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 كوٌٞ ًؤضطٞ اهتقٟ اهجقافٚٞ
 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطذِٝ

ق٢ً اهلل ع٢ً ضبُس ٚاي٘ ايطااٖطٜٔ ٚيعٓا١ اهلل عًا٢    ٚ اسبُس هلل ضب ايعاملني

 ىل ّٜٛ ايسٜٔ ٫ٚ ذٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ ا٫ باهلل ايعًٞ ايعظِٝ.إعسا٥ِٗ أ

نأُ  ايا  ناْا    ، ق٬حبني ٜسٟ ايكاض٨ ايهطِٜ ضغاي١ يف ايهصب يف اٱ

يكاٖا ايػٝس َطتها٢ اسبػاٝا ايؿاياظٟ نأُ     أ َباذث ايهصب َٚػتثٓٝات٘، ٚقس

يف اسبااٛظ٠ ايعًُٝاا١   (1435ااا1434)حباثاا٘ يف املهاغاار ا طَاا١ يًػاا١ٓ ايسضاغاا١ٝ   أ

ُٖٝتٗاا ٚذٜٝٛتٗاا، ٚنْٛٗاا َبتًا٢     فاطز  باياصنط ٭  أ، ؾطفاملباضن١ يف ايٓحف ا٭

 بٗا يف اجملتُعا  عَُّٛا.

ايااٛافط ييهاا١ًٝ ايؿااٝذ ظٜااس    تعااطب َ٪غػاا١ ايتكاا٢ ايثكافٝاا١ عاأ ؾااهطٖا   ٚ

جبااس ْٚؿااام ضملااِ املؿاااملٌ   خااص عًاا٢ عاتكاا٘ تكطٜااط ايااسضٚؽ أايهااايُٞ ٚايااصٟ 

خ٠ٛ املػااُٖني، ٚباا٭خل اييكٝاس ايػاعٝس ايػاٝس ضبُاس       اٱ بك١ٝ زبٗٛزٚ ،ايهثي٠

ايهتاار زاض٠ ًَااف ٖتُاَااّا ناابيّا ٱ إايااصٟ أٚىل  ، ايؿااياظٟجااٛاز اسبػااٝا  

 خ٠ٛ ايهطاّ.ٚبك١ٝ ا٭ ،جطٙأ، فًً٘ زضٙ ٚعًٝ٘ ذيظ٘ اهلل ١ُٝ يٛايسٙايعً

 
 ًؤضطٞ اهتقٟ اهجقافٚٞ

 1437/ذٗ احلذٞ / 18
 عٚد اهػدٙس االغس 

   اهتخٚٞ ٗاهجِا١عوٟ صاحبٕ اآل
 غس اهِذف األ
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 اهلرب يف اإلصالح

 قدًٞامل
ٛ   إٚ ،ح()ايهصب يف اٱق٬يف ٖصٙ ايطغاي١، ٜسٚض ذٍٛ  ايبرث  ْا٘ ٖاٌ ٖا

ٌٖٚ ٖٛ َٔ َػتثٓٝا  ايهاصب َطًكاّا أٚ يف    ٚ يس٣ ايهطٚض٠ فكط؟أ؟ جا٥ع َطًكّا

 ازب١ًُ؟

ٚيٝؼ َطًل إقا٬ح َاا فػاس     ،إق٬ح شا  ايبني :ٚاملطاز َٔ )اٱق٬ح(

ٕ َعكاس املػاةي١ ٖاٛ    أ ، إ٫أٜهااّ ناْ  بعض ا٭زي١ تؿاٌُ شياو    َٔ ا٭َٛض، ٚإٕ

 اٱق٬ح باملع٢ٓ ا٭خل.

فكاس جاط٣ تعطٜيا٘ ٚذاسٸٙ يف نتااب )املعااضٜض ٚايتٛضٜا١(،         ;هاصب ٚأَا اي

 ٚنتاب )ايتٛض١ٜ َٛنٛعّا ٚذهُّا( ٚمليُٖا ف٬ًٝذظ.

 ٚغٛف ْبسأ ببٝإ َعكس املػةي١ فٓكٍٛ:

 ًعقد املطأهٞ
  ٟ ِ   :يعً٘ ٜٴتِٖٛ باايٓظط ايباسٚ فٝاسخٌ يف بااب ايتاعاذِ     ،إٕ اٱقا٬ح أٖا

زضجاااا  باااةْٛال ايهاااصب ٚ أٚ ٜٓاااام ،ٕ ايهاااصب يف اٱقااا٬ح جاااا٥عةفاااٝرهِ بااا

٘ٺ نُاا   ،املػاي١يهٔ شيو يٝؼ َعكس  ،اٱق٬ح فٝكسّ ا٭ِٖ َُٓٗا ٚإٕ قس بٛج

 ،ٕ َا شنط ٜٓسضد يف نرب٣ إٔ نٌ عٓٛإ ضبطّ يٛ ظامح٘ عٓٛإ ٚاجار إف ،غٝةتٞ

قاٌ  ْا٘ بار إٔ ٜكاسّ ٜٚاطجس ا٭    إف ،خاط آٚنصا نٌ ضباطّ ياٛ ظامحا٘ عٓاٛإ ضباطّ      



 01    الكذب يف اإلصالح 

ؾادل باني ؾاطب اشبُاط ٚباني ايهاصب عًا٢ َأ          ، فًٛ زاض أَاط أٚ نطضّا َيػس٠ّ

٭ْا٘   ;ٕ ٜهاصب أٚجار   ،ٕ يسٜ٘ قطذا١ يف َعستا٘ َاث٬ّ   ةٜطٜس إنطاٖ٘ ع٢ً ؾطبٗا ب

 ٚا٭خف ذط١َّ. ا٭قٌ نطضّا

ٚيهٔ ايه٬ّ يٝؼ يف قٛض٠ ايتعاذِ، ٚإمنا ايه٬ّ ذٍٛ عٓٛإ ايهاصب يف  

 ٌ ثٓا٥٘ َاأ ، فٗااٌ زٍ ايااسيٌٝ عًاا٢ اغاات (1)اٱقاا٬ح يف ذااس شاتاا٘ ٚنعٓااٛإ َػااتك

ٚ أنُا ياٛ   ٜتتار عًا٢ ايٓاعال َيػاس٠       ،ٕ نإ اٱق٬ح اغتربابّٝاإٚ ،ايهصب

ٌ    ١تطتباا  َيػااس٠ قًًٝاا   يااصيو جااسّا  ااا ٫ تؿااًُٗا أزياا١ اسبطَاا١ فطنااّا، ٚقااس  ثاا

ٕٸ ، (2)ٚ ضبااصٚض خاااضجٞأبؿدكااني تااسابطا َااع فااطو عااسّ ٚجااٛز أٜاا١ َيػااس٠  فااإ

  نٗصا؟بايهصب يف َٛضز  فٌٗ بٛظ اٱق٬ح ،اٱق٬ح ٖٓا ٜهٕٛ َػتربّا

قتهاا٥ٞ  ٕ ا٫ٕ ايهصب يف اٱق٬ح املػترر يٝؼ جبا٥ع; ٭ة٫ٚ ٜتِٖٛ ٖٓا ب

  اسبطاّ؟ ظ املػتررٛٸفهٝف ب ،٫ ٜعاضن٘ اي٬ اقتها٥ٞ

  ٚ ٕ ايااسيٌٝ أإ٫  ٕ نااإ َػااترباّ إإش ازبااٛاب ٖااٛ: إٕ اٱقاا٬ح املػااترر 

فداطد   ،اٱقا٬ح قاس زٍ عًا٢ جاٛاظ ايهاصب يف      انُاا قٝاٌ، ٚغاٝةتٞ      ا  اشباام 

غاٝةتٞ تيكاٌٝ ذاٍٛ شياو باإشٕ اهلل      ٚ، عٔ نًٞ ا٫قتها٥ٞ ٚاي٬ اقتها٥ٞ ايبرث

 تعاىل. 

ٖٚصٙ املػةي١ )ايهصب يف اٱق٬ح( تػتبطٔ أٚ تػتًعّ ايبرث عأ َػاا٥ٌ   

َأ ٖاصٙ    َتعسز٠ تٓسضد ذب  ٖصا ايعٓٛإ ٚايعٓاٜٚٔ املكاضب١ ي٘، ٚغآحس إٔ ناثياّ  

ٌٸ وطذٗااا ٚحبثٗااا   ،س جااسّااملػااا٥ٌ ٖااٞ َااٛضز اباات٤٬ ؾااسٜ   ٖٚااٞ  ،َٚااع شيااو قاا

 نايتايٞ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   .فتسبط ،بعهِٗإش ذسث خًط بني ايكػُني يس٣  (1)

ٚفااطو عااسّ تااةثي شيااو غااًبّا عًاا٢   ،٫ ...ٕ ٫ ٜغتابااا ٫ٚ ٜتُٗااا بعهااُٗا ٚةنُااا يااٛ ايتعَااا باا( 2)

 اٯخطٜٔ مبا ٜبًغ زضج١ اسبط١َ.



 00       ادسيلة إوغ: هل اإلصالح واجب أو مستحب؟
 

 املطأهٞ األٗىل: ٓى اإلصالح ٗادب أٗ ًطتخب؟ 
ٚاجر أٚ َػترر؟ ٚايها٬ّ ٖٓاا عأ اٱقا٬ح      (1)اٱق٬ح ٌٖ :ا٭ٚىل

مبااا ٖااٛ ٖااٛ َااع قطااع ايٓظااط عاأ ايًااٛاظّ ايياغااس٠ اياا  قااس تتتاار عًاا٢ عااسّ         

شا نإ ٜا٪زٟ إىل قتاٌ إْػاإ ذاطاّ     ٕ عسّ اٱق٬ح بني املتٓاظعني إإف ;اٱق٬ح

ٕ أٚاجار قطعاّا، إ٫    ،ٚاٱق٬ح ايصٟ ٜكع َكس١َ َٛقا١ً سبكأ اياسَا٤    ،قطعّا

ٛ   ازب١ٗ،ٚايه٬ّ يٝؼ يف ٖصٙ  ،شيو َٔ باب املكس١َٝ  ،بٌ يف اٱق٬ح مبا ٖاٛ ٖا

نُااا يف ؾدكااني َتٓاااظعني زٕٚ إٔ تتتاار عًاا٢ ٖااصا ايٓااعال أٜاا١ ضباااشٜط خاضجٝاا١   

 ؟ْكًس بِٝٓٗ أٚ ٫ أخط٣، فٌٗ بر إٔ

  أجاس َأ اييكٗاا٤ َأ واطح اٱقا٬ح يف زا٥اط٠        ) :يس قاٍ ايػٝس ايٛا

ْا٘ َأ   أ  ٚقاس اغاتظٗط   ،(2)(ايٛاجبا  ٫ٚ َٔ واطح عسَا٘ يف زا٥اط٠ ا طَاا     

   .(3)ٚيف فك٘ ايٛاجبا  ،فطاجع َا شنطٙ يف املهاغر ا ط١َ ،املػتربا 

َٚاأ ٜااط٣  ،خااام  ااا فاملػااةي١ ذبتاااد إىل عكااس حبااث  ،ذاااٍ ٚعًاا٢ أٟ

ًۡ  ٕ ٜػتسٍ مبثٌ أي٘  ،ايٛجٛب ۡيُك َٔ َخ
َ
ٔاْ َبۡۡيَ أ ۡصيُِح

َ
ٕ أي٘  ،َٙٚٔ ٫ ٜطا ،(4)فَأ

ْا٘ ضبُاٍٛ   إأٚ  ،بكطٜٓا١ فٗاِ املؿاٗٛض    ;أٚ ي٬غاترباب  ٟٕ ا٭َط إضؾااز ةب :بٝر

ٕ ايبراث    إٚذٝاث   ،ع٢ً قٛض٠ اغتًعاّ عسّ اٱقا٬ح امليػاس٠ أٚ ملاي شياو    

 .َهاْْ٘ٛنٌ تيكٌٝ ايه٬ّ ذٛي٘ إىل  ،ٜعكس  صٙ ازب١ٗ

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚاملطاز إق٬ح شا  ايبني، ع٢ً إ ايبرث جاض يف ذهِ َطًل اٱق٬ح ٖٚٛ أعِ.( 1)

   .52م 2اييك٘ املهاغر ا ط١َ: د (2)

 .182م  92اجبا : د اييك٘ ايٛ (3)

 .10غٛض٠ اسبحطا :  (4)



 02    الكذب يف اإلصالح 
 

 املطأهٞ اهجاُٚٞ: ٓى اهلرب يف اإلصالح دا٢ص؟ 
ٜٚتياطل شياو إىل فاطعني: ا٭ٍٚ    ايثا١ْٝ: ٖاٌ ايهاصب يف اٱقا٬ح جاا٥ع؟     

إش باطٟ   ;ايهصب يف اٱق٬ح ايٛاجر، ايثاْٞ: ايهصب يف اٱقا٬ح املػاترر  

ب اسبااطاّ ٭جااٌ أَااط ايهااص عاأ تكااٜٛط اسبهااِ جبااٛاظٚعاأ جااٛاظٙ، فٝاا٘ ايبرااث 

 َػترر؟

 ؟املطأهٞ اهجاهجٞ: ٓى ٙفسق يف ٓرا اهلرب بني كاذٍب ٗآخس
ٚباني   ،املتٓااظعني  أذاس نإٛ ايهااشب يف اٱقا٬ح     :ٌٖ ٜٴيطٸم باني ايثايث١: 

فٝراٌ بٗاا    ،ثايثّا ٜعُاٌ عًا٢ اٱقا٬ح بُٝٓٗاا َأ خا٬ٍ نصبا١ َعٝٓا١         نْٛ٘ وطفّا

 ايٓعال؟ 

 تباغطني أٗ ًبػض ٗذلباملطأهٞ اهسابعٞ: اإلصالح بني ً
ٚتاااض٠ ٜهاإٛ  ،ٕ ايهااصب تاااض٠ ٜهاإٛ يٲقاا٬ح بااني املتباملهااني إايطابعاا١: 

َابغض يٰخااط زٕٚ ايعهاؼ، أٟ إٕ ايابغض َاأ     أذاسُٖا يٲقا٬ح باني وااطفني   

 وطف ٚاذس. 

 املطأهٞ اخلاًطٞ: ٓى اهلرب هوتخبٚب دا٢ص اٗ ال؟ 
 ٌ ث ٖااٛ ٛإ ايبراإ عٓااإٚ ٫؟ فااأايهااصب يًتربٝاار جااا٥ع    اشباَػاا١: ٖاا

ٚيهاأ ايهاا٬ّ يف ٖاااصٙ املػااةي١ املؿاااب١ٗ ٖااٛ ايهاااصب       ،)ايهااصب يف اٱقاا٬ح(  

 أذاس ٕ ٜتاسخٌ  أفٗاٌ باٛظ    ،يًتربٝر، فًٛ ناْ  ايعٚج١ ٫ ذبر ظٚجٗاا فطنااّ  

 ا٭ضذاّ َث٬ّ فٝهصب عًٝٗا بهصب١ نٞ ذبر ظٚجٗا؟ 

ٍ    يف فك٘ ايكازم زاّ يً٘ شٖر ايػٝس ايطٚذاْٞ  )إش :إىل اسبطَا١، قاا



 03       ادسيلة السادسة: هل الكذب جللب النفع لإلخوان جائز أو ٓ؟

ق٬ح ٖٛ ضفع ايتباملض فٝعتارب غابك٘، فايهاصب جملاطز ايتربٝار ٫ زيٝاٌ       ياٖط اٱ

ثااِ عًاا٢  .ازبااٛاظ يف قباااٍ شيااو  بُٝٓااا اضتااة٣ ايػااٝس ايٛايااس   (1)(عًاا٢ جااٛاظٙ

ٚ ٱسباق٘ با٘ ذهُاّا؟   أزضاج٘ َٛنٛعّا يف ايهصب يٲق٬ح ٌٗ ازبٛاظ ٱف :فطن٘

 .ٕ ؾا٤ اهلل تعاىلإغٝةتٞ  ا 

 جلوب اهِفع هإلخ٘اْ دا٢ص أٗ ال؟  املطأهٞ اهطادضٞ: ٓى اهلرب
ٌٖ بٛظ ايهصب زبًر ايٓيع يٲخٛإ أٚ ٫؟ ٖٚاصا خااضد عأ    ايػازغ١: 

نُا يٛ ناْ  يؿدل َعاًَا١، فًاٛ ناصب قااذب٘      ٚايتربٝر،عٓٛاْٞ اٱق٬ح 

ٚفاطو ايها٬ّ يف قاٛض٠ عاسّ اقتاْا٘ مبراطّ        أَ خ٬ ا   جٝسّا ٭جً٘ يطبس ضحبّا

ٚ ٫؟ ٚيُٓثاٌ  أفٗاٌ باٛظ ايهاصب ياصيو      ،اا٥طٖاا   آخط َأ اناطاض أٚ ملاـ أٚ ْظ   

ْا٘  أضملاِ   ،: بةغاتاش يف اسباٛظ٠ أٚ ازباَعا١ ٫ ضملبا١ يسٜا٘ يف ايتاسضٜؼ      أٜهااّ ياصيو  

ٕ ٜسضؽ ٖصا ا٭غاتاش  فٌٗ بٛظ ملٔ ٜط٣ إٔ َٔ املكًر١ أ ، تًو ايٛق  ٚايكسض٠

١ ٕ ٜهصب مبا ٜؿٛم ا٭غتاش يًتسضٜؼ؟ ٌٖٚ بٛظ إٔ ٜهصب نصبا أ ،أٚي٦و ايطًب١

 ؟َػحس أٚ َسضغ١ أٚ ذػ١ٝٓٝ َث٬ّ يٝتعإٚ اثٓإ ع٢ً بٓا٤ ،َع١ٓٝ

 ؟املصوخٞ(ٗ )أ ّْ ًالن االضتجِا١ )اإلصالح(إٞ: املطأهٞ اهطابع
ٞ ٖٞ ٚايػابع١:  ، قاسؽ غاطُٖا   َػةي١ خ٬ف١ٝ بني ايؿٝذ ٚا كل ا٫ٜطٚاْا

ٕ أجااٌ اٱقاا٬ح جااا٥ع، إ٫ إٔ ايهااصب َاأ إ :ٕ ايؿااٝذ َٚاأ تبعاا٘ شٖاار إىلإفاا

ٕ عٓٛإ اٱق٬ح ٫ َٛنٛع١ٝ يا٘، ٚإمناا   أ: ط٣يظا يف ذاؾٝت٘ ع٢ً املهاغر ٜامل

 املٛنٛع١ٝ يعٓٛإ املكًر١ فًٛ ٚجس  املكًر١ فايهصب جا٥ع، ٚإ٫ فا٬، َػاتس٫ّ  

  .(2)بصيو ع٢ً إٔ ايطٚاٜا  َكبٗا املكًر١ ٫ اٱق٬ح
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .330 ا 329م  21د : فك٘ ايكازم (1)

 . 238 م 1ذاؾ١ٝ املهاغر: د (2)



 04    الكذب يف اإلصالح 

 ٟ َأ َػاٛملا  ايهاصب إضاز٠ اٱقا٬ح، ٚقاس      ): قاٍ ايؿٝذ ا٭ْكااض

   .(1)(حن  ا٭خباض جبٛاظ ايهصب عٓس إضاز٠ اٱق٬اغتيا

 ٕ شياو َأ جع٥ٝاا  ايهاصب    أ (2)خباضٙأياٖط ): ٚقاٍ ا كل اٱٜطٚاْٞ

 .(3)اٱق٬ح(ملكًر١ ب٬ زخٌ يعٓٛإ 

ٕ إٔ اٱقااا٬ح قاااغط٣ َااأ قاااغطٜا  املكاااًر١، إ٫ إ :ٚيااااٖط ن٬َااا٘

 اإٕ اٱقا٬ح   يهأ ٚعًا٢ نا٬ ايتكاسٜطٜٔ فا      ;ايتركٝل ٖٛ إٕ ايٓػب١ ٖٞ َٔ ٚج٘

 مبا ٖٛ ٖٛ أجٓيب عٔ َكررٝت٘ ايهصب.  اذػر ن٬َ٘ 

ٕ ايٓػب١ بني اٱق٬ح ٚاملكاًر١ عُاّٛ َأ ٚجا٘; إش قاس ٜهإٛ       اٚغٝةتٞ 

ٚقاس تهإٛ املكاًر١ يف ملاي اٱقا٬ح ٚقاس        ،اٱق٬ح َٔ زٕٚ ٚجاٛز املكاًر١  

يني َثاٍ اٱق٬ح ايصٟ ٫ َكًر١ فٝ٘: اٱق٬ح بني املٛييني املدتًٚبتُعإ، 

ٕ عااز٠ املاٛييني ٖاٞ ايها٬ّ فُٝاا      إايعاًَني يف بعض اياٛظاضا  أٚ ايؿاطنا ; فا   

 ااا ٜهااٝع ذاال املااطاجعني يف نااثي َاأ ا٭ذٝااإ، فًااٛ اختًااف ٖااصإ    بٝاآِٗ نااثيّا

 ٕ ٜبكٝا َتسابطٜٔةايكسٜكإ نإ ٖصا ا٫خت٬ف يكاحل املطاجعني فتهٕٛ املكًر١ ب

أٚ  ،يو َٔ ٚقٛعُٗا يف ايغٝب١ ٚايت١ُٗيٮَٔ بص ،أٜهّاملكًرتُٗا شيو بٌ ٜهٕٛ 

زبااٛز٠ عًُااُٗا  َهافاا  أٚ اسبكااٍٛ عًاا٢  ،٭ٕ شيااو ٜٓيعُٗااا يف ظٜاااز٠ ضاتبُٗااا

 ٚايتعاَُٗا بإضنا٤ املطاجعني أٚ بةزا٤ ايعٌُ ع٢ً أفهٌ ٚج٘.  

     ٌ ايثاْٝاا١ ٚاشباَػاا١   :ٚغااٛف ٜكتكااط ايبرااث يف ٖااصٙ ايطغاااي١ عًاا٢ املػااا٥

املػةي١ ايثايث١ ٚايطابعا١  اا ٜتهاس مباا ٜاصنط يف      ٚايػازغ١ ٚايػابع١، ٚشيو ٭ٕ ذهِ 

 ُا غبل.املػا٥ٌ، ٚأَا املػةي١ ا٭ٚىل فهغا٥ط 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .31م 2نتاب املهاغر: د (1)

 .أٟ أخباض اٱق٬ح (2)

 .238م 1ذاؾ١ٝ املهاغر: د  (3)



       05 

 

 : الكذب يف اإلصالحوىلاملسالة األ

 ـ:االضتدالي عوٟ د٘اش اهلرب يف اإلصالح ب

 باب اهتصاحٍ ًِٗاقػتٕ
ٛ   ٕ ٜهٕٛأَعكس املػةي١ ٜٓبغٞ ٕ أغبل  ٖاٌ ٖٓااى زيٝاٌ خاام      :بٗاصا ايٓرا

 ؟ ٕ نإ َػتربّاإاظ ايهصب يف اٱق٬ح ٚع٢ً جٛ

       ِ  ،ٚيهٔ ٫ ٜكس ا٫غاتس٫ٍ عًا٢ جاٛاظٙ اغاتٓازّا إىل عٓاٛإ ا٭ٖاِ ٚاملٗا

 .(1)، نُا غٝتهسٚنْٛ٘ َٔ باب ايتعاذِ فٝكسّ ا٭ِٖ; ٭ْ٘ أق٣ٛ ٬َنّا

ْ٘ يٝؼ جٛاظ ايهصب يف اٱق٬ح َٔ بااب  أإىل   بٌ شٖر ايػٝس ايٛايس

إش يااٛ أزخًٓااا ايهااصب يف  ;طح املػااةي١ َاأ ٖااصا ايبااابٕ تطااأ٫ٚ ٜٓبغااٞ  ،ايتااعاذِ

ٕ اٱقاا٬ح ; ٭اٱقا٬ح يف زا٥اط٠ َبراث ا٭ٖاِ ٚاملٗاِ ملاا جااظ ايهاصب َطًكااّ         

 ،ٚاياا٬ اقتهااا٥ٞ ٫ ٜااعاذِ ا٫قتهااا٥ٞ ،َػااترر عًاا٢ املؿااٗٛض ٚايهااصب ذااطاّ

أ٫ تط٣ ذط١َ قهاا٤ ذاٛا٥خ اٱخاٛإ     ;ٕ بعٌ اسبطاّ جا٥عّاأفاملػترر ٫  هٔ 

 ؟(2)ػترب١، بيعٌ اسبطاّامل

ق٘ا٢ٚٞ تقدَ بعض املطتخبات عوٟ بعض اه٘ادبات أل :زّد دع٠٘
 ًالكٔا

ِ  ،إؾها٫ّ عًا٢ ٖاصٙ ايكاعاس٠     ٚيهٔ وطح ايػٝس ايٛايس أجااب عٓا٘    ثا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚج٘ عسّ قر١ ا٫غتس٫ٍ. (1)

 ٙ ع٢ً بٓا٤ زاضٙ.ٚ ٜػاعسأَثٌ إٔ ٜػطم َاٍ ايغي يٝكطو ؾدكّا  (2)



 06    الكذب يف اإلصالح 

)ثِ إٕ َا عبٔ فٝ٘ َٔ اغاتثٓا٤ ايهاصب يف اٱقا٬ح ياٝؼ َأ بااب ا٭ٖاِ         بكٛي٘:

ٚا٫غااترباب  (1)ٚ بااا٫خت٬فأطَني ٚ ا ااأٚاملٗااِ; إش يااٝؼ شاى إ٫ يف ايااٛاجبني 

 بٌ َٔ باب ا٫غتثٓا٤ بايٓل اشبام. ا٫قتها٥ٝني،ٚايهطا١ٖ ٫ ٜعاضنإ 

ٚ املهطٚٙ، ٚذبكل َٛنٛع٘ إٔ ا٭ِٖ َكسّ ٚيٛ يف املػترر إ :َا اذتُاٍأ

٘    ، هاأ أنثااط َاأ ضزٸ ايػاا٬ّ    َاأ اسبػاآا   نُااا يف ا٫بتااسا٤ بايػاا٬ّ ذٝااث ياا

 .ايٛاجر

ٞ ٫ بعً٘ يف قف ا٭ٖاِ   ثٛابّا فيٝ٘: إٕ ا٭نثط ٚياصا ياٛ زاض ا٭َاط     ،اييكٗا

ٚ قاا٠٬ ازبُاعاا١  أ ،تطٛعااّا  ٚ ظٜاااض٠ اٱَاااّ اسبػااني أبااني اسبااخ املػااترر  

ٚبااني إوعاااّ  ،املػااترب١ اياا  ٫ ثكااٞ ثااٛاب نااٌ َٓٗااا إ٫ اهلل غاابراْ٘ ٚتعاااىل   

بُٝٓٗااا  ا نااإشإُقااس ّ ا٭خااي فُٝااا  ،شا   ٜٴطعااِ َااا  جٛعااّاإعكاايٛض يف ايكياال 

ٕ ايٛاجار  اٚايػاطٸ   ،خاي زٕٚ ا٭ٚا٥اٌ بهاثي   ٕ ثاٛاب ا٭ اتعاذِ، َٚٔ ايٛاناس  

   .(2)ٚا طّ  ُا ٬َى خام ٚيٝؼ مبٓام أنثط١ٜ ايثٛاب ٚايعكاب(

 :ٚتٛنٝس ن٬َ٘ بعباض٠ أخط٣ َع تطبٝك٘ ع٢ً املكاّ

َأ   أقا٣ٛ ٬َنااّ  ، ا  َٚٓٗاا اٱقا٬ح   إ بعاض املػاتربا     ةب :ْ٘ قس ٜكاٍإ

ٕ بعض املهطٖٚا  أق٣ٛ َأ بعاض ايٛاجباا     أنُا  ،(3)ٚ اسبطاّأيٛاجر ٬َى ا

 .فتغًبٗا ٬َنّا

قٛا٥ٝاا١ َكااًر١ اٱقاا٬ح َاأ ٭ ;ٕ ٜهاإٛ ايهااصب جااا٥عّاأ هاأ  :ٚعًٝاا٘

 .َيػس٠ ايهصب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٟ ٚاجر ٚذطاّ. (1)

 .52م 2د :اييك٘ املهاغر ا ط١َ( 2)

 .  ٜتططم ي٘ َا ٜػتسعٞ َعٜس عٓا١ٜ َٔ ايبرث ٚايسضاغ١ ٖٚٛ حبث( 3)



 07       ئوة مالكهارّد دطوى: تقدم بعض ادستحبات طذ بعض الواجبات ٕقوا

قٛا١ٝ٥ امل٬ى أإش  هٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً  ;ْٞايربٖإ اٱ :ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو

اب بطٖإ إْٞ ٜػتهؿاف َٓا٘ قا٠ٛ َا٬ى     ٕ ايثٛإنعيٝت٘ َٔ ايثٛاب َٚكساضٙ; فأٚ

ايٛاجر أٚ املػترر، ٚناصيو ايعكااب فإْٓاا ياٛ ٚجاسْا ثاٛاب بعاض املػاتربا          

ٕ ٜهإٛ شياو ٭ٕ َا٬ى املػاترر     أنإ ٫ بس  ،أعظِ َٔ ايثٛاب املكطض يًٛاجر

     ٙ ٕ ايػا٬ّ َػااترر  إفا  ،أقا٣ٛ َأ ايٛاجار، ٜٚظٗااط شياو جًٝاّا يف ايػاا٬ّ ٚضز

ٚاياطزٸ ايٛاجار يا٘ ذػا١ٓ      ،ذػا١ٓ  تػع ٚغتٕٛي٘ س٨ ب٘ املبتٚيهٔ  ،ٚايطزٸ ٚاجر

ٕ ايثٛاب َعًاٍٛ  فٝهٕٛ املػترر بربٖإ ثٛاب٘ أق٣ٛ ٬َنّا; ٚشيو ٭ ،(1)ٚاذس٠

 .ٚازبعا٤ تابع ملا يًعٌُ َٔ فا٥س٠ أٚ َكًر١ ،ضجرإ ايعٌُ يف ذس شات٘

ملا  ا َٔ ثٛاب عظِٝ بٌ َٚصٌٖ  اسبػني ٜٚٛنر٘ أنثط ظٜاض٠ اٱَاّ 

ٚناصيو اسبااٍ يف اسباخ     ،ٖٚٛ أعظِ َٔ ثٛاب ايعسٜس َٔ ايٛاجبا ، (2)ٚعحٝر

 .ٕ فٝ٘ ضٚاٜا  بثٛاب عظِٝ جسّاإاملػترر ف

ٕٸ ٚاٱقاا٬ح َاأ ٖااصا ايباااب، يتكااطٜس بعااض ايطٚاٜااا  إقاا٬ح شا   بااا

ٚمحٌ ايك٠٬ ٚايكاٝاّ عًا٢ املػاترر     (3)ايبني أفهٌ َٔ عا١َ ايك٠٬ ٚايكٝاّ

   .(4)يف ضٚا١ٜ َطًك١ خ٬ف ايظاٖط

ا٭ٖااِ ٚاملٗااِ  َعازياا١ ٕاا: عاأ ٖااصا اٱؾااهاٍ بااٚأجاااب ايػااٝس ايٛايااس 

ٕ ٜػتسٍ أ٫ٚ ٜكس  ،ملي َعازي١ ايثٛاب ا  أٟ يف ٬َنا  أذهاّ ايؿاضلا اييكٗٞ  

 .جملٗٛي١ٝ ٬َنا  ايؿاضل يسٜٓا ;قٛا١ٝ٥ ٬َى ٖصا َٔ شاىأبهثط٠ ايثٛاب ع٢ً 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕٳ ذٳػٳٓٳ١ّ تٹػٵعٷ :ضٟٚ عٔ اٱَاّ اسبػني  (1) ّٔ غٳبٵعٴٛ ٕٳ  يٹًػٻًَا ٚٳاذٹاسٳ٠ْ يٹًاطٻاز     ٚٳ غٹتټٛ ٚٳ  ُٴبٵتٳسٹ٨ٔ  ًِ  .يٹ

 .120م 75حباض ا٭ْٛاض: د 

 َٔ ايهتر. ٚمليٙضبعٕٛ َٚا بعسٙ، باب ايطابع ٚا٭ ضاجع ناٌَ ايعٜاضا  (2)

 .441م  18. ٚغا٥ٌ ايؿٝع١: د ضٟٚ عٔ ضغٍٛ اهلل  (3)

 .ٚ َكاي١ٝأَا نْٛٗا يًعٗس ف٬بس فٝ٘ َٔ قط١ٜٓ ذاي١ٝ أْٗا يًحٓؼ، ٚأإش ا٭قٌ يف اي٬ّ ( 4)



 08    الكذب يف اإلصالح 
 

 ٚداْ هسد اهدع٠٘ٙتأ
َاا  أ ،ثِ َٓاقؿت٘ بٛجٛٙ ث٬ثا١  ،بٛجٗني ايٛايسٚ هٔ تةٜٝس ن٬ّ ايػٝس 

 :ايتةٜٝس

هعى أكجسٙٞ اهج٘اب يف املطتخب هوتع٘ٙض عّ ضعف االُبعاخ  أٗاًل:
 هعدَ اإلهصاًٚٞ فٕٚ

ناٞ ٜهإٛ    ،ْ٘ قاس ٜهإٛ جعاٌ ايثاٛاب ا٭نثاط يًُػاترر      إايٛج٘ ا٭ٍٚ: 

ٛ نّا إش  ;امل٬ى قٛا١ٝ٥أعٔ ج١ٗ عسّ اٱيعاّ فٝ٘، ف٬ تهؿف نثط٠ ايثٛاب عٔ  َع

 ٞ ٕ عاسّ اٱياعاّ يف املػاترر َهاعف ي٬ْبعااث      إ :يهثط٠ ايثٛاب ع١ً أخط٣ ٖٚا

 فهإ جعٌ ايثٛاب ا٭نثط يتك١ٜٛ ايباعث١ٝ. ،عٓس عا١َ املهًيني

مب٬ذظ١ بعض ا٭َث١ً ايعطفٝا١ ايا  جاط  عًٝٗاا ٚعًا٢       ٜٚتهس شيو أنثط

 ْظا٥طٙ غي٠ ايعك٤٬:

ٌ  ٕ ا٭جط٠ ايٛاجبا١ ايا  ٜػاتركٗا امل   إف قاس تهإٛ ًَٝإٛ     ،ٛياف أٚ ايعاَا

ْ٘ ثػٔ باملسٜط َٚٔ باب تطٜٛط عٌُ املٛييني ٚاسبكٍٛ أزٜٓاض ؾٗطّٜا فطنّا، إ٫ 

 با٫تٝإٕ أٟ َٛيف ًٜتعّ ةٕ ٜعًٔ بأ ،ع٢ً ازبٛز٠ ايعاي١ٝ يف َ٪غػت٘ َٚؿطٚع٘

أٚ  ،قبٌ ايٛق  ٚخيطد بعسٙ فً٘ جا٥ع٠ إناف١ٝ ٖٞ مخػ١ ٬َٜني زٜٓاض ٖصا ايؿٗط

، َٚثاٌ  ٕ ي٘ ٖصٙ ازبا٥ع٠ يٛ غًِٓ َا بعٗست٘ َأ ايعُاٌ قباٌ ايٛقا  ا اسز     ةب ٜعًٔ

َأ بااب تكٜٛا١     ا ي٘ ْ٘  هٔإف ،ٚنصيو املٛىل اسبكٝكٞ ،ٖصا يف غي٠ ايعك٤٬ نثي

إٔ  اآس عًٝاا٘ ايثااٛاب ا٭نثااط َاأ ايثااٛاب املُٓااٛح عًاا٢    ا   ايباعااث إىل املػااترر

 باملػترر باٱناف١ إىل ايٛاجر.  يتٓؿٝط ايعبس ٚبعث٘ عبٛ ا٫يتعاّ  ،ايٛاجر

ٕ ايٓااؽ ٫ ٜٓبعثإٛ   إفا  ;ٕ ٜهٕٛ إق٬ح شا  ايبني َٔ ٖصا ايبااب أٚ هٔ 



 09       ثاىوًا: إّن الثواب طذ الواجب من باب التفضل)(

٘  عبٛٙ ملؿانً٘  ٕ َكتها٢ اسبهُا١ َهااعي١ ايثاٛاب     إٚياصا فا   ،ايهثي٠ ٚضملاِ أُٖٝتا

ٚتتركل َكاقس ايؿطٜع١ زٕٚ تٛقاف   ،عًٝ٘ ٚع٢ً ْظا٥طٙ ذت٢ ٜٓبعث ايٓاؽ عبٛٙ

 يعاّ ٚايهغط. ع٢ً اٱ

 (1)اهج٘اب عوٟ اه٘ادب ًّ باب اهتفطىّْ إ ثاًُٚا:

ٕ املثٛب١ ع٢ً ايٛاجر إمنا ٖاٛ َأ بااب ايتيهاٌ     ةب :قس ٜكاٍايٛج٘ ايثاْٞ: 

 ٚشيو يٛجٗني: ،٫ باغتركام

 ،ْٗا يف ذس شاتٗا ناف١ٝ يٲيعاّ بايٛاجار إف ،َٛي١ٜٛ املٛىل اسبكٝكٞ ا٭ٍٚ:

عطانااا٘ أزٙ ٚجباااٖٛطٙ ٫ٚٚ بااار عًااا٢ املاياااو اسبكٝكاااٞ يًؿااا٤ٞ بؿطاؾاااط ٚجاااٛ

 ْ٘ بةنًُ٘ ًَه٘.إٔ ٜثٝر ايعبس ع٢ً إواعت٘ َع أ ،ٚأفعاي٘

٫ ٜؿاهٌ عؿاط    ،كّٛ با٘ َأ أْاٛال اٱواعا١ يًٛاجباا      ْٕ نٌ َا إ ايثاْٞ:

٫ باغتركام، فًا٘   ر عك٬ّ، ٚعًٝ٘ فايثٛاب نً٘ تيهٌَعؿاض ؾهط ايٓع١ُ ايٛاج

 .يعّ بٕ٘ ٜثٝر ع٢ً َا   ًٜعّ ب٘ أنثط  ا ٜثٝر ع٢ً َا أأ

٘   إ :ٚاسبه١ُ ٖٞ  ٙ     ،ٕ املػترر ذٝاث ٫ إياعاّ فٝا  ،فا٬ ٜٓبعاث ايعباس عباٛ

 .فٝحعٌ ي٘ املٛىل ايثٛاب ا٭نثط نٞ ٜٓبعث

زد اهدع٠٘: قد ٙلْ٘ املطتخب اق٠٘ ًالكًا ًّ اه٘ادب ٗمل ٙ٘دب 
 جلٔات ثالخ

ْا٘ َأ   إٚ ، هأ ايكاٍٛ باايعهؼ    :َٚأ جٗا١ أخاط٣    ،ٖصا نًا٘ َأ جٗا١   

َٚع شياو   ثهاِ ايؿااضل     ،ػترر أق٣ٛ ٬َنّا َٔ ايٛاجرٕ ٜهٕٛ املأاملُهٔ 

 :ذس٣ ازبٗا  ايتاي١ٝبٛجٛب٘ ٱ
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 اجلٔٞ األٗىل: احتٌاي ٗد٘د دٔٞ ًصامحٞ داخوٚٞ 
ناإٛ ٬َناا٘ تاااّ    يعااسّ إباااب املػااترر ضملااِ زعاا٣ٛ    َااا ازبٗاا١ ا٭ٚىل أ

َااا ايٛاجاار املكابااٌ أٚجااٛز جٗاا١ َعامحاا١ زاخًٝاا١ فٝاا٘،  :فٗااٞا٫قتهااا٤ ٱباباا٘ 

ٌٔ يف زاخً٘ مبعاذِ فكس فر  .ٚجرأٝث   ٜبت

يهأ ٫ ٜٛجبا٘    ،ٕ ٜهٕٛ املػترر أق٣ٛ ٬َنّا َٔ ايٛاجرأٚعًٝ٘:  هٔ 

، ٚشياو  أٜهااّ ٕ َاْعا٘ َٛجاٛز   أإ٫  ٕ نإ َٛجاٛزاّ إْظطّا ٭ٕ املكتهٞ ٚ ;ايؿاضل

ٚجر اهلل تعاىل اسبخ ع٢ً املهًف أْ٘ ٚنُا ٖٛ َعًّٛ قس إَثٌ )اخت٬ٍ املعاف( ف

ٕ ٜهإٛ َا٬ى ٚجٛبا٘ َترككاّا يف اسباخ ناٌ       أَٚأ املُهأ    ،س٠ يف ايعُطَط٠ ٚاذ

ّ      أٚيهٔ ياٛ ناإ    ،غ١ٓ ٭ٚجار اخات٬ٍ    ،ٚجار اسباخ عًا٢ املهًياني يف ناٌ عاا

ٕ َا٬ى ايٛجاٛب ابتًا٢ بااملعاذِ اياساخًٞ فٝٓتكاٌ ايتؿاطٜع َأ         إَٚع٘ فا  ،املعاف

 اٱباب إىل ا٫غترباب يف ملي اسبح١ ا٭ٚىل.  

ٕ َا٬ى املػاترر   أب قاس ٫ ٜهإٛ يهاعف املا٬ى باسع٣ٛ      إشّا فعسّ اٱبا

َطجٛح زَٚاّا بايكٝااؽ إىل َا٬ى ايٛاجار، باٌ قاس ٜهإٛ يٛجاٛز جٗا١ َعامحا١           

  .زاخ١ًٝ َاْع١

 ُّٕ ًّ باب اهتطٔٚىإاجلٔٞ اهجاُٚٞ: 
ذػر ٖصٙ ايسع٣ٛ  إ ٬َن٘  أيعسّ إباب املػترر ضملِ  َا ازب١ٗ ايثا١ْٝأ

 ٞ:فٗا  ،٤ ٚأقا٣ٛ َأ َا٬ى بعاض ايٛاجباا      ٫قتهاقس ٜهٕٛ تاّ ا اأٚ ا٫ذتُاٍ  

ؾال عًا٢ أَا     أيا٫ٛ إٔ  : ٚقس ٜطؾس ي٘ قٍٛ ضغٍٛ اهلل  .كًر١ ايتػٌٗٝمل

٘  ،(1)٭َطتِٗ بايػٛاى ٕ َا٬ى اقتهاا٤ ايٛجاٛب يف ايػاٛاى     إ :فًعٌ املػتياز َٓا
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 20       : إّىه لعدم قابلوة ادحلاجلهة الثالثة

ٚمب٬ى ايتػٌٗٝ خيف  ٕ ايٓيب إٕ )املؿك١( ع٢ً ا٭١َ َاْع١، َٚع٘ فأتاّ إ٫ 

ٜٓسضد يف َطذًا١   ٕ أؾلأي٫ٛ  ٚ٭َطتِٗٚقٛي٘:  ،ا٭١َ فؿطع٘ َػتربّا ع٢ً

٘  ،٫ٜٚت٘ ايتؿطٜع١ٝ أٚ ملاي شياو  اا فكآًاٙ يف      ،ٚيعً٘ نإ يثبٛ  ١ٜ٫ٚ ايتب١ٝ يا

   .فطاجع ،)املعاضٜض ٚايتٛض١ٜ(نتاب 

 ُّٕ هعدَ قابوٚٞ احملى إاجلٔٞ اهجاهجٞ: 
َػاتربّا ضملاِ ماَٝا١ َا٬ى ايٛجاٛب      َا ازب١ٗ ايثايث١ يعسّ إباب َا ؾطل أٚ

ٞ  اذػار املاسع٢     افٝا٘    ٘       :فٗا ٕ إاسباخ فا   :اذتُااٍ عاسّ قابًٝا١ ا اٌ، ٚيعاٌ َٓا

  ٜٛجب٘ نٌ غ١ٓ ع٢ً عا١َ املػًُني; ٭ْ٘ ًٜعّ َٔ شياو ايعذااّ    ا  ضمباا ايؿاضل  

َاط٠   ٕ اسباخ َاع نْٛا٘ ٚاجبااّ    إفا  ،يف ضقع١ جغطافٝا١ قاغي٠  ايؿسٜس ايصٟ ٫ ٜطام 

ْ٘ ًٜعَ٘ َاا ظباس َأ ايهاٝل ٚايعػاط ٚاسباطد       إف ،عُط ع٢ً نٌ َهًفٚاذس٠ يف اي

ٚناصيو اسبااٍ يف ظٜااض٠ اٱَااّ      يٛ ٚجر يف ناٌ غا١ٓ عًا٢ ناٌ َهًاف؟       فهٝف

فإْٓااا ْااط٣ َااا ْااط٣ َاأ املااٛد ا ااازض     ،فإْٗااا َااع نْٛٗااا َػااترب١    اسبػااني

 ،ع٢ً َساض أٜااّ ايػا١ٓ ٖٚاٛ َػاترر      ٚايعذف املػتُط يعٜاض٠ غٝس ايؿٗسا٤

ٝف يٛ أٚجب  ايعٜاض٠؟! فًعٌ ٬َن٘ ٫ ٜككاط عأ اقتهاا٤ تؿاطٜع ٚجٛبا٘ إ٫      فه

 ٕ املاْع أٚ املعاذِ ذاٍ زٕٚ شيو.أ

ٚ ةٚعًٝ٘ ْكٍٛ:  هٔ إٔ ًٜتعّ ب إ٫  ،ٕ ناإ َػاترباّ  إٕ إق٬ح شا  ايابني 

َهإ شيو ذػر ٱ ;أفهٌ َٔ عا١َ ايك٠٬ ٚايكٝاّ ايٛاجبني٬َنّا ْٚ٘ أق٣ٛ أ

َا ثٛابا٘ أنثاط َأ     ٕإبا: َا ايٛقٛل فٝػتسٍ عًٝ٘ أٚ ،اٯْي١ إذس٣ ازبٗا  ايث٬ث

 .يهٔ ايؿاضل   ٜٛجب٘ ملعاذِ أٚ ملاْع ،بعض ايٛاجبا  ٖٛ أق٣ٛ ٬َنّا

ٕ ٬َناا٘ ٕ ٜغًباا٘ ٭إٚ ايٛاجاار،ٕ ٜااعاذِ إٔ املػااترر  هاأ  إفاا 

 أق٣ٛ.
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ًٝا٘  ْا٘ ٫ زيٝاٌ ع  أْ٘ ٚإٕ أَهأ ثبٛتاّا إ٫   إف :ٚيهٔ ٫ خيي٢ َا يف شيو نً٘

ٕ أذس٣ ٖاصٙ ازبٗاا  اياث٬ث  هأ     ٕ تهٕٛ ٱأٚأنثط١ٜ ايثٛاب نُا  هٔ  ،إثباتّا

 قٛا١ٝ٥ امل٬ى.أفٗٛ أعِ َٔ إثبا   ،ازبٗتني َوٝٓٹذس٣ تٳتهٕٛ ٱ

ْ٘ ٚإٕ أَهأ إزخااٍ املػاترر يف بااب ايتاعاذِ َاع ايٛاجار        إ 

 .فتسبط ،ْ٘ خ٬ف ايكاعس٠ إثباتّاأإ٫  ،ثبٛتّا

ًع أدهٞ  ٔاحُ يِ أصْ  تعازض اهربا١ٝ بعداصاهٞ ب االضتدالي .ب
 ٗتطاقطٌٔا حسًٞ اهلرب

ٕ اياسيٌٝ عًا٢   إ :ااغتسٍ بعض ا٭ع٬ّ ع٢ً جٛاظ ايهصب يف اٱقا٬ح با  

ٔا  :تعااىل قٛي٘  ا (1)باملع٢ٓ ا٭عِ ا  ق٬حاٱجٛاظ  ْصويُِح
َ
َٔة  فَأ َُِٔن إِْخو ٌِ ْؤ ٍُ ْ ا ال ٍَ إِنَّ

 ًْ يُْك َٔ َخ
َ
ٕ ياسٜٓا أزيا١ َتعاسز٠ تاسٍ     إٚيف ازبٗا١ املكابًا١ فا    ،ٖصا َٔ جٗا١  (2)َبْۡيَ أ

٘   ع٢ً ذط١َ ايهصب، فتتػااقط   ،ٚايٓػب١ بني ٖصٙ ا٭زي١ َٔ ايططفني ٖٞ َأ ٚجا

فيجاع إىل أقااي١ اياربا٠٤     ٚذ٦ٓٝاصٺ  ،(ا٫جتُال ٖٚٛ )اٱقا٬ح بايهاصب   يف َٛضز

  طجاع بعاس ايتػااقط إىل ايطٚاٜا١ ايكارٝر١ ايا      ٜأٚ  ،(3)بعس ايتػااقط ٖٚاٛ اسبًٝا١   

ذٝااث  ;إش  ااا جٗاا١ اسبانُٝاا١ ٚايٓايطٜاا١    ;(4)تكااٍٛ: )املكااًس يااٝؼ بهااصاب(   

 .، ٖٚصا ٚج٘ آخطتتكطف يف َٛنٛل ايهصب فتهٝٸك٘ تٓع٬ّٜ

قا٬ح  )ٚ هٔ ا٫غاتس٫ٍ عًا٢ جاٛاظ ايهاصب يٲ     :قاٍ ايػٝس اشب٥ٛٞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ايؿاٌَ يًٛجٛب ٚا٫غترباب. (1)

 .10غٛض٠ اسبحطا :  (2)

ٕ ايهصب قاس ثبتا  ذطَتا٘ باياسيٌٝ َٚاع غاكٛو٘ بايتعااضو ٜطجاع إىل ا٭قاٌ ا٭ٚياٞ ٖٚاٛ            إف( 3)

 ازبٛاظ.  

 .210م 2ايهايف: د (4)



 23       إشكآت طذ استدٓل السود اخلوئي

ًْ بكٛي٘ تعاىل:  يُْك َٔ َخ
َ
ٔا َبْۡيَ أ ْصيُِح

َ
َٔة  فَأ َُِٔن إِْخ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ا ال ٍَ بني  أقًرٛا أٟ:، إِنَّ

قاا٬ح يعًهااِ  ٚاتكااٛا اهلل يف تااطى ايعااسٍ ٚاٱ   ،املاا٪َٓني إشا رباقااُٛا ٚتكاااتًٛا  

ٜا١  ٚذ٦ٓٝص فتهإٛ اٯ  ،أٜهّاق٬ح بايهصب ١ٜ ٜؿٌُ اٱاٯ إو٬مٕ إتطمحٕٛ، ف

 ٘ ٚبعاس تػااقطُٗا يف    ،َعاضن١ يعُّٛ َا زٍ ع٢ً ذط١َ ايهصب بايعُّٛ َٔ ٚجا

 :ىل عُااّٛإىل ايااربا٠٤ أٚ إقاا٬ح، ٜطجااع  ايهااصب يٲ أعااا:َاااز٠ ا٫جتُااال،  

 .(1)ْ٘ ٜٓي٢ ايهصب عٔ املكاحل ع٢ً غبٌٝ اسبه١َٛ(إاملكًس يٝؼ بهصاب، ف

   إغلاالت عوٟ اضتدالي اهطٚد اخل٢٘ٛ
 عًاا٢ ناا٬ّ ايػااٝس اشباا٥ٛٞ بإؾااها٫   زاّ يًاا٘ ٚقااس أؾااهٌ ايػااٝس ايكُااٞ

   :خط٣أؾها٫  إْتبعٗا ب ث٬ث١

 ًٕ باطى ال ميلّ االهتصاَ بّْٕ الشَ كالإ غلاي األٗي:اإل
ٛ  أ ْا٘  أإٕ ٫ظّ َاا شناطٙ ايػاٝس اشبا٥ٛٞ  اا ٫ ٜظأ        :َا اٱؾاهاٍ ا٭ٍٚ فٗا

   .ٕ ٚقع  يف وطٜل اٱق٬حإًٜتعّ ب٘، ٖٚٛ جٛاظ نٌ ا طَا  

ٖٚاااصا ايتكطٜااار ٫ بااااؽ بااا٘ َااأ ذٝاااث  ) :زاّ يًااا٘ قااااٍ ايػاااٝس ايكُاااٞ

إشا ناْااا  َكاااساقّا  يهااأ ٫ظَااا٘ جاااٛاظ تٝاااع ا طَاااا  اٱ ٝااا١   ،(2)ايكااآاع١

   .(3)(ايسيٌٝ; إش ايٓػب١ بٝٓٗا ٚبني أقًرٛا ٖٞ َٔ ٚج٘ يٓيؼ ،يٲق٬ح

، يف ايهااصب ٚاٱقاا٬ح جطاٖااا ايػااٝسأاياا   ٕ املعازياا١إ :ن٬َاا٘ تٛنااٝس

ٔا َبوْۡيَ ْةخاص آٜا١    فُث٬ّ ،جاض١ٜ َٚٓطبك١ ع٢ً تٝع ا طَا  ا٭خط٣ ْصويُِح
َ
فَأ
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 إشٕ اهلل تعاىل.ٚغٓٓاقؿ٘ أٜهّا فُٝا غٝةتٞ ب (2)
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 ًْ يُْك َٔ َخ
َ
وا أٚ ؾاطب اشبُاط أٚ ايكُااض نكٛيا٘ تعااىل      ذطَا١ ايعْاا    زيا١ أ َاع  أ ٍَ إِنَّ

 ًْ ٔهُ ىََػيَُّكو يَْطاِن فَواْجَخُِِت ِو الشَّ ٍَ َْ َع ٌِ ْزََلُم رِْجس  
َ
َُْصاُب َواْْل

َ
يِِْسُ َواْْل ٍَ ْ ُر َوال ٍْ اْْلَ

ٟٕ  إ، فاا(1)ُتْفيُِحؤنَ  ٘  ،َأ ٖاصٙ   ٕ ايٓػاب١ باني ايااسيٌٝ ا٭ٍٚ ٚأ  ،عُااّٛ َأ ٚجاا

جتُال فيجع إىل اياربا٠٤ بايٓػاب١ يًكُااض أٚ ايعْاا أٚ     فٝتػاقط ايسي٬ٕٝ يف َٛضز ا٫

٘     أاشبُط، َع  َاا إشا   :ْ٘ ٫  هٔ إٔ ًٜتعّ بٓيٞ اسبطَا١ عأ ٖاصٙ ا طَاا ، َٚثايا

أضاز اٱق٬ح بني بعض َأ ٜتعااوٕٛ اشبُاط إشا ٚقاع ْاعال بٝآِٗ، ٚتٛقاف شياو         

ازقِٗ ع٢ً صبايػتِٗ ٚؾطب٘ اشبُط٠ َعٗاِ ذتا٢ ٜهػار ثكاتِٗ َاث٬ّ أٚ ذتا٢ ٜكا       

ٕ ًٜتعّ ايػٝس اشبا٥ٛٞ باايربا٠٤   أنٞ ٜ٪ثط ن٬َ٘ ذت٢ ٜتركل اٱق٬ح، فٌٗ  هٔ 

 ؟يف ٖصٙ املٛاضز

بِخ٘  اهلسٍٙ ْآْ كى دهٚى زٗا٢ٛ عازض اهقسإ غلاي اهجاُٛ:اإل
 اهتباّٙ فٔ٘ ضاقط

ٛ  اٖٚٛ إؾاهاٍ قآاعٞ     ايثاْٞ  َا اٱؾهاٍ اأٚ إىل إٔ ايطاٜٚا١   )َهاافاّ  :فٗا

ٞ تهطب ع٢ً ازبساض ٫ٚ تهإٛ  املبا١ٜٓ َعٗا ٚيٛ بايتبأٜ ازبع٥املعاضن١ َع اٯ١ٜ ٚ

 .اْت٢ٗ (2)ذح١(

ٕ اٜكااااال ايػااااٝس اشباااا٥ٛٞ املعاضناااا١ بااااني اٯٜاااا١ ايهط اااا١    إ ٚتٛنااااٝر٘:

 َٔاحُ يِ صْ أف      إش َأ   ;ٚبني ايطٚاٜا  اي  تسٍ عًا٢ ذطَا١ ايهاصب ملاي قارٝس

ٞ أايهًاٞ  ْ٘ يٛ تعاضن  آ١ٜ َع ضٚا١ٜ بٓرٛ ايتباأٜ  إ :املػًِ أقٛيّٝا أٟ  ،ٚ ازبع٥ا

   ٘ ٕ ايطٚاٜا١ تطاطح ٚتطَاا٢ عاطو ازباساض، ٚشيااو     إفا  ،يف َااز٠ ا٫جتُاال َأ ٚجاا

ِ  ٕآيًٓكٛم املػ١ًُ ايساي١ ع٢ً إٔ َا خاايف ايكاط   فٗاٛ ظخاطف ٚباواٌ،     ايهاطٜ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .90: غٛض٠ املا٥س٠ (1)

 .300م  7َباْٞ َٓٗاد ايكاسبني د  (2)



 25       رّد اإلشكال: ما يعارض أية آية أخرى

َٔ اْا٘ ياٝؼ ياسٜٓا    : ا شنطٙ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟٚ)َا خايف( ٫ ٜطاز َٓ٘ ايتبأٜ مل

املطاز ايتبأٜ بٓرٛ َٔ ٚجا٘   بٌ ،(2()1)ب بٓرٛ نًَٞٛضز تهٕٛ ايطٚا١ٜ َبا١ٜٓ يًهتا

 أٚ ا٭عِ َُٓٗا ع٢ً املٓكٛض.

 زّد اإلغلاي: ًا ٙعازض اآلٙٞ آٙٞ أخس٠
 ايثاْٞ: ؾهاٍاٱ ٖصا ٚيهٔ قس ٜٛضز ع٢ً

ٍ  إ  ٕ أزيا١ ذطَا١ ايهاصب َػاتكا٠ َأ ايهتااب ايهاطِٜ ْيػا٘         ةبا  :ْ٘ قاس ٜكاا

ورِ ن ١ٜ:   الوور
ََ ْٔ ٔا كَو فا٬ ٜاطز اٱؾاهاٍ عًا٢ ايػاٝس اشبا٥ٛٞ; إش        (3) (4)َواْجَخُِِت

  ٘ فتتػاااقطإ يف َاااز٠ ا٫جتُااال   ،ايتعاااضو غااٝهٕٛ بااني آٜااتني َاأ ايهتاااب ْيػاا

ٚ آٜاا  أخاط٣ تاسٍ عًا٢     أإٕ آ١ٜ اياعٚض   :ٚياٖط ايػٝس اشب٥ٛٞ ٚآخطٜٔ،(5)ْيػٗا

 .(6)ذط١َ ايهصب

يف ذبطِٜ ايهصب إىل ايطٚاٜا  فرػار ٚضز   ْعِ يٛ اغتٓس ايػٝس اشب٥ٛٞ

 ٕ ْتٝحا١ نا٬ّ ايػاٝس ايكُاٞ ٖاٞ ْياؼ ْتٝحا١ نا٬ّ ايػاٝس         أع٢ً  ،ًٝ٘ اٱؾهاٍع

ايطٚاٜاا  ٫ تعااضو آٜا١     ٕإبا: إش َع ايكٍٛ  ;اشب٥ٛٞ ٚإٕ اختًف َع٘ يف ايططٜل

 َٔاحُ يِ أصْ ف،  ٖٚاٛ َاسع٢ ايػاٝس     ،ٕ اٯ١ٜ تتكسّ فٝحٛظ ايهصب يف اٱق٬حإف

 .اشب٥ٛٞ ْيػ٘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .111م  1ضاجع فطا٥س ا٭قٍٛ يًؿٝذ ا٭عظِ ا٭ْكاضٟ: د  (1)

 حبث ايتعازٍ ٚايتاجٝس اىل ايطغا٥ٌ يف ايٛقا٥ٌ  ٚقس ْاقؿ٘ ايػٝس ايٛايس (2)

 .30غٛض٠ اسبخ:   (3)

 خل َٔ املسع٢ نُا غبل.إٔ   ْٓاقـ فٝٗا بةْٗا إٚ اٯٜا  اي  ٚضز فٝٗا ييظ ايهصب أ (4)

بايبرث: اٯٜا  اي   هٔ إٔ تاسٍ عًا٢ ذطَا١     يف نتاب )ايهصب َٚػتثٓٝات٘( قس تٓاٍٚ امل٪يف( 5)

ورِ إىل ثبٛ  ز٫ي١ آ١ٜ  ، ٚخًلايهصب َطًكّا  الور
ََ ْٔ  .ًياجعف ،ع٢ً شيو َواْجَخُِِتٔا كَ

ٍٸ ع٢ً ذط١َ ايهصب ا٭زي١ ا٭ضبع١ ، ٚإٔ ايػٝس اشب٥ٛٞ شنط إف( 6)  ٕ   ٜصنط َيطزاتٗا.إْ٘ تس



 26    الكذب يف اإلصالح 
 

ظآسٝ يف اإلصالح بطسٙق  ْ أدهٞ اإلصالحإ: غلاي اهجاهحاإل
 غسعٛ
ٛ  اٚإٕ   ٜططذ٘ بكاٝغ١ إؾاهاٍ     اَا اٱؾهاٍ ايثايث يًػٝس ايكُٞ  أٚ  :فٗا

ًْ  :اٯٜا١ املباضنا١   ٟأايسيًٝني، إٕ  يُْك َٔ َخو
َ
ٔا َبوْۡيَ أ ْصويُِح

َ
ٚزيٝاٌ )ايهاصب    فَأ

ْ٘ ٜيِٗ إٔ أقًرٛا بني أخٜٛهِ املطاز با٘ َاعاسا   إف ،ذطاّ( يٛ عطنا ع٢ً ايعطف

 ٖٚصا ايكٝس ٚانس يف املتياِٖ ايعطيف. ،ا طَا 

ٚايصٟ خيتًخ بايباٍ إٔ ايعطف ٫ ٜط٣ بني ٖصا اياسيٌٝ ٚأزيا١ اسبطَا١    ) :قاٍ

اٱقا٬ح   ٜٚيِٗ َٔ زيٌٝ ضببٛب١ٝ زأٟ أزي١ اسبط١َشبٌ ٜكسّ تًو ا٭زي١  ،َعاضن١

إٕ اٱقا٬ح بططٜال ؾاطعٞ ٖاٛ املتيااِٖ عطفاّا        أٟ ،(1)ؾطعٞ(ْ٘ ضببٛب بططٜل إ

ًْ  :تعاىل َٔ قٛي٘ يُْك َٔ َخ
َ
ٔا َبْۡيَ أ ْصيُِح

َ
 .ٚشيو حبػر ا٫ضتهاظ املتؿطعٞ فَأ

ٕٸ أزي١ اٱقا٬ح ناٯٜا١ ايؿاطٜي١ َٓكاطف١ عأ اٱقا٬ح       إ :ٚبعباض٠ أخط٣

 .ف٬ تعاضو أزي١ ذط١َ ايهصب ،باسبطاّ

َٚٓٗاااا: َاااا زٍ عًااا٢  ،بااابعض ا٭َثًااا١ ن٬َااا٘ زاّ يًااا٘ٚ هااأ تكطٜااار 

   ٕ فٗاٌ ٜيٗاِ ايعاطف اغااترباب٘ ذتا٢ ٚياٛ نااإ       ،اغاترباب قهاا٤ ذاٛا٥خ اٱخااٛا

   ؟ٕ ٜػطم َٔ ايٓاؽ ثِ ٜعطٝ٘ ٭خٝ٘ نٞ ٜكهٞ ذاجت٘ةب ،باسبطاّ

ٕ أزياا١ اغااترباب قهااا٤ ذااٛا٥خ اٱخااٛإ َٓكااطف١ عاأ   إفاا ;ازبااٛاب: ٫

إٕ اهلل يف عٕٛ امل٪َٔ َازاّ امل٪َٔ يف : ٕ قٛي٘ أايكها٤ با طَا ، أ٫ تط٣ 

  ٔ  :ٔ ايعاإٛ با طَااا ؟ ٚنااصيو قٛياا٘ تعاااىل   َٓكااطف عاا  (2)عاإٛ أخٝاا٘ املاا٪َ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .300م  7د  :َباْٞ َٓٗاد ايكاسبني (1)

ٍ اهلل  (2) ٔ ضغٛ ٟ ع  .312م 71حباض ا٭ْٛاض د .ضٚ



 27       اإلشكال الرابع: اخللط بع التعارض والتزاحم

 َِِّػاَم لََعَ ُحّت َٔن اىطَّ ٍُ ِسري َوُيْطػِ
َ
ا َوأ ًٍ ًِا َوَيتِي ْ٘ َٓكاطف عأ إوعااّ    إف (1)اً ِمْسِهي

 ايطعاّ باسبطاّ.  

زيا١  أ: ذط١َ ايهصب يف اٱق٬ح ٚعسّ جٛاظٙ، ٫ْكاطاف  ٚضبكٌ ن٬َ٘

 اٱق٬ح عٔ ا طَا .

ٕ َااا شنااطٙ ٚإٕ قااس يف اٱقاا٬ح    ةباا :ٙفااازأعًاا٢ َااا  ٚيهاأ قااس ٜااٛضز   

 :يهٓاا٘ ملااي تاااّ يف اٱقاا٬ح ايٛاجاار; فااإٕ اٱقاا٬ح عًاا٢ قػااُني  ،املػااترر

بةٕ أزيت٘ َٓكطف١ عأ   كاٍ:ٚيف اٱق٬ح املػترر  هٔ إٔ ٜ ،ٚاجر َٚػترر

ٚيهأ يف اٱقا٬ح    ،ق٬ح ثابت١ إشا نإ ايططٜل ؾاطعٝاّ ٕ ضببٛب١ٝ اٱإٚ ،ايهصب

٫ باطٟ   اا  ٔاحُ يِ أصْ ياٖط ايػٝس اشب٥ٛٞ يف اغتس٫ي٘ ب ١ٜ  نُا يعً٘ ا (2)ايٛاجر

 .َا شنطٙ

ن٬َاا٘ عاأ اٱقاا٬ح مبااا ٖااٛ ٖااٛ ٖٚااٛ     ٕإبااا: ٚيهاأ  هاأ ايااسفال عٓاا٘   

٘   ;َػااترر ٘   ،إش ٫ زيٝااٌ عًاا٢ ٚجٛباا ٚيااٝؼ عاأ   ،ٚاملؿااٗٛض عًاا٢ اغااترباب

 ،٘ عٓٛإ عاضو خاضد عٔ صبط٣ ايبراث ْإاٱق٬ح ايصٟ ٚقع َكس١َ يٛاجر ف

  .فتةٌَ ،با)ٜٚيِٗ َٔ زيٌٝ ضببٛب١ٝ اٱق٬ح( شيو تعبيٙ ٜٚ٪نس

َٔ نٕٛ املكااّ ٖاٌ ٖاٛ َأ      ايطابع: ؾهاٍاٱنُٔ  ٚذبكٝل ايبرث غٝةتٞ

    ٞ ؟ أٚ ٖاٛ َأ َكاازٜل    َكازٜل ايتعاضو نُا ٖٛ يااٖط نا٬ّ ايػاٝس اشبا٥ٛ

 ايتعاذِ؟

 اإلغلاي اهسابع: اخلوط بني اهتعازض ٗاهتصاحٍ
إش ٜٛناس نآُّا اشبًاط اياصٟ قاس ثاسث باني        ٖٚصا اٱؾهاٍ إؾهاٍ ٖاّ; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .8غٛض٠ اٱْػإ:  ( 1)

 .  َياغس نبي٠ نػيو ايسَا٤ َث٬ّعٚ بعض أفطازٙ ع٢ً ا٭قٌ ٖٚٛ اٱق٬ح ايصٟ ي٫ٛٙ يٛقأ (2)



 28    الكذب يف اإلصالح 

قس شناط إٔ اياسيًٝني    ايتعاذِ ٚايتعاضو عٓس ايتطبٝل; شيو إٔ ايػٝس اشب٥ٛٞ

ْاا٘ أٜعااا   ااازيٝااٌ اٱقاا٬ح ٚزيٝااٌ ذطَاا١ ايهااصب ٜتػاااقطإ،     ايػااابكني، أٟ

فاا٬ بااس يتركٝاال اسباااٍ، َاأ تعطٜااف ايتااعاذِ         (1)يف باااب ايتعاااضو   أزضجُٗااا 

ٕ أزياا١ ايهااصب ٚاٱقاا٬ح ٖااٌ ٖااٞ َتعامحاا١ أٚ    أذبًٝااٌ ٚايتعاااضو أ٫ّٚ، ثااِ  

 ٞ غاٛا٤ شٖار     َتعاضن١ ثاّْٝا، ثِ بٝإ ٚج٘ ٚضٚز اٱؾهاٍ ع٢ً ايػٝس اشبا٥ٛ

، فٓكاٍٛ ٚبااهلل   أّ ايتعاذِ ثايثااّ  انُا ٖٛ َب٢ٓ ن٬َ٘   اإىل إٔ ايٓػب١ ٖٞ ايتعاضو  

 ا٫غتعا١ْ:

 (2)يف اهتعازض ٗاهتصاحٍقٚق حت

 ٗاهفسق بٌِٚٔا تعسٙف اهتعازض ٗاهتصاحٍ
)تٓايف ايسيًٝني  :ٖٛ  ٕ ايتعاضو ذػر تعطٜف ا٫خْٛسإ 

ذكٝكا١ أٚ   اٱثباا  عًا٢ ٚجا٘ ايتٓااقض اٚ ايتهااز     َكااّ  ٚحبػار ا٭زيا١   أٚ ا٭زي١ 

ٟ   ،(3)(ّاعطناا تٓااايف َااسيٛيٞ  ):عااطٸف ايتعاااضو بااا    ٚيهاأ ايؿااٝذ ا٭ْكاااض

يطم زقٝل بُٝٓٗا ٫ عًٝٓا با٘ اٯٕ;  ، ٚاي(4)ٚ ايتهاز(أايسيًٝني ع٢ً ٚج٘ ايتٓاقض 

 ،ٕ ايٓتٝح١ يف َكااّ حبثٓاا ٚاذاس٠. ٚقاس فكآًاٙ يف َباذاث ايتعاازٍ ٚايتجاٝس        إإش 

 .فطاجع

ايااااسيًٝني يف َكاااااّ ازبعااااٌ تهاااااشب ٕ ايتعاااااضو ٖااااٛ إ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ْ٘ قطح باملعاضن١ بكٛي٘: )ٚذ٦ٓٝصٺ فتهٕٛ اٯ١ٜ َعاضن١ يعُّٛ...(.إبٌ  (1)

ٖٚصا حبث زقٝل ٖٚٛ ذبًٌٝ ايهابط ايعاّ يًتعاضو ٚفطق٘ عأ ايتاعاذِ، ٖٚاصا ٜٓياع يف امل٦اا         (2)

 بٌ اٯ٫ف َٔ املػا٥ٌ اي  ٖٞ َٛنٛل يصيو.

 .437نيا١ٜ ا٭قٍٛ: م (3)

 .750م 2فطا٥س ا٭قٍٛ: د (4)



 29       تعريف التعارض والتزاحم والفرق بونهام

ٜٚكااٍٛ ايااسيٌٝ  ،ايبهااط مًااو أَطٖااا(إٕ ) :ايااسيًٝني أذااسٚايتؿااطٜع، نااةٕ ٜكااٍٛ 

و بني ٖاصٜٔ  (، َٚازاّ ايتعاض مًو أَطٖا ٚإمنا ٖٛ بٝس ٚيٝٗا٫ )إٕ ايبهط :اٯخط

ٚناصا اسبااٍ ياٛ ٚضز )ايعؿااط     ،(1)ناشبااّ  أذاسُٖا باس إٔ ٜهإٛ   اياسيًٝني َػاتكطّا ف٬  

  .)اشبُؼ عؿط٠ ضنع١ ضبط١َ( :ضنعا  ضبط١َ( ٚٚضز يف َكابً٘

ٌ  ،إشٕ: يف ايتعاضو ٜهٕٛ َسيٍٛ أذس ايسيًٝني ملاي ثابا    ٜهإٛ   :أٚ فكا

ٚايٛيٝيا١   ،(2)أٜهااّ اياسيًٝني ثابتاّا ٚقاس ٫ ٜهإٛ اٯخاط قاازضّا        أذاس قسٚض عسّ 

 (3)ٕ ٚجااس  املطجرااا   إٚشيااو   ،اسبحاا١ اي٬ظَاا١ ٖااٞ مٝٝااع اسبحاا١ عاأ ملااي      

ٚإ٫  ،ايكاسٚض١ٜ نااايعطو عًاا٢ ايهتاااب فُااا ٚافكا٘ فٗااٛ ذحاا١ ٚثاباا  ايكااسٚض  

ر ذػاا اٚإ٫ فٝتػاااقطإ ٫ٚ ٜهاإٛ أٟ َُٓٗااا ذحاا١     ،٫ٚ ذحاا١فًااٝؼ بكااازض 

  .(4) اايكاعس٠ ا٭ٚي١ٝ 

بٌ ن٬ُٖاا قارٝس    ، تهاشب بني ايسيًٝني املتعامحنيف٬ :َا يف ايتعاذِأٚ

ٕ املؿاه١ً ٖاٞ يف   أإ٫  ،٫ٚ تٓايف بني ايسيًٝني َٔ ذٝث املسيٍٛ أق٬ّ ،(5) ٚقازض

ٍ عسّ قسض٠ املهًف ع٢ً ازبُاع بُٝٓٗاا يف عاا      نُاا يف إْكااش ايغطٜال     ،(6) ا٫َتثاا

اٱْكااش ٚاجار ٚيا٘ ٬َنا٘ املػاتكٌ، ٚايغكار ضباطّ ٚيا٘ ٬َنا٘           ٕإف ،ٚايغكر

ٕ تٛقف إْكاش ايغطٜل ع٢ً ملكر ذباٌ أٚ قااضب َأ آخاط،     ةفًٛ تعامحا ب ،أٜهّا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٟ ملي قازض َٔ املٛىل، أٚ ملي َطاز ي٘ باٱضاز٠ ازبس١ٜ، بٌ نإ تك١ٝ أٚ ؾبٗٗا. (1)

 ٚإشا   ٜهٔ قازضّا )أذسُٖا أٚ ن٬ُٖا( ف٬ ٬َى ي٘ نُا ٖٛ ٚانس. (2)

 املٓكٛق١ ع٢ً املؿٗٛض أٚ َطًل ع٢ً َا شٖر إيٝ٘ ايؿٝذ. (3)

 ٞ ايتدٝي; يًطٚاٜا  اشباق١ ايٓاق١ عًٝ٘.ٚايكاعس٠ ايثا١ْٜٛ ٖ (4)

 أٟ ذػر ايهٛابط ٚايكٛاعس. (5)

ٌ اٚايهاا٬ّ يف ايتااعاذِ  (6) : إٕ املؿااه١ً يٝػاا  يف اقتهااا٤ ٫َتثااايٞ ٫ ايتااعاذِ امل٬نااٞ، ٚاسباقاا

 ايسيٌٝ ٬َٚن٘ بٌ يف َاْع١ٝ ايعحع َٔ ا٫َتثاٍ.



 31    الكذب يف اإلصالح 

 .ْ٘ بر ٜٚكسّ ع٢ً ايغكر ٭ْ٘ ا٭ِٖ ٬َنّاإف

 ،فعااسّ ايكااسض٠ عًاا٢ اَتثاااٍ ناا٬ ايتهًااٝيني َااع ٚجااٛز املاا٬ى يف نًُٝٗااا     

ِ    ٖ ،ٚٚجٛز ايسيٌٝ عًٝٗا َعّا ٕ ٜكاسّ  أفا٬ باس    ،ٛ غابر ايتاسافع بُٝٓٗاا ٚايتاعاذ

  .ا٭ق٣ٛ ٬َنّا

 قتطا٢ٛ )ال ٙصاحٍ( االقتطا٢ٛ ٗهٚظ )ال ٙعازضٕ(ااهال 
ٕ: ةٜكاٍ با  ذٝث ،طة ايصٟ قس ثسث يس٣ بعضَٚٔ شيو ٜتهس ٚج٘ اشب

إش إٕ  ;(1)باْار ايكاٛاب  )اي٬ اقتها٥ٞ ٫ ٜعاضو ا٫قتها٥ٞ( يهٔ ٖاصا ايتعابي   

 ا   املػاترر َااث٬ّ ا ٚ ايا٬ اقتهااا٥ٞ     ،َااث٬ّ ا   ايٛاجار ا  ا٫قتهاا٥ٞ    املعاضنا١ بااني 

اقض إشا تعًل اسبهُإ باملٛنٛل ايٛاذس َع ٚذس٠ ناف١ ؾاطٚم ايتٓا   ذاق١ً قطعّا

ٜاااعاذِ )ايااا٬ اقتهاااا٥ٞ ٫  ٕ:إٖاااٛ  اياااصٟ ٜٓبغاااٞ إٔ ٜكااااٍفر٦ٓٝاااصٺ فاملعطٚفااا١، 

 .ا٫قتها٥ٞ( ٖٚصا ٖٛ ايكرٝس

: ٚناإ َيااز اٯخاط    ،اغترباب ملػٌ ازبُع١ :ذس ايسيًٝنيأفًٛ نإ َياز 

٫ٚ ٜكااس ايكااٍٛ  ،صٜٔ ايااسيًٝني َتعاضنااإ فٝتػاااقطإٕ ٖااإفاا ٚجااٛب ملػااًٗا،

٫قتها٥ٞ عًا٢  ابا)إٕ املػترر ٫ ٜعاضو ايٛاجر بٌ ٜتكسّ ايٛاجر عًٝ٘ يتكسّ 

 .ٕ ايتعًٌٝ ٫ ضبط ي٘ باملعًٌ ي٘إاي٬قتها٥ٞ( ف

فُٗاا َتهاشباإ    ،ياٞ اٯخاط  ٜٓ املػاترر ٚايٛاجار  ن٬ّ َأ  إٕ  

ٞ    إفٝتػاقطإ، ٚيف َكابٌ شياو فا   إش ٬َنا٘   ;ٕ ايا٬ اقتهاا٥ٞ ٫ ٜاعاذِ ا٫قتهاا٥

ٞ  أنااعف  ٫ٚ تااسافع بااني  ٫ٚ تهاااشب فٝٗااا بااني ايااسيًٝني   ،َاأ َاا٬ى ا٫قتهااا٥

  .قغط٣ شيو نُا غٝةتٞ يف ا٭َط ايثاْٞ َٚكآَا ٖٓاقسٚضُٖا، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .رث ٚايتسقٝل ٫ صباٍ  اْ٘ يف غاذ١ ا٭قٍٛ ٚايبأأٚ ضبٍُٛ ع٢ً املػاضب١ إ٫ ( 1)



 30       اإلصالح والكذب متزامحان
 

 اإلصالح ٗاهلرب ًتصامحاْ
ذبكٝااال قاااغط٣ املكااااّ فٓكاااٍٛ: ايظااااٖط إٕ ايهاااصب يف  يف 

يهإٛ   اٱْكااش; اٱق٬ح ٖٛ َٔ َٛاضز ايتعاذِ; ْظاي ذطَا١ ايغكار ٚٚجاٛب     

 .ٚاٱق٬ح ذا٬َّ يًُكًر١ ،ايهصب ذا٬َّ يًُيػس٠

ٕ إٚناصيو اٱقا٬ح فا    ،ٕ قبس ايهاصب َأ املػاتك٬  ايعكًٝا١    إ :أٚ فكٌ

عًُٝٗااا  زاٍ ٝااث يااٛ   ٜهاأ زيٝااٌ ْكًااٞ; حبأٜهااّاذػاآ٘ َاأ املػااتك٬  ايعكًٝاا١ 

يهي٢ ايعكٌ يف اسبهِ حبػٔ ٖصا ٚقابس شاى، ٚا٭زيا١ ايسايا١ عًا٢ ذطَا١ ايهاصب       

 اٱق٬ح تابع١ ملكاحل َٚياغس يف َتعًكاتٗا. اباملع٢ٓ ا٭عِ  اٚجٛاظ 

فًٛ  ،٬ن٘ٚاجس ملفُٗا َتعامحإ يف َٛضز ا٫جتُال; إش نٌ َُٓٗا  

 .تكسٻّ ا٭ق٣ٛ ٬َنّا ا ايهصب يف اٱق٬حا املكاّ  اجتُعا نُا يف قغط٣

ٚاملػاتك٬    ،َٔ املػتك٬  ايعك١ًٝإٕ ايهصب ٚاٱق٬ح  

ذػاار  اٚا٭زياا١    ،ايعكًٝاا١ ٫ تعاااضو ٫ٚ تهاااشب بٝٓٗااا بااٌ بٝٓٗااا ايتااعاذِ فكااط

 .جط  ع٢ً َٓٛا ا ااملتياِٖ عطفّا 

 طسق اهلػف عّ كْ٘ اهعِ٘اْ ذا ًالن
ٕ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايططم ٫نتؿاف ثبٛ  امل٬ى يف ناٌ َأ اٱقا٬ح    إثِ 

َٚٓٗاا   ،َٚٓٗاا َاا غابل    ،سخ٬ٕ يف باب ايتعاذِ ٫ ايتعااضو َٚع٘ فٝ ،ٚايهصب

ٕ ايطٚاٜا  تهُٓ  ث٬ث١ أْاٛال  إٚذػر اغتكطا٤ ْاقل ف ، (1)ايعٛز إىل ايطٚاٜا 

 :َٔ ايهٛاؾف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ْا٘ َأ   أْ٘ ٜهؿف عٔ إٔ ايهصب قبٝس ٚامليػس٠ نا١َٓ فٝ٘ اغتٓازّا إىل أقس ذٖهُٓا ايعكٌ ٚ ٚغابكّا (1)

 .املػتك٬  ايعك١ًٝ ٚاٱق٬ح نصيو شٚ َكًر١ ٫غتك٬ٍ ايعكٌ بصيو



 32    الكذب يف اإلصالح 
 

 اهلاغف األٗي: اهصفات 
ٛ ؿااايططٜاال ا٭ٍٚ يًهَااا أ ٬َذظاا١ ايكاايا  ايااٛاضز٠   :ف عاأ املاا٬ى فٗاا

ٕ ٚقف املٛنٛل بكاي١  إيًهصب أٚ يٲق٬ح، أٚ يغيُٖا، يف يػإ ايطٚاٜا  ف

خي زيٌٝ ع٢ً تاٛفطٙ عًا٢    ،َٔ ايكيا  ايهاؾي١ عٔ نْٛ٘ شا َكًر١ أٚ َيػس٠

 َٚٔ ثِ زخٛ ُا يف باب ايتعاذِ.  ،امل٬ى

 ايطٚاٜا :َٚٔ ٖصٙ 

عٔ ايعس٠ عٔ امحس بأ ضبُاس     ٙ ايؿٝذ ايهًٝاَا شنط 

عٔ ابٔ َػهإ عٔ ضبُس بٔ َػًِ عٔ أبٞ  بٔ خايس ايربقٞ عٔ عثُإ بٔ عٝػ٢

 ،ٚجعٌ َياتٝس تًو ا٭قياٍ ايؿطاب اهلل جعٌ يًؿط أقيا٫ّ إٕقاٍ:  جعيط 

   .(1)ٚايهصب ؾط َٔ ايؿطاب

ٞ  إ٢ فٚضٚا٠ ٖصٙ ايطٚا١ٜ نًِٗ عسٍٚ ثكا٠ إ٫ عثُإ بٔ عٝػا  إ٫  ،ْا٘ ٚاقيا

عًا٢ أٟ فٗاٛ ثكا١ َأ أقاراب اٱتاال،       ٚ، (2)ْا٘ ضجاع عأ ايٛقاف    أ :ْ٘ ْكٌأ

إش ٫ ٜعًااِ  ;اقااط٬ذّا ٚيااصيو فايطٚاٜاا١ َعتاارب٠ َٚٛثكاا١ ٚإٕ   تهاأ قاارٝر١  

 .تاضٜذ ْكً٘ يًطٚا١ٜ أنإ فت٠ ٚقي٘ أٚ قبًٗا أٚ بعسٖا 

 ٖٓا أَطإ:  بٗا ٚٚج٘ ا٫غتس٫ٍ

ٖٚاصا  اا ٫ ؾاو فٝا٘، َٚاا ناإ        ،مليػس٠ ايؿاسٜس٠ إٕ ايؿطاب فٝ٘ ا 

 .أٜهّاف٬بس إٔ ٜهٕٛ شا َيػس٠  اٚبا٭ٚي١ٜٛ  اؾطّا َٓ٘ 

ٚ أزيٌٝ عًا٢ ٚجاٛز املكاًر١    خي، ٕ ٚقف ايؿ٤ٞ بةْ٘ ؾط أٚ إبٌ  

 امليػس٠ ٚتٛافطٙ ع٢ً امل٬ى. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .339م 2ايهايف: د (1)

 .، قاٍ: ثِ تاب عثُا598ٕم  1د  :ضجاٍ ايهؿٞ (2)



 33       الكاشف الثاين: ادتعلقات

 ،٫ٚ ذهااِ ٫ َاا٬ى فٝاا٘ أقاا٬ّ  أذااسُٖاَااا املتعاضنااإ فُٗااا َتهاشبااإ  أ

   .(1)تةٌَف

٫ غاٛأ٠  : يف ايهاايف عأ أَاي املا٪َٓني      ايهًٝا 

غا١ٝ٥ٛ  اا   ٚا٭ ،ايهصب بايػاٛأ٠  ذٝث ٚقف اٱَاّ  ،(2)أغ٤ٛ َٔ ايهصب

 .ٜسٍ ع٢ً ٚجٛز امل٬ى فٝ٘

ْا٘  إ عأ اٱَااّ ايكاازم      َاا ٚضز عأ ايكاسٚم    

 .ا١ٜ قرٝر١ٚايطٚ (3)ايهصبؾط ايطٚا١ٜ  قاٍ:

َاا َاا ٚضز عأ اٱقا٬ح     أٚ ،ٕ ٖصٙ ايطٚاٜا  نًٗا عٔ ايهاصب أ٫ٚ خيي٢ 

 .(4)إق٬ح شا  ايبني أفهٌ َٔ عا١َ ايك٠٬ ٚايكٝاّفُتعسز َٚٓ٘: 

 اهلاغف اهجاُٛ: املتعوقات
َٚٓٗاا اسبار    ،٬َذظ١ ذاٍ املتعِّكاا  باملٛناٛل   :َا ايططٜل ايثاْٞ فٗٛأٚ

ٚضباٌ ايؿااٖس َٓٗاا     ، َعتارب٠ ايؿاٝذ ايهًاٝا   ٚايبغض، ٖٚصا ٖٛ َاا تهآُت٘   

فُٝاا   (5)بغض اثٓني: أذر اشبططأإٕ اهلل أذر اثٓني  :ٚقٍٛ اٱَاّ ايكازم 

بغااض أقااا  ٚبغااض اشبطااط يف ايططأبااني ايكاايني ٚأذاار ايهااصب يف اٱقاا٬ح، ٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ِ     أشنطْاٙ يف َٛنع آخط َٔ  ملا (1) فتةَاٌ ملاا    ،ٕ ٚجٛز امل٬ى أعِ َٔ نإٛ املاٛضز َأ بااب ايتاعاذ

شنطْاٙ يف َٛناع آخاط َأ تعًٝال نْٛا٘ َأ ايتاعاذِ أٚ ايتعااضو عًا٢ املبٓا٢ يف اجتُاال ا٭َاط             

 .فتةٌَ ،ٚايٓٗٞ

 .19م 8ايهايف: د (2)

 .292أَايٞ ايكسٚم: م (3)

 .51م 7ايهايف: د (4)

نُٝاا ٜطٖار ا٭عاسا٤ يف     ٕ ٜظٗاط اييااضؽ قٛتا٘ ٚعها٬ت٘ َأ خا٬ٍ َؿاٝت٘ َتابدتاّ        أٜٓبغٞ  أٟ (5)

 .ضو املعطن١أ



 34    الكذب يف اإلصالح 

بغاض( بتًاو ا٭ضبعا١ زاٍ عًا٢     أٚتعًل )أذر( ٚ) ،(1)(ايهصب يف ملي اٱق٬ح 

َا اسبر فكس تعًل باٱق٬ح فٝسٍ عًا٢ ٚجاٛز   أٚ امليػس٠ فٝٗا، أٚجٛز املكًر١ 

َااا اياابغض فكااس تعًاال بايهااصب  ااا ٜهؿااف عاأ ٚجااٛز  أٚ ،املكااًر١ ٚاملاا٬ى فٝاا٘

 .أٜهّاامليػس٠ ٚامل٬ى 

 ٕ ٚجٛز امل٬ى ٜٴهتؿف َٔ تعًل اسبر ٚايبغض مبٛنٛعُٗا.  إٚعًٝ٘: ف

 اهلاغف اهجاهح: اآلثاز
 ٜهتؿف فٝ٘ ٚجٛز امل٬ى عٔ وطٜل اٯثاض.َا ايططٜل ايثايث فٗٛ َا أٚ

ٍ  أ عأ اٱَااّ ايكاازم      َٚٔ شياو َاا ضٚاٙ ايكاسٚم    إٕ  :ْا٘ قاا

ا ذاطّ قا٠٬ ايًٝاٌ ذاطّ بٗاا      ايطجٌ يٝهاصب ايهصبا١ فٝراطّ بٗاا قا٠٬ ايًٝاٌ فاإش       

ٕ ناإ شياو   إٚ ،ٕ ايهاصب شٚ َيػاس٠  ةفعأ وطٜال اٯثااض ٜهتؿاف با      ،(2)اياطظم 

بني إٔ ٜهٕٛ ايٛجٛب أٚ اسبط١َ ْيػ١ٝ أٚ ملي١ٜ ذتا٢   ْ٘ ٫ فطمإف ،ٚمليّٜا وطٜكّٝا

ٕ ٚجاٛب املؿاٞ ٱْكااش ايػاحني أٚ     إٜسخٌ ايعٓٛاْاإ يف بااب ايتاعاذِ، أ٫ تاط٣     

 .ايٓيػ١ٝ ٜٚغًبٗا ايغكرايغطٜل َث٬ّ، وطٜكٞ ٖٚٛ ٜعاذِ ذط١َ 

، (3)(ا١ْ يف ايسْٝا ٚايعاصاب يف اٯخاط٠  مثط٠ ايهصب امل: َٗٚا ٚضز عٓ٘ 

إيٝو ايبعٝس  ْ٘ نايػطاب ٜكطبإَٚكازق١ ايهصاب ف إٜاى  :َٔ َٚا ٚضز عٓ٘

 .(4)ٜٚبعس عًٝو ايكطٜر

ْاٞ  ٖٚصٙ ايطٚاٜا  تكطح ببعض آثاض ايهصب املدتًي١  اا ٜاسٍ بايربٖاإ اٱ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .342م 2ايهايف: د (1)

 .362م 2عًٌ ايؿطا٥ع: د (2)

 .328ملطض اسبهِ ٚزضض ايهًِ: م (3)

 .199م 71حباض ا٭ْٛاض: د (4)



 35       الكاشف الثالث: أثار

 ع٢ً ٚجٛز امليػس٠ فٝ٘ ٚنْٛ٘ شا ٬َى.

إٕ املعاٜي ايث٬ث١ َأ ايٛقاف ٚا٭ثاط ٚاملتعًِّال، َٛجاٛز٠ يف       

، فٗااٞ ناؾااي١ عاأ ٚجااٛز املاا٬ى فُٝٗااا َاأ املكااًر١   أٜهااّا٬ح ٚايهااصب اٱقاا

 .ٚامليػس٠ فٝسخٌ ايه٬ّ فُٝٗا يف باب ايتعاذِ ٫ ايتعاضو فٝكسٻّ ا٭ِٖ َُٓٗا

عأ ايغكار ٚاٱْكااش يتحاس جطٜاْا٘       ٚيٓٓكٌ ٖٓا َا شنطٙ ايػٝس اشب٥ٛٞ

 قاٍ يف َكباح ا٭قٍٛ:   ،يف املكاّ زٕٚ أٟ اخت٬ف

باني   ْ٘ ياٝؼ يف بااب ايتاعاذِ تٓاافٺ    إم بٝٓ٘ ٚبني ايتعاضو: )ًَٚدل اييط

، إش َأ ايٛاناس عاسّ ايتٓاايف باني اياسيٌٝ اياساٍ        ايسيًٝني َٔ ذٝث املسيٍٛ أقا٬ّ 

ْعِ ايكسض٠  ،ايساٍ ع٢ً ذط١َ ايتكطف يف ايغكر ْكاش، ٚايسيٌٝع٢ً ٚجٛب اٱ

ايعااجع   إَا َٔ ج١ٗ ذهِ ايعكٌ بكابس تهًٝاف   :َةخٛش٠ يف َٛنٛل ن٬ اسبهُني

ع٢ً خ٬ف بٝٓٓا ٚباني ا كال ايٓاا٥ٝا     ،ٚإَا َٔ ج١ٗ اقتها٤ ْيؼ ايتهًٝف شيو

ع٢ً اييطو  اَتثاٍ ن٬ ايتهًٝيني  إ املهًف ٫ ٜكسض ع٢ً إ)قسؽ غطٙ(. ٚذٝث 

فٝهإٛ   ،خاط يعحعٙ عٔ اَتثااٍ اٯ  َٛجبّا ا أٚ ربٝيّا تعّٝٝٓا اٜهٕٛ اختٝاض أذسُٖا   ا

)ٖٚااصا خباا٬ف باااب ايتعاااضو، إش ٚ ،(1)٤ َٛنااٛع٘(خااط َٓتيٝااا باْتيااااسبهااِ اٯ

 ٘ ناإ ايتٓاايف بُٝٓٗاا يف مااّ     أغاٛا٤   ،ايتٓايف بني ايسيًٝني َٔ ذٝث املسيٍٛ ثاب  فٝا

ٕ ايتٓاايف  إفا  ا،نايعااَني َأ ٚجا٘      ايف بعض املاسيٍٛ    ّأ انُا يف املتبآٜني   ااملسيٍٛ  

َٛجار   اأٚ ايتداٝي    يًتجاٝس  افا٭خاص بةذاسُٖا     ،بُٝٓٗا يف َاز٠ ا٫جتُاال فكاط  

َاع   خاط َٓتيٝااّ  فٝهٕٛ اسبهِ اٯ ،خط ٚاسبهِ بعسّ ثبٛ  َسيٛي٘يطفع ايٝس عٔ اٯ

َٛجار   اباياسيٌٝ اياساٍ عًا٢ وٗااض٠ ؾا٧        اخص  ٕ ا٭إف ،بكا٤ َٛنٛع٘ ٫ باْتيا٥٘

 ٘ عاأ  فٝهاإٛ اسبهااِ بايٓحاغاا١ َٓيٝااّا ،يطفااع ايٝااس عاأ ايااسيٌٝ ايااساٍ عًاا٢ ظباغاات
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 ٤ َٛنٛع٘، يبكا٤ املٛنٛل حباي٘(.باْتيا َٛنٛع٘ ٫ َٓتيّٝا

ا:  هٔ ايسفال عٔ إزضاد ايهصب يف اٱق٬ح يف باب ايتعااضو با  

ٞ       إ عهاؼ َاا ياٛ قٝاٌ باَهاإ       ،ْ٘ َابا عًا٢ ايكاٍٛ باَتٓاال اجتُاال ا٭َاط ٚايٓٗا

 .(1)فٝهٕٛ َٔ ايتعاذِ نُا ب٢ٓ عًٝ٘ يف املكباح ،اجتُاعٗا

ّٸ ٫ باسٟ يًاسفال     ٞ   يهٔ شيو نً٘ ياٛ  ٭ْا٘ َيكٸاٌ يف    ;عأ ايػاٝس اشبا٥ٛ

 املكٛيٝا١ َا ٜٛجر تعسز ايعٓٛإ تعسز املعٕٓٛ نُاا يف املاٖٝاا  املتاقا١ً     :املكاّ بني

َٚا ٫ ٜٛجر تعسزٙ تعسزٙ نُاا يف   ،فُٝهٔ اجتُال ا٭َط ٚايٓٗٞ فٝٗا ذػر ضأٜ٘

فطااض يف ؾاٗط ضَهاإ مبااٍ     ناٱ ٔا٫ْتعاعٝني املٓتاععني عأ ؾا٤ٞ ٚاذاس باعتبااضٜ     

فطاجااع ماااّ ن٬َاا٘ يف  أٜهااّا٬  هاأ اجتُاعُٗااا ذػاار ضأٜاا٘ فاا ،غاي املغكااٛب اي

   .(2)املكباح

  ٍ  ااا ٜٓتااعل َاأ ؾاا٤ٞ ٚاذااس     ٕ ايهااصب ٚاٱقاا٬ح  ةباا :ٚيهاأ قااس ٜكااا

 .فتةٌَ ،باعتباضٜٔ

 .َٛنٍٛ ملباذث اجتُال ا٭َط ٚايٓٗٞ اَب٢ٓ ٚبٓا٤ٶ ا ٚتيكٌٝ ايٓكاف 

 ،ذكٝك١ تؿهٝه١ٝ شا  زضجاا   ٕ اٱق٬ح مبا ي٘ َٔ املكًر١أثِ ٫ خيي٢ 

 .ٚنصيو ايهصب مبا ي٘ َٔ امليػس٠

ف٬بااس َاأ املٛاظْاا١ بُٝٓٗااا ذتاا٢ ٜااتِ تكااسِٜ ا٭ٖااِ َُٓٗااا نااٌ يف     :ٚعًٝاا٘

ٕ    ٜهٕٛ اٱق٬ح َُٗااّ  :َٛضزٙ، فتاض٠ يهٓا٘   ،باني واا٥يتني عظُٝاتني    نُاا ياٛ ناا

فٗٓااا ٜتكااسّ ذػاأ اٱقاا٬ح عًاا٢ قاابس ايهااصب       ،ٜتٛقااف عًاا٢ نصباا١ بػااٝط١   

تهإٛ ايهصبا١    :ٚتااض٠ أخاط٣   ،٬َى ايهصب يف قبااٍ َا٬ى اٱقا٬ح    ٜٚهُرٌ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .166م 2م 1َكباح ا٭قٍٛ: د (1)

 .195م 2م 1اح ا٭قٍٛ: دَكب (2)
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ف٬ ٜعكٌ دباٜٛعٙ   ،نبي٠ ؾسٜس٠ ايكبس ٚامليػس٠ نايهصب ع٢ً اهلل ٚضغً٘ ٚأٚيٝا٥٘

يبسا١ٖ تكسِٜ َا٬ى اسبطَا١ ٚايكابس     ;جٌ إق٬ح ْعال بػٝط بني َتداقُنيأَٔ 

 ذ٦ٓٝصٺ.  

 ٟ اهتصاحٍاهفسق بني اهق٘ي ب٘د٘ب اإلصالح أٗ اضتخبابٕ، عو
إٔ ْاصٖر إىل   َاا إَتعامحاإ، ف ْ٘ يٛ بٓٝٓا عًا٢ إٔ ايهاصب ٚاٱقا٬ح    إثِ 

أٚ إٔ ْااصٖر إىل تعُااِٝ جااٛاظٙ    ،كااٝل جااٛاظ ايهااصب باٱقاا٬ح ايٛاجاار   رب

فا٬   ،ٕ ايهصب جا٥ع يف اٱق٬ح ايٛاجر فكطةب :ٕ قًٓاإف ،يٲق٬ح املػترر

اٱقا٬ح ٚاجار ذػار    ٕ اي٬اقتها٥ٞ ٫ ٜعاذِ ا٫قتهاا٥ٞ; إش  ةٜطز اٱؾهاٍ ب

 .  (1)ٚن٬ُٖا اقتها٥ٝإ فٝكسّ ا٭ق٣ٛ ٬َنّا ،اييطو ٚايهصب ذطاّ

٘      :ٕ قًٓاإٚ فكاس ٜاٛضز عًٝا٘ مباا      ،بةٕ اٱقا٬ح املػاترر باٛظ ايهاصب فٝا

نٝااف ٜكااسّ اي٬اقتهااا٥ٞ ٖٚااٛ اٱقاا٬ح عًاا٢ ا٭قتهااا٥ٞ ٖٚااٛ     )ْاا٘ أغاابل َاأ  

ٕ املػاترر قاس ٜهإٛ    إ :ٚقس ٜسفع مبا شنطْاٙ َٔ ايٛجاٛٙ ايث٬ثا١ عًا٢    ؟ايهصب(

عًا٢ نْٛا٘    اا  فاُٝهٔ اشاّ  ،  ٜٛجٳر يٛجاٛز َااْع  ْ٘ إٚ ،أق٣ٛ ٬َنّا َٔ ايٛاجر

ٚقااس غاابل ايهاا٬ّ ذٛياا٘  ،إٔ ٜغًاار ٬َناا٘ َاا٬ى ايٛاجاار اَاأ باااب ايتااعاذِ    

خاقا١  َع ٚجاٛز أزيا١    ،ٚايتةٌَ فٝ٘، ٚع٢ً أٟ فًػٓا حباج١ إىل وطم ٖصا ايباب

املااطاز ا٭عااِ َاأ ايٛاجاار   ٕ أاغااتظٗطْا ٕ إ اعًاا٢ جااٛاظ ايهااصب يف اٱقاا٬ح      

   .فتسبط جٝسّا ،ايًِٗ إ٫ يسفع ؾب١ٗ ا٫غتراي١ ا ٚاملػترر

 ًِػأ اهتصاحٍ أًساْ كالٌٓا ًتصَّز يف اهلرب اإلصالحٛ 
 ،٫ٚبس ٖٓا َٔ اٱؾاض٠ إىل تت١ُ ٖا١َ يف زع٣ٛ تعاذِ اٱقا٬ح ٚايهاصب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٫ خيي٢. نُأَ ايهصب اسبطاّ مبدتًف أْٛاع٘، ّاَطًك ايٛاجر أق٣ٛ ٕ اٱق٬حأ٫ صباٍ يسع٣ٛ ٚ (1)
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ْاصنط اثآني َٓٗاا ُٖٚاا  اا      ث٬ثا١،  إٕ يًتاعاذِ َٓاؾا٧   فا ٖٚٞ بٝإ َٓؿاة ايتاعاذِ   

 ٜتعًل مبكاّ ايبرث: 

 االحتاد يف اه٘د٘د ًع االختال  يف املآٚٞ األٗي:
َااع اخت٬فُٗااا يف  املٓؿااة ا٭ٍٚ: اذباااز َتعًكااٞ اسبهُااني املتهااازٜٔ ٚجااٛزّا

ٕ ايغكار ذاطاّ ٚإْكااش ايغطٜال     إيف ايغكر ٚإْكاش ايغطٜال فا   ٚايصا ، نُااملا١ٖٝ 

إش ايغكار أَاط ٚاٱْكااش أَاط آخاط َأ        اتًياإ َاٖٝا١    اسبهُني طب افُتعًك ،ٚاجر

 .(1)يهُٓٗا قس ٜترسإ ٚجٛزّا ا املا١ٖٝ ٚامليّٗٛذٝث 

يهاإٛ اٱقاا٬ح  ;باْاا٘ َاأ قااغطٜا  ٖااصا ايباااب :س ٜكاااٍقاا َٚااا عباأ فٝاا٘

 .ٚايهصب َاٖٝتني َٚيَٗٛني َتغاٜطٜٔ ٚقس اذبسا ٚجٛزّا

ًٞ هآلخس أحدٌٓاْ ٙلْ٘ أ اهجاُٛ:  طسٙقًا ًٗقدً
أٟ ايٛاجار أٚ   أذاسُٖا إٔ ٜكع  :َا املٓؿة ايثاْٞ َٔ َٓاؾ٧ ايتعاذِ فٗٛأٚ

أٚ ٜكاع فعاٌ    اٯخاط، َكس١َ ييعاٌ   أذسُٖاَثٌ إٔ ٜكع تطى  خط،يٰا طّ َكس١َ 

َكس١َ يتى اٯخط، نُا يف ايػي يف ا٭ضو املغكٛب١ يًٛقٍٛ إىل ايبرط  أذسُٖا

 .ٱْكاش ايغطٜل

 ا٭ٍٚ؟ْ٘ َٔ ايكبٌٝ إثاْٞ؟ أٚ فٌٗ ايهصب اٱق٬ذٞ َٔ ايكبٌٝ اي

 ٕ اٱقاا٬ح ٜتركاال أذٝاْاااّ  إإٕ ناا٬ املٓؿااةٜٔ  هاأ ٚٚاقااع; فاا    :ايظاااٖط

أخاط٣   ، ٚأذٝاْااّ أٜهااّ بايهصب ْيػا٘ فٝهإٛ َكاساقّا باسبُاٌ ايؿاا٥ع يٲقا٬ح       

 ٘ نااإ َٓؿااة  ٚعًاا٢ نااٌ ذاااٍ فاا٬ فااطم يف اسبهااِ أٜاااّ   ،ٜهاإٛ ايهااصب َكسَاا١ ياا

 .ايتعاذِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ِٻ اٱْكاش حببٌ ملكيب. (1)  بايتُكسم يف َكسام ٚاذس نةٕ ٜت
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ْاا٘ َاأ ايتااعاذِ أٚ أٚ ،يٝااس يف ذبكٝاال ذاااٍ املكااإّ تكااٛض املٓؿااةٜٔ ٜأنُااا 

 .فتسبط جٝسّا ،ايتعاضو

 ٗزٗد اإلغلاي عوٟ اهتصاحٍ ٗعوٟ اهتعازض
ٌٖ ايكا٥ٌ بايتػاقط فايطجٛل يًربا٠٤ ب٢ٓ ع٢ً إٕ اٱقا٬ح   

     ٘ ٕٸ اٱقاا٬ح ٬َناا٘ املكااًر١ ايهآَاا١ فٝاا  ،ٚايهااصب  ُااا ٬َنااإ; ْظااطّا إىل أ

يػاس٠ فٝا٘، ثاِ إُْٗاا يف َااز٠ ا٫جتُاال ٜتاسافعإ ذٝاث ٜعحاع          ٚايهصب ٬َن٘ امل

بااٌ ٫ َاا٬ى إ٫  ،ٚ ٫أاملهًااف عاأ اَتثا ُااا َعااّا فٝهاإٛ املااٛضز َاأ ايتااعاذِ؟   

ٕ تتعًاال أ إش ٫  هاأ ;يااصا ٜتػاااقطإ ،٭ذااسُٖا أٚ ٫ يؿاا٤ٞ َُٓٗااا أٚ ٫ ٜعًااِ

 .اٱضاز٠ ازبس١ٜ يًُٛىل بهًُٝٗا َعّا يف َاز٠ ا٫جتُال

 ن٬ ايتكسٜطٜٔ ٜطز اٱؾهاٍ ع٢ً ن٬َ٘:ٚع٢ً 

ف٬بس َع٘ إٔ ٜطاعٞ أق٣ٛ  ،ٕ شٖر إىل إٔ املػةي١ زاخ١ً يف باب ايتعاذِإف

ناااإ ُْٗاااا ٜتعاضإ ا:٫ٚ ٜكاااس ايكاااٍٛ بااا  ،ٚإشا تػااااٜٚا ربٝٸاااط ،مل٬ناااني فٝكاااسّا

ٕ     ; فٝتػاقطإ فيجاع إىل اياربا٠٤   باٌ   ،إش املتعامحاإ يٝػاا َتهااشبني فا٬ ٜتػااقطا

 ٭ِٖ َُٓٗا ذػر َطجرا  باب ايتعاذِ.ٜكسٻّ ا

ٚإمنا ٖٞ َٔ باب ايتعاضو  ،ٕ شٖر إىل إٔ املػةي١ يٝػ  َٔ باب ايتعاذِإٚ

 :فيز عًٝ٘ انُا ٖٛ قطٜس عباضت٘  ا

ٍ   ،أ٫ّٚ: ٚنٛح ٚجٛز امل٬ى فُٝٗا فٗاٛ َأ    ،ٚإٕ ايعحع يف َطذًا١ ا٫َتثاا

 ايتعاذِ نُا غبل. 

َٔ اغتًعاّ شيو تايّٝا فاغسّا ٖٚٛ: إٕ  زاّ يً٘ إؾهاٍ ايػٝس ايكُٞ :ثاّْٝاٚ

ياٛ تعاضنا  َاع اٱقا٬ح      ،ُاط ٚمليٖاا ٚملايٙ   اشبنٌ ا طَا  َٔ ظْاا ٚؾاطب   

 با٘، زباظ  ٚذً  بعس ايتػاقط ٚايطجٛل إىل ايربا٠٤، ٖٚصا  اا ٫ ٜظأ إٔ ًٜتاعّ    
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بٌ إْٓا ْكطع بعاسّ ايتعاَا٘ با٘; إش ٫ ٜكاس ايكاٍٛ جباٛاظ ايكتاٌ أٚ ايعْاا أٚ ايكُااض          

ٜٚتػااقطإ   إاضو أزي١ ذطَتٗا َع أزي١ جٛاظ أٚ ٚجاٛب اٱقا٬ح فٝتعاضنا   يتع

نُا ٫ ٜكس ايكٍٛ بتكسِٜ ذط١َ ايكتٌ  ،قاي١ ازبٛاظٜٚطجع يف ايكتٌ ٚؾبٗ٘ إىل أ

ْٗاا َأ   أقٛا١ٝ٥ ٬َنٗا َٓا٘، َاازاّ املبٓا٢ عًا٢     ٚؾبٗ٘ ع٢ً أزي١ اٱق٬ح ْظطّا ٭

 .باب ايتعاضو ٫ ايتعاذِ

ذطَا١ أَثااٍ ايعْاا َأ ايكطعٝاا  ايا  ٫ ذباٌ جملاطز          ٕإ :باا  (1)ٕ بابأإ٫ 

يًهااطٚض٠  ;نْٛٗااا َكااساقّا يٲقاا٬ح ٚاْطبااام أزيتاا٘ عًٝٗااا يف َاااز٠ ا٫جتُااال    

٘  أفُٝهٔ يًػٝس اشب٥ٛٞ  َا َا عساٖاأٚا٫ضتهاظ ايكطعٞ ٚملي شيو، ٚ  ،ٕ ًٜتاعّ با

 .(2)َااٌفتة ،ْٗااا َاأ املػااتك٬  ايعكًٝاا١ فاا٬ تكااع َااٛضزّا يًُعاضناا١    ةب :أٚ ٜكاااٍ

 .فاْتظط ،ٚغٝةتٞ ٚج٘ آخط يعسّ يعّٚ ٖصا ايتايٞ

ّْ هطاْ )ال تلرب٘ا( آٍب عّ اهتدصٚص فٚقدَ إاإلغلاي اخلاًظ: 
 عوٟ )فأصوخ٘ا(

ٞ آخاط ٱؾاهاٍ ايػاٝس     ٖٚصا اٱؾهاٍ ٜعتارب قػاُٝاّ   ُٸا ٘  ايك ٚشياو   ،زاّ يًا

  .بايتكطف يف أزي١ )٫ تهصب(

ضفااع ايتعاااضو تاااض٠    : إٕ ايااسيًٝني يااٛ تعاضنااا فااُٝهٔ     شيااو  تٛنااٝس ٚ

ٚأخاط٣ باايٓظط إىل اياسيٌٝ اٯخاط      ،بايتكطف يف ٖصا ايسيٌٝ بسع٣ٛ اْكطاف٘ َث٬ّ

   :(3)ٚيف املكاّ يسٜٓا وطٜكإ ٚٚجٗإ ،ٚذبكٝل ذاي٘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚنُا غٝةتٞ أٜهّا. (1)

ٕ بعض قاٛض  أػتك٬  نُا نًٗا َٔ املػتك٬  ايعك١ًٝ نُا يٝؼ عُّٛ ذطَتٗا َٔ امل  إش يٝػ (2)

 .فتةٌَ ،اجتُاعٗا َع اٱق٬ح ببعض زضجات٘  ا ٫ ٜعًِ قطع١ٝ ذهُ٘

 َٔ ت١ً ٚجٛٙ عسٜس٠ يطفع ايتعاضو ملي املػتكط. (3)



 40       ا(اإلشكال اخلامس: إّن لسان )ٓ تكذبوا( آٍب طن التخصوص فوقدم طذ )فيصلحو

: يف َااااز٠ ا٫جتُاااال باااني ٕأَااأ  (1)َاااا شٖااار إيٝااا٘ ايػاااٝس ايكُاااٞ 

ٝا٘ فايهاصب   ٕ )أقًرٛا( َٓكاطف١ عأ ايهاصب ا اطّ، ٚعً    إاٱق٬ح ٚايهصب ف

 ذطاّ زٕٚ َعاضو. 

صب ٖٚٛ َا ْهاٝي٘ ٖٚاٛ: إٕ بعاض ا٭زيا١ ايسايا١ عًا٢ ذطَا١ ايها         

ٕٕ َٔ ايك٠ٛ حبٝث ٫  هٔ ياا)أقًرٛا( يف َااز٠    تهصبٛا( ٖٞٚاي  َيازٖا )٫  مبها

يهْٛٗاا ناايٓل يف َكاباٌ     (٫ تهصبٛا)ا٫جتُال إٔ تعاضنٗا يٝتػاقطا، بٌ تتكسّ 

 ايظاٖط. 

نُا ٖاٛ  ،يػإ ايسيٌٝ أذٝاّْا ٜهٕٛ نايٓل آبّٝا عٔ ايتدكاٝل  ٭ٕ 

ٕٸ بعه ،اسباٍ يف املكاّ ٍ    ضٚاٜا  ايهاصب آبٺ  ّا َٔفإ اٱَااّ   عأ ايتدكاٝل نكاٛ

ٗٳا اِيَهاصٹب :  ايعػهطٟ َٹِيتٳاذٴ ٌٳ  ٚٳجٴعٹ ٗٳا فٹٞ بٳٝٵ ٺ  ٕ إفا  (2)جٴعٹًَ ٹ اِيدٳبٳا٥ٹثٴ ُنًٗ

ٚإٕ  جاا٥عاّ  ناصيو نٝف ٜهإٛ َاا ٖاٛ    ش إ; يػإ ايطٚا١ٜ قٟٛ آبٺ عٔ ايتدكٝل

 ٚقع وطٜكّا يٲق٬ح؟ 

زبعًا٘   (3)ٕ ايهصب يف اٱق٬ح يٛ اعتازٙ ايؿدلإ :ٚيعٌ َٔ ٚجٛٙ شيو

ُٴػٵهٹط يهااطٚض٠   ْاا٘ قااس إف ،ٜعتااازٙ نااصيو يف اٱفػاااز، ْظااي َاأ ٜػااترٌ أنااٌ ايااا

ٚضمباا ٜػاتطٝع ايؿاٝطإ إٔ خيسعا٘ فٝعتااز       ،ٜػتعصب٘ ٜٚطملار إيٝا٘ ذتا٢ يف مليٖاا    

   .ٝ٘عً

ْ٘ يٝؼ َأ اسبهَٛا١ ايا  ٫ تًراظ فٝٗاا      إف ،ّٕ ٖصا ايٛج٘ يٛ أ٫ٚ خيي٢ 

ٚ َٔ ٚج٘، بٌ ٜتكاسّ اسباانِ َطًكاّا    أايٓػب١ بني ايسيًٝني ٚإْٗا عُّٛ َطًل  أٜهّا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نُا غبل ن٬َ٘ (1)

 .263م 69دحباض ا٭ْٛاض:  (2)

ٚ أيف اٱفػااز  ) ْ٘ ضمبا اغتػاامل٘ فتحاطأ عًا٢ ايهاصب ايباواٌ أٜهااّ      إبٌ يٛ فعً٘ ٚيٛ َط٠ ٚاذس٠ ف (3)

 ٕ ا تٌُ خطي نإ َٓحعّا.إ( ٚذٝث ذت٢ عبثّا
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      ِ ٔ  نره١َٛ )٫ نطض( ع٢ً أزيا١ ايعٓااٜٚٔ ايط٥ٝػا١ٝ ا٭ٚيٝا١، فإْٗاا ٚباايطمل ٕ أ َا

طض( ذانُاا١ يٓايطٜتٗااا عًاا٢ ايعٓاااٜٚٔ  ٕ أزياا١ )٫ نااأايٓػااب١ عُااّٛ َاأ ٚجاا٘ إ٫  

 .فتسبط ،ْ٘ َٔ ايٓل ٚايظاٖط ٫ اسبانِ ٚا هّٛإا٭ٚي١ٝ، ف

ٕ َثاٌ ٖاصا ايًػاإ ايكاٟٛ     اا:ٚيهٔ قس ٜكًر ٖصا ايٛج٘ ع٢ً املػتؿاهٌ با  

 ٗٳااا اِيَهااصٹب َٹِيتٳاذٴ ٌٳ  ٚٳ جٴعٹاا ٗٳااا فٹااٞ بٳٝٵاا ٺ  َٓكااطف عاأ َثااٌ   جٴعٹًَاا ٹ اِيدٳبٳا٥ٹااثٴ ُنًٗ

ملٓاغاابا  اسبهااِ ٚاملٛنااٛل، ٚت٬ظَاا٘ َااع ا٫عتٝاااز  ;٬ح عطفااّاايهااصب يف اٱقاا

  .فتةٌَ ،ٚنْٛ٘ َكس١َ ي٘ أٍٚ ايه٬ّ

 دفع إغلاي اهطٚد اهقٌٛ 
ٕ ٜؿٓهٌ ضزّا عًا٢ إؾاهاٍ ايػاٝس ايكُاٞ ا٭ٍٚ     أْ٘  هٔ إٚيٛ ّ َا شنطْاٙ ف

ٕ   اٚنصيو ع٢ً ايؿاطط ايثااْٞ َأ إؾاهايٓا ايطاباع        اايػابل    إش إٕ يًػاٝس اشبا٥ٛٞ أ

بٝر عُاا أٚضزٙ ٚأيعَا٘ با٘ ايػاٝس ايكُاٞ )َأ إٔ ايكاٍٛ بايتػااقط ٚايطجاٛل إىل          

ايربا٠٤، ًٜعّ َٓ٘ جٛاظ اضتهاب نٌ ا طَا  إشا ٚقع بٗا اٱقا٬ح( باا: إٕ أيػٹآٳ١    

ََل نُاا ٖاٛ اسبااٍ يف قٛيا٘ تعااىل:       ،تًو ا طَا  آبٝا١ عأ ايتدكاٝل يكٛتٗاا    
ٔا انلَّْفَس اىَِِّت َحرَّمَ  ُ إَِلَّ ةِاْْلَقِّ  َتْلُخيُ ٔا الّوَُِاٚنصيو يػاإ   ،(1)اَّللَّ  (2)َوََل َتْلَرُب

ٚيِْسوو ٍَ ْ ٍْووُر َوال ووا اْْلَ ٍَ وويَْطاِن وإِنَّ ووِو الشَّ ٍَ َْ َع ٌِوو ْزََلُم رِْجووس  
َ
َُْصوواُب َواْْل

َ
ُر َواْْل

ٔهُ  ٛ  أٚ ،(3)فَاْجَخُِِت ْا٘ ياٝؼ   إف ،َا قبس ايهصب َٚيػست٘ نهًٞ وبٝعٞ ٚمبا ٖاٛ ٖا

ٚ   ،يصا أَهٔ ايكٍٛ مبعاضنا١ أزيا١ اٱقا٬ح ٭زيا١ ذطَا١ ايهاصب       ،٠بٗصٙ ايكٛ

ْ٘ قس ٜكس أٚايٓتٝح١  ، هٔ ايكٍٛ مبعاضنتٗا ٭زي١ ذط١َ ايكتٌ ٚايعْا ٚؾب٘ شيو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .151: غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)

 .32: غٛض٠ اٱغطا٤ (2)

 .90غٛض٠ املا٥س٠:  (3)



 43       اإلشكال السادس: إّن )ادصلح لوس بكذاب( حاكم فال تعارض

٫ٚ ٜكاس ايكااٍٛ   ،ايكاٍٛ بتػااقط أزيا١ )ايهاصب ٚاٱقاا٬ح( يف َاٛضز ا٫جتُاال      

 .فتةٌَ ،ا٠٤ بعسٖابتػاقط أزي١ ذط١َ ايعْا ٚأزي١ اٱق٬ح ٚايطجٛل إىل ايرب

ٕ ايه٬ّ ٖٛ ذٍٛ ايهصب ايعازٟ يٛ تعااضو َاع   أ اٚنُا غبل   ا٫ٚ خيي٢  

ٕ يػااْ٘ آب عأ   إاٱق٬ح ايٛاجر، ٚيٝؼ ذٍٛ َثٌ ا٫فاتا٤ عًا٢ اهلل تعااىل فا    

 ايتدكٝل نصيو. 

 فال تعازض حاكٍّْ )املصوح هٚظ بلراب( إاإلغلاي اهطادع: 
ٔ ايػٝس اشبا٥ٛٞ   ا ٜطز ع٢ً ن٬ّٚ  زيا١ ايهاصب َاع اٱقا٬ح     أاضنا١  َع َا

أٚ ٜطجااع بعااس ايتػاااقط إىل ايطٚاٜاا١ ايكاارٝر١ اياا   ،فتتػاااقط فيجااع إىل ايااربا٠٤

ٕٸ   .(1)املكًس يٝؼ بهصابتكطح بة

ْ٘ ٫ ٚج٘ يًكٍٛ بتعاضو أزي١ اٱق٬ح َع أزي١ ايهاصب َاع ٚجاٛز    إ ٖٛ:

 ،هااصبٕ ٖااصٙ ايطٚاٜاا١ ذانُاا١ عًاا٢ أزياا١ اي إإش  ;املكااًس يااٝؼ بهااصابضٚاٜاا١ 

فٗٞ ْظي ٫ ضبا بني ايٛايس ٚٚيسٙ، ف٬ ٜهٕٛ ايهصب يف  ،ملٛنٛعٗا تٓع٬ّٜ َٓكر١ْ

 فهٝف تعاضن٘ أزي١ ذط١َ ايهصب ذت٢ ٜتػاقطا؟ ،َٔ ايهصب ؾطعّا ،اٱق٬ح

ٕ ايهاصب يف  ةٜكاٍٛ با   ،ٖٚٛ ايكارٝر١  ،ٕٸ ايسيٌٝ اسبانِإ 

إش قاس ْياٞ    ; َاٛضز ا٫جتُاال  فسيٌٝ )٫ تهصبٛا( ضبهاّٛ يف  نصبّا،اٱق٬ح يٝؼ 

إش املعاضنا١ فاطل    ;٫ٚ ٜعااضو زيٝاٌ )أقاًرٛا(    قا٬ذٞ ناصباّ  نٕٛ ايهاصب اٱ 

   .بٓيٞ َٛنٛعّا ا٫جتُالٳ املكًس يٝؼ بهصابا٫جتُال ٚ

ضافعاّا ملااز٠    (2)إٕ ايطٚا١ٜ ايكرٝر١ تؿٓهٌ َٓكرّا َٛناٛعٝاّ  

٘ أا ٜهإٛ َياازٙ   مبا تػاقط،  ف٬ تعاضو ٫ٚ ،ا٫جتُال بتٓعٌٜ ايؿاضل ٫ ٜٛجاس   ْا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .210م 2ايهايف: د (1)

 يهٔ بًػإ اسبه١َٛ نُا غبل. (2)
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ٞٷ ذت٢ ٜكااٍ بتعااضو اياسيًٝني يف َااز٠ ا٫جتُاال ٚتػااقطُٗا; إش        نصبٷ إق٬ذ

 ايطٚا١ٜ ايكرٝر١ تكٍٛ يٝؼ ايهصب اٱق٬ذٞ نصبّا.

َطجعّا بعاس   املكًس يٝؼ بهصابْ٘ اعترب إ: ٚضبكٌ اييطم بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ 

ٙ أغبل مبطتبتني َٔ شيو بهْٛا٘ َٓكراّا   ٚاعتربْا ،تػاقط )فةقًرٛا( ٚ)٫ تهصبٛا(

فٗاٛ جااا٥ع ٫ يػاكٛم زيٝااٌ ذطَتاا٘    ،فا٬ تؿااًُ٘ أزيا١ ايهااصب   ،ملٛناٛل ايهااصب 

٫خطاجاا٘ َٛنااٛعّا عٓاا٘  ;بااٌ يعااسّ دااٍٛ زيٝااٌ اسبطَاا١ ياا٘ أقاا٬ّ  ،بايتعاااضو

 .فتسبط ،تٓع٬ّٜ

ْصيِحْ االضتدالي بق٘هٕ تعاىل:  .ج
َ
ِِْٔم َوأ  اْخيُْفِِن ِِف كَ

آٜاا١ ثاْٝاا١ ي٬غااتس٫ٍ عًاا٢ جااٛاظ   (1)يف َهاغااب٘  يٛايااسأناااف ايػااٝس ا

ٕ ٜتٛقاف عٓاسٖا،   أٚتططم إيٝٗا ع٢ً عبٛ اٱؾاض٠ َٔ ملاي   ،ايهصب يف اٱق٬ح

ٚٳَيا تٳتٻبٹعٵ  :ٖٞ قٛي٘ تعاىلٚ ٚٳَأقٵًٹسٵ  َٹٞ  ٛٵ ٕٳ اخٵًُِيٓٹٞ فٹٞ َق ٖٳاضٴٚ ٘ٹ  َٴٛغٳ٢ يٹَةخٹٝ ٍٳ  ٚٳَقا

ٔٳ ُٴِيػٹسٹٜ ٌٳ اِي    .(2)غٳبٹٝ

 ،اغتٓازّا إىل يٗٛض ا٭َاط يف ايٛجاٛب   ;تسٍ ع٢ً ٚجٛب اٱق٬حٚاٯ١ٜ 

ٚإشا ّ شيو جط٣ َا غبل بٝاْ٘ َٔ قاٛضتٞ تعاضناٗا    ،ٚنٕٛ ا٭قٌ فٝ٘ املٛي١ٜٛ

 .أٚ تعامحٗا

 ٚيهٔ ا٫غتس٫ٍ باٯ١ٜ املعبٛض٠ ٜتٛقف ع٢ً بٝإ َطًبني:  

 حتدٙد املساد ًّ )ٗأصوح(
ٕٸ يف  سٵًٹٚأقٵا  :قٛيا٘ تعااىل  َا املطًر ا٭ٍٚ فٗٛ ذبكٝل املاطاز َأ   أ ; فاإ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .52م 2: داملهاغر ا ط١َ (1)

 .142غٛض٠ ا٭عطاف:  (2)



 45       حتديد ادراد من )وأصلح(

 :  (1)شنط ث٬ث١ َٓٗا ايؿٝذ ايطربغٞ يف صبُع٘ املكاّ أضبع١ اذتُا٫ 

إق٬ح شا   :إٕ املطاز َٔ اٱق٬ح يف اٯ١ٜ املباضن١ ٖٛ 

 ٚ ايكطال، ٖٚصا ٖٛ َٛضز ايبرث. أايبني عٓس ذسٚث ايٓعال 

ّ  إقاا٬ح :إٕ املااطاز ٖااٛ  أٚ  ،َااا فػااس َاأ أَااٛض ايكااٛ

ح ذايا٘  ذاسِٖ ف٬باس َأ إقا٬    أفًاٛ اعباطف    ،إق٬ح َٔ فػاس َأ ا٭ؾادام   

فًاٛ   ،فاايطفع  أٜهااّ بؿٍُٛ اٯٜا١ يًاسفع    :بٌ قس ٜكاٍ، ىل غٛا٤ ايػبٌٝإٚإضؾازٙ 

ِٸ  ٕ ٜٓتُااٞ إىل صباااَٝع ايهااايني أٚ ايظاااملني أٚ ايػااطام أٚ اٱضٖااابٝني ةذااسِٖ بااأٖاا

 ت٘ أٚ ضزع٘ َٚٓع٘.ف٬بس َٔ إق٬ذ٘ ٖٚساٜ

ا٭عاااِ َااأ شياااو يٝؿاااٌُ اٱقااا٬ح أٚ    :ٕ املاااطازإ 

 ٌ  :ّٚشيااو عااطيف فُااث٬ّ ٜكاااٍ يااٮ    ،َاأ ملااي ٚجااٛز فػاااز   ايترػااني ٚايتحُٝاا

عِ َٔ املع٢ٓ أٖٚصا املع٢ٓ  ،بٓتو عٓس ظٚاجٗا( أٟ ضتيب ياٖطٖا)أقًرٞ ذاٍ ا

 .(2)َٔ َكازٜك٘ نُا ٫ خيي٢ ٕ املع٢ٓ ا٭ٍٚإف ;ٚايثاْٞ أعِ َٔ ا٭ٍٚ ،ايثاْٞ

 .اسبٌُ ع٢ً ايطاع١ :إٕ املطاز َٔ اٱق٬ح ٖٛ 

ْاا٘ إشا نااإ املااطاز يف اٯٜاا١ ٖااٛ  إف ;ٚيهاأ ايٓتٝحاا١ َاأ ذٝااث املاا ٍ ٚاذااس٠  

ي١ ٕ شيو ٖٛ َاٛضز ايبراث ٚاملطًاٛب ٚتهإٛ اٯٜا١ ايؿاطٜ      إف ،إق٬ح شا  ايبني

إ املطاز ٖٛ املع٢ٓ ايثاْٞ ٖٚٛ إقا٬ح َاا فػاس    ٕ نإٚ ،زاي١ عًٝ٘ بايس٫ي١ املطابك١ٝ

ٕ اٯ١ٜ تهٕٛ ذ٦ٓٝصٺ نرب٣ قاغطاٖا  إف ،َٔ ا٭َٛض أٚ ايثايث ٖٚٛ َطًل اٱق٬ح

يٖاااا ٕ اييػااااز أْاااٛال ناااثي٠ نايػاااطق١ ٚعاااسّ ايكااا٠٬ ٚمل  أشياااو  ;املداقااا١ُ

ٕ إٚنصيو اسباٍ يٛ أضٜس محًِٗ عًا٢ ايطاعا١ فا    ،ذس َكازٜكٗاأٚاملداق١ُ ٖٞ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .349م 4ٝإ: دصبُع ايب (1)

 .إش ايٓعال َيػس٠ ٚفػاز (2)
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 ْ٘ ٜٓيع يف املطًٛب. إنإ املطاز ف ايبني َٔ ايطاع١، َٚٔ ٖٓا فةّٜا إق٬ح شا 

 اجل٘اب عّ إغلاالْ ٙ٘زداْ عوٟ االضتدالي باآلٙٞ
٫ٚ  ،ْ٘ قس ٜٛضز ع٢ً ا٫غتس٫ٍ باٯ١ٜ إؾها٫ٕإ :َا املطًر ايثاْٞ فٗٛأٚ

 بس َٔ ازبٛاب عٓٗا نٞ ٜكس ايتُػو باٯ١ٜ نسيٌٝ ع٢ً املب٢ٓ.

  قطٚٞ غدصٚٞاه األٗي: غلاياإل
  ااضٕٚ   ٕ اٱق٬ح يف اٯ١ٜ خطاب خام َٔ َٛغ٢ أبسع٣ٛ 

 ٚأذهآَا؟ٚعًٝ٘ ف٬ ضبط  ا بؿطٜعتٓا  ،ٚايكه١ٝ ؾدك١ٝ ٚخاضج١ٝ

 ٗدٔنيبأحد  غلايد٘اب اإل
ّ  أإ٫  ٕ ناإ خاقااّ  إٕٚ )اشبطااب(  ةإٔ ٜكاٍ ب  ٚشياو  ، ٕ )ا٭َاط( عاا

ٕ ا٭َاط ايعااّ قاس ٜٛجا٘ يًؿادل      إفٕ ايهطِٜ، آ٭ْ٘ ا٭قٌ يف نٌ خطابا  ايكط

ٚإمناا ٜهإٛ تٛجٝٗا٘ يا٘      ،٫ يهْٛ٘ املةَٛض با٘ فكاط   ،املعني سباج١ ا٭َط يًُداور

 َا ٭جٌ ايتؿطٜف أٚ ٭ْ٘ غٝس ايكّٛ أٚ يغي شيو.إ

ٕ ايهاطِٜ ٖاٛ إٔ اشبطااب اشباام     آإٕ ا٭قٌ يف خطابا  ايكاط  

 .(1)ٜطاز َٓ٘ ايعاّ إ٫ َا خطد بسيٌٝ

ْاا٘ ٫ خكٛقاا١ٝ ٱقاا٬ح  أيٛنااٛح  ;بإيغااا٤ اشبكٛقاا١ٝ  :ٕ ٜكاااٍأ 

  .بٌ اسبهِ عاّ بربن١ إيغا٤ اشبكٛق١ٝ ٖٚٛ ملي تٓكٝس املٓام، فتةٌَ ،ٖاضٕٚ يكَٛ٘

 اهجاُٛ: احللٍ خاص بػسٙعٞ ضابقٞ غلاي اإل
)ع٢ً ْبٝٓا ٚآي٘ ٚعًٝا٘  ٕ اشبطاب يف اٯ١ٜ املباضن١ ٜطتبط بؿطٜع١ َٛغ٢ اٖٛ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .تيكٌٝ شيو يف نتاب ) ا٭ٚاَط املٛي١ٜٛ ٚاٱضؾاز١ٜ (قس بني امل٪يف  ٚ  (1)



 47       جوابان لالشكال الثاين:

 ػطٟ إىل ؾطٜعتٓا.  ف٬ ٜ ايػ٬ّ(،

 : هالغلاي اهجاُٛ د٘اباْ
  .َا ثب  َٔ قر١ اغتكراب ايؿطا٥ع ايػابك١ عٓس ايؿو 

تعاِ   عًا٢ ْبٝٓاا ٚآيا٘ ٚعًاِٝٗ ايػا٬ّ(     ) و٬قا  أٚاَط ا٭ْبٝا٤إإٕ  

         ٛ ٚإ٫  ،ايبؿط١ٜ تعا٤ ع٢ً اَتاسازٖا، ْعاِ ياٛ ثبا  ْػاذ ايآيب اي٬ذال  اا فٗا

ََانَ  :هِ، ْظي قٛي٘ تعاىلفايعُّٛ ٚاٱو٬م ضب ٍِو ْ ٔا اىَْهيَْو َوال ْوفُ
َ
ٕ إفا  ;(1)فَأ

  .أٜهّاؾاٌَ يٓا  ،اشبطاب عاّ َٚطًل

ّٷ  اياٛ ثبا      اٖٚاصا ازباٛاب نُاا تاط٣       ٭ٕ  ;عًا٢ ا٫غتكاراب   ضتبا١ّ  َكاس

َٚع ايكٍٛ بؿاٍُٛ اٱو٬قاا  يهافا١ ا٭ظَٓا١ ٫      ،ا٫غتكراب َٛنٛع٘ ايؿو

 .كرابؾو يٝرتاد إىل ايتُػو با٫غت

فػٝةتٞ ازبٛاب عٓ٘ ٫ذكّا  ،إضؾازٟ (أقًسا٭َط با) ٕإ :باَا اٱؾهاٍ أٚ

 .بإشٕ اهلل تعاىل

ًْ االضتدالي بق٘هٕ تعاىل:  .د ٔا َذاَت ةَيُِِْك ْصيُِح
َ
َ َوأ ٔا اَّللَّ ُل  (2)فَاتَّ

َٔة   :ٕ ْهااٝف إىل ا٫غااتس٫ٍ باٯٜاا١ ا٭ٚىلأٚ هاأ  ُِوؤَن إِْخوو ٌِ ْؤ ٍُ ْ ووا ال ٍَ إِنَّ
ْصوويِ 
َ
ًْ فَأ يُْك َٔ َخوو

َ
ٔا َبووْۡيَ أ ّ  (3)ُح ٚإىل اٯٜاا١  ،اياا  اغااتسٍ بٗااا عااسز َاأ ا٭عاا٬

ٞ  ا٭خط٣ ْصويِحْ :ٖٚا
َ
ِِْٔم َوأ اُروَن اْخيُْفوِِن ِِف كَو َْ ِخيِّ 

َ
ََ ُمََٔس ْل ايا    (4)َوكَا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .152ا٭ْعاّ:  غٛض٠ (1)

 .1ْياٍ: ا٭غٛض٠  (2)

 .9اسبحطا : غٛض٠  (3)

 .141عطاف: ا٭غٛض٠  (4)



 48    الكذب يف اإلصالح 

، آ١ٜ ثايث١ يعًاٗا أقا٣ٛ َأ ذٝاث ايس٫يا١ عًا٢ املاطاز         ايٛايسايػٝس اغتسٍ بٗا 

َِ تعاىل يف أٍٚ غٛض٠ ا٭ْيااٍ:   َٔ تٝٓو اٯٜتني ٖٚٞ قٛي٘ نَْفوا
َ
َِ اْْل لََُُٔم َغ

َ
يَْسأ

َ َورَُسََٔلُ إِْن  ٔا اَّللَّ ِطيُػ
َ
ًْ َوأ ٔا َذاَت ةَيُِِْك ْصيُِح

َ
َ َوأ ٔا اَّللَّ ُل َِ فَاتَّ ِ َوالرَُّسٔ َُ َّلِلَّ نَْفا

َ
كُِو اْْل

ٌِِِۡيَ  ًْ ُمْؤ  .ُنُِْخ

ا٫غااتس٫ٍ باٯٜاا١  ٫ٚ ٜااطز عًاا٢ ا٫غااتس٫ٍ بٗااصٙ اٯٜاا١ َااا قااس ٜااٛضز عًاا٢ 

ٕ قطٜٓا١  إفا  ;(1)ٕ قطٜٓا١ ايػاٝام يكٛتٗاا طبًٓا١ بااٱو٬م     إ :ا٭ٚىل إش قس ٜتِٖٛ فٝٗا

يهٓٗا قس تهإٛ أذٝاْاّا َأ ايكا٠ٛ حبٝاث       ،ايػٝام ع٢ً املؿٗٛض ملي طب١ً باٱو٬م

ِإَوْن َطانَِفَخواِن ٕ اٯ١ٜ َٔ شياو ف٬ذاظ قٛيا٘ تعااىل:     أٚقس ٜسع٢  ،ربٌ ب٘ عطفّا
 ٍُ ْ َْ ال ٔا اىَِِّت ٌِ ْخَرى َفَلاحِيُ

ُ
ا لََعَ اْل ٍَ ُْ ا فَإِْن َبَغْج إِْحَدا ٍَ ُٓ َِ ْ ٔا ةَي ْصيُِح

َ
ٔا فَأ ٌَِِِۡي اْقَخَخيُ ْؤ

 َ ٔا إِنَّ اَّللَّ كِْسوُط
َ
َِ َوأ ا ةِاىَْػوْد ٍَ ُٓ َِ ْ ٔا ةَي ْصيُِح

َ
ِ فَإِْن فَاَءْت فَأ ْمرِ اَّللَّ

َ
َتتِِْغ َحِتَّ حَِِفَء إََِل أ
ْلِسِطۡيَ  ٍُ ْ َ   ُُيِبر ال ٔا اَّللَّ ُلو ًْ َواتَّ يُْك َٔ َخو

َ
ٔا َبوْۡيَ أ ْصويُِح

َ
َٔة  فَأ ُِؤَن إِْخو ٌِ ْؤ ٍُ ْ وا ال ٍَ إِنَّ

ًْ حُرََْحُٔنَ    .(2)ىََػيَُّك

يظٗٛض اٯ١ٜ ايعاؾط٠ َأ   ;ٖٚصا اٱؾهاٍ ملي تاّ ياٖطّا بٌ ا٭َط بايعهؼ

ْا٘ ٫ باطٟ ذتا٢ ٖاصا     إغٛض٠ اسبحطا  يف ايتعُِٝ بعاس ايتدكاٝل، ٚعًا٢ أٟ ف   

 .فتةٌَ ،ِ يف اٯ١ٜ ايثايث١ايٖٛ

خاق١ باٱق٬ح بني امل٪َٓني فكط،  ْٗاإبا: نُا قس ٜٛضز ع٢ً اٯ١ٜ ا٭ٚىل 

 (3)فتهإٛ ؾاا١ًَ يهاٌ إقا٬ح باني املػاًُني       ،شيوَا اٯ١ٜ ايثايث١ ف٬ ٜطز عًٝٗا أ

 .أٜهّافتؿٌُ اٱق٬ح بني املداييني 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٕ نإ اٱؾهاٍ َٓسفعّا يصا عربْا با) ٜتِٖٛ (إٚ (1)

 .9ا  8 اسبحطا :٠ غٛض (2)

عًا٢ ايكٝااس يف اٯٜاا١ ا٭ٚىل بااطٟ ايبرااث عاأ ذهاِ اٱقاا٬ح بااني املداااييني أٚ ايهااافطٜٔ ملااي    (3)

 اسبطبني ؟ ٖٚصا َا غٝةتٞ  . 



 49       طموم أية للصور إربـع

 َٔ اٱؾهايني ذت٢ بسّٚا.َا أٚضز ع٢ً اٯ١ٜ ايثا١ْٝ  :ْٗا ٫ ٜطز عًٝٗاأنُا 

ذااسِٖ أْاا٘ يااٛ قاااٍ  إف ،ٚايظاااٖط إٕ املعٓاا٢ املااطاز َاأ )شا ( ٖااٛ اسبكٝكاا١   

ٕ إٕ َعٓاٙ املػتياز َٓا٘ عطفاّا ٖاٛ أقاًس ْيػاو ٚذكٝكتاو، فا       إف ،)أقًس شاتو(

ِ   :فٝهٕٛ املع٢ٓ ،شا  املط٤ ذكٝكت٘ ٘ أفتيٝاس   ،أقًرٛا ذكٝكا١ بٝآه  ٫ ٜهياٞ يف  ْا

ٍ  ق٬حاٱ باٌ ٫باس إٔ ٜؿاٌُ بااؤ اٱْػاإ أٟ       فرػار،  إٔ ٜؿٌُ ياٖط اسباا

 اسبكٝك١ اي  بٝٓهِ.  

يف شا ; إش ٚبٓااا٤ عًاا٢ َااا بٝٓاااٙ ٜتهااس ٚجاا٘ اغااتعُاٍ قااٝغ١ ايتةْٝااث         

ٚشياو َٓاٛم باةَطٜٔ: إَهاإ داٍٛ اٱقا٬ح يًركٝكا١        )اسبكٝك١( َع٢ٓ َ٪ْث،

ٌ     ٚايصا  أٟ ازبٖٛط ٚيٗٛض ايه٬ّ ٚيعًا٘ ياصيو    ،يف شياو، ٚن٬ُٖاا ضباٌ تةَا

تكسٜط )ذاٍ( فٝهٕٛ إىل  اعِٓٗ يف ايتبٝإ   فُٝا ْكً٘ ايؿٝذ ايطٛغٞ اّٛ  عسٍ ق

 .فتةٌَ (1)املع٢ٓ )أقًرٛا شا  اسباي١ اي  بٝٓهِ(

 عـعٌَ٘ اآلٙٞ هوص٘ز األزب
ٕ قٛي٘ تعاىل: )ٚأقًرٛا( ٜؿٌُ إق٬ح ازبُٝع يًحُٝاع أٚ  أٚقس ٜػتظٗط 

ُاٛل يًُحُاٛل أٚ   ذازِٖ، ٚيًُحُاٛل أٚ بعاض اجملااَٝع، ٚإقا٬ح اجمل    آيبعض 

يبعض اجملااَٝع ٚيًحُٝاع أٚ يابعض أذاازِٖ، ٚتٛناٝس شياو ٜعتُاس عًا٢ مٗٝاس          

 َكس١َ ٖٚٞ:

ْاٞ  ٜٚسٍ عًٝا٘ ايربٖاإ اٱ   ،أٜهّإ ا ١٦ٝ ا٫جتُاع١ٝ  ا ذظ َٔ ايٛجٛز إ

ٕ ناٌ ؾاحط٠  اا تؿادټل ٚٚجاٛز ٚذايا١       إٚمليٙ، ٚشيو ياٖط يف َثاٌ ايغابا١ فا   

ٛ ٕ ٜٚٛجاس ٦ٖٝا١ جسٜاس٠ ٚعًا١ّ        إفَاا اجتُاال ٖاصٙ ا٭ؾاحاض     أثط، ٚأٚ ْا٘ اياصٟ ٜها

ا٭ؾااحاض ب٦ٝٗتٗااا ا٫جتُاعٝاا١  ااا آثاااض خاضجٝاا١   ٕأ قااٛض١ٜ باااملع٢ٓ ا٭عااِ، نُااا
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 51    الكذب يف اإلصالح 

١ ٚنْٛٗاااا غاااسّا أَااااّ ظذاااف    نتٓكٝااا١ ٖاااٛا٤ املٓطكااا١ ٚماغاااو ايتبااا     ;أخاااط٣

ٕ ا٭ؾحاض ب٦ٝٗتٗاا  أنُا  ،إنيا٤ ازبٛ ازبٌُٝ ٚإباز ايبٗح١ يف ايٓيؼٚايكرطا٤،

َا ا٭ؾحاض ْيػٗا فإْٗا يٛ ناْ  ع٢ً أَة٣ٚ يًهثي َٔ اسبٝٛاْا ، ٚ ا٫جتُاع١ٝ

ٚ  ،فطازٟ َتباعاس٠ َٚتيطقا١ عأ بعهاٗا بعهااّ     إعبٛ  ٕ ناْا  بعاسز أؾاحاض    إفإْٗاا 

 يهٓٗا ٫ تٓتخ اٯثاض املصنٛض٠ ي١٦ًٝٗ اجملُٛع١ٝ. ،ايغاب١ ْيػٗا

ل إٕ َاأ املػااًُا  إٔ ا ٦ٝاا١ اسباقاا١ً َاأ اجتُااال أؾااٝا٤ بٓػاا  

ٍ  (1)خااام  ااا ذااظ َاأ ايٛجااٛز ْٚكااٝر يف ا٭ثااط      ٕ ٖااصٙ ا ٦ٝاا١  إ :ٚقااس ٜكااا

 .فتةٌَ ،ا٫جتُاع١ٝ ٖٞ ْيؼ صبُٛل َكٛي  ايٛنع ٚازبس٠ أٚ ٚيٝسُٖا صبتُعني

 شيو فٓكٍٛ: ٗسإشا م

 ًكُ ِِ يْ ةَ  اَت ٔا ذَ حُ يِ صْ أاحملتٌالت يف املساد ًّ 
ٔا ا ت٬ُ  يف املطاز باٯٜا١ ايؿاطٜي١    ْصويُِح

َ
ًْ َوأ ٖاٞ أضبعا١    َذاَت ةَيْوُِِك

 ٖٚٞ أنثط عٓس ايسق١: ،بسّٚا

ازبُٝااع يًحُٝااع، أٟ: إٕ نااٌ ٚاذااس َااع قطااع   :ٕ ٜااطاز باشبطااابأ 

ايٓظااط عاأ تعانااسٙ ٚتاا ظضٙ ٚاجتُااال اٯخااطٜٔ َعاا٘ ٚنااِْٛٗ يف تٝاااض أٚ ٦ٖٝاا١ أٚ    

تاع١ أٚ عؿي٠، َػ٪ٍٚ عٔ إق٬ح تٝع املػًُني ٚآذازِٖ بٓراٛ ايٛجاٛب   

 .ايهيا٥ٞ

ٚ ًٜراال  اصبُااٛل املاا٪َٓني   ٕ إ :أٟ ،اجملُااٛل يًُحُااٛل :إٔ ٜااطاز 

 ِ  ،ٖاِ اياصٜٔ قارٸ عًاِٝٗ ٚجاٛب اٱقا٬ح       ا  ا ٦ٝا١ أٚ ايعؿاي٠ أٚ مليٖاا    :بٗا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( ٖٚصٙ ٖٞ إذس٣ َطاتر ايعًا١ ايكاٛض١ٜ بااملع٢ٓ ا٭عاِ شياو إْٗاا أٟ ايعًا١ ايكاٛض١ٜ قاس تهإٛ           1)

ِ        ،ع٢ٓ ا٭خلقا١ُ٥ بايٛاذس ايؿدكٞ ٖٚٞ امل  ،ٚقاس تهإٛ قا٥ُا١ بااجملُٛل ٖٚاٞ املعٓا٢ ا٭عا

 .فتةٌَ



 50       التزاحم بناًء طذ إرشادية أمر )أصلحوا( واحتامله طذ مولويته

 يتِٗ ٖٞ إق٬ح َا أفػسٙ اجملُٛل.ٚٚيٝ

 ،فهاااٌ ٚاذاااس طباوااار باااا٭َط   ،ازبُٝاااع يًُحُاااٛل  :إٔ ٜاااطاز 

ِ     ٖٚٛ َػ٪ٍٚ عٔ ،ٚايٛجٛب َتعًل ب٘ ٚيعاٌ   ،صبُاٛل املػاًُني ٚعأ صبااَٝعٗ

 .(1)نًهِ ضال ٚنًهِ َػ٪ٍٚ عٔ ضعٝت  :٘ إىل ٖصٙ ايكٛض٠ ٜطَع قٛي٘

ٍ ةٚشياو با   ،اجملُٛل يًحُٝع :إٔ ٜطاز  ٕ اجملُاٛل ٚا ٦ٝا١   ةبا  :ٕ ٜكاا

 ٖٞ املػ٪ٚي١ عٔ إق٬ح ازبُٝع ع٢ً عبٛ نٌ فطز فطز.

٭ضبع١; ٭ْٗاا تٝعاّا َكاازٜل    إٕ اٯ١ٜ تؿٌُ نٌ ٖصٙ املعاْٞ ا 

 .يا )أقًرٛا(

ٕ اٱق٬ح باسبُاٌ ايؿااٜع ايكآاعٞ ٜكاسم عًا٢ تٝاع       إ 

ُٸاا   ٚا٫ْكااطاف يااٛ نااإ إىل   ،ٚ عٓاٜاا١أٌ ٖااصٙ املعاااْٞ ٚا٫ذتُااا٫  َاأ زٕٚ تع

   .(2)بسٟٚفبعهٗا، 

نُاا  ا جٛاظ ايهصب يف اٱق٬ح يف نٌ ايكٛض ا٭ضبع َطًكّا   

أٚ يف خكاٛم اٱقا٬ح ايٛاجار َٓٗاا، ٚغاٝةتٞ حبثا٘ باإشٕ اهلل        ،ا  ٛ املػاتظٗط ٖ

 .تعاىل

 اهتصاحٍ بِا١ً عوٟ إزغادٙٞ أًس )أصوخ٘ا( ٗاحتٌاهٕ عوٟ ً٘ه٘ٙتٕ 
ْ٘ بطٟ فٝا٘  إف ،أَط )أقًرٛا( َٛيٟٕٛ ةيٛ قًٓا ب :ٕ َكته٢ ايتركٝلإثِ 

َع َثاٌ )٫ تهاصبٛا(   ذتُايٞ املعاضن١ أٚ املعامح١ اايبرث املانٞ َٔ ٚجٛز ن٬ 

   .أٜهّابٓا٤ ع٢ً نْٛ٘ َٛيّٜٛا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .38م 72د :( حباض ا٭ْٛاض1)

ْوِاَواُء َبْػو    :ْظي ٖاصا يف آٜا١   امل٪يف ٚقس فكٌ (2)
َ
ًْ أ ُٓ َِواُت َبْػُهو ٌِ ْؤ ٍُ ْ ُِؤَن َوال ٌِ ْؤ ٍُ ْ غاٛض٠  ) َوال

 غ٬َٞ(.اجملتُع املسْٞ يف َٓظ١َٛ اييهط اٱ َعا يف نتاب ) (71: ايتٛب١
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ُْٗاا يف َااز٠ ا٫جتُاال    إف ،إضؾازٜإ ،ٕ أقًرٛا ٫ٚ تهصبةب :ٚأَا يٛ قًٓا

فٝكاسّ ا٭ٖاِ َُٓٗاا عًا٢ اٯخاط حبػار املاٛاضز ٚاملكاازٜل، ٫ٚ          ،غٛف ٜتعامحإ

صباااٍ يتااِٖٛ ايتعاااضو عًاا٢ ٖااصا يعٛزُٖااا إىل ذهُااٞ ايعكااٌ ٫ٚ ٜعكااٌ فُٝٗااا          

 عاضو.ايت

فكس  ١،يف نٕٛ ا٭ٚاَط َٛي١ٜٛ أٚ إضؾاز٫ٜٚ بةؽ باٱؾاض٠ ٖٓا إىل ايهابط 

٬َنا  ضبت١ًُ أٚ َكٛي١ يًتيطٜل بني املٛيٟٛ ٚاٱضؾازٟ،  ٠عؿط (1)شنطْا يف ضبً٘

ُٹا٬ّ       :ٚايطأٟ املٓكٛض ٖٛ  )إٕ املٛيٟٛ ٖٛ نٌ َا قسض َأ املاٛىل مباا ٖاٛ َاٛىل َع

عاا٘ فاا٬ فااطم عًاا٢ ٖااصا بااني إٔ ٜهاإٛ ا٭َااط  َكاااّ َٛيٜٛتاا٘( ٚملاايٙ إضؾااازٟ، َٚ

املٛيٟٛ قس ٚضز يف َٛضز املػتك٬  ايعكًٝا١ أٚ ٫، ٚشياو عًا٢ خا٬ف َاا شٖار       

ٕ ناٌ َاا ٚضز يف َاٛضز    إا: يعً٘ املؿٗٛض بني املتةخطٜٔ َٔ ايتيطٜال بُٝٓٗاا با   َا إيٝ٘ 

فٗٛ  ،املػتك٬  ايعك١ًٝ َثٌ: اعسيٛا ٚأذػٓٛا ٚضزٚا ايٛزٜع١ أٚ أقًرٛا شا  ايبني

 ،ٕ ٜااةَط مبااا ٖااٛ َااٛىل إٔ املااٛىل ٜطؾااس إىل ذهااِ ايعكااٌ ٫ٚ  هٓاا٘  أإضؾااازٟ مبعٓاا٢ 

َا ياٛ   ٜهأ ناصيو فٗاٛ     أٚ ،بسع٣ٛ ايًغ١ٜٛ أٚ يعّٚ ذبكٌٝ اسباقٌ أٚ ملي شيو

 َٛيٟٛ. 

 االضتدالي باهسٗاٙات عوٟ د٘اش اهلرب يف اإلصالح  .ٓـ
يهاصب يف اٱقا٬ح،   َا ايطٚاٜا  فٗٓاى ضٚاٜا  عسٜاس٠ زايا١ عًا٢ جاٛاظ ا    أٚ

ًعاٌ  فٚغٓكتكاط عًا٢ بعهاٗا فكاط      ،َٓٗا ضٚاٜا  قراح، َٚٓٗا ذػإ َٚٛثكاا  

 فٝٗا ايهيا١ٜ، ْٚبسأ بطٚاٜتني قرٝرتني: 

 اهصدٗق يف ث٘اب األعٌاي األٗىل: زٗاٙٞاهصخٚخٞ 
 ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ قس ضٚاٖا ايؿٝذ ايكسٚم يف ثٛاب ا٭عُاٍ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 فطاجع ،يف نتاب ا٭ٚاَط املٛي١ٜٛ ٚاٱضؾاز١ٜ (1)
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يف  ايػاٝس ابأ وااٚٚؽ    )عٔ ضبُس بٔ َٛغ٢ بٔ املتٛناٌ(، ٚقاس ازعا٢   

قس أنثاط ايطٚاٜا١     ٕ ايؿٝذ ايكسٚمأنُا  ،ا٫تيام ع٢ً ٚثاقت٘ (1)ف٬ح ايػا٥ٌ

 عٓ٘.

 ٟ ( ٖٚاٛ ؾاٝذ ايكُاٝني ٚٚجٗٗاِ ٚقاس ٚثكا٘       )عٔ عبس اهلل بٔ جعيط اسبُاي

 .(3) ٚايطٛغٞ (2) ايٓحاؾٞ

قاٍ عٓ٘ ايٓحاؾاٞ:   ،ثك١ أٜهّابٞ اشبطاب( ٖٚٛ ا بٔ ني)عٔ ضبُس بٔ اسبػ

 .(4) ذػٔ ايتكاْٝف َػهٕٛ إىل ضٚاٜتِ٘ٝ ايكسض نثي ايطٚا١ٜ ثك١ عنيعظ

 )عٔ اسبػٔ بٔ ضببٛب( ٖٚٛ َٔ أقراب اٱتال ثك١ زٕٚ ؾو.

 .ن٬ّ)عٔ أبٞ محع٠ ايثُايٞ( ٖٚٛ ثاب  بٔ زٜٓاض ٖٚٛ ثك١ ب٬ 

 ٫ٚ ن٬ّ يف اعتباضٖا. ،فٗصٙ ايطٚا١ٜ َٔ ايكراح ٚعًٝ٘:

٭ٕ أقًس بني  :ٜكٍٛ  أَي امل٪َٓني نإ :قاٍ  عٔ أبٞ عبس اهلل

 ٔ ٚقاس ٜػاتسٍ بكٛيا٘ )أذار( عًا٢       ،(6)(5)اثٓني أذر إيٞ َٔ إٔ أتكسم باسٜٓاضٜ

باٌ   ،فا٬ ٜكاس ايكاٍٛ بتعاضنا٘ َاع ايهاصب أٚ ملايٙ        ،ثبٛ  امل٬ى يف اٱقا٬ح 

 ٘ ٚشٚ املا٬ى إشا قابًا٘    ،إش ايتعااضو ٜعاا ايتهااشب    ;٫بس َٔ ايكٍٛ بتعامح٘ َعا

إش يٝؼ نًُاا تكاباٌ    ٌَ يف شيو;ةٚقس ٜت ،ْ٘ ٜعامح٘ ٫ٚ ٜعاضن٘إفشٚ ٬َى آخط 

ْعاِ   ،إش قس ٜػطٟ ايؿو إىل قسٚض أذسُٖا ،شٚ ٬َى َع آخط نإ َٔ ايتعاذِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .195ف٬ح ايػا٥ٌ: م (1)

 .162ضجاٍ ايٓحاؾٞ: م (2)

 (.432ٚم 419ضجاٍ ايطٛغٞ: )م (3)

 .334ضجاٍ ايٓحاؾٞ: م (4)

 .( ٚايسٜٓاض يف شيو ايعَإ نإ شا ق١ُٝ نبي٠ ٜٚعسٍ مثٔ ؾا٠ تكطٜبّا5)

 .441م 18ٚغا٥ٌ ايؿٝع١: د (6)
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        ِ  ،يٛ عًِ بتؿطٜعُٗا َعّا ٚ   هأ ازبُاع بُٝٓٗاا يعاسّ ايكاسض٠ ناإ َأ ايتاعاذ

   .فتةٌَ

ْااٞ ٚجااٛز  ٖااإ اٱٕ قٛياا٘ )أذاار( ٜيٝااس عطفااّا بااٌ ٚبايرب  إ 

ٚذٝث ٚقع يف قباي٘ ايهصب ٖٚاٛ َبغاٛو شٚ َا٬ى     ،(1)َكًر١ نا١َٓ يف املتعًل

بٌ ُٖا َتعامحإ يف َٛضز ا٫جتُال، نُاا َها  اٱؾااض٠ إيٝا٘      ،فًٝػا َتهاشبني

 .ٚغٓيكً٘ أنثط بإشٕ اهلل تعاىل

قاٍٛ   ،(2)نُا ٜسٍ عًا٢ ا بٛبٝا١ ايصاتٝا١ ٚعًا٢ ٚجاٛز املا٬ى يف اٱقا٬ح       

إقا٬ح شا  ايابني أفهاٌ َأ عاَا١        قاٍ ضغاٍٛ اهلل : ّ ايكازم اٱَا

 .ايك٠٬ ٚايكٝاّ

 إغلاي: اهسٗاٙٞ يف اإلصالح املطتخب فال تصاحٍ اهلرب احلساَ
ْٗا إا: ٚيهٔ قس ٜػتؿهٌ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ْٚظا٥طٖا مبا َه٢ ب

عااس٠ ا٫قتهااا٥ٞ  حبػاار قا ااا ٚاضز٠ يف املػااترر ٖٚااٛ  ااا ٫ ٜااعاذِ اسبااطاّ أبااساّ    

ٕ ايطٚا١ٜ بظاٖطٖا تسٍ عًا٢ اغاترباب اٱقا٬ح يٛجاٛز     أشيو  ;اٚاي٬اقتها٥ٞ  

اٱقاااا٬ح عًاااا٢  ْٗااااا تؿااااٗس با٫غااااترباب ٚيتيهااااًٝ٘ إذاااار( فأقطٜٓااا١ ) 

ٕ ٖااصا املػااترر أذاار َاأ شاى   أفظاٖطٖااا  ،ٚايتكااسم َػااترر  ;)ايتكااسم(

   .املػترر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٚ ٫ أقٌ َٔ ٚقٛع٘ َكس١َ يصٟ ٬َى. (1)

ٕٸ املعٓا٢ يف  أقاٍٛ:  )يف ٖااَـ ايٓػاد١ املدطٛوا١:     ،522م َايٞعًل ايؿٝذ ايطٛغٞ يف ا٭ (2) إ

ٛٸل ٚ ايكّٛ ٖٚصا ٖاٛ َاا ْاقؿآاٙ ٚاجبٓاا      :أقٍٛ ،أٟ ايتطٛع١ٝ .(شيو إٔ ٜهٕٛ املطاز ق٠٬ ايتط

طاز فاُٝهٔ إٔ ٜهإٛ املا    ،جاع َاا غابل   فطا ،ٕ املػترر قس ٜهٕٛ ٬َن٘ أق٣ٛ َٔ ايٛاجرةعٓ٘ ب

 .فتةٌَ ،، يٛ ٫ ا٫غتبعازأفهٌ َٔ عا١َ ايك٠٬ ايٛاجب١
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ٕ َٛضزٖااا أ ،إٕ جااٛ ايطٚاٜاا١ ٚاملػتؿااِ َاأ بعااض َيطزاتٗااا      

 ٚيعً٘ املتياِٖ عطفّا َٓٗا. ،اٱق٬ح املػترر

ْا٘ ٫ ٜاعاذِ ايهاصب اسباطاّ     إف ،ٚإشا نإ ياٖط ايطٚا١ٜ اٱق٬ح املػاترر 

فا٬   ،ٕ اي٬اقتهاا٥ٞ ٫ ٜاعاذِ ا٫قتهاا٥ٞ يكا٠ٛ َا٬ى ا٭خاي      إفا  اٚنُا غبل   اإش  

ٛضز ٖٚااٛ َاا ،تكااًس ايطٚاٜاا١ ي٬غااتس٫ٍ بٗااا عًاا٢ جااٛاظ )ايهااصب يف اٱقاا٬ح( 

   .ا٫جتُال

 ًاــًِاقػٞ اإلغلاي كربٗٙ
ايتاعاذِ باني املػاترر     إَهاإ ٚقاٛل   :ابا ٚ هٔ ازبٛاب عأ شياو نربٜٚاّا    

ملاٜا١   ،ٚاسبطاّ; ملا َطٸ َٔ إٔ ٬َى املػترر قس ٜهٕٛ أقا٣ٛ َأ َا٬ى ايٛاجار    

 .ْ٘   ٜٛجٳر يٛجٛز املاْع، ٚقس َه٢ تيكٌٝ شيو َٚٓاقؿت٘ فطاجعأا٭َط 

 : هٔ ازبٛاب قغطّٜٚا بٛجٗنييهٔ  (1)غًُٓاإٕ 

 ًِاقػٞ اإلغلاي صػسًٗٙا

ِّ مبا ٓ٘ ال بعض أاه٘دٕ األٗي: اهظآس  ْ ً٘ض٘ع اهسٗاٙٞ اهطبٚع
 ًساتبٕ 
ْٗاا  إٔٸ ايظاٖط َأ ايطٚاٜا١ املاصنٛض٠    إ :َا ايٛج٘ ا٭ٍٚ يف ضز اٱؾهاٍ فٗٛأ

 ;َٓاا٘ أٟ: املػااترر ،َطاتباا٘تترااسث عاأ وبٝعااٞ اٱقاا٬ح ٚيااٝؼ عاأ بعااض  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

٘ أأٟ غآًُا   (1) َااا عًاا٢ نااعف إٕ نْٛاا٘ َػااترر زيٝاٌ  إفاا ،ٕ املػااترر ٫ ٜااعاذِ ايٛاجاار بٛجا

ٕ ٬َن٘ َبت٢ً مباْع عٔ ذهِ ايؿاضل بٛجٛب٘، ٚع٢ً ن٬ إٔ ٜٛجب٘ ايؿاضل أٚ ع٢ً أ٬َن٘ عٔ 

فايٛاجاار أقاا٣ٛ باييعااٌ، َاأ ذٝااث املاا٬ى ايتاااّ ا٫قتهااا٤ ملااي املبتًاا٢ باملاااْع، َاأ    ايتكااسٜطٜٔ

 املػترر.
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ٛ  فُكر  ٞټ مبا ٖاٛ ٖا ٚاملاطاز فٝٗاا ٖاٛ: إٕ ٖاصٙ ايطبٝعا١ ٖٚاٞ        (1)ايه٬ّ ٖٛ ايطبٝع

 .  .(2))اٱق٬ح( أفهٌ َٔ تًو ايطبٝع١ ٖٚٞ )ايتكسم(

فٗٞ أعِ َأ اٱقا٬ح ايٛاجار ٚاملػاترر، فُاا ناإ َٓا٘ ٚاجباّا          

ٕ َكتها٢  أَٚا   ٜهٔ ٚاجبّا ف٬، يهأ غابل    ،ظاذِ ايهصب ا طّ فٝتكسّ عًٝ٘

ٚيٝؼ يف ايطٚا١ٜ َا  ،ٚشيو َٓٛم مبطاتر نٌ َُٓٗا ،ذِ تكسِٜ ا٭ِٖ َُٓٗاايتعا

 .ٜسٍ ع٢ً نٕٛ َكًر١ اٱق٬ح أِٖ َٔ َيػس٠ ايهصب َطًكّا

 اه٘دٕ اهجاُٛ: اهقسا٢ّ املرك٘زٝ هٚطت تاًٞ 
ّ  كاطٜٓتني عًا٢ ا٫غاترباب ياٝؼ    إٕ َا شنط َٔ اي :َا ايٛج٘ ايثاْٞ فٗٛأ  ;بتاا

َاأ ايٛاجاار ٚاملػااترر  ٕ ناا٬ّإفاا أٜهااّاًاا٢ ايٛاجاار فٮْاا٘ ٜطًاال ع (ا٭ذاار)َااا أ

٫ٚ يٗاااٛض ٭ذاار يف نْٛااا٘ َتعًكاا٘ َػاااتربّا، بااٌ ايٛاجااار أذاار َااأ      ،ضببااٛب 

 .املػترر

َااا )ايتكااسم( فاا٬ يٗااٛض يهْٛاا٘ املااطجس عًٝاا٘ يف ناإٛ ايااطاجس عًٝاا٘ ٖااٛ    أٚ

نايعناا٠ ٚاملٓاصٚض ٚؾابُٗٗا، باٌ      أٜهااّ ايتكسم ؾااٌَ يًٛاجار   إش  ;املػترر فكط

ٕ تطجٝس أَط ع٢ً أَط َػاترر  إف ،ٕ املطاز َٔ )ايتكسم( املػتررإطو ذت٢ يٛ ف

 .ٕ املطجٻس َػترر ناملطجٸس عًٝ٘أ٫ ز٫ي١ فٝ٘ بٛج٘ ع٢ً 

 اياٛ تعامحا      اْ٘ ٜكس ايكٍٛ: ق٠٬ ايكبس خي َٔ قطا٠٤ ا٭زع١ٝ أأ٫ تط٣ 

ٞٻ َٔ ايعٌُ باملػتربا ؟  أٚ: أزا٤ ايٛاجبا  أذر إي

 )صالح ذات اهبني...( : ٞ اهلوٚينصخٚخ اهصخٚخٞ اهجاُٚٞ:
  ، فكاس ضٚاٖاا ايؿاٝذ ايهًاٝا    أٜهّاَا ايطٚا١ٜ ا٭خط٣ ٖٚٞ قرٝر١ أٚ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .أٟ َع قطع ايٓظط عٔ املطاتر ٚ اشبكٛقٝا  (1)

 .ا ٖٛ اسباٍ يف مط٠ خي َٔ جطاز٠نُ (2)
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 ّ  إْااٞ تعاا  ضغااٍٛ اهلل قاااٍ:   أَاي املاا٪َٓني  عًااٞ بػآسٙ عاأ اٱَااا

ٚ   :ٜكٍٛ اسبايكا١   (1)ٕ املابي٠ إق٬ح شا  ايبني أفهٌ َٔ عا١َ ايكا٠٬ ٚايكاٝاّ، 

 .(3)((2)فػاز شا  ايبني ،يًسٜٔ

ذبكٝل َعٓا٢ )قا٬ح( اياٛاضز فٝٗاا      :ٚا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ٜتٛقف ع٢ً

ٚشيااو ٭ٕ بعااض  ،ٚفطقاا٘ عاأ )اٱقاا٬ح( ايااٛاضز يف بعااض ايطٚاٜااا  ا٭خااط٣  

ٚبعهااٗا اٯخااط يػاااْٗا )إقاا٬ح شا   (ايطٚاٜااا  ٚضز بًػااإ )قاا٬ح شا  اياابني

ُٗا أَط ٚاذس أٚ املاطاز  ٌٖٚ املطاز َٓ ؟فٌٗ ُٖا عٓٛاْإ أٚ عٓٛإ ٚاذس، (4)ايبني(

 .  أَطإ َٚطًبإ

ٚ  ٖٓاااى ٕإ  َااٛض ٫ أَاأ ايٓاذٝاا١ املبس٥ٝاا١ ٚايثبٛتٝاا١ ثاا٬ث ذكااا٥ل 

  :ذكٝكتني

أٚ ٜكاًس َاا فػاس     ،ٖٚٛ إٔ ٜكاًس ايؿادل باني اثآني     :اٱق٬ح 

   .َٔ ا٭َٛض

نُااا ٖااٛ اسباااٍ يف ا٫ملتػاااٍ أٟ ْيااؼ   ،مبعٓاا٢ املكااسض :ايكاا٬ح 

  .ٚع١ًُٝ ايك٬حاسبسث 

اسباياا١ اسباقاا١ً ٚايٓتٝحاا١  :مبعٓاا٢ ،ايكاا٬ح: مبعٓاا٢ اغااِ املكااسض 

  .املتتب١ ٚا ١٦ٝ املتؾر١ ٚايٓادب١ َٔ ايك٬ح
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . املبي٠ َٔ ايبٛاض ٖٚٛ ا ٬ى (1)

تُااعٞ أخ٬قاٞ َػاتٛعر ذٛ اا، ْظاطّا      حباجا١ إىل ايكٝااّ ببراث اج    انٓظا٥طٖاا    اٖٚصٙ ايطٚاٜا١   (2)

ٔ ٚ املًٗها١  ٭ُٖٝتٗا ٚذٜٝٛتٗا، ٚيعٌ نثيّا َٔ  املتسٜٓني ٜبتًٕٛ مبثٌ ٖصٙ اياسٚاٖٞ اسبايكا١ يًاسٜ   

 .ايعظ١ُٝ ٫ تس اهلل

 .51م 7ايهايف: د (3)

 .53ٖاَـ م 7ايهايف: دنُا يف  (4)
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يٝتهس اييطم باني املعٓاٝني    ;٫ٚبس َٔ بٝإ اييطم بني املكسض ٚاغِ املكسض

ييتس ٚقاًُس  َأ ذبكٝال ايياطم باني قاًَس باا       أٜهااّ نُا ٫ باس   ،ا٭خئٜ يًك٬ح

  .بايهِ

 ٚشيو ٭ٕ ايك٬ح َكسض ي٘ ٚجٗإ:

ٜكاًَس( بياتس عاني اييعاٌ يف املاناٞ       ا)قٳاًَس    (1)ٕ ٜهٕٛ َأ بااب  أ 

 ٚاملهاضل َعّا.

 .ٜكًُس( أٟ بهِ ايعني فُٝٗا إ ٜهٕٛ َٔ باب )قًُس أ 

ٚباب ايهُتني ٜؿي إىل اغاِ   ،فٌٗ باب اييترتني َكسضٙ ٜؿي إىل املكسض

 : مخػ١ املكسض؟ فٗٓا حبٛث

 اهبخح األٗي: تص٘ٙس ًعِٟ املصدز ٗاضٍ املصدز يف )اهصالح(
ٚشياو   ،ٕ ٜكاع اغاِ َكاسض   أنُاا  هأ    ،ٕ ٜكع )ايك٬ح( َكاسضاّ أ هٔ 

َاا إٔ ٜككاس با٘    إ اٚناصا ايكاًٛح     اايك٬ح   ٕإف ;املطازبعّا يًُككٛز َٓ٘ ٚاملع٢ٓ ت

فا٬ٕ   :ِ َكاسض ٚشياو نُاا يف قٛياو    فٝهإٛ اغا   ،ا ١٦ٝ اسباق١ً ٚاسباي١ ايٓادب١

ٍ   :أٟ: ي٘ ذاي١ ايك٬ح، ٚنُا ٖٛ اسباٍ يف قٛياو  ،قاحل أٟ: يا٘   ،فا٬ٕ عااز

٦ٖٝٚا١ ذاقا١ً    ،، فايك٬ح ٖٛ ذاي١ ٚقي١ خاق١ا  ع٢ً املؿٗٛض ا ًَه١ ايعساي١  

 .ٕ ٜككس ب٘ اسبسث املتسضد فٝهٕٛ َكسضّاأَا أٚ ،يًُتكف ب٘

ٕ إفاا ،ٖٚااٛ )ا٫ملتػاااٍ( ْٙظاايَاأ خاا٬ٍ ٬َذظاا١  :ٜٚتهااس شيااو أنثااط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ّ َٚٓا٘ تؿاتل ا٭فعااٍ نُاا ٖاٛ      ٕ املكاسض ٖاٛ أقاٌ ايها٬    أ)َٔ باب( إؾاض٠ يًد٬ف يف  :قٛيٓا (1)

ٕ اييعٌ ٖاٛ أقاٌ ايها٬ّ ٚإيٝا٘ ٜعاٛز      إأٚ ،  أيٗطنياملؿٗٛض ٚإيٝ٘ شٖر ايبكطٜٕٛ ٚقٍٛ ايبكطٜ

٘    :ٚقٌٝ ،املكسض نُا شٖر إيٝ٘ ايهٛفٕٝٛ ٌ  ،ن٬ُٖاا أقاٌ بطأغا ٌ    :ٚقٝا  ،املكاسض أقاٌ اييعا

 ٚاييعٌ أقٌ غا٥ط املؿتكا .
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فٗاٛ   ا  بهاِ ايعاني  ا ػاٌ   َاا ايغٴ أٚ،  (1)ا٫ملتػاٍ َكسض ٜسٍ عًا٢ اسباسث املتاسضد   

 ،ْا ع٢ً مُلػاٌ ٚوٗااض٠  أ :تكٍٛيصيو  ،اغِ َكسض ٜسٍ ع٢ً اسباي١ اسباق١ً َٓ٘

ْا٘ َتؾاس   إَا ايكا٬ح َكاسضّا ف  أ، ٚا  باييتسا ْا ع٢ً مَلػٌ  إٔ تكٍٛ: أ٫ٚ ٜكس 

 ;َتاسضد  افعااٍ   ٖٚٛ َكاسض بااب اٱ   إ اٱق٬ح  أُا َٚٓيعٌ عٔ اٱق٬ح، فه

ايهًُااا  ٚايٓكااا٥س ٚاملٛاقااف ٖااٞ اياا    ١ٕ صبُٛعااإإش  ;يهْٛاا٘ عًُٝاا١ تسضبٝاا١

ٜطًل عًٝٗا اٱق٬ح ٖٚٞ اي  ت٪زٟ بايتسضٜخ إىل ذكٍٛ ا٭ثط، فهصيو اسباٍ 

ٕ ايتاٛتط باني ايطاطفني    إذٝاث   ;أٜهااّ ْ٘ َتسضد إف ،فُٝا ٜتتر عًٝ٘ ٖٚٛ ايك٬ح

إؾاض٠ إىل ٖاصا اسباسث    اَكسضّا   افٝهٕٛ ايك٬ح   ،فؿ٦ّٝا ٚؾ٦ّٝا َث٬ّ ٜعٍٚ تسضبّٝا

   .(2)َٚٔ املٓيعًني ايك٬ح ٚا٫ْك٬ح ،املتسضد: فُٔ ايياعٌ اٱق٬ح

قا٬ح شا   : ٕ املطاز َٔ قٛي٘ إٔ ٜبرث عٔ أٚع٢ً ن٤ٛ شيو ٜٓبغٞ 

ْا٘ أفهاٌ   أٚ اٖٚاٛ املكاسض     اٌٖ ٜطاز ب٘ اسبسث املتسضد َٔ ايكا٬ح    ايبني أفهٌ...

ْٗاا ٖاٞ   أٚ اٖٚٞ اغِ املكاسض    أَ عا١َ ايك٠٬ ٚايكٝاّ؟ أٚ ٜطاز ب٘ اسباي١ اسباق١ً  

 ؟ٕ اسباي١ ايٓٗا١ٝ٥ اسباق١ً ٖٞ َط٢َ ايطٚا١ٜ َٚطاز اٱَاّ إ :مبع٢ٓ ،اييه٢ً

ٕ ازباا٥ع َٓا٘ ٖاٌ ٖاٛ َاا تاعاذِ       إايهصب ٚ :ٚع٢ً شيو ٜتيطل ايبرث عٔ

ٌٖ َاا ٚقاع    :أٚ فكٌ ؟أٚ َا تعاذِ َع ا٭ثط ٚاسباي١ اسباق١ً َع اسباي١ املتسضج١؟

  .أٚ َا ٚقع يف وطٜل ايثاْٞ خاق١؟ غٝةتٞ بإشٕ اهلل تعاىل ؟يف وطٜل ا٭ٍٚ

 اهبخح اهجاُٛ: اهفسق بني املصدز ٗاضٍ املصدز 
 :(3)فطم َعٟٓٛ ٚآخط ييظٞ :ٚاييطم بني املكسض ٚات٘ نُا شنطٚا

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .بايبٝإ ٖٚصا تعبي َٓاغر ٚٚافٺ (1)

 .ح املككٛز٫ٜهامنا عربْا بٗا إ  ٜطز باب ا٫ْيعاٍ يف ايًغ١  صٙ ايه١ًُ ٚ (2)

(3) ٚ١ً ُ  .غٓصنط وطقّا ث٬ث١ جسٜس٠ َه
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 اهفسق املعِٜ٘ بٌِٚٔا:
، نُااا يف باملباؾااط٠ ا    املتااسضد اٚاييعااٌ     املكااسض َااا زٍ عًاا٢ اسبااسث    إٕ

أٟ إٕ ايٛجاٛز ايًيظاٞ أنار٢     ْيػا٘، ْ٘ ٜسٍ عًا٢ اسباسث ٚاييعاٌ    إا٫ملتػاٍ ف

 ،يعااا  ايثبااٛ   فٝهاإٛ عااا  اٱثبااا  عانػااّا َباؾااطاّ     ،َااطآ٠ يًٛجااٛز ايعااٝا  

 ٚا٫ملتػاٍ ٖٛ املعرب عٓ٘ بايغٳػٌ باييتس. 

ٚبٛغااو١  ٍ عًا٢ ايعاا  ايعاٝا بططٜكا١ ملاي َباؾاط٠       فٝاس  :َا اغِ املكاسض أٚ

; إش ٫بس َٔ اغترهااض املكاسض يٝاسٍ اتا٘ َأ خ٬يا٘ عًا٢ اسبايا١ ٚا ٦ٝا١          املكسض

 .اسباق١ً

٘ أفاغترهاض ا٫ملتػاٍ َكس١َ ٚوطٜل َٔ    ،جٌ تكٛض ايغػٌ ٚقاسق

 ٚاغِ املكسض ٖٛ ايغٴػٌ بايهِ.

  غِ املكسض ٚاغتعُاي٘.اسبسث املتسضد َػتبَطٔ عٓس إو٬م ا 

 اهفسق اهوفظٛ بٌِٚٔا
إٕ اغاِ املكاسض ٖاٛ َاا      :َا اييطم ايًيظٞ بني اغِ املكسض ٚاملكسض فٗٛأٚ

فُاث٬ّ   ،(1)َأ ملاي تعاٜٛض    ٚتكاسٜطاّ  ْكك  ذطٚف٘ عٔ ذطٚف أقً٘ ٚفعً٘ ييظّا

ٕ تكاطٜي٘ ايطبٝعاٞ   إٔ ا ُع٠ قس ذصف  َاع  عطا٤ ٖٛ اغِ َكسض َٔ إعطا٤; ٭

ْعَطو   :نُا يف قٛي٘ تعاىل  ، فإعطا٤ َكسضإعطا٤ٶ ٖٛ أعط٢ ٜعطٞ
َ
َْ أ و ٌَ وا  ٌَّ

َ
فَأ

ْمِسوْم ٚعطا٤ اغِ َكسض نكٛي٘ تعاىل:  ،(2)َواتََّق 
َ
ْو أ
َ
ُ ْ أ ٌْ َُوا فَوا ُُ ا َعَطا ََ و َْ

ٕ قتااٍ َكاسض ٚفٝا٘    إفا  ،ٚيف قبااٍ شياو: قاتاٌ ٜكاتاٌ قتاا٫ّ     ،  (3)ةَِغرْيِ ِحَسواب  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .فٗصٙ ؾطٚم ث٬ث (1)

 .4غٛض٠ ايًٌٝ:  (2)

 .38غٛض٠ م:  (3)
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ُٸ  ٘ ٔ َٚكاس ْكل، يهٔ اسبطف ايٓاقل َها ذاصف    إش ايتكاسٜط ٖاٛ )قٝتااٍ(    ;ض فٝا

ْ٘ إَا عطا٤ فأٚيٝؼ باغِ َكسض، ٚ ،ٕ قتا٫ّ َكسضإٚيصيو ف ،(1)ايٝا٤ يًتديٝف

 إش اسبصف فٝ٘ ييظٞ ٚتكسٜطٟ. ;اغِ َكسض

ٕ املكاسض  إٚأَا ايكٝس ايثاياث )َأ ملاي تعاٜٛض( نُاا يف ٚعاس ٜعاس عاس٠ فا         

ٛٸو بايتا٤أاٚ إ٫ ٕ نإ قس ْكل َٓ٘ ايٛإ)عس٠( ٚ  .فٗٛ َكسض ْ٘ ع

ياٛضٚز بعاض ايٓكاٛو عًٝا٘، ٚاملٗاِ       ;ٚيهٔ ٖصا ايهابط يٝؼ بتاّ عٓسْا

 ٖٛ ا هِ.  املعٟٓٛ; إشٖٛ ايهابط 

  هوتٌٚٚص بني املصدز ٗامسٕ ثالخ طسق ًبتلسٝ
  ٜصنط ايكطفٕٝٛ يًتيطٜل بني ا٫غِ َٚكسضٙ أنثاط َأ ايهاابط املعٓاٟٛ     

ٚياصا   ،٫ ٜياٞ بااملطًٛب   اناثي٠   ٖٚاٞ   اٚيهٔ شيو يف َكآَاا ْٚظاا٥طٙ     ٚايًيظٞ،

 يًهٛابط يف املكاّ. نإ ٫بس َٔ ابتهاض وطم أخط٣ إنُا٫ّ

فُٝاا ياٛ ناْا      َاا إٔ تهإٛ زيا٬ّٝ   إٖٚاٞ   ،ث٬ثّا ْٚصنط ٖٓا نٛابط ٚوطقّا 

 اا   اإٕ ناْ  ع٢ً ايٓرٛ ايغاييب   ،ٕ تهٕٛ َ٪ٜس٠أَا إٚ ،ع٢ً عبٛ ايهرب٣ ايه١ًٝ

 :اثتاد إىل َعٜس تتبع ٚتثبټ  

 اهطسٙق األٗي: اهسد٘ع إىل املػابٔات 
 ٚ َكاسضاّ أنْٛٗاا اغاِ َكاسض    يف  ٠ّيااٖط هإٛ  تقاس   يًهًُا١  ٕ املؿابٗا إف

ٝهؿف بصيو ايٓكاب عٔ َٛضز ايؿو، فيٞ ييظا١ )قا٬ح(  هأ إٔ ْطجاع إىل     ف

املطاز َٓٗاا اغاِ    ٕأْٗا عٓسَا تطًل فايظاٖط إف ،ييظ١ )نُاٍ( :َٚٓٗا ،َؿابٗاتٗا

ٌ فًٛ ق ،املكسض فًاٝؼ املككاٛز ٖاٛ اسباسث ازبع٥اٞ       ،)نُااٍ فا٬ٕ َطًاٛب(    :ٝا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 عهؼ عطا٤ إش يٝؼ تكسٜطٙ عٝطا٤ َث٬ّ. (1)
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ٖٛ ايٓتٝح١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚنْٛ٘ نا٬َّ; إش ايظااٖط َأ ايهُااٍ     :ٚإمنا املككٛز ،املتسضد

ٚياٝؼ اسباسث ملتاسضد، ٚناصيو اسبااٍ يف )ازبُااٍ( فظااٖطٙ         ،ٖٛ ايكي١ ٚاسبايا١ 

 يف َؿاابٗاتٗا، َٔ خ٬ٍ َعًَٛٝا١ اسبااٍ   ٚ)ايك٬ح( قس ٜػتظٗط  ،(1)أٜهّاايكي١ 

ٛ  إٚ ،ْاا٘ نااصيو أ  ،ايكااي١ ٫ اسبااسث املتااسضد  :ٕ ايظاااٖط َاأ قاا٬ح اياآيؼ ٖاا

 .(2)فتةٌَ ،ٚنصيو ايظاٖط َٔ ق٬ح شا  ايبني

 اهطسٙق اهجاُٛ: اهسد٘ع إىل املطادات

ٚنااس ايكاا٬ح ٖااٛ اييػاااز، فًااٛ  ،ٕ َاأ ايهااس قااس ٜعااطف ذاااٍ ايهااسإفاا

يٓٗا٥ٝا١ فكاس ْهتؿاف َأ ذايا٘      ٚ يف ايٓتٝحا١ ا أ ،اغتظٗطْا يٗٛض اييػاز يف اسبسث

 .ذاٍ نسٙ

َ ََل ُُيِوبر  :ٚيٓتٛقف عٓس قٛي٘ تعااىل  رِْ  إِنَّ اَّللَّ
َ
َوََل َتتْوِؼ اىَْفَسواَ  ِِف اْْل

 ََ ْفِسِدي ٍُ ْ ٫  ،عٔ املكسض ٚاسبسث ْيػٕ٘ ياٖطٙ ٖٛ إٔ ايٓٗٞ إ :ٜكاٍ فكس ،(3)ال

ٔ     ،ا ١٦ٝ ْٚتٝح١ اسباسث  )أٟ ٫ تطًار  : ١يف تيػاي اٯٜا   ٚقاس شناط بعاض امليػاطٜ

 ْ٘ املكسض.  أْ٘ ب٢ٓ ع٢ً أٚايظاٖط  ،(4)ايعٌُ يف ا٭ضو باملعاقٞ(

ٕ يٗٛض اٯٜا١ يف املعٓا٢ املكاسضٟ ذكاٌ َأ خا٬ٍ املتعِّال        ةٚقس باب: ب

ْ٘ قاحل ٭ٕ ٜطاز ب٘ املعٓا٢  أياٖطٙ عطفّا شيو، ع٢ً  ٕةْ٘ قس ٜكاٍ: بإف ;)٫ تبغ(

)اييػااز( مباا ٖاٞ     َيطز٠ٖٛ تٓكٝس يٗٛض يهٔ املطًٛب يف املكاّ  ،ا٫غِ املكسضٟ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ب٘. ١ياٖطٜ ١باو١ٝٓ ٚازبُاٍ قي ١ٚايهُاٍ قي (1)

ٕ إضاز٠ أٖاٛ َٓاغابا  اسبهاِ ٚاملٛناٛل، عًا٢       ،ايساٍ يف خكاٛم ا٭َثًا١ تًاو    :إش قس ٜكاٍ (2)

 املكسض َٓٗا ي٘ ٚج٘ ٚجٝ٘.

 .77غٛض٠ ايككل :  (3)

 .303م 4صبُع ايبٝإ: د (4)
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 يؿ٤ٞ. ٕ َهازٖا ٖٚٛ )ايك٬ح(   ٜكع َتعًٖكّا٭ ;٫ بًراي املتعًل ،ٖٞ

ٕ ٜهٕٛ املطاز با٘ اسباسث أٚ   ٕ َثٌ )َهافر١ اييػاز( ٜكًس ٭ةب :ٚقس ٜكاٍ

إش ٖٛ أعِ َٔ َهافرت٘ ذني  ;ٕ ن٬ املعٓٝني َطازأبٌ ايظاٖط  ،ايٓتٝح١ ٚا٭ثط َعّا

قاس   َوَل َتتْوِؼ اىَْفَسوا َ  :َٚٔ َهافرت٘ بعس ذسٚث٘، ٚيف اٯ١ٜ ايؿاطٜي١ ذسٚث٘ 

ٟ  ةب :ٜكاٍ  َاا باسع٣ٛ  إٚشياو   ;ٕ املطاز أعِ َٔ املع٢ٓ املكسضٟ ٚا٫غاِ املكاسض

ىل جااٛاظ إٚ يًااصٖاب أ ،املكااسضٟٚجااٛز جاااَع بااني املعٓاا٢ املكااسضٟ ٚا٫غااِ     

 .اغتعُاٍ ايًيظ يف أنثط َٔ َع٢ٓ نُا ذككٓاٙ يف ضبً٘

فًٛ اذتٌُ ايٛجٗإ يف ايهس )ٖٚاٛ اييػااز( يهاإ ايكا٬ح ضبات٬ُّ       

 .فتةٌَ ،أٜهّايصيو 

إش ايه٬ّ يف يٗٛض ايًيظ )نكا٬ح ٚفػااز( مباا ٖاٛ      ;ٚقس ٜتاٌَ يف َا شنط

ٚ اا ٜ٪ناس شياو     ،(1)ٚا٭َث١ً ناٯ١ٜ ايؿطٜي١ ضبتي١ بكطا٥ٔ خاضج١ٝ أٚ زاخ١ًٝ ،ٖٛ

 ;ٕ اييطم نبي بني املثاايني إ، ف(َعاقر عًٝٗا ايطؾ٠ٛ)ٚ (ايطؾ٠ٛ َبغٛن١)قٛيٓا: 

ْا٘ ٖاٛ   إازبع٥اٞ ف  ٕ املطاز َٔ املثاٍ ايثااْٞ ٖاٛ املعٓا٢ املكاسضٟ ٚاييعاٌ ٚاسباسث      إف

 أٚ املطاز ا٭عِ.  (2)َا )ايطؾ٠ٛ َبغٛن١( فاملطاز اغِ املكسضأ ،ايصٟ ٜعاقر عًٝ٘

        ٗ دعؤا ًتعوَّقٞ أاهطسٙق اهجاهح: حت٘ٙى اهلوٌٞ إىل اضٍ فاعى 
 ذات ( –هـ )ذٗ

أٚ  ْا٘ ياٛ تطززْاا يف نإٛ ايهًُا١ َكاسضاّ      إف :ْٚهتيٞ باٱؾاض٠  صا ايططٜل

ٌ    ٖٛ ٕ َٔ ٚجٛٙ انتؿاف شيوإاغِ َكسض ف  ،إٔ ْكّٛ بترًٜٛاٗا إىل اغاِ ايياعا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نُٓاغبا  اسبهِ ٚاملٛنٛل. (1)

 ،تؿاا٤ ش اييعاٌ ٖاٛ اضتؿا٢ ٜطتؿاٞ اض    إٕ ايطؾا٠ٛ قااسب١ يٮَاطٜٔ فٗاٞ اغاِ َكاسض       أَع ايعًاِ   (2)

 .َٔ ضؾ٢ ٜطؾٛ فتهٕٛ ايطؾ٠ٛ َكسضّاٚايطؾ٠ٛ اغِ َكسض ٖٚٞ َكسض 
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ٕ قس إٔ ٜهٕٛ َتعًٖال ا٭خاي فٗاٛ اغاِ     إف ،أٚ ظبعًٗا َتعًٖك١ يا )شٚ، شا، شا (

 ظ١ شا  أٚ شا بايكي١. ٚشيو يظٗٛض تعًل يي ;َكسض

فيٞ ا٫ملتػاٍ ٚايعطا٤ ٚايتطٗط ظبس قر١ ذبًٜٛٗا إىل اغِ فاعٌ، تكٍٛ:  

ٍ   ،َغتػٌ َٚعطٺ َٚتطٗط فٗٞ َكاازض  ٚشٚ  ،ٚشٚ إعطاا٤  ،٫ٚ ٜكااٍ: شٚ املتػاا

 فًٝػ  أتا٤ َكازض.  ،تطٗط

ٍ   ،ٚيف قباٍ شيو ْكٍٛ: شٚ ق٬ح ٚشا  قا٬ح   ،ٚشٚ نُااٍ ٚشا  نُاا

ْا٘ َكاسض   إشٚ مَلػٌ بيترٗا ف :٫ٚ ٜكاٍ ،بهِ فا٤ اييعٌ ٚشٚ مُلػٌ ٚشا  مُلػٌ

 ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً اغِ املكسض١ٜ.  

ٕ تكاع ييظا١   أْ٘ ٜكس أفايظاٖط  ا  ق٬ح شا  ايبني :قٛي٘  ا  ٚفُٝا عبٔ فٝ٘

ٍ: َاث٬ّ  أق٬ح َتعًكّا يا)شٚ  ِٗ(      ٚ شا ( فٓكٛا ٚ )ِٖا شٚٚ  أ)ِٖا شٚٚ قا٬ٕح فُٝاا بٝٓا

 .(2)(؟ فتةٌَشا  بِٝٓٗ (1)ق٬ح

 حسكٞ عني اهفعى يف املاضٛ خس هوتٌٚٚص بٌِٚٔا:آطسٙق 
٘  ةشيااو باا   ،ٕ ناْاا  َهاا١َُٛ إفاا ;ٕ ًْرااظ اييعااٌ املانااٞ ٚ ذطناا١ عٝٓاا

فايٓااتخ ٖاٛ    ،ٕ ناْ  َيتٛذ١ أٚ َهػاٛض٠ إٕ ايٓاتخ ٖٛ اغِ املكسض، ٚأفايظاٖط 

ُٴٌ ٚ ؾطٴف ٚذػٴأ فا  أاملكسض،  ٕ إَا اغِ املكسض املهُّٛ عني َانٝ٘ فهُا يف ن

ُٴااٌ نُااا٫ّ    ايتكااطٜف ُٴااٌ ٜه ( ٚ)قااًُس ٜكااًُس  ( ٚ)ذػٴاأ ثػٴاأ ذػاآاّ  ٖااٛ )ن

َااا املكااسض امليتااٛح عااني أ( ٚاملااطاز ٖااٛ اغااِ املكااسض ٚايٓتٝحاا١ ايٓٗا٥ٝاا١، ٚقااًٛذّا

ٕ املاطاز  إَٚاا أؾاب٘ فا    (شٖر ٜصٖر شٖابّا)، ٚ(نصب ٜهصب نصبّا)َانٝ٘ فهُا يف 

 ٖٛ اسبسث ٚاييعٌ ٚاملكسض ْيػ٘.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٚ بسٕٚ ايظطفأ (1)

 ش ٜكس أٜهّا ايكٍٛ ِٖ َكًرٕٛ شا  بِٝٓٗ.إ (2)
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يف املكاّ يٝؼ بٓافع; ٭ْٓا ٫ ْعًاِ إٔ )قا٬ح(    ٕ ٖصا ايهابط املصنٛضأإ٫ 

ايٛاضز٠ يف ايطٚا١ٜ َا ٖٛ فعًٗا املانٞ؟ ٌٖٚ ٖٞ َٔ باب قًَس بياتس ايعاني ذتا٢    

 ٚ َٔ باب قًُس بهِ ايعني ذت٢ تهٕٛ اغِ َكسض؟ أتهٕٛ َكسضا؟ 

 ًصدزاهبخح اهجاهح: ًسدخات كْ٘ اهصالح اضٍ 
قا٬ح شا    :ٛيا٘  يف ق َٚ٪ٜاسا  يهإٛ )ايكا٬ح(    ٖٚٓاى َطجراا  

 اغِ َكسض، ٖٚٞ:  (1)ايبني أفهٌ َٔ عا١َ ايك٠٬ ٚايكٝاّ

 األٗي: ًِاضبات احللٍ ٗامل٘ض٘ع
ٕ ٖاصا ٖاٛ املٓاغار    إفا  ;إٕ ٖصا ٖٛ َا تكتهاٝ٘ َٓاغابا  اسبهاِ ٚاملٛناٛل    

املكاسض ٚاييعاٌ املتاسضد     نٕٛ َاأٚ ،ايك٬ح ع٢ً عا١َ ايك٠٬ ٚايكٝاّ ١٭فهًٝ

 ُػتبعس.  فا٭فهٌ  ٖٛح١ اسباق١ً يٓظط عٔ ايٓتَٝع قطع ا

 .١ ٚايثابت١ ٖٞ َا ٜٓاغر ا٭فه١ًٝإٕ اسباي١ ايٓٗا١ٝ٥ ب ثاضٖا ايٛاغع 

املتهاا١ُٓ يهًُاا١   املعتاارب٠ ٕ ايطٚاٜااا إٚيهاأ قااس ٜكاااٍ َاأ جٗاا١ أخااط٣:      

٘       افعاٍ  بكٝغ١ اٱ ااٱق٬ح    ، قاس تهإٛ َ٪ٜاس٠ ٫ضاز٠ املكاسض َأ ايكا٬ح ٫ اتا

ٍ  اشا  اياابني     ٕ إقاا٬حإفاآااا; ٖٗ ٜااطاز َٓاا٘ املكااسض  ا   َااا نااإ َاأ باااب ا٭فعااا

ٙ  أذاس ٕ ايهًٞ ايطبٝعٞ ٜتركال بٛجاٛز   أَٚٔ ايٛانس  ،ٚاسبسث ٚناصيو   ،أفاطاز

 .فتةٌَ ،ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ا٭َط ع٢ً َكته٢ ايكاعس٠ ،ْ٘ اْيعاٍ عٓ٘إاسباٍ يف ايك٬ح ف

 اهجاُٛ: اهظآس عسفًا ًّ )صالح( ٓ٘ اضٍ املصدز 
َاأ )قاا٬ح  عٓااس ايعااطف ٚاملتياااِٖ عطفااّا إٔ ايظاااٖط َاأ: ٕ ٜكاااٍأَااا  هاأ 

 ا٭َط( ْٚظا٥طٙ ٖٛ اغِ املكسض، فإْٓا عٓسَا ْكاٍٛ قا٬ح ايآيؼ فااملطاز ٖاٛ اسبايا١      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .51م 7د :ايهايف (1)
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ٕ ايظااٖط إٔ  إفا  ;قا٬ح شا  ايابني   :ٚا ١٦ٝ اسباق١ً يف ايٓيؼ، ٚنصيو يٛ قًٓاا 

 .  (1)املطاز ٖٛ اسباي١ اسبان١ُ ٚا ١٦ٝ ا ٝط١ بايططفني

 ْ املساد ًِٕ ٓ٘ اضٍ املصدز أّْ د٘ اهسٗاٙٞ ٙفٚد بإهح: اهجا
َاا ٜظٗااط َأ خاا٬ٍ    ،ٜٚ٪ٜاس نإٛ )ايكاا٬ح( يف ايطٚاٜا١ ٖاٛ اغااِ املكاسض     

فكس جاا٤ يف ايهاايف ايؿاطٜف    ايٓظاط يف ز٫يتٗاا ٚجٖٛاا ٚغاٝاقٗا،    َطاجع١ ايطٚا١ٜ ٚ

ثاِ إْاٞ أٚقاٝو    ْ٘ قاٍ: أ (2)يف ٚقٝت٘ يٛيسٙ اسبػٔ  عٔ أَي امل٪َٓني 

ا ذػٔ ٚتٝع ٚيس٣ ٚأٌٖ بٝ  َٚٔ بًغ٘ نتابٞ َأ املا٪َٓني بتكا٣ٛ اهلل ضبهاِ     ٜ

٫ٚ تيطقااٛا ٚاشنااطٚا  ٫ٚ مااٛتٔ إ٫ ٚأْااتِ َػاإًُٛ، ٚاعتكااُٛا حببااٌ اهلل تٝعااّا

 ْٞ تعا  ضغاٍٛ اهلل   إْع١ُ اهلل عًٝهِ إش نٓتِ أعسا٤ فةيف بني قًٛبهِ، فا 

كاٝاّ، ٚإٕ املابي٠ اسبايكا١    ٜكٍٛ: قا٬ح شا  ايابني أفهاٌ َأ عاَا١ ايكا٠٬ ٚاي      

ٕ   يظٗٛض  (3)يًسٜٔ فػاز شا  ايبني ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل  ٫ٚ ماٛتٔ إ٫ ٚأْاتِ َػاًُٛ

 .يف اسباي١ اسباق١ً

ٕ تهااإٛ إٚ ،)٫ تيطقاااٛا( َطًٛبٝااا١ اسبايااا١ ايعاَااا١ اسباقااا١ً  

ٚيااٝؼ املااطاز اٱؾاااض٠ اىل َيااطز٠    ،نااصيو، ٚنااصا اسباااٍ يف ا٫عتكاااّ حببااٌ اهلل  

ٕ ناْاا  اٱؾاااض٠ إىل ا٭ذااساث ازبع٥ٝاا١ ْيػااٗا بٓرااٛ  إٚ ،ٚاذااس٠ ٚذااسث جع٥ااٞ

ْاا٘ يعااٌ ا٭يٗااط ٖااٛ نْٛاا٘ بٓرااٛ )اجملُااٛل( ٚاسباقااٌ َاأ   أإ٫  ،)ازبُٝااع(  هٓااّا

 .فتةٌَ ،ازبُٝع

ذٝاااث ٜػاااتظٗط بكطٜٓااا١ َٓاغااابا  اسبهاااِ  املااابي٠ اسبايكااا: ١ ٚقٛيااا٘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .نُا غبل ،ٕٛ أفهٌ َٔ عا١َ ايك٠٬ ٚايكٝاّٖٚصا املع٢ٓ ٖٛ ايصٟ ٜٓبغٞ إٔ ٜه (1)

 .51م 7ايهايف: د (2)

 .51م  7: د يؿطٜفايهايف ا (3)
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ٕ ٖااصٙ ٖااٞ اياا  تهاإٛ َاابي٠ إفااٚاملٛنااٛل إٔ املااطاز ٖااٛ ايٓتٝحاا١ ٚاسباياا١ ايٓٗا٥ٝاا١ 

 ٔ باٌ ذتا٢    ،٫ صباطز بعاض خطاٛا  اسباسث املتاسضد      ،ٖٚايه١ ٚذايك١ يهٌ اياسٜ

  .فتةٌَ ،تٝعٗا َا   ت٬ذظ اسباي١ ايٓٗا١ٝ٥ اسباق١ً

      ٛ ٚإ٫  ،إٕ ٖصٙ ايكطا٥ٔ ٚايٛجاٛٙ إٕ اغاتظٗط نْٛٗاا زيا٬ّٝ فٗا

ٚإ٫ اْتكًٓااا إىل وااطم  ٚقااس تكااٌ بايتعانااس إىل َػاات٣ٛ ايااسيٌٝ، ،فٗااٞ َ٪ٜااسا 

 أخط٣.  

ِ   ق٬ح شا  ايبنيٕ املطاز َٔ ةٚقس ٜكاٍ: ب  :ٚياٛ قًٓاا   ،ٖٛ املعٓا٢ ا٭عا

 ،باإضاز٠ جاَعا١   بٛجٛز ازباَع ا٫عتباضٟ باني املكاسض ٚاتا٘ ناإ ن٬ُٖاا َاطازاّ      

َٔ اغاتعُاٍ ايًياظ يف أنثاط َأ َعٓا٢، ٚإمناا ٖاٛ اغاتعُاٍ يًياظ يف           ٚيٝؼ شيو

ناا٬  ٕ ايظاااٖط إضاز٠إكااٌ بٛجااٛز ازباااَع ا٫عتباااضٟ فاا    َعٓاا٢ ٚاذااس، ٚيااٛ   ْ  

باٌ   ،(1)اغتعُاٍ ايًيظ يف أنثاط َأ َعٓا٢    قر١ ٚجٛاظٕ املٓكٛض ٖٛ املعٓٝني; ٭

ٕ أف٬باس   ،ٚإ٫ نإ املع٢ٓ صب٬ُّ ،ٚعطيف يف نثي َٔ ايكٛض، فإشا ّ َا غبل فٗٛ

 بإشٕ اهلل تعاىل.  ٚايصٟ غٝةتٞ ٫ذكّا ،ْطجع بعس شيو إىل ا٭قٌ

 اهبخح اهسابع: املسدع عِد اهػم 
شنطْا نٛابط ٚوطقّا غت١ يًتيطٜال باني املكاسض ٚاتا٘ باني َاا شناطٙ ايكاّٛ         

ْا٘ ياٛ   تٓياع ٖاصٙ ايهاٛابط      أٚبني َا أنيٓاٙ ع٢ً تةٌَ يف بعهٗا، ٚيهأ ٜبكا٢   

يف  ٚذكاٌ ايؿاو  ٚ اغِ َكسض أٚ املاطاز با٘ َااشا،    ٕ ٖصا ايًيظ َكسض أأيهؿف 

ط أٚ ايهرب٣ ْيػٗا أٚ يف اْطباقٗاا عًا٢ ايكاغط٣، ف٬باس َأ      َا يف ايهابإاملكاّ، 

ايطجٛل إىل ا٭قٍٛ املٛنٛع١ٝ أٚ اسبه١ُٝ، فًٛ ٚجاس ا٭قاٌ املٛناٛعٞ فٗاٛ،     

 ٚإ٫ ضجعٓا إىل ا٭قٌ اسبهُٞ.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .٫ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ نٌ َُٓٗا ماّ املطاز( 1)
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 ٓى األصى امل٘ض٘عٛ تاَ يف املقاَ؟ 
ٖٚاٛ ٜيٝاس إٔ املاطاز يف أٟ يياظ      ،إٕ ا٭قاٌ املٛناٛعٞ َتركال    

يف َطذ١ً ايٛناع أٚ يف َطذًا١ املاطاز ٚإٕ عًاِ      انْٛ٘ َكسضّا اٚ ات٘  فٝ٘ اذتٌُ 

ٕ املكاسض ٖاٛ املعٓا٢ ا٭ٍٚ;    أٖاٛ املكاسض ٚياٝؼ اتا٘; شياو       :ا  ن٬ ايٛناعني 

َا اغِ املكسض فٗٛ َاا ٚناع يًس٫يا١    أٚ، ذٝث ٚنع ايًيظ يًس٫ي١ ع٢ً اسبسث 

َٔ اسبسث، فٝاسٍ عًٝٗاا   ع٢ً أَط ظا٥س ع٢ً اسبسث ٖٚٛ اسباي١ أٚ ا ١٦ٝ اسباق١ً 

 .ظا٥سّا ٕ اغِ املكسض ثٌُ قٝسّاإَٚع٘ ف ،َتيطعّا ع٢ً ايس٫ي١ ع٢ً اسبسث

ِ       إف  َاا  أٚ ،ٕ ٚنع ايًياظ يًُكاسض ٚاسباسث ْيػا٘ ٖاٛ ايكاسض املػاً

ايس٫ي١ ع٢ً ا ٦ٝا١ اسباقا١ً ٚعًا٢ ايكٝاس ايعا٥اس فٗاٛ أَاط ظا٥اس َؿاهٛى فٝا٘ فٗاٛ            

ٚؾاو يف   ،َعااّ   ُاا ذاٍ ايٛنع ٚذبككا٘  ٚا٭َط نصيو يٛ عًِ  ،خ٬ف ا٭قٌ

 .َطاز املتهًِ

 :ٚيهٔ ايظاٖط عسّ ما١َٝ ٖصا ا٭قٌ يٛجٗني

فا٬ قاسض    ،ٕ املكسض ٚات٘ َٔ قبٌٝ املتبآٜني عطفّا إٕ   ٜهأ زقا١  إ 

 .َػًِٓ يف ايبني

٫ ٜطتكاٞ إىل َػات٣ٛ    ،ٕ ٖصا ا٭قاٌ املٛناٛعٞ ايعكًاٞ املاسع٢    إ 

   .كسضأٚ إضازت٘ زٕٚ اغِ امل ،ايًيظ يف املكسضيٛنع  قٓع يٕٗٛض

 ،ٖٚصا ايبرث َٓسضد بؿططٙ ا٭ٍٚ يف َبرث تعاضو ا٭ذٛاٍ يف ا٭ييااي 

  ٍ فطاجاع   ،فًعًا٘ ٜاط٣ اسبحٝا١ ٖٓاا ناصيو      ،فُٔ ضأ٣ اسبح١ٝ ٖٓاى يتًاو ا٭قاٛ

يف  َع بعاض ايتراٜٛط ٚايتطاٜٛط    ،ا ٜٓيعايكٛاْني ٚمليٙ فيٝ٘ تيكٌٝ ا٭خص ٚايطز  

   .املكاّ
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 األصى احللٌٛ 
ذاٍ فًٛ   ٜثب  ٚجٛز ا٭قاٌ املٛناٛعٞ ف٬باس إٔ ْٓتكاٌ إىل      ٚع٢ً أٟ

ْ٘ ثاب ; إش اغِ املكسض ٖٛ ايكسض املتاٝكٔ  أايبرث عٔ ا٭قٌ اسبهُٞ، ٚايظاٖط 

ٕ ايهااصب إفاا ،ْاا٘ غااٛا٤ أنااإ )قاا٬ح( َكااسضّا أّ اغااِ َكااسض  إَاأ اسبهااِ، ف

املكسض ٜكع يف َطتب١ َتكس١َ عًٝ٘  إشا ٚقع يف وطٜل اغِ املكسض; إش غٝهٕٛ جا٥عّا

ذااسِٖ ٭جااٌ إباااز ا ٦ٝاا١ ٚ اسباياا١ ايٓٗا٥ٝاا١ َاأ    أٚيف ايططٜاال إيٝاا٘، فًااٛ نااصب  

ْاا٘ نااصب جااا٥ع غااٛا٤ أنااإ ايكاا٬ح ايااٛاضز يف ايطٚاٜاا١  إايكاا٬ح بااني ايطااطفني، ف

ٕ املكسض ٜكع يف وطٜل اغِ املكسض، يهٓا٘ ٫ باٛظ ياٛ    َكسضّا أّ أغِ َكسض; ٭

ٚ نصب ٭جٌ املك َاا  أسض ٚايططٜل بسٕٚ إٔ ٜ٪زٟ إىل اغِ املكسض ٚشٟ ايططٜال، 

فإٕ ايهصب ايٛاقع ٭جٌ اسبايا١   ا  أٟ ايططٜلا ٕ َطاز ايطٚا١ٜ ٖٛ املكسض  إ :إشا قًٓا

   .٫ ضباي١، فتسبط أٜهّاايٓٗا١ٝ٥ ٜهٕٛ جا٥عّا 

 اهبخح اخلاًظ: اهجٌسٝ
 :ٚمثط٠ ايبرث تظٗط يف قٛض

ٛ ح شا  ايابني  ْ٘ يٛ نإ املطاز َٔ ق٬إ   :ناْا  ايٓتٝحا١   ،املكاسض  ٖا

ٕ   تاا٪ز إىل ايكاا٬ح إٚ ،إٕ نااٌ خطاا٠ٛ يف وطٜاال ايكاا٬ح بااٛظ ايهااصب فٝٗااا  

  .نٓتٝح١ ٚذاي١ ١٦ٖٝٚ

ٟ ٘ إٕ ق٬ح شا  ايبني ٜطاز ب :َا يٛ قًٓاأٚ  :فايٓتٝحا١  ،املع٢ٓ ا٫غِ َكاسض

  .٫ ف٬إٕ ايهصب ايصٟ ٜ٪زٟ إىل ذاٍ ايك٬ح ٚا ١٦ٝ ايٓٗا١ٝ٥ ٖٛ ازبا٥ع ٚإ

ف٬بس َأ إذاطاظ    ،جبا٥عفايهصب يٝؼ  (1)ٟ: يٛ   تتركل ايٓتٝح١ ايٓٗا١ٝ٥أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٚوطٜل إذطاظٙ ايظٛاٖط (1)
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ٛ ملّا زبٛاظ   .(1)يهصباايٓتٝح١ ذت٢ ٜهٕٛ شيو َػ

يبرث عٔ ايؿاٛاٖس ٚا٭زيا١ عًا٢ نإٛ َثاٌ )ايكا٬ح(       اف٬بس َٔ  

ٌ   ،املكسضَكسضّا أٚ اغِ  يف  ٚ  ظبس مبكساض حبثٓا يف نتر ايكطف َا ٜاطٟٚ ايغًٝا

 .(2)يًغ١ يف امليطزا  َا ٜتٓكس ب٘ ذاٍ ايهثي َٓٗاا٫ٚ ٚجسْا يف  ،املا٥ع

يثُااط٠ اياا  شنطْاٖااا يف قااٛض٠ ايؿااو يااس٣ ايطجااٛل إىل ا٭قااٌ     ا 

 .اسبهُٞ

ٕ إ :ٖٚٞ ،ٕ شيو قس ٜثُط يف َػةي١ أخط٣ وطذٗا بعض ا٭ع٬ّإ 

ٛٸظ ايهصب ٖٛ اٱق٬ح أٚ ٖٛ إضاز٠ اٱق٬ح ٌٖ بٛظ ايهاصب ٭جاٌ    أٟ ،َا ب

 !اٱق٬ح أٚ ٭جٌ إضازت٘؟

 ٓى إزادٝ اإلصالح دل٘شٝ هولرب أٗ اإلصالح ُفطٕ؟
ٚ اتاا٘ قااس ٜٛج اا٘ باا٘  إٔ ايبرااث عاأ ناإٛ املااطاز َاأ ايكاا٬ح املكااسض   إفاا

ٕ ايهصب ازبا٥ع َا نإ ٭جاٌ  أَٔ  اٚيعً٘ املؿٗٛض   اَا تبٓاٙ بعض اييكٗا٤   قٓاعّٝا

 .يف فك٘ املهاغر  ايػٝس ايٛايسإضاز٠ اٱق٬ح نُا اختاضٙ 

ٚنصا ايك٬ح ٚيهٔ  ،ازبا٥ع يٲق٬ح ٖٕٛ ايهصب ةإْا يٛ قًٓا ب 

فاإٕ ايهاصب ذ٦ٓٝاصٺ ٜهإٛ      ،نإ املطاز ٖٛ اغِ املكسض ٚ  ذبسث ايٓتٝح١ ٚا ٦ٝا١ 

ٚ ايكاا٬ح اغااِ إٔ َػااٛج جااٛاظ ذًٝاا١ ايهااصب ٖااٛ اٱقاا٬ح ْيػاا٘   ٭ ;ذطاَااّا

ٛ ظ ملكسَت٘ املكسضٟ، ٖٚصا ا٭خي    .ٜتركل ف٬ صب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٕ ٜتُِ شيو بعسّ ايكٍٛ باييكٌ أٚ ؾبٗ٘، فتةٌَأإ٫  (1)

فإْٓا قس ٫ذظٓا اييطاج ايهبي يف نتر ايًغا١ َأ ٖاصٙ ازبٗا١      ،نُا ٖٛ اسباٍ يف امل٦ا  َٔ املػا٥ٌ (2)

  ذبسز يف نتر ايًغ١ إْٗا َكسض اٚ اغِ َكسض ف٬بس َٔ ا٫جتٗاز فٝٗا.ش ايهثي َٔ امليطزا   إ
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ٕ َككاٛز اييكٗاا٤ َأ اٱقا٬ح ٖاٛ      ةبا : (1) َٚٔ ٖٓا شنط ايػٝس ايٛايس

فايهاصب جاا٥ع َاا زاّ أضاز اٱقاا٬ح،     ،فػاٛا٤ ٚقاع أّ   ٜكاع    ،إضاز٠ اٱقا٬ح 

٘    َا ب٢ٓ عًٝا٘ ايؿاٝذ   أٜهّاٖٚصا ٖٛ  ٚٸٍ اي إف ،يف يااٖط عباضتا طٚاٜا١ ذٝاث   ْا٘ أ

قااٍ: )ايثااْٞ َأ َػاٛملا  ايهاصب إضاز٠       ٠ اٱقا٬ح ب٢ٓ ع٢ً إٔ املطاز ٖاٛ إضاز 

ٕ أَاع   (2)اغتيانا  ا٭خبااض جباٛاظ ايهاصب عٓاس إضاز٠ اٱقا٬ح(       اٱق٬ح ٚقاس 

ٌ  ;يااٖطٙ اٱقاا٬ح ٚايكاا٬ح ٫ إضازتُٗاا   ٚيهاأ قااس  ،إش ايتكااسٜط خاا٬ف ا٭قا

٘   ٕإ :ٜكاااٍ ٖٚااٛ إٕ ايطٚاٜااا  يااٛ أيكٝاا  إىل ايعااطف    ،َااا شنااطٚٙ ياا٘ ٚجاا٘ ٚجٝاا

 .فتةٌَ ،كسٜط٫غتظٗط ايت

ٕ اٱقا٬ح ٚايكا٬ح إٕ أضٜاس با٘     إٔ ٚجٗا٘ ٖاٛ َاا شنطْااٙ َأ      إ :أٚ ٜكاٍ

 نًُاا ناإ ايؿادل َكاًراّ     اع٢ً ٖصا   اْ٘  إاملكسض ف٬ ذاج١ إىل تكسٜط )إضاز٠( ف

فهصباا٘ جااا٥ع غااٛا٤ ذااسث ايكاا٬ح ٚاٱقاا٬ح باااملع٢ٓ ا٫غااِ املكااسضٟ أّ        

ع ذكٍٛ ا ٦ٝا١  ي جا٥ع إ٫ َثسث، ٚإٕ أضٜس ب٘ اغِ املكسض فػٝهٕٛ ايهصب مل

ٌ أٚ تكااسٜط )إضاز٠ ( إش ايتزٜااس بااني املكااسض ٚاغااِ املكااسض ٖااٛ يف       ،، ٚفٝاا٘ تاَاا

٘   ،ْ٘ َكسضإ( فايك٬ح( ٫ )اٱق٬ح)  ،(َاا تكاسٜط )إضاز٠  إ :ٜٚهٕٛ ايٛجا٘ عًٝا

ٕ اٱقاا٬ح ٜكااسم باسبُااٌ ايؿااا٥ع عًاا٢ نااٌ خطاا٠ٛ خطاا٠ٛ يف        إ :ٚ زعاا٣ٛأ

   .ٓٗا٥ٕٞ   ثسث اٱق٬ح ايإٚ ،ايططٜل

ًّ اهسٗاٙات عوٟ د٘اش اهلرب يف اإلصالح  االضتدالي بط٘ا٢ف
 املطتخب

إناف١ إىل َاا َها٢  هأ ا٫غاتس٫ٍ بطٛا٥اف أخاط٣ َأ ايطٚاٜاا  عًا٢          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .52م 2املهاغر ا ط١َ: د ا اييك٘ (1)

 .31م 2نتاب املهاغر: د (2)
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 جٛاظ ايهصب يف اٱق٬ح املػترر:

 اهطا٢فٞ األٗىل: اهسٗاٙات املِقخٞ هوٌ٘ض٘ع
ر١ّ ملٛناٛل  تًو اي  ٚضز  َٓٓك املٛنٛعٞ، أٟ:َا ناْ  بكسز ايتٓكٝس 

ٕ   ،ايهااصب ٕ: ة، ٚضز فٝٗااا ايتكااطٜس باا  (1)ٖٚٓاااى ضٚاٜتااإ َعتربتااإ ٚقاارٝرتا

املكًس يٝؼ بهصاب ًٌٝنُا غٝاتٞ بعس ق. 

َاأ باااب ايػااايب١ باْتيااا٤     افايهااصب يف اٱقاا٬ح يااٝؼ بهااصب         

يف زا٥ااط٠  أذااس ايٛجااٛٙ  ااا ٜٓااسضد يف عٓااٛإ اسبهَٛاا١      تٓااع٬ّٜ عًاا٢  ،املٛنااٛل

 ا. (2)ّااملٛنٛل، تهٝٝك

يًهصب يف اٱق٬ح عٔ  (3)إٕ ٖصٙ ايطٚاٜا  تيٝس اشبطٚد ايتدككٞ مبع٢ٓ:

َٚعاا٘ فاا٬ فااطم يف ايهااصب يف اٱقاا٬ح بااني ناإٛ اٱقاا٬ح ٚاجبااّا أٚ   نااصبّا،نْٛاا٘ 

 ُٖا: ٚايطٚاٜتإَػتربّا، 

َا ضٚاٙ يف ايهايف ايؿطٜف: عس٠ َٔ أقرابٓا عأ امحاس بأ ضبُاس      

ٔ ضببٛب عٔ َعا١ٜٚ بٔ ٖٚر أٚ عُااض بأ ٖٚار عأ أباٞ      بٔ خايس ايربقٞ عٔ اب

ٗٳاقاٍ:  عبس اهلل  َٳطٳ بٹ ٚٳَنصٳا فٹٞ َأؾٵٝٳا٤ٳ َأ  فةبًغِٗ عٓو :قً  ،َأبٵًٹغٵ عٳٓ ٞ َنصٳا 

ٍٳ  ؟أقٍٛ عٓ ٞ َاا قًا ٳ يٹاٞ ٚملاي اياصٟ قًا       ٚ ُٴكٵاًٹسٳ َياٝٵؼٳ    :  َقاا ٕٻ اِي ِٵ ٔإ ْٳعٳا

ًِسٴ  ٛٳ ايكټ ٖٴ ُٳا   .(4) بٹَهصٹبَيٝٵؼٳ بٹَهصٻابٺ ٔإْٻ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٞ ايع٬َا١  ْعِ ايثا١ْٝ ع٢ً بعض املػايو ذػا١ٓ نايكارٝر١ نُاا شناط شياو       (1) يف َاطآ٠    اجملًػا

 .ايعكٍٛ

ٍ ا٭ ٜطاجع زضٚؽ امل٪ياف يف ْٛال اسبه١َٛ ٚتعاضٜيٗا أيتيكٌٝ  (2) َبراث ايتعاازٍ ٚايتاجاٝس     قاٛ

 (.m-alshirazi.com)ع٢ً املٛقع ايتايٞ:  (1437ا1436)يًػ١ٓ ايسضاغ١ٝ 

 .تٓع٬ّٜ (3)

 .210م 2ايهايف: د (4)
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َا ضٚاٙ عٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ عأ أبٝا٘ عأ عباس اهلل بأ املغاي٠ عأ         

   .(2)(1)يٝؼ بهصاب املكًسقاٍ:   َعا١ٜٚ عٔ عُاض عٔ أبٞ عبس اهلل

  املصوح هٚظ بلراب :االحتٌاالت يف ق٘هٕ 
 :أضبع١ املكًس يٝؼ بهصاب: ٕ ايٛجٛٙ ٚا ت٬ُ  يف قٛي٘ إثِ 

 اه٘دٕ األٗي: ٓ٘ ُفٛ احلقٚقٞ ادعا١ً ٗتِصٙاًل
ذكٝكا١   اٖاٛ ْياٞ اسبكٝكا١      املكًس ياٝؼ بهاصاب   :إٕ املطاز َٔ قٛي٘ 

ٜا أؾاباٙ ايطجااٍ    :يف ْٗح٘ ازعا٤ٶ ٚتٓع٬ّٜ، ْظي قٍٛ أَي امل٪َٓني  اايهصب  

ٔ إش إِْٗ اْػًدٛا َ ;ٕ ْيٞ ايطجٛي١ عِٓٗ ٖٛ َٔ باب ايتٓعٌٜإف ;٫ٚ(3) ضجاٍ

َٓعيااا١  فٓاااعٸ ِ  ،قاايا  ايطجٛيااا١ نايؿااحاع١ ٚايبطٛيااا١ ٚايغاااي٠ ٚاسبُٝاا١   

 ٚمحاااٌإش ٖااٞ إثبااا     ;(4)اي٬ضجاااٍ، ٖٚااٛ ٜكااع يف َكابااٌ اسبكٝكاا١ ا٫زعا٥ٝاا١      

 .ٖٚصا غًر ْٚيٞ ازعا٥ٞ ،ازعا٥ٞ

ع٢ً قاطب، نُاا  هأ     ي )٫ ضبا بني ايٛايس ٚايٛيس(ٗصا ايٛج٘  هٔ تيػبٚ

 .اٱغ٬ّ( ب٘، ع٢ً بٴعستيػي )٫ نطض ٫ٚ نطاض يف 

 ّْ اهِفٛ ِٓا بوخاظ احللٍ ال امل٘ض٘ع إاه٘دٕ اهجاُٛ: 
املكاًس ياٝؼ    :فٝهإٛ َعٓا٢   ،إٕ ايٓيٞ إمنا ٖٛ بًراي اسبهِ ٫ املٛنٛل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .(ٚيف ْػد١ َطآ٠ يًعكٍٛ )بهاشب (1)

 .342م 2ايهايف: د (2)

ايٓاؽ ذني ٚضز خرب ملعٚ ا٭ْباض جباٝـ  ٚقس قا ا ٜػتٓٗض بٗا  ْٗخ ايب٬مل١: َٔ خطب١ ي٘  (3)

 .27َعا١ٜٚ فًِ ٜٓٗهٛا: 

 .فًٝػ  مبحاظ إش   ٜهٔ ايًيظ َػتع٬ُّ يف ملي املٛنٛل ي٘( 4)
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 ،٬ف ايظااٖط خا ، ٚيهأ ٖاصا ايٛجا٘ ٖاٛ     ضبطَااّ  ْٸ٘ يٝؼ بهاصاب ناصباّ  إ ،بهصاب

 ٚبعٝس.  

 دْٗ اهوػٜ٘ ّْ اهلرب اهػسعٛ ٓ٘ املِفٛإاه٘دٕ اهجاهح: 
إٕ ٖٓاياو  : ابتكاطف    اعأ بعإض، َٚياازٙ      (1) َا ْكً٘ ايع١َ٬ اجملًػٞ

ٕ إطيف، ْٚا٘ ياس٣ ايؿاطل ملاي ايهاصب ايعا      إٚ ،ذكٝك١ ؾطع١ٝ اقاط٬ذ١ٝ يًهاصب  

ٕ ٖااصا إٖٚااٞ: )َااا ٫ ٜطااابل ايٛاقااع ٜٚااصّ قا٥ًاا٘( فاا  ،ايؿاااضل ْكااٌ ايهااصب إيٝٗااا

َااا ايهااصب أفًااٝؼ بهااصب، ٚ، ٚيااٛ   ٜااصّ ايكا٥ااٌ اجملُااٛل املطناار ٜػاا٢ُ نااصبّا

  .بسٕٚ شيو ايكٝس (2)ايعطيف فٗٛ عسّ َطابك١ ياٖط ايكٍٛ يًٛاقع

ٕ ناإ  إٚ ،اقط٬ذّا ْ٘ ٫ ٜػ٢ُ نصبّاإ :ٚقٌٝ):  اجملًػٞ قاٍ ايع١َ٬

أٟ  اٖٚااصا    ،ل َااا ٫ ٜطااابل ايٛاقااع ٜٚااصّ قا٥ًاإ٘ ايهااصب يف ايؿااطيغاا١; ٭ نااصبّا

 اْت٢ٗ.  (3)(٫ ٜصّ قا٥ً٘ ؾطعّا ا اٱق٬ح ايهاشب يف

 بعس. أَسخ١ًٝ ايصّ يف قسم عٓٛإ ايهصب يهٔ اسبكٝك١ ايؿطع١ٝ بعٝس٠، ٚ

ًباُٛ اهصدق  أحدّْ عدَ اهلرب إمنا ٓ٘ عوٟ إاه٘دٕ اهسابع: 
 ٗاهلرب

َبا عًا٢ بعاض املبااْٞ يف ايكاسم      ،املكًس يٝؼ بهصاب :إٕ قٛي٘ 

ٕٕ ا نُا غبل إ ٖٓاى إٚايهصب ٚتعطٜيُٗا; إش   :عس٠ َبا

 .إٕ ايهاشب ٖٛ َٔ   ٜطابل ياٖط قٛي٘ ايٛاقع 

 .َا   ٜطابل ا٫عتكاز ايٛاقع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .146م  9َطآ٠ ايعكٍٛ:د ( 1)

 .ع٢ً أذس املباْٞ( 2)

 .46م 73حباض ا٭ْٛاض: د (3)
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ٕ ايهصب فٝ٘ إف ا ٖٚٛ َا شٖر إيٝ٘ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ اَا املب٢ٓ ايثايث  أٚ

ٖٛ عسّ َطابك١ املاطاز )أٟ بااٱضاز٠ ازبسٜا١( يًٛاقاع )زٕٚ اٱضاز٠ ا٫غاتعُاي١ٝ (،      

ٕ اٱضاز٠ ازبسٜا١  أٚ غاابك٘; شياو   أ٢ ٖاصا املبٓا٢   ٚاملكًس ياٝؼ بهاصاب َابا عًا    

يٝؼ َكبٗا َا يٗط َٔ ن٬ّ املكًس يف ع١ًُٝ إق٬ذ٘ بني ايطاطفني، ٚإمناا شياو    

ِ إٕ َاا تهًا   اذااٍ اٱقا٬ح     انإ َكته٢ اٱضاز٠ ا٫غتعُاي١ٝ; إش املكًس ٜعًِ  

٘    أنُا ، ب٘ يٝؼ بكرٝس ف٬ ٜككسٙ عٔ جس  )أٟ يف :ْ٘ ٫ ٜعتكاس بكار١ َاا ٜكٛيا

 .فتةٌَ ، اْ٘ َث٬ّ َسح ايططف اٯخط(ذس ايططفنيأْكً٘ ايهاشب عٔ 

ٕ  ٖٛ ْياٞ اسبكٝكا١ ازعاا٤ٶ     إٕ َطاز اٱَاّ    ٚتٓاع٬ّٜ، فٝهاٛ

    ِ ٚعًاا٢ عبااٛ ا٫زعااا٤ ٫ ايٓكااٌ     ،ايهاا٬ّ يف زا٥ااط٠ املٛنااٛل ٫ ا ُااٍٛ ٚاسبهاا

   .ٚايٛنع

 صوْٕ )هٚظ بلراب( ٙفٚد ُفٛ كجسٝ اهلرب ال أأاإلغلاي ب
يف جٛابا٘   ٜكاٌ:    ٕ اٱَاّ إ :اقس ٜعتو ع٢ً ا٫غتس٫ٍ بايطٚا١ٜ ب

قااٝغ١  َػااتع٬ُّ املكااًس يااٝؼ بهااصاب: بااٌ قاااٍ ،(إٕ املكااًس يااٝؼ بهاااشب)

فا٬ ٜاتِ ايتٓكاٝس     ،ٕ   ٜهأ ناصاباّ  إٚ ،فاملكًس قس ٜهإٛ ناشبااّ   ،(املبايغ١ )فعٸاٍ

   .املٛنٛعٞ

 ٗدٔاْ يف د٘اب اإلغلاي 
 :عٔ شيو بٛجٗني ٚ هٔ ازبٛاب

 األٗي: تتٌٞ اهسٗاٙٞ صسحيٞ يف ُفٛ أصى اهلرب عّ اهصوح
١ يف ْياٞ أقاٌ قاسم    إٕ تت١ُ ايطٚاٜا١ ا٭ٚىل قاطث   :َا ايٛج٘ ا٭ٍٚ فٗٛأ
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، ٚيااٖطٙ  إمنا ٖٛ ايكاًس ياٝؼ بهاصب     :ذٝث قاٍ  ;ايهصب عٔ ايكًس

 عٓاٜاا١ّ فهْٛاا٘ قااًرّا عًاا١ عااسّ نْٛاا٘ نااصباّ  إمنااا ٖااٛ ايكااًسشٹنااطٴ ايعًاا١ ٖٚااٞ: 

 .بعسٖا باا)يٝؼ بهصب( ٚايع١ً َع١ُُ ٚطبكك١، ٜٚ٪نسٙ تكطث٘  ،ٚتعبسّا

 اهجاُٛ: املساد ًّ صٚػٞ املباهػٞ األصى اجملسد 
 َا ايٛج٘ ايثاْٞ يسفع اٱؾهاٍ فٝعتُس ع٢ً بٝإ ْهت١ أزب١ٝ غٝاي١ ٖٚٞ:أٚ

 :ٗاا قس ٜاطاز ب  ،انُيعاٍ ٚفعٍٛ   اٚنصيو بك١ٝ قٝغ املبايغ١  فعٸاٍ قٝغ١ إٕ 

 ،َٓاغابا  اسبهاِ ٚاملٛناٛل ٚؾابٗٗا     يف شياو  ا٭قٌ اجملطز ٫ املبايغ١، ٚاملطجاع 

ِ ْا٘ ٜكاٍٛ   أأ٫ تاط٣   ;ِ ايعاطف َهٚاسَب ِٳ تياف؟ فٝحٝبا٘ اٯخاط:       أذاسٖ يٰخاط: يٹا

يهٓا٘   (1)ْا٘ قاس ٜياف   أ٫  ،ٚياٛ ملاط٠ ٚاذاس٠    ْ٘ ٫ ٜيف أباساّ أيػ ٴ فتٸاْا، ٖٚٛ ٜككس 

إش ٜاطاز   ;ٚيػ  جعٸا٫ّ ،يػ  ٚناعٸا :أٜهّااب َٚٔ ٖصا ايب ،يٝؼ نثي اييتا١ْٝ

ٖاٛ  ٖاصا   نثطتٗاا، ٫ إثبا  أقاًٗا ْٚياٞ    ،ب٘ ْيٞ أقٌ ايت١ُٗ بايٛنع أٚ بازبعٌ

 .عطفّااملػتظٗط 

ّ   أٜهااّ ٕ ا٭َط يف ايكطإ ايهاطِٜ ناصيو   أنُا  نُاا يف قٛيا٘    ،يف ْظاا٥ط املكاا

م  لِيَْػتِيدِ تعاىل:  َ ىَيَْس ةَِظَّلَّ نَّ اَّللَّ
َ
 .(2)َوأ

َٚٔ ا٫غتططاز امليٝس اٱؾاض٠ إىل ايٛجٛٙ املتكٛض٠ يف ايتعابي باا)يٝؼ بظا٬ّ(    

 ٕ اهلل تعاىل )يٝؼ بظا ( ٚيٝؼ )يٝؼ بظ٬ّ( فكط.أَع 

َ ىَيَْس ةَِظَّلَّم  لِيَْػتِيدِ أزبعٞ ٗدٖ٘ هوطس يف ق٘هٕ تعاىل:  نَّ اَّللَّ
َ
 َوأ

ٔ  اٚيف اٯ١ٜ ايؿطٜي١ أضبعا١ ٚجاٛٙ يبٝاإ ٚجا٘      بظاا ( إىل  )ياٝؼ   يعاسٍٚ عا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .مبا اتُٗ٘ ب٘ اشبكِ فٝهٕٛ إقطاضّا (1)

 .182غٛض٠ آٍ عُطإ: ( 2)
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ايػاط   يف ايتبٝإ نحٛاب عٔ شنط ٚجٗني َٓٗا ايؿٝذ ايطٛغٞ  )يٝؼ بظ٬ّ(،

تًعّ إثباا   زفعّا ٱؾهاٍ إٕ ْياٞ ايظًٖاَٝا١ ٜػا    ،يف اغتعُاٍ قٝغ١ املبايغ١ يف املكاّ

   .هٝف  ُا ٚجٗني آخطٜٔ، ْٚأقٌ ايظا  ٚايظامل١ٝ

 : ّ فٗاِ   ،اياطز عًا٢ اجملارب٠    ٖٛ إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ قس جا٤  يف َكاا

ٕ اهلل تعاىل ي٬ّ إٜكٛيٕٛ: إْا صبربٕٚ ع٢ً أفعايٓا، ٚذٝث إٕ ايكٍٛ بازبرب ًٜعَ٘ 

ْ٘ يٛ نإ قاغاطّا  اِ   أفٝحٝبِٗ )عع ٚجٌ( بةْ٘ يٝؼ ي٬َّا، نٓا١ٜ عٔ  ،(1)يًعبٝس

  .ا ٚعًٝ٘: فًٝؼ بظا  أبسّاا ْ٘ يٝؼ بظًٖاّ فًٝؼ بكاغط. إيهإ يًٖاَّا ٚذٝث 

ٚ ٫ عأ  أ ا (2)ٖٚصا ٚج٘ اإٕ ايظًِ يٛ نإ ٫ عٔ اغتركام   

ِ   إ أز٢ْ َطتب١ َٓا٘   إف اٖٚصا ٚج٘ آخط   اذاج١   تٛجار إٔ ٜتكاف    اا  أٟ َأ ايظًا

  .قاذبٗا بهْٛ٘ ي٬َّا

 ٞ )ٚإمنااا شنااطٙ بًيااظ  :ٛنااعني ُٖاااامليف   ْٚاال عباااض٠ ايؿااٝذ ايطٛغاا

ٔ  املبايغ١، ٚإٕ نإ ٫ ٜيعٌ ايكًٌٝ َأ اي  ْا٘ خاطد طباطد    أ اأذاسُٖا    :ظًاِ ٭َاطٜ

ِ       ازبٛاب يًُحرب٠، ٚضزّا  ،إيٝا٘ تعااىل   عًاِٝٗ، ٭ْٗاِ ٜٓػابٕٛ ناٌ يًاِ يف ايعااَي

أْا٘ ياٛ فعاٌ أقاٌ      اٚايثااْٞ    ،فبٝٸٔ أْ٘ يٛ نإ نُا قايٛا يهاإ ي٬َاّا ٚياٝؼ بظاا     

فٗاٛ أعظاِ َأ ناٌ      ،َٓ٘، ٭ْ٘ ٜيعً٘ َٔ ملي ذاج١ إيٝ٘ قًٌٝ ايظًِ يهإ عظُّٝا

 .(3)ِ فعً٘ فاعً٘ سباجت٘ إيٝ٘(يً

٭ْا٘   ،ٚقاٍ: )ٚإمنا ْي٢ املبايغ١ يف ايظًِ عٓ٘ تعااىل زٕٚ ْياٞ ايظًاِ ضأغااّ    

ٕ َاا ٜٓاعٍ بايهيااض ياٛ       ٚ٭ ،جا٤ ع٢ً جٛاب َٔ أناف إيٝ٘ فعٌ تٝع ايظًِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .إش نٝف بربِٖ ع٢ً املعاقٞ ثِ ٜعاقبِٗ عًٝٗا (1)

 يهٔ صبطز عسّ ا٫غتركام ٫ ٜكتهٞ نٕٛ ايظًِ عظُّٝا. (2)

 .295م  7د : تيػي ايتبٝإ (3)
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 .(2)، ٚيهإ فاعً٘ ي٬َّا((1)عظُّٝا ٜهٔ باغتركام يهإ يًُّا

ايطاطفني ٚؾاس٠ ملٓا٢ ايطاطف      أذاس ؾس٠ فكط إٕ شيو بًراي  

 ،ٚنإ ايظاا  قٜٛاّا جاساّ    جسّا نعٝيّا أذسُٖاْ٘ يٛ نإ إاٯخط بٌ ملٓاٙ ايصاتٞ; ف

ٕ أز٢ْ َطتبا١ َأ ايظًاِ تكاع َأ ايثااْٞ عًا٢ ا٭ٍٚ ٜكاس إٔ ٜٛقاف ايياعاٌ           إف

، ٜٚظٗط شيو مب٬ذظ١ ايياطم باني أر قاٟٛ ٜهاطب     بهْٛ٘ ي٬َّا ا  ٭جًٗاا عٓس٥صٺ 

ٚ يا٬ّ ذكاّا، عهاؼ َاا     أيظًاّٛ   إْوْ٘ ٜكاٍ ي٘: إف ،ايكغي ايهعٝف جسّاأخاٙ 

 يا .  إْوْ٘ ٜكاٍ ي٘: إف ،خاٙ املكاضب ي٘ يف ايك٠ٛأيٛ نطب 

أنثاط ناإ ايظًاِ أقابس      َٚػاتهٝٓاّ  ْ٘ نًُاا ناإ ايطاطف ناعٝياّ    إ 

ييكاطا٤  فٝكس اغتعُاٍ قٝغ١ املبايغ١، ٚاهلل تعاىل ٖٛ ايغا املطًال ٚعبأ ا   ،ؾسأٚ

تعااىل عأ    ابٌ عني اييكط ٚاسباج١، فًٛ ذكٌ يًِ قًٝاٌ َٓا٘ ٚباةز٢ْ َطتبا١       ،ي٘

ٌٸ   ِ  ،اشيو ٚج ّ    ،فٗٛ يًِ عظاٝ ياصيو، فًاصا جاط٣ ْيٝا٘ بٗاصٙ       ،فٝكااٍ يا٘ يا٬

  ايكٝغ١.

َاا ٜاطاز َأ     ْا٘ ناثياّ  أٖٚٛ َاٛضز ايبراث ٖٚاٛ َاا غابل َأ        

ٚ  ،أخاط٣ يطٜيا١ دباطٟ يف ضٚاٜتٓاا     ١غ١ أقًٗا ٫ املبايغ١، يٓهتقٝغ١ املباي ٕ إفإْٗاا 

ْا٘ ياٝؼ بهااشب،    إٔ املاطاز ٖاٛ   أإ٫  ،نإ ياٖطٖا قاٝغ١ املبايغا١ )ياٝؼ بهاصاب(    

ٍ  يعٌ ٚ ٞ  ْهت١ ٖاصا ايعاسٚ ٞ       :ٖا باٌ تةنٝاس    ،إٕ ٚجا٘ املبايغا١ ياٝؼ ٖاٛ نثاط٠ املٓيا

ٞ     أأٟ  ،اٖٚصٙ ْهتا١ زقٝكا١     اايٓيٞ ٚتكٜٛت٘   ٚنْٛا٘   ،ٕ املاطاز ٖاٛ تةنٝاس أقاٌ ايٓيا

ٚ إفا  ،ّٝا ذتُٝااّ قطع ٕ ناإ ياٖطٖاا نإٛ َكابٗا ايهاصب أٚ ايٛناع أٚ       إٕ املبايغا١ 

 قطعااّ  :أٟ ،ٕ املطاز ٚاقعّا ٖٛ تةنٝس ايٓياٞ ٖٚاٛ )ياٝؼ(   أإ٫  ،ا  أٟ املٓيٞا اييتا١ْٝ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

٭ٕ أز٢ْ عصاب اهلل يًهياض ٖٛ أؾس َٔ نٌ ؾاسٜس; إش صباطز عاسّ ا٫غاتركام ٫ ٜػاتًعّ نإٛ        (1)

 ايظًِ يًُّا عظُّٝا.

 .139م  5د: تيػي ايتبٝإ (2)
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ْاا٘ يااٝؼ نااصيو. ٜٚكااطب شيااو إىل ايااصٖٔ َااا شنااطٚٙ َاأ حبااث )ايكًاار( أٚ ايبتاا١ 

 .فطاجع٘

إٕ )نصابّا( املٓياٞ ٜاطاز بٓيٝا٘ ْياٞ أقاٌ ايهاصب يف اٱقا٬ح         

 ، يهٔ َٔ باب ايتٓعٌٜ ٚايٓيٞ املٛنٛعٞ ا٫زعا٥ٞ.  نإ أّ نثيّا ق٬ًّٝ

ٚ إٔ ٜهإٛ يف إقا٬ح ٚاجار    أْ٘ ٫ فطم يف جٛاظ ايهاصب باني   إ 

 نُا غبل ٚنُا ٜةتٞ.طٚاٜا  زاي١ ع٢ً شيو يٛجٛز ث٬ث وٛا٥ف َٔ اي ;َػترر

اهطا٢فٞ اهجاُٚٞ: ًا تفٚد بإطالقٔا د٘اش اهلرب يف اإلصالح 
 املطتخب

إٕ قااٍ:   فُٓٗا َا شنطٙ قاذر ايهايف ايؿطٜف عٔ اٱَاّ ايكاازم  

ٚأذار ايهاصب يف    ،اثٓني: أذر اشبطط فُٝاا باني ايكايني    ٚأبغضاهلل أذر اثٓني 

 .  (1)اٱق٬ح

ٕ إفااا  ;(2)ٝااا٘أٚ َطتبت ٘طٚاٜااا١ َطًكااا١ ؾاااا١ًَ يٲقااا٬ح بٓٛعٝااا    ٖٚاااصٙ اي

٫ٚ صباااٍ يااسع٣ٛ ا٫ْكااطاف نُااا َهاا       ،)اٱقاا٬ح( َطًاال نُااا ٫ خيياا٢   

ٕ اٱقا٬ح َطًكاّا ضبباٛب    إٕ ايعطف ٜيِٗ َٔ ايطٚا١ٜ اٱو٬م ٚأ، نُا َٓاقؿتٗا

   .أٜهّافٝؿٌُ ايهصب يف املػترر َٓ٘  ،َطًٛب

 ا٫غتس٫ٍ يف املكاّ باٱو٬م ا٭قٛيٞ ٚباييِٗ ايعطيف. 

٫و٦ُٓإ أَ ايطٚاٜا  اي  تيٝس شيو  ا ثكٌ  ّإ ٖٓاى عسٜسأ إناف١ إىل

 .اايطٚا١ٜ يف ا٭عِ  َٔ يٗٛض ٖصٙ امبا شنطْاٙ 

ْ٘ ٫ تٛجس ذت٢ ضٚاٜا١ ٚاذاس٠ تكٝٸاس جاٛاظ ايهاصب خبكاٛم       إ :ٜٚؿٗس ي٘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .342م 2ايهايف: د (1)

 .ا٫غترباب ٚايٛجٛب ٚقٛيٓا )أٚ( إش ٖٓاى ضأٜإ يف ذكٝك١ املػترر ٚايٛاجر (2)



 81    الكذب يف اإلصالح 

 اٱق٬ح ايٛاجر فكط.

 اهطا٢فٞ اهجاهجٞ: ًا ظآسٓا د٘اش اهلرب يف اإلصالح املطتخب
ايكاازم      يف ايهايف ايؿطٜف عأ اٱَااّ     اٙ ايؿٝذ ايهًٝاَا ضٚ :فُٓٗا

  :ٍقاّث٬ث١ قسم ٚنصب ٚإق٬ح بني ايٓاؽ ايه٬ ٘جعًا  فاساى    :قٌٝ ي

ٜبًغا٘ فتدباث ْيػا٘     تػاُع َأ ايطجاٌ ن٬َااّ     :َا اٱق٬ح بني ايٓاؽ؟ قاٍ 

عا   فتًكاٙ فتكٍٛ ي٘ تع  َٔ ف٬ٕ قااٍ فٝاو َأ اشباي ناصا ٚناصا خا٬ف َاا ت        

َ٘ٓ(1)    َٟاا قاسم أٚ ناصب   إ، ٚذٝث إٕ ايٛاقع اشباضجٞ ٖاٛ إٕ اٱقا٬ح اشبارب، 

 .ْعٸي٘ َٓعي١ ايكسم َطًكّا فٝظٗط َٔ شيو إٔ اٱَاّ 

ٕ ايكػ١ُ ٫ إٚإ٫ ف ،إٕ ٖصا ايكػِٝ ايثايث إمنا ٖٛ بًراي ايتٓعٌٜ 

 بًراي٘ ذاقط٠. 

 ياٝؼ ذطاَااّ   ،ٔ آخطٕ صبطز خبث ايٓيؼ يه٬ّ تع٘ َإٚٚج٘ ا٫غتس٫ٍ: 

باٌ ٖاٛ َػاترر،     ،َا   ٜظٗط با طّ، ٚضفع٘ بعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ ٚمبا ٖٛ يٝؼ بٛاجر

ٕ خباث  ةفظاٖط ايطٚا١ٜ ٖٛ جٛاظ ايهصب يف اٱق٬ح املػترر، ٚشيو غٛا٤ قًٓاا با  

 .فتةٌَ ،(2)٫ ّايٓيؼ َع وٝبٗا نسإ  ُا ثايث أ

ملٓكرااا١ اا٥يااا١ ا٭ٚىل يف ايط أٜهاااّإ ٖاااصٙ ايطٚاٜااا١  هااأ زضجٗاااا  أ٫ٚ خييااا٢ 

إش جعٌ اٱق٬ح قػاُّٝا يًكاسم    ايه٬ّ ث٬ث١... :ملهإ قٛي٘  ;يًُٛنٛل

ٚايهصب، ٚذٝث نإ نصيو   تؿًُ٘ أزي١ ذطَت٘ شبطٚج٘ املٛنٛعٞ عٔ ايهاصب  

 ٚيٛ تٓع٬ّٜ.

 ٖصا بعض َا  هٔ قٛي٘ يف املػاي١ ا٭ٚىل ٖٚٞ ايهصب يٲق٬ح، ٚفٝ٘.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .341م 2ايهايف: د (1)

ُّ حُِفُِلٔنَ قاٍ اهلل تعاىل:  (2) ٌِِْ ٔا اْْلَتِيَد  ٍُ ٍَّ ُ اْْلَتِيوَد ، ٚ(267غاٛض٠ ايبكاط٠:   ) َوَل َتَي ََ اَّللَّ ٍِو ِاَ
 ِ ّي َْ اىطَّ ًْ اْْلََتانَِد ، ٚ(37غٛض ا٭ْياٍ: ) بِ ٌِ ِٓ  .(157غٛض٠ ا٭عطاف: ) َوُيَحّرُِم َغيَيْ



 80       الطائفة الثالثة: ما ضاهرها جواز الكذب يف اإلصالح ادستحب

 

 التحبية ألجلب : الكذاملسالة الثانية

ٌٖ بٛظ ايهصب يف ذببٝر بعض ا٭ؾدام إىل بعض؟ نةٕ تهٕٛ ايع٬ق١ 

ٔ أ ناايعٚجني َاث٬ّ  ا بني ؾدكني   َأ زٕٚ إٔ تهإٛ    ٚناعٝي١، بااضز٠   ا  ٚ ا٭خاٜٛ

 بُٝٓٗا بغها٤ ٚؾرٓا٤ أٚ تٓافط، فٌٗ ٜػٛج ايهصب بغطو ايتربٝر أٚ ٫؟ 

طَاا١ َٚاآِٗ ايػااٝس اختًااف اييكٗااا٤ يف شيااو فااصٖر بعهااِٗ إىل املٓااع ٚاسب 

٘  (1)ايطٚذاْٞ ٍ  ،زاّ يًا ٕ : إٕ ايهاصب يف ايتربٝار ذاطاّ; ٭   اَاا َهاُْٛ٘     ا  قاا

عٓااٛإ اٱقاا٬ح ٫ ٜٓطباال عًٝاا٘ ذٝااث إٕ )اٱقاا٬ح( َػااتبطٔ ييػاااز غااابل،    

ٚايتربٝر ايكاطف باني ايطاطفني ٫ ٜػاتبطٔ شياو فا٬ ٜكاسم عًٝا٘ )اٱقا٬ح(.          

ٕ أزي١ جاٛاظ ايهاصب يف   أإىل  (2) سبُٝٓا شٖر ايبعض اٯخط َِٚٓٗ ايػٝس ايٛاي

 عِ. أبسع٣ٛ إٔ اٱق٬ح  ;اٱق٬ح ؾا١ًَ ٚعا١َ ملٛضز ايتربٝر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .132م 2َٓٗاد اييكا١ٖ: د (1)

 .52م 2املهاغر ا ط١َ يف اييك٘: د (2)



 82    الكذب يف اإلصالح 

 

 جل جلة املنفعةأمن  الكذب: املسالة الثالثة

ٖااٌ بااٛظ ايهااصب زبًاار املٓيعاا١؟ نُاأ أضاز إٔ ٜتٛغااط يتٛيٝااف أخٝاا٘       

 ،٦اصٺ َطًكااّ  فٗاٌ باٛظ ايهاصب ذٝٓ    ،امل٪َٔ، يهٓ٘   ٜتٝػط إ٫ َٔ خ٬ٍ نصب١ٺ َا

عًا٢ اٯخاطٜٔ،    ٜػتًعّ إناطاضاّ  أ٫أٚ بٛظ بؿطٚم ث٬ث١:  ،أٚ ثطّ شيو َطًكّا

ّٸ       ،غًر ذل ؾدل آخط غابل عًٝا٘ ضتبا١ّ   ٫ٚ ٚنإٛ املا٪َٔ َا٪٬ّٖ يًٛيٝيا١ تاا

اؾتو  يًتٛيٝف يسٜٗا ؾطٚوّا ٫ َسخًٝا١  اا يف    َث٬ّ ا٫قتها٤ ملي إٕ امل٪غػ١

ٌ بااٛظ إٔ ٜهااصب املاا٪َٔ جًبااّا يًُٓيعاا١ ٭خٝاا٘  اٱقاااب١ ٚاسبطفٝاا١ ٚاشبسَاا١، فٗاا 

ٚإ٫  ،امل٪َٔ َع ٖصٙ ايؿطٚم؟ ٚشيو نً٘ َع فطو عسّ ايهطٚض٠ أٚ ا٫ناططاض 

 فايهصب ذ٦ٓٝصٺ جا٥ع.

ٕ ٜهصب ايؿدل ع٢ً ابٓ٘ َث٬ّ نٞ ٜكاًٞ قا٠٬ ازبُاعا١    اأَث١ً أخط٣: 

ؿادل  ٚاييا٥س٠ ٖٓا َعٜٓٛا١، أٚ إٔ ٜهاصب اي   ،ذت٢ ثكٌ ع٢ً فٛا٥سٖا ايعظ١ُٝ

نٞ بًر ايطبس يكسٜك٘ يف دباضت٘ َٔ ملي إجراف باٯخطٜٔ ٫ٚ إخا٬ٍ بؿاطٚم   

ٞ   ٕإايػابل فا  ٚنُا يف ايبرث ،ايعكس، ٚاييا٥س٠ ٖٓا َاز١ٜ ٜاط٣   (1)ايػاٝس ايطٚذااْ

       ايتهااٝٝل ٚعااسّ جااٛاظ ايهااصب، ٚيف قباياا٘ اضتااة٣ ايػااٝس      أٜهااّايف ٖااصا ايبرااث  

  .أٜهّاازبٛاظ ٖٗٓا  (2) ايٛايس

 : يػٝس ايٛايسقاٍ ا

إق٬ح شا  ايبني أفهاٌ َأ عاَا١ ايكا٠٬       :قٛي٘  (3)نُا ٜؿًُ٘..).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .144م 2َٓٗاد اييكا١ٖ: د (1)

 .52م 2املهاغر ا ط١َ يف اييك٘: د (2)

 .أٟ اٱق٬ح يف املػترر (3)



 83       ا ضاهرها جواز الكذب يف اإلصالح ادستحبالطائفة الثالثة: م

ْا٘  إٚ عباٛ شياو ف  أَث٬ّ إشا َؿ٢ يف إق٬ح بني ضجٌ ٚاَاطأ٠ يف اياعٚاد    .ٚايكٝاّ

يس أٚ ٖٛ أٚ أٌٖ ايبٓا   ٚخاق١ إشا   ٜطز أٌٖ ايٛ ،ُٝٓٗاٜكسم عًٝ٘ اْ٘ أقًس ب

 .(1)أٚ ٖٞ اٱقساّ ع٢ً ايعٚاد(

ٍٸ بػااي٠ املتؿااطع١     ثاا ِ  ٚاملطنااٛظ يفِ بعااس شيااو اغااتس ٚيعااٌ   ،(2)أشٖاااْٗ

 ٙ قااسم  :أٚ َككااٛزٙ ،ٕ ايػااي٠ جاضٜاا١ عًاا٢ ايهاصب يف ٖااصٙ املااٛاضز إ :َككاٛز

   .اٱق٬ح يف َثٌ ٖصٙ املٛاضز

ايطجااٌ  ٕإ :قاااٍ ٚقاااٍ: )ٜٚ٪ٜااسٙ َااا يف ايٛغااا٥ٌ عاأ اٱَاااّ ايطنااا 

ٕ ايطجااٌ إٚ ،ٓااس اهلل ناشبااّايٝكااسم عًاا٢ أخٝاا٘ فٝٓاياا٘ عٓاا  َاأ قااسق٘ فٝهاإٛ ع

 .((3)يٝهصب ع٢ً أخٝ٘ ٜطٜس ب٘ ْيع٘ فٝهٕٛ عٓس اهلل قازقّا

 :املترابني(ثِ قاٍ يف عٓٛإ )ذببٝر ملي 

ذببٝار ملاي املتراابني     اأٟ َأ ايهاصب يف اٱقا٬ح      إ َٓا٘   أ)َٚٓا٘ ٜعاطف   

 (4)ٚ َاا أؾاب٘(  أ٭جٌ عُاٌ خايٟ نبٓاا٤ َػاحس      ٚتع ملي اجملتُعني ٚشيو َث٬ّ

ظبااظ َؿاطٚل خايٟ نبٓاا٤     ااْت٢ٗ، نُا ٖٛ اسباٍ يف ؾدكني ياٛ اجتُعاا ٭َهأ    

ِٸ فٝهاصب يٝحُاع دًاُٗا يٝتعاْٚاا عًا٢ بٓا٥ا٘، فًاٛ         (5)َػحس أٚ مليٙ ٚإ٫   ٜت

 .دً٘ عٓٛإ )اٱق٬ح( أٚ عٓٛإ )ٜطٜس ب٘ ْيع٘( جاظ

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .54ا  53م 2ملهاغر ا ط١َ: دا ا اييك٘ (1)

 .54ا  53م 2املهاغر ا ط١َ: د ا اييك٘ (2)

 .فاْتظط ،ٚغٝةتٞ ايبرث يف خكٛم ٖصٙ ايطٚا١ٜ (3)

 .54ا  53م 2املهاغر ا ط١َ: د ا اييك٘ (4)

 ا، عًا٢ املبٓاٝني    ٚ تعااضو أ اش ايها٬ّ يف قٹاطف تاعاذِ     إ، ْ٘ ٫ نطٚض٠ يبٓا٤ املػحسأٚاييطو  (5)

 .هصب َع عٓٛإ جًر املٓيع١ٓٛإ ايع



 84    الكذب يف اإلصالح 
 

 عِاّٗٙ األدهٞ يف ًطأهيت دوب املِفعٞ ٗإجياد احملبٞ 
ٕ ٜػتسٍ بٗا عًا٢ جاٛاظ ايهاصب زبار املٓيعا١ أٚ      أاي   هٔ أقٍٛ: ا٭زي١ 

 يًتربٝر ٖٞ َا تهُٓ  إذس٣ ايعٓاٜٚٔ ايتاي١ٝ:

وا َا تهُٔ عٓاٛإ )إقا٬ح شا  ايابني( نُاا يف قٛيا٘ تعااىل:         ٍَ إِنَّ
يُْكً َٔ َخو

َ
ٔا َبْۡيَ أ ْصيُِح

َ
َٔة  فَأ َُِٔن إِْخ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ، ٚيهأ ٖاصا ايعٓاٛإ ٫ ٜٓطبال ٫ٚ     (1) ال

شا  بٝاآهِ( ٫ ٜٓطباال عًاا٢  أقااًرٛإ )أٜكااسم عًاا٢ جًاار املٓيعاا١; يٛنااٛح 

ْ٘ أقًس شا  إإش ٫ ٜكاٍ:  ;أٜهّابٌ ٫ ٜٓطبل عطفّا ع٢ً ايتربٝر  ،جًر املٓيع١

 .فتةٌَ ،ْ٘ أقًس ؾةُْٗاأبُٝٓٗا ٚإٕ قسم 

َا تهُٔ عٓٛإ )أقًس( املطًك١ يف قٛي٘ تعااىل عًا٢ يػاإ َٛغا٢      

 ٘ ََ اْخيُفْ  :٭خٝا ْفِسِدي ٍُ ْ ْصيِْح َوََل حَتَّتِْع َسبِيَو ال
َ
ِِْٔم َوأ ٚقاس غابل إٔ    ،(2)ِِن ِِف كَ

 يف ن١ًُ )أقًس( اذتُا٫  أضبع١: 

ٖٚاصا ٫ ٜٓطبال عًا٢ جًار املٓيعا١،       (،قًس شا  ايبنيإٔ أ) :املطاز ٖٛ .أ

 ٜٚتةٌَ يف دٛي٘ يًتربٝر.  

ٕ صباطز عاسّ   أ ، َٚأ ايٛاناس  (أقًس َا فػس َٔ أَٛضِٖ ٕأاملطاز: ) .ب

ٕ ٖاصا  إٔ قٹاطف عاسّ ايتراابٸ ياٝؼ بيػااز فايظااٖط       أنُاا   (3)اييا٥س٠ يٝؼ بيػااز 

   .٫ ٜٓطبل ع٢ً املػةيتني أٜهّااملع٢ٓ 

عً٘ ذػّٓا أٚ جٝسّا أٚ املكاضب زبٚا٭عِ  ا نإ عٔ فػاز  أقًس املطاز: .د

 .املٓيع١ع٢ً ايتربٝر ٚجًر  ايٛ نإ ٖٛ املطاز  اؾب٘ شيو، ٫ٚ خيي٢ اْطباق٘ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .10غٛض٠ اسبحطا :  (1)

 .142غٛض٠ ا٭عطاف :  (2)

 .فتةٌَ ،ٕ عسّ ايطبس ايهبي أٟ ايتػبٝر ي٘، فػازةْعِ قس ٜكاٍ ب (3)



 85       طناوين إدلة يف مسيلتي جلب ادنفعة وإجياد ادحبة

عاِ ؾااٌَ يًٛاجباا     أ، ٖٚصا املع٢ٓ (أقًس بيعٌ ايطاعا ٕ أ) املطاز: .ز

َاأ املػااتربا    انكاا٠٬ ايًٝااٌ      إ قهااا٤ ذااٛا٥خ اٱخااٛإ      إٚاملػااتربا ; فاا 

 . أٜهّاٚايطاعا  ايعظ١ُٝ 

ٚيعٌ ٖصا املع٢ٓ ايطابع ٜٓطبل ع٢ً جًر املٓيع١ يًُ٪َٔ ٚع٢ً ذببٝب٘ إيٝ٘; 

نكٝاَاا٘  اجاٌ ايتربٝار أٚ زبًار املٓيعا١ ياٮر        أَأ  فٝهإٛ ايهاصب    ،٭ْا٘ واعا١  

 جا٥عّا. اٚ مليٖا أيك٠٬ ايًٌٝ 

ٕ إ)املكاًس ياٝؼ بهاصاب( فا     :َا أفاز تٓكٝس املٛنٛل نكٛيا٘   

ْ٘ ؾااٌَ ملأ   أ :َٚع٘  هٔ زع٣ٛ ،املكًس يف ايطٚا١ٜ َطًل ملي َكٝس بصا  ايبني

 ٚغٝةتٞ بٝاْ٘.  .ٙ أٚ ذببٝر مليٙ إيٝ٘ٚ ذببٝب٘ إىل مليأأقًس ذاٍ ايغي جبًر ايٓيع ي٘ 

ٖٚاٞ َاا شنطْااٙ ذبا  عٓاٛإ       ،ٖٚٓاى ضٚاٜا  أخط٣  هٔ إٔ ٜػاتسٍ بٗاا  

 أٜهااّايهااصب يف اٱقاا٬ح املػااترر، ٚاوٛا٥ااف َاأ ايطٚاٜااا  زاياا١ عًاا٢ جااٛاظ 

ايه٬ّ ث٬ث١: قسم ، ٚنصيو ضٚا١ٜ ...اثٓني ٚأبغضإٕ اهلل أذر اثٓني ضٚا١ٜ 

٭ْٗاا   ;يهٓٗاا ًَركا١ باايطٛا٥ف اياث٬ث ا٭ٚىل     ،(1)اؽٚنصب ٚإق٬ح باني ايٓا  

 ٚإق٬ح بني ايٓاؽنا َٚكٝس  ٚأذر ايهصب يف اٱق٬حنا طًل ََٛظع١ بني 

 .ايه٬ّ ث٬ث١ قسم ٚنصب ٚإق٬ح بني ايٓاؽنا س يًُٛنٛل َٓٓكٚ

  ٕ ٚذببٝاار بعهااِٗ  ،ا٭زياا١ اياا  زياا  عًاا٢ َطًٛبٝاا١ ْيااع اٱخااٛا

 .ع٢ً شيو ٚذطن  عًٝ٘ يبعض ٚاي  ذث 

ملٛنااٛعٞ يًهااصب يف ْيااع اٱخااٛإ عاأ  اَااا زٍ عًاا٢ اشبااطٚد  

 .نْٛ٘ نصبّا
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( ٖاٛ  اضغا١ اٱقا٬ح    ٕ املطاز َٔ )بني ايٓااؽ أٖٚصٙ ايطٚا١ٜ  يعً٘  هٔ إٔ ٜػتسٍ بٗا يٛ فطو  (1)

 .املكطض .ٖٞ قٝس يف ايطٚا١ٜ يًططفني ٕ بنيأيف ايٓاؽ ٚيٮفطاز، ٫ 
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 عاهِفـاهدهٚى األٗي: دع٠٘ مش٘ي اإلصالح هوتخبٚب ٗإٙصاي 
ٚعُس٠ ا٫غتس٫ٍ يف ٖصا ايٛج٘ ٜسٚض ذٍٛ ذبسٜس َيّٗٛ اٱق٬ح اياٛاضز  

 ،َيَٗٛااّا ٚدٛياا٘ يٮَااطٜٔ يف وٛا٥ااف ايطٚاٜااا  ايث٬ثاا١ اٯْياا١، ٚزعاا٣ٛ غااعت٘

ثاِ   ،فاي٬ظّ ايطجٛل إىل نتر ايًغ١ ٚإىل َٛاضز ا٫غتعُاٍ يف اٯٜاا  ٚايطٚاٜاا   

فاااملطجع ا٫ضتهاااظ ايهاؾااف عاأ ْظااط    ،ٕ   ثااطظ املٛنااٛل ياا٘ حبااسٚزٙ بااصيو  إ

 ٚإ٫ فاملطجع ا٭قٌ نُا غٝةتٞ. ،ٚإ٫ فػا٥ط ا٭زي١ ،ايعطف

ٛ نإ ٖٓاى إخٛإ ع٬قتُٗا باضز٠ إش ٫ ذكٝك١ ؾطع١ٝ يه١ًُ اٱق٬ح، فً

ُْٗاا   ٜهْٛاا َتراابني أٚ    أٚفاتط٠ ٚيهٔ َٔ زٕٚ ْعال بُٝٓٗاا ٚتبااملض باٌ صباطز     

ناْا َترابني ٚيهٔ بسضج١ نعٝي١ زٕٚ املتٛخٸاا٠ َأ َثًاُٗا فٝاةتٞ ثاياث فٝهاصب       

ْ٘ قس قاّ باٱقا٬ح  أذسُٖا يٰخط، فٌٗ ٜكسم ع٢ً ٖصا ايؿدل أنُٝا ثبر 

قاًس؟ أٚ ٖاٛ   أْا٘  إأٚ  ؟ٜٔ نٞ ٜػتث٢ٓ َٔ عَُٛا  ذط١َ ايهاصب فُٝا بني ا٭خٛ

َكًس؟ ٚناصيو اسبااٍ يف جًار املٓيعا١ فٗاٌ ٜٓطبال َيٗاّٛ اٱقا٬ح ٚاملكاًس          

 .ع٢ً َٔ بًر يًغي املٓيع١؟ ع٢ً شيو

 اهبخح اهوػٜ٘ اهعسيف يف ًادٝ كوٌٞ اهصوح 
          ًُ (، سيعٌ ايطجٛل إىل نتار ايًغا١  اا ٜعاني عًا٢ فٗاِ املاطاز َأ َااز٠ )قا

ِٻ قٝغ١ )أقًس(، حبسٚزٖا ٚيعً٘  هٔ َٔ خا٬ٍ تتباع َاٛاضز ا٫غاتعُاٍ      َٚٔ ث

إش ٫ ٜكااس  ،إٔ ْكاٌ إىل قاار١ تطبٝاال بعااض ع٬َااا  اسبكٝكاا١ ٚاجملاااظ ٚعااسَٗا 

يهٓا٘ قاس ٜهإٛ َأ      ،عِ َٔ اسبكٝكا١ ٚاجملااظ  أْ٘ إف ;ا٫غتس٫ٍ با٫غتعُاٍ ْيػ٘

ل قار١ اسبُاٌ أٚ قار١ ايػاًر     ذبكا  :باا  ا  أٚ ي٬و٦ُٓإ اايعًٌ املعس٠ يتؿدٝل  

فًٓااصنط بعااض َااٛاضز ا٫غااتعُاٍ يف اٯٜااا  ٚايطٚاٜااا  ٚايعااطف،    ،ٚأخٛاتُٗااا
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  :ٚاي  ٚضز  فٝٗا َاز٠ قًس ب٦ٝٗاتٗا املدتًي١

 ًّ ً٘ازد االضتعٌاي يف اآلٙات ٗاهسٗاٙات
واِْلِۡيَ قٛي٘ تعااىل:    َْ الصَّ ٌِ ٔ    (1)َوَُبِّياً   :(2)قااٍ يف صبُاع ايبراطٜ

فٗااٌ ٜٓتااعل  (3)ع قاااحل ٖٚااٛ ايااصٟ ٜاا٪زٟ فااطا٥ض اهلل ٚذكااٛم ايٓاااؽ( تاا )ٖااٛ

 (4)أٜهااّ ٚ ٜٓتعل ذتا٢  أ ٜا٪زٟ املػاتربا      أعٓٛإ ايكاحل  ٔ ٜ٪زٟ اييطا٥ض؟ 

فٗاٌ   ،ؾس ق٬ذّا؟ يهٔ ايه٬ّ ٖٛ يف ٚج٘ ايٛقف ٚايتػ١ُٝأْ٘ ةٚيصا ٜٛقف ب

ٍٕ َٔ ٚجٛٙ اييػاز نُا قس ٜسٍ ع ًٝ٘ َكاب١ً اييػاز ٖٛ ٭ٕ َٔ ٜ٪زٟ اييطا٥ض خا

أٚ ايٛج٘ أعِ؟ ثِ ٌٖ ٜٓتعل َٔ ايصٟ ثبار ايٓااؽ بعهاِٗ إىل بعاض      ؟يًك٬ح

  أٚ ايصٟ ٜٓيع ايٓاؽ عٓٛإ ايكاحل؟

ْو  :قٛي٘ تعااىل  
َ
َموَر ةَِصوَدكَث  أ

َ
َْ أ و ٌَ ًْ إَِلَّ  ُْ ا َٔ َْ ََنْ ٌِ َل َخرْيَ ِِف َنثرِي  

َ  َبووْۡيَ انلَّوواِس  ْو إِْصووَّل
َ
ْػووُرو   أ ٌَ(5)  ايتااةيٝف بٝاآِٗ  )بااا: يططثااٞاٚفػااطٖا

 .(6)باملٛز٠(

ٕ ا٫ْكطاف إٚ ،عِ َٔ غبٵل ايبغض بُٝٓٗاإٔ ايتةيٝف باملٛز٠ إٚقس ٜكاٍ: 

   .إىل غبٵك٘ يٛ نإ فبسٟٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .38آٍ عُطإ: غٛض٠  (1)

ْا٘ ياٝؼ نتااب يغا١ فكاط باٌ ٖاٛ        إف ،ٖٚٓا ْصنط إٕ نتاب صبُع ايبرطٜٔ َأ ايهتار املُٗا١ جاساّ    ( 2)

نتاب تيػي ٚنتاب فك٘ اسبسٜث ذٝث إٕ املكٓف قس قر ايًغ١ ع٢ً اٯٜاا  ٚايطٚاٜاا  ٚعًٝا٘    

 . فٗٛ َٔ أِٖ املطاجع يف ٖصا اسبكٌ

 .386م 2صبُع ايبرطٜٔ: د (3)

 .َٚٓ٘ جًر املٓيع١ يٲخٛإ (4)

 .114ايٓػا٤: غٛض٠  (5)

 .624م 2صبُع ايبرطٜٔ: د (6)
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ُّ قٛياا٘ تعاااىل:   َِا ََلُ َزوَْجوو ْصوويَْح
َ
ٚا اات٬ُ  يف ٖااصٙ اٯٜاا١  (1)َوأ

 ايهط ١ ث٬ث١:  

، ٚيهأ ٖاصا املعٓا٢    عااقطّا( ٕ تًس بعاس إٔ ناْا    جعًٓاٖا قاسب١ ٭) 

 .أخلَػتبطٔ ملع٢ٓ اييػاز; إش نْٛٗا عاقطّا ْٛل فػاز، فٗٛ 

َعٓاا٢  أٜهااّاٖٚااصا  ،جعًٓاٖااا ذػاا١ٓ اشبًاال بعااس إٔ ناْاا  غاا١٦ٝ( ) 

 ٕ غ٤ٛ اشبًل َيػس٠. خام; ٭

 ٚقٌٝ ضززْا عًٝٗا ؾبابٗا( بعس إٔ ناْا  عحاٛظّا يهأ ٖاصا املعٓا٢     ) 

; إش إٕ ايؿٝدٛخ١ ٚأضشٍ ايعُط ٖاٞ فػااز يٲْػاإ. ٖاصا عأ بعاض       أٜهّا أخل

 اٯٜا  ايهط ١.  

ٚيعاٌ بعهاٗا    ،فكس شناط ايططثاٞ صبُٛعا١ َٓٗاا     ;َا ايطٚاٜا  ٚا٭زع١ٝأٚ

ٕ ٜااسٍ عًاا٢ املعٓاا٢ ا٭عااِ نُااا    ٟٳ  يااٞ َأقٵااًٹسٵ) :أٚضز ْكااّا بٗااصا املهااُٛ ٚٳ  زٴْٵٝٳااا

أٟ )اجعٌ ايسْٝا نيا١ٜ ٚذا٫ّ٬ ٚنأ ياٞ َعٝٓاا      :ٔقاٍ يف صبُع ايبرطٜ (2)( آخٹطٳتٹٞ

أقاًس زْٝااٟ    :ْٚهاٝف  (3)ع٢ً ايطاع١ ٚإق٬ح املعاز بايًطف ٚايتٛفٝل ياصيو( 

ِ أأٚ نثاط٠ ا٭َاٛاٍ َٚاا أؾاب٘ ٖٚاصا َعٓا٢        ٚآخطتٞ بهثاط٠ ا٭٫ٚز َاث٬ّ   فٗاٌ   ،عا

  ؟ٕ اييػاز َػتبطٔ يف شيو نً٘، ٚيٛ بؿهٌ خيٞأأٚ  ،ٜكس اسبٌُ زٕٚ عٓا١ٜ
 ،(4) أقًس اهلل َا بٝٓ٘ ٚبني ايٓاؽَٔ أقًس َا بٝٓ٘ ٚبني اهللايطٚا١ٜ:  ٚيف

فٌٗ ٜسٍ شيو عطفّا ع٢ً إق٬ح َا بٝٓا٘ ٚباني اهلل بايٛاجباا  فكاط؟ أٚ إٕ املعٓا٢      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .90: غٛض٠ ا٭ْبٝا٤( 1)

   .خطتٞ(آٚاقًس يٞ ..  )ٚاقًس يٞ زْٝاٟ :زع١ٝايٛاضز يف ا٭ (2)

 .104م  1د  :ضاجع َكباح املتٗحس 

 .386م 2صبُع ايبرطٜٔ: د (3)

   .86يف ْٗخ ايب٬مل١: باب اسبهِ اسبه١ُ:  ٟٚ عٔ أَي امل٪َٓني ( ض4)
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ٕ أٚاي  َٓٗا جًر يًُٓيع١ يٲخٛإ؟ يهٔ ايظاٖط  أٜهّاأعِ ؾاٌَ يًُػتربا  

خاٛإ إ٫  عًا٢ َأ جًار املٓيعا١ يٲ    َا بٝٓ٘ ٚبني ايٓاؽ( ٫ ٜكاسم عطفاّا    أقًس)

 بتهًف.

ٚٵ  :نُا ٚضز عِٓٗ  ًَاّيا َأ ّٳ ذٳ ًِرّا ذٳطٻ ُٹنيٳ ٔإٖيا قٴ ُٴػٵًٹ ٔٳ اِي ًِسٳ جٳا٥ٹعٷ بٳٝٵ ايكټ

ٌٻ ذٳطٳاَا ٍ     (1)َأذٳ ْا٘ ٫ ٜؿاتم   إ :، فٌٗ ٜؿتم فٝا٘ غابل ايتبااملض أٚ ٫؟ قاس ٜكاا

 ٘ شَتا٘ َأ زٜأ عًٝا٘      َأ ملاي ْاعال ٫ٚ تبااملض، عًا٢ إٔ ٜارب٨       شيو فًٛ قااسب

ْا٘ ٫ بغااض  أٚ با٬ عااٛو، فٗاٛ قاًس باسبُااٌ ايؿاا٥ع ايكآاعٞ ضملااِ      أبعاٛو  

ٍ   بُٝٓٗااا ٕ ٖااصا املعٓاا٢ َعٗااٛز يف املكااطًس اييكٗااا٥ٞ أٚ    إ :٫ٚ ْااعال، ٚقااس ٜكااا

 .ايؿطعٞ ٚيٝؼ عطفّٝا ٚغٝةتٞ حبث٘

   .(2)ٚقاٍ يف صبُع ايبرطٜٔ: )ٚأقًر  بني ايكّٛ: ٚٓفك (

 عااِ َاأ نْٛاا٘ َػاابٛقاّ أفٗااٌ ايتٛفٝاال  ،بٛٓفاال أقااٍٛ: فػٸااط َيااطز٠ أقااًس 

فًٛ   ٜهٔ ؾدكإ َترابني ٫ٚ مبتباملهاني فربٸار    ؟ٚ ٖٛ طبتل ب٘أبايتباملض 

٘    ،يٰخاط  أذسُٖا ٕ شياو  أيكاس ٚفال بُٝٓٗاا؟ قاس ٜكااٍ شياو، إ٫        :فٗاٌ ٜكااٍ يا

ٕ إفا  ;إش ٜٓطبل َع٢ٓ ايتٛفٝل ع٢ً ايتربٝر زٕٚ جًار املٓيعا١   ;غٝٓيع يف ازب١ًُ

   .٥س٠ ٫ ٜكسم عًٝ٘ ايتٛفٝلنػر اييا

ٍ  ا:ٚقس ٜػتسٍ ع٢ً ايتعُِٝ ب  :بعض تكطٜيا  ايه١ًُ املدتًي١ فُاث٬ّ ٜكاا

ٕ املاطاز إٕ  إٔ ايظااٖط  إ)ف٬ٕ أقًس َٔ ف٬ٕ يٲزاض٠ أٚ يٲَاَا١ أٚ ؾاب٘ شياو( فا    

عًا٢ اييػااز    ابصاتا٘    اٖٚصا املع٢ٓ ٫ ٜٓطٟٛ   ،َٓيع١ ا٭ٍٚ ٚفا٥ست٘ أنثط َٔ ايثاْٞ

   .٫ٚ ٜػتبطٓ٘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .413م 7ايهايف: د (1)

 .626م 2صبُع ايبرطٜٔ: د (2)
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ٕ املااز٠  إٔ املاز٠ با ١٦ٝ ا٭ٚىل )قاحل( قاس اغاتبطٓ  اييػااز، إ٫    إف 

ٕ أْيػٗا ب١٦ٝٗ أخط٣ ٖٚٞ افعٌ ايتيهٌٝ )أقًس(   تػاتبطٓ٘  اا قاس ٜاسٍ عًا٢      

ٕ ايس٫ياا١ عًاا٢ اييػاااز ٚعااسَٗا ْاؾاا١٦ َاأ َٓاغاابا  إٚ ،املاااز٠ َٛنااٛع٘ يٮعااِ

 از٠ يف ٖصٙ ا ١٦ٝ.أٚ َٔ ملي شيو ندكٛم نٕٛ امل ،اسبهِ ٚاملٛنٛل

 . (1)(يططثٞ: )ٚيف ا٭َط َكًر١ أٟ خيقاٍ ا

عِ نُا ٖٛ ٚانس; إش اشبي خايإ: خاي ٜكاع يف قبااٍ     أٖٚصا َع٢ٓ  

اييػاااز ٚايباوااٌ ٚايؿااط، ٚخااي ٫ ٜكااع يف قباااٍ ٖااصٙ ا٭َااٛض بااٌ املااطاز باا٘ ايٓيااع    

 ٚايعٜاز٠ ٚايربن١. 

ًُا٘ ٚأنااف يا٘ إناافا  ظازتا٘      ظٜٸٔ بٝتا٘ أٚ ضباٌ ع   ٕ ؾدكّاأيٛ  

ْ٘ ٜكاٍ ي٘: أقًس بٝت٘ أٚ زناْ٘ فٝكس اسبٌُ زٕٚ عٓا١ٜ نُاا ٫  إف (2)تا٫ّ ٚبٗا٤

ٚ أٜكس ايػًر، فكس أوًال اٱقا٬ح عًا٢ قاٛض٠ ايٓياع ٚإٜكااٍ َعٜاس اييا٥اس٠         

 .  أٜهّاايتربٝر 

 إغلاالت عوٟ ًا تفٚدٖ ً٘ازد االضتعٌاي
 ٜطز عًٝ٘: ٚيهٔ ا٫غتٓاز إىل َٛاضز ا٫غتعُاٍ،

بٌ قس ٜهإٛ   ،خيا٤ بعهٗا يف ايس٫ي١ ع٢ً املسع٢ نُا يٗط  ا َه٢ 

 أيٗط يف عهػ٘.

 ْٗا َٔ ا٫غتعُاٍ ٖٚٛ أعِ َٔ اسبكٝك١.إ 

أٚ  إٕ نًُا  ايًغٜٛني ٚتيػياتِٗ يًُيطزا  يف نتبِٗ يٝػ  ذاساّ  

ٓا٢، ٚعًٝا٘ فا٬ ثاتخ     ضتّا، بٌ ٖٞ َٔ باب ؾاطح ا٫غاِ; ٚشياو يتكطٜار املع    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .626م 2صبُع ايبرطٜٔ: د (1)

 .س٠ٕ ٜهٕٛ يف عسَٗا امليػأَٔ زٕٚ  (2)
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 ع٢ً تؿدٝل ذسٚز امليّٗٛ غع١ّ ٚنٝكّا. (1)أٜهّابه٬ّ ايًغٟٛ َٔ ٖصٙ ازب١ٗ 

 أد٘بٞ عّ اإلغلاالت
ياٛ   اٚفٝا٘    ،ٕ بعهٗا نإ ياٖط ايس٫ي١إا: ٚقس باب عٔ اٱؾهاٍ ا٭ٍٚ ب

 ايهيا١ٜ. إ اسبٌُ ب٬ عٓا١ٜ أٚ يٛ   ٜكس ايػًر أثب  

ٕ تتبعٓااا يهاا٬ّ إا: باا اٚنُااا غاابل     اْٞ   نُااا قااس باااب عاأ اٱؾااهاٍ ايثااا 

إش قس تهٕٛ َٔ ايعًٌ املعاس٠ يتؿادٝل    ;ايًغٜٛني إمنا ٖٛ ملعطف١ َٛاضز ا٫غتعُاٍ

 َس٣ إَهإ تطبٝل ع٬َا  اسبكٝك١ ٚاجملاظ. 

 ،ٕ ايسيٌٝ ٖٛ ايتبازض ٚا٫وطاز ٚقر١ اسبُاٌ ٚقار١ ايػاًر   إ 

 ط فٝٗا َعّٝٓا ع٢ً ٚنٛح ايط١ٜ٩.ع٢ً َٛاضز ا٫غتعُاٍ ٚايتسب ايتعطفٚقس ٜهٕٛ 

ٕ نًُااتِٗ ٚإٕ   تهأ ذاسّا أٚ    إا: ٚنصيو باب عٔ اٱؾاهاٍ ايثاياث با   

ْؼ ايصٖٔ باملع٢ٓ ايكطٜار َأ املعٓا٢ اسبكٝكاٞ أٚ امل٬باؼ يا٘       أيهٓٗا تيٝس  ،ضتّا

قاار١ اسبُااٌ أٚ قاار١  إٕ   ٜهاأ ٖااٛ ٖااٛ، فٝهاإٛ شيااو َاأ َ٪ٜااسا   بٛجاا٘،

٘ عًا٢ ا٫و٦ُٓاإ بايتباازض     ٜعاني  ٚقاس  ،وطازٜيِٗ َٓ٘ ا٫ ايػًر، ٚ ا قس  ،ٚعسَا

   .فتةٌَ

 اجل٘اب عّ اهتبادز ٗصخٞ اهطوب ب٘دٖ٘ ثالثٞ 
سبُااٌ يف بعااض اْاا٘ ٚإٕ فااطو قاار١ ةب :ٚيهاأ قااس باااب عاأ شيااو نًاا٘

 ّ ْا٘ ٫  إف ،ايػاًر أٚ ايتباازض أٚ ؾاب٘ شياو     قار١  ا٭َث١ً ايػابك١ ب٬ عٓا١ٜ أٚ عاس

ٚشيو ٭ٕ قار١ اسبُاٌ ٚمليٖاا     ،يٮعِ ا َاز٠ّ اٜكًس زي٬ّٝ ع٢ً ٚنع ايكًس  

 :ذس٣ ٚجٛٙ ث٬ث١ أخط٣ ملي ايٛنع. ٚايٛجٛٙ ٖٞقس تهٕٛ ٱ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .فٗصا بٝإ ٚؾطح بازبٓؼ، ف٬ ٖٛ ذس ٚ ٫ ضغِ ،: غعسا١ْ ْب نُا يف قٍٛ ايًغٟٛ( 1)
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 إطالق اهصوح عوٟ األعٍ هعوٕ هوِقىاألٗي: 
ٜٚظٗط شيو بٛناٛح يف بعاض ايؿاٛاٖس ايػاابك١ املػاتسٍ بٗاا عًا٢ ا٭عاِ         

ًِ : ٖٚااٛ قٛياا٘  ُٹنيٳ ٔإٖيااا قٴاا ُٴػٵااًٹ ٔٳ اِي ًِسٳ جٳااا٥ٹعٷ بٳااٝٵ ٌٻ ايكټاا ٚٵ َأذٳاا ًَاّيااا َأ ّٳ ذٳ رّا ذٳااطٻ

ٕ ايكًس ٜتركل ٚإٕ   ٜهأ يف ايابني تبااملض    ة، فكس غبل ا٫غتس٫ٍ ب(1)ذٳطٳاَا

نُا يٛ ناإ يؿادل عًا٢ آخاط َااٍ فٝكااسب٘ عًا٢ إٔ ٜٴػاكٹط بعاضٳ َاا            َػبل،

 ٚ بسْٚ٘ َٔ زٕٚ ٚجٛز أٟ تباملض بُٝٓٗا. أبصَت٘ بعٛو 

ّ قر١ ايػًر املػتسٍ ب٘ ع٢ً نْٛ٘ ْ٘ قس ٜكاٍ: إٕ عسأ (2)ٚيهٔ ٜطز عًٝ٘

ٕ يًكاًس  أْا٘ ٫ ٜاسٍ عًا٢ ايٛناع يا٘; شياو       أَع٢ٓ ذكٝكّٝا ٚإٕ قاس فطناّا إ٫   

ْا٘ َٓكاٍٛ يف   أأذسُٖا ٖٛ َا جط٣ عًٝ٘ َكطًس اييكٗا٤ فغا١ٜ ا٭َط :  (3)او٬قني

 ْ٘ نصيو يف ايًغ١ ٚايعطف ٚيس٣ ايؿاضل.أف٬ ٜسٍ ع٢ً  ،عطفِٗ إىل ا٭عِ

ف٬ ز٫يا١  ُاا    ايٛ ٓما   إ ايتبازض ٖٓا أٚ عسّ قر١ ايػًر إ 

ٚشياو ٭ْٓاا َأ     ;ٕ املع٢ٓ ا٭عِ ٖاٛ َعٓا٢ ذكٝكاٞ عطفاّا أٚ يغا١ أٚ ؾاطعاّ      أع٢ً 

املتؿطع١ ايصٜٔ قس أْػ  أشٖاِْٗ باملكطًس اييكٗاا٥ٞ يًكاًس فًعاٌ تباازض املعٓا٢      

، ٜٚسٍ عًٝ٘ إٕ ٚنصيو عسّ قر١ ايػًر فُٝا ْط٣ ،ا٭عِ يف أشٖآْا ٖٛ يصيو

إش ٫ ٜطًكاإٛ )ايكااًس( عًاا٢ إغااكام َااا   ;ا٭َااط يااٝؼ نااصيو يف ايااصٖٔ ايعااطيف 

  .بايص١َ َٔ َاٍ ْٚظا٥طٙ َٔ زٕٚ غبل ْعال أٚ تباملض

إٕ ايكًس شٚ ذكٝك١ فكٗا١ٝ٥ َٚتؿطع١ٝ ٚشيو غبر تبازض املع٢ٓ  

ر ٖاصا  ف٬ ٜكس ايػاًر عٓا٘ بػاب    ،ا٭عِ فٗٛ َٓكٍٛ فكٗا٥ٞ يف أذػٔ اييطٚو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .413م 7يهايف: دا (1)

 .ايطٚا١ٜ َٔ بعض ايؿٛاٖس ايػابك١ ٖٛ جإض يف َث٬ٝ  ٖصٙٚ (2)

 بٌ ٜهيٞ ا٫ذتُاٍ ٱبطاٍ ا٫غتس٫ٍ. (3)



 93       الثاين: ولعله للحقوقة آدطائوة

ْا٘ ٫ ٜعًاِ شياو نُاا ٫ زيٝاٌ عًا٢ ثباٛ         إَا بًراي ايٛنع ا٭ٚياٞ ف أا٭ْؼ، ٚ

اسبكٝك١ ايؿطع١ٝ ظَٔ ايٓل، فهٝف ذبٌُ اٯٜا  أٚ ايطٚاٜاا  عًٝٗاا؟ يهأ ٖاصا     

 اٱؾهاٍ خام بٓظا٥ط ايطٚا١ٜ  ا اذتٌُ فٝٗا ايٓكٌ.

 ٗهعوٕ هوخقٚقٞ االدعا٢ٚٞ اهجاُٛ:
ع٢ً ا٭عِ  ا يٛ نإ ْعال بػبر اسبكٝك١ إو٬م ايكًس ٜهٕٛ ٕ أنُا ثتٌُ 

فٝتياطل عًٝا٘ قار١ إوا٬م      ،ٜسع٢ إٔ عسّ اييا٥اس٠ ٖاٞ ناطض تٓاع٬ّٜ     ا٫زعا١ٝ٥; إش

ْا٘  إَأ ذٝاث    اٚإٕ نإ ٫ عٔ نطض بااملع٢ٓ اياسقٞ     ا)إق٬ح ذاي٘( إشا ْيع٘ ٚأفازٙ  

إمناا   اا  ٚ تبازضٙأ ايٛ   ٜٓيع٘ فكس أنطٙ، فٝهٕٛ عسّ قر١ ايػًر عٔ املع٢ٓ ا٭عِ  

ىل اسبكٝك١ ا٫زعا١ٝ٥ ٫ يهْٛ٘ املٛنٛل ي٘ بٓيػا٘، ٚقاس خياٞ ا٭َاط عًا٢      إٖٛ بايٓظط 

 ايؿدل ٚاختًط ايٛجٗإ يف شٖٓ٘،  ا يعً٘ يٛ ايي  ٫يتي .

ْ٘ ياٛ قااٍ اشبطٝار َاث٬ّ: إٕ أغاس اهلل ايغايار ٖاٛ عًاٞ بأ أباٞ           إ 

 :إٔ بااب  ةغس، قسٻبيٝؼ   إٕ عًّٝا أذسِٖ :، فكاٍايػ٬ّ( ُاواير )عًٝٗ

ٜككاس عاسّ    ٕ َٔ ٜٓيٞ نْٛا٘ أغاساّ  قرٝس ٚعطيف; ٭ ا٭غٛز ٚن٬ُٖابٌ ٖٛ أغس 

ٕ قكسٙ اسبكٝكا١ ا٫زعا٥ٝا١   إْ٘ أغس ذكّا فإ :َٚٔ ٜكٍٛ ،نْٛ٘ نصيو ذكٝك١ ٚتهّٜٛٓا

 فاملكر طبتًف. 

ٜٚهإٛ اٱوا٬م ايثااْٞ    ،  (1)و٬قإإْ٘ يف املكاّ قس ٜهٕٛ ٖٓاى إ 

ف٬ بس َأ إذاطاظ ٚجا٘     ،َٓك٫ّٛ، ٚقس ٜهٕٛ يهْٛ٘ َٔ باب اسبكٝك١ ا٫زعا١ٝ٥يهْٛ٘ 

 اٱو٬م ٚاسبٌُ. 

 أٗ ملِاضبات احللٍ ٗامل٘ض٘ع اهجاهح:
إٕ َٓاغااابا  اسبهاااِ ٚاملٛناااٛل قاااس ٜهااإٛ  اااا املسخًٝااا١ يف ا٫غااات٦ٓاؽ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .(أٟ يه١ًُ )ايكًس (1)
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    ٍ  :ٚا٫ْكطاف يًُع٢ٓ ا٭عِ فًعً٘ نإ َٔ بااب ا٫ْكاطاف ٫ ايتباازض، ٚيف َثاا

ٍ   ،كًس جا٥ع بني املػاًُني( )اي ْا٘  إٚ ،ٕ ٬َذظا١ خكٛقا١ٝ املٛناٛل   إ :قاس ٜكاا

 َٔ ؾاْ٘ إٔ ٜكع فٝ٘ ايٓعال قس ٜ٪ثط ع٢ً املع٢ٓ املطاز ٚغبك٘ إىل ايصٖٔ. 

َأ اييػااز اييعًاٞ أٚ    إٕ ايكًس قاس ٜاطاز با٘ َاا ٜعاِ ايٛقاٜا١        :ٚبتعبي آخط

ضباطظ ٱوا٬م ايكاًس عًا٢      ، ف٬ّاَتٛقع ّافػاز (1)ٕ يف نٌ تًو املٛاضزإاملتٛٓقع، ف

 ملي َا فٝ٘ اييػاز. 

 اهِتٚذٞ
عا٣ٛ يًتباازض أٚ   زٕ ايٛجٛٙ ايث٬ث١ عا١َ غاٝاي١ دباطٟ ياس٣ ناٌ     أ٫ٚ خيي٢ 

ِ قر١ اسبٌُ أٚ ايػاًر ف٬باس َأ ايتثبا  نًُاا أضاز اييكٝا٘ إجاطا٤ إذاس٣           ع٥٬ا

، ٫ اسبكٝك١ املعطٚف١ يٝرطظ نٕٛ غبل ٖصا املعٓا٢ إىل شٖٓا٘ ْاؾا٦ّا َأ ذاام ايًياظ      

َٓ٘ مبٓاغبا  اسبهاِ ٚاملٛناٛل، ٫ٚ ٭ْاؼ شٖٓا٘ باسبكٝكا١ ا٫زعا٥ٝا١ يًياظ، ٫ٚ        

 يهْٛ٘ َٓك٫ّٛ يف عطف٘ اشبام إىل َع٢ٓ أعِ أٚ أخل أٚ َغاٜط.

َاأ  (2)ذااس ايطااطفنيةْاا٘ إٕ ذكااٌ يًيكٝاا٘ ا٫و٦ُٓااإ بإف :ٚعًاا٢ أٟ تكااسٜط

ي١َٝٛٗ قا٥ُا١، فًٝاعّ   ٚإ٫ تبك٢ ايؿب١ٗ امل ،ايؿٛاٖس ٚا٭زي١ اٯْي١ أٚ ضزٚزٖا فٗٛ

   .إٔ ْٓتكٌ َٔ ا٭قٍٛ ايًيظ١ٝ إىل ايع١ًُٝ

َٛاْااع أخااط٣ أَاااّ زعاا٣ٛ أعُٝاا١ ايكااًس  صبُٛعاا١قبااٌ شيااو تبكاا٢  ٚيهاأ

٫ٚ باس   ، ٚاٱق٬ح َٔ ايتربٝر ٚإٜكاٍ ايٓيع نُا شٖار إيٝا٘ ايػاٝس ايٛاياس    

 ٚإ٫ ملا أَهٔ ا٫يتعاّ با٭ع١ُٝ. ،َٔ ضفعٗا ٚازبٛاب عٓٗا
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .عسّ ايترابٸ، عسّ اييا٥س٠، عسّ إغكام َا بصَت٘ .. ٖٚهصا (1)

َٔ َثٌ ايتربٝار ٚأعاِ َأ    ْ٘ أعِ إٕ ايك٬ح ٚاٱق٬ح َٛنٛل يٮعِ  ا تهُٔ اٱفػاز ٚإ (2)

 َثٌ إٜكاٍ ايٓيع.
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 دع٠٘ عٌَ٘ حلٍ د٘اش اهلرب يف اإلصالح هوٌطأهتني  ً٘اُع أًاَ

 األٗي: االُصسا  
           ٕ نااإ ٜٓطباال َيَٗٛااّا   إٕ اٱقاا٬ح ٚإا: قااس ٜااسٸع٢ باا   املاااْع ا٭ٍٚ: َااا 

ٕ أزي١ ايهصب يف اٱق٬ح َٓكاطف١ عأ جاٛاظ    أإ٫  ،ع٢ً ايتربٝر ا   َٚٛنٛعّا ا

   :ايهصب يف ايتربٝر، ٚٚج٘ ٖصٙ ايسع٣ٛ

ٖااٛ عًاا٢ َعٓاا٢ اٱقاا٬ح  (1)ْااؼ ايااصٖاغااتعُاٍ املٛجباا١ يٮنثااط٠ ا٫ إَااا

املتهُٔ يًُيػس٠ ايكب١ًٝ، ٜٚ٪ٜس إْٓا عٓسَا وطذٓا عٓٛإ ايهصب يف اٱقا٬ح يف  

إٕ ايهاصب يف   بسا١ٜ ايبرث ٚقبٌ زخٛيٓا يف املػةيتني   خيطاط ببااٍ املعظاِ يااٖطاّ    

ْا٘ َاساض   إٚ ،(2)٬حايتربٝر أٚ زبًر املٓيع١ ٜٓطبل عًٝا٘ َيٗاّٛ ايهاصب يف اٱقا    

إش ايااصٟ ٜٓػاابل إىل  ;يف عٓااٛإ جااٛاظ ايهااصب يف اٱقاا٬ح عطفاااّ   أٜهااّاايبرااث 

ايااصٖٔ ايعااطيف َاأ جااٛاظ ايهااصب يف اٱقاا٬ح ٖااٛ يف َااٛاضز ايتباااملض ٚايتٓااافط     

يًُػاةيتني فٗاصا  اا ثتااد إىل      َا نٕٛ املٛضز ؾا٬َّأٚ ،ٚايتؿاجط ٚٚجٛز امليػس٠

 .َ٪١ْٚ ٚتعٌُ ٚتةٌَ

 ،ٕ نثاط٠ ا٫غاتعُاٍ ٚإٕ أٚجبا  ا٭ْاؼ اياصٖا     إ :ع٢ً شياو  ٚيهٔ ٜطز

   .فطاجع ،(3)ٕ شيو ع٢ً أقػاّ ٚقس فكًٓاٖا يف َبرث ايتٛض١ٜأإ٫ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

با٭ْؼ ٫ بهثط٠ ا٫غتعُاٍ ٚيصا   تهٔ نثط٠ ايٛجٛز َأ أغاباب    ايف جٖٛطٙ   اٚا٫غتس٫ٍ ٖٛ  (1)

 .فاْتب٘ ،ا٫ْكطاف

ْا٘  إف ،ٕ ٜطاطح عٓاٛإ ايهاصب يف اٱقا٬ح عًا٢ طبتًاف ايٓااؽ       ةٕ ٜتثب  َٔ شيو بأٚيًُركل  (2)

ٚ أإ عٔ َيػس٠ ٚ ٫ خيطط بباا ِ عٓاٛإ ايهاصب يف جًار اييا٥اس٠      بس ا٭ْؼ ايصٖا  ِ مبا ن

 .يًتربٝر

 ايتٛض١ٜ َٛنٛعّا ٚذهُّا(.ضغاي١ يف ) :طاجع نتابٜ (3)
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ٕ عااسّ فتا٣ٛ اييكٗااا٤ جبااٛاظ ايهاصب يًتربٝاار أٚ ٱٜكاااٍ   إ :َاا زعاا٣ٛ أٚ

ٜكاًس َٓؿاة ياسع٣ٛ اْكاطاف ا٭زيا١ عأ        ،ايٓيع بٌ فت٣ٛ ايعسٜس َآِٗ باسبطَا١  

 خيي٢ َا فٝ٘. املٛضزٜٔ، ٫ٚ 

ٚ إٚ َاا زعا٣ٛ ا٫ْكاطاف ملؿاهه١ٝ     إَا زع٣ٛ ا٫ْكطاف ملؿهه١ٝ املاٖٝا١، 

 .ايس٫ي١

ْ٘ ٫ ٚج٘ يًسع٣ٛ ا٭ٚىل نرب٣، ٚنٕٛ ايسع٣ٛ ايثا١ْٝ ٚجٝٗا١  أ٫ٚ خيي٢ 

 .قغط٣ ٚنرب٣

ٚقس فكًٓا ايها٬ّ عأ ٚجٗاٞ ا٫ْكاطاف ا٭خيٜأ ٚمليُٖاا يف َباذاث        

تهس ب٘ جٛاْار املطًار أنثاط نُاا أؾاطْا إىل      إش ٜ ،ف٬ذظ َا ٖٓايو ،نتاب ايبٝع

 .أٜهّاشيو يف َبرث ايتٛض١ٜ 

 ّْ أدهٞ اهلرب تأبٟ عّ اهتدصٚص باهتخبٚب ٗاإلفادٝ إاهجاُٛ: 
ٕ أزي١ ايهصب َٔ ايك٠ٛ حبٝث تةب٢ إٔ ربكل مبثٌ إ :زع٣ٛاملاْع ايثاْٞ: 

١ ٕ اضتهااظ املتؿاطع  إ :قاٛض٠ ايهاصب يف ايتربٝار ٚجًار املٓيعا١، باٌ قاس ٜاسع٢        

ٕ ايهصب جملطز جًر اييا٥س٠ َٔ ملاي ناطٚض٠   إع٢ً شيو، بٌ ٚنصيو ايعك٤٬; ف

 ٚقس غبل يف َبرث ايتٛض١ٜ حبث ْظي شيو. ،عً٘ عًٝ٘ بؿس٠قبٝس ٬ّٜ فا

 اهجاهح: قسِٙٞ املقابوٞ بني اهصالح ٗاهفطاد يف بعض اهسٗاٙات
ٓااع َاأ  يطٚاٜااا  قااس اٚجااٛز بعااض ايكااطا٥ٔ يف بعااض  إٕ املاااْع ايثايااث: 

قارٝر١ ايؿاٝذ    :ُٓٗاا ف ،يتُػو بعُّٛ َيّٗٛ اٱق٬ح يغي َا نإ عٔ فػازا

ٍ  عٔ أَي امل٪َٓني   ايهًٝا ٜكاٍٛ:   إْاا تعا  ضغاٍٛ اهلل     :قاا

  ايبني أفهٌ َٔ عا١َ ايك٠٬ ٚايكٝاّ ٚإ املبي٠ اسبايكا١ يًاسٜٔ فػااز    اق٬ح ش



 97       ادناقشات:

   .(1)شا  ايبني

  ٛ قطٜٓاا١ املكابًاا١ بااني ايكاا٬ح  ٚجااٛز  :ٚٚجاا٘ ا٫غااتس٫ٍ بٗااصٙ ايطٚاٜاا١ ٖاا

ٚاييػاز، إش تيٝس ٖصٙ ايكط١ٜٓ إٔ ايك٬ح ٫ ٜهٕٛ إ٫ يف َٛضز َػاتبطٔ يًُيػاس٠   

٘ٹ، ٚعًٝاا٘ فامليػااس٠ ايكبايٝاا١ َؿااتو١، ٚيف َػااةي  ايتربٝاار       يٛقٛعٗااا يف َكابٹًٹاا

فا٬ ٜٓطبال عًُٝٗاا عٓاٛإ      ،مباا ُٖاا ُٖاا    (2)ٚجًر املٓيع١ ٫ تٛجس َيػس٠ فُٝٗاا 

 اٱق٬ح.  

 ملِاقػات:ا
 يٛجٛٙ:ٚيهٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ َطزٚز 

ٚقطٜٓا١ ايػاٝام ٫ تكٝاس املطًال نُاا ٫       ،إٕ قط١ٜٓ املكاب١ً قط١ٜٓ غاٝاق١ٝ  

 .  (3)ربكل ايعاّ، ع٢ً املؿٗٛض

إٕ املكابًاا١ بااني أَااطٜٔ ٚنااسٜٔ يااٝؼ َاأ ؾااطوٗا اْعااساّ ايهااسٸ        (4)

 ا ايكٛضتني اي٬ذكتني:ايثايث، بٌ إٕ املكاب١ً بني ا٭َطٜٔ تكس يف نًت

 ٜهٕٛ  ُا نس ثايث.  أ٫ :أ٫ّٚ

 ٚ أنثط. أإٔ ٜٛجس نس ثايث  :ثاّْٝا

َِوا اليَّيْوَو  يٓٗاض نسإ َتكاب٬ٕ، قاٍ تعااىل: إٕ ايًٌٝ ٚا  وََجَػيْ
اَر  ِِلَاًسا  َٓ َِا انلَّ َػاًشاوََجَػيْ ٌَ(5)،  ٖٓاى نسّا ثايثّا ٖٛ فت٠ َابني ايطًاٛعني  أإ٫ ٕ
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 أٟ يف تطنُٗا. (2)

، ٚشياو حباجا١ إىل إذاطاظ إنااف١     طفّا ذػر َٓاغبا  اسبهاِ ٚاملٛناٛل  إ٫ يٛ أفاز  ايظٗٛض ع (3)

 .اسبهِ ٚاملٛنٛل أَط آخط َٓاغبا  ٕأإىل 

 .ٖٚصا ازبٛاب َيٝس ٚزقٝل ٚغٝاٍ (4)

 .11: غٛض٠ ايٓبة (5)
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 ;َٚع شيو قاس شياو ايتكاباٌ، ٚناصيو اسبااٍ يف ايعسايا١ ٚاييػال        اع٢ً ضأٟ   ا

ٕٸ بُٝٓٗا ذاي١ ثايث١ نُا يف ايطيٌ املُٝع  اا يا٘ ايؿاة١ْٝ    ْا٘ ٫  إٚناصيو اجملٓإٛ ف   ،فإ

بااٌ ٚنااصيو ايبٝاااو ٚايػااٛاز  ااا ٫ اقتهااا٤ فٝاا٘    ،ٜٛقااف بةْاا٘ عااازٍ أٚ فاغاال 

 ذسُٖا. ةيٛقي٘ ب

تًيني يهسٜٔ َتكاابًني ٫ ٜٓياٞ ٚجاٛز ناس     إٕ إثبا  ذهُني طب 

 ثايث قس ٜهٕٛ ي٘ ذهِ آخط أٚ ٜهٕٛ ضبهَّٛا حبهِ أذسُٖا.  

ٕ نإ ثابت١ بني اٱق٬ح ٚاييػاز، يهأ شياو ٫   إٕ املكاب١ً ٚإٚيف ضٚاٜتٓا ف

ٚ ايتربٝر مبا ُٖاا ُٖاا َأ زٕٚ فاطو     أٜٓيٞ ٚجٛز ؾل ثايث ٖٚٛ جًر املٓيع١ 

يػااس٠ ا ازَاا١، ٚذٝااث ٫ ٜكااسم عٓااٛإ )ايكاا٬ح ٚجااٛز املكااًر١ املًعَاا١ أٚ امل

 . ٚاٱفػاز(ٚاٱق٬ح( ٫ٚ )اييػاز 

غااآًُا عاااسّ ٚجاااٛز ايهاااس ايثاياااث يًكااا٬ح ٚاييػااااز ْيػاااُٗا   

  وبٝعااٞ ٚعٓااٛاْٞ ايكاا٬ح ٚاٱفػاااز  ٕ ايطٚاٜاا١   تٛقااع املكابًاا١ بااني  إ :بااسع٣ٛ

 خاقااّ  يًكا٬ح قآياّ  بٌ إمنا جعً  ايكػاِٝ   ،ْ٘ ٫ ثايث  ُاةب :ٚنًُٝٗا يٝكاٍ

 َٔ اييػاز ٖٚٛ املبي ٚاسبايل يًسٜٔ )زٕٚ َطًل اييػاز(.

َاا شنطتا٘ ايطٚاٜا١ ٖٚاٛ      :ا٭ٍٚ اأٚ أقآاف    اٜهٕٛ اييػااز شا قآيني     

َا يٝؼ ناصيو ٚايطٚاٜا١ غاانت١ عٓا٘ إٕ   ٜػاتظٗط نْٛا٘        :ٚا٭خط ،ضبهّٛ باسبط١َ

ايهصب ٱٜكاٍ ايٓيع يًُ٪َٔ  ٚنٛح عسّ زخٍٛ :بسع٣ٛ ;زاخ٬ّ يف ايؿل ا٭ٍٚ

  .فتةٌَ ،)املبي٠ اسبايك١ يًسٜٔ( يفأٚ يتربٝر أذسُٖا يٰخط 

 اهتفصٚى بني ُ٘عٛ اهتخبٚب ٗاهفا٢دٝ 
ٜٓااتخ اغااتثٓا٤ ايكااٛضتني َاأ أزياا١ ذطَاا١   خااطآٚ هاأ ايااصٖاب إىل تيكااٌٝ 

ٕ ايهصب يف ازب١ًُ ٫ بازب١ًُ، ملٔ   ٜتِ يسٜ٘ عُّٛ َيّٗٛ اٱق٬ح يغي َا ناا 
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 .أٜهّاعٔ َيػس٠ 

، عطفااّا ٚايتيكاٌٝ ٖاٛ: إٕ ايتربٝار عًاا٢ ْاٛعني: ْاٛل ٜعااسٸ عسَا٘ فػاازاّ       

    ٍ ذببٝار ملاي املتراابني ايًاصٜٔ َأ       :ْٚٛل ٫ ٜعس عسَا٘ فػاازّا، َٚأ ايٓاٛل ا٭ٚ

ٕ عاسّ ذبابُٗاا فػااز، ٚشياو َثاٌ      أْ٘ إق٬ح نُا إف ;ؾةُْٗا إٔ ٜهْٛا َترابني

َاأ  ْٛعااّا بااٌ ٚاملتبااازٍ بُٝٓٗااا ٜعااس عطفاااّ ٕ عااسّ اسباار املتكاإايااعٚد ٚايعٚجاا١ فاا 

ٚا٭َاط ناصيو    ،اييػاز، ٚايتكطٜر بُٝٓٗا ٚايتربٝر ٜعس ْٛعّا َٔ اٱق٬ح عطفّا

عهؼ َا يٛ   ٜهأ َأ    ،(1)بني ا٭خٜٛٔ ٚا٭قطبا٤، ع٢ً زضجا  يف شيو أٜهّا

ٕ عسَا٘  أإ٫  ،ٚإٕ فطو نْٛا٘ ذػآاّ   ،ؾةُْٗا شيو نتربٝر أجٓيب بةجٓيب آخط

 فػازّا.  ٫ ٜعس

، ذٝاث تااض٠ ٜعاسٸ    (2)ع٢ً ْٛعني فإْٗا عطفّا ;نصيو أٜهّاٚا٭َط يف اييا٥س٠ 

ايعطف عسّ اييا٥س٠ َيػاس٠، ٚتااض٠ أخاط٣ ٫ ٜطْٚا٘ َيػاس٠، ٚيعاٌ َأ امليػاس٠         

ٔ ذطاَااّ    تهٝٝع ايٛقا  يف جًػاا  ايبطاايني    ٚ إ٫ فٗٞا َيػاس٠ زٕٚ    ،ايا  ٫ تتهُا

فػس َػتكبً٘ ٚأناال  أيعطف ٜٓعت٘ بةْ٘ قس ٕ اإٔ   ٜيػسٙ مبرطّ إ٫ إْ٘ ٚإف ،ؾو

عُطٙ، ٚناصيو اسبااٍ يف املػا٪ٍٚ اياصٟ ذاطّ بػا٤ٛ تاسبيٙ ايٓااؽ َأ فٛا٥اس أٚ           

 .ْو أفػس  بًسى أٚ زا٥طتو أٚ مليٖا، فتةٌَإ :ْ٘ ٜكاٍ ي٘إف ،َٓافع أٚ أضباح

 املسدع عِد فقد األدهٞ

 أٗاًل: األصى اهوفظٛ ٗاهعوٌٛ عِد اهػم
 َيّٗٛ ٚيهٔ يٛ ٚقًٓا إىل َطذ١ً ايؿو يف إٔ ،زي١ٖصا نً٘ يف َكته٢ ا٭

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٕ عسّ ايترابٸ بِٝٓٗ َيػس٠ يًبًس أٟ َيػس٠!إ، فر ايؿطنا٤ يف اسبه١ََٛٚٔ شيو أٜهّا ذببٝ (1)

(2 )        ٕ   ٚيعٌ بٗصا ايتيكٌٝ ٜكع ايكًس بني ضأٜٔ َتكاابًني ٚقاع ايٓاعال بُٝٓٗاا عًا٢ َاط ايتااضٜذ يف ناٛ

 ؟ ٚ ٫أعسّ اييا٥س٠ ٌٖ ٖٞ َيػس٠ 
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ٛ فٝ٘ باٯٜا  ٚايطٚاٜاا ، ٖاٌ   اٱق٬ح ايثاب  جٛاظ ايهصب  ؾااٌَ يًتربٝار    ٖا

ٕ زاض أَاط امليٗاّٛ   ةيٛ ناْ  ايؿب١ٗ يف املكاّ َيَٗٛٝا١ با   :ٚجًر املٓيع١ أٚ ٫؟ أٟ

          مبيػااس٠ ٕ اٱقاا٬ح ٖااٌ ٖااٛ خااام مبااا نااإ َػاابٛقّاإٚ ،بااني ا٭نااٝل ٚا٭ٚغااع

أٟ َا ناإ ٭جاٌ ايتربٝار أٚ     ،ْ٘ ٜؿٌُ ا٭عِ َٔ شيوإأٚ  اٖٚٛ ايكسض املتٝكٔ   ا

جًر املٓيع١؟ فًٛ فطو إْٓا ضملِ ضجٛعٓا إىل نتر ايًغا١ ٚايعاطف ٚيػاإ ا٭زيا١     

  ْػتطع إٔ عبسز َس٣ امليّٗٛ ٚذسٚزٙ، ف٬ باس َأ ايبراث ذ٦ٓٝاصٺ عأ َطجاع       

 ١ ٚاسبهِ. ثاْٟٛ َٓكس يًُيّٗٛ أٚ ضبسز يًٛيٝي

ْ٘ ٫ ٚجٛز ٭قٌ َآكِّس يًُيااِٖٝ إشا زاض   إفايظاٖط  :(1)َا ا٭قٌ ايًيظٞأ

 أَطٖا بني ايػع١ ٚايهٝل، ٖٚصٙ قاعس٠ عا١َ. 

  ٔ ٘     ،إٕ ا٭نٝل ٖٛ ايكسض املتاٝك فٝهإٛ   ،ٚا٭نثاط ٖاٛ املؿاهٛى فٝا

 .ملطجع نةقٌ ييظٞ َٓكس يًُٛنٛل ي٘ا٭نٝل ٖٛ ا

٫ٚ ثاطظ ايٛناع ٫ٚ املاطاز     ييظٝاّا،  ٫ ٜكآع يٗاٛضاّ  إٕ ايكسض املتٝكٔ  

نُااا يااٝؼ ٖااٛ َاأ  ،ا٫غااتعُايٞ; فااإٕ ايكااسض املتااٝكٔ يااٝؼ َاأ أَاااضا  ايٛنااع 

  .أَاضا  ايس٫ي١ ٚاٱضاز٠ ا٫غتعُاي١ٝ ٚذسٚزٖا

ٚعًٝا٘   ،إشّا فًٝؼ ٖٓاى يف املكاّ أقٌ ييظٞ  هٔ ايطجٛل إيٝ٘ عٓاس ايؿاو  

 .يعًُٞ ٚاسبهُٞف٬بس َٔ ا٫ْتكاٍ إىل ا٭قٌ ا

أذاٛاٍ   اا ٕ ٜططم يف َبرث تعاضو ا٭ذٛاٍ أٖٚصا املبرث نٓظا٥طٙ ٜٓبغٞ 

ٕ أإ٫  ،ٚقاس أيغا٢ املتاةخطٕٚ َأ ا٭قاٛيٝني ايبراث عٓٗاا إ٫ إؾااض٠         ،ي ا ا٭يياا 

 ٘ ٘  ٚيعاٌ   ،املتكسَني نكاذر ايكٛاْني قس أفانٛا يف ايبرث ذٛيا  :ايػاط يف إُٖايا

ٛٸعسّ ثبٛ  أقٌ ٜٴ  .برثعًٝ٘ يف ٖصا امل ٍع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ْ٘ ٚنع ملاشا؟إاملككٛز: ا٭قٌ املٓكس سباٍ ٚنع ايًيظ ٚ (1)
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 ثاًُٚا: األصى احللٌٛ ٗاهعٌوٛ
ٕ ايكاسض املتاٝكٔ َأ جاٛاظ ايهاصب يف اٱقا٬ح،       إَا ا٭قٌ ايعًُٞ: فا أٚ

ٕ ٖصا ايكاسض ٖاٛ املتاٝكٔ َأ     إعٓس ايؿو، ٖٛ ايهصب يف اٱق٬ح عٔ َيػس٠; ف

َااا اٱقاا٬ح ٫ عاأ َيػااس٠ فرٝااث ٫ ٜعًااِ إٔ  أدااٍٛ زيٝااٌ )أقااًرٛا( ياا٘، ٚ

ْ٘ ٜبك٢ ع٢ً قاعس٠ أقااي١ ذطَا١ ايهاصب;    إف ،أٚ ٫عٓٛإ اٱق٬ح ٜٓطبل عًٝ٘ 

ٜٚػتث٢ٓ َٔ شيو َا خاطد باسيٌٝ، ٚقاس خاطد      ملا ثب  َٔ إٔ ايهصب ذطاّ َطًكّا

 ،َاا ايتربٝار أٚ جًار اييا٥اس٠    أايكسض املتٝكٔ ٖٚٛ اٱق٬ح عٔ َيػس٠ بايسيٌٝ، 

خاضجاّا   إٕ نإ اأٚ ٫   اإٕ نإ زاخ٬ّ يف َيّٗٛ اٱق٬ح   اف٬ ٜعًِ نْٛ٘ َػتث٢ٓ  

 فٗٛ َؿهٛى فٝ٘ فٝبك٢ ذب  عُّٛ أزي١ ايترطِٜ.  اعٓ٘ 

اهربا١ٝ بعد تعازض أدهٞ اهلرب ًع أدهٞ اهِفع اهدهٚى اهجاُٛ: 
 ٗاهتخبٚب ٗتطاقطٔا

اغااتٓازّا إىل  ;جبااٛاظ ايهااصب يف ايتربٝاار ٚإٜكاااٍ ايٓيااع يًغااي :ٚقااس ٜكاااٍ

ىل أزي١ ايتربٝار  ٚشيو بةٕ ْطجع إ ،أقاي١ ايربا٠٤ عٔ ذط١َ ايهصب يف ايكٛضتني

ٚأزيا١ ذطَا١    ،ف٬ٓذظ ايٓػب١ بني ٖصٙ ا٭زي١ (1)ْيػٗا ٚأزي١ إٜكاٍ ايٓيع ٚاييا٥س٠

َٔ ايٓتٝحا١ عٓاس تعااضو عٓاٛإ      ٚضبكٌ شيو ٖٛ َا شنطْاٙ بعٝٓ٘ غابكّا ،ايهصب

 .ايهصب َع عٓٛإ اٱق٬ح

١ ٚأزيا١ ذطَا   ،ا  ٚنصا أزي١ ْياع ايغاي  ا إٕ ايٓػب١ بني أزي١ ايتربٝر   

٘   ،ايهصب أٚ ذبار املا٪َٓني    (2)ْياع املا٪َٓني  أفًاٛ فاطو ٚضٚز )   ;عُّٛ َأ ٚجا

٘        إبعهِٗ يبعض( ف فإُْٗاا   ;ٕ ْػابتٗا َاع َثاٌ )ايهاصب ذاطاّ( ايعُاّٛ َأ ٚجا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٕ   ٜصنطٖا اييكٗا٤إٚايطٚاٜا  يف ٖصا اجملاٍ نثي٠ ٚ (1)

 .غتةتٞ اٱؾاض٠ إىل بعض ايطٚاٜا  ذٍٛ إٜكاٍ ايٓيع  ِ (2)
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بتُعإ يف ايهاصب يًتربٝار أٚ اٱفااز٠، فٝحاطٟ يف املكااّ ْظاي َاا أجاطاٙ ايػاٝس          

 .ايهصب ٚاٱق٬حيف املػةي١ ايػابك١ أٟ يف ايتعاضو بني  (1) اشب٥ٛٞ

ٕ ايٓػب١ يف َاز٠ ا٫جتُال ذٝث إْٗاا ايتعااضو فٝتػااقطإ ٜٚطجاع     إبٝاْ٘: 

٭قااي١ اٱباذا١، فٗاٛ أقاٌ فٛقااْٞ ٜطجاع إيٝا٘         (2)إىل ا٭قٌ ٖٚٛ ذ١ًٝ ايهاصب 

َٚع٘ فٝهٕٛ ايهصب يًتربٝر أٚ جًر  ،عٓس تعاضو ا٭زي١ أٚ ا٭قٍٛ ايترتا١ْٝ

 .  املٓيع١ جا٥عّا

ٕ ناٌ اٱؾاها٫  ايا     إايبرث ْيػا٘ ٖٓااى، فا    ٖٛ ٚذٝث إٕ ايبرث ٖٓا

َٓٗاا: إٕ أزيا١ ايتربٝار نةزيا١ اٱقا٬ح َٓكاطف١        ،أٜهااّ دبطٟ ٖٓاا   شنط  غابكّا

ٕ زيٝااٌ )ذباار املاا٪َٓني بعهااِٗ ياابعض( يااٝؼ بٓااايط عطفااّا إىل    إفاا ;عاأ اسبااطاّ

 .ٚ ؾطب اشبُط ذببٝبّاأايتربٝر حبطاّ نايٓظط إىل ا٭جٓب١ٝ 

 ايتربٝر ذطاّ.ٕ ايهصب يف إف 

إٕ أزياا١ ايهااصب ٖااٞ َاأ ايكاا٠ٛ حبٝااث تهاإٛ آبٝاا١ عاأ إٔ تػااكط     :َٚٓٗااا

 .باملعاضن١ مبثٌ أزي١ ايتربٝر

 . فتكسّ عًٝٗا عطفّا (3)يٗط َٔ ا٭خط٣أأزي١ ذط١َ ايهصب  

 .ٚقس َه٢ ايبرث ذٍٛ ٖصٜٔ ايٛجٗني ٚمليُٖا فُٝا َه٢

 اهسأٜ املِص٘ز
ٕ ٖصا املبراث  أبعٝٓ٘ َٔ  َا شنطْاٙ غابكّا :ملكاّ فَٗٛا ايطأٟ املٓكٛض يف اأٚ

ٕ إ :ٚنارٓاٙ َيكا٬ّ  أنُا  ،ٚزاخٌ يف باب ايتعاذِ ،خاضد عٔ زا٥ط٠ ايتعاضو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .622م 1َكباح اييكا١ٖ: د (1)

 ٘ باملعاضن١.بعس إش غكط زيٌٝ ذطَت (2)

 ٖٚٞ أزي١ ايتربٝر ٚاٱفاز٠. (3)
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    ٕ يهُْٛٗاا شٟٚ َا٬ى فتطبال     ;زيٌٝ )أقاًرٛا (، ٚزيٝاٌ )٫ تهاصبٛا( َتعامحاا

٘ ٕ فا٥ستا إإش ايتربٝار شٚ َا٬ى فا    ;ناصيو  أٜهااّ عًُٝٗا قٛاعس ايتعاذِ، ٚاملكااّ  

فا٬ باس    ،أٜهااّ ٬َى ٚذطَت٘ شات١ٝ ْٚيػا١ٝ   أٜهّإ ايهصب ي٘ أنُا  ،شات١ٝ ْٚيػ١ٝ

ٕ ايعٓااٜٚٔ ايث٬ثا١ َأ    إٚذٝاث   ،ٕ ٬ْذظ أٟ امل٬نني أق٣ٛ فٝكسّ ا٭قا٣ٛ أَٔ 

ا٭قاٌ يف  ٕ إفاي٬ظّ ٬َذظ١ َطاتر نٌ َٓٗا، ٚيهٔ ذٝث  ،اسبكا٥ل ايتؿهٝه١ٝ

ٕ ايتربٝاار املػااترر إايٛاجاار، فااأنااعف ٬َنااّا َاأ اسبااطاّ أٚ  نْٛاا٘ املػااترر

إ٫ يٛ زٍ زيٌٝ يف عاا  اٱثباا  عًا٢     ،ٚاٱفاز٠ املػترب١ ٫ تعاذِ ايهصب ا طّ

زيٝاٌ  قٛا١ٝ٥ ٬َى خكٛم ٖصا املػترر، نُا غبل إَهاْ٘ ٚتكاٜٛطٙ، يهأ ٫   أ

ٚشياو ٖاٛ َكتها٢ ايكاعاس٠ عًا٢ ضأٟ املؿاٗٛض        و،تاّ يف عا  اٱثبا  عًا٢ شيا  

ْ٘ ٫ تعاذِ باني ايتربٝار   إف ا  طإّ املػترر ٫ ٜعاذِ اسبأع٢ً أٟ بٓا٩ِٖ ا  أٜهّا

َٚاا٬ى  ،ٕ َاا٬ى اسبطَاا١ ٖااٛ امليػااس٠ املًعَاا١أ; شيااو ايهااصب ا ااطّ املػااترر ٚ

ٕ املؿٗٛض ٖاٛ  إٚملي املًعّ ٫ ٜعاذِ املًعّ، إش  ،املػترر ٖٛ املكًر١ ملي املًع١َ

ٕ ايهااصب يف  فٝهااٛ (1)نااعف َاأ َاا٬ى ايٛاجاار َطًكااا    إٔ املػااترر ٬َناا٘  أ

ٚايياضم بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ٖاٛ يف زعٛاْاا إَهاإ     ،ذطاَّا ع٢ً املؿٗٛض جً٘ٚ٭ ايتربٝر

ٕ ٜكاسّ عًٝا٘ تبعاّا ياصيو، يهٓا٘      إٚ ،َٔ ايٛاجار  ٕ ٜهٕٛ املػترر أق٣ٛ ٬َنّاأ

   .فتةٌَ ،َيتكط إىل زيٌٝ يف عا  اٱثبا 

 ٞـاهتفسٙق بني اهفا٢دٝ اهػدصٚٞ ٗاهِ٘عٚ
ٚناصا   اا  ٕ اييا٥اس٠ إفا  ،املٓاافع ايؿدكا١ٝ ٚايٓٛعٝا١   ٚيهٔ  هٔ ايتيطٜال باني   

، تهاإٛ ؾدكاا١ٝ فتهاإٛ َٓسضجاا١ يف زا٥ااط٠ املػااترر زا٥ُاااّ     :تاااض٠ا     ايتربٝاار

ٚ َاطجعني  أتهٕٛ ْٛع١ٝ نُا ٖٛ اسباٍ يف ايتربٝر بني ض٥ٝػٞ عؿايتني   :ٚأخط٣
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .( ٚنصا اسباٍ يف املهطٚٙ ٚاسبطا1ّ)
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، ٚنصا َكازٜل ٖصا ايتربٝر ايٓٛعٞ ٚاجر ٕ بعضةب :ْ٘ قس ٜكاٍإف ،أٚ قا٥سٜٔ

فٗصا عبٛ تيكٌٝ قغطٟٚ بعاس تػاًِٝ ايهارب٣، ٚايٓتٝحا١      ،يف ايٓيع ايٓٛعٞا٭َط 

ٚباني ذطَا١    ،ايتعاذِ بني ايٛاجر ايٓٛعٞ ٱٜكاٍ ايٓيع يًغي أٚ يًتربٝار  :ٖٞ

 .ايهصب

، املبرث َٛنٍٛ إىل َباذث اييكا٘ ا٫جتُااعٞ أٚ فكا٘ اجملتُاع     اٚذبكٝل ٖص

ٛ اٚ ٚ   َاا ٜ مبهاإ َأ ا٭ُٖٝا١     يصٟ ٖا ايبااذثني حبثٗاا بؿاهٌ    ٛجار عًا٢ اييها٤٬ 

   .، ٚاهلل املٛفل املػتعإَػتيٝضَػتٛعر 

 اهدهٚى اهجاهح: اهسٗاٙات املِقخٞ هوٌ٘ض٘ع: اهلرب يف اهِفع صدق
ٔ    ٚقس ٜػتسٍ عًا٢ جاٛا    ايطٚاٜاا  ايا   ب ،ظ ايهاصب ٱٜكااٍ ايٓياع يًُا٪َ

يف   يكاسٚم اايطٚا١ٜ اي  شنطٖا ايؿٝذ  :َٚٓٗا ،تٓكٝس املٛنٛل تٓع٬ّٜ  أفاز

نااطٙ قاااذر شعًاا٢ َااا  ب َكااازق١ اٱخااٛإ بػاآسٙ عاأ اٱَاااّ ايطنااا نتااا

شياو ٖاٛ َاا شناطٙ قااذر      ْٚ٘ ٜٓكٌ ايطٚاٜا١ بػآسٙ   أَٔ  (1)جاَع أذازٜث ايؿٝع١

يهٔ ايطجاٛل إىل ٖاصا ايهتااب بٓيػا٘ ٜهؿاف عأ إٕ        ،أٜهّا  (2)فك٘ ايكازم

 .فطاجع ،ايطٚا١ٜ يف نتاب )اٱخٛإ( َطغ١ً ٫ٚ غٓس فٝٗا

ٌٳ َيٝٳكٵاسٴمٴ عٳًَا٢   ١ٜ : فٗٞ: قاٍ َا ايطٚاأٚ ٕٻ ايطٻجٴ ٘ٴ عٳٓٳا ٷ    أٔإ ٘ٹ َفٝٳٓٳاُيا ٳخٹٝا

ٌٳ َيٝٳِهاصٹبٴ عٳًَا٢          ٕٻ ايطٻجٴا ٚٳٔإ ٘ٹ  ٕٴ َناصٻابّا عٹٓٵاسٳ ايًٖا ٘ٹ َفٝٳُهاٛ ٔٵ قٹاسٵقٹ ٘ٴ     أَٹ ٘ٹ ْٳِيعٳا ٘ٹ ٜٴٔطٜاسٴ بٹا ٳخٹٝا

٘ٹ قٳازٹقّا ٕٴ عٹٓٵسٳ ايًٖ    .(3)َفٝٳُهٛ
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .573م 13جاَع أذازٜث ايؿٝع١: د (1)

 .444م 14: دفك٘ ايكازم  (2)

 .76َكازق١ اٱخٛإ: م (3)
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 ٞ ـهسٗاٙإغلاالت عوٟ االضتدالي با
٘  اغتؿهٌ ايػٝس ايطٚذاْٞ بث٬ثا١ إؾاها٫     يف فكا٘ ايكاازم    زاّ يًا

إىل َاا يف غآسٙ َأ اشبًاٌ ٚإعاطاو       ْا٘ َهاافاّ  أ)ٚفٝا٘   ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ، فكاٍ:

ْ٘ إمنا ٜسٍ ع٢ً جٛاظ ايهاصب زبًار ايٓياع بااٱو٬م يؿاُٛي٘      إا٭قراب عٓ٘، ف

يف تًاا١ َاأ ايٓكااٛم  يًهااصب يف اٱقاا٬ح فايٓػااب١ بٝٓاا٘ ٚبااني َيٗااّٛ اسبكااط 

اسباقط٠ زبٛاظ ايهصب يف ايث٬ثا١ عُاّٛ َأ ٚجا٘، ٚايتجاٝس يتًاو ايٓكاٛم،        

ٞ  (1)فااا٭يٗط عااسّ جااٛاظٙ يف ٖااصا املااٛضز(    (2). أٟ ايهااصب يًٓيااع ملااي اٱقاا٬ذ

 ٚتٛنٝس ن٬َ٘ َع بعض املٓاقؿا :

 اخلوى اهطِدٜ  .أ
ًا٘ ٜؿاي إىل إٔ   ْا٘ زاّ ي أَا اٱؾهاٍ ا٭ٍٚ فٗٛ اشبًٌ يف ايػٓس، ٚايظاٖط أ

 .ايطٚا١ٜ َطغ١ً

ٚيهٔ ٖصا اٱؾهاٍ ٫ ٜطز ع٢ً َٔ ٜط٣ ذح١ٝ َطاغٌٝ ايثكا٠ َِٚٓٗ  

قاسؽ غاطُٖا   ، ٚايؿاٗٝس ايثااْٞ ٚايؿاٝذ ايبٗاا٥ٞ     (3)يف ايعاس٠   ايؿٝذ ايطٛغٞ

ٚنُا فُٝا ْكً٘ ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ عٔ تاع١ َٔ ا٭قٛيٝني، بٌ إٕ ايؿاٝذ ايطٛغاٞ   

فُأ     ،ع٢ً شياو، َٚعا٘ فٝهإٛ ٖاصا اٱؾاهاٍ َبٓا٥ٝااّ      يف ايعس٠ ازع٢ ايؿٗط٠ 

ٜكااٌ حبحٝاا١ َطاغااٌٝ ايثكااا٠ نُؿااٗٛض املتااةخطٜٔ فاٱؾااهاٍ ٚاضز ٚايطٚاٜاا١ يٝػاا    

 ذح١، فهٝف تكاّٚ أزي١ ذط١َ ايهصب املعترب٠ ٚايثابت١؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .444ؾطح م 14: دفك٘ ايكازم  (1)

(2)  ٞ از٠ ا٫فااتام فٗااٞ ايٓيااع ملااي َااا َااأٚ ،َٚاااز٠ ا٫جتُااال بااني ايطااا٥يتني ٖااٛ ايهااصب اٱقاا٬ذ

 .فتةٌَ ،اٱق٬ذٞ ٚايهصب ملي ايٓيعٞ

 .اجعًيف ،شيو يف نتاب )ذح١ٝ َطاغٌٝ ايثكا  املعتُس٠(امل٪يف قس فكٌ  (3)



 016    الكذب يف اإلصالح 

فتهٕٛ  ا ايٛثاق١  ،ٕ َهُْٛٗا ٜ٪ٜسٙ ا٫عتباضةْعِ قس ٜعهس غٓس ايطٚا١ٜ ب

  .فتةٌَ ،طظ ايٛثاق١ املدرب١ٜٚإٕ   ذب ،اشبرب١ٜ

 إعساض األصخاب ٗاهػٔسٝ اهفت٘ا٢ٚٞ عوٟ غري ذهم  .ب
إٕ ا٭قراب اعطنٛا عأ َيااز ٖاصٙ ايطٚاٜا١;      :َا اٱؾهاٍ ايثاْٞ فٗٛأٚ

ػاٝس  إش إِْٗ   ٜيتٛا ٚ  باٛظٚا ايهاصب ٱٜكااٍ ايٓياع إىل اٯخاط إ٫ ايٓاازض ناي      

   . ٛايساي

ٕ َٔ ٜط٣ إٔ ايؿٗط٠ اييتٛا١ٝ٥ عًا٢ خا٬ف   إف ;َبٓا١ٝ٥ أٜهّاٚاملػةي١  

فهٝااف إشا ناْاا   ، ااا عاأ اسبحٝاا١ َٚػااكط١ْ ناغااط٠ْ ،ايطٚاٜاا١ ٚإٕ ناْاا  َعتاارب٠

 .َطغ١ً؟ فا٭َط نصيو، خب٬ف َٔ ٫ ٜط٣ شيو

ٕ إعطاو املؿٗٛض ؾٗط٠ عظ١ُٝ عٔ ضٚاٜا١ َاع نْٛٗاا يف    إٖٛ  

أذطظ ٚج٘ إعطانِٗ ٚعسّ ماَٝت٘، َتٓاٍٚ أٜسِٜٗ َػكط  ا عٔ اسبح١ٝ، إ٫ يٛ 

ٕ إفا تا٣ٛ املؿاٗٛض عًا٢ خا٬ف ايطٚاٜا١      إش ٫ إذاطاظ يي  ;يهٔ ايه٬ّ يف ايكاغط٣ 

 املعظِ   ٜططذٛا املػةي١ ضأغّا. 

  .ٖٚصا اٱؾهاٍ تاّ ياٖطّا

 اهسٗاٙات احلاصسٝ ًقدًَّٞ هوخصس ٗق٘تٕ  .ج
ٛ   أٚ يف نتاااب يطٚاٜاا١ املااصنٛض٠  إٕ ايٓػااب١ بااني ا  :َااا اٱؾااهاٍ ايثايااث فٗاا

 ،ٚبني َيّٗٛ اسبكط يف ايطٚاٜا  اسباقط٠ زبٛاظ ايهصب يف ث٬ث١ أَاٛض  ،اٱخٛإ

ٕ ايطٚاٜا  اسباقط٠ تكاٍٛ: ٫ باٛظ ايهاصب    إ :عُّٛ َٔ ٚج٘، ٚتٛنٝس ن٬َ٘

ٚضٚاٜاا١ ايكااسٚم تكااٍٛ: بااٛظ ايهااصب يف   ،ْيعااّا نااإ أٚ ٫ (1)يف ملااي اٱقاا٬ح
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يف اسبطب ٚملي ٚعس ايطجٌ أًٖ٘. ايهٝسأٟ ٚملي  (1)
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 .ايٓيع إق٬ذّا نإ أٚ ٫

ْاا٘ ٫ بااٛظ إايطٚاٜااا  اسباقااط٠ تكااٍٛ: مبيٗااّٛ ذكااطٖا ٚبعباااض٠ أخااط٣: 

تكااٍٛ  ضٚاٜاا١ ايكااسٚم ٚ ،ايهااصب ٭جااٌ ملااي اٱقاا٬ح ٚإٕ نااإ شا َٓيعاا١  

فٗااصٙ َاااز٠ ا٫جتُااال )ايهااصب ايٓااافع ملااي       ،بااٛظ ايهااصب ذ٦ٓٝااصٺ   :بإو٬قٗااا

فتهإٛ ايٓػاب١ َأ ٚجا٘ فٝتعاضناإ يف       ،ٕ ٖٓااى َاازتٞ افاتام   أنُاا   (1)املكًس(

 .ُال ٚيهٔ ايتجٝس يًطٚاٜا  اسباقط٠ فتكسَّٛضز ا٫جت

ٚيهٔ ايػٝس ايطٚذااْٞ   ٜاصنط ٚجاٛٙ تاطجٝس ايطٚاٜاا  اسباقاط٠، عًا٢        

 ضٚا١ٜ ايكسٚم، فًٓػتسٍ ي٘ بث٬ث١ ٚجٛٙ:  

 ٗدٖ٘ اهرتدٚح

 األٗي: ق٘ٝ ًفَٔ٘ احلصس 
ٛ   أ قاا٠ٛ َيٗااّٛ اسبكااط يف ضٚاٜااا  ذبااطِٜ      :َااا ايٛجاا٘ ا٭ٍٚ يًتكااسِٜ فٗاا

 . يٗط َٔ ضٚا١ٜ ايكسٚمأْٚ٘ أق٣ٛ إف ;ايهصب

جعيااط خاارب عٝػاا٢ باأ ذػااإ عاأ اٱَاااّ    اسباقااط٠َٚاأ ٖااصٙ ايطٚاٜااا   

ٛٵَاّا ٔإٖياا َناصٹبّا فٹاٞ ثٳًَاثٳا١ٺ           :ٜكٍٛ ايكازم  ٘ٴ ٜٳ ٘ٴ قٳااذٹبٴ ٍٷ عٳٓٵا َٳػٵا٦ٴٛ ٌټ َناصٹبٺ   :ُنا

٘ٴ ٛٵنٴٛلٷ عٳٓٵ َٳ ٛٳ  ٗٴ ٘ٹ َف ٌٷ َنا٥ٹسٷ فٹٞ ذٳطٵبٹ ٔٳ  ،ضٳجٴ ٌٷ َأقٵًَسٳ بٳاٝٵ ٚٵ ضٳجٴ ٖٳاصٳا بٹغٳٝٵأط      َأ ًَِكا٢  ٔٔ ٜٳ اثٵٓٳاٝٵ

ٛٳ َيا ٜٴٔطٜسٴ  ٖٴ ٚٳ  ٘ٴ ؾٳٝٵ٦ّا  ًَ ٖٵ ٚٳعٳسٳ َأ ٌٷ  ٚٵ ضٳجٴ ُٳا َأ ٗٴ َٳا بٳٝٵٓٳ ٖٳصٳا ٜٴٔطٜسٴ بٹصٳيٹَو اِئإقٵًَاحٳ  ٘ٹ  ًَِك٢ بٹ َٳا ٜٳ

ٗٴِ ِٻ َي ٕٵ ٜٴتٹ ٘  ،فٗصٙ ايطٚا١ٜ قس ذكط  جٛاظ ايهصب يف ٖ٪٤٫ ايث٬ث١ ،(2)َأ  :َٚعا

ٚ    ٕ ايطجاٌ إش   ٜ إف ْا٘ َػا٪ٍٚ ٫ٚ   إف ،ٕ أضاز ايٓياع إكاسم عًٝا٘ عٓاٛإ املكاًس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

سباقاط٠، ٫ بًرااي   اعتربْاٖا َاز٠ ا٫جتُال بًراي صبُٛل املػاتث٢ٓ ٚاملػاتث٢ٓ َٓا٘ يف ايطٚاٜاا  ا     (1)

 املػتث٢ٓ ٚإ٫ يهاْ  َاز٠ ا٫جتُال ايهصب اٱق٬ذٞ ايٓافع، ٫ٚ تعاضو ٖٗٓا.

 . ٚعٝػ٢ بٔ ذػإ صبٍٗٛ.342م 2د :ايهايف (2)
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  ٘ َاا ضٚاٜا١ ايكاسٚم فتكاٍٛ جباٛاظ ايهاصب يف ايٓياع        أٚ، (1)تطفع ذط١َ ايهاصب عٓا

 ، َٚيّٗٛ اسبكط أق٣ٛ. َطًكّا

  :ْٚظي ٖصٙ ايطٚا١ٜ يف إفاز٠ اسبكط ْٚيٞ ايغي

ْا٘  أ  فعأ اٱَااّ ايكاازم    ،ايطٚا١ٜ ايثاْٝا١ ايا  تعهاس ايطٚاٜا١ اسباقاط٠     

ّٴ ثٳًَاثٳ١ْ قٹسٵمٷ قاٍ:  ٔٳاِيَهًَا  ، فكاس أخاطد اٱَااّ    (2)ايٓٻااؽٔ  َٚنصٹبٷ ٚٔإقٵًَاحٷ بٳٝٵ

َٔ زا٥ط٠ ايكسم ٚايهصب، فٝبك٢ ايهصب يف  ا تٓع٬ّٜ ا ايهصب يف اٱق٬ح َٛنٛعّا

 ايٓيع ملي اٱق٬ذٞ زاخ٬ّ يف زا٥ط٠ ايهصب نُا ٖٛ ٚانس.

 ًطًٌُ٘ا اهجاُٛ: كجسٝ اهسٗاٙات ٗق٘تٔا
َأ   ايٛج٘ ايثاْٞ يًتكسِٜ: إٕ ايطٚاٜاا  اسباقاط٠ ٖاٞ أنثاط ٚأقا٣ٛ َهاُْٛاّ      

 َثٌ ضٚا١ٜ ايكسٚم.

 اهجاهح: ً٘افقٞ زٗاٙات احلصس هولتاب 
     ٚ ايؿااٝذ َااا ضٚاٜاا١  أايٛجاا٘ ايثايااث: إٕ ضٚاٜااا  اسبكااط َٛافكاا١ يًهتاااب، 

 .(3)فٗٞ طبايي١; إش ايهتاب ايهطِٜ ثطّ ايهصب َطًكّا ايكسٚم

 عّ ٗدٖ٘ اهرتدٚح اجل٘اب

 ْ احلصس اإلضايف كجري يف اهسٗاٙاتإأٗاًل: 
ْاا٘ إٔ تااِٖٛ إإٕ َيٗااّٛ اسبكااط ٚ ٞ:اٱؾااهاٍ ا٭ٍٚ فٗاا اٱجاباا١ عاأ َاااأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٖٚٓاى قاٛض٠   ايبني ْيع يًططفني ٖٚصٙ قٛض٠ ٕ إق٬ح شا إشيو  ،عِ َٔ اٱق٬حأإش ايٓيع  (1)

 ٞ يف دباضت٘ َٔ ملي ٚجٛز ْعال أٚ تسابط.َثٌ إٔ ٜهصب ا٭ٍٚ نُٝا ٜطبس ايثاْ ،أخط٣

 .341م 2د :ايهايف (2)

ٕ اٯٜا  ايٛاضز٠ بًيظ ايهصب ٫ تثب  اسبط١َ ملطًل ايهصب، ةفكًٓا ايكٍٛ يف َباذث ايهصب ب (3)

 ْعِ غبل أٜهّا إٔ آ١ٜ اجتٓبٛا قٍٛ ايعٚض تا١َ ايس٫ي١ ٚقس اغتٓسْا إيٝٗا . 
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قٟٛ، يهٔ اسبكط َٖٕٛٛ بهثاط٠ ايتدكٝكاا  ٚا٫غاتثٓا٤ا ، يهثاط٠ اسبكاط يف      

إٕ  اَاا    ناثياّ  أٜهااّ ٕ غي٠ ايعكا٤٬  إ :، بٌ قس ٜكاٍأٜهّاايطٚاٜا ، ٚنثط٠ اْث٬َ٘ 

٢ ذتا بٌ  ،ع٢ً اسبكط اٱنايف ٫ اسبكٝكٞ، فطٚا١ٜ ايكسٚم أيٗط ا   ٜهٔ ملايبّا

ٕ ايظاٖط عٓس نِ ايطاا٥يتني َأ ايطٚاٜاا     إف ،َع قطع ايٓظط عٔ ١َْٖٝٛٛ اسبكط

 ضابعّا. ٕ ضٚا١ٜ ايكسٚم تهٝف اغتثٓا٤ٶإ :ٖٛ

 (ضٚاٜااا  اسبكااط ا طَاا١ ملااا عااسا ايث٬ثاا١   )ٕ ؾاا٦  فكااٌ: عٓااس عااطو   إٚ

ٕ ز٫ي١ اسباقط٠ ع٢ً ذط١َ ايهصب يف إف ،ع٢ً ايعطف (اجملٛظ٠ يًهصب)ايطٚا١ٜ ٚ

يٝػاا  بااصيو ايٛنااٛح، عهااؼ ضٚاٜاا١   ٚ َااا ايٓيااع ملااي اٱقاا٬ذٞ خيٝاا١ ْٛعاااّ 

 بٌ ٖٞ ْل عطفّا. ،فإْٗا ٚانر١ جسّا ٚب١ٓٝ  ايكسٚم

 تفٚد اهتِصٙى فؤا احللً٘ٞ  اهصدٗق ّْ زٗاٙٞ إثاًُٚا: 
جااٌ ايٓيااع ياااٖط٠ يف أايكااسٚم اجملااٛظ٠ يًهااصب َاأ إٕ ضٚاٜاا١  :بااٌ ْكااٍٛ

٘    إفٗٞ ذان١ُ ع٢ً تًو ٚ ،ايتٓكٝس املٛنٛعٞ     (1)ٕ ناْ  عَُٛاّا ايٓػاب١ َأ ٚجا

فا٬ تعااضو باٌ تتكاسّ باياصا        ،فٗاٞ زاخًا١ يف بااب اسبكٝكا١ ا٫زعا٥ٝا١      اا  تٓاع٫ّ  ا

 عًٝٗا. 

ا٫  ٕ غٓس ضٚا١ٜ ايكسٚم يٛ ناإ تاَاّا ملاا ٚضز أٟ ٚاذاس َأ اٱؾاه      إثِ 

 .فتسبط ،(2)ايث٬ث١ ايػابك١

 حتقٚق اهِطبٞ بني اهسٗاٙتني 
إٔ ايٓػاب١ باني ايطٚاٜاا  اسباقاط٠ ٚباني       انُاا َها٢     اشنط ايػٝس ايطٚذاْٞ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 كٛم املطًل ٚيٝػ  َٔ ٚج٘، ع٢ً بعض ايٛجٛٙ.  ٚغٝةتٞ إٕ ايٓػب١ ٖٞ ايعُّٛ ٚاشب (1)

إش َع نْٛٗا َٓكر١ يًُٛنٛل ٫ ٜبك٢ صباٍ ي٬غتس٫ٍ مبٛافك١ ضٚاٜا  اسبكط يًهتااب أٚ بهثاط٠    (2)

 ضٚاٜا  ذط١َ ايهصب; ٚشيو ٭ْٗا ٫ تعاضنٗا يتكسَٗا ضتب١ عًٝٗا.



 001    الكذب يف اإلصالح 

ْا٘ غاٝاٍ   أضٚا١ٜ ايكسٚم اجملٛظ٠ عُّٛ َٔ ٚج٘، ٚيهٔ ٖٓاى تيكاٌٝ زقٝال نُاا    

 ٜٓيع يف غا٥ط ايطٚاٜا  املتعاضن١ ٖٚٛ:  

 ٗاٙات املتعازضٞص٘زٝ بطاطٞ ً٘ض٘ع اهس .أ
ٜهاإٛ َٛنااٛل نااٌ َُٓٗااا أَااطّا بػااٝطّا ٫  :إٕ ايااطٚاٜتني املتعاضنااتني تاااض٠

تطنٝاار فٝاا٘، ٫ٚ َؿااه١ً ٖٗٓااا يف انتؿاااف ايٓػااب١ بااني ايااسيًٝني، ْظااي )أنااطّ       

َاز٠ ا٫جتُال ٕٚ ايٓػب١ بُٝٓٗا عُّٛ َٔ ٚج٘، إف ،ايعًُا٤( ٚ)٫ تهطّ اييػام(

 ٖٞ ايعا  ايياغل. 

إش املٛناٛل   ;نُا يف ايطٚاٜا  اسباقاط٠  ٜهٕٛ املٛنٛل َطنبّا 

 ٜتنر َٔ املػتث٢ٓ ٚاملػتث٢ٓ َٓ٘.

 (1)نٌ نصب َػ٪ٍٚ عٓ٘ قااذب٘ ٜاّٛ ايكٝاَا١    :ايطٚا١ٜ فكس جا٤ يف قسض

يااٛ نااإ فكااط نُااا يف قااسض ايطٚاٜاا١ فاملٛنااٛل بػااٝط ٚايٓػااب١ ٚاناار١      ٚا٭َااط 

ٕ إ اأٟ يػاإ قاسضٖا فكاط      ايػااْٗا   إش اسباقاط٠   ;َٚتح١ًٝ ٖٚٞ ايعُاّٛ املطًال  

ايٓياع جاا٥ع   ايهاصب يف   :َا ضٚا١ٜ ايكسٚم فٓتكٍٛأنٌ نصب ذطاّ ٚملي جا٥ع، ٚ

ٕ ايطجٌ يٝهصب ع٢ً أخٝ٘ ٜطٜس ب٘ ْيعاّا فٝهإٛ عٓاس    إٖٚٛ ْٚل ايطٚا١ٜ ذػر 

  .َٓٗا خل َطًكّاأفتهٕٛ  اهلل قازقّا

  .َتٝػطبػاو١ املٛنٛل ٚانتؿاف ايٓػب١ غٌٗ َٚع إشّا فا٭َط 

 ٞـص٘زٝ تسكٚب ً٘ض٘ع اهسٗاٙات املتعازض .ب
٘      ، نُاا ٚيهٔ يٛ نإ املٛنٛل َطنبّا  ،ٖاٛ اسبااٍ يف ناٌ َٛناٛل ٚاغاتثٓا٥

ٚناصيو املٛناٛل    ،ْ٘ ٫بس َٔ ٬َذظ١ املٛنٛل يف املػتث٢ٓ َٓ٘إ :ذٝث قس ٜكاٍ
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ثِ ٬َذظ١ ْػب١ نٌ ٚاذس َٔ ٖاصٙ ايث٬ثا١ إىل    ،٬َٚذظ١ صبُٛعٗا ،يف املػتث٢ٓ

 ٚتٛنٝر٘: ،يكسٚم، ٚغٓط٣ تغي ايٓػب١ ذ٦ٓٝصٺثٌ ضٚا١ٜ اَ

٘       إ أ٫ّٚ: ٚضٚاٜا١   ،ٕ ايٓػب١ باني قاسض ايطٚاٜاا  اسباقاط٠ ٖٚاٛ املػاتث٢ٓ َٓا

فتتكااسّ ضٚاٜاا١ ايكااسٚم عًٝٗااا باا٬  ،ٖااٞ ايعُااّٛ ٚاشبكااٛم املطًاال ،ايكااسٚم

ٚضٚاٜاا١  نااٌ نااصب َػاا٪ٍٚ عٓاا٘ قاااذب٘ َٜٛاااّ  إش قااسض اسباقااط٠ ٖااٛ   ;ناا٬ّ

 إ ايطجٌ يٝهصب ع٢ً أخٝ٘ ٜطٜس با٘ ْيعاّا فٝهإٛ عٓاس اهلل قاازقاّ     ايكسٚم ٖٞ 

ٕ ايتكاسّ  إفٗٞ أخل َٔ اسباقط٠ َطًكاّا فايتكاسّ بايتدكاٝل، ٖاصا ياٛ   ْكاٌ       

أٟ ْاعٍ   فٝهإٛ عٓاس اهلل قاازقاّ   باسبه١َٛ ٭ٕ يػإ ضٚا١ٜ ايكسٚم ٖٛ ايتٓعٜاٌ  

أٚ نُااا ٖااٛ  ،أٟ ذػاار َااا ٜااطاٙ ايعااطف نااصبّا يٝهااصبَٓعياا١ ايكااازم ٚقٛياا٘: 

 يهٔ اهلل ٜٓعي٘ َٓعي١ ايكسم فٗٛ نا)٫ ؾو يهثي ايؿو(. ،نصيو ٚاقعّا

ٚبني ضٚا١ٜ ايكسٚم  ،ٚايٓػب١ بني شٌٜ ايطٚا١ٜ اسباقط٠ ٖٚٛ املػتث٢ٓ :ثاّْٝا

ٗ     ،ٖٞ َٔ ٚج٘ ا إش ايطٚاٜا١ اسباقاط٠ تكاٍٛ    ُا يهٔ يهْٛٗاا َثباتني فا٬ تعااضو بٝٓ

ايهصب يف اٱق٬ح جا٥ع(1) ٚضٚا١ٜ اي  ٍ  ايهاصب يف ايٓياع جاا٥ع    :كاسٚم تكاٛ

ٕ اٱقا٬ح قاس ٜهإٛ ْيعاّا     أٚايٓيع قس ٜهٕٛ يف اٱق٬ح ٚقس ٜهٕٛ يف مليٙ نُا 

ٕ ايٓػب١ يٛ ناْا  ٖاٞ ايعُاّٛ ٚاشبكاٛم املطًال      أع٢ً  ،ا  نُا غٝةتٞ ا  أٚ مليٙ

 .ْ٘ ٫ تٓايف بُٝٓٗا نُا ٖٛ ٚانسإف

َ    ثايثّا: ٘   ايٓػب١ بني صبُٛل َيااز ايطٚاٜا١ اسباقاط٠  ٟ أ ،ػاتث٢ٓ َٚػاتث٢ٓ َٓا

٘    اسباقٌ َٓٗا ٚبني ضٚا١ٜ ايكاسٚم  ٍ   ،ٖاٞ َأ ٚجا بايتعااضو ذ٦ٓٝاصٺ    :فكاس ٜكاا

 :تٛنٝر٘ ،ي٫ٛ ذسٜث اسبه١َٛ ٚايتٓعٌٜ

ٕ َياز اسباقط٠ بًرااي صبُاٛل املػاتث٢ٓ ٚاملػاتث٢ٓ َٓا٘ ٖاٛ )ناٌ ناصب ٫         إ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . ايكسٚمايؿٝذ ٘( َع ضٚا١ٜ ٚايه٬ّ ٖٛ ايه٬ّ يف )ضجٌ نا٥س يف ذطب (1)
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ّ  (2)إق٬ح شا  ايبني (1)ٜٛجر ازبًُا١   ( فٗٛ ذطاّ ٫ مليّٗٛ ايًكر بٌ يظٗاٛض ماا

َٚيااز ضٚاٜا١ ايكاسٚم ٖاٛ )ناٌ ناصب        ،عطفّا يف شيو املػتياز َٔ َيّٗٛ اسبكاط 

 يًٓيع جا٥ع( ٚايٓػب١ َٔ ٚج٘:

ايهصب ايٓافع ملي املٛجار ٱقا٬ح شا  ايابني    فٗٞ : (3)َا َاز٠ ا٫جتُالأ

ٚضباطّ ذػار    ،ٕ نإ ْيع٘ يف ج١ٗ أخط٣، فٗاٛ جاا٥ع ذػار ضٚاٜا١ ايكاسٚم     ةب

 از صبُٛعٗا: ٫ بٛظ ايهصب يف ملي اٱق٬ح.إش َي ;ايطٚا١ٜ اسباقط٠

: ايهصب ايٓافع (4)عٔ اسباقط٠  ايكسٚم ضٚا١ٜ ايؿٝذ َا َاز٠ افتامأٚ

ذػار َٓطاٛم   أٟ ْ٘ جا٥ع ذػر ايطٚاٜتني تٝعاّا  إاملٛجر ٱق٬ح شا  ايبني ف

ٚإ٫ فرػااار صبُاااٛل  ،ضٚاٜاا١ ايكاااسٚم ٚذػااار املػاااتث٢ٓ يف ايطٚاٜااا١ اسباقاااط٠ 

ٙ   ُاا  ٢ َٓا٘ أٟ ذػار َ    املػتث٢ٓ ٚاملػتثٓ ٕ ٖاصا املاٛضز ملاي    إفا  ،عًا٢ َاا شبكآا

يصا عربْا عٓ٘ مباز٠ ا٫فتام إش َياز اجملُاٛل )٫ باٛظ ايهاصب     ،َؿٍُٛ يًراقط٠

 يف ملي اٱق٬ح( ٖٚصا إق٬ح فٗٛ َٛنٛل آخط َهاز.

ايكاسٚم: ايهاصب املٛجاار   ضٚاٜا١ ايؿاٝذ   عأ  َاا َااز٠ افاتام اسباقاط٠     أٚ

أٚ ايهااض بُٗاا، ٚعاسّ ايٓياع نااف      ا ٔ ملي ايٓافع يًططفني  ٱق٬ح شا  ايبني يه

ْاا٘ ذػاار اسباقااط٠ جااا٥ع ٚذػاار ضٚاٜاا١  إف ا   ٭ْاا٘ اشباااضد عاأ ضٚاٜاا١ ايكااسٚم 

 ْافعّا، ملي جا٥ع. بهْٛ٘ايكسٚم املكٝس٠ زبٛاظ ايهصب 

 نٌ نصب أقًس شا  ايبني فٗصا ْيع؟ 

 ٜٚهإٛ إقا٬ح َاا    إش قاس ٜهإٛ ايٓياع يف إفػااز شا  ايابني      ;ن٬ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٚ ٜكاٍ َيازٖا: نٌ نصب َيػس فٗٛ ذطاّ ٚا٭ٍٚ أيٗط. ،ٖٚٛ أعِ َٔ ايهصب امليػس (1)

 ٚأٜهّا:   ٜهٔ يف اسبطب ٫ٚ يف عس٠ ايطجٌ أًٖ٘. (2)

 ٖٛ: )٫ بٛظ ايهصب يف ملي اٱق٬ح(. ٕ َياز اسباقط٠ َ ٫ّأبٓا٤ ع٢ً  (3)

 َٓ٘ ٚاملػتث٢ٓ نُا ٖٛ ضبٌ اييطو. أٟ بًراي صبُٛل املػتث٢ٓ (4)
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 .ّٜٚاخطأُٓٗا ٖٛ ايهاض  ُا زّْٝا أٚ بٝ

 ٘ َاا ياٛ أز٣ اٱقا٬ح بُٝٓٗاا إىل تعاُْٚٗاا عًا٢ اٱثاِ أٚ إىل         :َٚٔ أَثًتا

ٕ ناإ ٖاصإ ازبااضإ أٚ اياع٬َٕٝ يف املسضغا١ َاث٬ّ يف َظٓا١ فعاٌ         ةبا  ،فعٌ ايكبٝس

ٚ    ،يٛ ناْ  ع٬قتُٗاا وٝبا١   قبٝس نايػطق١ َٚا ؾابٗٗا قعٓاا بُٝٓٗاا   عهاؼ َاا ياٛ أ

فًٛ قاازق٘ جااضٙ أٚ قطٜبا٘ ٭فػاسٙ أٚ أزخًا٘ يف إذاس٣ ايؿابها          ،ٚيٛ بايهصب

ٖاٞ   ٚاملهاط٠  ،بُٝٓٗاا ايياغس٠ أٚ إذس٣ ايعكابا  اجملط١َ فاملٓيع١ ٖٞ يف اٱفػاز 

 .فتةٌَ ،يف اٱق٬ح بُٝٓٗا

 عـإطالقات زٗاٙات إٙصاي اهِف  اهدهٚى اهسابع:
ايٓيع يًُا٪َٓني بإو٬قاا  ضٚاٜاا      يهصب ٱٜكاٍاٚقس ٜػتسٍ ع٢ً جٛاظ 

 .خٛإ أٚ ْيع عٝاٍ اهلل ٚؾب٘ شيوْيع اٱ

يؿٝذ ايهًٝا عٔ عًٞ بأ إباطاِٖٝ عأ أبٝا٘ عأ ايٓاٛفًٞ       اَا ضٚاٙ  

              قاااٍ ا ٖٚااٞ َعتاارب٠ حبػاار املؿااٗٛض       ا     بااٞ عبااس اهلل  أعاأ ايػااهْٛٞ عاأ   

٘ٹ َفَة  : ضغٍٛ اهلل ٍٴ ايًٖ ًِلٴ عٹٝٳا ٚٳ      اِيدٳ ٘ٹ  ٍٳ ايًٖا ٔٵ ْٳَياعٳ عٹٝٳاا َٳا ٘ٹ  ًِٔل ٔإَي٢ ايًٖا ذٳرټ اِيدٳ

ٌٔ بٳٝٵ ٺ غٴطٴٚضّا ٖٵ ٌٳ عٳ٢ًَ َأ  .(1)َأزٵخٳ

ٔٵ َأذٳارټ   َٚا ضٚاٙ ايهًاٝا يف ايهاايف بػآسٙ عأ ايطغاٍٛ ا٭ناطّ        َٳا  :

٘ٹ ٍٳ ؟ايٓٻأؽ ٔإَي٢ ايًٖ  .(2)َأْٵَيعٴ ايٓٻأؽ يٹًٓٻأؽ :َقا

نُااا يف نتاااب ايتُرااٝل عاأ اٱَاااّ     ،قاايٛإ َٚطفٛعاا١ ا٫غااهايف إىل 

٘ٹ    ،ايكااازم  ِٵ  شٴنٹااطٳ عٹٓٵااسٳ َأبٹااٞ عٳبٵااسٹ ايًٖاا ٗٴ ُٚٔب َٳرٳااا ٚٳ      ،نٴااعٳَيا٤ٴ َأقٵاارٳابٹٓٳا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .164م 2ايهايف د (0)

 .164م 2د :ايهايف (2)
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ٍٳ ِٵ    :  َفَكا ٗٴا ٔٵ ْٳَيعٳ َٳا ٚٳ ُأذٹارټ  ِٵ  ٗٴا ، ٚا٫غاتس٫ٍ بااٱو٬م   (1)ٔإْ ٞ َيُةذٹرټ ْٳِيعٳ

 .  أٜهّا

عأ   بإغٓازٙ عٔ اٱَااّ ايكاازم    :غٓازيف قطب اٱ اسبُيٟ َٚا ضٚاٙ

٘ٹ عٳاعٻ   :قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  أبٝ٘  ِٵ ٔإَي٢ ايًٖ ٗٴ ٘ٹ َفَةذٳبټ ٍٴ ايًٖ ِٵ عٹٝٳا ٗٴ ًِلٴ ُنًٗ اِيدٳ

٘ٹ ِٵ يٹعٹٝٳايٹ ٗٴ ٌٻ َأْٵَيعٴ  .  (2)ٚٳ جٳ

خكااًتإ يااٝؼ  :َٚااا ضٚاٙ يف ذبااف ايعكااٍٛ عاأ اٱَاااّ ايعػااهطٟ   

، فاإشا   ٜهأ فاٛم ٖااتني اشبكاًتني      (3) ٚ ْيع اٱخٛا٤ٕ اٱ إ باهلل فٛقُٗا ؾٞ

ٕ ايهصب ٜٴرًٌٖ بُٗا، ناةٕ ٜهاصب ؾادل يٝداطد     إٔ َكته٢ ايكاعس٠ إف ،ؾ٤ٞ

ٚ أٚ خطاابٞ  أآخط َٔ ن٬ٍ إىل ٖس٣ فٝعاطف اسبال َأ خا٬ٍ اغاتس٫ٍ جاسيٞ       

 .  (4)مبغايط١، ٖٚهصا يف ايهصب يٓيع اٱخٛإ

 .(5)ايٓاؽ خي ايٓاؽ َٔ ْيع :َٚا ضٟٚ عٓ٘ 

ٚا٫غااتس٫ٍ إمنااا ٖااٛ بااإو٬م ايطٚاٜااا ، ْظااي َااا غاابل َاأ ا٫غااتس٫ٍ      

ٕ َا اغتسٍ با٘ عًا٢ جاٛاظ    إباٯٜتني يف اٱق٬ح ٚبطٚاٜا  اٱق٬ح بإو٬قٗا، ف

ٜػتسٍ ب٘ ٖٓا نصيو ع٢ً جٛاظ ايهصب يف  ،ا  ٖٚٛ اٱو٬م اايهصب يف اٱق٬ح  

   .ايٓيع

ٖاصٙ ايطٚاٜاا  عأ ايكٝااّ باصيو       ْكاطاف اٚدبطٟ اٱؾها٫  ايػابك١ َأ  

َٚٔ ق٠ٛ يػاإ ضٚاٜاا     ،)بإٜكاٍ ايٓيع( عرب اسبطاّ نايهصب ٚايت١ُٗ ْٚظا٥طُٖا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .47م  :نتاب ايتُرٝل (1)

 .56م :قطب اٱغٓاز (2)

 .489م :ذبف ايعكٍٛ (3)

 ٚايٓكاف يف ٖصا ْٚظا٥طٙ ٖٛ ايٓكاف فُٝا َه٢ َٔ حبث )اٱق٬ح( ف٬ذظ. (4)

 .450ملطض اسبهِ: م (5)
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 ذبطِٜ ايهصب، إىل ملي شيو نُا بطٟ ايبرث ايػابل ٖٚٛ: 

فإَا إٔ ٜتػاقطا ع٢ً َاا بٓا٢ عًٝا٘ ايػاٝس      ،ْ٘ يف َاز٠ ا٫جتُال ٜتعاضنإإ

مباا شٖبٓاا إيٝا٘ َأ إٔ املاٛضز إمناا        :َا إٔ ٜكاٍإاشب٥ٛٞ فيجع إىل أقاي١ اٱباذ١، ٚ

 ْ٘ ٫ ٜعاذِ املػترر اسبطاّ.أٖٛ َٔ باب ايتعاذِ ٚ

َٚعا٘ فا٬ ٜتاِٖٛ نإٛ      ،فهاٌ َاا شناط َأ حباٛث ٖٓااى دباطٟ ٖٓاا         

ا٫غتس٫ٍ بةزي١ إٜكاٍ ايٓيع يًٓاؽ ٚبؿُٛ ا يًهصب ٱٜكاٍ ايٓيع، ملطٜباّا ٚإٕ  

 غتس٫ٍ ٖٛ ا٫غتس٫ٍ ٚازبٛاب ازبٛاب.  نإ ملي قرٝس نُا غبل; إش ا٫

 

ٚقااا٢ً اهلل عًااا٢ ضبُاااس ٚآيااا٘  ،ٕ اسبُاااس هلل ضب ايعااااملنيأٚآخاااط زعٛاْاااا 

 .ايطاٖطٜٔ

 



 006    الكذب يف اإلصالح 

 

 
 

 بسم اهلل الزمحن الزحمي

ممزو ِّ ِِّّ الل 
 و
ِّ
ى ك مو ِِّّ ِِّّ 

َِّ مم  ُتكل و
ِّ َى حِّ مم َِّ ُهمممل صِّ ُسمم لو ُو رِّ مم  ل

و ُمدِّ
مممى  ِّدِّ
ِّ َى حِّ مم صِّ

و 
مم ِّ َبو ِّ َو ُو ا ممدى َو السل مم ا و

حِّ رو ِِّّ مم ِّ سو
رِّ ُو الو ممدى دمملو السل يو

ِّ
أ ك و
 حِّ
ِّ َى حِّ مم صِّ ممزو  ِِّّ

ورِّ ِّ ا و يفو احو مم ِّ
الى

ملو ِِّّ   يو
منِّ منو   ِّ ن  ِّ مذو

مزو الل
رِّ شِّ زو الو مائو

 سِّ
ِّ ِو حِّ م  و
ِّ َو ا زو ِِّّ
ثِّ زو الوكِّ و

ِّ نو َنِّ لو  و ائو لودِّ ِّو
ِّ
ي ك اقو سِّ
زِّ  فِّ ُو ظِّ رِّ ُو  (1)فِّ م رِّ ملو فِّ  يو

نو و ُيؤو و
نو َلِّ مزِّ  (2)ِِّّ ِّ طِّ َبِّ  خِّ ملو ِِّّ ِِّّ دو

ىِّ ُ لِّ ا اهللل مىل مزِّ صِّ  فِّ
ِّ دملو حِّ خو
ِّ
 ك

مما و و اِِّّ  دِّ
ِّ َو مما ا هو ِّ ىو

كو  نِّ
ِّ ممزأ ِِّّ حِّ مما ِّ قِّ ِّ ظِّ

ِّ
مما ك مم أ ِِّّ ِّ و ممسو وِّ ىِّ ِّ مما عِّ رو  ِّ ُغممزِّ

مملو لو تو ُل  ِّدِّ
ِّ حِّ

و  ا و بو زِّ
هو ةِّ الشل اعو ِّ

ى فِّ ِّ ةو الوُك و
يقِّ ُى طِّ ىِّ ِِّّ الصى ُصو َو ُو ا دو سو ُمدِّ ل فِّ طِّ نو اصو

ِّ  
ِّ  سِّ حِّ

رِّ و ِِّّ  ِّ مم ِّ
مملو الو ائو ممنو  يِّ ِّ ِِّّ  و مم ِّ لو

ِّ
ك ِِّّ َِّ ِِّّ  و

ِّ
ك ل ِِّّ
ِّ
أ
ِّ
ك ِِّّ َِّ مم لو ِّ

ِّ
ك ِِّّ َِّ مم عِّ فو

ِّ
مملو ك دو
ىِّ مما لِّ ممزِّ  ِّ فِّ ِّو

ِّ
ك

 َِّ رو
ىو نو خِّ َِّ  و تو ِّ ِِّ خو ِِّّ 

َِّ ائو دِّ فو صو
ِّ
نو ك ُو  و حِّ

ِّ
 ك
ِّ سِّ حِّ دو ىل  .صِّ

الِّ  لو صِّ دو
ىِّ َى لِّ صِّ ا ِِّّ ِِّّ هِّ ُِّ و م  لو ِّ

مةِّ ايِّ َِّ  َِّ ا ِِّّ  َِّ   ً  هِّ ُِّ و ِّم َو  
مةِّ ايِّ ِّ َِّ َِّ َنو ا   هِّ ُو م ِّ 

ِّ
َو ما ِّ 
فِّ

ُهمممل ِِّّ  مممو الل قو
ِّ
َِّ ِِّّ  (3)ك مم اعو شِّ

مملو الو  يو
ممطو حو  و

ِّ
ك َل ِِّّ دِّمم مملو احو مما ِّ يو لودِّ ِّو

ِّ
مملو ك  يو
لو  و
ِّ
مملو  ِّ ِِّّ ك  يو

َو لومم
ذو
ِّ
ك

. ا ِّ ِّ ُِّ لو
ِّ
 ك
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مما ِِّّ  اِّ اِّ و َِّ ُهمممل  َو الل مم صو
ممىِّ ِِّّ ممةو سِّ رِّ

افِّ َِّ ُ زِّ ُو  
نِّ ة ً ُتممؤِّ ى ممىِّ ممُل ُِّصو اِّ و لو ِِّّ َِّ ممفو ل مما  و

اِّ ىو نو اِّدو ِّ
ُخ 
و
أ و ِِّّ يِّ و هِتو

شِّ ُحكو ُن ُذ بو كل  تِّ  (1)ُُيِّ
ِّ ا حِّ ال لو
ِّ
مو ِِّّ ك هو
ىى ما و يفو يفو ظو هِّ ِّدو و َو ا ملو ِِّّ دو

لِّ ُو ملو  مةو ُحُر قو يِّ  و
و
أ

لو ِِّّ  الِّ و
.عِّ لو دِّ و صو نو  ِّ و ابو لِّ

اِّ ِّدو و َو  ا
ظِّ  زو ا يو
اِّ دو ىِّ ُانو لِّ ا و مُل ِِّّ ِِّّ فِّ ِّ

و
ك ا رِّ اِّ بو لِّ ِّ اُه ِِّّ هِّ محو ُه ِِّّ رِّ ما ِّ ُ لِّ مُل ِِّّ ما  ِّ  ِّ ُه  ِّ ِّ ِو م ملو خِّ ماُل يو

اِّ
ُفم رِّ  ً  غو ملو  ِّ ا يو

ِّ ة ً ِِّّ ُذُُنَبِّ ُش لِّ رو لو  ِّ ا يو
اِّ تِّ الِّ َو صِّ ُِّ ِّ ِِّّ اِّدو ِّ او  لو

سا ً َِّ ِِّّ فِّ و ِّ و محو نو رِّ   و
ة ً سِّ ِّ
ايا ً ِِّّ ِِّّ  كِّ

تِّ لو ُ سو ا يو
اِّ ائِّ  ُ لِّ

ِّ
َو ك ة ً ِِّّ اِّدو ِّ ُسم عِّ شو ملو  ِّ ما يو

اِّ اقِّ سِّ ملو  ِّ رو ما يو
اِّ مة ً ِِّّ ُُهُ  ِّ دل فو

ما كو اِّ كِّ ائو حِّ ِّ
دل  عو
رو لو  ِّ لِّ يو ُو  

َو
شو
قو
ِّ
ك ميو ِِّّ ة ً ِِّّ زو

َِّ الوكِّ هو ِّدو ِّ ا ِبو
اِّ َِّ ِِّّ ادو م دو لِّ ُو ا 

ِّ َبِّ زُّ قِّ َو تِّ شِّ مزِّ  ً قو ظو ما  ِّ
اِّ دو لِّ ُو ُظمزو 

ا و
 َِّ ل 
ُ
ُِّ ِّ ُث او  لو

ةِّ ا ِّ زِّ ا الوكِّ ِّ  ِبو
َُ  و
كو ة ً نِّسو ِّ د ِّ حو كُ  و ِّ ِِّّ رِّ ا بو

ال ا لِّ هِّ فو زو
و منو َتِّ ا  و

اِّ مرو اسو
 ُ ا اهللل ىل و صِّ

مى ضو ِّدِّ  و
لو ِِّّ  حِّ دو

ىِّ لو ِِّّ لِّ سو
و
أ  لولو يوكِّ

ِّ
مأ َِّ ظِّ ِّ غا ً  مائو  سِّ

يئما ً او  هِّ
ّيا ً ِّو  رِّ
ّيا ً و رِّ مو
دِّ يو

و  امحو مِّ الزل حِّ رو
ِّ
ا ك ُ يِّ مِّ  . يِّ و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ُٵُهثٴ) (1)  . (ٚٳٜٳ
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 فٔسع املصادز
 ايكطإٓ ايهطِٜ* 

، زباَعاا٘ ْٗااخ ايب٬ملاا١، املدتاااض َاأ ناا٬ّ اٱَاااّ أَااي املاا٪َٓني     * 

 .ايؿطٜف ايطنٞ ضبُس بٔ اسبػني بٔ َٛغ٢ 

، ؿطٜف/ يًؿاٝذ ضبُاس بأ ٜعكاٛب بأ اغارام ايهًاٝا        ايهايف اي* 

 .1407ايٓاؾط زاض ايهتر اٱغ١َٝ٬ ايطبع١ ايطابع١: 

 

1 . ٔ  ، ايٓاؾااط:بابٜٛاا٘ ايكااسٚم  ا٭َااايٞ/ يًؿااٝذ ضبُااس باأ عًااٞ باا

 .1416نتاجبٞ، ايطبع١ ايػازغ١: 

/ يًؿٝذ ضبُس بااقط  حباض ا٭ْٛاض ازباَع١ يسضض أخباض أ١ُ٥ ا٭وٗاض . 2

 .2008ّ، ايٓاؾط: َ٪غػ١ ا٭عًُٞ، ايطبع١ ا٭ٚىل: ػٞ اجملً

 . ايطٛغٞ جعيط ضبُس بٔ اسبػٔ يًؿٝذ أبٞ تيػي ايكطإٓ/ايتبٝإ يف . 3

ضبُس اسبػأ بأ عًاٞ     ًٞؿٝذ أب/ يذبف ايعكٍٛ عٔ اٍ ايطغٍٛ . 4

 . بٔ اسبػني بٔ ؾعب١ اسبطاْٞ

ايٓاؾاط:  ، ايتُرٝل/ يًؿٝذ ضبُس بٔ ُٖاّ بٔ غاٌٗٝ اٱغاهايف   . 5

 .1404، ايطبع١ ا٭ٚىل: َسضغ١ اٱَاّ املٗسٟ 

ثااٛاب ا٭عُاااٍ ٚعكاااب ا٭عُاااٍ/ يًؿااٝذ ضبُااس باأ عًااٞ باأ بابٜٛاا٘    . 6

 .1406، ايٓاؾط: زاض ايؿطٜف ايطنٞ، ايطبع١ ايثا١ْٝ: ايكسٚم 
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، ايٓاؾط: جاَع أذازٜث ايؿٝع١ / يًػٝس ضبُس ذػني ايربٚجطزٟ . 7

 .1428: فطٖٓو غبع، ايطبع١ ا٭ٚىل

، ايٓاؾاط: َطبعا١   جاَع ا٭خباض/ يًؿٝذ ضبُس بٔ ضبُس ايؿاعيٟ  . 8

 اسبٝسض١ٜ، ايطبع١ ا٭ٚىل.

، ايٓاؾاط:   ايكسٚم بٔ بابٜٛ٘ضبُس بٔ عًٞ ًؿٝذ يعًٌ ايؿطا٥ع/ . 9

 .ّ 1966: ا٭ٚىل، ايطبع١ زاٚضٟ

، ملطض اسبهِ ٚزضض ايهًِ/ يًؿٝذ عبس ايٛاذس بٔ ضبُس ايتُُٝاٞ  . 10

 .1410زاض ايهتاب اٱغ٬َٞ، ايطبع١ ايثا١ْٝ: ايٓاؾط: 

          فاااا٬ح ايػااااا٥ٌ ٚظباااااح املػااااا٥ٌ/ يًػااااٝس عًااااٞ باااأ َٛغاااا٢ باااأ   . 11

 .1406، ايٓاؾط: بٛغتإ نتاب، ايطبع١ ا٭ٚىل:واٚٚؽ 

12 .   ٟ ، ايٓاؾااط:  قااطب اٱغاآاز/ يًؿااٝذ عبااس اهلل باأ جعيااط اسبُااي

 .1413، ايطبع١ ا٭ٚىل: َ٪غػ١ آٍ ايبٝ  

ناَاٌ ايعٜاااضا / يًؿاٝذ أبااٞ ايكاغاِ جعيااط بأ ضبُااس بأ جعيااط باأ       .13

 .1417، ايٓاؾط:َهتب١ ايكسٚم، ايطبع١ ا٭ٚىل:  َٛغ٢ بٔ قٛيٜٛ٘ ايكُٞ

صبُااع ايبٝااإ يف تيػااي ايكااطإٓ/ يًؿااٝذ أبااٞ عًااٞ اييهااٌ باأ اسبػااني  .14

 . ايطربغٞ ايطٛغٞ

بااقط بأ   / يًؿٝذ ضبُاس  َطآ٠ ايعكٍٛ يف ؾطح أخباض آٍ ايطغٍٛ . 15

 .1404، ايٓاؾط: زاض ايهتر اٱغ١َٝ٬، ايطبع١ ايثا١ْٝ: ضبُس ايتكٞ اجملًػٞ

، َكازق١ اٱخٛإ/ يًؿاٝذ ضبُاس بأ عًاٞ بأ بابٜٛا٘ ايكاسٚم       . 16

 .1402ايطبع١ ا٭ٚىل: 

 17 .  ٞ ، ايٓاؾااط: ضجاااٍ ايطٛغااٞ/ يًؿااٝذ ضبُااس باأ ذػاأ ايطٛغاا



 020       فهرس ادصادر

 .1415َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ، ايطبع١ ايثايث١: 

18 .   ٞ ، ضجاٍ ايٓحاؾٞ/ يًؿٝذ أبٞ ايعباؽ أمحس بأ عًاٞ ايٓحاؾا

 ايٓاؾط: َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ.

، ايٓاؾااط : زاض ذاؾاا١ٝ املهاغاار/ يًؿااٝذ َاايظا عًااٞ اٱٜطٚاْااٞ. 19

 .1421شٟٚ ايكطب٢، ايطبع١ ا٭ٚىل: 

ذح١ٝ َطاغٌٝ ايثكا  املعتُس٠/ يًػاٝس َطتها٢ اسبػاٝا ايؿاياظٟ،     . 20

 .1435 ايطبع١ ا٭ٚىل:

 / يًػٝس ضبُس قازم اسبػٝا ايطٚذاْٞ زاّ يً٘. فك٘ ايكازم . 21

 يك٘ املهاغر ا ط١َ / يًػٝس ضبُس اسبػٝا ايؿياظٟ اي. 22

 .نتاب املهاغر/ يًؿٝذ ا٭عظِ ا٭ْكاضٟ. 23

َباااْٞ َٓٗاااد ايكاااسبني/ يًػااٝس تكااٞ ايكُااٞ ايطباوبااا٥ٞ زاّ يًاا٘،     . 24

 ايٓاؾط: َٓؿٛضا  قًِ ايؿطم.

25 .       ٞ ، ايطبعا١  صبُع ايبراطٜٔ/ يًؿاٝذ فداط اياسٜٔ بأ ضبُاس ايططثا

 .1427ايثايث١: 

26 .  ٞ ، املكااطض: ضبُااس َكااباح ا٭قااٍٛ/ يًػااٝس أبااٞ ايكاغااِ اشباا٥ٛ

 .غطٚض ايٛاعظ اسبػٝا

 َكباح اييكا١ٖ يف املعا٬َ / يًػٝس أبٞ ايكاغِ اشب٥ٛٞ . 27

، ايٓاؾط: ايؿياظٟايٛقا٥ٌ إىل ايطغا٥ٌ/ يًػٝس ضبُس اسبػٝا . 28

 .1421َ٪غػ١ عاؾٛضا٤، ايطبع١ ايثا١ْٝ: 

ا٭ٚاَااط املٛيٜٛاا١ ٚاٱضؾاااز١ٜ/ يًػااٝس َطتهاا٢ اسبػااٝا ايؿااياظٟ،    . 29

 .1431ايٓاؾط: َ٪غػ١ ايتك٢ ايثكاف١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل: 
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