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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة
األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
موقع العدل واإلحسان لدى التزاحم في حياة اإلنسان

() 8
إيتاء ِذي الْ ُقربى وي ْنهى ع ِن الْ َفح ِ
سان و ِ
اإل ْح ِ
قال اهلل العظيم :إِ َّن اللَّهَ يَأ ُْم ُر بِال َْع ْد ِل َو ِْ
شاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ غْ ِي يَ ِعُُ ُك ْم
ْ ََ َ
ْ
َ
لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذَّك ُرو َن.)1(
والبحث يف هذه اآلية الكرمية وعلى ضوئها يقع يف فصول:
المحتمالت األربع في المراد ب يَأ ُْم ُر

الفصل األول :ان يَ ُأم ُر ظاهر يف الوجوب إن مل نقل بانه نص فيه ،فتكون اآلية الكرمية من األدلة اليت قد يستدل

هبااا علااى وجااوب اسحسااان مطلقا ا إال مااا خاار بالاادليل ،أو علااى وجوبااه يف اوملااة يف رأ تخاار ،وقااد ساابق لا بتفصاايل
وإسهاب.
ونضيف :ان األمر يف املراد من يَ ُأم ُر يدور بني أربع خيارات وحمتمالت على سبيل البدل:

األول :ان يكون املراد به واملستعمل فياه( )2هاو مطلاق الطلاب األعام مان الوجاوب واالساتبباب فيتمصادل لادع قعلقاه
مبثل العدل يف الوجوب ولدع قعلقه مبثل اسحسان يف الندب.
الث اني :ان يكااون املاراد بااه واملسااتعمل فيااه هااو الوجااوب ،وهااو املطلااوب ،وهااو الااذ يتعااني مااع إقامااة الاادليل علااى إنتفاااء
سائر اخليارات.

الثالث :ان يكون املراد به واملستعمل فيه هو الندب.
الراب ع :ان يك ااون امل اراد ب ااه واملس ااتعمل في ااه الوج ااوب ق ااارة ،و ل ا باعتب ااار قعلق ااه بالع اادل ،والن اادب أخ اارع باعتب ااار قعلق ااه
باسحسان.
لكن الوجه األخري ،خالف الظاهر جدا إ من غاري املتفااهم عرفا ا ان يكاون معا هاذه اوملاة إِ َّن اللَّ هَ يَأ ُْم ُر بِال َْع ْد ِل
اإل ْح ِ
َو ِْ
سان( ان اهلل يأمركم أمرا وجوبي ا بالعدل وأمرا استببابي ا باسحسان) ماع عادم قكارر لفظاة ياأمر ،و لا حا إن مل
نقل باستبالة استعمال اللفظ يف أكثر من مع .
وأما الوجه الثالث ،فانه خالف ظاهر صيغة األمر فكيف مبادقاه ،علاى اناه ال يعقال ان ياراد ب ايَأ ُْم ُر يف اآلياة النادب

( )1سورة النبل :اآلية .09
( )2أ املراد اود واالستعمايل.
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مع كون أحد متعلَّقيه العدل الذ ال يش ان األمر به للوجوب.
وأمااا الوجااه األول ،فانااه وإن مل يكاان حماااالا ،لكنااه خااالف مساال املشااهور ماان ظهااور األماار مبادقااه وصاايغته يف الوجااوب
كما انه خالف املفهوم عرف ا من األمر فإن املوىل إ ا قال :تمرك بكذا كان ظاهرا يف الوجوب ال مطلق الرجبان.
فلم يبق إال الوجه الثاين ،وليس وقوع اسحسان أحد متعلَّقيه دليالا علاى صارف ياأمر عان ظهاوره يف الوجاوب ،ملعارضاته
أوالا بوقااوع العاادل متعلَّقاا لااه املؤكاد لكااون يَ أ ُْم ُر للوجااوب ،وألولويااة ان يكااون ظهااور يااأمر يف الوجااوب قريناةا علااى إرادة
احلصااة الواجبااة ماان اسحساان أو علااى وجوبااه يف اوملااة أو علااى وجوبااه مطلقاا فيااار مااا خاار بالاادليل فااال يصاال خروجااه
نقض ا إ ما من عام إال وقد خص وما من مطلق إال وقد قيّد ،من( )1العكس.
اإلحسان ِ
صنو العدل وليس بديالً له

الفصل الثاني :ان اسحساان صانو للعادل ولايس ضادا لاه ،وهاو مكمال لاه مان دون ان حيتال موقعاه ،وهاو عاديل ولايس
بديالا ،و ل يعين ان اسحسان ال جيلس على كرساي العادل وال حيا ّل حملّاه بال جيلاس علاى كرساي تخار لااور لاه فهاو صانو
الرج ِل ِ
َ أ َّ
ص ْن ُو أَبِي ه )2(أ مثلااه ولاايس بااديالا عنااه وال حا ّاالا حملااه مزامحاا لاه وال هااو
العاادل نظااري قااو م أ ََم ا َعلِ ْم َ
َن َع َّم َّ ُ
مناقض أو مضاد له.
فموقع اسحسان يتبدد يف كونه اليد اليم للعدل والصاحب واملعني واملآزر ،أما إ ا احتل اسحسان موقاع العادل فاناه
ينقلب ظلماا ،و لا يعاين اناه لادع التازاحم باني العادل واسحساان ،فيماا لاو دار األمار بينهماا ،فاان العادل هاو املقادم دون
ش  ،وميكننا قوضي كال طريف املعادلة باملثالني التاليني:
 -1أمااا اسحسااان مبااا صاانو ومكمال ،فاذل كمااا لااو اعطيااظ للموظااف لاادي الااذ يسااتبق ألااف درهاام ،ألااف ومااأ
درهم ،فان إعطاء األلف هو مقتضى العدل وإعطاء املأقني فوقها هو مقتضى اسحسان.
 -2وأمااا اسحسااان مبااا هااو بااديل وحمتاال ومضاااد للع ادل ،ف اذل كمااا لااو دفعااظ مبل ا النفقااة الواجااب علي ا لزوجت ا
وأوالدك ،وانظ ال متل غريه ،وارك أو للغريب ،فان اسنفال على واجيب النفقة واجب وهو عدل وإمها م ظلم حمرم ،وأما
اسحسان على اوار أو الفقري الغريب فهو مبا هو هو مستبب ،وإ ا دار األمر بني هاذا و اك رجا العادل مان دون شا
ِ
ت بِالْ َف َرائِ ِ
ض )3(وهي قاعدة عامة فإن الفرائض واجباة
َض َّر ْ
َّوافِ ِل إِذَا أ َ
على اسحسان ،ولذل ورد يف احلديث ََ ل قُ ْربَةَ بالن َ
أضرت بالفرائض فاهناا ال قكاون مقرباة إىل
ومالكها شديد أكيد والنوافل مستببة ومالكها ضعيف ،ولذل فإن النوافل إ ا ّ
اهلل قعاىل بل قكون مبغوضة ،حمرمة.
وقد استنبط الفقهاء من هذه الرواية العديد من املسائل الفقهية ومنها ان الفقهاء ارقأوا بطالن الصوم املندوب ممن كاان
بذمته قضاء صوم واجب مطلقاا أو يف اوملاة ،ويف العاروة الاوىقى (مساألة  :3يشاط يف صابة الصاوم املنادوب مضاافا إىل
( )1متعلق با(أولوية).
( )2الشيخ الطوسي ،األمايل ،دار الثقافة للنشر ا قم ،ص.240
( )3هنج البالغة :احلكمة .30
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ما كر أن ال يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر( )1أو ك ّفارة أو حنوها ماع الاتم ّكن مان أدائاه و ّأماا ماع عادم الاتم ّكن
منااه كمااا إ ا كااان مسااافرا وقلنااا ااواز الصااوم املناادوب يف الساافر أو كااان يف املدينااة وأراد صاايام ىالىااة أيااام للباجااة فاااألقوع
صبته( )2وكذا إ ا نساي الواجاب وأقاى باملنادوب فاإن األقاوع صابته( )3إ ا قاذ ّكر بعاد الفاراو و ّأماا إ ا قاذ ّكر يف األىنااء قطاع
وجيوز جتديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء حملّها كما إ ا كان قبل الزوال ولو نذر التطوع على اسطالل ص ّ (.)5())4
المفاضلة بين العدل والجود

وبذل كله ظهر اوواب عن اسشكال على حسن اسحسان بالرواية الواردة عن اسماام علاي  إ ُ س ِِ َل  أَيُّ ُه َم ا
ِ
ود يُ ُْ ِر ُج َه ا ِم ْن ِج َهتِ َه اَ َوال َْع ْد ُل َس ائِس َع ا
ود؟ فَ َق َ
ال  :ال َْع ْد ُل يَ َ
أَفْ َ
ْج ُ
ْج ُ
ور َم َواض َع َها َوال ُ
ض ُل ال َْع ْد ُل أَ ِو ال ُ
ض ُع ْاأل ُُم َ
ضلُ ُه َما.)6(
ود َعا ِرض َخاصَ فَال َْع ْد ُل أَ ْش َرفُ ُه َما َوأَفْ َ
ْج ُ
َوال ُ
وذل أ أوَلً :ألن الروايااة يف املفاضاالة بااني العاادل واوااود وليسااظ يف املفاضاالة بااني العاادل واسحسااان ،والفاارل :ان اوااود
ناوع مان أناواع اسحساان ،بال قاد ال يكاون اواود حسانا وإحسااانا أصاالا ،كماا لاو كاان إسارافا وقباذيرا وقاد قاال قعاااىل :إِ َّن
الش ياني ِن َوك ا َن َّ
ين ك انُوا إِ ْخ وا َن َّ
الش ْيِا ُن لَِربي ِه َك ُف وراً )7(وماان أمثلتااه :ا ّن التاااجر أو شاايخ العشاارية أو صاااحب
ال ُْمبَ يذر َ
حيل عليه ضايف فياذب لاه ناقاة أو مجاالا أو خروفا ا أو شااةا ماع طعاام كثارية مث يرماي البااقي يف القماماة أو املزبلاة
املضيف قد ّ
فإن هذا وإن مسي جودا لكنه قبي نعم لو أرسل الفائض إىل الفقراء لكان حسن ا.
وثانياً :حيتمل ان قكون هذه الرواية يف سيال الرد على ما يسمى باوود الذ جرت عادة األمراء والوالة ،على التسال
به لتكريس دعائم حكمهم عرب اسنفال من بيظ املال على الوجهاء واملتملقني قاركني عامة رعيتهم قتضور جوعا.
وثالث اً :ألن ل ا يف املفاضاالة بينهمااا فيمااا إ ا وقااع الت ازاحم بينهمااا دون مااا إ ا كااان اوااود مكم االا للعاادل وعضاايدا لااه
ضع ْاألُم ور مو ِ
اض َع َها فاإن لا هاو مقتضاى احلكماة النظرياة الايت قاطجم علاى
وسندا ،ولذل جنده  يقاول :ال َْع ْد ُل يَ َ ُ ُ َ َ َ
ود يُ ُْ ِر ُج َه ا ِم ْن ِج َهتِ َه ا ،ف اذل كمااا يف االعطيااات املذهلااة الاايت كااان يبااذ ا
ْج ُ
مسااتوع العقاال العملااي بالعاادل ،أمااا َ وال ُ
احلكام ،من بين أمية والعباس وأمثا م ،على الشعراء املتملقاني الاذين جهاروا بالباطال اارد التقارب إىل احلااكم أو لنيال اماارة
أو االستبوا على مال وافر فمثالا وكما نقل املسعود يف كتابه (مرو الذهب) أن عبد اهلل بن مازن دخل على يزيد بعاد
وفاة معاوية وهو ينشد:
( )1قعميم احلكم إىل غري القضاء مبين على االحتيا (القمي).
( )2فيه نظر وكذا يف صورة النسيان (الشرياز ).
( )3الصبة غري معلومة (الكلبايكاين).
( )4فيه وفيما بعده نظر (القمي).
( )5السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزد  ،العروة الوىقى ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ا بريوت 2 ،ص.149
( )6هنج البالغة :احلكمة .437
( )7سورة اسسراء :اآلية .27
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اهلل أعِ
عن

ي َل فوقه

ا الت

أبى اهلل إَل س

أ في

ا

وق

وقها

إلي

د أراد الملح

أ حت

وقول جرير لعبد املل زاعما أن اهلل قعاىل منبه اخلالفة ألنه أحق هبا وأجدر:
يس لم
واهلل ل
دى
ة واله
أ الُالف
اهلل نوق
ول

ي الُالف

ة والكرام

ة أ له

فالمل

ا

وابن هانئ األندلسي يقول للاليفة العباسي املعز لدين اهلل:
ف
م ا ش َِ َل م ا ش اءت األق دار
وكأنم

ا أن

َ النب

ي محم

وكأنم

د

أيضا:
ويقول ا
ا عزي
منتقم
دعو
ن
ً
أقس مَ ل وَل أن دعي

أ أف
احكم فأن
ا أنص

دون عوقه

ى قل

ا

دو نوقه

ا قض
ي والعِ
َ الواح

ى تب
اء جزي
د القه

ار األنص

ا
ديل
ل
ار
ار

ص
غف ار ُموبِق
ادرا
ًزا ق
ة ال ذنو َ
ً
يحا
َ خليف ة
ل ُدعيَ م ن بع د المس ي مس ً
فاالعطيات ملثل هؤالء هو الذ خير األمور من جهتها اليت وضعظ ا.
ِ
ود َعا ِرض َخاص ألنه ال ميكن ان يسع إال القليل بل األقل مان
ْج ُ
َ وال َْع ْد ُل َسائس َعا  ألن العدل يسع اوميع وال ُ
القلياال ،وقااد أوضاابنا يف كتاااب (ثااوا يف االقتصاااد اسسااالمي املقااارن) ان حكمااة اهلل قعاااىل جاارت ،علااى خااالف النظريااة
التشاؤمية املالثوسية ،بان قكفي األرض وىرواهتا لسكاهنا ح وقد بلغوا عتبة الثمانية ملياارات أو زادوا علاى لا كثاريا وان
قسمظ بالعدل على البشرية ملاا
الفقر واووع واحلرمان هي والئد سوء التوزيع وان األرض مبا فيها وما عليها من الثروات لو ّ
بقااي علااى وجااه األرض فقااري قااط ،ولااذل جنااد ان دول العااامل قتلااف ساانويا أطنان اا ال حماادودة ماان تلااف أصااناف احلبااوب
ؤمن الطعااام ملئااات املاليااني ماان الناااس ،ااارد اقافظااة علااى سااقف سااعر معا ّاني يكفاال اام املزيااد ماان
واألغذيااة ،وال ايت قااد ق ا ّ
()1
األرباح ،وقد ورد يف احلديث فَما ج َ ِ
فصالنا يف لا
اد
ق
و
يع بِ ِه غَنِي َواللَّهُ تَ َعالَى َسائِلُ ُه ْم َع ْن َذلِ أ
َ َ
اع فَقير إََِّل بِ َما ُمت َ
ّ
الكتاب الببث عن ل من وجهة نظر علمية – اقتصادية إضافة إىل األدلة النقلية من تيات كرمية وروايات شريفة.
أما اوود فانه عارض خاص؛ إ من البديهي ان بذل األموال بأرقام خيالية ،أو بأرقام كبرية جادا ،ال ميكان ان يساع إال
أع اادادا حم اادودة فق ااط ،إ ال يكف ااي ال ااذهب والفض ااة وال النق ااود الورقي ااة املطبوع ااة م ااع ق ااوفر غط اااء ااا ،وال س ااائر الث ااروات
سعطائها ببذخ وبدون حساب إال ألعداد حمدودة.
بين العدل في األسرة واإلحسان لألصحا وال ِجيرة
فوحا
ً

وعلااى مسااتوع اسحسااان ميكننااا ان نستبضاار املثااال الطبااو – املبتلااى بااه اآل  ،فااان كثاريا ماان اآلباااء واألزوا يفرطااون
ثاق أبناائهم وزوجاااهتم ،اارد رغباتهم يف اسحسااان إىل أصادقائهم أو يف الطفياه عاان أنفساهم ،وقاد جتااد الكثاري مانهم يقضااي

( )1هنج البالغة :احلكمة .323
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الساااعات الط اوال خااار املناازل يف جلسااات مسااامرة مااع أصاادقائه بينمااا يهماال زوجتااه وأوالده ،و ل ا حماارم إ ا أضاار ثااق
الزوجااة يف العشاارة باااملعروف حسااب قولااه قعاااىل :و ِ
عاش ُرو ُ َّن بِ ال َْم ْع ُرو ِ  )1(أو أضاار بقدرقااه علااى وقايااة أهلااه ماان النااار
َ
َّ
آمنُوا قُوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوأَ ْ لي ُك ْم ناراً )2(فإ ا قازاحم اسحساان إىل األصادقاء (بضايافتهم
ذين َ
لصري قوله قعاىل :يا أَيُّ َها ال َ
أو اولاوس معهام جلسااات مطولاة حا مااع افاطاض خلوهاا عاان احلارام) ماع وقايااة األهال ناارا وقودهااا النااس واحلجاارة ،حارم
اسحسااان إىل األصاادقاء ماان دون ريااب ،و ل ا ألن وقايااة األهاال ماان النااار قسااتدعي كث اريا مااا صاايص وقااظ جيااد اام،
لطبيتهم وقزكيتهم وللجواب عن شبهاهتم أو متهياد السابل ام ليتواصالوا ماع مان جيياب عنهاا ،أو ح ّال مشااكلهم الايت لوالهاا
لتورطوا يف اقرمات كارقكاب الفاحشة مثالا.
بل لو قزامحظ وقاية األهل من النار مع وقاية اوار منها ،وكالمها واجب ،لتقدمظ وقاية األهل من دون ش  ،فكيف
إ ا قزامحظ وقاية األهل من النار مع لرد االنشاغال بعمال غاري واجاب مماا ال يضاطر إلياه أو ماع الطفياه عان الانفس أو حا
مع الدراسة التفاخرية أو اومالية أو شبه ل .

مأساتنا تكمن في إ مال مواعظ اهلل تعالى
الفصل الثال ث :ان مأسااة املسالمني الكاربع قكمان يف إمهاا م ماواعظ اهلل قعااىل يف كتاباه الكاري الاذ ال يأقياه الباطال
من بني يديه وال من خلفه ،واآلية مورد الببث صرحية يف انه قعاىل يعظ الناس بذل  ،وقد قكررت مفاردة يَ ِعُُ ُك ْم يف
القرتن الكري أربع مرات فقط ،وهي:
اإل ْحس ِ
 -1إِ َّن اللَّ هَ يَ أ ُْم ُر بِال َْع ْد ِل َو ِْ
ان َوإيت ِاء ِذي الْ ُق ْرب ى َويَ ْنه ى َع ِن الْ َف ْحش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ غْ ِي يَ ِعُُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
تَ َذَّك ُرو َن.)3(
 -2إِ َّن اللَّ هَ ي أْمرُكم أَ ْن تُ َ دُّوا ْاألَمان ِ
ات إِل ى أَ ْ لِه ا َوإِذا َح َك ْم تُ ْم بَ ْي َن النَّ ِ
اس أَ ْن تَ ْح ُك ُم وا بِال َْع ْد ِل إِ َّن اللَّ هَ نِ ِع َّم ا
َ ُُ ْ
يَ ِعُُ ُك ْم بِ ِه إِ َّن اللَّهَ كا َن َسميعاً بَصيراً.)4(
ْكت ا ِ و ال ِ
َ اللَّ ِه َعلَ ي ُكم و م ا أَنْ ز َل َعلَ ي ُكم ِم ن ال ِ
 -3و َل تَ ت ِ
َُّ ُذوا آي ِ
ْح ْك َم ِة
ات اللَّ ِه ُ ُزواً َو اذْ ُك ُروا نِ ْع َم َ
َ
َ
ْ ْ َ
ْ َْ
َ
()5
يَ ِعُُ ُك ْم بِ ِه َو اتَّ ُقوا اللَّهَ َو ا ْعلَ ُموا أ َّ
َن اللَّهَ بِ ُك يل َش ْي ٍء َعليم. 
ودوا
َ  -4ولَ ْو َل إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُلْتُ ْم ما يَ ُكو ُن لَنا أَ ْن نَتَ َكلَّ َم بِهذا ُس ْبحانَ َ
أ ذا بُ ْهتان َعُيم * يَ ِعُُ ُك ُم اللَّهُ أَ ْن تَ ُع ُ
ِ
ِِ ِِ
نين.)6(
لمثْله أَبَداً إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْ م َ
( )1سورة النساء :اآلية .10
( )2سورة التبري :اآلية .6
( )3سورة النبل :اآلية .09
( )4سورة النساء :اآلية .53
( )5سورة البقرة :اآلية .231
( )6سورة النور :اآلية .17-16
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ومن الواض ان أمهية املوعظة وموقعها يف مصفوفة القايم ،قتبادد أوَلً :باالواعظ نفساه ومان هاو هال هاو الصاديق أو
األخ أو الوالااد أو املرجااع أو اسمااام املعصااوم فكيااف إ ا كااان هااو اهلل قعاااىل جاال امس اه  ،وهااذه امل اواعظ املصاارح هبااا يف
اآليات األربع املاضية هي ماواعظ إ ياة مباشارة ،كماا ان موقعهاا وأمهيتهاا قتبادد ثاني اً :مبادع خصاوص اخلطااب أو عموماه
فااإ ا كانااظ املوعظااة عامااة شاااملة لكاال البشارية ،وكانااظ صااادرة ماان رب اخلالئااق كلهااا ،وكانااظ ،إضااافة إىل لا متبااددة
دل ل  ،على اهنا أهم املواعظ يف حقلها على اسطالل.
بعناوين حمدودة فقطّ ،
العدل واإلحسان في المنا ج الدراسية وعلى مستوى اإلعال
اإل ْحس ِ
وحي ااث ان ه ااذه امل اواعظ إِ َّن اللَّ هَ يَ أ ُْم ُر بِال َْع ْد ِل َو ِْ
ان َوإيت ِاء ِذي الْ ُق ْرب ى َويَ ْنه ى َع ِن الْ َف ْحش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر
والْب غْ ِي إِ َّن اللَّهَ ي أْمرُكم أَ ْن تُ َ دُّوا ْاألَمان ِ
ات إِل ى أَ ْ لِه ا َوإِذا َح َك ْم تُ ْم بَ ْي َن النَّ ِ
اس أَ ْن تَ ْح ُك ُم وا بِال َْع ْد ِل إِ َّن اللَّ هَ نِ ِع َّم ا
َ َ
َ ُُ ْ
يَ ِعُُ ُك ْم بِ ِه هي أهم املواعظ اس ية الواردة بصيغة املوعظة ،كان من الواجاب علاى املساؤولني واحلكاام والعلمااء واألسااقذة
وامل اربني وعلااى كاال مساالم ،ان يسااعوا لكااي ياادرجوا كافااة مااا وعظن اا اهلل قعاااىل بااه (ماان العاادل واسحسااان و )...يف املناااهج
الدراساية مناذ االبتدائياة وحا اوامعاة ،و لا كاي ياطط الطااالب علاى مانهج العادل واسحساان وكاي يتعرفاوا علاى مصاااديق
كل منهما وتىاره وبركاقه وأضرار قركه وأخطار إمهاله ،وعلى تليات حتقيقه واملوانع وكيفية مواجهتها وغري ل .
وال شا ان بااالد املساالمني قضااج بااالظلم (خالفا ا للعاادل) واسساااءة واسمهااال (خالفا ا ل حسااان) و لا نتيجااة عواماال
عديادة يقاع يف طليعتهاا وجااود خلال يف قثقياف األماة بشااكل عاام ويف املنااهج الدراساية بشااكل خااص ،والطرياق إىل قثقياف
األم ااة مي ا ّار ع اارب م ااآت األل ااوف م اان املا اؤمترات والن اادوات وورم العم اال ..ال اايت قتمب ااور ح ااول الع اادل واسحس ااان ،كمفه ااوم
وكمصاديق وكتشايصات موضوعية عرب دراسات علمية وميدانية ،مع وضع النقا على احلروف.
وعلى سبيل املثال فان من املناقصات لألقرباء واألصدقاء ال ش يف اناه لاناب للعدالاة إ ا كاان اآلخارون أكثار كفااءة
وخربوية ،ومع ل جتد ل ظاهرة عامة يف البالد اسسالمية بل وح البالد الدميقراطية ولكان بطارل أكثار كااء والتاواءا،
ولكنّا ال جتااد يف املاادارس قثقيف ا ا علااى ل ا أباادا ،باال ان ماان املناقصااات لألقرباااء واألصاادقاء وإن كااانوا يتمياازون باانفس
كفاااءة اآلخارين ،فاهنااا حماباااة جيااب ان قكااون ممنوعااة قانوناا ألن مقتضااى القاعاادة هااي القرعااة حينئااذ( ،)1ولاايس قاارجي أحااد
املتنافسني على اآلخر ارد انه صديق للمسؤول أو قريب له ،ولكن هل جتد يف املناهج الدراسية قثقيف ا على ل ! بال هال
قشاهد زمخا جيدا من املؤمترات والندوات والدراسات ،اليت قتكفال بالبباث عان لا وقساليط األضاواء علياه لتكاوين وعاي
مجاهري عام وموقاف مضااد شاامل ،إال النازر القليال وهال جتاد الصابف وساائر وساائل اسعاالم ققاوم بادورها األسااس يف
رصد اخللل يف أداء احلكام وش قراراهتم ومواقفهم
إ ا فعلنااا كاال ل ا وغااريه ممااا ساايأ فاننااا نكااون قااد اقعظنااا مب اواعظ اهلل قعاااىل حيااث يقااول إِ َّن اللَّ هَ يَ أ ُْم ُر بِال َْع ْد ِل
إيتاء ِذي الْ ُقربى وي ْنهى ع ِن الْ َفح ِ
سان و ِ
اإل ْح ِ
َو ِْ
شاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ غْ ِي يَ ِعُُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذَّك ُرو َن.
ْ ََ َ
ْ
َ
وآخر دعوانا ان الحمد هلل ر العالمين وصلى اهلل على محمد واله الِيبين الِا رين
ميكن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىلm-alshirazi.com :

( )1هذا إن مل نقل مبنع من املناقصات ونظائرها ،لألقرباء مطلقا حذرا من الفساد املايل واسدار .
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