
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 اإلسراء سورة من 13 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد: 

  فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
يَّاُكْم ِإنَّ َقْتَمُيْم َكاَن }في سورة اإلسراء:  -تبارك وتعالى-يقول اهلل  َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُيْم َواِ 

ولم يكن ذلك واقعًا من  ،، والمعروف في التاريخ أن المشركين كانوا يقتمون البنات[ٖٔاإلسراء:] {ِخْطًئا َكِبيرًا
عار، فقد يستشكل القارئ بل كان يقع من بعض قبائميم، كانوا يقتمون البنت وىي حية بالوأد خشية ال ،يمجميع

 {َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ }: -تبارك وتعالى-حيث قال اهلل  -عز وجل-ع من كتاب اهلل ىذا الموض
لو إال الممقات وىي الحجارة الِكبار  ولم يبقَ  ،ىو الفقر، يقال: أممق الرجل إذا افتقر، واإلمالق [ٖٔاإلسراء:]

  .لو إال التراب كما يقال: لم يبقَ  ،الممساء
حق  -تبارك وتعالى-خوف الفقر، وكالم اهلل  ،فالشاىد أن ىذه اآلية تذكر عمة قتميم لألوالد وىي خشية اإلمالق

أن العرب كانوا  -واهلل تعالى أعمم-ال شك فيو، ال يتطرق إليو الباطل من بين يديو وال من خمفو، والمراد ىنا 
عز -قيم العار بسبب ذلك، وليذا قال اهلل حفيم ،يقتمون البنت وىي حية خشية أن تفتقر فُتضطر إلى بيع عرضيا

، يعني: من فقر متوقع إذا [ٖٔاإلسراء:] {ا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ َوال َتْقُتُمو } -سورة اإلسراء-في ىذه السورة  -وجل
، رزقيم [ٖٔاإلسراء:] {َنْحُن َنْرُزُقُيمْ }، قدم رزق األوالد عمى رزق اآلباء، [ٖٔاإلسراء:] {َنْحُن َنْرُزُقُيمْ }كُثر عيالكم، 

يَّاُكمْ }، -تبارك وتعالى-من اهلل   {َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم ِمْن ِإْمالقٍ }، ونرزقكم معيم، وفي سورة األنعام [ٖٔاإلسراء:] {َواِ 
يَّاُىمْ }، قدم رزق اآلباء؛ ألنيم فقراء، [ٔ٘ٔاألنعام:] {َنْحُن َنْرُزُقُكمْ }، من فقر موجود واقع، [ٔ٘ٔاألنعام:]  {َواِ 
  .[ٔ٘ٔاألنعام:]

وذلك لفرط غيرتيم  ؛خشية أن تفتقر ثم ُتضطر إلى بيع عرضياالمقصود أن العرب كانوا يقتمون البنت وىي حية 
 فقال:  ،الجرباء خطبيا رجل :كما قال أحدىم وعنده بنت يقال ليا

ْن سيق إلّي الميُر *** ألٌف وُعبداٌن وَذوٌد َعشرُ   إني وا 
 أحبُّ أصياري إلّي القبرُ 

  وآخر عنده بنت يقال ليا: مودة، يقول: 
  قبل الميل لو أنيا تدري تيوى عْمَر شيٍخ َيسرُّه *** ليا الموتُ  مودةُ                    

 وآخر يقول: 
  لعبرة بنتي عبرتي بدمِ  بنتي وىي تندبني *** فاضتْ  إذا تذكرتُ                  

 ستعبر ويسيل مني الدم.أيقول: إذا كانت بنتي تبكي تسيل منيا الدموع أنا 



 لعبرة بنتي عبرتي بدمِ  *** فاضتْ  بنتي وىي تندبني إذا تذكرتُ 
 ***أحاذر الدىر يومًا أن ُيممَّ بيا                       

  يقول: أخشى عمييا الفقر، أخشى أن تحتاج بعدي.
  ضمِ عمى وَ  الستر عن لحمٍ  بيا *** فييتكَ  ممَّ يومًا أن يُ  أحاذر الدىرَ 

  أو جفاء أٍخ *** وكنت أخشى عمييا من أذى الكممِ  أخشى عمييا فظاظة عم                   
 يقول: أخشى عمييا بعدي أن يجفوىا أخوىا أو عميا، وكنت ُأحاذر عمييا من الكممة، من نسمات الريح.

 تيوى حياتي وأىوى موتيا شفقًا *** والموت أكرم نّزال عمى الُحرمِ 
بالغ فييا، م ،أنيم كانوا يفعمون ىذا لفرط غيرتيم وىم جاىمون، وىذا ال شك أنيا غيرة في غير محميا :فالمقصود

َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت }يقول:  -عز وجل-واهلل   .، ُتسأل تبكيتًا لمذي قتميا ووأدىا[9-8التكوير:] {ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمتْ * َواِ 
ذا نظر اإلنسان إلى حال كثير من   ،وأصبحت البنت تذىب حيث شاءت ،المسممين اليوم حيث ذىبت غيرتيموا 

خالط من شاءت، وتمبس ما شاءت، اءت في كثير من بالد المسممين، تصاحب من شاءت، وتوتفعل ما ش
وعمى  ،ولربما خرجت شبو عارية في برك السباحة ،ريةلذئاب البشرية بحجة الثقة أو الحويتركونيا سارحة بين ا

ن ىم من تمك وأي ؟ار وما إلى ذلك مما تعممون، وأىميا ينتسبون إلى اإلسالم، أين ذىبت غيرتيمشواطئ البح
فطرة في  -عز وجل-وأين غيرة الرجولة التي جعميا اهلل  ؟،، فأين إسالميم؟بالغ فيياالغيرة الجاىمية الم

  ، فيذا ىو الموضع األول.؟اآلدميين
ِإالَّ * َوال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا }: -تبارك وتعالى-قولو وىو في سورة الكيف وىو  :والموضع الثاني

، فإن الكثيرين من المسممين يفيمون اآلية عمى غير مراد [ٕٗ-ٖٕالكيف:] {َأْن َيَشاَء المَُّو َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َنِسيتَ 
ال إلو إال اهلل، وليس ىذا ىو  :وأراد أن يتذكره قال، فيظن الواحد منيم أنو إن نسي شيئًا -عز وجل-اهلل 

 .[ٖٕالكيف:] {َوال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا} :المقصود من ىذه اآلية
ُمحصميا وخالصتيا: أن المشركين في مكة  -وىي ال تخمو من ضعف-الروايات التي وردت في سبب النزول و 

نختبره فييا ىل ىو نبي أو ال،  ،بعثوا إلى الييود في المدينة أنتم أىل كتاب أعطونا سؤاالت نسأل ىذا الرجل
وىو ذو القرنين الذي  ،اسألوه عن ثالثة أشياء: اسألوه عن الروح، واسألوه عن رجل طواف في األرض :فقالوا

ر بن ، وىم أصحاب الكيف، فجاء النضة الكيف، واسألوه عن فتية في غابر الدىرقص اهلل خبره في سور 
 .(ٔ)عن ىذه األمور -صمى اهلل عميو وسمم-أو سألوا النبي  ،-صمى اهلل عميو وسمم-الحارث وسأل النبي 

، مع أن (ٕ)جمع عميو، يعني: أن ىذا سبب النزول باإلجماعذكر بأن ذلك من قبيل الم -رحمو اهلل-وابن القيم 
إن شاء  :، ولم يقل((ُأخبركم غداً ))فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-الروايات ال تخمو من ضعف، فيم سألوا النبي 

ثم نزل عميو الوحي  ،-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل، فتأخر الوحي عنو خمس عشرة ليمة، واشتد ذلك عمى النبي 
                                                           

 (.ٖٙٔ/ ٘) كثير ابن وتفسير ،(ٖٗٔ/ ٘ٔ) الطبري جرير البن القرآن آي تأويل عن البيان جامع - ٔ
ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج: انظر - ٕ  عميو أجمع والذي: "-اهلل رحمو- قال حيث ،(ٖٓٗ/ ٕ) نستعين وا 

 اهلل، شاء إن: يقل ولم ا،غدً  أخبركم: فقال القرنين، ذي وعن الكيف أصحاب وعن الروح عن النبي سألوا مكة أىل أن: المفسرون
 ".اآلية ىذه نزلت ثم اأيامً  الوحي فتمبث



ِإالَّ َأْن * َوال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا } :وىو ،(ٖ)بيذا األدب -عز وجل-بو اهلل في خبر ىؤالء وأدّ 
ال  :، ليس معناه إذا نسيت شيئًا من األشياء قل[ٕٗالكيف:] {َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َنِسيتَ }، [ٕٗ-ٖٕالكيف:] {َيَشاَء المَّوُ 

إن شاء اهلل، تحقيقًا ليذه السنة، وىذا  :، أي: في االستثناء قل[ٕٗالكيف:] {َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َنِسيتَ }إلو إال اهلل، ال، 
إن شاء  :ونسيت أن تقول ،سأفعل لك كذا في الغد :بو، بمعنى إذا قمت ألحد -عز وجل-األدب الذي أدبنا اهلل 

كما ىو مشيور عنو أنو  -رضي اهلل عنيما-إن شاء اهلل، وُنقل عن ابن عباس  :فتذكرت بعد ذلك فقل ،اهلل
مرادىم،  يمما فُ  ولكن ،عض السمف في شير وفي شيرين، وجاء عن ب(ٗ)يصح االستثناء بعد سنة في اليمين

واهلل ألفعمن كذا، ثم بعد سنة أو بعد ستة أشير أو  :ال يقصد أن اإلنسان إذا قال -رضي اهلل عنو-فابن عباس 
نما قصد أن ذلك من األدب الالئق أن إن شاء اهلل أنو ال يحن :لو أقل أو أكثر يق ث إذا فعل أو ما فعل، ال، وا 

كفارة اليمين إذا حنث في يمينو، ىذا مراد ابن  ،يمنع من أن يكون عميو الكفارةال لكن ذلك  ،إن شاء اهلل :يقول
  رضي اهلل تعالى عنيما.-عباس 

-ٖٕالكيف:] {ِإالَّ َأْن َيَشاَء المَّوُ * َوال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا }: -عز وجل-والمقصود أن قول اهلل 
بل فإن خبر عن فعل يريد أن يفعمو في المستقأو أن يتكمم لي ،، أن اإلنسان إذا أراد أن يعد عدة في المستقبل[ٕٗ

إن شاء اهلل، فإذا نسي ذلك فإنو غير مؤاخذ بسبب ىذا النسيان فعميو أن يقول ذلك تأدبًا ولو بعد  :عميو أن يقول
 ،فقميا إذا تذكرتيا، ىذا ىو المعنى ،إن شاء اهلل :، إذا نسيت أن تقول[ٕٗالكيف:] {َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َنِسيتَ } ،حين

 واهلل تعالى أعمم.
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد

 

                                                           

 (.ٖٙٔ/ ٘) كثير ابن وتفسير ،(ٖٗٔ/ ٘ٔ) الطبري جرير البن القرآن آي تأويل عن البيان جامع - ٖ
 (.9ٔٔ) برقم واألوسط، ،(9ٙٓٔٔ) برقم الكبير، في الطبراني أخرجو - ٗ


