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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

أخوايت الفاضالت، إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السمّبي حفظها 
ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع )اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا، وىي تنزل يف مدونة 

 (بِــوِ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

: تنبيهات ىامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل- 
ىذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليو األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس ادلعتمدة - 

 (شذرات من دروس األستاذة أناىيد)من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم 
http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من - 
.. صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل ادلوفق دلا ػلب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

.  احلمد هلل رب العادلْب والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلْب وعلى آلو وصحبو أمجعْب

ضلمد اهلل عز وجل محًدا طيًبا مبارًكا ونسألو سبحانو أن غلعل القرآن الكرمي ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا وعلومنا 
. اللهم آمْب

وما فيو ، ىذه السورة العظيمة الٍب أتى فيها خرب اإلسراء بنبينا الكرمي صلى اهلل عليو وسلم، نتدارس اليوم مطلع سورة اإلسراء
صلى اهلل عليهم مجيًعا وسلم وأحلقنا هبم ، دالئل ارتباط النيب الكرمي بإخوانو األنبياء الذين سبقوهوما فيو من ، من دالئل عظمة اهلل

. وجعلنا من أتباعهم والشاىدين على صدقهم اللهم آمْب

 { ُس ْب َح اَح  اَّل ِذ   َح ْب َح   ِذ َح ْب ِذ ِذ }: بدأت السورة بقولو تعاىل
واالفتتاح بكلمة التسبيح قد يثّب يف النفس أن ىناك كالم البد 

وىو يف احلقيقة يؤذن بأن ىناك خربًا ، من تنزيو اهلل تعاىل عنو
. يدذلم على قدرة اهلل، عجيًبا يستقبلو السامعون

وادلقصود ىنا أن حال ظهور ما يدل على عظيم القدرة 
فالبد أن ينطق السامع ادلتأمل بتسبيح ، يزيل الشك واإلشراك

كأنو يقول ىذا األمر الذي رأيت فيو عظمة قدرة اهلل يزيل ، يعِب دلا يرى األمر العجيب يقول سبحان اهلل فينزه اهلل عن العجز، اهلل
. الشك وينزه الرب ويصرف عن النفس الشر

وأنو أويت من دالئل ، وإثبات أنو رسول، شارة لرفعة قدر النيب صلى اهلل عليو وسلمإ ففيو { ُس ْب َح اَح  اَّل ِذ   َح ْب َح   ِذ َح ْب ِذ ِذ } :قال
.  الصدق ماال يقبل اإلنكار

والغائب عنو يف األرض ىو ،   فقد كان إسراؤه عليو الصالة والسالم إطالًعا لو على غائب من األرض وعلى ما يف السماء
. والذي يف السماء ىو اخلرب ادلعروف حبادثة اإلسراء، ادلسجد األقصى
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تفيدنا أن اهلل كان مع رسولو يف  { َح ْب َح   ِذ َح ْب ِذ ِذ }و، سار بالليل ألن السرى خاص بسّب الليل:  وادلقصود بو{ اَّل ِذ   َح ْب َح }
إشارة إىل ادلعية وىذا كان ليال؛ ألن نفس السرى يكون  { َح ْب َح   ِذ َح ْب ِذ ِذ اَح ْب اًل }اهلل مل يقل سرى بعبده إظلا ، إسرائو بعنايتو وتوفيقو

، وفيو أيضا تأكيد على أنو يف الليل،  ادلسجد األقصى كان يف جزء ليلةإىلمن أجل أن يعلم أن السّب بو : وقيل ليال، خاصا بالليل
، فهذا فيو إشارة إىل أن اإلسراء بو خارق للعادة؛ ألنو قطع ىذه ادلسافة يف جزء ليلة من ادلسجد احلرام إىل ادلسجد األقصى

 .وادلسجد احلرام ىو الكعبة والفناء احمليط بالكعبة وكل منطقة احلرم

ومسيت حرما؛ من احلرام الذي يكون حرام فيو أن يستعمل يف غّب طاعة اهلل فحرام دبعُب شلنوع استعمالو غّب االستعمال الذي 
. يناسبو

 .وبناه إبراىيم عليو السالم،  فهو كما ىو معلوم أول بيت بِب{ ِذ َح  اْب َح ْب ِذ ِذ  اْب َح َح اِذ }

َحقْبصَحى}  دبعُب من جهة بعده أقصىواألقصى دبعُب األبعد وادلراد ىنا  "ببيت ادلقدس" وىو ادلسجد ادلعروف {إِذاَحى  اْب َح ْب ِذ ِذ  ْلْب
، فأكد أن ىذا ادلسجد األقصى البعيد لَبى ىذه اآلية وأن شأنك خارق للعادة؛ ألنو قطع مسافة طويلة يف بعض ليلو، عن مكة

رضي -وادلسجد األقصى ىو بيت ادلقدس كما أن ادلسجد احلرام ادلقصود بو مسجد مكة وىذا معروف كما يف حديث أيب ىريرة 
، : إ  ُس َح ُّد  ا ِّر  اُس إإ إاى  َح  َح ِذ  َح  اِذ َح )): قال- صلى اهلل عليو وسلم-أنَّ النيب - اهلل عنو ، و    ِذ  ا َّل ُسواِذ  ا    ِذ  ا   اِذ

. أخرجو البخاري ومسلم ((و َح  ِذ ِذ  ْلقْبصَحى

َحقْبصَحى}  وىنا نرى عجائب من الفوائد يف ىذه اجلملة القرآنية   .{ ِذ َح  اْب َح ْب ِذ ِذ  اْب َح َح اِذ إِذاَحى  اْب َح ْب ِذ ِذ  ْلْب

. أن ىذه ادلسافة الطويلة قضاىا النيب يف جزء من الليلة - 1

براىيم إن اإلسالم مجع ما جاءت بو شرائع التوحيد واحلنيفية من عهد أن اهلل تعاىل غلعل ىذا اإلسراء دليل على أاإلشارة - 2
. عليو السالم

سري بو إىل ادلسجد أمث يعود من ، وقد صدر ذلك من ادلسجد احلرام إىل ما بعده من الشرائع الٍب كان مقرىا بيت ادلقدس
 عليو السالم من مكة انطلق إبراىيمفكما أن ،  مكةإىلفكأنو يقال ويعود الشرع إىل ادلسجد احلرام كما عاد اإلسراء ، احلرام

. بالدعوة والتوحيد مث كان ىذا فرعو يف بيت ادلقدس مث عاد يف عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم يف مكة
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:  وصلد يف سورة اإلسراء كثّب من اآليات الٍب ىي دبثابة اآليات اجلامعة للتشريع مثل

 .23:اإلسراء {إِذ َّل  ُس  إِذإَّل   َـح ْب ُس ُسو   َحإَّل   َح ُّد َح  وَحقَحضَحى}: قولو تعاىل

تُـسلُسو  وَحإَح }: وقولو تعاىل  .33:اإلسراء { ِذ اْب َح ِّر  إِذإَّل   الَّل ُس   َح َّلاَح   اَّلتِذي  الـَّل ْب َح   َـحقْب

 .35:اإلسراء { ِذلْبتُس ْب  إِذذَح   اْب َح ْب َح  وَح َحوْبفُسو }: وقولو تعاىل

 .152:اإلسراء { َح ْب َح ُس  هِذيَح   ِذ اَّلتِذي إِذإَّل   اْب َحتِذ  ِذ   َح اَح   َـحقْب َح ُسو  وَحإَح   }:قولو تعاىل

تَحقِذ  ِذ   ِذ اْبقِذ ْب َح اِذ  وَحزِذنُسو   ِذلْبتُس ْب  إِذذَح   اْب َح ْب َح  وَح َحوْبفُسو  }: وقولو تعاىل  .35: اإلسراء{ اْب ُس ْب

. ىذا إشارة أن ىذا الدين متفق مع األديان يف ىذه األصول العظيمة وىو الذي سيبقى وتنفذ أحكامو

سألت : كما ورد يف الصحيحْب عن أيب ذر يقول،  عليو السالمإبراىيموادلسجد األقصى يف أصلو أيًضا ىو ثاين مسجد بناه 
ادلسجد األقصى، : مث أيُّ؟ قال: ادلسجد احلرام، قلت : عن أول مسجد وضع يف األرض؟ قال- صلى اهلل عليو وسلم-رسوَل اهلل 

 .أربعون عاما: كم بينهما؟ قال: قلت

براىيم عليو السالم وقد قرن ذكره إربعون سنة ىذه ستكون يف حياة أألن ، براىيمإىذا اخلرب يبْب أن ادلسجد األقصى من بناء 
. بادلسجد احلرام ىذا واهلل اعلم

.  وادلسجد األقصى تعرض ألحداث كثّبة كما سنرى أدت إىل خرابو مث بنائو مث خرابو وىكذا

ن يضعا عليو اخليمة أىو الذي عندما عاد داوود وسليمان عليهما السالم توخيا ، براىيم عليو السالمإوىذا ادلسجد الذي بناه 
وأوصى ابنو سليمان أن يبِب عليو ادلسجد والذي ، ىل بيت ادلقدس وضع زلرابو يف مكان معْبإفداوود دلا عاد ، ويبنيا ىناك زلراهبما
وقد انتابو ، براىيم عليو السالمإن ىذا ادلكان الذي كان فيو أو، والذي يظهر أن ىذا إظلا جاء بالوحي، يعربون عنو باذليكل

: التخريب ثالث مرات

 . ئة عام مث جدده اليهود ربت حكم الفرساخربو خبت نصره ملك بابل وىذا قبل أن يأيت ادلسيح بأكثر من مخسم
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والثانية خربو الرومان بعد حرب طويلة سيأتينا إن تيسر الكالم عنها وبعد أن قتلوا الكثّب من اليهود وعفا آثاره فلم تبق منو 
. إال األطالل

 وأصبحت متصلبة يف النصرانية ووقع بقلبها بغض اليهود (البيزنطيْب)والثالثة دلا تنصرت ملكة الروم وىي أم ملك الروم 
وأمرت أن تبُب كنيسة يف ، فزارت بيت ادلقدس فأمرت أن يزال حٌب أطالل ما يسمى هبيكل سليمان، معتقدة أهنم قتلوا ادلسيح

وىذا شلا ، وجعلت موضع ادلسجد األقصى مرمى مزبلة البلد وقمامتها، نو قرب ادلسيح ومستها كنيسة القيامةأادلكان الذي يزعمون 
دلِب على مسجد : فقد قال عمر لبطريق ذلم، عرفو ادلسلمْب فإن عمر دلا ذىب ألخذ مفاتيح القدس وجد موضع ادلسجد مزبلة

اهلل أكرب ىذا والذي نفسي بيده مسجد : داوود ودلا فتح اضلدر الزبالة على درج الباب وذبشم عمر رضي اهلل عنو حٌب دخل فقال
داوود الذي أخربنا النيب أنو أسري بو إليو مث أخذ عمر وادلسلمون يكنسوا ذاك ادلكان  ومضى عمر ضلو زلراب داوود فصلى فيو مث 

. ارربل من بيت ادلقدس

على كل حال مل ينِب عمر يف ذلك الوقت بيت ادلقدس إظلا بِب ادلسجد يف زمن عبد ادللك بن مروان بِب على قبة الصخرة 
. وعمر ادلسجد األقصى

.  ادلقصود أن ىذا ادلسجد العظيم قد تعرض للتخريب وسيتبْب دلاذا تعرض لذاك التخريب

اَح ُس }: قال اهلل عز وجل لَح   َحوْب والربكة ظلاء اخلّب والفضل يف ، وىذه صفة لبيت ادلقدس أن اهلل عز وجل بارك حولو { اَّل ِذ   َح  َح ْب
ن يرزقنا صالة فيو قبل أسأل اهلل أ،  دعاء الداعيْبإجابةفالصالة يف ذلك ادلسجد فيها وفرة الثواب للمصلْب وفيو ، واآلخرةالدنيا 
. ادلمات

. وقد وصف ادلسجد احلرام بأعظم من ذلك بأنو أول بيت وضع للناس مباركا وىدى للعادلْب

! ن ادلسجد احلرام مل يذكر؟أن ادلسجد األقصى الذي باركنا حولو يف مقابل أ دلاذا ىنا ذكر 

فإن . وأما ادلسجد األقصى فإن الناس قد تناسوا ذلك، أما بركة ادلسجد احلرام فقد كانت مشهورة وخصوصا للعرب معلومة
، ليوإوإن نظرنا لليهود فقد ابتعدوا ويئسوا من العودة ، ثره من كرىهم لليهودأنظرنا للعرب فقد كان عندىم جهل والنصارى قد زلو 

. فذكر بربكتو واهلل أعلم
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وكان مكان لألنبياء داوود ، براىيم عليو السالمإوبركتو ادلقصود هبا الربكة الدينية وواضعو ،  فكان ىو مبارك وما حولو مبارك
ودفن فيو كثّب من ، عالنو الدعوة فيو وفيما حولوإمث حلول عيسى عليو السالم فيو و، سرائيلإنبياء بِب أوسليمان ومن بعدىم من 

سراء النيب صلى إوأعظم تلك الربكات أن يكون ىذا ادلكان مكان ، األنبياء وقد ذكر أن قرب داوود وسليمان حول ادلسجد األقصى
سره ويرده أأسال اهلل العظيم أن يفك ، كل ىذا من الربكات يف ىذا البيت العظيم، وصالتو فيو باألنبياء كلهم، اهلل عليو وسلم

. للمسلمْب

ن يري النيب صلى اهلل عليو وسلم اآليات أألن اهلل أراد ،  ىذا ادلقصود بو تعليل اإلسراء{اِذلُس ِذ َح ُس  ِذ ْب آ َح  ِذلَح }: قال عز وجل
. الٍب سيجدىا من اجتماعو باألنبياء ومن االنتقال حكم عظيمة، الربانية

وىذه اآليات العظيمة ، وأراه ادلسجد األقصى فإنو إذا سئل وصفو سيصفو، اهلل عز وجل أرى رسولو من دالئل رمحتو وقدرتو
 و  ا  ن       ه    ل وت}:  عليو السالمإبراىيمز وجل قال يف حق عولو يف ذلك أسوه ألن اهلل ، كانت تثبيتا لنبينا الكرمي

 اآليات كلما زاد اليقْب واليقْب اإلنسانوكلما وجد ، والفطرة ذبعل احملسوسات أثبت، { ا   و ت و ْل ض وا  وا     ا وقل  
. بابو واسع

.  ألنو دبقدار قوة يقينهم يزدادون يف الصرب والبيان واإلرشاد،  وتقوية يقْب األنبياء من احلكم اإلذلية

، يعلم خائنة األعْب وما زبفي الصدور،  فعلم من ذلك أنو تعاىل مسيع ألقوال اخللق بصّب ألحواذلم{إِذنَّل ُس هُسوَح  ا َّل ِذ يُس  اْب َحصِذ  ُس }
وىو كامل الصفات سبحانو وتعاىل يعامل خلقو بآثار ، ويبصر تكذيبهم وحاذلم، يعلم ماذا سيقولون على ىذا الوحي وىذا اإلسراء

. صفاتو

لَح   ُسو َحى  اْب ِذتَح اَح }: مث يقول عز وجل فقد عطف بإيتاء موسى الكتاب على إسراء ،  الواو موقعها ىنا موقع عجيب{وَحآ َـح ـْب
. ةوىذه منن عظيم،  موسى الكتابىاهلل أسرى بعبده زلمد صلى اهلل عليو وسلم وآت: فكأنو يقال، النيب صلى اهلل عليو وسلم

، فما حصل من صالح وفساد إظلا ىو متصل حبال بِب إسرائيل، وأما اخلرب عن موسى مناسبتو ألن لو صلة بادلسجد األقصى
ىل حال اليهود وكيف قد سلط إذا نظروا إألن ادلسلمْب ، وىذا موطن لالعتبار، ؽلاهنم بوإؽلاهنم دبوسى عليو السالم وضعف إوقوة 

. عليهم وكيف ىزموا مث نصروا يقتدوا وػلذروا
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لَح   ُسو َحى  اْب ِذتَح اَح }وادلقصود ىنا  . ادلقصود بو التوراة {وَحآ َـح ـْب

فإن رضي اهلل سخر ، ىل مرضاة اهللإسرائيل ليصلوا بو إ  فاهلل جعل ما يف الكتاب ىدى لبِب {وَحاَح َحلْبلَح  ُس هُس اًل  اِذ َحلِذي إِذ ْب َح اِذ  َح } 
.  ن سخط سلط عليهم كل شيءإذلم كل شيء و

تيان إفما العالقة بْب ، ليو األمرإ فاهلل آتاىم الكتاب لئال يتخذوا من دونو وكيال يفوضون { َحإَّل  َـحتَّل ِذ ُسو   ِذ ْب  ُسونِذي وَح ِذ  اًل }
 ىذا يظهر دلعرفة أن الكتب معرفة بالرب فإذا عرف اخللق اهلل بكمالو وجاللو ؟ن ال يتخذ اإلنسان من دون اهلل وكيالأالكتاب و

ومعرفة أن كل خّب ،  على اهللباالعتمادبل كان الواجب عليهم ربقيق التوحيد ، ن يتخذوا من دونو وكيالأاستحوا ، وتدبّبه لشؤوهنم
فازبذوه وكيال بسبب معرفتهم لو من خالل ، وأسباب جلب كل خّب بيده وأسباب دفع كل ضر بيده، ودفع كل ضر بيده، بيد اهلل
. كتابو

بأن يكونوا ضالْب فيبْب ذلم ، وىذه حقيقة أعظم ادلنن على اخللق أن يكونوا يف األرض جاىلْب فيعرفهم بلطفو رب العادلْب
فلذا ضلن نستفتح باحلمد هلل رب العادلْب ، وىذا من أعظم ما يشكر عليو سبحانو وتعاىل، صفات كمالو الٍب يبتغون هبا إىل رضاه

نسأل اهلل أن يعيننا على طاعتو وعبادتو ، نثِب عليو دلا عرفناه نرى أن أعظم النعم أننا عرفناه أنو أعاننا على الذل واالنكسار لو
. واإلخالص لو

 كانوا من ذرية نوح عليو إظلا إسرائيلفادلقصود واهلل أعلم أن ىذه الذرية بِب  {ذُس ِّر َّل َح  َح ْب  َح َحلْبلَح   َحيَح نُسوٍح إِذنَّل ُس  َح اَح عَح ْب اًل  شَح ُسو اًل }
فكأنو يقال يا ذرية من محلنا ، فكل من جاء بعد نوح فهو من ذرية نوح عليو السالم، دبعُب أن يف زمن نوح حصل الغرق، السالم
. ونوح كان عبدا شكورا كونوا عبادا شاكرين، مع نوح

. تعلل أنو ال نتخذ من دونو وكيال، فلو طابقنا بْب ىذه اآلية والٍب قبلها لوجدنا أنو كان عبدا شكورا

فلما صلو عرفوا أن كل شيء من ، ليس عليهم إال نعمة اهلل، ما صلاىم إال اهلل، فلو نظرمت إىل أجدادكم كيف محلوا مع نوح
. فشكروا اهلل وانتم تبقون على ذلك، اهلل

. فاقتدوا هبم وال تكفروا نعم اهلل،  أن احلقيقة ما يب من نعمة فمن اهلل
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ادلقصود أن ، وسام ابن نوح كان شلن ركب السفينة، ومن قرأ يف التاريخ علم أن ذرية سام بن نوح منها تأيت بنو إسرائيل
ولستم ، وكان ابنو ىذا شلن بر وأطاع ومحلتو السفينة، هلل من ذرية نوحافأنتم شلن أصلاكم ، التذكّب باآلباء محل لألبناء على وصفهم

. فاقتدوا بآبائكم أو تكادون هتلكون، بفضل اهلل من الشق الثاين الذي غرق

وىو زلل ، فاالقتداء باآلباء شيء رلبول يف النفس، وىنا لطيفة مجيلة التذكّب باآلباء وباخلّب الذي كانوا فيو سبب لالقتداء
طبعا مسلم  !أنك مسلم! أنك عريب! ومن رأيت فيو طلوة غّب سوية تقول لو أنت متأكد أنك ابن فالن، تنافس دلن استقام فكره

. ادلقصود أن اآلباء بالنسب، ىذه الصفة العامة

مث قال ، يعِب ىذه اآلية الثالثة تذكّب لبِب إسرائيل بأصوذلم الٍب كانوا فيها شاكرين، خرىأويأيت ىنا اخلرب عن بِب إسرائيل مرة 
َح ْبضِذ  َح َّل َـح ْب ِذ }: عز وجل لَح  إِذاَحى  َحلِذي إِذ ْب َح اِذ  َح فِذي  اْب ِذتَح اِذ اتُـس ْب ِذ ُساَّل فِذي  ْلْب لَح   ُسو َحى  اْب ِذتَح اَح }، {وَحقَحضَح ـْب لَح  إِذاَحى  َحلِذي } ،{وَحآ َـح ـْب وَحقَحضَح ـْب
، وىذا لنا شأن واضح، وبينا لبِب إسرائيل يف الكتاب ما ػلل عليهم إذا خالفوا كتاهبم، تينا موسى الكتاب ىدىآيعِب  {إِذ ْب َح اِذ  َح 

وىذا أيضا لكم أنتم اعلموا أن من خالف كتابو سيكون ىذا ، سرائيل قد بْب ذلم ما ػلل عليهم إن خالفوا كتاهبمإنظروا بنو ا
. حالو

َح ْبضِذ  َح َّل َـح ْب ِذ }: مث قال لَح  إِذاَحى  َحلِذي إِذ ْب َح اِذ  َح فِذي  اْب ِذتَح اِذ اتُـس ْب ِذ ُساَّل فِذي  ْلْب  احلوادث معناىا أهنم أتتهم األخبار عن {وَحقَحضَح ـْب
َح ْبضِذ  َح َّل َـح ْب ِذ وَحاَحتـَح ْبلُس َّل عُسلُسوًّ   َح ِذ  اًل }، وأنو سيسلط عليهم أعداء إن خالفوا أمر اهلل، العظيمة  ىذه إشارة إىل حوادث {اتُـس ْب ِذ ُساَّل فِذي  ْلْب

وىذا كما مر ، ونوع اندرج ربت الرومان، دبعُب نوع اندرج ربت البابليون، يشَبك فيها البابليون والرومان، عظيمة من بِب إسرائيل
مث غزاىم ،  من اليهودكثّبةأثر مجاعات ، إسرائيلكان فيها خبت نصر احلامل على بِب ، معنا ادلرة األوىل رلموعة حوادث متسلسلة

وأخذ الذىب الذي يف ىيكل سليمان ، وأسر ملك اليهود ومجع غفّب من اإلسرائيليْب،  مرة أخرى أشد من ادلرة الٍب قبلهاأيضا
وأحرق ىيكل سليمان وأبقى ، ومره أخرى ثالثة يف ادلرة األوىل غزاىم خبت نصر وسبا كل الشعب، ومرة وما فيو من األنية النفيسة

. {فَح ِذذَح  اَح اَح وَحعْب ُس  اْب ِذ َح ِذ }مث ادلرة الثانية تكلمنا عن الرومان وىي الٍب سيأيت الكالم عنها ، مث أعادوا تعمّبىا، القدس خرابا يبابا

َح ْبضِذ } فادلقصود أن اهلل عز وجل نبههم أن ىذا يقع عليهم بسبب سلالفتهم لكتاهبم  ىذا الذي ػلصل منهم {اتُـس ْب ِذ ُساَّل فِذي  ْلْب
هُس َح   َـح َح ْـبلَح  عَحلَح ْب ُس ْب عِذ َح  اًل  اَحلَح   ُسواِذي  َح ْبٍا شَح ِذ  ٍ (4)وَحاَحتـَح ْبلُس َّل عُسلُسوًّ   َح ِذ  اًل  } اَح  ا ِّر َح  ِذ } ماذا فعلوا { فَح ِذذَح  اَح اَح وَحعْب ُس  ُسوإَح  {فَح َح  ُسو   ِذ َح

وان كانت ، وىذا معناه أن عددا كبّبا منهم وقع يف ىذا العلو، معناىا ىذا جزاء ألي شيء؟ جزاء لوقوع العلو من بِب إسرائيل
. أو يكونوا صاحلْب يبذلون جهودىم لكنهم مع كثرة الفساد ذىب اخلّب، بلدىم ال زبلوا من صاحلْب لكن غّب مصلحْب
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وشاهبوا فرعون الذي عال يف ، جاوزوا احلد يف الطغيان والعصيان:واألمر الثاين علو أي ، إذا األمر األول الذي فعلوه أفسدوا
. األرض

اَح  إِذاَّل } مع أهنم كان البد أن يكونوا أكثر الناس حذرا من اإلفساد والعلو؛ ألنو كما ذكر اهلل يف سورة القصص   فِذي عَح َح  فِذ ْبعَحوْب
َح ْبضِذ  لَحهَح  وَحاَح َح َح   ْلْب تَحضْب ِذ ُس  شِذ ـَح اًل   َحهْب هُس ْب   َح اِذ َح اًل   َح ْب لـْب تَح ْب ِذي  َح ْـبلَح اَحهُس ْب   ُس َح ِّر ُس   ِذ وىم  4: القصص { اْب ُس ْب ِذ ِذ  َح   ِذ َح   َح اَح  إِذنَّل ُس  نِذ َح اَحهُس ْب  وَح َح ْب

. فعلوا مثلما فعل فرعون

يعِب الزمن الذي قدره اهلل حلصول ادلرة األوىل من ، يعِب موعد أوىل ادلرتْب {فَح ِذذَح  اَح اَح وَحعْب ُس  ُسوإهُس َح }: فقال اهلل عز وجل
 العباد يعِب { َـح َح ْـبلَح  عَحلَح ْب ُس ْب عِذ َح  اًل  اَّللَح   ُسواِذي  َح ْبٍا شَح ِذ  ٍ }أن اهلل ىيأ أسباب حصول التخلط : ومعناه { َـح َح ْـبلَح }، اإلفساد والعلو

وىم وكما ، ال ؼلرجون من أمر اهلل وىذا جزاء من اهلل عليكم، لكن سلطهم اهلل عليكم، يعِب ىم عبيد هلل، سيكونون شللوكْب هلل
. ذلم شوكة وشدة يف احلرب { ُسواِذي  َح ْبٍا شَح ِذ  ٍ } ،الذين ىم أىل بابل جنود خبت نصر، تبْب لنا اآلشوريْب

 دبعُب يف وسط ديارىم { ِذ اَح  ا ِّر َح  ِذ }وقاتلوكم دبعُب عبثوا ، وطرقها ذىابا وإيابا،  يعِب زبللوا يف األرض{فَح َح  ُسو ْب } 
وادلقصود بو بيت العبادة ، وادلقصود القدس فدخل خبت نصر وسىب وقتل الرجال ودمر الديار وأحرق ادلدينة وأحرق ىيكل سليمان

 . فخلت بالد اليهود منهم

وىذا ، وذلك بتغلب ملك الفرس على ملك بابل، معناىا أن اهلل أذن برجوع بِب إسرائيل غلى القدس {و َح اَح وَحعْب اًل   َّل ْب ُسوإاًل }
، سلط اهلل ملوك فارس على ملوك بابل، كانوا يف أسر البابليْب وتابوا إىل اهلل وندموا على ما فرطوا، بعد أكثر من أربعْب سنة

. ومن مث أذن لليهود بالرجوع للقدس وأن غلددوا دولتهم، فهزموىم وضعف سلطاهنم فأتى ملك فارس وفتح بابل

يعِب من جهة عشّبهتم وأقوامهم وعددىم  { ُس َّل  َح َح ْبنَح  اَح ُس ُس  اْب َح َّل َح عَحلَح ْبهِذ ْب وَح َح ْب َح ْبنَح  ُس   ِذ َح ْبوَح ٍا وَح َحلِذ  َح وَحاَح َحلْبلَح  ُس ْب  َح ْب َـح َح نَح ِذ  اًل }
إِذاْب }فصاروا أكثر شلا كانوا قبل اجلالء فامًب اهلل عليهم بأن كثرىم فكنتم أكثر نفّبا من أعدائكم الذين أخرجوكم وقيل ذلم 

سرائيل يف كتبهم وقيل لنا مثل ما قيل ذلم دبعُب أنكم دلا إىذا شلا خوطب بو بنو  { َح ْب َحلتُس ْب  َح ْب َحلتُس ْب ْلَحن ُس ِذ ُس ْب وَحإِذاْب  َح َح ْب ُس ْب فَـحلَحهَح 
تبتم ورجعتم إىل ربكم أعادكم وجعلكم يف حال حسنة فكما أىلكنا من قبلكم بذنوهبم هنلككم بذنوبكم وكما أحسنا لكم 

. بالتوبة ضلسن إىل كل من تاب فكونوا على حذر من وقوع البالء عليكم
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اِذ َح ُسوؤُسو ْب وُساُسوهَح ُس ْب وَحاِذ َح ْب ُسلُسو ْب  اْب َح ْب ِذ َح  َح َح   َح َحلُسو ُس }ىنا ادلرة الثانية األخّبة جاء وعدىا   {فَح ِذذَح  اَح اَح وَحعْب ُس  ا ِذ َح ِذ }: مث قال
إًذا ىذه األمور الٍب حصلت بسبب أهنم عادوا مرة أخرى للعلو واإلفساد وادلعُب أنو إذا وقع  { َحوَّلاَح  َح َّلٍ  وَحاِذ ُستَح ـِّر ُسو ْب  َح  عَحلَحوْب   َـحتْب ِذ  اًل 

 األوىل أساؤوا دخلوا ادلسجد وىدموه وجاسوا خالل ةمنكم مرة أخرى نفس األمر بعثنا عليكم عبادا لنا يسوؤوا وجوىكم فادلر
وأوقعوا هبم ادلأساة فوقع الغم واحلزن ، وادلرة ىذه غّب الذين دخلوا ادلسجد ادلرة السابقة تفلتوا عليهم وفعلوا هبم األفاعيل. الديار

أىلكوا وأفسدوا وغلبوا كل ما استطاعوا أن يفعلوه وكانوا أوقعوا : على وجوىهم ودخلوا ادلسجد دخول غزو وتربوا ما علوا تتبّبا يعِب
.  ظلا كان ترجية ذلم يف وقوع الرمحةإوىذه ادلرة مل يعدىم مثل ادلرة األوىل ، اإلستيالء والغلبة على كل شيء

نَح } وكأن يف ىذا إؽلاء وإشارة أنو ال ملك بعد ذلك بعد ادلرة األخّبة ال ملك ذلم  {عَح َحى  َح ُّد ُس ْب  َحا  َـح ْب َح َح ُس ْب وَحإِذاْب عُس  ُّد ْب عُس ْب
ىذا كلو سبب أن ػلصل ذلم ىذا ، تباعوأ على عيسى وواالعتداءفإن ما اقَبفو اليهود من مفاسد وقتل األنبياء والصاحلْب والتمرد 

فأتى الرومان أىلكوىم فاليهود بعد ما عادوا إىل القدس وجددوا ملكهم وأطلق ذلم . فقد آذو زكريا وقتلوا ػلٓب وأساؤوا إىل عيسى
ثر من مئٍب سنة هبذه الطريقة مث أتى أكفبقوا ،  يف األول كان البابليون ذلم التصرف فيها وىذا كلو ربت الفرس.التصرف يف بالدىم

فصاروا ربت سلطاهنم وعادوا مرة أخرى للقتال وأتاىم من ينصرىم ،   هبجوم ملوك مصر عليهماالضلاللالفساد فبدأ يف ملكهم 
. وتسلسل ادللك عندىم يف زمن مليء بالفًب

 إىل أن دخلوا ربت ملك الرومانيْب وحاولوا أن يتمردوا فأرسل إليهم من خرب القدس وأحرق ادلسجد وأسر أكثر من تسعْب 
 يرمون واكان، فهدموا الديار وخربوىا، حٌب أهنم  وبقي منهم شرذمة قليلة!وقُتل يف ىذه احلروب ضلو مئة ألف منهم، ألفا من اليهود

من حكم الرومان إال بعد ذلك ومل زبرج القدس ،  وتفرقوا يف األرضفانقرض شأن اليهود، ادللح على األرض لكي ال تصلح للزراعة
. عندما فتحها ادلسلمون يف زمن عمر بن اخلطاب

لك،  {عَح َحى  َح ُّد ُس ْب  َحاْب  َـح ْب َح َح ُس ْب }: قيل ذلم
ُ
نَح } مل يوعدوا بادل إذا رمحكم ربكم وأّمنكم يف بعض البالد يعِب  {وَحإِذاْب عُس ْب ُس ْب عُس ْب

. الٍب تلجؤون إليها، فإن عدمت إىل اإلفساد عدنا إىل عقابكم يف الدنيا قبل اآلخرة

لكن وراءه ما ىو أعظم ، وكأنو يقال ذلم ىذا إظلا كان عقاب يف الدنيا {وَحاَح َحلْبلَح  اَحهَحلَّل َح اِذلْب َح فِذ ِذ  َح  َحصِذ  اًل } :مث قال عز وجل
. منو وىو عقاب اآلخرة وعقاب اآلخرة ليس لو دافع
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ا فعلتم بتكذيبكم بعيسى وبالرسول كم كفرمت وكذبتم بالرسل أما إذا،  ملككمينزع منكموإذا أفسدمت يف األرض كان اجلزاء أن 
نكم يف الدنيا أدبقابل ،  وال ذبدون اخلروج منهاربصرون فيهادبعُب أنكم ،  حصّباجهنمفإن ليس لكم إال صلى اهلل عليو وسلم 

.  وتدخلون ربت محاية أحد من اخللق أما ىناك فقد جعل اهلل جهنم للكافرين حصّبااهتربوأن شلكن 

 وىذا اخلرب ، اإلذاللبنزع ادللك منهم اهلل وكيف عاقبهم اهلل دينىذا ما كان منهم وبعض شأهنم يف اإلفساد والتعدي على 
وإن وقع اخللق يف ،  فإن وقعت الطاعة وقعت الكرامة، وأنو ليس ألحد كرامة إال بالطاعة،للمسلمْب ليعلموا سنة رب العادلْب

. اإلفساد فكان حق أن يذذلم اهلل

 سلط اهلل عليهم عدوىم ا وطغواوأخربنا أهنم دلا بغو، قّص علينا يف كتابنا ما غلعلنا نعرف أحوال من سبقناسبحانو وتعاىل ربنا 
 فنحن ننتفع شلا حكاه لنا ربنا ، وما ربك بظالم للعبيد،وكان ىذا جزاء وفاقاوأذذلم وقهرىم  بيوهتم خاللاستباح بيضتهم وسلك ف

،  فنحن علينا أن ضلفظ لألنبياء الكرام مكانتهم فوقع عليهم ما وقع،، والعلماء من األنبياءا خلقوقتلوان القوم قد سبردوا أونعلم 
.  صلى اهلل عليو وسلم وننصر دين اهلل ونعظم شريعتو ونتبع رسولو،وللعلماء احَبامهم

ن أوشلن تيّقن ، ل اهلل دبنو وكرمو كما امًّب علينا بفهم ىذه اآليات العظيمة أن نكون شلن تيّقن أن ربنا ليس بظالم للعبيدأنس
وليس . مالحظتها ومعرفة ادلخرج شلا ضلن فيوإال  علينا فما وقد أخربنا عن سنتو ، يعامل هبا خلقوالٍبربنا لو سّنتو العظيمة 

. للمسلمْب إال العودة إىل كتاب اهلل وشريعة اهلل وتعظيم دين اهلل ونشره يف األضلاء مع االستعانة باهلل على كل ذلك

 . سبحانك اللهم وحبمدك اشهد أن ال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك


