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 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فال مضؿ  ،إف الحمد هلل

صمى  ،لو، ومف يضمؿ فال ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو
 وعمى آلو وصحبو أجمعيف، أما بعد:  ،اهلل وسمـ وبارؾ عميو

بيا  -تبارؾ وتعالى-وىي مف الوصايا التي وصى اهلل  ،المجمس نتذاكر ىذه اآليات مف سورة اإلسراءفي ىذا ف
بؿ ىي ثابتة ينبغي عمى أىؿ اإليماف أف ُيعنوا بيا، فيي وصية  ،حكمات، لـ تُنسخعباده، وىي آيات ووصايا م

 ه.وتقدست أسماؤ  جؿ جاللو-ربيـ 
َوَقَضى َربَُّك َأالا }وىذه الوصايا بقولو:  ،وىذه اليدايات ،مؿىذه الج -ىتبارؾ وتعال-في ىذه اآليات يبتدئ اهلل 

واألمر بعبادتو وحده دوف مف سواه،  ،، فبدأ بالنيي عف اإلشراؾ[ٖٕاإلسراء:] {َتْعُبُدوا ِإالا ِإيااُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا
، ىذا إثبات لعبادتو وحده دوف مف سواه، [ٖٕاإلسراء:] {ِإالا ِإيااهُ } ، ىذا نيي عف الشرؾ،[ٖٕاإلسراء:] {َأالا َتْعُبُدوا}

، وشقيا -تبارؾ وتعالى-، فشقيا األوؿ نفي لكؿ ما ُيعبد مف دوف اهلل "ال إلو إال اهلل"وىذه حقيقة كممة التوحيد 
الحؽ  -تبارؾ وتعالى-فيو اإللو الواحد الحؽ ال معبود بحؽ سواه، فينا يذكر اهلل  ،اآلخر إثبات العبادة لو وحده

فراده بالعبادة.  األوؿ، الحؽ األعظـ وىو حقو، فابتدأ بو آمرًا بتوحيده وا 
َربُُّكْم َعَمْيُكْم ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحراَم }بقولو: ابتدأىا حكمات وصايا م -تبارؾ وتعالى-وفي سورة األنعاـ ذكر اهلل 

 {ُقْل َتَعاَلْوا}، وىناؾ [ٖٕاإلسراء:] {َوَقَضى َربُّكَ }، فينا في سورة اإلسراء [ٔ٘ٔاألنعاـ:] {َأالا ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا
وحكـ  رَ ، كأنيـ في حاؿ مف الُبعد فيدعوىـ إلى االستجابة واالستماع لما ُيتمى، وىنا يذكر أنو أمَ [ٔ٘ٔاألنعاـ:]

مف سورة اإلسراء بفعؿ ، فافتتحت ىذه اآليات [ٖٕاإلسراء:] {َأالا َتْعُبُدوا ِإالا ِإيااهُ }ووصى أف ال ُيعبد أحد سواه، 
، أما -هوتقدست أسماؤ  جؿ جاللو-، المُقتضي لإللزاـ وىو مناسب لخطاب أمة تتمثؿ أمر ربيا القضاء "وقضى"
وا َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحراَم َربُُّكْم َعَمْيُكْم َأالا ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوال َتْقُتمُ ُقْل } فقاؿ: في سورة األنعاـ

يااُىْم َوال َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطنَ  إلى آخر ما ، [ٔ٘ٔاـ:األنع] {َأْوالَدُكْم ِمْن ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َواِ 
 ه.وتقدست أسماؤ  جؿ جاللو-ذكر اهلل 

وىو المناسب لحاؿ  ،بالعبادة -تبارؾ وتعالى-ي ىو توحيده قضِ في ىذه اآليات مف سورة اإلسراء ُجعؿ المَ 
 ،وذلؾ مناسب لحاؿ المشركيف، ىنا في سورة اإلسراء فصؿ حكـ البر بالوالديف ،المسمميف، وىناؾ تحريـ اإلشراؾ

 دوف سورة األنعاـ. ،لقتؿ واإلنفاؽحكـ ا
ىذه اآليات في ىذه السورة سورة اإلسراء ىذه الوصايا كما سيأتي تضمنت أكثر مف عشريف وصية، أكثر مف 

عباده إلييا، ويوصييـ بمزوميا والتمسؾ بيا،  -تبارؾ وتعالى-رشد اهلل تشريعًا، أكثر مف عشريف ىداية، يعشريف 
 وتماسكو وثباتو وقوتو؛ ليكوف مجتمعًا صالحًا مف كؿ وجو. ،حفظ نظاـ المجتمعترجع إلى وىي أصوؿ ثابتة 



قرأ ُأبي وابف  -ىأعني وصّ -ى، وبيذا الثاني ووصّ  رَ ، بمعنى أمَ [ٖٕاإلسراء:] {َوَقَضى َربُّكَ }فابتدأىا بقولو: 
فسر القراءة المتواترة؛ ألف المتواترة تعموـ أف القراءة غير ، وم{ى ربؾ أال تعبدوا إال إياهووصّ } :مسعود والضحاؾ

أمر، قضى بمعنى حكـ، قضى بمعنى  :معنى قضى في كالـ العرب يأتي لمعاٍف متعددة، يأتي بمعنى قضى أي
بيف بمعنى العيد، فينا ىذه القراءة توصى، قضى بمعنى خمؽ، قضى بمعنى فرغ، قضى بمعنى أراد، ويأتي 

، أي: وصى، فالقضاء ىو فصؿ األمر قواًل كاف ذلؾ أو فعاًل، القوؿ كما ىنا، [ٖٕ:اإلسراء] {َوَقَضى َربُّكَ }المراد، 
 .[ٕٔفصمت:] {َفَقَضاُىنا َسْبَع َسَمَواتٍ }، [ٕٓغافر:] {َوالماُو َيْقِضي ِباْلَحق  }والفعؿ كقولو: 

مضائفحقيقة ال  {َربَُّك َأالا َتْعُبُدوا ِإالا ِإيااهُ َوَقَضى }: فو عمى وجو الفراغ منو، إذقضاء ترجع إلى إحكاـ الشيء وا 
أمر، كؿ ذلؾ داخؿ فيو، إال أف األوضح ىو أف ُيفسر بمعنى وصى؛ ألف و ، يعني: ووصى وحكـ [ٖٕاإلسراء:]

ومنيا ما ىو مف قبيؿ المحظورات المنييات، وليذا فإف تفسيره  ،ىذه المذكورات منيا ما ىو مف قبيؿ المأمورات
وصى  :عًا؛ ألف الوصية تشتمؿ عمى أمور يؤمر بيا وعمى أشياء ُينيى عنيا، فإذا قمنابوصى ينتظـ ذلؾ جمي

َوال }فإف ذلؾ سيشكؿ عميو ما جاء مف المنييات كقولو:  رَ فيدخؿ فيو المأمور ويدخؿ فيو المحظور، بخالؼ أمَ 
َوال َتْمِش }، [ٕ٘ٔاألنعاـ:] {َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيمِ }، [ٔ٘ٔاألنعاـ:] {َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكمْ }، [ٕٖاإلسراء:] {َتْقَرُبوا الز َنى

 ، ونحو ذلؾ.[ٖٙاإلسراء:] {َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْممٌ }، [ٖٚاإلسراء:] {ِفي اأَلْرِض َمَرًحا
وىو مف أجمع األسماء وأوسعيا؛  -وتعالىتبارؾ -و ، جاء بيذا االسـ الكريـ مف أسمائ[ٖٕاإلسراء:] {َوَقَضى َربُّكَ }

ربي وىو السيد المتصرؼ التصرؼ المطمؽ، وىو الم ،ألنو يدخؿ تحتو مف األوصاؼ الكثير، فالرب ىو المالؾ
يربييـ بالنعـ الظاىرة والنعـ الباطنة، يربي أجسادىـ بما يغذوىـ بو، ويربي أرواحيـ، فُينزؿ الكتب ويرسؿ  ،خمقو
صالر  قامتيـ عمى الحاؿ القويمة الصحيحة، يحمميـ عمى ما يحُسف ويجُمؿ، خمقيـ في سؿ ليدايتيـ وا  الحيـ وا 

، [ٗالتيف:] {َلَقْد َخَمْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويمٍ }أحسف تقويـ، وذلؾ في صورتيـ الظاىرة وفي حاليـ الباطنة، 
 .لخمقو -تبارؾ وتعالى-فيذه تربيتو 

، فجاء الخطاب في [ٖٕاإلسراء:] {َوَقَضى َربُّكَ }فالرب مف شأنو أف يأمر وينيى ويحكـ؛ ألنو ىو المتصرؼ، 
، وىو موجو لجميع األمة؛ ألف ىذه المذكورات ال تختص بو بؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-ظاىره موجيًا إلى النبي 
نما ُتخاطَ  ، ويدؿ عمى ذلؾ أنو جاء -الصالة والسالـعميو -ب األمة في شخص قدوتيا وُمقدميا ىي عامة، وا 

ِإماا َيْبُمَغنا ِعْنَدَك اْلِكَبَر } :، وكذلؾ أيضًا في الوصية بالوالديف[ٖٕاإلسراء:] {َأالا َتْعُبُدوا ِإالا ِإيااهُ } :بصيغة الجمع
حينما نزلت عميو ىذه اآليات  -كما ىو معمـو -صمى اهلل عميو وسمـ-، والنبي [ٖٕاإلسراء:] {َأَحُدُىَما َأْو ِكالُىَما

ربييـ عمى ىذه ي ،-تبارؾ وتعالى-وُأوحي إليو لـ يكف أبواه عمى قيد الحياة، فيذا خطاب موجو ألمتو ُيعمميـ 
 في ىذه الحياة. -تبارؾ وتعالى-المعاني واليدايات واألصوؿ التي يستقيـ بيا سيرىـ إلى اهلل 

يمكف أف تكوف تفسيرية؛ ألف قضى فييا معنى القوؿ،  "أف"، ىنا [ٖٕاإلسراء:] {ِإالا ِإيااهُ َوَقَضى َربَُّك َأالا َتْعُبُدوا }
عبدوا إال إياه، بقضية التوحيد، قضى أف ال ت ، والحظ أنو ابتدأقضى أف ال تعبدوا إال إياه ،ويحتمؿ غير ذلؾ
دائمًا  -تبارؾ وتعالى-د، أف ُيعبد وحده دوف سواه، فيذا حقو فيو ُمقدـ عمى غيره، وحؽ اهلل وح  يعني: أمر أف ي

مقدمة عمى طاعة كؿ أحد،  -تبارؾ وتعالى-ُيقدـ عمى جميع الحقوؽ، حقوؽ الخمؽ، وحقوؽ النفس، وطاعة اهلل 
 وحكمو نافذ عمى العبد، ولو دعتو نفسو إلى غيره.



؛ ألنيا األصؿ الكبير الذي ال تستقيـ األعماؿ إال عميو، فيما كانت األعماؿ -توحيدقضية ال-بيذه القضية  ابتدأ
ألوؿ وىمة صالحة فإف ذلؾ ال ينفع صاحبو حتى يكوف مبناه  وميما كانت األخالؽ فيما يبدو ،جميمة في الظاىر

ال يقبؿ إال  -تبارؾ وتعالى-نو أواًل األساس الذي ُيبنى عميو القبوؿ، فاهلل إعمى ىذا األصؿ الكبير التوحيد، إذ 
 {َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُموا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْمَناُه َىَباًء َمْنُثورًا}: -عز وجؿ-وأما غيرىـ فكما قاؿ اهلل  ،مف أىؿ توحيده

بيـ، يذىب ذلؾ الرونؽ والبريؽ لما كاف ُيظف ، تذىب أعماليـ وتذىب جيودىـ ويذىب كدحيـ ونصَ [ٖٕالفرقاف:]
: -عز وجؿ-ميـ كما قاؿ اهلل ف مثَ وتبقى الحرارة واإلحراؽ، إذ إ ،أنو مف قبيؿ األخالؽ أو التعامالت الجيدة

 {َوَتَرَكُيْم ِفي ُظُمَماٍت ال ُيْبِصُرونَ َمَثُمُيْم َكَمَثِل الاِذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَمماا َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َذَىَب الماُو ِبُنورِِىْم }
  ، ذىب النور وبقيت الحرارة واإلحراؽ.[ٚٔالبقرة:]

طمؽ واألساس الستقامة األعماؿ المتعمقة بالقمب كالخوؼ والرجاء ثـ أيضًا ابتدأ بقضية التوحيد؛ ألنيا ىي المن
، فإذا وكذلؾ أيضًا أعماؿ المساف والجوارح والمحبة واإلنابة والحياء والغيرة، إلى غير ذلؾ مف أعماؿ القموب،

بو مف محبة اهلل والخوؼ منو سرى ذلؾ عمى جوارح اإلنساف ولسانو بعد أف يمتمئ قم تحقؽ التوحيد أييا األحبة
و والتوكؿ عميو، فيكوف العبد في حاؿ مف استقامة القمب واستقامة المساف والجوارح، يكوف عمى حاؿ ورجائ

ومزاوالتو كميا، فإذا استقر اإليماف الصحيح في قمب اإلنساف ظير ذلؾ عمى وجيو  صحيحة في عممو وقولو
طيعة مستجيبة، فيتحقؽ اإلسالـ الظاىر، تكوف جوارحو قد أسممت دة لربيا منيبة مباوعمى جوارحو فانقادت ع

الكبير فإف ذلؾ ال ف ىذا األصؿ ، لكف إف كانت العناية بمزاوالت منفصمة ع-عز وجؿ-لربيا وبارييا وخالقيا 
عمييـ الصالة -ؽ دعوة الرسؿ نطمَ ؽ مُ ، ومف ىنا كاف الُمنطمَ موف عميو أجراً جدي عمى أصحابو نفعًا، وال ُيحص  ي

 :مف أوليـ إلى آخرىـ يقولوف ألقواميـ -عمييـ الصالة والسالـ-الدعوة إلى التوحيد، جميع الرسؿ  -والسالـ
ىو  -عز وجؿ-ينبغي أف يكوف ُمنطمؽ الدعاة إلى اهلل  ، ومف َثـّ [ٜ٘األعراؼ:] {ِإَلٍو َغْيُرهُ اْعُبُدوا الماَو َما َلُكْم ِمْن }

رية ع أصواتًا تعمو ىنا وىناؾ أف الحىذا األصؿ الكبير، ال يكوف المنطمؽ واألساس أو المبدأ مف غيره، نحف نسم
ف الرؽ الحقيقي والعبودية ا  ، و -والسالـعمييـ الصالة -التوحيد أواًل، ىو أوؿ دعوة الرسؿ  :أواًل، نحف نقوؿ

عز -؛ ألف ىذا القمب حينما ينعتؽ مف عبادة اهلل (ٔ)ىي رؽ القمب -رحمو اهلل-الحقيقية كما يقوؿ شيخ اإلسالـ 
وتوحيده البد أف يكوف عبدًا لغيره، فقد يكوف عبدًا ليواه، وقد يكوف عبدًا لمخموؽ مف المخموقيف، قد يكوف  -وجؿ

شاىد في حاؿ أولئؾ الذيف أوغموا في اتباع األىواء وفسدوا فسادًا ولذلؾ كما نرى ون ،دًا لمشيطافىذا القمب عب
عمف أنيا تعبد اف، ويوجد اآلف طوائؼ ومجموعات تكبيرًا أنيـ يتحولوف في نياية المطاؼ إلى عبدة الشيط

، أرادوا حرية ألنفسيـ أف ميزىـ عف غيرىـسات وأزياء وىيئات وصور وأشكاؿ توممار  ،الشيطاف، وليـ طقوس
مف المأل  -تبارؾ وتعالى-وعبدة لعدوىـ الذي طرده اهلل  ،يفعموا ما شاءوا، فكانت نتيجة ذلؾ أنيـ صاروا أسرى

لما ذكر خبره مع  -تبارؾ وتعالى-، وليذا فإف اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ-د ألبينا آدـ األعمى؛ ألنو أبى أف يسج
 {َيا َبِني آَدمَ }قاؿ بعده:  ،وبيف عدونا إبميس -عز وجؿ-آدـ في سورة األعراؼ وذكر المجاوبة بيف اهلل 

 ال َيْفِتَنناُكمُ }مف السجود لو، ألنو امتنع  ؛، يا أوالد آدـ الذي أسجدت مالئكتي وطردت إبميس[ٕٚاألعراؼ:]

                                                           

 (.ٔٛٔ/ٓٔ) الفتاوى ومجموع ،(ٜٚٔ/٘) تيمية البف الكبرى والفتاوى ،(ٔٛ:ص) العبودية: انظر - ٔ



، إلى -عز وجؿ-، كيؼ تتحوؿ تمؾ النفوس مف عبادة اهلل [ٕٚاألعراؼ:] {اْلَجناةِ  الشاْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمنَ 
الكيد مف أجؿ اإليقاع بنا، ونحف كما قاؿ الحافظ ابف القيـ  فيجيدًا  ا المتربص الذي ال يفتأ وال يألوعبادة عدوى

 :إلى ىذه الدنيا مف الجنة ،األرض سبانا إلى ىذه، "دوي العسبْ ": -رحمو اهلل-
   (ٕ) ـُ م  إلى أوطاننا وُنسَ  ُنرد   *** رىتُ  يؿالعدو ف يُ سبْ  ولكننا

عز -نسأؿ اهلل حمة الطويمة مع العناء والشقاء، ونسمـ بعد ىذه الر  ،يؿ نرجع إلى الوطف األوؿ الذي ىو الجنةف
خواننا المسمميف. ،عاقبتنا الجنة أف يجعؿ -وجؿ  ووالدينا وا 

بالتوحيد ألف إصالح التفكير مقدـ عمى إصالح العمؿ، والناس أسرى ألفكارىـ ومعتقداتيـ، إصالح  ثـ إنو ابتدأ
فإف ذلؾ يتبعو استقامة األعماؿ؛ ألف الناس أسرى ليذه  -استقامت تصوراتو-التفكير، إذا استقاـ تفكير اإلنساف 

ويقدميا بال تردد فداء لما يعتقد، ولو كاف  ،التصورات يموتوف دونيا، تجد الواحد منيـ يبذؿ نفسو رخيصة لمموت
البد مف إصالح  فذلؾ المعتقد مف قبيؿ الباطؿ، لربما فارؽ األىؿ والوطف والعشيرة في سبيؿ ما يعتقد، إذ

 تقاد، البد مف إصالح التصورات أواًل.االع
ال أف نبدأ مف األطراؼ  ،ف دعوتنا ينبغي أف يكوف منطمقيا مف ىذا األصؿ الكبيرإذلؾ أقوؿ:  مف مجموعف

والذيوؿ، نحف نسمع اليوـ الدعوة إلى القيـ، والتركيز عمى القيـ، تذكير الناس بالقيـ ىذا أمر حسف جيد، لكف أف 
 ،ؼلِ او ثـ األمانة، ىذه قضايا يقبميا المُ  ،يكوف ذلؾ ىو المعوؿ والمدار عمى ذلؾ فُنبرز ليـ قيمة الصدؽ تارة

عمى اختالؼ ممميـ، سألت أحد الدعاة في الياباف عف قبوؿ الناس لديف اإلسالـ، والمخالؼ، المسمـ والكافر 
 فذكر أف انتشاره محدود، فسألتو عف سبب ذلؾ؟ 

اإلسالـ يأمر بالصدؽ واألمانة والعفاؼ  :بأف العادة أف الكفار ُتذكر ليـ محاسف ديف اإلسالـ، فيقاؿ :فأجاب
نحف نمتثؿ ىذه األمور، يعني: عندىـ األمانة والصدؽ وما إلى ذلؾ والصمة، ونحو ىذا، يقوؿ: فيؤالء يقولوف: 

 ما استطاعوا إال والغش وااللتواء والتموف ،قيـ بيف ظيرانييـ فيروف فييـ الكذبكف ُيفتنوف بجالية مف المسمميف تول
ذىبت ، ىذا يقوؿ: نسيت حقيبتي وفييا كؿ شيء في القطار، يقوؿ: فمما أصبحت -عز وجؿ-مف رحـ اهلل 

فوجدتيا في مكانيا لـ يتغير منيا شيء، آخر في أحد المطارات يقوؿ: وقفت لحظة عند بائع القيوة فالتفت فإذا 
الحقيبة غير موجودة، في مطار مف مطارات بعض الدوؿ الغربية، يقوؿ: فذىبت إلى أمف المطار وأخبرتيـ، 

فأنكرت ىذا، وكيؼ تستعجموف بيذا الحكـ؟! ىؤالء مف أصحابكـ مف المسمميف، يقوؿ:  :يقوؿ: مباشرة قالوا
، [٘الممتحنة:] {َرباَنا ال َتْجَعْمَنا ِفْتَنًة ِلماِذيَن َكَفُروا}فقالوا: ىذا معروؼ، لألسؼ انظر إلى نظرة ىؤالء وكيؼ يفتنوف 

عمينا  سمطيـومفعوؿ، ال تجعمنا فاتنيف بأف ت فتنة مصدر يأتي بمعنى فاعؿ :فال تجعمنا فتنة عمى المعنييْ 
لو كاف ىؤالء عمى حؽ لما ممكناىـ وقيرناىـ، ال تجعمنا فاتنيف بسوء تصرفاتنا وِفعالنا وأخالقنا  :فُيفتنوف يقولوف

 .فينفروف مف الحؽ ،فنفتف ىؤالء عف ديف اإلسالـ
 .وكذلؾ أيضًا ال تجعمنا مفتونيف فُتسمط ىؤالء عمينا فُنفتف في ديننا، كؿ ىذه المعاني صحيحة

                                                           

 وباب اليجرتيف وطريؽ ،(ٔٔ:ص) األفراح بالد إلى األرواح وحادي ،(ٔٚ/ٔ) الشيطاف مصايد مف الميفاف إغاثةانظر:  - ٕ
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف ومدارج ،(ٔ٘:ص) السعادتيف  (.ٕٗٔ/ٔ) نستعيف وا 



ذا السارؽ عصاب ،ف ىذا الرجؿ لما رجع وصمتو حقيبتو بالبريدالشاىد أ ذا فييا رسالة وا  ة لألسؼ مف أبناء وا 
وجد فييا ُكتبيًا فقرأه فتاب، فأعاد الحقيبة بما فييا مف أوراؽ وبطاقات وما إلى ذلؾ دوف أحدىـ  المسمميف، ولكف
لماؿ، فأنا أتوب إلى اقي في يد العصابة، يعني: اقمياًل منو، واعتذر إليو قاؿ: ىذه حصتي والب االماؿ، إال جزءً 

 .بسبب ىذا الكتاب -عز وجؿ-إليؾ وىذه حقيبتؾ، وقد ىداني اهلل  اهلل وأعتذر
ثؿ ىذه القيـ واألخالؽ التي الشاىد أنو تبيف أف الذيف سرقوىا كانوا مف أبناء المسمميف، فيذه مصيبة أف ال نتم

التوحيد، فتكوف تمؾ األفعاؿ  ،اإليماف ،المنطمؽ يكوف مف إصالح االعتقاد والتصور :إلييا ديننا، فأقوؿ يدعو
خبتًا منيبًا طائعًا منقادًا انقاد بدًا هلل مابيا، إذا استقاـ ىذا القمب وصار ع -عز وجؿ-عبادة ُيتقرب إلى اهلل 

  ما يحُسف ويجُمؿ.يصدر منيا إال  كؿ قوؿ جميؿ، وانقادت الجوارح فالالمساف فمـ يصدر منو إال 
ى بذكر الوالديف؛ ، ثنّ [ٖٕاإلسراء:] {َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا} :بعدما ذكر ىذا األساس واألصؿ الكبير ذكر الحؽ الثاني

تفضؿ، حقو فوؽ سائر الحقوؽ، ثـ يأتي فاهلل ىو الخالؽ الرازؽ المنعـ الم ،-عز وجؿ-ألف حقيما بعد حؽ اهلل 
فأحسنا تربيتو فالحؽ ىنا أعظـ  سبب وجود اإلنساف، وىذا وحده يكفي، يعني: لو أنيما ربياهحؽ الوالديف؛ ألنيما 

ىو و كد، لكف أصؿ الحؽ ثابت ولو لـ تحصؿ التربية، لو مات أبواه وىو صغير، لو مات أبوه قبؿ أف يولد وآ
مف بطنيا حقيا ثابت،  حؽ الوالديف، لو أف ىذا الجنيف ماتت أمو وىي حامؿ بو فاُستخرج ،في بطف أمو حمؿٌ 

   .إليو؟ اىما سبب الوجود، ولو أساء
 إليو، ولو أىماله وتركاه وضيعاه؟  اولو أساء

 ولو أىماله وتركاه وضيعاه، ىذا الحؽ ثابت.
تعمؽ  "أف"حسنوا، فمما ُحذفت ، يعني: أمركـ أف تحسنوا إلى الوالديف، أف ت[ٖٕاإلسراء:] {َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا}

حكـ  ا،، أف ُتحسنوا إحسانً [ٖٕاإلسراء:] {َوَقَضى َربَُّك َأالا َتْعُبُدوا ِإالا ِإيااُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا}القضاء باإلحساف، 
وصى باإلحساف إلى الوالديف، قاؿ:  ولـ يقؿ:ا، حسنوا إلى الوالديف إحسانً ووصى وأمر وألـز وأوجب أف ت

، احسنوا إلييمجرور، لالىتماـ بيما، وصاكـ أف ت، فقدـ الوالديف، الجار والم[ٖٕاإلسراء:] {ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْينِ }
سيئًا، ويدخؿ فيو كؿ ف يصدؽ عميو ذلؾ محسنًا كاف أو ملالستغراؽ، فيدخؿ فيو كؿ م "الوالديف"والتعريؼ في 

ف عال، الجد والجدة، مف جية األب ومف جية  والد، وأنت  :األـ، فكؿ ذلؾ يقاؿ لومف يصدؽ عميو ذلؾ وا 
أمر  ،كد وأثبت وأقوىآمأمور ببرىما، وىذا أمر ثابت ال إشكاؿ فيو، لكف دؿ الحديث عمى أف حؽ األـ 

  وت، فمألـ منو أوفر الحظ والنصيب، لماذا؟ يتفا ،باإلحساف، وىذا اإلحساف عمى مراتب ودرجات
جميعًا فميا ثالثة أضعاؼ ما لألب، وليذا جاء رجؿ إلى وربت، تحممت ذلؾ  ،وأرضعت ،ووضعت ،ألنيا حممت

، قاؿ: ((أمؾ))قاؿ:  -سف الصحبةح- ؟سف صحابتيالناس بح: مف أحؽ وسألو -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
 .، ثالث مرات(ٖ)((أمؾ))، قاؿ: ثـ مف؟ قاؿ: ((أمؾ))ثـ مف؟ قاؿ: 

                                                           

 باب واآلداب، والصمة البر كتاب ومسمـ، ،(ٜٔٚ٘) برقـ الصحبة، بحسف الناس أحؽ مف باب األدب، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ
 (.ٕٛٗ٘) برقـ بو، أحؽ وأنيما الوالديف بر



ذا حصؿ إ، فينا يأتي الكالـ عمى ما -الصحبة ُحسف-، ؟"سف صحابتيمف أحؽ الناس بح"والحظ ىنا السؤاؿ: 
، إف كاف ذلؾ في غير معصية؛ ألنو ال طاعة لمخموؽ في معصية ويأمر بو األب ما تأمر بو األـ تعارض بيف

 الخالؽ، ُيقدـ مف؟ 
  المخالطة، جاء رجؿ إلى اإلماـ مالؾ  ،، الصحبة المعاشرة؟"مف أحؽ الناس بُحسف صاحبتي" :الحظ الحديث

، فقاؿ: ؟مي تمنعني مف ذلؾ، وقد كتب إلّي أف أقدـ عميو، وأإف أبي في بمد السوداف"وسألو قاؿ:  -رحمو اهلل-
اختمفوا في تفسير عبارة اإلماـ مالؾ ما المراد بيا؟ فبعضيـ  -رحميـ اهلل-، العمماء (ٗ)"أمؾ وال تعصِ  ،أطع أباؾ

اٍو تسيقوؿ: إف مراده أطع أبؾ فيما ال يكوف معصية ألمؾ، وبعضيـ قاؿ غير ذلؾ، بعضيـ فيـ أف برىما م
  .عنده
 .(٘)طيع األـعف ىذه المسألة فأمر السائؿ أف يؿ الميث بف سعد اإلماـ الكبير ئوس

وبو قاؿ أبو  ،ويقوؿ تُقدـ طاعتيا كما يقوؿ الميث ،رجح األـأقواؿ ألىؿ العمـ: منيـ مف يثة والمسألة فييا ثال
إف اإلماـ مالؾ قصد أف ال يخرج "حنيفة، وفيـ بعضيـ أف ىذا ىو مراد اإلماـ مالؾ كالقرافي مف المالكية قاؿ: 

: -صمى اهلل عميو وسمـ-نبي يسووف، ولكف عند التأمؿ فإف الذي سأؿ ال، وبعضيـ كالشافعي "بغير إذف األـ
، ىذا في المعاشرة، لكف مف الذي يتولى التدبير ليذا الولد؟ اتخاذ القرارات؟ ؟"مف أحؽ الناس بحسف صاحبتي"

ما يتصؿ يففتُقد ـ وىو األقدر عمى توجييو فيما يتعمؽ باتخاذ القرار، أما األـ  ،األب، األب أحؽ بتسميتو
 وأشكالو وأنواعو. واإلحساف بجميع صوره ،بالمعاشرة

ذا عرفنا أف  فيدخؿ في ذلؾ الوالداف مف غير المسمميف، فيو مأمور  "وبالوالديف"تدؿ عمى االستغراؽ  "أؿ"وا 
الاِذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الد يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن  الماُو َعنِ  ال َيْنَياُكمُ }يقوؿ:  -عز وجؿ-باإلحساف إلييما، واهلل 

وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيمْ  معنى اإلفضاء كوف ألنو مضمف  "؛إلى"ػ، فُعدي فعؿ اإلقساط ب[ٛالممتحنة:] {ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ
ْن َجاَىَداَك }: -تبارؾ وتعالى-داخمة فيما يتعمؽ بالتعامؿ وما إلى ذلؾ، ويدؿ عمى ىذا قولو ىناؾ مخالطة وم َواِ 

عز -، ويقوؿ اهلل [٘ٔلقماف:] {َعمى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم َفال ُتِطْعُيَما َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا
ْيَنا }قبميا:  -وجؿ اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك  اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍن َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِن َأنِ َوَوصا

ْن َجاَىَداَك َعمى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم َفال ُتِطْعُيَما َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّنْ * ِإَليا اْلَمِصيُر   {َيا َمْعُروًفاَواِ 
ْن َجاَىَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم َفال }، ويقوؿ: [٘ٔ-ٗٔلقماف:] ْيَنا اإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنا َواِ  َوَوصا

، الحظ ىؤالء كفار وليس ذلؾ فحسب بؿ يجاىدونو عمى الكفر، عمى أف يخرج مف دينو [ٛالعنكبوت:] {ُتِطْعُيَما
ا، فكيؼ إذا كاف الوالد مسممًا، ولو كاف صاحبيما في الدنيا معروفً ومع ذلؾ أمره بأف ي ،ويترؾ الحؽ واإليماف

، فأنت ده انحرافات، ولو كانت عنده معاصٍ عنده شيء مف التقصير، ولو كانت عنده أخطاء، ولو كانت عن
أنيا  -رضي اهلل تعالى عنيا-ث أسماء مأمور باإلحساف إليو ومصاحبتو بالمعروؼ والبر بو، وفي الصحيح حدي

                                                           

 (.ٜٖٕ/ ٓٔ) القرطبي تفسير - ٗ
 المصدر السابؽ. - ٘



، فقاؿ: -ىي راغبة في الصمة- ؟: إف أمي قدمت وىي مشركة أفأصميا-صمى اهلل عميو وسمـ-سألت النبي 
  .(ٙ)((ي أمؾِصمِ  ،نعـ))

صور ، وما قيده بقيد، فينتظـ ذلؾ جميع [ٖٕاإلسراء:] {َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا}الحظوا ىنا أنو أطمؽ اإلحساف 
إلى غير  ،اإلحساف، فيدخؿ فيو اإلحساف بالماؿ، اإلحساف بالمعاشرة والمخالطة، ويدخؿ فيو اإلحساف بالقوؿ

وأنواعو وأشكالو، كؿ ىذا داخؿ فيو،  ،وتجود بو القرائح مف صور اإلحساف ،ذلؾ مما يمكف أف يتصوره الذىف
  .[ٖٕاإلسراء:] {َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا}

أنماط اإلحساف، ال يختص ذلؾ بنوع دوف نوع، فمف بجميع  الوالديف ما استطعناحسف إلى مأموروف بأف نفنحف 
ليف  ،حساف بالقوؿ تتكمـ بالكالـ الجيد الجميؿ كما سيأتي، مف اإلحساف اإلحساف في المخالطةاإلاإلحساف 

يدخؿ في اإلحساف و ، [ٕٗاإلسراء:] {الراْحَمةِ  ِمنَ  َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّل  }الجانب كما سيأتي أيضًا في قولو: 
إف بذؿ الماؿ ليما يدؿ عمى أصالة فنقوؿ: اإلحساف بالماؿ، قد يقوؿ اإلنساف بأف أبويو ال يحتاجاف إلى مالو، 

السيما األـ قد تكوف مكفية في بيتيا ولكنيا تحتاج أف تتصدؽ، تحتاج أف  ،الولد، وعمى تجذر البر في نفسو
ا، ىذه األـ تحفظ ىذا تُفرح الصغير، تحتاج أف تقوـ مقامات في بعض المناسبات تكوف مشرفة ليا وألىؿ بيتي

ذا احتاج أحد قضت حاجت ،بعو بالدعواتالماؿ وتُت و، وال وتصرفو في حقو ومستحقو، فإذا نقص شيء بادرت، وا 
نما يكوف ذلؾ في يدىا، وليذا يحُسف أف نتفطف  تنتظر حتى تطمب مف ولدىا أو مف غيره شيئًا مف الماؿ، وا 
ليذا، أوؿ ما يبدأ اإلنساف يعمؿ ويكتسب يجعؿ ألمو نصيبًا مف ىذا، البداية ربت وتعبت وبذلت ىي التي ترقبو 

وترقب نماءه وىو في بطنيا، فإذا خرج مف  ،توبؿ وىو في بطنيا ترقبو، ترقب حرك ،منذ أف خرج مف بطنيا
، ثـ مشى ذا، تفرح إتفرح إذا رفع رأسو، تفرح إذا حبا بطنيا ترقبو لحظة بمحظة، تفرح إذا تحرؾ، تفرح إذا ابتسـ،

ذا مرض مرضت معو ،سو وتتعبربيو وتدرّ بعد ذلؾ لـ تزؿ بو تعممو وت حتى يتخرج مف الجامعة ثـ يعمؿ،  ،وا 
، وىذا ىذه السنيف الطويمةفي  وتعبيا وكدىا ونصبيا ،وعمميا وتربيتيا ،ترى شيئًا مف ثمرة جيدىافيذه ينبغي أف 

   .أمر يغفؿ عنو الكثيروف
ويدؿ عمى أف  ،وفي عممؾ ،أنت المحتاج، وىذا بركة في مالؾ ،يقوؿ: ىي ليست محتاجة، نعـ ليست محتاجة

يستحضر ذلؾ جيدًا ويتذكر، وال تسأؿ عف شعور األـ تجاه ولد ما نسي اإلحساف فيو  ،ىذا الولد أصيؿ في البر
 .{َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا}كيذا ولو كانت غير محتاجة، 
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