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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على أعدائهم إىل املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
  يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.

  )َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً (
)٦(  

  العدل والحق ،م بين الوحدة اإلسالمية وبين الشورىحالتزا
  و(النزاهة) الفيصل األول في تقييم المسؤولين

 َوأَنَــا ُكلُــوا ِمــَن الطَّيَِّبــاِت َواْعَملُــوا َصــاِلًحا ِإنِّــي ِبَمــا تـَْعَملُــوَن َعِلــيٌم * َوِإنَّ َهــِذِه ُأمَّــُتُكْم ُأمَّــًة َواِحــَدةً   يَــا أَيـَُّهــا الرُُّســلُ (اهللا تعــاىل:  يقــول
  )١()رَبُُّكْم فَاتـَُّقونِ 

َهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوُأْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعرُ (ويقول تعاىل:    )٢()وِف َويـَنـْ
َمـاُء َلَرَدْدتُـُه فَـإنَّ ِفـي "ويقول أمري املؤمنني وموىل املوحدين عليهم صلوات املصلني  َواللَِّه َلْو َوَجْدتُُه َقْد تـُُزوَِّج ِبِه النَِّسـاُء َوُمِلـَك بِـِه اْإلِ

  .)٣( "َضاَق َعَلْيِه اْلَعْدُل فَاْلَجْوُر َعَلْيِه َأْضَيق اْلَعْدِل َسَعًة َوَمنْ 
  يتان وبصيرتان:آ

  حول مفهومني:  ،يدور على ضوء هاتني اآليتني الكرميتني بإذن اهللا تعاىل سوف الحديث
  األوىل.اآلية الكرمية  يف منظومة القيم اإلسالمية، انطالقاً مناألمة الواحدة موقع  :االول

بعـــض أبعادمهـــا  وبصـــريتان حنـــاول استشـــراف ، فههنـــا حبثـــان هامـــانيف ضـــوء اآليـــة الكرميـــة الثانيـــة )يف األمـــةات (األمـــة مواصـــفالثـــاني: 
واالسـتلهام منهـا بعـد مالحظـة اآليـات األخـرى والروايـات والقواعـد  آيـات الكتـاب املبـني التـدبر يفمنري املعرفـة فيهمـا مـن خـالل  واستخراج

  املربهنة.
  : البصيرة األولى

  التزاحم بين الوحدة وسائر القيمو  تحليل ابعاد الوحدة االسالمية
َوِإنَّ َهـِذِه ُأمَّـُتُكْم ُأمَّـًة ( لـو تـزاحم مفـاد اآليـة االوىل يف الوحـدة االسـالمية وهـي تـدور حـول موقـع الوحـدة فيمـاوىل فهي البصرية األ اما

ــقــيم  مــع )َواِحــَدًة َوأَنَــا رَبُُّكــْم فَــاتـَُّقونِ  َوَأْمــُرُهْم ُشــوَرى (: الشــورى كمــا يف قولــه تعــاىلا اآليــات القرآنيــة الكرميــة أيضــاً مثــل أخــرى صــرحت 
نَـُهمْ  ، بناء على العمل برأي االكثريـةإذا كان الا مّ  أو انشقاق جتمعٍ  مةانشقاق األ إذا استلزمبالشورى العمل بني  فلو دار األمر فرضاً  )٤()بـَيـْ

لـــو حصـــل التـــزاحم بـــني الوحـــدة فمـــا العمـــل؟ ومـــا هـــو احلكـــم  ،يف حياتنـــا وتطبيقهـــا نـــرتك الشـــورىو مبفـــاد الوحـــدة االســـالمية  وبـــني العمـــل
ــوا َصــاِلحاً (قــال تعــاىل  ؟العمــل الصــاحل وبــنياالســالمية  ــاِت َواْعَمُل ــْن الطَّيَِّب ــوا ِم ــا الرُُّســُل ُكُل ــا أَيـَُّه فــان صــيغة اعملــوا امــر يســتفاد منــه  ،)َي

                                                            

  .52ـ  ٥١املؤمنون:  )١(
 .١٠٤آل عمران:  )٢(
 .٥٧ج البالغة: ص )٣(
  .٣٨الشورى:  )٤(
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تفـرق  سـتؤول إىل لكنهـا كانـتبسلسلة من االعمـال الصـاحلة املباركـة  قمناومعه فلو  جباً وإال فاالستحبابفيما لو كان املتعلَّق وا الوجوب
اتباعهم فكرا ومنهجا يف احلياة او اعلنا الـرباءة جاهرنا بهل بيته الطاهرين و أمري املؤمنني و أاالمة وانشقاقها كما لو اعلنا املبدأ احلق يف والية 

  مبرتبة من املراتب، مبا كان سريتب عليه فرض االنشقاق والتفرق بدرجة أو أخرى؟ فايهما املقدم؟ولو من اعداء آل حممد 
لـو قمنـا فرضـاً كمـا لـو اننـا العمليـة مـع الوحـدة أو درجـات منهـا   العمل الصاحل على مستوى الشـريعة او االحكـام تزاحموكذا احلال لو 
؟ فهــل هــذا العمــل هــو األوىل أو فــراط عقــد الوحــدة يف البلــد او الــوطن او احمللــةيف منطقــة مــا او حملــة وأدى ذلــك اىل ان بتأســيس مســجد

    التخلي عنه لصاحل الوحدة؟
التقسـيم فيمـا اذا رأوا ان هـذه الوحـدة الوطنيـة او حـىت  حىت الكونفدرايلتلجأ اىل احلكم الفيدرايل او  قدومن هنا جند ان بعض الدول 

  .ملناطق املتعددة وبالتعايش السلمي بينهماملتبادلة بني االعامة تضر باملصاحل 
حبيــث عقــد جتمــع االمــة  إذا كــان تطبيقــه ينجــر إىل انفــراطلــو تــزاحم تطبيــق الوحــدة مــع قــيم اخــرى كالعــدل  والســؤال مطــروح كــذلك

فـان كــل  الوحــدة،كمـا لــو وقـع التــزاحم بـني احلكومــة اإلسـالمية و   غـري ذلــكاو  ؟املزامحـة بــني احلـق والوحــدة وقعــتاو  بعضـاً ضـرب بعضــها ي
   الشرعي والعقالئي السليم منها.بد من بيان املوقف  التزامحات ال هذه

  )التعارض(و )التزاحم(الفرق بين 
قـد  )مـن املصـلحة او املفسـدة او احلسـن والقـبح(مبالكـني خمتلفـني يوجـد أمـران واملـراد منـه ان ، التزاحم معلوم اصوليا ألهل الفن مفهوم

بينهما مما يعـرب عنـه بـالعجز يف مقـام االمتثـال، امـا التعـارض يف قدرة املكلف على اجلمع ، وكانت املشكلة ينهماعجز املكلف عن اجلمع ب
فهـــو راجـــع إىل تكـــاذب الـــدليلني يف مقـــام اجلعـــل فـــاجملعول امـــا هـــذا أو ذاك، فـــالفرق بينهمـــا يف انـــه يف بـــاب التـــزاحم يوجـــد املالكـــان لكـــل 

  تان متحققان، خبالف باب التعارض حيث ان احد األمرين أو الفعلني فقط واجد للمـالك دون اآلخـر،الفعلني، فهما يف مرحلة اجلعل ثاب
الـذي يوجـد فيـه مـالك القـبح اجتيـاز االرض املغصـوبة حيث توجد فيه املصلحة امللزمـة، لكـن املتوقـف علـى كما هو احلال يف انقاذ الغريق 

مــالك احلســن والوجــوب يف الصــالة ومــالك القــبح  ومهــا ، فــاألمران هنــارض املغصــوبةالصــالة يف اال لــو اضــطر إىل إقامــة وهكــذا، واملفســدة
    واحلرمة يف الغصب، تامان متحققان، إال ان املكلف قد يعجز عن اجلمع بني االثنني امتثاًال.

يف االطـار مـا هـو التكليـف  مث فما هو احلل يف اطـاره النظـري؟ ،قيمة اخرى أيةمع  ان الوحدة االسالمية تزامحت فالسؤال املطروح: لو
  ان شاء اهللا تعاىل. الحقاً  والذي سيأيت )١(العملي

  ضمن االطار النظري :بين الوحدة وغيرها حل التزاحم 
  مقام حل ما ذكرناه من التزاحم املفرتض فإننا جنيب ونقول: وفي

  ال تزاحم -١
  عدم حتقق التزاحم يف بعض املوارد :اوال 
ان الوحـدة مبـا  وبالتفصـيل قـد بينـا سـابقا إذلـيس هـو مـن بـاب التـزاحم  لتزاحم العديد من الِقيَم مع الوحـدةمن األمثلة  كل ما ذكر  ان

، وبلحـاظ الرايـة الـيت متضـي خلفهـا وبلحـاظ إطارهـا وغايتهـا  ذات قيمة طريقية مقدمية بلحاظ متعلقها حسن ذايت هلا، بل هيهي هي ال 
من القـيم، فاقـدة للمـالك فـال مـالك هلـا  يف املقام حيث ان الوحدة اليت تقابلها قيمةٌ  منتفٍ  ارة أخرى: ان موضوع التزاحمكما مضى، وبعب

                                                            

هـا قاعـدة اإلمضـاء وحنن نرى يف االطار العملي ان التعايش السلمي يف خمتلف الطوائف ممكن وعملـي، مبـا يعطـي لكـل فريـق حقـه حسـب الضـوابط الشـرعية الـيت مـن أمه  )١(
  وقاعدة اإللزام.
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وقـد تكـون مقدمـة العـدل يف االمـة  طريقـاً إىل إحقـاق احلـق وإقامـةالوحدة  بوضوح إذا الحظنا انه قد تكونالفرق يظهر و  ليتحقق التزاحم.
  للظلم والعدوان والتخلف واالحنطاط.

  :مراتب الظلم
َثَالثَـٌة ظُْلـٌم يـَْغِفـُرُه اللَّـُه َوظُْلـٌم َال يـَْغِفـُرُه اللَّـُه   الظُّْلـمُ " :(عليـه السـالم)يـذكر ثـالث مراتـب للظلـم اذ يقـول  (عليـه السـالم)الباقر اإلمام 

َنُه َوبـَْيَن اللَِّه َوَأمَّـا الظُّْلـُم  -الَِّذي يـَْغِفُرهُ َوظُْلٌم َال َيَدُعُه اللَُّه فََأمَّا الظُّْلُم الَِّذي َال يـَْغِفُرُه فَالشِّْرُك َوَأمَّا الظُّْلُم  َفظُْلُم الرَُّجِل نـَْفَسُه ِفيَما بـَيـْ
  .)١("الَِّذي َال َيَدُعُه فَاْلُمَدايـََنُة بـَْيَن اْلِعَبادِ 

ِإنَّ اللَّـَه (: قـال تعـاىلفقـد ، هو الشركواما الظلم الذي ال يغفره اهللا ف: فانه وعند سرب غور الرواية املباركة جند فيها تقسيما دقيقا للظلم
  .  عظيم وللحقيقة بل ألعظم احلقائقإذ هو ظلم للنفس  )٣()ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ (ويف اية مباركة اخرى  )٢()ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ 

  .ةواما الظلم الذي ال يدعه اهللا فهو ظلم العباد بعضهم لبعض او ما يعرف باملداين
وان هـذه الوحـدة باطـل  اتفـاقهـذا االتفـاق  فـال شـك يف انعلـى ظلـم بعـض العبـاد  فرضـاً االمـة او اجلماعـة  وهنا نقول: انه لو اتفقت

على الظلم هي وحدة مقيتة، فان قيمة الوحدة هي حبسب الغاية واهلدف والنتيجة املتوخاة منها: فان كانت حقاً فهي حق أو باطًال فهي 
   باطل.

  لبسيط .. ظلمات يوم القيامةالظلم ا
أو املوظـف الـذي  الزوجـة او اجلـار فقـد يسـتخف الـبعض بظلـمالظلـم لآلخـرين  مراتـبمرتبة من  بأيةاالنسان ان ال يستخف على  ان

َوال (: فانـه حمـرم شـرعاً قـال تعـاىلحـىت بالنسـبة للعـدو  وهو مـن السـنخ الـذي ال يدعـه اهللا تعـاىل، بـل الظلـم تحتت يديه، فان الظلم ظلما
  .)٤()َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا

  : تزاحم بين المقدمة وذي المقدمةال
لـو سـبب فـوات احلـج فانـه حيـرم انه ال تزاحم بني مقدمة الشـيء وذيهـا كمـا يف احلـج واملشـي اليـه فـان املشـي اىل احلـج  وصفوة القول:

رى موصلة كاالنتقال بوسيلة حديثة، إذ املقدمة أخـذ فيهـا ان تكـون طريقـاً حمضـاً للوصـول إىل ذي عندئٍذ بل عليه أن ينتقل إىل مقدمة أخ
  ضادته يرفع اليد عنها حتماً إذ تكون هي العقبة اليت حتول دون حتقق الواجب اإلهلي.املقدمة فلو عاندته و 

  ال غري. من ذيهاتقتبس وتكتسب ملقدمة وروحها متعلقها كما ان قيمة ا تدور مداران قيمة الوحدة  :املتحصل من ما ذكرناهو 
  تعبير مجازي: بين الوحدة وغيرها التزاحم 

هـو تعبـري  أو احلـق فمـا هـو احلكـم، كالعـدلالذاتيـة  ان الوحـدة لـو تزامحـت مـع القـيم املوضـوعية االخـرى بـان تعبرينـا نكتشف:  وبذلك
ومقابلتهـا هلـا الوحـدة هلـذه القـيم  مضـادةومع  ،فهي املقّدمقيمة موضوعية  هلا ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،إذ العدل واحلق ،جمازي

فـان أحـد األمـرين واجـد للمـالك وهـو العـدل أو احلـق مـثًال،  هـي سـاحة التعـارض ال التـزاحم فتكون الساحة حينئذٍ  فال قيمة اصال للوحدة
  .واآلخر أي الوحدة واالحتاد واللون الواحد فاقد للمالك

رى ان األمة إذا اجتمعت حتت راية حاكم جائر كيزيد وصدام وهتلر وأشباههما، فان اخلروج عليه من باب األمر بـاملعروف ومن هنا ن
                                                            

  .٢٩٣، حتف العقول ص٣٣١ص ٢اإلسالمية): ج –الكايف (ط  )١(
  ٤٨نساء  )٢(
  ١٣لقمان  )٣(
  ٩ مائدة )٤(
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 -بــزعمهم  –مطلــوب حســن، وإن اســتلزم  (عليــه الســالم)والنهــي عــن املنكــر، ومــن أجــل احلــق واملبــادئ العليــا، كمــا صــنعه ســيد الشــهداء 
ـدم الوحـدة   (عليـه السـالم)وغـري يزيـد أن يـوهم النـاس ان حركـة اإلمـام  شق عصا املسلمني، ولقد أراد يزيد ـا  كانـت حركـة غـري شـرعية أل

علـى الباطـل؟،  إذا كـان أيـة قيمـة للوحـدة واالجتمـاعوتشق العصى، لكـن لـيس هـذا إال تومهـاً بـاطًال جتهيليـاً بـل لـيس إال إضـالًال مبينـاً، إذ 
  )١()َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِينَ (م؟ قال تعاىل: وأية قيمة لالجتماع على الضالل والظال

  ير التقديم في المتزاحمينيمالحظة معا -٢
القـيم  مـعنـدرج تفرضـاً وتنزلنا بان للوحدة قيمة ذاتيـة وليسـت باكتسـابية صـرفة ،ولكـن هـذه القيمـة املوضـوعية وان كانـت ثانيًا: سلمنا 

ــا ونتائجهــا  لــيس بقــول مطلــق، انــا نقــول ان تقــدمها علــى القــيم األخــرىاالخــرى يف بــاب التــزاحم إال  بــل البــد مــن مراعــاة حــدودها وتبعا
تـزامحني ، أي: ال بـد مـن إعمـال معـاثري الرتجـيح وموازينـه يف بـاب املالقـيم االخـرى كـل قيمـة قيمـة مـنوفوائدها واملقارنة واملوازنـة بينهـا وبـني  

    ني فقط بل حىت بني مصداق هذا الكلي ومصداق ذاك اآلخر.يّ قالل بل املوازنة بني الكلّ ودراسة كل حالة حالة، باست
ان الوحــدة لـو آمنــا  ) امليـزان العلمـي الــدقيق للوحـدة والفقـه االجتمــاعي(فـان علينــا ان نـدرس يف حبــث فقهـي مفصـل ويف مــدار : ومعـه

 وهذا حيتاج اىل حبث مصـداقي تفصـيلي وكذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ؟نسبتها مع العدل؟ وكذا احلقاهي بقيمتها املوضوعية فم
تسـاق االمـور بعصـا واحـدة ومبعادلـة  اللكل مفردة مفردة من القيم، ومالحظة األهم واملهم ومالحظـة األدلـة الدالـة علـى قـوة القيمـة، فانـه 

  . سلسة سهلة
  االبداع االستداللي في المواضيع الحيوية : التطوير الفقهي يقتضي

م للبحـــث يف هـــذه  ختصـــيصان نـــدعوا انفســـنا وبقيـــة العلمـــاء يف احلـــوزة املباركـــة ان يعملـــوا علـــى  جنـــد لزامـــا علينـــا وهنـــا جـــزء مـــن اوقـــا
ضته. يف بناء اجملتمع وسعادته األثراملواضيع احليوية واالساسية واليت هلا مسيس    وتطويره بل و

ا ضرورية كله وهذا   يف  وكـذا احلـال يف البحـوث الفقهيـة باعتبار مقدمتيهاال يعين حبال من االحوال ترك البحوث االصولية املعهودة فإ
ا واجبة بنحو املوضوعية   األحوال الشخصية   كما هلا جهة مقدمية أيضاً.فإ

فقــه األحكــام الفرديــة واألحــوال تفــوق قــد امهيتهــا بــل ان ان البحــوث املرتبطــة بفقــه اجملتمــع هــي ذات ابــتالء شــديد  ان مــن الواضــحإال 
الشخصـــية، ولـــو يف اجلملـــة، ولكـــن ومـــع ذلـــك فـــان مثـــل حبـــث الوحـــدة، رغـــم أمهيتـــه الفائقـــة وآثـــاره اجلســـيمة علـــى األمـــة يف حاضـــر أمرهـــا 

ا مل تُ   ومؤيّـدٍ  أمـر الوحـدة بـني رافـض مطلقـاً والتفـريط يف طسـتوعب حبثـاً ودراسـًة ومناقشـًة، ولعـل ذلـك مـن أسـباب اإلفـراومستقبله، جند أ
أو  مــن يقــدم الشــريعةهنــاك ويف قبالــه  بقــول مطلــق علــى أيــة قيمــة أخــرى مــن القــيميــذهب وبشــدة اىل تقــدمي الوحــدة ، فهنــاك مــن مطلــقٍ 

ا   .بقول مطلق أيضاً  او بعض القيم االخرى على الوحدة احلقيقة وبيا
مبــدى متكامــل  وعقلــي حتليــل روائــي وحــديثيحديثيــة تســتند إىل فقــه القــرآن وإىل نيــة مــن اجــل تكــوين رؤيــة قرآ هنــا معقــودة الــدعوةو 

ومـن  ،وبلـورة رأي أكثـر كمـاًال ودقـة وواقعيـة وإصـابة يف هـذه املسـألة العلميـة مـن اجـل اثـراء السـاحة بشـىت تضاريسـها الوحـدة يتناول قضـية
  .يف درجاته ويف نوعية مزامحاتهث مفصل باب التزاحم ببحمعادلة قضية الوحدة يف أهم مفردات ذلك دراسة 

  األولوية المطلقة هي لحق الناس
ان حقــوق النــاس علــى يقــال: بــالتفريق بــني حقــوق اهللا وحقــوق النــاس، إذ دلــت الروايــات ومعهــا فتــوى مجهــرة كبــرية مــن الفقهــاء  فقــد

                                                            

  .٢١٣البقرة:  )١(
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الفقهــاء  )١(لــك فــان الســيد احلكــيم يــدعي تســامليف ذ (قــدس ســره)وميكــن مراجعــة مــا ذكــره الســيد احلكــيم  ة علــى حقــوق اهللا تعــاىل،مــمقد
ما ذكره السيد احلكـيم رمحـه اهللا  :سادسها(: السيد العم على حقوق اهللا تعاىل، قالان حقوق الناس مقدمة  على والذي هو فوق االمجاع

" وحيــث ال ف يف مــال الغــريظهــور التســامل علــى عــدم وجــوب احلــّج أو الصــالة أو الصــوم إذا توقــف أداؤهــا علــى التصــرّ "، مــن: ايضــا هنــاك
- اجلـانبنيمطلقـاً يف  –خصوصية يف احلّج والصوم والصالة، وال خصوصية يف املـال، فيكشـف ذلـك عـن تقـّدم حـّق النـاس علـى حـّق اهللا 

 نيحـال صـالة السـجفان التسامل على عدم وجوب احلـج او الصـالة او الصـوم اذا توقـف االداء علـى التصـرف يف مـال الغـري كمـا هـو  )٢()
حيـث  ولـو باإلشـارة إلميـاء بـل قـد يقـال بسـقوطها أيضـاً واالنتقـال إىل الصـالة باإلشـارة وابسقوطها  يقول:يف املكان املغصوب فان البعض 

وهــي حمرمــة فيقــع التــزاحم بــني وجــوب الصــالة وحرمــة التصــرف يف مــال الغــري، فتقــدم احلرمــة  ة مكونــة مــن حركــات واإلشــارة منهــاان الصــال
اذ يقـول خصوص صالة السجني يف املغصـوب يف  حىت يف االنتقال إىل اإلشارة السيد الوالد يناقشوال خيفى ما فيه بل ان على الوجوب، 

إىل هــذه الدرجــة فادلــة الغصــب منصــرفة عــن مثــل حركــة الســجني يف املكــان املغصــوب ان الشــارع ال يزيــد املظلــوم مظلوميــة بتقييــد حركاتــه 
  .لى من سجنهباملقدار املعهود إمنا اإلمث ع

ألمهية حـق النـاس علـى حـّق اهللا تعـاىل، فـاّن الظـاهر: التسـامل أيضـاً علـى (مل يثبت ان ذلك الكالم فيقول  ينقل تطويرالسيد العم : بل
ــا مــن حــق النــاس، وكــذا احلــال يف وفــاء الــّدين إذا توقــفعــدم وجــوب أداء الزكــاة واخلمــس والكّفــ علــى  ارات إذا توقــف علــى ذلــك، مــع أ

  .)٣(ذلك)
واحلاصــل: ميكــن القــول انــه إذا وقــع التــزاحم بــني الوحــدة وبــني غصــب حــق مــن حقــوق النــاس كمــا إذا اجتمعــت األمــة علــى ســرقة أو 
ـا مقدمـة علـى الوحـدة بـل وكـذا األمـر لـو اجتمعـت األمـة علـى حتـرمي حـالل أو حتليـل  غصب مال الغري، فان جانـب حقـوق النـاس ومراعا

  حالل.
الطـني م الغري لـو رأى األمـة جممعـة فرضـاً علـى غصـب حـق مظلـوم ورأى ان تصـديه إلحقـاق احلـق قـد يزيـد نعم يبقى البحث عن حك

  بّلة ويسبب إزهاق روح أو أرواح، فما هو حكمه؟
ولعلنا نوفق لذلك  جيب ان تدرس هذه القضية دراسة مستوعبة من شىت زواياها وجوانبهاو للمسألة فروع كثرية ليس هنا جمال ذكرها، و 

  .املستقبل بإذن اهللا تعاىليف 
  البصيرة الثانية: من مواصفات (األمة في األمة)

َوْلـــَتُكْن ِمـــْنُكْم ُأمَّــٌة يَـــْدُعوَن ِإلَـــى اْلَخْيـــِر َويَـــْأُمُروَن  (البصـــرية الثانيــة فســـنتناوهلا يف ضـــمن اآليــة الكرميـــة الثانيــة وهـــي قولـــه تعــاىل:  وامــا
َهــْوَن َعــْن اْلُمْنَكــِر َوُأْولَِئــَك ُهــْم اْلُمْفِلُحــونَ  عــن بعضــها  مضــى احلــديثمواصــفات متعــددة وقــد  هلــافــان االمــة يف االمــة  )٤()بِــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

وغريهــا للمســتقبل، وهنــا ويف هــذه البصــرية التخصــص عــض الصــفات األخــرى كالكفــاءة و وأوكلنــا حبــث بصــفة العامليــة والكفايــة كســابقا؛  
  :سوف نلقي األضواء على صفة (النزاهة)

  :)االمة في االمةمواصفات (النزاهة ومحوريتها في 
بــاملعروف وتنهــى عــن  اىل اخلــري وتــأمر االمــة الرائــدة الــيت تــدعوصــفة النزاهــة؛ فــان هــي يف االمــة  لألمــةاملهمــة جــدا  مــن املواصــفات إن

                                                            

  ى. والتسامل هو مرتبة اعلى من االمجاع فانه لو افىت االول والثاين واالخر باجتهاد وصار ذلك الظن قطع عندهم اال ان التسامل بديهي واعل  )١(
  .٢٤) بيان األصول (التعادل والرتجيح): ص٢(
  .٢٥) بيان األصول (التعادل والرتجيح): ص٣(
  .١٠٤) آل عمران: ٤(
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ا ان تتصف بالنزاهة بأعلى الدرجات من بد ال، املنكر   .ويف كل مستويا
  :الماليةالحكومات ومشكلة النزاهة 

بــل وحــىت احلكومــات الــيت تتشــدق  ،يف احلكومــات االســتبدادية بشــكل غريــبجنــدها مفقــودة  –اي النزاهــة  –وهــذه الصــفة احليويــة 
مـن الالنزاهـة  يف هـذه الـبالد مفـردات كثـريةإال اننـا جنـد  تـوفر احلريـات والتعدديـة والصـحافة مسـتقلة،دعون من برغم ما ي مبالدميقراطية فا

ظاهرة لكن حتت ستار من التمويهات االحرتافيـة واحليـل املتطـورة جـداً ومـن تلـك بل لعلها أصبحت واالرتشاء واالختالس  واخلداع والغش
ا    تقوم بالرشوة على أوسع نطاق مقنن ورمسي وغري رمسي أيضاً!التمويهات: اللوبيات الضاغطة فا

حيتــاجون اىل طــرق جتــدهم ولــذلك  حــد كبــري،نعــم احلريــة النســبية للصــحافة وبعــض املؤسســات املســتقلة تكبــل هــؤالء الفاســدين اىل  
ان االمـر اسـهل مـن ذلـك بكثـري فإننـا جنـد وهذا خبالفه يف الدول الديكتاتورية او شـبه الديكتاتوريـة فـ، كيما يسرقون ويرتشون  ملتويةمعقدة 

  .مقننة ومغطاة بأنظمة وأطر مشرعنةبل قد جتدها  السرقات العامة ومبليارات الدوالرات رائجة يف هكذا دول ان
  أنواع النزاهة

ئر املتخصصــني (النزاهـة) عنــوان عــريض ذو نطــاق واســع جـداً فانــه يشــمل مجيــع طبقــات اجملتمـع: االطبــاء واملهندســني واحملــامني وســا ان
ـذا االمتحـان املفتـاحي، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى فـان مجيـع  وكذلك رؤساء العشائر واألحزاب والنقابات وغريها فان الكل مبتلـى 
 الناس ومجيع النخب والقيادات جيب ان يتحلوا حبساسية كبرية جـداً جتـاه (النزاهـة): نزاهـة الـرئيس واملسـؤول واملوظـف، ومـن هـو أعلـى رتبـةً 

مساٍو يف الرتبة، وإال فان املخاطر واألضرار اليت ستنجم عن التفريط يف ذلك ستكون جسيمة جـداً بـل قـد تتهـدد إضـافة  ومن هوأو أدىن 
  إىل اقتصاد البالد أمنه أيضاً واستقراره.

  على أنواع: والنزاهة
نزاهــة يف صــناديق االقــرتاع ويف مرحلــة فــرز األصــوات إذ مــا النزاهــة السياســية، وللنزاهــة والالنزاهــة السياســية جتليــات كثــرية ومنهــا الال -١

  أكثر ما تسرق احلكومة أو احلزب احلاكم أصوات مئات األلوف من الناس وتصبها لصاحل مرشحيها حبيل وأالعيب متطورة جداً.
  النزاهة يف املواقف. -٤    النزاهة احلقوقية. -٣    النزاهة االجتماعية. -٢
  .)١(يةدِ قَ العَ النزاهة  -٧    النزاهة العلمية. -٦      النزاهة الفكرية. -٥
  النزاهة املالية. -٨

  حتتاج إىل حبوث وحبوث، وسنقتصر ههنا على اإلشارة للنوع األخري: النزاهة املالية. –وغريها  –وكل هذه األمناط 
وقـال  )٢()َوُتِحبُّـوَن اْلَمـاَل ُحبّـاً َجّمـاً  ( من أصعب االمتحانات، إذ ُجبل البشر على حب املال وقد قال تعـاىل:املالية وامتحان النزاهة 

ــةِ (جــل امســه:  ــذََّهِب َواْلِفضَّ ــْن ال ــَرِة ِم ــاِطيِر اْلُمَقْنَط ــيَن َواْلَقَن ــاِء َواْلَبِن ــْن النَِّس ــَهَواِت ِم ــاِم  زُيِّــَن ِللنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ َع ــِل اْلُمَســوََّمِة َواألَنـْ َواْلَخْي
َيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلحَ  نـْ مما حيتاج إىل مزيد من التخطيط للحيلولة دون ذلـك يف مرحلـة املقتضـى  )٣()َياِة الدُّ
سـقط يف مثـل هـذا تـذيب الـنفس ومراقبتهـا ووعظهـا علـى مـدار السـاعة لـئال  :ومن املقدمات يف مرحلـة املقتضـي ،ومرحلة املوانع والعوائق

  سقط الكثريون.االمتحان كما 
  : مثال عجيب لدكتاتور مقيت

                                                            

 أي العقائدية. )١(
  .٢٠الفجر:  )٢(
 .١٤آل عمران:  )٣(
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الفلبـني وملـدة اكثـر مـن عشـرين  الـذي حكـممـاركوس  الـدولنضرب مثاال لدكتاتور فاسد جتسـدت الالنزاهـة يف حياتـه وتارخيـه وهـو فردين
ن شـأنه شـأ – قصـرا ٢٨به احلال اىل ما ال خيطر على ذي بال فانه كان يصنع القصور العظيمـة حـىت وصـل عـددها اىل  تقد وصلفعاما 

ا القصور املنيعة على أكتـاف الفقـراء واملسـاكني  ينهبونصدام وغريه الذين ما انفكوا باقي احلكام الطغاة الفاسدين ك أموال الشعب ليبنوا 
  .واألرامل واأليتام

بـذلك أو  ا وكأنـه حيـارب املـوتقصرا منيفا شـاخم منها صنعو قصراً! أي انه اختذ ألسرته مقربة  –مقربة والغريب ان هذا الرجل قد صنع 
عالمـات الشـيخوخة وامـارات املـوت وقـد امسـى  عليـه مـن غـري ان تـنغصّ يشـرب مـن كـأس الـدنيا وسـكرها يستخف به لينسى مـرارة املـوت ل

ملقربة من ا –يف هذا القصر للنزهة و قد انشا مفضل كمكان  -املقربة  – وكان يذهب اىل هذا القصر سانفيانوا)(القصر:  –هذه املقربة 
وهـو مـن  مسـبحاً كبـرياً جـداً مبقـاييس املسـابقات األوملبيـة كمـا خصـص فيـه قاعـة كبـرية جـداً كمـرقصبـىن فيـه ف؛ مباهج الدنيا ما حيري العقـل

د هناك غرف استقبال للضيوف بعد وبىنكما   ،اللوحات الفنية االثرية النادرة كما صنع فيها متحفاً يتضمن !اماكن الشياطنيأبرز مظاهر 
من واحدة اىل اخـرى  وينتقل من يدخل يف هذه الغرف متنوعة خمتلفة حىت ان بأمناط تراثية وتقليدية وعصرية قاعة استقبال كبرية جداً  ١٣

مــن ولكــن انتهــت كـل هــذه احللقــات ، لشــدة اخــتالف أنـواع الــديكور واإلضــاءة والزخــارف واجلـو العــام نتقــل مــن عــامل اىل عـامل اخــرأكأنـه 
  .مبوت مؤسف وفضيحة مدويةئفة املباهج الزا
  :ونزاهة القمة قمة النزاهة (عليه السالم)مير المؤمنين أ
ونتصـفح أوراقـاً  (عليـه السـالم)مـري املـؤمنني أفعلينـا ان نطـرق بـاب منوذجية شخصية واحدة حقاً يف اردنا ان نرى النزاهة متجسدة  ولو

مع االسـف الشـديد فـان مواقفـه ، من رجال الدين بعضالوالكثري من الباحثني وحىت أكثر الناس جمهولة بالنسبة اىل  ال تزالحياته اليت  من
 العظيمــة الزالــت جمهولــة و ال يعــرف العــامل كــل العــامل إال شــذرات مــن تلــك األبعــاد النورانيــة حلركتــه الربانيــة والــيت لــو مجعــت الحتاجــت اىل

  العشرات بل املئات من اجمللدات.
مـا تصـلح حـافزاً قويـاً فإننـا سـنجد مـن الـدروس والعـرب  اخلالـد فحات الذهبيـة مـن تـاريخ هـذا الرجـل العظـيماننا لو طالعنا تلك الص ولو

  .واالمة واجملتمعاألفراد الستقامة  جداً 
َمـاُء َقْد تـُـُزوَِّج بِـِه النِّ  )١(َواللَِّه َلْو َوَجْدتُهُ ""عن الفساد املايل لعثمان  (عليه السالم)وقد صدرنا البحث برواية األمري  َسـاُء َوُمِلـَك بِـِه اْإلِ

َنُكْم بِاْلَباِطلِ (وذلك ألن أكل ذلك املال بال مربر شرعي أكل للمال بالباطل وقد قال تعاىل:   "َلَرَدْدتُهُ    .)َوال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
  ولنتوقف عند رواية أخرى قّل ما يسمعها الناس:

  ببعض األموال (عليه السالم)والي األمير  تفريطقضية 
رجــال يــدعى مصــقلة بــن هبــرية الشــيباين  خــري عــّني واأل علــى البصــرةعبــد اهللا ابــن عبــاس واليــا  نصــب (عليــه الســالم)مــام املتقــني إ فــان

ــا كلهــا كانــت تتبــع مــن اجلهــةتابعــة إداريــاً للهــذه املنطقــة وكانــت ) (أردشــريخرهحاكمــا علــى منطقــة   بصــرة باإلضــافة اىل االهــواز وكرمــان فإ
  .الدارية البصرةا

بعـد وقعـة صـفني، بقيـادة  شـاهرين سـيوفهم (عليـه السـالم)مـري املـؤمنني أوهي ان مجاعة خرجوا علـى  هامة حينذاكوقد حدثت حادثة 
فتصـدى  ،قـيسمعقـل بـن شخصا باسم  (عليه السالم)فارسل االمري (نصارى ناجية) نصارى الكثري من ال وفيهم اخلريت بن راشد الناجي

ــم قـيس مـّر ، او اكثـر شـخص ٥٠٠نتصـر علـيهم واسـر مــنهم وا لقتـاهلم علــى  قلـب مصـقلةلســبب او اخـر رّق بـالوايل مصـقلة و وملـا رجـع 

                                                            

  أي ما اقطعه عثمان. )١(
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أنـا مسـتعد : ملعقـلقال  )فَِإمَّا َمّناً بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداءً (: قال تعاىلفقد ، عادالتاملهؤالء االسارى من رجال ونساء واطفال ومبا انه كان يعرف 
تقـرر ان فاوضـات حـىت مليـون درهـم لكـن مصـقلة طالـب خبفـض الفديـة واسـتمرت امل معقـلة عنهم كي يطلـق سـراحهم فطلـب لدفع الفدي

  .، بعد ان كان مليوناً ألف درهم ٥٠٠ إىل املبلغ الكلي فانتهىفداء كل شخص منهم الف درهم  يكون
مث انــه ، (عليــه الســالم)دفعــات ألمــري املــؤمنني وعلــى  التــدريجأبعثــه بجــداً فــامسح يل بــان ان هــذا املبلــغ كبــري  :ملعقــلقــال مصــقلة  مث ان

  بعث إال انه توقف من إرسال املبلغ املتبقى.
 إّال  مصـقلة أرى مـا" :فقـال ،ء بشي أنفسهم كاكِ فَ  في عينوهيُ  أن يسألهم ولم األسارى خّلى مصقلة أنّ  الّسالم عليه علّيا بلغو (
 وأعظـم ،األّمـة خيانـة الخيانـة أعظـم مـن فـإنّ  بعـد، أّمـا" :إليـه كتـب ثم ")١(مبلدحا قريب عن سترونه إّال  أراكم ال، حمالةً  حمل قد

 وإّال  ؛رسـولي يأتيـك حـين بهـا إلـيّ  فابعـث ، درهـم ألـف خمسـمائة المسـلمين حـقّ  مـن وعندك اإلمام، غشُّ  المصر أهل على الغشّ 
 تبعــث أن إّال  ؛عليــك قدومــه بعــد تقــيم واحــدة ســاعة عكيــد أّال  رســولي إلــى تقــّدمت قــد فــإّني ؛كتــابي فــي تنظــر حــين إلــيّ  فأقبــل
  ."والّسالم بالمال،
  )٢()المؤمنين أمير إلى معي فاشخص وإّال  المال بهذا تبعث إن: جرة أبو له فقال  الحنفيّ جرة  أبا سولالر  وكان
اء بـه مصـحوبا اىل امـري املـؤمنني اىل مصـقلة مث جـ (عليه السالم)علي اإلمام فوصل مبعوث ، إن مل يستجب اعتقال مؤدبأمر بوكأنه 

منـه لشـخص  ولعـل ذلـك كـان اختبـارا ،اىل قضـية املبلـغ (عليـه السـالم)يتطـرق االمـام  من دون أن (عليه السالم)فاستضافه  (عليه السالم)
عـد ايـام طالبـه امـري املـؤمنني ب بـدفع املبلـغ أو يـذكر عـذراً وجيهـاً للتـأخري لكنـه مل يتطـرق لألمـر بتاتـاً!كان املفروض بـه ان يبـادر  ؛ إذمصقلة

    فدفع مئيت ألف فقط. ،باملبلغ (عليه السالم)
ســّولت لـه فبــدل ان يــذهب إىل ونفسـه االمــارة  ،يف تـاريخ هــذا الرجــل اذ ان الشـيطان وســوس لــه االمتحــان احلاســمحلظـة  جــاءتوهنـا 

اإلمــام إال انــه اختــار طريــق التربيــر مث اخليانــة فقــال لشــخص  اإلمــام معتــذراً بانــه ال يســتطيع تــوفري املبلــغ بأكملــه ويضــع األمــر كلــه بــني يــدي
  بن احلارث): ذهل دعاه إىل طعام العشاء يسمى بـ(

وواهللا لـو ان ابـن هنـد : قـال مصـقلة )تدخل الشيطانالحظ وهنا (يسألين هذا املال وواهللا ال اقدر عليه  (عليه السالم) ان امري املؤمنني
 أيب ابــن فـروىابـن أيب احلديـد:  والحـظ نـص التـاريخ (قـال لرتكــا هـذا املـال يل!لبـان املبلـغ مـين ورأيـا حـايل اي معاويـة او ابـن عفـان كانـا يط

 املــؤمنني أمــري إن واهللا: قــال مث منــه، فطعمنــا عشــاء فقــدم رحلــه، إىل مصــقلة دعــاين: قــال احلــارث، بــن ذهــل عــن الصــلت، أيب عــن ســيف،
 كنــت مـا: فقـال املــال، هـذا جتمـع حــىت مجعـة عليـك ميــض مل شـئت لـو: لــه فقلـت ،!!عليـه قــدرأ مـا وواهللا املـال، هــذا يسـألين السـالم عليـه

  .أحد إىل فيها أطلب وال قومي، ألمحلها
 خـراج مـن درهـم ألـف مائـة األشعث أعطى كيف عثمان إىل تر أمل يل، لرتكها عفان، ابن أو ا، طاليبمُ  هند ابن أن لو واهللا: قال مث

 واحدة ليلة مكث فما عنه، وسكتُّ  ساعة، فسكت. شيئا لك بتارك هو وما الرأي، ذلك يرى ال هذا إن: قلتف! سنة كل يف أذربيجان
  .مبعاوية حلق حىت الكالم هذا بعد

 فعجـز أقـام لـو إنـه أما الفاجر، خيانة وخان العبد، فرار وفر السيد فعل فعل! اهللا ترحه له ما": فقال السالم عليه عليا ذلك فبلغ

                                                            

  املبلدح: امللقى على األرض من الضرب. )١(
  .٣٦٤ص ١احلديثة) ج –الغارات (ط  )٢(
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  )١(."تركناه ماال له نجد لم وإن أخذناه، شيئا له وجدنا فإن حبسه، ىعل زدنا ما
 ١٠٠ابن عفـان اعطـى لألشـعث ابـن قـيس  بان عثماناستشهد : فقد واستشهد بسلوك معاوية الشيطاينتكلم مبنطق عثماين وهكذا 

الـــرأي (أي الـــرأي  ذلـــكال يـــرى  )(عليـــه الســـالم)علـــي بـــن ايب طالـــب (أي ان هـــذا : فقـــال هـــذل ،الـــف مـــن خـــراج اذربيجـــان يف كـــل ســـنة
  .وما هو بتارك لك شيئا، يف اموال املسلمني الفاسد)

كمـا نشـاهده اليـوم والتـاريخ يكـرر نفسـه   اً ودولـة احلـقهـرب مصـقلة اىل معاويـة وتـرك عليـ مث الغريب هو ما الذي حدث بعد ذلـك: إذ
إذ  )٢("َما َلُه؟ تـَرََّحُه اللَُّه فـََعَل ِفْعَل السَّيِِّد َو فـَرَّ ِفَراَر اْلَعِبيـد": قـالف (عليه السالم)اً . فبلغ ذلك عليمن هروب الفاسدين إىل بالد أخرى

قـال قـد و . وفراره عن تسديد الدين الذي بذمته انتكاسة عظيمة وخيانة كبـرية ولكن هروبه اىل معاوية كان فعًال حسناً السارى  ل هان افتداء
  "...تـَرَْكنَـاهَأقَاَم فـََعَجَز َما ِزْدنَا َعَلى َحْبِسِه فَـِإْن َوَجـْدنَا لَـُه َشـْيئاً َأَخـْذنَاُه َو ِإْن لَـْم نـَْقـِدْر لَـُه َعلَـى َمـاٍل  َأَما ِإنَُّه َلوْ ": (عليه السـالم)علي 

ملنقولــة ان يســجن أوًال مث جيــري التحقيــق الكامــل واجلــرد الشــامل لكافــة أموالــه ا :وهــذا هــو احلكــم الشــرعي للعــاجز حقــاً عــن تســديد دينــه
  وغريها فان كان عاجزاً حقاً أطلق سراحه بعد ذلك.

ـا، واالسـتمرار عليهـا رغـم الوسـاوس واملشـته ـا مـن ،ات النفسـانيةيوهذه القضية تكشف لنا مدى صعوبة االلتـزام بالنزاهـة والتقيـد   وا
مـع  ان امـري املـؤمنني قـد تشـدد يف التطبيـقفـ ؛هـةتكشف لنا ضرورة التشديد على الـوالة واملسـؤولني يف قضـية النزااصعب واشق االمور كما 

بـن آكلـة األكبـاد ولكـن ذلـك ار معاويـة علمه بان ذلك يـؤدي إىل ختلـي الكثـري مـن أعوانـه وأياديـه واملسـؤولني عنـه وإلتحـاقهم بالعـدو اخلِطـ
املخيــــف (ســــرطان الســــرقات  نهــــذا الســــرطا انتشــــارى الفســــاد وايقــــاف رَ لقطــــع ُعــــ، يكشــــف أيضــــاً عــــن ان األولويــــة املطلقــــة هــــي للنزاهــــة

  يف جسد االمة.  واالختالسات والتالعب بأموال املسلمني)
ـا (االمـة يف االمـة من اهم صفاتتعد صفة النزاهة  انوصفوة القول:  ـا يف كافـة األبعـاد: ) ولـو حتلـت  أيـة أمـة مـن األمـم والتزمـت 

ـا املثـل يف االسـتقامة   الكمال بسرعةمدارج يف لرتقت  ،يف البعد االقتصادي والسياسي والعلمي وغريها قـدوة و كبرية وأصبحت مما يضرب 
  .لسائر العباد والبالد

  : والسرقاتبعض علماء الغرب 
وقــد  ،وكمــا يــأيت أمــر النزاهــة يف األمــوال، كــذلك جيــري يف احلقــوق وحفــظ أتعــاب اآلخــرين، خاصــة األفكــار والتحقيقــات العلميــة لآلخــرين

عــدداً مــن املشــاهري يف عــامل الغــرب ممــن ســرقوا أتعــاب اآلخــرين العلميــة ونســبوها إىل أنفســهم،  –دراســة مفصــلة  يف –اســتقرأ بعــض البــاحثني 
حـدث وفيهم عدد من أشهر العلماء والغريب ان هؤالء الباحثني وجدوا ان اليهود كانوا يقفون وراء الكثري مـن تلـك السـرقات العلميـة! ولعلنـا نت

  عن ذلك يف حبث قادم.
  اف:طلموخاتمة ا
تلـك القمـة السـامقة والدرجـة الرائقـة  االصـطالح الشـرعي بـالورع فهـي عنهـا عربَّ مُ ـأصعب امتحان ميّر به اإلنسان وهي ال ان النزاهة هي

ـا ميكــن للفـردبكـل  الوصـول إليهـابـد مـن  الـيت ال واالمـة واجلماعـة النهـوض بالـدور احلضــاري  صــورة وال بـد مـن اجلهـاد للمحافظـة عليهـا و
  جنة االخرة. هي القنطرة إىل الدنياالنزاهة يف فان  واآلخرةسعادة الدنيا  لألمة اإلسالمية وصوًال إىلساين االن

  وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين
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