لو فاتها، فهو أقوى 

هواه،  وقهر  نفسه  كسر  على  للنسان  مساعد 
وأكبر معوان له على تقوى الله والفوز برضاه، 
وهذا يشير إليه سبحانه وتعالى بقوله }لعلكم 
}يا أيها الذين آمنوا كتب  تتقون{ في آية الصوم 
عليكم الصيام كما كتب على الدين من قبلكم لعلكم  
تتقون{ ]البقرة/183[، أي جتعلون بينكم وبني 
املعاصي املوجبة للعذاب وقاية وجنة بالصيام.
ويتحقق  الله  عند  مقبواًل  الصوم  يكون  وال 
الطعام  من  تشتهيه  عما  النفس  حبس  مبجرد 
والشراب، فإن املقصود احلقيقي من الصيام ال 
يتم بكف جميع األعضاء عن احلرام، فيجب على 
الصائم أن يغض بصره ومينعه من أن ميتد إلى 
ما ُيذم ويكره وُيشغل القلب عن ذكر الله تعالى.
وعلى املسلم في شهر اخلير والبركة أن يشغل 
الكرمي،  القرآن  وت��الوة  تعالى  الله  بذكر  لسانه 
وأن يحفظه أيضًا من اللغو والنميمة والفحش 
واملراء واخلصومة. قال رسول الله )#(: »إذا 

أصبح أحدكم يومًا صائمًا فال يرفث وال يجهل 
فإن امرؤ شامته أو قاتله فليقل إني صائم إني 

صائم«. ]رواه مسلم[.
اإلصغاء  من  سمعه   يصون  أن  عليه  وكذلك 
إلى القبيح املكروه من القول، فال ينصت ملغتاب 
شريك  املستمع  فإن  مّن��ام،  لفاحش  يستمع  وال 
القائل في الذنب إذا رضي مبا يسمع منه ولم 

ينكر عليه.
وع��ل��ي��ه أي��ض��ًا أن ي��ك��ف س��ائ��ر أع��ض��ائ��ه عن  
ارتكاب اإلي��ذاء، فال يبطش بيده وال يسرق وال 
ُيدخل في بطنه طعامًا فيه شبهة، فإنه ال معنى 
الفطر على  ثم  الطعام احلالل ومن  للصوم عن 

طعام حرام.
وعلى الصائم أن يكون قلبه معلقًا بني اخلوف 
والرجاء، فال يفتخر بصيامه وال ُيباهي بقيامه، 
ألنه ال يدري أيقبل الله تعالى صومه فيكون في 
عداد املقربني أم يرفضه وال يرضاه منه فيصبح 

من احملرومني املمقوتني.
مذعنًا  بفرضه  م��ص��دق��ًا  رم��ض��ان  وم��ن ص��ام 
بوجوبه مؤديًا لواجبه ومندوبه مجتنبًا حلرامه 
ومكروهه طيبة بها نفسه، فال يستثقل صيامه 
وال يستطيل أيامه وال يتمنى زواله وانصرافه، 
غفر له جميع ما فعله من الذنوب لقوله )#(: 
ما  له  »من صام رمضان إميانًا واحتسابًا غفر 

تقدم من ذنبه« )رواه البخاري(.
أن  الفضيل  الشهر  ه��ذا  ف��ي  جميعًا  فعلينا 
الطائعني  من  فيه  نكون  وأن  تعالى،  الله  نتقي 
املبتعدين عن اللهو واللغو واإلسراف، محققني 
املقصود من الصيام. قال رسول الله )#(: »من 
لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 

أن يدع طعامه وشرابه« ]رواه البخاري[.

الله عنه(-  أب��و بكر الصديق )رض��ي  إم��ام مسجد   �
القنطاري.


