
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 اإلسراء سورة من 61 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:  ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
َذا }في سورة اإلسراء:  -جل جاللو-قولو  -تبارك وتعالى-من اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل ف َأَرْدَنا َواِ 

، قد يفيم بعض من [61اإلسراء:] {َأْن ُنْيِمَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوا ِفيَيا َفَحقَّ َعَمْيَيا اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَىا َتْدِميرًا
 ،ال يرضى لعباده الكفر -جل جاللو-يأمر ىؤالء بالفسق، مع أن اهلل  -تبارك وتعالى-يقرأ ىذه اآلية أن اهلل 

 {َقاُلوا َوَجْدَنا َعَمْيَيا آَباَءَنا َوالمَُّو َأَمَرَنا ِبَيا} إذا فعموا فاحشة عمى المشركين الذين كانوا ردًّا -جل وعال-وقال 
 {ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسطِ *   َتْعَمُمونَ ُقْل ِإنَّ المََّو ال َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعَمى المَِّو َما ال }، فقال: [82األعراف:]
-بيا؛ ألنيا غير مرضية، فكيف قال اهلل  -جل جاللو-، اآلية، فالمعصية والفسق ال يأمر اهلل [82-82األعراف:]

  .[61اإلسراء:] ؟{َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوا ِفيَيا}: -عز وجل
َذا َأَرْدَنا َأنْ }من السمف من قال:  ، أي: أمرناىم بالطاعة فعصوا، [61اإلسراء:] {ُنْيِمَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َواِ 

ْرَناَىا َتْدِميرًا}ىم باإليمان فكفروا، ناوأمر   .، وقعت عمييم كممة العذاب[61اإلسراء:] {َفَحقَّ َعَمْيَيا اْلَقْوُل َفَدمَّ
أي: أمرناىم كونًا وقدرًا بالمعصية والكفر؛ ألن وقوع الكفر من ، {َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا}ومن أىل العمم من يقول: 

َوَما } ،وقدره -عز وجل-والطاعة من المطيعين كل ذلك بقضاء اهلل  ،من العاصين والمعصية ،الكافرين
 -عز وجل-إال مما قضاه اهلل  ، فال يقع في الكون تحريكة وال تسكينة[03اإلنسان:] {َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء المَّوُ 
ولعل ىذا ىو األقرب  ،والُممك ممكو، فيكون األمر بيذا االعتبار بمعنى األمر الكوني ،وقدره كونًا، فالخمق خمقو

 واهلل تعالى أعمم. ،مع أن اآلية تحتمل المعنى الذي قبمو
ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َمْن كَ }: -جل جاللو-والموضع اآلخر من ىذه السورة سورة اإلسراء ىو قولو  اَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ

َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا َوُىَو ُمْؤِمٌن *  َنَشاُء ِلَمْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْمَنا َلُو َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموًما َمْدُحورًا 
، ىذه اآلية قد ُيفيم من ظاىرىا أن من كان لو إرادة وتطمب لمدنيا [62-62اإلسراء:] {َفُأْوَلِئَك َكاَن َسْعُيُيْم َمْشُكورًا

، أي: الدنيا، قيل ليا عاجمة؛ ألن ما فييا من {َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمةَ }فإنو متوعد بيذه العقوبة،  -إرادة أي  -
 .الشيوات والممذات متقضية زائمة

ْمَنا َلُو ِفيَيا َما } ، فقيد ىذه اآلية بقيدين: عجمنا لو فييا ما نشاء من العطاء، فما [62اإلسراء:] {َنَشاُء ِلَمْن ُنِريدُ َعجَّ
، فيي مقيدة، وآية ىود يقول "لمن نريد"ين فما كل من تمنى ُأعطي، ط  ناه يحصل لو، وقيدىا أيضًا بالُمعكل ما تم

 {ْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا ال ُيْبَخُسونَ َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الد  }فييا:  -عز وجل-اهلل 
ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَيا َوَباِطٌل َما َكاُنوا }، ولم يقيدىا، [61ىود:]

َوَمْن ُيِرْد َثَواَب الد ْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَمْن ُيِرْد َثَواَب اآلِخَرِة ُنْؤِتِو ِمْنَيا }، وقال في آية آل عمران: [61ىود:] {َيْعَمُمونَ 
 َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُو ِفي َحْرِثوِ }وفي آية الشورى:  ،ولم يقيدىا، [641آل عمران:] {َوَسَنْجِزي الشَّاِكِرينَ 



-، ولم يقيد ذلك، فالشاىد أن ىذه أربع آيات في كتاب اهلل [83الشورى:] {َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الد ْنَيا ُنؤِتِو ِمْنَيا
 .عز وجل

د بيذه العقوبة النار والمقصود ىو ما ذكرتو، ىل كل من لو إرادة ولو كانت قميمة ولو كانت جزئية لمدنيا متوع  
وحبط ما صنع، تحبط أعمالو ألنو لو إرادة لمدنيا؟ ىل الدين يأمر أتباعو بأن يعرضوا عن الدنيا بالكمية، وال 

  .يكون في قموبيم تعمق بأدنى شيء منيا؟
ِلمنَّاِس ُحب   ُزيِّنَ }طاق، واهلل يقول: ال يأمر إال بما ي -عز وجل-الجواب: ال، ألن ذلك ال يمكن أن يتحقق، واهلل 

ْنَعاِم َواْلَحْرثِ  النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمنَ  الشََّيَواِت ِمنَ  َمِة َواأَل ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ آل ] {الذََّىِب َواْلِفضَّ
ما المراد  نة الدنيا، إذ، فيذا كمو مزين في نفوس الناس، والبد أن يوجد في نفس اإلنسان تطمب لمحيا[64عمران:

ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاءُ }بيذه اآلية:  َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الد ْنَيا }، وفي ىود: [62اإلسراء:] {َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ
ْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما أُ * َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا ال ُيْبَخُسوَن 

عمى أن  -رضي اهلل عنو-    ، حمميا بعض السمف ومنيم معاوية بن أبي سفيان [61-61ىود:] ؟{َصَنُعوا ِفيَيا
في أصل اإليمان فيذا اإليمان المقصود بذلك أىل الرياء، وىذا المعنى صحيح، فإن اإلنسان إذا كان مرائيًا ب

دًا بذلك، وأبو أو كانت جميع أعمال اإلنسان رياء، لكن لو دخل الرياء في بعض األعمال فال يكون متوع   ،هجزاؤ 
بيم النار، أول من ُتسعر بيم النار يوم  رلما ذكر حديث الثالثة الذين ُتسع -رضي اهلل تعالى عنو-ىريرة 

جاع، وبكى : شجواد، والرجل المجاىد ليقال :قارئ، والرجل المنفق ليقال :لالقيامة، الرجل الذي قرأ القرآن ليقا
ثم  -صمى اهلل عميو وسمم-صدق رسول اهلل "كاًء شديدًا، الشاىد أنو قال في آخره: ب -رضي اهلل عنو-أبو ىريرة 
ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاُء ِلَمنْ }قرأ اآلية:   {ُنِريُد ُثمَّ َجَعْمَنا َلُو َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموًما َمْدُحورًا َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ

وىو  ،عمى أىل الرياء أيضًا، فيذا قال بو طائفة من السمف -رضي اهلل عنو-، فحمميا أبو ىريرة (6)"[62اإلسراء:]
 يان في كل عمل يعممو ىصحيح بيذا التوجيو الذي ذكرتو آنفًا، ومما يدخل فييا أيضًا ىو أن تكون إرادة اإلنس

عطي ومن أجميا عد، ومن أجميا يعمل، ومن أجميا يومن أجميا يق ،مبتو من أجميا يقومالدنيا، فتكون الدنيا ىي ط  
ذا زكى فيأخذ، ال يريد إال الدنيا، حتى باألعمال الصالحة، إذا صام  فمن أجل أن من أجل أن يصح بدنو، وا 

ذا وصل الرحم  يزكو ذا مشى إلى المسجد فإنو يفعل أن ُينسأ لو في أثره ويفمن أجل مالو، وا  طال في عمره، وا 
ذا صمى مع الجماعة فمن أجل إقامة عدالتو وقبول شيادتو، وىكذا في  ،ذلك طمبًا لمنشاط وعافية البدن مثاًل، وا 

  .كل عمل يعممو
 {ا َلُو َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموًما َمْدُحورًاُثمَّ َجَعْمنَ }فإذا كانت ىذه حال اإلنسان ال يريد إال الدنيا فيصدق عميو ذلك 

في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة  -رحمو اهلل-ب الشيخ محمد بن عبد الوىاب ، وفي ىذا بو  [62اإلسراء:]
 .اإلنسان بعممو الدنيا، وذكر آية ىود بيذا االعتبار

                                                           

 اهلل رسول عن الزىد أبواب والترمذي، ،(6231) برقم النار، استحق والسمعة لمرياء قاتل من باب اإلمارة، كتاب مسمم، أخرجو - 6
 (.8028) برقم والسمعة، الرياء في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى-



نما  ،د بالنار، فيذا يقع لكل إنسانليس المراد بذلك أن من وجد في قمبو إرادة لمدنيا أنو متوع   :الخالصة نإذ وا 
فكر إال بيا فيو متوعد بالنار، نسأل اهلل لنا ولكم كون الدنيا ىي ىمو وىمتو وطميبتو التي ال يالمقصود أن ت

 العافية.
ياكم بالقرآن ا -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى أن ينفعنا وا  لعظيم، وأن يجعمنا وا 

  وعمى آلو وصحبو. ،نبينا محمد


