
 من تفسير آية الكبائر من سورة النجم

 (تفسير البينة ) 

الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم  (32)

بكم إذ أنشأكم من األرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو 

  (32أعلم بمن اتقى )

 وهنا :

 )الذين يجتنبون(

 أوالً : 

 ل ما نهى هللا تبارك وتعالى عنه كبائر :ك

شرطاً واجتنابها الكبائر كل ما حرم هللا تعالى ونهى عنه من  هنا أن تعالى هللا يبين

ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم  تجتنبوا كبائرإن  لصحة اإليمان قال تعالى }

وصح اإليمان وإن هنا شرطية لتكفير السيئات   { 31النساء  –وندخلكم مدخال كريما 

يجتنبون والذين  وهؤالء هم الذين اجتنبوا كبائر اإلثم والفواحش كما في قوله تعالى }

أي أن هؤالء هم  { 37الشورى  –اإلثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون  كبائر

، وما فَُحش وقَبُح من أنواع المعاصي، وإذا ما  الذين يجتنبون كبائر ما نهى هللا عنه] 

لى َمن أساء إليهم هم يغفرون اإلساءة، ويصفحون عن عقوبة المسيء؛ غضبوا ع

 التفسير الميسر [ . -طلبًا لثواب هللا تعالى وعفوه، وهذا من محاسن األخالق.

ً مثل الكفار باهلل تعالى كما في  والموت على إحدى هذه الكبائر يستوجب النار تماما

لسيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وليست التوبة للذين يعملون ا قوله عز وجل : }

النساء  –قال إني تبت اآلن وال الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 

{ وبالتالي هنا حديث شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي موضوع لتعارضه مع حكم  18

سيتحسرون  كتاب هللا تعالى هنا كما بين هللا تعالى وفصل آياته الكريمة . ويوم القيامة

أن تقول نفس يا على تفريطهم في جنب هللا والعمل بكتابه الكريم لقوله تعالى } 

 { . 56الزمر  –هللا وإن كنت لمن الساخرين  جنبحسرتا على ما فرطت في 



ولفظ اإلجتناب في كتاب هللا ورد في عدة مواضع تبين مراد هللا تعالى من هذه 

 الكبائر كما يلي  :

 ثانياً :

بائر طاعة الحكام في العمل بغير ما أنزل هللا تعالى وهؤالء طواغيت وأصنام من الك

: 

وإذ قال  }دعا نبي هللا إبراهيم لبنيه من بعده بأن يجنبهم عبادة األصنام في قوله تعالى 

رب إنهن أضللن وبني أن نعبد األصنام  واجنبنيإبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 

 { 35إبراهيم  –فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم  كثيراً من الناس فمن تبعني

ومعلوم أن الذي يضل ليس الصنم الجامد بل العاملون المستترون خلفه من حكام 

ً أن الضالل يأتي من الحكام وليس الجماد الذي ال  وسدنه ولذلك يقول تعالى مبينا

األحزاب  –ونا السبيال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضل }ينطق قال تعالى  

{  وعن األصنام الجامدة يقول تعالى عن قول نبي هللا إبراهيم لهم عندما حطمهم 67

{ وبالتالي  92-91الصافات –مالكم ال تنطقون  تِِهْم فَقَاَل أاَل تَأُْكلُونَ فََراغَ إِلَى آِلهَ }

ون لتطويع المضل هو ليس هذا الجماد بل هم  الحكام الذين ينطقون ويقتلون ويعذب

الناس لهم من دون هللا تعالى  وهؤالء مابعث هللا أنبياءه ورسله إال للكفر بهم 

 وبأصنامهم وأوثانهم ومايعبدونه من دون هللا  واإليمان به تعالى قال عزز وجل 

الطاغوت فمنهم من هدى هللا  واجتنبواولقد بعثنا في كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا  }

 الضاللة فسيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ومنهم من حقت عليه 

 اجتنبواوالذين } { والذين اجتنبوها لهم البشرى كما في قوله تعالى :  36النحل -

. وهؤالء  { 17الزمر  –الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى هللا لهم البشرى فبشر عباد 

 30الحج  –واجتنبوا قول الزور  الرجس من األوثان فاجتنبوارجس قال تعالى فيه } 

{ ومادمت سمعت لفظ رجس فيكون القرآن الكريم يوضح أنهم الحكام الخارجين على 

والية أهل بيت النبي الذين اذهب هللا تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال تعالى 

 { . 33األحزاب  –إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  }

ً اث  : لثا

الرجس من  فاجتنبوامن الكبائر لورود هذا اللفظ في قوله تعالى }  قول الزور 

 {   30الحج  –األوثان واجتنبوا قول الزور 



 ً  : ظن السوء والتجسس والغيبة والنميمة : رابعا

كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وال  اجتنبوايا أيها الذين آمنوا لقوله تعالى }  

تب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه تجسسوا وال يغ

{  والظن اعتقاد وتقول على هللا  12الحجرات  –واتقوا هللا إن هللا تواب رحيم 

يظنون باهلل غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من ورسوله بغير علم قال تعالى } 

ما ال يبدون لك يقولون لو كان  األمر من شيء قل إن األمر كله هلل يخفون في أنفسهم

لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 

إلى مضاجعهم وليبتلي هللا ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وهللا عليم بذات 

يس { وهذا الظن مادام بغير علم من كتاب هللا فهو من إبل 154آل عمران  –الصدور 

سبأ {.  –لقوله تعالى } ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقاً من المؤمنين 

وهناك ظن يقوم على نص من كتاب هللا فهو حقيقة قال تعالى فيها عن المؤمنين الذين 

الذين يظنون أنهم مالقو ربهم وأنهم اعتمدوا على كتاب هللا في علمهم ومعتقدهم } 

 { . 46البقرة  – إليه راجعون

 خامساً : الخمر والميسر واألنصاب واألزالم من الكبائر :

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من  قال تعالى } 

يا أيها الذين صدَّقوا أي أن ]  { 90المائدة  –لعلكم تفلحون  فاجتنبوهعمل الشيطان 

هي كل مسكر يغطي العقل, والميسر: هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إنما الخمر: و

وهو القمار, وذلك يشمل المراهنات ونحوها, مما فيه عوض من الجانبين, وصدٌّ عن 

: وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيًما لها,  ذكر هللا, واألنصاب

ر قبل وما ينصب للعبادة تقربًا إليه, واألزالم: وهي الِقداح التي يستقسم بها الكفا

اإلقدام على الشيء, أو اإلحجام عنه, إن ذلك كله إثٌم ِمن تزيين الشيطان, فابتعدوا عن 

 التفسير الميسر [ . -هذه اآلثام, لعلكم تفوزون بالجنة.

 وأما :

 )كبائر( 

والكبير عكس الصغير والمعاصي والكبائر واألعمال منها الصغير والكبير قال تعالى 

{ . والكبائر هنا هى الذنوب واآلثام  53القمر  –مستطر  وكبير} وكل صغير 

اإلثم  كبائروالمعاصي التي نهى هللا تعالى عنها و قال تعالى فيها } اللذين يجتنبون 



النجم { والجرائم التي حددها كتاب هللا تعالى فهى من أكبر  –والفواحش إال اللمم 

م وشرب الخمر ورمي الكبائر كالشرك والخروج على والية أهل البيت عليهم السال

 المحصات كما سنبين فهذه هى أكبر الكبائر .

 ومن أكبر الكبائر التي أوردها هللا تبارك وتعالى في كتابه الكريم :

 أوالً : 

الخروج على الوصية التي أمر هللا تعالى بها بااإلستخالف في مرحلة ما بعد النبوة 

: 

ً أنه اصطفى للنبوة الرسالة   ً من بني آدم موكول لهم قال تعالى مبينا واإلمامة فرعا

هذه المهمة الربانية وهم الذين اصطفاهم هللا عز وجل من آدم حتى المهدي عليهم اليام 

ذرية  إن هللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين  قال تعالى }

سعود { وفي قراءة ابن م34- 33آل عمران  –بعضها من بعض وهللا سميع عليم 

راجع تفسير البحر المحيط ألبو حيان  –وأبي ابن كعب ] وآل محمد على العالمين 

 [ . 435ص  2التوحيي ج 

وبالتالي الوصية في مرحلة ما بين ختم النبوة ثم اإلمامة وهى مرحلة خطيرة و دقيقة 

من مراحل البشرية ألنها مدخل لعالمات الساعة والقيامة وهذه الوصية أوصى بها 

ً وإبراهيم واألنبياء من بعدهم قال تعالى فيها من قب شرع لكم من }  ل نبي هللا نوحا

الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 

على المشركين ما تدعوهم إليه هللا يجتبي إليه من  كبرأقيموا الدين وال تتفرقوا فيه 

 { .  13لشورى ا –يشاء ويهدي إليه من ينيب 

وهنا كبر على المشركين بما يدل على أن الخروج على والية هللا تعالى ورسوله 

ْوا ويقول تعالى في استكبارهم }   ِ لَوَّ َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل َّللاَّ

وإذا قيل لهؤالء { أي ]   5منافقون ال –ُرُءوَسُهْم َوَرأَْيتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهْم ُمْستَْكبُِروَن 

ا بدر منكم من سي ِئ القول وسفه الحديث, يستغفر  المنافقين: أقبلوا تائبين معتذرين عمَّ

لكم رسول هللا ويسأل هللا لكم المغفرة والعفو عن ذنوبكم, أمالوا رؤوسهم وحركوها 

برون عن أيها الرسول يعرضون عنك, وهم مستك استهزاًء واستكباًرا وأبصرتهم 

التفسير الميسر [ وهذا اإلستكبار عن والية اهل بيت النبي  – االمتثال لما طُِلب منهم

والذين كفروا بعضهم أولياء  كان عصبي جاهلية آلبائهم وأجدادهم قال تعالى فيها }



{ أي  إن لم تتولوا هللا  73األنفال  - كبيربعض إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد 

 له وأهل بيته عليهم السالم من بعده فهو الفساد الكبير .تعالى ورسو

فلما توفى رسول هللا صلى هللا عليه وآله أبى هؤالء والية أهل بيت النبي عليهم 

إن السالم عليهم فحاربوهم وقتلوهم شر قتله وجادلوا في ذلك بالباطل قال تعالى : } 

ما هم ببالغيه  كبرصدورهم إال  الذين يجادلون في آيات هللا بغير سلطان أتاهم إن في

{ و الخروج على والية هللا تعالى هنا  56غافر  –فاستعذ باهلل إنه هو السميع البصير 

ورسوله صلى هللا عيه وأهل بيته عليهم السالم من أكبر الكبائر واجتنابها شرطاً 

 لتكفير الذنوب ودخول الجنة .

 ثانياً : 

 كبيرة اإلعراض عن ذكر هللا :  

ا يبين تعالى أحوال قوم سمعوا آيات هللا تتلى عليهم ثم ال يعملون بها وال يعيرون وهن

يسمع آيات هللا تتلى عليه ثم يصر  َوْيٌل ِلُكل ِ أَفَّاٍك أَثِيمٍ لها باالً وهؤالء قال تعالى فيهم } 

 { .   8-7الجاثية  – كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم مستكبرا

 ثالثاً :

من بيوتهم و استحالل القتل في األشهرالحرم من  هاكة و إخراج أهلقتال أهل م  

 أكبر الكبائر :

إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا في كتاب هللا قال تعالى في األشهر الحرم : } 

يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم 

{  36التوبة  – كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن هللا مع المتقينوقاتلوا المشركين كافة 

قتال أهل مكة المكرمة وإخراج أهلها من بيوتهم في األشهر الحرم أو في غير األشهر 

 الحرم من الكبائر .

يسألونك عن والقتال في الشهر الحرم محرم وكبيرة من الكبائر قال تعالى فيها هنا } 

وصد عن سبيل هللا وكفر به والمسجد الحرام  كبيرقل قتال فيه الشهر الحرام قتال فيه 

عند هللا والفتنة أكبر من القتل وال يزالون يقاتلونكم حتى  أكبروإخراج أهله منه 

يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 



البقرة  –هم فيها خالدون حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار 

217 } 

 رابعاً :

 الخمر والميسر من الكبائر : 

ومنافع للناس وإثمهما  كبيريسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم قال تعالى } 

أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين هللا لكم اآليات لعلكم 

 { 219البقرة  –تتفكرون 

 خامساً :

 :المحصنات الغافالت المؤمنات من أكبر الكبائر  رمي 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين قال تعالى } 

 { وقال تعالى أيضاً }4النور  –جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 

يا واآلخرة ولهم عذاب إن الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا في الدن

إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا وهؤالء قال تعالى فيمن يتولى هذه الجريمة }  { 23النور  –عظيم 

ا لَكُْم بَْل هَُو َخْيٌر لَكُْم ِلُكل ِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكتََسَب ِمنَ   بِاإِلْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم ال تَْحَسبُوهُ َشرًّ

 { . 11النور - ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظيٌم  ِكْبَره  ى اإِلثِْم َوالَِّذي تََولَّ 

 سادساً :

 من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم : 

وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب وال تأكلوا أموالهم إلى قال تعالى } 

 { . 2النساء  – كبيراأموالكم إنه كان حوبا 

 سابعاً :

 قوق :والعالشرك باهلل تعالى 

وهذه الفتنة الشرك باهلل تعالى  { 217البقرة  –من القتل  أكبرقال تعالى } والفتنة 

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أاَل وهو مما حرم هللا تعالى في قوله عز وجل }  قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ



ن الشرك العلماء القائلين في الدين األنعام { . وم – تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا

بالرأي وهؤالء يشرعون في الدين بمالم يأذن به هللا كما في قوله عز وجل } أم لهم 

الشورى { وهنا تكون طاعة السادة  –شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به هللا 

نبي والكبراء من خالل مدرسة الرأي كي يحلوا ألنفسهم ما حرموا منه أهل بيت ال

ً من تقلد كل  عليهم السالم وكل بني هاشم وبني عبد المطلب حيث منعوا جميعا

مناصب الدولة و القيادة والجيش  ووالية األمصار في عصر أبي بكر وعمر وعثمان 

مما تسبب في مذابح لهم بالعصر األموي و العباسي حتى اآلن وإلى أن يشاء هللا 

وقالوا  ل عصر سيأتي يوم القيامة ليقول }  تعالى شيئاً ومن تولى غيرهم من حكام ك

ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيال 

 { . 68-67األحزاء  – كبيرالعناً 

 عاشراً :

 قتل األوالد و تحديد النسل وكل دعوى لعدم اإلنجاب والفواحش من أكبر الكبائر :

 عليه وآله في الحديث الشريف : ] تناكحوا تناسلوا فإني مباهي وهنا يقول صلى هللا

بكم األمم يوم القيامة .. الحديث [ وبالتايى نهى هللا تعالى عن الوأد األصغر وقتل 

َوال تَْقتُلُوا األوالد قال تعالى فيما حرمه هللا عزو جل وجعله من أكبر الكبائر : } 

ْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهْم َوال تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن أَْوالدَُكْم ِمْن إِْمالٍق نَْحُن نَ

اُكْم ِبِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن  ِ ذَِلُكْم َوصَّ ُ إِال بِاْلَحق  َم َّللاَّ األنعام { - َوال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

لوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم وال تقتوقتل األوالد كبيره قال تعالى فيها } 

 {  31اإلسراء  – كبيراوإياكم إن قتلهم كان خطئا 

 وأما :

 )اإلثم(

] اإلثم : فعل مانهى هللا تعالى عنه فهو آثم وأثيم واآلثام : مانهى هللا تعالى عنه وقد 

 معجم ألفاظ القرآن باب –يطلق على الجزاء المترتب على فعل مانهى هللا تعالى عنه 

 قال تعالى في بيان أن اإلثم كل ما نهى هللا تعالى عنه }الهمزة فصل الثاء والميم [ 

والعدوان واتقوا هللا إن هللا شديد  اإلثموتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على 

{ وهذه اآلثام منها الظاهر ومنها الخفي الذي ال يعلمه إال هللا لذلك  2المائدة  –العقاب 



سيجزون بما كانوا  اإلثموذروا ظاهر اإلثم وباطنه إن الذين يكسبون ى } قال تعال

 { .  120األنعام –يقترفون 

وهذه الذنوب والمعاصي هى الكبائر وأما  ما حدده القرآن الكريم فمخالفته من أكبر 

الكبائر وليست الكبائر كما بينا من قبل و لذلك يأت لفظ إثم على جرائم محددة في 

 كما يلي :كتاب هللا 

ً لقوله تعالى } ومن يشرك باهلل فقد افترى   الشرك باهلل إثماً عظيما -1 عظيما  إثما

 {  48النساء  –

وال يحسبن الذين كفروا أنما نملي } الكفر باهلل إثم من أكبر الكبائر قال تعالى  -2

 { 178عمران  آل   –ولهم عذاب مهين  إثمالهم خير ألنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا 

إليمان ببعض والكفر ببعض ما أنزل هللا في والية أهل بيت النبي عليهم ا -3

من  السالم و إخراج أهل بيت النبي عليهم السالم والمؤمنين من ديارهم بغير حق

ثم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من قال تعالى }  أكبر الكبائر

أتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم والعدوان وإن ي باإلثمديارهم تظاهرون عليهم 

عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك 

منكم إال خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما هللا بغافل عما 

 .{ 85البقرة –تعملون 

 عليه وآله عن إثم تبديل شرع هللا والكذب على هللا تعالى ورسوله صلى هللا -4

على الذين يبدلونه إن هللا  إثمهفمن بدله بعدما سمعه فإنما  } علم وبعمد قال تعالى 

   { 181البقرة  –سميع عليم 

اإلثم المبين  وهنامدح وإطراء غير النبي وأهل بيته عليهم السالم إثماً مبينا :  -5

أهل بيت نبيه عليهم أي الجلي الواضح والذي ال يحتاج إلى أدلة فقد قال تعالى في 

 –إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  السالم  : }

{ فكيف يطرى بعد ذلك غيرهم ويقدم عليهم أحداً من خلقه إال ظالم  33األحزاب 

ً مبينا هنا بعد أن زكوا وطهروا وقدموا عليهم غيرهم قال  ولذلك قال تعالى أنه إثما

 إلى الذين يزكون أنفسهم بل هللا يزكي من يشاء وال يظلمون فتيالألم تر  } تعالى 

ثم يقول  { 50-49النساء  –مبينا  إثماانظر كيف يفترون على هللا الكذب وكفى به 

تعالى بعد أن جادل هؤالء عن غير أهل بيت النبي عليهم السالم  وقاتلوا وسفكوا دماء 

ي سبيل مكذوبات على هللا تعالى أهل البيت وأشياعهم وأنصارهم من المؤمنين ف

ها أنتم هؤالء جادلتم  ورسوله تخالف صحيح القرآن الكريم يقول تعالى لهؤالء }



 –عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل هللا عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيال 

 { . 109النساء 

م أكل مال أصحاب النصاب في كتاب هللا وخمس أهل البيت عليهم السال -6

قال تعالى في أصحاب بالباطل و استحاللها وإعطائها للحكام من أكبر الكبائر 

النصاب } إنما الصدقات للفقراء والمساكين { وقال تعالى في الخمس } واعلموا أن 

ما غنمتم من شيئ فإن هلل خمسه وللرسول ولذي القربى { وهذه األموال المستحقة 

لورود لفظ إثم في قوله  صر من أكبر الكبائر من أصحابها ليأكلها حكام كل عمنعها 

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من }  تعالى 

 { 188البقرة  –وأنتم تعلمون  باإلثمأموال الناس 

اإلفساد في األرض بإهالك الحرث وقتل النسل واإلصرار على ذلك دون توبة من  -7

فحسبه جهنم  باإلثموإذا قيل له اتق هللا أخذته العزة  تعالى } قال أكبر الكبائر

 {  206البقرة  –ولبئس المهاد 

ثم يرم به بريئا  إثماومن يكسب خطيئة أو قال تعالى }  رمي الناس بالتهم الباطلة -8

والذين يؤذون المؤمنين  { . } 112النساء  –فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 

 { 58األحزاب  –مبينا  وإثماسبوا فقد احتملوا بهتانا والمؤمنات بغير ما اكت

وهى الوجه اآلخر لقول الزور قال تعالى } وال تكتموا الشهادة  كتمان شهادة الحق -9

 { 283البقرة  –قلبه  آثمومن يكتمها فإنه 

 بإثمي وإثمكإني أريد أن تبوء قال تعالى في ابني آدم } القتل من أكبر الكبائر :   -10

 { 29ة دالمائ –اب النار وذلك جزاء الظالمين فتكون من أصح

كبير  إثملقوله تعالى } يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما  الخمر والميسر -11

{ وفي الحديث " الخمر أم  219البقرة  –أكبر من نفعهما  وإثمهماومنافع للناس 

 الكبائر " .

بزوجة أخرى  أكل مهور النساء وصداقهن حال طالقهن بغير سبب إال اإلستبدال -12

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا }  قال تعالى

 { 20النساء  –مبينا  وإثمامنه شيئا أتأخذونه بهتانا 

إن } رمي المحصنات المؤمنات الغافالت وإيذاءالمؤمنين والمؤمنات قال تعالى  -13

بل هو خير لكم لكل امرئ الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال تحسبوه شرا لكم 

{  11النور - والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم  اإلثممنهم ما اكتسب من 

{ ً والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد  وقال تعالى أيضا

 . { 58األحزاب  –مبينا  وإثمااحتملوا بهتانا 



 – أثيمت وهللا ال يحب كل كفار } يمحق هللا الربا ويربي الصدقاالربا : قال تعالى  -14

 . {276البقرة 

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن } ظن السوء باهلل تعالى لقوله عز وجل  -15

وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم  إثمإن بعض الظن 

 { 12الحجرات  - أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا هللا إن هللا تواب رحيم 

التبذير واإلسراف والعمل بالهوى وهو اإلله اآلخر مع هللا تعالى وقتل النفس  -16

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما } والزنا قال تعالى 

ُ إِال َم َّللاَّ ِ إِلًَها آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ ِ َوال َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع َّللاَّ  بِاْلَحق 

 –يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا  أَثَاًمايَْزنُوَن َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك يَْلَق 

.  وهنا في اآلية يبين هللا تعالى أن من اجتنبها فقد اجتنب أكبر {  69-67الفرقان 

ومن تعالى }  الكبائر ومن وقع في الكبائر فليستغفر هللا يجد هللا غوراً رحيما قال

 { . 110النساء  –يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر هللا يجد هللا غفورا رحيما 

 وأما :

 )الفواحش(

] الفحش : الزيادة والكثرة وتجيئ من هذا مجاوزة القدر والحد فحش والفحشاء والفاحشة 

وجمع الفاحشة :  : ما اشتد قبحه من الذنوب قوالً أو فعالً وكثيرأً ما يراد بالفاحشة الزنا

قال تعالى في تقليد اآلباء معجم ألفاظ القرآن باب الفاء فصل الحاء والشين [   –فواحش 

قالوا وجدنا  فاحشةوإذا فعلوا  أنه من فواحش القول فيما فعلته األمم من قبل قال تعالى }

 –ما ال تعلمون أتقولون على هللا  بالفحشاءعليها آباءنا وهللا أمرنا بها قل إن هللا ال يأمر 

وساء  فاحشةوال تقربوا الزنا إنه كان { . والزنا فاحشة قال تعالى فيها }  28األعراف 

ولوطا إذ قال لقومه  { وعمل قوم لوط فاحشة قال تعالى فيها } 32اإلسراء  –سبيال 

 وقال تعالى }  { 80األعراف  –ما سبقكم بها من أحد من العالمين  الفاحشةأتأتون 

 { . 54النمل  –قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون  ولوطا إذ

وهللا  بالفحشاءالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم   وهذه الفواحش من الشيطان لقوله تعالى }

{ ومن هذه الفواحش التقول  286البقرة  –يعدكم مغفرة منه وفضال وهللا واسع عليم 

قوله تعالى }وال تتبعوا خطوات الشيطان  على هللا بغير علم واإلفتآت عليه تعالى كما في

 –وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون  والفحشاءنما يأمركم بالسوء إنه لكم عدو مبين إ

 { . 169-168البقرة 



يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات وقد نهى هللا تعالى عن اتباعه في قوله تعالى } 

والمنكر ولوال فضل هللا عليكم  بالفحشاءمر الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأ

 21النور  –ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن هللا يزكي من يشاء وهللا سميع عليم 

{ ويبين تعالى أنه أمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وأولهم قربى رسول هللا صلى 

إن هللا يأمر بالعدل قوله تعالى } هللا عليه وآله ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كما في 

والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون  الفحشاءواإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 

 { . 90النحل  –

 وأما :

 )إال(

الذين آمنوا  إالورد هذا اإلستثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله تعالى } 

الذين استثناهم هللا تعالى عن العذاب ودخول العصر { وهؤالء هم  –وعملوا الصالحات 

النار فهم الذين تابوا واستغفروا هلل تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال 

 للمم { . إالتعالى هنا } والذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش 

 وأما :

 )اللمم(

باب الالم فصل الميم معجم ألفاظ القرآن  –] اللمم صغائر الذنوب أو مقاربة الذنوب 

الَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإِلثِْم  واآلية هنا لبيان كبائر الذنوب وصغائرها قال تعالى } والميم [

 إِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرةِ ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَْنَشأَُكْم ِمَن األَْرِض َوإِذْ أَْنتُمْ  اللََّممَ َواْلفََواِحَش إاِل 

َهاتُِكْم فاَل تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَى  { و ] لم بالشيئ  32النجم  –أَِجنَّةٌ فِي بُُطوِن أُمَّ

يلمه لماً جمعه ولم يترك منه قليال وال كثير يقال أكل الطعام أكالً لما جمعه ولم يترك منه 

معجم ألفاظ  – -ذا لم أي جامعاً لكل شيئ  قليال وال كثيراً ويقال أكل الطعام أكالً لما أي

الفجر  – لما. قال تعالى } وتأكلون التراث أكالً  القرآن باب الالم فصل الميم والميم [

{ أي مهما ألم اإلنسان من معاصي وآثام فاهلل تعالى مكفرها ماداموا يستغفرون و  19

ذا فعلوا فاحشة أو ظلموا والذين إيتوبون من قريب ولم يصروا على عليها قال تعالى } 

أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إال هللا ولم يصروا على ما فعلوا 

{ . ] وعن أبي عبد هللا : الفواحش والسرقة والرجل يلم  135آل عمران  –وهم يعلمون 

نور  –بعه بالذنب يستغفر هللا منه وفي حديث آخر يلم بالذنب وليس من سليقته وال من ط



[ وفي الحديث القدسي ] يقول إبليس وعزتك وجاللك ألضلنهم  164ص  4الثقلين ج

حديث  –أجمعين قال عز وجل : وعزتي وجاللي ألتوبن عليهم ماداموا يستغفرون 

قدسي [ . أي مع اإلستغفار والتوبة كل الذنوب تتحول إلى صغائر ثم يمحها هللا عز وجل 

وآمن وعمل عمال صالحا فأولئك يبدل هللا سيئاتهم حسنات إال من تاب لقوله تعالى } 

 { . 70الفرقان  –وكان هللا غفورا رحيما 

 وأما :

 (واسع )إن ربك

فإن كذبوك } أي أنه تعالى واسع المغرة وال يرد بأسه عن القوم المجرمين قال تعالى 

 { . 147األنعام – وال يرد بأسه عن القوم المجرمين واسعةذو رحمة  ربكمفقل 

 وأما :

 )المغفرة(

وهنا يبين تعالى أنه من ظلم نفسه ووقع في السيئات فيستغفر هللا تعالى يجده غفوراً 

رحيما  غفوراهللا يجد هللا  يستغفرومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم   رحيما قال تعالى } 

ً عامالً للصالحات فله مغفرة وأجر  110النساء  – قال من هللا كبير { ومن مات مؤمنا

وهذ األجر  { 7فاطر  –وأجر كبير  مغفرةوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم تعالى } 

{ وهذه المغفرة  المغفرةالكبير ألنه تعالى واسع المغفرة في اآلية هنا } إن ربك واسع 

ً  كما  في قوله تعالى } وإني  لمن تاب وآمن  لغفارلمن تاب وآمن وعمل عمال صالحا

 { . 82طه  –عمالً صالحاً ثم اهتدى  وعمل

 وأما :

 )هو أعلم(

 هو أعلم من يضل عن سبيله و هو أعلمإن ربك وهنا هو أعلم أي أنه يقول تعالى } 

 { 117األنعام  –بالمهتدين 

 وأما :



 أعلم بكم()

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك  أعلم بكمربكم } أي أنه يقول تعالى 

واآلية هنا تبين أنه عز وجل أعلم بخلقه بما يسرون وما  { 54اإلسراء  – العليهم وكي

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يعلنون وما يكتمون ما يظهرون قال تعالى لذلك للمالئكة } 

ما تبدون  وأعلمغيب السماوات واألرض  أعلمفلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني 

{ وبالتالي سبحانه وتعالى أعلم بإيمانهم كما في قوله تعالى  33 البقرة –وما كنتم تكتمون 

 { . 25النساء  – بإيمانكم أعلموهللا } 

 وأما :

 )إذ أنشأكم من األرض(

وهنا يبين تعالى أنه لما أنشأهم من األرض جعل لهم السمع واألبصار واألفئدة ليعرفوا 

ل لكم السمع واألبصار واألفئدة وجع أنشأكمقل هو الذي بها ربهم وخالقهم قل تعالى } 

فلما أنشأهم استعمرهم في األرض أي أسكنهم فيها  { 23الملك  –قليال ما تشكرون 

واستعمركم فيها  أنشأكم من األرضهو ليعمروها ويطيعون ربهم فيها قال تعالى } 

 هود { وهنا يبين تعالى مراحل إنشاء هذا اإلنسان مرحلة –  فاستغفروه ثم توبوا إليه 

إذ هو أعلم بكم الخلق من طين ثم من نطفة ذكر وأنثى في بطون األمهات قال تعالى } 

أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى  أنشأكم من األرض وإذ

 { . 32النجم  –

 وأما :

 )وإذ أنتم(

األنفال  –ة القصوى بالعدوة الدنيا وهم بالعدو إذ أنتموردت هذه اآليات في قوله تعالى } 

وهنا إشارةة إلى أن خلق اإلنسان يكون في أدنى جزء من جسد األم بالرحم ويوجد  {

أجنة في بطونأمهاتكم  وإذ أنتممعاد للقاء النطفتين لخلق الجنين كما في قوله تعالى هنا } 

. } 

 وأما :

 )أجنة(



عجم ألفاظ القرىن م –] الجنين المستور من كل شيئ والحمل في بطن أمه وجمعه أجنة 

قال تعالى في اجتنان الخلق واختفائهم في ظلمات الليل باب الجيم فصل النون والنون [ 

األنعام  –عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال ال أحب اآلفلين  جنفلما } 

هو { ولذلك الجنين بين تعالى أنه مختفي عن الخلق في بطن أمه قال تعالى هنا } 76

في بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو  أجنةلم بكم إذ أنشأكم من األرض وإذ أنتم أع

 {  32النجم  –أعلم بمن اتقى 

 وأما :

 )في بطون أمهاتكم(

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من األنعام  } أي أنه يقول تعالى

لق في ظلمات ثالث ذلكم هللا ربكم خلقا من بعد خ في بطون أمهاتكمثمانية أزواج يخلقكم 

{ وهذه الظلمات الثالث مراحل خلق  6الزمر  –له الملك ال إله إال هو فأنى تصرفون 

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من اإنسان حتى خرروجه إلى الدنيا من بطن أمه قال تعالى هنا } 

 32النجم  –تقى فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن ا في بطون أمهاتكم أجنةاألرض وإذ أنتم 

ثم جعلناه نطفة  { وهذه المراحل قال تعالى فيها } ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين

في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 

ذا { فإ 14-12المؤمنون  – العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين

خرج من بطن أمه خرج ال يعلم شيئا فوضع هللا تعالى فيه الحواس ليعلمم كل شيئ حوله 

وهللا أخرجكم من فيعرف بهذه الحواس ربه تبارك وتعالى كما في قوله عز وجل } 

 –ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون  بطون أمهاتكم

 { . 78النحل 

 وأما :

 كوا أنفسكم()فال تز

معجم  –] وزكا يزكوا زكواً وزكاءاً: نما وزاد أو طهر وصلح فهو زكي وهى زاكية 

قال تعالى } ولوال فضل هللا عليكم ألفاظ القرآن باب الزاي فصل الكاف والميم [ 

{ وهذه التزكية كانت لقبائل وأفراد من  21النور  –منكم من أحد أبداً  زكاورحمته ما 

في مقابل أهل بيت النبي عليهم السالم الذين أذهب هللا تعالى عنهم  اآلباء واألجداد

من  يزكيبل هللا يزكون أنفسهم  ألم تر إلى الذينالرجس وطهرهم تطهيرا قال تعالى } 



ً مبينا يشاء وال يظلمون فتيال  النساء  –انظر كيف يفترون على هللا الكذب وكفى به إثما

ول هللا صلى هللا عليه وآله الذي أرسله تعالى { والتزكية ماكانت إال لرس 50- 49

كما أرسلنا ليزكيهم بطاعتهم هلل تعالى وواليته الحق فهو مصدر التطهر قال تعالى } 

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم  ويزكيكمفيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا 

نبي عليهم السالم قال { وأما زكاة وطهارة أهل بيت ال 151البقرة – تكونوا تعلمون

األحزاب  –إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  تعالى فيها }

{ و بعد هذه التزكية القرآنية للنبي صلى هللا عليه و أهل بيته عليهم السالم ال يجوز  33

ً أن يقدم عليهم أي أحد إال إذا كان مفتري افتراءاً قال تعالى فيه } ا نظر كيف شرعا

{  ومن هنا نهى هللا تعالى أن 50النساء  –يفترون على هللا الكذب وكفى به إثما مبينا 

فال تزكية أفراد وقبائل غير النبي صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم .قال تعالى } 

 هو أعلم بمن اتقى {  تزكوا أنفسكم

 وأما :

 )أنفسكم(

لقد جاءكم  رسوال من أنفسهم قال تعالى في }وهنا يبين تعالى أنه بعث عز وجل لهم 

التوبة  –عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم  أنفسكمرسول من 

فال يجوز تزكية غير النبي صلى هللا عليه وآله و ال عبرة بقول المنافقين والذي  { 128

بعمى القلوب بأن نقله وروجه الجهالء بغير علم و ال بصيرة وشاع بين الناس وانتشر 

الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ينزل الوحي مصدقاً له في ثالث مواضع مخطئاً لرسوله 

( من 13صلى هللا عليه وآله في أمر األسارى وآية الحجاب وخلق اإلنسان في اآلية رقم )

سورة المؤمنين وهو الذي قال تعالى فيه } وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى 

يعتقد هذا المعتقد ويموت عليه إال زنديق ثم تأتي تزكية اإلمام علي عليه السالم { وال 

بعد ذلك بعد أن كشف القرآن الكريم بأن اإلمام علي عليه السالم  نفس رسول هللا صلى 

هللا عليه وآله واإلمام الحسن والحسين أبنائه والسيدة فاطمة نساءة في آية المباهلة حيث 

اجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فمن ح قال تعالى }

آل عمران  –ثم نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبين  وأنفسنا وأنفسكمونساءنا ونساءكم 

{ وهنا يكون القرآن الكريم نهى عن تزكية وتطهير غير رسل هللا تعالى وأنبيائه  61

هم رسول هللا صلى هللا عليه و األئمة من ذريته من عليهم السالم  وخاتمهم وإمامهم وسيد

 هو أعلم بمن اتقى { .أنفسكم بعده لذلك قال تعالى هنا } فال تزكوا 



 وأما :

 )هو أعلم(

 عند هللا {  العلميبين تعالى أنه عز وجل مصدر العلم قال تعالى } إنما وهنا 

م وتقليدهم والسمع هو أعلم أي حدد وبين من هم أصحاب العلم المفترض تزكيتهو 

والطاعة لهم وهؤالء هم أنبياء هللا تعالى ورسوله وخاتمهم سيدنا محمد صلى هللا عليه 

وذلك ألنه تعالى قي في نبي واألئمة من أهل بيته وأولهم اإلمام علي صاحب العلم اللدني 

هم على آدم األسماء كلها ثم عرض وعلمهللا آدم الذي تعلم من هللا تعالى في قوله تعالى }

لنا إال ما  علمقالوا سبحانك ال  المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين

{ وبالتالى من أراد التزكية والتعظيم  32-31البقرة - إنك أنت العليم الحكيم  علمتنا

 والتقديم فليحدث الناس بسيدنا آدم ومآثرة ومكانته عند هللا تعالى .

بياء بعد ذلك علماً لهداية الخلق فقال تعالى في البينات التي أرسلها ثم يؤتي هللا تعالى األن

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من مع أنبيائه من قبل    } 

إال هللا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا  يعلمهمبعدهم ال 

 {  9إبراهيم  –ي شك مما تدعوننا إليه مريب بما أرسلتم به وإنا لف

أبلغكم رساالت ربي  وهذه البينات علم قال تعالى في نبي هللا صالح عليه السالم  }

 { وقال نبي هللا إبراهيم ألبيه } 62األعراف  –من هللا ما ال تعلمون  وأعلموأنصح لكم 

{  43مريم  –اطا سويا ما لم يأتك فاتبعني أهدك صر العلميا أبت إني قد جاءني من 

من تأويل  ويعلمكوكذلك يجتبيك ربك  وقال تعالى في نبي هللا يوسف عليه السالم }

األحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم 

 ويعلمه{ وقال تعالى في التوراة واإلنجيل }  6يوسف  –وإسحاق إن ربك عليم حكيم 

 {    48آل عمران  –كمة والتوراة واإلنجيل الكتاب والح

كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو  وقال تعالى في سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله }

البقرة  –ما لم تكونوا تعلمون  ويعلمكمالكتاب والحكمة  ويعلمكمعليكم آياتنا ويزكيكم 

هللا عليه وآله  وقال تعالى { وهذا من علم الغيب الذي أوحاه هللا تعالى لنبيه صلى  151

أنت وال قومك من قبل هذا  تعلمهاتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت  فيها }

 {  49هود  –فاصبر إن العاقبة للمتقين 



ثم يأتي بعد ذلك علم األئمة وأولهم اإلمام علي صاحب األذن الواعية ومن عنده علم 

   -الكتاب  علمهلل شهيداً بيني وبينكم ومن عنده الكتاب لنزول قوله تعالى فيه } قل كفى با

{ والذي عنده علم  الكتاب هو اإلمام علي وآخر األئمة من ذريته فهو صاحب التأويل 

الذي تجهله كل هذه األمة وورد ذكره في قوله تعالى } هل ينظرون إال تأويله { وبين 

 بعلمهبل كذبوا بما لم يحيطوا  } تعالى أنه تأويل ال تعلمه هذه األمة كما في قوله تعالى :

يونس  –ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 

39 } 

وهؤالء هم أصحاب العلم ومن تعلم منهم فقد حكم هللا تعالى له بالعلم  والهدى وهناك من 

ومن الناس  عالى فيهم }جادلوا بالباطل وبغير علم عن رجالهم وقبائلهم وبلدانهم وقال ت

 {  8الحج –وال هدى وال كتاب منير  علممن يجادل في هللا بغير 

وهؤالء وهؤالء ال يستوون عند هللا سواًء محياهم ومماتهم قال تعالى  } قل هل يستوي 

 الزمر {  – يعلمونوالذين ال  يعلمونالذين 

من هو أعلم إن ربك  وبالتالي هللا يعلم من ضل ومن اهتدى كما في قوله عز وجل }

{ وهللا أعلم بالمفسدين كما في قوله  117األنعام  –بالمهتدين  هو أعلم يضل عن سبيله و

{  40يونس  –بالمفسدين  أعلمومنهم من يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به وربك  تعالى }

و لذلك نهى هللا تبارك و تعالى عن تزكية غير هؤالء عليهم صلوات هللا وسالمه ألنه 

 بمن اتقى { هو أعلم  أعلم بمن اتقى قال تعالى } فال تزكوا أنفسكم

 وأما :

 )بمن اتقى(

ومن اتقى فقد عمل بما أمر هللا تعالى واجتنب ما حرم قال تعالى } وتزودوا فإن خير 

ولذلك يقول في تعرفها اإلمام علي { 197البقرة  –يا أولي األلباب  واتقون التقوىالزاد 

التقوى هى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل واإلستعداد ليوم الرحيل  عليه السالم ] "

. ] " 

ومن التقوى والية الصادقين وهم أننبياء هللا ثم رسول هللا صلى هللا عليه وآله والئمة من 

 اتقواذريته وكل من توالهم بعد ذلك فهو من الصادقين قال تعالى } يا أيها الذين آمنوا 

{ وهنا ورد في تفسير هذه اآلية ] عن ابن عباس  119التوبة  –صادقين هللا وكونوا مع ال
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ومن أوفى بعهده مع رسول هللا صلى هللا عليه وإمام زمانه فإن هللا يحب المتقين قال 

{ ,وأول هذه  76آل عمران  – المتقينفإن هللا يحب  قىواتبلى من أوفى بعهده  تعالى }

العهود وفاءاً بيعه رسول هللا صلى هللا عليه وآله ثم األئمة من أهل بيت النبي عليهم 

يا بني السالم  ومن اتقى السيئات وأصلح  فال خوف عليهم وال هم يحزنون قال تعالى } 

وأصلح فال خوف عليهم وال هم  اتقى فمنآدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 

 { .35األعراف  – يحزنون

 األحاديث الواردة في الكبائر :

] عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال : 

)اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق، 

كل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا، وأ

 الغافالت(متفق عليه. وهذه أهم الكبائر التي عدها الذهبي في كتابه الكبائر:

 اإلشراك باهلل :  

قال تعالى :} إنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه الجنة ومأواه النار {. وقال النبي صلى 

بئكم بأكبر الكبائر ؟ اإلشراك باهلل .. ( متفق عليه . وهو نوعان : هللا عليه وسلم ) أال أن

 شرك أكبر وهو عبادة غير هللا ، وشرك أصغر ومنه الرياء.

 قتل النفس :  

قال تعالى :}ومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب هللا عليه ولعنه 

عليه وسلم : ) اجتنبوا السبع الموبقات وأعد له عذابًا عظيًما {. وقال النبي صلى هللا 

 الشرك باهلل والسحر . وقتل النفس التي حرم هللا .. (

 السحر : 

قال هللا تبارك وتعالى : } ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر { وقال صلى هللا  

رم هللا عليه وسلم : ) اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك باهلل . والسحر وقتل النفس التي ح

 إال بالحق .. ( متفق عليه 



 ترك الصالة : 

قال تعالى : } فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 

غيًا إال من تاب .. { . وقال صلى هللا عليه وسلم : ) العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ، 

 فمن تركها فقد كفر ( رواه أحمد والترمذي والنسائي 

 ع الزكاة : من

 قال تعالى : } وويل للمشركين الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون { 

 عقوق الوالدين : 

قال تعالى : } وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً . إما يبلغن عندك الكبر 

ا واخفض لهما جناح أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوالً كريمً 

الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيًرا { وقال عليه الصالة والسالم : ) 

 أال أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ .. ( فذكر منها عقوق الوالدين . متفق عليه

 الزنا :  

)  قال تعالى } وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيالً {. وقال صلى هللا عليه وسلم

إذا زنى العبد خرج منه اإليمان . فكان على رأسه كالظلة . فإذا أقلع رجع إليه { ] رواه 

 أبو داود والحاكم [

 اللواط : 

قال تعالى عن قوم لوط }أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من  

 من عمل عمل أزواجكم بل أنتم قوم عادون { وقال النبي صلى هللا عليه وسلم ) لعن هللا

 قوم لوط ( ] النسائي [ 

 أكل الربا :

قال تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم  

تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله .. { وقال صلى هللا عليه وسلم : ) لعن هللا آكل الربا 

 وموكله( رواه مسلم



 تيم :أكل مال الي 

ً إنما يأكلون في بطونهم ناًرا  قال هللا تعالى : } إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

 وسيصلون سعيًرا { وقال تعالى : } وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن { .

 الكذب على هللا عز وجل وعلى رسوله صلى هللا عليه وسلم : 

كذبوا على هللا وجوههم مسودة { . وقال صلى هللا  قال تعالى : } ويوم القيامة ترى الذين

 عليه وسلم : ) من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ( ] رواه البخاري [

 الكبر والفخر والخيالء والعجب والتيه : 

[ وقال صلى هللا عليه وسلم : )  23قال تعالى : } إنه ال يحب المستكبرين { ] النحل :  

 أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر ( [ رواه مسلم . ال يدخل الجنة

 شهادة الزور : 

[ وقال  30قال تعالى : } فاجتنبوا الرجس من القول واجتنبوا قول الزور { ] الحج 

صلى هللا عليه وسلم : ) ال تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار ( ] ابن 

 ماجه والحاكم [ 

 شرب الخمر : 

الى : } يا أيها الذين آ منوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من قال تع

عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { . وقال صلى هللا عليه وسلم : ) لعن هللا الخمر 

وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل 

 والحاكم[ثمنها ( ] رواه أبو داود 

 القمار :  

قال تعالى : } إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 

 فاجتنبوه لعلكم تفلحون {

 قذف المحصنات : 



} إن الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة ولهم عذاب 

كة بالزنى أقيم عليه الحد يوم عظيم { . وقال صلى هللا عليه وسلم : ) من قذف مملو

 القيامة إال أن يكون كما قال (] متفق عليه[. 

 السرقة :

قال تعالى : } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاًء بما كسبا نكاالً من هللا وهللا  

عزيز حكيم { وقال صلى هللا عليه وسلم : ) ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . وال 

 حين يسرق وهو مؤمن ( متفق عليه.  يسرق السارق

 قطع الطريق : 

قال تعالى : } إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن 

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي 

 في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم {. 

 اليمين الغموس :

قال صلى هللا عليه وسلم : ) من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم  

 وهو فيها فاجر؛ لقي هللا وهو عليه غضبان(] رواه البخاري[. 

 : الظلم

وهو أنواع كثيرة ،وأغلبه في التعدي على حقوق الغير ،قال تعالى } وسيعلم الذين  

ه وسلم : ) اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم ظلموا أي منقلب ينقلبون { وقال صلى هللا علي

 القيامة ..( ]رواه مسلم[. 

 قتل النفس :

قال تعالى : } وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيماً . ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلًما  

فسوف نصليه ناًرا وكان ذلك على هللا يسيًرا { وقال صلى هللا عليه وسلم : ) لعن 

قذف مؤمنًا بكفر فهو كقاتله ، ومن قتل نفسه بشيء عذبه هللا به يوم  المؤمن كقتله ، ومن

 القيامة ( ]متفق عليه[.



 الكذب في غالب األقوال : 

قال تعالى : } ثم نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبين { وقال صلى هللا عليه وسلم : )  

ن الرجل ليكذب حتى وإن الكذب يهدي إلى الفجور . وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإ… 

 يكتب عند هللا كذابًا (] متفق عليه[.

 الحكم بغير ما أنزل هللا : 

قال تعالى : } ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون {. تشبه النساء بالرجال  

وتشبه الرجال بالنساء : قال صلى هللا عليه وسلم : ) لعن هللا المخنثين من الرجال، 

 النساء ( ]رواه البخاري [.  والمترجالت من

 الديوث :

قال صلى هللا عليه وسلم : ) ثالثة ال يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ، ورجلة  

 النساء ( ]النسائي والحاكم وأحمد[.والديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله. 

 عدم التنزه من البول : 

هر { وقد مر النبي صلى هللا عليه وسلم وهو من فعل النصارى قال تعالى : } وثيابك فط

بقبرين فقال: ) إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان ال يتنزه من بوله ، 

 وأما اآلخر فكان يمشي بالنميمة (] متفق عليه[. 

 الخيانة :

د األمانة قال تعالى : } وإن هللا ال يهدي كيد الخائنين { . وقال صلى هللا عليه وسلم : ) أ 

 لمن ائتمنك ،وال تخن من خانك (.

 التعلم للدنيا وكتمان العلم : 

قال تعالى : } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في  

الكتاب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون {. وقال صلى هللا عليه وسلم : ) من تعلم علًما 

جه هللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرًضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم مما يبتغى به و

 القيامة ( يعني ريحها ]أبو داود[. 



 المنان : 

قال تعالى : }ياأيهاالذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى { وقال صلى هللا عليه 

ن ، ومكذب بالقدر ( وسلم : ) ثالثة ال يقبل هللا منهم صرفًا وال عدالً : عاق ، ومنا

 ]الطبراني وابن عاصم[. 

 المتسمع على الناس ما يسرونه : 

قال تعالى : } وال تجسسوا { وقال النبي صلى هللا عليه وسلم : ) من استمع إلى حديث 

قوم وهم له كارهون صب في أذنيه اآلنك يوم القيامة ، ومن صور صورة عذب ،وكلف 

 ] رواه البخاري[.أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ (

 النميمة :  

قال تعالى : } وال تطع كل حالف مهين هماز مشاء بنميم { وقال النبي صلى هللا عليه 

وأما اآلخر فكان يمشي ….وسلم لما مر بقبرين : ) إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير 

 بالنميمة.. (] البخاري[.

 اللعن :  

ؤمن كقتله (] متفق عليه[. تصديق الكاهن والمنجم : قال صلى هللا عليه وسلم : ) لعن الم

قال صلى هللا عليه وسلم : ) من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر بما أنزل 

 على محمد ( ] أحمد والحاكم [. 

 : نشوز المرأة على زوجها

قال تعالى : } والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع  

وهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً إن هللا كان عليًا كبيًرا { وقال صلى هللا واضرب

عليه وسلم : ) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ؛ فبات غضبان عليها ؛ لعنتها 

 المالئكة حتى تصبح ( ]البخاري[. 

 أذى الجار : 

 ره بوائقه ( ] رواه مسلم[. قال صلى هللا عليه وسلم : ) ال يدخل الجنة من ال يأمن جا



 غش اإلمام للرعية :

قال تعالى : } إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في األرض بغير الحق  

أولئك لهم عذاب أليم { وقال صلى هللا عليه وسلم : ) أيما راع غش رعيته فهو في النار 

 ( ]أحمد[. 

 األكل والشرب في آنية الذهب والفضة :

لى هللا عليه وسلم : )إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما قال ص 

 يجرجر في بطنه نار جهنم ( ]رواه مسلم[. 

 لبس الحرير والذهب للرجال : 

قال صلى هللا عليه وسلم : ) إنما يلبس الحرير في الدنيا من ال خالق له في اآلخرة ( 

 ]رواه مسلم[. 

 الجدل والمراء :

هللا عليه وسلم : ) .. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط هللا قال صلى  

 حتى ينزع ..( ] رواه أبو داود[.

 نقص الكيل والميزان : 

قال تعالى : } ويل للمطففين {. األمن من مكر هللا : قال تعالى : } أفأمنوا مكر هللا فال 

هللا عليه وسلم يكثر أن يقول : )  يأمن مكر هللا إال القوم الخاسرون {. وكان النبي صلى

يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ( فقيل له : يا رسول هللا ! أتخاف علينا ؟ فقال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ، يقلبهما 

 كيف يشاء ( ]رواه أحمد والترمذي والحاكم[.

 تكفير المسلم :  

 صلى هللا عليه وسلم : ) من قال ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ( ]البخاري[.قال 

 ترك صالة الجمعة والصالة مع الجماعة : 



قال صلى هللا عليه وسلم : ) لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن هللا على  

 قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ( ] رواه مسلم[. 

 المكر والخديعة :

قال هللا تعالى : } وال يحيق المكر السيء إال بأهله { وقال صلى هللا عليه وسلم : )  

 المكر والخديعة في النار ( ] البيهقي في شعب اإليمان [.

 سب أحد من الصحابة : 

قال صلى هللا عليه وسلم : ) ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل  

 د أحدهم وال نصيفه ( ] رواه البخاري[. .أُحد ذهبًا ما بلغ م

 تغيير منار األرض :

قال صلى هللا عليه وسلم : ) .. ولعن هللا من غير منار األرض ( [ ]رواه مسلم [،قال  

المناوي في فيض القدير:والمنارةهي العالمة التي تجعل بين حدين للجارين وتغييرها أن 

 يدخلها في أرضه فيكون في معنى الغاصب.

 الواصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة والواشمة : 

قال صلى هللا عليه وسلم : ) لعن هللا الواشمات، والمستوشمات ، والنامصات ، 

 والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق هللا (] متفق عليه[.

 اإللحاد في الحرم :  

لناس سواًء العاكف فيه والباد ومن قال هللا تعالى : } .. والمسجد الحرام الذي جعلناه ل

يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم {. وسأل رجل النبي صلى هللا عليه وسلم : ما 

الكبائر ؟ قال صلى هللا عليه وسلم : ) هن تسع : الشرك باهلل .. ( وذكر منها ) واستحالل 

 البيت الحرام قبلتكم ( ] رواه أبو داود والنسائي [. 

 ضان بغير عذر ،وترك الحج مع االستطاعة : إفطار رم



قال صلى هللا عليه وسلم : ) بني اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدًا 

نقال عن كتاب  - .رسول هللا ، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ( متفق عليه

 . الكبائر للذهبي [

 ثم يقول تعالى :

 (33تولى )( أفرأيت الذي 33)

  

 


