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 :الدرس الخامس

 عين الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم ميع العليم من الشيطان الل  أعوذ باهلل الس  

 الم على أشرف األنبياء والمرسلينالة والس  العالمين والص   هلل رب   الحمد    

 وآل بيته الطيبين الطاهرين محمد                      

 الواقعة**ال يزال الحديث في إشراقات من سورة 

ابقين وقلنا أنهم النمرقة األولى التي قربها هللا سبحانه وتعالى بعد أن تحدثنا عن الس  

اآلن سنتحدث عن الذين يأتون بعدهم  من اآلخرين(, )ثلة من األولين وقليل  وأنهم 

 اب اليمين.حوالتابعين لهم وهم أص

 منضود اليمين في سدٍر مخضود وطلحٍ  اليمين ما أصحاب   وأصحاب  )قال تعالى 

مرفوعة  وال ممنوعة وفرٍش  ال مقطوعةٍ  كثيرةٍ  مسكوب وفاكهةٍ  ممدود وماءٍ  وظلٍ 

من األولين  رباً أتراباً ألصحاب اليمين ثلة  ا أنشأناهن إنشاًء فجعلناهن أبكاراً ع  إن  

 من اآلخرين( وثلة

لها آلة قياس فيمكن تعريف تحديد المسافة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال  إن  

أصحاب اليمين وأصحاب الشمال بهذه اآللة, بخالف السابقين, الذين سبقوا في كل 

 شيء , ألنهم مقربون و سابقون مطلقاً , فال يقاس بهم أحد

ا أهل بيت النبوة ال يقاس بنا أحد( فال يمكن أن نتصور يقول أمير المؤمنين )ع()إن  

أعمال أو إدراك أو معاني أو أحوال قلوب ونفوس ,  أن هناك آلة أو أخالقيات أو

 .ثلة أخرىأن نقيس بها بين السابقين ويمكن 

على المالك صحاب اليمين وأصحاب الشمال ونركز إذاً يمكن أن نحدد المسافة بين أ

الذي جعل هؤالء أصحاب اليمين وأصحاب الشمال , فالشمال واليمين عادةً في 

 يوجدي والعلوي, أو قلنا يمين وشمال, بحيث سفل, سواء بمعنى العرض بعضهما

معرفة معيار وأداة القياس بين اليمين والشمال , أما السابقين فليس مجال للقياس أو 

 مع شريحة أخرى هناك أي أداة يمكن أن ي قاسوا بها

الوارد أن أصحاب اليمين هم أصحاب وشيعة أمير المؤمنين )ع(, لكن اآلن نتحدث -

 وعن الحقيقة الوجودية لهم عن واقع هؤالء
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إذا أخذنا الصفات الوجودية لإلنسان ,فنعرف أن عقل اإلنسان وقلبه وإرادته تحول 

اإللهية ويشعر بها هامات لإلفإما أن يكون محاط بابينه وبين الكثير من المواصفات ,

 ,أو  بالخواطر الشيطانية ويتفاعل معها

 تار أن يندفع بهذا االتجاه أو ذاك االتجاه مادام اإلنسان بين هذين المتناقضين فهو مخ

  *نوضح ذلك

عندما يكون اإلنسان بين متناقضين , وعندما يكون بين أمرين ال يمكن الجمع بينهما 

فال بد أن يأخذ جهة معينة ويترك الجهة األخرى, أما لو كان اإلنسان مخلوق بحيث 

ق وخصوصيات ليس هناك نجدين, أي ليس هناك أمور ونوازع ودوافع وأخال

ال \وأعمال ليس بينها تعارض وتناقض , هنا ال يتخذ هذا اإلنسان جهة من الجهات 

, فبالتعارض  )إما شاكرا وإما كفورا(, فاهلل هداه النجدين \إلى هؤالء وال إلى هؤالء

 أصحاب الشماليصبح اإلنسان إما من أصحاب اليمين وإما من 

الً بين أن يختار الدفاع عن مظلوم أو أنه مثال: إذا تعلق وضع إنسان بأمر ما, مث

 يتجاوب مع الجو العام في إهمال المظلوم 

فإذا كان هناك دافعين متعارضين, فالمطلوب أن يصبح هذا اإلنسان شجاعاً  وعنده 

 .مروءة حتى يدافع عن المظلوم, فخصائصه الوجودية هي التي تدفعه بهذا االتجاه

وحدث استغابة أو توهين ألحد المؤمنين, نضرب مثال آخر: لو كنا في مجلس 

 وجميعنا أخذنا الجو والكالم ولم نتخذ موقف إيجابي لهذا المؤمن أو نذب عنه

فصفاتنا الوجودية هي التي لم تحركنا, خصائصنا الوجودية وحقائقنا الوجودية لم 

 ر عنكمإن تجتنبوا ما تنهون عنه نكف  )تحركنا, أما إذا اجتنبنا هذا , حيث قال

أي إن اتخذتم جنباً وجهةً وحددتم جهةً إلى ما تنهون عنه عند ذلك يكفر  سيئاتكم(

 هللا عن سيئاتكم

عندما يكون اإلنسان في جو عادي, ال شيء يغضبه وال شيء في الخارج يجذبه -

إلى الحرام وال يوجد شيء يمنعه عن أداء الواجب, فهذا ليس من أصحاب اليمين 

 ا ال تظهر خصوصياتهوال من أصحاب الشمال , هذ

فاإلنسان ال تظهر خصوصياته الوجودية إال إذا دخل في جو تعارض وتجربة 

, يعني لو كان اإلنسان في جو هادئ ويتعامل مع أنس يحبهم و يودهم تعارض

أنه حليم وال يمكن أن نقول عنه أنه غير  ويحبونه, هذا ال يمكن أن نقول عنه مثالً 
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يجره ألحد األطراف, إما إلى الغضب أو إلى في جو  غضوب, فال بد أن يدخل

 الحلم

ليمين, فاليمين ليست نسان باتجاه الحلم فهو في الحقيقة ذهب باتجاه اذهب اإلولو 

هي الجهة التي يتخذها اإلنسان إذا كان في خيار بين أمرين, أحدهما جهة مادية ,

خر دناءة خير واآلخر شر, أو أحدهما كمال واآلخر نقص, أحدهما مروءة و اآل

 ار على المطالبة بالحقر,أحدهما تجاوز وعفو ورحمة واآلخر مماحقة وإص

 فهذه الصفات كيف تبرز في اإلنسان؟

تبرز عندما يكون محاط بجو بإمكانيات بأحوال, هي التي تبرز يمينيته وشماليته , 

هي تبرز أنه من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال, مثالً : لو لم يوجد فقراء 

ي الخارج فكيف نعرف أن هذا اإلنسان عنده شعور واحساس باآلخرين, فيجب أن ف

يكون هناك فقراء حتى يفكر اإلنسان في اآلخرين, إذاً التناقض هو الذي يحدد لنا 

 المسافة

فالدخول في تجربة تعارض, تجربة خيارات متعارضة, يكشف لنا عن النزعة 

 يمين أو من أصحاب الشمالالموجودة في اإلنسان, إن كان من أصحاب ال

فمتى استجاب إلى حديث الروح والصدق والصفاء والواقع فهو سيذهب يميناً ومتى 

 استجاب إلى الهوى والشهوات سيذهب شماالً 

هذه الذخيرة الموجودة ليمين والشمال معبأ داخل النفس ,إذاً النفس مليئة بالذخائر ,فا

 يجعل اإلنسان يأخذ أحد االتجاهين  النفس والحدث والواقع الخارجي هي التي داخل

كذلك في العلم في الفكر والمعرفة والعقل, فإذا كان اإلنسان عاقالً وينزع األوهام 

فسه وال يتخيل, فكثير من الناس يخلق مشكلة من الوهم والخيال واالحتمال عن ن

 هب إلى هذه الجهة , فيذهب باتجاه األوهام وعدم االستيعاب, ألن في داخله ما ي ذ

إذاً لو أردنا أن نحكم على أصحاب الشمال يجب أن نحكم عليهم من خصائصهم 

 الوجودية.

القرآن يصف لنا األحوال الباطنية ويعكس ذلك في الجو الذي سيرونه يوم القيامة, 

 منضود وظل مخضود وطلحٍ  اليمين في سدرٍ  اليمين ما أصحاب   أصحاب  )يقول

 فلماذا يتكلم عن األكل عن التذوق وعن هذه الحاسة وهذه اللذة؟ ممدود(

عندما تستكمل النفس معرفة سفة, إنما يصبح اإلنسان حكيماً يقول الحكماء والفال

حقائق األشياء بعقله ,فعندما يتعقل األشياء ويقع على حقيقتها يصبح ذو نفس كاملة, 
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تذوقها ومالم ينتقل من حالة المعرفة المفاهيمية والذهنية لكن العرفاء يقولون , مالم ي

إلى حالة تذوق األشياء ,ليس فقط اكتشاف الحقائق, إنما تذوق الحقائق , فالعارف 

ذوقها  ويحس بها , بينما الفيلسوف يعني يتيشهد الحقيقة , كما يقول)صدر المتألهين(

عارف هو الذي يذوق , فاليعرف في ذهنه صرف الحقائق ويبحث عن المفاهيم 

 المعارف

ولهذا فإن أصحاب اليمين يتذوقون العمل الصالح ونتاج العمل الصالح, وكذلك 

العزيز  ذق إنك أنت)أصحاب الشمال يتذوقون أيضاً أعمالهم السيئة ,ولهذا قال تعالى

باعتبار كنت تتصور أنك عزيز وكريم فذق هذا الوهم, وطعم هذا الوهم,  الكريم(

 تتخذ مواقفك ألنك عزيز وكريم ,اآلن ذق هذا في الجحيم ككنت تعتقد أن

وقاهم  و الموتة األولى ال يذوقون فيها الموت إال  )في المقابل يقول عن المؤمنين

 برداً وال شرابا إال )ال يذوقون فيهاويقول عن أصحاب الشمال عذاب الجحيم(,

 ً  اقا(وغس   حميما

إذاً المسألة مسألة ذوق وليست فقط مسألة معرفة, فالصفات الوجودية ذوقية وهي 

 صفات يشهدها اإلنسان ويذوقها  

عندما يتكلم القرآن عن  ممدود( منضود وظلٍ مخضود وطلح ٍ في سدرٍ يقول تعالى)

 التذوق ويذكر أمور يفهمها اإلنسان العربي ويتمناها ويرى فيها جماالً 

نحن هنا نذكر مسألتين!! أوالً لماذا يتكلم عن الجانب الحسي والمادي, والثاني لماذا 

 يخاطب اإلنسان العربي!

فهي شجرة مسألة السدرة بالنسبة لإلنسان العربي جداً مهمة, ألنه يدرك فائدتها 

مثمرة ولها ظل واسع ويستفيد منها في جو الحر وفيها خصائص يفهمها اإلنسان 

 العربي المخاطب بها

اآلن بالنسبة لنا , نحن لدينا أشياء كثيرة نتبرد ونتظلل بها وال نحتاج إلى السدرة وال 

ندرك عظمة السدرة وفائدتها, وأيضاً لدينا مطعوم كثير ومتنوع ,فال نجد أهمية 

 (الكنار)بات السدرة الذي نسميه لن

طبعاً هذا خالف العقل والحكمة, وهذا الكالم ليس دقيق, ألن المخاطب األول هو 

 500اإلنسان العربي فال يمكن أن نهمل المخاطب األول ونتكلم عن أناس أتوا بعد 

 سنة مثال , فهذا ليس من الحكمة
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له مخاطب ثاني , ونفس الحكمة هي أن تأتي بخطاب يفهمه المخاطب األول لكن 

 هذا الكالم يتضمن خطاب للمخاطب الثاني

 لنلحظ معنى هذه اآلية: 

, ولها آثار نعرفها, السدرة: شجرة لها بركات كثيرة ولها ظل وارف وثمرتها تؤكل 

 لكن السدرة أيضاً لها آثار ال نعرفها 

 فالسدرة مثالً: الميت عندنا يغس ل بالكافور والسدرة والماء القراح

 الماء القراح نفهم أنه ينظف البدن , لكن لماذا الغسل بالسدر؟

الظاهر أنه يوجد ارتباط بين السدر وأحوال ذاك العالَم وأوضاعه, هذا السر ال 

 نعرفه, فكل قضية ومسألة فيها سر تجعل عند اإلنسان رغبة شديدة لمعرفة هذا السر

حياة جميلة مادام الإنما  \ونيوجد بيت لطيف لجالل الدين الرومي يقول بهذا المضم

  \عندك سر تبحث عنه

فلو لم يكن عندك سر تبحث عنه , ال يوجد طعم للحياة وال تطلب شيء في هذه 

 الحياة

إذاً هذه أحد آثار السدرة ,ويوجد سر في السدر ال نفهمه, لكن أيضاً يصف السدرة 

 منضود: خالي من الشوك )في سدر منضود(أنها منضودة 

كلية وأساسية, ويفهمها اإلنسان في هذا الزمان وفي كل زمان,   إلى مسألة هذا يلفتنا

وهو أن نعرف أبعاد وجودنا, ولنعرف ب عد وجودنا يجب أن نربط بين العالمين, بين 

 هذا العالم وذاك العالم

إذا تصورنا أن لذائذنا ومتعتنا وإدراكنا ومعارفنا هي في قبضة هذه الدنيا الضيقة, 

 فإننا سوف ال نمتلك القدرة على التفكير البعيد وعلى فهم الواقع البعيد 

نضرب مثال: إنسان ال يملك مثالً إال ألف دوالر  وقالوا له أنه سيحدث عجز 

ن يفكر ويدير كل أموره بهذه األلف ذا اإلنساهاقتصادي أو انهيار اقتصادي , ف

دوالر التي يمتلكها, أما اإلنسان الذي يمتلك مليون دوالر, يكون تخطيط الموقف 

ر طريقة عنده بناًء على هذه المليون دوالر, فإذا حدث عجز اقتصادي فهو يغي  

 تفكيره ,وإذا رأى أرباح معينة بتجارة معينة فيغير طريقة تفكيره, ألن طريقة تفكيره

 .دة بناًء على المبلغ الذي يمتلكهغير محدو
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هذا العالم والعالم \كذلك اإلنسان, إذا كانت إمكانية تصوره إلى عالمين مترابطين

فهذا سوف ينفذ في كل تقاريره لألمور, وسيخرج من قبضة هذه الحياة الدنيا  \اآلخر

مشاريع كبيرة وينفتح على أكثر من عالم, سوف يفكر كما يفكر اإلنسان الثري في 

وينظر لها نظرة دقيقة, ويذهب ذهنه إلى أوسع مما يذهب إليه صاحب األلف 

 ً  دوالر, فهو سوف يخطط تخطيط آخر كليا

فاآلخرة تجعل اإلنسان يفكر خارج هذه اللذة المحدودة وتجعله يفكر في عالمين 

لينال لذة  عن لذة هذا العالم يتنازل ربما نه يطلب التذوق في عالمين,مترابطين, وأل

 أخرى في عالم آخر

 هذا أحد األسباب

السبب الثاني الذي يجعل القرآن يخاطب بالدرجة األولى اإلنسان العربي الذي يفهم 

 هذه األمور ثم يخاطب أيضاً من هو بعده

على حد \مجرى الشمس والقمر ير وال يمل منها اإلنسان وتجريهناك مسألة ال تتغ

 نسان مثالً يمل من طلعة الشمس كل يوم!, فهل هناك إ\تعبير الروايات

نظام الشمس معها, فهو الذي  خلق فمنذ أن خلق هللا سبحانه وتعالى هذه األرض,

 يعطيها الحيوية والحركة واالنبعاث, وهل هناك إنسان يمل من القمر وحركة القمر!

 مستحيل أن يمل اإلنسان من هذه األمور

فاإليمان بالحياة بعد الموت يجعل كذلك القرآن يجري مجرى الشمس والقمر, 

اإلنسان يفكر ويعي أن هناك لذائذ أكثر من هذه اللذائذ التي يعيها اإلنسان هنا, 

 ويدرك أن معنى السدرة في هذا العالم ,له معنى آخر في ذلك العالم

 يقولون أن الحاسة الذوقية لإلنسان ال نهاية وال حد لها 

سان, ولدينا حضارة في الطعوم, حيث نركب نضرب مثال: الطعوم تتطور عند اإلن

هذا الطعم على ذاك الطعم فتتنوع أسماء الطبخات , وكل هذه األطباق المختلفة تزيد 

 عندنا الذائقة

,وهذه الذائقة هي ذائقة مادية, فلماذا يتكلم القرآن عن الجانب  إذاً الذائقة ليس لها حد

 المادي؟

فالسدرة فيها شوك, ومخضود أي الخالية من )في سدر مخضود(الحظوا تقول اآلية

 الشوك 
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هذا يعني, إنما نحن نأكل ونستطعم في اآلخرة أخالقنا وآدابنا وأعمالنا, فأصحاب 

اليمين نقول أنهم أزالوا الشوك الذي في أعمالهم, لذلك تحول إلى سدرة خالية من 

 الشوك

ه الدنيا محاط فكل عمل صالح تقوم به من علم أو خدمة علم, وكل عمل في هذ

بمزاحمات, فأعمالك الصالحة ربما تحاط برياء, علمك وخدمتك وصالتك وكل 

 األعمال الصالحة كيف يمكن أن تصفو وتطهر!! يجب أن نزيل الشوك من حولها.

فهذا السدر هو السدر المزال عنه الشوك, , أي يريد أن يعلمنا أن هذه األعمال التي 

ار وتتحول هناك إلى ذوق وتذوق, هذه تكون سوف تتجسد وتتحول هناك إلى أشج

أمور قد تشوبها وتؤدي إلى اإلخالل بها , فال تصبح من نتاج بفي الدنيا محاطة 

 الجنة, فنتاج الجنة هو عمل بال شوك , هو عمل بال رياء وبال مزاحمات

شخص آخر يأتي ففمثالً : إنسان هو خطيب مشهور بالعلم والمعرفة وخدمة الدين, 

ه  وأكفأ وأقدر منه, عند ذلك يتحول هذا اإلنسان إلى شوك, تعامله وتعاطيه أعلم من

 .يتحول إلى شوك

ولذلك الحظوا, أن كلما كانت العبادة صعبة كلما كانت ذات الشوكة, فالقرآن يسمي 

 )يودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم(الجهاد والتضحية بأنه طريق ذات الشوكة, 

قتال ودماء وتضحيات, نعم هذه متاعب واقعية, بل ألن ليس فقط ألن الجهاد فيه 

 الجهاد يحتاج إلى إخالص ويحتاج إلى انقطاع هلل وصرف النظر عن الناس.

وهي جديرة أن تسمى  \الحرب المقدسة\الشهداء أيام الحرب العرقية اإليرانية

 بالحرب المقدسة وال شك في ذلك, 

وسلك فيها المجاهدون ,وحب لإلسالم  كانت تلك األيام, أيام صفاء وتضحية وتفاني

طريق ذات الشوكة, كان المجاهدون يرتدون قالدة تكتب عليها أرقامهم , ومن يقوم 

أول أمر يفعله هو أن يرمي هذه القالدة, حتى ال يراه أحد وحتى منهم بعملية نوعية, 

 .يصبح عمله خالصاً هلل سبحانه وتعالى

بأنه ال يفهمها   )في سدر مخضود(اط عندما يقولية , وليس لها ارتبإذاً هي مسألة كل

 إال اإلنسان األول الذي عرف السدرة وعرف خيراتها وبركاتها

فالسدرة أوالً لها أثر ما بعد الموت, وال نعلم ما هو السر, وثانياً هي ليست فقط 

 سدرة, هي سدرة خالية من الشوك, فماهي األعمال التي نقوم بها وليس فيها شوك؟
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وي أحس بشوك في أذني, والبعض يقول أنا إذا أسمع كالم فيه ألحان نحالبعض 

هذا ال يقدر أن يكون  وطبيعته, شخصيتهكالم حوله شوك, هكذا هي  اآلخر يقول

  لبيب وال يقدر أي شيء أن يجعله مخضود

بأي عمل أو تصرف وبأي فكرة, أوالً ينقحونها  أصحاب اليمين لو أرادوا أن يقوموا

 واألوهام و األهواء والشهوات حتى يأخذون اللب من الخياالت

 في أعمالهم وفي أقوالهم أيضاً يزيلون هذه األشواك عن البيئة والمجتمع

العمل يصبح مخضود , ومتخلص من عندما ت نزع هذه األشواك من النفس, فإن 

العيوب العالقة به, ألن لو كان فيه شوك فأول من سيصاب هو اإلنسان نفسه, ولهذا 

 دى عدوك هي نفسكأع

نفس اإلنسان هي التي تجعله هلع وجذع وذاتي وأناني, هذه كلها أشواك, أشواك في 

 أعماله وفي أفكاره وفي تعاطيه

 .فالحظوا األشخاص القاسيين الخشنين, هؤالء يظهر عندهم الشوك قبل العمل

 لهم)ليس فمثالً لو يوجد سدرة, والشوك محاط فيها, فهذا أكل أصحاب الشمال, 

الضريع هو شوك أصفر ذو رائحة نتنة, حتى الحيوان يترفع  إال من ضريع( طعام  

 )في سدر مخضود(عن أكلها وال يقبل أن يأكلها, ألنها صرف شوك, وفي المقابل 

هؤالء الذين يأكلون ما ال شوك فيه , ويعملون ويفكرون ما ال شوك فيه, أما أولئك 

 أكلهم فقط الشوك

 هي حكاية على أنها أعمالهم ,هذه المقارنة بين طعام أولئك وطعام هؤالء, 

 !(أن تأكلها)بر فلماذا عب  

ً ال تصبح عارفف ,ألن حتى المعرفة والعلوم والحكمة مالم تتذوقها , مالم تصل إلى ا

التذوق هو ما يجري على اللسان وما  نا نتصورحد الذائقة الباطنية, فمشكلتنا أن

 ا الحس المادي المحدود, نعم هذا منه لكن ال ينحصر في هذا فقطيجري على هذ

 الطلح يقال أنه الموز ويقال نوع ثاني منضود(  )وطلحٍ 

ولها رائحة  طلح منضود أي فاكهة منضودة يعني منظمة ومرتبة كأنها عقد منضود

 طيبة

 ماهي منظمة وجميلة ورائحتها طيبة يعتقد العرب أنها من صناعة الجن بقدر
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لطلح المنضود في نضده ب عد جمالي ,والبعد الجمالي في اإلنسان ال حد له , وطلب ا 

الجمال ال حد له, , وهذا الجمال ليس صرف جمال مادي فقط , ألن ذلك العالَم 

 ,الغالب فيه هو المعنى والتجرد 

  )وفاكهة كثيرة ال مقطوعة وال ممنوعة(بعد ذلك قال 

لمزاجه, حيث تتعلق بصالح مزاج اإلنسان, فحتى طلب اإلنسان للفاكهة هو أقرب 

 ال مقطوعة واليؤكد أن المسألة لها ارتباط بصحة وسالمة مزاج اإلنسان قال أنها)

كثير من األحيان, ال يميل اإلنسان ألكل الفاكهة, ألن مزاجه غير معتدل,  ممنوعة(

 .لمانعزال افإذا أصبح المزاج معتدل ي  ألن مجموع تركيب بدنه غير معتدل, 

المزاج هو الذي يستفيد من هذه الفواكه الكثيرة ,المزاج المعتدل هو الذي يرى هذه 

 الفواكه جميلة ويستفيد من طعومها وال يمنعه شيء عنها.

هناك أمور تمنع اإلنسان عن الفاكهة الكثيرة, إما ليس لديه إمكانيات أو أنها غير 

 ج اإلنسانهمها هو مزاأخرى كثيرة لكن أموجودة أو أسباب 

, فمثالً المريض غير مسموح له أكل إلى حد االعتدال لم يصل مزاج اإلنسانإذا 

أنواع من الفواكه, ال يمكنه أن يأكلها فهي تضره, لكن إذا كان المزاج معتدل فهناك 

طلب, وإذا الطلب موجود فهناك لذة موجودة, وإذا اللذة موجودة فهناك إشباع لهذه 

 اللذة

ست صرف مادية, فمزاج اإلنسان المعتدل البدني, كاشف عن مزاج وهنا المسألة لي

روحي معتدل, هذا االعتدال في المزاج الروحي هو الذي أدى إلى االعتدال في 

  \في الجنة\المزاج الجناوي

فعندما يكون اإلنسان غير معتدل المزاح, يصبح مزاجي وهوائي وخياالتي, 

يان عنده تأني وتريث وبالدة  في فالشخص المزاجي عنده عجلة وفي بعض األح

 موارد ال يجب أن يتأنى بها, وأحيانا عنده انفعال

وا أعمالهم وأفعالهم وأفكارهم من الشوك, فبلغ مزاجهم أما أصحاب اليمين الذين نق  

 حالة من االعتدال بحيث الفاكهة الكثيرة ليست مقطوعة وال ممنوعة

قرآن الكريم يستخدم معنى العالقة الالفرش كناية عن الزوجات,  )وفرش مرفوعة(

مرفوعة يعني أن  )وفرش مرفوعة(الزوجية في مورد حساس جداً, حيث يقول 

المسألة ليست مسألة حيوانية, فالهم مرفوع واللذة مرفوعة والفراش مرفوع والعالقة 

 رفيعة ومرفوعة
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 لهن( لكم وأنتم لباس   لباس   )هن  فلما يتكلم القرآن عن العالقة الزوجية يقول

فمثالً إذا انجرح اإلنسان , أول ما يظهر الجرح  يظهر على اللباس, و يكون األثر 

على اللباس, هذه العلقة بين الزوجين, هذه العلقة بمعنى أن يكون أحدهما بحال برد 

أو مجروح أو ينزف , فأول شخص يشعر به ويترك أثر عليه هو الزوج, فإذا قال 

لعالقة ليست عالقة حيوانية وليس فيها ب عد يعني أن هذه ا )وفرش مرفوعة(

 حيواني, هي في الحقيقة في غاية الب عد اإلنساني 

 رباً أترابا( أبكاراً ع   فجعلناهن  ا أنشأناهن إنشاًء مرفوعة إن   )وفرٍش 

 ...فهي ال تنظر لغير زوجها وهو كذلك  العفة الع رب يعني

ين وأن نجرد أعمالنا من أسأل هللا سبحانه وتعالى أن نكون من أصحاب اليم

األشواك والشوائب ,ونكون من ذوي األلباب ,ونقذف القشور خارجنا ,ونتعامل مع 

الناس بال أشواك, ونتعامل مع المفاهيم والمعاني بال أشواك, ونتعامل مع حقوق 

 اآلخرين بال أشواك 

 وصل هللا على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين                             

 

 

 

 

  

 

 


