اًفساد ٔأدط مرشوػات امليافلني ا ٔلوغاد
إػسادُ :ضام جن فِمي اًؼارف
اترخي  4141/20/41وفق 0244/40/43
إن اذلس هلل حنمسٍ ووس خؼَيَ ووس خغفصٍ ،وهؼوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا ومن سُئات
ٔأغٌلًيا ،من هيسٍ هللا فال مضي هل ،ومن ًضَي فال ُادي هل ،و ٔأصِس ٔأن ال إهل إال
هللا وحسٍ ال رشًم هل ،و ٔأصِس ٔأن َلس ًا غحسٍ ورسوهل.
ٔأما تؼس؛
ملّا اكن اًىشب مرشوع فساد وٕافساد دلى امليافلنئ ،أثحع هللا ثؼاىل الًٓة اًؼارشة
من سورة اًحلصة تلوهل:
ون (َ )44أ َال اَّنَّ ُ ْم ُ ُه
(َ -4وا َذا ِكِ َي ًَُِ ْم َال ثُ ْف ِسسُ وا ِف ْ َال ْر ِض كَاًُوا اه َّ َما َ ْحن ُن ُم ْع َِ ُح َ
ِ
ِ
ِ
ون ()40
ون َوًَ ِى ْن َال ٌ َْض ُؼ ُص َ
اًْ ُم ْف ِسسُ َ
ٔأما ملاذا اًىشب مرشوع فساد وٕافساد دلهيم؟ جفواتَ:
ٔأن اًى ّشاب مفرت ،ومؼَوم ٔأن ٔأظي الافرتاء :الاذرتاع ،وكس وظف هللا ثؼاىل
املفرتٍن تبٔوظاف خمَفة ،وظفِم ابًىفص ،واًرشك ،واًظمل ،واالٕفم ،واالٕضالل،
واالٕجصام ،فاس خحلوا ٔلجي ُشٍ اخلعال اٌَؼية من هللا .ولك ُشا ًسذي ف ابب
اًفساد واالٕفساد ،فغاًة امليافلني إذن فؼي املؼايص ،وحمارتة لك ذري ومؼصوف،
واالٕفساد ف ا ٔلرض.
واًفساد ض َّس اًعالح ،فإذا ٔأظَق اًعالح ثياول مجَع اخلري ،واًفساد ًدٌاول مجَع
اًرش ،فؼن ٔأيب اًؼاًَة – رمحَ هللا – ف كوهل ثؼاىلَ ( :ال ثُ ْف ِسسُ وا):

1

ثؼعوا ف ا ٔلرض ،واكن فساده ذكل مؼعَة هللا؛ ٔلهَ من غىص هللا
ً" -0ؼين :ال ُ
ف ا ٔلرض ٔأو ٔأمص مبؼعَة هللا ،فلس ٔأفسس ف ا ٔلرض؛ ٔلن ظالح ا ٔلرض واًسٌلء
1
َّ
ابًعاػة".
وكال ص َخ الاسالم اجن حميَة – رمحَ هللا :-
ٔ " -4أي ال ثؼمَوا مبؼعَة هللا ثؼاىل فلك من معي مبؼعَة هللا فِو مفسس،
2
احملصمات مؼعَة هلل".
و َّ
فإذا كِي ٌَميافلني ( َال ثُ ْف ِسسُ وا ِف ْ َال ْر ِض) نشتوا وكَحوا احللائق وكاًوا( :اه َّ َما َ ْحن ُن
ِ
ون).
ُم ْع َِ ُح َ
ون) ٔلَّنم ٔأُي ضالل وهفاق ومؼعَة ورش
واحلق ٔأَّنم نٌل كال ثؼاىلُ ُ ( :ه اًْ ُم ْف ِسسُ َ
وفساد ،و ٔلَّنم خمسوغون فإن هللا ثؼاىل دمت الًٓة تيفي صؼوره ابًفساد واالٕفساد
ون).
فلالَ ( :وًَ ِى ْن َال ٌ َْض ُؼ ُص َ
إَّنم فلسوا اًضؼور واالٕحساس فِم ف غفةل غن فساده ،وابًخايل فإَّنم ميارسون
اًفساد واالٕفساد ػىل ٔأهَ – جزمعِم – ظالح وٕاظالح! وُشا من اجلِي املصنَّة ٔأن
ٍىون االوسان مفسس ًا وُو ال ٌضؼص تشكل ،مع ٔأن ٔأثص فسادٍ ظاُص ٍصاٍ ُو تؼَيَ
ِ
ٔ
كدي ٔأن ٍصاٍ غريٍ ،ذما ًؤنس كل أن امليافلني مل ًؼودوا مسرنني ػاكدة ما ًفؼَوهَ تؼس
غلاب هللا هلم ف ادلهَأ ،لَّنم ال ٌضؼصون تؼمق املبٔساة اًيت ٔأحللِا هللا هبم ثسخة
اس خىداره وهفاكِم وفساده ،فإَّنم ًفؼَون املؼعَة ػىل ػمل ،وميارسون اًحاظي ػىل
دراًة ،وًؼخربون ذكل ظالح ًا وٕاظالح ًا! فبٔي فساد ٔأغظم من ُشا؟ كال تؼغ
املفرسٍن:
 1هلهل اجن نثري – رمحَ هللا – وكال" :وُىشا كال اًصتَع جن ٔأوس ،وكذادة".
ٍ" 2لوع اًفذاوى" (.)022/44
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" -1ثعورا إفساده إظالح ًا ملا ف كَوهبم من مصض".
حىت اس خحلوا ٔلجي مصض كَوهبم وفساد مفاُميِم غلوتة هللا اًؼاجةل ويه غفَهتم
غن اًؼشاب ا ٔلًمي ف الٓدصة ،فإن غعة أٓالهتم اتخساء من اًلَة واىهتاء ابالٕحساس
واًضؼور جيؼكل ف اًغاًة ثخوكع هلم سوء اخلامتة.
ومل ثخوكف هخاجئ دِحهتم غيس ح ِّس ٔأَّنم ال ٌضؼصون خبساع أٔهفسِم ،تي وًظيون
خلساس هتم ،وحٌلكهتم ،وهجَِم ،وغيادهٔ ،أَّنم معَحون!
إن املصارة اًيت اهخجهتا كَوب امليافلني املصًضة ٔأثَّصت ػَهيم وكَحت موازٍهنم حىت
ٔأظححوا ٍصون – ػىل سخِي املثال  -اًفساد ظالح ًا ،واالٕفساد إظالح ًا ،نٌل كال
ثؼاىل:
3
َ ( -1أفَ َم ْن ُزٍِّ َن َ ُهل ُسو ُء َ َمع ِ ِهل فَ َص َأ ٓ ٍُ َح َس يًا)4(..
واًسخة تٌََُّ هللا ثؼاىل ف سورة "ا ٔلهؼام" فلال:
(...وًَ ِى ْن كَ َس ْت كَُُوهبُ ُ ْم َو َزٍ َّ َن ًَُِ ُم َّ
ون ()14
اًض َْ َع ُان َما َاكهُوا ً َ ْؼ َمَُ َ
َ -2
املؼوجة ،جؼَهتم ف الٓدصة
ُشٍ اًلَوب املصًضة اًلاس َة ،وُشٍ املؼخلسات اًفاسسة َّ
من ٔأدرس اًياس ،نٌل كال ثؼاىل:
رس ٍَن َأ ْ َمع ًاال (ِ َّ )424اَّل ٍَن ضَ َّي َس ْؼهيُ ُ ْم ِف اًْ َح ََا ِة ادلُّ هْ ََا َو ُ ْه
( -3كُ ْي َُ ْي هُيَ ِخ ّئُ ُ ْك ِاب ْ َل ْد َ ِ
4
ون ُظ ْي ًؼا ()421
ون َأَّنَّ ُ ْم ُ َْي ِس ُي َ
َ َْي َس ُح َ
وغن زوابن غن اًييب ػ ظىل هللا ػَََ وسمل ػ:
ػَمن ٔأكوام ًا من ٔأميت ًبٔثون ًوم اًلِامة حبس ٍ
يات ٔأمثال جدال هتامة ،تَض ًا،
ٔ " -4ل َّ
ُحاء مٌثوراً".
فِجؼَُِا هللا ً
 3سورة "فاظص".
 4سورة "اًىِف".
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كال زوابن:
" -5اي رسول هللا! ظفِم ًيا ،ج َِ ِّم ًيا؛ ٔأن ال ىىون مهنم و حنن ال هؼمل".
كال:
ٔ " -42أما إَّنم إدواىك و من جدلحك ،وًبٔذشون من اٌََي نٌل ثبٔذشون ،وًىهنم
5
ٔأكوام إذا َذََ ْوا مبحارم هللا اىهتىوُا".
ون) رد ػىل جسرته ابًعالح واالٕظالح،
وكوهل ثؼاىل ف الًٓة ( َأ َال اَّنَّ ُ ْم ُ ُه اًْ ُم ْف ِسسُ َ
ِ
جمل
املعول غهنم ً -فساده ف ا متؼات ،و ِ ّهحني ٔأَّنم
وسوف هخؼصض  -ذالل احلسًر َّ
ٔأنرث اًياس ٔأََُة الرحاكب املؼايص ،واتخساع املحخسػات ،وٕااثرة اًفنت تني املسَمني،
وحتصًغ ٔأػساء هللا ػىل لك من جؼي والءٍ ذاًع ًا هلل غز وجي.
ومن ٔأجصز مؼايص ُؤالء امليافلني ،حىشًة اًصسول  -ظىل هللا ػَََ وسمل  -وٕاًلاء
اًض حَ ف ظصًق دغوثَ ،واًخحاًف مع املرشنني ضس املسَمني لكٌل وجسوا إىل ذكل
سخِال.
وال حزال ظوائف امليافلني واملحخسػة اًضاًني ف ص ىت اًحلاع  -إىل ًومٌا ُشا -
حى ِّشب وحتارب "اًعائفة امليعورة واًفصكة اًياجِة" ف اًلسس ،وثؼمي هجسُا ف
إًلاء اًض حَ ،ابس خؼٌلل ص ىت ٔأهواع اًىشب والافرتاءات واًع ِّس غن سخِي هللا.
وكوهل ثؼاىلَ ( :وا َذا ِكِ َي ًَُِ ْم) من غري إس ياد اًفؼي إىل هجة مؼَية تشاهتا ،ذما ٌضؼصك
ِ
ٔأن رسائي ػسًسة ثعَِم رصَية ،وغري رصَية ،وػرب لك وسائي االثعال ثيعحِم
ون)!
كائةلَ ( :ال ثُ ْف ِسسُ وا) فِىون جواهبم امل َؼ ُّس سَف ًا( :اه َّ َما َ ْحن ُن ُم ْع َِ ُح َ
ِ
ٔ 5أدصجَ اجن ماجَ" ،وُو ف "اًسَسةل اًعحَحة"(.)121
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فاملاكملات واخلعاابت اجلارًة ،واًىذة املصسةل ٌَميافلني اًيت حهناه غن اًفساد
جسَِا هللا ثؼاىل ابغخحارُا حىشًح ًا هلم ،وٕاددار ًا تفساده ،تي وحرص اًفساد فهيم،
ووظفِم ابجلِي املصهة ًؼسم صؼوره.
ومن هجَِم ٔأن ف جواهبم مداًغة؛ إذ حرصوا االٕظالح ف أٔهفسِم ،و ٔأنسوا ػىل
ذكل تلوهلم( :اه َّ َما).
ِ
ٔ
َّ
وف تلِة ادلةل أنسوا ٌَياحصني ٔأن صبَّٔنم ودًسَّنم االٕظالح ،و ٔأن االٕظالح راخس ف
ٔأذالكِم وثرصفاهتم وسَوهَاهتم ،تي زنّوا أٔهفسِم حزهَة ٔأهبخت انحصهيم و ٔأدلهتم ػ وكس
وضفوا ٔأس خار حلِلهتم ػ فرتهوه ولكُِّم اس خغصاب من جصاءهتم ووكاحهتم ،تي
واتخؼسوا غهنم دض َة من تشاءهتم وحفضِم إن ه ػاودوا َّنهيم غن اًفساد.
ون) جلِخني:
واس خؼمي امليافلون دغوى االٕظالح ف جواهبم (اه َّ َما َ ْحن ُن ُم ْع َِ ُح َ
ِ
يحوة واًسَف،
ا ٔلوىل :ال ثسري ما ُو اًيفاق وال ثؼصف امليافلني ،وال ثخؼمل مهناج اً َّ
فِىون مصاد امليافلني من جواهبم ًِؤالء ٔأهيا هفؼي وفق ما جاء تَ اًييب – ظىل هللا
ػَََ وسمل ( ،-حنن ػىل اًىذاب واًس ية)!! وتؼغ ظوائف امليافلني ًسَّغون نش ًاب
ٔأَّنم (اًسَفِون)! تي وحزمع ظائفة مصدت ػىل اًيفاق ٔأَّنم (لك اًسَفِني)!!!
واًثاهَة :يه اًفصكة اًياجِة ثؼمل ما ُو اًيفاق ،وثؼصف امليافلنيَّ ،لا فإَّنا وضفت
ٔأالغَهبم ،واظَؼت ػىل ص هباهتم ،فِىون مصاده من جواهبم  -املضار إًََ ٔأػالٍ -
اٍمتوًَ ،واٌَؼة ابًيعوص اًرشغَة ،واغامتد اًخبٔوًي اًفاسس فامي ذُحوا إًََ من فٌون
اخلساع واًزتوٍص ،حفججِم ػىل حنو( :إمنا كعسان تلوًيا نشا ونشا) ،و(إمنا ٔأردان من
فؼَيا نشا ونشا) ،تلعس اٍمتوًَ ،فِم مذَوهون ،هلم جواب ًلك حاةل؛ وًلك هجة!
وكس ًؼََون  -إمؼا ًان ف اًخضََي – تبَّٔنم ٍصًسون ثلصًة وهجات اًيظص تني فصًلي
احلق واًحاظي!! هبسف االٕظالح ػىل ِّ
حس زمعِم.
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وكس مارس هحريه د ّجال اًؼرص املسغو "ػًل احلَيب" امللمي ف غٌلن – ا ٔلردن،
و ٔأغواهَ ف ا ٔلردن وفَسعنيُ ،شا اٌَون من اًيفاق ،حىت سلط ػىل ٔأم ر ٔأسَ
واىىضف هفاكَ ٌَياس – وهلل اذلس .-
وال حزال ظوائف من امليافلني مس ّمتصٍن هبشا اٌَون من اًيفاق ،وتبًٔوان ٔأدصى
حسة ما ثلذيض تَ ا ٔلحوال واًظصوف ،وٌس خحسزون ثؼََالت ثَو ثؼََالت
ًخزشوَّنا معَة ًزمعِم اًاكذب ٔأَّنم معَحون غري مفسسٍن .كال ص َخ االٕسالم اجن
حميَة – رمحَ هللا :-
ون َو ُ ْه ٍَ َص ْو َن َُ َشا َظ َال ًحا".
ْٕس َار ِذ َال ِف َما ً ُ ْظِ ُِص َ
" -44فَا َّن ِم ْن ُ ْمج َ ِةل َأفْ َؼا ًِِِ ْم ا ْ َ
ِ
وكِي:
اّلل ػَََ َْ َِ
َ " -40أ َرا ُدوا َأ َّن َُ َشا َظ َال ٌح ِف ادلُّ هْ ََا ،فَا َّن ادلَّ ْو َ َةل ا ْٕن َاكه َْت ٌَِيَّ ِ ِ ّيب َ -ظ َّىل َّ ُ
ْ ِ
6
ِ
ُ
وه ِت ُم َعافَاهتِ ِ ْم".
َو َس َّ َمل  -فَلَ ْس َأ ِمٌُوا ِت ُمخَات َ َؼخِ ََِ ،وا ْن َاكه َْت ٌَِ ُىفَّا ِر؛ فَلَ ْس َأمٌُ ْ
ِ
وملا اكهوا كس كاتَوا اٍهنيي غن االٕفساد تسغوى االٕظالح ٔأنشهبم هللا تلوهلَ ( :أال اَّنَّ ُ ْم
ِ
ون).
ُ ُه اًْ ُم ْف ِسسُ َ
فؼىل ٔأُي احلق واًعسق إٌُلل ادػاء امليافلني االٕظالح ٔلَّنم فاسسون ومفسسون.
وجؼي هللا ثؼاىل ظصف إفساده ( ِف ْ َال ْر ِض) لكِا ،مع ٔأَّنم كس ٍىوهون ف ماكن ما
من ا ٔلرضً .ىن اًلصأٓن وضف ًيا ٔأن هنت امليافلني من غري مؼاجلة ًؤدي حامتً إىل
اهخلاهل ًُضمي ا ٔلرض لكِا .نٌل كال ثؼاىل:
7
(َ -44وا َذا ث ََو َّىل َس َؼى ِف ْ َال ْر ِض ًِ َُ ْف ِسسَ ِفهيَا َوهيُ ْ ِ َ
كل اًْ َح ْص َث َواًً َّ ْس َي)021(..
ِ
ٍ" 6لوع اًفذاوى"(.)41/3
 7سورة "اًحلصة".

6

واًفساد :اًخَف ،واًؼعة ،وحتول اًيشء من هوهَ ظاحل ًا انفؼ ًا ،إىل هوهَ غري ظاحل
وال انفع ،تي رمبا ًعري ضار ًا هصهي ًا مفسس ًا ً ٔلص َاء اًعاحلة.
ًلال ًغة :فسس اٌَحم إذا ٔأهنت وظار ضار ًا ،ونشكل لك يشء ًخحول إىل هوهَ مؤذ ًاي
ٔأو ضار ًا فلس فسس.
وٕافساد اًيشء ًؼين حتوًهل من جاهة اًيفع إىل جاهة اًضر ،فىِف مبن ٌسؼى ف
ا ٔلرض لكِا الٕفسادُا ،كال ثؼاىل:
8
َ ( -41و َال ثُ ْف ِسسُ وا ِف ْ َال ْر ِض ت َ ْؼسَ ا ْظ َال ِ َِحا)12(..
ِ
فإفساد ا ٔلرض ًؼين حتوًَِا إىل املؼعَة تؼس ٔأن اكهت ػامصة تعاػة هللا ثؼاىل،
فامليافلون غاٍهتم اًفساد ،تي إن اًفساد ٔأدط مرشوػاهتمٌ ،سدمثصوهَ الٕهخاج املزًس
اتخساء من
مٌَ ،فامليافق ًرصف لك مهَّخَ ف ُشا اًضبٔن وًخفنن ف اهخاج ٔأهواع مًٌَ ،
إفساد ادلٍن ابًرشك واًىفص واًحسػة ،واىهتاء تبٔغٌلل إجصامِة ٔأدصى حمتثي ٕابُالك
احلصث واًًسي .وٍىون ذكل:
ابٕفساد اًزروع ابًىاميوايت ٔأو ما ٌض حَ ذكل.
ٔأو ابٕفساد اًيفوس ابًلذئ ،أو احلصقٔ ،أو اًدضؤًَ ،أو تخًضئهتا وحصتُهتا ػىل َّ
اَّلةل
واًِوانٔ ،أو تخؼحَسُا ًغري هللأ ،أو ما ٌض حَ ذكل.
ٔأو ابٕفساد دهَا اًياس ابًصاب ،واًظمل ،واحملسوتَة ،ومرشوػات اًلٌلر ،إىل غري ذكل
من ٔأهواع اًفساد اًيت ختصب تَوت اًياس وجتؼَِا حجاميً ال ًعاق ،او ما ٌض حَ ذكل.
ٔأو ابٕفساد اًؼالكات الاجامتغَة ابًغَحة واٍمنمية ،وحتصًغ اًزوج ػىل زوجذَ او
اًؼىس ،وثستري املاكًس تني فئات اًياسٔ ،أو زرع اًؼعحَاتٔ ،أو اًدضجَع ػىل
جضىِي ا ٔلحزابٔ ،أو ما ٌض حَ ذكل.
8

سورة "ا ٔلغصاف".
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وكس ه َّحَ هللا ثؼاىل ف معَع سورة "اًفجص" ويه من ٔأوائي سور اًخزنًي ،ػىل جصم
اًفساد و َّتني دعورثَ وػاكدخَ ،فشهص فهيا ٔأكوام ًا ووظفِم تبَّٔنم:
ِ َّ -41
(اَّل ٍَن َظغ َْوا ِف اًْح َِال ِد ( )44فَبَ ْن َ ُرثوا ِفهيَا اًْ َف َسا َد ()40
فإَّنم ٔأنرثوا اًفساد وجتصؤوا ػػىل املؼػايص َّ
وجتػربوا ػػىل ٔأهخِػاء هللا وػػىل املػؤمٌني.
ففػػي الٓايت ثيخِػػَ وثلصًػػع ملػػن تؼػػسه ٔأن ال ًؼمَػوا مبثػػي معَِػػم فِػػزنل هبػػم مػػا ٔأىػػزل
تبٔوًئم؛ مع تبٔسِم وصسَّهتم وػسده و ٔأمواهلم اًيت ٔأهفلوُا ف ذات اًؼػٌلد ،ومػا فؼَخػَ
مثود ف جػػوب اًعػػرص ،وفصغػون ذو ا ٔلواتد فاػػي ٔأفػاغَهل اًِػائةل امليىػصة ،هَػف
ٔأفٌاه و ٔأابده وحما أٓاثره وجؼَِم ػربة ٌَمؼخػربٍن وغظػة ٌَمخؼظػني .وكػوهل ثؼػاىل ف
اًسورة:
( -42ا َّن َرت َّ َم ًَحِاًْ ِم ْص َظا ِد()41
ِ
نياًة غن مصاكدة هللا ٌَمجصمني دوام ًا ،فال ًرتوِم ًعغَاَّنم ،تي ُشا من أٓاثر رمحخػَ
س ححاهَ ورتوتُذَ ،فاهلل ثؼاىل ابملصظاد ًلك من ظغػى ،واغخػسى ،و َّ
حىػرب ،و ٔأفسػس،
فإهَ هل ابملصظاد سوف ًؼاكدَ وًؤاذػشٍ ،فالًٓػة ثفِػس اٍهتسًػس واًوغَػس ملػن اسػ خىرب
غػػن غحػػادة هللأ ،أو نػ َّشب ذػػربٍٔ ،أو غىص ػ و ٔأفسػػس ف ا ٔلرض ،وف مضػػمون مػػا
ثلسم؛ رساةل إهشار ًلك مػن ذػاًف اًصسػاةل اًؼظميػة وظػ َّس غػن ادلغػوة اًسػَفِة ف
اًلسس وًًذرص ٌَميافلني.
و ٔلن ظالح ا ٔلرض واًسٌلء ابًعاػػة ،فاًفسػاد ف ا ٔلرض ابًؼعػَان والاسػ خىدار،
َّلا اكن ػاكدة من كاًوا:
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ِ َ -43
(َ..س ْؼيَا َو َغ َع َْيَا)54(..
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ٔأَّنم انًوا ثسخة ٔأغٌلهلم اًفاسسة ما ٌس خحلوهَ ،فاكن ٔأن مٌؼِم هللا ٔأو ًال فِم احلجػ
وا ٔلدةل ،كال اجن نثري ػ رمحَ هللا ػ:
" -44نٌل اس خىربوا تغري حق ٔأذهلم هللا ابجلِي".
وٕارصار اًؼعاة امليافلني ف ٔأمة تين ٕاْسائَي ػىل اخملاًفػة والاتخػساع واًفسػاد كػاده
إىل صؤم اًىفص حبهبم اًؼجي.
فاًفاسسون وٕان اثضحت ٔأمارمم مؼامل اًِػسى واًسػساد واًعػواب واحلػقً ،ىػهنم ف
احللِلة ًؤثصون ظصًق اًضالل واًحاظي .فِم الس خىداره غػن احلػق ٔأو اسػ خحلاره
وحة اجلاٍ؛ فِؼعون هللا.
ٌَياس ،ختخي رؤٍهتم ثسخة اَّنٌلوِم ف اًِوى ِ ّ
واػمل ٔأن ظِور اًفساد واهدضارٍ ف اجملمتع ال ًمت غحث ًا وال اغخحاظ ًا ،وٕامنا ًمت ٔلسػ حاب
مهنا إغصاض اًياس غػن ظاػػة هللا ثؼػاىل واسػ خىداره غػن اثحػاع احلػق ،وارحاكهبػم
املؼايص ،كال ثؼاىل:
َ -45
(ظِ ََص اًْ َف َسا ُد ِف اًْ َ ِّرب َواًْ َح ْح ِص ِت َما َن َسخَ ْت َأًْ ِسي اًيَّ ِاس )14(..
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وابهت أٓاثر اًفساد ف اًرب واًححص فاهزتغت اًربنة ،وهلعت اًامثر واًػزروع ،ونػرثت
ا ٔلمػصاض ،ووكػع اًِػػصج ،وسػفىت ادلمػػاء ،وارثفؼػت وثػرية ا ٔلحلػػاد واًؼػسوان تػػني

 9سورة "اًحلصة".
 10سورة "اًصوم".
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اًياس .فمل ًخوكف فؼي اًؼعػاة امليػافلني غيػس ِّ
حػس فسػاده اًؼلػسي تػي ثؼػسّى ف
ا ٔلرض إىل إفساد ادلٍن ،وا ٔلذالق ،وا ٔلغٌلل ،وا ٔلرزاق .غن ماكل جن دًيار كال:
ٔ " -02أكسم ًك ًو هخت ٌَميافلني ٔأذانب ما وجس املؤمٌون ٔأرض ًا ميضون ػَهيا".
وُشا ا ٔلثص ٔأدصجَ ٔأتو هؼمي ف "حََة ا ٔلوًَاء" ( )432/0كال:
" -04حسزيا ٔأتو جىص جن ماكل ،كال :زيا غحسهللا جن ٔأمحس جن حٌحي ،كال :حسزين
ػًل جن مسمل ،كال :زيا س َار ،كال :زيا جؼفص ،كالَ :سؼت ماًاكً ًلول :فشهصٍ".
وػًل جن مسمل ُو :اجن سؼَس اًعويسٔ ،أتو احلسن ،زلة ،روى غيَ اًحزاري ،و ٔأتو
داود ،واًًسايئ ،ثوف س ية ُ 014ػ.
وس َار ُو :اجن حامت اًؼزني ،ظسوق وفَِ الكم ٌسري ،مات س ية ُ 455ػ.
وجؼفص ُو :اجن سَامين اًضحؼي اًحرصيٍ ،ىىن ٔأاب سَامين ،زلة فَِ جض َع ،مات
س ية ُ 434ػ.
وماكل جن دًيار ٔأتو َييي اًحرصي ظاحة ا ٔلثص زلة ،كال االٕمام اَّلُيب" :ظسوق
ودصج هل مسمل مذاتؼة ،واًحزاري
ما ػَمت فَِ جصح ًا ،وكس كال فَِ اًًسايئ زلةَّ ،
ثؼََل ًا" .مات س ية ُ404ػ.
فا ٔلثص إس يادٍ ال تبٔس تَ ،وَيخ تَ ال س امي وهل صواُس مهنا ٔأن اًييب – ظىل هللا
ػَََ وسمل  -كال:
" -00وٕان من ا ٔلهخِاء هخِ ًا ما ًعسكَ من ٔأمذَ إال رجي واحس".
ٔ 11أدصجَ مسمل ،وغريٍ ،وُو ف "اًسَسةل اًعحَحة" (.)453
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وكوهل:
" -04غصضت ػًل ا ٔلدم فص ٔأًت اًييب  -ظىل هللا ػَََ و سمل  -ومؼَ اًصُط،
12
واًييب ومؼَ اًصجي واًصجالن ،واًييب ًُس مؼَ ٔأحس  . ...احلسًر".
وغن اجن اًلمي – رمحَ هللا –كال:
" -01اكد اًلصأٓن ٔأن ٍىون لكَ ف صبَّٔنم ًىرثهتم ػىل ظِص ا ٔلرض وف ٔأجواف
اًلدور ،فال ذَت تلاع ا ٔلرض مهنم ًئال ٌس خوحش املؤمٌون ف اًعصكات وثخؼعي
13
هبم ٔأس حاب املؼاٌش وختعفِم اًوحوش واًس حاع ف اًفَوات".
وال صم ٔأًض ًا ٔأن اًضواُس من اًواكع – اًَوم – جضِس ٔلثص ماكل جن دًيار ،فإن
ظِور اًيفاق ابت واحض ًا َّلي غَيني ،وسوف هبٔيت ػىل تَان ذكل ف حبثيا – إن
صاء هللا .-
وكس هفى هللا ثؼاىل ف سورة اًحلػصة ػ ويه مػن ٔأوائػي اًسػور املسهَػة ىػزو ًال  -حمحخػَ
ٌَفساد فلال:
اّلل ال ُ َِي ُّة اًْ َف َسادَ()021
(..و َّ ُ
َ -01
وهفى ف سورة "املائسة" حمحخَ ٌَمفسسٍن فلال:
اّلل َال ُ َِي ُّة اًْ ُم ْف ِس ِس ٍَن ()21
(..و َّ ُ
َ -02
 12مذفق ػَََ
" 13مسارج اًساًىني" (.)414/4
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وًبٔذشك اًؼجة والاس خغصاب و ٔأهػت حػصى ّ ُػائ ًال مػن اًؼَػٌلء اًسػوء املفسػسٍن
و ٔأمثاهلم من حميب اًصايسة؛ فإَّنم ًؤثصون ادلهَػا ،وًددؼػون اًضػ هبات ٔلجػي اًوظػول
إىل ٔأغصاضِم من اًضِوات!!
وفامي ثلسّم خنَط إىل ٔأن امليافق اختش ًضرعَخَ حصهَحة مؼلسةٔ ،أًَّف فهيا تني َسوم
اًيفاق اًيت هحدت ف أٓةل كَحَ ،وتني ت ِث َّ ًِشٍ اًسموم من ذالل أٓالت جوارحَ ،فِو
ًخظاُص ابالٕميان ،وخيادع وٍصاوغ تفن ،وٍىشب تؼيجَِة ،وًسّغي اًعالح تسون
مداالة ،حىت غسا هبشٍ اًعفات – اًيت ظِصت دلًيا حىت ُشٍ اٌَحظة  -خمَوك ًا ف
غاًة اخلعورةًُ ،س دعري ًا ػىل هفسَ حفسة تؼس ٔأن ذسغِا و ٔأومهِا ،تي ػىل
اجملمتؼات االٕوساهَة تبْٔسُأ ،لهيا ر ٔأًياٍ ال ٍىذفي تخر َسومَ اًفاسسة ػىل من حوهل
من اًياس ،تي ػىل ا ٔلرض لكِا.
واػمل ٔأن ٔأغظم اًفساد :اًيفاق اَّلي فَِ اًىفص ابهلل ،واًرشك تَ ،نٌل كال اجن حميَة
– رمحَ هللا :-
اًرشكُ َ ،وا َّدلغ َْو ُة ا َٕىل غَ ْ ِري َّ ِ
اّللَ ،واكَا َم ُة َم ْؼ ُحو ٍد غَ ْ ِري ٍَِ ،أ ْو ُم َعاعٍ ُمذَّ َحع ٍ غَ ْ ِري
" -03فَ ِ ّ ْ
ِ
14
َّاًص ُس ِ
اّلل ػَََ َْ َِ َو َس َّ َمل َُ ُ -و َأغ َْظ ُم اًْ َف َسا ِد".
ول َ -ظ َّىل َّ ُ
وَّلكل كصن هللا ثؼاىل اًيفاق مبوتلات نثرية :كصهَ ابًىفص ،واًرشك ،واًفسق،
واًخظاُص ابالٕميان ،واًخظاُص ابًعالح ،واًىشب ،واخلساع ،واًفساد جلك ٔأهواػَ،
وكصهَ ابًرش ،واًغسر ،وصسَّة اخلعام ،وٕاذالف اًوػس ،واخلَاهة ،واًضالل ،إىل غري
ذكل من ٔأًوان املوتلات اًيت سًذؼصض ًِا ف حبثيا – إن صاء هللا .-
وكصن هللا ثؼاىل امليافلني خبعال ف غاًة اًسوء وهؼهتم تيؼوت ف مٌهتيى احللارة،
وكصَّنم ِّ
ابًعس غن سخِي هللا ،واالٕضالل ،واالٕفساد ،ومبوالاة اًىفار ،وابًيار،
ٍ" 14لوع اًفذاوى" (.)01/41
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وابدلرك ا ٔلسفي مهنا ،وكصَّنم ابًعؼن تسٍن هللا ،وحمارتة هللا ورسوهل ،واًعؼن
ابًعحاتة ،واًعؼن ابًعائفة امليعورة واًفصكة اًياجِة ،إىل غري ذكل ذما سًذؼصض هل
ف حبثيا – إن صاء هللا .-
ونٌل ٔأن اًرشك ابهلل واًىفص تَ ٔأغظم اًفساد ،فإن االٕميان ابهلل وثوحِسٍ ،واًخلصب
إًََ مبا رشع من ا ٔلغٌلل اًعاحلة من ٔأغظم اًعالح.
َّلكل كصن هللا ثؼاىل اًعالح تخوحِسٍ وتخوحِس ٔأسٌلئَ وظفاثَ ،وكصهَ ابخلري،
وابًؼمي اًعاحل ،وكصن املؤمٌني ابحلق ،وابدلغوة إىل هللا ،ومبححة هللا ،وابثحاع
اًييب – ظىل هللا ػَََ وسمل  ،-وكصَّنم ابجلية ،وكصَّنم خبعال حس ية نثرية يه
خبالف ما ػَََ اًىفار وامليافلون ،كال ص َخ االٕسالم اجن حميَة – رمحَ هللا :-
15
اًرشكُ َواًْ ُى ْف ُص".
" -04فَبَ ْظ ُي َّ
اًع َالحِ :اًخَّ ْو ِحِسُ َو ْاالمي َ ُانَ ،و َأ ْظ ُي اًْ َف َسا ِدْ ّ ِ :
ِ

ٍ" 15لوع اًفذاوى"(.)424/44
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