
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اإلسراء سورة وصايا مع وقفات

 وساء فاحشة كان إنو" :تعالى قولو إلى 72 اآلية "الشياطين إخوان كانوا المبذرين إن" :تعالى قولو من( 4)
  27 اآلية "سبيال

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  .الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، وبعد
 ا، وعماًل صالحًا ونية.لي ولكم عممًا نافعً  -تبارك وتعالى-سأل اهلل أو  ،المجمس الثالث فيذا
ِإنَّ اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّياِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن }عمل ذلك بقولو: عن التبذير  -تبارك وتعالى-ا نيى اهلل لمّ 

ألن المبذرين كانوا إخوان الشياطين،  ؛ىذه تدل عمى التعميل، كأنو يقول: ال تبذر "إنّ "، [ٕٚاإلسراء:] {ِلَربِِّو َكُفورًا
فيي بمنزلة إعادة الجممة مرتين، كأنو قال: المبذرون إخوان الشياطين، المبذرون  ،كما أنيا تدل عمى التأكيد

تباعيم ىو أخوىم، فيم أ :إخوان الشياطين، يعني: أولياء الشياطين، والعرب تقول لكل مالزم ُسنة قوم وتابع أثرىم
 .خاهوحمفاؤىم كما يتابع األخ أ
يم باعتبار أن المبذر ساٍع في اإلفساد، كما أن الشياطين ة أي في حكمن ىذه األخوّ وبعض أىل العمم يقول: إ

ساعون في اإلفساد، فيذا المبذر ُمفسد لممال، أو أنيم كانوا بيذه المثابة إخوان الشياطين؛ ألنيم يفعمون ما يحمو 
فييا  ليم وما تسول بو نفوسيم وىذا شأن الشياطين، أو باعتبار المآل والعاقبة أنيم يصيرون إلى حال ُيقرنون

 معيم في اآلخرة.
، ىذا يدل عمى أن تمك األخوة صفة راسخة ليم، كانوا، عبر بالكون الماضي [ٕٚاإلسراء:] {ِإنَّ اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوا}

فيذا يدل عمى وقوع ذلك وثبوتو حتى كأنو من األوصاف الراسخة المتجذرة فييم، والمقصود أن التبذير من 
 الشياطين.األعمال التي يدعو إلييا 

، فيذا الوصف مناسب في ىذا الموضع؛ ألن ىذا المبذر غير شاكر [ٕٚاإلسراء:] {َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّو َكُفورًا}
نفاق المال في غير وجيو. -نعمة المال-فقابل ىذه النعمة  ،عميو -عز وجل-لنعمة اهلل   قابميا بالتضييع وا 

مَّا}: -عز وجل-بعد ذلك قال اهلل   {اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَىا َفُقْل َلُيْم َقْوًًل َمْيُسورًا ُتْعِرَضنَّ َعْنُيمُ  َواِ 
كيف نتصرف حال كون اإلنسان غير واجد ما يبذلو لمقرابات وأصحاب  -تبارك وتعالى-منا اهلل ، ُيعم  [ٕٛاإلسراء:]

 ،أن يبذل ،ما عنده شيء، ماذا يفعل في ىذه الحال؟ ىو مأمور بالصمة أن ُيعطي ،الحاجات وأصحاب الحقوق
  .وىذه حقوق يؤدييا ليم، لكن قد ال يكون بيده شيء فماذا يفعل؟

َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو } :ا أمره بالصمة واإلحسان إلييمبل مأمور أن يقول ليم القول الميسور، لمّ  ىنا ال يكون سمبيًّا
مَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُيمُ }، قال: [ٕٙاإلسراء:] {ِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيلِ َوالْ  عطييم، فينبغي ، ما عندك شيء ت[ٕٛاإلسراء:] {َواِ 

أن يوسع  ،عطيكأن ي ،مستيين، لكن عند العجز فأنت عمى رجاء أن يمنحك اهللالىنا أن ال ُتعرض إعراض 
أن يرزقك فتتوصل بذلك إلى مواساة ىؤالء المستحقين من القرابات وغيرىم، في ىذه الحال يبقى القصد  ،عميك



، ترجوىا أن يوسع عميك [ٕٛاإلسراء:] {اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَىا َفُقْل َلُيْم َقْوًًل َمْيُسورًا} :ثابتًا قصد اإلحسان
 فتوسع عمى إخوانك المسممين.

حسان الظن باهلل أيض ، فبعد الضيق والشدة يأتي السعة -عز وجل-ًا في ضمن ىذه اآلية ُحسن الرجاء وا 
فًا بأل الُعسر ، فالعسر ىنا أعاده مرتين ُمعر  [ٙ-٘الشرح:] {ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا* َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا } ،والُيسر

األول ىو نفس العسر الثاني،  ، فالعسر{ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا* َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا }ىو نفس الُعسر الثاني، 
صمى -   ، فالُيسر األول غير الُيسر الثاني، وليذا قال النبي "ُيسرا"رًا جاء الُيسر بعد كل واحد منيما ُمنك   لكن

، والقاعدة: أن مثل ىذا التصرف في الخطاب وفي العسر واحد، (ٔ)((ب ُعسر ُيسرينلن يغم)): -اهلل عميو وسمم
ر الثاني غير فيكون الُمنك   ،الكالم بأن يأتي ُمكررًا مع التعريف والتنكير، التعريف في األول والتنكير في الثاني

وىذا الضيق وىذه  ،-تبارك وتعالى-ف الثاني ىو عين األول، فاإلنسان يؤمل وُيحسن الظن باهلل األول، والُمعر  
فإذا قل  ،-عز وجل-بخالف من ساءت ظنونيم باهلل  ،وىذه الشدة التي تمر بو ليس ىي نياية المطاف ،الحاجة

ِإَذا * ِإنَّ اإِلنَساَن ُخِمَق َىُموًعا }، -تبارك وتعالى-وساءت ظنونو بربو  ،ما في يده جزع وانسدت اآلفاق في عينو
َذا َمسَُّو اْلَخْيُر َمُنوًعا وَ * َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا    ، ثم ذكر أوصافيم.[ٕٕ-ٜٔالمعارج:] {ِإًلَّ اْلُمَصمِّينَ * اِ 

فينا في مثل ىذه الحال حينما ال يجد اإلنسان ما يصل بو القرابات وأصحاب الحقوق ىو مأمور بأن يقول ليم 
عن مشاركة في المشاعر، وُيبين عن رغبة  الم الذي يحصل بو المواساة وُينبئبأن ُيسمعيم الك ،القول الميسور

 موا ونحو ذلك من العبارات، كما قال الشاعر: ا، أبشروا وأم  في الخير ليم واإلحساس بآالميم، قل ليم قواًل ميسورً 
 ن العودِ لمسائمين فإني ليّ ***  يومًا أجود بيا ِرقٌ وَ  إال تكنْ 

ما ُحسن مردودِ  ال يعدم السائمون الخيرَ   .(ٕ)يمن ُخمقي *** إما نوالي وا 
ما إمّ أي فضة، الق دراىم رِ الوَ  َقْوٌل }: -عز وجل-الرد الجيد، وليذا قال اهلل  أن يجدواا أن يصميم مني عطاء وا 

مغفرة ليذا  "ومغفرة"الكالم الطيب،  "قول معروف"، [ٖٕٙالبقرة:] {َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا َأًذى
  .السائل؛ ألنو قد يأتي في وقت غير مناسب في نحر الظييرة يطرق الباب

لحاح وُطرق وعبارات وأساليب ُيمح عميك حتى ُتعطيو فقد ُيفضي ذلك بالسامع ول أو المسئ ،قد يأتي بأساليب وا 
بعد اليوم، ال أراك  ال تأتِ  :عطيو ثم يقولطوره، ويتكمم بكممات يجرحو، قد يإلى حال من الضجر فيخرج عن 

، مغفرة؛ [ٖٕٙالبقرة:] {َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ }أشغمتنا، ال تقف عند ىذا الباب، ال،  ،بعد اليوم، ىذه آخر مرة، آذيتنا
ألن ىذا ُيمحف في السؤال مثل المحاف يشتمل عمى جميع الجسد، ما يترك وسيمة إال فعميا في الطمب 

ألنو محتاج ويكفيو ى مشاعر ىذا اإلنسان؛ بد أن ُتراعَ قد ينفرط الصبر فيسمع ما يكره، ال، الواالستجداء، فينا 
، يُمن [ٕٗٙالبقرة:] {ًل ُتْبِطُموا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َواأَلَذى}، [ٕٛاإلسراء:] {َفُقْل َلُيْم َقْوًًل َمْيُسورًا}ل السؤال والحاجة، ذ

قي في التعامل مع ال تأتنا، ونحو ذلك مما قد يقال، فالحظ ىذا الر  ،ال تسألنا ،عميو أو يؤذيو، يقول لو: يا أخي
                                                           

 في والبييقي ،"يخرجاه ولم مسمم شرط عمى صحيح حديث ىذا: "محققوه وقال ،(ٖٙٚٔ) برقم المستدرك، في الحاكم أخرجو - ٔ
 (.ٕٖٗٗ) برقم الضعيفة، السمسمة في األلباني وضعفو ،(ٖٜٛ٘) برقم اإليمان، شعب

 الحمدونية والتذكرة ،(ٖٜٔ/ٔ) الفريد والعقد ،(ٚٔٔ/ٖ) واألدب المغة في والكامل ،(ٛٙٛ/ٕ) والشعراء الشعر: انظر - ٕ
(ٕ/ٖٛٙ.) 



ح مشاعرىم، فيذه أخالق اإلسالم، ىذه التربية مراعاة المشاعر، ما ُتجرَ  ،مع أصحاب الحاجات ،المحتاجين
  يذبيم غاية التيذيب.األساليب، ُرقي في المشاعر، يسمو ىذا الدين بأصحابو ويي في القرآنية، ُرقي في البذل، ُرق

، يدل عمى أنو صادق في ىذا االعتذار، بخالف الذي [ٕٛاإلسراء:] {اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَىا}ثم إن قولو: 
 يعتذر بمعاذير غير حقيقية.

 .(ٖ)سودُ  عمييا أوجوٌ  العيونِ  *** ُزرقُ  عمى أموالو ِعملٌ  ولمبخيلِ 
يعتذر بأعذار، المال غير حاضر، الحقوق كثير، عمينا مطالبات، ونحو ذلك مما يعتذر بو، وىذا فيو تأديب 

حال كونيم فاقدين ما يبمغون بو إلى فعل الخيرات والمواساة واإلحسان والصدقة  -عمى كل حال-لممؤمنين 
لو فيو مو بذَ منيم دائمًا ينوي الخير، فإن حصّ  ون من اهلل تيسير أسبابو، فيكون الواحدرج  والبذل والمعروف، أنيم يُ 
ل فإنو يؤجر عمى نيتو، فيذه مرتبة عالية يحتاج العبد أن يتفطن ليا، يكون دائمًا ينوي مأجور، فإن لم ُيحص  

 الخير، دائمًا يعزم عمى الخير.
 {َتْبُسْطَيا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُموًما َمْحُسورًاَوًل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوًل } :ثم وجو توجييًا آخر

، الحظ، توجييات ربانية يعممو كيف ينفق، كيف يبذل، كيف يكون ميزانو في ىذه النفقات عمى حال [ٜٕاإلسراء:]
 {َبْسِط َفَتْقُعَد َمُموًما َمْحُسورًاَوًل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوًل َتْبُسْطَيا ُكلَّ الْ }من االعتدال والتوسط، 

مغمولة إلى عنقك، اإلنسان الذي ُغمت يده إلى عنقو، ُربطت يده إلى عنقو ال يدك ، ال تجعل [ٜٕاإلسراء:]
نقو، ال يستطيع أن يحركيا، ال يستطيع أن يبسطيا بالنفقة، فصور حال تطيع أن يتصرف، مشدودة يده إلى عيس
متنع من اإلنفاق، ىذا اإلنسان الشحيح الذي ال يؤدي الحقوق التي أوجبيا مثل ىذا الماإلنسان وُضرب لو ال ىذا
واألخذ واإلعطاء،  ،ال يقدر عمى التصرف بيا ،جعمو كالمشدودة يده إلى عنقو ،عميو في مالو -عز وجل-اهلل 

، كن عمى حال من [ٕٙاإلسراء:] {َتْبِذيرًاَوًل ُتَبذِّْر }وىو معطوف عمى قولو:  ،حلش  فيذا عود إلى بيان التبذير وا
التوسط، ال ُتخرج جميع ما في يدك تبسطيا كل البسط، فيذا الذي بسط يده كل البسط ال يمكن أن يستقر فييا 

خاًل عن النفقة في َيخرج من يده شيء، ال ُتمسك يدك بمسك ال ذا الذي ُغمت يده إلى عنقو فيو مشيء، ى
صمى اهلل عميو -المغمولة يده إلى عنقو الذي ال يستطيع بسطيا، والنبي  إمساكَ  -تبارك وتعالى-حقوق اهلل 

ضرب المثل لمبخيل والمتصدق:  -رضي اهلل تعالى عنو-كما في الصحيحين من حديث أبي ىريرة  -وسمم
تصدق  فجعل المتصدق كمما ،يما وتراقييمارت أيدييما إلى ثُدي  كمثل رجمين عمييما ُجبتان من حديد قد اضطُ "

وأخذت كل حمقة  ،بصدقة انبسطت عنو حتى تغشى أناممو وتعفو أثره، وجعل البخيل كمما ىم بصدقة قمصت
و صبعو ىكذا في جيبو، فمو رأيتَ يقول بأ -صمى اهلل عميو وسمم-بمكانيا، يقول أبو ىريرة: فأنا رأيت رسول اهلل 

تضيق عميو إذا أراد أن ع الصقة حمقاتيا ال تتوسع، ىذه الدر  ،، ال تتوسع، يعني: عميو درع(ٗ)"يوسعيا وال تتوسع
 .نفق أو يتصدقي

                                                           

 (.٘ٓ٘/ ٚ) البيان وأضواء ،(ٗ٘ٔ/ ٔ) المعاني وديوان ،(ٜٜٔ/ ٖ) األخبار وعيون ،(ٚٙٚ/ ٕ) والشعراء الشعر: انظر - ٖ
 (.ٜٚٚ٘) برقم وغيره، الصدر عند من القميص جيب باب المباس، كتاب البخاري، أخرجو - ٗ



ميِك، وعي اهلل عوعي فيُ وىكذا، وال تُ  ،وىكذا ،أنفقي ىكذا)): -رضي اهلل عنيا-وفي الصحيحين من حديث أسماء 
 .مسكاً ، يعني: ال تكن م(٘)وكي اهلل عميِك((وكي فيُ وال تُ 

 .(ٙ)((إن اهلل قال لي: أنفق ُأنفق عميك)): -عنو رضي اهلل-وعند مسمم من حديث أبي ىريرة 
ما من يوم ُيصبح العباد فيو ))الحديث المشيور:  -رضي اهلل عنو-وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي ىريرة 

 .(ٚ)((اا، ويقول اآلخر: الميم أعِط ممسكًا تمفً إال وممكان ينزالن من السماء يقول أحدىما: الميم أعِط منفقًا خمفً 
 يذىب وال يضيع ال في ال، فيذا البذل الذي يبذلو اإلنسان مخموف، (ٛ)))ما نقص مال من صدقة((وعند مسمم: 

 وال يرجو ،-عز وجل-الدنيا وال في اآلخرة، وال ينقص بو المال بحال من األحوال، لكن من ال ُيحسن الظن باهلل 
 َوِمنَ }: -وجل عز -عائدة ال في الدنيا وال في اآلخرة من اهلل ىذا يعتقد أنو مغرم مقطوع من قمبو، كما قال اهلل 

  جل جاللو.-ثوابًا وال ِعوضًا عمى ذلك من اهلل  ، فيو ال يرجو[ٜٛالتوبة:] {اأَلْعرَاِب َمْن َيتَِّخُذ َما ُينِفُق َمْغَرًما
يموم  "مموماً "، [ٜٕاإلسراء:] {َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوًل َتْبُسْطَيا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُموًما َمْحُسورًا َوًل َتْجَعْل َيَدكَ } :فينا

ألوالدي، يمومو أىمو، يمومو أصحاب  ،ما بقي عنده شيء، لو أني أبقيت لحاجاتي ،اإلنسان نفسو حيث ال يجد
عتدال في النفقة، ليم شيئًا مما يجب عميو نفقتيم، فيمومو ىؤالء جميعًا، فينا أرشده إلى حال اال الحقوق، لم ُيبقِ 

فق المال بحال من االعتدال والتوسط، خير األمور الوسط، ىذا ُيعممنا كيف ننفق، شريعة بيذه المثابة، كيف تن
فييا مثل معروف عند  ربماىذه الجممة  الذي يسميو البالغيون باألمثال الكامنة في القرآن، الكامنة، يعني:

الموم والمالمة، قد  ويعني معيبًا، يمحق "فتقعد مموماً "الناس، خير األمور الوسط، وىذا من شواىده من القرآن، 
لمبعير أو الناقة  ،لمراحمة ،حسير، كما يقال لمدابة ،ليس عنده شيء ينفقو "امحسورً "صار إلى حال من االنقطاع، 

نما تكون  ،وال تواصل السير ،فال تنيض ،رنت الدابةحَ  :ن الكالل من طول السفر فتبرك، يقالالتي تنقطع م وا 
 باركة في مكانيا ال تتزحزح منو، وقد تموت فيو، كما قال الشاعر يصف فالة تنقطع فييا الرواحل: 

 .(ٜ)وأما جمدىا فصميبُ  يٌض ميا *** فبِ اا عظرى فأمّ سْ الحَ  يفُ بيا جِ 
َوًل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإَلى }ت، فينا قد انقطعت في طريقيا في ىذا السفر بعدما كمّ  ،اءتموح بيضميا اعظ ،ميتة

ىذا من باب "يقول:  -رحمو اهلل-، ابن كثير [ٜٕاإلسراء:] {ُعُنِقَك َوًل َتْبُسْطَيا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُموًما َمْحُسورًا
                                                           

 لم إذا جائز، فيو زوج ليا كان إذا وعتقيا زوجيا لغير المرأة ىبة باب عمييا، والتحريض وفضميا اليبة كتاب البخاري، أخرجو - ٘
 برقم اإلحصاء، وكراىة اإلنفاق عمى الحث باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٜٕٔ٘) برقم يجز، لم سفيية كانت فإذا سفيية، تكن
(ٕٜٔٓ.) 
 النفقة عمى الحث باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٕٖ٘٘) برقم األىل، عمى النفقة فضل باب النفقات، كتاب البخاري، أخرجو - ٙ

 (.ٖٜٜ) برقم بالخمف، المنفق وتبشير
 َوَأمَّا*  ِلْمُيْسَرى َفَسُنَيسُِّرهُ * ِباْلُحْسَنى َوَصدَّقَ *  َواتََّقى َأْعَطى َمنْ  َفَأمَّا}: تعالى اهلل قول باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجو - ٚ

 ومسمم، ،(ٕٗٗٔ) برقم ،«اخمفً  مال منفق أعطِ  الميم» ،[ٓٔ-٘:الميل] {ِلْمُعْسَرى َفَسُنَيسُِّرهُ *  ِباْلُحْسَنى َوَكذَّبَ *  َواْسَتْغَنى َبِخلَ  َمنْ 
 (.ٓٔٓٔ) برقم والممسك، المنفق في باب الزكاة، كتاب

 (.ٕٛٛ٘) برقم والتواضع، العفو استحباب باب واآلداب، والصمة البر كتاب مسمم، أخرجو - ٛ
 ،(ٜٓٔ/ ٔ) القرطبي وتفسير ،(ٕ٘ٙ: ص) واألصمعيات المفضميات واالختيارين ،(ٕٕ٘: ص) الشعر ضرائر: انظر - ٜ

 (.ٖٕٚ/ ٗ) بالقرآن القرآن إيضاح في البيان وأضواء



، لف ونشر مرتب، يعني: النتيجة التي ذكرىا [ٜٕاإلسراء:] {َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقكَ َوًل }، (ٓٔ)"المف والنشر
ا ترجع لمصفة الثانية، ا، ممومًا ترجع لمصفة األولى، ومحسورً ما رتب عمييا، رتب أمرين: ممومًا محسورً  ،بعدىا

َوًل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإَلى }تين ثم ذكر نتائجيما بعدىما، يأجمل قضأو نشر، يعني: ذكر المف و اليسمونو 
، النتيجة ىي أن يكون [ٜٕاإلسراء:] {َوًل َتْبُسْطَيا ُكلَّ اْلَبْسطِ }، فتكون النتيجة الموم ُتالم، [ٜٕاإلسراء:] {ُعُنِقكَ 
 محقو المالمة.ئونو، فتوشنفق وال يتصرف في حاجاتو ومطالبو ن منقطعًا حسيرًا ال يستطيع أن ياإلنسا

 .(ٔٔ)مِ مَ عنو وُيذْ  فيبخل بمالو *** عمى قومو ُيستغنَ  ومن كان ذا مالٍ 
فمتى بسط اإلنسان يده فوق طاقتو فإنو يكون إلى حال ينقطع فييا ويعجز عن التصرف في مصالحو، ويكون 

َينَقِمْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر }: -وجل عز-وعجزًا كما قال اهلل  ،كالدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفاً  ،كالحسير
 ي: كميل أن يرى عيبًا.أ، [ٗالممك:] {َخاِسًئا َوُىَو َحِسيرٌ 

كما أن تضييق الرزق عمى بعض الناس  ،-تبارك وتعالى-ثم بعد ذلك ذكر أن بسط األرزاق إنما يكون من اهلل 
 .جل جاللو-إنما ىو بتقدير اهلل 

ِإنَّ }ر، لعطاء والمنع والرزق والنفع والضر الرب يتكرر؛ ألن ىذا من معاني الربوبية اكْ ذِ ف، [ٖٓاإلسراء:] {ِإنَّ َربَّكَ }
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدرُ  ، يوسع الرزق لمن يشاء، ويقدر يعني: يضيق عمى آخرين، [ٖٓاإلسراء:] {َربََّك َيْبُسُط الرِّ

يعني أن بصره نافذ  "ابصيرً "ىا، ايعمم بواطن األشياء وخفاي ا"خبيرً "، [ٖٓاإلسراء:] {ِإنَُّو َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيرًا َبِصيرًا}
ح يكون سببًا لكثرة المال وال التبذير يكون سببًا إلغناء الفقراء ية كالتعميل لما قبميا، فال الشىذه اآل نفي خمقو، إذ

وأن يبذل وأن  ،اإلنسان أن يؤدي الحقوقمأنينة في نفس ضافة إلى أن ىذه اآلية تورث الطالمدفوع ليم، ىذا باإل
 لو من الرزق، فإن ىذا بتدبير اهلل وتقديره -تبارك وتعالى-نفق، ثم عميو أن يرضى بما قسم اهلل يتصدق وأن ي

و أو قمة حيمتو أو حرصو، من الناس من يعمل ويكدح فيخرج من بيتو قبل وليس بجيد اإلنسان أو ضعفو وغبائ
 .إال بعد غروبيا وال يرجع بشيءطموع الشمس وال يرجع 

وىو جالس في بيتو، بعض الناس  ياتفومن الناس من تحصل لو المكاسب العظيمة بأدنى محاولة، بمكالمة بال
 .وىو جالس -أسيم-الماليين  اصفقة عقار يكسب مني ،ياتفما يخرج من بيتو، عممو في بيتو في ىذا ال

ولربما يرجع بشيء يسير ال يكفي  ، يرجع بشيءيكدح ولربما القاسي البرد و س أو يوآخر يذىب وتحت حر الشم
 ه، لماذا؟ ألوالد

  .و؟ىل ذاك حصل لو المال بسبب ذكائو ودىائ
ميا في االقتصاد وأحذق منو وأنبو منو، نحن نرى أناسًا يحممون شيادات ع أبدًا، قد يكون ذاك الفقير أذكى منو

 .يجدون ما يكفييم ويسد الحاجات من المالوتنمية الموارد وما إلى ذلك ولكنيم ال 
 ،ال يعرف أن يستعمل آلة صرافة -نسأل اهلل أن يبارك لمجميع-و يقرأ بل تجد البعض أيكتب أن وآخر ال يعرف 

لي ىذه البطاقة واسحب لي  دخلْ أ :ويسأل الناس من يمر بو يقول ،وال يستعمل البطاقة، ولربما يأتي عند البطاقة
منيا مائة لاير، أنا أريد فقط أن أعرف الرصيد، ويظن أنو ال يعرف الرصيد إال إذا سحب مائة لاير، ويكون ىذا 

                                                           

 (.ٓٚ/ ٘) كثير ابن تفسير - ٓٔ
 (.ٔٛٔ/ ٔ) اآلداب منظومة شرح في األلباب غذاء: انظر - ٔٔ



نسأل - ذا، ويعجز ال يعرف أن يقرأ الرقمشر معشار ما عند ىذلك يحمل شيادة جامعية وال يجد عالذي يقال لو 
حدثني بعض من وقف عمى ىذا يقول: طمب  ،يقرأ الرقم، ىذه أشياء تحصلأن   يعرفال، -اهلل أن يبارك لمجميع
 ،ما عرفت أقرأ الرقم :يقول ،يقول: ما يعرف يستعمل اآللة وال يعرف يقرأ ،-اهلل يبارك لو-مني أحد األشخاص 

    .راتو؟بخب ،بمياراتو ،حصمو بذكائو ،مو بعممو، الحظ ىل ىذا حصّ -نسأل اهلل البركة لمجميع- ،رقم كبير
عز -واهلل  ،، فيبتمي ىذا بالمال، ويبتمي ىذا بالفقر، وُيقمب الناس بيذا البالء-عز وجل-أبدًا، الرزق من اهلل 

، فيذه دار البالء، دار ابتالء واختبار [ٕالممك:] {الَِّذي َخَمَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل }ىو  -وجل
َوًل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقَك }وامتحان، وعندىا اإلنسان يرضى، السيما إذا نظرت إلى ختم اآلية لما قال: 

ْزَق لِ * َوًل َتْبُسْطَيا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُموًما َمْحُسورًا  َمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر ِإنَُّو َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيرًا ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّ
تبارك -لم يكن ذلك عن غفمة وذىول، اهلل  ،، ىذا الذي ما آتاه المال والغنى ما نسيو[ٖٓ-ٜٕاإلسراء:] {َبِصيرًا
ال فبصره  ،حيط بكل شيء، ولكن اهلل قدر لو ىذا، واهلل عميم حكيمد عميو شيء من ذلك، عممو مال يرِ  -وتعالى وا 

ويعمم حال اآلخر، فقد يكون ىذا  ،نافذ يعمم حال ىذا اإلنسان وحاجتو وتقمبو في سعي الرزق وما يرجع بو
م فسده ويذىب دينو، كما قد ُيحرَ عن الدنيا؛ ألنو لو ُأعطي فقد يطغيو وي اإلنسان ال ُيصمحو إال الفقر فُيفطم

غ بذلك مراتب عالية في الجنة بصبره، أو يكون ذلك صرفًا لو البعض من الولد؛ ألن ىذا ىو الخير لو، فيو ُيبم  
قد غفل عنك حينما  -تبارك وتعالى-عن شيء كبير ينالو بسبب ىذا الولد لو أنو ُرزق بو، فال تظن أن اهلل 

 أعطى فالنًا وحرمك، كل ذلك بتقدير دقيق وبعمم وبحكمة.
لمن يشاء ويضيق عمى من يشاء، نيى عن قتل األوالد  ثم لما ذكر اإلنفاق ونيى عن التبذير وأخبر أنو يبسط

يَّاُكْم ِإنَّ َقْتَمُيْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيرًا}خشية الفقر،  ، لما [ٖٔاإلسراء:] {َوًل َتْقُتُموا َأْوًلَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُيْم َواِ 
 ،ُتحسن إلى الناس ،فاألوالد بحفظ األرواح أولى ،ربى والمسكين وابن السبيل وحفظ أرواحيمأوجب إيتاء ذي الق

 .فنيى عن قتميم ،رباء، أوالدك أولى بيذا اإلحسانُتحسن إلى المساكين، ُتحسن إلى غ
، ينيى اآلباء (ٕٔ)تدل عمى أن اهلل أرحم بعباده من الوالد بولده -رحمو اهلل-وىذه اآلية كما يقول الحافظ ابن كثير 

 {المَُّو ِفي َأْوًلِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنثََيْينِ  ُيوِصيُكمُ }عن قتل األوالد، كما أوصى اآلباء باألوالد في الميراث 
، ىناك أوامر قبمو، فيذا يمكن أن يكون معطوفًا [ٖٔاإلسراء:] {َوًل َتْقُتُموا َأْوًلَدُكمْ }، ىنا ىذا نيي اآلن، [ٔٔالنساء:]

، [ٖٔاإلسراء:] {َوًل َتْقُتُموا َأْوًلَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ }، يعني: [ٖٕاإلسراء:] {َوَقَضى َربَُّك َأًلَّ َتْعُبُدوا ِإًلَّ ِإيَّاهُ }عمى قولو: 
، الوصايا المحكمات التي أشرت إلييا في [ٔ٘ٔاألنعام:] {َوًل َتْقُتُموا َأْوًلَدُكْم ِمْن ِإْمالقٍ }الحظ، في سورة األنعام 

، [ٔ٘ٔاألنعام:] {َنْحُن َنْرُزُقُكمْ }، في األنعام "خشية إمالق"، ىنا: "من إمالق" كأول المجمس، ال تقتموا أوالدكم ىنا
يَّاُىمْ }قدم رزق اآلباء  يَّاُكمْ َنْحُن َنْرُزُقُيْم }، ىنا في اإلسراء: [ٔ٘ٔاألنعام:] {َواِ  ، قدم رزق األوالد، [ٖٔاإلسراء:] {َواِ 

  .لماذا؟
من فقر، اإلمالق ىو  [ٔ٘ٔاألنعام:] {َوًل َتْقُتُموا َأْوًلَدُكْم ِمْن ِإْمالقٍ } ،في سورة األنعام قتل األوالد بسبب فقر واقع

 صماء لم يبقَ وىي الحجارة الصخور الممساء ال ،قاتمَ لو إال المَ  أي: افتقر، كأنو لم يبقَ  الفقر، يقال: أممق الرجل

                                                           

 (.ٔٚ/ ٘) كثير ابن تفسير - ٕٔ



، من خوف فقر متوقع إذا كُثر األوالد، فيو [ٖٔاإلسراء:] {َوًل َتْقُتُموا َأْوًلَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ }أممق، فينا  ،لو شيء
 -تبارك وتعالى-     اهلل  ،، أنتم ال ترزقون أنفسكم-عز وجل-يقول ليم: رزقيم يأتي معيم، رزقيم يسوقو اهلل 

 ،ال تقتل ىؤالء األوالد أن يرزق أوالده، ومن َثمّ  ،هغير  ال يرزق نفسو فضاًل عن أن يرزق ىو الرزاق، اإلنسان
 {َخْشَيَة ِإْمالقٍ }ىنا  ،عميك في النفقة، رزقيم سيأتي معيم، فقدم رزق األوالد ون عبًئاتظن أن ىؤالء سيكون

يَّاُكمْ }صاب بالفقر، أن ت ، تتخوف إذا كثر األوالد[ٖٔاإلسراء:]  ، ىناك في األنعام أنت[ٖٔاإلسراء:] {َنْحُن َنْرُزُقُيْم َواِ 
يَّاُىمْ }يم أن، طم"نحن نرزقكم"الفقر  فقير فيحصل قتل األوالد بسبب ىذا ، ىذا وجو [ٔ٘ٔاألنعام:] {َنْحُن َنْرُزُقُكْم َواِ 

  .التقديم والتأخير في آية األنعام وآية اإلسراء
عن قتل األوالد، الولد يشمل الذكر واألنثى، ما الذي كانت تفعمو العرب؟ كانوا  -تبارك وتعالى-نيى اهلل ن إذ

َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت }دون البنت، ئيقتمون البنات، ي ، المعروف في التاريخ أن [ٜ-ٛالتكوير:] {ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمتْ * َواِ 
يذكر غير ذلك وىو الفقر خشية الفقر،  -تبارك وتعالى-دون البنات، لماذا؟ خشية العار، ىنا اهلل ئالعرب كانوا ي

َوًل َتْقُتُموا }ال منافاة؛ ألن العرب كانوا يقتمون البنت خوفًا من أن تفتقر فُتضطر إلى بيع عرضيا، فينا قال: 
لشدة غيرتيم، الغيرة في أصميا  الذي سيؤدي بيا إلى بيع العرض؛قر ، ىذا الف[ٖٔاإلسراء:] {َأْوًلَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ 

، ىذا عقيل بن ةصفة محمودة لكنيا قد تتحول إلى لون من المبالغة فتكون مذمومة، وأخبار العرب في ىذا كثير 
 فة الُمري ُخطبت ابنتو الجرباء، فقال: ُعم  

ْن سيق إلّي الميُر *** ألٌف وُعبداٌن وَذوٌد َعشرُ   إني وا 
 .(ٖٔ)  أحب  أصياري إلّي القبرُ 

نْ   .ن ُأصاىره القبرالمال وُأغريت بالمير أفضل مَ  ُأعطيتُ  يقول: أنا وا 
سحاق بن خمف   يقول:  -وقيل غيره-وا 
  .لعبرة بنتي عبرتي بدمِ  بنتي وىي تندبني *** فاضتْ  إذا تذكرتُ                 

كانوا يقتمون البنات لم تكن قموبيم قد ُقدت من حجارة، ال، يقول: أنا أممك مشاعر ُمرىفة، يعني: ىؤالء الذين 
 نو عمى ىؤالء البنات، لكن كانوا يغالبون ىذه المشاعر، انظر ماذا يقول: عندىم مشاعر وأحاسيس وعندىم حُ 
  لعبرة بنتي عبرتي بدمِ  بنتي وىي تندبني *** فاضتْ  إذا تذكرتُ 
  ضمِ عمى وَ  الستر عن لحمٍ  بيا *** فييتكَ  مم  يومًا أن يُ  أحاذر الدىرَ 

 تيوى حياتي وأىوى موتيا شفقًا *** والموت أكرم نّزال عمى الُحرمِ 
 .(ٗٔ)أو جفاء أٍخ *** وكنت أخشى عمييا من أذى الكممِ  أخشى عمييا فظاظة عم  
أنا ال ة من عميا، يقول: ناليا فظاظتأو  ،يجفوىا أخوىاأن ف إذا مت ايقول: كممة ما أريد أن تقال ليا، أخ

 أحتمل ىذا.
                                                           

 القرطبي تفسيرو  ،(ٜٕ٘/ٕ) األلباب وثمر اآلداب وزىر ،(ٕٔ٘/ٕ) المعاني وديوان ،(ٗٙ/ٕ) الفريد العقد: انظر - ٖٔ
(ٔٓ/ٔٔٛ). 

 الظمآن وموارد ،(ٕ٘ٚ/ ٔ) البصرية والحماسة ،(ٜٕ٘/ ٕ) األلباب وثمر اآلداب وزىر ،(ٚٓٔ/ ٖ) األخبار عيون: انظر - ٗٔ
 (.ٖٕٗ/ ٗ) الزمان لدروس



 وآخر عنده بنت اسميا مودة، يقول: 
 قبل الميل لو أنيا تدري تيوى عْمَر شيٍخ َيسر ه *** ليا الموتُ  مودةُ 

 .(٘ٔ)من القبرِ  ى أود  ُيرجَ  نٌ تَ الناس بعده *** وال خَ  يخاف عمييا جفوةَ 
 .ُتصاىر القبر، فينا لماذا؟ يقول: يخاف عمييا جفوة الناس بعده يقول: أفضل من

لكن كانوا  ،عندىم مشاعر األبوةفدون البنات ليس لقسوة متناىية في قموبيم، ئكانوا يدفنون البنات، كانوا ي إذن
ييع لمغيرة عند بالغ فييا مذمومة، لكن األسف يقابميا تضوىذه غيرة م ،نييغالبونيا، انظر إلى الغيرة عند الجاىمي

تتفنن في التبرج والسفور،  ،وتمبس ما شاءت ،وتفعل ما شاءت ،بعض المسممين، فتجد البنت تذىب حيث شاءت
حرك ساكنًا، أين الغيرة عند ىؤالء؟ واألب ال ي ،تفتن الناس إذا خرجت، تمبس ألبسة ُتعري أجزاء من جسدىا

اه، ُتعطَ  ووكل ما تطمب ،الوسائل لمتواصل واالتصالوبيدىا كل  ،تركب وتذىب مع السائق لوحدىا حيث شاءت
ختمط وىو بزعمو أنو يثق بيا، ىذه ثقة في غير محميا؛ ألنيا تتعرض بذلك لكل آسر ولربما عممت في مكان م
عز -لذئاب ليم دراية وحرفة في اإليقاع بيا والتغرير بيا، فكيف يقول مثل ىذا، واهلل  ،وكاسر، تتعرض لشياطين

َذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمتَاًعا } :-رضي اهلل عنيم-جيل الصحابة  ،مع أفضل جيل في حق أميات المؤمنينقال  -وجل َواِ 
 {َأْطَيُر ِلُقُموِبُكْم َوُقُموِبِينَّ }، ثم ُيعمل ىذا بأنو أطير لمقموب، [ٖ٘األحزاب:] {َفاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ 

، إذا كان ىذا في حق ىؤالء فماذا يقال في حق غيرىم؟! حينما ُتجعل المرأة ُطعمًا لمزبائن كما يقال [ٖ٘األحزاب:]
فيي التي في االستقبال، وىي التي ترد عمى االتصاالت، وترد بصوت رخيم رقيق إذا سمعو ذو قمب عميل 

، [ٕٖاألحزاب:] {َمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيطْ }: -عز وجل-مريض طمع، وليذا قال اهلل 
 ،طمع الذي في قمبو مرضييو اإلنسان قريب الحصول، الطمع يكون بالشيء قريب المنال، الشيء الذي ُيرج  

رخم الصوت بيذه الطريقة تتكسر وتتغنج يطمع فييا أنيا قريبة سيمة يمكن ا تحرم إلى النساء، لمّ مرض الميل الم
 أن يتوصل إلى ما يريد، انظر إلى غيرة الجاىميين وتضييع ىؤالء، ىذا يقول: 

 أني *** دفنت ُبنيتي في جوف لحدِ  ُبنيتي وودت أحب  
 تي فتضيع بعديتيمِ  ولكن *** مخافةَ  ومالي ُبغضيا غرضاً 

 والدي ويشين جديإلى لئيم *** فيفضح أن تصير  مخافةَ 
ن كانت أعز  فميت اهلل أكرميا ب  الناس عندي قبر *** وا 

 .(ٙٔ)وجدي يا وكتمتُ ر عورتي وتكون أجرًا *** إذا قدمتُ تسفتُ 
  بل يقول:  ،وليس ذلك فحسب

 .فتؤنس بنتيا وأعيش وحدي *** صدقٍ  ع بعد ذاك بُأم  وتُتبَ 
، يقول: تموت البنت وتمحقيا األم، أكون آخر من !ُأنثى بعدي، إلى ىذا الحديقول: إذا مت ال أريد أن أترك 
أو ُينتيك عرضيا، يعني: ىذا التبرير  ،أو تُبتز ،وُيقسى عمييا ،يان وُتذللئال ت ؛يموت، ال أريد أن أموت قبميا

                                                           

 (.ٜٖٛ/ ٕ) بالقرآن القرآن إيضاح في البيان وأضواء ،(ٖٕٚ/ ٔ) البصرية الحماسة: انظر - ٘ٔ
 (.٘ٗ٘٘/ ٔٔ) الكريم الرسول أخالق مكارم في النعيم نضرة: بواسطة ،(ٖٙ٘) ئوالمساو  المحاسن: انظر - ٙٔ



- ،من الحب ما قتل، الشفقة ىذه زادت فصار قتميا بيده :ليذا التصرف الجاىمي عند العرب، يعني: كما قيل
 .-نسأل اهلل العافية

بعض العرب يفعمونو في الجاىمية، وما كل العرب كانت تفعل  كانالمقصود أن اهلل ينيى عن قتل األوالد كما 
نما كما قال الُمبرد:  َوًل َتْقُتُموا }، (ٚٔ)"وبكر بن وائل ،وىذيل ،وأسد ،وقيس ،كان ذلك في تميم بن ُمر"ىذا وا 

جاء في الصحيحين من حديث  :فقر في المستقبل، الحظ :"خشية إمالق"، [ٖٔاإلسراء:] {َأْوًلَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ 
، ((وىو خمقك أن تجعل هلل ندًّا))الذنب أعظم؟ قال:  :أي ،قمت: يا رسول اهلل: -رضي اهلل عنو-ابن مسعود 
، قمت: -عز وجل-، ىذا أكبر ذنب بعد اإلشراك باهلل ((ولدك خشية أن يطعم معكأن تقتل ))، قال: قمت: ثم أيّ 

 .(ٛٔ)((أن ُتزاني بحميمة جارك))، قال: ؟ثم أي
، وفي "أً طَ خَ "، وقراءة ابن عامر: "ِخطئاً "، قراءة الجميور ىكذا [ٖٔاإلسراء:] {ِإنَّ َقْتَمُيْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيرًا}ثم قال: 

إذا أجرم، وبعضيم يقول: كل ىذا بمعنى واحد، وبعضيم يقول: إن خطئ  "، من خِطئ ِخطاءً "قراءة ابن كثير: 
 {ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَىاَماَن َوُجُنوَدُىَما َكاُنوا َخاِطِئينَ }، [ٙٔالعمق:] {َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ }ِخطئًا يقال في العمد 

 أخطأ. :خاطئ، وما كان بغير عمد يقال :، فالعمد يقال لو[ٛالقصص:]
َوًل َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشًة }ىؤالء يقتمون البنت خشية الفقر الذي يؤدي إلى بيع العرض:  ثم قال لّما كان

النياية ُيعرف بو نيايات جميع المزاوالت التي تصب في  ، يكفي أن يكون ىذا شعاراً [ٕٖاإلسراء:] {َوَساَء َسِبياًل 
حادثيم، ت ،خالط الرجالالمرأة متزينة متبرجة متعطرة، ت وتؤدي إلى ىذه الفاحشة، الغنج، ترخيم الكالم، تخرج

وما يحصل معو من  ،من النساءو والتحيل الذي يصدر من الطرفين من الرجال  ،تتصنع ليم، كل ىذه التصرفات
فيؤدي في  ،ثم بعد ذلك تسقط الُكمفة والحواجز كما يقال ،انجذاب القمب مع األيام والميالي حتى تتكون العالقة

فاحشة "دة، ىذه التصرفات بمجموعيا، كل ذلك يؤدي إلى نتيجة قبيحة، ىْ النياية إلى الوقوع، إلى السقوط إلى الوَ 
 ."وساء سبيال

أسالفيم إذا انتشرت فينا ساء سبيمو سبياًل في الدنيا وفي اآلخرة، في الدنيا الطواعين والِعمل التي لم تكن في 
الفاحشة في قوم، الزنى ىذا عربون الفقر، ذىاب الشرف، اختالط األنساب، ىو سبب التعاسة والضيق وانقباض 

 ،-نسأل اهلل العافية-الصدر واآلالم النفسية والجسدية، فيو يحاول ويزاول أمرًا ال يزيده إال تعاسة وشقاًء 
ية التي أعيت األطباء إنما سببيا انتشار الفاحشة، فكل ما يخدم ىذه واألمراض اليوم بأنواعيا، األمراض الجنس

ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي } :النياية البائسة ينبغي أن ُيقطع دابره، التبرج واالختالط والصور الفاتنة
، واليوم أصبح ؟!مجرد المحبة فكيف بالعمل "يحبون"، [ٜٔالنور:] {َرةِ الَِّذيَن آَمُنوا َلُيْم َعَذاٌب أَِليٌم ِفي الدُّْنَيا َواآلخِ 

كبار البنات اإلغراء بالفاحشة أقرب من اليد لمفم، عبر الصور الفاتنة والمواقع السيئة، كل واحد من الصغار وال
حرك غرائزه فتتحول ما ال يحل، مما ُيميب مشاعره وي طالع فيوالمسجد ي لربما وىو جالس في واألبناء بيده جياز

                                                           

 (.ٛ٘ٗ/ ٙ) القاسمي تفسير - ٚٔ
 ِإًلَّ  المَّوُ  َحرَّمَ  الَِّتي النَّْفَس  َيْقُتُمونَ  َوًَل  آَخرَ  ِإَلًيا المَّوِ  َمعَ  َيْدُعونَ  ًلَ  َوالَِّذينَ }: قولو باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - ٛٔ

 (.ٔٙٚٗ) برقم ،[ٛٙ:الفرقان] {َأثَاًما َيْمقَ  َذِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  َيْزُنونَ  َوًَل  ِباْلَحقِّ 



 ،فإن ىذه الغرائز والمشاعر البد ليا من مجاىدات ،طفئيا، ولكن ىيياتنار تضطرم في جوفو، يبحث عما يإلى 
 ، واهلل المستعان.؟!فكيف إذا ُأضرمت وُحركت وُأثيرت

  .[ٕٖاإلسراء:] {َوَساَء َسِبياًل ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشًة }فيتذكر اإلنسان دائمًا إذا رأى امرأة متزينة متبرجة متيتكة متغنجة 


