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ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم 
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الوجود الفردي في اإلسبلـ 
 

لو تُِرَؾ وطبيعته يسير في طريقها دوف أف يلـز نفسه بتوجيه معين، لساَر .. اإلنساف
:- هي.. ووصَص إلى  اية ال يتتّلف ععها أبداً 

أف يكوف أنانياً يحبُّ ذاته، ويعمص لمصلحة نفسه فقط، متصوراً أفَّ الوجود كله وقفاً 
إف حصَص على .. عليه، وأفَّ الحياة اإلنسانية خاصة به، وال تحدُّ أنانيته، وال نهاية لر باته
. شيي معها، أمسَس به عن  يرر، وإف فاَتُه الحصوؿ عليه  غَب وقللَ 

ذاؾ ألفَّ ذاته في تصور نفسه، مركز هذر الحياة، وأفَّ كص ما فيها يجب أف يدور 
حوؿ نفسه، وأف يكوف له وحدر دوف  يرر، وأنّه نتيجة هذا التصور في تقديرر، أنّه ال يحّل 

. لغيرر العيش في الحياة معه
، أف يسيطر عليه التوؼ األبدي من أف يفلت شيي  ونتيجة أنانيته إلى هذا الحدّْ

مّما في يدر، ويستولي عليه الحزف الشديد إف فاته عرض من أعراض الدنيا، ويتاصم  يرر 
. خصومة ععيفة على امتبلؾ متع الحياة

حياته قلل واضطراب، ال طمأنيعة فيها .. عيشته خوؼ وحزف ونزاع، وإذف.. فإذف
. وال سعادة

هذر مظاهر تحّكم الفردية في سلوؾ اإلنساف، وهي بذاتها دائرة الوجود الفردي 
. الذي يعيش فيه اإلنساف، ذلس اإلنساف الذي لم يُوّجه توجيهاً صحيحاً سليماً 

ال يرضى عن هذر الفردية وال يُقّرها، ويراها فردية معحرفة، ألنّها ال .. واإلسبلـ
. توّصص إلى سعادة اإلنساف نفسه وال إلى كونه جزياً من المجتمع

ولهذا يحرص كص الحرص، على أف يعشئ اإلنساف على اإليماف باهلل، دفعاً له على 
التروج من هذر الدائرة الفردية الغيقة، وبالتالي دفعاً له على التروج من هذا الحرج 

. العفسي األليم
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، (تعالى)بص هو عهد يعطيه اإلنساف هلل.. واإليماف باهلل ليس كلمة يعطل بها المؤمن
أف يعيش لعفسه و يرر، ويُقرُّ إقراراً نفسياً بأفَّ له حقوقاً وعليه واجبات، : ومجمص هذا العهد

له حقوؽ بقدر ما يؤدي من الواجبات المفروضة عليه، وبقدر ما يبذؿ من نفسه في سبيص 
معاشريه والمجتمع اإلنساني، وعليه واجبات بقدر ما تحّمص من مسؤولية، وبقدر ما يعّد 

نفسه إعداداً يجعلها تعرؼ وبوضوح أنّها ليست وحدها في هذر الحياة، وأفَّ مشاركيها في 
. هذر الحياة لهم حقوؽ قبلها يتعّين أداؤها

أولئس الذين لم يذععوا للطبيعة اإلنسانية الفّجة، ولم يعيشوا .. المؤمعوف باهلل إذف
. ألنفسهم وحدهم، ولم يمشوا في الحياة لتحقيل مآربهم الذاتية التاصة دوف  يرها

، إنساف َأِمَن على نفسه التوؼ، وحاَؿ بيعها وبين يكوف المؤمن باهلل.. وععدئذ
الهمّْ والحزف، وجّعبها التصومة والعزاع، ويكوف اإلنساف المطمئن في سعيه وعيشه، ألنّه 

فيما يسعى وفي كصّْ شيي، وهو العاجح في هذر الدار، ألنّه استطاع  (تعالى)يقصد وجه اهلل
أف يتغّلب على نزوات نفسه األّمارة بالسوي، وهو العاجح في الدار اآلخرة، ذلس ألفَّ اهلل ال 

ضمن  (11-8)/  آية/في سورة المؤمعوف- جصَّ شأنه-يتلف وعدر للمؤمعين، وهو القائص 
:- وصفه للمؤمعين
 َوالَِّذْيَن ُهْم أَلَمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم رَاُعْوَف َوالَِّذْيَن ُهْم َعَلى َصَلَواتِِهْم ُيَحاِفُظْوَف

َها َخاِلُدْوفَ   ُأْولَِئَس ُهُم اْلَوارِ ُػْوَف الَِّذْيَن يَرِ ُػْوَف اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيػْ
والقرآف الكريم وّضَح حاؿ اإلنساف إذا انقاَد لطبيعته األولى، فيقوؿ تعالى في سورة 

(:- 21-19)/آية/المعارج
 ًُر َمعُػْوَعا   ِإفَّ اإِلْنَساَف ُخِلَل َهُلْوَعاً ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزْوَعاً َوِإَذا َمسَُّه اْلَتيػْ

كما وّضح بعد ذلس، حاله إذا آمن باهلل وألزـَ نفسه بميثاؽ اهلل وعهدر، فاستثعار من 
:- الحالة العامة، فقاؿ
 ٌِإالَّ اْلُمَصلّْْيَن الَِّذْيَن ُهْم َعَلى َصبلَتِِهْم َدائُِمْوَف َوالَِّذْيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحلّّ َمْعُلْوـ
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ْيِن َوالَِّذْيَن ُهْم ِمْن َعَذاِب رَبِّْهْم  قُػْوَف بِْيِوـِ الدّْ ِللسَّاِئِص َواْلَمْحُرْوـِ َوالَِّذْيَن ُيَصدّْ
  ُمْشِفُقْوفَ 
:- أنّه قاؿ (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وروَي عن العبيّ 

 عجباً ألمر المؤمن، إفَّ أمرر كله له خير وليس ذلس ألحد إالّ للمؤمن، إف
 أصابته سّراي شكَر، فكاف خيراً له، وإف أصابته ضّراي صبر، فكاف خيراً له

حاؿ المؤمن  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وبهذا الحديث يصّور لعا الرسوؿ األعظم
بأنّها حاؿ االطمئعاف واالستقرار، بعيدة عن األلم واالنزعاج بالقياس إلى حاؿ اإلنساف 

المسترسص وفل نزواته و رائزر، األناني في مسعار، والفردي في اتجاهه، وهو ذلس اإلنساف 
. التائف الحزين القلل

اإلسبلـ يؤمن بالفرد، ولكعه ال يؤمن بالفردية، وهو في حاؿ إيمانه بالفرد، يؤمن 
بحقيقة وجودر، وفي حاؿ إنكارر للفردية ير ب في تجعيب الفرد وإبعادر عن متاطر الفردية 

. التي تتمّثص في التوؼ الدائم والحزف الدائم والقلل الدائم
وعلى هذا األساس، ُيشّجع اإلسبلـ نشاط الفرد في أي جانب من جوانب الحياة، 
وحريته فيما يرى وفيما يُعّبر، وال يحدُّ نشاطه الفردي وحريته الفردية، إالّ في إيذائه لغيرر من 

. أفراد مجتمعه
وبعد هذر المقدمة، أود أف أعرض وبإيجاز، األخبلؽ القرآنية في اتصالها بالفرد، 

وعن نظرة القرآف الكريم إلى اإلنساف كفرد،  م إلى الغاية التي قصَد إلى تحقيقها في جانبه 
. من وصايار األخبلقية

فعرى سبحانه وتعالى يقوؿ في وصف اإلنساف، وفي تحديد نظرته إلى طبيعته 
:- 78/آية/اإلنسانية، في سورة العحص

 َواهللُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطْوِف ُأمََّهاِتُكْم اَل تَػْعَلُمْوَف َشْيَئاً َوَجَعَص َلُكُم السَّْمَع
 َواألَْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْوفَ 
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(:- 7-1)/آية/ويقوؿ عزَّ وجّص في سورة العلل
 اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْس الَِّذي َخَلَل َخَلَل اإِلْنَساَف ِمْن َعَلٍل اقْػَرْأ َورَبَُّس اأَلْكَرـُ الَِّذي

َعلََّم باْلَقَلِم َعلََّم اإِلْنَساَف َما َلْم يَػْعَلْم َكبلَّ ِإفَّ اإِلْنَساَف لََيْطَغى َأْف رَآُر اْستَػْغَعى 
 

 

:- فذكَر سبحانه وتعالى في اآليتين الكريمتين،  بلث حقائل
 

 خلَل اإلنساف من دوف سابل        توجيه معّين يسير به إفَّ اهلل: الحقيقة األولى
. في هذر الحياة، فهو ليس بمجبور على تصرفاته وأعماله

 

:- زّوَد اإلنساف بمصدرين للمعرفة (تعالى)إفَّ اهلل: الحقيقة الثانية
 

وهو ما أودعه اهلل في طبيعته من حواس، وفي مقدمتها السمع : المصدر األوؿ
والبصر، وما في نفسه من فؤاد وبصيرة وحكمة، وهذا المصدر هو ما أشارت إليه اآلية 

. األولى
 

هداية اهلل وتوجيهه في كتابه المعّزؿ، وهو ما أشارت إليه اآلية : المصدر الثاني
الثانية، وتكّرر هذا المععى بكثير من اآليات المباركة، كما في قوله تعالى في سورة 

:- 57/آية/يونس
 يَا أَيػَُّها العَّاُس َقْد َجاَيْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُّْكْم َوِشَفاٌي ِلَما ِفي الصُُّدْوِر َوُهَدًى

 َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِعْينَ 
 



    7 السيد حسين الصدر                                              
 

هو أنّه مع وجود هذين المصدرين لتزويد اإلنساف بالمعرفة والتوجيه : الحقيقة الثالثة
السليم في الحياة الدنيا، إالّ أنّه قد يميص عن اتّباعهما وععدئذ يقّص شعورر بوجودهما في 

، وتشير إلى هذا المععى نهاية (سبحانه)حّيز حياته، فيبتعد عّما يجب عليه من شكر اهلل
 وفي اآلية الثانية بقوله عّز وجّص َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْوفَ    (سبحانه)اآلية األولى بقوؿ المولى

ِإفَّ اإِلْنَساَف لََيْطَغى َأْف رَآُر اْستَػْغَعىَفِقّلة شكر اإلنساف للمولى  أو طغياف اإلنساف 
ونسيانه فغص المععم عليه، ال يكوف إالّ من كثرة الماؿ أو انحراؼ عن اتّباع الهدى والرشد 

. في التوجيه المعبعث من عقص اإلنساف وحواّسه، وكتاب اهلل المعزؿ
والسبب في ميص اإلنساف وانحرافه عن هذين المصدرين في التوجيه، أفَّ الحياة 

:- يدور فيها أمراف متقاببلف
 

. زخارؼ الدنيا ومفاتعها: األمر األوؿ
. القيم األساسية التالدة في الحياة: األمر الثاني

 

فاالستمتاع .. فاالستمتاع بزخارؼ الدنيا ومفاتعها استمتاع عاجص، ولكعه مؤقت
بالقيم الحقيقية استمتاع مؤجص ولكعه دائم، فبعض العاس يجذبه األمر العاجص، وهو بطبيعته 

سهص االنقياد، والبعض اآلخر معهم يؤ ر اآلجص من األمرين ويتحّمص مشقته، وهو الذي 
يسلس في عداد المجاهدين الصابرين، المجاهدين مع أنفسهم والصابرين في البأساي 

. والغّراي وحين البأس
(:- 80-78)/آية/ أمر الفريقين في قوله في سورة القصصوقد صّور اهلل
 نْػَيا يَا لَْيَت لَعاَ ِمْثَص َفَتَرَج َعَلى قَػْوِمِه ِفي زِيْػَعِتِه قَاَؿ الَِّذْيَن يُرِْيُدْوَف اْلَحَياَة الدُّ

َما ُأْوِتَي قَاُرْوُف ِإنَُّه َلُذْو َحّظ َعِظْيٍم َوقَاَؿ الَِّذْيَن ُأْوتُػْوا اْلِعْلَم َويْػَلُكْم  َػَواُب اهلِل 
ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَص َصاِلَحاً َواَل يُػَلقَّاَها ِإالَّ الصَّاِبُرْوَف   َخيػْ
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ولكن وجود هذا المغري الفاتن في الحياة الدنيا الذي يجذب إليه فريقاً من العاس 
 قد تكّفَص بالوقاية من فتعته في قوله تعالى في سورة في ُيسٍر وطواعية، مع هذا فإفَّ اهلل

:- 42/آية/الحجر
 ٌلَْيَس َلَس َعَلْيِهْم ُسْلطَاف 

:- 16/آية/ بشرط ذكر اهلل وااللتجاي إلى هدايته، يقوؿ جصَّ شأنه في سورة ؽ
 َوَلَقْد َخَلْقَعا اإِلْنَساَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسوُس ِبِه نَػْفُسُه َوَنْحُن َأقْػَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِص

 اْلَورِْيدِ 
 ليس بعيداً عن اإلنساف إذا ما التجأ إليه وطلَب نصرته على ومععى ذلس، أفَّ اهلل

. هوار ونصرته من التأ ر بزخرؼ الحياة
خلَل اإلنساف من دوف توجيٍه سلوكيٍّ مسبل ال يزيغ ععه، أو  (سبحانه)إذف، فإفَّ اهلل

من دوف أف يلزمه مسبقاً بأعماله في الحياة الدنيا، ولكن زّودر بمصدرين رئيسين للمعرفة 
. يستطيع أف يسير في ضوئهما في حياته التاصة والعامة، على هدى وبصيرة
:- 30/آية/مصدر رُكَّْب في فطرته، وهي الفطرة، يقوؿ جّص اسمه في سورة الرـو

 َِها اَل تَػْبِدْيَص ِلَتْلِل اهلل  ِفْطَرَة اهلِل الَِّتي َفَطَر العَّاَس َعَليػْ
. فالفطرة هي التي امتزجت مع عقله أو فؤادر وحواّسه

ومصدر آخر، هو إرساؿ الرسص واألنبياي وما أوحى به رّب العالمين من الكتب 
. السماوية لهداية اإلنساف

فعرى في أخبلؽ القرآف وآدابه، وفيما يرسمه للفرد كطريل لتصّرفه الفردي كي ُيحّقل 
. به وله صالحه التاص

ونجد أفَّ هذر اآلداب واألخبلؽ تترّكز في أربع جوانب، وهي كص ما يتصور في 
. دائرة اإلنساف كفرد
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بكبلـ اإلنساف وتعبيرر ومعطقه، ففي مثص قوله تعالى في سورة : الجانب األوؿ
:- 53/آية/اإلسراي

 عَػُهْم ِإفَّ الشَّْيطَاَف َزُغ بَػيػْ َوُقْص ِلِعَباِدي يَػُقْوُلْوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَػعػْ
َعاً   َكاَف ِلئِلْنَساِف َعُدوَّاً ُمِبيػْ

يحّث اإلنساف على التعبير الحسن، وأنّه لو ُأِخَذ به لتفادى كثيراً من أنواع العزاع 
. والتصومات

:- 152/آية/وقوله تعالى في سورة األنعاـ
َوِإَذا قُػْلُتْم فَاْعِدُلْوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَبى 

أوجَب سبحانه في اآلية، االتزاف في القوؿ والعدؿ في المعطل، مهما كانت الدوافع 
:  التي من شأنها أف تميص اإلنساف وتعحرؼ به عن العدؿ واالتزاف، ولهذا تقوؿ اآلية

َولَػػػْو كػَػػػاَف َذا قُػػػْرَبى 
 

يتعلل بسلوؾ اإلنساف، وقد ر َب إليه وأكَد عليه أف يكوف سلوكه : الجانب الثاني
مهّذباً سليماً مستقيمًا، وهو السلوؾ الذي يبعد صاحبه عن إيذاي  يرر، فيقوؿ في هذا 

(:- 19-17)/آية/الجانب مثبًل كما في سورة لقماف
 ََّوال ُتَصعّْْر َخدََّؾ ِللعَّاِس َوال َتمِش ِفي اأَلْرِض َمَرَحاً ِإفَّ اهلَل ال ُيِحبُّ ُكص

ُمْتَتاٍؿ َفُتوٍر َواْقِصْد ِفي َمْشِيَس َواْ ُغْض ِمْن َصوِتَس ِإفَّ أَْنَكَر اأَلصَواِت 
   َلَصوُت الَحِميرِ 

:- 11/آية/ويقوؿ تعالى في سورة المجادلة
يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمعُػْوا ِإَذا ِقْيَص َلُكْم تَػَفسَُّحْوا ِفي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا 

:- 283/آية/ويقوؿ في سورة البقرة
 ُفَإْف َأِمَن بَػْعُغُكْم بَػْعَغاً فَػْليُػَؤدّْ الَِّذي ُاؤُتِمَن َأَمانَػَته 
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:- ويقوؿ في سورة البقرة أيغاً 
 َْعُكم  َواَل تَػْعَسوا اْلَفْغَص بَػيػْ

 

ما يرتبط باطمئعاف نفس اإلنساف واستقرارر في الحياة، أف يذكر اهلل : الجانب الثالث
ويتذكرر دائمًا، على أنّه هو وحدر الذي يركن إليه ويلتجأ، وأنّه هو وحدر يستطيع دفع الببلي 
والملمات، وأنّه هو وحدر ال يتلف وعدر فيما وعد به المؤمعين الصابرين، حيث يقوؿ جصَّ 

:- 28/آية/شأنه في سورة الرعد
 ُالَِّذْيَن آَمُعوا َوَتْطَمِئنُّ قُػُلْوبُػُهْم ِبِذِؾْ ِر اهلِل َأاَل ِبذِْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلْوب 

 

فيما يتصص بموقف اإلنساف الفرد مع مجتمعه، من أحداث الحياة : الجانب الرابع
التي يتوقف عليها تحديد مصيرها، فلم يرَض عن أف يكوف موقف اإلنساف معها موقف 

األناني المستغص الذي يتذؿ أمته في سبيص نفعه وأنانيته، والذي ال يحقل في الحياة بعمله 
(:- 73-72)/آية/ في سورة العسايكفرد إالّ ما يعود عليه وحدر بالعفع، يقوؿ اهلل

 َوِإفَّ ِمْعُكْم َلَمْن لَُيَبطَّْئنَّ فَِإْف َأَصابَػْتُكْم ُمِصْيَبٌة قَاَؿ َقْد أَنْػَعَم اهللُ َعَليَّ ِإْذ َلْم
َعُكْم  َأُكْن َمَعُهْم َشِهْيَداً َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْغٌص ِمَن اهلِل لَيَػُقْوَلنَّ َكأْف َلْم َتُكْن بَػيػْ

َعُه َمَودٌَّة يَا لَْيَتِعي ُكْعُت َمَعُهْم فََأفُػْوَز فَػْوزَاً َعِظْيَماً   وبَػيػْ
وهذا اإلنساف الذي يقف من أمته هذا الموقف العفعي األناني المستغص المهزوز 
، هذا اإلنساف ممقوت ععد اهلل، بعيد عن رحمته، فهو ليس من الذين أطاعوا اهلل  المهزـو

:- 69/آية/والرسوؿ على نحو ما يقوؿ تعالى في سورة العساي
 َوَمْن يُِطِع اهلَل َوالرَُّسوَؿ فَُأولَِئَس َمَع الَِّذيَن أَنْػَعَم اهللُ َعَلْيِهْم ِمَن العَِّبيّْيَن

يِقيَن َوالشََّهَداِي َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأولَِئَس َرِفيَقاً    َوالصّْدّْ
القرآف الكريم في وصايار األخبلقية للفرد نحو نفسه يعبغي أف يكوف إنساناً 
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متكامبًل، ُمهّذباً في قوله، مطمئن العفس والباؿ في حياته، إيجابياً في الحياة بعمله وسعيه له 
. المؤمن باإلسبلـ هو ذلس اإلنساف.. ولغيرر من أفراد المجتمع

الفصص األوؿ -
 

األوامػػػػر 
 

: تعػليػػم عػػػػاـ
 

 فَاْسأَُلْوا َأْهَص الذّْْكِر ِإْف ُكْعُتْم اَل تَػْعَلُمْوَف
(1)  

أمر أخبلقي عاـ وإرشاد توجيهي إلى أصص عقبلني، وهو الرجوع .. في اآلية الكريمة
إلى أهص الذكر، وهم أهص التبرة والعلم المعصفوف وأهص اإلطبلع والفهم في القرآف الكريم 

:- ، أنّه قاؿ في مععى اآليةوعن اإلماـ أبي عبداهلل الصادؽ.. والكتب السماوية
أمَر اهلل.. (عليهم السبلـ)الذكر، وأهله آؿ محمد: الكتاب ،بسؤالهم 

   القرآف ذكراً ولم يأمر بسؤاؿ الجّهاؿ، وسّمى اهلل
:- 44/آية/فقاؿ تبارؾ وتعالى في سورة العحص

 ََوأَنْػَزْلَعا ِإلَْيَس الذّْْكَر لُِتبَػيَّْن للعَّاِس َما نُػزَّْؿ ِإلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّرْوف 
:- 44/آية/وقاؿ تعالى في سورة الزخرؼ

 ََوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَس َوِلَقْوِمَس َوَسْوَؼ ُتْسأَُلْوف 
:- 9/آية/وقاؿ تعالى في سورة الحجر

 َِإنَّا َنْحُن نَػزَّْلَعا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظْوف 
تفسير البرهاف : المصدر

                                                           
. 7/آية/، وسورة األنبياي43/آية/ سورة العحص(1)
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يععي التطبيل بداللة أخبار الجري، وهي روايات دّلت على أفَّ .. والتفسير في الرواية
مدلوؿ اآلية ال يحصر بأفراد معيعين، وأنّه حيعما تفسر اآلية بفرد أو بأفراد، فذلس يععي 

. التطبيل وذكر حالة بارزة للمفهـو العاـ، ال حصر المدلوؿ
عليهم )وأما المفهـو فهو عاـ، فأهص الذكر بأوضح صورهم، هم األنبياي واألئمة

فاآلية الكريمة تشير إلى ..  فهم العلماي الفقهاي المجتهدوف، ومع  يبة اإلماـ(السبلـ
وجوب الرجوع إليهم لمعرفة الدين والعمص به، كما أنّها باقتدائها إلى متتلف مجاالت 

المعرفة، تعتبر تأكيداً على الرجوع إلى ذوي االختصاص في كص حقص واالعتماد على أهص 
. التبرة

 
: تعػليػػم أخػبلقػػي

 ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَػَفقَُّهْوا َوَما َكاَف اْلُمْؤِمعُػْوَف لِيَػْعِفُرْوا َكافًَّة فَػَلْواَل نَػَفَر ِمْن ُكصّْ ِفْرَقٍة ِمعػْ
ْيِن َولِيُػْعِذُرْوا قَػْوَمُهْم ِإَذا رََجُعْوا ِإلَْيِهمْ  ِفي الدّْ

(1) 
حثّّ وتر يب في التفقه، بأف يعفر من كص بلد أو قبيلة، جماعة .. في اآلية الكريمة

، ويعرفوا حبلله إلى المديعة المعورة أو  يرها من عواصم العلم ليتفقهوا في دين اهلل
وحرامه، أصوله وفروعه،  م يعودوا إلى قومهم، ليعذروهم ويرشدوهم    ويحذروهم من 

. على معصيته                ومتالفة أمرر، لعلهم يحذروف ويّتقوف (تعالى)عذاب اهلل
وهذر اآلية تُقّرر حكماً شرعياً يعبر ععه الفقهاي بالوجوب الكفائي، فالتفقه في الدين 
واجب كفائي، والواجب الكفائي ما يكفي في إنشائه توفر البعض في االتياف به، فإذا أتى به 

. البعض سقط عن الباقين وإالّ عوقبوا جميعاً 
 

: جػهػػد أخػػبلقػػي

                                                           
. 122/آية/ سورة التوبة(1)
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 ـٌ ِفي َيوـٍ ِذي َفبَل اقْػَتَحَم الَعَقَبَة َوَما َأْدرَاَؾ َما الَعَقَبُة َفسُّ َرقَػَبٍة َأو ِإْطَعا

َربٍَة  ُمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُعوا َوتَػَواَصوا  َمْسَغَبٍة يَِتيَماً َذا َمْقَربٍَة َأو ِمْسِكيَعاً َذا َمتػْ
    (1)بِالصَّْبِر َوتَػَواَصوا بِالَمْرَحَمةِ 

 

إفَّ األعماؿ : والمععى.. إنّه َمَثٌص ضربه تعالى لمجاهدة العفس وهوى الشيطاف
الصالحة تحتاج إلى جهد أخبلقي وجهاد نفسي، وصبر على المشاؽ والمتاعب 

. والمصاعب، وإلى كبح الميوؿ ورّد الر بات
واآلية الكريمة تحّث على أعماؿ التير وتشير إلى أفغلها وأهمها، فتؤكد اآلية على 

سواي كاف ذلس بإزالة ملكية إنساف آخر له           - أي كسر القيد عن رقبة اإلنساف–فسّْ الرقبة 
وهو ما يعّبر ععه بالعتل، أو بتتليصه من ظلمه             وأسرر وإعادة الحرية والكرامة 

. إليه
وتشير إلى اإلطعاـ في يـو المسغبة وهو المجاعة، وإطعاـ اليتيم من القرابة، وإطعاـ 

.. الفقر الشديد بحيث بلَغ بصاحبه أف يفترَش التراب: والمتربة- المسكين ذي المتربة
وبعد، تشير اآلية إلى تواصي المؤمعين بعغهم لبعض بالصبر والطاعة والجهاد، وأف يتواصوا 

قاؿ تعالى في سورة .. وهي المواساة وحّب اإلنساف ألخيه ما يحّب لعفسه- بالمرحمة
:- 69/آية/الععكبوت

 ََوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَعا لَعَػْهِديَػعػَُّهم ُسبُػَلَعا َوِإفَّ اهلَل َلَمَع اْلُمْحِسِعين 

:- والجهاد  بل ة أنواع… اآلية تشير إلى الجهاد والمجاهدة
. مجاهدة العدو الظاهر-1
. مجاهدة الشيطاف-2

                                                           
(. 10-7)/آية/ سورة البلد(1)
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. مجاهدة العفس-3
لمن جاهَد في سبيله متقّرباً إليه، أف يهديه  (تعالى)وفي اآلية الكريمة، ضماف من اهلل

. السبيص والطريل المستقيم
صلى اهلل عليه )محمد/وإلى نفس هذا المععى تشير آية أخرى بقوله تعالى في سورة

:- 17/آية/(وآله وسلم
 َْوالَِّذْيَن اْهَتَدوا زَاَدُهْم ُهَدًى َوآتَاُهْم تَػْقَواُهم 

وهذر الحقيقة التي تقررها اآلية الكريمة، تعسجم مع ما يؤكدر القرآف واإلسبلـ من 
فليس على .. أنّه دين الفطرة، وأفَّ حقائل اإلسبلـ الكبرى كلها تلتقي مع فطرة اإلنساف

اإلنساف ليدرؾ تلس الحقائل، إالّ أف يتحرر عن الحجب واألوهاـ التي قد تحوؿ بيعه 
وبيعها، نتيجة التلقين والتربية والثقافة المعحرفة والبيئة أو أي شيي آخر، قاؿ تعالى في 

(:- 10-4)/آية/سورة الليص
       ِإفَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى فََأمَّا َمْن َأْعَطى َواتػََّقى َوَصدََّؽ بِالُحْسَعى َفَسعُػَيسُّْرُر ِلْلُيْسَرى

   َوَأمَّا َمْن َبِتَص َواْستَػْغَعى وََكذََّب بِالُحْسَعى َفَسعُػَيسُّْرُر ِلْلُعْسَرى      
أف يبّين لهم الصبلح والفساد، والتير والشّر، .. في َخْلِقه (تعالى)هذر هي ُسّعة اهلل

ويعطيهم القدرة على فعلهما وتركهما مع األمر والتر يب بالتير والصبلح والعهي والتحذير 
عن الشّر والفساد  م يعامص كبلِّ بما يتتارر لعفسه، فإف اختاَر التير والصبلح بأف أعطى 
وبذؿ في سبيص التير واتّقى وابتعَد عن الحراـ، وصّدؽ بالحسعى بأنّه آمن بالجعة والعار 

. بتوفيقه وععايته وييّسرر لليسرى (سبحانه)والحبلؿ والحراـ، ععد ذلس يشمله اهلل
، واستغعى عن اهلل (تعالى)وإف اختار الشّر والفساد بأف بتَص بالبذؿ في سبيص اهلل

إلى نفسه وأهوائه تقودر إلى الشدائد  (تعالى)واآلخرة وكذب بالحسعى، ععد ذلس يوكله اهلل
. والمهالس والمكارر

. وبذلس يكمص االمتحاف الربّاني الذي يتكامص من خبلله أفراد ويهوي أفراد أخروف
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قد َخَلَل العاس كآالت ورّكَب فيها ما ُيسّيرها نحو التير  (تعالى)ولو كاف اهلل
. والكماؿ، لم يكن هذا خيراً وال كمااًل وكاف خلفاً وتعاقغاً كما يقوؿ المعاطقة

ألفَّ كماؿ اإلنساف ليس بأف تتحرؾ يدر كما تتحرؾ اآللة لتعقح الفقير درهمًا، بص أف 
. تتحرؾ يدر بوحيٍّ من قلبه وضميرر ليطعم ذلس الفقير ويكرمه

 
: طهارة العفس والقلب

 
(:- 10-9)/آية/قاؿ تعالى في سورة الشمس

 َونَػْفٍس َوَما َسوَّاَها فَأَلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَػْقَواَها َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَها َوَقْد َخاَب
   َمْن َدسَّاَهاْ 

 َخَلَل اإلنساف، وأعطار العفس التي يكوف بها إنسانًا، وأعطار القدرة على إفَّ اهلل
الفجور والتقوى بشكٍص متكافئ،  م نهار عن الشّر وأمَرر بالتير، فإفَّ اإلنساف يفعص التير 

مع قدرته على الشّر يكوف مستحّقاً للثواب، أما مع عدـ قدرته على الشيي اآلخر فبل 
. يستحّل ال  واباً وال عقاباً وال مدحاً وال ذّماً 

واآلية المباركة تشير إلى تطهير العفس، وأفَّ الفبلح والفوز والظفر، بطهارتها وزكاتها 
من دنس اآل اـ والذنوب والقبائح، وذلس باختيار التير والصبلح وتفغيله والعمص به، وأما 

. من اختار الشّر ولّوَث نفسه بالذنوب والقبائح فهو التائب التاسر
 

(:- 89-87)/آية/قاؿ تعالى في سورة الشعراي
 ََفُع َماٌؿ :.. َواْتُص َعَلْيِهْم نَػَبَأ ِإبْػَراِهْيَم ِإْذ قَاؿ َعُثوَف َيوـَ اَل يَػعػْ َواَل ُتْتزِِني َيوـَ يُػبػْ

   َواَل بَػُعوٌف ِإالَّ َمْن أََتى اهلَل ِبَقْلٍب َسِليمٍ 
 

الدعاي بعدـ التزي والفغيحة من الذنوب على وجه االنقطاع هلل، أو من حيث 
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متالفة األولى واألحسن، في ذلس اليـو الرهيب، يـو تحشر جميع التبلئل، يـو ال يعفع 
الماؿ والبعوف أحدًا، إذ ال يتمكن صاحب الماؿ أف يفتدي من شدائد ذلس اليـو بماله، وال 

نعم، إالَّ من أتى اهلل بقلب سليم ونفس .. يتحمص عن صاحب البعين بعور شيئاً من معاصيه
. طاهرة نقية زكية من الشرؾ والفساد والمعاصي

 

وإنّما خّص القلب ألنّه مصدر اإلشعاع والمركز الرئيس ععد اإلنساف، فإذا َسِلَم 
القلب َسِلمت سائر الجوارح من الفساد، من حيث أفَّ الفساد بالجارحة ال يكوف إالّ عن 

. قصد بالقلب
، ألنّهما  واآلية الكريمة تشير إلى تجّرد الماؿ والبعين عن فائدتهما في ذلس اليـو
عبلقتاف اجتماعيتاف وكص العبلقات االجتماعية تجمد في يـو الحساب، ويحشر كص كائن 

. بوصفه فرداً وإف كاف في مجموع
 

(:- 33-31)/آية/قاؿ تعالى في سورة ؽ
 َر بَِعْيٍد َهَذا َما تُػْوَعُدْوَف ِلُكصّْ َأوَّاٍب َحِفْيٍظ َمْن َوُأْزِلَفِت اْلَجعَُّة ِلْلُمتَِّقْيَن َ يػْ

  َخِشَي الرَّْحَمَن بِالَغْيِب َوَجاَي ِبَقْلٍب ُمِعْيبٍ 
من التير الدائم  (سبحانه)الجعة للمتقين والمتقوف للجعة، ويروف فيها ما وعدهم اهلل
. والععيم الذي ال يحّدر وصف، وال يبلغه عقص، واألجر والثواب

فمن عبلمة أحدهم .. وتشير اآلية إلى بعض عبلمات المتقين الطاهرين قلباً ونفساً 
، ويحافظ على الطاعة راجياً  واب اهلل، (تعالى)أنّه تّواب، يتجعب عن المعصية خوفاً من اهلل

وهو في إيمانه وتوّجهه وإخبلصه على سبيص واحد، من دوف فرؽ بين أف يكوف  ائباً عن 
 بقلب وهذا المتقي هو الذي يلقى اهلل.. العاس أـ حاضراً بيعهم، على عكس المرائي

. معيب سليم، ونفس طاهرة زكية
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: االسػتػقػػامػػة
 

:- 6/آية/قاؿ تعالى في سورة فصلت
 ُقْص ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ أَنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا ِإلَيِه

 َواْسَتغِفُرورُ 

 بالطاعة واالمتثاؿ إنّها االستقامة على سبيص الحّل وطريل العدؿ، والتوجه إلى اهلل
.. والعبودية، وعدـ الميص عن سبيله المستقيم وصراطه القويم

للمشركين، على أنّه بشر  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)واآلية تشير إلى بياف العبي
بالتوحيد وعدـ  (سبحانه)مثلهم بروحه وجسدر، يأكص ويشرب، إالّ أنّه أوحي إليه من اهلل

. الشرؾ، واالستقامة واالنحراؼ، وأفَّ هذر األوامر هي للجميع على حدٍّ سواي
:- 112/آية/قاؿ تعالى في سورة هود

 َفَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعس 

باالستقامة، وهي تشمص االستقامة في العقيدة بما فيها،  (سبحانه)أمر من اهلل
التوحيد والتعزيه عن الشبيه، وأيغاً تشمص االستقامة في األعماؿ واألخبلؽ واألحكاـ، 
وأيغاً تشمص جميع التعاليم من الرحمة والمحبة والتعاوف، فهي جامعة لكصّْ األعماؿ 

. التيرية، واألخبلؽ الكريمة المستقيمة
:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وجاي في الحديث الشريف عن العبيّ 

يا رسوؿ اهلل، قص لي في اإلسبلـ قواًل ال أسأؿ ععه : قاؿ سفياف الثقفي
آمعُت باهلل، : قص: (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل.. أحداً بعدؾ؟
  م استقم

إنّه عدـ التوؼ والحزف يـو القيامة، !.. وأما أجر االستقامة و وابها، فأعظم أجراً 
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.. ومن  م البشرى بالجعة التي فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعين ومن  م التلود والدواـ
:- 30/آية/استمع إلى العص القرآني الشريف في سورة فصلت

 ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػَُّعا اهللُ  ُمَّ اْستَػَقاُموا تَػتَػعَػزَُّؿ َعَليِهُم الَمبلِئَكُة َأالّ َتَتاُفوا َوال
   َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِالَجعَِّة الَِّتي ُكْعُتم ُتوَعُدوفَ 

 
: التحكم في األهواي

(:- 41-37)/آية/قاؿ تعالى في سورة العازعات
 نيا فَِإفَّ الَجِحيَم ِهي الَمأَوى َوَأمَّا َمْن َخاَؼ فََأمَّا َمْن َطَغى َوآ َػَر الَحَياَة الدُّ

ـَ رَبِّْه َونَػَهى العػَّْفَس َعِن الَهَوى فَِإفَّ الَجعََّة ِهَي الَمأَوى  َمَقا

إفَّ من انقاد وراي أهوائه أوردته المتاعب والمهالس، ومن تغّلَب على أهوائه فقد 
. أبصَر الطريل، وبلَغ من التير  ايته ومعار

:- وصدؽ من قاؿ
. من أطاع هوار أعطى عدّور معار

 

: وقاؿ آخر
إفَّ حقيقية اإلنساف هي نفسه، فإذا تغّلب عليها الهوى أصبح متلوقاً آخراً ال يشبه 
اإلنساف في قلبه وال عقله، فعلى اإلنساف أف ال يكفر ويطغى ويؤ ر الحياة الدنيا، فتكوف 

في السّر والعبلنية ونهى العفس عن  (تعالى)الجحيم هي المأوى، أما لو خاؼ مقاـ ربه
. الهوى والمحرمات فإفَّ الجعة هي المأوى

 
:- 26/آية/قاؿ تعالى في سورة ص

 َوال تَػتَِّبِع الَهَوى فَػُيِغلََّس َعْن َسِبيِص اهلِل ِإفَّ الَِّذيَن َيِغلُّوَف َعْن َسِبيِص اهلِل َلُهْم
  َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يَػْوـَ الِحَساب
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بعدـ اتباع الهوى والشيطاف، ألفَّ الهوى يغّص اإلنساف عن  (سبحانه)أمٌر من اهلل
 وعن طريقه المستقيم وإذا اتّبَع هوار وأضص عن سبيص اهلل فتكوف العار هي سبيص اهلل

مأوار وما فيها من عذاب شديد وخزّي وتحقير، وإفَّ أشقى العاس من خالَف موالر واتّبَع 
. هوار

 
:- قاؿ اإلماـ أمير المؤمعين اإلماـ 

 إفَّ أخوؼ ما أخافه عليكم الهوى وطوؿ األمص، أما الهوى فإنه يصدُّ عن
 الحل وأما طوؿ األمص فُيعسي اآلخرة

 
:- 135/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي

 َفبل تَػتَِّبُعوا الَهَوى َأْف َتعِدُلوا َوِإْف تَلووا َأو تُعِرُضوا فَِإفَّ اهلَل َكاَف ِبَما َتعَمُلوَف
 َخِبيراً 

 عن اتّباع الهوى، ألفَّ اتّباعه يعافي العدؿ، وهذا واضح، ألفَّ اتّباع نهي من اهلل
الهوى اتّباع للشيطاف وطريقه، وهذا يعافي العدؿ، ألفَّ اإلنساف إنّما يتمكن من العدؿ إذا 

. كاف في اتّباع اهلل
 

: االمتعاع عن شهوتي البطن والفرج
 

(:- 185-183)آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الذيَن ِمْن قَػْبِلُكم يَا أَيػَُّها الذيَن آَمُعوا ُكِتَب َعَليُكم الصّْيا

ٌة ِمْن  َلَعّلُكم تَتُقوَف أَيَّاَماً َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَف ِمْعُكم َمرِيَغاً أو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ـُ ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوَّع َخيَراً فَػُهَو َخيٌر  أَيَّاـٍ ُأَخٍر َوَعَلى الذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعا

َلُه َوَأْف َتُصوُموا َخيٌر َلُكم ِإْف ُكْعُتْم تَػْعَلُموَف َشْهُر َرَمَغاَف الَِّذي أُْنِزَؿ ِفيِه الُقْرآُف 
ُهَدًى ِللعَّاِس َوبَػيػَّْعاٍت ِمَن الُهَدى َوالُفْرقَاِف َفَمْن َشِهَد ِمْعُكُم الشَّْهَر فَػْلَيُصْمُه 
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ٌة ِمْن أَيَّاـٍ ُأَخٍر يُرِيُد اهللُ ِبُكُم الُيْسَر وال يُرِيُد  َوَمْن َكاَف َمرِيَغاً أو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
 ِبُكُم الُعْسَر 

إنّه ُخُلل عظيم أف يمعع اإلنساف بطعه من كص اللذائذ المحّرمة، ويطّهرها من اآل اـ 
، وألجص أف يتصور بهذا االمتعاع وبهذا الجوع والعجاسات، تعّبداً وطاعة وامتثااًل ألمر اهلل

والعطش حاؿ الفقراي الجائعين والمساكين البائسين، وأف يتصّور موقفه يـو القيامة، يـو 
. الجوع والعطش

فالصـو من أهم العبادات، وهو واجب بغرورة الدين، كوجوب الصبلة والزكاة، ومن 
أنكَر وجوب الصـو فهو مرتد يجب قتله، ألنّه من أنكَر ضرورية من ضروريات الدين فهو 

:- أنّه قاؿ (صلى اهلل عليه وآله وسلم)كافر، وقد جاي في الحديث الشريف عن العبي
شهادة أف ال إله إالّ اهلل،  وإقاـ الصبلة، وإيتاي :- بُِعَي اإلسبلـ على خمس

 الزكاة، وصياـ  شهر رمغاف، وحّج البيت لمن استطاع إليه سبيبًل 

فالصـو من ركائز اإلسبلـ ودعائمه وأركانه، وبه يتمّرف الصائم على ضبط العفس، 
:- فقد جاي في الحديث الشريف.. وترؾ الشهوات المحرمة، والصبر ععها

الصياـ نصف الصبر 
:- قاؿ أمير المؤمعين

لكصّْ شيي زكاة، وزكاة البدف الصياـ 
:- 187/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة

 ـَ ِإَلى الَّلْيِص َواَل تُػَباِشُروُهنَّ َوأَنْػُتْم َعاِكُفْوَف ِفي اْلَمَساِجِد تِْلَس  ُمَّ أََتمُّْوا الصَّْيا
 ُحُدْوُد اهلِل َفبَل تَػْقَربُػْوَها 

مبدأ الصياـ أوؿ الفجر، ومعتهار أوؿ الليص، ويدخص الليص بمجرد مغيب الشمس 
. وارتفاع الحمرة من المشرؽ

واالعتكاؼ في .. وبعد ذلس تشير اآلية المباركة إلى مباشرة العساي أ عاي االعتكاؼ
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الشرع أف يقيم اإلنساف في المسجد الجامع  بل ة أياـ بليلتين على األقص صائمًا، على أف 
ال يترج من المسجد إالّ لحاجة ماّسة، ويرجع بعد قغائها مباشرة وبدوف تأخر، ويحـر 

. على المعتكف مباشرة العساي ليبًل ونهارًا، حتى التقبيص واللمس بشهوة
.. وعدـ الجواز مطلل، من حيث مباشرة العساي، سواي كاف في المسجد أو خارجه
فلو خرَج المعتكف من المسجد، وجامَع ليبًل، وا تسَص،  م رجَع إلى المسجد، فقد 

أما عتل رقبة، أو صياـ : ارتكب محرمًا، وعليه كفارة من أفطَر في شهر رمغاف متعمداً 
. شهرين متتابعين، أو إطعاـ ستين مسكيعاً 

:- 222/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 َوَيْسأَُلْوَنَس َعِن اْلَمِحْيِض ُقْص ُهَو َأَذًى فَاْعَتزُِلْوا العَّْساَي ِفي اْلَمِحْيِض َواَل

تَػْقَربُػْوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَف فَِإَذا َتَطهَّْرَف فَْأتُػْوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اهللُ ِإفَّ اهلَل ُيِحبُّ 
 التػََّوابِْيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهّْرِْين

روي أفَّ اليهود والمجوس كانوا يبالغوف في التباعد عن المرأة حاؿ : قاؿ الرازي
حيغها، والعصارى كانوا يجامعونهن، وال يبالوف بالحيض، وإفَّ أهص الجاهلية كانوا إذا 

حاضت المرأة لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجالسوها على فراش، ولم يساكعوها في 
. بيت، كفعص اليهود والمجوس
عن متالطة العساي في زمن  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)في اآلية سؤاؿ للعبيّ 

 نبّيه األكـر أف يجيب السائلين بأف يعتزلوا العساي أياـ الحيض، فبل فأمَر اهلل.. الحيض
:- يجامعوهن، فقد جاي في الحديث الشريف

إصععوا كص شيي إالّ الجماع 
والعهي كما تُعّلله اآلية المباركة، لما فيه من الغرر واألذى من حيث القذارة والعجاسة، فبل 

 (حيث)يجوز مباشرتهن إالّ بعد أف يطهرف،فإذا تطهرف فأتوهن من حيث أمركم اهلل، وكلمة 
فأتوهن في القبص، كما هو : وعليه يكوف المععى.. في اآلية المباركة حقيقة في المكاف
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. المتبادر إلى الفهم
 

: كظم الغيظ والعفو
 

:- 134/آية/قاؿ تعالى في سورة آؿ عمراف
 الَِّذْيَن يُػْعِفُقْوَف ِفي السَّرَّاِي َوالغَّرَّاِي واْلَكاِظِمْيَن الَغْيظ َوالَعاِفيَن َعِن العَّاِس

 َواهللُ ُيِحُب الُمحِسِعينَ 

اإلنفاؽ في السّراي : اآلية تشير إلى بعض أوصاؼ المتقين وفغائلهم ومعاقبهم فمعها
والغّراي، واليسر والعسر، والرخاي والشدة، والسرور واال تماـ، فبل يبطرهم الغعى، وال 

:- وفي الحديث.. يغجرهم الفقر، فهم في الحالين سواي، يعفقوف حسبما يستطيعوف
تصّدقوا ولو بشلّْ تمرة 

ومعها كظم الغيظ، والغغب، فبل شيي أدؿ على قوة اإليماف، ورجاحة العقص، 
. وعدالة الشتص، من تمالس العفس وكظم الغيظ

والواقع أفَّ كظم الغيظ وتجّرعه مرارة ومشقة على العفس، ولكعه وقاية من كثير من 
قاؿ اإلماـ أمير .. المصائب والمتاعب والكوارث التي تكوف نتيجة للغيظ والغغب

:-  يوصي ولدر اإلماـ الحسنالمؤمعين
َتجرَّع الغيظ، فإّني لم أَر جرعًة أحلى معها عاقبة وال ألّذ مغّبة 

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقاؿ الرسوؿ
 أو في –من َكَظَم  يظه وهو قادر على إنفاذر مؤلر اهلل يـو القيامة رضا

     -خبر أمعاً وإيماناً 
:- وقاؿ اإلماـ أمير المؤمعين 

ليس الشديد بالُصَرعة إنما الشديد من يملس نفسه ععد الغغب 

ومعها العفو عن العاس، والصفح ععهم، والتجاوز عّما يجوز العفو والتجاوز ععه مما 
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:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)، قاؿ رسوؿ اهلل(تعالى)ال يؤدي إلى اإلخبلؿ بحلّْ اهلل
 ًما عفا رجص عن مظلمة قط إالّ زادر اهلل بها عّزا 

:- وقاؿ اإلماـ أمير المؤمعين 
إذا قدرَت على عدّوؾ، فاجعص العفو ععه شكراً للقدرة عليه 

واإلحساف كلمة عامة، وهي كص ما .. َواهللُ ُيِحُب الُمحِسِعينَ : وتتتم اآلية الكريمة بقوله
فيه نفع لآلخرين سواي كاف العفع مادي أو مععوي، أو كاف كثيراً أو قليبًل، ولو بكلمة 

.. من هعا الطريل–السبلـ، أو بكلمة 
 جعلت تسكب الماي عليه ليتهيأ  وروي أّف جارية لئلماـ علي بن الحسين

:- للصبلة، فسقط اإلبريل من يدها فشّجته، فرفع رأسه
     (1)َوالَكاِظِميَن الَغْيظَ :- إفَّ اهلل يقوؿ: فقالت

   قد كظمت َ ْيظي:- فقاؿ لها
      (2)َوالَعاِفيَن َعِن العَّاسِ :- فقالت
      قد َعفوت َععس:- قاؿ

َواهللُ ُيِحُب الُمحِسِعينَ :- فقالت
(3) 

   إذهبي، أنِت حّرة لوجه اهلل تعالى:- قاؿ

 
:  ّض العظر- العّفة–االحتشاـ 

 

(:- 31-30)/آية/قاؿ تعالى في سورة العور
 ُقْص ِلْلُمْؤِمِعْيَن يَػُغغُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظْوا فُػُرْوَجُهْم َذِلَس َأزَْكى َلُهْم ِإفَّ اهلَل

ٌر ِبَما َيْصعَػُعْوَف َوُقْص ِلْلُمْؤِمَعاِت يَػْغُغْغَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُػُرْوَجُهنَّ  َخِبيػْ

                                                           
 .134/سورة آؿ عمراف، آية (1)
 .134/سورة آؿ عمراف، آية (2)
 .134/سورة آؿ عمراف، آية (3)
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َها َوْلَيْغرِْبَن ِبُتُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َواَل يُػْبِديَن  َواَل يُػْبِديَن زِيْػَعتَػُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمعػْ
زِيْػَعتَػُهنَّ ِإالَّ لِبُػُعْولَِتِهنَّ َأْو آبَائِِهنَّ َأْو آبَاِي بُػُعْولَِتِهنَّ َأْو أَبْػَعائِِهنَّ َأْو أَبْػَعاِي بُػُعْولِِتِهنَّ 

َأْو ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِعي ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِعي َأَخَواتِِهنَّ َأْو ِنَسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت 
أَْيَمانُػُهنَّ َأْو التَّاِبِعْيَن َ ْيِر ُأْوِلي اأَلْربَِة ِمَن الرََّجاِؿ َأِو الطّْْفِص الَِّذْيَن َلْم َيْظَهُرْوا 
َعَلى َعْورَاِت العَّْساِي َواَل َيْغرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُػْعَلَم َما ُيْتِفْيَن ِمْن زِيْػَعِتِهنَّ َوتُػْوبُػْوا 

َعاً أَيػَُّها اْلُمْؤِمُعوَف َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحْوَف   ِإَلى اهلِل َجِميػْ
 تشير اآليات الكريمة إلى وجوب  ّض العظر على العساي والرجاؿ، وحفظ الفروج 

.. من الزنا، والعّفة والحجاب
 فقد أمَر اهلل.. ُقْص ِلْلُمْؤِمِعْيَن يَػُغغُّوا ِمْن أَْبَصارِِهمْ فتشير اآلية أواًل بقوله 

. الرجاؿ بأمر أخبلقي عظيم، وهو حرمة العظر إلى ما ال يحّص العظر إليه، وُهنَّ األجعبيات
أفَّ الرجص ال يجوز له العظر إلى شيي من بدف األجعبية .. فمن الواضح ععد الفقهاي

إالّ إلى وجهها وكّفيها، بشرط أف يكوف العظر من دوف تّلذذ أو شهوة، وأف ال يتشى معه 
. الوقوع في الحراـ

إلى وجوب حفظ الفروج عمن ال .. َوَيْحَفُظْوا فُػُرْوَجُهمْ :وتشير اآلية كذلس بقوله
ٌر ِبَما َيْصعَػُعْوفَ .. يحّص لهم وعن الفواحش والزنا ذلس إشارة .. َذِلَس َأزَْكى َلُهْم ِإفَّ اهلَل َخِبيػْ

إلى الغّض عن المحرمات وحفظ الفروج، وهو أطهر للعفس، وأقرب للتقوى، وأبعد عن 
. الذنوب واآل اـ

َوُقْص ِلْلُمْؤِمَعاِت يَػْغُغْغَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن : وتشير اآلية أيغاً بقوله
.  العساي بمثص ما أمَر به الرجاؿ، من  ّض البصر وحفظ الفرجإلى أمر اهلل.. فُػُرْوَجُهنَّ 

َها :  وتشير اآلية كذلس بقوله أي ال يظهرف .. َواَل يُػْبِديَن زِيْػَعتَػُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمعػْ
مواضع الزيعة لغير المحّرـ ومن هو في حكمه، فالمراد بالزيعة، مواضعها، ألفَّ الزيعة بما هي 

والمقصود بالظاهر من موضوع الزيعة، ما يجوز كشفه وهو الوجه .. ال يحّرـ العظر إليها
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. والكّفاف فقط
وقد استدؿ الفقهاي بهذر اآلية الكريمة على وجوب الحجاب، وأفَّ كص بدف المرأة 

:- فقد سئص اإلماـ الصادؽ.. يجب سترر إالّ ما استثعي معه، أي الوجه والكفين
(َواَل يُػْبِديَن زِيْػَعتَػُهنَّ ): عن الذراعين، هص هما من الزيعة التي قاؿ اهلل ععها ،
 -أي المحرمة–نعم، وما دوف الوجه والكّف من الزيعة : قاؿ

والمقصود، أنّه يجب على .. َوْلَيْغرِْبَن ِبُتُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ :      وتشير اآلية بقوله
كانت نساي : العساي أف يسدلن األخمرة والمقانع ليسترف صدورهن ونحورهن، فقد قيص

. الجاهلية يلقين مقانعهن على ظهورهن فتبدو صدورهن ونحورهن
وبعد أف نهى سبحانه وتعالى العساي المسلمات عن كشف مواضع الزيعة إالّ الوجه 

:- والكّفين، سمح بعد هذا لهّن بإبداي  يرهما أل عي عشر صعفاً 
1- ََّواَل يُػْبِديَن زِيْػَعتَػُهنَّ ِإالَّ لِبُػُعْولَِتِهن .. فيجوز لكص من الزوجين أف يرى من

. صاحبه ما يشاي
2- ََّأْو آبَائِِهن ..ويدخص فيهم األجداد من األب واألـ .
3- ََّأْو آبَاِي بُػُعْولَِتِهن ..ويدخص في آباي األزواج، األجداد من األب واألـ .
4- ََّأْو أَبْػَعائِِهن ..وولد الولد ولد، ذكراً كاف أو أنثى .
5- ََّأْو أَبْػَعاِي بُػُعْولِِتِهن ..وإف نزلوا .
6- ََّأْو ِإْخَوانِِهن ..من األب واألـ أو من أحدهم .
7- ََّأْو بَِعي ِإْخَوانِِهن ..وإف نزلوا .
8- ََّأْو بَِعي َأَخَواتِِهن ..وإف نزلوا .
9- ََّأْو ِنَسائِِهن .. فيجوز للمرأة أف تبرز جسدها أماـ مثلها، إالّ العورة، فيحـر

ذلس حتى لو كانت أّمها أو ابعتها، كما يحـر عليها أف تعظر إلى عورتهما، وال يحّص ذلس 
. أماـ  ير المسلمة
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10- ََّأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُػُهن .. من اإلماي والجواري، أما العبد فبل يجوز له أف
. يعظر إلى سيدته إالّ الوجه والكّفين

11- َأْو التَّاِبِعْيَن َ ْيِر ُأْوِلي اأَلْربَِة ِمَن الرََّجاِؿ .. ،وهم الذين يتالطوف األسرة
. ولكن ال شهوة لهم في العساي، كالععين واألبله والهـر

12- َأِو الطّْْفِص الَِّذْيَن َلْم َيْظَهُرْوا َعَلى َعْورَاِت العَّْساِي .. والمقصود، الصبياف
الذين لم يعرفوا عورات العساي، وال يفرقوف بين العورة و يرها من أعغاي البدف لعدـ 

. شهوتهم
فقد كانت .. َواَل َيْغرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُػْعَلَم َما ُيْتِفْيَن ِمْن زِيْػَعِتِهنَّ  م تشير اآلية بقوله 

المرأة تلبس التلتاؿ، وكاف بعغهن يغربن األرض بأرجلهّن فيسمع صوت خلتالهّن 
عن ذلس، وفي ذلس إشارة إلى أفَّ على المرأة أف ال تأتي  (سبحانه)فيهيج الرجاؿ، فعهى اهلل
. بأية حركة تثير الشهوة

:- 33/آية/قاؿ تعالى في سورة العور
 َِوْلَيْستَػْعِفِف الَِّذْيَن اَل َيِجُدْوَف ِنَكاَحاً َحتَّى يُػْغِعيَػُهُم اهللُ ِمْن َفْغِله 

بأف ال يتمكن من المهر أو .. لمن ال يجد السبيص إلى الزواج (تعالى)هذا أمر من اهلل
. العفقة، بالتعفف عن الفاحشة واالمتعاع عن الزنا، ويصبر حتى يوّسع اهلل عليه من رزقه

:- 60/آية/قاؿ تعالى في سورة العور
 َواْلَقَواِعِد ِمَن العََّساِي اّلبلَِتي اَل يَػْرُجْوَف ِنَكاَحاً فَػَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَعاٌح َأْف َيَغْعَن

ٌر َلُهنَّ  َر ُمَتبَػرَّْجاٍت ِبزِيْػَعٍة َوَأْف َيْستَػْعِفْفَن َخيػْ   َِيابَػُهنَّ َ يػْ
تشير اآلية إلى الُمسّعات من العساي، اليائسات من الحيض، البلتي قعدف عن 

فيجوز لهؤالي العسوة نزع .. التزويج وال يطمعن في الرجاؿ والعكاح، وال الرجاؿ فيهن
الثياب الزائدة التي هي فوؽ التمار أو المقانع، ولكن أف يستعففن خير لهن، بعدـ خلعها، 

. وإف جاَز ذلس
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(:- 7-1)/آية/قاؿ تعالى في سورة المؤمعوف
 َقْد َأفْػَلَح الُمْؤِمعُػْوَف الَِّذْيَن ُهْم ِفْي َصبلَتِِهْم َخاِشُعْوَف  َوالَِّذْيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو

ُمْعِرُضْوَف َوالَِّذْيَن ُهْم ِللزََّكاِة فَاِعُلْوَف َوالَِّذْيَن ُهْم ِلُفُرْوِجِهْم َحاِفُظْوَف ِإالَّ َعَلى 
ُر َمُلْوِمْيَن َفَمِن ابْػتَػَغى َورَاَي َذِلَس  َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُػُهْم فَِإنػَُّهْم َ يػْ

 فَُأْولَِئَس ُهُم اْلَعاُدْوفَ 
تتعرض اآليات الكريمة إلى بعض صفات المؤمعين، من التشوع والتغوع في 

وإلى أفَّ المؤمن الواقعي، في .. الذي هو نتيجة اليقين باهلل والتوؼ من عذابه.. الصبلة
وتشير .. وإلى أنّه البد أف يكوف من دافعي الزكاة.. شغص بطاعة اهلل، عن كصّْ لغّو وباطص

اآليات بعد ذلس إلى حفظ الفروج وسترها إالّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، من 
. اإلماي بملس اليمين، فإنّهم  ير ملومين
إلى أنّه من طلب نكاح  ير زوجته وأَمِتِه، فقد .. وبعد ذلس، تشير اآلية األخيرة

. تجاوَز حدود اهلل، واستحّل  غبه وعذابه
(:- 33-32)/آية/قاؿ تعالى في سورة األحزاب

 يَا ِنَساَي العَِّبيّْ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن العَّْساِي ِإِف اتػََّقْيُتنَّ َفبَل َتْتَغَعنَّ بِالَقْوِؿ فَػَيْطَمَع
الَِّذي في قَػْلِبِه َمَرٌض َوقُػْلَن قَػْواًل َمْعُرْوفَاً َوقَػْرَف ِفي بُػيُػْوِتُكنَّ َواَل تَػبَػرََّجَن تَػبّػرَُّج 

 اْلَجاِهَليَِّة اأَلْوَلى
بالمحافظة والحجاب والستر  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)تأكيد على نساي العبي

إف  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)فهّن فوؽ العساي كرامة وشرفاً برسوؿ اهلل.. وعدـ التبرج
ولقد جاي هذا التحذير في عصر .. اتّقين الحراـ ومعصية اهلل في القوؿ والفعص

وهو  خير العصور، ومع هذا حّذَر سبحانه نساي العبّي من لين  (صلوات اهلل عليه)العبي
الكبلـ مع الرجاؿ، والتروج من البيت متبرجات حاسرات، حتى ال يثرف الطمع في القلوب 

!!.. الفاجرة الفاسقة المريغة، هذا وهّن من العفة والحشمة والصوف فوؽ كص شبهة وريبة
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الذي طفرت فيه األنثى من البيت إلى المسارح والمسابح، وأزاحت . فكيف بعصرنا هذا؟
!.. الستار عن أنو تها بأسلوب جعسي محمـو رخيص

 
: الصػػػدؽ
 

(:- 34-33)/آية/قاؿ تعالى في سورة الزمر
 َوالَِّذي َجاَي بِالصّْْدِؽ َوَصدََّؽ ِبِه ُأْولَِئَس ُهُم اْلُمتػَُّقْوَف َلُهْم َما َيَشاُؤوَف ِعْعَد

 رَبِّْهْم َذِلَس َجَزاُي اْلُمْحِسِعْينَ 
 

واآلية ..  فالصدؽ زيعة الحديث وعبلمة االستقامة ورمز الصبلح وسبب العجاح
تشير إلى أفَّ الصادقين الذين قالوا الصدؽ وصدقوا به قلباً وعمبًل، بأنّهم هم المتقوف 

، ولهم ما يشاؤوف وما يحّبوف ععد ربّهم، وذلس ألنّهم (تعالى)المؤمعوف المقربوف من اهلل
. كانوا من المحسعين
:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل
 ،عليكم بالصدؽ، فإفَّ الصدؽ يهدي إلى البّر وأفَّ البّر يهدي إلى الجعة

 وما يزاؿ الرجص يصدؽ ويتحّرى الصدؽ حتى يكتب ععد اهلل صّديقاً 
 (:-  71-70)/آية/قاؿ تعالى في سورة األحزاب

 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُعوا اتػَُّقوا اهلَل َوُقوُلوا َقواًل َسِديَداً ُيْصِلْح َلُكْم َأَعَماَلُكْم َويَػْغِفْر
 َلُكْم ُذنُوَبُكمْ 

.. للذين آمعوا، بالتقوى وقوؿ الصدؽ والحّل وعدـ كتمانه (سبحانه)أمٌر من اهلل
 حيث ُيْصِلْح َلُكْم َأَعَماَلُكمْ والمقصود به هعا ما يعفع العاس وذلس بقريعة قوله تعالى 

أف ترشد ضاالِّ، أو : جعص تعالى القوؿ السديد الصادؽ سبباً لصبلح األعماؿ، ومثاؿ ذلس
. تقوؿ كبلماً تصلح به بين إ عين، وأمثاؿ ذلس من القوؿ العافع
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:- 119/آية/قاؿ تعالى في سورة التوبة
 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمعُػْوا اتػَُّقْوا اهلَل وَُكْونُػْوا َمَع الصَّاِدِقْيَن 

 

الذين  (عليهم السبلـ)وأهص بيته (صلى اهلل عليه وآله وسلم)العبيّ .. والصادقوف هم
. أذهَب اهلل ععهم الرجس وطّهرهم تطهيراً 

في هذر اآلية المباركة نبّيه بالصدؽ، وأمَر المؤمعين أف  (سبحانه)فقد وصَف اهلل
. يكونوا معه ويقتفوا أ رر ويسيروا على نهجه

 
: الرقّػػة والتػواضػػع

 

:- 19/آية/قاؿ تعالى في سورة لقماف
 َواْقِصْد ِفي َمْشِيَس َواْ ُغْض ِمْن َصوِتَس ِإفَّ أَْنَكَر اأَلصَواِت َلَصوُت

   الَحِميرِ 

إرشاد إلهي باالعتداؿ في السير والتواضع، فبل تبطئ في السير بشكص يحتمص معه 
. التكّبر واالستعبلي، وال تسرع فيحتمص التّفة والمرح، واّتتذ بين ذلس سبيبلً 

وتشير اآلية إلى اعتداؿ الصوت ورقّته، بحيث ال يزعج السامع ويبعدر ويعفرر، وأفَّ 
رفع الصوت أكثر مما تدعو الحاجة إليه، يدّؿ على ببلدة المتكلم أو  غبه، ومثله 

. اإلخفات المتص
:- 63/آية/قاؿ تعالى في سورة الفرقاف

 ًَوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَف َعَلى اأَلْرِض َهونَا    

الَِّذيَن يَْمُشوَف َعَلى : تشير اآلية الكريمة إلى كيفية سير المؤمعين ومشيهم بقوله
  فإنّهم يمشوف بالوقار والسكيعة والطاعة والتشوع والتواضع، من دوف تكّبر اأَلْرِض َهونَاً 
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، أنّه قاؿ وروي عن اإلماـ أبو عبداهلل الصادؽ .. أو استعبلي، وال مرحين وال مفسدين
:-  في تفسير هذر اآلية
 ُهو الرجص يمشي على سجّيته التي ُجِبَص عليها، ال يتكّلف وال يتصّعع 

 
: التحفػػظ فػي األحكػاـ

 
:- 12/آية/قاؿ تعالى في سورة الحجرات

 ٌيَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُعوا اْجَتِعُبوا َكِثيَراً ِمَن الظَّنّْ ِإفَّ بَػَعَض الظَّنّْ ِإْ م  

باجتعاب ظّن السوي، والمقصود باالجتعاب عن الظّن،  (سبحانه)أمر أخبلقي من اهلل
هو االجتعاب عن ترتب األ ر عليه، ألفَّ أصص الظّن شيي ال اختياري وخارج عن إرادة 

. اإلنساف، ولكن عليه أف ال يعّوؿ على ذلس الظّن، ويعتبرر كأنّه لم يكن
ـّ  وأما إذا عّوؿ عليه وظهر أ ر ذلس في قوؿ أو فعص، كاف مسؤواًل ومستحّقاً للذ

. والعقاب
 

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل
 ًظّعوا بالمؤمعين خيرا  

:- وقاؿ اإلماـ أمير المؤمعين 
 ضع أمر أخيس على أحسعه   

 

أفَّ كص إنساف بريي حتى تثبت .. ويمكن تلتيص الموضوع بجملة واحدة وهي
. إدانته

:- 6/آية/قاؿ تعالى في سورة الحجرات

 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُعوا ِإْف َجايَُكْم فَاِسٌل بَِعَبٍإ فَػَتبَػيػَُّعوا َأْف ُتِصيُبوا َقوَماً ِبَجَهاَلٍة
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 فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمينَ 
اآلية تدؿ بوجوب التحفظ في األحكاـ على اآلخرين، وحرمة األخذ بقوؿ الفاسل 
إالّ بعد التثبت والتمحيص من خبرر، وذلس خوفاً من الوقوع بمشاكص، كاإلضرار باآلخرين، 

. والعدامة بعد ذلس في وقت ال يعفع العدـ
 

:- 94/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي
 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُعوا ِإَذا َضَربْػُتْم ِفي َسِبْيِص اهلِل فَػَتبَػيّػُعوا َوال تَػُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى

نْػَيا َفِعْعَد اهلِل َمَغاِنُم َكِثيَرٌة  ِإلَْيُكُم السَّبلـَ َلْسَت ُمؤِمَعاً تَػْبتَػُغوَف َعَرَض الَحَياِة الدُّ
   َكَذِلَس ُكْعُتْم ِمْن قَػْبُص َفَمنَّ اهللُ َعَلْيُكْم فَػَتبَػيػَُّعوا ِإفَّ اهلَل َكاَف ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيَراً 

تشير اآلية المباركة إلى عدـ التسرع في األحكاـ على اآلخرين، فإفَّ كص من أظهَر 
اشهُد أف ال إله إالّ اهلل، وأفَّ محمداً رسوؿ اهلل، كاف له : اإلسبلـ وشهد الشهادتين بأف قاؿ

ما للمسلمين من حفظ العفس والماؿ والعرض، وعليه ما على المسلمين، أما حقيقته وباطعه 
.  وحدرفذلس موكوؿ إلى اهلل

 

صلى اهلل عليه وآله )أنّه لما رجع رسوؿ اهلل.. وقد جاي في سبب نزوؿ هذر اآلية
( ناحية فدؾ)من  زوة خيبر، وبعَث أسامة بن زيد في خيص إلى بعض قرى اليهود في  (وسلم

في بعض القرى، فلما  (مرداس بن نهيس الفدكي)ليدعوهم إلى اإلسبلـ، كاف رجص يقاؿ له 
، جمَع أهله وماله في ناحية الجبص، فأقبص (صلى اهلل عليه وآله وسلم)أحسَّ ِبَتْيِص رسوؿ اهلل

: يقوؿ
أشهد أف ال إله إالّ اهلل، وأفَّ محمداً رسوؿ اهلل، فمرَّ به أسامة بن زيد فطععه فقتله، 

. أخبرر بذلس (صلوات اهلل عليه)فلما رجع إلى رسوؿ اهلل
 

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)فقاؿ له رسوؿ اهلل
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قتلَت رجبًل َشِهَد أف ال إله إالّ اهلل، وأّني رسوؿ اهلل 
 

. يا رسوؿ اهلل، إنّما قالها تعّوَذاً من القتص: فقاؿ
 

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)فقاؿ رسوؿ اهلل

 فبل كشفَت الغطاي عن قلبه، وال ما قاؿ بلسانه قبلت، وال ما كاف في
 نفسه علمت

 
: اجتعاب التصرؼ بغير علم

 
:- 36/آية/قاؿ تعالى في سورة اإلسراي

 َوال تَػْقُف َما لَيَس َلَس ِبِه ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َوالَبَصَر َوالُفؤاَد ُكصُّ ُأْولَِئَس َكاَف
 َعْعُه َمْسؤوالً 

اآلية الكريمة تعهى عن اتّباع وقوؿ كص شيي ليس لس به علم، واآلية مطلقة فهي 
. تشمص االتّباع اعتقاداً وعمبلً 

فاآلية تأمر أف ال تعتقد ما ال علم لس به، وال تقص ما ال علم لس به، وال تفعص ما ال 
علم لس به، وهذر مسألة فطرية، فإفَّ فطرة اإلنساف تقودر التّباع العلم وما قاـ على أساسه، 

. والمعع من إتّباع  يرر من الظعوف والشكوؾ
وذكَر سبحانه السمع والبصر والفؤاد، وأراد صاحب هذر األدوات الثبل ة، وأفَّ 

كما لو قاؿ، سمعت دوف أف يسمع، ..  يسأله ععها ويعاقبه إذا أسعَد إليها ما ال يعلماهلل
.. ورأيت وهو لم يَر شيئًا، واعتقدت وعزمت، وهو لم يعتقد بذلس الشيي وال يعـز عليه

وال فرؽ في الواقع بين من يتعّمد الكذب، وبين من يسرع إلى القوؿ من دوف تثّبت 
. وال رويّة، فإفَّ كص قوؿ استعَد إلى ظّن أو شبهة، هو قوؿ بغير علم
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:- 28/آية/قاؿ تعالى في سورة العجم
 ًِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإفَّ الظَّنَّ اَل يُػْغِعي ِمَن الَحلّْ َشْيَئا 

 
: الصبر والثبات

 
:- 7/آية/قاؿ تعالى في سورة المد ر

 َْوِلَربَّْس فَاْصِبر  
:- 127/آية/وقاؿ تعالى في سورة العحص

 ُِرَؾ ِإالّ بِاهلل  َواْصِبْر َوَما َصبػْ

إلى نبّيه الكريم بالصبر، وأفَّ هذا الصبر  (سبحانه)في اآليتين الكريمتين، أمٌر من اهلل
ما أمَر نبّيه بشيي من مصاعب التبليغ وتكاليف  (تعالى)يكوف بعونه تعالى وتوفيقه، وأفَّ اهلل

يعلم بأفَّ نبّيه سيبلقي األذى  (تعالى)العبّوة إالّ وقرَف تلس األوامر بالصبر، وذلس ألفَّ اهلل
. الكبير من المعاندين والمتمردين

:- 200/آية/قاؿ تعالى في سورة آؿ عمراف

 َيَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُعوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتػَُّقوا اهلَل َلَعلَُّكم تُػْفِلُحوف 
 إلى المؤمعين الحاملين لرسالته بالتحّمص والصبر في اآلية الكريمة، أمٌر من اهلل

. لكص ما يلقونه من األذى والسترية واالستهزاي من الحاقدين الغالّين والمعافقين
:-  186/قاؿ تعالى في سورة آؿ عمراف، آية

 لَُتبَلُوفَّ ِفي َأْمواِلُكْم َوأَنْػُفِسُكْم َولََتسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم
 َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأذًى َكِثيراً َوِإْف َتْصِبُروا َوتَػتَػُقوا فَِإفَّ َذِلَس ِمْن َعْزـِ اأُلُمورِ 

للمؤمعين لما سيسمعوف من األقاويص المؤذية لهم، والواقع  (سبحانه)إخبار من اهلل
أفَّ هذر األقاويص والتهم واالفترايات وكلما يصحبها من التغحية، هي  من الحّل و من 

. الجعة
وإفَّ اإلنساف كلما كاف قويّاً في ديعه، اشتّد ببلؤر وعظم، ذلس أفَّ من واجب أهص 
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. الحّل والعدؿ كراهية أهص الباطص والعفاؽ، وبعد ذلس صبرهم على تهمهم وافتراياتهم
:- 214/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة

 ـْ َحسْبُتْم َأْف َتْدُخُلوا الَجعََّة َوَلمَّا يَأتُكْم َمَثُص الَِّذيَن َخَلوا ِمْن قَػْبِلُكْم َمسَّتُػُهْم َأ
  البأَساُي والغَّرَّايُ 

: اآلية تقوؿ.. إلى كص من اعترؼ وآمَن بالحّل وعمص به وبلَغ إليه.. خطاب للمؤمعين
بأفَّ ُسّعة اهلل جرْت في أنصار الحّل، أف يتحّملوا األذى والمكارر ويصبروا على المصائب 

والشدائد وكلما ُيصاحبها من التغحيات، وقد القى الذين كانوا قبلكم أنواعاً من األذى من 
وقد أبى !!.. أـ تريدوف الجعة ببل  من.. أجص الحّل، فصبروا، فهص أنتم تصبروف كما صبروا؟

. صاحبها إالّ أف يكوف  معها اإليماف واإلخبلص والصبر والثبات
 

:- كاف يقوؿ (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقد روي عن رسوؿ اهلل
 إفَّ الجعة ُحّفت بالمكارر، وإفَّ العار ُحّفت بالشهوات، واعلموا أف ما من

طاعة اهلل شيي إالّ يأتي في كرر، وما من معصية اهلل شيي إالّ يأتي في شهوة   
 (:-3-1)/آية/قاؿ تعالى في سورة الععكبوت

 رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمعَّا َوُهْم ال يُػْفتَػُعوَف َوَلَقْد فَػتَػعَّا ألم َأَحِسَب العَّاُس َأْف يُػتػْ
 الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمنَّ اهللُ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلمنَّ الَكاِذبِينَ 

اآلية تشير إلى أفَّ العاس، هص ظّعوا أف يُتركوا فبل يمتحعوا بما يظهر به صدقهم 
!!.. و باتهم أو كذبهم في دعوى اإليماف بمجرد قولهم

فإفَّ اإليماف ليس كلمة تُقاؿ، بص البد من االبتبلي بأنواٍع من السّراي والغّراي، فمن 
صبَر و بَت ععد الغّراي ولم يترج عن ديعه، وشكَر وتواضَع ععد السّراي، ولم يطِغه الجار 

. والماؿ، فهو المؤمن حّقًا، وإالّ ليس له من اإليماف من نصيب
(:- 157-153)/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة

 يا أَيُّها الَِّذيَن آَمُعوا اْسَتِعيُعوا بالصَّبِر َوالصَّبلِة إفَّ اهلَل َمَع الصَّاِبرِيَن َوال تَػُقوُلوا
ِلَمْن يُػْقَتُص ِفي َسِبيِص اهلِل َأْمَواٌت َبْص َأْحَياٌي َوَلِكْن ال َتْشُعُروَف َولََعبُلونَُّكْم ِبَشيٍي 
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ِمَن الَتوِؼ َوالُجوِع َونَػْقٍص ِمَن اأَلمَواِؿ َواألنْػُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشَِّر الصَّاِبرِيَن 
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإلَيِه رَاِجُعوَف ُأولَِئَس َعَليِهْم  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػتػْ

  َصَلَواٌت ِمْن رَبِّْهْم َورَْحَمٌة َوُأولَِئَس ُهُم الُمْهَتُدوفَ 
خطاب إلهي موّجه للمؤمعين باالستعانة بالصبر والتحلي به، وقد أّكَد القرآف الكريم 

بأفَّ الصبر ذُِكَر : على الصبر حتى ذكَرر في سبعين موضعاً معه، كما جاي في تفسير المعار
في القرآف سبعين مرة، وهذا يدؿُّ على عظم أمرر، وقد جعص التواصي به في سورة العصر 

. مقروناً بالتواصي بالحلّْ، إذ البد للداعي إلى الحّل معه
وإفَّ الصبر من أعظم الَمَلكات وأفغلها،  م أفَّ الصبر ال يُمدح لذاتِه، بص إنّما 
يمدح ويحمد إذا كاف وسيلة لغاية نبيلة أو هدؼ شريف، وذلس كالصبر في الجهاد 
المقدس، والصبر على العوز والفاقة والفقر من أجص تحصيص العلم، والصبر على 

المزعجات والمكارر من أجص العياؿ واألسرة وتربية األطفاؿ، والصبر على فَػْقد عزيز، 
. والصبر على كلمة سفيه دفعاً للشرّ 

:- قاؿ أمير المؤمعين
صبر على ما تكرر، وصبر على ما تحبّ : الصبر صبراف 

وقد يكوف الصبر مذموماً أو قبيحًا، وذلس كالصبر على الجوع مثبًل مع التمكن 
. والقدرة على العمص، فهذا صبر مذمـو

 

وأما المعاسبة من قرف الصبر بالصبلة في آية واحدة، هو أفَّ مععى الصبر تعويد 
ويحتاج هذا التعويد على .. العفس وتوطيعها على احتماؿ المكارر والمصائب والشدائد

. ، وإيماف مطلل بأنّه مع الصابرينالتحمص إلى  قة كاملة باهلل
ومن الواضح جدًا، أفَّ الصبلة تؤكد هذر الثقة، وتثبت هذا اإليماف، باإلضافة إلى أفَّ 

.  ومعاجاته تُقّلص من شدة األلم، وُتتّفف من وطأة المصابالوقوؼ بين يدي اهلل
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وتشير اآلية الكريمة بعد ذلس إلى وجوب اإليماف واالعتقاد بأفَّ من استشهد في 
، فإنّه يعتقص من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ويحيا هعاؾ حياة طيبة، (سبحانه)سبيص اهلل

:- 169/آية/وهذر اآلية كقوله تعالى في سورة آؿ عمراف
 ََواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذْيَن قُِتُلْوا ِفي َسِبْيِص اهلِل َأْمَواتَاً َبْص َأْحَياٌي ِعْعَد رَبِّْهْم يُػْرَزقُػْوف 

وتعود اآلية الشريفة إلى موضوع الصبر وامتحاف المؤمعين بالتوؼ والجوع ونقص 
األمواؿ واألنفس والثمرات، وأفَّ هذر األمور هي  من الحّل والتمسس به، الذي يقود 
صاحبه إلى الجعة، فبلبد من االبتبلي واالمتحاف واالختبار، وبهذا نجد تفسير الحديث 

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)الشريف المروي عن الرسوؿ األعظم
 الببلي موكص بالمؤمن، وأفَّ أشّد العاس ببلياً األنبياي،  م األوصياي،  م الذين

 يلونهم، األمثص فاألمثص
:- وهو القائص
ما ُأوذَي نبّي بمثص ما ُأوذيت 

ُأولَِئَس َعَليِهْم َصَلَواٌت ِمْن  : واب الصابرين وأجرهم، بقوله..  م تشير اآلية إلى
ورحمته تعالى لعبيدر، .. ، التكريم وعلّو المعزلة(سبحانه)والصبلة من اهلل.. رَبِّْهْم َورَْحَمةٌ 

:- وفي الحديث الشريف.. الرفل بهم، والهداية إلى خيرهم، واإلنعاـ عليهم
إنّا هلل وإنّا إليه : ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى أمر اهلل بقوله

راجعوف، اللهم ععدؾ أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها وعّوضعي خيراً معها، 
 إالّ آجرُر اهلل عليها وعّوضه خيراً معها

 

أعطى للصابرين  مانية أنواع من األجر  (سبحانه)إفَّ اهلل: وقد ذكَر بعض المفسرين
:- والكرامة
 سورة البقرة ُأولَِئَس َعَليِهْم َصَلَواٌت ِمْن رَبِّْهْم َورَْحَمةٌ : الصبلة والرحمة-(1،2)
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157. 
 .155: سورة البقرةَوَبشِّْر الصَّاِبرِْينَ : البشارة-3
 .157:  سورة البقرةَوُأولَِئَس ُهُم الُمْهَتُدوفَ : الهداية-4
 .153:  سورة البقرةِإفَّ اهلَل َمَع الصَّاِبرِْينَ : العصر-5
 .146: سورة آؿ عمرافَواهلَل ُيِحبُّ الصَّاِبرِْينَ : المحبة-6
 .75: سورة الفرقافُأْولَِئَس ُيْجَزْوَف اْلُغْرَفَة ِبَما َصبَػُرْوا:  رفات الجعة-7
. 10: سورة الزمرِإنََّما يُػَوفَّى الصَّاِبُرْوَف َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ : األجر الجزيص-8
 

: القػدوة الحسػعة
 

:- 21/آية/قاؿ تعالى في سورة األحزاب
  لَقْد َكاَف َلُكْم ِفي َرُسوِؿ اهلِل ُأسَوٌة َحَسَعٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اهلَل َواليَػْوـَ اآلِخَر

 َوذََكَر اهلَل َكِثيَراً 
صلى اهلل عليه وآله )تشير اآلية المباركة إلى األمر باألسوة الحسعة برسوؿ اهلل

:- (وسلم

 م تبّين .. واألسوة الحسعة هعا بمععى، االقتداي واالتّباع واالمتثاؿ للرسوؿ األعظم
، فتعّلل قلبه به وآمَن به، ويرجو (سبحانه)اآلية بأفَّ هذا األمر لمن كاف في الواقع يرجو اهلل

. اليـو اآلخر وتعّلل قلبه به، فعمص صالحاً 
مسلم ععد العاس ال ععد : إفَّ المسلم على قسمين: ولتوضيح المقصود، نقوؿ

أشهد أف ال إله إالّ اهلل وأفَّ محمداً رسوؿ اهلل، ولو أنّه يعصي : وهو الذي يقوؿ (سبحانه)اهلل
اهلل ورسوله، إالّ أنّه يعامص معاملة المسلم في الدنيا من حيث الزواج، مثبًل أو األرث وما 

أشهد أف ال إله إالّ اهلل وأفَّ محمداً رسوؿ اهلل، ويطيع اهلل ورسوله، : ومسلم يقوؿ.. إليهما
فهذا يعامص معاملة المسلم في الدنيا واآلخرة، فمعاملة المسلم في هذر الحياة كمسلم 
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. شيي، واعتبارر مسلماً ععد اهلل وفي يـو الحساب شيي آخر
:- 35/آية/قاؿ تعالى في سورة األحقاؼ

 ِفَاْصِبْر َكَما َصبَػَر ُأوُلوا الَعْزـِ ِمَن الرُُّسص 
فاصبر : ، ولعا فيه أسوة حسعة، والمععى(صلى اهلل عليه وآله وسلم)التطاب للعبيّ 

على جحود هؤالي الكفار والمعافقين وعدـ إيمانهم واعتقادهم بالرساالت وباليـو اآلخر، 
نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، : كما صبَر أولو العـز من الرسص، وأولو العـز خمسة

ومحمد، على نبّيعا وآله وعليهم الصبلة والسبلـ، ولقد كاف لكص واحد من هؤالي األنبياي، 
العمص بها على جميع خلقه إلى عهد يليه من التمسة،  (سبحانه)شريعة خاصة، أوجَب اهلل

صلى اهلل )فتعسخ البلحقة الشريعة السابقة إلى شريعة سيد المرسلين، وخاتم العبيين، محمد
. ، فإنّها ناستة  ير معسوخة إلى يـو القيامة(عليه وآله وسلم

وأما بقية األنبياي، فقد كاف كص واحد معهم يعمص ويبّلغ بشريعة من تقدمه من أولي 
. العـز

:- 14/آية/قاؿ تعالى في سورة الصف
 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُعوا ُكونُوا أَْنَصاَر اهلِل َكَما قَاَؿ ِعْيَسى ْبُن َمْرَيَم ِلْلَحَوارِيّْيَن َمْن

 أَْنَصاِري ِإَلى اهلِل قَاَؿ اْلَحَوارِيػُّْوَف َنْحُن أَْنَصاُر اهللِ 

التطاب موّجه للمؤمعين، بأف يكونوا أنصار اهلل، ومععى نصرة اهلل، هو نصرة نبّيه، 
باإليماف به ونشر دعوته وإعبلي كلمته واالقتداي بسيرته وامتثاؿ أوامرر وطاعته فيما يأمر 

أنصاراً هلل بعصرة نبّيه عيسى بن مريم في - وهم خاصة الرجص–كما كاف الحواريوف . ويعهى
.  وتوّجهه إلى اهلل وجهادر في سبيلهاتّباعه في سلوكه في سبيص اهلل

 
: االعػتػػداؿ

:- 110/آية/قاؿ تعالى في سورة اإلسراي

 ًَوال َتْجَهْر ِبَصبلِتَس َوال ُتَتاِفْت ِبَها َوابْػَتِغ بَيَن َذِلَس َسِبيبل 
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الجهر واإلخفات وصفاف يتصف بهما الصوت، ويمكن أف يعتبر بيعهما خصلة  الثة، 
هو المبالغة : فيكوف الجهر.. هي بالعسبة إلى الجهر إخفات وبالعسبة إلى اإلخفات جهر

. هو المبالغة في خفغه، وما بيعهما هو االعتداؿ: في رفع الصوت، واإلخفات
ال تبالغ في الجهر في صبلتس الجهرية، كالصبح والمغرب والعشاي، : فيكوف المععى

وال تبالغ في اإلخفات في صبلتس اإلخفاتية كالظهر والعصر، بص اسلس سبيص االعتداؿ 
.  ععد الجهر واإلخفات

ال تجهر في صلواتس كلها وال : وأما إذا كاف البلـ في الصبلة للجعس، كاف المععى
تتافت فيها كلها، بص اتتذ سبيبًل وسطاً تجهر في بعض وتتافت في بعض، تجهر في 

 أنّه قاؿ في تفسير وعن اإلماـ الصادؽ .. الصبح والمغرب والعشاي وتتافت في  يرها
:- اآلية

الجهر بها رْفع الصوت والُمتافتة ما لم تسمع أذنيس، واقرأ قراية بيعهما     
:- 29/آية/قاؿ تعالى في سورة اإلسراي

 ًَواَل َتْجَعْص َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُعِقَس َواَل تَػْبُسْطَها ُكصَّ الَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوَما
     َمْحُسورَاً 

هذا هو مععى االعتداؿ، وإفَّ التعادؿ والتوازف أساس كص شيي في اإلسبلـ، عقيدًة 
وشريعًة وأخبلقًا، فبل رهبانية وال اندفاع وراي الشهوات، وال إسراؼ، وال تقتير، وال تهّور، 

. وال جبن
فإفَّ األوامر اإلسبلمية بكص أقسامها مبعية على أساس نظاـ معين موافل مع الحكمة 

:- 8/آية/والمصلحة، كما في قوله تعالى في سورة الرعد
 ٍوَُكصَّ َشيٍي ِعْعَدُر ِبِمْقَدار     

فبل إفراط وال تفريط، فكص شيي له حدود معيعة ععد اهلل وفي الشريعة اإلسبلمية، 
كحدود الملكية، : وعلى اإلنساف أف ال يتجاوزها، ويقف ععدها وال يتعداها، وذلس مثبلً 

فحّدها عدـ اإلضرار باألفراد والجماعة، وحدود اإلنفاؽ وحدر عدـ التقتير واإلسراؼ، 
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. وهكذا سائر األفعاؿ
وقد عّبر سبحانه في اآلية الكريمة، بغصّْ اليد كعاية عن التقتير واإلمساؾ والبتص، 

كمن ال يعطي شيئاً لبتله وشّح نفسه، وعبّػَر ببسط اليد كص البسط، كعاية عن إنفاؽ 
اإلنساف كص ما ععدر وما في حوزته بحيث ال يبقى له شيي، ففي اآلية نهي بالغ شديد عن 

. التفريط واإلفراط في اإلنفاؽ، وخير األمور الوسط
:- 67/آية/قاؿ تعالى في سورة الفرقاف

 ًَوالَِّذيَن ِإَذا أَنْػَفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػْيَن َذِلَس قَػَواَما     

ال إفراط وال تفريط، ال إسراؼ يصلوف معه إلى حّد التبذير والبذخ، وال إقتار 
قاؿ .. وتغييل يصلوف به إلى الحاجة والفاقة، وإنّما بين ذلس قواماً وهو الوسط واالعتداؿ

:- اإلماـ أبو عبداهلل الصادؽ 
أربعة ال يستجاب لهم دعوة -:
ألم آمرؾ : يا رّب ارزقعي، فيقوؿ له: رجص فاتح فار جالس في بيته فيقوؿ-

. بالطلب
ألم : يا رّب أرحعي معها، فيقوؿ له: ورجص كانت له امرأة يدعو عليها يقوؿ-

. أجعص أمرها بيدؾ
ألم آمرؾ : يا رّب ارزقعي، فيقوؿ: ورجص كاف له ماؿ فأفسدر فيقوؿ-

. باالقتصاد
     ألم آمرؾ بالشهادة: ورجص كاف له ماؿ، فأدانه بغير بّيعة، فيقوؿ-

:- 9/آية/قاؿ تعالى في سورة الرحمن
 ََزاِف َوَأِقيُموا الَوَزَف بِالِقْسِط َواَل ُتْتِسُروا الِميَزاف    َأالَّ َتْطَغوا ِفي اْلِميػْ

تعهى اآلية الكريمة عن الطغياف واالعتداي والعهب والسلب، وعدـ تجاوز الحّل 
والعدؿ، إلى البتس والباطص، وتأمر بالقسط الذي هو ترؾ االعتداي بكص صورر وأنواعه، 
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فتؤدي ما عليس وال تأخذ أكثر من حّقس، وبهذا يقـو المجتمع وتسعد الحياة، وهذا هو 
. االعتداؿ الذي فرَضُه اإلسبلـ

 
: األعماؿ الصالحة

 
:- 7/آية/قاؿ تعالى في سورة هود

  َوُهَو الَِّذي َخَلَل السََّمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاـٍ وََكاَف َعْرُشُه َعَلى اْلَماِي
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبلً   لَِيبػْ

أفَّ : تشير اآلية الكريمة أواًل إلى َخْلل السموات واألرض في ستة أياـ، بمععى
َخَلقها على ست مراحص، ليكوف لكص شيي حّد محدود، ووقت مقّدر، أو أفَّ  (سبحانه)اهلل

األياـ كعاية عن األطوار، وأنّه سبحانه لم يتلل الكوف ابتداياً كما هو عليه اآلف، بص انتقص 
. بتلقه من طور إلى طور وفقاً لعظرية العشوي واالرتقاي، حتى الطور األخير الذي نرار اآلف
وتشير اآلية  انية إلى العرش وأنّه كاف على الماي، والمراد بعرش اهلل هو ملكه 

. واستيبلؤر
واآلية ككص .. وتدؿ اآلية على أفَّ الماي كاف موجوداً قبص خْلل السموات واألرض

َخَلَل السموات واألرض ليبلوكم أّيكم أحسن عمبًل، أّيكم أكثر  (سبحانه)تشير إلى أفَّ اهلل
. أخرى لمسألة أي لغيرر، مقصود أمر واالمتحاف الببلي أفَّ  الواضح ومن ،التزامًا، وأقـو سلوكاً 
 الحسعة وكذلس القبيح، من والحسن الرديي من الجيد تمييز هي األخرى والمسألة

 فيه ما ألجص يراد إنّما الجزاي وكذلس الجزاي، عليهما يترتب ما ألجص تمييزها يراد إنّما والسيئة،

  اية المترتبة األمور هذر من واحد كص يذكر سبحانه نجدر ولذلس الحّل، الوعد إنجاز من

. للتلقة
:- 7/آية/الكهف سورة في للتلقة االبتبلي كوف في تعالى فقاؿ

 ًُلَوُهْم أَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَمبل  ِإنَّا َجَعْلَعا َما َعَلى اأَلْرِض زِيْػَعًة َلَها لَِعبػْ
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:- 37/آية/وقاؿ في مععى التمييز والتمحيص في سورة األنفاؿ
 َِز اهللُ اْلَتِبْيَث ِمَن الطَّيّْب  لَِيِميػْ

:- 22/آية/وقاؿ في خصوص الجزاي في سورة الجا ية
 َوَخَلَل اهللُ السََّمَواِت َواأَلْرَض بِاْلَحلّْ َوْلُتْجَزى ُكصُّ نَػْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُهْم اَل

 يُْظَلُمْوفَ 
:- 104/آية/وقاؿ في كوف اإلعادة إلنجاز الوعد كما في سورة األنبياي

 ََعا ِإنَّا ُكعَّا فَاِعِلْين  َكَما َبَدأنَا َأوََّؿ َخْلٍل نُِعْيُدُر َوْعَداً َعَليػْ
ومن المعلـو بأفَّ جعص العمص الصالح  اية للتلقة ال يعافي اشتماؿ التلقة على 

بأوامرر ونواهيه بكص ما يأمر به ويرشد  (تعالى) ايات أخرى، والعمص الصالح هو امتثاؿ اهلل
. إليه

:- 2/آية/قاؿ تعالى في سورة الملس
  ًُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبل  الَِّذي َخَلَل اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيبػْ

تبّين اآلية الكريمة  اية خلقه تعالى، الموت والحياة، أو الحكمة من الحياة في 
هي أف تظهر أفعاؿ اإلنساف في هذر الحياة .. الدنيا  م الموت ومن  م البعث والعشور
. الدنيا، ويثاب عليها أو يعاقب في آخرته

 
حين تبل هذر  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وفي الحديث الشريف، أفَّ رسوؿ اهلل

:- اآلية، فّسرها بقوؿ
أَيُُّكم َأحسن عقبل، وأورع عن محاـر اهلل، وأسرع إلى طاعته 

 
: التػعػافػس

 

:- 148/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
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 َُراِت أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اهلل َوِلُكّص ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولّْيَها فَاْسَتِبُقوا الَتيػْ
 َجِميَعاً ِإفَّ اهلَل َعَلى ُكصّْ َشيٍي َقِديرٍ 

 

:- 48/آية/وقاؿ تعالى في سورة المائدة
  ًُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا الَتيَراِت إَلى اهلِل َمْرِجُعُكْم َجِميَعا َولِكْن لَِيبػْ

      فَػيُػَعبّْؤُكْم ِبَما ُكْعُتْم ِفيِه َتْتَتِلُفوفَ 
تشير اآليتاف الكريمتاف وترشد إلى المسارعة إلى التيرات واالستباؽ إليها، 
.. واالنصراؼ إلى عمص التير، والمبادرة إليه، والتعافس على الطاعة وامتثاؿ أوامر اهلل
 م تشير اآليتاف إلى أفَّ مرجعكم  داً إليه سبحانه، وععد ذلس يثيب المحّل 

المحسن، ويعاقب المبطص المسيي، فهو وعد بالثواب ألهص الطاعة، ووعيد بالعقاب ألهص 
. المعصية

 
: حسن االستماع واالتباع

 
(:- 18-17)/آية/قاؿ تعالى في سورة الزمر

  فَػَبشّْْر ِعَباِد الَِّذْيَن َيْسَتِمُعْوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعْوَف َأْحَسَعُه ُأْولِِئَس الَِّذْيَن َهَداُهُم
     اهللُ َوُأْولَِئَس ُهْم ُأْوُلوا األَْلَبابِ 

من الواضح أفَّ المراد بُحسن القوؿ، ليس ُحسن الكلمات وجماؿ األلفاظ وفصاحة 
األسلوب، بص المراد به ما يعفع دنياً وآخرًة، فإف كاف مغّراً فهو قبيح وإف كاف جميبًل 

. بأسلوبه وألفاظه
فالمقصود باآلية الشريفة االستماع إلى القوؿ واألخذ بأحسعه وأرشدر إلى الحّل 
والصواب، وأما وصف األحسن فهو نسبي، فالقصاص بالمثص ممن اعتدى عليس حّل، 
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ولكن العفو أحسن من القصاص، والصدقة بإبدائها وإخفائها حسعة، إالّ أفَّ إخفايها 
 أحسن من كص أحسن، ورّد التحية بمثلها حسن، والرّد بتير معها أحسن، وقوؿ اهلل

قوؿ، وال شيي معه تعالى أحسن من شيي، ألفَّ األشياي بالعسبة إليه سواي، فالذين يستمعوف 
ويعملوف به هم المهتدوف ععد اهلل إلى معرفة األحسن، واآلخذوف بالحلّْ  (سبحانه)قوؿ اهلل

. دوف الباطص وباللباب دوف القشور
 

:- وفي نهػػج البػبل ػة
 

  َّأفيغوا في ذكر اهلل فإنّه أحسن الذكر، وار بوا فيما وعد المتقين، فإف
وعدر أصدؽ الوعد، واقتدوا بهدي نبّيكم فإنّه أفغص الهدي، واستّعوا بسّعته 
فإنّها أهدى السعن، وتعلموا القرآف فإنّه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنّه 

     ربيع القلوب
 

: إخػػبلص السػرائػر
 

:- 272/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 َوَما تُػْعِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفؤلَنْػُفِسُكْم َوَما تُػْعِفُقوَف ِإالَّ ابِْتَغاَي َوْجِه اهلِل َوَما تُػْعِفُقوا ِمْن

 َخْيٍر يُػَوؼَّ ِإلَيُكْم َوأَنْػُتْم اَل ُتْظَلُموفَ 

تشير اآلية الكريمة إلى وجوب صدؽ العية وإخبلص السريرة في كص قوؿ وفعص، 
.  وطلب رضوانهوعدـ اإلنفاؽ إالّ ابتغاي                          وجه اهلل

فإذا كاف العطاي والبذؿ واإلنفاؽ بهذا الشكص من العية الصادقة وقصد التقرب إلى 
 وابتغاي مرضاته، فهو يقبلها بشرط أف ال تكوف مع المنّْ واألذى، ويثيب عليها، اهلل

. (سبحانه)فالمحور في كص األعماؿ هو إخبلص السريرة وابتغاي وجه اهلل
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:- 114/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي

 َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ أْو ِإْصبَلٍح بَػْيَن اَل َخيػْ
     العَّاِس َوَمْن يَػْفَعْص َذَلَس ابِْتَغاَي َمْرضاِة اهلِل َفَسوَؼ نُؤتِيِه َأْجَراً َعِظيَماً 

تشير اآلية الكريمة إلى بعض األعماؿ الصالحة مثص الصدقة وبذؿ الماؿ إلى الفقراي 
. والمعوزين والمحتاجين، والمعروؼ وهو كص ما يعترؼ العقص والشرع بحسعه وفائدته

فكص األعماؿ الحسعة من المعروؼ التي معها الصدقة، وإصبلح ذات البين تشير 
. بالذكر للتعبيه على أهميتهما (سبحانه)اآلية إليه، وخّصهما اهلل

:- قاؿ الرازي
 ((إفَّ مجامع التيرات مذكورة في هذر اآلية))
 

بأفَّ هذر األعماؿ الصالحة، وكص األعماؿ البد أف تكوف في  (سبحانه)ويبّين اهلل
 بإخبلص العّية والسريرة إليه وحدر ال شريس له، فإذا كانت بهذر الصورة طلب رضا اهلل

. من إخبلص السريرة وصفاي العّية، فإفَّ اهلل سيعطيه أجراً عظيماً و واباً كثيراً 
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الفصص الثاني  -
 

العػػػواهػػػي 
 

: إلقاي العفس بالتهلكة
 

:- 195/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 َُّوأَْنِفُقْوا ِفي َسِبْيِص اهلِل َواَل تُػْلُقْوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التػَّْهُلَكِة َوَأْحِسعُػْوا ِإفَّ اهلَل ُيِحب

 اْلُمْحِسِعْينَ 
 

إلى وجوب اإلنفاؽ في سبيله تعالى، واإلنفاؽ يشمص جميع .. تشير اآلية الكريمة
المصالح العامة، كاإلنفاؽ في الجهاد والصدقات إلى الفقراي والمساكين، واإلنفاؽ على 

. األهص واألوالد، واإلنفاؽ على المدارس ودور األيتاـ وما شابه ذلس
وبعد ذلس تعطي اآلية قاعدة عامة، بحرمة إلقاي اإلنساف نفسه بالتهلكة، وقد عّبر 

. سبحانه باأليدي عن األنفس
 بأف أنفقوا من أموالكم إنفاقاً َواَل تُػْلُقْوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التػَّْهُلَكةِ : وقد قيص في قوله

ال تقتير فيه، وال إسراؼ، فإفَّ ُكبلِّ معهما يؤدي إلى التهلكة، إالّ أفَّ الكبلـ مطلل ُأريَد به 
. العهي عن كص ما يوجب الهبلؾ

:- 29/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي
 ًَواَل تَػْقتُػُلْوا أَنْػُفَسُكْم ِإفَّ اهلَل َكاَف ِبُكْم رَِحْيَما 

:- في اآلية الشريفة، أربعة أقواؿ
نهي اإلنساف عن االنتحار، وعن قتص نفسه في .. إفَّ المقصود في اآلية: األوؿ-

:-  قاؿحاؿ الغغب والغجر، ففي الفقيه، أفَّ اإلماـ الصادؽ
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َواَل : (تعالى)قاؿ اهلل.. من قتَص نفسه متعمدًا، فهو في نار جهعم خالداً فيها
تَػْقتُػُلْوا أَنْػُفَسُكْم ِإفَّ اهلَل َكاَف ِبُكْم رَِحْيَماً َوَمْن يَػْفَعْص َذِلَس ُعْدَوانَاً َوظُْلَماً 

َراً   َفَسْوَؼ ُنْصِلْيِه نَارَاً وََكاَف َذِلَس َعَلى اهلِل َيِسيػْ
 

:- إفَّ مععى اآلية هو: الثاني-
أف ال يقتص بعغكم بعغًا، ألّنكم أهص دين واحد وأنتم كعفس واحدة، وفيه إشعار 

بوحدة اإلنسانية وتكافلها، وأفَّ جميع نفوس المجتمع كعفس واحدة، فلو قتَص نفسه أو قتص 
:- وفي الحديث الشريف..  يرر فقد قتَص نفسه
المؤمعوف كعفس واحدة 

 

 أي ال تهلكوها بفعص المعاصي التي اَل تَػْقتُػُلْوا أَنْػُفَسُكمْ : إفَّ مععى: الثالث-
. تستحّقوف بها بالعذاب والعقاب

 

 أي ال تتاطروا بعفوسكم في القتاؿ، اَل تَػْقتُػُلْوا أَنْػُفَسُكمْ : إفَّ مععى: الرابع-
. فتقاتلوف من ال تطيقوف من األعداي والمشركين والكفار

 

:-  أنَّه قاؿوروي عن اإلماـ الصادؽ
 َواَل تَػْقتُػُلْوا أَنْػُفَسُكْم، ععى بذلس الرجص من المسلمين يشدُّ على المشركين

 وحدر يجيي في معازلهم فُيقتص، فعهاهم اهلل عن ذلس
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: الكػػػػػذب
 

:- 105/آية/قاؿ تعالى في سورة العحص
 َِإنََّما يَػْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذْيَن اَل يُػْؤِمعُػْوَف بِآيَاِت اهلِل َوُأْولِِئَس ُهُم الَكاِذبُػْوف 

 الكذب في هذر اآلية نهي صريح عن الكذب في اآلية المباركة، وقد قرَف اهلل
.. بعدـ اإليماف به

عدـ اإليماف بالبعث والعشور والحساب والثواب : ومععى عدـ اإليماف به هو
والعقاب وعدـ اإليماف بجميع آياته، فإفَّ من طبيعة الكذاب أف يكوف قريباً من المفاسد 
جريئاً على اآل اـ والموبقات والجرائم، ذلس أنّه ال يتشى حساباً وال يتاؼ عقاباً على 

. الكذب، وال يرجو خيراً وال  واباً على الصدؽ، ألنّه ال يؤمن باهلل العلّي القدير
 مععار أفَّ الكذب ِإنََّما يَػْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذْيَن اَل يُػْؤِمعُػْوفَ : وقد يقاؿ أفَّ قوله تعالى

… !!معحصر بالكافرين، مع أفَّ بعض الكافرين أصدؽ في قولهم من بعض المؤمعين باهلل
إفَّ المسلم الكاذب مؤمن باهلل نظرياً وكافر : ولكن الجواب على هذا القوؿ هو

عمليًا، فبوصفه مؤمن نظرياً يعامص في الدنيا معاملة المسلم، وبوصفه كافر عملياً يعامص في 
:- 30/آية/قاؿ تعالى في سورة الحج.. اآلخرة معاملة الكافر

  ِفَاْجَتِعُبوا الرِْجَس ِمَن اأَلْو َاِف َواْجَتِعُبوا َقوَؿ الزُّور            

فهي واضحة عن شهادة الزور، التي هي من أنواع الكذب، والتي يترتب عليها افدح 
المفاسد وأقبح الشرور، وأخطر المشاكص التي تودي باألنفس واألرواح، وتقغي بعشر 

. الفوضى، وضياع الحقوؽ
وقد قرَف سبحانه العهي عن الكذب بشهادة الزور، بعد العهي عن الرجس من 

. األو اف الذي هو اإلشراؾ باهلل
:- قاـ خطيبًا، فقاؿ (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقد روي أفَّ رسوؿ اهلل



    49 السيد حسين الصدر                                              
 

فَاْجَتِعُبوا : أيّها العاس، عدلت شهادة الزور باإلشراؾ باهلل،  م قرأ قوله تعالى
 الرِْجَس ِمَن اأَلْو َاِف َواْجَتِعُبوا َقوَؿ الزُّورِ 

ما يدؿ على أفَّ الكذب من الكبائر،  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقد ورد عن العبيّ 
:- حيث قاؿ

 أال أخبركم بأكبر الكبائر، اإلشراؾ باهلل، وعقوؽ الوالدين، وقوؿ الزور–
 أي الكذب

ولقد أمرنا اإلسبلـ بترؾ الكذب، سواي كاف بالجّد أو الهزؿ، فلقد قاؿ رسوؿ 
:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)اهلل

ويٌص له ويٌص له ،  ويٌص للذي يحدث فيكذب ليغحس به القـو
:- وقاؿ أمير المؤمعين

ال يجد عبد طعم اإليماف حتى يترؾ الكذب هزله وجّدر 
:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقد قاؿ رسوؿ اهلل

 إيّاكم والكذب، فإفَّ الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى
 العار

أفَّ الكذب موجب لكص المعكرات والرذائص واآل اـ والمفاسد، .. وهكذا يتغح لعا
التي عبّػَر ععها العبّي األعظم بالفجور، ومن الواضح أفَّ مصير الفاجر هو العذاب والعار 

. والسعير، جهعم وبئس المصير
 
: العػفػػػاؽ

(:- 68-67)/آية/قاؿ تعالى في سورة التوبة

 َهْوَف َعِن َواْلُمَعاِفُقْوَف َواْلُمَعاِفَقاِت بَػْعُغُهْم ِمْن بَػْعٍض يَأُمُرْوَف بِاْلُمْعَكِر َويَػعػْ
اْلَمْعُرْوِؼ َويَػْقِبُغْوَف أَْيِديِهْم َنُسْوا اهلَل فَػَعِسيَػُهْم ِإفَّ اْلُمَعاِفِقْيَن ُهُم اْلَفاِسُقْوَف 
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َها َهَي َحْسبُػُهْم  َوَعَد اهللُ اْلُمَعاِفِقْيَن َواْلُمَعاِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهعََّم َخاِلِدْيَن ِفيػْ
 َوَلَععَػُهُم اهللُ َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِقْيمٌ 

 

تشير اآلية الكريمة إلى طبيعة المعافقين والمعافقات الذين هم من طيعة واحدة 
وطبيعة واحدة، بأف يأمروف بالمعكر الذي هو الكفر والعفاؽ والتروج عن طاعة 

 واالعتقاد بالجّعة والعار ، ويعهوف عن المعروؼ الذي هو اإليماف باهلل(سبحانه)اهلل
. والحساب والثواب والعقاب وطاعة اهلل ورسوله

ولذلس قبغوا أيديهم عن اإلنفاؽ في سبيص اهلل، لعدـ    إيمانهم ونسوا اهلل بتركهم 
كذلس نساهم اهلل بحرمانهم من رحمته، وأعدَّ لهم نار جهعم خالدين فيها ولهم .. لطاعته

. عذاب مقيم جزاياً على أعمالهم في الحياة الدنيا، ال يتّفف ععهم أبداً 
(:- 207-204)/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة

 نْػَيا َوُيْشِهُد اهلَل َعَلى َما ِفي قَػْلِبِه َوِمَن العَّاِس َمْن يُػْعِجُبَس قَػْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّ
َها َويُػْهِلَس اْلَحْرَث  َوُهَو أَلَُّد الِتَصاـِ َوِإَذا تَػَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض لِيُػْفِسَد ِفيػْ

َوالعَّْسَص َواهللُ اَل ُيِحبُّ اْلَفَساِد َوِإَذا ِقْيَص َلُه اتَِّل اهلَل َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاإِلْ ِم َفَحْسُبُه 
 َجَهعَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهادُ 

إّني قد آمعت : تشير اآلية الكريمة إلى المعافل الذي ُيستحسن كبلمه حيث يقوؿ
 على ذلس ويحلف به على صدؽ باهلل ورسوله وبكص ما جاي به الرسوؿ، ويشهد اهلل

. قوله، ولكعه هو ألّد التصاـ، بمععى أنّه أشّد العاس خصومة هلل ورسوله ولئلسبلـ وأهله
 م بّين تعالى صفة من صفات المعافقين، وهي االعتزاز باإل م والمعصية وعدـ قبوؿ 

. العقد والعصيحة، وععد ذلس يكوف عقابه جهعم خالداً فيها ولبئس المهاد
 أنّها نزلت في َوِمَن العَّاِس َمْن يُػْعِجُبَس قَػْوُلهُ وفي الدّر المعثور في قوله تعالى 

في  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)األخعس بن ُشريل الثقفي حليف لَِبعي زهرة، أقبَص إلى العبيّ 
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جئُت ُأؤيد اإلسبلـ ويعلم اهلل أّني لصادؽ، فاعجب العبّي ذلس معه، فذلس : المديعة وقاؿ
  م خرَج من ععد العبّي، فمرَّ بزرع لقـو من َوُيْشِهُد اهلَل َعَلى َما ِفي قَػْلِبهِ : قوله تعالى

كما جاي في سورة  (تعالى)المسلمين وحمر، فأحرَؽ الزرع وعقَر الحمر، فأنزَؿ اهلل
:- 205/آية/البقرة

 َها َويُػْهِلَس اْلَحْرَث َوالعَّْسَص َواهللُ اَل َوِإَذا تَػَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض لِيُػْفِسَد ِفيػْ
 ُيِحبُّ اْلَفَسادِ 

 
: أفعاؿ تعاقض األقواؿ

 

(:- 3-2)/آية/قاؿ تعالى في سورة الصف
 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُعوا ِلَم تَػُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوَف َكبُػَر َمْقَتاً ِعْعَد اهلِل َأْف تَػْقوُلوا َما

  اَل تَػْفَعُلوفَ 

 التطاب موّجه إلى أولئس الذين يظهروف اإليماف وال يبطعونه، أو إلى المؤمعين 
ظاهرًا، الذين يقولوف شيئاً وال يفعلونه، وهذا عمص كثير من العاس، فإنّهم يتعّمدوف الكذب 
والتداع والدجص، فيتصرفوف في السّر والتفاي بغير ما يبدونه عبلنية وجهرة، وهذا هو 

. العفاؽ بعيعه
ومن العاس من يقوؿ ويعد بعية الصدؽ والوفاي، ولكن تمععه ظروؼ معيعة، فيعجز 

. عن الوفاي مع ما بذؿ من جهد، وهذا معذور
ومن العاس من يقوؿ ويعد بعية الوفاي، ولكن إذا جاي وقت التعفيذ والعمص وتهيأت له 

األسباب، تراجَع وألغى إرادته كسبًل أو بتبًل، وهذا الشتص مؤمن، ولكعه مؤمن متهاوف 
. ضعيف في إرادته وأماـ نفسه األّمارة بالسوي

إفَّ جماعة من الصحابة كانوا قبص أف تتهيأ أسباب األمر : وقاؿ كثير من المفسرين
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بالقتاؿ يتمعوف أف يفرض عليهم، فلما تهيأت أسبابه وفرض عليهم تثاقص فريل معهم، فعزلت 
. فيهم هذر اآلية

:- 44/آية/قاؿ في سورة البقرة
  َُلوَف الِكَتاَب َأَفبل َتعِقُلوف  أَتَأُمُروَف العَّاَس بِالِبرّْ َوتَػْعَسوَف أَنْػُفَسُكْم َوأَنْػُتْم تَػتػْ

 وامتثاؿ أوامرر وهم تشير اآلية الكريمة إلى أولئس الذين يأمروف العاس بطاعة اهلل
. يتالفونه ويعصوف أوامرر

:- (صلى اهلل عليه وآله)قاؿ رسوؿ اهلل: وروى أنس بن مالس، قاؿ
مررُت ليلة ُأسرَي بي على أناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت :

.. من هؤالي يا جبرائيص؟
هؤالي خطباي من أهص الدنيا، ممن كانوا يأمروف العاس بالبّر ويعسوف : فقاؿ

 أنفسهم
وقيص إفَّ اآلية موّجهة إلى األحبار من اليهود يأمروف العاس باإليماف بمحمد إذا 

ا بتوا على ما أنتم عليه من : بُِعَث، فلما بُِعَث كفروا به، أو الذين كانوا يقولوف للمسلمين
. اإليماف بمحمد، وال يؤمعوف هم

 

:- قاؿ الشاعر
 

ال تعَه عن ُخُلٍل وتأتَي مثَله            عاٌر عليس إذا فعلَت عظيُم 

 
: البػتػػػص
 

:- 37/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي
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 الَِّذْيَن يَػْبَتُلْوَف َويَْأُمُرْوَف العَّاَس بِالُبْتِص َوَيْكِتُمْوَف َما آتَاُهْم اهللُ ِمْن َفْغِلِه
َعاً   َوَأْعَتْدنَا ِلْلَكاِفرِْيَن َعَذابَاً ُمِهيػْ

عليهم من اإلنفاؽ  (سبحانه)اآلية موجهة إلى البتبلي، الذين يمععوف ما أوجب اهلل
والحقوؽ الشرعية، والذين يأمروف  يرهم بذلس، ألفَّ كص مسيي يود أف يكوف جميع العاس 

 من الثروة مسيئوف حتى يجد أقراناً وأمثااًل، والذين يكتموف ويتستروف على ما آتاهم اهلل
. واليسار اعتذاراً لهم في البتص

وبعد ذلس هّدد سبحانه البتيص والذي يأمر  يرر بالبتص، الذي كفر بععمة 
. ، بالعذاب المهين والتزي والعار(تعالى)اهلل

:- 180/آية/قاؿ تعالى في سورة آؿ عمراف
 َراً َلُهْم َبْص ُهَو َواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذْيَن يَػْبَتُلوَف ِبَما آتَاُهُم اهللُ ِمْن َفْغِلِه ُهَو َخيػْ

 َشرّّ َلُهْم َسُيَطوَّقُػْوَف َما َبِتُلوا ِبِه يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ 
المقصود في اآلية الكريمة أولئس األشتاص الذين يمتععوف عن إعطاي الحقوؽ 

الشرعية من الزكاة والُتمس والبتص بدفعها، هؤالي يتصوروف أفَّ البتص هو خير لهم، ولكن 
. الواقع هو شّر لهم، وليس كما يظعوف

ُهَو َشرّّ  هذا تفسير لقوله َسُيَطوَّقُػْوَف َما َبِتُلوا ِبِه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ولذلس تشير اآلية 
.  والتطويل هعا كعاية عن شدة العذاب والعقابَلُهمْ 

:- 268/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 ًالشَّْيطَاُف يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِالَفْحَشاِي َواهللُ يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْعُه َوَفْغبل 

  

حّذَر تعالى في اآلية الشريفة، من الشيطاف الذي يأمر بالبتص ويمعع من الصدقة 
واإلنفاؽ، ومععى وعَد الشيطاف بالفقر، أف يحّرض بالوسوسة على الحرص والبتص والشّح، 

. وأف يتّوؼ من اإلنفاؽ بأف يؤدي إلى الفقر وسوي الحاؿ
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ومععى أمرر بالفحشاي، أف يغري بوسوسته بارتكاب المعاصي، وترؾ الطاعات ومعها 
. البتص والشحّ 

 (سبحانه)نعم، هذا هو سبيص الشيطاف الذي يعاقض دائماً سبيص الرحمن، فإفَّ اهلل
:- وعَد الذي يعفل الحسن من ماله، رجاياً لمرضاته سبحانه بأمرين

:- 103/آية/قاؿ تعالى في سورة التوبة... تكفير كثير من التطايا:- األوؿ
ْيِهْم ِبَها  ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهَّْرُهْم َوتُػزَكّْ

 

:- 39/آية/قاؿ تعالى في سورة سبأ.. أف يُعطى المعفل خيراً مما أنفلَ :- الثاني
 َُر الرَّازِِقْين  َوَما أَنْػَفْقُتْم ِمْن َشيٍي فَػُهَو ُيْتِلُفُه َوُهَو َخيػْ

 
:- قاؿ أمير المؤمعين

الصدقة دواي معجح، استعزلوا الرزؽ بالصدقة، تاجروا اهلل بالصدقة 
 

:- 38/آية/قاؿ تعالى في سورة محمد
 َفِمْعُكْم َمْن يَػْبَتْص َوَمْن يَػْبَتْص فَِإنََّما يَػْبَتُص َعَلى نَػْفِسِه َواهللُ الَغِعيُّ َوأَنْػُتْم

 اْلُفَقَرايُ 
والمععى أفَّ .. تشير اآلية الكريمة إلى أقصى مراتب البتص وهو البتص على العفس

البتيص ببتله وشّحته وعدـ إنفاقه يحـر نفسه من الثواب الجسيم واألجر العظيم، ويلزمها 
. عقوبة عظيمة وعذاب شديد

فالمعطي هو أحوج إلى اإلعطاي من الفقير اآلخذ، ألنّه يجلب بهذا العطاي الرحمة 
فإفَّ اهلل هو الغعّي عن أموالكم وأنتم الفقراي إلى ما ععدر من التير .. ويدفع ععه العقمة

وعن .. والرحمة، فهو ال يأمركم باإلنفاؽ لحاجته وهو الغعّي، ولكن لتعتفعوا به في اآلخرة
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:- (عليهم السبلـ)اإلماـ الصادؽ عن آبائه
فقاؿ.. إفَّ الشحيّح أعذر من الظالم: إفَّ أمير المؤمعين سمع رجبًل يقوؿ :

كذبت، إفَّ الظالم قد يتوب ويستغفر، ويرّد الظبلمة عن أهلها، والشحيح 
إذا شّح، معع الزكاة، والصدقة، وصلة الرحم، وقرى الغيف، والعفقة في 

 ، وأبواب البّر، وحراـ على الجعة أف يدخلها شحيح(تعالى)سبيص اهلل
- الوافي-

:- وقاؿ أمير المؤمعين
 عجبت للبتيص يستعجص الفقر الذي معه هرب، ويفوته الغعى الذي إيّار

طلَب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراي ويحاسب في اآلخرة حساب 
 األ عياي

- نهج الببل ة-
صلى )قاؿ رسوؿ اهلل: ، قاؿ(عليهم السبلـ)وعن اإلماـ جعفر بن محمد عن آبائه

:- (اهلل عليه وآله وسلم
 الستي قريب من اهلل، قريب من العاس، قريب من الجعة، والبتيص بعيد

 من اهلل، بعيد من العاس قريب من العار
- البحار-

 
: اإلسػػػراؼ
 

(:- 27-26)/آية/قاؿ تعالى في سورة اإلسراي
 رِْيَن َكانُػْوا ِإْخَواَف الشََّياِطْيِن وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلَربِّْه ْر تَػْبِذيْػَراً ِإفَّ اْلُمَبذّْ َواَل تُػَبذّْ

 َكُفْورَاً 
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نهي عن التبذير، والتبذير هو إنفاؽ الماؿ في  ير وجهه، وجعله في  ير مكانه 
وموضعه، فإفَّ كص من أنفَل شيئاً من ماله في موضع يعود عليه بالغرر، أوال يعود عليه بأي 

. معفعة، فهو مسرؼ، وهذا الشتص يصدؽ عليه مبّذر وسفيه عرفاً وشرعاً 
وقد عّبر سبحانه عن المبذرين بإخواف الشياطين، وذلس ألفَّ التبذير مذمـو ومكرور 

.  وكص ما هو مكرور ععد اهلل محبوب ععد الشيطافععد اهلل
 عن سألُت أبا عبداهلل: وفي تفسير العياشي عن عبد الرحمن بن الحجاج، قاؿ

ْر تَػْبِذيْػَراً :  قوله تعالى :- ، قاؿَواَل تُػَبذّْ
 من أنفَل شيئاً في  ير طاعة اهلل، فهو ُمبّذر، ومن أنفَل في سبيص اهلل فهو

  مقتصد
 
: الريػػػػاي

 

: 38/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي
 َِوالَِّذْيَن يُػْعِفُقْوَف َأْمَواَلُهْم رِئَاَي العَّاِس َواَل يُػْؤِمعُػْوَف بِاهلِل َواَل بِاْليَػْوـِ اآلِخر  

:- 264/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمعُػْوا اَل تُػْبِطُلْوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنَّ َواأَلَذى َكالَِّذي يُػْعِفُل َماَلُه

رِئَاَي العَّاِس َواَل يُػْؤِمُن بِاهلِل َواْليَػْوـِ اآلِخِر َفَمثَػُلُه َكَمَثِص َصْفَواٍف َعَلْيِه تُػَراٌب 
فََأَصابَُه َواِبٌص فَػتَػرََكُه َصْلَداً اَل يَػْقِدُرْوَف َعَلى َشيٍي ِممَّا َكَسبُػْوا َواهللُ اَل يَػْهِدي 

  اْلَقْوـَ الَكاِفرِْينَ 
الكبلـ في المرائي الذي يعفل ماله رئاي العاس وطلباً للسمعة والجار، وهو ال يؤمن 

. باهلل العلّي القدير
مثبًل في اآلية المباركة الثانية، ألصحاب المّن واألذى  (سبحانه)وقد ضرَب اهلل
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بالمرائي المعافل، ذلس الشتص الذي يعفل ويبذؿ ماله طلباً لثعاي العاس وحدهم، ال رجاياً 
. لمرضاة اهلل وابتغاياً لثوابه

إفَّ عمص المرائي وعمص الكافر من شاكلة واحدة ألفَّ ُكبلِّ معهما ال : وتوّضح اآلية
. (سبحانه)يرجو الثواب وال يبتغي وجه اهلل

 م شّبه سبحانه، الماّف والمؤذي، بالمعافل المرائي،  م شّبه سبحانه وتعالى المرائي 
بصفواف عليه تراب، ومن المعلـو بأّف شبيه المشّبه شبيه، وعليه يكوف كص من الماّف المؤذي 

والمعافل المرائي كالصفواف، أي الحجر الصلب األملس الذي يغطيه التراب التفيف 
فيحجب صبلبته، فما إف يهبط المطر الغزير عليه، فإذا بالتراب يزوؿ ويذهب، وهكذا 

صدقة المؤذي والمرائي، كالتراب تماماً على الحجر األملس، واألذى والرياي كالمطر الذي 
(:- 7-4)/آية/قاؿ تعالى في سورة الماعوف.. ذهب بالتراب

 فَػَوْيٌص ِلْلُمَصلّْْيَن الَِّذْيَن ُهْم َعْن َصبلَتِِهْم َساُهْوَف الَِّذْيَن ُهْم يُػَراُيوَف َويَْمعَػُعْوَف
  اْلَماُعْوفَ 

هذا هو شأف المرائي، السهو عن الصبلة، فإنّه يصلي ولكن ريايًا، وخوفاً من العاس، 
وهذر طبيعة المرائي في .. ، فإنّه يبدي حسن الظاهر ويتفي القبائح والرذائصال من اهلل

كص أعماله وتصرفاته، فإنّه يتقرب بأعماله إلى عباد اهلل، ويتباعد بها ععه سبحانه وعن 
مرضاته، حتى الماعوف، ال يعيرونه إالّ رياياً ونفاقًا، والذي هو من أبسط األشياي وأتفه 

. األمور
:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل
 ًسيأتي على العاس زماف تتبث فيه سرائرهم، وتحسن فيه عبلنيتهم طمعا

في الدنيا، ال يريدوف به ما ععد ربهم، يكوف ديعهم ريايًا، ال يتالطهم خوؼ، 
 يعّمهم اهلل بعقاب فيدعونه دعاي الغريل فبل يستجيب لهم

- الكافي-
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:- 142/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي
 ًيُػَراُيْوَف العَّاَس َواَل َيْذُكُرْوَف اهلَل ِإالَّ َقِلْيبل 

عدـ ذكرر : تشير اآلية الكريمة إلى صفة من صفات المرائي، والصفة هي
إالّ بين العاس وحين يرار العاس، فهو يذكر اهلل ألجص العاس، ال ألجص اهلل،  (سبحانه)هلل

. ولهذا إذا انفرَد وحدر فبل يذكر اهلل شيئاً 
:- قاؿ أمير المؤمعين

يعشط إذا رأى العاس، ويكسص إذا كاف وحدر، :  بلث عبلمات للمرائي
 ويحّب أف ُيحمَد في جميع أمورر 

- الكافي-
:- 110/آية/قاؿ تعالى في سورة الكهف

 ًَفَمْن َكاَف يَػْرُجْو ِلَقاَي رَبِّْه فَػْليَػْعَمْص َعَمبًل َصاِلَحاً َواَل ُيْشِرْؾ ِبِعَباِدِة رَبِّْه َأَحَدا 
:- ، أنّه قاؿجاي في تفسير هذر اآلية المباركة، عن اإلماـ الصادؽ

 الرجص يعمص شيئاً من الثواب، ال يطلب به وجه اهلل، إنّما يطلب تزكية
 العاس، يشتهي أف يسمع به العاس، فهذا الذي أشرؾ بعبادة ربه 

:-  م قاؿ
 وما من عبد أسّر خيراً فذهبت األياـ أبداً حتى يظهر اهلل له خيرًا، وما من

 عبد يستر شّراً فذهبت األياـ حتى يظهر اهلل له شّراً 
- الكافي-

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقاؿ رسوؿ اهلل
أخوؼ ما أخاؼ عليكم الشرؾ األصغر  ..

.. وما الشرؾ األصغر؟: قالوا
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 يـو القيامة للمرائين، إذا جازى العباد بأعمالهم، الرياي، يقوؿ اهلل: قاؿ
اذهبوا إلى الذين كعتم تراؤوف لهم في الدنيا، فانظروا هص تجدوف ععدهم 

  الجزاي
 
: االخػتيػػػاؿ

 

:- 18/آية/قاؿ تعالى في سورة لقماف
 ٍَوال َتمِش ِفي اأَلْرِض َمَرَحاً ِإفَّ اهلَل ال ُيِحبُّ ُكصَّ ُمْتَتاٍؿ َفُتور 

تعهى اآلية الكريمة عن المشي في األرض مرحًا، الذي بّين سبحانه مععار، بأنّه 
. المشي باختياؿ وفتر

هو المباهاة على العاس، ومن المعلـو بأفَّ ال شيي : هو الزهو، والفتر: واالختياؿ
. أدّؿ على الجهص، وأوضح على العقص من هذر الصفات

:- 37/آية/قاؿ تعالى في سورة اإلسراي
 ُلَغ اْلِجَباَؿ َوال َتمِش ِفي اأَلْرِض َمَرَحاً ِإنََّس َلْن َتْتِرَؽ اأَلْرَض َوَلْن تَػبػْ

 َطْواًل ٍ 
تعهى اآلية الشريفة عن المرح والبطر والتيبلي في المشي، وتعهى اآلية عن الفتر 

. واالختياؿ
 م تشير اآلية إلى ضعف اإلنساف واستعظاـ اإلنساف نفسه أكثر مما هو عليه 

وعجزر وأنّه أضعف من أف يبلغ ما يريد بالجار والماؿ، فإّنس أيها اإلنساف ال تشّل األرض 
. من تحت قدمس، بزهّوؾ وفرحس وتكّبرؾ، ولن تبلغ الجباؿ بتطاولس وعّلوؾ

 
: التػػكػبّػػر
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:- 18/آية/قاؿ تعالى في سورة لقماف
 َِواَل ُتَصعّْْر َخدََّؾ ِللعَّاس 
ال : هو الكبر والتكّبر وهما مععًى واحدًا، وتعهى اآلية الشريفة ععه، والمععى: التصّعر

. تمص بوجهس عن العاس، وال تعرض ععهم تكّبراً واستعبليًا، بص أقبص عليهم، وتواضع لهم
:- ، أنّه قاؿوقد جاي في تفسير هذر اآلية، عن اإلماـ أبي عبداهلل

 ًأي وال تمص بوجهس عن العاس بكّص  وال تُعرض عن من ُيكلمس استتفافا
 به

:-  أيغاً وقاؿ اإلماـ الصادؽ 
ما من رجٍص َتكبّػَر أو َتجّبر إالّ ِلذّلٍة وجدها في نفسه 

:- 23/آية/قاؿ تعالى في سورة العحص
 َِإنَُّه ال ُيِحبُّ الُمْسَتْكِبرين 

المتكبرين، العاصين هلل بتكبرهم، المتعّظمين الذين يأنفوف  (سبحانه)وكيف يحبُّ اهلل
ال يحبهم، ويعاقبهم  (سبحانه)فاهلل!!.. أف يكونوا أتباعاً للحّل، ويأبوف من التواضع واللين
. بما يستحّقوف من العقاب، لتكّبرهم واستعكافهم

:- ، قاؿوعن اإلماـ الصادؽ 

نقي الثوب،  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)جاي رجص موسر إلى رسوؿ اهلل
فجاي رجص ُمعسر، درف   (صلى اهلل عليه وآله وسلم)فجلس إلى رسوؿ اهلل

الثوب، فجلس إلى َجْعِب الُموسر، فقبَض الُموسر  يابه من تحت فتذيه، 
:- (صلى اهلل عليه وآله)فقاؿ له رسوؿ اهلل

.. َأِخْفَت أف يََمسََّس من فَػْقرِر شيي؟-
.. ال:- قاؿ
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.. َفَتْفَت أف يَوّسَخ  يابس؟:- قاؿ
.. ال:- قاؿ
.. فما َحَمَلَس على ما صععْت؟:- قاؿ
يا رسوؿ اهلل، إفَّ لي قريعاً يُػَزّيُن لي كص قبيح ويُػَقّبُح لي كص حسن، :- فقاؿ

!.. وقد جعلُت له نصف مالي
:- قاؿ.. أتقبص؟:- للُمعسر (صلى اهلل عليه وآله وسلم)فقاؿ رسوؿ اهلل

!..  ال
.. ِلَم؟:- فقاؿ له الرجص
 أخاُؼ أف يدخلعي ما دخلس:-  قاؿ الُمعسر

 
:- 60/آية/قاؿ تعالى في سورة الزمر

 َأَلَْيَس ِفي َجَهعََّم َمْثوًى للُمَتَكِبرِين 
نعم، هذا هو عقاب المتكبرين، فتكوف جهعم مثوًى لهم، والعار جزايهم لتكّبرهم 

. (سبحانه)وجحودهم ومتالفتهم هلل
:-  قاؿ (عليهم السبلـ)وُروَي عن اإلماـ الصادؽ عن أبيه عن جدر

من :- وقَع بين سلماف الفارسي وبين رجص كبلـ وخصومة، فقاؿ له الرجص
وأّما آخري .. أّما َأّولي، فعطفة قذرة:-فقاؿ سلماف.. أنت يا سلماف؟

وآخرؾ، فجيفة معتعة، فإذا كاف يـو القيامة، ووضعت الموازين، فمن  قَص 
 ميزانه، فهو الكريم، ومن خفَّ ميزانه، فهو اللئيم  

- البحار-
 

: التكّبر جعوف
 

:-  ، قاؿعن اإلماـ الصادؽ
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على ما :- على جماعة، فقاؿ  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)مرَّ رسوؿ اهلل
.. يا رسوؿ اهلل، هذا مجعوف يصَرع، فاجتمععا عليه:-فقالوا..  اجتمعتم؟

:- فقاؿ
أال ُأخبركم بالمجعوف حلَّ :-  م قاؿ!.. ليس هذا بمجعوف ولكعَّه المبتلى

..  الجعوف؟
.. بلى يا رسوؿ اهلل:-قالوا
المتبتتر في مشيه، العاظر في ِعطفيِه، المحرّْؾ َجعبيِه بِمعكبيِه، يتمّعى :- قاؿ

على اهلل جّعتُه وهو يعصيه، الذي ال يؤمن شرر وال يُرجى خيرُر، فذلس 
 المجعوف وهذا المبتلى

- الكافي-
 

: العجب والتعّفخ
 

:- 49/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي
 ُأََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن يُػزَكُّوَف أَنْػُفَسُهْم َبِص اهللُ يُػزَّكي َمْن َيَشاي 

واآلية تشير إلى .. هذا هو العجب أف يزّكي اإلنساف نفسه، فهو يشهد لعفسه بعفسه
، واهلل ال يزكي إالّ من شهدت له أفعاله بالتزكية أفَّ التزكية البد أف تكوف من اهلل

. والصبلح
وتزكية اإلنساف نفسه، أ بت دليص على جهله و رورر، أي لعقٍص فيه يحاوؿ إخفاير، 

:- وروي عن اإلماـ الباقر .. ولكن بشهادة  ير مقبولة، حتى ععد نفسه ال يعلم كذبها
  بل ة هنَّ قاصمات للظهر، رجص استكثر عمله، ونسي ذنبه، وأعجب 

     برأيه
:- 32/آية/قاؿ تعالى في سورة العجم
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 ُهَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َوِإْذ أَنْػُتْم َأِجعٌَّة ِفي بُُطوِف ُأمََّهاِتُكْم َفبَل
 تُػزَكُّوا أَنْػُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتػََّقى

ومن  ير الممكن ..  أعلم باإلنساف من نفسه، بالغ ما بلغ من العلمإفَّ اهلل
هو أحيار  (سبحانه)والمستحيص أف يعلم اإلنساف من نفسه ما يعلمه اهلل معه، وذلس ألفَّ اهلل

وأوجدر، وهو الذي يميته ويعشرر ويحاسبه، فهو معه وبعلمه معذ اللحظة األولى من تكويعه 
. في بطن أمه إلى العػََّفس األخير

فعلى اإلنساف أف ال يُزّكي نفسه، وال يُعجب بعفسه وعمله، وليدع أعماله تُزّكيه و يرر 
. يشهد له بالصبلح

:- عن اإلماـ الصادؽ  وروي
مثلي ُيسأؿ عن صبلته، : فقاؿ.. كيف صبلتس؟: أتى عاِلم، عابد، فقاؿ له

أبكي : قاؿ.. فكيف بكاؤؾ؟: قاؿ!.. معذ كذا وكذا (تعالى)وأنا أعبد اهلل
فإّف ضحكس وأنت خائف خير من : فقاؿ له العاِلم.. حتى ُأجري دموعي

 بكائس وأنت ُمِدٌؿ، إفَّ الُمِدؿَّ ال يصعد من عمله شييٌ 
 

: التفاخر بالقدرة والماؿ
 

(:- 44-32)/آية/قاؿ تعالى في سورة الكهف

 َواْضِرْب َلُهْم َمَثبًل رَُجَليِن َجَعْلَعا أَلَحِدِهَما َجعَّتَػْيِن ِمْن َأْعَعاٍب َوَحَفْفَعاُهَما
عَػُهَما َزْرَعاً ِكْلَتا الَجعََّتيِن آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْعُه َشْيَئاً  بَِعْتٍص َوَجَعْلَعا بَػيػْ

أَنَا َأْكثَػُر ِمْعَس : َوَفجَّْرنَا ِخبلََلُهَما نَػَهَراً وََكاَف َلُه  ََمٌر فَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِورُرُ 
َمااًل َوَأَعزُّ نَػَفَراً َوَدَخَص َجعََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم لِعَػْفِسِه قَاَؿ َما َأُظنُّ َأْف تَِبيَد َهِذِر أََبَداً 
َقَلًباً قَاَؿ َلُه  َها ُمعػْ َراً ِمعػْ َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئْن رُِدْدُت ِإَلى رَبّْي أَلِجَدفَّ َخيػْ

َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَس ِمْن تُػَراٍب  ُمَّ ِمْن نُْطَفٍة  ُمَّ َسوَّاَؾ : َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُرُ 
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رَُجبًل َلِكعَّْا ُهَو اهللُ رَبّْي َواَل ُأْشِرُؾ ِبَربّْي َأَحَداً َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجعََّتَس قُػْلَت َما 
َة ِإالَّ بِاهلِل ِإْف تَػَرِف أَنَا َأَقصَّ ِمْعَس َمااًل َوَوَلَداً فَػَعَسى رَبّْي َأْف يُػْؤتَِيِن  َشاَي اهللُ اَل قُػوَّ

َها ُحْسَبانَاً ِمَن السََّماِي فَػُتْصِبَح َصِعيَداً زََلَقاً َأْو  َراً ِمْن َجعَِّتَس َويُػْرِسَص َعَليػْ َخيػْ
ُيْصِبَح َماُؤَها َ ْورَاً فَػَلْن َتْسَتِطيَع َلُه طََلَباً َوُأِحيَط بَِثَمرِِر فََأصَبَح يُػَقلُّْب َكفَّيِه 
َعَلى َما أَنْػَفَل ِفيَها َوَهي َخاويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويَػُقوُؿ يَا لَيَتِعي َلْم ُأْشِرؾ ِبَربّْي 

َأَحَداً َوَلْم َتُكْن َلُه ِفَئٌة يَػْعُصُرونَُه ِمْن ُدوِف اهلِل َوَما َكاَف ُمْعَتِصَراً ُهَعاِلَس الَواليُة هلِل 
ٌر ُعْقَباً  ٌر  َػَوابَاً َوَخيػْ     الَحّل ُهَو َخيػْ

 

اآليات الكريمة تشير إلى ُمحاورة بين شتصين أحدهما  عّي كافر واآلخر فقير 
مؤمن، وهكذا كاف األ عياي يتفاخروف على  يرهم من الفقراي بالماؿ والقدرة، ولهذا قيص بأفَّ 

أف يطرد  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قسماً من المشركين كانوا قد اشترطوا على رسوؿ اهلل
المؤمعين الفقراي حتى يُؤمعوا به، أو يُعّين مجلساً للفقراي ومجلساً لؤل عياي حتى ال يجتمعاف 

في مكاف واحد، ألنّهم يزعموف أنّهم سادة وُأمراي والعاس عبيد  (صلوات اهلل عليه)ععد العبيّ 
.  لهم وإماي

واآليات الكريمة تُعطيعا صورة واضحة لؤل عياي الُمتكّبرين في شتِص رجٍص  عّي، 
وصورة للفقراي المؤمعين في شتِص رجٍص فقير ال يملس شيئاً ولكعه يعتزُّ بتالقِه، والغعّي 

فالذي يفتتر بماله و يعتّز به من دوف اهلل يملس بستانين كبيرين عظيمين فيهما .. يعتزُّ بماله
زرع كالحعطة والشعير، وفيهما أشجار كثيرة ومتعوعة كالعتيص واألععاب، وكص بستاف تعفجر 
فيه عيوف الميار بأجمص معظر وأْلَطِف صورة ويؤتي  مرر ونتاجه بأحسن ما يكوف وفي وقته 

 . وأوانه، حبوباً وفاكهة
أما المؤمن الذي يعتزُّ بتالقه ويفتتر به، فهو ال يملس شيئًا، فقاؿ الكافر للمؤمن 

:- في تفاخٍر وزهٍو و رور
 



    65 السيد حسين الصدر                                              
 

أنا أكثُر معس مااًل وولداً وجاهًا، أُنظْر إلى ما أملس من أشجار وأنهار وزروع و مار، 
وهذا هو الُمْلس الدائم الباقي الذي يستمر لؤلوالد واألحفاد، بتبلؼ الجعة التي تتصوروف 

.. وهص بعد الموت والفعاي جعاف ونيراف؟.. وجودها وتزعموف بها، أَيُّها الُسذَّج المساكين
وعلى فرض وجودها، فسيكوف َحّظي من اآلخرة أكثر معه في الدنيا، ألفَّ الُمترؼ هعا، 

:- فقاؿ المؤمن للكافر زاجراً وموّبتاً له.. ُمترٌؼ هعاؾ

من تراب  م  (سبحانه)إنَّس تقوؿ هذا ُكْفراً بالذي سوَّاؾ رجبًل، أنت الذي خلقس اهلل
 وحدر وال ُأشرؾ به أحداً وأحمدر وأشكرر  من نطفة  م سواؾ رجبًل، أما أنا فأؤمن باهلل 

على هدايته، ولو أّنس من أهص البصيرة والُرشد آلمعَت به وتواضعَت له وشكرَته على نَِعمه 
 وسقطت .. وما إف أكمَص المؤمن كبلمه حتى  ارت األنهار.. وآالئه ولم تأخذؾ العّزة باإل م

وذهب كص شيي في جّعة الكافر التي كاف قد اعتّز وتفاخر بها ..  وهلس الزرعَ .. األشجار
 .  َما َأُظنُّ َهِذِر َأْف تَِبيَد أََبَداً : وقاؿ

:- وبعد أف رأى ما حدث في جّعته من ُصعع اهلل، قاؿ في انكسار وحسرة
  ًيَا لَيَتِعي َلْم ُأْشِرؾ ِبَربّْي َأَحَدا 

أف يؤمن اإلنساف إيماناً واقعيًا، : والِعبرة من هذر اآليات الشريفة والقصد معها هو
بأف ال حوؿ وال قوة إالّ باهلل العلي العظيم، وأنّه سبحانه قادر لو كفَر اإلنساف : قواًل وعمبلً 

فعلى .. به وبععمه، أف يحّوؿ العّز إلى ذّؿ، والغعى إلى فقر، والعافية إلى آالـ وأسقاـ
. اإلنساف أف ال يطغى بقدرته وال يغتّر بماله و روته، ويكوف مؤمن باهلل حّل اإليماف

 
: اال ترار والتعّلل بالدنيا

 
:- 28/آية/قاؿ تعالى في سورة الكهف

  َواْصِبْر نَػْفَسَس َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهْم بِالَغَداِة َوالَعِشيّْ يُرِيُدوَف َوَجَهُه َواَل
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نْػَيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْ َفْلَعا قَػْلَبُه َعْن ِذْكرِنَا  ُهْم تُرِيُد زِيَعَة الَحَياِة الدُّ تَػْعُد َعيَعاَؾ َععػْ
   َواتػََّبَع َهَواُر وََكاَف َأْمُرُر فُػُرطَاً 

اآلية الكريمة تعهى عن التعّلل بالدنيا وباألشتاص الذين تعّلقوا بها و ّرتهم الحياة 
. الدنيا ونسوا اهلل واآلخرة

وتأمر اآلية بالتعّلل بالصالحين وااللتزاـ باألتقياي المؤمعين الذين يدعوف ربّهم بالغداة 
. والعشي، فهم مداوموف على طاعته وامتثاؿ أوامرر

 
:- اإلماـ الباقر قال 

  نْػَيا كمثص دودة القّز كلما ازدادت من القّز على مثُص الحريِص على الدُّ
   نفسها لّفاً كاف أبعد لها من التروج حتى تموت  ّماً 

- الوافي-
 

:- 20/آية/قاؿ تعالى في سورة الحديد
 أْعَلُموا أَنََّما الَحَياُة الُدنْػَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوزِيَعٌة َوتَػَفاُخٌر بَيَعُكْم َوَتَكا ُػٌر ِفي

اأَلْمَواِؿ َواأَلوالِد َكَمَثِص َ ْيٍث َأْعَجَب الُكفَّاَر نَػَباتُُه  ُمَّ يَِهيُج فَػتَػَراُر ُمْصَفرَّاً  ُمَّ 
َيُكوُف ُحطَاَماً َوِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اهلِل َوِرْضَواٌف َوَما الَحَياُة 

 الُدنْػَيا ِإالَّ َمَتاُع الُغُروِر 
 

اآلية الكريمة تعطي صورة واقعية وواضحة عن الدنيا بما فيها من الزهوّْ واللعب 
واللهّو، والغرور والكبرياي والتفاخر والتيبلي وتمثص الدنيا بالعبات الذي يغتّر بتغرته 

. ونغارته، وإذا به يصفر بعد حين ويكوف بعد ذلس حطاماً وخشباً 
والمثص بعيعه يعطبل على اإلنساف أيغاً في هذر الحياة الدنيا، فإنّه يترج إلى الدنيا 
ويعمو ويشتد لحمه ويقوى عظمه، وترار بعد ذلس تععكس كص قوار، فيذهب لحمه ويذوب 
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. عظمه ويتغير لونه، ويبقى على هذا المعواؿ حتى يتحطم ويموت
وتشير اآلية إلى اآلخرة، التي هي الحياة الدائمية المستمرة وأفَّ فيها عذاباً شديداً 

تتتم اآلية .. للعصاة المجرمين، وفيها خير ومغفرة ورضواف للمؤمعين األتقياي الصالحين
: بقوله

 َِوَما الَحَياُة الُدنْػَيا ِإالَّ َمَتاُع الُغُرور فقد نقص الرازي عن الصحابي الجليص سعيد بن 
:- جبير، أنّه قاؿ ععد تفسير هذر اآلية

  نْػَيا متاع الغرور إذا أْلَهتس عن طلب اآلخرة، أما إذا دعتس إلى طلب الدُّ
 رضواف اهلل وطلب اآلخرة، فَِعْعَم المتاع ونِْعَم الوسيلة

(:-  41-37)/آية/قاؿ تعالى في سورة العازعات
 نيا فَِإفَّ الَجِحيَم ِهي الَمأَوى َوَأمَّا َمْن َخاَؼ فََأمَّا َمْن َطَغى َوآ َػَر الَحَياَة الدُّ

ـَ رَبِّْه َونَػَهى العػَّْفَس َعِن الَهَوى فَِإفَّ الَجعََّة ِهَي الَمأَوى  َمَقا
اآلية الشريفة تشير إلى أفَّ من آ َر الحياة الدنيا وتعّلل وتمّسس بها وا تّر بما فيها، 

ونسى اهلل واآلخرة فقد طغى وعصى، فبلبد أف يكوف جزاؤر العار والعذاب والعقاب 
. والجحيم متّلداً فيها، على عكس المتقين فإفَّ الجعة لهم هي المقّر والمأوى

:- قاؿ اإلماـ أمير المؤمعين
 ،إنَّما الدنيا فعاي وععاي وِ يَػٌر وعبر، فمن فعائها أّنس ترى الدهر موتراً قوسه

مفّوقاً نبله، ال تتطئ سهامه، وال يشفى جراحه، يرمي الصحيح بالسقم، 
أفَّ المري يجمع ما ال يأكص، ويبعي ما ال : والحّي بالموت، ومن ععائها

. يسكن،  م يترج إلى اهلل ال مااًل حمَص وال بعاياً نقص
أنَّس ترى المغبوط مرحومًا، والمرحـو مغبوطًا، ليس بيعهم إالّ : ومن ِ َيرها

. نعيم زّؿ وبؤس نزؿَ 
أفَّ المري يشرؼ على أمله، فيتتطّفه أجله، فبل أمص مدرؾ، وال : ومن ِعَبرها
  مؤمص متروؾ
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: الدنيا واآلخرة

 

:- 77/آية/قاؿ تعالى في سورة القصص
 نَيا َوَأْحِسْن َكَما اَر اآلِخَرة َوال تَػْعَس َنِصيَبَس ِمَن الدُّ َوابْػَتِغ ِفيَما آتَاَؾ اهللُ الدَّ

 َأْحَسَن اهللُ ِإلَْيسَ 
اعمص ما أعطاؾ : اآلية تشير إلى كيفية الجمع بين الدنيا واآلخرة، فتقوؿ

من صحة وعقص وماؿ، في طلب اآلخرة ولوجه اهلل ورضوانه، واجتهد في  (سبحانه)اهلل
. ذلس

إالَّ أنّه ال تترؾ ما أنت في حاجة إليه، لحياتس ومتعتس، وذلس في ضمن األمور 
. الجائزة والمحّللة

فُكْص ما أردت من الطيبات، والبس ما شئت من المبلبس واسكن ما أعجبس من 
الدُّور، ولكن على حساب جهدؾ وتعبس وكّدؾ، ومن الماؿ الحبلؿ الطّيب، ال على 

. حساب اآلخرين، وبذلس تجمع بين الدنيا واآلخرة
:- (عليه الصبلة والسبلـ)ويقوؿ اإلماـ أمير المؤمعين

  ًاعمص لدنياؾ كأّنس تعيش أبداً وإعمص آلِخَرتس كأّنس تموت  دا   

:- وهو القائص أيغاً 
 ليس معا َمن ترَؾ آخرته لدنيار، وليس معا َمن ترؾ دنيار آلخرته   

 
: الحسػػػػد
 

:- 54/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي
 ِـْ َيْحِسُدْوَف العَّاَس َعلَى َما آتَاُهُم اهللُ ِمْن َفْغِله   َأ
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اآلية الكريمة تشير إلى صفة من صفات اليهود، وهي الحسد، والمقصود في اآلية، 
. ومن معه من المؤمعين (صلوات اهلل عليهم)بالعاس، هو محمد وآله

فقد حسدوا العبّي على نبّوته، وحسدوا آله على اإلمامة، وحسدوا المؤمعين الذين 
. معه على ما أفاي اهلل عليهم من دين الحّل والتمّكن في األرض

:-  في تفسير هذر اآليةقاؿ اإلماـ الصادؽ
 نحن قـو فرض اهلل طاعتعا، لعا األنفاؿ، ولعا صفّو الماؿ، ونحن الراستوف

أـ يحسدوف العاس : في العلم، ونحن المحسودوف الذين قاؿ اهلل في كتابه
  على ما آتاهم اهلل من فغله

:-  في تفسير هذر اآلية كذلسوقاؿ اإلماـ الباقر
 إفَّ المراد بالعاس العبّي وآله، والمراد بالفغص فيه، العبّوة، وفي آله

 اإلمامة
:- 5/آية/قاؿ تعالى في سورة الفلل

 ََوِمْن َشرّْ َحاِسٍد ِإَذا َحَسد 
فالحسد شّر، والحاسد هو الذي يتمعى زواؿ الععمة عن صاحبها وأهلها، وتصبح له 

. من دونهم، ويحمله حسدر على إيقاع الشّر واألذى بالمحسود، فأمر بالتعّوذ
كاف كثيراً ما يُعّوذ الحسن والحسين  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقد روي أفَّ العبيّ 

. بسورة الفلل والعاس
صلى اهلل )قاؿ رسوؿ اهلل: وفي الدر المعثور، أخرَج ابن أبي شيبة عن أنس، قاؿ

:- (عليه وآله وسلم
إفَّ الحسد ليأكص الحسعات كما تأكص العار الحطب 

:- وفي الحديث الشريف
المعافل يحسد والمؤمن يغبط 
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. أي يتمعى أف يكوف له من الععمة مثص ما ألخيه، وال يتمعى زوالها ععه
:- وقاؿ اإلماـ أمير المؤمعين

 ما رأيُت ظالماً أشبه بمظلـو من الحاسد، نَػَفس دائم، وقلب هائم، وحزف
 الـز

:- (عليهما السبلـ)وقاؿ اإلماـ الحسن بن علي
هبلؾ الدّْين، : فالكبر.. الكبر، الحرص، والحسد: هبلؾ العاس في  بلث

.. عدّو العفس، وبه ُأخرَج آدـ من الجعة: والحرص.. وبه ُلِعَن إبليس
 رائد السوي، ومعه قتص قابيص هابيص: والحسد

 
: األسى على ما مغى، والفرح بما يأتي

 

:- 23/آية/قاؿ تعالى في سورة الحديد
 ِْلَكْيبَل تَْأَسوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَػْفَرُحْوا ِبَما آتَاُكم 

تشير اآلية إلى عدـ الجزع والحزف على ما يفوت اإلنساف من نِعم الدنيا، وعدـ 
الفرح واال ترار بما يأتيه معها، فإذا كاف اإلنساف بهذر الصورة، فبلبد أف يجتمع فيه أربعة 

:- اشياي كعتيجة لتلس الصورة
ُحسن الُتُلل، وذلس ألنّه من استوى ععدر وجود الدنيا وعدمها، فبل يحسد : األوؿ

. وال يشاح وال يعادي، فإفَّ هذر أسباب سوي الُتُلل التي هي من نتائج حّب الدنيا
استحقار الدنيا وعدـ اال ترار بها وبأهلها، إذا لم يفرح لوجودها ولم يحزف : الثاني

. لعدمها
. تعظيم اآلخرة، لما يعاؿ فيها من الثواب واألجر ورفيع الدرجات: الثالث
.  واالفتتار به وحدر دوف أسباب الدنياالتعّلل باهلل: الرابع
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.. ما الزهد؟: جاير رجص، فقاؿ له (عليهما السبلـ)ويروى أفَّ اإلماـ علي بن الحسين
:- قاؿ

 الزهد عشرة أجزاي، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة
الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا، وأفَّ الزهد 

ِلَكْيبَل تَْأَسوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَػْفَرُحْوا ِبَما : كله في آية من كتاب اهلل
 آتَاُكمْ 

 
:- وقاؿ اإلماـ أمير المؤمعين

ومن ال يأَس : الزهد كله بين كلمتين من القرآف،  م تبل هذر اآلية وقاؿ
 على الماضي، ولم يفرح باآلتي فقد أخذ الزهد بطرفيه

والواقع أنّه ما من أحد إالّ ويفرح ويحزف، حتى األنبياي واألوصياي، ولكن القصد من 
. العهي، أف ال يدخله الفرح في باطص وال يترجه الحزف عن الحلّ 

 
، أنّه قاؿ ععد موت ولدر (صلى اهلل عليه وآله وسلم)فقد ورَد أفَّ الرسوؿ األعظم

:- إبراهيم
 تدمع العين ويحزف القلب وال نقوؿ ما ال يرضي ربّعا، وإنّا بس يا إبراهيم

 لمحزونوف 
 

: الزنػػػػا

:- 132/آية/قاؿ تعالى في سورة اإلسراي
 َواَل تَػْقَربُػْوا الزّْنَا ِإنَُّه َكاَف فَاِحَشًة َوَساَي َسِبْيبًل 

في تحريمه حيث نهى عن أف  (سبحانه)تعهى اآلية الكريمة عن الزنا، وقد بالَغ اهلل
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. يقربور
أي أنّه معصية كبيرة وجريمة عظيمة، وأفَّ صفة  ِإنَُّه َكاَف فَاِحَشةً : وعّلله بقوله

. الفحش الزمة له أبدًا، وأنّها فاحشة في الجاهلية وقبص اإلسبلـ
أي أنّه بئس الطريل والسبيص، فإنّه يؤدي إلى  َوَساَء َسِبْياًل :  م تشير اآلية بقوله

فساد المجتمع من جميع شؤونه، فإنّه ال يكوف للولد نسب إذ ليس بعض الزناة أولى به من 
بعض، فيؤدي ذلس إلى قطع األنساب وإبطاؿ المواريث وإبطاؿ صلة الرحم وحقوؽ اآلباي 

. على األوالد، وذلس هو الفحش بعيعه
وقد بالَغ سبحانه في وعيد من أتى به، حيث قاؿ في صفات المؤمعين كما في سورة 

(:- 69-68)/آية/الفرقاف
 َواَل يَػْزنُػْوَف َوَمْن يَػْفَعْص َذِلَس يَػْلَل آ َاَماً ُيَغاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة

 َوَيْتُلْد ِفْيِه ُمَهانَاً ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَص َصاِلَحاً 
. وكفى بالزنا قبحًا، أنّه من أقذر الصفات ععد السّب والشتم

:- ، أنّه قاؿ(صلى اهلل عليه وآله وسلم)وقد روي عن العبيّ 
فأما اللواتي ..  بلث في الدنيا، و بلث في اآلخرة: في الزنا ست خصاؿ

. فيذهب بعور وجهه، ويقطع الرزؽ، ويسرع الفعاي: في الدنيا
فغغب الرّب، وسوي الحساب، والدخوؿ في العار : وأما اللواتي في اآلخرة

 أو التلود في العار –
:- 2/آية/قاؿ تعالى في سورة العور

 ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َواَل تَْأُخْذُكْم ِبِهَم رَْأَفٌة الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكصَّ َواِحٍد ِمعػْ
ِفي ِدْيِن اهلِل ِإْف ُكْعُتْم تُػْؤِمعُػْوَف بِاهلِل َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَائَِفٌة ِمَن 

 اْلُمْؤِمِعْيَن 
هذا هو عقاب الزاني والزانية لغير المحصن والمحصعة، إنّه الَجْلد مائة جلدة من 
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. دوف عطف وال رأفة، وأماـ طائفة من المؤمعين
وأما المحصن والمحصعة، فعقابه الرجم بالحجارة حتى الموت، والمحصن هو 

:- عن مععى المحصن، فقاؿالمتزوج المتمكن من زوجته، وقد سئص اإلماـ الصادؽ
من كاف له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن 

، بعد  ويعبغي هعا أف نشير على سبيص اإليجاز، أفَّ اإلسبلـ وضَع هذا العقاب الصاـر
أف جعَص إجرايات وقائية يجب االلتزاـ بها، في مواجهة هذر الجريمة وهذا اإلنحبلؿ 

. الُتُلقي
:- ويمكن اختصار هذر اإلجرايات بالعقاط التالية

. الحّث على الزواج: أوالً -1
:- 32/آية/قاؿ تعالى في سورة العور

 َوأَْنِكُحْوا األَيَاَمى ِمْعُكْم َوالصَّاِلِحْيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْف َيُكْونُػْوا فُػَقَراَي
 يُػْغِعِهُم اهللُ ِمْن َفْغِلِه واهللُ َواسٌع َعِلْيٌم 

 

. إباحة تعّدد الزوجات في ظروؼ معيعة:  انياً -2
:- 3/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي

 فَاْنِكُحْوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن العَّْساِي َمثْػَعى َوُ بَلَث َورُبَاَع فَإْف ِخْفُتْم َأالَّ تَػْعِدُلوا
 فَػَواِحَدةً 

 

تحريم ارتداي المرأة ألي زّي فاضح، إالّ أف يكوف أماـ الزوج أو ذوي :  الثاً -3
. األرحاـ

:- 59/آية/قاؿ تعالى في سورة األحزاب
 يَا أَيػَُّها العَِّبيُّ ُقْص أَلْزَواِجَس َوبَػَعاِتَس َوِنَساِي اْلُمْؤِمِعْيَن يُْدنِْيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن
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 َجبلَبِْيِبِهنَّ َذِلَس َأْدَنى َأْف يُػْعَرْفَن َفبَل يُػْؤَذْيَن وََكاَف اهللُ َ ُفْورَاً رَِحْيَماً 
:- 31/آية/قاؿ تعالى في سورة العور

 ََّوُقْص ِلْلُمْؤِمَعاِت يَػْغُغْغَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُػُرْوَجُهنَّ َواَل يُػْبِديَن زِيْػَعتَػُهن
َها َوْلَيْغرِْبَن ِبُتُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َواَل يُػْبِديَن زِيْػَعتَػُهنَّ ِإالَّ  ِإالَّ َما َظَهَر ِمعػْ

 الخ.. لِبُػُعْولَِتِهنَّ َأْو آبَائِِهنَّ 
. األمر بغضّْ البصر أماـ مفاتن العساي: رابعاً -4

:- 30/آية/قاؿ تعالى في سورة العور
 ُقْص ِلْلُمْؤِمِعْيَن يَػُغغُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظْوا فُػُرْوَجُهْم َذِلَس َأزَْكى َلُهْم ِإفَّ اهلَل

ٌر ِبَما َيْصعَػُعْوَف   َخِبيػْ
 

. تحريم القذؼ بما لم يثبت من الفواحش، وفرض حدٍّ قاٍس للقذؼ: خامساً -5
:- 4/آية/قاؿ تعالى في سورة العور

 َوالَِّذْيَن يَػْرُمْوَف اْلُمْحَصَعاِت  ُمَّ َلْم يَْأُتوا بََأْربَػَعِة ُشَهَداَي فَاْجِلُدْوُهْم  ََمانِْيَن
 َجْلَدًة َواَل تَػْقبَػُلْوا َلُهْم َشَهاَدًة أََبَداً َوُأْولَِئَس ُهُم اْلَفاِسُقْوفَ 

:- 19/آية/وقاؿ تعالى في سورة العور
 نْػَيا ِإفَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَف َأْف َتِشيَع الَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُعوا َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّ

    َواآلِخَرِة َواهللُ يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم اَل تَػْعَلُموَف 

:- 23/آية/وقاؿ تعالى في سورة العور
 نْػَيا َواآلِخَرِة ِإفَّ الَِّذْيَن يَػْرُمْوَف اْلُمْحَصَعاِت اْلَغاِفبَلِت اْلُمْؤِمَعاِت ُلِععُػْوا ِفي الدُّ

 َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظْيمٌ 
 

قاؿ تعالى .. العهي عن الدخوؿ في بيوت االخرين دوف استئذاف أهلها: سادساً -6
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(:- 29-27)/آية/في سورة العور
 َر بُػيُػْوِتُكْم َحتَّى َتْسَتأِنُسوا َوُتَسلُّْموا يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمعُػْوا اَل َتْدُخُلوا بُػيُػْوتَاً َ يػْ

َها َأَحَداً َفبل  ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْوَف فَِإْف َلْم َتِجُدْوا ِفيػْ َعَلى َأْهِلَها َذِلُكْم َخيػْ
َتْدُخُلْوَها َحتَّى  يُؤَذَف َلُكْم َوِإْف ِقْيَص َلُكْم اْرِجُعْوا فَاْرِجُعوا ُهَو َأزَْكى َلُكْم َواهللُ 
َها َمَتاٌع  َر َمْسُكْونٍَة ِفيػْ ِبَما َتعَمُلْوَف َعِلْيٌم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَعاٌح َأْف َتْدُخُلْوا بُػيُػْوتَاً َ يػْ

 َلُكْم َواهللُ يَػْعَلُم َما تُػْبُدْوَف َوَما َتْكُتُمْوفَ 
 

: تعاطي التمر، التبائث
 

(:- 91-90)/آية/قاؿ تعالى في سورة المائدة
 ـُ رِْجٌس ِمْن يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمعُػْوا ِإنََّما اْلَتْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنَصاُب َواأَلْزاَل

َعُكُم  َعَمِص الشَّْيطَاِف فَاْجَتِعبُػْوُر َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحْوَف ِإنََّما يُرِْيُد الشَّْيطَاُف َأْف يُػْوِقَع بَػيػْ
اْلَعَداَوَة َوالبَػْغَغاَي ِفي اْلَتْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اهلِل َوَعِن الصَّبَلِة 

 فَػَهْص أَنْػُتْم ُمْعتَػُهْوفَ 
اآلية الشريفة تدّؿ على حرمة شرب التمر ولعب القمار، ووجوب االجتعاب ععها، 

.  فإنّها أمر، واألمر يدّؿ على الوجوبفَاْجَتِعبُػْورُ وذلس من كلمة  
وما حّرـ التمر إالّ لما فيه من اإلضرار في الجسم والعقص والماؿ، وقد قرَف 

وقد بّيَن هعا أفَّ سبب وجوب .. شرب التمر ولعب القمار بعبادة األصعاـ (سبحانه)اهلل
االجتعاب هو الفبلح، ولو لم يكن دليص على تحريم التمر إالّ مساواته مع عبادة األصعاـ، 

. لكفى في حرمته
وبعد أف أّكَد سبحانه وتعالى تحريم شرب التمر ولعب القمار والميِسر، وقرنهما 

بعبادة األصعاـ، وأوضح أفَّ االجتعاب ععهما هو سبيص الفبلح وطريل العجاح، بعد هذا كله، 
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:- أشار سبحانه إلى أفَّ فيهما مفسدين
وهي إيقاع البغغاي والعداوة بين العاس، وقطع الصبلت : إجتماعية: األولى-1
. والعبلقات
.  والبعد عن الصبلة وكص العباداتوهي الصّد عن ذكر اهلل: ديعية: الثانية-2

فَػَهْص أَنْػُتْم  م أكد  انية االنتهاي عن التمر والميِسر بأبلغ تعبير وأجمص صورة، 
. ُمْعتَػُهْوفَ 

:-  قاؿفي الكافي، عن اإلماـ الباقر
ارسها، وحارسها، : عشرة (صلى اهلل عليه وآله وسلم)لعَن رسوؿ اهلل 

وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها، 
 وآكص  معها

:- (عليهم السبلـ)وقد روي عن أحد األئمة
 إفَّ اهلل جعص للمعصية بيتًا،  م جعص للبيت بابًا،  م جعص للباب  لقًا،  م

جعَص للغلل مفتاحًا، فمفتاح المعصية، التمر، وما ُعِصَي اهلل بشيي أشدُّ من 
شرب المسكر، إفَّ أحدهم يدع الصبلة الفريغة ويثب على أّمه وابعته وأخته 

 وهو ال يعقص
:-  قاؿوعن اإلماـ الصادؽ

إفَّ التمر رأس كص إ م: (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل 
:- قاؿ (صلوات اهلل عليه)وععه عليه السبلـ أيغًا، عن العبيّ 

 أقسَم رّبي جّص جبلله، ال يشرب عبد لي خمراً في الدنيا، إالّ سقيته يـو
إفَّ شارب التمر يجيي يـو :  م قاؿ.. القيامة مثص ما شرب معها من الحميم

القيامة مسوّداً وجهه، مزرقة عيعار، مائبًل شدقه، سائبًل لعابه، والغاً لسانه من 
 قفار
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:- ، قاؿوفي الكافي، عن اإلماـ الصادؽ
ملعوف ملعوف من جلَس على : (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل

 مائدة ُيشرب عليها التمر 
:- 157/آية/قاؿ تعالى في سورة األعراؼ

 ـُ َعَلْيِهُم اْلَتَباِئَث  َوُيِحصُّ َلُهُم الطَّيََّباِت َوُيَحرّْ
اللذائذ من األكص والرزؽ :  أحصَّ الطيبات وهيتشير اآلية الكريمة إلى أفَّ اهلل

قاؿ تعالى في سورة .. كص قبيح ورذيص من الماؿ والمأكص: الحبلؿ، وحّرـَ التبائث وهي
:- 173/آية/البقرة

 ِـَ َوَلْحَم اْلِتْعزِْيِر َوَما ُأِهصَّ ِبِه ِلَغْيِر اهلل ـَ َعَلْيُكُم اْلِمْيَتَة َوالدَّ  ِإنََّما َحرَّ
:- ُتحّرـ اآلية الشريفة أربعة أمور التي هي من مصاديل التبائث

. وهي كص حيواف يموت من  ير تذكية شرعية: الميتة: األوؿ-1
. والمقصود به الزائد عن دـ الذبيحة المتتلط باللحم المعفو ععه: الدـ: الثاني-2
فهو محّرـ األكص بكص أجزائه، وإنّما ذُِكَر اللحم بالتصوص، : التعزير: الثالث-3

. ألنّه أظهَر األجزاي التي يعتفع بها
. (تعالى)وهو ما ذكَر عليه حين الذبح، إسم  ير اهلل: ما ُأِهصَّ به لغير اهلل: الرابع-4

والسبب في تحريم األنواع الثبل ة، من الميتة والدـ ولحم التعزير، صحية يعرفها 
. أصحاب االختصاص من األطباي وال يسععا التعرض إليها وشرحها بهذا الموجز

وأما الحكمة من المعع عّما ذكر إسم اهلل عليه، فديعية، تهدؼ إلى صيانة التوحيد 
. والتعزيه عن الشرؾ

 
: أخبلقي أو مادي–كص وسخ 
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(:- 5-4)/آية/قاؿ تعالى في سورة المد ر
 َْو َِياَبَس َفَطهّْْر َوالرُّْجَز فَاْهُجر 

اآلية الكريمة تشير إلى الطهارة والعظافة وليس من شّس أفَّ نظافة البدف والثياب من 
صلى اهلل عليه وآله )اإليماف ومن عبلمات المؤمن، كما ورد في الحديث الشريف عن العبيّ 

:- (وسلم
إفَّ اهلل يحّب المؤمن العظيف وإفَّ العظافة من اإليماف 

. والمععى الذي تشير إليه اآلية المباركة أعمل واشمص وأعم
فاآلية تدعو إلى طهارة الظاهر من األوساخ واألقذار وكص المعّفرات، وطهارة الباطن 

. من كص الرذائص والقبائح وكص الذنوب واآل اـ
فالطهارة إذف، من األمور المهمة التي يجب أف تتوفر في كص إنساف، طهارة الظاهر 

. والباطن
:- 108/آية/قاؿ تعالى في سورة التوبة

 ََواهللُ ُيِحبُّ اْلُمطَّهّْرِْين 
 

: أكػػص المػاؿ بالباطص

:- 188/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 َِعُكْم بِاْلَباِطص  َواَل تَْأُكُلْوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ

:- 29/آية/وقاؿ تعالى في سورة العساي
 َْعُكْم بِاْلَباِطِص ِإالَّ َأْف َتُكْوَف ِتَجارًَة َعْن تَػَراٍض ِمْعُكم  َواَل تَْأُكُلْوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ

كص تصرؼ : المقصود، أف ال يأكص البعض ماؿ البعض اآلخر، والمراد باألكص هعا
. في الماؿ المأخوذ بشكص ال يقّرر الشرع

واآلية مقّيدة بالماؿ المأخوذ عن طريل المعامبلت المحّرمة سواياً كالمعاوضات 
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.. الربوية، أو تلس القائمة على أساس محّرـ، وذلس كبيع التمر والتعزير والميتة
 

. أما حرمة الماؿ المأخوذ بالغصب والسلب والسرقة، فحرمته تستفاد من دليص آخر
وعلى هذا األساس استدّؿ الفقهاي باآليتين على بطبلف كص معاملة، حّرـ اهلل الماؿ 

. المأخوذ بسببها
وفي اآليتين بياف وإشعار باإلنسانية وتكافلها، وأفَّ اإلنسانية بمجموعها بمعزلة 

الجسم الواحد والكياف الواحد، والفرد، عغّو في ذلس الجسم والكياف يصيبه ما أصابها، 
. وكذلس العكس

 
: الربػػػػػا

(:- 276-275)/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 الَِّذْيَن يَْأُكُلْوَف الرّْبَا اَل يَػُقْوُمْوَف ِإالَّ َكَما يَػُقْوـُ الَِّذي يَػَتتبَّطُُه الشَّْيطَاُف ِمَن

ـَ الرّْبَا َفَمْن  اْلَمسّْ َذِلَس بَأَنػَُّهْم قَاُلْوا ِإنََّما اْلبَػْيُع ِمْثَص الرّْبَا َوَأَحصَّ اهللُ اْلبَػْيَع َوَحرَّ
َجايُر ُمْوِعَظٌة ِمْن رَبِّْه فَانْػتَػَهى فَػَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُر ِإَلى اهلِل َومْن َعاَد فَُأْولَِئَس 
َها َخاِلُدْوَف يَْمَحُل اهللُ الرّْبَا َويُػْرِبي الصََّدقَاِت َواهللُ اَل  َأْصَحاُب العَّاِر ُهْم ِفيػْ

 ُيِحبُّ ُكصَّ َكفَّاٍر أَ ِْيمٍ 
اآلية الكريمة تصّور وضع الذين يأكلوف الربا، وكيف أنّهم ال يقوموف إالّ كما يقـو 

خبط البعير، إذا : هو المشي على  ير استواي، فيقاؿ: الذي يتتّبطه الشيطاف، والتبط
اخَتّص جهة مشيه، وكذلس الذين يأكلوف الربا، يمشوف من  ير استواي واهتداي، ضالّين عن 

. الحّل، معحرفين عن الطريل المستقيم
ِإْهتَػزَّْت ومن قوله تعالى .. الربا، في اللغة، الزيادة: وفي تفسير الكاشف قاؿ

.  أي ازدادتَورََبتْ 
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يعقسم إلى ربا العسيئة، أي القرض، وربا الفغص، أي الزيادة بسبب : وفي الشريعة
:- المعاوضة بين متجانسين، على التفصيص التالي

أف يقرض اإلنساف شيئاً لغيرر، أي شيي كاف، ويشترط : ومععى ربا العسيئة أو القرض
على المستقرض المعفعة من وراي القرض، سواي أ كانت المعفعة من جعس الماؿ، كمن 

أقرَض عشرة دراهم بشرط أف يرّدها أحد عشر، أو من  ير جعس الماؿ الذي أقرضه، كما 
. لو اشترط صاحب الماؿ على المستقرض أف يعمص له عمبًل أـ يعيرر كتابًا، أو أي شيي

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل
كص قرض جرَّ نفعاً فهو حراـ 

. فلم يفرؽ بين أنواع العفع
إذا رّد المستقرض الماؿ، مع الزيادة تبرعاً معه ودوف شرط، كاف له ذلس، .. أجص

:- وجاَز للمقرض أف يأخذر، فقد كاف العبّي يرّد القرض مع الزيادة، ويقوؿ
 ًإفَّ خير العاس أحسعهم قرضا 

ويعبغي أف نعتبه إلى أفَّ الربا يثبت في القرض بشرط الزيادة والمعفعة إطبلقًا، سواي 
كانت من العين من نوع المكيص أو الوزف أو المعدود أو المزروع، وسواي أكانت من نوع 

وبكلمة، إفَّ ربا القرض ال فرؽ فيه بين عين وعين، وال بين .. الماؿ المقترض أو من  يرر
. معفعة ومعفعة

:- أما ربا الفغص، وهو الزيادة في المعاوضة، فيشترط فيه أمراف
أف يصدؽ على كص من العوضين، إسم الحقيقة العوعية التي توجد فيهما : األوؿ-1

كبيع الحعطة بالحعطة، أو بيع الحعطة بالدقيل، ألفَّ الثاني متفرع من : بجميع مقوماتها
األوؿ، أو بيع العشاي بالدقيل، ألفَّ اإل عين متفرعاف من أصص واحد، وهو الحعطة، والدليص 

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)على هذا الشرط، قوؿ العبيّ 
إذا اختلَف الجعساف فبيعوا كيف شئتم 
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. وأجمَع الفقهاي، إالّ من شذَّ على أفَّ الحعطة والشعير من جعس واحد
أف يكوف العوضاف مما ُيكاؿ أو يوزف، فبل ربا فيما يباع عّداً كالبيض، وال : الثاني-2

. مشاهدًة كالثوب والحيواف، فيجوز بيع بيغة ببيغتين، و وب بثوبين نقداً ونسيئة
إفَّ الربا محّرـ في الدين إطبلقًا، وفي المعاوضة في خصوص ما يكاؿ أو : والتبلصة

يوزف، معدناً كاف كالذهب والفغة، أو حّباً كالحعطة والشعير، أو فاكهة أو نباتاً مع كوف 
. اإل عين من جعس واحد
:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل
ال يقوموف إالّ كما : يأتي آكص الربا يـو القيامة متتببًل يجرُّ شقيه،  م قرأ

 يقـو الذي يتتّبطه الشيطاف من المسّ 
:-  أنّه قاؿوفي المجمع عن عليّ 

آكله وموكله وشاِهَديه : خمسة (صلى اهلل عليه وآله وسلم)لعَن رسوؿ اهلل
 وكاتبه

،  عن الصادؽالخ… الَِّذْيَن يَْأُكُلْوَف الرّْبَاوفي تفسير القّمي، في قوله تعالى 
:- قاؿ

لّما ُأسرَي بي إلى السماي، : (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل
، فبل يقدر أف يقـو من عظم بطعه، فقلتُ  : رأيُت قوماً يريد أحدهم أف يقـو

هؤالي الذين يأكلوف الربا، ال يقوموف إالّ كما : قاؿ.. من هؤالي يا جبرائيص؟
 يقـو الذي يتتّبطه الشيطاف من المسّ 
:- ويعبغي هعا أف نذكر بعض أسباب تحريم الربا

كالمساعدة والتعاوف والبّر : إفَّ الربا يتعافى مع المبادئ اإلنسانية السامية-1
. والتعاطف
إفَّ الربا أوضح مصاديل أكص الماؿ بالباطص، وذلس ألفَّ المرابي يأخذر ببل -2
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. عوض
إفَّ المرابي الذي يعطي الماؿ يربح دائمًا، والمستقرض يكوف معّرض للتسارة، -3
. يكوف المرابي هو الذي يحتكر الثروة بتمامها: والعتيجة

 
: أكػػص مػاؿ اليتػػيم

 
:- 10/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي

 ًِإفَّ الَِّذْيَن يَْأُكُلْوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلَماً ِإنََّما يَْأُكُلْوَف ِفي بُُطْونِِهْم نَارَا
 َوَسَيْصَلْوَف َسِعِ يْػَراً 

تشير اآلية الكريمة إلى الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى ويعتفعوف بها ويأخذونها ظلماً 
واآلية لم تقصد األكص فحسب، الذي هو المغغ واالبتبلع، إالّ أنّه قد خّصَص .. بغير حلٍّ 

األكص بالذكر، ألنّه أكثر معافع الماؿ المقصودة، بص قصدت اآلية كص التصرفات 
.. واالنتفاعات التي من جملتها األكص، وال فرؽ في التصرؼ واألكص بين القليص والكثير

:- فقد سئص اإلماـ الرضا
كم أدنى ما يدخص به آكص ماؿ اليتيم تحت الوعيد، في هذر اآلية، فقاؿ :

  قليله وكثيرر واحد، إذا كاف من نّيته أف ال يرّدر إليهم 
:- وبعد، تشير اآلية الشريفة إلى وضع الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى في اآلخرة

فأما أف يكوف المقصود بأكص العار، هو أكص ما يوجب العذاب في العار، وذلس 
. يكوف من باب إطبلؽ المسبب الذي هو العار على السبب الذي هو أكص ماؿ اليتيم ظلماً 

أو أفَّ المقصود في اآلية، بأفَّ العار ستترج وتلتهب من أفواههم وأسماعهم وآنافهم 
 وقد روَي عن اإلماـ الباقر.. يـو القيامة، ليعلم أهص الموقف أنّهم أكلة أمواؿ اليتامى

:- أنّه قاؿ
يبعث ناس من قبورهم يـو  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل

فقرأ هذر .. يا رسوؿ اهلل، َمن هؤالي؟: فقيص له.. القيامة، تأجج أفواههم ناراً 
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  الخ …ِإفَّ الَِّذْيَن يَْأُكُلْوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى: اآلية وهي
َوَسَيْصَلْوَف : وتؤكد اآلية  انية، على عذاب الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى ظلمًا، بقوله

.  أي أنّهم سيلزموف العار المسعرة وسيدخلوف جهعم بعذابها وحريقهاَسِعِ يْػَراً 
:-  قاؿوعن اإلماـ الصادؽ

إفَّ في كتاب علي بن أبي طالب : ،أفَّ من أكَص ماؿ اليتيم ظلمًا
.. سيدركه وباؿ ذلس في عقبه من بعدر ويلحقه وباؿ ذلس في اآلخرة

َولََيْتَش الَِّذْيَن َلْو تَػرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرّْيًَة )): أما في الدنيا، فإفَّ اهلل يقوؿ
( (ِضَعافَاً َخافُػْوا َعَلْيِهْم فَػْلَيتػَُّقْوا اهلَل َوْليَػُقْوُلْوا قَػْواًل َسِدْيَداً 

ِإفَّ الَِّذْيَن يَْأُكُلْوَف َأْمَواَؿ )): وأما في اآلخرة، فإفَّ اهلل يقوؿ
  ( (الخ…اْلَيَتاَمى

 
: سػػػػوي اإلدارة

:- 5/آية/قاؿ تعالى في سورة العساي
 ًَواَل ُتؤتُػْوا السَُّفَهاَي َأْمَواَلُكْم الَِّتي َجَعَص اهللُ َلُكْم ِقَياَما 
هو خفيف العقص، الُمبّذر الذي يسيي التصرؼ في الماؿ، وال يغع األشياي : السفيه
. في مواضعها

واآلية تشير إلى كص من في يدر ماؿ، وأنّه مأمور أف ال يمكن معه السفيه، وال يعطيه 
للذي يصرفه في  ير وجهه، ويجعله في  ير مكانه، ويغعه في  ير محّله وموضعه، وال 
. فرؽ في حرمة إعطاي السفيه المبذر، سواي كاف ولداً أو زوجة أو أجعبياً أو أي أحد آخر

يا : إفَّ التطاب في اآلية الكريمة، موّجه لتصوص األولياي فيكوف المععى: وقيص
أيّها األولياي ال تسّلطوا السفهاي الذين تحت واليتكم على أموالهم، فالسفيه يُمعع من 

. التصرؼ في ماله، إالَّ إذا أذَف له الوليّ 
 سألت أبا عبداهلل الصادؽ: وفي تفسير العياشي، عن يونس بن يعقوب، قاؿ
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:-  قاؿَواَل ُتؤتُػْوا السَُّفَهاَي َأْمَواَلُكمْ : عن قوؿ اهلل
من ال تثل به 

 
سألت أبا عبداهلل : وفي تفسير العياشي أيغًا، عن إبراهيم بن عبد الحميد قاؿ

:-  قاؿَواَل ُتؤتُػْوا السَُّفَهاَي َأْمَواَلُكمْ :  عن هذر اآليةالصادؽ
كص من يشرب التمر فهو سفيه 

والواضح أفَّ شارب التمر من مصاديل السفيه، ألنّه يذهب عقله بيدر، ويغع ما 
. ععدر من الماؿ في  ير محّله وموضعه

:-  في اآليةوفي تفسير القمي عن اإلماـ الباقر
 فالسفهاي، العساي والولد، إذا علم الرجص أفَّ امرأته سفيهة مفسدة، وولدر

سفيه مفسد لم يعبِغ له أف ُيسّلط واحداً معهما على ماله الذي جعص اهلل له 
 -معاشاً –قياماً 
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الفصص الثالث -
المبػػػػاحػػػات 

 
: التمتع بالطيبات

 

:- 172/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمعُػْوا ُكُلْوا ِمْن طَيَّْباِت َما َرْزقْػَعاُكْم َواْشُكُرْوا هلِل ِإْف ُكْعُتْم ِإيَّاُر

 تَػْعُبُدْوفَ 
 

أكص الحبلؿ الطيب، هو اإليماف وهي االستقامة، وليس اإليماف الصحيح، حرماف 
 واالمتعاع عن الطيبات كما يفعص ذلس بعض الرهباف والقسيسين العفس عّما أحّله اهلل
. و يرهم من المتصوفة

قد أحصَّ لعا التمتع بالحياة بالصور المحللة، وأَمَرنا بالشكر عليها،  (سبحانه)فإفَّ اهلل
والشكر بالقوؿ والفعص، ومععى الشكر بالفعص، هو أف نستعملها في الطرؽ التي يعبغي 

. استعمالها فيها، أي في مرضاته وفي طاعته
 

(:- 88-87)/آية/قاؿ تعالى في سورة المائدة
 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمعُػْوا اَل ُتَحرُّْمْوا طَيَّْباِت َما َأَحصَّ اهللُ َلُكْم َواَل تَػْعَتُدْوا ِإفَّ اهلَل اَل

 ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدْيَن وَُكُلْوا ِممَّا َرَزَقُكُم اهللُ َحبَلاًل طَيََّباً 
قيص، إفَّ هذر اآلية المباركة، نزلت في قسم من الصحابة،  لَب عليهم التوؼ من 

 فحّرموا على أنفسهم العساي وطّيبات الطعاـ واللباس، وانقطعوا إلى قياـ الليص، اهلل
:- وتبل عليهم هذر اآلية، قاؿ (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وصياـ العهار، فدعاهم رسوؿ اهلل
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 ،أما أنا، فأقـو وأناـ، وأصـو وأفطر، وآتي العساي، فمن ر َب عن ُسّعتي
 فليس مّعي

وبعد ذلس، تشير اآلية إلى أفَّ تحريم الحبلؿ اعتداي وتعّدي وظلم كتحليص الحراـ 
تمامًا، فكّص شيي لم يعَه الشارع المقدس ععه فهو جائز وحبلؿ، كما جاي في الحديث 

:- الشريف
 إفَّ اهلل سكَت عن أشياي، لم يسكت ععها نسيانًا، فبل تتكّلفوها، رحمة من

 اهلل بكم
 

(:- 32-31)/آية/قاؿ تعالى في سورة األعراؼ
 ـَ ُخُذْوا زِيْػَعِتُكْم ِعْعَد ُكصّْ َمْسِجٍد وَُكُلْوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرِفُػْوا ِإنَُّه اَل يَا بَِعي آَد

ـَ زِيْػَعَة اهلِل الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِر َوالطَّيَّْباِت ِمَن الرَّْزِؽ  ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفِيَن ُقْص َمْن َحرَّ
نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َكَذِلَس نُػَفصُّْص  ُقْص ِهَي ِللَِّذْيَن آَمعُػْوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 اآليَاِت ِلَقْوـٍ يَػْعِلُمْوفَ 
قيص، إفَّ أهص الجاهلية، كانوا يذهبوف إلى البيت وهو الكعبة، عراة ومن دوف أي 

لباس نساياً ورجااًل، ويطوفوف بهذر الصورة القبيحة، باإلضافة إلى أنّهم كانوا ال يأكلوف في 
أياـ حّجهم هذا إالّ أشياي قليلة وبسيطة، وذلس تعظيماً للحّج في نظرهم، فعزلت هذر اآلية 

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)المباركة، وبعد نزولها قاؿ العبيّ 
 ال يحّج بعد العاـ مشرؾ، وال يطوؼ بالبيت عرياف 

حّرـَ نظر األجعبي إلى عورة  يرر، رجبًل  (سبحانه)ومهما كاف سبب العزوؿ، فإفَّ اهلل
. كاف أو امرأة، وأوجب ستر العورتين في الصبلة والطواؼ، وفي كص وقت مع وجود العاظر
وبعد ذلس تشير اآلية إلى األكص والشرب وجوازر مع عدـ اإلسراؼ والتبذير في 

. األكص
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:- فقد ورد في الحديث الشريف
المعدة بيت الداي، الحمية رأس كص دواي وعّودوا كص جسم ما اعتاد 

وعّودوا كص جسم ما ومن الواضح، أفَّ الحمية هي عدـ اإلسراؼ، والمقصود من 
:-  أي من األمور المحللة العافعة، وقاؿ اإلماـ أمير المؤمعيناعتاد

كم من أكلة مععت أكبلت 
 

وتشير اآلية إلى زيعة اهلل التي أخرج لعبادر، والطيبات من الرزؽ، وجاي اللفظ بصيغة 
المبالغة في نفي التحريم، وأفَّ الشيطاف هو الذي يوحي بتحريم هذر : االستفهاـ، ومععار
. األشياي المحللة

والزيعة، كلمة عامة تعطبل على كص أفرادها، وتشمص جميع أنواعها من ملبس 
. ومسكن وأ اث

وتشمص الطيبات، جميع المأكوالت والمشروبات، والتمتع بالهواي الطلل اللطيف 
والطّيب، إلى  ير ذلس من كص ما لذَّ وطاب مما لم يرد العهي ععه في الشريعة المقدسة، 

. فكص شيي حبلؿ حتى يرد فيه نهي
وقد استدؿَّ الفقهاي، على هذر القاعدة بحكم العقص، بأنّه ال عقاب ببل بياف، وبقوؿ 

:- (صلى اهلل عليه وآله وسلم)الرسوؿ األعظم
العاس في سعة ما ال يعلموف 
:- وقوله أيغاً 
ما حجب اهلل علمه عن العباد فهو موضوع ععهم 
:- وقوله أيغاً 
كص شيي مطلل، حتى يرد فيه نهي 
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: المتالفة باالضطرار

:- 173/آية/قاؿ تعالى في سورة البقرة
 َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفبل ِإْ َم َعَلْيِه  َفَمِن اْضطُرَّ َ يػْ

:- 119/آية/وقاؿ تعالى في سورة األنعاـ
 ِـَ َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيه  َوَقْد َفصََّص َلُكْم َما َحرَّ

هو الذي يتاؼ التلف : تشير اآلية الكريمة، إلى حكم المغطر، وتعريف المغطر
على نفسه لو لم يتعاوؿ المحّرـ، أو يتشى حدوث مرض أو زيادته، أو يتاؼ الغرر 

واألذى على نفس محترمة، كالحامص تتاؼ على حملها، والمرضعة على رضيعها، أو أكرهه 
قوّي على أكص أو شرب المحّرـ، بحيث إذا لم يفعص أوذي في نفسه، أو في ماله، أو في 

. عرضه
كص هذر وما إليها من المسو ات لتعاوؿ المحّرـ، بشرط أف ال يتجاوز التعاوؿ 

:- المقدار الذي يرتفع به الغرر، ومن هعا اشتهر بين الفقهاي
الغرورة تقّدر بقدرها 

:- ولهذا قيص في تفسير قوله تعالى
 َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفبل ِإْ َم َعَلْيِه  َفَمِن اْضطُرَّ َ يػْ

. بأفَّ البا ي، من يرتكب الحراـ من  ير ضرورة، والعادي، من يتجاوز مقدار الحاجة
والحمد هلل رّب العالمين 

والصبلة والسبلـ على محمد وآله الطاهرين 
وصحبه الميامين 

 
 


