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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام     

 

 آالوصايا العشر    
 مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن 

ُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ أَي َُّها الَِّذيَن آمَ ي حممًدا عبده رسوله
ِإَلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

(1). 
أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ي

ُهَما رَِجاَلا َكِثيراا َوِنَساءا َوات َُّقوا ال َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ لََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِمن ْ
ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباا

(2). 
اي ُيْصِلْح َلُكْم  * أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوَلا َسِديدا

َلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاا َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسو 
ا  .(3) َعِظيما

أما بعد، فإنَّ أصدق احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي 
، وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، حممد 

 وكل ضاللة يف النار، وبعد:
)الوصايا العشر في آخر سورة فهذا حبث خمتصر بعنوان: 

منته هذه اآليات الكرميات من وصايا مبيًنا فيه ما تض األنعام(
 عظيمة، وهذه نبذة خمتصرة عن سورة األنعام.

                                                 

 .102سورة آل عمران، اآلية:  (1)
 .1سورة النساء، اآلية:  (2)
 .01-00سورة األحزاب، اآلية  (3)
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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام

( آية. 161سورة األنعام مكية إال آيات يسرية، وعدد آياهتا ) 
قال القرطيب رمحه اهلل: وهي مكية يف قول األكثرين. وقال ابن عباس 

َوَما : وقتادة: هي مكية كلها إال آيتني منها نزلتا باملدينة، قوله تعاىل
َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ 

نزلت يف مالك بن الصيف وكعب بن  (1)
َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت األشرف اليهوديني، واألخرى قوله تعاىل: 

َر َمْعُروَشاتٍ  َمْعُروَشاٍت َوَغي ْ
نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس  (2)

جبل، قال املاوردي، األنصاري، وقال ابن جرير: نزلت يف معاذ بن 
َوَما وقال الثعليب: سورة األنعام مكية إال ست آيات نزلت باملدينة، 

َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ 
ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما إىل آخر ثالث آيات،  (3)

َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكمْ 
إىل آخر ثالث آيات، وقال ابن عطية: وهي  (4)

 إىل قوله. –اآليات احملكمات 
 تنبيه: 

هذه السورة أصل يف حماجَّة املشركني وغريهم من قال العلماء: 
املبتدعني وَمْن كذَّب بالبعث والنشور وهذا يقتضي إنزاهلا مجلة 

 .(1)واحدة؛ ألهنا يف معىن واحد من احلجة 
قال ابن عباس: إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما قلت: 

َقْد َخِسَر الَِّذيَن قَ تَ ُلوا َأْوََلَدُهْم سورة األنعام فوق الثالثني ومائة يف 
                                                 

 .11سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .141سورة األنعام، اآلية:  (2)
 .13-11سورة األنعام، اآلية:  (3)
 .113-111سورة األنعام، اآلية:  (4)
 .311-6/313ن كما يف تفسري اجلامع ألحكام القرآ (1)
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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام     

 

 آالوصايا العشر    

ا ِبَغْيِر ِعْلمٍ   َقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ إىل قوله:  َسَفها
(041)(1) (2). انتهى كالم ابن عباس. 

قد ورد يف فضل سورة األنعام عدة أحاديث أعرضت عن تنبيه: 
لى تصحيح أحد هلا من ذكرها لعدم علمي بصحتها ومل أقف ع

 ما مل يقله. األئمة، فأتورع عن ذكرها حىت ال أنسب إىل النيب 
 واهلل أعلم

*     *     * 

                                                 

 .140سورة األنعام، اآلية:  (1)
 (.3124) 6/111أخرجه البخاري  (2)
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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام

 تمهيد 
قال اجلوهري: أوصى له بشيء وأوصى معنى الوصية في اللغة: 

إليه: جعله وصيه، واالسم الوصاية بفتح الواو وكسرها، وأوصاه 
ة، وتواصى القوم: أوصى بعضهم ووصاه توصية مبعىن، واالسم: الوصا

 .(1)بعًضا 
يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي قال ابن منظور: والوصية في الشرع: 

َأْوََلدُِكمْ 
معناه: يفرض عليكم؛ ألن الوصية من اهلل إمنا هي  (2)

ْفَس الَِّتي َحرََّم فرض، والدليل على ذلك قوله تعاىل:  َوََل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ
َحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِهِ اللَُّه ِإَلَّ بِالْ 

، وهذا من الفرض احملكم (3)
 .(4)علينا

َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِهِ والوصية يف قوله: قلت: 
هي وصية من  (1)

اهلل لعباده بأن يلتزموا مبا وصَّاهم به يف هذه اآليات ليسعدوا يف الدنيا 
 واآلخرة.

 عاد.أسأل اهلل السعادة يل وملشاخيي وإلخواين يوم امل
 

*     *     * 

                                                 

 (.302كما يف كتابه خمتار الصحاح )ص: (1)
 .11سورة النساء، اآلية:  (2)
 .111سورة األنعام، اآلية:  (3)
 .11/311كما يف لسان العرب  (4)
 .113-111سورة األنعام، اآليات:  (1)
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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام     

 

 آالوصايا العشر    
 الموضوع

 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام
ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم : -تبارك وتعاىل  –قال اهلل 

َأَلَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناا َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكْم ِمْن ِإْمََلٍق 
َها َوَما َبَطَن َوََل نَ  ْحُن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوََل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

ْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ بِاْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  تَ ْقتُ ُلوا الن َّ
ُل ََ َوََل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ ( 050) تَ ْعِقُلونَ   بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى يَ ب ْ

ا ِإَلَّ ُوْسَعَها َوِإَذا  ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط ََل ُنَكلُِّف نَ ْفسا َأُشدَّ
قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرَبى َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه 

ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  ا فَاتَِّبُعوُه َوََل تَ تَِّبُعوا ( 051)َتذَكَّ َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيما
ُقونَ  ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ  السُّ

(051)(1). 
 
 
 

*     *     * 

                                                 

 .113-111آليات: سورة األنعام، ا (1)
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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام

 الباب األول 
 باجتنابهاالتي أمر اهلل  في بيان أكبر الكبائر

 النهي عن الشرك.الفصل األول: 
 الوصية بالوالدين والنهي عن عقوقهما.الفصل الثاني: 

 النهي عن قتل األوالد.الفصل الثالث: 
 يف النهي عن اقرتاب الفواحش.الفصل الرابع: 

 النهي عن قتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق.الفصل الخامس: 
 اليتيم.النهي عن أكل مال الفصل السادس: 
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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام     

 

 آالوصايا العشر    
 الفصل األول

 النهي عن الشرك
 تعريف الشرك المبحث األول:

قال ابن منظور: الشريك. واجلمع أشراك الشرك في اللغة: 
وشركاء، يقال: شريك وأشراك، يقال: شاركت فالنًا: صرت شريكه، 

 .(1)وشركته يف البيع وامليزان 
ا يف قال ابن منظور: والشرك أن جتعل هلل ند  والشرك في الشرع: 

 .(2)ربوبيته أو ألوهيته
هو اختاذ العبد ند ا من دون اهلل يسويه بربه حيبه  قلت: والشرك: 

كحب اهلل، وخيشاه كخشية اهلل، ويلتجئ إليه ويدعوه وخيافه ويرجوه 
 .(3)ويتوكل عليه ويستغيث به، وحنو ذلك 

*     *     * 
 أنواع الشرك المبحث الثاني:

 نوعني:قسَّم العلماء الشرك إىل 
 أكرب، وهو املخرج من امللة.أحدهما: 

 أصغر، وهو الذي ال خيرج من امللة.واآلخر: 
حيبط مجيع األعمال، واآلخر: حيبط العمل الذي خالطه فاألول: 

الشرك وال حيبط األعمال اخلالصة هلل، فمثال األول: عبادة غري اهلل، 
                                                 

 (.441-10/443كما يف لسان العرب ) (1)
 كما يف املصدر السابق. (2)
 (.11انظر: أعالم السنة للحكمي ) (3)
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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام

ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر ِإنَّ اللََّه ََل ي َ والدليل قول احلق تبارك وتعاىل:  
ا ا َعِظيما َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك بِاللَِّه فَ َقِد افْ تَ َرى ِإْثما

(1) ،
ومثال الثاين: يسري الرياء، وقول: ما شاء اهلل وشئت والدليل: حديث 

أخوف ما أخاف »قال:  عن النيب  -  -حممود بن لبيد 
. وحديث (2)«الرياء»فُسِئل عنه فقال:  «شرك األصغرعليكم ال

َل تقولوا ما شاء »قال:  عن النيب  -  -حذيفة بن اليمان 
 .(3)«اهلل وشاء فَلن، ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء فَلن

 «السنة مأعَل»ولالطالع على هذا التقسيم يرجع إىل قلت: 
 .(4)للحكمي رمحه اهلل

واو ومث يف احلديث املتقدم وحنوه من ما الفرق بني الفائدة: 
 األحاديث؟

العطف بالواو يقتضي املقارنة والتسوية فيكون َمْن قال: ما شاء اهلل 
وشئت. قارنًا مشيئة العبد مبشيئة اهلل، خبالف العطف بثم املقتضية للتبعية، 
فمن قال: ما شاء اهلل مث شئت، فقد أقرَّ بأن مشيئة العبد تابعة ملشيئة اهلل 

 .(1)عاىل، فال تكون مشيئة العبد إال بعد مشيئة اهللت
*     *     * 

 في عقوبة اهلل للمشركين المبحث الثالث:
                                                 

 .43سورة النساء، اآلية:  (1)
 وسنده جيد. 1/423أخرجه أمحد  (2)
 ( وهو صحيح.4130) 4/211أخرجه أبو داود  (3)
 (.12-11انظر إن شئت: أعالم السنة للحكمي )ص: (4)
 (.14انظر: املصدر السابق )ص:  (1)
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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام     

 

 آالوصايا العشر    

من العقوبات للمشركني أن اهلل حرَّم عليهم اجلنة ومأواهم النار، 
َمْأَواُه ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك بِاللَِّه فَ َقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّة وَ فقد قال تعاىل: 

النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ، وقال تعاىل: (1)

َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكيَن ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ُأولَِئَك ُهْم َشرُّ 
اْلَبرِيَّةِ 

ني، قال تعاىل: واملؤمن ، ومنها أهنم ُحرُِموا دعوة النيب (2)
 َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوا ُأوِلي

قُ ْرَبى ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُهْم أَن َُّهْم َأْصَحاُب اْلَجِحيمِ 
(3). 

 النهي عن الشرك هو أول وصية يف آيات األنعام.قلت: 
 
 
 
 

   *     *  * 

                                                 

 .02سورة املائدة، اآلية:  (1)
 .6سورة البينة، اآلية:  (2)
 .113سورة التوبة، اآلية:  (3)
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 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام

 الفصل الثاني 
 الوصية بالوالدين والنهي عن عقوقهما

 الوالدين واإلحسان إليهما اآليات التي جاء األمر فيها بطاعة المبحث األول:
أحد هذه اآليات وصية اهلل لعباده يف آية سورة األنعام قال 

َها َوَما َبَطَن َوََل تعاىل:  ْفَس  َوََل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ تَ ْقتُ ُلوا الن َّ
الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ بِاْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 

، قال (1)
القرطيب رمحه اهلل: اإلحسان إىل الوالدين برمها وحفظهما وصيانتهما 

 .(2)وامتثال أمرمها وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما
 تعاىل اإلحسان إىل الوالدين بعبادته فقال: وَقرن اهللقلت: 

 ُلَغنَّ ِعْنَدَك َوَقَضى رَبَُّك َأَلَّ تَ ْعُبُدوا ِإَلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناا ِإمَّا يَ ب ْ
َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما  اْلِكبَ َر َأَحُدُهَما َأْو ِكََلُهَما َفََل تَ ُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوََل تَ ن ْ

اقَ وْ  لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل رَبِّي اْرَحْمُهَما   * َلا َكرِيما َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ
، وأمر اهلل برب الوالدين وإن كانا كافرين، فقال (3) َكَما رَب ََّياِني َصِغيراا

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه أُمُُّه َوْهناا َعَلى وَ تعاىل:  َنا اإْلِ ْهٍن َوِفَصالُُه َوَوصَّي ْ
َوِإْن َجاَهَداَك َعلى  * ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيرُ 

نْ َيا  ُهَما ِفي الدُّ َأْن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفََل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ
ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم  َمْعُروفاا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليَّ ثُمَّ 

                                                 

 .111سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .0/131كما يف تفسري اجلامع  (2)
 .24، 23سورة اإلسراء، اآليتان:  (3)



 
02 

 

 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام     

 

 آالوصايا العشر    

، قال ابن كثري رمحه اهلل: وهلذا قَ َرَن بعبادته بر الوالدين (1) تَ ْعَمُلونَ 
أي وأمر بالوالدين إحسانًا لقوله يف  َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناافقال: 

ِإمَّا وقوله:  اْلَمِصيرُ  َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اآلية األخرى: 
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُهَما َأْو ِكََلُهَما َفََل تَ ُقْل َلُهَما ُأفٍّ  أي: ال  يَ ب ْ

تسمعهما قواًل سيًئا حىت وال التأفف الذي هو أدىن مراتب القول 
َهْرُهَماالسيء  أي: وال يصدر منك إليهما فعل قبيح كما  َوََل تَ ن ْ

َهْرُهَماء بن أيب رباح يف قوله قال عطا أي: ال تنفض يدك  َوََل تَ ن ْ
 .(2)عليهما

*     *     * 
 جملة أحاديث في بر الوالدين وتحريم عقوقهما المبحث الثاني:

وهاك مجلة من األحاديث الشريفة اليت تبني فضل بر الوالدين 
 وحترمي عقوقهما:

رسول اهلل!  قال: قال رجل: يا -  -عن أيب هريرة األول: 
أمك، ثم أمك، ثم »: َمْن أحق الناس حُبسن الصحبة؟ قال 

 .(3)«أمك، ثم أباك، ثم أدناك فأدناك
قال: جاء  -  -عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص الثاني: 

قال:  «أحي والداك؟»يستأذنه يف اجلهاد فقال:  رجل إىل النيب 
 .(4)«ففيهما فجاهد»نعم، قال: 

                                                 

 .11، 14سورة لقمان، اآليتان:  (1)
 (.3/34كما يف تفسري القرآن العظيم ) (2)
 (.2143) 4/104( ومسلم 1101) 10/401أخرجه البخاري  (3)
 (.1141) 4/1101( ومسلم 3004) 6/140أخرجه البخاري  (4)
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رغم أنف »قال:  عن النيب  -  -ريرة عن أيب هالثالث:  
َمْن »َمْن يا رسول اهلل؟ قال: فقيل: ، «ثم رغم أنف ثم رغم أنف

. (1)«أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كَلهما فلم يدخَله الجنة
 .(2): أي لصق على الرتاب «م أنفغر »قوله: 

قال:  عن النيب  -  -عن عبد اهلل بن عمرو الرابع: 
، وعند (3)«الوالد، وسخط الرب بسخط الوالد ابرضرضا الرب »

 .(4)«الوالدين»الطرباين بلفظ: 
الكبائر: »قال:  عن النيب  -  -عن ابن عمرو  الخامس:

الوالدين، وقتل النفس، واليمين  اإلشراك باهلل، وعقوق
 .(1)«الغموس

تذكر احلقوق من موعظة: أيها املضيع! »قال الذهبي رحمه اهلل: 
دين، العقوق الناسي ملا جيب عليه الغافل عما بني يديه برب بر الوال

الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع السنن تطلب اجلنة بزعمك 
 .(6)«وهي حتت أقدام أمك... اخل

 

*     *     * 
                                                 

 (.2111) 4/1103أخرجه مسلم  (1)
 انظر: تعليق حممد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم على احلديث. (2)
 4/111( واحلاكم 4021) 2/102( وابن حبان 1311) 4/234أخرجه الرتمذي  (3)

 .2/21وصححه ووافقه الذهيب ووافقهما األلباين يف الصحيحة 
 .4/33أخرجه الطرباين كما يف فيض القدير  (4)
 (.6601) 11/111أخرجه البخاري  (1)
 (.02كما يف كتابه الكبائر )ص (6)
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 آالوصايا العشر    
 الفصل الثالث

 النهي عن قتل األوَلد
 في بيان رحمة الوالد لولده المبحث األول:

هلل الناس عليها إال َمْن شطَّ ِمن الشواذ، أن إن الفطرة اليت فطر ا
أودع يف قلوب الوالدين حمبة الولد والشفقة عليه واحلزن على فراقه، 

َناُه ِمَن يقول:  فهذا يعقوب  يَأَسَفى َعَلى يُوُسَف َوابْ َيضَّْت َعي ْ
اْلُحْزِن فَ ُهَو َكِظيمٌ 

ا َفَصَلِت اْلِعيُر قَاَل ، وقال تعاىل: (1) أَبُوُهْم َوَلمَّ
قَاُلوا تَاللَِّه ِإنََّك َلِفي َضََلِلَك  * ِإنِّي أَلَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوََل َأْن تُ َفنُِّدونِ 

ا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه فَارَْتدَّ َبِصيراا قَاَل أََلْم  * اْلَقِديمِ  فَ َلمَّ
 .(2) ا ََل تَ ْعَلُمونَ َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم ِمَن اللَِّه مَ 

وال شك أن الولد مثرة الفؤاد، ففي حديث أيب موسى األشعري 
إذا مات ولد العبد قال اهلل لمَلئكته: »قال:  أن رسول اهلل 

قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، 
فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 

ل اهلل: ابنوا لعبدي بيتاا في الجنة وسموه بيت واسترجع، فيقو 
 .(3)«الحمد
 

                                                 

 .34سورة يوسف، اآلية:  (1)
 .16-14 سورة يوسف، اآليات: (2)
( وقال الرتمذي: حسن غريب، وحسنه األلباين يف 1021) 3/341أخرجه الرتمذي  (3)

 صحيح اجلامع، والعهد عليهما.
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ُهْم َوقَاَل يَأَسَفى َعَلى يُوُسفَ »قال ابن كثري:   أعرض عن  َوتَ َولَّى َعن ْ
جدد له  يَأَسَفى َعَلى يُوُسفَ بنيه، وقال متذكرًا حزن يوسف القدمي: 

أي: ال  ذُْكُر يُوُسفَ تَ ْفتَُأ تَ وقال رمحه اهلل:  (1)حزن االبنني احلزن الدفني
َأْو َتُكوَن أي ضعيف القوة  َحتَّى َتُكوَن َحَرضااتفارق تذكر يوسف 

، يقولون: إن استمر بك هذا احلال خشينا عليك اهلالك ِمَن اْلَهاِلِكينَ 
 إَِلى اللَّهِ أي: مهي وما أنا فيه  إِنََّما َأْشُكو بَ ثِّي َوُحْزنِيوالتلف 

 .(2)وحده
م موسى حني التقط آل فرعون موسى فرغ قلبها من الصرب وهذه أ

َوَأْصَبَح فُ َؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغاا ِإْن َكاَدْت لَُتْبِدي بِِه َلْوََل فقال تعاىل: 
َأْن رََبْطَنا َعَلى قَ ْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

، قال ابن كثري رمحه اهلل: (3)
أم موسى حني ذهب ولدها يف البحر:   يقول تعاىل خمربًا عن فؤاد»

كأنه أصبح فارًغا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إال من موسى، 
وعكرمة، وسعيد بن جبري، وأبو عبيدة،  قال ابن عباس، وجماهد،

 ِإْن َكاَدْت لَُتْبِدي ِبهِ والضحاك، واحلسن البصري، وقتادة وغريهم 
لتظهر أنه ذهب هلا أي: إن كادت من شدة وجدها وحزهنا وأسفها 

ها، قال تعاىل:  َلْوََل َأْن رََبْطَنا ولد وخترب حباهلا لوال أن اهلل ثبَّتها وصربَّ
َعَلى قَ ْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

(4). 
*     *     * 

                                                 

 .2/230كما يف تفسريه  (1)
 .2/433كما يف املصدر السابق  (2)
 .10سورة القصص، اآلية:  (3)
 .3/331كما يف تفسريه  (4)
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 آالوصايا العشر    
 في تحريم قتل األوَلد خشية اإلمَلق المبحث الثاني:

مالق وهو الفقر، هنى اهلل هني حترمي عن قتل األوالد خشية اإل
ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم ووصفه اهلل بأنه خطٌأ كبرٌي فقال تعاىل: 

َعَلْيُكْم َأَلَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئاا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناا َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكْم ِمْن 
ِإْمََلٍق َنْحُن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهمْ 

فالنهي عن قتل األوالد أحد الوصايا  (1)
أي: ال تئدوا »اليت تضمنتها هذه اآلية الكرمية، قال البغوي رمحه اهلل: 

، قال ابن اجلوزي رمحه (2)«بناتكم خشية العيلة فإين رازقكم وإياهم
 ِمْن ِإْمََلقٍ يريد دفن البنات أحياء  َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكمْ اهلل: 

 .(3)لفقرأي: من خوف ا
لعله يشري « قتل البنات أحياء»قول ابن اجلوزي رمحه اهلل قلت: 

إىل ما كان عليه اجلاهلية، والتحرمي هنا يتناول قتل البنات والبنني 
 ودفنهم وهم أحياء ودفنهم بعد قتلهم أعاذنا اهلل وحفظنا حبفظه.

قال ابن كثري رمحه اهلل: الوالدين واألجداد عطف على ذلك 
َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكْم ِمْن ألبناء واألحفاد، قال تعاىل: اإلحسان ل

وذلك أهنم كانوا يقتلون أوالدهم كما سوَّلت هلم الشياطني  ِإْمََلقٍ 
فكانوا يئدون البنات خشية العار ورمبا قتلوا بعض الذكور خشية الفقر 

(4). 
 

                                                 

 .111سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .2/141يف تفسريه معامل التنزيل كما  (2)
 .3/143كما يف تفسريه زاد املسري  (3)
 .2/143كما يف تفسريه  (4)
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ُلوا َأْوََلدَُكْم َوََل تَ ْقت ُ ومن اآليات الدالة على التحرمي قوله تعاىل:  
َلُهْم َكاَن ِخْطئاا َكِبيراا َخْشَيَة ِإْمََلٍق َنْحُن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قَ ت ْ

(1) ،
الكرمية دلَّت على أن اهلل تعاىل  هذه اآلية»قال ابن كثري رمحه اهلل: 

أرحم بعباده من الوالد بولده؛ ألنه هنى عن قتل األوالد كما أوصى 
والد يف املرياث، وكان أهل اجلاهلية ليئدون البنات بل كان اآلباء باأل

أحدهم رمبا قتل ابنته لئال تكثر عيلته فنهى اهلل تعاىل عن ذلك وقال: 
 ٍَوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمََلق  أي خوف أن تفتقروا يف ثاين

وقوله:  ِإيَّاُكمْ َنْحُن نَ ْرزُقُ ُهْم وَ احلال، وهلذا قدم االهتمام فقال: 
َلُهْم َكاَن ِخْطئاا َكِبيراا َكاَن أي: ذنًبا عظيًما، وقرأ بعضهم ) ِإنَّ قَ ت ْ
. ومن األدلة على أن قتل األوالد من (2)( بفتح اخلاء وهو مبعناهْطًئاخَ 

أعظم الذنوب حديث عبد اهلل بن مسعود، قال: قلت يا رسول اهلل، 
أن تجعل »ملسلم: أعظم؟ قال: أي الذنب عند اهلل أكرب؟ ويف لفظ 

ا وهو خلقك ثم أن تقتل ولدك »، قلت: مث أي؟ قال: «هلل ندًّ
بحليلة  أن تزاني». قلت: مث أي؟ قال: «خشية أن يطعم معك

َوالَِّذيَن : هذه اآلية تصديًقا لقول الرسول  قال: ونزلت« جارك
ا آَخَر َوََل يَ ْقتُ ُلونَ  ْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ  ََل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلها الن َّ

بِاْلَحقِّ َوََل يَ ْزنُوَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلَق أَثَاماا
، قال احلافظ ابن (3)

أي:  «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»قوله: حجر رمحه اهلل: 

                                                 

 .31سورة اإلسراء، اآلية:  (1)
 .3/33كما يف تفسريه  (2)
 .63سورة الفرقان، اآلية:  (3)
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 آالوصايا العشر    

من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي أو من جهة البخل مع 
 .(1)«الوجدان

قلت: ويدخل يف التحرمي قتل البنات خشية العار كما كانت 
بَِأيِّ َذْنٍب  * َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ تفعله اجلاهلية، قال تعاىل: 

قُِتَلتْ 
(2). 

 
 
 

*     *     * 

                                                 

 .3/412كما يف الفتح  (1)
 .1، 3سورة التكوير، اآليتان:  (2)
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 الفصل الرابع 
 في النهي عن اقتراب الفواحش

 تعريف الفواحش المبحث األول:
ظور: الفحش معروف، وقال ابن قال ابن منالفحش في اللغة: 

سيده: الفحش والفحشاء والفاحشة: القبيح من القول والفعل، 
ومجعها الفواحش. والفحشاء اسم الفاحشة، والفحش قد يكون مبعىن 

 .(1)الزيادة والكثرة 
قال ابن منظور: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب وفي الشرع: 

 .(2)واملعاصي 
*     *     * 

 في بيان معنى الفواحش ني:المبحث الثا
أحد الوصايا يف سورة األنعام النهي عن اقرتاب الفواحش الظاهرة 

َها َوَما َبَطَن َوََل والباطنة، قال تعاىل:  َوََل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ
ْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ بِاْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكمْ  ِبِه َلَعلَُّكْم  تَ ْقتُ ُلوا الن َّ

 .(3)(050) تَ ْعِقُلونَ 
 فيه مخسة أقوال:»قال أبو الفرج ابن اجلوزي رمحه اهلل: 

أن الفواحش: الزنا، وما ظهر منه: اإلعالن به، وما أحدها: 
 بطن: اإلسرار به. قاله ابن عباس واحلسن.

                                                 

 .326-6/321كما يف لسان العرب  (1)
 كما يف املصدر السابق. (2)
 .111سورة األنعام، اآلية:  (3)
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 آالوصايا العشر    

أن ما ظهر: اخلمر ونكاح احملرمات، وما بطن: الزنا، قاله الثاني: 
 بن جبري وجماهد.سعيد 

 أن ما ظهر اخلمر، وما بطن: الزنا، قاله الضحاك.الثالث: 
أنه عام يف الفواحش وظاهرها عالنيتها، وباطنها: سرها، الرابع: 

 قاله قتادة.
أن ما ظهر أفعال اجلوارح، وما بطن: اعتقاد القلوب، الخامس: 

ُروا ظَاِهَر َوذَ ذكره املاوردي يف تفسري هذا املوضع، ويف تفسريه قوله: 
ْثِم َوبَاِطَنهُ  اإْلِ

، وقال السدي: أما ما ظهر منها فزواين احلوانيت، (1)
. وقال الضحاك: ما ظهر منها يعين (2)وأما ما بطن: فما خفي 

. وقال أيًضا: ما ظهر: اخلمر، وما (3)العالنية، وما بطن يعين السر 
عالنية، وما بطن . قال البغوي رمحه اهلل: ما ظهر يعين ال(4)بطن: الزنا

يعين السر، وكان أهل اجلاهلية يستقبحون الزنا يف العالنية وال يرون به 
. وقال القرطيب رمحه (1)بأًسا يف السر، فحرم اهلل الزنا يف العالنية والسر

اهلل: قوله: ما ظهر: هني عن مجيع الفواحش وهي املعاصي، وما بطن: 
 .(6)ما عقد يف القلب من املخالفة

لفواحش: كل ما قبح وفحش من الذنوب، واهلل يغار على واقلت: 

                                                 

 .120سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .3/143كما يف تفسريه زاد املسري  (2)
 .3/61ذكره الطربي يف تفسريه  (3)
 كما يف املصدر السابق. (4)
 املصدر السابق. (1)
 .0/132كما يف تفسريه اجلامع  (6)
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َل أحد أغير »: : قال رسول اهلل -  -حمارمه، قال ابن مسعود  
احلديث.  (1)«من اهلل، ولذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

، حيث قال: «اللمم»وأما صغائر الذنوب اليت مسَّاها اهلل سبحانه وتعاىل 
 ِْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَلَّ اللََّممَ الَِّذيَن َيْجَتن ُبوَن َكبَائَِر اإْلِ

، فال يسلم منها (2)
أحد إال ما شاء اهلل، وهلذا مدح اهلل الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش 

 إال اللمم.
*     *     * 

 وعيد اهلل لمن فعل شيئاا من ذلك المبحث الثالث:
ي اليت فحش قبحها ساق اهلل سبحانه وتعاىل مجلة من املعاص

ا فتوعدهم مبضاعفة العذاب فقال:  َوالَِّذيَن ََل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلها
ْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ بِاْلَحقِّ َوََل يَ ْزنُوَن َوَمْن يَ ْفَعْل  آَخَر َوََل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّ

َم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَ وْ  * َذِلَك يَ ْلَق أَثَاماا
ُمَهاناا

(3). 
َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمناا وتوعَّد قاتل النفس اليت حرم اهلل، فقال: 

ا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه  ا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدا دا ُمتَ َعمِّ
ا َعَذاباا َعِظيما

(4). 
الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ََل يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم فقال:  وتوعَّد املرايب

ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِإنََّما اْلبَ ْيُع ِمْثُل  الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّ
                                                 

 (.2060) 4/2114( ومسلم 4634) 3/211 أخرجه البخاري (1)
 .32سورة النجم، اآلية:  (2)
 .61، 63سورة الفرقان، اآليتان:  (3)
 .13سورة النساء، اآلية:  (4)
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ٌة ِمْن رَبِِّه فَانْ تَ َهى فَ َلُه الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظَ 
َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها 

َخاِلُدونَ 
(1). 

آكل الربا وموكله وكاتبه  لعن رسول اهلل »وعن جابر قال: 
عن النيب  -  -، وعن أيب هريرة (2)«وشاهديه وقال: هم سواء

 لعن اهلل السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق »ال: ق
 .(3)«الحبل فتقطع يده

ذكرت هذه األدلة بناًء على َمْن قال أن الفواحش عامة قلت: 
 يف كل ما قبح وفحش من الذنوب.
 
 
 
 

*     *     * 

                                                 

 .201سورة البقرة، اآلية:  (1)
 (.1131) 3/1211أخرجه البخاري  (2)
 (.1630) 3/1314(، ومسلم 6033) 12/31أخرجه البخاري  (3)
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 الفصل الخامس 
 النهي عن قتل النفس التي حرم اهلل إَل بالحق

 ان عند ربه تعالىمنزلة اإلنس المبحث األول:
منزلة عظيمة،   –عز وجل  –ال شك أن منزلة اإلنسان عند اهلل 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رِّ كيف واهلل جلَّ ذكره يقول: 
ْن َخَلْقَنا  َواْلَبْحِر َوَرزَقْ َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّ

تَ ْفِضيَلا 
(1). 

وهلذا ُكتب على بين إسرائيل أنه من قتل نفًسا فكأمنا قتل الناس مجيًعا 
نَا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل والعكس، فقال تعاىل:  ِمْن َأْجِل ذَِلَك َكتَب ْ

اَس َجِميعاا َوَمْن َأْحيَاَها نَ ْفساا بِغَْيِر نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكأَنََّما قَ َتَل النَّ 
َفَكأَنََّما َأْحيَا النَّاَس َجِميعاا

من اسفك دم مسلم »، قال سعيد بن جبري: (2)
حرم دماء  فكأمنا استحلَّ دماء الناس مجيًعا، ومن حرم دم مسلم فكأمنا

 .(3)قال ابن كثري: وهو األظهر«. الناس مجيعا
*     *     * 

 سَلم من إراقة الدماءموقف اإل المبحث الثاني:
ْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه قال اهلل تعاىل يف آية األنعام:  َوََل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ

ِإَلَّ بِاْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
حرَّم ». قال البغوي: (4)

                                                 

 .00، اآلية: سورة اإلسراء (1)
 .32سورة املائدة، اآلية:  (2)
 .2/40كما يف تفسري ابن كثري  (3)
 .111سورة األنعام، اآلية:  (4)



 
24 

 

 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام     

 

 آالوصايا العشر    

من ردة أو املعاهد إال باحلق، إال مبا أبيح قتله، اهلل تعاىل قتل املؤمن و 
 .(1)«قصاص أو زنا مبوجب الرجم

ْفسَ  »وقال الشوكاين:  الالم يف النفس: للجنس  َوََل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ
قتلوا شيًئا من األنفس اليت حرم اليت حرم اهلل صفة للنفس، أي: ال ت
 .(2)«اهلل إال باحلق، أي: إال مبا يوجبه احلق

رواح حترميًا شديًدا لقد حرَّم اهلل سفك الدماء وإزهاق األقلت: 
إال ما استثناه الشرع، وهذا يشمل املسلم والكافر واملعاهد واملستأمن 

 وأهل الذمة.
قال: قال  -  -أما املسلم فقد دلَّ عليه حديث أيب هريرة 

كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه »: رسول اهلل 
: قال: قال رسول اهلل  -  -، وحديث ابن مسعود (3)«وماله

، وأما املعاهد قد دلَّ عليه (4)«ِسباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
َمْن قَ َتل »قال:  عن النيب  -  -حديث عبد اهلل بن عمرو 

ا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين  معاهدا
، وأما أهل الذمة فقد دلَّ عليهم حديث رجل من أصحاب (1)«عاماا
َمْن قتل رجَلا من أهل الذمة لم »: سول اهلل قال: قال ر  النيب 

 .(6)«يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين عاماا
                                                 

 .2/141كما يف تفسريه  (1)
 .2/213كما يف تفسريه فتح القدير  (2)
 (.2164) 4/1136قطعة من حديث مسلم  (3)
 (.43) 1/110أخرجه البخاري  (4)
 (.3166) 6/261أخرجه البخاري  (1)
 .1/331وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  3/11، والنسائي 4/230أخرجه أمحد  (6)
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وهذه األدلة املتقدمة اليت جاء فيها كفر القاتل حممولة عند قلت:  
 أهل السنة واجلماعة على الكفر األصغر الذي ال خُيرج من امللة.

*     *     * 
 صاص والحكمة منهالق المبحث الثالث:

 القصاص ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، 
ْفِس : فقال تعاىل: أما الكتاب ْفَس بِالن َّ َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّ وََكَتب ْ

نِّ َواْلُجُروَح  نَّ بِالسِّ َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِّ
ِقَصاصٌ 

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم وقال:  ،(1)
ُقونَ   .(2)(071) تَ ت َّ

نَّة:  قال:  عن النيب  -  -فلحديث أيب هريرة وأما السُّ
من قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إما أن يؤدي وإما أن »

 .(3)«يقاد
القاتل  فال خالف بني أهل اعلم يف قصاصوأما اإلجماع: 

الذي توفرت فيه شروط القصاص وانتفت عنه املوانع، والقاتل عليه 
والصحيح أن على القاتل حقوقًا »ثالثة حقوق، قال خليل هراس: 

وحق اهلل يسقط بالتوبة، ثالثة: حًقا هلل، وحًقا للورثة، وحًقا للقتيل. 
ال وحق الورثة يسقط باالستيفاء يف الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل ف

يسقط حىت جيتمع لقاتله يوم القيامة ويأيت ورأسه يف يده ويقول: يا 

                                                 

 .41سورة املائدة، اآلية:  (1)
 .101سورة البقرة، اآلية:  (2)
 .12/201أخرجه البخاري  (3)
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 .(1)«رب، سل هذا فيم قتلين
وللقصاص ِحَكم عظيمة لعل من أبرزها ردع الناس عن قلت: 

سفك الدماء اليت حرمها اهلل، وإقناع أولياء املقتول حىت ال يطول 
 النزاع وأخذ الثأر وغري ذلك من احلكم.

 
 
 
 

  *     *   * 

                                                 

 (.62كما يف شرح العقيدة الواسطية )ص:  (1)
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 الفصل السادس 
 النهي عن أكل مال اليتيم

 تعريف اليتيم لغة وشرعاا المبحث األول:
قال اجلوهري: اليتيم مجعه أيتام ويتامى، وقد اليتيم في اللغة: 

يتم الصيب بالكسر يتم يتيًما بضم الياء وفتحها مع سكون التاء 
َبل األم، وكل فيهما، واليتيم يف الناس من ِقَبل األب، ويف البهائم من قِ 
. وقال ابن (1)شيء مفرد يعز نظريه فهو يتيم، يقال: درة يتيمة 

منظور: اليتيم االنفراد واليتيم الفرد، واليتم: فقد األب، وقد يتم 
واليتيم  (2)بالضم وبالكسر وبالتسكني فيهما أي بتسكني التاء فيهما 

 البهائم يف الشرع: قال اجلوهري: اليتيم يف الناس من ِقَبل األب ويف
. وقال ابن منظور: اليتيم يف الناس فقد الصيب أباه (3)من ِقَبل األم 

 .(4)قبل البلوغ، ويف الدواب فقد األم 
*     *     * 

 رعاية اليتامى والمحافظة على أموالهم المبحث الثاني:
َوََل تَ ْقَربُوا َماَل قال تعاىل: يف وصية للناس يف آية األنعام: 

ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن اْلَيِتيِم إِ  ُل ََ َأُشدَّ َلَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى يَ ب ْ
ا ِإَلَّ ُوْسَعَها َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا  بِاْلِقْسِط ََل ُنَكلُِّف نَ ْفسا

ُرونَ قُ ْرَبى َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَّكُ  ْم َتذَكَّ
(1). 

                                                 
 (.301كما يف خمتار الصحاح )ص:  (1)
 .12/641العرب كما يف لسان  (2)
 .12/646لسان العرب  (3)
 .12/646لسان العرب  (4)
 .112سورة األنعام، اآلية:  (1)
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َوََل تَ ْقَربُوا َماَل ه بقوله: ؤ يعين جل ثنا»قال الطربي رمحه اهلل: 
وال تقربوا ماله إال مبا فيه صالحه  اْلَيِتيِم ِإَلَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ 

. قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك وعامر: حىت يبلغ أشده: (1)«وتثمريه
 .(2)يعين احللم 

ألن  َوََل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيمِ اجلوزي رمحه اهلل: قوله: وقال ابن 
ِإَلَّ بِالَِّتي ِهَي الطمع فيه لقلة مراعيه وضعف مالكه أقوى، ويف قوله: 

 أربعة أقوال: َأْحَسنُ 
أنه أكل الوصي املصلح للمال باملعروف وفق حاجته.  أحدها:

 قاله ابن عباس وابن زيد.
. قاله سعيد بن جبري وجماهد والضحاك التجارة فيهثانياا: 

 والسدي.
 حفظه له إىل وقت تسليمه إليه. قاله ابن السائب.الثالث: 

أنه حفظه عليه وتثمريه له، قاله الزجاج، إىل قوله: واألشد الرابع: 
استحكام قوة الشباب والسن. قال ابن قتيبة: ومعىن اآلية: حىت 

َوََل ال القرطيب رمحه اهلل: . وق(3)يتناهى يف النبات إىل حج الرجال
أي: مبا فيه صالحه وتثمريه،  تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ 

وذلك حبفظ أصوله وتثمري فروعه. وهذا أحسن األقوال يف هذا؛ فإنه 
 .(4)جامع

                                                 

 .3/62كما يف تفسريه  (1)
 املصدر السابق. (2)
 .3/141زاد املسري  (3)
 .0/133كما يف تفسريه  (4)
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وهناك أقوال أخرى أعرضت عن ذكرها لبعدها يف نظري قلت:  
 اهلل أعلم.عن مفهوم اآلية.. و 

ومما يدل على رعاية اليتيم وحفظ ماله قول احلق تبارك وتعاىل: 
 ُلوا اْلَخِبيَث بِالطَّيِِّب َوََل تَْأُكُلوا َوآُتوا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُهْم َوََل تَ َتَبدَّ

 .(1)(1) َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوباا َكِبيراا
ر تعاىل بدفع أموال اليتامي إليهم كاملة موفرة يأمقال ابن كثير: 

ُلوا وينهى عن أكلها وضمها إىل أموالكم، وهلذا قال:  َوََل تَ َتَبدَّ
 .َوََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكمْ وقوله:  اْلَخِبيَث بِالطَّيِّبِ 

قال جماهد وسعيد بن جبري وابن سريين ومقاتل والسدي وسفيان 
ِإنَُّه َكاَن حسني: أىب إال أن ختلطوها فتأكلوها مجيًعا، وقوله: بن 

 .(2)، قال ابن عباس: أي إمثًا عظيًما ُحوباا َكِبيراا
يف اجلنة،  كافل اليتيم والقائم على رعايته مع النيب قلت: 

كافل اليتيم له أو لغيره »قال:  عن النيب  -  -فعن أيب هريرة 
 .(3)وأشار مالك بالسبابة واإلهبام  «نةأنا وهو كهاتين في الج

ال يرعى مال اليتيم إال من كان وقافًا عند حدود اهلل، قلت: 
 مراقًبا له مل يؤثر احلياة الدنيا على اآلخرة.
*     *     * 

ا المبحث الثالث:  عقوبة آكل مال اليتيم ظلما

                                                 

 .2سورة النساء، اآلية:  (1)
 .1/441كما يف تفسريه  (2)
 .1/431( والبخاري 2133) 4/2230أخرجه مسلم  (3)
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 آالوصايا العشر    

م الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًما بأهن –عز وجل  –توعَّد اهلل 
يأكلون يف بطوهنم نارًا وسيصلون سعري جهنم ِلَما يف ذلك من الظلم 

ا ِإنََّما والقهر، فقال تعاىل:  ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلما
يَْأُكُلوَن ِفي بُُطونِِهْم نَاراا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيراا

(1). 
ن املراد لألوصياء الذين إور: قال اجلمه»قال القرطيب رمحه اهلل تعاىل: 

ومسى املأكول نارًا مبا يؤول إليه،  ،يأكلون ما مل يبح هلم من مال اليتيم
َوَسَيْصَلْوَن وقيل: نارًا أي حراًما؛ ألن احلرام يوجب النار فسمَّاه بامسه 

النار ومبباشرهتا، والسعري: اجلمر املشتعل  الصلي: التسخني بقرب َسِعيراا
قال:  -  -من املوبقات كما يف حديث أيب هريرة  النيب  ، وعدَّه(2)

. قالوا: يا رسول اهلل، ما «اجتنبوا السبع الموبقات»: قال رسول اهلل 
الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إَل »هن؟ قال: 

بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف 
. قال النووي رمحه اهلل: أما املوبقات (3)«ات الغافَلتالمحصنات المؤمن

بضم  -فهي املهلكات، يقال: وبق الرجل بفتح الباء: يبق بكسرها، ووبق 
 .(4): يوبق: إذا هلك. وأوبق غريه أي أهلكه-الواو وكسر الباء

قال الذهيب رمحه اهلل: قال العلماء: فكل ويل ليتيم إذا كان فقريًا 
عروف بقدر قيامه عليه يف مصاحله وتنميته ماله فال فأكل من ماله بامل

                                                 

 .10سورة النساء، اآلية:  (1)
وقد اختصرت كالمه وضربت صفًحا عن سبب النزول ألنين  11-1/13كما يف تفسريه  (2)

 مل أجد شيًئا عن الصحابة وكذلك الوجوه اإلعرابية والقراءات جتبنًبا لإلطالة.
 (.31) 1/12( ومسلم 6310) 12/31أخرجه البخاري  (3)
 .2/34شرح مسلم  كما يف (4)
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َوَمْن  بأس عليه، وما زاد على املعروف فُسحت حرام. يقول تعاىل:  
َكاَن َغِنيًّا فَ ْلَيْستَ ْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقيراا فَ ْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروفِ 

(1()2). 
 
 
 
 
 

*     *     * 

                                                 

 .16-11كما يف كتاب الكبائر ص (1)
 .6سورة النساء، اآلية:  (2)



 
32 

 

 الوصايا العشر في آخر سورة األنعام     

 

 آالوصايا العشر    
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 في اتباع األوامر التي جاءت في الوصايا العشر

 
 الفصل األول: األمر بالوفاء يف الكيل وامليزان.

 الفصل الثاين: يف األمر بالعدل بني الناس.
 الفصل الثالث: الوفاء بالعهد.

 الفصل الرابع: األمر باتباع الصراط املستقيم.
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 الفصل األول 
 األمر بالوفاء في الكيل والميزان

 األمر بالوفاء في الكيل وعدم التطفيف األول: المبحث
أمر اهلل تعاىل بالوفاء يف الكيل، واألمر بالشيء هني عن ضده، 

َوَأْوُفوا فضد الوفاء التطفيف والبخس، قال تعاىل يف آية األنعام: 
ا ِإَلَّ ُوْسَعَها اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط ََل ُنَكلُِّف نَ ْفسا

ي ، قال الطرب (1)
ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم رمحه اهلل حتت اآلية: يقول تعاىل ذكره: 

َعَلْيُكْم َأَلَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئاا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناا َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكْم ِمْن 
َها َوَما ِإْمََلٍق َنْحُن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوََل تَ ْقَربُوا ا ْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

ْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ بِاْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه  َبَطَن َوََل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ
َوََل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ( 050) َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 

ُل ََ َأُشدَّ  يقول: ال تبخسوا الناس  ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزانَ َحتَّى يَ ب ْ
الكيل إذا كلتموهم والوزن إذا وزنتموهم ولكن أوفوهم حقوقهم، 

. وقال (2)وإيفاؤهم ذلك إعطاؤهم حقوقهم تامة بالقسط يعين بالعدل
. ومما (3)العدل ...َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزانَ القرطيب: قوله تعاىل: 

َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس يدل على ذلك قوله تعاىل: 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويَلا  اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخي ْ

(4). 
 .(1)قال ابن كثري: أوفوا الكيل إذا كلتم. أي من غري تطفيف

                                                 
 .112سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .3/63كما يف تفسريه  (2)
  .0/131كما يف تفسريه  (3)
 .31سورة اإلسراء، اآلية:  (4)
 .3/31كما يف تفسريه  (1)
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 آالوصايا العشر    
 عقوبة من طفف في الوزن المبحث الثاني:

الويل الذي هو من أنواع العذاب، قال تعاىل: توعَّد اهلل املطففني ب
 َِفين َوِإَذا   * الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ  * َوْيٌل ِلْلُمَطفِّ

 .(1) َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم ُيْخِسُرونَ 
قال ابن كثري رمحه اهلل: املراد بالتطفيف هنا البخس يف املكيال 

االزدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم؛ وامليزان إما ب
وهلذا فسر تعاىل املطففني الذين وعدهم باخلسار واهلالك، وهو الويل 

الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ بقوله تعاىل: 
، ومما أهلك (2)

َب اهلل به قوم شعيب البخس يف امليزان، قال تعاىل:  َأْصَحاُب َكذَّ
ُقونَ  * اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِلينَ  ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل  * ِإْذ قَاَل َلُهْم ُشَعْيٌب َأََل تَ ت َّ

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإَلَّ  * فَات َُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ  * َأِمينٌ 
َوزِنُوا  * َل َوََل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِينَ َأْوُفوا اْلَكيْ  * َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

َوََل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوََل تَ ْعثَ ْوا ِفي  * بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيمِ 
 .(3) اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 

وال نقص قوم املكيال وامليزان إال قطع »روي عن ابن عباس قوله: 
 .(4)«قز عنهم الر 

ري رمحه اهلل: يأمر اهلل تعاىل بإقامة العدل يف األخذ قال ابن كث

                                                 

 .3-1سورة املطففني، اآليات:  (1)
 .4/433ه كما يف تفسري  (2)
 .133-106سورة الشعراء، اآليات:  (3)
 .0/131ذكره القرطيب يف تفسريه  (4)
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ِفينَ واإلعطاء كما وعد على تركه بقوله تعاىل:   الَِّذيَن  * َوْيٌل لِْلُمَطفِّ
 * َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم ُيْخِسُرونَ  * ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ 

ُعوثُونَ َأََل َيُظنُّ ُأولَِئَك أَن َّهُ  يَ ْوَم يَ ُقوُم النَّاُس ِلَربِّ  * لِيَ ْوٍم َعِظيمٍ  * ْم َمب ْ
اْلَعاَلِمينَ 

، وقد أهلك اهلل أمة من األمم كانوا يبخسون املكيال (1)
 وامليزان.

 
 
 
 
 

*     *     * 

                                                 

 .6-1سورة املطففني، اآليات:  (1)
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 آالوصايا العشر    
 الفصل الثاني

 في األمر بالعدل بين الناس
 المساواة بين الخصوم المبحث األول:

 آية األنعام العدل وعدم حماباة القريب، فقال الوصية الثامنة يف
َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرَبىتعاىل: 

. قال الطربي رمحه (1)
وإذا حكمتم بني  َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوايعين تعاىل ذكره بقوله: »اهلل: 

ولو كان  ،جتورواالناس فتكلمتم فقولوا احلق بينهم واعدلوا وأنصفوا وال 
الذي يتوجه احلق عليه واحلكم ذا قرابة لكم، وال حيملنكم قرابة قريب 

حكمتم بينه وبني غريه أن تقولوا غري احلق فيما  أو صداقة صديق
َوِإَذا قُ ْلُتْم »، وقال البغوي رمحه اهلل: (2)«احتكم إليكم فيه

ن احملكوم يف احلكم والشهادة ولو كان ذا قرىب ولو كا فَاْعِدُلوا
، وقال ابن كثري رمحه اهلل: يأمر تعاىل بالعدل (3)واملشهود عليه ذا قرابة

يف الفعال واملقال على القريب والبعيد، واهلل يأمر بالعدل لكل أحد 
 .(4)يف كل وقت ويف كل حال

أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  يقلت: وكذلك العدل يف احلكم، قال تعاىل: 
لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوََل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأَلَّ ُكونُوا قَ وَّاِميَن 

ْقَوى َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما  تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْ َرُب ِللت َّ
تَ ْعَمُلونَ 

(1). 
                                                 

 .112سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .2/110كما يف تفسريه  (2)
 .2/142كما يف تفسريه  (3)
 .2/110كما يف تفسريه  (4)
 .3سورة املائدة، اآلية:  (1)
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قال: قال رسول اهلل  -  -ويف حديث عبد اهلل بن عمرو  
 :«عند اهلل على منابر من نور على ميني الرمحن إن املقسطني – 

وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما  –وجل عز 
 .(1)«ولوا

*     *     * 
 التحري الدقيق قبل الحكم المبحث الثاني:

جيب على احلاكم أو نائبه أو املصلح بني الناس أن يتحرى الدقة 
مالبساهتا وال يستعجل يف احلكم  يف القضية بني اخلصوم فينظر يف
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق يحىت ال يندم، وهلذا قال تعاىل: 

ُنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوماا ِبَجَهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم  بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َّ
 نَاِدِمينَ ... ْوماا ِبَجَهاَلٍة َأْن ُتِصيُبوا ق َ  فتثبتوا، ويف قراءة: نَاِدِمينَ 


(2). 
قال ابن كثري رمحه اهلل: يأمر تعاىل بالتثبت يف خرب الفاسق 

 .(3)ليحتاط له لئال حيكم بقوله فيكون يف نفس األمر كاذبًا أو خمطًئا
قلت: ذكر غري واحد من املفسرين أن اآلية نزلت يف الوليد بن 

حلارث بن ضرار وقومه من بين جلباية زكاة ا عقبة حني أرسله النيب 
فرجع وقال: يا  –أي خاف  –خزاعة، فلمَّا بلغ بعض الطريق فرق 

، (4)رسول اهلل، إن احلارث منعين الزكاة وأراد قتلي... إىل آخر القصة 
                                                 

 (.1320) 3/1413م أخرجه مسل (1)
 .6سورة احلجرات، اآلية:  (2)
 .4/203كما يف تفسريه  (3)
، والواحدي يف كتابه أسباب 3/204، والطرباين يف الكبري 4/201أخرج القصة أمحد  (4)

 .311النزول ص
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 آالوصايا العشر    

وهذه القصة ال تثبت ال سنًدا وال متًنا، أما السند فإن مدار القصة 
يروى عنه إال ابنه  على دينار الكويف والد عيسى وهو جمهول فلم

عيسى كما يف التهذيب، وقال احلافظ يف التقريب: مقبول، أي حيث 
يتابع وإال فليس احلديث، وأما من حيث املنت، فمن املستبعد جًدا أن 

مث يصفه اهلل  حيدث هذا من صحايب فيكذب على رسول اهلل 
 .بالفسق، والصحابة عدول باإلمجاع، وقد زكَّاهم اهلل ورسوله فتنبه

 
 
 
 

*     *     * 
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 الفصل الثالث 
 الوفاء بالعهد

  بيان معنى الوفاء بالعهد المبحث األول:
معىن الوفاء بالعهد: امتثال ما أمر اهلل به ورسوله، واجتناب ما 

بالوفاء بالعهد يف  –سبحانه وتعاىل  –هنى اهلل عنه ورسوله، وقد أمرنا 
ْوُفواَوِبَعْهِد اللَِّه أَ آية األنعام، فقال: 

قال الطربي رمحه اهلل:  (1)
َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا  ،يقول: وبوصية اهلل اليت أوصاكم هبا فأوفوا

وإيفاء ذلك أن يطيعوه فيما أمرهم به وهناهم عنه، وأن يعلموا بكتابه 
. وقال القرطيب رمحه اهلل: (2)وذلك هو الوفاء بعهد اهلل وسنة رسوله 

 َأْوُفواَوِبَعْهِد اللَِّه  عام يف مجيع ما عهده اهلل إىل عباده، وحيتمل أن
يراد به مجيع ما انعقد بني إنسانني وأضيف ذلك العهد إىل اهلل من 

. وقال ابن اجلوزي رمحه اهلل: وعهد اهلل (3)حيث أمر حبفظه والوفاء به
يشتمل على ما عهده إىل اخللق وأوصاهم به، وعلى ما أوجبه 

 .(4)ن نذر وغريهاإلنسان على نفسه م
َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد  قلت: ومما يدل على ذلك قوله تعاىل: 

 أي: يسأل اإلنسان عنه. (1)(14) َكاَن َمْسُئوَلا 

                                                 

 .112سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .3/63كما يف تفسريه  (2)
 .0/136كما يف تفسريه  (3)
 .3/111ه كما يف تفسري  (4)
 .34سورة اإلسراء، اآلية:  (1)
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 آالوصايا العشر    
  المبحث الثاني:

 المقدمة
مما ال شك فيه أن مجيع العهود يف غاية األمهية، كيف واهلل يقول: 

 ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوَلا لكن من املهم ما هو أهم، فيمكن أن .
يقال: من أهم العهود الوفاء بعهد اهلل وعهد الرسول إذا أعطي لقوم، 

قال:   -  -دل على ذلك حديث بريدة بن احلصيب األسلمي 
يف إذا أمَّر أمريًا على جيش أو سرية أوصاه »: كان رسول اهلل 

مث  –وفيه  – اهللاغزوا بسم خاصته بتقوى اهلل ومن معه، مث قال: 
قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهلل وذمة 
نبيه فال جتعل هلم ذمة اهلل وال ذمة نبيه؛ ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة 
أصحابك فإنكم إن ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن 

 .(1)احلديث « ختفروا ذمة اهلل وذمة رسوله
لوهاب رمحه اهلل حتت هذا احلديث: قال الشيخ حممد بن عبد ا

فيه مسائل، األول: الفرق بني ذمة اهلل وذمة نبيه وذمة »
. وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد اهلل رمحه اهلل: (2)«املسلمني

الذمة: العهد وختفر: تنقض. يقال: أخفرت الرجل إذا انقضت عهده 
وفاء وخفرته أجره، ومعناه أنه خاف من نقض من مل يعرف حق ال

بالعهد يف مجلة األعراب، وكأنه يقول: إن وقع نقض من معتد كان 

                                                 

 (.1031) 3/1310أخرجه مسلم  (1)
 .010كما يف تيسري العزيز احلميد ص (2)
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. (1)نقض عهد اخللق أهون من نقض عهد اهلل تعاىل واهلل أعلم.. 
َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه وكذلك العهد الذي عقد فيه األميان، قال تعاىل: 

ُقُضوا اأْلَْيَماَن بَ ْعَد تَ وْكِ  يِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعَلْيُكْم  ِإَذا َعاَهْدُتْم َوََل تَ ن ْ
َكِفيَلا ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما تَ ْفَعُلونَ 

(2). 
ُقُضوا اأْلَْيَماَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدَهاقال ابن كثري رمحه اهلل:  ألن  َوََل تَ ن ْ

 .(3)هذه األميان املراد هبا الداخلة يف العهود واملواثيق
 
 
 

*     *     * 

                                                 

 .010كما يف تيسري العزيز احلميد ص (1)
 .11سورة النحل، اآلية:  (2)
 .2/133كما يف تفسريه  (3)
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 آالوصايا العشر    
 الرابع الفصل

 األمر باتباع الصراط المستقيم
 معنى الصراط المستقيم المبحث األول:

معىن الصراط املستقيم: القرآن الكرمي والسنة املطهرة، أو اإلسالم 
احلكيم أو الشرع القومي، أو الدين احلنيف، واملعىن واحد، ومن األدلة: 

ا فَاتَِّبُعوُه َوََل َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي مُ آية األنعام، قال اهلل تعاىل:  ْسَتِقيما
ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  تَ تَِّبُعوا السُّ

ُقونَ  تَ ت َّ
(1). 

وصراطه: يعين طريقه ودينه الذي ارتضاه »قال الطربي رمحه اهلل: 
عوه، يقول: لعباده، مستقيًما: يعين قوميًا ال اعوجاج به عن احلق فاتب

. وقال القرطيب (2)«فاعلموا به واجعلوه ألنفسكم منهاًجا تسلكونه
رمحه اهلل: والصراط: الطريق الذي هو دين اإلسالم مستويًا قوميًا ال 
اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه وشرعه 

 .(3)وهنايته اجلنة
اب اهلل وسنة قلت: والسري على الصراط املستقيم األخذ بكت

 رسوله على طريقة وفهم سلف األمة عقيدة وعلًما وعمالً وسلوًكا.
 

*     *     * 
                                                 

 .113سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .3/64كما يف تفسريه  (2)
 .0/136يف تفسريه كما  (3)
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 بيان السبل التي يجب على المسلم اجتنابها المبحث الثاني: 
جيب على كل مسلم اجتناب السبل املخالفة للكتاب والسنة 

وغريه   ومنهج أهل السنة كامللل الكافرة كاليهودية والنصرانية واجملوسية
كالفرق اهلالكة كالرافضة واجلهمية واملعتزلة وغريها، وهذا معىن قوله 

ا فَاتَِّبُعوهُ تعاىل يف آية األنعام:  َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيما
، قال (1)

الطربي رمحه اهلل: يقول: وال تسلكوا طريًقا سواه، وال تركبوا منهاًجا 
هودية والنصرانية واجملوسية وعبادة غريه، وال تبغوا ديًنا خالفه من الي

، وقال البغوي (2)األوثان وغري ذلك من امللل فإهنا بدع وضالالت
ُبلَ رمحه اهلل:  أي الطرق املختلفة عدا هذا الطريق  َوََل تَ تَِّبُعوا السُّ

 .(3)هودية والنصرانية وسائر امللل. وقيل: األهواء والبدعمثل الي
أما السبل فقال ابن عباس: هي » وقال ابن الجوزي رحمه اهلل:

. وقال القرطيب رمحه (4)«الضالالت، وقال جماهد: البدع والشبهات
اهلل: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية واجملوسية وسائر أهل امللل 
وأهل البدع والضالالت من أهل األهواء والشذوذ يف الفروع، وغري 

كالم، هذه كلها عرضة ذلك من أهل التعمق يف اجلدل واخلوض يف ال
 لزلل ومظنة لسوء املعتقد، قاله ابن عطية.

 .(1)قلت: وهو الصحيح 
                                                 

 .113سورة األنعام، اآلية:  (1)
 .3/64كما يف تفسريه  (2)
 .2/142كما يف تفسريه  (3)
 .3/111كما يف تفسريه  (4)
 .0/130كما يف تفسريه  (1)
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 آالوصايا العشر    

قلت: وهاك بعض الشواهد على هذا املعىن، قال اهلل تعاىل: 
 َِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر  * اْهِدنَا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيم

 .(1) لِّينَ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّا
قال القرطيب رمحه اهلل: اختلف يف املغضوب عليهم والضالني من 

. (2)هم؟ فاجلمهور أن املغضوب عليهم: اليهود، والضالني: النصارى 
خط ا  قال: خطَّ لنا رسول اهلل  -  -وعن ابن مسعود 

هذا سبيل اهلل »مستقيًما، وخط خطوطًا عن ميينه وعن مشاله، فقال: 
وتال قوله تعاىل:  على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهوهذه سبل 

 ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن ا فَاتَِّبُعوُه َوََل تَ تَِّبُعوا السُّ َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيما
ُقونَ   .»(3)َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

املسجد ومعهم حصى ملَّا رأى قوًما جلوًسا بقال ابن مسعود: 
يف أيديهم يكربون ويهللون ويسبحون به فقال: )وحيكم يا أمة حممد، 
ما أسرع هلكتكم، هؤالء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه مل تبل، 
وآنيته مل ُتكسر، والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من 

اخلري، أو مفتتحو باب ضاللة قالوا: واهلل ما أردنا إال  ملة حممد 
. وعن العرباض بن سارية (4)«(كم من مريد للخري مل يصبه»قال: 

إين قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها  »: قال: قال رسول اهلل 

                                                 

 .0، 6سورة الفاحتة، اآليتان:  (1)
 .3/1130كما يف تفسريه  (2)
 .113سورة األنعام، اآلية:  (3)
 .1/11وصححه األلباين يف الصحيحة  1/63أخرجه الدارمي  (4)
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 .(1)«كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك 
 تنبيه: 

اشتهر على األلسنة لفظ: )تركتكم على احملجة البيضاء( ولفظ 
 إال بعد ثبوته. نسبته إىل النيب  احملجة مل أقف عليه فال ينبغي

قال جماهد  رمحه اهلل: وال أدري أي النعمتني أعظم أن هداين 
 .(2)لإلسالم وعافاين من هذه األهواء 

قال القرطيب رمحه اهلل: ومضى يف النساء وهذه السورة النهي عن 
جمالسة أهل البدع واألهواء، وأن من جالسهم حكمه حكمهم فقال: 

 َُهْم َحتَّى َيُخوُضوا َوِإَذا رَأ ْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن ِفي آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعن ْ
ْيطَاُن َفََل تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذِّْكَرى َمَع  ِفي َحِديٍث َغْيرِِه َوِإمَّا يُ ْنِسيَ نََّك الشَّ

اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ 
(3). 

اهلل مث بنيَّ يف سورة النساء عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر 
َوَقْد نَ زََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آيَاِت اللَِّه به، فقال: 

ُيْكَفُر ِبَها َوُيْستَ ْهَزُأ ِبَها َفََل تَ ْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث 
َن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َجَهنََّم َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإذاا ِمثْ ُلُهْم ِإنَّ اللََّه َجاِمُع اْلُمَناِفِقي

َجِميعاا
(4). 

 
فأحلق من جالسهم هبم، وقد ذهب إىل هذا مجاعة من أئمة هذه 

                                                 

 .21/20وعن أيب عاصم يف السنة  4/126أخرجه أمحد  (1)
 .3/61ذكره القرطيب يف تفسريه  (2)
 .63سورة األنعام، اآلية:  (3)
 .140سورة النساء، اآلية:  (4)
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 آالوصايا العشر    

األمة، وحكم مبوجب هذه اآليات يف جمالس أهل البدع على املعاشرة 
واملخالطة منهم: أمحد بن حنبل، واألوزاعي، وابن املبارك، فإهنم قالوا 

بدع، قالوا: ينهى عن جمالستهم فإن يف رجل شأنه جمالسة أهل ال
 .(1)انتهى وإال أحلق هبم، يعنون يف احلكم

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات 
واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه 
خيتلفون، اهدين ِلَما اختِلف فيه من احلق بإذنك، أنت هتدي من 

 اط مستقيم...تشاء إىل صر 
 

 
 
 
 

*     *     * 

                                                 

 .0/140كما يف تفسريه اجلامع ألحكام القرآن  (1)
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 خاتمة البحث 
هذا البحث املهذب يف الوصايا العشر يف آخر سورة األنعام مَحَل 
يف طيَّاته أدلة عظيمة، وفوائد بديعة، وِحَكًما بليغة، وجاء بفضل اهلل 
تعاىل شاماًل كاماًل، ومل يواجهين فيه أية صعوبة تُْذَكر، وقد صغته 

إجياز مهذب بعيًدا عن التطويل اململ بأسلوب سهل واضح وب
واالختصار املخل، فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وصلى اهلل 

 .(1)وسلم على حممد 
 
 
 
 

*     *     * 

                                                 

 ه .1420ء الثامن من شهر ذي احلجة لعام كان الفراغ منه عشية يوم الثالثا (1)
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 ثبت في مراجع البحث

 :كتب التفاسير
 حممد بن جرير الطربي. –جامع البيان يف تفسري القرآن  -1
 د البغوي.احلسني بن مسعو  –معامل التنزيل  -2
 حممد بن أمحد القرطيب. –اجلامع ألحكام القرآن  -3
 عبد الرمحن بن حممد بن اجلوزي. –زاد املسري  -4
 إمساعيل بن كثري. –تفسري القرآن العظيم  -1
 حممد بن علي الشوكاين. –فتح القدير  -6

 :كتب الحديث وأسماء الرجال
مساعيل حممد بن إ –صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  -1

 البخاري. والشارح: ابن حجر.
مسلم بن احلجاج  –صحيح مسلم يف شرحه للنووي  -2

 النيسابوري. والشارح: النووي.
 أمحد بن حممد الشيباين. –مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -3
 سليمان بن األشعث السجستاين. –مسند أيب داود  -4
 حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي. –اجلامع الصحيح  -1
 أمحد بن شعيب النسائي. –سنن النسائي  -6
 سليمان بن أمحد الطرباين. –اجلامع الكبري  -0
 احلسني بن مسعود البغوي. –شرح السنة  -3
 عمرو بن أيب عاصم. –كتاب السنة   -1

 حممد بن أمحد الذهيب. –كتاب الكبائر   -10
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 عبد الرءوف املناوي. –فيض القدير  -11 
 حممد بن ناصر الدين األلباين. –السلسلة الصحيحة  -12
 حممد بن ناصر الدين األلباين. –صحيح اجلامع  -13
 أمحد بن علي بن حجر العسقالين. –هتذيب التهذيب  -14
 أمحد بن علي بن حجر العسقالين. –تقريب التهذيب  -11

 :كتب العقائد
 حافظ بن أمحد احلكمي. –أعالم السنة  -1
سليمان بن عبد  –اب التوحيد تيسري العزيز احلميد شرح كت -2

 اهلل بن حممد بن عبد الوهاب.
 :كتب اللغة

 حممد بن مكرم بن منظور. –لسان العرب  -1
 حممد بن أيب بكر اجلوهري. –خمتار الصحاح  -2

 
 
 
 

*     *     * 
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 آالوصايا العشر    
 فهرس األحاديث

 الصفحة اللفظ
 11 اجتنبوا السبع املوبقات

 01 ك؟اأحي والد
 1 أخوف ما أخاف عليكم

 04 إذا مات ولد العبد
 41 باسم اهلل ااغزو 

 01 أمك مث أمك
 17 على منابرعند اهلل إن املقسطني 

 45 إين قد تركتكم على مثل البيضاء
 07 أي الذنب أعظم

 01 رضا الرب برضا الوالدين
 01 رغم أنف من أدرك والديه

 14 سباب املسلم فسوق
 11 كافل اليتيم

 01 اهللالكبائر اإلشراك ب
 14 كل املسلم على املسلم حرام

 10 ال أحد أغري من اهلل
 11 لعن اهلل آكل الربا

 11 لعن اهلل السارق
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 14 من قتل رجالً من أهل الذمة 
 15 من قتل له قتيل
 14 من قتل معاهًدا

 44 هذا سبيل اهلل
 
 
 
 
 

*     *     * 
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 آالوصايا العشر    
 فهرس الموضوعات

 2 ...................................................... مقدمة
 3 .....................................................تنبيه:

 1 ....................................................... متهيد
 6 .................... الوصايا العشر يف آخر سورة األنعام املوضوع

 0 ........... يف بيان أكرب الكبائر اليت أمر اهلل باجتناهبا الباب األول
 3 ................................ النهي عن الشرك الفصل األول

 3 ............................... املبحث األول: تعريف الشرك
 3 ................................. بحث الثاين: أنواع الشركامل

 1 ...................... املبحث الثالث: يف عقوبة اهلل للمشركني
 11 ............ دين والنهي عن عقوقهماالوصية بالوال الفصل الثاين

 11 ....................... املبحث األول: اآليات اليت جاء األمر فيها
 12 .. املبحث الثاين: مجلة أحاديث يف بر الوالدين وحترمي عقوقهما

 14 ............................................. الفصل الثالث
 14 ..................................... :النهي عن قتل األوالد

 14 ................... رمحة الوالد لولدهاملبحث األول: يف بيان 
 16 .......... املبحث الثاين: يف حترمي قتل األوالد خشية اإلمالق

 11 .............................................. الفصل الرابع
 11 ............................... يف النهي عن اقرتاب الفواحش

 11 ........................... املبحث األول: تعريف الفواحش
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 11 ..................... املبحث الثاين: يف بيان معىن الفواحش 
 21 ............ املبحث الثالث: وعيد اهلل ملن فعل شيًئا من ذلك

 23 ............................................ الفصل اخلامس
 23 .................. نهي عن قتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلقال

 23 ................. املبحث األول: منزلة اإلنسان عند ربه تعاىل
 23 .............. دماءاملبحث الثاين: موقف اإلسالم من إراقة ال

 21 ..................... املبحث الثالث: القصاص واحلكمة منه
 20 ............................................ الفصل السادس

 20 ................................... هي عن أكل مال اليتيمالن
 20 .................... املبحث األول: تعريف اليتيم لغة وشرًعا

 20 ........... املبحث الثاين: رعاية اليتامى واحملافظة على أمواهلم
 21 ............... املبحث الثالث: عقوبة آكل مال اليتيم ظلًما

 32 ............................................... الباب الثاين
 32 ................. وامر اليت جاءت يف الوصايا العشريف اتباع األ

 33 .............................................. الفصل األول
 33 ............................... األمر بالوفاء يف الكيل وامليزان

 33 ....... املبحث األول: األمر بالوفاء يف الكيل وعدم التطفيف
 34 ................... املبحث الثاين: عقوبة من طفف يف الوزن

 36 .............................................. الفصل الثاين
 36 .................................. يف األمر بالعدل بني الناس
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 آالوصايا العشر    

 36 ........................ املبحث األول: املساواة بني اخلصوم
 30 .................. املبحث الثاين: التحري الدقيق قبل احلكم

 31 ............................................. الفصل الثالث
 31 .............................................. الوفاء بالعهد

 31 .....................املبحث األول: بيان معىن الوفاء بالعهد
 40 .......................................... املبحث الثاين:

 40 ................................................. املقدمة
 42 .................... األمر باتباع الصراط املستقيم الفصل الرابع

 42 ...................... املبحث األول: معىن الصراط املستقيم
 43 ..... املبحث الثاين: بيان السبل اليت جيب على املسلم اجتناهبا

 41 ...................................................تنبيه:
 40 .............................................. خامتة البحث

 43 ......................................ثبت يف مراجع البحث
 10 .......................................... فهرس األحاديث

 12 ......................................... فهرس املوضوعات
 
 

 *     *    * 


