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 التربية االجتماعية فى القرآن الكريم
 لماذا تخيرت الكالم فى موضوع التربية االجتماعية : 

دعانى للكالم فى موضوع التربية االجتماعيةة دةديج جةري فيةى علةى ؤاةر جةهاإ وجاةى  لةى ا ةن 
ت ؤخى الجيد / ماهر الملطاوي الطالة  كلليةة التجةار  ة وهةو نةا  نانةىا فةى طاعةة   ة ولنة

ياه على جفر كالجيار  فةى رمضةان الفا ةت م اةم تتةاكد الدةديج  ينةى وبةين نخكةة مةن ؤدكةا ى  وا 
كمغاغة ) وهى  لدتنا الد يكة ( فى الموضوع ذاتى يوم العيد ولم ؤكن ؤقدر ؤن مجةاإ القةوإ فيةى 
جيتجد  لى األفق الذي وصل  ليى مد جمةد األدكةا  و وقةد ؤ ةدوا لةى كعةد الدةديج رغكةة ملدةة 

 لرغ تام الكريمة  اذا الكدج و ججيلى لتاكة ليعم كى النفد م ولقد اجتج ت  فى ت
هذا من جاة م ومن جاة ؤخري فإنى من الداعين  لى التصوف و وقد عرفةوه كننةى الةدخوإ فةى 
لةةل خلةةق جةةنى والخةةروخ مةةن لةةل خلةةق دنةةى م والخلةةق قةةا م علةةى المعاملةةة م معاملةةة الخةةالق 

وضوع يملن  خوانى المهمنين من التدلى كاألخالق اإلجةالمية ومعاملة المخلوقين و وكديج الم
الصديدة التى جالها لام القرآن الكريم   يانى المعجز لفظًا ومعنى لما  ينتاا الجةنة المدمديةة 

 المطار  م وكاهلل التوفيق و 
 اإليمان كاهلل واليوم اآلخر  

 لةةى ال نةةىا ق لةةى وال نةة  وؤجةةاا الصةةال  فةةى المجتمةةد ؤن يةةهمن النةةاا  إلةةى وادةةد ال نةةري 
كعده جكدانى هو األوإ واآلخر والظاهر والكاطن وهو كلل نىا عليم م ال تدرلةى األكصةار وهةو 

 يدر  األكصار وهو اللطيف 



 3 

األرض ومن علياا م ويكعاام ليوم ال رية  فيةى م فمةن يعمةل ماقةاإ ذر  خيةرًا يةره الخ ير م يرج 
 ومن يعمل ماقاإ ذر  نرًا يره و 

إليمان يوجى الناا  رضاا ربام م الذي يعلم جرهم وجاةرهم ليدصةلوا علةى جةزاا جةعيام وهذا ا
 يوم ينظر المرا ما قدمت يداه و 

لان قكة   تعالى ال تقوم  ال عن اإليمان كاهلل واليوم اآلخر م ومن هنا اوتربية الوجدان على مر 
 للدين على ؤروا  ؤهل اإليمان جلطان ما كعده جلطان و 

 ان كالرجالة المدمدية : اإليم
ولما لانت الرجالة المدمدية هى خاتمة الرجةاالت فقةد جةاات مجة  الختةام فمةن آمةن  اةا فقةد 

 فاز فوزًا عظيما و 
ومن فضل   على عكاده ؤن كقيت لام معجز  القرآن علةى مةر األزمةان متدديةة اإلنةا والجةن 

 جمةاإ را ةد فصةلتى الجةنة رذيلةة فةى لة وناهية عن لةل يومنادية كاإليمان وموجاة  لى لل فض
 المطار  فى  داطة تامة و 

ولقد جعل   فى رجولى صلى   عليى وجلم ؤجو  دجةنة لمةن لةان يرجةو   واليةوم اآلخةر م 
 فمن تنكى كى فى عكادتى واخالقى فقد هدي  لى الصراط المجتقيم و 

 نور اإلجالم كنرق على ظلمات الديا  االجتماعية : 
اا اإلجالم كعد ندو من جتة قرون من رجالة المجيح عليةى الجةالم فقا ةل فةى المعمةور  وقد ج

للاا فجادًا نامال فى ؤدواإ الناا االجتماعية ة فمن عكاد  ؤواان م  لى جفا  جافر م  لى وؤد 
 نات م  لى درو  متالدقة وؤردام متقاطعة م  لى ل راا يملكون الرقا  م  لةى ملةو  يتدلمةون 

اد م  لى تصرفات يخكطون فياا خةك  عنةواا عةن جاالةة جاةالا وغةى ال يعةرف طريقةًا فى العك
 للرناد و 
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قا ل نور اإلجالم لل هذه الظلمات ف ددها وادد  وادد  م فدعا الناا ؤوإ مادعاهم  لةى توديةد 
علةى   واالعتراف  رجالة رجوإ   صلى   عليى وجةلم م اةم تع ةدهم كصةلوات خمةا تةرب  

بياةا علةى األمانةة ى تعةالى م اةم  لةى صةيام يطاةر نفوجةام وير جاتةالتوديد وتةذيقام لةذ  مناهذا 
ام فقةرا صالاا كالمأل األعلى م ام  لى زلةا  تهخةذ مةن ؤغنيةا ام وتةرد علةى ام فى اتويقوي  رادت

ام  لى دج يجمد راكطتام على ؤخو  فى   م ام  لى التدلى كملارم األخالق المدمدية التةى ال 
وازياةةا ؤخةةالق م فيةةري كعضةةام كعضةةًا  خوانةةًا متدةةا ين مودةةدين يهمنةةون  إلةةى وادةةد ويةةدينون ت

كالكتا  والجنة ويصلون  لى ق لة وادد  ويدجون  لى  يت وادد م وال يتولد عن هةذه الظةواهر 
  ال التماج  ماما اختلفت األجناا وتكاينت األلجن و 

ناةا علةى العةالم نةور اإلجةالم ة تجةتجي  لاةذا ومةا لةادت الجزيةر  العربيةة ة وهةى التةى ؤنةرق م
الديا  المالةى الدين القيم دتى تدوإ ؤهلاا من ديا  الفوضى  لى الديا  المالى م وكفضل هذه 

ر  وتقوضةت  جاةادهم عةرو  نم  لةى جاجةة ؤمةم وداإ لاةم النةرق والغةم تدولوا مةن رعةا  غة
ألخةري لمةا فعةل مجةلموا العةر  وال ر وال يعرف العالم ؤمة صكغت كفتوداتاا األمم الجري وقيص

عرف التاريخ ؤممةًا رد ةت  ةدين يةدين كةى الفةاتدون لمةا ردة  العجةم  ةدين العةر  م وهةذه و  
اإلجالم الذي ارتضاه   دينًا لعكاده وقةاإ تعةالى فةى نةننى : )) اليةوم ؤكملةت لكةم ديةنلم   رلات

 (( م  1وؤتممت عليلم نعمتى ورضيت لكم اإلجالم دينًا 
الدمةةد هلل الةةذي هةةدانا لاةةذا ومةةا لنةةا لناتةةدي لةةوال ؤن هةةدانا   م وال عجةة  فقةةد عنةةى اإلجةةالم و 

 كديا  الناا االجتماعية عناية ل ري 

                                                 
1
 من سورة المائدة .  3االية   
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جعلت من المجلمين األوا ةل طةرازا عجيكةا د ة   لةى غيةرهم اعتنةاق ديةنام والتخلةق كةنخالقام م 
 اا   جواا الج يل و ذل   جمالى يقتضى المقام ؤن ؤتكعى  تفصيل يادينا  ن ن

 االعتقاد كاإليمانيات األخري : 
اإلمانيات مةن الجنةة والنةار والصةراط ويلدق كاإليمان كاهلل ورجولى واليوم اآلخر االعتقاد كجا ر 

والميزان والاوا  والعقةا  ولةل مةا نةزإ علةى د ي نةا المصةطفى صةلى   عليةى وجةلم ومةا نةزإ 
 ت   عليام ؤجمعين و على ؤدكا نا المرجلين ق لى صلوا

 التخلق كاألخالق المدمدية يهدي  لى صال  المجتمد : 
ال كى التط يةق العملةى الةداإ علةى صةدفإذا وقر اإليمان فى القلو  فيج  ؤن يصة دة االعتقةاد وا 

منى وهياات ؤن ينفد صةادكى م ومةا عرفةت الكنةرية فةى تاريخاةا طريقةا للط يةق لان  يمانا كالت
ؤيجةةر وال ؤجةةدي ممةةا ؤتانةةا د ي نةةا المصةةطفى صةةلى   عليةةى وجةةلم و وقةةد  العملةةى ؤو ضةةح وال

نةة  لعلةةى خلةةق  اجةةتقام صةةلى   عليةةى وجةةلم لمةةا ؤمةةره   فنةةاإ مةةن ربةةى ؤعظةةم نةةااد  )) وا 
 عظيم(( 

ولةةم يةةهمر ودةةده صةةلى   عليةةى وجةةلم كاالجةةتقامة لمةةا ؤمةةر    ةةل خوطةة  هةةو وؤمتةةى كقولةةى 
 تعالى: 
 (( و  1وا  نى كما تعملون كصير مرت ومن تا  مع  وال تطغتقم لما ؤ)) فاج

وها ؤنا ذا ؤذلر  خوانى المةهمنين كةالناج الةذي دعةا  ليةى القةرآن الكةريم فةى التربيةة االجتماعيةة 
ولايرًا ما يمر الناا على اآليات التى وردت فياا وال يعوناةا و ومةن وعاهةا ال يطكقاةا عمليةا م 

 وتر  التط يق العملى 

                                                 
1
 من سورة هود .  112اآلية   
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التقصير فى كعض نواديى هو الذي ؤخرنا عن مجتوي ؤجالفنا الصالدين ة فالقرآن لةم يتغيةر ؤو 
نما جاا التغير فى ؤدواإ النةاا لتفةريطام فةى التةزام اآلدا   وؤدلام الدين لم تتغير ولم تت دإ وا 

 النرعية و 
 التربية االجتماعية التى دعا  لياا اإلجالم : 

جنجةى وال يجةتطيد ؤن ينفة  عةنام م فقةد علمةى   فةى لتاكةى ولما لان اإلنجان مختلطةا   نةى 
ليف يعامل الناا  تربية  جالمية عالية لو درص الناا على اتكاعاا ال نتات  اةم  لةى ديةا  

ليلم كعض نوادياا :   اجتماعية مالى وا 
 معاملة الوالدين : 

عليةى م فقةد علمةى ربةى ولما لان ؤلصق الناا كاإلنجان والديةى م وهمةا صةادكا الفضةل كعةد   
يجاكةةا و فقةةاإ جةةل نةةننى : )) وقضةةى ربةة  ؤال تع ةةدوا  ال  يةةاه وكالوالةةدين مةةليةةف يعاملا ا جةةلكا وا 

 دجانا  ما ي لغن عند  الك ر ؤددهما ؤو لالهمةا فةال تقةل لامةا ؤف وال تنارهمةا وقةل لامةا قةوال 
 (( م  1ى صغيرًا لريمًا م واخفض لاما جنا  الذإ من الردمة وقل ر  اردماا لما ربيان

 ولما لانت لألم منقات خاصة فى الدمل والرضاعة فقد ذلر   اإلنجان  اا فقاإ : 
)) ووصينا اإلنجان  والديى  دجانا دملتى ؤمى لرها ووضعتى لرها ودملى وفصالى االاون نارا 

علةى دتى  ذا  لغ ؤنده وبلغ ؤربعين جنة قاإ ر  ؤوزعنةى ؤن ؤنةلر نعمتة  التةى ؤنعمةت علةى و 
نى من المجلمين م ؤول    والدي وؤن ؤعمل صالدا ترضاه وؤصلح لى فى ذريتى  نى ت ت  لي  وا 

 الذين نتق ل عنام ؤدجن ما عملوا ونتجاوز عن جي اتام فى 

                                                 
1
 من سورة اإلسراء .  24،  23اآليتان   
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 (( و  1ؤصدا  الجنة وعد الصدق الذي لانوا يوعدون 
ية الجل ية فةى معاملةة وؤنت تري من هذه اآليات وغيرها ؤنى تعالى ؤرند  كعد توديده  لى الناد

لى النادية اإليجا ية   رهما والدعاا لامةا كالردمةة م وال غراكةة فقةد  والدي  كلف األذي عناما وا 
 ردما  وؤنت ضعيف ال دوإ ل  وال طوإ م فيج  علي  ؤن تقا ل الجميل كالجميل و 

ن ؤنكةاا الرجةل ام  ن   تعالى قد ضر  ل  ؤروع األمااإ فيما قصى علي  فةى القةرآن الكةريم مة
ليلم كعضاا : فقد دلى عن جيدنا   راهيم ؤنى قاإ ال  نةى جةيدنا  الكرام عليام الصال  والجالم وا 
 جماعيل علياما الجالم : )) فلما  لةغ معةى الجةعى قةاإ يةا نى  نةى ؤري فةى المنةام ؤنةى ؤذكدة  

 (( و  2فانظر ماذا تري قاإ ياؤ ت افعل ما تهمر جتجدنى  ن ناا   من الصا رين 
 لما  رز ل  رقة جيدنا   راهيم عليى الجالم فى مخاطكة ؤ يى وقد زجره كقولى : 

)) قاإ ؤراغ  ؤنت عن آلاتى يا  راهيم ل ن لةم تنتةى ألرجمنة  واهجرنةى مليةا م قةاإ جةالم علية  
 (( و  3جنجتغفر ل  ربى  نى لان  ى دفيا 

)) اذه ةوا كقميصةى هةذا إلخوتةى : وصور   ل  دنةان جةيدنا يوجةف عليةى الجةالم وهةو يقةوإ 
 (( و  4فنلقوه على وجى ؤ ى ينت كصيرا وؤتونى كنهلكم ؤجمعين 

                                                 
1
 من سورة األحقاف .  16،  15اآليتان   
2
 من سورة الصافات .  1 02اآلية   
3
 من سورة مريم .  47،  46اآليتان   
4
 من سورة يوسف .  93اآلية   
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 لما صوره فى موقد دنان آخر دين رجعوا  ليى : 
)) ورفد ؤ ويى على العر  وخروا لى ججدا وقاإ يا ؤ ت هةذا تنويةل رهيةاي مةن ق ةل قةد جعلاةا 

اا كلم من ال دو من كعد نزغ النةيطان  ينةى ربى دقا وقد ؤدجن  ى  ذ ؤخرجنى من الججن وج
 (( و  1 خوتى  ن ربى لطيف لما يناا  نى هو العليم الدليم وبين 

 وجاا فى وصف جيدنا عيجى عليى الجالم : 
 (( و  2)) وبرا  والدتى ولم يجعلنى جكارا نقيا 

 وجاا فى وصف جيدنا يديى عليى الجالم و 
 (( و  3ا )) وبرا  والديى ولم يلن جكارا عصي

 وي ين لنا صور  علجية فيما لان  ين جيدنا نو  عليى الجالم وا نى فقد قاإ لى : 
)) ونادي نو  ا نى ولان فى معزإ يا نى ارل  معنا والتكن مد الكافرين م قاإ جآوي  لى ج ةل 
 يعصمنى من الماا قاإ ال عاصم اليوم من ؤمر    ال من ردم (( وداإ  يناما الموخ فكان من

 (( و  4المغرقين 
داه    ةذكح عليةى الجةالم الةذي ؤطةاع ؤكةاه فافتة وما ؤعظةم الفةارق  ةين ناايةة جةيدنا  جةماعيل

 عظيم وبين نااية ا ن نو  الذي عصى ؤكاه فكان من المغرقين و 
وال تظنوا يا خوانى ؤن  ر الوالدين يلون فى دياتاما  ل يج   رهما كعةد موتامةا كالصةور  التةى 

 ي نا المصطفى صلى   عليى وجةلم فقةد جةاا فةى الصةدا  عةن ؤ ةى ؤجةيد مالة   ةن  يناما د
 ربيعة الجاعدي ؤن رجال قاإ 

                                                 
1
 سورة يوسف . من  100اآلية   
2
 من سورة مريم .  32اآلية   
3
 من سورة مريم .  14اآلية   
4
 من سورة هود .  43،  42اآليتان   
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موتامةةا قةاإ : نعةةم م الصةال  عليامةةا  كعةد كقةةى مةن  ةةر ؤ ةوي نةةىا ؤ رهمةا كةةى هةل يارجةوإ  
كةةةلامةةةا وانفةةةاذ عاةةةدهما مةةةن كعةةةدهما وصةةةواالجةةةتغفار  رام لة الةةةردم التةةةى ال توصةةةل  ال  امةةةا وا 

 صديقاما و ؤخرجى ؤ و دواد و 
ولما للن الةزواخ ؤجاجةًا لعمةران المجتمةد فقةد عنةى القةرآن الكةريم كالديةا  الزوجيةة ؤيمةا عنايةة 

 وؤرادها قا مة على المود  والردمة والتراضى والتناور والتعاون واليلم التفصيل و 
 ؤما عن المود  والردمة  ين الزوجين فقد قاإ تعالى : 

اةا وجعةل  يةنلم مةود  وردمةة  ن فةى ياتى ؤن خلق لكم من ؤنفجلم ؤزواجةا لتجةلنوا  لي)) ومن آ
 (( و  1ل  آليات لقوم يتفلرون ذ

فالزوجية الصةالدة يجة  ؤن تقةوم علةى المةود  والردمةة ولةل زواخ يقةوم علةى غيرهمةا ال يقةوم 
 على الناج اإلجالمى الصديح و 

زواخ ج يل التصالح  ن وقد  ينامةا نةقاق فةى قولةى ام  ن   تعالى وهو العليم  خلقى رجم لأل 
 تعالى : 

ن خفتم نقاق  يناما فاكعاوا دلما من ؤهلى ودلما من ؤهلاةا  ن يريةدا  صةالدا يوفةق    )) وا 
 (( و  2 يناما  ن   لان عليما خ يرا 

 ولذل  قاإ تعالى : 
ن امةةرؤ  خافةةت مةةن كعلاةةا ننةةوز ؤو  عراضةةا فةةال جنةةا  عليامةةا ؤن يصةةلدا  ينامةةا صةةلدًا  )) وا 

ن تدجنوا وتتقوا فإن   لان كما تعملون خ يرا  (( 3والصلح خير وؤدضرت األنفا النح وا 
ذا قاإ   والصلح خير لان علينا ؤن نعمل جاهدين للدصوإ   وا 

                                                 
1
 من سورة الروم .  21اآلية   
2
 من سورة النساء .  35اآلية   
3
 من سورة النساء .  128اآلية   



 10 

فياةا نةتات و  امن مفاوم المخالفةة ؤن الفرقةة نةر وليةف ال تكةون نةر على هذا الخير و ويهخذ 
 يض  نياناا و األجر  وتقو

األجةر  والمتنمل فى لتا    الكريم يري ؤنى درص فى ؤكار من موضد آخر على صيانة ليان 
افتةراق الةزوجين ولفةى عظمةة المةهمنين مةا دلةاه   فةى جةور   ووضد الدلوإ لتفادي مجاوئ 

 المجادلة مةن ؤن يجةتمد   فةى عليا ةى لزوجةة تجةادإ فةى زوجاةا د ي نةا المصةطفى صةلى  
عليى وجلم وتنتاى القصة كدلم نرعى يلم نتات األجر  ويكقى على جعاد  الزوجين واألوالد و 

اا لت  اال مة المفجةرين صة المجادلة نجوقاا مفصلة لما روتولالعتكار فى الديا  الزوجية كق
 و 

 يقوإ   تعالى فى جور  المجادلة : 
 لةةى   و  يجةةمد تداورلمةةا  ن    )) قةةد جةةمد   قةةوإ التةةى تجادلةة  فةةى زوجاةةا وتنةةتكى

جميد كصير م الذين يظاهرون منلم من نجا ام ماهن ؤمااتام  ن ؤمااتام  لى الال ى ولةدنام 
ن   لعفةو غفةور م والةذين يظةاهرون مةن نجةا ام اةم  نام ليقولون منلرا مةن القةوإ وزورا وا  وا 

توعظةون كةى و  كمةا تعملةون خ يةر م يعودون لما قالوا فتدرير رقكة من ق ل ؤن يتماجةا ذلكةم 
فمن لم يجد فصيام نارين متتاكعين من ق ل ؤن يتماجا فمن لم يجتطد فإطعةام جةتين مجةلينا 

 (( و  1ذل  لتهمنوا كاهلل ورجولى وتل  ددود   وللكافرين عذا  ؤليم 
الصةامت لجليل ؤوا  ن اوالتى جادلت فى زوجاا هى الجيد  خولة  نت اعلكة زوجة الصدا ى 

 الصداكة جميعا و  رضى   عن
وقد قالةت الجةيد  عا نةة رضةى   عناةا فةى قصةتاا تكةار  الةذي وجةد جةمعى لةل نةىا  نةى 

 آلجمد لالم خولة  نت اعلكة ويخفى على كعضى وهى تنتكى 
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يارجةةوإ   ؤكةةل نةةكا ى وناةةرت لةةى زوجاةةا  لةةى رجةةوإ   صةةلى   عليةةى وجةةلم وهةةى تقةةوإ : 
ذا ل ر جنى وؤنقطد ولدي ظاهر منى اللاةم  نةى ؤنةلوا  لية  فمةا  ردةت دتةى نةزإ كطنى دتى  

 ج ريل  اذه اآلية : 
 )) قد جمد   قوإ التى تجادل  فى زوجاا وتنتكى  لى   (( 

 ر من الطالق فى الجاهلية و ااظاهر منى ؤي قاإ ؤنت على لظار ؤمى م ولان الظ
  عليةى وجةلم فقةاإ لاةا درمةت عليةى فقالةت و  مةا  وفى رواية ؤخري ؤناا جنلت الن ى صلى

ذلر طالقا ام قالت ؤنلو  لى   فاقتى ووددتى وودنتى وفراق زوجى وا ن عمى وقد نفضةت 
 لى كطنى فقاإ درمت عليى فما زالت تراجعى ويراجعاا دتى نزلت اآلية و 

ن زوجةى ظةاهر منةى وروي موالنا الدجن ؤناا قالت يارجوإ   قد نجةخ   جةنن الج اهليةة وا 
فقلةت يارجةوإ   ؤودةى الية   هةذا نة فقاإ رجوإ   صلى   عليى وجلم ما ؤودى  لى فةى 

فى لل نىا وطوي عن  هذا فقاإ هو ماقلت فقالت  لى هلل ؤنةلو فةننزإ   : قةد جةمد وجةاا 
ن ضةممتم فى تفجير األمام النجفى ؤناا قالةت  ن لةى صة ية صةغارا  ن ضةمتام  ليةى ضةاعو  ا وا 

  لى جاعوا و 
ن اختلفت فى اللفظ و   ولل هذه الروايات متفقة فى المغزي وا 

ن دلةةت هةةذه القصةةة الر عةةة علةةى نةةىا فإنمةةا تةةدإ علةةى ؤن   تعةةالى يدةة  مةةن عكةةاده ؤن  وا 
يصونوا رباط الزوجية دتى ال تنقى األجر  للاةا كفة  ذلة  الربةاط الطةاهر م وقةد ؤنةزإ   دلةم 

قةةة م لمةةا ؤن د ي نةةا المصةةطفى ارد فةةى الجةةور  تجنكةةا للفر ر علةةى التفصةةيل الةةو اةةاظالفديةةة فةةى ال
مالةةى ؤوا  ةةن الصةةامت فةةى الفديةةة صةةلى   عليةةى وجةةلم جةةاري منةةي ة   العاليةةة فنعةةان ك

 ل  يدان قاإ : قاإ لى : اعتق رقكى قاإ : مالى  ذصيل ذل  ؤنى صلى   عليى وجلم وتف
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ؤما ؤنى  ذا ؤخطننى ؤن آكةل فةى يةوم اةالج مةرات يلةل كصةري قةاإ  فصم نارين متتاكعين قاإ :
فةنطعم جةتين مجةلينا قةاإ : مةا ؤجةد  ال ؤن تعيننةةى منة  كعةون وصةلة و قةاإ فنعانةى رجةةوإ   

 صلى   عليى وجلم  خمجة عنر صاعا دتى جمد   لى و 
قد ؤناا ؤ ةرزت  خالصةاا المجادلة ملانة الجيد  خولة  ل خلدتاا فى النجاا والواوقد رفعت جور 

ا الجةموات واألرضةين و والةدليل الةذي ؤجةوقى كقةا لزوجاا وألوالدها وضربت للزوجات ماال كاقيةا
على رفعة ملانتاا  جالإ ؤميةر المةهمنين عمةر  ةن الخطةا  لاةا فقةد مةر  اةا رضةوان   عليةى 

عميةرا اةم قيةل والناا معى على دمار فاجتوقفتى طويال ووعظتى وقالت يةاعمر قةد لنةت تةدعى 
ومةن ل  عمر ام قيل ل  ؤمير المهمنين فاتق   ياعمر فإنى من ؤيقةن كةالموت خةاف الفةوت م 

قةف لاةذه اا م فقيل لى يا ؤمير المةهمنين ؤتذا  ة وهو واقف يجمد لالمؤيقن كالدجا  خاف الع
  الملتوكة العجوز هذا الوقوف فقاإ و  لو دكجتنى من ؤوإ الناار  لى آخره الزلت  ال للصال

م ؤتةةدرون مةةن هةةذه العجةةوز هةةى خولةةة  نةةت اعلكةةة قةةد جةةمد   قولاةةا مةةن فةةوق جةةكد جةةموات 
 قولاا وال يجمعى عمر و ؤيجمد ر  العالمين 

 اإ علةيامفاال وقف رجالنا ونجاهنا على مفةاخر هةذه القصةة الخالةد  فةاتعظوا  اةا فنمجة  الرجة
 خةالص خولةة دتةةى تتفةادي األجةر الكةةدر زوجةانام وؤخلصةت النجةةاا ألزواجاةن وؤوالدهةن ماةةل 

 والخصام وتعي  فى صفاا وجالم و 
وال ن  ؤن هنا  اجكاكا لصفاا األجر  وجالمتاا رجماا   واضدة  ينى فى لتاكى الكريم وهةى 

 : 
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  التراضى والتناور  ين الزوجين : 
 يقوإ تعالى فى جور  الكقر  : 

لمن ؤراد ؤن يتم الرضاعة وعلى المولةود لةى رزقاةن )) والولدات يرضعن ؤوالدهن دولين لاملين 
ولجوتان كالمعروف ال تكلف نفا  ال وجعاا ال تضار والد   ولدها وال مولةود لةى  ولةده وعلةى 
ن ؤردتةةم ؤن  الةةوارج ماةةل ذلةة  فةةإن ؤرادا فصةةاال عةةن تةةراض منامةةا وتنةةاور فةةال جنةةا  عليامةةا وا 

آتيتم كالمعروف واتقةوا   واعلمةوا ؤن   كمةا تجترضعوا ؤوالدلم فال جنا  عليلم  ذا جلمتم ما 
 (( و  1تعملون كصير 

ذا لان   يريد من الزوجين ؤن يتم فطام الطفل لقيةاا عن تةراض وتنةاور  ةين الةزوجين فكا وا 
يد    من الزوجين ؤن يقوم  يناما التراضى والتناور فى األمةور األخةري التةى تمةا صةالح 

تعنت وال تجةتقل  اةا الزوجةة عةن  مةر  فيةد  الخةالف الةذي قةد لزوخ عن األجر  فال ينفرد  اا ا
 تجوا عقكاه و 

 التعاون المالى  ين الزوجين و 
 ق الرجل فى قولى تعالى : مد ؤن اإلجالم جعل النفقة على عاتو 

 (( 2)) الرجاإ قوامون على النجاا كما فضل   كعضام على كعض وكما ؤنفقوا من ؤموالام
 لنجاا  لى التعاون المالى مد ؤزواجان  تع ير جميل فى قولى تعالى : فإنى دعا ا

 (( و  3وا النجاا صدقاتان ندلة فإن ط ن لكم عن نىا منى نفجا فكلوه هني ا مري ا )) وآت

                                                 
1
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وكقولى تعالى فإن ط ن لكم عن نىا منى نفجا اجتكعد ؤن ينخذ الرجل الماإ عنو  مةن النجةاا 
 لفراق و ؤو تدت تاديد الطالق ؤو ا

وفى دين يلةون المةاإ المةنخوذ عةن طية  نفةا مةن الزوجةة هني ةًا مري ةا يلةون االفتيةات علةى 
ن ؤر دقاا فى مالاا  ا امةا م ينةًا لمةا  ينةت اآليةة الكريمةة و )) وا  تةم اجةت داإ زوخ ملةان دتانا وا 

اما م ينا   (( و  1زوخ وآتيتم  دداهن قنطارا فال تنخذوا منى ني ا تنخذونى  اتانا وا 
وقد ؤعانت الجةيد  خديجةة ؤم المةهمنين علياةا الجةالم د ي نةا المصةطفى صةلى   عليةى وجةلم 

 ةى دةين لةذ نى  كمالاا ولان يانى علياا فى هذا الموقف ويقوإ منيرًا  لى فضةلاا  ناةا آمنةت
  ولاا دين درمنى النااالناا وواجتنى كما

قةةة علةةى األجةةر  مخط ةةون والال ةةى وممةةا تقةةدم تةةرون ؤن الرجةةاإ الةةذين ال يقومةةون  واجةة  النف
يتخلين مةن النجةاا الموجةرات عةن معاونةة األجةر  مخط ةات وواجة  علةى الطةرفين ؤي يترادمةا 

 ويصددا موقفاما ويذعنا إلرناد   الذي ال يعلوه  رناد و 
 المصا ر  : 

زواخ والمصا ر   ين الزوجين واجكةة لصةيانة األجةر  وهةى مةنجور  مةن   تعةالى م ولةو فاةم األ 
 رو  الدين ما قام  ين الزوجين نقاق ألتفى األجكا  و 

علةةى الطةةرفين ؤن  وال ةةد ؤن يفاةةم الطرفةةان ؤنامةةا كنةةر وتقةةد الخطي ةةة مةةن لةةل منامةةا وواجةة 
 تجد نقة الخالف و يتجامدا دتى ال ت

وعنةةد اجةةتدلام الخةةالف يجةة  ؤن يتةةدخل العقةةالا مةةن ؤهةةل الةةزوخ والزوجةةة إلصةةال  ذات ال ةةين 
يجةتمد الزوجةان  لةى نصةيدة العقةالا ومةا ؤدلةى مةا يقولةى    رنةادًا لامةا فةى هةذا ويج  ؤن 

 المقام : ))  ن يرادا  صالدا يوفق    يناما (( 
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ويجةة  علةةى الةةزوجين التمجةةاا العةةذر لكعضةةاما الةةكعض دتةةى يتغلكةةا علةةى هةةواجا الةةنفا 
 والنيطان وال يقوم  يناما جوا ظن يتكعى نفور مجتدلم و 

ات الاوي التى قد تننن عن اخةتالف النةلل لى لل مناما ؤن يجاهد نفجى فى نزعج  علذل  ي
ذا نظةةر لةةل  لةةى المجمةةوع م فكايةةرا مةةا يعةةوض    كعةةض النقةةا ص كفضةةا ل خلقيةةة ؤو عقليةةة وا 

ؤن النيةة  يوفةق    يةنام " تفيةدا ن يريدا  صالدالكريمة المتقدمة "  آلية وا  رتا  لدوام العنر 
 تى ينويان  اا المعاينة الزوجية تكون ج كا فى التوفيق  يناما على الدوام و ة الكيالط

ن الخارجى لان دمةيم الخلقةة ولانةت امرؤتةى مةن ا قرؤتى فى هذه المناجكة ؤن عمراومن طريف م
يا  مةن ؤهةل الجنةة م قةاإ ليةف فقالةت  ؤجمل النجاا م فنظرت  ليى وقالت الدمد هلل على ؤنى وا 

 رت والجنة موعود  للصا رين والناكرينو  نلرت ورزقت مال  فصألن  رزقت مالى ف
 تعدد الزواخ وجوا اجتعماإ الدق فيى : 

ؤجتعماإ الدق فيى ولم يلن عةن  جر  تعدد الزواخ وخاصة  ذا ؤجي ومن دواعى الخالف فى األ
 ضرور  ملدة و 

فةى القليةل الةذي ال يقةاا  نعم  ن   تعالى ؤكا  تعدد الزواخ ولكن قيده كعدإ اليتنتى لكنةر  ال
 عليى و 

وا  ليى  ال عنةد الضةرور  القصةوي التةى ندا لتجن وا تعدد الزواخ ولما لجنولو تدري المهمنون ر 
 ت رره  يقين م وذل  ألجكا  اجتماعية ومالية ؤ رزتاا اآلية الكريمة   رازا ال خفاا فيى : 

ن خفتم ؤال تقجطوا فى اليتامى فانلدوا ما طةا  لكة م مةن النجةاا مانةى واةالج وربةاع فةإن )) وا 
 (( و  1ؤيمانلم ذل  ؤدنى ؤال تعولوا خفتم ؤال تعدلوا فوادد  ؤو ما ملكت 
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ذا رجد  خوانى  لى اآلية التى ق ل الجاكقة وهى :   وا 
)) وآتوا اليتامى ؤموالام وال تت دلوا الخ يج كالطي  وال تنكلوا ؤموالام  لى ؤموالكم  نى لان دوكةا 

 (( و  1ل ير 
فةةإذا ربطنةةا  ةةين اآليتةةين وجةةدنا ؤن   قةةاا االعتةةداا علةةى ؤمةةواإ اليتةةامى كاالعتةةداا علةةى دةةق 
ذن فاو دو  ل ير والدو  الك ير هو الذن  العظيم  الزوجات عند التعدد كعدم العدإ  ينان م وا 

 وما ؤروعى من قياا مخيف و 
وخ  زوجةة وادةد  اتكاعةا لقولةى والذي يخلص الرجةاإ مةن هةذا الدةو  الك يةر هةو ؤن يلتفةى الةز 

الةةزوخ ظةةروف خاصةةة تخرجةةى عةةن هةةذه  ؤال تعةةدلوا فوادةةد  (( مةةا لةةم تلجةة تعةةالى )) فةةإن خفةةتم 
القاعد  والمهمن ؤمين على دينى وجيقوإ   يوم القيامة )) اقرؤ لتاك  لفى  نفج  اليوم علي  

 ((  2دجيكا 
 هذا من النادية االجتماعية ؛ 

ال نةة  ؤن تعةةدد ليةةة فمةةا ؤ ةةدع قولةةى تعةةالى )) ذلةة  ؤدنةةى ؤال تعولةةوا (( و ؤمةةا مةةن الناديةةة الما
ر  األوالد م ولار  اآلوالد مةدعا  لزيةاد  النفقةة وفةى اللغةة عةاإ الرجةل عيالةى الزوجات مدعا  لكا

لى هذا ذه  اإلمام النةافعى فةى تفجةير تلة   يعولام لقول  ما نام يمونام  ذا ؤنفق عليام م وا 
 جة فى العلم و اآلية ودجك  كى د

ن التزم ؤجالفنا الصالدون جان  الدةذر يدلةم هةذا اإلرنةاد الربةانى م فةندن ؤدةوخ مةنام  لةى  وا 
 الدذر فى الزمن الداضر وؤين نفقاتنا اليوم من نفقتام كاألما و 
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فى تعةدد الةزواخ دون م ةرر صةديح م  ن  وإ العوام فى ت رير تصرفام الجي ومن عج  ؤن يق
 عليى وجلم عدد الزواخ وهم فةى هةذا الت ريةر يجالةون ؤن رجةوإ   صةلى رجوإ   صلى  

   عليى وجلم ما عدد الزواخ لناو  ججدية لما يفعلون ولكن لغايات دينية عظمى و 
 ولدقة هذا المقام ؤجوق ني ا من التفصيل : 

من تزوجان  قليل من المجلمين من يعرف ؤن د ي نا المصطفى صلى   عليى وجلم على لار 
لم يتزوخ كلرا  ال الجيد  عا نة ولان ذل  كعد ؤن جاوز الخمجين م وهذا ودده لافى لدفد قالة 

 الجوا و 
ؤما ؤولى زوجاتى فاى ؤم المهمنين جيدتنا خديجة رضةوان   علياةا ولانةت دةين تزوجاةا ايكةا 

 مد  دياتاا و فى جن األربعين ولان هو فى جن الخامجة والعنرين ولم يتزوخ علياا ق  
ام  نى تزوخ كالجيد  صفية  نت دي وقد لانت ياودية وؤجلمت لما لانت الجيد  ماريةة قكطيةة 

 وؤجلمت وفى ذل  تنليف ألهل الكتا  للدخوإ فى اإلجالم و 
 وتزوخ ؤم المهمنين زين  للدلمة التى  يناا   : 

ذ تقوإ للذي ؤنعم   علي  وؤنعمت عليى ؤمج  علي  زو  ج  واتق   تخفى فى نفج  ما )) وا 
فلما قضى زيد مناا وطرًا زوجناكاةا لكةيال يلةون  ى وتخنى الناا و  ؤدق ؤن تخناه  م دي

وتةزوخ 1على المهمنين درخ فى ؤزواخ ؤدعيا ام  ذا قضوا منان وطةرًا ولةان ؤمةر   مفعةوال (( 
لطةةاكد الةةذي يتخةةرص كةةى كجةةا ر ؤماةةات المةةهمنين لظةةروف  ينتاةةا لتةة  الجةةير  ولةةيا لاةةا ا

 المتخرصون و 
 الكنر على  إوفضال عن ؤن الرجوإ المعصوم صلوات   عليى ؤعد
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 اإلطالق فإن ؤ يح لى يكح لغيره فخوط  من ربى : 
)) ترجى من تناا منان وتهوي  لي  من تناا ومن ا تغيت ممن عزلةت فةال جنةا  علية  ذلة  

يةتان للاةن و  يعلةم مةا فةى قلةوكلم ولةان   آتا ؤدنى ؤن تقر ؤعينان وال يدزن ويرضةين كمة
 (( و   1عليما دليما 

وؤراد    ذل  ؤن يطم ن نفوا ؤماات المهمنين ألنان  ذا علمن ؤن هذا التفويض معطةى مةن 
  تعالى لرجولى الكريم رضين كقجمتى صلى   عليى وجلم ولم تداخلان غير  األزواخ م ومد 

ان صلوات   عليى يخنى   ويتقيةى ويعةدإ فةى القجةمة  ةين ؤزواجةى ذل  التفويض الواجد ل
ويقوإ اللام هذا قجمى فيما ؤمل  فال تلمنى فيما تمل  وال ؤمل  م ينير  ذل   لى ميلةى القل ةى 

 لجيدتنا عا نة رضى   عناا و 
هذا  لى ؤن نجااه صلى   عليةى وجةلم قمةن كمعاونتةى فةى ننةر الفضةا ل ولةن القةدو  الطيكةة 

مناةةا علميةةًا وعمليةةًا امتاةةاال لقولةةى تعةةالى : )) يانجةةاا الن ةةى النجةةاا كالماةةل العليةةا التةةى التز   ةين
لجتن لندد من النجاا  ن اتقيتن فال تخضعن كةالقوإ فيطمةد الةذي فةى قلكةى مةرض وقلةن قةوال 

األولى وؤقمن الصال  وآتين الزلا  وؤطعن روفًا م وقرن فى  يوتكون وال ت رجن ت رخ الجاهلية مع
تلةى ويطاةرلم تطايةرًا م واذلةرن مةا ي  ورجولى  نما يريد   ليذه  عنلم الرجا ؤهةل ال يةت 
 (( و  2فى  يوتكن من آيات   والدلمة  ن   لان لطيفا خ يرًا 

 ن ووعظاةن ليدةذر ؤهةل  يةت المصةطفى اآليات ؤنى تعةالى  نمةا ناةاهن وؤمةره ين   لان  تل  
صلى   عليى وجلم من المآام وليصدهم عناا كالتقوي الخليقة  ام رجاال ونجةاا واجةتعار   

 للذنو  الرجا وللتقوي الطار و 
                                                 

1
 من سورة االحزاب .  51اآلية   
2
 سورة األحزاب .  34،  33،  32اآليات   
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 ومغرماا :  مغنماا وهذه القدو  الطيكة لاا
دنة يضاعف لاا العذا  ضعفين ولان ذل  على   يجةيرا )) يانجاا الن ى من ينتى منلن كفا

 ((1م ومن يقنت منلن هلل ورجولى وتعمل صالدا نهتاا ؤجرها مرتين واعتدنا لاا رزقا لريما
تعالوا نذلر فضلان فى اإلكالغ عن جيد المرجلين مما كقى ترااا نافعا لنا فى الدين على مر ام 

ين جةيدتنا عا نةة علةى األخةص فةى نقةل الدةديج الن ةوي الجنين م واية  رلةة لانةت ألم المةهمن
 النريف  لى األمة المدمدية ولفى  ان نرفا رضوان   عليان ؤن يقوإ   فيان : 

)) يةا ؤياةا الن ةةى قةل ألزواجة   ن لنةةتن تةردن الديةةا  الةدنيا وزينتاةا فتعةةالين ؤمةتعلن وؤجةةردلن 
ن لنةتن تةةردن   ورجةولى والةةدا ر االخةر  فةةإن   ؤعةد للمدجةةنات مةنلن ؤجةةرا جةرادا جمةةيال م وا 

 (( و 2عظيما 
وقد اخترن رضوان   عليان   ورجولى والدار اآلخر  م ويالةى مةن نةرف علةى هامةاتان فةى 
الدنيا واآلخر  و وقد روي ؤنى دين نزلت اآليتةان المتقةدمتان  ةدؤ صةلى   عليةى وجةلم كالجةيد  

علياةا مةا نةزإ وقةاإ لاةا   ان  لى قلكى الطةاهر فخيرهةا وقةرؤدعا نة ولانت رضوان   علياا ؤ
مري ؤ وي  م فقالةت وهةى الرنةيد  الموفقةة نوال علي  ؤن تعجلى فيى دتى تجت  نى ذاكر ل  ؤمرا

ؤفى هذا اجتنمر ؤ وي م فإنى ؤريد   ورجولى والدار اآلخر  م فرهي الفر  فى وجاةى صةلى   
 ماات المهمنين رضوان   عليان و عليى وجلم ولذل  جاراها جا ر ؤ

  دقة فى قولى تعالى : والناظر 
 كعد وال ؤن ت دإ  ان من ؤزواخ ولو ؤعجك   من )) ال يدل ل  النجاا

                                                 
1
 من سورة األحزاب .  31، 30اآليتان   
2
 من سورة األحزاب .  29،  28اآليتان   
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 (( و 1دجنان  ال ما ملكت يمين  ولان   على لل نىا رقيكا
الةذي نفةخ يخرخ منى كنن زواجى صلى   عليى وجلم لم يلةن ألغةراض نةاوانية ودانةاه وهةو 

تاةا ووصةلاا كةالمأل األعلةى الةذي هكطةت منةى وتعةود  ليةى افى األروا   إذن   فندياها مةن مو 
 عند انتااا األجل و 

وجدير كالتنويى ؤن د ي نا المصطفى صةلى   عليةى وجةلم رفةض كنةد  ؤن يتةزوخ اإلمةام علةى 
لةةيلم الدةةديج النةةريف الةةذي جةةاا فةةى هةةذا النةةنن  زوجةةة ؤخةةري مةةد جةةيدتنا فاطمةةة الزهةةراا م وا 

 والوارد فى الصدا  و 
عن المجور  ن مخرمة رضى   عنى ؤنى جمد الن ى صةلى   عليةى وجةلم علةى المن ةر وهةو 

تام على ا ن ؤ ى طال  فال آذن لاةم ا نيقوإ :  ن  نى هنام  ن المغير  اجتاذنونى ؤن ينلدوا 
ويةنلح ا نةتام م فإنمةا ا نتةى كضةعة  ام ال آزن لام  ال ؤن يد  ا ن ؤ ةى طالة  ؤن يطلةق ا نتةى
 منى يري نى ما را اا ويهذينى ما آذاها م رواه الخمجة و 

دليال جاطعا على ؤن د ي نا المصةطفى صةلى   عليةى وجةلم ال ينةجد تعةدد الةزواخ مةد  ولفاه
دلى م لما ؤنى دليل علةى ؤن تعةدد زواجةى صةلى   عليةى وجةلم لةم يلةن ألغةراض نخصةية  ةل 

 ينية تجمو فوق لل اعتكار وما يعقل ذل   ال العالمون و ألغراض د
 رعاية األوالد والعدإ  ينام : 

األوالد ؤمانةةة فةةى ؤعنةةاق آكةةا ام وؤماةةاتام ويجةة  علةةى الوالةةدين رعايةةة ؤوالدهةةم فةةى عقا ةةدهم 
 وؤخالقام لما يج  عليام العدإ  ينام وعدم التمييز كدجج ال يرضاها   ورجولى و 

 د  م فانظروا  لى عناية جيدنا يعقو   اا وهو على فرا  الموت و فنما عن العقي
 )) ؤم لنتم ناداا  ذ دضر يعقو  الموت  ذ قاإ ل نيى ما تع دون من 

                                                 
1
 من سورة األحزاب .  52اآلية   
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جدق  لاا واددًا وندةن لةى مجةلمون  جماعيل وا  لى آكا     راهيم وا  ((  1كعدي قالوا تع د  لا  وا 
 و : 

 وتنملوا فيما نصح كى لقمان ا نى : 
يعظةةى كةةا  نةةى ال تنةةر  كةةاهلل  ن النةةر  لظلةةم عظةةيم م ووصةةينا ذ قةةاإ لقمةةان ال نةةى وهةةو ) وا   

اإلنجةةان  والديةةى دملتةةى ؤمةةى وهنةةا علةةى وهةةن وفصةةالى فةةى عةةامين ؤن ؤنةةلر لةةى ولوالةةدي   لةةى 
ن جاهدا  على ؤن تنر   ى ما ليا ل  كى علم فال تطعاما وصاد اما فى الدنيا  المصير م وا 

ن ؤنا   لى ام  لى مرجعلم فنن  لم كما لنتم تعلمةون م يةا نى  ناةا  ن تة  معروفا واتكد ج يل م
ماقاإ دكة من خردإ فتكن فى صخر  ؤو فى الجموات ؤو فى األرض ينت  اا    ن   لطيف 
خ ير م يا  نى ؤقم الصال  وؤمر كالمعروف وانى عن المنلر واص ر على ما ؤصاك   ن ذلة  مةن 

خةةد  للنةةاا وال تمةة  فةةى األرض مردةةا  ن   ال يدةة  لةةل مختةةاإ ر م وال تصةةععةةزم األمةةور 
 " 2فخور م واقصد فى مني  واغضض من صوت   ن ؤنلر األصوات لصوت الدمير 

 ؤما عن العدإ فما ؤوضح قولى تعالى : 
يين فإن لن نجاا فوق اانتيين فلان الاا ما تةر   فى ؤوالدلم للذلر مال دظ األنا) يوصيلم  
ن لانت  وادد  فلاا النصف وأل ويى لكل وادد مناما الجدا مما تر   ن لان لى ولةد فةإن لةم وا 

يلن لى ولد ووراى ؤ واه فألمى الالج فإن لان لى  خو  فألمى الجدا من كعد وصية يوصى  اا 
 لةةةان عليمةةةا ؤو ديةةةن آكةةةاهلم وؤ نةةةاهلم ال تةةةدرون ؤيامةةةنقر  لكةةةم نفعةةةا فريضةةةة مةةةن    ن  

 (( 3دليما
                                                 

1
 من سورة البقرة . 133اآلية  
2
 من سورة لقمان .  19-13اآليات   
3
 من سورة النساء .  11اآلية   



 22 

تنمل فى اآلية الكريمة يري ؤناا جعلت نصي  األناى ؤجاجيًا ونصي  الةذلر مقيجةا عليةى م والم
ولم يقل   لألناى نصف الذلر وهى كالغة  لاية تعلم الناا ؤن يخافوا   فى دقوق ؤوالدهةم 
وخاصة ؤول   الذين يدرمون ال نات من الميراج وهم ؤديةاا م ؤو يقللةون نصةي ام كدجةة ؤناةن 

من ؤدفادهم ؤولى ألنام ؤ ناا الكطةون وهةذا و  هةو الظلةم ات كغرباا عنام وؤن الذلور متزوج
 قفتم قليال عند قولى تعالى : و كعينى ونجنإ   ؤن يجيرنا منى ومن تكعاتى و ولو ؤنلم 

 )) آكاهلم وؤ ناهلم ال تدرون ؤيام ؤقر  لكم نفعا فريضة من    ن   لان عليما دليما (( و 
يم الدليم ؤولى كاإلتكاع مةن قجةمة األهةواا النخصةية ويهلةد ذلة  لت ين لكم ؤن قجمة   الع  

 المعنى قولى تعالى )) فريضة من   م وليا ألدد ؤن يخالف ما فرضى   و 
وفةى هةذه المناجةكة ؤذلةر رجةال جةاا  لةى نةةيخنا العةارف كةاهلل جةيدي النةيخ ؤ ةو خليةل قطةة    

األنةوار كالزقةازيق م فقةاإ ؤريةد ؤن ؤميةز ا نةى فالنةا علةى ؤخواتةى كلةذا عصره م وجةاكن ضةريدى 
ولذا م فجلت النيخ رضى   عنى ولم يجكى م وطاإ جلوتى فقاإ لى ؤدد الجالجين  ن الجا ل 
ينتظر من نيخنا الجوا  م فقاإ لى وؤي جوا  ينتظره منى  ذا لان تقجةيم   ال يعجكةى م فاةل 

 فعدإ الرجل عن عزمى وتا   لى   و يعجكى تقجيم ؤ و خليل 
 

 معاملة األخو  : 
ولما لان اإلخو  هم فروع النجر  فى األجر  وينتمون ألصل وادد فةإن التجةامح  يةنام واجة    

 ماما وقد  ينام من ؤجكا  الخالف و 
وما ؤرق جيدنا يوجف الصديق عليى الجالم فى موقفى من  خوتى وقد عاملوه معاملة قاجية   
 دت تودي كدياتى لو لم تدرلى عناية   ؤقوإ لا
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لةى تعةالى : )) فلمةا و قألمةر وقةالوا لةى مةا دلةاه   فةى ؤرقى وقد عرفةوه داكمةا لمصةر آخةر اما 
دخلةةوا عليةةى قةةالوا يةةا ؤياةةا العزيةةز مجةةنا وؤهلنةةا الضةةر وج نةةا  كضةةاعة مزجةةا  فةةنوف لنةةا الكيةةل 

ل علمةةتم مةةا فعلةةتم  يوجةةف وؤخيةةى  ذ ؤنةةتم وتصةةدق علينةةا  ن   يجةةزي المتصةةدقين م قةةاإ هةة
جةةاهلون م قةةالوا ؤ نةة  ألنةةت يوجةةف قةةاإ ؤن يوجةةف وهةةذا ؤخةةى قةةد مةةن   علينةةا  نةةى مةةن يتةةق 

ن لنةا لخةاط ين و ويص ر فةإن   ال يضةيد ؤجةر المدجةنين  م قةالوا تةاهلل لقةد آاةر    علينةا وا 
 ((  1دمين قاإ ال تاري  عليلم اليوم يغفر   لكم وهو ؤردم الرا

هةذه الكلمةة الطيكةة ؤ ةو ومعنى ال تارية  علةيلم ؤي ال ؤعيةرلم كمةا لةان مةنلم م وقةد اجةتعمل   
جفيان دين جاا  لى الن يى صلى   عليةى وجةلم ليجةلم ديةج قةاإ لةى العكةاا رضةى   عنةى 

  عليةى  ذا ؤتيت رجوإ   فاتل عليى )) ال تاري  عليلم اليوم (( ففعل فقاإ رجوإ   صةلى 
 وجلم غفر   ل  ولم علم  و 

 وما ؤوصل جيدنا موجى عليى الجالم للردم دين يدعو ربى : 
)) واجعةةل لةةى وزيةةرا مةةن ؤهلةةى م هةةارون ؤخةةى م ؤنةةدد كةةى ؤزري م وؤنةةرلى ؤمةةري م لةةى نجةةكد  

 ((  2لايرا م  ن  لنت  نا كصيرا م قاإ قد ؤوتيت جهل  يا موجى 
عليةى الجةالم دةين ؤخةذ  رؤجةى جةيدنا موجةى وهةو غاضة  هلل  ذ  وما ؤلين جان  جيدنا هةارون 

 رؤي قومى لفروا كى : 
ت  ةين  نةى  جةرا يل ولةم ترقة  ى وال  رؤجى  نى خنيت ؤن تقوإ فرقة)) يا ا ن ؤم ال تنخذ  لديت

 ((  3قولى 
 تلفون فاال يفيد اإلخو  فى هذا الزمان من ذل  القصص ال ديد فين

                                                 
1
 .  من سورة يوسف 92إلى  88اآليات من  
2
 من سورة طه .  36إلى  29اآليات من   
3
 من سورة طه .  94اآلية   
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 ال يتكاغضون و وال يختلفون ويتجامدون و 
 معاملة ذوي األردام والجيران : 

 ما ؤ دع ما يقوإ   تعالى :   
واليتةامى والمجةاكين والجةار )) واع دوا   وال تنرلوا كى ني ًا وكالوالدين  دجانا وبةذي القربةى 

ربى والجار الجن  والصاد  كالجن  وا ن الج يل وما ملكت ؤيمةانلم  ن   ال يدة  مةن ذي الق
 (( و  1ان مختاال فخورا ل
األمةر  نةد االقتضةاا م ولفاهةا عظةة ؤن يجة واإلدجان يلون كالقوإ والفعل واإلنفاق عليام ع  

 كاإلدجان  لى ههالا كعد األمر كعكاد    وتوديده و 
وال يخفةةى ؤن  عانةةة المدتةةاخ صةةدقة فةةإذا لةةان مةةن ذوي األردةةام فإناةةا تكةةون لصةةاد اا صةةدقة 

ذا ل ان ذو الردم يتيما وجاهدت نفج  فندجةنت  ليةى ؤعانة   دجةان   ليةى علةى وصلة ردم م وا 
 ؤن تكون من ؤصدا  اليمين  دليل قولى تعالى : 

)) فال اقتدم العقكة م وما ؤدرا  ما العقكة م ف  رقكة م ؤو  طعام فى يوم ذي مجكغة م يتيمةا ذا 
كالصة ر وتواصةوا كالمردمةة م  مقربة م ؤو مجلينا ذا متربة م ام لةان مةن الةذين آمنةوا وتواصةوا

 (( و  2ؤول   ؤصدا  الميمنة 
وقةةد قةةاإ موالنةةا الدجةةن الجةةك  رضةةى   عنةةى )) عقكةةة و  نةةديد  مجاهةةد اإلنجةةان نفجةةى   

 وهواه وعدوه النيطان (( و 
ومن طريف ما قرؤتى ؤن كعةض الصةالدين لةان  ذا جةااه مدتةاخ ياة  فةى وجاةى ويقةوإ لةى   

 زادي  لى اآلخر  كغير ؤجر  و  مردكا كمن جاا يدمل
ذا ؤجاا  لي  كعةض ذوي األردةام فضةنت نفجة  عليةى  تةناير مةن هةذه اإلجةاا  فةارجد  لةى    وا 

 قولى تعالى : 
                                                 

1
 من سورة النساء .  36األية  
2
 من سورة البلد .  18 -11اآليات من   
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)) وال ينتل ؤولو الفضل منلم والجعة ؤن يهتوا ؤولى القربى والمجاكين المااجرين فى جة يل   
 (( و  1 رديم م و  غفوروليعفوا وليصفدوا ؤال تد ون ؤن يغفر   لك

  عنى دين دلف ؤال ينفق  وهذه اآلية الكريمة نزلت فى ننن موالنا ؤ ى كلر الصديق رضى  
جطح ا ن خالتى لخوضى فى ؤم المةهمنين الجةيد  عا نةة رضةى   عناةا ولةان مجةلينا على م

يدنا ؤ ى كلةر قةاإ  لةى  دويا مااجرًا م ولما قرؤها د ي نا المصطفى صلى   عليى وجلم على ج
 ؤد  ؤن يغفر   لى ورد  لى مجطح نفقتى و 

وقةةد روي معةةاذ  ةةن ج ةةل رضةةى   عنةةى عةةن د ي نةةا المصةةطفى صةةلى   عليةةى وجةةلم دةةدياا   
ن   –جامعا فى معاملة الجار قاإ  قلنا يارجوإ   ما دق الجار قاإ :  ن اجتقرض  ؤقرضتى وا 

ن ادتاخ ؤعط ن مات تكعت جنازتى اجتعان  ؤعنتى م وا  ن مرض عدتى م وا  ن ؤصاكى  –يتى م وا  وا 
ن ؤصا تى مصيكة جاات  وعزيتى وال تهذه كقتار  قدر   ال ؤن تغرف لى   2خير جر  وهنيتى م وا 

ن انةتريت فاكاةة يى وتجد عليى الريح  ال  إذنةى و و مناا و وال تجتطل عليى كال ناا لتنرف عل ا 
ال فندخلاا جرا وال وهةل تفقاةون مةا  –مناا كغيظون كةى ولةده   يخرخ ولد  كن فاهد لى مناا وا 

 ؤقوإ لكم لن يهدي دق الجار  ال القليل ممن ردم   ؤو للمة ندوها و 
وقاإ العلماا الوصةا  كالجةار مةنمور  اةا منةدو  الياةا مجةلما لةان ؤم لةافرا م وروي ال خةاري   

   ن لةةى جةةارين فةةإلى ؤيامةةا  عةةن ؤم المةةهمنين عا نةةة رضةةى   عناةةا قالةةت : قلةةت يارجةةوإ
 قاإ  لى ؤقرباما من  كاكا و  –ؤهدي 

 د يكا المصطفى صلى   عليى وجلم ألم المهمنين عا نة رضى   عناا عند وقاإ   
                                                 

1
 من سورة النور .  22اآلية  
2
 قتار القدر أى رائحته .  



 26 

 تفريق لدم األضدية :   د ى  جارنا الياودي و 
اإ ؤهةةديتم وروي ؤن نةةا  ذكدةةت فةةى ؤهةةل ع ةةد    ةةن عمةةر رضةةى   عنامةةا و فلمةةا جةةاا قةة  

جةمعت رجةوإ   صةلى   عليةى وجةلم يقةوإ : مةازاإ ج ريةل  –االج مرات  –لجارنا الياودي 
 وراى و يج ىيوصينى كالجار دتى ظننت ؤن

 ويردم   ؤمير النعراا نوقى  ذ يقوإ :  
 و  فى اإلجالم والدج  لل المرا  ؤزيد  كاإلجالم معرفة  وال  

لى   عليةةى وجةةلم لةةان معةةى رجةةل مةةن ؤصةةداكى وهمةةا علةةى وقةةد روي ؤن د ي نةةا المصةةطفى صةة
ن ادةدهما معةوخ فخةرخ   عليةى وجةلم غيضةى فقطةد قضةي ي رجةوإ   صةلىرادلتين م فةدخل 

وؤعطى لصةادكى القةويم م فقةاإ لنةت يارجةوإ   ؤدةق  اةذا فقةاإ لةال يةا فةالن  ن لةل صةاد  
 يصد  آخر فإنى مجهوإ عن صدا تى ولو جاعة من ناار و 

وقاإ ربيعة  ن ؤ ى ع د الردمن للجفر مروا  وللدضر مروا  م فنما المروا  فى الجفر ف ذإ  
الزاد وقلة الخالف على األصدا  ولار  المزا  فى غير مجاخ    م وؤما المروا  فةى الدضةر 

 فاإلدمان  لى المجاجد وتالو  القرآن ولار  اإلخوان فى   عز وجل و 
 ن  نى ؤجد : ولكعض ذوي المروا  م

 دملت رجلى  فال لى مرل  فضال   ذا مارفيقى لم يلن خلف ناقتى 
 فال لنت ذا زاد وال لنت ذا فضل ولم ي  من زادي لى نطر مزودي 

 على لى فضال كما ناإ من فضلى  ي ر ؤنريلان فيما ندن فيى وقد 
 

 درمة المجلم : 
علمنةا د ي نةا المصةطفى صةلى   لل المجلم على المجلم دةرام دمةى ومالةى وعرضةى م هلةذا   

  عليى وجلم فى خطكة الوداع و  
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 والنظر فى لتا    الكريم يراه قد ناى عن القتل :  
فياةا وغضةة    عليةى ولعنةى وؤعةةد لةى عةةذاكًا  ) ومةن يقتةل مهمنةةا متعمةدا فجةزاهه جاةةنم خالةداً  

 و  1عظيمًا ( 
 لما ناى عن ؤكل الماإ كالكاطل : 

تةنكلوا فريقةًا مةن ؤمةواإ النةاا كةاإلام كالكاطل وتدلوا  اا  لةى الدلةام ل ا ؤموالكم  ينلم) وال تنكلو  
 ( و  2وؤنتم تعلمون 

كنةروا وؤنةتم تختصةمون  لةى  ؤنا وقد قاإ د ي نا المصطفى صلى   عليى وجلم للخصمين  نما
 كنة ى ضةيت كةقولعل كعضلم ؤلدن كدجتى من كعض فنقضى لى على ندو ما ؤجمد منى فمةن 

ن منى ني ًا فإن ما ؤقضى لى قطعة من نار فكليةا وقةاإ لةل وادةد منامةا من دق ؤخيى فال ينخذ
 دقى لصاد ى و 

 وخص ماإ اليتيم كقولى :   
 (   3)  ن الذين ينكلون ؤمواإ اليتامى ظلما  نما ينكلون فى كطونام نارًا وجيصلون جعيرا 

ة والدخان يخرخ من ق ره ومن فيى وؤنفى وؤذنيى يوم القياموقد روي ؤنى يكعج آكل ماإ اليتامى  
 فيعرف الناا ؤنى لان ينكل ماإ اليتيم فى الدنيا و 

 ؤما العرض فقد صانى   كجياخ قوي من قولى تعالى :  
 )  ن الذ ن يرمون المدصنات الغافالت المهمنات لعنوا فى الدنيا 

                                                 
1
 من سورة النساء .  93اآلية  
2
 من سورة البقرة .  188آية  
3
 ن سورة النساء . م 10اآلية   
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 (  1واآلخر  ولام عذا  عظيم 
 
 آدا  عامة : 

رآن كةةآدا  عامةةة غايةةة فةةى الروعةةة ولةةو راعاهةةا النةةاا وعملةةوا  اةةا ألرادةةوا واجةةترادوا جةةاا القةة
 وؤخص من تل  اآلدا  ما ينتى : 

 درمة ال يوت :  
 اجتمعوا  لى اآلية الكريمة :  

) يا ؤياا الذين آمنوا ال تدخلوا  يوتا غير  يوتكم دتى تجتننجوا وتجلموا على ؤهلاةا ذلكةم خيةر 
ن قيةل لكةم ارجعةوا لكم لعلكم تذلرو ن م فإن لم تجدوا فياةا ؤدةدًا فةال تةدخلوها دتةى يةهذن لكةم وا 

 (  و  2فارجعوا هو ؤزلى لكم و  كم تعلمون عليم 
قارنوا  ين هذه اآلدا  التى رجمتاا تل  اآلية وما يقد لكم من مضايقات كج   الخةروخ علياةا 

 و 
 

 خرية : الج
 م فقاإ جل جاللى :  ناى   تعالى عن الجخرية ؤ لغ ناى 

مةنام وال نجةاا مةن نجةاا ) يا ؤياا الةذين آمنةوا ال يجةخر قةوم مةن قةوم عجةى ؤن يلونةوا خيةرًا 
ن خيةةرًا مةةنان وال تلزمةةوا ؤنفجةةلم لةةوا تنةةا زوا كاأللقةةا   ةة ا االجةةم الفجةةوق كعةةد عجةةى ؤن يلةة

  ( 3اإليمان ومن لم يت  فنول   هم الظالمون و 
                                                 

1
 من سورة النور .  23اآلية   
2
 من سورة النور .  28و  27األياتان  
3
 من سورة الحجرات .  11آية  
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نى يقةوإ ) الةكالا مولةل كةالقوإ لةو جةخرت مةن للة  لخنةيت ؤن ولان ا ن مجعود رضى   ع
 ؤدوإ للكا ( فنين هذا مما ندن عليى اآلن ؟ 

 
 التججا والغيكة وجوا الظن : 

 لذل  جاا الناى عن التججا والغيكة وجوا الظن فى قولى تعالى :  
يغتةة  و ال  ) يةةا ؤياةةا الةةذين آمنةةوا اجتن ةةوا لايةةرا مةةن الظةةن  ن كعةةض الظةةن  اةةم وال تجججةةوا 

 و ( 1كعضلم كعضا ؤيد  ؤددلم ؤن ينكل لدم ؤخيى ميتا فكرهتموه واتقوا    ن   توا  رديم
طعامامةا فنةام  وقد روي ؤن جلمان رضى   عنى لان يخدم رجلين من الصداكة ويجةوي لامةا

ؤجةامة  لةى رجةوإ   صةلى   عليةى وجةلم م يكغةى لامةا   دامةا ولةان  هاعن نةننى يومةا فكعاة
فنخ رهمةةا جةةلمان فقةةاال لةةو   عليةةى وجةةلم م فقةةاإ مةا عنةةدي نةة علةى طعةةام رجةةوإ   صةةلى  

م قةاإ لامةا كعاناه  لى   ر جميدة لغاض ماهها فلما جااا  لى رجوإ   صلى   عليى وجةلم 
مةةالى ؤري خضةةر  اللدةةم فةةى ؤفواهلمةةا فقةةاال ماتناولنةةا لدمةةا قةةاإ ؤنلمةةا قةةد اغت تمةةا ومةةن اغتةةا  

 مجلما فقد ؤكل لدمى ام قرؤ اآلية و 
 

 األمر كالمعروف والناى عن المنلر : 
 يقرر   تعالى :   

 (( و 2خير ؤمة ؤخرجت للناا تنمرون كالمعروف وتناون عن المنلر وتهمنون كاهلل  )) لنتم
                                                 

1
 من سورة الحجرات .  12آية   
2
 من سورة آل عمران .  110اآلية   
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 ويقوإ :  
ل ةة  هةةم ) ولةةتكن مةةنلم ؤمةةة يةةدعون  لةةى الخيةةر ويةةنمرون كةةالمعروف ويناةةون عةةن المنلةةر وؤو  

 ( و   1المفلدون 
مجةتجيكة لممةرين كةالمعروف والنةةاهين عةن المنلةر فلةيلن ذلةة  وهةذه األمةة كدمةد   وفضةةلى  

منةةجعًا ألهةةل الفضةةل فةةى ننةةر الةةدعو   لةةى الخيةةر  يةةنام مةةا اجةةتطاعوا  لةةى ذلةة  جةة يال كةةالقلم 
 واللجان واألجو  الدجنة من مجلكام الذي يمنون كى فى الناا و 

 
 :  لين الجان 

ولين الجانة  مةن خيةر مةا يوهة  المةرا فةى ؤخالقةى ألنةى يهلةف النةاا كعضةام  ةكعض ؤال تةري 
 ة فقاإ تعالى : صلى   عليى وجلم فى هذه الججي ليف امتد    د ي نا المصطفى

) فكمةةا ردمةةة مةةن   لنةةت لاةةم ولةةو لنةةت فظةةًا غلةةيظ القلةة  النفضةةوا مةةن دولةة  فةةاعف عةةنام 
 2فى األمر فإذا عزمت فتولل على    ن   يد  المتوللين (  واجتغفر لام وناورهم

 
 رفد التلكف مد األهل واألصدقاا : 

وانظةر ليةةف يعلمنةةا   االخةتالط الجةةمح مةةد األهةل واألصةةدقاا دون دةةرخ ؤو تكلةف فيقةةوإ جةةل 
 نننى : 

لم ؤن مةى دةرخ وال علةى األعةرخ دةرخ وال علةى المةريض دةرخ وال علةى ؤنفجة) ليا على األع 
 تنكلوا من  يوتكم ؤو  يوت آكا لم ؤو  يوت 

                                                 
1
 من سورة آل عمران .  104اآلية   
2
 من سورة آل عمران .  159اآلية   
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ؤماةةةاتكم ؤو  يةةةوت  خةةةوانلم ؤو  يةةةوت ؤخةةةواتكم ؤو  يةةةوت ؤعمةةةاملم ؤو  يةةةوت عمةةةاتكم ؤو  يةةةوت 
ؤخوالكم ؤو  يوت خاالتكم ؤو ما ملكةتم مفاتدةى ؤو صةديقكم لةيا علةيلم جنةا  ؤن تةنكلوا جميعةا 

ديةة مةن عنةد   مكارلةة طيكةة لةذل  ي ةين   ؤو نتاتا فإذا دخلتم  يوتا فجلموا على ؤنفجلم ت
 1لكم اآليات لعلكم تعقلون ( 

 
 المرو  مد ؤهل الضعاف :  

 لةى ومن مرو  ؤهل اإليمان ؤن يعين قويام ضعيفام ال ي تغى  ذل   ال مرضا    م ؤلجت تةري 
ن يةاا   مروا  جيدنا موجى عليى الجالم وهو يعين  نتى ن ةى   نةعي  عليةى وعلةى جةا ر ؤ

 ؤفضل الصال  وؤتم الجالم فيما دلاه   تعالى : 
)) ولما ورد ماا مدين وجد عليةى ؤمةة مةن النةاا يجةقون ووجةد مةن دوناةم  مةرؤتين تةذودان   

قاإ ما خطكلما قالتا ال نجقى دتى يصدر الرعاا وؤ ونا نيخ ل يةر م فجةقى لامةا اةم تةولى  لةى 
  2خير فقير و (  الظل فقاإ ر   نى لما ؤنزلت  لى من

 
 دجن المجل  واعتدالى : 

واغنم يا ؤخةى دجةن المجةل  واعمةل كمةا ؤنزلةى  لية  ربة  مةن الدلةم المدلمةة النافعةة لة  فةى  
دين  ودنيا  واجتمد اليى تعالى  ذ يقوإ ناصدا ل  :  ) وآت ذات القربى دقى والمجةلين وا ةن 

ما  الج يل وال ت ذر ت ذيرًا م  ن الم ذرين لانوا  خوان  النياطين ولان النطان لربى لفورا م وا 
                                                 

1
 النور . من سورة  61آية   
2
 من سورة القصص .  24و  23اآليتان   
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من رب  ترجوها فقل لام قةوال ميجةورا م وال تجعةل يةد  مغلولةة  لةى  ردمة عنام ا تغاا نتعرض
عنق  وال تكجطاا لل الكج  فتقعد ملوما مدجورا م  ن رب  يكج  الرزق لمن يناا ويقدر  نى 

يةةاكم  ن قةةتلام لةةان  لةةان كعكةةاده خ يةةرا كصةةيرا م وال تقتلةةوا ؤوالدلةةم خنةةية  مةةالق ندةةن نةةرزقام وا 
 نى لان فادنة وجاا ج يال م والتقتلةوا الةنفا التةى دةرم    ال  الزنى  خط ا ل يرا م وال تقربوا

ليةى جةلطانا فةال يجةرف فةى القتةل  نةى لةان منصةورا م وال لدق ومن قتل مظلوما فقةد جعلنةا لو كا
وال م غ ؤنةده واوفةوا كالعاةد  ن العاةد لةان مجة تقربوا ماإ اليتةيم  ال كةالتى هةى ؤدجةن دتةى ي لة

ويال م وال تقةف مةا لةيا لة  ا كالقجطاط المجتقيم ذل  خير وؤدجن تنواوفوا الكيل  ذا للتم وزنو 
 ن الجمد والكصر والفهاد لل ؤول   لان عنى مج وال م وال تمنى فى األرض مردةا  نة   كى علم

وها م ذل  مما ؤودى ر ل  لان جي ة عند رب  ملن ت لغ الجكاإ طوال م لل ذللن تخرق األرض و 
  1(خر فتلقى فى جانم ملوما مددورا والي  رب  من الدلمة وال تجعل مد    لاا آ

 
 الروية وؤخذ األمور كالدذر و 

 ى فى قولى تعالى : وما ادجن ما يعظنا   ك
فتصةكدوا علةى مةا  جاالة  ) يا ؤياا الذين آمنوا  ن جاالم فاجق  نكن فت ينوا ؤن تصي وا قوما  

  2فعلتم نادمين ( و
                                                 

1
 من سورة اإلسراء .  39/ 26اآليات من   
2
 من سورة الحجرات .  6اآلية   
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اما م ينا (  ام ) ومن يلج  خطي ة ؤو  اما   1يرم كى  ري ا فقد ادتمل  اتانا وا 
 
 اد الردمن : عك
لممت كلل النوادى االجتماعية فى القرآن على لاةر  مةا جةمعتم منةى ولكنةى ؤولجت ؤدعى ؤنى  

طكقنةةا عمليةةا مةةا جةةمعناه الليلةةة لخنةةعت قلوبنةةا ؤجةةتطيد ؤن ؤقةةوإ فةةى اكةةات واطم نةةان ؤننةةا لةةو 
وجواردنةةا هلل ولكنةةا مةةن عكةةاده الصةةالدين الةةذين نجةة ام اليةةى تعةةالى تنةةريفًا ألقةةدارهم وقةةاإ فةةى 

ذا خاط ام الجاهلون قةالوا جةالما و  ناالردمن الذين يمنون على األرض هو وصفام : ) وعكاد  ا 
ربنا اصةرف عنةا عةذا  جاةنم  ن عةذا اا لون م والذين ي يتون لربام ججدا وقياما م والذين يقو 

لان غراما م  ناا جاات مجتقرا ومقاما م والذين  ذا انفقوا لم يجرفوا ولم يقتروا ولان  ةين ذلة  
قواما م والذين ال يدعون مد    لاا آخر وال يقتلون النفا التةى دةرم    ال كةالدق واليزنةون 

ذا  يةوم القيامةةة ويخلةد فيةى ماانةةا م  ال مةن تةةا  ومةن يفعةل ذلةة  يلةق ؤاامةةا م يضةاعف لةى العةة
وؤمن وعمل عمال صالدا فنول   ي دإ   جي اتام دجنات ولةان   غفةورا رديمةا م ومةن تةا  
ذا مةروا كةاللغو مةروا لرمةا م  وعمل صالدا فإنى يتو   لى   متاكا والةذين ال ينةادون الةزور وا 

ياةا صةما وعميانةا م والةذين يقولةون ربنةا هة  لنةا مةن والذين  ذا ذلروا كآيات ربام لم يخروا عل
ازواجنا وذرياتنا قر  ؤعين واجعلنا للمتقين  ماما م ؤول   يجزون الغرفة كما ص روا ويلقون فياا 

  2تدية وجالما م خالدين فياا دجنت مجتقرا ومقاما و ( 
ياكم لما يد  ويرضى وؤنلرلم والجالم عليلم وردمة   و   برلاتى و وفقنى   وا 

                                                 
1
 من سورة النساء .  112اآلية  
2
 من سورة الفرقان .  76 -63اآليات من   


