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التقوى

 هانـي طاهـر

تعّمد  هو  �لكذ> 
�حلقيقة  ينا§  مبا   Bإلخبا�
سو��   ،Øخلد�� ֲדد  
كا0 تصرÚا ' تلميحا، 'سو�� كا0 
حتتمل  بكلما�   5 '�ضحة  بكلما� 
كثر من معÿ، '�لذ� يسمى توBية.. 
معنيني  حتتمل  كلما�  �ستعما?   �
بقصد 0 يفهم �لسامع �ملعÿ �ملخالف 

للحقيقة. 
 B'لكذ> كله حر�5، 'هو قو? �لز�'
�جتنا>  مثلما Æب  جتنبه  �لذ� Æب 
﴿َفاْجَتِنُبو�  تعا�  �هللا  قا?  �أل'ثا0، 
َقْوَ?  َ'�ْجَتِنُبو�  �ْألَْ'َثا0ِ  ِمَن  �لرِّْجَس 

�لزُّ'Bِ﴾ (�حلج ٣١).. 
من  ليست  حاال�  هنا�  'لكن 
�لكذ>، مع Àا كال5 ' فعل ال يعّبر 

يكو0  حيانا  بل  بدقة،  �حلقيقة  عن 
�ال  �حلقيقة، 'لكنه § كل �حلاال� 
=خر،  بقصد  بل   ،Øخلد�� بقصد  ليس 

'فيما يلي هم هذ¼ �حلاال�: 

�كر  'عد5  �حلسنة  �ألقو�?  تنمية   .١
ðق  فال0  يقوIا  �ل·  �لسيئة  �ألقو�? 
ففي  بينهم،  �إلصال�  ֲדد   فال0 
هذ¼ �حلالة Å ُينقل �لكال5 بدقة، 'لكن 
 0ْ�' جوهر¼،   § صحيح  ُنقل  �لذ� 
بثو>  '�خر�جه  تنميته  ّمتت  قد  كا0 
"لَْيَس   :� �لرسو?  يقو?  `ل. 
�ُ> �لَِّذ� ُيْصِلُح َبْيَن �لنَّاِ× َ'َيُقوُ?  �ْلَكذَّ
َخْيًر� َ'يْنِمي َخْيًر�".. فهذ� ليس كذبا 
 § úاÆ� ا?.. فالتركيز على ما هوð
كال5 فال0 عند َنْقله ليس كذبا، بل هو 

تنمية للخ$؛ �لك ننا Å نغّير �حلقيقة، 
نقصد  ال  �ننا   Ã بدقة،  ننقلها   Å  0�'
 �Bمو �ملرُ�  فإ�� �كر  حد�؛  ØدÍ 0
يساعد  سيا[   § خرجها ' صحيحة 
'تغافل عن  �لنا×  بني  �إلصال�  على 
بينهم  يصلح   0 جل  من  سيئة   Bمو
 B0 ِ�كر �ألموفهذ� ليس كذبا؛ �لك 
منيمة،  هو  بل  صال،  Æو¹  ال  �لسيئة 
�حلسن،  �لقو?  نذكر   0 �ال  يبق  فلم 

0 ننّميه. '

�لكذ>،  من  ليست  �ملجامال�   .٢
 § 'تبالغ  ¹'جتك  تالطف  فأ0ْ 
ليس  طعامها  ' حسن  `اIا  'صف 
من �لكذ>، مع نه ليس .قيقا؛ �لك 
هذ¼  مثل  مطلوبة §  ليست  �لدقة   0ّ
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�لنا×،  �ألموB، 'هذ� ما تعاB  عليه 
 0� بل   ،Øخد�  � فيها  ليس  �نه   Ã
 § يبالغو�   0 على  تعاBفو�  قد  �لنا× 
�ملجامال� 'ال ينقلو� 'جهة �لنظر بدقة 
متناهية. 'هذ¼ �ألقو�? ال تؤخذ شها.ً	، 
بل ُيعر  Àا من با> �ملجاملة. 'لكن 
حد'.   § �ملجاملة  تكو0   0 ينبغي 
�ملعقو? '�ملتعاB  عليه، ال 0 تتحو? 

�� نفا[ 'مد� �¹ئف.
 

عقوIم   Bقد على  �لنا×  حتديث   .٣
ليس من �لكذ>، ح¦ لو كا0 �لكال5 
بعيد� عن �لدقة، �ملهم ال يكو0 بقصد 
�خلد�Ø، �لك 0ّ �لسبب § عد5 .قته 
.قيقا..  جعله  على   	Bلقد� عد5  هو 
ال  مر  عن  طفٌل  يسألك   0 'مثاله 
 0يقدB على فهمه ðا?، فأنت تسعى 
�لصوB	 قدB 'سعك، '�ل·  له  تقر> 
ميكن 0 تكو0 بعيد	 عن �حلقيقة؛ فلو 
سألك �بنك �لذ� § �لثانية من عمر¼: 
كيف .خلُت بطَن مي، فما�� عسا� 

0 جتيبه بصد[ تا5؟ 

 Bباألمو  Bإلخبا�  § �لتدBيج   .٤
مهما  �لكذ>،  من  ليس  �لصا.مة 
�لدّقة   0 �لك  �لدقة،  عن  بُعد� 
بسكتة  �ملتلّقي  تصيب  قد  '�لوضو� 
قلبية، لذ� Æب �ستخد�5 ساليب غ$ 

'تعريضية  'تلميحية  'تدÆBية  مباشر	 
�ملعلومة، 'قد قيل: "�0 §  § �يصا? 
 ��ْلَمَعاBِيض َمْنُد'َحًة َعن �ْلَكِذِ>".. 
ّنه ال بأ× باستخد�5 �لتلميح إليصا? 
 ��لفكر	 بشكل تدÆBي.. من .'0 
' �لتز'ير، بل  Øخلد�� 'نية بالكذ> 
من با> äفيف 'ْقع �خلN على �لسامع 
عزيز  'فا	  مثل  صا.ًما،  يكو0  حني 
 Ñمتصا�' ִדدئته  با>  من   ' عليه، 
مشاكل   ã'حد 'جتّنب  معه  �لصد�5 

معه، ' ما شابه �لك. 
'قد فهم �لسلف �لصا� هذ� �لقو? على 
هذ� �لنحو، 'ليس على Ôو ما يفهمه 
�لبعض من �باحة للتوBية �خلا.عة؛ فقد 
َبا>   § صحيحه   §  �Bلبخا� قا? 
�ْلَمَعاBِيُض َمْنُد'َحٌة َعن �ْلَكِذِ>: َ'َقاَ? 
ِ�ْسَحاُ[: َسِمْعُت ََنًسا: َماَ� �ْبٌن ِألَِبي 
 ُّ5ُ َقاَلْت  �ْلُغَال5ُ؟  َكْيَف  َفَقاَ?  َطْلَحَة 
ُسَلْيٍم: َهَدَ َنَفُسُه، َ'َBُْجو َ0ْ َيُكو0َ َقْد 
 ،�Bَنََّها َصاِ.َقٌة. (�لبخا�ْسَتَر�َ�. َ'َظنَّ 
�ملعاBيض   § با>  �أل.>،  كتا> 

مند'حة عن �لكذ>)
 �Bتى به �لبخا'�ضح 0 �ملثا? �لذ� 
بل  '�لتز'ير،  �لكذ>  بتعّمد  يتعلق  ال 
�يصا?   §  óBلتد�' �لصدمة  بتخفيف 
�حلقيقة  قو?   0ّ علما  �ملفجع.   Nخل�
مباشر	 'صر�حًة قد يؤ.� �� صدمة 
�لتعريض  من  بد  فال  للسامع،  قاتلة 

�كر   Ã .حلالة� هذ¼  مثل  '�لتلميح § 
مباشـر	:  �لتا�  �حلديـث   �Bلبخا�
َفَحَد�  َلُه  َمِسٍ$  ِفي   � �لنَِّبيُّ  "َكا0َ 
�ْلَحاِ.� َفَقاَ? �لنَِّبيُّ � �Bُْفْق َيا َْنَجَشُة 
فهنا   ..(�Bلبخا�) ِباْلَقَو�Bِيِر"  َ'ْيَحَك 
بالقو�Bير،  �لنسا�   � �لرسو?  'صف 
با>  من  �لك   �Bلبخا�  Nعت� 'قد 
�ملعاBيض. 'قد فر. بو .�'. § سننه 
بابا بعنو�0: "با> § �ملعاBيض" َنَقَض 
 §  0�"  :	Bلعبا �لسائد  �ملفهو5  فيه 
فقد  �لكذ>"،  عن  ملند'حة  �ملعاBيض 
ِسيٍد َ ْبِن  ُسْفَيا0َ  َعْن  سننه،   § óخر
�ْلَحْضَرِميِّ َقاَ?: َسِمْعُت Bَُسوَ? �ِهللا � 
َخاَ� َ  ãَ ُتَحدِّ  0َْ ِخَياَنًة  َكُبَرْ�  َيُقوُ? 
ِبِه  َلُه  َْنَت 'َ ]ٌ َحِديًثا ُهَو َلَك ِبِه ُمَصدِّ
َكاِ�ٌ> (سنن ú .�'.، كتا> �أل.>، 
غ$  يرِ'   Å' �ملعاBيض)..   § با> 
 ôيع مما  �لبا>،  هذ�   § �حلديث  هذ� 
�لتعريض  يتضمن   0 جد�  يرفض  نه 
 	Nفالع  ،Øخد�' 'تز'ير  كذ>   �
مبضمو0 �لكال5 'ليس بشكله 'حرفه. 
فتنة  فقوُ? �حلقيقة �0 كا0 يؤ.� �� 
' صدمة ال Æو¹؛ فالنميمة مثال هي 
'�لغيبة  �رمة،  'لكنها  للحقيقة،  قوٌ? 
هي قوٌ? ملا هو حاصل، 'لكنها حر�5، 
 Bخبا� هو  �بنه  مبقتل  فال0   Bخبا�'
حتفه،  فيه  يكو0  قد  لكن  بالصد[، 
'حتديث �ملر� بكل ما íع هو ðّد ��ته 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الرابع- رمضان وشوال ١٤٣٣هـ  - آب / أغسطس  ٢٠١٢ م

٢٤

التقوى

�لنقل ال  نقٌل خلNٍ َسِمَعه، 'لكن هذ� 
Æو¹، بل يعتN كذبا. 

ّنها  مسبًقا  عليها  متّفق  حاال�   .٥
�خفا�   § عليه  متفق  فّن  على  قائمة 
�حلقيقة، فاملتحدã '�لسامع ' �لفاعل 
'�ملشاهد قد �تفقا على �لك مسبقا، 
سو�� �تفاقا صرÚا 5 ضمنيا، 'مثاله 
 ×Bحلا ִדيئ  فأ0ْ  �ملختلفة؛  �أللعا> 
 Ã ميينا،  �لكر	  سترمي  نك  �ملرمى 
هذ¼  أل0  كذبا،  ليس   �Bيسا ترميها 
طبيعة �للعبة �ملتفق عليها مسبقا، فهذ� 
ليس  من �لكذ> 'ال من �خلد�Ø، بل 

هو لعب. 
عن  '�خفا´ها  �لعسكرية  '�خلطط 
�لعد' '�شعاB¼ بقو	 جيشنا ليس من 
�لكذ>، بل هذ¼ طبيعة �ملعركة، فمثال 
حني �نسحب خالد بن �لوليد من مؤتة 
جعل يغّير ميسر	 �جليش مكا0 ميمنته 
كب$  جيشه   0 للعد'  يبد'  ðيث 
' يؤجل �Iجو5، فهذ� تكتيك  Øفيفز
'ليس خد�عا 'ال كذبا 'ال تز'ير�، بل 
متفق على جو�¹ها  هذ¼ خطة حربية 
�ملتفق  �للعبة  مثل  'هي  �حلر'>..   §

على قو�عدها. 
إل.�نة  فرصتهم   Bألشر�� �عطا�  'عد5 
�ملظلو5 § �ملحكمة ليس كذبا، ح¦ 
لو قا? �ملظلو5 عبا��B غامضة؛ �لك 

يريد  'لكنه  �حلقيقة  يعلم  �لسائل   0
شها.ً	 تدين �ملظلو5، 'مثاله: 0 ُتسأ? 
غال5  بامل�¹$  تؤمن  هل  �ملحكمة:   §
�د نبيا؟ فاجلو�>: "�0 نبّينا هو �مد 
�". فجو�بك صحيح، 'قد يفهم منه 
�لقاضي مو�B خاطئة، لكنك Å تقصد 
�لك، 'Å تقصد ä 0دعه.. 'قد يعيد 
�لسؤ�?، 'نت تعيد �جلو�>، فإ0 قا? 
�لنبو	  بنعم ' ال، فتقو?:   ôجبلك 
عند�  �لو�ضح  ما  �� شر�،  ðاجة 

فهو 0 �مد� هو نبّيي ال غ$¼. 
فالقاضي يريد Ú 0كم بكفر� 'قتلك، 
'هو يريد كلمة '�ضحة إلصد�B هذ� 
�حلكم، ألنه ال يستطيع Ú 0كم من 
ال  لذ�  �لو�ضحة،  �لكلمة  هذ¼   0'.
'ال  �لعد'�نية،  Bغبته  تشبع   0  BدÆ
هذ¼  مثل   § �لدقيق  للكال5  .�عي 
�د�،  نك  معر'   فأنت  �حلالة، 
تتجنب  'لكنك  �لك،  تنكر  'لن 
�لكلما� �ل· تؤ.� �� �حلكم بكفر� 
بلعبة  شبه  �ملشهد  فهذ�  �جلهلة،  عند 

متفق على قو�نينها. 

Àا  �لنا×  عامة  يعر    ��Bعبا  .٦
ليست مقصو.	، بل من '�Bئها نكتة 
'عN	 'فكر	 نافعة، 'لكنها قد تكو0 
غامضة نوعا ما عند �لبعض ''�ضحة 
عند �أل�كيا�. 'عمو5 �لسامعني يعلمو0 

0 ظاهر �لكال5 ليس مقصو.�، 'لكن 
�ملتوBطني §   ' �ملتسرِّعني   ' �لبلها� 
لذ�ته.  مقصو.  نه  يظنو0  قد  جرمية 
هؤال�  بسبب  كذبا   Nُيعت ال  'هذ� 
�لتأث$  به  ير�.  كالما   Nُيعت بل  �لقلة، 
�ملباشر،  �لكال5  عليه   Bيقد ال  �لذ� 
به كشف حقيقة ال ُتكشف  ير�.   '
بالكال5 �ملباشر.. 'هذ� كله ليس من 

�لكذ>، 'فيما يلي مثلة:
: قو? �بر�هيم � ﴿َبْل َفَعَلُه َكِبُ$ُهْم 
�لذ�   0  �  ..(٦٤ (�ألنبيا�  َهَذ�﴾ 
م �ألصنا5 هو هذ� �لصنم �لكب$،  حطَّ
فظاهر �لكالÓ 5الف للحقيقة، فالذ� 
'لكن  كب$هم،  'ليس  �بر�هيم  فعله 
�ملقصو.   0 يعلمو0  �لسامعني  عمو5 
�ملغفلو0،  يها  هو:  �لكال5  هذ�  من 
كيف تأֲדو0 بتحطيم حجاB	 صّما�؟ 
هل هي =Iة 'هي ال تد�فع عن نفسها؟ 
فهذ� ليس كذبا مع نه خال  �حلقيقة، 
بقصد  بل   ،Øخلد�� بقصد  ليس  ألنه 

�لتأث$ '�حلّض على �لتفك$. 
بتقطيع   � سليما0  حكم   :<
نه  �مرتا0  �ّ.عت  -�لذ�  �لطفل 
فظاهر  نصفني..  منهما-  كّل  �بن 
'لكن عمو5  للحقيقة،  �حلكم Óالف 
�لسامعني يعلمو0 0ّ هذ� �حلكم ليس 
مقصو.�، '�منا يريد سليما0 0 يوصل 
هذ¼  معرفة  ينتظر'0  'هم  فكر	، 
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�ملعتدية �حلاسد	   	�ملر �لفكر	، 'لكن 
'تقبل  له  'تفر�  �حلكم  هذ�  تصدِّ[ 
به، ما 5 �لطفل فتصر± Àا ال تريد 
�بنها، بل تتنا¹? عنه للمر	 �حلاسد	.. 
 Øد�  0 يقصد   Å  � فسليما0 
 Bكشف حقيقة، فأصد .�Bحد�، بل 
حكًما يعلم سامعو¼ نه ليس مقصو.� 
مستهَد ،  هو  َمن  �ال  �للهم  لذ�ته، 

بنية كشف �حلقيقة. 
ال  نه  لعجو¹   � �لرسو?  قو?   :ó
Àا  يعلم  'هو  عجو¹،  �جلنة  يدخل 
=خر'0  يفهم  'قد  خطًأ،  ستفهم 
يقصد   Å 'لكن  خطًأ،   	Bلعبا� يضا 
فكر	  �يصا?  قصد  بل   ،Øَخلد��  �
'ترسيخها، كما 0ّ فتر	 �سا�	 �لفهم 
 Øا حلظّية، فاملوضوÀحلظّية، 'يعلم  

هنا سلو> تأث$� ال كثر. 
يكو0   0 بغاية  قوال  نقو?  حيانا '
مقدمة إليصا? فكر	، 'لكن �آلخرين 
يفهمونه خطًأ، 'ال يكو0 هنا� 'قت 
إليضا� �ملقصو.، فهذ� ليس كذبا، بل 
Æد  ال  'قت   § للكال5   Bختصا� هو 
فيه �ملتحدã فرصة للتوضيح، فمثال لو 
�لذ� معك؟  متطفِّل: من هذ�  سألك 
من  جّدّيته  مد¬  تعر   ال  نت '
�لسؤ�?، 'ليس لديك 'قت للتفصيل، 
غامضة  �جابة  جتيب   0 فيمكن 
تستكشف منها حو�له، فإجابتك هذ¼ 

ليست ِبِنّية خد�عه، بل ِبِنّية �ستكشافه، 
فلو ظهر نه جاّ. § �لسؤ�? كملَت 
معه، '�0 ظهر نه شخص عابر يريد 
0 يلقي هذ� �لسؤ�? 'يذهب فتتركه 
يذهب غ$ =سف. 'ميكن فهم �لر'�ية 
�ملنسوبة �� ú بكر �لصديق �  عنه 
�لذ�  هذ�  عن  شخص  سأله  حني 
ير�فقه، 'كا0 �لك خال? �Iجر	 من 
 ôمكة �� �ملدينة فقا?: هذ� هاٍ. يهدي
هذ¼  من  يريد  بكر  فأبو  �لسبيل"، 
0 تكو0 مقدمة حلديث طويل  	Bلعبا�
 Å لو كا0 �لسائل جا.�، 'لكن �لسائل

يعلق على �جابته.
توBيًة  �حلاال�  هذ¼  بعض  íّينا   ���'
فهذ¼ �لتوBية ال بأ× ֲדا، 'هي �ال  
�ملشايخ... '�ل·  �ل· § �هن  �لتوBية 

هي كذ> § حقيقتها.

٧. �ملبالغا\
�ملبالغة 0 ال تتقيد § 'صف �لشي� مبا 
هو عليه، بل تزيد �لك ضعافا مضاعفة 
بغرÏ �لتأث$ § �لسامع 'ليس خد�عه؛ 
فالسامع يعر  نك تبالغ، 'لكنه يتأثر 
ال  ألنه  بكذ>  ليس  'هو  بوصفك. 
ُيقصد به �خلد�Ø 'ال تغي$ �حلقيقة 'ال 
�لتز'ير، بل يقصد به �لتأث$ § �لسامع، 
مع نه غ$ .قيق، بل Óالف للحقيقة 
�لقر=0  �ستخد5  'قد  ظاهر¼.  حسب 

�لكرمي سلو> �ملبالغة، فقا? �هللا تعا� 
 ﴾ َْيِدَيُهنَّ ْعَن  َ'َقطَّ ْكَبْرَنُه َ َْيَنُه Bَ ا  ﴿َفَلمَّ
تكو0   0 ميكن  فال   ..(٣٢ (يوسف 
يديهن حرفيا،  قطعن  قد  �لنسا�  هذ¼ 
بل ميكن 0 يكو0 �ملقصو. 0ّ بعضهن 
 ÿمبع  ' بالسكاكني.  يديهن  جرحن 
�حلالتني   §' ندًما.  ناملهن  عضضَن 
هذ¼ مبالغة، فاأليد� Å يتم تقطيعها. 

٨. �لكنايا\
معنا¼  غ$  به  Bيَد ُ "لفظ  �لكناية 
 ÿملع� 	.�B� ¹لذ� 'ضع له، مع جو��
كث$  فال0  تقو?:  كأ0  �ألصلي"، 
 0�لرما.، 'تقصد نه كرمي 'ال تقصد 
هو  لو كا0  بيته كث$ ح¦  �لرما. § 
يفهم قصد�،  �لسامع  كذلك. 'لكن 

' �لتز'ير.  Øتقصد �خلد� Å نت'

٩. �ملجا�
ما  غ$  �للفظ §  �ستعما?  هو  �ملجا¹ 
ضو�بط  'له  بينهما،  لعالقة  له  'ضع 
صو?، 'هو نو�Ø. 'مثاله: ﴿َ'�ْسَأِ? '
ْقَبْلَنا َ �لَِّتي  َ'�ْلِع$َ  ِفيَها  �لَِّتي ُكنَّا  �ْلَقْرَيَة 
ِفيَها﴾ (يوسف ٨٣)، مع 0 �ملقصو.: 
صحا>  '�سأ?  �ْلَقْرَيَة  هل  َ'�ْسَأِ? 
هله.  'هذ�  .�B�ْلِعَ$. فذكر �ملكا0 '
ليس من �لكذ> § شي�، أل0 �لسامع 

يعر  �ملقصو.. 


