 وصيَّيت بدفع احلقوق الشرعيّة:إه القرآه الكرمي فيو آيات كثرية تشريري إ الدرياتات لالاكرياة لاخلوريي لآيريات ا وارياأ لالواكيريا لال شريا ة
عليو الشيء الكثري ،لالنهي عن الشري ،،لاككونرياو لال ،ريو ،لاكرريبا وريا وعام لعريان ال ريام و ورياا ات ونريا
جهرين ،،لا ااييرييف ذ كلريك أكثريرير عرياياً ،لأشريا ذلجري ً لحنرين انه لنرينا ودريرياي اريري ا ااييرييف لااريريوي ا
ادلعاضيع لإمنا وشري لوعصي وا مجام لا وااتات على أتنان لتقنيوات كثرية لىاه و ضها:
احلقعأ ونها لاجب لونها ونوحب لكريو ونهريا إوريا أياء أل تضرياء لكريو ونهريا إوريا وندريع ذ كوريا ا
لإوريريا وشريريا إليريريو عوعو رياً ،أ ياخريريو ذ عوريريعن ألاوريرير أكريريو احلريريلم لارو ري الو ري ّريره للح ريران لالش ري هات لكريريو

ونها إوا أصلياً لإوا رل عكً ثاوعيّاً فهاه  46تن.،
مث رري العاجب لادلنوحب:
إوريريا إواريرياأ ا ريران أل اريريلم ،إو ريريا ذ ا ري ا أل النريريام ،إوريريا أياء أل تض ريرياء إو ريريا وريرياكع و ري والكو ريريا

الكرمي أل ياخو ذ أكو ادلام وال اطو أل ذ الي وا ذ ا ه عوعورياً إوريا أصريلياً لإوريا عا ضرييّاً فهرياه 23
تن.،
للريرييي وريرين وقاصريريا ىريرياا الكوريريا الوادريرييو الاقهريريي ،ريريا رلريريري تعصريرييات للكريرين ك وريريام ووععي ري أونا نريريا
ادلؤون و ض الواديو.
فالعاجب ون احلقعأ:
-1ا صلي ونها اخلوي لالاكاة.
-3لال ا ضي وا لجب ونا أل عها أل مي أل كاا ة.
-2لمها إوا أيا ي لاره ااضر أل تضاء عن فره ااو .
-6لالعاجب للنام ا وااأ على الالج لالناي ل ال وريعيين ورين ا ترورياء ،لاحليريعاه النريافع لالريال الريلون
لادلوولكات حلاظها.
-5لتنلي ،ييعه النام ادلاخعكة ذ ادلاضي لأمثاه ال يعل لوا شاوو.
-4لال ا ضي وثو وا ي ره الناي لا ىو ون وره لااج وهو .
-7لادلنوحب وثو الداتات لادلربات لإتاو ادلشا يع البوعي لاخلريي لوشر الكوب.
-8لىي إوا اايث االيّ أل تضاء عوا وضى.

-9لللنام إعاو الاقراء لال ام ل قيّ ا ترواء.
لأوا ذ القرآه ف ا لااع ذ ا وع اكتودريايي لادل اوليري ورين وريي لوكرياة لوريال لعهريا لميري لألتريا
لصاتات ليين ل ىن لا ث للصي لعا ي لليي لأط و لأشروو لجتا ة لكاريا ات لوهرير لواقريات الالجيري
لا ترواء لأواام لتعجيهات لفرلل كثرية لك وام وري إشكام ون أاا أفراي ال او على الشي :

لىريريع أه ش،درياً عاويّرياً تريريام :دلريرياكا اريريا و علوريرياء الشريريي تادريريو وعضريريعل اخلوريريي وكثريريرة ل ودريرير أاكريريان
الاكاة وع أه اخلوي آي لاااة لالاكاة وكر كثرياً ؟ تام ىاا لكرياه مل يرير إك اريال  ،كاورين عنريا صريايقو

الا تام لو اع آتيك واجلعا فلوا االين تلن لو :ألكً إه اخلوي الريا والرين فيريو آيري لاارياة لىريي
آيري  61وريرين ا واريريام ،إ ريريا ت ريريين كريريو وريريا يمريرين ،ا ونريرياه ذ اياتريريو فهريريي آيري اياتيري اوول يري للينريرين عا ضري
لتوي لأوا آيات الاكاة فهي على تنو ونها وا ي ين كو عطاء لكرن ون لاجريب لونريوحب ذ احليرياة وريو
تريريا ريريو ال طريرياء اخللقريريي وواكيري الريريناي للتَري ْا أَفْريلَري َريَ ،وري ْرين َوكاىريريا لَ )9لتَري ْا خريريا َ َوري ْرين َياريرياىا ل )).1الشريريوي،

فهاه انيات تشوو اخلوي لرريه لأوا الاكرياة الري تادريو ذ اريا لنا فهريي تنريواه وكرياة ادلريام لىريي خاصري
عل ريريى ادل رياا ع ل ع ريرياة ا و ريريان لأو ريريا وال ريرياات ألج ه ريريا عل ريريى الوج ريريا أيض رياً ذ النق ريريعي ا وو ري ك ذ ال ض ريريا ع
لالقنريري ،الثريرياا وكريرياة الريريناي لىريريي الاطريريرة ذ عيريريا الاطريرير فقريريا ،لو ريريا ىريرياا فري ه الوادريرييو للاكريرياة لريرييي وقليريريو

أيضاً ف شكالو ك لجو لو أوااً.
لالدريرير ادل ريريا وريريا صريرير ذ ا وريريع ازللري  ،كالناىري لالط ريريان لالشريرا لانريرين ا ثريرياث لانريرين ادلنريريكن
لادلركريريب لوريريا شريرياوو ريريا لريرييي و ا ريرا  ،كوريريا ذ احلريرياييف لوريرين ا ري اية ادلريريرء يا لاريريي لياوري ا ريري لولج ري
وطي ).
لذ وضوعه أويات ش ري :
ا ري ري ري ري ري ري اية ادلري ري ري ري ري ريريرء لكري ري ري ري ري ريريو الكوري ري ري ري ري ريريام

يويري ري ري ري ري ريريا لأخ ري ري ري ري ريرير وين ري ري ري ري ري ري للرج ري ري ري ري ريريام

علري ري ري ري ري ريري ،لالري ري ري ري ري ريري ،لتقري ري ري ري ري ريريى خري ري ري ري ري ريريال

لولجري ري ري ري فيه ري ري ريريا الوقري ري ري ريريى ل اجلو ري ري ريريام

لا ري ري ري ري ري ري ال ري ري ري ري ري ريرياا لو ري ري ري ري ري ريرير ال ري ري ري ري ري ريريع

لاككون ري ريريا و ري ريرين لج ري ريريعه احل ري ريريلم

لاحلران ونو وا كاه زلرورياً لنانريو كادلريام ادلنريرلأ لوريا شرياوو ،لونريو وريا ا ّريرن لمريريه ك ريام ادلريام لل،ورير لالاوريا
لالاناي لالظل ،لوا شاوو.
لإكا ادريريو ادلريريام احل ريران ويريريا الشريري ،لأ اي الريريو،ل ونريريو فهريريع إوريريا و لريريعن صريريحاوو أل رلهريريعم ادلالريريك،
لإوا و لعن ادلقاا أل رلهعم.
-1ف ه كاه و لعن ادلقاا لادلالك لجب إيدالو إليو.
-3لإوا ال ل ،وادلالك ذ ضون مجاع رري وش ،لجب ادلداحل وع اجلويع وع ا وكاه.
-2لإوا رلهعم ادلالك وادلرة لجب الوداأ عن ادلالك ذ لجعه الرب.
-6لإوا رلهعم ادلقاا و لعن ادلالك لجب ادلداحل و و أل وع اجلويع إكا كاه ذ ضون اجلواع .
-5لإوريا رلهريعم ادلقرياا لادلالريك لجريب الودرياأ ققرياا وريي ادلريام ا ووريع ،علريى وريعا ي اخلوريي والرياات
لىي ا ا وان لا الناية على ادلشهع و الاقهاء.

ف و ض ا اايييف لانيات:
إوين أعوقا أه اجلرمي اكتودايي ىي أعظ ،كو اً لعقاورياً ورين اجلرميري اجلننرييّ ورين الاوريا لاللريعاا لوريا شرياوو،
فدلن اني اريام ورياخر
لذ احلاييف يقعم لإه ي مهاً ون الروا أعظ ،عنا ا ون الاوا واات زلرن) ،للاا ّ
ادلريريام ذ أوريرياكن اكا ريباأ لشريرياة الو ريريايب لللالري ِرياين يكْنِريريال َه الريرياىب لالْ ِاض ري َ لك يريْن ِا ُقعَ ريريا ِذ ا ريِ ِيو ا ِ
َ ََ ُ
َ ُ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
رياى ُه َْ ،ل ُجنُريعوريُ ُه َْ ،لهُ ُهريعُ ُى ْ ،ىرياا
فَريَش ِّْرُى ْ ،وِ َاا ٍ أَلي ٍ ،ل )26يريَ ْعَن ُُْيوريى َعلَْيهريا ِذ وريا ِ َج َهرين َ ،فَريوُكْريع جريا ج ُ
وريريا َكنَ ري ْرياُْأل َوْري ُا ِنري ُك ْ ،فَري ُالتُعا وريريا ُكْنريريوُ ْ ،تَكْنِري ُريال َه ل ))25الوعوري  .لىريرياه الوعصريرييات اذلاو ري لريريال ا و ريعام :للك
ِ
ريال ا ال ريرياا ِ
ِ
ِ
انخ ريريرَة لك تَري ريْني وَ ِ
ِ
ك ِو ري َرين ال ريرياوْيا
د ريرييَ َ
َ َ
تَري ْا ري َرير ْ إه ا َ ك ُُي ريريب الْ َاري ري ِرا َ لَ )74لاوْريوَري ري ِ فيو ريريا آت ري َ ُ َ
َ
ِِ
ِ
لأ ِ
ناي ِذ ا َ ِ ِ
ين ل ))77القد .
َا َن َن ا ُ إِلَْي َ
ك َلك تَريْ ِ الْ َا َ
َان ْن َكوا أ ْ
َ ْ
ْ
ه إه ا َ ك ُُيب الْ ُو ْانا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ك يُِري ُريال َه عُلُري اعا ِذ ا َْ ِ
ه َلك فَنرياياً
لعقب تد تا له وقعلو ت ا للت ْل َ
ريك الرياا ُ انخ َريرةُ َْ َلُهريا للريا َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َجرير َع ِظريي ،ل )15فَرياتري ُقعا
َلالْ اتَ ُ ل ْل ُووق َ ل ،)) )82لتام ت ا  :للإِمنا أ َْوعالُ ُك َْ ،لأ َْلك ُي ُك ْ ،فْورينَري َلا ُ عْن َرياهُ أ ْ
اا ريعا لأ ِ
ريك ُىري ُري ،الْ ُو ْالِ ُحريريع َه
َطي ُ ريعا َلأَوِْا ُق ريعا َخري ْريرياً َوْري ُا ِن ري ُك َْ ،لَوري ْرين يريُ َ
ريعأ ُشريري ،وريَ ْا ِنري ِريو فَاُللِري َ
ا َ َوريريا ْ
ااريريوَطَ ْ وُ َْ ،ل َْ ُ َ
ل )14إِ ْه تريُ ْق ِرضعا ا تَريرضاً انناً ي ِ
ضاع ْاوُ لَ ُك َْ ،ليريَ ْم ِا ْر لَ ُك َْ ،لا ُ َش ُكع َالِي ،ل )) )17الوماون.
ُ َ ْ ََ ُ
لتريام ت ريا  :للال ِريا ِ
ِ
َج ُريرُى ِْ ،عْن َريا
ين يريُْنا ُقريع َه أ َْوريعا َذلُ ِْ ،ذ َاريِ ِيو ا ُمث ك يريُْوِ ُريع َه وريا أَوْري َا ُقريعا َوناريا َلك أَك ً َذلُ ْري ،أ ْ
َ
َ ِّجِ َْ ،لك َخ ْع َعلَْي ِه َْ ،لك ُى َُْْ ،يَاوُع َه ل ))343ال قرة.

