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 " بسم اهلل الرمحن الرحيم "
 

 إن احلمد هلل حنمده و نشكره و نستهديه و نستغفره و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و منن ينيتا 
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له و من يضلل فال هناي  لنه و اشنهد أل إلنه إل اهلل و أشنهد أن 

 عبده و ريوله. حممدا
اللهننم إأ أبننرأ مننن ال بننو إل بننل و مننن ا مننل إل فيننل و مننن التسننليم إل لننل و مننن التفننوي  إل 

منننل و مننن الننيف  إل   إليننل و مننن التوالننل إل عليننل و مننن الروننا إل عنننل و مننن ال لنن  إل 
طاعتل و من الصرب إل على بابل  و من الرجاء إل   يديل الكرميتني و من الرهبو إل جباللل 

 العظيم.
اللهنم تتنابب بنر  و اتصنل ونم  والمنل ع نات  و عمن  فواونلل و  ن  نوافلنل وبنر  سننمل و 

صننالإ إل و    رونناصنندو وعنند  و حننأ علننى أعننداملل وعينند  وة يببننى   حاجننو هنن  لننل 
  ضيتها و أعنتين على  ضاملها يا أرحم الرامحني .

 

   -وبعد :
    

 حب ن  هنيفا، وينببدأ  فهيفا البحث عبارة عن عرض لآلياب وا حكام املستفاية من يورة اإليراء
مسنننبلو أشننر  ايننم للننننل صننلى اهلل علينننه منهننا ، و بعننرض ا حكننام املسنننتفاية مننن يننورة اإلينننراء 

مسنبلو ، و  معنا بروحنه وجسنده  جبسند الرينو  صنلى اهلل علينه وينلم أم مسبلو هل أير و ،  ويلم
رمنو  تنل وح ، حنأ ذ  البنرى، و  وجوب بنر الوالندين،  و  حينما عرج به إىل السماء فرض الصالة

 .حرمو التصر    ما  اليتيم إل باليت ه  أحسنو تل النفس اليت حرم اهلل ،  ا ولي 
طاعنو ، و جمايلنو اآلونرين بناليت هن  أحسنن رة اإلينراء ،  م نل مث أعرض اآلياب املستفاية منن ينو 

التفكر   ملكو  اهلل عز وجل والعتبار ، و يعاء اهلل عز وجل ببمسامله احلسىن ، و الوالدين وبرمها 
، البعد عن الزنا والبتل وأالل ما  اليتنيم وسنس املينزان و نمه ذلنل منن اورمنا  واملنكنرا  ، و هبا 

 التوفيأ والسداي.  عز وجلوأيب  اهلل 
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 أوال : األحكام المستفادة من سورة اإلسراء
 

 .مسألة أشرف اسم للنبي صلى اهلل عليه وسلم (1)
  وله تعاىل يبحان اليف  أيرى بعبده ليال منن املسن د احلنرام إىل املسن د ا  صنى ا  تعاىل : " 

 بوله : } أيرى بعبده { : " ف
ايم  صلى اهلل عليه ويلم : لو الان للنل (1)إليراء حدي ه عن يورة ا معرض  ابن العريب  ا  

  ،أشر  منه لسماه   تلل احلالو العليو به 
 

 .هل أسري بجسد الرسول صلى اهلل عليه وسلم أم بروحهمسألة  (2)
ه صننلى اهلل عليننه ويننلم برحلننو ة يسننبأ لبشننر أن  ننام هبننا، و نند الاننن  نبينن عننز وجننل لبنند أالننرم اهلل

و املكرمنو، وأول  حم لنو  نا   املسن د ا  صنى ببين  املبند ، ام   مكن ال تها من املس د احلنر ان
عليه رج بالنل ع، لبد  بينما الان  آور حم لاهتا يدرة املنتهى فوو السموا  السبب وحت  العرش

منح اهلل تعاىل النل ، لبد  ميكن لبشر أن يراهإىل عواة السماء حيث شاهد ما ل الصالة والسالم
، ليتمكلن من إ ام مسمته  ، ت بيتاً لفؤايه عليه ويلم   هيفه الرحلو ع اًء روحياً عظيماً صلى اهلل 

البدرة اإل يلو الليت ولب  هنيفا الكنون ، ف  يعوة النا ، وإنباذ اجملتمب من أوهام اخلرافو والضال 
 بلانينو مع نزة لالكبم، لن تع ز عن محنل بشنر إىل عناة السنماء، وإعايتنه إىل ا رض،   رحلنو ر 

 يدر  اليفيلتها بشر.
بننالروإ  اإليننراء جنند  طويننل وتسنناتل  ال ننمة، فيمننا إذا الننان  نند  ل  هننيفه املسننبلو أثننم حننو و نند 

،  املتفننأ عليننه لنندى لهننور العلمنناء أنننه  ل بننالروإ واجلسنند معنناً لكننن ؟. و  واجلسنند، أم بننالروإ فبنن 
ليلو عند نومنا. ومب ذلل  أننا نسر  ببرواحنا الل ، إذ  نه لو الان بالروإ فب  ملا أحدث والفاً 

فإن الليفين يدرالون شيتاً من طبيعو البدرة اإل يلو، ل يستغربون وا عو الهيفه،  ن تلل البندرة إراية 
نافيفة، هتون أمامها ليب ا عما  الليت تبدو   نظر اإلنسنان صنعبو أو مسنتحيلو، حسنبما اعتنايه 

روننن  اهلل عننننه وهنننو ينننريت املسنننبلو املسنننتغرسبو عنننند البنننوم إىل بسننناطتها ، و ننند صننندو أبنننو بكنننر  ورآه
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وطبيعتهننا فيبننو : )إأ  صنندب ه بببعنند مننن ذلننل، أصنندب ه سننرب السننماء(. و نند جننزم لهننور علمنناء 
 املسلمني على أن اإليراء الان بالروإ واجلسد يبظو ل مناماً، معتمدين على أيللو ال مة منها:

لتع تنن     ولننه تعنناىل: }يننبحان اللننيف  أيننرى بعبننده{ إرننا يكننون   ا مننور ن إن التسننبيح وا 1
، ولننو الننان ذلننل منامنناً لننيفالره اهلل تعنناىل )المننا ذالننره عننن إبننراهيم وولننده إمساعيننل    صلننو  العظننام

سا الان له البم شبن، وملا الان يلنياًل علنى نبنولة حمملند صنلى اهلل علينه وينلم ، و 
ل اليفبح املعروفو( ومل

 ح لو له على صد ه   ريالته.
 ن إن  وله تعاىل: }بعبده{ يد ت على جمموع الروإ واجلسد. 2
ن إن عمليو اإليراء هبيفه السرعو ممكننو   نفسنها، بندليل أن الريناإ الانن  تسنم بسنليمان علينه  3

عاصنفًو رنر  بنبمره السلالم إىل املواوب البعيدة   ا و ا  البليلو،  ا  تعناىل: }وسلسسنليمانس النربيحس 
 (2) (.11ا نبياء آيو  21إىل ا رضس الليت باراْلنسا فيها وساُلنلا بكلب ش ء عاملني{ )

 
 مسألة فرض الصالة..  (3)
 
و د رو  } أن النل صلى اهلل عليه ويلم الان يصل   بل  ،الان فرض الصالة   حايثو اإليراء  

 .اإليراء صالة العش  واإلشراو {
ديث البخننار    صننحيحه عننن أحننداث اإليننراء واملعننراج وأحننداث فروننيو الصننالة ونننوري هنننا حنن

 على النل صلى اهلل عليه ويلم وعلى أمته من بعده.
 نا  : حنندثنا ُهدبننو بنن والنند حنندثنا مهنام بننن  نن   (3) ذالننر البخنار  رمحننه اهلل   صننحيحهفبند 

ا أن الننل صنلى اهلل علينه حدثنا  تاية عن أنس بن مالل عن مالنل بنن صعصنعو رون  اهلل عنهمن
ويلم حدثهم ليلنو أينر  بنه  نا  : } بينمنا أننا   احل نيم ن وريفنا  نا    احل نر ن مضن  عاً ، إذ 
أتناأ آ  فبندل ن  ننا  : ومسعتنه يبنو  : فشنأل ن منا بنني هنيفه إىل هنيفه { فبلن  لل ناروي وهننو إىل 

يبننو  مننن  صننته إىل شننعرته ن ))  جنننل مننا بعيننين بننه ؟  ننا  : مننن ثغننرة حنننره إىل شننعرته ن ومسعتننه
فايننتخرج  لننل ، مث أُتينن  ب سنن  مننن ذهنن  مملننوءس ة إمياننناً ، فُفننل  لننل ، مث ُحشنن  مث أُعينند ، مث 
أُتي  بدابو يون البغل وفوو احلمار أبي  (( فبا  اجلاروي : هو الرُباو يا أبا محنزة ؟  نا  أننس : 
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ان لأ يب جربينل حنأ أتنى السنماء الندنيا نعم ن يضب و وة عند أ صنى طْرفنه ، فحملن  علينه ، فن
فاينتفتح ، فبيننل : مننن هننيفا ؟  ننا  جربيننل .  يننل : ومننن معننل ؟  ننا  : حممنند . يننل : و نند أريننل 
إليننه  ننا  : نعننم .  يننل مرحبنناً بننه ، فنننعم اجملنن ء جنناء ففننتح : فلمننا ولصنن  فننإذا فيهننا آيم ، فبننا  

الصنا  والننل  بنالبن، مث  نا  : مرحبناً هيفا أبو  آيم ، فسلم عليه . فسلم  عليه ، فري السالم 
الصننا  . مث صننعد حننأ أتننى السننماء ال انيننو فايننتفتح .  يننل مننن هننيفا ؟  ننا  : جربيننل  يننل : ومننن 
معل ؟  ا  : حممد .  يل : و د أريل إليه ؟  ا  : نعم .  يل : مرحباً بنه ، فننعم اجملن ء جناء . 

لنو ،  نا  : هنيفا  ن  وعيسنى فسنلم عليهمنا ، ففتح . فلما ولص  إذا    وعيسى ومها ابنا وا
فسنننلم  ، فنننريا ، مث  نننال : مرحبننناً بنننا ل الصننننا  والننننل الصنننا  . مث صنننعد إىل السنننماء ال ال ننننو 
فايتفتح .  يل من هيفا ؟  ا  : جربيل  يل : ومن معل ؟  نا  : حممند .  ينل : و ند أرينل إلينه 

اء . ففننتح . فلمننا ولصنن  إذا يوينن: ،  ننا  : ؟  ننا  : نعننم .  يننل : مرحبنناً بننه ، فنننعم اجملنن ء جنن
هننيفا يوينن: فسننلم عليننه ، فسننلم  عليننه ، فننري مث  ننا  مرحبنناً بننا ل الصننا  والنننل الصننا  . مث 
صعد إىل السماء الرابعو فايتفتح .  يل من هيفا ؟  ا  : جربيل  يل : ومن معل ؟  نا  : حممند 

بنننه ، فننننعم اجملننن ء جننناء . ففنننتح . فلمنننا  .  ينننل : و ننند أرينننل إلينننه ؟  نننا  : نعنننم .  ينننل : مرحبننناً 
ولص  فإذا إيريس ،  ا  : هيفا إيريس فسنلم علينه ، فسنلم  علينه ، فنري مث  نا  مرحبناً بنا ل 
الصنا  والننل الصننا  . مث صنعد يب حننأ أتنى السننماء اخلامسنو فايننتفتح .  ينل مننن هنيفا ؟  ننا  : 

.  يل : و د أريل إليه ؟  ا  : نعم جربيل  يل : ومن معل ؟  ا  : حممد صلى اهلل عليه ويلم 
.  يننل : مرحبنناً بننه ، فنننعم اجملنن ء جنناء . ففننتح . فلمننا ولصنن  فننإذا هننارون ،  ننا  : هننيفا هننارون 
فسلم عليه ، فسلم  عليه ، فري مث  ا  ، مرحباً با ل الصا  والننل الصنا  . مث صنعد يب حنأ 

يل  ينل : ومنن معنل ؟  نا  : حممند . أتى السماء الساييو فايتفتح .  يل من هيفا ؟  ا  : جرب 
 يل : و د أريل إليه ؟  ا  : نعم .  يل : مرحبناً بنه ، فننعم اجملن ء جناء . ففنتح . فلمنا ولصن  
فإذا مويى ،  ا  : هيفا مويى فسلم علينه ، فسنلم  علينه ، فنري مث  نا  ، مرحبناً بنا ل الصنا  

 ننا  : أبكنن   ن  المنناً بُعننث بعنند   والنننل الصننا  . فلمننا رنناو   بكننى ،  يننل لننه مننا يبكيننل ؟
يدول اجلنو من أمته أال ر ممن يدولها من أميت . مث صعد يب إىل السماء السابعو فايتفتح .  يل 
من هيفا ؟  ا  : جربيل  يل : ومن معل ؟  نا  : حممند .  ينل : و ند أرينل إلينه ؟  نا  : نعنم . 
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  فننإذا إبننراهيم ،  ننا  : هننيفا إبننراهيم  يننل : مرحبنناً بننه ، فنننعم اجملنن ء جنناء . ففننتح . فلمننا ولصنن
الصننا  والنننل الصننا  . مث رفعنن     بننالبنفسننلم عليننه ، فسننلم  عليننه ، فننري مث  ننا  ، مرحبنناً 

يدرة املنتهى . فإذا نببها م ل  ال  هس سر وإذا ور ها م ل آذان الفيلو ،  ا  : هيفه يندرة املنتهنى 
ظنناهران ، فبلنن  : مننا هننيفان يننا جربيننل ؟  ننا  : أمننا  ، وإذا أربعننو أرننار : رننران ببطنننان ، ورننران

الباطنان فنهنران   اجلننو ، وأمنا الظناهران ، فالنينل والفنرا  . مث رُفنب   البين  املعمنور . مث أُتين  
بإننناء مننن إننر وإننناء مننن لننس وإننناء مننن عسننل ، فبوننيف  اللننس ، فبننا  : هنن  الف ننرة الننيت أُتينن  

ة إسننني صننالة الننل ينوم . فرجعنن  فمننرر  علننى مويننى ، عليهنا وأمتننل . مث فرونن  علنن  الصنال
فبننا  : يفننا أمننر  ؟  ننا  : أمننر  سمسننني صننالة الننل يننوم ،  ننا  : إن أمتننل ل تسننت يب إسننني 
صالة الل ينوم ، وإأ واهلل  ند جربن  الننا   بلنل ، وعاجلن  بنين إينرامليل أشند املعاجلنو ، فنارجب 

ين عشننراً ، فرجعنن  إىل مويننى ، فبننا  إىل ربننل فايننبله التخفينن:  متننل ، فرجعنن  ، فووننب عنن
م له . فرجع  فووب عىن عشراً ، فرجع  إىل مويى ، فبا  م له . فرجع  فووب عىن عشنراً ، 
فرجعنن  إىل مويننى ، فبننا  م لننه . فرجعنن  فووننب عننىن عشننراً ، فرجعنن  إىل مويننى فبننا  م لننه . 

سمننس صننلوا   فرجعنن  فننبمر  بعشننر صننلوا  الننل يننوم ، فرجعنن  فبننا  م لننه . فرجعنن  فننبمر  
الننل يننوم ، فرجعنن  إىل مويننى فبننا  : يفننا أمننر  ؟  لنن  : سمننس صننلوا  الننل يننوم .  ننا  : إن 
أمتل ل تست يب إس صلوا  الل يوم ، وإأ  د جرب  النا   بلل وعاجل  بين إيرامليل أشد 
املعاجلننو . فننبرجب إىل ربننل فايننبله التخفينن:  متننل .  ننا  : يننبل  ريب حننأ ايننتحيي  ولكننن 

 .يلم .  ا  : فلما جاو   ناياأ مناٍي : أمضي  فريضيت ، ووفف  عن عباي  ((أروى وأ
 

منن  آونر حكنم لننا يتبنني الشري: من أحاييث املص فى صلى اهلل عليه وينلم ومن هيفا احلديث
 .ا حكام املستخلصو من يورة اإليراء وهو مسبلو فرض الصالة

 
 

  . مسألة وجوب بر الوالدين :(4)
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و ضى ربل أل تعبندوا إل إيناه وبالوالندين إحسنانا إمنا ينبلغن عنند  الكنرب أحندمها تعاىل : }  ا  
أو الالمها فال تبل  منا أ  ول تنهرمهنا و نل  منا  نول الرمينا واوفن   منا جنناإ النيف  منن الرمحنو 

 و ل رب ارمحهما الما ربياأ صغما {.
 (4):   ا  ابن العريب

 فيها إس مساملل : " 
  وله : } و ضى { .  : املسبلو ا وىل

 ،وأوونحنا أن منن معانيهنا ولنأ  ، د بينا تفسم هيفه اللفظو   التاب املشكلني جبميب وجوههنا 
ول  ، ن ا منننر يتصنننور وجنننوي  الفتنننه  ،ول جينننو  أن يكنننون معناهنننا هاهننننا إل أمنننر  ،ومنهنننا أمنننر 

فنننبمر اهلل ينننبحانه  ،هنننل منننن ونننالأ  نننم اهلل  ، ننننه اخلننالأ  ،يتصننور وجنننوي ونننال  منننا ولنننأ اهلل 
و نننيفا  رأهننا ابنننن مسنننعوي :  ،المننا  نننرن شننكرمها بشنننكره   ،وبنننرب الوالنندين مبروننننا بعبايتنننه  ،بعبايتننه 

 ووصى ربل . 
 ا  ريو  اهلل صنلى اهلل علينه وينلم : } أل أونربالم بنبالرب الكبناملر  ،و  الصحيح عن أيب بكرة 

 وعبوو الوالدين {  ،؟  لنا : بلى يا ريو  اهلل .  ا  : اإلشرا  باهلل 
 وعبوو الوالدين { .  ،و تل النفس  ،وعن أنس   الصحيح أيضا : } اإلشرا  باهلل 

 وه  :  ،واإلحسان إليهما أل نتعرض لسبهما  ،ومن الرب إليهما 
يننو  اهلل صننلى اهلل عليننه ففنن  الصننحيح عننن عبنند اهلل بننن عمننرو أنننه  ننا  :  ننا  ر  املسننبلو ال انيننو :

والين: يلعنن الرجنل  ،الرب الكباملر أن يلعن الرجل والدينه .  ينل : ينا رينو  اهلل إن من أويلم : }
 ويس  أمه فيس  أمه { .  ،والديه ؟  ا  : يس  أبا الرجل فيس  أباه  [ 111] ص: 

حأ إنه يربه وإن الان مشرالا إذا النان لنه عهند  نا  اهلل : } ل ينهناالم اهلل عنن النيفين ة يبناتلوالم 
 الم من ييارالم أن تربوهم وتبس وا إليهم إن اهلل    املبس ني{ وه  :   الدين وة خيرجو 
 رننا  ، ولننه تعنناىل : } إمننا يننبلغن عننند  الكننرب أحنندمها { : ونن  حالننو الكننرب  املسننبلو ال ال ننو :

 ،فيظهر  ضبه على أبويه  ،ويك ر الض ر  ،و صل امللل  ،ب و  املدى توج  اليت با  عاية 
 و لو الديانو .  ،ويست يل عليهما بدالو البنوة  ،وتنتفخ  ما أوياجه 

 وهو ما يظهره بتنفسه املريي من الض ر .  ،وأ ل املكروه أن يؤف:  ما 
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وهنننو السننناة عنننن النننل عيننن  منننن عينننوب البنننو   ،وأمنننر بنننبن يبابلهمنننا بنننالبو  املوصنننو  بالكرامنننو 
 املت ري عن الل مكروه من مكروه ا حاييث . 

} واوف   ما جنناإ النيف  منن الرمحنو { : املعنىن تنيفلل  منا تنيفليل  الرابعووه  املسبلو  ،مث  ا  
ووننرب وفنن  اجلننناإ ونصننبه منن ال جلننناإ ال نناملر حننني ينتصنن   ،والعبينند للسنناية  ،الرعيننو لريمننم 

 جبناحه لولده أو لغمهم من شدة اإل با  . 
  . واليف  هو اللني وا ون   الش ء

} و ل رب ارمحهما المنا ربيناأ صنغما { : معنناه : ايع  منا    : وه  املسبلو اخلامسو ،مث  ا  
فنإن اهلل  ،وترفأ هبمنا المنا رفبنا بنل  ،حياهتما وبعد مماهتما ببن يكون البارئ يرمحهما الما رمحا  

 إذ ل يست يب الولد الفاء على نعمو والده أبدا .  ،هو اليف  جيز  الوالد عن الولد 
 

معنننناه  ،ز  ولننند والنننده إل أن جينننده مملوالنننا فيشننن يه فيعتبنننه { و  احلنننديث الصنننحيح : } لنننن جيننن
وينبغن  لنه أن يعلنم أرمنا وليناه صنغما جناهال ، خيلصه من أير الرو المنا ولصنه منن أينر الصنغر 

فننال  ،وتعريننا والسننواه  ،وجاعننا وأشننبعاه  ،ويننهرا ليلهمننا وأنامنناه  ،فننرثراه علننى أنفسننهما  ،حمتاجننا 
 ،فيلن  منهمنا منا ولينا مننه  ،كرب إىل احلد اليف  الان هو فيه من الصغر جيزيهما إل أن يبلغا من ال

 ". لتبدم بالنعمو على املكافئ عليهاويكون  ما حينتيف عليه فضل ا
 
  : ىحق ذي القرب( . 5)

 ولنننه تعننناىل : } وآ  ذا البنننرى حبنننه واملسنننكني وابنننن السنننبيل ول تبنننيفر تبنننيفيرا إن املبنننيفرين النننانوا 
ن الشني ان لربنه الفنورا وإمنا تعرونن عننهم ابتغناء رمحنو منن ربنل ترجوهنا فبنل إووان الشنياطني والنا
  م  ول ميسورا {.

 

 حنأ ينبحانه وتعناىلوأالند اهلل تبني لنا هنيفه اآلينو الكرمينو حكنم حنأ ذو  البنرى  املسبلو ا وىل :
وأمنر  ،منا ثىن التوصنيو بنيف  البنرى عمو  وبعد بر الوالدين ،وصى برب الوالدين بعد أن،  ذ  البرى

 .  وأياء حأ من مماث ويواه، بتوصيل حبه إليه من صلو رحم 
 املسبلو ال انيو :  وله تعاىل } واملسكني وابن السبيل { : و م حبان :  املسبلو ال انيو :
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أو  وال نننناأ : احلننننأ املفنننن ض مننننن احلاجننننو عننننند عنننندم الزالنننناة ، أو فناملهننننا ،، أحنننندمها : أياء الزالنننناة 
 .تبصمها من عموم اوتاجني 

: التبنننيفير هننو منعنننه مننن حبنننه ،  العلمنناء: } ول تبنننيفر تبننيفيرا {  نننا   تعنناىل  ولنننه :املسننبلو ال ال ننو 
: } رنى الننل صنلى  و  نفس السياو حديث الننل صنلى اهلل علينه وينلموووعه    م حبه ، 

وهننيفا بننيفرين الننانوا إوننوان الشننياطني { : } إن امل، و ننا  تعنناىلاهلل عليننه ويننلم عننن إونناعو املننا  {
 . حترمي التبيفير   ن  واوح

 
 مسألة حرمة قتل األوالد :(. 6)

تعاىل : } ول تبتلوا أوليالم وشيو إمالو حنن ننر  هم وإيناالم إن  نتلهم النان و تنا البنما {   ا 
: أن  . روى ابننن مسننعوي } عننن النننل صننلى اهلل عليننه ويننلم أنننه يننتل : أ  الننيفن  أعظننم ؟  ننا 
.  (1) رعل هلل ندا وهو ولبل .  ا  : مث أ  ؟  ا  : أن تبتل ولد  وشيو أن ي عم معنل {

أهنل  بشنكل أياين والان منوري هنيفا النهن  على حرمو  تل ا ولي وشيو الفبر وهيفا ن  صريح 
ل ويدول فيه ال ،وعدم النصرة منهن ،املوءوية اليفين الانوا يرون  تل اإلناث  افو اإلنفاو عليهن 

 .من فعل فعلهم من  تل ولده إما وشيو اإلنفاو أو لغم ذلل من ا يباب
 
  : إال بالتي هي أحسن مال اليتيم التصرف في حرمة(. 7)

تعاىل : } ول تبربوا ما  اليتيم إل باليت ه  أحسن حأ يبلغ أشنده وأوفنوا بالعهند إن العهند    ا 
  ا  املستبيم ذلل وم وأحسن تبويال { . الان مستول وأوفوا الكيل إذا اللتم و نوا بالبس
 ،اليت هن  أحسنن لليتنيم أ  بنإل بناليت هن  أحسنن  وهيفه اآليو تبني حرمو التصر    ما  اليتيم

  .ل للمتصر  فيه ،وذلل بكل وجه تكون املنفعو فيه لليتيم 
  وله : } حأ يبلغ أشده { يعين  وته و 
التنننزام  ونننرورة، وهنننيفا يبنننني  مسنننتول عننننه أ سنننتول {  ولنننه : } وأوفنننوا بالعهننند إن العهننند النننان مو 

 العهوي.
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 اآلداب المستفادة من سورة اإلسراءثانيا : 
 

 مجادلة اآلخرين بالتي هي أحسن :.  (1)
ننْي سانس  ننا  تعنناىل :  ننننسُهْم إسنل الشل ننْي سانس يسنننزسُ  بنسينْ ننُن إسنل الشل نن س أسْحسس

ننانس   }وس ُننْل لسعسبسننايس  ينسُبولُننوا اللننيتس هس الس
ننانس عسننُدُوا ُمبسينًننا ننْلنسا س عسلسننْيهسْم .لسإلسنسس ْبُكْم وسمسننا أسْريس ننْب يُنعسننيفب ننْب ينسننْرمحسُْكْم أسْو إسْن يسشس رسبتُكننْم أسْعلسننُم بسُكننْم إسْن يسشس

نسننا ( وسرسبتننلس أسْعلسننُم يفسسننْن  س السلننمساوسا س وسا سْرضس وسلسبسننْد فسضلننْلنسا بنسْعنن س النلبسيبنن14وسالسننياًل) نيس عسلسننى بنسْعننٍ  وسآتنسينْ
 (11)اإليراء آيو يساُوويس  سبُورًا{

حر  بكنل مسنلم أن يتنبيب بنه ويتخلنأ بنه ، وهنو  عن أيب عظيم تكش: لنا هيفه اآليو الكرميو
يبولوا    اطباهتم وحمناوراهتم الكلمنو ال يبنو وخيتناروا منن الكنالم ولأ اجملايلو باليت ه  أحسن، و 

نننسُهْم{ أ  إن الشني ان يُفسند ويُهني   أل فه وأحسنه وين بوا ياملماً باحلسىن }إسنل الشلْي سانس يسننزسُ  بنسينْ
نانس  نانس لسإلسنسس بني النا  الشرل وُيشعل نار الفتنو بالكلمو اخلشنو يُفلن  هبنا اللسنان }إسنل الشلنْي سانس الس

 سا  لسنانه لُيْحندث العنداوة عسُدُوا ُمبسيًنا{ أ  ظاهر العداوة لإلسنسان منن  ندمي الزمنان ينتلمس ينبس 
 .(6) والبغضاء بني املرء وأويه

 
  طاعة الوالدين وبرهما :.  (2)

نُدمهُسا { ا  تعاىل :  ُلغسنل عسْنندس س اْلكسبنسنرس أسحس ْينس إسْحسسانًا إسملا ينسنبنْ  وس سضسى رسبتلس أسل تنسْعُبُدوا إسل إسيلاُه وسبساْلوسالسدس
نن ُمس ننا  نسننْوًل السرسميًننا)أسْو السالمهُسنا فسننال تنسُبننْل  س ُمس نننس 23ا ُأ ٍّ وسل تنسننْهسْرمهُسنا وس ُننْل  س نسنناإس الننيفت ب مس ننا جس ُمس (وساْوفسنْ   س

  }الرلمْحسوس وسُ ْل رلبب اْرمحسُْهمسا السمسا رسبنليساأس صسغسمًا
:   نمه. و نا  جماهنند }وس سضسنى رسبتنلس أسل تنسْعبُنُدوا إسل إسيلنناُه{ أ  حكنم تعناىل وأمننر بنبن ل تعبندوا إ نناً 

نانًا{ أ  وأمنر بنبن حتسننوا إىل الوالندين  ْينس إسْحسس }وس سضسنى{ يعنين وصلنى بعبايتنه وتوحينده }وسبساْلوسالسندس
إحساناً  ا  املفسرون:  رن اهلل تعناىل بعبايتنه بنرل الوالندين لبينان حبهمنا العظنيم علنى الولند  رمنا 

رما إىل الولنند  نند بلننغ الغايننو العظيمننو وجنن  أن السننب  الظنناهر لوجننويه وعيشننه، وملننا الننان إحسننا
نُدمهُسا أسْو السالمهُسنا{ أ   ند أوصنينا   ُلغسنل عسْندس س اْلكسبنسرس أسحس يكون إحسان الولد إليهما اليفلل }إسملا ينسبنْ
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هبما وساصو إذا الربا أو الرب أحندمها، وإرنا ون ل حالنو الكسنربس  رمنا حينتنيٍف أحنوج إىل النرب والبينام 
{ أ  ل تبننل حببو ه ننا ُأ ٍّ ُمس { أ    النفننل والفالتننل }فسننال تنسُبننْل  س مننا لضننعفهما ومعننىن }عسْننندس س

للوالنندين أ ننل اللمننو تظهننر الضنن ر الكلمننو أ ٍّ ول تسننمعهما  ننوًل يننيتاً حننأ ولننو بكلمننو التننبف: 
ننا  نسننْولً  ُمس السرسميًننا{ أ   ننل   }وسل تنسننْهسْرمهُسننا { أ  ل تزجرمهننا بننإ الٍا فيمننا ل يع بننل منهمننا }وس ُننْل  س

ننس الرلمْحسننوس{ أ  ألننْن  نسنناإس الننيفت ب مس نا جس ُمس  منا  ننوًل حسننناً لينناً طيبنناً بننبيٍب وو نار وتعظننيم }وساْوفسننْ   س
ننا  نا السمس جانبنل وتواونْب  مننا بتنيفلضل ووضنوع مننن فنرط رمحتننل وع فنل عليهمنا }وس ُننْل رلبب اْرمحسُْهمس

لرمحننو و ننل   يعاملننل يننا رب ارحننم والنند ل برمحتننل الوايننعو المنننا رسبنليسنناأس صسننغسمًا{ أ  ايع  مننا با
 (7).أحسنا إ ل   تربيتهما حالو الصغر

 
  دعاء اهلل عز وجل بأسمائه الحسنى :.  (3)

 بايننم}الللننهس{ أو  بايننم} ُننْل اْيُعننوا الللننهس أسْو اْيُعننوا الرلمْحسننانس{ أ  نننايوا ربكننم اجلليننل  ننا  تعنناىل : 
يُا مسا تسْدُعوا فنسلسُه ا سمْسساُء احلُْْسىنس ) أ  بنب  هنيفين المسنني نناييتموه فهنو حسنن  ن }الرلمْحسانس{ }أس 

أمسنناءه ليعهننا حسننىن وهننيفان منهننا،  ننا  املفسننرون: يننببها أن الكفننار مسعننوا النننل صننلى اهلل عليننه 
و يندعو إ نني ويلم يدعو }يا اهلل، يا رمحن{ فبالوا إن الان حممد ليبمرننا بندعاء إلنه واحنٍد وهنا هن

 .فنزل  اآليو مبينو أرما ملسملى واحد 
 

 التفكر في ملكوت اهلل عز وجل واالعتبار بها :.  (4)
رسًة لستسْبتنسُغو  ا  تعاىل :  ْونسا آيسوس الللْيلس وسجسعسْلنسا آيسوس الننلهسارس ُمْبصس ا فسْضال }وسجسعسْلنسا الللْيلس وسالننلهسارس آينستنسنْيس فسمسحس

يالمسْن رسببكُ   } ْم وسلستنسْعلسُموا عسدسيس السبنسنيس وساحلْسسسابس وساُللل شسْ ٍء فسصلْلنساُه تنسْفصس
الكونيننو   هننيفا الوجننوي، الننيت الننل منهننا برهننان نننم علننى وحدانيننو اهلل ه إىل آياتنن يشننم جننل   عنناله

ننننارس آينستنسنننننْيس{ أ  عالمتننننني عظيمتننننني علننننى و  حنننندانيتنا والمننننا   نننندرتنا فبننننا : }وسجسعسْلنسننننا الللْيننننلس وسالننلهس
نرسًة{  نارس ُمْبصس { أ  طمسنا الليل ف علناه مظلماً لتسكنوا فيه }وسجسعسْلنسا آيسوس الننلهس ْونا ءايسوس الليلس }فسمسحس
نْن رسببُكنْم{ أ  لت لبنوا  بصنار }لستسْبتنسغُنوا فسْضناًل مس أ  جعلنا النهار مضيتاً مشر اً بالنور ليحصنل بنه اإلس

{ أ  ولتعلموا عدي ا يام والشنهور   النهار أيباب معي شتكم }وسلستنسْعلسُموا عسدسيس السبنسنيس وساحلْسسسابس
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نْ ٍء  وا عوام، بتعا   الليل والنهنار، فاللينل للراحنو والسنكون، والنهنار للكسن  والسنع  }وساُلنلل شس
ياًل{ أ  والنلل أمنٍر منن أمنور الندنيا والندين، بينلناه أحسنن تبينني ، ولنيس شن ء منن أمنر فسصلْلنساُه تنسْفصس

 .هيفا الوجوي م والاً للمصايفو واجلُزا ، وإرا هو بتبديٍر وتدبٍم حكيم
 

البعددددد عددددن الزنددددا والقتددددل وأخددددل مددددال اليتدددديم وب دددد  الميددددزا  و يددددر  ذلدددد  مددددن .  (5)
 المحرمات والمنكرات :

بسننمًا}وسل تنسْبتُنلُننوا أسْوليساُلنْم وسْشنيسوس إسْمننالٍو حنسْنُن ننسننْر ُ ُنُهْم وس  نا  تعناىل :  ْ تًنا الس ننانس وس لسُهْم الس . إسيلنااُلْم إسنل  نسنتنْ
نبسيالً  شسًو وسيساءس يس نرلمس الللنُه إسل بسناحلْسأب وسمسنْن  ُتسنلس  .وسل تنسْبرسبُوا الزبَنس إسنلُه السانس فساحس وسل تنسْبتُنلُنوا النننلْفسس اللنيتس حس

نانس مسنُصنورًامسْظُلوًما فنسبسنْد جسعسْلنسنا لسوسلسيبنهس ُينْل سانًا فسنال  وسل تنسْبرسبُنوا مسنا س اْليستسنيمس إسل . ُيْسنرسْ   س اْلبسْتنلس إسنلنُه الس
ننانس مسْسننُتولً  لُننغس أسُشنندلُه وسأسْوفُننوا بساْلعسْهنندس إسنل اْلعسْهنندس الس ننأل ينسبنْ ننُن حس نن س أسْحسس

ْيننلس إسذسا السْلننُتْم . بسننالليتس هس وسأسْوفُننوا اْلكس
نُن تسنْبوسيالً وس سنُوا بساْلبسْس سا س الْ  نر  وسأسْحسس ينْ وسل تنسْبنُ: مسنا لسنْيسس لسنلس بسنهس عسْلنم  إسنل السلنْمبس . ُمْستسبسيمس ذسلسلس وس

ْنرسوس ا سْرضس وسلسنْن  .وساْلبسصسرس وساْلُفؤسايس اُللت أُْولستسلس السانس عسْنُه مسْسنُتولً  ِس ِس  س ا سْرضس مسرسًحنا إسنلنلس لسنْن  ْن وسل  س
ُلغس اجلْس  ذسلسلس ممسلا أسْوحسى إسلسْيلس رسبتلس مسنس احلْسْكمسوس . اُللت ذسلسلس السانس يسيبُتُه عسْندس رسببلس مسْكُروًها. بسا س ُطولً تنسبنْ

ًا آوسرس فنستُنْلبسى  س جسهسنلمس مسُلوًما مسْدُحورًا{  (1) .وسل رسْعسْل مسبس الللهس إس س
 

حنسْنُن ننسنْر ُ ُنُهْم  {إسْمالٍو{ أ  ل تُبندموا علنى  تنل أوليالنم  افنو الفبنر  }وسل تنسْبتُنُلوا أسْوليساُلْم وسْشيسوس 
لسُهْم   وسإسيلااُلْم{ أ  ر ُ هم عليننا ل علنيكم فننحن ننر  هم وننر  كم فنال ِنافوا الفبنر بسنببهم }إسنل  نسنتنْ

بسننمًا{ أ   ننتُلهم ذننن   عظننيم وجننرم  و ننم  ننا  املفسننرون: الننان أهننل اجل ْ تًننا الس نانس وس اهليننو يتنندون الس
{ أ  ل تندنوا  البنا   افو الفبر أو العار فنهاهم اهلل عن ذلل وونمن أر ا هنم }وسل تنسْبرسبُنوا النزبَنس
من الزَن وهو أبلغ من "ل تزننوا"  ننه يفيند النهن  عنن مبندما  النزَن النالللمس، والُببلنو، والنظنرة، 

نننانس  والغمنننز و نننم ذلنننل ممنننا جينننرت إىل النننزَن فنننالنه  عنننن البنننرب أبلنننغ منننن النهننن  عنننن الفعنننل }إسنلنننُه الس
نبسياًل{ أ  يناء طريبناً موصناًل  ناءس يس شسًو{ إ  إن النزَن النان فعلنو  بيحنو متناهينو   البنبح }وسيس فساحس
ننرلمس الللننُه إسل بسنناحلْسأب{ أ  ل تبتلننوا نفسنناً حننرلم اهلل  تلهننا بغننم  إىل جهنننم }وسل تنسْبتُنلُننوا الننننلْفسس اللننيتس حس

شنرع  موجن  للبتنل الاملرتند، والباتنل عمنداً، والنزاأ اوصنن }وسمسنْن  ُتسنلس مسْظُلوًمنا فنسبسنْد جسعسْلنسنا حٍأ 
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لسوسلسيبننهس ُيننْل سانًا{ أ  ومننن  ُتننل ظلمنناً بغننم حننٍأ يوجنن   تلننه فبنند جعلنننا لوارثننه يننل ًو علننى الباتننل 
نانس مسنُصنورًا{ أ  فنال يت ناو   بالبصاص منه، أو أويف الديو، أو العفو }فسال ُيْسرسْ   س اْلبسْتلس  إسنلنُه الس

احلدل املشروع ببن يبتل  م الباتل أو مُي ضل به أو يبتل اثنني بواحد الما الان أهل اجلاهليو يفعلون، 
مسننا س اْليستسننيمس إسل بسننالليتس  فحسننُبه أن اهلل  نند نصننره علننى وصننمه فلننيكن عننايًل    صاصننه }وسل تنسْبرسبُننوا

ننُن{  نن س أسْحسس
أ  ل تتصننرفوا   مننا  اليتننيم إل بال ريبننو الننيت هنن  أحسننن وهنن  حفظننه وايننت ماره هس

ُلغس أسُشدلُه{ أ  حأ يبلنغ اليتنيم ينن الرشند و سنن التصنر    مالنه }وسأسْوفُنوا بساْلعسْهندس إسنل  }حسأل ينسبنْ
 نكنم ُتسنبلون عنهنا ينوم اْلعسْهدس السانس مسْسُتوًل{ أ  وفضوا بالعهوي ينواًء الانن  منب اهلل أو منب الننا  

البيامو }وسأسْوُفوا اْلكسْيلس إسذسا السْلُتْم{ أ  أ وا الكيل إذا اللتم لغمالم من  م ت فيٍ: ول سسْس }وس سنُوا 
ينْر  وسأسْحسسُن  بساْلبسْس سا س اْلُمْستسبسيمس{ أ   نوا بامليزان العد  السو ض بال احتياٍ  ول وديعو }ذسلسلس وس

  وفاء الكينل وإ امنو النو ن ونم    الندنيا وأحسنن منرًل   اآلونرة }وسل تنسْبنُ: مسنا لسنْيسس تسْبوسياًل{ أ
لسلس بسهس عسْلم { أ  ل تتلبْب ما ل تعلم ول ينسْعنيل بل ت بلْ  من النل ونرب،  نا   تناية: ل تبنل رأينُ  

ننْمبس وة تننر، ومسعننُ  وة تسننمب، وعلمننُ  وة تعلننم، فننإن اهلل تعنناىل يننامللل عننن ذلنن ل اللننه }إسنل السل
وساْلبسصسرس وساْلُفؤسايس اُللت أُْولستسلس السانس عسْنُه مسْسُتوًل{ أ  إن اإلنسنان ُيسنب  ينوم البيامنو عنن حواينه: عنن 
ِس  س ا سْرضس مسرسًحننا{ أ  ل  ننِ   ا رض  ْن مسعنه، وبصننره، و لبننه وعمنا االتسننبته جوارحننه }وسل  س

لُننغس اجلْسبسننا س طُننوًل{ هننيفا تعليننل للنهنن   تنناًل مشننيو املع نن  املتكننرب  ْننرسوس ا سْرضس وسلسننْن تنسبنْ ِس }إسنلننلس لسننْن 
نسنان ونتيل هزينل ل يلينأ بنل التكنرب ؟ الين: تتكنرب علنى ا رض  عن التكرب واملعىن أنل أيها اإلس

أحبر ولن رعل فيها ور اً أو شباً ؟ والي: تت او  وتتعظلْم على اجلبا  ولن تبلغها طوًل ؟ فبن  
تننا  وأنننن  أونننع: منننن ا رض  وأوننع: منننن النننل واحننٍد منننن اجلمنننايْين فكينن: تتكنننرب وتتعننناىل ِو
ننيبُتُه عسْننندس رسببننلس مسْكُروًهننا{ أ  الننل  ننانس يس واجلبننا ؟ و  هننيفا هتكننم وتبريننب للمتكننربين }اُلننلت ذسلسننلس الس

ننى إسلسْيننلس ذلننل املننيفالور الننيف  رننى اهلل عنننه الننان عملننه  بيحنناً وحمرمنناً عننند اهلل تعنناىل }ذسلسنن لس ممسلننا أسْوحس
نننوس{ أ  ذلنننل النننيف  تبننندم منننن اآلياب والبصننن  وا حكنننام بعنننُ  النننيف  أوحننناه  ننننس احلْسْكمس رسبتنننلس مس
ننرس فنستُنْلبسننى  س  ًننا آوس ننم الفرينندة }وسل رسْعسننْل مسننبس الللننهس إس س إليننل ربننل يننا حممنند مننن املننواعا البليغننو، واحلسكس

نننلمس مسُلوًمننا مسننْدُحورًا{ أ  ل تشننر  مننب اهلل  ننمه مننن وثننٍن أو بشننر فتلبننى   جهنننم ملومنناً تلننوم  جسهس
نفسنننل ويلومنننل اهللُ واخللنننأ م نننروياً مبعنننداً منننن النننل ونننم  نننا  الصننناو : ونننتم بنننه ا حكنننام المنننا 
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ابتدأها إشارًة إىل أن التوحيد مبدأ ا مور ومنتهاها، وهو رأ  ا شياء وأياُيها، وا عمناُ  بدوننه 
 اً.باطلو  ل تفيد شيت
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 خاتمة
 

احلمد هلل اليف  بنعمته تتم الصاحلا ، وعليه يصلح أمنر الندنيا واآلونرة، وأشنهد أن ل إلنه إل اهلل 
وحده ل شريل له، وأشهد أن حممداً عبده وريوله، وا  النبيني وصفوة اخللأ ألعني، صلى اهلل 

 عليه وعلى آله وصحبه والتابعني، ويلم تسليماً ال ماً. 
 

 وبعد :
 
المنا أينلف    –وهنو عبنارة  فهيفه وا و حب ن  " ا حكنام واآلياب املسنتفاية منن ينورة اإلينراء " 

البحنننث  و ننند بننندأ عنننن عنننرض لنننآلياب وا حكنننام املسنننتفاية منننن ينننورة اإلينننراء ،  -  املبدمنننو
 ر  ايم للنل صلى اهلل عليه ويلممسبلو أش م ل ،  بعرض ا حكام املستفاية من يورة اإليراء

، ومسنبلو فنرض  معنا هل أينر  جبسند الرينو  صنلى اهلل علينه وينلم أم بروحنه وجسنده ومسبلو، 
و تل النفس النيت وحرمو  تل ا ولي  ،،  ووجوب بر الوالدين ، وحأ ذ  البرى   املعراج الصالة

اآلياب املسنتفاية منن  عرون حرمو التصر    ما  اليتيم إل باليت ه  أحسنن ، مث و حرم اهلل ، 
ينراء ،  م نل جمايلنو اآلونرين بناليت هن  أحسنن ، وطاعنو الوالندين وبرمهنا ، ويعناء اهلل عنز يورة اإل

وجننل ببمساملننه احلسننىن ، والتفكننر   ملكننو  اهلل عننز وجننل والعتبننار هبننا ، والبعنند عننن الزنننا والبتننل 
أن أالننون  ننند وأالننل مننا  اليتننيم وسنننس امليننزان و ننمه ذلنننل مننن اورمننا  واملنكنننرا  ، وأيننب  اهلل 

وفبننن    عنننرض هنننيفه ا حكنننام وهنننيفه اآلياب املسنننتفاية منننن ينننورة اإلينننراء ، وآونننر يعواننننا أن 
 احلمد هلل رب العاملني.

 



 17 

 مراجعال
 

  بن العريب. أحكام البرآن (1)
 .11ا نبياء آيو يورة  (2)

 صحيح البخار . (3)

 أحكام البرآن لل صاص. (4)

 صحيح البخار . (1)

 .حممد عل  الصابوأ صفوة التفايم للشيخ (6)

 .حممد عل  الصابوأ فايم للشيخصفوة الت (7)

 .31اإليراء آيو  (1)


