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َّ ِ
ين اآمنُوا قُوا أان ُف اس ُك ْم اوأ ْاهلِي ُك ْم
جل شأنه يف كتابه الكرمي :ا
(َي أايُّ اها الذ ا
ّأما بعد فأيّها املسلمون؛ يقول ربّنا ّ
ك ِِب َّ ِ
اَنرا وقُودها النَّاس و ِْ
ك ِرْزقًا اَْن ُن
اصطاِ ِْب اعلاْي اها اَل نا ْسأالُ ا
(وأْ ُم ْر أ ْاهلا ا
لص اَلة او ْ
ً ا ُا
اْل اج اارةُ) ويقول سبحانه :ا
ُا
ك اوالْ اعاقِباةُ لِلتَّ ْق اوى) وروى البخاري عن النب أنه قالُ ( :كلُّ ُك ْم ار ٍاع اوُكلُّ ُك ْم ام ْسؤول اع ْن ار ِعيَّتِ ِه ،ا ِإل ام ُام
ناْرُزقُ ا
ِ
ِ ِِ
اعيةٌ ِيف ب ي ِ
ت ازْوِج اها
الر ُج ُل ار ٍاع ِيف أ ْاهلِ ِه اوُه او ام ْس ٌ
ار ٍاع اوام ْس ٌ
ؤول اع ْن ار ِعيَّتِ ِه ،او َّ
ؤول اع ْن ارعيَّته ،اوالْ ام ْرأاةُ ار ا اْ
ؤول اع ْن ار ِعيَّتِ ِه ،أَل ُكلُّ ُك ْم ار ٍاع اوُكلُّ ُك ْم ام ْسؤول اع ْن
اْلا ِاد ُم ار ٍاع ِيف ام ِال اسيِّ ِدهِ اوام ْس ٌ
اوام ْسؤولاةٌ اع ْن ار ِعيَّتِ اها ،او ْ
ار ِعيَّتِ ِه).
األمة يبدأ ِبلفرد ،لينتقل إىل بناء األسرة بناءً متماسكاً متيناً ،وصوَلً إىل بناء اجملتمع،
حت ّدثنا عن إعداد ّ

يتعرض له من
إىل تكوين ّ
األمة أبسرها .وكما أ ّن البناء يبدأ ِبلفرد فوقاية اجملتمع ومعاجلة ما ميكن أن ّ
ٍ
أي ٍ
عامل من عوامل
أمر َل ب ّد منه ْلماية اجملتمع وصيانته ودرء ّ
آفات تبدأ أين ِبلفرد ،فوقاية الفرد ٌ
يؤدي إىل صَلح اجملتمع.
اإلفساد أن يسري إليه .إ ّن فساد الفرد يسري إىل األمة أبسرها ،وصَلح الفرد ّ
الصاحل كما ذكرَن معرفةً وسلوكاً وأخَلقاً ويف عَلقاته مع حميطه؛
ولذلك كان َل ب ّد أن نُعىن إبعداد الفرد ّ

مع أسرته ومع أبويه ومع اجملتمع ،وصوَلً  -أو ِبألحرى  -بدءاً من حسن العَلقة بينه وبني ربّه ،ليكون
يتكون ذلك اجملتمع
ذلك سبباً يف صَلح شأنه وحسن عَلقته مع أبويه وأسرته مثّ مع جمتمعه .ومن مثّّ ،
املتحابب املتعاون املتكافل.

ووقاية الفرد أمر َل ب ّد منه ،وتبدأ ووقاية الفرد هبذا اإلعداد الذي أشرَن إليه وحبمايته من ٍ
آفات خطرية
ٌ

يتعرض له
السوء من أخطر ما ميكن أن ّ
ما ينبغي أن نغفل عنها ،بدءاً من صديق السوء ،فرفقاء ّ
يؤدي إىل سرَين هذا الفساد إىل
خاصة ،أل ّن فساد احمليط أو البيئة أو الرفقاء ّ
عامةً والناشئة ّ
اإلنسان ّ

يتفشى وينتشر .وهذا يوجب على األبوين وعلينا مجيعاً أن نقي
الفرد نفسه ،ومن مثّ ،فإ ّن هذا الفساد ّ

السوء وصاحب السوء ،الذي يسري فساده إىل فساد صاحبه .فالفساد إن
أنفسنا وأوَلدَن من رفقة ّ
كان فكراً أو سلوكاً ،أو كان يف أي صورةٍ من صوره ،من شأنه أن يؤدي إىل ٍ
فساد فيمن يصاحبهم
ّ
ّ
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وجل إىل هذا املعىن يف مواطن كثريةٍ من كتابه .وقد يطول بنا
ذلك اإلنسان .ولقد نبّه كتاب هللا ّ
عز ّ
أمر ينبغي أن يكون
اْلديث إذا استفضنا يف ذلك ،فمسألة حسن اختيار الرفقة ألنفسنا وأبناءَن وبناتنا ٌ

لوَيت أمورَن.
يف عهدتنا ومن أهم أو ّ

الشعوب،
مهم
وضروري ألنّه وسيلة التواصل بني ّ
ّ
األمر اآلخر هو وسائل اإلعَلم .وسائل اإلعَلم ٌ
أمر ّ

سلب ،أل ّّنا
ووسيلة معرفة اإلنسان ملا جيري يف العامل كلّه من حوله .إَلّ أ ّن وسائل اإلعَلم هلا
ٌ
جانب ّ

فتحت اآلفاق كلّها أمام اإلنسان لكي يطّلع على مفاسد األرض كلّها .وأعدائنا مينهجون وسائل
يؤدي
السوء إىل جمتمعاتنا وأبناءَن وأسرَن ،مما ّ
إعَلمهم ّ
لتضخ إلينا أسوأ ما يف جمتماهتم ،ليسري ذلك ّ

اَلجتماعي واألخَلق اَلجتماعيّة يف جمتماعنا ويف أسرَن ويف بيوتنا .إ ّن
إىل إضعاف وتوهني البناء
ّ
وسائل اإلعَلم  -ولألسف مع أمهّيتها وضرورهتا  -غدت وسيلةً لتناقل ثقافة الفساد الذي جيري يف

ويؤدي إىل مفاسد كثريةً يف جمتمعهم ،يئنّون من وطأهتا ويشكون من آاثراها .هم يرون أ ّن
جمتمعهمّ ،
ط بنقل ذلك الفساد إىل جمتمعاتنا َنن ،لكي نصاب مبثل ما
إهَلك جمتمعاتنا وفساد جمتمعاتنا منو ٌ
وتفس ٍخ يف األسرة يف جمتمعاهتم.
أصيبوا به من اّنيا ٍر يف البناء
اَلجتماعي ّ
ّ
توظيف هذا الفساد لنشر العنف واجلرمية
الفين عندهم غدا كما تعرفون،
ٌ
نعم أيّها املسلمون؛ إ ّن اجملال ّّ

الفن يف اجملتمعات العربية واإلسَلمية
والتحلّل
األخَلقي ،وممّا يؤسف له أ ّن كثرياً من القائمني على جمال ّ
ّ

التفسخ
غدوا صورةً مطابقةً ملا ينشره اإلعَلم الغريب يف وسائله اإلعَلمية ويف وسائطه اليت تنشر الفساد و ّ

األخَلقي.

الفن يف جمتعاتنا ويف اجملتمعات اإلسَلميّة جيب أن تكون وظيفةٌ بنّاءةً ترسي دعائم األخَلق
إن وظيفة ّ
الصاحل واألخَلقي واملخلص لوطنه وأسرته
والتّماسك
اَلجتماعي والقيم الفاضلة اليت تنشئ املواطن ّ
ّ
وتفسخ ذلك اجملتمع .إ ّن مسؤوليّة ذلك تقع على
وجمتمعه؛ َل أن تكون سبباً يف هدم هذه القيم ّ

اإلعَلمي يف جمتمعاتنا العربيّة واإلسَلميّة.
الفين ،وعلى القائمني أيضاً على اجملال
ّ
القائمني على اجملال ّّ

اَلجتماعي ،اليت
املشكلة الثّالثة اليت خنشى منها واليت جيب أن نتعامل معها حبذ ٍر هي وسائل التواصل
ّ
يفتقر جمتمعنا  -لألسف  -إىل ترشيد التّعامل معها ،بينما غدت اليوم وسيلةً خطرةً يستخدمها البعض
ويبث ما يف
الشاشة ،فيتكلم مبا يشاء ّ
مفتوح جيلس املرء وراء ّ
لغري ما ينبغي أن تكون عليه .هي عاملٌ ٌ
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نفسه من مفاسد لتنتشر عِب األثري هنا وهناك ،والتّعامل معها ينبغي أن يكون بغاية اْلذر ،أل ّن ثقافة
فإّنا وسيلةٌ خطرةٌ عانينا منها ولقينا
وسائل التواصل  -ما مل تكن مر ّشدةً ومنبضطةً يف طريقة التّعامل ّ -

أهم
منها الكثري من أسباب الفساد و ّ
الضَلل وإشاعة الفوضى يف جمتمعاتنا ،ولعلّكم تذكرون أ ّن من ّ
عوامل الفتنة اليت انتشرت يف بَلدَن كانت وسائل التواصل.
ٍ
حباجة إىل أن يكون لدينا من الوعي ِبلتعامل مع وسائل اإلعَلم ووسائل التواصل مبا يقينا من
َنن

مفاسدها وجيلب لنا إجيابياهتا ،وميكن أن تكون منِباً لنشر األخَلق والقيم واألخَلق اإلجيابيّة البنّاءة
ٍ
الرشد يف طريقة التعامل معها ،سواءٌ ِبلنّسبة ألنفسنا ،واألخطر
إذا ما كنّا على درجة من الوعي واْلذر و ّ

ِبلنسبة ألبناءَن وبناتنا .إ ّن األبوين مسؤوَلن مسؤوليّةً مباشرةً ،واجملتمع أيضاً ِ -بلدرجة التالية  -عن
حسن إعداد بناتنا وأبنائنا ومها القدوة ،فإ ّن أحسنا كاَن قدوةً يف اإلحسان ،وإن أساءا سرت إسائتهما

إىل األبناء والبنات.

إ ّن لغة التّفاهم بني األبوين ستسري إىل األبناء ،فإذا كانت لغة راقيةٌ مه ّذبةً لطيفةً سرت تلك اللّغة إىل

طريقة تعامل األبناء والبنات مع بعضهم ،وإىل طريقة تعامل األبناء والبنات مع بيئتهم وجمتمعاهتم.
درجة ٍ
لذلك ينبغي أن يكون األبوان على ٍ
عالية من الوعي يف كيفيّة تعاملهما مع بعضهما ويف سلوكهما،
أل ّن هذا السلوك سيسري إىل األبناء والبنات ويكون له أثره يف تربيتهم ويف أخَلقهم وسلوكهم.
األمر األخري الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه هو أ ّن هذه اْلطوة يف إعداد الفرد ووقايته هي اْلطوة

األوىل إلعداد اجملتمع .ولقد ع ّد اإلسَلم
اجملتمع أسرةً واحدةً ،وجعل العَلقة اليت تربط بني أبناءه عَلقةً
ا
بظل اإلميان هي عَلقة أخوة .أمل يقل ربّنا تبارك وتعاىل} :إََِّّناا الْ ُم ْؤِمنُو ان إِ ْخ اوةٌ{! العَلقة فيما
تستظل ّ
ّ
بني أبناء اجملتمع هي عَلقة األسرة فيما بني أفرادها .األسرة الصغرية تتمثّل يف األبوين واألوَلد ،واألسرة

اإلسَلمي الذي يبغين أن يكون قائماً على التحابب والتوادد والتّكافل والتّعاون.
الكبرية هي اجملتمع
ّ

مرسخة وحرص على وقايتها مما قد يته ّددها.
ولذلك كان اإلسَلم حريصاً على أن تكون هذه العَلقة ّ
أمل يقل ربنا تبارك وتعاىل بعد قوله( :إََِّّناا الْمؤِمنُو ان إِخوةٌ ) قال( :فاأ ِ
اخ اويْ ُك ْم)! مثّ ّناَن عن
ُْ
اصل ُحوا باْ ا
ْ
ني أ ا
ّ
ْا
السخرية من بعضنا ،والغمز واللّمز
كل ما ميكن أن ّ
يؤدي إىل توهني هذه العَلقة وإضعافهاّ ،
فحرم ّ
ّ
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يؤدي إىل سوء العَلقة فيما بني أبناء
كل ما ميكن أن ّ
والطّعن يف بعضنا ،وّناَن عن الغيبة والشتم وعن ّ

هذا اجملتمع.

جل شأنه يف كتابه جعلها مسؤوليةً يف أعناقنا ،يف
رب ّ
نعم ،إ ّن هذه األخوة اليت عقد رِبطها ّ
العزة ّ
إصَلحها ووقايتها واحملافظة على متانتها .أمرَن أبن نكون حريصني على هذه العَلقة ،وأن َنميها من
اْلقد ،أو يوهن تلك العَلقة فيما بني أبناء األسرة
بث مشاعر الكراهية أو ّ
يؤدي إىل ّ
كل ما ميكن أن ّ
ّ

اَلجتماعيّة كلّها.

لعل ذلك
َنن مسؤولون عن هذا كلّه لكي نصل بعد ذلك إىل بناء هذه ّ
األمة ووقايتها مما قد يه ّددها ّ
يتيسر لنا بعونه تعاىل.
ّ

أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.
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