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  يف ضوء القرآن الكريم لإلصالحدعوة األنبياء والرسل 

 مم3127عـمؼؽملاؼرمم33ػذملماٌقاصؼم2548عـمربؿملعماآلخرمم23

  ;العناصر ;مأواًل

 .اإلدالممدؼـماظزملالحمواإلصالح .2
 جمعـمدسقاتماألغؾؿملاءمواٌردػملنيمظإلصالحميفماظعملرآنماظغملرؼؿ.ذمنا .3
 .حاجؿؽملامإديمإصالحماظؽملظملسمأواًل .4
 ظظملردمواجملؿؼملع.أثرماإلصالحمسػملكما .5
مأضرارمتركماإلصالح. .6

 ;ماألدلة;ثانيًا 

 ;ماألدلة من القرآن الكريم 

ـَمَوَأِصػمَلَحمَصػمَلامَخِقْفمَسػمَلؿمِلؾمٔلِؿمَوَظام}مضالمتضملاديم; -1 ـِمآَع ـَمَصؼمَل ـَمَوُعؽمِلِذٔرؼ َوَعامُغِرِدُؾماْظؼمُلِرَدػمِلنَيمٔإظَّامُعَؾرملِّٔرؼ

 مم.[59]األغضملامم;م{ُػِؿمَؼِقَزُغقَن
ـِمَربِّلمم};(سػملؿملفماظلالم)ػملكمظلانمذضملؿملبمسموضالمتضملادي -2 َضاَلمَؼامَضِقٔممَأَرَأِؼُؿِؿمٔإِنمُطؽمِلُتمَسػمَلكمَبؿملِّؽمَلٍةمِع

ماْظكمٔلِصػمَل مٔإظَّا مُأٔرؼُد مٔإِن مَسؽمِلُف مَأِغؾمَلاُطِؿ مَعا مٔإَظك مُأَخاِظظمَلغمُلِؿ مَأِن مُأٔرؼُد مَوَعا مَحَلؽمّلا مٔرِزًضا مِعؽمِلُف مَعامَوَرَزَضؽمِلل اَح

 مم.[مم99ػقدم;م]{ؿملعمِللمٔإظَّامِباظػملَِّفمَسػمَلؿمِلِفمَتَقطَّػمْلُتمَؤإَظؿمِلِفمُأِغؿملُباِدَؿشمَلضمِلُتمَوَعامَتِقِص
ـَم};(سػملؿملفماظلالم)سػملكمظلانمذضملؿملبمموضالمتضملادي -3 ـَماْظؼمُلِكِلٔرؼ َؤزُغقام*مَأِوُصقاماْظغمَلؿمِلَؾمَوَظامَتغمُلقُغقامِع

م مَأِذؿمَلاَءُػِؿم*ِباْظعمِلِلشمَلأسماْظؼمُلِلَؿعمِلؿملٔؿ ماظؽمٖلاَس مَتِؾَكُلقا ـَمَوَظا مِصلماْظفمَلِرٔضمُعظمْلِلِدؼ مَتضمِلـَِقا ]اظرملضملراء;م{َوَظا

 .م[294م-292
َوَظامُتظمْلِلُدوامِصلماْظفمَلِرٔضمَبضمِلَدمٔإِصػمَلاِحؾمَلامَواِدُسقُهمَخِقًصامَوَرؼمَلضمّلامٔإٖنمَرِحؼمَلَتماظػملَِّفمَضٔرؼْبم}وضالمتضملادي; -4

ـَ  .[67]األسرافم;م{اْظؼمُلِقِلؽمِلنَيمِع
متضملادي; -5 مِظفمَلم}وضال مُعقَدك مَدِؾؿملَؾَوَضاَل مَتٖؿِؾِع مَوَظا مَوَأِصػمِلِح مَضِقِعل مِصل ماِخػمُلظمْلؽمِلل مَػاُروَن مِخؿملِف

ـَ مم.[253]األسرافم;{اْظؼمُلظمْلِلِدؼ

مٔإِحَلاّغامَوَظامم}موضالمتضملادي; -6 ـٔ مَذؿمِلّؽامَوِباْظَقاِظَدِؼ مَأِتُؾمَعامَحٖرَممَرٗبغمُلِؿمَسػمَلؿمِلغمُلِؿمَأظَّامُترمِلٔرُطقامِبِف ُضِؾمَتضمَلاَظِقا

ـَمَوَظاَتعمْلُؿػمُلقامَأِو مَغِرُزُضغمُلِؿمَؤإٖؼاُػِؿمَوَظامَتعمْلَرُبقاماْظظمَلَقاِحَشمَعامَزؾمَلَرمِعؽمِلؾمَلامَوَعامَبشمَل ـُ مٔإِعػمَلإقمَغِق ـِ مَظاَدُطِؿمِع

م.[262]األغضملام;م{َتعمْلُؿػمُلقاماظؽمٖلظمْلَسماظَِّؿلمَحٖرَمماظػملَُّفمٔإظَّامِباْظَقؼِّمَذِظغمُلِؿمَوٖصاُطِؿمِبِفمَظضمَلػملَّغمُلِؿمَتضمِلعمِلػمُلقَن

ممم.[م228]ػقدم;م{َوَعامَطاَنمَرٗبَؽمِظؿمُلؾمِلػمِلَؽماْظعمُلَرىمِبصمُلػمْلٕؿمَوَأِػػمُلؾمَلامُعزمِلػمِلُققَن}ضالمتضملادي;و -7
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َوَعامَطاَنمَرٗبَؽمُعؾمِلػمِلَؽماْظعمُلَرىمَحٖؿكمَؼِؾضمَلَثمِصلمُأعِّؾمَلامَرُدقًظامَؼِؿػمُلقمَسػمَلؿمِلؾمٔلِؿمآَؼاِتؽمَلامَوَعامُطؽمٖلام}وضالمتضملادي; -8

 .[:6]اظعملزملص;م{َوَأِػػمُلؾمَلامَزاِظؼمُلقَنُعؾمِلػمِلغمِللماْظعمُلَرىمٔإظَّام
ـِمٔإَظٍفمَشؿمِلُرُهمُػَقمَأِغرمَلفمَلُطِؿم}وضالمتضملادي; -9 َؤإَظكمَثؼمُلقَدمَأَخاُػِؿمَصاِظّقامَضاَلمَؼاَضِقٔمماِسُؾُدواماظػملََّفمَعامَظغمُلِؿمِع

ـَماْظفمَلِرٔضمَواِدَؿضمِلؼمَلَرُطِؿمِصؿملؾمَلامَصاِدَؿطمِلظمِلُروُهمُثٖؿمُتقُبقامٔإَظؿمِلِفمٔإٖنمَربِّ مم[.72]ػقد;مم{لمَضٔرؼْبمُعِفؿملْبِع

ـَماظؽمٖلأسم};موضالمتضملادي -11 ـِمَأَعَرمِبزمَلَدَضٍةمَأِومَعضمِلُروٍفمَأِومٔإِصػمَلإحمَبؿمِل ـِمَغِفَقاُػِؿمٔإظَّامَع َظامَخؿمِلَرمِصلمَطـِرٕيمِع

ـِمَؼظمْلضمَلِؾمَذِظَؽماِبِؿطمَلاَءمَعِرَضاِتماظػملَِّفمَصَلِقَفمُغقمِلِتؿملِفمَأِجّرامَسصمِلؿملؼمّلا  م[.25ء;ماظؽمللا]{َوَع
ـٔماْظفمَلِغظمَلألمُضٔؾماْظفمَلِغظمَلاُلمِظػملَِّفمَواظٖرُدقٔلمَصاٖتعمُلقاماظػملََّفمَوَأِصػمِلُققامَذاَتمَبؿمِلؽمِلغمُلِؿم}ضالمتضملادي;و -11 َؼِلفمَلُظقَغَؽمَس

 م.[2]األغظملالم;{ؽمِلُؿِؿمُعقمِلِعؽمِلنَيَوَأِرؿملضمُلقاماظػملََّفمَوَرُدقَظُفمٔإِنمُط
  ;األدلة من السنة 

ـٔمِعػمْلَق -2 ـِمَزِؼِدمِب ـَممم...ضذملالم;م)مم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)َأٖنمَرُدقَلماهلِلمم(َرِضَلماهلُلمسؽمِلُفم)َةمَس ٔإٖنماظذملدِّؼ

ـِمُدؽمٖل ـِمَبضمِلِديمِع ـَمُؼزمِلػمِلُققَنمَعامَأَصَلَدماظؽمٖلاُسمِع دؽملـم)ِؿل(مَبَدَأمَشٔرؼّؾامَوَؼِرِجُعمَشٔرؼّؾا،مَصشمُلقَبكمِظػمْلطمُلَرَباِءماظَِّذؼ

 ممممم.اظرتعذي(
ـِمَأِبلمو -3 ;مَأاَلمُأِخِؾذملُرُطِؿمم(مَصػملَّكماظػملَُّفمَسػمَلؿمِلذملِفمَوَدذملػملَّؿَمم)َضاَل;مَضاَلمَرُدقُلماهلِلم(مَرِضَلماظػملَُّفمَسؽمِلُف)ماظٖدِرَداِءَس

ـِمَدَرَجِةماظزملِّؿمَلأممَواظزمٖلاَلِةمَواظزمٖلَدَضِة ـٔ،مَصذملكمٔلٖنمَصَلذملاَدمَذاِتممممممِبفمَلْصسمَلَؾمِع ،مَضاُظقا;مَبػمَلك،مَضاَل;مَصذملاَلُحمَذاِتماظَؾذملؿمِل

ـٔمِػَلماَياِظعمَلذملُةم)دذملؽملـماظرتعذملذي(مممما ـِممممممممَضذملاَل;مويفمرواؼذملةممظَؾؿمِل )ِػذملَلماَياِظعمَلذملُةماَلمَأُضذملقُلمَتِقػمِلذملُؼماظرمٖلذملضمَلَر،مَوَظغمِلذمل

ـَ(  م.َتِقػمِلُؼماظدِّؼ
ـِمَأِبلمُػَرِؼَرَةم)َرِضَلماظػملَُّفمَسؽمِلُف(مَضاَل;مَطاَنمَرُدقُلماهلِلم)َصػملَّكماهلُلمَسػمَلؿمِلذملِفمَوَدذملػملََّؿ(،مَؼعمُلذملقُل;م)امممو -4 ظػملذملؾمُلٖؿممَس

َأِصػمِلِحمِظلمِدؼؽمِللماظَِّذيمُػَقمِسزمِلؼمَلُةمَأِعٔري،مَوَأِصػمِلِحمِظلمُدِغؿمَلاَيماظَِّؿلمِصؿملؾمَلامَعضمَلاِذذملل،مَوَأِصذملػمِلِحمِظذمللمآِخَرِتذمللممممم

ـِمُطذملؾِّمَذذملممممممم ردمل(ماظَِّؿلمِصؿملؾمَلامَعضمَلاِديم،مَواِجضمَلٔؾماْظَقؿمَلاَةمٔزَؼاَدًةمِظلمِصلمُطؾِّمَخؿمِلٕر،مَواِجضمَلذملٔؾماْظؼمَلذملِقَتمَراَحذملًةمِظذمللمِعذمل

م)صقؿملحمعلػملؿ(.

ـِمَأِبلمُػَرِؼَرَةمو -5 ُطذملٗؾمُدذملاَلَعكممم);م(َصذملػملَّكماهلُلمَسػمَلؿمِلذملِفمَوَدذملػملَّؿَممم)َضاَل;مَضاَلمَرُدقُلماظػملَّذملِفمم(مَرِضَلماظػملَُّفمَسؽمِلُف)َس

ـَماظؽمٖلأسمَسػمَلؿمِلِفمَصَدَضٌة ـٔمَصَدَضٌةمِع ـَماِظاِثؽمَلؿمِل ،مَوُؼضمِلنُيماظٖرُجذملَؾمَسػمَلذملكمممم،مُطٖؾمَؼِقٕممَتشمْلػمُلُعمِصؿملِفماظرمٖلؼمِلُس،مَؼضمِلِدُلمَبؿمِل

،مَوُطذملٗؾمُخشمْلذملَقٍةمَؼِكشمُلقَػذملاممممم،مَواظغمَلػمِلؼمَلذملُةماظشملَّؿملَِّؾذملُةمَصذملَدَضةٌمممم،مَأِومَؼِرَصُعمَسػمَلؿمِلؾمَلامَعَؿاَسذملُفمَصذملَدَضةٌمممَداٖبِؿِفمَصؿمَلِقؼمِلُؾمَسػمَلؿمِلؾمَلا

ـٔماظشملَّٔرؼٔؼمَصَدَضٌةمٔإَظكماظزمٖلاَلِةمَصَدَضٌة  لػملؿ(.(م)اظؾكاريموع،مَوُؼؼمِلؿملُطماأَلَذىمَس
ـٔمَسِقٍفو -6 ـٔمُسَؾاَدَةمِب ـٔمُسؼمَلؿمِلٔرمِب ـِمُسَؾاَدَةمِب ;مَضذملاَلمِظذمللممم(َرِضذملَلماظػملَّذملُفمَسؽمِلذملفُممم)م،مَضاَل;مَضاَلمِظلمَأُبقمَأٗؼذملقبَممَس

ُظُف؟مُتزمِلذملػمِلُحممَؼامَأَبامَأٗؼذملقَبمَأَظذملامَأُدَظذملَؽمَسػمَلذملكمَصذملَدَضٍةمُؼِقٗؾؾمَلذملاماهلُلمَوَرُدذملقممممممم);م(َصػملَّكماهلُلمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ)َرُدقُلماهلِلم

ـَماظؽمٖلأسمٔإَذامَتَؾاَشسمُلقا،موَتظمَلاَدُدوا  (م)اٌضملفؿماظغملؾريمظػملشملرباغل(.َبؿمِل
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مَضاَعذملتِممٔإِن);م(َوَدذملػملَّؿَممَسػمَلؿمِلِفماهلُلمَصػملَّك)ماهللمردقلمضال;ممضالم(َسؽمِلُفماظػملَُّفمَرِضَل)معاظؽمبـمأغسموسـ -7

)رواهماإلعذملامماظؾكذملاريمممم(َصػملؿملطملردذملؾملاممَؼطمِلٔرَدذملؾمَلاممَحؿَٓذملكممَتعمُلقَممَظامَأِنماِدَؿشمَلاَعمَصكمٔلِنمَصِلؿملػمَلٌةمَأَحِدُطِؿمَوِبؿمَلِدماظلَٓاَسُة

م.يفماألدبماٌظملرد(

  ;املوضوع  ; ثالثًا

،مصؾملقماظزملالحمواإلصالحمعـماظعملؿملؿماإلدالعؿملةماظيتمحثمسػملؿملؾملامدؼؽملؽملامايؽملؿملػموغادىمبؾملامضؿملؼملةم

،مؼمسؼملارةماظغملقنؿملؿقعملظعؽملؾملامموػقمضؿملؼملةمإغلاغؿملةمالبد،مظؽملظملسماظؾرملرؼةمومتؿملؾمإظؿملفمبفمامتلضملدخػملؼمسصملؿملؿم

ػملؿعملذملاربمبذملنيممم،مواظلذملضمللمظممواظرملذملعملاقمماظظمللذملادمأدذملؾابمممؼذملدورمعضملؽملذملاهمحذملقلمإزاظذملةممممعشملػملبمذرسلمأؼسملامموػقم

محؿكمتلؿعملؿملؿمأحقاهلؿميفمايؿملاة.ماظؽملاس

صذملؾطملريمممؿم،أضذملقاهلمؿموةمعـماظضملؾادميفمأسؼملاهلؽملرملقدػقماظطملاؼةماٌمواإلصالحموالمذؽمأنماظزملالح

ما،مُعزملذملػملقّممضقظذملفموسؼملػملذملفممغظمللذملفمومأنمؼغملقنماإلغلذملانمصذملايًاميفممممثٖؿمصالمبدم،موعـضملؼملؾماظاظزملالحمالمُؼعملَؾؾم

مإصالحؾملؿ.ضملؼملؾمسػملكمؼ،مومؼملؾمػؼملقمماًػملؼحي

ذملذملذملممصذملالحممإلامضؿملؼملذملةممذملذملذملممةاظضملصملؿملؼملذملممعملؿملؼملذملةماظمهبؾملذملذممُسؽملؿملذملتموعـمؼؿدبرمآؼاتماظعملرآنماظغملرؼؿمجيدمأغؾملذملامم

واإلطـذملارمم،ممدذملؾضملنيمعذملرةمموحنذملقمعائذملةممممبرملؿعملاتفميفماظعملذملرآنماظغملذملرؼؿممماإلصالحموردمظظملظمم،مصعملدسؽملاؼةمصائعملةم

مبضملاغلم،مصقردتمعادةم)صػملح(ممعغملاغؿفصملؿمذرصفموسسػملقمسػملكمو،ممسػملكماظضملؽملاؼةمبفمؿملؾعـمذطرماظرمللءمدظ

مفودذملذملػملقطمهؼؾملذملذملدفمإديمإصذملذملالحماإلغلذملذملانميفماسؿعملذملذملادممماإلدذملذملالمتذملذملدلميفملؼملػملذملذملؾملامسػملذملذملكمأنمممعؿضملذملذملددةم

م.ودائرمحؿملاتففموعضملاعالتمفوسؾادات

يفمعقاضذملعمعؿضملذملددةمويفمممسزموجذملؾ(مواإلصذملالحمممم)عملرآنماظغملرؼؿمبنيماإلميانمباهللربطماظظعملدمو

ـَمَوَأِصذملػمَلَحممم}ضالمتضملادي;،مم(سزموجؾ)ظؽمإذارةمإديمأنماإلصالحمعـمسالعاتماإلميانمباهللمذ ـِمآَعذمل َصؼمَل

ـٔماْظفمَلِغظمَلألمُضٔؾماْظفمَلِغظمَلذملالُم}وضالمتضملادي;م.[59]األغضملام;{َصػمَلامَخِقْفمَسػمَلؿمِلؾمٔلِؿمَوَظامُػِؿمَؼِقَزُغقَن ِظػملَّذملِفمممَؼِلفمَلُظقَغَؽمَس

م.[2األغظملالم;]{َواظٖرُدقٔلمَصاٖتعمُلقاماظػملََّفمَوَأِصػمِلُققامَذاَتمَبؿمِلؽمِلغمُلِؿمَوَأِرؿملضمُلقاماظػملََّفمَوَرُدقَظُفمٔإِنمُطؽمِلُؿِؿمُعقمِلِعؽمِلنَي

َصؼمَلذملـماٖتعمَلذملكمَوَأِصذملػمَلَحمَصػمَلذملاممممم}تضملذملادي;ممعملذملالمصم،مبنيماظؿعملقىمواإلصالحطذظؽمربطماظعملرآنماظغملرؼؿمو

معملذملذملالصم،مبذملذملنيماظؿقبذملذملةمواإلصذملذملالحمم-امأؼسمّلذملذملم-ربذملذملطم[،مو46]األسذملذملراف;{ُػذملذملِؿمَؼِقَزُغذملذملقَنمَخذملذملِقْفمَسػمَلذملذملؿمِلؾمٔلِؿمَوَظذملذملام

ـَمَتذملاُبقامَوَأِصذملػمَلُققامم}تضملادي; [م،م27]اظؽمللذملاء;م{َصذملكمٔلِنمَتاَبذملامَوَأِصذملػمَلَقاممم}تضملذملادي;ممال،موضذملمم[271]اظؾعملذملرة;م{ٔإظَّاماظَِّذؼ

ـِمَبضمِلِدمَذِظَؽمَوَأِصذملػمَلُققامَصذملمم}تضملادي;مالوض ـَمَتاُبقامِع [م،مصاإلصذملالحمم6]اظؽملذملقر;م{كمٔلٖنماظػملَّذملَفمَشظمُلذملقْرمَرِحذملؿملؿْمممٔإظَّاماظَِّذؼ

م.اظؽملزملقحماًاظزملةمظربماظضملاٌنيمواظؿعملقىمواظؿقبةم(سزموجؾ)باهللمامػقممثرةماإلميانمإّذ
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َظذملامَخؿمِلذملَرمِصذمللممممم}طؼملامرشبماظعملرآنماظغملرؼؿميفماإلصالحمٌامصؿملفمعـماألجرماظضملصملؿملؿم،مضالمتضملذملادي;م

ـِم ـِمَغِفَقاُػِؿمٔإظَّامَع ـِمَؼظمْلضمَلِؾمَذِظَؽماِبِؿطمَلاَءمَعِرَضاِتمَطـِرٕيمِع ـَماظؽمٖلأسمَوَع َأَعَرمِبزمَلَدَضٍةمَأِومَعضمِلُروٍفمَأِومٔإِصػمَلإحمَبؿمِل

م.م[225اظؽمللاءم;م]{اظػملَِّفمَصَلِقَفمُغقمِلِتؿملِفمَأِجّرامَسصمِلؿملؼمّلا

امظؿملزملػملققامعامأصلدهمذيؿملضمّلأغؾملؿمأردػملقاممغاجدووإذامتؿؾضملؽملامأخؾارماألغؾؿملاءمواظردؾمععمأضقاعؾملؿم

،موػلمإصالحماظغملقنمعـماظظمللادمواٌضملاصل،ممغملاغتمرداظةمطؾماألغؾؿملاءمواحدةص،ميفماألرضماظؽملاسم

صفملردذملػملؾملؿممم،مظؿملزملذملػملحمصلذملاّدامضذملدماغؿرملذملرميفمزعاغذملفمممممجاءمطؾمغيبم،ممعـماألعراضماظيتمتظملرملتمصؿملؾملؿو

إديمخػملعملفمعؾرملرؼـموعؽملذرؼـمبضملعملؿملدةموذذملرؼضملةموأخذملالقمتزملذملػملحماظؽملظملذملقسمووردػذملامعذملـمممممممم(سزموجؾ)اهللم

ـِمَرُدذملذملقٕلمٔإظَّذملذملامُغذملذملقِحلمٔإَظؿمِلذملذملِفمَأٖغذملذملُفمَظذملذملامٔإَظذملذملَفمٔإظَّذملذملامَأَغذملذملامممم}ضذملذملالمتضملذملذملادي;،مكمدغذملذملسماظرملذملذملر ـِمَضِؾػمِلذملذملَؽمِعذملذمل َوَعذملذملامَأِرَدذملذملػمْلؽمَلامِعذملذمل

ممممممممممظؿزملذملذملػملحمسؼملذملذملؾماإلغلذملذملانميفماظذملذملدغؿملامظؿملؽملذملذملالمرضذملذملامربذملذملفممممممدسذملذملقتؾملؿمجذملذملاءتمو،مم[36األغؾؿملذملذملاءم;]{َصاِسُؾذملذملُدؤن

م.يفماآلخرة

صؿملضملؾذملدوهموالمؼرملذملرطقامبذملفممممإصذملالحمأغظمللذملؾملؿمبذملدؼـماهللمممممدسذملامضقعذملفمإديممم(سػملؿملفماظلالم)غقحممصؾملذا

َوَضاُظقامَظامَتَذُرٖنمآِظؾمَلذملَؿغمُلِؿمم}ضالمتضملادي;مضملؾدػام،عـمؼذؿملؽام،موؼرتطقامسؾادةماألصؽملامماظيتمالمتسملرموالمتؽملظملعم

غذملقحمم]{َظامَتٔزِدماظصملَّاِظؼمِلنَيمٔإظَّامَضػمَلاًظاَوَضِدمَأَضػمَلقامَطـِرّيامَوم*مَوَظامَتَذُرٖنمَو٘دامَوَظامُدَقاّسامَوَظامَؼطمُلقَثمَوَؼضمُلقَقمَوَغِلّرا

ضالم،ماظقظدمسػملؿملؾملؿمباٌالموماهللمؼؽملضملؿو،مغملـرماظرزقماالدؿطملظملارمحؿكمؼ،مورشؾؾملؿميفماإلصالحمبم[34،35;

ِدِدُطِؿمِبذملفمَلِعَقإلممَوُؼؼمِلذملمم*ُؼِرِدذملٔؾماظٖلذملؼمَلاَءمَسػمَلذملؿمِلغمُلِؿمِعذملِدَراّرامممممم*مَشظملَّذملاّراممَطذملانَممٔإٖغذملفُممَرٖبغمُلِؿماِدَؿطمِلظمِلُروامَصعمُلػمْلُت}تضملادي;

م.[24م-21غقحم;]{َعامَظغمُلِؿمَظامَتِرُجقَنمِظػملَِّفمَوَضاّرام*َوَبؽمِلنَيمَوَؼِفضمَلِؾمَظغمُلِؿمَجؽمٖلاٍتمَوَؼِفضمَلِؾمَظغمُلِؿمَأِغؾمَلاّرام

اظضملعملديموعامترتبمسػملؿملفمعـمصلادمم(مؼضملاجلماظظمللاداظلالممسػملؿملف)ذضملؿملبمػقمخشملؿملبماألغؾؿملاءممػاو

مسذملذملدمماظؿشملظملؿملذملذملػميفماظغملؿملذملذملؾمواٌؿملذملذملزانم،موطذملذملانمػذملذملذاماًػملذملذملؼمممممؿملذملذملدسقػؿمإديصم،اضؿزملذملذملاديميفمضقعذملذملفمم

المتضملذملاديمممصعملذملم،مماٌذعقممعؽملؿرملّرامبنيمضقعفم،مصفاءمبدسقةماإلصالحماظيتمهظملظمحؼماظؾائعمواٌرملرتي

ـِممَظغمُلذملؿِممَعذملامماظػملََّفماِسُؾُدوامَضِقٔممَؼام}م;-سػملؿملفماظلالمم-سػملكمظلانمذضملؿملبم ماْظؼمِلغمْلؿملذملالَممَتؽمِلعمُلزمُلذملقاممَوالمَشؿمِلذملُرهُممٔإظذملفٍممِعذمل

ماْظؼمِلغمْلؿملذملذملاَلمَأِوُصذملذملقامَضذملذملِقٔممَوؼذملذملا*ممُعِقذملذملؿملٍطمَؼذملذملِقٕممَسذملذملذاَبمَسػمَلذملذملؿمِلغمُلِؿمَأخذملذملاُفمَؤإغِّذملذمللمِبَكؿمِلذملذملٕرمَأراُطذملذملِؿمٔإغِّذملذمللمَواْظؼمِلؿملذملذملزاَن

ـَماْظفمَلِرٔضمِصلمَتضمِلـَِقامَوالمَأِذؿملاَءُػِؿماظؽمٖلاَسمَتِؾَكُلقامَوالمِباْظعمِلِلِطمَواْظؼمِلؿملزاَن مغمُلذملؿِمَظمَخؿمِلذملرْمماظػملَّذملفِممَبعمِلؿمٖلذملتُمم*مُعظمْلِلِدؼ

،مثؿمبنيمهلؿمحعملؿملعملذملةمدسقتذملفموأنمجقػرػذملاممممم[96م-٨5]ػقد;{ِبَقظمِلؿملٍظمَسػمَلؿمِلغمُلِؿمَأَغامَوعامُعقمِلِعؽمِلنَيمُطؽمِلُؿِؿمٔإِن

مَسػمَلؿمِلذملفِممِباظػملَّذملفِممٔإالَّمَتذملِقِصؿملعمِللممَوعذملامماِدذملَؿشمَلضمِلتُممَعذملامماْظكمٔلِصذملالحَممٔإالَّمُأٔرؼذملدُممٔإِن};مصعملالم)سػملؿملفماظلذملالم(م،مػقماإلصالحم

سػملكمإصذملالحمعذملامأصلذملدهمممم)سػملؿملفماظلالم(ممفندمسزع،مويفمعقضعمآخرمم[99]ػقد;م{ُأِغؿملُبمِفَؤإَظؿمِلمَتَقطَّػمْلُت

ـَممم};ؿهلذملذملمؿملعملذملذملقلصم،ماٌؿملذملذملزانيفماظغملؿملذملذملؾموضقعذملذملفميفماألرضمعذملذملـمغعملزملذملذملانم َأِوُصذملذملقاماْظغمَلؿمِلذملذملَؾمَوَظذملذملامَتغمُلقُغذملذملقامِعذملذمل
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ـَم َأِذذملذملؿمَلاَءُػِؿمَوَظذملذملامَتضمِلـَذملذملِقامِصذملذمللماْظذملذملفمَلِرٔضممممَوَظذملذملامَتِؾَكُلذملذملقاماظؽمٖلذملذملاسَمم*َؤزُغذملذملقامِباْظعمِلِلذملذملشمَلأسماْظؼمُلِلذملذملَؿعمِلؿملٔؿمم*ماْظؼمُلِكِلذملذملٔرؼ

ـَ م.م[294م-292]اظرملضملراء;م{ُعظمْلِلِدؼ

وػذملقمؼؽملذملاديمباإلصذملالحممممم(سػملؿملذملفماظلذملالممم)ضذملقلمدذملؿملدغامذذملضملؿملبممممميفدضؿملعمًلذملامممعػملقصمًلذملاممغػملقظأنممظؽملاو

المبدموأنمماسصملؿملؼمّلماععملزملّدمبنيمأنمػؽملاكعملدمصم،{ُأِغؿملُبمَؤإَظؿمِلِفمَتَقطَّػمْلُتمَسػمَلؿمِلِفمِباظػملَِّفمٔإالَّمَتِقِصؿملعمِللمَوعا};مصؿملعملقل

م.يفماإلصالحماإلخالصضؿملؼملةممادؿقسملاروػقمم،ؼراسكمسؽملدمطؾمعزملػملحم

المؼؽملشملػملذملؼمعذملـمبقاسذملذملثممم،مومالمؼرؼذملذملدمعذملـمخالظذملفمهزملذملذملؿملؾمعزملذملا موعذملـملربمذكزملذملذملؿملةمممم إغذملفمإصذملالحمم

م.إصالحمؼضملقدمباظؽملظملعماظضملاممسػملكمدائرمأصرادماجملؿؼملعإمنامػقم ،معـمصراعمذكزمللأومموغقازعمغظمللؿملة

َصاٖتعمُلقاماظػملََّفمَوَأِرؿملضمُلقٔنم*َوَظامُتشمِلؿملضمُلقامم};مصؿملعملقلمما م)سػملؿملفماظلالم(مؼؽملاديمضقعفػذامغيبماهللمصو

ـَمُؼظمْلِلُدوَنمِصلماْظفمَلِرٔضمَوَظامُؼزمِلػمِلُققَنم*َأِعَرماْظؼمُلِلٔرِصنَيم م[.م263-261]اظرملضملراء;{اظَِّذؼ

صذملذملاهميفمضقعذملذملفمأوم(سػملؿملذملذملفماظلذملذملالممػذملذملارونم)مأخذملذملاهسؽملذملذملدعامادذملذملؿكػملػمعقدذملذملكم)سػملؿملذملذملفماظلذملذملالم(ممممومم

َوَواَسِدَغامُعقَدذملكمَثػمَلذملاِثنَيمَظؿمِلػمَلذملًةمَوَأِتؼمَلؼمِلؽمَلاَػذملامِبضمَلرمِلذملٕرمممممم}تؾاعمدؾؿملؾماٌظمللدؼـم،مضالمتضملادي;اباإلصالحموسدمم

ِؾذملِعمَدذملِؾؿملَؾمممَصَؿٖؿمِعؿملعمَلاُتمَربِِّفمَأِرَبضمِلنَيمَظؿمِلػمَلًةمَوَضاَلمُعقَدكمِظفمَلِخؿملِفمَػذملاُروَنماِخػمُلظمْلؽمِلذمللمِصذمللمَضذملِقِعلمَوَأِصذملػمِلِحمَوَظذملامَتؿٖمممممم

ـَا م.[253األسرافم;مم]{ْظؼمُلظمْلِلِدؼ

عؽملذملذملاحلمذيؿملذملعمميفمإلصذملذملالحمدسذملقةمامؿمللذملؿغملؼملؾممظمغذمليبماإلدذملذملالمم)صذملػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملذملػملؿ(ممممجذملاءمو

ـماألغؾؿملذملاءمواظردذملؾم)سػملذملؿملؾملؿمممماظذمليتمبذملدأػامعذملـمدذملؾعملفمعذملممممم،مايؿملاةمدؼؽملؿملذملًامواجؿؼملاسؿملذملًامواضؿزملذملادؼًامودؿملادذملؿملًاممممم

ؿملذملفمودذملػملؿ(مبؽملذملكمحسملذملارةمإدذملالعؿملةمممممموبؽملصملرةمسؼملؿملعملةميفمحؿملاتفمودذملريتفمنذملدمأغذملفم)صذملػملكماهللمسػملمممم(م،ماظلالم

،مأخالضؿملذملةمطذملـريةم،مطاظزغذملامواظلذملرضةممممممظملادذملدمعػملقّثذملاممبمؿؼملذملعممأنمطذملانماجملممبضملدعرتؾشملةمباظعملؿملؿمواألخالقم،م

،مموشريػامعـماظظملذملقاحشمواٌؽملغملذملراتمم،موأطؾمأعقالماظؽملاسمباظؾارؾموأطؾمعالماظؿملؿؿملؿم،مواظعملؿؾمواظربام

دسقتفم)صػملكماهللمغملاغتمصلم،محاإلصالظغملـمردقلماهللمضابؾمطؾمػذهماٌرملغملالتمباٌؽملؾملجم

ـَمآَعؽمُلذملقْاماِدذملَؿِفؿملُؾقْاممممم}(مػلمدسقةمحؿملاةموإصالحمظػملظملردمواجملؿؼملعم،مضالمتضملادي;سػملؿملفمودػملؿ ؼاَأٗؼؾمَلذملاماظَّذملِذؼ

صذملػملكمم)تذملفممجذملاءتمدسقم;مصظمللماىاغبماظدؼينمم[.35]األغظملال;م{ظػملَِّفمَوِظػملٖرُدقٔلمٔإَذامَدَساُطؿمِظؼمَلامُؼِقؿمِلؿملغمُلِؿم

وأضاعذملتماألدظذملةمسػملذملكمممم،مواحذملدمالمذذملرؼؽمظذملفمممممصؾؿملؽملتمأنماهلل،ماظؽملظملسمباظدؼـممحإلصالم(اهللمسػملؿملفمودػملؿ

صذملػملكماهللمسػملؿملذملفممم)دسذملامميفمجاغبمإصالحماظلذملػملقكممو(م،مصػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)وحداغؿملؿفموصدقمردقظفم

اظؾؿملؾملعملذمللميفمدذملؽملؽملفمأنماظذملؽمليبم)صذملػملكممممممصعملذملدمروىمجقػرماظذملدسقةم،مموبنيمأغفم،مإديمحلـماًػملؼمم(ودػملؿ

ـُِتمأُلَتؼملَِّؿمَعغمَلأرَمماأَلِخاَلٔقم(.ماهللمسػملؿملفمودػملؿ(مضال; م)ٔإٖغؼمَلامُبضمِل
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ؼؿقعملذملؼمبؾملذملامإصذملالحمممماظذمليتمممواٌؾذملادئماإلغلذملاغؿملةمماظعملذملؿملؿممإديمم(صذملػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملػملؿممم)طؼملامدسذملامم

ممم،ممدذملالمموصذملظملاءممميف ظغملذمللمتضملذملؿملشماظؾرملذملرؼةممم،مسػملكموحدتفموضقتفمومتادغملفموترابشملفمايظملاز،موجملؿؼملعما

واإلصلذملادميفمم،م،مبضملغملسمعامغرملاػدهمسػملكماظلاحةمعذملـماظضملؽملذملػممممبإرػاالمسؽملػمومالو،مذعملاقمالمالمغزاعمو

ماألرضمباظعملؿؾمواظؿكرؼبم.مم

ماظرملرائعماظلؼملاوؼةمطػملؾملاػذهموعـم ماظضملدل،ميفمدؾؿملؾماإلصالحمماظعملؿملؿماظيتمأذيضملتمسػملؿملؾملا ;

واظؿلاعح،مواظقصاءمباظضملؾملد،موأداءماألعاغةم،مواظزملدقميفماألضقالمواألصضملالم،موبرماظقاظدؼـم،موحرعةم

،موذظؽمألنمعزملدرماظؿرملرؼعماظلؼملاويمواحد،ممواظغملػملؼملةماظشملؿملؾةم،مؿؿملؿم،موعراساةمحؼماىقارعالماظؿمل

صقؿملحم(م)اْظفمَلِغِؾؿمَلاُءمٔإِخَقٌةمِظضمَلػملَّاٍتمُأٖعؾمَلاُتؾمُلِؿمَذٖؿكمَوِدؼؽمُلؾمُلِؿمَواِحْد;م)م(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)وهلذامضالمغؾؿملؽملام

ماظؾكاري م، موصؼمرؾؿملضملةماظزعانمواٌغملانصعملدمختؿػملػماظرملرائعميفماظضملؾاداتموررؼعملةمأدائؾمل( مظغملـمما ،

عـماظرملرائع،مؼعملقلم ملمختؿػملػميفمأيمذرؼضملة ظػملؿضملاؼش األخالقمواظعملؿملؿماإلغلاغؿملةماظيتمتغملقنمأدادًا

مأدركماظؽملاسمعـمطالمماظؽملؾقةماألوديمإذامملمتلؿحمصاصؽملعمعام)غؾؿملؽملامصػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿم;م إنممما

ظيتمحرمماهللمإالمبايؼ،مأومأباحتمسعملققمأباحتمضؿؾماظؽملظملسما عـماظرملرائعم فمليمذرؼضملةص(م،مذؽت

م.؟م،مأومأطؾمعالماظؿملؿؿملؿم،مأومأطؾمحؼماظضملاعؾمأوماألجريماظقاظدؼـم،مأومأطؾماظلقت

ماظطملدر مأو مأباحتماظغملذبم، ماًؿملاغةموأيمذرؼضملة مأو مُخػملػماظضملؾملدم، مأو مايلؽملةمم، مععملابػملة مأو ،

م؟مباظلؿملؽة ماتظملعملتموأ، مضد ماظلؼملاوؼة ماظرملرائع ماظعملؿملؿمبؾمسػملكماظضملغملسمصكملنمذيؿملع ذيضملتمسػملكمػذه

،موإمنامخيرجمسػملكمم،معـمخرجمسػملؿملؾملامصكملغفمملمخيرجمسػملكمععملؿسملكماألدؼانمصقلبماإلغلاغؿملةماظلاعؿملة

م.مععملؿسملكماإلغلاغؿملةموؼؽمللػملخمعـمآدعؿملؿفموعـماظظملشملرةماظلػملؿملؼملةماظيتمصشملرماهللماظؽملاسمسػملؿملؾملا

متضملادي وهلذا مسـمضقظف مَأِت};مضالمابـمسؾاسم)رضلماهللمسؽملؾملؼملا( مَتضمَلاَظِقا مَرٗبغمُلِؿمُضِؾ مَحٖرَم مَعا ُؾ

ـُم ـِمٔإِعػمَلإقمَغِق ـٔمٔإِحَلاّغامَوَظامَتعمْلُؿػمُلقامَأِوَظاَدُطِؿمِع َغِرُزُضغمُلِؿمَؤإٖؼاُػِؿمَوَظامَسػمَلؿمِلغمُلِؿمَأظَّامُترمِلٔرُطقامِبِفمَذؿمِلّؽامَوِباْظَقاِظَدِؼ

ـَمَوَظامَتعمْلُؿػمُلقام اظؽمٖلظمْلَسماظَِّؿلمَحٖرَمماظػملَُّفمٔإظَّامِباْظَقؼِّمَذِظغمُلِؿمَوٖصاُطِؿمِبِفمَتعمْلَرُبقاماْظظمَلَقاِحَشمَعامَزؾمَلَرمِعؽمِلؾمَلامَوَعامَبشمَل

ـُمَحٖؿكمَؼِؾػمُلَغمَأُذٖدُهمَوَأِوُصقاماْظغمَلؿمِلَؾمَواْظؼمِلؿملَزاَن*ممَظضمَلػملَّغمُلِؿمَتضمِلعمِلػمُلقَن مَوَظامَتعمْلَرُبقامَعاَلماْظؿمَلِؿؿملٔؿمٔإظَّامِباظَِّؿلمِػَلمَأِحَل

ظمْلّلامٔإظَّامُوِدضمَلؾمَلامَؤإَذامُضػمْلُؿِؿمَصاِسِدُظقامَوَظِقمَطاَنمَذامُضِرَبكمَوِبضمَلؾمِلِدماظػملَِّفمَأِوُصقامَذِظغمُلِؿمَوٖصاُطِؿمِباْظعمِلِلِطمَظامُغغمَلػملخملُػمَغ

م مَتَذطَُّروَن مَظضمَلػملَّغمُلِؿ مَسم*ِبِف مِبغمُلِؿ مَصَؿظمَلٖرَق ماظٗلُؾَؾ مَتٖؿِؾضمُلقا مَوَظا مَصاٖتِؾضمُلقُه مِصَراِرلمُعِلَؿعمِلؿملؼمّلا مَػَذا مَدِؾؿملػمِلِفمَوَأٖن ـِ

ػذهمآؼاتمحمغملؼملاتمملمؼؽمللكؾملـمذلءمعـمم"م[264،م262]األغضملام;مم{َذِظغمُلِؿمَوٖصاُطِؿمِبِفمَظضمَلػملَّغمُلِؿمَتٖؿعمُلقَن

عـمم-أيمأصػملفموأدادفمم-ذيؿملعماظغملؿبم،موػكمحمرعاتمسػملكمبينمآدممذيؿملضملًا،موػـمأمماظغملؿابم

م"م.سؼملؾمبؾملـمدخؾماىؽملة،موعـمترطؾملـمدخؾماظؽملار
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سقةمظإلصالحمختاظػمدسقةماألغؾؿملذملاءم،موتؾؿضملذملدمسذملـمررؼذملؼماظرملذملرعم،مصؾملذمللممممممموعـمػؽملامصكملنمطؾمد

م.عملؿملعملةمدسقةمظإلصلادميفماألرضيفماي

،ميفماظزملالحمواإلصالحم،مضقالموسؼملال(ماٌـؾماألسػملكمَصػملَّكماهلُلمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿوظعملدمضربماظؽمليبم)

اظػملذملؾمُلٖؿمم);مذظذملؽمضقظذملفممم)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(مرػملبماإلصذملالحميفمطذملؾماألعذملقرم،موعذملـممممممغملانمعـمدسائفص

،مَوَأِصػمِلِحمِظذمللمآِخَرِتذمللمممم،مَوَأِصػمِلِحمِظلمُدِغؿمَلاَيماظَِّؿلمِصؿملؾمَلامَعضمَلاِذلمَأِصػمِلِحمِظلمِدؼؽمِللماظَِّذيمُػَقمِسزمِلؼمَلُةمَأِعٔري

ـِمُطذملؾِّمَذذملردملمممم،مَواِجضمَلٔؾماْظؼمَلِقَتمَراَحذملًةممم،مَواِجضمَلٔؾماْظَقؿمَلاَةمٔزَؼاَدًةمِظلمِصلمُطؾِّمَخؿمِلٕرماظَِّؿلمِصؿملؾمَلامَعضمَلاِدي (ممِظذمللمِعذمل

)صقؿملحمعلػملؿ(م،مصغملانمؼعملقممباظزملػملحمبنيماظؽملاسمبؽملظمللفم،موؼلضملكمإظؿملفمترشؿملؾذملًامصؿملذملفمودرّءامظػملظملؿؽملذملةموإزاظذملةممممم

ـٔمَدذملضمِلٍدمممظػملكالصاتم،مص ـِمَدؾمِلٔؾمِبذمل ،مم;مَأٖنمَأِػذملَؾمُضَؾذملاٍءماْضَؿَؿػمُلذملقامَحٖؿذملكمَتَراَعذملِقامِباِيَفذملاَرةِمممممم(َرِضذملَلماظػملَّذملُفمَسؽمِلذملفُممم)ضمَل

(م)رواهماظؾكذملاريمماِذَػُؾذملقامِبؽمَلذملامُغزمِلذملػمِلُحمَبؿمِلذملؽمَلؾمُلؿِمممم)،مَصعمَلذملاَل;مممِبَذِظَؽ(مَصػملَّكماهلُلمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ)ُدقُلماظػملَِّفمَصفمُلِخِؾَرمَر

 م.يفمصقؿملقف(م

ـمماظزملالحمواإلصالحمػؼملامايزملذملـمايزملذملنيمظؾعملذملاءماجملؿؼملذملعموتعملدعذملفمممممإنم إديمةماجذملمحبم،مصذملؽملق

دؿملادؿملامواجؿؼملاسؿملذملامواضؿزملذملادؼامممماٌؿؽملقسةيؿملاةمالاالتمإصالحًامؼرملؼملؾموتشملؾملريػامأواًلماظؽملظملسمإصالحم

مم.ماجبمدؼينعشملػملبمذرسلمووصكملصالحماظؽملظملسم،مموسػملؼملؿملا

ظذملفموعذملامسػملؿملذملفم،مصذملالمؼضملؿذملديمسػملذملكمحعملذملققماآلخذملرؼـم،موأنمممممممممموإنمعـماإلصالحمأنمؼضمللماظظملردمعذملام

صذملذملكملنمادذملذملؿعملاعؿفموتزطؿملذملذملةمغظمللذملذملفمسػملذملذملكماٌغملذملذملارممواألخذملذملالقمؼذملذملدركماظظملذملذملردمواجؾاتذملذملفمصؿملعملذملذملقممبؾملذملذملامخذملذملريمضؿملذملذملامم،م

اظظملاضذملذملػملةم،موصذملذملرصفمواغؿؾملذملذملاؤهمسذملذملـماالحنذملذملرافمواإلصلذملذملادميفماألرضمواظصملػملذملذملؿمواعذملذملؿالءمضػملؾذملذملفمباظرملذملذملقؽملاءممممممم

اظؾطملسملاءم،مصؾملذامػقمسنيماإلصالحم،مصغملؾمإغلانمحيعملؼمادؿعملاعًةمععمغظمللذملفموعذملعمربذملفموعذملعمبذملينمجؽمللذملفمممممممو

صغملذملفملنمتزطؿملذملةماظذملؽملظملسمممم،مموععماظغملذملقنمصؾملذملقماإلغلذملانماٌؿقعملذملؼمباظزملذملالحميفمغظمللذملفمظؿملغملذملقنمصذملاًيامظطملذملريهممممممممم

مم،ماظظملاضػملةمػقمودؿملػملةماإلصالحماظيتممتؽملذملعمعذملـماظصملػملذملؿمواإلثذملؿمواظقضذملقعمصؿملؼملذملامغؾملذملكماهللمسؽملذملفمممممممممقباألخال

م.ظػملؼملفؿؼملعوادؿكراجمطؽملقزػاموأدرارػاماظيتمتفملتلمباظؽملظملعماظضملاممماألرضمواظضملؼملؾمسػملكمتضملؼملري

إظؿملفماظعملذملرآنماظغملذملرؼؿ.مباإلصذملالحمتذملؽملضملغملسممممممظظملةمالماظظملرضةموػقمسؿملؽملفمعامؼدسقصؾاإلصالحمتغملقنماأل

مضؿملؿماظرريةمواظؿلاعحمواظضملظملقمسػملكمأصرادماجملؿؼملعموعـمثؿماألعةمطػملؾملام،موباإلصالحمغؽملؾذمبذورماظضملؽملػ

مواظغملراػؿملةموايعملدمواظؾطملض.

حؿذملكمآخذملرمممظإلصذملالحممسػملكموضتمعضملذملنيم،مبذملؾمالمبذملدموأنمؼلذملضملكماإلغلذملانممممممماإلصالحوالمؼؿقضػممم

أغذملسممغظملسميفمحؿملاتفم،موإديمذظؽمأذارماظردقلم)صذملػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملػملؿ(ميفمايذملدؼثماظذملذيمرواهمممممم

ـٔماظؽمٖلِؾذملذمللِّمم(َرِضذملذملَلماظػملَّذملذملُفمَسؽمِلذملذملُف)مبذملذملـمعاظذملذملؽ َضذملذملاَل;م)إِنمَضاَعذملذملتماظٖلذملذملاسُةمَوِصذملذمللمَؼذملذملدمم(َدذملذملػملََّؿَصذملذملػملَّكماهلُلمَسػمَلؿمِلذملذملِفمَو)َسذملذمل
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)رواهماإلعذملامماظؾكذملاريميفماألدبممممَأَحِدُطؿمَصِلؿملػملٌةممَصكملِنمادَؿشملاَعمأِنمَظامَتعمُلذملقَممَحؿذملكمَؼطملٔرَدذملؾمَلامَصػملؿمَلطمِلرِدذملؾمَلا(مممم

م.اٌظملردم(

ؼقملتلممثارهمإالمإذامبدأماإلغلانمبؽملظمللفمثؿمبفملدذملرتفمممـؼؿقعملؼموظمـظنماإلصالحمجدؼرمباظذطرمأ

صكملصذملالحماجملؿؼملذملعمواجذملبمالمبذملدمعؽملذملذملفمظؿلذملؿعملؿملؿمايؿملذملاةموتذملؽملضملؿماظذملؾالدمبذملاألعـمواظضملؼملذملذملؾمممممممممم،ممبفؿؼملضملذملفممثذملؿم

اظذيمؼؾذلمجؾملدهموعاظفمظؿملزملذملػملحممم-واظؿعملدمم،موهؾماٌقدةمواحملؾةمبنيماظؽملاسم،مواظزملا ماٌزملػملح

ـَمَبذملَدَأمَشٔرؼّؾذملممممصعملذملال;م)م،مم(صذملػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملػملؿممم)اظذملؽمليبممظذملفممدسذملاممم-بنيماٌؿكاصؼملني امَوَؼِرِجذملُعممٔإٖنماظذملدِّؼ

ـِمُدؽمٖلِؿل(م)دؽملـماظرتعذي(م.م ـِمَبضمِلِديمِع ـَمُؼزمِلػمِلُققَنمَعامَأَصَلَدماظؽمٖلاُسمِع مَشٔرؼّؾا،مَصشمُلقَبكمِظػمْلطمُلَرَباِءماظَِّذؼ

م;ضذملالمتضملذملاديمم،ممايؿملاةماظشملؿمٓلؾة;مهعملؿملؼممعؽملؾملام،سػملكماظظملردمواجملؿؼملعممسصملؿملؼملةماّراإنمظإلصالحمأث

ـِمَذَطٕرمَأ} ـِمَسؼمِلَؾمَصاِظقًامِع ـْمَصػمَلؽمُلِقؿمِلؿمَلؽمٖلُفمَحؿمَلاًةمَرؿملَِّؾًةمَوَظؽمَلِفذملٔزَؼؽمٖلؾمُلؿِم ِومُأِغـَكمَوُػَقَع ـٔمَعذملامممم ُعقمِلِع َأِجذملَرُػِؿمِبفمَلِحَلذمل

م[.8:اظؽملقؾ;]{َطاُغقامَؼضمِلؼمَلػمُلقَن

َوَأِػػمُلؾمَلذملامم َوَعامَطذملاَنمَرٗبذملَؽمِظؿمُلؾمِلػمِلذملَؽماْظعمُلذملَرىمِبصمُلػمْلذملؿٕممممم}ضالمتضملادي;،مماظؽملفاةمعـماهلالكمواظدعارموعؽملؾملا;

م[.228ػقد;]{قَنُعزمِلػمِلُق

َوَظعمَلذملِدمَطَؿِؾؽمَلذملاممم} ،مضذملالمتضملذملادي;ممماألرضمعرملذملرورةممبؾملؼملذملةماإلصذملالحممممصقراثةم،وراثةماألرضموعؽملؾملا;م 

ـِمَبضمِلِدماظذِّْطٔرمَأٖنماْظفمَلِرَضمَؼٔرُثؾمَلامِسَؾاِدَيماظزمٖلاِظُققَن مم.[216]األغؾؿملاء;م{ِصلماظٖزُبقٔرمِع

بذملفمسػملذملكممموضذملاممممبؾذملدأماإلصذملالحم،ممميمأخذمورساؼؿفمظضملؾدهماظذ سزموجؾموالؼةماهللوعؽملؾملامهعملؿملؼم

م{َوُػذملذملذملَقمَؼَؿذملذملذملَقظَّكماظزمٖلذملذملذملاِظِقنَياْظغمِلَؿذملذملذملاَبممٔإٖنمَوِظؿملِّذملذملذملَلماظػملَّذملذملذملُفماظَّذملذملذملِذيمَغذملذملذملٖزَل}،مضذملذملذملالمتضملذملذملذملاديم;اظقجذملذملذملفماألطؼملذملذملذملؾم

م.م[2:7األسراف;]

ـٔمِصذمللمممممم};مضالمتضملذملاديم ، اظذرؼةحظملظموعؽملؾملامأؼسملا;ممم ـٔمَؼِؿؿملؼمَلذملؿمِل اْظؼمَلِدؼؽمَلذملِةمم َوَأٖعذملاماْظِفذملَداُرمَصغمَلذملاَنمِظطمُلالَعذملؿمِل

َطؽمِلَزُػؼمَلذملامَرِحؼمَلذملًةممممَصاِظقًامَصذملفمَلَراَدمَرٗبذملَؽمَأِنمَؼِؾػمُلطمَلذملامَأُذذملٖدُػؼمَلامَوَؼِلذملَؿِكٔرَجاممممم َوَطاَنمَتِقَؿُفمَطؽمِلْزمَظؾمُلؼمَلامَوَطاَنمَأُبقُػؼمَلا

ـِمَأِعٔريمَذِظَؽ ـِمَربَِّؽمَوَعامَصضمَلػمْلُؿُفمَس  بؽملذملاءمجذملدارممصعملزملةم،مم[93ؾملػ;اظغمل]{َظِؿمَتِلشمِلِعمَسػمَلؿمِلِفمَصِؾرًامَتفمْلٔوؼُؾمَعامِع
ـماظزملذملا معضملروصذملةم،موملمتممماظضملؾذملدمعذملعممم(سػملؿملذملفماظٓلذملالممم)اظؿملؿؿملؼملنيميفمضزملةمعقدذملكمم بؽملذملاءماىذملدارمممسؼملػملؿملذملةمممغملذمل

ـمسذملـممم.أثرًامظزمَلذملالحمأبؿملؾملؼملذملامممت،موإمنامطاغمحمضمصدصة بزملذملالحمممحظملصملذملامم(رضذمللماهللمسؽملؾملؼملذملامم)سؾذملاسمممابذمل

م.هلؼملامَصالحًام أبؿملؾملؼملاموملمؼذطر

َوَعذملامُغِرِدذملُؾمممم}عذملـماظظملذملزعميفماظذملدغؿملامواآلخذملرةم،مضذملالمتضملذملادي;ممممممحيعملؼماألعـماإلصالحموعؽملؾملا;مأنممم

ـَمَوَأِصػمَلَحمَصالمَخِقْف اْظؼمُلِرَدػمِلنَيمٔإظَّا ـِمآَع ـَمَصؼمَل ـَمَوُعؽمِلِذٔرؼ م[.م59األغضملام;]{َسػمَلؿمِلؾمٔلِؿمَوالمُػِؿمَؼِقَزُغقَنم ُعَؾرملِّٔرؼ

م{َشظمُلذملقرًامَرِحؿملؼملذملًاممم عمُلقامَصكمٔلٖنماظػملَّذملَفمَطذملانَممَؤإِنمُتزمِلػمِلُققامَوَتٖؿم}ضالمتضملاديم;م،ػملبماٌطملظملرةمواظرريةجيطذظؽمو

م.م[:23اظؽمللاء;م]
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)صذملػملكمموردذملقظفمممخػملذملؼمحيؾذملفماهللمتضملذملاديمممػذملقممو،موحلؽملفممزؼؽملفرمللءماظإذامدخؾمسػملكممصاإلصالحمم

بذملفمؼؿقذملدممموم،ماظسملذملضملؿملػمتغملذملقنماألعذملةمضقؼذملةمعؿؼملادذملغملةمؼضملذملزمصؿملؾملذملامممممممتلذملؿعملؿملؿمايؿملذملاةم،موممبذملفمم،مماهللمسػملؿملفمودػملؿ(

ضذملذملالم،موػذملذملقمدظؿملذملذملؾمأخذملذملقةماإلميذملذملانم،مؿملذملذملؽملؾملؿماحملؾذملذملةمواٌذملذملقدةمتلذملذملقدمبو،ماٌلذملذملػملؼملقنمووؿؼملذملذملعمطػملؼملذملذملؿؾملؿم

ـَمَأَخَقِؼغمُلِؿم}م;تضملادي مم[.21ايفراتم;]{ٔإٖغؼمَلاماْظؼمُلقمِلِعؽمُلقَنمٔإِخَقٌةمَصفمَلِصػمِلُققامَبؿمِل

،موادؿرملرىموسؼملتماظظملقضكم،مدرمواغؾملدعتماأل،مصلدماجملؿؼملعمضؿملؼملةماإلصالحممغاصعملدعامإذامومم

رتكمصذملمم،غؾملدمماجملؿؼملذملعمواظدوظذملةموايسملذملارةممممارصتماظرملؾملقاتمبؾمواضُؿ،مواغؿؾملغملتمحمارمماهللماظظمللادم،م

مم.،طاظظملعملرمواظذظةمواهلقان تضملؼملؿملؿماظضملذابميفماظدغؿملامواهلالكماٌضملؽملقيمإدياإلصالحمؼقملديم
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