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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 وصحبه أجمعين.نبينا محمد، وعلى آله 

 أما بعد:
 َغْيرِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرَآنَ  يَ َتَدب َُّرونَ  َأَفاَل  يقول الله تعالى: ﴿

 [. 28: النساء] ﴾َكِثيًرا اْخِتاَلفًا ِفيهِ  َلَوَجُدوا اللَّهِ 
 اليقين درجة إلى العبد يصل بذلك أنه الله؛ لكتاب التدبر فوائد من

. بعًضا بعضه ويوافق بعًضا، بعضه يصدق يراه ألنه الله، كالم بأنه والعلم
 كلها مواضع، عدة في القرآن في تعاد واإلخبارات والقصة الحكم فترى

 وأنه القرآن كمال يعلم فبذلك بعًضا، بعضها ينقض ال متصادقة، متوافقة
 كتابه، بتدبر تعالى األمور. لذا يأمرنا الله بجميع علمه أحاط من عند من

 تدبر ألن وعواقبه، مبادئه وفي فيه، الفكر وتحديق معانيه، في والتأمل
 منه وتستخرج خير كل يستنتج وبه والمعارف، للعلوم مفتاح الله كتاب
 . شجرته وترسخ القلب في اإليمان يزداد وبه العلوم، جميع

تلك المرجعية اإلدراكية لتدبر آيات القرآن الكريم؛ قصدنا أن ومن 
تتضمنه من المقاصد الجّمة،  اإلسراء؛ لماسورة يكون حديثنا حول 

 والمضامين التاّمة، واإلخبار واإلقرار، مثل:
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 نقٍص. كل عن وتنزيهه تعالى الله توحيد 

 الواحد فهو والناصر والشريك للولد امتالكه تنزيه الله تعالى عن 
 أحد. يشاركه ال الذي األحد

  قاعدة الثواب والعقابأوضحت السورة الكريمة. 

 الخلق. محاسبة في تعالى الله قواعد من مهمة قاعدة توضيح 

 ألحد يمكن وال وجل، عز عنده من ألنه الكريم القرآن إعجاز 
 مثله. من بآيةٍ  اإلتيان المخلوقات من

 القرآن نزول من الحكمة اشتملت السورة أيًضا على توضيح 
 .واحدةٍ  دفعةٍ  من بدالً  دفعاتٍ  على الكريم

 السور وهي من، وإحدى عشرة آيةئة اأّما عدد آياتها فتبلغ م
 ؛يت بهذا االسممّ  وس   والوحدانية، والعقيدة الدين بشؤون تعنى التي المكية

 إلى الحرام المسجد من  النبي محمد إسراء بقصة افتتحت هاألن  
 كما المسيح، إلى آدم من األنبياء بجميع التقى األقصى حيث المسجد

 إسرائل بني إفساد عن تحّدثت ألنّها ؛(اسرائيل بني سورة) أيًضا عليها ي طلق
 الله بتسبيح افتتحت ألنّها ؛(التسبيح سورة)أيضًا  عليها ويطلق األرض، في

 .السورة في موضعٍ  من أكثر في التسبيح ذ كر وجاء تعالى
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 ومن اآلثار التي وردت عن فضل سورة اإلسراء ما روي عن عائشة
انَ »: عنها أنها قالت الله رضي ًً  و" "الُزمر يَ ْقَرأ َحْتى يَ َنام ال الَنِبيُّ  َك

 .(1)«(اإلسراء سورة أي" )إْسَرائِيل بني"
 :تَ َعزَّ  إذا يقولُ  كان أنَّه»: ملسو هيلع هللا ىلص الله   رسول   أنس عن بن معاذ وعن

{ اْلُمْلكِ  ِفي َشرِيك   َلهُ  َيُكنْ  َوَلمْ  َوَلًدا يَ تَِّخذْ  َلمْ  الَِّذي لِلَّهِ  اْلَحْمدُ }»
 .(2)«السورةِ  آِخرِ  إلى[ ١١١: اإلسراء]

 يقرأ حّتى ينامُ  ال كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن» :سارية بن العرباض وعن
 .(3)«آية ألفِ  من خير   آية   فيها ويقولُ  المسّبحاتِ 

 على يطبقها بأن للمسلم يمكن الفضائل من العديد اإلسراء ولسورة
 :ومنها القرآني، للمنهج امتثاال   أكثر فيكون العملية، حياته

 القوة أسباب من والطغاة العصاة أيدي في ي رى ما بأن اإلدراك 
 ليأتيهم -تعالى - الله من تمهيل   إال هو ما والمعنوية المادية
 .الشديد العذاب

 ثابت أمر المقدس بيت في إفساد من يحدث ما بأن اإلدراك 
 .القرآن في

                                                           

 . 146/  الصحيحة األحاديث سلسلة في األلباني وصححه الترمذي رواه (1)
 والطبراني له، واللفظ( ٨١٦٥١) أحمد أخرجه، ٨١٦٥١ المسند تخريج ،(٨٣٤١ ت) األرنؤوط شعيب (2)
(٣٥٩( )٥٢/٨٩٥). 
 . ٤٣٢٦ الترمذي سنن ،(٥٧٩ ت) الترمذي  (3)
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 وإرشاد هداية كتاب القرآن بأن اإلدراك. 

 العجلة صفة اإلنسان عليها المجبول الصفة بأن اإلدراك. 

 على ويدالن -تعالى - الله آيات من والنهار الليل بأن اإلدراك 
 .سبحانه قدرته

 فقط عمله عن محاسب إنسان كل بأن اإلدراك. 

 العاصي عين في المعصية يجّمل الشيطان بأن اإلدراك. 

 ِمنَ  لَْياًل  بَِعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ ﴿ وتعالى: يقول الله سبحانه
 َآيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ  َحْوَلهُ  بَارَْكَنا الَِّذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ 

 [. 1]اإلسراء:  ﴾اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّه
﴾ لَْياًل  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ : ﴿تعالـى بقوله ذكره تعالـى يعنـي

 من له أنّ  من الـمشركون فـيه يقول مـما له وتبرئة بعبده أسرى للذي تنزيها
 إلـيه، أضافوه عما وتعظيـًما له وعاّوا وولًدا، صاحبة له وأن شريًكا، خـلقه

 شأنه، ويعظم نفسه، يمجدأقوالهم، فالله تعالى  وخطأ جهاالتهم من ونسبوه
 غيره. إله فال سواه، أحد عليه يقدر ال ما على لقدرته

 إسراء ي سري: قال َأْسرى،: قال فمن. اللـيـل سير: والّسرى واإلسراء
 س َرًى. َيسري: قال سرى،: قال ومن
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َلةَ »قال:  عن أنس بن مالك   ِمن  اللَّهِ  بَرسولِ  ُأْسِريَ  لَي ْ
 في نَاِئم   وهو إلَْيهِ  يُوَحى أنْ  قَ ْبلَ  نَ َفر   َثاَلثَةُ  َجاَءهُ  أنَّه الَكْعَبِة، َمْسِجدِ 

ُرُهْم، هو: أْوَسطُُهمْ  َفقالَ  ُهَو؟ أي ُُّهمْ : أوَُّلُهمْ  َفقالَ  الَحَراِم، الَمْسِجدِ   َخي ْ
َرُهْم، ُخُذوا: آِخُرُهمْ  َفقالَ  َلَة، تِلكَ  َفَكاَنتْ  َخي ْ  أتَ ْوهُ  حتَّى يَ َرُهمْ  فَ َلمْ  اللَّي ْ
َلةً  ُنهُ  وتَ َنامُ  قَ ْلُبُه، يَ َرى ِفيما ُأْخَرى، لَي ْ  األنِْبَياءُ  وَكذلكَ  قَ ْلُبُه، يَ َنامُ  واَل  َعي ْ
 ِعْندَ  فَ َوَضُعوهُ  اْحَتَمُلوُه، حتَّى ُيَكلُِّموهُ  فَ َلمْ  قُ ُلوبُ ُهْم، تَ َنامُ  واَل  أْعيُ نُ ُهمْ  تَ َنامُ 
هُ  زَْمَزَم، بْئرِ   حتَّى ِتهِ لَبَّ  إلى َنْحرِهِ  بْينَ  ما ِجْبرِيلُ  َفَشقَّ  ِجْبرِيُل، منهمْ  فَ تَ َوالَّ

 ثُمَّ  َجْوَفُه، أنْ َقى حتَّى بَيِدِه، زَْمَزمَ  َماءِ  ِمن فَ َغَسَلهُ  وَجْوِفِه، َصْدرِهِ  ِمن فَ رَغَ 
، ِمن تَ ْور   فيه َذَهب   ِمن بَطْست   أُِتيَ   َفَحَشا وِحْكَمًة، إيَمانًا َمْحُشوًّا َذَهب 
 إلى به َعَرجَ  ثُمَّ  أْطبَ َقهُ  ثُمَّ  - َحْلِقهِ  ُعُروقَ  يَ ْعِني - وَلَغاِديَدهُ  َصْدرَهُ  به

نْ َيا، السََّماءِ   هذا؟ َمن السََّماءِ  أْهلُ  فَ َناَداهُ  أبْ َواِبَها ِمن بَابًا َفَضَربَ  الدُّ
 بُِعَث؟ وقدْ : قالَ  ُمَحمَّد ، َمِعيَ : قالَ  معَك؟ وَمن: قالوا: ِجْبرِيلُ  َفقالَ 
 يَ ْعَلمُ  ال السََّماِء، أْهلُ  به فَ َيْستَ ْبِشرُ  وَأْهاًل، به َفَمْرَحًبا: قالوا نَ َعْم،: قالَ 
 السََّماءِ  في فَ َوَجدَ  يُ ْعِلَمُهْم، حتَّى األْرضِ  في به اللَّهُ  يُرِيدُ  بما السََّماءِ  أْهلُ 

نْ َيا  ورَدَّ  عليه َفَسلَّمَ  عليه، َفَسلِّمْ  آَدمُ  أبُوكَ  هذا: ِجْبرِيلُ  له َفقالَ  آَدَم، الدُّ
 في هو فَِإَذا أْنَت، ااِلبنُ  نِْعمَ  باْبِني، وَأْهاًل  َمْرَحًبا: وقالَ  آَدُم، عليه

نْ َيا السََّماءِ  : قالَ  ِجْبرِيُل؟ يا الن ََّهَرانِ  هذانِ  ما: َفقالَ  َيطَّرَِداِن، بنَ َهَرْينِ  الدُّ
 بنَ َهر   هو فَِإَذا السََّماِء، في به َمَضى ثُمَّ  ُعْنُصُرُهَما، والُفَراتُ  النِّيلُ  هذا
 أْذفَ ُر، ِمْسك   هو فَِإَذا َيَدهُ  َفَضَربَ  وزَبَ ْرَجد ، ُلْؤُلؤ   ِمن َقْصر   عليه آَخرَ 



 ثالثون مجلًسا في تفسير سورة اإلسراء

 01 
 

 َعَرجَ  ثُمَّ  رَبَُّك، لكَ  َخَبأَ  الذي الَكْوثَ رُ  هذا: قالَ  ِجْبرِيُل؟ يا هذا ما: قالَ 
 َمن اأُلوَلى له قاَلتْ  ما ِمْثلَ  له الَماَلِئَكةُ  َفقالتِ  الثَّانَِيِة، السََّماءِ  إلى به

 بُِعثَ  وقدْ : قالوا ، ُمَحمَّد  : قالَ  معَك؟ وَمن: قالوا: ِجْبرِيلُ  قالَ  هذا،
 الثَّالَِثِة، السََّماءِ  إلى به َعَرجَ  ثُمَّ  وَأْهاًل، به َمْرَحًبا: قالوا نَ َعْم،: قالَ  إلَْيِه؟

 له َفقالوا الرَّاِبَعِة، إلى به َعَرجَ  ثُمَّ  والثَّانَِيُة، اأُلوَلى قالتِ  ما ِمْثلَ  له وقالوا
 َعَرجَ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  َفقالوا الَخاِمَسِة، السََّماءِ  إلى به َعَرجَ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ 

 السََّماءِ  إلى به َعَرجَ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  له َفقالوا السَّاِدَسِة، السََّماءِ  إلى به
 فأْوَعْيتُ  َسمَّاُهْم، قدْ  أنِْبَياءُ  ِفيَها َسَماء   ُكلُّ  ذلَك، ِمْثلَ  له َفقالوا السَّاِبَعِة،

 َلمْ  الَخاِمَسةِ  في وآَخرَ  الرَّاِبَعِة، في وَهاُرونَ  الثَّانَِيِة، في إْدرِيسَ  منهمْ 
 َكاَلمِ  بتَ ْفِضيلِ  السَّاِبَعةِ  في وُموَسى السَّاِدَسِة، في وإبْ َراِهيمَ  اْسَمُه، أْحَفظِ 
 ذلكَ  فَ ْوقَ  به َعاَل  ثُمَّ  أَحد ، َعَليَّ  يُ ْرَفعَ  أنْ  أُظنَّ  َلمْ  َربِّ : ُموَسى َفقالَ  اللَِّه،
تَ َهى، ِسْدرَةَ  َجاءَ  حتَّى اللَُّه، إالَّ  يَ ْعَلُمهُ  ال بما  الِعزَِّة، َربِّ  لِْلَجبَّارِ  وَدنَا الُمن ْ

: إلَْيهِ  أْوَحى ِفيما اللَّهُ  فأْوَحى أْدَنى، أوْ  قَ ْوَسْينِ  قَابَ  منه كانَ  حتَّى فَ َتَدلَّى
َلة ، َيوم   ُكلَّ  أُمَِّتكَ  عَلى َصاَلةً  َخْمِسينَ   ُموَسى، بَ َلغَ  حتَّى َهَبطَ  ثُمَّ  ولَي ْ
 إَليَّ  َعِهدَ : قالَ  رَبَُّك؟ إلَْيكَ  َعِهدَ  َماَذا ُمَحمَُّد، يا: َفقالَ  ُموَسى، فَاْحتَ َبَسهُ 
َلة ، َيوم   ُكلَّ  َصاَلةً  َخْمِسينَ   فَاْرِجعْ  ذلَك، َتْسَتِطيعُ  ال أُمََّتكَ  إنَّ : قالَ  ولَي ْ

 َيْسَتِشيُرهُ  َكأنَّهُ  ِجْبرِيلَ  إلى  النبيُّ  فَاْلتَ َفتَ  وعْنهْم، رَبُّكَ  َعْنكَ  فَ ْلُيَخفِّفْ 
 الَجبَّاِر، إلى به فَ َعاَل  ِشْئَت، إنْ  نَ َعمْ  أنْ : ِجْبرِيلُ  إلَْيهِ  فأَشارَ  ذلَك، في

 فَ َوَضعَ  هذا، َتْسَتِطيعُ  ال أُمَّتي فإنَّ  َعنَّا َخفِّفْ  َربِّ  يا: َمَكانَهُ  وهو َفقالَ 
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ُدهُ  يَ َزلْ  فَ َلمْ  فَاْحتَ َبَسهُ  ُموَسى، إلى رََجعَ  ثُمَّ  َصَلَوات   َعْشرَ  عْنه  ُموَسى يُ َردِّ
، َخْمسِ  إلى َصاَرتْ  حتَّى رَبِّهِ  إلى  ِعْندَ  ُموَسى اْحتَ َبَسهُ  ثُمَّ  َصَلَوات 

 أْدَنى عَلى قَ ْوِمي إْسَرائِيلَ  بَِني رَاَوْدتُ  لَقدْ  اللَّهِ و  ُمَحمَّدُ  يا: َفقالَ  الَخْمِس،
 وأَْبَصارًا وأَْبَدانًا وقُ ُلوبًا أْجَساًدا أْضَعفُ  فَأُمَُّتكَ  فَ تَ رَُكوُه، َفَضُعُفوا هذا ِمن

 إلى  النبيُّ  يَ ْلَتِفتُ  ذلكَ  ُكلَّ  رَبَُّك، َعْنكَ  فَ ْلُيَخفِّفْ  فَاْرِجعْ  وَأْسَماًعا
: َفقالَ  الَخاِمَسِة، ِعْندَ  فَ َرفَ َعهُ  ِجْبرِيُل، ذلكَ  َيْكَرهُ  واَل  عليه، لُِيِشيرَ  ِجْبرِيلَ 

 وأَْبَصارُُهمْ  وَأْسَماُعُهمْ  وقُ ُلوبُ ُهمْ  أْجَساُدُهمْ  ُضَعَفاءُ  أُمَّتي إنَّ  َربِّ  يا
 وَسْعَدْيَك، لَب َّْيكَ : قالَ  ُمَحمَُّد، يا: الَجبَّارُ  َفقالَ  َعنَّا، َفَخفِّفْ  وأَْبَدانُ ُهمْ 

: قالَ  الِكَتاِب، أُمِّ  في َعَلْيكَ  فَ َرْضُتهُ  كما َلَديَّ، الَقْولُ  يُ َبدَّلُ  ال إنَّه: قالَ 
 َخْمس   وهي الِكَتاِب، أُمِّ  في َخْمُسونَ  َفهي أْمثَاِلَها، بَعْشرِ  َحَسَنة   َفُكلُّ 

 أْعطَانَا َعنَّا، َخفَّفَ : َفقالَ  فَ َعْلَت؟ كيفَ : َفقالَ  ُموَسى، إلى فَ َرَجعَ  َعَلْيَك،
 عَلى إْسَرائِيلَ  بَِني رَاَوْدتُ  واللَّهِ  قدْ : ُموَسى قالَ  أْمثَاِلَها، َعْشرَ  َحَسَنة   بُكلِّ 
 َرسولُ  قالَ  أيًضا، َعْنكَ  فَ ْلُيَخفِّفْ  رَبِّكَ  إلى اْرِجعْ  فَ تَ رَُكوُه، ذلكَ  ِمن أْدَنى
: قالَ  إلَْيِه، اْختَ َلْفتُ  ممَّا رَبِّي ِمن اْسَتْحيَ ْيتُ  واللَّهِ  قدْ  ُموَسى، يا: اللَِّه 

َقظَ : قالَ  اللَّهِ  باْسمِ  فَاْهِبطْ   .(1)الَحَرامِ  َمْسِجدِ  في وهو واْستَ ي ْ
 كلمة:إذن. الله قدرة من أتعجب :أي﴾ ُسْبَحانَ ﴿ معاني ومن

 قدرات نطاق عن خارج أمر بعدها ما أن إلى لتشير هنا جاءت﴾ ُسْبَحانَ ﴿
 نزّه بل هذا؟ يحدث كيف  :تقول أو تعترض أن إياك سمعته ما فإذا البشر،

                                                           

 . ٧١٨٧ البخاري صحيح ،(٥١٦ ت) البخاري  (1)



 ثالثون مجلًسا في تفسير سورة اإلسراء

 01 
 

 من  محمد بنبيه أسرى إنه :لك قال فإن البشر، فعل فعله يشابه أن الله
 شهراً، اإلبل أكباد إليها يضربون أنهم مع ليلة، في المقدس بيت إلى مكة

 .تنكر أن فإياك
 لمحمد ليس فالفعل. به أ سرى بل محمد، سرى :يقل فربك لم

 الله ففعل لديك، الزمن لمقاييس تخضعه فال لله الفعل وما دام لله، ولكنه
 في نجدها﴾ ُسْبَحانَ ﴿ كلمة تأملنا ولو. البشر كفعل ومزاولة عالًجا ليس

 األشياء وفي إدراكها في وتحيرت العقول، فيها ضاقت التي األشياء
 تُ ْنِبتُ  ِممَّا ُكلََّها اأْلَْزَواجَ  َخَلقَ  الَِّذي ُسْبَحانَ ﴿ :تعالى قوله مثل العجيبة،
 [. 63]يس:  ﴾يَ ْعَلُمونَ  اَل  َوِممَّا أَنْ ُفِسِهمْ  َوِمنْ  اأْلَْرضُ 

وبذلك نكون قد انتهينا معكم من المجلس األول من مجالس 
 تفسير سورة اإلسراء، والحمد لله رب العالمين.

 



 

 

 

 

 
 

 المجلس الثاني
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

  أما بعد:
 وسالمه الله صلوات محمًدا، يعني﴾ لَْياًل  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي﴿

 مسجد وهو ﴾اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ ﴿الليل.  جنح في أي( ﴾لَْياًل ﴿عليه. 
 معدن إيلياء، هو الذي المقدس بيت وهو ﴾اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى﴿مكة. 
 في فأمهم كلهم، هنالك له جمعوا ولهذا الخليل؛ إبراهيم لدن من األنبياء

 المقدم، والرئيس األعظم، اإلمام هو أنه على فدل ودارهم، محلتهم،
 أجمعين. وعليهم عليه وسالمه الله صلوات

والثمار.  الزروع في: أي ﴾َحْوَلهُ  بَارَْكَنا الَِّذي﴿: وقول الحق
 َلَقدْ ﴿: تعالى قال كما العظام: أي ﴾َآيَاتَِنا ِمنْ ﴿محمًدا. : أي ﴾لُِنرِيَهُ ﴿

َرى رَبِّهِ  َآيَاتِ  ِمنْ  رََأى  [.12: النجم] ﴾اْلُكب ْ
 من مختارة رحلة األقصى المسجد إلى الحرام المسجد من والرحلة

 وإسماعيل إبراهيم لدن من الكبرى التوحيد عقائد بين تربط الخبير، اللطيف
 المقدسة األماكن بين وتربط  النبيين خاتم محمد السالم، إلى عليهما

 وراثة إعالن العجيبة الرحلة بهذه أريد وكأنما. جميًعا التوحيد لديانات
 هذه على رسالته واشتمال قبله، الرسل لمقدسات األخير الرسول

 حدود من أبعد إلى ترمز رحلة فهي. جميًعا بها رسالته وارتباط المقدسات،
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 وتتضمن والمكان؛ الزمان من أوسع وآفاقًا آماًدا وتشمل والمكان؛ الزمان
 .األولى للنظرة عنها تتكشف التي القريبة المعاني من أكبر معاني

 ُسْبَحانَ : ﴿لله التسبيح صيغة من االفتتاح آية في يتنقل والسياق
 ﴾َآيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ ﴿ :الله من التقرير صيغة إلى ﴾لَْياًل  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي

 الدالالت لدقائق وفًقا ﴾اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّه: ﴿لله الوصف صيغة إلى
. سبحانه الله ذات إلى موجًها يرتفع فالتسبيح. حساس دقيق بميزان التعبيرية
 والبصر بالسمع والوصف. نصًّا تعالى منه يجيء اإلسراء من القصد وتقرير
 المختلفة الصيغ هذه وتجتمع. اإللهية لذاته الثابت الخبر صورة في يجيء

 .كاملة بدقة دالالتها لتؤدي الواحدة اآلية في
َنا﴿  تَ تَِّخُذوا َأالَّ  ِإْسَرائِيلَ  لَِبِني ُهًدى َوَجَعْلَناهُ  اْلِكَتابَ  ُموَسى َوَآتَ ي ْ

  .[8]اإلسراء:  ﴾وَِكياًل  ُدوِني ِمنْ 
 عليه وسالمه الله صلوات - محمد بعبده أسرى أنه تعالى ذكر لما

 تعالى فإنه أيًضا، -السالم  عليه -وكليمه  عبده موسى بذكر عطف -
 التوراة ذكر وبين -السالم  عليهما - ومحمد موسى ذكر بين يقرن ما كثيرًا

َنا: ﴿اإلسراء ذكر بعد قال ولهذا والقرآن؛  يعني ﴾اْلِكَتابَ  ُموَسى َوَآتَ ي ْ
 َأالَّ  ِإْسَرائِيلَ  لَِبِني﴿ هاديًا أي﴾ ُهًدى﴿الكتاب  أي ﴾َوَجَعْلَناهُ ﴿ التوراة

 معبوًدا وال نصيرًا وال وليًّا أي ﴾وَِكياًل  ُدوِني ِمنْ ﴿ تتخذوا لئال أي﴾ تَ تَِّخُذوا
 شريك ال وحده يعبده أن أرسله نبي كل على أنزل تعالى الله ألن دوني؛

 .له
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َنا﴿ قوله قال قتادة:  لَِبِني ُهًدى َوَجَعْلَناهُ  اْلِكَتابَ  ُموَسى َوَآتَ ي ْ
 وجعله النور، إلـى الظلـمات من يخرجهم هدى، لهم الله جعله ﴾ِإْسَرائِيلَ 

 لهم. رحمة
 أو بألفاظه، الرسول عنها يعبر ثم األشياء، بمعاني يكون قد والوحي

 .بألفاظهم وحواريوه رجاله عنها يعبر
 الحق من فيه فالمعنى الشريف، النبوي الحديث :ذلك ومثال

 التوراة في األمر كان وهكذا ، الرسول عند من واللفظ سبحانه،
 .واإلنجيل

 نزلت حين في ومعناه، بلفظه القرآن نزل ولماذا :قائل قال فإن
 مثل منهج كتاب نزل القرآن ألن :نقول فقط؟ بالمعنى واإلنجيل التوراة
 يأتي أن أحد يستطيع ال معجزة كتاب أيًضا نزل ولكنه واإلنجيل، التوراة
 .الله  عند من نزل كما لفظه يظل أن والبد فيه، ألحد دخل فال بمثله،

 معنى إليه وأوحى الكريم، القرآن ومعنى لفظ إليه أوحى فالرسول 
 لَِبِني ُهًدى َوَجَعْلَناهُ : ﴿يقول سبحانه والحق. الشريف النبوي الحديث
ُهمْ  َوَجَعْلَنا: ﴿أخرى آية في تعالى وقال : ﴾ِإْسَرائِيلَ   بَِأْمرِنَا يَ ْهُدونَ  أَِئمَّةً  ِمن ْ

 [. 86]اإلسراء:  ﴾يُوِقُنونَ  بَِآيَاتَِنا وََكانُوا َصبَ ُروا َلمَّا
 إذا إال أمرك أحًدا تولي ال وأنت أمرك، يتولى الذي هو :والوكيل

 كنت فإذا وأقوى، منك أحكم توكله من وكان به، القيام عن عاجزًا كنت
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 فقيرًا، يصير فالغني عليهم، وتستولي من حولك الناس تنتاب األغيار ترى
 .سقيًما يصير والصحيح ضعيًفا، يصير والقوي

 هؤالء أن فاعلم اآلخر، تلو واحًدا الناس يتناول الموت ترى وكذلك
 ففاجأك منهم واحًدا وكلت فربما بشأنك، والقيام أمرك لتولي يصلحون ال

 .موته خبر
 [. 6]اإلسراء:  ﴾َشُكورًا َعْبًدا َكانَ  ِإنَّهُ  نُوح   َمعَ  َحَمْلَنا َمنْ  ُذرِّيَّةَ ﴿
 :فالمعنى المدح، لقصد االختصاص على هنا منصوبة ﴾ُذرِّيَّةَ ﴿

 نجينا ألننا بالذات؟ ذلك نوح ذرية لماذا ولكن نوح، ذرية يا أنتم أخصكم
 ذريتهم، وأنتم حياتهم، على وحافظنا والغرق، الطوفان من معه آمنوا الذين

 بقاء من اآلن أبقاكم أن تعالى، لله النعمة هذه تذكروا أن لكم فال بد
 .آبائكم

 نوح، مع إبراهيم نجى بأن عليهم يمتن سبحانه الحق فكأن
 بالله يؤمن من أن ووجدوا آباؤهم، جربه الذي الله منهج إلى فليستمعوا

 . الله عذاب من واألمن النجاة له تكون
 يومه قوت لإلنسان توفر ما فإذا باألبناء، اآلباء ينشغل ما ودائماً 

 ألوالدي، أعمل :قال عامه قوت له توفر فإذا كله، العام قوت إلى تطلع
 نفسه، على ويؤثرهم بهم، ينشغل وتراه خيره، من أكثر أوالده خير فترى

 .ومشاقها الحياة تعب كل عنهم حمل لو ويود لهم، الخير طلب في ويترقى
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 إسرائيـل بنـي من ﴾نُوح   َمعَ  َحَمْلَنا َمنْ  ُذرِّيَّةَ ﴿ قال مـجاهد:
 وغيرهم.

 خالصة نوح، وهم مع حملهم الذين آبائهم باسم خاطبهم ولقد
 ليذكرهم النسب بهذا خاطبهم. األرض في األول الرسول عهد على البشرية

 هذا إلى الشكور، وليردهم العبد نوح مع األولين، آلبائهم الله باستخالص
 .العريق المؤمن النسب

 سبحانه الحق أن :أي ﴾:َشُكورًا َعْبًدا َكانَ  ِإنَّهُ : ﴿ تعالى ويقول
 صاحبه؛ ذرية ينفع الصالح والعمل شكورًا، عبًدا كان ألنه ذريته؛ أكرم

 متاهات في يتخبطون نتركهم ولن بعنايتنا، نوح ذرية سنالحظ ولذلك
 الزلل ويجنبهم القويم، الطريق لهم يرسم الذي الهدى لهم وسنرسل الحياة،

 .واالنحراف
 لـم أنه لنا ذكر ﴾َشُكورًا َعْبًدا َكانَ  ِإنَّهُ ﴿ لنوح الله قال قال قتادة:

: يقول أن ثوبـا الرجل استـجدّ  إذا يأمر وكان الله، حمد إال قطّ  ثوبـا يستـجد
 .عورتـي به وأواري به، أتـجّمل ما كسانـي الذي لله الـحمد

َنا﴿  اأْلَْرضِ  ِفي لَتُ ْفِسُدنَّ  اْلِكَتابِ  ِفي إْسرائِيلَ  بَِني ِإَلى َوَقَضي ْ
 [. 4]اإلسراء:  ﴾َكِبيًرا ُعُلوًّا َولَتَ ْعُلنَّ  َمرَّتَ ْينِ 

 منه، مفروغ كلّ  فـي يستعمل ثم الشيء، من الفراغ: القضاء معنى
 من أنزل فـيـما إسرائيـل بنـي إلـى ربك وفرغ: الـموضع هذا فـي الكالم فتأويـل
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 وإخبـاره إياهم، بإعالمه -علـيه  وسالمه الله صلوات -موسى  علـى كتابه
 بنـي معشر يا الله لتعصنّ : يقول﴾ َمرَّتَ ْينِ  اأْلَْرضِ  ِفي لَتُ ْفِسُدنَّ ﴿ لهم

: يقول ﴾َكِبيًرا ُعُلوًّا َولَتَ ْعُلنَّ ﴿ مرّتـين بالده فـي أمره ولتـخالفنّ  إسرائيـل
  .شديًدا استكبـارًا علـيه بـاجترائكم الله علـى ولتستكبرنّ 

َنا﴿زيد:  ابن قال  .أعلـمناهم: أي﴾ إْسرائِيلَ  بَِني ِإَلى َوَقَضي ْ
 العبارة هذه جاءت﴾:َمرَّتَ ْينِ  اأْلَْرضِ  ِفي لَتُ ْفِسُدنَّ : ﴿تعالى وقوله

 فكأن جوابه، عليه دل   قسًما اآلية في أن يعني وهذا بالالم، مؤكدة هكذا
 إال يكون ال القسم ألن األرض، في لتفسدن ونفسي :يقول سبحانه الحق
 ال مؤكًدا حكًما وحكمنا قضينا قد ما دمنا :المعنى إن :نقول أو. بالله

 جواباً  العبارة هذه وتكون القسم، معنى هذا ففي منه، الفكاك أحد يستطيع
َنا﴿ لـ : تعالى قوله في حاصل والتأكيد للتأكيد، يجيء القسم ألن ؛﴾َوَقَضي ْ

َنا﴿  . ﴾إْسرائِيلَ  بَِني ِإَلى َوَقَضي ْ
 َشِديد   بَْأس   ُأوِلي لََنا ِعَباًدا َعَلْيُكمْ  بَ َعثْ َنا ُأواَلُهَما َوْعدُ  َجاءَ  فَِإَذا﴿

يَارِ  ِخاَللَ  َفَجاُسوا  [. 5]اإلسراء:  ﴾َمْفُعواًل  َوْعًدا وََكانَ  الدِّ
 ظل في اليهود من حدث الذي األول اإلفساد بها المقصود

 الله رسول هم والعباد ، الله رسول مع عهدهم نقضوا حيث اإلسالم،
 وقتلوا المدينة من وأخرجوهم ديارهم، خالل جاسوا عندما معه آمنوا والذين

 .سبوه من وسبوا قتلوه، من منهم
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 حال كانت وهذه ومنعة، قوة :أي﴾:َشِديد   بَْأس   ُأوِلي﴿ : وقوله
 أهل بها يواجهون وشوكة دولة لهم أصبحت أن بعد المدينة، في المؤمنين
 َوْعدُ  َجاءَ  فَِإَذا﴿ : سبحانه وقوله. مكة في ضعفهم حال وليس الباطل،
يَارِ  ِخاَللَ  َفَجاُسوا َشِديد   بَْأس   ُأوِلي لََنا ِعَباًدا َعَلْيُكمْ  بَ َعثْ َنا ُأواَلُهَما  الدِّ

 المكان، واستقصى بحث :أي ]جاس[ من جاسوا ﴾:َمْفُعواًل  َوْعًدا وََكانَ 
 أحد عليهم يخفي ال بحيث تتبًعا تتبعوهم :أي جاسوا :إذن .فيه من وطلب
 وبني قريظة، وبني قينقاع، بني :المدينة يهود مع حدث ما وهذا منهم،

 .خيبر ويهود النضير،
 قوة فيها لهم ويصبح المقدسة، األرض في يعلون :األولى هي فهذه

 بأس أولي عباده من عباًدا عليهم الله فيبعث. فيها وسلطان، فيفسدون
 ويغدون فيها الديار، ويروحون وقوة، يستبيحون بطش شديد، وأولي

 ال ﴾َمْفُعواًل  َوْعًدا وََكانَ ﴿ تهيب بال فيها ومن فيها ما باستهتار، ويطأون
 .يكذب وال يخلف

 َوَجَعْلَناُكمْ  َوبَِنينَ  بَِأْمَوال   َوَأْمَدْدنَاُكمْ  َعَلْيِهمْ  اْلَكرَّةَ  َلُكمُ  َرَدْدنَا ثُمَّ ﴿
 [. 3]اإلسراء:  ﴾نَِفيًرا َأْكثَ رَ 

 تحول نقطة تمثل واآلية إسرائيل، لبني موجه اآلية هذه في الخطاب
 الله وأن المسلمين، غلبة من عنه تحدثنا أن فبعد لألوضاع، وانقالب
 ألن يستمر؛ لم الوضع هذا أن هنا نرى إسرائيل، بني لتأديب سلطهم

 عباداً  كونهم من وتنصلوا به، ارتفعوا الذي الله منهج عن تخلوا المسلمين
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 ألن ؛ معهم الدور وتبادلوا اليهود، عليهم وتسلط الدائرة، عليهم فدارت لله،
 المدينة، في والمسلمون الله رسول أدبهم أن بعد ألنفسهم أفاقوا اليهود

 .مخالفات من فيه وقعوا وما حالهم في ينظرون فأخذوا
 على أو الله، منهج على استقامة شبه منهم حدث قد أنه وال بد

 المستقيم، للطريق وتنكب المنهج عن انصراف المسلمين من حدث األقل
 منها لكل دوالً، وانقسموا المسلمين، نفوس في اإليمانية األمور فانحلت
 صفة عنهم فانحلت اإلسالم، إلى ينتسب حاكم نظام منها ولكل جغرافيًّا،

 .الله عباد
 إلى فرجعوا والذل؛ والقهر الغلب ويالت إسرائيل بنو ذاق إذا حتى

 استعلى إذا وحتى. عليهم المسلط البالء من وأفادوا أحوالهم ربهم، وأصلحوا
 الله األرض، أدال في وأفسدوا اآلخرون هم قوتهم، فطغوا وغرتهم الفاتحون
 لكم رددنا المستكبرين ثم من للمستضعفين الغالبين، ومكن من للمغلوبين

 نفيرًا. أكثر وجعلناكم وبنين بأموال وأمددناكم عليهم الكرة
 على كرّة لهم تكون أن على القدرة يعطيهم ال كله هذا ولكن

وال  والبنين، المال من أيديهم في ما رغم ضعفاء ذاتهم في فهم المسلمين،
 الدول من وأتباعهم أنصارهم مساندة من قائمة لهم تقوم لكي لهم بد

 دولتهم لقيام األولى الخطوات منذ بيان إلى يحتاج ال واضح وهذا األخرى،
 َوَجَعْلَناُكمْ ﴿تعالى:  قوله معنى وهذا فلسطين، في المزعوم القومي ووطنهم
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 الدول هنا والمراد لينصره، اإلنسان يستنفره من فالنفير ﴾:نَِفيًرا َأْكثَ رَ 
 .المسلمين وصادمت اليهود ساندت التي الكبرى

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الثاني من مجالس تفسير 
 سورة اإلسراء، والحمد لله رب العالمين.

  



  



 
 
 
 
 
 

 

 المجلس الثالث
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

  أما بعد:
ُتمْ  ِإنْ ﴿:  عز وجلفقد وصلنا إلى قول الله  ُتمْ  َأْحَسن ْ  َأْحَسن ْ

 ُوُجوَهُكمْ  لَِيُسوُءوا اْْلَِخَرةِ  َوْعدُ  َجاءَ  فَِإَذا فَ َلَها َأَسْأُتمْ  َوِإنْ  أِلَنْ ُفِسُكمْ 
 ﴾تَ ْتِبيًرا َعَلْوا َما َولِيُ تَ بُِّروا َمرَّة   َأوَّلَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َولَِيْدُخُلوا

  .[7]اإلسراء: 
ُتمْ  ِإنْ ﴿ ُتمْ  َأْحَسن ْ  التي القاعدة ﴾فَ َلَها َأَسْأتُمْ  َوِإنْ  أِلَنْ ُفِسُكمْ  َأْحَسن ْ

 له، بكل كله اإلنسان عمل تجعل والتي اآلخرة؛ وفي الدنيا في تتغير ال
تتكيف؛  وبه تنتج، للعمل، منه طبيعية ثمرة الجزاء وتجعل. ونتائجه ثماره

 أساء، ال شاء إليها، وإن أحسن شاء نفسه، إن عن مسؤوالً  اإلنسان وتجعل
 .الجزاء عليه يحق حين نفسه إال يلومن

 فَِإَذا﴿ :الصادقة النبوءة يكمل السياق مضى القاعدة تقررت فإذا
 َأوَّلَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َولَِيْدُخُلوا ُوُجوَهُكمْ  لَِيُسوُءوا اْْلَِخَرةِ  َوْعدُ  َجاءَ 
 ﴾تَ ْتِبيًرا َعَلْوا َما َولِيُ تَ بُِّروا َمرَّة  

 في إفساد من الكرة بعد إسرائيل بني من يقع ما السياق ويحذف
 ما ويثبت﴾ َمرَّتَ ْينِ  اأْلَْرضِ  ِفي لَتُ ْفِسُدنَّ : ﴿قبل من بذكره األرض، اكتفاء

 بما وجوهكم ليسوؤوا اآلخرة وعد جاء فإذا: اآلخرة المرة في عليهم يسلطه
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 الوجوه، أو على تفيض حتى باإلساءة النفوس يمأل نكال من معهم يرتكبونه
 المقدسات ويستبيحون. وإذالل مساءة من وجوههم به يجبهون بما

 ما ويدمرون ﴾َمرَّة   َأوَّلَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َولَِيْدُخُلوا: ﴿بها ويستهينون
 للدمار صورة وهي ﴾تَ ْتِبيًرا َعَلْوا َما َولِيُ تَ بُِّروا﴿ وديار مال من عليه يغلبون
 .شيء على يبقي ال والذي شيء، كل على يطغى الذي الكامل الشامل

 على استقامة شبه من منهم حدث بما الغلبة لهم اليهود فها هم
 ألن ؛ الله منهج عن المسلمون تراجع ما بمقدار األقل على أو المنهج،

 منزه وتعالى سبحانه الحق ألن ؛ له فهي الغلبة استحق من كونية، سنة هذه
 فيه أمسى ما ذلك على والدليل. ومنهجه دينه أعداء مع حتى الظلم، عن

 .الله منهج عن بتخليهم المسلمون
 تنصلح أن أمل على ونعيش سبحانه، الله وعد ننتظر اآلن ونحن

 دخول من وعدنا ما لنا سينجز وعندها ربنا، ساحة إلى ونعود أحوالنا،
 عندما هذا لنا سيتحقق عليهم، األخيرة الكرة لنا وتكون األقصى، المسجد

 وعصبية عروبة على ال وإيمانية، إسالمية أسس على معركة معهم ندخل
 الله. لنصرة أهالً  ونكون العباد، صفة لنا لتعود سياسية،

 َجَهنَّمَ  َوَجَعْلَنا ُعْدنَا ُعْدُتمْ  َوِإنْ  يَ ْرَحَمُكمْ  َأنْ  رَبُُّكمْ  َعَسى﴿
 [. 2]اإلسراء:  ﴾َحِصيًراِ  لِْلَكاِفرِينَ 

 .سجًنا: أي ﴾َحِصيًراِ : ﴿عباس ابن قال
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 - الحي هذا عليهم الله فسلط إسرائيل، بنو عاد قد: قتادة وقال
 وهم يد عن الجزية منهم يأخذون - وأصحابه وسلم عليه الله صلى محمد

 .صاغرون
 هذا المفعول، بأن والوعد الصادقة النبوءة على السياق ويعقب

 منه أفدتم إن ﴾يَ ْرَحَمُكمْ  َأنْ  رَبُُّكمْ  َعَسى: ﴿للرحمة طريًقا يكون قد الدمار
 والسنة حاضر فالجزاء األرض في فساد إلى إسرائيل بنو عاد إذا فأما .عبرة

 ﴾.ُعْدنَا ُعْدتُمْ  َوِإنْ : ﴿ماضية
 من فأخرجوهم المسلمين عليهم الله فسلط اإلفساد إلى عادوا ولقد

 كان آخرين، حتى عباًدا عليهم فسلط اإلفساد إلى عادوا ثم. كلها الجزيرة
 في اإلفساد إلى اليوم عادوا ولقد" هتلر" عليهم فسلط الحديث العصر
 الله وليسلطن. الويالت األرض أصحاب العرب أذاقت التي" إسرائيل" صورة
 لسنته القاطع، وفاقًا الله لوعد تصديًقا العذاب، سوء يسومهم من عليهم

 .!قريب لناظره غدا وإن..  تتخلف ال التي
 الرحمة فيه يستحق موقف في كان إذا لإلنسان تكون والرحمة

 حضن في يعيشون بل كيان، لهم يكون ولن دولة، لهم تكون لن واليهود
 اإلسالم مع التعايش فرصة لهم تعطي التي اإلسالمية اإليمانية الرحمة

 وتعاهد أكرمهم أن يوم الله، رسول مدينة في لهم كانت كالتي معايشة،
 .معهم
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 مصير وبين بينه لما اآلخرة في الكافرين بمصير اآلية السياق ويختم
 فال تحصرهم﴾. َحِصيًراِ  لِْلَكاِفرِينَ  َجَهنَّمَ  َوَجَعْلَنا﴿ :مشاكلة من المفسدين

 أحد. عنها يند فال لهم وتتسع أحد؛ منهم يفلت
َومُ  ِهيَ  لِلَِّتي يَ ْهِدي اْلُقْرَآنَ  َهَذا ِإنَّ ﴿ رُ  َأق ْ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َويُ َبشِّ

 [. 9]اإلسراء:  ﴾َكِبيًرا َأْجًرا َلُهمْ  َأنَّ  الصَّاِلَحاتِ  يَ ْعَمُلونَ 
 وهو  محمد رسوله على أنزله الذي العزيز كتابه تعالى يمدح

رُ ﴿ السبل وأوضح الطرق، ألقوم يهدي بأنه القرآن،  به﴾ اْلُمْؤِمِنينَ  َويُ َبشِّ
: أي ﴾َكِبيًرا َأْجًرا َلُهمْ  َأنَّ ﴿ مقتضاه على ﴾الصَّاِلَحاتِ  يَ ْعَمُلونَ  الَِّذينَ ﴿

 .القيامة يوم
َومُ  ِهيَ  لِلَِّتي يَ ْهِدي اْلُقْرَآنَ  َهَذا ِإنَّ ﴿  اإلطالق وجه على هكذا ﴾َأق ْ

 من حدود بال وأجياال أقواما الهدى فيشمل ،يهديهم وفيما يهديهم فيمن
 خير وكل طريق؛ وكل منهج كل إليه يهديهم ما ويشمل مكان؛ أو زمان

 .ومكان زمان كل في البشر إليه يهتدي
 الواضحة بالعقيدة والشعور، الضمير عالم في أقوم هي للتي يهدي

 الوهم أثقال من الروح تطلق والتي غموض، وال فيها تعقيد ال التي البسيطة
 نواميس بين والبناء، وتربط للعمل الصالحة البشرية الطاقات والخرافة، وتطلق

 .واتساق تناسق في البشرية الفطرة ونواميس الطبيعية الكون
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 وباطنه، وبين اإلنسان ظاهر بين التنسيق في أقوم هي للتي ويهدي
 العروة إلى مشدودة كلها هي فإذا وعمله، عقيدته وبين وسلوكه، مشاعره
 وإذا األرض، على مستقرة وهي أعلى إلى متطلعة تنفصم، ال التي الوثقى
 متاًعا العمل هذا كان ولو الله، إلى به اإلنسان توجه متى عبادة العمل

 .بالحياة واستمتاًعا
 التكاليف بين بالموازنة العبادة عالم في أقوم هي للتي ويهدي

 وال. الوفاء من وتيأس تمل حتى النفس على التكاليف تشق فال والطاقة،
 تتجاوز وال. واالستهتار الرخاوة النفس في تشبع حتى وتترخص تسهل
 .االحتمال وحدود واالعتدال القصد

 أفراًدا :ببعض بعضهم الناس عالقات في أقوم هي للتي ويهدي
 على العالقات هذه وأجناًسا، ويقيم وشعوبًا، ودوالً  وأزواًجا، وحكومات

 المودة مع تميل والهوى، وال بالرأي تتأثر ال التي الثابتة الوطيدة األسس
 الخبير العليم أقامها التي األسس .واألغراض المصالح تصرفها والشنآن؛ وال
 كل وفي أرض كل في لهم يصلح بما خلق، وأعرف بمن أعلم لخلقه، وهو

 االجتماع ونظام المال ونظام الحكم نظام في أقوم هي للتي جيل، فيهديهم
 .اإلنسان بعالم الالئق الدولي التعامل ونظام

َومُ  ِهيَ  لِلَِّتي يَ ْهِدي اْلُقْرَآنَ  َهَذا ِإنَّ ﴿ : تعالى الحق وقول  هل ﴾:َأق ْ
 نقول القرآن؟ هذا إن :ليقول نزل، قد كله القرآن كان اآلية هذه نزول عند

 فليس قرآناً، تسمى القرآن في آية كل ولكن نزل، قد كله القرآن يكن لم:
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 القرآن، نزول اكتمل لما ثم. قرآن القرآن من اآلية بل كله، القرآن المراد
 اليوم: ﴿تعالى قال الحياة، استقامة لنا تضمن التي المسائل كل واكتملت
﴾ دينا اإلسالم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت

 أو الله، كتاب على يستزيد أن مستشرف استشرف فإن :[6]المائدة: 
 زيادتك، عن غنى وفي النقص، عن منزه الله منهج أن فليعلم بجديد يأتي
 من إليه تصبو ما فيه تجد وسوف الله، كتاب في تبحث أن إال عليك وما

 .الخير
 أقرب من للغاية الموصل الطريق هي الهداية ﴾:يَ ْهِدي: ﴿ قوله

 فيه. التواء ال الذي المستقيم الطريق وهو تكلفة وبأقل وجه،
َومُ  ِهيَ  لِلَِّتي يَ ْهِدي اْلُقْرَآنَ  َهَذا ِإنَّ ﴿  (القيم) وجود على يدل ﴾َأق ْ

 أن من البشر يحرم ال سبحانه فالحق الوضعية، وقوانينهم الناس نظم في
 فيقننون بها، ويشقون المظالم تعضهم حينما وشرائع قوانين لهم يكون

 من منهج لهم ينزل لم إذا ذلك من مانع وال. الظلم هذا تمنع تقنيات
 القيم تضع ال وأنت أقوم، الله وضعه فما قيًما كان وإن وضعوه فما السماء،

 للقيم؟ يلفتك فماذا وإال قيم، غير معوج بشيء تعض أن بعد إال
 أساسه، من المرض ويمنع الوقاية، يضع فإنه السماء منهج أما

 القوانين فأصحاب للمرض، العالج وبين المرض من الوقاية بين فرق فهناك
 .بها يشقون التي األمراض لعالج نظمهم يعدلون الوضعية
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 ﴾أَلِيًما َعَذابًا َلُهمْ  َأْعَتْدنَا بِاْْلَِخَرةِ  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  َوَأنَّ ﴿
 [. 11]اإلسراء: 
 يؤمنون ال الذين ويبشر: أي ﴾بِاْْلَِخَرةِ  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  َوَأنَّ ﴿
 القيامة. يوم: أي ﴾أَلِيًما َعَذابًا َلُهمْ ﴿ باآلخرة أن

 تعالى الله ألن عليها؛ ومعطوفة السابقة، لآلية امتداد اآلية وهذه
رُ : ﴿واحًدا فعالً  ذكر  َلُهمْ  َأنَّ  الصَّاِلَحاتِ  يَ ْعَمُلونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َويُ َبشِّ
 َلُهمْ  َأْعَتْدنَا بِاْْلَِخَرةِ  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  َوَأنَّ : ﴿عليه عطف ثم ﴾َكِبيًرا َأْجًرا

 ذلك، كيف ولكن السابقة، البشارة في داخلة فاآلية ﴾:أَلِيًما َعَذابًا
 بخير إخبار والبشارة كبيرًا، أجرًا لهم بأن المؤمنين تبشر السابقة والبشارة

 بشارة هذه نعم، :بالعذاب؟ قالوا البشارة تكون فكيف المستقبل، في يأتي
 في فأخفق أهمل الذي للولد تقول كما  .بهم واالستهزاء التهكم سبيل على

 تكون وقد. بالرسوب فالنًا بشر :تقول أو الفشل، عليك مبروك :االمتحان
 فبشارة للمؤمن، بشارة كالهما بالعذاب، وللكافر بالجنة، للمؤمن البشارة
 في الله نعيم من ينتظره ما يستشرف وتجعله وتسعده، تسره بالجنة المؤمن
 .اآلخرة

 مصيدة في يقع لم ألنه ؛ المؤمن تسر بالعذاب الكافر وبشارة
 . إليه وإحسان به رحمة وهذا وتخيفه، فيه يقع لم من وتزجر الكفر،
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 والعمل اإليمان فعلى. والجزاء العمل في األصيلة القاعدة هي وهذه
 لم مبتور األول. إيمان بال عمل وال عمل، بال إيمان فال. بناءه يقيم الصالح

 التي على الحياة تسير معا وبهما. له ركيزة ال مقطوع والثاني تمامه، يبلغ
 .القرآن بهذا الهداية تتحقق معا وبهما.. أقوم هي

 .اإلنسان لهوى متروكون فهم القرآن، بهدي يهتدون ال الذين فأما
 يضبط ال الذي يضره، المندفع وما ينفعه بما الجاهل العجول اإلنسان
 له. الشر ورائها من كان ولو انفعاالته

 تفسير مجالس من الثالث المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة



 

 
 
 
 
 
 

 المجلس الرابع
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
ْنَسانُ  َوَيدْعُ ﴿: الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول   ُدَعاَءهُ  بِالشَّرِّ  اإْلِ

ْنَسانُ  وََكانَ  بِاْلَخْيرِ   [. 11]اإلسراء:  ﴾َعُجواًل  اإْلِ
 على األحيان بعض في ودعائه اإلنسان، عجلة عن تعالى يخبر

 واللعنة والدمار الهالك أو بالموت: أي ﴾بِالشَّرِّ ﴿ ماله أو ولده أو نفسه
 بدعائه. لهلك ربه له استجاب فلو ذلك، ونحو

 َغْزَوةِ  في ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرسولِ  مع ِسْرنا»وعن جابر بن عبد الله قال: 
، َبْطنِ   يَ ْعَتِقُبهُ  الّناِضحُ  وَكانَ  الُجَهِنيَّ، َعْمر و بنَ  الَمْجِديَّ  َيْطُلبُ  َوهو بُواط 
تَّةُ  الَخْمَسةُ  ِمّنا َعُة، والسِّ  ناِضح   على األْنصارِ  ِمنَ  رَُجل   ُعْقَبةُ  َفداَرتْ  والسَّب ْ
 َشْأ،: له َفقالَ  الت ََّلدُِّن، بَ ْعضَ  عليه فَ تَ َلدَّنَ  بَ َعَثهُ  ثُمَّ  فَ رَِكَبُه، فأناَخهُ  له،

 يا أَنا،: قالَ  بَِعيَرُه؟ الاّلِعنُ  هذا َمن: ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرسولُ  َفقالَ  اللَُّه، َلَعَنكَ 
، َتْصَحْبنا فال عْنه، اْنِزلْ : قالَ  اللِه، َرسولَ   على َتْدُعوا ال بَمْلُعون 

 ُتواِفُقوا ال َأْمواِلُكْم، على َتْدُعوا َوال َأْوالدُِكْم، على َتْدُعوا َوال أَنْ ُفِسُكْم،
  .(1)«َلُكمْ  فَ َيْسَتِجيبُ  َعطاء ، ِفيها ُيْسَألُ  ساَعةً  اللهِ  ِمنَ 

                                                           

 . ٤٢٢٩ مسلم صحيح ،(٥٦٨ ت) مسلم  (1)
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 تعالى قال ولهذا وقلقه؛ عجلته ذلك على آدم ابن يحمل وإنما
ْنَسانُ  وََكانَ ﴿  ولقد. وعواقبها األمور مصائر يعرف ال أنه . ذلك﴾َعُجواًل  اإْلِ

 ولكنه يدري أو. يدري ال وهو نفسه على به شر، ويعجل وهو الفعل يفعل
 القرآن هدى من هذا فأين..  زمامه وضبط جماحه كبح على يقدر ال

 الهادي؟. الهادئ الثابت
 إن الذي الدعاء هذا لهم يستجيب أال بعباده تعالى الله رحمة ومن

 .العبد من وغباء حمق على يدل فإنما دل
 له الله استجاب لو بما ولدها على تدعو أمًّا نسمع ما وكثيرًا

 :إذن ماله، على أو ولده على يدعو أبًا نسمع أو لها، الظهر قاصمة لكانت
 من تعجلناه ما لنا ينفذ وال الحمق، هذا لنا يفوت أن بنا الله رحمة فمن
 وإن. نهايتهم لكانت بالشر دعائهم في لهم الله استجاب ولو .بالشر دعاءٍ 
 فلم بالشر دعوة لك فوت وتعالى سبحانه ربك بأن وتسعد تسر كنت

 لله أن فاعلم. بالغة لحكمة سبحانه استجابته لعدم وأن لها، يستجب
 فلم دعوت :تقل فال الخير، دعوة في لك يستجيب ال حينما أيًضا حكمة

 لو ولعله تريده، خيرًا يمنعك أن في حكمة لله أن واعلم لي، يستجب
 .عليك وباالً  لكان الخير هذا أعطاك

 في الله بأمر وترضى واحد، بمقياس األمرين تقيس أن عليك :إذن
 ولم الشر، دعاء عنك صرف حين بأمره رضيت كما بالخير، دعائك
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 في حكمة فله األولى، في حكمة سبحانه له أن فكما. فيه لك يستجب
 .الثانية

 يجد فال خيرًا، يراه بما أو لنفسه بالخير اإلنسان يدعو ما فكثيرًا
 شرًّا، تظنه ما بك الله ينزل قد المقابل وفي والشقاء، والتعب الشر إال وراءه

 .خالله من الخير الله ويسوق
 عز لربك األمر فدع حقيقته، على الخير وجه تعلم ال أنت :إذن

 أن ولكن دعوت، ما إلى تجاب أن ال دعائك من حظك واجعل وجل،
 .وتعالى سبحانه ربك لعزة عبوديتك ضراعة تظهر

 َآيَةَ  َوَجَعْلَنا اللَّْيلِ  َآيَةَ  َفَمَحْونَا َآيَ تَ ْينِ  َوالن ََّهارَ  اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا﴿
تَ ُغوا ُمْبِصَرةً  الن ََّهارِ  ِنينَ  َعَددَ  َولِتَ ْعَلُموا رَبُِّكمْ  ِمنْ  َفْضاًل  لِتَ ب ْ  َواْلِحَسابَ  السِّ

 [.18]اإلسراء:  ﴾تَ ْفِصياًل  َفصَّْلَناهُ  َشْيء   وَُكلَّ 
 الليل بين مخالفته فمنها العظام، بآياته خلقه على تعالى يمتن

 والصناعات للمعايش النهار في وينتشروا الليل في ليسكنوا والنهار،
 ويعرفوا واألعوام، والشهور والجمع األيام عدد وليعلموا واألسفار، واألعمال

 وغير واإلجارات والمعامالت والعبادات للديون المضروبة اآلجال مضي
تَ ُغوا﴿: قال ولهذا ذلك؛  وأسفاركم معايشكم في: أي ﴾رَبُِّكمْ  ِمنْ  َفْضاًل  لِتَ ب ْ
ِنينَ  َعَددَ  َولِتَ ْعَلُموا﴿ ذلك ونحو  كله الزمان كان لو فإنه ﴾َواْلِحَسابَ  السِّ
 ذلك. من شيء عرف لما متساويًا؛ وأسلوبًا واحًدا نسًقا
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 ﴾ُمْبِصَرةً  الن ََّهارِ  َآيَةَ  َوَجَعْلَنا اللَّْيلِ  َآيَةَ  َفَمَحْونَا﴿: جريج ابن قال
 . النهار وسدفة الليل ظلمة

 َآيَةَ  َفَمَحْونَا﴿ الليل آية والقمر ، النهار آية الشمس: وقال مجاهد
 .تعالى الله خلقه وكذلك القمر، في الذي السواد: قال ﴾اللَّْيلِ 

 الليل آية محو أن نحدث كنا ﴾اللَّْيلِ  َآيَةَ  َفَمَحْونَا﴿: قتادة وقال
 خلق منيرة،: أي ،﴾ُمْبِصَرةً  الن ََّهارِ  َآيَةَ  َوَجَعْلَنا﴿ فيه، الذي القمر سواد

 .وأعظم القمر من أنور الشمس
 لألحداث، ظرفًا ونهارًا ليالً  الزمن جعل وتعالى سبحانه والحق

 متضادان، ال متقابالن فهما اآلخر، مع تتأتى ال مهمة منهما لكل وجعل
 والتقابل مهمة، منهما لكل ألن الليل؛ ضد النهار أو النهار ضد الليل فليس

 .متكاملين يجعلهما
 من اإلنسان جنس في والنهار بالليل ينظر أن تعالى الله أراد ولذلك

 بين عداوة تقوم ال حتى متضادان، ال متكامالن أيًضا فهما واألنوثة، الذكورة
 أعمى تعصًبا لجنسه يتعصب الجنسين من البعض نرى كما وأنوثة، ذكورة
 .واألنثى الذكر بين العالقة طبيعة فهم من خالًيا

 ومعرفتنا والمشاهدة، بالمعايشة لنا المعروفان هما والنهار والليل
 عن الشمس مغيب هو الليل :مثالً  فنقول نعرفهما، أن من أوضح هذه
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 الكرة نصف على الشمس شروق هو والنهار األرضية، الكرة نصف
 .األرضية

 تكمن النهار من والحكمة ظلمته، في تكمن الليل من الحكمة إن
 من األعصاب تهدأ الليل وفي. وراحة واستقرار سكن فالظلمة نوره، في

 إذا المصابيحَ  أطِفئوا»: قال لذلك راحته؛ البدن ويأخذ والضوء، األشعة
 ولو والشراَب، الطعامَ  وخمِّروا األسقيَة، وَأوِْكئوا األبواَب، وأغِلقوا رقدُتم،

 المبهرة األضواء أن يظنون الكثيرين نرى حين . في(1)«علْيه تعِرُضه ِبعود  
 وهي الليل، من الحكمة عن غافلون وهم حضاري، مظهر اآلن نراها التي

 نشيطًا يصبح الليل في ارتاح فمن والسعي، والعمل للحركة والنور .ظلمته
 أعضاؤه، وارتاحت جديدة، طاقة أخذ إذا إال اإلنسان يعمل وال للعمل،
 يعمل. أن منه تطلب أن تستطيع ساعتها

 وإذا بهذه، هذه تخلط أن وإياك مهمة، وللنهار مهمة، لليل :إذن
 يفتح سبحانه الحق نجد مثالً، كالحراسة بالليل إال يؤدي ال عمل وجد ما
 َمَناُمُكمْ  َآيَاتِهِ  َوِمنْ : ﴿تعالى فيقول. العامة القاعدة هذه من لنخرج بابًا لنا

 فأعطانا للنوم، محالً  أيًضا النهار فجعل :[86]الروم:  ﴾َوالن ََّهارِ  بِاللَّْيلِ 
 في إال بأعمالهم يقومون ال فمن نطاق، أضيق في ولكن ورخصة، فسحة

                                                           

 ومسلم له، واللفظ( ١٦٥٣) البخاري أخرجه•   صحيح•   ٨٢٥١ الجامع صحيح ،(٨٣٥٢ ت) األلباني  (1)
(٥٢٨٥ ) . 
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 سبحانه الحق ارتضاها التي العامة القاعدة تخرق ال ضئيلة نسبة وهي الليل،
 .حياتنا حركة لتنظيم

 في ولكن ورخصة، فسحة فأعطانا للنوم، محالً  أيًضا النهار فإذا
 ال ضئيلة نسبة وهي الليل، في إال بأعمالهم يقومون ال فمن نطاق، أضيق
 .حياتنا حركة لتنظيم سبحانه الحق ارتضاها التي العامة القاعدة تخرق

 اإللهي، النظام هذا على وتمرد القاعدة، هذه عن اإلنسان خرج فإذا
 نفسه، على إسرافه من ويحميه جماحه، يكبح بما يردعه سبحانه الحق فإن

 .بخلقه ورحمته تعالى لطفه من وهذا
 الذاتي الردع قهري، ردع وإما اختياري، ذاتي ردع إما الردع هذا

 طاقة، إلى فيحتاج ويعمل، الحياة حركة في يسعى حينما لإلنسان يحدث
 عن الحركة زادت فإن أعضائه، في يجري متدفق دم إلى تحتاج الطاقة هذه
 واإلرهاق، التعب أمارات عليه وتبدو أنفاسه، وتتالحق يلهث اإلنسان طاقة
 .الحركة هذه يكفي ال رئته إلى المتوارد الدم ألن

 مناقضة الصعود حركة حيث السلم، صعود في مثالً  نالحظه وهذا
 فوق وتنفس أكثر دم وإلى أكثر، قوة إلى فتحتاج لك، األرض لجاذبية
 .العادي التنفس

 رادًعا الراحة إلى والميل التعب جعل وتعالى سبحانه الحق فكأن
 .فيه الله جعلها التي الطاقة حد تجاوز ما إذا اإلنسان، في ذاتيًّا
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 كابر ما إذا اإلنسان على الله يلقيه النوم، فهو القهري الردع أما
 دور يأتي فهنا راحة، دون العمل من مزيد على قادر أنه وظن نفسه، وغالط
 التي الطبيعة وكأن المقاومة، يستطيع وال عنه رغًما فينام القسري، الرادع

 .للعمل صالًحا تعد لم فإنك نفسك، ارحم :له تقول فيه الله خلقها
 النوم عليه يلقي بل الختياره، اإلنسان يسلم ال وتعالى تبارك فالحق

 .نفسه على وإسرافه حماقته من ليحميه والحركة الوعي وفقدان
 النوم لعدم اضطرته لمناسبة تعرض ما إذا منا الواحد نرى لذلك

 هذه مثل ينام أن هذه مهمته من ينتهي أن بعد له البد مثالً، يومين لمدة
 منها. حرم التي الراحة من حقه الجسم ليأخذ سهرها؛ التي المدة

 ِكَتابًا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َلهُ  َوُنْخرِجُ  ُعُنِقهِ  ِفي طَائَِرهُ  أَْلَزْمَناهُ  ِإْنَسان   وَُكلَّ ﴿
 [.16]اإلسراء:  ﴾َمْنُشورًا يَ ْلَقاهُ 

 عمله. من عنه طار ما هو :﴾طَاِئَرهُ ﴿
 طائرك بل تتهموه، وال الطائر تقولوا ال :يوضح هنا سبحانه والحق

 غيره، عنه يسأل وال أبًدا، عنك ينفك وال يالزمك عنقك في عملك :أي
 الحيوان على أفعالك بتبعية تلقي اآلخرين، فال عمل عن يسأل ال أنه كما

 .له ذنب ال الذي
 عمله له نجمع: أي﴾ َمْنُشورًا يَ ْلَقاهُ  ِكَتابًا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َلهُ  َوُنْخرِجُ ﴿

 إن بشماله أو سعيًدا، كان إن بيمينه إما القيامة، يوم يعطاه كتاب في كله
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 من عمله جميع فيه وغيره، هو يقرؤه مفتوًحا: أي ﴾َمْنُشورًا﴿ شقيًّا كان
 الحفظة عليه سجلته الذي أعماله كتاب آخره. وهو إلى عمره أول

 معًدا مفتوًحا :أي﴾. َمْنُشورًا﴿القيامة يوم سيلقاه الكتاب هذا الكاتبون،
 .للقراءة

َرأْ ﴿ ]اإلسراء: ﴾ َحِسيًبا َعَلْيكَ  اْليَ ْومَ  بِنَ ْفِسكَ  َكَفى ِكَتاَبكَ  اق ْ
14 .] 

 تعلم وإنك .نفسك على وشاهًدا قارئًا أنت تكون أن أي: كفانا
 كان ما جميع ذكرت ألنك عملت؛ ما غير عليك يكتب ولم تظلم لم أنك

 كاتب من كتابه يقرأ أحد وكل منه، كان مما شيًئا أحد ينسى وال منك،
 .وأمي

 عمله يصور فهو المنشور الكتاب صورة في يتجسم وهذا المعنى
 أثرًا أعمق هو فإذا. فيه المغالطة أو تجاهله أو إخفاؤه، يملك ال مكشوفًا،

 الطائر ذلك يالحق البشري الخيال وإذا الحّس؛ في تأثيرًا وأشد النفس في
 فيه تتكشف العصيب، الذي اليوم من الطائر فزع في الكتاب هذا ويلحظ
 حسيب. أو شاهد إلى يحتاج وال واألسرار، الخبايا

 سورة تفسير مجالس من الرابع المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء،



 
 
 
 
 
 

 

 المجلس الخامس
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أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 يَ ْهَتِدي فَِإنََّما اْهَتَدى َمنِ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

َها َيِضلُّ  فَِإنََّما َضلَّ  َوَمنْ  لِنَ ْفِسهِ   ُكنَّا َوَما ُأْخَرى ِوْزرَ  َوازِرَة   َتزِرُ  َواَل  َعَلي ْ
بِينَ  َعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ  [. 15]اإلسراء:  ﴾َرُسواًل  نَ ب ْ

 فإنما النبوة، آثار واقتفى الحق واتبع اهتدى من أن تعالى يخبر
 عن وزاغ الحق، عن: أي ﴾َضلَّ  َوَمنْ ﴿ لنفسه الحميدة ذلك عاقبة يحصل

 .عليه ذلك وبال يعود وإنما نفسه، على يجني فإنما الرشاد، سبيل
 .نفسه لصالح :أي ﴾ لِنَ ْفِسهِ  يَ ْهَتِدي فَِإنََّما اْهَتَدى َمنِ ﴿

 وكذلك عليك، عائد والتزامك الله، بمنهج االلتزام يعني :واالهتداء
 األحوال كل في المنتفع وأنت أيًضا، عليك عائد الله بمنهج الناس التزام
 وأن الله، تحمد أن عليك مستقيًما شخًصا ترى حينما لذلك المنهج؛ بهذا
 ستعود استقامته ألن منه؛ تسخر أو به تهزأ أن وإياك باستقامته، تفرح

 .حياتك حركة في عليك بالخير
 سبحانه وهو معصية، تضره وال طاعة، تنفعه ال سبحانه الحق وألن

 جعله الذي لإلنسان الهداية منهج وضع كماله وبصفات عباده، عن الغني
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 أرض من كلها الحياة مقومات له أعد يخلقه أن وقبل أرضه، في له خليفة
 .ومياه وجبال وهواء وقمر، وشمس وسماء،

 :إذن الخلق، يخلق أن قبل سبحانه له ثابتة الكمال فصفات
 في سبحانه تضره لن معصيتهم أن كما شيًئا، سبحانه تزيده لن فطاعتهم

 إذن؟.  التكليفات فلماذا :سائل يسأل قد وهنا. شيء
 تستمر لكي صالحهم، وفي أجلهم من لعباده الله من التكليف إن

 منهجاً  سبحانه الخالق لنا جعل لذلك ؛ تتعاند وال وتتساند حياتهم، حركة
 يعلم الذي الخالق من الله، من ألنه التنفيذ واجب منهج وهو عليه، نسير

 لبشر بشر منهج كان فلو حياتهم، وينظم يصلحهم ما ويعلم خلق، من
 .عليه الخروج ينبغي فال الله منهج أما عليه، تتأبى أن لك لكان

 األصبع :يقولون الريف أهل عند الدارجة األمثال في نسمع لذلك
 فال بذلك، أمر الذي هو الشرع أن والمعنى ينزف، ال الشرع يقطعه الذي

 .تقعد ولم الدنيا لقامت البشر بأمر هذا كان ولو عليه، اعتراض
 نسبقه أن البد شيء بعمل نعد أن قبل اإلسالم يعلمنا هنا ومن

 إذا الكذب أو الحرج دائرة من ونخرج أنفسنا، لنحمي الله شاء إن :بقولنا
 فبها وفقت إن اإللهية المشيئة حماية في إذن فأنا الوفاء، نستطع لم

 أوسع من أنا وأخرج يشأ، لم سبحانه الحق فإن عجزت وإن ونعمت،
 .األبواب
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 تجتث أن تريد الناس، من الناس تحمي أن تريد الله إذن: تشريعات
 الحق وكأن يديه، على حاجتك تقض لم إذا اآلخر، على الضغن أسباب
 قضيت ما فإذا الناس، تظلم وال وقته، شيء فكل تمهل :لك يقول سبحانه
 ولكن الحقيقة، في لك قضاها ما بها كلفته الذي أن فاعلم حاجتك
 في فالخير يديه، على فجاءت الحاجة، هذه قضاء ميالد سعيه صادف
 .غير ال أسباب والناس الله، من الحقيقة

 المرضى، وعالج الطب مجال من أكثر القضية هذه لنا وتتضح
 التوفيق األطباء ألحد الله أراد وإذا الله، من والشفاء سبب، فالطبيب
 .فيلتقيان الشفاء ميعاد على مجيئه جعل الناس عند والقبول

 فلها، اهتدى إن بنفسه؛ إنسان كل تربط التي الفردية التبعة فهي
 يخفف أحد من وما أخرى، وزر تحمل نفس من وما .فعليها ضل وإن

 حميم يسأل وال بعمله كل ويجزي عمله، عن كل يسأل إنما. أحد حمل
 .حميًما

 المبثوثة الكونية باآليات اإلنسان يأخذ أال الله رحمة شاءت وقد
 في آدم بني على أخذه الذي الفطرة بعهد يأخذه الوجود، وأال صفحات في

 ومذكرين. منذرين الرسل إليهم يرسل إنما آبائهم، ظهور
 ،الدنيا في أهلها وأخذ القرى إهالك في الله سنة تمضي كذلك

 . والنهار الليل يصرف الذي الكوني الناموس بذلك مرتبطة
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 وال أحد، ذنب أحد يحمل ال: أي ﴾ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَة   َتِزرُ  َواَل ﴿
 نفسه. على إال جان يجني

بِينَ  ُكنَّا َوَما﴿ َعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ  تعالى، عدله عن إخبار ﴾َرُسواًل  نَ ب ْ
 إليه. وهي الرسول بإرسال عليه الحجة قيام بعد إال أحًدا يعذب ال وأنه

 .بالعذاب يأخذهم أن قبل العباد إلى يعذر أن الله من رحمة
 أن البد عليها تعاقبني أن قبل لكن مخالفة، على عقوبة :العذاب

 سالمة يكسر الذي العمل وهي) جريمة أو مخالفة هذه أن تعلمني
 عليها، العقاب ويحدد ويقننها، عليها ينص بنص إال جريمة فال ،(المجتمع

 الناس، عليها يطلع لكي الرسمية الجرائد في بها اإلعالم يجب ذلك بعد ثم
 .العقوبة لهذه تعرضوا أو خالفوا إن الحجة عليهم تقام وبذلك

 وال بتجريم، إال عقوبة ال :نقول الوضعي القانون في حتى لذلك
 .بإعالم إال نص وال بنص، إال تجريم

 معنى، للعقوبة كان الناس أذهان في األركان هذه اتضحت ما فإذا
 ال هو جريمة شخًصا على نعاقب أن أما المخالفين، على الحجة وقامت

 .اآلية هذه منطلق من عليك يعترض أن فله بها، يعلم
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َرِفيَها َأَمْرنَا قَ ْريَةً  نُ ْهِلكَ  َأنْ  َأَرْدنَا َوِإَذا﴿  َفَحقَّ  ِفيَها فَ َفَسُقوا ُمت ْ
َها  [.13: اإلسراء﴾ ]َتْدِميًرا َفَدمَّْرنَاَها اْلَقْولُ  َعَلي ْ

 التخفيف، قراءة فالمشهور﴾ َأَمْرنَا: )﴿قوله قراءة في القراء اختلف
 أمرًا فيها ففسقوا مترفيها أمرنا معناها: فقيل معناها، في المفسرون واختلف

 فعل إلى سخرهم أنه: معناه: قالوا بالفحشاء، يأمر ال الله فإن قدريًّا،
 .العذاب فاستحقوا الفواحش

 . العقوبة فاستحقوا الفواحش ففعلوا بالطاعات أمرناهم: معناه: وقيل
 .أمراء جعلناهم معناه يكون أن يحتمل وقد: جرير ابن وقال

 يجدون الذين الناعمين الكبراء طبقة هم أمة كل في والمترفون
 وبالسيادة، وبالراحة بالدعة فينعمون الراحة، ويجدون الخدم ويجدون المال
 بالقيم وتستهتر والمجانة، الفسق في وتأسن، وترتع نفوسهم تترهل حتى

 يجدوا لم إذا وهم والحرمات، األعراض في وتلغ والكرامات، والمقدسات
 األمة في الفاحشة ونشروا فساًدا، األرض في عاثوا أيديهم على يضرب من

 ثم ومن. ولها بها إال الشعوب تعيش ال التي العليا القيم وأرخصوا وأشاعوها،
 بقائها، وأسباب قوتها وعناصر حيويتها وتفقد وتسترخي، األمة تتحلل
 .صفحتها وتطوى فتهلك

 ألنها هالكة أنها لقرية الله قدر فإذا. هذه الله سنة تقرر واآلية
 المترفون. فيها الهالك، فكثر بأسباب أخذت
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 بفسق سبحانه يأمر وال وخير، بطاعة إال يكون ال تعالى الله وأمر
 أمرنا :اآلية من المراد يكون هذا وعلى الكريم، القرآن ذكر كما فحشاء، أو

 عليهم حق لذلك وفسقوا؛ وعصوا خالفوا ولكنهم وبمنهجنا، بطاعتنا مترفيها
 .العذاب

 ففسقوا؛ هالكهم أوالً  أراد الله أن على المعنى نفهم أن الخطأ ومن
 أي ﴾قَ ْريَةً ﴿و. إهالكهم الله فأراد فسقوا أنهم لآلية المستقيم الفهم ألن
َها َفَحقَّ  ِفيَها: ﴿وقوله. القرية أهل  العذاب، لها وجب :أي﴾ اْلَقْولُ  َعَلي ْ
 أذى من المؤمنين وليحمي الحياة، حركة لتسلم العذاب لها الله أوجب وقد

 . باآلخرة يؤمنون ال الذين
 عين، بعد أثراً  وجعلناها خربناها، :أي ﴾:َتْدِميًرا َفَدمَّْرنَاَها﴿

 الكفرة تاريخ خاصة التاريخ استقرأت إذا بل األولى، هي هذه وليست
 آثارًا إال منها يبقَ  ولم الله أهلكها كثيرة قرى تجد فسوف والمعاندين

 .عليهم شاهدة شاخصة
  



 ثالثون مجلًسا في تفسير سورة اإلسراء

 22 
 

 ِعَباِدهِ  ِبُذنُوبِ  ِبَربِّكَ  وََكَفى نُوح   بَ ْعدِ  ِمنْ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  َأْهَلْكَنا وََكمْ ﴿
 [.17]اإلسراء:  ﴾َبِصيًرا َخِبيًرا

 بأنه  محمًدا رسوله تكذيبهم في قريش كفار منذرًا تعالى يقول
 القرون أن على هذا ودل   نوح، بعد من للرسل المكذبين من أمًما أهلك قد

 آدم بين كان: عباس ابن قاله كما اإلسالم، على ونوح آدم بين كانت التي
 .اإلسالم على كلهم قرون عشرة ونوح

 كذبتم وقد منهم، الله على أكرم لستم المكذبون أيها أنكم: ومعناه
 .وأحرى أولى فعقوبتكم الخالئق، وأكرم الرسل أشرف

 ال وسنًنا تتخلف، ال نواميس البشرية للحياة جعلت قد الله إرادة إن
. كلمته وتحق الله إرادة فنفذ النتائج تتبعها األسباب توجد تتبدل، وحين

 في المترفين وجود لكن. بالفحشاء يأمر ال الله بالفسق، ألن يأمر ال والله
االنحالل،  طريق في بناؤها، وسارت تخلخل قد األمة أن على ذاته، دليل

 بسماحها الله لسنة تعرضت التي وهي. وفاقًا جزاءً  سيصيبها الله قدر وأن
 .والحياة بالوجود للمترفين

السبب،  ينشيء الذي القهري للتوجيه إرادة ليست هنا فاإلرادة
 جرت السنة ألن منه مفر ال الذي األمر. السبب على النتيجة ترتب ولكنها

 الطبيعية النتيجة إنشاء ولكنه الفسق، إلى توجيهيًّا أمرًا ليس واألمر. به
 .الفسق وهي المترفين وجود على المترتبة
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 كلما قرن، بعد نوح، قرنًا بعد من األولين في مضت قد السنة هذه
 بذنوب الخبير هو المصير، والله ذلك إلى بها انتهت أمة في الذنوب فشت
 البصير. عباده

 بجميع عالم هو: أي ﴾َبِصيًرا َخِبيًرا ِعَباِدهِ  ِبُذنُوبِ  ِبَربِّكَ  وََكَفى﴿
 غني سبحانه ، وأنه خافية منها عليه يخفى ال وشرها، خيرها أعمالهم،

 عليه تخفي ال سبحانه ألنه بها، أعلم فهو عباده، بذنوب أحد إخبار عن
 وبصير، خبير ألنه يخبره؛ لمن يحتاج السماء فال في وال األرض في خافية
 كل يعلم تعالى الله أن طالما :قائل يقول قد وهنا. المبالغة بصيغة هكذا
 أعمالهم؟ عن القيامة يوم الناس يسأل فلماذا خافية، عليه تخفى وال شيء

 :فائدتين إلحدى يرد السؤال ألن :نقول
 أن فالهدف يعلمه، ال شيء عن أستاذه الطالب يسأل كأن:األولى

 .جهل ما يعلم
 منه، ليعلم ال االمتحان، في تلميذه األستاذ يسأل كأن  :واألخرى

 عبده يسأل األعلى المثل ولله سبحانه الحق وهكذا. علم بما ليقرره ولكن
 نفسه. على شاهًدا وليجعله بها، ليقرره أعماله عن القيامة يوم

 تفسير مجالس من الخامس المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة



 

 
 
 
 
 

 

 المجلس السادس
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
ْلَنا اْلَعاِجَلةَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمنْ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول   َعجَّ

 ﴾َمْدُحورًا َمْذُموًما َيْصاَلَها َجَهنَّمَ  لَهُ  َجَعْلَنا ثُمَّ  نُرِيدُ  ِلَمنْ  َنَشاءُ  َما ِفيَها َلهُ 
 [. 12]اإلسراء: 

 في له خليفة جعله الذي اإلنسان يخلق أن قبل وتعالى تبارك الحق
 ووالى حياته، مقومات جميع له وخلق فيه، بما كله الكون له خلق أرضه،

 ما الحياة مقومات من وجعل عدم، من وإمداًدا عدم، من إيجاًدا نعمه عليه
 فهذه الخ.. والمطر والهواء والقمر كالشمس منه، يطلب لم وإن له ينفعل

 .معها تتفاعل أن دون تعطيك التي حياتك مقومات من
 معه، تفاعلت إذا إال لك، ينفعل ال ما الحياة مقومات ومن

 قد فتجدها البذور فيها وبذرت حرثتها، إذا إال تعطيك ال مثالً  كاألرض
 .الوفير اإلنتاج وأعطتك لك، انفعلت

 نتيجة يجدها الدنيا في وارتقاءاتهم البشر حضارات في والمتأمل
 معهم فتتفاعل وطاقاتهم، بجوارحهم الحياة مقومات مع الناس لتفاعل

 .واالرتقاء التقدم ويحدث الحياة، مقومات
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 من األول النوع من يستفيد بأن آخر، ارتقاء اإلنسان يرتقي وقد
 ومن جديدة، استفادة معه، يتفاعل أن دون يعطيه والذي الحياة، مقومات

 استخدامات الشمسية الطاقة استخدام من العلماء إليه توصل ما ذلك
 .قبل من موجودة تكن لم جديدة

 تعطيه استعمالها يحسن الذي الكون، في نواميس فهذه :إذن
 أسميناه ما وهذا بها، ويرتقي حياته اإلنسان يثري وبذلك المرجوة، النتيجة
 لذلك. والعاصي والطائع والكافر، المؤمن فيه يستوي الذي الربوبية عطاء
 الدنيا عطاء :أي ﴾اْلَعاِجَلةَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمنْ ﴿: وتعالى سبحانه الحق يقول

 .وتقدمها ورقيها ومتعها
ْلَنا﴿  متاع من يريد لما أجبناه :﴾نُرِيدُ  ِلَمنْ  َنَشاءُ  َما ِفيَها َلهُ  َعجَّ

 .الدنيا
 للمؤمن الله جعله الذي الربوبية عطاء أن إلى نتنبه أن لنا والبد

 منها يستفيد وأسبابها الحياة مقومات ويترك المؤمن عنه يغفل قد والكافر،
 ورغيف قوته ويمتلك المؤمن، على ويتقدم بها، ويرتقي معها ويتفاعل الكافر
 العليا الكلمة لهم تكون بالتالي ثم حياتهم، متطلبات وجميع بل عيشه،
 .الحياة أسباب من أيديهم في بما دينك عن يفتنونك وقد والقهر، والغلبة
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 لعباده، سبحانه الخالق يقبلها ال ومذلة بالمؤمن، يليق ال حال وهذا
 ونغفل وعبادة، وتكليف ونهي أمر من األلوهية عطاء نأخذ أن يكفي فال

 .بها إال للحياة قوام ال التي المادية ومقوماتها الحياة أسباب
 في الخالق جعلها التي الحياة بمقومات أولى المؤمن أن حين في

 .بإله يؤمن ال الذي الكافر من الكون
 مقومات على السيطرة من الله أعداء تمكن أال الدين فمن :إذن

 :أي :﴾نُرِيدُ  ِلَمنْ  َنَشاءُ  َما﴿: وقوله. عليك يتفوقون تجعلهم وأال حياتك،
 المسألة، هذه في تدخل للمشيئة بل مطلًقا، ليس معك األشياء تفاعل أن

 حكمة أمام الجميع فليس أعلى، ومراد لحكمة تأخذ ال ولكن تفعل، فقد
 .اإللهية القدرة طالقة على دليل هذا وفي سواء، الله

 .له للمعجل :﴾نُرِيدُ  ِلَمنْ ﴿و  للمعجل ﴾َنَشاءُ  َما﴿ ومعنى
 إذن وزينتها، الدنيا الحياة رقي إلى ويتطلع العاجلة، يريد هذا ومادام

 ما فإذا لها، يعمل لم لذلك ؛ حسبانه في وليست باله، في ليست فاآلخرة:
 يأخذ اإلنسان ألن ؛ فيها له نصيب ال صفراً  رصيده وجد اليوم هذا جاء
 والرقي الشهرة من جزاءه فيها وأخذ للدنيا قدم وهذا قدم، ما على أجره

 .والتكريم والتقدم
 َمْذُموًما َيْصاَلَها َجَهنَّمَ  َلهُ  َجَعْلَنا ثُمَّ ﴿:  سبحانه الحق يقول ثم

 حرارتها يقاسي أجله من وخلقناها له، أعددناها :أي :﴾َمْدُحورًا
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 كان ما شيًئا ارتكب إذا إال يذم ال واإلنسان الناس، يذمه :﴾ َمْذُموًما﴿أي
  .﴾َمْدُحورًا﴿ و. يرتكبه أن له يصح

 يحصل النعيم من فيها وما الدنيا طلب من كل ما أنه تعالى ويخبرنا
 .يشاء ما الله أراد لمن يحصل إنما بل له،

ْلَنا﴿: قال فإنه اآليات من سواها ما إلطالق مقيدة وهذه  لَهُ  َعجَّ
 اآلخرة في: أي ﴾َيْصاَلَها َجَهنَّمَ  َلهُ  َجَعْلَنا ثُمَّ  نُرِيدُ  ِلَمنْ  َنَشاءُ  َما ِفيَها

 في: أي ﴾َمْذُموًما﴿جوانبه جميع من تغمره حتى يدخلها: أي ﴾َيْصاَلَها﴿
 الباقي على الفاني اختار إذ وصنيعه؛ تصرفه سوء على مذموًما كونه حال

 .مهانًا ذليالً  حقيرًا مقصًيا مبعًدا: ﴾َمْدُحورًا﴿

 الدُّنيا»:  الله رسول قال: قالت عنها، الله رضي عائشة، وعن
 وعليها َلهُ  عقلَ  ال َمن يجمعُ  وَلها َلهُ  مالَ  ال َمن ومالُ  َلهُ  دارَ  ال َمن دارُ 

 يقينَ  ال َمن يسعى ولها َلهُ  ِفقهَ  ال َمن يحُسدُ  وعليها َلهُ  ِعلم ال َمن يُعادي
 .(1)"َلهُ 

 َكانَ  فَُأولَِئكَ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  َسْعيَ َها َلَها َوَسَعى اْْلَِخَرةَ  َأرَادَ  َوَمنْ ﴿
 [. 19]اإلسراء:  ﴾َمْشُكورًا َسْعيُ ُهمْ 

                                                           

 ،( الرسالة - ط/ ٥٣٣٨٩) أحمد أخرجه•  جيد إسناده•  ٤/٥١٨ اإلحياء تخريج ،(١٢٦ ت) العراقي (1)
 تلخيص تالي» في والخطيب ،( ٨٢٨١٣) «اإليمان شعب» في والبيهقي ،( ٥٣٢) «الزهد» في الدنيا أبي وابن

 .يسير باختالف(  ٥١٤) «المتشابه



 ثالثون مجلًسا في تفسير سورة اإلسراء

 31 
 

 عن وغفل العاجلة أراد لمن صورة سبحانه الحق أعطانا أن بعد
 كان لمن صورة مقابلة، صورة يعطينا العذاب، من إليه انتهى وما اآلخرة،

 .اآلخرة ففضل وأكيس، أعقل
 الصورة يعطي عادة يجده الكريم القرآن أسلوب في والمتأمل

 الضد، حسنه يظهر والضد بمقابله، وضوًحا يزداد الشيء ألن ومقابلها؛
 يُرِيدُ  َكانَ  َمنْ ﴿: مقابل في ،﴾اْْلَِخَرةَ  َأرَادَ  َوَمنْ ﴿: تعالى يقول وهنا

 .﴾اْلَعاِجَلةَ 
 ثوابها أراد :أي ﴾َسْعيَ َها َلَها َوَسَعى اْْلَِخَرةَ  َأرَادَ  َوَمنْ ﴿: تعالى قوله

 سعي وكل العمل، قبول في شرط اإليمان ألن ﴾ُمْؤِمن   َوُهوَ ﴿: لها وعمل
 يقبل لكي تعالى الله ومراعاة اإليمان من فيه البد الحياة حركة في لإلنسان
 .له عمل ممن أجره يأخذ فالعامل القيامة، يوم األجر صاحبه ويأخذ العمل،

 حينما واكتشافاتهم، باختراعاتهم البشرية خدموا الذين فالكفار
 للبشرية بل لله، العمل أبًدا بالهم في يكن لم اإلنجازات هذا قدموا

 لهم فأقاموا وشهرة، تكريًما البشرية من حقهم أخذوا لذلك وتقدمها؛
 .الخ.. الكتب فيها وألفوا التماثيل،

 أن يمكن عظيم عمل وهذا مثاًل، مسجد ببناء يقوم الذي وكذلك
 ما سرعان ولكن .لله واإلخالص اإليمان فيه توافر إذا الجنة صاحبه يدخل

.. فالن وافتتحه فالن، أنشأه :تقول عريضة الفتة المسجد باب على نقرأ
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 نفسه على اإلنسان يفسد وهكذا!! الزكاة أموال من يكون قد أنه مع الخ.
 وانتهت. قيل وقد ليقال فعل فقد :إذن يحبطه، ما بنفسه ويقدم العمل،
 .القضية

 أهل جزاء وهذا ﴾َمْشُكورًا َسْعيُ ُهمْ  َكانَ  فَُأولَِئكَ ﴿: تعالى وقوله
نعمه،  لمزيد استدرارًا لله يكون الشكر أن ومعلوم لها، يعملون الذين اآلخرة

 طاعته؟ على عبده يشكر تعالى، الله هو الشاكر كان إن بالك فما
 من حتى شكرًا يصادف اإليماني العمل أن على يدل وهذا

 فهل عليه، يخاف نفيس شيء لديه كان إن مثالً  فاللص له، المخالف
 يحترم ال فاللص يحفظه؟ الذي األمين عند أم مثله، لص عند أمانة يضعه

 وكذلك له، مخالف أنه مع األمين يحترم حين في فيه، يثق وال اللص،
 .األمين يحترم والخائن الصادق، يحترم الكذاب

 ليخرجك بشهادته تستعين الذي الزور بشاهد مثالً  لذلك ضربنا وقد
 إال ورطتك، من وأخرجك حاجتك لك قضى أنه فرغم قضية، أو ورطة، من
 .بعد فيما لثقتك أهالً  يعد ولم نظرك، من سقط قد أنه

 وإن نظره، من سقطت فقد نقيصة في بك استعان من :قالوا لذلك
 وتدوس بشهادته الخصم على الرأس ترتفع الزور كشاهد أمره على أعنته
 .كرامته على القدم
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تكاليفها،  سعيها، فيؤدي لها يسعى أن بد ال اآلخرة يريد والذي
بالتمني،  اإليمان وليس. اإليمان على لها سعيه بتبعاتها، ويقيم وينهض

 من المرء يحرم ال لآلخرة والسعي. العمل وصدقه القلب في وقر ما ولكن
 في المتاع يكونفال  أعلى آفاق إلى بالبصر يمد الطيبة، إنما الدنيا لذائذ

 إنسان يملك حين المتاع من ذلك بعد ضير وال والغاية. الهدف هو األرض
 .المتاع لهذا عبدا يكون نفسه، فال

مدحورًا،  مذموًما جهنم إلى ينتهي العاجلة يريد الذي كان وإذا
 في التكريم يتلقى مشكورًا إليها ينتهي سعيها لها ويسعى اآلخرة يريد فالذي
 األفق إلى التطلع كريم، وجزاء لهدف الكريم السعي جزاء األعلى المأل
 الوضيء. البعيد

 من فيها وما اآلخرة الدار أراد: أي ﴾اْْلَِخَرةَ  َأرَادَ  َوَمنْ ﴿:  وقوله
 متابعة وهو طريقه من ذلك طلب: أي ﴾َسْعيَ َها َلَها َوَسَعى﴿ والسرور النعيم

 والجزاء بالثواب مصدق: أي مؤمن، وقلبه: أي وهو ﴾ُمْؤِمن   َوُهوَ ﴿ الرسول
 . ﴾َمْشُكورًا َسْعيُ ُهمْ  َكانَ  فَُأولَِئكَ ﴿

 تفسير مجالس من السادس المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 ِمنْ  َوَهُؤاَلءِ  َهُؤاَلءِ  نُِمدُّ  ُكالًّ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 [. 81]اإلسراء:  ﴾َمْحظُورًا رَبِّكَ  َعطَاءُ  َكانَ  َوَما رَبِّكَ  َعطَاءِ 
 الدنيا أرادوا الذين الفريقين من واحد كل أي ﴾ُكالًّ ﴿: تعالى يقول

 هو أي ﴾رَبِّكَ  َعطَاءِ  ِمنْ ﴿ فيه هم فيما نمدهم اآلخرة أرادوا والذين
 الشقاوة من يستحقه ما كال فيعطي يجور ال الذي الحاكم المتصرف
: قال ولهذا أراد لما مغير وال أعطى لما مانع وال لحكمه راد وال والسعادة

 يرده وال أحد يمنعه ال أي ممنوًعا، أي ﴾َمْحظُورًا رَبِّكَ  َعطَاءُ  َكانَ  َوَما﴿
 راد.

 منقوًصا. أي ﴾َمْحظُورًا رَبِّكَ  َعطَاءُ  َكانَ  َوَما﴿قتادة:  قال
 يستخدم من فمنهم الحياة، بمقومات الجميع يمد تعالى الله إن

 لو كما المعصية، في يستخدمها من ومنهم الطاعة، في المقومات هذه
 .خمرًا بماله شرب واآلخر بماله، تصدق فاألول مااًل، لرجلين أعطيت

 والعاصي، والطائع والكافر، المؤمن ينال مدد الربوبية فعطاء :إذن
 خاص عطاء فهو تفعل، وال افعل :الله منهج في المتمثل األلوهية عطاء أما

 .غيرهم دون للمؤمنين
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 عن ممنوًعا :أي ﴾َمْحظُورًا رَبِّكَ  َعطَاءُ  َكانَ  َوَما﴿ :تعالى وقوله
 إلى استدعاهم الذي وهو والكافر، المؤمن تعالى، خلقه الجميع ألن أحد؛

 ضيًفا تستدعي كما حياتهم، بمقومات لهم المتكفل سبحانه وهو الحياة،
 .الضيافة بواجب له تقوم أن فعليك بيتك إلى

 َعطَاءِ  ِمنْ ﴿ :بقوله التعبير اختار سبحانه الحق أن هنا ونالحظ
. شيء كل رب سبحانه وهو ربوبية، عطاء هنا المراد العطاء ألن ﴾رَبِّكَ 
 تبارك الرب إلى العطاء ينسب أن كبير وشرف به، ومتكفل مربيه :أي

 .وتعالى
 والهوام والحشرات والزواحف بالديدان تليق حياة لألرض الحياة إن
 الكريم باإلنسان الالئقة الحياة فهي لآلخرة الحياة فأما. واألنعام والوحوش

 إلى به ينزع الذي السر ذلك روحه وأودع فسواه، خلقه الذي الله، على
 قدماه. األرض على استقرت وإن السماء

 وأسبابهم وسائلهم بحسب الناس بين ملحوظ األرض في والتفاوت
 فكيف. محدودة األرض ورقعة ضيق األرض ومجال وأعمالهم، واتجاهاتهم

 ال التي اآلخرة في بهم كيف. المتطاول المدى وفي الواسع المجال في بهم
 بعوضة؟ جناح كلها الدنيا فيها تزن

 َدرََجات   َأْكبَ رُ  َوَلْْلَِخَرةُ  بَ ْعض   َعَلى بَ ْعَضُهمْ  َفضَّْلَنا َكْيفَ  اْنظُرْ ﴿
 [. 81]اإلسراء:  ﴾تَ ْفِضياًل  َوَأْكبَ رُ 
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 الغني فمنهم الدنيا في ﴾بَ ْعض   َعَلى بَ ْعَضُهمْ  َفضَّْلَنا َكْيفَ  اْنظُرْ ﴿
 ومن صغيرًا، يموت ومن ذلك وبين والقبيح والحسن ذلك وبين والفقير

 َوَأْكبَ رُ  َدرََجات   َأْكبَ رُ  َوَلْْلَِخَرةُ ﴿ ذلك وبين كبيرًا شيًخا يبقى حتى يعمر
 من منهم فإن الدنيا من أكبر اآلخرة الدار في ولتفاوتهم أي ﴾تَ ْفِضياًل 

 في يكون من ومنهم وأغاللها وسالسلها جهنم في الدركات في يكون
 فيه هم فيما يتفاوتون الدركات أهل ثم وسرورها ونعيمها العلى الدرجات

 درجتين كل بين ما درجة مائة الجنة فإن يتفاوتون الدرجات أهل أن كما
 ليرون العلى الدرجات أهل إن الصحيحين وفي واألرض السماء بين كما
 السماء. أفق في الغابر الكوكب ترون كما عليين أهل

 ننظر أن منا ويريد نظرية، إيمانية قضايا أعطانا وتعالى تبارك والحق
 الله أن يجد والمتأمل. قال ما صدق فيه نجد وسوف والكون، الطبيعة في

 عليه، المفضل ومن المفضل من يبّين فلم عامًّا، هنا التفضيل جعل تعالى
 .المرضى على األصحاء فضلت :أو الفقراء، على األغنياء فضلت :يقل فلم

 الحياة زوايا كل من لإلنسان ننظر أن فيجب خاطئة نظرة وهذه
 بل معادة، ونسًخا مكررة، نماذج يريدنا ال سبحانه الحق ألن وجوانبها؛

 مجمًعا أصبح منا الواحد أن ولو الحياة، حركة في متكاملين أناًسا يريدنا
 .العالقات بيننا ولتقطعت ألحد، أحد فينا احتاج ما للمواهب

 مفضالً  غيرك وجعل خصلة، في مفضالً  جعلك أن الله رحمة فمن
 إليك محتاجون وهم فيه، فضل فيما لغيرك محتاج فأنت كثيرة، خصال في
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 للناس وتسلم المجتمع، في التكامل يحدث هنا ومن فيه، فضلت فيما
 .الحياة حركة

 مجموع إن :تقول فلسفية بقضية النظرة هذه من نخرج أن ونستطيع
 في عني زدت فإن إنسان، كل مواهب مجموع تساوي إنسان كل مواهب

 متساوية النهائية المحصلة تكون وهكذا الصحة، في عنك أزيد فربما المال
 بينهم الحقيقي التفاضل ويكون الدنيا، مواهب في الناس جميع عند

 اإلسالم أدب يلتزم أن المسلم على يجب الصالح، لذلك والعمل بالتقوى
 أن واعلم غيرك، تحتقر فال مفضالً  كنت فمهما اآلخرين، مكانة حفظ في
 .فيه إليهم تحتاج الذي اليوم يأتي وسوف به، يفضلون ما أيًضا لهم

 الظروف تضطره قد الذي الوجيه بالعظيم مثالً  لذلك ضربنا وقد
 به، القيام هو يستطيع ال عمالً  له ليؤدي بسيط عامل أو لسباك وتحوجه
 أن ولك. الوجيه العظيم هذا على مفضل الموقف هذا في البسيط فالعامل
 مهما :إذن. العمل عن أيام عدة الكناسون أضرب إذا مثالً  الحال تتصور

 غيره عن بها يفضل مهمة له فإن مغمورًا كان ومهما بسيطًا، اإلنسان كان
 . فيه نبغ وفيما فيه، فضل فيما اآلخرين لخدمة مسخر منا فكل .الناس من

 كان فإن ﴾تَ ْفِضياًل  َوَأْكبَ رُ  َدرََجات   َأْكبَ رُ  َوَلْْلَِخَرةُ : ﴿تعالى وقوله
 فإن تعالى، لله المخلوقة األسباب على قائًما الدنيا في الناس بين التفاضل

 سبحانه، بالمسبب بل باألسباب، تقوم ال ألنها اآلخرة؛ في يختلف األمر
 .حسبها على اآلخرة في فالمفاضلة
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 اكبر اآلخرة لوجدت باآلخرة وقارنته الدنيا، في حالك تأملت ولو
 ؛ الموت إلى وسينتهي موقوت، الدنيا في فعمرك تفضياًل، واكبر درجات

 لغيرك، فهي بعدك من بقيت فإن فيها، بقائك مدة الدنيا في عمرك ألن
 التي األغيار تناله حيث للزوال، عرضة الدنيا نعيم من به فضلت ما وكذلك

 نعيم أن كما سقيماً، والصحيح فيقراً، يصير قد فالغني. اإلنسان على تطرأ
 نعيم من فيها وما فالدنيا األسباب، مع وتفاعلك إمكانياتك قدر على الدنيا

 .بها موثوق وغير متيقنة غير
 هذا نعيمك فإن النعيم، درجات بأعلى الدنيا في تنعمت أنك وهب

 بما هو يفوتك أن وإما بالموت، النعيم هذا تفوت أن إما :أمران ينغصه
 .الحياة أغيار من له تتعرض

 تزول، ال دائمة فيها والنعمة ينتهي، ال ممتد فيها فعمرك اآلخرة أما
 في وجل، عز المنعم إمكانيات قدر على ألنها ؛ لها حدود ال نعمة وهي
 .بها موثوق متيقنة وهي الفناء، يعتريها ال خلود دار

 ونعيم البشر أعده الذي الدنيا نعيم بين الفرق نغفل أال ويجب
 رفاهية في الناس إليه توصل ما فقصارى تعالى، الله أعده الذي اآلخرة

 زر على وتضغط مثاًل، الشاي منه لك فيأتي زر على تضغط أن الخدمة
 .القهوة منه لك فيأتي آخر

 هؤالء ارتقى مهما لكن معها، تفاعلت إن لك تستجيب آلة وهذه
 أن بمجرد الشيء لك يقدموا أن إلى يصلوا فلن صناعتهم تقدمت ومهما
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 سبحانه الخالق أعده الذي الجنة نعيم من هذا ألن بالك؛ على يخطر
 .الصالحين لعباده

]اإلسراء:  ﴾َمْخُذواًل  َمْذُموًما فَ تَ ْقُعدَ  َآَخرَ  ِإَلًها اللَّهِ  َمعَ  َتْجَعلْ  اَل ﴿
88 .] 

 وجه ولكنه عام، واألمر عاقبته، من والتحذير الشرك عن النهي إنه
. شخصه إلى صادر به، خاص أمر أنه أحد كل ليحس المفرد إلى

 تنتظر التي بذاته، والعاقبة فرد كل عنها مسؤول شخصية مسألة فاالعتقاد
 أقدم التي الذميمة بالفعلة ﴾َمْذُموًما﴿ "يقعد" أن التوحيد عن يحيد فرد كل

 كثر وإن مخذول فهو الله ينصره ال له، ومن ناصر ال ﴾َمْخُذواًل ﴿عليها، 
 به حط وقد المخذول المذموم هيئة يصور ﴾فَ تَ ْقُعدَ ﴿ولفظ   ناصروه

 اإلنسان هيئات أضعف هو فالقعود الضعف ظل ويلقي فقعد، الخذالن
 النبذ حالة في االستمرار ظل كذلك يلقي وعجزًا، وهو استكانة وأكثرها

 مقصود لفظ فهو الوضع، تغير وال بالحركة يوحي ال القعود ألن والخذالن،
 .المكان هذا في

 ربك عبادتك في المكلف أيها تجعل ال األمة من المكلفون والمراد
 ال تعالى الله ألن ﴾َمْخُذواًل ﴿  إشراكك على ﴾َمْذُموًما فَ تَ ْقُعدَ ﴿ شريًكا له

 ألن نفًعا وال ضرًّا لك يملك ال وهو معه عبدت الذي إلى يكلك بل ينصرك
  له. شريك ال وحده الله هو والنفع الضر مالك
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 فاقة   أصابَتهُ  مَمن»:  الله رسول قال: قال مسعود وعن ابن
 إمَّا بالِغنى لَه اللَّهُ  أوَشكَ  باللَّهِ  أنزَلها ومن فاقُتهُ  ُتَسدَّ  لم بالنَّاسِ  فأنزَلها
 .(1)«عاِجل   غًنى أو عاِجل   بموت  

 وبمقومات باألسباب، وأمدك الدنيا، في أعطاك سبحانه والله
 أعد ثم كافرًا، كنت وإن حتى عدم، من وأمدك عدم، من وأوجدك حياتك،

 وهذه .يزول وال يفنى ال الذي المقيم والنعيم العالية الدرجات اآلخرة في لك
 إليه، وتتوجه سبحانه، تعرفه أن بعدها عليك ينبغي التي الحيثيات هي

 إن ألنك آخر؛ إلًها سبحانه معه تجعل وال معيته، في وتكون به وتلتحم
 في والخذالن المذمة إال تجد لن شيًئا، النعيم هذا من تجد فلن فعلت
 به لإليمان دعاك الذي بربك القيامة في تفاجأ واآلخرة، وسوف الدنيا

 . فكفرت
 اإلنسان؛ إليه يصير ما أنكى هو بل هنا، عاديًا أمرًا ليس والقعود

 يشعر ما ففيها القيام، على قادر غير أصبح إذا إال يقعد ال اإلنسان ألن
 قادرتين غير رجاله أصبحت أن بعد األرض، إلى سقط وكأنه القوة، بإنهاك

 .للحركة قوة به تعد ولم حمله، على
 تماماً، وانتهت قواه، خارت الذي هذا عن القرآن تعبير في ونالحظ

 يكون ال العذاب ألن تنام، :مثالً  يقل ولم خاصة، القعود وضع له يختار أنه
                                                           

 صحيح حسن الترمذي وقال( 9613) وأحمد ، به سلمان بن بشير حديث من( 6141) داود أبو أخرجه (1)
 .غريب
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 قال بل بالعذاب، يشعر فال الوعي اإلنسان يفقد النوم ففي النوم، مع
 للجوارح ليس العذاب ألن العذاب؛ يقاسي شاخص هكذا﴾ فَ تَ ْقُعدَ ﴿

 إلى األطباء يلجأ وتألم، ولذلك تحس التي الواعية للنفس بل والمادة،
 الوعي يفقده التخدير ألن الجراحية؛ العمليات إجراء قبل المريض تخدير

 . باأللم يشعر فال
 تفسير مجالس من السابع المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 ِإالَّ  تَ ْعُبُدوا َأالَّ  رَبُّكَ  َوَقَضى﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

ُلَغنَّ  ِإمَّا ِإْحَسانًا َوبِاْلَواِلَدْينِ  ِإيَّاهُ   َفاَل  ِكاَلُهَما َأوْ  َأَحُدُهَما اْلِكبَ رَ  ِعْنَدكَ  يَ ب ْ
َهْرُهَما َواَل  ُأفّ   َلُهَما تَ ُقلْ   [. 86]اإلسراء:  ﴾َكرِيًما قَ ْواًل  َلُهَما َوُقلْ  تَ ن ْ

 بمعنى هاهنا القضاء فإن له شريك ال وحده بعبادته آمرًا تعالى يقول
 األمر.

 وصى. يعني ﴾َوَقَضى﴿ مجاهد: قال
 في قال كما إحسانا بالوالدين وأمر أي ﴾ِإْحَسانًا َوبِاْلَواِلَدْينِ ﴿

 األخرى. اآلية
ُلَغنَّ  ِإمَّا﴿  َلُهَما تَ ُقلْ  َفاَل  ِكاَلُهَما َأوْ  َأَحُدُهَما اْلِكبَ رَ  ِعْنَدكَ  يَ ب ْ

 ﴾ُأفّ  ﴿ لهما تقل فال كالهما أو أحدهما الكبر عندك يبلغن إما ﴾ُأفّ  
 القول مراتب أدنى هو الذي التأفيف وال حتى سيًئا قوالً  تسمعهما ال أي

َهْرُهَما َواَل ﴿ السيئ  قبيح. فعل إليهما منك يصدر وال أي ﴾تَ ن ْ
َهْرُهَما َواَل ﴿ عطاء: قال   والديك. على يدك تنفض ال أي ﴾تَ ن ْ
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 وتوقير بتأدب حسًنا طيًبا ليًنا أي ﴾َكرِيًما قَ ْواًل  َلُهَما َوُقلْ ﴿
 وتعظيم.

 الكريم القرآن يستجيش الموحية، والصور الندية، العبارات وبهذه
 في مندفعة وهي الحياة أن ذلك. األبناء قلوب في والرحمة البر وجدان
 الناشئة إلى. الذرية إلى. األمام إلى القوي اهتمامهم توجه باألحياء، طريقها

. األبوة إلى. الوراء إلى اهتمامهم توجه وقلما. المقبل الجيل إلى. الجديدة
 استجاشة إلى البنوة تحتاج ثم ومن! الذاهب الجيل إلى. المولية الحياة إلى

 .واألمهات اآلباء إلى وتتلفت الخلف، إلى لتنعطف بقوة وجدانها
 بكل التضحية إلى. األوالد رعاية إلى بالفطرة يندفعان الوالدين إن

 فإذا الحبة في غذاء كل الخضراء النابتة تمتص وكما. بالذات حتى شيء
 كذلك قشر؛ هي فإذا البيضة في غذاء كل الفرخ ويمتص فتات، هي

 فإذا الوالدين من اهتمام وكل جهد وكل عافية وكل رحيق كل األوالد يمتص
 !سعيدان ذلك مع وهما - األجل أمهلهما إن - فانية شيخوخة هما

 إلى بدروهم ويندفعون كله، هذا ينسون ما فسرعان األوالد فأما
 .الحياة تندفع وهكذا..  والذرية الزوجات إلى. األمام

 إلى هؤالء يحتاج إنما. باألبناء توصية إلى اآلباء يحتاج ال ثم ومن
 حتى كله رحيقه أنفق الذي الجيل واجب ليذكروا بقوة وجدانهم استجاشة

 !الجفاف أدركه
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 الله من قضاء صورة في الوالدين إلى باإلحسان األمر يجيء وهنا
 .الله بعبادة المؤكد األمر بعد المؤكد، األمر معنى يحمل

 آيات في الوالدين إلى اإلحسان وبين عبادته بين تعالى الله قرن وقد
 باألولى؟. الثانية نقرب أم بالثانية، األولى نقرب أن أتريد لماذا؟ كثيرة،

 واإليمان غيب، تعالى الله ألن مًعا؛ األمران يكون أن مانع ال :نقول
 أمر لإلنسان بالنسبة الوالدين لكن وتفكير، عقل إعمال إلى يحتاج به

 حياته، متطلبات كل له ووفرا ربياه وهما المباشر، وجوده سر فهما حسي،
 .والحنان العطف مصدر وهما

 الله من والرعاية التربية أما محسة، الوالدين في والرعاية التربية :إذن
 الله عبادة وجوب على دليل الوالدين إلى باإلحسان لك الله فأمر فمعقولة،

 األول، وجودك سبب وهو خلقك، الذي سبحانه فهو له، شريك ال وحده
 وهل الوالدين، قبل عليك الفضل وصاحب رعايتك، وصاحب مربيك وهو
 ؟ سبحانه الله أوجده بما أما هما، أوجداه بما الوالدان رباك

 أحدهما نأخذ وأن الوالدين، بحق الله حق يلتحم أن البد :إذن
 جاء بعبادته أمرنا حين وتعالى تبارك الحق أن ونالحظ. اآلخر على دليالً 

 حين أما سبحانه، غيره نعبد أن نهانا يعني ﴾تَ ْعُبُدوا َأالَّ ﴿: النفي بأسلوب
 نفي بأسلوب فيأتي للوالدين، تسيئوا ال :مثالً  يقل فلم الوالدين عن تكلم

 لماذا؟ كسابقه،
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 يحتاج وال إثبات، إلى يحتاج ال واضح الوالدين فضل ألن :قالوا
 وهذا اإلساءة، مظنة يجعلهما للوالدين تسيئوا ال :وقولك عقلي، دليل إلى
 ال من شيًئا عن نفيت إذا وأنت منهما، متصور وغير حقهما، في وارد غير

 المشهورين الصالحين أحد عن تنفي كأن ذممته، فقد عنه ينفي أن يصح
 ذم؟ أم مدح حقه في هذا فهل مثالً  الخمر شرب عنه تنفي والورع، بالتقوى

 تظن الناس كان إذا إال الخمر يشرب ال فالنًا إن :قلت ما ألنك
 لم:إذن. عيب العيب يستحق ال عمن العيب نفي :قالوا هنا ومن. ذلك فيه

 .لوالديه المولود من تتصور وال البال، على ترد ال ألنها هنا؛ اإلساءة يذكر
 أن تنس فال عليك وجميل فضل من للوالدين ما ورغم ذلك، وبعد

 أما الغير، إلى ويسلمانك يلدانك قد والديك ألن أعظم؛ عليك الله فضل
 .أحد إلى يسلمك فلن ربك

 لم وحدها تحملتها ألنها باألم؛ الخاصة الحيثيات القرآن ذكر وقد
 بها، يشعر فلم االبن إلدراك سابقة حيثيات وألنها الزوج؛ فيها يشاركها

 نحس ولم ندركه لم الذي األم بفضل يذكرنا أن أراد وتعالى سبحانه فكأنه
 .به

 فأبوه لالبن، ومعروف محسوس فهو األب دور خالف على وذلك
 أبوك، يأتي حينما :شيًئا قالوا طلب وكلما إليه، يحتاج ما كل له يوفر الذي
 في بالوالدين أوصت هنا واآلية. بيان إلى يحتاج ال معلوم إذن األب فدور
 غيرها؟. دون الحال هذه خصت فلماذا الكبر، حال
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 واإلهمال، اإلهانة مظنة ليسا وقوتهما شبابهما حال الوالدين ألن
 على والقدرة القوة حال في فهما منهما، والتضجر للتأفف مجال وال

 الحال هذه في األوالد نرى الصحيح هو العكس بل الحياة، مواجهة
 .خيرهما من لينالوا رضاهما، ويتمنون لآلباء، يتقربون

 والحاجة اإلعالة مظهر هو الشيخوخة ومظهر الكبر، حال لكن
 أصبح عائالً  كان أن وبعد آخًذا، أصبح معطًيا كان أن فبعد والضعف،

  .عالة
 وحال الحاجة حال ألنه الكبر، حال سبحانه الحق فخص

 ألنه :قال سئل فلما مبكره، الزواج خير :الفالسفة أحد قال لذلك الضعف؛
 الشيخوخة وشبه شيخوختك، طفولة في يعولك والد إلنجاب الوحيد الطريق

 . واالهتمام للرعاية وحاجة ضعف حال في كليهما ألن بالطفولة
 ويساعده يعينه من أوالده من له يكون فسوف مبكرًا تزوج فمن

ُلَغنَّ  ِإمَّا﴿: تعالى قوله في والمتأمل. كبره حال  تأت لم﴾اْلِكبَ رَ  ِعْنَدكَ  يَ ب ْ
 ليس :فالمعنى ﴾ِعْنَدكَ ﴿:  :بقوله قيدها بل إطالقها، على الكبر صفة
 المهمة، بهذه يقوم قريب وال أخت وال أخ ال يرعاهما، غيرك أحد لهما

 منها؛ تتنصل وال المسئولية، مستوى على فلتكن غيرك لهما يعد لم ومادام
 .بها الناس أولى ألنك
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 ما وإنجاز لهما، باالستغفار الحياة بعد ما إلى بالوالدين البر ويمتد
 ال التي الرحم نصل أن وكذلك به، الوفاء من يتمكنا ولم عهد، من أحدثاه
 األب. قرابة من بهما إال توصل

 َكَما اْرَحْمُهَما َربِّ  َوُقلْ  الرَّْحَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجَناحَ  َلُهَما َواْخِفضْ ﴿
 [.84]اإلسراء:  ﴾َصِغيًرا رَب ََّياِني

. الوجدان وحنايا القلب شغاف ويلطف، ويبلغ التعبير يشف هنا
 يرفض وال عيًنا، يرفع ال الذي الذل لكأنها حتى وتلطف ترق الرحمة فهي
 بالسالم. إيذانًا يخفضه جناح للذل وكأنما. أمرًا

 بفعلك لهما تواضع أي ﴾الرَّْحَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجَناحَ  َلُهَما َواْخِفضْ ﴿
 رَب ََّياِني َكَما﴿ وفاتهما وعند كبرهما في أي( ﴾اْرَحْمُهَما َربِّ  َوُقلْ ﴿

 .﴾َصِغيًرا
 .الرفع ضد الخفض ﴾َواْخِفضْ ﴿
 أراد إن به، ويرفرف جناحه يرفع أنه معروف الطائر ﴾الذُّلِّ  َجَناحَ ﴿

 .ويغذيهم ويحتضنهم صغاره، على يحنو أن أراد إن ويخفضه يطير، أن
 نقتدي أن وتعالى سبحانه الحق يدعونا لنا، محسة صورة وهذه

 الجناح، لهم ونخفض عليهم، فنحنو المعاملة، هذه الوالدين نعامل وأن بها،
 الذي كالطائر تكون أن وإياك لهما، والتواضع والحنان الطاعة عن كناية
 .غيره على متعالًيا بهما ليطير جناحيه يرفع
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 في والرحمة للرأفة ونماذج أمثلة الحكيم الشرع يعطينا ما وكثيراً 
 صغاره يحتضن الطائر يرى والذي. البشر بني لنا قدوة ويجعلها الطيور،
 مضغ على يقدرون ال فالصغار عجًبا، يرى الغذاء ويزقهم جناحه، تحت
 يسهل جاهزاً  غذاءهم يناوالنهم الذي اللعاب لديهم وليس وتكسيره، الطعام
 يتراصون وفراخه الطائر ترى فسوف المنظر هذا رؤية لك تيسر وإن بلعه،
 .وسعادة فرحة

 ال أنت رحمتك ولكن بالوالدين، ورحمة تواضع ذلة هنا والذلة
 َربِّ  َوُقلْ : ﴿تعالى الله من الكبرى الرحمة لهما تطلب أن فعليك تكفي،

 لك، قدموه بما تفي ال بهما رحمتك ألن ﴾َصِغيًرا رَب ََّياِني َكَما اْرَحْمُهَما
 بداية إليك أحسنوا فهم كالمكافئ، البادئ وليس الجميل، لهما ترد وال

 سبحانه يتكفل وأن يرحمهما، أن الله ادع لذلك رًدا؛ إليهما أحسنت وأنت
 . إليك إحسانهما تكافئ رحمة يرحمهما وأن الجميل، برد عنك

 فضل من للوالدين بما االبن من اعتراف ﴾َصِغيًرا رَب ََّياِني﴿ وفي
 هذا تذييل في سبحانه الحق يأتي ذلك وبعد. الرد يستحق وجميل عليه

 .وجل عز لربه معاملته مع ألبويه االبن معاملة فيها تشترك بقضية الحكم
 َكانَ  فَِإنَّهُ  َصاِلِحينَ  َتُكونُوا ِإنْ  نُ ُفوِسُكمْ  ِفي ِبَما َأْعَلمُ  رَبُُّكمْ ﴿

 [. 85]اإلسراء:  ﴾َغُفورًا ِلْْلَوَّابِينَ 
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 أهل للمطيعين ﴾َغُفورًا ِلْْلَوَّابِينَ  َكانَ  فَِإنَّهُ ﴿ تعالى: قوله قتادة قال
 الصالة.

 هم بعضهم وقال العشاءين بين يصلون الذين هم بعضهم وقال
 الضحى. يصلون الذين

 الله فيستغفر الخالء في ذنوبه ذكر إذا الذي هو مجاهد: وقال
 منها.

 ِمن رََجعَ  إذا كان   الله رسول أن» الصحيح، الحديث وفي
 .(1)«حامدونَ  لربِّنا عابدوَن، تائبوَن، آيِبوَن،: قال َسفر ،

 والواجبات التكاليف بقية في يمضي أن قبل النص هذا وجاء
 لمن والرحمة التوبة باب فعل؛ وليفتح وكل قول كل إليه ليرجع واآلداب
 . والتقصير الخطأ من فيتوب يرجع يقصر، ثم أو يخطيء

 هم واألوابون. مفتوح المغفرة باب صالًحا، فإن القلب دام وما
 .مستغفرين ربهم إلى عادوا أخطأوا كلما الذين

 تفسير مجالس من الثامن المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة

                                                           

 .له واللفظ( ٨١٦٤٥) وأحمد ،(٨٢٤١٤) «الكبرى السنن» في والنسائي ،(٤٣٣٢) الترمذي أخرجه (1)



 
 
 
 
 
 

 

 

 المجلس التاسع
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 َحقَّهُ  اْلُقْرَبى َذا َوَآتِ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

رْ  َواَل  السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ   [. 83]اإلسراء:  ﴾ تَ ْبِذيًرا تُ َبذِّ
 المسألة صعد والديه على اإلنسان حنن أن بعد سبحانه الحق

 ﴾َحقَّهُ ﴿ ﴾ َحقَّهُ  اْلُقْرَبى َذا َوَآتِ ﴿فقال  أمه، وقرابة أبيه قرابة على فحننه
 غير كانا فلو وإال حاجة، في كانوا إن حًقا لألقارب جعله تعالى الله ألن

 أقرباءه يهادي قريب فكل متبادلة، هدية بينهما فالعطاء محتاجين،
 التكافل روح المجتمع في يشيع أن يريد وتعالى سبحانه والحق. ويهادونه

 .االجتماعي
 يعتبره وأن به، سعيًدا يكون أن الحق هذا يؤتى من على ويجب

 بأهلها، وتتقلب تتحول أغيار نعلم كما الدنيا ألن مغرًما؛ ال مغنًما
 اليوم فإعطاؤك وهكذا، فقيرًا يصير قد والغني سقيًما، يصير قد فالصحيح

 تعطيه الذي والحق بعدك، من ألوالدك وضمان المستقبل، في لك ضمان
 .الدائرة عليك دارت إن غًدا، تحتاجه قد الذي نفسه هو اليوم

 المستقبل في لك تأمين ألصحابه اليوم تدفعه الذي فالحق :إذن
 أن وتعلم ضعف، وبغير خور بغير الحياة وتجابه بقوة، الحياة تجابه يجعلك
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 وحاجة، عوزٍ  في أوالدك تركت إن وكذلك المجتمع، في محفوظ حقك
 .بهم متكفل فالمجتمع

 األعناق في حًقا السبيل وابن والمسكين القربى لذي يجعل والقرآن
 الذي الحق هو أحد؛ إنما على أحد من تفضالً  هو فليس .باإلنفاق يوفى
 فيبريء المكلف يؤديه الذي الحق وتوحيده. بعبادته ووصله الله، فرضه

 .لله عليه ما مؤد إال هو يعطيه، وإن من وبين بينه المودة ذمته، ويصل
 وقال. حق غير في اإلنفاق والتبذير. التبذير عن القرآن وينهى

 في مًدا أنفق مبذرًا، ولو يكن لم الحق في كله ماله إنسان أنفق لو :مجاهد
 .مبذرًا كان حق غير

 ومن. اإلنفاق موضع هو إنما. اإلنفاق في والقلة الكثرة هي فليست
 في الباطل، وينفقون في ينفقون الشياطين، ألنهم إخوان المبذرون كان ثم

 حق يؤدي ال وصحابهم الشياطين رفقاء فهم. المعصية في الشر، وينفقون
 في ينفقوها أن وحقهاالنعمة،  حق يؤدون ال المبذرون إخوانه النعمة، كذلك

 .مبذرين وال متجاوزين غير والحقوق، الطاعات
 وابن والمساكين القربى ذوي حق به يؤدي ما إنسان يجد لم فإذا

ويرزقهم،  يرزقه أن يرجو الله إلى يواجههم، وتوجه أن واستحيا السبيل
 يسكت صدره، وال بهم يضيق فال ليًنا، قوالً  لهم ميسرة، وليقل إلى فليعدهم
 وأمل عوض الميسور القول في سكوته، في بالضيق فيحسوا ويدعهم
 .وتجمل
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 أو حاجة، غير في أو حله، غير في المال صرف :التبذير :إذن
 .ضرورة

 اإليتاء، في التبذير عن النهي منه يراد قد هنا التبذير عن والنهي
 أكثر فتعطي اإليمانية األريحية تأخذك فال الزكاة، حق تعطي حينما يعني
 ثم عطائك، في فتزيد وشكرهم الناس ثناء سمعت وربما عليك، يجب مما
 ولمت فعلت، ما على ندمت ربما نفسك إلى تخلو أن وبعد ذلك بعد

 .اإلسراف هذا على نفسك
 ولكن السبيل، وابن والمساكين القربى ذا أعط :المعنى يكون وقد

 األمور إلى بل اإليتاء، إلى يعود ال هنا فالنهي األخرى، األمور في تبذر ال
  .ضرورة غير في المال فيها ينفق التي التافهة

 ِلَربِّهِ  الشَّْيطَانُ  وََكانَ  الشََّياِطينِ  ِإْخَوانَ  َكانُوا اْلُمَبذِّرِينَ  ِإنَّ ﴿
 [. 87]اإلسراء:  ﴾َكُفورًا

 وفي الحق غير وفي تعالى الله معصية في النفقة التبذير قتادة: قال
 الفساد.

 واحد، وود واحدة، هوية في الشياطين مع اجتمعوا المبذرين فكأن
 .الشر من واحدة صفات وانتظمتهما

 أخوة على لتدل تتسامى وقد النسب، أخوة على تدل (إخوة) وكلمة
 . األواصر كل قوتها أمام تنهار التي اإليمان
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 جعلهما وتعالى تبارك الحق أن :أي ﴾:الشََّياِطينِ  ِإْخَوانَ : ﴿قوله
 أسرف قد المبذر كان فإن واإلسراف، التبذير هي واحدة صفة في شريكين

 أسرف الشيطان فإن. ضرورة غير وفي حله غير في المال ووضع اإلنفاق في
 إلى المعصية عدى بل ذاته، في عاصًيا يكون بأن يكتف فلم المعصية، في

 الشَّْيطَانُ  وََكانَ : ﴿بقوله سبحانه الحق وصفه لذلك وزينها؛ بها وأغوى غيره
 الكفر؛ من مبالغة صيغة وهي (كفور) بل فحسب، كافرًا ليس ﴾َكُفورًا ِلَربِّهِ 
 .غيره تكفير على وعمل كفر ألنه

ُهمُ  تُ ْعِرَضنَّ  َوِإمَّا﴿  قَ ْواًل  َلُهمْ  فَ ُقلْ  تَ ْرُجوَها رَبِّكَ  ِمنْ  رَْحَمة   اْبِتَغاءَ  َعن ْ
 [.82: اإلسراء﴾ ]َمْيُسورًا

 شيء عندك وليس بإعطائهم أمرنا ومن أقاربك سألك وإذا أي
 وعًدا عدهم أي﴾ َمْيُسورًا قَ ْواًل  َلُهمْ  فَ ُقلْ ﴿ النفقة لفقد عنهم وأعرضت

 الله. شاء إن فسنصلكم الله رزق جاء إذا: ولين بسهولة
 عن الحديث سبق فقد اإلعراض؟ يكون عمن :نسأل أن ولنا

 يتناسب ال هؤالء عن واإلعراض السبيل، وابن والمسكين واألقارب الوالدين
 ِمنْ  رَْحَمة   اْبِتَغاءَ ﴿ : قوله بدليل الله، طاعة عن إعراض ألنه اآلية سياق مع

 رحمة اإلعراض هذا وراء من وتبتغي ذهنك، في تعالى فالله ﴾تَ ْرُجوَها رَبِّكَ 
 إذن فماذا. مخالفة أو معصية ليس هنا اإلعراض :إذن. وسعته ورزقه الله

 هنا؟ اإلعراض من الغرض
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 حاجة ويسألك سبيل عابر أو مسكين أو قريب يأتيك قد :نقول
 منه، وتستحي بالمنع، تواجهه أن فتخجل الوقت هذا في تملكها ال وأنت

 يسد ما منه وتطلب وجل عز ربك إلى تتوجه أن إال منك يكون فما
 .مخرًجا الموقف هذا من لك يجعل وأن سائلك، وحاجة حاجتك

 عندك وليس تواجههم، أن وحياءً  خجالً  عنهم تعرضن إما :فالمعنى
 رحمة يرحمك أن الله إلى تلجأ الحال هذا في وأنت حاجتهم، يسد ما

 .وتسعهم تسعك
 المنع حال في فحتى ﴾َمْيُسورًا قَ ْواًل  َلُهمْ  فَ ُقلْ : ﴿ تعالى وقوله

 يرده وأن السائل، مشاعر يجرح وال األدب، يلتزم أن المسلم على يجب
 وأن عليه، يتعالى أو يتكبر وأال والخجل، الحياء له يظهر وأن ورفق، بلين

 .سائالً  ال مسئوالً  جعله بأن عليه الله نعمة يتذكر
 اْلَبْسطِ  ُكلَّ  تَ ْبُسْطَها َواَل  ُعُنِقكَ  ِإَلى َمْغُلوَلةً  َيَدكَ  َتْجَعلْ  َواَل ﴿

 [.89: اإلسراء﴾ ]َمْحُسورًا َمُلوًما فَ تَ ْقُعدَ 
 السرف عن ناهًيا للبخل ذامًّا العيش في باالقتصاد آمرًا تعالى يقول

 تعطي ال منوًعا بخيالً  تكن ال أي﴾ ُعُنِقكَ  ِإَلى َمْغُلوَلةً  َيَدكَ  َتْجَعلْ  َواَل ﴿
 في تسرف وال أي﴾ اْلَبْسطِ  ُكلَّ  تَ ْبُسْطَها َواَل ﴿  شيًئا، وقوله: أحًدا

 َمُلوًما فَ تَ ْقُعدَ  ﴿دخلك  من أكثر وتخرج طاقتك فوق فتعطي اإلنفاق
 .﴾َمْحُسورًا
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 أبي عن األعرج عن الزناد أبي حديث من الصحيحين في جاء وقد
 رجلينِ  كمثلِ  والُمنِفقِ  البخيلِ  َمَثلُ » يقول:   الله رسول سمع أنه هريرة

 فال الُمنِفقُ  فأّما تراِقيِهما إلى َثدِيِهما َلُدنْ  من حديد   من ُجبَّتانِ  عليِهما
 فإنها البخيلُ  وأما عليهِ  يوِسُعها فهو َمكاَنها ِحَلُقهُ  اتََّسَعتْ  إال منها ينِفقُ 

 .(1)«اسِتْحكاًما إال عليه تزدادُ  ال
 وحذرنا المبذرين، عن سابقة آية في وتعالى سبحانه الحق تحدث

 تحفظ اقتصادية موازنة سبحانه الحق يقيم اآلية هذه وفي الصفة، هذه من
 .الحياة في حركته سالمة لإلنسان

 عادة واليد ﴾:ُعُنِقكَ  ِإَلى َمْغُلوَلةً  َيَدكَ  َتْجَعلْ  َواَل : ﴿ تعالى فقوله
 تعد، ال أياد علي وله عندي، يد لفالن :نقول والعطاء، المنح في تستخدم

 التي يدك تجعل ال :فقال باليد، تؤدى عادة ألنها كثيرة؛ علي نعمه أن :أي
 العنق إلى اليد تقيد وحين عنقك، إلى مربوطة :أي﴾ َمْغُلوَلةً ﴿ العطاء بها
 المقابل وفي. واإلمساك البخل عن كناية هنا فهي اإلنفاق، تستطيع ال
 بعض فيباح :إذن البسط، كل عن هنا فالنهي ﴾اْلَبْسطِ  ُكلَّ  تَ ْبُسْطَها َواَل ﴿

 عن كناية اليد وبسط. والضرورة الحاجة حدود في اإلنفاق وهو البسط،
 بذر ومعنى بذر من كل بمعنى المعنى هذا يلتقي وهكذا والعطاء، البذل
 .عنه الحديث سبق الذي

                                                           

 . له واللفظ( ٧٣١٤) وأحمد ،(٥١٣٧) والنسائي ،(٨٢٥٨) ومسلم ،(١٥٩٩) البخاري أخرجه (1)
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 فأحدثت واحدة، مرة يده بها وبسط الحب، من حفنة أخذ :فبذر
 أما عنه، المنهي التبذير هو وهذا بعًضا، بعضه يأكل الذي النبات من كومة
 عليها ويقبض الحب، حفنة فيأخذ البذر عملية في الخبرة صاحب اآلخر
 بعد واحدة التقاوي حبات بتفلت يسمح الذي بالقدر الشيء بعض

 .بذر أي ومتساوية متقاربة مسافات وعلى األخرى،
 بعض ولكن لديك، ما كل فتنفق البسط كل يدك تبسط ال :إذن

 .بحياتك ترتقي أن خالله من وتتمكن تدخره، سيًئا لك يبقى الذي البسط
 ورقيها، إنمائها في ويسهم الحياة، حركة يثري المتوازن اإلنفاق إن

 عطالة عنه وينتج الحياة، حركة يعرقل فإنه واإلمساك، القبض خالف على
 .حركتها ويعرق الحياة، يفسد وكساد األسواق في وركود وبطالة

 خطوة الحياة في يتقدم ال مكانه، في تجده والمسرف فالمبذر
 الحكيم اإللهي التوجيه وبهذا شيء؟ على يبقي ال وهو كيف واحدة،
 واالرتقاء االجتماعي االرتقاء ونوفر الحياة، في الحركة سالمة نضمن
 َمُلوًما فَ تَ ْقُعدَ ﴿ والتبذير لإلسراف الطبيعية النتيجة تأتي ثم. الفردي

 .﴾َمْحُسورًا
 في االقتصادية الحركة ينظم وسطًا حاسًما دستورًا لنا يضع فالقرآن

 الحياة عجلة سير في تساهم لكي باإلنفاق يدك فابسط المجتمع، حياة
 على دخلك من تبقي بل البسط، كل ليس لكن والشراء، البيع وتنشيط
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 نفسك على وتقتر تمسك ال وكذلك الحياة، في طموحاتك لتحقق شيء
 في خامالً  عضًوا وتكون معك، البقاء ويكرهون فيلومونك وأوالدك

 .حركته إثراء في تسهم وال معه، تتفاعل ال مجتمعك،
 تفسير مجالس من التاسع المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة



 

 
 
 
 

 
 

 المجلس العاشر
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 أجمعين.نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

 أما بعد:
 ِلَمنْ  الرِّْزقَ  يَ ْبُسطُ  رَبَّكَ  ِإنَّ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 [. 61]اإلسراء:  ﴾َبِصيًرا َخِبيًرا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  ِإنَّهُ  َويَ ْقِدرُ  َيَشاءُ 
 خلقه في المتصرف الباسط القابض الرزاق هو تعالى أنه وهذا إخبار

 الحكمة من ذلك في له بما يشاء من ويفقر يشاء من فيغني يشاء بما
 يستحق بمن بصير خبير أي ﴾َبِصيًرا َخِبيًرا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  ِإنَّهُ ﴿: قال ولهذا
 ال َمنْ  ِعباِدي من ِإنَّ » الحديث: في جاء كما الفقر، يستحق ومن الغنى

 َمنْ  ِعباِدي من وِإنَّ  ذلَك، أَلْفَسَدهُ  أفقْرتُُه، ولوْ  الِغنى، إاّل  ِإيمانَهُ  ُيْصِلحُ 
 من وِإنَّ  ذلَك، ألفسَدهُ  لُه، َبَسْطتُ  وإنْ  الفقُر، إاّل  إيمانَهُ  ُيصلحُ  ال

حَّةُ  إاّل  ِإيمانَهُ  ُيْصِلحُ  ال َمنْ  ِعباِدي  وِإنَّ  ذلَك، أَلْفَسُدهُ  َأْسَقْمُتُه، وَلوْ  الصِّ
 ذلَك، أَلْفَسُدهُ  َأْصَحْحُتُه، وَلوْ  السََّقُم، إاّل  ِإيمانَهُ  ُيْصِلحُ  ال َمنْ  ِعباِدي من
 .(1)«َخبير   َعِليم   إنِّي قُلوِبهْم، في ِبما ِبِعْلِمي ِعباِدي ُأَدبِّرُ  إنِّي

 عياًذا عقوبة والفقر استدراًجا الناس بعض حق في الغنى يكون وقد
 وهذا. هذا من بالله

                                                           

 والطبراني لهما، واللفظ( ١/٤٨١) «األولياء حلية» في نعيم وأبو ،(٨) «األولياء» في الدنيا أبي ابن أخرجه (1)
 .(٦٢٩) «األوسط المعجم» في
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 كالتفريط والغلو اإلسالمي، النهج في الكبرى القاعدة هو والتوازن
 يًدا البخل التصوير؛ فيرسم طريقة على يجري هنا والتعبير. بالتوازن يخل

شيًئا،  تمسك ال البسط كل مبسوطة يًدا اإلسراف العنق، ويرسم إلى مغلولة
. المحسور الملوم كقعدة قعدة اإلسراف ونهاية البخل نهاية ويرسم

 فكذلك. وعجزًا ضعًفا فتقف السير عن تعجز الدابة اللغة في والحسير
 وقفة إلى سرفه به ينتهي المسرف وكذلك. فيقف بخله يحسره البخيل
 األمور السرف، وخير وعلى البخل على الحالتين في ملوًما. الحسير
 .الوسط

 يبسط الذي هو. الله هو الرازق بأن بالتوسط األمر على يعقب ثم
 هو الرزق ومعطي. ويضيق الرزق في يقدر الذي ويوسع، وهو الرزق في

 اإلنفاق. في بالتوسط اآلمر
 َخِبيًرا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  ِإنَّهُ  َويَ ْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الرِّْزقَ  يَ ْبُسطُ  رَبَّكَ  ِإنَّ ﴿

 يشاء لمن الرزق وبصر، ويقدر خبرة عن يشاء لمن الرزق يبسط ﴾َبِصيًرا
 والسرف، وهو البخل عن واالعتدال، وينهى بالقصد ويأمر. وبصر خبرة عن

 للتي يهدي القرآن هذا أنزل األحوال؛ وقد جميع في باألقوم البصير الخبير
 .األحوال جميع في أقوم هي

 الرزق لهم يبسط فال بقدٍر، خلقه يعطي خزائنه تنفد ال الذين الله
 على ويقبض قوم، على يبسط بل القبض، كل عنهم يقبضه وال البسط، كل

 جميع على ووسعه الرزق بسط لو سبحانه ألنه الحياة؛ حركة لتسير آخرين
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 عليهم تفسد مقاطعة بينهم وحدثت الناس، عن الناس الستغنى الناس
 .حياتهم

 عمل، إلى المال صاحب يحتاج أن تتطلب الحياة حركة إنما
 وبذلك لبعض، بعضهم الناس حاجات فتلتقي مال، إلى العمل وصاحب

 .الحياة في ودوره بأهميته المجتمع في عضو كل ويشعر الناس، يتكامل
 ضيق الذي الفقير ترى أن ويشقيهم الحياة في الناس يتعب إن الذي

 فضل ما إلى ويتطلع رزقه، عليه الموسع عيشة يعيش أن يريد الرزق في عليه
 .عليه غيره به الله

 :الراتب نفس يتقاضيان واحد عمل في زميلين مثالً  تصورنا فلو
 .راتبه فوق أبيه من يأخذ قد العيش من سعةٍ  وفي غني :األول

 .األسرة نفقات في أباه يساعد ربما فقير :واْلخر
 وضعه إلى ينظر أال الفقير فعلى ما، شيء لشراء محالً  دخال فإذا

 وال معه، يتناسب بما فيشتري المادي، ومستواه وضعه إلى بل الوظيفي،
 يخرج أال يجب وإمكانية قدرة منهما لكل ألن زميله؛ مثل يكون أن يطمع
 .عنها

 المتزن؛ اإليماني والتصرف الدقيقة، االقتصادية النظرية هي هذه
 غير نطاقه في ويعيش له قسمه بما ويرضى الله قضاء يحترم فالذي لذلك
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 أرفعك فسوف فيك بقدري رضيت لقد :سبحانه الحق له يقول عليه، متمرد
 .الضيق بعد عليه ويوسع يعطيه ثم عندك، قدري إلى

 األرض، في لله خليفة أنه اإلنسان ينسى أن الخيبة كل والخيبة
 لمن خليفة فقط فأنت الكون، في أصيل أنه على الحياة حركة في ويسير

 مستوى في تعيش أن وإياك تغتر، أن فإياك أمدك، ممن ممدود استخلفك،
 .لك الله قدره الذي المستوى فوق

 جعل تعالى الله ألن ؛ كله الكون ضل أصيالً  نفسك اعتبرت فإن
 غًدا، عليه يضيق قد اليوم عليه وسع فالذي دوالً، وجعلها أغيارًا الدنيا

 خلقه في الله سنن من سنة وهذه غًدا عليه يوسع قد اليوم عليه ضيق والذي
 .الله عن االستغناء غرور اإلنسان في ليدك

 رب يا :بلذة الكون استمتع لما دائًما بالغنى اإلنسان الله متع فلو
. اشفني رب يا :بلذة الكون استمتع لما دائًما بالصحة متعة ولو ارزقني،
 .إياه داعًيا إليه محتاًجا سبحانه بالمنعم موصوالً  اإلنسان يظل لذلك

َلُهمْ  ِإنَّ  َوِإيَّاُكمْ  نَ ْرزُقُ ُهمْ  َنْحنُ  ِإْماَلق   َخْشَيةَ  َأْواَلدَُكمْ  تَ ْقتُ ُلوا َواَل ﴿  قَ ت ْ
 [. 61]اإلسراء:  ﴾َكِبيًرا ِخْطًئا َكانَ 

 فلما واإلمالق؛ الفقر خشية البنات يقتلون الجاهلية أهل بعض كان
 بالنهي أتبعه ويقدر، يشاء لمن الرزق يبسط الله أن السابقة اآلية في قرر
 دام فما. السياق من المناسب المكان في اإلمالق خشية األوالد قتل عن
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 إنما النسل؛ نوع أو النسل وكثرة اإلمالق بين إذن عالقة فال الله، بيد الرزق
الناس،  تفكير من والنسل الفقر بين العالقة انتفت ومتى. الله إلى كله األمر

 الفعلة تلك إلى الدافع انتفى فقد الناحية هذه من عقيدتهم وصححت
 الحياة. وسنة األحياء لفطرة المنافية الوحشية

 الجماعة حياة في آثاره ينشيء وفسادها العقيدة انحراف إن
 وتصحيح. التعبدية والطقوس االعتقاد فساد على يقتصر والالواقعية، 

 الحياة سالمة وفي وسالمتها، المشاعر صحة في آثاره ينشيء العقيدة
 آثار على بارز مثل البنات وأد من المثل وهذا. واستقامتها االجتماعية

 أن إال يمكن ال الحياة أن على وشاهد. اإلنسانية الجماعة واقع في العقيدة
 .الحياة عن معزل في تعيش أن يمكن ال العقيدة وأن بالعقيدة، تتأثر

 في يزال ما هنا الكالم ألن وسابقتها؛ اآلية هذه بين الصلة وواضح
 في الرزق مسألة تدخلوا أن إياكم :يحذرنا سبحانه والخالق الرزق،

 .ذريتكم وال أوالدكم تخلقوا ولم أنفسكم، تخلقوا لم ألنكم حسابكم،
 بنية من يتكون اإلنسان ألن البنية؛ بنقض الحياة إزهاق :والقتل

 فتنشأ الروح يعطيها ثم الجسم، أجهزة وهي وتعالى، سبحانه الخالق بناها
 .الحياة فيها

 مخه يتلف فقد مثالً، رأسه على آخر إنسانًا إنسان ضرب فإذا
 تبقى ال الروح ألن الحياة، بها التي البنية بنقض تنتهي لكن حياته، فتنتهي
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 فارقته الصفات هذه تغيرت ما فإذا خاصة، مواصفات له جسم في إال
 .الروح

. ذلك بعد بنيته تنقض ثم للجسد، الروح بمفارقة فيبدأ :الموت أما
 .األعضاء سالمة في يتم فالموت أعضاؤه، وتتلف

 توافرت إذا إال تضيء، ال التي الكهرباء بلمبة المسألة هذه أشبه وما
 ولمبة موصلً  وسلك للكهرباء، مصدر أو مولد من :خاصة مواصفات لها

 لماذا؟ النور، يذهب اللمبة هذه كسرت فإذا كهرباء،
 إذا وكذلك. هذه اإلنارة عملية في شيًئا أساسًيا نقضت ألنك

 ألنك الروح؛ وتفارقه يموت فإنه اآلخر قلب في مثالً  رصاصة واحد صّوب
 جسده في الروح تستمر وال اإلنسان، بنية من أساسياً  عنصرًا نقضت
 .بدونها

 ولكن واألنثى، الذكر على تطلق : األوالد﴾َأْواَلدَُكمْ ﴿: تعالى وقوله
الذكور؛  دون خاصة البنات يئدون كانوا أنهم التاريخ استقصاء في المشهور

 من يملؤها وما الحياة، معترك في وعدةً  عونًا الذكور يعتبرون كانوا ألنهم
 حين في. واالمتداد العزوة فيهم يرون كما بعض، على بعضهم هجمات
: وقوله والحاجة، والعوز الفقر ظل في خاصة للعار، مصدراً  البنات يعتبرون

 ملق من مأخوذة :واإلمالق الفقر، من خوفًا :أي :﴾ِإْماَلق   َخْشَيةَ ﴿
 كان إذا إال إنسانًا يتملق ال اإلنسان ألن االفتقار؛ إلى تعود وكلها وتملق،
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 َنْحنُ ﴿:  وقوله. حاجته منه ليأخذ فيتملقه محتاًجا إليه، عنده لما فقيرًا
 وفهمه إليه التنبه يجب لطيف ملمح اآلية هذه وفي ﴾َوِإيَّاُكمْ  نَ ْرزُقُ ُهمْ 
 سبحانه الحق. بالتناقض يتهمونه الذين القرآن أعداء على الرد من لنتمكن
 لم إذن فالفقر الفقر، من خوفًا :أي﴾ِإْماَلق   َخْشَيةَ ﴿: هنا يقول وتعالى

 موجود فالرزق األيام، مستقبل في الحدوث محتمل هو بل بعد، يأت
 مشغول بل برزقه، مشغول غير الحالة هذه في أوالده يقتل فالذي وميسور،

 ﴾نَ ْرزُقُ ُهمْ  َنْحنُ ﴿: هكذا الترتيب جاء لذلك المستقبل؛ في أوالده برزق
 ألنها المسألة؛ بهذه تنشغلوا فال رزقه، معه ويولد يولد المولود أواًل: ألن

 مقدم األبناء هؤالء رزق أن :أي ﴾َوِإيَّاُكمْ ﴿ :ثم. اختصاصكم من ليست
 خوفًا أوالدكم تقتلوا ال :أنه على المعنى يفهم أن ويمكن أنتم، رزقكم على
 .أجلهم ومن خاللهم، من نرزقكم فنحن الفقر، من

 بها المراد ﴾َأْواَلدَُكمْ ﴿ أن إلى ذهب من بقول أخذنا لو حتى
 على وتبقى البنات، تميت أنك جدالً  معه وسلمنا البنات، دون البنون

 يستمر وكيف! الزواج؟ وطلبوا الذكور هؤالء كبر إذا الحال فما الذكور،
 !أنثى؟ دون بذكر النسل

 قتل عن هنا النهي ألن الكريمة، اآلية مع يستقيم ال فهم هذا :إذن
 بأنه هنا الخطأ سبحانه الحق وصف وقد. مًعا والبنات البنون وهم األوالد،

 :متعددة جوانب من خطأ ألنه ذلك :﴾َكِبيًرا ِخْطًئا﴿: فقال كبير،
 .الله إال الله بنيان يهدم وال الله، بنيان هدمت بالقتل أنك :أولهما
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 على وقضيت األرض، في التناسل سلسلة قطعت أنك :ثانيها
 .األرض في الله استخلفها التي الخالفة

 بعض ولدك ألن والحنان؛ العطف غريزة على تعديت أنك :ثالثها
 .واإلنسانية بل والرحمة، األبوة معاني كل من يجردك وقتله منك،

 واستمرار النسل بقاء يضمن ما لنا سبحانه الحق وضع وهكذا
 كل ونهى ولده، يقتل أن والد كل نهى بأن أرضه، في لله اإلنسان خالفة
 .األوالد كل يقتلوا أن اآلباء

 تفسير مجالس من العاشر المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة
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المرسلين الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 َكانَ  ِإنَّهُ  الّزِنَا تَ ْقَربُوا َواَل ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 [. 68]اإلسراء:  ﴾َسِبياًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً 
 ومسلًكا. طريًقا وبئس أي: ﴾َسِبياًل  َوَساءَ ﴿
 الحياة لمادة إراقة ألنه ابتداء قتل إنه. شتى نواحٍ  من قتل الزنا في إن

 قبل الجنين بقتل آثاره من التخلص في الرغبة غالًبا يتبعه موضعها، غير في
 الجنين ترك فإذا مولده بعد أو مولده قبل يتخلق، أن بعد أو يتخلق أن

 في مضيعة حياة فهي مهينة، حياة أو شريرة، لحياة الغالب في ترك للحياة
 للجماعة قتل. أخرى صورة في قتل وهو..  األنحاء من نحو على المجتمع

 العرض في الثقة وتذهب الدماء، وتختلط األنساب فتضيع فيها، يفشو التي
 بين الموت يشبه ما إلى فتنتهي روابطها، وتتفكك الجماعة وتتحلل والولد،

 .الجماعات
 عن الشهوة قضاء سهولة أن إذ آخر، جانب من للجماعة قتل وهو

 داعي ال تبعة األسرة ويجعل لها، ضرورة ال نافلة الزوجية الحياة يجعل طريقه
 وال فطرتها تصح ال الناشئة، للفراخ الصالح المحضن هي واألسرة إليها،
 .فيه إال تربيتها تسلم
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 عليه تقوم عماًدا سبحانه الحق جعله الذي التكافلي النظام وهذا
 قلب إلى الشك دب ما إذا أساسه من ينهار ما سرعان األسرية الحياة
 وصراع يطاق، ال جحيم إلى حياته فتتحول إليه، الولد هذا نسبة في األب

 .هو ذاته في طعن ألنه به؛ النطق أو مواجهته يستطيع ال مرير داخلي
 ليحفظ النكراء؛ الجريمة هذه من وتعالى تبارك الحق يحذرنا لذلك

 عليهم فيحنو إليه، أبنائه نسبة إلى أب كل ويطمئن أنسابهم، الناس على
 . راحتهم سبيل في ومتاعبها الحياة ألم ويستعذب ويرعاهم،

 يقترب أن له يريد ال به أعلم وهو اإلنسان، خالق سبحانه فالحق
 لذلك أمامها؛ اإلنسان يضعف ما كثيرًا وجاذبية بريًقا له ألن المحظور؛ من

 المحظور فالمحرم الفعل، وقربان الفعل بين وفرق االقتراب، مجرد عن نهاه
 منه؟. وحذر أيضاً، االقتراب الله حرم إذن فلماذا نفسه، الفعل هو هنا

 بالذات، المسألة هذه في عواطفك يرحم أن يريد تعالى الله ألن
 توشك حولها حمت فإن اإلنسان، غرائز أقوى وهي الجنسية، الغريزة مسألة

 .لك أسلم أسبابها وعن عنها فاالبتعاد فيها، تقع أن
 ثالث إلى قسموها والعلم الشعور مظاهر عن العلماء تكلم وحينما

 .النزوع ثم الوجدان، ثم اإلدراك، :مراحل
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 أن فلحظة جميلة، وردة به فرأيت بستان في تسير أنك فرضنا فلو
 البصر، بحاسة وجودها أدركت ألنك ؛"اإلدراك" يسمى هذا إليها نظرت

 .بجمالها والتمتع إليها النظر من أحد يمنعك ولم
 فهذا حبها نفسك في واستقر منظرها وراقك أعجبتك ما فإذا

 يدك مددت فإذا رأيت، لما الداخلي االنفعال :أي" الوجدان" يسمى
 .فعلي عمل :أي" نزوع" فهذا لتقطفها

 الشرع؟ يتحكم الثالث هذه من مرحلة أي ففي
 من أو اإلدراك، من يمنعك وال النزوع، مرحلة في يتحكم الشرع

 فيها يمكن فال" الجنسية الغريزة مسألة" المسألة هذه في إال الوجدان،
 ملتحمة مراحل فهي اإلدراك، عن الوجدان وال الوجدان، عن النزوع فصل

 .بينها الفصل على البشرية النفس تقوى ال بحيث ومتشابكة،
 تولد ما سرعان الرؤية هذه فإن جميلة، امرأة الرجل رأى فإذا

 النزوع ويتولد يده، تمتد أن تدعوه عنيفة وغريزة عشًقا ثم وميالً، إعجابًا
 أن وإما المحرم، فيقع غريزته، نداء ويلبي ينزع أن إما وهنا نخافه، الذي
 .الحرمان مرارة يعاني ويظل يعف

 من داخلهم ويختلج يدور وبما خلقه، بطبيعة أعلم سبحانه والخالق
 إليه يؤدي ما كل حرم بل فحسب، الزنا يحرم لم لذلك ومشاعر؛ أحاسيس

 أخذت فإن لنزعت، وجدت ولو لوجدت، أدركت لو ألنك النظر، من بداية
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 تعاني مكبوتًا عشت عففت وإن الناس، أعراض أفسدت النزوع من حظك
 .عنه صبر لك وليس تناله، لن عشًقا

 َمْظُلوًما قُِتلَ  َوَمنْ  بِاْلَحقِّ  ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَِّتي الن َّْفسَ  تَ ْقتُ ُلوا َواَل ﴿
 ﴾َمْنُصورًا َكانَ  ِإنَّهُ  اْلَقْتلِ  ِفي ُيْسِرفْ  َفاَل  ُسْلطَانًا ِلَولِيِّهِ  َجَعْلَنا فَ َقدْ 

 [. 66]اإلسراء: 
 في ثبت كما شرعي حق بغير النفس قتل عن ناهًيا تعالى يقول
، امرئ   دمُ  يحلُّ  ال»قال:   الله رسول أن الصحيحين:  أن يشهدُ  مسلم 

 زنى رجل  : ثالث   إحدى في إاّل  اللَِّه، رسولُ  محمًَّدا وأنَّ  اللَُّه، إاّل  إَلهَ  ال
، بعدَ   أو يُقَتُل، فإنَّهُ  ورسوِلِه، باللَّهِ  محاربًا خَرجَ  ورجل   يُرَجُم، فإنَّهُ  إحصان 

 .(1)«ِبها فُيقَتلُ  نفسه يقُتلُ  أو األرِض، منَ  يُنفى أو ُيصَلُب،
 بغير مظلوًما قتل للقتل، فمن المبيحة هي الثالثة األسباب تلك

 - إليه عاصب أقرب وهو - لوليه الله جعل األسباب، فقد تلك من واحد
 عفا شاء وإن الدية، على عفا شاء وإن قتله شاء إن القاتل، على سلطانًا

 .له دمه ألن القاتل، في التصرف في األمر صاحب فهو. دية بال عنه
 في اإلسراف عن اإلسالم ينهاه الكبير السلطان هذا مقابل وفي

 يكون القتل في واإلسراف. إياه منحه الذي السلطان لهذا استغالالً  القتل
 الجاهلي الثأر في يقع كما - لهم ذنب ال ممن سواه إلى القاتل بتجاوز

                                                           

 . ٨١٦٧ المسند الصحيح ،(٨٣٥٥ ت) الوادعي (1)
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 أسرة من أنهم إال ذنب بغير واألقارب واألبناء واألخوة اآلباء فيه يؤخذ الذي
 دمه على مسلط والولي بالقاتل، بالتمثيل كذلك اإلسراف ويكون - القاتل

 .عنها نهى قد والرسول المثلة يكره فالله. مثلة بال
 الجمع يقابل أن القياس كان ﴾الن َّْفسَ  تَ ْقتُ ُلوا َواَل ﴿:  تعالى وقوله

 وتعالى سبحانه الحق لكن الله، حرم التي النفوس تقتلوا ال :فيقول بالجمع،
 النفس عن القاتل يسأل أن ال الجميع، مسئولية الواحد النفس قتل أن يريد
 .الجريمة هذه عن مسئول كله المجتمع بل قتلها، التي

 ألنها عليها؛ التعدي يجوز ال محرمة جعلها :أي﴾اللَّهُ  َحرَّمَ  الَِّتي﴿
: نقول أو. غيره أحد يهدمه ال الله وبنيان وصناعته، وخلقته الله بنيان

 هذا ﴾بِاْلَحقِّ  ِإالَّ ﴿. قتلها الله حرم :أي ﴾اللَّهُ  َحرَّمَ  الَِّتي الن َّْفسَ ﴿
 ِإالَّ ﴿ الله حرم التي النفس تقتلوا ال :قال الذي السابق الحكم من االستثناء

كما  أشياء ثالثة به المراد هنا والحق بالحق، اقتلوها ولكن :أي ﴾بِاْلَحقِّ 
 ذكرنا. 

 طالما :أي ﴾اْلَقْتلِ  ِفي ُيْسِرفْ  َفاَل ﴿ :وتعالى تبارك الحق يقول ثم
 أو تعد أو زيادة دون بقدره القصاص فليكن القصاص حق أعطاك الله أن

 غير القاتل يكون فقد :عدة بأوجه يكون القتل في واإلسراف للحد، مجاوزة
 إنسان قتل إلى يتطلع بل بقتله، الدم ولي يرضي فال قومه، في شأن ذي
ا إنسانًا فيقتل شأن، وذي مكانة ذي آخر ًً  من وهذا له، ذنب ال بريَئ

 .المقتول ذات في إسراف وهو القتل، في اإلسراف
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 الدم ولي يكتفي فال واحد قتل فإن الكم، في اإلسراف يكون وقد
 .واحد من أكثر به يقتل أن إلى الدم وثورة الغل يحمله بل القاتل، يقتل بأن

 يسرف أن له يجوز ال :أي ﴾َمْنُصورًا َكانَ  ِإنَّهُ ﴿ : تعالى يقول ثم
 القصاص حق وأعطيناه بجانبه وقفنا بل عنه، نتخل لم ألننا القتل؛ في

 حد عند يقف أن فيجب متروًكا، ليس منصور فهو :إذن منه، ومكناه
 هو يقتل فسوف القاتل، غير بقتل تجاوزها إن ألنه يتجاوزها؛ ال النصرة
 .قصاًصا اآلخر

ُلغَ  َحتَّى َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي ِإالَّ  اْلَيِتيمِ  َمالَ  تَ ْقَربُوا َواَل ﴿  َأُشدَّهُ  يَ ب ْ
 [. 64]اإلسراء:  ﴾َمْسُئواًل  َكانَ  اْلَعْهدَ  ِإنَّ  بِاْلَعْهدِ  َوَأْوُفوا

 ويبرز اليتيم مال في يشدد ؛ ولكنه وماله وعرضه دمه حرام المسلم
 تدبير عن ضعيف اليتيم أن ذلك. أحسن هي بالتي إال قربه مجرد عن النهي
 وماله اليتيم برعاية مكلفة اإلسالمية والجماعة عنه، الذود عن ضعيف، ماله،
 .عنه يدفع وأن ماله يدبر أن ويستطيع ويرشد أشده يبلغ حتى

 بها يكلف التي األمور أن والنواهي األوامر هذه في يالحظ ومما
 األمور أما المفرد؛ بصيغة فيها النهي أو األمر جاء الفردية بصفته فرد كل
 ففي الجمع، بصيغة فيها أو النهي األمر جاء فقد بالجماعة تناط التي

 التبذير، وعدم السبيل، وابن والمسكين القربى ذي وإيتاء للوالدين اإلحسان
 عن والنهي الحق من التثبت وفي والسرف، البخل بين اإلنفاق في والتوسط
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 صبغة من لها لما المفرد بصيغة النهي أو األمر كان..  والكبر الخيالء
 برعاية واألمر النفس، قتل وعن الزنا وعن األوالد قتل عن النهي وفي. فردية
 بصيغة النهي أو األمر كان والميزان الكيل وإيفاء بالعهد، والوفاء اليتيم مال

 .جماعية صبغة من لها لما الجمع
 في أحسن هي بالتي إال اليتيم مال قرب عن النهي جاء ثم ومن

 عهد فهذا وماله، اليتيم عن مسؤولة كلها الجماعة لتكون الجمع، صيغة
 .جماعة بوصفها عليها

 بالوفاء األمر به ألحق الجماعة على عهد اليتيم مال رعاية وألن
 جل الله يسأل..  ﴾َمْسُئواًل  َكانَ  اْلَعْهدَ  ِإنَّ  بِاْلَعْهدِ  َوَأْوُفوا﴿ .إطالقًا بالعهد
 .وينقضه به ينكث من ويحاسب به، الوفاء عن جالله

 مناط الوفاء هذا ألن. وشدد بالعهد الوفاء على اإلسالم أكد وقد
 تكرر وقد. الجماعة حياة وفي الفرد ضمير في والنظافة والثقة االستقامة
 في سواء والحديث؛ القرآن في شتى صور في بالعهد الوفاء عن الحديث

 عهد. الدولة وعهد الجماعة وعهد الفرد عهد. الناس وعهد الله عهد ذلك
 في بعيًدا شأًوا التاريخي واقعه في اإلسالم وبلغ. المحكوم وعهد الحاكم

 .اإلسالم ظل في إال البشرية تبلغه لم بالعهود الوفاء
 مجالس من الحادي عشر المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 َوزِنُوا ِكْلُتمْ  ِإَذا اْلَكْيلَ  َوَأْوُفوا﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

ر   َذِلكَ  اْلُمْسَتِقيمِ  بِاْلِقْسطَاسِ   [. 65]اإلسراء:  ﴾تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخي ْ
 التي هي القضية هذه المجتمع، قضايا أخطر من قضية وهذه

 أنها ويطمئن الحياة، في وتعبه جهده وثمار عرقه نتيجة لإلنسان تضمن
 على تعيش أن تريد التي المتسلطة الطفيلية الطبقة هذه على ال عليه عائدة

 .دمائهم على وتتغذى اآلخرين أكتاف
 مجتمع في مكان له ليس أنه ويعلم الخامل، الكسول ييأس وبذلك

 من فيأخذ العيش لقمة يجد فلن خموله في تمادى إن وأنه نشيط، عامل
 .أفراده ويسعد المجتمع ويرقى العمل طاقة تزداد وبذلك للعمل، دافًعا ذلك

 النابغ اإليجابي اإليثار لكنه إيثار، اإليماني المجتمع في صحيح
 في لها مجال فال والغصب واالختالس والسرقة الخطف أما ذاته، الفرد من
 أحد يتطفل فال الجميع تستوعب أن الحياة لحركة يريد ألنه المجتمع؛ هذا
 .أحد على

 اإلنسان دماء على تتغذى التي الطفيلية األمراض نحارب كنا وإن
 على قادرًا دمت فما. المحاربة بهذه أولى اآلدمية الطفيليات محاربة فإن
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 على فهم األعذار أصحاب من القادرين غير أما تعمل، أن فيجب العمل
 جميًعا، المؤمنين أعناق وفي الدولة في مكفول حق ولهم والرأس، العين
 .محتاج لكل اإلسالم يكفله الذي التأمين هو وهذا

 ويكدح يعمل إيجابًيا، الحياة في يعيش أن اإلنسان على لذلك
 ألن والخمول؛ التقاعس لنفسه يرضى وال وإثرائها، الحياة رقي في ويسهم

 النشيط بين وال والقاعد، العامل بين يسوي ال اإليماني المجتمع
 .والمتكاسل

 يخص ال هنا والحديث :﴾ِكْلُتمْ  ِإَذا اْلَكْيلَ  َوَأْوُفوا﴿: تعالى يقول
 المقادير مثل الحياة حركة في المستخدمة المقادير جميع بل فقط، الكيل

 متر الكيلو أو المتر أو السنتيمتر أو بالملليمتر تقدر والتي مثاًل، الطولية
 بالسنتيمتر، يقاس مثالً  فالكتاب حسبه، على كل األشياء بها وتقاس

 .وهكذا بالكيلومتر فيقاس الطريق أما بالمتر، تقاس والحجرة
 مع فيه القياس وحدة تتناسب أن يجب الطولي فالتقدير :إذن

 الطول فيأتي المساحات في أما الطوليات، في هذا. نقيسه الذي الشيء
 .الميزان يأتي الكتل وفي. واالرتفاع والعرض الطول: األحجام وفي والعرض،

 والميزان الكيل في يكون التطفيف أن يفهمون الكثيرين أن ونالحظ
 جراًما عشرين الكيلو ينقصك الذي فالبائع السعر، في أيضاً  لكنه فحسب،

: تعالى يقول ثم. أيًضا الثمن في عليك وطفف الوزن، في بخسك فقد مثالً 
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 وتعالى سبحانه الحق أن يجد والمتأمل :﴾اْلُمْسَتِقيمِ  بِاْلِقْسطَاسِ  َوزِنُوا﴿
 حقه، الكيل بإيفاء أمرهم الناس تعامالت في األحجام دقة أراد حينما
 وجعله دقته، على ركز فقد الوزن في أما :﴾اْلَكْيلَ  َوَأْوُفوا﴿ :هكذا

 الدقة هذه لماذا :إذن المستقيم، بل فحسب القسطاس ليس بالقسطاس،
 بالذات؟ الميزان في

 يستطيع قلما مكشوفة، واضحة لوجدتها الكيل عملية إلى نظرت لو
 أمام الكيل ألن تالعبه؛ ويعلم أمره ينكشف ما وكثيرًا فيها، الغش اإلنسان
 .مكشوف فيه والتالعب األعين

 التجار ولدى للتالعب، واسع مجال الوزن ذلك، فغير الوزن أما
 الميزان ألن أحد؛ بهم يدري أن دون الوزن بها يبخسون وطريقة طريقة ألف
 وكفة الوسط، في ارتكاز محور عن عبارة األول، النوع من رافعة نعلم كما
 الذراعين في نقص فأي األخرى، الناحية في المقاومة وكفة ناحية، في القوة

 .الميزان يفسد المقاومة أو القوة كفة في تالعب وأي الميزان، يفسد
 لذلك المقام؛ بنا لطال أسواقنا في البائعين أالعيب عن تحدثنا ولو

 واسع مجال ألنه خاصة؛ الميزان في الدقة على وتعالى سبحانه الحق أكد
 .الناس أموال وأكل والخداع للغش
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 ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإنَّ  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َواَل ﴿
 [.63]اإلسراء:  ﴾َمْسُئواًل  َعْنهُ  َكانَ  ُأولَِئكَ 

 الحكم قبل حركة كل ومن ظاهرة كل ومن خبر كل من إن التثبيت
 القلب استقام ومتى. الدقيق اإلسالم ومنهجالكريم،  القرآن دعوة هو عليها

 ولم. العقيدة عالم في والخرافة للوهم مجال يبق لم المنهج هذا على والعقل
 مجال يبق ولم. والتعامل والقضاء الحكم عالم في والشبهة للظن مجال يبق

 .والعلوم والتجارب البحوث عالم في الوهمية والفروض السطحية لألحكام
 ليست الحديث العصر في الناس بها يشيد التي العلمية واألمانة

 الكبرى، تبعتها القرآن يعلن التي القلبية العقلية األمانة من طرف سوى
 السمع واهب وفؤاده، أمام وبصره سمعه عن مسؤوالً  اإلنسان ويجعل
 .. والفؤاد والبصر

اليقين،  علم تعلمه لم ما تتبع وال ﴾ِعْلم   بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َواَل ﴿
 أو تفسر ظاهرة من. تروى ورواية يقال قول من :صحته من تتثبت لم وما

 .اعتقادية قضية أو شرعي حكم ومن. تعلل واقعة
 . (1)«الحديثِ  َأْكَذبُ  الظَّنَّ  فإنَّ  والظَّنَّ، إيّاكم»الحديث:  وفي

  

                                                           

 . ٨٩١١ الترمذي صحيح ،(٨٣٥٢ ت) األلباني (1)
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 .(1)«زََعموا الرجلِ  َمِطيَّةُ  بئسَ »  :داود أبي سنن وفي
 حقيقية قضايا على بناءً  إال تتم أن يمكن ال الحياة حركة وكذلك

 القضية: أي المقولة ومعنى. العلم() نسميه ما وهذا الكون، في مضبوطة
 أو كروية، األرض :نقول كأن الكذب، أو بالصدق قائلها على يحكم التي

 مجزوًما علمية قضية تعطيني القضايا وهذه منير، القمر أو مضيئة، الشمس
 .العلم هو وهذا. عليها ندلل أن ويمكن وواقعة، بها

 وليس كاذبة، قضية فهي واقعية ليست بقضية تجزم فأن الجهل أما
 ليس واألمي أمية، العلم عدم ألن البعض؛ يعتقد كما العلم عدم الجهل

 .كاذبة وال صادقة ال قضية عنده
 بمجرد األمي ألن الجاهل؛ من التعلم في أطوع األمي تجد لذلك

 من تخرج أن أوالً  فيلزمك الجاهل أما ويتعلمها، يأخذها ما قضية تعلمه أن
 . الصادقة القضية تعلمه ثم المخالفة، القضية ذهنه

 والفؤاد والبصر السمع من الصفات هذه أي ﴾ُأولَِئكَ  ُكلُّ ﴿ وقوله
 وعما عنه وتسأل القيامة يوم عنها العبد سيسأل أي  ﴾َمْسُئواًل  َعْنهُ  َكانَ ﴿

 مكان تلك. أولئك استعمال ويصح فيها عمل

                                                           

 له، واللفظ( ٣٩٧٥) داود أبو أخرجه، ٨٧ عبدالوهاب البن الكبائر ،(٨٥٢٦ ت) الوهاب عبد ابن محمد (1)
 .(٨٧٨٨٦) وأحمد
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ُلغَ  َوَلنْ  اأْلَْرضَ  َتْخِرقَ  َلنْ  ِإنَّكَ  َمَرًحا اأْلَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َواَل ﴿  تَ ب ْ
 [.67]اإلسراء:  ﴾طُواًل  اْلِجَبالَ 

 عباده فوق القاهر بالخالق الشعور من قلبه يخلو حين اإلنسان
 أن تذكر لو. جمال أو قوة أو سلطان، أو ثراء من يبلغه بما الخيالء تأخذه

 كبريائه، من لطامن الله، حول أمام ضعيف وأنه الله، فمن نعمة من به ما
 .مرًحا وال تيًها ال هونًا األرض على ومشى خيالئه، من وخفف

 أو بطرًا أو واختيااًل، فخرًا :أي ﴾َمَرًحا اأْلَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َواَل ﴿
 يجب غيره، من أفضل أنه ويظن به، ويختال بشيء يفخر الذي ألن تعالًيا؛

 يذهب ال فيه، ذاتًيا يكون أن بمعنى به، افتخر ما بقاء لنفسه يضمن أن
 أن يمكن ما كل جعل أن سبحانه الله حكمة من لكن يفارقه، وال عنه

 .فيه أصيلة وليست له، هبة اإلنسان به يفتخر
ُلغَ  َوَلنْ  اأْلَْرضَ  َتْخِرقَ  َلنْ  ِإنَّكَ ﴿  نلحظ هنا ﴾طُواًل  اْلِجَبالَ  تَ ب ْ

 المتكبرين، لهؤالء يقول وتعالى سبحانه الحق كأن وتقريع، توبيخ إشارة
 بشيء وخيالء فخرًا وتسيرون تتكبرون كيف:الكاذب الكبرياء وألصحاب

 األرض، تخرقوا لن والتعالي التكبر بهذا فيكم؟ فأنتم ذاتي غير لكم موهوب
 باألقدام، وتداس الوجود أجناس أدنى وهي تتحداكم، صلبة ستظل بل

 . تطاولوها ولن منكم أعلى ستظل جماد أيًضا وهي الجبال وكذلك
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 يجد واإلنسان، والحيوان والنبات الجماد :الكون ألجناس والناظر
 والنبات والحيوان النبات، ينفع فالجماد األجناس، هذه بكل ينتفع اإلنسان

 األجناس جميع وهكذا اإلنسان، ينفع والحيوان واإلنسان، الحيوان ينفع
تخدم؟  ومن اإلنسان؟ أيها أنت وظيفتك فما اإلنسان، خدمة في مسخرة

 األرض كانت وإال الحياة، في ووظيفة الكون في دور لك يكون أن البد
 .الوجود في مهمة عن لك فابحث منك، أفضل والحجر

 األجناس أدنى هو الذي فالجماد عجيب، أمر الحج فلسفة وفي
 ركنها وفي حوله، من الناس يطوف حجر فالكعبة ومنزلة، مكانة له نجد

 يتزاحم وعليه حجر، وهو تقبيله  الله رسول لنا سن الذي األسعد الحجر
 .به والتمسح بتقبيله ويتشرفون الناس

 فاإلنسان الكون، في العبودية استطراق مظاهر من مظهر وهذا
 .حجر تقبيل في والكرامة الشرف يرى األجناس لجميع األعلى المخدوم

 وكذلك إليه، يدك تمتد أن وإياك قطعة، يحرم النبات وكذلك
 أخدمها الذي الوقت أتى تخدمني التي األشياء فهذه صيده، يحرم الحيوان

 ولكي األصل، لنلمح العمر في مرة وتعالى سبحانه الحق وجعلها وأقدسها،
 الكون في تسري تعالى لله العبودية أن وليعلم بإنسانيته، اإلنسان يغتر ال

 الكون في العبودي االستطراق هذا تخدش أن اإلنسان أنها فإياك .كله
 .تعالٍ  أو خيالء أو بمرح
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 [.62: اإلسراء﴾ ]َمْكُروًها رَبِّكَ  ِعْندَ  َسيُِّئهُ  َكانَ  َذِلكَ  ُكلُّ ﴿
 عنه نهينا الذي هذا كل عنده فمعناه فاحشة: أي سيئة قرأ من أما

 سيئة فهو ها هنا إلى ﴾ِإْماَلق   َخْشَيةَ  َأْواَلدَُكمْ  تَ ْقتُ ُلوا َواَل ﴿:  قوله من
 قرأ من يرضاه، وأما وال يحبه ال الله عند﴾ َمْكُروًها﴿ عليها مؤاخذ

 قوله من ذكرناه الذي هذا كل عنده فمعناه اإلضافة على﴾ َسيُِّئهُ ﴿
 مكروه فقبيحه أي فسيئه هاهنا إلى﴾ ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تَ ْعُبُدوا َأالَّ  رَبُّكَ  َوَقَضى﴿

 .الله عند
 الله كراهية وهو والنهي األمر بمرجع وتذكيرًا تلخيًصا هذا فيكون

 عن النهي ألن به، المأمور الحسن عن ويسكت. األمور تلك من للسيىء
 .ذكرنا كما فيها الغالب هو ء السيى

 مجالس من عشر الثاني المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير



 

 
 

 

 المجلس الثالث عشر
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 رَبُّكَ  ِإلَْيكَ  َأْوَحى ِممَّا َذِلكَ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 َمُلوًما َجَهنَّمَ  ِفي فَ تُ ْلَقى َآَخرَ  ِإَلًها اللَّهِ  َمعَ  َتْجَعلْ  َواَل  اْلِحْكَمةِ  ِمنَ 
 [. 69]اإلسراء:  ﴾َمْدُحورًا

 عنه ونهيناك الجميلة األخالق من به أمرناك الذي هذا تعالى يقول
 الناس. به لتأمر محمد يا إليك أوحينا مما الرذيلة الصفات من

 .الوصايا من تقدم ما :أي ﴾َذِلكَ  ﴿
 منه، للغاية المؤدي موضعه في الشيء وضع :هي ﴾اْلِحْكَمةِ ﴿

 والسفه والحمق الخلل من تحفظه المجتمع في سائدة الحكمة لتظل
 .والفساد

 ﴾َمْدُحورًا َمُلوًما َجَهنَّمَ  ِفي فَ تُ ْلَقى َآَخرَ  ِإَلًها اللَّهِ  َمعَ  َتْجَعلْ  َواَل ﴿
 عباس ابن قال ﴾َمْدُحورًا﴿..  والخلق الله ويلومك نفسك تلومك أي

 مطروًدا.  وقتادة:
 الله صلوات فإنه  الرسول بواسطة األمة الخطاب هذا من والمراد

 معصوم. عليه وسالمه
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 في ذكر أن سبق وقد النهي، هذا كرر لماذا :يسأل أن ولسائل
 الوصايا؟ من السابقة المجموعة استهالل

 حياة ينظم الذي السليم المنهج لنا وضع وتعالى سبحانه الحق
 المجتمع نظام عدل ثم له، شريك ال واحد اإلله بأن بدأه وقد المجتمع،

 النسل، سالمة ليحفظ والعفة الطهر قواعد وأرسى وطوائفه بطبقاته كله
 .للكل الكل تواضع إلى ودعا

 أفراده ويسعد المجتمع، يستقيم أن الوصايا لهذه النهائية فالحصيلة
 الحق وكرر آخر، إلهاً  معه تجعل أن فإياك :إذن. اإللهي المنهج هذا بفضل

 على يأتي قد ألنه ﴾َآَخرَ  ِإَلًها اللَّهِ  َمعَ  َتْجَعلْ  َواَل ﴿: النهي هذا سبحانه
 بأقوالهم فيأخذون المفكرين، بعض بعقول الظن يحسنون وقت الناس

 وتعالى، تبارك الحق منهج على ويفضلونها مناهجهم، على ويسيرون
 أنها الناس يوهمون أخرى قضايا إلى الحق دينهم قضايا عن الناس فيفتنون
 .الدين به جاء مما أفضل

 بالقاعدة موصولة الطرفين، محبوكة فتجيء. االبتداء يشبه ختام وهو
 دون وعبادته الله توحيد قاعدة الحياة، بناء اإلسالم عليها يقيم التي الكبرى

 .سواه
 لَتَ ُقوُلونَ  ِإنَُّكمْ  ِإنَاثًا اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  َواتََّخذَ  بِاْلَبِنينَ  رَبُُّكمْ  َأفََأْصَفاُكمْ ﴿

 [. 41]اإلسراء:  ﴾َعِظيًما قَ ْواًل 
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 المالئكة أن من يقولون لما استنكار. والتهكم لالستنكار استفهام
. والشريك الشبيه عن تعالى كما والصاحبة الولد عن الله تعالى الله، بنات

 ويقتلون البنين من أدنى البنات يعدون وهم لله البنات نسبة على وتهكم
 وينسبون إناثًا، المالئكة يجعلون هذا ومع العار؛ أو الفقر خوف البنات
 فهل والبنات،  البنين واهب هو الله كان فإذا! الله إلى اإلناث هؤالء

 المفضوالت؟! اإلناث لنفسه واتخذ المفضلين بالبنين أصفاهم
 من فيها ما لبيان ادعاءاتهم في مجاراتهم سبيل على كله وهذا

 األساس. من مستنكرة كلها فالقضية وإال. وتهافت تفكك
 عظيًما وبشاعته، شناعته في عظيًما ﴾َعِظيًما قَ ْواًل  لَتَ ُقوُلونَ  ِإنَُّكمْ ﴿

 عن خروجه في فيه، عظيًما االفتراء ضخامة في عظيًما ووقاحته، جرأته في
 .والتصديق التصور

َنا َوَلَقدْ ﴿  ﴾نُ ُفورًا ِإالَّ  يَزِيُدُهمْ  َوَما لَِيذَّكَُّروا اْلُقْرَآنِ  َهَذا ِفي َصرَّف ْ
 [. 41]اإلسراء: 
َنا َوَلَقدْ ﴿  الوعيد من فيه صرفنا أي ﴾لَِيذَّكَُّروا اْلُقْرَآنِ  َهَذا ِفي َصرَّف ْ

 فيه هم عما فينزجروا والمواعظ والبينات الحجج من فيه ما يذكرون لعلهم
 منهم الظالمين أي ﴾نُ ُفورًا ِإالَّ  َيزِيُدُهمْ  َوَما﴿ واإلفك والظلم الشرك من
 منه. وبعًدا الحق عن أي ﴾نُ ُفورًا ِإالَّ ﴿
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 الفطرة إلى والرجوع التذكر من أكثر إلى يحتاج ال فالتوحيد
 سمعوا كلما نفورًا يزيدون ولكنهموداللتها؛  الكونية اآليات وإلى ومنطقها،

 أن خيفة ذاته القرآن من ونفورًا بها، جاء التي العقيدة من نفورًا. القرآن هذا
 والوهم الشرك عقائد. بها يستمسكون التي الباطلة عقائدهم على يغلبهم

 .والترهات
 جادة إلى ويعودوا يذكروا أن بدل :أي :﴾نُ ُفورًا ِإالَّ  َيزِيُدُهمْ  َوَما﴿

منهم؟  والنفور اإلعراض لماذا :نسأل أن ولنا. ونفورًا إعراًضا ازدادوا الصواب
 ولكي اإلسالم، قبل لهم كانت التي الزمنية بالسلطة االحتفاظ أرادوا ألنهم

 العالم في القوانين تواريخ درسنا لو :نقول الزمنية بالسلطة المقصود نوضح
 جاء بل األمر، أول يأت لم البشر وضعه الذي الوضعي القانون أن نجد

 الدين، باسم يضعونه القانون أصحاب هم وكانوا الكهنة، تسلط نتيجة
 بحكم، ما قضية في يحكمون أنهم عليهم لوحظ ولكن به، الناس ويلزمون

 فانصرف لألول، مخالف بحكم القضية نفس في يحكمون فترة بعد ثم
 وبذلك الوضعية، القوانين هذه ألنفسهم ووضعوا الكهنة، أحكام عن الناس
 .الزمنية بالسلطة يسمى ما لهؤالء أصبح

 اإليمان من المدينة يهود منعت التي هي الزمنية السلطة وهذه
 بعثته، زمن ومن وبرسالته بأوصافه ومعرفة علم على كانوا وقد ، بمحمد

 فيه يبعث زمان سيأتي :لهم يقولون مكة في األصنام عباد يرون حينما وكانوا
 ما جاءهم فلما وإرم، عاد قتل به ونقتلكم نتبعه، وسوف البلد، هذا في نبي
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 لقد. كفروا الذين على به يستفتحون قبل من كانوا وقد به، كفروا عرفوا
 هذه ألن صدقه؛ من يقين على أنهم مع ، محمد لرسالة اليهود تنكر

 العلمية السيادة على وستقضي الزمنية، السلطة هذه ستحرمهم الرسالة
 .اإلسالم قبل لهم كانت التي الحربية والسيادة االقتصادية والسيادة

 اْلَعْرشِ  ِذي ِإَلى اَلبْ تَ َغْوا ِإًذا يَ ُقوُلونَ  َكَما َآِلَهة   َمَعهُ  َكانَ  َلوْ  ُقلْ ﴿
 [. 48]اإلسراء:  ﴾َسِبياًل 

 شريًكا لله أن الزاعمين المشركين لهؤالء محمد يا قل تعالى يقول
 تقولون كما األمر كان لو زلفى إليه ليقربهم غيره معه العابدين خلقه من
 يعبدونه المعبودون أولئك لكان لديه وتشفع إليه لتقرب تعبد آلهة معه وأن

 من يعبده كما وحده أنتم فاعبدوه والقربة الوسيلة إليه ويبتغون إليه ويتقربون
 ال فإنه وبينه بينكم واسطة يكون معبود إلى لكم حاجة وال دونه من تدعونه
 جميع ألسنة على ذلك عن نهى وقد ويأباه يكرهه بل يرضاه وال ذلك يحب
 وأنبيائه. رسله

 هنالك ممتنعة، وليس كلها المتناع، فالقضية امتناع حرف ﴾َلوْ ﴿
 من خلق إال هي إن يدعونها التي واآللهة ﴾يَ ُقوُلونَ  َكَما﴿  الله مع آلهة
. جماًدا أو حيوانًا، نباتًا أو كوكًبا، إنسانًا أو نجًما كانت سواء الله خلق
 لإلرادة الكونية، وتخضع الفطرة ناموس حسب الخالق إلى تتجه كلها وهذه
 لناموسه خضوعها طريق عن الله إلى طريقها وتصرفها؛ وتجد تحكمها التي

 إلرادته. وتلبيتها
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 يوحي هنا العرش وذكر ﴾َسِبياًل  اْلَعْرشِ  ِذي ِإَلى اَلبْ تَ َغْوا ِإًذا﴿ 
. الله (مع)آلهة  أنها يدعون التي الخالئق هذه على والتسامي باالرتفاع

 معه. وليست عرشه تحت وهي
 له يقم ولم بالوحدانية، لنفسه شهد تعالى الله أن مادام :إذن

 إال تقال ال ﴾اْلَعْرشِ  ِذي﴿ وكلمة. الدعوى هذه له سلمت فقد معارض
 يجلس سرير أو كرسي له فيصنع وقتال، عراك بعد األمر له استتب لمن
 .عليه

 حده عند ويوقفوه ليواجهوه إما العرش، ذي إلى الطريق ابتغاء
 يذهب األقل فعلى غلبوا وإن المسألة، انتهت فقد غلبوا فإن دعوته، ويبطلوا

 .عبيده ومن خلقه من ليكونوا سبيالً، إليه أو يبتغون خلق بما إله كل
 [. 46]اإلسراء:  ﴾َكِبيًرا ُعُلوًّا يَ ُقوُلونَ  َعمَّا َوتَ َعاَلى ُسْبَحانَهُ ﴿
 َعمَّا َوتَ َعاَلى ُسْبَحانَهُ ﴿ فقال وقدسها الكريمة الله تعالى نفسه نزّه

 آلهة معه أن زعمهم في الظالمون المعتدون المشركون هؤالء أي ﴾يَ ُقوُلونَ 
 لم الذي الصمد األحد الله هو بل كبيرًا تعالًيا أي ﴾َكِبيًرا ُعُلوًّا﴿ أخرى

 أحد. كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد
 وفي ذاته، في تعالى له مطلًقا تنزيًها يعني ﴾ُسْبَحانَهُ ﴿ وقوله

 ليست صفات وله كذاتك، ليست ذات تعالى فلله أفعاله، وفي صفاته،
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 الوجود في تختلف األشياء ألن كأفعالك؛ ليست أفعال وله كصفاتك،
 .لها الموجد بحسب

 علًوا هؤالء يقول عما وتنزه الله تعالى :أي ﴾َكِبيًرا ُعُلوًّا﴿وقوله 
 اختار سبحانه الحق أن ونالحظ. العلو في تتفاوت الناس ألن كبيرًا؛

 موضعه في اللفظ استعمال قبيل من وهذا. أكبر :يقل ولم ﴾َكِبيًرا﴿
 ما أن تعني أكبر لكن صغير، سواه ما كل أن :تعني كبيرًا ألن المناسب؛

 .الكبر في له مشارك :أي كبير دونه
 سبحانه له صفة وهي أكبر الله :الصالة نداء في نقول لذلك

 أن يمكن ما اليومية الحياة أعمال من ألن ذلك أسمائه؛ من وليست
 كبيرة، فهذه األرزاق، على والسعي الخير كأعمال كبير، بأنه يوصف

 .أكبر الله :ولكن
 َشْيء   ِمنْ  َوِإنْ  ِفيِهنَّ  َوَمنْ  َواأْلَْرضُ  السَّْبعُ  السََّمَواتُ  َلهُ  ُتَسبِّحُ ﴿

 ﴾َغُفورًا َحِليًما َكانَ  ِإنَّهُ  َتْسِبيَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ  اَل  َوَلِكنْ  ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ 
 [. 44]اإلسراء: 

 روًحا وتنتفض الكبير، الكون هذا في ذرة كل به تنبض تعبير وهو
 تسبيحة كله الوجود وحياة، وإذا حركة كله الكون فإذا. الله تسبح حية

 .المتعال الكبير الواحد الخالق إلى جالل في رخية، ترتفع شجية واحدة
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 وكل حصاة كل. القلب يتصور فريد، حين كوني لمشهد وإنه
 كل. شجرة وكل نبتة كل. وكل ثمرة زهرة كل. ورقة وكل حبة كل. حجر
 وكل األرض على دابة كل. إنسان وكل حيوان كل. زاحفة وكل حشرة

 وتتوجه الله تسبح كلها..  السماء سكان ومعها..  والهواء الماء في سابحة
 .عاله في إليه

 حوله ما كل في تدب الحياة يستشعر وهو ليرتعش الوجدان وإن
 رجله همت وكلما شيًئا، تلمس أن يده همت وكلما يراه، ال ومما يراه مما
 .بالحياة لله، وينبض يسبح سمعه..  شيًئا تطأ أن

 مجالس من عشر الثالث المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير



 

 
 

 

 المجلس الرابع عشر
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.نبينا 

 أما بعد:
 السَّْبعُ  السََّمَواتُ  َلهُ  ُتَسبِّحُ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 تَ ْفَقُهونَ  اَل  َوَلِكنْ  ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيء   ِمنْ  َوِإنْ  ِفيِهنَّ  َوَمنْ  َواأْلَْرضُ 
 [. 44]اإلسراء:  ﴾َغُفورًا َحِليًما َكانَ  ِإنَّهُ  َتْسِبيَحُهمْ 

 من أي فيهن ومن واألرض السبع السموات تقدسه تعالى يقول
 وتشهد المشركون هؤالء يقول عما وتكبره وتجله وتعظمه وتنزهه المخلوقات

 واحد. أنه على تدل آية له شيء كل وإلهيته، ففي ربوبيته في بالوحدانية له
 ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  رسولَ  أنَّ »قرط:  بن الرحمن عبد عن رويم بن وعن عروة

 وزَْمَزمَ  الَمقامِ  بَ ْينَ  كان رَجع فلّما األقصى المسِجدِ  إلى به ُأسِري ليلةَ 
 السَّمواتِ  بَلغ حّتى به فطارا يسارِه عن وميكائيلُ  يميِنه عن وِجبريلُ 
 تسبيح   مع الُعلى السَّمواتِ  في تسبيًحا سِمْعتُ  قال رَجع فلّما السَّْبعَ 
 بما الُعلوِّ  لذي ُمشِفقات   الَمهابةِ  ذي ِمن الُعلى السَّمواتُ  سبََّحتِ  كثير  
 .(1)«وتعالى ُسبحانَه األعلى العِليِّ  ُسبحانَ  عال

 من شيء من وما أي ﴾ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيء   ِمنْ  َوِإنْ ﴿ وقوله
 ال أي ﴾َتْسِبيَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ  اَل  َوَلِكنْ ﴿ الله بحمد يسبح إال المخلوقات

                                                           

 . ٣/٨٨٨ األوسط المعجم ،(٤٦٢ ت) الطبراني (1)
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 الحيوانات في عام وهذا لغتكم بخالف ألنها الناس أيها تسبيحهم تفقهون
 ابن عن البخاري صحيح في ثبت كما القولين أشهر وهذا والجماد والنبات
 .يؤكل وهو الطعام تسبيح نسمع كنا قال أنه مسعود

 َوَلِكنْ ﴿ ولغته بطريقته يسبح ﴾ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيء   ِمنْ  َوِإنْ ﴿
 الطين، بصفاقة محجوبون ألنكم تفقهونه ال ﴾َتْسِبيَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ  اَل 

 الخفية، وإلى الوجود أسرار إلى توجهوها ولم بقلوبكم، تتسمعوا لم وألنكم
 إلى بها الكبير، وتتوجه الكون هذا في ذرة كل إليها تنجذب التي النواميس

 الكبير. الكون هذا النواميس، ومدبر خالق
 وهو ساكن أو متحرك لكل فتتسمع وتصفو الروح تشف وحين

 األعلى، وتدرك بالمأل لالتصال تتهيأ بالتسبيح، فإنها بالروح، ويتوجه ينبض
 بين الطين صفاقة تحول الغافلون،  الذين يدركه ال ما الوجود هذا أسرار من

 كل في الوجود، النابضة هذا ضمير في الساربة الخفية الحياة وبين قلوبهم
 .الوجود هذا في شيء كل وساكن، وفي متحرك

 ما بمناسبة والغفران هنا الحلم وذكر ﴾َغُفورًا َحِليًما َكانَ  ِإنَّهُ ﴿
الله،  بحمد المسبح الكوني الموكب هذا ظل في تقصير من البشر من يبدو
 البنات، ومن له ينسب بالله، ومن يشرك من وفيهم جحود في البشر بينما
 الكون هذا في شيء كل من أولى والبشر. وتسبيحه حمده عن يغفل

 البشر ألخذ وغفرانه الله حلم ولوال. والتوحيد والمعرفة والتحميد بالتسبيح
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 َكانَ  ِإنَّهُ ﴿ ويزجرهم ويعظهم ويذكرهم يمهلهم ولكنه. مقتدر عزيز أخذ
 .﴾َغُفورًا َحِليًما

َنكَ  َجَعْلَنا اْلُقْرَآنَ  قَ َرْأتَ  َوِإَذا﴿  بِاْْلَِخَرةِ  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  َوبَ ْينَ  بَ ي ْ
 [. 45]اإلسراء:  ﴾َمْسُتورًا ِحَجابًا

 ويصنع أخرى، ألشياء تنفيًذا األشياء يعدل وتعالى سبحانه الحق
. منها أهم أخرى ألحداث والتمهيد المقدمة بمثابة لتكون أولية أحداثًا
 الله لرسول اإليذاء وسائل من وسيلة تركوا وما وسًعا، ادخروا ما مكة وكفار
 فعلوها إال به والتنكيل. 

 لماذا؟ عزيمته، من تثبط ولم الله، رسول بها يفاجأ لم ذلك ومع
 يعطيه ما األحداث سوابق من ولديه اإليذاء، هذا لكل متوقًعا كان ألنه

 .الشدائد كل لمقابلة الكافية الحصانة
 من سيأتي ما ضد  رسوله حصن وتعالى سبحانه فالحق

 ربما التي المفاجأة له تحدث وال لها، توقع على يكون لكي أحداث؛
 لديه لتكون حدوثه؛ قبل للداء المناسب الطعم وأعطاه االنهيار، ولدت

 مهما له الله نصر في الثابت واليقين األحداث، وقوع عند الكافية المناعة
 .أصحابه وعلى  عليه الخناق وضاق الخطوب، ادلهمت

 لهم فليس كذلك وماداموا باآلخرة، يؤمنون ال الذين عن والحديث
 شهواتهم كل استنفاد على يحرصون لذلك الوحيدة، فرصتهم هي الدنيا، إال
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 انتظارًا وشهواته متعه بعض المؤمن أجل فإن شيًئا، منها يؤخرون وال فيها،
 متعهم؟ الكفار يؤجل فإالم اآلخرة في لما

َنكَ  َجَعْلَنا اْلُقْرَآنَ  قَ َرْأتَ  َوِإَذا﴿ تعالى: فقوله  اَل  الَِّذينَ  َوبَ ْينَ  بَ ي ْ
 وأبا سفيان، وأبا جهل، أبا أن يروى ﴾َمْسُتورًا ِحَجابًا بِاْْلَِخَرةِ  يُ ْؤِمُنونَ 
 القرآن يقرأ وهو عليه ويتنصتون الله، رسول يتابعون كانوا جميل وأم لهب،

 آذانهم يصم سبحانه الحق فكان ، إليذائه فرصة وليجدوا يقول، ما ليروا
 عنه فينصرفون شيًئا، يسمعون ال وهم يقرأ فالرسول القرآن، سماع عن

 .بغيظهم
 لحدث تمهيًدا تكون أن الواقعة هذه من يريد سبحانه الحق وكأن

 بضربة القتل له بيتوا أن ليلة الهجرة، ليلة الله رسول من كان ما وهو أهم،
 الذي فإن تخف، وال عليهم اخرج :له وتقوم الله عناية فتحرسه واحد، رجل

 سينزل الذي هو إليك، يستمعون فال حجابًا وبينهم بينك وجعل تقرأ جعلك
 .يرونك فال غشاوة أعينهم على

 صامًتا بينهم من الرسول يخرج لم المؤامرة هذه خيوط إحكام ومع
 يخشى ال وهو" الوجوه شاهت" يقول وهو خرج بل خوفًا، أنفاسه يحبس

 على ويذروها التراب من حفنة يأخذ :ذلك من وأكثر إليه، انتباههم
 ﴾َمْسُتورًا ِحَجابًا﴿: وقوله. وتأييده نصره في واليقين الثقة إنها وجوههم،
 وإن للرؤية، مانع فهو للعين كان فإن اإلدراك، من المانع هو :الحجاب

  .للسمع مانع فهو لألذن كان
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 سبحانه الحق يقل فلم الستر، من مفعول اسم ﴾َمْسُتورًا﴿ وكلمة
 أن فالمعنى واإلخفاء، الستر في المبالغة قبيل من وهذا ،(ساترًا) وتعالى

 كان فإن مستور، نفسه هو رؤيتك أو سماعك من يمنعهم الذي الحجاب
 سينشغل الذهن أن خلفه؟ والشك بما بالك فما مستورًا، نفسه الحجاب

 الحق عنه يتحدث الذي الحجاب هذا لكن المادي، بالحجاب هنا
 أحد. يراه وال معنوي حجاب سبحانه

 بأن شيء كل وتأمر الكون، هذا تسير التي هي اإللهية فالقدرة
 لذلك المهمة؛ هذه أداء عن عطلها شاء وإن الحياة، في مهمته تؤدي
 مرة ملكه في سلطانه زاول وتعالى سبحانه الحق أن الفالسفة قول نرفض

 .وتسيره العالم تحكم التي وهي والقوانين، النواميس فيه جعل بأن واحدة،
 َوِإَذا َوقْ ًرا َآَذاِنِهمْ  َوِفي يَ ْفَقُهوهُ  َأنْ  َأِكنَّةً  قُ ُلوِبِهمْ  َعَلى َوَجَعْلَنا﴿

 [.43]اإلسراء:  ﴾نُ ُفورًا َأْدبَارِِهمْ  َعَلى َولَّْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرَآنِ  ِفي رَبَّكَ  ذََكْرتَ 
 إليه وتجاذبهم فيصدونها، فطرتهم بالقرآن تتأثر القوم كان هكذا

 يظهر ال خفيًّا حجابًا الرسول وبين بينهم الله فيمانعونها، فجعل قلوبهم
 بالقرآن يهتدون وال به، ينتفعون ال هم فإذا القلوب، تحسه ولكن للعيون
 يتآمرون القرآن، ثم من قلوبهم أصاب بما يتناجون كانوا وهكذا. يتلوه الذي
 من يتناجون ثم فيعودون، به التأثر يغلبهم إليه؛ ثم االستماع عدم على

 القرآن هذا عن أنفسهم ليحجزوا العودة عدم على ليتعاهدون جديد. حتى
 التوحيد عقيدة أن ذلك! واأللباب القلوب يخلب الذي الجذاب المؤثر
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 وفي امتيازاتهم وفي مكانتهم في تهددهم كانت القرآن هذا عليها يدور التي
 منها. فينفرون كبريائهم

 َوَجَعْلَنا﴿: تعالى فقوله الغطاء، وهو كنان، جمع ﴾َأِكنَّةً ﴿ ومعنى
 وقالوا الكفر، هم أحبوا لما بل ابتداًء، الله من تأت لم﴾َأِكنَّةً  قُ ُلوِبِهمْ  َعَلى
 قلوبهم على وختم أرادوا ما إلى الله فأجابهم أكنة، في قلوبنا :أنفسهم عن

 َأنْ ﴿: تعالى يقول ثم. منه فلنزدهم يحبونه أنهم وطالما كفرًا، ليزدادوا
 يفهموا أن منهم يريد ال تعالى الله ألن يفقهوه؛ أن كراهية  :أي ﴾يَ ْفَقُهوهُ 
 وبالحجة، باإلقناع منهم خاطر طيب وعن برضاهم بل عنهم، رغًما القرآن
 قوالب أرادنا لو وإال تخشع، قلوبًا يريد بل تخضع، قوالب منا يريد ال فالله
 تعالى، الله من نفسه يمنع أو أمره، عن يشذ أن منا أحد استطاع لما

 .مشيئته وتحت ألمره خاضع فالجميع
ًرا﴿  ألنه مفيًدا؛ سماًعا يستمعون ال أنهم والمراد صمم، :أي ﴾َوق ْ

 تنتقل خاللها ومن ومخاطب، متكلم بين وسيلة واللغة السمع؟ فائدة ما
 جدوى فال فائدة بدون يستمع كان فإذا غاية، لتحقيق والخواطر األفكار

 صمًما.  به وكأنه سمعه من
 َعَلى َولَّْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرَآنِ  ِفي رَبَّكَ  ذََكْرتَ  َوِإَذا﴿: تعالى وقوله

 يخوفهم بما لهم أتيت ألنك نفورًا؟ أدبارهم على ولو لماذا ﴾نُ ُفورًا َأْدبَارِِهمْ 
 وفي الذات في موجودة فطرية ليست اإليمان قضية أن لو وبالله ويزعجهم،
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 ال وهم يخافون فمما الله؟ ذكر من يخافون هؤالء أكان التكوين، ذرات
 تعالى؟ بوجوده يعترفون وال بالله، يؤمنون

 التي الفطرة وانقهار الطبع، النقهار إال منهم الخوف هذا ما :إذن
 .ونفور خوف في مدبرين يولون بهم فإذا غفلة، يعتريها

 َعَلى َولَّْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرَآنِ  ِفي رَبَّكَ  ذََكْرتَ  َوِإَذا﴿: قوله في قتادة قال
 المشركون ذلك أنكر الله إال إله ال قالوا لما المسلمين إن ﴾نُ ُفورًا َأْدبَارِِهمْ 
 وينصرها يمضيها أن إال الله فأبى وجنوده إبليس وضاقها عليهم وكبرت

 قاتل ومن فلج بها خاصم من كلمة إنها ناوأها من على ويظهرها ويفلجها
 الراكب يقطعها التي المسلمين من الجزيرة هذه أهل يعرفها إنما نصر بها
 بها. يقرون وال يعرفونها ال الناس من فئام في الدهر ويسير قالئل ليال في

 مجالس من عشر الرابع المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير

  





 

 

 

 

 

 المجلس الخامس عشر
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 ِبهِ  َيْسَتِمُعونَ  ِبَما َأْعَلمُ  َنْحنُ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 رَُجاًل  ِإالَّ  تَ تَِّبُعونَ  ِإنْ  الظَّاِلُمونَ  يَ ُقولُ  ِإذْ  َنْجَوى ُهمْ  َوِإذْ  ِإلَْيكَ  َيْسَتِمُعونَ  ِإذْ 
 [. 47]اإلسراء:  ﴾َمْسُحورًا

 في وال األرض في شيء عليه يخفي ال وتعالى سبحانه الحق
 ويأخذوها ويراعوها، إليها ينتبهوا أن الكفار على كان حقيقة وهذه السماء،

 يخفى وال األحوال، كل يعلم سبحانه الحق ومادام بالله، اإليمان إلى سبيالً 
 :والثاني. ﴾ِإلَْيكَ  َيْسَتِمُعونَ ﴿األول :هذه بأحوالهم أعلم فهو شيء، عليه

 يستمعون هم :إذن. ﴾الظَّاِلُمونَ  يَ ُقولُ  ِإذْ ﴿ :والثالث. ﴾َنْجَوى ُهمْ  َوِإذْ ﴿
 .لبعض بعضهم يقول ثم يتناجون، ثم

 للغة حب من العرب عند كان ما اآلية هذه نزول سبب إن :قالوا
 نبغ ما جنس من  النبي معجزة كانت لذلك ؛ البيان بأساليب وشغف

 كل مع سبحانه الحق شأن هكذا التحدي، في أوضح لتكون قومه، فيه
 .الرسل

 والبالغة الشعر أهل فيها يجتمع والبالغة للبيان أسواق للعرب وكان
 صفوة فعرفوا الحج، مواسم في األلسنة كل تصب مكة وفي والفصاحة،
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 بما ببيانه وشغفوا القرآن، لسماع انجذبوا هنا ومن وأساليبها، الجزيرة لغات
 له القرآن أن إال أصيلة، عربية وملكة لألسلوب مرهفة أذن من لديهم

 السيادة مملكة سيقوض منهج ولديه عليها، يقدرون ال وتكاليف مطلوبات
 .فيها يعيشون التي

 كانوا وإن الدعوة، هذه وجه في ووقفوا وعاندوا، كابروا هنا ومن
ا إعجابًا بالقرآن معجبين ًّ  .عربية ملكات من طباعهم في بما بيانيًّا بالغّي

 يستمعون الذي بالحال :أي :﴾ِبهِ  َيْسَتِمُعونَ  ِبَما َأْعَلمُ  َنْحنُ ﴿
 من :﴾َنْجَوى ُهمْ  َوِإذْ ﴿: ثم. إعجاب بحال إليك يستمعون إذ عليه،

 وجريح وقتلى، كقتيل نجى، جمع نجوى أن :أو سرًّا، الكالم وهو التناجي
 أو متناجون هم وإذ إليه، يستمعون بما أعلم نحن :فالمعنى. وجرحى
 رجل :تقول كما مبالغة، وهذا القول فيه. تناجٍ  حالهم كل فكأن نجوى،
 آليات سماعه بعد أحدهم قاله ما تناجيهم ومن. عدل ورجل عادل،
 وإن لمثمر، أعاله وإن لطالوة، عليه وإن لحالوة، له إن والله،: "القرآن
 ".عليه يعلى وال يعلو وإنه لمغدق، أسلفه

. الفعل تخييل وهي السحر، من مفعول اسم ﴾َمْسُحورًا﴿ وكلمة
 إدراك عن للنظر صرف فهي قوالً، وليس القول وتخييل فعاًل، وليس

 .تتغير ال ثابتة فهي الحقائق أما الحقائق،
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 بالقرآن؛ فهم تأثرهم دليل ثناياها في تحمل ذاتها الكلمة وهذه
 شيًئا فيه يحسون بشر؛ ألنهم قول هذا يكون أن دخيلتهم في يستكثرون

السحر،  إلى قائله فينسبون مشاعرهم في الخفي دبيبه ويحسون. بشري غير
 في التفوق حديثه، وهذا في التميز قوله، وهذا في الغرابة هذه إليه يرجعون

 قوة غير بقوة السحر عن ينطق إنما نفسه، عن ينطق ال إذن فمحمد. نظمه
إنسان،  هذا يقول أن يمكن الله، فما عند من إنه :لقالوا أنصفوا ولو! البشر

 .الله خلق من آخر خلق وال
 ﴾َسِبياًل  َيْسَتِطيُعونَ  َفاَل  َفَضلُّوا اأْلَْمثَالَ  َلكَ  َضَربُوا َكْيفَ  اْنظُرْ ﴿
 [. 42]اإلسراء: 
 مخلًصا. إليه يجدون وال الحق إلى يهتدون فال أي

 :القرآن عن يقولون فمرة ولجج، تخبط من فيه هم مما وتعجب
 .وساحر وكاهن، شاعر، :بأنك ويصفونك شعر، :يقولون ومرة سحر

 البلوغ سن إلى التكليف له أخر أن بالعبد تعالى الله رحمة ومن
 قبل كلفه لو ألنه مثله؛ إنجاب على قادرًا يكون وحتى العقل، واكتمال

 من طلب ذلك ومع بها، يحتج قد غريزية تغييرات عليه تطرأ فسوف البلوغ
 الصغير من الصالة ليعوده التكليف سن قبل بالصالة ابنه يأمر أن األب

 من األمر صيغة وليألف التكليف، سن يبلغ حين بها إلفٍ  على ليكون
 .اآلمر
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 الذي فهو مصلحته، على وحرصه أبيه حب في يشك ال واإلنسان
 يريد سبحانه فالحق المحس، باألب ثقة فله يحتاج، ما كل له ويوفر يربيه

 التكليف وقت جاء ما فإذا علينا، خيره نعلم لمن الطاعة فينا يربب أن
 .عادة أصبحت ألنها يشق؛ وال علينا يسهل

 ليكون تركه على العقاب حق أعطاه األمر حق لألب أعطى والذي
 باألبوة لتعوده الصغير الرب من والعقوبة الصغير، الرب من التكليف
 .وعليك علي أنعم الذي سبحانه الحق طاعة على الظاهرة والرحمة المحسة

 الحر الناضج العقل وهو التكليف، في أساسي شرط إذن فالعقل
 َلكَ  َضَربُوا َكْيفَ  اْنظُرْ ﴿ :فقوله. تكليف فال إكراه حدث فإن المكره، غير

 البدائل. بين اختيار عنده ليس والمجنون مجنون، قالوا :أي ﴾اأْلَْمثَالَ 
 أن يستطيعوا لم:أي ﴾َسِبياًل  َيْسَتِطيُعونَ  َفاَل  َفَضلُّوا﴿: تعالى وقوله

 مجنون :فقالوا يؤمن، أن بك يؤمن لمن صادًّا وصارفًا يكون بمثل يأتوا
. وكذبوا كاهن  :وقالوا. وكذبوا شاعر :وقالوا وكذبوا ساحر :وقالوا. وكذبوا

 .الله رسول عن الناس لصد منفذاً  يجدوا ولم وجوههم، في الطرق فسدت
 رسول، أنت إنما بمسحور، ولست بالمسحورين األمثال لك ضربوا

 وال الهدى، إلى ال. يسلكونه طريًقا يجدوا فلم وحاروا يهتدوا، ولم فضلوا
 .!المريب موقفهم تعليل إلى
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ُعوثُونَ  أَئِنَّا َورُفَاتًا ِعظَاًما ُكنَّا أَِئَذا َوقَاُلوا﴿  ﴾َجِديًدا َخْلًقا َلَمب ْ
 [. 49]اإلسراء: 

  الرسول بين طويل جدل مثار البعث قضية كانت لقد
 بساطة مع. الجدل هذا من الكثير على الكريم القرآن واشتمل والمشركين،

 البعث وطبيعة والموت، الحياة طبيعة يتصور من عند ووضوحها القضية هذه
 لم القوم ولكن. مرات الضوء هذا في الكريم القرآن عرضها ولقد. والحشر
 تصور عليهم يصعب فكان البساطة؛ وبتلك الوضوح بهذا يتصورونها يكونوا
 يكونوا لم أنهم األجسام، ذلك على المسلط والفناء البلى بعد البعث

 ليست اآلخرة النشأة كانوا، وأن ثم أصالً  أحياء يكونوا لم أنهم يتدبرون
شيء،  من أعسر اإللهية القدرة أمام شيء ال وأنه. األولى النشأة من أعسر
 يكون أن إذن فيستوي﴾ فَ َيُكونُ  ُكنْ ﴿شيء  كل في واحدة الخلق وأداة

 اإللهية اإلرادة توجهت متى الناس، نظر في صعًبا يكون وأن سهالً  الشيء
 .إليه

 يوم البعث لموضع واإلنكار للتعجب استفهام اآلية في واالستفهام
 الموت؛ عن البعث هؤالء استبعد لقد .وعظاًما رفاتًا صاروا أن بعد القيامة
 علم استعملنا ولو اإلنسان، خلق وبداية الوجود بداية في غفلوا ألنهم

 فلو اإليمانية، القضية هذه يخدم لوجدناه العلماء استحدثه الذي اإلحصاء
 الماضي، في ويقل االستقبال في يتزايد لوجدناه اآلن العالم تعداد أحصينا
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 وحواء، آدم وهو األصيل، األصل إلى اإلنسان بأصل نصل أن إلى وهكذا
 .فيها يفكروا أن البد كان غيبية قضية فهذه الوجود؟ إلى أتيا أين فمن

 الناس ألن بيانها؛ وتعالى سبحانه الحق تولى فقد غيبية قضية وألنها
 في عقدية إيمانية بمناعة سبحانه الخالق فينبهنا فيها، يتخبطون سوف
 يعلمون، ال بما ويهرفون سيتهورون الذين وراء ننساق ال حتى العزيز، كتابه

 بأن ردها يسهل باطلة مقولة وهذه قرًدا، كان اإلنسان أصل بأن ويقولون
 أصل أن فرض وعلى إنسان؟ إلى الباقية القرود تتحول لم ولماذا :نقول

 بدأت، حيث من بنا تعود القضية نفس إنها أتى؟ أين فمن قرد، اإلنسان
 .مبرر بدون الحقيقة لوجه وتشويه شوشرة مجرد إنها

 سبيالً  منها وأخذوا البعث، قضية أمام طويالً  الفالسفة وقد وقف
 ما :قالوا أن المسألة هذه في مغالطاتهم ومن الله، دين في الناس لتشكيك

 زرعت ثم وتراب، رفات إلى جسمه تحول ثم مثالً  إنسان مات إذا الحل
 الشجرة هذه ثمار من إنسان أكل فإذا عناصره، على وتغذت شجرة فوقه

 من ذرات فيه وتتكون الميت، عناصر من عناصر بالتالي إليه تنتقل فسوف
 فكيف األول، من نقصت الثاني في تكونت التي الذرات فهذه ذراته،
 لم المسألة هذه في أنهم قولهم؟ والحقيقة حد على إذن البعث يكون
.. آخر شيء تكوينه وعناصر شيء، اإلنسان مشخص أن إلى يفطنوا

 كيف؟ 
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 إلى فسعى الوزن بإنقاص الطبيب ونصحه وزنه زاد إنسانًا أن هب
 أو الوزن زيادة سواء العملية وهذه الوزن، إلنقاص المعروفة بالطرق ذلك

 ما يكون حينما ينمو فاإلنسان واإلخراج، التغذية :بأمرين محكومة إنقاصه
 األمر كان إن ويضعف فضالت، من يخرجه مما أكثر غذاء من يناوله

 والشيخ يخرج، مما أكثر يأكل ألنه ينمو الصغير فالولد ذلك، بعكس
 .يضعف لذلك يأكل؛ مما أكثر يخرج الكبير

 [. 51]اإلسراء:  ﴾َحِديًدا َأوْ  ِحَجارَةً  ُكونُوا ُقلْ ﴿
 الحياة عن البعد في غل أو آخر خلًقا أو حديًدا أو حجارة كونوا

 فيه نفخت وقد تتصوروه أن صدوركم في يكبر مما والحديد الحجارة من
 .الله فسيبعثكم..  الحياة

 ولكنه آخر خلًقا أو حديًدا أو حجارة يكونوا أن يملكون ال وهم
 جماد والحديد والتقريع، فالحجارة التوبيخ ظل كذلك وفيه. للتحدي قول

 جمود من تصورهم في ما إلى بعيد من إيماء هذا يتأثر، وفي وال يحس ال
 وتحجر.

 بعث أنه مع وتستصعبونه البعث تستبعدون كنتم إن :عليهم رًدا قل
 إلف ولها الفترات، من فترة في حياة لها كانت وقد والرفات، للعظام

 قدرة ففي ذلك، من وأعظم بل الحياة، إليها نعيد أن السهل فمن بالحياة،
 وهي حديد، من أو حجارة من كنتم وإن حتى يعيدكم أن سبحانه الخالق
 .نظرهم في حياة بها ليس التي المادة
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 بهم ويتدرج الحياة، عن األشياء بأبعد يتحداهم سبحانه الحق وكأن
 فلو يقطعها، وهو الحجارة من أشد الحديد ألن الحديد؛ إلى الحجارة من

 .حديًدا ألعدناكم حديًدا كنتم ولو حجارة، ألعدناكم حجارة كنتم
 مجالس من عشر الخامس المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير



 
 
 
 
 

 

 

 السادس عشرالمجلس 
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 ِفي َيْكبُ رُ  ِممَّا َخْلًقا َأوْ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 َفَسيُ ْنِغُضونَ  َمرَّة   َأوَّلَ  َفَطرَُكمْ  الَِّذي ُقلِ  يُِعيُدنَا َمنْ  َفَسيَ ُقوُلونَ  ُصُدورُِكمْ 
]اإلسراء:  ﴾َقرِيًبا َيُكونَ  َأنْ  َعَسى ُقلْ  ُهوَ  َمَتى َويَ ُقوُلونَ  رُُءوَسُهمْ  ِإلَْيكَ 
51 .] 

 السماء يعني ﴾ُصُدورُِكمْ  ِفي َيْكبُ رُ  ِممَّا َخْلًقا َأوْ ﴿مجاهد:  قال
 والجبال. واألرض

 فاألعظم، األعظم هاتوا :أي ﴾ُصُدورُِكمْ  ِفي َيْكبُ رُ  ِممَّا َخْلًقا َأوْ ﴿
 الحياة له أهب أن على قادر فأنا الحياة، عن والبعد التحدي في وتوغلوا

 ِفي َيْكبُ رُ  ِممَّا﴿: وقوله. إطالقها على الحياة عن بعيًدا كان مهما
 . يكبر كبر من يعظم أي :يكبر :﴾ُصُدورُِكمْ 

 هذا جاء ﴾ُصُدورُِكمْ  ِفي َيْكبُ رُ  ِممَّا﴿ :تعالى قوله في ونالحظ
 والحديد الحجارة عن يعظم الذي العظيم الشيء ألن مبهًما؛ الشيء

 والحديد الحجارة أمر في اتفقوا فإن فيه، مختلف الحياة أصل عن استبعاًدا
 في المعنى ليشيع مبهمة اآلية فجاءت األخرى، األشياء في اختلفوا فقد

 .يرى ما حسب على كل واحد كل نفس
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 الذي أن :أي ﴾َمرَّة   َأوَّلَ  َفَطرَُكمْ  الَِّذي ُقلِ  يُِعيُدنَا َمنْ  َفَسيَ ُقوُلونَ ﴿
 ولكن بداية، الخلق من أهون اإلعادة بل إعادتكم، على قادر بداية خلقكم
 الجواب بها يأتي التي النتيجة كانت إذا إال مقنًعا يكون ال الجواب
 مؤمنون هم ؟ نعم، مرة أول فطرهم تعالى الله بأن مقتنعون هم فهل. مسلمة

 إلى الجدل نقلوا ولكنهم بذلك، مقتنعون فهم كفرهم، رغم الحقيقة بهذه
مرة  أول فطركم الذي :لهم قلت فإن يعيدنا؟ من :فقالوا أخرى قضية

 ومن ألسفل، أعلى من يهزها :رأسه ينغض معنى ﴾ِإلَْيكَ  َفَسيُ ْنِغُضونَ ﴿
 فعالً  يجده قوله في والمتأمل تقول، مما وسخرية استهزاءً  ألعلى أسفل

 الكفار بين جدل مقام والمقام مختار، من ويقع المستقبل في سيحدث
 إذا أنه ويخبر أسماعهم على الله رسول يتلوها اآلية وهذه الله، رسول وبين
 وسع في فكان. رؤوسهم فسينغضون ﴾َمرَّة   َأوَّلَ  َفَطرَُكمْ  الَِّذي﴿ : لهم قال

 به ويمكرون الله لرسول رؤوسهم ينغضون فال القول، هذا يكذبوا أن هؤالء
 ويتهموه، القول هذا على يعترضوا أن ذلك بعد ولهم المسألة، هذه في

 وتحت عليهم تتلى اآلية فها هي أمره، على غالب سبحانه الحق ولكن
 وحمق الكفار غباء على يدل مما يقولوا، لم ذلك ومع وأبصارهم، سمعهم
 .تفكيرهم

 والتعجب لإلنكار كسابقه هنا واالستفهام ﴾ُهوَ  َمَتى َويَ ُقوُلونَ ﴿
 الزمن، عن السؤال أن هنا والحظ الموت، بعد البعث استبعاد على الدال
 تراجع وهذا الحدث، ميعاد على الحدث إمكانية من الجدل نقلوا فقد
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 فيأتي ؟ متى: يقولون واآلن يعيدنا؟ من :يقولون كانوا فقد النقاش، في منهم
 .﴾َقرِيًبا َيُكونَ  َأنْ  َعَسى﴿: الجواب

 باختالف يختلف متوقع أمر والرجاء الرجاء، تفيد كلمة  :عسى
 فالرجاء كذا، يعطيك أن فالناً  عسى :مثالً  قلت فإذا منه، والمرجو الراجي

 أعطيك أن عسى :قلت لو أما لك، غيري من رجاء ألنه ما؛ شيًئا بعيد هنا
 في اإلنسان وثقة نفسي، عن أتحدث ألنني الرجاء؛ في أقرب فهي كذا،
 أو أعطيك، فال رأيي يتغير قد ذلك ومع اآلخرين، في ثقته من أكثر نفسه
 .لك أعطيه ما أجد فال اإلعطاء وقت يأتي

 الرجاء؛ في أقرب أنها فالشك يعطيك أن الله عسى :قلت إذا لكن
. السماء في وال األرض في شيء يعجزه ال الذي تعالى الله رجوت ألنك

 محقق سبحانه منه فالرجاء وتعالى، سبحانه الحق هو القائل كان وإن
 ومن رتبة، لغيره اإلنسان ومن رتبة، للغير الغير من فالرجاء فيه؛ الشك وواقع

 .رتبة للغير تعالى الله
 ﴾قَِلياًل  ِإالَّ  لَِبثْ ُتمْ  ِإنْ  َوَتظُنُّونَ  ِبَحْمِدهِ  فَ َتْسَتِجيُبونَ  َيْدُعوُكمْ  يَ ْومَ ﴿
 [. 58]اإلسراء: 
 حال. كل في الحمد وله أي ﴾ِبَحْمِدهِ  فَ َتْسَتِجيُبونَ  َيْدُعوُكمْ  يَ ْومَ ﴿

: أي ﴾لَِبثْ ُتمْ  ِإنْ ﴿ قبوركم من تقومون يوم أي ﴾َوَتظُنُّونَ ﴿: وقوله
 .﴾قَِلياًل  ِإالَّ ﴿ الدنيا الدار في
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 مرادات عن الخروج أحد يستطيع ال حيث القيامة، يوم في وهذا
 الخالق ألن الدنيا؛ في عنها الخروج يستطيع كان أن بعد سبحانه الحق

 في الجوارح على سلطانًا اإلنسانية لإلرادة جعل الخلق خلق حين سبحانه
 ما ويترك يشاء، ما ويقول يشاء، ما يفعل مختار فهو االختيارية، األمور
 .بها لإلرادة دخل فال القهرية األمور أما جوارحه، على أمير فإرادته يشاء،

زَغُ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  الَِّتي يَ ُقوُلوا ِلِعَباِدي َوُقلْ ﴿ نَ ُهمْ  يَ ن ْ  بَ ي ْ
ْنَسانِ  َكانَ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ   [. 56]اإلسراء:  ﴾ُمِبيًنا َعُدوًّا ِلْْلِ

 في يقولوا أن المؤمنين الله عباد يأمر أن  رسوله تعالى يأمر
 يفعلوا لم إذ فإنه الطيبة والكلمة األحسن الكالم ومحاوراتهم مخاطباتهم

 والمخاصمة الشر ووقع الفعال إلى الكالم وأخرج بينهم الشيطان نزغ ذلك
 آلدم السجود من امتنع حين من وذريته آلدم عدو الشيطان فإن والمقاتلة
 فإن بحديدة المسلم أخيه إلى الرجل يشير أن نهى ولهذا بينة ظاهرة فعداوته

 بها.  أصابه فربما أي يده في ينزغ الشيطان
الِح، أِخيهِ  عَلى أَحدُُكمْ  ُيِشيرُ  ال»وفي الحديث:   ال فإنَّه بالسِّ

 ،(1)«النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرة   في فَ يَ َقعُ  َيِدِه، في يَ ْنزِعُ  الشَّْيطانَ  َلَعلَّ  َيْدِري،
 منها ويـ ْقَلع   يد ه، تتحر ك   قد أن ه: والمراد   مكان ه، من الشيء   قلع   هو": النزع"و

 َمعصيةٍ  في ذلك بسبب   فيقع َضرٍر، في له يتسب ب أو أخاه، فَيقت ل السالح ،
 .الن ار   ح َفر   من ح ْفرةٍ  في ي عذ بَ  أنْ  إلى به تـ ْفض ي كبيرةٍ 

                                                           

 (. 0707) البخاري صحيح (1)
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 النتباهه واختبار للمؤمن مجسّ  وكأنها الشيطان خواطر تأتي وعادة
 فإذا. ويختبره ليجربه أخرى بعد مرة الشيطان فينزغه العدو، هذا من وحذره

 للشيطان تعطي ال أحسن هي بالتي تجادل حين فأنت هكذا، النزغ كان
 وهكذا لعنه، أو شتمه لك فيزين بينكما، الشخصية العداوة يؤجج ألن فرصة

 .شخصية ذاتية عداوة إلى العام المبدأ في الخالف يتحول
 ضايقك ولكن بهما، لك صلة ال يتنازعان شخصين رأيت إذا لذلك

 ثالثًا، الرجيم الشيطان من بالله أعوذ :تقول أن إال عليك فما النزاع، هذا
 الغضب، نار يطفئ الذي البارد الماء إنها بعدها، النزاع يستمر أن وأتحدى

 اإلطفاء برجل الموقف هذا في أشبهك وما النفوس، فتهدأ الشيطان ويطرد
 صادقة بنية العبارة هذه قلت إذا وخصوًصا الحريق، إخماد إلى يسارع الذي

 .التدخل هذا من مأرب لك وليس اإلصالح، في
زَغُ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ ﴿ نَ ُهمْ  يَ ن ْ  يقتصر ال الشيطان نزغ أن تالحظ ﴾بَ ي ْ

 اإلخوة بين ينزغ بل عقدي، ديني مبدأ حول والمتجادلين المتخاصمين على
 حتى الخالف وزرع النبوة، أوالد بين الشيطان دخل لقد واألحبة، واألهل

 دليل وهذا الشر، فيهم يتصاعد لم ولذلك النبوة، رائحة وفيهم األسباط بين
 يهدد الخير فتجد والشرير، الخير بين تميز أن تستطيع وأنت خيريتهم، على

 الشرير عكس على األشياء، أهون إلى يتضاءل ثم األشياء، بأعنف بلسانه
 .يكون ما أعنف إلى يتصاعد ثم األشياء، بأهون يهدد تراه
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 أن ووسائلها الحياة علوم ابنه يعلم كما األب على يجب لذلك
 من ويعلمه السالم عليه وآدم الشيطان بين األولى العداوة قصة يعلمه

 الشيطان كيد فيحذر إيمانية، مناعة ابنه في يربي وبذلك ووساوسه، خواطره
 وهذه الشيطان، من فهو الشرع أوامر يخالف أمر كل أن ويعلم ونزغه،
 .أذهانهم في ترسخ حتى األبناء على بها إلحاح إلى تحتاج اآلباء من التربية

ْنَسانِ  َكانَ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ ﴿  وإلى. يزال وال كان  :أي ﴾ُمِبيًنا َعُدوًّا ِلْْلِ
 القيامة. يوم

ْبُكمْ  َيَشأْ  ِإنْ  َأوْ  يَ ْرَحْمُكمْ  َيَشأْ  ِإنْ  ِبُكمْ  َأْعَلمُ  رَبُُّكمْ ﴿  َوَما يُ َعذِّ
 [.54]اإلسراء:  ﴾ وَِكياًل  َعَلْيِهمْ  َأْرَسْلَناكَ 

 ال ومن الهداية منكم يستحق من الناس أيها ﴾ِبُكمْ  َأْعَلمُ  رَبُُّكمْ ﴿
 َيَشأْ  ِإنْ  َأوْ ﴿ إليه واإلنابة لطاعته يوفقكم بأن﴾ يَ ْرَحْمُكمْ  َيَشأْ  ِإنْ ﴿ يستحق
ْبُكمْ   نذيرا أرسلناك إنما أي ﴾ وَِكياًل  َعَلْيِهمْ ﴿ محمد يا﴾ َأْرَسْلَناكَ  َوَما يُ َعذِّ

 النار. دخل عصاك ومن الجنة دخل أطاعك فمن
 إن سبحانه فالحق اإللهية، المشيئة طالقة إلى إشارة اآلية هذه وفي

 عاملنا لو سبحانه الحق ألن بعدله؛ يعذبنا شاء وإن بفضله، يرحمنا شاء
 لوجد عليه وما ماله وأحصى أحدنا جلس ولو أحد، منا نجا ما عدله بميزان
 الله ندعو أن بنا يحسن لذلك العقاب؛ طائلة تحت واقًعا محالة ال نفسه
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 بالميزان، ال وباإلحسان بالعدل، ال بالفضل عاملنا اللهم: "الدعاء بهذا
 ".بالحساب ال وبالجبر

 وليست الله، لرسول قهرًا ليست ﴾ وَِكياًل  َعَلْيِهمْ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما﴿
 يا نفسك تحمل ال :له يقول كأنه ورأفة، به رحمة هي بل قدره، من إنقاًصا
 على يعتب ال المسألة هذه في وتعالى تبارك فالحق طاقتها، فوق محمد
 عتاباً  يجده  للرسول العتاب لمواقف والمتتبع لصالحه، يعتب بل رسوله،

 عليه. وشفقة به، رحمة  لصالحه
 مجالس من عشر السادس المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير
  





 

 
 

 المجلس السابع عشر
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على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 ِفي ِبَمنْ  َأْعَلمُ  َورَبُّكَ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

َنا بَ ْعض   َعَلى النَِّبيِّينَ  بَ ْعضَ  َفضَّْلَنا َوَلَقدْ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ   َداُوودَ  َوَآتَ ي ْ
 [. 55]اإلسراء:  ﴾زَبُورًا

 في بمراتبهم أي ﴾َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي ِبَمنْ  َأْعَلمُ  َورَبُّكَ ﴿
 والمعصية. الطاعة

 وعلى محمد يا عليك علمه يقتصر ال وتعالى سبحانه الحق إن
 علمه ولكن ﴾ِبُكمْ  َأْعَلمُ  رَبُُّكمْ ﴿: تعالى بقوله اآلية سبقت وقد أمتك،

 ذرة، مثقال عنه يغيب ال مطلًقا علًما واألرض السماوات يسع سبحانه
 على كل العباد، بين المواهب ويوزع األرزاق الله يقسم العلم هذا وبمقتضى

  .يصلحه ما قدر وعلى حاله، حسب
 وال هذا، غير يستحق ال أنه فاعلم عليه الله ضيق شخًصا رأيت فإن

 بين ليس له، مربوبون لله عبيد الجميع ألن له؛ الله قسمه ما إال يصلحه
 نسب، فالجميع الله وبين منهم أحد بين وليس عداوة، الله وبين منهم أحد
 حتى منه يحرم ال ربوبية، عطاء استعداده قدر على كالً  يعطي سواء، عنده
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 عشق حتى قلبه من النفاق وتمكن باإليمان، صدره ضاق الذي الكافر
 .منه ويزيده أحب مما يحرمه ال تعالى فالله النفاق، وأحب الكفر

 الله فضل؟ الذي من :﴾بَ ْعض   َعَلى النَِّبيِّينَ  بَ ْعضَ  َفضَّْلَنا َوَلَقدْ ﴿
 أن نحن لنا وليس بعض، على النبيين بعض يفضل الذي هو وتعالى سبحانه
 على يجازي أن يملك الذي هو سبحانه ألنه الله؛ فضله من إال نفضل
 .الفضل قدر على نجازي أن نملك فال نحن أما الفضل، حسب

َنا﴿  مقترنًا بالكتاب بالذات داود ذكر فلماذا ﴾زَبُورًا َداُوودَ  َوَآتَ ي ْ
 الملك، الكتاب مع أوتي السالم عليه داود ألن قالوا: عليه؟ أنزل الذي
 من ال داود تفضيل أن إلى يشير سبحانه الحق فكأن ملًكا، نبًيا فكان
 .كتاب صاحب نبي هو حيث من بل ملك، أنه حيث

  ِجْبرِيلُ  َوَمَعهُ   اللهِ  َرُسولُ  بَ ْينَما»: قَالَ   َعب اسٍ  اْبن   وَعن  
َبلَ  السََّماءِ  أُُفقُ  اْنَشقَّ  ِإذِ  يُ َناِجيِه،  ِفي بَ ْعُضهُ  َوَيْدُخلُ  يَ َتَضاَءَل، ِجْبرِيلُ  فََأق ْ
،   اللهِ  َرُسولِ  َيَديْ  بَ ْينَ  َمُثلَ  َقدْ  َمَلك   فَِإَذا اأْلَْرِض، ِمنَ  َوَيْدنُو بَ ْعض 
 نَِبيًّا َتُكونَ  َأنْ  بَ ْينَ  ُوُيَخيُِّركَ  السَّاَلَم، يُ ْقرُِئكَ  رَبَّكَ  ِإنَّ  ُمَحمَُّد، يَا: فَ َقالَ 
 ِإَليَّ  ِجْبرِيلُ  فََأَشارَ : اللِه  َرُسولُ  قَالَ . َعْبًدا نَِبيًّا َتُكونَ  َأنْ  َوبَ ْينَ  َمَلًكا،
 .(1)«نَِبيًّا َعْبًدا: فَ ُقْلتُ  نَاِصح ، أَنَّهُ  فَ َعَرْفتُ  تَ َواَضعْ  َأنْ  بَِيِدهِ 

                                                           

 (. 1/384) المنثور الدر، السيوطي (1)
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 الضُّرِّ  َكْشفَ  َيْمِلُكونَ  َفاَل  ُدونِهِ  ِمنْ  زََعْمُتمْ  الَِّذينَ  اْدُعوا ُقلِ ﴿ 
 [.53]اإلسراء:  ﴾َتْحوِياًل  َواَل  َعْنُكمْ 

وحده،  الله إال يحوله أو الضر يكشف أن على بقادر أحد فليس
 أو المالئكة من آلهة يدعونهم من أن لهم عباده، ويقرر أقدار في المتصرف

 يجدوا أن الله، يحاولون خلق من خلق إال هم إن..  اإلنس أو الجن
 من يحذره الذي عذابه رضاه، ويخافون إلى ويتسابقون الله إلى طريقهم

 ويخشاه. حقيقته يعلم
 اْدُعوا﴿ الله غير عبدوا الذين المشركين لهؤالء محمد يا ﴾ُقلِ ﴿

 ال  فإنهم إليهم فارغبوا واألنداد األصنام من ﴾ُدونِهِ  ِمنْ  زََعْمُتمْ  الَِّذينَ 
 يحولوه أن أي ﴾َتْحوِياًل  َواَل ﴿  بالكلية أي عنكم الضر كشف يملكون

 ال إذن فهم أعدائكم، إلى الضر هذا تحويل يملكون غيركم، وال إلى
 .هذه وال هذه يملكون

 يغالطون أنهم لهم ليوضح الحجة،  رسوله يلقن سبحانه فالحق
 ال ذواتهم في الضر أصابهم فإن وفطرتهم، مواجيدهم ويعارضون أنفسهم،
 ولن ضرًا، وال نفًعا لهم تملك ال أنها يعلمون ألنهم آلهتهم؛ إلى يلجأون

 يكفرون القيامة ويوم لهم، استجابوا ما فرًضا سمعتهم وإن تسمعهم،
 .عنهم الضر كشف وحده يملك الذي الله إلى يلجأون بل بشركهم،
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تَ ُغونَ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  ُأولَِئكَ ﴿  َأق َْربُ  أَي ُُّهمْ  اْلَوِسيَلةَ  رَبِِّهمُ  ِإَلى يَ ب ْ
]اإلسراء:  ﴾َمْحُذورًا َكانَ  رَبِّكَ  َعَذابَ  ِإنَّ  َعَذابَهُ  َوَيَخاُفونَ  رَْحَمَتهُ  َويَ ْرُجونَ 
57.] 

 عيسى يدعو وبعضهم ويعبده، الله ابن عزيرًا يدعو بعضهم كان وقد
 يدعو وبعضهم ويعبدهم، الله بنات المالئكة يدعو وبعضهم. ويعبده الله ابن
 إلى تدعونهم، أقربهم الذين هؤالء إن :جميًعا لهم يقول فالله..  هؤالء غير
 عذابه رحمته، ويخشى بالعبادة، ويرجو إليه ويتقرب الوسيلة، إليه يبتغي الله
الله،   إلى تتوجهوا أن أجدركم فما - فويخا يحذر شديد الله وعذاب -

 .رضاه يبتغون لله، عباد وهم دونه من آلهة تدعونهم من إليه يتوجه كما
 أيًضا هؤالء لله، شركاء وتتخذونهم آلهة تعتبرونهم الذين فهؤالء

 الله، مع أشركتموه الذي فالمسيح إليه، ويتوسلون إليه يتقربون لله، عبيد
 عباًدا يكونوا أن يتأبون وال يرفضون ال لله، هؤالء عباد هم المالئكة وكذلك

 وهم بالعبادة إليهم تتوجهون إذن فكيف سبحانه، إليه التقرب ويريدون لله،
  عباد؟

تَ ُغونَ ﴿  تعالى إليه والقربى الغاية يطلبون :أي﴾اْلَوِسيَلةَ  رَبِِّهمُ  ِإَلى يَ ب ْ
 من أكثر الله ابتغى الله إلى منهم واحد تقرب كلما  :أي  ﴾َأقْ َربُ  أَي ُُّهمْ ﴿

 بال فما القربى، يبتغي منهم الله إلى األقرب كان فإذا عليه، وأقبل غيره
  األبعد؟
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 وتجنب منه الحذر يجب :أي﴾َمْحُذورًا َكانَ  رَبِّكَ  َعَذابَ  ِإنَّ ﴿
 وأيًضا مهرب، وال منه فكاك فال الله من كان إذا العذاب ألن أسبابه؛

 إلى العذاب نسب فإذا وشدة، ضعًفا المعذب قدرة مع يتناسب فالعذاب
  به. ألحد طاقة ال شديد، أليم أنه شك فال الله

بُوَها َأوْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  قَ ْبلَ  ُمْهِلُكوَها َنْحنُ  ِإالَّ  قَ ْريَة   ِمنْ  َوِإنْ ﴿  ُمَعذِّ
 [.52]اإلسراء:  ﴾َمْسطُورًا اْلِكَتابِ  ِفي َذِلكَ  َكانَ  َشِديًدا َعَذابًا

 من خالٍ  األرض هذه ووجه القيامة يوم يجيء أن الله قدر لقد
 قدر كذلك. الموعود اليوم ذلك قبل حي كل ينتظر فالهالك الحياة،
. الله علم في ركز ما ذلك. ذنوب من ترتكب بما القرى هذه لبعض العذاب

 كله سيكون والذي كان فالذي. كائن هو بما علمه سيكون ما يعلم والله
 .سواء الله علم إلى بالقياس

 وتخويف الرسل لتصديق الرساالت تصاحب الخوارق كانت وقد
 بهذه يؤمن لم ولكن. بالعذاب الهالك وهي التكذيب عاقبة من الناس

 في بها كذبوا فقد الجاحدون لإليمان؛ أما قلوبهم المستعدة إال الخوارق
 الخوارق. بهذه مصحوبة غير األخيرة الرسالة جاءت هنا ومن. زمانهم

 عنده كتبه قد بما وقضى حتم قد بأنه وجل عز الله من إخبار وهذا
 أو جميعهم أهلها يبيد بأن سيهلكها إال قرية من ما أنه المحفوظ اللوح في
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 ذلك يكون وإنما يشاء بما ابتالء أو بقتل إما ﴾َشِديًدا َعَذابًا﴿ يعذبهم
 وخطاياهم. ذنوبهم بسبب

 .أحًدا منهم يبقى ال الذي االستئصال بعذاب :أي ﴾ُمْهِلُكوَها﴿
بُوَها﴿  .استئصال دون عذابًا :أي ﴾ُمَعذِّ

 الناس وأعاد المطلوبة بالنتيجة أتى فإن أولى، مرحلة التعذيب ألن
 ولم وأصروا يقتنعوا لم فإن المسألة، وتنتهي ونعمت فبها الصواب إلى

 هذه على عدة شواهد حاضرنا في أن والواقع اإلهالك، يأتي وعاندوا يرتدعوا
 واألمثلة العذاب، من شيء ينالها أن وبغت طغت قرية ألي فالبد المسألة،

 .جراحنا ننكأ ال حتى لذكرها داعي وال واضحة، أمامنا
 يشعر حي إيالم العذاب ألن اإلهالك؛ قبل العذاب يأتي أن وطبيعي

 اإلحساس يمنع وهذا للحياة، إذهاب واإلهالك به، ويحس بالعذاب
 .بالعذاب

 إهالك سنة من بهم حاق ما نالحظ السابقة األمم تاريخ وباستقراء
 يرد ال الذي الله عذاب بهم نزل لوط وقوم وثمود وعاد نوح فقوم الظالمين،

 هذا في األنبياء ألن استئصال؛ عذاب كان ولكنه الكافرين، القوم عن
 عليهم فكان دعوتهم، لنشر السالح بحمل مطالبين يكونوا لم الوقت

 إذا إال. المخالفين تأديب يتولى الذي هو وتعالى سبحانه والحق البالغ،
 موسى أتباع من حدث كما دعوته، لنشر معه الجهاد النبي أتباع طلب
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 نبيهم، حذرهم ولكن السالح، وحمل القتال إسرائيل بنو طلب وهكذا 
 معه يبق ولم فعالً  حدث ما وهذا عنه، يتقاعسوا ثم عليهم يفرض أن وخشي

 .اآلخر بعد واحًدا أيًضا هو تراجع ما سرعان القليل وهذا منهم، قليل إال
 ال حيث رسولها دعوة وتحمل الخيرية هذه األمة في تظل وهكذا

 أو للدين محسوب أنه مسلم كل فليعلم القيامة، يوم إلى بعده من رسول
 للدين صورة فهو مجتمعه، في تصرفاته وترصد إليه تتطلع فالعيون عليه،

 ليكون وجه أكمل على بها ويقوم المسئولية هذه يراعي أن وعليه له، وسفير
 .الدين هذا لتعاليم مشرقًا وجًها وليكون جذب، أداة

 بصدق تسده أن وعليك األبواب، من باب على حارس فأنت
 السلوك وبهذا اإلسالم، لقضايا انقيادك وبصدق اإليمان، عن انطباعك

 الله منهج لهم ويتراءى االيمان، يراودهم الذين لآلخرين إغراء وسيلة تكون
 .بعيد من

َنا اأْلَوَُّلونَ  ِبَها َكذَّبَ  َأنْ  ِإالَّ  بِاْْلَيَاتِ  نُ ْرِسلَ  َأنْ  َمنَ َعَنا َوَما﴿  َوَآتَ ي ْ
]اإلسراء:  ﴾َتْخوِيًفا ِإالَّ  بِاْْلَيَاتِ  نُ ْرِسلُ  َوَما ِبَها َفظََلُموا ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  َثُمودَ 
59.] 

 كامالً  منهًجا يرسم كتاب وهو. القرآن هي اإلسالم معجزة إن
 مفتوًحا ويبقى. القويمة الفطرة ويلبي والقلب، الفكر ويخاطب. للحياة
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 فهي المادية الخارقة أما القيامة. يوم إلى به وتؤمن تقرؤه المتتابعة لألجيال
 .الجيل هذا من يشاهدها من على وتقتصر الناس، من واحًدا جيالً  تخاطب

 ضرب وقد. بها يؤمنوا لم اآليات يشاهدون كانوا من كثرة أن على
 آية واقترحوا طلبوا ما وفق الناقة جاءتهم بثمود، الذين المثل السياق
 الله لوعد تصديًقا الهلكة موارد وأوردوها أنفسهم بها فظلموا. واضحة
 تخويًفا أو إنذارًا إال اآليات كانت وما. الخارقة باآلية المكذبين بإهالك
 .اآليات مجيء بعد الهالك بحتمية

 غير األخيرة الرسالة تجيء أن اقتضت البشرية التجارب هذه
 جيل رسالة ال جميعها المقبلة األجيال رسالة ألنها .بالخوارق مصحوبة

 بعد جيالً  اإلنسان مدارك تخاطب البشري الرشد رسالة وألنها. يراها واحد
 على الله كرمه أجله من والذي بشريته به تتميز الذي إدراكه وتحترم جيل،
 .خلقه من كثير

 مجالس من عشر السابع المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير



 

 
 

 المجلس الثامن عشر
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العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين الحمد لله رب 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 بِاْْلَيَاتِ  نُ ْرِسلَ  َأنْ  َمنَ َعَنا َوَما﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

َنا اأْلَوَّلُونَ  ِبَها َكذَّبَ  َأنْ  ِإالَّ   َوَما ِبَها َفظََلُموا ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  َثُمودَ  َوَآتَ ي ْ
 [.59]اإلسراء:  ﴾َتْخوِيًفا ِإالَّ  بِاْْلَيَاتِ  نُ ْرِسلُ 

َنا﴿  .واضحة بينة آية أي :مبصرة ﴾ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  َثُمودَ  َوَآتَ ي ْ
 فما لهم، وأنزلها الله فأجابهم بعينها معجزة ثمود قوم طلب لقد

 بل طلبوها، التي باآلية وكفروا اإليمان، عن استكبروا أن إال منهم كان
 عليها وتجرأوا نفسها، الناقة على جاروا :أي بها ظلموا ذلك من وأكثر

 .فعقروها
 غير بآيات نبعث :أي ﴾َتْخوِيًفا ِإالَّ  بِاْْلَيَاتِ  نُ ْرِسلُ  َوَما﴿
 والمعاندين. تخويًفا للكفار لتكون المعجزات
 الَِّتي الرُّْؤيَا َجَعْلَنا َوَما بِالنَّاسِ  َأَحاطَ  رَبَّكَ  ِإنَّ  َلكَ  قُ ْلَنا َوِإذْ ﴿

َنةً  ِإالَّ  َأرَيْ َناكَ   َفَما َوُنَخوِّفُ ُهمْ  اْلُقْرَآنِ  ِفي اْلَمْلُعونَةَ  َوالشََّجَرةَ  لِلنَّاسِ  ِفت ْ
 [.31: اإلسراء﴾ ]َكِبيًرا طُْغَيانًا ِإالَّ  َيزِيُدُهمْ 
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 ربك إن :لك قلنا إذ أصحابك معك وليذكر محمد، يا اذكر :أي
 علمه عن يغيب قوالً  يقولوا أو تصرفًا، يتصرفوا أن يمكن فال بالناس، أحاط
 .ناحية كل من بالشيء اإللمام تعني اإلحاطة ألن تعالى،

 ال منك ينالوا لن أنهم واعلم محمد، يا فاطمئن كذلك األمر ومادام
 بهم، محيط الله ألن ؛(الجن) الخفي بالجنس استعانة وال تبيًتا، وال جهرة

 .نحورهم في كيدهم ويجعل سعيهم، وسيبطل
 فلن عليهم، والقدرة بهم العلم تقتضي اإلحاطة ﴾بِالنَّاسِ  َأَحاطَ ﴿

 تعلم قد ألنك ؛ القدرة مع العلم من والبد قدرته، من وال الله علم من يفلتوا
 له البد بل يكفي، ال وحده فالعلم دفعه، على تقدر ال ولكنك ضارًّا شيًئا
 سبحانه أنه تعني بالناس سبحانه فإحاطته :إذن التنفيذ، على قدرة من

 .فيهم أمره تنفيذ على ويقدر يعلمهم
َنةً  ِإالَّ  َأرَيْ َناكَ  الَِّتي الرُّْؤيَا َجَعْلَنا َوَما﴿  ﴾الرُّْؤيَا﴿ كلمة  ﴾لِلنَّاسِ  ِفت ْ

 الرؤيا أردت فإن رأى، للفعل مصدر (رؤية) وكذلك رأى، للفعل مصدر
 .رؤية رأيت :تقول البصرية رأى أردت وإن رؤيا، رأيت :تقول المنامية

 للناس؟. فتنة الله جعلها التي الرؤيا هي ما :العلماء اختلف وقد
 أنها رأى وبعضهم. والمعراج اإلسراء أنها حادثة على العلماء جمهرة

 لََتْدُخُلنَّ  بِاْلَحقِّ  الرُّْؤيَا َرُسوَلهُ  اللَّهُ  َصَدقَ  َلَقدْ : ﴿ فيها الله قال التي الرؤيا
رِينَ  رُُءوَسُكمْ  ُمَحلِِّقينَ  َآِمِنينَ  اللَّهُ  َشاءَ  ِإنْ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ   اَل  َوُمَقصِّ
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]الفتح:  ﴾َقرِيًبا فَ ْتًحا َذِلكَ  ُدونِ  ِمنْ  َفَجَعلَ  تَ ْعَلُموا َلمْ  َما فَ َعِلمَ  َتَخاُفونَ 
87 .] 

 عجيب شيء أنها على ليدل (رؤيا) كلمة اختار سبحانه والحق
 دقة من وهذا. المنام في إال يحدث ال شيء هذا :مثالً  نقول كما وغريب
 اإلسراء معجزة ألنها الرؤيا؛ فاختار رب، يتكلم فالذي القرآني، األداء

 .ليلة في المقدس بيت إلى مكة من  النبي وذهاب
 ألن المقدس بيت إلى الذهاب حدث في ليس هنا اإلعجاز فوجه

 وجه بل غيرها، أو التجارة رحالت في إليها ذهب قد مكة كفار من كثيرًا
 واحدة، ليلة في وعاد فذهب الله، لرسول اختصر الذي الزمن في اإلعجاز

 ".المقدس بيت لنا صف" الله رسول سألوا أنهم بدليل
 رسول أخبرهم كما الزقوم شجرة﴾ اْلُقْرَآنِ  ِفي اْلَمْلُعونَةَ  َوالشََّجَرةَ ﴿

 أبو قال حتى بذلك فكذبوا الزقوم شجرة ورأى والنار الجنة رأى أنه  الله
 فال تزقموا ويقول بهذا هذا يأكل وجعل وزبًدا تمرًا لنا )هاتوا الله لعنه جهل
 هذا(.  غير الزقوم نعلم

 قَالَ  ِإْبِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا ِْلََدمَ  اْسُجُدوا لِْلَماَلِئَكةِ  قُ ْلَنا َوِإذْ ﴿
 [.31: اإلسراء﴾ ]ِطيًنا َخَلْقتَ  ِلَمنْ  أََأْسُجدُ 
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 األرض، هذه على اإلنسان وجود قدم قديم الحسد أن تذكروا :أي
 قديمة مسألة فهي الله، لعنه وإبليس السالم عليه آدم أمر من كان ما تذكروا

 .القيامة يوم إلى البشر في ومستمرة
 المالئكة، من كان إبليس أن منها البعض فهم ﴾ِإْبِليسَ  ِإالَّ ﴿

 التي اآليات بقية عن اآلية هذه عزلنا لو الفهم هذا أصحاب نعذر ونحن
 هذا، مثل عام موضوع في نتكلم طالما لكن القضية، هذه عن تحدثت
 فإذا. كاملة الصورة لنا لتتضح فيه الواردة اآليات جميع استحضار فيجب

 ِإالَّ  َفَسَجُدوا﴿ :قال الله بأن االلتزام :القول هذا أصحاب دليل كان
 جدالً  لهم نسلم سوف منهم، فهو للمالئكة األمر كان وقد ﴾ِإْبِليسَ 
 الذي القرآن في سبحانه الحق قول في يقولون ماذا لكن قولهم، بصحة
 َأْمرِ  َعنْ  فَ َفَسقَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكانَ  ِإْبِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا: ﴿حجتهم منه أخذوا

 [.51]الكهف:  ﴾رَبِّهِ 
 فإن الجن، من أنه في صريح نص فدليلنا االلتزام، دليلكم كان فإن

 يسجد؟ لم أنه على ويؤاخذ الجن من يكون كيف  :قائل قال
 الحق لكن الكريم، للقرآن الصريح بالنص الجن من إبليس :نقول

 ألنه المالئكة؛ من واعتبره آلدم السجود عدم على آخذه وتعالى سبحانه
 .طبيعة وعن جبلة عن مطيعون والمالئكة اختيار، عن مطيًعا كان
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 أن مختار ألنه المالئكة، منزلة من أعلى إبليس منزلة كانت فبذلك
 جليس فأصبح العصيان على قدرته مع أطاع لكنه يعصي، أن أو يطيع

 صالح بأنه ويتباهى عليهم يزهو الذي المالئكة طاووس بل المالئكة،
 .الله منهج نفسه ألزم ذلك ومع العصيان، في لالختيار

 فإن حضرتهم، في وأصبح المالئكة من أعلى منزلة في أصبح فإذا
 وكذلك األمر، بهذا أولى األعلى فإن الطاعة في األدنى إلى توجه إذا األمر

 األمر فإن بالسجود للمالئكة األمر وجاء منزلة، منهم أقل اعتبرناه إن
 وإن يسجد، أن فعليه أعلى كان إن وهكذا لألدنى، كذلك أمر لألعلى

 .يسجد أن فعليه أدنى كان
 اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإَلى َأخَّْرَتنِ  لَِئنْ  َعَليَّ  َكرَّْمتَ  الَِّذي َهَذا َأرَأَيْ َتكَ  قَالَ ﴿
 [.38: اإلسراء﴾ ]قَِلياًل  ِإالَّ  ُذرِّي ََّتهُ  أَلَْحَتِنَكنَّ 

 فضلته لماذا أعلمني، :أي ﴾َعَليَّ  َكرَّْمتَ  الَِّذي َهَذا َأرَأَيْ َتكَ  قَالَ ﴿
 وكان وتبرير، برهان إلى تحتاج مسألة إبليس على آدم تفضيل وكأن علي،
 ولكنه ، لربه به توجه الذي السؤال هذا إجابة ينتظر أن إبليس على

 اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإَلى َأخَّْرَتنِ  لَِئنْ ﴿ يقول  أن على والحسد الغيظ وحمله تعجل
 ينتظر فلم مسبقة آلدم وعداوته حقده ألن وهذا﴾ َقِلياًل  ِإالَّ  ُذرِّي ََّتهُ  أَلَْحَتِنَكنَّ 
 .الجواب
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 عليه كان لقد بعده؟ من ذريته ذنب فما وآدم، إبليس بين فالعداوة
 هذا بحمل ذريته يوصي ثم آدم، على العداوة وهذه الحقد، هذا يقصر أن

 .قلبه يمأل الذي الدفين الغيظ إنه بعده، من العداء
 للقسم، الالم :آلدم وعداوته حقده ألن وهذا﴾: ُذرِّي ََّتهُ  أَلَْحَتِنَكنَّ ﴿
 ِإالَّ . ﴿لحركتها قهرًا يكون وقد للذات، استئصاالً  يكون قد فاالحتناك

 القليل وهذا تعالى، الله بقدرة ومعرفته إبليس علم على دليل فيها ﴾َقِلياًل 
 للشيطان يجعل ولم وهداهم، الله اختارهم الذي المؤمنون هم المستثنى

 .سبيالً  عليهم
ُهمْ  تَِبَعكَ  َفَمنْ  اْذَهبْ  قَالَ ﴿ ﴾ َمْوُفورًا َجَزاءً  َجَزاؤُُكمْ  َجَهنَّمَ  فَِإنَّ  ِمن ْ

 [.36: اإلسراء]
 .واإلبعاد الطرد معنى يحمل أمر﴾ اْذَهبْ ﴿
ُهمْ  تَِبَعكَ  َفَمنْ ﴿  وساروا اتبعوك الذين :أي ﴾َجَزاؤُُكمْ  َجَهنَّمَ  فَِإنَّ  ِمن ْ

 .جهنم فجزاؤهم ركابك في
 العذاب، من ال فيه، نقص ال مكتمالً  وافًيا :أي ﴾َمْوُفورًا َجَزاءً ﴿

 .المعذبين من وال
 مزودون فهم. إغوائهم في مأذونًا اذهب. محاولتك فحاول اذهب

ُهمْ  تَِبَعكَ  َفَمنْ ﴿ عنك يعرضوا أو يتبعوك أن يملكون واإلرادة، بالعقل ﴾ ِمن ْ
 الرحمن نداء عن معرًضاالهداية،  جانب على نفسه في الغواية جانب مغلًبا
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 المصاحبة الله الكون، وآيات في الله آيات عن الشيطان، غافالً  نداء إلى
 .﴾َمْوُفورًا َجَزاءً ﴿ وتابعوك أنت﴾ َجَزاؤُُكمْ  َجَهنَّمَ  فَِإنَّ ﴿للرساالت، 
ُهمْ  اْسَتطَْعتَ  َمنِ  َواْستَ ْفِززْ ﴿  ِبَخْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ  ِبَصْوِتكَ  ِمن ْ

 ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما َوِعْدُهمْ  َواأْلَواَلدِ  اأْلَْمَوالِ  ِفي َوَشارِْكُهمْ  َورَِجِلكَ 
 [.34: اإلسراء﴾ ]ُغُرورًا

 القلوب على واإلحاطة، واالستيالء الغواية لوسائل تجسيم وهو
 والخيل األصوات فيها الصاخبة، تستخدم المعركة فهي. والعقول والمشاعر

 الخصوم فيزعج الصوت فيها يرسل. والمبارزات المعارك طريقة على والرجل
 والمكيدة المنصوب للفخ يستدرجهم أو الحصينة، مراكزهم من ويخرجهم

 .!الرجال بهم وأحاطت الخيل، أخذتهم العراء إلى استدرجوا فإذا. المدبرة
ُهمْ  اْسَتطَْعتَ  َمنِ  َواْستَ ْفِززْ ﴿  تستنهض كما هذا ﴾ِبَصْوِتكَ  ِمن ْ

 التي األرض من وقم انهض، يعني فز :له وتقول تكاسل، الذي ولدك
 بك. ممسكة كأنها تالزمها

 به، صاح :عليهم أجلب﴾ َورَِجِلكَ  ِبَخْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ ﴿
 المزعج الصوت :هي والجلبة ليسرع راكبه به صاح :الجواد على وأجلب

 أثناء مثالً  الصاعقة جنود صوت من نسمعه بما الجلبة أشبه وما الشديد،
 .الكاراتيه أبطال من أو الهجوم،
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 هذه ألن وأيًضا وإزعاجه، الخصم إلرهاب مقصودة األصوات وهذه
 مضادة، لحركة تدبيره فيضعف الخصم، انتباه من شيًئا تأخذ الصيحات

 .عليه التغلب عليك فيسل
 لتفزعهم. الخيل راكًبا بهم وصح صوت :أي ﴾َورَِجِلكَ  ِبَخْيِلكَ ﴿
 الحرام، المال لهم يزين بأن﴾ َواأْلَواَلدِ  اأْلَْمَوالِ  ِفي َوَشارِْكُهمْ ﴿
 األوالد في المفروض (واألوالد) الحرام في وينفقوا الحرام من فيكتسبوا

 لهم ويزين أنسابهم، الناس على يفسد أن الشيطان فدور األنساب، طهارة
 . الحرام من بأوالد فيأتون الزنا،

 الكاذبة. بأمانيك منيهم :أي ﴾َوِعْدُهمْ ﴿
 بوعوده يغر أن يستطيع ال :أي ﴾ُغُرورًا ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما﴿

 والغفلة. الغرة صاحب إال
 ﴾ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان  وََكَفى ِبَربَِّك وَِكياًل ﴿
 [. 35]اإلسراء: 

 بالعروة ارتبط متى. بالعبادة إليه واتجهبالله،  القلب اتصل فمتى
 فأشرقت العلوية النفخة روحه في أيقظ متى. لها انفصام ال التي الوثقى
 بالله، وهذا الموصول القلب ذلك على للشيطان حينئذ سلطان فال. وأنارت

 كيد ويبطل وينصر يعصم ﴾وََكَفى ِبَربَِّك وَِكياًل ﴿ اإليمان بنور المشرق الروح
 .الشيطان
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 :تقول الناصر، وهو المؤيد، هو الوكيل ﴾وََكَفى ِبَربَِّك وَِكياًل ﴿
 من البشر في كان فإن أريد، ما كل لي ليؤدي به وثقت :أي. فالنًا وكلت

 عز الله هو وكيلك كان إن بالك فما مصالحك، على وتأتمنه به، تثق
 فال وناصرك، ومؤيدك كافيك فهو الله وكيلك كان إن شك ال وجل؟

 .سبحانه لغيره يحوجك
 مجالس من عشر الثامن المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير
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والسالم على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين، والصالة 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 اْلُفْلكَ  َلُكمُ  يُ ْزِجي الَِّذي رَبُُّكمُ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

تَ ُغوا اْلَبْحرِ  ِفي  [.33]اإلسراء:  ﴾ رَِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  ِإنَّهُ  َفْضِلهِ  ِمنْ  لِتَ ب ْ
 البحر في الفلك لعباده تسخيره في بخلقه لطفه عن تعالى يخبر

 إقليم إلى إقليم من التجارة في فضله من البتغائهم عباده لمصالح وتسهيلها
 ورحمته عليكم فضله من بكم هذا فعل إنما أي ﴾رَِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  ِإنَّهُ ﴿

 بكم.
 نموذًجا البحر، في الفلك مشهد المشهد، هذا يعرض والسياق

 وأشد أقوى الخضم في الله بيد الشعور ألن. والحرج الشدة للحظات
 تتقاذفها الخضم، في تائهة المعدن أو الخشب من ونقطة حساسية،

 .الرحمن كف على النقطة بهذه متشبثون والناس والتيارات األمواج
 ويسيرها يدفعها: أي ﴾اْلَبْحرِ  ِفي اْلُفْلكَ  َلُكمُ  يُ ْزِجي الَِّذي رَبُُّكمُ ﴿

 الماء. فوق برفق
تَ ُغوا﴿  من يطلب نافع إلى القصد هو االبتغاء :﴾َفْضِلهِ  ِمنْ  لِتَ ب ْ

 غيره. أو كالقوت البحر
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 الله، من الفضل مدد اتساع والرحمة ﴾رَِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  ِإنَّهُ ﴿
 من فيه بما أيضاً  البحر أعطاكم خيرات من فيه بما البر أعطاكم فالذي
 .خيرات

 كانت وإن بحر، أو يابسة، يسمى بر إما عليها نعيش التي واألرض
 يزخر واسع شاسع بحر فالباقي الخمس، أو الربع األرض من اليابس نسبة

 .بالكثير الله خيرات من
 فَ َلمَّا ِإيَّاهُ  ِإالَّ  َتْدُعونَ  َمنْ  َضلَّ  اْلَبْحرِ  ِفي الضُّرُّ  َمسَُّكمُ  َوِإَذا﴿

ْنَسانُ  وََكانَ  َأْعَرْضُتمْ  اْلبَ رِّ  ِإَلى َنجَّاُكمْ   [.37]اإلسراء:  ﴾َكُفورًا اإْلِ

 :أي ﴾ِإيَّاهُ  ِإالَّ  َتْدُعونَ  َمنْ  َضلَّ  اْلَبْحرِ  ِفي الضُّرُّ  َمسَُّكمُ  َوِإَذا﴿
 بخطورة وأحسوا العالي، الموج أو العاصف بالريح الخطر بهم أحاط

 مع يصدقون الموقف هذا في الكفار حتى الله، إال لهم منقذ وال الموقف
 وإن أخرى بآلهة آمنوا فإن عليها، يكذبون وال يخدعونها وال أنفسهم،

 وال الله، إلى إال يلجأون ال الضيق هذا في فإنهم واألوثان، األصنام عبدوا
 وال تجيب، وال تسمع ال آلهتهم تماًما أن يعلمون ألنهم ؛ الله إال يدعون
 .نجاة وال نفًعا لهم تملك

 الواجفة الخافقة بالقلوب ويحس كابده، من به يحس مشهد إنه
 عابرات حتى كبيرًا أو كان صغيرًا الفلك في رجفة وكل هزة بكل المتعلقة
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 الرياح مهب في كالريشة اللحظات بعض في تبدو التي الجبارة المحيط
 !الجبار الموج ثبج على

 آلهة، اتخذتموهم من بالكم عن ذهب :أي ﴾َتْدُعونَ  َمنْ  َضلَّ ﴿
 ولن أنفسهم، يغشوا لن ألنهم هبل؛ يا هنا يقولوا فلن خاطركم، عن وغابوا

 .العصيب الوقت هذا في كذبهم وراء ينساقوا
 أبًدا؛ ببال لهم تخطر ولن آلهتهم، يتذكروا لن الضيق هذا في إنهم

 والذي النجاة، وحده يملك الذي الله في ثقتهم يضعف تذكرهم مجرد ألن
 .العون منه يطلبون

ْنَسانُ  وََكانَ ﴿  بنعمة كفر وليته للنعمة، الكفر كثير  :أي ﴾َكُفورًا اإْلِ
 ملموسة بنعمة كفر إنما الطبيعة، فعل من هكذا أتى إنه :فقال الخلق

 وهذا وتمرد، أعرض الله نجاه إذا ثم خطرها، وقاسى مأزقها، عاش مشاهدة
 .اإلنسان طبيعة من

 ثبات قدماه الغمرة، وتحس تنجلي إن اإلنسان، فما هو واإلنسان
 األهواء الله، وتتقاذفه الشدة، فينسى لحظة ينسى حتى تحته من األرض
 َنجَّاُكمْ  فَ َلمَّا﴿الخطر  جالها التي فطرته على الشهوات. وتغطي وتجرفه

ْنَسانُ  وََكانَ  َأْعَرْضُتمْ  اْلبَ رِّ  ِإَلى  فأشرق بالله قلبه اتصل من إال ﴾َكُفورًا اإْلِ
 .واستنار
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ُتمْ ﴿  َحاِصًبا َعَلْيُكمْ  يُ ْرِسلَ  َأوْ  اْلبَ رِّ  َجاِنبَ  ِبُكمْ  َيْخِسفَ  َأنْ  َأفََأِمن ْ
 [.32]اإلسراء:  ﴾وَِكياًل  َلُكمْ  َتِجُدوا اَل  ثُمَّ 

 في إنهم. بقعة كل وفي لحظة كل في الله قبضة في البشر إن
 كيف؟  يأمنون؟ فكيف. البحر في قبضته في هم كما البر في قبضته
 األسباب من بغيرهما أو بركان، أو بزلزال البر جانب بهم يخسف أن يأمنون

 والماء بالحمم تقذفهم بركانية عاصفة عليهم يرسل أو الله؟ لقدرة المسخرة
 يحميهم وكيالً  الله دون من لهم يجدوا أن دون فتهلكهم واألحجار، والطين
 عنهم؟.  ويدفع

 أخذه يأمنوا ثم. ويكفروا ربهم عن الناس يعرض أن الغفلة إنها أال
 كأنها. النجاة بعد ينسونه ثم الشدة في وحده إليه يتوجهون وهم. وكيده
 !الله بها ياخذهم أن يمكن شدة آخر

 مكر أأمنوا البحر في نجاهم إذ بعد الله عن أعرضوا الذين فهؤالء
 أن على بقادر تعالى الله وأليس فقط؟ البحر في الخطر وهل البر؟ في الله

  البحر؟ في بهم أنزل ما مثل البر في بهم ينزل
 وترجمكم الحصباء، تحمل ريًحا :أي ﴾َحاِصًبا َعَلْيُكمْ  يُ ْرِسلَ  َأوْ ﴿

 ال الذي العذاب ألوان من لون وهي الصغار، الحصى والحصباء رجًما، بها
 يرد. وال يدفع
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 يدفع أو ينصركم، من تجدوا ال :أي ﴾وَِكياًل  َلُكمْ  َتِجُدوا اَل  ثُمَّ ﴿
 غير موجود خطري بل ال،.. فيه خطر ال أمان البر أن تظنوا ال :إذن. عنكم
 .البر في أو البحر في أكنتم سواء منكم، بعيد

ُتمْ  َأمْ ﴿  ِمنَ  قَاِصًفا َعَلْيُكمْ  فَ يُ ْرِسلَ  ُأْخَرى تَارَةً  ِفيهِ  يُِعيدَُكمْ  َأنْ  َأِمن ْ
َنا َلُكمْ  َتِجُدوا اَل  ثُمَّ  َكَفْرتُمْ  ِبَما فَ يُ ْغرَِقُكمْ  الّرِيحِ  ]اإلسراء:  ﴾تَِبيًعا ِبهِ  َعَلي ْ
39.] 

ُتمْ  َأمْ ﴿  البحر في بتوحيدنا اعترفوا بعدما عنا المعرضون أيها  ﴾َأِمن ْ
 َعَلْيُكمْ  فَ يُ ْرِسلَ ﴿ ثانية مرة البحر في ﴾يُِعيدَُكمْ  َأنْ ﴿ البر إلى وخرجوا
 المراكب. ويغرق الصواري يقصف أي ﴾الّرِيحِ  ِمنَ  قَاِصًفا

قاصفة،  ريًحا عليهم فيرسل البحر إلى الله يردهم أن يأمنون كيف
 يطالب من يجدون فال وإعراضهم، كفرهم بسبب فيغرقهم السفين، تحطم
 إغراقهم؟. بتبعة بعدهم

 .وتغرقها المراكب تكسر التي البحار ريح القاصف: عباس ابن قال
 الله عن وإعراضكم كفركم بسبب أي ﴾َكَفْرُتمْ  ِبَما فَ يُ ْغرَِقُكمْ ﴿ 

 تعالى.
َنا َلُكمْ  َتِجُدوا اَل  ثُمَّ ﴿  نصيرًا.قال ابن عباس:  ﴾تَِبيًعا ِبهِ  َعَلي ْ

 بعدكم. بثأركم يأخذ أي ثائرًا، مجاهد: نصيرًا وقال
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 ذلك. من بشيء يتبعنا أحًدا نخاف وال قتادة: قال
 الذي فهو :التبيع أما فيك، شيء لعمل يتبعك الذي هو :والتابع

 هذه بكم فعلنا إن :فالمعنى. منك ثأره ألخذ عنك ويبحث تتبعك، يتوالى
 لكم أمل ال :إذن لكم، ينتقم أو بثأركم يأخذ تبيًعا لكم تجدوا فلن األفعال

 .يحميكم مدافع أو ينصركم، ناصر في
 منكم، الفعل رد أخاف ال أنا :يقول وتعالى سبحانه الحق وكأن

 إذا :طويالً  يفكر ويجلس الفعل، رد مخافة الفعل عن يحجم واإلنسان
 وتعالى سبحانه الحق أما وكذا، كذا بي ويفعلون أهله فسيأتي فالنًا ضربت

 .عذابه أو انتقامه على رًدا يستطيع أحد فال
َناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَ رِّ  ِفي َوَحَمْلَناُهمْ  َآَدمَ  بَِني َكرَّْمَنا َوَلَقدْ ﴿  ِمنَ  َوَرزَق ْ
 [.71]اإلسراء:  ﴾تَ ْفِضياًل  َخَلْقَنا ِممَّنْ  َكِثير   َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيَِّباتِ 

 كرمه. خلقه من كثير على البشري المخلوق هذا الله كرم لقد
 والنفخة، الطين بين تجمع التي الفطرة بهذه الهيئة،  تلك على بخلقته
 !الكيان ذلك في والسماء األرض بين فتجمع

 الخالفة بها استأهل والتي فطرته؛ أودعها التي باالستعدادات وكرمه
 ويحلل، فيها ويركب وينشيء، فيها وينتج ويبدل، فيها يغير األرض، في

 .للحياة المقدر الكمال بها ويبلغ
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 القوى بعون وإمداده األرض في له الكونية القوى بتسخير وكرمه
 .واألفالك الكواكب في الكونية

 وبذلك الوجود، به استقبله الذي الفخم االستقبال بذلك وكرمه
 هذا تكريم شانه جل الخالق فيه ويعلن المالئكة فيه تسجد الذي الموكب
 !اإلنسان

 األعلى المأل من المنزل كتابه في كله التكريم هذا بإعالن وكرمه
 .األرض )القرآن( في الباقي

 بتسخير يتم والبحر البر في والحمل ﴾َواْلَبْحرِ  اْلبَ رِّ  ِفي َوَحَمْلَناُهمْ ﴿
 من فيها ركب وما اإلنسانية الحياة لطبيعة موافقة وجعلها النواميس

 قامت لما البشرية للطبيعة موافقة النواميس هذه تكن لم ولو استعدادات،
 البر في الطبيعية العوامل إلى بالقياس ضئيلة ضعيفة وهي اإلنسانية، الحياة
 كذلك ومزود فيها، الحياة على بالقدرة مزود اإلنسان ولكن. والبحر

 .الله فضل من وكله. استخدامها من تمكنه التي باالستعدادات
 الطيبات من الله رزقه ما ينسى واإلنسان ﴾الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  َوَرزَقْ َناُهمْ ﴿

. يحرمها حين إال رزقها التي الطيبات هذه من الكثير يذكر فال األلفة بطول
 هذه..  فينسى يعود ما سرعان ولكنه به، يستمتع ما قيمة يعرف فعندئذ

. الحركة على القدرة هذه. الصحة هذه. الماء هذا. الهواء هذا. الشمس
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 هذا...  والمشاهد والمشارب المطاعم هذه...  العقل هذا. الحواس هذه
 .يحصيه ال ما الطيبات من وفيه فيه، استخلف الذي العريض الطويل الكون

 حياتهم مقومات لهم يعد أن من أعظم آدم لبني تكريم هناك وهل
 ما األشياء، فكل أجلهم من وخلق الكون لهم رتب لقد يخلقهم؟ أن قبل
 خادم إما تعالى الله خلق ألن توجدوا؛ أن قبل من لكم مسخر الوجود في

 من حتى الكون أجناس كل من مخدوم اإلنسان أيها وأنت مخدوم، وإما
 دائًما عطاءً  يعطيك خدمتك، وفي أجلك من يدور كله المالئكة، فالكون

 العقل على الواجب من كان  :نقول لذلك منك، سعي دون ينقطع ال
 وليهتدي الكون، للغز حل إلى ليصل وتفكر؛ تأمل وقفه يقف أن المجرد

 وليس تخدمني، التي الله آيات إلى انظر أن يكفي مبدًعا، خالًقا له أن إلى
 واألرض والنجوم والقمر فالشمس سيطرتي، تحت وليست عليها، قدرة لي

 عليها، لي قدرة دون وتمدني تعطيني كلها والسحاب والمطر والماء والهواء
 هذه كل لي أعد الذي من :تقول أن عدالً  عليك الواجب من أليس

 لنفسه؟. أحد ادعاها ما التي األشياء
 بهذا فضلناهم ﴾تَ ْفِضياًل  َخَلْقَنا ِممَّنْ  َكِثير   َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ ﴿

 من فطرتهم في ركب وبما. العريض الطويل األرض ملك في االستخالف
 .الله ملك في الخالئق بين فذًّا اإلنساني المخلوق تجعل استعدادات

 مجالس من عشر التاسع المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير



 
 
 
 

 

 المجلس العشرون
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 بِِإَماِمِهمْ  أُنَاس   ُكلَّ  َنْدُعوا يَ ْومَ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 ﴾فَِتياًل  يُْظَلُمونَ  َواَل  ِكَتابَ ُهمْ  يَ ْقَرُءونَ  فَُأولَِئكَ  بَِيِميِنهِ  ِكَتابَهُ  ُأوِتيَ  َفَمنْ 
 [.71]اإلسراء: 

 بعنوانها تنادي جماعة وكل. محشورة الخالئق يصور مشهد وهو
 الذي اإلمام أو به، اقتدت الذي الرسول أو اتبعته، الذي المنهج باسم

 في وجزائها عملها كتاب لها ليسلم تنادي. الدنيا الحياة في به ائتمت
 ويتماله، يقرؤه بكتابه فرح فهو بيمينه كتابه أوتي فمن..  اآلخرة الدار

 !النواة يتوسط الذي الخيط قدر ولو شيًئا منه ينقص ال أجره ويوفى
 بأمهاتهم الناس دعاء وفي بأمهاتهم، :أي ﴾بِِإَماِمِهمْ ﴿ بعضهم وقال

 حتى ثانًيا، اإلثم أوالد على وستر أوالً،  لعيسى تكريم الموقف هذا في
 . الموقف هذا مثل في األشهاد رؤوس على يفضحوا ال

 ُيْظَلُمونَ  َواَل  ِكَتابَ ُهمْ  يَ ْقَرُءونَ  فَُأولَِئكَ  بَِيِميِنهِ  ِكَتابَهُ  ُأوِتيَ  َفَمنْ ﴿
 فإذا السالمة، وبداية الخير بشارة فهذه بيمينه، كتابه أخذ فكونه ﴾فَِتياًل 

 الصالح بعمله مسرور إنه الناس، بين به ويتباهى بل قراءته، إلى يسارع به
 الناس. عليه يطلع أن يحب الذي
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 ليس مما غيرك خير من تأخذ أن الظلم ﴾فَِتياًل  ُيْظَلُمونَ  َواَل ﴿
 فماذا :إذن ظلًما، عليه تحصل أن تريد شيء في نقص فعندك :إذن عندك،
 يتصفون الخلق إن! ؟ الخلق يظلم حتى وتعالى سبحانه الحق ينقص

 بالنقص يشعر لذلك له؛ الله قسم بما يرضى ال عادة اإلنسان ألن بالظلم؛
 وهم يظلمهم؟ فكيف الخلق، عن الغني فهو وجل عز الله أما غيره، فيظلم
 .سبحانه منه هبة يملكون بما جميًعا

 في األمثال وتعالى سبحانه الحق يضرب عادة  ﴾فَِتياًل  ﴿ ومعنى
 وهو التمر، العرب مألوفات ومن بيئتهم، وفي العرب عند بالمألوف القرآن

 والقطمير النقير القرآن أخذ التمر ومن لماشيتهم، والعلف المفضل غذاؤهم
 في القرآن استخدمها وقد الثمرة، نواة في تجدها أشياء ثالثة وهي والفتيل،

 .القليل الضئيل الشيء تمثيل
 .النقطة مثل النواة ظهر في صغير تجويف هو :فالنقير

 .والنواة الثمرة بين الشفافة الرقيقة اللفافة هو :والقطمير
 .النواة بطن في الخيط تشبه رقيقة غاللة هو :والفتيل
 الناس يظلم ال وتعالى سبحانه أنه ﴾فَِتياًل  يُْظَلُمونَ  َواَل ﴿: فمعنى

 . الصغر في تناهى مهما الظلم عن منزه سبحانه فهو أبًدا،
 ﴾َسِبياًل  َوَأَضلُّ  َأْعَمى اْْلَِخَرةِ  ِفي فَ ُهوَ  َأْعَمى َهِذهِ  ِفي َكانَ  َوَمنْ ﴿
 [.78]اإلسراء: 
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 عن أعمى اآلخرة في فهو الهدى دالئل عن الدنيا في عمي من
 في يرسمه السياق ولكن. معروف وجزاؤه. ضالالً  وأشد. الخير طريق

 ما وال يهديه من يجد يتخبط، ال ضاالً  أعمى الهائل، المزدحم المشهد
 والضالل العمى مشهد ألن أمرًا، شأنه في يقرر ال كذلك به، ويدعه يهتدي

 !القلوب في يؤثر مرهوب؛ جزاء وحده هو العصيب الموقف ذلك في
 يكون فكيف الدنيا، في ضاالً  كان أنه ومعلوم ﴾َسِبياًل  َوَأَضلُّ ﴿

 بالرجوع تداركه يمكن كان الدنيا في ضالله اآلخرة؟ قالوا: ألن في أضل
 يمكن ال فضالله اآلخرة في أما السوي، الطريق إلى والعودة المنهج إلى

 من وأعظم أشد اآلخرة في فضالله :إذن االختيار، وقت انتهى فقد تداركه،
 .الدنيا في ضالله

َنا الَِّذي َعنِ  لَيَ ْفِتُنوَنكَ  َكاُدوا َوِإنْ ﴿ َنا لِتَ ْفَتِريَ  ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ َرهُ  َعَلي ْ  َغي ْ
 [.76]اإلسراء:  ﴾َخِلياًل  اَلتََّخُذوكَ  َوِإًذا

 محاولة وأولها  الرسول مع المشركين محاوالت السياق يعدد
 .األمين الصادق وهو غيره، عليه ليفتري إليه، الله أوحى عما فتنته

 
 أن له مساومتهم منها شتى؛ صور في المحاولة هذه حاولوا لقد

 ومنها. آباؤهم عليه كان وما بآلهتهم التنديد يترك أن مقابل في إلهه يعبدوا
. الله حرمه الذي العتيق كالبيت حراًما أرضهم يجعل أن له بعضهم مساومة
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 الفقراء، والنص مجلس غير مجلًسا لهم يجعل أن الكبراء بعض طلب ومنها
 في الرسول على الله فضل ليذكر يفصلها، وال المحاوالت هذه إلى يشير
 وعصمته الله تثبيت عنه تخلى الفتنة، ولو من الحق، وعصمته على تثبيته
 المشركين، وهي فتنة إلى الركون عاقبة وللقي. خليالً  فاتخذوه إليهم لركن

 يعصمه منهم نصيرًا له يجد أن والممات، دون الحياة في العذاب مضاعفة
 .الله من

 محاوالت رسوله، هي منها الله عصم التي المحاوالت هذه
 - لينحرفوا إغرائهم محاولة. دائًما الدعوات أصحاب مع السلطان أصحاب

 التي الوسط بالحلول ويرضوا. وصالبتها الدعوة استقامة عن - قليالً  ولو
 عن بهذا يفتن من الدعوات حملة ومن. كثيرة مغانم مقابل في بها يغزونهم

 يترك أن إليه يطلبون ال السلطان هيًنا، فأصحاب األمر يرى ألنه دعوته
 منتصف في الطرفان ليلتقي طفيفة تعديالت يطلبون هم كلية، إنما دعوته
 أن الثغرة، فيتصور هذه من الدعوة حامل على الشيطان يدخل وقد. الطريق

 جانب عن بالتنازل ولو إليها السلطان أصحاب كسب في الدعوة خير
 .!منها

 االنحراف إلى ينتهي الطريق أول في الطفيف االنحراف ولكن
 منها جزء في التسليم يقبل الذي الدعوة وصاحب. الطريق نهاية في الكامل

 ما عند يقف أن يملك ال ضئيل، ولو منها طرف إغفال وفي يسير، ولو
 .!الوراء إلى خطوة رجع كلما يتزايد للتسليم استعداده ألن. مرة أول به سلم
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 مشروع فالمقاربة الفعل، غير والمقاربة قاربوا، أي ﴾َكاُدوا﴿ ومعنى
 أنزل الذي عن يفتنوك أن قاربوا إنهم يحدث، لم لكنه له، وتخطيط فعل

 حول تحوي فهي بعيد، من كانت محاوالتهم ألن يحدث؛ لم لكن إليك
 الدين. عن فتنتك

 وبينه بينك الذي المخال هو الخليل: ﴾َخِلياًل  اَلتََّخُذوكَ  َوِإًذا﴿
 لو :فالمعنىفيه،  ويتغلغل اآلخر منكما كل يتخلل بحيث ومودة، حب
 كنت كما لهم، خليالً  لصرت الله من جاءك الذي المنهج عن تنازلت أنك

 :إذن". األمين الصادق" عنك ويقولون يحبونك وكانوا قبل، من لهم خليالً 
 أو عنه تنازلت فلو به، جئت الله منهج هو لك عداء حالة في جعلهم الذي

 لربك خليالً  بل لهم خليالً  تكن فال خلياًل، يتخذونك فسوف فيه تهاونت
  .أرسلك الذي
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َناكَ  َأنْ  َوَلْواَل ﴿ ًئا ِإلَْيِهمْ  تَ رَْكنُ  ِكْدتَ  َلَقدْ  ثَ ب َّت ْ ]اإلسراء:  ﴾قَِلياًل  َشي ْ
74 .] 

 شر من وسالمته وعصمته وتثبيته، رسوله تأييد عن تعالى يخبر
 إلى يكله ال وأنه ونصره، أمره المتولي هو تعالى وأنه الفجار، وكيد األشرار

 دينه ومظهر ومظفره، ومؤيده وناصره وحافظه وليه هو بل خلقه، من أحد
 تسليًما  ومغاربها، األرض مشارق في وناوأه، وخالفه عاداه من على
 .الدين يوم إلى كثيرًا

 جزء عن ينزل فالذي. كلها بالدعوة إيمان مسألة إذن: المسألة
 أن يمكن ال ضؤل، مهما منها طرف عن يسكت والذي صغر، مهما منها

 نظر في الدعوة جوانب من جانب فكل. اإليمان حق بدعوته مؤمًنا يكون
 ضروري فيها وليس. ومفضول فاضل فيها وليس. كاآلخر حق هو المؤمن
 يفقد متكامل كل وهي عنه، االستغناء يمكن ما فيها وليس. ونافلة

 إذا كلها خواصه يفقد كالمركب. أجزائه أحد يفقد حين كلها خصائصه
 !عناصره أحد فقد

 احتياطات، عدة الله لرسول تحتاط يجدها اآلية هذه في والمتأمل
 مجرد فمنعت تركن أن لقاربت بل ال، إليهم، لركنت لك تثبتنا لوال :تقل فلم

 رسول من متصور وغير نهائًيا وممنوع بعيد أمر فهو الركون أما المقاربة،
ًئا﴿  :بقوله المعنى هذا وتعالى سبحانه أكد ذلك ومع الله،  ﴾قَِلياًل  َشي ْ
 .قليالً  ركوناً  :أي



 ثالثون مجلًسا في تفسير سورة اإلسراء

 117 
 

ًذاإ﴿  َلكَ  َتِجدُ  اَل  ثُمَّ  اْلَمَماتِ  َوِضْعفَ  اْلَحَياةِ  ِضْعفَ  أَلََذقْ َناكَ  ًِ
َنا  [.75: اإلسراء﴾ ]َنِصيًرا َعَلي ْ

ًذاإ﴿  ضعف ألذقناك قليالً  شيًئا إليهم تركن كدت لو أي:﴾ ًِ
 الكره سخيمة سبحانه الحق يرفع التهديد وبهذا الممات، وضعف الحياة

 .وتعالى سبحانه له وينقلها لمحمد، القوم صدور من
 مرة الشيء مضاعفة :الضعف ﴾اْلَمَماتِ  َوِضْعفَ  اْلَحَياةِ  ِضْعفَ ﴿

 :فالمراد العذاب، إال الحياة في يذاق وال مرتين، الشيء قدر :أي. أخرى
 يضاعف لماذا لكن الممات، عذاب وضعف الحياة عذاب ضعف ألذقناك
 بها، الناس يقتدي وقدوة كبيرة أسوة ألنه :؟ قالوا حق في العذاب

 أن اعتبار على لكن ، منه يتصور وال الفعل، هذا حقه في ويستحيل
 العذاب. له يضاعف فسوف منه حدث ذلك

َناكَ ﴿ لفظ سبحانه الحق اختار وقد  من اإلذاقة ألن ؛﴾أَلََذق ْ
 وتسمع بعينك ترى فأنت النفس، في شيوًعا الملكات أعم وهو الذوق،
 . الملكات كل فيه تشترك المذاق لكن بأنفك، وشتم بأذنك

َنا َلكَ  َتِجدُ  اَل  ثُمَّ ﴿  عنك؛ يدافع مدافًعا تجد ال أي: ﴾َنِصيًرا َعَلي ْ
 من ناصر لك يكون فكيف وحدي، مني مددك ألن ينصرك؛ ناصرًا أو

 دوني؟.
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َها لُِيْخرُِجوكَ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  لََيْسَتِفزُّوَنكَ  َكاُدوا َوِإنْ ﴿  اَل  َوِإًذا ِمن ْ
 [.73: اإلسراء﴾ ]َقِلياًل  ِإالَّ  ِخاَلَفكَ  يَ ْلبَ ُثونَ 

 الفتنة هذه إلى  الرسول استدراج عن المشركون عجز وعندما
 هو يخرج أن إليه أوحى الله ولكن - مكة أي - األرض من استفزازه حاولوا

 أخرجوا ولو. باإلبادة قريش إهالك عدم من علمه في سبق لما مهاجرًا، 
 الهالك. بهم لحل وقًسرا عنوة  الرسول

 على يجرؤون ال فهم قاربوا، :أي﴾ َكاُدوا﴿ تعالى قوله أيضاً  وهنا
 سيحاولون فإنهم الفعل، من القرب مجرد فاألمر يستطيعون، وال الفعل،

 . وتقديري بأمري إال تخرج لن لكنك إخراجك،
 النهوض منه طلب :أي استفزه من ﴾اأْلَْرضِ  ِمنَ  لََيْسَتِفزُّوَنكَ ﴿

 لك، بإيذائهم مكة من الخروج على يستحثونك :والمراد الفعل، إلى والخفة
 .بها اإلقامة في ويكرهوك الخروج، على ليحملوك معك وعنتهم

 ال وحتى لهم، راحة مكة من  خروجه في أن يعلمون مكة وكفار
 دينه العتناق ومالوا أحبوه، الذين القوم ولضعاف لعبيدهم أسوة يكون

 . به واإليمان
 مكة من أخرجوك لو :أي ﴾قَِلياًل  ِإالَّ  ِخاَلَفكَ  يَ ْلبَ ُثونَ  اَل  َوِإًذا﴿

 مكة من  خروجه فبعد فعالً، حدث وقد قليالً، إال بعدك فيها يلبثوا فلن
 أن وبعد سبعون، وأسر قريش، صناديد من سبعون فقتل بدر، جاءت بعام
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 يرجونها كانوا التي بالسيادة وال بالنعيم فيها يتمتعوا لم مكة من الرسول خرج
 .خروجه بعد

 تفسير مجالس من العشرين المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة

  





 

 
 
 

 

المجلس الحادي 
 والعشرون
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
َلكَ  َأْرَسْلَنا َقدْ  َمنْ  ُسنَّةَ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول   ِمنْ  قَ ب ْ

 [. 77: اإلسراء] ﴾َتْحوِياًل  ِلُسنَِّتَنا َتِجدُ  َواَل  ُرُسِلَنا
 ال جارية سنة هذه الله جعل النافذة، ولقد الله سنة هي فهذه

 الكون وهذا. الحاسم التأديب تستحق كبيرة الرسل إخراج ألن تتحول،
 المصادفات وليست. فردي اعتبار أمام تتحول ال مطردة، سنن تصرفه
 لم فلما. الثابتة المطردة السنن هي إنما الكون، هذا في السائدة هي العابرة

 قبل، من المكذبين أخذ كما اإلبادة بعذاب قريًشا يأخذ أن الله يرد
 بل عنوة، يخرجوه أن يقدر ولم بالخوارق، الرسول يرسل لم علوية، لحكمة

 تتحول. ال طريقها في الله سنة ومضت. بالهجرة إليه أوحى
 في الله سنن من سنة هو حدث ما أن وتعالى تبارك الحق يوضح

 يقول لذلك تتبدل؛ وال تتخلف ال التي والطريقة العادة هي :والسنة الرسل،
 إال تتبدل وال تتحول ال السنة ألن ﴾َتْحوِياًل  ِلُسنَِّتَنا َتِجدُ  َواَل : ﴿بعدها

 الله من السنة كانت فإذا عنده، من بأخرى السنة ليغير يأتي الذي باألقوى
 وال التحويل، هذا يملك الذي وحده سبحانه فهو األقوى، بل القوي
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 ال الذي الحق فقوله سبحانه، قال فإذا الله، سنة تحويل أبًدا أحد يستطيع
 .أحد يعارضه وال أحد، يبدله

 اللَّْيلِ  َغَسقِ  ِإَلى الشَّْمسِ  ِلُدُلوكِ  الصَّاَلةَ  َأِقمِ يقول الله تعالى: ﴿
 [. 72: اإلسراء] ﴾َمْشُهوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ  قُ ْرَآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ  َوقُ ْرَآنَ 

 .أوقاتها في كامالً  أداءً  أدها :أي ﴾الصَّاَلةَ  َأِقمِ ﴿
 تكليفات كل ألن اإلسالم؛ أركان كل عن ميزة لها والصالة

 فرضت فقد الصالة، إال الله لرسول الوحي بواسطة جاءت اإلسالم
 أهميتها. على يدل مما بالمباشرة

. الصالة مواقيت لنا يبين أن يريد سبحانه الحق ﴾الشَّْمسِ  ِلُدُلوكِ ﴿
 ميلها :الشمس بدلوك والمراد حركة، إلى حركة من الزوال :معناه (الدلوك)و 
 رسول على الصالة فرض في والمتأمل الغرب، ناحية إلى السماء وسط عن
 عليه فرضت الصالة ألن الله؛ رسول صاله وقت أول هو الظهر أن يجد الله
 يستقبل كان   عاد فلما بليل، وكانت المعراج، رحلة في السماء في

 .األولى الصالة هي فكانت الظهر،
 متى؟ إلى الشمس دلوك عند الصالة أي: أقم ﴾اللَّْيلِ  َغَسقِ  ِإَلى﴿

 الليل ظلمة إلى الشمس دلوك من الفترة وفي ظلمته، :أي الليل غسق إلى
 الصبح، صالة إال يبقى وال والعشاء، والمغرب والعصر الظهر صالة تقع
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 َكانَ  اْلَفْجرِ  قُ ْرَآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ  َوقُ ْرَآنَ : ﴿وتعالى سبحانه عنها فقال
 صالة؟ يقل ولم الفجر قرآن ذكر لماذا :هنا ونتساءل ﴾َمْشُهوًدا

 وصفاء الكون سكون حيث الوقت هذا في القرآن ألن :قالوا
 تنشغل أن قبل واعًيا استقباالً  وتستقبله طريًا نديًا القرآن فتتلقى النفوس،

. المالئكة تشهده :أي ﴾َمْشُهوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ  قُ ْرَآنَ  ِإنَّ : ﴿الحياة بأمور
 تكليف ال من مشهودية كانت فإذا العبادة، في دخل لها المشهودية :إذن
 بالصالة؟  كلف من بمشهودية فكيف حيثية، الله جعلها الصالة في عليه

 سجادته ويضع مثالً، األول الصف إلى يسارع المصلين بعض ونرى
 أتى الصالة عن تأخر ما فإذا لحاجته، ينصرف ثم مكاناً، بها ليحجز

 هذا من يضيقون بالناس فإذا مكانه، إلى ليصل الناس رقاب ليتخطى
 يليق ال تصرف إنه مكانها، ويجلسون جانًبا سجادته وينحون التصرف،

 لله، العبودية استطراق وتحقق جميًعا، الله خلق بين تسوي التي الله ببيوت
 راكع لله خاضع الجميع آخر، بجوار وغًدا فالن، بجوار اليوم فأنت

 .أحد على يتعالى أن ألحد فليس وساجد،
 ما الصالة أقم﴾ اللَّْيلِ  َغَسقِ  ِإَلى الشَّْمسِ  ِلُدُلوكِ  الصَّاَلةَ  َأِقمِ ﴿

 قُ ْرَآنَ  ِإنَّ ﴿ الفجر قرآن وظالمه؛ واقرأ الليل وإقبال للغروب الشمس ميل بين
 وإقبال النهار إدبار وهما خاصيتهما اآلنين ولهذين ﴾َمْشُهوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ 
 فإن النفس؛ في العميق وقعهما ولهما. النهار وإقبال الليل وإدبار الليل،
 كالهما..  الظلمة وانكشاف النور كمطلع الظالم، وزحف الليل مقدم
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 التي الكون نواميس في والتفكر للتأمل مجال وكالهما القلب، فيه يخشع
 الحس في إيقاعه - للصالة كما - وللقرآن. مرة تختل وال لحظة تفتر ال

بالنور،  السارب، وتفتحه الرخّية، وهدوئه ونسماته ونداوته، الفجر مطلع في
 .بالحياة بالحركة، وتنفسه ونبضه

َعَثكَ  َأنْ  َعَسى َلكَ  نَاِفَلةً  ِبهِ  فَ تَ َهجَّدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ ﴿  َمَقاًما رَبُّكَ  يَ ب ْ
 [. 79]اإلسراء:  ﴾َمْحُموًدا

 أول نومة بعد الصالة والتهجد ﴾نَاِفَلةً  بِهِ  فَ تَ َهجَّدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ ﴿
 .وقوامها الصالة روح القرآن؛ ألنه على عائد ﴾ِبهِ ﴿في  والضمير. الليل

َعَثكَ  َأنْ  َعَسى﴿  وبهذا الصالة بهذه ﴾َمْحُموًدا َمَقاًما رَبُّكَ  يَ ب ْ
 المؤدي الطريق هو فهذا بالله. الدائمة الصلة وبهذه به،  والتهجد القرآن

 والقرآن والتهجد بالصالة يـ َؤمر  الرسول كان وإذا المحمود المقام إلى
 المختار، فما المصطفى وهو به، له المأذون المحمود المقام ربه ليبعثه
. درجاتهم في به لهم المأذون المقام لينالوا الوسائل هذه إلى اآلخرين أحوج
 .الطريق زاد هو وهذا الطريق، هو فهذا

 مخصوص أنك معناه: فقيل ﴾َلكَ  نَاِفَلةً ﴿ قوله معنى في واختلف
 .األمة دون حقه في واجًبا الليل قيام فجعلوا وحدك، ذلك بوجوب
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 قد ألنه الخصوص؛ على نافلة حقه في الليل قيام جعل إنما: وقيل
 صلواته عنه يكفر إنما أمته من وغيره تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر

 عليه. التي الذنوب النوافل
 ليست أنها إال عليه، فرًضا كانت وإن الله لرسول الخصوصية فهذه

 المهم العبادة، هذه في الحرية من مساحة  له بل حديد، من قالب في
 رسول حق في الزيادة هذه علة ما لكن الليل، من جزًءا تعالى لله يقول أن

[. 5]المزمل:  ﴾ثَِقياًل  قَ ْواًل  َعَلْيكَ  َسنُ ْلِقي ِإنَّا: ﴿تعالى قوله في العلة الله؟
 رسول سيعطي الوقت هذا في الله يدي بين والوقوف ليالً، التهجد وكأن
 أال عاتقه، على الملقاة المسئولية بهذه للقيام الالزمة والطاقة القوة  الله

 .للناس وتبليغه المنهج حمل مسئولية وهي
 مهمة كانت ولما روحية، وطاقة إيمانية قوة الليل قيام في :إذن

 فأعباء حظهم، من أزيد الليل قيام من حظه كان الخلق مهمة فوق الرسول
 حتى القيوم، األحد بالحق االتصال يحتاج الثقيل والعبء كثيرة،   الرسول
 .مصالحه قضاء على ربه بلقاء يستعين

 ويتغافلون السنة، هذه عن المسلمون ينصرف أن العجيب ومن
 :أحدهم يقول يتعللون، بل الصالة، إلى يهرعون ال أمر حزبهم فإذا عنها،

 يدريك ومن الفريضة؟ هذه في للتهاون مبرر الدنيا شغل وهل. مشغول أنا
 عدة في تقضيه ال ما ساعة في وتقضى األبواب، لك تفتح بالصالة لعلك

 .أيام
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 فإن عنها، الدنيا وتشغلهم الصالة في يتهاونون الذين لهؤالء ونقول
 فهل يكفي، ال والوقت كثيرة قالوا: المشاغل سألتهم فإن قضاًء، صلوا صلوا

 الشك إنه لهذا؟ وقتاً  سيجد هل حاجته، لقضاء الذهاب أحدهم أراد إذا
 فلماذا الدنيا، مشاغل عليه تكالبت وإن حتى األمر، هذا لمثل الوقت واجد

 !وقتاً؟ لها تجد ال التي هي الصالة
 الشفاعة، مقام هو :المحمود بالمقام والمراد ﴾َمْحُموًدا َمَقاًما﴿

 ليتمنى حتى وشدته، الموقف وهول الحساب ساحة في الخلق يقف حينما
 إلى فيردها بنبيها، أمة كل تستشفع ساعتها النار، أن ولو االنصراف الناس

 .لها أنا لها، أنا :فيقول األنبياء، وسيد المرسلين خاتم إلى يذهبوا أن
 المحمود المقام اللهم وابعثه: "الدعاء بهذا ندعو أن  أمرنا لذلك

 .نحن لصالحنا دعاء أنه والشك" وعدته الذي
 َواْجَعلْ  ِصْدق   ُمْخَرجَ  َوَأْخرِْجِني ِصْدق   ُمْدَخلَ  َأْدِخْلِني َربِّ  َوُقلْ ﴿

 [.21]اإلسراء:  ﴾َنِصيًرا ُسْلطَانًا َلُدْنكَ  ِمنْ  ِلي

 وهو ﴾ِصْدق   ُمْخَرجَ  َوَأْخرِْجِني ِصْدق   ُمْدَخلَ  َأْدِخْلِني َربِّ  َوُقلْ ﴿
 تتجه وفيم الله تدعو كيف أمته ولتتعلم. به ليدعوه لنبيه الله يعلمه دعاء
. كلها الرحلة صدق عن المخرج، كناية وصدق المدخل بصدق دعاء. إليه

 قيمته هنا وللصدق. واآلخر األول بين وما وآخرها أولها. وختامها بدئها
 الله على ليفتري عليه الله أنزل عما فتنته من المشركون حاوله ما بمناسبة
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 والنظافة واالطمئنان الثبات ظالل :ظالله كذلك وللصدق. غيره
 . واإلخالص
 بهما استعلي وهيبة قوة ﴾َنِصيًرا ُسْلطَانًا َلُدْنكَ  ِمنْ  ِلي َواْجَعلْ ﴿

 القرب تصور ﴾َلُدْنكَ  ِمنْ ﴿ وكلمة المشركين وقوة األرض سلطان على
 .حماه إلى واللجوء مباشرة عونه من واالستمداد بالله واالتصال

 وال. الله من إال السلطان يستمد أن يمكن ال الدعوة وصاحب
 جاه ذي أو بحاكم يستظل أن يمكن ال. الله بسلطان إال يهاب أن يمكن
 قلوب تغزو قد والدعوة. الله إلي ذلك قبل اتجاهه يكن لم ما ويمنعه فينصره

 ال هي فيفلحون، ولكنها وخدًما جنًدا لها فيصبحون والجاه، السلطان ذوي
 أعلى الله، وهي أمر من وخدمه، فهي السلطان جند من كانت إن تفلح

 .والجاه السلطان ذوي من
 مجالس من والعشرين الحادي المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير
  



 



 

 
 

 

 المجلس الثاني والعشرون
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العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين الحمد لله رب 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 اْلَباِطلُ  َوزََهقَ  اْلَحقُّ  َجاءَ  َوُقلْ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 [. 21: اإلسراء] ﴾زَُهوقًا َكانَ  اْلَباِطلَ  ِإنَّ 
 وصدقه بقوته الحق مجيء أعلن الله، من المستمد السلطان بهذا

 يحيا أن الصدق طبيعة فمن. وجالءه واندحاره الباطل وزهوق وثباته،
 . ويزهق يتوارى أن الباطل طبيعة ومن ويثبت،

 وإن. التوكيد بصيغة يقررها لدنية حقيقة ﴾زَُهوقًا َكانَ  اْلَباِطلَ  ِإنَّ ﴿
 وينفش، ويتنفج ينتفخ فالباطل. ودولة صولة للباطل أن األولى للنظرة بدا

 وأن العين، على يموه أن يحاول ثم ومن حقيقة؛ إلى يطمئن ال باطل ألنه
 الهشيم العطب، كشعلة سريع هشّ  راسًخا، ولكنه ضخًما كبيرًا عظيًما يبدو
 الجمرة رماد؛ بينما إلى وتستحيل سريًعا تخبو ثم عالًيا الفضاء في ترتفع

 جفاء يذهب ولكنه الماء على يطفو وتبقى؛ وكالزبد وتنفع تدفىء الذاكية
 .الماء ويبقى

ذاته،  في البقاء عناصر يحمل ال ألنه ﴾زَُهوقًا َكانَ  اْلَباِطلَ  ِإنَّ ﴿
 طبيعية؛ فإذا غير وأسناد خارجية عوامل من الموقوتة حياته يستمد إنما

 فمن الحق فأما. وانهار تهاوى األسناد هذه العوامل، ووهت تلك تخلخلت
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 الظروف ضده وتقف األهواء ضده تقف وقد. وجوده عناصر يستمد ذاته
 له ويكفل العقبى له يجعل واطمئنانه ثباته ولكن. السلطان ضده ويقف

 الباقي الحي وهو أسمائه من (الحق)جعل  الذي الله عند من البقاء، ألنه
 .يزول ال الذي

 ومادام ﴾اْلَحقُّ  َجاءَ ﴿ مدويًا شعارًا سبحانه الحق أطلقها وهكذا
 بهذه أمره لذلك فيه؛ الشك قادم الحق أن فالبد ﴾َوُقلْ ﴿ :للرسول قال

 الفتح، عام في الله رسول يقولها ذلك وبعد له، يوسوسه ولم الصريح األمر
 فيكبكبهم صنًما وستون ثالثمائة البيت وحول فاتًحا مكة دخل وعندما
 وما الباطل، وزهق الحق جاء الباطل، وزهق الحق جاء: "وينادي جميًعا،

 ".يعيد وما الباطل يبدئ
 أن العجيب ومن. له بقاء ال ضعيف مندحر زاهق بطبيعته فالباطل

 لم من حتى به انتفع مكة فتح في الله رسول يد على جاء الذي الحق
 حين اإلسالم، دين في العظمة صور من صورة تتجلى الفتح يوم ففي يؤمن،
 من الله رسول وأخرجوا وتكبروا عاندوا الذين مكة أهل الله رسول يجمع
 ما: " ويقول أمامه ويوقفهم منتصرًا يدخلها اليوم وهاهو إليه، البالد أحب
 اذهبوا: "قال كريم، أخ وابن كريم أخ خيرًا، :قالوا" بكم؟ فاعل أني تظنون
 ".الطلقاء فأنتم

 َيزِيدُ  َواَل  لِْلُمْؤِمِنينَ  َورَْحَمة   ِشَفاء   ُهوَ  َما اْلُقْرَآنِ  ِمنَ  َونُ نَ زِّلُ ﴿
 [. 28]اإلسراء:  ﴾َخَسارًا ِإالَّ  الظَّاِلِمينَ 
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 شفاء له كان المؤمن تلقاه إن :القرآن لتلقي نموذجين تعطينا اآلية
 أن ليبين الظالمين حدد والقرآن خسارًا، عليه كان الظالم تلقاه وإن ورحمة،
 وليس ذاته في خير القرآن ألن بالقرآن؛ انتفاعهم عدم سبب هو ظلمهم
 .خساراً 

 لما أنه عنه الله رضي عمر الفاروق إسالم قصة وكما حدث في
 العطف بروح تلقاه ولما منه، ونفر كرهه والعناد الكفر بروح القرآن تلقى
 .فآمن أعجبه وجهها شج التي أخته على واللين والرقة

. به واالنفعال القرآن تلقي في أثر لها فساده أو الطبع سالمة :إذن
 قد ماء كوب عندك فلو والتشاؤم، التفاؤل بمسألة المسألة هذه أشبه وما
 المتشائم أن حين في المملوء، النصف نظره يلفت فالمتفائل نصفه، ملئ

 واآلخر. ممتلئ الكوب نصف :يقول فاألول الفارع، النصف نظره يلفت
 .مختلف طبعهما لكن صادق وكالهما فارغ، الكوب نصف :يقول

 جوفك وفي تنظره أن فإياك الحق، إلى نظرت إذا :نقول هنا ومن
 قارن ثم أواًل، الباطل من عندك ما تخرج أن البد عليه، تحرص باطل

 . األمور بين وفاضل
 

 فقد مثاًل، التلفاز إرسال المعاصرة حياتنا من التلقي لسالمة ومثال
 من برنامج أو الحلقات من حلقة في واضًحا فتجده بيتك في أنت تستقبله
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 اإلرسال سوء لك فيشكو صديًقا تقابل ثم شاهدت، بما فتتمتع البرامج،
 جهاز في العيب أن إال اإلرسال، سالمة لك فيؤكد الصورة وضوح وعدم

 لتستقبل عندك االستقبال جهاز تضبط أن أوالً  فعليك عندك، االستقبال
 .الصحيح االستقبال الله آيات

 واستقبالهم بظلمهم ألنهم ﴾َخَسارًا ِإالَّ  الظَّاِلِمينَ  َيزِيدُ  َواَل ﴿
 ينتفعوا فلم متعارضة، متضاربة وأجهزة سقيمة، بملكات السماء فيوضات
 .الله برحمات يستفيدوا ولم بالقرآن،

 كل ليأخذ واالتجاه، العمل بعاقبة خفي، تهديد التقرير هذا في
 .الله إلى طريقه ويجد الهدى سبيل يسلك أن ويحاول حذره،

ْنَسانِ  َعَلى أَنْ َعْمَنا َوِإَذا﴿  الشَّرُّ  َمسَّهُ  َوِإَذا ِبَجانِِبهِ  َونََأى َأْعَرضَ  اإْلِ
 [. 26]اإلسراء:  ﴾يَ ُئوًسا َكانَ 

 الله عصم من إال هو، حيث من اإلنسان نقص عن تعالى يخبر
 وفتح ، وعافية بمال عليه الله أنعم إذا بأنه وضرائه، سرائه حالتي في تعالى
 بجانبه. ونأى وعبادته الله طاعة عن أعرض يريد، ما ونال ونصر، ورزق

 .عنا بعد ﴾ِبَجانِِبهِ  َونََأى: ﴿مجاهد قال
 عنده لتكون نفسه؛ عن صورة اإلنسان يعطي أن يريد تعالى والله

 أو الطعم جرعة الطبيب يعطي كما المرض، أصابه ما إذا الكافية المناعة
 وسمته اإلنسان طبيعة فهاهي. ما مرض حدوث يمنع الذي التحصين
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 الله أنعم إذا اإلنسان أن والمراد الطبيعة، هذه من يخفف أن وعليه الغالية،
 .وأعرض استغنى عليه

 الذي الوالد األعلى المثل ولله لها نمثل المسألة هذه نوضح ولكي
 أول إال أبيه إلى يلتفت ال الولد فترى مثاًل، شهر كل مصروفه لالبن يعطي

 الشهر طوال وتراه مصروف، من عليه تعود ما موعد يأتي حيث شهر، كل
 كل مصروفه يعطيه أن على عوده إذا أما يتذكره، يكاد ال أبيه عن منصرفًا

 ليذكره أمامه نفسه ويظهر ألبيه يتعرض الصباح في الولد فترى يوم،
 هذا إلى دعاه الذي ما عنه، وانصرف أبيه عن أعرض حين فالولد. بالمعلوم

 كان فإن الشهر، طوال عنه االستغناء طاقة أعطاه الوالد التصرف؟ ألن
 هذه، االستغناء طاقة له وفر الذي والده فضل ينسى ال فإنه مؤمًنا بارًّا االبن
 مع الحال هو هذا كان فإن. الجميل هذا له ويحمل بالخير، والده فيذكر
 سبحانه. األعلى الرب مع كذلك فهو األدنى الرب

ْنَسانِ  َعَلى أَنْ َعْمَنا َوِإَذا﴿  ذكرنا وعن عنا أعرض :أي ﴾َأْعَرضَ  اإْلِ
 يؤدي ولكنه الله، ذكر عن يعرض من الناس ومن منهجنا، عن وانصرف
 وإذا. أبًدا المنعم نسى ما المنهج صاحب ذكر المنهج أدى ولو منهجه،

 المنعم. يخطئ فكأنه المنعم، عن بالنعمة اإلنسان شغل
 اإلنسان في مذمومة صفة وهذه ﴾يَ ُئوًسا َكانَ  الشَّرُّ  َمسَّهُ  َوِإَذا﴿

 الحق وكأن الله، رحمة من يقنط ضر مسر أو لشر تعرض ما إذا الذي
 بك ضاقت إذا تقنط أن بك يليق ال :يقنط الذي عبده يخاطب سبحانه
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 المسبب مع إنما وحدها األسباب مع تعيش ال مؤمن وأنت الدنيا،
 .تقنط وال تيأس فال األسباب مسبب رحاب في ومادمت سبحانه،

 األسوة يعطينا أن يريد المسألة هذه إلى ينبهنا حينما سبحانه والحق
 جميالً  للناس أديت إن تحزن ال :لإلنسان يقول أن يريد وتعالى، سبحانه به

 رب وأنا معي، هذا يفعلون وهم تحزن وكيف فجحدوه، معروفًا أو فأنكروه،
 .وبنعمتي بي ويكفرون إلي، ويسيئون عليهم، أنعم ما فكثيرًا العالمين،

 فيه يقال أال تعالى ربه من طلب حينما السالم عليه موسى وسيدنا
 يفترون إنهم! لنفسي؟ ذلك أفعل لم وأنا كيف،  :ربه له قال فيه، ليس ما

 فمن ونعمه، إيجاده وينكرون سبحانه به ويكفرون فيه، ليس ما الله على
 هذا؟. بعد له إيذائهم أو الكافرين لقول يغضب

 َأْهَدى ُهوَ  ِبَمنْ  َأْعَلمُ  فَ َربُُّكمْ  َشاِكَلِتهِ  َعَلى يَ ْعَملُ  ُكل   ُقلْ ﴿
 [. 24]اإلسراء:  ﴾َسِبياًل 

 . ناحيته على ﴾ َشاِكَلِتهِ  َعَلى يَ ْعَملُ  ُكل   ُقلْ ﴿ : عباس ابن قال
 . وطبيعته حدته على: مجاهد وقال
 . نيته على: قتادة وقال
 .دينه: زيد ابن وقال
 - أعلم والله - اآلية وهذه.  المعنى في متقاربة األقوال هذه وكل

 لهم.  ووعيد للمشركين تهديد
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 على يعمل إنسان كل أن :أي ﴾ َشاِكَلِتهِ  َعَلى يَ ْعَملُ  ُكل   ُقلْ ﴿
 من أو اإليمان، خاليا من به تكونت ما مقدار وعلى طبيعته، وعلى طريقته،

 فالناس كفر، خاليا من عنده بما أو عصيان، بخاليا اختلطت إيمان خاليا
 طبع على الناس تجعل أن إذن تحاول فال واحد، طبع على وليسوا مختلفون

 .واحد
 وحسب شاكلته، على واحد كل فليعمل كذلك، األمر ومادام

 ولتعمل مثله، بسوء تقابله فال الطبع سيئ إنسان إليك أساء فإن طبيعته،
 من تكافئ ال :يقولون لذلك طيب؛ بطبع ولتقابله شاكلتك، على أنت

 في الميزان يستقيم وبذلك. فيه الله تطيع أن من بأكثر فيك الله عصى
 .الخالف أسباب فيه تتفاقم وال المجتمع،
 َأْهَدى ُهوَ  ِبَمنْ  َأْعَلمُ  فَ َربُُّكمْ  َشاِكَلِتهِ  َعَلى يَ ْعَملُ  ُكل   ُقلْ ﴿

 عليه تخفى ال فإنه بعمله، عامل كل وسيجزي ومنكم، منا: أي﴾ َسِبياًل 
 .خافية

 مجالس من والعشرين الثاني المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير





 

 
 

 

 المجلس الثالث والعشرون
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العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين  الحمد لله رب
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 ُقلِ  الرُّوحِ  َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 [. 25: اإلسراء] ﴾َقِلياًل  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما رَبِّي َأْمرِ  ِمنْ  الرُّوحُ 
 الذي والمنهج هو؟ ما الروح عن  الرسول يسأل بعضهم وراح

 في هم عما الناس يجيب أن - األقوم المنهج وهو - القرآن عليه سار
 الطاقة يبدد فال ومعرفته؛ بلوغه البشري إدراكهم يستطيع وما إليه، حاجة
 تملك الذي مجالها غير وفي يثمر، وال ينتج ال فيما الله وهبها التي العقلية
 من الروح بأن يجيبهم أن الله أمره الروح عن سألوه فلما. به وتحيط وسائله

 سواه. دون بعلمه اختص الله، أمر
 توجيًها فيه ولكن. يعمل أن البشري العقل على حجر هذا في وليس

 من جدوى فال. يدركه الذي مجاله وفي حدوده في يعمل أن العقل لهذا
 ال ألنه إدراكه العقل يملك ال فيما الطاقة إنفاق ومن التيه، في الخبط
 من وسر سواه، يدركه ال الله غيب من غيب والروح. إدراكه وسائل يملك
 نعلم ال التي الخالئق وبعض البشري المخلوق هذا أودعه القدسية أسراره

 هذا وأسرار المطلق، الله علم إلى بالقياس محدود اإلنسان وعلم. حقيقتها
 يدبر ال واإلنسان. المحدود البشري العقل بها يحيط أن من أوسع الوجود
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 وبقدر محيطه بقدر منها وهب إنما شاملة، ليست فطاقاته الكون هذا
 في يحققه، أن الله شاء ما فيها ويحقق األرض، في بالخالفة ليقوم حاجته
 .القليل علمه حدود

 حسيرًا وقف ولكنه أبدع؛ ما األرض هذه في اإلنسان أبدع ولقد
 وال جاء، كيف هو، وال ما يدري ال - الروح - اللطيف السر ذلك أمام

 في الخبير العليم به يخبر ما إال يكون، أين وال كان أين وال يذهب، كيف
 .التنزيل

 ولو. الخبير العليم من المستيقن، ألنه العلم هو التنزيل في جاء وما
 الله رحمة ولكنها رسوله؛ إلى أوحى بما منه، وذهب البشرية لحرم الله شاء

 .وفضله
 عن اسألوه :لهم قالوا حيث واليهود مكة كفار اتفاق من حدث وما

 أرادوا لكنهم أحد، يعلمها ال مسألة هذه أن تماًما يعلمون وهم الروح،
 ويستخدمونه عليه يأخذونه كالًما الروح في يقول فلعله الله، لرسول الكيد

 .دعوته عن الناس صرف في
 في يظهر أن يحب عامة اإلنسان ألن خبيث؛ سؤال أنه والشك

 العاطفة، هذه فاستغلوا محاوره أمام يعجز أن يحب وال العالم، مظهر
 اإلجابة يحاول وسوف مكة، أهل من سائليه أمام نفسه يصغر لن فالرسول

 .سؤالهم عن
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 الرُّوحِ  َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ ﴿اإلجابة  فكانت سعيهم، الله خيب ولكن
 أهل سمع فعندما ﴾قَِلياًل  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما رَبِّي َأْمرِ  ِمنْ  الرُّوحُ  ُقلِ 

 عن كتبهم قالته ما طابقت ألنها منهم؛ كثيرون آمن اإلجابة هذه الكتاب
 التي الروح :منها متعددة، إطالقات لها (الروح)و. الله عند من وأنها الروح،

 الوحي أمين على لتدل الروح تأتي به. وقد اتصلت إن بالحياة الجسم تمد
 التثبيت بمعنى وتأتي ذاته، الوحي على الروح تطلق وقد ، جبريل
 الكلمة لهذه :، إذن مريم ابن عيسى على الروح وأطلقت والقوة،

 بينها؟.  العالقة فما متعددة، إطالقات
 تعطي اإلنسان في وجدت إذا الحياة حركة بها التي الروح :قالوا

 جاءك ما فإذا آخر، شيء الحياة وقيم شيء، الحياة ومادية الحياة، مادية
 ألن الروح؛ روح هو بل ال، روًحا؟ تسميه فهل الحياة قيم لك يعدل شيء
 فخالدة السماء من النازل المنهج روح لكن الدنيا، قصاراها األولى الروح

 أطول؟. حياته فأيهما اآلخرة، في
 حياتك هي الحياة أن تظن أن إياك :ينبهنا سبحانه فالحق لذلك

 روح هناك بل ال روح، فيك طالما وتعيش وتتحرك تحس وكونك أنت
 الدنيا في بها تعيش التي الروح وأدوم، ألن أبقى أخرى دار في أعظم أخرى
 منذ حياتك مراحل من مرحلة أي في وتسلب منك، تؤخذ ألن عرضة

 أما.. السن في طاعًنا شيًخا تصير أن إلى أمك، بطن في جنيًنا وجودك
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 واألبقى؛ األقوى الروح فهي المنهج، وروح القيم روح وهي اآلخرة، روح
 .الموت يعتريها ال ألنها

 هو خصوصياته من هذا أن :أي ﴾رَبِّي َأْمرِ  ِمنْ  الرُّوحُ  ُقلِ ﴿
 على أحًدا يطلع فلن سبحانه، هو خصوصياته من هي وطالما سبحانه،

 هي أم فيموت، منه ويسلب فيحيا الجسم يدخل جوهر هي وهل. سرها
 مت قال وإن حيا، كن لها قال فإن سبحانه، الخالق من (مراد بـ )بكن

 تموت؟.
 قاصرًا سيظل اإلنسان علم إن ﴾َقِلياًل  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما﴿

 العقل عرف طويلة، وهل مسافات بينهما وسيظل الحقيقة، هذه إدراك عن
 !الروح؟ أسرار في يبحث حتى شيء كل البشري

 أن هذه، الروح مسألة مثل في تفكيره يشغل أن بدل المسلم فعلى
 توصلت إن عليك تعود فائدة وأي. ولمجتمعه له فائدة ذي بعمل ينشغل

 شيًئا؟. عنها تعرف لم إذا عليك سيقع ضرر وأي الروح؟ أسرار من سر إلى
 التي فائدتها وما لك، وجدت لماذا تفهم أن األشياء مناط :إذن

  ﴾قَِلياًل  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما﴿ :قال حينما سبحانه والحق. عليك تعود
 وأربعمائة ألف على يزيد ما منذ الله لرسول المعاصرين بها يخاطب كان
 اآلية بهذه الساعة تقوم أن وإلى بعدنا، من ويخاطب يخاطبنا ومازال عام،
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 الزم آدم، ابن يا :يقول سبحانه وكأنه علم من البشرية إليه توصلت ما مع
 . أسرار عنك غابت فقد سر على وقفت فإن غرزك،

 الكون في جديد على يوم كل يقفون والباحثون العلماء وهاهم
 ورجال الفضاء علماء إليه توصل ما تابعت ولو اإلنسان، وفي الفسيح
 لكن تعالى، الله خلق في وعجائب آيات من إليه توصلوا ما لهالك الطب

 شيء؟ كل عرفنا أننا ذلك معنى هل
 بخطى يسير التطور يجد وابتكاراتها العقول لطموحات والمتتبع

 يوم كل ففي اآلن أما بالقرون، يقاس التقدم كان الماضي ففي واسعة،
 أن قبل ألنها تستعمل؛ وال تصنع األجهزة ونرى وجديد، حديث علينا يطلع
 وكمالياتها. الحياة زخارف كلها لكن منها، أحدث عليها يخرج تباع

 نعيش كنا فقد الحياة، ضروريات من ليس تقدم من نراه ما فكل
 الكريستال، في واآلن الفخار في نشرب وكنا الكهرباء، نعرف أن قبل بخير

 الخالق ضمنها فقد الضروريات أما الكماليات، في اإلنسان فابتكارات
 .األرض هذه على اإلنسان يوجد أن قبل سبحانه

 إلى تدعونا ال وكمالياتها وزينتها الحياة زخارف أن فالمفروض
 والشوق اإليمان من مزيد إلى تدعونا بل لديه، توفرت لمن والحسد الحقد

 .سبحانه المنعم عند الحقيقي النعيم إلى
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 التي المادة على قائمة لوجدتها البشرية االرتقاءات هذه تأملت ولو
 أنه اإلنسان فدور لله، المخلوقة والطاقة الله المخلوق والعقل الله خلقها
 هذه وصلت مهما لكن الله، خلقها التي المقومات في وفكره عقله أعمل

 ببالك الشيء خطر إذا :درجة إلى ستصل هل تطورت ومهما االرتقاءات،
 يديك؟. بين تجده

َنا َولَِئنْ يقول الله تعالى: ﴿ َنا بِالَِّذي لََنْذَهَبنَّ  ِشئ ْ  اَل  ثُمَّ  ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ
َنا ِبهِ  َلكَ  َتِجدُ   [. 23: اإلسراء] ﴾وَِكياًل  َعَلي ْ

 أن ويريد ويؤنبهم، الكفار يربي أن يريد اآلية هذه في سبحانه الحق
 الله، عن مبلغ مجرد فهو المسئولية، عنه ويتحمل  رسوله ساحة يبرئ

 شئت لو أنني بدليل عنده، من بشيء أتى أو مفتر، عنه تقولوا أن وإياكم
 .الصحابة وكتبه أنتم وسمعتموه عليكم وقرأه إليه أوحيته ما لسلبت

 رسوله، على منزل بوحي الله يذهب وكيف :متسائل سأل فإن
 على يدلنا اآلية سياق :أوالً  :الكفار؟ نقول وسمعه الصحابة، وكتبه وحفظه

َنا َولَِئنْ : ﴿يقول سبحانه الحق ألن تحدث؛ لم العملية هذه أن  ﴾ِشئ ْ
 ذلك إمكانية بيان والمراد يحدث، لم فالفعل ذلك، فعلنا شئنا لو :بمعنى
 . شيء األمور من له ليس وأنه الله، رسول موقف ليبرئ

 أوحاه ما منا يسلب أن سبحانه الخالق قدرة في نستبعد لماذا :ثانًيا
 شيًئا يذكر يكاد ال مثالً  الذاكرة فاقد نرى ونحن وكتبناه، وحفظناه لرسوله



 ثالثون مجلًسا في تفسير سورة اإلسراء

 119 
 

 مثالً، جراحية عملية بإجراء يقومون ذاكرته إعادة أرادوا ما فإذا حياته، من
 .بتلك هذه أشبه فما

 وهي ،"إن" فيها الشرط أداة شرطية، جملة اآلية في ونالحظ
 لألمر فتأتي" إذا" خالف على حدوثه، في المشكوك لألمر تستخدم
 فلن لرسوله، أوحاه بما ذهب إن أنه سبحانه الحق لنا يوضح ثم. المحقق
َنا ِبهِ  َلكَ  َتِجدُ  اَل  ثُمَّ ﴿إعادته  أحد يستطيع  .﴾وَِكياًل  َعَلي ْ

 عبده على العظيم وفضله نعمته وفي هذه اآلية الكريمة يذكر تعالى
 من الباطل يأتيه ال الذي المجيد، القرآن من إليه أوحاه فيما الكريم، ورسوله

 .حميد حكيم من تنزيل خلفه، من وال يديه بين
 يعني - حمراء ريح الناس يطرق: عنه الله رضي مسعود، ابن قال

 قلبه في وال رجل مصحف في يبقى فال ، الشام قبل من - الزمان آخر في
َنا َولَِئنْ : ﴿مسعود ابن قرأ ثم آية، َنا بِالَِّذي لََنْذَهَبنَّ  ِشئ ْ  اَل  ثُمَّ  ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ
َنا ِبهِ  َلكَ  َتِجدُ   .﴾وَِكياًل  َعَلي ْ

 مجالس من والعشرين الثالث المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير

  





 

 
 

 المجلس الرابع والعشرون
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والسالم على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين، والصالة 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 َفْضَلهُ  ِإنَّ  رَبِّكَ  ِمنْ  رَْحَمةً  ِإالَّ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 [. 27: اإلسراء] ﴾َكِبيًرا َعَلْيكَ  َكانَ 
 شيء أي في وكيالً  لك تجد ال أنك :أي ﴾رَبِّكَ  ِمنْ  رَْحَمةً  ِإالَّ ﴿

 .كبير عليك فضلنا ألن نحن، رحمتنا جانب من إال
 الوحي، إنزال فضل. الفضل بهذا  رسوله على يمتن والله

 في القرآن بهذا أكبر، فهم الناس على إليه؛ المنة به أوحى ما واستبقاء
 .أجيال بعد أجياالً  ونعمة، وهداية رحمة

ْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  ُقلْ ﴿  اْلُقْرَآنِ  َهَذا ِبِمْثلِ  يَْأُتوا َأنْ  َعَلى َواْلِجنُّ  اإْلِ
 [. 22: اإلسراء] ﴾َظِهيًرا لِبَ ْعض   بَ ْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  ِبِمْثِلهِ  يَْأُتونَ  اَل 

 أعلنها :المراد بل رسوله، وبين بينه سبحانه الحق يقولها ال ﴾ُقلْ ﴿
 تحد قضية القضية ألن جميًعا؛ الناس بها واسمع المأل، على محمد يا

 .للجميع
ْنسُ  اْجَتَمَعتِ ﴿  أمة يكونان اللذان الثقالن وهما ﴾َواْلِجنُّ  اإْلِ

 . التكليف مناط هو الذي االختيار نعمة من الله منحهما لما التكليف



 ثالثون مجلًسا في تفسير سورة اإلسراء

 111 
 

 من لكن المعارض، عنها يعجز معجزة بآية اإلتيان معناه والتحدي
 خبرة وال به، لهم علم ال بشيء يتحداهم فال المعارض، فيه نبغ ما جنس

 لو كما منه، جدوى وال الحالة هذه في للتحدي معنى ال ألنه فيه؛ لهم
 الرياضة، هذه ارتاض أن له يسبق ولم األثقال برفع عاديًا إنسانًا تحديت

 .العملية هذه ممارسة عنه معروفًا بطالً  بها تتحدى إنما
 القوم فيه نبغ ما جنس من الرسل معجزات كل جاءت لذلك

 علمهم نطاق عن خارج بأنه عليه يعترضون وال محله، في التحدي ليكون
 جنس من وهي واليد، العصا السالم عليه موسى معجزة فكانت ومقدرتهم،

 إحياء السالم عليه عيسى معجزة وجاءت السحر، من قومه فيه نبغ ما
 وكانت الطب، في نبغوا قومه ألن واألبرص؛ األكمة وإبراء الله، بإذن الموتى
 .العرب فيها نبغ التي والفصاحة البالغة في  معجزته

 صدق إلثبات معينة آيات الله رسول على مكة كفار اقترح وقد
 يختار الذي هو سبحانه ألنه تعالى؛ الله على تقترح ال اآليات لكن رسالته،
 اقترحوا وقد رسوله، صدق تثبت معجزة وتكون الطباع تناسب التي اآليات

 فكيف بها، لهم علم ال مجاالت في ومعجزات آيات الله رسول على
 به؟ دراية لهم وليس فيه، لهم نبوغ ال مجال في الله يتحداهم

 محمد لصدق الوحيدة المعجزة وجعله القرآن، أنزل سبحانه والحق
، قيام إلى الله رسول لدن من اإلسالم أمة لكل الوحيدة المعجزة وهو 

 ليراها الله لرسول حدثت كونية معجزات توجد أن يمنع ال وهذا. الساعة
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 نطالب وال نحن، بها نطالب ال المعجزات هذه ومثل عاصروه، الذي القوم
 هذه من الهدف ألن معصوم؛ صادق من وردت إذا إال بها، باإليمان

 الماء فنبوع شاهدوها، من نفوس في الله برسول اإليمان تثبيت المعجزات
 فالمقصود يكلمه، والحيوان إليه تسعى الشجرة وكون ، أصابعه بين من

 . عصره بعد أتى من ال وعاصرها، شاهدها من المعجزات بهذه
 كانت إن :فقالوا القضية، هذه على المستشرقون اعترض وقد

 والفصاحة البالغة في معجزته وجاءت كافة، للناس المحمدية الرسالة
 إذا :أوالً  :العرب؟ نقول لغير اإلعجاز لون فما العرب، من قومه بها ليتحدى

 هذا أمام عجزوا قد وأساليبها العربية الملكة على ارتاضوا العرب كان
 إن قال من :ثانًيا .أعجز الشك صناعة العربية اتخذ ممن فغيرهم التحدي،
 فقط؟. وبالغته فصاحته في القرآن في المعجزة

 أن يعتقدون كانوا العرب ألن التحدي؛ مجال في الجن وأدخل
 يلهمه، شيطانًا بياني نبوغ عنده عبقري أو مفوه، أديب أو نابغ، شاعر لكل
 يكتف لم لذلك ،"عبقر وادي" يسمونه عندهم واديًا تسكن الشياطين وهذه
 إليهم ينسبون من أو يلهمونهم، من أيًضا تحدى بل هم، بتحديهم القرآن
 .األمر هذا في القوة

 ألنه (بمثله) يأتوا أن فالتحدي ﴾اْلُقْرَآنِ  َهَذا ِبِمْثلِ  يَْأُتوا َأنْ  َعَلى﴿
 :إذن. مرتين يقع ال الواقع ألن أخرى؛ مرة نفسه به يأتوا أن يمكن ال

 هذا مثل الشيء هذا :قلت فلو بمثله، يأتوا أن التحدي مجال في المتصور
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 المشبه يرتقي وال المشبه، من وأصدق أقوى به المشبه أن فالشك الشيء،
 باب من األصل انتفى فقد المثل انتفى فإذا مثله، بل به المشبه هو ليكون

 .أولى
 القرآن، بمثل بل بقرآن، يأتوا أن عنهم ينفي ال ﴾ِبِمْثِلهِ  يَْأُتونَ  اَل ﴿

 تعالى يقول ثم! األصل؟ على يقدرون فهل بالصورة، يأتون ال كانوا فإذا
 هو :والظهير ﴾َظِهيًرا لِبَ ْعض   بَ ْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ : ﴿التحدي في زيادة

 المهمة هذه إن :قائل يقول قد ألنه األمر، على والمعين والمساعد المعاون
 من لديكم ما كل هاتوا بل :سبحانه لهم فقال واحد، فرد بها يقوم ال

 الجن، إلهام من تزعمون بما واستعينوا بيانية، وعبقريات إبداعية طاقات
 نقص أحدكم في كان إذا حتى التحدي، هذا سبيل في جميًعا وتعاونوا
 .اآلخر أكمله

َنا َوَلَقدْ ﴿  َأْكثَ رُ  فَأََبى َمَثل   ُكلِّ  ِمنْ  اْلُقْرَآنِ  َهَذا ِفي لِلنَّاسِ  َصرَّف ْ
 [. 29]اإلسراء:  ﴾ُكُفورًا ِإالَّ  النَّاسِ 

َنا َوَلَقدْ ﴿  لهم أي: بينا ﴾َمَثل   ُكلِّ  ِمنْ  اْلُقْرَآنِ  َهَذا ِفي لِلنَّاسِ  َصرَّف ْ
 هذا ومع  وبسطناه وشرحناه الحق لهم ووضحنا القاطعة، والبراهين الحجج

 .للصواب ورًدا جحوًدا: أي ﴾ُكُفورًا ِإالَّ  النَّاسِ  َأْكثَ رُ  فَأََبى﴿
 البيان، لزيادة مختلفة بأساليب والتنويع التحويل هو :والتصريف

 يحول بل جامد، رتيب بأسلوب القضايا يعالج ال الكريم القرآن أن والمراد
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 أيًضا ويتعرض متعددة، طباًعا يخاطب ألنه متعددة؛ أساليب بين الكالم
 على ويقلبه األسلوب يصرف أن فالبد مختلفة، ومعاني متعددة لموضوعات

 الواحد المعنى فيعرض هذه، يفهم هذه يفهم ال فالذي وجه، من أكثر
 .مختلفة وأمثال متعددة بأساليب

 من انصرفوا جماعة أن هب :األعلى المثل ولله مثالً، لذلك وضربنا
 فعرضها مجلسهم مكان في نقود حافظة البيت صاحب وجد ثم مجلس،
 صاحب أيشك لي، هي :قال واحد رجل إال لنفسه أحد يدعها فلم عليهم،
 له؟.  أنها البيت

 العقول؛ جميع به ليقنع ويحوله أسلوبه، القرآن يصرف وهكذا
 من كان لذلك والحكمة؛ بالمثل العرب لغة وتمتاز. الطبائع كل ليناسب

 يحمل موجز، تعبير وهو المثل، استخدام القرآن أسلوب في التصريف
 جاءت إذا تغيير دون هو كما وتقوله لفظه، وتتعشق الكثيرة المعاني
 .مناسبته

 القرآنية، فراحوا اإلعجاز آفاق إلى التطلع عن إدراكهم قصر وهكذا
 الطفولة على الدالة اقتراحاتهم في المادية، ويتعنتون الخوارق تلك يطلبون

 لم..  تحرج وال أدب بال اإللهية الذات حق في يتبجحون العقلية، أو
 أساليب في حقائقه لعرض فيها والتنويع لألمثال القرآن تصريف ينفعهم

 فَأََبى. ﴿واألطوار األجيال والمشاعر، وشتى العقول شتى تناسب شتى
 .﴾ُكُفورًا ِإالَّ  النَّاسِ  َأْكثَ رُ 
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ُبوًعا اأْلَْرضِ  ِمنَ  لََنا تَ ْفُجرَ  َحتَّى َلكَ  نُ ْؤِمنَ  َلنْ  َوقَاُلوا﴿  ﴾يَ ن ْ
 [. 91]اإلسراء: 

 على باطنها في المستتر تخرج عملية األرض في تعمل أن: التفجير
 فال حاجتك من وتأخذ األرض، من الماء لك تخرج الماء وعين ظهرها،
 أن يحدث وقد االستطراق، بقانون منها أخذ ما تعوض ألنها ؛ ينقص
 فيه ينقص أن دون باستمرار يفيض فتراه الينبوع أما. قليالً  فيها الماء يغيض

 جاء منهم المطلب هذا أن والشك مثاًل، زمزم في كما الماء، منسوب
 .إليه الشديدة وحاجتهم الماء، من حرمانهم نتيجة

رَ  َوِعَنب   َنِخيل   ِمنْ  َجنَّة   َلكَ  َتُكونَ  َأوْ ﴿  ِخاَلَلَها اأْلَنْ َهارَ  فَ تُ َفجِّ
 [. 91]اإلسراء:  ﴾تَ ْفِجيًرا

 :أي ( جنة)  للرسول يطلبون وهنا ألنفسهم، الماء طلبوا أن سبق
 عن المشهوران الصنفان ألنهما والعنب؛ النخيل من حديقة أو بستان
 .العرب

رَ ﴿  حتى الحديقة هذه خالل :أي ﴾تَ ْفِجيًرا ِخاَلَلَها اأْلَنْ َهارَ  فَ تُ َفجِّ
 .تذبل وال تستمر

َنا زََعْمتَ  َكَما السََّماءَ  ُتْسِقطَ  َأوْ ﴿  بِاللَّهِ  تَْأِتيَ  َأوْ  ِكَسًفا َعَلي ْ
 [. 98]اإلسراء:  ﴾قَِبياًل  َواْلَماَلِئَكةِ 

 . كقطعة كسفة ومفردها قطعاً،:أي ﴾ِكَسًفا﴿
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 عيانًا. مقابلة هكذا أمامنا نراهم ﴾قَِبياًل  َواْلَماَلِئَكةِ  بِاللَّهِ  تَْأِتيَ  َأوْ ﴿
 بعيًدا تعجيزًا يجده  الله رسول من الكفار طلبه فيما والمتأمل

 بل والهداية، اإليمان أرادوا ما أنهم على يدلنا مما الواقع، عن البعد كل
 والعناد. الجدل قصدوا

 نُ ْؤِمنَ  َوَلنْ  السََّماءِ  ِفي تَ ْرَقى َأوْ  زُْخُرف   ِمنْ  بَ ْيت   َلكَ  َيُكونَ  َأوْ ﴿
َنا تُ نَ زِّلَ  َحتَّى ِلُرِقيِّكَ   َبَشًرا ِإالَّ  ُكْنتُ  َهلْ  رَبِّي ُسْبَحانَ  ُقلْ  نَ ْقَرُؤهُ  ِكَتابًا َعَلي ْ
 [.96]اإلسراء:  ﴾َرُسواًل 

 ومجاهد، عباس، ابن قال ﴾زُْخُرف   ِمنْ  بَ ْيت   َلكَ  َيُكونَ  َأوْ ﴿
 .الذهب هو:  وقتادة

 في به تصعد سلم لك يكون :أي ﴾السََّماءِ  ِفي تَ ْرَقى َأوْ ﴿
 فسارعوا ذلك، إمكانية ورأوا القول، هذا في تسرعوا أنهم ويظهر السماء،

 تُ نَ زِّلَ  َحتَّى ِلُرِقيِّكَ  نُ ْؤِمنَ  َوَلنْ ﴿عناد  من نفوسهم عليه تنطوي ما إعالن إلى
َنا  ﴾.نَ ْقَرُؤهُ  ِكَتابًا َعَلي ْ

 كتاب هذا: صحيفة واحد كل إلى فيه مكتوب أي: مجاهد قال
 .رأسه عند موضوعة تصبح فالن، بن لفالن الله من

 وكاذبون األولى في كاذبون فهم الله، لرسول العناد يبيتون وكأنهم
 آمنوا. ما أرادوا الذي الكتاب عليهم الله نزل ولو الثانية، في
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 ُسْبَحانَ  ُقلْ ﴿ السابق التعنت هذا كل على القرآن رد إلى وانظر
 أن يمكن وال حًدا، العجب من بلغت أمور طلبوها التي األمور ألن ﴾رَبِّي

 تطلق ال والتي الوحيدة التعجب كلمة ألنها الله؛ بسبحان إال منها يتعجب
 لله. كلها األمور أرجع وكأنه الله، لغير

! ينبوًعا األرض من لهم يفجر بأن  بالرسول إيمانهم هكذا علقوا
 أن أو! تفجيرًا خاللها األنهار يفجر وعنب نخيل من جنة له تكون بأن أو

 يكون أن أنذرهم كمًّا قطًعا عليهم السماء، فيسقطها من بعذاب يأخذهم
 كما عنه ويدفع يناصره قبيال والمالئكة بالله يأتي أن أو! القيامة يوم ذلك

 أن أو الثمينة. المعادن من بيت له يكون أن أو! قبائلهم في هم يفعلون
 يعود أن بد ال بل ينظرونه، وهم إليها يعرج أن يكفي وال. السماء في يرقى
 !يقرأونه محبر كتاب ومعه إليهم

 مجالس من والعشرين الرابع المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير

 



 

 
 

المجلس الخامس 
 والعشرون
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والصالة والسالم على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين، 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 ِإذْ  يُ ْؤِمُنوا َأنْ  النَّاسَ  َمَنعَ  َوَما﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 [. 94: اإلسراء] ﴾َرُسواًل  َبَشًرا اللَّهُ  أَبَ َعثَ  قَالُوا َأنْ  ِإالَّ  اْلُهَدى َجاَءُهمُ 
 بشرًا، الرسول يكون أن :المسألة هذه إال اإليمان من منعهم ما :أي

 .﴾َرُسواًل  َبَشًرا اللَّهُ  أَبَ َعثَ ﴿ حلوقهم في وقفت التي القضية هي هذه
 إال تتم أن يمكن ال أنها يجد الله عن التبليغ مسألة في والمتأمل

 بين وسائط من الله عن للتلقي والبد آخر، جنس البشر يبلغ فكيف ببشر،
 القوة عن يتلقى أن يستطيع ال البشر ألن الناس؛ وبين وتعالى سبحانه الحق
 مباشرة. العليا

 لمبة إضاءة أردت إذا أنت :األعلى المثل ولله مثالً  لذلك ونضرب
 ال اللمبة؟ بهذه توصله أن يمكن هل عاٍل، كهربائي تيار وعندك صغيرة
 لك يقلل وسيط بجهاز تأتي أن الحل الحل؟ ما :إذن فورًاً، ستحرق ألنها
 .فتضيء حاجتها قدر على اللمبة ويعطي القوي، التيار هذا

 التلقي يمكنهم رسالً  المالئكة من يصطفي سبحانه الحق كذلك
 يبلغ ثم المالئكة، عن التلقي يمكنهم رسالً  البشر من ويصطفي الله عن
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 يكون أن في يزعجكم فماذا :إذن. جنسه بني البشر من المصطفى الرسول
  طبيعي؟ أمر وهي المسألة هذه على تعترضون ولماذا بشراً؟ الرسول

 إال الرسل، ويتابعوا ﴾يُ ْؤِمُنوا َأنْ ﴿ أكثرهم: أي ﴾النَّاسَ  َمَنعَ  َوَما﴿
 رسالً. البشر بعثته من استعجابهم
 وكرامتها بشريتهم لقيمة الناس إدراك عدم من الوهم هذا نشأ وقد

 نشأ كذلك.  الل عند من رسوالً  يكون أن بشر على الله، فاستكثروا على
 ليسوا المالئكة، وأنهم وطبيعة الكون لطبيعة إدراكهم عدم من الوهم هذا

 الناس يميزهم حتى المالئكية صورتهم في وهم األرض في لالستقرار مهيئين
 .مالئكة أنهم ويستيقنوا

 َعَلْيِهمْ  لَنَ زَّْلَنا ُمْطَمِئنِّينَ  َيْمُشونَ  َماَلِئَكة   اأْلَْرضِ  ِفي َكانَ  َلوْ  ُقلْ ﴿
 [.95: اإلسراء﴾ ]َرُسواًل  َمَلًكا السََّماءِ  ِمنَ 

 كما: أي﴾ ُمْطَمِئنِّينَ  َيْمُشونَ  َماَلِئَكة   اأْلَْرضِ  ِفي َكانَ  َلوْ  ُقلْ ﴿
 ولما جنسهم، من: أي﴾ َرُسواًل  َمَلًكا السََّماءِ  ِمنَ  َعَلْيِهمْ  لَنَ زَّْلَنا﴿ فيها أنتم

 .ورحمة لطًفا منكم رسلنا فيكم بعثنا بشرًا، أنتم كنتم
 األرض في يمشون المالئكة أن لو :عليهم رًدا :أي﴾ ُقلْ ﴿

 يكون أن فالبد طبيعتهم، من يكون لكي رسوالً  ملًكا عليهم لنزلنا مطمئنين
 الرسول أن وهو الرسول، بشرية يقتضي آخر شيء المبلغ، جنس من المبلغ
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 بها الناس يقتدي وكيف األسوة؟ هذه تتم كيف وبالله، لقومه، سلوك أسوة
 ملًكا؟. الرسول كان إن

 نفسه في المنهج هذا يطبق أن عليه الله منهج يبلغ عندما فالرسول
 .والعمل القول في إمامهم هو بل بنجوة، عنه وهو أمرًا، يأمرهم فال أواًل،

 سيدنا فكان أواًل، عليه القانون يطبق الناصح الحق فالحاكم لذلك
 الظالمين بعض سيتعب أنه ويرى قانونًا يقنن أن أراد إذا عنه الله رضي عمر

 فو: "المخالفة من يحذرهم ثم أراد، بما ويخبرهم أهله فيجمع والمنحرفين
 للمسلمين، نكاالً  ألجعلنه شيء إلى منكم خالفني من بيده، نفسي الذي

 ".نفسي على أطبقه من أول وأنا
 الرجل رآه ولما عصره، في كلها الدنيا الفاروق عمر حكم لذلك

 فأمنت، فعدلت، حكمت،: "المشهورة قولته قال شجرة تحت مطمئًنا نائًما
 فحكمت أوالً  نفسه حكم بل والبشر، الدنيا حكم ما وعمر" عمر يا فنمت

 تراه صغيرة أخرى دوائر وحوله الدائرة، مركز هو الحاكم ألن الدنيا؛ له
 على منهم أحد يجرؤ ولم استقاموا، مستقيًما رأوه فإن به، وتقتدي

 .يفسد ما أضعاف وأفسدوا المخالفة، في فاقوه منحرفًا رأوه وإن المخالفة،
 على األسوة فهموا الذين الحكام بعض واقعنا في رأينا ولقد

 أعظم ويسكن السيارات، أفخم يركب رعيته من الواحد فترى حقيقتها،
 هذا ترى حين في الذهب، من تكون أدواتها معظم إن حتى القصور،
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 جده، أو أبيه عن ورثه قصر في يعيش وربما متواضعة عيشة يعيش الحاكم
 .لرعايته الرفاهية ويبغي نفسه على يغلظ وكأنه

 ودعانا بشيء أمرنا فإن به، تتم ال األسوة فإن ملًكا جاء إن فالرسول
 ال لك، شهوة ال ملك وأنت كيف  :عليه نحتج فسوف مثله نفعل أن إلى

 أما أنت، تناسبك األوامر هذه إن تتناسل، وال تتناكح وال تشرب وال تأكل
 .عليها نقدر فال نحن

 فال منهج على نفسه حمل فإن بشرًا الرسول يكون أن البد هنا ومن
 االقتداء إلى ويدعوكم به جاء ما يطبق ألنه عنه؛ التخلف في ألحد عذر

 .بسلوكه
 يصول أسًدا الغابة في رأيت أنك هب :وقلنا مثالً  لذلك وضربنا

 رأيت لو إنما أسداً؟ تكون أن يراودك هل بالله بفريسته، ويفتك ويجول
 تتطلع أال األعداء، رقاب ويحصد ويجول يصول جواده صهوة على فارًسا

 مثله؟. تكون أن إلى
 داعي وال بشرًا، الرسول كان إن إال تصح وال القدوة تتم ال :إذن

 .الله خلقها التي الطبيعة على للتمرد
 صورة في لصاغهم األرض في تعيش المالئكة أن الله قدر فلو

 قادر األرض، والله وطبيعة الخلق نواميس مع تتفق التي الصورة ألنها آدمية،
 النواميس هذه وفق مخلوقاته وبرأ نواميس خلق ولكنه شيء، كل على
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 تتحول، وال تتبدل ال طريقها في النواميس تمضي أن وقدر واختياره، بقدرته
 !يدركون ال القوم أن غير - والتكوين الخلق في حكمته لتحقق

 ينهي أن  الرسول يأمر فهو خلقه، في الله سنة هذه دامت وما
 له ويدع عليهم، يشهده الله إلى وأمرهم أمره يكل وأن الجدل، معهم

 جميًعا. بالعباد البصير الخبير وهو أمرهم، في التصرف
َنُكمْ  بَ ْيِني َشِهيًدا بِاللَّهِ  َكَفى ُقلْ ﴿  َخِبيًرا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  ِإنَّهُ  َوبَ ي ْ

 [.93: اإلسراء﴾ ]َبِصيًرا
 جاءهم ما صدق في قومه، على الحجة إلى نبّيه مرشًدا تعالى يقول

 عليه كاذبًا كنت فلو به، جئتكم بما عالم وعليكم، علي شاهد أنه: به
 االنتقام. أشد مني انتقم

َنُكمْ  بَ ْيِني َشِهيًدا بِاللَّهِ  َكَفى ُقلْ ﴿  يطلب إنما والشهيد ﴾َوبَ ي ْ
 مع الكفار تعنت قضية هي القضية هنا؟ القضية فما ما، قضية في للشهادة

 يعنيه ال والرسول. وسعه في ليس ما منه طلبوا ألنهم ؛ الله رسول
 بِاللَّهِ  َكَفى ُقلْ ﴿ قال لذلك وجل؛ عز ربه مع أمره ألن شيء؛ في المتعنتون

 اإلخبار على تقوم الدنيا حوادث في الشاهد شهادة كانت فإن ﴾َشِهيًدا
 تعالى أنه تعني سبحانه الحق شهادة فإن الحكم يترتب وعليها حدث، بما

 .تنفذ التي التنفيذية والسلطة يحكم، الذي والحاكم رأى، الذي الشهيد
 األمر. هذا كافيك فهو﴾ َشِهيًدا بِاللَّهِ  َكَفى ُقلْ ﴿
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 نواياهم على ويطلع خفاياهم يعلم ﴾َبِصيًرا َخِبيًرا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  ِإنَّهُ ﴿
 أمرهم، وهو عليم من شيء عليه يخفي ال ﴾َبِصيًرا﴿ التعنت هذا وراء من
 الشقاء يستحق ممن والهداية، واإلحسان اإلنعام يستحق بمن بهم

 واإلزاغة. واإلضالل
 ِمنْ  َأْولَِياءَ  َلُهمْ  َتِجدَ  فَ َلنْ  ُيْضِللْ  َوَمنْ  اْلُمْهَتدِ  فَ ُهوَ  اللَّهُ  يَ ْهدِ  َوَمنْ ﴿

 َمْأَواُهمْ  َوُصمًّا َوُبْكًما ُعْمًيا ُوُجوِهِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَنْحُشُرُهمْ  ُدونِهِ 
 [.97: اإلسراء﴾ ]َسِعيًرا ِزْدنَاُهمْ  َخَبتْ  ُكلََّما َجَهنَّمُ 

 ال وأنه حكمه، ونفوذ خلقه، في تصرفه عن مخبرًا تعالى يقول
 َأْولَِياءَ  َلُهمْ  َتِجدَ  فَ َلنْ  ُيْضِللْ  َوَمنْ ﴿ له مضل فال يهده من بأنه له، معقب

 يهدونهم.: أي ﴾ُدونِهِ  ِمنْ 
 الخلق لجميع تكون والتي المطلقة الداللة هداية :نوعان الهداية إن

 وبينه المستقيم الطريق على والكافر المؤمن الله دل فقد والكافر، المؤمن
 .إليه وأرشدهم لهم

 الذي المنهج بمطلوبات للقيام والمعونة التوفيق هداية :واألخرى
 لله واعترف وصدق آمن الله دل أن فبعد بالمؤمن، خاصة وهذه به، آمنوا

 تعالى الله فأتحفه. حياته ينظم منهًجا له أنزل بأن والجميل، بالفضل تعالى
 .والمعونة التوفيق بهداية
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َمنْ ﴿ جاءت ﴾اْلُمْهَتدِ  فَ ُهوَ  اللَّهُ  يَ ْهدِ  َوَمنْ ﴿  المفرد على دالة ﴾ًَ
 والمؤنث، المذكر والجمع المثنى على دالة الوقت نفس في وهي المذكر،

. المهتدون فهم الله يهدهم ومن المهتدية، فهي الله يهدها من :فنقول
َمنْ ﴿ جاءت لماذا :ونسأل .وهكذا  بالذات المذكر المفرد على دالة ﴾ًَ

َمنْ ﴿ فجاءت الضالل في أما الهدى، مجال في غيره دون  على دالة ﴾ًَ
َمنْ ﴿ لفظ الحظ ألنه :نقولالمذكر؟  الجمع  ما والحظ األولى، فأفرد ﴾ًَ
َمنْ ﴿ عليه تطلق  ِمنْ  َأْولَِياءَ  َلُهمْ  َتِجدَ  فَ َلنْ  ُيْضِللْ  َوَمنْ : ﴿الثانية فجمع ﴾ًَ
 . ﴾ُدونِهِ 

 منهج؛ وألف مذهب، ألف وللضالل واحد، طريق الهداية :إذن
 ولكل مذاهب، ضاللهم في لهم لوجدت الضالل أهل إلى نظرت لو لذلك
 وتأمل بوعي اآلية هذه تقرأ أن فعليك. الضالل في الخاص هواه منهم واحد
 من أولياء له تجد فمن :لقال غافل قرأها فلو سبحانه، المتكلم لمراد وفهم
 .األولى الثانية وألتبع دونه،

 التي اإللهي األداء دقة حيث القرآن، توقيفية تتضح هنا ومن
 ومعاونين نصراء :أي﴾ َأْولَِياءَ ﴿ :وقوله. موضعه في حرف كل وضعت

 .بعده من :أي﴾ ُدونِهِ  ِمنْ ﴿ومعينين 
 من والعشرين الخامس المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير مجالس





 

 
 

المجلس السادس 
 والعشرون
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 اْلُمْهَتدِ  فَ ُهوَ  اللَّهُ  يَ ْهدِ  َوَمنْ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 َعَلى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَنْحُشُرُهمْ  ُدونِهِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  َلُهمْ  َتِجدَ  فَ َلنْ  ُيْضِللْ  َوَمنْ 
﴾ َسِعيًرا ِزْدنَاُهمْ  َخَبتْ  ُكلََّما َجَهنَّمُ  َمْأَواُهمْ  َوُصمًّا َوُبْكًما ُعْمًيا ُوُجوِهِهمْ 

 [.97: اإلسراء]
 السنن لهذه الناس وترك سنًنا، وللضالل للهدى الله جعل لقد

 مهيأ اإلنسان أن السنن هذه ومن. لعواقبها ويتعرضون وفقها،  يسيرون
 طريق أو الهدى طريق في السير من لنفسه يحاوله ما وللضالل، وفق للهدى
 هو وهذا الله؛ يهديه واتجاهه بمحاولته الله هداية يستحق فالذي. الضالل

 باإلعراض الضالل يستحقون والذين. الله هدى اتبع حًقا، ألنه المهتدي
 َلُهمْ  َتِجدَ  فَ َلنْ : ﴿الله عذاب من أحد يعصمهم ال وآياته الهدى دالئل عن

 على: مزعجة مهينة صورة في القيامة يوم ويحشرهم﴾ُدونِهِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ 
 من محرومين مطموسين﴾ َوُصمًّا َوُبْكًما ُعْمًيا﴿يتكفأون  وجوههم

 في الجوارح هذه عطلوا ما جزاء. الزحام هذا في تهديهم التي جوارحهم
 وال تبرد ال النهاية، في﴾ َجَهنَّمُ  َمْأَواُهمْ ﴿و. الهدى دالئل إدراك عن الدنيا
 .﴾َسِعيًرا ِزْدنَاُهمْ  َخَبتْ  ُكلََّما﴿تفتر
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 القبر من القيام :الحشر ﴾ُوُجوِهِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَنْحُشُرُهمْ ﴿
 فسألوا الصحابة، بعض تعجب هنا ﴾ُوُجوِهِهمْ  َعَلى﴿ للحساب والجمع

 أمشاهم الذي إن: "فقال وجهه؟ على اإلنسان يسير وكيف :الله رسول
 ليوقع مريد إرادة المسألة ألن". وجوههم على يمشيهم أن قادر أرجلهم على
 الحد. هذا عند والمذلة المهانة بهم تنتهي ليتهم ويا والهوان، الذلة غاية

 هذا ﴾َوُصمًّا َوُبْكًما ُعْمًيا ُوُجوِهِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَنْحُشُرُهمْ ﴿
 يرون ال عمي فهم الوجوه على مشيهم عن فضالً  اإلهانة، لوسائل استطراق

 على يقدرون ال بكم وهم نداًء، يسمعون ال صم وهم يهتدون، وال شيًئا،
 يوم في ليس الوسائل هذه كل عليه جمعت إنسانًا تتصور أن ولك الكالم،

 سدت وقد البعث، بهول يفاجأ به فإذا والنشور، البعث يوم في بل عاد،
 حائر ولكنه والضجيج، الهول هذا قلب في فهو اإلدراك، منافذ جميع عليه

 .حوله من يحدث ما يدرك وال شيًئا، يدري ال
 البعث بهول يفاجأ ساعة ألنه لماذا؟ أواًل، البكم جاء اآلية هذه في

 ذلك بعد يسمع ثم يحدث، عما أوالً  يسأل أن المفروض كان والحشر
 حتى يستطع ولم وأهواله، بالبعث فوجئ لكنه فيه، هو ما على إجابة

 .الموقف هذا في الصمم البكم سبق وهكذا حوله، عما االستفسار
 َورُفَاتًا ِعظَاًما ُكنَّا أَِئَذا َوقَاُلوا ِبَآيَاتَِنا َكَفُروا بِأَن َُّهمْ  َجَزاُؤُهمْ  َذِلكَ ﴿

ُعوثُونَ  أَئِنَّا  [.92: اإلسراء﴾ ]َجِديًدا َخْلًقا َلَمب ْ
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 والبكم العمى على البعث من به، جازيناهم الذي هذا: تعالى يقول
 بأدلتنا أي ﴾ِبَآيَاتَِنا﴿ كذبوا ألنهم ؛ يستحقونه الذي جزاؤهم والصمم،

 بالية﴾  َورُفَاتًا ِعظَاًما ُكنَّا أَِئَذا َوقَاُلوا﴿ البعث وقوع واستبعدوا وحججنا،
ُعوثُونَ  أَئِنَّا﴿ نخرة  إليه صرنا ما إلى صرنا ما بعد: أي ﴾َجِديًدا َخْلًقا َلَمب ْ

 فاحتج ثانية؟ مرة نعاد األرض في والذهاب والتفرق والهالك، البلى من
 واألرض، السماوات خلق بأنه ذلك، على قدرته على ونبههم عليهم، تعالى

 ذلك. من أسهل إعادتهم على فقدرته
 بشعة تزال ما وهي الجريمة، وقوع وقت في العقوبة بين فرق وهناك

 هذا في عاقبت فإن القلوب، في تشتعل نارها تزال وما الناس، نفوس في
 مع الناس وتعاطف منها المرجو األثر وأحدثت معنى، للعقوبة كان الجو

 .الظالم مع يتعاطفوا أن بدل المظلوم
 فال سنين لعدة المحاكم ساحات في المجرم عقوبة نؤخر فحين

 النسيان، ويطويها بشاعتها، وتتالشى نارها، وتبرد ستنسى الجريمة أن شك
 فترى عقوبته، من يحدث ما إال للناس يبدو فلن المجرم عاقبت ما فإذا

 .معه ويتعاطفون به يرأفون الناس
 
 أو الكونية، اآليات على تطلق واآليات ﴾بَِآيَاتَِنا َكَفُروا بِأَن َُّهمْ ﴿

 الحاملة القرآن آيات أو الرسول، لصدق المؤيدة المعجزات آيات على
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 ولم الكونية، باآليات فكفروا اآليات، بكل الكفر منهم وقع وقد.. لألحكام
 الكون هذا خلق من الحكمة يتدبروا ولم سبحانه، الخالق على بها يستدلوا
 .به جاءت بما يؤمنوا ولم القرآن بآيات كفروا وكذلك البديع،

 الفطري اإليمان في وخلل العقيدة، في نقص على يدل كله وهذا
 على ذلك فدل الرسول، بمعجزات كذبوا وكذلك فيهم، الله خلقه الذي
 .التصديق في خلل

ُعوثُونَ  أَئِنَّا َورُفَاتًا ِعظَاًما ُكنَّا أَِئَذا َوقَاُلوا﴿  وهذا ﴾َجِديًدا َخْلًقا َلَمب ْ
  الله رسول لسان على جاءت التي القرآن آليات تكذيب منهم القول

 نقلوا قد القول بهذا وهم ومحاسبون، القيامة يوم مبعوثون أنهم لتخبرهم
 . الموت بعد البعث :هو جديد مجال إلى الجدل

 الشيء :وهو ومعنى، وزنًا الفتات هو :الرفات ﴾َورُفَاتًا ِعظَاًما﴿
 جسم ألن ورفاتًا؛ عظاًما :هكذا جاء الترتيب لذلك تكسر؛ الذي الجاف
 العظام، إال منه يبقى وال تكوينه، عناصر األرض وتمتص يتحلل اإلنسان
 يستبعدون وهم رفاتًا، وتصير وتتفتت العظام، هذه تتكسر الزمن وبمرور
 .ورفاتًا عظاًما صاروا ما بعد البعث

ُعوثُونَ  أَئِنَّا﴿  ينكر فلماذا اإلنكار، يفيد استفهام هنا والهمزة ﴾َلَمب ْ
 ذات في لدد عنده الكافر ألن :الموت؟ نقول بعد البعث مسألة هؤالء

 أنه فرض وعلى البعث، ينكر أن نفسه وتكذيب آماله مصلحة ومن إيمانه،
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. الدنيا في سادة كانوا كما سادة، اآلخرة في سيكونون فإنهم سيحدث
 الحركة هي عندهم فالحياة ظاهرها، على الحياة يفهمون القوم وهؤالء

 لكل أن يدركون وال هذه، حياتهم يعيشون وبها يمارسونها، التي الحسية
 .تناسبه حياة شيء

 المطمورة األشياء إن :يقولون والحفريات الجيولوجيا فمثالً: علماء
 ففيها :إذن أخرى، مواد إلى وتتحول الزمن، بمرور تتغير األرض باطن في

 قاصرة الحياة فليست تناسبها، بها خاصة حياة فيها قل أو وتفاعل حركة
 الحياة من بكثير أوسع آخر معنى للحياة بل الدنيا، الحياة في حركتنا على
 .هؤالء يفهمها التي

 وحالة النوم حالة :حالتان أموره مظهرية في له مثالً  الحي فاإلنسان
 محكومة اليقظة في وحياته بقانون، محكومة النوم في فحياته اليقظة،
 في قانونًا لك أن نخبرك عندما :إذن يرزق، حًيا يزال ما وهو هذا بقانون،
 .تصدق أن فعليك البعث وقانونًا في الموت

 َأنْ  َعَلى قَاِدر   َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي اللَّهَ  َأنَّ  يَ َرْوا َأَوَلمْ ﴿
 ﴾ُكُفورًا ِإالَّ  الظَّاِلُمونَ  فَأََبى ِفيهِ  رَْيبَ  اَل  َأَجاًل  َلُهمْ  َوَجَعلَ  ِمثْ َلُهمْ  َيْخُلقَ 

 [. 99]اإلسراء: 
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 َأنْ  َعَلى قَاِدر   َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي اللَّهَ  َأنَّ  يَ َرْوا َأَوَلمْ ﴿
 ويعيدهم أخرى، نشأة وينشئهم أبدانهم يعيد القيامة يوم أي ﴾ِمثْ َلُهمْ  َيْخُلقَ 
 .بدأهم كما

 من وإقامتهم إلعادتهم جعل: أي﴾ رَْيبَ  اَل  َأَجاًل  َلُهمْ  َوَجَعلَ ﴿
 انقضائها. من بد ال مقدرة ومدة مضروبًا أجالً  قبورهم

 إال﴾( ُكُفورًا ِإالَّ ﴿عليهم  الحجة قيام بعد: أي ﴾الظَّاِلُمونَ  فَأََبى﴿
 .وضاللهم باطلهم في تماديًا

 أن على قادر الهائل الكون هذا خالق والله البعث؛ في غرابة فأية 
 اَل  َأَجاًل  َلُهمْ  َوَجَعلَ . ﴿أحياء يعيدهم أن على إذا قادر فهو مثلهم، يخلق
  ﴾ُكُفورًا ِإالَّ  الظَّاِلُمونَ  فَأََبى﴿ موعده إلى وأجلهم إليه، أنظرهم﴾ رَْيبَ 
 المشاهدات، ووضوح ومنطق الدالالت منطق بعد عادال جزاؤهم فكان

 .اآليات
 وبعدها العطف واو بعدها االستفهام همزة جاءت إذا ﴾يَ َرْوا َأَوَلمْ ﴿

 الكالم فتقدير :إذن محذوف، شيء على دخلت الهمزة أن فاعلم نفي،
 السماوات خلق الذي الله أن يروا ولم البعث ويستبعدون ذلك أيقولون :هنا

 .مثلهم يخلق أن على قادر واألرض
 إنشاء الخلق ألن جديد؛ من ويعيدهم هم يخلقهم :أي ﴾ِمثْ َلُهمْ ﴿

 يكون أو معادون، أنهم في هنا فالمثلية معاد، جديد خلق فهم جديد،
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 أنهم اعتبار على عنهم مختلف خلق بل هم، ليسوا :أي ﴾ِمثْ َلُهمْ ﴿ المراد
 وإن اآلخرة في الجديد الخلق أما إرادات، ولهم مختارين، الدنيا في كانوا
 ألنه له؛ إرادة ال شيء كل على مقهورًا عاد أنه إال التكوين في مثلهم كان
 اآلخرة.  في اآلن

 أن :أي﴾ُكُفورًا ِإالَّ  الظَّاِلُمونَ  فَأََبى ِفيهِ  رَْيبَ  اَل  َأَجاًل  َلُهمْ  َوَجَعلَ ﴿
 معاندون هؤالء لكن فيها، الشك واقعة وأنكروها بها كذبوا التي القيامة

 األمثلة، لهم ضربت ومهما باألدلة، لهم أتيت مهما الكفر على مصرون
 السيادة من فيه هم ما سيسلبهم اإليمان ألن اإلنكار؛ على مصممون فإنهم

 حريتهم وسيقيد العبيد، وبين بينهم سيسوي اإليمان العظمة، من يدعونه وما
 .وفساد ضالل من فيه كانوا فيما

 وأنكروا اإليمان، على تأبوا الذين والعظماء السادة هؤالء لكن
 ألم زمنية، سلطة من عندهم وما وسيادتهم مكانتهم على خوفًا البعث

 منكم يسرق ألم أحد؟ عليكم يعتد ألم الدنيا؟ في أحد من لظلم تتعرضوا
 اإليمان بكم أولى كان لقد ومعاقبته؟ به اإلمساك من تتمكنوا ولم أحد

 أو ظلمكم، ممن حقوقكم وتنالون العقاب عدالة تتحقق حيث باآلخرة
 .عليكم اعتدى

 من والعشرين السادس المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير مجالس





 

 
 
 
 
 

 

 المجلس السابع والعشرون
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 َخَزاِئنَ  َتْمِلُكونَ  أَنْ ُتمْ  َلوْ  ُقلْ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

نْ َفاقِ  َخْشَيةَ  أَلَْمَسْكُتمْ  ِإًذا رَبِّي رَْحَمةِ  ْنَسانُ  وََكانَ  اإْلِ : اإلسراء﴾ ]قَ ُتورًا اإْلِ
111.] 

 أنها مع تذهبوها، أن خشية: أي الفقر، أي: وقتادة عباس، ابن قال
 وََكانَ : ﴿قال ولهذا وسجاياكم؛ طباعكم من هذا ألن أبًدا؛ تنفد وال تفرغ ال

ْنَسانُ   . منوًعا بخيالً  أي: وقتادة عباس، ابن قال﴾ قَ ُتورًا اإْلِ
 وحتى  آدم لدن من الدنيا خيرات :أي ﴾رَبِّي رَْحَمةِ  َخَزاِئنَ ﴿

 خزائنه، الله عند إال الساعة قيام إلى يحدث شيء من وإن الساعة، قيام
 يظهر. لم أو الواقع عالم في ظهر بالفعل، موجود فهو

نْ َفاقِ  َخْشَيةَ  أَلَْمَسْكُتمْ  ِإًذا﴿ ْنَسانُ  وََكانَ  اإْلِ  أن لو :أي ﴾قَ ُتورًا اإْلِ
 ال خزائن أيديهم في فأصبح للناس، ورحمته خيراته خزائن ملك تعالى الله

 وبخل اإلنسان ألمسك ذلك حدث لو الفقر، صاحبها يخشى وال تنفد،
 نفسه، على حتى والتقتير اإلمساك على جبل ألنه الفقر؛ خوف وقتر

 لها نفاد ال التي الله رحمة خزائن يملك أنه ولو الفقر من اإلنسان وخوف
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 يحدث أن يستطيع ال وألنه أنفق؛ ما تعويض على مقدرته عدم عن ناتج
 .شيًئا

 وهو التقتير، فهو النفس على كان فإن الغير، على يكون والبخل
 يضيق أن أما الغير، على اإلنسان يضيق أن يقبل فقد ومخزية، واضحة سبة
 تصوره. يمكن ما منتهى فهذا نفسه على

 البخل على جبل ألنه نفسه؛ على ويقتر الناس على يبخل فاإلنسان
 .واألرض السماوات خزائن أوتي وإن الفقر، مخافة

 شيء، وال كل وسعت الله رحمة للشح، فإن بالغة صورة وهي
 الرحمة هذه تمنع الشحيحة نفوسهم ولكن. نقصها وال نفادها يخشى
 !خزنتها هم كانوا أنهم لو بها وتبخل

َنا َوَلَقدْ ﴿  ِإذْ  ِإْسَرائِيلَ  بَِني فَاْسَألْ  بَ يَِّنات   َآيَات   ِتْسعَ  ُموَسى َآتَ ي ْ
]اإلسراء:  ﴾َمْسُحورًا ُموَسى يَا أَلَظُنُّكَ  ِإنِّي ِفْرَعْونُ  َلهُ  فَ َقالَ  َجاَءُهمْ 
111 .] 

َنا َوَلَقدْ ﴿  إلى بها أرسل التي اآليات هي ﴾َآيَات   ِتْسعَ  ُموَسى َآتَ ي ْ
 جيبه من أخرجها التي واليد حية، انقلبت التي العصا :وهي وقومه فرعون
 واألنفس األموال من ونقص بالسنين فرعون آل وأخذ منورة، بيضاء

 والقمل، والجراد، الطوفان، عليهم الله أنزل كذبوا لما ثم والثمرات،
 .وفرعون موسى بين دار بما خاصة آيات تسع هذه والدم، والضفادع،
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 حدثت ألنها كالصبح، بلقاء مشهورات واضحات :أي ﴾بَ يَِّنات  ﴿
 هي هنا التسع باآليات والمراد. الناس من ومشهد مرأى على جميعها
 إلى موسى معجزات بين يخلطون كثيرين ألن بفرعون؛ الخاصة اآليات
 .إسرائيل بني إلى ومعجزاته فرعون،

 فانفجرت الحجر بها ضرب التي العصا مثل األخرى المعجزات أما
 والسلوى المن وإنزال ظلة، كأنه فوقهم الجبل ونتق عيناً، عشرة اثنتا منه

 .إسرائيل ببني خاصة آيات فهذه عليهم،
 بالعصا، الحجر ضربه منها كثيرة، أخر آيات موسى  أوتي وقد

 وغير والسلوى، المن وإنزال بالغمام، تظليلهم ومنها منه، األنهار وخروج
 هاهنا ذكر ولكن مصر، بالد مفارقتهم بعد إسرائيل بنو أوتوه مما ذلك

 حجة وكانت مصر، أهل من وقومه فرعون شاهدها التي التسع اآليات
 . وجحوًدا كفرًا وعاندوها فخالفوها عليهم

 قال قال المراِديِّ  َعّسال   بنِ  َصْفوانَ  َعنْ »وورد في الحديث 
  اْليةِ  هِذه عنْ  نسأََلهُ  حّتى النَّبيِّ  َهذا ِإلى بِنا اْذَهبْ  ِلصاِحِبهِ  َيهوِدي  

َنا َوَلَقدْ ﴿  َلوْ  ِفإنَّهُ  َشيًئا َلهُ  تَ ُقل ال فقال ﴾بَ يَِّنات   َآيَات   ِتْسعَ  ُموَسى َآتَ ي ْ
 شيًئا بِاللَّهِ  ُتْشرِكوا ال ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيُّ  فقال فسأاله أعُين   َأرَبعُ  َلهُ  َلصاَرتْ  َسِمَعكَ 

 وال بِالَحقِّ  إاّل  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَّتي الن َّْفسَ  تقُتلوا وال تَ ْزنوا وال َتْسرِقوا وال
 وال ليقتُ َلهُ  ُسْلطان   ذي إلى بَِبريء   َتمشوا وال الّرِبا تَأُكلوا وال َتْسَحروا
 َمْعَشرَ  يا وأنُتمْ  الّشاكُّ  ُشعَبةُ  الزَّْحفِ  منَ  َتِفرُّوا ال قال أو ُمْحَصَنةً  تْقِذفوا
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 وقاال ورِجَليهِ  يَديهِ  فَ َقبَّال قال السَّْبتِ  في تَ ْعدوا ال أنْ  خاصَّةً  عليُكمْ  َيهودَ 
 السَّالمُ  عليهِ  داودَ  ِإنْ  قاال تَ تَِّبعاني َأنْ  َيمنُعُكما فما قال نَِبي   أَنَّكَ  َنْشهدُ 

 .(1)«َيهودُ  َتقتُ َلنا أنْ  أْسَلْمنا ِإنْ  َنخشى وِإنّا نَِبي   ُذرَّيَِّتهِ  منْ  يَزالَ  ال أنْ  دعا
 كيف لكن ، الله لرسول هنا واألمر ﴾ِإْسَرائِيلَ  بَِني فَاْسَألْ ﴿

 اآلن والموجود ماتوا، وقد  موسى جاءهم الذين إسرائيل بني يسأل
 األحداث تناقلوا ألنهم سؤالهم، عين هو لذريتهم السؤال ألن :ذريتهم؟ نقول

 لها التي األمة هم ألنهم إسرائيل بني الله رسول ويسأل جيل، بعد جيالً 
 كالتوراة المنزلة وبالكتب بالرسل اتصال ولها ووحيه، الله منهج مع ممارسة

 وسؤال السماء؛ بوحي سابقة صلة لهم فليس قريش مشركو أما واإلنجيل،
 أن وطلبوا سألوه قومه ألن واستشهاد؛ حجةٍ  سؤال إسرائيل لبني الله رسول
 تاريخ إلى ينبههم أن فأراد به، يؤمنوا لكي ذكرها سبق آيات عدة لهم يظهر

 الواضحات اآليات لهم الله أنزل وقد العصور، مر على وسابقيهم إخوانهم
 من رأوا فرعون فقوم يؤمنوا، ولم ولجوا كفروا ذلك ومع الباهرات والمعجزات

 .وكفروا آيات تسع موسى
 أَلَظُنُّكَ  ِإنِّي﴿كلها  اآليات رأى أن بعد :أي ﴾ِفْرَعْونُ  َلهُ  فَ َقالَ ﴿

 الدالئل هذه كل أراه أن بعد بالسحر فاتهمه ﴾َمْسُحورًا ُموَسى يَا
 يأتي وقد غيره، سحره بمعنى مفعول اسم ﴾َمْسُحورًا﴿ وكلمة. والمعجزات

                                                           

 وابن ماجه، وابن والنسائي، الترمذي، هكذا رواه الحديث،  و ٦/٨١٥ والنهاية البداية ،(٧٧٣ ت) كثير ابن (1)
 .صحيح حسن: الترمذي وقال به، الحجاج بن شعبة عن طرق من تفسيره في جرير
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 تفيد ﴾َمْسُحورًا﴿ قوله :إذن لحكمة، الفاعل اسم على داالً  المفعول اسم
 إما السحر، به ألم الذي هو المسحور ألن غيره؛ سحره أو غيره، سحر أنه

 . عليه مفعوالً  أو له، فاعالً 
 الحق فكلمة ﴾َمْسُحورًا ُموَسى يَا أَلَظُنُّكَ  ِإنِّي ِفْرَعْونُ  َلهُ  فَ َقالَ ﴿

 عرف في تصدر ال واإليذاء والطغيان الظلم ترك إلى والدعوة الله وتوحيد
 أمثال من الطغاة يستطيع فما! يقول ما يدري ال مسحور من إال الطاغية
 وهو عنها ليتحدث رأسه أحد يرفع أن المعاني؛ وال هذه يتصوروا أن فرعون
 !العقلية قواه يملك

 َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َربُّ  ِإالَّ  َهُؤاَلءِ  أَنْ َزلَ  َما َعِلْمتَ  َلَقدْ  قَالَ ﴿
 [.118]اإلسراء:  ﴾َمثْ ُبورًا ِفْرَعْونُ  يَا أَلَظُنُّكَ  َوِإنِّي َبَصاِئرَ 

 َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َربُّ  ِإالَّ  َهُؤاَلءِ  أَنْ َزلَ  َما َعِلْمتَ  َلَقدْ  قَالَ ﴿
 يَا أَلَظُنُّكَ  َوِإنِّي﴿ به جئتك ما صدق على وأدلة حجًجا: أي ﴾َبَصاِئرَ 
.  ملعونًا عباس ابن وقال. وقتادة مجاهد قاله هالًكا؛: أي ﴾َمثْ ُبورًا ِفْرَعْونُ 

 . مغلوبًا: أي ﴾َمثْ ُبورًا: ﴿والضحاك هو أيضا: وقال
 تاء :أي مفتوحة ﴾َعِلْمتَ ﴿ في والتاء لفرعون، موسى قال :أي
 اليقين علم فرعون يا علمت لقد :ويخاطبه مباشرة يكلمه فهو الخطاب،

 شاهدته مما اآليات من معي ما وأن مخبواًل، وال مسحورًا لست أنني
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 أنك إال جيًدا ذلك تعلم وأنت واألرض، السماوات رب الله من وعاينته
 تنكره.

 وتفتح الناس، تبصر بصائر اآليات هذه أنزل :أي ﴾َبَصاِئرَ ﴿
 نبغ ما جنس من معجزة بآية جاء الذي الرسول ذلك على فيقبلوا قلوبهم،

 .قومه فيه
 أمام دعوته قواعد وأرسى قدمه، ثبتت وقد  موسى يفت لم ثم

 بواحدة، واحدة يجابهه وأن القوة، منطلق من فرعون يكلم أن الجميع
 الممنوع أو الهالك، :والمثبور ﴾َمثْ ُبورًا ِفْرَعْونُ  يَا أَلَظُنُّكَ  َوِإنِّي: ﴿فيقول

 هالك وأنه فرعون، مصير على موسى اطلع تعالى الله وكأن خير، كل من
 . قريب عن

 ما وأول والعجائب، اآليات بعض نستنبط وفرعون موسى قصة ومن
 وفي وليًدا، كان أن منذ موسى ربى الذي هو فرعون أن للعجب يدعونا

 المرء بين يحول الله أن لنعلم قومه، أبناء من الذكور فيه يقتل كان وقت
 فرعون قلب في موسى محبة وضع فقد. نافذة سبحانه إرادته وأن وقلبه،

 الطفل هذا أحب ولماذا لألطفال؟ وبغضه عداوته ذهب وزوجته، فأين
 ألقاه الطفل هذا أن فرعون ذهن على يطرأ أن البديهي من يكن ألم بالذات؟

 على البديهية الفكرة هذه تطرأ لم ولماذا القتل؟ من لينجو اليم في أهله
 وحال هذا، من شيًئا يفعل ال حتى فرعون قلب على الله طمس لقد ذهنه؟
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 العناية وراء وأن حمقه، ومدى الطاغية هذا جهل للناس ليبين قلبه وبين بينه
 .سبحانه األعلى المربي عناية واألسرة لألهل والتربية

 مجالس من والعشرين السابع المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك
 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 اأْلَْرضِ  ِمنَ  َيْسَتِفزَُّهمْ  َأنْ  فََأرَادَ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

َناهُ   [.116: اإلسراء﴾ ]َجِميًعا َمَعهُ  َوَمنْ  فََأْغَرق ْ
 عنها. ويزيلهم منها يخليهم أي﴾ اأْلَْرضِ  ِمنَ  َيْسَتِفزَُّهمْ  َأنْ  فََأرَادَ ﴿ 

 اإلزعاج هو فاالستفزاز﴾ َيْسَتِفزَُّهمْ ﴿  أن. فرعون :أي﴾ فََأرَادَ ﴿
 هذه أو الصوت وهذا مكانه، من ويخف المنادي يقوم العالي، بالصوت
 ليزعج مثالً  الكراتيه لعبة في نرى كما الالعب أو الفارس يخرجها الصيحة
 من جزًءا وتأخذ الخصم، تشغل الصيحة هذه فإن وأيًضا ويخيفه، الخصم
 البنه أحدنا قول االستفزاز ومن. عليه التغلب فيمكن تركيزه، فيقل تفكيره،

 .للقيام وخف انهض :أي. فزّ  :المتكاسل
 تخرجهم خديعة ويخدعهم يستفزهم أن فرعون فأراد :المعنى :إذن

 وتغفيله فرعون غباء على دليل وهذا بعدهم، من له فتخلو األرض، من
 أعان فرعون غباء إسرائيل، فكأن بني ليأخذ إال موسى جاء فما وحماقته،

 إرادة فوق إرادة تعالى لله كان ولكن  موسى به جاء الذي القدر
 الحق وأراد األرض، له وتخلو إسرائيل بني يخرج أن أراد فقد فرعون،
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 الله فأغرقه الدنيا، ومن كلها األرض من هو يستفزه أن وتعالى سبحانه
 .أراد ما ينفذ أن قبل وعاجله مقتدر، عزيز أخذ وأخذه تعالى

 األرض الله أورث وهكذا. باآليات التكذيب عاقبة كانت وهكذا
 عرفنا وقد - وسلوكهم أعمالهم إلى فيها موكولين يستضعفون، كانوا للذين
 إلى وأعداءهم هم يكلهم فهو هنا أما - السورة أول في مصيرهم كان كيف
 اآلخرة. جزاء

 َوْعدُ  َجاءَ  فَِإَذا اأْلَْرضَ  اْسُكُنوا ِإْسَرائِيلَ  لَِبِني بَ ْعِدهِ  ِمنْ  َوقُ ْلَنا﴿
َنا اْْلَِخَرةِ   [.114: اإلسراء﴾ ]َلِفيًفا ِبُكمْ  ِجئ ْ

 قبل نزلت السورة أن مع مكة بفتح  لمحمد بشارة هذا وفي
 أورث ولهذا منها، الرسول بإخراج هموا مكة أهل فإن وقع؛ وكذلك الهجرة،

 أطلقهم ثم أهلها، وقهر القولين، أشهر على عنوة فدخلها مكة، رسوله الله
 إسرائيل بني من يستضعفون كانوا الذين القوم الله أورث كما وكرًما، حلًما

 وثمارهم وزروعهم وأموالهم فرعون بالد وأورثهم ومغاربها، األرض مشارق
 وكنوزهم.

 موسى. بعد من :أي ﴾بَ ْعِدهِ  ِمنْ ﴿
 التي المقدسة األرض أي :قالوا العلماء أغلب ﴾اأْلَْرضَ  اْسُكُنوا﴿

 الوصف عن مجردة جاءت هنا ﴾اأْلَْرضَ ﴿ كلمة لكن المقدس، بيت هي
 أرض الحرم، أرض :نقول كما بوصف، يقيدها أن دون ﴾اأْلَْرضَ  اْسُكُنوا﴿
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 استقر :أي اسكن :تقول وتوطنه إنسانًا تسكن أن أردت وإذا المدينة،
 في موجود وأنا كيف األرض، اسكن لكن الرياض مثاًل، مكة أو في وتوطن
  .فيه اسكن مكانًا لي تخصص أن البد! بالفعل؟ األرض

 بمكان تقييد دون هكذا ﴾اأْلَْرضَ  اْسُكُنوا﴿ تعالى قوله جاء :نقول
 جميع في بالتفرق عليهم حكمت التي القرآن آيات مع لينسجم معين،
 فيه. يتجمعون وطن لهم يكون فال األرض، أنحاء

َنا اْْلَِخَرةِ  َوْعدُ  َجاءَ  فَِإَذا﴿  :اآلخرة بوعد والمراد ﴾َلِفيًفا ِبُكمْ  ِجئ ْ
 على األول إفسادهم عن تعالى قال حيث إسرائيل، لبني الثاني اإلفساد هو

َنا: ﴿ الله رسول عهد  ِفي لَتُ ْفِسُدنَّ  اْلِكَتابِ  ِفي إْسرائِيلَ  بَِني ِإَلى َوَقَضي ْ
 بَ َعثْ َنا ُأواَلُهَما َوْعدُ  َجاءَ  فَِإَذا( 4) َكِبيًرا ُعُلوًّا َولَتَ ْعُلنَّ  َمرَّتَ ْينِ  اأْلَْرضِ 
يَارِ  ِخاَللَ  َفَجاُسوا َشِديد   بَْأس   ُأوِلي لََنا ِعَباًدا َعَلْيُكمْ   َوْعًدا وََكانَ  الدِّ
 [. 5، 4اء: ]اإلسر  ﴾َمْفُعواًل 

 قريظة بني وفي المدينة، في ديارهم خالل  الله رسول جاس فقد
 الصلة انقطعت ثم بالشام، أذرعات إلى وأجالهم النضير، وبني قينقاع، وبني
 الثانية اإلفسادة عن تعالى يقول ثم. الزمن من فترة واليهود المسلمين بين

 َولَِيْدُخُلوا ُوُجوَهُكمْ  لَِيُسوُءوا اْْلَِخَرةِ  َوْعدُ  َجاءَ  فَِإَذا: ﴿إسرائيل لبني
 [. 7]اإلسراء:  ﴾تَ ْتِبيًرا َعَلْوا َما َولِيُ تَ بُِّروا َمرَّة   َأوَّلَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ 
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 اليهود سيتجمع حيث اآلن، بصدده نحن ما هي اإلفسادة وهذه
 المسلمون يستطيع وهل عليهم، بالقضاء الله وعد ليتحقق واحد وطن في
 أوحى سبحانه الحق أن البد األرض؟ شتيت في وهم اليهود على ينقضوا أن

 أخذهم أراد إذا حتى يقولون، كما لهم قومي وطن في التجمع بفكرة إليهم
 .مقتدر عزيز أخذ ويأخذهم يفلتوا، لم

َنا: ﴿تعالى قوله من المراد هو وهذا  مجتمعين :أي ﴾َلِفيًفا ِبُكمْ  ِجئ ْ
 أرض على اآلن يحدث ما وهو البالد، شتى من بعض إلى بعضكم
 .فلسطين

ًرا ِإالَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما نَ َزلَ  َوبِاْلَحقِّ  أَنْ َزْلَناهُ  َوبِاْلَحقِّ ﴿ ﴾ َوَنِذيًرا ُمَبشِّ
 [.115: اإلسراء]

 بالحق أنه المجيد، القرآن وهو العزيز، كتابه عن مخبرًا تعالى يقول
 يا - إليك ووصل: أي﴾ نَ َزلَ  َوبِاْلَحقِّ : ﴿للحق، وقوله متضمًنا: أي نزل،

 بل منه، نقص وال فيه زيد وال بغيره، يشب لم محروًسا، محفوظًا - محمد
 في المطاع المكين األمين القوى، شديد به نزل فإنه بالحق، إليك وصل
 .األعلى المإل

ًرا ِإالَّ ﴿ محمد يا: أي﴾ َأْرَسْلَناكَ  َوَما﴿  من أطاعك لمن ﴾ُمَبشِّ
 .الكافرين من عصاك لمن﴾  َوَنِذيًرا﴿المؤمنين 
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 فنزل﴾ أَنْ َزْلَناهُ  َوبِاْلَحقِّ : ﴿الحق على قائًما القرآن هذا الله أنزل لقد
. غايته والحق مادته فالحق﴾. نَ َزلَ  َوبِاْلَحقِّ ﴿ ويثبته األرض في الحق ليقر
 ناموس في الثابت األصيل الحق..  اهتمامه وبالحق قوامه، الحق ومن

بهما،  متلبًسا به، قائمين واألرض السماوات الله خلق والذي الوجود،
. منه طرف وهو عليه ويدل إليه يشير كله، الوجود بناموس مرتبط والقرآن
 بهذا ومنذر مبشر والرسول. وغايته مادته والحق ولحمته، سداه فالحق
 .به جاء الذي الحق

 وعلًوا الحق، أهل يصيب خورًا العصور من عصر في رأيت فإن
 وال الماء، صفحة يعلو الزبد علو فهو به، تغتر فال الباطل أهل يحالف

 الماء صفحة لتجلو وهناك هنا الريح به تلقى ما وسرعان به، الناس ينتفع
 األرض في ويمكث فائدة، دون جفاءً  فيذهب الزبد أما المفيدة، الناصعة

 .ونحوها الزراعة في به الناس ينتفع الذي الصافي الماء
 ألنه يتغير ال ثابت والحق به، ينتفع ال متقلب متغير الباطل وهكذا

 األعلى الحق سبحانه وهو سبحانه، األعلى الحق مظهريات من مظهرية
 .األغيار تتناوله ال الذي

 يتقدم م ﴾أَنْ َزْلَناهُ ﴿ في الغائب ضمير أن هنا ونالحظ ﴾أَنْ َزْلَناهُ ﴿
 المعارف، أعرف الضمير أن صحيح إليه، ويعود الضمير يوضح شيء عليه
 إذا :نقول بشيء، الضمير يسبق لم وهنا. إليه يرجع مرجع من له البد لكن
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 ال متعيًنا مرجعه يكون أن فالبد إليه، يرجع بشيء الغائب ضمير يسبق لم
 اثنان. فيه يختلف

 يختلف ال متعين ثابت شيء ألنه القرآن؛ :أي ﴾أَنْ َزْلَناهُ  َوبِاْلَحقِّ ﴿
 وهو كالمه كان سبحانه الحق فكأن للتعدية، أنزل الفعل وجاء. عليه

 القرآن مباشرة زمان يأتي أن إلى المحفوظ، اللوح في محفوظًا القرآن
 الدنيا، السماء إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة الله فأنزله لمهمته،
 وهو المحفوظ، اللوح في حفظه الذي هو وتعالى سبحانه الحق فالمراد
 .المهمة لهذه اصطفاه الذي المالئكة من األمين على وأنزله أنزله، الذي

 ألنه حق معجزة منهج، به جاء وما مضمونه، :أي ﴾نَ َزلَ  َوبِاْلَحقِّ ﴿
 التحدي، مراحل كل في فأعجزهم اللغة وأهل والبلغاء الفصحاء تحدى
 .حق منهج على يحتوي والقرآن

 األصل هي التي العقائد عن تكلم أنه القرآن منهج في شيء وأول
 تعرف أن البد الله وأمر الله، قال :لك أقول أن فقبل دين، لكل األصيل

 ينبوع هي فالعقائد الله، عن بلغ الذي الرسول ومن الله، هو من أوالً 
 .السلوكيات

 له واحد إله تعالى الله أن وأوضح لإللهيات، القرآن تعرض :إذن
 والمعاد والمعجزات وللنبوات للمالئكة وتعرض المطلق، الكمال صفات

 تربية على أوالً  حرص اإلسالم ألن العقائد؛ في هذا كل اآلخر، واليوم
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 من غيره دون الجانب هذا على تركز مكة في الدعوة فكانت العقيدة،
 لله، االستسالم وهو األصيل، األصل هذا المسلمين في ليربي الدين جوانب
 .وتعالى سبحانه إليه الزمام وإلقاء

 معرفة من إذن فالبد به، يثق لمن إال حركته زمام يلقي ال واإلنسان
 .الله عن للمبلغ التصديق ثم تعالى، به اإليمان ثم تعالى، الله

 الثابت بالحق جاء الله كتاب أن عصريًا على دليالً  هنا ونسوق
 القانون رجال أحد استحدث ألمانيا ففي العصور، مر على يتغير ال الذي
 واكتشفوا بجديد، جاءوا أنهم وظنوا الحق، استعمال في للتعسف قانونًا

 .حقه استعمال في ويتعسف حق له من ليعاقب للقانون جديًدا سالًحا
 الذي الجديد القانون عن فقرأ للدراسة، محام هناك إلى سافر ثم

 قانون ألنفسكم تدعونه الذي القانون هذا أن فأخبرهم إليه، السبق ادعوا
 السيرة، كتب إلى فعمدوا الله، رسول سنة في وموجود ثابت إسالمي
 نخلة له رجالً  أن   الله رسول إلى شكا الذي الرجل قصة فوجدوا

 يقتحم وأخذ ذريعة، فأخذها بيته، في تميل أنها أو بيته، داخل يمتلكها
 الرسول حكم كان فماذا نخلته، يباشر أنه بحجة بيته البيت صاحب على
 المسألة؟ هذه في

 في تعسف لكنه له ملك فهي النخلة، في حق له الرجل هذا
 إلى يذهب أال فالمفروض المعاملة، من يليق ال بما وأتى حقه، استعمال

 .ثمارها جمع أو تلقيحها، أو تقليمها، :مثل لحاجة، إال نخلته



 ثالثون مجلًسا في تفسير سورة اإلسراء

 191 
 

 هذه له تهب أن إما: "له وقال الرجل  الله رسول أحضر لقد
 ".قطعناها وإما له، تبيعها أن وإما النخلة،

 على دليالً  وأليس ؟ اإلسالم به سبق الذي الحق من ذلك أليس
 الناس؟. حياة في وصغيرة كبيرة لكل الله شرع استيعاب

 :معنى في اإلشراقات أهل من العلماء بعض قاله ما ذلك إلى أضف
 كما القرآن نزل  الله رسول هو الذي الحق وعلى :أي ﴾نَ َزلَ  َوبِاْلَحقِّ ﴿

 .عليه أو عنده نزلت :أي. بفالن ونزلت الرياض إلى ذهبت :تقول
ًرا ِإالَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما﴿  والنذارة بالخير، تكون والبشارة ﴾َوَنِذيًرا ُمَبشِّ

 للمنذر أو للمبشر تعطي أن واإلنذار التبشير في ويشترط بالشر، تكون
 جدوى وال فائدة، فال وإال سلوكه، من ويعدل نفسه، فيها يراجع فرصة

 من هذا ليتمكن الوقت من متسع في بالنار وتنذر بالجنة فتبشر منهما،
 .النار سبيل عن اإلقالع من هذا ويتمكن للجنة، العمل

 اجتهد، إن الباهر والمستقبل بالنجاح ولدك تبشر أنك :ذلك ومثال
 في بل االمتحان، ليلة يكون ال بالطبع وهذا أهمل، إن الفشل من وتحذره

 .تريد ما لينفذ الوقت من أمامه متسع
 مجالس من والعشرين الثامن المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير



 

 
 

 

 المجلس التاسع والعشرون
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والسالم على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين، والصالة 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
َناهُ  َوقُ ْرَآنًا﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول   َعَلى لِتَ ْقَرَأهُ  فَ َرق ْ

 [.113: اإلسراء﴾ ]تَ ْنزِياًل  َونَ زَّْلَناهُ  ُمْكث   َعَلى النَّاسِ 
َناهُ  َوقُ ْرَآنًا﴿  من فصلناه: فمعناه بالتخفيف، قرأ من قراءة أما﴾ فَ َرق ْ

 على منجًما مفرقًا نزل ثم الدنيا، السماء من العزة بيت إلى المحفوظ اللوح
 .سنة وعشرين ثالث في  الله رسول إلى الوقائع

: قال ولهذا مفسرًا؛ مبيًنا آية، آية أنزلناه: أي بالتشديد.﴾ فَ َرقْ َناهُ ﴿
: أي﴾ ُمْكث   َعَلى﴿ عليهم وتتلوه الناس لتبلغه: أي﴾ النَّاسِ  َعَلى لِتَ ْقَرَأهُ ﴿

 .شيء بعد شيًئا: أي ﴾تَ ْنزِياًل  َونَ زَّْلَناهُ ﴿وتأن  وتؤدة تمهل على
 القرآن ينزل أن اقترحوا الذين الكفار على للرد اآلية هذه جاءت وقد

 فيه هم ما وأبان فضحهم، أسلوبهم أن عليهم نلحظه ما وأول واحدة، جملة
 اآلن وهاهم. القرآن بافتراء الرسول اتهموا أن لهم يسبق ألم تناقض، من

 أن سبق وقد فيه، له دخل وال أعلى، جهة من :أي عليه، نزل بأنه يقرون
 عليه نزل الذي الله رسول يتهمون بل القرآن، يتهمون ال أنهم أوضحنا

 .القرآن
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 ثابتًا دائًما ليكون ونزل والتشريعات، واألحكام بالعقائد نزل والقرآن
 الكتب في حدث كما واحد حرف منه ينسخ ولن القيامة، يوم إلى يتغير ال

 .عليه السابقة
 فيه، هوادة ال قاطعة فيها الكالم وجدت العقائد إلى نظرت فإن

 الكمال صفات له له، شريك ال أحد واحد فالله واحًدا، قوالً  هكذا يأتي
 .والحساب والبعث المالئكة عن الحديث وكذلك المطلق،

 الناس ألفها التي العادات عن الحديث في يختلف األمر تجد لكن
 القصر يناسبها وال وتدرج، تلطف إلى تحتاج أمور فهذه الحياة، حركة في

 كيف الخمر، يحرم أن أراد حينما سبحانه المشرع إلى تر ألم. والقطع
 تحكمت التي العادة هذه يجتث حتى مراحل عدة على تحريمها في تدرج

 الطريقة بهذه المسألة هذه معالجة يمكن أكان وتملكتهم، الناس نفوس في
 واحدة؟. جملة القرآن نزل إذا

 األحداث، حسب منجًما مفرقًا القرآن بنزول وتعالى تبارك الحق إن
 على يصرون الذين بها والمنفعلين التنزيل آيات بين مشاركة يجري كأنه
 قد  أنه مع بالسؤال،  الله رسول ليبادرون إنهم حتى مطلوباتها، تنفيذ
 بالسؤال. يبدأوه أن نهاهم

 ِإَذا قَ ْبِلهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ِإنَّ  تُ ْؤِمُنوا اَل  َأوْ  ِبهِ  َآِمُنوا ُقلْ ﴿
َلى  [.117: اإلسراء﴾ ]ُسجًَّدا ِلْْلَْذقَانِ  َيِخرُّونَ  َعَلْيِهمْ  يُ ت ْ
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 بما الكافرين لهؤالء محمد يا﴾ ُقلْ : ﴿ محمد لنبيه تعالى يقول
 سواء: أي﴾ تُ ْؤِمُنوا اَل  َأوْ  ِبهِ  َآِمُنوا ُقلْ : ﴿العظيم القرآن هذا من به جئتهم
 األزمان سالف في بذكره ونوه الله أنزله نفسه، في حق فهو ال أم به آمنتم

﴾ قَ ْبِلهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ِإنَّ : ﴿ قال ولهذا رسله؛ على المنزلة كتبه في
 يبدلوه ولم ويقيمونه، بكتابهم يمسكون الذين الكتاب أهل صالح من: أي
َلى ِإَذا﴿ حرفوه وال  جمع﴾  ِلْْلَْذقَانِ  َيِخرُّونَ ﴿ القرآن، هذا﴾ َعَلْيِهمْ  يُ ت ْ

 أنعم ما على شكرًا وجل، عز لله: أي ﴾ُسجًَّدا﴿ الوجه أسفل وهو ذقن،
هذا  عليه أنزل الذي الرسول هذا أدركوا إن أهالً  إياهم جعله من ، عليهم به

 الكتاب.
 أن لهم ويدع الحق، بهذا القوم يجبه أن  الرسول يأمر وهنا

 تبعة وعليهم. يؤمنوا لم شاءوا وإن بالقرآن آمنوا شاءوا إن. طريقهم يختاروا
 أوتوا الذين تلقي من نموذًجا أنظارهم أمام ويضع. ألنفسهم يختارون ما

 قدوة فيه لهم لعل القرآن، لهذا المؤمنين والنصارى اليهود من قبله من العلم
 كتابًا. وال علًما يؤتوا لم الذين األميون وهم وأسوة

 قبله، من العلم أوتوا الذين مشهد. الوجدان يلمس موح مشهد وهو
 ال إنهم﴾ ُسجًَّدا ِلْْلَْذقَانِ  َيِخرُّونَ ﴿و فيخشعون، القرآن، يسمعون وهم

 ثم ﴾ُسجًَّدا ِلْْلَْذقَانِ  َيِخرُّونَ ﴿ ولكن يسجدون ال فهم أنفسهم، يتمالكون
 وعده. وصدق الله بعظمة إحساس من مشاعرهم خالج بما ألسنتهم تنطق
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 واألمر. نهي :تؤمنوا وال أمر، :آمنوا ﴾تُ ْؤِمُنوا اَل  َأوْ  ِبهِ  َآِمُنوا ُقلْ ﴿
 والنهي يفعل، أن األدنى من تطلب أن والطلب الطلب، من نوعان والنهي

 فهو لك مساو من الطلب كان فإن يفعل، أال األدنى من تطلب أن
  .دعاء فهو منك أعلى من كان وإن التماس،

 ُقلْ ﴿ تعالى قوله في نقول فهل والنهي، األمر تمتثل أن والطاعة
 لم إن وكذلك أطاعوا، فقد آمنوا فإن للتخير، أنها ﴾تُ ْؤِمُنوا اَل  َأوْ  ِبهِ  َآِمُنوا
 أيًضا؟  أطاعوا فقد يؤمنوا

 أو التهديد به يراد بل الطلب، منه يراد ال هنا والنهي األمر :نقول
 تذاكر، ال أو ذاكر :اإلهمال عليه تالحظ حين البنك تقول كما التسوية

 تهديده تقصد بل المذاكرة، عن النهي تقصد ال أنك الشك حر؛ أنت
 النهي أو األمر يفعل الذي أن بحيث أمرًا ليس المذاكرة، فهذا على وحثه
 ألن كفروا؛ أو آمنوا فسواء التسوية، أو التهديد هنا المراد بل طائًعا، يكون
 .الكتاب أهل إيمان في  لرسوله عزاءً  ذلك في جعل سبحانه الحق

 الذين والنصارى اليهود :أي ﴾قَ ْبِلهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿
 غيرهم إلى ونقلوها واإلنجيل، للتوارة واستمعوا السماوية، بالكتب ارتاضوا

 من عندهم بما حق الرسول بأن شاهدون فهؤالء للقرآن المعاصرين من
 اإلسالم؛ إلى ويسارعون دينهم يتركون لذلك واإلنجيل؛ التوراة في به بشارة
 .الحق الدين أنه اليقين علم يعلمون ألنهم
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 يعلم وكان اليهود، علماء من وكان سالم، بن الله عبد هؤالء ومن
 كمعرفتي رأيته حين عرفته لقد :قال لذلك بعثته؛ وزمن الله رسول أوصاف
 إلى ذهب نفسه في اإلسالم اختمر أشد، ولما لمحمد ومعرفتي البني،
 إن الله رسول يا :وقال اإلسالم، اعتناق من نوى بما وصارحه الله رسول
 فاسألهم في، ليس ما في قالوا اآلن إسالمي أعلنت فإن بهت قوم اليهود

 ما :الله رسول فسألهم يقولون، ما وانظر دينهم، على زلت ما وأنا عني
 الصفات، بخير ووصفوه حبرنا، وابن حبرنا :فقالوا سالم؟ ابن في تقولون
 قالوا ما في قالوا وقد أما الله، رسول يا :الله عبد فقال الخصال، وأطيب
 بأخس ويتهمونه يذمونه بهم فإذا الله، رسول وأنك الله إال إله أال فأشهد

 .بهت قوم إنهم لك أقل ألم الله رسول يا :فقال الخصال،
 الذين والنصارى اليهود من وغيره سالم بن الله عبد إيمان ففي :إذن

 إيمان في حق، وأنه بعثته موعد وعرفوا كتبهم في بأوصافه الله رسول عرفوا
 بشهادة مكتفون وكذبوه، ونحن قومه به كفر حين الله لرسول عزاء هؤالء

 كتبهم ومع أنبيائهم مع صادقون أنفسهم، مع صادقون قوم ألنهم هؤالء؛
 ولم الصفات هذه ينكروا لم ووصفته بمحمد بشرت فحينما تلقوها، التي

 الذي الجديد النبي لمبعث انتظارًا المدينة إلى يسارعون كانوا بل يحرفوها،
 نتبعه جديد نبي زمان أظل لقد :مكة لكفار يقولون كانوا لقد فيها، سيظهر
 .وإرم عاد قتل به ونقتلكم قبلكم،
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 يسارعون بأنهم توحي﴾ َيِخرُّونَ ﴿ كلمة﴾  ُسجًَّدا ِلْْلَْذقَانِ  َيِخرُّونَ ﴿
 تصرف، فيها لهم ليس إرادية غير انفعالية عملية وكأنها السجود، إلى

 معه، تفاعلوا ألنهم ساجدين؛ األرض على يرتمون القرآن سماع فبمجرد
 ،﴾ِلْْلَْذقَانِ  َيِخرُّونَ ﴿و بل وفقط، ذلك ليس. نفوسهم في اإليمان واختمر
 كله، بالوجه فيسجدون هؤالء أما الجبهة، على يكون السجود أن ومعلوم

 .تعالى لله واالستسالم الخضوع على دليل وهذا
: اإلسراء﴾ ]َلَمْفُعواًل  رَبَِّنا َوْعدُ  َكانَ  ِإنْ  رَبَِّنا ُسْبَحانَ  َويَ ُقوُلونَ ﴿
112.] 

 ال وأنه التامة، قدرته على وتوقيرًا تعظيًما: أي﴾ رَبَِّنا ُسْبَحانَ ﴿
 محمد بعثة عن المتقدمين  األنبياء ألسنة على وعدهم الذي الميعاد يخلف
حال ، ويقولون﴾َلَمْفُعواًل  رَبَِّنا َوْعدُ  َكانَ  ِإنْ  رَبَِّنا ُسْبَحانَ ﴿ قالوا ولهذا ؛ 

 وبعث واإلنجيل، التوراة في بوعده وفى الذي ربنا سبحان :سجودهم
 وكأن به، وآمنا وأدركناه وعده لنا حقق سبحانه القرآن، ومعه الخاتم الرسول

 .عليها الله يحمدون نعمة هذه
 مجالس من والعشرين التاسع المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة تفسير



 

 
 

 المجلس الثالثون
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 يَ ْبُكونَ  ِلْْلَْذقَانِ  َوَيِخرُّونَ ﴿ :الله عز وجلفقد وصلنا إلى قول 

 [.119: اإلسراء﴾ ]ُخُشوًعا َوَيزِيُدُهمْ 
 وإيمانًا وجل عز لله خضوًعا: أي﴾ يَ ْبُكونَ  ِلْْلَْذقَانِ  َوَيِخرُّونَ ﴿

 وتسليًما. إيمانًا: أي﴾ ُخُشوًعا َوَيزِيُدُهمْ ﴿ ، ورسوله بكتابه وتصديًقا
 صدورهم في يجيش ما تصوير في األلفاظ تكفي فال التأثر ويغلبهم

 األلفاظ تصوره ال الذي الغامر التأثر ذلك عن معبرة تنطلق الدموع فإذا منه،
 من به استقبلوه ما فوق﴾ ُخُشوًعا َويَزِيُدُهمْ  يَ ْبُكونَ  ِلْْلَْذقَانِ  َوَيِخرُّونَ ﴿

 .خشوع
 في القرآن هذا تأثير غامرة، يرسم شعورية لحالة مصور مشهد إنه

 أوتيت ما بسبب وقيمته بطبيعته العارفة فيضه؛ الستقبال المتفتحة القلوب
 القرآن، قبل الكتاب من الله أنزله ما هو المقصود والعلم. قبله العلم من

 الله. عند من جاء ما هو الحق فالعلم
 الذي القرآن أدركوا ألنهم ذلك قبل تعالى لله ساجدين خروا لقد

 المرة هذه أما. به وآمنوا فعاصروه الله وعد لهم وتحقق محمد، على نزل
 انفعال له فيكون به، وانفعلوا تفصيالً  القرآن سمعوا لما ساجدين فيخرون
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 ِلْْلَْذقَانِ  َوَيِخرُّونَ ﴿فيقول  والخضوع، الخشوع هنا يزيد لذلك آخر،
 وخضوًعا.  خشوًعا بها ازدادوا آية قرأوا فكلما﴾ يَ ْبُكونَ 

 اأْلَْسَماءُ  فَ َلهُ  َتْدُعوا َما أَيًّا الرَّْحَمنَ  اْدُعوا َأوِ  اللَّهَ  اْدُعوا ُقلِ ﴿
﴾ َسِبياًل  َذِلكَ  بَ ْينَ  َوابْ َتغِ  ِبَها ُتَخاِفتْ  َواَل  ِبَصاَلِتكَ  َتْجَهرْ  َواَل  اْلُحْسَنى

 [.111: اإلسراء]
 صفة المنكرين المشركين لهؤالء محمد، يا﴾ ُقلِ : ﴿تعالى يقول

 َأوِ  اللَّهَ  اْدُعوا : ﴿بالرحمن تسميته من المانعين - وجل عز - لله الرحمة
 بين فرق ال: أي﴾ اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  فَ َلهُ  َتْدُعوا َما أَيًّا الرَّْحَمنَ  اْدُعوا

 .الحسنى األسماء ذو فإنه ،"الرحمن" باسم أو" الله" باسم له دعائكم
 يقول وهو  النبي سمع المشركين من رجالً  أن مكحول روى وقد

 وهو واحًدا، يدعو أنه يزعم إنه: فقال ،"رحيم يا رحمن يا: "سجوده في
 . اآلية هذه الله فأنزل. اثنين يدعو

 بعد السياق يعرضه قبل من العلم أتوا للذين الموحي المشهد هذا
 بتركهم عليه يعقب يؤمنوا، ثم أوال القرآن بهذا يؤمنوا أن في القوم تخيير

 أوهامهم بسبب كانوا وقد - األسماء من شاءوا بما بما الّله يدعون
 أسماء من االسم هذا بالرحمن، ويستبعدون الّله تسمية ينكرون الجاهلية

 بها. فليدعوه منها شاءوا فما اسماؤه فكلها - الّله
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 واجب على علم﴾  اللَّهَ ﴿ اطلبوا أو نادوا، أو اذكروا، ﴾اْدُعوا﴿
 انصرفت أطلقت إذا أنها الوجود واجب على علم :ومعنى سبحانه، الوجود
 أطلق فإذا شخًصا، نسمي كما سبحانه، الحق وهو الوجود الواجبة للذات
 .المسمى إلى ينصرف االسم

 .لقب أو كنية، أو اسم، إما :كثيرة أنواع عندنا واألسماء
 ويعرف والدته بعد المولود على ويطلق األعالم، أغلب وهو :االسم

 .به المولود
 بنت، أو ابن أو أم أو بأب وتسبق اإلنسان، على وتطلق :والكنية

 .المؤمنين وأم بكر، أبو :نقول كما
 الصديق، :نقول كما الذم، أو بالمدح يشعر وصف :واللقب

 .الفاروق الشاعر،
 يعرف وصًفا وصفه من لتمييزه البد غيره شريك معه االسم كان فإذا

 محمد :جميًعا أوالده يسمي أن شخص يألف أن يحدث كما به،
 أن البد لذلك المسمي؛ تعين وال تشخص ال الحالة هذه في فالتسمية

 محمد. الصغير محمد الكبير، محمد:فنقول بصفة منهم واحد كل نصف
 .معين شخص إلى ينصرف بصفته االسم أطلق فإذا. المهندس

 نفسه سمى سبحانه الحق فإن :أوالدنا نسمي نحن كنا وإذا
 تفضيل أفعل (حسنى) وكلمة الحسنى، األسماء :عنها قال التي بأسمائه
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 أسماءه وصف لماذا لكن. أحسن منها والمذكر. كبرى  :مثل للمؤنث،
 بالحسنى؟.  تعالى

 على تنطبق ال قد البشر عند األسماء لكن المسمي، يبين االسم
 أو شقي، وهو" سعيد" شخًصا نسمي فقد عليه، أطلقت الذي المسمي

 الحسن األسماء، في بحسن ليس وهذا. غبي وهو" ذكي" شخًصا نسمي
 التي الصفة الشخص في ويتوفر المسمى، االسم يطابق أن االسم في

 .فعالً  سعيًدا" سعيد" سميناه الذي الشخص فيكون عليه، أطلقت
 ألن األعلى؛ الحسن يأخذ ال لكنه حسناً، االسم يكون وهكذا

. المطلق الكمال فله نفسه، بها سمى التي الله ألسماء األعلى الحسن
 و ظالم، وهو" عادل" تجد ما فكثيراً  البشر، تسمية في تتأتى ال إذن فهذه

 بشريف.  وليس" شريف"
 على العلم بالذات ﴾اللَّهَ ﴿ االسم هذا فاختار ﴾اللَّهَ  اْدُعوا ُقلِ ﴿

 في يحمل لكنه معينة، صفة على يدل ال ذات اسم وهو الوجود، واجب
 مجاالت، األخرى لألسماء كانت فإن فيه، الكمال صفات كل طياته

 في والعزيز القبض، في والقابض الحكمة، في والحكيم القدرة، في فالقادر
 لكل الجامع االسم هو﴾ اللَّهَ ﴿ فإن وسياالً، مجاالً  اسم لكل فإن. العزة

 .الصفات
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 ألن القهار؛ أو الجبار دون الرحمن واختار ﴾الرَّْحَمنَ  اْدُعوا َأوِ ﴿
 الصفة هذه يظهر وتعالى سبحانه فالحق للخلق، التحنين صفة الرحمة
 أسبابها؛ ومن الرحمة خدم من ألنها والقهار؛ الجبار أسماء في حتى لعباده

 انتهى االنتقام وصفة القهر، وصفة الجبروت، صفة :لله عرف إذا العبد ألن
 حتى عباده يرحم فكأنه الصفات، هذه طائلة تحت الوقوع أسباب عن

 .واالنتقام القهر بصفات
 الرحمة، كله التكليف مجال ألن ﴾الرَّْحَمنَ ﴿ اسم اختار وكذلك

 حركة في السعادة لهم ويحقق الناس حياة لينظم إال الله من المنهج نزل وما
 يتعاندون، وال ويتساندون ويتعاونون، بينهم، فيما الخلق فيتكامل الحياة،

 دنيا في اإللهي المنهج غاية هذه واحد، رجل قلب على جميًعا ويكونون
 .سالًما آمًنا المسلم المجتمع يعيش أن الناس

 اأْلَْسَماءُ  فَ َلهُ  َتْدُعوا َما أَيًّا الرَّْحَمنَ  اْدُعوا َأوِ  اللَّهَ  اْدُعوا ُقلِ ﴿
 عندك ليكن لكن حسنى، كلها أسماءه ألن به تدعو اسم فأي ﴾اْلُحْسَنى

 يا :فقل علماً  أردت فإن حاجتك، يناسب بما فتدعو الدعاء، في ذكاء
 يا :فقل العزة أردت وإن قوني، قوي يا: فقل ضعيًفا كنت وإن علمني، عالم
 .شيء كل تكفيك. الله يا :فقل االختصار أردت فإن.. وهكذا أعزني عزيز

 وال الناس، مراءاة تصل ال ﴾ِبَها ُتَخاِفتْ  َواَل  ِبَصاَلِتكَ  َتْجَهرْ  َواَل ﴿
 . سريرتها وتسيء عالنيتها تحسن وال. الناس مخافة تدعها
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 والخفوت الجهر بين صالته في يتوسط أن  الرسول يؤمر كذلك
 ولعل وابتعاد نفور من أو وايذاء، استهزاء من صالته به يقابلون كانوا لما

 الله. حضرة في بالوقوف أليق والخفاء الجهر بين التوسط ألن كذلك األمر
 يجهر ثم يخافتون، الكتاب كان أهل  ﴾َسِبياًل  َذِلكَ  بَ ْينَ  َوابْ َتغِ ﴿

 كما يصيح أن فنهاه وراءه، به هم ويصيحون به، فيصيح بالحرف أحدهم
 بين الذي السبيل كان ثم القوم، يخافت كما يخافت وأن هؤالء، يصيح
 .الصالة من جبريل له سن الذي ذلك،

 ِفي َشرِيك   َلهُ  َيُكنْ  َوَلمْ  َوَلًدا يَ تَِّخذْ  َلمْ  الَِّذي لِلَّهِ  اْلَحْمدُ  َوُقلِ ﴿
 [. 111]اإلسراء:  ﴾َتْكِبيًرا وََكبِّْرهُ  الذُّلِّ  ِمنَ  َوِلي   َلهُ  َيُكنْ  َوَلمْ  اْلُمْلكِ 

 عن نفسه نزه الحسنى، األسماء الكريمة لنفسه تعالى أثبت لما
 َشرِيك   َلهُ  َيُكنْ  َوَلمْ  َوَلًدا يَ تَِّخذْ  َلمْ  الَِّذي لِلَّهِ  اْلَحْمدُ  َوُقلِ ﴿ فقال النقائص

 له يكن ولم يولد، ولم يلد لم الذي الصمد، األحد الله هو بل ﴾اْلُمْلكِ  ِفي
 .أحد كفوا

 يكون أن فيحتاج بذليل ليس: أي ﴾الذُّلِّ  ِمنَ  َوِلي   َلهُ  َيُكنْ  َوَلمْ ﴿
 شريك ال وحده األشياء خالق جل شأنه هو بل مشير، أو وزير أو ولي له

 .له شريك ال وحده بمشيئته ومدبرها ومقدرها له،
 المعتدون الظالمون يقول عما وأجله عظمه: أي ﴾َتْكِبيًرا وََكبِّْرهُ ﴿

 .كبيرًا علًوا
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 على كبيرة نعمة ولًدا يتخذ لم سبحانه فكونه ﴾َوَلًدا يَ تَِّخذْ  َلمْ ﴿
 دون برعايته يخصه فسوف ولد له كان فإن عليها، يحمدوه أن يجب العباد
 عياله، جميعهم الخلق وجعل الولد، عن سبحانه تنزه فقد الخلق، باقي

 الله وبين بينه من أو لله ابن هو من بينهم من فليس سواء، عنده وكلهم
 ربهم حنان بكل الخلق ينفرد وهكذا له، أتقاهم تعالى إليه وأحبهم قرابة،
 .رحمته وبكل

 التي النعم من أيًضا وهذا ﴾اْلُمْلكِ  ِفي َشرِيك   َلهُ  َيُكنْ  َوَلمْ ﴿
ا تعالى لله أن لو تتصور أن ولك الحمد، تستوجب ًً  كم الملك، في شريَك

 ترضي؟. وأيهما تطيع فأيهما العباد، حيرة تكون
 ال وأنت يليك، الذي هو :الولي ﴾الذُّلِّ  ِمنَ  َوِلي   َلهُ  َيُكنْ  َوَلمْ ﴿

 أو ضرًا، عنك يدفع أو نفًعا، لك يجلب أنه به تثق لمن إال أمرك تجعل
 ما بها تحقق ذاتية لك يكن لم إذا ضعفك، يقوي أو عدو، أمام ينصرك

 .له والءك وتجعل برحابه، وتحتمي ذاتية، له لمن تلجأ تريد
 العزيز سبحانه ألنه ليعزه؛ إليه يلجأ ولي له ليس سبحانه والحق

 . أحد إلى له حاجة وال سبحانه، بذاته القائم المعز
 أكبر المؤمن نفس في سبحانه الحق عظمة ألن ﴾َتْكِبيًرا وََكبِّْرهُ ﴿

 أذانك شعار (أكبر الله) جعلت لذلك كبير؛ كل من وأكبر شيء، كل من
 فإن األغيار، من دونه مما أكبر وتجعله الله، تكبر أن فالبد وصالتك،
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 في وأنت ناداك وإن عملي، من أكبر الله :فقل عمل أي في وأنت ناداك
 أوامره تقدم بأن تكبيرًا كبره عظيم، أي من أكبر الله :فقل عظيم، حضرة
 .نهي كل وعلى أمر، كل على ونواهيه

 وال ولد بال وحدانيته وتقرير الله بحمد بدأت كما السورة وتختم
 فيلخص. الكبير العلي وهو. والنصير الولي إلى الحاجة عن وتنزيهه شريك،

 به. ختمت ثم بدأت والذي عليه، دارت الذي السورة محور الختام هذا
 تفسير مجالس من الثالثين المجلس من انتهينا قد نكون وبذلك

 .العالمين رب لله والحمد اإلسراء، سورة
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 
 * * * 
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