سَُِٔ اي َّسسِِِٝ
بطِِِ اي ًَِّ٘ اي َّس ِ
العدد111 /
التاريخ 7112 / 3 / 72 /م
املوافق  / 72 /ربيع االول  1271/هـ

مكتب مساحة آية اهلل الفقيه السيد
أبو احلسن محيد املقدّس الغريفي (دام ظله)
النجف األشرف

اذتُد هلل زبِّ ايعاملني ٚايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢ضِّٝدْا ستُد ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖس. ٜٔ

بياى حول ( اصالح ذات البَني )
أُّٜٗا ايػعب ايعساق ٞاذتبٝب يطاملا نٓتِ ضش ١ٝاملؤاَسات ٚايدضا٥ظ ٚايفنت ايداخًٚ ١ٝارتازدٝة١
ٚاملصاحل ايطِّٝك ١اييت اْٗايت عًٝهِ نكطع ايً ٌٝاملُعًِ َٓر أّٜاّ ايعٗد ايبا٥د ٚستَٜٓٛ ٢ةا ٖةرا فصةس
فٗٝا ٚقٛداً يًشسب ٚٚقعتِ ضش ١ٝفةذ اإلزٖةاب ٚاإلسةتالٍ ٚايفطةاد يتطةاٍ مجٝةع اذتكةٛم اإلْطةاْ١ٝ
ٚعًةة ٢نةٌِّ املطةةتٜٛات ستةةٚ ٢صةةٌ اذتةةاٍ إىل عطةةهس ٠ايػةةعب ايعساقةة ٞيٓٝكطةةِ يف اجتاٖةةاتٍ َتعةةدد٠
َٚتعانطةةٜ ١كةةع أسةةدُٖا يف داْةةب اذتهَٛةة ١بأسصابٗةةا ٚحتايفاتٗةةا ٜٚكةةع اآلخةةس يف داْةبٍ َطةةادٍ شلةةا
ٚيعُ ّٛايػةعب بهةٌ املعةاٜرل ٚاملةٛاشٖٚ ٜٔة ٛاإلزٖةاب ٜٚكةع ايجايةح نٓتٝذة ١قٗسٜةْ ١ابعة ١عةٔ ثةٛز٠
مجاٖرل ١ٜعازَ ١ضدَّ ايطػٝإ ٚاإلضتهباز املتُجٌ باإلزٖاب ٚاإلستالٍ بػض ايٓعس عَُّا ٜهتٓف املطرل٠
َٔ تطبٝكات صشٝش ١أ ٚخاط ، ١٦فهاْت ٖر ٙاملطةرل ٠عَُٛةاً ٖة ٞتعةبرل عةٔ اإلزاد ٠ايٛطٓٝة ١املػ َّٝبَة١
ٚاملصادز ٠يعكٛد َٔ ايصَٔ ٚاييت أْاز غعًتٗا ايطٝد ايػٗٝد ايصدز ايجاْ )( ٞفٗ ٞتٓٗض َٔ أدٌ
املطايب ١باذتكٛم املػسٚعَٛٚ ١ادٗ ١اإلستالٍ ُُٜ ُِٖٚجًّ ٕٛاألنجس ١ٜيف ٖر ٙادتٗةات  ،بُٓٝةا ٜكةع بةاقٞ
ايػعب املطامل يف ٚضع أنجس َأضاٚ ١ٜٚسرل ٠يف أَس ٙيػدََّ ٠عًَٝٛتة٘ ٚاضتطةعاف٘ سٝةح أَّْة٘ ال ٜكة٣ٛ
بأ ِّٟساٍٍ يًتعبرل ٚاملطايب ١بأدَْ ٢ا ٜطتشل يتشص ٌٝبعض سكٛق٘ اإلْطاْ ١ٝيطٝاع٘ بني عاملني ٜطٛدُٖا
ايعطهسٚ ٠احملاصصٚ ، ١يألضف ايػدٜد ْكَٛ َٔٚ ٍٛقع املطؤٚي ١ٝايػسع : ١ٝإَّٔ ٚدٛد اإلستالٍ ُُٜجٌ
َصدز ارتساب األ ٍٚيف ايبًد ٚٚدةٛد اإلزٖةاب ثاْٝةاً ٚعذةص اذتهَٛة ١ايعساقٝة ١بأسصابٗةا ثايجةاً ايةيت
تعذص عٔ خًل املٛاشْ ١بةني زغبتٗةا ايػةدٜدٚ ٠طُٛسٗةا يف ايبكةا ٤يف ايطةًطٚ ١اذتهةِ ٚضةٝطستٗا عًة٢
َٓافر اذتٝا ٠ايعساقٚ ١ٝبني سفغ سكٛم ايػعب اإلْطاْٚ ١ٝايدضتٛزَ ١ٜع ايتصاَاتٗا بعٗٛد َٛٚاثٝةل َةع
ق ٣ٛاإلستالٍ قد تُدٌُِّ بطٝادٚ ٠اضتكالٍ ايعسام ٚ ،يرا فَٗٚ ٞةٔ َٛقةع أعًة ٢يف ضةًطتٗا ٚسانُٝتٗةا
ٚتعاًَةةٗا َةةع قةة ٣ٛاإلسةةتالٍ تتشُةةٌ َطةةؤٚي ١ٝععُةة ٢فُٝةةا جيةةس ٟعًةة ٢ايطةةاس ١ايعساقٝةةَ ١ةةٔ فطةةاد
ٚازٖاب ٚعطهسٚ ٠تٓافظ غرل َػسٚع بني األسةصاب ٚايتهةتالت ايطٝاضةَ ١ٝةٔ أدةٌ إٔ ٜفةس

نةٌَّ

ٚاسد َٓٗا ٚدٛدٚ ٙازادت٘ ٚضٝاضت٘ عً ٢اآلخس ٜٔحتت أ ِّٟذزٜع ١مبا ٜؤد ٟإىل تطةًّض ٚخةسم فاضةض
ذتكٛم اإلْطإ ٚمبا جيعٌ أسدِٖ ٜطتك ٟٛعً ٢اآلخةس مبةا ميًةو َةٔ خٝةازات ايكةٚ ٠َّٛايػًبَة ١ايطٝاضة١ٝ
ٚايعطهس ١ٜيًػسٚع بتصف ١ٝاآلخس أ ٚاإلضساز ب٘ أَ ٚصادز ٠سكٛق٘ املػسٚع ١حتت أ ِّٟذزٜع١
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ٚبتطبٝل خاطٚ ٧فاضدٍ يًكاْ. ٕٛ
ٚعً ٘ٝفايصساع ايعطهس ٟاملٛدٛد اي ّٛٝنٛاقع ساٍ بني اذتهٚ ١َٛايتٝاز ايصدز ٟادتُاٖرل ٟيف
َععِ َٓاطل ايعسام ٚخصٛصاً يف ايبصس ٠ايفٝشا ٤ايرَٜ ٟعًَِ ايػعب بأضباب٘ ٚدٚافع٘ ٚخًفٝات٘  ،فإَّْ٘
ٜهْ ٕٛص ٍٚاذته ١َٛفٗٝا جبٝؼ عع ٍِٝيػس

طُِّٗٝا ملهافش ١األَس ايٛاقةع
ايكٝاّ بصٛي ١عطهس ١ٜنُا َُ ٜ

إَُّْا ٖ ٛتأش ٌِٜيًُٛقف ٚاغعاٍ يٓاز اذتسب ٚايفتٓٚ ١ايفطاد بُٓٝا جيب عً ٢اذته ١َٛايعساقٝة ١إٔ تتدةر
َٛقفاً ٖاد٥اً ٚعكالْٝاً تبشح َٔ خالي٘ عٔ َعادت ١سكٝك ١عادي ١يكطاٜا ايػعب ادتسٜض تطٛدٖا سًٍٛ
ضًُ ١ٝسه ١ُٝحتٌُ ايسٚح األب ١ٜٛيًػعب أَ ٚا قد َُ ٜعبَّس عٓٗا بةاذتً ٍٛايدميكساطٝة ١بةدٍَ إٔ ختةٛ

يف

َعازى ُٜطفو فٗٝا دَا ٤أبٓا ٤ايػعب ٚتطٝع فٗٝا اذتكٛم ٜٚػُت يريو األعداٜٚ ٤ك ٣ٛبٗا اإلسةتالٍ
ٚتػتعٌ ْاز ايفتٓٚ ١ته ٕٛاذته ١َٛس٦ٓٝرٍ قد محًت َٛزٚخ األْعُ ١ايكُعٝة ١إشا ٤غةعٛبٗا َةٔ سٝةح
تدز ٟأ ٚال تدز ٟيتٛاد٘ ْفظ املصرل ٖٚ ،رْ ٙتةا٥ر خطةرل ٠عًة ٢ايٛضةع اذتةايٚ ٞاملطةتكبً ٞيًػةعب
ٚخصٛصاً إَّٔ َدَّ ٠اذته ١َٛمل ٜبك ٢شلا إالَّ ضٓٚ ١اسد ٠تكسٜباً عً ٢اْتٗاٚ ٤الٜتٗا ٚايٛضةع نُةا ٖةَ ٛةٔ
ايفكةةس ٚايبطايةةٚ ١ادتٗةةٌ ٚممازضةة ١ايتصةةفٝات ٖٚةةسٚب ايهفةةا٤ات ايعًُٝةةٚ ١ايهةةٛادز ارتدَٝةة ١املتطةةٛز٠
ٚايتٗذرل ٚاإلزٖاب ٚبكا ٤قّٛات اإلستالٍ برزا٥ع ٚأضةباب ززلٝةٚ ١فَّسَتٗةا شلةا اذتهَٛةَ ١ةٔ خةالٍ
اتفاقٝات َٛٚاثٝل يتُدٜد بكا ِٗ٥مبا َُٜظّ ٚاقعاً بطٝاد ٠ايعسام ٚاضتكالي٘  ،إضةاف ١إىل أَّْة٘ نًَُّةا تةصداد
املػانٌ ٚايفنت ٚاذتسٚب يف ايعسام فإَّْٗا تٓعهظ ضةًباً عًة ٢ايسَةٛش ٚايكةادٚ ٠املسدعٝةات ايدٜٝٓة ١يف
ايػازع ٚاإلعالّ سٝح أخرت ايكٓٛات ايفطا ١ٝ٥املعادٜةَٚ ١جٝالتٗةا َةٔ ايصةشف ٚاألْذلْٝةت ٚغرلٖةا
تطتجُس ٖا يًطعٔ ٚايتٓه ٌٝبِٗ ٚايتشسٜض عًةٚ ِٗٝبأضةايٝب شتتًفة ١حتةت ذزٜعة ١سسٜة ١ايتعةبرل عةٔ
ايسأٚ ٟايدفاع عٔ ايعسام ٚغعب٘ ٚ ،يرا البد يًشه ١َٛإٔ تًشغ يف خطةٛات عًُةٗا ٖةرا اإلْعهةاع
يتشفغ عٓٛإ ٖٝٚب ١املسدع َٔ ١ٝاإلضاٚ ٠٤اإلْهطاز .
ٚيرا ٜٓبػ ٞعًٓٝا مجٝعاً سهٚ ١َٛغعباً  َٔٚباب أٚىل إٔ ْتشٌُ َطؤٚي ١ٝأْفطٓا ٚأعُايٓا َٚا
ٜذلتب عًٗٝا َٔ ْتا٥ر ًْٚذأ إىل ايصش ٠ٛيف أْفطٓا ٚإٔ ْتصاحل َع ذاتٓا أٚالً ستْ ٢طةتطٝع إٔ ْؤدِّٜٗةا
إىل اآلخس ٜٔنُا يف قٛي٘ تعاىل  :طأتأمرسنىَ الهأا َ بأالبرس نَتَهسَأوىَ أن ُفسَأُُ نَأنأُم تَُلُأوى الُُأا َ أفأال
تعقلأأوىص ايبكةةس ، 44/٠يٝصةةدم عًٓٝةةا فعةالً أَّْٓةةا ْعةةٝؼ يف أدةةٛا ٤سسٜةةٚ ١دميكساطٝةةٚ ١تعددٜةةٚ ١عدايةة١
ٚبايتاي ٞضته ٕٛدع ٠ٛاذته ١َٛخايص ١إىل ايصشٚ ٠ٛاملصاذت ١بعدَا حتصٌ أٚالً َةع ايةرات َٚةٔ ثةَِّ
يتٓتكٌ إىل اآلخسٚ . ٜٔأَّا إٔ ٜتِ ايطرل باإلجتا ٙاملعانظ يتك ّٛاذتهَٛة ١بٓفطةٗا أٚالً َ ،ةٔ أدةٌ إٔ
حتكل أٖدافاً َصدٚدَٗٓ ١ا حتكٝل ايطُٛح بايبكا ٤يف ايطًطٚ ١اذتانُٚ ١ٝاقصا ٤اآلخسَٗٓٚ ، ٜٔةا اثبةات
سُطٔ ْٚ ١َّٝضًٛى يهطب زضا ق ٣ٛاإلستالٍ يٝدعُٖٛا ٚميٓشٖٛا غٗاد ٠ايٓذاح باَتٝةاش َةٔ خةالٍ
ايتٛثٝةةل بأعُةةاٍٍ سطِّةةٖٚ ١ٝةة ٞقتةةٌ ايػةةٝع ٞيًػةةٝعٚ ٞملةسَّات َتهةةسزٚ ٠نةةأَِّْٗ أصةةبشٛا ٜطةةتًرّ ٕٚبةدَّ
ايػٝعٜٚ ٞطتطٝب ٙٛإٕ مل ٜهٔ ٜطتطعف ٙٛفأَّْ ٢تؤفه ٕٛ؟!!! ٚ ،تكة ّٛاذتهَٛة ١ثاْٝةاً  ،بفةس

ايطةٝاد٠

ايُٖٝٛةة ١عًةة ٢ايػةةعب بةةايكَٓٚ ٠َّٛطةةل ايػًَبةة ١بتصةةٛز إَّٔ ايػةةعب ٜٓبػةة ٞإٔ ٜهةة ٕٛشلةةا عبٝةةداً طةةا٥عني
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َطتػًّني عٓٛإ فس

ايكاْ ٕٛاييت ٖ ٞنًُ ١سل ُٜساد بٗا باطةٌ  ،يف سةني أَّْٗةا أقطةُت عًة ٢تأدٜة١

ايٛظٝفةةٚ ١ارتدَةة ١أ ٚايٓٝابةة ١بأَاْةةٚ ١صةةدم ٚفةةل َةةا أقةسَّ ايػةةعب َةةٔ دضةةتٛز ٚقةةاْٜ ٕٛكطةة ٞباذتسٜةة١
ٚايتعددٚ ١ٜايدميكساطٚ ١ٝايعدايٚ ١املطاٚاَٚ ٠ساعا ٠باق ٞاذتكٛم ...إخل ٖ ،را ٚقد صازت اذتهَٛة١
ْاض ١ٝأ ٚغافً ١إَّْٗا دا٤ت إىل ٖر ٙاملٛاقع بصٛت ايػعب ٚ ،إَّٔ ايتٝاز ايصدز ٟدص ٤فاعةٌ ٚنةبرل َةٔ
ٖرا ايػعب َٚه ِّٕٛزٝ٥ط ٞيف ايعًُ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝية٘ ٚدةٛد ٚاضةع يف ٖةر ٙاذتهَٛةَٚ ، ١ةع ذيةو فٗةٛ
َُٜٛادَ٘ بايطالح ٚاملطازدٚ ٠اذتبظ  ،إذٕ مباذا ُُٜهٔ إٔ ْصف َعاْا ٠أبٓةا ٤ايػةعب ممةٔ يةٝظ ية٘ ٖةرٙ
اإلَتٝاشات ُٜ ٖٛٚطايب حبكٛق٘ املػسٚع ١اييت زبَُّا جتسح ندلٜا ٤اذتانُني يف ايدٚية ١أٜٓ ٚصعذةٛا َةٔ
طًب أبٓا ٤ايػعب ذتكٛقِٗ ٚاَتٝاشاتِٗ ؟!!!
فٌٗ َٔ ايعدٍ َطاٚا ٠ايتٝةاز ايصةدز ٟيف املعاًَةٚ ١اذتُهةِ ٚتستٝةب األثةس باإلزٖةابٝني يف دٜةاىل
ٚاملٛصٌ ٚباقَ ٞدٕ ايعسام ؟!!!
ٚيرا ْٗٝب باألخ ٠ٛمجٝعاً سهٚ ١َٛغعباً اإلبتعاد عٔ تصف ١ٝاذتطابات ٚاضةتعُاٍ يػة ١ايطةالح
ٚايكتةةاٍ ْٚبةةر ثكافةة ١ايػابةةٚ ١ايػًبَةةٚ ١املصةةاحل ايط ةِّٝكٚ ، ١عًةة ِٗٝباإلستهةةاّ إىل يػةة ١ايعكةةٌ ٚاملٓطةةل
ٚاذتةٛاز  ،إضةاف ١إىل ايطةع ٞادتةاد يٓٝةٌ اذتكةٛم اإلْطةاْٚ ١ٝارتدَٝةٚ ١ايطٝاضةٚ ١ٝغرلٖةا بايٛضةةاٌ٥
ايدضتٛزٚ ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛتطبٝةل قةاْ ٕٛاإلْتدابةات ايكةادّ جملةايظ احملافعةات بطةسمٍ َػةسٚع ١حيهُٗةا
ايٓعةةاّ ٚايعةةدٍٍ ٚايطةةالّ فةةإَّٕ ايةةدْٝا تةةدٚز عًةة ٢ادتُٝةةع ٚيف اآلخةةس تةةصٚ ٍٚس٦ٓٝةرٍ خيطةةع املةةرْب إىل
اذتطاب ايعطرل ٖ ،را ٚأَّْ٘ ال زتاٍ دضتٛزٜاً يًبكاَ ٤ؤبداً يف اذتهِ ٚايطةًط ١إالّ إذا َّ خةسم ايدضةتٛز
َٔ أدٌ إبكا ٤املٓافع ايدْ ١ٜٛٝفإَّٕ املٓصب ٚاملاٍ ََٓٗٛإ ال ٜػةبع َُٓٗةا اإلْطةإ ٚ ،يهةٔ ٖٓ٦ٝةاً ملةٔ
ٜعٌُ ارترل ٜٚهطب سبَّ ايػعب ٚدعاُٜٚ ٘٥فسغ ذََّت٘ َٔ ايتهًٝف ٜٚتكسّب إىل اهلل تعاىل يٓ ٌٝزضٛاْ٘
ٚ ،إذا عذصت اذته ١َٛال ضاَضَ اهلل عٔ َعادت ١ارتالف ايطٝاضةٚ ٞغةرل ٙداخةٌ اذتهَٛةٚ ١خازدٗةا
مبعادتات ضًُٚ ١ٝطٓ ١ٝفٗرا ٜعين ال خيً ٛأَسٖا َٔ نْٗٛا سه ١َٛال تفك٘ غرل يػ ١اذتسب نُا ٖ ٛساٍ
اإلستالٍ ٚاألْعُ ١ايكُع ١ٝيتُُازع ضفو ايدَاٚ ٤تُشةدخ زتاعةٚ ١نةٛازخ اْطةاْ ١ٝأ ٚأَّْٗةا غةرل قةادز٠
عً ٢إداز ٠غؤ ٕٚايبًد َٚعادتة ١قطةاٜا ٙمجٝعةاً ٚفةل َعةاٜرل ايعدايةٚ ١اإلْصةاف ٚايطةالّ ٚ ،بةريو
ته ٕٛفاقد ٠يألًٖٚ ١ٝايهفاٚ ٠٤اإلضةتشكام  ،نُةا ٖة ٞعةادص ٠عةٔ حتكٝةل أَةٛز َٓٗةا ْػةس ٚاضةتتباب
األَٔ ٚايطالّ يف زبٛع ايعسام ٚتٛفرل فسص عٌُ َتهافَٓ ٚ ١٦ض سٝا ٠نسمي ١يإلْطةإ َةٔ َطةاعدات
اْطاْٚ ١ٝخدَات عاََّٚ ١غرل ذيو َٔ َتطًبات اذتٝاٚ ، ٠ملَّةا عًُٓةا بةايٝكني أَّْة٘ مل ٜكةع ايةٓ

ٚايتعةٝني

اإلشل ٞعً ٢اختٝاز ٖر ٙاذته ١َٛأ ٚبكاٗ٥ا فًرا ٜتٛدب عًٗٝا إٔ تسعة ٢املصةًش ١ايٛطٓٝة ١ايعًٝةا فتكةّٛ
بتكد ِٜاإلضتكاي َٔ ١اذتهٚ ١َٛإزداع األَس إىل ايػعب ٚفل َا أقسَّ ٙايدضتٛز ايعساق ٞيتػه ٌٝسه١َٛ
ٚطٓ ١ٝددٜدٖٚ ، ٠را أَسٌ طبٝع ٞيف ايعٌُ ايدميكساطٚ ٞخصٛصاً حنٔ يف ايعسام أصبشٓا ْتشدّ ٣ايعامل
مبا ْدَّع ٘ٝألْفطٓا َٔ ايعُةٌ ايةدميكساط ، ٞفٗةٌ ٜصةض إٔ ْػةاي أْفطةٓا ؟ ٚ .تكةد ِٜاإلضةتكاي ١أٚىل
بهٌ املعاٜرل اإلْطاْٚ ١ٝايػسعٚ ١ٝايٛطٓ َٔ ١ٝاذتسب عً ٢أبٓا ٤ايػعب ٚضفو دَاَٚ ِٗ٥ا ًٜشل ذيو
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َٔ فطادٍ ٚإفطاد  ،فإَّٕ اإلضتكايُ ١تعَدُّ تصسفاً اْطاْٝاً ٚغسعٝاً ٚٚطٓٝاً ألَّْ٘ ُٜبعد ايػعب عٔ ضفو ٚإزاق١
ايدَاٚ ٤تًف األَٛاٍ ٚاْتٗاى األعسا

فُٝةا إذا ناْةت اذتهَٛة ١ال متًةو إالّ خٝةاز خةٛ

اذتةسب ،

عًُاً إَّٔ اإلضالّ حيتاط نجرلاً يف ايدَا ، ٤فًرا جتد ايكسإٓ ايهسٜ ِٜتشدخ بكٛي٘ تعاىل  :طرو قُأ نفسأا
مجيعأأاص املا٥ةةدٚ ،32/٠قٛيةة٘ تعةةاىل  :طنال تقُلأأوا

بغأأر نفأ ٍ أن فسأأا ٍ يف األزض فُمنَّمأأا قُأ الهأأا

الهَّف َ اليت ح َّسمَ اهللُ إالّ باحلَق نرَو قُُر َ رَظلورا فَقَد جعلها لول ريٌر سمألاانا فَأال يمسأ فس

يف القَُأ ف إنَّأٌ كأاىَ

رهصوزاص اإلضسا ،33/٤فهٝف بٗر ٙاذتسٚب اييت ٖ ٞاضةسافٌ ععة ِٝسٝةح تكتةٌ ايصةػرل ٚايهةبرل ،
ايسدٌ ٚاملسأ ، ٠املرْب ٚايدل ، ٨اإلْطإ ٚاذتٝةٛإ ٚايٓبةات  ،نُةا ٚتةؤثس عًة ٢ايب٦ٝةٚ ١تُعطّةٌ َٓعَٛة١
اذتٝاَٚ ٠ا إىل ذيو َٔ خساب ٚدَاز غاٌَ ٚ ،يرا فإَّٕ اهلل تعاىل ٜدعْٛا داُ٥اً إىل جتٓب ٖر ٙايهٛازخ
بةادت ٤ٛإىل ايعفةٚ ٛايطةالّ نُةا يف قٛية٘ تعةاىل  :طنالُأاممني الغأي نالعأافني عأو الهأا
احملسهنيص آٍ عُسإٚ ،134/قٛيُ٘ تعاىل  :طنأى تعفوا أقس

ناهلل يمحأ

للُقأو ص ايبكةسٚ ، 237/٠قٛية٘ تعةاىل :

طنإى تعفوا نتصفحوا نتغفسنا فإىَّ اهلل غفوز زحي ص ايتػابٔٚ ، 14/قٛي٘ تعاىل  :طيا أيًا الريو آرهأوا
ا خلأأوا يف السأأل كافَّأ ص ايبكةةسٚ ،208/٠قةة ٍٛاإلَةةاّ ايبةةاقس ( : )طإىَّ اهلل يمحأ

إفشأأا السأأالمص

ٚغرلٖا َٔ اآلٜات ٚايسٚاٜات اييت تُبعدَ عَّٓا غبض اذتسب ٚارتساب ٚايفطاد ٚايفػٌ ٚسلات ١األعدا، ٤
سٝح قاٍ تعاىل  :طناعُصموا حبب اهلل مجيعا نال تفسقواص آٍ عُسإٚ ،103/قٛي٘ تعاىل  :طناطيعأوا
ال تهاشعوا فَُفشَلوا َن تري َ زفحيُُُ نَاصبرسمنا إىَّ اهلل رَعَ الصَّابرسيو] األْفاٍ ،46/إضاف١
اهلل نزَسمو َلٌم ن َ
إىل اآلٜةةات ٚايسٚاٜةةات ايهةةجرل ٠ايةةيت تةةدعٛا إىل إصةةالح ذات ايةةبني  ،فكةةد قةةاٍ تعةةاىل  :طفأأاتقوا اهلل
نأصلحوا ذات بيهُ ص األْفاٍٚ ، 1/قٛي٘ تعاىل  :طنالصملح خرص ايٓطاٚ ، 128/٤قد قاٍ زضة ٍٛاهلل
( : )طأفض الصأدق إصأالح ذات الأبَنيص ٚ ،قة ٍٛاإلَةاّ ايصةادم ( : )طصأدق يمحبًأا اهلل
تعاىل  :إصالح بني الها

إذا تفاسدنا  ،نتقاز

بيهً إذا تباعأدناص ٚ ،قة ٍٛاإلَةاّ ايصةادم ()

يًُفطٌ  :طإذا زأيت بني اثهني رو شيعُها رهاشع فافُديا رو راليص .
فةةأ ٜٔحنةةٔ َةةٔ ٖةةر ٙايٓصةةٛص َٚةةٔ تطبٝكاتٗةةا ٚخصٛصةاً إذا نّٓةةا يف َٛقةةع املطةةؤٚيٚ ١ٝاذتانُٝةة١
ٚبةةاألخ

إذا اتصةةفٓا باإلضةةالَٝني ؟  ،فًٓطةةتٝكغ َةةٔ َْٛتٓةةا يٓةةس ٣يف عةةامل اذتكٝكةة ١إَّٔ اإلسةةتالٍ

ٚاإلزٖاب ٚايفطاد املايٚ ٞاإلدازٚ ٟاحملاصصٚ ١أَجاشلا ايهجرل ٖ ٞمجٝعاً َصةدز ارتةساب ٚايفٛضة٢
ٚإغاع ١يػ ١اإلعتصاّ ٚايتُسد ٚايعصٝإ ....إخل .
ٜٓٚبػ ٞايعًِ إَّٔ َكاتً ١اإلزٖابٝني املفطد ٜٔايدخال ٤ايػسباَٚ ٤السك ١فًٛشلِ يف املٛصٌ ٚدٜاىل
نإ أَساً صا٥باً ٚسطٓاً مبا ال ٜكبٌ ايػو ٚايسٜب فٚ ٘ٝمبا ال ٜفتض زتةاالً يًُكازْة ١بةني َةا سةدخ يف
املٛصٌ ٚبني ايبصس ، ٠فٝه ٕٛتسى املٛصٌ ٚعٛد ٠اذتهَٗٓ ١َٛةا ٚذٖابٗةا إىل ايبصةس ٠ملالسكة ١أبٓاٗ٥ةا
َٔ ايطا٥س ٜٔيف خ ايعًُ ١ٝايطٝاض ٚ ١ٝايداخًني يف اذتهٚ ١َٛاملطايبني حبكةٛم ٚطٓٝةَ ١ػةسٚعٖٚ ١ةِ
ممٔ تسانُت عً ِٗٝاألضباب ٚضػٛطات اذتٝا ٠األي ١ُٝأَسٌ ال َُبَسِّزَ ي٘ ٚإَُّْا ٖ ٛزادةع إىل َصةاحل
ضٝاض ١ٝخاصَّ ١بني ايتهتالت ايطٝاضٚ ، ١ٝعً ٘ٝال بد َٔ ايسدٛع عٔ قساز اذتسب ٚايعٛد ٠إىل طاٚية١
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اذتٛاز ٚاملفاٚضات ادتادَّ ٠ايبّٓاٚ ، ٠٤يٝهٔ يف عًةِ ادتُٝةع إَّٔ قةساز اذتةسب ال ٜؤخةر ازجتةاالً نُةا ٖةٛ
َعً ّٛعٓد اإلضالَٝني نُا إَّٔ ْتا٥ر اذتسب ايػعب ١ٝضةته ٕٛآثازٖةا ٚخُٝة ١عًة ٢ادتُٝةع يف ايةدْٝا مبةا
تُشدث٘ َٔ فنت ٚنٛازخ ٚتُجرل َٔ ٙعصبٝات ٚأسكاد ٚثازات ...إخل ٚ ،يف اآلخسَ َٔ ٠طةا٤يٚ ١عكٛبة١
ٚذيو ٖ ٛارتطسإ املبني ٚقد قاٍ تعاىل ( :ناتقوا فُه ال تمصينبَّ الريوَ ملموا رهُ خاصَّ ناعلموا أىَّ
اهلل شديدم العقا ) األْفةاٍ .35/فٓطةأٍ اهلل ضةبشاْ٘ ٚتعةاىل ْٚةدع ٙٛإٔ ٜٗةد ٟادتُٝةع ملةا فٝة٘ ارتةرل
ٚاحملبَّٚ ١ايطالّ ٚ ،إٔ حيفغ ايعسام ٜٚصٚ ٕٛسدت٘ أزضاً ٚغعباً  ،نُا ْٚطأي٘ ايفسز ٚتعذٝةٌ ظٗةٛز
قطةطاً ٚعةدال بعةدَا ًَُ٦ةت ظًُةاً ٚدةٛزا  ،آَةني

صاسب ايعصس ٚايصَإ املُصًض األندل يُٝأل األز

زبّ ايعاملني ٚصًِّ ٞايًَِّٗ عً ٢ضِّٝدْا ستُدٍ ٚعً ٢آي٘ ايطٝبني ايطاٖس. ٜٔ
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