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 سورة اإلسراء

ٍٓ لَب تَمْتُلَُاْ إٍَٔلَبدٓوُنٕ خَشَْ٘ٓٔ إِهٕلَبقٍ  
إِىَّ لَتْلَْٔنٕ وَبىَ     ًحَّْيُ ًَشْصٔلُْٔنٕ ٍٓ إَِّٗبونٔ
 (31)خِطًْْب وَجِ٘شًْا



4 

 قتل فرزندان

ٍٓ ال تَمْتُلَُا إٍَٔالدٓوُنٕ خَشَْ٘ٓٔ إِهٕالقٍ ًَحٕيُ ًَرشْصٔلُْٔنٕ ٍٓ إَِّٗربوُنٕ   »: تعبلىلَلِ •
 ،اإلهالق الفبلٔ ٍ الفمش« إِىَّ لَتْلَْٔنٕ وبىَ خِطْأًْ وَجِ٘شاًْ
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 سورة اإلسراء

ٍٓ لَب تَمْشَثَٔاْ الضًِّىٓ  إًَِِّٔ وبَىَ ـَبحِشًَْٔ ٍٓ 
 (32)سٓبءٓ سٓجِ٘لًْب



6 

 زنا

ًْٖ عي « إًَِِّٔ وبىَ ـبحِشًَْٔ ٍٓ سبءٓ سٓجِ٘لًْب  ٍٓ ال تَمْشَثَٔا الضًِّى»: تعبلىلَلِ •
ِ   لذالضًب ٍ  : ثبلػ ـٖ تحشٗوِ ح٘ث ًْبّن عي أى ٗمشثَُ، ٍ عللِ ثمَلر

ِ « إًَِِّٔ وبىَ ـبحِشًَْٔ» : ـأـبد أى الفحش صفٔ الصهٔ لِ ال ٗفبسلِ، ٍ لَلر
ء ٗؤدٕ إلى ـسربد الوتتورف ـرٖ     ـأـبد أًِ سج٘ل سٖ« ٍٓ سبءٓ سٓجِ٘لًْب»

 اإلًسبً٘ٔجو٘ف شئًَِ حتى ٌٗحل عمذُ ٍ ٗختل ًظبهِ ٍ ـِ٘ ّالن 
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     ٍٓ لَب تَمْتُلَُاْ الٌَّفْسٓ الَّتىِ حٓشَّمٓ اللَِّٔ إِلَّب ثِبلْحٓكّ
ٍٓ هٓي لُتِلَ هٓظْلَُهٖب ـَمَذٕ جٓعٓلٌَْب لَِٓلِِِِّ٘ سٔلْطَبًًْب  

 (33)الْمَتْلِ  إًَِِّٔ وبَىَ هٌٓصَٔسٖا   ـَلَب ٗٔسٕشِؾ ـىّ
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 قتل نفس

إلرى خخرش   « ٍٓ ال تَمْتُلَُا الٌَّفْسٓ الَّتِٖ حٓشَّمٓ اللَِّٔ إِلَّب ثِربلْحٓكِّ »: تعبلىلَلِ •
اٙٗٔ ًْٖ عي لتل الٌفس الوحتشهٔ إال ثبلحك إٔ إال أى ٗىرَى لرتال   
ثبلحك ثأى ٗستحك رله لمرَد أٍ سدٓ أٍ لؽ٘رش رلره هري ابسرجبة      

هي ؼ٘رش تم٘٘رذ   « حٓشَّمٓ اللَِّٔ»: الششع٘ٔ، ٍ لعل ـٖ تَص٘ؿ الٌفس ثمَلِ
إشبسٓ إلى حشهٔ لتل الٌفس ـٖ جو٘ف الششائف السوبٍٗٔ ـ٘ىرَى هري   

 153 -151الششائف العبهٔ ووب تمذهت اإلشبسٓ إلِ٘ ـٖ رٗل اٙٗرب   
 .هي سَسٓ ابًعبم
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ٍٓ هٓيْ لُتِلَ هٓظْلَُهبًْ ـَمَذٕ جٓعٓلٌْب لَِٓلِِِِّ٘ سٔلْطبًبًْ ـَرال ٗٔسٕرشِؾٕ ـِرٖ    »: لَلٍِ •
الوشاد ثتعل السلطبى لَلِ٘ تسل٘طِ ششعب على « الْمَتْلِ إًَِِّٔ وبىَ هٌْٓصَٔساًْ

للَلٖ، ٍ « إًَِِّٔ»ٍ « ـَال ٗٔسٕشِؾٕ»لتل لبتل ٍلِ٘ لصبصب ٍ الضو٘شاى ـٖ 
 .الوشاد ثىًَِ هٌصَسا َّ التسل٘ط الششعٖ الوزوَس

ٍ الوعٌى ٍ هي لتل هظلَهب ـمذ جعلٌب ثحست التششٗف لَلِ٘ ٍ َّ ٍلٖ •
دهِ سلطٌٔ على المصبص ٍ أخز الذٗٔ ٍ العفَ ـال ٗسشؾ الرَلٖ ـرٖ   
المتل ثأى ٗمتل ؼ٘ش المبتل أٍ ٗمتل أوثش هي الَاحذ إًِ وبى هٌصَسا إٔ 
ـال ٗسشؾ ـِ٘ بًِ وبى هٌصَسا ـال ٗفَتِ المبتل ثسجت أًب ًصرشًبُ أٍ  

 .ـال ٗسشؾ اعتوبدا على أًب ًصشًبُ
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ٍٓ لَب تَمْشَثَٔاْ هٓبلَ الْ٘ٓتِ٘نِ إِلَّب ثِبلَّتىِ ِّىٓ 
ٗٓجٕلُػَ أَشُذَُّٔ  ٍٓ إٍَٔـَُاْ   أَحٕسٓيُ حٓتىٓ

 (34)ثِبلْعْٕٓذِ  إِىَّ الْعْٕٓذٓ وبَىَ هٓسَُٕلًْب
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 تصرف در مال یتيم

ٍٓ ال تَمْشَثَٔا هبلَ الْ٘ٓتِ٘نِ إِلَّب ثِبلَّتِٖ ِّٖٓ أَحٕسٓريُ حٓتَّرى ٗٓجٕلُرػَ    »: تعبلىلَلِ •
أول هبل ال٘ت٘ن ٍ َّ هي الىجبئش التٖ أٍعرذ ا  علْ٘رب   عي  ًْٖ« أَشُذَُّٔ

ظُلْوبًْ إًَِّوب ٗٓأْوُلَُىَ ـِٖ   إِىَّ الَّزِٗيَ ٗٓأْوُلَُىَ أَهَٕالَ الْ٘ٓتبهى»: الٌبس لبل تعبلى
 .10: الٌسبء: «ثٔطًَُِِْنٕ ًبساًْ ٍٓ سٓ٘ٓصٕلََٕىَ سٓعِ٘شاًْ

 .ٍ ـٖ الٌْٖ عي االلتشاة هجبلؽٔ إلـبدٓ اشتذاد الحشهٔ•
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 تصرف در مال یتيم

إٔ ثبلطشٗمٔ التٖ ّرٖ أحسري ٍ ـ٘رِ    « إِلَّب ثِبلَّتِٖ ِّٖٓ أَحٕسٓيُ»: لَلٍِ •
َّ أٍاى الجلَغ ٍ الششذ « حٓتَّى ٗٓجٕلُػَ أَشُذَُّٔ»: هصلحٔ إًوبء هبلِ، ٍ لَلِ

ٍ عٌذ رله ٗشتفف عٌِ ال٘تن ـبلتحذٗذ ثْزُ التولٔ لىرَى الٌْرٖ عري    
احتفظَا على هبلرِ  : المشة ـٖ هعٌى ابهش ثبلص٘بًٔ ٍ الحفظ وأًِ ل٘ل

ال : حتى ٗجلػ أشذُ ـتشدٍُ إلِ٘، ٍ ثعجبسٓ أخشى الىالم ـٖ هعٌى لَلٌب
 ،تمشثَا هبل ال٘ت٘ن هب دام ٗت٘وب
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 وفای به عهد

إٔ هسرئَل عٌرِ ٍ   « ٍٓ إٍَٔـَُا ثِبلْعْٕٓذِ إِىَّ الْعْٕٓذٓ وبىَ هٓسٕؤُلًْب»: تعبلىلَلِ •
الوشاد السؤال عي : َّ هي الحزؾ ٍ اإلٗصبل السبئػ ـٖ الىالم، ٍ ل٘ل

ًفس العْذ ـئى هي التربئض أى تتوثرل ابعوربل ٗرَم الم٘بهرٔ ـتشرْذ       
 .لإلًسبى أٍ علِ٘ ٍ تشفف لِ أٍ تخبصوِ
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