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كلمة �لتقو�٢

ִדد�  	خالقية   
غ سلوكية  ظاهر�  �لغش 
من  نو�  فهو  �ألصعد�.  على ش#  �ملجتمع 
	نو�� �خليانة حيث -نه -خفا0 للو�قع /-ظها, 
خلالفه. /يتحقق �لغش بإخفا0 �لعيب 	/ تزيينه 9يث ال يتعر6 
 Cعد/ �لالمباال�  	ساسه   Eفإ  Fبالتا/ �آلخر  �لطر6  عليه 
�ملسؤ/لية. ميا,سه �لبعض �لذين �	بو� على سرقة �لنجاI بدال 
من �لسعي /�كتسابه بعرU �جلبني. /مما يؤسف له هو تفشي 
ظاهر� �لغش /�خلد�� بصفة جنونية Y ZاالX �حليا� �ملختلفة 
/ال سيما Z �ألسو�U حيث ال تكا� بضاعة تسلم من تالعب 
�أل�/ية  ليشمل  �لغش   Uنطا /توسع  /تدليسهم،  �لغشاشني 
 Xجلامعا�/ /�ملعاهد   b,ملد��  c- بل  �لطبية،   Xملستحضر��/
	يضا. /سنركز حديثنا Z هذe �لسطو, على 	ضر�, �لغش على 
 Cما	علك تقف حائر� i jلتعليمية �ألمر �لذ� Xصعيد �ملؤسسا

هذe �لظاهر� �لفتاكة.
ال شك 	E ضعف -مياE �ملر0 هو �لذj يدفعه للغش خصوصا 
	نه يعلم، مبجر� -قد�مه عليه، 	نه يستجلب غضب �هللا عليه. 
طويًال  /قًتا  فيصر6  /�هية   X�,pم �لعليلة  نفسه  له   qِّفتسو
لو  ما   Xالمتحانا�  qخال �لغش   Uطر/ �حليل  �ختر��   Z
�ستغل جز�0 منه Z �ملذ�كر� /�لتركيز خالq �لصف لكاE من 
 Iللهو /�لتر� Z jجانب �لتما� c- لناجحني �أل/�ئل. هذ��
على  فيطغى   ،qيقو  /	 يفعل  ما   Z جا��   eجتد فال   Iملر�/
شخصيته طابع �لكسل Z طلب �لعلم �ألمر �لذj ُيفقدe �لثقة 
 
Z نفسه /Z قد,�ته /يتولد فيه �لشعو, بالد/نية، فيصبح غ
قا�, على �إلنتاx /�إلبد�� /بالتاv Fكم بنفسه على مد,كاته 
فتصطبغ  	ساليبه  zميع  �لغش  منه  فيتمكن   ،Cباإلعد� �لعقلية 
}لو  ال  /هكذ�  له.  جتسد�  يصبح  	نه  لد,جة  به  شخصيته 
Yاq من YاالX حياته من �لغش �لذj يتسر| ,/يد� ,/يد� 
-c عالقاته �الجتماعية /�ألسرية. /Z {ا/لة فاشلة إلضفا0 

�لشرعية على غشه يلقبه تا,� بالذكا0 �ملعاصر /	خر� بأ��� 
�لتعامل �حلديثة. /ال تتوقف به �لوقاحة -c هذ� �حلد /لكنه 
 qقا,| على هذ� �ملنو�	خال0 /	كل من حوله من  Eبأ Iيصر

فلما�� يكوE هو �تلفا؟!  
 Iيطلب �ملساعد� /يتطلع للنجا eتر� Xعند �قتر�| �المتحانا/

ح# /لو كاE على ظهو, �آلخرين. 
/Z /�قع �ألمر -E �لذj يغش ال iد �لثقة Z نفسه بأنه قا�, 
على جتا/� �المتحاناz Xهو�e /مر�جعة �,/سه مبفر�e /من 
� يغلب عليه شعو, �خلو6 من �لفشل 	/ باألحر� �لرسو| 
فيسبب له قلقا مستمر�. /�حلقيقة �ل� تغيب عن /عيه /-�,�كه 
	E �لعيب ليس Z �لرسو| /لكن �لعيب كل �لعيب 	E يبقى 
,�سًبا طو�q حياته. فالنجاI عن طريق �لغش ما هو -ال �لرسو| 
��ته، /ليس ,سو| سنة �,�سية /�حد� بل ,سو| -c �خر 

!jمغشو�.. /يا ليت شعر Iساسها جنا	 Eحليا�، أل�
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/-ن� ال 	بالغ حني 	قوE- q من 	هم 	سبا| تأخر /عدC ,قي 
�لعلم  هو  �ألمم   Cلتقد  ���/ 	هم   Eأل /�لك  �لغش  هو  �ألمة 
على   Eصلوv شباֲדا   Eكا فإ��  �ملتعلم.  �لشبا|  /باألحر� 
لنا  ينتج  سو6  ما��  عليكم  باهللا  فأخp/نا  بالغش   Xلشها���

!Eلغشاشو� Eوiهؤال0 �خلر
فَهمُّ كل /�حد منهم هو /ظيفة بتلك �لشها�� �ملز/,� ليمأل 
 Eكا qحا Z تقدمي شي0 ينفع �ألمة. هذ� Z بطنه. ال َهمَّ له
يعي ماهية �ألمة! /مما ال شك فيه 	نه يستحيل تقد C	j 	مة 
فيها هذ� �لعد� ��ائل من �لغاشني �ملعاصرين. /من خالq نظر� 
تأملية أل,� �لو�قع نر� 	E عد� �لطال| �ملتخرجني كل سنة 
باآلال6، /لكن 	خp/نا من منهم قدC �ختر�عا، 	/ �كتشافا 	/ 
 E	 مشر/عا نافعا لألمة؟ قلة ال تكا� ُتذكر. /�ألمرُّ من هذ� Cقد
�لغا� قد يتوc منصبا تربويا حساسا �ألمر �لذi jعلك تفكر 
ُتر� 	j 	ثر -iا� سيتر� Z نفوb طالبه /	j خلق سينقش 

 Eلرسالة �لنبيلة. /كما تعلم فإ� eهذ jنفوسهم  /هو يؤ� Z
�لرسوq  � 	ضفى على طلب �لعلم طابعا �ينيا 9تا /كأنه 
فريضة  �لعلم  "طلب   :�  qقا حيث   Xلعبا��� 	�,جه ضمن 
 eمبا معنا � qحديث �خر قا Z/ ."على كل مسلم /مسلمة
	E من }رx طلبا للعلم فهو Z سبيل �هللا ح# يرجع.  فهل 
تتصو,  	E 	حد� ميكن 	E يغش Z صومه مثال /-E فعل �لك 
فما له من �لصوC -ال �جلو� /�لعطش، /هكذ� حاq من يغش 
	سر�  يؤسس  /قد  /ظيفة  على  فقد vصل  �لعلم.   Z طلب 
/لكن  �حليا�   Xمن {صال �لك   c- /ما  عقا,�  يشتر�  /قد 
كل هذ� ُبنـي على 	سس /�هية، فيتسر| �لغش -c حياته 
�لز/جية /�ملهنية /-c �يع معامالته �ليومية /يعيش حيا� تتربع 
iعله   jلذ� �ألمر  /مد�,كه،  كيانه  على  �للو�مة  �لنفس  فيها 
يشك Z كل صغ
� /كب
� تصد, من 	فر�� 	سرته /	صدقائه 
 qبا له  يهد	  ال  جحيم.   c- حياته   qفتتحو حوله  من  /كل 
عو�مل  �ألمر  يستدعي  ال   Fبالتا/  Eلسكو� طعم   U/يتذ /ال 
/�خلد��  بالغش   eبنا  jلذ� �ملغشو�  عامله  لتحطيم  خا,جية 
خالq سنني طويلة فيذ/| عامله ببط0 ُمتناeٍ كما يذ/| �لشمع 

حتت تأث
 �لنا,.
�كر¡ حاq هؤال0 /	نا 	خطُّ هذe �لسطو, بالر�قصاX �لال  
 ،Cحر�  /	  q9ال يبالني  ال  �ملالهي   Z شباֲדن  س�  يقضني 
فلما  �لد,�سية.  �لغاشني خالq حياִדم  �لطلبة   qحا�ّن  حا
�ستقطا|  مفاتنها  /تفقد  �إلغر�0  	ساليب  �لر�قصة  تفقد 
طريقة  شيخة  فتصبح  حتج   � تعتمر   � تتحجب  �لطامعني 
صوفية تكتب �لتمائم للمحتاجني /توضح �لطريق للسالكني. 
�لغش /�للهو  فبعد سنني  �لغا�  �لطالب  /هكذ� حاq �لك 
 Eيصبح ,جل تعليم /-,شا�. فإ�� كا/ xيتخر Iلتر�/ Iملر�/
 E	 هذ� هو صد� شا,عنا �إلسالمي فال عجب /ال غر�بة

نبقى Z �حلضيض بني �لنجاI �لز�ئف /�لفشل �لد�ئم.

العيـب ليس � الرسـوب ولكن العيب 
كل العيب أن يبقى راسًبا طوال حياته. 
فالنجاح عـن طريق الغـش ما هو إال 
الرسوب ذاته وليس رسوب سنة دراسية 
واحـدة بل رسـوب إ6 آخر احلياة ألن 
أساسها جناح مغشوش.. ويا ليت شعري!


