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المحاضرة األولى

املحاطسة الاولى:
مقدمت:
ٌهخبر الفعاد مً ؤفخً الكىاهش التي سافلذ الحُاة البششٍت ،وَهخبر في الىكذ
هفعه مً ألاظباب التي حعاهم في اللػاء نلى الحُاة وجىخش حىهش ألامت ،خُذ جخهذ
حعمُاجه وجلعُماجه وفلا لىىنه والبِئت التي ًكهش فيها هزا باإلغافت بلى نىاكبه الىخُمت
الىاججت نىه.
بن لخؿىس ؤي بلذ هطِبا هاما في ميافدت هزا الؿانىن الزي ًفخً باألمت
وباكخطادها ،خُث ؤوشإ ؤلاوعان لهزا الطذد هُئاث ومىكماث منها الحلي ومنها الهالمي
للحذ مً خؿىسة الفعاد وخطش آزاسه وسص الطفىف للىكىف ؤمام جمذده واللػاء نلى
آزاسه اإلاذمشة ،وول الذوٌ حععى إلوشاء رلً اإلاىاؾً الطالح الزي ًفي بىاحبه اججاه وؾىه
نلى ؤجم وحه ،ورلً بخفىىه في نمله واللُام به نلى ؤهمل وحهمً حهت ،ومً حهت ؤخشي
انخباسه الجذاس اإلاىُو والحطحن ليل اهضالق باألمت لزلً هجذه ٌععى إلايافدت ول ؤهىام
الفعاد ( العُاس ي – ألاظشي -الاكخطادي -الاحخماعي -البُئي )...لزلً حععى الذولت

بخيىٍىه وجىنُخه في مجاٌ ميافدت الفعاد ،وحعلُـ نلُه هطىضا كاهىهُت سدنُت ؤخُاها
برا ما ؤخل بىكام الذولت ،لهلمها ؤن جيىٍىه في هزا املجاٌ ومهاكبخه نلى بخالله ٌهخبر ؤوٌ
خؿىة وؤكىاها ألن الفعاد ًبذؤ باإلاىاؾً وبعلىهه وؤفهاله زم ًيخلل بلى الىقُفت واإلاهىت
زم الخجاسة زم العُاظت زم الصحت لُخمم بزلً العلعلت التي جبنى نليها الذولت ،لُهىد في
الاخحر بلى هلؿت الاهؿالق وبالػبـ بلى هزا اإلاىاؾً فُفخً ول ملىماث الحُاة لذًه.
لهزا العبب ٌهخبر ملُاط ؤخالكُاث اإلاهىت مً ؤظمى اإلالاًِغ وؤهمها جذسَعا في
الجامهاث و اإلاهاهذ كطذ جىنُت الؿلبت وجيىٍنهم جيىٍىا ؤوادًمُا ؤخالكُا ًدعنى لهم به
ؤن ٌعاهمىا في الحفاف نلى كىانذ الذولت وجؿىسها بانخباسهم بؾاساث اإلاعخلبل الذًً
ظُتربهىن نلى احهضة الذولت معاولحن ،مهىُحن مىقفحن ،امىاء ،بداسٍحن،

سئظاء

مطالح ،معحرًً...بشتى ؤشيالها واهذ اكخطادًت ؤو ججاسٍت ،بداسٍت ؤو جشبىٍت ؤو صحُت ؤو
حبائُت....
وفي هزا اإلالُاط ظىداوٌ ؤن هلذم ؤهم اإلافاهُم والخهشٍفاث والخلعُماث التي
ششخذ مفهىم الفعاد ظىاء مً خُث اإلاطؿلح ؤو اإلاهنى ؤو ألابهاد ،ؤو الاوهياظاث ؤو
الىخائج...

ؤوال :ملهىم اللظاد:
للذ احتهذ اإلاىكشون والباخثىن في هزا املجاٌ خىٌ خطش مفهىما دكُلا للمطؿلح
الفعاد وول خعب جخططه فالفعاد:
َُ
َ
ضل َح والفعاد هى البؿالن وٍلاٌ فعذ
في املعاجم اللغىٍت :هى مً فهل ف َع َذ الزي غذه
الش يء ؤي بؿل واغمدل وٍلاٌ  :فعذ اللىم ؤي كؿهىا ؤسخامهم  ،وٍلاٌ فعذ الش يء ؤي
قهش به خلل ؤو نلت .

وهى نىذ البُىلىجُين بمهنى الخدلل الهػىي للمادة ونىذ

ؤصحاا املاى والاقخصاد هى بمهنى الخلف والخبذًش.
ؤما نىذ ؤصحاا علماء الدًن فُهني الخشاب والخلل للىله حهالى " :قهش الفعاد في البر
والبدش بما هعبذ اًذي الىاط لُزًلهم بهؼ الزي نملىا لهلهم ًشحهىن" ظىسة الشوم
ألاًت .41
هما ًلطذ به اإلاهاص ي ومخالفت ؤوامش الخالم في الؿانت ؤي اإلاهاص ي التي جلابلها ؤلاضالح
ألن ؤلاضالح ًيىن بؿانت هللا للىله حهالى ":الزًً ؾغىا في البالد فإهثروا فيها الفعاد "....
ظىسة الفجش 21ألاًت.
هما وسد الفعاد في اللشآن بمهنى الخجبر والؿغُان للىله حهالى ":للذًً ال ًشٍذون نلىا في
الاسع وال فعادا "...ظىسة اللطظ ألاًت .83
هما نشفه جمهىز اللقهاء نلى ؤهه مخالفت الفهل الششم  ،فالفعاد ٌهني خشوج الش يء
نً الانخذاٌ ،ظىاء وان هزا الخشوج كلُال ؤو هثحرا ،وَعخهمل في الىفغ والبذن وألاشُاء
الخاسحت نً الاظخلامت.
ؤما الفعاد في الاضؿالح وؤهل الاخخطاص والهُئاث هى:
ول ظلىن مىدشف ملشون بهذف مهحن ًخمثل في اإلاطلحت الشخطُت نلى خعاباإلاطلحت الخاضت.
 ًشي الطىذوق الىلذ الذولي ؤن الفعاد هى اظخغالٌ العلؿت ألغشاع خاضت ظىاء فيججاسة ؤو وقُفت ؤو بهذاس ماٌ الهام ؤو ؤو الخالنب فُه ظىاء وان رلً مباشش ؤو غحر
مباشش.
 -وجشي مىكمت الشفافُت الذولُت ؤن الفعاد هى ول نمل ًخػمً ظىء اظخخذام اإلاىطب

الهام لخدلُم مطلحت خاضت.
 وٍشي البىً الذولي ؤهه بظاءة اظخخذام الىقُفت الهامت لىعب الخاص ،.فالفعاد مًوحهت هكش البىً ًيىن في الحاالث الخالُت نلى ظبُل اإلاثاٌ:
* كبىٌ ؤو ؾلب سشىة مً كبل اإلاىقف الهمىمي بغشع حعهُل بحشاءاث بداسٍت
لفائذة حهت ما ؤو حعشَو بحشاءاث نلىد.
*جلذًم سشاوي مً اللبل الششواث ؤو وظؿائها لالظخفادة مً امخُاصاث جىافعُت
وجدلُم ؤسباح غحر كاهىهُت في ألاضل.
* اظخغالٌ الىقُفت مً ؤحل جىقُف ألاكاسب ؤو جشكُتهم بؿشق غحر ششنُت .

 وجػو اإلاىكمت الهشبُت لػمان الاظدثماس الفعاد في خاهت الابتزاص والششىة والاخخُاٌواظخغالٌ الىفىر.
وهالخل مً خالٌ حهاسٍف الهُئاث العابلت ان الفعاد وله ًطب في مهنى اظخغالٌ
العلؿت الهامت في جدلُم الاغشاع الخاضت ( سشىة – الجاه -املحاباة -اظخغالٌ اإلاىطب-
الىفىر – الخالنب باإلااٌ )....وهزاما هجذه نىذ املحافكحن نلى اهه" ظلىن بحروكشاؾي
مىدشف ٌعتهذف جدلُم مىافو شخطُت بؿشٍلت غحر ششنُت " .
اللظاد والدًن
ؤودم هللا ظبداهه وحهالى في ؤلاوعان حملت مً الشهىاث والغشائض واإلاشانش
البشش،
وألاخاظِغ ،لُهِش اإلاشء معخمخها بدُاجه وؤخىاله ،دون ؤلاغشاس بغحره مً
ِ
ولزلً لم ًُترن له خشٍت الخطشف وبؾالق الهىان للشهىة والغشٍضة بل غبؿها الشاسم
ّ
وكُذها وفم مىكىمت مً الششائو وألاخيام التي ّ
ّ
جشبي الىفغ وجضهيها وجبهذها نً الؿمو
والجشو والخىع في ججاسب خُىاهُت ،مً شإنها ؤن جشسخ مفهىم ّ
اللىة والغؿشظت،
ظام ،وَهترف ؤلاظالم بالشهىة ولىىه ًػبؿها ،وَهترف
وجلض ي نلى ول كُمت نالُت ومبذؤ ٍ

بالغشٍضة ولىىه ّ
ًلُذها ألن بشبانها ًخلاسب مو مفهىم الحُىان وجلُُذها وغبؿها ًخلاسب
ْ
مو مفهىم ؤلاوعانً ،لىٌ الحم جباسن وحهالىَ " :و َل َق ْد َل َّس ْم َفا َبني َآ َد َم َو َح َم ْل َف ُ
اه ْم ِفي ال َب ّ ِر
ِ
َ َ ْ َ َ ْ اًل
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ّ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ
اه ْم َع ى ل ِث ٍرير ِم َّم ْن لقفا جل ِظُي".
اث و ظلف
والبح ِسوزشقفاهم ِمن الؼ ُِب ِ
وسغم ول الخذابحر الششنُت واللاهىهُت التي ّ
ججشم الفعاد بيل ؤهىانه ألهه خلم
رمُم ٌعاهم في بخذار خلل في الترهُبت العياهُت مً خُث الفلش والغنى ،وَشجو نلى
اهدشاس الجشٍمت بيافت ؤوحهها مً ظشكت وانخذاءاث واغخطاباث وص ًها ونالكاث ّ
مدشمت
ِ
ششنا وكاهىها ،بال ؤن الىاط واألمىاج جشجفو ؤخُاها وتهذؤ ؤخُاها ؤخشي ،جشجفو نىذ الحاحت
والؿمو والجشو وجىخفؼ نىذ بخُاء الىاصم الذًني والػمحر اإلانهي والىفغ اللىامت التي
ؤكعم بها هللا ّ
نض وحل في ظىسة اللُامت.
جىشسث هثحرا وبإوحه مخهذدة ّ
وبرا سحهىا بلى الىخاب الهضٍض ظىجذ ولمت فعاد ّ
جبحن
مداسبت اإلاىلى نض وحل الشذًذة لهزا الىىم مً الطفاث مً رلً مثال كىله حهالى:
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ ْ َ
َ ُ ُ َ
ْلا ْ
ض َم َّسَج ْي ِن َول َخ ْعل َّن ُعل ًّىا ل ِب اًليرا " وكىٌ
اا لخل ِظدن ِفي
ز
"وقظِفا ِإل ٰى ب ِني ِإطسا ِئُل ِفي ال ِنخ ِ
ِ
اَّلل َط ُِ ْبؼ ُل ُه إ َّن َّ َ
الس ْح ُسإ َّن َّ َ
اَّلل ال ًُ ْ
اى ُم َ
ىس ى َما ج ْئ ُخ ْم به ّ
الحم جباسن وحهالىَ " :ق َ
ص ِل ُح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
َّ
الد ْه َُا َو َُ ْؼهدُ
ُ
َ
َع َم َل ْاملُ ْلظدًن " ،وكىله ؤًػاَ " :وم ْن الفاض َم ْن ٌُ ْعج ُبو ق ْىله في ال َح َُاة ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ
ْ
َّ َ
صام َوإ َذا َج َى َّلى َط َ
اَّلل َع َ ى َما في َق ْلبه َو ُه َى َؤ َل ُّد ْالخ َ
ْلا ْ
ض ِل ُُل ِظ َد ِ َيها َو ُي ْه ِل َو ال َح ْسر
ي
ف
ى
ع
ز
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َّ ْ َ َ َّ ُ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ
َّ
اإلز ِم َح ْظ ُب ُه َج َهف ُم
والنظل واَّلل ال ً ِحب اللظاد و ِإذا ِقُل له اج ِق اَّلل ؤ رجه ال ِعصة ِب ِ
ََ ْ َ ْ
ع ِامل َهاد " ،كذ ٌعخمخو الشاش ي واإلاشحش ي بالششىة ،وٍخلزر الهاص ي باإلاهطُت ،وٍىدش ي
ول ِبئ
الكالم بما ًلىم به مً كهش لآلخشًٍ وخشمان مً الحلىق ّ
وحهذ نلى اإلامخلياث ولىىه ال
ٍ
ًذسي ما ّ
ًخبئه له اللذس.
ولها آًاث ّبِىاث جدث الىاط نلى احخىاب هزا اإلاىىش ،ظىاء في اللىٌ ؤو الفهل،
ٌ
ٌ
ٌ
وبفعاد ،لزلً
فعاد
فعاد ،وول فهل فُه انخذاء نلى آلاخش
فيل كىٌ فُه غشس لآلخش

خاسبه ؤلاظالم مداسبت شذًذة ّ
وجىنذ مً ًفهل رلً بالهزاب ألالُم في الذهُا وآلاخشة
َ
َّ
نىذما كاٌ ظبداهه وحهالىَ " :ظ َه َس ْال َل َظ ُاد في ْال َب ّر َو ْال َب ْحسب َما َل َظ َب ْذ َؤ ْ
اض ِل ُُ ِرًق ُه ْم
الف
ي
د
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ُ َ َّ
َ ْ َ َّ
َ
ّ
ع ال ِري َع ِملىا ل َعل ُه ْم ًَ ْس ِج ُعىن " وول آلاًاث التي جزهش الفعاد جيىن بحن ههي وجزهحر،
ةع
وجزهحر بإخىاٌ ألامم
ْهه ٍي نً اسجياب هزه الجشٍمت البشهت في خم الذولت واإلاىاؾً،
ٍ
العابلت التي فعذث فيان مألها العلىؽ والاهذزاس والهزاب ألالُم ،ففي الىهي ًلىٌ
َْ
ْلا ْزض ُم ْلظد َ
اإلاىلى نض وحلَ " :وَال َح ْع َث ْ
ًن " وفي الخزهحر ًلىٌ الحم جباسن وحهالى:
ي
ف
ا
ى
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُْ َْ َ َ َ
ان َعاق َب ُت ْاملُ ْلظد َ
ًن".
" اهنس لُ م
ِ ِ
ِ
والفعاد ملت واخذ -بن صح الخهبحر ،-فلِغ هىان فعاد مدكىس وآخش مدبىب،
ً ً
باجا ،وآخش َ
باث غشوسة لخمشٍش مطالح مهُىت ،ألن الفعاد
ولِغ هىان فعاد ممىىم مىها
مهاملت ال ؤخالكُت جشبـ الىدُجت باإلاطلحت الشخطُت فىق ول انخباس ،واظخجابت للشهىة
والغشٍضة فىق ول خعاب ،وألهه ًىخش املجخمهاث مً الذاخل وٍطُبها بالشلل اكخطادًا
واحخمانُا وؤخالكُا ،سبما ال جكهش آزاسه بعشنت ،وكذ ٌعخمخو الشاش ي واإلاشحش ي بالششىة،
وٍخلزر الهاص ي باإلاهطُت ،وٍىدش ي الكالم بما ًلىم به مً كهش لآلخشًٍ وخشمان مً
الحلىق ّ
وحهذ نلى اإلامخلياث ولىىه ال ًذسي ما ّ
ًخبئه له اللذس ،وما ًبخلُه هللا اإلاىخلم ،وما
ٍ
ّ
ًدطل له في كادم ألاًام هما خطل لبلُت ألامم ،واللشآن هخاب ًزهش الىاط بإن ال ًلهىا
في الفخ هما وكو ظابلىهم مً البشش.
الفعاد ٌهشف نلى ؤهه حمُو املحشماث واإلاىشوهاث ششنا هما حاء في اللشآن
الىشٍم ،هى الطذ الؿبُعي للهذٌ واللعـ واإلاحزان وؤلاًمان باهلل وخذه بال ششًٍ،
وؤلاًمان باإلاالئىت والىخب والشظل.
ومً اللشاءة ألاولُت لجمُو آلاًاث التي جىشس فيها الحذًث نً الفعاد وؤلافعاد واإلافعذون
وعخيبـ ؤن للفعاد ؤكعام:

ؤولهما :اللظاد العقُدي:
ومً خالٌ آًاث الزهش الحىُم ًمىً ؤن هػو حهشٍفا مبعؿا للفعاد الهلُذي
بإهه الششن باهلل ؤو الىفش بأًاث اللشآن الىشٍم للىله حهالى " :ومنهم من ًؤمن به ومنهم
من ال ًؤمن به وزتو ؤعلم بامللظدًن " ظىسة ًىوغ آلاًت  40بن الىفش والطذ نً ظبُل
هللا فعاد في ألاسع ٌعخدم فانله نزابا فىق الهزاب للىله حهالى  ":الرًن للسوا وصدوا
عن طبُل هللا شدهاهم عرابا ىق العراا بما ماهىا ًلظدون " ظىسة الىدل آلاًت 88
وللىله حهالى ؤًػا " إن هرا لهى القصص الحق وما من إله إال هللا وإن هللا لهى العصٍص
الحنُم ئن جىلىا ئن هللا علُم بامللظدًن " ظىسة آٌ نمشان آلاًت  63-62وألن اليىن
بما فُه ال ًخدمل بلهحن ازىحن ،ولى فشع وخذر رلً لفعذ اليىن بما فُه ،هزلً فةن
نلُذة ؤلاوعان ال جلبل وحىد بله مهبىد بال هللا ،ولى اجخز ؤلاوعان بلها آخش مو هللا
لفعذث نلُذجه بالششن للىله حهالى " :لى مان يهما آلهت إال هللا للظدجا ظبحان هللا
زا العسغ عما ًصلىن" ظىسة ألاهبُاء آلاًت .22
الششن ال ٌغفشه سب الهضة ؤبذا هما حاء في كىله حهالى " :إن هللا ال ٌغلسؤن ٌؼسك
به وَغلسما دون ذلو ملن ٌؼاء ومن ٌؼسك باهلل قد ا تري إزما عنُما " ظىسة اليعاء
آلاًت  48وهزه آلاًت الهكُمت جذخلىا بلى مهنى آخش مخذاخل مو مهنى الفعاد الهلُذي
وهى الافتراء نلى هللا ،والافتراء نلى هللا نض وحل هىنان  :بما ؤن حششن باهلل ؤي جخخز مو
هللا بلها آخش ،وبما ًيىن الافتراء نلى هللا بخىزًب آًاجه ؤو بالىزب نلُه حل ونال بخلفُم
ؤخادًث وؤوارًب لم ًخجزٌ يها ظلؿاها وجيعبها بلى هللا حهالى للىله حهالى " :ومن ؤظلم ممن
ّ
ا تري ع ى هللا لربا ؤو لرا بأًاجه إهه ال ًللح الناملىن " ظىسة الاوهام آلاًت  ،21وهزه
آلاًت الىشٍمت جػُف لىا مهنى مشادفا للفعاد والافتراء وهى الكلم الن هللا نض وحل ًطف
مً ًفتري نلُه الىزب ؤو ًىزب بأًاجه بإهه ؤقلم الىاط.

زاهيهما :اللظاد في الازض:
وله ضىس مخخلفت (فعاد ًشجبـ بمداسبت سظل هللا وكخلهم بغحر خم
وكخل ول مً ًإمش باللعـ مً الىاط ،والطذ نً ظبُل هللا و(فعاد
ًشجبـ بالخهامالث الُىمُت بحن البشش  ،والععي في ألاسع افعادها او
بالهبث في محزان الؿبُهت  ،ؤو الانخذاء نلى كىم بُيىا وبُنهم مُثاق ونهذ).
 1ـ الصد عن طبُل هللا ومحازتت ْلاهبُاء واملسطلين واملؤمفين الصالحين
ودعاة إلاصيح في مل شمان ومهان ًلىٌ حهالى " :وال جقعدوا بهل صساغ
جىعدون وجصدون عن طبُل هللا من آمن به وجبغىنها عىجا واذلسوا إذ لفخم قلُي
نثرلم واهنسوا لُ مان عاقبت امللظدًن " ظىسة ألانشاف آلاًت  86-85وكىله حهالى
ؤًػا " :زم ةعثفا من ةعدهم مىس ى بأًاجفا إلى سعىن وميئه نلمىا بها اهنس لُ مان
عاقبت امللظدًن" ظىسة ألانشاف آلاًت .103
 2ـ الغؽ في النُل وامليزان و داع الفاض بالباػل من ؤجل مهاطب
دهُىٍت ًلىٌ حهالى " :وإلى مدًن ؤ اهم ػعُبا قاى ًا قىم اعبدوا هللا ما لنم من إله
غيره قد جاءجنم ّبِفت من زتنم إو ىا النُا وامليزان وال جبخظىا الفاض ؤػُاءهم وال
جلظدوا في الازض ةعد إصيحها ذلنم يرلنم إن لفخم مؤمفين " ظىسة ألانشاف آلاًت 85
وٍلىٌ نض وحل ؤًػا " وٍا قىم ؤو ىا املنُاى وامليزان بالقظؽ وال جبخظىا الفاض
ؤػُاءهم وال حعثىا في ْلازض ملظدًن" ظىسة هىد آلاًت 85.
 3ـ هقع العهد مع هللا وقؼع ْلازحام للىله حهالى " :الرًن ًفقظىن عهد هللا من ةعد
مُثاقه وٍقؼعىن ما ؤمسهللا به ؤن ًىصل وٍلظدون في ْلازض ؤولئو هم الخاطسون "
ظىسة البلشة آلاًت  27وجىشس في اللشآن الحذًث نً كؿو ألاسخام والفعاد في ألاسع في

كىله حهالى " هل عظِخم إن جىلُخم ؤن جلظدوا في ْلازض وجقؼعىا ؤزحامنم " ظىسة دمحم
آلاًت .22
 4ـ الاعخداء ع ى قىم بُنفا وتُنهم مُثاق زتفا جل وعي ًجعل هرا الاعخداء خفت و ظاد
لبير وٍخضح هزا في كىله حهالى " :إن الرًن آمفىا وهاجسوا وجاهدوا بإمىالهم وؤهلظهم
في طبُل هللا والرًن آووا وهصسوا ألولئو ةعظهم ؤولُاء ةعع والرًن آمفىا ولم
يهاجسوا مالنم من والًتهم من ش يء حتى يهاجسوا وإن اطدفصسولم في الدًن علُنم
ُ
الفصسإال ع ى قىم بِفنم وتُنهم مُثاق وهللا بما حعملىن بصير " ظىسة ألاهفاٌ زم ًلىٌ
مدزسا في آلاًت الخالُت " والرًن للسوا ةعظهم ؤولُاء ةعع إال جلعلىه جنن خفت في
ْلازض و ظاد لبير " ظىسة ألاهفاٌ آلاًت  73-72وٍاهذ هزا كىله حل ونال في ؤمشه
للمامىحن ؤال ًبذئا باالنخذاء نلى ؤخذ ختى في الحشب ًيىن الذفام بشد الانخذاء فلـ ًلىٌ
حهالى " :من اعخدي علُنم اعخدوا علُه بمثل ما اعخدي علُنم واجقىا هللا واعلمىا
ؤن هللا مع املخقين" ظىسة البلشة آلاًت194

