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»سورة الِحجر«





وال  بطـراً  وال  أشـراً  أخـرج  لم  وإنّي 

ُمفسـداً وال ظالماً، وإنَّما خـرجت لطلب 

ي صلّى اهلل عليه  ّمة جّدِ
ُ
اإلصالح في أ

وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن 

علّي  وأبي  ي  جّدِ بسيرة  وأسير  المنكر 

ابن أبي طالب.

»اإلمام الحسين«





مشكلة التّفــاحة الفاســدة أّن فسادها 

ال يتوقف عندها، بل إنها تُفسد ما حولها 

من التّفـاح، أينما وُُضعت... وهذا مكمن 

خطورتها! 

ومن هنا تبدأ رحلتــنا في هذا الكتـاب، 

في محاولة الستقراء خلفّيات ومسبّبات 

الفســــاد وتبعاتِه وآثاره، وسبل الوقاية 

منه، وُطرق اإلصالح ما أمكن.
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�شرفني ال�شيخ علي ح�شن باأن اأ�شع مقدمة كتابه )التفاحة 
الفا�شدة - مطارحات ح�ل الف�شاد واألإ�شالح(.

باأ�شل�ب  امتزجت  اأطروحة  ع�شرة  ثماني  كتابه  يحت�ي 
اأطروحة  من  باألنتقال  ال�شل�ض  والتعامل  والت�ش�يق  الحداثة 
اإلى اأخرى، فال ي�شعر القارئ باأنه انقطع باأفكاره حين يلتقي 

باأخرى ُتنع�ض �شابقتها.

علي  ال�شيخ  ا�شتخدمها  التي  الربط  اأدوات  اأ�شعب  لعل 
ح�شن والتي تمّكن منها بنجاح، ربط جميع تلك األأطروحات 

تقديم
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باألآيات القراآنية الكريمة، فعند كل اإ�شارة وحديث عن مناحي 
ب�شكل  عليها  الداّلة  القراآنية  األآية  تجد  واأ�شكاله،  الف�شاد 
اأكثر من رائع، اإ�شافة اإلى األ�شت�شهاد باألأحاديث والروايات 

واأمهات الكتب.

على  غريبًا  لي�ض  الكتاب  عنا�شر  في  الحداثة  اأ�شل�ب 
ال�شيخ علي ح�شن، فقد بادر ألإقامة �شالة الجمعة باأحكامها 
الغالبية  في  عنها  ُعزف  حين  في  واألإ�شالمية  ال�شرعية 
في  ي�شتعين  َمن  وه�  الك�يت،  في  م�شاجدنا  من  العظمى 
ومعطياته  باأرقامه  الفلك  بعلم  الك�نية  للظ�اهر  �شرحه 
ُي�شفي على  اأن  الداّلة عليه، لذا، لم يكن م�شتغربًا  الحديثة 

كتابه بع�شًا من الحداثة التي يتبّناها.

�شت�شعر  القارئ-  -عزيزي  الكتاب  هذا  تت�شّفح  عندما 
واآخر،  بين ع�شر  وتنتقل  يديك،  بين  التاريخ  تت�شّفح  باأنك 
وبين حقبة زمنية واأخرى، بث�اٍن معدودات، �شتتمّكن خاللها 
من الت�ّقف على مظاهر الف�شاد منذ مئات ال�شن�ات، باأ�شل�ب 
لبيان  حا�شرًة  التاريخية  العلمية  األإ�شافة  فكانت  �شّيق، 

وتف�شير ظاهرٍة يعاني منها الجميع في هذا الع�شر.
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َمن اأف�شد التفاحة؟
وكيف اأف�شدت ما ح�لها؟

وكيف تمّكن�ا منها؟
وكيف نمنع انتقال ف�شاَدها؟

كّل هذا واأكثر في متناول يديك مع هذا الكتاب ال�شّيق.
قراءة ممتعة للجميع.   

  اأ�شامة عبدالر�شا �شفر

الك�يتية  الراي  بجريدة  �شحفي  كاتب 
وكاتب �شابق في جريدة الطليعة والقب�ض 
وع�ش� مجل�ض اإدارة �شابق وع�ش� م�ؤ�ش�ض 
في الجمعية الك�يتية للدفاع عن المال العام 
وع�ش� في العديد من جمعيات النفع العام

                                                     الك�يت

      1/ربيع الثاني/1444 هـ 
       27 اأكت�بر 2022





م��شع  المف�شدين،  مبير  الفا�شدين،  قا�شم  الحمدهلل 
حاجات ال�شالحين، ُمعتَمد الم�شلحين، وال�شالة وال�شالم 
الطيبين  اآله  وعلى  المر�َشلين،  خير  محمد  الم�شطفى  على 

الطاهرين، وجميع الر�شل والنبّيين. 
ال�شغل  يمّثل  واألإ�شالح  الف�شاد  ثنائية  عن  الحديث 
بينها  ومن  عم�مًا،  واألإ�شالمي  العربي  عالمنا  في  ال�شاغل 
الك�يت، وذلك بلحاظ ما ت�شهده دولها من م�شت�يات عالية 
واألقت�شادي  واألإداري  ال�شيا�شي  الم�شت�ى  على  الف�شاد  من 
اأو�شاع  بين  تقاِرن  التي  ال�شابة  األأجيال  وطم�ح  وغيرها، 

مقدمة المؤلف
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بلدانها في هذا األإطار مع اأو�شاع دول اأخرى على الم�شت�ى 
العالمي، فتتح�ّشر لتاأّخر عجلة التنمية، وهدر األأم�ال العامة، 
ونهبها على يد البع�ض، وا�شتئثار فئة معّينة بالح�شة األأكبر 
كلَّ  بعيدة  عناوين  وفق  األأفراد  بين  والتمييز  خيراتها،  من 

الُبعد عن المعايير ال�ظيفية، وغير ذلك من �ش�ر الف�شاد. 
من هنا ت�شعى بع�ض الجماهير للمطالبة باإقرار م�شت�يات 
عالية من العدالة في مجتمعاتهم، والتزام القان�ن وتطبيقه 
الك�يتي  الد�شت�ر  ن�ّض  وقد  الفر�ض،  وتكاف�ؤ  الجميع،  على 
والم�شاواة  والحرية  )العدل  اأّن:  على  المثال  �شبيل  على 
دعامات المجتمع... ت�ش�ن الدولة دعامات المجتمع وتكفل 
األقت�شاد  للم�اطنين...  الفر�ض  وتكاف�ؤ  والطماأنينة  األأمن 
العادل  التعاون  العدالة األجتماعية، وق�امه  اأ�شا�شه  ال�طني 
بين الن�شاط العام والن�شاط الخا�ض، وهدفه تحقيق التنمية 
المعي�شة وتحقيق  الم�شت�ى  األإنتاج ورفع  األقت�شادية وزيادة 
الرخاء للم�اطنين، وذلك كله في حدود القان�ن.. أل �شلطان 
ألأّي جهة على القا�شي في ق�شائه، وأل يج�ز بحال التدخل في 

�شير العدالة، ويكفل القان�ن ا�شتقالل الق�شاء(.
األأفكار  من  متنّ�عة  مجم�عة  ليقّدم  الكتاب  هذا  وياأتي 
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محاولة  في  التاريخية  والدرو�ض  القراآنية  واأل�شتخال�شات 
لطرح روؤى ع�شرية منطلقة من اأ�شالة الفكر القراآني، وربط 
في  وهي  والم�شاديق،  باألأمثلة  واألأفكار  بالتطبيق،  النظرية 
في  ومحا�شرات  الجمعة،  منبر  من  األقيت  خطب  األأ�شا�ض 
منا�شبات مختلفة، تّم تجميعها وترتيبها بحيث يتدّرج معها 
الهدف  اإلى  ي�شل  حتى  واألأطروحات  األأفكار  في  القارئ 

األأ�شا�ض من الكتاب، وه� اأن يك�ن رافدًا ثقافيًا في مجاله.
اأن  بلحاظ  فجاء  للكتاب  كعن�ان  المختار  األ�شم  اأما 
ألأن  قابلة  المنظر،  وجميلة  مفيدة،  لذيذة،  كفاكهة  التفاحة 
يعتا�ض  طفيلي  لكائن  تعّر�شها  نتيحة  جدًا  ب�شرعة  تف�شد 
عليها، اأو ت�شّ��ض داخلي، اأو لعف�نة طارئة، اأو غير ذلك من 
الع�امل التي ُتفقدها امتيازاتها النفعية والجمالية، وقد يتم 
كل ذلك من وراء ق�شرتها الجّذابة البراقة دون اأن يدرك َمن 
ي�شاهدها اأن ما وراء المظهر الجميل وال�شهّي �شئ يبعث على 

األ�شمئزاز والقرف!
وم�شكلة التّفــاحة الفا�شــدة اأّن ف�شادها أل يت�قف عندها، 
وهذا  �شعت...  ُوُ اأينما  التّفـاح،  من  ح�لها  ما  ُتف�شد  اإنها  بل 

مكمن خط�رتها! 
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هكذا ه� حال الف�شاد حين ينخر في ج�شد عالم ال�شيا�شة 
من  وغيرها  واألإعالم  والدين  والثقافة  واألقت�شاد  واألإدارة 
المجاألت العامة، حيث أل ُيبقي وأل يذر، ويك�ن �شديد العدوى 
كالطاع�ن الُمميت. ومن هنا تبداأ رحــلتــنا في هذا الكتـاب، 
وتبعاِته  الف�شــــاد  وم�شّببات  خلفّيــات  أل�شتقراء  محــاولة  في 

واآثاره، و�شبل ال�قاية منه، وُطرق األإ�شالح ما اأمكن.
وفي الختام، أل يف�تني اأن اأتقّدم بال�شكر الجزيل لالأ�شتاذ 
والنائب  ال�شحفي  والكاتب  المحامي  المحترم،  البغلي  علي 
األأ�شبق،  النفط  ووزير  الك�يتي،  األأمة  مجل�ض  في  ال�شابق 
األإن�شان،  لحق�ق  الك�يتية  الجمعية  اإدارة  مجل�ض  ورئي�ض 
لالأخ  بال�شكر  واأتقّدم  كما  للكتاب.  تقديم  به من  ل  تف�شّ لما 
العزيز المهند�ض مهدي زمان، وذلك لجه�ده في جمع المادة 
وبع�ض   Alwalaa.com م�قع  خالل  من  للكتاب  األأ�شلية 

األإ�شدارات ال�شابقة للم�ؤلف.
                                          علي ح�شن غل�م علي

                                                     الك�يت
                         20 ربيع األأول 1444 هـ / 16 اأكت�بر 2022







مفهوم الفساد

المعنى  اللغ�ية؟ وهل  الناحية  الف�شاد من  المراد من  ما 
الدارج لهذه الكلمة يت�افق مع المعنى اللغ�ي؟ وهل ا�شتعمل 
القراآن الكريم هذه الكلمة في المعنى اللغ�ي، اأم ا�شتق لها 

معنى خا�شًا اأو اأكثر �شم�لية؟
من الناحية اللغ�ية : )الف�شاد: خروج ال�شئ عن األعتدال، 
وي�شتعمل  ال�شالح،  وي�شاّده  كثيرًا،  اأو  الخروج  كان  قلياًل 
ذلك في النف�ض، والبدن، واألأ�شياء الخارجة عن األ�شتقامة( 
اأّن  يعني  وهذا  �ض379«،  القراآن،  غريب  في  »المفردات 

لالأ�شياء وظائف واأدوار مت�ّقعة منها، وهذا ه� �شالحها.



مفهوم الف�ساد26

�شالحة  ثمرة  اأّنها  نق�ل  نا�شجة  الثمرة  تك�ن  فعندما 
باألأ�شمدة  مة  ومدعَّ محروثة  األأر�ض  تك�ن  وعندما  لالأكل، 
واألأتربة المنا�شبة نق�ل اأنها �شالحة للزراعة، وعندما يك�ن 
�شالح،  حاكم  اأنه  فنق�ل  ينبغي  كما  لمهامه  م�ؤّديًا  الحاكم 
للخير  محّبًا  �شل�كه،  في  م�شتقيمًا  األإن�شان  يك�ن  وعندما 
باأنه  ي��شف  الفرد  هذا  فاإّن  نافعًا،  م�ؤّدبًا  خل�قًا  به،  عاماًل 

فرد �شالح في المجتمع.. وهكذا.
وفي المقابل فاإّن الف�شاد �شيعني وج�د خلل اأو نق�ض في 
بح�شبه.  �شيء  وكل  المهّمة..  اأو  ال�ظيفة  لهذه  ال�شيء  اأداء 
فف�شاد األآلة بخرابها، وف�شاد الج�شم بمر�شه و�شعفه، وف�شاد 
الحاكم  وف�شاد  ل�نها،  اأو  طعمها  اأو  ق�امها  بفقدان  الثمرة 
بتجاوز  اأو  العدالة،  بانعدام  اأو  مهاّمه،  اأداء  عن  بنك��شه 
ُخُلقه،  و�ش�ء  الق�انين،  بتجاوزه  الفرد  وف�شاد  الق�انين، 

وارتكابه ما ي�شين عالنيًة.. اأو غير ذلك.
وكذلك  ن�شبي،  اأمٌر  ال�شالح  اأّن  اإلى  ننتبه  اأن  ويجدر 
واحد..  اآن  في  وفا�شدًا  �شالحًا  يك�ن  قد  فاألإن�شان  الف�شاد، 
بالق�انين  يلتزم  ألأنه  �شالحًا،  يك�ن  قد  الم�اطنة  فبلحاظ 
األإن�شان  هذا  ونف�ض  اإلخ،  ال�طن..  بناء  في  وي�شاهم  العامة 



27 مفه�م الف�شاد

لل�اجبات  تارك  ألأّنه  الديني  بالمقيا�ض  �شالحًا  يك�ن  أل  قد 
اإن�شانًا  اإلى مجتمع كافر  بالن�شبة  كال�شالة مثاًل. وقد يك�ن 

�شالحًا، وبالن�شبة اإلى مجتمع م�ؤمن اإن�شانًا فا�شدًا.
•• المواجهة الّدولية للفساد: 

وهناك نقطة اأخرى، فمن ال�ا�شح لكل متتّبع اأّن المجتمع 
الدولّي المعا�شر رفع �شعار محاربة الف�شاد، واأ�ّش�ض في هذا 
الطريق عّدة م�ؤ�ش�شات �شن�شتعر�ض بع�شًا منها ألحقًا، فهل 
تتطابق روؤية المجتمع الدولّي المعا�شر في حربه �شد الف�شاد 
اأّن  مع روؤية القراآن للف�شاد وم�شاديقه؟ وبعبارة اأخرى، هل 
وم�شاديقه  المعا�شر  الدولّي  المفه�م  في  الف�شاد  تعريَف 
وم�شاديقه  الف�شاد  تعريف  مع  يتطابق  الخارجية  واأمثلته 

واأمثلته في القراآن الكريم؟
تّت�شح األإجابة على ذلك من خالل ا�شتعرا�ض الم�ؤ�ّش�شات 
التي اأُقيمت ِمن قبل األأمم المتحدة وِجهات اأخرى لم�اجهة 

الف�شاد، وتعريفها له، والمجاألت التي ت�شعى للعمل فيها:
1. تاأ�شي�ض )منظمة ال�شفافية الدولية( عام 1993 باألمانيا، 
وهي األآن منظمة عالمية غير حك�مية، تت�شكل من 100 فرع، 
مع �شكرتارية دولية في برلين. تعّرف نف�شها على اأنها: )منظمة 
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مجتمع مدني عالمية تق�د الحرب �شد الف�شاد. تجمع النا�ض 
معًا في تجمع عالمي ق�ي للعمل على اإنهاء األأثر المدمر للف�شاد 
ال�شفافية  العالم. مهمة  على الرجال والن�شاء واألأطفال ح�ل 

الدولية هي خلق تغيير نح� عالم من دون ف�شاد(.
بل  معّينة،  ف�شاد  ق�شايا  في  التحقيق  تت�ّلى  أل  والمنّظمة 
المجتمع  الف�شاد، وتعمل مع منظمات  تطّ�ر و�شائل مكافحة 
المدني وال�شركات والحك�مات لتنفيذها، كما قد تق�م بعمل 

ائتالفات لمحاربة الف�شاد. 
ف�شاد  م�ؤ�شر  باإ�شدار  المنظمة  بداأت   1995 العام  منذ 
الف�شاد  عن  تقريرًا  تن�شر  كما   ،)CPI( بـ  وُيعَرف  �شن�ي 
ال�شلطة  ا�شتغالل  اإ�شاءة  باأنه  الف�شاد  تعّرف  وهي  العالمي. 
م�ؤ�شرها  وتق�شم  ال�شخ�شية،  الم�شلحة  اأجل  من  الم�ؤتمنة 
اأنه  يعني  فه�  األأولى  المرتبة  في  جاء  فما  درجات،   10 اإلى 

األأكثر ف�شادًا، والعك�ض �شحيح.
المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  اأقّرت   ،2003 عام  في   .2
اّتفاقية  اأول  وه�  الف�شاد(،  لمكافحة  المتحدة  األأمم  )ميثاق 
الحماية منه  اإجراءات  تحّدد  الف�شاد،  لمحاربة  دولية ملزمة 
وتح�شين المجتمعات �شده، وك�شفه وتجريمه، وت�شهيل التعاون 
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الغالبية  اإليه  ان�شّمت  الم�شل�بة.  الثروات  أل�شترداد  الدولّي 
العظمى من الدول األأع�شاء، وتم تحديد التا�شع من دي�شمبر 

من كل عام على اأنه )الي�م العالمي لمكافحة الف�شاد(.
3. اإن�شاء منّظمة )برلمانّي�ن عرب �شد الف�شاد( في ن�فمبر 
2004 والمنبثقة عن م�ؤتمر برلماني اإقليمي ُعقد في بيروت، 
أل  حك�مّية،  غير  عربّية  منّظمة  كالتالي:  نف�شها  وُتعّرف 
البرلمانّيين  جمع  اإلى  اأ�شا�شي  ب�شكل  وتهدف  الربح.  تبغي 
مكافحة  في  قدراتهم  وتق�ية  العام،  بال�شاأن  والنا�شطين 
تّتخذ  القان�ن.  وحكم  وال�شفافية  الم�شاءلة  وتعزيز  الف�شاد 
المنظمة من بيروت مقرًا لها، وقد تم اإن�شاء عدة فروع وطنية 
)برلماني�ن  عن�ان  تحت  الك�يت  في  فرعها  بينها  من  لها، 

ك�يتي�ن �شد الف�شاد( وذلك في عام 2005.
من  الف�شاد،  لمحاربة  وقاّرية  اإقليمية  اتفاقيات  �شدور   .4
دي�شمبر  في  الف�شاد  لمكافحة  العربية  األتفاقية  وثيقة  بينها 

2010، ال�شادرة عن جامعة الدول العربية.
5. في مار�ض 2011 تم تاأ�شي�ض )األأكاديمية الدولّية لمكافحة 
الف�شاد( في فيينا، بمبادرة من الحك�مة النم�شاوية واألأمم 
الدول  م�شاعدة  اإلى  وتهدف  األأوروبي،  واألّتحاد  المتحدة 
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الم�ّقعة على ميثاق مكافحة الف�شاد على تطبيق اأحكامه.
مّنظمة  قّدمته  الذي  التعريف  اأن  �شيّت�شح  �شبق  ومّما 
ال�شلطة  ا�شتغالل  )اإ�شاءة  وه�:  للف�شاد،  الدولية  ال�شفافية 
مفردة  يمّثل  اإنما  ال�شخ�شية(  الم�شلحة  اأجل  من  الم�ؤتَمنة 
ل  من مفردات الف�شاد في الم�شطلح القراآني وفق ما �شنت��شّ
الف�شاد  عن�ان  القراآن  طرح  فقد  البحث،  خالل  من  اإليه 
ولم  النا�ض،  حياة  من  عديد  ن�اح  �شملت  وا�شعة  ب�ش�رة 
يقت�شر القراآن على الف�شاد في اإطار المفردة ال�شابقة، كما 
اإطار ال�شل�ك الفردي  اأي�شًا لم يقت�شر على الف�شاد في  اأنه 
ال�شلبّي فقط، من قبيل �شرب الخمر والزنى وترك ال�شالة 
و�ش�ء الخلق، كما يقت�شر عليه فهم كثير من المتدينين عند 

تقديم ت�شّ�رهم ح�ل الف�شاد في المفه�م الّديني.
•• موارد )الفساد( في القرآن: 

متعّددة  بعناوين  القراآن  في  الم�شطلح  هذا  ِذكر  ارتبط 
ال�شرور  ذلك  اأمثلة  ومن  المنحرف،  الب�شري  ال�شل�ك  في 

والمعا�شي التي تمّثل اعتداًء على حق�ق العباد من خالل:
َوَيۡسفُِك  فِيَها  ُيۡفِسُد  َمن  فِيَها  َتۡجَعُل 

َ
أ قَالُٓواْ  القتل: {.....   
َمآَء ..... ٣٠} »البقرة«. ٱلّدِ
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ۡرِض لُِيۡفِسَد فِيَها َوُيۡهلَِك 
َ
 التخريب: {َوِإَذا تََولَّٰي َسَعٰى فِي ٱلۡأ

ُ لَا ُيحِّبُ ٱلَۡفَساَد ٢٠٥} »البقرة«. ٱلۡحَۡرَث َوٱلّنَۡسَلۚ َوٱهَّلّلَ
ۡرِض 

َ
ا ِجۡئَنا لُِنۡفِسَد فِي ٱلۡأ ِ لََقۡد َعلِۡمُتم ّمَ  ال�شرقة: {قَالُواْ تَٱهَّلّلَ

َوَما ُكّنَا َسٰرِقِيَن ٧٣} »ي��شف«.
َعِن  َوَيۡسـَٔلُونََك   .....} واأم�الهم:  اليتامى  حق�ق  اأكل   
ُ َيۡعلَُم  ٱلَۡيَتَٰمىٰۖ قُۡل إِۡصلَاٞح لَُّهۡم َخۡيرۖٞ َوِإن ُتخَالُِطوُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡمۚ َوٱهَّلّلَ

ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحۚ ٢٢٠} »البقرة«.
ِمَن  ٱلَۡكۡيَل َولَا تَُكونُواْ  ۡوفُواْ 

َ
 تطفيف الكيل والميزان: {أ

ٱلُۡمۡخِسِريَن ١٨١ َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيِم ١٨٢ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلّنَاَس 
ۡرِض ُمۡفِسِديَن ١٨٣} »ال�شعراء«.

َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

ولربما من هذا الباب ارتبط م�شطلح الف�شاد في القراآن 
يكاد يك�ن  ا�شتعماله، حتى  اأكثر م�ارد  بكلمة )األأر�ض( في 
له دألألته  قراآنيًا  األأر�ض( م�شطلحًا  )الف�شاد فى  م�شطلح 

واأبعاده واإيحاءاته كما اأ�شار اإلى ذلك بع�ض الباحثين. 
وت�شريفاتها  الف�شاد  كلمة  الحكيم  الكتاب  ا�شتعمل  فقد 
50 مرة، منها 39 مرة ورد فيها ا�شم األأر�ض اأو اإ�شارة اإليها، 

كما في األآيات التالية:
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َنۡحُن  إِّنََما  قَالُٓواْ  ۡرِض 
َ
ٱلۡأ فِي  ُتۡفِسُدواْ  لَا  لَُهۡم  قِيَل  {َوِإَذا   

ُمۡصلُِحوَن١١} »البقرة«.
َوَيۡقَطُعوَن  ِميَثٰقِهِۦ  َبۡعِد  ِمۢن   ِ ٱهَّلّلَ َعۡهَد  يَنُقُضوَن  ِذيَن 

َّ {ٱل  
ُهُم  ـٰٓئَِك  ْولَ

ُ
أ ۡرِضۚ 

َ
ٱلۡأ فِي  َوُيۡفِسُدوَن  يُوَصَل  ن 

َ
أ ۦٓ  بِهِ  ُ ٱهَّلّلَ َمَر 

َ
أ َمآ 

ٱلَۡخِٰسُروَن٢٧} »البقرة«.
ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  َتۡعَثۡواْ  َولَا   ِ ٱهَّلّلَ ّرِۡزِق  ِمن  َوٱۡشَرُبواْ  ُكلُواْ   .....}  

ُمۡفِسِديَن60} »البقرة«.
َمآ 

لَۡقۡيَنا بَۡيَنُهُم ٱلَۡعَدَٰوةَ َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَٰي يَۡوِم ٱلۡقَِيَٰمةِۚ ُكلَّ
َ
 {..... َوأ

ُ لَا  ۡرِض فََساٗداۚ َوٱهَّلّلَ
َ
ۚ َوَيۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ ُ َها ٱهَّلّلَ

َ
ۡطَفأ

َ
ۡوقَُدواْ نَاٗرا لِّۡلَحۡرِب أ

َ
أ

ُيحِّبُ ٱلُۡمۡفِسِديَن ٦٤} »المائدة«.
ت�ؤكد على  اأن  تريد  األآيات  اأن  كان ذلك من جهة  ولربما 
عم�م و �شعة ما ي�شمله م��ش�ع الف�شاد.. فظاهرة الف�شاد التي 
ي�شير اإليها القراآن الكريم لي�شت ظاهرة فردّية اأو �شخ�شّية، 
هي  بل  خا�شة،  معينة  حالة  اأو  �شيق  بمجتمع  محدودة  اأو 
ظاهرة تعّم المجتمع األإن�شانّي بغالبيته، ألأّن الممار�شات التي 
الظ�اهر  ت�شمل  الف�شاد،  عن�ان  الكريم  القراآن  عليها  ُيطلق 
األإن�شانية العامة وال�ا�شعة التي ي�شّح اأن ُيطلق عليها عن�ان 

)الف�شاد في األأر�ض(.
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•• الفساد في األرض: 
وم�شطلح الف�شاد فى األأر�ض له دألألت ق�ية، من ذلك اأن 
األأر�ض ُو�شعت للنا�ض جميعًا، فاإذا كان �شل�ك فرد اأو جماعة 
ُي�شيء اإلى هذا الماأوى اأو ي�ؤّدي اإلى خرابه، فاإّن من م�شئ�لية 
النا�ض اأن يمنع�ا ذلك ويقاوم�ه، دون اأن تنح�شر الم�شئ�لية 

ب�شخ�ض معين، ألأّن الم�شكلة حينذاك تخ�ّض كّل الب�شر.
بع�ض  من  يحّذر  اأو  ينتقد  الكريم  القراآن  اأن  نجد  وقد 
الت�شّرفات وُيطلق عليها لفظ الف�شاد، وهي أل تت�شف بتلك 
ال�شعة وال�شم�لية، لكّن عمق خطرها واأثرها ال�شّيء ي�ؤّدي اإلى 
اأن  يمكن  بحيث  ال�شائدة،  الح�شارة  اأو  كله،  المجتمع  ف�شاد 

تدخل تحت عن�ان الف�شاد في األأر�ض.
ففي ق�شة النبي ي��شف »عليه ال�شالم« تق�ل األآية:  

ة النبي ي��شف »عليه ال�شالم« تذكر اأّن  فاألآية �شمن ق�شّ
ۡرِض َوَما ُكّنَا 

َ
ا ِجۡئَنا لُِنۡفِسَد فِي ٱلۡأ ِ لََقۡد َعلِۡمُتم ّمَ األإخ�ة: {قَالُواْ تَٱهَّلّلَ

َسٰرِقِيَن ٧٣} »ي��شف«، فما هي طبيعة الجريمة المت�شّ�ر اأنهم 
�شيرتكب�نها؟ وما هي حدودها؟ أل�شيما بلحاظ اأنهم طارئ�ن 

على ذلك المجتمع وعددهم محدود... كّل الم�شاألة كانت:
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َنۡفقُِد ُصَواَع ٱلَۡملِِك ...... ٧٢} »ي��شف«، فالم�شاألة  {قَالُواْ 
اأحيانًا تكمن في عمق التاأثير أل في حجم الفعل ذاته.    

•• اإلنسان والفساد: 
لهذا  اأّن  الف�شاد  ح�ل  القراآنية  األآيات  تتّبع  ِمن  وُيالحظ 
الب�شري  ال�ج�د  بداية  في  ووا�شحًا  ق�يًا  ح�ش�رًا  العن�ان 
قال  اهلل،  وبين  المالئكة  بين  دار  الذي  الح�ار  خالل  من 
ۡرِض َخلِيَفٗةۖ 

َ
ـٰٓئَِكةِ إِنِّي َجاِعٞل فِي ٱلۡأ »�شبحانه«: {َوِإۡذ قَاَل َرّبَُك لِۡلَملَ

نَُسّبُِح  َوَنۡحُن  َمآَء  ٱلّدِ َوَيۡسفُِك  فِيَها  ُيۡفِسُد  َمن  فِيَها  َتۡجَعُل 
َ
أ قَالُٓواْ 

ۡعلَُم َما لَا َتۡعلَُموَن ٣٠} »البقرة«.
َ
ُس لََكۖ قَاَل إِنِّٓي أ ِبحَۡمِدَك َوُنَقّدِ

اأي اأّن ح�ش�ره �شابٌق حتى على خلقه، وكاأنها �شمة ألزمة 
لعلمهم  المالئكة،  عند  تبادر  ما  خالل  من  ِخلقته  لطبيعة 
ا  إِّمَ بِيَل  ٱلّسَ َهَديَۡنُٰه  {إِنَّا  التالية:  بال�ش�رة  مخل�ٍق  وج�د  باأّن 
ا َكُفوًرا ٣} »األإن�شان«، ي�شتدعي تلقائيًا اأن ُيف�شد  َشاكِٗرا َوِإّمَ
والغريزة  العقل  بين  ال�شراع  �شيعي�ض  ألأنه  الدماء،  وَي�شفك 
والرغبة  والخالف،  النزاع  عنا�شر  ويختزن  �شخ�شّيته،  في 
في التدمير، واألأنانية في التملك والت�شلط في ذاته، ما ي�ؤّدي 
خالل  من  األأر�ض،  فتعي�ض  والمعن�ي،  الماّدي  األإف�شاد  اإلى 
�شّيما  أل  رة،  والمدمِّ الُمف�ِشدة  الحروب  من  ج�ٍّ  في  ذلك، 
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بلحاظ طبيعة الحياة الدنيا وما قد تت�شارع عليه األأطراف 
الطامعة في الح�ش�ل على ما فيها، وهذا أل يتناغم مع حب 

اهلل للخير وال�شالم واإرادته للتق�ى والعمل ال�شالح.  
قال العالمة الطباطبائي اأّن كالم المالئكة: )ُم�شعٌر باأنهم 
اإنما فهم�ا وق�ع األإف�شاد و�شفك الدماء من ق�له »�شبحانه«: 
األأر�شي  الم�ج�د  اإن  حيث  َخلِيَفٗةۖ}  ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  َجاِعٞل  {إِنِّي 

بما اأنه ماّدي مرّكب من الق�ى الغ�شبية وال�شه�ية، والدار( 
وافرة  الجهات،  محدودة  التزاحم،  )دار  الدنيا  الحياة  اأي 
وانتظاماتها  األنحالل،  معر�ض  في  مرّكباتها  المزاحمات، 
واإ�شالحاتها في مظّنة الف�شاد وم�شّب البطالن، أل تتّم الحياة 
فيها اإأل بالحياة الن�عّية، وأل َيكمل البقاء فيها اإأل باألجتماع 
ففهم�ا من  الدماء،  و�شفك  الف�شاد  تخل� من  والتعاون، فال 
بكثرٍة من  اإأل  األأر�ض  في  تقع  أل  المرادة  الخالفة  اأن  هناك 
الف�شاد  اإلى  باألآخرة  يف�شي  بينهم  اجتماعّي  ونظام  األأفراد 
وال�شفك( »الميزان في تف�شير القراآن، ج1 ، �ض115«، فكيف 
المّت�شف  »�شبحانه«  هلل  وممّثاًل  خليفًة  �شيك�ن  لمن  يمكن 
المنّزه في  الجمال والجالل،  اأو�شاف  العليا، من  بال�شفات 
�ض في فعله عن ال�شر والف�شاد اأن  نف�شه عن الّنق�ض، والمقدَّ
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يك�ن على خالف ذلك؟
-يا  حكمتك  كانت  اإذا  باأنه  مالحظتها  المالئكة  وُتكمل 
ي�شّبحك  اأن  األأر�ض  في  األإن�شان  ا�شتخالف  من  اإلهنا- 
ويقّد�ض لك ويعبدك، باعتبار اأنَّ العبادة هي غاية الخلق في 
َمن تخلُقه، فاإّنما يتراءى لنا اأننا نحن المالئكة األأَْولى بهذا 
ُس لََكۖ ......٣٠} األ�شتخالف ألأننا{...... نَُسّبُِح ِبحَۡمِدَك َوُنَقّدِ

بداية  وفي  عنه،  تحدث�ا  ما  وتحّقق  ظنُّهم،  دق  �شَ وقد 
ابني  ق�شة  من  القراآن  ا�شتعر�شه  ما  في  الب�شري،  ال�ج�د 
َبا قُۡرَباٗنا َفُتُقّبَِل ِمۡن   ٱۡبَنۡي َءاَدَم بِٱلۡحَّقِ إِۡذ قَّرَ

َ
اآدم:{َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ُ ِمَن  ۡقُتلَّنََكۖ قَاَل إِّنََما َيَتَقّبَُل ٱهَّلّلَ
َ
َحِدهَِما َولَۡم ُيَتَقّبَۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ قَاَل لَأ

َ
أ

ۡصَبَح 
َ
َفَقَتلَُهۥ فَأ ِخيهِ 

َ
ٱلُۡمّتَقِيَن ...... ٢٩ َفَطوََّعۡت لَُهۥ َنۡفُسُهۥ َقۡتَل أ

نَُّهۥ 
َ
ۡجِل َذٰلَِك َكَتۡبَنا عَلَٰى بَنِٓي إِۡسٰٓـَرِءيَل أ

َ
ِمَن ٱلَۡخِٰسِريَن ٣٠ ...... ِمۡن أ

ّنََما َقَتَل ٱلّنَاَس 
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسادٖ فِي ٱلۡأ

َ
ا بَِغۡيِر َنۡفٍس أ َمن َقَتَل َنۡفَسۢ

ۡحَيا ٱلّنَاَس ...... ٣٢} »المائدة«.
َ
ّنََمآ أ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
َجمِيٗعا َوَمۡن أ

ولذا لم يخّطئهم اهلل »عّز وجل« في األنطباع الذي ارت�شخ 
وناتجة  كامنة،  م�شالح  هناك  اأّن  اأعلمهم  اأّنه  اإأل  عندهم، 
تلك  من  اإنتاجًا  واأف�شل  تاأثيرًا،  واأق�ى  اأهمية،  اأكثر  عنها، 

المفا�شد.



37 مفه�م الف�شاد

عن  ينِف  لم  »�شبحانه«  )اإنه  الطباطبائي:  العالمة  قال 
المالئكة  كّذب  وأل  الدماء،  و�شفك  الف�شاد  األأر�ض  خليفة 
في دع�اهم الت�شبيح والتقدي�ض، وقّررهم على ما اّدع�ا، بل 
المالئكة  يقدر  اأمرًا أل  اأّن هناك  وه�  اآخر،  �شيئًا  اأبدى  اإنما 
على حمله وأل تتحّمله، ويتحّمله هذا الخليفة األأر�شّي، فاإنه 
اأمرًا، و يتحّمل منه �شرًا لي�ض في  يحكي عن اهلل »�شبحانه« 
و�شع المالئكة، و أل محالة يتدارك بذلك اأمر الف�شاد و �شفك 

الدماء( »الميزان في تف�شير القراآن، ج1 ، �ض116«. 
هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإّن من طبيعة هذا ال�ج�د 
الذي خلقه اهلل »عّز وجل« اأّن الخير وال�شّر يمتزجان فيه، فال 
ح�ش�رًا  لل�شّر  اأّن  وتجد  اإأل  الخير  من  جانبًا  مكان  في  تجد 
اأو  و�شرٌّ ألأعدائها  لها  األأفعى خيٌر  للح�ش�ر.. ف�شمُّ  اأو مجاأًل 

لفري�شتها.
•• صفات المفسدين: 

وفق  المف�شدين  �شفات  من  مجم�عة  ا�شتخال�ض  يمكن 
و�ش�ر  اأفعالهم  وعن  عنهم  تحدثت  التي  األآيات  في  جاء  ما 
تت�فر في كل  اأن  بال�شرورة  لي�ض  ال�شفات  اإف�شادهم، وهذه 
واحد،  �شخ�ض  في  كلها  تجتمع  اأن  بال�شرورة  وأل  مف�شد، 
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حديث  اأثناء  في  بهم  ارتبطت  التي  ال�شفات  من  ولكنها 
القراآن عنهم:

1. يعجبك ق�ل الُمف�ِشد، فه� حل� الل�شان، بينما قلبه ينط�ي 
ٱلّنَاِس  »عز وجل«: {َوِمَن  قال  والخ�شام،  والغل  الحقد  على 
قَۡلبِهِۦ  فِي  َما  عَلَٰى   َ ٱهَّلّلَ َوُيۡشِهُد  ۡنَيا  ٱلّدُ ٱلۡحََيٰوةِ  فِي  قَۡولُُهۥ  ُيۡعِجُبَك  َمن 
ۡرِض لُِيۡفِسَد فِيَها َوُيۡهلَِك 

َ
لَّدُ ٱلۡخَِصاِم ٢٠٤ َوِإَذا تََولَّٰي َسَعٰى فِي ٱلۡأ

َ
َوُهَو أ

ويتح�ل  »البقرة«.   {٢٠٥ ٱلَۡفَساَد  ُيحِّبُ  لَا   ُ َوٱهَّلّلَ َوٱلّنَۡسَلۚ  ٱلۡحَۡرَث 
اإف�شاد  في  ويجتهد  ي�شعى  اإذ  �شرير  �شل�ك  اإلى  قلبه  في  ما 

واإهالك النا�ض والنبات والحي�ان.  
2. يت�شف المف�شد بالِكبر والكذب والت�شليل، قال »عز وجل«: 
ۡرِض قَالُٓواْ إِّنََما َنۡحُن ُمۡصلُِحوَن ١١} 

َ
{َوِإَذا قِيَل لَُهۡم لَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

اإن هذا النم�ذج من النا�ض أل يعترف�ن بف�شادهم  »البقرة«. 
اأنف�شهم  يرون  اأنهم  ذلك  من  األأدهى  بل  واإف�شادهم، 
ال�شالح  ألأن  ال�شالحين؛  من  اأعلى  درجة  وهي  م�شلحين، 
ي نف�شه وخلقه وعبادته لربه، بينما الم�شلح ه�  ه� من يزكِّ

ال�شالح في نف�شه الم�شلح لغيره وهي منزلة عالية.  
يجحده  الذي  بالحق  نف�شه  قرارة  في  ي�قن  قد  المف�شد   .3
ويرف�شه في الظاهر، اأو قد ي�قن باأنه على باطل، ومن هذا 
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النم�ذج َمن ذكرهم القراآن بق�له: {وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ 
 {١٤ ٱلُۡمۡفِسِديَن  َعٰقَِبُة  َكاَن  َكۡيَف  فَٱنُظۡر  ۚا  وَُعلُّوٗ ُظۡلٗما  نُفُسُهۡم 

َ
أ

»النمل«.
4. بطر النعمة، ومثال ذلك ه� )قارون( رمز اأولئك الذين 
اآتاهم اهلل من �شن�ف المال والنعم فظن�ا كما ظن قارون اأنه 
اإنما اأوتيه على علم عنده، فلم ي�ّظف �شيئًا منه ألآخرته، ولم 
 ُ ينفقه في خير النا�ض، قال »عز وجل«: {َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَىَٰك ٱهَّلّلَ
 ُ ۡحَسَن ٱهَّلّلَ

َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
ۡنَياۖ َوأ اَر ٱٓأۡلِخَرةَۖ َولَا تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱلّدُ ٱلّدَ

َ لَا ُيحِّبُ ٱلُۡمۡفِسِديَن ٧٧}  ۡرِضۖ إِّنَ ٱهَّلّلَ
َ
إِلَۡيَكۖ َولَا َتۡبِغ ٱلَۡفَساَد فِي ٱلۡأ

»الق�ش�ض«. 
األأزمات  واختالق  والفتن  الحروب  نيران  اإ�شعال   .5
م�شالحهم،  لخدمة  العقائدية  اأو  ال�شيا�شية  اأو  األقت�شادية 
�ش�اء ألإ�شغال النا�ض عن الف�شاد الم�شت�شري، اأو لالنتفاع من 
هذه الحروب بتحقيق مكا�شب مادية كما ه� ديدن �شركات 
�شيا�شاتهم  لتمرير  اأو  العظمى،  والدول  العالمية  األأ�شلحة 
الفا�شدة في محيط ن�شاطهم. قال »عز وجل«: {َوقَالَِت ٱلَۡيُهوُد 
َمۡبُسوَطَتاِن  ْۘ بَۡل يََداهُ  بَِما قَالُوا يِۡديِهۡم َولُعُِنواْ 

َ
ُغّلَۡت أ َمۡغلُولٌَةۚ   ِ يَُد ٱهَّلّلَ

ّبَِك  ّرَ ِمن  إِلَۡيَك  نزَِل 
ُ
أ آ  ّمَ ّمِۡنُهم  َكثِيٗرا  َولَيَِزيَدّنَ  يََشآُءۚ  َكۡيَف  يُنفُِق 
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َمآ 
لَۡقۡيَنا بَۡيَنُهُم ٱلَۡعَدَٰوةَ َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَٰي يَۡوِم ٱلۡقَِيَٰمةِۚ ُكلَّ

َ
ُطۡغَيٰٗنا َوُكۡفٗرۚا َوأ

ُ لَا  ۡرِض فََساٗداۚ َوٱهَّلّلَ
َ
ۚ َوَيۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ ُ َها ٱهَّلّلَ

َ
ۡطَفأ

َ
ۡوقَُدواْ نَاٗرا لِّۡلَحۡرِب أ

َ
أ

ُيحِّبُ ٱلُۡمۡفِسِديَن ٦٤} »المائدة«. يق�ل اأحد الباحثين في ال�شاأن 
األجتماعي العراقي اأنه كلما اأراد األ�شتعمار البريطاني ومن 
القرن  من  األأول  الن�شف  في  العراق  في  الحكم  في  يمثله 
ال�شنة  بين  مذهبية  فتنة  خلق�ا  ما،  اأمر  تمرير  الع�شرين، 

وال�شيعة ألإلهاء النا�ض بها والتفّرغ ألإنجاز م�شروعهم.  
َكَفُرواْ  ِذيَن 

َّ {ٱل وجل«:  »عز  قال  اهلل،  �شبيل  عن  ال�شّد   .6
َكانُواْ  بَِما  ٱلَۡعَذاِب  فَۡوَق  َعَذاٗبا  زِۡدَنُٰهۡم   ِ ٱهَّلّلَ َسبِيِل  َعن  واْ  َوَصّدُ
ُيۡفِسُدوَن 88} »النحل«، وقال على ل�شان النبي �شعيب »عليه 
وَن َعن َسبِيِل  ّلِ ِصَرٰٖط تُوِعُدوَن َوتَُصّدُ

ال�شالم«: {َولَا َتۡقُعُدواْ بِكُ
ِ َمۡن َءاَمَن بِهِۦ َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجاۚ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ ُكنُتۡم قَلِيلٗا فََكثََّرُكۡمۖ  ٱهَّلّلَ

َوٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِديَن ٨٦} »األأعراف« . 
الكريم  القراآن  تحدث  فقد  عديدة،  �ش�ر  ال�شد  ولهذا 
واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  مع  قري�ض  تعامل  نم�ذج  عن 
من  ذلك  وغير  واألإغراء  والتعذيب  بالتخ�يف  والم�شلمين 
لَا  َكَفُرواْ  ِذيَن 

َّ ٱل {َوقَاَل  وجل«:  »عز  ق�له  في  جاء  ما  قبيل 
تَۡسَمُعواْ لَِهَٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن َوٱلَۡغۡواْ فِيهِ لََعّلَُكۡم َتۡغلُِبوَن ٢٦} »ف�شلت«.  
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كان�ا  الذين  المنافقين  نم�ذج  عن  القراآن  تحدث  كما 
األلتحاق  اأو  اهلل،  ر�ش�ل  عن  األأخذ  من  األآخرين  يمنع�ن 
ُعرف  م�شجد  ببناء  اأو  عليه،  التمرد  اأو  الم�شلمين،  بجي�ض 
ألحقًا بعن�ان )م�شجد �شرار( ليك�ن مركزًا لم�اجهة جه�د 
النبي وهدم م�شاريعه، اأو غير ذلك من قبيل ما جاء في ق�له 
َدَقِٰت  وِِّعيَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن فِي ٱلّصَ ِذيَن يَۡلِمُزوَن ٱلُۡمّطَ

َّ »عز وجل«: {ٱل
ِمۡنُهۡم   ُ ٱهَّلّلَ َسِخَر  ِمۡنُهۡم  فََيۡسَخُروَن  ُجۡهَدُهۡم  ا 

َّ إِل َيِجُدوَن  لَا  ِذيَن 
َّ َوٱل

لِيٌم ٧٩} »الت�بة«.  
َ
َولَُهۡم َعَذاٌب أ





فساد الحاكم

الحاكم  ف�شاد  األأر�ض  في  للف�شاد  القراآنية  ال�ش�ر  من 
{إِّنَ  وجل«:  »عز  قال  حيث  نم�ذجًا  فرع�ن  في  المتمّثل 
ۡهلََها ِشَيٗعا يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفٗة ّمِۡنُهۡم 

َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
فِرَۡعۡوَن َعلَا فِي ٱلۡأ

 {٤ ٱلُۡمۡفِسِديَن  ِمَن  َكاَن  إِنَُّهۥ  نَِسآَءُهۡمۚ  َوَيۡسَتۡحِىۦ  ۡبَنآَءُهۡم 
َ
أ يَُذبُِّح 

هذا  لتحقق  اأن  األآية  بح�شب  األ�شتنتاج  ويمكن  »الق�ش�ض«.   
الن�ع من األإف�شاد مقّ�مات، وهي:  

وذلك  ۡرِض} 
َ
ٱلۡأ فِي  {َعلَا  ق�له:  بدأللة  األأر�ض:  في  العل�   .1

ا�شتكبارًا من خالل األمتيازات العائلية، واألأم�ال والممتلكات 
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التي تحت يديه، والجماعات التي كانت تحيط به وتتزلف له، 
وتقدم له الطاعة وال�ألء.  

ۡهلََها ِشَيٗعا} 
َ
أ 2. تفتيت وحدة المجتمع: بدأللة ق�له: {وََجَعَل 

بافتعال اأو تر�شيخ التق�شيم الطبقي والعرقي، ومن خالل اإثارة 
ال�شراعات ل�َشغلهم عن ق�شايا العدالة األجتماعية والحريات 

وحق�قهم األإن�شانية، ول�شمان بقائهم تحت �شلطانه.  
3. ا�شت�شعاف �شريحة من المجتمع: بدأللة: {يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفٗة 
ّمِۡنُهۡم} وذلك بت�شخير بني اإ�شرائيل الذين كان�ا بالن�شبة اإليه 
األأرّقاء، في�شتخدمهم في جميع حاجاته،  األأ�شرى  في عداد 
ليك�ن�ا اليد العاملة المجانية -اأو �شبه المجانية- التي ت�فر 

له كل ما يريد من دون خ�شارة.  
{يَُذبُِّح  بدأللة  ال�شريحة:  هذه  بحق  الجرائم  ارتكاب   .4
اأن  بعد  الذك�ر  األأبناء  فقتل  نَِسآَءُهۡم}،  َوَيۡسَتۡحِىۦ  ۡبَنآَءُهۡم 

َ
أ

اأوان  اأّن  المرويات-  بع�ض  -بح�شب  اإ�شرائيل  بن�  تداول 
في  ال�شبب  �شيك�ن  واأنه  اقترب،  قد  به  ر  المب�شَّ النبي  وألدة 
فاأمر  قلبه،  في  الرعب  بثَّ  الذي  األأمر  فرع�ن،  ملك  زوال 
كما  ا�شتثناء..  دون  اإ�شرائيل  بني  من  الذك�ر  الم�اليد  بقتل 
ا�شتخدامهن  ُبغية  وي�شلبهن حريتهن  ن�شاءهم  ي�شتحيي  كان 
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في �شئ�نه و�شئ�ن طبقته األجتماعية.   ما مار�شه فرع�ن وفق 
األآية القراآنية مّثل اإخالأًل باألأمن األجتماعي، وهذا األإخالل 
من ال�ش�ر الخطيرة للف�شاد، ومن هنا اعتبر القراآن الكريم 
هذه الممار�شة الفرع�نية ن�عًا من األإف�شاد. ولكي يت�شح عمق 
اأن نع�د أل�شتي�شاح  الخطر في هذا الن�ع من األإف�شاد، ألبد 
اأهمية ت�فير األأمن األجتماعي، فعبر القرون �شيغت األأنظمة 
المجتمع  اأمن  لتحفظ  والم�اثيق  واألأعراف  والق�انين 
اقت�شادي ي�شمن  ولتاأمين و�شع  و�شالمته داخليًا وخارجيًا، 
منا�شب  ماأوى  ولت�فير  ونمّ�ها،  المنا�شبة  المعي�شة  �شبل 

ألأفراد المجتمع، وبالتالي تحقيق حياة كريمة محترمة.
ولنالحظ و�شف األإمام علي »عليه ال�شالم« لت�ّفر مق�مات 
األأمن األجتماعي حين حكم الك�فة: )اإنه ما اأ�شبح بالك�فة 
اأحد اإأل ناعمًا، اإن اأدناهم منزلة لياأكل البر، ويجل�ض في الظل، 
وي�شرب من ماء الفرات(»بحار األأن�ار، ج40، �ض327«، فهم 
في نعمة وافرة )اإَنّ اأدناهم منزلًة لياأكل الُبر( فال جائع في 
الك�فة، بل والطعام األأدنى ه� الُبر، والُبر اأرقى من ال�شعير 
�شكنًا  يمتلك  اأي  الظل(  في  )ويجل�ُض  اأكله  اعتادوا  الذي 

)وي�شرُب من ماء الفرات(.
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واأي تهديد لهذه الحاجات اأو خلل في تلبيتها اأو كفايتها، 
عن�ان  القراآن  عليها  ويطِلق  الحق�ق،  تلك  على  تعّديًا  يعّد 

)األإف�شاد في األأر�ض(، ومن اأمثلة ذلك:
1. اإهمال البنية التحتية للبلد في المجال ال�شحي اأو التعليمي 
اأو الم�ا�شالتي اأو غير ذلك حتى تتهالك بمرور الزمن دون 

اتخاذ اإجراء منا�شب.
يحرم  الذي  الفاح�ض  الغالء  م��ش�ع  معالجة  عدم   .2
اإأل  المعي�شية  احتياجاته  اأب�شط  على  الح�ش�ل  الم�اطن من 
باألرت�شاء،  اأو  بال�شرقة،  اأو  الكرامة،  بهدر  اأو  األأنف�ض،  ب�شق 
يك�ن  اأو  المتفرج،  الحاكم م�قف  ويقف  القان�ن،  بتجاوز  اأو 

م�شاهمًا في ذلك، تلبيًة لم�شالحه.
3. و�شع ت�شريعات تعمل على خلق ه�ة بين طبقات المجتمع 
اأو ات�شاعها، فتنعدم الطبقة المت��شطة كما ح�شل في بع�ض 
المجتمعات المعا�شرة، مع األإ�شرار على ال�شيا�شات األقت�شادية 
م�شلحة  اأو  الحاكم،  م�شلحة  في  ت�شب  التي  اأو  الفا�شلة، 

الحا�شية المتنفذة من ح�له، اأو طبقة معينة في المجتمع.
4. ال�شماح بن�ش�ب ال�شراعات الطائفية واألقتتال المذهبي 
والنزاعات الحزبية العنيفة، اأو العمل على ن�ش�بها، اأو عدم 
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ت�فير  عدم  اأو  ال�شليمة،  الم�اطنة  مفاهيم  لغر�ض  المبادرة 
األأج�اء المنا�شبة لها، اأو فتح المجال لنم� الق�ى المتطرفة 
ذلك  وكل  ُلُحمته،  وتفتيت  المجتمع  تمزيق  على  تعمل  التي 
ق ت�شد(، اأو لال�شتق�اء بطرف على  بهدف تفعيل �شيا�شة )فرِّ

ح�شاب بقية األأطراف.
ممار�شة  في  حق�قها  من  المجتمع  من  فئات  حرمان   .5
�شعائرها األإيمانية بحرية م�ش�ؤولة، اأو عدم األعتراف اأ�شاًل 

ب�ج�دها، نتيجة التع�شب الديني اأو المذهبي.
رة �شرورة  ومن هنا ارتاأت المجتمعات الب�شرية المتح�شّ
وج�د د�شت�ر تنتظم من خالله العالقات على كافة األأ�شعدة، 
ويمار�ض الحاكم حكمه ب�ا�شطته، ويحا�َشب به الم�شئ مهما 
قّدم  وقد  اإلخ.  تمييز..  دون  المح�ِشن  به  وُيكافاأ  �شاأنُه،  عال 
اأمير الم�ؤمنين علي »عليه ال�شالم« من خالل كتابه اإلى مالك 
اإلى م�شر ليحكمها، د�شت�رًا رائعًا للحكم  األأ�شتر حين بعثه 

ي�شتمل على ت��شيات اأخالقية واإدارية و�شيا�شية.
•• صورة أخرى إلفساد الحاكم: 

بما  الظالم  الحاكم  يد  على  األإف�شاد  تحقق  يت�قف  وأل 
المجتمعات  على  بعدوانه  بل  مجتمعه،  اإطار  في  يمار�شه 
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األأخرى الم�شالمة اأي�شًا، وقد تحدث القراآن الكريم عن مثل 
�شمن  وماأج�ج  ياأج�ج  عدوان  عن  حديثه  في  ال�ش�رة  هذه 
اأحداث رحلة ذي القرنين األإ�شالحية في األأر�ض، حيث واجه 
يِۡن وََجَد  ّدَ ۡتَبَع َسبًَبا ٩٢ َحّتَٰيٓ إَِذا بَلََغ َبيَۡن ٱلّسَ

َ
ال��شع التالي: {ُثّمَ أ

ا يَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن قَۡولٗا ٩٣ قَالُواْ َيَٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِّنَ 
َّ ِمن ُدونِِهَما قَۡوٗما ل

ن 
َ
ۡرِض َفَهۡل َنۡجَعُل لََك َخرًۡجا عَلَٰىٓ أ

َ
ُجوَج ُمۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
يَأ

ِعيُنونِي 
َ
فَأ َربِّي َخۡيرٞ  ّنِي فِيهِ  ا ٩٤ قَاَل َما َمّكَ َتۡجَعَل بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُهۡم َسّدٗ

ۡجَعۡل بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهۡم َرۡدًما ٩٥} »الكهف«.  
َ
ٍة أ بُِقّوَ

اأن الق�م الذين طلب�ا نجدته كان�ا ق�مًا  وت�شّرح األآيات 
كان�ا  ما  اأنهم  ويبدو  بل  مدنية،  وأل  ح�شارة  بال  متخلفين 
اأن  من  القرنين  ذا  ذلك  يمنع  فلم  م�ؤمنًا..  مجتمعًا  يمّثل�ن 
يعينهم بجهد جهيد في رّد عدوان قبائل ياأج�ج وماأج�ج من 

خالل بناء ردم �شخم بين جبلين.
اأن العدوان على المجتمعات  اأن ي�شتفاد من ذلك  ويمكن 
في  األإف�شاد  اأن�اع  من  ن�عًا  يعد  حق،  وجه  وبال  الم�شالمة، 
لذلك  الديني  األنتماء  طبيعة  عن  النظر  بغ�ض  األأر�ض، 
المجتمع، وهذا ما لم يقبل به ذوالقرنين من باب األإح�شا�ض 

بالم�ش�ؤولية، فبادر لم�شاعدة المعتَدى عليهم بذلك البناء.



49 ف�شاد احلاكم

•• اإلمام الحسين يواجه فساد السلطة: 
من  م�ؤلمًا  واقعًا  ال�شالم«  »عليه  الح�شين  األإمام  واجه 
ف�شاد ال�شلطة الحاكمة، اإذ عمل األأم�ي�ن لتحقيق اأهدافهم 
ال�شلط�ية على عدة جبهات وذلك خالل عقدين من الزمن، 

فكان من بينها:
َمن  اإلى  بالن�شبة  والتج�يع  والقتل  األإرهاب  �شيا�شة  اتباع  1ـ 
)الغارات(  كتاب  ففي  ال�شيا�شي،  اله�ى  في  معهم  يتفق  أل 
ألإبراهيم بن محمد الثقفي: )عن �شفيان بن ع�ف الغامدي 
ذي  كثيف  جي�ض  في  باعثك  اإني  فقال:  معاوية  دعاني  قال: 
اأداة وجالدة فالزم لي جانب الفرات حتى تمر بهيت »بلدة 
بها  وجدت  فاإن  فتقطعها،  األأنبار«  �شمال  الفرات  على  تقع 
واإأل فام�ض حتى تغير على األأنبار، فاإن  جندًا فاأغر عليهم، 
اأقبل  ثم  المدائن  على  تغير  حتى  فام�ض  جندًا  بها  تجد  لم 
اأهل  اأغرت على  اإن  اأنك  الك�فة، واعلم  اأن تقرب  واتق  اإلي، 
هذه  اإن  الك�فة،  على  اأغرت  فكاأنك  المدائن  واأهل  األأنبار 
الغارات يا �شفيان على اأهل العراق ترهب قل�بهم وتجّرئ كل 
من كان له فينا ه�ى منهم ويرى فراقهم، وتدع� اإلينا كل من 
ب كل ما مررت به من القرى، واقتل  كان يخاف الدوائر، وخرِّ
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كل من لقيت ممن لي�ض ه� على راأيك، واأحِرب األأم�ال »اأي 
خذها كاملة وأل ُتبِق منها �شيئًا« فاإنه �شبيه بالقتل، وه� اأوجع 

للقل�ب( »الغارات، ج2، �ض464«.
وقد ذكر األإمام علي »عليه ال�شالم« بع�ض هذه الغارات التي 
الغامدي كما جاء في نهج البالغة حيث قال: )َوهَذا  �شّنها 
اَن  اَن ْبَن َح�َشّ اأَُخ� َغاِمد َقْد َوَرَدْت َخْيُلُه األأْْنَباَر، َوَقْد َقَتَل َح�َشّ
ُجَل  اأََنّ الَرّ َبَلَغِني  َوَلَقْد  َواأََزاَل َخْيَلُكْم َعْن َم�َشاِلِحَها،   ، الَبْكِرَيّ
الُمَعاَهَدة،  َواأُلْْخَرى  الَمْراأَِة الُم�ْشِلَمِة،  َعَلى  َيْدُخُل  َكاَن  ِمْنُهْم 
فَيْنَتِزُع ِحْجَلَها َوُقْلَبَها َوَقاَلِئَدَها َوِرَعاَثَها »اأقراطها«، ما َتْمَتِنُع 
َما  َواِفِريَن،  َرُف�ا  اْن�شَ ُثَمّ  َواأِل�ْشِتْرَحاِم،  ِباأل�ْشِتْرَجاِع  اإِأَلّ  ِمْنُه 
ُم�ْشِلمًا  اْمَراأً  اأََنّ  َفَلْ�  َدٌم،  َلُهْم  اأُِريَق  َوأَل  َكْلٌم،  ِمْنُهْم  َرُجاًل  َناَل 
ِعْنِدي  ِبِه  َكاَن  َبْل  َمُل�مًا،  ِبِه  َكاَن  َما  اأَ�َشفًا  َبْعِد َهذا  َماَت ِمن 

َجِديرًا( »نهج البالغة: خ 27«.
معاوية  )دعا  )الغارات(:  كتابه  في  اأي�شًا  الثقفي  وذكر 
بناحية  تمر  حتى  �شر  له  قال  و  الفهري  قي�ض  بن  ال�شحاك 
الك�فة و ترتفع عنها ما ا�شتطعت فمن وجدته من األأعراب 
خياًل  اأو  م�شلحة  له  وجدت  اإن  و  عليه  فاأغر  علي  طاعة  في 
فاأغر عليهما، و اإذا اأ�شبحت في بلدة فاأم�ض في اأخرى، و أل 
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فتقاتلها.  لتلقاها  اإليك  �ُشّرحت  قد  اأنها  بلغك  لخيل  تقيمن 
ف�شّرحه فيما بين ثالثة اآألف اإلى اأربعة اآألف جريدة خيل(  
ال�شحاك  فاأقبل  )قال:  م�شاة  ق�ة  غير  من  فقط  خيالة  اأي 
ياأخذ األأم�ال و يقتل من لقي من األأعراب حتى مر بالثعلبية 
فاأغار خيله على الحاج فاأخذ اأمتعتهم، ثم اأقبل مقباًل فلقي 
عمرو ابن عمي�ض بن م�شع�د الذهلي و ه� ابن اأخ عبد اهلل بن 
في  فقتله  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  �شاحب  م�شع�د 
طريق الحاج عند القطقطانة و قتل معه نا�شًا من اأ�شحابه. 
اأنه �شمع عليًا »عليه ال�شالم« وقد  اأبي  اأب� َرْوق فحدثني  قال 
الك�فة  اأهل  يا  المنبر:  على  يق�ل  ه�  و  النا�ض  اإلى  خرج 
جي��ض  اإلى  و  عمي�ض  بن  عمرو  ال�شالح  العبد  اإلى  اخرج�ا 
كم و امنع�ا  لكم قد اأ�شيب منها طرف، اخرج�ا فقاِتل�ا عدوَّ
حريمكم اإن كنتم فاعلين. قال: فردوا عليه ردًا �شعيفًا، وراأى 
منهم عجزًا و ف�شاًل فقال: و اهلل ل�ددت اأن لي بكل مائة رجل 
منكم رجاًل منهم! وْيحكم اخرج�ا معي ثم فروا عني اإن بدا 
لكم، ف� اهلل ما اأكره لقاء ربي على نيتي و ب�شيرتي و في ذلك 
َرْوح لي عظيم و فرج من مناجاتكم و مقا�شاتكم و مداراتكم 
ال�شابة  األإبل  تدارى  مثلما  الَعِمدة(  الِبكاُر  تدارى  ما  مثل 
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)والثياب  الحمل  ثقل  ب�شبب  ال�شنام  المك�ش�رة  ال�شغيرة 
المتهرئة( المتهتكة لِقَدمها )كلما خيطت من جانب تهتكت 
على �شاحبها من جانب اآخر ثم نزل، فخرج يم�شي حتى بلغ 
له  الكندي من خيله فعقد  ثم دعا حجر بن عدي  الغريين، 

راية على اأربعة اآألف ثم �شّرحه( »ج1، �ض 393-392«.
معاوية  الحديد: )كتب  اأبي  البالغة ألبن  نهج  �شرح  وفي 
الذمة  اأن برئت  الجماعة  بعد عام  اإلى عماله  ن�شخة واحدة 
ممن روى �شيئًا من ف�شل اأبي تراب واأهل بيته، فقامت الخطباء 
في كل ك�رة وعلى كل منبر يلعن�ن عليًا ويبراأون منه ويقع�ن 
فيه وفي اأهل بيته، وكان اأ�شد النا�ض بالء حينئذ اأهل الك�فة 
لكثرة من بها من �شيعة علي »عليه ال�شالم« فا�شتعمل عليهم 
وه�  ال�شيعة  يتتبع  فكان  الب�شرة  اإليه  و�شم  �شمية  بن  زياد 
بهم عارف ألأنه كان منهم اأيام علي »عليه ال�شالم«، فقتلهم 
تحت كل حجر ومدر واأخافهم وقطع األأيدي واألأرجل و�شمل 
اإلى  اأبعدهم  وطرفهم(  النخل،  جذوع  على  و�شلبهم  العي�ن 
البعيدة )و�شّردهم عن العراق فلم يبق  األأطراف والن�احي 
بها معروف منهم. وكتب معاوية اإلى عماله في جميع األآفاق 
اأأل ُيجيزوا ألأحد من �شيعة علي واأهل بيته �شهادة، وكتب اإليهم 
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واأهل وأليته  اأن انظروا من قبلكم من �شيعة عثمان ومحبيه 
وقّرب�هم  مجال�شهم  فاأدن�ا  ومناقبه  ف�شائله  يروون  والذين 
واأكرم�هم واكتب�ا لي بكل ما يروى كل رجل منهم وا�شمه وا�شم 
عثمان  ف�شائل  في  اأكثروا  حتى  ذلك  ففعل�ا  وع�شيرته.  اأبيه 
والك�شاء  ال�شالت  اإليهم معاوية من  يبعثه  كان  ِلما  ومناقبه 
والحباء والقطائع ويفي�شه في العرب منهم والم�الي، فكثر 
ذلك في كل م�شر وتناف�ش�ا في المنازل والدنيا فلي�ض يجئ 
في  فيروي  معاوية  عمال  من  عاماًل  النا�ض  من  مردود  اأحد 
عثمان ف�شيلة اأو منقبة األ كتب ا�شمه و قربه و�شّفعه، فلبث�ا 
قد  عثمان  في  الحديث  اأن  عماله  اإلى  كتب  ثم  حينًا.  بذلك 
جاءكم  فاإذا  وناحية  وجه  كل  وفي  م�شر  كل  في  وف�شا  كثر 
اإلى الرواية في ف�شائل ال�شحابة  كتابي هذا فادع�ا النا�ض 
اأحد من الم�شلمين  والخلفاء األأولين وأل تترك�ا خبرًا يرويه 
في اأبي تراب اإأل وتاأت�ني بمناق�ض له في ال�شحابة، فاإّن هذا 
اأحّب اإلّي واأقر لعيني واأدح�ض لحجة اأبى تراب و�شيعته واأ�شّد 
النا�ض  على  كتبه  فقرئت  وف�شله.  عثمان  مناقب  من  عليهم 
حقيقة  أل  مفتعلة  ال�شحابة  مناقب  في  كثيرة  اأخبار  فُرويت 
حتى  المجرى  هذا  يجرى  ما  رواية  في  النا�ض  وجد  لها، 
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الكتاتيب  اإلى معلمي  واألقي  المنابر  بذكر ذلك على  اأ�شادوا 
فعلم�ا �شبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير ال�ا�شع حتى رووه 
وتعلم�ه كما يتعلم�ن القراآن، وحتى علم�ه بناتهم ون�شاءهم 
اإلى  كتب  ثم  اهلل.  �شاء  ما  بذلك  فلبث�ا  وح�شمهم  وخدمهم 
عماله ن�شخة واحدة اإلى جميع البلدان انظروا من قامت عليه 
البينة اأنه يحب عليًا واأهل بيته فامح�ه من الدي�ان واأ�شقط�ا 
عطاءه ورزقه! و�شّفع ذلك بن�شخة اأخرى: َمن اتهمت�ه بم�األة 
اأ�شّد  البالء  يكن  فلم  داره!  واهدم�ا  به  فنّكل�ا  الق�م  ه�ؤألء 
الرجل من  اإن  بالك�فة حتى  �شيما  وأل  بالعراق  منه  اأكثر  وأل 
اإليه �شّره  لياأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقى  �شيعة علي ع 
عليه  ياأخذ  حتى  يحّدثه  وأل  وممل�كه  خادمه  من  ويخاف 
م��ش�ع  كثير  حديث  فظهر  عليه،  ليكتمن  الغليظة  األأيمان 
اإلى  واألأحاديث  األأخبار  تلك  انتقلت  حتى  منت�شر...  وبهتان 
فقبل�ها  والبهتان  الكذب  ي�شتحل�ن  أل  الذين  الديانين  اأيدي 
ورووها وهم يظن�ن اأنها حق، ول� علم�ا اأنها باطلة لما رووها 
الح�شن بن  األأمر كذلك حتى مات  بها. فلم يزل  تدين�ا  وأل 
علي »عليه ال�شالم« فازداد البالء والفتنة فلم يبق اأحد من 
األأر�ض(  في  طريد  اأو  دمه  على  خائف  وه�  األ  القبيل  هذا 
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»�شرح نهج البالغة، ج 11، �ض44- 46«.
وفي هذا ال�شاأن اأخبار كثيرة يمكن األطالع عليها في كتاب 
الغارات وفي �شرح نهج البالغة ألبن اأبي الحديد وغيرهما. 
)ل�  الكبرى(:  )الفتنة  كتابه  في  ح�شين  طه  د.  كتب  وقد 
رّدت اإلى الم�شلمين اأم�رهم، وطلب اإليهم اأن يختاروا اإمامًا 
�شيا�شته،  بل�ا  ألأّنهم  األأح�ال؛  اختاروا معاوية بحال من  لما 
وحبروا عّماله، فراأوا اأّن اأم�رهم ت�شير اإلى �شّر عظيم.. فهم 
والرهب أل  بالرعب  وُي�شا�ش�ن  بالر�شا،  بالخ�ف أل  يحكم�ن 
و�شّنة  اهلل  كتاب  من  الم�شلم�ن  به  ُي�شا�ض  اأن  ينبغي  بما 
ووألتهم،  ملكهم  اإلى  بل  لهم  لي�شت  العاّمة  .واأم�الهم  نبّيه 
يت�شّرف�ن فيها ما ي�شته�ن، أل على ما يقت�شيه الحّق والعدل 
وعّماله،  الملك  على  حرامًا  لي�شت  ودماوؤهم  والمعروف... 
اإقامة  أل  ما حرم اهلل...  والعّمال  الملك  ي�شتحّل منها  واإّنما 
لحدود الدين، ولكن تثبيتًا ل�شلطان الملك( »الفتنة الكبرى، 

ج2، علي وبن�ه، �ض131 - 132«.
والقبلية  العرقية  والتع�شبات  الطبقية  الحالة  تمكين   .2
ألحظها  كثيرة  �ش�اهد  ذلك  وعلى  وا�شتغاللها،  والحزبية 
العربية(:  )الدولة  م�ؤلفه  في  فكتب  ولهاوزن  الم�شت�شرق 
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)واأجّج ال�ألة نار هذه الخ�ش�مة »اأي بين القبائل« ولم يكن 
تحت ت�شّرف ال�ألة اإأّل �شرطة قليلة، وفيما �ش�ى ذلك كانت 
القبائل  في  الدفاع  قّ�ة  وهي  الم�شر،  مقاتلة  من  فرقهم 
القبائل  ي�شرب�ا  اأن  لهم  تهّياأ  الت�شّرف  اأح�شن�ا  اإذا  حّتى   ،
كان  ما  وكثيرًا  بينهم.  مركزهم  يثبت�ا  واأن  ببع�ض،  بع�شها 
األأخرى،  �شّد  القبائل  اإحدى  على  يعتمد  ال�الي  اأّن  يحدث 
اأتى واٍل  اإذا  اأتى بها معه، حّتى  وب�جه عام على قبيلته التي 
جديد اأتت قبيلة اأخرى اإلى الحكم، وينتج من ذلك اأّن القبيلة 
التي ُنّحيت عن الحكم ُت�شبح عدّوًا لدودًا للقبيلة التي تحكم، 
وهكذا اأ�شحت الميزات القبلية ملّطخة بال�شيا�شة والخ�شام 

على الغنائم ال�شيا�شّية( »تاريخ الدولة العربّية، �ض58«.
)ث�رة  في  الدين  �شم�ض  مهدي  محمد  ال�شيخ  وقال 
ت هذه الع�شبية القبلية �شكاًل دينيًا  الح�شين(: )وقد تقم�شّ
حينما اأخذت القبائل ت�شعى اإلى اختراع األأحاديث في ف�شلها 
هذه  اإّن  وذلك  واآله«؛  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  اإلى  تن�شبها 
القبائل لّما كانت تتنازع الريا�شة، والفخر، وال�شرف وجدت 
وجدته  كالذي  المفاخرة  اإلى  منه  تدخل  بابًا  األأحاديث  في 
قري�ض،  ف�شل  في  و�شعت  األأحاديث  من  فكم  ال�شعر،  في 
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واألأن�شار، واأ�شلم، وغفار، واألأ�شعريين، والحميريين، وجهينة، 
ومزينة(»ث�رة الح�شين، �ض105«.

تمكين  بغر�ض  وت�شريعاته  األإ�شالم  التالعب في مفاهيم   .3
�ش�ر الف�شاد المختلفة واإ�شفاء ال�شرعية عليها، فح�ل دأللة 
عن�ان الف�شاد وم�شاديقه نجد الخبر التالي الذي يرويه ابن 
اأبي الحديد: )وقد روي اأن معاوية بذل ل�شمرة بن جندب مائة 
اأبي  بن  علي  في  نزلت  األآية  هذه  اأن  يروي  درهم حتى  األف 
ۡنَيا َوُيۡشِهُد  ٱلّدُ طالب: {َوِمَن ٱلّنَاِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡولُُهۥ فِي ٱلۡحََيٰوةِ 
ۡرِض 

َ
لَّدُ ٱلۡخَِصاِم ٢٠٤ َوِإَذا تََولَّٰي َسَعٰى فِي ٱلۡأ

َ
َ عَلَٰى َما فِي قَۡلبِهِۦ َوُهَو أ ٱهَّلّلَ

ٱلَۡفَساَد٢٠٥}  ُيحِّبُ  لَا   ُ َوٱهَّلّلَ َوٱلّنَۡسَلۚ  ٱلۡحَۡرَث  َوُيۡهلَِك  فِيَها  لُِيۡفِسَد 
ق�له  وهي  ملجم،  ابن  في  نزلت  الثانية  األآية  واأن  »البقرة«، 
 ُ ِۚ َوٱهَّلّلَ »تعالى«:{َوِمَن ٱلّنَاِس َمن يَۡشِري َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱهَّلّلَ
َرُءوُفۢ بِٱلۡعَِبادِ ٢٠٧} »البقرة«، فلم يقبل، فبذل له مائتي األف 
درهم فلم يقبل، فبذل له ثالثمائة األف فلم يقبل، فبذل له 
ج4،  البالغة،  نهج  ذلك(»�شرح  وروى  فَقِبل،  األف  اأربعمائة 

�ض73«. 





الفساد األخالقي

ال��شع الطبيعي في فطرة األإن�شان في العالقة الجن�شية 
ّمِن  َخلََقُكم  ِذي 

َّ ٱل {ُهَو  الكريمة:  األآية  اإليه  اأ�شارت  ما  ه� 
ىَٰها  َتَغّشَ ا  فَلَّمَ إِلَۡيَهاۖ  لَِيۡسُكَن  َزوَۡجَها  ِمۡنَها  وََجَعَل  َوِٰحَدةٖ  ّنَۡفٖس 
لَئِۡن  َرّبَُهَما   َ ٱهَّلّلَ ّدََعَوا  ۡثَقلَت 

َ
أ آ  فَلَّمَ بِهۦِۖ  َفَمّرَۡت  َحمۡلًا َخفِيٗفا  َحمَلَۡت 

واألآية  ١٨٩}»األأعراف«،  ـِٰكرِيَن  ٱلّشَ ِمَن  َنُكوَنّنَ 
َّ ل َصٰلِٗحا  َءاتَۡيَتَنا 

ِذي َخلََقُكم ّمِن ّنَۡفٖس 
َّ َها ٱلّنَاُس ٱّتَُقواْ َرّبَُكُم ٱل ّيُ

َ
أ ـٰٓ ال�شريفة: {يَ

َوٱّتَُقواْ  َونَِساٗٓءۚ  َكثِيٗرا  ِمۡنُهَما رَِجالٗا  َوَبّثَ  َزوَۡجَها  ِمۡنَها  وََخلََق  َوِٰحَدةٖ 
َ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا ١}  رَۡحاَمۚ إِّنَ ٱهَّلّلَ

َ
ِذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ

َّ َ ٱل ٱهَّلّلَ
»الن�شاء«، وما �ش�ى ذلك يعد خروجًا على الفطرة.    
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وكل خروج وتمّرد على الفطرة له ع�اقب �شلبية، اإما على 
انقطاع  اأو  الم�ت  اأو  ال�شحة  كاعتالل  الفردي،  الم�شت�ى 
الن�شل، اأو على الم�شت�ى الجماعي كحدوث الفتن والحروب 
التالي  المثال  ذلك  على  ولن�شرب  المجتمع.  نظم  واختالل 
نَثٰي 

ُ
َها ٱلّنَاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ ّيُ

َ
أ ـٰٓ حيث قال »تعالى«:{يَ

 ِ ٱهَّلّلَ ِعنَد  ۡكَرَمُكۡم 
َ
أ إِّنَ   ْۚ لَِتَعاَرفُٓوا َوَقَبآئَِل  ُشُعوٗبا  وََجَعۡلَنُٰكۡم 

َ َعلِيٌم َخبِيرٞ ١٣} »الحجرات«، هذه هي الفطرة  ۡتَقىُٰكۡمۚ إِّنَ ٱهَّلّلَ
َ
أ

الب�شرية األجتماعية، فاإذا اختّل نظام التعارف الفطري هذا، 
بداأ ال�شراع واألقتتال ون�شبت الفتن بين النا�ض.  

وهكذا، فاإّن األإخالل بال��شع الفطري الطبيعي في لزوم 
الرجل  بين  أل  والمراأة،  الرجل  بين  الجن�شية  العالقة  ك�ن 
ال�خيمة جدًا..  ع�اقبه  له  والمراأة  المراأة  بين  وأل  والرجل، 
ال�شالم«  »عليه  الر�شا  م��شى  بن  علي  األإمام  عن  روي  وقد 
اأنه كتب ج�ابًا على بع�ض الم�شائل، ومما كتبه: )َوِعّلُة َتْحريِم 
وَما  األإَناِث  ِفي  َب  ُرِكّ ِلَما  ِلالإَناِث  واألإَناِث  كَراِن  ِللذُّ كَراِن  الذُّ
ُطِبَع َعليه الّذكران، وِلَما ِفي اإتَياِن الّذكَراِن للّذكَراِن واألإَناِث 
نيا(  �شِل، وَف�شاِد التَّدِبيِر، وَخَراِب الدُّ لالإَناِث ِمن انِقَطاِع النَّ
ال�شالم«:  »عليه  بق�له  والمراد  ح25751«،  ال�شيعة،  »و�شائل 
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َب ِفي األإَناِث وَما ُطِبَع َعليه الّذكران( ه� ما تقت�شيه  )ِلَما ُرِكّ
ِذيَن 

َّ الفطرة األإن�شانّية، والقاعدة هي ما في ق�له »تعالى«:{ٱل
فِي  ِعنَدُهۡم  َمۡكُتوًبا  َيِجُدونَُهۥ  ِذي 

َّ ٱل ّمِّىَ 
ُ
ٱلۡأ ِبّيَ  ٱلّنَ ٱلّرَُسوَل  يَّتَبُِعوَن 

َوُيِحّلُ  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوَيۡنَهىُٰهۡم  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُرُهم 
ۡ
يَأ َوٱلِۡإنِجيِل  ۡوَرىٰةِ  ٱلّتَ

ۡغَلَٰل 
َ
ـٰٓئَِث َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَرُهۡم َوٱلۡأ ّيَِبِٰت َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱلۡخََب لَُهُم ٱلّطَ

ُروهُ َونََصُروهُ َوٱّتََبُعواْ ٱلّنُوَر  ِذيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعّزَ
َّ ٱلَّتِي َكانَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَٱل

ـٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ١٥٧} »األأعراف«. ْولَ
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِذٓي أ

َّ ٱل
بل حتى العالقة �شمن ال��شع الفطري ألبد من تقنينها، 
وه�  معين،  اإطار  في  لتك�ن  »�شبحانه«  الخالق  نّظمها  ولذا 
ِذيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحٰفُِظوَن ٥ 

َّ الزواج وُملك اليمين فقط: {َوٱل
 ٦ َملُوِميَن  َغۡيُر  فَإِّنَُهۡم  يَۡمُٰنُهۡم 

َ
أ َملََكۡت  َما  ۡو 

َ
أ ۡزَوِٰجِهۡم 

َ
أ عَلَٰىٓ  ا 

َّ إِل
»الم�ؤمن�ن«،  ٱلَۡعاُدوَن ٧}  ُهُم  ـٰٓئَِك  ْولَ

ُ
فَأ َذٰلَِك  َوَرآَء  ٱۡبَتَغٰى  َفَمِن 

األآثار  وترّتب  اأي�شًا،  الفطرة  معار�شة  تعني  ذلك  ومخالفة 
ال�شحية واألجتماعية المدمرة على تف�شي الزنا اأمٌر بّين.  

•• االنحراف الجنسي، قوم لوط نموذجاً: 
ولما تمّردت بع�ض المجتمعات على هذه الفطرة، واأّولها 
ق�م النبي ل�ط »عليه ال�شالم« كما قال اهلل »تعالى«:{َولُوًطا 
َحٖد 

َ
أ ِمۡن  بَِها  َسَبَقُكم  َما  ٱلَۡفِٰحَشَة  تُوَن 

ۡ
لََتأ إِنَُّكۡم  ۦٓ  لَِقۡوِمهِ قَاَل  إِۡذ 
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تُوَن 
ۡ
بِيَل َوتَأ تُوَن ٱلرَِّجاَل َوَتۡقَطُعوَن ٱلّسَ

ۡ
ئِّنَُكۡم لََتأ

َ
ّمَِن ٱلَۡعٰلَِميَن ٢٨ أ

ٱئۡتَِنا  قَالُواْ  ن 
َ
أ ٓا 

َّ إِل ۦٓ  قَۡوِمهِ َجَواَب  َكاَن  َفَما  ٱلُۡمنَكَرۖ  نَادِيُكُم  فِي 
ـِٰدقِيَن ٢٩ قَاَل َرّبِ ٱنُصۡرنِي عَلَى ٱلَۡقۡوِم  ِ إِن ُكنَت ِمَن ٱلّصَ بَِعَذاِب ٱهَّلّلَ
»العهد  ورد في  »العنكب�ت«، وم�شاكنهم كما  ٱلُۡمۡفِسِديَن ٣٠} 
�شُبييم«  اأدومة،  عم�رة،  »�شدوم،  قرى  عن  عبارة  القديم« 
في منطقة البحر الميت، اعتبر اهلل اأنهم اأف�شدوا بذلك، اأي 
مار�ش�ا في الجانب الجن�شي ما يخل ويخالف الغر�ض الذي 
الذي  الت�شريع  يخالف  وما  الغريزة،  هذه  ُخلقت  اأجله  من 
ُو�شع بما فيه �شالحهم، بل اعتبرها اهلل )فاح�شة(، اأي فعاًل 

قد َعُظم قبحه.
ِمۡن  بَِها  َسَبَقُكم  واإذا كان المراد من ق�له »تعالى«: {َما 
َحٖد ّمَِن ٱلَۡعٰلَِميَن}  ه� ابتداعهم لهذا الفعل ال�شاذ، ف�شيع�د 

َ
أ

ال�شالم«  »عليه  ل�طًا  ألأن  �شنة،   3500 من  اأكثر  اإلى  تاريخه 
المراد  كان  واإذا  ال�شالم«،  »عليه  اإبراهيم  للخليل  معا�شر 
اأنهم اأول من جاهر واأ�شاع هذه الرذيلة ومار�شها علنًا بلحاظ 
ۖ }  ف�شيك�ن تاريخها  تُوَن فِي نَادِيُكُم ٱلُۡمنَكَر

ۡ
ق�له عزوجل: {َوتَأ

اأقدم من ذلك كما رّجح ذلك بع�ض علماء التاريخ، اإذ قال�ا 
اأن األآ�ش�ريين والبابليين والم�شرّيين والهن�د مار�ش�ا ذلك.    
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هذه  مبتدع�  اأنهم  تبّين  القراآنية  األآية  اأن  يبدو  ولكن 
ٱلَۡعٰلَِميَن}  ّمَِن  َحٖد 

َ
أ ِمۡن  بَِها  َسَبَقُكم  {َما  اأّن  حيث  الفاح�شة 

المذك�رة  واألأق�ام  العلنية،  الممار�شة  أل  الفعل  اأ�شل  تخ�ض 
هنا تاأتي في م�ازاة عهد النبي ل�ط ع وبعده.  

•• التالعب في المفاهيم: 
ومن الخزي بالن�شبة اإلى بع�ض األأمم اأن اعتبرت ممار�شة 
والمكانة  والرقّي  ر  التح�شّ عالمات  من  الفاح�شة  هذه 
المرم�قة في المجتمع، فقد ن�ّض الم�ؤرخ�ن على اأّن األإغريق 
مار�ش�ا هذه الرذيلة في خ�ش��ض األأو�شاط العلمية والفكرية! 
معتبرة  النغمة،  لذات  المجتمعات  بع�ض  الي�م  تع�د  وهكذا 
الحق  لهم  يكفل  الذي  ه�  ر  والمتح�شّ المتقّدم  المجتمع  اأّن 
ن  بالزواج الر�شمي، ويقّر تك�ين األأ�شر المت�شّكلة منهم، ويقنِّ

تبّنيهم لالأطفال تع�ي�شًا عن عدم األإنجاب! 
العهد  ففي  الفاح�شة،  هذه  حاربت  ال�شماوية  الديانات 
فقد  امراأة  ا�شطجاع  ذكر  مع  رجل  ا�شطجع  )اإذا  القديم: 
»العهد  عليهما(  دمهما  ُيقَتالن.  اإنهما  رج�شًا.  كالهما  فعل 

القديم، �شفر الالويين، 18: 22«.
وفي العهد الجديد: )أل ت�شّل�ا، أل زناة، وأل عبدة اأوثان، وأل 
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فا�شق�ن، وأل ماأب�ن�ن، وأل م�شاجع� ذك�ر( »العهد الجديد، 
ر�شالة ب�ل�ض اإلى اأهل ك�رنث��ض، 6 :10«. 

بالتفريق  الق�ل  الكنائ�ض  ولكن مع هذا، �شدر عن بع�ض 
بين َمن له مجرد ميل تجاه الجن�شية المثلية دون ممار�شتها، 
وبين من يمار�ض الجن�شية المثلية فعليًا، فحرمت هذا الفعل 

على األأخير، واأظهرت الت�شامح على األأول!
ه�  لم�قفها  الكني�شة  تغيير  في  �شاهم  مّما  اأن  ويبدو 
ممار�شة بع�ض الكهنة لها، والف�شائح المترتبة على ذلك كما 
ا�شتقاألت  تقديم  وا�شتدعى  اأي�شًا،  م�ؤخرًا  اإعالميًا  انعك�ض 
بع�شهم، ولذا قّدم اأحد ه�ؤألء ما يبرر ميله الجن�شي معتبرًا اأن 
البت�لية م�جهة بالذات اإلى الكهنة المغايرين للجن�ض، وهي 
مطل�بة منهم فقط، وعليهم الحفاظ عليها ح�شب ما ت�شمح 
لهم قدرتهم على تحملها. اأما الكهنة المماثلين للجن�ض فهم 

يفتخرون بهذا الت�ّجه الجن�شي!
وال�اقع اأن هذا ف�شاد لتبرير الف�شاد.

الفاح�شة،  هذه  مع  للتعامل  الكن�شي  الم�شار  هذا  وبنف�ض 
هناك م�شار م�شابه في العالم األإ�شالمي والعربي. فالم�قف 
الديني األإ�شالمي ا�شتمّر وا�شحًا وحادًا تجاه هذه الفاح�شة 
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وعلى  الخط،  على  ال�ش�فية  الطرق  بع�ض  دخلت  اأن  اإلى 
ال�ش�فية  النظرة  وفق  وملذاتها  بالدنيا  للزهد  الدع�ة  اأثر 
مع  أل�شيما  الزواج،  عن  رجاألتهم  بع�ض  امتنع  الخا�شة، 
بع�ض  مع  العزلة  وتف�شيلهم  المجتمعات  عن  انقطاعهم 
بع�شهم  جّرت  األإلهية  للفطرة  المخالفة  وهذه  مريديهم. 

لل�ق�ع في محظ�ر �شنيع.
ال�ش�فية  �شي�خ  اأحد  عن  ال�شادر  الن�ض  هذا  ولنقراأ 
ت��شيحًا للفكرة مع �شئ من األخت�شار تجنبًا لالإطالة، فبعد 
الظرفاء  ع�شق  ذكر  )في  عن�ان:  تحت  الم��ش�ع  يبّ�ب  اأن 
انق�شام األآراء ح�له يبداأ  والفتيان لالأوجه الح�شان( ويذكر 
ب�شرد المبررات التي - بح�شبه - تجعل األأمر فطريًا طبيعيًا 
بل ومن دألألت التح�شر وال�شم� الروحي، قال: )هذا الع�شق 
والمحبة  الجميلة  ال�ش�رة  بح�شن  ال�شديد  األلتذاذ  -اأعني 
اللطيفة وتنا�شب األأع�شاء  ال�شمائل  المفرطة لمن وجد فيه 
األأم�ر  وج�د  نح�  على  م�ج�دًا  كان  لّما  التركيب-  وج�دة 
الطبيعية في نف��ض اأكثر األأمم من غير تكلف وت�شّنع، فه� أل 
محاله من جملة األأو�شاع األإلهية التي يترتب عليها الم�شالح 
والحكم، فال بد اأن يك�ن م�شتح�شنًا محم�دًا، �شيما وقد وقع 
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من مباد فا�شلة ألأجل غايات �شريفة. اأما المبادي فالأنا نجد 
اللطيفة  وال�شنائع  العل�م  تعليم  لها  التي  األأمم  نف��ض  اأكثر 
واأهل  العراق  واأهل  الفار�ض  اأهل  مثل  والريا�شيات  واألآداب 
ال�شام والروم وكل ق�م فيهم العل�م الدقيقة وال�شنائع اللطيفة 
واألآداب الح�شنة غير خالية عن هذا الع�شق اللطيف... ولكن 
والطبائع  القا�شية  والقل�ب  الغليظة  النف��ض  �شائر  وجدنا 
عن  خالية  والزنج  والترك  واألأعراب  األأكراد  من  الجافية 
محبة  على  اأكثرهم  اقت�شر  واإنما  المحبة،  من  الن�ع  هذا 
الرجال للن�شاء ومحبة الن�شاء للرجال طلبًا للنكاح وال�شفاد 
كما في طباع �شائر الحي�انات المرتكزة فيها حب األزدواج 

وال�شفاد(.
)واأما  قائاًل:  منه  بالغاية  يتعلق  اآخر  تبريرًا  قّدم  ثم 
لطافة  وذوي  الظرفاء  في  الم�ج�د  الع�شق  هذا  في  الغاية 
ال�شبيان  وتربية  الغلمان  تاأديب  من  عليه  ترتب  فلما  الطبع 
والبيان  واللغة  كالنح�  الجزئية  العل�م  وتعليمهم  وتهذيبهم 
الحميدة  واألآداب  الدقيقة  وال�شنائع  وغيرها  والهند�شة 
وتعليمهم  الطيبة  والنغمات  الم�زونة  اللطيفة  واألأ�شعار 
المروية  واألأحاديث  الغريبة  والحكايات  واألأخبار  الق�ش�ض 
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ذلك  اأجل  فمن  النف�شانية...  الكماألت  من  ذلك  غير  اإلى 
اأوجدت العناية الربانية في نف��ض الرجال البالغين رغبه في 

ال�شبيان وتع�ّشقًا ومحبة للغلمان الح�شان ال�ج�ه(.
ثم حاول تاأكيد ما �شبق من خالل النظر في األآثار الناتجة 
عنه: )و لعمري اإن هذا الع�شق يترك النف�ض فارغة عن جميع 
ويذكي  القلب  يرقق  ه�  و  واحد...  همٌّ  اإأل  الدنياوية  الهم�م 

الذهن وينبه النف�ض على اإدراك األأم�ر ال�شريفة(.
ثم ا�شت�شهد ب�شل�ك �شي�خ الطريقة وت��شياتهم: )وألأجل 
وقيل  بالع�شق،  األبتداء  في  مريديهم  الم�شائخ  اأمر  ذلك 
الع�شق العفيف اأو في �شبب في تلطيف النف�ض وتن�ير القلب. 
َع�شق  َمن  وقيل:  الجمال،  يحب  جميل  اهلل  اأن  األأخبار  وفي 

وَعف وَكتم وماَت، ماَت �شهيدًا(.
يخ�ّض  الع�شق  هذا  مثل  اأّن  لبيان  ألحقًا  ا�شتدرك  نعم 
ال�شالك  ارتقى  ما  فمتى  ال�شل�ك،  مراحل  من  فقط  مرحلة 
مثل هذا  في  األ�شتمرار  ينبغي حينئذ  اأعلى فال  مراتب  اإلى 
ال�شل�ك  اأوا�شط  في  المحبة  هذه  ا�شتعمال  )ينبغي  الع�شق: 
الغفلة  ن�م  وتنبيهها عن  النف�ض  ترقيق  وفي حال  العرفاني، 
ورقدة الطبيعة واإخراجها عن بحر ال�شه�ات الحي�انية، واأما 
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عند ا�شتكمال النف�ض بالعل�م األإلهية و�شيرورتها عقاًل بالفعل 
القد�ض، فال  الكلية ذا ملكة األت�شال بعالم  بالعل�م  محيطًا 
المح�شنة  ال�ش�ر  بع�شق هذه  األ�شتغال  لها عند ذلك  ينبغي 
اأرفع  �شار  مقامها  ألأن  الب�شرية  اللطيفة  وال�شمائل  اللخمية 
من هذا المقام... وأل يبعد اأن يك�ن اختالف األأوائل في مدح 
اأنه  اأو من جهة  الع�شق وذمه من هذا ال�شبب الذي ذكرناه، 
النف�ض  الذي من�ش�ؤه لطافة  النف�شاني  العفيف  الع�شق  ي�شتبه 
وح�شن  المزاج  واعتدال  األأع�شاء  لتنا�شب  وا�شتح�شانها 

األأ�شكال وج�دة التركيب بال�شه�ة البهيمية(.
الع�شق  الن�ع من  لهذا  الراف�شين  راأي  فقد خّطاأ  واأخيرًا 
الع�شق من فعل  اأن هذا  اإلى  الذين ذهب�ا  وحججهم: )واأما 
البطالين الفارغي الهمم فالأنهم أل خبرة لهم باألأم�ر الخفية 
واألأ�شرار اللطيفة وأل يعرف�ن من األأم�ر اإأل ما تجلى للح�ا�ض 
وظهر للم�شاعر الظاهرة، ولم يعلم�ا اأن اهلل »تعالى« أل يخلق 
�شيئًا في جبّلة النف��ض اإأل لحكمة جليلة وغاية عظيمه. واأما 
الذين قال�ا اإنه مر�ض نف�شاني اأو قال�ا اإنه جن�ن الهي فاإنما 
�شهر  من  للع�شاق  يعر�ض  ما  راأوا  اأنهم  اأجل  من  ذلك  قال�ا 
الليل ونح�ل البدن وذب�ل الج�شد وت�اتر النب�ض وغ�ر العي�ن 
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واألأنفا�ض ال�شعداء مثل ما يعر�ض للمر�شى، فظن�ا اأن مبداأه 
ف�شاد المزاج وا�شتيالء الُمرة ال�ش�داء، ولي�ض كذلك بل األمر 

بالعك�ض...( »الحكمة المتعالية، ج3، �ض 176-171«. 
فاأي َفرق بين هذا الكالم وبين ما جاء على ل�شان بع�ض 

كهنة الكني�شة؟
•• فالسفة والفساد األخالقي: 

بم�ازاة  اأنه  وجدنا  الغربية  المجتمعات  اإلى  عدنا  واإذا   
ال�شعي الكن�شي لتبرير هذه الفاح�شة، عمل بع�ض الفال�شفة 
الغربيين العلمانيين -مع ابتعاد الغرب عن الحكم الديني- 
ال�ش�رة  تجميل  على  النف�شيين  المحّللين  بع�ض  وكذلك 
وتقديم  بل  العام،  المنظ�ر  في  الفاح�شة  لهذه  القبيحة 
فتحت  التي  و)البيئية(  )ال�راثية(  و  )النف�شية(  المبررات 

المجال ل�شرعنتها وو�شع الق�انين الخا�شة بها.
ال�شاّذين  بين  الحا�شلة  بالزيجات  األعتراف  تم  واأخيرًا 

ر�شميًا، بما في ذلك اإعطاوؤهم حق التبني!
واألإ�شالمية  العربية  مجتمعاتنا  اإلى  الفاح�شة  هذه  وتع�د 
بث�ب جديد، فبعد اأن كانت ُتقبَّح في مجتمعاتنا �شارت من 
الغربية،  التقليعة  مع  تما�شيًا  ال�شخ�شية(  )الحرية  عناوين 
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وحمالت تطبيع ال�شذوذ، واأم�شى المت�شّبه�ن بالن�شاء يظهرون 
علنًا، وتجدهم يعمل�ن في األإدارات الحك�مية واألأ�ش�اق وحتى 
المدار�ض والم�شت�شفيات بظاهر المتحّ�ل! كما يق�م�ن بن�شر 
ذلك  اإلى  وما  بحفالتهم  الخا�شة  وال�ش�ر  الفيدي�  مقاطع 

على األإنترنت دون حياء! 
الم�ؤ�ش�شات  بع�ض  من  بدعم  م�شح�بًا  كله  هذا  وياأتي 
العالم.  في  ال�شاذين  حق�ق  عن  الدفاع  وجمعيات  الدولية، 
الم�قف  بينها  من  عدة،  م�اقف  في  الدعم  هذا  تجلى  وقد 
الذي حدث في العام 2008، عندما قامت 117 منظمة تعمل 
حكم  على  باألعترا�ض  األإن�شان  وحق�ق  ال�شحة  مجال  في 
محكمة جنح ق�شر النيل التي ق�شت بالحكم 5 �شن�ات على 

خم�شة م�شريين، بتهمة ال�شذوذ.
ووت�ض(  رايت�ض  )هي�مان  منظمة  اعترا�ض  اأي�شًا  ومنها 
 67 باعتقال   2009 عام  في  ال�شع�دية  ال�شلطات  قيام  على 
رجاًل في العا�شمة الريا�ض ب�شبب ارتدائهم مالب�ض ن�شائية 

في اإحدى الحفالت!
هذا الدعم الذي يناله ه�ؤألء ال�شاّذون ي�شاهم في تزايد 

عددهم في العالم العربي واألإ�شالمي دون �شك.
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•• عوامل االنتشار: 
من المالحظ خالل ال�شن�ات األأخيرة تزايد الن�شاط في 
األإ�شالمي...  العالم  في  الجن�شي(  ال�شذوذ  )تطبيع  مجال 
كانت  اأن  بعد  ومتقّبلة  طبيعية  الم�شاألة  جعل  يعني  والتطبيع 
يتحدث�ن عن  كما  تمامًا  اأو محاَربة،  متقبلة  اأو غير  ماأزومة 

تطبيع العالقة مع الكيان ال�شهي�ني.
الع�شبي  النف�ض  علم  في  األأخ�شائيين  اأحد  قام  وقد 
)مار�شال كرك( بالتعاون مع مدير تنفيذي للت�ش�يق واألإعالن 

األجتماعي )هنتر ماد�شن( بن�شر كتاب يحمل عن�ان
 After the Ball : How America Will Conquer Its 

Fear and Hatred of Gays in the 90's

بعد الكرة: كيف �شتنت�شر اأمريكا على مخاوفها وكراهية 
المثليين في الت�شعينيات!

هذا الكتاب يت�شمن تفا�شيل ا�شتراتيجية تطبيع ال�شذوذ 
ب�ش�رة  ال�قت  ذلك  في  كانت  التي  المتحدة  ال�أليات  في 
اإجمالية ذات طابع محافظ، ومعار�ض اأي�شًا لل�شذوذ. ولكن 
اأمكن من خالل هذه األ�شتراتيجية وفي غ�ش�ن عقدين من 
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اأ�شبح األحتفال  راأ�شًا على عقب بحيث  ال��شع  الزمان قلب 
هذه  وعلنيًا.  طبيعيًا  اأمرًا  الجن�شي  ال�شذوذ  اأ�شكال  بكل 
األ�شتراتيجية مع بع�ض التعديالت الطفيفة يتم تطبيقها األآن 

على المجتمعات األإ�شالمية، وكالتالي:
مقب�لة-  -بم�شميات  وال�شاذين  ال�شذوذ  عن  الحديث   .1
األإمكان وب�ش�رة علنية وب�ش�ت مرتفع.  ب�شكل م�شتمر قدر 
والهدف ه� اإزالة ح�شا�شية النا�ض تجاه هذه الق�شية، بحيث 
يبدو ال�شذوذ اأمرًا طبيعيًا وجزء من نمط الحياة الطبيعية، 
أل  النا�ض  اأذواق  في  التن�ع  �ش�ر  من  �ش�رة  �ش�ى  لي�ض  واأنه 
اأكثر. وال�شبيل لتحقيق ذلك ه� اإقحامهم ب�شكل �شافر ومكثف 
التلفزي�نية  والبرامج  كاألأفالم  واألإعالم،  الثقافة  عالم  في 
التركيز  مع  معهم،  المقابالت  واإجراء  والم��شيقى  والكتب 

على �شذوذهم.
2. اإظهار ال�شاذين ك�شحايا لمجتمعاتهم، أل كاأفراد متمردين 
الم�شادة  )الحمالت  ي�شمى  فما  وقيمه.  المجتمع  على 
هذه  من  جزء  ه�  عليهم(  والتنّمر  المثليين  أل�شطهاد 
�شحايا  ب�ش�رة  اإظهارهم  منه  والغر�ض  األ�شتراتيجية، 
للمجتمعات المتزمتة، واأنهم بحاجة اإلى دعم واإنقاذ وحماية.
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وفي هذه الحمالت يتم التركيز على اأن ال�شاذ اإن�شان نا�شط 
واأنه طبيعي من كل  في الحياة وعن�شر مفيد في المجتمع، 

الجهات، كل ما في األأمر اأنه �شحية من �شحايا التنّمر.
الم�شلمين  عند  العام  الراأي  ت�جيه  يتم  الطريقة  وبهذه 
ل�شالحهم، فبعد اأن كان ال�شذوذ اأمرًا قبيحًا و�شاحبه ملع�ن، 
أل �شيما بلحاظ ق�شة ق�م النبي ل�ط في القراآن والت�راة، واأن 
ال�ش�اذ هم المعتدون على المجتمع وقيمه، يتم تقديمهم األآن 

على اأنهم �شحايا.
3. تقديم الحجج والمبررات للمدافعين عن ال�شذوذ. فعن�ان 
)التن�ع في المجتمع( مثاًل من العناوين األأ�شيلة في منظ�مة 
القيم األإ�شالمية، ولذا يتم األنطالق من هذا المفه�م ألإقناع 

الم�شلمين باأن ال�شذوذ الجن�شي جزء من هذا التن�ع.
)حفظ حق�ق األآخرين( من العناوين األأ�شيلة في منظ�مة 
القيم األإ�شالمية، ومن اأدوات تحقيق العدالة، ومن هنا يتم 

الحديث عن حق�ق ال�ش�اذ و�شرورة حفظها.
فالهدف هنا ه� تغيير مح�ر الخطاب من خطاب للدفاع 
والعدالة...  الحق�ق  عن  للدفاع  خطاب  اإلى  ال�شذوذ،  عن 
فالم�شلم اإن لم يدافع عن ال�شذوذ، فاإنه �شيدافع عن مكافحة 
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هذا  مثل  ذلك.  اإلى  وما  الحق�ق  وحفظ  والعدالة  التمييز 
الخطاب �شيك�ن اأكثر جاذبية للم�شلمين.

4. ا�شتعمال علم النف�ض العك�شي، وه� اأ�شل�ب ُي�شتخدم ألإقناع 
تمامًا.  العك�ض  تاأييد  طريق  عن  ما  ب�شل�ك  للقيام  �شخ�ض 
ُيظهر المتحدث نف�شه في م�قف المخالف ولربما المعادي، 
ما  وبالتلميحات  خفية  وباأ�شاليب  األأثناء  في  يمرر  ولكنه 
محّرم  ال�شذوذ  اأن  على  التركيز  خالل  فمن  تمريره.  يريد 
عن  ال�شر�ض  المدافع  ب�ش�رة  المتحدث  �شَيظهر  وقبيح، 
عن  مثاًل  يتحدث  ال�قت  نف�ض  في  ولكنه  األإ�شالمية،  القيم 
في  م�ج�دًا  كان  األأمر  هذا  واأن  واقعًا،  اأمرًا  اأ�شبح�ا  اأنهم 
عهد النبي وما بعده، فكيف ينبغي التعامل معهم؟ هل يج�ز 
ول�  ال�شذوذ  ت�ش�يق  يتم  ال�ش�رة  بهذه  حق�قهم؟  ُته�شم  اأن 
اإلى  لربما  ألحقًا  األأم�ر  لتتط�ر  األأولى،  المرحلة  في  جزئيًا 

قب�ل كامل وبالتالي اإلى تطبيع ال�شذوذ.
الظَلمة  ب�ش�رة  واإظهارهم  لل�شذوذ  المعار�شين  �شيطنة   .5
بحيث  القمعية،  ال�شخ�شية  اأ�شحاب  المتع�شبين  الرجعيين 
يتم دفع األإن�شان العادي اإلى تجّنب فرزه �شمن هذه المجم�عة 
من خالل عدم اإبداء الراأي اأو الحيادية اأّوأًل، ثم تاأتي الخط�ة 
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د. ه اإلى الم�قف الم�ؤيِّ الالحقة تدريجيًا بجرِّ
�شرعنة  نح�  -وبالتدريج-  القان�نية  الخط�ات  اتخاذ   .6
م  ال�شذوذ. ففي كثير من الدول األإ�شالمية هناك ق�انين تجرِّ
ال��شع في  تمامًا كما كان  وُتعاقب على ممار�شته،  ال�شذوذ، 
من  عديدًا  اأن  الي�م  ن�شهد  ولكننا  الغربية،  الدول  من  كثير 
تلك الدول تغيرت فيها الق�انين الخا�شة بذلك بحيث اأ�شبح 
ب�شكل  يحدث  لم  التغير  هذا  به...  معترفًا  ال�شاذين  زواج 

مفاجئ وف�ري، بل ب�ش�رة تدريجية، وعليه يتم:
الفقه  في  المذك�رة  األإ�شالمية  العق�بات  مهاجمة  اأ( 

األإ�شالمي.
وت�شنيفها  لل�شذوذ  مة  المجرِّ الدول  على  ال�شغط  ب( 

�شمن الدول التي أل تحترم حق�ق األإن�شان.
ج( تقنين و�شرعنة اإن�شاء بيئات اجتماعية خا�شة بال�ش�اذ 

كالن�ادي األجتماعية واأماكن الترفيه.
د( �شن الق�انين الخا�شة بحماية اأفرادهم.

ال�ش�اذ تحت عن�ان  يعادي  لتجريم من  ق�انين  �شن  هـ( 
تجريم خطاب الكراهية والتمييز.
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و( اإقحام ذلك كله في المناهج الدرا�شية.
تغيير  يختارون  -الذين  األأبناء  لحماية  ق�انين  �شن  ز( 

جن�ِشهم- من اأب�يهم!
وهناك ع�امل عديدة باتت الي�م ت�شاهم في زيادة ن�شبة 

المجاهرة في فعل ال�شذوذ الجن�شي، ومن هذه الع�امل:
1ـ الع�امل الخارجية:

األأمم  تركيز  بداأ  ومنّظماتها:  المتحدة  األأمم  دور  ـ  اأ 
العام 1951. مع  الجن�شي في  ال�شذوذ  ت�شريع  المتحدة على 
تاأمين  الدول  على  للالجئين  المتحدة  األأمم  معاهدة  فر�ض 
الحماية ألأي �شخ�ض لديه خ�شية من )التعّر�ض لال�شطهاد 
الجن�شية،  به�يته  ترتبط  اأو  دينية  اأو  عرقية  اأ�شباب  نتيجة 
راأيه  ب�شبب  اأو  معينة،  اجتماعية  مجم�عة  اإلى  بانتمائه 

ال�شيا�شي(.
اأكثر  طابعًا  ياأخذ  ال�شذوذ  م��ش�ع  بات  ذلك  وبعد 
التي  الدولية  واألتفاقيات  الم�ؤتمرات  تلك  مع  تخ�ش�شية 
تعنى باألأم�ر الجن�شية. وفي دي�شمبر 2008 وّقع 66 بلدًا في 
الجمعية العامة لالأمم المتحدة بيانًا يتعلق برفع العق�بة عن 

)المثلّية(.
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لهم  فتحت  فقد  جن�شيًا:  لل�شاذين  الدولي  الدعم  ـ  ب 
ال�شهي�ني(  )الكيان  بينها  ومن  اللج�ء،  باب  الدول  بع�ض 
�شحية  يقع�ن  ما  غالبًا  وه�ؤألء  ال�شاذين!  ِقبلة  اأ�شبح  الذي 
لال�شتخبارات األإ�شرائيلية، اأو يتح�ل�ن اإلى تعاطي البغاء من 

اأجل ك�شب ق�تهم بعد اأن رف�شهم مجتمعهم.
والنقل  األجتماعي  الت�ا�شل  وو�شائل  األإنترنت  دور  ـ  ج 
ال�شريع للمعل�مة والم�اد األإعالمية، وبكل ُي�شر، وفي متناول 
كّل األأعمار، وباأقل األأثمان، فاختلط الحابل بالنابل، وُفتحت 
اآفاق أل اأّول لها وأل اآخر في الترويج لكل المفا�شد األأخالقية 
اإلى  ال��شيلة  هذه  فتحّ�لت  الجن�شي،  ال�شذوذ  ذلك  في  بما 
والمعرفة  العلم  تخدم  جهة  من  فهي  حّدين،  ذي  �شالح 
اأدوات هدم كل  والت�ا�شل األإيجابي، ومن جهة اأخرى تت�ّفر 
اهلل  ب�ج�د  األإيمان  من  ابتداًء  واألأ�ش�ض  والمباديء  القيم 
واألأخالق  األإيمان  مفردات  كل  اإلى  وامتدادًا  »�شبحانه«، 

والمفاهيم والتاريخ والق�انين وغيرها.
2ـ الع�امل الداخلية:

ـ األأ�شرة التي ين�شاأ فيها الطفل تن�شاأة خاطئة بال�شماح  اأ 
الفتيات،  لبا�ض  واإلبا�شهم  البنات  باألعاب  باللعب  للذك�ر 
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وكذلك ت�شمية البنات باأ�شماء الذك�ر، واأمثال ذلك.
ب ـ تعّر�ض الطفل في �شغره اإلى التحّر�ض الجن�شي.

ج ـ غياب الت�عية والرقابة على �شل�ك الطفل و�شداقاته.
د ـ دور األأدب واألإعالم في الت�شجيع على ذلك، من خالل 
وته�ين  ال�ش�رة  المبررات وتجميل  واإبراز  الم�شميات  تغيير 
كتاب  تحدث  وقد  وا�شحة.  علنية  ب�ش�رة  وتقديمه  األأمر 
م�شطفى  للكاتب  الم�شري(  األأدب  في  الجن�شي  )ال�شذوذ 
في  ب�شراحة  ال�شذوذ  م��ش�ع  تناول  مديات  عن  بي�مي، 
اأ�ش�اني(  )عالء  اأمثال  المعا�شرين  األأدباء  بع�ض  كتابات 

و)نجيب محف�ظ( و )يحيى حقي(.
بالطبع، ألبد من التنبيه هنا اإلى اأننا أل نتحّدث عن حاألت 

نادرة جدًا ي�لد معها الطفل )خنثى(. 
والخنثى لغًة ماأخ�ذ من األنخناث، وه�: التثّني والتك�ّشر، 
طعمه.  يخل�ض  فلم  اأمره،  ا�شتبه  اإذا  الطعام  خنث  ِمن:  اأو 

والمراد به هنا خ�ش��ض َمن له فرج الذكر واألأُنثى. 
والخنثى من الناحية الفقهية ق�شمان: خنثى م�شكل، خنثى 
غير م�شكل. الخنثى غير الم�شكل ه� من ترّجحت فيه �شفة 
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الذك�رة، اأو �شفة األأن�ثة، وذلك كاأن تزّوج ف�لد له ولد، فهذا 
الخنثى  اأما  قطعًا.  اأنثى  فهي  تزوج فحملت،  اأو  قطعًا،  رجل 

الم�شكل فه� الذي لم تت�شح ذك�رته، من اأن�ثته. 
بعن�ان  ُيعرف  بما  الم�شاب  عن  نتحّدث  أل  اأننا  كما 
بن�شخة  ذكر  ي�لد  عندما  ال�راثية  كالينفلتر(  )متالزمة 
حتى  �ض  ُت�شخَّ أل  ما  وغالبًا  اإك�ض،  كروم��ش�م  من  اإ�شافية 
ي�ؤدي  َية؛ مما  الُخ�شْ ت�ؤثر �شلبًا على نم�  البل�غ، وقد  مرحلة 
هرم�ن  اإنتاج  وانخفا�ض  المعتاد،  من  اأ�شغر  خ�شيتين  اإلى 
الج�شم  �شعر  وتقلُّ�ض  الع�شالت،  كتلة  وفي  �ْشُت��ْشِتيُرون،  التِّ

وال�جه، وت��شيع اأن�شجة الثدي. 
تيرنر(  )متالزمة  بعن�ان  يعرف  بما  الم�شابة  الفتاة  اأو 
الجن�ض( )كروم��ش�م   X كروم��ش�م  في  بنق�ض  ت�لد  حيث 

اأو جزئيًا، مما قد ي�ؤّثر على وظائفها الجن�شية األأنث�ية  كليًا 
الف�شي�ل�جية، كما وقد ت�اجه م�شكالت في النم�.

فاأن ي�لد الطفل م�شابًا ب�شئ مما �شبق، أل يعني ت�شنيفه 
�شمن ال�ش�اذ جن�شيًا، مّمن يختارون ممار�شة ال�شذوذ نتيجة 
األن�شياق  اأو  الم�ؤّثرة،  الخارجية  اأو  الداخلية  الع�امل  بع�ض 
وراء �شه�اتهم ب�ش�رة أل محدودة، وقد تم ت��شيح مجم�عة 
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من الم�شائل ال�شرعية الخا�شة بالحاألت األ�شتثنائية ال�شابقة 
لة. �شمن الكتب الفقهية المف�شّ

•• اآلثار الناجمة عن الشذوذ الجنسي: 
وزيادة  واألأخالقية،  الدينية  والمعايير  القيم  في  الخلل   .1
ومع  اأن�اعه.  بكل  ال�شذوذ  يحّرم  ألأنه  بالدين،  األ�شتهتار 
قتل،  من  اأن�اعها  بكل  الجرائم  تكثر  الخلل  هذا  تف�ّشي 
و�شرقة، واإدمان الخم�ر، وتعاطي المخدرات، واألعتداء على 

األأطفال، وغير ذلك.
اإلى  وانتقالها  جن�شيًا،  ال�شاذين  بين  األأمرا�ض  انت�شار   .2
في  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  تحدث  وقد  اأي�شًا،  غيرهم 
المروي عنه اأنه قال: )َلْم َتْظَهْر اْلَفاِح�َشُة ِفي َقْ�م َقّط َحَتّى 
ِفي  َتكْن  َلْم  الِتي  َواألأَْوَجاُع  اُع�ُن  الَطّ ِفيِهْم  َف�َشا  اإأِل  ُيْعِلُنِ�َها 

ْ�ا( »و�شائل ال�شيعة، ح21549«.  اأَ�ْشالِفِهْم الِذيَن َم�شَ
ومن هذه األأمرا�ض تلك المنتقلة بالجن�ض: األأيدز  - األأمرا�ض 
الزهرية - ال�باء الكبدي - متالزمة اأمعاء ال�ش�اذ - الحمى 

الم�شخمة للخاليا - جدري القرود، وغيرها.
3. تق�ي�ض عرى األأ�شرة، وتغير اأ�شكالها الطبيعية المك�نة من 
امراأة ورجل واأطفال، كما ي�شاهم في زيادة ن�شبة الم�شكالت 
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األجتماعية من عن��شة وطالق وزنى وغيرها.
•• تنبيهات لمواجهة الشذوذ: 

ا�شتراتيجية.  اإلى م�اجهة  ال�شذوذ بحاجة  1. م�شروع تطبيع 
يفكرون  هم  م�شادة؟  ا�شتراتيجية  نحن  نملك  أل  فلماذا 
وي�ّظف�ن  اأخطاءهم  وي�شّحح�ن  ويجّرب�ن  ويخّطط�ن 
مدى  على  الم�ش�ار  وُيكمل�ن  المال  ويجمع�ن  اأدواتهم 
كان  بل  ذلك؟  بمثل  يق�م�ن  أل  الم�شلمين  بال  فما  عق�د... 
من المفتر�ض اأن نملك ا�شتراتيجية م�شبقة أل�شتراتيجيتهم، 
نعمل من خاللها على ال�قاية، أل اأن ياأتي م�قفنا كردة فعل 
ومعالجة. واأي عمل ا�شتراتيجي من هذا الن�ع َيفتر�ض وج�د 
جهة تق�م بهذا الدور، والم�شلم�ن أل يملك�ن هذه الجهة... أل 
المرجعيات الدينية في المذاهب المختلفة تق�م بذلك، حتى 
ل� افتر�شنا جدأًل اأنها تملك المقّ�مات للقيام بهذا الدور، وأل 
الحركات األإ�شالمية الغارقة اإلى اأذنيها في ال�شيا�شة وال�شعي 
الطائفية  والمناكفات  وهناك  هنا  الحكم  اإلى  لل��ش�ل 
األإ�شالمية  والهيئات  والجماعات  المنظمات  وغير ذلك، وأل 
الفاقدة  اأو  ال�عي،  الغائبة عن  اأو  ل�شيا�شات دول،  الخا�شعة 

لم�شداقيتها.
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اأطراف  هناك  تم�يل.  اإلى  بحاجة  م�شروع  كل  اإّن  ثم 
وع�امل عديدة جعلت المنطقة غارقة في ال�شن�ات األأخيرة 
على  الخيرية  الجهات  اأجبرت  مما  األإن�شانية،  الماآ�شي  في 
العمل على اإنفاق ُجّل ما يج�د به النا�ض من اأجل رفٍع جزئي 
وال�شيا�شيين  والتهجير  الحروب  ب�شبب  المعاناة  من  جدًا 
عليها  ُي�شيَّق  الخيرية  الجهات  هذه  وحتى  الفا�شدين. 
والحق�ق  األإن�شانية...  المعاناة  يفاقم  مما  مختلفة  بعناوين 
ال�شرعية كاألأخما�ض والزك�ات أل تغّطي اإأل جزًء من حاجات 
الم�ؤ�ش�شي والفكر  المحتاجين، هذا ف�شاًل عن غياب العمل 
األ�شتثماري لدى غالبية الجهات الم�شئ�لة عن ت�ظيف هذه 
بها  تق�م  دولية  م�ؤتمرات  ن�شهد  كنا  �شن�ات،  قبل  األأم�ال. 
ذلك،  واأمثال  تط�عية،  ت�ع�ية  ودورات  ر�شمية،  غير  جهات 
وهذه بحاجة اإلى تم�يل... ولالأ�شف فاإّن األإن�شان الذي يحمل 
م�شطَهد،  ج�عة  ي�شد  اأن  بين  حائرًا  يقف  الم�شئ�لية  ح�ض 
يتيمًا  وينقذ  عيالها،  خبز  تاأمين  تريد  �شيدة  عّفة  ويحفظ 
من الت�شّرد و�ش�ء األ�شتغالل، وبين اأن يق�م بن�شاط ثقافي اأو 
اإعالمي اأو ترب�ي اأو ما �شابه. نعم، األإفال�ض من ذلك أل يعني 
اأن نقف مكت�في اليدين، بل علينا العمل، وتحّمل الم�شئ�لية 
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كي نك�ن معذورين اأمام اهلل، ولربما ننجح في المهمة.
وبراأيي اأننا بحاجة ما�ّشة اإلى �شدور كتاب ذي قيمة علمية 
يق�م عليه بع�ض العلماء من ذوي األخت�شا�ض، يك�ن اأ�شا�شًا 
مرجعيًا لمن ي�اجه�ن هذا الم�شروع الخبيث مع األلتفات اإلى 
التركيز على الم�شم�ن العلمي للكتاب. الطرف األآخر المرّوج 
للم�شروع يلجاأ اإلى بع�ض األأبحاث والدرا�شات والمقاألت ذات 
الطابع العلمي التي ُتظهر ال�شذوذ وكاأنه حالة طبيعية اأو نتاج 
م�روث جيني، أل اأنه �شل�ك اختياري منحرف، وأل حتى حالة 
مر�شية تحتاج اإلى معالجة. فمثل هذا الطرح أل ي�اَجه باآيات 
قراآنية اأو م�اعظ، بل ألبد من عملية تح�شيد لبح�ث ودرا�شات 
ومقاألت ذات طابع علمي معار�ض للنظرة المرّوجة لل�شذوذ، 
ويتم جمعها وت�ثيقها وعر�شها في هذا الكتاب المقترح، على 
اأن يق�م بذلك اأهل األخت�شا�ض من اأطباء ونف�شانيين وعلماء 
اجتماع وتربية، أل علماء الدين، وأل اله�اة، وأل اأ�شحاب برامج 
تنمية الذات، وأل الباحثين عن ال�شهرة في عالم ال�ش��شيال 
الم�شجلة  المقاطع  من  ب�شل�شلة  ذلك  كل  يدعم  ثم  ميديا. 
المخرجة ب�شكل احترافي لُتبث عبر و�شائل الت�ا�شل، وباأكثر 
وم�شداقية  ثقاًل  الم�اجهة  م�شروع  ألإك�شاب  وذلك  لغة،  من 
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علمية، مع العناية باألأرقام واألإح�شائيات الدقيقة والعلمية، 
وت�ظيف عدد كبير من ال�شباب للن�شر والمتابعة.

ُيظهر  الذي  الم�شطلح  ا�شتخدام  على  الت�شديد  �شرورة   .2
قبح �ش�رة هذه الفاح�شة، وعدم ا�شتبدالها بم�شطلحات من 

ِقَبل )المثلية الجن�شية(.
العربية  الدول  لبع�ض  المحّلي  القان�ن  تعديل  العمل على   .3
التي أل تن�ض على عقاب ال�شذوذ اإأل في حالة عدم ر�شا اأحد 
العق�بة على مرتكبيها، وعدم  تغليظ  األأطراف، مع �شرورة 

�شرعنة وج�دهم.
مناهج  بتعديل  الدولية  للمطالبات  الت�شّدي  اأهمية   .4
اإلى  يدع�  الذي  العالمي  الت�جه  مع  تتنا�شب  حتى  التدري�ض 

تقبل ال�شذوذ الجن�شي وتقنينه.
5. التركيز على مبادئ التربية األأ�شرية ال�شحيحة، ومراعاة 
اآداب ال�شل�كيات من قبيل التفريق بين األأبناء في الم�شاجع، 
اأج�اء  األأوألد عن  واإبعاد  الدخ�ل،  األ�شتئذان قبل  وتعليمهم 

المي�عة وغيرها.
العن��شة  الحل�ل األجتماعية واألقت�شادية لم�شاألة  اإيجاد   .6

وتاأخر الزواج.
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واأفكارهم وم�شادرها ومدى  ثقافتهم  األأبناء في  متابعة   .7
�شبط عملية ا�شتعمال األإنترنت من قبلهم، وال�شعي لمعالجة 
المفاهيم  زرع  باأّول، ومحاولة  اأّوأًل  يثيرونها  التي  األإ�شكاألت 
ال�شحيحة وتر�شيخها، وتدعيمها بالُحجج واألأدلة المنطقية 

والعلمية، ومناق�شة األأبناء ح�لها.





الفساد في التجارة

)الف�شاد(  كلمة  ا�شتعمال  على  قراآني  تركيز  هناك 
»عليه  �شعيب  النبي  ق�شة  عن  الحديث  عند  با�شتقاقاتها 
كان�ا  الذي  التجاري  الغ�ض  من  وم�قفه  ق�مه  مع  ال�شالم« 

يمار�ش�نه، فالحظ:
لَُكم  َما   َ ٱهَّلّلَ ٱۡعُبُدواْ  َيَٰقۡوِم  قَاَل  ُشَعۡيٗباۚ  َخاُهۡم 

َ
أ َمۡدَيَن  {َوِإلَٰي 

ٱلَۡكۡيَل  ۡوفُواْ 
َ
فَأ ّبُِكۡمۖ  ّرَ ّمِن  بَّيَِنةٞ  َجآَءتُۡكم  قَۡد  ۥۖ  َغۡيُرهُ إَِلٍٰه  ّمِۡن 

ۡرِض َبۡعَد 
َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َ
َوٱلِۡميَزاَن َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلّنَاَس أ

ّلِ 
ۡؤِمنِيَن ٨٥ َولَا َتۡقُعُدواْ بِكُ إِۡصَلِٰحَهاۚ َذٰلُِكۡم َخۡيرٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتم ّمُ

َمۡن َءاَمَن بِهِۦ َوَتۡبُغوَنَها   ِ وَن َعن َسبِيِل ٱهَّلّلَ ِصَرٰٖط تُوِعُدوَن َوتَُصّدُ
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َعٰقَِبُة  َكاَن  َكۡيَف  َوٱنُظُرواْ  فََكثََّرُكۡمۖ  قَلِيلٗا  ُكنُتۡم  إِۡذ  َوٱۡذُكُرٓواْ  ِعوَٗجاۚ 
ٱلُۡمۡفِسِديَن ٨٦} »األأعراف«.

لَُكم  َما   َ ٱهَّلّلَ ٱۡعُبُدواْ  َيَٰقۡوِم  قَاَل  ُشَعۡيٗباۚ  َخاُهۡم 
َ
أ َمۡدَيَن  {َوِإلَٰي 

ِبخَۡيٖر  َرىُٰكم 
َ
أ إِنِّٓي  َوٱلِۡميَزاَنۖ  ٱلِۡمۡكَياَل  تَنُقُصواْ  َولَا  ۥۖ  َغۡيُرهُ إَِلٍٰه  ّمِۡن 

ٱلِۡمۡكَياَل  ۡوفُواْ 
َ
أ َوَيَٰقۡوِم  حِيٖط ٨٤  ّمُ يَۡوٖم  َعلَۡيُكۡم َعَذاَب  َخاُف 

َ
أ َوِإنِّٓي 

ۡرِض 
َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطۖ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلّنَاَس أ

نَا۠ 
َ
أ َوَمآ  ۡؤِمنِيَنۚ  ّمُ ُكنُتم  إِن  لَُّكۡم  َخۡيرٞ   ِ ٱهَّلّلَ بَقِّيَُت   ٨٥ ُمۡفِسِديَن 

َعلَۡيُكم ِبحَفِيٖظ ٨٦} »ه�د«.
لَا 

َ
ٱلُۡمۡرَسلِيَن ١٧٦ إِۡذ قَاَل لَُهۡم ُشَعۡيٌب أ ۡصَحُٰب لۡـَٔۡيَكةِ 

َ
َب أ {َكّذَ

َوَمآ  ِطيُعوِن ١٧٩ 
َ
َوأ  َ ٱهَّلّلَ فَٱّتَُقواْ  ِميٞن ١٧٨ 

َ
أ إِنِّي لَُكۡم رَُسوٌل  َتّتَُقوَن ١٧٧ 

ۡوفُواْ 
َ
ا عَلَٰى َرّبِ ٱلَۡعٰلَِميَن ١٨٠ ۞أ

َّ ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرۖ إِۡن أ

َ
ۡسـَٔلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
أ

ٱلَۡكۡيَل َولَا تَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡخِسِريَن ١٨١ َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيِم 
ۡرِض ُمۡفِسِديَن ١٨٣ 

َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
١٨٢ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلّنَاَس أ

لِيَن ١٨٤} »ال�شعراء«. ّوَ
َ
ِذي َخلََقُكۡم َوٱلِۡجبِّلََة ٱلۡأ

َّ َوٱّتَُقواْ ٱل
َوٱرُۡجواْ   َ ٱهَّلّلَ ٱۡعُبُدواْ  َيَٰقۡوِم  َفَقاَل  ُشَعۡيٗبا  َخاُهۡم 

َ
أ َمۡدَيَن  {َوِإلَٰي 

ۡرِض ُمۡفِسِديَن ٣٦} »العنكب�ت«.
َ
ٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

فما ال�شر في ذلك؟  
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•• أهمية األمن االقتصادي: 
المجتمع  اأمن  لتحقيق  مهم  جزء  ه�  األقت�شادي  األأمن 
ونّم�ه ورخائه، وفقدان ذلك يعني فتح الباب على م�شراعيه 
لكي ينخر الف�شاد األجتماعي واألأخالقي وال�شيا�شي واألإداري 
من  �ش�اء  األنهيار،  هي  النتيجة  لتك�ن  المجتمع،  اأ�ش�ض  في 
المجتمع  طبقات  بين  الداخلية  ال�شراعات  ن�ش�ب  خالل 
الخارجي  الغزو  اأو من خالل  الف�شاد،  نتيجة ذلك  المتكّ�نة 
ال�شل�ك  لالنتقام من  اأو  ال�شعيفة  الكيانات  في  يطمع  الذي 
األقت�شادي الفا�شد لذلك المجتمع، اأو نتيجة التهروؤ الداخلي 
لكيان ذلك المجتمع بما ي�ؤدي اإلى تعاقب الك�ارث الناجمة 
عن �ش�ء األإدارة واألإهمال والتراخي في العمل وما اإلى ذلك.

وهذا ما جرى لق�م �شباأ: {لََقۡد َكاَن لَِسَبإٖ فِي َمۡسَكنِِهۡم َءايَةۖٞ 
بَلَۡدةٞ  ۥۚ  لَُه َوٱۡشُكُرواْ  َرّبُِكۡم  ّرِۡزِق  ِمن  ُكلُواْ  يَِميٖن وَِشَماٖلۖ  َجّنََتاِن َعن 
لَۡنُٰهم  ۡرَسۡلَنا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل ٱلَۡعرِِم َوَبّدَ

َ
ۡعَرُضواْ فَأ

َ
َطّيَِبةٞ َوَرّبٌ َغُفورٞ ١٥ فَأ

ثٖۡل َوَشۡيٖء ّمِن ِسۡدرٖ قَلِيٖل ١٦ 
َ
ُكٍل َخمٖۡط َوأ

ُ
ِبجَّنَتَۡيِهۡم َجّنَتَيِۡن َذَواتَۡي أ

ا ٱلَۡكُفوَر ١٧} »�شباأ«.
َّ ْۖ َوَهۡل نَُجٰزِٓي إِل َذٰلَِك َجَزۡيَنُٰهم بَِما َكَفُروا

ال�شد  في  نخرت  فئران  عن  تتحدث  األأخبار  فبع�ض 
يمكن  فهل  فاإن �شح ذلك،  ودّمرها،  المملكة  واأغرق  فتهدم 
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لها اأن تنخر �شدًا عظيمًا في ليلة؟ ألبد اأّن ذلك تم في مدة 
ط�يلة، فلَم لْم يلحظ ذلك اأحد؟ األي�ض ه� التراخي واألإهمال 
والف�شاد؟ ففي مملكة ك�شباأ تعتمد في األأ�شا�ض على م�شروع 
�شخم وحي�ي كال�شد ألبد واأن تك�ن هناك جهة م�ش�ؤولة عنه 
لل�شيانة والمتابعة، فكيف لم تكت�شف ت�اجد الفئران ودورها 
التخريبي؟ والى اأي مدى كان للتراخي والف�شاد دور في تلك 

الفاجعة التي اأنهت ح�شارتهم؟
اإلى  جاوزه  بل  الداخل،  على  اإف�شادهم  يقت�شر  ولم 
المجتمعات ال�شغيرة والم�شت�شعفة التي كانت تقع في طريق 
التجارة اإليهم: {وََجَعۡلَنا بَۡيَنُهۡم َوَبيَۡن ٱلُۡقَرى ٱلَّتِي َبَٰرۡكَنا فِيَها قُٗرى 
يَّاًما َءاِمنِيَن ١٨ َفَقالُواْ 

َ
ۡيَرۖ ِسيُرواْ فِيَها لََيالَِي َوأ ۡرنَا فِيَها ٱلّسَ َظِٰهَرٗة َوقَّدَ

ۡقَنُٰهۡم  َحادِيَث َوَمّزَ
َ
نُفَسُهۡم فََجَعۡلَنُٰهۡم أ

َ
ۡسَفارِنَا َوَظلَُمٓواْ أ

َ
َرّبََنا َبٰعِۡد َبيَۡن أ

ّلِ َصّبَارٖ َشُكورٖ ١٩} »�شباأ«، ولعل 
ٍقۚ إِّنَ فِي َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت لِّكُ ُكّلَ ُمَمّزَ

ما ورد ب�شيغة الدعاء في األآية اإنما يمثل ل�شان حالهم، حيث 
عمل�ا على تدمير تلك القرى اقت�شاديًا واأمنيًا ح�شدًا منهم 
�شباأ  على  يع�د  بما  �شنعًا  يح�شن�ن  اأنهم  يظن�ن  وهم  وبغيًا، 
اأّن دمار هذه القرى �شي�ؤثر  بالفائدة المطلقة، وغاب عنهم 
اإلى محطات  �شلبًا على حركة الق�افل التجارية التي تحتاج 
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ال�شرورية،  واألحتياجات  والماء  بالطعام  وتزّود  ا�شتراحة 
باألإ�شافة اإلى ما تمثله تلك القرى من �شمانة اأمنية للق�افل 
الم�شافرة، على عك�ض الطرق الفارغة تقريبًا من المجتمعات 

ال�شكانية التي يكثر فيها الل�ش��ض وقطاع الطرق.  
وقد تحّدث القراآن الكريم عن المّن األإلهي على قري�ض من 
جهة األأمن األقت�شادي الذي حّقق لهم األأمن األجتماعي حيث 
ۡيِف  َتآِء َوٱلّصَ قال »تعالى«: {لِِإيَلِٰف قَُرۡيٍش ١ إِۦَلٰفِِهۡم رِۡحلََة ٱلّشِ
ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم 

َ
ِذٓي أ

َّ ٢ فَۡلَيۡعُبُدواْ َرّبَ َهَٰذا ٱلَۡبۡيِت ٣ ٱل
ّمِۡن َخۡوِفۭ ٤} »قري�ض«، والذي نلحظ فيه وج�د التالزم بين 

الن�شاط األإن�شاني التجاري وبين األأمن واأل�شتقرار.  
 ُ وقّدم �ش�رة مقابلة لذلك حيث قال »تعالى«: {َوَضَرَب ٱهَّلّلَ
َمكَاٖن  ُكّلِ  ّمِن  تِيَها رِۡزُقَها رََغٗدا 

ۡ
يَأ ۡطَمئِّنَٗة  ّمُ َءاِمَنٗة  َكانَۡت  قَۡرَيٗة  َمَثلٗا 

َكانُواْ  بَِما  َوٱلۡخَۡوِف  ٱلۡجُوِع  لَِباَس   ُ ٱهَّلّلَ َذَٰقَها 
َ
فَأ  ِ ٱهَّلّلَ ۡنُعِم 

َ
بِأ فََكَفَرۡت 

يَۡصَنُعوَن ١١٢} »النحل«.
•• مقّومات النجاح: 

الناجحة )بيع،  التجارية  المعاملة  اأن  البع�ض  قد يت�ش�ر 
�شراء، اإجارة، م�شاربة، �شركة..اإلخ( مجرد حنكة و�شطارة 
وح�شن  جدوائية  ودرا�شة  دقيقة  ح�شابية  ومعامالت  وجراأة 
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معاملة واأمثال ذلك، اإأل اأّن ال�اقع ي�ؤكد على اأنها تحتاج ب�شكل 
والم�اثيق،  بالعه�د  وال�فاء  التعامل،  في  ال�شدق  اإلى  كبير 
األآخرين. حق�ق  على  التجاوز  وعدم  باألأمانة،  واأللتزام 
وهذا كله من الع�امل المهمة التي ت�شمن الن�شاط والفاعلية 
المزيد  �شّخ  خالل  من  واألقت�شادية،  التجارية  للتعامالت 
األإنتاج،  زيادة  وتحقيق  المالية  القدرة  وت�فير  األأم�ال  من 

والتداول في ن�عية األإنتاج الجّيد، والتناف�ض في هذا األأداء.
ثم اإن التزام ال�شدق واألأمانة في عالم التجارة واألقت�شاد 
وال�شدق  الثقة  قيم  �شي�ع  خالل  من  األجتماعي  مردوده  له 
الج�شع  قيم  مقابل  المجتمع،  في  الظن  وح�شن  واألأمانة 
والظلم واألعتداء و�ش�ء الظن بين اأفراد المجتمع، وهي من 
الم�شائل المهمة في حفظ المجتمع وا�شتقراره اأمام الع�امل 
المجتمع،  وتما�شك  األجتماعية  الروابط  لزعزعة  الم�ؤدية 

وتهدد ا�شتقراره، وه� من اأو�شح �ش�ر الف�شاد في األأر�ض.
•• حقوق الناس: 

ي�شمح  وأل  النا�ض،  حق�ق  بم�شاألة  كثيرًا  يهتّم  األإ�شالم 
ب�شلب اأو انتقا�ض الحق�ق من دون وجه حق، واعتبر ذلك من 
اأ�شد الظلم، ففي نهج البالغة روى ال�شريف الر�شي عن علي 
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ْيُتْم َخْيرًا َفاأَِعيُن�ا َعَلْيِه، َواإَِذا َراأَْيُتْم  »عليه ال�شالم«: )َفاإَِذا َراأَ
�َشّرًا َفاْذَهُب�ا َعْنُه، َفاإَنّ َر�ُش�َل اهلِل »�شلى اهلل عليه واآله« َكاَن 
َجَ�اٌد  ْنَت  اأَ َفاإَِذا   ، َرّ ال�َشّ َوَدِع  اْلَخْيَر  اْعَمِل  اآَدَم،  »َياْبَن  َيُق�ُل: 
ُيْتَرُك،  َوُظْلٌم أَل  ُيْغَفُر،  َثاَلَثٌة: َفُظْلٌم أَل  ْلَم  َواإَنّ الُظّ اأَأَل  ٌد.  َقا�شِ
ْرُك  َفال�ِشّ ُيْغَفُر  أَل  اَلِّذي  ْلُم  الُظّ ا  َفاأََمّ ُيْطَلُب:  أَل  َمْغُف�ٌر  وُظْلٌم 
ن يُۡشَرَك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما 

َ
َ لَا َيۡغفُِر أ ِباهلِل، َقاَل اهلُل »تعالى«: {إِّنَ ٱهَّلّلَ

ِ َفَقِد ٱۡفتََرٰىٓ إِۡثًما َعِظيًما٤٨}،  ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱهَّلّلَ
ا الّظْلُم اَلِّذي ُيْغَفُر َفُظْلُم اْلَعْبِد َنْف�َشُه ِعْنَد َبْع�ِض اْلَهَناِت،  َواأََمّ
َلْي�َض  ِهْم َبْع�شًا.  ُيْتَرُك َفُظْلُم اْلِعَباِد َبْع�شِ ا الّظْلُم اَلِّذي أَل  َواأََمّ
َغُر  ُي�ْشَت�شْ َما  ُه  َولِكَنّ َياِط،  ِبال�ِشّ ْربًا  �شَ َوأَل  ِباْلُمَدى  َجْرحًا  ُهَ� 

ذِلَك َمَعُه(»نهج البالغة، خ 176«.  
ولذا نجده »عليه ال�شالم« ح�شا�شًا �شديدًا من هذه الناحية 
َعَلى  اأَِبيَت  ْن  أَلَ )َواهلِل  قال:  حتى  األآخرين،  مع  عالقته  في 
اأَُجَرّ  ْو  اأَ »مقيدًا«،  دًا  ُم�َشَهّ ال�ش�ك«  من  »ن�ع  ْعَداِن  ال�َشّ َح�َشِك 
ْلَقى اهلَل َوَر�ُش�َلُه َيْ�َم  دًا، اأََحُبّ اإَِلَيّ ِمْن اأَْن اأَ َفّ ِفي اأَلْْغاَلِل ُم�شَ

بًا ِل�َشْيء ِمَن اْلُحَطاِم(. اْلِقَياَمِة َظاِلمًا ِلَبْع�ِض اْلِعَباِد، َوَغا�شِ
ول�  نف�شه قبيح  الظلم في  اأن  يرتقي في ذلك معتبرًا  ثم 
ظلمها  عن  يتنّزه  ولذا  الم�شتحَقرة،  األأخرى  الكائنات  بحق 
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التي أل نقيم لها وزنًا، ولكنه يقيم  التالية  ول� بمثل ال�ش�رة 
اأُْعِطيُت  َلْ�  )َواهلِل  كلها:  األأر�ض  من خيرات  اأعظم  وزنًا  لها 
َي اهلَل ِفي  ْع�شِ اأَ اأَْن  َعَلى  اأَْفاَلِكَها،  َتْحَت  ِبَما  ْبَعَة  ال�َشّ األأَْقاِليَم 

َنْمَلة اأَ�ْشلُبَها ِجْلَب �َشِعيَرة َما َفَعْلُتُه(»نهج البالغة، خ 223«.
•• الفساد المالي: 

من هنا نفهم لم كل هذا الربط الق�ي بين ممار�شات ق�م 
�شعيب »عليه ال�شالم« وبين �شفة الف�شاد. واإذا ما و�ّشعنا دائرة 
الحديث عن الف�شاد التجاري لي�شمل الف�شاد المالي ب�ش�رته 
وم�ؤ�ش�شات  للحك�مات  المالية  ال�شيا�شات  ي�شمل  بما  األأو�شع 
الممتلكات  على  اليد  وو�شع  والر�شاوى  المدني  المجتمع 
ألأدركنا  ذلك،  وغير  بالحيلة  اأو  بالق�ة  الخا�شة  اأو  العامة 
ي�شت�شري فيها  المجتمعات عندما  الذي يهدد  حجم الخطر 

الف�شاد المالي بعن�انه األأو�شع.
المالي  )الف�شاد  بعن�ان:  بحثًا  الب�شير  ع�شام  كتب  وقد 
واأثره على الفرد والمجتمع(: )اإن ثلث الف�شاد المالي مركزه 
قاله  ما  هذا  األإ�شالمي.  العالم  في  ون�شفه  العربي،  ال�طن 
تقرير منظمة ال�شفافية العالمية ال�شادر عام 2005م، فقد 
جاء في التقرير اأن حجم الف�شاد المالي في العالم يقدر باألف 
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العربي وحده،  ال�طن  بلي�ن في  بلي�ن دوألر، منها ثالثمائة 
ثلث  ي�شاوي  العربي  ال�طن  في  المالي  الف�شاد  حجم  اأن  اأي 
الف�شاد العالمي، فاإذا اأ�شفنا حجم الف�شاد في الدول القائمة 
العالم  في  الف�شاد  حجم  فاإن  األأخرى  األإ�شالمي  العالم  في 
األإ�شالمي يتجاوز ن�شف الف�شاد العالمي، والف�شاد المق�ش�د 
في  ال�ظيفة  ا�شتعمال  �ش�ء  في  ينح�شر  التقرير  هذا  في 
ل�  فكيف  �شخ�شية.  مكا�شب  تحقيق  اأجل  من  العام  القطاع 
تحدث التقرير عن اأن�اع الف�شاد األأخرى األأخالقية والبيئية 
الم�ش�ؤولية  وم�اقع  ال�شلطة  ا�شتغالل  في  والتع�شف  واألإدارية 

واألجتماعية وحتى الذائقة الفنية واألأدبية؟!(.
ثم �شرب اأمثلة من واقع الف�شاد المالي وهي: )ال�شرقة ـ 
قب�ل الر�ش�ةـ  المح�ش�بية والمحاباة( وتحدث عنها ب�شئ من 
الف�شاد ب�ش�رة م��شعة جادت  اآثار ذلك  التف�شيل، ثم ذكر 
�شمن العناوين التالية: )اإهدار حق�ق ذوي الكفاءات معتبرًا 
األإح�شا�ض   - بالباطل  النا�ض  اأم�ال  اأكل  اأن�اع  من  ن�عًا  اإياه 
باألإحباط والظلم والقهر - �شعف األنتماء - األن�شراف عن 
العمل المنتج - اإهدار الفر�شة البديلة في ت�فير فر�ض عمل 
حقيقية - تهيئة الفرد ألرتكاب الجرائم - انت�شار اأن�اع من 



الف�ساد يف التجارة96

الممار�شات تقع تحت ظاهرة األقت�شاد األأ�ش�د مثل الدعارة، 
الم�شم�ح  ال�شلع غير  والر�ش�ة، وتهريب  المخدرات،  وتجارة 
بتداولها، وتجارة ال�شالح غير الم�شروعة، وتجارة األأطفال، 
خالل  من  وذلك  البيئة  تدمير   - الب�شرية  األأع�شاء  وتجارة 
ف�شاد الزراعات والمياه واله�اء عن طريق تجارة اأو �شناعة 
ا�شتخدام  اأو  األآدمي  لال�شتهالك  �شالحة  غير  م�شتلزمات 
انت�شار   - الكيماوية  الم�اد  من  بها  م�شم�ح  غير  معدألت 
القذرة  الدخ�ل  ألإك�شاب  محاولة  في  األأم�ال  غ�شيل  ظاهرة 
من ممار�شة الف�شاد �شفة ال�شرعية - األ�شتهالك ببذخ بمعنى 
�شي�ع مظاهر ا�شتهالكية أل تعبر عن دخ�ل حقيقية؛ فالذي 
يح�شل على دخله من الف�شاد ي�شعى ألإنفاقه ببذخ وب�شه�لة 
الع�شابات  براثن  في  ال�طني  األقت�شاد  وق�ع   - كذلك 
الدولية وذلك ألأن من يمار�ش�ن الف�شاد في بالدهم أل ياأبه�ن 
بل  للبالد  العليا  الم�شلحة  على  والحر�ض  ال�طنية  بق�شية 
يبيع�نها لع�شابات دولية ت�شعى للتحكم في مقدراته - اإهدار 
دولة القان�ن - حيث اإن اأن�شطة الف�شاد تحكمها ق�انين غير 
مكت�بة يتعارف عليها ممار�ش� الف�شاد، وبالتالي تتعلق البيئة 
بالف�شاد المالي، ألأن الذين يف�شدونها ي�شع�ن للمال ال�شريع 



97 الف�شاد يف التجارة

على  ال�ق�ف  ل�شع�بة  األقت�شادية  ال�شيا�شات  اإرباك   -
بيانات حقيقية تعتمد عليها ال�شيا�شة األقت�شادية في اعتماد 
ال�شلع  حرق  مثل  �شلبية  اقت�شادية  ظ�اهر  انت�شار   - اآلياتها 
لل�شعي  العمالت  اأو  والب�ر�شات  األأرا�شي  الم�شاربات في  اأو 
من اأجل غ�شيل اأم�ال الف�شاد - عدم دقة بيانات الم�ؤ�شرات 
الرئي�شية لالقت�شاد الق�مي ألأن األأم�ال الناتجة من ممار�شة 
كالناتج  ال�طنية،  األقت�شادية  بالمق�مات  ترتبط  أل  الف�شاد 
المحلى األإجمالي، اأو الم�شاركة في م�شروعات خطة التنمية 
للدولة؛ ألأنه عادة ما ت�شر اأم�ال الف�شاد بم�ارد الدولة ألأنها 
التده�ر   - �شريبيًا  محا�شبتها  يتم  وأل  الخفاء  في  تحقق 
اإهدار قيم المجتمع نح�  األقت�شادي -الف�شاد األجتماعي- 

.»www.fikercenter.com« )الثروة والعمل ال�شالح
•• أسس المعالجة: 

»عليه  �شعيب  النبي  التي عر�شت ق�شة  األآيات  اإلى  ونع�د 
النبي  هذا  معالجة  اأ�ش�ض  عن  اأي�شًا  تتحدث  فهي  ال�شالم«، 
للف�شاد الم�شت�شري في مجتمعه.. ويمكن تلخي�شها في التالي:
وحده  وجل«  »عز  باهلل  األإيمان  قاعدة  من  اأوأًل  األنطالق  1ـ 
اأ�ش�ض  أل �شريك له، ليك�ن منطلق األإ�شالح واحدًا، ولتعتمد 
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وليك�ن  واحد،  م�شدر  من  نابعة  منهجية  على  المعالجة 
الهدف من األإ�شالح واحدًا اأي�شًا.

2ـ التاأكيد على اآثار ذلك الف�شاد على كافة األأ�شعدة التي تهدد 
ُمۡفِسِديَن٨٥}،  ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  َتۡعَثۡواْ  مجتمعه باألنهيار، قال: {َولَا 

خالل  من  �شديدًا  اإف�شادًا  تف�شدوا  أل  تعني:  {َتۡعَثۡواْ}  وكلمة 
القتل وغيره.  

 ِ 3ـ الت�شجيع على الك�شب الحالل وبركته وكفايته: {بَقِّيَُت ٱهَّلّلَ
ۡؤِمنِيَن}، وهذا ُيغني عن الطرق المحّرمة  َخۡيرٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتم ّمُ
في الك�شب والتي ُتنتزع منها البركة، وتع�د بال�بال على الفرد 

والمجتمع.  
كانت  ق�مه  اإلى  بالن�شبة  الفردية  الحرية  م�شاألة  اأن  يبدو  4ـ 
َصلَٰوتَُك 

َ
أ َيُٰشَعۡيُب  {قَالُواْ  له:  قال�ا  فقد  ح�شا�شة،  ق�شية 

 ْۖ ُؤا ـٰٓ نََش َما  ۡمَوٰلَِنا 
َ
أ فِٓي  ّنَۡفَعَل  ن 

َ
أ ۡو 

َ
أ َءابَآُؤنَآ  َيۡعُبُد  َما  ّنَۡتُرَك  ن 

َ
أ ُمُرَك 

ۡ
تَأ

نَت ٱلۡحَلِيُم ٱلّرَِشيُد ٨٧}، ولذا تعامل معها النبي �شعيب 
َ
إِنََّك لَأ

دفعه  مما  المنطلق،  هذا  من  عنيفة  مقاومة  وواجه  بحذر، 
للتاأكيد على اأن دوره ه� مجرد األإ�شالح ما ا�شتطاع، أل القهر 

نَا۠ َعلَۡيُكم ِبحَفِيٖظ ٨٦}.
َ
واألإجبار، قال:{َوَمآ أ

5ـ التاأكيد على اإخال�شه في هذه الدع�ة، وحفظ نف�شه عن 
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المغريات التي قد تك�ن مباحة ولكنها تزل من خاللها اأقدام 
الرجال، لكي تك�ن لديه الم�شداقية في ما ُيقِدم عليه، قال 
»عز وجل« على ل�شان النبي �شعيب »عليه ال�شالم«: {قَاَل َيَٰقۡوِم 
َوَمآ  َحَسٗناۚ  رِۡزقًا  ِمۡنُه  َوَرَزقَنِي  بِّي  ّرَ ّمِن  بَّيَِنةٖ  عَلَٰى  ُكنُت  إِن  َرَءۡيُتۡم 

َ
أ

ا ٱلۡإِۡصَلَٰح َما 
َّ رِيُد إِل

ُ
ۡنَهىُٰكۡم َعۡنُهۚ إِۡن أ

َ
أ َخالَِفُكۡم إِلَٰي َمآ 

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
أ

نِيُب 88}.
ُ
ِۚ َعلَۡيهِ تَوَّكَلُۡت َوِإلَۡيهِ أ ا بِٱهَّلّلَ

َّ ٱۡسَتَطۡعُتۚ َوَما تَۡوفِيِقٓى إِل
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 ِ ن ُيۡفتََرٰى ِمن ُدوِن ٱهَّلّلَ
َ
قال »تعالى«: {َوَما َكاَن َهَٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن أ

ِذي َبيَۡن يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ٱلِۡكَتِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ ِمن 
َّ َوَلِٰكن تَۡصِديَق ٱل

ّمِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ  بُِسوَرةٖ  تُواْ 
ۡ
قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرىُٰهۖ 

َ
أ ّرَّبِ ٱلَۡعٰلَِميَن ٣٧ 

بُواْ بَِما لَۡم  ِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقِيَن ٣٨ بَۡل َكّذَ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن ُدوِن ٱهَّلّلَ
ِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖ 

َّ َب ٱل ۥۚ َكَذٰلَِك َكّذَ وِيلُُه
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ بِعِۡلِمهِۦ َولَّمَ ُيحِيُطواْ 

ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم  ـٰلِِميَن ٣٩ َوِمۡنُهم ّمَ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعٰقَِبُة ٱلّظَ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن ٤٠} »ي�ن�ض«.

َ
ا يُۡؤِمُن بِهۦِۚ َوَرّبَُك أ

َّ ن ل ّمَ
القراآن  باإنكار  اهلل  دين  اإنكار  اأن  على  هنا  األآيات  ت�ؤكد 
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�ش�ر  من  َيعّد  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  محمد  النبي  ور�شالة 
لتتحّ�ل  واألأفكار،  المفاهيم  يعتري  قد  فالف�شاد  الف�شاد، 
اإلى �شبهات اأو عقائد باطلة في األأذهان، كما قد تتح�ل اإلى 

ممار�شات تلحق ال�شرر البليغ بالب�شرية وما يحيط بها.
فال�ش�فينية »التطرف في حب ال�طن اإلى درجة ا�شتعداء 
والنازية  ال�شهي�نية  من  واأمثالها  ومحاربتهم«  األآخرين 
والفا�شية والبعثية وال�شي�عية والراأ�شمالية والتكفيرية.. كلها 
تتجاوز  بل  المفاهيمي،  الف�شاد  حّد  عند  تقف  أل  متبّنيات 
حرمات  وانتهاك  وحروب  وجرائم  مجازر  اإلى  لتتح�ل  ذلك 
لهذه  الب�شرية  ال�شحايا  نح�شي  اأن  اأردنا  ول�  وبمبررات! 
التبعات خالل القرن الما�شي وبدايات هذا القرن لكان الرقم 
األقت�شادية  والتبعات  البيئي  الدمار  عن  ف�شاًل  هذا  مه�أًل! 

واألجتماعية والنف�شية وغيرها.
•• فساد فرعون: 

من  فرع�ن  ك�ن  عن  القراآن  تحدث  عندما  هنا  ومن 
فِرَۡعۡوُن  ۡتَبَعُهۡم 

َ
فَأ ٱلَۡبۡحَر  إِۡسٰٓـَرِءيَل  بِبَنِٓي  {َوَجَٰوۡزنَا  المف�شدين: 

نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه 
َ
ۡدَرَكُه ٱلَۡغَرُق قَاَل َءاَمنُت أ

َ
وَُجُنوُدهُۥ َبۡغٗيا وََعۡدًواۖ َحّتَٰيٓ إَِذآ أ

َءٓالَٰٔۡـَن  ٱلُۡمۡسلِِميَن ٩٠  ِمَن  نَا۠ 
َ
َوأ إِۡسٰٓـَرِءيَل  َبُنٓواْ  بِهِۦ  َءاَمَنۡت  ِذٓي 

َّ ٱل ا 
َّ إِل



103 الف�شاد الفكري

فاإن  »ي�ن�ض«،   {٩١ ٱلُۡمۡفِسِديَن  ِمَن  َوُكنَت  َقۡبُل  َعَصۡيَت  َوقَۡد 
الم�شاألة أل تقف عند حد الف�شاد العقيدي المتمثل بال�شرك، 
ورف�ض نب�ة م��شى »عليه ال�شالم«، بل وادعاء األإل�هية لنف�شه: 
ۡوقِۡد 

َ
َها ٱلَۡملَُأ َما َعلِۡمُت لَُكم ّمِۡن إَِلٍٰه َغۡيِري فَأ ّيُ

َ
أ ـٰٓ {َوقَاَل فِرَۡعۡوُن يَ

ُموَسٰي  إَِلٰهِ  إِلَٰيٓ  لُِع  ّطَ
َ
أ لََّعلِّٓى  لِّي َصۡرٗحا  فَٱۡجَعل  يِن  ٱلّطِ َيَٰهَٰمُٰن عَلَى  لِي 

ُظّنُُهۥ ِمَن ٱلَۡكِٰذبِيَن ٣٨} »الق�ش�ض«، بل يتجاوزه لي�شمل 
َ
َوِإنِّي لَأ

َعلَا  فِرَۡعۡوَن  {إِّنَ  عمليًا:  الفكري  األ�شتكبار  ذلك  انعكا�شات 
ۡبَنآَءُهۡم 

َ
ۡهلََها ِشَيٗعا يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفٗة ّمِۡنُهۡم يَُذبُِّح أ

َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
فِي ٱلۡأ

َوَيۡسَتۡحِىۦ نَِسآَءُهۡمۚ إِنَُّهۥ َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡفِسِديَن ٤} »الق�ش�ض«، ثم 
لَۡقۡواْ 

َ
آ أ كرّدة فعٍل �شّد دع�ة النبي م��شى »عليه ال�شالم«: {فَلَّمَ

َ لَا يُۡصلُِح  ۥٓ إِّنَ ٱهَّلّلَ َ َسُيۡبِطلُُه ۡحُرۖ إِّنَ ٱهَّلّلَ قَاَل ُموَسٰي َما ِجۡئُتم بِهِ ٱلّسِ
َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِديَن ٨١} »ي�ن�ض«.

والمفارقة اأن فرع�ن في م�اجهة هذه الدع�ة كان ي�ّجه 
النقد لم��شى »عليه ال�شالم« ويتهمه باألإف�شاد: {َوقَاَل فِرَۡعۡوُن 
ن 

َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُكۡم أ ن ُيَبّدِ

َ
َخاُف أ

َ
ۥٓۖ إِنِّٓي أ ۡقُتۡل ُموَسٰي َولَۡيۡدُع َرّبَُه

َ
َذُرونِٓي أ

ۡرِض ٱلَۡفَساَد ٢٦} »غافر«. 
َ
ُيۡظِهَر فِي ٱلۡأ

{َوقَاَل  ح�له:  ِمن  كان�ا  الذين  تحّدث  المنطق  وبنف�ض 
ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  لُِيۡفِسُدواْ  َوقَۡوَمُهۥ  ُموَسٰي  تََذُر 

َ
أ فِرَۡعۡوَن  قَوِۡم  ِمن  ٱلَۡملَُأ 
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ۡبَنآَءُهۡم َونَۡسَتۡحِىۦ نَِسآَءُهۡم َوِإنَّا فَوَۡقُهۡم 
َ
َوَيَذَرَك وََءالَِهَتَكۚ قَاَل َسُنَقّتُِل أ

َقِٰهُروَن ١٢٧} »األأعراف«، وهذا ديدن الظالمين والم�شتكبرين 
وتخ�يفهم  النا�ض  �شع�ر  دغدغة  في  الم�شالح  واأ�شحاب 
لَِتۡلفَِتَنا  ِجۡئتََنا 

َ
أ الم�شلحين: {قَالُٓواْ  بدع�ة  األإيمان  تبعات  من 

َوَما  ۡرِض 
َ
ٱلۡأ فِي  ٱلِۡكۡبِرَيآُء  لَُكَما  َوتَُكوَن  َءابَآَءنَا  َعلَۡيهِ  وََجۡدنَا  ا  َعّمَ

َنۡحُن لَُكَما بُِمۡؤِمنِيَن ٧٨} »ي�ن�ض«، ومحاولة قلب الطاولة على 
ۡهِديُكۡم 

َ
َرٰى َوَمآ أ

َ
ا َمآ أ

َّ رِيُكۡم إِل
ُ
الم�شلحين: {... قَاَل فِرَۡعۡوُن َمآ أ

ا َسبِيَل ٱلرََّشادِ ٢٩} »غافر«.
َّ إِل

بين  ال�شراع  عن  بعيدًا  اآخر  م�شهد  في  نجده  ما  وهذا 
اإحدى  اإلى  الثالثة  المر�شلين  ق�شة  ففي  وفرع�ن،  م��شى 
بُِكۡمۖ  َتَطّيَۡرنَا  إِنَّا  ي�ض: {قَالُٓواْ  �ش�رة  تحّدثت عنها  التي  القرى 
لِيٞم ١٨} »ي�ض«، 

َ
ّنَُكم ّمِّنَا َعَذاٌب أ لَئِن لَّۡم تَنَتُهواْ لَنَرُۡجمَّنَُكۡم َولََيَمّسَ

بمعنى اأننا نرى فيكم �ش�ؤمًا على مجتمعنا من خالل دع�تكم 
دع�ة  ال�اقع  في  وهي  اإ�شالح  دع�ة  اأنها  تّدع�ن  التي  هذه 
اإف�شاد، ألأنكم �شتفرق�ن بين المرء وزوجه، وبين األأب وابنه، 
وألأنكم �شتق�شم�ن المجتمع و�شينعك�ض هذا على ال��شع األآمن 
والم�شتقر الذي نعي�شه على الم�شت�ى األقت�شادي وال�شيا�شي 

واألجتماعي.  
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•• الفساد في الدائرة اإليمانية: 
-المنعك�ض  الفكري  الف�شاد  مثل هذا  فاإّن  كل حال  وعلى 
اأ�شحابه- أل يخ�ّض الكافرين، بل ي�شمل  اأفعال  �شل�كيًا على 
الم�ؤمنين، فقد وقع ق�م النبي م��شى »عليه ال�شالم« في ذلك 
لَۡيلَٗة  ثََلٰثِيَن  اإف�شادًا: {َوَوَٰعۡدنَا ُموَسٰي  من قبل واعتبره القراآن 
ِخيهِ 

َ
لِأ َوقَاَل ُموَسٰي  لَۡيلَٗةۚ  ۡرَبعِيَن 

َ
أ ۦٓ  َرّبِهِ َفَتّمَ ِميَقُٰت  بَِعۡشٖر  ۡتَمۡمَنَٰها 

َ
َوأ

ٱلُۡمۡفِسِديَن ١٤٢}  َسبِيَل  تَّتَبِۡع  َولَا  ۡصلِۡح 
َ
َوأ قَۡومِى  فِي  ٱۡخلُۡفنِي  َهُٰروَن 

�شنع�ا  حين  م��شى  النبي  منه  حّذر  ما  وتحقق  »األأعراف«. 
العجل وعبدوه.  

ووقع الم�شلم�ن -ِمن بعُد- في و�شع م�شابه لذلك، وكما 
اأخبر النبي »�شلى اهلل عليه واآله« على ما ه� املروّي عنه اأنه 
قال: )َلَتّتبُعَنّ �ُشَنَن من كان قبَلكم، �شبًرا ب�شبٍر وذراًعا بذراٍع 
اهلِل،  يا ر�ش�َل  قلنا:  َتبعُتُم�ُهم.  ٍبّ  ُجْحَر �شَ َدَخل�ا  َل�  ، حّتى 
اليه�ُد والن�شارى؟ قال: فَمْن؟( »�شحيح البخاري، ح7320«.

المجتمع  اإف�شاد  ق�ة في طريق  بكل  األأم�ي�ن  انطلق  فقد 
األإ�شالمي فكريًا، اإذ حارب�ا األإ�شالم ِمن قبُل على عهد ر�ش�ل 
الق�شاء عليه وعلى دولته  واأرادوا  اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
في  الدخ�ل  قب�ل  اإلى  وا�شطّروا  بل  ا�شتطاع�ا،  فما  الفتيَّة 
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األإ�شالم مرغمين �شمن ق�افل الطلقاء، ثم بدءوا بمحاربة 
النبي من داخل المجتمع األإ�شالمي حال حياته، ففي م�شند 
اهلِل  ِمن ر�ش�ِل  اأ�شَمُعه  كَلّ �شيٍء  اأكُتُب  اأحمد: ) كنُت  األإمام 
وقري�ض  ُقَري�ٌض(  فَنَهْتني  ِحفَظه  اأُريُد  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
هنا تعبير عن هذا األتجاه األأم�ي الذي كان يتراأ�ض الحرب 
الداخل  من  يحاربه  اأ�شبح  ثم  مكة  فتح  قبل  النبي �ض  �شد 
)فقال�ا اإَنَّك َتكُتُب كَلّ �شيٍء َت�شَمُعه ِمن ر�ش�ِل اهلل »�شلى اهلل 
يتَكَلُّم في  َب�َشٌر  عليه واآله« ور�ش�ُل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
�شا. فاأم�َشكُت عِن الِكتاِب، فذَكرُت ذلك لر�ش�ِل  ِب والِرّ الَغ�شَ
اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« فقال: اكُتْب، فَ�الذي َنْف�شي بَيِده ما 

ي اإأَلّ حٌق( »م�شند اأحمد، ج15، �ض 10«. خَرج ِمِنّ
اأما بعد وفاته »�شلى اهلل عليه واآله« فقد عمل�ا على اإف�شاد 

الم�شلمين فكريًا، وذلك ب��شائل عديدة من بينها:
والمعاد  بالت�حيد  ابتداء  العقائد  لتغيير  الحديث:  ع  و�شْ 1ـ 
واختالق  األإ�شالمية  والقيم  بالمفاهيم  ومرورًا  والنب�ة، 
األأم�ية،  ال�شلطة  تتبناه  الذي  للخط  والف�شائل  المناقب 
وهكذا  ال�شلطة،  تعاديه  الذي  للخط  المثالب  واختالق 
والفكر  وال�شيا�شة  وال�شئ�ن  الق�شايا  كل  اإلى  ال��شع  امتّد 
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واألأ�شخا�ض، واأ�شبحت ظاهرة ال��شع ظاهرة خطيرة تهدد 
بالمعروف  األأمر  بات  حتى  حقيقيًا.  تهديدًا  األإ�شالم  ه�ية 
اأن ير�شى  الجميع  المنكر خروجًا باطاًل، وعلى  والنهي عن 
ما  واأق�شى  بلغ،  مهما  الحاكم�ن  يمار�شه  الذي  الظلم  بكل 
يق�م�ن به ه� اأن ي�جه�ا اإليه �شيئًا من الن�شيحة.. أل اأكثر.. 
هذا نم�ذج ب�شيط من ت�ظيف ال��شع والتحريف في الحديث 

ل�شالح األأم�يين.
2ـ اختالق العقائد الباطلة: التي ت�شّ�ه �ش�رة األإ�شالم، وُتدخل 
لل�شلطة  اأحيانًا  وتبرر  ال�شركية  واألأم�ر  األإ�شرائيليات  فيه 
الدكت�ر  ذكره  ما  ذلك  ومثال  ال�شرعية.  غير  ممار�شاتها 
عقيدة  ح�ل  األإ�شالم(  )تاريخ  في  ح�شن  اإبراهيم  ح�شن 
معتبرة  والعمل  األإيمان  بين  تف�شل  التي  الخطيرة  األإرجاء 
اأنه أل ي�شر مع األإيمان عمل مهما بلغ. قال: )طائفة المرجئة 
التي ظهرت في دم�شق حا�شرة األأم�يين بتاأثير بع�ض الع�امل 
الم�شيحية، خالل الن�شف الثاني من القرن األأول الهجري. 
وقد �شميت هذه الطائفة المرجئة من األإرجاء وه� التاأخير، 
ي�م  اإلى  الم�شلمين  من  الع�شاة  على  الحكم  يرجئ�ن  ألأنهم 
البعث. كما يتحّرج�ن عن اإدانة اأي م�شلم مهما كانت الذن�ب 
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التي  الم�شلمين  كتلة  الحقيقة  في  هم  وه�ؤألء  اقترفها!  التي 
اأمية.. ويق�ل ف�ن كريمر: ومما ي�ؤ�شف له  ر�شيت حكم بني 
كثيرًا اأنه لي�ض لدينا غير القليل من األأخبار ال�شحيحة عن 
هذه الطائفة، فقد ا�شتمروا ط�ال ذلك الع�شر وذاق�ا حل�ه 
عن  العربية  التاريخية  الم�شادر  جميع  �شاعت  وقد  ومره، 
األأم�يين، حتى اأن اأقدم الم�شادر التاريخية التي و�شلت اإلينا 
اإنما ترجع اإلى عهد العبا�شيين، ومن َثمَّ كان لزومًا علينا اأن 
المبعثرة  ال�شذرات  تلك  من  المرجئة  معل�ماتنا عن  ن�شتقي 
في م�ؤلفات كتاب العرب في ذلك الع�شر( »تاريخ األإ�شالم، 

ج، �ض416«.
3ـ الميل اإلى األإلحاد: كما نجده في �شيرة الخليفتين ال�ليد 
ابن يزيد ومروان بن محمد، ففي كتاب )المنتظم في تاريخ 
ال�ليد  )وكان  الج�زي:  ابن  لعبدالرحمن  واألأمم(  المل�ك 
للدين(  مطرًحا  بالعناد  مبارًزا  باألإلحاد  م�شه�ًرا  يزيد  ابن 
األأم�يين  بالخلفاء  اأحاطت  كما  �ض248«.  ج7،  »المنتظم، 
اإيا�ض  بن  األإلحادية منهم مطيع  بالمي�ل  ُعرفت  �شخ�شيات 
�ض اأب�الفرج األأ�شفهاني لق�ش�شه  ال�شاعر الخليع، الذي تعرَّ

في م��ش�عته )األأغاني(.
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4ـ النيل من ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« واألنتقا�ض من 
مكانته ومثال على ذلك ما جاء في �شرح نهج البالغة ألبن اأبي 
الحديد: )خطب الحجاج بالك�فة فذكر الذين يزورون قبر 
ر�ش�ل اهلل �ض بالمدينة، فقال: تبًا لهم! اإنما يط�ف�ن باأع�اد 
ة بالية! هاّل طاف�ا بق�شر اأمير الم�ؤمنين عبدالملك؟! اأأل  ورمَّ
يعلم�ن اأّن خليفة المرء خير من ر�ش�له؟!( »�شرح نهج البالغة، 
ج15، �ض242«. ومن ال�ا�شح اأن األنتقا�ض من مكانة النبي 

تهدف للتقليل من �شاأن ما جاء به و�شّنته وتعاليمه وهديه.
اهلل  ر�ش�ل  علم  حملة  فهم  البيت:  اأهل  مدر�شة  محاربة  5ـ 
»�شلى اهلل عليه واآله«، وقد اأو�شى النبي بهم مرارًا وتكرارًا، 
وأل�شّيما علي »عليه ال�شالم« باب مدينة علم ر�ش�ل اهلل، وقد 
تفّنن بن� اأمية في قتلهم ومحاربتهم والت�شييق عليهم وت�ش�يه 
�ش�رتهم ب�شّتى الطرق، حتى بلغ األأمر درجة الخ�ف من ذكر 

ا�شم علي، اأو ت�شمية األأبناء با�شمه!
)قال  الع�شقالني:  حجر  ألبن  التهذيب(  )تهذيب  ففي 
ُعليًا  �شّماني  اأجعل في حّل من  أل  رباح:  بن  قال علي  الليث: 
فاإن ا�شمي َعلي. قال اأب�عبدالرحمن المقرئ: كانت بن� اأمية 
اإذا �شمع�ا بم�ل�د ا�شمه َعلي قتل�ه، فبلغ ذلك رباحًا( األأب 
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)فقال: ه� ُعلي. وكان( األأب )يغ�شب من َعلي ويحّرج علَى 
التهذيب،  »تهذيب  القتل  ولده من  على  به( خ�فًا  �شّماه  َمن 

ج7، �ض 287«.
6ـ محاولة الق�شاء على مراكز العلم: كالمدينة ومكة والك�فة، 
اأبي  ابن  قال  �شاأنها،  من  والحط  ماليًا،  عليها  والت�شييق 
الحديد: )وطيبة ا�شم المدينة، كان ا�شمها يثرب، ف�شماها 
ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« طيبة. ومما اأكفر النا�ض به 
يزيد بن معاوية اأنه �شماها خبيثة! مراغمًة لر�ش�ل اهلل »�شلى 

اهلل عليه واآله«( »�شرح نهج البالغة، ج9، �ض 238«.
وفي )األإمامة وال�شيا�شة( ألبن قتيبة الدين�ري: )قال اأب� 
مع�شر: قال لي رجل: بينا اأنا في بع�ض اأ�ش�اق ال�شام، اإذا برجل 
المدينة،  اأهل  من  رجل  قلت:  اأنت؟  ممن  لي:  فقال  �شخم، 
ر�ش�ل  �شبحان اهلل،  له:  فقلت  قال:  الخبيثة؟  اأهل  قال: من 
خبيثة؟!(  و�شّميتها  طيبة  �شّماها  واآله«  عليه  »�شلى اهلل  اهلل 
»األإمامة وال�شيا�شة،ج1، �ض238«، ثم يحكي الرجل ال�شخم 
ق�شة م�شاركته في غزو المدينة وانتهاك حرمتها باأمر يزيد، 

وَقْتل ال�شحابة والتابعين واألأهالي العّزل في وقعة الحرة. 
ث�رة  اأثناء  المكرمة  مكة  حرمة  بانتهاك  األأمر  جاء  ثم 
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نين بها كحلقة اأخرى  ابن الزبير وهدم الكعبة وقتل المتح�شّ
الحرمين  بحّق  األإجرامية  اأمية  بني  ممار�شات  �شل�شلة  في 
عاد  حيث  اأي�شًا،  الحجاج  اأيام  الم�شهد  وتكّرر  ال�شريفين.. 
وهدم الكعبة بعد اأن رّممها ابن الزبير، ليبنيها كما يريد ه� 

و�شاداته!
وقد اأ�شار األإمام الح�شين »عليه ال�شالم« في بع�ض كلماته 
في نه�شته اإلى جانٍب ِمن هذا األإف�شاد الفكري الذي مار�شه 
الذين  الق�م  على  والعملية  الفكرية  اآثاره  وبيان  األأم�ي�ن، 
�شار  اأن  بعد  لقتله،  فقدم�ا  عليه  انقلب�ا  اأو  نكث�ا عه�دهم، 
�شاعت  اأن  وبعد  معروفًا،  والمنكر  منكرًا  عندهم  المعروف 
معالم الدين في ت�ش�راتهم، وتخّل�ا عن م�ش�ؤولياتهم. وفيما 
قاله بح�شب رواية ال�شيد ابن طاو�ض: )تبًا لكم اأيتها الجماعة 
وترحًا، ا�شت�شرختم�نا والهين فاأ�شرخناكم م�جفين، �شللتم 
علينا �شيفًا لنا في اأيمانكم، وح�ش�شتم علينا نارًا اقتدحناها 
على عدونا وعدوكم، فاأ�شبحتم األبًا ألأعدائكم على اأوليائكم، 
لكم  فهال  فيهم  لكم  اأ�شح  اأمل  وأل  فيكم  اأف�ش�ه  عدل  بغير 
)والجاأ�ض  غمده  في  م�شيم(  وال�شيف  تركتم�نا  ال�يالت 
طامن والراأي لما ي�شتح�شف( لم يح�شم بعُد )ولكن اأ�شرعتم 
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اإليها كطيرة الّدبا( �شغار الجراد )وتداعيتم اإليها كتهافت 
ونبذة  األأحزاب،  و�شّذاذ  األأمة،  عبيد  يا  ف�شحقًا  الفرا�ض. 
ال�شيطان،  ونفثة  األآثام،  وع�شبة  الَكلم،  ومحّرفي  الكتاب، 
ومطفئي ال�شنن، اأ ه�ؤألء تع�شدون وعّنا تتخاذل�ن؟ اأجل واهلل 
وت�شابكت  التّفت  اأ�ش�لكم(  اإليه  و�َشجت  قديم،  فيكم  الغدر 
)وتاأزرت عليه فروعكم، فكنتم اأخبث َثّم �شجًا للناظر، واأكلٍة 
للغا�شب. اأأل واإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين 
ال�شلة والذلة، وهيهات منا الذلة، ياأبى اهلل ذلك لنا ور�ش�له 
والم�ؤمنين وحج�ر طابت وطهرت واأن�ف حمية ونف��ض اأبية 
»الله�ف،  الكرام(  م�شارع  على  اللئام  طاعة  ن�ؤثر  اأن  من 

�ض59-58«.
وه� ت�ش�ير رائع لمدى تاأثير ذلك األإف�شاد الفكري على 
الق�م حتى عا�ش�ا تلك الرّدة والم�شخ الح�شاري، ف�قف�ا ذلك 
الم�قف، و�شيدفعهم ألرتكاب جرائمهم الكبرى التي �شملت 
اأكثر �ش�ر الخزي والعار لفعل يمكن اأن يرتكبه اأحد بالتمثيل 
األأ�شنة،  على  وحملها  الروؤو�ض  وقطع  الطاهرة،  الجثث  في 
اآل بيت النب�ة وغير ذلك من  وقتل األأطفال والن�شاء، واأ�شر 

فظائع يندى لها الجبين، ولم يكن ُيقِدم عليها الجاهلي�ن.
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معركة  بدء  قبل  ق�له  ال�شالم«  »عليه  علي  عن  روي  وقد 
ُكْم،  ْعَرا�شَ اأَ �َشَتْمَن  َواإِْن  ذًى،  ِباأَ �َشاَء  الِنّ َتِهيُج�ا  )أَل  �شفين: 
َواْلُعُق�ِل،  َواألأْْنُف�ِض  اْلُقَ�ى  ِعيَفاُت  ُهَنّ �شَ َفاإَِنّ اأَُمَراَءُكْم،  َو�َشَبْبَن 
ُجُل  ُهَنّ َلُم�ْشِرَكاٌت، َواإِْن َكاَن الَرّ َمُر ِباْلَكِفّ َعْنُهَنّ َواإَِنّ ا َلُن�ؤْ اإِْن ُكَنّ
يك�ن  الذي  الحجر  ِباْلِفْهِر(  ِة  اْلَجاِهِلَيّ ِفي  اْلَمْراأََة  َلَيَتَناَوُل 
»نهج  َبْعِدِه(  ِمْن  َوَعِقُبُه  ِبَها  ُر  َفُيَعَيّ اْلِهَراَوِة  )اأَِو  الكف  بحجم 

البالغة، ك 14«.
وفي ليلة عا�ش�راء تحدث األإمام الح�شين »عليه ال�شالم« 
الف�شاد  ا�شتحكام ذلك  ت�ؤكد  التي  الفكرة  نف�ض  يت�شمن  بما 
)لما  للهيثمي:  الزوائد(  )مجمع  ففي  النا�ض،  عند  الفكري 
في  قام  قاتل�ه  اأنهم  واأيقن  بالح�شين  �شعد  بن  عمر  نزل 
اأ�شحابه خطيبًا فحمد اهلل عز وجل واأثنى عليه ثم قال: قد 
واأدبر  وتنّكرت  تغّيرت  الدنيا  واإن  األأمر،  من  ترون  ما  نزل 
اإأل  األإناء  �شبابة  اإأل  منها  يبق  لم  حتى  وان�شمر  معروفها 
به  ُيعمل  أل  الحق  ترون  اأأل  ال�بيل.  كالمرعى  عي�ض  خ�شي�ض 
والباطل أل يتناهى عنه؟ ليرغب الم�ؤمن في لقاء اهلل فاإني أل 
اأرى الم�ت اإأل �شعادة والحياة مع الظالمين اإأل برمًا( »مجمع 

الزوائد، ج9، �ض192«.
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فقد اأو�شح »عليه ال�شالم« في هذه الكلمة اأن الدنيا تغّيرت 
التي  الجه�د  تلك  كل  بعد  عليه  تك�ن  اأن  ُيفَتر�ض  كان  عما 
قدمها  التي  والت�شحيات  واآله«  عليه  »�شلى اهلل  النبي  بذلها 
و�شحبه من اأجل تمكين األإ�شالم فكرًا وعماًل، وبالتالي فقد 
اأنكرت واأدبر معروفها، بحيث �شار المنكر معروفًا والمعروف 
منكرًا، وأل بد من اإ�شالح ما ف�شد وتق�يم ما اع�ج، واإن اأدى 
ال�شالم«:  »عليه  بق�له  عنه  عبر  ما  وه�  ال�شهادة،  اإلى  ذلك 

ليرغب الم�ؤمن في لقاء اهلل محقًا.
مار�شه  الذي  الفكري  األإف�شاد  ذلك  نتاج  اإأل  ه�  وما 
على  قبل  ِمن  النبي  منه  حّذر  قد  ما  تحقق  حتى  األأم�ي�ن 
في  األأ�شفار  حمل  عن  )المغني  ففي  عنه،  المروي  ه�  ما 
تخريج ما في األأحياء من األأخبار( لعبدالرحيم بن الح�شين 
واآله«:  »�شلى اهلل عليه  النبي  اأمامة عن  اأبي  العراقي: )عن 
كم وَف�َشَق �شَباُنكم َوَتركتم جَهاَدكم؟  َكيَف بكم اإذا َطَغى ن�َشاوؤُ
َقال�ا: واإَنّ َذلَك َلكائٌن يا ر�ش�َل اهلِل؟ َقاَل: َنَعم، واَلّذي َنف�شي 
َر�ش�َل اهلِل؟  َيا  اأ�َشد منه  َوَما  َقال�ا:  واأ�شّد منه �َشيك�ُن.  بَيِده 
قاَل: َكيَف اأنتم اإذا َلم َتاأمروا بَمعروٍف وَلم َتنَهْ�ا َعن ُمنكرٍ؟ 
قال�ا: وَكائٌن َذلَك يا َر�ش�َل اهلِل؟ َقال: نَعم َواَلّذي َنْف�شي بيِده 
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واأ�َشد منه �َشيك�ُن. َقال�ا: وما اأ�شّد منه؟ قاَل: كيَف اأنتم اإَذا 
َراأيتم الَمعروَف منَكًرا والمنَكَر َمعروًفا؟ َقال�ا: َوكائٌن َذلك يا 
َواأ�َشّد منه �َشيك�ُن.  ِبَيِده  َر�ُش�َل اهلِل؟ َقال: نَعم َواَلّذي َنف�شي 
�َشيك�ُن،  واأ�شد منه  بيِده  َنف�شي  َواَلّذي  اأ�َشد منه؟  وَما  قال�ا: 
يق�ُل اهلل »َتعاَلى«: بي َحَلفُت ألأُتيَحَنّ َلهم فتنًة َي�شيُر الَحليُم 

فيها َحْيراَن( »تخريج األإحياء، ج2، �ض380«.
األأم�ر  اأن  نعي�شه  الذي  ال�اقع  تك�ن م�شكلة  كثيرة  اأحيانًا 
المفاهيمي  الف�شاد  اأو  األإف�شاد  خالل  من  علينا  فيه  تختلط 
المنكر معروفًا  المقايي�ض، في�شبح  انقالب  اإلى  ي�ؤدي  الذي 
والمعروف منكرًا، وي�شبح دعاة األإ�شالح في عزلة، وليتغنى 
به حتى اأولئك الذين زرع�ا الف�شاد في كل مكان! وعلى �شّنة 
فرع�ن! مثل هذا الت�ش�يه يحتاج اإلى عملية جراحية ألإعادة 
اإنتاج  اإعادة  �شاأنها  التي من  الخطط  في  األإمكانات  ت�ظيف 
األأمة، ليك�ن لها ر�شيدها بين األأمم بعدما �شّ�ه المف�شدون 

�ش�رتها وهّددوا م�شتقبلها.                    





نقض العهود والمواثيق

مالزمة  اجتماعية  ظاهرة  والم�اثيق  والعه�د  العق�د 
لالإن�شان، أل�شطراره اإليها في تدبير معا�شه واأمنه وعالقاته. 
وقد اأعطى القراآن الكريم للعه�د والعق�د اأهمية كبرى، واأّكد 
وتبعاتها،  اآثارها  وتحّمل  بها  واألإيفاء  اإنفاذها،  على �شرورة 
بِقِنَطارٖ  َمۡنُه 

ۡ
تَأ إِن  َمۡن  ٱلِۡكَتِٰب  ۡهِل 

َ
أ وقد قال »عز وجل«: {َوِمۡن 

ا َما ُدۡمَت 
َّ ۦٓ إِلَۡيَك إِل ِ ا يَُؤّدِه

َّ َمۡنُه بِِديَنارٖ ل
ۡ
ۡن إِن تَأ ۦٓ إِلَۡيَك َوِمۡنُهم ّمَ ِ يَُؤّدِه

ّمِّيِـَۧن َسبِيٞل َوَيُقولُوَن 
ُ
ّنَُهۡم قَالُواْ لَۡيَس َعلَۡيَنا فِي ٱلۡأ

َ
َعلَۡيهِ قَآئِٗماۗ َذٰلَِك بِأ

ۡوفَٰي بَِعۡهِدهِۦ َوٱّتََقٰى فَإِّنَ 
َ
ِ ٱلَۡكِذَب َوُهۡم َيۡعلَُموَن ٧٥ بَلَٰىۚ َمۡن أ عَلَى ٱهَّلّلَ

َثَمٗنا  يَۡمٰنِِهۡم 
َ
َوأ  ِ ٱهَّلّلَ بَِعۡهِد  يَۡشتَُروَن  ِذيَن 

َّ ٱل إِّنَ  ٱلُۡمّتَقِيَن ٧٦  ُيحِّبُ   َ ٱهَّلّلَ
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يَنُظُر  َولَا   ُ ٱهَّلّلَ يُكَلُِّمُهُم  َولَا  فِي ٱٓأۡلِخَرةِ  لَُهۡم  َخَلَٰق  لَا  ئَِك  ـٰٓ ْولَ
ُ
أ قَلِيلًا 

لِيٞم ٧٧}»اآل عمران«.
َ
إِلَۡيِهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ َولَا يَُزّكِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

هذه ال�ش�رة القبيحة ببع�ض اأهل الكتاب، واليه�د منهم 
خا�شة، والم�شير البائ�ض والعذاب األأليم الذي ت�ّعدهم به 
في جانب  المذم�م  ب�شل�كهم  ارتبطت  اإنما  وجل«،  »عز  اهلل 
ال�فاء واألأمانة، والقائم على التمييز العن�شري والّديني في 
وق�م،  ق�م  بين  عليهم  النازل  الت�شريع  فيها  ز  ُيميِّ لم  ق�شّية 
أل  والعقد  بالعهد  وال�فاء  فاألأمانة  ودين،  دين  اأتباع  بين  اأو 
عالقة لها بذلك. ولذا في الخبر عن الح�شين ال�شيباني عن 
ن  اأبي عبداهلل ال�شادق »عليه ال�شالم« قال: )ُقلُت َلُه: َرُجٌل ِمِ
َم�اِليَك َي�شَتِحلُّ َماَل َبني اأُمّية َوِدماَءُهم، واإنُه َوَقَع َلُهم ِعنَده 

وا األأََماَنَة اإلى اأَهِلها، واإْن َكاُن�ا َمُج��شًا(.  َوديعٌة، َفَقاَل: اأدُّ
اأبا  )�َشمعُت  قال:  الهمداني  م�شعب  بن  الح�شين  وعن 
َعبِداهلِل »عليه ال�شالم« َيق�ُل: َثالٌث أل ُعذَر ألأََحٍد ِفيها: اأَداُء 
األأَمانِة اإلى الَبر والَفاجر، والَ�فاء بالَعهد للَبر والَفاِجر، وِبرُّ 

ين َكانا اأو َفاِجَرين(. الَ�الَديِن َبرَّ
»عليه  عبداهلل  اأب�  )قال  قال:  مروان  بن  عمار  وعن 
اِرَب عليٍّ بال�ّشيِف وَقاِتَله  ال�شالم« في و�شيته له: اْعلْم اأنَّ �شَ
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ِمنه  َذلك  َقِبلُت  ُثم  وا�شَت�َشاَرني  َحني  وا�شَتن�شَ ائَتَمَنني  َل� 
ألأّديُت اإليِه األأَماَنَة(. 

وعن األإمام علي بن الح�شين زين العابدين »عليه ال�شالم« 
اأنه قال ل�شيعته: )َعليكم باأَداء األأَمانة، ف�الذي بَعَث محمدًا 
اأبي طالب  اأبي الح�شين بن علي بن  َقاتل  اأن  َنبيًا، ل�  بالَحق 
يِف الَّذي ُقِتَل َبه، ألأّديُتُه اإلْيِه( »بحار األأن�ار،  ائَتَمَنني َعَلى ال�شَّ

ج72، باب اأداء األأمانة«.
•• النبي األمين: 

مع  األأمين  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  األأكرم  نبينا  كان  وقد 
ينادي  اأن  ال�شالم«  »عليه  عليًا  واأمر  م�شرك�ن،  وهم  قري�ض، 
ألإعادة  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  هجرته  بعد  مكة  في  جهارًا 

األأمانات اإلى اأ�شحابها.. وهم أل �شك م�شرك�ن.
النبي  الط��شي ح�ل هجرة  لل�شيخ  )األأمالي(  كتاب  وفي 
»�شلى اهلل عليه واآله« اإلى المدينة حديث يتناول تفا�شيل ما 
اأن هجم الم�شرك�ن المترّب�ش�ن بالدار على علي  جرى بعد 
»عليه ال�شالم« وهم يظن�ن اأنه النبي »�شلى اهلل عليه واآله«، 
من  اأعتم  اإذا  حتى  عليه«  اهلل  »�شل�ات  علي  )واأمهل  قال: 
اأبي هالة حتى دخال على  بن  انطلق ه� وهند  القابلة  الليلة 



نق�ض العهود واملواثيق120

ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« في الغار، فاأمر ر�ش�ل اهلل 
بعيرين،  ول�شاحبه  له  يبتاع  اأن  واآله« هندًا  عليه  »�شلى اهلل 
نبي اهلل راحلتين  يا  اأعددُت لي ولك  اأب�بكر: قد كنُت  فقال 
اإأل  اأحَدهما  وأل  اآخذهما  أل  اإني  فقال:  يثرب.  اإلى  نرتحلهما 
بالثمن. قال: فهي لك بذلك، فاأمر »�شلى اهلل عليه واآله« عليًا 
»عليه ال�شالم« فاأقب�شه الثمن، ثم اأو�شاه بحفظ ذّمته واأداء 
واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  محمدًا  تدع�  قري�ض  وكانت  اأمانته. 
اأم�الها  وت�شتحفظه  ت�شت�دعه  وكانت  األأمين،  الجاهلية  في 
الم��شم،  في  العرب  ِمن  مكة  يقدم  َمن  وكذلك  واأمتعتها، 
»عليه  عليًا  فاأمر  كذلك،  واألأمر  والر�شالة  النب�ة  وجاءته 
ال�شالم« اأن يقيم �شارخًا يهتف باألأبطح غدوًة وع�شيًا: اأأل من 
كان له قبل محمد اأمانة اأو وديعة، فلياأت فلت�ؤد اإليه اأمانته. 
اإنهم لن ي�شل�ا من األآن  وقال النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: 
اأمانتي على  فاأدِّ   ، تقِدَم عليَّ تكرهه حتى  باأمٍر  يا علي  اإليك 

اأعين النا�ض ظاهرًا( »األأمالي، �ض176«.
•• تبعات صلح الحديبية: 

وفي �شلح الحديبية �ُشِرط على النبي »�شلى اهلل عليه واآله« 
اأنه: )أل ياأتيك مّنا رجل -واإن كان على دينك- اإأل رددته اإلينا( 
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»عمدة القاري، ج13، �ض277«. والتزم النبي »�شلى اهلل عليه 
واآله« بذلك ال�شرط �شمن الميثاق على الرغم من م�شم�نه 
الم�ؤلم، ويذكر البخاري في �شحيحه بع�ض ما جرى بعد ذلك 
يٍر َرُجٌل ِمْن ُقَرْي�ٍض َوُهَ�  اأَُب� َب�شِ في هذا األإطار: )... َفَجاَءُه 
ُم�ْشِلٌم( قيل ا�شمه عتبة بن اأ�شيد الثقفي )َفاأَْر�َشُل�ا ِفي َطَلِبِه 
ُجَلْيِن،  اإَِلى الَرّ َفَدَفَعُه  َلَنا  اَلِّذي َجَعْلَت  َفَقاُل�ا: اْلَعْهَد  َرُجَلْيِن، 
َفَخَرَجا ِبِه َحَتّى َبَلَغا َذا اْلُحَلْيَفِة، َفَنَزُل�ا َياأُْكُل�َن ِمْن َتْمٍر َلُهْم، 
َهَذا  �َشْيَفَك  َرى  أَلأَ اإِِنّي  َواهلل  ُجَلْيِن:  الَرّ أِلأََحِد  يٍر  َب�شِ اأَُب�  َفَقاَل 
ٌد، َلَقْد  ُه َلَجِيّ ًدا َفا�ْشَتَلُّه اأْلآَخر َفَقاَل: اأََجْل َواهلِل اإَِنّ َيا ُفاَلُن َجِيّ
َلْيِه َفاأَْمَكَنُه  ْنُظْر اإِ يٍر: اأَِرِني اأَ ْبُت، َفَقاَل اأَُب� َب�شِ ْبُت ِبِه ُثَمّ َجَرّ َجَرّ
َفَدَخَل  اْلَمِديَنَة  اأََتى  َحَتّى  اأْلآَخُر  َوَفَرّ  َبَرَد  َحَتّى  َرَبُه  ِمْنُه ، َف�شَ
اْلَم�ْشِجَد َيْعُدو، َفَقاَل َر�ُش�ُل اهلل »�شلى اهلل عليه و�شلم« ِحيَن 
ِبِيّ »�شلى اهلل  الَنّ اإَِلى  اْنَتَهى  ا  َفَلَمّ  ، ُذْعًرا  َهَذا  ى  َراأَ َلَقْد  َراآُه: 
َفَجاَء  َلَمْقُت�ٌل،  َواإِِنّي  اِحِبي  �شَ َواهلل  ُقِتَل  َقاَل:  و�شلم«،  عليه 
َتَك، َقْد  يٍر، َفَقاَل: َيا َنِبَيّ اهلل، َقْد َواهلل اأَْوَفى اهلُل ِذَمّ اأَُب� َب�شِ
ِبُي »�شلى اهلل  اأَْنَجاِني اهلل ِمْنُهْم، َقاَل الَنّ ُثَمّ  اإَِلْيِهْم،  َرَدْدَتِني 
ِه( كلمة تعّجب ي�شفه باألإقدام )ِم�ْشَعَر  اأُِمّ َوْيُل  عليه و�شلم«: 
ا �َشِمَع َذِلَك َعَرَف  َحْرٍب( اأي م�قد حرب )َلْ� َكاَن َلُه اأََحٌد، َفَلَمّ



نق�ض العهود واملواثيق122

َلْيِهْم ، َفَخَرَج َحَتّى اأََتى �ِشيَف اْلَبْحِر، َقاَل: َوَيْنَفِلُت  ُه اإِ ُه �َشَيُرُدّ اأََنّ
يٍر، َفَجَعَل أَل َيْخُرُج  ِمْنُهْم اأَُب� َجْنَدِل ْبُن �ُشَهْيٍل َفَلِحَق ِباأَِبي َب�شِ
يٍر َحَتّى اْجَتَمَعْت  ِمْن ُقَرْي�ٍض َرُجٌل َقْد اأَ�ْشَلَم اإِأَلّ َلِحَق ِباأَِبي َب�شِ
اإَِلى  ِلُقَرْي�ٍض  ِبِعيرَخَرَجْت  َي�ْشَمُع�َن  َما  َفَ�اهلل  اَبٌة،  ِع�شَ ِمْنُهْم 
ْر�َشَلْت  ْمَ�اَلُهْم، َفاأَ �ا َلَها، َفَقَتُل�ُهْم َواأََخُذوا اأَ أَلّ اْعَتَر�شُ ِم اإِ اأْ ال�َشّ
ِحِم  ِبِيّ »�شلى اهلل عليه و�شلم« ُتَنا�ِشُدُه ِباهلِل َوالَرّ ُقَرْي�ٌض اإَِلى الَنّ
ِبُي »�شلى اهلل عليه  ْر�َشَل الَنّ َتاُه َفُهَ� اآِمٌن َفاأَ اأَ اأَْر�َشَل، َفَمْن  ا  َلَمّ
يِۡدَيُهۡم 

َ
أ َكّفَ  ِذي 

َّ ٱل »َتَعاَلى«: {َوُهَو  اهلُل  َفاأَْنَزَل   ، اإَِلْيِهْم  و�شلم« 
ۡظَفَرُكۡم َعلَۡيِهۡمۚ 

َ
ۡن أ

َ
َة ِمۢن َبۡعِد أ يِۡديَُكۡم َعۡنُهم بَِبۡطِن َمّكَ

َ
َعنُكۡم َوأ

َحمِّيََة  {ٱلۡحَِمّيََة  َبَلَغ  َحَتّى   {٢٤ بَِصيًرا  َتۡعَملُوَن  بَِما   ُ ٱهَّلّلَ وََكاَن 
ٱلَۡجِٰهلِّيَةِ ..... ٢٦}( »�شحيح البخاري، ح2542«.  

ومن المهم اأن نالحظ اأن األآية التي ذّمت اأهل الكتاب على 
�شل�كهم وافترائهم قد اعتبرت اأن الميثاق الذي يعقدونه مع 
األآخرين ول� من ملل اأخرى ه� ميثاق وعهد مع اهلل في المقام 
بالتَّق�ى  واأللتزام  بالعه�د  ال�فاء  اأنَّ  على  اأّكدت  كما  األأول، 
األإن�شانية  الم�شلحة  دوام  يحّققا  اأن  لهما  ُيمكن  اللذان  هما 
وا�شتمراريتها، ومن خاللهما يح�شل األإن�شان على محّبة اهلل.

وهكذا فاإّن من ال�شروري اإذا دخل الم�شلم�ن في معاهدة 
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عالقاتهم  في  باألأمن  األآخرون  ي�شعر  اأن  األآخرين،  مع 
التي  الم�اقع  في  الثبات  ألأنف�شهم  وي�شمن�ا  بالم�شلمين، 

تثبتها هذه المعاهدة.
•• أقسام العهود: 

في القراآن حديث عن العه�د والعق�د على اأق�شام:
َيۡعلَُم  َفَمن 

َ
{أ »تعالى«:  ق�له  في  كما  ورّبه،  األإن�شان  بين   .1

ْولُواْ 
ُ
أ ُر  َيَتَذّكَ إِّنََما   ۚ ۡعَمٰىٓ

َ
أ ُهَو  َكَمۡن  ّبَِك ٱلۡحَّقُ  ّرَ إِلَۡيَك ِمن  نزَِل 

ُ
أ ّنََمآ 

َ
أ

 {٢٠ ٱلِۡميَثَٰق  يَنُقُضوَن  َولَا   ِ ٱهَّلّلَ بَِعۡهِد  يُوفُوَن  ِذيَن 
َّ ٱل لَۡبِٰب١٩ 

َ
ٱلۡأ

»الرعد«.
»�شبحانه  ق�له  في  كما  �شخ�شية،  ل�شئ�ن  األأفراد  بين   .2
ۡحَسُن َحّتَٰي َيۡبلَُغ 

َ
ا بِٱلَّتِي ِهَى أ

َّ وتعالى«: {َولَا َتۡقَرُبواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل
ۡوفُواْ بِٱلَۡعۡهِدۖ إِّنَ ٱلَۡعۡهَد َكاَن َمۡسـُٔولٗا ٣٤} »األإ�شراء«.

َ
ۥۚ َوأ هُ ُشّدَ

َ
أ

»تعالى«: {بََرآَءةٞ  ق�له  في  كما جاء  ومجتمعات،  اأمم  بين   .3
ِذيَن َعَٰهدتُّم ّمَِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ١ فَِسيُحواْ فِي 

َّ ۦٓ إِلَي ٱل ِ َورَُسولِهِ ّمَِن ٱهَّلّلَ
 َ ٱهَّلّلَ ّنَ 

َ
َوأ  ِ ٱهَّلّلَ ُمۡعِجزِي  َغۡيُر  نَُّكۡم 

َ
أ َوٱۡعلَُمٓواْ  ۡشُهرٖ 

َ
أ ۡرَبَعَة 

َ
أ ۡرِض 

َ
ٱلۡأ

ٱلۡحَّجِ  يَۡوَم  ٱلّنَاِس  إِلَي  ۦٓ  َورَُسولِهِ  ِ ٱهَّلّلَ ّمَِن  َذٰٞن 
َ
َوأ ٱلَۡكٰفِرِيَن ٢  ُمۡخزِي 

ۥۚ فَإِن تُۡبُتۡم َفُهَو َخۡيرٞ  َ بَرِٓيءٞ ّمَِن ٱلُۡمۡشِركِيَن َورَُسولُُه ّنَ ٱهَّلّلَ
َ
ۡكبَِر أ

َ
ٱلۡأ

ِذيَن 
َّ ِر ٱل َوَبّشِ  ِۗ نَُّكۡم َغۡيُر ُمۡعِجزِي ٱهَّلّلَ

َ
أ ۡيُتۡم فَٱۡعلَُمٓواْ 

َّ َوِإن تََول لَُّكۡمۖ 



نق�ض العهود واملواثيق124

لَۡم  ُثّمَ  ٱلُۡمۡشِركِيَن  ّمَِن  َعَٰهدتُّم  ِذيَن 
َّ ٱل ا 

َّ إِل لِيٍم ٣ 
َ
أ بَِعَذاٍب  َكَفُرواْ 

َعۡهَدُهۡم  إِلَۡيِهۡم  ٓواْ  تِّمُ
َ
فَأ َحٗدا 

َ
أ َعلَۡيُكۡم  يَُظِٰهُرواْ  َولَۡم  ا  َشۡيـٔٗ يَنُقُصوُكۡم 

َ ُيحِّبُ ٱلُۡمّتَقِيَن ٤} »الت�بة«. تِِهۡمۚ إِّنَ ٱهَّلّلَ إِلَٰي ُمّدَ
يلتزم  اجتماعي  وعقد  وعرف  كقان�ن  األأّمة  اأفراد  بين   .4
ِذيَن َءاَمُنواْ 

َّ الجميع به، كما في ق�له »�شبحانه وتعالى«: {إِّنَ ٱل
َءاَوواْ  ِذيَن 

َّ َوٱل  ِ ٱهَّلّلَ َسبِيِل  فِي  نُفِسِهۡم 
َ
َوأ ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
بِأ َوَجَٰهُدواْ  َوَهاَجُرواْ 

ُيَهاِجُرواْ  َولَۡم  َءاَمُنواْ  ِذيَن 
َّ َوٱل ۡولَِيآُء َبۡعٖضۚ 

َ
أ َبۡعُضُهۡم  ئَِك  ـٰٓ ْولَ

ُ
أ نََصُرٓواْ  ّوَ

ْۚ َوِإِن ٱۡستَنَصُروُكۡم فِي  َما لَُكم ّمِن َوَلَٰيتِِهم ّمِن َشۡيٍء َحّتَٰي ُيَهاِجُروا
ُ بَِما  ا عَلَٰى قَۡوِۭم بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهم ّمِيَثٰٞقۗ َوٱهَّلّلَ

َّ يِن َفَعلَۡيُكُم ٱلّنَۡصُر إِل ٱلّدِ
ا َتۡفَعلُوهُ 

َّ ۡولَِيآُء َبۡعٍضۚ إِل
َ
ِذيَن َكَفُرواْ َبۡعُضُهۡم أ

َّ َتۡعَملُوَن بَِصيرٞ ٧٢ َوٱل
ۡرِض َوفََسادٞ َكبِيرٞ ٧٣} »األأنفال«.

َ
تَُكن فِۡتَنةٞ فِي ٱلۡأ

البع�ض  بع�شهم  الم�ؤمنين  بين  ن�شاأ  داخلي  عهد  فهناك 
اإذا كان  اإأل  ا�شتحقاقات  وتترتب عليها  ال�ألية،  تحت عن�ان 
أل  فحينذاك  متعار�ض،  ميثاق  ما  ق�ٍم  وبين  الم�ؤمنين  بين 

يعمل بذلك األ�شتحقاق التزامًا بالميثاق مع الم�شركين!  
بين  الميثاق  لنق�ض  نم�ذجًا  الكريم  القراآن  �شرب  وقد 
بني  لممار�شات  ذّمه  �شمن  وذلك  ال�احدة،  المّلة  اأتباع 
تَۡسفُِكوَن  لَا  ِميَثَٰقُكۡم  َخۡذنَا 

َ
أ {َوِإۡذ  »تعالى«:  فقال  اإ�شرائيل، 
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نُتۡم 
َ
َوأ ۡقَرۡرُتۡم 

َ
أ ُثّمَ  دَِيٰرُِكۡم  ّمِن  نُفَسُكم 

َ
أ ُتۡخرُِجوَن  َولَا  دَِمآَءُكۡم 

فَرِيٗقا  َوُتۡخرُِجوَن  نُفَسُكۡم 
َ
أ َتۡقُتلُوَن  ُؤلَآِء  ـٰٓ َه نُتۡم 

َ
أ ُثّمَ  تَۡشَهُدوَن ٨٤ 

تُوُكۡم 
ۡ
يَأ َوٱلُۡعۡدَوِٰن َوِإن  بِٱلِۡإثِۡم  تََظَٰهُروَن َعلَۡيِهم  ّمِن دَِيٰرِهِۡم  ّمِنُكم 

بَِبۡعِض  َفُتۡؤِمُنوَن 
َ
أ إِۡخَراُجُهۡمۚ  َعلَۡيُكۡم  ُمحَّرٌَم  َوُهَو  تَُفُٰدوُهۡم  َسَٰرٰى 

ُ
أ

ا 
َّ ٱلِۡكَتِٰب َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضۚ َفَما َجَزآُء َمن َيۡفَعُل َذٰلَِك ِمنُكۡم إِل

 ُ َشّدِ ٱلَۡعَذاِبۗ َوَما ٱهَّلّلَ
َ
ۡنَياۖ َوَيۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ يَُرّدُوَن إِلَٰيٓ أ ِخۡزٞي فِي ٱلۡحََيٰوةِ ٱلّدُ

ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِۖ  ِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلۡحََيٰوةَ ٱلّدُ
َّ ئَِك ٱل ـٰٓ ْولَ

ُ
ا َتۡعَملُوَن٨٥ أ بَِغٰفٍِل َعّمَ

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم يُنَصُروَن ٨٦} »البقرة«. فَلَا ُيخَّفَ
وَقْتل النف�ض هنا أل بمعنى األنتحار، بل بمعنى َقتل بع�شهم 
النف�ض  بمثابة  ال�احدة  األأمة  اأبناء  يعتبر  فالقراآن  البع�ض، 
قَاَل  {َوِإۡذ  »تعالى«:  ق�له  في  كما  تمامًا  البع�ض،  لبع�شهم 
ٱلۡعِۡجَل  خَاذُِكُم  بِٱّتِ نُفَسُكم 

َ
أ َظلَۡمُتۡم  إِنَُّكۡم  َيَٰقۡوِم  لَِقۡوِمهِۦ  ُموَسٰي 

ِعنَد  لَُّكۡم  َخۡيرٞ  َذٰلُِكۡم  نُفَسُكۡم 
َ
أ فَٱۡقُتلُٓواْ  بَارِئُِكۡم  إِلَٰي  َفُتوُبٓواْ 

ّوَاُب ٱلرَِّحيُم ٥٤} »البقرة«. ٱلّتَ إِنَُّهۥ ُهَو  َفَتاَب َعلَۡيُكۡمۚ  بَارِئُِكۡم 
قتل  به  يعني  )اإنما  تف�شيره:  في  الطباطبائي  العالمة  قال 
البع�ض و هم الذين عبدوا العجل( »الميزان، ج1، �ض189«.  

وفي القراآن الكريم حديث عن ميثاق م�شابه يخ�ض اأتباع 
َءاَمُنواْ  ِذيَن 

َّ ٱل َها  ّيُ
َ
أ ـٰٓ »تعالى«: {يَ قال  فقد  المحمدية،  ال�شريعة 
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َعن  تَِجَٰرةً  تَُكوَن  ن 
َ
أ ٓا 

َّ إِل بِٱلَۡبِٰطِل  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ لَا 

َ َكاَن بُِكۡم رَِحيٗما ٢٩  إِّنَ ٱهَّلّلَ نُفَسُكۡمۚ 
َ
أ َولَا َتۡقُتلُٓواْ  تََراٖض ّمِنُكۡمۚ 

َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك ُعۡدَوٰٗنا َوُظۡلٗما فََسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚا وََكاَن َذٰلَِك عَلَى 
يَِسيًرا ٣٠} »الن�شاء«. قال العالمة الطباطبائي: )ظاهر   ِ ٱهَّلّلَ
الجملة اأنها نهي عن قتل األإن�شان نف�شه، لكن مقارنتها ق�له: 
ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم}، حيث اإن ظاهره اأخذ مجم�ع 

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
{لَا تَأ

غير  من  تاأكلها  اأن  يجب  مال  لها  واحدة  كنف�ض  الم�ؤمنين 
اأّن المراد باألأنف�ض  اأو دّلت على  طريق الباطل ربما اأ�شعرت 
جميع نف��ض المجتمع الديني الماأخ�ذة كنف�ض واحدة نف�ض 
المجتمع  هذا  مثل  في  فيك�ن  األآخر،  نف�ض  هي  بع�ض  كل 
نف�ض األإن�شان نف�شه و نف�ض غيره اأي�شًا نف�شه، فل� قتل نف�شه 
اأعني  الجملة  تك�ن  العناية  بهذه  و  نف�شه،  قتل  فقد  غيره  اأو 
نُفَسُكۡم} مطلقة ت�شمل األنتحار -الذي 

َ
أ ق�له: {لَولَا َتۡقُتلُٓواْ 

ه� قتل األإن�شان نف�شه- و قتل األإن�شان غيره من الم�ؤمنين( 
»الميزان، ج4، �ض 320«.

ولك اأن تنظر الى واقع األأمة األإ�شالمية الي�م فيما يمار�شه 
من  يخالفهم  َمن  وتهجير  بطرد  �شع�بهم،  �شد  الحّكام 
ديارهم، اأو دفعهم للخروج والهجرة اإلى ديار غير الم�شلمين 
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والدينية  النف�شية  ذلك  وتبعات  ألآخر،  اأو  ل�شبب  كالجئين 
اإلى  وباألإ�شافة  اأبنائها.  لعق�ل  المجتمع  وخ�شارة  والثقافية 
للمعار�شين  األإعدام  واأحكام  والقتل  المطاردة  نجد  الطرد 
وغير ذلك من ممار�شات تدخل �شمن تلك ال�ش�رة المقّدمة 

في القراآن.
وهكذا ُتمار�ض ذات الدور الجماعات التكفيرية واألإق�شائية 
من غير األأحزاب ذات العن�ان األإ�شالمي، بل واأب�شع منه فيما 
ي�شهده عالمنا األإ�شالمي الملئ بالماآ�شي والجرائم الب�شعة، 
وفي ظل اإمداد غربي لبع�ض األأطراف اأو م�شاندتها بنح� من 
الكيان  و�شالح  �شالحها  في  ي�شب  األأمر  مادام  الم�شاندة، 

ال�شهي�ني، مهما بلغت ب�شاعة تلك الجرائم!
•• عالقة نقض العهود بالفساد: 

وقد ارتبط الحديث ح�ل نق�ض الم�اثيق والعه�د والعق�د 
بالف�شاد، ولعلها اإ�شارة اإلى حالة ت�شمنية، بمعنى اأن نق�شها 
نق�شها  اأن  بمعنى  بينهما،  التزامية  اأو  ذاته،  حد  في  ف�شاد 
لَا   َ ٱهَّلّلَ {إِّنَ  »تعالى«:  قال  المجتمع.  في  الف�شاد  اإلى  ي�ؤدي 
َءاَمُنواْ  ِذيَن 

َّ ٱل ا  ّمَ
َ
فَأ فَۡوَقَهاۚ  َفَما  َبُعوَضٗة  ا  ّمَ َمَثلٗا  يَۡضرَِب  ن 

َ
أ ۦٓ  يَۡسَتۡحِى

َماَذآ  َفَيُقولُوَن  َكَفُرواْ  ِذيَن 
َّ ٱل ا  ّمَ

َ
َوأ ّبِِهۡمۖ  ّرَ ِمن  ٱلۡحَّقُ  نَُّه 

َ
أ َفَيۡعلَُموَن 



نق�ض العهود واملواثيق128

يُِضّلُ بِهِۦ َكثِيٗرا َوَيۡهِدي بِهِۦ َكثِيٗرۚا َوَما يُِضّلُ  ُ بَِهَٰذا َمَثلٗاۘ  َراَد ٱهَّلّلَ
َ
أ

ِميَثٰقِهِۦ  َبۡعِد  ِمۢن   ِ ٱهَّلّلَ َعۡهَد  يَنُقُضوَن  ِذيَن 
َّ ٱل ٱلَۡفِٰسقِيَن ٢٦  ا 

َّ إِل ۦٓ  بِهِ
ئَِك  ـٰٓ ْولَ

ُ
ۡرِضۚ أ

َ
ن يُوَصَل َوُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱهَّلّلَ

َ
َوَيۡقَطُعوَن َمآ أ

ُهُم ٱلَۡخِٰسُروَن ٢٧} »البقرة«.
ِ ِمۢن َبۡعِد ِميَثٰقِهِۦ  ِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱهَّلّلَ

َّ وقال »تعالى«: {َوٱل
ـٰٓئَِك  ْولَ

ُ
ۡرِض أ

َ
ن يُوَصَل َوُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱهَّلّلَ

َ
َوَيۡقَطُعوَن َمآ أ

ارِ ٢٥} »الرعد«. لَُهُم ٱلّلَۡعَنُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱلّدَ
ه�  م�قع  من  اأكثر  في  اإليه  اأ�شرنا  الذي  الف�شاد  ومعنى 
حالة الخراب والتفكك و�شعف األرتباط التي ت�ش�د المجتمع، 
والتجاوز على حق�ق األآخرين، وال�شراع الداخلي والخارجي، 
ومن ال�ا�شح اأن نق�ض العه�د والم�اثيق والعق�د تمّثل اأ�شبابًا 
وا�شحة لذلك، �ش�اء كان هذا النق�ض مع اهلل اأو مع األأمة اأو 

بين األأمم اأو بين األأفراد.
على  ال�شالم«  »عليه  علي  الم�ؤمنين  اأمير  اأّكد  هنا،  ومن 
امتناعه عن الغدر بالم�اثيق والعه�د وكلمة ال�شرف، واإْن لجاأ 
اإليها الطرف األآخر في الخ�ش�مة وال�شراع معه، وقد عّبر 
عن ذلك كما جاء في نهج البالغة بق�له: )َواهلِل َما ُمَعاِوَيُة 
ُه َيْغِدُر َوَيْفُجُر، َوَلْ�أَل َكَراِهَيُة اْلَغْدِر َلُكْنُت ِمْن  ِباأَْدَهى ِمِنّي، َولِكَنّ
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ا�ِض، َوَلِكْن ُكُلّ َغْدَرة َفْجَرٌة، َوُكُلّ َفْجَرة َكْفَرٌة، َوِلُكِلّ  اأَْدَهى الَنّ
َغاِدر ِلَ�اٌء ُيْعَرُف ِبِه َيْ�َم اْلِقَياَمِة. َواهلِل َما اأ�ْشَتْغَفُل باْلَمِكيَدِة، 

ِديَدِة( »نهج البالغة، خ 200«. َوأل اأُ�ْشَتْغَمُز بال�َشّ
قاله:  مما  فكان  الكلمة  هذه  على  الحديد  اأبي  ابن  وعّلق 
اأق�شم  ثم  والكفر...  الفج�ر  الكثير  والكفرة:  )الفجرة 
»عليه ال�شالم« اأنه أل ُي�شتغفل بالمكيدة، اأي أل تج�ز( أل تمّر 
ُي�شتغمز  )المكيدة علّي، كما تج�ز على ذوي الغفلة، واأنه أل 
بال�شديدة، اأي أل اأهين واألين للخطب ال�شديد... فاأما الق�ل 
في �شيا�شة معاوية، واأّن �شناأة علي »عليه ال�شالم« ومبغ�شيه 
في  فيكفينا  الم�ؤمنين،  اأمير  �شيا�شة  من  خيٌر  اأنها  زعم�ا 
الكالم على ذلك ما قاله �شيخنا اأب� عثمان »الجاحظ« ونحن 
نحكيه باألفاظه. قال اأب� عثمان: وربما راأيت بع�ض من يظن 
العامة  من  وه�  والتمييز،  والفهم  والتح�شيل  العقل  بنف�شه 
غ�رًا،  اأبعد  كان  معاوية  اأن  يزعم  الخا�شة،  من  اأنه  ويظن 
ولي�ض  م�شلكًا،  واأدّق  غاية،  واأبعد  روّية،  واأج�د  فكرًا،  واأ�شح 
األأمر كذلك، و�شاأرمي اإليك بجملة تعرف بها م��شع غلطه، 
»عليه  علي  كان  قبله.  من  الخطاأ  عليه  دخل  الذي  والمكان 
ال�شالم« أل ي�شتعمل في حربه اإأل ما وافق الكتاب وال�شنة، وكان 
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معاوية ي�شتعمل خالف الكتاب وال�شنة، كما ي�شتعمل الكتاب 
وي�شير  وحرامها،  المكايد، حاللها  وي�شتعمل جميع  وال�شنة، 
في الحرب ب�شيرة ملك الهند اإذا ألقى ك�شرى، وخاقان اإذا 
ألقى رتبيل( اأي حاكم الترك )وعلي »عليه ال�شالم« يق�ل: أل 
تبدءوهم بالقتال حتى يبداأوكم، وأل تتبع�ا مدبرًا، وأل تجهزوا 
على جريح، وأل تفتح�ا بابًا مغلقًا، هذه �شيرته في ذي الكالع، 
اأبي األأع�ر ال�شلمي، وفى عمرو بن العا�ض، وحبيب بن  وفى 
والح�ش�  الحا�شية  الروؤ�شاء، ك�شيرته في  م�شلمة، وفى جميع 
البيات  على  قدروا  اإن  الحروب،  واأ�شحاب  وال�شفلة  واألأتباع 
بّيت�ا، واإن قدروا على ر�شخ الجميع بالجندل وهم نيام فعل�ا، 
واإن  �شاعة،  اإلى  ي�ؤّخروه  لم  عين  طرفة  في  ذلك  اأمكن  واإن 
ولم  الغرق  على  يقت�شروا  لم  الغَرق  من  اأعجل  الحرق  كان 
ي�ؤّخروا الحرق اإلى وقت الغرق، واإن اأمكن الهدم لم يتكّلف�ا 
والعرادات(  المجانيق،  َن�شب�ا  اأن  يَدع�ا  ولم  الح�شار، 
حجمًا  اأ�شغر  ولكنها  كالمنجنيق  ع�شكرية  اآلة  عرادة  جمع 
د�ض  يدع�ا  ولم  والكمين،  والدّبابات،  والت�شريب،  )والنقب، 
ال�شم�م، وأل الت�شريب بين النا�ض بالكذب وطرح الكتب في 
من  بع�ض  واإيحا�ض  األأم�ر،  وت�هيم  بال�شعايات،  ع�شاكرهم 
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اآله وحيلة، كيف وقع القتل، وكيف دارت  بع�ض، وقتلهم بكل 
على  التدبير  من  اهلل-  -حفظك  اقت�شر  فمن  الحال!  بهم 
العري�ض  الط�يل  نف�شه  منع  قد  كان  وال�شّنة  الكتاب  في  ما 
-حفظك  والكذب  المكايد  من  يتناهى  أل  وما  التدبير،  من 
اأكثر عددًا من الحالل...  اأكثر من ال�شدق، والحرام  اهلل- 
اإأل  الق�ل  بال�رع عن جميع  ُملَجمًا  ال�شالم« كان  فعلي »عليه 
ما ه� هلل »عز وجل« ر�شا، وممن�ع اليدين من كل بط�ض اإأل 
ما ه� هلل ر�شا، وأل يرى الر�شا اإأل فيما ير�شاه اهلل ويحبه، 
ما  دون  وال�شّنة،  الكتاب  عليه  دّل  فيما  اإأل  الر�شا  يرى  وأل 
اأ�شحاب الدهاء والنكراء والمكايد واألآراء، فلما  يعّ�ل عليه 
اأب�شرت الع�ام كثرة ن�ادر معاوية في المكايد، وكثرة غرائبه 
في الخداع، وما اّتفق له وتهّياأ على يده، ولم يروا ذلك من 
عل�مهم،  وقّلة  عق�لهم،  ر  بِق�شَ ظّن�ا  ال�شالم«،  »عليه  علي 
»عليه  علي  عند  ونق�شان  معاوية  عند  رجحاٍن  من  ذلك  اأن 
ال�شالم«، فانظر بعد هذا كله، هل يعد له من الخدع اإأل رفع 
الم�شاحف؟! ثم انظر هل ُخدع بها اإأل َمن ع�شى راأي علي 
ج10،  البالغة،  نهج  »�شرح  اأمره؟!(  وخالف  ال�شالم«  »عليه 

�ض 230-227«.
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وهذا بال�شبط ما عّبر عنه األإمام علي »عليه ال�شالم« نف�شه 
حيث قال وه� ي�شتكي من �ش�ء تقييم النا�ض للقرارات وعدم 
فهمهم لطبيعة ال�شيا�شة واإدارة األأم�ر في المنظ�ر األإ�شالمي 
واألأخالق،  والقيم  المبادئ  من  خالية  ال�شيا�شة  تك�ن  حين 
والغر�ض منها ه� تحقيق النتائج على األأر�ض ول� عن طريق 
ما حّرم اهلل، وما قبح من اأفعال، وما ُذّم من �شل�كيات: )اإِنَّ 
ًة اأْوَقى ِمْنُه، َوَما َيْغِدُر َمْن  اأَْعَلُم ُجنَّ ْدِق، َوأَل  َتْ�اأَُم ال�شِّ اْلَ�َفاَء 
والعقاب  والث�اب  والح�شاب  األآخرة  اأي  اْلَمْرِجُع(  َكْيَف  َعِلَم 
في  َبْحنا  اأَ�شْ )َوَلَقْد  عليه  ويعاقب  بالغدر  ير�شى  أل  اهلل  ألأن 
َخَذ اأَْكَثُر اأَْهِلِه اْلَغْدَر َكْي�شًا( ف�شّ�روا للنا�ض وألأنف�شهم  َزَمان اتَّ
لتحقيق  وممدوحة  م�شروعة  وو�شيلة  وفهل�ة  �شطارة  اأّنها 
)َوَن�َشَبُهْم  والحنكة  الذكاء  فروع  من  فرع  اأنها  اإذ  غاياتهم 
َقْد  اهلُل!  َقاَتَلُهُم  َلُهْم!  َما  اْلِحيَلِة،  ُح�ْشِن  اإِلى  ِفيِه  اْلَجْهِل  اأَْهُل 
رون  ويتب�شّ ويفّكرون  يتدّبرون  الذين  اْلُقلَُّب(  ُل  اْلُح�َّ َيَرى 
ل�ن اإلى الحيلة  في األأم�ر ويقّلب�نها )َوْجَه اْلِحيَلِة( اأي يت��شّ
والخديعة ولكن يمنعهم من ذلك ال�رع )َوُدوَنَها َماِنٌع ِمْن اأَْمِر 
اأما َمن أل  َعَلْيَها(  اْلُقْدَرِة  َبْعَد  َعْين  َراأَْي  َفَيَدُعَها  َوَنْهِيِه،  اهلِل 
تق�ى عنده وأل ورع وأل خ�ف من الح�شاب، فاإنه أل يتحّرج من 
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لل��ش�ل  الم�اثيق  ونق�ض  والغدر  والخديعة  المكر  ا�شتعمال 
يِن(. َتَها َمْن أَل َحِريَجَة َلُه ِفي الدِّ اإلى غاياته )َوَيْنَتِهُز ُفْر�شَ

وأل يخفى اأن عليًا »عليه ال�شالم« كان بنف�شه �شحية نق�ض 
وفيهم  الم�شلمين،  ِمن  ِمن عدد  اأخذه  الذي  والميثاق  البيعة 
كبار ال�شخ�شيات، بعد مقتل الخليفة عثمان وعْر�ض الخالفة 
عليهم ورْف�شها ِبدًء، ثم قب�له تحت اإ�شرار النا�ض وتحميله 
الم�شئ�لية، واأّدى ذلك اإلى ن�ش�ب حرب الجمل التي اأحدثت 
فتنة عظيمة بين الم�شلمين، وا�شطر األإمام -بعد محاوألت 
عديدة ألإخمادها �شلميًا- ألإخمادها بال�ّشيف، مع التاأكيد على 
اأنه بقي راف�شًا اأن يبداأ الق�م بالقتال، ومنع اأ�شحابه من ذلك، 
وتحّمل�ا ر�شقات ال�شهام التي نزلت عليهم كالمطر، وحينها 
اأ�شبح القتال اأمرًا واقعًا أل مفّر منه، حتى اإذا ان�شحب الزبير 
من �شاحة المعركة، منع عليٌّ اأن�شاره اأن يتبع�ه اأو يقتل�ه اأو 
يعتقل�ه، واأمرهم اأن يترك�ه و�شاأنه، ولكّن األأم�ر لم ت�شْر كما 
اأراد، وت�شّلل اأحدهم اإلى الزبير فقتله خارج �شاحة الحرب. 

كما اأّكد األإمام علي »عليه ال�شالم« في عهده لمالك األأ�شتر 
على مدى اأهمية حفظ الم�اثيق والعه�د حيث كتب له قائاًل: 
ًة،  ْلَب�ْشَتُه ِمْنَك ِذمَّ )َواإِْن َعَقْدَت َبْيَنَك َوَبْيَن َعُدّو َلَك ُعْقَدًة، اأَْو اأَ
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َنْف�َشَك  َواْجَعْل  َماَنِة،  ِباأْلَ َتَك  ِذمَّ َواْرَع  ِباْلَ�َفاِء،  َعْهَدَك  َفُحْط 
َلْي�َض ِمْن َفَراِئ�ِض اهلِل »عز وجّل«  ُه  َفاإِنَّ اأَْعَطْيَت،  ًة ُدوَن َما  ُجنَّ
ْهَ�اِئِهْم، َوَت�ْشِتيِت  ا�ُض اأَ�شدُّ َعَلْيِه اْجِتَماعًا، َمَع َتْفِريِق اأَ �َشْيٌء النَّ
اآَراِئِهْم، ِمَن َتْعظيِم اْلَ�َفاِء ِباْلُعُه�ِد، َوَقْد َلِزَم ذِلَك اْلُم�ْشِرُك�َن 
اْلَغْدِر( َعَ�اِقِب  ِمْن  ا�ْشَتْ�َبُل�ا  ِلَما  اْلُم�ْشِلِميَن  ُدوَن  َبْيَنُهْم  ِفَيما 
َتِخي�َشنَّ  َوأَل  ِتَك،  ِبِذمَّ َتْغِدَرنَّ  )َفاَل  مهلكة  َوبيلة،  وجدوها  اأي 
ُه  َفاإِنَّ َك،  )َعُدوَّ تخدع   ) َتْخِتَلنَّ )َوأَل  تخن عهدك  أل  َبَعْهِدَك( 
َعْهَدُه  اهلُل  َجَعَل  َوَقْد   . �َشِقيٌّ َجاِهٌل  اإِألَّ  اهلِل  َعَلى  َيْجَتِرىُء  أَل 
َي�ْشُكُن�َن  َوَحِريمًا  ِبَرْحَمِتِه،  اْلِعَباِد  َبْيَن  اُه  اأَْف�شَ اأَْمنًا  َتُه  َوِذمَّ
)َوأَل  اإف�شاد  اإِْدَغاَل(  َفاَل  ِجَ�اِرِه،  اإَِلى  �َن  َمَنَعِتِه،َي�ْشَتِفي�شُ اإَِلى 
ِفيِه  َتُج�ُز  َعْقدًا  َتْعِقْد  َوأَل  ِفيِه،  ِخَداَع  )َوأَل  خيانة  ُمَداَل�َشَة( 
اْلِعَلُل( والتالعب في الكالم بل اجعله وا�شحًا �شريحًا متَقنًا 
َك  ْ�ِثَقِة، َوأَل َيْدُعَ�نَّ اأِْكيِد َوالتَّ َلنَّ َعَلى َلْحِن الَقْ�ل َبْعَد التَّ )َوأَل ُتَع�ِّ
ِبَغْيِر  اْنِف�َشاِخِه  َطَلِب  اإَِلى  اهلِل،  َعْهُد  ِفيِه  َلِزَمَك  اأَْمر  يُق  �شِ
َل َعاِقَبِتِه،  يق َتْرُج� اْنِفَراَجُه َوَف�شْ ْبَرَك َعَلى �شِ ، َفاإنَّ �شَ اْلَحقِّ
َخْيٌر ِمْن َغْدر َتَخاُف َتِبَعَتُه، َواأَْن ُتِحيَط ِبَك ِمَن اهلِل ِفيِه َطِلَبٌة( 
اأي يطالبك اهلل بحقه في ال�فاء الذي غدرت به )أَلَت�ْشَتِقيُل 

ِفيَها ُدْنَياَك َوأَل اآِخَرَتَك( »نهج البالغة، ك53«.
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التعاليم  مع  األن�شجام  تمام  من�شجمة  التعاليم  وهذه 
األإلهية في القراآن الكريم، ومع �شّنة النبي األأكرم »�شلى اهلل 
اأنه ف�شل يف جتربة  عليه واآله« واإن عاب البع�ض على األإمام 
وال�شبب  الك�فة،  احلكم وراح �شحية حلظة غدر يف م�شجد 
اإ�شراره على التعامل مع األأم�ر من خالل القيم التي اآمن بها، 
واحلرام،  يعرف احلالل  أل  عامٌل  ال�شيا�شة  عامل  اأن  واحلال 
والقيم واملباديء، فكان حريٌّ به بح�شب ه�ؤألء اأن ُيعمل املكر 
والغدر لينجح يف جتربة احلكم. اإن ه�ؤألء مل يفهم�ا عليًا، ولن 
يفهم�ا عليًا، ألأنهم كما قال ابن اأبي احلديد يف تتمة كالمه 
الذي نقلناه �شابقًا: )وأل يق�ل اأحٌد عنده �شيء من الخير: كان 
ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأدهى العرب والعجم واأنكر 
ُو�شعت في مديح  اإنما  الكلمة  ألأّن هذه  كنانة،  واأمكر  قري�ض 
اأ�شحاب األإرب، وَمن يتعّمق في الراأي في ت�كيد اأمر الدنيا 
وزبرجها وت�شديد اأركانها، فاأّما اأ�شحاب األآخرة الذين يرون 
على  ي�شلح�ن  واإّنما  الب�شر،  تدبير  على  ي�شلح�ن  أل  النا�ض 
تدبير خالق الب�شر، فاإّن ه�ؤألء أل ُيمَدح�ن بالدهاء والنكراء، 
ولم َيمنع�ا هذا اإأل لُيعط�ا اأف�شل منه( فالدنيا لي�شت نهاية 

المطاف، وفي األآخرة �شي�ّف�ن اأجرهم.





مرّشحون فاسدون

التذكير  من  ألبد  البرلمانية،  األنتخابات  اأج�اء  في 
بالع�امل التي يمكن لها اأن ت�ؤدي اإلى ف�شاد ن�اب األأمة ممن 
يبدو علهم ال�شالح ثم تتبدل �ش�رتهم بعد حين، ومن بينها 
اأن يك�ن المر�شح -اأحيانًا- فا�شدًا بالق�ة أل بالفعل... اأي اأنه 
يمتلك مقّ�مات الف�شاد وتت�افر فيه مكامنها، اإأل اأن الظروف 
واألأر�شية لم تكن مهياأة له لكي ُيظِهر هذا الف�شاد، وه� غافل 

عنها، أل يدرك وج�دها.
ال�شهيد محمد باقر ال�شدر: )نحن نق�ل  ال�شيد  وبتعبير 
الر�شيد،  هارون  من  اأورع  الر�شيد،  هارون  من  اأف�شل  باأننا 
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دنيا  علينا  ُعر�شت  نحن  عجباه  الر�شيد،  هارون  من  اأتقى 
هارون  من  اأورع  نك�ن  حتى  فرف�شناها  الر�شيد  هارون 

الر�شيد؟(.
�شريرته،  بف�شاد  عالم  ل�ج�دها،  مدركًا  كان  لربما  اأو 
وه�  بظاهره،  النا�ض  يخدع  اأن  ا�شتطاع  بارع  ممّثل  ولكنه 
ينتظر الفر�شة، وي�ّظف �شالح ظاهره اإلى اأن يحّقق مراده 

على اأكتاف األآخرين، وحينها تظهر حقيقته.
وبتعبير األإمام زين العابدين »عليه ال�شالم«: )اإذا راأيتم 
الرجل قد َح�ُشن �َشمُته وهدُيه، وتماوت في منطِقه، وتخا�شع 
النا�َض  يغرنكم... فه� أل يزال يختُل  في حركاته، فرويدًا أل 
ن من حراٍم اقتحمه( »األحتجاج، �ض175«. بظاهره، فاإْن تمكَّ
الفرد...  بهذا  المتعلقة  العناوين  بع�ض  النا�ض  تغرُّ  وقد 
)الجارود ب�شر بن خني�ض العبدي( كان من رجاألت ال�شرف 
النبي  على  وفد  بالب�شرة..  القي�ض  عبد  بني  في  والمكانة 
»�شلى اهلل عليه واآله« عام ال�ف�د على راأ�ض جماعة من ق�مه، 
عليها.  كان�ا  التي  الن�شرانية  وترك�ا  األإ�شالم  في  ودخل�ا 
وقد روي اأن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأكرم الجارود 
وَمن معه حين وفدوا اإليه، وطلب من األأن�شار اأن يكرم�هم 
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ويعتن�ا بهم وقال: )ق�م�ا اإلى اإخ�اِنكم واأ�شبِه النا�ض بكم( 
»�شرح نهج البالغة، ج 18، �ض56«. قال ذلك ألأنهم اأ�شحاب 

نخل كما اأن األأو�ض و الخزرج اأ�شحاب نخل.
)اأط�ع  يقال:  كان  اأنه  المعتزلي  الحديد  اأبي  ابن  وذكر 
كان�ا  اأي  المعلى(  بن  ب�شر  بن  الجارود  ق�مه  في  النا�ض 
ينقادون اإليه ب�شكل كبير، وذكر اأن من �ش�اهد ذلك اأنه لما 
ُقب�ض ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« فارتّدت العرب، خطب 
ق�مه فقال: )اأيها النا�ض، اإن كان محمٌد قد مات، فاإن اهلل 
هذه  في  له  ذهب  ومن  بدينكم.  فا�شتم�شك�ا  يم�ت.  أل  حي 
»�شرح  مثاله(  فعليَّ  �شاة،  اأو  بقرة  اأو  درهم  اأو  دينار  الفتنة 
نهج البالغة، ج 18، �ض56«. فما خالفه من عبد القي�ض اأحد. 

وا�شت�شهد الجارود عام 21 هـ في اإحدى حروب الم�شلمين.
التاريخ،  وبهذا  ال�شفات  وبهذه  ال�زن  بهذا  �شخ�شّية 
ال�شالم«  ال�شكل جعلت عليًا »عليه  النا�ض له بهذا  انقياد  مع 
ُيح�شن الظن في ابنه )المنذر(، فعّينه -اأيام خالفته- واليًا، 
اأماًل في اأن يك�ن ال�لد كاأبيه، واأن يك�ن عزيز نف�ض فال تدن� 

نف�شه بخيانة األأمانة، ألأنه ثري ولي�ض بحاجة للمال.
»عليه  لالإمام  ع�نًا  يك�ن  وبالتالي  المفرو�ض،  ه�  هكذا 
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في  النا�ض  انقياد  له  ر  ويي�شِّ البالد،  اإدارة  في  ال�شالم« 
المتالحقة...  الفتن  يعي�شها مع  التي كان  ال�شعبة  الظروف 
ما  ف�شرعان  اآخر...  �شيء  وال�اقع  �شيء،  المفرو�ض  ولكن 
تك�ّشفت خيانة الرجل ماليًا، وت�ّرمت �شخ�شيته، وعا�ض زه� 
فيها:  ر�شالة  اإليه  ال�شالم«  »عليه  األإمام  فاأر�شل  الرئا�شة. 
ِبُع  َتتَّ َك  اأَنَّ َوَظَنْنُت  ِمْنَك،  ِني  َغرَّ اأَِبيَك  اَلَح  �شَ َفاإِنَّ  َبْعُد،  ا  )اأَمَّ
أَلَتَدُع  َعْنَك  اإَِليَّ  َي  ُرقِّ ِفَيما  ْنَت  اأَ َفاإَِذا  �َشِبيَلُه،  َوَت�ْشُلُك  َهْدَيُه، 
ِلَهَ�اَك اْنِقَيادًا، َوأَل ُتْبِقي أِلِخَرِتَك َعَتادًا، َتْعُمُر ُدْنَياَك َبَخَراِب 
ُل َع�ِشيَرَتَك ِبَقِطيَعِة ِديِنَك. َوَلِئْن َكاَن َما َبَلَغِني  اآِخَرِتَك، َوَت�شِ
َعْنَك َحّقًا، َلَجَمُل اأَْهِلَك َو�ِش�ْشُع َنْعِلَك َخْيٌر ِمْنَك( واإنما خ�ضَّ 
األإمام �ش�شع النعل بالذكر ألأنه و�شفه في م��شع اآخر كالتالي: 
)اإنه لنّظاٌر في ِعْطَفْيِه، ُمختاٌل في ُبْرَدْيه، َتّفاٌل في �ِشَراَكْيِه( 
المعجب  يفعله  واإنما  نعله،  لمعان  على  المحافظة  في  رغبًة 
ثم  فيهما  يتفل  وال��شخ،  الغبار  عنهما  ليذهب  ب�شراكيه 
َثْغٌر،  ِبِه  ُي�َشدَّ  اأَْن  ِباأَْهل  َفَلْي�َض  َفِتَك  ِب�شِ َكاَن  )َوَمْن  يم�شحهما 
ْو ُي�ْشَرَك ِفي اأََماَنة، اأَْو ُي�ؤَْمَن  اأَْو ُيْنَفَذ ِبِه اأَْمٌر، اأَْو ُيْعَلى َلُه َقْدٌر، اأَ
ْن �َشاَء  اإِ ِكَتاِبي هَذا  َلْيَك  اإِ ُل  اإَِليَّ ِحيَن َي�شِ َفاأْقِبْل  ِخَياَنة.  َعَلى 

اهلُل( »نهج البالغة، ك 71«.
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اأو  اأخرى،  اخُتِبر في م�اقع  قد  النائب  يك�ن هذا  ولربما 
اأمانُته  للنا�ض  فتبّيَنت  �شن�ات،  مدى  على  اأخرى،  مجاألت 
و�شالُحه، أل ألأنه �شالح في ذاته، بل ألأن تلك الم�اقع لم تكن 

هي نقطة �شعفه، اأو يراها اأقل من طم�حه!
تتمة  في  ال�شالم«  »عليه  العابدين  زين  األإمام  قال  كما 
الريا�شة  لّذة  اأّن  الذي ذكرت بدايته: )ويرى  ال�شابق  الن�ض 
المحلَّلة،  المباحة  والنّعِم  األأم�ال،  لذِة  من  اأف�شل  الباطلة، 
فيترك ذلك اأجمع طلبًا للريا�شة... أل يبالي ما فات من دينه، 

اإذا �َشِلمت له الريا�شة، التي قد �شقي من اأجلها(.
•• شواهد من التاريخ: 

ابن  تاريخ  في  مروان  بن  عبدالملك  �شيرة  تقراأ  عندما 
كالتالي: )كان  يذكره  اأنه  �شتجد  المثال-  �شبيل  كثير -على 
اإياها  وأله  �شنة،  ع�شرة  �شت  وله  المدينة  اأهل  على  اأميرًا 
معاوية، وكان يجال�ض الفقهاء والعلماء والعباد وال�شلحاء... 
وقد كان عبد الملك قبل الخالفة من العباد الزهاد الفقهاء، 
نافع:(  قال  وقد  للقراآن...  التالين  للم�شجد،  المالزمين 
المدني اإمام القراء في المدينة في عهده )لقد راأيت المدينة 
وما فيها �شاب اأ�شد ت�شميرًا، وأل اأفقه وأل اأقراأ لكتاب اهلل من 
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عبد الملك بن مروان(... فماذا جرى له بعد ذلك؟ قال ابن 
ِحجره  في  كان  بالخالفة  الملك  عبد  على  �ُشلِّم  )لما  كثير: 
»البداية  وبينك(  بيني  فراٌق  هذا  وقال:  فاأطبقه  م�شحف، 

والنهاية، ج 9، �ض 76«.
ومن بين هذه الع�امل دور الح�ا�شي والمهلِّلين والمّداحين 
وعن  المر�شح/النائب،  لهذا  حبًا  ذلك  على  ُيقِدم�ن  الذين 
ُيقِدم�ن على ذلك نفاقًا وتزّلفًا  اأو الذين  �شدق واإخال�ض.. 
هذا  اأكثر  وما  األنتفاع.  في  والرغبة  الم�شلحية  منطلق  من 

النم�ذج في كل مكان وزمان! 
واآخر  راأ�شه،  يقّبل  هذا  وانحناءات..  ومديح  و�شعر  ثناء 
ومجم�عٌة  بال�شل�ات،  يهتف  وثالٌث  حقيبته،  لحمل  يهرول 
تكتب فيه المقاألت تعظيمًا وتبجياًل، واآخرون ُيطِلق�ن عليه 

ع لها اأكبر راأ�ض. األألقاب، واأمثال ذلك من ت�شّرفات ُتخ�شِ
ال�شالم«  »عليه  اهلل  عبد  اأبي  عن  �شالم،  بن  ه�شام  عن 
قال: )خرج اأمير الم�ؤمنين »عليه ال�شالم« على اأ�شحابه وه� 
راكب، فم�ش�ا خلَفه، فالتفت اإليهم فقال: لكم حاجة؟ فقال�ا: 
أل، يا اأمير الم�ؤمنين، ولكنا نحب اأن نم�شي معك. فقال لهم: 
للراكب(  مف�شدة  الراكب  مع  الما�شي  م�ْشَي  فاإنَّ  ان�شِرف�ا، 
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حيث يدخل في قلبه الُعُجب )ومذلَّة للما�شي( واهلل لم يخّ�ل 
اأن يذل نف�شه بهذه الطريقة، بل بالت�ا�شع المعق�ل  للم�ؤمن 
)قال: وركب مرة اأخرى فم�ش�ا خلفه، فقال: ان�شِرف�ا، فاإنَّ 
ْ�َكى(  النَّ لقل�ب  مف�شدٌة  الرجال  اأعقاِب  خلَف  النعاِل  خفَق 
»بحار األأن�ار، ج 41، �ض 55«، والن�كى هم الحمقى ويعني بهم 
الم�ؤثرات  نتيجة هذه  والتهاوي  لل�شق�ط  القابلية  لديهم  َمن 
التي ي�شت�شلم�ن لها ويتنازل�ن عن تق�اهم واأخالقهم ب�شببها.

•• الشيخ المقتول: 
ُيقال اأّن اأحد الم�شايخ الف�شالء في اإحدى قرى البحرين 
الفقهاء  ألأحد  در�شًا  يح�شر  كان  عام  مائتي  من  اأكثر  قبل 
المحّبين  الطالب  طبيعة  ومن  اأخرى،  قرية  في  الكبار 
في  تنقدح  فال  ألآرائه  يخ�شع�ا  اأن  باأ�شتاذهم  المعَجبين 
اأذهانهم األأ�شئلة واألإ�شكاألت، وكاأن ل�شان حالهم: وهل يمكن 
هذا  ولكن  العظيم؟  الفقيه  هذا  من  اأكثر  يفهم  اأن  ألأحدنا 
ال�شيخ ال�افد على الدر�ض كان -على خالف بقية الطالب-
به  ماأن��شًا  األأ�شتاذ  كان  بالطبع  واأل�شت�شكال.  ال�ش�ؤال  كثير 
ت�ؤكد �شحة  ولربما  وللطالب،  له  اآفاقًا  تفتح  األإ�شكاألت  ألأن 
نظريته من خالل األأدلة والت��شيحات، كما اأنها دليل ح�ش�ر 
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يفهم�ا  لم  الطالب  �شائر  اأن  اإأل  وا�شتفادته،  الطالب  ذهن 
األأمر بهذه ال�ش�رة، واأبدوا انزعاجهم وتبّرمهم مما اعتبروه 
اأو�شاط  في  ذلك  عن  يتحّدث�ن  و�شاروا  لفقيههم،  اإهانة 
النا�ض، فما كان من بع�ض اأهل هذه القرية اإأل اأن كمن�ا له في 
بع�ض األأزقة، واأو�شع�ه �شربًا حتى مات! ولما افتقده األأ�شتاذ 
اأرحناك  يا م�ألنا، فقد  الي�م  ُتزعج نف�شك بعد  له: أل  قال�ا 

منه اإلى األأبد!
•• ضرار بن ضمرة: 

ْمرة على معاوية، فطلب منه اأن ي�شف  رار بن �شَ دخل �شِ
)كان  و�شفه:  في  ق�له  جملة  في  فكان  ال�شالم«  »عليه  عليًا 
اأنحائه،  من  العلُم  يتفجُر  المدى،  بعيَد  الِق�ى،  �شديَد  واهلل 
والحكمُة من اأرجائه( وي�شتمّر في و�شفه لعظمة علي اإلى اأن 
يق�ل: )ونحن مع تقريبه لنا اأ�شدُّ ما يك�ن �شاحٌب ل�شاحٍب 
علي  كان  كيف  ولكن  لعظمِته(...  الكالَم  نبتدُئه  أل  هيبة، 
معهم؟ قال: )وكان فينا كاأحدنا( »�شرح نهج البالغة، ج 18، 
علي  �شخ�شية  في  والعظمة  ال�شفات  هذه  كل   ...»225 �ض 
م �شخ�شيته، ولم تنفخ فيه  »عليه ال�شالم«، اإأل اأنها لم ُت�شخِّ
روح الِكبر والتعالي على النا�ض... ولكن كم من النا�ض يمكن 
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لهم اأن يحافظ�ا على ت�ازنهم في مثل هذه الحالة؟ من الذي 
َي�شَلم ِمن خفق النعال خلف اأعقابه؟

•• من وصايا النبي: 
ال�شالمة في هذه الم�ا�شع تحتاج اإلى وقاية من األإن�شان 
واآله«:  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  و�شف  في  جاء  نف�ِشه... 
البارز  المكان  ُيقال هذا  باأن  ير�شى  أل  األأماكن(  ن  ُي�طِّ )أل 
له، وذاك لفالن، وذاك لعالن كما نفعل نحن في مجال�شنا 
)وينهى عن اإيطانها، واإذا انتهى( اأي النبي بنف�شه وبعظمته 
وجاللة �شاأنه )اإلى ق�م، جل�َض حيث ينتهي به المجل�ض. وياأمر 

بذلك( »مكارم األأخالق، �ض 14«.
وبّين لنا »�شلى اهلل عليه واآله« بع�ض الم�ؤ�شرات التي تدّل 
اأن الخلل بداأ يدّب في األإن�شان من باب التعظيم حيث  على 
ه اأن يتمّثل له الرجال قيامًا، فليتبّ�اأ مقعَده من  قال: )َمن �شرَّ

النار( »المعجم الكبير، ج 19، �ض 351«.
واأراد لنا اأن نتخذ اإجراءات في هذا ال�شبيل، ففي �شحيح 
فعِمد  عثمان،  يمدح  جعل  رجاًل  )اأن  المقداد:  عن  م�شلم 
المقداد فجثا على ركبتيه فجعل يحث� في وجهه الح�شباء، 
فقال له عثمان: ما �شاأُنك؟ فقال: اإن َر�ُش�ل اهلِل »�شلى اهلل 
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وج�ههم  في  فاحث�ا  المّداحين،  راأيتم  اإذا  قال:  واآله«  عليه 
التراب( »�شحيح م�شلم، ح 5231«.

•• الحذر الحذر: 
»عليه  العابدين  زين  األإمام  كان  ولذا  مدّمر..  األأمر 
درجة  النا�ض  في  ترفعني  )وأل  دعائه:  في  يق�ل  ال�شالم« 
ظاهرًا  عزًا  لي  ُتحدث  وأل  مثَلها،  نف�شي  عند  حططتني  اإأل 
»ال�شحيفة  بقْدِرها(  نف�شي  عند  باطنًة  ذلًة  لي  اأحدثَت  اإأل 
نف�شه من هذه  يحفظ  اأن  اأراد  من   .»55 الدعاء  ال�شجادية، 

المهلكة عليه اأن يك�ن �شادقًا في مثل هذا الدعاء.
واألأدهى اأن البع�ض أل يكتفي بتعظيم هذا المر�شح/النائب 
وت�شخيم �ش�رته، بل ويجّر ذلك اإلى اأبنائه واأفراد اأ�شرته.. 
وه�  ألأحدهم  يتذلل  اأن  ـــ  ال�شيبة  ذو  وه�  ـــ  بالبع�ض  ل  وي�شِ

طفل لم يخط �شاربه!
وهذا يعني اأّن علينا ونحن نتفاعل اإيجابيًا مع اأّي مر�شح 
ن�شتغرق  اأن  مّنا  المطل�ب  هل  اأنف�َشنا:  ن�شائل  اأن  نائب،  اأو 
وفي  واأخالقه،  تق�اه  وفي  اإنجازاته،  في  اأم  �شخ�شه،  في 
-متى  فباأيدينا  وال�ع�د؟  والمباديء  بالقيم  التزامه  مدى 
ِمن  ن�شنَع  اأن  والمديَح-  والت�شفيَق  التهليَل  دوَرنا  ما جعلنا 
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وف�ق  ُيخطيء،  اأن  ف�ق  نف�َشه  يرى  �شغيرًا،  اأحدهم طاغ�تًا 
والرقابة  وال�شفافية  ال�شراحة  على  فلنعّ�دهم  ُينتَقد!  اأن 
اإليه  بالن�شبة  الف�شاد  طريَق  اأن  اأحُدهم  يرى  أل  كي  والنقد، 
معبَّدة.. ولنجعل من النقد ثقافًة مقب�لة، أل نريد به تجريحًا 
من  بم�قفنا  ولنرتِق  بل  وتق�يمًا...  اإ�شالحًا  بل  وت�شقيطًا، 
اإلى المقاطعة والبحث عن البديل متى ما وجدنا ِمن  النقد 
ُخلفًا  اأو  األنحراف  اأو  الف�شاد  على  واإ�شرارًا  تعاليًا  اأحدهم 

للعه�د والم�اثيق. 
•• ضياع البوصلة: 

كما اأّن في اأج�اء األنتخابات، يّتجه البع�ض من المر�ّشحين 
الناخبين،  مع  الم�شتركة  الج�انب  اإحدى  على  التركيز  اإلى 
العاطفة  اأو  العقل  بُحكم  اإلزامي-  �شبه  منطَلقًا  واعتبارها 
النظر عن مدى  بغ�ّض  له،  للت�ش�يت  والتقاليد-  العادات  اأو 
�شالحيته ألأن يك�ن ممثِّاًل عن المجتمع في البرلمان، وبغ�ّض 

النظر عن مدى ف�شاده على الم�شت�ى ال�شيا�شي واألإداري. 
ل الناخب الذي ي�شت�شلم لمثل هذا الطرح اإلى  وبذا يتح�َّ
ال�شليم  لالأ�شا�ض  وفاقٍد  األختيار،  لحرية  فاقٍد  ٍه  م�جَّ ناخب 
عند  ال�شحيح  ال�طني  الم�قف  يّتخذ  خالله  من  الذي 
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الت�ش�يت، في�شبح وكاأنه م�شت�شلمًا ألإرادة الغير، وكاأنه ري�شة 
في مهّب الريح.

في القراآن الكريم تحذير من األ�شت�شالم لبع�ض العناوين 
التي أل ترتكز على اأ�ش�ض �شليمة عندما يبني األإن�شان الم�ؤمن 
يُۡؤِمُنوَن  قَۡوٗما  َتِجُد  ا 

َّ {ل »تعالى«:  قال  م�شاعره:  وي�ّجه  م�قفه 
َ َورَُسولَُهۥ َولَۡو َكانُٓواْ َءابَآَءُهۡم  ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآّدُوَن َمۡن َحآّدَ ٱهَّلّلَ بِٱهَّلّلَ
قُلُوبِِهُم  فِي  َكَتَب  ـٰٓئَِك  ْولَ

ُ
أ َعِشيَرَتُهۡمۚ  ۡو 

َ
أ إِۡخَوَٰنُهۡم  ۡو 

َ
أ ۡبَنآَءُهۡم 

َ
أ ۡو 

َ
أ

َتۡحتَِها  ِمن  َتۡجرِي  ـٰٖت  َجّنَ َوُيۡدِخلُُهۡم  ّمِۡنُهۖ  بُِروٖح  يََّدُهم 
َ
َوأ ٱلِۡإيَمَٰن 

ِحۡزُب  ـٰٓئَِك  ْولَ
ُ
أ َعۡنُهۚ  َوَرُضواْ  َعۡنُهۡم   ُ ٱهَّلّلَ َرِضَي  فِيَهاۚ  َخٰلِِديَن  نَۡهُٰر 

َ
ٱلۡأ

ِ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٢٢} »المجادلة«. لَٓا إِّنَ ِحۡزَب ٱهَّلّلَ
َ
ِۚ أ ٱهَّلّلَ

�شحيح اأن هذه األآية ال�شريفة تتحدث عن م�قف األإن�شان 
الحرب  ل�اء  رفع  الذي  األآخر  تجاه  وم�شاعره  الم�ؤمن 
واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  ولر�ش�له  وجل  عز  هلل  والمعاداة 
وم�شاألة األنتخابات لدينا لي�شت من هذا الباب، ولكن علينا 
الم�اقف  اتخاذ  في  عامًا  معيارًا  م  تقدِّ األآية  اأن  نالحظ  اأن 

وت�جيه الم�شاعر.
اأو  القرابة  من  يجعل�ا  اأن  النا�ض  من  كثير  اعتاد  فقد 
األنتماء الع�شائري منطلقًا لل�ألء والتبعية والطاعة والم�شاعر 
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اأن مجرد  اإلى  تنّبه  ال�شريفة  األآية  فاإن هذه  ولذا  األإيجابية، 
هذه ال�شلة اأو هذا األنتماء أل يجب اأن يك�ن ه� المعيار في 
ذلك لدى األإن�شان الم�ؤمن، بل ألبد من األأخذ بعين األعتبار 
والطاعة  والتبعية  للم�األة  األآخر  الطرف  �شالحية  مدى 

والم�شاعر األإيجابية.
لذا -عند الت�ش�يت- من المهم اأن ي�ؤخذ بعين األعتبار 
اأّن اأ�شا�ض األ�شطفاف واتخاذ الم�قف أل يعتمد على األنتماء 
األأ�شري وأل القبلي، وأل يع�د اإلى المزاج والعاطفة المح�شة، 
وأل على اأ�شا�ض ال�شداقة والمح�ش�بية األجتماعية، بل يق�م 
على اأ�شا�ض َمن ه� األأجدر بهذا األ�شطفاف، ومن ه� األأ�شلح 
لينه�ض بم�شئ�لية تمثيل الم�اطنين في مجل�ض األأمة. تمامًا 
يك�ن  اأن  باألإن�شان  ُيفتر�ض  حيث  ال�شهادة  م�شاألة  هي  كما 
وأل  معينة،  لعناوين  مراعيًا  وأل  نف�ض،  له�ى  مّتبعًا  أل  مبدئيًا 
ـِٰميَن  ِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَّوَ

َّ َها ٱل ّيُ
َ
أ ـٰٓ م�شت�شلمًا لحرج اجتماعي: َ{يَ

إِن  ۡقَربِيَنۚ 
َ
َوٱلۡأ ٱلَۡوٰلَِديِۡن  وِ 

َ
أ نُفِسُكۡم 

َ
أ عَلَٰىٓ  َولَۡو   ِ َ هَّلِلّ ُشَهَدآَء  بِٱلۡقِۡسِط 

ْۚ َوِإن  ن َتۡعِدلُوا
َ
ۡولَٰي بِِهَماۖ فَلَا تَّتَبُِعواْ ٱلَۡهَوٰىٓ أ

َ
ُ أ ۡو فَقِيٗرا فَٱهَّلّلَ

َ
يَُكۡن َغنِّيًا أ

َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا ١٣٥} »الن�شاء«. ۡو ُتۡعرُِضواْ فَإِّنَ ٱهَّلّلَ
َ
اْ أ ۥٓ تَۡلُو

ال�ألءات  تت�زع  اأن  األنتخابات  ي�م  في  اعتدنا  وقد 
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وكثير  معروفة،  عناوين  وفق  واأل�شطفافات  واألنحيازات 
ه( وفق معايير تقليدية، وهذا ما جعل الكثير من  منها )م�جَّ
المجال�ض ال�شابقة تعمل وفق نمط معين متكرر، األأمر الذي 
اأفقد ثقة �شريحة من المجتمع بمجل�ض األأمة والدور الم�ؤّمل 
منه ودفعهم اإلى العزوف عن الت�ش�يت. ول� اأن الناخَب يعي 
تبعاِت �ش�ِته الذي ُيدلي به في لحظٍة ُم�شت�شَغرٍة من الزمن، 
ل�شَعر بِثَقِل تلك اللحظة، ولفّكر ِمن َقبُل وتدبَّر فيمن َي�شتحق 

ة البلد بيده. اأن َي�شع ثقته فيه، وُي�شلِّم اأزمَّ
•• صعوبة األمر: 

فعليه  العناوين،  تلك  تجاوز  ي�شت�شعب  البع�ض  كان  واإذا 
ر�ش�ل  اأن�شار  عا�شها  التي  المبدئية  الحالة  ي�شتذكر  اأن 
واأبناءهم  اآباءهم  ي�اجه�ن  وهم  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل 
واإخ�انهم وع�شيرتهم في �شاحات المعركة، فَيقتل�ن وُيقتل�ن، 
واإحقاق  المبداأ  ن�شرة  طريق  في  �شئ  كل  ا�شترخ�ش�ا  وقد 
الحق... ومن خالل ثباتهم هذا نال�ا الِ��شام األإلهي المتمّثل 

ُ َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنُه} »الت�بة«. في ق�له: {َّرَِضَي ٱهَّلّلَ
ذلك  فيها  ي�شف  كلمة  ال�شالم«  »عليه  علي  ولالإمام 
الكبير الذي تحققت من خالله  ال��شع ال�شعب، واألإ�شرار 



151 مر�شح�ن فا�شدون

البالغة: )َوَلَقْد  األنت�شارات، قال في الخطبة 56 من نهج 
ا َمَع َر�ُش�ِل اهلِل »�شلى اهلل عليه واآله« َنْقُتُل اآَباَءَنا َواأَْبَناَءَنا  ُكنَّ
ّيًا  أل اإِيَمانًا َوَت�ْشِليمًا َوُم�شِ ْعَماَمَنا َما َيِزيُدَنا َذِلَك اإِ َواإِْخَ�اَنَنا َواأَ
اأْلأََلِم،  �ِض  َم�شَ َعَلى  ْبرًا  )َو�شَ الطريق  جادة  اللََّقِم(  َعَلى 
عن  نتكلم  أل  اهلل  بحمد  هنا  ونحن   ) اْلَعُدوِّ ِجَهاِد  ِفي  َوِجّدًا 
مرتبط  مبدئي  م�قف  بل  جهاد،  وأل  حرب  وأل  قتال  م�قف 
هذا  في  ننجح  فهل  والنا�ض،  ال�طن  لم�شلحة  بالت�ش�يت 
َنا  ا َواألآَْخُر ِمْن َعُدوِّ ُجُل ِمنَّ األختبار األأ�شهل؟ )َوَلَقْد َكاَن الرَّ
اأَيُُّهَما  ْنُف�َشُهَما  اأَ َيَتَخاَل�َشاِن  اْلَفْحَلْيِن،  اُوَل  َت�شَ اَوأَلِن  َيَت�شَ
ًة  َوَمرَّ َنا  َعُدوِّ ِمْن  َلَنا  ًة  َفَمرَّ اْلَمُن�ِن،  َكاأْ�َض  اِحَبُه  �شَ َي�ْشِقي 
علينا  ينت�شرون  ومرة  عليهم  ننت�شر  مرة  اأي  ا(  ِمنَّ َنا  ِلَعُدوِّ
َعَلْيَنا  َواأَْنَزَل  اْلَكْبَت،  َنا  ِبَعُدوِّ اأَْنَزَل  ْدَقَنا  �شِ  ُ اهللَّ َراأَى  ا  )َفَلمَّ
ئًا اأَْوَطاَنُه(  َر، َحتَّى ا�ْشَتَقرَّ اأْلإِ�ْشاَلُم ُمْلِقيًا ِجَراَنُه َوُمَتَب�ِّ النَّ�شْ
ثم ي�شف حالة التخلي عن المبداأ وغلبة العاطفة والعناوين 
اأََتْيُتْم،  َما  َناأِْتي  ا  ُكنَّ َلْ�  )َوَلَعْمِري،  الحق:  على  األعتبارية 
 ، ِ اهللَّ َواأَْيُم  ُع�ٌد،  ِلاْلإِيَماِن  رَّ  اْخ�شَ َوأَل  َعُم�ٌد،  يِن  ِللدِّ َقاَم  َما 
اأّن التخلي عن الم�قف  اأي  َنَدمًا(  َها  َوَلُتْتِبُعنَّ َدمًا،  َها  َلَتْحَتِلُبنَّ

المبدئي له تبعاته ال�شلبية.
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•• المحّك الحقيقي: 
اإّن المحّك الحقيقي واألختبار الفعلي لكلُّ ناخب اإنما يك�ن 
التزاِمه  يكت�شف من خالله مدى  األنتخابات، حيث  ي�م  في 
و�شالبته في الم�قف المبدئي الذي يتطّلبه ال�طن في عملية 
ومق�لبًا  هًا  م�جَّ ناخبًا  يك�ن  اأن  بين  البرلمانية،  األنتخابات 
األغى عقَله في اتخاذ قرار الت�ش�يت، وجعل نف�َشه تابعًا  قد 
اأو غير ذلك من  اأو مذهبي  اأو حزبي  اأو قبلي  اأ�شري  لعن�ان 
العناوين التي أل تحقق ل�حدها ال�شالحيَة لدى المر�ّشحين، 
البلد  لحا�شر  األأ�شلح  يختار  حرًا،  ناخبًا  يك�ن  اأن  وبين 

وم�شتقبله، ولخير هذا الجيل وخير األأجيال القادمة. 
م�شئ�لية  لنا  ُتحمِّ الحا�شر  وخبرات  الما�شي  تجارب  اإن 
ُح�شن اختيار المر�شح الذي نريد له اأن يمّثل الم�اطنين -كلَّ 
بهم  ر  وُغرِّ النا�ض  ُخذل  فقد  األأمة،  الم�اطنين- في مجل�ِض 
اأكثر من مّرة، و�شاهم الناخب�ن اأحيانًا بقراءتهم ال�شطحية 
اتخاذ  في  تعّجلهم  خالل  من  اأو  الجماعات،  اأو  لالأفراد 
ق�شى  ولربما  تمثيل..  خيَر  لهم  ُيمثِّ لم  َمن  فاأو�شل�ا  القرار، 
قًا وم�شى في ا�شت�شارات كثيرة  اأحدنا وقتًا ط�ياًل وبحثًا معمَّ
وه� يريد اأن يختار لنف�شه �شلعة ا�شتهالكية، بينما أل ي�شتغرق 
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ولم  اأ�شاًل  فّكر  اإن  هذا  لحظات...  �ش�ى  للمر�شح  اختياُره 
الناخُب حري�شًا  فليكن  هًا في األختيار.  ُمبرمجًا وم�جَّ يكن 
دقيقًا في اختياره، وأل يجعل اأُفَقه �شيقًا محدودًا بم�شلحته 
والطائفية  والعائلية  القبلية  للعناوين  منقادًا  اأو  ال�شخ�شية، 
واأمثالها، بل يجعل من الم�شلحة العامة منطلقًا في اختيار 

األأ�شلح.





المجتبى والقادة الفاسدون

الر�ش�ة  تخ�ّض  الخا�ض-  الفقهي  المفه�م  -في  الر�ش�ة 
في مجال الق�شاء، وه� الم�رد الم�شار اإليه في ق�له »تعالى«: 
ٱلۡحُّكَاِم  إِلَي  بَِهآ  َوتُۡدلُواْ  بِٱلَۡبِٰطِل  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ {َولَا 

 {١٨٨ َتۡعلَُموَن  نُتۡم 
َ
َوأ بِٱلِۡإثِۡم  ٱلّنَاِس  ۡمَوِٰل 

َ
أ ّمِۡن  فَرِيٗقا  ُكلُواْ 

ۡ
لَِتأ

»البقرة«، فالر�ش�ة عبارة عن اإدألء املال اإىل احلّكام بهدف 
اأكل اأم�ال النا�ض بالباطل، من خالل اإ�شدار احُلكم الباطل.
من  ك�ش�رة  ال�ا�شع،  العام  المفه�م  في  الر�ش�ة  وهناك 
اأو غيرهما، أل في مجال  األإداري  اأو  ال�شيا�شي  الف�شاد  �ش�ر 
الق�شاء فح�شب، وه� �شل�ك منحرف ظهر في عه�د مبّكرة 
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من التاريخ، وَحِفَظت لنا المدّونات القديمة �ش�رًا من ذلك، 
اإلى ما  كما في اإحدى األأل�اح الطينية ال�ش�مرية والتي تع�د 
كان  طالب  عن  تتكلم  حيث  تقريبًا،  �شنة  اآألف  اأربعة  قبل 
تجاهلُه  ويتعّمد  �شّيئة  بطريقة  المدر�شة  في  اأ�شتاذُه  يعاملُه 
دائمًا وينهرُه وي�شربُه بالع�شا على كل �شغيرٍة وكبيرة، فذهب 
ال�لد ال�شغير اإلى والدِه وا�شتكى لُه ما يعاني منُه، ففّكر األأب 
ح�ل  المجتمعات  معظم  في  ُيطّبق  مازال  حاًل  ووجد  ملّيًا 
بيتِه، وكاأنها  ل�ليمة في  ابنه  األأُب معلم  العالم... دعى هذا 
وليمة تعارف بينهما، واأعطاُه ماأًل ومالب�ض، وو�شع في اإ�شبعه 
خاتمًا ثمينًا... في الي�م التالي جاء ال�لد من المدر�شة فرحًا  
م�شرورًا، ف�شاأله والده ما األأمر؟ فقال: المعلم الي�م مدحني 

اأمام الطالب!!
الم�شرية  البرديات  اإحدى  في  المحقق�ن  وجد  وهكذا 
اأ�شماء مجم�عة من الم�ظفين المرت�شين، وما ح�شل�ا عليه 

من ُر�شى في مقابل )ت�شهيالت( معّينة.
�شباأ  وملكة  ال�شالم«  »عليه  �شليمان  النبي  في ق�شة  ولعّل 
نم�ذجًا من نماذج الر�ش�ة في التاريخ القديم وتع�د اإلى قرابة 
ثالثة اآألف �شنة، حيث قالت الملكة: {َوِإنِّي ُمۡرِسلٌَة إِلَۡيِهم بَِهِديَّةٖ 
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ونَِن بَِماٖل  تُِمّدُ
َ
ا َجآَء ُسلَۡيَمَٰن قَاَل أ َفَناِظَرةُۢ بَِم يَرِۡجُع ٱلُۡمۡرَسلُوَن ٣٥ فَلَّمَ

َتۡفرَُحوَن  بَِهِديَّتُِكۡم  نُتم 
َ
أ بَۡل  َءاتَىُٰكۚم  آ  ّمِّمَ َخۡيرٞ   ُ ٱهَّلّلَ ۦَ  َءاتَىِٰن َفَمآ 

٣٦}»النمل«.. لقد اأ�شمتها هدية، ولكنها في واقعها محاولة 
�شراء ذمة.. وبمعنى اآخر ر�ش�ة، ولكن على م�شت�ى دولي.

•• قاعدة وتحذير:
األآية 188 من �ش�رة البقرة قّدَمت قاعدة عامة تمّثلت في 
حيث  بِٱلَۡبِٰطِل...١٨٨}  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ التالي:{َولَا 

حكم  بينها  ومن  عديدة،  م�ارد  في  الفقهاء  منها  ا�شتفاد 
الر�ش�ة بالمفه�م العام أل الخا�ض بالق�شاء.

الر�ش�ة  خط�رة  مدى  اإلى  اإ�شارة  البالغة  نهج  في  ونجد 
ك�ش�رة من �ش�ر الف�شاد، وذلك في الكتاب الذي كتبه األإمام 
علي »عليه ال�شالم« اإلى اأمراء األأجناد بعد ا�شتخالفه، وفيه: 
ا�َض  النَّ َمَنُع�ا  ُهْم  اأَنَّ َقْبَلُكْم  َكاَن  َمْن  اأَْهَلَك  َما  فاإِنَّ َبْعُد،  ا  )اأَمَّ
اْلَحقَّ َفا�ْشَتَرْوُه، َواأََخُذوُهْم ِباْلَباِطِل َفاْقَتَدْوُه/ فافتَدْوه( »نهج 

البالغة، الكتاب 79«.
األإدارات  ينت�شر في بع�ض مفا�شل  بات  وهذا لالأ�شف ما 
اأو  المعاملة،  الم�شئ�ل  اأو  الم�ّظف  يعرقل  حيث  الحك�مية، 
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ي�ؤّخر اإجراءاتها، اأو يتّم ت�شييع اأوراقها، على اأمل الح�ش�ل 
عبارة:  تلّخ�شه  ما  وه�  �شابه،  ما  اأو  المال  من  �شيء  على 
ا�َض اْلَحقَّ َفا�ْشَتَرْوُه(، ولي�ض لهذا من م�شير �ش�ى  )َمَنُع�ا النَّ
ي�شتبطن  الفا�شد  ال�شل�ك  فهذا  َقْبَلُكْم(...  َكاَن  َمْن  )اأَْهَلَك 

تدميرًا تدريجيًا ألأي وج�د م�ؤ�ش�شاتي:
ل  1. ألإخاللها بالم�شاواة بين اأ�شحاب المعامالت، مما ي�ؤ�شّ
حالة التخالف ومن ثم الت�شارع بين مك�نات المجتمع، بدأًل 

من تاأ�شيل الت�افق والتكامل المجتمعي.
2. فقدان الثقة بالدولة وبم�ؤ�ش�شاتها، بما في ذلك م�ؤ�ش�شاتها 

القان�نية الم�شئ�لة عن تطبيق العدالة.
على  الم�ظف(  )م�شلحة  الفردية  الم�شلحة  تغليب   .3

الم�شالح العامة.
4. فتح الباب اأمام �ش�ر اأخرى من الف�شاد.

5. ت�شييعها الحق�ق.
وهذا جانب مما ابتلي به األإمام الح�شن بن علي المجتبى 
معاونيه  وكبار  القادة  بع�ض  مع  معاناته  في  ال�شالم«  »عليه 
القرارات  في  حا�شمين،  خيارين  بين  بع�شهم  �شار  حين 
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الكبرى والم�شيرية بالن�شبة اإليهم.. اإما الدنيا، واإما األآخرة، 
في ال�قت الذي تك�ن فيه ال�ش�رة جلّية.. فيختارون الدنيا أل 
عن جهل، بل ألأنهم يحب�ن العاجلة، وقد تعّر�ض القراآن في 
اأكثر من م�رد لهذا النم�ذج الفا�شد من النا�ض، ومن ذلك 
َوَرآَءُهۡم  َوَيَذُروَن  ٱلَۡعاِجلََة  ُيحِّبُوَن  ُؤلَآِء  ـٰٓ َه {إِّنَ  »تعالى«:  ق�له 
يَۡسَتِحّبُوَن  ِذيَن 

َّ »تعالى«: {ٱل »األإن�شان«، وق�له  ثَقِيلٗا ٢٧}  يَۡوٗما 
ِ َوَيۡبُغوَنَها ِعوًَجاۚ  وَن َعن َسبِيِل ٱهَّلّلَ ۡنَيا عَلَى ٱٓأۡلِخَرةِ َوَيُصّدُ ٱلۡحََيٰوةَ ٱلّدُ
ـٰٓئَِك فِي َضَلِٰۭل بَعِيٖد ٣} »اإبراهيم«، ومن خالل هذا القرار  ْولَ

ُ
أ

الم�شيري القائم على قب�ل الر�شى، ينطلق�ن لتق�ية م�اقع 
ولعرقلة  اهلل،  اإلى  الدعاة  و�شد  اهلل،  اأولياء  �شد  الباطل، 
م�شيرة الدين وتحريفها، اأو لتحييد م�اقفهم، ولذا جاء في 

 .{٣ .... ِ وَن َعن َسبِيِل ٱهَّلّلَ األآية {َوَيُصّدُ
ه�ؤألء قد يك�ن�ن من القادة والمقاتلين، كما ه� حال عمر 

ابن �شعد في م�اجهة الح�شين »عليه ال�شالم«، الذي قال: 
اأاأترك ملك الّري والّريُّ ُمنيتي

                                      اأم اأرجع ماأث�مًا بقتل ح�شين؟ 
وقد يك�ن�ن من ال�جهاء اأو زعماء الع�شائر اأو ال�شيا�شيين 
اأو األأدباء، بل وحتى من العلماء، واإلى الم�شت�ى الذي ي�شيب 
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دخل  البختري  اأبا  )اأن  البغدادي:  الخطيب  روى  بالغثيان. 
فقال:  الحمام  ُيطّير  ذاك  اإذ  وه�  الر�شيد،  على  قا�ض  وه� 
هل تحفظ في هذا �شيئًا؟ فقال: حدثني ه�شام بن عروة عن 
اأن النبي »�شلى اهلل عليه و�شلم« كان ُيطّير  اأبيه عن عائ�شة 
الحمام، فقال الر�شيد: اخُرج عني. ثم قال: ل�أل اأنه رجل من 

قري�ض لعزلته( »فتح المغيث، ج1، �ض259«.
العدل  جماعة  -م�ؤ�ش�ض  يا�شين  عبدال�شالم  ولل�شيخ 
قال:  ال�شاأن،  هذا  في  جميلة  كلمة  المغرب-  في  واألإح�شان 
)كان في الك�فة ع�شرة رجال هم �شي�خ الع�شائر وقادة الراأي 
العام كما نعّبر في زماننا. ا�شترى �شمائرهم المغيرة بثالثين 
األف درهم وبعثهم مع ابنه م��شى اإلى معاوية ليقترح�ا عليه 
والمتَزّلُف  تتزلف،  بعده. حا�شيٌة  من  العهَد  ابِنه  يزيَد  ت�ليَة 
بكم  م��شى:  معاويُة  ف�شاأل  اللعبة.  معرفة  في  ماهر  اإليه 
األف  بثالثين  م��شى:  قال  ؟  ديَنهم  ه�ؤألء  من  اأب�ك  ا�شترى 
»ال�ش�رى  ديُنهم(  عليهم  هان  لقد  معاوية:  قال  درهم. 
والديمقراطية، �ض250«. نعم، هان عليهم ديُنهم، فباع كلٌّ 
منهم ديَنه واآخرَته بثمٍن يتنا�شب ونقطُة �شعِفه. قال ال�شيخ 
المنافق�ن  وكان  بدينهم،  �شحيحين  األأتقياء  )كان  يا�شين: 
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ُيتاجرون في الدين.. اأما زياٌد فقد كان من قّ�اد جي�ض األإمام 
علي »كّرم اهلل وجهه«... ولم يكن ليبيع ديَنه وَكفاءته بدراهم 
ودنانير..  فا�شتلحقه معاوية بن�شبه، واأّمرُه على الب�شرِة ثّم 
الك�فة... خزُي الزَنى، وِخزُي اأبناء الزنى، وخزي ا�شطناع 
اأبناء الزَنى لَدعم عر�ض َمَلكّي... ما ن�شاهده الَيْ�َم من َحمّيٍة 
وغ�شبّيٍة عند اإخ�اننا ال�شيعة، اإْن ه� اإأل انفجار لما بقي يْغِلي 
باآل  اأميَة  بن�  فعله  ما  على  غيٍظ  ِمن  الم�شلمين  �شدور  في 

البيت(.

•• معاناة اإلمام المجتبى:
وقد عانى األإمام الح�شن »عليه ال�شالم« من هكذا نم�ذج 
اإنَّ  األأعيان والقادة، بل  اأيَّما معاناة، ألأنَّ منهم َمن كان ِمن 
منهم َمن كان ِمن اأقربائه، فتخّل�ا عن ن�شرة الحق، واإمام 
بدنيا  اآخرَتهم  باع�ا  اأن  بعد  اهلل  �شبيل  عن  و�شّدوا  الحّق 

حقيرة. 
عندما �شّكل األإمام الح�شن الق�شم األأول من الجي�ض، وه� 
المقدمة، جعل القيادة لعبيداهلل بن العبا�ض، وبحل�لهم في 
�شى  الرُّ و�شلت  الدجيل(  بلدة  بعد  �شامراء  )َم�شَكن: جن�ب 
نة للجي�ض، وهي بين مبالغ  لمجم�عة من زعماء القبائل المك�ِّ
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مالية ومنا�شب رفيعة، فت�شلل�ا من مع�شكر الح�شن والتحق�ا 
بمع�شكر معاوية، وكتب عبيداهلل اإلى األإمام بما جرى. 

ملي�ن  بمبلغ  بالر�ش�ة،  نف�ُشه  عبيُداهلل  القائُد  اأُغري  ثم 
وروي  ال�شام،  مع�شكر  اإلى  فان�شحب  معّجلة،  ن�شُفها  درهم، 
اأن 8000 مقاتل ان�شحب�ا معه، حتى اأ�شبح الباق�ن ولي�ض لهم 

اإماٌم ي�شّلي بهم الفجر! 
اإلى  ِكندة  ال�شالم« قد بعث قائدًا من  األإمام »عليه  وكان 
األأنبار، ومعه اأربعة اآألف مقاتل، فاأر�شل اإليه معاوية: )اإنك 
، اأولِّك بع�ض كَ�ِر ال�شام والجزيرة غيَر ُمنِف�ٍض  اإْن اأقبلَت اإليَّ
عليك( »الف�ش�ل المهمة في معرفة األأئمة، ج 2، �ض723«، 
األف  خم�شمائة  اإليه  واأر�شل  ت�شاء.  كما  فيها  لتت�شّرف  اأي 
ه!  درهم، فانحاز الكندي اإلى معاوية ومعه مائتين من خ�ا�شّ
ولما اأر�شل األإمام »عليه ال�شالم« قائدًا بدياًل من )مراد( 

ُمق�ِشمًا اأن أل يخ�ن، فاإذا به ُيكّرر ما فعله �شاحُبه!!
ثّم تحّ�ل األأمر اإلى ظاهرة مغرية، بحيث بات اأمثال ه�ؤألء 
يبادرون بمكاتبة معاوية عار�شين عليه بيع ديِنهم واآخرتهم!!
في  حينها  كان  فقد  ال�شالم«  »عليه  الح�شن  األإمام  اأما 
فلّما  جي�شه،  ت�شكيل  أل�شتكمال  بغداد(  جن�ب  )المدائن: 
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�شمع َمن في مع�شكره بتبّدل الحال، انقلب�ا عليه، ونهب�ا ما 
في المع�شكر، وحاول�ا اغتياله واأ�شيب بخنجٍر في فخذه... 
األإمام  اتخاذ  في  كبير  ب�شكل  حا�شمة  األأحداث  هذه  وكانت 

قرار ال�شلح. 
العبا�ض  بن  لعبيداهلل  والمنافق  الفا�شد  النم�ذج  هذا 
باع�ا  الذين  ِمن  الُمرادّي،  بعده  وِمن  الِكندي  القائد  وذلك 
مع�شكر  اإلى  الحق  مع�شكر  من  وانقلب�ا  بدنياهم،  اآخرَتهم 
الباطل، ف�شّدوا عن �شبيل اهلل »عز وجل«، هذا النم�ذج أل 
تختزنه اأحداُث التاريخ فح�شب، بل اإنَّ م�شاديَقه تتجلى في 

كل زمان، كعين ال�شم�ض.
ال�شيا�شة  عالم  ومراهقي  �شيا�شيين  من  عاي�شنا  وكم 
فباع�ا  المنحى،  هذا  َنَح�ا  قد  وعلماء  وزعماء  وحزبيين 
واأيماَنهم  وم�اثيَقهم  ووع�َدهم  واأوطاَنهم  �شمائَرهم 
اأو  المن�شب  اأو  ال�شهرة  اأو  المال  مقابل  العامة  والم�شالَح 
الزعامة، باع�ا اآخرَتهم بدنيا زائلة، في م�اقف م�شيرية.. 
اإنَّ ُقبَح هذه ال�ش�رة أل ُيغّطيه �شيء، واإْن �شعى كثيٌر ِمن النا�ض 
لتزيينها، ولخداع اأنف�ِشهم قبل اأْن يخدع�ا األآخرين.. فمهما 
اغترارًا  المبررات،  لهم  واختلق�ا  ومّجدوهم  لهم  �شّفق�ا 
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ثة.. ومهما  بهم، اأو طمعًا في �شيء من فتات م�ائدهم المل�َّ
�ا به اأنف�شهم، اإأل اأّن ما �شّ�دوه  اأُمِهل الفا�شدون فتمتَّع�ا بما منَّ
من �شفحات التاريخ �شيبقى �شاهدًا عليهم، ولُيالحقهم عاُر 
ُف  ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِۖ فَلَا ُيخَّفَ ِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلۡحََيٰوةَ ٱلّدُ

َّ ئَِك ٱل ـٰٓ ْولَ
ُ
ما فعل�ا: {أ

َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم يُنَصُروَن ٨٦} »البقرة«.

•• ضرورة الحسم المبكر:
ر بع�ض اأولئك القادة وكبار ال�شخ�شيات الذين  لربما ت�ش�َّ
�شى اأّن ما قام�ا به اأمر �شخ�شي، واأّن حدود تاأثيراته  َقِبل�ا الرُّ
�شخ�شية اأي�شًا، اأو ذات تاأثير على دائرة �شيقة، ولكّن ال�اقع 
اأّن �ُش��َشة الف�شاد متى ما نَخرت في جهة، انت�شرت وا�شتفحلت 
وه�  النتائج،  خطيرة  األمتداد،  وا�شعة  ظاهرة  واأ�شبحت 
اأن  اعتبر  ال�شالم« حيث  »عليه  الم�ؤمنين  اأمير  منه  حّذر  ما 
َكاَن  َمْن  اأَْهَلَك  َما  )فاإِنَّ الهالك:  ه�  لذلك  ال�حيدة  النتيجة 
ا�َض اْلَحقَّ َفا�ْشَتَرْوُه، َواأََخُذوُهْم ِباْلَباِطِل  ُهْم َمَنُع�ا النَّ َقْبَلُكْم اأَنَّ

َفاْقَتَدْوُه(. 
من هنا، فاإنَّ األعتراف ب�ج�د مر�ض الر�ش�ة وم�اجهَته 
ال�شك�ت  من  بمراتب  اأف�شل  حزم،  بكل  ظه�ِره  بدايات  في 
لن  العفن  تغطية  ألأّن  األإيجابية،  ال�شمعة  على  حفاظًا  عنه 
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َيق�شَي عليه، بل �شيزيُد العف�نَة ا�شتفحاأًل وا�شتحكامًا. واإذا 
والتغا�شي عن  الت�شاهل معه،  وتّم  الب�شيط  الم�ّظف  ارت�شى 
ف�شاد، ف�شياأتي الي�م الذي يرت�شي فيه القا�شي، ويرت�شي فيه 
تبداأ  حيث  معك��شة  ال�ش�رة  تك�ن  وقد  الكبير...  الم�شئ�ل 
الر�ش�ة عند كبار الم�شئ�لين، في�شّجع ذلك �شغار الم�ظفين 
على األنخراط في عالم الف�شاد... وَمن َتِهن عليه نف�ُشه هاَن 

عليه وطُنه.





عدوى الفساد

الف�شاد  لعن�ان  قت  تطرَّ التي  القراآنية  األآيات  تتّبعنا  ل� 
ف�شنجد اأنها تحّدثت عن الم�ارد التالية: 

ا يُۡؤِمُن 
َّ ن ل ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم ّمَ 1. الف�شاد في الدين: {َوِمۡنُهم ّمَ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن ٤٠} »ي�ن�ض« 
َ
بِهۦِۚ َوَرّبَُك أ

َورَُسولَُهۥ   َ ٱهَّلّلَ ُيحَارُِبوَن  ِذيَن 
َّ ٱل ُؤاْ  ـٰٓ َجَز {إِّنََما  األأمني:  الف�شاد   .2

يِۡديِهۡم 
َ
أ َع  ُتَقّطَ ۡو 

َ
أ يَُصّلَُبٓواْ  ۡو 

َ
أ ُيَقّتَلُٓواْ  ن 

َ
أ فََساًدا  ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  َوَيۡسَعۡوَن 

ۡنَياۖ  ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي فِي ٱلّدُ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱلۡأ

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َ
َوأ

َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم ٣٣} »املائدة« 
َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا َفَقاَل َيَٰقۡوِم 

َ
3. الف�شاد األقت�شادي: {َوِإلَٰي َمۡدَيَن أ
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ۡرِض ُمۡفِسِديَن ٣٦} 
َ
َ َوٱرُۡجواْ ٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ ٱۡعُبُدواْ ٱهَّلّلَ

»العنكب�ت«  
4. الف�شاد األجتماعي: {...َوَيۡسـَٔلُونََك َعِن ٱلَۡيَتَٰمىٰۖ قُۡل إِۡصلَاٞح 
ُ َيۡعلَُم ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحۚ  لَُّهۡم َخۡيرۖٞ َوِإن ُتخَالُِطوُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡمۚ َوٱهَّلّلَ

َ َعزِيٌز َحِكيٞم ٢٢٠} »البقرة«    ۡعَنَتُكۡمۚ إِّنَ ٱهَّلّلَ
َ
ُ لَأ َولَۡو َشآَء ٱهَّلّلَ

ۡهلََها ِشَيٗعا 
َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
5. ف�شاد الحكام: {إِّنَ فِرَۡعۡوَن َعلَا فِي ٱلۡأ

ۡبَنآَءُهۡم َوَيۡسَتۡحِىۦ نَِسآَءُهۡمۚ إِنَُّهۥ َكاَن 
َ
يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفٗة ّمِۡنُهۡم يَُذبُِّح أ

ِمَن ٱلُۡمۡفِسِديَن ٤} »الق�ش�ض«  
نُفُسُهۡم 

َ
أ َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ  بَِها  {وََجَحُدواْ  الحكام:  حا�شية  ف�شاد   .6

ۚا فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِديَن ١٤} »النمل«   ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
ۡمَر ٱلُۡمۡسرِفِيَن ١٥١ 

َ
7. ف�شاد ِعليِة الق�م و�شادِتهم: {َولَا تُِطيُعٓواْ أ

ۡرِض َولَا يُۡصلُِحوَن ١٥٢} »ال�شعراء«
َ
ِذيَن ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

َّ ٱل
دين: {َوقََضۡيَنآ إِلَٰي بَنِٓي إِۡسٰٓـَرِءيَل فِي ٱلِۡكَتِٰب   8. ف�شاد ق�م محدَّ

ا َكبِيٗرا ٤} »األإ�شراء«  َتيِۡن َولََتۡعلُّنَ ُعلُّوٗ ۡرِض َمّرَ
َ
لَُتۡفِسُدّنَ فِي ٱلۡأ

َولَا  ٱٓأۡلِخَرةَۖ  اَر  ٱلّدَ  ُ ٱهَّلّلَ َءاتَىَٰك  فِيَمآ  األأثرياء: {َوٱۡبَتِغ  9. ف�شاد   
َولَا  إِلَۡيَكۖ   ُ ٱهَّلّلَ ۡحَسَن 

َ
أ َكَمآ  ۡحِسن 

َ
َوأ ۡنَياۖ  ٱلّدُ ِمَن  نَِصيَبَك  تَنَس 

إِّنََما  قَاَل   ٧٧ ٱلُۡمۡفِسِديَن  ُيحِّبُ  لَا   َ ٱهَّلّلَ إِّنَ  ۡرِضۖ 
َ
ٱلۡأ فِي  ٱلَۡفَساَد  َتۡبِغ 
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ْهلََك ِمن َقبْلِهِ ِمَن 
َ
َ قَْد أ ّنَ اهَّلّلَ

َ
َولَْم َيْعلَْم أ

َ
وتِيُتُه عَلَى ِعلٍْم ِعنِدي أ

ُ
أ

ُل َعن ُذنُوبِِهُم 
َ
ْكثَُر َجمًْعا َولا يُْسأ

َ
َشّدُ ِمنُْه قُّوَةً َوأ

َ
الُْقُروِن َمْن ُهَو أ

الُْمْجرُِموَن ٧٨} »الق�ش�ض«
التي  ال�ش�رة  في  المتمّثل  األأخير  الم�رد  عند  و�شاأت�ّقف 
تّم تقديمها من خالل الّنم�ذج القارونّي، وِمن َثّم اأ�شتخل�ض 
بع�ض الف�ائد والق�اعد القراآنية التي ُتعالج م��ش�ع الف�شاد، 

وقايًة منه وعالجًا. 
تذكر األآية األأولى اأربع ق�اعد للتعامل مع النعم التي اأنعم 

اهلل »تعاىل« بها على عباده: 
} فعندما ي�شع األإن�شان  اَر ٱٓأۡلِخَرةَ ُ ٱلّدَ 1. {َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَىَٰك ٱهَّلّلَ
هذه الغاية األأخروية كدافٍع حقيقّي ورئي�ض في ك�شب الرزق 
وفي األإنفاق، فاإنه �شيعمل على اأن يك�ن طلب الرزق -وكذلك 
وجل«،  »عز  المنعم  ُير�شي  ما  �شمن حدود  األإنفاق-  م�ارد 
والذي أل ميكن اأن يلتقي مع اأّي عن�ان من عناوين الف�شاد، اأو 

ما يك�ن �شرره اأكرث من نفعه. 
ف  ۡنَيا} فال ِحرمان من الت�شرَّ 2. {َولَا تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱلّدُ
على  ولكن  اتها،  وملذَّ الدنيا  �شئ�ن  في  وجل«  »عز  اهلل  بنعم 
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ر بقَدر.. فهناك ن�شيب  األإن�شان اأن ُيدِرك اأن هذا األأمر مقدَّ
عم َيحّق لالإن�شان التلّذذ والتمّتع به، ولكن عندما  ِمن هذه النِّ
يتجاوز ذلك، فاإنه �شُيعدُّ م�شرفًا اأو مهماٍلً لحقِّ اهلل »تعالى«، 

ولن�شيب األآخرة منه. 
يك�ن  اأن  فالمطل�ب  إِلَۡيَك}   ُ ٱهَّلّلَ ۡحَسَن 

َ
أ َكَمآ  ۡحِسن 

َ
{َوأ  .3

للمجتمع،  مفيدًا  عن�شرًا  النعم-  هذه  -ب�ا�شطة  األإن�شان 
ر منها ما يع�د على �شركائه في هذه الحياة بالخير،  في�شخِّ

متخلِّقًا باأخالق اهلل في األإح�شان. 
ف قدراتك واإمكاناتك  ۡرِض} أل ت�ظِّ

َ
4. {َولَا َتۡبِغ ٱلَۡفَساَد فِي ٱلۡأ

واأم�الك في الف�شاد، فالف�شاد بمثابة ال�ش��شة التي تنخر في 
عم، فتدّمرها... ومن يريد اأن يحافظ على نعم اهلل  ج�شد النِّ

عليه، فلينّزه نف�َشه عن الف�شاد واألإف�شاد. 

•• سعة موارد الفساد:
من  اأكثر  وعلى  للف�شاد،  متنّ�عة  �ش�ر  الع�شر  هذا  في 
يتحّدث  الّدين  اأّن  البع�ض  اأذهان  اإلى  يتبادر  أل  وقد  �شعيد، 
عن بع�ٍض منها، ألأّن ال�ش�رة النمطية لم�شاديق الف�شاد في 
الذهنّية العاّمة مرتبطة بالزنا و�شرب الخم�ر مثاًل، بينما قد 
تغيب عن األأذهان اأن �شرقة األأم�ال العامة -في نظر الدين- 
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�شى في عالم المحاكم  من الف�شاد.. وهكذا بالن�شبة اإلى الرُّ
اأو  والتقا�شي.. والترقية ال�ظيفية عندما تاأتي بلحاظ ديني 
اأو حزبي، أل بلحاظ األ�شتحقاق.. اأ�شري  اأو  اأو قبلي  مذهبي 

اأم�ال  وغ�شل  واألحتكار..  الف�شاد..  من  التجاري  والغ�ض 
اأداء  في  الم�ظف  واإهمال  والع�شابات..  المخّدرات  تجارة 

مهامه ال�ظيفية.. وعلى هذا فِق�ض. 
تاركًا  األإن�شان  يك�ن  اأن  اأي�شًا  بال�شرورة  ولي�ض  كما 
يك�ن  كي  للفا�شقات  معا�شرًا  للم�شكرات،  �شاربًا  لل�شالة، 
فا�شدًا، بل قد يك�ن الفا�شد م�شّليًا �شائمًا حاّجًا، بل وحتى 

ُمخِرجًا للزكاة... ولكنه مع هذا ُيمار�ض الف�شاَد واألإف�شاد. 
وهكذا، ولي�ض بال�شرورة اأن يك�ن الفا�شُد المف�شد فردًا، 
فقد يك�ن م�ؤ�ش�شة، وقد يك�ن برلمانًا، كما قد يك�ن حك�مة..

األآية أل تخ�ّض عمل  التي ذكرتها  األأربع  الق�اعد  فاإّن  وعليه 
األأفراد فح�شب، بل ت�شري على الكيانات اأي�شًا. 

وعندما يمتزج ذلك كلُّه بالغرور واأل�شتكبار والّتعالي على 
وال�شاعين  ين  والمحبِّ المخل�شين  من  مة  المقدَّ الن�شيحة 
للخير واألإ�شالح، فاإّن النتيجة �شتك�ن خطيرة على الم�شت�يين 
ْهلََك ِمن َقبْلِهِ ِمَن الُْقُروِن َمْن 

َ
َ قَْد أ ّنَ اهَّلّلَ

َ
َولَْم َيْعلَْم أ

َ
الدني�ي: {أ
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َعن  ُل 
َ
يُْسأ {َولا  واألأخروي:  َجمًْعا}  ْكثَُر 

َ
َوأ قُّوَةً  ِمنُْه  َشّدُ 

َ
أ ُهَو 

الُْمْجرُِموَن}. ُذنُوبِِهُم 
وكما اأّن المقدمات أل تخ�ّض األأفراد فح�شب، فاإّن النتائج 
الخطيرة المترّتبة على خرق الق�اعد األأربع في التعامل مع 
نعم اهلل »تعالى« ت�شري -اأي�شًا- على الكيانات كما ت�شري على 
-بال�شرورة-  يك�ن  أل  األإهالك  اأّن  الّتنبيه على  مع  األأفراد، 
من خالل ِفعٍل خارق كما ح�شل لقارون: {فََخَسۡفَنا بِهِۦ َوبَِدارِهِ 
ِ َوَما َكاَن ِمَن  ۡرَض َفَما َكاَن لَُهۥ ِمن فَِئةٖ يَنُصُرونَُهۥ ِمن ُدوِن ٱهَّلّلَ

َ
ٱلۡأ

ٱلُۡمنَتِصِريَن ٨١}.. اأبدًا. 

•• تفسير علمي النتشار الفساد:
عدم  ي�ّلد  النزاهة  عدم  اأّن  ت�ؤكد  األأبحاث  من  العديد 
األنت�شار  اإلى  ي�ؤدي  ما  وه�  الف�شاد،  ي�ّلد  والف�شاد  النزاهة، 
ال�شريع -في المجتمع- ل�شل�ٍك يتنافى مع الدين واألأخالق. 

اإحدى األإح�شائيات ال�شادرة عام 2017 ُتظهر اأن واحدًا 
من بين كل اأربعة اأفراد مّمن �شملتهم اإحدى األ�شتطالعات، 
.2016 خالل  عم�مية  خدمات  لقاء  ر�ش�ة  دفع  باأّنه  �شّرح 

ال�شرق  الف�شاد منت�شر في  الن�ع من  اأّن هذا  اأي�شًا  واأظهرت 
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األأو�شط و�شمال اإفريقيا اأكثر من �شائر المناطق الجغرافية 
التي �شملها األ�شتطالع. 

وقّدمت اإحدى الدرا�شات في مجال علم النف�ض واألقت�شاد 
ال�شل�كي محاولة تف�شيرية لتنامي الف�شاد و�شرعة انت�شاره في 
هذه المجتمعات، جاء فيها ما ترجمُته: )تخّيل اأنك ت�جهت 
اإلى مقّر بلدّيتك لطلب ا�شتالم رخ�شة ترميم منزلك، وقد 
كنَت تقّدمت بطلبك قبل اأيام. فيق�ل لك الم�ظف اإنه نظرًا 
الق�شم،  اأو  األإدارة  تلّقتها  التي  الطلبات  من  الكبير  للعدد 
�شي�شتغرق معالجة ملّفك 9 اأ�شهر ألإ�شدار الت�شريح، ولكن، 
اإذا دفعت 100 دوألر، ف�ش�ف نعالج ملّفك ب�شرعة. �شتدرك 
للح�ش�ل على  يتعلق بطلب ر�ش�ة  األأمر  اأّن  اللحظة  تلك  في 
ذهنك  في  عندئذ  تت�الى  اأن  الجائز  من  تف�شيلية.  معاملة 
�شل�شلة من الت�شاوؤألت: هل اأدفع لت�شريع األأم�ر؟ هل �شيفعل 
بع�ض اأ�شدقائي واأقاربي نف�ض ال�شيء في مثل هذه الحاألت؟ 

هل �شيجّرني هذا لفعل مماثل في الم�شتقبل؟(.
ثم بّينت الدرا�شة اإلى اأّنه من المحتمل جدًا اأن ينتج عن 

هذا العر�ض ما يلي:
1. مجرد التعّر�ض للف�شاد -واإن لم ي�شتجب له الفرد- يعّر�شه 
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لل�ق�ع في ال�ّشَرك م�شتقباًل ما لم يتم اّتخاذ تدابير وقائية. 
من  قائم  وتاأثيره  ب�شدة،  المعدي  كالمر�ض  ي�شري  فالف�شاد 
حيث ت�شعر وأل ت�شعر.. والخال�شة: هل �شت�ؤّثر تجربتك تلك 

على رّدك اإذا ما تعّر�شت مجددًا اإلى و�شع م�شابه؟ 
الج�اب -بح�شب هذه الدرا�شة - ُمثَبت.. ألأّن تلّقي طلب 
مما  للفرد،  األأخالقية«  »ال�شخ�شية  تاآكل  اإلى  ي�ؤّدي  ر�ش�ة 
يدفعه اإلى الت�شرف ب�شكل غير نزيه في القرارات ذات الُبعد 

األأخالقي ألحقًا. 
2. عندما يالحظ األأفراد في مجم�عٍة ما )في اإطار العمل 
مع  تجاوب  -الذي  الع�ش�  هذا  اأن  غيرهما(  اأو  الدرا�شة  اأو 
الف�شاد ب�شكل اإيجابي ألحقًا- يت�شّرف بطريقة غير �شريفة، 
�شريفة!  غير  بطريقة  مثله  الت�شرف  اإلى  يميل�ن  فاإنهم 
ونتيجة لذلك تتاآكل األأعراف واألأخالق األجتماعية والمبادئ 
الدينية... وتت�شّخم الحالة، وقد يبلغ »ال�رم« حّدًا ي�شتع�شي 

التخّل�ض منه. 
رة، أل يكتفي  3. البع�ض مثُلُهم مثل َمن يتعاطى الم�اد المخدِّ
باأن يتعاطاها، بل ي�شعى ألأن ُيبلي األآخرين بهذا الداء وت�ش�يقه 

وتزيينه، فيك�ن ذلك عاماًل اإ�شافيًا ألنت�شار الف�شاد.
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وألحظ الباحث�ن -في هذه الدرا�شة- اأّن ميل النا�ض اإلى 
هذا  ومع  البلدان،  جميع  في  يت�شابه  النزيه  غير  الت�شّرف 
وجدوا تمايزًا كبيرًا في النتائج على األأر�ض من حيث ن�شبة 
قّ�ة  اأّن  اإلى  يع�د  وال�شبب  والر�ش�ة..  الف�شاد  على  األإقدام 
اأو  الق�انين،  تطبيق  و�شرامة  األجتماعية  المعايير  ح�ش�ر 
العك�ض، اأّثرت ب�شدة على الت�شّ�رات وال�شل�كيات الب�شرية في 
المجتمعات المختلفة، وقد �شّجعت تجارب الف�شاد الناجحة 
-التي لم يجد الفا�شدون من يعاقبهم ويقت�ّض منهم- على 

ارتكاب األآخرين للمزيد من  م�ارد الف�شاد. 

•• تجربة لي كوان يو:
�شنغاف�رة  ت�شكيل  ألإعادة  العملية  التجربة  فاإّن  وبالفعل،   
في الن�شف الثاني من القرن الع�شرين على يد رئي�ض وزرائها 
في  ال�شرامة  ل�أل  لتنجح  كانت  ما  ي�(  ك�ان  )لي  األأ�شبق 

اجتثاث الف�شاد ال�شيا�شي واألإداري والق�شائي.
 .1990 اإلى   1959 من  الحك�مة  ي�(  ك�ان  )لي  تراأ�ض 
وقد �شهدت �شنغاف�رة خالل حكمه نقلة كبيرة تحّ�لت فيها 
فحين  تقدمًا.  العالم  دول  اأكثر  من  واحدة  اإلى  نام  بلد  من 
ا�شتقّلت في العقد ال�شاد�ض من القرن الع�شرين كانت مجرد 
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محطة تجارية نائية ثالثة اأرباع دخلها من عائدات القاعدة 
الع�شكرية البريطانية، ودخل الفرد الحقيقي اأقل من 1000 

دوألر في ال�شنة.
ومن خالل العمل المدرو�ض والجاد وال�طني من قبل هذا 
تمتلك  مزدهرة  عالمية  حا�شرة  �شنغاف�رة  اأ�شبحت  الرجل 
اأنجح �شركة طيران في العالم، واأف�شل مطار ج�ي، واأن�شط 
ميناء بحري، وتحتل مرتبة عالمية متقدمة جدًا في مت��شط 

دخل الفرد حيث يبلغ 30.000 دوألر اأمريكي.
وقد اتخذ )لي ك�ان ي�( عدة قرارات حازمة لتحقيق هذه 

النقلة الن�عّية:
وفق  الهدف  تحقق  ولّما  حازم،  ب�شكل  الّن�شل  تحديد   .1
الدرا�شات العلمية غّيرت الدولة �شيا�شتها ال�شكانية وحّفزت 
الم�اطنين لزيادة الن�شل، مع تخ�شي�ض ميزانية تقد بـ 300 

ملي�ن دوألر.
2. الّتعليم: بالّتعميم والتحديث باعتماد اأف�شل المناهج في 
في  الدولي  األأولمبياد  -اأحيانًا-  بلده  تت�شّدر  واألآن  العالم، 

امتحانات الم�اد العلمية.
3. الّت�ظيف: اعتمد بيروقراطية �شغيرة الحجم ذات كفاءة 
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درجة  وعلى  اأكثر،  أل  م�ظف  األف   50 ح�الي  ق�امها  عالية 
التعيين  يتم  اأن  على  والثقافة،  والتعليم  المهنية  من  كبيرة 
في ال�ظائف عبر مناظرات عامة مفت�حة للجميع، ويح�شل 
م�ظف� القطاع العام على رواتب تناف�شية مثل القطاع الخا�ض 

اإن لم يكن اأعلى.
�شنغاف�رة  وتعّد  والنظافة:  البيئة  ح�ل  �شارمة  قرارات   .4

األآن من اأكثر بلدان العالم نظافة.
5. تحقيق األأمن ال�طني الداخلي.

6. والنقطة األأهم واألأكثر ح�شا�شّية �شمن مجم�ع األإجراءات 
المّتخذة لنجاح الم�شروع تتمّثل في اعتماد ال�شفافية وخف�ض 
اإلى حّد باتت فيه �شنغاف�رة  ن�شبة الف�شاد األإداري والمالي، 
-بعد اإعمال خّطته- تت�شّدر المراتب األأولى لم�ؤ�شر ال�شفافية 
مربط  ه�  وهذا  الدولية.  ال�شفافية  منظمة  ت�شّدره  الذي 
الفر�ض في تفعيل م�شروعه واإنجاحه، فمهما قامت اأّية حك�مة 
في  الن�عّية  والقفزة  التنمية  لتحقيق  المطل�بة  باألإجراءات 
األأداء الم�ؤ�ّش�شي، فاإنها �شتف�شل في نهاية المطاف -من دون 
�شك-ألأن وج�د ثق�ٍب في جيب األقت�شاد ال�طني من خالل 

الف�شاد، يعني ذهاب كل الجه�د اأدراج الرياح. 





مفاهيم مغلوطة

ح�ل  مغل�طة  �ش�رة  المتدينين  بع�ض  اأذهان  في  ترت�شخ 
األلتزام  اأّن  خالل  من  المجتمع،  في  النظام  حفظ  م�شاألة 
بذلك مره�ن ب�ج�د دولة تق�م على اأ�شا�ض مطابق لل�شريعة 
ال�شالم«  »عليهم  البيت  اأهل  مدر�شة  روؤية  وفق  األإ�شالمية 
فاإن  ذلك  انتفاء  مع  اأما  المع�ش�م،  كدولة  الحكم،  لم�شاألة 
األأمر.  من  ِحل  في  ويك�ن  المكلف،  عن  ترتفع  الم�ش�ؤولية 
والمق�ش�د من النظام العام: )مجم�عة الق�اعد وال�ش�ابط 
على  األإن�شانية  الحياة  وت�ازن  ا�شتقرار  عليها  يت�ّقف  التي 
األأ�شعدة األجتماعية وال�شيا�شية واألأمنية واألقت�شادية كافة(.
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اإلى  الحاجة  تاأكيد  العقالء  اإلى  بالن�شبة  الق�ل  نافلة  من 
اأن هذا ال�ج�د  القراآن الكريم على  اأكد  العام، وقد  النظام 
ِذي َخلََق َسۡبَع 

َّ المادي باأكمله قائم على نظام عام يحكمه: {ٱل
ٱلَۡبَصَر  فَٱرِۡجِع  تََفٰوُٖتۖ  ِمن  ٱلّرَِنَٰمۡح  َخۡلِق  فِي  تََرٰى  ا  ّمَ ِطَباٗقاۖ  َسَمَٰوٰٖت 
َتيِۡن يَنَقلِۡب إِلَۡيَك ٱلَۡبَصُر  َهۡل تََرٰى ِمن ُفُطورٖ ٣ ُثّمَ ٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َكّرَ

َخاِسٗئا َوُهَو َحِسيرٞ ٤} »الملك«.

•• النصوص الدينية:
كما ت�ؤكد الن�ش��ض األإ�شالمية على اأّن من اأهم م�ش�ؤوليات 
ۡرَسۡلَنا 

َ
األأنبياء واألأئمة هي اإقامة النظام العام وحفظه: {لََقۡد أ

ٱلّنَاُس  لَِيُقوَم  َوٱلِۡميَزاَن  ٱلِۡكَتَٰب  َمَعُهُم  نَزلَۡنا 
َ
َوأ بِٱلَۡبّيَِنِٰت  رُُسلََنا 

 ُ ٞس َشِديٞد َوَمَنٰفُِع لِلّنَاِس َولَِيۡعلََم ٱهَّلّلَ
ۡ
نَزلَۡنا ٱلۡحَِديَد فِيهِ بَأ

َ
بِٱلۡقِۡسِطۖ َوأ

َ قَوِّيٌ َعزِيٞز ٢٥} »الحديد«.  َمن يَنُصُرهُۥ َورُُسلَُهۥ بِٱلَۡغۡيِبۚ إِّنَ ٱهَّلّلَ
اأ�شا�شي  ركن  وهي  األجتماعية،  العدالة  تتحقق  اأن  اأي 
)األإماَمُة  ال�شالم«:  »عليه  علي  وعن  العام.  النظام  لتحقيق 
ِنَظاُم األأّمِة( »غرر الحكم، ح1095«، وعنه »عليه ال�شالم« : 
يُكَما، َوَجِميَع َوَلِدي َواأَْهِلي َوَمْن َبَلَغُه ِكَتاِبي، ِبَتْقَ�ى اهلِل،  )اأُو�شِ

َوَنْظِم اأَْمِرُكْم( »نهج البالغة، ك 47«.
حفظ  منظ�مة  في  اآخر  ركنًا  الحاكم  وج�د  كان  ولما 
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ا�ِض ِمْن اأَِمير  النظام العام قال علي »عليه ال�شالم«: )أَلُبَدّ ِللَنّ
َبّر اأَْو َفاِجر، َيْعَمُل ِفي اإِْمَرِتِه اْلُم�ؤِْمُن، َوَي�ْشَتْمِتُع ِفيَها اْلَكاِفُر، 
 ، اْلَعُدُوّ ِبِه  َوُيَقاَتُل  اْلَفيُء،  ِبِه  َوُيْجَمُع  اأْلأََجَل،  ِفيَها  اهلُل  َوُيَبِلُّغ 
، َحَتّى َي�ْشَتِريَح  ِعيِف ِمَن اْلَقِ�ِيّ ُبُل، َوُي�ؤَْخُذ ِبِه ِلل�شَّ َوَتاأَْمُن ِبِه ال�ُشّ
، َوُي�ْشَتَراَح ِمْن َفاِجر( »نهج البالغة، خ 40«. فخْرق النظام  َبٌرّ
لل�شالح  هي  التي  الق�انين  على  والتعدي  الف��شى  واإ�شاعة 
العام اأمر أل يت�شامح فيه األإ�شالم، واإن لم يكن الحاكم َبرًا، 
واإن لم تكن البلد من بالد الم�شلمين، ألأن الم�شاألة أل تتعلق 
بالحاكم، وأل بن�ع الحكم، بل تتعلق بالم�شالح العامة للنا�ض، 
وحتمًا اأن الف��شى وك�شر القان�ن مما أل يحقق هذا ال�شالح 
العام بل ي�شّر به. ولذا اعتبر اأمير الم�ؤمنين »عليه ال�شالم« 
ب( »غرر الحكم ، ح  اأّن: )�َشُرّ الِبالِد َبَلٌد أل اأْمَن ِفيِه وأل َخ�شْ

5686«، واألأمن والتنمية فرع حفظ النظام.

•• النصوص الفقهية:
وعندما ناأتي على الم�شت�ى الفقهي نجد اأّن حفظ النظام 
التزاحم  حدوث  عند  األأولي  ال�شرعي  الحكم  على  م  يقَدّ
الغير  بممتلكات  الت�شرف  حرمة  ذلك  اأمثلة  ومن  بينهما، 
في  يرتفع  األأّولي  الحكم  هذا  اأن  اإأل  المالك،  من  ر�شا  دون 
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هناك  كانت  ل�  كما  ذلك،  على  النظام  تحقيق  ت�قف  ل�  ما 
حاجة �شرورية اإلى �شق طريق عبر هذه الممتلكات مع رف�ض 
اأ�شحابها. واأكثر من ذلك، حيث اأن في الت�شريعات األإ�شالمية 
تغييرًا  تفر�ض  التي  المتغيرة  الظروف  مع  للتعامل  مرونة 
النظام  وحفظ  تحقيق  في م�شلحة  ي�شب  ذلك  كان  اإذا  ما 
المخالفات  لبع�ض  المن�ش��شة  الج�شدية  كالعق�بة  العام، 
القان�نية، حيث يمكن ا�شتبدالها بعق�بة مالية مثاًل انطالقًا 
من اأن حفظ النظام ه� األأ�شا�ض لنظام العق�بات، وأل دليل 
على اأّن العق�بة الج�شدية هي الطريقة ال�حيدة والمتعّينة في 
اأب�القا�شم  ال�شيد  الراحل  المرجع  اأفتى  وقد  المجال..  هذا 
الذين  األأ�شخا�ض  على  مالية  غرامة  و�شع  بج�از  الخ�ئي 
المارة عليها،  العامة وو�شع ما ي�شّر  يعتدون على الطرقات 

معّلاًل ذلك بحفظ الم�شالح العامة.
وهكذا األأمر بالن�شبة اإلى الق�شاء، فاألأ�شا�ض في القا�شي 
-وفق الفقه الجعفري- اأن يك�ن مجتهدًا، ولكن ل� ا�شتدعى 
غير  من  ق�شاة  ت�فير  المجتمع  في  العام  النظام  حفظ 
ذلك  جاز  الق�شاة،  و�شّح  الق�شايا  كثرة  ب�شبب  المجتهدين 

وفق ما اأفتى به بع�ض الفقهاء، مع رعاية األأكفاأ فاألأكفاأ.
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•• الفقه الفردي:
ومن اأهم اأ�شباب تكّ�ن تلك ال�ش�رة المغل�طة ح�ل م�شاألة 
الفقه  اأننا عندما تعاملنا مع  حفظ النظام في المجتمع ه� 
األإ�شالمي كفقه ذا �شبغة فردية فقط، غفلنا عن العديد من 
وبالتالي  له،  اأطرًا  تمّثل  التي  ال�شرعية  والمقا�شد  األأ�ش�ل 
حّدقنا في جانب من ال�ش�رة، واأغفلنا الل�حة باأكملها، حتى 
م�شم�نه  من  الفارغ  وال�شكلي  ال�شخ�شي  األإ�شالم  اأ�شبح 
باأن من  العلم  التدّين. مع  والَحَكم في  المعيار  األإن�شاني ه� 
له  ما  ومنه  لل�شالة،  كال��ش�ء  فردية  �شبغة  له  ما  الفقه 
واألأح�ال  والزكاة  والخم�ض  التجارية  كاألأحكام  عامة  �شبغة 

ال�شخ�شية واألأوقاف وغيرها كثير.
ال�شرعية  لالأحكام  المنق��شة  القراءة  هذه  خالل  ومن 
الممتلكات  على  التعدي  في  باأ�شًا  المتدّينين  بع�ض  يَر  لم 
التالعب  ألأنف�شهم  يبيح�ن  قد  كما  نهبًا،  اأو  تخريبًا  العامة 
في عدادات الكهرباء والماء اأواألختال�ض من المال العام اأو 
تملك  أل  الحك�مة  اأن  ذريعة  تحت  ذلك  كل  الر�شاوى،  قب�ل 
واأنها  اأم�ال،  من  اأيديها  تحت  ما  الفقهية-  الناحية  -من 
اأم�ال مجه�لة المالك، في تركيز على الجانب الفردي من 
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ذات  هي  بل  فردية،  لي�شت  الق�شية  اأن  عن  وغفلة  الم�شاألة 
ارتباط وثيق بالنظام العام للمجتمع وبالتالي يحرم األإخالل 
الميتة مثاًل، والذي ه� مع�شية ذات  اأكل  به، تمامًا كحرمة 

ُبعد �شخ�شي.
وهكذا اأباح بع�ض المتدّينين ألأنف�شهم خرق ق�انين المرور 
اأو الق�انين البيئية اأو تنظيم المدن اأو التركيبة ال�شكانية في 
المجتمع كق�شية العمالة ال�شائبة مثاًل، وغيرها من تجاوزات 
كثيرة، ما دام اأّن المكلف بعيد عن اأعين الرقابة والمحا�شبة، 
ذلك  وكل  القان�ن،  على  به  يتعالى  ما  نف�ذًا  يمتلك  اأنه  اأو 
بذريعة اأن الحك�مة لي�شت حك�مة المع�ش�م التي يجب فيها 
مراعاة النظام العام، في غفلة عن اأن هذا األأ�شل أل عالقة 

له بطبيعة الحكم.

•• من األولويات:
اإّن حفظ النظام العام ياأتي في اأول�يات ال�شرورات، ألأن 
تاأتي في  ا�شتمراره  األإن�شان ومقّ�مات  المحافظة على وج�د 
الدرجة األأولى من اأول�يات مراعاة األأحكام ال�شرعية، وكما 
ياأثم األإن�شان وُيحا�َشب في األآخرة على المعا�شي ذات الُبعد 
الفردي، فاإنه ياأثم ويحا�شب على المعا�شي ذات البعد العام، 
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واألأولى  األأول  ه�  العام  النظام  حفظ  اأن  الق�ل  يمكن  بل 
كبريات  اأّول  في  ياأتي  وعليه  األإن�شانية؛  ال�شرورات  �شلم  في 
المحّرمات ال�شرعية، ويعني ذلك باأن الم�شاألة هذه تاأتي في 
ك�نها من اأ�شد الكبائر، أل�شيما اإذا ألحظنا اأن ال�شدق و�شلة 
الرحم وحفظ حرمة الجار واحترام ممتلكات وخ�ش��شيات 
األآخرين وغير ذلك من ال�اجبات األجتماعية هي جزء من 
الكذب  قبيل  من  كبائر  واأن  العام،  النظام  حفظ  منظ�مة 
ممتلكات  على  والتعدي  الرحم  وقطيعة  والنميمة  والغيبة 
األآخرين واأكل المال الحرام بال�شرقة والغ�ض وغيرها اإنما هي 
جزء من خرق ذلك النظام، واأن حرمتها تنطلق في األأ�شا�ض 
األجتماعي  الم�شت�ى  على  العام  النظام  حفظ  لزوم  من 
قد�شية  يعي�ض  أل  مجتمع  اأي  اإن  واألقت�شادي..  وال�شيا�شي 
النظام العام والم�شالح العامة، بل تغلب عليه ال�شخ�شانية 
الف�شل  نح�  حتميًا  طريقًا  لنف�شه  �شيخط  الفردية  والنزعة 

واألنهيار.
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 َ ۡنَيا َوُيۡشِهُد ٱهَّلّلَ ٱلّدُ {َوِمَن ٱلّنَاِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡولُُهۥ فِي ٱلۡحََيٰوةِ 
ۡرِض لُِيۡفِسَد 

َ
لَّدُ ٱلۡخَِصاِم ٢٠٤ َوِإَذا تََولَّٰي َسَعٰى فِي ٱلۡأ

َ
عَلَٰى َما فِي قَۡلبِهِۦ َوُهَو أ

ُ لَا ُيحِّبُ ٱلَۡفَساَد ٢٠٥ َوِإَذا قِيَل لَُه  فِيَها َوُيۡهلَِك ٱلۡحَۡرَث َوٱلّنَۡسَلۚ َوٱهَّلّلَ
ٱلِۡمَهاُد٢٠٦}  َولَبِۡئَس  َجَهّنَُمۖ  فََحۡسُبُهۥ  بِٱلِۡإثِۡمۚ  ٱلۡعِّزَةُ  َخَذتُۡه 

َ
أ  َ ٱهَّلّلَ ٱتَِّق 

»البقرة«.. �ش�رة معّبرة عن نم�ذج من الّنا�ض، يكاد أل يخل� 
طيبة  ي�شتغل  الذي  المنافق  النم�ذج  مكان..  وأل  زمان  منه 
الطيب  األإن�شان  �ش�رة  في  نف�شه  في�شّ�ر  و�شدَقهم،  الّنا�ض 
ال�شادق، الذي يحمل في قلبه كّل الن�ايا الخال�شة واألأفكار 
الخّيرة التي تبني للّنا�ض حياتهم نح� األأف�شل، في ق�شاياهم 
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ذلك  كل  والروحية،  واألقت�شادية  واألجتماعية  ال�شيا�شية 
الماكرة،  واأ�شاليبه  الحل�ة،  لكلماته  ي�شت�شلم�ا  اأن  اأجل  من 

وم�اثيقه الم�ؤكدة.
للحق  والعداوة  الجدال  �شديد  اإن�شان  فه�  حقيقته  اأّما 
وللعدل، ولن يتعرف الّنا�ض عليه اإأَلّ من خالل التجربة المرة.

اأو ت�شتقيم له األأم�ر، ينطلق في  وعندما ت�شنح له الفر�شة، 
الظالم وبق�ة ليحقق ماآربه الخبيثة التي تف�شد واقع الّنا�ض 
الحرث  بالتالي  ليدمر  واألقت�شادي،  واألجتماعي  ال�شيا�شي 

)الم�ارد األقت�شادية( والن�شل )الم�ارد الب�شرية(.

•• تقرير البرنامج اإلنمائي:
هذه العالقة ال�ثيقة بين الف�شاد وتدمير الحرث والن�شل 
 2008 لعام  األإنمائي  المتحدة  األأمم  برنامج  تقرير  اأّكده 
التنمية  و�شعف  الف�شاد  )اأن  اإلى:  ت�شير  الدألئل  اأن  معتبرًا 

وثيقا ال�شلة ببع�شهما البع�ض، ويعزز كل منهما األآخر(.
األقت�شادي  والنم�  الف�شاد  بين  العك�شية  العالقة  وعن 
فه�  �شتى:  بطرق  األقت�شادي  النمَ�ّ  الف�شاُد  )يعيق  يق�ل: 
ي�شعف األ�شتثمار األأجنبي والمحلي عن طريق زيادة فر�ض 
ال�شعي للح�ش�ل على مزايا اقت�شادية دون مراعاة م�شلحة 
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العامة  األأ�شا�شية  البنية  الف�شاد من ج�دة  ويقّلل  المجتمع.. 
عن طريق تح�يل الم�ارد العامة اإلى ا�شتخدامات خا�شة(.

وعن العالقة بين الف�شاد وحق�ق األإن�شان يق�ل: )عندما تف�شل 
حك�مة اإحدى البلدان في قمع اأو احت�اء الف�شاد فاإنها تخفق 
األإن�شان  حق�ق  وحماية  بتعزيز  التزاماتها  تنفيذ  في  اأي�شًا 
لم�اطنيها.. وي�ؤدي انت�شار الف�شاد اإلى التمييز في الح�ش�ل 
على الخدمات العامة ل�شالح اأولئك الذين بمقدورهم التاأثير 

على ال�شلطات لتحقيق م�شالحهم ال�شخ�شية(.
النزاعات،  بن�ش�ب  الف�شاد  عالقة  عن  اأي�شًا  ويتحدث 
النزاعات  حدوث  في  بال�شرورة  الف�شاد  ي�شاهم  )أل  يق�ل: 
الم�شلحة، ولكن بمقدوره اأن ي�ؤدي اإلى نزاعات عنيفة ويعزز 

ا�شتعالها(.
األف مليار دوألر ُتدفع �شن�يًا -وفق هذا التقرير- كر�شى 
من اأجل تمرير المعامالت وغير ذلك، وكلها اأم�ال تتجه في 
األتجاه الخاطئ وأل ت�شب في الم�شلحة العامة، بل لجي�ب 
خا�شة يع�د �شررها بالنتيجة على المجتمع. ما قّدمه التقرير 
يمثل جزء مما عبرت عنه األآية القراآنية بعن�ان {لُِيۡفِسَد فِيَها 

َوُيۡهلَِك ٱلۡحَۡرَث َوٱلّنَۡسَل}.
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تقرير منظمة ال�شفافية العالمية ال�شادر في عام 2011م 
يفيد باأن 75 % من الدول ت�شّنف باعتبارها �شديدة الف�شاد.
المرتبة  في  الك�يت  جاءت  وقد   ،22 العربية  الدول  عدد 

الثامنة بينها )كّلما كبر الرقم كان م�ؤ�شرًا �شلبيًا(. 
وعلى الم�شت�ى العالمي تقع الك�يت في المرتبة ال�شاد�شة 
وال�شّتين وهذا أل يعني بال�شرورة اأن الدول العربية التي في 
حالة  ت�شهد  منها  بع�شًا  ألأن  كذلك،  فعاًل  هي  اأف�شل  ترتيب 
اأمنية وقمع للحريات ي�شعب معها الحديث عن الف�شاد وفتح 
الرقابي  والحق  التعبير  في  الحرية  م�شاحة  بينما  ملفاته، 
ال�ش�ء،  ي�شعها تحت  للم�اطن  الك�يتي  الد�شت�ر  كفله  الذي 
وه� مظهر من مظاهر العافية ال�شيا�شية عندنا، وو�شيلة من 
و�شائل الحد من ا�شت�شراء الف�شاد، يجب الحفاظ عليه، ولعله 
العام  خالل  الك�يت  في  الف�شاد  م�ؤ�شر  تراجع  اأ�شباب  من 

المن�شرم من معدل 4.3 اإلى 4.1.
لم  اأم  التعبير  في  حرية  ُوجدت  �ش�اء  ف�شاد،  الف�شاد 
ت�جد.. وما ق�شية األإيداعات واألإ�شرابات النقابية والطالبية 
اأو انعكا�شات لذلك. ولكن  اإأل �ش�ر  والتجمعات األحتجاجية 
الم�شكلة اأعقد من مجرد ملفات ف�شاد ُتفتح بين حين واآخر:
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األأ�ش�اء  اإبعاد  ي�شتهدف  الف�شاد  1. فبع�ض من يفتح ملفات 
عنه ألأنه يمار�ض الف�شاد اأي�شًا، فيريد اأن ُي�شغل ال�شاحة عنه.

بها،  م�شبقة  اإحاطة  لديه  الملفات  هذه  يفتح  َمن  وبع�ض   .2
يراه  الذي  ال�قت  في  ال�شيا�شي  للتك�شب  بها  يحتفظ  ولكنه 
اأو  ذاك،  اأو  الطرف  هذا  مع  ح�شابات  لت�شفية  اأو  منا�شبًا، 
لتحقيق اأجندات معينة، وهذا في حد ذاته �ش�رة من �ش�ر 

الف�شاد، وه� ما يعّقد الم�شهد ب�شكل اأكبر.
يثار ح�ل  ما  التعامل مع  في  الحذر  كثير من  اإلى  نحتاج 
حلبة  في  المت�شارعين  بيد  اأداة  نك�ن  لئال  الف�شاد،  ق�شايا 
ِفي  )ُكْن  ال�شالم«:  »عليه  الم�ؤمنين  اأمير  وبتعبير  الف�شاد، 
اإذا ا�شتكمل �شنتين )أَل  الناقة  اأي ابن  الّلـُب�ِن(  َكاْبِن  اْلِفْتَنِة 
ْرٌع َفُيْحَلَب( »نهج البالغة، ح 1«. فالمهم  َظْهٌر َفُيْرَكَب، َوأَل �شَ
اأو فئ�ي،  اأي اعتبار �شخ�شي  اأن ن�شع م�شلحة الك�يت ف�ق 
واإأل �شنك�ن �شركاء في هذا ال��شع ال�شئ الذي يجرون البلد 
اإليه. والمطل�ب اأن تت�شافر جه�د المخل�شين من اأجل اإعادة 
ال�ا�شح  والت��شيف  العام،  المال  وحرمة  للقان�ن  الهيبة 
لجرائم الف�شاد وعق�باتها، لئال تبقى األأم�ر هالمية يجّرها 

كلٌّ لم�شلحته تك�ّشبًا واإمعانًا في الف�شاد.
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من المعل�م اأن لكل فرد اأجل، حيث يعي�ض في هذه الحياة 
الدنيا لمدة محددة )اأجل م�شّمى( ثم ياأتيه الم�ت أل محالة: 
نُفَس ِحيَن َمۡوتَِها َوٱلَّتِي لَۡم َتُمۡت فِي َمَناِمَهاۖ َفُيۡمِسُك 

َ
ُ َيَتَوفَّي ٱلۡأ {ٱهَّلّلَ

فِي  إِّنَ  ۚى  َسّمً ّمُ َجٖل 
َ
أ إِلَٰيٓ  ۡخَرٰىٓ 

ُ
ٱلۡأ َوُيۡرِسُل  ٱلَۡمۡوَت  َعلَۡيَها  قََضٰي  ٱلَّتِي 

ُروَن ٤٢} »الزمر«، وأل اأحد م�شتثنى من  َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت لَِّقۡوٖم َيَتَفّكَ
ُي�شتثنى لكان ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل  اأن  ذلك، ول� كان ألأحد 
َفُهُم  ّمِّتَ  فَإِيْن 

َ
أ ٱلۡخُلَۡدۖ  َقۡبلَِك  ّمِن  لِبََشٖر  َجَعۡلَنا  واآله«:{َوَما  عليه 

ّرِ َوٱلۡخَۡيِر فِۡتَنٗةۖ 
َوَنۡبلُوُكم بِٱلّشَ َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتۗ  ُكّلُ َنۡفٖس  ٱلَۡخٰلُِدوَن ٣٤ 

َوِإلَۡيَنا تُرَۡجُعوَن ٣٥} »األأنبياء«.
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اأجاًل  اأي�شًا  المادي  لل�ج�د  اأن  الكريم  القراآن  ذكر  وقد 
َجٖل 

َ
ا بِٱلۡحَّقِ َوأ

َّ ۡرَض َوَما بَۡيَنُهَمآ إِل
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ م�شّمى: {َما َخلَۡقَنا ٱلّسَ

»األأحقاف«،  ُمۡعرُِضوَن ٣}  نِذُرواْ 
ُ
أ آ  َعّمَ َكَفُرواْ  ِذيَن 

َّ َوٱل ۚى  َسّمٗ ّمُ
الم�شيئة  وفق  ت�شكيلها  ويعاد  واألأر�ض  ال�شماوات  تتبدل  ثم 
 ِ َ هَّلِلّ َوَبَرُزواْ  َمَٰوُٰتۖ  َوٱلّسَ ۡرِض 

َ
ٱلۡأ َغۡيَر  ۡرُض 

َ
ٱلۡأ ُل  ُتَبّدَ {يَۡوَم  األإلهية: 

ارِ ٤٨} »اإبراهيم«. ٱلَۡوِٰحِد ٱلَۡقّهَ
ق�شم  عن  حديث  الكريم  القراآن  في  اأن  المالحظ  ولكن 
ثالث من األآجال، وه� خا�ضٌّ باألأمم، اأي لل�ج�د المجم�عي 
لَا  َجلُُهۡم 

َ
أ َجآَء  فَإَِذا  َجٞلۖ 

َ
أ ٍة  ّمَ

ُ
أ ّلِ 

{َولِكُ لالأفراد:  أل  للنا�ض، 
ٓا 

َّ ل {قُل  »األأعراف«،   {٣٤ يَۡسَتۡقِدُموَن  َولَا  َساَعٗة  ِخُروَن 
ۡ
يَۡسَتأ

َجٌلۚ إَِذا َجآَء 
َ
ٍة أ ّمَ

ُ
ّلِ أ

ۗ لِكُ ُ ا َما َشآَء ٱهَّلّلَ
َّ ا َولَا َنۡفًعا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َضّرٗ

َ
أ

يَۡسَتۡقِدُموَن ٤٩} »ي�ن�ض«، اأي  َولَا  يَۡسَتـِٔۡخُروَن َساَعٗة  َجلُُهۡم فَلَا 
َ
أ

اأن الفرد يتحّرك  اأّمة حياة، وحركة، وم�ت... فكما  اأّن لكّل 
فيك�ن حيًا ثم يم�ت، كذلك فاإّن األأمة تك�ن لها حركة ألأنها 

حية، ثم تم�ت ! 
اأجل  فه�  د،  ومحدَّ م�شب�ط  األإن�شان  اأجل  اأّن  وكما 
د )م�شّمى(،  )م�شّمى(.. فكذلك اأجل األأمة، م�شب�ط ومحدَّ

ألأن الكل خا�شع لقان�ن اإلهي )�شّنة اإلهية(. 
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•• نظرية ابن خلدون:
دائمًا  يك�ن  اأن  بال�شرورة  لي�ض  لالأمم  الم�شّمى  األأجل 
ب�ش�رة الفناء من ال�ج�د، بل قد يك�ن ب�شعفها واأف�ل نجمها، 
اأو تفّككها، اأو تحّ�لها اإلى تابعة بعد اأن كانت متب�عة... اإلخ. 

من  ع�شر  الرابع  الف�شل  في  خلدون  ابن  تحّدث  وقد 
اأن الدولة لها  اأعمار الدول، تحت عن�ان: )في  مقدمته عن 
اأجاًل  دولة  لكل  اأن  معتبرًا  لالأ�شخا�ض(  كما  طبيعية  اأعمار 
اأّن  )اعلم  اأجيال:  ثالثة  حد  عن  -عادة-  يخرج  أل  م�شّمى 
العمر الّطبيعّي لالأ�شخا�ض على ما زعم األأطّباء والمنّجم�ن 
مائة وع�شرون �شنة .. وأل يزيد على العمر الّطبيعي الذي ه� 
�ر الّنادرة.. الّدولة في الغالب أل  اإأّل في ال�شّ مائة وع�شرون 
تعدو اأعمار ثالثة اأجيال، والجيل ه� عمر �شخ�ض واحد من 
والّن�ش�ء  الّنمّ�  انتهاء  اأربعين الذي ه�  ال��شط فيك�ن  العمر 
ۡرَبعِيَن 

َ
أ هُۥ َوَبلََغ  ُشّدَ

َ
أ اإلى غايته. قال »تعالى«: {.. َحّتَٰيٓ إَِذا بَلََغ 

الّتيه  حكمة  في  ذكرناه  ما  وي�ؤّيده  ١٥}»األأحقاف«..  َسَنٗة.. 
اّلذي وقع في بني اإ�شرائيل، واأّن المق�ش�د باألأربعين فيه فناء 
الجيل األأحياء ون�شاأة جيل اآخر لم يعهدوا الّذّل وأل عرف�ه( 

»مقدمة ابن خلدون، ج1، �ض 170«. 
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ثم بّين �شبب التحديد باألأجيال الثالثة، حيث اعتبر اأّن: 
وخ�ش�نتها  البداوة  خُلق  على  يزال�ا  لم  األأّول  الجيل   .1
وت�ّح�شها من �شظف العي�ض والب�شالة واألفترا�ض واأل�شتراك 
في المجد.. فحّدهم مرهف، وجانبهم مره�ب، والّنا�ض لهم 

مغل�ب�ن. 
2. الجيل الّثاني تحّ�ل حالهم بالُملك والّترّفه من البداوة 
ومن  والخ�شب،  الّترف  اإلى  ال�ّشظف  ومن  الح�شارة،  اإلى 
الباقين  وك�شل  به،  ال�احد  انفراد  اإلى  المجد  األ�شتراك في 
عن ال�ّشعي فيه، ومن عّز األ�شتطالة اإلى ذّل األ�شتكانة.. )اإأل 
اأن ارتباطهم القريب بالجيل األأول أل ي�شمح لهم بالتخلي عن 
روح األإنجاز تمامًا( ويك�ن�ن على رجاء من مراجعة األأح�ال 

اّلتي كانت للجيل األأّول اأو على ظّن من وج�دها فيهم. 
3. الجيل الّثالث ين�ش�ن عهد البداوة والخ�ش�نة كاأن لم تكن 
ويفقدون حالوة العّز والع�شبّية .. ويبلغ فيهم الّترف غايته .. 
في�شيرون عياأًل على الّدولة .. فيحتاج �شاحب الّدولة حينئذ 
اإلى األ�شتظهار ب�ش�اهم من اأهل الّنجدة، وي�شتكثر بالم�الي، 
وي�شطنع من يغني عن الّدولة بع�ض الغناء، حّتى يتاأّذن اهلل 

بانقرا�شها »مقدمة ابن خلدون، ج1، �ض 171-170«. 
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في  اأخطاأ  قد  خلدون  ابن  اأّن  الناقدين  بع�ض  اعتبر  واإذ 
تعميم هذه القراءة على الدول المختلفة من خالل تحديدها 
باألأجيال الثالثة، اإأل اأنه لم يبتعد كثيرًا عن ال�اقع في تقديم 
قراءته عن مرور الدول )األأمم( في مراحل �شّنية كتلك التي 
ِذي َخلََقُكم ّمِن 

َّ ُ ٱل يعي�شها األإن�شان حيث يق�ل »تعالى«: {ٱهَّلّلَ
ةٖ َضۡعٗفا  َضۡعٖف ُثّمَ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد َضۡعٖف قُّوَٗة ُثّمَ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد قُّوَ

وََشۡيَبٗةۚ َيۡخلُُق َما يََشآُءۚ َوُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلَۡقِديُر ٥٤} »الروم«. 
ولربما يقال اأّنه لم ُيِرد بتحليله اأو�شاَع )األأمة( وتبّدألت 
ه�  ما  اأراد  بل  مثاًل،  األإ�شالمية  كاألأمة  وذلك  اأح�الها، 
اأخ�ض من ذلك، كدولة بني اأمية، وكدولة بني ب�يه، وكدولة 
ال�شالجقة.. كل ذلك داخل اإطار األأمة األإ�شالمية.. اأو اأنه لم 

م ولم ُيطِلق، بل ذكر وج�د ا�شتثناءات في البين.  يعمِّ

•• لماذا العقوبة الجماعية؟
الم�شّمى  األإن�شان  اأجل  كان  اإذا  البع�ض:  يت�شاءل  وقد 
ن�ع  الم�شّمى لالأمم ه�  األأجل  اأّن  اإأل  حالة طبيعية مفه�مة، 
ال�ش�ؤال  يتبادر  اإذ  المفه�م،  غير  الجماعي  الم�شير  من 
التالي المرتبط بالعدالة األإلهية.ففي األأمم عم�مًا �شالح�ن 
مكّلفين،  وغير  ومكّلف�ن  وم�شيئ�ن،  ومح�شن�ن  وفا�شدون، 
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وجيل غير م�شئ�ل عّما قّدمه الجيل ال�شابق، فاإذا جاء األأجل 
م�شت�ى  على  لها،  النهاية  بمثابة  ليك�ن  لالأمة،  الم�شّمى 
من  الذاتي  بالتدمير  اأو  العذاب،  بنزول  الجماعي  األإهالك 
األإداري  الف�شاد  بانت�شار  الداخلي  واألهتراء  التاآكل  خالل 
الخارجي  واألحتالل  بالغزو  اأو  مثاًل،  والق�شائي  وال�شيا�شي 
ر.. فما ذنب ال�شالح والمح�شن وغير المكلف والجيل  المدمِّ
الالحق اأن يالقي م�شيرًا واحدًا �شاأنهم �شاأن الفا�شد والم�شئ 

والمكلف وبقايا الجيل ال�شابق؟ 
والج�اب اأّن هذا األإ�شكال ي�شّح ل� كّنا نتكلم عن ن�ع من 
العق�بة األأخروية الناتجة عن الح�شاب الفردي حيث أل يج�ز 
اأن ي�ؤاَخذ اأحد بجريرة اآخر، اإذ أل تزر وازرة وزر اأخرى في 
من  لي�ض  لالأمم  الم�شّمى  األأجل  هذا  ولكن  األإلهي،  الميزان 
والقان�ن  ال�شّنة  مقّدمات  تحّقق  نتيجة  ه�  بل  القبيل،  هذا 
والمعادلة األإلهية التاريخية.. لذا تتحقق النتيجة �شمن هذه 

المعادلة )ال�شّنة(. 
الجميع  لهالك  مماثاًل  يك�ن  قد  الم�شّمى  األأجل  فهذا 
عندما يث�ر البركان فيغّطي مدينة ما، اأو مماثاًل لم�ت اأهل 
ق بين ال�شالح والفا�شد،  قرية على اإثر زلزال مدّمر، أل يفرِّ
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والمح�شن والم�شئ، اأو مماثاًل ل�ألدة طفل معاق نتيجة تناول 
تحّققت  فالنتيجة  بالجنين،  م�شرًا  دوائيًا  عالجًا  والدته 
مماثاًل  اأو  بالعقاب،  لها  عالقة  وأل  طبيعية  معادلة  وفق 
ألإنزال العق�بة الدني�ية على الظالمين، ولكنها ت�شيب غير 
الظالمين اأي�شًا. اإذ لي�ض بال�شرورة -في العق�بة الدني�ية-

اأن تك�ن فردية وانتقائية. 
خالل  من  اأو�شح  ب�شكل  ال�ش�رة  هذه  نفهم  اأن  ويمكن 
ال�شالم«:  »عليه  م��شى  النبي  ق�شة  من  جانب  ا�شتعرا�ض 
ٱلَۡقۡوِم  َوَبيَۡن  بَۡيَنَنا  فَٱۡفُرۡق  ِخىۖ 

َ
َوأ َنۡفِسي  ا 

َّ إِل ۡملُِك 
َ
أ لَٓا  إِنِّي  َرّبِ  {قَاَل 

فِي  يَتِيُهوَن  َسَنٗةۛ  ۡرَبعِيَن 
َ
أ َعلَۡيِهۡمۛ  ُمحَّرََمٌة  فَإِّنََها  قَاَل   ٢٥ ٱلَۡفِٰسقِيَن 

َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفِٰسقِيَن ٢٦} »المائدة«، فقد اأراد 
ۡ
ۡرِضۚ فَلَا تَأ

َ
ٱلۡأ

م��شى »عليه ال�شالم« اأن يك�ن و�شُعه -وو�شُع اأخيه- متميزًا 
عن بني اإ�شرائيل المتمّردين الظالمين، ولكن عندما جاءت 
لم  ! هي  اأي�شًا  �شملتهما  الجماعية  الدني�ية  األإلهية  العق�بة 
تكن عق�بة لهما، ولكن اأحيانًا تك�ن طبيعة الع�اقب الدني�ية 

�شاملة للجميع، بمن فيهم اأطهر النا�ض في ذلك الزمان.
ولذا نجد اأن اهلل »�شبحانه وتعالى« ياأمر امل�ؤمنني باخلروج 
مع النبي �شمن اأج�اء معركة بدر الكربى، وجاء يف خطابه 
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َدعَاُكۡم  إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ َ هَّلِلّ ٱۡسَتِجيُبواْ  َءاَمُنواْ  ِذيَن 
َّ ٱل َها  ّيُ

َ
أ ـٰٓ لهم:{يَ

إِلَۡيهِ  ۥٓ  نَُّه
َ
َوأ َوقَۡلبِهِۦ  ٱلَۡمۡرِء  َبيَۡن  َيحُوُل   َ ٱهَّلّلَ ّنَ 

َ
أ َوٱۡعلَُمٓواْ  ُيۡحيِيُكۡمۖ  لَِما 

كبيرة  مجم�عة  تمّردت  ل�  فماذا  »األأنفال«..   {٢٤ ُتۡحَشُروَن 
األآية  تق�ل  األإلهي؟  األأمر  لهذا  ي�شتجيب�ا  فلم  الم�ؤمنين  من 
ٗةۖ  َخآّصَ ِمنُكۡم  َظلَُمواْ  ِذيَن 

َّ ٱل تُِصيبَّنَ  ا 
َّ ل فِۡتَنٗة  {َوٱّتَُقواْ  الالحقة: 

املتمثلة  النتيجة  اأن  اأي   {٢٥ ٱلۡعَِقاِب  َشِديُد   َ ٱهَّلّلَ ّنَ 
َ
أ َوٱۡعلَُمٓواْ 

الذين  القّلة  حتى  �شت�شمل  بها  �شيبتل�ن  التي  )الفتنة(  يف 
بل  امل�شتجيبة،  الفئة  لهذه  عق�بة  ألأنها  أل  لالأمر،  ا�شتجاب�ا 
ألأنها النتيجة الطبيعية لرتاتبية األأحداث و�شياقاتها.. وهكذا 
»عليهما  وهارون  م��شى  الجماعية  الدني�ية  العق�بة  �شملت 

ال�شالم« ألأنهما كانا جزًء من تلك األأمة. 

•• الفساد واألجل المحتوم:
ومحت�مّية  التاريخية،  األإلهية  ال�شّنة  بهذه  األإيمان  ومع 
م�اجهة األأجل الم�شّمى )الم�ت(، واأن أل مفّر من ذلك، كما 
أل مفّر لالأفراد من الم�ت واألأجل الم�شّمى، �ش�اء اأ كانت هذه 
اآخر  اأ�شا�ض  من  اأو  �شحيح،  ديني  اأ�شا�ض  من  منطلقة  األأّمة 
ياأتي ال�ش�ؤال: هل ت�شت�شلم األأمم  اأو غير ديني،  باطل، ديني 

للقدر المحت�م فتك�ن كالري�شة في مهب الريح؟ 
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الح�شاري  والتاأثير  التاريخي  بين األمتداد  نقارن  عندما 
اللحاظين  بهذين  اأنها  �شنجد  ال�شنين،  اآألف  عبر  لالأمم 
متفاوتة. فمدة بقاء بع�ض األأمم ق�ية وم�ؤثرة وفاعلة ح�شاريًا 
امتّدت لقرون، بينما لم ت�شتطع بع�ض األأمم اأن تبقى م�ؤّثرة 
لقرن واحد ! اأي اأن عهد ال�شباب الخا�ض بكل اأمة متفاوت، 
اأن يتعاطى  األأفراد... فهناك من يختار  تمامًا كما ه� حال 
المخدرات فيهلك وه� في مقتبل عمر ال�شباب... وهناك من 
ي�شتهتر في قيادة مركبته فيم�ت وه� في الثالثين... وهناك 
من أل يراعي �شحته، فيعي�ض ال�شيخ�خة وه� في األأربعين... 
ويت�شرف  طعامه  ويراقب  الريا�شة  يمار�ض  من  وهناك 
بحكمة في حياته، فتمتد به حي�يته و�شبابه وقد بلغ ال�شتين! 

اأن ي�شاهم في  كلُّهم لهم اأجل م�شّمى، ولكن يمكن للفرد 
اإطالة مدة حي�يته و�شبابه وفاعليته وعطائه.. وهكذا ه� حال 
األأمم اأي�شًا، اإذ باإمكانها اأن تطيل فترة عطائها الح�شاري، 

اأو بقائها ق�ية فاعلة ن�شطة وحا�شرة في ال�شاحة بق�ة. 
اإأل اأن ذلك يحتاج اإلى ت�فير عدة عنا�شر، ومقاومة عدة 
عناوين  اإلى  مقدمته  في  خلدون  ابن  تطّرق  �شلبية،  ع�امل 

مهمة منها، ومن بينها: 
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1. المحافظة على الم�شاركة في �شنع القرار، وعدم التفّرد 
في ذلك. 

2. تجّنب ن�شبة المجد المتحّقق للدولة اإلى الفرد الحاكم، بل 
اإلى مجم�ع من �شنَعه. 

3. األبتعاد عن الترف والدعة والخم�ل والراحة.
4. األ�شتمرار في األعتماد على )اأبناء الدولة( في نه��شها. 
ابن  ذكره  ما  على  عالوة  اآخر  عاماًل  ن�شيف  اأن  ويمكن 
خلدون، ويتمّثل في �شرورة محاربة الف�شاد واألإف�شاد وعدم 
حال  ه�  وهكذا  ف�ُشد،  ركد  اإذا  فالماء  ذلك،  في  التراخي 
الترف  وعا�شت  اأو�شاُعها  ا�شتقّرت  اإذا  المختلفة  األأمم 
في  األ�شتمرار  على  لديها  بما  األ�شتمتاع  واآثرت  والراحة، 
ۡنَعَمَها عَلَٰى 

َ
َ لَۡم يَُك ُمَغّيِٗرا ّنِۡعَمًة أ ّنَ ٱهَّلّلَ

َ
العمل والتحّدي: {َذٰلَِك بِأ

َ َسِميٌع َعلِيٞم ٥٣} »األأنفال«..  ّنَ ٱهَّلّلَ
َ
نُفِسِهۡم َوأ

َ
قَۡوٍم َحّتَٰي ُيَغّيُِرواْ َما بِأ

لُِيِذيَقُهم  ٱلّنَاِس  يِۡدي 
َ
أ {َظَهَر ٱلَۡفَساُد فِي ٱلۡبَّرِ َوٱلَۡبۡحرِ بَِما َكَسَبۡت 

ِذي َعِملُواْ لََعّلَُهۡم يَرِۡجُعوَن ٤١} »الروم«.
َّ َبۡعَض ٱل

•• اإلنسان يصنع أوضاَعه:
وهذا يعني اأن التغّير الفكري وال�شل�ك المنحرف والف�شاد 
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الجانب  في  التغيير  �شانع  ه�  نف�شه  األإن�شان  يجعل  المتن�ع 
اهلل  اأودعها  التي  التاريخية  ال�ّشنة  من  ذلك  فك�ن  ال�شلبي، 
في ال�اقع األإن�شاني األجتماعي أل يعني خلّ� وارتفاع م�شئ�لية 
األأمة عن التغّير ال�شلبي الحادث، ألأنه تغّير متحقق من م�قع 
اإرادة األإن�شان نف�شه واختياره، أل من م�قع الحتمية التاريخية 
األإن�شاني  فاألختيار  الحركية،  األإن�شان  قدرة  عن  الخارجة 
اأح�شن األختيار كان  ال�شّنة ولي�ض نتيجة لها، فاإذا  جزء من 
لالأمة �شبابها وحي�يتها وامتدادها في العمر الح�شاري، واإذا 
والمادي  والمعن�ي  الروحي  للمر�ض  �شببًا  كان  ذلك،  اأ�شاء 
ذلك  فيك�ن  األأجل،  نهاية  بها  ويبلغ  الم�ت  في  يعّجل  الذي 
ال�شلبي  تاأثيره  في  و�شاماًل  مكّ�ناتها،  بكل  األأمة  م�شير 

ال�شالحين والفا�شدين، والمح�شنين والم�شيئين. 
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األأمل،  عن  ال�شلبي  بالجانب  حديث  الكريم  القراآن  في 
َِّذيَن َكَفُرواْ لَْو َكانُواْ ُمْسلِِميَن ٢ َذرُْهْم  َبَما يََودُّ ال قال »تعالى«: {رُّ
َمُل فََسوَْف َيْعلَُموَن ٣} »احِلجر«.

َ
ُكلُواْ َوَيَتَمتَُّعواْ َوُيلِْهِهُم الأ

ْ
يَأ

اأن  �شّد  األإ�شالمية  التعاليم  وهل  �شلبي؟  اأمٌر  األأمل  فهل 
يعي�ض األإن�شان األأمل في نف�شه؟ 

دد نْقد الكافرين بلحاظ  التاأّمل في األآية ير�شدنا اأنها ِب�شَ
اأْن أل غايَة لهم في الحياة اإأل التمّتع بملّذات الدنيا المادية، 
والتلّهي باألآمال واألأماني الدني�ّية فح�شب، وكنتيجة طبيعّية 
ر عنه في بع�ض  للتعّلق بهذه الحياة اإلى اأق�شى حّد، وه� ما ُعبِّ
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األأمر  هذا  اأن  يخفى  وأل  األأمل(،  )ط�ل  بعن�ان  األأحاديث 
مرف��ض في التعاليم األإ�شالمية. 

مع  مت�ازنًا  الحياة  هذه  في  األأمل  يك�ن  عندما  اأما 
ما  وكذلك  األإن�شان،  عند  والروحي  العقلي  الُبعد  متطّلبات 
تتطّلبه الحياة األآخرة من اإعداد وا�شتعداد، فاإنه يك�ن حالة 
روي عن  وقد  ال�شليمة،  الفطرة  ومن  ومطل�بة،  بل  اإيجابية، 
النبي األأكرم »�شلى اهلل عليه واآله« ق�له: )األأمل رحمة ألأمتي، 
ول�أل األأمل ما ر�شعت والدٌة ولَدها، وأل غَر�َض غار�ٌض �شجرًة( 
»بحار األأن�ار، ج74، �ض173«، وفي نف�ض الم�شدر عن األإمام  
اأبدًا،  تعي�ض  كاأنك  لدنياك  )واعمل  ال�شالم«:  »عليه  الح�شن 

واعمل ألآخرتك كاأنك تم�ت غدًا( »ج44، �ض139«. 
فب�ج�د األأمل عند األإن�شان ت�شتمر الحياة، وتعُمر األأر�ض، 
وتتقّدم الب�شرية، وَتنبني ح�شارات، ويتحقق األإبداع، وت�شتمر 
التنمية... واأما األإن�شان الذي أل اأمل له فاإن�شاٌن �شبه مّيت، أل 

ُيت�ّقع منه الكثير. 
بمتالزمة  اأو  المر�شي،  باألكتئاب  الم�شاب  اأّن  وكما 
انعدام الحافز -وهما حالتان مر�شّيتان- يفقد الدافع والق�ة 
األجتماعي،  والتفاعل  واألإنتاجية  والفاعلية  للعطاء  واألإرادة 
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كذلك يك�ن حال األإن�شان فاقد األأمل ب�شبب تراكم األإحباط 
عنده نتيجة تراكم التجارب ال�شلبية في مجال واحد، اأو عّدة 
مجاألت، فت�شعف روحيته األإنتاجية، ويقل تفاعُله األإيجابّي، 
وتتال�شى اإبداعاته... واإذا كان �شحّية األإحباط في اأي مجتمع 
هم ال�شباب، فاإن النتيجة �شتك�ن كارثية على ذلك المجتمع، 

فعندما ياأتي األإحباط، فاإّن كل ما  يلي محتمل: 
1. التطرف الفكري وال�شل�كي، باللج�ء اإلى األإيدي�ل�جيات 
اللج�ء  اأو  وتبّنيها..  دينية-  غير  اأو  كانت  -دينية  المتطّرفة 
اإلى ال�شل�كيات الغرائزية المتطّرفة كتعبير عن التمّرد على 

ال�اقع الذي يعي�شه. 
المجتمع  على  بالغ�شب  ال�شع�ر  نتيجة  العدوانية،   .2
واأو�شاعه، وقد �شهدنا عند ال�شباب -خالل األأ�شهر الما�شية- 
حاألت متكّررة من العدوان على الغير، وألأتفه األأ�شباب، وقد 

يك�ن األإحباط اإحدى الع�امل الم�شّببة لذلك. 
رات، ك��شيلة لن�شيان  3. األإدمان على الكح�لّيات اأو المخدِّ
ال�اقع الم�ؤلم، واألنتقال اإلى عالم األأحالم واألآمال الزائفة. 
اأو حتى الم�شّرة  4. األنغما�ض في األأن�شطة غير المثمرة 
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بدأًل من العمل على تحقيق الغايات في هذه الحياة، واألإعداد 
للحياة األآخرة. ومن اأمثلة ذلك: األإقبال الُمفِرط على األعاب 
والمتنّزهات،  التجارّية،  المجّمعات  في  والت�شّكع  الفيدي�، 

والكافيهات، وما اإلى ذلك. 
5. الرك�ن اإلى الك�شل واألإهمال وكثرة الن�م والت�اكل على 

الغير وقّلة األإنتاجية. 
األإحباط  وتبعات  ألآثار  الكارثية  الطبيعة  يبّين  �شبق  وما 

عند ال�شباب فيما ل� �شاد في اأي مجتمع. 
لدى  األإحباط  تف�ّشي  ن�شبة  تبّين  اأرقامًا  اأملُك  ول�شُت 
ال�شباب في الك�يت، ولكّنها ن�شبة ملح�ظة، وكثيٌر من ع�امل 
اأّنه في  هذه الحالة -محليًا- غير خافية، ولكن ِمن الالفت 
مجل�ض  في  والدرا�شات  البح�ث  اإدارة  قامت  1999م  �شنة 
األأّمة الك�يتّي بدرا�شٍة ح�ل م�شكالت ال�شباب الك�يتّي، وجاء 
األجتماعية  الم�شكالت  ِمن مجم�ع  األأولى  الم�شكلة  اأن  فيها 
التي ي�شعر ال�شباب بالقلق تجاهها هي )انت�شار ال�ا�شطة(! 
على  للح�ش�ل  الط�يل  األنتظار  الترتيب،  في  ذلك  واأعقب 
الرعاية ال�شكنية، ثم ارتفاع ح�ادث ال�شيارات، وغيرهما من 
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العناوين.. وهذا يعني -وب��ش�ح- اأن نح�ًا من اأنحاء الف�شاد 
بات القلق لدى  األإداري وال�شيا�شي ياأتي على راأ�ض قائمة م�شبِّ

ال�شباب، وه� ما قد ي�شتتبع التثبيط واألإحباط. 
في  ممثَّلة  الر�شمّية،  الجهات  اأّن  -اأي�شًا-  يعني  وهذا 
معاناة  عن  مبا�شر  ب�شكل  م�شئ�لة  وم�ؤ�ش�شاتها،  الحك�مة 
ال�شباب من األإحباط، دون اأن ُيعفي ذلك األأ�شرة والم�ؤ�ش�شات 

الدينية واألإعالمية وغيرها من الم�شاهمة في ذلك. 

•• مسئولية األسرة:
فاألأ�شرة م�شئ�لة عن تقديم نم�ذج من ال�شباب المتَرف 
ولم  يريد،  ما  على  الح�ش�ل  معاناة  يع�ض  لم  الذي  المدلَّل 
الطبيعية  والنتيجة  حياته،  في  الحقيقّية  التحّديات  ي�اِجه 
اأو  لذلك: �شرعة األإحباط عند ال�شاب عند م�اجهة الف�شل، 

بع�ض الظروف غير الم�اتية. 
اأنــه  ال�شالم«  »عليه  الباقر  محمد  األإمام  عن  روي  وقد 
قــال يف بيان الدور ال�شــلبي لالآباء يف اإطــار العملّية الرتب�ّية: 
)�شّر األآباء من دعاه الِبّر اإلى األإفراط( »اأن�شاب األأ�شراف، 
ج4، �ض84«، واملــراد من األإفــراط هنا خ�ش��ض المبالغة في 
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والمبالغة في  األأبناء،  تلبية كّل طلبات  والمبالغة في  الحب، 
الّدألل.. وكّل ذلك قابل اإلى اأن ي�ؤّدي اإلى اإف�شاد هذا العن�شر 
الب�شري على اأكثر من �شعيد، ومن ذلك �شعف ال�شخ�شّية، 
وقّلة التحّمل في م�اجهة التحّديات، وِمن َثّم �ُشرعة األإحباط. 
ال�شلبّيات  ِذكر  وِتكرار  التلقين،  �شاأن  من  فاإّن  وهكذا 
تك�ن  أل  فقد  األإحباط،  تر�شيخ  على  يعمال  اأْن  وت�شخيمها، 
لحالة  -مثاًل-  األأب  تكراَر  اأنَّ  اإأل  ال�ش�ء،  بذلك  األأو�شاع 
يعي�ش�ا  ألأن  يدفعهم  قد  اأبنائه،  اأمام  يعي�شها  التي  األإحباط 
اأّنه بمجّرد  والنتيجة  باِته..  الهاج�ض قبل األبتالء بم�شبِّ هذا 
ُر�ِشَمت  التي  النمطّية  ال�ش�رة  فاإّن  �شلبّية،  ألأية  م�اجهتهم 
ت�شخيم  اإلى  ي�ؤدي  قد  مّما  تلقائيًا،  �شتتداعى  مخّيلتهم  في 
ما ي�اجه�نه، ومن ثم ال�شع�ر باألإحباط.. وقد تعمل و�شائل 

األإعالم على خلق مثل ذلك ال�شع�ر ال�شلبي. 

سات: •• فساد الشخصّيات والمؤسَّ
وق�ع  عند  ال�شباب  على  نف�َشه  األإحباُط  يفر�ض  وهكذا، 
المفَتَر�ض  األأفراد  بع�ض  ف�شاد  انك�شاف  نتيجة  دمة  ال�شّ
الف�شاد  لتف�ّشي  اأو  المتدّينين،  اأو  الدين،  كعلماء  نزاهتهم، 
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ُتعَقد عليها األآمال في األإ�شالح،  التي  الم�ؤ�ش�شات  في بع�ض 
ومحا�شبة المف�شدين، كالجهات الرقابية والق�شائية واألأمنية 

في الدولة، ومن قبيل األأحزاب األإ�شالمية، وغيرها.
عملّية  -ألأّية  حين  المر�َشَّ التزام  عدم  اأ�شرار  اأّن  كما 
انتخابية- بال�ع�د التي ُيطلق�نها �شمن حمالِتهم الدعائية، 
اأو ب�ق�عهم في فخِّ الف�شاد واألرت�شاء ألحقًا، أل تقف عند حّد 
ت�ش�يه �ش�رتهم ال�شخ�شّية كاأفراد، بل تتعّدى ذلك لت�شيف 
�شباب  اآمال  وتدمير  األإحباط  م�شّببات  من  جديدة  مفردًة 
ال�طن، وما ي�شتتبع ذلك من اآثار �شلبية على اأكثر من �شعيد.

وبالتالي عن  األإحباط،  اإّن الحديث عن  الق�ل،  وخال�شة 
وطن،  م�شتقبل  عن  حديٌث  الحياة،  هذه  في  األأمل  فقدان 
األأ�شرة  تعا�شدت  فاإذا  اأبنائها،  ب�ش�اعد  ُتبنى  األأوطاَن  ألأّن 
على  والر�شمّية  وال�شيا�شّية  والدينّية  األإعالمّية  والم�ؤ�ّش�شات 
تر�شيخ حالة األإحباط في نف��ض ال�شباب، وَقْتل األأمل لديهم، 
كلٌّ بح�شبه، فاإّن هذا يعني تعا�شد هذه األأطراف على اإدخال 
اأّي  اإلى  ُيدَرى  وأل  اآخُره،  ُيعَرف  أل  ُمظلم،  نفٍق  في  ال�طن 

م�شتقبل يق�د.





معاقبة الُمفسدين

دون  المف�شدين  معاقبة  الف�شاد:  اقتالع  و�شائل  اأهم  من 
في  تاأثيرًا  واأ�شّدهم  الف�شاد،  روؤو�ض  أل�شّيما  وتاأخير،  مماألأة 
تت��ّشع  اأن  الف�شاد من  األإطار، وذلك بهدف منع حركة  هذا 
تنظيم  الف�شاد  روؤو�ض  معاودة  لمنع  اأو  خاللها،  من  وتمتّد 

�شف�فها بعد اإق�شائها. 
المجتمع  ف�شاد  ال�شالم« عن  »عليه  األإمام علي  �شئل  وقد 
فبّين اأنه ين�شاأ من ف�شاد عّدة طبقات، الطبقة الم�شئ�لة عن 
طبقة  هي  عهده  في  وكانت  والق�شائي،  الت�شريعي  الجانب 
حملة الِعلم )العلماء(، وتلك الم�شئ�لة عن الجانب ال�عظي 
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كبير  ب�شكل  والماديات  الدنيا  عن  الُمعر�شين  في  والمتمّثلة 
)الزّهاد(، والم�شئ�لة عن الجانب األقت�شادي من اأ�شحاب 
الثروات الطائلة وتتمّثل غالبًا في )التّجار(، والجانب األأمني 
عن�ان  عليهم  وُيطلق  اهلل  �شبيل  في  المقاتلين  في  المتّثل 
عنهم  عّبر  ما  وه�  واألإداري  ال�شيا�شي  والجانب  )الغزاة(، 
تحّمل  في  غيرهم  مع  ي�شت�ون  أل  فهم  ولذا  )الحّكام(،  بـ 
التبعات، وذلك بلحاظ ق�ة التاأثير، ولذا فال�زر عليهم اأكبر، 
في  اأوقع  و�شريع  ومحكم  �شارم  ب�شكل  بهم  العق�بة  واإنزال 

�شير عجلة األإ�شالح، وتجفيف منابع األإف�شاد.
ا �شِئل عن اأح�ال  والرواية كالتالي: )قال »عليه ال�شالم« لمَّ
ُم�َن  ُة َلُيَق�شَّ ِة، َو ِانَّما اْلخا�شَّ العاّمة: اإنَّما ِهَى ِمْن َف�شاِد اْلخا�شَّ
ُهُم  َو  اُد  هَّ َوالزُّ اهلل،  َعَلى   اأْلأَِدألَُّء  ُهُم  َو  َاْلُعَلماآُء  َخْم�ٍض:  َعلى  
ُهْم  َو  اْلُغزاُة  َو  اهلِل،  اأَمناآُء  َوُهْم  اُر  َوالتُّجَّ اهلِل،  اإَلى  ريُق  الطَّ
كاَن  َفاإذا  اهلِل.  َخْلِق  ُرعاُة  ُهْم  َو  اُم  َواْلُحكَّ اهلِل،  ديِن  اأْن�شاُر 
اِهُد  ، َواإذا كاَن الزَّ اعًا َفِبَمْن ُي�ْشَتَدلُّ اعًا، َوِلْلماِل َجمَّ اْلعاِلُم َطمَّ
كاَن  َواإذا  ُيْقَتدى ،  َفِبَمْن  ا�ِض طالبًا  النَّ اأْيدي  في   َوِلما  راِغبًا، 
ك�ِة ماِنعًا َفِبَمْن ُي�ْشَتْ�َثُق، َواإذا كاَن اْلغازي   التَّاِجُر خاِئنًا، َو ِللزَّ
مراآئيًا، َو ِلْلَك�ْشِب ناِظرًا َفِبَمْن ُيَذبُّ َعِن اْلُم�ْشِلميَن، َواإذا كاَن 
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اْلَمْظُل�ُم  ُر  ُيْن�شَ َفِبَمْن  اأْلأَْحكاِم جاآِئرًا،  َوِفي  اْلحاِكُم ظاِلمًا، 
اُع�َن،  مَّ اْلُعَلماآُء الطَّ ِاألَّ  ا�ِض  اأْتَلَف النَّ ِ ما  َفَ� اهللَّ اِلِم.  َعَلى الظَّ
اْلُمراآُئ�َن،  َواْلُغزاُة  اْلخاآِئُن�َن،  اُر  َوالتُّجَّ اِغُب�َن،  الرَّ اُد  هَّ َوالزُّ
اُم اْلجاآِئُروَن، َو�َشَيْعَلُم الَّذيَن َظَلُم�ا َاىَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُب�َن(  َواْلُحكَّ

»غرر الحكم: الحكمة 542«. 

•• عقوبة صارمة:
مقارنة  جدًا  عنيفة  �ش�رة  تحمل  العق�بة  ن�عية  حتى  بل 
رة في القراآن الكريم، فنجد اأّن عق�بة  ب�شائر العق�بات المقرَّ
اهلل  يحارب�ن  الذين  ِقَبل  ِمن  األأر�ض  في  لالإف�شاد  ال�شعي 
 َ ِذيَن ُيحَارُِبوَن ٱهَّلّلَ

َّ ُؤاْ ٱل ـٰٓ ور�ش�له بهذه ال�ش�رة العنيفة: {إِّنََما َجَز
َع  ۡو ُتَقّطَ

َ
أ ۡو يَُصّلَُبٓواْ 

َ
أ ن ُيَقّتَلُٓواْ 

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َورَُسولَُهۥ َوَيۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ

ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي فِي 
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱلۡأ

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
أ

ۡنَياۖ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم ٣٣} »المائدة«. ٱلّدُ
اأو تبّدألت على  ولنالحظ ال�اقع فيما �شهدناه من ث�رات 
الثالث  ال�شن�ات  خالل  المنطقة  في  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
اإحداث  الراغبين في  اأمام  تتعقد  األأم�ر  اأّن  الما�شية، كيف 
التغيير اإلى األأف�شل، واإجراء حزمة األإ�شالحات التي ب�ّشروا 
الف�شاد  روؤو�ض  محاكمة  اأمر  يح�شم�ا  لم  عندما  وذلك  بها، 
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ومعاقبتهم، وحّ�ل�ها اإلى ورقة للم�شاومة تارة، اأو اأرادوا بها 
ح�شارية  ح�ل  الدولي  المجتمع  اإلى  طماأنة  ر�شائل  اإر�شال 

التعامل مع اأركان الف�شاد تارة اأخرى، اأو ألأي �شبب اآخر. 
اأْتباِعهم  اأمل  فاإّن  باقية،  الروؤو�ض  تلك  دامت  فما 
و�شيعمل�ن  حيًا،  �شيبقى  م�ائدهم  فتات  من  والم�شتفيدين 
على تنظيم �شف�فهم للقيام بما ُيعرف بالث�رة الم�شادة، اأو 
للعبث األأمني، اأو للتغلغل في اأو�شال الدولة الجديدة واإعادة 

الف�شاد بعناوين ووج�ه جديدة. 

•• تحذير وإجراءات صارمة:
وقد حّذر األإمام علي »عليه ال�شالم« من اإحاطة م�شت�شاري 
اإق�شائهم،  الجديد وعدم  بالحاكم  الفا�شد  الحكم  ومعاوني 
ففي كتابه اإلى مالك األأ�شتر لما وأله م�شر: )�َشرُّ ُوَزَراِئَك َمْن 
�ْشَراِر َقْبَلَك َوِزيرًا، َوَمْن �َشِرَكُهْم ِفي اأْلَثاِم، َفاَل َيُك�َننَّ  َكاَن ِلاْلَ
َلَمِة، َواأَْنَت َواِجٌد  َثَمِة، َواإِْخَ�اُن الظَّ ُهْم اأَْعَ�اُن اأْلَ َلَك ِبَطاَنًة َفاإِنَّ
ْن َلُه ِمْثُل اآَراِئِهْم َوَنَفاِذِهْم، َوَلْي�َض َعَلْيِه  ِمْنُهْم َخْيَر اْلَخَلِف ِممَّ
ْن َلْم ُيَعاِوْن َظاِلمًا َعَلى  اِرِهْم َواأَْوَزاِرِهْم َواآَثاِمِهْم، ِممَّ ِمْثُل اآ�شَ
َخفُّ َعَلْيَك َم�ؤُوَنًة، َواأَْح�َشُن  ُظْلِمِه، َوأَل اآِثمًا َعَلى اإِْثِمِه، اأُولِئَك اأَ
ِخْذ  َفاتَّ اإِْلفًا،  ِلَغْيِرَك  َقلُّ  َواأَ َعْطفًا،  َعَلْيَك  َواأَْحَنى  َمُع�َنًة،  َلَك 
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ِعْنَدَك  اآَثُرُهْم  ْلَيُكْن  ُثمَّ  َوَحَفاَلِتَك،  ِلَخَلَ�اِتَك  ًة  َخا�شَّ اأُولِئَك 
ا  اأَْقَ�َلُهْم ِبُمرِّ اْلَحقِّ َلَك، واأََقلَُّهْم ُم�َشاَعَدًة ِفَيما َيُك�ُن ِمْنَك ِممَّ
»نهج  َوَقَع(  َحْيُث  َهَ�اَك  ِمْن  ذِلَك  َواِقعًا  ْوِلَياِئِه،  أِلَ اهلُل  َكِرَه 

البالغة: الكتاب 53«. 
هذا  في  المداهنة  �شرورة عدم  ال�شالم«  »عليه  بّين  كما 
هـ،   35 �شنة  بالُحكم  له  البيعة  عقب  قالها  كلمة  في  األأمر 
َلُكْم َوَعَليَّ َما  اأَنا َرُجٌل ِمْنُكم ِلْي َما  َما  اإنَّ ا�ُض  وفيها: )اأيُّها النَّ
ٌذ ِفْيُكم َما اأُِمْرُت  ُكْم َوُمَنَفّ َعَلْيُكم، واإِّني َحاِمُلُكم َعلى َمْنهج َنِبَيّ
ِبِه، اأأَل اإنَّ ُكلَّ َقِطْيَعٍة اأَْقَطَعَها ُعْثَماُن، َوُكلُّ َماٍل اأَْعَطاُه ِمْن َماِل 
اهلِل، َفُهَ� َمْرُدوٌد في َبْيِت الَماِل، فاإنَّ الَحقَّ أل ُيْبِطُلِه �َشٌئ َوَلْ� 
الُبلَداِن  في  َق  َوُفَرّ األإَماء  َوُمِلَك  �َشاء  النَّ بِه  ُتُزَوَج  َقْد  َوَجْدُته 
اَق َعَلْيِه الَحقُّ َفالَجْ�ُر َعَلْيِه  لَرَدْدُته، فاإنَّ الَعْدَل �َشَعٌة، َوَمْن �شَ
أل أَل َيُق�َلنَّ ِرَجاٌل ِمْنُكم َغدًا َقْد َغَمَرْتُهم  ا�ُض اأَ َيُق، اأَيَُّها النَّ اأَ�شْ
َخُذوا  ُروا األأَْنهاَر َوَرِكُب�ا الَخْيَل َواتَّ ْنَيا فاْمَتَلُك�ا الَعَقاَر َوَفجَّ الدُّ
ِفْيِه  �ن  َيُخ��شُ َكاُن�ا  َما  َمَنْعُتهم  َما  اإَذا  َعَة  الُمَرقَّ اِئَف  الَ��شَ
َطاِلٍب  اأَِبي  اْبُن  َحَرَمَنا  َيْعَلُم�َن  الِتْي  ُحُقْ�قِهْم  اإلى  ْرُتهم  َواأَ�شَ
َحاِب  اِر ِمْن اأَ�شْ ُحُق�َقَنا. اأَأَل َواأَيَُّما َرُجٍل ِمْن الُمَهاِجريَن َواألأَْن�شَ
َل َلُه َعلى �ِشَ�اُه  َر�ُش�ِل اهلِل »�شلى اهلل عليه واآله« َيرى اأَنَّ الَف�شْ
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َواأَْجُرُه َعلى اهلِل،  َوَثَ�اُبه  َل َغدًا ِعْنَد اهلِل  ْحَبِتِه فاإنَّ الَف�شْ ِب�شُ
َق ِملََّتَنا َوَدَخَل ِدْيَنَنا  دَّ ِ َوِلَر�ُشْ�ِلِه َف�شَ اأأَل َواأَيَُّما َرُجٍل ا�ْشَتَجاَب هلِلّ
ْنُتْم  َوا�ْشَتْقَبَل ِقْبَلَتَنا َفَقد ا�ْشَتْ�َجَب ُحُق�َق األ�ْشالِم َوُحُدْوَدُه. َفاأَ
ل  َف�شْ َوأل  ِة  ِ�يَّ بال�شَّ َبْيَنُكْم  ُيْق�َشُم  َماُل اهلِل،  َوالَماُل  ِعَباُد اهلِل، 
ِقْيَن ِعْنَد اهلِل اأَْح�َشُن الَجَزاِء(»�شرح  ِفيِه ألأََحٍد َعلى اأََحٍد َوِلْلُمتَّ

نهج البالغة: ج7، �ض38«. 
وتبداأ  ال�شيا�شة،  لهذه  البع�ض  يرتاح  وأل  األأيام  وتمّر 
روؤو�ض الف�شاد والمنتفع�ن من ال�شيا�شة الطبقية التي األف�ها 
حركتهم  ب�ادر  وتظهر  ال��شع،  هذا  من  بالتذّمر  ونا�شبتهم 
التمردية.. ولعلهم و�ّشط�ا جماعة لتغيير قناعات علي »عليه 
�ش�ا خ�فًا من  ت�جَّ له  المخل�شين  اأن بع�شًا من  اأو  ال�شالم«، 
حركتهم، ولذا )َدَخَل َعَلى َعِلَيّ َبِن اأَبي َطاِلٍب »عليه ال�شالم« 
َحاِبِه َيْ�َمًا َفقاُل�ا لُه: َلْ� اأْعَطْيَت َهِذِه األأْمَ�اَل،  َجَماَعٌة ِمْن اأَ�شْ
اإَذا  َحتَّى  ِفَراَقُه،  َتَخاُف  َوَمْن  األأ�ْشَراَف،  ألِء  َه�ؤُ ِبَها  ْلَت  وَو�شَ
َدَك اهلُل ِمن الَعْدِل في  ا�ْشَتَتبَّ َلَك َما ُتْريُده ُعْدَت اإلى َما َع�َّ
َر  النَّ�شْ اأَْطُلَب  اأَْن  اأََتاأُْمُرْوِنْي  َفَقاَل  ِة.  ِ�يَّ ِبال�شَّ َوالِق�ْشَمة  ِة  ِعيَّ الرَّ
اأَْفَعُل  أَل  َواهلِل  األإ�ْشاَلِم؟!  اأَْهِل  ِمْن  َعَلْيِهْم  ُوّلْيُت  ِفْيَمْن  ِبالَجْ�ِر 
َما ِهَي  ْيُت َبْيَنُهم ِفْيِه، َكْيَف َواإِنَّ َذلَك. َلْ� َكاَن َهَذا الماُل ِلْي َل�َش�َّ



219 معاقبة املف�سدين

اأَْمَ�اُلُهم؟( »م�ارد الظماآن لدرو�ض الزمان: �ض132«.
ال�شالم« كان ح�شا�شًا  األإمام »عليه  اأن  األأخرى  والم�شاألة 
تجاه اأية ب�ادر لع�دة الُمف�شدين اإلى ال�اجهة من جديد، ولذا 
الب�شرة  ل�اليه على  اللهجة  قا�شية  ر�شالة  ت�جيه  ي�شارع في 
لم  عندما  األأن�شاري  حنيف  بن  عثمان  الجليل  ال�شحابي 
على  �شخ�شياتها  اأحد  دع�ة  يقبل  اأن  ِمن  اأكثر  منه  ي�شدر 
مائدة طعام، ولكّن الحالة الرقابية التي فر�شها األإمام على 
الرغم من  على  الت�شرف  يّطلع على هذا  اأن  ال�ألة فر�شت 
بعد الم�شافة، وبدائية و�شائل األت�شال حينئذ.. وياأتي ذلك 
من األإمام »عليه ال�شالم« خ�فًا من اأن تك�ن هذه بداية �شراء 
اأن  باب  من  الم�شالح  ألأ�شحاب  خ�ش�عه  اأو  ال�الي،  ذمة 

النا�ض عبيد األإح�شان. 
قال ال�شريف الر�شي: )ومن كتاب له »عليه ال�شالم« اإلى 
وقد  الب�شرة،  على  عامله  وه�  األأن�شاري  بن حنيف  عثمان 
ا  اأَمَّ اإليهم:  فم�شى  اأهلها،  من  ق�م  وليمة  اإلى  ُدعي  اأنه  بلغه 
َرِة  َبْعُد، َياْبَن ُحَنْيف، َفَقْد َبَلَغِني اأَنَّ َرُجاًل ِمْن ِفْتَيِة اأَْهِل اْلَب�شْ
ْلَ�اُن،  اأْلَ َلَك  ُت�ْشَتَطاُب  َلْيَها،  اإِ َفاأَ�ْشَرْعَت  ُدَبة،  َماأْ اإلى  َدَعاَك 
َقْ�م،  اإِلى َطَعاِم  ُتِجيُب  َك  اأَنَّ َوَما َظَنْنُت  اْلِجَفاُن،  اإَِلْيَك  َوُتْنَقُل 
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ِمْن  ُمُه  َتْق�شَ َما  اإَِلى  َفاْنُظْر   . َمْدُع�ٌّ َوَغِنيُُّهْم   ، َمْجُف�ٌّ َعاِئُلُهْم 
اأَْيَقْنَت  َوَما  َفاْلِفْظُه،  ِعْلُمُه  َعَلْيَك  ا�ْشَتَبَه  َفَما  ِم،  اْلَمْق�شَ هَذ 
َيْقَتِدي  اإَِمامًا،  َماأُم�م  ِلُكلِّ  َواإِنَّ  اأَأَل  ِمْنُه.  َفَنْل  ُوُج�ِهِه  ِبِطيِب 
ِمْن  اْكَتَفى  َقِد  َماَمُكْم  اإِ َواإِنَّ  اأَأَل  ِعْلِمِه.  ِبُن�ِر  يُء  َوَي�ْشَت�شِ ِبِه، 
َتْقِدُروَن  أَل  ُكْم  نَّ َواإِ اأَأَل  ْيِه.  ِبُقْر�شَ ُطْعِمِه  َوِمْن  ِبِطْمَرْيِه،  ُدْنَياُه 
ة َو�َشَداد(»نهج  َعَلى ذِلَك، َولِكْن اأَِعيُن�ني ِبَ�َرع َواْجِتَهاد، َوِعفَّ

البالغة: الكتاب 45«.
ب�ش�رة  ال�الي  ُيبلغ  اأن  ال�شالم«  »عليه  بمقدوره  يكن  األم 
�شرّية بهذا األأمر حفظًا ل�شخ�شيته ومكانته؟ حتمًا اأن األأمر 
م هذا  كان ممكنًا، ولكن من ال�ا�شح اأنه ت�جد اإرادة باأن يقدَّ

األأمر عالنية لتبقى العبرة حا�شرة. 
في  يتكّرر  الم�شهد  اأّن  �شنجد  البالغة  نهج  اإلى  ول� عدنا 
اأكثر من م�قع ومع اأكثر من م�شئ�ل، كما في ر�شالته ل�ُشريح 
على  عامله  ال�شيباني  ُهَبيرة  بن  وم�شقلة  الك�فة،  قا�شي 
اأرد�شير ُخّرة )قريبة من مدينة ب��شهر(، وزياد بن اأبيه وه� 
خليفة عامله عبداهلل بن العبا�ض على الب�شرة، والمنذر بن 
الجارود الَعْبدي وقد خان في بع�ض ما وأّله من اأعماله، وغير 

ذلك مما حفل به ق�شم الكتب والر�شائل من نهج البالغة.
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اإّن َمن يقراأ تلك الر�شائل، والخطب العديدة التي ت�شّمنت 
ذم الدنيا، والتخ�يف من الرك�ن اإليها، والحّث على الزهد، 
حجم  ُيدرك  والث�اب،  والعقاب  والح�شاب  الم�ت  وتذّكر 
المجتمع  منها  يعاني  كان  التي  والروحية  األإيمانية  الم�شكلة 
في  ال�شالم«  »عليه  األإمام  حّذره  الذي  المجتمع  حينذاك، 
اإليه كي ي�شتلم مقاليد الحكم باأنهم لن يك�ن�ا  بدء لج�ئهم 
نَخر  قد  الف�شاد  ألأّن  العادلة،  �شيا�شاته  تحمل  على  قادرين 
و�شارت  القيم،  و�شاعت  الم�ازين،  فانقلبت  العظم،  اإلى 
الدنيا في عناوينها المختلفة من حكم وجاه ومال ونف�ذ هي 
غايتهم، متنا�شين مبادئ دينهم وم�شير في اآخرتهم.. ولذا 
ُوُج�ٌه  َلُه  ْمرًا  اأَ ُم�ْشَتْقِبُل�َن  ا  نَّ َفاإِ َغْيِري  َواْلَتِم�ُش�ا  قال: )َدُع�ِني 
اأْلآَفاَق  َواإِنَّ  اْلُعُق�ُل  َعَلْيِه  َتْثُبُت  َوأَل  اْلُقُل�ُب  َلُه  َتُق�ُم  أَل  َواأَْلَ�اٌن 
اأََجْبُتُكْم  اإِْن  ي  اأَنِّ َواْعَلُم�ا  َرْت.  َتَنكَّ َقْد  َة  َواْلَمَحجَّ اأََغاَمْت  َقْد 
اْلَعاِتِب  َوَعْتِب  اْلَقاِئِل  َقْ�ِل  اإَِلى  ِغ  اأُ�شْ َوَلْم  اأَْعَلُم  َما  ِبُكْم  َرِكْبُت 
ِلَمْن  ْطَ�ُعُكْم  َواأَ اأَ�ْشَمُعُكْم  َوَلَعلِّي  َكاأََحِدُكْم  َنا  َفاأَ َتَرْكُتُم�ِني  َواإِْن 
»نهج  اأَِميرًا(  ي  ِمنِّ َلُكْم  َخْيٌر  َوِزيرًا  َلُكْم  َواأََنا  اأَْمَرُكْم  ْيُتُم�ُه  َولَّ

البالغة: الخطبة 92«.
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ْولُواْ بَقِّيَةٖ 
ُ
قال »تعالى«: {فَلَۡولَا َكاَن ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمن َقۡبلُِكۡم أ

ِذيَن 
َّ نجَۡيَنا ِمۡنُهۡمۗ َوٱّتََبَع ٱل

َ
ۡن أ ا قَلِيلٗا ّمِّمَ

َّ ۡرِض إِل
َ
َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡفَسادِ فِي ٱلۡأ

تۡرِفُواْ فِيهِ وََكانُواْ ُمۡجرِِميَن ١١٦ َوَما َكاَن َرّبَُك لُِيۡهلَِك ٱلُۡقَرٰى 
ُ
َظلَُمواْ َمآ أ

ۡهلَُها ُمۡصلُِحوَن ١١٧} »ه�د«.
َ
بُِظۡلٖم َوأ

اأّمة  كل  في  ال�شالحين  واجبات  من  »تعالى«  اهلل  جعل 
النهي عن الف�شاد، وبالتالي فانت�شار الف�شاد في اأّمة يدّل على 

تق�شير �شالحيها في حّق مجتمعهم.  
فاألآية تقّرر باأنه كان المطل�ب اأن يك�ن من األأق�ام التي 
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عا�شت في القرون ال�شالفة جماعة عّبرت عنهم األآية بق�لها: 
يتحمل�ن  واأفرادها  بعدهم،  جاءت  جماعة  اأي  بَقِّيَةٖ}  ْولُواْ 

ُ
{أ

يحدث  لم  ولكن  ٱلَۡفَسادِ}  َعِن  {َيۡنَهۡوَن  وبالتالي  م�ش�ؤوليتهم 
ذلك، فقد تبع الخلُف ال�شلَف في الطغيان والتمّرد في عملية 

الف�شاد واألإف�شاد اأو ال�شك�ت عنه اأو الر�شا به.    
نجَۡيَنا ِمۡنُهۡم}من 

َ
ۡن أ ا قَلِيلٗا ّمِّمَ

َّ نعم هناك ا�شتثناء ب�شيط: {إِل
بالر�شالة  األإيمان  في  اتبع�هم  الذين  والم�ؤمنين  األأنبياء 
المجتمع  في  القّلة  يمثل�ن  وه�ؤألء  اهلل،  �شبيل  في  وجاهدوا 
اللهم، ممن ظلم�ا  الذي �شيطر عليه المتَرف�ن بكفرهم و�شَ

اأنف�شهم وَمن ح�لهم من النا�ض، والحياة التي تحيط بهم.  
الف�شاد {َوٱّتََبَع  ا�شتمّر  الغالبة فكانت بحيث  ال�ش�رة  اأما 
المادية  النعم  وفرة  كانت  اإذ  فِيهِ}  تۡرِفُواْ 

ُ
أ َمآ  َظلَُمواْ  ِذيَن 

َّ ٱل
األإيماني  األإف�شاد على ال�شعيد  للمزيد من  والمعن�ية عاماًل 
واألجتماعي واألقت�شادي وال�شيا�شي وال�شخ�شي )ال�شه�ات(.  
جه�د  عن  واألإعرا�ض  األأر�ض  في  األإف�شاد  هذا  كان  وقد 
لما  ب�شعة  جريمة  وهي  ُمۡجرِِميَن}  {وََكانُواْ  جريمة:  األإ�شالح 
يمّثله من اعتداء على الحياة بكل روحيتها وعمقها األإن�شاني 

والماّدي وامتدادها الر�شالّي نح� اهلل.  
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اإلى اهلل-أل  المف�شدة -بالن�شبة  باألأمم  العذاب  اإنزال  اإّن 
يمّثل انتقامًا �شخ�شيًا اأو نابعًا من انفعال اأو من عقدة، تعالى 
اهلل عن ذلك عل�ًا كبيرًا، ألأن من الخطاأ اأن تت�ش�ر اأن اهلل 
»تعالى« يتعامل مع عباده في �شل�كهم وممار�شاتهم، كما يتعامل 
الحاكم�ن الذين يق�ش�ن على رعيتهم من م�قع العقدة الذاتية 
التي تتلّذذ بعذاب األآخرين وترتاح بظه�ر األألم في حياتهم، 
وت�شعر بالعظمة اأمام م�شاريع هالكهم، ولذا قال »�شبحانه«: 
ۡهلَُها ُمۡصلُِحوَن ١١٧}، فاهلل 

َ
{َوَما َكاَن َرّبَُك لُِيۡهلَِك ٱلُۡقَرٰى بُِظۡلٖم َوأ

غنّي عن ذلك كله، ألأنه ه� الخالق والرازق والمنعم، الذي 
يملك القّ�ة كلها، وه� الرحيم بعباده، وه� الحكيم الذي أل 
يت�شرف اإأّل وفق الحكمة في الث�اب والعقاب فال يعاقب اإأل 
على اأ�شا�ض ما يمثله العقاب من م�شلحٍة لالإن�شان، و�شالمٍة 
للحياة، وذلك في الحاألت التي ي�شت�شلم فيها النا�ض للتمرد 
النا�ض،  لحياة  واألإف�شاد  واألنحراف،  والطغيان  والع�شيان 
ي�شتحق  بما  للم�شئ  يمّثل حالًة رادعًة، ومعاملة  العقاب  فاإّن 
ي�شتحق  بما  المح�شن  تكريم  الث�اب  يمثل  بينما  من عذاب، 
ولي�ض  �ش�اء،  بمنزلة  والم�شئ  المح�شن  كان  واإأل  نعيم،  من 

هذا من العدل في �شئ، واهلل »تعالى« ه� العدل.
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فاإّن  وعملهم،  في فكرهم  كان�ا م�شلحين  اإذا  النا�ض  اإن 
ذنبًا  يرتكب�ا  لم  ألأنهم  يعاقبهم  اأن  يمكن  أل  »تعالى«  اهلل 
ُيعاَقب�ن عليه، بل عمل�ا عماًل يثاب�ن عليه، فيك�ن العقاب في 

هذه الحال ظلمًا، تعالى اهلل عن ذلك علّ�ًا كبيرًا.
ولربما كانت العق�بة في اأغلب األأحيان تتمّثل في تحقيق 
في  اهلل  اأودعها  التي  ال�شننية  المعادألت  لمقّدمات  األإن�شان 
والنهي  بالمعروف  األأمر  يترك  الب�شرية، فحين  المجتمعات 
المف�شدون  يتقدم  اأن  الطبيعي  فاإنه من  ـ  مثاًل  ـ  المنكر  عن 
في م�اقعهم وتتعاظم ق�تهم، األأمر الذي يجعل لح�ق الدمار 
بمجتمعهم على ال�شعيد األإداري وال�شيا�شي والبنية التحتية 
بديهيًا  اأمرًا  النا�ض  وحق�ق  والق�شاء  األجتماعية  والعدالة 
تحت وطاأة كل م�شاريع األإف�شاد التي أل تجد ما يمنع ت�شخمها 
ال�ارد  للتعبير  التدميرية. وبالتالي يك�ن فهمنا  وزادة ق�تها 
ۡهلَُها 

َ
َوأ بُِظۡلٖم  ٱلُۡقَرٰى  لُِيۡهلَِك  َرّبَُك  َكاَن  {َوَما  »تعالى«:  ق�له  في 

لت�شل�شل مجريات  الطبيعي  ال�شياق  ُمۡصلُِحوَن ١١٧} وفق هذا 
األأم�ر نح� �ش�ء العاقبة العامة لهذا المجتمع.  

•• مواجهة اإلفساد بالقوة: 
لم�شئ�ليتها في  بَقِّيَةٖ}  ْولُواْ 

ُ
الفئة {أ تحّمل هذه  اإطار  وفي 
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م�اجهة الف�شاد واألإف�شاد، قد ت�شل األأم�ر اإلى حد األ�شطرار 
َبۡعَضُهم  ٱلّنَاَس   ِ ٱهَّلّلَ َدۡفُع  َولَۡولَا   ....} والقتال:  الم�اجهة  اإلى 
 ِ َمۡت َصَوِٰمُع َوبَِيٞع وََصلََوٰٞت َوَمَسِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱهَّلّلَ بَِبۡعٖض لَُّهّدِ
ِذيَن إِن 

َّ َ لََقوِّيٌ َعزِيٌز ٤٠ ٱل ۥٓۚ إِّنَ ٱهَّلّلَ ُ َمن يَنُصُرهُ َكثِيٗراۗ َولََينُصَرّنَ ٱهَّلّلَ
بِٱلَۡمۡعُروِف  َمُرواْ 

َ
َوأ َكٰوةَ  ٱلّزَ وََءاتَُواْ  لَٰوةَ  ٱلّصَ قَاُمواْ 

َ
أ ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  ـُٰهۡم  ّنَ ّكَ ّمَ

ولنت�قف  »الحج«،   {٤١ ُمورِ 
ُ
ٱلۡأ َعٰقَِبُة   ِ َوهَّلِلَّ ٱلُۡمنَكرِۗ   َعِن  َوَنَهۡواْ 

قلياًل عند دألألت هذه األآية.    
للب�شر �شّنة على ط�ل التاريخ، تقت�شي اندفاعهم الفطري 

لم�اجهة األأخطار التي تهدد م�شالحهم الخا�شة والعامة.
اأن يك�ن ب�ش�رة  وهذا األندفاع الفطري لي�ض بال�شرورة 
ي�شتخدمها  التي  والعملية  الفكرية  ال��شائل  بكل  بل  القتال، 
التحالفات  عقد  قبيل  من  ال�شراع،  �شاحات  في  النا�ض 
األإعالمية،  والحرب  المعادي،  الطرف  على  ال�شاغطة 
األإلكترونية..  الفيرو�شات  وحرب  الدبل�ما�شية،  والتحركات 
اإلخ. واألآية أل تتحدث عن اندفاع الم�ؤمنين فقط للدفاع عن 
دينهم ومقد�شاتهم، واإن كان هذا من اأو�شح م�شاديق األآية 
ِذيَن يَُقَٰتلُوَن 

َّ ذَِن لِل
ُ
وأل�شيما بلحاظ �شياقها حيث قال »تعالى«: {أ

ۡخرُِجواْ ِمن دَِيٰرِهِم 
ُ
ِذيَن أ

َّ َ عَلَٰى نَۡصرِهِۡم لََقِديٌر ٣٩ ٱل ْۚ َوِإّنَ ٱهَّلّلَ ّنَُهۡم ُظلُِموا
َ
بِأ
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َبۡعَضُهم  ٱلّنَاَس   ِ ٱهَّلّلَ َدۡفُع  َولَۡولَا   ۗ ُ ٱهَّلّلَ َرّبَُنا  َيُقولُواْ  ن 
َ
أ ٓا 

َّ إِل َحّقٍ  بَِغۡيِر 
الق�ى  بين  ال�شراع  �ش�ر  ت�شمل  بل  »الحج«،   {...... بَِبۡعٖض 
الكبرى، اأو بين بع�ض الدول الكافرة فيما بينها، لي�شّب ذلك 
الدع�ة  م�اجهة  وعن  الم�ؤمنين  عن  ان�شغالهم  م�شلحة  في 
الظالمين  ا�شغل  )اللهم  الدعاء:  في  يقال  كما  األإيمانية، 

بالظالمين، واأخرجنا من بينهم �شالمين(.  
لقد كانت اإرادة اهلل »تعالى« تقت�شي عدم ح�شر القّ�ة في 
األآخر،  بع�شهم  عن  بع�شهم  ليدفع  الحياة،  في  واحٍد  قطب 
المتحدة  ال�أليات  ق�تان:  قريبة  فترة  اإلى  لدينا  كانت  ولذا 
واألتحاد ال�ش�فييتي، دفع كل منهما األآخر عن م�اطن للتدمير 
واألإف�شاد في األأر�ض لت�شارب م�شالحهما، ولذا كانت بع�ض 
الدول العربية مثاًل تلجاأ اإلى األتحاد ال�ش�فييتي في م�اجهة 

الدعم األأمريكي للكيان ال�شهي�ني في حروبه.
األتحاد  اإلى  األأمريكية  المتحدة  ال�أليات  نَفَذت  وعندما 
ال�ش�فيتي في نقاط �شعفه األقت�شادية والمخابراتية هزمته، 
و�شقطت دولة عظمى، وبداأ الحديث عن عامل اأحادي القطب 
تفعل به ال�أليات المتحدة ما �شاءت.. ولكن �شرعان ما تغيرت 
األأم�ر بع�امل عديدة ع�شكرية واأمنية و�شيا�شية واقت�شادية 
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اأظهرت عجز هذه الدولة العظمى عن تنفيذ ما �شاءت، وتم 
دفعها في اأكثر من م�قع فلم تحقق اأجندتها كما اأراَدت.

ولذا فاإنَّ الق�ى العظمى عندما تتعاظم في بع�ض الم�اقع، 
�شيك�ن اإلى جانبها ق�ًى قد تك�ن اأقّل عظمًة منها في ميزان 
الكثرة العددية اأو في ميزان الن�عية، ولكنها تمنعها من اأن 
والتخريب  الف�شاد  عمليات  من  تريده  ما  في  حريتها  تاأخذ 
ومن  »تعالى«.  اهلل  �شنن  من  وهذا  ذلك..  اإلى  وما  والهدم، 
جهة اأخرى بما اأن اأي ق�ّي يختزن في داخله عنا�شر �شعف، 
واأّي �شعيف يختزن في داخله م�اقع ق�ة، ولذا يلجاأ ال�شعيف 
أل�شتخدام هذه وتلك لينت�شر على الق�ي: {َكم ّمِن فَِئةٖ قَلِيلٍَة 

ـٰبِِريَن ٢٤٩} »البقرة«. ُ َمَع ٱلّصَ ِۗ َوٱهَّلّلَ َغلََبۡت فَِئٗة َكثِيَرةَۢ بِإِۡذِن ٱهَّلّلَ
وقد ا�شتفاد الفل�شطيني�ن في العدوان ال�شهي�ني على غزة 
عام 2012 م من هذه المعادلة، و�شرعان ما تحرك ال�شهاينة 
تل  التي فاجاأتهم في  ال�ش�اريخ  اإيقاف  اأجل  دبل�ما�شيًا من 
اأبيب.. وهكذا كان األأمر في 2006 م مع المقاومة في لبنان.. 

فلكل ق�ي نقاط �شعف.. ولكل �شعيف نقاط ق�ة.
يملك  لمن  ت�شت�شلم�ا  أل  النا�ض،  اأيها  تق�ل:  األآية  وكاأن 
اأعطاكم ق�ة  لقد  المطلقة،  الق�ة  لم يمنحه  الق�ة، ألأن اهلل 
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فال تهمل�ها، وأل تغفل�ها، بل حاول�ا اأن تحرك�ها في م�اجهة 
اإّن هذا األإيحاء من األآية ألبد اأن  ال�شعف الذي عند العدو. 
ن�شتفيد منه في الحركة ال�شيا�شية واألأمنية وحتى األقت�شادية. 
ولذلك كان ت�شريع القتال من�شجمًا مع هذه ال�شّنة التي فطر 
الكثير  األإن�شان  اأودع في  األإن�شانية عليها، فقد  الطبيعة  اهلل 
من  خطر  اأي  لم�اجهة  تتحفز  التي  الغرائزية  الح�افز  من 
األآخرين يهدد الذات، بتعطيل اأو اإرباك اأي مرفق من مرافق 
حياتها، اأو بالتاأثير على اأّية م�شلحٍة من م�شالحها، لت�شتمر 

الحياة األجتماعية للنا�ض في نظام دفاعي ذاتّي مت�ازن.
لالنحراف،  قابلة  األإن�شانية  الطبيعة  هذه  كانت  واإذ 
أل  وعدوانًا،  بغيًا  للقتال  األإن�شان  تدفع  قد  فاإنها  وبالتالي 
اأّكد اهلل على �شرورة القتال  للدفاع عن الذات والحق، فقد 
على اأ�شا�ض القيم األإن�شانية الروحية التي تحركه في األتجاه 
ال�شحيح، الذي يحمي األإن�شان، ويمنعه من البغي والعدوان، 
ف الن�شر بما يحقق للب�شرية الخير عندما ت�شير وفق  وي�ظِّ
إِن  ِذيَن 

َّ {ٱل ن�اهيه:  عن  وتنتهي  باأوامره  وتلتزم  اهلل،  �شرع 
بِٱلَۡمۡعُروِف  َمُرواْ 

َ
َوأ َكٰوةَ  ٱلّزَ وََءاتَُواْ  لَٰوةَ  ٱلّصَ قَاُمواْ 

َ
أ ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  ـُٰهۡم  ّنَ ّكَ ّمَ

والمنكر من  المعروف  ي�شمله عن�ان  بما  ٱلُۡمنَكرِ}  َعِن  َوَنَهۡواْ 
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الم�شت�ى  على  �ش�اء  كلها،  بالحياة  ترتبط  كثيرة  م�شاديق 
الديني اأو ال�شيا�شي اأو األقت�شادي اأو األجتماعي اأو العلمي اأو 

الثقافي.. ولي�ض على الم�شت�ى الفردي فقط.  
والم�شاجد  وال�شل�ات  والبيع  ال�ش�امع  خ�ش��ض  وِذكر 
اهلل  اأن  اإلى  ي�شير  لرّبما  ال�شراع  هذا  في  عنه  ُيداَفع  فيما 
»تعالى« ي�ؤكد �شمنيًا على اأن ما تعانيه الب�شرية من كل �ش�ر 
األأول  المقام  في  ياأتي  الباطلة  وال�شراعات  والظلم  الف�شاد 
هي  العبادية  األأمكنة  فتلك  اهلل،  عن  األإن�شان  ابتعاد  ب�شبب 
المن�ط بها هداية النا�ض عبر التاريخ اإلى اهلل عقيدًة و�شريعًة 
الب�شرية،  عند  الهداية  منابع  زوال  يعني  وزوالها  وم�شلكًا، 
وبالتالي األإمعان في الف�شاد والظلم وال�شراع بالباطل، ولذا 
النا�ض بع�شهم ببع�ض بكل �ش�ر  اأن يدفع  كان من �شنة اهلل 

الدفع لتبقى م�اقع الهداية قائمة حية وفاعلة وم�ؤثرة.
ولئن �شدق البع�ض في ن�شر اهلل، فاإن اهلل ين�شره، �ش�اء 
في الم�اجهة الميدانية مع ق�ى الكفر، اأو من خالل امتداد 
تاأثير تلك الم�اجهة مع ق�ى الكفر على �شائر النا�ض اأو عبر 
تاأكيد  التعبير  هذا  وفي  يَنُصُرهُ}  َمن   ُ ٱهَّلّلَ {َولََينُصَرّنَ  الزمن 
مكرر لئال يتغلغل اإلى قلب األإن�شان اأي ن�ع من ال�شك في ذلك.  
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َ لََقوِّيٌ َعزِيٌز ٤٠}  وليعلم األإن�شان الحقيقة التالية: {إِّنَ ٱهَّلّلَ
المهيمن  ألأنه  يريد،  ما  تحقيق  من  منعه  اأحد  ي�شتطيع  فال 
على كل �شئ، وق�ته هي القّ�ة المطلقة التي أل تقف عند حد، 
وأل يملك اأحد اأن يقف اأمام اإرادته، في ما يحكم به اأو يقّدره، 
ألأنه العزيز الذي أل ي�شتطيع اأحد اأن ينتق�ض من عّزته �شيئًا.  

•• اإلمام الحسين واإلصالح بالقوة: 
ال�شالم« في جانب  ومن هنا كانت حركة الح�شين »عليه 
األآيات  هذه  لم�شم�ن  األ�شتجابة  �ش�ر  من  �ش�رة  منها 
القراآنية، في م�اجهة كل الف�شاد الفكري والعملي والروحي 
وكل الظلم وكل القهر وكل القتل الذي كان ُيماَر�ض من قبل 
األإمام  به  قام  الذي  الدفع  هذا  ول�أل  واأع�انهم،  األأم�يين 
للدين  بقي  لما  نه�شته،  خالل  من  ال�شالم«  »عليه  الح�شين 
باقية، ولزالت �ش�رة األإ�شالم عند النا�ض بمرور ال�قت من 
طريق  في  لحظة  ا�شتكان  ما  الذي  األأم�ي  الم�شروع  خالل 

تحقيق هذا المخطط ال�شيطاني.
وقد ن�شر اهلل الق�يُّ العزيُز، الح�شيَن »عليه ال�شالم« حين 
ن�شره، واإن ا�شت�شهد ومن معه في �شاحة المعركة، وذلك من 
خالل التاأثير الكبير لث�رته على النا�ض، وال�شدمة التي �شدم 
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بها ال�اقع، فنه�شت األأمة لتراجع نف�شها، وتنتف�ض من م�قع 
اإلى اآخر �شد �ش�ر الف�شاد واألإف�شاد والظلم والتالعب بالدين 

والمقدرات.
من  ن�شره،  حين  الح�شيَن  العزيُز  الق�يُّ  اهلل  ن�شر  كما 
ف�شارت  الح�شينية،  للنه�شة  الزمني  األمتداد  هذا  خالل 
م�شعاًل للث�رات والثائرين، وعن�انًا بارزًا من عناوين �شراع 
الحق مع الباطل. ولناأخذ اأمثلة من تلك الث�رات التي هزت 

كيان األأم�يين:
1ـ ث�رة اأهل المدينة: وهي التي خرج فيها ال�شحابة والتابع�ن 
في المدينة المن�رة على يزيد بن معاوية وخلع�ه بعد ال�شنة 
التي ُقتل فيها الح�شين »عليه ال�شالم«، وقد بّين عبد اهلل ابن 
ابن  ينقل  -كما  المالئكة  بغ�شيل  الملقب  حنظلة  ال�شحابي 
ع�شاكر في )تاريخ مدينة دم�شق(- عّلة هذا الخروج بق�له: 
)لما وثب اأهل المدينة ليالي الحرة فاأخرج�ا بني اأمية عن 
المدينة واأظهروا عيب يزيد بن معاوية وخالفه، اأجمع�ا على 
عبد اهلل بن حنظلة فاأ�شندوا اأمرهم اإليه فبايعهم على الم�ت 
وقال: يا ق�م اتق�ا اهلل وحده أل �شريك له، ف�اهلل ما خرجنا 
اإن  ال�شماء!!  من  بالحجارة  ُنرمى  اأن  خفنا  حتى  يزيد  على 
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رجاًل ينكح األأمهات والبنات واألأخ�ات، وي�شرب الخمر ويدع 
ال�شالة. واهلل ل� لم يكن معي اأحد من النا�ض ألأبليت هلل فيه 
بالء ح�شنًا. فت�اثب النا�ض ي�مئذ يبايع�ن ِمن كل الن�احي، 
وما كان لعبد اهلل بن حنظلة تلك الليالي مبيت اإأل الم�شجد، 
وما كان يزيد على �شربٍة من �ش�يق( طعام يّتخذ من القمح 
في  بها  ي�ؤتى  الغد  من  مثلها  اإلى  عليها  )يفطر  كالع�شيدة 
ال�شماء  اإلى  راأ�شه  رافعًا  رئي  وما  الدهر  ي�ش�م  الم�شجد، 
اإخباتًا. فلما دنا اأهل ال�شام من وادي القرى �شّلى عبداهلل بن 
حنظلة بالنا�ض الظهر ثم �شعد المنبر فحمد اهلل واأثنى عليه 
هلل  فاأبل�ا  لدينكم  غ�شبًا  خرجتم  اإنما  النا�ض  اأيها  قال:  ثم 
بالًء ح�شنًا لي�جب لكم به مغفرته ويحل به عليكم ر�ش�انه( 

»تاريخ مدينة دم�شق، ج 27، �ض429«. 
وقد اأر�شل اإليهم يزيد جي�شًا بقيادة م�شلم بن عقبة الذي 
دخل المدينة وا�شتباحها لمدة ثالثة اأيام، وانتهك األأعرا�ض 
حتى قيل اإنه افت�شت فيها األف عذراء، وذكر العيني في كتابه 
)عمدة القاري( اأنه: )ولدت األف امراأة من اأهل المدينة من 
غير زوج( »عمدة القاري، ج17، �ض26« ! وقد ُقتل في هذه 
اأ�شحاب ر�ش�ل اهلل »�شلى  �شبعمائة من  ال�اقعة خلق كثير، 
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اهلل عليه واآله« من المهاجرين واألأن�شار، و�شملت اإبادة َمن 
ح�شر من البدريين بالكامل. واختلفت في عدد من ُقتل من 
الم�الي  من  اأُبيد  اأنه  وقيل  األآف،  اأربعة  فقيل  النا�ض،  �شائر 

والعرب ع�شرة اآألف!
قال ابن كثير في )البداية والنهاية(: )فدخل م�شلم بن 
»عبيد  خ�ل  اأنهم  على  للبيعة  النا�ض  فدعا  المدينة  عقبة 
واأم�الهم  دمائهم  في  ويحكم  معاوية،  ابن  ليزيد  وخدم« 
ق�له  في  فاح�شًا  خطاأ  يزيد  اأخطاأ  وقد  �شاء...  ما  واأهليهم 
لم�شلم بن عقبة اأن يبيح المدينة ثالثة اأيام، وهذا خطاأ كبير 
ال�شحابة  قتل خلق من  اإلى ذلك من  ان�شم  ما  مع  فاح�ض، 
يدي  على  واأ�شحابه  الح�شين  قتل  اأنه  تقدم  وقد  واأبنائهم، 
عبيد اهلل بن زياد. وقد وقع في هذه الثالثة اأيام من المفا�شد 
أل  مما  ي��شف،  وأل  يحد  أل  ما  النب�ية  المدينة  في  العظيمة 
بار�شال م�شلم بن عقبة  اأراد  اإأل اهلل »عز وجل«، وقد  يعلمه 
اأيامه من غير منازع، فعاقبه  ت�طيد �شلطانه وملكه، ودوام 
اهلل بنقي�ض ق�شده، وحال بينه وبين ما ي�شتهيه، فق�شمه اهلل 
ۡخُذ َرّبَِك 

َ
قا�شم الجبابرة، واأخذه اأخذ عزيز مقتدر {َوَكَذٰلَِك أ

لِيٞم َشِديٌد ١٠٢} »ه�د«،  قال 
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
َخَذ ٱلُۡقَرٰى َوِهَى َظٰلَِمٌةۚ إِّنَ أ

َ
إَِذآ أ
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البخاري في �شحيحه... عن عائ�شة بنت �شعد بن اأبي وقا�ض 
و�شلم«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  �شمعت  قال:  اأبيها  عن 
الملح  ينماع  كما  انماع  اإأل  اأحد  المدينة  اأهل  يكيد  أل  يق�ل: 
اأبي عبد اهلل القراظ  الماء. وقد رواه م�شلم من حديث  في 
المديني، وا�شمه دينار، عن �شعد بن اأبي وقا�ض اأن ر�ش�ل اهلل 
اإأل  ب�ش�ء  المدينة  اأحد  يريد  و�شلم« قال: أل  »�شلى اهلل عليه 
اأذابه اهلل في النار ذوب الر�شا�ض، اأو ذوب الملح في الماء( 

»البداية والنهاية، ج8، �ض244-243«.
2ـ ث�رة الت�ابين: تفّجرت هذه الث�رة �شنة 65 هـ بقيادة �شليمان 
بن �شرد الخزاعي، وكان �شعارهم )يا لثارات الح�شين( فقد 
اإعالنًا  ال�شالم«  »عليه  الح�شين  األإمام  مقتل  بعد  خرج�ا 
الذي  البائ�ض  ال�اقع  على  وتمردًا  ن�شرته،  عدم  على  للندم 
واإف�شادهم، فقاتل�ا  اأمية وف�شادهم  ترتب على ا�شتكبار بني 
الجي�ض األأم�ي بمنطقة )عين ال�ردة( القريبة من )الرقة( 

في ال�شام، حتى ا�شت�شهدوا.
الطف  واقعة  بعد  ما  اأحداث  تفا�شيل  قراءة  خالل  ومن 
مقتل  بعد  تجتمع  بداأت  الك�فة  اأهل  من  مجم�عة  اأن  يتبين 
ية  األإمام الح�شين »عليه ال�شالم« مبا�شرة في اإطار من ال�شِرّ
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التاّمة، في حالة من النقد الذاتي، وذلك لمحا�شبة اأنف�شهم 
ال�شالم«،  »عليه  الح�شين  اإزاء  اأظهروه  الذي  التق�شير  على 
الذي  العار  وغ�شل  الذنب  عن  التكفير  كيفية  على  والت�شاور 
ال�شيعي  التحّرك  فتزّعم  التخاذل،  هذا  نتيجة  بهم  لحق 
في  المتقّدمين  الك�فيين  الزعماء  كبار  من  خم�شة  حينئٍذ 
ال�شالم«  »عليه  علي  باألإمام  تاريخيًا  ارتبط�ا  الذين  ال�شّن، 
نجبه  بن  الُم�َشّيب  الخزاعي،  رد  �شُ بن  �شليمان  وهم:  واآله، 
الفزاري، عبد اهلل بن �شعد بن نفيل األأزدي، عبد اهلل بن وال 

التميمي، رفاعة بن �شّداد البجلي.
رون بدع�تهم  فبداأوا يمار�ش�ن ن�شاطهم في الخفاء، ويب�ِشّ
ال�شلطة  مراقبة  عن  بعيدًا  ال�شيعة،  اأو�شاط  في  األنتقامية 
�شّريًا  و�شّكل�ا تجمعًا  المنت�شرين في كّل مكان،  وج�ا�شي�شها 
تحّ�ل  حّتى  التجمع  ذلك  يلبث  ولم  معار�ض،  مائة  نح�  من 
وقد  )التّ�ابين(.  عن�ان  تحمل  كبرى  �شيعية  معار�شة  اإلى 
�شارت هذه الت�شمية هي الغالبة على حركة �شليمان ورفاقه، 
�شعارهم: {َفُتوُبٓواْ  اأ�شبحت  التي  الكريمة  األآية  من  انطالقًا 
بَارِئُِكۡم  ِعنَد  لَُّكۡم  َخۡيرٞ  َذٰلُِكۡم  نُفَسُكۡم 

َ
أ فَٱۡقُتلُٓواْ  بَارِئُِكۡم  إِلَٰي 

جمع  »البقرة«.   {٥٤ ٱلرَِّحيُم  ّوَاُب  ٱلّتَ ُهَو  إِنَُّهۥ  َعلَۡيُكۡمۚ  َفَتاَب 
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�شليمان بن �شرد الخزاعي اأن�شاره في منطقة النخيلة، في 
الخام�ض من ربيع الثاني 65هـ، ثّم �شار بهم اإلى قبر األإمام 
اآألف  اأربعة  يقارب  عددهم  وكان  ال�شالم«،  »عليه  الح�شين 
رجل، فما اأن و�شل�ا اإلى القبر ال�شريف، حّتى �شاح�ا �شيحة 
واحدة، وازدحم�ا ح�ل القبر، فما روؤي اأكثر باكيًا من ذلك 
الي�م، فترّحم�ا عليه، وتاب�ا عنده من خذألنه وترك القتال، 
-بعد  �شرد  بن  �شليمان  القائد  تحّرك  معه.  العهد  وتجديد 
العهد  وتجديد  ال�شالم«،  »عليه  الح�شين  األإمام  قبر  زيارة 
معه- مع جنده قا�شدين ال�شام، ف��شل�ا اإلى األأنبار، ومنها 
اإلى القيارة وهيت، ثّم اإلى قرقي�شيا -وهي بلدة على م�شّب 

نهر الخاب�ر في الفرات- وبعدها منطقة عين ال�ردة.
وفي الثاني والع�شرين من جمادى األأولى 65هـ، دارت في 
ال�شام،  جند  وبين  بينهم  الحرب  رحى  ال�ردة  عين  منطقة 
واأبلى التّ�اب�ن بالًء ح�شنًا، فكان لهم الن�شر اأّول األأمر، غير 
األفًا  ع�شر  باثني  ال�شام  جي�ض  اأمّد  ما  �شرعان  زياد  ابن  اأّن 
بقيادة الح�شين بن نمير، ثّم بثمانية اآألف بقيادة �شرحبيل 
ابن ذي الكالع، فاأحاط�ا بالتّ�ابين من كّل جانب، فلّما راأى 
�شليمان ما يلقى اأ�شحابه من �شّدة، ترّجل عن فر�شه ، وه� 
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�شيفه  جفن  وك�شر  عمره،  من  والت�شعين  الثالثة  في  ي�مئٍذ 
و�شاح باأ�شحابه: يا عباد اهلل، من اأراد البك�ر اإلى رّبه والت�بة 
. فا�شتجاب له الكثيرون،  من ذنبه وال�فاء بعهده، فلياأت اإلَيّ
وحذوا حذوه، وك�شروا جف�ن �شي�فهم، وقتل�ا من اأهل ال�شام 
مقتلة عظيمة، حّتى اأُ�شيب زعيمهم �شليمان ب�شهم، ف�قع وه� 
يق�ل: فزت ورّب الكعبة. وحمل الراية بعده الم�شّيب بن نجبة، 
فقاتل بها حّتى ا�شت�شهد، بعد جه�د م�شتمية، وتبعه بقية القّ�اد 
الذي  �شداد  بن  رفاعة  با�شتثناء  المقاتلين،  من  كبير  وعدد 
اعترف بالهزيمة واأدرك عدم جدوى القتال، وكانت القيادة 
الباقية من  البقية  اإلى  اأوامره �شّرًا  اإليه، فاأ�شدر  انتقلت  قد 
التّ�ابين باألن�شحاب والتراجع. وتّمت عملية التراجع بنجاح، 
واأ�شبح�ا  المعركة،  ميدان  المن�شحب�ن عن  التّ�اب�ن  وابتعد 

في مناأًى عن مطاردة الجي�ض األأُم�ي.
في  اأي  الت�ابين،  ث�رة  من  عام  بعد  كانت  المختار:  ث�رة  3ـ 
�شنة 66 هـ، قادها المختار بن عبيد اهلل الثقفي في الك�فة، 
خاللها  من  وا�شتطاع  الح�شين(،  لثارات  )يا  �شعار  رافعًا 
قتل قتلة الح�شين »عليه ال�شالم«، كعمر بن �شعد وعبيداهلل 
بن زياد وحرملة بن كاهل األأ�شدي و�شمر بن ذي الج��شن. 
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باألإ�شافة اإلى ال�شيطرة على الك�فة واأنحاء اأخرى من العراق 
لمدة �شنتين تقريبًا.

وفي تلك األأثناء كان عبداهلل بن الزبير قد انتف�ض على 
�شنة  ف�لّى  العربية،  الجزيرة  في  اأمره  وا�شتفحل  األأم�يين، 
67هـ اأخاه م�شعبًا على العراق، وطلب منه اأن أل يبقي للمختار 
واأ�شحابه باقية فيها. ووقع القتال في الب�شرة بين م�شعب 
الك�فة،  نح�  وت�جه  األأول،  فانت�شر  للمختار،  تابعة  وق�ة 
وحا�شر المختار في ق�شره ألأربعة اأ�شهر، انتهت بمقتله وقطع 

راأ�شه، في الرابع ع�شر من رم�شان �شنة 67هـ.
بن  علي  األإمام  ابن  زيد  كث�رة  الث�رات  ت�الت  وهكذا 
الح�شين زين العابدين »عليه ال�شالم« في الك�فة �شنة 121هـ 
وانت�شار  األأو�شاع  تردي  بلغ  عبدالملك حيث  بن  ه�شام  �شد 
الظلم والف�شاد والفقر وبذخ الحكام مبلغًا أل يطاق، مما حدا 
بزيد ال�شهيد للقيام بث�رته، ثم ث�رة يحيى ابنه، وكانت �شنة 
125 هـ بعد مقتل اأبيه زيد، وقد اأقبل اإليه جي�ض األأم�يين وه� 
الحالية، فقاتلهم  القريبة من مدينة م�شهد  باأبر�شهر  مقيم 
وانهزم�ا،  قائدهم  فقتل  فار�شًا  �شبعين  اإأل  معه  وما  يحيى 
جي�ض  فقاتله  الحالية،  اأفغان�شتان  من  ن�اٍح  اإلى  انتقل  ثم 
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وث�رة  اأيام،  ثالثة  دام  قتال  بعد  يحيى  ا�شت�شهد  حتى  اآخر 
عبداهلل بن معاوية بن عبداهلل بن جعفر بن اأبي طالب اأبان 
وث�رة  مروان،  بن  عبدالملك  بن  ال�ليد  بن  اإبراهيم  حكم 

عبدالرحمن بن األأ�شعث اأبان حكم عبدالملك بن مروان.
بقيادة  تارة  اأي�شًا،  الث�رات  من  ن�شيبهم  للخ�ارج  وكان 
62هـ،  �شنة  فُقتل  واليمامة  البحرين  في  عامر  ابن  نجدة 
ونافع بن األأزرق المقت�ل بالب�شرة �شنة 65هـ، وعبداهلل بن 
وقطري  66هـ،  �شنة  هزيمته  بعد  باألأه�از  المقت�ل  الماح�ز 

المازني المقت�ل �شنة 77هـ، و�ش�اهم من قادة الخ�ارج.
ال�شحاك  كث�رة  داخلية،  ث�رات  األأم�ي  البيت  �شهد  كما 
بن قي�ض الفهري في محاولته لال�شتقالل عن حكم بني اأمية، 
وعمرو بن �شعيد األأ�شدق الخارج على عبدالملك بن مروان 
البيعة لنف�شه عام  اإلى  عام 69هـ، و�شلم بن زياد الذي دعا 
الخارج  �شفرة  اأبي  بن  المهلب  بن  ويزيد  بخرا�شان،  65هـ 

على يزيد بن عبدالملك بن مروان وُقتل �شنة 102 هـ.





المعارضة والفساد

هل المعار�شة ال�شيا�شية في حّد ذاتها اأمر مطل�ب وحالة 
تك�ن  اأن  بال�شرورة  فهل  كذلك،  األأمر  كان  واإذا  �شحية؟ 

باللج�ء أل�شتعمال القّ�ة؟ 
في  )المعار�شة(  م�شطلح  تعريف  عند  -اأوأًل-  فلنت�ّقف 
ال�ش�ؤالين  على  األإجابة  عن  نبحث  َثّم  ومن  ال�شيا�شة،  عالم 

ال�شابقين. 
المعنى  المعار�شة أل تدّل ب�شكل مبا�شر على  لغ�يًا، كلمة 
هذا  طياتها  في  تحمل  ولكنها  للكلمة،  المعا�شر  ال�شيا�شي 

المعنى. 
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والمتابعة،  والمدار�شة،  المقابلة،  اللغ�ية:  معانيها  فمن 
والمحاذاة،  والمحاكاة،  المباراة،  معنى  تت�شّمن  اأنها  كما 

ف�شاًل عن معنى: المغالبة، والممانعة. 
الحديث،  األ�شتعمال  في  الكلمة  هذه  دأللة  تطّ�رت  وقد 
اإلى المعنى المعا�شر  وانتقلت من هذا المعنى الح�شّي لها، 
الذي ي�شير اإلى و�شع معّين في الحياة ال�شيا�شية، اأو غيرها. 
تعني:  الحديث  ال�شيا�شي  األ�شطالح  في  والمعار�شة 
الق�ة/اأو  وقرارات  واإجراءات  ل�شيا�شات  المخالف  الم�قف 

الق�ى ال�شيا�شية التي ُتم�شك بزمام ال�شلطة. 
كما اأّن نف�ض الكلمة تدّل على الجهة/اأو الجهات التي تق�م 

بهذا الدور، كاألأحزاب والكتل النيابية والتجّمعات النقابية.
والمعاَر�شة كفعل ـــ من حيث المبداأ ـــ حالة �شحية: 

المعار�شة  فالمعار�شة ألأجل  تكن غاية في ذاتها،  لم  1. ما 
حالة غير �شحية، والمطل�ب اأن تك�ن المعار�شة قائمة ب�شبب 
منا�شبًا  ألإثارتها  الظرف  ويك�ن  وحقيقي،  فعلي  خلل  وج�د 

وي�شّب في الم�شلحة العامة. 
اأو  مجاورة  اأخرى،  دوٍل  ألأجندات  خدمًة  تكن  لم  وما   .2
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ن�عًا  حينذاك  المعار�شة  �شتك�ن  حيث  عالمية..  اأو  اإقليمية 
من الخيانة ال�طنية. 

كاأل�شتنفاع  بحتة،  م�شلحّية  حالة  اإلى  تتبّدل  لم  وما   .3
الماّدي، اأو للت�شّلط على ال�شعب لقهره. 

•• المعارضة على عهد النبي:
وهل كانت في ع�شر النبي األأكرم »�شلى اهلل عليه واآله« 

اأية �ش�رة من �ش�ر المعار�شة ال�شيا�شية؟ 
من المعل�م اأّن الم�ؤمنين كان�ا ملَزمين بطاعة ر�ش�ل اهلل 
َوَمن   ۖ َ ٱهَّلّلَ َطاَع 

َ
أ َفَقۡد  ٱلّرَُسوَل  يُِطِع  ن  اأم�ر دينهم ودنياهم: {ّمَ

ۡرَسۡلَنَٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا ٨٠ .... َوَمن يَُشاقِِق ٱلّرَُسوَل ِمۢن 
َ
تََولَّٰي َفَمآ أ

َبۡعِد َما تَبَيََّن لَُه ٱلُۡهَدٰى َوَيّتَبِۡع َغۡيَر َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن نَُولِّهِۦ َما تََولَّٰي 
َونُۡصلِهِۦ َجَهّنََمۖ َوَسآَءۡت َمِصيًرا ١١٥} »الن�شاء«

واإذا كانت في البين اآراء مخالفة لما كان يطرحه �شمن 
بع�ض الترتيبات الع�شكرية -مثاًل- كما تذكر بع�ض األأخبار 
على  اأ�شحابه  بع�ض  يعتر�ض  اأو  يقترح  كان  حيث  التاريخية 
طريقة  في  اأو  األإ�شالمي  للجي�ض  كمع�شكر  المختار  الم�قع 
اأو  المخالفة  األقتراحات  تلك  فاإّن  الغازي،  العدو  م�اجهة 
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باأنها  عنها  يعّبر  م�شت�ًى  اإلى  لترتقي  تكن  لم  األعترا�شات 
�ش�رة من �ش�ر المعار�شة ال�شيا�شية. 

األآية 115 من �ش�رة  التي تحّدثت عنها  واأما )الم�شاّقة( 
الن�شاء فهي كناية عن المخالفة مع العداوة، و�شق الع�شا، بما 
ي�ؤّدي اإلى مفارقة الجماعة.. اأي اأّن األآية تتحّدث عن اأولئك 
زاع مع الر�ش�ل اأو مع الر�شالة، بعٍد  قاق والنِّ الذين ُيثيرون ال�شِّ
»تعالى« وو�شح لهم الحق،  اأن قامت عليهم الحجة من اهلل 
على  التمّرد  روح  من  الفرد  ذلك  يحمله  لما  العق�بة  وترّتب 
اأّن هذا  اهلل، أل لمجّرد ما يحمله من راأي مخالف، فالمراد 
في  الم�ؤمنين  �شبيل  غير  يّتبع�ن  كان�ا  النا�ض  من  الّنم�ذج 
األإخال�ض هلل ولر�ش�له واّتباع اأوامره ون�اهيه، وه� النم�ذج 
اإذ كان�ا يحمل�ن م�شروعًا مخالفًا  المنافقين  المنطِبق على 
ذلك،  على  ويعمل�ن  والر�شالة،  الر�ش�ل  لم�شروع  ومعار�شًا 
ِذيَن َيُقولُوَن 

َّ وه� ما يعك�شه ال��شف في األآيات التالية: {ُهُم ٱل
َخَزآئُِن   ِ َوهَّلِلَّ  ْۗ وا يَنَفّضُ َحّتَٰي   ِ ٱهَّلّلَ َرُسوِل  ِعنَد  َمۡن  عَلَٰى  تُنفُِقواْ  لَا 
ۡرِض َوَلِٰكّنَ ٱلُۡمَنٰفِقِيَن لَا َيۡفَقُهوَن ٧ َيُقولُوَن لَئِن 

َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ ٱلّسَ

ِ ٱلۡعِّزَةُ َولَِرُسولِهِۦ  َ ۚ َوهَّلِلّ َذّلَ
َ
َعّزُ ِمۡنَها ٱلۡأ

َ
رََّجۡعَنآ إِلَي ٱلَۡمِديَنةِ لَُيۡخرَِجّنَ ٱلۡأ

َولِۡلُمۡؤِمنِيَن َوَلِٰكّنَ ٱلُۡمَنٰفِقِيَن لَا َيۡعلَُموَن ٨} »المنافق�ن«
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اهلل  »�شلى  األأكرم  النبي  �شيرة  من  م�شاهد  وهناك عدة 
�شل�ل  بن  اأبّي  بن  عبداهلل  معار�شة  فيها  تجّلت  واآله«  عليه 
على وجه التحديد -ومعه زمرة المنافقين- لقرارات النبي 
وبحّدة، ومن بينها ما جرى في غزوة اأُحد عندما اّتخذ ر�ش�ل 
النب�ي  الم�شجد  �شل�ل في  ابن  بالخروج، ف�قف  القراَر  اهلل 
بكلمات  وتلّفظ  ب�شّدة  القرار  وعار�ض  الرواية-  -بح�شب 
جارحة، ثم لّما خرج اإلى اأُحد -مع َمن خرج من الم�شلمين- 
عاد منكفئًا مع ثلث الجي�ض تقريبًا! واإذا كان كبار ال�شحابة 
قد اأ�شاروا اأحيانًا على النبي با�شتخدام القّ�ة لردع المنافقين 
)المعار�شين( في م�اقف كثيرة، اإأل اأنه »�شلى اهلل عليه واآله« 
ط�يل،  بنَف�ض  معهم  وتعامل  مطلق،  ب�شكل  ذلك  عن  امتنع 

و�شبر عميق، ومن خالل �شيا�شة األحت�اء واأل�شتيعاب. 

•• المعارضة على عهد علي:
بكر  اأبي  الخليفتين  عهد  على  -اإجماأًل-  الحال  وا�شتمر 
وعمر والق�شم األأول من عهد الخليفة عثمان، ثم تغّير األأمر 
المعار�شة  �شارت  حيث  حكمه  فترة  من  الثاني  الق�شم  في 
لل�شحابي  جرى  ما  ذلك  على  مثال  وخير  ُتقمع،  ال�شيا�شية 

الجليل اأبي ذر الغفاري. 
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علي  األإمام  ا�شتلم  �شابق عهده حينما  اإلى  األأمر  عاد  ثم 
بن اأبي طالب »عليه ال�شالم« الحكَم، حيث بّين القاعدة في 
م�قفه من المعار�شة �شمن الم�شهد التالي الذي رواه ال�شريف 
الر�شّي -واآخرون- عندما وقف اأحد الخ�ارج )المعار�شة( 
وقال:  الم�شجد  في  وه�  األإمام  مقاطعًا  النا�ض  جم�ع  اأمام 
فقال  ليقتل�ه،  الق�م  ف�ثب  اأفقهه(!  ما  كافرًا  اهلل  )قاتَله 
»عليه ال�شالم«: )رويدًا، اإنما ه� �شبٌّ ب�شّب اأو عفٌ� عن ذنب( 
»نهج البالغة، الحكمة 420«.. ولم يتحّ�ل الم�قف المعار�ض 
اإلى عق�بة  اأ�شل�به-  -على الرغم من ُقبح م�شم�نه ووقاحة 

�شجن، اأو هدم دار، اأو منٍع ِمن عطاٍء من بيت المال. 
وهكذا كّرر األإماُم ذاَت القاعدة واأّكد على ذات الم�قف 
قبيل وق�ع حرب النهروان -قبيل وق�عها- و�شمن محاوألته 
الح�ارّية ألإقناع الخ�ارج -كمعار�شة م�شّلحة ا�شتعملت القّ�ة 
غير الم�شروعة �شد األأبرياء وفي اإثارة األأج�اء غير األآمنة- 
بالرج�ع عن القتال حيث قال لهم: )اإّن لكم عندنا ثالثًا ما 
�شحبتم�نا: أل نمنعكم م�شاجد اهلل اأن تذكروا فيها ا�شمه، وأل 
الفيء ما دمتم معنا، وأل نقاتلكم حتى تبدوؤونا وننتظر فيكم 

اأمر اهلل( »دي�ان المبتداأ والخبر، ج2، �ض178«.
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ال�شادقة  املعار�شة  على  �شّجع  ال�شالم«  »عليه  اإّنه  بل 
بما  تكلم�ني  قال:)فال  تق�ميية،  اآثار  من  لها  ملا  واملخل�شة 
ُتكلَّم به الجبابرة، وأل تتحّفظ�ا مّني بما ُيتحّفظ به عند اأهل 
ا�شتثقاأًل  بي  تظّن�ا  وأل  بالم�شانعة،  تخالط�ني  وأل  البادرة، 
في حقٍّ قيل لي، وأل التما�ض اإعظاٍم لنف�شي، فاإنه َمن ا�شتثَقل 
الحقَّ اأن ُيقاَل له اأو العدَل اأن ُيعَر�َض عليه، كان العمُل بهما 
اأثقل عليه. فال تكّف�ا عن مقالٍة بحق اأو م�ش�رة بعدل، فاإني 
ل�شت في نف�شي بف�ق اأن اأخطئ، وأل اآَمن ذلك ِمن فعلي اإأل اأن 
َيكفَي اهلُل ِمن نف�شي ما ه� اأملك به مني، فاإّنما اأنا واأنتم عبيد 

ممل�ك�ن لربٍّ أل ربَّ غيُره( »نهج البالغة، الخطبة 216«. 
تقّبل  مجرد  ِمن  اأرقى  حالًة  ال�شالم«  »عليه  قّدم  وقد 
حيث  حق�قها،  على  والمحافظة  ال�شيا�شية  المعار�شة 
اأّن من �شفات الم�ؤمنين اأن يمتنع�ا عن �شّب رم�زها  اعتبر 
واأ�شخا�شها ولعنهم، واأل�شتعا�شة عن ذلك بالدعاء واألبتهال 
لهدايتهم، ول� كانت المعار�شة القائمة في اأ�شّد �ش�رها. جاء 
ال�شريف الر�شي في نهج  هذا في الن�ض الذي نقله مجتزًء 
البالغة، واأنقله كاماًل من كتاب »تمام نهج البالغة« لل�شيد 
�شمَع  وقد  ال�شالم«  »عليه  له  وفيه: )كالٌم  الم��ش�ي،  �شادق 
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�شفين،  حرب  اأّيام  ال�شاِم  اأهَل  ي�شّب�َن  اأ�شَحابِه  من  ق�مًا 
فاأر�شَل اإليهم اأْن ُكّف�ا عّما يبلغني عنكم. فاأَت�ه فقال�ا: يا اأميَر 
قال�ا:  بلى.  ال�شالم«:  »عليه  قال  ُمحّقين؟  األ�ْشَنا  الم�ؤمنين، 
األي�ُش�ا ُمْبطلين؟ قال »عليه ال�شالم«: بلى. قال�ا: َفِلم َمنعَتنا 
تك�ُن�ا  اأْن  لكم  اأْكرُه  اإني  ال�شالم«:  »عليه  فقال  �َشْتِمهم؟  من 
ْفتم  ُءون ولكنكم ل� َو�شَ اِنْيَن َت�ْشُتُم�َن َوَتَتَبرَّ اِبْيَن �َشتَّاِمْيَن َلعَّ �َشبَّ
في  كاَناأ�ش�َب  َو�شيَرَتهم  حاَلهم  وذكرُتم  اأعَماِلهم،  َم�شاِوَئ 
اُهم  اإيَّ ولعِنُكم  ُكم  �شبِّ ُقلُتم مكاَن  ول�  الُعذر،  واأبلَغ في  الَق�ِل 
ِلْح ذاَت  وبراَءِتُكم ِمنهم: »اللُهمَّ اْحِقْن ِدماَءنا َوِدماَءهم، واأ�شْ
الَلِتهم، حتى َيعرَف الحقَّ من  بيِنَنا َوبيِنهم، واْهِدهم من �شَ
هذا  لكاَن  بِه«،  َلِهَج  َمن  والُعْدَواِن  الَغيِّ  عن  َوَيْرَعِ�ي  َجِهَله، 

، َوَخْيًرا لكم( »تمام نهج البالغة، ج5، �ض498«.  اأََحبَّ اإليَّ

•• الجذور الشرعية للمعارضة:
للمعار�شة،  ال�شرعية  الجذور  اإلى  نع�د  اأن  اأردنا  واإذا 
بالمعروف والنهي عن  األأمر  نة في م�شاألة  ُمت�شمَّ ف�شنجدها 
المنكر، وبالتالي هي لي�شت مجرد حالة مطل�بة بل وم�شئ�لية 

تبلغ حد ال�ج�ب الكفائي. 
فباألإ�شافة اإلى الدع�ة اإلى ما ه� خير وتذكير النا�ض بما 
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ينفعهم، فاإّن ن�شيبًا ملح�ظًا من هاتين الم�شئ�لّيتين يتمثل 
المنكر  ِفْعَل  وُتعاِر�ض  كما  المعروف،  ترَك  ُتعاِر�ض  اأن  في 
بمعناهما ال�شامل، فاألإ�شالم أل يتحّدث فقط عن منكر �شرب 
الخمر اأو لعب المي�شر اأو الزنا اأو ترك ال�شالة واأمثال ذلك، 

بل اإنه يتحدث اأي�شًا عن اأن الف�شاد األإداري منكر..
واألختال�ض منكر..

والر�ش�ة  منكر..
وقهر الحريات الم�شئ�لة منكر.. 

واإعانة الظالم منكر..
وتعطيل الحق�ق منكر..

والت�شّيب ال�ظيفي منكر..
والمح�ش�بّية منكر.. اإلخ.

بالطبع، أل يقت�شر األأمر ـــ في المفه�م األإ�شالمي ـــ على 
الدينية  الج�انب  ي�شمل  اإنه  بل  واألإداري،  ال�شيا�شي  الجانب 
واألقت�شادية  واألجتماعية  وال�شل�كية  واألأخالقية  والثقافية 

وغير ذلك كما ه� وا�شح. 
القراآني- على جهة  المنظ�ر  الم�شئ�لية -في  تقع  كما أل 
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المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األأمر  اأّن  اعتبر  بل  واحدة، 
من  والنافعة-  ال�شحية  حالتها  في  المعار�شة  -وبالتالي 

م�شئ�لية ثالث جهات، ولي�ض جهة واحدة: 
ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوٱنَۡه  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمۡر 

ۡ
َوأ لَٰوةَ  ٱلّصَ قِِم 

َ
أ الفرد: {َيُٰبَنّيَ   .1

ُمورِ ١٧} »لقمان«
ُ
َصابََكۖ إِّنَ َذٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ

َ
َوٱۡصبِۡر عَلَٰى َمآ أ

ُمُروَن 
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إِلَي ٱلۡخَۡيِر َوَيأ ّمَ

ُ
2. الجماعة: {َولَۡتُكن ّمِنُكۡم أ

 {١٠٤ ٱلُۡمۡفلُِحوَن  ُهُم  ـٰٓئَِك  ْولَ
ُ
َوأ ٱلُۡمنَكرِۚ  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف 

»اآل عمران« 
لَٰوةَ  ٱلّصَ قَاُمواْ 

َ
أ ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  ـُٰهۡم  ّنَ ّكَ ّمَ إِن  ِذيَن 

َّ {ٱل ال�شلطة:   .3
َعٰقَِبُة   ِ َوهَّلِلَّ ٱلُۡمنَكرِۗ  َعِن  َوَنَهۡواْ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َمُرواْ 

َ
َوأ َكٰوةَ  ٱلّزَ َوَءاتَُواْ 

ُمور٤١ِ} »الحج« 
ُ
ٱلۡأ

تعمل  اأن  ال�شيا�شية  ال�شلطة  م�شئ�لية  ِمن  فاإنَّ  وبالتالي 
على ن�شر وتمكين ِقَيم الخير والحق والعدالة، كما وعليها اأن 

تعار�ض وَتنهى عن ما يخالف ذلك، وت�شعى لمنعه ورفعه. 
ولعل هذا الق�شم األأخير يبدو غريبًا لل�هلة األأولى، وغير 
اأن  اإأل  ال�شيا�شية،  للمعار�شة  الحديث  المفه�م  في  م�شم�ل 
دأللة األآية ال�شابقة ُتعطي هذه ال�شعة لمفه�م األأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، والذي َي�شمل �شمنيًا مفه�م المعار�شة. 
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للدولة  األإداري  النظام  في  الِح�شبة  دي�ان  ن�شاأ  هنا  ومن 
القيام بهذا الدور  األإ�شالمية، وكانت م�شئ�لية هذا الدي�ان 
العامة  المظاهر  ِمن  مظهر  ألأّي  والت�شحيحّي  المعاِر�ض 
للُمنكَرات التي لم تقت�شر على الجانب ال�شيا�شي فح�شب، بل 
كانت ت�شمل الج�انب الحياتية المختلفة، وهذا ما نّبه عليه 
الماوردي في كتابه )األأحكام ال�شلطانية( حيث بّين اأن من 

وظائف دي�ان الح�شبة: 
المحافظَة على النظافة في الطرق.. 

ل ما أل يطيق..  الراأفَة بالحي�ان باأن أل ُيَحَمّ
ة بتغطية الروايا..  رعايَة ال�شَحّ

حًا..  منَع المعِلِّمين من �شرب األأطفال �شربًا ُمبرِّ
مراقبَة تبّرج الن�شاء.. 

منَع الِغ�ض في ال�شناعة والتجارة والمعامالت.. اإلخ 

•• المعارضة البرلمانية:
والبرلمان في النظام ال�شيا�شي الحديث حين يراقب اأداء 
الحك�مة ويحا�شبها، فاإنما يق�م ببع�ض مهام دي�ان الح�شبة. 
وفي بع�ض األأنظمة يتم ت�شكيل حك�مة الظل وهي: )حك�مة 
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األأحزاب  من  اأع�شاء  ت�شم  فعلية،  ق�ة  ودون  ر�شمية  غير 
ت�جيه  على  وتعمل  بال�شلطة،  الم�ج�د  للحزب  المعار�شة 
لل�شيا�شات  مختلف  منظ�ر  الحالية،وت�فير  للحك�مة  النقد 
التي تنّفذها الحك�مة الفعلية، وتك�ن بدياًل جاهزًا في حال 

ف�شل الحك�مة الفعلية(. 
اأو  البرلمان  اأو  الح�شبة  دي�ان  عن  نتحدث  اأكّنا  و�ش�اء 
مراقبة  وهي  واحدة،  فالغاية  ذلك،  واأمثال  الظل  حك�مة 
من  انطالقًا  الحاكمة  لل�شلطة  واألإداري  ال�شيا�شي  األأداء 
الدول  خدمة  اأو  الم�شلحية،  منطلق  من  أل  ال�طنية،  الروح 

األأخرى، اأو المعار�شة للمعار�شة. 

•• مرآة.. ال صورة:
وال�شماح ب�ج�د مثل هذه المعار�شة في النظام ال�شيا�شي 
في  ال�شيا�شية  ال�شلطة  ألأن  ر،  وتح�شّ ُرِقي  عالمة  بلد  ألأّي 
وغايتها  الخطاأ،  عن  مع�ش�مة  لي�شت  المطاف  نهاية 
اأنه  وكما  والم�اطنين،  ال�طن  خدمة  الفر�ض-  -بح�شب 
فاإّن  الم�ؤمن(،  اأخيه  الفردي: )الم�ؤمن مراآة  الم�شت�ى  على 
ال�شلطة الحاكمة بحاجة اإلى مراآة، والمعار�شة -كالمعار�شة 
�َشَعت  ل�  هنا،  ومن  اإليها،  بالن�شبة  المراآة  هي  البرلمانية- 
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فقد  لها،  م�اليًا  البرلمان  تجعل  اأن  اإلى  الحاكمة  ال�شلطة 
اأزالت المراآة، وو�شعت محلها �ش�رة لها.. واألإن�شان عندما 
ر يقف اأمام األإ�شاءة المن�ش�بة بح�شابات  يقف اأمام الُم�ش�ِّ
هند�شية، وباأبهى ُحّلة، تعل� وجهه األبت�شامة الم�شطنعة، ثم 
تمّثل  أل  �ش�رة  والنتيجة:  بالرت��ض..  ألحقًا  ر  الم�ش�ِّ يتدخل 
الحقيقة كما هي، وأل تعك�ض األأط�ار المختلفة التي يمّر بها 
الفرد خالل ي�مه، حيث تتغّير مالمُحه ب�شبب الن�م، ويبدو 
عليه األإجهاد بعد العمل الط�يل، ألأو لم ي�شّذب �شاربه ولحيته 
تك�شف  التي  المراآة  خالف  على  كلُّه  هذا  اإلخ.  اأيام...  لعدة 
ال�شادقة  والحك�مة  المختلفة،  حاألته  في  األإن�شان  حقيقة 
الجيب..  برلمان في  ت�شتفيد من  لن  ال�شعب  ومع  نف�شها  مع 
ت�شعى  التي  هي  بنف�شها  تثق  أل  التي  اأو  ال�شعيفة  الحك�مة 
لذلك، ولذا فاإّن من المفتر�ض باأّية حك�مة مخِل�شة ووطنية 
على  تعيُنها  التي  وال�طنية  المخِل�شة  المعار�شة  ع  ت�شجِّ اأن 
ت�شحيح اأخطائها لتحقيق األإنجازات في المجاألت المختلفة 

باأقل الخ�شائر والتكاليف. 

•• حالة صحّية:
اإلى  ينظر  األإ�شالم  اأّن  لنا  يّت�شح  �شبق  ما  مجم�ع  ومن 
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على  وتقع  ومطل�بة،  �شحية  كحالة  ال�شيا�شية  المعار�شة 
بل  والجماعات..  األأفراد  وال�شعب..  ال�شلطة  الجميع،  عاتق 
هي ترتقي لتك�ن م�شئ�لية �شرعية، اإذ اأنها من م�ارد األأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، على اأن يك�ن منطلُقها دائمًا 
ال�شالم«  »عليه  الح�شين  األإمام  لّخ�شه  الذي  األإطار  �شمن 
وأل  ُمف�شــدًا  وأل  بطـرًا  وأل  اأ�شرًا  اأخرج  لم  )واإّني  قال:  حيث 
ي »�شلى اهلل  ظالمًا، واإنَّما خرجت لطلب األإ�شالح في اأُّمة جدِّ
عليه واآله«، اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر واأ�شير 
ب�شيرة جّدي واأبي علّي بن اأبي طالب( »بحار األأن�ار، ج44، 
ألأن  مرف��ض،  اأمر  المعار�شة  ألأجل  فالمعار�شة  �ض329«، 
فل�شفة وج�د المعار�شة ال�شيا�شية في األأ�شا�ض نابعة من اأهمية 
ال�شيا�شي  النظام  اأداء  ومراقبة  م�شاءلة  في  الفاعل  دوِرها 
وتق�يم �شل�ِكه وتر�شيِده. كما واأّن المعاَر�شة لخدمة األأجندات 
على  ال�شخ�شية  الم�شالح  لتحقيق  اأو  الخارجية  اأو  الحزبية 

ح�شاب ال�طن والم�شلحة العامة اأمر مرف��ض. 
وما دامت المعار�شة نا�شئة من م�شئ�لّيتي األأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، فاإنها بالتالي محك�مة باألأُطر وال�شروط 
بالمعروف  األأمِر  فيما يخ�ضُّ مراتَب  ال�شريعُة  َدْتها  التي حدَّ
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من  وانتقاَلها  وحدوَدها،  وتدّرَجها،  المنكر،  عن  والنهي 
في  الق�ة  ا�شتعمال  خ�ش��ض  في  أل�شّيما  اأخرى،  اإلى  مرتبة 
تغيير المنكر والباطل، ول� قراأنا تطّ�ر معطيات حركة األإمام 
فمّكة  المدينة  من  خروجه  عند  ال�شالم«  »عليه  الح�شين 
الك�فة  دخ�ل  من  بالمنع  ووجه  حين  اأنه  ل�جدنا  فالعراق، 
اأتى، فلعّله يق�م بدوره في م�اجهة  اأن يع�د من حيث  حاول 
الف�شاد والباطل والمنكر والظلم بطريقة تبتعد عن الم�اجهة 
الم�شّلحة كخيار اأّول، واأن يبحث عن بيئة حا�شنة لتحّمل تلك 
واأُجبر  ذلك،  من  ُمنع  ولكنه  الك�فة،  عن  بدياًل  الم�شئ�لية 
على الخ�ش�ع والذل اأو الم�اجهة بالق�ة والقتل في �شبيل اهلل 
»عز وجل«، فكان ذاك خياره، كما بّين ذلك ب�شكل وا�شح في 
ابن  الدعّي  واإّن  )اأأل  قال:  الثانية حيث  العا�ش�رائية  خطبته 
ال�شلة والذّلة، وهيهات مّنا  اثنتين، بين  الدعّي قْد ركز بين 
الذّلة، ياأبى اهلل لنا ذلك ور�ش�له والم�ؤمن�ن، وُحج�ر طابت 
وحج�ر طهرت، واأُن�ف حمية، ونف��ض اأبية، من اأن ن�ؤثر طاعة 
اللئام على م�شارع الكرام، اأأل واإّني زاحف بهذه األأ�شرة على 

قّلة العدد وخذألن النا�شر( »بحار األأن�ار، ج45، �ض83«.





ال يحّبون الناصحين

في ق�شة النبي �شالح »عليه ال�شالم« القراآنية حديٌث عن 
الف�شاد والفا�شدين ودور هذا النبي الكريم في األإ�شالح، واأن 
النا�ض قد يحّب�ن األإن�شان ال�شالح، وتك�ن له مكانة عندهم، 
اإأل اأنه اإذا مار�ض دور األإ�شالح، وقّدم لهم الن�شيحة، ونهاهم 
عن المنكر، واأمرهم بالمعروف، فاإّن م�قفهم -عادًة- يتبّدل 
تلك  ويفقد  ال�شالح،  لهذا  المناه�ض  ال�شلبي  الم�قف  اإلى 

المكانة التي كان ينالها عندهم. 
واإذا اأردنا اأن نرّتب ع�ش�ر بع�ض األأنبياء »عليهم ال�شالم« 
من خالل ن�ض وظاهر �شياق بع�ض األآيات القراآنية، فيمكننا 

ل اإلى اأنها كانت وفق الترتيب التالي:  الت��شّ
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1. ع�شر النبي ن�ح »عليه ال�شالم« 
2. ع�شر النبي ه�د »عليه ال�شالم« 

3. ع�شر النبي �شالح »عليه ال�شالم« 
4. ع�شر النبيين اإبراهيم ول�ط »عليهما ال�شالم« 

5. ع�شر النبي �شعيب »عليه ال�شالم«
نُوًحا  ۡرَسۡلَنا 

َ
أ تدّلنا على ذلك: {لََقۡد  التالية  األآيات  و�شياق 

َخاُهۡم ُهوٗداۚ ..... ٦٥ ..... َوِإلَٰي 
َ
إِلَٰي قَۡوِمهِۦ ..... ٥٩ ..... َوِإلَٰي عَاٍد أ

َخاُهۡم َصٰلِٗحاۚ ..... ٧٣ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمۢن َبۡعِد 
َ
َثُموَد أ

ۦٓ ..... ٨٠} »األأعراف«.  عَادٖ ..... ٧٤ ..... َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ
ت األآية 74 على اأّن ق�م ثم�د جاءوا يف الرتتيب الزمني  بل ن�شّ

بعد ق�م عاد.
وهكذا يدل �شياق األآيات التالية على نف�ض الترتيب ال�شابق: 
َخاُهۡم ُهوٗداۚ 

َ
ۦٓ .... ٢٥ .... َوِإلَٰي عَاٍد أ ۡرَسۡلَنا نُوًحا إِلَٰي قَۡوِمهِ

َ
{َولََقۡد أ

َخاُهۡم َصٰلِٗحاۚ .... ٦١ ..... َولََقۡد َجآَءۡت 
َ
.... ٥٠ ..... َوِإلَٰي َثُموَد أ

رُُسلَُنآ إِبَۡرٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرٰى .... ٦٩} »ه�د«.
ال�شالم«  »عليه  �شعيب  النبي  ع�شر  تاأّخر  على  ون�شتدل 
ومن  ال�شالم«  »عليهما  ول�ط  اإبراهيم  النبيين  ع�شر  على 
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اأعاله من خالل ما جاء في  �شبقهما من األأنبياء املذك�رين 
ّمِۡثُل  يُِصيَبُكم  ن 

َ
أ ِشَقاقِٓي  َيۡجرَِمّنَُكۡم  لَا  {َوَيَٰقۡوِم  التالية:  األآية 

ۡو قَۡوَم َصٰلِٖحۚ َوَما قَۡوُم لُوٖط ّمِنُكم 
َ
ۡو قَۡوَم ُهوٍد أ

َ
َصاَب قَۡوَم نُوٍح أ

َ
َمآ أ

بَِبعِيٖد ٨٩} »ه�د«.
وحيث اأّن ع�شر اإبراهيم ول�ط كان في حدود 1700 ق.م 
كما حققُت ذلك في كتاب )اأب�األأنبياء(، لذا فمن المحت�م 

اأن يك�ن ع�شر النبي �شالح قبل اأكثر من 3700 �شنة. 

•• وصف قوم ثمود:
ت�شّ�رًا  نقّدم  اأن  القراآنية  األآيات  تتّبع  خالل  من  يمكننا 

اإجماليًا ح�ل ق�م ثم�د: 
1. النمط الممّيز لم�شاكنهم والتي كانت تنق�شم اإلى ن�عين، 
الق�ش�ر المبنّية والبي�ت المحف�رة في الجبال: {َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ 
ِمن  َتّتَِخُذوَن  ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  ُكۡم 

َ
َوَبّوَأ عَادٖ  َبۡعِد  ِمۢن  ُخلََفآَء  َجَعلَُكۡم 

ُسُهولَِها قُُصوٗرا َوَتۡنِحُتوَن ٱلِۡجَباَل ُبُيوٗتاۖ ..... ٧٤} »األأعراف«.
التي  كالكه�ف  لي�شت  فهي  ال�شنعة،  هذه  ُيتقن�ن  وكان�ا 
تظهر ب�شكل ُحفر ب�شيطة في الجبال: {َوَتۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل 
من  )م�شتق  عا�ش�ر:  ابن  قال  »ال�شعراء«.   {١٤٩ َفٰرِهِيَن  ُبُيوٗتا 
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بنحت  حذقين  عارفين  اأي  والكيا�شة،  الحذق  وهي  الفراهة 
مبنية(  كاأنها  بالنحت  ت�شير  بحيث  الجبال  من  البي�ت 
»التحرير والتن�ير، ج18، �ض 176«، بما قد ينطبق على األآثار 
الم�ج�دة في ما ُيعرف بعن�ان )مدائن �شالح( في محافظة 

الُعال في المملكة العربية ال�شع�دية. 
2. ُن�شب�ا اإلى الِحجر، على اختالف المف�ّشرين في تاأويل ذلك 
ۡصَحُٰب ٱلۡحِۡجرِ ٱلُۡمۡرَسلِيَن٨٠} 

َ
َب أ وبيان المراد منه: {َولََقۡد َكّذَ

اأي  المحج�ر،  المكان  )الِحجر  عا�ش�ر:  ابن  قال  »الِحجر«، 
ِحجر  في  كما  به(  اخت�شا�ض  ب�شبب  الّنا�ض  من  الممن�ع 
اإ�شماعيل »عليه ال�شالم«... اأو ا�شتّق من الحجارة ألأنهم كان�ا 
»التحرير  محكمًا(  نحتًا  الجبل  �شخر  في  بي�تهم  ينحت�ن 

والتن�ير، ج13، �ض 73«. 
بالخ�شب  اأر�شهم  وتمّيزت  الزراعة  في  ي�شتغل�ن  كان�ا   .3
ـٰٖت  َجّنَ فِي   ١٤٦ َءاِمنِيَن  َهُٰهَنآ  َما  فِي  ُتۡتَرُكوَن 

َ
{أ بالمياه:  والِغنى 

وَُعُيوٖن ١٤٧ َوُزُروٖع َوَنۡخٖل َطۡلُعَها َهِضيٞم ١٤٨} »ال�شعراء«.
وهذا يعني اأنه قد حتّقَق لهم األأمن الغذائي، والمائي، ومن 
من  األأمن  لهم  فحّقق  منح�تًا،  كان  والذي  الم�شكن،  حيث 
الغزاة والح�ادث الطبيعية، اأي اأّن م�شاكنهم لم تكن كالخيام 
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وبي�ت ال�شعر التي تفقد هذه الميزة تمامًا، وهذا ما اأ�شارت 
ُبُيوتًا  ٱلِۡجَباِل  ِمَن  َيۡنِحُتوَن  اإليه األآية في ق�له »تعالى«: {وََكانُواْ 
َءاِمنِيَن ٨٢} »الِحجر«. قال العالمة الطباطبائي: )اأي كان�ا 
ي�شكن�ن الغيران والكه�ف المنح�تة من الحجارة اآمنين من 
ج12،  »الميزان،  بزعمهم(  وال�شماوية  األأر�شية  الح�ادث 

�ض185«.
أل  الح�ش�ن  بمنزلة  لهم  )كانت  عا�ش�ر:  ابن  العالمة  وقال 

ينالهم فيها العدو( »التحرير والتن�ير، ج13، �ض 74«. 
إِۡذ َجَعلَُكۡم  4. كان�ا �شديدي األإف�شاد في األأر�ض: {َوٱۡذُكُرٓواْ 
ُسُهولَِها  ِمن  َتّتَِخُذوَن  ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  ُكۡم 

َ
َوَبّوَأ عَادٖ  َبۡعِد  ِمۢن  ُخلََفآَء 

فِي  َتۡعَثۡواْ  َولَا   ِ ٱهَّلّلَ َءالَآَء  فَٱۡذُكُرٓواْ  ُبُيوٗتاۖ  ٱلِۡجَباَل  َوَتۡنِحُتوَن  قُُصوٗرا 
ۡرِض ُمۡفِسِديَن ٧٤} »األأعراف«. ومعنى ق�له: {َولَا َتۡعَثۡواْ}: 

َ
ٱلۡأ

وأل ُتف�ِشدوا اأ�شّد األإف�شاد. 
ما  على  ال�شابقة  األأو�شاف  تنطبق  هل  اأّولية..  وبنظرة 

ُيعرف بعن�ان )مدائن �شالح( في محافظ الُعال؟ 
 من حيث األ�شم: نعم.

ت�جيه  يمكن  ولكن  كال،  البيئية:  الظروف  حيث  من   
الت�شّحر  ب�شبب  تتغير  اأن  يمكن  البيئية  الظروف  باأّن  ذلك 
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الجزيرة  اأن  المعل�م  �شابه ذلك. ومن  المناخي وما  والتغّير 
العربية لم تكن بهذه ال�ش�رة ال�شحراوية قبل ب�شعة اآألف 
اآألف  ع�شرة  من  يقرب  ما  قبل  �شهدت  فقد  ال�شنين،  من 
�شنة زيادة كبيرة في هط�ل األأمطار اأّدت لن�شاأة العديد من 
اأرجائها  عبر  فانت�شرت  النباتي  الغطاء  وت��شع  البحيرات، 
الجفاف  حاألت  من  �شل�شلة  لكن  الب�شرية،  الم�شت�طنات 
ال�شديد -وعلى مدى اآألف ال�شنين- اأّدت اإلى تغييرات جذرية 

في النظام البيئي.
بع�ض  �شّرح  فقد  كال،  الم�شكن:  طبيعة  حيث  من   
واألآثارية  التاريخية  الدرا�شات  باأن  المعا�شرين  الباحثين 
اأّن ما تم حفره في جبال محافظة الُعال  اإلى  األأخيرة ت�شير 
باأنها كانت  القراآن ي�شّرح  بينما  بي�ت،  عبارة عن مقابر أل 
بي�تًا لهم، باألإ�شافة اإلى الق�ش�ر التي اتخذوها في ال�شه�ل. 
»مدائن  )جبال  األأن�شاري:  عبدالرحمن  الدكت�ر  قال 
واأبرز  عائلية،  نبطية  مقابر  حقيقتها  في  المنح�تة  �شالح« 
و�شاياهم  م�شّمنين  نحتها  لتاريخ  األأنباط  ت�ثيق  األأدّلة 
كمقابر ألأ�شرهم( »�شحيفة المدينة ال�شع�دية، ال�شادرة في 

24 فبراير 2019«.
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الِحجر  في  ما  )كل  ي��شف:  اهلل  فرج  الدكت�ر  وقال 
مقابر، باألإ�شافة اإلى المنطقة الدينية المتمثلة في الدي�ان 
وق�شر العج�ز، اأما المنطقة ال�شكنية فما زال البحث عنها 

م�شتمرًا(»�شحيفة ال�شرق األأو�شط، العدد10293«. 
تم  وما  ال�اجهات  فت�شميم  كال.  الع�شر:  حيث  من   
�شنة   700 اإلى  تع�د  واألآثار  للمدف�نين  اأ�شماء  من  تدوينه 
تع�د  اأن  والمفتر�ض  اأق�شى،  كحد  تقريبًا  النبي  بعثة  قبل 
بي�ت ق�م ثم�د اإلى ما قبل 2400 �شنة عن البعثة على األأقل. 
تخ�ض  �شالح(  )مدائن  في  حاليًا  ن�شاهدها  التي  فاألآثار 
األأنباط حيث احتل هذا الم�قع ال�شكاني المرتبة الثانية بعد 
عا�شمتهم البتراء في األأردن التي تبعد عنها 500 كم. ويع�د 
اأبرز اأدوار األأنباط الح�شارية اإلى القرنين األأول قبل الميالد 
النبطية  واألأول الميالدي، وذلك خالل فترة ازدهار الدولة 
الرومانية عام 106م.  األإمبراط�رية  يد  وقبل �شق�طها على 
وُيعتقد اأن الِحْجر ا�شتمرت في ح�شارتها حتى القرن الرابع 

الميالدي. 
اإلى ذلك، بع�ض األآثار الخا�شة بع�شر  وهناك باألإ�شافة 
نف�ض  في  ا�شت�طن�ا  الذين  العرب  والدادانيين  اللحيانيين 
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أل  تقدير،  اأّي  على  ولكنها  قرون،  بعدة  األأنباط  قبل  الم�قع 
ت�شل اإلى ع�شر النبي �شالح.

وعليه، فاإّما اأن نق�ل بخطاأ ما ي�شيع من ك�ن هذه المنطقة 
األآيات  في  لما  ارتجالي  تطبيق  واأنه  ثم�د،  ق�م  م�شاكن  هي 
جزيرتهم،  �شبه  في  العرب  عرفها  منطقة  على  القراآنية 
بعد  اأنه  المحتمل  من  ولكن  الق�ل،  هذا  ب�شحة  نق�ل  اأن  اأو 
المكان  هذا  في  ا�شت�طن�ا  الذين  ثم�د  بق�م  العذاب  اإنزال 
وحفروا تلك البي�ت في الجبال، جاء الداداني�ن واللحياني�ن 
المنح�تة،  الحجرات  وا�شتفادوا من  اأكثر،  اأو  �شنة  األف  بعد 
وعّمروا الم�قع، ثم جاء األأنباط بعدهم بقرون، وا�شت�طن�ا 
الم�قع، وحّ�ل�ا المكان اإلى مدافن لم�تاهم، وزّين�ا ال�اجهات 
من  القريب  بطابعها  ن�شهدها  التي  ال�ش�رة  اإلى  الحجرية 
الروماني،  األحتالل  بعد  تدريجيًا  الم�قع  ُهجر  ثم  البتراء. 

وت�ش�ر النا�ض اأن الم�قع مهج�ر منذ عهد النبي �شالح. 

•• صالٌح في القرآن:
»عليه  �شالح  النبي  لق�شة  الكريم  القراآن  تعّر�ض  وقد   
العهد  بدايات  منذ  بها  واهتّم  م�قع،  من  اأكثر  في  ال�شالم« 
ة هذا  المّكي، ومن بين ما حكى عنه القراآن الكريم من ق�شّ
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َثُموَد  النبي ما جاء في �ش�رة ه�د حيث قال »تعالى«: {َوِإلَٰي 
ۥۖ ُهَو  َ َما لَُكم ّمِۡن إَِلٍٰه َغۡيُرهُ ٱهَّلّلَ قَاَل َيَٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ  َخاُهۡم َصٰلِٗحاۚ 

َ
أ

ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها فَٱۡسَتۡغفُِروهُ ُثّمَ تُوُبٓواْ إِلَۡيهِۚ إِّنَ 
َ
ُكم ّمَِن ٱلۡأ

َ
نَشأ

َ
أ

ا َقۡبَل َهَٰذاۖٓ  ِجيٞب ٦١ قَالُواْ َيَٰصٰلُِح قَۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجّوٗ َربِّي قَرِيٞب ّمُ
إِلَۡيهِ  تَۡدُعونَآ  ا  ّمِّمَ لَِفى َشّكٖ  َوِإّنََنا  َءابَآُؤنَا  َيۡعُبُد  َما  ّنَۡعُبَد  ن 

َ
أ َتۡنَهىَٰنآ 

َ
أ

َوَءاتَىٰنِي  بِّي  ّرَ ّمِن  بَّيَِنةٖ  عَلَٰى  ُكنُت  إِن  َرَءۡيُتۡم 
َ
أ َيَٰقۡوِم  قَاَل   ٦٢ ُمرِيٖب 

َغۡيَر  تَزِيُدونَنِي  َفَما  ۥۖ  َعَصۡيُتُه إِۡن   ِ ٱهَّلّلَ ِمَن  يَنُصُرنِي  َفَمن  َرۡحمَٗة  ِمۡنُه 
فِٓي  ُكۡل 

ۡ
تَأ فََذُروَها  َءايَٗةۖ  لَُكۡم   ِ ٱهَّلّلَ نَاقَُة  َهِٰذهِۦ  َوَيَٰقۡوِم  َتۡخِسيٖر ٦٣ 

ُخَذُكۡم َعَذاٞب قَرِيٞب ٦٤ َفَعَقُروَها 
ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ ِۖ َولَا َتَمّسُ ۡرِض ٱهَّلّلَ

َ
أ

ا  يَّاٖمۖ َذٰلَِك وَۡعٌد َغۡيُر َمۡكُذوٖب ٦٥ فَلَّمَ
َ
َفَقاَل َتَمّتَُعواْ فِي َدارُِكۡم ثََلَٰثَة أ

ِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ ّمِّنَا َوِمۡن ِخۡزِي 
َّ ۡمُرنَا َنّجَۡيَنا َصٰلِٗحا َوٱل

َ
َجآَء أ

ۡيَحُة  ٱلّصَ ِذيَن َظلَُمواْ 
َّ َخَذ ٱل

َ
يَۡوِمئٍِذۚ إِّنَ َرّبََك ُهَو ٱلَۡقوِّيُ ٱلَۡعزِيُز ٦٦ َوأ

َثُموَداْ  إِّنَ  لَٓا 
َ
أ فِيَهاۗٓ  َيۡغَنۡواْ  لَّۡم  ن 

َ
َكأ دَِيٰرِهِۡم َجٰثِِميَن ٦٧  فِي  ۡصَبُحواْ 

َ
فَأ

لَا ُبۡعٗدا لَِّثُموَد ٦٨}.
َ
َكَفُرواْ َرّبَُهۡمۗ أ

•• تبّدل المواقف:
ظاهر األآيات القراآنية اأن ق�م �شالح »عليه ال�شالم« كان�ا 
يحّب�نه ويقّدرونه قبل اأن يبداأ بجه�ده األإ�شالحية التي واجه 
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فطرة  اإلى  واإعادتهم  ال�شرك  محاربة  اإطار  في  ق�مه  فيها 
ن 

َ
َتۡنَهىَٰنآ أ

َ
ا َقۡبَل َهَٰذاۖٓ أ الت�حيد: {قَالُواْ َيَٰصٰلُِح قَۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجّوٗ

ا تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ ُمرِيٖب ٦٢}  ّنَۡعُبَد َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا َوِإّنََنا لَِفى َشّكٖ ّمِّمَ
اأن  عليك  معق�دًة  األآمال  كانت  لقد  يق�ل�ن:  وكاأنهم  »ه�د«. 
يك�ن لك �شاأن كبير في مجتمعنا من خالل ما تتمتع به من: 

ُخُلق، و�شخ�شية مّتزنة، وحكمة. 
ثم تحّ�ل م�قفهم اإلى م�قف األتهام باأنه ي�شتبطن اأهدافًا 
�شخ�شّية من وراء هذه الدع�ة )الغريبة والم�شتهجنة( التي 
ن ّنَۡعُبَد َما َيۡعُبُد 

َ
َتۡنَهىَٰنآ أ

َ
خالف بها تراث األآباء واألأجداد: {...أ

ا تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ ُمرِيٖب ٦٢} »ه�د«. َءابَآُؤنَا َوِإّنََنا لَِفى َشّكٖ ّمِّمَ
م�شم�ن  مناق�شة  في  يرغب�ا  لم  ق�مه  اأّن  ال�ا�شح  من 
العاطفي  ال�تر  على  ال�شرب  خالل  من  اإف�شالها  بل  دع�ته، 
في ما له عالقة بقد�شّية الم�روث واألرتباط الروحي باألآباء، 
ومن خالل اتهامه -زورًا- با�شتبطان دوافع ذاتية قد تتمّثل 

في الُملك، اأو المال، اأو الجاه، اأو غير ذلك. 

•• تشابه الحال:
ر�ش�ل  واجهه  الذي  ال��شع  على  تمامًا  ينطبق  وهذا 
ال�شرك  لنبذ  قري�شًا  دعا  حين  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل 



269 أل يحّب�ن النا�شحني

اجتماعيًا  محترمة  �شخ�شية  ذا  كان  فقد  باهلل»تعالى«، 
المّتزن،  الحكيم،  األأمين،  بال�شادق  وُعرف  ومحب�بة، 
اتهامه  اإلى  تتبّدل  وم�اقفهم  بم�شاعرهم  فاإذا  العادل... 
م�اقف  على  التاأثير  ومحاولة  والكذب،  وال�شحر  بالجن�ن 
من  النا�ض  م�اقف  على  التاأثير  ومحاولة  دع�ته  من  النا�ض 
واّتهامه  العاطفي،  ال�تر  على  ال�شرب  خالل  من  دع�ته 

با�شتبطان اأهداف �شخ�شية، وغير ذلك. 
اأخرى،  اأوجه  من  الدع�تين  بين  ت�شابهات  عدة  وهناك 

ومن بينها:
1. اإيمان م�شت�شعفي ق�م ثم�د بالنبي �شالح »عليه ال�شالم« 
ما  وه�  وطغ�ا،  ا�شتكبروا  الذين  الق�م  ِعلية  خالف  على 
ي�شابه ما كان عليه ال��شع في مكة حين دعا نبينا »�شلى اهلل 
ِذيَن 

َّ لِل قَۡوِمهِۦ  ِمن  ِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ 
َّ ٱل ٱلَۡملَُأ  عليه واآله« ق�مه: {قَاَل 

ّبِهۦِۚ  ّرَ ّمِن  ۡرَسٞل  ّمُ َصٰلِٗحا  ّنَ 
َ
أ َتۡعلَُموَن 

َ
أ ِمۡنُهۡم  َءاَمَن  لَِمۡن  ٱۡسُتۡضعُِفواْ 

ِذٓي 
َّ إِنَّا بِٱل ِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ 

َّ ۡرِسَل بِهِۦ ُمۡؤِمُنوَن ٧٥ قَاَل ٱل
ُ
أ إِنَّا بَِمآ  قَالُٓواْ 

َءاَمنُتم بِهِۦ َكٰفُِروَن ٧٦} »ه�د«.
والكذب  بال�ّشحر  اّتهامه  بعد  المادية  باألآيات  المطالبة   .2
الناقة  وكانت  فا�شتجاب اهلل لطلبهم،  على اهلل »عز وجل«، 
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اآيتهم، ولكّن م�قفهم مل يتغرّّي، بل ازدادوا كفرًا وطغيانًا، اإذ 
ارتكب�ا جرميتهم وعقروا الناقة عن علم وعمد واإرادٍة لل�شّر: 
ِت أَـِبيٍَة 

ۡ
ا بََشٞر ّمِۡثلَُنا فَأ

َّ نَت إِل
َ
رِيَن ١٥٣ َمآ أ نَت ِمَن ٱلُۡمَسّحَ

َ
{قَالُٓواْ إِّنََمآ أ

ـِٰدقِيَن ١٥٤ قَاَل َهِٰذهِۦ نَاقَةٞ لََّها ِشۡرٞب َولَُكۡم ِشۡرُب  إِن ُكنَت ِمَن ٱلّصَ
ُخَذُكۡم َعَذاُب يَۡوٍم َعِظيٖم ١٥٦ 

ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ ۡعلُوٖم ١٥٥ َولَا َتَمّسُ يَۡوٖم ّمَ

إِّنَ فِي َذٰلَِك ٓأَليَٗةۖ  َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُبۚ 
َ
َنِٰدِميَن ١٥٧ فَأ ۡصَبُحواْ 

َ
َفَعَقُروَها فَأ

ۡؤِمنِيَن ١٥٨} »ال�شعراء«.  ۡكثَرُُهم ّمُ
َ
َوَما َكاَن أ

هذه  ألرتكاب  املتاآمرين  عدد  الكرمي  القراآن  حّدد  وقد 
ۡرِض َولَا 

َ
اجلرمية: {وََكاَن فِي ٱلَۡمِديَنةِ تِۡسَعُة َرۡهٖط ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

ۡهلَُهۥ ُثّمَ لََنُقولَّنَ لَِولِّيِهِۦ َما 
َ
ِ لَُنبَّيِتَّنَُهۥ َوأ يُۡصلُِحوَن٤٨ قَالُواْ َتَقاَسُمواْ بِٱهَّلّلَ

ۡهلِهِۦ َوِإنَّا لََصِٰدقُوَن ٤٩ َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا َوَمَكۡرنَا َمۡكٗرا 
َ
َشِهۡدنَا َمۡهلَِك أ

ۡرَنُٰهۡم  َدّمَ نَّا 
َ
َوُهۡم لَا يَۡشُعُروَن ٥٠ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعٰقَِبُة َمۡكرِهِۡم أ

ْۚ إِّنَ فِي َذٰلَِك ٓأَليَٗة  ۡجمَعِيَن ٥١ فَتِۡلَك ُبُيوُتُهۡم َخاوَِيَۢة بَِما َظلَُمٓوا
َ
َوقَۡوَمُهۡم أ

ِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيّتَُقوَن٥٣} »النمل«، 
َّ نجَۡيَنا ٱل

َ
لَِّقۡوٖم َيۡعلَُموَن ٥٢ َوأ

َثُموُد بَِطۡغَوىَٰها١ٓ١  بَۡت  واأّن املنّفذ كان رجاًل واحدًا منهم: {َكّذَ
وَُسۡقَيَٰها ١٣   ِ ٱهَّلّلَ نَاقََة   ِ ٱهَّلّلَ رَُسوُل  لَُهۡم  َفَقاَل  ۡشَقىَٰها ١٢ 

َ
أ ٱۢنَبَعَث  إِذِ 

ىَٰها١٤ َولَا َيخَاُف  بُوهُ َفَعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم َرّبُُهم بَِذۢنبِِهۡم فََسّوَ فََكّذَ
ُعۡقَبَٰها ١٥} »ال�شم�ض«. 
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وا�شتدّل القراآن الكرمي بذلك على عدم الفائدة من وراء 
األآيات  باإر�شال  امل�شتمر  واإحلاحهم  قري�ض  لطلب  األ�شتجابة 
ر بالعني، ألّدعائهم عدم كفاية األآيات غرّي  املادية التي ُتب�شَ
نب�ة  �شحة  على  للدأللة  الكرمي  القراآن  يف  املتمّثلة  املادية 
ٓا 

َّ ن نُّۡرِسَل بِٱٓأۡلَيِٰت إِل
َ
حممد »�شلى اهلل عليه واآله«: {َوَما َمَنَعَنآ أ

َوَما  بَِهاۚ  َفَظلَُمواْ  ُمۡبِصَرٗة  ٱلّنَاقََة  َثُموَد  َوَءاتَۡيَنا  لُوَنۚ  ّوَ
َ
ٱلۡأ بَِها  َب  َكّذَ ن 

َ
أ

ا َتۡخوِيٗفا ٥٩} »األإ�شراء«.
َّ نُۡرِسُل بِٱٓأۡلَيِٰت إِل

3. اإنكار نب�ة �شالح »عليه ال�شالم« بلحاظ ب�شرّيته، كما اأنكرت 
قري�ض نب�ته »�شلى اهلل عليه واآله« بنف�ض اللحاظ: {قَالُٓواْ إِّنََمآ 
ِت أَـِبيٍَة إِن ُكنَت 

ۡ
ا بََشٞر ّمِۡثلَُنا فَأ

َّ نَت إِل
َ
رِيَن ١٥٣ َمآ أ

نَت ِمَن ٱلُۡمَسّحَ
َ
أ

ـِٰدقِيَن ١٥٤} »ال�شعراء«، ومّثل هذا منطق األأمم املختلفة  ِمَن ٱلّصَ
وحّجتها ال�اهية حني كّذب�ا الر�شل عرب التاريخ، ومن ذلك: 
ا 

َّ نُتۡم إِل
َ
نَزَل ٱلرَّۡحَمُٰن ِمن َشۡيٍء إِۡن أ

َ
ا بََشٞر ّمِۡثلَُنا َوَمآ أ

َّ نُتۡم إِل
َ
{قَالُواْ َمآ أ

ا 
َّ تَۡكِذبُوَن ١٥ قَالُواْ َرّبَُنا َيۡعلَُم إِّنَآ إِلَۡيُكۡم لَُمۡرَسلُوَن ١٦ َوَما َعلَۡيَنآ إِل

ٱلَۡبَلُٰغ ٱلُۡمبِيُن ١٧} »ي�ض«، وياأتيهم الرّد يف كل مّرة: {قَالَۡت لَُهۡم 
يََشآُء  َيُمّنُ عَلَٰى َمن   َ َوَلِٰكّنَ ٱهَّلّلَ ّمِۡثلُُكۡم  بََشٞر  ا 

َّ إِل ۡحُن 
َ
ّن رُُسلُُهۡم إِن 

 ِ ِۚ وَعَلَى ٱهَّلّلَ ا بِإِۡذِن ٱهَّلّلَ
َّ تَِيُكم بُِسۡلَطٍٰن إِل

ۡ
ن نَّأ

َ
ِمۡن ِعَبادِهۦِۖ َوَما َكاَن لََنآ أ

فَۡلَيَتوَّكَِل ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ١١} »اإبراهيم«. 
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 •• النبي شعيب وقومه:
�شعيب  النبي  ق�شة  في  المتقّلب  الم�قف  هذا  مثل  ونجد 
ر�شيدًا،  حليمًا  يعتبرونه  كان�ا  حيث  اأي�شًا،  ال�شالم«  »عليه 
حتى اإذا دعاهم اإلى ت�حيد اهلل وتجّنب التطفيف والغ�ض في 
ن 

َ
أ ُمُرَك 

ۡ
تَأ َصلَٰوتَُك 

َ
أ َيُٰشَعۡيُب  م�قفهم: {قَالُواْ  انقلب  تجارتهم 

نَت 
َ
لَأ إِنََّك   ْۖ ُؤا ـٰٓ نََش َما  ۡمَوٰلَِنا 

َ
أ فِٓي  ّنَۡفَعَل  ن 

َ
أ ۡو 

َ
أ َءابَآُؤنَآ  َيۡعُبُد  َما  ّنَۡتُرَك 

ٱلۡحَلِيُم ٱلّرَِشيُد ٨٧} »ه�د«.
وهكذا �شار �شعيٌب »عليه ال�شالم« عندهم متهمًا بال�شعي 
األإ�شالح  دع�ة  خلف  والت�شّتر  ال�شخ�شية  م�شالحه  وراء 
َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَٰى 

َ
العقدي، واألإ�شالح التجاري: {قَاَل َيَٰقۡوِم أ

َخالَِفُكۡم إِلَٰي 
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
أ َوَمآ  بِّي َوَرَزقَنِي ِمۡنُه رِۡزقًا َحَسٗناۚ  ّمِن ّرَ بَّيَِنةٖ 

ا 
َّ ا ٱلۡإِۡصَلَٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتۚ َوَما تَۡوفِيِقٓى إِل

َّ رِيُد إِل
ُ
ۡنَهىُٰكۡم َعۡنُهۚ إِۡن أ

َ
َمآ أ

نِيُب 88} »ه�د«.
ُ
ِۚ َعلَۡيهِ تَوَّكَلُۡت َوِإلَۡيهِ أ بِٱهَّلّلَ

 وو�شل بهم األأمر في م�اجهته اإلى حد التهديد با�شتعمال 
عن  منعهم  وما  األإ�شالحية،  حركته  ألإيقاف  معه  العنف 
األإقدام على ذلك اإأل مَنعُته بع�شيرته: {قَالُواْ َيُٰشَعۡيُب َما َنۡفَقُه 
ا َتُقوُل َوِإنَّا لَنََرىَٰك فِيَنا َضعِيٗفاۖ َولَۡولَا َرۡهُطَك لََرَجمَۡنَٰكۖ َوَمآ  َكثِيٗرا ّمِّمَ

نَت َعلَۡيَنا بَِعزِيزٖ ٩١} »ه�د«.
َ
أ
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•• سّنة اجتماعية تاريخية:
لقد �ِشيَقت ق�شة النبّيين �شالح و�شعيب »عليهما ال�شالم« 
»�شلى  النبي  واجهه  الذي  ال��شع  اأن  لبيان  التفا�شيل  بهذه 
اهلل عليه واآله« في دع�ته لي�ض باألأمر الفريد، بل ه� ال��شع 
المت�قعة  التاريخية  األجتماعية  ال�شنة  وهي  الطبيعي، 
الم�شت�ى  على  ال�شالح  م�قع  من  ال�شالح�ن  يتحّ�ل  حين 
األجتماعي  الم�شت�ى  على  األإ�شالح  م�قع  اإلى  ال�شخ�شي 

باختالف دوائره. 
وهذا ما عّبر عنه ال�شهيد ال�شيد محمد باقر ال�شدر حين 
ذكر اأّن اأكثر النا�ض يحب�ن الرجل �شالحًا ويكره�نه م�شلحًا! 
فتجدهم ُيحّب�ن ال�شالحين ويعادون الُم�شلحين. لقد اأحبَّ 
اأهُل مكة محمدًا قبل البعثة ألأنه كان �شالحًا؛ ولكن لما بعثه 
كّذاب،  �شاحر،  وقال�ا  عادوه،  م�شلحًا  و�شار  »تعالى«  اهلل 
اأه�ائهم  ب�شخرة  ي�شطدم  الم�شلح  ألأن  ال�شبب،  مجن�ن. 
ورغباتهم. ومثل هذه الم�اجهة مع األإ�شالح ال�شادق م�قف 
خطير قد يجّر اإلى نتائج وخيمة جدًا، واأّكدت على ذلك �ش�رة 
ه�د بعد عر�ض ق�ش�ض عدة من األأنبياء ومن بينهم النبّيين 
�شالح و�شعيب، مع التاأ�ّشف للم�قف ال�شلبي لكثير من األأمم 
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ال�خيمة  النتائج  من  ينُج  لم  حيث  الحاألت،  هذه  مثل  في 
-دني�يًا- اإأل القليل الذين تحّمل�ا م�شئ�لياتهم:  {فَلَۡولَا َكاَن 
ۡرِض 

َ
بَقِّيَةٖ َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡفَسادِ فِي ٱلۡأ ْولُواْ 

ُ
أ ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمن َقۡبلُِكۡم 

تۡرِفُواْ فِيهِ وََكانُواْ 
ُ
ِذيَن َظلَُمواْ َمآ أ

َّ نجَۡيَنا ِمۡنُهۡمۗ َوٱّتََبَع ٱل
َ
ۡن أ ا قَلِيلٗا ّمِّمَ

َّ إِل
ُمۡجرِِميَن ١١٦} »ه�د«. 

اأنهم  ل�  ال�خيمة  النتائج  هذه  تجّنب  الممكن  من  وكان 
عمل�ا على اإ�شالح م�اطن الف�شاد واألإف�شاد عندهم، وتجاوب�ا 
مع دع�ات األإ�شالح ال�شادقة: { َوَما َكاَن َرّبَُك لُِيۡهلَِك ٱلُۡقَرٰى 
ۡهلَُها ُمۡصلُِحوَن ١١٧} »ه�د«. ولنالحظ اأن األآية عّبرت 

َ
بُِظۡلٖم َوأ

بلفظ »م�شلح�ن« ولم تعّبر بلفظ »�شالح�ن«. ثم اإنها تحدثت 
عن اأهل القرى، ولم تتحدث عن فئة محدودة كالر�شل مثاًل، 

وهذا يعني اأن الم�شئ�لية جماعية وعامة. 
فيها  ا�شتحكم  التي  األأمم  يلحق  الهالك  اأن  يعني  وهذا 
فيها  تكاثر  ل�  حتى  الم�شلحين،  من  خلت  اإذا  الف�شاد 
ةٞ ّمِۡنُهۡم لَِم  ّمَ

ُ
ال�شالح�ن على الم�شت�ى ال�شخ�شي: {َوِإۡذ قَالَۡت أ

ُبُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗداۖ قَالُواْ َمۡعِذَرةً إِلَٰي  ۡو ُمَعّذِ
َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ تَعُِظوَن قَۡوًما ٱهَّلّلَ

َرّبُِكۡم َولََعّلَُهۡم َيّتَُقوَن ١٦٤} »األأعراف«. لقد اعتبر ال�شالح�ن 
اعتبر  بينما  والجهد،  لل�قت  م�شيعة  األإ�شالح  اأن  منهم 
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الُم�شلح�ن منهم اأنهم ينطلق�ن من وحي الم�شئ�لية األإلهية 
وما تفر�شه الطبيعة الب�شرية من اإمكانية التغير اإلى األأح�شن: 
َخۡذنَا 

َ
وِٓء َوأ ِذيَن َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلّسُ

َّ نجَۡيَنا ٱل
َ
ۦٓ أ بِهِ َما ُذّكُِرواْ  ا نَُسواْ  {فَلَّمَ

ِذيَن َظلَُمواْ بَِعَذاِبۭ بَـِٔيِۭس بَِما َكانُواْ َيۡفُسُقوَن ١٦٥} »األأعراف«.
َّ ٱل

البئي�ض  العذاب  و�شمل  فقط،  الم�شلحة  الفئة  نجت  لقد 
مع  الف�شاد  على  وب�شك�تهم  بف�شادهم  ظلم�ا(  )الذين 

�شالحهم على الم�شت�ى ال�شخ�شي! 
وهكذا، اأحبَّ النا�ض الفقهاء ال�شالحين في اأنف�شهم، واأقبل�ا 
عليهم، بينما رجم�ا -بكلماتهم وم�اقفهم- الم�شلحين من 

الفقهاء وحارب�هم حال حياتهم! 

•• إصرار الحسين على الخروج:
ومن كل ما �شبق، نفهم لماذا اأ�شّر الح�شين »عليه ال�شالم« 
مغّبة  من  المحّذرة  الدع�ات  من  الرغم  على  الخروج  على 
خيانة اأهل الك�فة بح�شب التجارب ال�شابقة. وكل من يت�شاءل 
اأخيه  الي�م: لماذا خرج الح�شين على الرغم من تحذيرات 
عبدالمطلب،  بن  عبا�ض  بن  وعبداهلل  الحنفية،  بن  محمد 
بن  الزبير  بن  وعبداهلل  الخطاب،  بن  عمر  بن  وعبداهلل 
الع�ام، وعبداهلل بن جعفر بن اأبي طالب، وعبداهلل بن عمرو 
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بن العا�ض، واأبي �شعيد الخدري، وهمام بن غالب -الفرزدق- 
فه� في ال�اقع لم يه�شم هذا المفه�م القراآني الذي ُيحّمل 
الف�شاد  م�اجهة  في  األإلهية  الم�شئ�لية  المجتمع  اأفراد 
فليتحّمل  واإأل  لذلك،  احتماٌل  البين  في  دام  ما  واإ�شالحه، 
ا�شتحكام  مغّبة  الفا�شدون-  -ومعهم  ال�شلبّي�ن  ال�شالح�ن 
»عليه  الح�شين  اأن  لي�شت  فالم�شاألة  مجتمعهم،  في  الف�شاد 
ظاهر  وفق  نه�ض  اأنه  بل  الك�فة،  اأهل  ب�ع�د  ُخدع  ال�شالم« 
فكانت  ال�شالحين،  عاتق  على  الملقاة  األإلهية  الم�شئ�لية 
�شهادته و�شهادة اأن�شاره نجاًة لهم، وكان تخاذل المتخاذلين 
عن التحرك �شد الف�شاد �شببًا للح�ق العذاب الدني�ي بهم، 
اإذ ت�شّلط عليهم يزيد اإلى الم�شت�ى الذي ارتكب معها جريمة 
فيها  ُقتل  �شنتين،  غ�ش�ن  في  المن�رة  المدينة  في  فظيعة 
فيها  وُهتكت  بالمئات،  واأبرياء  و�شالح�ن  وتابع�ن  �شحابٌة 
وا�شتبيحت  األأم�ال،  و�ُشلبت  الُحرمات،  وانُتهكت  األأعرا�ض، 
المدينة للجي�ض الغازي على مدى ثالثة اأيام، واأِخذت البيعة 
من اأهلها على اأنهم عبيد ليزيد، ثم انُتهكت ُحرمة الم�شجد 
و�ُشلب  بالمنجنيق،  الكعبة  ربت  و�شُ المكرمة،  بمكة  الحرام 

نين في الحرم المّكي !  األأمن من المتح�شّ
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اإن هذه القراءة لالأحداث لي�شت - أل �شمح اهلل - قراءة 
اإنها  بل  واألأبرياء،  ال�شالحين  بم�شير  الهازيء  ال�شامت 
ط�ل  على  للمجتمعات  والتذكير  التحذير  اتجاه  في  ت�شّب 
والمجتمعات  التاريخ  حركة  في  وجل«  »عز  هلل  باأن  التاريخ 
ر  �شننًا علينا اأن نقراأها بعيٍن فاح�شة وبروح م�شئ�لة لئال نكرِّ

اأخطاء َمن �شَبقنا. 





ُمصلحون ُمزّيفون

اأن  يمكنه  ُحّر،  مخل�ق  التك�ينية  الناحية  من  األإن�شان 
يختار لنف�شه الفعل اأو الترك، وألأنه ُحرٌّ تك�ينًا، فه� ُحرٌّ من 
يفر�ض  اأن  مخل�ق  ألأي  لي�ض  اأي  اأي�شًا،  الت�شريعية  الناحية 
ُدوِن  ّمِن  ۡرَباٗبا 

َ
أ َبۡعًضا  َبۡعُضَنا  َيّتَِخَذ  َولَا   ....} عبادته:  عليه 

ِۚ....٦٤} »اآل عمران«. ٱهَّلّلَ
نعم، األإن�شان لي�ض ُحرًا تك�ينًا بالنظر اإلى العلل واألأ�شباب 
�شفاته  وأل  والديه،  يختر  لم  فه�  اأوجدته،  التي  الك�نية 

ال�راثية، وأل الزمن الذي ُولد فيه... اإلخ. 
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اإلى ما تقت�شيه بع�ض  اأنه لي�ض ُحرًا ت�شريعًا بالن�شبة  كما 
م�شالحه ال�شخ�شية وكذلك الم�شالح العامة، ولذا أل يحّق 
اأو  عينه،  يقتلع  اأن  اأو  نف�َشه،  يقتل  كاأن  بنف�شه،  األإ�شرار  له 
م�شت�ى  على  باألآخرين،  األإ�شرار  له  يحق  وأل  يده..  يقطع 
الج�شد، والمال وال�ّشمعة وغير ذلك، وعليه احترام الق�انين 

المنّظمة للعالقات البينّية في المجتمع واأللتزام بها. 
وحيث اأن اهلل »تعالى« ه� الخالق لكل �شيء، وه� المالك 
المطلق لكل �شيء، وه� الذي يدير كل ال�ج�د، لذا ا�شت�جب 
اأّن  واألإيمان  له،  التامة  والطاعة  هلل،  العب�دية  األإن�شان  من 
اإلى  يريد راجع  لتحقيق ما  األإن�شان  ت�فيق  واأّن  بيده،  األأم�ر 

اهلل ُم�ِجد األأ�شباب »�شبحانه«، وبيده تفعيلها وتعطيلها. 
ولذا على األإن�شان اأن يتطلع اإلى اهلل، ويت�ّكل عليه، ويرجع 
وفيما  يفعل  فيما  الت�فيق  منه  ويطلب  كلها،  اأم�ره  في  اإليه 
يترك. وقد تجلت هذه المفاهيم عند بيان جانب من م�قف 
إِن  َرَءۡيُتۡم 

َ
أ َيَٰقۡوِم  النبي �شعيب »عليه ال�شالم« مع ق�مه: {قَاَل 

بِّي ....88} اأي الحقيقة وا�شحة بالن�شبة  ّمِن ّرَ ُكنُت عَلَٰى بَّيَِنةٖ 
اإلّي، في ما له عالقة بت�حيد اهلل، وك�ني مر�شاًل من عنده، 

و�شائر األأم�ر التي اأدع�كم اإليها، اأو اأنهاكم عنها. 
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{ .... َوَرَزقَنِي ِمۡنُه رِۡزقًا َحَسٗناۚ ....88} والمراد من الرزق 
الح�شن هنا النب�ة والعلم، فكما اأن اهلل اأعطاكم رزقًا ماديًا 
المتميز  الجغرافي  الم�قع  بف�شل  ثروات  اأ�شحاب  وجعلكم 
لمدينتكم، كذلك فقد اأعطاني رزقًا ولكن من ن�ع اآخر، وه� 

رزق ح�شن. 
ۡنَهىُٰكۡم َعۡنُهۚ ....88} 

َ
َخالَِفُكۡم إِلَٰي َمآ أ

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
{ .... َوَمآ أ

فاأنا �شادق في دع�تي، على م�شت�ى الدوافع، وعلى م�شت�ى 
التطبيق ال�شخ�شي لها، لي�شت لي غايات خفية، وأل م�شالح 
�شخ�شية من وراء حركتي هذه، أل اأطلب الرئا�شة عليكم، وأل 

تح�شيل الثروة بنجاحي في هذه الدع�ة. 
َمن  بع�ض  الما�شية  القليلة  العق�د  خالل  �شهدنا  وقد 
مّمن  والّدعاة(  )الم�شلحين  عن�ان  اأنف�شهم  على  ُيطلق�ن 
ينجح�ن من خالل مهاراتهم وبع�ض الع�امل الم�شاعدة في 
الف�شائيات  خالل  من  �شّيما  وأل  ال�ا�شعة،  ال�شهرة  تحقيق 
وو�شائل الت�ا�شل األجتماعي والعالم األفترا�شي، ثم ما تلبث 
اأو حيازة عناوين  والرفاهية،  الِغنى  تبدو عليهم مظاهر  اأن 
عنهم  ُت�شِقط  التي  اللحظة  تاأتي  ثم  المتعددة،  الرئا�شة 
اأو تاأتي  ورقة الت�ت لتنك�شف من خاللها حقيقُتهم الزائفة، 
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اللحظة التي ينقلب�ن فيها وتتهاوى فيها م�شداقيتهم عندما 
اأو  الطرف  بال�شحن �شد هذا  المليء  يتبراأون من ما�شيهم 
اأو  الجبهة  للقتال في هذه  النا�ض  ذاك -وبع�شهم قد جّي�ض 
تلك- ثم تتبّدى الحقيقة اأن الم�شاألة بالن�شبة اإليهم من وراء 
هذه الدع�ات لي�شت �ش�ى م�شاألة ا�شترزاق، اأو طلب لل�شهرة، 
اأجندات  خدمة  اأو  الم�شيدة،  الق�ش�ر  في  العي�ض  اختيار  اأو 
أل  بهم،  انغّر  َمن  على  األأكبر  ال�شلبي  التاأثير  فيك�ن  معّينة، 
اأو  المزّيف  الداعية  هذا  من  ال�شلبي  الم�قف  م�شت�ى  على 
ذاك، بل من خالل الرّدة على الدين اأو عم�م الدعاة اإلى اهلل 
المقارنات على م�شت�ى  فعْقد مثل هذه  والعلماء،  »�شبحانه« 
العب�ض  تدفع  وقد  التدّين،  �ش�رة  ُتحّطم  ال�اقعية  النماذج 

-وأل�شّيما من طبقة ال�شباب- اإلى األإلحاد اأو الالدينية.
ومثل هذه المقارنات التي ُتعَقد في اأج�اء ما ُيعَرف الي�م 
ب�شراع النماذج الذي اأعقب �شراع األأفكار والنظريات، يمّثل 
تحديًا كبيرًا ي�اجهنا كم�شلمين غارقين في �شراعات طائفية 
نجترُّ من خاللها اأحداث التاريخ، ونن�شاق وراء حماقات دعاة 
ومخّططات  الماأج�رين،  األإعالميين  واإثارات  الف�شائيات، 
خاللها  من  ُيكّفر  منابر  اإلى  لتتحّ�ل  األ�شتخبارات،  رجال 
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بها  يمّزق�ن  ر�شا�شات  واإلى  البع�ض،  بع�شهم  الم�شلم�ن 
ُتفّجر بها الجامعات  اأج�شاد بع�شهم البع�ض، واإلى �ش�اريخ 
مه�و�شين  انتحاريين  واإلى  اأ�شاًل،  المتهالكة  والمدار�ض 
بتح�يل األأطفال والن�شاء اإلى اأ�شالء، واإلى �شادّيين ي�شتلّذون 

بنحيب األأرامل ودم�ع الثكالى وم�شاهد النار والدمار.
تنطلق  اإنما  المزّيفين  )الم�شلحين(  من  ه�ؤألء  اأمثال 
فقدانهم  في  المتمّثل  الباطني  الخلل  من  اأحيانًا  م�شكلُتهم 
مع  النف�ض  �شرا�شة  تداخل  في  اأو  ور�شاليته،  العلم  روحانية 
ب  البحث العلمي، اأو في غلبة األأه�اء على الن�ايا، اأو التع�شّ
األأعمى، وه� ما يعّر�شهم اإلى ال�شق�ط المدّوي في منعطفات 
الحياة وم�شاراتها الملت�ية.. وه� ما ي�ؤكد على اأهمية الطهارة 
تقييمنا  يك�ن  أل  واأن  وبّثه،  العلم  طلب  طريق  في  الروحية 
لحملة العلم من خالل األنبهار بمقدار ما يملك�ن من معرفة، 

اأو اأ�شل�ب بيان، بل بمقدار م�شداقّيتهم اأي�شًا.
الدينّية  المعرفة  �شعف  اأحيانًا  م�شكلتهم  تك�ن  وقد 
وال�شطحّية على م�شت�ى المعل�مات، واألعتماد على األأ�شل�ب 
العناوين  على  والتركيز  األإعالمّية  والبهرجة  األ�شتعرا�شي 
المعا�شرة والج�انب الحياتية والم�شكالت الي�مية في النجاح 
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لل��ش�ل اإلى ع�شرات األآألف من الب�شطاء الذين يبحث�ن عن 
خطاب ديني ُيالم�ض واقَعهم، ويعالج م�شاكلهم، األأمر الذي 
�شيخلق حالة من الف��شى الفكرية عند الم�شلمين نتيجة ذلك 
اإلى معرفة حقيقية،  ي�شتند  الذي أل  اأو  المّتزن،  الّطرح غير 
ولربما ي�شنع �شخ�شيات معّقدة اأو حاقدة اأو متطّرفة تدّمر 
ى من م�اطن الق�ة في األأمة بكل اأن�اع التدمير المادي  ما تبقَّ
ما  يحّقق  وبما  بل  تدّبر،  وأل  ورع  دون  والقيمي،  والمعن�ي 
عق�د  ط�ال  وال�شهي�نية  األ�شتكبار  يد  تحقيقه  عن  عجزت 

من الزمن. 
•• خلل متكّرر:

ويبدو اأنه لم يخُل زمان من مثل هذا النم�ذج للم�شلحين 
المزّيفين، ولذا فاإّن النبي �شعيب ي�ؤّكد لق�مه اأنه لي�ض منهم، 
وينفي التهمة عنهم، وه� ما يجب اأن نحذر منه على الدوام، 
ت�شديقهم  في  ال�حيد  العامل  والجاذبية  ال�شهرة  تك�ن  وأل 
واألأخذ عنهم، بل ألبد من التاأكد من م�شداقيتهم، أل�شيما 
واأن �شق�َطهم قد يتبعه �شق�ط قيمة الدين والم�شلحين في 

اأعين النا�ض. 
مجيء   {88.... ٱۡسَتَطۡعُتۚ  َما  ٱلۡإِۡصَلَٰح  ا 

َّ إِل رِيُد 
ُ
أ إِۡن   ....  }
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اإأل  لي  اأي أل غاية  الح�شر،  يفيد  النفي  �شياق  األ�شتثناء في 
األإ�شالح قدر ا�شتطاعتي. 

النبي  اأثبت  اأن  بعد   {88....  ِۚ بِٱهَّلّلَ ا 
َّ إِل تَۡوفِيِقٓى  َوَما   ....  }

ال�شابق  الكالم  خالل  من  لنف�شه  ال�شالم«  »عليه  �شعيب 
با�شتقالله  للعبد  لي�شت  اأنه  وحيث  والقدرة،  األ�شتطاعة 
ا�شتطاعة دون اهلل »�شبحانه«، لذا فقد اأتم النبي �شعيب ما 
ا 

َّ في كالمه من النق�ض والق�ش�ر بق�له: { .... َوَما تَۡوفِيِقٓى إِل
ِۚ ....88}، اأي اأن اإرادتي وقدرتي من عند اهلل »�شبحانه«،  بِٱهَّلّلَ
ولذا فال غنى عنه، وأل ا�شتقالل في اأمر دونه. ومرة اأخرى 
جاءت العبارة ب�شيغة األ�شتثناء في �شياق النفي للدأللة على 

ح�شر الت�فيق باهلل. 
ت�فيَقه  وألأن  »ه�د«.  نِيُب 88} 

ُ
أ َوِإلَۡيهِ  تَوَّكَلُۡت  َعلَۡيهِ   ....  }

باهلل فح�شب، لذا فاإّن النتيجة الطبيعية هي اأن يك�ن ت�كُله 
الجار  تقديم  عليه  يدل  ما  وهذا  وحده،  اهلل  اإلى  واإنابُته 

والمجرور على الفعل. 
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