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 الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم اللِ 

 
 يُ ْؤِت اْلِْْكَمَة َمْن َيَشاءُ 
 َوَمْن يُ ْؤَت اْلِْْكَمَة 
 فَ َقْد أُوِتَ َخْْياً َكِثْياً 

 َوَما َيذَّكَُّر ِإالَ أُوُلو األْلَبابِ 
 
 

 صدق الل العلي العظيم
 

 262سورة البقرة: اآلية 
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 كلمة الناشر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
كمة واألمثال عص ارة الكك ر البش رخ وخ ص ة   ارب األم م والش عوب و  رة م ن تعترب اْل

 ار صراعهم اليومي املرير مع اْلي اة  وي ي اثاب ة مش اعري تل ْي ال ري    فه ي م ا كا    ك ذل  
 إال بعد خربة طويلة ممن خربوا اْلياة عن دراية ووعاية.

ية وأوض     ئ  يماً م  ن  ظ  رة ولق  د أتل    اْلكم  ة واألمث  ال   بلس  بتها   الت رب  ة البش  ر 
اإل س  اا الكاحص  ة والد يق  ة لنم  ور م  ن عواي  اب املتع  ددة  وبالت  اا فه  ي  ك  ي  ص    و   ارب 
األمم والشعوب على مر التاريخ  وصارت من املؤئرات واألدلة على املخزوا الثقايف والرص يد 

 الككرخ لتل  األمم والشعوب.
رج  ع إت ت  اريخ اإل س اا عل  ى ي  ذب البس  ي ة  وامل ح   أا ت  اريخ اْلكم  ة واألمث ال    د  ي

ع  اق  ب  ري امل  ي د  عل  ى إا س  ر  2022ف   ا بع  م األمث  ال املص  رية يرج  ع تارقه  ا إت م  ا  ب  ري 
بقائه    ا ي    و ا تقال    ا م    ن جي    ري إت جي    ري ع    رب التواص    ري الكك    رخ والتب    ادل املع    ريف ب      األم    م 

 والشعوب إت أا صارت يف حوعة أيديلا اليوق.
ة على كري ح ال و  د  ي ري يف تعريكه ا ب ) ا: مالعل م ال ذخ يرف ع اإل س اا إا اْلكمة ممدوح

  و يري أيضاً: ب ا اْلكمة تعين مفهم املعاين(  ومسي  حكمة أل)ا مما عة (2)عن فعري القبيح(
  ويف تعري   ا ثال   م لل كم   ة ي   ي: عب   ارة ع   ن ممعرف   ة أفض   ري األئ   ياء ب فض   ري (1)م   ن ا(ه   ري(

  كم ا إا اْلكم ة: ممرجعه ا (3)الص لاعات ويتقله ا محك يم( العلوق(  ويُق ال مل ن ُسس ن د  ائ 
 .(4)إت العدل والعلم واْللم  ويقال: أحكمته الت ارب إذا كاا حكيماً(

لقد ورد يف القرآا اجمليد ذكر ماْلكم ة( عش روا م رة  كم ا ج اء ذكري ا مائ ة وتس عوا م رة 

                                                           

 مادة حكم. 50ص 6جممع الب رين: ج (1م
 مادة حكم. 50ص 6جممع الب رين: ج (2م
 مادة حكم. 152ص 12لساا العرب: ج (3م
 مادة حكم. 66ص 3كتاب الع : ج  (5م
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 بتصاريا خمتلكة مثري: محكيم( ومحكم( ومحاكم( ومحمكم( وتْيب.
يـؤيي الحكمـة مـن يشـامن ومـن يـؤت الحكمـة  قـد قد  ال تعات يف ئ  ا اْلكم ة: ف

أويي خيرًا كثيـراً 
واْلكم ة يل ا اع ): مالعل م ال ذخ تعظ م ملكعت ه و  ري فائدت ه  وإ  ا  ي ري  (9)

 .(6)للعلم حكمة أل ه ميتلع به عن القبيح ملا فيه من الدعاء إت اْلسن والزجر عن القبيح(
ه باْلكمة أ واماً وخّلد ذكريم يف القرآا اْلكيم  فقال عز م ن  ائ ري: كما مدح جري ئ  

 ًــاب والحكمــة وييينــاهم ملكــاً   يمــا  قــد ييينــا يل هبــراهيم الكت
  و   ال س  ب ا ه: (7)

وقتـــا داود وـــالوت وييـــاه اهلل الملـــل والحكمـــة و ل مـــ  ممـــا يشـــام
  و    ال تع   ات: (8)

وشــددنا ملكــ  وييينــاه الحكمــة و بــا ال طــاب
ولقــد ييينــا   و   ال ج  ري ج ل  ه: (5)

لقمان الحكمة
 .(22)  أخ: مأع يلاب العقري والعلم والعمري به واإلصابة يف األمور((20)

ولق  د اختل  ا يف لقم  اا ي  ري ك  اا  بي  اً أق ك  اا حكيم  اًح فقي  ري: إ   ه ك  اا حكيم  اً و  يك  ن 
  بياً  و يري: إ ه كاا  بياً وفسروا اْلكمة يلا باللبوة.

 يوماً: ألس  كل  ترعى معلاح   و د ُسمري لقماا
 فقال:  عم.

   ال: فم  ن أي  ن أوتي    م  ا أردح     ال:    در الل وأداء األما   ة وص  دق اْل  ديم والص  م  
 . (21)عما اليعليين

 .(23) عم يكذا يم أولياء الل إا   قوا كاا   قهم حكمة
م   ا م   ن عب   د إال ويف رأس   ه حكم   ة ومل     : »ويف اْل   ديم الش   ريا ع   ن رس   ول الل 

سكها ف ذا تكرب   ال له: أتضع وضع  الل  ف  يزال أعظ م الل ايف يف  كس ه وأص لر الل ايف مي
                                                           

 .262سورة البقرة:  (0م
 .125ص 2ج تكسْي جممع البياا: (6م
 .05سورة اللساء:  (7م
 .201سورة البقرة:  (8م
 .22سورة ص:  (2م
 .12سورة لقماا:  (12م
 .82ص 8تكسْي جممع البياا: ج (11م
 .82ص 8تكسْي جممع البياا: ج (12م
 .20باب املؤمن وع ماته وصكاته ح 237ص 2راجع الكايف: ج (13م
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يف أع   الل ايف  وإذا تواض ع رفع ه الل عزوج ري      ال ل ه: ا  تع،  عش   الل  ف   ي زال أص  لر 
 .(24)«اللايف يف  كسه وأرفع اللايف يف أع  اللايف

ء إذا كاا صواباً كاا دواء وإذا ك اا إا ك ق اْلكما» ال:  وعن اإلماق أمْي املؤمل  
 .(29)«خ   كاا داء
خ   ذ اْلكم   ة أ، كا       ف    ا اْلكم   ة تك   وا يف ص   در املل   اف  ف   تل ل  يف : »و    ال 

 .(26)«صدرب حىت خترج فتسكن إت صواحبها يف صدر املؤمن
إا الل آتاين القرآا وآت اين م ن اْلكم ة مث ري الق رآا وم ا م ن بي   : »و ال رسول الل 

 .(27)«فيه ئيء من اْلكمة إال كاا خراباً  أال فتكقهوا وتعلموا ف  متوتوا جهاالً ليس 
وأما العدل فهو  قيم ا(ور وم ا   اق يف اللك ويف أ  ه مس تقيم  والع دل لل ة: مي و التس وية 

 .(28)ب  الشيم (
والَع  دل م  ن أمس  اء الل اْلس  ) وي  و: مال  ذخ ال ميي  ري ب  ه ال  ود في   ور يف اْلك  م( وي  و يف 

ص  ري مص  در مسُ   ي ب  ه ُفوِض  ع موض  ع الع  ادل وي  و أبل  سم مل  ه أل   ه ُجعِ  رَي املس  مى  كس  ه ع  دالً األ
(25). 

ولقد ورد ذكر العدل يف القرآا ث ث عش رة م رة  وج اء ذك رب ش س عش رة م رة بتص اريا 
 خمتلكة مثري: متعدل( وماعدلوا( وميعدلوا( وتْييا.

ات كلم     ة الع     دل يف الرض     ا م     ن املل ي     : »إت أم     ْي امل     ؤمل   ويف وص     ية الل       
 .(10)«والسخط

هن اهلل يـممر إا العدل من اخلصال اْلميدة اليت ارتضايا الل لعبادب فقال عز من  ائري: 
بالعدل واإلحسان وهيتام ذي القربى وينهى  ن الفحشام والمنكر والبغي يع كم لعلكـم 

                                                           

 .16باب الكرب ح 312ص 2الكايف: ج (15م
 .260تة   صار الكم: )  الب  (10م
 .72)  الب تة   صار اْلكم:  (16م
 .125ص 2تكسْي جممع البياا: ج (17م
 مادة عدل. 521ص 0جممع الب رين: ج (18م
 مادة عدل. 532ص 11لساا العرب: ج (12م
 .22323ح 15ب 222ص 10راجع وسائري الشيعة: ج (22م
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يذكرون
(12). 

امل  ؤمل  وأداء الش  هادة والوف  اء  عل  ى أا م  وارد الع  دل كث  ْية مله  ا: اْلك  م واإلص   ح ب   
 باملكيال وامليزاا ويف القول وب  اللساء إت تْي ذل .

الع  دل يض  ع األم  ور : »: أيهم  ا أفض  ري الع  دل أو ا(  ودح فق  ال ُس  مري اإلم  اق عل  ي 
مواض   عها وا(   ود قرجه   ا م   ن جهته   ا  والع   دل س   ائس ع   اق وا(   ود ع   ار  خ   اص  فالع   دل 

 .(11)«أئرفهما وأفضلهما
لع اللايف  دمياً وحديثاً يف مس لة اْلكمة والعدل وياموا هبما كث ْياً فق الوا فيه ا ئ عراً و د و 

و ثراً وألكوا القص  والروايات وكتبوا كثْياً علهما  على أا البعم درج على مج ع ي ذب اْلك م 
 واألمثال واأل وال امل ثورة وعرضها يف كتاب مستقري لتكوا يف متلاول اليد.

لس    ماحة اإلم    اق الراح    ري الش    ْياعخ م     ديف س    رب م حــــول العــــدل( )حَكــــوي    ذا الكت    اب 
الش  ريا( فري  د يف باب  ه حي  م مج  ع ب    اْلكم  ة والع  دل وإال فم  وارد اْلكم  ة كث  ْية وجماال   ا 
عديدة  لكله مرضواا الل عليه( خ  اْلكمة بباب العدل  ويذا له دالالته املوض وعية  وإا  

 تعريكها ابتداًء. كا   اْلكمة مرجعها إت العدل كما جاء يف
كما مجع مساحته مأعل ى الل مقام ه( بع م م ا يتعل   باملوض وي م ن آي ات  رآ ي ة ورواي ات 
ئ  ريكة  وأبي  ات ئ  عرية وأمث  ال ئ  عبية  بيتي  ل موض  وعي يس  هري تلاول  ا  وذل    للمس  ا ة يف 

  شر العدل ب  أفراد اجملتمع.
الس  كر ا(لي ري  س ائلة امل  وت ومؤسس ة اجملت م م ن دواع  ي فخري ا أا تق وق ب ب  ع و ش ر ي ذا 

 القدير أا يلكع به كما  كع بلْيب  واْلمد لل أوالً وآخراً.
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                                                 
 23/  9592بيروت لبنان  ص.ب:                                                  

  

                                                           

 .22سورة الل ري:  (21م
 .537)  الب تة   صار اْلكم:  (22م
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 المقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اْلمد لل رب العامل  وصلى الل على حممد وآله ال ايرين  أما بعد فهذب كلمات وحكم 
ِهنَّ اللَّـَ  حول العدل والظلم  إا الل عزوجري  د أمر بالعدل واإلحساا حيم  ال عزوج ري: 

ْحسانِ  ِِ يَْمُمُر بِاْلَعْدِل َواإْل
اً  وكذل  تكويلاً يف ا(ملة   و)ى عن الظلم وال لياا تشريع(13)

 اا ال يلايف االختيار واالختبار.
ف    يق  ال: إا الل عزوج  ري مل  اذا ت  رم اخلل    يظل  م أو يُظلَ  م  فاإل س  اا يظل  م  كس  ه ويظل  م 
ب ين  وع ه  وتظلمه  م ال بيع ة والعك س  ويظل  م اإل س اا اْلي  واا بذ  ه ل ه أو م  ا أئ به  ويظل  م 

 بعم ويكذاحاْليواا بين  وعه بافيايف بعضه ل
 أليس من رْحة الل سب ا ه وعدله أا سول دوا ذل  تكويلاًح

 أل ه يقال: إا األمر دائر ب  أمرين:
أم   ا أا  ع   ري الل س   ب ا ه للك   وا     وا   عام   ة تش   مري الك   ري  كق   ا وا ا(اذبي   ة و    وا   

 الشمس واملياب واملعادا وتْييا.
 يف م   وارد الظل   م  فاإل س   اا ال   ذخ وإم   ا أا ال  ع   ري ذل      ب   ري س   ول دوا  ك   وذ الق   وا  

يلق   ي بلكس   ه م   ن أعل   ى أو يدفع   ه إ س   اا آخ   ر أو ري   ح أو م   ا أئ   به ال يس   قط خ ف   اً لق   ا وا 
 ا(اذبية  بري يلزل مثري الق ن حىت ال تتكسر عظامه.

 ف ا كاا األول كاا البد من الظلم واملآسي وما أئبه ذل .
 درجات الرفيعة.وإا كاا الثاين   ميت ن اإل ساا حىت يست   ال

وإذا   قل      الل س    ب ا ه ال    درجات الرفيع    ة يف ا(ل    ة ك    اا  قص    اً يف اخللق    ة  وإا خل      
                                                           

 .22سورة الل ري:  (23م
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وأع اي    ا مل    ن ال يس    ت   ك    اا خ       اْلكم    ة  مثل    ه مث    ري م    ن يك    رق اْلي    واا ا    ا يس    ت   
 اإل ساا  أو يكرق اإل ساا األ زل اا يست   اإل ساا األرفع.

اا ُيكرق به اإل ساا يف امللبس وامل ك ري واملش رب واملس كن  أرأي  لو أا إ سا اً أكرق ْحاراً 
 وما أئبه يكوا خ   اْلكمةح

يذا يف إ ساا يظلم  كسه  أو إ سا اً آخر  أو يف ال بيعة حي م تش مري كوارثه ا اإل س اا 
 من الزلزلة وإحراق الشمس وإتراق املاء وما أئبه.

اا أو حي واا آخ ر أو طبيع ةح فم ن أي ن أما يف اْليواا الذخ يُظلم   جمهوال   بس بل اإل س 
ــــــم أا ل      يس لل ي      واا درج      ات يرتك      ع هب      ا إذا أو  أو ُح      رق  و       د        ال س      ب ا ه:  هال  أم

أمثالكم
هذا الوحوش حشرتو ال تعات:  (14)

 إت تْي ا من اآليات والروايات. (19)
   إا للعدل والظلم آثار د يوية باإلضافة إت الثواب العقاب األخروخ.

مملتخ   ل الت   واريخ( ع   ن مروض   ة األ    وار(     ال: إا امل    موا العباس   ي ج   اء يوم   اً إت  فك   ي
امل  دائن يف عم  اا ملك  ه  فك  اا يس  ْي أط  را   ص  ر كس  رد ويلظ  ر إت عم  ارات القص  ر وآث  ارب 

 بلظر االعتبار.
   ال: إا ب  دا الس  ل اا  ف  رود ل  ه أح  د العلم  اء ال  ذين ك  ا وا يف جملس  ه أا رس  ول الل 

 يف القرب  العادل ال يلخر
لك     ين أري     د أا أرد ح     ال  فق     ال امل      موا: ال ئ       يف ص     دق ح     ديم رس     ول الل 

ا وئ    ْيواا  ي    ري ك    اا ع    ادالً أق ال  وك      ه أراد أا يع    ر  م    ن ي    ذا اْل    ديم ي    ري أا جس    د 
 أ وئْيواا خنر أق بقي ساملاًح

 ف مر بلب، القرب فرأد جسد أ و ئْيواا باٍق طرياً ك  ا يو  ائم يف القرب.
امل   موا و بّ  ري وجه  ه ووج  د يف أص  ابعه خ  واك وعل  ى فص  ها كتاب  ات  فك  ي أح  د  فتع   ل

« استش  ر يف أم  ورم ح  ىت سص  ري مقص  ودم»ويف اآلخ  ر: « داِر األع  داء»اخل  واك ك  اا مكتوب  اً: 
 «.ا تلع حىت تعي، عيشاً »ويف الثالم: 

عل  د م  ا دخ  ري امل  دائن أخ  ذ يكل  م مج م  ة  ي  ذا ويف بع  م الرواي  ات أا أم  ْي امل  ؤمل 

                                                           

 .38سورة األ عاق:  (25م
 .0سورة التكوير:  (20م
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 .(16)فس له من أ    ال: أ ا أ و ئْيواا العادل  اْلديم
  س ل الل عزوجري أا يوفقلا ملرضاته إ ه مسيع جميل.

 
 قم المقدسة                                                  
 محمد الشيرازي                                                 

                                                           

امل  دائن فل  زل  وفي  ه: ع  ن عم  ار الس  اباطي    ال:    دق أم  ْي امل  ؤمل   27ح 112ب 213ص 51ا ظ  ر    ار األ   وار: ج (26م
 م ة خن رة إت مج إت أا   ال:    ظ ر «   م مع ي»ب يواا كسرد وكاا معه دلا بن جمْي فلما صلى  اق  و  ال ل دلا: 

وكا    م روح ًة وج اء إت اإلي واا وجل س في ه ودع ا ب س   وص ل في ه م اًء  « خذ يذب ا(م مة»فقال لبعم أص ابه: 
فل ق   « أ س م  علي   ي ا مج م ة أخربي ين م ن أ  ا وم ن أ   : »    ال « دي يذب ا(م م ة يف ال س  »و ال له: 

س يد الوص ي  وأم ا أ  ا فعب د الل واب ن أم ة الل كس رد أ وئ ْيواا  ا(م مة بلساا فصيح  و ال : أم ا أ    ف  مْي امل ؤمل  و 
فا صر  القوق الذين كا وا معه من أيري ساباط إت أياليهم وأخربويم ا ا ك اا وا ا مسع وب م ن ا(م م ة فاض  ربوا واختلك وا 

 وحضروب  و ال بعضهم فيه مثري ما  ال اللصارد يف املسيح. يف مع) أمْي املؤمل 
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  با: 

 ييات شريفة حول 

 دل والقسط الع
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 العدل اإللهي
ــــِميُ      ال س    ب ا ه:  َل ِلَكِلمايِــــِ  َوُهَوالسَّ َْ َكِلَمــــُة رَبقــــَل ِدــــْدقاً َوَ ــــْدالً ال ُمبَــــدق ــــ َوَيمَّ

اْلَعِليمُ 
(17). 

ال ِهلـَ   َشِهَد اللَُّ  أَنَُّ  ال ِهلَ  ِهالَّ ُهَوَواْلَمالِئَكُة َوُأوُلوا اْلِعْلـِم قاِئمـاً بِاْلِقْسـطِ و ال تعات: 
 .(18)ِهالَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 
َوَنَضُ  اْلَموازِيَن اْلِقْسَط لِيَــْوِم اْلِقياَمـِة  َـال ُيْ لَـُم نـَْفـْي َشـْيإاً َوِهْن كـاَن و ال سب ا ه: 

ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَيـَْينا ِبها وََكفى بِنا حاِسِبينَ 
(15). 

َتَدْت بِـِ  َوَأَسـراوا النَّداَمـَة َوَلْو َأنَّ و ال تعات:  ْرِض اَل ـْ َِ َْ ما ِ ي اأْل ِلُكاق نـَْفٍي ظََلَم
نَـُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم ال ُيْ َلُمونَ  َلمَّا رََأُوا اْلَعذاَب َوُقِضَي بـَيـْ

(30). 

 األمر بالعدل
ْحسانِ  ال عزوجري:  ِِ ِهنَّ اللََّ  يَْمُمُر بِاْلَعْدِل َواإْل

(32). 
ــوَّاِميَن لِلَّــِ  ُشــَهداَم بِاْلِقْســِط َوال َيْجــرَِمنَُّكْم  و   ال تع  ات: يــا أَيـاَهــا الَّــِذيَن يَمنُــوا ُكونُــوا قـَ

ـــْر ِبمـــا  ـــوا اللَّـــَ  ِهنَّ اللَّـــَ  َخِبي ـــِو َوايَـُّق َرُب لِلتـَّْق ـــَوَأقـْ ـــِدُلوا ُه ـــِدُلوا اْ  ـــى َأالَّ يـَْع ـــْوٍم َ ل ـــَن ُن قـَ َش
يـَْعَمُلونَ 

(31). 
ــا أَ و   ال س  ب ا ه:  ــْو َ لــى ي ــوَّاِميَن بِاْلِقْســِط ُشــَهداَم لِلَّــِ  َوَل ــوا ُكونُــوا قـَ ــا الَّــِذيَن يَمُن يـاَه

َربِيَن ِهْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َ ِقيراً  َاللَُّ  َأْولى ِبِهما َ ال يـَتَِّبُعوا  قـْ َِ ُفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َواأْل اْلَهِو أَنـْ

                                                           

 .110األ عاق:  سورة (27م
 .18سورة آل عمراا:  (28م
 .57سورة األ بياء:  (22م
 .05سورة يو س:  (32م
 .22سورة الل ري:  (31م
 .8سورة املائدة:  (32م
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يـُْعِرُضوا  َِإنَّ اللََّ  كاَن ِبما يـَْعَمُلوَن َخِبيراً َأْن يـَْعِدُلوا َوِهْن يـَْلُووا َأْو 
(33). 

ُقْا َأَمَر رَبقي بِاْلِقْسطِ و ال عزوجري: 
(34). 

 اكتبوا بالعدل
َنُكْم كاِيْب بِاْلَعْدلِ  ال سب ا ه:  َوْلَيْكُتْب بـَيـْ

(39). 
ْلُيْمِلْا َولِياُ  بِاْلَعْدلِ و ال عزوجري:   ـَ

(36). 

 أحكموا بالعدل
ــْيَن ل ج  ري وع   :    ا مانــاِت ِهلــى َأْهِلهــا َوِهذا َحَكْمــُتْم بـَ َِ ِهنَّ اللَّــَ  يَــْمُمرُُكْم َأْن يـُــَؤداوا اأْل

النَّاِس َأْن َيْحُكُموا بِاْلَعْدِل ِهنَّ اللََّ  نِِعمَّا يَِعُ ُكْم ِبِ  ِهنَّ اللََّ  كاَن َسِميعاً َبِبيراً 
(37). 

ْدٍل ِمْنُكمْ َيْحُكُم ِبِ  َذوا  َ و ال تعات: 
(38). 

َوِهذا قـُْلُتْم  َاْ ِدُلواو ال سب ا ه: 
(35). 

َهْا َيْسَتِوي ُهَو وَمْن يَْمُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َ لى ِدراٍط ُمْسَتِقيمٍ و ال تعات: 
(40). 

ـــِإنْ و    ال عزوج   ري:  نَـُهمـــا َ  ـــوا  ََمْدـــِلُحوا بـَيـْ َتتَـُل ـــْؤِمِنيَن اقـْ ـــَن اْلُم ـــاِن ِم َْ  َوِهْن طائَِفت ـــ بـََغ
ْخِر َ قايُِلوا الَِّتي يـَْبِغي َحتَّى َيِفيَم ِهلى َأْمِر اللَِّ   َـِإْن  ـامْت  ََمْدـِلُحوا  ُِ ِهْحداُهما َ َلى اأْل

نَـُهما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسطُوا ِهنَّ اللَّ  ُيِحبا اْلُمْقِسِطينَ  بـَيـْ
(42). 

نَـُهْم بِاْلقِ و ال تعات:  ََ  َاْحُكْم بـَيـْ ْسِط ِهنَّ اللََّ  ُيِحبا اْلُمْقِسِطينَ َوِهْن َحَكْم
(41). 

                                                           

 .130سورة اللساء:  (33م
 .22سورة األعرا :  (35م
 .282سورة البقرة:  (30م
 .282سورة البقرة:  (36م
 .08سورة اللساء:  (37م
 .20سورة املائدة:  (38م
 .102سورة األ عاق:  (32م
 .76سورة الل ري:  (52م
 .2سورة اْل رات:  (51م
 .52سورة املائدة:  (52م
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 أشهدوا العدول
ــيَن    ال عزوج  ري:  ــِنُكْم ِهذا َحَضــَر َأَحــدَُكُم اْلَمــْوُت ِح ــوا َشــهاَدُك بـَْي ــا الَّــِذيَن يَمُن ــا أَيـاَه ي

اْلَوِديَِّة اْثناِن َذوا َ ْدٍل ِمْنُكْم َأْو يَخراِن ِمْن َغْيرُِكمْ 
(43). 

ٍُ  َــــإِ و    ال س    ب ا ه:  ٍُ َأْو  ــــارُِقوُهنَّ ِبَمْعــــُرو ذا بـََلْغــــَن َأَوَلُهــــنَّ  ََمْمِســــُكوُهنَّ ِبَمْعــــُرو
َوَأْشِهُدوا َذَوْي َ ْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقيُموا الشَّهاَدَك لِلَّ ِ 

(44). 
 األنبيام والعدل
ـنَـُهْم  ال جرّي وع :  بِاْلِقْسـِط َوُهـْم ال َوِلُكاق أُمَّـٍة َرُسـوْل  َـِإذا وـاَم َرُسـوُلُهْم ُقِضـَي بـَيـْ

ُيْ َلُمونَ 
(49). 

 العدل بين الزووات
 َِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يـَْعِدُلوا َ واِحَدكً  ال تعات: 

(46). 
َوَلْن َيْسَتِطيُعوا َأْن يـَْعِدُلوا بـَْيَن النقساِم َوَلْو َحَرْدُتمْ و ال عزوجري: 

(47). 
 العدل م  اليتامى

ْلَيتامى بِاْلِقْسطِ َوَأْن يـَُقوُموا لِ  ال تعات: 
(48). 

ــَن و   ال ج  رّي وع   :  ــاْنِكُحوا مــا طــاَب َلُكــْم ِم ــي اْلَيتــامى َ  ــُتْم َأالَّ يـُْقِســطُوا ِ  َوِهْن ِخْف
النقساِم َمْثنى َوُثالَث َورُباعَ 

(45) . 
 العدل  ي المعامالت

َوَأْوُ وا اْلَكْيَا َواْلِميزاَن بِاْلِقْسطِ  ال تعات: 
(90). 

                                                           

 .126سورة املائدة:  (53م
 .2سورة ال  ق:  (55م
 .57سورة يو س:  (50م
 .3سورة اللساء:  (56م
 .122سورة اللساء:  (57م
 .127سورة اللساء:  (58م
 .3سورة اللساء:  (52م
 .102سورة األ عاق:  (02م
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ــْوِم َأْو ُــوا اْلِمْكيــاَل َواْلِميــزاَن بِاْلِقْســِط َوال يـَْبَ ُســوا النَّــاَس ن  ائ  ري: و   ال ع  ّز م   َويــا قـَ
َأْشيامُهْم َوال يـَْعثـَْوا ِ ي اأْلْرِض ُمْفِسِدينَ 

(92). 
َوَأِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوال ُيْ ِسُروا اْلِميزانَ و ال تعات: 

(91). 
ــلْ و   ال عزوج  ري:  ــْد َأْرَس ــوَم َلَق ــزاَن لِيَـُق ــاَب َواْلِمي ــُم اْلِكت ــا َمَعُه َزْلن ــاِت َوأَنـْ ــَلنا بِاْلبَـيقن نا ُرُس

النَّاُس بِاْلِقْسطِ 
(93). 

ـــْر و    ال س   ب ا ه:  ـــَل َخيـْ ـــَتِقيِم ذِل ـــوا بِاْلِقْســـطاِس اْلُمْس ـــُتْم َوزُِن ـــوا اْلَكْيـــَا ِهذا ِكْل َوَأْوُ 
َوَأْحَسُن يَْمِويالً 

(94). 
زِنُوا بِاْلِقْسطاِس اْلُمْسَتِقيمِ وَ و ال عّز من  ائري: 

(99). 
 العدل حتى م  األ دام

ــْن    ال تع  ات:  ــوُكْم ِم ــْم ُيْ رُِو يِن َوَل ــي الــدق ــايُِلوُكْم ِ  ــْم يُق ــِن الَّــِذيَن َل ال يـَْنهــاُكُم اللَّــُ  َ 
 .(96)نَ ِديارُِكْم َأْن يـَبَـراوُهْم َويـُْقِسطُوا ِهلَْيِهْم ِهنَّ اللََّ  ُيِحبا اْلُمْقِسِطي

 

 بشارك للعدول
لَِيْجِزَي الَِّذيَن يَمُنوا َوَ ِمُلوا البَّاِلحاِت بِاْلِقْسطِ  ال سب ا ه: 

(97). 

 أ دام العدالة 
ِهنَّ الَّــِذيَن َيْكُفـُروَن ِب يـاِت اللَّــِ  َويـَْقتـُلُـوَن النَِّبيقـيَن ِبَغْيــِر َحـُق َويـَْقتـُلُــوَن   ال ج رّي وع  : 

بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس  ـََبشقْرُهْم ِبَعذاٍب أَلِيمٍ  الَِّذيَن يَْمُمُرونَ 
(98). 

                                                           

 .80ورة يود: س (01م
 .2سورة الرْحن:  (02م
 .20سورة اْلديد:  (03م
 .30سورة اإلسراء:  (05م
 .182سورة الشعراء:  (00م
 .8سورة املمت لة:  (06م
 .5سورة يو س:  (07م
 .21سورة آل عمراا:  (08م
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 إت تْييا من اآليات الشريكة.
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  با: 

 ييات شريفة حول 

 ال لم والجور
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 هن  يعالى ال ي لم أبدا
 . (95)َوَأنَّ اللََّ  لَْيَي ِبَ الٍَّم لِْلَعِبيدِ  ال تعات: 

 . (60)ٍم لِْلَعِبيدِ َوما أَنَا ِبَ الَّ و ال سب ا ه: 
 . (62)َوما رَباَل ِبَ الٍَّم لِْلَعِبيدِ و ال عزوجري: 

 . (61)ذِلَل َأْن َلْم َيُكْن رَباَل ُمْهِلَل اْلُقِر ِب ُْلٍم َوَأْهُلها غاِ ُلونَ و ال جرّي وع : 
 . (63)ونَ َوما كاَن رَباَل لِيـُْهِلَل اْلُقِر ِب ُْلٍم َوَأْهُلها ُمْبِلحُ و ال تعات: 

 . (64) َاْليَـْوَم ال ُيْ َلُم نـَْفْي َشْيإاً َوال ُيْجَزْوَن ِهالَّ ما ُكْنُتْم يـَْعَمُلونَ و ال جرّي وع : 
 . (69)َوَما اللَُّ  يُرِيُد ظُْلماً لِْلعاَلِمينَ و ال تعات: 

 . (66)َوَما اللَُّ  يُرِيُد ظُْلماً لِْلِعبادِ و ال سب ا ه: 
 . (67)ِذْكِر َوما ُكنَّا ظاِلِمينَ : و ال جرّي وع 

َوَنَضُ  اْلَمـوازِيَن اْلِقْسـَط لِيَــْوِم اْلِقياَمـِة  َـال ُيْ لَـُم نـَْفـْي َشـْيإاً َوِهْن  و ال عّز من  ائري: 
 . (68)كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَيـَْينا ِبها وََكفى بِنا حاِسِبينَ 

ـــِز ُكـــو    ال تع   ات:  ـــْوَم ِهنَّ اللَّـــَ  َســـرِيُ  اْليَــــْوَم ُيْج َْ ال ظُْلـــَم اْليَـ ـــَب ـــٍي ِبمـــا َكَس اا نـَْف

                                                           

 .12  سورة اْل : 01  سورة األ كال: 182سورة آل عمراا:  (02م
 .22سورة ق:  (62م
 .56سورة فصل :  (61م
 .131سورة األ عاق:  (62م
 .117سورة يود:  (63م
 .05سورة يس:  (65م
 .128سورة آل عمراا:  (60م
 .31سورة تافر:  (66م
 .222سورة الشعراء:  (67م
 .57سورة األ بياء:  (68م
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 . (65)اْلِحسابِ 
ُتْم ال ُيْ َلُمونَ و ال عزوجري:   . (70)َوأَنـْ

 . (72)َوما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقِر ِهالَّ َوَأْهُلها ظاِلُمونَ و ال عّز من  ائري: 

 ال لم ينا ي اإليمان
ْمـُن َوُهـْم الَِّذي ال عّز من  ائري:  َِ َن يَمُنوا َوَلْم يـَْلِبُسوا ِهيمـانـَُهْم ِب ُْلـٍم ُأولإِـَل َلُهـُم اأْل

 . (71)ُمْهَتُدونَ 

 ال الم ال يكون هماما
قاَل ال يَناُل َ ْهِدي ال َّاِلِمينَ  ال عزوجري: 

(73). 

 هن  يعالى ال يحبهم
َواللَُّ  ال ُيِحبا ال َّاِلِمينَ  ال تعات: 

(74). 
 . (79)ِهنَُّ  ال ُيِحبا ال َّاِلِمينَ  ه: و ال سب ا

 ال هداية لل الم
َواللَُّ  ال يـَْهِدي اْلَقْوَم ال َّاِلِمينَ  ال تعات: 

(76). 
 . (77)ِهنَّ اللََّ  ال يـَْهِدي اْلَقْوَم ال َّاِلِمينَ و ال سب ا ه: 
 . (78)َوُيِضاا اللَُّ  ال َّاِلِمينَ و ال جرّي وع : 

                                                           

 .17سورة تافر:  (62م
 .62  سورة األ كال: 272سورة البقرة:  (72م
 .02سورة القص :  (71م
 .82سورة األ عاق:  (72م
 .125البقرة: سورة  (73م
 .152و 07سورة آل عمراا:  (75م
 .52سورة الشورد:  (70م
 .0  سورة ا(معة: 7  سورة الصا: 122و 12  سورة التوبة: 86  سورة آل عمراا: 208سورة البقرة:  (76م
 .12  سورة األحقا : 02  سورة القص : 155  سورة األ عاق: 01سورة املائدة:  (77م
 .27سورة إبراييم:  (78م
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 . (75)َوال َيِزِد ال َّاِلِميَن ِهالَّ َضالالً  و ال تعات:
 . (80)َوال َيِزِد ال َّاِلِميَن ِهالَّ يَباراً و ال عزوجري: 
ـــِديـَُهْم و    ال س   ب ا ه:  ـــْم َوال لِيَـْه ـــَر َلُه ـــْم َيُكـــِن اللَّـــُ  لِيَـْغِف ـــُروا َوظََلُمـــوا َل ِهنَّ الَّـــِذيَن َكَف

 . (82)َطرِيقاً 

 ال الم ال يفلح
ِهنَُّ  ال يـُْفِلُح ال َّاِلُمونَ ع :  ال جرّي و 

(81). 
لِكِن ال َّاِلُموَن اْليَـْوَم ِ ي َضالٍل ُمِبينٍ و ال تعات: 

(83). 
َبِا ال َّاِلُموَن ِ ي َضالٍل ُمِبيٍن  و ال سب ا ه:

(84). 

 أظلم الناس
ـــْن َمَنـــَ  َمســـاِوَد اللَّـــِ  َأْن يُـــْذَكَر  ِ     ال تع   ات:  يَهـــا اْســـُمُ  َوَســـعى ِ ـــي َوَمـــْن َأْظَلـــُم ِممَّ

َخراِبها
(89). 

ــا و   ال س  ب ا ه:  ــَدُه ِمــَن اللَّــِ  َوَمــا اللَّــُ  ِبغاِ ــٍا َ مَّ ــَتَم َشــهاَدًك ِ ْن ــْن َك ــُم ِممَّ َوَمــْن َأْظَل
يـَْعَمُلونَ 

(86). 
تَـِر َ لَـى اللَّـِ  َكـِذباً َأْو َكـذََّب ِب يايِـِ  ِهنَـّو ال عزوج ري:  ـِن ا ـْ ُ  ال يـُْفِلـُح َوَمـْن َأْظلَـُم ِممَّ

ال َّاِلُمونَ 
(87). 

                                                           

 .  25سورة  وح:  (72م
 .28سورة  وح:  (82م
 .168سورة اللساء:  (81م
 .37  سورة القص : 23  سورة يوسا: 130و 21سورة األ عاق:  (82م
 .38سورة مر :  (83م
 .11سورة لقماا:  (85م
 .115سورة البقرة:  (80م
 .152سورة البقرة:  (86م
 .21سورة األ عاق:  (87م
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َُ َ ْنهاو ال عّز من  ائري:  َ َمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب ِب ياِت اللَِّ  َوَدَد
(88). 

َْ و   ال ج  رّي وع   :  َم ــَر ِب يــاِت رَبقــِ   َــَمْ َرَض َ ْنهــا َوَنِســَي مــا قَــدَّ ــْن ذُكق وَمــْن َأْظَلــُم ِممَّ
َيداهُ 

(85). 
ــــا َوَمــــو     ال س    ب ا ه:  َتــــِر َ َلــــى اللَّــــِ  َكــــِذباً َأْو َكــــذََّب بِــــاْلَحقق َلمَّ ــــِن ا ـْ ْن َأْظَلــــُم ِممَّ

وامهُ 
(50). 

ـَر ِب يـاِت رَبقــِ  ثُـمَّ َأْ ـَرَض َ ْنهــا ِهنَـّا ِمـَن اْلُمْجــرِِميَن و  ال عزوج ري:  ـْن ذُكق َوَمـْن َأْظلَــُم ِممَّ
ُمْنَتِقُمونَ 

(52). 

 الهجرك  ن ال لمة
ِذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْوَنا ِمـْن َهـِذِه اْلَقْريَـِة ال َـّاِلِم َأْهُلَهـا َواْوَعـْا لَنَـا الَّ  ال جرّي وع : 

ِمْن َلُدْنَل َولِيًّا َواْوَعْا لََنا ِمْن َلُدْنَل َنِبيراً 
(51). 

 . (53)َربق َنجقِني ِمَن اْلَقْوِم ال َّاِلِمينَ و ال تعات: 

 هنهم ظالمون
َمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّ   َُمولِإَل ُهُم ال َّاِلُمونَ وَ  ال تعات: 

(54). 
َواْلكاِ ُروَن ُهُم ال َّاِلُمونَ و ال سب ا ه: 

(59). 
َزَل اللَُّ   َُمولَِإَل ُهُم ال َّاِلُمونَ و ال عزوجري:  َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنـْ

(56). 
 . (57)يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّ   ـََقْد ظََلَم نـَْفَس ُ  َويِْلَل ُحُدوُد اللَِّ  َوَمنْ و ال سب ا ه: 

                                                           

 .107سورة األ عاق:  (88م
 .07 سورة الكها: (82م
 .68سورة العلكبوت:  (22م
 .22سورة الس دة:  (21م
 .70سورة اللساء:  (22م
 .21سورة القص :  (23م
 .222سورة البقرة:  (25م
 .205سورة البقرة:  (20م
 .50سورة املائدة:  (26م
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ََ َأْهوامُهْم ِمْن بـَْعِد ما َوامَك ِمَن اْلِعْلـِم ِهنَـَّل ِهذاً َلِمـَن و ال عّز من  ائري:  َولَِإِن ايَـّبَـْع
ال َّاِلِمينَ 

(58). 

ْمـــِر َشـــْيْم َأْو يـَتُـــوَب َ َلـــْيِهمْ و    ال س   ب ا ه:  َِ بـَُهْم  َـــِإنَـُّهْم  لَـــْيَي لَـــَل ِمـــَن اأْل َأْو يـَُعـــذق
ظَاِلُمونَ 

(55). 
َلنـا ِهنَـّا ُكنَّـا ظَـاِلِمينَ و ال تعات:  ُهْم نـَْفَحْة ِمْن َ ـذاِب رَبـقَل لَيَـُقـوُلنَّ يـا َويـْ  َولَِإْن َمسَّتـْ

(200). 
تَــَرَب اْلَوْ ـُد اْلَحـقا  َـِإذا ِهـَي شاِخَبـْة أَْببـاُر الَـِّذينَ و ال عّز من  ائ ري:  َكَفـُروا يـا   َواقـْ

َلَنا َقْد ُكنَّا ِ ي َغْفَلٍة ِمْن َهذا َبْا ُكنَّا ظَاِلِمينَ   . (202)َويـْ

 هالك ال المين

َتُكْم ِهْن أَيـاُكْم َ ـذاُب اللَّـِ  بـَْغتَـًة َأْو َوْهـَرًك َهـْا يـُْهلَـُل ِهالَّ  ال عّز من  ائ ري:  ُقْا َأ رَأَيـْ
اْلَقْوُم ال َّاِلُمونَ 

(201). 
 . (203) ََمْوَحى ِهلَْيِهْم رَبـاُهْم لَنـُْهِلَكنَّ ال َّاِلِمينَ و ال سب ا ه: 

 ال يُغفا  ن ال الم
ـــْوٍم     ال عزوج   ري:  ُرُهْم لِيَـ ـــَؤخق ـــُا ال َّـــاِلُموَن ِهنَّمـــا يـُ ـــا يـَْعَم َوال َيْحَســـَبنَّ اللَّـــَ  غـــاِ الً َ مَّ

ْببارُ  َِ َيْشَ ُص ِ يِ  اأْل
(204). 

                                                                                                                                                                      

 .1سورة ال  ق:  (27م
 .150سورة البقرة:  (28م
 .128سورة آل عمراا:  (22م
 .56سورة األ بياء:  (122م
 .27 بياء: سورة األ (121م
 .57سورة األ عاق:  (122م
 .13سورة إبراييم:  (123م
 .52سورة إبراييم:  (125م
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 . (209)ْم بِال َّاِلِمينَ َواللَُّ  َ ِليو ال عّز من  ائري: 
 . (206)َواللَُّ  َأْ َلُم بِال َّاِلِمينَ و ال جرّي وع : 

ــَد رَبقِهــْم يـَْرِوــُ  بـَْعُضــُهْم ِهلــى و   ال ع  ّز م  ن  ائ  ري:  ــَرِ ِهِذ ال َّــاِلُموَن َمْوُقو ُــوَن ِ ْن ــْو يـَ َل
بـَْعٍض اْلَقْولَ 

(207). 
َك لِلَِّ  َوِميعاً َوَأنَّ اللََّ   َوَلْو يـََرِ الَِّذيَن ظََلُموا ِهذْ و ال عزوج ري:  يـََرْوَن اْلَعذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

 . (208)َشِديُد اْلَعذابِ 

 ال نادر لل الم
َوال َّاِلُموَن َما َلُهْم ِمْن َوِلُي َوال َنِبيرٍ  ال سب ا ه: 

(205). 
ِوِر كاِظِميَن ما لِل َّاِلِميَن ِمـْن َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم اآْلزَِ ِة ِهِذ اْلُقُلوُب َلَدِ اْلَحناو ال تعات: 

 . (220)َحِميٍم َوال َشِفيٍ  ُيطاعُ 
 . (222)َوَما لِل َّاِلِميَن ِمْن َنِبيرٍ و ال عّز من  ائري: 
 . (221)َوَما لِل َّاِلِميَن ِمْن أَْنبارٍ و ال جرّي وع : 

تَ و ال تعات:   . (223)ُ  َوَما لِل َّاِلِميَن ِمْن أَْنبارٍ رَبَّنا ِهنََّل َمْن ُيْدِخِا النَّاَر  ـََقْد َأْخَزيـْ
َفُ  الَِّذيَن ظََلُموا َمْعِذرَيـُُهْم َوال ُهْم ُيْستَـْعَتُبونَ و ال عزوجري:  يَـْوَمِإٍذ ال يـَنـْ  . (224) ـَ
  َاْليَـْوَم ال َيْمِلُل بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض نـَْفعـاً َوال َضـرًّا َونـَُقـوُل لِلَّـِذيَن ظََلُمـواو ال س ب ا ه: 

                                                           

 .7  سورة ا(معة: 57  سورة التوبة: 256و 20سورة البقرة:  (120م
 .08سورة األ عاق:  (126م
 .31سورة سب :  (127م
 .160سورة البقرة:  (128م
 .8سورة الشورد:  (122م
 .18سورة تافر:  (112م
 .71سورة اْل :  (111م
 .72  سورة املائدة: 272سورة البقرة:  (112م
 .122سورة آل عمراا:  (113م
 .07سورة الروق:  (115م
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بُونَ   . (229)ُذوُقوا َ ذاَب النَّاِر الَِّتي ُكْنُتْم ِبها ُيَكذق
تَـَدْوا و ال عّز من  ائري:  ْرِض َوِميعـاً َوِمثْـلَـُ  َمَعـُ  اَل ـْ َِ َوَلْو َأنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا ما ِ ي اأْل

 . (226)ُكونُوا َيْحَتِسُبونَ ِبِ  ِمْن ُسوِم اْلَعذاِب يـَْوَم اْلِقياَمِة َوَبدا َلُهْم ِمَن اللَِّ  ما َلْم يَ 
َفَعُكُم اْليَـْوَم ِهْذ ظََلْمُتْم أَنَُّكْم ِ ي اْلَعذاِب ُمْشَترُِكونَ و ال سب ا ه:   . (227)َوَلْن يـَنـْ

 ال الم ملعون
َونادِ َأْدحاُب اْلَجنَِّة َأْدـحاَب النَّـاِر َأْن قَـْد َوَوـْدنا مـا َوَ ـَدنا رَبانـا َحقًّـا  ال تعات: 

ـــْا  َه ـــى  ـَ ـــُة اللَّـــِ  َ َل ـــنَـُهْم َأْن َلْعَن ـــَؤذقْن بـَيـْ ـــَمذََّن ُم ـــْم َ  ـــاُلوا نـََع ـــا ق ـــْم َحقًّ ـــَد رَباُك ـــْدُيْم مـــا َوَ  َوَو
ال َّاِلِمينَ 

(228). 
َأال َلْعَنُة اللَِّ  َ َلى ال َّاِلِمينَ و ال جرّي وع : 

(225). 
 . (210) ـَبـُْعداً لِْلَقْوِم ال َّاِلِمينَ و ال سب ا ه: 

 المينأنذر ال 
ْنِذَر الَِّذيَن ظََلُموا ال تعات:   . (212)َوهذا ِكتاْب ُمَبدقْق ِلساناً َ َربِيًّا لِيـُ

 من قبص ال المين
َلِبَث ِ يِهْم أَْلَف َسَنٍة ِهالَّ َخْمِسيَن  اماً  ال جرّي وع  :  َوَلَقْد َأْرَسْلنا نُوحاً ِهلى قـَْوِمِ   ـَ

 . (211)ُمونَ  ََمَخَذُهُم الطاو اُن َوُهْم ظالِ 
بُوا ِب يــاِت رَبقِهــْم  ََمْهَلْكنــاُهْم و   ال تع  ات:  ــْبِلِهْم َكــذَّ َكــَدْأِب يِل ِ ْرَ ــْوَن َوالَّــِذيَن ِمــْن قـَ

                                                           

 .52سورة سب :  (110م
 .57سورة الزمر:  (116م
 .32سورة الزخر :  (117م
 .55سورة األعرا :  (118م
 .18سورة يود:  (112م
 .51سورة املؤملوا:  (122م
 .12سورة األحقا :  (121م
 .15سورة العلكبوت:  (122م
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 . (213)ِبُذنُوِبِهْم َوَأْغَرْقنا يَل ِ ْرَ ْوَن وَُكاٌّ كانُوا ظاِلِمينَ 
قـاُلوا ِهنَـّا ُمْهِلُكـوا َأْهـِا هـِذِه اْلَقْريَـِة  َوَلمَّا وامْت ُرُسلُنا ِهبْـراِهيَم بِاْلُبْشـِرو ال تعات: 

 . (214)ِهنَّ َأْهَلها كانُوا ظاِلِمينَ 
بُوُه  ََمَخـَذُهُم اْلَعـذاُب َوُهـْم ظـاِلُمونَ و ال عزوجري:  ُهْم َ َكـذَّ  َوَلَقْد وامُهْم َرُسوْل ِمنـْ

(219). 
 . (216)َوَوَعْلنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِ داً  َويِْلَل اْلُقِر َأْهَلْكناُهْم َلمَّا ظََلُمواو ال سب ا ه: 

 . (217)َوال ُي اِطْبِني ِ ي الَِّذيَن ظََلُموا ِهنَـُّهْم ُمْغَرُقونَ و ال عّز من  ائري: 
  َِتْلَل بـُُيويـُُهْم خاِويَـًة ِبمـا ظََلُمـوا ِهنَّ ِ ـي ذلِـَل آلَيَـًة ِلَقـْوٍم يـَْعَلُمـونَ و ال جرّي وع : 

(218). 
ــَذِت وَ و   ال تع  ات:  ــٍة ِمنَّــا َوَأَخ ــُ  ِبَرْحَم ــوا َمَع ــَعْيباً َوالَّــِذيَن يَمُن ــا ُش ْين ــا َنجَّ ــا وــاَم َأْمُرن َلمَّ

 . (215)الَِّذيَن ظََلُموا البَّْيَحُة  ََمْدَبُحوا ِ ي ِديارِِهْم واِثِمينَ 

َمالَئِِ  َ  ََلُمـوا ِبهـا ثُمَّ بـََعْثنا ِمْن بـَْعِدِهْم ُموسى ِب يايِنا ِهلى ِ ْرَ ْوَن وَ و ال عّز من  ائري: 
 َاْن ُْر َكْيَف كاَن  اِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

(230). 

َوَوَقَ  اْلَقْوُل َ َلْيِهْم ِبما ظََلُموا  ـَُهْم اليـَْنِطُقونَ و ال تعات: 
(232). 

ْبِلُكْم َلمَّا ظََلُمواو ال سب ا ه:  َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمْن قـَ
(231). 

 . (233)َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا البَّْيَحُة  ََمْدَبُحوا ِ ي ِديارِِهْم واِثِمينَ و ال تعات: 
                                                           

 .05سورة األ كال:  (123م
 .31سورة العلكبوت:  (125م
 .113سورة الل ري:  (120م
 .02سورة الكها:  (126م
 .27  سورة املؤملوا: 37سورة يود:  (127م
 .02سورة اللمري:  (128م
 .25سورة يود:  (122م
 .123سورة األعرا :  (132م
 .80سورة اللمري:  (131م
 .13سورة يو س:  (132م
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َْ ظاِلَمــــًة َوأَْنَشـــْمنا بـَْعــــَدها قـَْومــــاً و    ال ع   ّز م    ن  ائ   ري:  ْريَــــٍة كانَـــ وََكــــْم َقَبـــْمنا ِمــــْن قـَ
يَخرِينَ 

(234). 
ِهـــَي ظاِلَمـــْة ِهنَّ َأْخـــَذُه أَلِـــيْم وََكـــذِلَل َأْخـــُذ رَبقـــَل ِهذا َأَخـــَذ اْلُقـــِر وَ و   ال ج   رّي وع    : 

 . (239)َشِديدْ 
ْريَـٍة َأْهَلْكناهـا َوِهـَي ظاِلَمـْة َ ِهـَي خاِويَـْة َ لـى ُ ُروِشـها َوبِْإـٍر و ال تع ات:  َ َكمَيقْن ِمْن قـَ

 . (236)ُمَعطََّلٍة َوَقْبٍر َمِشيدٍ 
َُ َلهـا َوِهـَي و  ال عزوج ري:  ْريَــٍة َأْمَلْيـ  ظاِلَمــْة ثُـمَّ َأَخـْذُيها َوِهلَـيَّ اْلَمِبــيرُ وََكـمَيقْن ِمـْن قـَ

(237). 
 . (238) ََمَخَذيْـُهُم البَّاِ َقُة ِب ُْلِمِهمْ و ال سب ا ه: 
  اقبة ال المين

 َاْن ُْر َكْيَف كاَن  اِقَبُة ال َّاِلِمينَ  ال عّز من  ائري: 
(235). 

َوِقيَا بـُْعداً لِْلَقْوِم ال َّاِلِمينَ و ال تعات: 
(240). 

َ ال ُ ْدواَن ِهالَّ َ َلى ال َّاِلِمينَ و ال جرّي وع : 
(242). 

وََكذِلَل نـَُولقي بـَْعَض ال َّاِلِميَن بـَْعضاً ِبما كانُوا َيْكِسُبونَ و ال تعات: 
(241). 

 . (243)َوِهنَّ ال َّاِلِميَن َلِفي ِشقاٍق بَِعيدٍ و ال عّز من  ائري: 

                                                                                                                                                                      

 .67سورة يود:  (133م
 .11سورة األ بياء:  (135م
 .122سورة يود:  (130م
 .50سورة اْل :  (136م
 .58سورة اْل :  (137م
 .103سورة اللساء:  (138م
 .52  سورة القص : 32سورة يو س:  (132م
 .55سورة يود:  (152م
 .123سورة البقرة:  (151م
 .122سورة األ عاق:  (152م
 .03سورة اْل :  (153م
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نَـُّهمــــا ِ ـــي النَّــــاِر خالِـــَدْيِن ِ يهــــا َوذلِـــَل َوــــزاُم  كــــاَن  اِقَبتَـُهمـــا أَ و    ال ج   رّي وع    : 
 . (244)ال َّاِلِمينَ 

ــُد لِلَّــِ  َربق اْلعــاَلِمينَ و   ال ع  ّز م  ن  ائ  ري:  ــُر اْلَقــْوِم الَّــِذيَن ظََلُمــوا َواْلَحْم   ـَُقِطــَ  داِب
(249). 

 . (246)بِْإَي لِل َّاِلِميَن َبَدالً و ال سب ا ه: 
 . (247)ُد ال َّاِلِميَن ِهالَّ َخساراً َوال َيزِيو ال تعات: 

 وزام ال المين
َكذِلَل َنْجِزي ال َّاِلِمينَ  ال عزوجري: 

(248). 
ـــــِزي و      ال س     ب ا ه:  ـــــذِلَل َنْج ـــــواٍش وََك ـــــْوِقِهْم َغ ـــــْن  ـَ ـــــنََّم ِمهـــــاْد َوِم ـــــْن َوَه ـــــْم ِم َلُه

ال َّاِلِمينَ 
(245). 

ل َّاِلِمينَ وَمْمواُهُم النَّاُر َوبِْإَي َمثْـَوِ او ال تعات: 
(290). 

  ذاب ال المين
 . (292)َأال ِهنَّ ال َّاِلِميَن ِ ي َ ذاٍب ُمِقيمٍ  ال سب ا ه: 
 . (291)َوال َّاِلِميَن َأَ دَّ َلُهْم َ ذاباً أَلِيماً و ال تعات: 

 . (293)َوَمْن يُِرْد ِ يِ  بِِإْلحاٍد ِب ُْلٍم نُِذْقُ  ِمْن َ ذاٍب أَلِيمٍ و ال عزوجري: 
ــوِم َوَأَخــْذنَا رّي وع   : و  ال ج   َهــْوَن َ ــِن السا نَــا الَّــِذيَن يـَنـْ ــُروا بِــِ  أَْنَجيـْ ــا َنُســوا مــا ذُكق  ـََلمَّ

                                                           

 .17سورة اْلشر:  (155م
 .50سورة األ عاق:  (150م
 .02: سورة الكها (156م
 .82سورة اإلسراء:  (157م
 .22  سورة األ بياء: 70سورة يوسا:  (158م
 .51سورة األعرا :  (152م
 .101سورة آل عمراا:  (102م
 .50سورة الشورد:  (101م
 .31سورة اإل ساا:  (102م
 .20سورة اْل :  (103م
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الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعذاٍب بَِإيٍي ِبما كانُوا يـَْفُسُقونَ 
(294). 

يُـ و ال تعات:  بُـُ  ثُـمَّ يـُـَردا ِهلـى رَبـقِ   ـَ َُ نـَُعذق بُـُ  َ ـذاباً ُنْكـراً قاَل َأمَّا َمْن ظَلَـَم َ َسـْو  َعذق
(299). 

َُ ُنْبـِليِ  نـاراً وَكـاَن ذلِـَل َ لَـى و ال عزوجري:  َوَمْن يـَْفَعْا ذِلَل ُ ـْدواناً َوظُْلمـاً َ َسـْو
 . (296)اللَِّ  َيِسيراً 

 . (297) ِهنَّ ال َّاِلِميَن َلُهْم َ ذاْب أَلِيمْ  و ال عّز من  ائري:
 . (298)ِذيَن ايَـَّقْوا َوَنَذُر ال َّاِلِميَن ِ يها ِوِثيًّاثُمَّ نـَُنجقي الَّ و ال سب ا ه: 
 . (295)َوِهنَّ ال َّاِلِميَن َلُهْم َ ذاْب أَلِيمْ و ال جرّي وع : 
ثُمَّ ِقيَا لِلَّـِذيَن ظََلُمـوا ُذوقُـوا َ ـذاَب اْلُ ْلـِد َهـْا ُيْجـَزْوَن ِهالَّ ِبمـا ُكْنـُتْم و ال عزوجري: 

 . (260)َيْكِسُبونَ 
ُهْم َوال ُهــْم يـُْن َــُرونَ تع  ات: و   ال  ــُف َ ــنـْ  َوِهذا رَأَِ الَّــِذيَن ظََلُمــوا اْلَعــذاَب  َــال ُيَ فَّ

(262). 
ــاثُوا و   ال س  ب ا ه:  ــْدنا لِل َّــاِلِميَن نــاراً َأحــاَط ِبِهــْم ُســراِدُقها َوِهْن َيْســَتِغيُثوا يُغ ِهنَّــا َأْ َت

 . (261)لشَّراُب َوسامْت ُمْريـََفقاً ِبماٍم َكاْلُمْهِا َيْشِوي اْلُوُووَه بِْإَي ا
 . (263)َوَمْن َيْ ِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُ  َ ذاباً َكِبيراً و ال عّز من  ائري: 

َأ َ َمْن يـَتَِّقي ِبَوْوِهِ  ُسـوَم اْلَعـذاِب يـَـْوَم اْلِقياَمـِة َوِقيـَا لِل َـّاِلِميَن ُذوقُـوا و ال عزوج ري: 
                                                           

 .160سورة األعرا :  (105م
 .87سورة الكها:  (100م
 .32سورة اللساء:  (106م
 .22سورة إبراييم:  (107م
 .72سورة مر :  (108م
 .21سورة الشورد:  (102م
 .02سورة يو س:  (162م
 .80سورة الل ري:  (161م
 .22سورة الكها:  (162م
 .12سورة الكر اا:  (163م
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 . (264)ما ُكْنُتْم َيْكِسُبونَ 
ـــَرُهْم ال يـَْعَلُمـــونَ ب ا ه: و    ال س     َوِهنَّ لِلَّـــِذيَن ظََلُمـــوا َ ـــذاباً ُدوَن ذلِـــَل َولِكـــنَّ َأْكثـَ

(269). 
 . (266)َوَأْ َتْدنا لِل َّاِلِميَن َ ذاباً أَلِيماً و ال جرّي وع : 

َر الَـِّذيو ال تعات:  ُكنَّـا نـَْعَمـُا َأ   َوُهْم َيْبَطرُِخوَن ِ يها رَبَّنا َأْخرِْونا نـَْعَمْا داِلحاً َغيـْ
ــرُْكْم مــا يـَتَــذَكَُّر ِ يــِ  َمــْن يَــذَكََّر َووــامُكُم النَّــِذيُر  َــُذوُقوا َ مــا لِل َّــاِلِميَن ِمــْن َنِبــيرٍ   َولَــْم نـَُعمق

(267). 

 ويا لل المين
 ـََوْيْا لِلَِّذيَن ظََلُموا ِمْن َ ذاِب يـَْوٍم أَلِيمٍ  ال جرّي وع : 

(268). 
َلنا ِهنَّا ُكنَّا ظاِلِمينَ قاُلوا و ال عزوجري:   . (265)يا َويـْ

 ال الم يندم
ــْن َســِبياٍ    ال عزوج  ري:  ــَرُد ِم ــا رََأُوا اْلَعــذاَب يـَُقولُــوَن َهــْا ِهلــى َم ــَرِ ال َّــاِلِميَن َلمَّ  َويـَ

(270). 
َفُ  ال َّاِلِميَن َمْعِذرَيـُُهْم َوَلُهـُم اللَّْعنَـُة َوَلُهـمْ و ال عّز من  ائري:   ُسـوُم الـدَّارِ  يـَْوَم ال يـَنـْ

(272). 
ــَ  الرَُّســوِل و   ال تع  ات :  ــي ايََّ ــْذُت َم ــا لَْيَتِن ــوُل ي ــِ  يـَُق ــْوَم يـََعــضا ال َّــاِلُم َ لــى َيَدْي َويـَ

                                                           

 .25سورة الزمر:  (165م
 .57سورة ال ور:  (160م
 .37سورة الكر اا:  (166م
 .37سورة فاطر:  (167م
 .60سورة الزخر :  (168م
 .15سورة األ بياء:  (162م
 .55رة الشورد: سو  (172م
 .02سورة تافر:  (171م
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َسِبيالً 
(271). 

 هذا ياب وأدلح
َ  َغُفوْر َ َمْن ياَب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِ  َوَأْدَلَح  َِإنَّ اللََّ  يـَُتوُب َ َلْيِ  ِهنَّ اللَّ  ال جرّي وع  : 

 . (273)رَِحيمْ 

 مثا ال المين
  َـــِإنَّ لِلَّـــِذيَن ظََلُمـــوا َذنُوبـــاً ِمْثـــَا َذنُـــوِب َأْدـــحاِبِهْم  َـــال َيْســـتَـْعِجُلونِ     ال عزوج   ري: 

(274). 

 سياسة ال المين
َزْلنـا َ لَـى ا ال تعات:  َر الَِّذي ِقيَا َلُهـْم  َمَنـْ لَـِّذيَن ظََلُمـوا  ـََبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْواًل َغيـْ

رِْوزاً ِمَن السَّماِم ِبما كانُوا يـَْفُسُقونَ 
(279). 

 ال الم هو المسؤول
ْرِض ِبَغْيـِر  ال جرّي وع :  َِ غُـوَن ِ ـي اأْل ِهنََّما السَِّبيُا َ لَـى الَـِّذيَن َيْ ِلُمـوَن النَّـاَس َويـَبـْ

اْلَحقق ُأولِإَل َلُهْم َ ذاْب أَلِيمْ 
(276). 

 تال لم  ي المعامال
َلُكْم ُرُؤوُس َأْمواِلُكْم ال َيْ ِلُموَن َوالُيْ َلُمونَ  ال تعات:   ـَ

(277). 
ِهنَّ الَِّذيَن يَْمُكُلوَن َأْمواَل اْلَيتـامى ظُْلمـاً ِهنَّمـا يَـْمُكُلوَن ِ ـي ُبطُـوِنِهْم نـاراً و ال سب ا ه: 
 . (278)َوَسَيْبَلْوَن َسِعيراً 

                                                           

 .27سورة الكر اا:  (172م
 .32سورة املائدة:  (173م
 .02سورة الذاريات:  (175م
 .02سورة البقرة:  (170م
 .52سورة الشورد:  (176م
 .272سورة البقرة:  (177م
 .12سورة اللساء:  (178م
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 الركون هلى ال الم
يـَرَْكُنوا ِهَلى الَِّذيَن ظََلُمـوا  ـََتَمسَّـُكُم النَّـاُر َومـا َلُكـْم ِمـْن ُدوِن اللَّـِ  ِمـْن  َوال ال تع ات: 

 . (275)َأْولِياَم ثُمَّ ال يـُْنَبُرونَ 
 إت تْييا من اآليات الشريكة.

                                                           

 .113سورة يود:  (172م
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  با: 

 روايات شريفة 

 حول العدل وال لم
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 باب اإلنباُ والعدل
 و ي يخر خطبة
يق ول يف آخ ر  ك اا رس ول الل»  ال:  ثم اا ع ن عل ي ب ن اْلس  عن أيب ْحزة ال

خ بته: طوىب ملن طاب خلقه  وطهرت س يته  وصل   س ريرته  وحس ل  ع  يت ه  وأ ك   
 .(280)«الكضري من ماله  وأمس  الكضري من  وله  وأ صا اللايف من  كسه

 أقرب ال لق هلى اهلل
ي  م أ   رب اخلل    إت الل عزوج  ري  ث ث  ة»   ال:  ع  ن حمم  د ب  ن مس  لم ع  ن أيب عب  د الل

ي وق القيام  ة ح ىت يك  رحل م ن اْلس  اب: رج ري   تدع  ه  درت ه يف ح  ال تض به إت أا سي  ا عل  ى 
م  ن      يدي  ه  ورج  ري مش  ى ب    اثل    فل  م مي  ري م  ع أح  د ا عل  ى اآلخ  ر بش  عْية  ورج  ري    ال 

 .(282)«اْل  فيما عليه
 سيد األ مال

: س  يد األعم  ال إ ص  ا   س  ول الل   ال ر »   ال:  ع  ن الس  كوين ع  ن أيب عب  د الل
 .(281)«اللايف من  كس   ومواساة األخ يف الل  وذكر الل على كري حال

 ضمان لدخول الجنة
ويو يريد بعم تزواته  ف خذ بل رع راحلت ه  فق ال:  يف اْلديم: جاء أعرايب إت الل 

ل ايف إلي   ف ت ه م ا أحبب   أا ي تي ه ال: »يا رسول الل علمين عم ً أدخ ري ب ه ا(ل ة  فق ال
 .(283)«إليهم  وما كري  أا ي تيه اللايف إلي  ف  ت ته إليهم خري سبيري الراحلة

 ما أوس  العدل
                                                           

 .1باب اإل صا  والعدل ح 155ص 2الكايف: ج (182م
 .22003ح 37ب 220-225ص 10ري الشيعة: جوسائ (181م
 .28ح 30ب 35ص 72 ار األ وار: ج (182م
 .12باب اإل صا  والعدل ح 156ص 2الكايف: ج (183م
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الع  دل أحل  ى م  ن امل  اء يص  يبه الظم  آا  م  ا أوس  ع الع  دل إذا »   ال:  ع  ن أيب عب  د الل 
 .(284)«عدل فيه وإا  ري

 العدل أحلى من الشهد
ش هد  وأل   م ن الزب د  وأطي ل رس اً م ن الع دل أحل ى م ن ال»  ال:  عن أيب عب د الل 

 .(289)«املس 
 ايقوا اهلل وا دلوا
 .(286)«اتقوا الل واعدلوا ف  كم تعيبوا على  وق ال يعدلوا» ال:  عن أيب عبد الل

 المؤمن حقاً 
: م   ن واس   ى الكق   ْي م   ن مال   ه  وأ ص   ا     ال رس   ول الل»    ال:  ع   ن أيب عب   د الل

 .(287)«اللايف من  كسه  فذل  املؤمن حقاً 
  دل م  الحيوان

ي ا ت  ق »فرأد عامل ًة   د مال    فق ال:  عن ْحاد الل اق  ال: مر   ار أليب عبد الل
 .(288)«اعدل على يذا اْلمري ف ا الل تعات سل العدل

أي   ن »أبص   ر  ا    ًة معقول   ًة وعليه   ا جهاعي   ا  فق   ال:  رود الس  كوين ب س   لادب: أا الل    
 .(285)«ةصاحبها مروب فليستعد تداً للخصوم

 .(250)«أخروا األْحال ف ا اليدين معلقة والرجل  موثقة: »و ال الل 
عل  ى  ا   ة أربع    ح   ًة فم  ا  رعه  ا  ح    عل  ي ب  ن اْلس   »   ال:  وع  ن الص  ادق 

 .(252)«بسوط
                                                           

 .22002ح 37ب 223ص 10وسائري الشيعة: ج (185م
 .13155ح 37ب 317ص 11مستدرم الوسائري: ج (180م
 .36ح 30ب 38ص 72 ار األ وار: ج (186م
 .17 صا  والعدل حباب اإل 157ص 2الكايف: ج (187م
 .2522باب ما  ل من العدل على ا(مري ح 222ص 2من ال سضرب الكقيه: ج (188م
 .10583ح 52ب 052ص 11وسائري الشيعة: ج (182م
 .26ح 8ب 210ص 61 ار األ وار: ج (122م
 .10323ح 12ب 583ص 11وسائري الشيعة: ج (121م
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 أوا ومدك
إا الل جعري ملن جعري له سل ا اً  أج  ً وم دًة م ن لي ال وأي اق » ال:  عن أيب عبد الل
عدلوا يف اللايف أمر الل صاحل الكل  أا يب ئ ب دارته  ف ال  أي امهم  وسل  وئهور  ف ا

ولياليهم وسليلهم وئهوريم  وإا ج اروا يف الل ايف فل م يع دلوا أم ر الل ص احل الكل   ف س ري 
ب دارت   ه  فقص    رت لي    اليهم وأي    امهم وس    ليلهم وئ   هوريم  و     د و  الل عزوج    ري بع    دد اللي    اا 

 .(251)«والشهور
 أ  م الناس حسرك
إا م  ن أعظ  م الل  ايف حس  رًة ي  وق القيام  ة م  ن وص  ا ع  دالً   »   ال:  ع  ن أيب عب  د الل

 .(253)«خالكه إت تْيب
 كبكبـوا: يف  وله تع ات: وعن أيب بصْي عن أيب عبد الل

ي ا »اآلي ة  فق ال:  (254)
 .(259)«أبا بصْي يم  وق وصكوا عدالً وعملوا اخالكه

 
 أبلغ شيعتنا

أبل   سم ئ   يعتلا أ    ه ل   ن يل   ال م   ا عل   د الل إال : » جعك   ر  ع   ن خيثم   ة     ال:     ال ا أب   و
بعم    ري  وأبل    سم ئ    يعتلا أا أعظ    م الل    ايف حس    رًة ي    وق القيام    ة م    ن وص    ا ع    دالً   قالك    ه إت 

 .(256)«تْيب
 العدل  ي الودية
من عدل يف وصيته  كاا الزلة م ن تص دق » ال:  عن أبيه  عن جعكر بن حممد 

 .(257)«لقي الل عز وجري يوق القيامة ويو عله معر  هبا يف حياته  ومن جار يف وصيته 
 العدل بين النسام

                                                           

 .22002ح 37ب 225ص 10وسائري الشيعة: ج (122م
 .3باب من وصا عداًل وعمري بلْيب ح 322ص 2الكايف: ج (123م
 .25سورة الشعراء:  (125م
 .13101ح 38ب 321ص 11مستدرم الوسائري: ج (120م
 .0باب من وصا عداًل وعمري بلْيب ح 322ص 2الكايف: ج (126م
 .0512باب العدل وا(ور يف الوصية ح 185ص 5من ال سضرب الكقيه: ج (127م
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وم ن كا    ل ه امرأت اا فل م يع دل بيلهم ا يف القس م م ن  كس ه » ال:  عن رسول الل 
 .(258)«وماله  جاء يوق القيامة مللوالً مائ ً ئقه حىت يدخري اللار

 وزوواي  الرسول 
أا : » ع ن آبائ ه  اا  ع ن الص ادقرود الكضري بن اْلس ن ال ربس ي يف جمم ع البي 

 .(255)«كاا يقسم ب   سائه يف مرضه في ا  به بيلهن  الل  
 وزوواي   لي 

 .(100)كاا له امرأتاا وإذا كاا يوق واحدة اليتوض  يف بي  األخرد  روخ : أا علياً 

 شرائ  الدين كل 
ينح     ال: : أخ   ربين عمي   ع ئ   رائع ال   د ع   ن أيب مال         ال:  ل     لعل   ي ب   ن اْلس     

 .(102)« ول اْل  واْلكم بالعدل والوفاء بالعهد»
 العدل ودوام النعمة

اس  تعمال الع  دل واإلحس  اا م  ؤذا ب  دواق »   ال:  ع  ن الكض  ري ب  ن ئ  اذاا ع  ن الرض  ا 
 .(101)«اللعمة

 الروا العادل
إذا تم طرفه عن احمل ارق »أ ه سمري عن صكة العدل من الرجري  فقال:  عن الصادق 
 .(103)«وككه عن املظا ولسا ه عن املآ  

 ميزان اهلل  ي األرض
الع  دل مي  زاا الل يف األر   فم  ن أخ  ذب    ادب إت ا(ل  ة وم  ن »أ   ه    ال:  ع  ن الل    

                                                           

 .27258ح 5ب 352ص 21وسائري الشيعة: ج (128م
 .122  سورة اللساء: 228ص 3جممع البياا يف تكسْي القرآا: ج (122م
 .360املسل  الرابع ح 1ب 135ص 2تواا الآلا: ج (222م
 .12ح 30ب 27-26ص 72 ار األ وار: ج (221م
 .13152ح 37ب 317ص 11مستدرم الوسائري: ج (222م
 يف  صار يذب املعاين. وروخ عله  360 ا العقول: ص (223م
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 .(104)«تركه سا ه إت اللار

 من ثمار العدل
يف العدل إص ح الربية  يف الع دل اال ت داء بس لة الل  يف الع دل : » ال أمْي املؤمل  

 .(109)«اإلحساا
 العدل غاية

 .(106)«تاية العدل أا يعدل املرء يف  كسه: » ال أمْي املؤمل 
 العدل حياك

 .(107)«العدل حياة  ا(ور مم اة: » ال أمْي املؤمل  
 .(108)«العدل حياة األحكاق  الصدق روح الك ق: »و ال 

 خير الحكم
 .(105)«العدل خْي اْلكم: » ال أمْي املؤمل  
  ضيلة السلطان

 .(120)«العدل فضيلة السل اا: »ملؤمل   ال أمْي ا

 قوام الر ية
 .(122)«العدل  واق الرعية  الشريعة ص ح الربية: » ال أمْي املؤمل  

 .(121)«الرعية ال يصل ها إال العدل: »و ال
جع        ري الل الع        دل  وام        اً لن         اق وتلزيه        اً م        ن املظ        ا  واآلث        اق وتس        ليًة : »و         ال

                                                           

 .13150ح 37ب 318-317ص 11: جمستدرم الوسائري (225م
 .13156ح 37ب 318ص 11مستدرم الوسائري: ج (220م
 .5707حماسبة اللكس ح 1  2ب 3ق 236ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (226م
 .13156ضمن ح 37ب 318ص 11مستدرم الوسائري: ج (227م
 .13156ضمن ح 37ب 318ص 11مستدرم الوسائري: ج (228م
 .1722ح 1  3ب 1ق 22ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (222م
 .13156ضمن ح 37ب 318ص 11مستدرم الوسائري: ج (212م
 .13156ضمن ح 37ب 318ص 11مستدرم الوسائري: ج (211م
 .7705آثاريا وفوائديا ح 1  2ب 5ق 352ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (212م
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 .(123)«لإلس ق

 أقِو األسي
 .(124)«العدل أ ود أسايف: »أمْي املؤمل   ال 

 أ ضا السجية
 .(129)«العدل أفضري س ية: » ال أمْي املؤمل  
 العاما بالعدل

 .(126)«العدل يريح العامري به من تقلد املظا : » ال أمْي املؤمل  

 رأس اإليمان
 .(127)«العدل رأيف اإلمياا ومجاي اإلحساا: »و ال 

 ضمان الملل
 .(128)«اعدل  كم: »   ال أمْي املؤمل

 .(125)«اعدل متل : »و ال
 .(110)«اعدل تدق ل  القدرة: »و ال
 .(112)«اعدل فيما ولي : »و ال
 .(111)«ليكن مركب  العدل فمن ركبه مل : »و ال
 .(113)«من عدل عظم  درب: »و ال

                                                           

 .13156ضمن ح 37ب 322ص 11مستدرم الوسائري: ج (213م
 .12223حمدح العدل  0  5ب 6ق 556ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (215م
 .13156ضمن ح 37ب 318ص 11مستدرم الوسائري: ج (210م
 .12220مدح العدل ح 0  5ب 6ق 556ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (216م
 .13156ضمن ح 37ب 312ص 11مستدرم الوسائري: ج (217م
 .12225بعم فوائد العدل ح 0  5ب 6ق 556ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (218م
 .13156ح ضمن 37ب 312ص 11مستدرم الوسائري: ج (212م
 .7762آثاريا وفوائديا ح 1  2ب 5ق 352ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (222م
 .13156ضمن ح 37ب 312ص 11مستدرم الوسائري: ج (221م
 .7767آثاريا وفوائديا ح 1  2ب 5ق 352ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (222م
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 .(114)«يف العدل اال تداء بسلة الل وثبات الدول: »و ال
 استعن  لى العدل

اس   تعن عل   ى الع   دل  س   ن اللي   ة يف الرعي   ة و ل   ة ال م   ع وكث   رة : »مل   ؤمل      ال أم   ْي ا
 .(119)«الوري

اجع   ري ال   دين كهك     والع   دل س   يك  ت   ل  م   ن ك   ري س   وء وتظك   ر عل   ى ك   ري : »و    ال 
 .(116)«عدو

 أسنى المواهب
 .(117)«أس) املوايل العدل: »و ال 

 أ ضا السجايا
 .(118)«أفضري اللايف س يًة من عم اللايف بعدله: »و ال 

 مضا فة البركات
 .(115)«بالعدل تتضاعا الربكات: » ال أمْي املؤمل 
 ال يوزن ثواب 

 .(130)«ئيماا ال يوعا ثواهبما العكو والعدل: »و ال 

 العدل حتى م  العدو
 .(132)«علي  بالعدل يف الصدي  والعدو: »و ال 

 الرحمة اإللهية
                                                                                                                                                                      

 .13156ضمن ح 37ب 322ص 11مستدرم الوسائري: ج (223م
 .7760آثاريا وفوائديا ح 1  2ب 5ق 352ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (225م
 .13156ضمن ح 37ب 312ص 11مستدرم الوسائري: ج (220م
 .1522 رات أخرد ح 0  2ب 1ق 86ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (226م
 .13156ضمن ح 37ب 312ص 11مستدرم الوسائري: ج (227م
 .13156ضمن ح 37ب 312ص 11مستدرم الوسائري: ج (228م
 .12226بعم فوائد العدل ح 0  5ب 6ق 556ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (222م
 .13156ضمن ح 37ب 322ص 11مستدرم الوسائري: ج (232م
 .13156ضمن ح 37ب 322ص 11مستدرم الوسائري: ج (231م



 

 32 

 .(131)«من عدل يف الب د  شر الل عليه الرْحة: »و ال 

 العدل ويعمير البالد
 .(133)«ما عمرت الب د اثري العدل: »و ال 
 

 باب ال لم والجور
 أنواع ال لم

الظل  م ث ث  ة  يل  م يلك  رب الل  ويل  م ال »   ال:  ع  ن س  عد ب  ن طري  ا ع  ن أيب جعك  ر 
يلك  رب الل  ويل  م ال يدع  ه الل  ف م  ا الظل  م ال  ذخ ال يلك  رب فالش  رم  وأم  ا الظل  م ال  ذخ يلك  رب 

 رج       ري  كس       ه فيم       ا بيل       ه وب         الل  وأم       ا الظل       م ال       ذخ ال يدع       ه فاملدايل       ة ب         فظل       م ال
 .(134)«العباد

 قنطرك  لى البراط
هن ربـل لبالمردـاديف  ول الل عز وج ري:  عن أيب عبد الل 

 ل  رة »    ال: (139)
 .(136)«على الصراط ال  وعيا عبد اظلمة

 هياك وال لم
الوف  اة  مل  ا حض  ر عل  ي اب  ن اْلس    »ل:    ا ع  ن أيب ْح  زة الثم  اا ع  ن أيب جعك  ر 

ح  حض رته الوف اة وا ا  : يا بين أوصي  اا أوصاين به أيب -   ال  -ضمين إت صدرب 
 .(137)«ذكر أا أباب أوصاب به   ال: يا بين إيام ويلم من ال  د علي   اصراً إال الل

 حق الناس

                                                           

 .7773آثاريا وفوائديا ح 1  2ب 5ق 352ترر اْلكم ودرر الكلم: ص (232م
 .13156ضمن ح 37ب 322ص 11مستدرم الوسائري: ج (233م
 .1ب الظلم حبا 331-332ص 2الكايف: ج (235م
 .  15سورة الك ر:  (230م
 .22255ح 77ب 57ص 16وسائري الشيعة: ج (236م
 .22250ح 77ب 58ص 16وسائري الشيعة: ج (237م
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عل والياً ملذ عمن اْل  اج : إين   أ  ال:  ل  أليب جعكر  (138)عن ئيخ من اللخع
ال حىت تؤدخ إت كري »إت يومي يذا فهري ا من توبة   ال: فسك    أعدت عليه  فقال: 

 .(135)«ذخ ح  حقه
 الم لمة األشد

م ا م ن مظلم ة أئ د م ن مظلم ة ال   د »  ال:  عن الوليد بن صبيح عن أيب عبد الل 
 .(140)«صاحبها عليها عو اً إال الل عزوجري

 لم ال ينو ال 
م  ن أص  بح ال يل  وخ يل  م أح  د  : » ع  ن إس   اق ب  ن عم  ار    ال:    ال أب  و عب  د الل 

 .(142)«تكر الل له ما أذ ل ذل  اليوق  ما   يسك  دماً أو ي كري مال يتيم حراماً 
:م ن أص بح ال يه م بظل  م   ال رس ول الل»  ال:  وع ن الس كوين ع ن أيب عب د الل 

 .(141)«أحد تكر الل ما اجيق
 صخُو القبا

: م   ن خ   ا      ال أم   ْي امل   ؤمل  »    ال:  ع   ن حك     ب   ن عم   ر ع   ن أيب عب   د الل 
 .(143)«القصاص كا عن يلم اللايف

  اقبة ال لم
م  ن يل  م مظلم  ًة أخ  ذ هب  ا يف  كس  ه أو »   ال:  ع  ن يش  اق ب  ن س  ا  ع  ن أيب عب  د الل 

 .(144)«يف ماله أو يف ولدب
ال أخ  ذب الل هب  ا يف  كس  ه م  ا أح  د يظل  م اظلم  ة  إ»   ال:  وع  ن عرارة ع  ن أيب جعك  ر 

                                                           
 مادة مخنع(. 352ص 8اللََّخُع:  بيلة من األعد  و يري: اللََّخُع  بيلة من اليمن ريط إبراييم اللخعي. لساا العرب: ج (238م
 .02ح 72ب 322ص 72 ار األ وار: ج (232م
 .5باب الظلم ح 331ص 2الكايف: ج (252م
 .7باب الظلم ح 332-331ص 2الكايف: ج (251م
 .8باب الظلم ح 332ص 2الكايف: ج (252م
 .61ح 72ب 332ص 72 ار األ وار: ج (253م
 .22253ح 77ب 57ص 16وسائري الشيعة: ج (255م



 

 51 

 .(149)«وماله  ف ما الظلم الذخ بيله وب  الل عزوجري ف ذا تاب تكر الل له
م ن يل م س لط الل »مبت دئاً:  وعن عبد األعلى موت آل س اق   ال:   ال أب و عب د الل 

 ل : ي و يظل م فيس لط الل عل ى عقب ه « عليه من يظلمه مأو على عقبه( أو على عقل عقبه
ولي ش الذين لـو يركـوا مـن خلفهـم إا الل عز وجري يقول: »عقل عقبه  فقال:  أو على

ذريًة ضعا اً خا وا  ليهم  ليتقوا اهلل وليقولوا قوالً سديداً 
(146)»(147). 

 ايقوا ال لم
: اتق     وا الظل     م ف       ه يلم     ات ي     وق        ال رس     ول الل »      ال:  ع     ن أيب عب     د الل 

 .(148)«القيامة
 وحتى ظالمة الكا ر

إا الل ع  ز وج  ري أوح  ى إت      م  ن »   ال:   اق ب  ن عم  ار ع  ن أيب عب  د الل ع  ن إس  
أ بيائ  ه  يف مملك  ة جب  ار م  ن ا(ب   ارين  أا ائ    ي  ذا ا(ب  ار فق   ري ل  ه: إ   ين   أس  تعمل  عل   ى 
س   ك  ال   دماء واخت   اذ األم   وال وإ    ا اس   تعملت  لتك   ا ع   ين أص   وات املظل   وم   ف    ين   أدي 

 .(145)«ي متهم وإا كا وا ككاراً 
 

 وذوك من النار
م ن أك ري م ال »يق ول:  عن علي ب ن أيب ْح زة ع ن أيب بص ْي   ال: مسع   أب ا عب د الل

 .(190)«أخيه يلماً و  يردب إليه أكري جذوًة من اللار يوق القيامة
 شركام ال لم

العام   ري ب  الظلم واملع    ل   ه والراض  ي ب   ه »   ال:  ع  ن طل   ة ب   ن عي  د ع  ن أيب عب   د الل 

                                                           
 عقاب من يلم. 273ثواب األعمال: ص (250م
 .2سورة اللساء:  (256م
 .13باب الظلم ح 332ص 2الكايف: ج (257م
 .63ح 72ب 332ص 72 ار األ وار: ج (258م
 .15باب الظلم ح 333ص 2الكايف: ج (252م
 .66ح 72ب 331ص 72 ار األ وار: ج (202م
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 .(192)«ئركاء ث ثتهم

 الم لوم ال الم
إا العب  د ليك  وا مظلوم  اً فم  ا »يق  ول:  ع  ن يش  اق ب  ن س  ا     ال: مسع    أب  ا عب  د الل 

 .(191)«يزال يدعو حىت يكوا ياملاً 
 حرمان األور

من عذر ياملاً بظلمه  سلط الل » ال:  ال:  عن عبد الل بن سلاا عن أيب عبد الل 
 .(193)«رب الل على ي متهعليه من يظلمه  ف ا دعا   يست ل له  و  ي ج

 
 االنتقام من ال الم

م  ا ا تص  ر الل م ن ي  ا  إال بظ  ا   وذل    »  ال:    ال:  ع ن أيب بص  ْي ع  ن أيب جعك  ر 
وكذلل نولي بعض ال المين بعضاً بما كانوا يكسبون ول الل: 

(194)»(199). 
 كفارك ال لم

أح   داً فكات   ه  : م   ن يل   م    ال رس   ول الل »    ال:  ع   ن الس   كوين ع   ن أيب عب   د الل 
 .(196)«فليستلكر الل له ف  ه ككارة له

 بين الم لوم وال الم
يف م   داراة  ع   ن اب   ن أيب ْح   زة ع   ن أيب بص   ْي     ال: دخ   ري رج    ا عل   ى أيب عب   د الل 

أما إ ه ما يكر أحد خبْي م ن يك ر ب الظلم  أم ا »بيلهما ومعاملة  فلما أا مسع ك مهما  ال: 
م  ن »       ال: «أكث  ر مم  ا ي خ  ذ الظ  ا  م  ن م  ال املظل  وق إا املظل  وق ي خ  ذ م  ن دي  ن الظ  ا  

يكع  ري الش  ر بالل  ايف ف    يلك  ر الش  ر إذا فع  ري ب  ه  أم  ا إ   ه إ   ا سص  د اب  ن آدق م  ا ي  زري  ول  يس 

                                                           
 .22260ح 82ب 06-00ص 16وسائري الشيعة: ج (201م
 .62ح 72ب 333ص 72 ار األ وار: ج (202م
 .18باب الظلم ح 335ص 2الكايف: ج (203م
 .122سورة األ عاق:  (205م
 .13626ح 77ب 28ص 12مستدرم الوسائري: ج (200م
 .22باب الظلم ح 335ص 2الكايف: ج (206م
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 .(197)فاص لح الرج ا  بري أا يقوما « سصد أحد من املر حلواً وال من اْللو مراً 

 هياكم ود وك الم لوم
: إي  اكم ودع  وة املظل  وق     ال رس  ول الل »   ال:  ع  ن الس  كوين ع  ن أيب عب  د الل 

ف )  ا ترف  ع ف  وق الس   اب  ح  ىت يلظ  ر الل إليه  ا  فيق  ول: ارفعوي  ا ح  ىت أس  ت يل ل  ه  وإي  اكم 
 .(198)«ودعوة الوالد ف )ا أحد من السيا

 أربعة ال يرد لهم د وك
ي  ا عل  ي أربع  ة ال ت  رد ل  م »   ال:  ع  ن الل     ع  ن آبائ  ه  ع  ن جعك  ر ب  ن حمم  د 

دعوة  إماق عدل  والوالد لولدب  والرجري يدعو ألخيه بظهر الليل  واملظلوق يقول الل: وعزِت 
 .(195)«وج ا أل تصرا ل  ولو بعد ح 

 د وك مستجابة
دع   وة املظل   وق مس   ت ابة وإا كا      م   ن ف   اجر خم   و  عل   ى »أ    ه     ال:  ع   ن الل     

 .(160)« كسه
 أ وان ال لمة

ي ا ع ذافر إ    تعام ري أب ا : »   ال ا أب و عب د الل عن حممد بن عذافر عن أبيه  ال: 
 ال: فوجم أيب  فقال له أب و عب د « أيوب والربيع  فما حال  إذا  ودخ ب  يف أعواا الظلمة

 «.ملا رأد ما أصابه أخ عذافر إين إ ا خوفت  اا خوفين الل عزوجري به: » الل 
 .(162)ات ال حممد: فقدق أيب فلم يزل ملموماً مكروباً حىت م

 هياك ومعونة ال المين
 .(161)«إياكم وص بة العاص  ومعو ة الظامل »عن علي بن اْلس  يف حديم  ال: 

                                                           
 .08ح 72ب 328ص 72 ار األ وار: ج (207م
 .8216ح 02ب 128ص 7وسائري الشيعة: ج (208م
 .8862ح 51ب 128-127ص 7وسائري الشيعة: ج (202م
 .628ح 11اجمللس  311-312األماا لل وسي: ص (262م
 .1باب عمري السل اا وجوائزيم ح 120ص 0الكايف: ج (261م
 .22282ح 52ب 177ص 17وسائري الشيعة: ج (262م
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 ال يعن ظالما
إذ دخ ري علي ه رج ري م ن أص  ابلا   وعن ابن أيب يعك ور   ال: كل   عل د أيب عب د الل 

البل اء يبلي ه أو  فقال له: أصل   الل إ ه راا أصاب الرج ري مل ا الض ي  أو الش دة  في دعى إت
م ا أح ل أين : » لللهر يكريه أو املسلاة يص ل ها فم ا تق ول يف ذل    فق ال أب و عب د الل 

عق   دت ل   م عق   دًة أو وكي     ل   م وك   اًء  وأا ا م   ا ب     البتيه   ا ال وال م   دًة بقل   م  إا أع   واا 
 .(163)«الظلمة يوق القيامة يف سرادق من  ار حىت سكم الل ب  العباد

 
 دين  أدابوا من

ي  ا أب  ا حمم  د ال وال »ع  ن أعم  الم  فق  ال ا:  ع  ن أيب بص  ْي    ال: س   ل  أب  ا جعك  ر 
مدة  لم إا أحديم ال يصيل من د يايم ئيماً  إال أصابوا من ديله مثل ه أو ح ىت يص يبوا م ن 

 .(164)«ديله مثله
 سلم دينل

 « أما تلشى سل اا يؤالء: » عن جهم بن ْحيد  ال:  ال ا أبو عبد الل 
 ال:  ل : ال. 

 «.و ح» ال: 
  ل : فراراً بديين.

 «.وعزم  على ذل » ال: 
  ل :  عم.
 .(169)«اآلا سلم ل  ديل » ال ا: 

 
 
 

                                                           
 .  52ح 23ب 331ص 6 ذيل األحكاق: ج (263م
 .22223ح 52ب 172ص 17وسائري الشيعة: ج (265م
 .22220ح 52ب 182ص 17وسائري الشيعة: ج (260م
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 خنزير يوم القيامة
م  ن س  ّود امس  ه يف »   ال:  ع  ن اب  ن بل    الولي  د ب  ن ص  بيح الك  ايلي ع  ن أيب عب  د الل 

 .(166)«ديواا ولد سابع  حشرب الل يوق القيامة خلزيراً 
 بان من نارثع

يف ح  ديم املل  ايي  ع  ن رس  ول الل ع  ن اْلس    ب  ن عي  د ع  ن الص  ادق ع  ن آبائ  ه 
أال وم ن علّ   س وطاً ب   ي دخ س ل اا  جع ري الل ذل   الس وط ي وق القيام ة ثعبا  اً م ن » ال: 

 .(167)«اللار  طوله سبعوا ذراعاً يسل ه الل عليه يف  ار جهلم وبمس املصْي

                                                           
 .35ح 23ب 322ص 6 ذيل األحكاق: ج (266م
 .22228ح 52ب 182ص 17وسائري الشيعة: ج (267م
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  با: 

 حكم وأمثال

 العدل وال لم حول
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 األمثال والحكم

يل  ام حك  م وأمث  ال كث  ْية يف ب  اب الع  دل والظل  م وم  ا ي  رتبط هبم  ا  وبعض  ها م   خوذ م  ن 
 اآليات والروايات.

 
 من ثمار العدل

 محبة الناس
 أحسن إت اللايف تستعبد  لوهبم

 اعيد يف الد يا سب  الل واعيد فيما علد اللايف سب  اللايف.
 العاقبة الحسنة

 (168)اُيم يف ُوُجوِيِهمِسيمَ 
 إذا كاا الصرب ُمرا فعا بته حلوة

 إا تداً للايرب  ريل
 من اْلبة تلش  الش رة

 من َعاَّ عن يلم العباد تورعا جاءته أل ا  اإلله تربعا
 وعا بة الصرب ا(ميري مجيلة.

 
 استمرار الملل

 اْل  دولة والباطري جولة
 اْل  يري يليري

 اْل  يعلو وال يعلى عليه

                                                           
 .22سورة الكتح:  (268م
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 ل أسايف املل العد
 العدل يعلو وال يعلى عليه

 وجولة اْل  إت  ياق الساعة.
 الناس والعدل

 أعط القويف باريها
 اللايف على دين ملوكهم

  ول اْل    يدي ا صديقا.
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 من أسباب العدل

 يغيير الذات
 .(165)ِإاَّ اللََّه الَ يُ َلي  ُر َما ِبَقوٍق َحىتَّ يُ َلي  ُرواْ َما بِ َ ُكِسِهم

 عر ةالم
 إذا ُعِرَ  السبل ب ري الع ل

 املستلْي على طري  الل اح
 العقري تريزة تربيها الت ارب.

 الورع
 اللايف لوال الدين ألكري بعضهم بعضا.

 دفات نفسية
 .(170)ُ ري ُكريٌّ يَعَمرُي َعَلى َئاِكَلِته

 المطالبة بالحق
 ال يضيع ح  وراءب م الل.

                                                           
 .11سورة الرعد:  (262م
 .85سورة اإلسراء:  (272م
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 من مباديق العدل

 الدقة  ي الحكم
أحد اخلصم  و د فُقم  عيله ف  تقم له حىت ي تي  خصمه فلعله  د فقم   إذا أتام 

 عيلاب.
 أ ضا الجهاد

 أعلى املمال  ما يب) على األسري
 أفضري ا(هاد كلمة عدل علد سل اا جائر.

 التجارب
 أعدل الشهود الت ارب.

 وزام األ مال
 (172)َيري َجزَاُء اإِلحَساِا ِإالَّ اإِلحَساُا 

 لعمري.ا(زاء من جلس ا

                                                           
 .62سورة الرْحن:  (271م
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 من أخالقيات العادل

 قلة األوامر
 إذا أردت أا ُت اي ف مر اا يست اي.

 الُ لق الحسن
 أعقري اللايف أعذريم لللايف
 التكرب على املتكرب تواضع
 خْي اخل ل حك  اللساا

 س مة اإل ساا يف ح وة اللساا
 ما تواصري اثلاا ف ال تواصلهما إال لكضلهما أو لكضري أحد ا

 م اْليلةمن اْليلة تر 
 من تعر  للمصاعل ثب  للمصائل

 من صرب يكر
 من مل  تضبه احييف من عدوب
 اليد العليا خْي من اليد السكلى
 وأفضري أخ ق الرجال التصرب.

 الال نف
 أوت اللايف بالعكو أ دريم على العقوبة

 اْللم أجري من العقري
 العكو علد املقدرة

 العقري يُهاب ما ال يُهاب السيا
 يا ويو ملمد د يتو ى الس

 كن دافلا للشر باخلْي تسيح من الم
 كن ليلا من تْي ضعا  وئديدا من تْي علا
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 ال تعلا طالباً لرع ه.
 العقا والعلم

 أص اب العقول يف  عيم
 العقري عيلة.
 قمة العدالة

 (171)َفَمن يَعَمري ِمثَقاَل َذرٍَّة َخْيًا يَ َرُب 
 أعدل من امليزاا

 باط العا ري ال يب ري حقا وال س  
 الع  بالع  والسن بالسن.

 العما قبا الشعار
 إماق فعال خْي من إماق  َ وَّال

 أ ا لا ولكري عظيمة
 األفعال أبلسم من األ وال

 العمري أبلسم خ اب
 املرء يسعى عدب

 خْي اللايف من طال عمرب وحسن عمله
 أول الش رة بذرة
 من جد وجد

 من سار على الدرب وصري
 من سعى ج).

 االستشارك
 (173)أَمرُُيم ُئوَرد بَيلَ ُهموَ 

                                                           
 .7سورة الزلزلة:  (272م
 .38سورة الشورد:  (273م
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 أول اْلزق املشورة
 الرأخ  بري ئ اعة الش عاا.

 التضحية  ي سبيا اهلل
 ا(ود باللكس أ صى تاية ا(ود

  زل بواد تْي ذخ عري.
 

 حسن ال ن باآلخرين
 اللائل ُعْذرُب معه.

 المساواك
 اللايف سواسية ك سلاا املشط

 اللهر يشرب مله الكلل واألسد
 كسه ما يلم .من ساوام بل
 العز ال الذل

 .(174)َوأَِعدُّواْ َلُم مَّا اسَت َعُتم م ن  ُ وَّةٍ 
  وي اْلرة وال ت كري بثدييها

 موت يف عز خْي من حياة يف ذل
 من أياا ماله أكرق  كسه.

 ولسام العادل
 جليس املرء مثله.

 االستمرارية
 خْي األعمال ما كاا دمية.

 اال تدال

                                                           
 .62سورة األ كال:  (275م
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 خْي األمور أوساطها.
   الغيرنف

 خْي اللايف من فرح لللايف باخلْي
 عري آباؤ ا ف كللا  و زري لي كري أبلاؤ ا

 عرعوا ف كللا و زري في كلوا
 سا ي القوق آخريم ئراباً 

 سيد القوق خادمهم.
 وهاد النفي

 أئد ا(هاد جمايدة اللي .
 صربخ على  كسي وال صرب اللايف عليّ 

 حقوق اآلخرين
 صاحل اْل  عيله  وية

 خبزم على مائدة تْيمال ت كري 
 ال  علن دليري املرء صورته.

 حسن االختيار
 ال متّدا إت املعاا يدا  صرت عن املعرو .

 يرك الشهوات
 من ترم الشهوات عاش حرا.
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 ضمانات هورام العدل
 ال ُو من اهلل

 رأيف اْلكمة خَمافُة الل.
 م الفة الهِو

 جايدوا أيواءكم كما  ايدوا أعداءكم
 ترئد. خالا يوام
 العقا والعلم

 العقري صكاء اللكس وا(هري كدريا
 العلم كالسراج من مر به ا تبس مله

 من عائر حكيماً كاا عليماً.
 االستشارك

 (179)َوَئاِورُيم يف اأَلمر
 املستشْي ُمعاا

 املستشْي معاا واملستشار مؤمتن
 املشورة راحة ل  وتعل للْيم

 املشورة ع  الداية
 لاملشورة لقاح العقو 

 ئاور يف أمرم الذين قشوا الل
 ئاور لبيباً وال تعصه
 ئاور من َجرََّب.
 السعي والجد

                                                           
 .102سورة آل عمراا:  (270م
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 إذا صدأ الرأخ أصقلته املشورة
 من طلل ئيما وجدب.

 الببر
 اصرب تلري

 الصرب مكتاح الكرج
 لكري داء دواء.
 حفظ اللسان

 أ   على رد ما   تقري أ در مل  على رد ما  ل 
 حك  اللساا راحة اإل ساا.

 االيحاد
 اال اد  وة

 علي  باإلخواا ف )م يف الرخاء عيلة  ويف الب ء عدة
 عن املرء ال تس ل وسري عن  ريله.

 اإلحسان
 اللايف عبيد اإلحساا.

 التذكر الدائم
َا أ َ  ُمذَك ٌر   .(176)َفذَك ر ِإ َّ

 العتاب يدية األحباب.
 معر ة القدر 

  ّدر لرِجل   بري اخل و موضعها
 عر   در  كسه. ما يل  امرؤ
 اال تدال

                                                           
 .21سورة اللائية:  (276م
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 ال تكن رطبا فُتعصر وال يابسا فُتكسر.
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 من  واقب ال لم

  ذاب اآلخرك
 إذا التقى املسلماا بسيكيهما فالقاتري واملقتول يف اللار.

 مستقبا ال لم
َكُر السَِّيّيُء ِإالَّ بِ يِلهِ 

 (177)َوالَ سَِيُ  امل
 إا مع اليوق تدا يا مسعدة
 ع يري  قمة وتبديري  عمةالظلم أسري ئيء إت ت

 الظلم مرتعه وخيم
 الليري أخكى للويري

 رب دير بكي  مله فلما صرت يف تْيب بكي  عليه
 على الباتي تدور الدوائر
 كاحملتمي ببي  العلكبوت

 كاملست ْي من الرمضاء باللار
 من أو د  ار الكتلة احيق هبا
 من اعتاد الب الة   يكلح

 من تَ َعدَّد اْل  ضاق مذيبه
 ن جعري  كسه عظما أكلته الك بم

 من سري سيا البلي  تري به
 من صاري اْل  صرعه

 من يهر تضبه  ري كيدب
 من  اق عن عدوب  بهته املكائد

 مودة العدو ال تلكع.

                                                           
 .53سورة فاطر:  (277م
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 الموت
 تق ع أعلاق الرجال امل امع
 جاءم املوت يا تارم الص ة.

 الفنام
 حبري الكذب  صْي

 ئدة وتزول.
 القيادك الفاسدك

 الللم  اد ا العلز ا(رباء إذا تكر  
 إذا عل العاِ  عل بزلته عا َ 

 ال رأخ  ملن ال ي اي.
 الندم

 أول اللضل جلوا وآخرب  دق
 إيام وما يعتذر مله
 طاعة اللساا  دامة

 ال ترق سهما يعسر علي  ردب
 من أسري كثر عثارب.

 كثرك المشاكا
 اتسع اخلرق على الرا ع
 األمر يعر  دو ه األمر

 يصْي ماء الدق ال
 بلسم السك  العظم
 بيلهم داء الضرائر

 خاطر من استل) برأيه
 من استل) بعلمه عل
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 و ع  الكايف يف الرايف.
  ساد األخالق

 ص بة السوء مكسدة لنخ ق
 ال ت من من كذب ل  أا يكذب علي .

 نتيجة العتاب
 كثرة العتاب تكرق األحباب
 كثرة العتاب تورث البلضاء.

 
 من أسباب ال لم

 التملق
 أجهري اللايف من كاا على السل اا مدال ولإلخواا مذال

 خادق سيدين يكذب على أحد ا.
  دم الحيام

 إذا  ري ماء الوجه  ري حياؤب
 إذا   تست ي فافعري ما تشاء
 أ ا اللري  فما خويف من البلري
 ال خْي يف وجه إذا  ري ماؤب.

 الجها
 أئد الكا ة عدق العقري
 ا(هري ئر األص اب

 يعر  الصقر يشويهالذخ ال 
 اللايف أعداء ما جهلوا
 رأيف ا(هري االتيار.

 ايباع الهِو
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 آفة الرأخ الود
 الشر يف اللايف ال يك) وإا ُ ربوا

 الشر للشر ُخِل 
 من تلبه الود فليس لعقله سل اا.

 حب الرئاسة
 اإلمارة حلوة
 اْلل أعمى.

 الحاوة والفقر
 اْلاجة تكت  اْليلة.
 الغنى والطغيان

 اا يُكُ  لل ائع فتا ب يماالشبع
 ُمْتَخم يقسو على جائع.

 اللؤم
 اللميم يظلم من  ته

 اللار ت كري بعضها إا    د ما ت كله
 اللار  د خُتل ا رماداً 

 ال يستقيم الظري والعود أعوج.
 داحب السوم

 الوحدة خْي من جليس السوء
 وكري  رين باملقارا يقتدخ.

 الغضب
 رأيف اخل ايا اْلرص واللضل

 ب ك ق يثْي اْلروبر 
 من أطاي تضبه أضاي أدبه.
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 سوم االختيار
 سكْي السوء يكسد ذات الب .

 سوم ال لق
 سوء اخلُُل  يُ ْعِدخ

 ال خْي فيمن ال يَ َلُا وال يؤلا
 ال رأخ لكذوب
 ال راحة ْلسود.

 الجوع
 علد الب وا تعمى العيوا.

  دم المحاسب
 خ  ل  ا(و فبيضي واصكرخ

 تلعل الكْياا علدما تليل الرة
 تاب  السباي ولعب  الضباي.

 اإل راط والتفريط
 عيادة القول  كي اللق  يف العمري

 كري عائد  ا  
 كري مملوي مرتوب.
 االستبداد  ي الرأي
 من أع ل برأيه ضري.

 ظلم النفي
 من يََلَم  كسه فهو للْيب أيلم

 من   سسن إت  كسه   سسن إت تْيب.
  دم الببر

 ى كلمة مسع كلمات.من   يصرب عل
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 التربية والوراثة
 وح  على ابن الصقر أا يشبه الصقر.
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 من أخالقيات ال الم
 قول بال  ما

 .(178)أتَ ُمُروَا اللَّايَف بِالرب  َوتَلَسوَا أ ُكَسُكم
 االزدواوية 

 أسد عليَّ ويف اْلروب  عامة
 إا البلاث ب رضلا تستلسر

 ف ا بوجه .
 شدك الطغيان
 عىأيلم من أف

 أيلم من الليري
 آكري من اللار
 خالا تُعر 

 رب  عري ئر من اْلكا
 ئر الوصري وصري ال يدوق

 ئ  عصا ال اعة
 كا(راد ال يبقى وال يذر

 كالذئل إذا طلل يرب وإذا متكن وثل
 كالضريع ال يسمن وال يلين من جوي

 مثري الق ط بسبع أرواح
 يذبح ال اوويف (مال ريشه
 يسرق الك ري من الع .

                                                           
 .55سورة البقرة:  (278م
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 والغدرالمكر 
 أتدر من ذئل

 املكر حيلة من ال حيلة له
 يدين من  ارورة فارتة
 يعمري من اْلبة  ُبة

 يقتري القتيري ويسْي يف جلاعته.
 سوم ال لق

 أضي  من ثقل اإلبرة
 أكذب من سراب.

 العنف
 أ سى من اْل ر
 أ سى من صخرة

 ألقمه اْل ر
 أمّر من العلقم

 اخي أيوا الشرين
 الالسيا أيول ما يُرد مسلو 

 وليس للا إال السيو  وسائري.
  دم اال تدال

 إا امللب  ال أرضا   ع وال يهرا أبقى.
  دم االيعاظ

 إ   تضرب يف حديد بارد
 العبد يقري بالعصا واْلر تككيه اإلئارة.

 سوم ال ن
 الشرير ال يظن باللايف خْياً.
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 المن
 املّن مكسدة الصليعة.

  دم الو ام
 ا تظر حىت يشيل اللراب

 ب وإجناعب فيةب  وعد
 حرب على ورق

 يري السل اا سريع الزوال
 تنب الصدي   ذالة

 ك ق الليري مي وب اللهار
 كهرة ت كري أوالديا

 مثري السم  ي كري بعضه
 مواعيد عر وب

 ي كلوا مترخ وأرمى باللود.
  دم اإليمان

 بدا فاجر و لل كافر
 سك  ديرا و    ككرا.

 الحسد
 .حاسد اللعمة ال يرضيه إال عوالا

 أ مال باطلة
 ح  واللايف راجعوا.

  دم الحيام
 ئر اللايف من ال يباا أا يراب اللايف مسيما

 طمع إبليس يف ا(لة
 ف ا  د ركل الكيري و ال ال تبصروين
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 ف ا يسرق الك ري من الع .
 قط  الرحم

 يلم األ ارب أئد و عا من السيا.
 اد امات كاذبة

 السرج املذّيل ال  عري اْلمار حصا ا
 مة الكذاب جودب باليم  من تْي مست لاع 

 فوا ع با كم يدعي الكضري  ا  
 ك ا الشمس ت لع من حرامه.

 مدح النفي
  يري للبلري: من أبومح   ال: الكريف خاا.

 سحق الضعيف
 الشماتة بامللكوب لؤق
 الظكر بالضعيا يزمية.

 الهمة الدانية
  ّه ب له

  ه ال يت اوع طريف ردائه.
 يعقيد األمور

 ع العقدة يف امللشار.وض
 

 اإل ساد
 يبين  صراً ويهدق مصراً 
 قبط خبط عشواء

 يص اد يف املاء العكر.
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 الر ب واإلرهاب
 من   يكن ذئبا أكلته الذئاب

 قا  من يله.
 ال ينف  غيره

 فا د الشيء ال يع يه
 ف ا برق ب  م ر  وئ ر ب   ر

 كاللعامة ال ت ْي وال  مري
 ال تسقط من ككه خردلة
 ليس  يدخ خُمَضَّبًة باْللاء

 من أكري للسل اا عبيبة رديا مترة
 يو كالكم ة ال أصري ثاب  وال فري  اب .

 يفويَ الفرص
  اق ساعة الرحيري.
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 نبائح لل الم
 ايق اهلل

 إا الل ميهري وال يهمري
 (175)إا رب  لباملرصاد

 اتقوا اللار ولو بش  مترة
 اب اللصربم عن حمارق الل أيسر من صربم على عذ

َا يَلُكُم َعَلى  َكِسهِ   (180)َفَمن  ََّكَم فَِ  َّ
 .(182)ُكريُّ  َِكس ِاَا َكَسَب  َرِييَلُة 

 يذكيره بالموت
 آخر اْلياة املوت

 إت الياب يصْي اللايف كلهم
 إت حتكي َمَشْ   دمي

 استقبال املوت خْي من استدبارب
 املوت حو  مورود

 املوت على ر اب العباد.
 قينال للمتمل

 أخوم من صد   اللصي ة
 أخوم من َصَد   المن صّد  

إذا مسع  الرجري يقول في  من اخلْي ما ليس في  ف  ت من أا يق ول في   م ن الش ر م ا 
 ليس في 

                                                           
 .15سورة الك ر:  (272م
 .12سورة الكتح:  (282م
 .38سورة املدثر:  (281م
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 أكرق  كس  عن كري دينء.
 ال يستهن بالعدو

 إذا سلم  من األسد ف  ت مع يف صيدب.
 كما يدين يدان

 فو   إذا يلم  من دو   ف  ت من عقاب من
 عامري اللايف اا  ل أا يعاملوم به

 كما تدين تداا
 من حكر حكرة ألخيه و ع فيها

 من َعْيَّ ُعْي  
 من تربري اللايف خنلوب
 من ال يَ ْرحم ال يُ ْرحم
  عم املؤد ب الدير

 ومن ال يت  الشتم  ُيشتم
 ومن ال ُيكرق  كسه ال ُيكرق

 يا يا  ل  يوق
 يوق ل  ويوق علي .

 يدومليا ال لم ال 
 (181)ألَيَس الصُّبُح ِبَقرِيل

 (183)َوتِلَ  األيَّاُق  َُداِوُلَا َبَ  اللَّايفِ 
 األياق دول

 الثروة ت ِت كالسل كاة وتذيل كاللزال
 اْل  أبل  والباطري (ل 
 اْل  دولة والباطري جولة

                                                           
 .81سورة يود:  (282م
 .152سورة آل عمراا:  (283م
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 اخلْي ُقْي  والشر يُلّْي 
 بي  الظا  خراب

  رخ الرياح اا ال تشتهي السكن
 باطري ساعةجولة ال

 ريح صيا وطارق طيا
 س ابة صيا تذرويا الرياح

 كما تزري  صد
 ال يبقى ئيء على حال

 لكري حي أجري
 ليس للباطري أسايف

 ما أبعد ما فات وما أ رب ما يو آت
 ما أبعد ما فات وما أ رب ما ي ِت

 ما أ صر الليري على را د
 ما أول إال ويتلوب آخر

 ما من يا  إال سيبلى بظا 
  بسرعة يذيل بسرعةما ي ِت

 وللسيو  كما لللايف آجال
 يا با ياً يف تْي ملك 
 يوق السرور  صْي.
 ال يستبغر أحدا

 إا البعوضة ُتْدمي ُمْقلَة األسد
 اللايف لبعضها

 معظم اللار من مستصلر الشرر.
 ال الم مفتضح

 إا كل  كذوباً فكن ذكورا.
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 ايب  الحق
 ريالرجوي إت اْل  خْي من التمادخ يف الباط

 الساك  عن اْل  ئي اا أخريف.
 اوتنب الشر

 اترم الشر ييك 
 الشر  ليله كثْي.
 ايرك الشهوات
 الب لة تزيري الك لة

 السل اا من بَ ُعَد عن السل اا
 علد الصباح سمد القوق السرد

 ليس اْلري  بزائد يف رع ه
 من أكري على مائدت  اختل .
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 متفرقات

 
 إذا ختاصم اللصاا يهر املسروق

 ح املوجود خْي من ا تظار املكقودإص 
 إا ا(باا حتكه من فو ه

 أ ك  مل  ولو كاا أجدي
 ائتدخ يا أعمة تلكرجي

 اضرب ما داق اْلديد حامياً 
 التسلط على املمالي  د اءة

 الرمد أيوا من العمى
 السيا يق ع  دب 

 املذبوحة ال تت   من السلخ
 املرء حيم يضع  كسه
 اللايف أتباي من َتلل

 و   كالسيا إا   تق عه   ع ال
 باألر  ولدت  أم 

 بُعد السماء عن األر 
  ربة اجملرب تضييع لنياق
 متخم ا(بري فولد ف را
 حسب  من الشر مساعه

 ذل من ال سيا له
 رب ثوب يستليم من صاحبه

 رب رمية من تْي راق
 رب ملوق ال ذ ل له
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 سيا السل اا طويري
 ئر اْلديم الكذب
 تْي ائعْي ا وال  مح 

 عثرة القدق أسلم من عثرة اللساا
 عدو عا ري خْي من صدي  جايري

 عقوبة اْلاسد  كسه
 علي  با(لة ف ا اللار يف الكا

 يف تقلل األحوال يعلم جواير الرجال
 فيا مو دا  ارا للْيم ضوؤيا

  ليري دائم خْي من كثْي ملق ع
 كرامة العبد من كرامة سيدب

 كري آت  ريل
 كري يم إت فرج

 حد له  ادح ومادحكري وا
 كلما كثر الذباب ياا  تله

 ال جدود من البكاء على اللنب املسكوب
 ال خْي فيمن ال يدوق له أحد

 ال  ا ة ا فيها وال مجري
 ال ُ مع سيكاا يف تمد

 ال يضْي الشاة سلخها بعد ذ ها
 ال يَ ُكرّي اْلديد إال اْلديد
 لس  أول من ترب السراب

 لكري دير دولة ورجال
 ا آذاالل ي ا

 لل در اْلسد ما أعدله  بدأ بصاحبه فقتله
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 ملن تشكو إذا كاا خصم  القاضي!
 لو ترم الق ا للاق

 لو كاا يف البومة خْي ما تركها الصياد
 ما أضي  العي، لوال فس ة األمري

 ما املرء إال بدر يه
 ما (رح اي  إي ق

 مسك  ابن آدق: تؤذيه البقة وتقتله الشر ة
 ال يعليه لقي ما ال يرضيه من تدّخري فيما

 من حاول اللدر وخلا الوعد عدا عليه الذق بعد اْلمد
 من دخري مداخري السوء ا م

 من رأد مصائل تْيب يا   مصائبه
 من تشلا فليس ملا

 من فعري ما ئاء لقى ما ساء
 من  لة اخليري ئدد ا على الك ب سروجا

 من كاا بيته من عجاج ف  يرئ  بيوت اللايف باْل ارة
 من يا   عليه  كسه فهو على تْيب أيوا

 من يزري الشوم ال  ين به العلل
  عم ا(دود ولكن بمس ما خلكوا

  وق الظا  عبادة!
  ومة أيري الكها

 يذب بتل  والبادئ أيلم
 وئر البلية ما يض  
 و د أعذر من أ ذر

 ولل أويف آخروا وخزرج
 وما اليوق إال مثري أمس الذخ مضى
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 يه جنوقوما خْي ليري ليس ف
 وما  كع السيو  ب  رجال

 وما يلهم الباعخ بلْي جلاحيه
 ومن  اق رأد األح ق.
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 أبيات  ي العدل وال لم وأسبابهما
  ليل بالعدل

  ليــــــــل بالعــــــــدل هن وليــــــــَ مملكــــــــة
 

 وأحــــذر مــــن الجــــور  يهــــا غايــــة الحــــذر 
ـــــدٍ   ـــــن بل ـــــا م ـــــ  أنَّـــــى احت ـــــدل ينفي   الع

 
 والجـــــوُر يفنيـــــ   ـــــي بـــــدو و ـــــي حضــــــر 
 عدل كالغيثال 

 العــــــــــــدل كالغيــــــــــــث ُيحيــــــــــــي األرض وابلــــــــــــ ُ 
 

  
ــــــــــــي القبــــــــــــب    ــــــــــــار   ــــــــــــل مثــــــــــــا الن ــــــــــــي المل ــــــــــــم    وال ل

 ُ  الرحمة واإلنبا
ـــــاس هال رحمـــــة لهـــــم  ال يمشـــــي  ـــــي الن

 
 وال يعـــــــــــــــــــــــــــــــاملهم هال بإنبـــــــــــــــــــــــــــــــاُ 

 أنَ ال بم والحكم! 
 يــــــا أ ــــــدل النــــــاس هال  ــــــي معــــــاملتي

 
ـــَـ ال بــــم والحكــــم  ــــل ال بــــام وأن   ي

 ال بم يحكم 
 مــــــــــن اإلنبــــــــــاُ وبنيــــــــــ يإســــــــــَ 

 
ــــن لــــي باإلنبــــاُ وال بــــم يحكــــم   وم

  دل الناس 
 هن  ـــــــــــــــــــــدل النـــــــــــــــــــــاس ثلـــــــــــــــــــــ 

 
 هن رأيــــــــــــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــــــــمي ذاب 

 ال يعاند 
 هن نبــــــــف النـــــــــاس أ ـــــــــدام لمـــــــــن

 
 ولــــــــــــي األحكــــــــــــام هــــــــــــذا هن  ــــــــــــدل 
 وانــــــب الســــــلطان واحــــــذر بطشــــــ  

 
 ال يعانــــــــــــــد مــــــــــــــن هذا قــــــــــــــال  عــــــــــــــا 
 قول العاقا 

 وهذا ودــــــــــــــــلَ بعاقــــــــــــــــا أمــــــــــــــــال
 

 لــــــــــــــــ   عــــــــــــــــالكانــــــــــــــــَ نتيجــــــــــــــــة قو  
 العلم والجها  

ــــــــ   العلــــــــم ير ــــــــ  بيتــــــــا ال  مــــــــاد ل
 

ـــــَ العـــــز والشـــــُر   والجهـــــا يهـــــدم بي
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 ادبر قليال
 ادـــــــــــــبر قلـــــــــــــيال  بعـــــــــــــد العســـــــــــــر ييســـــــــــــير

 
ـــــــــدبير  ـــــــــ  وقـــــــــَ وي  وكـــــــــا أمـــــــــر ل
 ادبر لكا مبيبة 

 ادـــــــــــــــبر لكـــــــــــــــا ُمِبـــــــــــــــيبٍة ويجلًّـــــــــــــــدِ 
 

 وا لـــــــم بـــــــمن الـــــــدهر غيـــــــر ُمَ لَّـــــــد 
 من مكر ال الم 

 ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربني وبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 

 واشـــــــــــــــــــــــــــــــــتكى وســـــــــــــــــــــــــــــــــبقني 
 ال لم يفني المال 

ــــــــــا المــــــــــال يبــــــــــلح   يبقــــــــــى  قلي
 

ــــــــــ  الفســــــــــاد  ــــــــــى الكثيــــــــــر م  وال يبق
 يخر المطاُ 
 كـــــــا شـــــــيم يحتــــــــال  يـــــــ  الروــــــــال

 
 غيـــــــــر أن لـــــــــيي للمنايـــــــــا احتيـــــــــال 
 المال والبنون 

ــــــــة ــــــــون هال وديع  ومــــــــا المــــــــال واألهل
 

ــــــــــ   ــــــــــَردَّ الودائ ــــــــــا أن يـُ ــــــــــد يوم  والب
 البد من الموت 

 أال كــــــــــا مــــــــــا هــــــــــو يت قريــــــــــب
 

 ولـــــــــ رض مـــــــــن كـــــــــا حـــــــــي نبـــــــــيب 
 االوتماع ضد ال لم 

 يـــــمبى الرمـــــاح هذا اوـــــتمعن يكســـــرا
 

ـــــــــــــــرقن يكســـــــــــــــرت أ ـــــــــــــــرادا   وهذا ا ت
 الفرد المناسب 

 ما كري من يز اْلساق بضارب
 وال كري من أجرد الْياي بكاتل  

 للدهر أيام
 يي اللكس ما َْحَّْلَتها تت مري

 وللدير أياق  ور وتَ ْعِدلُ   
 أخالقيات العادل
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 كما أا السؤال يُِذلُّ  وما
 كذام يعز  وق بالع اء  

 العادل البادق 
 واملرء ليس بصادق يف  وله

 حىت يؤيد  وله بكعاله  
 أقلا العتاب

 أ لري عتاب  فالبقاء  ليري
 والدير يعدل تارة ومييري  

 ورح البعوض
 إا القذد يؤذخ العيوا  ليله

 ولراا جرح البعو  الكي   
 ناطح الب رك

 ح صخرة يوما ليكسرياكلاط
 فلم يضريا وأويى  ر ه الوعري  

 ال حياك
 لقد أمسع  لو  ادي  حيا

 ولكن ال حياة ملن تلادخ  
 ال يدرك 

 واملرء ساي ألمر ليس يدركه
 والعي، ُئحٌّ وإئكاق وت ميري  

  دو دديق
 ومن  كد الد يا على اْلُر أا يرد

 عدوا له ما من صدا ته بد  
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 يكاثرت ال بام
 الظباء على خراش تكاثرت
 فما يدرخ خراش ما يصيد  

 أين الشباب
 فيا لي  الشباب يعود يوما

 ف خربب اا فعري املشيل  
 غيرك يهدم

 مىت يبلسم البلياا يوما متامه
 إذا كل  تبليه وتْيم يهدق  

 العيب  ينا
  عيل عما لا والعيل فيلا

 وما لزما لا عيل سوا ا  
 ظلم األقربين

 د مرارةويلم ذوخ القرىب أئ
 على اللكس من و ع اْلساق املهلد  

 ال يهجون أحدا
 وكم علمته  ظم القوايف

 فلما  ال  افية ي اين  
 أضا من الذئب

 وليس الذئل ي كري ْلم ذئل
 وي كري بعضلا بعضا عيا ا  

 طلب المحال
 ومن طلل الع  من تْي كد

 أضاي العمر يف طلل احملال  
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 لو نطق الزمان
 ْي ذ لو) و ذا الزماا بل

 ولو     الزماا للا ي ا ا  
 يقولوا "الزماا به فساد"

 ويم فسدوا وما فسد الزماا  
 هذا سام الفعا

 إذا ساء فعري املرء ساءت يلو ه
 َوَصدََّق ما يعتادب من تويم  

  ما دلى وال داما
 صلى وصاق ألمر كاا ي مله

 حىت  ضاب فما صلى وال صاما  
  المبيبة أ  م
 ل  مصيبةإذا كل  تدرخ فت

 وإا كل  ال تدرخ فاملصيبة أعظم  
 الذئب الحارس

 أضع  ئاة جعل  الذئل حارسها
 أما علم  ب ا الذئل حرايف  

 ما يفسد المرم
 إا الشباب والكراحل وا(َِْدة

 مكسدة للمرء أخ مكسدة  
 بين العلم والمال

 العلم  دخ ويبقى للكىت أبدا
 واملال يك) وإا أجدد إت ح   

 لهثم الما
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 املال يلكد حله وحرامه
 يوماً ويبقى بعد ذل  إ ه  

 من ال كالب ل 
 تعدو الذئاب على من ال ك ب له

 وتتقي صولة املستلكر اْلامي  
 من يمكا المال؟

 ئقد  مع املال تْي آكله
 وي كري املال تْي من مجعه  

 وأخيراً ُيحما
 كري ابن أ ثى وإا طال  س مته

 وليوماً على آلة حدباء حمم  
 ال يممن اللسان

 إا اللساا تْي م موا الضرر  ال ت لقن القول يف تْي بصر
 من العار

 ال تله عن ُخًلٍ  وت ِت مثله
 عار علي  إذا فعل  عظيم  

  يب الغير
 أرد كري إ ساا يرد عيل تْيب

 ويعمى عن العيل الذخ يو فيه  
 التمني واآلمال

 ما كري ما يتم) املرء يدركه
 ا ال تشتهي السكن رد الرياح ا  

  اقبة التمني
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 ما كري ما يتم) املرء يدركه
 رب امرئ حتكه فيما  متلاب  

 أظفار المنية
 وإذا امللية أ شب  أيكاريا

 ألكي  كري متيمة ال تلكع  
 ال يني ممشاك

 وكم من تراب راق مشي اْلمامة
 ف  سي ممشاب و  مي، كاْل ري  

 هال لنفسل
 يا أيها الرجري املعلم تْيب

 ي  للكس  كاا ذا التعليم  
 حياك الشعب

 إذا الشعل يوما أراد اْلياة
 ف بد أا يست يل القدر

 الحرص واألما
 يهرق كري ئيء من ابن آدق

 ويشل مله اْلرص واألمري  
 االكتفام الذايي

 ما ح  جلدم مثري يكرم
 فتول أ   مجيع أمرم  

 نفاق ال الم
 كالل ري يف أفوايها عسري

 لسمسلو ويف أذ اهبا ا  
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 من مقومات العدل
 إذا بلسم الرأخ املشورة فاستعن

  زق  صيح أو  صي ة حاعق  
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 خايمة
 

  إا من ضما ات تت ق  العدالة وجود األح زاب اْل رة والش ورد يف اْلك م واملؤسس ات 
الدس  تورية وحري  ة الص   افة واإلع   ق واس  تق لية الق  وة القض  ائية  واس  تق لية اْل  وعات العلمي  ة 

 الروت  اإلدارخ ورفع الضرائل تْي الشرعية والرسوق ا(مركية وما أئبه. وعوال
 س   ل الل تع  ات أا يع   ري لولي  ه الك  رج ح  ىت مي  ن األر   س   اً وع  دالً كم  ا ملم    يلم  اً 

 وجوراً  إ)م يرو ه بعيداً و راب  ريباً  وأا  عللا من أ صارب وأعوا ه إ ه مسيع جميل.
صكوا وس  ق عل ى املرس ل  واْلم د لل رب الع امل  وص لى سب اا رب  رب العزة عما ي

 الل على حممد وآله ال ايرين.
 

 قم المقدسة                                                              
 محمد الشيرازي                                                               
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