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 املعجسة اخلبندة صيد خبطرة يٍ

 َبىءة قيبو دونت إسرائيم وسقىطهب خبطرة حىل
 أ. حسن ريان

 واحلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف ادلرسلُت سيدنا زلمد بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .وعلى آلو وصحبو أمجعُت

اهلل عليو وسلم وادلتعبد بتالوتو القرآن ىو كالم اهلل ادلنزل على رسولو سيدنا زلمد صلى : مقدمة
وادلتحدي بو اإلنس واجلن والعادلُت، ومل يتحد اهلل بو ادلالئكة ألهنم ليس ذلم اختيارات يعملون هبا إمنا ىم 

وقبل أن نتحدث عن  يفعلون ما يؤمرون، فالقرآن يتحدى كل من ميزه اهلل بقدرة العقل والفكر واالختيار.
 عجزة، فإننا جيب أوالً أن ضلدد ما ىي ادلعجزة؟معجزة القرآن وخلود ىذه ادل

ىي خرق لنواميس الكون أو لقوانينو يعطيها اهلل سبحانو وتعاىل لرسلو ليدل على منهجو  المعجزة
ويثبتهم بو ويؤكد للناس أهنم رسلو تؤيدىم السماء وتنصرىم، والسماء حُت تؤيد وتنصر تقف قوانُت 

  اً.البشر عاجزة ال تستطيع أن تفعل شيئ
ومعجزات اهلل تتميز بأهنا تتحدى من أرسل فيهم الرسول فيما نبغوا فيو، ألن التحدي فيما ال ينبغ 
فيو القوم ال يعترب ٖتدياً، وفوق ىذا ديكنهم اهلل من األسباب كلها، مث بعد ذلك يعطل ىذه األسباب فال 

البحر مع سيدنا موسى عليو  يتم الفعل كما حصل يف النار مع سيدنا إبراىيم عليو السالم وانشقاق
فكان البد أن يأيت سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم ٔتعجزة من جنس ما نبغ فيو العرب وىم  السالم.

 قوم بالغة وفصاحة، فهاىي بالغة القرآن ٖتدهتم وأعجزهتم.
ادلؤمن  كما أن القرآن الكرمي ٘تيز بعرض ادلعجزة إلثبات طالقة القدرة اإلذلية يف الكون، فاإلنسان

لكن خلود الرسالة  يلجأ إىل اهلل تعاىل فيما تعجز عنو األسباب، فاهلل قاىر ليس لقدرتو قيود وال حدود.
احملمدية اقتضى خلود ادلعجزة، فجاء القرآن الكرمي ّتوانب كثَتة من اإلعجاز يتحدى بو اهلل سبحانو 

 مع كل جيل من أجيال ادلسلمُت.وتعاىل اإلنس واجلن إىل قيام الساعة، والقرآن لو عطاء يتجدد 
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فلم يقتصر إعجاز القرآن على اللغة العربية وحدىا، إمنا إعجاز القرآن الكرمي طاف اجملاالت 
ادلختلفة فقدم إعجازًا تارخييًا فريدًا وإعجازًا طبيًا مذىاًل وإعجازًا فضائيًا مبهرًا وإعجازًا فكريًا وتشريعياً 

 اً والكثَت الكثَت من أوجو اإلعجاز.دقيقاً وإعجازاً فيزيائياً متقدم
ففي القرآن إعجاز ال ينتبو إليو العقل إال بعد أن ينشط ويكتشف ادلستور عنو من حقائق الكون 
وأسراره، بل إن إعجاز القرآن موجود أحياناً يف حرف.. حرف من القرآن الكرمي حيمل إعجازاً رىيباً وىذا 

 ما يف ىذا البحث.ما سنالحظو يف ادلثالُت الذين سنتناوذل
اهلل بأحداث  ينبئناويف ىذه اخلاطرة سأٖتدث عن مثال يف اإلعجاز التارخيي التنبوئي حيث 

لكن قبل أن نبدأ ىذه اخلاطرة جيب أن يكون  ستحدث يف عصرنا ىذا ويف السنوات القادمة قبل أن تقع.
كرمي فسيبقى ىذا الكتاب العزيز واضحًا يف أذىاننا أنو مهما بلغنا من دراسة وتعمق يف آيات القرآن ال

 غنياً قادراً على العطاء يف كل زمان، وىذا سر خلود ىذه ادلعجزة.
 :ولكي تكون ىذه النقطة واضحة جيب أن نفرق بُت شيئُت اثنُت يف القرآن الكرمي

ددىا أوذلما األحكام اخلاصة ٔتنهج العبادة وىي ما حيدده اهلل للبشر ليقوموا بعبادتو بالطريقة اليت ح
اهلل سبحانو وتعاىل ليعبد يف األرض ال تغيَت فيها وال تبديل وإمنا كما فسرىا رسول اهلل صلى اهلل عليو 

 وسلم أو كما فسرت يف عهد نزول القرآن فال اجتهاد يف الصلوات اخلمسة وال يف الزكاة وال يف الصيام.
اليت مل يكن للعقل البشري االستعداد  وثانيهما األشياء ادلتصلة بقوانُت الكون واخللق.. وىي األشياء

العلمي وقت نزوذلا ليفهمها ٘تاماً، مثل كروية األرض والغالف اجلوي احمليط باألرض وعلم األجنة والزمن 
 ونسبية الزمن وىي حقائق علمية ٖتدث عنها القرآن.

 وىي معجزة وقبل أن ننهي جولتنا اخلاطفة ىذه ال بد أن ننوه إىل أعظم معجزة يف القرآن الكرمي
فمعجزة سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم ىي عُت منهجو، ليظل ادلنهج زلروساً  الرمحة للعادلُت أمجع.

 بادلعجزة وتظل ادلعجزة زلروسة بادلنهج.
 ..إعجبز تبرخيي.. َبىءة قيبو دونت إسرائيم وسقىطهب خبطرة حىل

َن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَارَْكنَا ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً } قال تعاىل:  مَن
ِميُع الَبِصَتُ  َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُىًدى لَنَبٍِت ِإْسرَائِيَل َأالَّ تَ تَِّخُذواْ  ،َحْوَلُو لُِنرِيَُو ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّو ُىَو السَّ َوآتَ ي ْ

َنا ِإىَل َبٍِت ِإْسرَائِيَل يف اْلِكَتاِب لَتُ ْفِسُدنَّ  ،ُذرَنيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح إِنَُّو َكاَن َعْبداً َشُكوراً  ،الً ِمن ُدوِن وَِكي َوَقَضي ْ
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اً لََّنا أُْوِل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسواْ فَِإَذا َجاء َوْعُد أُوالُُهَا بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَباد ،يف اأَلْرِض َمرَّتَ ُْتِ َولَتَ ْعُلنَّ ُعُلّواً َكِبَتاً 
يَاِر وََكاَن َوْعدًا مَّْفُعوالً  مُثَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكم بَِأْمَواٍل َوبَِنَُت َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر  ،ِخاَلَل الدَن

ِإْن َأَسْأُُتْ فَ َلَها فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَىُكْم َولَِيْدُخُلواْ ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم وَ  ،نَِفَتاً 
ُرواْ َما َعَلْواْ تَ ْتِبَتاً{  7إىل  1اإلسراء من  اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيَُتب َن

َْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإِلنَفاِق وََكاَن اإلنَساُن قَ ُتوراً ُقل لَّْو أَنُتْم َ٘تِْلُكوَن َخَزآِئَن َرمحَْ } وقال تعاىل:  ،ِة َرَِن ِإذاً ألَّ
َناٍت فَاْسَأْل َبٍِت ِإْسرَائِيَل ِإْذ َجاءُىْم فَ َقاَل لَُو ِفْرَعوُن ِإِنَن أَلَ  َنا ُموَسى ِتْسَع آيَاٍت بَ ي َن نُظُنَكَك يَا ُموَسى َوَلَقْد آتَ ي ْ

َماَواِت َواأَلْرِض َبَصآئَِر َوِإِنَن أَلَنُظُنَكَك يَا ِفْرَعوُن َمْثُبوراً قَاَل َلَقْد عَ  ،َمْسُحوراً   ،ِلْمَت َما أَنَزَل َى ُؤالء ِإالَّ َربَك السَّ
يعاً  َناُه َوَمن مََّعُو مجَِ َن اأَلْرِض َفَأْغَرق ْ ُنوْا اأَلْرَض فَِإَذا َوقُ ْلَنا ِمن بَ ْعِدِه لَِبٍِت ِإْسرَائِيَل اْسكُ  ،َفَأرَاَد َأن َيْسَتِفزَُّىم مَن

َنا ِبُكْم َلِفيفًا{  114-111اإلسراءَجاء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئ ْ
إن جئنا للبحث عن تفسَت ىذه اآليات لوجدنا أن اهلل تعاىل خيربنا بأن بٍت إسرائيل : انتفبسري

بٍت  سيفسدون يف األرض مرتُت، ففي أول مرة يرسل عليهم عبادًا لو يقضون عليهم مث بعد ذلك يعود
إسرائيل وجيتمعون وديدىم اهلل بأموال وبنُت ومعونة يف العدد والعدة فيغلبون، مث يرسل اهلل عليهم عباده مرة 
أخرى فيغلبوهنم ويطردوهنم من ادلسجد األقصى، ويهددىم اهلل أهنم إن عادوا للفساد أعاد اهلل عليهم 

 حن أمام عدد من التفاسَت ىي:لكن ادلفسرون اختلفوا يف تأويل ىاتُت ادلرتُت فن اذلزدية.
فادلفسرون كالطربي والزسلشري والرازي والقرطيب وابن كثَت : املرتبٌ األوىل وانثبَيت وقعتب قبم اإلسالو. 1

 والبيضاوي واحمللي والسيوطي والشوكاِن ذىب كلهم إىل أن ادلرة األوىل وادلرة الثانية قد وقعتا قبل اإلسالم.
هبا اهلل عليهم ملكاً من ملوك فارس بعد أن قتلوا سيدنا زكريا مث رد اهلل ذلم  ادلرة األوىل ىي اليت سلط

الكرة فاسًتدوا ما كان أصاب أمواذلم وقتل داوود جالوت، وادلرة الثاِن ىي اليت سلط هبا اهلل عليهم 
 قطب.ٓتتنصر بعد أن قتلوا سيدنا حيِت، وأيد ىذا القول كثَت من ادلفسرين احملدثُت مثل الشيخ سيد 

ذىب عدد من ادلفسرين إىل أن ادلرة : املرة األوىل وقعت قبم اإلسالو واملرة انثبَيت وقعت بعد اإلسالو. 2
األوىل وقعت فعالً عندما سلط اهلل على اليهود ٓتتنصر، وعادوا يف عهد سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم 

عنو ادلسجد األقصى، والكيان فهزمهم النيب والصحابة ودخل سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل 



                     صيد خاطرة من ادلعجزة اخلالدة

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 4

ومنهم من  اإلسرائيلي الغاصب يف فلسطُت اآلن ىو مرة ثالثة حذر منها القرآن كما سنبُت ذلك الحقاً.
 قال أن ادلرة الثانية ىي عندما دخل الصليبُت القدس واحتلوىا.

 الشعرواي إىل أن ذىب الشيخ زلمد متوِل: املرة األوىل وقعت بعد اإلسالو واملرة انثبَيت تقع اآلٌ. 3
ادلرة األوىل كانت يف عهد سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وىا ضلن نعيش اآلن أحداث ادلرة الثانية فيما 
نعيشو اآلن يف ىذا العصر يف فلسطُت من احتالل اليهود ذلا وقيام دولتهم الغامشة فيها ، وأن ادلسلمون 

 موعودون هبزديتهم إن شاء اهلل.
ذىب رأي الدكتور طارق السويدان إىل أن تفسَت ىذه :  تقع اآلٌ واملرة انثبَيت  م تقع بعداملرة األوىل. 4

اآليات باعتقاده يكون بأن ىذه ادلرة ادلعاصرة ىي ادلرة األوىل وأن ادلرة الثانية مل تقع بعد، حيث أننا بعد 
 حلشود حملاربتنا من جديد.أن هنزم اليهود بإذن اهلل سيعودون بقوة أكرب بعد استعطاف العامل ومجع ا

وسنتناول ىذه التفاسَت بعُت احمللل مستعينًا بتفسَت الشعرواي الذي كان عميق التحليل : حتهيم
والتفصيل يف معاِن وكلمات اآليات، والذي دعم تفسَته بفيض من التوضيح النحوي والبالغي، 

َنا ِإىَل َبٍِت } :حيث يقول تعاىل ..4مع اآلية رقم ولنبدأ  وباالستفادة من التفاسَت األخرى كذلك. َوَقَضي ْ
 ِإْسرَائِيَل يف اْلِكَتاِب لَتُ ْفِسُدنَّ يف اأَلْرِض َمرَّتَ ُْتِ َولَتَ ْعُلنَّ ُعُلّواً َكِبَتًا{

حكمنا ُحْكماً ال رجعَة فيو، وأعلنَّا بو احملكوم عليو، والقاضي الذي حكم ىنا ىو احلق  :وقضينب إىل
سبحانو وتعاىل القاضي العدل الذي ال حيتاج إىل بيّنة وال شهود، وال يقدر أحد أْن إنو  سبحانو وتعاىل.

ي عليو أو خيدعو، وىو سبحانو صاحب كل السلطات، فال حيتاج إىل قوة أخرى تنفذ ما حكم بو،  يُعمَن
 فكل حيثيات األمور موكولة إليو سبحانو.

ود ىنا قد يطال النصارى، لكن ىذا ال : ىم اليهود، رغم أن البعض قال بأن ادلقصبين إسرائيم
يصح لسببُت األول أن كلمة "بٍت إسرائيل" مل تطلق على النصارى أبدًا يف أي موضع من القرآن فلماذا 

: قول تعاىل.. حيث ي2تدل ىذه بالذات على النصارى، والسبب الثاِن واضح جلي يف اآلية رقم 
َنا ُموَسى اْلِكَتابَ }  {َوآتَ ي ْ
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فاحلق  ىم زلتفظون بو وليس يف كتاب آخر،التوراة، كتاهبم الذي نزل على نبيهم، و  أي :يف انكتبة
سبحانو قضى عليهم. أي: حكم عليهم ُحْكمًا وأعلمهم بو، حيث أوحاه إىل موسى، فبّلغهم بو يف 
التوراة، وأخربىم ٔتا سيكون منهم من مالبسات استقبال منهج اهلل على ألسنة الرسل، أَيُنفذونو 

 عون لو، أم خيرجون عنو ويفسدون يف األرض.وينصا
جاءْت ىذه العبارة ىكذا ُمؤّكدة بالالم، وىذا يعٍت أن يف اآلية َقَسمًا َدلَّ عليو  :نتفسدٌ يف األرض

جوابو، فكأن احلق سبحانو يقول: ونفسي لتفسدن يف األرض، إن ادلعٌت: ما ُدْمنا قد قضينا وحكمنا 
حد الِفَكاك منو، ففي ىذا معٌت القَسم، وتكون ىذه العبارة جوابًا ل  " قضينا ُحْكمًا ُمؤّكداً، ال يستطيع أ

 "؛ ألن القَسم جييء للتأكيد، والتأكيد حاصل يف قولو تعاىل: وقضينا.
واإلفساد: ىو أن تعمد إىل الصاحل يف ذاتو فُتخرجو عن صالحو، فُكلَك شيء يف الكون خلقو اهلل 

َي غايتو فقد أبقيتو على صالحو، وإذا أخلْلَت بو يفقد صالحو ومهمتو، تعاىل لغاية، فإذا تركَتو ليؤد
 والغاية اليت خلقو اهلل من أجلها.

ٖتّدث العلماء كثَتًا عن ىاتُت ادلرتُت، ويف أّي فًتات التاريخ حدثتا، وذىبوا إىل أهنما قبل  يرتني:
دو أن ادلراد بادلرتُت أحداٌث حدثْت منهم اإلسالم، وادلتأمل لسورة اإلسراء جيدىا قد ربطتهم باإلسالم، فيب

د فسادىم، لكن اهلل عز  يف حْضن اإلسالم، فإْن كان الفساد ُمْطلقاً. أي: قبل أن يأيت اإلسالم فقد تعدَّ
التفسَتات على أن الفسادْين سابقان لإلسالم، واأَلْوىل أن نقول: إهنما  وجل حدد مرتُت بالعدد فقط.

 ىذا َرْبطاً لقصة بٍت إسرائيل بسورة اإلسراء. بعد اإلسالم، وسوف صلد يف
قالوا: ألن اإلسالم حينما جاء كن يستشهد بأىل الكتاب على صدق زلمد صلى اهلل عليو وسلم، 
ونفس أىل الكتاب كانوا يستفتحون بو على الذين كفروا، فكان أىل الكتاب إذا جادلوا الكفار 

لذلك  أنُظلَّ زمان نيب يأيت فنتبعو، ونقتلكم بو قتل عاد وإرم. وادلشركُت يف ادلدينة كانوا يقولون ذلم: لقد
يقول احلق سبحانو لرسولو صلى اهلل عليو وسلم: إهنم ينكرون عليك أن اهلل يشهد وَمْن عنده علم 
الكتاب، فَمْن عنده علم الكتاب منهم يعرف ٔتجيئك، وأنك صادق، ويعرف عالمتك، بدليل أن 

 صلى اهلل عليو وسلم.الصادقُت منهم آمنوا ٔتحمد 
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ويقول أحدىم: لقد عرفتو حُت رأيتو كمعرفيت البٍت، ومعرفيت حملمد أشد، ألنو قد يشك يف نسبة 
ولده إليو، ولكنو ال يشك يف شخصية الرسول صلى اهلل عليو وسلم ِلَما قرأه يف كتبهم، وما يعلمو من 

 كما يعرفون أبناءىم.  أوصافو، ألنو صلى اهلل عليو وسلم موصوف يف كتبهم، ويعرفونو
مات  إذن: كانوا يستفتحون برسول اهلل على الذين كفروا، وكانوا مستشرفُت جمليئو، وعندىم ُمقدَن

وىذا ىو الفساد األول الذي حدث من يهود بٍت النضَت، وبٍت قَ ْينقاع، وبٍت  لبعثتو صلى اهلل عليو وسلم.
وا يستفتحون بو على الذين كفروا، ونصَك اآلية قريظة، الذين خانوا العهد مع رسول اهلل، بعد أن كان

 .. يقول تعاىل:5ولننتقل إىل اآلية رقم  القادمة يُؤيَند ما نذىب إليو من أن اإلفسادتُت كانتا بعد اإلسالم.
يَاِر وََكاَن َوْعداً مَّْفُعوالً  فَِإَذا َجاء َوْعُد أُوالُُهَا بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَباداً لََّنا أُْوِل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسواْ ِخاَللَ }  {الدَن

نُظرف دلا يستقبل من الزمان، كما تقول: إذا جاء فالن أكرمتو، فهذا دليل على أن أوىل  فإذا:
اإلفسادتُت مل ٖتدث بعد، فال يستقيم القول بأن الفساد األول جاء يف قصة طالوت وجالوت، وأن 

 اإلفساد الثاِن جاء يف قصة ٓتتنصر.
 والوعد كذلك ال يكون بشيء مضى، وإمنا بشيء مستقبل. :وعدجبء 

 أي اإلفساد األول. :أوالمهب

البعث يدل على اخلَت والرمحة، فرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مل يكن يف حال اعتداء، بل  بعثنب:
 يف حالة دفاع عن اإلسالم أمام َمْن خانوا العهد ونقضوا ادليثاق.

وىذا ما كانت عليو دولة اإلسالم الوليدة يف ادلدينة ادلنورة يف عهد  تفيد العلو والسيطرة :عهيكى
 النيب عليو الصالة والسالم.

انتا يف حضن اإلسالم؛ ألن كلمة ويف ىذه العبارة دليل آخر على أن اإلفسادتُت ك :عببداً ننب
قال الشعراوي  كافران.{ ال تطلق إال على ادلؤمنُت، أما جالوت الذي قتلو طالوت، وٓتتنصر فهما  }ِعَباداً 

فمنهم من رأى أن العباد والعبيد سواء، وأن  {..ا}ِعَباداً لَّنَ ٖتّدث العلماء يف قولو تعاىل:  رمحو اهلل: "وقد
 قولو )ِعَباداً( تُ َقال للمؤمن وللكافر، وأتوا باألدلة اليت تؤيد رأيهم َحْسب زعمهم."
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، فيقول كل الناسؤمنُت وكلمة العبيد تطلق على  فرأي الشيخ الشعراوي أن كلمة العباد تطلق على ادل
الشعراوي بأن عباد وعبيد كالُها مجع لكلمة عبد، وأن الناس كلهم عبيد اهلل يف أصلهم غَت سلَتين، مث 
وضعهم اهلل يف وضع االختيار بُت الطاعة أو ادلعصية، فمن كفر وعصى يبقى من العبيد أما من آمن 

 .وأطاع يرتقي ليصبح من العباد
ىذا عند احلديث عن أىل الدنيا، ففي الدنيا ديلك اإلنسان أن يكون من العبيد أو من العباد، أما 
عند احلديث عن يوم القيامة فالناس كلهم مطيعون مئة بادلئة فليس ىناك رلال لالختيار فالناس يوم 

ادلؤمنُت وعلى الكفار  القيامة كلهم عباد اهلل، وىذا ما يرد على أدلة من قال أن كلمة عباد تطلق على
 سواء.

وىذا التفريق اللغوي الدقيق الذي توصل لو الشعراوي رمحو اهلل يوضح لنا أن األمة اليت يبعثها اهلل 
والحظ كلمة "لنا"  على اليهود ال بد أن تكون أمة مؤمنة، وىذا ال ينطبق على طالوت وعلى ٓتتنصر.

 القدر وادلنزلة. ف عالُت لدرجة أن اهلل نسبهم إليو بشر تدل كل الداللة على أن ىؤالء العباد من ادلؤمن
أي أصحاب قوة ومَنعة، وىذه كانت حال ادلؤمنُت يف ادلدينة، بعد أن أصبحت  :شديدأويل بأش 

 ذلم دولة وشوكة يواجهون هبا أىل الباطل، وليس حال ضعفهم يف مكة.
َمْن فيو، وىذا ادلعٌت ىو الذي من جاَس أي: ْتث واستقصى ادلكان، وطلب  :انديبرفجبسىا خالل 

وىو اصطالح يعٍت ِدّقة البحث عن اجملرمُت يف ىذا ادلكان، وفيو  ُيسّميو رجال األمن " ٘تشيط ادلكان ".
تشبيو لتمشيط الشعر، حيث يتخلل ادلشط مجيع الشعر، ويف ىذا ما يدل على ِدّقة البحث، فقد يتخلل 

 ىت يصل إىل البشرة فيخرج ما لصق هبا.ادلشط ٗتلَكالً سطحياً، وقد يتخلل بعمق ح
وىذا ما حدث مع يهود ادلدينة: بنو قينقاع، عليهم أحد منهم،  أي: تتبعوىم تتبعًا ْتيث ال خيفى

النضَت، ويهود خيرب، وأُت ىذا طرد سيدنا عمر بن اخلطاب لليهود من مشال جزيرة  وبنو قريظة، وبنو
ادلقدس، جاء يف العهدة العمرية اليت كانت بينو وبُت العرب إىل الشام، وأنو حىت عندما دخل بيت 

نصارى القدس أن دينع اليهود من دخول القدس وذلك حسب طلب النصارى الذين تأذوا كثَتًا من 
 اليهود طيلة العهود السابقة.



                     صيد خاطرة من ادلعجزة اخلالدة

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 8

َوْعد صدق البد أن يتحقق؛ ألنو وعد من قادر على اإلنفاذ، وال توجد قوة  :وكبٌ وعداً يفعىالً
ينو وبُت إنفاذ ما وعد بو، وإياك أن تظن أنو كأي َوْعد ديكن أْن يَِفي بو صاحبو أو ال يفي بو؛ ألن ٖتول ب

فهذا الوعد حيتاج يف ٖتقيقو أن يكون لك قدرة على بقاء  اإلنسان إذا وعد َوْعداً: سألقاك غدًا مثاًل.
ما وعدت بو، إمنا إذا كان  طاقة اإلنفاذ، لكن قد يطرأ عليك من العوارض ما حيول بينك وبُت إنفاذ

ق النفاذ. وباالنتقال إىل  الوعد شلَّْن يقدر على اإلنفاذ، وال ٕتري عليو ِمْثل ىذه العوارض، فوْعُده ُمَتحقَن
 {َأْكثَ َر نَِفَتاً   َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكم بَِأْمَواٍل َوبَِنَُت َوَجَعْلَناُكمْ مُثَّ } .. قال تعاىل:6اآلية رقم 

حرف عطف يفيد الًتتيب مع الًتاخي، على خالف الفاء مثاًل اليت تفيد الًتتيب مع التعقيب،  :ثى
ذلك ألن بُت الَكرَّة األوىل اليت كانت للمسلمُت يف  } مُثَّ َرَدْدنَا {فلم يَ ُقل احلق سبحانو: فرددنا، بل 

ليهود وقتًا طويالً، فلم حيدث بيننا وبينهم حروب لعدة عهد رسول اهلل، وبُت ىذه الَكرَّة اليت كانت ل
قرون، منذ عصر الرسول صلى اهلل عليو وسلم إىل أن حدث َوْعد بلفور، الذي أعطى ذلم احلجة لقيام 

ميالدي، فناسب العطف ْترف العطف "  1967دولتهم يف فلسطُت، وكانت الَكرَّة ذلم علينا يف عام 
 مث " اليت تفيد الًتاخي.

جعلنا لبٍت إسرائيل الَغَلَبة والقوة والنصر على ادلسلمُت وسّلطناىم عليهم؛ ألهنم ٗتلْوا  :نكىدَب رد
 عن منهج رهبم، وتنازلوا عن الشروط اليت جعلْتهم عباداً هلل.

 الغلبة من الَكرَن والَفرَن الذي يقوم بو اجلندي يف القتال، حيث يُِقدم مرة، ويًتاجع أخرى. :انكرة

 ي ادلسلمُت بعد أن ابتعدوا عن منهج اهلل.أ :عهيهى

س ادلال يف العامل كلو، اهلل بادلال حىت أصبحوا أصحاب رؤو  وفعاًل أمّدىم :وأيددَبكى بأيىال وبنني
 وأمّدىم بالبنُت الذين يُعلَنموهنم ويُثّقفوهنم على أعلى ادلستويات، ويف كل اجملاالت.

نفره اإلنسان لينصره، وادلراد ىنا الدول الكربى اليت ساندت النفَت ىو َمْن يست :وجعهنبكى أكثر َفرياً
ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُُتْ } .. قال تعاىل:7وإىل اآلية رقم  اليهود وصادمت ادلسلمُت.
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ُروْا َما َعَلْواْ فَ َلَها فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخرَِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَىُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلمَ  ْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيَُتب َن
 {تَ ْتِبَتاً 

ومازال اخلطاب ُموّجهاً إىل بٍت إسرائيل، ىاكم ُسّنة من  :إٌ أحسنتى أحسنتى ألَفسكى وإٌ أسأمت فههب
وَمْن أساء فعليو  سنن اهلل الكونية اليت يستوي أمامها ادلؤمن والكافر، وىي أن َمْن أحسن فلو إحسانو،

 .إساءتو
فها ىم اليهود ذلم الَغلبة ٔتا حدث منهم من شبو استقامة على ادلنهج، أو على األقل ٔتقدار ما 
تراجع ادلسلمون عن منهج اهلل؛ ألن ىذه ُسّنة كونية، َمِن استحق الغلبة فهي لو؛ ألن احلق سبحانو وتعاىل 

والدليل على ذلك ما أمسى فيو ادلسلمون بتخليهم عن  ُمنزّه عن الظلم، حىت مع أعداء دينو ومنهجو،
 .منهج اهلل

فيو إشارة إىل أهنم يف َشكٍّ أْن حُيِسنوا، وكأن أحدىم يقول لآلخر:  {}ِإْن َأْحَسْنُتْم..وقولو تعاىل: 
 .َدْعَك من قضية اإلحسان ىذه

نا أننا سنعود إىل سالف ، ويف اآلية بشارة لادلرة الثانيةأي إذا جاء وقت  :فإذا جبء وعد اآلخرة
عهدنا، وستكون لنا يقظة وَصْحوة نعود هبا إىل منهج اهلل وإىل طريقو ادلستقيم، وعندىا ستكون لنا الَغلبة 

ن يكون لليهود لى أهنا ادلرة اليت لن تتكرر، ولوالقوة، وستعود لنا الَكرَّة على اليهود، وكلمة اآلخرة تدلَك ع
 َغَلبة بعدىا.

مة  :وا وجىهكىؤنيسى أي نُلحق هبم من األذى ما يظهر أثره على وجوىهم؛ ألن الوجو ىو السَن
ادلعربة عن نوازع النفس اإلنسانية، وعليو تبدو االنفعاالت وادلشاعر، وىو أشرف ما يف ادلرء، وإساءتو أبلغ 

 أنواع اإلساءة.
 ي اليهود.أي أن ادلسلمُت سيدخلون ادلسجد األقصى وسينقذونو من أيد :املسجدونيدخهىا 

ادلتأمل يف ىذه العبارة جيد أن دخوَل ادلسلمُت للمسجد األقصى أول مرة كان  :يرةكًب دخهىه أول 
يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو، ومل يكن األقصى وقتها يف أيدي اليهود، بل كان يف 

 .أيدي الرومان ادلسيحيُت
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كان إساءة للمسيحيُت، لكن ىذه ادلرة سيكون دخول   فدخولو األول مل يُكْن إساءًة لليهود، وإمنا
األقصى، وىو يف حوزة اليهود، وسيكون من ضمن اإلساءة لوجوىهم أن ندخل عليهم ادلسجد األقصى، 

ره من رِْجسهم  .ونُطهَن
أن القرآن مل يُقْل ذلك إال إذا كان بُت الدخولُت خروج، إذًا فخروجنا اآلن من ادلسجد األقصى 

: إْن أردُُتْ أْن تدخلوا ادلسجد األقصى إىل معٌت وَءة القرآن، وكأن احلق سبحانو يريد أْن يلفتناتصديق لِنُب
 .مرة أخرى، فعودوا إىل منهج ربكم وتصاحلوا معو

روا، وخُيرَنبوا ما أقامو اليهود وما بنَ ْوُه وشيَّدوه من مظاىر احلضارة :ونيتربوا  الباطلة الزائفة يُهلكوا ويُدمَن
 اىدىا اآلن عندىم.اليت نش

ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوه ليس  {}َما َعَلْواْ القرآن مل يُقْل: ما علوُُت، إمنا قال  :اًيب عهى تتبري
بذاهتم، وإمنا ٔتساعدة من وراءىم من أتباعهم وأنصارىم، فاليهود بذاهتم ضعفاء، ال تقوم ذلم قائمة، فهم 

 بعهد يعيشون يف نُِظلَنو، كما كانوا يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو أذالء أينما ُوجدوا، ليس ذلم ذاتية إال
 .وسلم يف ادلدينة، أو عهد من الناس الذين يدافعون عنهم ويُعاونوهنم

واليهود قوم منعزلون ذلم ذاتية وُىويّة ال تذوب يف غَتىم من األمم، وال ينخرطون يف البالد اليت 
لد يعيشون بو حارة تسمى " حارة اليهود " ، ومل يكن ذلم مْيٌل يعيشون فيها؛ لذلك صلد ذلم يف كل ب

للبناء والتشييد، كل مجاعة منهم يف أمة تعيش عيشة انعزالية، أما اآلن، وبعد أْن أصبح ذلم وطن قومي يف 
 .فلسطُت على َحدَن زعمهم، فنراىم دييلون للبناء والتعمَت والتشييد

ونعيش على أمل أن تنصلح أحوالنا، ونعود إىل ساحة ربنا، وضلن اآلن ننتظر َوْعد اهلل سبحانو، 
وعندىا سينجز لنا ما وعدنا من دخول ادلسجد األقصى، وتكون لنا الكرّة األخَتة عليهم، سيتحقق لنا 

 ، لتعود لنا ِصَفة العباد، ونكون أَْىالً لُِنْصرة اهلل تعاىل.حقيقيةىذا عندما ندخل معهم معركة على أسس 
َوقُ ْلَنا ِمن بَ ْعِدِه لَِبٍِت ِإْسرَائِيَل } اليت تكمل ىذه الفكرة.. قال تعاىل: 114إىل اآلية رقم وبإتاىنا 

َنا ِبُكْم َلِفيفاً   {اْسُكُنواْ اأَلْرَض فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئ ْ
 أي قال اهلل لليهود من بعد سيدنا موسى عليو السالم. :إسرائيموقهنب يٍ بعده نبين 
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أي أن اهلل أراد ذلم أن يظلوا مبعثرين يف مجيع أضلاء األرض مفرقُت يف كل البالد،  :األرض اسكنىا
 فتجدىم منعزلُت عن الناس منبوذين بينهم، كثَتاً ما تثار بسببهم ادلشاكل فيشكوا الناس منهم ويقتلوهنم.

 السورة.وىي اإلفسادة الثانية اليت أخربنا هبا اهلل يف بداية  :فإذا جبء وعد اآلخرة

أي أتى هبم اهلل مجيعًا يضم بعضهم إىل بعض، فهذه إذاً بشرى لنا معشر ادلسلمُت  :نفيفبًجئنب بكى 
بأن الكرة ستعود لنا وأن الغلبة ستكون يف النهاية لإلسالم وادلسلمُت، وليس بيننا وبُت ىذا الوعد إال أن 

 نعود إىل اهلل ونتجو إليو.
ىي ادلرة الثانية، فاليهود يتجمعون اآلن من كل أضلاء األرض يف  وىذا دليل على أن ما نعيشو اآلن

 أرض فلسطُت كما أخربنا اهلل يف ىذه اآلية.
نا اهلل يف كتاب العزيز بأن اليهود سيفسدون مرتُت، وىاتان ادلرتان سيكونان بعد ئينب: الخالصة

 د حادثة اإلسراء.نزول ىذه اآليات، اليت نزلت على النيب صلى اهلل عليو وسلم يف مكة بع
كانت ادلرة األوىل يف عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم، فينقضون العهود وخيونون ويكفرون برسالة 
سيدنا زلمد ويكذبونو رغم أهنم يعرفونو من خالل كتبهم، مث بعد ذلك حياولون قتلو عليو الصالة والسالم 

منهم من يقتل، ويستمر نفيهم ومالحقتهم يف  والتآمر مع أعدائو عليو وعلى ادلسلمُت، فيطرد منهم ويقتل
اجلزيرة حىت عهد خالفة سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو فيطهر مشال اجلزيرة العربية منهم ودينعهم 

 من دخول القدس.
وبعد ألف وأربعمئة عام من ذلك يبتعد ادلسلمون عن منهج رهبم وحيتكمون لغَت شريعتو، فتعود 

دىم اهلل بو من مال وبنُت وتآزرىم قوى العامل ادلختلفة فيعودون إىل بالد ادلسلمُت الكرة لليهود مع ما دي
وٕتتمع كلمتهم ألول مرة من بعد سيدنا موسى عليو السالم يف دولة قوية يؤسسوهنا يف فلسطُت وحيتلون 

 القدس.. وضلن اآلن نعيش ىذه ادلرحلة.
نصرنا عليهم ونطردىم من القدس وندخل ادلسجد ووعدنا اهلل أننا عندما نعود إىل دينو وشريعتو سي

 األقصى كما دخلو ادلسلمون األوائل يف عهد سيدنا عمر بن اخلطاب.
 المراجع

 تفسَت سورة اإلسراء –جامع البيان يف تفسَت القرآن للطربي 
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 تفسَت سورة اإلسراء –الكشاف للزسلشري 
 سراءتفسَت سورة اإل –مفاتيح الغيب، التفسَت الكبَت للرازي 

 تفسَت سورة اإلسراء –اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 
 تفسَت سورة اإلسراء –تفسَت القرآن الكرمي البن كثَت 

 تفسَت سورة اإلسراء –أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 
 تفسَت سورة اإلسراء –تفسَت اجلاللُت للمحلي والسيوطي 

 ءتفسَت سورة اإلسرا –فتح القدير للشوكاِن 
 تفسَت سورة اإلسراء –يف نُظالل القرآن للشيخ سيد قطب 

 تفسَت سورة اإلسراء –خواطر يف القرآن الكرمي للشيخ زلمد متوِل الشعراوي 
 الشريط الثاِن عشر –سلسلة تاريخ القدس وفلسيطن للدكتور طارق السويدان 

 ُت بعونو تعاىل واحلمد هلل رب العادلُت
 والصالة والسالم على رسول اهلل


