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 أصناف الفاسقني

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 َمعصومنَي؟ُمسَتِنِد إىل كالِم اْلما هو تعريُف الفاسقنَي مبوجِب االصطالِح اْل

 

 : )َكَذِلَكالطَّاَعِة بدليِل قوله تعاىل من يف اللُّغِة هو الِعصيان ، ويف االصطالِح هو اخلروج  الِفسْق   

َْْق وْا الَِّذيَن َعَلى َربَِّك َكِلَمت  َحقَّتق ن هم ي ؤقِمن وَن(، وله  عدَّة  وجوٍه نعرف  من خالِلها َم اَل َأنَّه مق َفسْْ

 الفاسقوَن.

ْْب  واْل َِّرفهم يف وجٍه أوَّل النَّواص ْْ   عندهم نعنى َترقِ م قص ِّهم  ئمَِّةواليِة األ ة ، والِفس وخواص

 َأوقِلَياء اتََّخذ وه مق َما َليقِهِإ أ نِزَل َوَما والنَِّبيِّ ِباهلل ي ؤقِمن وَن َكان وا وَتَولِّي أعداِئهم بدليِل قوله تعاىل: )َوَلوق

 َفاِسق وَن(. مِّنقه مق َكِثرًيا َوَلِْكنَّ

ماويَِّة م تأصِِّْل بهم لتياِا السَّْكاِر اْلم َعطِّلوَن، والِفسْْْ   عندهم نعنَى ا نوهم يف وجٍه ثاٍن اْل

 اْلَفاِسق وَن(. ِإالَّ َهاِب َيْكف ر  َوَما َبيَِّناٍا آَياٍا ِإَليقَك َأنَزْلَنا واألرضيَِّة بدليِل قولِه تعاىل: )َوَلَقدق

ََْْمثم َشبِّهوَن، والِفس   عندهم نعنى التَّضليِل وخلِط اْلوهم يف وجٍه ثالٍث اْل َممثوِل بدليِل اْلِل بْْْ

 َأنَّه  َفَيعقَلم وَن آَمن وْا الَِّذيَن َأمَّاَف َفوقَقَها َفَما َبع وضًَْْة مَّا َمَثاًل َيضْْقِرَ  َأن َيسْْقَتيقِيي اَل اللََّه قوله تعاىل: )ِإنَّ

 َوَما َكِثرًيا ِبِه َوَيهقِدي َكِثرًيا ِبِه لُّي ِض َمَثاًل ِبَهَْذا اللَّه  َأَراَد َماَذا َفَيق ول وَن َكَفر وْا الَِّذيَن َوَأمَّا رَّبِِّهمق ِمن اْلَي ُّ

 اْلَفاِسِقنَي(. ِإالَّ ِبِه ي ِضلُّ

َِّة بدليِل اخلونة م رَتدُّوَن وهم يف وجٍه رابٍع اْل ، والِفسْْْ   عندهم نعنَى ا نكاِر بعَد إثباِا اَّ 

 اْلَفاِسق وَن(. ه م  ِْئَكَفأ وقَل َذِلَك َبعقَد َتَولَّى قوله تعاىل: )َفَمن

روَن، والِفسْْْ   عندهم نعنى نقِا العهِد وإفشْْْاِء األمِر لغرِي أهِلِه  م َبذِّوهم يف وجٍه خامٍس اْل

 َلَفاِسِقنَي(. َأْكَثَره مق َوَجدقَنا َوِإن َعهقٍد مِّنق أَلْكَثِرِهم َوَجدقَنا بدليِل قوله تعاىل: )َوَما

ُّْْب هاِا الذيَن ي عاد وَن أهَل اَّ ِّ العلويِّ   ْْيا   الِبَدِا والش ْْادٍ  أص ْْرييِّ النُّوهم يف وجٍه س ص

ٌِْْ  َجاءك مق ِإن آَمن وا الَِّذيَن َأيَُّها بيَِّنٍة ويتقوَّلوَن غرَي اَّ ِّ عليهم، بدليِل قوله تعاىل: )َيا دوِنب  ِبَنَبٍأ َفاس

ََِهاَلٍة مًاَقوق ت ِصيب وا َأن َفَتَبيَّن وا  َناِدِمنَي(. َفَعْلت مق َما َعَلى َفت صقِبي وا ِب
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اِتهم اليت م صِْْلينَي من خالِل صْْف م تَلبِّسْْنَي يف ثوِ  اْلوميكن نا أن نتعرََّف على الفاسْْقنَي اْل

 والَعَمى اجَلَفاِء على: ش َعٍب أربِع على فصََّلها أمري  املؤمننَي ا مام  علي )م( تفصياًل حنَي قاَل: )الِفس  

؛ أي َمن َجَفا َغل َظ يف اَِّنقِث العظيم( على وأَصرَّ الف َقهاَء َوَمَقَت اخَللَ  احقَتَقَر َجَفا والع ت وِّ. َفَمنق والَغفَلِة

وأسْْْاَء إليهم وتكبََّر عليهم واحتَقَرهم، وأبَغَا وعاَدل العلماَء عنهم ؤمننَي وأعَرَض م عشَْْْرِة إخواِنِه اْل

 َفَقِد ِبالّلِه شقِرْ ي  منهم، وأصْرَّ على الذَّنِب العظيِم وهو التَّشْبيه  والشِّر   لقوله تعاىل: )َوَمن   وحِّديَنم اْل

 َعِظيًما(. ِإثقًما اْفَتَرل

َِْْي َعِمَي وقاَل أمري  املؤمننَي ا مام  علي )م( متاِبًعا: )ومن اَرَز َخاِلَقه  الظَّنَّ وب واتََّبَع الذِّكر َنسْ

َفَتَرَ  ذكَر الواليِة  َته َبصرَي أبقَطَل استكانٍة(؛ فاألعَمى وال توبٍة بال َمِغَفَرَةاْل وطلَب الشَّيطان ، عليِه وأحلَّ

وحَدها، وأشَْْْرَ  بها والَءه  للم خاِلا  اللَّعنِي فابتاله  اهلل  باتِّباِعِه، ألنَّ َجمَع الَوالِء ال ُوز  لقوِل أمرِي 

نافقوَن م حبُّنا وحبُّ أعداِئنا يف جوِف إنساٍن(، فالع ميان  بإشراِ  الَوالِء هم اْلاملؤمننَي )م(: )ال َيِتمع  

 اْلَمعقر وِف َعِن َوَينقَهوقَن اْلم نَكِرِب َيْأم ر وَن َبعقٍا مِّن َبعقض ه م َواْلم َناِفَقاا  الفاسقوَن يف قوله تعاىل: )اْلم َناِفق وَن

 اْلَفاِسق وَن(. ه م  اْلم َناِفِقنَي ِإنَّ َفَنِسَيه مق لّلَها َنس وا َأيقِدَيه مق َوَيْقِبض وَن

َظهِرِه  ىعل وانقَلَب نفسِِْْه، على َجَنى َغِفَل وَمن)وقاَل أمري  املؤمننَي ا مام  علي )م( متاِبًعا: 

 الِغطاء  عنه َاوانكَش األمر  ق ضِْيَ  إذا والنََّداَمة  اََّسْقَرة   وَأَخَذتقه  ،األماني َوَغرَّتقه  ،ر شًْدا  ِغيَّه  وَحسِْبَ 

اِن، في سيء  ؛ فرتل الغافَل ال يشعر  َنا َيصَنع ه  لشدَِّة ك فِرِه وب عِدِه عن ا مي(َييقَتِسبق َيك نق َلم َما وَبَدا َله 

ِء اليت ت َصوِّر  ولمِة نفسِِْه األمَّارِة بالسُّ ؤمننَي وَيقرِتف  الذُّنوَ  فَيظنُّها إحسْاًنا لشْدَِّة ظ   م وخيطئ  حَب ِّ اْل

 له  اخلرَي شرًّا والشَّرَّ خرًيا، ويغرتُّ بأماني التَّشبيِه وَغيِّ التَّعطيِل فَييَسب هم ر شَد التَّوحيِد، وي عِرض  عن

ْْاٍَّة حتَّى يأتي الوقت  اْل َْْاب ه مقِح ِللنَّاِ  علوم  فيقَع فيه قوله تعاىل: )اْقَتَرَ َمكلِّ دعوٍة ص  ِفي َوه مق س

 مَّعقِرض وَن(. ٍةَغْفَل

َْْكَّ، أمِر اهلِل عن َعَتا َوَمنق)وقاَل أمري  املؤمننَي ا مام  علي )م( متاِبًعا:  َْْكَّ وَمن ش  اهلل  َعاىلَت ش

االسْْتكباِر،  َنعَنى العتوُّ؛ ف(أمِرِه يف وَفرََّط الكريِم بَربِِّه اغرتَّ كما جباللِه وصَْْغََّره  بسْْ لطاِنِه فأَذلَّه  عليِه

سبِب شكِّهم بدليِل َربِِّهمق(، وهذا ب َأمقِر َعنق َوَعَتوقْا النَّاَقَة صفة  الكافريَن كما يف قوله تعاىل: )َفَعَقر وْاوهي 

(، وقوله سْْبياَنه  يف آيٍة اْلم رقسَِْْلنَي ِمَن ك نَت ِإن َتِعد َنا ِبَما ائقِتَنا صَْْاِل   َيا قوله يف تتمَِّة اآليِة: )َوَقال وْا

 َأنف ِسِهمق ِفي اسْقَتْكَبر وا  َقِدَل َربََّنا َنَرل َأوق ِئَكة اْلَمال َعَليقَنا أ نِزَل َلوقال ِلَقاءَنا َيرقج وَن ال الَِّذيَن اَلأخرل: )َوَق

 َكِبرًيا(، وهؤالء العاتوَن الشَّاكُّوَن َسي ِذلُّهم اهلل  بسبِب شكِّهم وتقصرِيهم كما ذكَر جلَّ جالل ه  ع ت وًّا َوَعَتوق
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 ق ْلَنا َعنقه  ن ه وْا مَّا َعن َتوقْاَع َينظ ر وَن(، وقوله: )َفَلمَّا َوه مق الصَّاِعَقة  َفَأَخَذتقه م  َربِِّهمق َأمقِر َعنق بقوله: )َفَعَتوقا

 َخاِسِئنَي(. ِقَرَدًة ك ون وْا َله مق

ُّهم وال قيام  فهؤالء الفاسْقوَن ال ت قَبل  أعمال هم وال صالت هم وال صيام هم وال زكات هم  هم وال َح

َفاسِِْْْقنَي(، وال  َقوقًما مقك نت  ِإنَّك مق ِمنك مق ي َتَقبََّل َلن َكرقًها َأوق َطوقًعا َأنِفق وْا وال ق عود هم لقوله تعاىل: )ق لق

 َأسقَتغقَفرقَا ِهمقَعَليق ينفع هم د عاء  مؤمٍن باهلدايِة هلم، وال م سْتغِفٍر بطلِب العودِة هلم لقوله تعاىل: )َسَواء 

ِقنَي(، وهم أكثريَّة  البشِر بدليِل اْلَفاسِْ  اْلَقوقَم َيهقِدي ال اللََّه ِإنَّ َله مق اللَّه  َيغقِفَر َلن َله مق َتسْقَتغقِفرق  َلمق َأمق َله مق

غفرَة ألنَّ جزاَءهم َمواْل َلَفاسِْْق وَن(، وال ينتظَرنَّ أحٌد منهم الرَّمحَة النَّاِ  مَِّن َكِثرًيا اآليِة الكرميِة: )َوِإنَّ

ْْبياَنه : )َوَأمَّا َْْق وا الَِّذيَن كما قاَل س  َوِقيَل ِفيَها أ ِعيد وا اِمنقَه َيخقر ج وا َأن َأَراد وا ك لََّما النَّار  َفَمْأَواه م  َفس

 ت َكذِّب وَن(. ِبِه ك نت م الَِّذي النَّاِر َعَذاَ  ذ وق وا َله مق

 

 واهلل أعلمنكتفي لعدم ا طالة 

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


