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ملخص

تتمثل مشكلة البحث يف أن مفسدت البناء اإلنساين واحلضاري كما وردت
يف تفسري التحرير والتنوير حتتاج إىل استنباط وبيان ،وذلك بتحديدها وتصنيفها
وبيان منهج القرآن الكرمي يف التعامل معها .يهدف هذا البحث إىل بيان
مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري يف القرآن الكرمي عند ابن عاشور من خالل

تفسريه التحرير والتنوير .البحث مهم ألنه يتطرق إىل موضوع بناء اإلنسان
واحلضارة من جهة الوقاية والصيانة الذي هو من صميم عملية البناء .اعتمد
الباحثون املنهج االستقرائي بغرض تتبع ومجع النصوص اليت تطرقت إىل
مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري يف تفسري التحرير والتنوير ،كما اعتمدوا
املنهج التحليلي الوصفي لتحليل النصوص اجملموعة ومالحظة السياق الذي
وردت فيه واستنباط مفسدات ومعوقات البناء اإلنساين واحلضاري .ومن أهم
النتائج اليت توصل إليها الباحثون ما يلي :أن محاية البناء اإلنساين واحلضاري
من املفسدات يعترب من صميم منهج القرآن يف بناء اإلنسان واحلضارة .فيمكن
مالحظة أ ّن منهج القرآن يف البناء يسلك مسلكني ،مسلك التأسيس واإلنشاء
ومسلك الوقاية واحلماية ،ومها مسلكان متكامالن يعمالن ابملوازاة .ومن النتائج
أيضا أن مفسدات اإلنسان واحلضارة نوعان :ذاتية واملتمثلة يف طبيعة اإلنسان
وميوالته ومن ذلك ارتكاب املعاصي ،وخارجية واملتمثلة يف شياطني اجلن
واإلنس ،وأن املنهج القرآين وضع السبل واآلليات الكفيلة حبماية وصيانة
اإلنسان واحلضارة من هذه املفسدات.
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كلمات دالَّة :مفسدات ،معوقات ،بناء اإلنسان ،بناء احلضارة ،ابن عاشور ،التحرير
والتنوير

 .1مقدمة

صرح هبذا اإلمام ابن
إن بناء اإلنسان واحلضارة هو املقصد األعلى للقرآن الكرمي ،وقد ّ

عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير فقرر أن املقصد األعلى واهلدف األمسى من إنزال
القرآن الكرمي هو" :صالح األحوال الفردية واجلماعية والعمرانية" .4وذكر ابن عاشور
أن هذا املقصد األعلى للقرآن الكرمي يتكون من ثالثة مستوايت أو مير عرب ثالث
مراحل :املستوى الفردي فاجلماعي فالعمراين .فالقرآن الكرمي يسعى إذن إىل بناء
اإلنسان وحضارته ،غري أن عملية بناء اإلنسان واحلضارة وفق املنهج القرآين تكون على
مستويني اثنني يعمالن ابملوازاة ،املستوى األول :التأسيس واإلنشاء والتطوير ،وذلك عن
طريق بناء اإلنسان من مجيع جوانبه :العقدي والروحي واخللقي وغريها ،وإبرشاده إىل
بناء حضارته يف شىت جماالهتا :االجتماعية والسياسية واالقتصادية وهذا كله وفق آليات
ووسائل معينة .واملستوى الثاين :والذي يتمثل يف الوقاية والصيانة وفق آليات ووسائل
حمددة كذلك .فيالحظ أن املنهج القرآين ال يكتفي ببناء اإلنسان واحلضارة وإمنا يعمل
على صيانتهما مما يعوق قيام هذا البناء ويعود عليه ابلبطالن والفساد ،فحماية البناء
اإلنساين واحلضاري من املفسدات يعترب من صميم عملية البناء يف ضوء القرآن .وقد
صرح ابن عاشور أ ّن الطريقة املثلى يف عملية البناء ال تتوقف عند محل اإلنسان على
الفضائل والكماالت يف شىت اجلوانب واجملاالت الفردية واجلماعية واليت هبا يكون مؤهالا
لبناء احلضارة وصناعة النهضة ،بل تتجاوز إىل حراسة ذلك البناء وحياطته مما قد يفسده
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أو يعوقه .5وبناءا على هذا شدد القرآن الكرمي تشديدا كبريا يف قضية املفسدات
واملعوقات ،ألهنا بكل بساطة تؤدي إىل نتيجة واحدة ووحيدة وهي االحنراف عن أداء
الوظيفة الوجودية املتمثلة يف عمران االستخالف ،وابلتايل يفقد املعىن من الوجود
اإلنساين يف هذه األرض ،بل وينتقل إىل اجلهة املناقضة متاما وهي جهة اإلفساد فيشتغل
جمرد أداة لإلفساد يف األرض ،وإلهالك احلرث
بعكس ما أُمر به حيث "يغدو صاحبها ّ

والنّسل ،ابتغاء مصاحله وأهوائه الشخصية ،مهما حتلّى ظاهره ابلصفات احلميدة
واألخالق الفاضلة" .6والذي يهمنا يف هذا البحث هو نظرة ابن عاشور إىل مفسدات
البناء اإلنساين واحلضاري والوقاية منها يف ضوء القرآن الكرمي .ومن هنا جاءت أمهية
هذا البحث ،إذ يسعى إىل بيان مفسدات البناء اإلنسان واحلضاري يف القرآن عند ابن

عاشور من خالل كتابه التحرير والتنوير ،وقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل مقدمة ومبحثني
وخامتة.
وأما إشك ك كككالية البحث؛ سك ك ككبق بيان أن بناء اإلنسك ك ككان واحلضك ك ككارة هو املقص ك ك ككد
األعلى للقرآن الكرمي كما صك ك ك ّكرح هبذا اإلمام ابن عاشك ك ككور يف تفسك ك ككريه التحرير والتنوير،
وأن عملية بناء اإلنس ك ك ك ك ككان واحلض ك ك ك ك ككارة وفق املنهج القرآين تكون على مس ك ك ك ك ككتويني اثنني
يعمالن ابملوازاة ،املسكتوى األول :التأسكيس واإلنشكاء والتطوير ،واملسكتوى الثاين :والذي
يتمثل يف الوقاية والصك ككيانة وفق آليات ووسك ككائل حمددة كذلك .فحماية البناء اإلنسك ككاين
واحلضكاري من املفسكدات يعترب من صكميم عملية البناء يف ضكوء القرآن ،تتمثل مشككلة
البحث يف أن مفس ك ككدت البناء اإلنس ك ككاين واحلض ك ككاري يف تفس ك ككري التحرير والتنوير وردت
خفي ،وهذا ما حلعل احلاجة ملحة إىل
متفرقة ومتناثرة كما أن بعض ك ككها واض ك ككخ واآلخر ّ
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استنباط وبيان وحصر تلك املفسدات؛ وذلك بغرض معرفة نظرة ابن عاشور ملفسدات
البناء اإلنساين واحلضاري والوقاية منها يف ضوء القرآن الكرمي.
ومتكن أمهية هذا البحث يف أنه يتطرق إىل موضوع بناء اإلنسان واحلضارة من
جهة الوقاية والصيانة ،الذي هو من صميم عملية البناء ،يف ضوء القرآن الكرمي من
خالل تفسري عامل من العلماء الذين تشغلهم قضااي البناء واإلصالح؛ فمعرفة مفسدات
البناء اإلنساين واحلضاري وآلية الوقاية منها يف ضوء القرآن الكرمي يساهم مسامهة فعالة
يف بناء اإلنسان وأتهيله ملمارسة دوره الوظيفي يف الوجود واملتمثل يف االستخالف
وأتسيس احلضارة.
واعتمد الباحثون يف حبثهم هذا املناهج اآلتية:
 -1املنهج االستقرائي :يتم توظيف هذا املنهج لتتبع مجيع النصوص واألفكار
املتخصصة وذات الصلة بفسدات البناء اإلنساين واحلضاري يف تفسري" :التحرير
والتنوير" البن عاشور ،ويعتمد الباحثون املنهج االستقرائي أول ما يشرعون يف حبثهم
بغرض مجع املادة العلمية املتعلقة بفسدات بناء اإلنسان واحلضارة وحصرها وترتيبها.
 -2املنهج التحليلي :يتم توظيف هذا املنهج يف اخلطوة اليت تلي املرحلة السابقة

واملتمثلة يف مرحلة اجلمع واالستقراء ،حيث يقوم الباحثون بتحليل النصوص واستنباط

مفسدات بناء اإلنسان واحلضارة على مجيع املستوايت يف تفسري "التحرير والتنوير"
البن عاشور.
وعند النظر يف الدراسات اليت عنيت بدراسة التحرير والتنوير جند أن الباحثني
مل يتطرقوا إىل بيان مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري عند ابن عاشور ،وإمنا كانت
جل الدراسات منصبةا حول منهجه يف التفسري وحول اجلانب اللغوي والبالغي ومنها
ما هو متعلق ابإلصالح االجتماعي والفكري ،وفيما يلي استعراض لبعض الدراسات
اليت كتبت حول تفسري التحرير والتنوير:
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( .1رسالة بعنوان اإلصالح االجتماعي يف تفسري التحرير والتنوير) ،7تتألف
هذه الرسالة من فصل متهيدي ومخسة فصول ،تناولت الباحثة يف الفصل األول أمهية
اإلصالح االجتماعي وأصوله النظرية عند ابن عاشور حيث بينت حقيقة اإلصالح
وأصول إصالح كل من الفرد واجملتمع ،ويف الفصل الثاين تطرقت إىل اإلصالح
االجتماعي على مستوى األفراد وجوانب هذا اإلصالح وذكرت أربعة جوانب إلصالح
األفراد :جانب االعتقاد ،جانب العمل ،جانب العبادات الشرعية وجانب األخالق
اإلسالمية ،وأما الفصل الثالث فقد تطرقت فيه إىل اإلصالح االجتماعي على مستوى
اجملتمع وجوانب هذا اإلصالح حيث ذكرت ثالثة جوانب :اإلصالح السياسي ويشمل
إصالح عالقة اخلليفة مع غريه وإصالح عالقة املسلمني مع غريهم ،اإلصالح
االقتصادي ،واإلصالح السلوكي ويشمل عادات الناس ،وعالقات الناس فيما بينهم.
ويف الفصل الرابع تطرقت الباحثة إىل اإلصالح التعليمي عند ابن عاشور وحتدثت عن
احلث على اكتساب العلم ،وإصالح العملية التعليمية .وأما الفصل اخلامس واألخري
ّ
فقد عقدته الباحثة ملقارنة اإلصالح االجتماعي بني ابن عاشور واملدرسة اإلصالحية
احل ديثة .ابلرغم من وجود ترابط وتداخل بني عملية البناء -ومفسدات البناء اإلنساين
واحلضاري جزء منها -واإلصالح واليت كانت حمور هذا البحث وقد أشارت الباحثة
إىل قضااي مهمة متعلقة ببناء اإلنسان واحلضارة ،إال أهنا مل تتطرق إىل مفسدات البناء
اإلنساين واحلضاري عند ابن عاشور يف تفسري التحرير والتنوير وهذا ما سيقوم الباحثون
ببيانه.
 .2رسالة بعنوان (اإلصالح الفكري واالجتماعي يف تفسري ابن عاشور)،8
تكونت هذه الرسالة من متهيد وثالثة فصول ،تناول املؤلف يف الفصل الثاين منهج ابن
ḥ
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عاشور يف كتابه التحرير والتنوير وأبرز فيه أوجه األصالة واملعاصرة يف شخص وفكر ابن
عاشور كما قام ببيان اخلطوط العامة ملنهجه يف تفسريه وأثر املقاصد فيه ،وتناول يف
الفصل الثالث اإلصالح الفكري يف ضوء التحرير والتنوير حيث حتدث يف املطلب
األول عن احلضارة ومفهوم الدولة وحتدث يف املطلب الثاين عن اآلخر يف نظر الشيخ
الطاهر بن عاشور ،أما الفصل الرابع فقد خصصه للحديث عن اإلصالح االجتماعي
يف التحرير والتنوير وتكلم فيه عن قضيتني رئيستني ومها إصالح مناهج التعليم والتأليف،
ومكانة املرأة.
فالباحث تناول احلياة الفكرية والسياسية البن عاشور ،ورصد جهوده يف جمال
اإلصالح الفكري واالجتماعي من خالل اختيار بعض القضااي اليت أخذت احليز األكرب
من اهتمام الشيخ ابن عاشور كقضية إصالح املناهج التعليمية ،وحقوق اآلخر يف الدولة
اإلسالمية ،وقضااي حمورية أخرى تصب يف معاجلة واقع األمة اإلسالمية وإنقاذها من
أزمتها الراهنة .فيالحظ أنه مل يتطرق ملفسدات بناء اإلنسان واحلضارة يف التحرير والتنوير
وهذا ما سيتكفل الباحثون ابلقيام به.
وهناك دراسات أخرى اعتنت بتفسري التحرير والتنوير غري أنه ال عالقة هلا
بفسدات اإلنسان واحلضارة نذكر بعضا منها لبيان تنوع تلك الدراسات ،منها على
سبيل املثال:
 . 1تفسري ابن عاشور "التحرير والتنوير" (دراسة منهجية ونقدية) ،للباحث:
مجال حممود أبو حسان.
 . 2اعرتاضات الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف التحرير والتنوير ،للباحث:
علي عبد احلميد عيسى.
 .3توظيف القراءات يف تفسري التحرير والتنوير ،للباحث :حممد علي الرابطي.
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 . 4املناسبات وأثرها يف تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور :من أول
سورة النساء إىل آخرة سورة األعراف ،مجعا ودراسة وموازنة ،للباحث :عبد الرمحن
الفضلي.
 .5أثر السياق يف توجيه املعىن يف تفسري التحرير والتنوير –دراسة حنوية داللية-
 ،للباحث :إبراهيم سيد أمحد.
 . 6االختيارات العلمية للعالمة حممد الطاهر بن عاشور من خالل تفسري
التحرير والتنوير ،للباحث :حممد نذير أوسامل.
 .7اإلسرائيليات يف تفسري ابن عاشور ،للباحثة :زينب الطيب ايسني.
 .8آليات االستنباط عند الطاهر بن عاشور من خالل تفسريه التحرير
والتنوير ،للباحث :أبو فراس مراد عطاسي.
 . 9البالغة وأثرها يف تفسري الطاهر بن عاشور ،للباحث :حممود عبد الرزاق
الغواثين.
 .10جهود اإلمام الطاهر بن عاشور يف الرد على شبهات النصارى من خالل
تفسريه "التحرير والتنوير" ،للباحث :جابر العتيق.
فهذه عينة متنوعة من الدراسات اليت كتبت حول تفسري التحرير والتنوير،
ويالحظ أنه ال توجد دراسة عنيت بفسدات البناء اإلنساين واحلضاري ومنهج القرآن
الكرمي يف التعامل معها من خالل التحرير والتنوير ،وكما سبقت اإلشارة من قبل فإن
التحرير والتنوير حيتوي مادة علمية متعلقة بفسدات البناء القرآين لإلنسان واحلضاري
من حيث أنواعها وطرق مواجهتها ،ولذلك فإن الباحثون سيقومون بتجميع تلك املادة
العلمية الثرية املتناثرة يف تفسري ابن عاشور وسيقوم بتنظيمها حتت مباحث قصد
إخراجها يف حلة متكاملة متناسقة ليتضخ جليا نظرة ابن عاشور ملفسدات البناء
اإلنساين واحلضاري يف القرآن الكرمي من خالل التحرير والتنوير ليسهل االستفادة منها.
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 .2تصور ابن عاشور ملفسدات البناء اإلنساين واحلضاري وموقعها
من عملية البناء
سيستعرض الباحثون يف هذا املبحث -بشكل جد خمتصر -نظرة ابن عاشور ملعامل
يتبني موقع مفسدات البناء اإلنساين
املنهج القرآين يف بناء اإلنسان واحلضارة حىت ّ
واحلضاري من هذه املعامل ،مث سيتطرقون بعد ذلك إىل تعريف الفساد عند ابن عاشور.

 1.2تصور ابن عاشور ملنهج القرآن الكرمي يف بناء اإلنسان واحلضارة وموقع
املفسدات منه
سبق وذكران أ ّن ابن عاشور يرى أ ّن املقصد األعلى للقرآن الكرمي هو صالح األحوال
الفردية واجلماعية والعمرانية ،وميكن مالحظة أن هذا املقصد األعلى يتكون -كما
يبدو -من ثالثة مستوايت أو مير عرب ثالث مراحل :املستوى الفردي فاجلماعي
فالعمراين ،وهذه املستوايت شديد الصلة ببعضها ،وفيما يلي عرض هلذه املستوايت –

كما فصلها ابن عاشور -وبيان للعالقة بينها:
أما املستوى األول فهو الصالح الفردي والذي يقوم أساسا على "هتذيب
النفس وتزكيتها ،ورأس األمر فيه صالح االعتقاد ألن االعتقاد مصدر اآلداب والتفكري،
مث صالح السريرة اخلاصة ،وهي العبادات الظاهرة كالصالة ،والباطنة كالتخلق برتك
احلسد واحلقد والكرب" .وأما املستوى الثاين واملتمثل يف الصالح اجلماعي فيتوقف على
صالح األفراد أوال ،ألهنم أجزاء اجملتمع الذي هو الكل ،وال يتأتى صالح الكل إال إذا
صلحت أجزاؤه ،ويضاف إىل الصالح الفردي شيء زائد "وهو ضبط تصرف الناس
بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزامحة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية"
ومسى ابن عاشور هذا النوع علم املعامالت ،ويطلق عليه احلكماء اسم السياسة املدنية.
وأما املستوى الثالث الصالح العمراين ،فهو أوسع وأمشل من سابقيه إذ "هو حفظ نظام
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العامل اإلسالمي ،وضبط تصرف اجلماعات واألقاليم بعضهم مع بعض على وجه حيفظ
مصاحل اجلميع ،ورعي املصاحل الكلية اإلسالمية ،وحفظ املصلحة اجلامعة عند معارضة
املصلحة القاصرة هلا" وهذا ما يعرف بعلم العمران وعلم االجتماع.9
تتمثل معامل املنهج القرآين يف بناء اإلنسان واحلضارة كما يراها ابن عاشور من
خالل تفسريه التحرير والتنوير يف اآلت :10ينطلق املنهج القرآين يف عملية البناء بتأسيس
اإلنسان على املستوى الفردي من خالل مجيع جوانبه العقدية والروحية واخللقية
والعلمية ،وتعترب هذه املرحلة األوىل أهم مرحلة ،ويعطي املنهج القرآين اجلانب العقدي
كل بناء ،وبعد مرحلة اإلنسان الفرد أيت البناء احلضاري
األولوية القصوى ابعتباره أساس ّ
وهو يف احلقيقة بناء لإلنسان ولكن على مستوى مجاعي واسع ،أل ّن اإلنسان الذي
يبنيه القرآن الكرمي سيشكل مع أفراد آخرين صاحلني جمتمعا صاحلا ذا أبعاد متعددة:
اجتماعية ،سياسية ،اقتصادية ،فيحتاجون –حينئذ -إىل التوجيه واإلرشاد إىل طرق
التعامل مع بعضهم البعض ،وضبط تصرفاهتم ورسم حدود العالقات بينهم وسياسة

أمورهم ،وهذا ما يفعله املنهج القرآين ،ويعتمد املنهج القرآين على آليات ووسائل فعالة
من شأهنا أن تبين اإلنسان املثايل وتؤسس احلضارة املنشودة ،غري أ ّن املنهج القرآين يف
بنائه لإلنسان واحلضارة ال يكتفي ابلبناء والتأسيس فحسب ،بل حيوط البناء
ابإلجراءات والتدابري الوقائية اليت من شأهنا أن تضمن جناح عملية البناء وحتفظها
وتصوهنا من املفسدات الداخلية واخلارجية ،وذلك من خالل آليات ووسائل معيّنة.
سر فاعليته وجناحه ،ومن أبرز
كما أ ّن املنهج القرآين يتميّز بميزات وخصائص هي ّ
تلك اخلصائص مراعاة فطرة اإلنسان ،فهذه معامل املنهج القرآين يف البناء عند ابن
عاشور.
ṣ

ḥ

ḥ
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فيتضخ مما سبق أن عملية بناء اإلنسان واحلضارة وفق املنهج القرآين تكون
على مستويني اثنني يعمالن ابملوازاة ،املستوى األول :التأسيس واإلنشاء والتطوير،
واملستوى الثاين :الوقاية والصيانة ،فاحلديث عن مفسدات البناء اإلنسان واحلضارة
يندرج حتت املستوى الثاين .فمن هنا يتبني لنا موقع املفسدات من معامل املنهج القرآين
يف بناء اإلنسان واحلضارة من خالل التحرير والتنوير وهو ما سنتناوله يف حبثنا هذا.
خمطط توضيحي ملعامل املنهج القرآين يف بناء اإلنسان واحلضارة يف تفسري التحرير والتنوير

القرآن الكرمي
مصدر البناء

املستوى األول :اإلنسان
اجلانب العقدي

كل بناء ،ومن آليات بنائه خماطبة
أساس ّ
فطرة اإلنسان وعقله ودعوته للتأمل يف
خلق للا -تعاىل.-

اجلانب الروحي

وجل ،من
الصلة ابهلل ّ
تقوية ّ
عز ّ
آليات بنائه :العبادات.

اجلانب اخللقي

من مقاصد القرآن الكرمي
األصلية ،ومن آليات بنائه:
احلث على اكتساب األخال ق
ّ
والنّهي عن ض ّدها.

اجلانب العلمي

هذا اجلانب يؤهل اإلنسان
إىل ممارسة اخلالفة ،ومن أبرز
مثراته :إصالح الفكر والعمل
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املستوى الثاين :احلضارة

اجملال االجتماعي

اجملال االقتصادي

اجملال السياسي

ضرورة توفري مال األمة واالقتصاد
ألجله .من أبرز آليات احلفاظ على
املال :اإلقرار ابمللكية الفردية ،النهي
عن أكل املال ابلباطل ،واإلرشاد إىل
كيفية اإلنفا ق،

أهم مبادئ هذا اجملال :احلكم
من ّ
إجياد اجلامعة اإلسالمية على أساس
العقيدة ،من خالل إقامة اجملتمع واحلفاظ ابلعدل وطاعة ويل األمر ،وممارسة
مبدأ الشورى ،إقامة العدل .مدار
على األخوة اإلسالمية ،والروابط
السياسة والغاية منها :املصلحة.
االجتماعية ،مع عناية خاصة ابألسرة.

وقاية البناء اإلنساين واحلضاري من املفسدات

مفسدات داخلية -ذاتية

مفسدات خارجية
واجلن :من آليات
شياطني اإلنس ّ
الوقاية :التعريف املفصل هبم وأبساليبهم.

املعاصي .من آليات الوقاية :التحذير منها.

الشكل1 :
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 2.2مفهوم الفساد عند ابن عاشور
يعرف ابن عاشور الفساد أبنه "اختالل النظام وانتفاء النفع من األشياء" .11ويفصل
القول يف موضع آخر فيقول" :والفساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع إىل مضرة

به أو بغريه ،وقد يطلق على وجود الشيء مشتمال على مضرة ،وإن مل يكن فيه نفع من

قبل ،يقال :فسد الشيء بعد أن كان صاحلا ،ويقال :فاسد إذا وجد فاسدا من أول
وهلة ،وكذلك يقال :أفسد إذا عمد إىل شيء صاحل فأزال صالحه ،ويقال :أفسد إذا
أوجد فسادا من أول األمر" .12فمن خالل التفصيل السابق يتبني أ ّن الفساد هو انتفاء

وانعدام النفع من األشياء ،وهذا يشمل حالتني ومها أن تكون األشياء صاحلة مث يطرأ
عليها الفساد ،أو أهنا توجد فاسدة ابتداء .وأما اإلفساد ،فهو إزالة الصالح من الشيء
الصاحل ،أو إحلاد الفساد ابتداء.
بعد استعراض تعريف ابن عاشور للفساد ميكن القول إ ّن الفساد الذي يقصد

القرآن دفعه ورده عن البناء اإلنساين واحلضاري هو احلالة األوىل وهي أن تكون األشياء
صاحلة مث يَِرد عليها الفساد فيزول صالحها ،ذلك أ ّن املنهج القرآين يبين اإلنسان وحلعله
مؤهال لبناء حضارته ،فتعرض له مفسدات أو معوقات –أثناء عملية البناء أو بعدها-
ِّ
تقوض البناء وهتدمه فيفسد بذلك اإلنسان ويصبخ غري انفع بل قد يصبخ مفسدا،

ولذلك كانت معرفة مفسدات ومعوقات البناء اإلنساين واحلضاري كما يعرضها املنهج
القرآين من صميم عملية البناء.
وقد وردت آايت كثرية تنهى عن الفساد واإلفساد ،كقوله –تعاىلَ  :-وال
ض بكع َد إِص ِ
ِ
الح َها( األعراف ، )85 -56 :ففي هذه اآلية داللة
تكُ ْفس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ َ ْ ْ

وجل -خلق األرض على نظام صاحل ،وعلى رأسها اإلنسان الذي
على أ ّن هللا – َّ
عز َّ
جعله أشرف خملوقاته على األرض ،وسخر له مجيع ما فيها ،وندبه إىل استعمال ما يف
ḥ
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األرض على وجه يتحقق به االنتفاع ،فاإلفساد فيها إببطال نظامها بعد صالحه فعل
فظيع وشنيع.13
ومن اآلايت الدالة على النّهي عن اإلفساد قوله –تعاىلَ  :-وإِذَا تَك َوَّىل َس َعى
ِ
ِ
ِيف األَر ِ ِ
ب الْ َف َس َاد( البقرة،)205 :
َّس َل َو َّ
اَّللُ ال ُِحي ُّ
ك ا ْحلَْر َ
ض ليُك ْف ِس َد ف َيها َويكُ ْهل َ
ْ
ث َوالن ْ
واإلفساد يف األرض يشمل مجيع ما حتويه مما هو قابل للفساد واإلفساد من "البشر
واحليواانت والنبااتت وسائر األنظمة والنواميس اليت وضعها هللا تعاىل هلا" ،جبعل
"األشياء الصاحلة مضرة ،أو إزالة األشياء النافعة ،أو إفساد األنظمة" واملساعي .14ومنها

السالم-يف وصيته
كذلك قوله –تعاىل -يف سورة األعراف مما حكاه عن موسى –عليه ّ
ِِ
ِ ِ
ين( األعراف،)142 :
يل الْ ُم ْفسد َ
ألخيه حني استخلف على قومهَ  :وال تَكتَّب ْع َسب َ
ففي هذه الوصية حتذير من الفساد ومن املشاركة فيه وحتذير من كل عمل يؤول إىل
فساد.15

 .3أقسام مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري عند ابن عاشور.
وابلنَّظر إىل ما أورده ابن عاشور يف قضية املفسدات ميكن تقسيم املفسدات إىل قسمني،
قسم يرجع إىل اإلنسان نفسه ويؤثر عليه من الداخل ،فيمكن تسميته ابملفسدات الذاتية
اجلن واإلنس فيمكن تسميته
أو الداخلية وقسم خارج عن ذات اإلنسان من شياطني ّ
ابملفسدات اخلارجية.

 1.3املفسدات الذاتية
ḥ

ḥ
ṣ ḥ

ḍ

Ḥ

ḥ
ṣ
ḥ
ḥ
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وجل -اإلنسان على هيئة صاحلة ،قال –تعاىل :-لََق ْد َخلَ ْقنَا
لقد خلق هللا َّ -
عز َّ
ا ِإلنْسا َن ِيف أَحس ِن تَك ْق ِومي ُمثَّ ردد َانه أَس َفل سافِلِني إَِّال الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات
َ َُ َ َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
الص َ
َْ
َ
يتحول إىل فساد
غري أ ّن ذلك الصالح الذي ُجبِل عليه اإلنسان قد َّ
(التنيَ ،)6-4 :
عرف ابن عاشور الفساد الذي يعرض لإلنسان أبنه "اختالل
بدواع من ذاته ،وقد َّ
اجتلبه اإلنسان إىل نفسه ابتباعه شهواته ابختياره الذي أودعه هللا فيه ،وبقواه
الباطنية" ،16فهذا االسرتسال يؤدي ابإلنسان إىل اإلفساد يف األرض با يف ذلك إفساد
نفسه.17
ِ
ويفسر ابن عاشور كيفية حصول الفساد يف اإلنسان على الرغم من أنه فطر
ّ
على الصالح ،أب ّن النفس البشرية منطوية على عاهات يف ابطنها اعتادت عليها وألفتها
من "بواعث الشهوة والغضب" ،فيعاودها النُزوع إليها ،فتتجرد عن حالة الصالح اليت
هي عليها ،وتتخذ تلك التعاليم الصاحلة وراءها ظهراي ،وتشرع يف االحنراف إىل حالة
ِ
مؤملة الرجوع إىل حالة الصالح األوىل اليت كانت عليها بعد قضاء مآرهبا.18
الفسادّ ،

فألجل هذا كان من الواجب حفظ ذلك الصالح يف اإلنسان ومحايته مما
ينقضه من دواعي الفساد ،إبحلاد وازع يف نفس اإلنسان مينعها من االحنراف عن حالة
الصالح ويعصمها مما ينقضها حىت يصري هلا عادة .19ومن أبرز ما يقيم هذا الوازع يف
النُّفوس إثبات اجلزاء عن مجيع األعمال اليت يقوم هبا اإلنسان بثله ،قال –تعاىل:-
ال ذَ َّرة َشًّرا يكََرهُ( الزلزلة،)8-7 :
ال ذَ َّرة َخ ْ اريا يكََرهُ َ .وَم ْن يكَ ْع َم ْل ِمثْك َق َ
فَ َم ْن يكَ ْع َم ْل ِمثْك َق َ
فيوقن اإلنسان أبن جزاءه معروض وسيحاسب عليه ،وهذا من شأنه أن يوجد يف نفسه
اخلوف والرجاء ،وقد أشار إليهما قوله –تعاىل :-نكَبِئ عِب ِادي أَِين أ ََان الْغَ ُفور َّ ِ
يم .
ّ
ّْ َ
ُ
الرح ُ
ِ
َوأ َّ
يم( احلجر.20)50-49 :
َن َع َذ ِاب ُه َو الْ َع َذ ُ
اب ْاألَل ُ

ṣ

Ṭ

ḥ
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ومن املفسدات الذاتية لإلنسان ما يلي:
ابلرسل والرساالت (فساد العقيدة) :إن فساد
أ -الكفر ابهلل -تعاىل -والتكذيب ّ

وجل -والتكذيب برسله وآايته من مفسدات البناء اإلنساين
العقيدة والكفر ابهلل َّ -
عز َّ
حل هبا العذاب واالستئصال يف الدنيا يتبني
واحلضاري والعمراين ،فباستقراء األمم اليت َّ
أهنم مجيعا اشرتكوا يف الكفر ابهلل –تعاىل -ورسله وآايته ،قال –تعاىلَ  :-وَكأَيِّ ْن ِم ْن
ِ
قَكرية عتَت عن أَم ِر رِّهبا ورسلِ ِه فَحاسبكنَ ِ
ت
اها َع َذاابا نُ ْكراَ ف َذاقَ ْ
اها ح َساابا َشديدا َو َع َّذبْكنَ َ
َْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ
ِ
اَّللُ َهلُْم َع َذاابا َش ِديدا( الطالق )9-8 :وقال
َع َّد َّ
َوَاب َل أ َْم ِرَها َوَكا َن َعاقبَةُ أ َْم ِرَها ُخ ْسرا أ َ
ت ِآمنَةا ُمطْ َمئِنَّةا َأيْتِ َيها ِرْزقكُ َها َرغَدا ِم ْن ُك ِّل َم َكان
ب َّ
–تعاىلَ  :-و َ
اَّللُ َمثَالا قَك ْريَةا َكانَ ْ
ضَر َ
اَّللِ فَأَذَاقَكها َّ ِ
ِِ
صنَكعُو َن( النحل،)112 :
اس ا ْجلُ ِ
ت ِأبَنْكعُ ِم َّ
فَ َك َفَر ْ
وع َوا ْخلَْوف بَا َكانُوا يَ ْ
َ
اَّللُ لبَ َ
السابقة كلها ُّ
أسباب موجبة
تدل على أ ّن الكفر والتكذيب والفساد كلُّها
فاآلايت َّ
ٌ
حللول العذاب على األمم ولدمار بيوهتم وعمراهنم .21وهذا اإلهالك ليس متعلقا بفئة
معيّنة أو ّأمة خاصة أو بعض القرى بل هو عام يف مجيع اجملرمني املكذبني ،فهي سنّة
ِ
ِ
ني( املرسالت:
هللا –تعاىل -يف هذا الوجود ،قال –تعاىلَ  :-ك َذل َ
ك نكَ ْف َع ُل ِابلْ ُم ْج ِرم َ
.22)18
وجل -من مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري
وسبب كون الكفر ابهلل -عز ّ
يرجع إىل أ ّن األفعال واألعمال هي انعكاس ما يعتقده اإلنسان ،فابن عاشور يعترب أ ّن
التصوِر -هو أصل األفعال املذمومة،
الشرك -الذي هو فساد يف االعتقاد وضالل يف ُّ
واليت ستؤدي أبصحاهبا إىل اهلالك واستحقاق العذاب.23
وجل -ميهل هؤالء الكفار واملكذبني ،فإذا أراد
يرى ابن عاشور أ ّن هللا َّ -
عز َّ
وتبني هلم طريق اهلدى ،فإن أجابوا
صالحهم فإنه يرسل إليهم رسال من عنده ترشدهم ِّ

وجل -وأطاعوهم رضي هللا –تعاىل -عنهم وصرفوا عن أنفسهم العذاب
رسل هللا َّ -
عز َّ
ḥ
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الرسل
واستمرت عليهم النعم ،كما حصل مع قوم يونس -عليه السالم ،-وإن عصوا ُّ
حل عليهم العذاب وتغريت حالة النعمة إىل نقمة ،قال
أصُّروا على كفرهم َّ
وشاقُّوهم و َ
ول فَإِذَا جاء رسوُهلم قُ ِ
ض َي بكَْيكنَك ُه ْم ِابلْ ِق ْس ِط َوُه ْم ال يُظْلَ ُمو َن
–تعاىلَ  :-ولِ ُك ِّل أ َُّمة َر ُس ٌ
َ َ َ ُ ُْ
وجل -أنه ال يغري نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما
(يونس ،)47 :فسنة هللا َّ -
عز َّ
ِ
ك ِأب ََّن
أبنفسهم أبن "تتغري أحواهلم ببطر النعمة فيعظم فسادهم" ،قال –تعاىل :-ذَل َ
ك ُمغَِّريا نِ ْع َمةا أَنْك َع َم َها َعلَى قَك ْوم َح َّىت يكُغَِّريُوا َما ِأبَنْك ُف ِس ِه ْم( األنفال.24)53 :
َّ
اَّللَ َملْ يَ ُ
ب -ارتكاب املعاصيَّ :
إن ارتكاب املعاصي من مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري
قال –تعاىل :-ظَهر الْ َفساد ِيف الْ ِرب والْبح ِر ِبا َكسبت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ض
ََ َ ُ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بكَ ْع َ
َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ
الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يكَ ْرِجعُو َن( الروم ،)41 :ففي هذه اآلية داللة على أ ّن ما يصيب
األمم إمنا هو جزاء أعماهلم وصنيعهم ،25كما أ ّن نزول العذاب العام يكون بسبب فساد
ِ
ك قَك ْريَةا أ ََم ْرَان ُم ْرتَفِ َيها فَك َف َس ُقوا فِ َيها
املرتفني وفسقهم قال –تعاىلَ  :-وإِذَا أ ََرْد َان أَ ْن ُهنْل َ
فَ َح َّق َعلَْيك َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرَان َها تَ ْد ِمريا( اإلسراء.26)16 :

فانتشار املعاصي وفشوها مع انعدام من يقوم على إنكارها وتقوميها وبيان
وبث الصالح من أسباب عموم العذاب ،قال –تعاىلَ  :-واتَّك ُقوا فِتْكنَةا
خطرها ومنعها ّ
ص َّ َّ ِ
ِ
يد الْعِ َق ِ
اصةا َو ْاعلَ ُموا أ َّ
اب( األنفال،)25 :
َن َّ
ين ظَلَ ُموا ِمنْ ُك ْم َخ َّ
اَّللَ َش ِد ُ
ال تُ َ
يب الذ َ
وجل -واجتناب نواهيه يف خاصة
فاكتفاء مجاعة من الصاحلني ابمتثال أوامر هللا َّ -
عز َّ
أنفسهم غري كاف يف صرف العذاب واهلالك.27
ويف املقابل فإن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مينع نزول العذاب والعقاب
العام ،ألنه سبب يف اإلقالع عن املعاصي واملنكرات اليت هبا يستجلب العذاب ،كما
قال –تعاىل :-فَكلَوَال َكا َن ِمن الْ ُقر ِ
ون ِم ْن قَكْبلِ ُك ْم أُولُو بَِقيَّة يكَْنك َه ْو َن َع ِن الْ َف َس ِاد ِيف ْاأل َْر ِ
ض
ْ
َ ُ
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إَِّال قَلِ ايال ِمم َّْن أ َْجنَْيكنَا ِمْنك ُه ْم( هود ،)116 :ففي اآلية إشارة إىل أ ّن النهي عن املنكر
سبب جناهتم ،ويف هذا داللة على أ ّن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب ،فإذا

قامت جمموعة صاحلة لتنهى قومها عن الفساد الرتدعوا عن املعاصي ولصلحت حاهلم،
"فال حيق عليهم الوهن واالحنالل ،وملا حل هبم ما حل".28
والسبب احلقيقي وراء ارتكاب املعاصي يرجع ابألساس إىل التعلق ابلدنيا

وملذاهتا؛ حيث يغيب عن اإلنسان أ ّن هذه الدنيا مسخرة له بغرض االستعانة هبا على

أداء مهمته يف الوجود ،وابلتايل فإنه سيجعلها غاية ال وسيلة ويعتقد أن له حق التصرف
الشر ،فهذا التصور املشوه حلقيقة احلياة الدنيا
املطلق يف استعماهلا سواء يف اخلري أو ّ

سيشكل عائقا وحائال لإلنسان عن ممارسة وظيفته العمرانية وحيرفه عن دوره يف
الوجود ،29فلذلك جاءه النهي عن اختالط أولوايته واحنرافه عن هدفه بسبب تعلقه
ابلدنيا .30ويوجد تصور آخر مشوه حلقيقة الدنيا وهو الذي يفهم من اآلايت اليت فيها
حتذير من فتنة الدنيا أ ّن فيها دعوة إىل العزوف عن أداء مهمة االستخالف ،ويتشكل

يف ذهنه أن عمارة األرض تتناىف مع العبودية وعمارة الدار اآلخرة .وهذا فهم خطأ
لب العبادة،
كذلك ،فبناء احلضارة وعمارة األرض هو االستخالف احلقيقي وهو ّ
والتقوقع على الذات واالكتفاء ابلعبادات الفردية والغفلة عن اجلوانب األخرى لن يبين
عمراان على اإلطالق ويف ذلك يقول الشيخ الغزايل -رمحه هللا تعاىل -أبنه لو قضى
املسلم" :عمره قائما إىل جوار الكعبة ،ذاهال عما يتطلبه مستقبل اإلسالم من جهاد
علمي واقتصادي وعسكري ،ما أغناه ذلك شيئا عند هللا ..إن بناء املصانع يعدل بناء
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املساجد" ،31ويقول شريعيت" :اجملتمعات إما أن تتجه إىل التمسك ابلزهد واآلخرة ،أو
املدني ِ
ات كانت هكذا".32
تنشد الرتاب والتمسك ابلدنيا .كل َ َ

والتصور األسلم هو الذي يعترب الدنيا مطية لآلخرة ،ويرى أ ّن عمارهتا من
صميم العبادة ،ويف نفس الوقت حيذر من الوقوع يف مزالق التعلق هبا وجعلها غايةا وهدف ا
لذاهتا حبيث إهنا تعيقه عن أداء وظيفته الوجودية يف الكون.

 2.3املفسدات اخلارجية
سبق وذكران أ ّن املفسدات اخلارجية تتمثل يف العوامل اخلارجية اليت تفسد اإلنسان واليت
اجلن ،وفيما يلي عرض للمفسدات اخلارجية:
تتمثل يف شياطني اإلنس و ّ

كل فساد ،يقول ابن
أ -إبليس :إن إبليس من أبرز املفسدات ،فهو يف احلقيقة أصل ّ
عاشورَّ " :
فإن ك ّل غرور يرجع إىل غرور الشيطان" ،33يعترب إبليس العدو اللدود للنَّوع
اإلنساين ،فاألصل يف اإلنسان هو الصالح وسالمة الفطرة ،ومهمة إبليس إفساد ذلك
الصالح وحتريف تلك الفطرة حبمل اإلنسان على ما مل ُُيلق ألجله وما فيه منافاة للفطرة
َّ

اليت فطر عليها ،فال حيب أن يرى اإلنسان يف غري حالة الضالل والفساد .قال –
ِ
ِ
َّهم ِم ْن بَْ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم
تعاىل :-قَ َ
ال فَبِ َما أَ ْغ َويْكتَِين َألَقْكعُ َد َّن َهلُْم ِصَراطَ َ
ك الْ ُم ْستَق َيم ُمثَّ َآلتيَكنك ُ ْ
وجل -إىل هذه العداوة اجلبلية
َوِم ْن َخلْ ِف ِه ْم( األعراف ،)17 :وقد أشار هللا َّ -
عز َّ
ض ُك ْم لِبَك ْعض َع ُدو( البقرة،36 :
املستحكمة بينهما الختالف طبعهما بقوله :بكَ ْع ُ
األعراف ،24 :طه.34)123 :

Ṭ
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 منهج القرآن يف التحذير من إبليس :يعتمد القرآن الكرمي وسائل عديدة يف التحذيرمن إبليس ،وهي كاآلت:
وصرح به
 -التعريف بهمته وهدفه يف الوجود :لقد أعلن إبليس هدفه يف هذا الوجود َّ

الرتصد هلم ابإلغواء عن الصراط املستقيم ،جاء يف سورة احلجر
وهو تضليل بين آدم و ُّ
ض وألُ ْغ ِويكنكَّهم أ ْ ِ
ال ر ِ ِ
ِ
ني إِالَّ عِبَ َاد َك ِمْنك ُه ُم
َمجَع َ
قوله :قَ َ َ ّ
ب بَا أَ ْغ َويْكتَِين أل َُزيّنَ َّن َهلُْم ِيف ْاأل َْر ِ َ َ ُ ْ
35
ِ
التعرض لإلنسان وصرفُه عن فعل
ني( احلجر . )39 :فغاية الشيطان ُّ
الْ ُم ْخلَص َ
اخلريات ومحلُه على ارتكاب السيئات ليتنكب عن الصراط املستقيم ،قال –تعاىل -يف
لس ِ
وء َوالْ َف ْح َش ِاء( البقرة ،)169 :فهو ال أيمر إال با فيه
بيان هدفه :إَِّمنَا َأيُْم ُرُك ْم ِاب ُّ

ومضرةٌ وسوء عاقبة لإلنسان.36
شر َّ
 كشف حقيقته والتذكري بعداوته :لقد عرض القرآن الكرمي يف مواضع كثرية الشيطانالعدو الذي يرتبص ِّ
بعدوه وهو اإلنسان وبيان أن هذه العداوة جبلية فيه،
يف صورة ّ
يسعى من خالهلا إىل اإليقاع ابإلنسان يف أسوأ العواقب حبيل خمادعة ،كما يف قوله –
ني( البقرة ،208 ،168 ،األنعام .142 :يس،60 :
تعاىل :-إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُدو ُمبِ ٌ
الزخرف ،)62 :وقوله :إِ َّن الشَّيطَا َن لَ ُكم ع ُدو فَ َِّ
اَّت ُذوهُ َع ُد ّوا( فاطر ،)6 :وسبب
ْ َ
ْ
اإلكثار من التذكري هبذه العداوة القائمة بينه وبني البشر حتذير اإلنسان "وإاثرة داعية
خمالفته يف نفسه" ،حىت ال يغرت با يوسوس به عدوه ويزينه له من اخلواطر اليت تبدو
صاحلة وانفعة ولكنها يف حقيقة األمر مفاسد تعود عليه ابهلالك ،وهذا من أعظم كيده
ومكره.37
ومن األساليب اليت يعتمدها املنهج القرآين يف إاثرة العداوة يف نفوس البشر
السالم -فاألصل أ ّن
جتاه الشيطان تذكريهم إبغوائه ألبيهم آدم وأمهم حواء –عليهما ّ
ḥ
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يثأروا آلابئهم ويعادوا عدوهم ،كما أ ّن يف هذا داللة على قدم هذه العداوة ،قال –
ِ
َخَر َج أَبكَ َويْ ُك ْم ِم َن ا ْجلَن َِّة( األعراف:
آد َم ال يكَ ْفتنَكنَّ ُك ُم الشَّْيطَا ُن َك َما أ ْ
تعاىلَ  :-اي بَِين َ
 ،)27فهو ال يزال يسعى إىل حتقيق هدفه إبغواء أكرب قدر ممكن من البشر ،إذ َّ
إن
صفة العداوة مستقرة يف خلقته مطبوعة فيه منذ اللحظة األوىل من خلق آدم -عليه
السالم -كما قال –تعاىل :-إِ َّن الشَّيطَا َن َكا َن لِ ِْإلنْس ِ
ان َع ُد ّوا ُمبِين ا( اإلسراء:
ْ
َ

 ،38)53فإذا استحضر اإلنسان هذه العداوة القدمية واملستمرة بينه وبني الشيطان فإنه
سيكون حذرا ومتيقظا لكيد ِّ
عدوه ومكره وخمادعته ومن كل ما أيتيه منه ،ألنَّه ال يدعوه
للسوء والشَّر ،فال يهنأ له ابل حىت يراه منكدا ضاال وفاسدا.39
إال ُّ
 النهي عن اتباعهَّ :العمل بضد ما
إن من لوازم اَّتاذ الشيطان عدوا َ
عدم اتباعه ،و َ
ِ
ِ
يدعو إليه لألمن من مكره ومكايده ،قال –تعاىلَ  :-وال تَكتَّبِعُوا ُخطَُوات الشَّْيطَان إِنَّهُ
لس ِ
اَّللِ َما ال تَك ْعلَ ُمو َن( البقرة:
وء َوالْ َف ْح َش ِاء َوأَ ْن تَك ُقولُوا َعلَى َّ
ني إَِّمنَا َأيُْم ُرُك ْم ِاب ُّ
لَ ُك ْم َع ُدو ُمبِ ٌ
40
ِ ِ ِ
اس ُج ُدوا ِآل َد َم فَ َس َج ُدوا إَِّال
 ، )169 ،168وقال –تعاىلَ  :-وإِ ْذ قُك ْلنَا ل ْل َم َالئ َكة ْ
إِبلِيس َكا َن ِمن ا ْجلِ ِن فَك َفسق عن أَم ِر ربِِه أَفَكتَكت ِ
َّخ ُذونَهُ َوذُِّريكَّتَهُ أ َْولِيَاءَ ِم ْن ُد ِوين َوُه ْم لَ ُك ْم
َ ّ َ َ َ ْ ْ َّ
ْ َ
َع ُدو( الكهف ،)50 :فيذكر ابن عاشور أن يف هذه اآلية سببني يقتضيان عدم اتباعه
تكرب على آدم واحتقره وهذا دليل على عداوته ،والثاين أنه عصى أمر هللا -
وهو أنه َّ
وجل -فهذا "يقتضي أنَّه ال يرجى منه خري وليس أهال ألن يكُتكَّبَ َع".41
َّ
عز َّ
كما أ ّن القرآن الكرمي قد وصف وعود الشيطان لإلنسان أبهنا غرور فقال –
تعاىلَ  :-وَما يَعِ ُد ُه ُم الشَّْيطَا ُن إَِّال غُُرورا( النساء ،120 :اإلسراء ،)64 :فما ِّ
يسوله
له َّإما ابطل ال يقع ،أو أنه يقع إال أنه غري حممود ابملآل ،بل إنه نفسه صرح هبذا فقال:
ِ
َّه ْم( النساء )119 :ابلوعود الكاذبة ليتمكن من إضالهلم.42
َ وَأل َُمنّيَكنك ُ
ḥ

ḥ

قرآنيكا ،13،ع( )1يونيو  ،حزيران 2021م.

مفسدات البناء اإلنساني ...

محمد أمين حسيني

وزايدة على ذلك فإ ّن القرآن الكرمي يبني عاقبة ومآل أتباع الشيطان أبنه السوء
واخلسران قال –تعاىل :-ومن يكت ِ
َّخ ِذ الشَّيطَا َن ولِي ا ِمن د ِ
ون َّ
اَّللِ فَك َق ْد َخ ِسَر ُخ ْسَراانا
ْ َّ ْ ُ
ََ ْ َ
ُمبِين ا( النساء ،)119 :كما وصف الشيطان أبنه جمبول ومفطور على خذل اإلنسان
فهو يكيد له ويورطه فقال :وَكا َن الشَّيطَا ُن لِ ِْإلنْس ِ
ان َخ ُذوالا( الفرقان ،43)29 :وبني
ْ
َ
َ
َّ
ويضرهم إذ يدعوهم إىل السعري قال –تعاىل :-إَِّمنَا يَ ْدعُو
أن الشيطان يكيد ألوليائه ُّ
ِ ِ
ِ
َصح ِ
السعِري( فاطر" )6 :وهذا يؤكد األمر ابَّتاذه عدوا ألن
اب َّ
ح ْزبَهُ ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ َ
أشد الناس تضررا به هم حزبه وأولياؤه".44
ونقل لنا القرآن مشهدا من مشاهد يوم القيامة حيث يتربأ الشيطان من أتباعه
ال الشَّيطَا ُن لَ َّما قُ ِ
ض َي ْاأل َْم ُر
ويتنصل من وعوده ويلقي اللوم عليهم ،قال –تعاىلَ  :-وقَ َ ْ
ِ
يل َعلَْي ُك ْم ِم ْن ُسلْطَان إَِّال أَ ْن
إِ َّن َّ
اَّللَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْحلَ ِّق َوَو َع ْدتُ ُك ْم فَأ ْ
َخلَ ْفتُ ُك ْم َوَما َكا َن َ
دعوتُ ُكم فَاستَجبكتُم ِيل فَال تَكلُوم ِوين ولُوموا أَنْك ُفس ُكم ما أ ََان ِبُ ِ
ِ
ص ِرِخ َّي
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنْكتُ ْم بُ ْ
ْ
َ َْ
ُ َ ُ
َ َْ ْ ْ َْ ْ
45
ِ
ِ
ِ
ِ
إِِين َك َفر ِ
ِ
يم( إبراهيم. )22 :
ت بَا أَ ْشَرْكتُ ُمون م ْن قَكْب ُل إِ َّن الظَّالم َ
ّ ُْ
ني َهلُْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
فمعرفة َّ
أن اتباع الشيطان يؤدي ابإلنسان إىل اهلالك وسوء العاقبة كفيل بصرفه عنه
وأخذ احليطة واحلذر من اقتفاء خطاه.
 وسائل وآليات اإلغواء:وزايدة يف التحذير من الشيطان وكيده فقد كشف املنهج القرآين األساليب والوسائل
اليت يعتمدها والسبل اليت يتخذها إلغواء البشر وإضالهلم ،وذلك حىت يكون الناس يف
حذر منها .ومن أبرز األساليب اليت يعتمدها الشيطان إلغواء بين آدم الوسوسةُ بتزيني
املفاسد وتفظيع املصاحل قال –تعاىل :-واستك ْف ِزْز م ِن استطَعت ِمْنكهم بِصوتِك وأ ِ
ب
َ َْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
َجل ْ
ِِ
ِ
ك( اإلسراء .46)64 :ومن أساليب الشيطان اليت يعتمد عليها
ك َوَرجل َ
َعلَْي ِه ْم ِِبَْيل َ
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إلضالل البشر أسلوب الوعود واألماين الكاذبة حيث حلعلهم يطمعون يف حصول ما
ِ
َّه ْم( النساء:
ال ميكن حصوله ،وقد أفصخ الشيطان عن هذا األسلوب فقالَ  :وَأل َُمنّيَكنك ُ

.47)119
كما كشف هلم حرص الشيطان على إضالهلم وصرفهم عن احلق ابستنفاذه
ِ
َّهم ِم ْن بَْ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوِم ْن
مجيع الوسائل والسبل لتحقيق ذلك فقال –تعاىلُ  :-مثَّ آلتيَكنك ُ ْ
َخلْ ِف ِه ْم َو َع ْن أَْميَاهنِِ ْم َو َع ْن َمشَائِلِ ِه ْم( األعراف ،)17 :قال ابن عاشور" :مثلت هيئة
التوسل إىل اإلغواء بكل وسيلة هبيئة الباحث احلريص على أخذ العدو إذ أيتيه من كل
جهة حىت يصادف اجلهة اليت يتمكن فيها من أخذه ،فهو أيتيه من بني يديه ومن خلفه
وعن ميينه وعن مشاله حىت َّتور قوة مدافعته.48"..
ولقد نبه املنهج القرآين اإلنسان إىل حقيقة مهمة يف معركته مع الشيطان واليت
متثل نقطة ضعف ابلنسبة لإلنسان ونقطة قوة للشيطان ،وهي قدرة الشياطني على رؤية
ث ال تَكَرْوَهنُْم
اإلنس وعجز اإلنس عن رؤية الشياطني ،إِنَّهُ يكََرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َحْي ُ

(األعراف ،)27 :ففي هذه اآلية دعوة لإلنسان أن أيخذ حذره من كيد الشياطني ألن
عدم رؤية ِّ
عدوه مدعاةٌ ألن يغفل عنه وأن يكون حذره منه ضعيفا ،كما ميكن
العدو َّ
أن يؤخذ بغتة إذ ال يدري من أين سيأتيه عدوه.49
آليات مواجهته :ما سبق عرضه من احلديث عن إبليس ومداخله ووسائل إغوائه كلّها
تدخل يف آليات مواجهته إذ فيها تعريف مفصل هبذا العدو ،ومن أهم اآلليات العملية
جل وعال -من الشيطان ،وفيما
اليت أرشد هللا َّ -
عز َّ
وجل -إليها عباده االستعاذة به – ّ
يلي تفصيل هلذه اآللية:
االستعاذة :لقد جعل هللا –تعاىل -يف الشيطان القدرة على إغواء البشر وفتنتهم
ال َأل َِّ
ََّت َذ َّن ِمن عِب ِاد َك نَ ِ
صيب ا َم ْف ُروض ا( النساء،)118 :
وتسخريهم ،قال –تعاىلَ  :وقَ َ
ْ َ
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ففي هذه اآلية داللة على أ ّن يف نظام البشر الذي خلقوا عليه مداخل يتوسل هبا
تصرفات البشر" وأعماهلم هو
"فكل ح ّ
ظ كان للشيطان يف ُّ
الشيطان إلغوائهم وفتنتهمُّ ،

من النصيب املفروض.50
غري أنه من سنن هللا –تعاىل -اليت وضعها يف نفس اإلنسان أن مل حلعل
وجل -وجمتنبا ألسباب
للشيطان سبيال إليه وال سلطاان عليه ما دام متعلقا ابهلل َّ -
عز َّ
الغواية والشهوات وكاحبا نفسه عنها ،أما من كان مسرتسال يف الغواية ومائال إليها
ط َعلَ َّي
ال َه َذا ِصَرا ٌ
ومطلقا العنان لنفسه فإن الشيطان يتسلط عليه ،قال –تعاىل :-قَ َ
مست ِق ِ ِ ِ
ك علَي ِهم سلْطَا ٌن إَِّال م ِن اتَّكبكع َ ِ
ين( احلجر،)42 :
َ ََ
س لَ َ َ ْ ْ ُ
ُ َْ ٌ
ك م َن الْغَا ِو َ
يم إ َّن عبَادي لَْي َ
فإذا عرض لإلنسان وسواس من الشيطان فأعرض عنه وعمل ِبالف ما يدعوه إليه فإنه

سيقوى عليه فلم يكن حينئذ للشيطان عليه سلطان ،وإن استحسن تلك الوساوس
تكونت لديه القابلية للغاوية فيمكن للشيطان حينئذ أن يتسلط
وأقبل عليها وعمل هبا َّ
عليه ويغويه.51
فلذلك كان من أعظم السبل اليت أرشد القرآن الكرمي اإلنسان إليها يف مواجهة
وجل -منه،
الشيطان وصرف أذاه ومكايده ومنع تسلطه عليه االستعاذة ابهلل َّ -
عز َّ
فقال –تعاىل :-فَإِذَا قَكرأْت الْ ُقرآ َن فَاستَعِ ْذ ِاب ََّّللِ ِمن الشَّيطَ ِ
ان َّ ِ ِ ِ
س لَهُ ُس ْلطَا ٌن
َ ْ
ْ
َ َ ْ
الرجيم إنَّهُ لَْي َ
َّ َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
ين ُه ْم بِِه
ين َ
ين يكَتَك َول ْونَهُ َوالذ َ
آمنُوا َو َعلَى َرّهب ْم يكَتَك َوَّكلُو َن إَّمنَا ُس ْلطَانُهُ َعلَى الذ َ
َعلَى الذ َ
ُم ْش ِرُكو َن( النحل ،)100-98 :فمن خالل اآلية يتبني أ ّن دفع سلطان الشيطان

ونفيه يكون ابإلميان والتوكل ،ألن "اإلميان مبدأ لتوهني سلطان الشيطان يف نفس
كل" فمن كان
املؤمن ،فإذا انضم إليه التوكل على هللا اندفع سلطان الشيطان عن املؤمن املتو

مؤمنا ومتوكال على هللا َّ -
عز َّ
ويدل على هذا املعىن كذلك قوله –
وجل -فإنه سيعصمه وحيفظه من إغواء إبليسّ ،
ِ ِ ِ
ك َوكِيالا( اإلسراء،)65 :
ك َعلَْي ِه ْم ُس ْلطَا ٌن َوَك َفى بَِربِّ َ
س لَ َ
تعاىل :-إ َّن عبَادي لَْي َ
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ونفي السلطان ال يعين أ ّن املؤمن معصوم ومنزه من الوقوع يف كيد الشيطان ،فالواقع
يثبت حصوله ،ولكن املقصود بنفي السلطان هو عدم تويل املؤمن للشيطان.52
وملا كانت االستعاذة هبذه األمهية والفعالية يف دفع وساوس الشيطان فإن النّيب
وجل ،-فقال –تعاىلَ  :-وإَِّما
صلى هللا عليه وسلم -قد أمر اباللتجاء إىل هللا َّ -عز ّ
ان نكَزغٌ فَاستعِ ْذ ِاب ََّّللِ إِنَّه َِمس ِ
يم( األعراف ،)200 :وهذا األمر
َّك ِم َن الشَّْيطَ ِ ْ ْ َ
يكَنْكَزغَن َ
ُ ٌ
يع َعل ٌ
ليس خاصا به -صلى هللا عليه وسلم -بل يشمل مجيع املؤمنني ،بل حظهم منه أقوى
"ألن نزع الشيطان إايهم أكثر".53

ب -شياطني اإلنس :ومن مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري شياطني اإلنسان من
شىت الطوائف ال ذين ال يرضيهم وال يسرهم أن يروا املنهج القرآين يعمل ويبين ،كما ال
يسرهم رؤية آاثره ألنّه يهدد سيادهتم وشهواهتم ،فلذلك يسعون إىل إفساد البناء اإلنساين
واحلضاري وإعاقته بكل ما أوتوا من قوة.54
أوال :الطوائف اليت تسعى إىل الفساد:
 املنافقون :لقد وصف القرآن الكرمي املنافقني أبهنم مفسدون فقال –تعاىل :-أَالإِ َّهنُْم ُه ُم الْ ُم ْف ِس ُدو َن َولَكِ ْن ال يَ ْشعُُرو َن( البقرة ،)12 :وقد ذكر ابن عاشور مراتب
عن يل يف بيان إيقاعهم الفساد
إيقاعهم الفساد فحصرها يف ثالث مراتب :فقال" :وقد َّ

أنه مراتب ،أوهلا  :إفسادهم أنفسهم ابإلصرار على تلك األدواء القلبية اليت أشران إليها
ببث
فيما مضى وما يرتتب عليها من املذام ويتولد من املفاسد .الثانية :إفسادهم الناس ِّ
ِ
الص فات والدعوة إليها ،وإفسادهم أبناءهم وعياهلم يف اقتدائهم هبم يف مساويهم،
تلك ّ
ضلُّوا عِباد َك وال يلِ ُدوا إَِّال فَ ِ
َّك إِ ْن تَ َذرهم ي ِ
اجرا
كما قال نوح -عليه السالم :-إِن َ
ََ َ َ
ُْ ْ ُ
َكفَّارا( نوح .)27 :الثالثة :إفسادهم ابألفعال اليت ينشأ عنها فساد اجملتمع ،كإلقاء

ḥ
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النميمة والعداوة وتسعري الفنت وأتليب األحزاب على املسلمني وإحداث العقبات يف
طريق املصلحني.55
فيالحظ أ ّن املنافقني أنفسهم فاسدون حبيث َّتلف فيهم الصالح الفردي
الذي هو اخلطوة األوىل لكل صالح فبهذا مل يكونوا مسامهني يف عملية صالح اجملتمع
بث الفساد انتقلت إىل أسرهم
واألمة ،ومل يتوقفوا عند هذا احلد بل إن مساعيهم يف ّ

وعائالهتم ومن يتعاملون معهم ،مث لتتخطى مجيع احلدود لتصل إىل إفساد اجملتمع ككل
بشىت الوسائل ،وهذا يدل على أ ّن املنافقني فساد حمض وهدفهم اإلفساد على مجيع
املستوايت.
ومظاهر سعي املنافقني يف إفساد اجملتمع املسلم كثرية ومساعيهم حثيثة
ومستمرة وتتشكل أبشكال خمتلفة وتتجدد بتجدد األحوال ،ومن ذلك تثبيطهم
للمسلمني وزعزعة استقرارهم ،كما يف قوله –تعاىلَ  :-وإِذَا َجاءَ ُه ْم أ َْمٌر ِم َن ْاأل َْم ِن أَ ِو
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
الرس ِ
ِ
ول َوإِ َىل أ ِ
ين يَ ْستَكْنبِطُونَهُ
ا ْخلَْوف أَذَاعُوا به َولَ ْو َرُّدوهُ إ َىل َّ ُ
ُويل ْاأل َْم ِر مْنك ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
ِمْنك ُه ْم( النساء ،56)83 :ومنه مواالهتم ألعداء املسلمني ،كما يف قوله –تعاىل:-
ِ ِ
الَّ ِذين يرتبَّصو َن بِ ُكم فَإِ ْن َكا َن لَ ُكم فَكْتخ ِمن َِّ
ِ
ين
َ َََ ُ
ْ
اَّلل قَالُوا أََملْ نَ ُك ْن َم َع ُك ْم َوإ ْن َكا َن ل ْل َكاف ِر َ
ْ ٌ َ
ِِ
ِ
ِ
ني( النساء ،)141 :وذلك
يب قَالُوا أََملْ نَ ْستَ ْح ِو ْذ َعلَْي ُك ْم َومنَْنَك ْع ُك ْم م َن الْ ُم ْؤمن َ
نَص ٌ
ابلتجس ِ
الصف
وبث الفنت واألراجيف واألخبار الكاذبة بني أفراد
ُّ
س لصاحل أعدائهم ِّ
ّ
ط من عزائمهم.57
املسلم إلضعافهم واحل ِّ
ِ
احلق
 الكفار واملشركون :وقد كانت مساعيهم يف اإلفساد كثرية ،كص ّد الناس عن ّواهلدى وتزيني الباطل هلم لكي ال يفارقوه ،كما قال –تعاىل :-وقَ َ َّ ِ
ين َك َف ُروا ال
ال الذ َ
َ
58
تَسمعوا ِهل َذا الْ ُقر ِ
آن َوالْغَ ْوا فِ ِيه لَ َعلَّ ُك ْم تَك ْغلِبُو َن( فصلت ، )26 :وابلسخرية من
َُْ َ ْ

ḥ
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املسلمني واالستهزاء هبم ،وبحاولة تشكيكهم يف اإلسالم وردهم إىل الكفر ،كما يف
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ض َح ُكو َن َ .وإِذَا َمُّروا هبِِ ْم
آمنُوا يَ ْ
ين أ ْ
ين َ
َجَرُموا َكانُوا م َن الذ َ
قوله –تعاىل :-إ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ضالُّو َن
ني َ .وإِذَا َرأ َْوُه ْم قَالُوا إِ َّن َه ُؤَالء لَ َ
يكَتَكغَ َام ُزو َن َ .وإِذَا انْك َقلَبُوا إِ َىل أ َْهل ِه ُم انْك َقلَبُوا فَك ِه َ
(املطففني ،59)32-29 :كما أخرب َّ
أبهنم يسعون يف الكيد للمسلمني والتدبري هلم
يد َكْيدا( الطارق.)16 ،15 :
يدو َن َكْيداَ ،وأَكِ ُ
فقال –تعاىل :-إِ َّهنُْم يَكِ ُ
ِ
رد
 أهل الكتاب :لقد ذكر هللا َّ -عز َّ
وجل -يف مواضع كثرية نيَّةَ أهل الكتاب يف ّ
املسلمني عن احلق وجعلهم يتَّبِعون دينهم وملَّتهم وهذا من إفساد املسلمني ،فقال:
َّص َارى َح َّىت تَكتَّبِ َع ِملَّتَك ُه ْم( البقرة.60)120 :
ضى َعنْ َ
َ ولَ ْن تَك ْر َ
ك الْيَك ُه ُ
ود َوال الن َ
اثنيا :آليات مواجهتهم :لقد أعطى املنهج القرآين املسلمني الكثري من التوجيهات
واإلرشادات ملواجهة هذه املفسدات والتصدي هلا ،ومن تلك اآلليات ما يلي:

 كشف حقيقتهم وفضح خمططاهتم :أطال املنهج القرآين احلديث عن أعداء املسلمنييف مواضع كثرية ومناسبات خمتلفةِّ ،
يعرفهم فيها حبقيقة هؤالء األعداء وبخططاهتم،
وذلك حىت يكون املسلمون حذرين ويقظني فال تروج عليهم حيلهم ،كما فعل يف فضخ
أحوال املنافقني يف سورة التوبة واملنافقني وغريها ،حيث كشف الكثري من دخائلهم
اح َذ ْرُه ْم( املنافقون ،)4 :وكما فعل يف
ومكائدهم ،مثل قوله –تعاىلُ  :-ه ُم الْ َع ُد ُّو فَ ْ

فضخ غاية املشركني وأهل الكتاب يف أهنم ال يريدون ابملسلمني اخلري ،بل يريدون
يد الَّ ِذين يكتَّبِعو َن الشَّهو ِ
ات
فسادهم وهالكهم وصرفهم عن احلق ،قال –تعاىلَ  :-ويُِر ُ َ َ ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
أَ ْن َمتيلُوا َمْيالا َعظيم ا( النساء ،)27 :وقال –تعاىل :-إ ْن يكَثْك َق ُفوُك ْم يَ ُكونُوا لَ ُك ْم أ َْع َداءا
لس ِ
وء َوَوُّدوا لَ ْو تَ ْك ُف ُرو َن( املمتحنة ،)2 :وقال –
َويكَْب ُسطُوا إِلَْي ُك ْم أَيْ ِديكَ ُه ْم َوأَلْ ِسنَكتَك ُه ْم ِاب ُّ
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ِ َّ ِ
يدو َن أَ ْن تَ ِ
ِ
صيبا ِمن الْكِتَ ِ
ضلُّوا
اب يَ ْش َرتُو َن الض َ
َّاللَةَ َويُِر ُ
ين أُوتُوا نَ ا َ
تعاىل :-أََملْ تَكَر إ َىل الذ َ
السبِيل( النساء.61 )44 :
َّ َ

الركون
 النهي عن الركون إليهم واختاذهم أولياء :هنى القرآن الكرمي املسلمني عن ُّإىل أعدائهم وخمالطتهم وذلك محاية هلم من الفساد الذي قد ينتقل إليهم فيضلُّون ويزلُّون
ِ َّ ِ
َّار َوَما لَ ُك ْم ِم ْن
ين ظَلَ ُموا فَكتَ َم َّس ُك ُم الن ُ
عن اإلسالم ،قال –تعاىلَ  :-وال تَك ْرَكنُوا إ َىل الذ َ
ون َِّ ِ ِ
د ِ
ص ُرو َن( هود .62)113 :وخلطورة هذا الصنف فقد حذر
ُ
اَّلل م ْن أ َْوليَاءَ ُمثَّ ال تكُنْ َ
هللا َّ -
عز َّ
وجل -منهم نبيه املعصوم -صلى هللا عليه وسلم -وهو أكمل النّاس بناءا
اح َذ ْرُه ْم
وأمتهم ،وذلك خمافة أن يفتنوه يف دينه ،فقال –تعاىلَ  :-وَال تَكتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َو ْ
وك َع ْن بكَ ْع ِ
موجه ا له -
ض َما أَنْكَزَل َّ
أَ ْن يكَ ْفتِنُ َ
اَّللُ( املائدة ،)49 :فهذا األمر وإن كان ّ
صلى هللا عليه وسلم -أساس ا فإنه موجه إىل غريه من أفراد األمة اإلسالمية تبع ا.63
ِ
ابإلنسان إىل ِ
آخر إىل أن مطاوعةَ َّ
هدم بنائِه العقدي
الكفا ِر قد تنتهي
وأشار يف موضع َ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
اب
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ين َ
آمنُوا إ ْن تُطيعُوا فَ ِري اقا م َن الذ َ
وابلتايل بقيةَ اجلوانبَ  :اي أَيكُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِ
ين( آل عمران.)100 :
يكَ ُرُّدوُك ْم بكَ ْع َد إميَان ُك ْم َكاف ِر َ
ِ
اإلرشاد إىل الصرب يف
اآلليات
 األمر ابلصرب واالستعاذة ابهلل –تعاىل -منهم :ومنُ
العدو ومعاجلة أذاه ،قال –تعاىل :-لَتُكْبكلَ ُو َّن ِيف أ َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْك ُف ِس ُك ْم َولَتَ ْس َمعُ َّن
مواجهة ّ
ِمن الَّ ِذين أُوتُوا الْكِتَاب ِمن قَكبلِ ُكم وِمن الَّ ِذين أَ ْشرُكوا أ ِ
صِربُوا َوتَكتَّك ُقوا فَإِ َّن
َذى َكثريا َوإِ ْن تَ ْ
َ َ
ا
َ ْ ْ َْ َ َ َ
ذَلِك ِمن عزِم ْاألُموِر( آل عمران ،)186 :وقال –تعاىل :-وال َهتِنوا ِيف ابتِغ ِاء الْ َقومِ
َ ُ
َ ْ َْ ُ
َْ ْ
اَّللِ َما ال يكَ ْر ُجو َن َوَكا َن َّ
إِ ْن تَ ُكونُوا َأتْلَ ُمو َن فَإِ َّهنُْم َأيْلَ ُمو َن َك َما َأتْلَ ُمو َن َوتَك ْر ُجو َن ِم َن َّ
اَّللُ
َعلِيم ا َحكِيم ا( النساء ،)104 :ففي هذه اآلية تشجيع للمسلمني على مواجهة
ِّ
وجل -املسلمني إىل االستعاذة به من
العدو وحث هلم على الصرب ،كما أرشد هللا َّ -
عز َّ
ḥ

ṣ

ḥ
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ك ِمن َمهز ِ
ات الشَّي ِ
اط ِ
ني
ب أَعُوذُ بِ َ ْ ََ
هؤالء األعداء واملفسدين فقال –تعاىلَ  :-وقُ ْل َر ِّ
َ
(املؤمنون.64)97 :
 التسلية :ومن اآلليات اليت يعتمدها املنهج القرآين يف تثبيت املسلمني أمام أعدائهمتسليتُهم وإعالمهم أب ّن هذا االبتالء واألذى و َّ
الصد الذي يواجهونه من أعدائهم هو
سنّة من سنن هللا –تعاىل -يف أهل اإلميان على ِّ
مر العصور ،فقد جوهبوا ابألذى

واالضطهاد ،أل ّن عادة النّاس ودأهبم مناصبة العداء ملن ُيالفهم يف معتقداهتم ،ويف هذا
َّ ِ
ين ِم ْن قَكْبلِ ِه ْم فَكلَيَك ْعلَ َم َّن
تسلية للمسلمني وَّتفيف عنهم ،قال –تعاىلَ  :-ولََق ْد فَكتَكنَّا الذ َ
ِ
َّ َّ ِ
ِ
ك
ني( العنكبوت ، )3 :وقال –تعاىلَ  :-وَك َذل َ
ص َدقُوا َولَيَك ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
ين َ
اَّللُ الذ َ
ِ
ِ
ك ه ِادايا ونَ ِ
ِِ
ِ ِ
صريا( األنعام.65)112 :
يب َع ُد ّوا م َن الْ ُم ْج ِرم َ
ني َوَك َفى بَربّ َ َ َ
َج َعلْنَا ل ُك ّل نَِ ّ

وجل -هلم ،وبنصره إايهم وتويل شؤوهنم
ومن التسلية إعالمهم بعية هللا َّ -
عز َّ
وأمورهم ،كما يف قوله –تعاىل :-وَك َفى ِاب ََّّللِ ولِي ا وَك َفى ِاب ََّّللِ نَ ِ
صريا( النساء،)45 :
َّ َ
َ
ِ
ِ
اَّللَ غَافالا َع َّما يكَ ْع َم ُل الظَّال ُمو َن( إبراهيم ،)42 :وقوله
وقوله –تعاىلَ  :-وال َحتْ َس َ َّ
ب َّ
ب َّ ِ
اَّللَ َع ِز ٌيز ذُو انْتِ َقام( إبراهيم،)47 :
–تعاىل :-فَال َْحت َس َ َّ
ف َو ْع ِدهِ ُر ُسلَهُ إِ َّن َّ
اَّللَ خمُْل َ
فهذه اآلايت –وغريها -تصرف عن قلوب املسلمني اخلشية واخلوف من أبس أعدائهم
وهتديداهتم .ومن وسائل التسلية التذكريُ أبن مآل املفسدين وعاقبتهم اهلالك والدمار
ِ
ِ
ِ َّ ِ
وهنَا ُمثَّ
اَّللِ فَ َسيُكنْ ِف ُق َ
ص ُّدوا َع ْن َسبِ ِيل َّ
ين َك َف ُروا يكُنْف ُقو َن أ َْم َوا َهلُْم ليَ ُ
قال –تعاىل :-إ َّن الذ َ
ف َكا َن
تَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َح ْس َرةا ُمثَّ يكُغْلَبُو َن( األنفال ،)36 :وقال –تعاىلَ  :-وانْظُُروا َكْي َ
ِِ
ِ
ين( األعراف ،)86 :وأ ّن النصر وحسن العاقبة للمسلمني يف الدنيا
َعاقبَةُ الْ ُم ْفسد َ
َّ ِ
ين َآمنُوا ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
اد يكَ ْوَم ال يكَْنك َف ُع
وم ْاألَ ْش َه ُ
الدنْكيَا َويكَ ْوَم يكَ ُق ُ
واآلخرة ،إِ َّان لَنَكْن ُ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
ر( غافر.66 )52 -51 :
ِِ
ني َم ْع ِذ َرُهتُْم وَهلُم اللَّ ْعنَةُ وَهلُْم ُسوء الدَّا ِ
الظَّالم َ
َ
ُ
َ ُ
ḥ
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ِ
ِ
ابلسالح،
 حماربتهم :ومن آليات مواجهة املفسدين وص ّد عدواهنم قتا ُهلم وحماربتهم ِّ
وه ْم َح َّىت َال تَ ُكو َن فِْتكنَةٌ( البقرة ،193 :األنفال.67)39 :
قال –تعاىلَ  :-وقَاتلُ ُ
اجه من
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن كال من البناء اإلنساين واحلضاري ال يزال يُو َ
كل غال
طرف شياطني اإلنس جبميع أصنافهم ،وهم يضعون املخططات ويبذلون ّ
ونفيس إليقاف عملية البناء وهدمها.
وقاية البناء اإلنساين واحلضاري من املفسدات

مفسدات داخلية -ذاتية

مفسدات خارجية

واجلن :من آليات الوقاية:
شياطني اإلنس ّ
التعريف املفصل هبم وأبساليبهم.

املعاصي .من آليات الوقاية :التحذير منها.

الشكل رقم 2

.4

خامتة

توصل الباحثون من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التالية:

 أ ّن منهج القرآن يف بناء اإلنسان واحلضارة يسلك مسلكني ،مسلك التأسيسواإلنشاء ومسلك الوقاية واحلماية ،ومها مسلكان متكامالن يعمالن ابملوازاة.
ومعوقات حتول دون قيامهما أو
 أ ّن البناء اإلنساين واحلضاري تعرتضهما مفسدات ّتعمل على إفسادمها وهدمهما.
ḥ
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 أ ّن عملية البناء اإلنساين واحلضاري –عند ابن عاشور -ال تعترب ُمثلى حىت تشتملعلى وقايته من املفسدات واملعوقات ،فمعرفة املفسدات واإلحاطة بسبل الوقاية منها
يعترب من صميم عملية البناء اليت يقوم هبا املنهج القرآين.
 أ ّن الفساد -عند ابن عاشور -هو انتفاء وانعدام النفع من األشياء. أن مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري نوعان :داخلية وخارجية .فالداخلية هي اليتتؤثر على اإلنسان من الداخل وهلا تعلّق مباشر برتكيبته الفطرية مثل املعاصي والشهوات،
اجلن واإلنس.
واخلارجية هي العوامل اليت تؤثر عليه من اخلارج واملتمثلة يف شياطني ّ
 أ ّن املنهج القرآين تك ّفل ببيان تلك املفسدات وح ّذر منها وأرشد إىل طرق التعاملمعها.
 أن بني مفسدات البناء اإلنساين واحلضاري ترابطا وثيقا ،فهي تفسد اإلنسانواحلضارة كليهما أو واحدا منهما فيؤدي إىل فساد اآلخر ،مع العلم أن اإلنسان هو
أساس الصالح أو الفساد.
 أنه ال بد من االسرتشاد ابلقرآن الكرمي واالستمداد منه للتعامل مع مجيع أنواعاملفسدات الداخلية واخلارجية؛ إذ فيه كل التوجيهات الالزمة والضروية اليت تقي اإلنسان
واحلضارة من تلك املفسدات وذلك يف كل زمان ومكان.
املصادر واملراجع:
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قرآنيكا ،13،ع( )1يونيو  ،حزيران 2021م.
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محمد أمين حسيني

مفسدات البناء اإلنساني ...
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