
ة االجتماعّیة: الوصایا العشر                  القرآن والِصحَّ
 مكّونات الصّحة االجتماعّیة  ومعاییرها من وجهة نظر القرآن الكریم .

 أ.د. دالل عّباس

 

 الملّخص:
االجتماعّیة العالقات بتنظیم عالقة له ما كّل في ونواهیه اهللا أوامر تبیان إلى البحث هذا                 یهدف
عالقة قاطع نحٍو على تحّدد التي والنواهي األوامر أي االجتماعّیة، التقوى نسّمیه أن یمكن ما أو                  السلیمة،
القرآنّیة السور مختلف في المبثوثة العشر الوصایا بعنوان نلّخصها أن یمكن والتي باآلخرین،               الفرد
" هي: الوصایا وهذه علیكم"، رّبكم حّرم ما أتُل تعالوا قل " وجل: عّز قوله في األنعام، سورة في                     والمجتمعة
تحریم الفقر، مخافة األوالد قتل تحریم بالحق، إّال النفس قتل تحریم بالوالدین، الِبّر باهللا، الشرك                 تحریم
في بالمواصفات والتقّید والمیزان بالكیل الوفاء األیتام، مال أكل تحریم بطن، وما منها ظهر ما                 الفواحش
من والتي المستقیم، الصراط مًعا تشّكل التي وهي والمواثیق؛ بالعهد الوفاء والعدل؛ الصدق والشراء؛                البیع

 شأنها مجتمعًة أن تنّظم العالقات االجتماعّیة .

 
الصراط بالعهد، الوفاء العدل، الصدق، القتل، الِبّر، الشرك، الفرقان، القرآن، المفتاحّیة:             الكلمات

  المستقیم.

 

 

 

 

 مقّدمة عامة
المعجز، الكالُم أّنه هو العربّیة، وعلماء والفقهاء األصولیین بین علیه المّتفق القرآن تعریف               إّن
بتالوته، المتعبَُّد بالتواتر، عنه المنقول المصاحف، في المكتوب وسّلم، وآله علیه اهللا صلى النبّي على                 المنزل
وغایُته، الوحي هدف هم الناس أّن أي ،(٥٢ (إبراهیم/اآلیة به" ولُینذروا للناس بالٌغ "هذا للناس بالٌغ                  وهو
الناس، المخاَطبین: إلى ه موجٌّ نصٌّ هو لذلك النور، إلى الظلمات من لتخرَجهم إلیهم هة موجٌّ                والرسالُة
" أم "الكافرون" أم آمنوا" "الذین أم آدم" "بنو أم "الناس" هم فیه المنادى كان سواء النداء أدوات                    باستخدام
صیغة باستخدام الرسول، أیها "یا ؛أو النبّي" أّیها یا " األّول: المخاَطِب نداء إلى باإلضافة هذا الكتاب"                   أهل

  األمر والنهي:
َنا ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبیًال} (اإلسراء/٣٢)؛  {َوَال َتْقَرُبوا الزِّ

َوِمَن ُقُلوُبُهْم ُتْؤِمْن َوَلْم ِبَأْفَواِهِهْم آَمنَّا َقاُلوا الَِّذیَن ِمَن اْلُكْفِر ِفي ُیَساِرُعوَن الَِّذیَن َیْحُزْنَك َال ُسوُل الرَّ َأیَُّها {َیا                    
ُأوِتیُتْم ِإْن َیُقوُلوَن َمَواِضِعِه َبْعِد ِمْن اْلَكِلَم ُفوَن ُیَحرِّ َیْأُتوَك َلْم آَخِریَن ِلَقْوٍم اُعوَن َسمَّ ِلْلَكِذِب اُعوَن َسمَّ َهاُدوا                  الَِّذیَن
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َأْن اهللاَُّ ُیِرِد َلْم الَِّذیَن ُأولَِٰئَك َشْیًئا اهللاَِّ ِمَن َلُه َتْمِلَك َفَلْن ِفْتَنَتُه اهللاَُّ ُیِرِد َوَمْن َفاْحَذُروا ُتْؤَتْوُه َلْم َوِإْن َفُخُذوُه                       هََٰذا
ْنَیا ِخْزٌي  َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم} (المائدة/ ٤١)؛ َر ُقُلوَبُهْم  َلُهْم ِفي الدُّ  ُیَطهِّ

{ َتْعَلُموَن َوَأْنُتْم ِباْإلِْثِم النَّاِس َأْمَواِل ِمْن َفِریًقا ِلَتْأُكُلوا اِم اْلُحكَّ ِإَلى ِبَها َوُتْدُلوا ِباْلَباِطِل َبْیَنُكْم َأْمَواَلُكْم َتْأُكُلوا                    {َوَال
 ( البقرة/ ١٨٨) ؛

َما ُثُلَثا َفَلُهنَّ اْثَنَتْیِن َفْوَق ِنَساًء ُكنَّ َفِإْن اْألُْنَثَیْیِن َحظِّ ِمْثُل ِللذََّكِر َأْوَالِدُكْم ِفي اهللاَُّ {ُیوِصیُكُم الوصایا :                    وبصیغة
َلُه َیُكْن َلْم َفِإْن َوَلٌد َلُه َكاَن ِإْن َتَرَك ا ِممَّ ُدُس السُّ ِمْنُهَما َواِحٍد ِلُكلِّ َوِألََبَوْیِه النِّْصُف َفَلَها َواِحَدًة َكاَنْت َوِإْن                      َتَرَك
آَباُؤُكْم َدْیٍن َأْو ِبَها ُیوِصي َوِصیٍَّة َبْعِد ِمْن ُدُس السُّ ِه َفِألُمِّ ِإْخَوٌة َلُه َكاَن َفِإْن الثُُّلُث ِه َفِألُمِّ َأَبَواُه َوَوِرَثُه                    َوَلٌد

 َوَأْبَناُؤُكْم َال َتْدُروَن َأیُُّهْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِریَضًة ِمَن اهللاَِّ  ِإنَّ اهللاََّ َكاَن َعِلیًما َحِكیًما} (النساء/ ١١).

       وصیغة  فریضة وكتاب:
َفِإنَّ َعاٍد َوَال َباٍغ َغْیَر اْضُطرَّ َفَمِن ِبِه اهللاَِّ ِلَغْیِر ُأِهلَّ َوَما اْلِخْنِزیِر َوَلْحَم َم َوالدَّ اْلَمْیَتَة َعَلْیُكُم َم َحرَّ                    {ِإنََّما

 اهللاََّ َغُفوٌر َرِحیٌم }( النحل/١١٥)؛

  {َقْد َفَرَض اهللاَُّ َلُكْم َتِحلََّة َأْیَماِنُكْم  َواهللاَُّ َمْوَالُكْم  َوُهَو اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم}( التحریم/٢)؛

البقرة/١٨٣)، ) َتتَُّقوَن} َلَعلَُّكْم َقْبِلُكْم ِمْن الَِّذیَن َعَلى ُكِتَب َكما یاُم الصِّ َعَلْیُكُم ُكِتَب آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّها {یا                   
ُروَن} ( النور/١).  {ُسوَرٌة َأْنَزْلَناَها َوَفَرْضَناَها َوَأْنَزْلَنا ِفیَها آَیاٍت َبیَِّناٍت َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

  و النّص القرآنّي  بأكمله والذي یفّسر بعُضه بعًضا موصوٌف في قوله عّز وجل:

ِفي الَِّذیَن ا َفَأمَّ ُمَتَشاِبَهاٌت َوُأَخُر اْلِكَتاِب ُأمُّ ُهنَّ ُمْحَكَماٌت آَیاٌت ِمْنُه اْلِكَتاَب َعَلْیَك َأْنَزَل الَِّذي                 {ُهَو
اْلِعْلِم ِفي اِسُخوَن َوالرَّ اهللاَُّ ِإالَّ َتْأِویَلُه َیْعَلُم َوَما َتْأِویِلِه َواْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة اْبِتَغاَء ِمْنُه َتَشاَبَه َما َفَیتَِّبُعوَن َزْیٌغ                   ُقُلوِبِهْم

ُر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَباِب}( آل عمران/٧).  َیُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا  َوَما َیذَّكَّ

قلوبهم في الذین یقابلون العلم في الراسخین وأّن المتشابه، یقابل المحكم أّن اآلیة هذه في الواضح                  من
التأویل، إلى یحتاج الذي الغامض هو والمتشابه تأویل، إلى یحتاج ال الذي البّین الواضح هو والمحكم                  َزیغ.
"الواضح" إلى استناًدا "الغامض" تفسیر أي المحكم إلى المتشابه ردُّ هو العلماء علیه اتفق الذي القانون                  وكان

 (هذا هو المنهج مثًال الذي اعتمده صاحب المیزان في تفسیره).

والعبادات، والحدود، التحریم، آیات أي والجماعة: الفرد حیاة بتنظیم عالقة له ما هو المحكم                إّن
تحتمل وال تشریعات، ولیست العام أو الخاص التعلیمّي الطابع تحمل التي والتعلیمات األخالقّیة،               والوصایا
الفردّیة اإلنسان حیاة تنظیم إلى ویهدف واألدنى، األعلى الحّدین ضمن االجتهاد حركة تنطلق ومنها                التأویل

 واالجتماعّیة.
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 المتن
إلى فعُله یؤدي ما قاطًعا تحریًما تحّرم التي اآلیات في علیها نعثر ومعاییرها االجتماعّیة الصحة                 إّن
المحّرمات على الكالم وتفصیل منهن، الزواج ُحّرم اللواتي على الكالم تفصیل مثًال: بالمجتمع؛               األضرار
الّربا، وتحریم اإلرث، ألنصبة األدنى والحّد األعلى الحّد وتحدید والقتل، السرقة وتحریم األطعمة،               من
في جاءت كما والزكاة االجتماعّي، التكافل موضوع في أهمّیة من لذلك لما والصدقات، الزكاة                وفرض

  الكتاب فریضة على المسلمین وغیر المسلمین كقوله عن المسیح:

َكاِة َما ُدْمُت َحیا} (مریم/ ٣١)؛ َالِة َوالزَّ  {َوَجَعَلِني ُمَباَرًكا َأْیَن َما ُكْنُت َوَأْوَصاِني ِبالصَّ

َكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضیا} (مریم/٥٥). َالِة َوالزَّ    وقوله عن إسماعیل: {َوَكاَن َیْأُمُر َأْهَلُه ِبالصَّ

ِإنَّ َعَلْیِهْم َوَصلِّ ِبَها یِهم َوُتَزكِّ ُرُهْم ُتَطهِّ َصَدَقًة َأْمَواِلِهْم ِمْن {ُخْذ تعالى: قوله في جاءت التزكّیة وبمعنى                  
  َصَالَتَك َسَكٌن لَُّهْم َواهللاَُّ َسِمیٌع َعِلیٌم} ( التوبة/١٠٣).

َعَلْیَها َواْلَعاِمِلیَن َواْلَمَساِكیِن ِلْلُفَقَراِء َدَقاُت الصَّ ِإنََّما } والزكاة: للصدقات اإلنفاق أوجه الكریم القرآن حّدد                وقد
) َحِكیٌم} َعِلیٌم َواهللاَُّ اهللاَِّ ِمَن َفِریَضًة ِبیِل السَّ َواْبِن اهللاَِّ َسِبیِل َوِفي َواْلَغاِرِمیَن َقاِب الرِّ َوِفي ُقُلوُبُهْم                  َواْلُمَؤلََّفِة

 للتوبة/٦٠).

ما أو األنعام، سورة في مجتمعة وردت التي المحّرمات على الكالم ،سنحصر البحث یتفّرع ال                 وكي
على والقّیمون األفراد بها التزم إن االجتماعّیة بالّصحة ُتعنى التي االجتماعّیة التقوى نسّمیه أن                یمكن

  المجتمع.
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الثالثة، السماوّیة األدیان في المشتركة األخالق أي االجتماعّیة، التقوى أو األخالقّیة العشر              الوصایا
 وقد جاءت  مختصرًة في اآلیات  151 – 153 من سورة األنعام:

ِمْن َأْوَالَدُكْم َتْقُتُلوا َوَال ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْیِن َشْیًئا ِبِه ُتْشِرُكوا َأالَّ َعَلْیُكْم َربُُّكْم َم َحرَّ َما َأْتُل َتَعاَلْوا {ُقْل                   
ِإالَّ اهللاَُّ َم َحرَّ الَِّتي النَّْفَس َتْقُتُلوا َوَال َبَطَن َوَما ِمْنَها َظَهَر َما اْلَفَواِحَش َتْقَرُبوا َوَال َوِإیَّاُهْم َنْرُزُقُكْم َنْحُن                    ِإْمَالٍق

َوَأْوُفوا ُه َأُشدَّ َیْبُلَغ َحتَّى َأْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي ِإالَّ اْلَیِتیِم َماَل َتْقَرُبوا َوَال (151) َتْعِقُلوَن َلَعلَُّكْم ِبِه اُكْم َوصَّ َذِلُكْم                    ِباْلَحقِّ
َذِلُكْم َأْوُفوا اهللاَِّ َوِبَعْهِد ُقْرَبى َذا َكاَن َوَلْو َفاْعِدُلوا ُقْلُتْم َوِإَذا ُوْسَعَها ِإالَّ َنْفًسا ُنَكلُِّف َال ِباْلِقْسِط َواْلِمیَزاَن                    اْلَكْیَل
َسِبیِلِه َعْن ِبُكْم َق َفَتَفرَّ ُبَل السُّ َتتَِّبُعوا َوَال َفاتَِّبُعوُه ُمْسَتِقیًما ِصَراِطي َهَذا َوَأنَّ (152) ُروَن َتَذكَّ َلَعلَُّكْم ِبِه اُكْم                  َوصَّ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن} (األنعام : 151 – 153).  َذِلُكْم َوصَّ

  الوصّیة األولى ،"ال ُتشركوا به شیًئا":
والشریك اآلخر، أحدهما وشاَرك وتشاَركا اإلثنان اشترك وُیقال َك، َر َش من لغًة               الشرُك
له جعل باهللا: وأْشَرَك والنار... والماء الكأل ثالث: في شركاء الناس قال: أّنه النبّي عن وُروَي                  المشاِرك...
یا البنه: قال أّنه لقمان عبده عن حكایًة تعالى اهللا قال رك: الشِّ واالسُم ذلك، عن اهللا تعالى ملكه، في                     شریًكا
الشركاء عن اهللا تعالى ربوبّیته، في شریًكا هللا یجعل أن رك: والشُّ عظیم. لُظلٌم رَك الشِّ إّن باهللا ُتْشِرْك ال                    بنيَّ
له...(ابن شریًكا فتجعله غیَره به تعِدل ال معناه ألّن باهللا، ُتشِرك ال قوله في التاء دخلِت وإّنما                   واألنداد،

 منظور،  لسان العرب،  دار صادر، ال تا، ج١٠ ص ٤٤٨- ٤٤٩).

وعبادة "التألیه" الفرد وعبادة الطبیعة ومظاهر األصنام كعبادة األلوهّیة": "شرك الظاهر الشرك              
وقد ومصلحِته، بنفِسه إّال بشيٍء یؤمن ال من الناس من (الجاثیة/٢٣)، هواه" إلَهُه اّتخذ من "أفرأیت                  الهوى
عداه وما عنده، الحقُّ المعبود هو فهواه ویهوى، یحبُّ مّما شیًئا ُیزاحُم ال ذلك أن طالما الدینّیة، بواجباته                    یقوم
إّال باهللا أكثرهم یؤمن "وما بقوله: الشرك من النوع هذا تعالى اهللا بّین وقد عبادة، ال عادة أو غایة ال                      وسیلة

رْك فإّنه أخفى من دبیب النمّل".   وهم مشركون"، وقول النبّي صلى اهللا علیه وآله وسّلم إن صّح، "اتقوا الشِّ

ُبَنيَّ َیا َیِعُظُه َوُهَو ِالْبِنِه ُلْقَماُن َقاَل {َوِإْذ بقوله: بالظلم والخفّي الظاهر الشرك وجّل عّز اهللا ربط                   وقد
ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم} (لقمان/١٣).  َال ُتْشِرْك ِباهللاَِّ  ِإنَّ الشِّ

 الوصّیة الثانیة  "،  وبالوالدین إحساًنا":

رك باهللا هذه الوصّیة وذلك لسببْین:   لقد وضع اهللا عّز وجّل بعد الشِّ

عالم وفي والحیوان، النبات في ذلك نرى واالنتشار، واالنفصال والتباعد التكاثر هو الحیاة، أساس                ١)إّن
أما والطعام، الفریسة على واآلباء األبناء یتناحر وقد كامًال، انفصاًال األبوین عن األوالد ینفصل                الحیوان

  اإلنسان،  وهو طفٌل،  فكائٌن بشريٌّ یسلك سلوًكا حیوانیا، وأبواه یعّلمانه، ثّم مجتمعه...
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یقول وال یرعاهما، وأن والدیها البهائُم تنسى كما والدیه ینسى ال أن اإلنساَن وجل عّز اهللا أوصى                   ٢)وقد
ألّن بأوالدهم اآلباَء اُهللا یوِص ولم .(٢٣ (اإلسراء/ تنهرهما} وال أفٍّ لهما تقْل {فال حسًنا: قوًال إّال                   لهما

  حرص األبوین على األبناء لیس من الوصایا اإلنسانّیة، وإنما هو من الغرائز البشرّیة حیث قال تعالى:
ِإَليَّ َوِلَواِلَدْیَك ِلي اْشُكْر َأِن َعاَمْیِن ِفي َوِفَصاُلُه َوْهٍن َعَلٰى َوْهًنا ُه ُأمُّ َحَمَلْتُه ِبَواِلَدْیِه اْإلِنَساَن ْیَنا                 {َوَوصَّ

 اْلَمِصیُر} (لقمان/١٤)؛
َحتَّٰى َشْهًرا َثَالُثوَن َوِفَصاُلُه َوَحْمُلُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها ُه ُأمُّ َحَمَلْتُه ِإْحَساًنا ِبَواِلَدْیِه اْإلِنَساَن ْیَنا                {َوَوصَّ
َوَأْن َواِلَديَّ َوَعَلٰى َعَليَّ َأْنَعْمَت الَِّتي ِنْعَمَتَك َأْشُكَر َأْن َأْوِزْعِني َربِّ َقاَل َسَنًة َأْرَبِعیَن َوَبَلَغ ُه َأُشدَّ َبَلَغ                   ِإَذا

یَِّتي  ِإنِّي ُتْبُت ِإَلْیَك َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن} (األحقاف/١٥)؛  َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّ
َمْرِجُعُكْم ِإَليَّ ُتِطْعُهَما َفَال ِعْلٌم ِبِه َلَك َلْیَس َما ِبي ِلُتْشِرَك َجاَهَداَك َوِإْن ُحْسًنا ِبَواِلَدْیِه اْإلِْنَساَن ْیَنا                   {َوَوصَّ

 َفُأَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن} (العنكبوت/٨).
َواتَِّبْع َمْعُروًفا ْنَیا الدُّ ِفي َوَصاِحْبُهَما ُتِطْعُهَما َفَال ِعْلٌم ِبِه َلَك َلْیَس َما ِبي ُتْشِرَك َأن َعَلٰى َجاَهَداَك                    {َوِإن

 َسِبیَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ  ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن} (لقمان/ ١٥).
وإنما الطلب، أو األمر یعني ال الجهاد فهنا "جاهداك"، الفعل اسُتخدم حیث اآلیتین في الحسم جاء لقد                   
ما بي لُتشرَك " قال: مّرة ولكّنه جهد، فیه ُیبذُل إلحاٌح یومّیة، مستمّرة عملّیة فالجهاد ذلك، من أكثر                    هو
خبر جاَء األولى الحالة في علم"، به لك لیس ما بي ُتشرك أن "على الثانیة والمّرة علم" به لك                     لیس
"شرك بذلك التقّید األبناء إلى ویطلبان كذا نفعل وكّنا كذا نلبس كّنا الوالدان: یقول كأن األجیال،                  صراع
الوالدان یجاهد الثانیة الحالة وفي األبناء؛ لصالح القضّیة وُحسمت ُتطعهما"، "فال قال: لذلك               ربوبّیة"،
لالختیار مجال أّي دون من اهللا بحدود أوامرهما إشراك أي لهما، المطلقة الطاعة ثبات على                 األوالد
األبناء لصالح ُحسمْت أیًضا، ، فهنا والّرضا، للغضب شرًطا ویضعانها ظاهر"، "شرك              والتصّرف

  بقوله: "فال ُتطعهما"، ثم أضاف على ذلك:

  {وصاحبهما في الدنیا معروًفا} (لقمان/١٥).

لهما یقولوا وال یطردوهما، وال إلیهما، ُیحِسنوا وأن ُیعَقُل، ما في الوالدین یطیعوا یجب األوالد أّن                  أي
األمور، كّل في أبویه یقّلد أن یجب ال الحیوان، من اإلنسان یمّیز ما وهذا منهما، یتأّففوا أو مسیئًة،                    كلمًة
األصل طبق صورة یكون أن ال ویتقّدم، یتطّور أن یجب اإلنسان أّن أي بهما. الرفق علیه یجب ذلك                    مع
المملكة في مفقودتان الناحَیتان وهاتان والدیه، تجاه أخالقّیة قَیًما یحمل أن أیًضا، ، وعلیه                لوالدیه،

  الحیوانّیة.

 الوصّیتان الثالثة والخامسة:
 "وال تقتلوا أوالدكم من إمالٍق نحن نرُزُقكم وإّیاهم".

 5-"وال تقتلوا الّنفس التي حّرم اهللا إّال بالحّق".
واألنثى، الذكر هو والولد أوالَدكم" تقتلوا "ال الثالثة الوصّیة في تقتلوا" "ال بعبارة تبدآن                 الوصّیتان
قبل الخامسة الوصّیة على الكالم نبدأ أن المناسب من لذلك قتلها، اهللا حّرم التي األنفس من نفٌس                   والولُد

 الوصّیة الثالثة، ومفهوٌم أّن األنفس التي أحّل اهللا قتلها هي األنعام، وأحّل أكلها :

َوَأنُتْم ْیِد الصَّ ُمِحلِّي َغْیَر َعَلْیُكْم ُیْتَلى َما ِإالَّ األْنَعاِم َبِهیَمُة َلُكْم ُأِحلَّْت ِباْلُعُقوِد َأْوُفوْا آَمُنوْا الَِّذیَن                   {َیـَأیَُّها
 ُحُرٌم ِإنَّ اهللاََّ َیْحُكُم َما ُیِریُد} (المائدة/ ١)؛
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َفاْجَتِنُبوا َعَلْیُكْم ُیْتَلٰى َما ِإالَّ اْألَْنَعاُم َلُكُم َوُأِحلَّْت َربِِّه ِعْنَد َلُه َخْیٌر َفُهَو اهللاَِّ ُحُرَماِت ْم ُیَعظِّ َوَمْن {ذَِٰلَك                     و
وِر} ( الحج/٣٠)؛ ْجَس ِمَن اْألَْوَثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ  الرِّ

َمْیَتًة َیُكوَن َأن ِإالَّ َیْطَعُمُه َطاِعٍم َعَلٰى ًما ُمَحرَّ ِإَليَّ ُأوِحَي َما ِفي َأِجُد الَّ {ُقل مّیتة نأكلها أن علینا                      وحّرم
َربََّك َفِإنَّ َعاٍد َوَال َباٍغ َغْیَر اْضُطرَّ َفَمِن ِبِه اهللاَِّ ِلَغْیِر ُأِهلَّ ِفْسًقا َأْو ِرْجٌس َفِإنَُّه ِخنِزیٍر َلْحَم َأْو ْسُفوًحا مَّ َدًما                       َأْو

ِحیٌم} (األنعام/١٤٥).  َغُفوٌر رَّ

الوجود هي البشرّیة فالنفس اإلنسانّیة، والنفس البشرّیة، النفس فهي قتلها اهللا حّرم التي النفُس أّما                 
حیا اإلنسان یبقى أن الممكن من والروح. الفزیولوجي الوجود هي اإلنسانّیة والنفس الفزیولوجّي،               الحّي
قال التي النفس هذه مًعا؛ والشریرة الخّیرة والمشاعر األحاسیس كّل ُتقتل أن بعد كإنسان ویموت                 كبشري،
هذه قتل هو اإلنسانّیة النفس فقتُل الشمس/٧-٨)، ) وتقواها} فجوَرها فألهمها سّواها، وما {ونفٍس اهللا:                 عنها
ُتقتل التي النفس هذه آلة: أو بهیمة إلى اإلنسان وتحویل مًعا؛ والتقوى الفجور بمشاعر الملیئة                 النفس
األمم عن الصادرة الوثیقة تسمیة معنى وهذا ،أیًضا، حقوٌق لها والغش، والكذب والقمع والتعذیب                باإلرهاب
الحیاة هو البشر فحّق البشر"، حقوق "وثیقة ال اإلنسان" حقوق "وثیقة الثانیة: العالمّیة الحرب بعد                 المتحدة
وقد زّكاها، من أفلح {قد وجّل: عّز قال لذا التربّیة. طریق من إّال یأتي ال وذلك النفسّیة، حة بالصِّ                    والعنایة

 خاب من دّساها} (الشمس/ ٩-١٠)؛

النفسّیة والصّحة (البشر) الجسدّیة بالصّحة العنایة تتضّمن بأفراده مجتمع أّي عنایة فإّن لذا               
یستحق بعمل اإلنسان یقوم أن یجب أي بالحّق. إّال قتلها یجوز ال واإلنسانّیة، البشرّیة النفس هذه                  (اإلنسان).
المجرمین مع حتى األحوال كّل في اهللا حّرمه فقد اإلنسانّیة النفس قتل أما بالحّق). (إّال العقوبة هذه                   علیه

  (وصّیة اإلمام علّي بحق قاتله).

القاتل هو اإلعدام یستحّق الذي أّن أي بالنفس" "النفس اإلعدام هو النفس قتل لعقوبة األعلى                 والحّد
حالة غیر في الدولة من تجاوز فأّي بالحّق".. إّال "لقوله علیه المادّیة البّینات ُتقام أن ویجب وقصد، عمٍد                    عن

  الحرب لحدود اهللا في هذه الناحیة یؤدي بالضرورة إلى الظلم.

   نعود إلى الوصّیة الثالثة: {ال تقتلوا أوالدكم من إمالٍق} (األنعام/١٥١).

  و{وال تقتلوا أوالدكم َخشیَة إمالٍق نحن نرزقهم وإیاكم إّن قتلهم كان خطًئا كبیًرا} (اإلسراء/٣١).

الولد أّن وبما والبنت؛ الصبّي یعني الولد إّن نقول الموؤودة، المقصودة قالوا: الذین على ردا                 أوًال
مشكلة هي المشكلة وهذه وحصًرا. فقط الوالدین إلى موّجهة الوصّیة إًذا الخامسة. الوصّیة علیه تنطبق                 نفٌس
إن بحت إقتصادّي لسبب للولد الوالد قتل المقصود إًذا إمالق"، من أوالدكم تقتلوا "وال قال: لذلك                  اإلجهاض،
الطفل یولد أن بعد أّما حرام. فهو السبب لهذا اإلجهاض كان إذا إمالق". "خشَیة الَعَوز یخاف أو معوًزا،                    كان
كّل منها یعاني أخالقّیة مشكلة وهذه الخامسة، الوصّیة علیه وتنطبق قتله. فحراٌم الصحّیة حالته كانت                 ومهما
المریض وحالة حیاته، على اإلبقاء ومحاولة به، والعنایة مشّوه ِطفل والدة حالة حالتین: في العالم                 أطّباء

 الذي یتعّذب وال أمَل في شفائه.

  الوصّیة الرابعة
     { وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن } (األنعام/١٥١).

     {إّنما حّرم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} (األعراف/ ٣٣).
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الفواحش تفصیل جاء ولقد اثنتین، من أكثر أنها یعني فهذا الجمع بصیغة الفواحش جاءت                هنا
  صراحًة في آیات أخرى من الكتاب وكّلها تتعّلق بالعالقات الجنسّیة المحّرمة:

(النساء/٢٢ َسِبیًال} َوَساَء َوَمْقًتا َفاِحَشًة َكاَن ِإنَُّه َسَلَف َقْد َما ِإالَّ النَِّساِء ِمَن آَباُؤُكْم َنَكَح َما َتْنِكُحوا                  {َوَال
  )؛

{ِإنَُّكْم ،(٨٠ (األعراف/ اْلعاَلِمیَن} ِمَن َأَحٍد ِمْن ِبها َسَبَقُكْم ما اْلفاِحَشَة َأَتْأُتوَن ِلَقْوِمِه قاَل ِإْذ                 {َوُلوًطا
جاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن} (األعراف ٨١)؛   َلَتْأُتوَن الرِّ

َرَأٰى َأْن َلْوَال ِبَها َوَهمَّ ِبِه ْت َهمَّ {َوَلَقْد (اإلسراء/٣٢)، َسِبیًل} َوَساَء َفاِحَشًة َكاَن ِإنَُّه َنا الزِّ َتْقَرُبوا                  {َوَال
وَء َواْلَفْحَشاَء  ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصیَن} (یوسف/ ٢٤).  ُبْرَهاَن َربِِّه  َكذَِٰلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّ

الذین المحارم له حّدد بأن الجنسّیة، بالغریزة یتعّلق ما في الحیوان من اإلنسان مّیز وجّل عّز اهللا                    إّن
وضع الزوجات، تعّدد حتى المجتمع... في الحیاة لتستقیم العقد، شروط له وحّدد علیهم، یعِقد أن له یجوز                   ال

  له شروًطا واضحًة.

      الوصّیة السادسة:
  } وال تقربوا ماَل الیتیم إّال بالتي هي أحسُن حتى یبُلَغ أشّده}  (األنعام/ ١٥٢).

الیتیم فإّن والقصور األب فقدان حالة وفي نفسه. الوقت في والقاصر األب فاقد على ُتطلق لغًة                  الیتیم
  بحاجة إلى وصّي من الناحیة المالّیة والتربوّیة، كما ورد في اآلیات التالیة:

ُحوًبا َكاَن ِإنَُّه َأْمَواِلُكْم ِإَلٰى َأْمَواَلُهْم َتْأُكُلوا َوَال یِِّب ِبالطَّ اْلَخِبیَث َتَتَبدَُّلوا َوَال َأْمَواَلُهْم اْلَیَتاَمٰى                {َوآُتوا
 َكِبیًرا} (النساء/٢)؛

َتْأُكُلوَها َوَال َأْمَواَلُهْم ِإَلْیِهْم َفاْدَفُعوا ُرْشًدا ِمْنُهْم آَنْسُتْم َفِإْن النَِّكاَح َبَلُغوا ِإَذا َحتَّٰى اْلَیَتاَمٰى {َواْبَتُلوا                  
ِإَلْیِهْم َدَفْعُتْم َفِإَذا ِباْلَمْعُروِف َفْلَیْأُكْل َفِقیًرا َكاَن َوَمْن َفْلَیْسَتْعِفْف َغِنیا َكاَن َوَمْن َیْكَبُروا َأْن َوِبَداًرا                 ِإْسَراًفا

 َأْمَواَلُهْم َفَأْشِهُدوا َعَلْیِهْم  َوَكَفٰى ِباهللاَِّ َحِسیًبا} (النساء/٦).

  أما المسؤولّیة المالّیة والمسؤولّیة التربوّیة مًعا فقد جاءت اآلیة:

َتْعِدُلوا َأالَّ ِخْفُتْم َفِإْن َوُرَباَع َوُثَالَث َمْثَنٰى النَِّساِء ِمَن َلُكْم َطاَب َما َفاْنِكُحوا اْلَیَتاَمٰى ِفي ُتْقِسُطوا َأالَّ ِخْفُتْم                    {َوِإْن
 َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم  ذَِٰلَك َأْدَنٰى َأالَّ َتُعوُلو} (النساء/٣).

حكًما، الوصّي هو فاألب األّم فقدان حال في ألّنه اآلباء، غیر إلى موّجهة السادسة الوصّیة فإّن                  لذا
  وال تنطبق علیه هذه الوصّیة.

 الوصّیة السابعة
   { وأوفوا الكیَل والمیزان بالقسط ال ُنكلَّف نفًسا إّال ُوسعها}  (األنعام/١٥٢).

    {وأوفوا الكیل إذا ِكلُتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیٌر وأحسُن تأویال} (اإلسراء/٣٥).

7 



منتجة سلعة أيِّ إلى اآلن نظرنا فإذا التعاقدّیة. والعالقات اإلنتاجّیة بالعالقات تتعّلق الوصّیة               هذه
أنها رأینا مواصفات لها نصنع أن وأردنا الخ.." أقمشة، بناء، مواد مشروبات، مأكوالت، أدویة،                "سیارات،

 ال تخرج عن بندین اثنین: مواصفات وزنّیة، ومواصفات ُبعدّیة: طول، مساحة، حجم.

دخلت حیث اإلسالم، في التقوى أركان من واإلنتاج والشراء بالبیع بالمواصفات التقّید اهللا جعل                لقد
البیع حالة وفي بها. وتقّیدها مواصفاتها رقّي بمقدار یقاس اإلنتاج في دولة أي ُرقّي أّن علًما الوصایا...                   في

 أو الشراء یجب التقیُّد بالمواصفات القیاسّیة الشائعة في الدولة التي نعیش فیها.

هذه ر ُتطوَّ وأن الدولة، هذه ضمن شيٍء لكّل مواصفات وضع اإلسالمّیة الدولة واجبات               من
والبحث للتقّدم مباشًرا انعكاًسا المواصفات تطویر یكون أْن أي المعرفّي، التطور یناسب بما               المواصفات
  العلمّي؛ وكذلك یتوّجب على الفرد التقّي أن یتقّید بالمواصفات الوزنّیة والحجمّیة بحسب الّدقة المتوافرة لدیه.

وصلت حیث شعیب رسالة في جاء ما راجع ، بالمواصفات بالتقّید أمرنا وجّل عّز اهللا أن نعلم                   ولكي
َأْوُفوا َقْوِم {َوَیا قائًال: التشریع جاء لذا القیاسّیة، الوحدات وظهور التجارّي التبادل مرحلة إلى                البشرّیة
التقّید فجاء (هود/٨٥). ُمْفِسِدیَن} اْألَْرِض ِفي َتْعَثْوا َوَال َأْشَیاَءُهْم النَّاَس َتْبَخُسوا َوَال ِباْلِقْسِط َواْلِمیَزاَن                اْلِمْكَیاَل
أن یجب ماًآل اإلنسان یدفع حین أي . أشیاءهم" الناس تبخسوا "وال قوله: هي غایٍة أجل من                   بالمواصفات
إلى تحویله یمكن ُمنَتٍج عمٍل كّل ألّن المشتراة، السلعة مواصفات هي وما المال، هذا یدفع ماذا مقابل                   یعلم
فنیا أو أدبیا أو علمیا إنتاًجا أو سلعًة أو عمًال كانت إن أشیاءهم، الناس ُنبِخَس ال أن علینا ویجب                     مواصفات،
یجب أي آمنوا"، الذیَن تبخسوا وال " یقْل ولم النَّاَس}، َتْبَخُسوا َوَال } وجّل: عّز قوله نالحظ وهنا ابتكاًرا؛                     أو
یماثل وهذا . محصورة ضّیقة نظرة ال ، شاملة عالمّیة نظرة العدالة وإلى األشیاء قیمة إلى النظرة تكون                    أن

 قوله أیًضا { وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل}. ( النساء ٥٨)، ولم یقْل بین الذین آمنوا.

 الوصّیة الثامنة:
    {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}  (األنعام/ ١٥٢).

إّال یتكلم ال أن یجب فاإلنسان بالمطلق، الصدق قضیة مسألتین: تتضمن عامة، حالة هي الوصّیة هذه                  إّن
للتقوى. أساسّیة صفة وهذه األهواء. على ال البّینات على مبنیا قوُله یكون أن أي العدل وقضّیة صادًقا،                   كالًما

 وهذا لیس مقتِصًرا على الشهادة في المحاكم، وإّنما في كّل المجاالت والمیادین.

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال} (اإلسراء/٣٦).   {َوَال َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم  ِإنَّ السَّ

األمر (هذا عواطف وال أهواء دون من الموضوعّیة المادّیة البّینات على مبنیا یكون أن یجب القول أّن                   أي
بال والقول ملّفقة... موضوعٍة أخبار أخبار من فیه یرد وما والمكتوب)، المرئي اإلعالم على ،أیًضا،                 ینطبق
صاحب وأراد والفؤاد، والبصر السمع سبحانه وذكر اآلخر؛ والیوم باهللا یؤمن ال من عند حتى قبیح،                  علٍم
سمعُت قال: لو كما تعلم، ال ما إلیها أسند إذا اإلنساَن وُیعاِقب عنها، َیسأل تعالى وأنه الثالث، األدوات                    هذه
على عَزَم أو یعزم، ولم یعتقد لم وهو وعزمُت، واعتقدُت یرى، أن دون من ورأیُت یسمع، أن دون                    من
} وجّل عّز قال وقد وروّیة؛ تثبٍُّت غیر من القول إلى ُیسرع ومن الكذب یتعّمد من بین فرَق وال                     الباطل...
عليَّ كذب من " سالم: وآله علیه صلى األعظم الرسول وقول (النحل/٥٦)، تفترون} كنتم عّما لُتسأُلّن                  فاهللا

دا فلیتبّوأ مقعده من النار". متعم  

      فإن الكذب على اهللا ورسوله كما یكون بالروایة عنهما یكون ، أیًضا، بنسبة الحالل والحرام إلیهما...
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عند عدٍل كلمُة الكالم وأفضُل الناس، تنفع التي الطّیبة) (الكلمة الحّق كلمة یقول أن اإلنسان                 على
كلها اآلثام جاهد فقد َجْورهم، وفضح الظالمین جاهد فمن منكر، لكّل األّول المصدر ألّنه جائر،                 حاكم
الجریئة بالكلمة والفساد الظلم یقاوم ولم باهللا اإلیمان اّدعى من أّما الغاشمین، الحكام هؤالء في                 مجتمعة

  الشجاعة على األقّل فهو من المرتابین ال المؤمنین.

 الوصّیة التاسعة، الوفاء بالعهد والمواثیق:
 {وبعهد اهللا أوفوا} (األنعام/١٥٢)

لها مهنة فكّل حدة. على كال ُفّصلت لو ما في البنود من المؤّلفة لآلالف قانونيٌّ اختصاٌر الوصّیة                   هذه
المهني األخالقي الدستور ُیسّمى ما هنالك الِمهن إلى بالنسبة شروطها. اجتماعّیة عالقة ولكّل               مواصفاُتها،
الموظف، الشرطي، الضابط، المهندس، المشّرع، المعّلم، المصرفّي، الوزیر، البالد، رئیس مهنة:             لكّل
وال حدة، على مهنة لكّل األخالقّیة المواصفات توضع أن یجب الحال هذه في الخ. التاجر، العامل،                  المنتج،
لمهنته، األخالقي الدستور على الیمین ُیقِسم أن علیه ثّم أوًال، مؤّهًال كان إذا إال المهنة ُیمارس أن ألحد                    ُیسمح
بین عهٌد هو والیمین مهنته؛ بواجبات ُیخلُّ من على بالیمین الحنث عقوبة ُتسّمى عقوبة توضع أن                  ویجب
إنساٌن ینتخب فعندما عهد، االنتخاب في البیعة وكذلك آخر. وإنساٍن إنسان بین ال اهللا وبین أقسمه                  الذي
المنَتَخبین، مصالح یمّثل أن على عهًدا أعطى المنَتَخب أن یعني هذا مثًال، البرلمان في عنه ممثًال                  شخًصا
الذي والمعّلم اهللا، حدوَد تتعّدى أْن دون من البرلمان عن الصادرة التشریعات یقبل أن عهًدا أعطى                  والُمنَتِخب
الموظف وكذلك مهنته، من یطرد أو ُیعاقب أن یجب آدائها، على الیمین أقسم التي المهنة بواجبات یقوم                   ال
{َوَال األیتام على الوصي وكذلك بها؛ التزم التي والعهود وظیفته بحسب ،كلٌّ هؤالء وغیر ،                 المرتشي

 َتْقَرُبوا َماَل اْلَیِتیِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّٰى َیْبُلَغ َأُشدَُّه   َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد  ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًال} (اإلسراء/٣٤).

كانت إذا أّما والبصر. السمع رأسها وعلى بالحواس محّددة فؤادّیة شهادة تكون أن یجب                 والشهادة
یخّل ومن اهللا، وبین الزوجین من كلٍّ بین عهٌد الزواج عقد أّن كما شهادة. ولیست ِخبرة فهي عقلیا                    استنتاًجا

  بشروطه ، یكون قد أخلَّ بواجبه نحو اهللا...

 الوصّیة العاشرة
تّتقون} لعّلكم به وّصاكم ذلكم سبیله، عن بكم ق فتفرَّ السبَل تتبعوا وال فاّتبعوه مستقیًما صراطي هذا وأّن }                  

 (األنعام/١٥٣).

القّیم الدین من وهي المستقیم، الصراط هي الوصّیة هذه قبل الواردة التسع الوصایا أّن                أي
  "واألخالق":

اْلُمْشِرِكیَن} ِمَن َكاَن َوَما َحِنیًفا ِإْبَراِهیَم ِملََّة ِقَیًما ِدیًنا ُمْسَتِقیٍم ِصَراٍط ِإَلٰى َربِّي َهَداِني ِإنَِّني                 {ُقْل
  (األنعام/١٦١)؛

تشّكل والحدود العبادات مع وهي السالم، علیهما وعیسى موسى عند المستقیم الصراط              وهي
  الصراط المستقیم عند المسلمین.

التي االجتماعّیة التقوى فهي بالحدود وااللتزام الوصایا هذه أّما الفردّیة، التقوى هي العبادات               إن
الواحَد لكّن ویتعّبدون، ویحّجون ویصومون یصّلون كثر المسلمین بین فهنالك االجتماعّیة، الصّحة              تضمن
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اجتماعّیة، تقوى من اهللا فرضه بما یلتزم لم لكنه لنفسه، متدیٌّن إّنه وعقوده، وعهوده بمعامالته یخّل                  منهم
 وردت في قوله تبارك وتعالى:

اْآلِخِر َواْلَیْوِم ِباهللاَِّ آَمَن َمْن اْلِبرَّ َولَِٰكنَّ َواْلَمْغِرِب اْلَمْشِرِق ِقَبَل ُوُجوَهُكْم ُتَولُّوا َأْن اْلِبرَّ {َلْیَس                 
اِئِلیَن َوالسَّ ِبیِل السَّ َواْبَن َواْلَمَساِكیَن َواْلَیَتاَمٰى اْلُقْرَبٰى َذِوي ُحبِِّه َعَلٰى اْلَماَل َوآَتى َوالنَِّبیِّیَن َواْلِكَتاِب               َواْلَمَالِئَكِة
َوِحیَن اِء رَّ َوالضَّ اْلَبْأَساِء ِفي اِبِریَن َوالصَّ َعاَهُدوا ِإَذا ِبَعْهِدِهْم َواْلُموُفوَن َكاَة الزَّ َوآَتى َالَة الصَّ َوَأَقاَم َقاِب الرِّ                َوِفي

 اْلَبْأِس  ُأولَِٰئَك الَِّذیَن َصَدُقوا  َوُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن} (البقرة /١٧٧).

ُیصلح أن شأنه من ما أي االجتماعّیة التقوى و ، العبادات أي الفردّیة التقوى تتضمن هنا                   التقوى
  المجتمع:

إذا بعهدهم "والموفون بالعهد والوفاء ، واإلنفاق (البأس)، الجهاد في والصبر الضّر، حین               الصبر
 عاهدوا".

 
 
 

 الخاتمة
مفهومین بین األساسّي الجوهرّي الفرَق لنا یبّین االجتماعّیة التقوى أو العشر" "الوصایا مبحث               إن

  مختلفین هما األخالق واألعراف، حیث یجري الخلط بینهما في كثیٍر من المجتمعات اإلسالمّیة:

تتغّیر العادات هذه وبیئّیة؛ اقتصادّیة ما بنیٍة عن الناشئة االجتماعّیة والتقالید العادات مجموعة هي                فاألعراف
 بحسب الزمان وتطّور وسائل االنتاج وتقّدم العلوم، وبحسب المكان، أهو حارٌّ أم بارٌد وبحسب القومّیات...

إنسانّیة مجموعة لكونهم بعض إلى بعضهم اإلنسان بني أفراد یربط اجتماعّي روحيٌّ قانوٌن فهي األخالق                 أّما
العالمّیة الصبغة تحمل األخالق فإن لذا اإلنساني. للمجتمع االقتصادّیة الِبنیة عن النظر بغّض حیوانّیة،                ال
في التأثیر صفة ولها اإلنسان، وأخیه اإلنسان بین العالقة في المشترك القاسم هي األخالق إّن                 الشمولّیة.

  السلوك اإلنساني، وتؤثر ،أیًضا، في شكل األعراف.

المجتمعات من مجتمع أي في ذكرناها التي العشر الوصایا في الواردة باألخالق االلتزام عدم                إّن
واإلخالل الوالدین، وعقوق المحّرمة، النفس قتل ذلك عن ینتج إذ المجتمع، على كارثّیة تكون                اإلنسانّیة
یوقع مجتمعًة، الوصایا بهذه االلتزام عدم إن الفاحشة، وانتشار الزور وشهادة وأخالقها، المهنة               بمواصفات
إنسانّي، أخالقّي التزاٌم هو مجتمعًة الوصایا بهذه اإللتزام إن وتحّطمه. به تعصف أخالقّیة أزمٍة في                 المجتمع
سبحانه اُهللا أعطاها لذلك التخلف، أو والتقدم والمكان، والزمان والبیئة االقتصادي بالنظام البّتة له عالقة                 ال
هي المكّیة الِسَور من سورتین في وجاءت "الفرقان"، هو خاّص عنواٍن تحت ووضَعها األهمّیة، هذه                 وتعالى
بدر. غزوِة في النبّي على نزلت قد األنعام سورة في العشر الوصایا أّن علًما اإلسراء، وسورة األنعام                   سورة

  لذلك من الواجب اجتماعیا تكییف األعراف مع الوصایا ال العكس:

َعِن َوالنَّاُهوَن ِباْلَمْعُروِف اْآلِمُروَن اِجُدوَن السَّ اِكُعوَن الرَّ اِئُحوَن السَّ اْلَحاِمُدوَن اْلَعاِبُدوَن           {التَّاِئُبوَن
ِر اْلُمْؤِمِنیَن} (التوبة/١١٢).  اْلُمنَكِر َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اهللاَِّ  َوَبشِّ
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المشترك القاسم وهي االجتماعّیة، الحیاة أساس هي التي الوصایا، خالَف إن الُعرف اّتباع یجب                 وال
 في العالقات اإلنسانّیة.
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