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آفات الرشىة ومىقف آل بيت النبىة منها وطرق عالجها
أ م د  .سعدون طه سرحان

د .نظام عمي كاكا

الجامعة العراقية – كمية التربية

كمية االمام االعظم الجامعة

المستخمص
تيدؼ الدراسة الحالية الى معالجة مكضكع المرشكة كالسيما مايخص االنفصاؿ الشديد بيف
الصحيح كالسقيـ ،ك أف ىذا االنفصاؿ ليس مف اإلسبلـ في شيء ،ال عند اآلؿ كال
األصحاب فاإلسبلـ كحدة كاحدة ...ك ٌؿ متكامؿ ال يتجزأ.

كاقتضت طبيعة البحث أف يقسـ إلى المبحث األكؿ يتحدث عف بياف الرشكة في المغة
ككتب االصطبلح ككشؼ المبحث الثاني عف مقصد البيئة االجتماعية كالتعميمية كدكرىا
لبياف آفات الرشكة كالمحسكبية .أما المبحث الثالث فيتكمـ عف مكاقؼ كسائؿ اإلعبلـ مف
الحد مف الرشكة في المجتمع كاتبعنا البحث بخاتمة كشفنا فييا أىـ النتائج كالتكصيات كالحمد
هلل في البدء كالختاـ .
Abstract
The present study aims at addressing the issue of lirshwa,
especially regarding the severe separation between al-Saheeh
and al-Saqeeem, and that this separation is not from Islam in
anything, neither in the gods nor in the companions. Islam is
one unit ... all integrated and indivisible.
The third section discusses the attitudes of the media to reduce
bribery in society and followed the research by concluding the
disclosure of the most important Conclusions and
recommendations Thank God in the beginning and conclusion.
المقدمة :

شرع اإلسبلـ ،فسيَّؿ شرائعو لمف كىرىده ،ك َّ
أعز أركانو عمى مف غالبو ،فجعمو
الحمد هلل الذم ٌ
ى
أمنان لمف عمقو ،كسممان لمف دخمو كبرىانان لمف تكمـ بو ،كشاىدان لمف خاصـ بو ،كنك انر لمف

استضاء بو كأنعـ عمينا بإرساؿ الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ إرشادان لمعباد كداللة كانقاذان ليـ مف
133

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد التـاسـع
السقكط في دركات الظمـ كالضبللة ،كجعؿ المصطفى المجتبى رحمة ميداة ،كنعمة مسداة ،لركاـ
العدالىة كناىمي االستقامة ،كأرسمو كالناس صنفاف  :ظالـ كمظمكـ .فأمضى
النجاة،
ٌ
كقصاد ى
بالعدؿ حكمو ،كقرف بالصكاب تدبيره كأبرـ بالسداد أمكره ،ككصؿ بالجد عممو كالحؽ بالقصد
سيرتو ،كأمر بالعدؿ كالقسط غيره كحذر مف الككس كالشطط مف لحقو فما أصبح بالعباد نعمة إال

ّْ
الميـ عمى محمد المبعكث بالدالئؿ الكاضحة
ىك طريقيا ،كما راـ غاية إال ىك دليميا....
فصؿ َّ
كالحجج القاطعة كالبراىيف الساطعة الذم انتيت إليو أصكؿ الرساالت ،كتجمعت لرسالتو تجربة

قص مف أخبار األمـ ،كالشيكد الحضارم
النبكات ،فحمؿ القرآف بيف دفتيو الشيكد التاريخي ،بما ٌ
بما تجسد مف سيرة الرسكؿ  -صمى اهلل عميو كالو كسمـ ، -كتمثؿ في خير القركف ،كالشيكد
المستقبمي بما أصَّؿ مف قكاعد ،ككضع مف معالـ ،ككمَّؼ مف نظر كتدبر في يس ىنف اهلل في
األنفس كاآلفاؽ التي ىي السبيؿ لمتمكيف في األرض ،كالقياـ َّ
يادة عمى الناس كالقيادة ليـ :
بالش ى
{ ىكلىتى ٍعمى يم َّف ىن ىبأىهي ىب ٍع ىد ًح و
يف }
كبعد :
يدم البحث ،لتكضيح بعض الجكانب فيو ،تتعمؽ باألمكر
فيذه إضاءات ىادية ،نقدميا بيف ّْ

عامة كشاممة قائمة عمى
كالدكافع كراء اختيار ىذا البحث  ...أنزؿ اهلل تعالى رسالة اإلسبلـ َّ
العدؿ ،كقد اكتنفت أفكا انر معينة تنظـ شؤكف الحياة كتعالج مشكبلت اإلنساف فأكجدت حضارة

معينة
مميزة كحددت مفاىيـ معينة كبمكرت أذكاؽ معتنقييا بدقٌة كجعمت ليـ كجية نظر في حياة ٌ
كطريقة في العيش محددة ،كأقامت مجتمعان عادالن متمي انز في أفكاره كمفاىيمو كمشاعره كأنظمتو
كأشخاص أفراده ....كبيذا الشمكؿ كتمؾ السعة كفؿ ألحكاميا التطبيقية النمك كالتجدد عمى مدل

الجيد ،كاستفرغكا الكسع في التطبيؽ كالقياس ،كالتفريع مما كفؿ
الفقياء
األزماف  ،كقد بذؿ
ى
ي
ألحكاـ اإلسبلـ أف تمبي حاجات المجتمع المتجددة في ذاؾ الزماف الذم حكـ بو بشريعة الرحمف
ثـ كقؼ ىذا الجيد عندما تخمى المجتمع عف اإلسبلـ بتخميو عف شريعة الممؾ العبلٌـ ،فغفى

أبناؤه في أحضاف التقميد كنامكا عمى أحبلـ ماض مجيد حيارل تتقاذفيـ األىكاء  .إف اليدؼ
مف دراستنا ىك معالجة االنفصاؿ الشديد بيف الصحيح كالسقيـ  ،ك أف ىذا االنفصاؿ ليس مف

اإلسبلـ في شيء ،ال عند اآلؿ كال األصحاب فاإلسبلـ كحدة كاحدة ...ك ٌؿ متكامؿ ال يتجزأ ..ثـ
اقتضت طبيعة البحث أف يقسـ إلى المبحث األكؿ يتحدث عف بياف الرشكة في المغة ككتب
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االصطبلح ككشؼ المبحث الثاني عف مقصد البيئة االجتماعية كالتعميمية كدكرىا لبياف آفات
الرشكة كالمحسكبية .أما المبحث الثالث فيتكمـ عف مكاقؼ كسائؿ اإلعبلـ مف الحد مف الرشكة
في المجتمع كاتبعنا البحث بخاتمة كشفنا فييا أىـ النتائج كالتكصيات كالحمد هلل في البدء كالختاـ
.
المبحث األكؿ  :الرشكة في كتب المغة كاالصطبلح
الرشكة لغة :الرشكة مف كسائؿ الكصكؿ إلى الباطؿ ،أك منع الحؽ عف أىمو ،كىي أف يدفع المرء

و
لقاض بينو كبيف خصمو ،ماالن ،ليحكـ لو بالباطؿ..أك أف القاضي ال يحكـ لصاحب الحؽ بحقو،
إال بمبمغ مف الماؿ يدفعو لو ،ككبل األمريف حراـ عمى القاضي..كالصكرة األكلى محرمة عمى

الراشي باإلجماع)i(..كفي الص كرة الثانية خبلؼ ،كالظاىر أنو إذا لـ يصؿ إلى حقو إال بمبمغ أقؿ
منو ،فمو أف يدفع لمقاضي ما يستخرج بو حقو ،ألنو مضطر ،كاإلثـ عمى المرتشي..كاف رجح

()ii
الر ٍش ىكة الكصمة إلى
اؿ ابف األثيرَّ «:
بعض العمماء التحريـ مطمقان ،عمبلن بظاىر النيي ... ..قى ى
الر ٍش ىكة
اؿ ابف منظكرَّ «:
الحاجة بالمصانعة كأصمو مف الرشاء الذم يتكصؿ بو إلى الماء » .كقى ى
مد رأسو إلى أمو لتزقو  ...كاصطبلحان اختمؼ الفقياء فييا «
لغة مأخكذة مف رشا الفرخ إذا ٌ

الر ٍشكة كؿ ماؿ يدفع ليبتاع بو مف ذم جاه عكنان عمى ما ُّ
ؼ بو قكؿ
يحؿ كأحسف ما يعّْر ى
َّ ى
الجرجاني :م ا يعطى إلبطاؿ حؽ أك إلحقاؽ باطؿ ،كىذا التعريؼ أقرب ما يككف لمدلكؿ القرآف
لو فإف صحة المعنى ىك ما يمكف أخذه مف عرض القرآف »( .)iiiكاف بقي شيء مف اإلبياـ

إف الحراـ ٌبيف كبينيما
إف الحبلؿ ٌبيف ك ٌ
كالغمكض في نفس امرئ فالجكاب الكافي في حديث « ٌ
أمكر مشتبيات ال يعمميف كثير مف الناس ،فمف اتقى الشبيات فقد استب أر لدينو كعرضو »...
الر ٍش ىكة كسيمة مف أسباب التَّ ىممُّؾ المحرـ ،د ٌؿ عمى تحريميا الدليؿ النقمي كأخبار
كبيذا ييعمـ أف َّ
الصحابة كالتابعيف كيؤكدىا العقؿ لما فييا مف الضرر عمى الفرد كالمجتمع ....كمف المعمكـ
حسان كتجربة أف لمرشكة آثا انر نفسية كاجتماعية كخمقية كاقتصادية كسياسية كخيمة
عقبلن ،كالمشاىد ٌ
بد كأف تجعؿ العقبلء كالمصمحيف حربان عمييا ،مثمما نزلت الشرائع السماكية بتحريميا ،كلعف
ال ٌ
الر ٍش ىكة كىك كاره،
آكمييا كطردىـ مف رحمة اهلل كأنزؿ العقكبات بيـ ....فإذا كاف الراشي يدفع َّ
لمحصكؿ عمى حقو في استجبلب منفعة ،أك استدفاع مضرة ،فإنو ببل شؾ يتأذل بدفعيا ،فيي

دنس لمقمب كذلٌة لمنفس كصغار لممرتشي كشعكر بالذؿ كاإلىانة ،مما يكلد في نفس الراشي الحقد
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اليمة المريد الثركة مف أقرب طريؽ كأخسو ،كعمى
كالضغينة عمى المرتشي الدنيء النفس الساقط ٌ
الر ٍش ىكة بالتراضي مع
المجتمع الذم يسمح بكجكد مثؿ ىذه الطغمة الفاسدة ...كاذا كاف يدفع َّ
بد أنيـ سيتأثركف،
المرتشي ،لظمـ الناس أك أكؿ حقكقيـ كالحاؽ األذل بيـ ،فإف ىؤالء الناس ال ٌ
كربما أدل ذلؾ ،كالقضاء فاسد  ،إلى أف يأخذ كؿ منيـ حقو بنفسو ،كلك أدم إلى القتؿ كاإليذاء

انتقامان ....لقد اىتمت المؤسسات الدكلية بالفساد ،كفي مقدمتيا البنؾ الدكلي الذم كضع تدابير
مكافحة الفساد عمى قمة جدكؿ أعمالو ،كقد نشأ ليذا الغرض ىيئة دكلية ،كىي "مؤسسة الشفافية

الدكلية" ،كىي مؤسسة ال تسعى إلى الربح كمقرىا برليف ،كتعمؿ عمى مكافحة الفساد في مجاؿ
جديدا
مفيكما
أنشطة األعماؿ ،كليا فركع في العديد مف دكؿ العالـ ،كقد كضعت ىذه المؤسسة
ن
ن
يطمؽ عميو "جزر النزاىة" ،كىك عبارة عف ميثاؽ لمكافحة الرشكة في عقكد الصفقات العامة
كبناء عمى ىذا الميثاؽ يمتزـ كؿ األطراؼ في عقد الصفقة؛ سكاء رجاؿ األعماؿ أك
الكبيرة،
ن
المسؤكلكف الحككميكف بعدـ الحصكؿ عمى أم شكؿ مف أشكاؿ التسييبلت أك الرشكة أك عرضيا
يتـ كضعو عمى القائمة السكداء لؤلنشطة
في مجاؿ العقد ،كاذا خالؼ أم طرؼ ىذا الميثاؽ ٌ
التي تتسـ بالفساد ،كيتـ استبعاده مف الحصكؿ عمى أم عقكد مستقبمية ،كفي السنكات األخيرة..
و
متناـ لممؤسسات المالية الدكلية التي تقكـ بتمكيؿ المشركعات الكبرل في
أصبح ىناؾ دكر
العالـ ،أك التي تقكـ بتقديـ مساعدات لمدكؿ النامية؛ حيث بدأت في كضع معايير تضمف
استخداـ ما تقدمو مف أمكاؿ كمعكنات في األغراض المحددة ليا ،كأال تستخدـ في إبراـ صفقات
بيف مكرديف أك مقاكليف يتسمكف بالفساد كمسؤكليف حككمييف ،كذلؾ قامت بعض الحككمات
كمنيا الكاليات المتحدة األمريكية بكضع تشريع لتشجيع كمكافأة مف يقكمكف باإلببلغ عف
باحا غير مشركعة باستغبلؿ مناصبيـ الحككمية ،كيسمكنيـ "مف
رؤسائيـ عندما يحققكف أر ن
يطمقكف الصفارة " كىذا مف تناقض الجيكد إذ إف الباحثيف في مكضكع أسباب انتشار الرشكة
ّْ
يؤكدكف عمى أف ما تبثو أجيزة اإلعبلـ مف مكاد لو تأثير كبير في تشجيع تعاطي الرشكة )،
تعرضو لمختمؼ ألكاف السمكؾ
كمثمو خركج الشباب في أسفار كرحبلت إلى دكؿ أجنبيَّة ّْ

غالبا
المنحرؼ ،كمثمو العمالة الكافدة ككثرتيا في بعض البمداف النفطية؛  ،كىذه العمالة تنتمي ن
إلى شعكب إباحية؛ لـ تتديَّف بديف سماكم ،كال تعرؼ عبر تاريخيا الطكيؿ إال الجاىمية كالضياع

كاالنحراؼ -ْ.فساد األكضاع اإلدارية نتيجة لفساد األكضاع األخبلقية ،حيث فشت الرشكة
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كالطبقية كعدـ الشعكر بالمسؤكلية ،كى ً
ضـ الضعفاء حقكقيـ ،كانتشر الظمـ بشتى أنكاعو؛ دكف
ي
أف يستطيع المظمكـ االنتصاؼ أك التحاكـ الستيفاء حقو أك بعض حقو؛ بؿ صار كثير مف

الناس يستكثركف القميؿ الذم يصميـ مف حقكقيـ ،كيعدكنو َّ
منةن كتفضبلن مف صاحب األمر ،إذ
تبدلت الحياة اإلسبلمية ُّ
لك شاء ألكمو! كمف ذا يمنعو؟كبالجممة؛ فقد َّ
عظيما ،حتى لك بعث
تبدالن
ن
صاحب الرسالة األكؿ صمكات اهلل كسبلمو عميو؛ لىما كاد يعرؼ المسمميف؛ ًلما انسمخكا عنو مف

قيـ الديف كمعانيو ،كما تمبَّسكا بو مف منكرات األدكاء كاألىكاء كالشيكات كىكذا تحقَّقت غربة
اإلسبلـ كشرائعو ،كغربة العامميف بيا كالداعيف إلييا في األعـ األغمب منيا ،كصار القائمكف
عمى األمر في معظـ ديار المسمميف ينسجكف حمقات ىذه الغربة بأيدييـ ،كيحمكف المنكرات بقكة
السمطاف؛ بدالن مف أف يقكمكا بالكاجب المنتظر مف كؿ حاكـ مسمـ؛ في حماية الشريعة كرعايتيا،

كنصر أ ىميا ،كاألمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ....عمى الرغـ مف أف رشكة المسؤكليف
تعتبر جريمة داخؿ كؿ دكؿ العالـ ..إال أف الدكؿ المتقدمة ال تعتبر رشكة مسؤكؿ أجنبي خارج
الدكلة جريمة ،كأصبحت ىناؾ مقكلة شائعة في الدكؿ المتقدمة مفادىا" :أف عمينا عند التعامؿ
مع الدكؿ النامية أف نتبع طريقيا في إتماـ الصفقات كالرشكة جزء مف ثقافة ىذه الدكؿ" ،كىذه
الحجة غير المنطقية يرفضيا الميتمكف بقضايا الفساد في العالـ ،ككذلؾ يرفضيا رجاؿ األعماؿ

انتشار في
نا
كالمسؤكلكف الحككميكف األمناء في الدكؿ النامية؛ كذلؾ ألنو قد يككف الفساد أكثر
الدكؿ النامية عنو في الدكؿ المتقدمة ،كلكف المؤكد أف الفساد ليس جزءان مف ثقافة الدكؿ النامية،
تحرـ الفساد بكافة أشكالو كتحرـ الرشكة؛
كخاصة الدكؿ اإلسبلمية؛ ألف ثقافتيا الدينية كالتاريخية ّْ
سكاء تمت داخؿ الدكلة أك خارجيا ،عمى العكس مف ذلؾ ..نجد أف الدكؿ األكركبية تعتبر
الرشكة التي تدفع لمسؤكليف خارج البمد بمثابة مصركفات ،كتقكـ بخصميا مف الضرائب التي
تدفعيا الشركات كاألفراد لمحككمة ،كىك ما يعني أف الحككمات األكركبية تدعـ الرشكة كتغذم
أيضا أف الرشكة كالفساد جزء مف ثقافة كقكانيف الدكؿ
الفساد في الدكؿ النامية ،كيعني ذلؾ ن
المتقدمة كليس النامية؛ كلذلؾ قامت بعض الدكؿ المتقدمة بتصحيح ىذا الكضع عندما قامت
دكؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية بتكقيع اتفاقية تجرـ تقديـ رشكة لممسؤكليف في الدكؿ

النامية إلبراـ الصفقات .المؤسسات الدكلية كجزر َّ
النزاىة كذلؾ كانت عممية تحطيـ القيـ في
المجتمع قمينة أف تتسع مف تمقاء نفسيا عمى يد االستعمار األكؿ ،كفي فترة "االستقبلؿ" ،نتيجة
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السمكـ الكثيرة التي بثت في المجتمع ،كنتيجة تنحية الديف عف الحياة .كلكنيا اتسعت اتساعان
بشعان عمى يد العساكر ،نتيجة الحرب الكحشية عمى اإلسبلـ ،كابعاد كؿ نظيؼ كنزيو عف مقاليد
األمكر ،كتقريب المتممقيف كاإلمعات الذيف يدكركف مع الفمؾ حيث دار .حتى أصبحت الرشكة

أصبلن في المجتمع ،كأصبح الغش أصبلن في التعامؿ ،كأصبحت االنتيازية عممة متعارفان عمييا ال

يستتر منيا أىميا .أك باختصار :أصبح المعركؼ منك انر كالمنكر معركفان كما قاؿ رسكؿ اهلل -

صمى اهلل عميو كالو كسمـ  .-ككاف ىذا كمو جزءان مف "السياسة العامة" المطمكبة مف قبؿ
األعداء .لتفتيت كياف "الشعكب" المحيطة بإسرائيؿ ،فبل يبقى فييا شئ متماسؾ ،يمكف أف يقكـ

بنكع مف المقاكمة ألطماع الييكد .كيدخؿ في النيي عف الرشكة كؿ ماؿ أصابو مف أسقط بو
حقان ،أك أثبت بو باطبلن..كقد كرد النيي الشديد عنيا بصيغة تدؿ أنيا مف الكبائر.قيؿ في
المحاباة كالجعؿ؛ قاؿ صاحب القامكس :الرشكة مثمثة الجعؿ ،كرشاه أعطاه ،كارتشى أخذىا،
كاسترشى طمبيا ،كالفصيؿ طمب الرضاع ،كالرشاء ككساء :الحبؿ.كزاد صاحب المساف :كىي
مأخكذة م ف رشا الفرخ؛ إذا مد رأسو إلى أمو لتزقو.قاؿ ابف األثير :الرشكة الكصمة إلى الحاجة
بالمصانعة ،كأصمو مف الرشاء الذم يتكصؿ بو إلى الماء؛ فالراشي الذم يعطي مف يعينو عمى
الباطؿ ،كالمرتشي اآلخذ ،كالرائش الذم يسعى بينيما يستزيد ليذا كيستنقص ليذا.ألفاظ مرادفة
لمرشكة :منيا السحت كالبرطيؿ:كالسحت لغة :الحراـ ،أك ما خبث مف المكاسب فمزـ عنو العار؛
سمي بذلؾ ألنو يسحت البركة كيذىبيا ،يقاؿ( :سحتو اهلل) أم أىمكو ،كيقاؿ( :أسحتو) ،كقرئ
بيما في قكلو تعالى{ :فىيي ٍس ًحتى يكـ بً ىع ىذ و
اب} أم يستأصمكـ كييمككـ.كاستدؿ لو بقكؿ الفرزدؽ:
ٍ
مف الماؿ إال مستحثا أك مجمؼ
كعض زماف يا ابف فركاف لـ يدع
كأصمو كمب الجكع ،يقاؿ( :فبلف سحكت المعدة) إذا كاف ال يمقي أبدا إال جائعا ،قالو الفراء كمما
يشيد ليذا المعنى المغكم ما ثبت في فقو المغة مف تقارب المعنى بتقارب األلفاظ ،كالسحت
متقارب مع السحؽ بالقاؼ ،كىك الدؽ كالطحف بشدة ،كفيو اليبلؾ كالتحطيـ ،ككذلؾ يشترؾ مع
السحت السحب بالباء ،كفيو سحب المرتشي ،كيشترؾ مع السحر ،كالرشكة فعؿ عمؿ السحر في
نفسو.أما البرطيؿ :فقيؿ ىك الحجر المستطيؿ ،كسميت بو الرشكة ألنيا تمجـ المرتشي عف التكمـ
بالحؽ ،كما يمقمو الحجر الطكيؿ ،ككما جاء في األثر( :إذا دخمت الرشكة مف الباب خرجت
األمانة مف الككة)  ،كفي القامكس :الترطيؿ :تمييف الشعر بالدىف كتكسيره كارخاؤه كارسالو
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.مناقشة تمؾ األقكاؿ:إف قكليـ في الرشكة ىي المحاباة كالجعؿ ال يخمك مف نظر؛ ألف المحاباة
أعـ؛ فقد تحابي صديقؾ كتصانع كلدؾ ،كبعض مف يقرب منؾ ،أك تمزـ مداراتو لمركءتؾ أنت؛
ٌ
كعطاء الشعراء كنحكىـ.كيقرب مف ىذا ما فعمو صمى اهلل عميو كسمـ مع العباس بف مرداس
السممي ،حيف سخط العطاء في غنائـ خيبر كقاؿ شعرا؛ فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ" :اقطعكا عنا
لسانو حتى رضي".ككذلؾ دخؿ رجؿ كاستأذف عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك عند
عائشة رضي اهلل عنيا؛ فتمطؼ لو ثـ قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ قكال ،كذلؾ عندما استأذف عميو
قاؿ" :ائذنكا لو؛ فبئس أخك العشيرة" ،كقاؿ" :إف شر الناس منزلة عند اهلل يكـ القيامة مف تركو
الناس لشره" ،كىك صمى اهلل عميو كسمـ بعيد كمعصكـ عف شكائب الرشكة ،مما يدؿ عمى أف
المصانعة كالمحاباة ليست رشكة ،كأف تفسير الرشكة بذلؾ فيو نظر ،كأف المصانعة تككف بماؿ
كبغير ماؿ.أما الجعؿ فمعمكـ أنو نكع مف اإلجارة ،كىك ال شؾ جائز بشركطو مف بياف العمؿ
المطمكب كالجعؿ المجعكؿ ،كلو باب في الفقو معركؼ.كلك سممنا أف الرشكة نكع منو  -كجعؿ
أعـ،
أعـ مف الرشكة.ككذلؾ السحت؛ فقد فسركه بما ىك ٌ
عمى باطؿ  -فإف مسمى الجعؿ ٌ
كقكليـ :ىك الحراـ ،كقكليـ :ىك ما خبث مف المكاسب فمزـ فيو العار؛ فإنو يشاركو الربا في
الخبث كمير البغي في لزكـ العار ..الخ.كىذا ما يجعمنا نقكؿ :إنو تعريؼ لمرشكة بالمعنى العاـ،
كسيأتي إيضاح المعنى الخاص بيا عند الكبلـ عمى نصكص القرآف في المكضكع إف شاء اهلل.
الرشكة في االصطبلح:
كمما يمزـ التنبيو عميو ىك أف ما ال يكجد لو معنى دقيؽ في المغة ال يتأتى كجكد معنى دقيؽ لو
في االصطبلح؛ ألف المعنى المغكم أسبؽ في الكضع كاالستعماؿ؛ فإذا جاء الشرع نقؿ المعنى
المغكم إلى االستعماؿ الشرعي مع زيادة شركط ككضع قيكد شرعية.كمف ىذا المنطمؽ اختمؼ في
تعريؼ الرشكة اصطبلحا فقيؿ:أ  -ما يؤخذ بغير عكض كيعاب أخذه.ب  -كقيؿ :كؿ ماؿ دفع
ليبتاع بو مف ذم جاه عكنا عمى ماال يحؿ ،ج  -كقاؿ صاحب اإلنصاؼ :الرشكة ما يعطى بعد
طمبو ،كاليدية ما يدفع إليو ابتداء كىذا أيضا تعريؼ باألعـ؛ ألف دفع ماؿ لذم جاه ليبتاع بو
عكنا ،نكع مف الرشكة كليس كميا؛ ألف المرتشي قد ال يككف ذا جاه ،كقد يبتاع مف ذم جاه ما
يحؿ بالنسبة لمراشي عمى ما سيأتي.كقكليـ :ما يؤخذ بغير عكض كيعاب أخذه؛ فيدخؿ فيو
المكس كحمكاف الكاىف.كقكليـ ما يعطى بعد طمبو؛ فقد تقدـ الرشكة قبؿ الطمب كقبؿ أف تدعك
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الحاجة إلييا تمييدا إلييا.د -كأحسف ما عرفت بو قكؿ الجرجاني :ما يعطى إلبطاؿ حؽ أك
إلحقاؽ باطؿ.كىذا التعريؼ األخير أقرب ما يككف لمدلكؿ القرآف لو؛ فإف صحة المعنى ىك ما
يمكف أخذه مف عرض القرآف كايرادىا في مكاطنيا عمى ما سيأتي إف شاء اهلل.كعمى كؿ فإف لما
عرفكا بو الرشكة لغة كاصطمحكا عميو شرعا صمة كبيرة في الصكرة كالمنطمؽ ،فالتكمـ بو إظيار
لمصكرة بصفة عامة الصمة بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطبلحي:تقدمت اإلشارة إلى أنو البد
مف كجكد صمة قكية بيف المعنى المغكم كاالصطبلحي لكؿ مادة؛ إذ األصؿ في االستعماؿ ىك
المغة ،ثـ يجرم نقؿ المفظ إلى االصطبلح كما ىك معمكـ.كىنا جاء في التعريؼ المغكم أف
الرشكة مأخكذة مف (رشا الفرخ) إذا مد رأسو إلى أمو لتزقو.كىذه صكرة صارخة لعمؿ المرتشي،
كبياف حقيقة كضعو في منتيى الضعؼ النفسي ،كالفرخ لـ ينبت لو ريش ،العاجز عف كسب
قكتو بنفسو يرل أمو يفغر ليا فاىو لتخرج مما في حكصمتيا كتفرغو في فمو؛ يرد جكعتو.كلك
عممنا أف ما تمقاه بفيو إنما ىك بمثابة القيء تستخرجو أمو مف حكصمتيا لكاف كافيا في التقزز
مف أكؿ الرشكة؛ فيك بيذا يجمع بيف ضعؼ الشخصية كذلة النفس كحقارة الطبع.كىؿ يكجد
أضعؼ شخصية ممف يبيع مبدأه كانسانيتو كرأيو كما يعتقد صحتو ،كينحرؼ إلى طريؽ معاكس
في كؿ ذلؾ ،كنظير ما يستخرجو الراشي مف جكفو كمف ضركريات مقكماتو أك اضط ارره
لمكصكؿ إلى حاجتو.كاذا جئنا إلى األصؿ الثاني كىك (الرشاء) الذم ىك حبؿ الدلك ليستخرج بو
الماء مف البئر العميؽ؛ فإننا نجد أيضا صكرة التدلي مف عمياء العزة كالكرامة إلى سحيؽ الذلة
كالميانة ،كينحدر مف منعة الصدؽ إلى ىاكية الكذب ،كمف عفة األمانة إلى دنس الخيانة،
كينزلؽ عف جادة الحؽ إلى مزالؽ الباطؿ ،ككأف الحاجة المقصكدة عند المرتشي مغيبة بعيدا
عف الراشي بعد الماء في عقر البئر؛ ال كصكؿ إلييا إال بالتدلي بالرشكة كتدلي الدلك
برشاه.كبإمعاف النظر تجد أف حقارة المرتشي كميانتو تأتي أكؿ ما تأتي مف الراشي نفسو؛ ألنو
قاسو بمقياس اإلنسانية فكجده ال إنسانية عنده ،كبمقياس األمانة كالديف فكجده خاليا منيما ،كما
تقدـ إليو بالرشكة إال بعد اليأس منو ،كاف أالف لو القكؿ كتمطؼ في السؤاؿ،
كقد أحسف مف قاؿ في نظير ذلؾ كقريب منو:
كاذا امرؤ مدح ام أر لسؤالو *** كأطاؿ فيو فقد أراد ىجاءه
لك لـ يقدر فيو بعد المستقى *** عند الكركد لما أطاؿ رشاءه
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كىكذا صاحب الحاجة لك لـ يقدر عدـ استجابة مف ىي عنده ،كلك لـ يتكقع إعراضو عنو لما
قدـ لو الرشكة ليستجيب إليو .ككذلؾ الحاؿ مف جانب الراشي؛ إذا لـ يكف لو حؽ فيما يطمب ،كال
طريؽ عنده لمكصكؿ لما يريد لمنعو منو كتحريمو عميو كعدـ استحقاقو إياه؛ فإنو يعمد إلى
الرشكة ليتدلى بيا متخفيا كتدلي الدلك ظممة البئر حتى يصؿ إلى ما يريد.فظير بيذا قكة الصمة
بيف المعنى المغكم كاالصطبلحي لمرشكة.ككذلؾ السحت ،إذا كاف أصمو كمب الجكع كشدتو فإف
الصمة قكية بينو كبيف أكؿ الرشكة؛ ألف مف تعكدىا  -كالعياذ باهلل  -فإنو ال يشبع قط ،كال يكؼ
يده عنيا مف أم شخص فقير كاف أك غني ،ضعيؼ محتاج لممؤنة أك مستغف قكم ،إنما ىمو
ىك أف يأخذ كيقذؼ في جكفو السحت لمؿء فراغو ،كلكف ذاؾ الجكؼ كالجحيـ يقكؿ :ىؿ مف
مزيد.ككذلؾ البرطيؿ ،لقد قيؿ إنو الحجر الطكيؿ ،كانيا لتسكت آكميا عف الحؽ كما يسكتو
الحجر ،كىذا معنى ظاىر.كلكف ما قالو صاحب القامكس مف أنو الترطيؿ تمييف الشعر بالدىف
كتكسيره كارخاؤه كارسالو؛ فإف ىذا المعنى أكضح؛ ألف الراشي يميف الطريؽ لنفسو كيميده كي
يصؿ إلى مطمبو بسيكلة ،كمف يمر عمى شعر مدىكف كمف جانب المرتشي؛ فإنو يميف الكبلـ
معو كييسر الطريؽ لو كيسترسؿ معو في باطمو استرساؿ الشعر في اليد ،كيسترخي لسماع قكؿ
الراشي استرخاء الشعر المدىكف الممشط ،أم إنو فقد شخصيتو كأسقط إرادتو كاسترخى في دينو
كأمانتو ،كاسترسؿ في باطمو حيث أراده الراشي؛ عياذا باهلل!.نظرة في ىذه األلفاظ:يعتبر بعض
العمماء أف ىذه األلفاظ  -رشكة ،سحت ،برطيؿ  -ىي مف قبيؿ الترادؼ الذم ىك ترادؼ األلفاظ
عمى معنى كاحد ،كمثؿ السيؼ كالميند كالصمصاـ كالبتار ،كمثؿ األسد كاليزبر كالغضنفر.كلكف
المحققيف مف عمماء المغة ينفكف الترادؼ في المغة العربية ،كيقكلكف إف الترادؼ بمعنى كجكد عدة
صفات لممسمى ،ككؿ لفظ يككف ممحكظا فيو بعض تمؾ األكصاؼ؛ كالسيؼ مثبل لمجنس ،ممي از
لو عف السكيف كأنكاع السبلح األخرل ،كالميند يراعى جكدة صنعو مثؿ المصنكع في اليند فعبل،
اء
كالصمصاـ يراعى فيو نكع حديده كمعدنو كىكذا.كمثٌؿ لو في قكلو تعالى :ى
َّم ي
{ي ٍكىـ تى يم ي
كر الس ى
ىم ٍك انر}؛ فقاؿ :يقكؿ العمماء (المكر) الحركة مف قبيؿ الترادؼ ،كلكف المكر فيو معنى زائد عمى
مطمؽ الحركة ،أال كىك ككنيا بسرعة ،فالمكر الحركة بسرعة.كعميو يمكف أف يقاؿ ىنا إف الرشكة

كالسحت يجتمعاف كيقترقاف.يجتمعاف حينما يككف العمؿ محرما مف الجانبيف الراشي كالمرتشي،
فيك رشكة في حقيما ،كما في الحديث" :لعف اهلل الراشي كالمرتشي" ،عمى ما سيأتي الكبلـ عميو
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فيما بعد إف شاء اهلل ،كىك سحت في حؽ المرتشي يأكمو سحتا.كينفرد السحت حينما يككف العمؿ
محرما مف جانب كاحد ،كىك جانب األخذ فقط؛ فيأكمو فيأكؿ ما أخذه سحتا ،كاهلل أعمـ .الرشكة
في القرآف الكريـ:مأخذ النصكص عمى الرشكة في القرآف عند العمماء في ثبلثة مكاضع:
المكضع األكؿ :في سكرة البقرة في أعقاب تشريع الصياـ كقبؿ الفراغ منو ،كذلؾ في قكلو تعالى:
{كال تىٍأ يكميكا أىمكالى يكـ ب ٍي ىن يكـ بًاٍلب ً
اط ًؿ كتي ٍدليكا بًيا إًلىى اٍل يح َّك ًاـ لًتىٍأ يكميكا فى ًريقان ًم ٍف أىمك ً
اس بً ً
الن ً
اؿ َّ
اإلثًٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ
ٍى ٍ ى ٍ ى
ى
ٍى
ى
ى
كف}.كالنص ىنا عمى كضكحو فيك عاـ في النيي عف أكؿ األمكاؿ بالباطؿ بأم صفة
تى ٍعمى يم ى
كانت ،كخاص في اإلدالء بيا إلى الحكاـ ألكؿ فريؽ مف أمكاؿ الناس باإلثـ ،كىذا النص أقرب

مكضكع ية إلى الرشكة كالرتباط الرشكة بالرشاء في معنى اإلدالء بيا عمى ما سيأتي إيضاحو إف
شاء اهلل.أكليما عقب تشريع حد السرقة ،كتسمية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف حزنو مف
الذيف يسارعكف في الكفر مف المنافقيف كالييكد ،ثـ جاء كصفيـ بأكؿ السحت عاشر عشرة
كف لًٍم ىكًذ ًب أ َّ
ُّح ًت}.كثانييما مكجو فيو الخطاب
كف لًمس ٍ
{س َّم ي
ىكالي ى
اع ى
صفات ذميمة في قكلو تعالى :ى
صريحا إلى أىؿ الكتاب ،كىك أظير في الييكد لمجيء صفاتيـ الكاشفة بعد النداء ،كذلؾ في
اب ى ٍؿ تىٍن ًقم ً
قكلو تعالى { :يق ٍؿ يا أ ٍ ً
آمَّنا بًالمَّ ًو ىك ىما أ ٍين ًز ىؿ إًلى ٍي ىنا }..اآلية ،كبعدىا:
كف مَّنا إًال أ ٍ
ىى ىؿ اٍلكتى ً ى
ى
ي ى
ىف ى
ً
َّ ً
ً
ً ً
َّ
ب ىعمى ٍي ًو ىك ىج ىع ىؿ ًم ٍنيي يـ اٍل ًق ىرىدةى
كبةن ع ٍن ىد المو ىم ٍف لى ىع ىنوي الموي ىك ىغض ى
{ يق ٍؿ ىى ٍؿ أ ىينبيّْئ يك ٍـ بً ىشٍّر م ٍف ىذل ىؾ ىمثي ى
ً ً
كف ًفي
كت }..إلى آخر اآلية في نفس
ىكاٍل ىخ ىن ًاز ىير ىك ىع ىب ىد الطَّ ي
اغ ى
السياؽ{.كتىىرل ىكثي انر م ٍنيي ٍـ يي ىس ًاريع ى
ى
ً
اإلثًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
كف} ،ثـ نحا بالبلئمة عمى الربانييف كاألحبار
ُّح ى
اف ىكأى ٍكمً ًي يـ الس ٍ
ت لىبً ٍئ ىس ىما ىك يانكا ىي ٍع ىممي ى
منيـ في عدـ النيي عف ذلؾ كخاصة السحت بقكلو{ :لىكال ي ٍنياىـ َّ ً
ىح ىبا ير ىع ٍف قى ٍكلً ًي يـ
ُّكف ىك ٍاأل ٍ
الربَّاني ى
ٍ ى ى يي
ً
كف}.كفي ىذا المكطف أيضا جاء كصفيـ بأكؿ السحت
ُّح ى
اإلثٍ ىـ ىكأى ٍكًم ًي يـ الس ٍ
ص ىن يع ى
ت لىبً ٍئ ىس ىما ىك يانكا ىي ٍ
عاشر عشرة صفات غاية في المذمة.
كبدراسة ىذه النصكص في تمؾ المكاضع الثبلثة بالتفصيؿ ستجد حقيقة معنى الرشكة كمعنى
السحت كمكضكع كؿ منيما ،كبالتالي خطكرة كجكدىما كمدل تحذير القرآف الكريـ منيما ،كبأم
صكر القرآف ىمف يتعاطى شيئا ًمف ذلؾ.النص األكؿ عف الرشكة في سكرة البقرة في قكلو
صكرة َّ
تعالى{ :كال تىٍأ يكميكا أىمكالى يكـ ب ٍي ىن يكـ بًاٍلب ً
اط ًؿ كتي ٍدليكا بًيا إًلىى اٍل يح َّك ًاـ لًتىٍأ يكميكا فى ًريقان ًم ٍف أىمك ً
اس بً ً
الن ً
اؿ َّ
اإلثًٍـ
ٍى ٍ ى ٍ ى
ى
ٍى
ى
ى

كف}كالمنيج العممي الصحيح لدراسة نص المكضكع ما يستمزـ أخذ السياؽ كامبل بقدر
ىكأ ٍىنتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
ًَّ
ً
يف ًم ٍف
المستطاع.كىك ىنا يبدأ مف تشريع الصياـ في قكلو تعالى:
ّْ
اـ ىك ىما يكت ى
ب ىعمىى الذ ى
{الص ىي ي
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ً
َّ
كف} ،ثـ بيف مدتو أياما معدكدات ،كزمنو شير رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف ىدل
قىٍبم يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تىتَّقي ى
لمناس ،ثـ تفضؿ بالرخصة عند المشقة بمرض أك سفر تيسي ار مف اهلل تعالى ،ثـ التقرب إلى
عباده السائميف كالداعيف ،كما أحؿ ليـ مما كاف محرما عمى مف كاف قبميـ مف األكؿ ليبل إلى
الفجر كجكاز المباشرة ليبل ،كفي النياية جاء ىذا النيي{ :كال تىٍأ يكميكا أىمكالى يكـ ب ٍي ىن يكـ بًاٍلب ً
اط ًؿ} اآلية،
ٍى ٍ ى ٍ ى
ى
ىلكن ىؾ ع ًف األ ً
يت لً َّمن ً
اس ىكاٍل ىحجّْ }..اآلية.أكال :ألف
ىىمَّ ًة يق ٍؿ ًى ىي ىم ىك ًاق ي
{ي ٍسأ ى ى
كبعدىا يأتي قكلو تعالى :ى
حقيقة الصكـ اإلمساؾ عف المفطرات ،كىي أصميا حبلؿ طيمة نيار رمضاف كمو ،كىذا اإلمساؾ
ىذه المدة مف شأنو أف يكرث التقكل التي عمؿ بيا فرض الصكـ لعمكـ تتقكف؛ فيأتي كبسرعة
كقبؿ الفراغ مف تكابع تشريع الصياـ ،شأف اليبلؿ فيستكقؼ المسمـ قائبل :لئف صمت شي ار كامبل
عف الحبلؿ المتاح ،فبل يصح منؾ أف تفطر بعد الشير عمى أمكاؿ الناس بالباطؿ ،بؿ يجب
عميؾ أف تضيؼ إلى صكمؾ الشير عف الحبلؿ صكمؾ طيمة العاـ عف الحراـ؛ فبل تأكؿ أمكاؿ
الناس باإلثـ عمى عمـ منؾ كاصرار؛ ألف ىذا يتنافى مع التقكل التي ىي ثمرة الصكـ ،كلئف
فعمت فكأنؾ ما صمت .كلئف راعينا ما جاءت بو السنة مف صدقة الفطر كربطت بينيا كبيف
الصكـ لكجدنا لفتة كريمة ،كىي بمثابة التعبير العممي عف التأثر بفريضة الصكـ فعبل ،أم كأف
الصائـ يقكؿ :نعـ يا رب إنو بعد صكمي رمضاف كتحصيؿ تقكل اهلل لـ يبؽ لي تطمع إلى أمكاؿ
الناس المحرمة ،بؿ أنا أبذؿ مف مالي لغيرم.
كحق يقة الذم يبذؿ مف مالو تطكعا لمغير ابتغاء مرضاة اهلل ال يرجع بيده األخرل فيأخذ مف ماؿ

{كال تىٍأ يكميكا
الناس ما حرـ اهلل .ككذلؾ في السياؽ مغايرة في أسمكب الخطاب؛ إذ جاء في األكؿ :ى
أىمكالى يكـ ب ٍي ىن يكـ بًاٍلب ً
اط ًؿ} الخطاب الذم يجمعيـ كفرد كاحد كأمة كاحدة ،كبعد اإلثـ كاألكؿ بالباطؿ
ٍى ٍ ى ٍ ى
قاؿ{ :لًتىٍأ يكميكا فى ًريقان ًم ٍف أىمك ً
الن ً
اؿ َّ
اس} فأصبحكا أناسا متفرقيف.أم إف الصكـ جمعيـ كآخى بينيـ،
ٍى
كالرشكة فرقتيـ كباعدت بينيـ ،كىذا في عمكـ أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ ،كىك شامؿ لكؿ صكرة
مف الصكر سكاء بالغش كالتدليس كبخس الكزف كالتطفيؼ كاالختبلس كاالغتصاب كالسرقة
كالنيب ،ككؿ أنكاع أكؿ الماؿ بغير كجو حؽ ،ككذلؾ الربا كالرشكة.كلكف عطؼ الرشكة
بخصكصيا عمى ذلؾ العمكـ ،كىك ما يعمـ عند المفسريف بشدة االىتماـ بيذا الخاص مف بيف
الرك يح ًفييىا} ،أم جبريؿ مع دخكلو في عمكـ المبلئكة؛
أفراد العاـ ،كقكلو تعالى{ :تىىن َّزيؿ اٍل ىمبلئً ىكةي ىك ُّ
الختصاصو فييـ.كقد صكرىا النص بصكرة مطابقة لصكرة الراشي كالمرتشي بطرفييا؛ حيث
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{كتي ٍدليكا بًيىا إًلىى اٍل يح َّك ًاـ} ،كاإلدالء إرساؿ الدلك إلى ماء البئر ،كال يككف إال بالحبؿ ،كحبؿ
قاؿ :ى
الدلك يسمى رشاء؛ فالرشاء كالرشكة مف مادة كاحدة ،كالمدلي ىك الراشي ،كالمدلى إليو ىك
المرتشي ،كما في الدلك ىك الرشكة .كالغاية ليست الحصكؿ عمى ماء طيكر لشراب أك كضكء،
كلكف لنقضو مف سحت كاثـ ألكؿ فريؽ مف أمكاؿ الناس باإلثـ عف عمـ كسبؽ إصرار ،كلما كاف
التدلي نقيض الترفع فإنو يمكف أف يقاؿ :إف ىذا النص يعطينا حكما عمى المرتشي بأنو تدلى
العز إلى ىكة الذؿ ،كمف رفعة الصدؽ إلى سحيؽ الكذب ،كمف عمياء العفة كاألمانة
مف منعة ٌ
إلى حضيض كدنس الشره كالخيانة ،كانزلؽ عف جادة الحؽ إلى مزالؽ الباطؿ.كقد خصص ىذا
النص الرشكة في الحكاـ مع أنيا ليست قاصرة عمييـ ،كلكنيا منيـ أعظـ خط ار كأشد فتكا؛ ألنيـ
ميزاف العدالة؛ فإذا فسد الميزاف اختؿ االتزاف ،كاذا خاف الكازف ضاع التكازف ،كمف ثـ ينتشر
الفساد.كقد يككف يتعمؽ باألحكاـ فيككف مف كرائيا تغيير حكـ اهلل مما يخاؼ عمى صاحبو الكفر
 عياذا باهلل  -إذا كاف مستحبل لذلؾ أك مستيزئا ،عافانا اهلل كالمسمميف!.كسيأتي لذلؾ زيادةإيضاح عند الكبلـ عمى بقية النصكص ،كفي الفصؿ الخاص بمضار الرشكة.كقد يككف الحاكـ
عفيفا نزييا كلكنيا تعطى األطراؼ كشاىد ككاتب لكثيقة زك ار كبيتانا ،أك ألم طرؼ لو تأثير في
المكضكع.
النص الثاني :جاء في سكرة المائدة ،ككذلؾ الثالث ،كذلؾ في مسمى السحت الذم تقدـ بيانو
عند التعريؼ لغة كاصطبلحا ،كسنمـ بكؿ منيما عمى حدة.
ىكاليكف لًمس ٍ ً
أ -قاؿ تعالى عف المنافقيف كالييكد{ :س َّماع ً ً
اح يك ٍـ ىب ٍي ىنيي ٍـ
اء ى
كؾ فى ٍ
كف لٍم ىكذ ًب أ َّ ى
ى ي ى
ُّحت فىًإ ٍف ىج ي
ً ً
َّ
ض ُّر ى
ت فى ٍ
كؾ ىش ٍيئان ىكًا ٍف ىح ىك ٍم ى
ض ىع ٍنيي ٍـ ىكًا ٍف تي ٍع ًر ٍ
ىع ًر ٍ
أ ٍىك أ ٍ
اح يك ٍـ ىب ٍي ىنيي ٍـ بًاٍلق ٍسط إً َّف الموى
ض ىع ٍنيي ٍـ ىفمى ٍف ىي ي
ًً
يي ًح ُّ
يف}.
ب اٍل يم ٍقسط ى
{كالس ً
ؽ
َّار ي
كعمى ما قدمنا مف ضركرة أخذ السياؽ كامبل ،كىك ىنا مف أكؿ تشريع حد السرقة :ى
ً
ىكالس ً
اء بً ىما ىك ىس ىبا ىن ىكاالن ًم ىف المَّ ًو }..اآلية ،ثـ تكابع السرقة  -مف تكبة كحؽ
َّارقىةي فىا ٍقطى يعكا أ ٍىيد ىييي ىما ىج ىز ن
الر يسك يؿ ال
{يا أىيُّيىا َّ
اهلل تعالى في التشريع  -يأتي خطاب اهلل لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ :ى
ًَّ
ً
ً ًَّ
ي ٍح يزٍن ىؾ الًَّذيف يس ًارع ً
يف
آمَّنا بًأى ٍف ىكاى ًي ٍـ ىكلى ٍـ تي ٍؤ ًم ٍف يقمي ي
ى
كبيي ٍـ ىك ًم ىف الذ ى
كف في اٍل يك ٍف ًر م ىف الذ ى
ى يى ي ى
يف قىاليكا ى
ادكا} ،ثـ يصؼ أعماليـ بقكلو{ :س َّماع ً ً
كف اٍل ىكمً ىـ
يف لى ٍـ ىيأٍتي ى
كف لًقى ٍكوـ ى
ىى ي
كف لٍم ىكذ ًب ىس َّم ي
كؾ يي ىحّْرفي ى
آخ ًر ى
اع ى
ى ي ى
ً ًً
ً
ً
اح ىذ يركا ىك ىم ٍف يي ًرًد المَّوي ًفتٍىنتىوي ىفمى ٍف تى ٍمًم ىؾ
كف ًإ ٍف أيكتًيتي ٍـ ىى ىذا فى يخ يذكهي ىكًا ٍف لى ٍـ تي ٍؤتى ٍكهي فى ٍ
م ٍف ىب ٍعد ىم ىكاضعو ىيقيكلي ى
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لىو ًمف المَّ ًو ىش ٍيئان أيكلىئً ىؾ الًَّذيف لىـ ي ًرًد المَّو أىف يطىيّْر يقميكبيـ لىيـ ًفي ُّ ً
م ىكلىيي ٍـ ًفي ٍاآل ًخ ىرًة
ى ٍ ي
الد ٍن ىيا خ ٍز ه
ي ى
ى يٍ يٍ
ي ٍ ي ى
ع ىذ ه ً
كف لًٍم ىكًذ ًب أ َّ
ُّح ًت }..اآلية.
كف لًمس ٍ
يـ ىس َّم ي
ى
ىكالي ى
اع ى
اب ىعظ ه
كبتأمؿ ىذا السياؽ في عمكمو ،كالربط بيف أكلو كآخره لكانت أمامنا حقيقة ثابتة ظاىرة أال كىي:

أكال :أف المرتشي سارؽ.ثانيا :أنو يخشى الكفر عميو؛ لمسارعتو إلييا تشبييا لممنافقيف كالييكد في
مسارعتيـ إلى الكفر.ثالثا :أف ىذا مف عمؿ المنافقيف كالييكد؛ ففيو مشاركة ليـ في لكصؼ.
رابعا :منيج المرتشيف ىك الكذب كالسماع لمكذابيف.خامسا :يأخذكف مف النصكص ما كافؽ
أىكاءىـ ،كما لـ يكافقيا يحرفكنو مف بعد مكاضعو.سادسا :أنيـ مفتكنكف فيما يأخذكنو كما
ينفذكف مف أعماؿ غير مشركعة.سابعا :قمكبيـ غير طاىرة؛ دنستيا الرشكة كأكؿ السحت.ثامنا:
ال يممؾ أحد ليـ مف اهلل شيئا ،الميـ إال ىـ بأنفسيـ إذا تابكا إلى اهلل تعالى.تاسعا :أنيـ في ذلة
في حياتيـ ،كأشد ما يككف مذلة أماـ راشييمعاشرا :كليـ في اآلخرة عذاب عظيـ.أم أف آثار
الرشكة ظاىر كباطف ،كعاجؿ كآجؿ.

ً ً
كف ًفي ً
اإلثًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
اف
{كتىىرل ىكثي انر م ٍنيي ٍـ يي ىس ًاريع ى
نسأؿ اهلل تعالى السبلمة كالعافية.كلو تعالى :ى
كف}.كبأخذ السياؽ مف أكلو أيضا تجده يبدأ مف قكلو تعالى:
ُّح ى
ىكأى ٍكمً ًي يـ الس ٍ
ت لىبً ٍئ ىس ىما ىك يانكا ىي ٍع ىممي ى
اب ى ٍؿ تىٍن ًقم ً
{ يق ٍؿ يا أ ٍ ً
آمَّنا بًالمَّ ًو ىك ىما أ ٍين ًز ىؿ إًلى ٍي ىنا ىك ىما أ ٍين ًز ىؿ ًم ٍف قىٍب يؿ ىكأ َّ
ىف أى ٍكثىىريك ٍـ
كف مَّنا إً َّال أ ٍ
ىى ىؿ اٍلكتى ً ى
ى
ي ى
ىف ى
ً
َّ ً
ً
ً ً
ً
َّ
ب ىعمى ٍي ًو ىك ىج ىع ىؿ ًم ٍنيي يـ
كبةن ع ٍن ىد المو ىم ٍف لى ىع ىنوي الموي ىك ىغض ى
كف يق ٍؿ ىى ٍؿ أ ىينبيّْئ يك ٍـ بً ىشٍّر م ٍف ىذل ىؾ ىمثي ى
فىاسقي ى
كت أيكلىئً ىؾ ىشّّر م ىكانان كأىض ُّؿ عف سك ً
اء َّ ً
آمَّنا
اٍل ًق ىرىدةى ىكاٍل ىخ ىن ًاز ىير ىك ىع ىب ىد الطَّ ي
اغ ى
السبًيؿ ىكًا ىذا ىج ي
اءك يك ٍـ قىاليكا ى
ى
ى ى ى ٍ ىى
ىعمىـ بًما ىك يانكا ي ٍكتيمكف كتىرل ىكثً ان ً
ً ً َّ
ً
كف ًفي
ير م ٍنيي ٍـ يي ىس ًاريع ى
ى ي ى ىى
ىكقى ٍد ىد ىخميكا باٍل يك ٍف ًر ىك يى ٍـ قى ٍد ىخ ىريجكا بو ىكالموي أ ٍ ي ى
اإلثًٍـ }..اآلية{ ،لىكال ي ٍنياىـ َّ ً
ىح ىبار ىع ٍف قىكلً ًيـ ً
ً
ت}.
ُّح ى
اإلثٍ ىـ ىكأى ٍكمً ًي يـ الس ٍ
الربَّاني ى
ُّكف ىكاأل ٍ ي
ٍ ي
ٍ ى ى يي
كاذا كاف قد ظير لنا الربط في المكاطف المتقدمة بيف أكؿ السياؽ كآخره فإننا ىنا نجد أف أكؿ

السياؽ مقارنة بيف مف آمف باهلل عقيدة بجميع ما يمزـ ذلؾ اإليماف ،كبما أنزؿ إلينا شريعة بجميع
ما يمزـ التشريع مف حبلؿ كحراـ كجائز كممنكع ،كبيف نقيضيـ مف أىؿ الكتاب.
كفي عرض تمؾ الصفات الذميمة كاختتاميا بأكؿ السحت نجده عاشر عشر صفات كميا
مذمكمة كمف خكاص الييكد ،بدأت بالحكـ عمييـ:تاسعا :مسارعتيـ في اإلثـ كالعدكاف ،كىك ما
كاف باطبل في أصمو كيكجب إثما لمرتكبو ،كالعدكاف مف لكازـ اإلثـ؛ ألف اإلثـ ال يككف إال
بالتعدم ،ككذلؾ العدكاف مف لكازمو اإلثـ؛ ألف كؿ عدكاف ال يككف إال لما فيو إثـ.
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عاشرا :كأكميـ السحت ،كىذه ىي النتيجة لمعدكاف كاإلثـ بسبب أكميـ السحت.
كتقدـ قبؿ ىذا مبلزمة أكؿ السحت لمكذب؛ فالكذب كاإلثـ كالعدكاف مبلزمات ألكؿ السحت ال
ينفؾ عنيا لتحقيؽ غرضيا كالكصكؿ إلى ىدفو كعدكانو.
ثـ في ىذا السياؽ مف زيادة في المنيج بياف مف عميو مسؤكلية محاربة ىذا الداء العضاؿ ،أال
كىـ األحبار كالربانيكف؛ فاألحبار ىـ العمماء كالربانيكف ىـ مف جمعكا بيف العمـ كاإلنارة ،كىذا
بياف في تخصيص لكالة األمر أف عمييـ القياـ بنيي مف تسكؿ لو نفسو بأكؿ السحت ،كقدـ
الربانيكف ألنيـ أقدر عمى ذلؾ لما رجع ليـ مف الكالية كالعمـ ،ككما في الحديث" :إف اهلل ليزع
بالسمطاف "..الخ.
الفرؽ بيف الرشكة كالسحت:
لعمنا باستعراض المكاطف الثبلثة في القرآف نجد الفرؽ بيف الرشكة كالسحت؛ إذ في آية البقرة
خاطب اهلل عمكـ الناس{ :كال تىٍأ يكميكا أىمكالى يكـ ب ٍي ىن يكـ بًاٍلب ً
اط ًؿ} كصكرىا بيف طرفيف أحدىما يدلي
ٍى ٍ ى ٍ ى
ى
لآلخر بالرشكة ليأكؿ فريقا مف أمكاؿ الناس باإلثـ؛ فيتحقؽ فييا ما دفع إلحقاؽ باطؿ أك إبطاؿ
حؽ ،ففييا التعدم كالحراـ مف الطرفيف المدلي كالمدلى إليو ،كقد يككف منيما ثالث كىك الرائش
بينيما ،كما جاء في الحديث عمى ما سيأتي إف شاء اهلل.
أما في آيتي المائدة فإنو جاء فييما كصؼ الييكد كالمنافقيف بالمسارعة إلى اإلثـ كالعدكاف كالى
سماع الكذب كأكؿ السحت ،كمما جعمو أعـ مف ككنو في رشكة بيف اثنيف أك أعـ مف ذلؾ ،فقد
يككف في غمط حقو عف صاحبو كقد يككف في تحريؼ الكبلـ مف بعد مكاضعو ،كقد يككف في
أسباب جعؿ القردة كالخنازير مف بعضيـ.
كلعؿ ىذا المعنى يتضح أكثر عند بياف حكـ مف اضطر إلى دفع مالو لمفاداة نفسو أك عرض
أك استخبلص حؽ ثابت لو إف شاء اهلل.
كخبلصة القكؿ في ىذا الفرؽ ىك أف ما كاف في اشتراؾ بيف طرفيف في ارتكاب اإلثـ فيك
الرشكة؛ لكجكد راش كمرتش ،كما كاف اإلثـ فيو مف طرؼ كاحد مع اضطرار الطرؼ الثاني فيك
السحت .كعند أبي داكد قاؿ :باب في ىدايا العماؿ كساؽ بسنده أف رسكؿ هلل صمى اهلل عميو
كسمـ قاؿ" :يا أييا الناس مف عمؿ منكـ لنا عمى عمؿ فكتمنا فيو خيطا فما فكقو فيك غ ٌؿ يأتي
بو يكـ القيامة" ،فقاـ رجؿ مف األنصار أسكد كأني أنظر إليو فقاؿ :يا رسكؿ اهلل! أقبؿ عني
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عممؾ ،ق اؿ" :كما ذاؾ؟" قاؿ :سمعتؾ تقكؿ كذا ككذا ،كقاؿ" :كأنا أقكؿ ذلؾ؛ مف استعممناه عمى
عمؿ فميأت بقميمو فيء ككثيره؛ فما أكتي منو أخذ كما نيى عنو كفي سنف البييقي بسنده عف
أبي حميد الساعدم قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" :ىدايا األمراء غمكؿ" اه.
كمعمكـ أف ال غمكؿ جمع غؿ ،كىك الطكؽ في العنؽ ،كذلؾ إذا كانت ممف لـ ييد إليو مف قبؿ،
أك كاف ال يكافئ عمييا ،ككذلؾ ما أىدم ألىؿ العامؿ أك الكالي.
كمف أبرز ما جاء في أمر العماؿ كالرشكة قصة عبد اهلل بف ركاحة لما بعثو رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـ إلى الييكد في خيبر ليخرص عمييـ ،ركاه مالؾ قاؿ :كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ يبعث عبد اهلل بف ركاحة إلى خيبر فيخرص بينو كبيف ييكد خيبر ،فجمعكا لو حميا مف
حمي نسائيـ ،فقالكا :خذ ىذا لؾ كخفؼ عنا كتجاكز في القسـ ،فقاؿ عبد اهلل بف ركاحة :يا
معشر الييكد كاهلل إنكـ لمف أبغض خمؽ اهلل إلي ،كما ذاؾ بحاممي عمى أف أحيؼ عميكـ! أما ما
عرضتـ مف الرشكة فإنيا سحت كانا ال نأكميا ،فقالكا :بيذا قامت السمكات كاألرض.
كقد منع العمماء قبكؿ الكالي كمف في معناه ىدية ممف لـ يكف لو عيد باإلىاء إليو ،كلك لـ تكف
لو حاجة بالفعؿ عنده خشية أف تأتي لو حاجة فيما بعد فيدلي إليو بما كاف مف ىديتو األكلى.
كما تجد التنصيص عمى الرشكة في الحكـ لما ليذا النكع منيا مف أكبر الخطر عمى صاحبو،
كما قاؿ مسركؽ عف ابف مسعكد :أنو يخشى عميو الكفر؛ كذلؾ ألنو قد يحكـ بغير ما أنزؿ اهلل
ً
ً
َّ
كف}.أما حديث ابف المتبية
{ك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍح يك ٍـ بً ىما أى ٍن ىز ىؿ الموي فىأيكلىئ ىؾ يى يـ اٍل ىكاف ير ى
فيدخؿ تحت قكلو تعالى :ى
فيك درس عممي مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لكؿ مف كلي عمبل لممسمميف كأخذ فيو اليدية؛
ألنيا في كاقع األمر ليست بيدية خالصة كانما معيا مراعاة حالة العامؿ ،كمف كرائيا انتظار ما
يترجاه الميدم ،ككما قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ" :ىؿ جمس في بيت أبيو كأمو فينظر أييدل إليو
أـ ال".كىك سنة سنيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لكالة األمكر في محاسبة العماؿ ،كىك مبدأ
(مف أيف لؾ ىذا؟) ،كقد جاء في بعض ركاياتو( :فحاسبو صمى اهلل عميو كسمـ) ،أم أمر مف
يحاسبو.كمحاسبة العماؿ ثابتة عف عمر رضي اهلل عنو كاف عامبل لعمر عمى البحريف ،فقدـ
بعشرة آالؼ فقاؿ لو عمر( :أستأثرت بيذه األمكاؿ؛ فمف أيف لؾ؟) فقاؿ :خيؿ نتجت كأعطية
تتابعت كخراج رقيؽ لي؛ فنظر فكجدىا كما قاؿ ،ثـ دعاه ليستعممو فأبى؛ فقاؿ :لقد طمب العمؿ
مف كاف خي ار منؾ ،قاؿ :إنو يكسؼ نبي اهلل كأنا أبك ىريرة بف أميمة ،كأخشى ثبلثا :أف أقكؿ
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بغير عمـ ،أك أقضي بغير حكـ ،كيضرب ظيرم كيشتـ عرضي كينزع مالي.أما أثر عمر فيك
زيادة عمى رفض اليدية؛ فإنو قد بيف لمعماؿ ككؿ مف حرمت عميو ىدايا العامة أف يؤخذ مف
جية أىمو سكاء زكجو أك كلده أك خادمو أك أم إنساف مرتبط بو ارتباط األىؿ.كلذا قاؿ العمماء:
ال ينبغي لمقاضي أف يتكلى الشراء لنفسو خشية المحاباة ،كال يشترم لو مف يعمـ أنو مف طرفو؛
حفاظا عمى القاضي مف ريبة الرشكة.
المبحث الثاني  :البيئة االجتماعية ككسائؿ انتشار الرشكة
أما البيئة التي تساعد عمى انتشار الرشكة فييا كاآلتي:بما أف الرشكة داء مرض اجتماعي فيي
كأمراض البدف تتفشى في البيئة القابمة لممرض -:مقدمتيا البيئة الفقيرة في حاالت
األزمات.ثانيا :البيئة التي لـ يتكفر ليا الكعي العاـ؛ فمـ تدرؾ مضار الرشكة فييا ،كلـ يقك
أفرادىا عمى مجابية مف ليـ عندىـ حقكؽ في المطالبة بحقكقيـ.ثالثا :البيئة التي فقد الترابط
ككقع في أفرادىا التفكؾ؛ فبل يمكل أحدىـ إال عمى مصمحتو الخاصة كلك عف طريؽ الرشكة
كعمى حساب اآلخريف.كاذا تصكرنا عكامؿ تفشي الرشكة كالبيئة التي تساعد عمى انتشار الرشكة
فييا فإنو بقي عمينا تصكير كبسط نماذج مضار الرشكة كسط ىذه العكامؿ ،كمف خبلؿ تمؾ
البيئة بإيجاز.مضار الرشكة:ال شؾ أف مضار الرشكة مما أجمع العقبلء عمييا؛ سكاء عمى الفرد
أك عمى المجتمع ،في العاجؿ أك في اآلجؿ ،كلكف ىذا اإلجماع في حاجة إلى تفصيؿ كأمثمة في
بعض المجاالت مما يزيد المعنى كضكحا ،كعميو سنكرد اآلتي عمى سبيؿ األمثمة ال االستقصاء
كالحصر ،كفي البعض تنبيو عمى الكؿ.كأعتقد أف مضار الرشكة تتفاكت بتفاكت مكضكعيا
كاختبلؼ درجات طرفييا ،فيي كاف كانت داء كاحدا إال أف الداء تختمؼ أض ارره باختبلؼ محؿ
اإلصابة بو.فالداء يصيب القمب كغيره ،إذا أصاب اليد أك الرجؿ ،كالجرح مثبل؛ فجرح القمب أك
الدماغ قد يميت ،كجرح اليد أك الرجؿ غالبا ما يسمـ صاحبو كيب أر جرحو ،كاف ترؾ ألما أك أث ار
في محمو.كالناس في ىذا المكضكع منيـ مف ىك بمثابة القمب كالرأس كالعيف ،كمنيـ مف ىك
كسائر أعضاء الجسد ،كعميو فإذا كانت الرشكة في معرض الحكـ فإنيا الداء العضاؿ كالمرض
القاتؿ؛ ألني ا تصيب صميـ القمب فتفسده فيختؿ في نبضاتو كيفقد التغذية كيصبح غير أىؿ
لمحكـ ،كقد نص الفقياء أف الحاكـ إذا أخذ الرشكة انعزؿ عف الحكـ؛ ألنيا طعف في عدالتو التي
ىي أساس تكليتو.
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ب :تفسد منيج الحكـ في األمة أيا كاف منيجيا؛ فإذا كاف يقتضي كتاب اهلل في بمد إسبلمي
فإنيا ستجعمو يغير ىذا المنيج كيحكـ بيكاه كىكل مف أرشاه ،كىذا أشد خط ار عميو ىك ،كما قاؿ
ً
ً
َّ
كف}.
{ك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍح يك ٍـ بً ىما أ ٍىن ىز ىؿ الموي فىأيكلىئ ىؾ يى يـ اٍل ىكاف ير ى
ابف مسعكد :إنو كفر مستدال بقكلو تعالى :ى
ج :يفقد المجتمع الثقة في الحكـ فبل يعكؿ أحد عمى منيج القضاء كالتحاكـ ألخذ الحؽ ،كعندئذ
فبل يككف أماـ المظمكـ إال أف ينتقـ لنفسو ،كال عند صاحب الحؽ إال االحتياؿ ألخذ حقو بيده.
عكامؿ تفشي الرشكة كالبيئة التي تساعد عمى انتشارىا:
ما دامت الرشكة عمى غير العادة فإف عكامؿ تفشييا ىي أيضا عكامؿ غير عادية:
 كأىميا كأساسيا ىك ضعؼ الكازع الديني لآلتي:ُ -ما ظير مف ربطيا بالصكـ.
ِ -ما ظير مف أنيا مف عمؿ المنافقيف كالييكد.
ّ -ما ظير مف أف منيجيا األساسي ىك االستماع لمكذب كالمسارعة لمعدكاف كاإلثـ.
ثانيا :كقكع الظمـ كالجكر في المجتمعات؛ فيعمد العامة لدفعيا خكفا عمى أنفسيـ أك تفشيا في
غيرىـ.
ثالثا :عدـ مراقبة العماؿ كأصحاب الكاليات عمى الرعية مف قبؿ المسؤكليف؛ فيتجرأكف عمى أخذ
الرشكة عمى أعماليـ.
رابعا :كجكد خمؿ في نظاـ السمطة؛ فبل يصؿ صاحب الحؽ إلى حقو إال بيا.
خامسا :كجكد الحاجة كالفاقة؛ فيعمد المحتاج إلييا لمكصكؿ إلى أكثر مما لو لسد حاجتو كفاقتو
كما فعؿ الييكد في خيبر.
كفي ىذا كمو ما فيو مف فساد ماال يعمـ مداه إال اهلل تعالى.د :كبالتالي ينقمب منيج اإلصبلح
االجتماعي ،فبدال مف أف يتعاكف الناس عمى البر كالتقكل في األمر بالمعركؼ كالنيي عف
المنكر ،يككف عمى العكس مف ذلؾ كمو ،كفي ىذا مضيعة لؤلمة كميا كما ضاعت أمة بني

اى ٍك ىف ىع ٍف يم ٍن ىك ور فى ىعميكهي لىبً ٍئ ىس ىما ىك يانكا
إسرائيؿ كما قاؿ تعالى في مكجب لعنيـ { :ىك يانكا ال ىيتىىن ى
كف}.ق :إعطاء الفرصة كالتمكيف لكؿ مبطؿ ليتمادل في باطمو؛ فتسمب األمكاؿ كتنتيؾ
ىي ٍف ىعمي ى
األعراض كتسفؾ الدماء بد كف أم مباالة؛ تعكيبل عمى أنو سيعبر عمى جسر الرشكة دكف أف
يمقى جزاءه.
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ك :كمف مجمكع كؿ ذلؾ ستقع الفرقة كالشحناء كالتقاطع في المجتمع.
كاذا جاكزنا مجاؿ الكالة كالحكاـ فإننا نجد بساحتيـ كقريب منيـ قرب الفـ مف الرأس كؿ مف كلي
أم ار لممسمميف فمـ ينصح ليـ حتى يرل كرشكة يعينو أك يناليا بيده ،أك تظير في نطاؽ عممو
كاف كاف ىك عفيفا لكنو تغاضى عنيا بالنسبة إلى مف تحت كاليتو ،كفي استطاعتو منعو منيا.
كذلؾ عمى حد قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :مف رأل منكـ منك ار فميغيره بيده فإف لـ يستطع
فبمسانو "..الحديث ،كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو" ،كالمفاسد
في ىذا المجاؿ عديدة منيا:
أ :تعطيؿ األعماؿ بغية بذؿ الرشكة.
ب :كبالتالي تكديسيا كعدـ إنجازىا.
ج :يترتب عميو كساد العمؿ في البمدة كقمة اإلنتاج كالمضرة عمى المجتمع بكاممو.
د :ذىاب قيمة ىذا الجياز بكاممو أدبيا كخمقيا كقريبا مف ذلؾ رسميا ،كقد يؤدم إلى تغيير في
الجياز ،كيفشك في الناس أف الرشكة ىي السبب فتككف مسبة كعارا.ثالثا :ما يقع في الجمارؾ
كعمى الحدكد التي ىي بمثابة الثغكر؛ فقد تككف سببا في إدخاؿ ما ىك ممنكع لشدة ضرره
كالممنكعات الدكلية مف مخدرات كنحكىا ،أك إخراج ما تمس الحاجة إليو.في األكؿ تمكف عمبلء
السكء مف بث سمكميـ في األمة إلفساد األبداف كضياع األدياف ،بؿ كافساد األمكاؿ كالعقكؿ،
كما يجر فساد الفعؿ كراءه مف كيبلت ،ككؿ ذلؾ بسبب رشكة يدفعيا العامؿ لعامؿ الجمرؾ.كفي
الثاني حرماف األمة مما ىك مف حقيا أف ترتفؽ بو كتتكسع في استعمالو؛ فيتيح الفرصة
لمميربيف كتحصيميـ مصمحة أنفسيـ في اتجارىـ في ضركريات األمة.رابعا :قد تككف في إجراء
تعاقد مع العامميف ،فقد يتعاقد مع غير األكفاء بسبب ما يقدمكنو مف الرشكة ،كيترؾ األكفاء
لتعففيـ كعزة نفكسيـ ،كاعتدادىـ بكفاءتيـ . .البيئة االجتماعية كالفكرية التي يعيش فييا اإلنساف
تؤثر تأثي انر بالغان عمى تصكارتو كأفكاره  ،كىي التي تصنع في الغالب أطركحاتو كىمكمو  .كاألمة
في الكطف العربي تعاني مف فراغ مدىش  ،جاء نتيجة تخمؼ عقكد متتابعة  ،كزاد في ترسيخو

كتعميؽ جذكره الغزك الثقافي الغربي  ،قبؿ االستعمار كبعده  ،كمف مبلمح ذلؾ عمى سبيؿ
المثاؿ  -:قصكر بيّْف في طريقة التفكير لدل الفرد  -.قصكر في نكعية المسائؿ التي يفكر فييا
اإلنساف  ،كيشغؿ نفسو بيا  -.قصكر في طريقة بحث األفكار  ،كمناقشتيا مع اآلخريف -.
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قصكر في تكظيؼ األفكار في مياديف العمؿ كالبناء .كأبناء العراؽ جزء مف ىذا المجتمع
يتأثركف بو كغيرىـ سمبان كايجابان ،يشير (ألفرد أدلر ) الذم تأثر بكجية النظر االجتماعية التي
تنادم بأف العكامؿ الثقافية ك العبلقات االجتماعية السائدة في البيئة ك العناصر المككنة ليا ىي

المؤثر األكؿ عمي السمكؾ  ،كال يعني ذلؾ إنكار الدكر الذم تمعبو العكامؿ الفطرية ك القدرات
الطبيعية ك االستعدادات الجسمية  ،إال أف ما ييمنا بالدرجة األكلي لتحقيؽ التمكيف االجتماعي
ىك التأكيد عمي تأثير البيئة االجتماعية ك العكامؿ الثقافية عمي الطريقة التي يستخدـ بيا الفرد

قدراتو كاستعداداتو كما قاؿ الشاعر":"iv

كلـ أر في عيكب الناس عيبان  ...كنقص القادريف عمى التماـ

إف بناء اإلنساف المفكر القادر عمى التمييز كالنظر مف أصعب الصناعات التربكية  ،كلكنيا في
الكقت ذاتو مف أىـ الصناعات  .كميما كثرت الضغكط كتزايدت عمينا المحف  ،كتكالب عمييا
األعداء  ،كتشعبت بنا دركب العمؿ  ،فيجب أف يككف الفرد كاألسرة في المجتمع العراقي مف
أكلكيات البناء كالتككيف  .حتى نضمف بفضؿ اهلل تعالى بقاءنا كصبلبتنا مف جية  ،كسبلمتنا
مف جية أخرل  .كالحقيقة إف غياب المنيج العممي  ،كفقداف الضكابط الشرعية في الفيـ ،
كالتمقي ،كالعمؿ  ،ييذه األمكر تؤدم جزمان إلى ىذا القصكر كالخمؿ الذم نعيشو  .كالبد النيكض
باألمة مف ىذه الكبكة كلف يككف إال كفؽ األسس كالقكاعد الشرعية  ،المبنية عمى الصدؽ كالحب

كاإلخبلص ،ك"إذا أردنا فيـ الفكرة التي يككنيا المجتمع عف نفسو كعف العالـ الذم يحيط بو فعبلن

فبل بد لنا مف دراسة طبيعة ىذا المجتمع كمعرفة البيئة التي يعيش فييا ال طبيعة أفراده فقط
كنحف نعمـ أف البيئة االجتماعية في العراؽ تككنت مف نسيج رفيع المستكل كالقدر مف العرب
كالشعكب األخرل المكجكدة في بغداد كغيرىا  ،كقد تأثر المجتمع العراقي قديما بأدب الصالحيف
كالمفكريف كعادا تيـ كطرؽ معيشتيـ  ،فنشأ مف ذلؾ مجتمع جديد لو لباسو الخاص  ،كطعامو
كشرابو  ،كأسمكب تفكيره  ،.كذلؾ لما يتمتع بو بمدنا مف جماؿ في الطبيعة  ،ككفرة في المصادر

الغذائية كالمالية  ،ك ًم َّما يميز الحياة االجتماعية في المجتمع العراقي  -الغالب فيو مثقؼ كاعي

قديما كحديثا  ، -األمر الذم شجع كثي انر مف أفراده عمى التأدب كالتفقو كالتعمـ  ،فازدىر العمـ
كاألدب كالفقو ً ،م َّما زاد في قكة العقكؿ  ،كحدة الذكاء  ،فبلبد لمفرد في مجتمعنا اف يستمر في

تمقيو مف المكركث كمف اصكؿ بيت النبكة فمف حرـ األصكؿ منع الكصكؿ ،فإذا كانت البيئة
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االجتماعية بيئة إسبلمية بعقيدتيا كآدابيا كسمككيا كعاداتيا كتعامميا  ،كتفاعاليا يترعرع الطفؿ
كينشأ في كؿ المكاقؼ ،كىك يتشرب في ىذه البيئة العقيدة كالسمكؾ كاآلداب كالعادات كالتعامؿ ،
حتى تتطبع نفسو بيذه البيئة  ،كما يحممو مف مقكمات الشخصية المسممة  ،كتتشكؿ بذلؾ سمكؾ
األفراد  ،كتصنع القكاعد األساسية ليذا البناء  ،كتستمر في تغذية ىذا االتجاه في الفرد تمقائيا
بكاسطة التفاعؿ  ،حتى يتككف لدل الطفؿ االستعداد الذم يمكنو مف تمقي المعمكمات كالمعارؼ
التي تفسر لو حقائؽ التفاعؿ كالمكاقؼ  .كىنا يأتي دكر المدرسة كحمقة ثانية في تككيف
الشخصية المسممة القادرة عمى االستجابة لدكاعي الخير كالمؤثرة في حياة اآلخريف  .المدرسة
كسيمة مف كسائؿ اإلعداد التربكم لمفرد المسمـ  ،في مرحمة مف مراحؿ نمكه  ،كىي جزء مف
البيئة االجتماعية تتمك مرحمة الطفكلة كالنمك في االسرة  ،كفي ىذا المحيط مف البيئة االجتماعية
كنقصد المدرسة  ،كالذم تجمع لمطبلب مقر كمكضع تمقي المعمكمات المعرفية  ،كالحقائؽ
العممية كالخبرات المتعددة في حدكد قدرات الطبلب كنمكىـ العقمي كالجسمي  ،ألف لكؿ بيئة نمط

في الحياة كاالستجابة كقد َّ
تحدد ظركؼ البيئة االجتماعية كاالقتصادية نكعية التربية التي يتمقاىا

الصغار"." vكيعانى المعاؽ مف العزلة كعدـ االندماج في المجتمع ألنو غير قادر عمى أداء
دكره .كتعنى العزلة المرض كيعنى المرض اإلعاقة التي تتنكع طبقان لنكع العجز الذم يعانى منو

الشخص المعاؽ  -كالعجز أنكاع فقد يككف تمؼ في أعضاء الجسـ أك العقؿ  -كقد يككف تمفان
مركبان أصاب أكثر مف عضك مف أعضاء الجسـ .كقد يرجع ىذا التمؼ الذم أصاب الجسـ
كالعقؿ راجعان إلى أسباب قد تككف كراثية ،بيئية أك ثقافية.كيختمؼ أفراد المجتمع في الشكؿ ،
المكف  ،الكزف  ،الطكؿ  ،كالذكاء  ،كالقدرات  ،كالنشاط  ،كىذا االختبلؼ ال يرجع إلى العكامؿ

البيكلكجية كحدىا ،كانما يؤخذ في االعتبار العكامؿ االجتماعية الثقافية.كترتكز التنمية المستدامة
عمى التكازف بيف البيئة كالمكارد االقتصادية كالبشرية .كالبيئة طبيعية كانت أك ثقافية اجتماعية
تؤثر في تشكيؿ حياة الناس كالمجتمع كالثقافة كالصحة كالمرض.كقد يككف لمبيئة الشاممة التي
عاش فييا الطفؿ قبؿ كبعد الميبلد أثر في حدكث اإلعاقة كتطكرىا لتككف عجز يعكؽ الطفؿ
عف أداء دكره .ذلؾ ألف البيئة ليا مخاطرىا عمى الصحة كالمرض.كتيتـ التنمية المستدامة
بالطفؿ المعاؽ باعتباره طاقة بشرية معطمة تحتاج إلى تنميتيا لبلستفادة بكؿ الطاقات البشرية
كحتى ال تككف عبئان عمى التنمية كيتـ ذلؾ عف طريؽ رعاية الطفؿ المعاؽ كتدريبو لتحكيمو إلى
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طاقة فاعمة في حدكد قدراتو كادماجو كاعادة انتمائو إلى المجتمع كتحسيف عبلقاتو .فمف ىك
الطفؿ المعاؽ الذل يمكف تدريبو كتعميمو لتنمية طاقاتو؟ ..كاذا كانت التنشئة االجتماعية متكاممة
متكافقة مع مبادئ اإلسبلـ كقيمو األخبلقية كآدابو الرفيعة كمثمو العميا  ،فإف األبناء يستقكف مف

الخصائص النفسية كالعقمية كاألخبلقية ما يمكنيـ مف التكافؽ االجتماعي السميـ "." viالبيئة
االجتماعية المحيطة ليا دكر فعاؿ كميـ قي صناعة الرجاؿ كبناء شخصيتيـ  ،فالحسف بف
عمي عميو السبلـ مثاال يقتدل بو عاش في زمف ساد فيو الصحابة  ،كالرعيؿ األكؿ الذم تربى
عمى يدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ  ،فييمنت الفضيمة كالتقكل كالصبلح عمى ذلؾ
المجتمع الفريد  ،ككثر اإلقباؿ عمى طمب العمـ كالعمؿ بالكتاب كاليدم النبكم فيذه الحالة
دفعت الحسف بف عمي إلى االستفادة كاالقتداء بالمجتمع الذم يعيش فيو  ،فكاف عدد الصحابة
الذيف استكطنكا المدينة في حياة الرسكؿ كـ كبير  ،كاستمر عدد كبير في المدينة بعد كفاة رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ  ،كاف مجتمعان عاش فيو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كتربي فيو
عمى يديو النكاة األكلى لخير أمة أخرجت لمناس  ،ليك مجتمع ال يدانيو أم مجتمع آخر  ،فقد

شاىد ىذا المجتمع الكحي كصاحب الدعكة  ،كالزـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ  ،فكاف
ليذه المبلزمة كالصحبة آثار نفسية كمعاف إيمانية كتعمؽ ركحي  ،فكاف ىذا المجتمع محؿ جذب
الناس كالتأثير فييـ بالسمكؾ كالقكؿ كالخمؽ الحسف  ،كأف ىذا المجتمع لو قكة التأثير في صياغة
شخصية الحسف بف عمي عميو السبلـ التربكية كالعممية  .نقكؿ اف أىـ مراحؿ العمر في التنشئة
االجتماعية ىي :الطفكلة كالمراىقة كدكر األسرة في ىذه المظاىر،ىك االىتماـ بذات الطفؿ
كامكاناتو كاستعداداتو كقدراتو ك في حالة كجكد اضطرابات التنشئة االجتماعية في األسرة،
كسكء التكافؽ االجتماعي كأف يصاحب الطفؿ أقراف السكء ،بأف ينشأ في ظؿ عبلقات اجتماعية
مضطربة القيـ كالمفاىيـ كالسمكؾ ،أك حرماف الطفؿ مف المثيرات الثقافية كالعقمية ،كاف عجزت
الذات مف خبلؿ القيمة عف تحقيؽ التميز كالتفرد لسبب ما فاف القيمة تبتعد عنيا كالكسيمة

المكصمة بعد ذلؾ ال تيـ " ."viiالف البيئة االجتماعية ىي التي تحدد أفضميتيا كفقا لمفاىيميا

كحتى ممارسة المينة  ..فاف كانت قيـ ممارس المينة سمبية فإنيا… تنعكس عمى تعاممو مع
المجتمع … حتى األمراض النفسية ترتبط ارتباطا كثيقا بقيـ المجتمع مثؿ… العجز كالفشؿ
كاإلحباط كالخكؼ  ،أك… حتى الحرية … التي يختمؼ في مفيكميا كتفسيرىا سكاء مف اجؿ
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خدمة المصمحة أك تعارضيا أك حتى مفيكـ الديمقراطية … فالقيمة ال تفف كال تنعدـ … كلكنيا
تضمر كتنزكم في خمفيات النفس…( البلكعي)… إف البيئة التي ينمك فييا الخير كالحؽ ببل
كبير جيد ىي البيئة المثالية  ،ألف كؿ ما حكليا ككؿ مف حكليا يعمؿ مف اجميا  .كىي كذلؾ
التي ال ينمك فييا الشر كالباطؿ إال بعسر كمشقة  ،ألف كؿ مف حكليا يعارض الشر كيقاكمو
َّعي لمعالجة
المعاصرة كالبد اف يككف الس ٍ
 .كقد تحصؿ ىنا كىناؾ عكائؽ في البيئة االجتماعية ي
كاقع البيئة االجتماعية في العصر الحاضر عمى ضكء ما كرد في القرآف الكريـ ،كاليدم النبكم
كعمى كفؽ التصكر الصحيح لمقيـ النبيمة كلكؿ مف الكجكد كالحياة كالخمؽ كاألعماؿ كاألحداث
كاألشياء كاألشخاص تصكرات يختمؼ في ىذا كمو عف التصكرات الجاىمية اختبلفان جكىريان

أصيبلن  .فبل بد إذف مف كسط خاص يعيش فيو ىذا التصكر بكؿ قيمو الخاصة  .ال بد لو مف
كسط غير الكسط الجاىمي  ،كمف بيئة غير البيئة الجاىمية .ىذا الكسط الخاص يعيش بالتصكر
اإلسبلمي كيعيش لو؛ فيحيا فيو ىذا التصكر  ،كيتنفس أنفاسو الطبيعية في طبلقة كحرية ،
كينمك نمكه الذاتي ببل عكائؽ مف داخمو تؤخر ىذا النمك أك تقاكمو  .كحيف تكجد ىذه العكائؽ
تقابميا الدعكة إلى الخير كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  .كحيف تكجد القكة الغاشمة التي
تصد عف سبيؿ اهلل تجد مف يدافعيا دكف منيج اهلل في الحياة "

viii

" ،ىذا الكسط يتمثؿ في ميزاف

كاحد تقكـ بو كؿ ما يعرض ليا في الحياة  ،كتتحاكـ إلى شريعة كاحدة مف عند اهلل  ،كتتجو
بكالئيا كمو إلى القيادة القائمة عمى تحقيؽ منيج اهلل في األرض  . .كمشاعر اإليثار  .اإليثار
المنطمؽ في يسر  ،المندفع في ح اررة  ،المطمئف الكاثؽ المرتاح كتبقى األسرة ىي الدرع الحصيف
 ،كأىؿ الرجؿ كعشيرتو  ،كالجماعة التى يربطيا أمر مشترؾ  ،ىى أصغر كحدة فى نظاـ البيئة
االجتماعى ،كيختمؼ حجميا باختبلؼ النظـ االقتصادية.كمف البيئة االجتماعية تنطمؽ المثؿ
العميا فممنظر الى البيئة العربية قديما كانت بيئة نخكة كنجدة كاالحساف بكؿ جكانبو لمصغير
كالكبير كاعبلىا ،اإلحساف إلى االباء كالبر بيـ  ،فجعؿ اهلل جؿ عبله عقكؽ الكالديف فى مرتبة
تمى مرتبة الشرؾ باهلل  ،فقاؿ تعالى {كقضى ربؾ أال تعبدكا إال إياه كبالكالديف إحسانا إما يبمغف
عندؾ الكبر أحدىما أككبلىما فبل تقؿ ليما أؼ كال تنيرىما كقؿ ليما قكال كريما .كاخفض ليما
جناح الذؿ مف الرحمة كقؿ رب ارحميما كما ربيانى صغي ار  ،كيعرؼ الضعؼ العقمي أك التأخر
العقمي بأنو حالة عدـ اكتماؿ النمك العقمي بدرجة تجعؿ الشخص غير قادر عمى التكيؼ مع
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البيئة التي يعيش فييا كال يستطيع المحافظة عمى بقائو كحياتو مع اآلخريف دكف حماية
كاشراؼ.كتتعدد التعريفات لممعاقيف ذىنيان .منيا التربكم  ،كالثقافي  ،كالنفسي  ،كاالجتماعي
كالقانكني .كيحدد التعريؼ االجتماعي الضعؼ العقمي أك التأخر العقمي الذم يصاب بو فئة
يكاجو أفرادىا صعكبات في التكيؼ االجتماعي مع البيئة التي يعيشكف فييا .كال يساىمكف في
حؿ مشاكميـ  -كذلؾ لتأخرىـ العقمي سكاء كاف ألسباب أكلية أك ثانكية  -كيككنكا غير قادريف
عمى مساعدة أنفسيـ اجتماعيا كمينيان دكف إشراؼ كمبلحظة.

نحف االف نحتاج الى عدة عكامؿ لبناء الشخصية المتزنة في المجتمع ،كانت حياة

المصمحيف كالقادة العظاـ مف آؿ بيت النبكة عمييـ السبلـ  ،الذيف نشركا ىذا الديف بما تضمنو
مف عقيدة كمبادئ كقيـ كأخبلؽ كآداب كعادات  ،كفي التجربة العممية الفريدة التي تمت في حياة
المسمميف في ال صدر األكؿ  ،كىي غنية تماـ الغنى بمادة اإلعداد  ،كركافد التككيف  ،كلكنيا
كنكز ميممة كثركة معطمة  ix.أما عف مكاف اإلعداد فإنو يتـ في التفاعؿ مع البيئة االجتماعية ،
التي ينشأ فييا الطفؿ ثـ ينتقؿ فييا إلى المدرسة  ،كالمعيد كالجامعة  ،ثـ يخرج بيا إلى المجتمع
بكؿ تشكيبلتو كمؤسساتو  ،كالحياة المحيطة بو .البد مف تأمبلت ككقفات عند ما نتأمؿ
المعالجة مف النبي األكرـ لمشاب الذم يريد الزنا  ,كىي فف اإلصبلح االجتماعي كلكف ألـ
تبلحظ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بداء بعبلج ىذه القضية مف خبلؿ  ،تنبيو الشاب إلى عدـ
ىدـ العبلق ات االجتماعية لممجتمع  ،كبداء بأكؿ نكاه لممجتمع كىي األـ  ،ثـ البنت  ،ثـ األخت
 ،ثـ الخالة  ،ثـ العمة  ،فمف ارتكب فاحشة الزنا فإنما قطع الصمة المرتبطة بكؿ ىذه األكاصر

االجتماعية كأكليا األـ ىذا في الزنا  x.،كمف معاكؿ ىدـ البيئة السميمة التباغض كالتقاطع
كا لتنافر كؿ ذلؾ مف معاكؿ اليدـ في النسيج االجتماعي  ،كالتي تنتج مف مساكئ األخبلؽ كقد
نيى اهلل عف التجسس عمى عيكب الناس  ،كتطمب مساكئيـ  ،ككشؼ عكراتيـ بقكلو  (( :كال
تجسسكا كال يغتب بعضكـ بعضا )) فالذم اشتغؿ في البحث عف مساكئ الناس  ،كاتباع
عكراتيـ  ،كترؾ عيبو كاف كالذباب الذم ال يعرج عمى المكاضع السميمة مف الجسد  ،كال ينزؿ
عمييا  ،كانما يقع عمى القركح فيدمييا  ،فالعاقؿ السعيد مف نظر في عيبو  ،كشغؿ بذلؾ عف
عيكب غيره ككذلؾ مف مساكئ األخبلؽ التي تكرث التباغض كالتقاطع  ،إنيا مف المعاكؿ
الرئيسة في ىدـ البيئة االجتماعية  ،فالغيبة بالقمب حراـ كما ىي بالمساف  ،كحراـ إال أف يضطر
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لمعرفتو  ،بحيث ال يمكنو التجاىؿ  ،فحد الغيبة كما بينو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك
أف تذكر أخاؾ بما يكره إف بمغو أك سمعو  ،كاف كنت صادقا سكاء ذكرت نقصانا في نفسو  ،أك
عقمو أك ثكبو أك في فعم و أك في قكلو أك في دينو أك في داره  ،أك في كلده أك بشيء ما يتعمؽ
بو  ،ك استمع إلى رسكؿ اهلل كىك يقكؿ ( إف اهلل تعالى حرـ مف المسمـ دمو كمالو كعرضو )"."xi

خطير في سمككيات أصحابيا ،كقد قيؿ في األمثاؿ :اختر
نا
كدكر
كبير نا
أثر نا
فإف لمبيئة نا
الرفيؽ قبؿ الطريؽ ،كالجار قبؿ الدار .لذا يجب أال يككف البيت في منطقة مشيكرة بآفات معينة؛
كتجارة المخدرات كأماكف الفسؽ كالخبلعة؛ حتى ال يتأثر بذلؾ األبناء.كقد قيؿ :إف قيمة البيت
تزداد بانتقاء جيرانو .كاذا كاف الجيراف مسمميف يعرفكف لمجيراف حقكقيـ ،كيحبكف ليـ ما يحبكف
صخبا ،كلف يفعمكا ما يجرح
أحدا ،كلف ييٍمقيكا بأقذارىـ أماـ البيت ،كلف يحدثكا
ألنفسيـ ،فمف يؤذكا ن
ن
كيتعالى ٍكف عف الدنايا؛ ليككنكا عمى مستكل إسبلميـ كقدر
المشاعر ،كانما
يتسام ٍك ىف عف الصغائر ى
ى

أيضا -كيحفظ ليـ حقكقيـ ،كيتحسس أحكاليـ كحاجاتيـ،
إيمانيـ .كالبيت المسمـ يراعي جيرانو  -ن
اؿ
كيعينيـ كيرشدىـ كيحفظ أعراضيـ ،كذلؾ لعظـ حؽ الجار ،قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ « :ىما ىز ى
ي ً
ت أَّىنوي ىسيي ىكّْرثيوي »  xiiكالبيت المسمـ يمتزـ بحقكؽ جيرانو كاممة،
كصينًى ًج ٍب ًري يؿ بًاٍل ىج ًار ىحتَّى ى
ظ ىن ٍن ي
ي
َّ
كف ىما ىح ُّ
ؽ اٍل ىج ًار ؟ إً ًف
كما كضحيا رسكؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ ،حيث ركل أنو قاؿ( :أىتى ٍد ير ى
ً
ات
ض يع ٍدتىوي  ،ىكًا ٍف ىم ى
ضتىوي  ،ىكًا ًف ا ٍفتىقى ىر يع ٍد ى
ض ىؾ أى ٍق ىر ٍ
ت ىعمى ٍيو  ،ىكًا ٍف ىم ًر ى
استى ٍق ىر ى
استى ىع ىان ىؾ أ ى
ىع ٍنتيوي  ،ىكًا ًف ٍ
ٍ
يؿ عمى ٍي ًو بًاٍلبًىن ً
ً
ً
اء
ىش ًي ٍد ى
ص ىابتٍوي يمص ىيبةه ىع َّزٍيتىوي  ،ىكالى تى ٍستىط ى ى
ىص ىابوي ىخ ٍيهر ىىَّنأٍتىوي  ،ىكًا ٍف أى ى
ت ىج ىن ىازتىوي  ،ىكًا ٍف أ ى
َّ
ت فى ً
ب ىع ٍنوي ّْ
اىًد لىوي  ،فىًإ ٍف لى ٍـ تى ٍف ىع ٍؿ فىأ ٍىد ًخٍميىا ًس ِّار  ،ىكالى
اكيىةن فى ٍ
يح إًال بًًإ ٍذنً ًو  ،ىكًا ىذا ىش ىرٍي ى
الر ى
 ،فىتى ٍح يج ى
َّ
اؿ ي ً
ً
ً ً
كصي ًي ٍـ
ىي ٍخ يرٍج بًيىا ىكلى يد ىؾ ًل ىي ًغي ى
ىف تى ٍغ ًر ى
ظ بًيىا ىكلى ىدهي  ،ىكالى تي ٍؤًذه بًقيثى ًار قى ٍد ىر ىؾ إًال أ ٍ
ؼ لىوي م ٍنيىا فى ىما ىز ى ي
ظ ىنَّنا أَّىنوي ىسيي ىكّْرثيوي "."xiiiكلننظر بعيف األدب كالحكمة إلى مكقؼ أمير المؤمنيف عمي
بًاٍل ىج ًار ىحتَّى ى
بف أبي طالب عميو السبلـ كىك يكجو الفكر ،كجكدة الفيـ ،فيذه الصفات ضركرية لمف أنيط بو
أمر جماعة مف الناس كاعتبر مسئكال عف أمنيـ كنشاطيـ االجتماعي .كلـ يكف في زمف اإلماـ
عميو السبلـ مدارس تعد المكظفيف اإلدارييف ،كتمقنيـ الثقافة اإلدارية ،لذلؾ أرشد اإلماـ الحاكـ
إلى اختيار ىؤالء مف بيف أبناء األسر المحافظة عمى التقاليد ،اآلخذة أبنائيا بطراز عاؿ مف
التربية ،العاممة عمى تنشئتيـ تنشئة نمكذجية .قاؿ عميو السبلـ( :كتكخ منيـ أىؿ التجربة كالحياء
مف أىؿ البيكت الصالحة ،كالقدـ في اإلسبلـ المتقدمة ،فإنيـ أكرـ أخبلقا ،كأصح أعراضا ،كأقؿ
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في المطامع"

xiv

"  ،كمما ال شؾ فيو أف التخمؼ العقمي مف أشد مشكبلت الطفكلة خطكرة حيث

أف إعاقة الطفؿ داخؿ األسرة تؤثر تأثي انر سمبيان عمى الحياة الطبيعية لؤلسرة  ،كخاصة عندما
يصاحب التخمؼ العقمي اضطرابات االنتباه المصحكب بنشاط حركي زائد إذ تتأثر طريقة تفكير

الكالديف ك يزيد ضغكطيما فتقؿ التفاعبلت األسرية كتزيد سكرات الغضب مما يؤثر عمى إذعاف
الطفؿ كميارات السمكؾ االجتماعي  .ك أف مف أكثر االضطرابات التي يعانى منيا األطفاؿ
المعاقيف ذىنيان ىي اضطرابات االنتباه المصحكب بنشاط حركي زائد  ،ىذا قد يزيد الحزف
كاألسى لدل الكالديف أك قد تجعؿ بعض األسر تيمؿ فى رعاية طفميا أك تعاممو بطريقو تتسـ
بالرفض أك النبذ  .كقد تظير اضطرابات االنتباه المصحكب بنشاط حركي زائد كرد فعؿ لئلحباط
كالمشكبلت كالصراعات األسرية المتمثمة في األفكار كالضغكط عند الكالديف كتدنى المشاركة
األبكية مع ضعؼ التكاصؿ األسرل  ،كلذا فيي ال تؤثر عمى الطفؿ بمفرده بؿ يمتد أثرىا سمبان
عمى إخكتو ككالديو  .كلذلؾ فإف ىؤالء األطفاؿ بحاجة إلى كالديف متفيميف ألطفاليـ ك لطبيعة

اضطرابيـ مع تكفير بيئة مناسبة لتعميميـ الميارات المختمفة في المكاقؼ الحياتية المختمفة .كفي
ذلؾ مف المضار ما يفكت عمى األمة االستفادة مف كفاءة ،كمعرفة األكفاء كيمنحيـ بمضار
أضر بالعمـ نفسو كبتحصيؿ
كعجز الضعفاء ،كمجاالت ذلؾ عديدة؛ فإذا كاف في حقؿ التعميـ ٌ
أبناء كطنو ،كاف كاف في الطب فميس ىك أقؿ مف غيره ،ككذلؾ في المجاالت األخرل ذات
الطابع الفني الذم يرتبط بالمجتمع ،كقد يككف في إرساء عطاء لمشركع أك في اإلشراؼ عميو؛
فيتعاطؼ المرتشي مع األقؿ كفاءة كامكانيات كأسكأ معاممة ،كتككف النتيجة عمى رأس المجتمع،
مد جسكر فينيار ىذا أك ينكسر ذاؾ ،كالضحية مف المجتمع ،كقد
فقد يككف مشركع إسكاف أك ٌ
سمعنا عمى مثؿ ىذا ،كأف مشركع اإلسكاف انيار قبؿ أف يسكف كقبؿ أف تستممو الجية
المختصة؛ فكيؼ تككف الحاؿ لك سكف بالفعؿ ،كمثؿ ذلؾ في الطرؽ كالمنشآت األخرل .خامسا:
كقد تككف في إبراـ صفقة لحاجة البمد؛ فقد يقع التساىؿ في الصنؼ أك النقص في المقدار ،كقد
سمعنا عف صفقة حبكب؛ فمما كصمت بمدىا فإذا ىي تالفة بالسكس ،فيؿ تشترم دكلة لنفسيا
حبكبا مسكسة أـ أف الرشكة ىي التي سكستيا ،كقد تككف السمعة سبلحا لمدفاع عف الكطف
كالنفس كاألىؿ كالماؿ كالعرض فيأتي إما غير صالح أك غير كاؼ ،كقد سمعنا عف السبلح أكؿ
ما دخمت الجيكش العربية فمسطيف فكاف السبلح يرجع عمى المقاتميف ،فيؿ كانت األمة تبعث
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بأبنا ئيا ليعكد عمييـ السبلح فيقتميـ؛ فيقتمكف بأيدم أنفسيـ أـ الرشكة ىي التي قتمتيـ.كقد تككف
في إفشاء سر الدكلة أيا كاف مكضكعو؛ فيقع عمى األمة مف الخسارة بقدر مكضكع ذلؾ السر
الذم أفشاه؛ فقد يككف عسكريا فيفكت الفرصة عمى الجيش أك يكقع الجيش في ميمكة كيمكف
ىـ بإفشاء سر تحركات المسمميف إلى مكة
العدك منو .كقضية حاطب بف أبي بمتعة عندما ٌ
معركفة ،لكال أف تدارؾ اهلل المسمميف بمجيء جبريؿ عميو السبلـ بالجنكد كتدارؾ الظعينة
بالخطاب قبؿ أف تصؿ العدك.
كؿ ىذا مف المفاسد عمى عامة األمة كالمجتمع حككمة كشعبا ،كىناؾ المضار الفردية ،كىي
بالتالي تعكد عمى المجتمع؛ ألف الفرد جزء منو ،كما يؤثر عمى الجزء يؤثر بالتالي عمى الكؿ.
تأثيرىا عمى الفرد:
مرد ذلؾ عمى طرفييا :الراشي كالمرتشي.كتقدمت اإلشارة إليو في
أما تأثيرىا عمى الفرد فإف ٌ
نصكص سكرة المائدة مف دنس القمب كذلة النفس كصغار المرتشي.كأكؿ ما يككف ذلؾ كصغاره
عند راشيو كشريكو ،كقد جاء في بعض األخبار أف شخصا ارتشى كباع س ار مف أسرار بمده لممؾ
مف الممكؾ؛ فجاء ليقبض ثمف خيانتو كطمب لقاء ذلؾ الممؾ كظف أنو سيكرمو لقاء ما أسداه إليو
مف جميؿ ،فمما حضر طمب مصافحة الممؾ فأمر الممؾ بدفع الثمف إليو كقاؿ لو :ىذا ثمف
عممؾ أما يدم فبل تصافح خائنا.
ب :إماتة الضمير في العامميف؛ فبل يخمص في عممو كال ينجز ما ككؿ إليو إال بأخذىا.
المجد نفسو في تحصيؿ مقكماتو الشخصية لثقتو بالكصكؿ إلى
ج :إضعاؼ الكفاءات فبل يجيد
ٌ
يعكؿ بعض الطبلب عمى الغش في االمتحاف ،أك بعض المشتركيف في
مطمبو عف طريقيا ،كما ٌ
يعكؿ عمى ما سيكصمو إلى العمؿ المنشكد عف طريقيا كبالطرؽ التي
المسابقات لمعمؿ ٌ
يسمكيا.ككما أسمفنا نتائج كؿ ذلؾ إنما ىي عمى الفرد أكال ثـ عمى المجتمع ثانيا .كمف كؿ ما
تقدـ يظير خطر تفشييا كمضار كجكدىا ،مما يحتـ محاربتيا كمعالجة المجتمع مف دائيا.
المبحث الثالث طرؽ عبلج الرشكة :
طريؽ عبلج أم داء إنما تبدأ مف تشخيصو ،ثـ بمنع مسبباتو ،ثـ عبلج أعراضو كمضاعفاتو.
كاذا كاف التشخيص قد كضح فيما تقدـ ،كاألسباب قد كضحت ،كاألغراض مممكسة كالمضاعفات
تتزايد فمـ يبؽ إال منيج العبلج ،كمف المعمكـ أف المرض الشخصي يتحمؿ مسئكليتو الشخص
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المختص بو ،كاذا كاف جماعيا تتحمؿ الجماعة مسئكلية التعاكف عمى عبلجو.كالرشكة جمعت
بيف األمريف الشخصي كالجماعي؛ فعمى الجميع أفرادا كجماعات كاجب التعاكف عمى عبلجيا،
كقد رسـ لنا القرآف كالحديث منيج العبلج.
أكال كقبؿ كؿ شيء :القضاء عمى مسبباتيا كما عممنا ضعؼ الكازع الديني؛ فيعالج بتقكيتو
كتكعية المجتمع تكعية دينية ،كالتحذير مف مضارىا العاجمة كاآلجمة مف مغبة األكؿ الحراـ كأثر
السحت في النفكس كالقمكب مما تقدـ.
ثانيا :الرقابة عمى األجيزة التي تككف مظنة تفشييا في أكساطيا حتى يحسبكا لذلؾ حسابا ،كىذا
إف لـ يمنعيا كمية سيخفؼ مف كطئيا.
ثالثا :مصادرة كؿ ما ثبت أنو أخذ رشكة ،سكاء كاف ىذا المأخكذ ماال أك عرضا أك أم عيف
مادية ،حتى تقمؿ طمع المرتشيف كتسد الطريؽ عمى مف تسكؿ لو نفسو بيا ،كما فعؿ صمى اهلل
عميو كسمـ بابف المتبية.

رابعا :ما جاء في نص القرآف الكريـ{ :لىكال ي ٍنياىـ َّ ً
ىح ىب يار} ،كالربانيكف ىـ كالة األمر
ُّكف ىكاأل ٍ
الربَّاني ى
ٍ ى ى يي
العالمكف بحدكد اهلل ،كاألحبار ىـ العمماء كالمعممكف فيجتمع الكازع الديني مف العمماء كالكازع
السمطاني مف الحكاـ.
الفرؽ بيف اليدية كالرشكة:
ما تقدـ أك مف خبللو يظير خياؿ في األفؽ باسـ اليدية ،كيتساءؿ مف خالط ىذا الباب عف
الفرؽ بيف الرشكة كبيف اليدية.كقبؿ اإلجابة عف الفرؽ الحقيقي نقدـ مقارنة كاضحة مف حيث
المكضكع ثـ مف حيث الحكـ.الشؾ أف الماؿ أك العرض المدفكع ىك بعينو؛ فتارة يككف ىدية
مقبكلة ،كتارة يككف رشكة ممقكتة.كالفرؽ بينيما يظير مف مكضكعو كالغاية منو ،كاتفؽ العقبلء
أف الكاحد بالجنس يككف بعض آحاده مشركعا كبعض آحاده ممنكعا ،كالسجكد مثبل؛ فيك جنس
يشمؿ السجكد في الصبلة كالسجكد لمسيك كسجكد التبلكة ككمو عبادة فيك جنس ،فإذا كقعت
سجدة هلل فيي عبادة كفريضة كىي مشركعة ،كاذا كقعت سجدة لغير اهلل فيي شرؾ كممنكعة،
فالسجدة األكلى ليست ىي نفسيا السجدة الثانية كلكنيما مف جنس كاحد ،أك إف كانتا سجدتاف
متغايرتاف في زمنيف مختمفيف بؿ الكاحد بالذات يككف ممنكعا باعتبار مشركعا باعتبار آخر ،كما
في حديث بريرة :تصدؽ عمييا بالمحـ ككضع عمى النار لمطبخ ،كدخؿ صمى اهلل عميو كسمـ
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كطمب الطعاـ ،فقدـ إليو خبز كممح أك خؿ فقاؿ" :كلـ كأنا البرمة عمى النار؟" فقالكا :ىذا المحـ
تصدؽ بو عمى بريرة ،فقاؿ" :ىك ليا صدقة ،كىك لنا منيا ىدية" فأكؿ منو .فباعتباره صدقة ح ٌؿ

لبريرة كحرـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كباعتباره منيا كبعد تممكو كاىدائيا إياه بعينو
لرسكؿ اهلل صمى الو عميو كسمـ صار حبلال ،كأكؿ صمى اهلل عميو كسمـ منو.كمف ىنا نقكؿ :إف
اليدية مشركعة كمرغب فييا ،كليا أثر ضد أثر الرشكة؛ ألنيا تؤلؼ القمكب كتكرث المحبة ،كما
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ" :تيادكا تحابكا" كبيف أف اليدية تزيؿ أضغاف النفكس .بينما الرشكة
عمى العكس تكرث القطيعة كتكقع العداكة ،كاليدية يدفع الميدم بطيب نفس تقدي ار لمميديىإليو أك
تطييبا لخاطره أك تأليفا لو ،ككميا مقاصد حسنة كعف طكاعية ،كلذا فيك ال يخفييا كما يخفي
الراشي رشكتو كالميدل إليو قد يكافأ عمييا إف عاجبل أـ آجبل.بينما الرشكة يدفعيا الراشي مكرىا
كيأخذىا المرتشي متسترا ،كقد جاء الحديث" :ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال عف طيب نفس" ،كىك
و ً
ً
مكافؽ لميدية معاكس لمرشكة ،ككما في قكلو تعالى{ :فىًإ ٍف ط ٍب ىف لى يك ٍـ ىع ٍف ىش ٍيء م ٍنوي ىن ٍفسان فى يكميكهي
ىىنًيئان ىم ًريئان} أم لطيب النفس بو .الرشكة ػممشيخ عطية محمد سالـ (ص . )ِٔ :كقد ركم عف
عمي رضي اهلل عنو في الدكاء أف تأخذ ىبة مف صداؽ زكجتؾ كتشترم بو عسبل ،أم الجتماع

الشفاء بو.كالنصكص في قبكؿ اليدية أكثر مف أف تكرد ىنا ،كيكفي إجماع المسمميف عمى
قبكليا.كىناؾ ما ىك أعـ ،كىك كؿ عطاء بغير مسألة سكاء قصد بذلؾ اإلىداء كالمحبة أك قصد
بو العطؼ كالمساعدة ،كما في حديث أف عبد اهلل بف عامر بعث إلييا بنفقة ككسكة فردتو ،ثـ
استدعت الرسكؿ بيا كقالت :إني ذكرت شيئا قاؿ لي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" :يا عائشة
مف أعطاؾ عطاء بغير مسألة فاقبميو ،فإنما ىك رزؽ اهلل تعالى إليؾ".عف النبي صمى اهلل عميو
كسمـ قاؿ" :مف عرض لو مف ىذا الكرؽ شيء مف غير مسالة كال إشراؼ نفس فميتكسع بو في
رزقو ،فإف كاف غنيا فميكجيو إلى مف ىك أحكج إليو منو" ،كالنصكص في ىذا مف حميا كجكازىا
معمكمة ،بينما الرشكة كما تقدـ.فالفرؽ بينيما ىك عيف الفرؽ بيف الحبلؿ الصرؼ كالحراـ
البحت.كىنا يمزـ التحذير الشديد مف تسمية الرشكة باسـ اليدية؛ ألف مف أكميا عالما بيا أنيا
رشكة مستحبل إياىا فإنو يخشى عميو الكفر؛ ألنو يدخؿ في عمكـ مف استحؿ ما عمـ تحريمو
بالضركرة.كالسؤاؿ ىك :متى يككف العطاء ىدية كمتى يككف رشكة؟ كالجكاب أكال كقبؿ كؿ شيء
أف األمكر بالمقاصد ،بناء عمى حديث" :إنما األعماؿ بالنيات" ،كحديث" :البر ما اطمأنت إليو
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النفس ،كاإلثـ ما حاؾ في نفسؾ ككرىت أف يطمع عميو الناس" .حديث كابصة بف معبد رضي
اهلل عنو قاؿ جئت رسكؿ اهلل صمى اهلل عم يو كسمـ فقاؿ" :أتيت تسأؿ عف البر كاإلثـ؟" قمت نعـ،
قاؿ" :استفت قمبؾ! البر ما اطمأنت إليو النفس كاطمأف إليو القمب ،كاإلثـ ما حاؾ في النفس
كتردد في الصدر ،كاف أفتاؾ الناس كأفتكؾ".كلكف مع ىذا أيضا فقد يتساءؿ البعض عف كجكد
فارؽ بيف الرشكة كاليدية ينتيي إليو كؿ إنساف ،بؿ كنحكـ نحف بمقتضاه عمى ما نقؼ عميو مف
غيرنا ،كمما يخفى عمى بعضنا.كال بأس بيذا؛ فقد جاء عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ الجكاب
الكافي في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :إف الحبلؿ بيف كاف الحراـ بيف كبينيما أمكر مشتبيات ال
يعمميف كثير مف الناس ،فمف اتقى الشبيات فقد استب أر لدينو كعرضو ،كمف كقع في الشبيات
كقع في الحراـ كالراعي يرعى حكؿ الحمى يكشؾ أف يرتع فيو أال إف لكؿ ممؾ حمى أال كاف
حمى اهلل محارمو ،أال كاف في الجسد مضغة إذا صمحت صمح الجسد كمو كاذا فسدت فسد
الجسد كمو أال كىي القمب".كنبلحظ في ىذا الحديث تأكيد األسمكب بػ(إف) في الطرفيف الحبلؿ
كالحراـ؛ ليكضح أمرىما كمعرفتيما لمجميع ،كاىماؿ الكاسطة بينيما عف التأكيد لغمكضيا ،كذلؾ
ألف ال يعرفيا كثير مف الناس.كعندنا ىنا طرفاف كاضحاف اليدية حبلؿ مشركعة نافعة مرغب
فييا ،كالرشكة حراـ ممنكعة ضارة منيي عنيا ،كبينيما نكع مف العطاء في صكر يتردد النظر
فييا ىؿ يمحقيا باليدية أـ يمحقيا بالرشكة،ف مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ:
ُ -تعاقدت مع إنساف عمى عمؿ بقدر معمكـ إلى أجؿ معمكـ فأنجزه إليؾ قبؿ أجمو ،أك قاـ بو
عمى أحسف ما كنت تتكقعو فطابت نفسؾ كأعطيتو شيئا مقابؿ ذلؾ.فبل بأس بو؛ ألنو يعتبر مف
ضمف األجر كمف المكافأة عمى اإلحساف باإلحساف ،كانما دفعت ما دفعتو في مقابؿ نفع ذلؾ
دكف مضرة عمى غيرؾ ،كىك قدـ إليؾ مف المعركؼ ما ليس كاجبا عميو ،فكانت منكما معارضة
إحساف بإحساف.
ِ -أعطيت إنسانا لؾ عنده معاممة في جية مف الجيات ،كىك مسؤكؿ عنيا كعف غيرىا ،كذلؾ
ليسرع لؾ في إنجازىا ،أك ىك مف نفسو أسرع في إنجازىا دكف أف تعطيو ،فطابت نفسؾ عف
شيء فأعطيتو إياه .كىنا ينظر في كيفية اإلسراع لما أعطيتو ابتداء منؾ :ىؿ كاف عمى حساب
تأخير معامبلت اآلخريف أـ ىك ضمف نطاؽ عممو كفي نطاؽ المعتاد؟ فإف كاف عمى حساب
تأخير اآلخريف فيذا ألصؽ بالرشكة ،بؿ إنؾ ستغريو كتدفعو إلى تعطيؿ المعامبلت األخرل حتى
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يتقدـ إليو أصحابيا بمثؿ ما تقدمت أنت إليو بو.كاف كاف في نطاؽ عممو كليس عمى حساب
أخؼ مما قبميا إال إذا
تأخير معامبلت اآلخريف فؤلم شيء دفعت؟ كألم شيء ىك أخذ؟ كلكنيا ٌ
كانت ستجعمو يتطمع إلى مثؿ ذلؾ منؾ أك مف غيرؾ؛ فتمنع سدا لمذريعة.
كتمر بيـ معامبلت لؾ ،كتأخذ طريقيا مع
ّ -أشخاص يعممكف في دكائر أك مكاتب مختمفة ٌ
غيرىا بدكف تمييز ليا كال تخصيصيا باىتماـ مف أجؿ صاحبيا ،كىك ال يقدـ شيئا عمى تمؾ
المعامبلت لكثرتيا أك لكثرة مف تمر عمييـ ،كلكنو في المناسبات كاألعياد أك العكدة مف سفر
ربما يقدـ ىدايا لبعض الناس أك يقدـ مساعدات لبعض األشخاص ،فقدـ ليؤالء مع غيرىـ مف
حيث حاجتيـ أك صداقتيـ لكثرة التعامؿ معيـ.كىنا يقاؿ :إف كاف ما ييديو مف ىدايا أك يسديو
مف مساعدات مف حيث اإلنفاؽ عمييـ كمد يد المساعدة إلييـ لقمة مرتباتيـ ككثرة منصرفاتيـ
كأعطاىـ كما أعطى غيرىـ؛ فيذا أقرب إلى اإلىداء كالمصانعة.
كلكف ال ننسى ما قدمناه كىك ما لـ يكف ذلؾ لقصد إنجاز عممو كتقديمو عمى عمؿ غير عمؿ
اآلخريف ،ككذلؾ ما لـ يكف ذلؾ في حسباف العامؿ كاستشراؼ منو إليو.كلعؿ في ىذه األمثمة
بعض الصكر التي قد يقع االلتباس فييا عمى بعض الناس كقد رأينا فييا كميا أف العطاء عف
طيب نفس كمف غير سؤاؿ كال استشراؼ نفس.كلكف ىناؾ مجاؿ آخر ،كىك ما إذا كاف العطاء
ال عف طيب نفس بؿ عف اضطرار ،كمف الجانب اآلخر بطمب كاصرار؛ فماذا يككف الحكـ
بالنسبة لعطاء المعطي في حاالت اضط ارره كبالنسبة لؤلخذ في حاالت سؤالو كاضط ارره؟ كمف

باب كاسع مف أبكاب التأثير كالتغيير ،كىك مف
طرؽ ككسائؿ عبلج الرشكة :اإلعبلـ الديني:كىك ه
أقدر أنكاع اإلعبلـ كصكالن بالمجتمع إلى بر األماف باطمئناف كاقتدار .كمف الضركرم الخركج
مف دائرة النمطية في المعالجة ،ككذلؾ األساليب التقميدية ،كىي األمكر التي ال تثير في
الجميكر حب االستطبلع ،كحب التعمـ ،أك حتى االستمتاع بالمضمكف اإلعبلمي".المطمكب مف
اإلعبلـ الديني عمؿ ثبلثة أشياء:أكال -التخطيط :كالتخطيط لو أصكؿ كأسس كمتطمبات،
كالتخطيط يشمؿ أمك ار كثيرة ،منيا الرسالة كفيـ الجميكر ،كاستخداـ الفنكف المختمفة لتكصيؿ
الرسالة.ثانيا -التخصص :فاإلعبلـ بحاجة إلى متخصصيف يفيمكف ماىية اإلعبلـ ،كطريقة
األداء ،كيعممكف عمى تطكير أساليب الخطاب ضد آفات الرشكة كالمحسكبية .
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الخاتمة كالنتائج :
فيما يمي سرد ألىـ نتائج البحث كتكصياتو :
* اإلسبلـ ىك الديف الذم أكرـ اإلنساف كأعاد لو كرامتو كانسانيتو  ،كاستنقذىا مف استعباد
أف اإلسبلـ عالج الفساد كمسمياتو كمف ذلؾ عالج الرشكة .
الجاىمية في مراحؿ مختمفة .ك ٌ
*الرشكة قضية اجتماعية في المقاـ األكؿ تتخمؽ في ظؿ ظركؼ اجتماعية معينة  ، ،كمف ىنا
تأتي كجاىة المناداة بإنشاء مراكز عممية متخصصة لدراسة كافة المكضكعات المرتبطة بالفساد.
* دعـ أنشطة كبرامج الجمعيات األىمية العاممة في مجاؿ رعاية البحكث العممية الخاصة
بمختمؼ أشكاؿ الدعـ المالي كالفني .كانشاء مراكز متخصصة ليا  ,كمف عكامؿ تفشي الرشكة
البيئة التي تساعد عمى انتشارىا:ما دامت الرشكة عمى غير العادة فإف عكامؿ تفشييا ىي أيضا
عكامؿ غير عادية -:كأىميا كأساسيا ىك ضعؼ الكازع الديني كما ظير مف ربطيا بالخمؽ  ،كال
ننكر أيضان دكر اإلعبلـ في تنمية ثقافة الطفؿ ،كصقؿ مكاىبو ،كتنمية مداركو العقمية كالعاطفية
كاالجتماعية ،فاإلعبلـ بالنسبة لمطفؿ كسيمة تكجيو كترفيو ،كما ىك كسيمة لنقؿ قيـ كترسيخ

كغرس عادات كمعارؼ.
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