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إننا وقد سلف لنا حديث عن فساد الديانة واألمانة وأثره يف واقعنا،
أبتدئ بقصة ذكرها كاتب يف إحدى الصحف ،قال :اتصل يب موظف
حكومي ،وقال :إنك مل حتضر الستالم شهادة ميالد ابنك وتأخرت عن
الوقت ،فأخربه بأنه طبيب وأن طبيعة عمله حالت دون ذلك وأنه سيأيت
قريباً ،فقال املوظف له :وملا ال آيت هبا إليك يف فترة املساء إىل بيتك؟!
قال :هذا ليس من عملك وأنت لست مطالباً به ،قال :لكنين موضوع يف
هذا املكان خلدمتك ،وإذا مل تستطع احلصول على هذه اخلدمة فمن
واجيب أن أوصلها إليك ،قال :وبالفعل جاء إيلَّ وسلمين الشهادة يف بييت.
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وبعد أن ذكر هذه احلادثة ،قال :وقعت يل يف أثناء دراسيت خارج
اململكة ،أي أهنا ليس عندنا ،قال :وهم يسمون املوظف احلكومي بلغتهم
( )Civil servantأي خادم مدين ،فهل يرضى املوظف احلكومي
احملترم عندنا أن يسمى خادماً مدنياً؟! وحقيقة فعله ووظيفته أنه موضوع
خلدمة الناس.
ومن هنا أنتقل بعد هذه الومضة اليت قد نتبسم هلا كما أشرت يف بداية
حديثنا عن هذا املوضوع يف املرة املاضية ،أمضي إىل صور أخرى حتكي
واقعنا ،وهي ليست من قويل وليست من قولكم ،بل هي من قول
األجهزة احلكومية نفسها ،هيئة الرقابة والتحقيق أفادت أنه خالل عام
رصدت مائة ومخسني ألف حالة غياب عن الوظيفة احلكومية ،وهذا ما
رصدته غري ما مل ترصده!
ويف تقرير ديوان املراقبة العامة يقول :إن  %07من املوظفني احلكوميني
متسيبون ،وأن  %49منهم يتغيبون بشكل أو بآخر.
ويضيف تقرير هليئة الرقابة أيضاً ما يؤكد هذه املعاين ،وجاءت بعد ذلك
دراسات أخرى ليست من دائرتنا ،بل من الدائرة العاملية اليت هي اليوم -
كما يقولون -تتحدث عن قرية واحدة ،ففي دراسة املكتب اإلمنائي
لألمم املتحدة :إن إجناز املوظف يف دول جملس التعاون اخلليجي ال يزيد
عن  82دقيقة يف يومه ،ومكتب الدراسات اخلليجية لالستثمار قال :إن
معدل اإلجناز دقيقتني يف كل ساعة ،أي أن الدقيقة ستكون أقل.
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والسؤال هنا ،مل أحتدث عن هذا؟!
ألن حديثنا عن الفساد كان يرتقب فيه أن نتحدث عن الرشوة ،وأن
نتحدث عن الغش يف املواد وحنو ذلك وهذا كله من الفساد ،لكن مل ال
نتحدث أوالً عن لبّ وجوهر الفساد وهو املفهوم واألصل املتعلق يب
وبك وبكل أحد ،فإن هذا هو جوهر أساسي هلذا الفساد ،فإذا قلنا ذلك
دعونا نرقب الواقع الذي نتحدث عنه يف جمالسنا ،كلنا يقول :إن
املوظف اجملتهد قد يصل إىل مقر عمله احلكومي متأخراً نصف ساعة،
وهذا من اجليدين ،فإذا وصل احتاج إىل حنو نصف ساعة حىت يتهيأ فإذا
عمل ساعة توقف لإلفطار ،وإذا انتهى اإلفطار عاود العمل مث رجع إىل
الصحافة واملكاملات ،وقبل الظهر يتوقف للصالة ،وبعده يذهب إلحضار
األبناء ويعود إن عاد آلخر الدوام ليقول غداً نلتقي مرة أخرى ،وحنن
ندرك أن أفضل األحوال اليت ترصد ذلك من الناحية الزمنية ختربنا بأنه
أعلى إجناز ميكن أن يصل هبذه الطريقة هو  %07من الوقت املتاح ،ما
معىن ذلك؟!
معناه أن  %07من كل األجور والرواتب اليت تدفع ذهبت هدرًا ومل
حتقق مثرًا ومل يقع هبا انتفاع.
لست هنا ألقرر أو ألسرد تقارير من هذا النوع ،سأنقلكم اآلن نقلة
أخرى لنرى عمق الفارق وعظمة اهلوة بني هذا الواقع املرير ،وليس
مقارنة بواقع غرينا من األمم ،وإمنا بواقعنا حنن مرة أخرى ،وإمنا باملقارنة
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باملنهج اإلسالمي الشرعي الذي حنن منتسبون إليه لكننا مقصرون يف
أدائه ،ومنحرفون عن حسن فهمه وبعيدون عن مرامي قصده.
وهذه هي املشكلة الكربى ،حنن نظن أن عملنا وعبادتنا تكون كاملة إذا
كنا يف الصفوف األوىل يف الصالة فحسب ،مع أن الصفوف حىت األوىل
وحىت اآلخرة فيها ما فيها من التقصري ،اإلسالم جعل هذه القضية قضية
أساسية جوهرية تبدأ بأن العمل ضرب من العبادة يؤجر عليه املرء،
ويكتسب احلسنات كما يؤجر يف اخلطوات إىل املساجد ألداء الصلوات،
وكلنا حيفظ حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الصحيح عند البخاري
وغريه" :ما أكل أحد طعام قط خري من أن يأكل من عمل يده ،وإن نيب
اهلل داوود كان يأكل من عمل يده" ،وأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم
كما يف صحيح مسلم" :أن زكريا عمل جنارًا" ،وأخرب كما صح عنه
عليه الصالة والسالم" :أنه ما من نيب إال ورعى الغنم" حىت هو صلى اهلل
عليه وسلم أخرب قال" :كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة".
ويف حديث كعب بن عجرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان مع بعض
أصحابه فرأوا رجالً جلداً نشيطاً قوياً فقال بعضهم" :لو كان هذا يف
سبيل اهلل لكان حسناً" أي لو أن صاحب هذا اجلسم القوي كان من
اجملاهدين يف سبيل اهلل الستثمر هذا اجلهد والطاقة فيما ينفع األمة ،وفيما
يعود عليه باألجر واملثوبة ،فلفت النيب صلى اهلل عليه وسلم النظر إىل
جانب آخر ،قال" :لو كان خرج على عيال له صغار لكان يف سبيل اهلل،
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ولو خرج يعول والديه أو يكسب لوالديه لكان يف سبيل اهلل" ،هذا
بذاك ،اغتنام الطاقة واجلهد يف عمل يكفّ به املرء نفسه عن السؤال
ويعطي من كلفه اهلل عز وجل النفقة به عليه يكون كذلك يف سبيل اهلل،
ويؤجر كما ورد يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم" :ما كسب
الرجل كسباً أطيب من عمل يده ،وما أنفق الرجل على نفسه وأهله
وولده وخادمه فهو صدقه) أي يؤجر هبا ،فهل يعي املوظف حكومياً أو
أهلياً أن ساعاته بل دقائقه وحلظاته ،بل حركة يده وقلمه بل كل شيء
يف أثناء أدائه لوظيفته ميكن أن يكون كله حسنات تكتب يف صحائفه
وأجراً يرفع قدره ومقامه عند ربه ،هذا املفهوم الغائب الذي نقوله أحياناً
يف غري حمله عندما يأيت أحدنا وينام ويقول النوم عبادة ألنه يتقوى هبا
على الطاعة ،وحنو ذلك من استشهادات يف غري حملها على هذا الوجه.
وأمر ثانٍ وهو أن العمل أمانة ،واألمانة جيب أن تؤدى وأداؤها على غري
الوجه األكمل ضرب من اخليانة واهلل سبحانه وتعاىل أمر( :إِنَّ اللَّهَ
يَ ْأ ُم ُركُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الَْأمَانَاتِ إِلَى َأهْلِهَا) [النساء ،]02 :أنت هنا يف هذه
الوظيفة تؤدي األمانات واخلدمات إىل أهلها من املراجعني؛ ألهنم
أصحاب حق ،وألن املال الذي يُدفع لك إمنا يُدفع لكي تقدم هلم هذه
اخلدمة ،واملال الذي يُدفع لك إمنا هو مالُهم؛ ألن مال الدولة هو مال
مجهور الشعب؛ ألن هذا هو امليزان الذي تنتظم به أمور احلياة كلها:
(وَالَّذِينَ هُمْ لَِأمَانَاتِهِمْ َوعَهْ ِدهِمْ رَاعُونَ) [املؤمنون ]2 :يرعون األمانة،
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األمانة يف داللتها العظيمة اليت أشفقت من محلها السماوات واألرض
ومحلها اإلنسان (إِنَّهُ كَا َن ظَلُومًا جَهُولًا) [األحزاب.]08 :
هل ندرك أيضاً حنن مجيعاً أننا مؤمتنون على صحتنا وعلى أوقاتنا وعلى
ما سخره اهلل لنا من أسباب هذه احلياة الدنيا كله أمانة حىت الصحة
أمانة ،فالذي يدخن وحيرق قلبه وصحته خائن لألمانة ،والذي يفعل
ويفعل مما نعلم مما ال حيتاج إىل ذكر كذلك.
والعمل كذلك صيانة ملاء الوجه أن يُراق ،صيانة لإلنسان أن يكون عالة
على غريه ،صيانة للفرد أن يكون عبئاً على اجملتمع ،صيانة لألب أن
يكون يف صورة ممقوتة أمام أبنائه وهو عاطل ال يعمل وال يؤدي دوره
يف حياته.
روى البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :لئن حيتطب أحدكم حزمة من
حطب على ظهره خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" ،ولذلك
عمل اليد حىت إن مل توجد الوظيفة يف أي ميدانٍ مباح مشروع ،ويف أي
ميدان شريف ظاهر ميكن أن يكون هو -حبد ذاته -أداء ألمانتك اليت
استأمنك اهلل عليها يف صحتك وبدنك ،ويف من كلفك اهلل أمرهم
وأوكل إليك نفقتهم من أهلك وزوجك.
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رحم اهلل علي بن أيب طالب فإنه كان يقول" :قيمة كل امرئ فيما
حيسنه" ،فإذا مل حتسن وظيفة فلتحسن مهنة ،وإذا مل حتسن مهنة فلتتحرك
ببدنك وقوتك يف أي ميدان حتمل أو تضع حىت تكون عامالً.
وأما األمر الذي أحسب أننا سنكون يف حال من الفجيعة لفقده ولغيابه
وسيكون أظهر يف بيان الفرق اهلائل والبون الشاسع بيننا وبني حقائق
ديننا فهو ليس جمرد العمل؛ وإمنا اإلتقان واإلحسان ،وما أدراك ما
اإلحسان؟! نعم أخرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سياق املعاين
اإلميانية األصلية عندما ذكر أركان اإلميان وذكر أركان اإلسالم مث قال:
"واإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك" ،عجباً
هلذه املقولة النبوية العظيمة اجلليلة احملفوظة اليت أحسب أن أكثرنا إن مل
يكن مجيعنا حيفظها ويرددها! كأنك تراه! فهل املتأخر عن وقت دوامه
لو استشعر أن اهلل يراه سيتأخر؟! وهل الذي يسوّف ويعطل؟! وهل
الذي يرتشي؟! وهل الذي والذي والذي ...يستشعر هذا املعىن؟! هل
حنن بالفعل نعيش جوهر ديننا وروح إسالمنا؟ نستطيع أن ندرك كم
الفرق شاسع؟ وكم حنن يف حاجة إىل تصحيح قوي بعزم فيت وجهد
مجاعي وليس جمرد قول؟!
روى مسلم يف صحيحه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:
"إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن" فليحسن يف الكفن مليت سيوضع يف
القرب وما عسى ستكون النتيجة لو مل يكن هناك إحسان؟! ما الفرق؟ ما
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األثر؟ ما الضرر؟ ال شيء ،لكنها منهجية هذا الدين الذي جتعل املرء
املؤمن به والتابع له يأىب إال أن يأيت باألمر على أكمل الوجوه وأحسنها.
ويف حديث رواه الطرباين يروي فيه أحد أصحاب النيب أنه شهد جنازة
مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما نزلوا هبا إىل داخل القرب قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :سوِّ حلد هذا ،سوِّ حلد هذا" حىت ظن
الناس أهنا سنة – يعين أن يفعل ذلك على أنه سنة – فقال صلى اهلل عليه
وسلم" :أما إن هذا ال ينفع امليت وال يضره ،ولكن اهلل حيب من العامل
إذا عمل أن حيسن" ،ويف لفظ آخر" :إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمالً
أن يتقنه" رواه البيهقي.
ويف صحيح مسلم حديث حمفوظ ندرسه ألبنائنا يف املدارس" :إن اهلل
كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذحبتم
فأحسنوا الذحبة ،وليحد أحدكم شفرته ،ولريح ذبيحته" ،بأيب هو وأمي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ماذا تريد األمة بعد هذا التوجيه الفريد الذي أحسب لو أن أمة عندها
مثله لكتبته يف كل مكان وجلعلته لبّ وجوهر القوانني واألنظمة يف سائر
املنظمات واألعمال.
ولذلك ينبغي لنا أن ندرك أن عالجنا ليس يف أمور قلوبنا وإمياننا ،وليس
يف أمور عباداتنا وصلواتنا .يف القرآن والسنة بل يف أمور أعمالنا وسري
حياتنا وانتظام كل أمور أعمالنا مرتبط بكتاب اهلل وسنة رسوله.
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اخلطبة الثانية:
إن التقوى يف أداء األعمال من أجلّ أنواعها وأعظم صورها وأكثر آثارها
نفعاً يف حياة الناس ،ولعلنا وقد مررنا بتلك النصوص على وجازهتا بقدر
الوقت الذي يتاح هنا نستنبط أمرين اثنني يف غاية األمهية أنه إذا طلب
اإلحسان يف األمر اليسري البسيط فهو من باب أوىل يف األمر العظيم
الكبري ،وإن كان طلب يف األمر الذي ال يترتب عليه ضرر ،فكيف هو
مبا تترتب عليه األضرار وتتأخر به املصاحل ويقع به نوع من صورة سلبية
كبرية يف واقع أمتنا؟
واالستنباط الثاين من هذه األحاديث والنصوص أن اإلتقان واإلحسان
ينبغي أن يتحول إىل ثقافة عامة نعلّمها لصغارنا يف البيوت ،وندرّسها
ألبنائنا يف املدارس وندرّب عليها طالبنا يف اجلامعات ،ونُ َوعّي هبا أمتنا يف
وسائل اإلعالم ونقدمها قدوة يف املسئولني كبارهم قبل صغارهم.
ليس املطلوب أن نبحث عن قانون ونظام لنجرّم موظفاً صغرياً ونترك
كبرياً ،أو لنعاجل نظاماً يف دائرة ونترك خلالً يف املنظومة كلها ،وأعين
باملنظومة كلها منظومة التربية األسرية والتعليمية واإلعالمية واجملتمعية
حنن اليوم يف جمتمعنا حنارب اإلتقان واإلحسان ،إذا انتظم املوظف يف
أدائه أو أراد أن يؤدي دوره كامالً كان زمالؤه أول من يعارضه؛ ألننا
تشربنا -بغري إدراك منا -مفاهيم الكسل بدل العمل ،ومفاهيم ضروب
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من اخليانة بعيداً عن األمانة ،ومفاهيم العمل العابث والالمباالة بعيدًا عن
اإلتقان واإلحسان.
هذا هو مربط الفرس وهذا هو أساس الفساد ،هو فساد العقول يف
تصوراهتا وفساد القلوب والنفوس يف كماالهتا وذلك ما حنتاج إىل
معاجلته فإن اإلحسان واإلتقان جاء يف كتاب اهلل ويف سنة رسوله صلى
اهلل عليه وسلم على وجوه كثرية وضروب عديدة( :صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَْت َق َن
كُلَّ شَيْءٍ) [النملَ ( ،]22 :وهُوَ الَّذِي خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
سنُ عَمَلًا) [هود،]0 :
أَيَّامٍ َوكَانَ َعرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُ َوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْ َ
سنُ) [املؤمنون:
( َوقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) [البقرة( ،]28 :ا ْدفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْ َ
 ،]49كم أن اإلحسان روح حاضرة يف كل أمر من أمور ديننا ،من
اإلميان واإلسالم إىل اإلحسان يف مفهومه العام ،إىل األعمال ،إىل كل
معاملة بينك وبني زوجك ،وبني املعلم وتلميذه ،وبني احلاكم واحملكوم.
وحني تصحح املفاهيم وحتىي هبا القلوب وترشد هبا العقول ،وتتمثل يف
واقع احلياة ،سيضرب بنا املثل عند األمم كلها ،وسنكون أصحاب
األعمال واإلتقان واإلحسان واالجناز على أكمل الوجوه ،ال ألننا نأخذ
نظريات غربية أو سياسات يابانية وإمنا ننطلق من قاعدة إميانية.

