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رؤية قرآنية يف مسار احلضارات
 حممود املوسوي*

َبْت َثُموُد اْلُمْرَسِلَني (١٤١) ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأَال َتتَُّقوَن (١٤٢) ِإنِّي َلُكْم  {َكذَّ

 َوَأِطيُعوِن (١٤٤) َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ 
َ َّ
َرُسوٌل َأِمٌني (١٤٣) َفاتَُّقوا اهللا

َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمَني (١٤٥) َأُتْتَرُكوَن ِفي َما َهاُهَنا آِمِنَني (١٤٦) ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن (١٤٧) 

 
َ َّ
َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها َهِضيٌم (١٤٨) َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َفاِرِهَني (١٤٩) َفاتَُّقوا اهللا

َوَأِطيُعوِن (١٥٠) َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسِرِفَني (١٥١) الَِّذيَن ُيْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض َوَال ُيْصِلُحوَن 

ْثُلَنا َفْأِت ِبآَيٍة ِإن ُكنَت ِمَن  ِريَن (١٥٣) َما َأنَت ِإالَّ َبَشٌر مِّ (١٥٢) َقاُلوا ِإنََّما َأنَت ِمَن اْلُمَسحَّ

وَها ِبُسوٍء   (١٥٥) َوَال َتَمسُّ
ٍ
ْعُلوم ٍ مَّ

اِدِقَني (١٥٤) َقاَل َهِذِه َناَقٌة لََّها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب َيْوم الصَّ

 (١٥٦) َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا َناِدِمَني (١٥٧) َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب ِإنَّ 
ٍ
 َعِظيم

ٍ
َفَيْأُخَذُكْم َعَذاُب َيْوم

.
ِحيُم}(١) ْؤِمِننيَ (١٥٨) َوِإنَّ َربََّك َلُهَو اْلَعِزيُز الرَّ ِفي َذِلَك آلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم مُّ

مبثيالִדا  ومزاوجتها  الشعراء  سورة  من  اآليات  هذه  يف  التدّبر  خالل  من  حناول 

وكيفية  اإلنسانية  احلضارات  ملسار  عاّمة  صورة  نكّون  أن  الكرمي  القرآن  من  ومكمالִדا 

وتفاعالت  الراهنة  األحداث  ملجريات  رؤية  لنستخلص  ومنجزاִדا،  معطياִדا  مع  التعامل 

احلضارة أو الثقافات املعاصرة، لتمكننا من اختاذ موقف مبدئي مأمون يف ظل التجاذبات 

املتنوعة واملواقف املتباينة جتاه التحوالت الكربى اليت تتسع لتشمل كافة املجتمعات. 

مات النهوض احلضاري: مقوِّ
القادة  حيتاج  الكمال،  مدارج  إىل  األمم  من  بأّمة  احلضاري  النهوض  إرادة  عند 

واملصلحون إىل مقومات تقّوي أساس عملية النهوض وتضمن سالمة مسريִדا، والبصائر 

* عامل دين - البحرين.
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القرآنية تشري إىل عّدة مقومات من خالل عرضها لقّصة حضارة مثود اليت أرسل هلا اهللا 

عز وجل نبّيه صاحل F، ومن تلك املقومات: 

١- العالقة األخوية بني املصلح واملجتمع:
العالقة بني املصلح و املجتمع البد أن تكون عالقة قريبة ووثيقة كعالقة األخ بأخيه، 

كما أشارت اآليات  يف قوله تعاىل {ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم َصاِلٌح}، وكذلك نرى هذه اإلشارة 

ُهوٌد}،{َأُخوُهْم  أقوامهم، {َأُخوُهْم  مع  األنبياء  لقصص  القرآن  حكاية  عند  متكررة 

ُنوٌح}، {َأُخوُهْم ُلوٌط}، والقاعدة العاّمة اليت يعرضها القرآن الكرمي لتبيان وتأسيس 

هذه احلالة هي قوله تعاىل: {ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم}، فاملصلح 

أكثر  اإلصالح  عملية  ستكون  لذا  بينهم،  فيما  وأخوة  له  إخوة  بني  باإلصالح  يقوم  إمنا 

رأفة ورمحة، أّما من جهة املجتمع املتلقي فإّن حالة األلفة ستوّلد االطمئنان وتزيل البؤس 

والوحشة عنهم، جند هذه احلقيقة عندما أراد نيب اهللا يوسف F أن يزيل حالة البؤس 

والوحشة عن قلب أخيه الذي مل يكن يعرفه بعد، بقوله: { َقاَل ِإنِّي َأَنْا َأُخوَك َفَال َتْبَتِئْس 

.
ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن}(٢)

وعندما حييد القادة عن هذه اخلاصّية فإهنم يستعلون ويتكربون ويهتمون بشؤوهنم 

الذاتية ويصبحون يف معزل عن مهوم املجتمع وقضاياه فضًال عن الطريقة القاسية واخلالية 

من روح األخوة اليت يديرون ֲדا أمور الناس، عندئٍذ ينفّض الناس من حوهلم و تقوم 

الثورات واحلركات املطالبة بإبعادهم وإزاحتهم عن مناصبهم، يقول تعاىل: {َفِبَما َرْحَمٍة 

وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم  ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّ  ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظָד
ِّ
َن اهللا مِّ

.
َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمِر}(٣)

٢- وضوح الرؤية وضمانة االستمرار:
التغيريات  إحداث  أرادوا  والذين  املصلحني  بعض  إخفاق  يف  األسباب  أكثر  لعل 

يف جمتمعاִדم كاحلركات اإلصالحية، أهنم مل يأتوا برؤية واضحة ومبّينة حلركتهم، لذا 

فمن  لذا  مسريִדم،  على  ومقاصدها  شروطها  بإمالء  الظروف  وتقوم  يتقهقرون  نراهم 

املقومات اليت تساهم يف دفع عملية اإلصالح والتغيري احلضاري هي الوضوح يف الرؤية 

منذ االنطالق والبدء يف احلركة، نرى ذلك يف قول اهللا عز وجل: {ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمٌني 

َفاتَُّقوا اَهللا َوَأِطيُعوِن}، فـ(رسول) حتديد املهمة اليت جاء ֲדا النيب، و(أمني) متثل عهد 

االستمرار على تلك املهمة اليت جاء ֲדا، وهي الضمانة اليت حيتاجها املصلحون ملواصلة 

درب التغيري حىت هناية الطريق، وللمحافظة على املبادئ اليت انطلقوا منها، وهي الصفة 

قصصهم  يف  َأِمٌني}  َرُسوٌل  َلُكْم  تكّررت {ِإنِّي  حيث   D األنبياء مجيع  ֲדا  جاء  اليت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤية قرآنية في مسار الحضارات
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القرآنية عّدة مرات، لذا عندما أراد عفريت من اجلن أن يثبت مقدرته على املجيء بعرش 

، و كذلك عندما قامت ابنة 
بلقيس، قال للنيب سليمان F: {َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنيٌ}(٤)

نيب اهللا شعيب F باستئجار النيب موسى F قالت معللة اختيارها هذا: {ِإنَّ َخْيَر 

، فإن القّوة أّيًا كان جنسها (عسكرية، علمية، اقتصادية، 
َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَألِمنيُ}(٥)

شعبية) فإهنا ال شيء إذا مل تقترن ֲדا األمانة.

ولتوضيح األمر أكثر بعد توضيح املهمة اليت سيقوم ֲדا النيب وباإلضافة لضمانة 

 َوَأِطيُعوِن}، تقوى اهللا اليت هي 
َ َّ
االستمرار، قد حّدد مهام الناس بقوله: {َفاتَُّقوا اهللا

حمور حركة األنبياء ومجيع الرساالت اإلهلية وتلخيص مجيع التعاليم السماوية.

وقد حّدد هلم طريق أخذ تلك التعاليم والقنوات اليت يتبعوهنا، وذلك الطريق (طاعة 

النيب) اليت أّكد اهللا تعاىل عليها يف كثري من آياته، قال تعاىل تعميمًا لتلك الطاعة: {َوَما 

ُسوٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِن اِهللا}، فاآللية اليت توصل أمر اهللا تعاىل للناس هي  َأْرَسْلَنا ِمن رَّ

طاعة الرسول.

٣- مبدئية املمارسة:
حركتها  تكون  أن  هي  إصالحية  حركة  ألي  والتغيري  للنهوض  املميزة  املقومات  من 

اإلصالحية ذات منطلق مبدئي إهلي، وهو إرادة اإلصالح واالرتقاء باملجتمع من أجل اهللا، ال 

من أجل املصاحل واملنافع الدنيوية اليت إن حتّولت إىل ثقافة تسّير أي حضارة فإهنا تدوس 

على املبادئ والقيم اليت تؤمن ֲדا.. هذا ما كان واضحًا لدى احلضارات اإلنسانية اليت 

ختّلت عن املبدأ اإلهلي، فقد عجزت عن االلتزام مببدئيتها وجلأت إىل منافعها ومصاحلها 

كأساس ومقياس للحركة ولإلصالح، لذا يقول تعاىل على لسان نبيه C: {َوَما َأْسَأُلُكْم 

َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمَني}.

َأْجَر  ُنِضيُع  َال  وقال:{ِإنَّا  أجرهم  ضياع  بعدم  املصلحني  وعد  وجل  عز  اهللا  إن 

، وهذا األجر وصفه بعّدة صفات يف كتابه الكرمي، {َأْجٍر َكِرٍمي}، {َأْجٌر 
اْلُمْصِلِحَني}(٦)

ال  لكي  ذلك  كل  َحَسًنا}.  َمْمُنوٍن}، {َأْجًرا  َغْيُر  َكِبٌري}، {َأْجٌر  َعِظيٌم}، {َأْجٌر 

يكون األجر الدنيوي هو األساس يف التحرك حنو اإلصالح، ملا يسببه من فساد يف النظام 

وظلم ألكثر الناس، فالفقراء واملحتاجون ال ميلكون أجرًا ميكن أن يكافئوا به من ميلك 

التام  االحنياز  الراهن من  العامل  وهلذا نرى يف  الناس به،  أوىل  بينما هم  التغيري،  زمام 

للدول الغنية واليت حتتوي على املصاحل، ِمْن قبل َمْن بيدهم القّوة والثروة، على حساب من 

حيتاجون للتغيري واإلصالح بالفعل، لتزداد اهلّوة بني الفقراء واألغنياء.

إنَّ اهللا تعاىل جعل األجر الكبري والكرمي والعظيم عنده، لكي حتصل كل املجتمعات 

وهو  األهم  هو  الدنيوي  األجر  أنَّ  للبعض  بدا  وإْن  اإلصالح،  من  ذاִדا  األمهية  على 

الوسيلة للتحّرك، فإنَّ اهللا تعاىل يؤكد ويقول: {َوَألْجُر اآلِخَرِة َخْيٌر لِّلَِّذيَن آَمُنوْا َوَكاُنوْا 
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.
َيتَُّقوَن}(٧)

ظاهرة االنبهار احلضاري:
من الثوابت احلضارية اليت ترافق احلضارات يف صعودها وتفّوقها هي ظاهرة االنبهار 

اليت تستويل على املجتمعات، االنبهار بالتقّدم الذي حققته احلضارة يف الدنيا، من الصناعة 

والقّوة والرفاه املادي، واملوقف السليب الذي يتخذه اإلنسان بسبب إعجابه هذا، هو حسبانه 

أن ذلك يكفيه ليعيش عيشًا رغيدًا مدى احلياة، وتساوره ظنون البقاء واألبدية واألمن من 

طوارق الليل والنهار حلضارته، مكتفيًا ومتخليًا عن القوة احلقيقية اليت متنح احلياة وִדطل 

عليه األمن والرفاه، وهي القّوة اإلهلية هللا خالق الكون.

ويؤّكد القرآن الكرمي هذه احلقيقة الذي يعرضها يف سياق قّصة حضارة مثود، بقوله: 

{َأُتْتَرُكوَن ِفي َما َهاُهَنا آِمِنَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها َهِضيٌم َوَتْنِحُتوَن ِمَن 

، {َأُتْتَرُكوَن} أي أحتسبون أنكم متروكون!.
اْلِجَباِل ُبُيوًتا َفاِرِهَني}(٨)

  ورغم أن هذه الظاهرة هي ثابت من الثوابت احلضارية إّال أهنا ليست يف صاحل 

احلضارات إذا ذهب هذا االنبهار بصاحبه إىل نكران احلقائق واملبادئ، وذلك عن طريق 

حتّول اإلجنازات من وسائل من صناعة يد اإلنسان ومسّخرة حلياته، إىل أساس ومقياس 

يقود اإلنسان ليبصر من خالله األشياء ويكّون ֲדا ثقافته، وبالتايل تبدأ مسرية احلضارة 

لتتحّول من الصعود إىل التراجع والتالشي، شيئًا فشيئًا..

العودة إىل احلقائق 
إن نيب اهللا صاحل F بعدما وّصف احلالة اليت كان عليها قومه أشار إىل تأثري 

إجنازاִדم الدنيوية على ثقافتهم  ومنط تفكريهم، فهم يعتقدون أهنم ومبا وصلوا إليه من 

التقّدم، و ما أوتوا من قّوة {آِمِنَني}، مكتفني ֲדا عن أي شيء آخر يف احلياة، فأّكد النيب 

F هلم بعد ذلك على العودة إىل احلقائق والثقافة اخلالية من شوائب اإلجناز ومتعلقات 

املاّدة، وهي تقوى اهللا والتزامها من خالل طاعة األنبياء، قال: {َفاتَُّقوا اَهللا َوَأِطيُعوِن}.

احلق  مقياس  أن  إىل  ִדدينا  القرآنية  البصائر  من  جمموعة  يعطينا  تعاىل  اهللا  إن 

والصالح واالستقامة والرشد ال تتمثل يف حالة االنبهار واإلعجاب واحلب ملا نراه مبهرًا و 

عجيبًا  ومرغوبًا، يقول ربنا عز وجل  كحقيقة عامة: {َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر 

لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواُهللا َيْعَلُم َوَأنُتْم َال َتْعَلُموَن}.

يُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اْلَخِبيث}، فاخلبيث  ويقول تعاىل: {ُقل الَّ َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّ

ملظهر أو بالكم والعدد، وال يتغّير إذا سحر أعني الناس  ا و لشكل  ا مفهوم ال يتّغري بتغّير 

وأعجبهم حسنه الظاهري.. لذا فإن اهللا تعاىل ينهى عن هذه احلالة يف آية أخرى إذ يقول: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤية قرآنية في مسار الحضارات
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{َوَال ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَأْوَالُدُهْم}.

تعاىل:  يقول  منها  ينطلقون  اليت  ثقافتهم  إىل  بالنظر  البشر  مستوى  على  وحىت 

ْؤِمٌن َخْيٌر  ْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم}، ويقول عز وجل: {َوَلَعْبٌد مُّ ْؤِمَنٌة َخْيٌر مِّن مُّ {َوَألَمٌة مُّ

 َيْدُعَو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة}.. فاآلية 
ُّ
ْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأْوَلِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َواهللا مِّن مُّ

الكرمية تدعونا  للوصول إىل العمق لنبصر ماهية الثقافة املحركة هلذا املجتمع أو ذاك، لكي 

ال تسوقنا مشاعرنا مبا زّينت هلا ֲדرجة احلضارات إىل نكران احلقائق الكربى وصّد اهلدى 

واالبتعاد عن املنعم الذي أغدق علينا تلك النعم ووفقنا للوصول إليها.

وعندما رأى النيب صاحل F سيادة تلك الظاهرة اخلطرة يف قومه، عمد إىل اإلشارة 

الكرمي: {ُهَو  القرآن  من  آخر  موضع  يف  لقومه  وقال  اإلجنازات  تلك  كل  مصدر  إىل 

َن اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيِه}، ولكنهم مل يستمعوا إليه،  َأنَشَأُكم مِّ

ا َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى}. {َوَأمَّ

لذلك جند أن اهللا عز وجل ذّكر ֲדذه احلقيقة وأّكد على اإللتزام ֲדا، عندما صار 

فتح مكة على يد رسولنا األكرم النيب حممد C، حيث مرحلة االنتصار والتقّدم ملجتمع 

اإلسالم عند فتح مكة، جند ذلك يف سورة النصر، حيث قال تعاىل: {ِإَذا َجاء َنْصُر اِهللا 

َكاَن  ِإنَُّه  َواْسَتْغِفْرُه  َربَِّك  ِبَحْمِد  َفَسبِّْح  َأْفَواًجا  اِهللا  ِديِن  ِفي  َيْدُخُلوَن  النَّاَس  َوَرَأْيَت  َواْلَفْتُح 

اًبا}. َتوَّ

استخالصات:
املجتمعات،  تنتاب  اليت  االنبهار  لظاهرة  واضحة  صورة  الكرمي  القرآن  لنا  رسم  لقد 

عرب عرضه ملسار احلضارات املاضية موجهًا احلديث لإلنسان يف كل زمان ويف كل البقاع، 

ونرى املشهد الراهن لواقعنا املعاصر أنه مل حيد عن تلك املعادلة اليت حتّدث عنها القرآن 

الكرمي، فاملجتمع الغريب وتبعه الكثري من أفراد املجتمعات األخرى قد تلّبسهم االنبهار برونق 

احلضارة الغربية ملا وصلت إليه من إجنازات صناعية وتكنولوجية، فانساقوا وراء متظهراִדا، 

غافلني أو متغافلني عن املحتوى القيمي والثقايف لتلك احلضارة، مقبلني عليها بكلها.

وقد أشار القرآن الكرمي لذات األدوات اليت تستخدمها القوى الغربية للتأثري على الناس، 

الوسائل  واستخدام  املدنية  احلالة  إىل  إضافة  إليها،  وصلوا  اليت  الصناعية  املنجزات  منها 

الفارهة، كما أهنم يستعينون مبا أشار إليه القرآن يف كثري من آياته، يستعينون بالنساء والقّوة 

العسكرية والترف املاّدي ومنط املعيشة كإغراء جيتذب الناس حنو احلضارة الغربية.

العلمي  التفّوق  كان  وإن  احلضاري،  للتفّوق  احلقيقي  املقياس  هو  ذلك  ليس  ولكن 

والصناعي يعّد ميزة اجيابية وجناح حيتسب، إال أنه ليس مقياسًا، وال ينبغي أن حيجب عّنا 

احلقائق واهلدى، إمنا ينبغي أن يكون ذلك معينًا لنا ومقّربًا للهدى والرشد، ألنه بفضل من 
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اهللا تعاىل الذي أنشأنا من األرض واستعمرنا فيها.

املسؤولية احلضارية:
يف حركة اإلصالح احلضاري ال يكفي التوّجه يف العملية اإلصالحية حنو (املفسد) 

املباشر لعملية اإلفساد فحسب، بل إن للعمل على املستوى االجتماعي أمهية فاعلة، فهي 

حركة إعالمية ضاغطة على املفسدين ملا يعريونه من أمهية للرأي العام، وهي أيضًا ـ أي 

احلركة على املستوى االجتماعي ـ تشكيل وعي عام مدرك للمشكالت احلضارية القائمة، 

لتكون لديه املقدرة على جتاوزها أو املطالبة بإصالحها، مما يساهم يف إفشال كل السياسات 

اليت تعمل على اإلفساد، وتبطل مفعول اهليمنة للمفسدين. 

واخلطاب يف اآليات اليت وّجهها نيب اهللا صاحل F، إمنا هو خطاب موّجه للمجتمع، 

تعاىل:  قوله  يف  وذلك  الكربى،  احلضارية  للقضايا  مستوعب  أي  حضاري،  خطاب  ولكّنه 

{..َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسِرِفَني..}.

الدخول يف دائرة املفسدين:
ال يشترط يف الدخول يف دائرة املفسدين أن يكون اإلنسان ممن يضع تلك السياسات 

واملخططات، بل االمتثال هلا من قبله ُيعّد دخوًال فيها، وذلك ألن املفسد ال يستطيع إجراء 

خططه إال إذا وجد شرحية عريضة من املجتمع تستجيب ملا يرسم من خمططات، فهنالك 

السياسات  وعي  وهي  يتحملها،  أن  وعليه  املجتمع  عاتق  على  ملقاة  حضارية   مسؤولية 

صاحل  اهللا  نيب  وّجه  لذلك  أهدافها،  لبلوغ  دعمها  وعدم  واألحابيل،  واملخططات  الكربى 

أمرهم،  إطاعة  عن  ناهيًا  اْلُمْسِرِفَني}  َأْمَر  ُتِطيُعوا  قائًال: {َوَال  للناس  اخلطاب   F

وهو املسار الذي يتبعونه إلشاعة الفساد، فإننا نرى بالرغم من أن الذي قام جبرمية عقر 

الناقة يف قوم صاحل (وهو فعل إفسادي) شخص واحد، كما يف قوله تعاىل: {ِإِذ انَبَعَث 

َأْشَقاَها}، فإن اهللا عز وجل قد أطلق على مثود وصف العقر، فقال عز شأنه: {َفَعَقُروَها 

َفَأْصَبُحوا َناِدِمَني}، وأيضًا عندما جاءهم العذاب {َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة َوَما 

ْؤِمِنَني}. َكاَن َأْكَثُرُهم مُّ

قياس املجتمعات:
والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  مستواها  يف  املجتمعات  تقاس  فإمنا  ذلك  وعلى 

ْؤِمِنَني}  واألخالقي و غريه، بنسبة األكثرية، كما أشارت اآلية الكرمية:{َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم مُّ

َبْت َثُموُد اْلُمْرَسِلنيَ}،  البدء بـ{َكذَّ اآليات يف  الذين عّبرت عنهم  إشارة إىل قوم صاحل 

كحكم ووصف حلالة جمتمع مثود، فإذا كان أكثر الناس يف جمتمع ما فاسدين جاز لنا أن 
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نطلق عليه بأنه جمتمع فاسد، وإذا كان أكثرهم صاحلني، جاز لنا أن نصفه بالصالح، مع 

التأكيد على نقطتني يف هذا املقياس:

األوىل: أن الّراضني بفعل املفسد أو املصلح أو املمتثل ألمره إمنا يصّنف من فئة 
الذين  والنيب)  (اهللا  بطاعة  وأمرت  املفسدين)  أمر  (طاعة  عن  اآلية  هنت  كما  املطاع، 

ميثلون اإلصالح.

احتساب  يعين  ال  إجيابية،  أو  سلبية  حالة  ضمن  يعيش  بأنه  املجتمع  وسم  الثانية: 
املغايرين هلم معهم، بل البد من حفظ االستثناء وتقدير مواقفهم، فإن اهللا تعاىل استثىن 

من قوم صاحل املؤمنني، من العذاب وقال: {َوَأَجنْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن}.

وجيدر االلتفات إىل أن اآليات الشريفة يف سردها حلضارة مثود تشري إىل أن الذي 

يقوم باإلفساد إمنا هم جمموعة صغرية مكّونة من تسعة أشخاص، وذلك يف قوله تعاىل: 

{َوَكاَن ِفي اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهٍط ُيْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض َوَال ُيْصِلُحوَن}، وقد ذهب سياق 

اآليات إىل أبعد من ذلك، فهي حتكي لنا أن حتالفًا وترابطًا منسقًا جيمع أولئك التسعة، 

يقول تعاىل: {َقاُلوا َتَقاَسُموا ِباِهللا َلُنَبيَِّتنَُّه َوَأْهَلُه ُثمَّ َلَنُقوَلنَّ ِلَوِليِِّه َما َشِهْدَنا َمْهِلَك َأْهِلِه 

َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن}.

وهذا ما يتجّسد يف واقعنا الراهن فيما نراه من هيمنة احلكومات كأفراد ومجاعات 

العام  احلضاري  املستوى  على  لنا  ذلك  ويّتضح  بل  الواسعة،  االجتماعية  الرقع  على  قليلة 

يف مرحلة العوملة، من استئثار بعض الشركات الكربى على مقّدرات العامل وهيمنتها على 

ثقافته وسياسته واقتصادياته وسلوكه، واليت يقّدر عددها بـ ٥٠٠ شركة كربى حول العامل 

حتصل على أموال هائلة تقّدر نسبتها بنصف املدخول العاملي، وينحصر عدد املؤّثرين أكثر، 

يف السلطة اليت تبعث بتوصياִדا وتعليماִדا املهيمنة، وهي البنك الدويل، وصندوق النقد 

الدويل، وبعض الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة، على تفصيل لسنا بصدده.

طريق النجاة:
رغم التحديات اهلائلة اليت تواجه الدعاة املصلحني، إال أهنم ال يفترون من الدعوة إىل 

اهللا واحلق والصالح، ورغم التأثري على السواد األعظم من الناس من قبل القوى املهيمنة 

بثقافتها املفسدة، فإن علينا كمجتمعات أن نتحّمل مسؤوليتنا احلضارية، بأن ال نستوحش 

طريق احلق لقّلة سالكيه، فإن دعوة النيب صاحل F كما القت الرفض القت كذلك القبول 

وإن كان من األقل عددًا، ومل يصّدهم انبهار األكثرية وانسياقهم حنو ثقافة الفساد من 

اإلقبال على احلق، يقول تعاىل: {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َأِن اْعُبُدوا اَهللا َفِإَذا 

ُهْم َفِريَقاِن َيْخَتِصُموَن}، هذا ما ينبغي أن يرتسم يف ذهنية املجتمعات، ألن إتباع ثقافة 

الصالح و اإلصالح ولو كانت مع القّلة، توجب النجاة يف الدنيا من خماطر و مزالق اإلفساد 
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ووحل الفساد، وكذلك النجاة يف اآلخرة لتشملهم الرمحة اإلهلية الواسعة، يقول ربنا عز 

نَّا َوِمْن ِخْزِي َيْوِمِئٍذ ِإنَّ  ْيَنا َصاِلًحا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ ا َجاء َأْمُرَنا َنجَّ وجل: {َفَلمَّ

َربََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز}. 

االهنيار احلضاري:
ٍة َأَجٌل} ولكن كل حضارة البد  لكل حضارة أجل حتمي، كما قال تعاىل: {َوِلُكلِّ ُأمَّ

أن تعمل على إطالة عمرها بثبات قدمها على هنج احلق، وحتمية األجل تقّرر عدم األبدية 

ألي حضارة مهما بلغت من حتقيق اإلجنازات والتطورات، وميكن أن تطول املّدة حىت يأذن 

اهللا بالنهاية، كأن يندلع يوم القيامة.. وقبل ذلك تواجه احلضارات خطر االهنيار و التحّطم، 

حىت تلك اليت أبلت بالء حسنًا، وتفّوقت على مثيالִדا، يقول تعاىل: {َوَال َتُكوُنوْا َكالَِّتي 

ٌة ِهَي َأْرَبى ِمْن  ٍة َأنَكاًثا َتتَِّخُذوَن َأْيَماَنُكْم َدَخًال َبْيَنُكْم َأن َتُكوَن ُأمَّ َنَقَضْت َغْزَلَها ِمن َبْعِد ُقوَّ

ٍة ِإنََّما َيْبُلوُكُم اُهللا ِبِه َوَلُيَبيَِّننَّ َلُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن}. ُأمَّ

ونيب اهللا صاحل F أمر بطاعة اهللا و رسوله، األمران اللذان ميثالن مسار الصالح، 

للمحافظة على املكتسبات احلضارية اليت لديهم، وهناهم عن طاعة أمر املسرفني، وقال: 

{َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسِرِفَني الَِّذيَن ُيْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض َوَال ُيْصِلُحوَن}.

اإلسراف احلضاري:
إنَّ العمل الذي حيقق االهنيار ويسبب الفساد يف األرض كما عّبرت اآليات، هو فعل 

(اإلسراف) ومبا أنَّها تتحّدث عن اإلفساد على مستوى األرض وهو مستوى عريض من 

التأثري، فإنَّ اإلسراف الذي يؤّثر ذلك التأثري، لن يكون كاإلسراف املتبادر على املستوى 

الشخصي، بل هو إسراف على املستوى احلضاري.

وعندما نتتّبع آيات اهللا عز وجل يف كتابه العزيز، ستنكشف لنا عّدة حقائق يف جمال 

اإلسراف احلضاري، تبّين لنا معامله الواضحة عن طريق عرض أشكاله املختلفة، ونتبّين 

معامله املعاصرة:

- يف اجلانب الغذائي يقول عز وجل: {وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َوَال ُتْسِرُفوْا}.

- ويف جانب إدارة اإلنفاق: {َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا}.

َجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن النَِّساء َبْل  - ويف اجلانب األخالقي والسلوكي: {ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّ

ْسِرُفوَن}. َأنُتْم َقْوٌم مُّ

- ويف جانب احلروب و اإلبادة واجلرمية: {َفَال ُيْسِرف فِّي اْلَقْتِل}.

- ويف جانب احلكم وممارسة الظلم الشامل: {َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفي اَألْرِض َوِإنَُّه 

َلِمَن اْلُمْسِرِفَني}.
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وتقوم  املحرومني،  حقوق  تراعي  ال  اليت  االقتصادية  للعمليات  واضح  عرض  ويف 

بإتالف املحاصيل واألغذية عوضًا عن توزيعها أو بيعها بثمن زهيد على الشعوب اليت تعاين 

خطر املجاعة وأمل اجلوع، وهو حق من حقوقهم، كما يقول عز وجل: {َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ 

اِئِل َواْلَمْحُروِم}.. تعرض اآليات هذا املشهد وحتّث على التزام العدل وإعطاء  َمْعُلوٌم لِّلسَّ

ْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل  كل ذي حق حّقه، يقول تعاىل: {َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّ

اَن ُمَتَشاِبًها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوْا ِمن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْرَع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّ َوالزَّ

ُه َيْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفَني}. َحقَّ

الثروات،  توزيع  وإساءة  املاّدي،  بالترف  االنشغال  احلضاري  اإلسراف  عالمات  فمن 

وتفّشي األمراض السلوكية، كالزنا والشذوذ الذي أصبحت له منظمات للدفاع عنه يف عّدة 

دول وقد قامت بعض الدول بتشريع الزواج املثلي واإلعتراف به كزواج اعتيادي، ومن هذا 

اإلسراف هو االنشغال باحلروب وقتل األبرياء، والطغيان، وعدم العدل يف احلكم.. هذا هو 

اإلسراف الذي يهّدد احلضارات باالهنيار.. وهذا ما نراه ماثًال أمامنا يف احلضارة الغربية عرب 

سياسة احلكومات الظاملة، واللهث وراء الكسب املاّدي اجلشع، وإشاعة املنكرات والفواحش، 

وما شابه ذلك.. فإن ما وصلت إليه هذه احلضارة من تقّدم ال يشفع هلا، وال يعطيها ضمانة 

االستمرار دون الرجوع عن االحنراف وسياسة اإلسراف، و االعتراف بـ{ربََّنا اْغِفْر َلَنا 

ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا}.. وإّال {َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ُثُبوِتَها}، لذلك هنت 

آيات الذكر احلكيم عن اتباع سبيل املسرفني والتشبه بأعماهلم وتقليدهم يف إسرافهم.

انبهار يتجاوز العقل:
رغم وضوح الرؤية واقتراب االهنيار، بل والعيش يف االهنيار، فإنَّ الشيطان يضرب 

على العقول اليت مل ترتبط باهللا، فيزين الشيطان هلم سوء أعماهلم وإسرافهم، كما يزّين 

للبعض املباين الفارهة، والبطر املعيشي، وامتالك األسلحة الفّتاكة، وشبكات التحلل واجلرمية 

املقّنعة وغريها.. قال تعاىل {َكَذِلَك ُزيَِّن ِلْلُمْسِرِفَني َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن}، فال يستوعبون 

ِريَن َما  احلقائق، فيجادلون، كما جادلت مثود صاحلًا F و{َقاُلوا ِإنََّما َأنَت ِمَن اْلُمَسحَّ

َبْت َثُموُد ِبَطْغَواَها}. اِدِقنيَ} وقد {َكذَّ ْثُلَنا َفْأِت ِبآَيٍة ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ َأنَت ِإالَّ َبَشٌر مِّ

االمتحان الواقعي:
وفق  سار  اإلنسان  أن  هل  يبّين  الذي  الواقع،  أرض  على  يتمّثل  احلقيقي  االمتحان 

القانون والسّنة الطبيعية العادلة للكون، أم أنه عاث فيها فسادًا؟

 F صاحل النيب  قال  احلضارة،  تلك  حتتله  الذي  املستوى  يبّين  احلقائق  فعرض   

وَها ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُكْم  ْعُلوٍم َوَال َتَمسُّ ملحاوريه: {َقاَل َهِذِه َناَقٌة لََّها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب َيْوٍم مَّ
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أرض  على  امتحان  الناقة  امتحان  فإن  َناِدِمَني}،  َفَأْصَبُحوا  َفَعَقُروَها  َعِظيٍم  َيْوٍم  َعَذاُب 

الواقع املعاش، حيث يتضح خرقه من خالل املالمسة واملعاينة، إذ وضع اهللا القوانني اليت 

حتفظ التوازن بني مجيع الناس وكافة األمم، ولكي نستظهر قانون اإلنصاف والعدل واألمن 

االجتماعي واالمتحان احلضاري، نرى أن قانون التوازن جاء يف هذه اآلية ليحدد الوقت 

َشْيٍء  مِّن  وخزائنه: {َوِإن  للخلق  نعمه  عن  أخرى  آية  يف  تعاىل  ويقول  معلوم)،  (يوم 

ْعُلوٍم}، فالقدر واليوم املعلومان، متعلقان حبقوق  ُلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر مَّ ِإالَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنزِّ

َواْلَمْحُروِم}  اِئِل  لِّلسَّ َحقٌّ  َأْمَواِلِهْم  : {َوِفي  الكرمية  اآلية  يف  كما  اهللا،  نعم  من  الناس 

فالقانون هو >إعطاء احلق املعلوم، يف اليوم املعلوم، بالقدر املعلوم<، وهو قانون اإلنصاف 

والعدل وعدم اإلسراف، قانون األمن من االهنيار احلضاري.

وقد فشلت مثود يف االمتحان الواقعي وتعّدت على القدر املعلوم، قال عز وجل: {ِإنَّا 

ْحَتَضٌر  ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفْتَنًة لَُّهْم َفاْرَتِقْبُهْم َواْصَطِبْر َوَنبِّْئُهْم َأنَّ اْلَماء ِقْسَمٌة َبْيَنُهْم ُكلُّ ِشْرٍب مُّ

َفَناَدْوا َصاِحَبُهْم َفَتَعاَطى َفَعَقَر}.

بعد عرض احلقائق البد أن ִדتز األنفُس، وتنفّض الكثبان من فوق العقول، ليبصر 

اإلنسان ما قّدمت يداه، ليعيش حالة الندم {َفَأْصَبُحوا َناِدِمَني}، ومن يلتزم الغفلة ويفّضل 

العيش يف وحل الشهوات وانتهاج هنجها، فإن عذاب اهللا يكون هنايته، {َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُُّهم 

اَها}، وذلك هو االهنيار. فأي حضارة تعبث يف هذا القانون احلقوقي ستعيش  ِبَذنِبِهْم َفَسوَّ

TT حالة التفكك والتصّدع لتبدأ مشوار االهنيار
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