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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ِلِد  ِ اْلَمسََْ َراِ  ِْلَََ ِلِد اْلحَََ َن اْلَمسََْ ْي م نََِ ) ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَََ

يرُ  ِميُ  اْلبَصََِ  -اْْلَْقَصِ الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِنْن آيَاتِنَا ِْنَّهُ ُهَو السَََّ

 (1ءاإلسرا
   

 :  الطبري تفسير في ورد

 سبحان  }  تعالى  قوله  تأويل   في  القول  بعبده  أسرى  الذي  سبحان]

 :   الطبري  جرير  بن  محمد   جعفر  أبو  قال  {   بعبده  أسرى  الذي

 {  ليال  بعبده  أسرى  الذي  سبحان  }   :  تعالى  بقوله ذكره  تعالى  يعني

  ن م  المشركون   فيه   يقول  مما  له   وتبرئة   بعبده  أسرى   للذي   تنزيها

 وتعظيما   له  وعلوا   ,   وولدا  صاحبة  له  وأن  ,  شريكا  خلقه  من  له  أن

 بينت  وقد  .  أقوالهم  وخطأ  جهاالتهم  من  ونسبوه  ,  إليه  أضافوه  عما

 المصدر  موضع  وضع  اسم   {   سبحان  }  قوله  أن  ,   قبل  مضى  فيما

  .  الموضع   هذا  في   إعادته  عن   أغنى   بما  موقعه  لوقوعه  فنصب  ,

  في   وللعرب  ,  موصوف  غير  ألنه  نصب   :  يقول  بعضهم  كان  وقد

  أهل   من   كثير   كان   ,   الصالة   فمنها  .   فيها  تستعمله  أماكن   التسبيح

 37  :  {   المسبحين  من  كان  أنه  فلوال  }  :  هللا  قول  يتأولون  التأويل

  بعضهم  كان  ,   االستثناء  ومنها  .   المصلين   من  كان   أنه   فلوال   143

 28  68  :   {   تسبحون  لوال  لكم  أقل  ألم  }  :  تعالى  هللا  قول   يتأول

  ويستشهد   ,   اليمن   أهل  لبعض   لغة   ذلك   أن   وزعم   ,   تستثنون   لوال 

  وال   مصبحين  ليصرمنها  أقسموا   إذ   }   :  بقوله  ذلك  تأويله  لصحة

  لوال   لكم   أقل   ألم   أوسطهم  قال   }   :  قال  18  :   17  68  {   يستثنون 

 وكان  ,  النور  ومنها  .   االستثناء   تركهم  فذكرهم  28  68  {   تسبحون 

  وسلم عليه  هللا   صلى  النبي  عن روي  الذي   خبرال  في   يتأول بعضهم

 أنه   "  شيء   من   أدركت  ما  وجهه  سبحات  ألحرقت  ذلك   لوال   "   :

 في   قلنا  الذي  وبنحو  .  وجهه  نور  :  وجهه  سبحات   :   بقوله  عنى
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  ذكر   .  التأويل   أهل   قال  {   بعبده  أسرى   الذي   سبحان }   :   قوله   تأويل

 أخبرنا   :  قال  ,   يحيى  بن   الحسن  حدثنا  -  16613  :   ذلك  قال  من

  عن   ,   موهب   بن   عثمان  عن   ,   الثوري   أخبرنا  :  قال  ,   الرزاق  عبد 

 عن   سئل   أنه  وسلم  عليه  هللا   صلى  النبي   عن  ,   طلحة  بن   موسى

  عن  هللا  إنزاه  "  :  قال  ,   هللا  سبحان  :  اإلنسان  يقول  أن  التسبيح

  ثنا   :   قال   ,   الحسين   ثنا  :  قال  ,   القاسم   حدثنا  -  16614  .   "   السوء

 عن   ,   نجيح   أبي   ابن   عن  ,  صالح  بن   الحسن  عن   ,   ان سليم  بن   عبدة

  اآلثار  من  ذكرنا  وقد  .   هلل  إنكاف  :  قال  :  هللا  سبحان  :  قوله  مجاهد

  واإلسراء  .   قبل   هذا  كتابنا   من   مضى   فيما  الكفاية   فيه  ما   ذلك  في

 ;   إسراء  يسري   :  قال  ,  أسرى  :   قال  فمن  .  الليل  سير  :   والسرى

 وليلة   :   الشاعر  قال  كما  ,  سرى  يسري  :   قال  ,  سرى   :   قال  ومن

  ندى  ذات   :   ويروى   ليت  سراها   عن   يلتني  ولم   سريت  دجى  ذات

 حذيفة  كان  وكذلك  .   الليل  من  {   ليال  }   :  بقوله  ويعني  .ليال  سريت

 أبا   سمعت   :   قال  ,   كريب  أبو   حدثنا  -  16615  .   يقرؤها  اليمان  بن

 بالنبي  أسري  حين  بحديث  عنده  يحدث  ورجل  عياش  بن  بكر

  قال   ,  زر  وال  عاصم  بمثل  تجيء  ال  :  له  فقال  وسلم  عليه  هللا  صلى

 الحرام  المسجد  من  ليال  بعبده  أسرى  الذي  سبحان  "  :  حذيفة  قرأ  :

 إلى   الحرام  المسجد  .من  هللا   عبد  قرأ  وكذا  "  األقصى  المسجد  إلى

 اختلف   فإنه  {  الحرام  المسجد   من  }  :  قوله  وأما  األقصى  المسجد

 الحرم  :   وقال  ,  الحرم  من   يعني  :  بعضهم   فقال  ,   معناه  وفي  فيه

  :   وقال  .   هذا   كتابنا   من  موضع  غير  في  ذلك  بينا   وقد  .  مسجد  كله

 إلى  به  أسري  ليلة  كان  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  أن  لنا  ذكر  وقد

 ذكر   .  طالب  أبي  ابنة  هانئ  أم  بيت  في  نائما  كان  األقصى  المسجد

  :   قال  ,  سلمة  اثن  :  قال  ,   حميد   ابن  حدثنا  -  16616  :  ذلك  قال  من

 أبي   عن  ,  السائب  بن  محمد  ثني  :  قال  ,  إسحاق  بن  محمد  ثنا

 النبي   مسرى   في  ,   طالب  أبي  بنت   هانئ  أم  عن   باذام   بن   صالح

  هللا   برسول   أسري  ما  :   تقول  كانت  أنها  ,   وسلم   عليه   هللا  صلى
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 ,  الليلة  تلك   عندي   نائم  بيتي   في  وهو   إال   وسلم   عليه   هللا  صلى

  أهبنا   ,  الفجر  قبيل  كان  فلما  ,   ونمنا  نام  ثم   ,  اآلخرة  العشاء  فصلى

 معه   وصلينا  الصبح  صلى  فلما  ,  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول

 لهذا   رأيت  كما  اآلخرة  العشاء  معكم   صليت  لقد   هانئ  أم  يا  "  :  قال

 صالة   صليت   ثم   ,   فيه  فصليت   المقدس  بيت  جئت   ثم  ,   الوادي 

 من   به   أسري   بل   :   آخرون  وقال  .   "   ترين  كما  اآلن   معكم   الغداة

  -  16617  :   ذلك   قال  من   ذكر   .   به  أسري   حين  كان  وفيه   ,   المسجد

  عن   ,   عدي   بن  جعفر  بن   محمد  ثنا   :   قال   ,  بشار  بن   محمد   حدثنا

 مالك   عن  ,  مالك  بن  أنس  عن  ,   قتادة  عن  ,  عروبة  أبي  بن  سعيد

  هللا  صلى  هللا  نبي  قال  :  قال  قومه  من  رجل  وهو   ,   صعصعة  بن

  سمعت   إذ   ,   واليقظان  النائم   بين   البيت   عند   أنا   يناب  "  :   وسلم   عليه

  ماء   من   فيها   ذهب   من  بطست   فأتيت   ,   الثالثة  أحد   ,   يقول   قائال

 يعني  ما  :  قلت  :   قتادة  قال   "  وكذا   كذا   إلى  صدري  فشرح  ,  زمزم

  بماء   فغسل  قلبي  فاستخرج  "  :   قال   ;   بطنه  أسفل  إلى  :   قال   ؟   به

 بدابة  أتيت  ثم  ,  وحكمة  إيمانا  حشي  ثم  ,  مكانه   أعيد  ثم  زمزم

  ,   البراق  له  يقال  بيضاء  بدابة  "  :  أخرى  رواية  وفي  ,  "  أبيض

 عليه  فحملت  ,  طرفه  منتهى  خطوه  يقع  ,  البغل  ودون  الحمار  فوق

 بالنبيين   فيه   فصليت   المقدس  بيت   إلى  أتينا  حتى   انطلقنا  ثم   ,

 فذكر  ...  .  "  الدنيا  السماء  إلى  بي  عرج  ثم   ,  إماما  والمرسلين

 :   قال , الحارث بن خالد ثنا :  قال ,  المثنى ابن حدثنا - * .  يثالحد

  ابن   يعني   ,   مالك  عن  ,   مالك  بن   أنس   عن   ,   قتادة   عن   ,   سعيد   ثنا

 نحوه   ,   وسلم   عليه  هللا  صلى  النبي   عن   ,  قومه  من  رجل  صعصعة

  عن   ,  سعيد  عن   ,  عدي  أبي  ابن   ثنا  :   قال  ,  المثنى  ابن   حدثنا  -  *  .

 قومه   من  رجل  صعصعة  بن   مالك  عن  ,  لكما  بن   أنس  عن  ,  قتادة

 16618  .   نحوه  ذكر  ثم  ,   وسلم   عليه   هللا   صلى  هللا   نبي   قال  :   قال   ,

 :  إسحاق  بن  محمد  قال  :   قال  ,   سلمة  ثنا  :  قال  ,  حميد  ابن  حدثنا  -

 :   قال  ,  الحسن  أبي  بن  الحسن   عن  ,  الرحمن  عبد  بن  عمرو  ثني
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 الحجر  في  نائم  ناأ  بينا  "  :  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال

 فعدت   ,  شيئا  أر  فلم  فجلست  ,  بقدمه  فهمزني  جبريل  جاءني

  ,   شيئا  أر  فلم  فجلست  ,   بقدمه  فهمزني  الثانية  فجاءني  ,  لمضجعي

 فأخذ  ,  فجلست  ,  بقدمه  فهمزني  الثالثة  فجاءني  ,  لمضجعي  فعدت

 دابة  فإذا  ,   المسجد  باب  إلى  بي  فخرج  ,  معه  فقمت  بعضدي

  بهما   يحفز  جناحان  فخذيه   في  له  ,  لبغلوا  الحمار  بين  بيضاء

  ,   معي  خرج  ثم  عليه  فحملني  ,  طرفه  منتهى  في  يده  يضع  ,  رجليه

 :   قال  ,   سليمان  بن   الربيع   حدثنا  -  16619  . "  أفوته  وال  يفوتني  ال

  ,   نمر  أبي   بن   شريك   عن ,   بالل   بن   سليمان   عن  ,   وهب   ابن  أخبرنا

 هللا   صلى  هللا  لبرسو  المسرى   ليلة  عن  يحدثنا  أنسا  سمعت  :  قال

 إليه  يوحى  أن   قبل   نفر  ثالثة   جاءه  أنه   الكعبة  مسجد   من   وسلم   عليه

 أوسطهم  قاال ؟  هو  أيهم : أولهم فقال , الحرام المسجد في نائم وهو

  فلم  ,  الليلة  تلك  فكانت  ,  خيرهم  خذوا  :  أحدهم  فقال  ,  خيرهم  هو  :

 هللا   صلى   والنبي  -  قلبه  يرى   فيما  أخرى  ليلة  جاءوا  حتى  يرهم 

  ,   أعينهم   تنام   األنبياء   وكذلك  .  قلبه  ينام  وال   ,   عيناه  تنام   وسلم  عليه

  زمزم  بئر  عند  فوضعوه  احتملوه  حتى  يكلموه  فلم   -  قلوبهم   تنام   وال

  ,   لبته  إلى  نحره  بين  ما  فشق  ,   السالم  عليه  جبرائيل   منهم   فتواله  ,

 أنقى   حتى  زمزم  ماء  من   فغسله  ,  وجوفه  صدره   من  فرغ  حتى

  ,   وحكمة  إيمانا  محشو   تور  فيه  ذهب  من   بطست  أتي   ثم   ,   جوفه

 ,   البراق  ركب  ثم  أطبقه  ثم  ,   ولغاديده  وصدره  جوفه  به  فحشا

 والمرسلين   بالنبيين   فيه  فصلى  المقدس   بيت  إلى  به   أتى   حتى  فسار

 ,   أبوابها   من   بابا  فضرب  ,  الدنيا  السماء  إلى  به  عرج  ثم   ,  إماما

 معك  من  :   قيل   ,   جبرائيل  اهذ  :   قال  ؟   هذا  من  :   السماء  أهل  فناداه

 فمرحبا  :   قالوا  ,   نعم   :  قال   ؟   إليه   بعث   أوقد   :   قيل   ,   محمد  :   قال  ؟ 

  يريد   بما  السماء  أهل   يعلم  ال   ,   السماء   أهل   به  فيستبشر  ,   وأهال  به

 فقال   ,  آدم  الدنيا  السماء  في  فوجد   ,  يعلمهم  حتى   األرض  بأهل  هللا

 بك  مرحبا  :   فقال  ,   يهعل  فرد   ,   عليه   فسلم   ,   أبوك  هذا   :  جبرائيل  له
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  ,  الثانية   السماء  إلى  به  مضى   ثم  ,   أنت   االبن   فنعم   ,  بني  يا  وأهال

  جبرائيل  :  فقال  ؟   هذا  من  :  فقيل  ,   أبوابها  من بابا   جبرائيل   فاستفتح

  :   قال   ؟   إليه   أرسل   أوقد  :   قيل   ,   محمد  :   قال  ؟   معك  ومن   :   قيل   ,

  صعد   فلما  ;   لهما  ففتح  ,   وأهال   به   مرحبا  :   فقيل  ,  إليه  أرسل   قد  نعم

 جبرائيل   يا  النهران  هذان  ما  :   فقال  ,  يجريان  بنهرين   هو   فإذا  فيها

 السماء  إلى  به  عرج  ثم   ;  عنصرهما  والفرات  النيل  هذا  :  قال  ؟ 

 :   قال  ؟   هذا  من  :  فقيل  ,  أبوابها  من   بابا  جبرائيل  فاستفتح  ,  الثالثة

 ؟   إليه  بعث  أوقد   :   قيل  ,  محمد  :  قال  ؟   معك  ومن  :  قيل   ,   جبرائيل

 هو  فإذا  له   ففتح  ,   وأهال  به  مرحبا  :  قيل  ,   إليه   بعث   قد   نعم   :  قال

 ذلك   وغير  ,  وياقوت  وزبرجد   لؤلؤ   من  وقصور  قباب  عليه   بنهر

 :   فقال  ,   أذفر  مسك  هو  فإذا   ,   ترابه   يشم   فذهب  ,   هللا   إال   يعلمه  ال  ما

 في  ربك  لك  خبأ  الذي   الكوثر  هذا  :   قال  ؟   المهر  هذا   ما  جبرائيل   يا

 به   عرج  ثم   ;  ذلك   مثل  به   فقالوا  ,  الرابعة  إلى  به  عرج  ثم   ;  خرةاآل

  ,   السادسة  إلى  به  عرج  ثم  ;   ذلك  مثل  له  فقالوا  ,  الخامسة  إلى

  ,   ذلك  مثل  له  فقالوا  ,  السابعة  إلى  به  عرج  ثم  ;  ذلك  مثل  له  فقالوا

 في  إدريس  منهم  فوعيت  ,  أنس  سماهم  قد  أنبياء   فيها  سماء  وكل

  ,   اسمه  أحفظ  لم  الخامسة  في  وآخر  ,  الرابعة  يف  وهارون  ,  الثانية

  ,  هللا   كالمه  بتفضيل   السابعة  في  وموسى   ,   السادسة   في  وإبراهيم 

 ذلك  فوق به  عال ثم ! أحد  علي يرفع أن أظن لم رب : موسى فقال

 الجبار  باب  ودنا  ,  المنتهى  سدرة  جاء  حتى  ,  هللا   إال  يعلمه  ال  بما

 ما  عبده  إلى  فأوحى  ,  أدنى   وأ  قوسين  قاب  فكان  فتدلى  ,  العزة  رب

  يوم  كل  أمته  على  صالة  خمسين  أوحى  فيما  هللا  وأوحى  ,  شاء

 ماذا   محمد   يا  :  فقال  ,   فاحتبسه   موسى  بلغ  حتى  هبط   ثم  ,   وليلة

 كل  أمتي  على  صالة  خمسين   إلي  عهد  "  :  قال  ؟   ربك  إليك  عهد

 عنك فليخفف فارجع ,  ذلك  تستطيع ال  أمتك إن  :  قال ;  " وليلة  يوم

 إليه   فأشار  ,  ذلك  في  يستشيره  كأنه  جبرائيل  إلى  فالتفت  ,   نهموع

  ,   مكانه  وهو   وجل  عز  الجبار  أتى  حتى  جبرائيل   به  فعاد  ,   نعم  أن
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  عنه   فوضع   ,  "  هذا   تستطيع  ال   أمتي   فإن  ,   عنا  خفف  رب   "  :  فقال

  فلم   ,   فاحتبسه   السالم  عليه   موسى   إلى  رجع  ثم   ;   صلوات   عشر

 ثم   ,   صلوات  خمس  إلى  صارت  حتى   ربه  إلى   موسى  يردده  يزل

  إسرائيل  بني  راودت  وهللا   قد  محمد  يا  :  فقال  ,   الخمس  عند  احتبسه

 أضعف   فأمتك  ,  وتركوه  فضعفوا  ,  الخمس  هذه  من  أدنى  على

  كل   ,  ربك  عنك  فليخفف  فارجع  ,  وأسماعا  وأبصارا  وقلوبا  أجسادا

 ,   جبرائيل  ذلك  يكره  وال   ,  عليه  ليشير  جبرائيل  إلى  يلتفت  ذلك

 أجسادهم   ضعاف  أمتي  إن   رب   يا  "   :  فقال  ,   الخمس  عند   هفرفع

  جل   الجبار  قال  ,   "  عنا  فخفف  ,  وأبصارهم  وأسماعهم  وقلوبهم

  يبدل  ال   إني  :  فقال  ,  "  وسعديك  لبيك  "  :  قال  ,  محمد  يا  :  جالله

  عشر  حسنة  بكل  ولك  ,  الكتاب  أم  في  عليك  كتبت  كما  لدي  القول

  فرجع   ;  عليك  خمس  وهي  ,  الكتاب  أم  في  خمسون  وهي  ,  أمثالها

 أعطانا  ,  عني  خفف  "  :  فقال  ؟   فعلت  كيف  :  فقال  ,  موسى  إلى

  إسرائيل   بني  راودني  وهللا  قد  :  قال  ,  "  أمثالها  عشر  حسنة  بكل

  يا   "  :  قال  ,   أيضا  عنك  فليخفف  فارجع  فتركوه  هذا  من  أدنى  على

 فاهبط  :  قال  ,  "  إليه  أختلف  مما  ربي  من  استحييت  وهللا  قد  موسى

 في  األقوال   وأولى   .   الحرام  المسجد  في   وهو  فاستيقظ  ,  هللا   مباس

  بعبده   أسرى  أنه  أخبر  وجل  عز  هللا  إن  :  يقال  أن  ,  بالصواب  ذلك

 الناس  يتعارفه  الذي   هو   الحرام  والمسجد  ,   الحرام  المسجد  من

  مسجد   :  يعني  {  األقصى  المسجد  إلى  }  :  وقوله  ,  ذكروه  إذا  بينهم 

  ,   تزار  التي  المساجد  أبعد   ألنه   ,   ألقصىا   :  له   وقيل  ,  المقدس  بيت

 الكالم   فتأويل  .  الحرام  المسجد   بعد  الفضل  زيارته  في  وينبغي

  واألنداد  اإلشراك  من  المشركون  نحله  ما  له   وتبرئة  ,   هلل  تنزيها

 من   ليال  بعبده  سار  الذي  ,   جالله  جل   عنه   يجل  وما  ,   والصاحبة

 صفة  في  لعلما  أهل  اختلف  ثم   .  األقصى  بيته   إلى  الحرام  بيته

  المسجد   من   وسلم  عليه  هللا   صلى  بنبيه   وتعالى  تبارك  هللا   إسراء

  ,   بجسده  هللا  أسرى  :  بعضهم  فقال  ,  األقصى  المسجد  إلى  الحرام
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 حتى   األقصى  بيته   إلى  الحرام  بيته  من  البراق  على  ليال   به  فسار

 وعظيم   وعبره  أمره  عجائب  من   يريه  أن  شاء  ما  فأراه  ,  أتاه

 به   وعرج  ,  هنالك  بهم  فصلى  ,  األنبياء  به  له  فجمعت  ,  سلطانه

 إليه  وأوحى   ,   السبع   السماوات   فوق   به   صعد  حتى   السماء  إلى

  ,   ليلته  من   الحرام  المسجد  إلى  رجع   ثم  يوحي  أن   شاء  ما  هنالك

  بعض  وذكر  ,  ذلك  قال  من  ذكر   .  الصبح  صالة  به  فصلى

  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا   رسول   عن   رويت  التي  الروايات

 أخبرنا  :   قال   ,  األعلى   عبد   بن   يونس   حدثنا  -  16620  :   يحهبتصح 

 :   قال  ,  شهاب  ابن  عن  ,  يزيد  بن  يونس  أخبرني  :  قال  ,  وهب  ابن

 هللا  رسول   أن  الرحمن  عبد   بن   سلمة  وأبو  المسيب   ابن  أخبرني

  إبراهيم   دابة   وهي  ,   البراق  على   به   أسري  وسلم   عليه  هللا  صلى

 ,   طرفها  موضع   حافرها  يقع   ,   الحرام   البيت  عليها   يزور  كان  التي

 فنفرت ,  األودية  تلك من بواد قريش عيرات  من  بعير فمرت : قال

  أتى   حتى  ,   وزرقاء  ,  سوداء  :   غرارتان  عليه  بعير  وفيها  ,   العير

  ,   خمر  قدح  :  بقدحين  فأتي  إيلياء  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول

 فقال   ,  بنالل   قدح  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  فأخذ  ,  لبن  وقدح

 أمتك  غوت  الخمر  قدح  أخذت  لو  ,  الفطرة  إلى  هديت  :  جبرائيل  له

  هللا  صلى  هللا  رسول  أن  المسيب  ابن  فأخبرني  :  شهاب  ابن  قال  .

 صلى  هللا  رسول  فنعتهم  ,  وعيسى  إبراهيم  هناك   لقي  وسلم  عليه

 كأنه  الرأس  رجل  فضرب  موسى  فأما  "  :  فقال  ,  وسلم   عليه  هللا

 من  خرج  كأنما  أحمر  فرجل  عيسى   ماوأ  ,   شنوءة   رجال  من

 وأما  ;  الثقفي  مسعود  بن  عروة  به  رأيت  من  فأشبه  ,  ديماس

 عليه   هللا   صلى   هللا   رسول  رجع  فلما  ;   "  به   ولده   أشبه   فأنا  إبراهيم 

 كثير   ناس   فارتد   :   هللا   عبد   قال   .   به   أسري   أنه  قريشا   حدث   ,   وسلم 

 :   له  فقيل   ,  يقالصد  بكر  أبو  فأتى  :   سلمة  أبو  قال  ,   أسلموا   ما  بعد

  رجع  ثم المقدس بيت إلى به أسري أنه يزعم , صاحبك في لك هل

  :   قال  ,  نعم  :  قالوا  ؟   ذلك  أوقال  :   بكر  أبو  قال  ,  واحدة  ليلة  في
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 الشام   جاء  أنه   أفتشهد  :   قالوا  ,   صدق  لقد  ذلك  قال  كان   إن  فأشهد

 بخبر   أصدقه  ,   ذلك  من  بأبعد  أصدقه  إني  :  قال  ؟   واحدة  ليلة  في

 سمعت  :  يقول  هللا  عبد  بن  جابر  سمعت  :  سلمة  أبو  قال  .  ءالسما

 قمت   قريش  كذبتني  لما  "  :  يقول  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول

 أنظر   وأنا  آياته  عن   أخبرهم  فطفقت  ,   المقدس  بيت  لي   هللا  فمثل

  :   قال  ,   وهب   ابن   أخبرنا  :   قال   ,   يونس   حدثني  -  16621  .   "   إليه

  الرحمن  عبد  عن , أبيه عن , ريالزه الرحمن عبد بن يعقوب ثني

 لما  :   قال  ,  مالك  بن  أنس  عن   ,   وقاص  أبي  بن  عتبة  بن  هاشم  بن

 عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إلى  بالبراق  السالم  عليه  جبرائيل  جاء

  ,   براق  يا  مه  :  جبرائيل  لها  فقال  ,  بذنبها  ضربت  فكأنها  ,  وسلم

 فإذا  ,  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فسار  ;   مثله  ركبك  إن  فوهللا

 أو   قال  .   الطريق   جنب  على  أي   :   الطريق  عن   ناء   بعجوز  هو 

 "  : فقال . التأنيث منها أسقط ولكن  , نائية : يقال  أن ينبغي : جعفر

 أن   هللا  شاء  ما  فسار  ,  محمد  يا  سر  :  قال  "  ؟   جبرائيل   يا  هذه  ما

 ,   محمد  يا  هلم   :  يقول  الطريق  عن   متنحيا  يدعوه  شيء   فإذا   ,  يسير

 ثم   :  قال  ;  يسير  أن  هللا  شاء  ما  فسار  ,  محمد  يا  سر  :  برائيلج   قال

  ,   أول  يا  عليك  السالم  :   أحدهم  فقال  ,  الخالئق  من  خلق  لقيه

 جبرائيل   له   فقال  ,   حاشر  يا   عليك   والسالم   ,  آخر  يا   عليك   والسالم 

  له   فقال  ,   الثاني   لقيه   ثم ;   السالم   فرد   :   قال   ,   محمد  يا   السالم   اردد   :

 عليه  فعرض  ,  المقدس  بيت  إلى  انتهى  حتى  وليناأل  مقالة  مثل

 اللبن   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فتناول  ,  والخمر  واللبن  الماء

  الماء  شربت   ولو   ,   الفطرة  محمد   يا  أصبت  :   جبرائيل   له  فقال   ,

 .   أمتك   وغوت   لغويت  الخمر  شربت   ولو  ,   أمتك   وغرقت  لغرقت

  هللا   صلى  هللا   رسول   مفأمه  ,   األنبياء   من   دونه  فمن   آدم   له   بعث  ثم

 رأيت   التي  العجوز  أما  :   جبرائيل   له   قال  ثم   ,   الليلة   تلك  وسلم  عليه

 عمر  من  بقي   ما  بقدر   إال   الدنيا  من   يبق  فلم   ,   الطريق  جانب  على

 ,   إبليس   هللا   عدو   فذاك  ,   إليه   تميل   أن  أراد   الذي  وأما  ,   العجوز  تلك
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  إبراهيم  كفذا  ,  عليك  سلموا  الذين  وأما  ;   إليه  تميل  أن  أراد

 ثنا   :  قال  ,   سهل   بن   علي  حدثني   -  16622  .   وعيسى   وموسى

  ,   أنس   بن   الربيع  عن  ,   الرازي  جعفر  أبو   أخبرنا   :  قال  ,  حجاج

 أبو   شك  -  غيره  أو   هريرة  أبي   عن   ,   الرياحي  العالية  أبي   عن

 ليال  بعبده   أسرى  الذي   سبحان  }   :  وجل  عز  هللا  قول  في  -  جعفر

 لنريه   ,  حوله  باركنا  الذي  األقصى  دالمسج   إلى  الحرام  المسجد  من

 النبي  إلى  جبرائيل  جاء  .  قال  {  البصير  السميع  هو  إنه  آياتنا  من

  :  لميكائيل  جبرائيل  فقال  ,  ميكائيل  ومعه  وسلم   عليه  هللا  صلى

 ,   صدره  له  وأشرح  ,   قلبه   أطهر  كيما  زمزم  ماء  من   بطست   ائتني 

 ميكائيل   يهإل  واختلف  ,   مرات  ثالث  فغسله  ,  بطنه  عن  فشق  :  قال

  فيه   كان  ما  ونزع  ,  صدره  فشرح  ,  زمزم  ماء  من   طسات  بثالث

 بين   وختم  ,  وإسالما  ويقينا  وإيمانا  وعلما  حلما  ومأله  ,  غل  من

 منهى  منه  خطوة  كل  عليه  فحمل  بفرس  أتاه  ثم   ,  النبوة  بخاتم  كتفيه

 عليه   جبرائيل  معه  وسار  فسار  :   قال  .  بصره   وأقصى  طرفه

  ,  يوم   في  ويحصدون   يوم   في  يزرعون   قوم  على   فأتى  ,  السالم

 يا  "  :   وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  فقال  ,  كان  كما  عاد  حصدوا  كلما

  ,   هللا   سبيل  في  المجاهدون   هؤالء   :   قال  "   ؟   هذا   ما  جبرائيل

  فهو   شيء  من  أنفقوا  وما  ,  ضعف  مائة  بسبع   الحسنة  لهم  تضاعف

  رءوسهم   ترضخ   قوم   على  أتى   ثم   ;   الرازقين  خير  وهو   يخلفه

  ذلك   من  عنهم   يفتر   ال  ,  كانت  كما  عادت  رضخت  كلما  ,  بالصخر

 الذين   هؤالء   :  قال  "  ؟   جبرائيل   يا  هؤالء   ما  "  :  فقال  ,   شيء

  على  قوم  على  أتى  ثم   ;  المكتوبة  الصالة  عن   رءوسهم  تتثاقل

  اإلبل  تسرح  كما  يسرحون  ,  رقاع  أدبارهم   وعلى  ,   رقاع  أقبالهم

  قال , وحجارتها جهنم ورضف  والزقوم الضريع ويأكلون ,  والغنم

 صدقات   يؤدون  ال الذين  هؤالء  :   قال  "  ؟   جبرائيل  يا هؤالء  ما  "  :

 على   أتى  ثم  ;   للعبيد   بظالم  هللا   وما  ,   شيئا  هللا  ظلمهم  وما   ,   أموالهم

  ,   خبيث   قذر  نيء  آخر  ولحم  ,   قدور   في   نضيج  لحم   أيديهم   بين   قوم
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 ما   "   :  فقال  ,  الطيب  النضيج  ويدعون   ,   النيء  من  يأكلون  فجعلوا

 عنده  تكون  ,  أمتك  من  الرجل  هذا  :  قال  "  ؟   جبرائيل   يا  هؤالء 

 حتى   عندها  فيبيت  خبيثة  امرأة  فيأتي  ,  الطيب  الحالل  المرأة

 رجال   فتأتي  ,  طيبا  حالال  زوجها  عند  من  تقوم   والمرأة  ,  يصبح

  في   خشبة  على   أتى  ثم   :  قال  .  تصبح  حتى  معه   فتبيت  ,   خبيثا

 "   :  قال  ,  خرقته  إال   شيء  وال  ,  شقته  إال  ثوب  بها  يمر  ال  الطريق

 على  يقعدون   أمتك   من  أقوام   مثل   هذا  :   قال  "   ؟   جبرائيل   يا  هذا   ما

 توعدون   صراط  بكل  تقعدوا   وال  }  :  قرأ  ثم  .  فيقطعونه  الطريق

 حطب  حزمة  جمع  قد  رجل  على  أتى  ثم  .  اآلية  86  7  {  وتصدون 

 يا   هذا   ما   "  :   الفق  ,  عليها  يزيد   وهو   ,  حملها  يستطيع   ال   عظيمة

  الناس  أمانات  عنده  تكون  أمتك  من  الرجل  هذا  :  قال  "  ؟   جبرائيل

 فال   ,   يحملها  أن   ويريد   ,   عليها  يزيد  وهو   ,   أدائها  على   يقدر  ال

  وشفاههم  ألسنتهم   تقرض  قوم   على   أتى  ثم   ;   ذلك   يستطيع 

 عنهم   يفتر  ال  كانت  كما  عادت  قرضت  كلما  ,   حديد   من  بمقاريض

  هؤالء   :   فقال  "  ؟   جبرائيل  يا   هؤالء   ما   "  :   قال   ,   شيء   ذلك   من

 على   أتى  ثم  ;  يفعلون  ال  ما  يقولون  الفتنة  خطباء  أمتك  خطباء

 يرجع  أن  يريد  الثور  فجعل  ,   عظيم  ثور  منه  يخرج  صغير  جحر

 :  قال " ؟  جبرائيل يا هذا ما " : فقال ,  يستطيع فال خرج حيث من

  أن  يستطيع   فال   ,   ليهاع  يندم   ثم   ,   العظيمة  بالكلمة  يتكلم   الرجل  هذا 

 ريح   وفيه  ,  باردة  طيبة  ريحا  فوجد  ,   واد   على   أتى  ثم  ;   يردها

 الطيبة  الريح  هذه  ما  جبرائيل  يا  "  :  فقال  ,  صوتا   وسمع  ,  المسك

 "  ؟   الصوت  هذا   وما  ,   المسك  كريح  التي  الرائحة  وهذه  الباردة

 كثرت  فقد ,  وعدتني ما  آتني رب يا : تقول الجنة صوت هذا : قال

 ومرجاني   ولؤلئي  ,   وعبقري  وسندسي  وحريري  وإستبرقي   فيغر

 وفواكهي  ,  وأباريقي  وصحافي  وأكوابي   ,   وذهبي  وفضتي  ,

  لك  :  فقال  ,  وعدتني  ما  فآتني  ,  وخمري  ولبني  ,  ورماني  ونخلي

 ,   وبرسلي  بي  آمن  ومن  ,  ومؤمنة  ومؤمن  ,   ومسلمة  مسلم  كل
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 ومن   ,  ا أنداد  دوني  من  يتخذ   ولم   ,  بي  يشرك  ولم   صالحا  وعمل

 ,   جزيته   أقرضني  ومن  ,   أعطيته   سألني   ومن  ,   آمن  فهو   خشيني

 ,   الميعاد  أخلف  ال  أنا  إال   إله  ال  هللا  أنا  إني  ,  كفيته   علي  توكل  ومن

  قد   :  قالت  ,  الخالقين  أحسن   هللا  وتبارك  ,   المؤمنون  أفلح  وقد

 منتنة   ريحا  ووجد  ,  منكرا  صوتا  فسمع  واد  على  أتى   ثم  ;  رضيت

  هذا   :  قال  "  ؟   الصوت  هذا   وما  جبرائيل  يا  الريح  هذه  وما  :  فقال  ,

 كثرت   فقد   ,   وعدتني   ما   آتني  رب  يا   :   تقول  ,   جهنم   صوت

  ,  وغساقي  وضريعي  ,   وجحيمي  وسعيري  ,   وأغاللي  سالسلي

 وعدتني   ما  فآتني   ,   حري  واشتد  قعري  بعد   وقد   ,   وعقابي  وعذابي

 خبيث  وكل  ,   وكافرة  وكافر  ,  ومشركة  مشرك  كل   لك  :   قال  ,

  ;   رضيت   قد  :   قالت  ,   الحساب  بيوم   يؤمن  ال  جبار  وكل  ,   وخبيثة

  إلى  فرسه   فربط  فنزل  ,   المقدس  بيت   أتى  حتى  سار   ثم   :   قال

 قالوا   .   الصالة   قضيت  فلما  ;   المالئكة  مع   فصلى  دخل   ثم   ,  صخرة

 إليه   أرسل  أوقد   :  فقالوا  ,  محمد  :  قال  ؟   معك  هذا  من   جبرائيل  يا  :

  ونعم   األخ  فنعم  ,  خليفة  ومن  أخ  من  هللا  اهحي  :  قالوا  ,   نعم  :  قال  ؟ 

 فأثنوا   األنبياء  أرواح  لقي  ثم   :  قال   ;  جاء  المجيء  ونعم  ,  الخليفة

 وأعطاني   خليال   اتخذني  الذي   هلل   الحمد   :   إبراهيم   فقال  ,   ربهم   على

  ,   النار  من  وأنقذني  ,  بي  يؤتم   هلل  قانتا  أمة  وجعلني  ,  عظيما  ملكا

 :  فقال  ربه  على  أثنى  موسى  إن  ثم  ;  وسالما  بردا  علي  وجعلها

 بني   ونجاة  فرعون  آل  هالك  وجعل  ,   تكليما  كلمني  الذي   هلل  الحمد

 وبه  بالحق  يهدون  قوما  أمتي  من  وجعل  ,   يدي  على  إسرائيل

 هلل  الحمد  :  فقال  ,  ربه  على   أثنى  السالم  عليه  داود  إن  ثم  ;  يعدلون

 ,   يدالحد   لي  وأالن  ,  الزبور  وعلمني  عظيما  ملكا  لي  جعل  الذي

  وفصل  الحكمة  وأعطاني  ,  والطير   يسبحن  الجبال  لي  وسخر

  الذي   هلل   الحمد  :   فقال  ,   ربه   على  أثنى  سليمان  إن   ثم   ;  الخطاب

 من   شئت   ما  لي  يعملون  ,   الشياطين  لي  وسخر  ,  الرياح  لي  سخر

 وعلمني   ,   راسيات  وقدور  ,   كالجواب  وجفان  وتماثيل   محاريب
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  جنود  لي   وسخر  ,   فضال  شيء   كل   من  وآتاني  ,   الطير  منطق

 عباده  من   كثير   على  وفضلني   ,   والطير  واإلنس   الشياطين

  وجعل   ,   بعدي  من  ألحد  ينبغي  ال  عظيما  ملكا  وآتاني  ,  المؤمنين

 السالم   عليه  عيسى  إن  ثم   ;   حساب   فيه  علي  ليس  طيبا  ملكا  ملكي

 مثلي   وجعل  كلمته   جعلني  الذي   هلل   الحمد  :   فقال  ,   ربه  على   أثنى

 الكتاب  وعلمني  ,  فيكون  كن  :  له  قال  ثم  ,  تراب  من  خلقه  آدم  مثل

  الطير   هيئة  الطين   من  أخلق  وجعلني  ,  واإلنجيل  والتوراة  والحكمة

  األكمة  أبرئ   وجعلني  ,  هللا   بإذن   طيرا   فيكون   ,   فيه   فأنفخ   ,

  ,   وطهرني  ورفعني  ,   هللا   بإذن  الموتى  وأحيي  ,  واألبرص

  سبيل   علينا  طانللشي  يكن  فلم   ,  الرجيم  الشيطان  من   وأمي  وأعاذني

 " :  فقال  ,   ربه   على   أثنى  وسلم   عليه   هللا   صلى محمدا  إن   ثم   :   قال   ;

 هلل   الحمد  "  :  فقال  ,  "  ربي  على  مثن  وأنا  ,   ربه  على  أثنى  كلكم

 وأنزل   ,   ونذيرا  بشيرا  للناس  وكافة  ,  للعالمين  رحمة  أرسلني   الذي

  أخرجت   أمة  خير  أمتي  وجعل  ,   شيء  كل  تبيان  فيه  الفرقان  علي

  وهم   األولون   هم   أمتي  وجعل   ,   وسطا  أمتي   وجعل   ,   ناسلل

 لي  ورفع  وزري  عني  ووضع  ,  صدري  لي  وشرح  ,  اآلخرون

 -  محمد  فضلكم  بهذا  :  إبراهيم  قال  "  خاتما  فاتحا  وجعلني  ,  ذكري

 يوم   بالشفاعة  وفاتح  ,  النبوة  خاتم  :  الرازي  وهو   :  جعفر  أبو  :  قال

 منها   بإناء  فأتي  ,   أفواهها  ةمغطا  ثالثة  بآنية  إليه  أتى   ثم   -  القيامة

 آخر  إناء  إليه  دفع  ثم   ;  يسيرا   منه  فشرب  ,  اشرب  :  فقيل  ,  ماء  فيه

 إليه  دفع  ثم  ;  روي  حتى  منه  فشرب  ,  اشرب  :  له  فقيل  ,   لبن  فيه

 رويت   قد  أريده  ال  "  :  فقال  ,  اشرب  :  له  فقيل  ,  خمر  فيه  آخر  إناء

 على   ستحرم  اإنه  أما  :  وسلم  عليه   هللا  صلى  جبرائيل  له  فقال  "

 به   عرج  ثم  ,   القليل   إال  أمتك  من   يتبعك   لم  منها  شربت  ولو   ,   أمتك

 هذا   من   :  فقيل   ,  أبوابها  من   بابا   جبرائيل   فاستفتح  ,   الدنيا   سماء  إلى

  أوقد   :  قالوا  ,  محمد  :   فقال  ؟   معك  ومن   :   قيل  ,   جبرائيل  :  قال  ؟ 

 فنعم   ,   ةخليف  ومن   أخ  من   هللا  حياه  :   قالوا  ,   نعم   :   قال  ,   إليه  أرسل
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 تام   برجل  هو  فإذا  فدخل  ;  جاء  المجيء  ونعم  ,   الخليفة  ونعم  األخ

  على   ,   الناس  خلق  من  ينقص  كما  ,   شيء  خلقه  من  ينقص   لم  الخلق

 ريح  منه يخرج باب شماله وعن  ,  طيبة ريح منه يخرج  باب يمينه

 وإذا  ,  واستبشر  ضحك  يمينه  عن   الذي  الباب  إلى  نظر  إذا  ,   خبيثة

  جبرائيل   يا  "  :  فقلت  ,  وحزن   بكى  شماله  عن  لذيا  الباب  إلى  نظر

 وما  ,   شيء  خلقه  من  ينقص   لم  الذي  الخلق  التام   الشيخ   هذا  من

 يمينه   عن   الذي   الباب  وهذا   ,  آدم  أبوك  هذا  :  قال  "  ؟   البابان  هذان

 ,   واستبشر   ضحك  ذريته  من  يدخله  من  إلى  نظر  إذا  ,  الجنة  باب

  من  يدخله  من   إلى  ظرن   إذا   ,   جهنم   باب  شماله  عن   الذي   والباب

 إلى  وسلم   عليه   هللا   صلى  جبرائيل   به  صعد  ثم  ;   وحزن   بكى  ذريته

 :   قيل   ,   جبرائيل   :   قال  ؟   هذا  من   :   فقيل   ,   فاستفتح   الثانية   السماء

 ؟   إليه  أرسل   أوقد  :  فقالوا  ,   هللا   رسول  محمد  :   قال  ؟   معك  ومن

 ونعم   األخ   فنعم   ,   خليفة  ومن  أخ  من   هللا  حياه  :   قالوا   ,   نعم   :  قال

 يا  "  :   فقال  ,  بشابين  هو  فإذا  :  قال  ,  جاء  المجيء  ونعم   ,  الخليفة

 ويحيى   ,   مريم   ابن   عيسى  هذا  :   قال  "   ؟   الشبان  هذان  من   جبرائيل

 فاستفتح   ,  الثالثة  السماء  إلى  به  فصعد  :  قال  ,  الخالة  ابنا  زكريا  بن

  :   قال  ؟   معك   ومن  :  قالوا  ,   جبرائيل   :  قال  ؟   هذا  من   :  فقالوا  ,

 من  هللا  حياه  :   قالوا  ,  نعم   :  قال  ؟   إليه  أرسل  أوقد  :  قالوا  ,  مدمح 

 قال   ,  جاء  المجيء  ونعم  ,   الخليفة  ونعم   األخ  فنعم   ,   خليفة  ومن  أخ

 كما   ,  الحسن  في  كلهم  الناس  على  فضل   قد  برجل  هو   فإذا   فدخل  :

  يا   هذا   من   "  :   قال   ,  الكواكب   سائر  على  البدر   ليلة   القمر  فضل

 أخوك   هذا  :  قال  "  ؟   الحسن  في  الناس  على  فضل  الذي  جبرائيل

 هذا   من   :   فقيل   ,   فاستفتح   ,   الرابعة   السماء  إلى  به صعد   ثم   ;  يوسف

  أوقد   :  قالوا  ,   محمد  :   قال  ؟   معك  ومن   :  قالوا  ,   جبرائيل  قال  ؟ 

 فنعم   ,   خليفة  ومن   أخ  من   هللا  حياه  :   قالوا  ,   نعم   :   قال  ؟   إليه  أرسل

  هو   فإذا   ,   فدخل  :  قال  ;  جاء  ءالمجي  ونعم  ,   الخليفة  ونعم   األخ

 رفعه   إدريس  هذا  :  قال  "  ؟   جبرائيل  يا  هذا  من  "  :  قال  ,  برجل
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 جبرائيل فاستفتح , الخامسة السماء إلى به صعد ثم  .  عليا مكانا هللا

 :   قال   ؟   معك   ومن   :   قالوا   ,   جبرائيل   :  فقال  ؟   هذا   من   :   فقالوا   ,

 من  هللا  حياه  :   قالوا  ,  نعم   :  قال  ؟   إليه  أرسل  أوقد  :  قالوا  ,  محمد

  ثم  ;  جاء  المجيء  ونعم  ,  الخليفة  ونعم  األخ  فنعم  ,  خليفة  ومن  أخ

  من   "  :   قال  ,  عليهم  يقص  قوم  وحوله  جالس  برجل  هو  فإذا  دخل

 هارون  هذا   :   قال  "   ؟   حوله  الذين   هؤالء   ومن   جبرائيل   يا   هذا 

  السماء  إلى  به  صعد  ثم  ;   إسرائيل   بنو  وهؤالء   ,   قومه  في  المحبب

 ,   جبرائيل  :  قال  ؟   هذا  من  :   له  فقيل  ,  جبرائيل  فاستفتح   ,  ادسةالس

  :   قال  ؟   إليه   أرسل   أوقد  :   قالوا  ,   محمد  :   قال  ؟   معك   ومن  :  قالوا

 ,   الخليفة  ونعم  األخ   فنعم  ,   خليفة  ومن   أخ  من  هللا   حياه  :   قالوا  ,   نعم

 الرجل  فبكى  ,  فجاوزه  ,  جالس  برجل  هو   فإذا  ;  جاء  المجيء  ونعم

 باله   فما  "   :  قال  ,   موسى  :   قال  "   ؟   هذا   من   جبرائيل   يا  "   :   فقال  ,

  ,  هللا  على  آدم   بنى  أكرم  أني  إسرائيل  بنو  تزعم   :  قال  "  ؟   يبكي

 أنه فلو  , أخرى في وأنا  ,  دنيا في خلفني قد آدم بني من  رجل وهذا

  السماء  إلى  به  صعد  ثم  ;   أمته  نبي  كل   مع  ولكن   ,   أبال  لم   بنفسه

 ,   جبرائيل   :   قال  ؟   هذا  من   :  فقيل  ,   ائيلجبر  فاستفتح  ,  السابعة

  :   قال  ؟   إليه   أرسل   أوقد  :   قالوا  ,   محمد  :   قال  ؟   معك   ومن  :  قالوا

 ,   الخليفة  ونعم  األخ   فنعم  ,   خليفة  ومن   أخ  من  هللا   حياه  :   قالوا  ,   نعم

  عند   جالس  أشمط  برجل  هو   فإذا   فدخل  :   قال  ,   جاء  المجيء  ونعم 

 أمثال  ,   الوجوه  بيض  لوسج   قوم   وعنده  ,   كرسي  على  الجنة  باب

 ألوانهم   في  الذين   هؤالء  فقام  ,  شيء  ألوانهم  في  وقوم   ,  القراطيس

  من  ,   خلص   وقد   فخرجوا  ,   فيه  فاغتسلوا  نهرا  فدخلوا  ,   شيء

  وقد   فخرجوا  ,   فيه  فاغتسلوا  ,  آخر  نهرا  دخلوا  ثم  ,  شيء   ألوانهم

 ,   فيه  فاغتسلوا  آخر  نهرا  دخلوا  ثم  ,  شيء  ألوانهم  من  ,  خلص

  أصحابهم  ألوان  مثل   فصارت  , شيء ألوانهم  ,   خلص  وقد  جوافخر

 هذا   من  جبرائيل   يا  "  :   فقال  ,   أصحابهم  إلى   فجلسوا   فجاءوا  ,

 في   الذين  هؤالء   ومن  ,   وجوههم   البيض   هؤالء  من   ثم   ,  األشمط
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  صفت  وقد  فجاءوا  ,  دخلوا  التي  األنهار  هذه  وما  ,   شيء  ألوانهم

 ,   األرض  على  شمط  من   أول   إبراهيم  أبوك  هذا  :  قال  "  ؟   ألوانهم

 وأما  ,  بظلم  إيمانهم  يلبسوا  لم  فقوم  :  الوجوه  البيض  هؤالء  وأما

 وآخر  صالحا  عمال   خلطوا  فقوم  ,   شيء  ألوانهم  في  .   الذين  هؤالء 

  ,   هللا   رحمة  فأولها  :  األنهار  وأما  ,  عليهم  هللا  فتاب  ,  فتابوا  ,   سيئا

 ثم  : قال ; طهورا اباشر ربهم سقاهم : والثالث ,  هللا نعمة  : وثانيها

 خال   أحد   كل   إليها  ينتهي  السدرة  هذه  :   له   فقيل  ,   السدرة   إلى   انتهى

  من   أنهار  أصلها  من  يخرج  شجرة  هي  فإذا  ,   سنتك  على  أمتك  من

 خمر  من   وأنهار   ,   طعمه  يتغير   لم   لبن   من   وأنهار  ,   آسن   غير   ماء

 يسير  شجرة  وهي  ,   مصفى   عسل  من  وأنهار  ,   للشاربين   لذة

 مغطية   منها  والورقة  ,  يقطعها  ال  عاما  سبعين  ظلها  في  الراكب

 وغشيتها   ,  وجل  عز  الخالق  نور  فغشيها  :  قال  ,  كلها  لألمة

  عند   فكلمه  :  قال  ,  الشجرة  على  يقعن  حين  الغربان  أمثال  المالئكة

  وأعطيته  ,   خليال   إبراهيم   اتخذت   "   :   فقال  ,   سل   :   له   فقال  ,  ذلك

 ,   عظيما  ملكا  داود  وأعطيت  ,   تكليما  موسى  وكلمت  ,  عظيما  ملكا

 ملكا   سليمان  وأعطيت  ,  الجبال  له  وسخرت  ,  الحديد  له  وألنت

 له   وسخرت  ,   والشياطين  واإلنس  الجن  له  وسخرت  ,  عظيما

  عيسى   وعلمت  ,  بعده  من   ألحد  ينبغي  ال  ملكا  وأعطيته  ,  الرياح

 ويحيي   ,   واألبرص  األكمه   يبرئ   وجعلته  ,  واإلنجيل   التوراة

  يكن   فلم   ,   الرجيم  الشيطان  من   وأمه  وأعذته   ,   هللا   بإذن   الموتى

 ,   وخليال  حبيبا  اتخذتك  قد  :  ربه  له  فقال  .  "  سبيل   عليهما  للشيطان

 كافة  الناس  إلى   وأرسلتك  ;   هللا   حبيب   :   التوراة  في   مكتوب   وهو 

  ,   وزرك   عنك  ووضعت  ,   صدرك  لك  وشرحت  ,   ونذيرا   بشيرا 

 أمة   أمتك  لتوجع  ,  معي  ذكرت  إال  أذكر  فال  ,  ذكرك  لك  ورفعت

  ال   أمتك  وجعلت  ,  واآلخرون  األولون   هم   أمتك   وجعلت  ,  وسطا

  من  وجعلت  ,   ورسولي  عبدي   أنك  يشهدوا  حتى  ,   خطبة  لهم  تجوز

 وآخرهم  ,  خلقا  النبيين  أول   وجعلتك  ,   أناجيلهم  قلوبهم   أقواما  أمتك
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 يعطها  لم  ,  المثاني  من  سبعا   وأعطيتك   ,  له  يقضى   وأولهم   ,   بعثا

  اإلسالم  أسهم   ثمانية   وأعطيتك  ,  الكوثر  طيتكوأع  ,   قبلك   نبي

 ,   رمضان  وصوم   ,   والصالة  ,  والصدقة  ,   والجهاد  ,  والهجرة

 ,  وخاتما  فاتحا  وجعلتك  ,   المنكر  عن  والنهي  ,  بالمعروف  واألمر

 أعطاني  :  بست   ربي  فضلني  "  :   وسلم   عليه  هللا  صلى  النبي  فقال

 الناس   إلى  يوأرسلن  ,   الحديث  وجوامع   ,  وخواتيمه  الكلم  فواتح

 مسيرة  من  الرعب  عدوي  قلوب  في  وقذف  ,   ونذيرا  بشيرا  كافة

  لي   وجعلت  ,   قبلي   ألحد   تحل  ولم   الغنائم  لي  وأحلت   ,   شهر

 صالة   خمسين   علي   وفرض  :   قال   ,  ومسجدا  طهورا   كلها  األرض

 "  :   قال  ,  محمد  يا  أمرت  بم   :   قال  ,   موسى  إلى  رجع  فلما  ;  "

 فإن   ,  التخفيف  فاسأله  ربك   إلى   ارجع  :   قال  ,   "  صالة  بخمسين

  فرجع   :  قال  ,  شدة  إسرائيل  بني  من  لقيت  فقد  ,   األمم  أضعف  أمتك

 عنه   فوضع  ,  التخفيف  فسأله  ربه  إلى   وسلم  عليه   هللا   صلى  النبي

  بأربعين   "   :   قال   ؟   أمرت  بكم   :   فقال  ,   موسى  إلى  رجع   ثم   ,  عشرا

 ألمم ا أضعف أمتك فإن , التخفيف فاسأله ربك إلى ارجع : قال , "

 فسأله   ,  ربه  إلى  فرجع  :  قال  ,  شدة  إسرائيل  بنى  من  لقيت  وقد  ,

 بكم   :  فقال  ,   موسى  إلى   فرجع  ,  عشرا  عنه  فوضع  ,  التخفيف

 إلى  ارجع  :  موسى  له  فقال  ,  "  بثالثين  أمرت  "  :  قال  ؟   أمرت

 بني   من  لقيت  وقد  ,  األمم  أضعف  أمتك  فإن  ,  التخفيف  فاسأله  ربك

 عنه   فوضع  ,  التخفيف  فسأله  ربه  إلى  فرجع  :   قال  ,  شدة  إسرائيل

 ,  "  بعشرين  "  :  قال  ؟  أمرت  بكم   :  فقال  موسى  إلى  فرجع  ,  عشرا

  ,   األمم   أضعف  أمتك   فإن  ,   التخفيف  فاسأله  ربك   إلى  ارجع   :  قال

 فسأله  ربه  إلى   فرجع  :   قال   ,   شدة   إسرائيل   بني  من   لقيت   وقد

 م بك  :  فقال  ,   موسى  إلى   فرجع  ,  عشرا  عنه  فوضع  ,  التخفيف

  ,  التحفيف  فاسأله  ربك  إلى   ارجع  :  قال  ,  "  بعشر  "  :  قال  ؟   أمرت

 :   قال   ,   شدة   إسرائيل   بني  من   لقيت   وقد   ,   األمم  أضعف   أمتك  فإن

 ,   خمسا  عنه  فوضع  ,  التخفيف  فسأله  ربه  إلى  حياء  على  فرجع
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 :   قال  ,   "  بخمس  "  :  قال  ؟   أمرت  بكم  :  فقال  ,  موسى  إلى  فرجع

 وقد   ,   األم   أضعف  أمتك  فإن   ,   يفالتخف  فاسأله  ربك   إلى  ارجع

 حتى  ربي  إلى  رجعت  قد   "  :  قال  ,  شدة  إسرائيل  بني  من  لقيت

 صبرت  كما  إنك  أما  :   له  فقيل  ,  "  إليه  راجع  أنا  فما  استحييت

  فإن   صالة  خمسين  عنك  يجزين   فإنهن  صلوات  خمس  على  نفسك

 وسلم   عليه  هللا  صلى  محمد  فرضي  :  قال  ,  أمثالها  بعشر  حسنة  كل

  له   وخيرهم   ,  به  مر  حين   عليه  أشدهم   موسى  فكان  ,   االرض  كل

  أبو  أخبرنا  :  قال  ,  هللا  عبيد   بن  محمد  حدثني  -  *   .  إليه  رجع  حين

  الربيع   عن  ,  الرازي  جعفر  أبو  ثنا  :  قال  ,  القاسم  بن  هاشم  النضر

 أبي  عن  -  جعفر  أبو  شك  -  غيره  أو  العالية  أبي  عن  ,  أنس  بن

 }   : قوله  إلى   ...   .  {  بعبده  رى أس  الذي   سبحان  }   :   قوله   في  هريرة

  هللا  صلى  النبي   إلى   جبرائيل  جاء  :   قال   {  البصير  السميع   هو  إنه

 أنه   إال  ,  حجاج  عن  ,   سهل  بن   علي  حديث   نحو  فذكر   ,  وسلم  عليه

  يسرحون   بقوم  وإذا   :  فيه  وقال  ,  مكائيل  ومعه  جبرائيل  جاء  :  قال

 موضع   كل  في  وقال  ,  والزقوم  الضريع  يأكلون  األنعام  تسرح  كما

 في   وقال   ,   "   جبرائيل  يا  هؤالء  من  "   ,   "   هؤالء  ما  "   :   علي  قال

 في  أيضا  وقال  ,  "  ألسنتهم  تقص  "  "  ألسنتهم  تقرض  "  موضع

  ,   الخمر  ذكر  في  قال  .  "  الخليفة  ونعم  "  :  فيه  علي  قال  موضع

 يا   الفطرة  أصبت  قد  :   جبرائيل   قال  ,   "   رويت  قد   أريده   ال   "  :  فقال

  :   أيضا  المنتهى   سدرة  في   وقال  ,   أمتك  على  ستحرم  إنها  ,   محمد

 من   سبيلك  على  خال  أحد  كل  ينتهي  إليها  ,   المنتهى  السدرة  هذه

  تغشاها  ,  كلهم  الخلق  تظل  "  :  منها  الورقة  في  أيضا  وقال  ;  أمتك

 عز  هللا   حب  من  ,  الشجرة  على  يقعن  حين  الغربان   مثل  المالئكة

  محمد  حدثنا  -  16623  .   علي  حديث   مثل  الحديث  وسائر  "  وجل

 أبي  عن  ,  معمر  عن  ,   ثور  بن  محمد  ثنا  :  قال   ,  األعلى  عبد  بن

 بن   الحسن  وحدثني  ;  الخدري  سعيد   أبي  عن   ,   العبدي   هارون

 أخبرنا   :  قال  ,  معمر  ثنا  :  قال  ,  الرزاق  عبد   أخبرنا  :   قال  ,   يحيى
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 لحديث   واللفظ  ,  الخدري  سعيد  أبي  عن  ,   العبدي   هارون  أبو

  من   ليال  بعبده   أسرى  الذي  سبحان  }   :  ولهق  في  ,   يحيى  بن  الحسن

 هللا   صلى   النبي  ثنا  :   قال  {   األقصى   المسجد  إلى   الحرام  المسجد

  :  وسلم   عليه   هللا  صلى  هللا   نبي  فقال  به  أسري  ليلة  عن  وسلم   عليه

  وهو   مضطربتان  أذنان  له  ,  بالبغل  الدواب  أشبه   هي  بدابة  أتيت  "

  بي   فانطلق  ,  فركبته  ,  ليقب  األنبياء  تركبه  كان  الذي  وهو  ,  البراق

 محمد  يا  :  يميني  عن  نداء   فسمعت  ,  بصره  منتهى  عند  يده  يضع

 عن   نداء  سمعت ثم  ;  عليه  أعرج  ولم  فمضيت  ,  أسألك  رسلك  على

  ;   عليه   أعرج  ولم   فمضيت  ,   أسألك  رسلك  على  محمد   يا  :   شمالي

 زينة   من   زينة   كل   من   عليها  فرأيت   ,   الطريق  في   امرأة  استقبلت   ثم 

 فمضيت   ,   أسألك  رسلك  على  محمد  يا  :   تقول  ,  يدها  رافعة  الدنيا

 األقصى  المسجد  قال  أو  ,   المقدس  بيت  أتيت  ثم  ,  عليها  أعرج  ولم

  ,   بها  توثق   األنبياء  كانت  التي  بالحلقة  فأوثقتها  الدابة   عن   فنزلت  ,

 في  رأيت  ماذا  :  جبرائيل  له  فقال  ,  فيه  فصليت  المسجد  دخلت  ثم

 رسلك   على  محمد  يا  أن   يميني  عن  نداء  سمعت  :  فقلت  ,  وجهك

  لو أما , اليهود  داعي ذاك  : قال , عليه أعرج ولم فمضيت , أسألك

 يساري   عن   نداء   سمعت  ثم   :  قال  ,   أمتك   لتهودت  عليه  وقفت  أنك

 :   قال  ,  عليه  أعرج  ولم  فمضيت  ,   أسألك  رسلك  على   محمد  يا  أن

  ,  أمتك  لتنصرت  عليه  وقفت  لو  إنك  أما  ,  النصارى  داعي  ذاك

 رافعة  الدنيا  زينة  من  زينة  كل  من  عليها  امرأة  استقبلتني  ثم  :  قلت

 :   قال  ,   عليها  أعرج  ولم  فمضيت  ,   أسألك  ,  رسلك   على  تقول  يدها

  الدنيا  أمتك الختارت عليها وقفت لو إنك أما  ,  لك تزينت  الدنيا تلك

 خمر  فيه  واآلخر  ,  لبن  فيه   أحدهما  بإناءين  أتيت   ثم  ,  اآلخرة  على

 :   قال  ,  فشربته  اللبن  فأخذت  ,  شئت  أيهما  اشرب  :  لي  فقيل  ,

 وأخبرني   :  معمر  قال  .  "  الفطرة  أخذت   :  قال  أو  الفطرة  أصبت

 الخمر  أخذت  لو   إنك  أما  :  له  قيل   أنه  المسيب  ابن   عن   ,   الزهري

 جيء   ثم  "   :   سعيد   أبي  حديث   في   هارون   أبو   قال  .   أمتك   غوت
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 رأيت   ما  أحسن   هو   فإذا  آدم   بني  أرواح  فيه  تعرج  الذي  بالمعراج

 انتهينا  حتى  فيه  بنا  فعرج  إليه  بصره  يحد  كيف  الميت  إلى  تر  ألم

 :   قال  ؟   هذا   من  فقيل   ,   جبرائيل   فاستفتح   ,   الدنيا   السماء  باب  إلى

 إليه  أرسل  أوقد  :  قيل  ,  محمد  :  قال  ؟   معك  ومن   :  قيل  ؟   جبرائيل

  يحرس  موكل   ملك  وإذا  ,   علي  وسلموا   ففتحوا  ,   نعم   :  قال  ؟ 

 منهم   ملك   كل  مع   ملك  ألف   سبعون   معه  ,   إسماعيل  له   يقال  ءالسما

  وإذا   31  74  {   هو   إال  ربك  جنود   يعلم   وما   }   :   قرأ   ثم   ,   ألف  مائة

  تعرض  هو   فإذا  ,  شيء  منه  يتغير  لم  هللا  خلقه يوم   كهيئته  برجل  أنا

 ,   طيبة   روح   :   قال   ,   مؤمن   روح  كانت   فإذا  ,   ذريته   أرواح  عليه

 :  قال  كافر  روح  كان  وإذا   ;  عليين  في  كتابه  اجعلوا  ,  طيبة  وريح

 يا   :  فقلت  ,  سجيل  في  كتابه  اجعلوا  ,  خبيثة  وريح  خبيثة  روح

 ودعا   بي   ورحب  علي  فسلم   ,   آدم  أبوك   :   قال  ؟   هذا  من   جبرائيل

 نظرت   ثم  ,  الصالح  والولد  الصالح  بالنبي  مرحبا  :  وقال  بخير  لي

 يأخذ  من  م به  وكل   وقد  ,   اإلبل   كمشافر  مشافر  لهم   بقوم   أنا  فإذا

  من   يخرج  نار  من  صخرا  أفواههم   في  يجعل  ثم  ,  بمشافرهم

  يأكلون   الذين   هؤالء   :   قال  ؟   هؤالء   من   جبرائيل  يا  :   قلت   ,   أسافلهم

 جلودهم   من  يحذى   بقوم  أنا  فإذا  نظرت  ثم   .   ظلما  اليتامى  أموال

  هللا  خلق  ما  أكره  فإذا  ,   أكلتم  كما  كلوا  :  يقال  ثم   ,  أفواههم  في  ويرد

 الهمازون   هؤالء  :  قال  ؟   جبرائيل  يا  هؤالء  من  :   قلت  ,  ذلك  لهم

  أعراضهم  في  ويقعون  ,  الناس  لحوم  يأكلون  الذين  اللمازون

 مشوي   لحم   عليها  مائدة  على  بقوم   أنا  فإذا  نظرت  ثم   ;   بالسب

  يميلون   فجعلوا  ,  جيف  حولهم  وإذا  ,  اللحم  من  رأيت  ما  كأحسن

 يا  هؤالء  من   :  قلت  ,  اللحم   ذلك  ويدعون   منها  يأكلون  الجيف  على

 ,   عليهم   هللا  حرم  ما  إلى   عمدوا  الزناة  هؤالء  :  قال  ؟   جبرائيل

 كأنها  بطون   لهم   بقوم   أنا  فإذا  نظرت  ثم  ;   لهم  هللا   أحل  ما  وتركوا

 فرعون  آل   بهم  مر  فإذا  ,   فرعون  آل  سابلة  على  وهي  البيوت

  بأرجلهم   فرعون  آل   فيتوطئوهم  ,   فيقع   بطنه  بأحدهم   فيميل   ,  ثاروا
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 يا  هؤالء  من   :  قلت  ;  وعشيا  غدوا  النار  على  يعرضون  موه   ,

 كمثل   فمثلهم   ,   بطونهم   في  ربا   ,   الربا   أكلة  هؤالء  :   قال  ؟   جبرائيل

  بنساء  أنا  فإذا  ,  نظرت  ثم   ;  المس  من  الشيطان  يتخبطه  الذي

 يا   هؤالء   من  :   قلت  ,  بأرجلهن  منكسات  ونساء  ,  بثديهن  معلقات

 صعدنا ثم  :  قال أوالدهن  ويقتلن  يزنين  الالتي هن  :  قال ؟  جبرائيل

 ووجهه   ,  أمته  من   تبع  وحوله  بيوسف  أنا  فإذا  ,  الثانية  السماء  إلى

  السماء  إلى  مضينا  ثم  ,  بي  ورحب  علي  فسلم  ,  البدر  ليلة  كالقمر

 صاحبه   أحدهما  يشبه  ,   وعيسى  يحيى  الخالة  بابني  أنا  فإذا  ,  الثالثة

 إلى   مضينا  ثم   ;   بي   ورحبا  ,   علي   فسلما  ,   وشعرهما  ثيابهما  ,

  :   هللا  قال  وقد  ورحب  علي  فسلم  ,  بإدريس  أنا  فإذا  ,  الرابعة  السماء

 أنا  فإذا  ,  الخامسة  السماء  إلى  مضينا  ثم  ;  {  عاليا   مكانا  ورفعناه  }

 فوصفه  "  أمته  من  كثير  تبع  حوله  ,  قومه  في  المحبب  بهارون

 ته سر تمس  لحيته  تكاد اللحية  طويل  "  :   وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي

 أنا   فإذا  السادسة  السماء  إلى  مضينا  ثم  ;  ورحب  علي  فسلم  ,

 "  :  فقال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  فوصفه  "  عمران  بن   بموسى

 موسى   قال  ;  منهما  شعره  خرج  قميصان  عليه  كان  لو  الشعر  كثير

  ,  مني  هللا  على  أكرم  فهذا  ,  هللا  على  الخلق  أكرم  أني  الناس  تزعم  :

  ;   أمته   من   تبعه  ومن  نبي   كل  ولكن   ,   باليأ  أكن   لم  وحده  كان  ولو

  مسند   جالس  وهو   بإبراهيم   أنا  فإذا   ,  السابعة  السماء  إلى  مضينا  ثم

  الصالح  بالنبي  مرحبا  :  وقال  علي   فسلم   المعمور  البيت   إلى  ظهره

 إن   }   :   تال  ثم  ,   أمتك  ومكان   مكانك  هذا   :   فقيل  ,   الصالح  والولد

 وهللا   ,  آمنوا   والذين  النبي  وهذا  اتبعوه  للذين  بإبراهيم  الناس  أولى

 هو   وإذا   ,   فيه   فصليت  المعمور  البيت   دخلت  ثم   ;   {   المؤمنين   ولي

  ثم   ;  القيامة  يوم  إلى  يعودون   ال  ملك  ألف  سبعون   يوم  كل  يدخله

  ,   األمة  هذه  لمغطية  منها  الورقة  كانت  إن  بشجرة   أنا  فإذا  نظرت

 يا   ذاه  ما  :  فقلت  ,   شعبتين  تشعبت  قد  تجري  عين  أصلها  في  فإذا

  فهو  :  هذا  وأما  ,  الرحمة  نهر  فهو  :   هذا  أما  :  قال  ؟   جبرائيل
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 ما  لي  فغفر  الرحمة  نهر  في  فاغتسلت   ,   هللا  أعطاكه  الذي   الكوثر

 الجنة   دخلت  حتى  الكوثر  على   أخذت  ثم   ,  تأخر  وما  ذنبي  من   تقدم

 قلب   على  خطر  وال   ,   سمعت   أذن   وال   ,  رأت  عين  ال   ما  فيها  فإذا   ,

 طير  فيها  وإذا   ,  المقتبة  اإلبل  جلود  كأنه  رمان  فيها  وإذا  ,  بشر

  "   :  قال  ,  لناعمة  الطير  تلك  إن  :  بكر  أبو  فقال  "  البخت  كأنها

 ورأيت   ,  منها  تأكل   أن  ألرجو  وإني   ,   بكر   أبا   يا  منها  أنعم   أكلتها

 فبشر  "  حارثة  بن  لزيد  :  فقالت  ؟   أنت  لمن  :  فسألتها  ,  جارية  فيها

 أمرني  هللا   إن   ثم  "  :   قال  ;   زيدا   وسلم   عليه   هللا صلى  هللا   رسول   بها

 فقال  ,   موسى  على  فمررت  ,   صالة   خمسين  علي   وفرض  ,  بأمره

  ارجع  :  قال   ,  صالة  خمسين  علي  فرض  :   قلت  ؟   ربك   أمرك  بم  :

 إلى   فرجعت  , بهذا  يقوموا  لن   أمتك  فإن  ,  التخفيف  فأسأله  ربك  إلى

 ل أز  فلم   ,   موسى   إلى  رجعت  ثم   ,   عشرا   عني  فوضع  فسألته  ربي

 خمس  علي  فرض  حتى  لموسى  مررت  إذا  ربي  إلى  أرجع

  :   فقلت   ,  التخفيف  فاسأله  ربك  إلى  ارجع  :   موسى   فقال  ,   صلوات

 أنا  ما  :  قلت  "  :  قال  أو   "  استحييت   حتى  ربي  إلى  رجعت  قد

  ,  صالة  خمسين  صلوات  الخمس  بهذه  لك  إن  :  لي  فقيل  ,  براجع

 ,   حسنة  له  كتبت  يعملها  فلم   بحسنة  هم  ومن  ,   أمثالها  بعشر  الحسنة

  تكتب   لم   يعملها  فلم  بسيئة  هم  ومن  ,   عشرا  له  كتبت   عملها  ومن

 ثنا  :   قال  ,   حميد  ابن  حدثنا  -  *  .   "  واحدة  كتبت  عملها  فإن  ,  شيئا

 عن   ,  القاسم  بن  روح  ثني  :  قال  ,  إسحاق  بن   محمد  عن  ,  سلمة

  ;   الخدري  سعيد   أبي  عن  ,   العبدي   جوين  بن  عمارة  هارون  أبي

 عن   ,   جعفر  أبو  وثني  :   قال  ,   سلمة  ثنا  :  قال  ,   حميد   ابن   وحدثنا

  عليه   هللا  صلى  النبي  سمعت  :  قال  ,  سعيد  أبي  عن  ,  هارون  أبي

 أتي  ,   المقدس  بيت   في  كان  مما  فرغت  لما  "   :  يقول  وسلم

 ميتكم   إليه  يمد  الذي  وهو  ,   منه  أحسن  قط  شيئا  أر  ولم  ,  بالمعراج

  من   باب  إلى  انتهى  حتى  فيه  صاحبي  فأصعدني  ,   حضر  إذا  عينيه

 تحت   ,   إسماعيل   له  يقال  ملك  عليه  ,  الحفظة  باب  له  يقال  األبواب
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 ألف   عشر  اثنا  منهم   ملك  كل   يدي   تحت  ,   ملك  ألف   عشر   اثنا   يديه 

 هذا   حدث  حين  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فقال  "  ملك

 معمر  حديث   نحو   ذكر  ثم   "   هو   إال   ربك  جنود   يعلم   ما  "   :   الحديث

  الجنة  بي دخل ثم " : قال : حديثه في قال أنه إال ونهار أبي عن ,

 ,  رأيتها  حين  أعجبتني وقد  ؟   أنت  لمن  فسألتها  ,  جارية  فيها  فرأيت

  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول بها فبشر " حارثة بن لزيد : فقالت

  -  *   .   ههنا   إلى   سلمة  عن  حميد  ابن  حديث  انتهى  ثم  حارثة  بن  زيد

 أخبرنا   :  قال  ,  الرزاق  عبد   أخبرنا  :  الق  ,  يحيى  بن  الحسن  حدثنا

  أن  ,   هريرة  أبي   عن   ,   المسيب   ابن  عن   ,   الزهري   عن   ,   معمر

 به   أسري  ليلة  ألصحابه  وصف   وسلم   عليه  هللا   صلى   هللا   رسول

 أشبه  رجال  أر   فلم   إبراهيم   أما  "   :   فقال  وعيسى  وموسى  إبراهيم 

  من   كأنه  ,  أقنى  جعد  طوال  آدم  فرجل  موسى  وأما  .  منه  بصاحبكم

  والطويل   القصير  بين  أحمر  فرجل  عيسى  وأما  .  شنوءة  رجال

  رأسه   كأن  ديماس  من  خرج  كأنه   ,  الوجه  خيالن  كثير  الشعر  سبط

 .   "  مسعود   بن  عروة  به   رأيت  من  أشبه  ,  ماء  به  وما  ,  ماء  يقطر

 ,   الزهري  عن  ,  محمد  عن  ,  سلمة  ثنا  :  قال  ,  حميد  ابن  حدثنا  -  *

  بنحوه   وسلم   عليه   هللا   صلى   هللا   لرسو  عن  ,  المسيب  بن   سعيد   عن

 ,   يحيى  بن  الحسن  حدثنا  -  16624  .  هريرة  أبي  عن  يقل  ولم  ,

 عن   ,  قتادة  عن  ,  معمر  أخبرنا  :  قال  ,  الرزاق  عبد  أخبرنا  :  قال

  به   أسري  ليلة  بالبراق  أتي   وسلم   عليه   هللا  صلى   النبي  أن  ,   أنس

 ما   :   لجبرائي  له  فقال  ,   عليه   فاستصعب   ,   ليركبه   ملجما  مسرجا

  :   قال  !  منه  هللا  على  أكرم  أحد  ركبك  ما  فوهللا  ,  هذا  على  يحملك

 ثنا  :  قال  ,  يزيد  ثنا  :  قال  ,   بشر  حدثنا  -  16625  .  عرقا  فارفض

  من   ليال  بعبده  أسرى  الذي  سبحان  }  :  قوله  في   ,  قتادة  عن  ,  سعيد

 أسري  {  حوله  باركنا  الذي  األقصى  المسجد  إلى  الحرام  المسجد

 صلى   هللا   نبي   فصلى   ,   المقدس   بيت   إلى  مكة  من   اء عش  هللا   بنبي 

  أسري   ليلة  شاء  بما  وأمره  آياته  من  هللا  فأراه  ,  فيه  وسلم  عليه  هللا
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 قال   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  نبي  أن  لنا  ذكر  .  بمكة  أصبح  ثم  ,  به

  ,   البغل  ودون  الحمار  فوق  ,  البراق  لها  يقال  دابة  على  حملت  "  :

  ,  مكة  أهل   بذلك   هللا  نبي  فحدث  "  هطرف  منتهى  عند  حافره  يضع

 أتيت   أنك  تخبرنا  محمد  يا  :  وقالوا  وأنكروه  المشركون  به  فكذب

  فما   ,   بمكة   عندنا   أصبحت  ثم  ,   ليلتك  من   وأقبلت  ,   المقدس  بيت 

 بكر  أبو  فصدقه  !   هذا  مع  اليوم  هذا   قبل   به  وتأتي  ,  به  تجيئنا  كنت

  أبي  ابن  ناحدث  -  16626  .  ذلك  أجل  من  الصديق  بكر  أبو  فسمي  ,

  سليمان   ثنا  :   قال  ,   زياد   بن   الواحد   عبد  ثنا  :   قال  ,   الشوارب

 برسول   أسري ليلة كان لما : قال ,  شداد   بن هللا  عبد عن  ,  الشيباني

 البغل   دون   ,  البراق  لها  يقال  بدابة  أتي  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا

 بيت  أتى  فلما  ;  ظفرها  منتهى  عند  حافرها  تضع   ,  الحمار  وفوق

 اللبن   فشرب  ,   خمر  من  وإناء  ,   لبن  من  إناء  :   بإناءين   أتي  المقدس

 من  آخرون  وقال  .  أمتك  وهديت  هديت  :  جبرائيل  له  فقال  :  قال  .

 األقصى  المسجد  إلى  وسلم   عليه   هللا   صلى  بالنبي   أسري   :   قال

 بيت   يدخل  لم   أنه  غير  ,  السالم  عليه   به  أسرى   وجسمه  بنفسه

 مكة   إلى  رجع  حتى  البراق  عن  ينزل ولم  ,  فيه  يصل   ولم  ,  المقدس

 ثنا  :  قال  ,  بشار  بن  محمد  حدثنا  -  16627  :  ذلك  قال  من  ذكر  .

  بن  عاصم  ثني  :  قال  ,  سفيان  ثنا  :  قال  ,  القطان  سعيد  بن  يحيى

 هذه   في  قال  أنه  ,  اليمان  بن  حذيفة  عن  ,  حبيش  بن   زر  عن  بهدلة

 إلى  الحرام  المسجد   من  ليال   بعبده   أسرى   الذي  سبحان  }   :  اآلية

 عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  فيه  يصل  لم   :   قال  {   األقصى   المسجد

  عليكم   كتب   كما  ,   فيه  الصالة  عليكم   لكتب   فيه  صلى  ولو   ,   وسلم 

 بكر  أبا  سمعت  :  قال  ,  كريب   أبو  حدثنا  -  *  .  الكعبة  عند  الصالة

 صلى   بالنبي   أسري   حين  بحديث   عنده   يحدث  ورجل  ,   عياش  بن

  :   قال  ;   زر   وال   عاصم  بمثل   جيء ت  ال   :   له  فقال  ,   وسلم   عليه   هللا

  من  شريفا  رجال  زر  وكان   :   قال   ;   حبيش  بن   لزر  حذيفة  قال

 من   بعبده  أسرى   الذي   سبحان  }   حذيفة  قرأ  :  قال  ,   العرب  أشراف
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 ,   حوله  باركنا  الذي  األقصى  المسجد  إلى  الحرام  المسجد  من  الليل

 :   قال  ,  هللا   عبد  قرأ  وكذا  {  البصير  السميع  هو   إنه  آياتنا  من  لنريه

 فربط  دخل  ثم   ,  فيه  فصلى  المسجد   دخل  إنه  :   يقولون   كما  وهذا 

 أعرف  فإني  أنت  من  :   قال  ,  دخله  قد  وهللا  :   قلت  :   قال  ,  دابته

 ما  :   قال   ,  حبيش  بن   زر  :   قلت   :   قال  ,   اسمك  ما  أدري  وال  وجهك

  بالقرآن   أخذ  من   :  قال  ,   القرآن  قبل   من   :  قلت  :   قال  ؟   هذا   عملك

  المسجد   من  ليال  بعبده  أسرى  الذي  سبحان  }   :  تفقل  :  قال  ,  أفلح

 إلي  فنظر  :   قال  {  حوله  باركنا  الذي   األقصى  المسجد  إلى  الحرام

 حذيفة  قال  ,   وهللا   ال :  قلت   :  قال  ؟   دخله  ترى هل ,  أصلع   يا  :  فقال

 عليكم   لوجبت   دخله  ولو  ,   دخله  ما  هو   إال   إله  ال   الذي   وهللا  أجل  :

  ,   والنار  الجنة  رأى  حتى  البراق  ن ع  نزل  ما  وهللا   ال   ,   فيه  صالة

  :   قال  ؟   البراق  ما  تدري  :   وقال  ;   أجمع  اآلخرة  في  هللا   أعد  وما

  :   آخرون  وقال  .  البصر  مد  خطوه  ,  الحمار  وفوق  البغل  دون  دابة

  16628  :   ذلك   قال  من  ذكر  .  بجسده  يسر  ولم  ,  بروحه  أسري   بل

  :  قال  ,   قإسحا  بن   محمد  عن   ,   سلمة   ثنا  :   قال  ,   حميد   ابن   حدثنا   -

 أبي  بن   معاوية  أن  األخنس  بن   المغيرة  بن  عتبة  بن  يعقوب  ثني

  وسلم   عليه   هللا   صلى  هللا   رسول   مسرى   عن  سئل   إذا   كان  ,   سفيان

  قال  ,   حميد   ابن   حدثنا   - 16629  . صادقة  هللا من   رؤيا  كانت   :  قال

 عائشة  أن  ,  بكر  أبي  آل  بعض   ثني   :   قال  ,   محمد  عن   ,  سلمة  ثنا  :

  ولكن   ,   وسلم   عليه  هللا  صلى   هللا   رسول  جسد  فقد  ام  :   تقول  كانت

 ,   سلمة   ثنا   :   قال  ,   حميد   ابن   حدثنا   -  16630  .   بروحه  أسرى   هللا

 اآلية   هذه  أن  الحسن  قولها  من  ذلك  ينكر  فلم  :  إسحاق  ابن  قال

 60  17  {  للناس  فتنة  إال  أريناك  التي  الرؤيا  جعلنا  وما  }  نزلت

 إني  بني   يا   }   :   البنه   قال  ذ إ   ,  إبراهيم   عن  الخبر   في  هللا   ولقول

  مضى   ثم  102  37  {  ترى  ماذا  فانظر  أذبحك  أني  المنام  في  أرى

 ,   ونياما  أيقاظا  هللا  من  باألنبياء  يأتي  الوحي  أن  فعرفت  ,  ذلك  على

 وقلبي   عيني  تنام   "   :  يقول  وسلم  عليه   هللا  صلى  رسول   وكان
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 ما  هللا   أمر  من  فيه  وعاين  جاءه  قد   كان  ذلك  أي   أعلم  فاهلل  "  يقظان

  .   وصدق   حق  ذلك   كل  يقظانا  أو  نائما   كان  حاالته   أي  على  عاين

 بعبده   أسرى   هللا   إن   :   يقال  أن   عندنا  ذلك   في  القول  من   والصواب

 المسجد   إلى  الحرام  المسجد   من  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد

 عن   األخبار  به  تظاهرت  وكما  ,   عباده  هللا  أخبر  كما  ,  األقصى

  حين   البراق  على  حمله  هللا  أن   ,  سلمو  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول

 ما  فأراه  ,   والرسل   األنبياء  من  صلى   بمن  هنالك  وصلى   ,   به  أتاه

  دون   بروحه  أسري   :  قال   من  لقول   معنى   وال   ;   اآليات  من  أراه

 يكون   أن  يوجب   ما  ذلك  في  يكن   لم   كذلك   كان  لو   ذلك  ألن   ,   جسده

 الذين   انك  وال  ,  رسالته  على  له  حجة  وال  ,  نبوته  على  دليال  ذلك

 صدقه  عن  به  يدفعون  وكانوا   ,  الشرك  أهل  من  ذلك  حقيقة  أنكروا

 الفطرة  ذوي   من   أحد  عند   وال  ,   عندهم   منكرا  يكن   لم   إذ   ,   فيه

 على   ما  المنام   في  منهم  الرائي  يرى   أن   آدم  بني   من  الصحيحة

  فإن  ,   وبعد   ؟   أقل   أو  شهر  مسيرة  على  هو   ما  فكيف   ,  سنة  مسيرة

 وآتى  ليال   بعبده  أسرى  الذي   سبحان  كره:ذ  تعالى  يقول  إنما  هللا

 لما   أسرى   بقوله  ابتدأ   وقد   )وآتَْينا(  إلى  الكالم  ورد    الكتاب،  موسى

 ابتداء   من  ذلك  نظائر  في  العرب  فعل  من  مضى  فيما  قبل  ذكرنا  قد

 وأشباهه.  الخطاب  إلى  الرجوع  ثم  الغائب،  عن  بالخبر  الخبر

 ِلبَنِي   ه دًى  عَْلنَاه  )َوجَ   التوراة   موسى:   أوتي  الذي  بالكتاب  وعنى

،   بيانا  التوراة  هو  الذي  الكتاب  وجعلنا  يقول:   إْسرائِيَل(   ودليال   للحق 

  ونهاهم   به،  وأمرهم   عليهم،  افترض  فيما  الصواب  محجة  على  لهم

 .   [ الطبري  تفسير – َوِكيال( د ونِي ِمنْ  تَتَِّخذ وا أاَل ) وقوله  عنه.
 

 :  إبراهيم بن لعلي القمي تفسير في ردوو

 

  وميكائيل   جبرئيل  جاء  قال  السالم  عليه  عبدهللا   ابي  عن   ] 

 واحد   فاخذ  وآله  عليه   هللا   صلى  هللا   رسول   إلى  بالبراق  واسرافيل
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 فتضعضعت   ثيابه  عليه  اآلخر  وسوى  بالركاب  وواحد  باللجام

 نبي  ركبك  فما  براق  يا  اسكني  لها  قال  ثم  جبرئيل  فلطمها  البراق

  ليس   ارتفاعا  ورفعته  به  فرقت  قال  مثله  بعده  يركبك  وال  قبله

 فبينا  قال  واالرض  السماء  من   اآليات  يريه  جبرئيل   ومعه  بالكثير

 ألتفت  ولم  اجبه  فلم   محمد  يا يميني  عن  مناد  نادى إذ   مسيري   في  انا

  ثم   اليه  التفت  ولم  اجبه  فلم   محمد  يا  يساري  عن  مناد  نادانى  ثم  اليه

 الدنيا  زينة  لك  من  وعليها  ذراعيها  عن  كاشفة  امرأة  استقبلتني

 سرت   ثم   اليها  ألتفت  فلم   اكلمك  حتى  انظرني  محمد  يا  فقالت

  صل   فقال  جبرئيل،  بى  فنزل  به  فجاوزت  أفزعني  صوتا  فسمعت

 بطيبة   صليت   فقال  ال،  فقلت  صليت؟   اين  اتدري   فقال  فصليت

  انزل  لي  قال  ثم  هللا  شاء  ما  فمضينا  ركبت  ثم  مهاجرتك،  واليها

  صليت؟  اين تدري أ لي فقال وصليت، فنزلت وصل

 ثم   تكليما  موسى   هللا   كلم  حيث  سيناء  بطور  صليت   فقال  ال،  فقلت

 وصليت  فنزلت  فصل   انزل   لي  قال   ثم   هللا   شاء  ما  فمضينا   ركبت

 لحم   بيت   في  صليت  قال  ال،  فقلت  صليت؟   اين   اتدري  لي  فقال

  ثم   السالم  عليه  مريم  بن   عيسى  ولد  حيث  المقدس،  بيت  بناحية

 البراق  فربطت  المقدس  بيت  إلى  هيناانت  حتى  فمضينا  ركبت

 ومعي  المسجد  فدخلت  بها  تربط   االنبياء  كانت  التي  بالحلقة

  هللا   شاء  فيمن  وعيسى  وموسى  ابراهيم  فوجدنا  جنبي  إلى  جبرئيل

  وجبرئيل   إال   اشك   وال   الصالة  واقمت   الي   جمعوا  قد   هللا   انبياء   من

 فقدمني   بعضدي   السالم  عليه  جبرئيل   اخذ  استووا   فلما  استقدمنا،

 لبن   فيه  اناء  اواني،  بثالث  الخازن  اتانى  ثم   فخر،  وال  فاممتهم

 الماء   اخذ  ان   يقول  قائال  فسمعت  خمر،  فيه  واناء  ماء  فيه  واناء

  اخذ   وان   امته   وغوت   غوى   الخمر  اخذ   وان  امته،   وغرقت  غرق

  جبرئيل   فقال  منه  فشربت  اللبن  فاخذت  امته،  وهديت  هدي  اللبن

 فقلت  مسيرك؟   في  رأيت  ماذا  لي  قال  ثم  امتك  وهديت  هديت 

 اليه،   التفت  ولم  ال  فقلت  أجبته؟   أو  لي  فقال  يميني   عن  مناد   ناداني



 -28  -  

 قال   ثم  بعدك  من  امتك  لتهودت  اجبته  لو  اليهود  داعي  ذاك  فقال

  ال   فقلت  أجبته؟   أو  فقال  يساري  عن  مناد  نادانى  فقلت  رأيت؟   ماذا

 امتك   تنصرت ل  اجبته   لو   النصاري  داعي   ذاك  فقال  اليه،   التفت  ولم

 عن  كاشفة  امرأة  لقيت  فقلت  استقبلك؟   ماذا  قال  ثم   ثم   بعدك   من

  اكلمك،   حتى  انظرني  محمد  يا  فقالت  زينة   كل   من   عليها  ذراعيها

  الدنيا  تلك  فقال  اليها،  التفت  ولم  اكلمها  لم  فقلت  أفكلمتها؟   لي  فقال

 صوتا   سمعت  ثم   اآلخرة،  على   الدنيا  امتك  الختارت  كلمتها  ولم

 صخرة   هذه   قال  نعم   قلت   محمد   يا  أتسمع   جبرئيل   الفق  افزعني

  قالوا   استقرت،  حين   فهذا   عاما  سبعين   منذ   جهنم   شفير  عن   قذفتها

 قبض.  حتى وآله  عليه هللا صلى  هللا رسول ضحك فما

  

 ملك   وعليها   الدنيا   سماء  إلى   معه  وصعدت  جبرئيل  فصعد  قال

 اسماعيل   له  يقال

 خطف   من   أال  "  ل:عزوج   هللا  قال  التي  الخطفة  صاحب  هو  و 

 كل   تحت   ملك   الف  سبعون  وتحته  "  ثاقب   شهاب  فاتبعه  الخطفة

 محمد   فقال:  معك؟   هذا   من   جبرئيل   يا   فقال  ملك،  الف   سبعون   ملك

  فسلمت   الباب   ففتح   نعم  قال   بعث؟   أوقد   قال  وآله  عليه   هللا   صلى

 باالخ   مرحبا  وقال  لي  واستغفر  له  واستغفرت  علي  وسلم  عليه

 الدنيا   سماء  دخلت  حتى  المالئكة  وتلقتني  لحالصا  والنبي  الناصح

  من   ملك   لقيني  حتى  مستبشرا   ضاحكا  كان  إال   ملك  لقيني  فما

 فقال   الغضب،  ظاهر  المنظر   كريه  منه  خلقا  أعظم  أر  لم  المالئكة

  من  فيه  ار  ولم  يضحك  لم  انه  إال  الدعاء  من  قالوا  ما  مثل  لي

  يا   هذا  من   فقلت  المالئكة،  من   ضحك  ممن  رأيت   وما  االستبشار

 منه  نفزع  وكلنا منه،  تفزع  ان  يجوز  فقال  فزعت  قد  فاني  جبرئيل؟ 

  جهنم   هللا   واله  منذ  يزل  ولم  قط  يضحك  لم  النار   خازن  مالك  هذا

 فينتقم   معصيته  واهل  هللا   اعداء  على  وغيظا  غضبا  يوم  كل  يزداد

 بعدك  الحد  ضاحكا  كان  او   قبلك   احد   إلى  ضحك  ولو   منهم   به   هللا



 -29  -  

  السالم  علي  فرد  عليه  فسلمت   يضحك،  ال  ولكنه  اليك  لضحك

 هللا  وصفه  الذي  بالمكان  وجبرئيل  لجبرئيل  فقلت  بالجنة،  وبشرني

 مالك   يا  جبرئيل   له  فقال  النار؟   يريني  ان  تأمره  أال   امين،   ثم   مطاع

 منها   فخرج  منها،  بابا  وفتح  هاغطاء  عنها  فكشف  النار،  محمدا  ار

 ولني  ليتنا  تظنن  حتى  فارتعدت  وفارت  السماء  في  ساطع  لهب

  فامرها،   هاغطاء  عليها  فليرد   له   قل   جبرئيل   يا  له  فقلت   رأيت،  مما

 منه. خرجت الذي مكانها إلى فرجعت ارجعي لها فقال

  

  فقال   جبرئيل،  يا  هذا   من  فقلت  جسيما  ادما  رجال  فرأيت  مضيت   ثم

 وريح   طيب   روح  فيقول  ذريته  عليه   يعرض  هو   فاذا   آدم   ابوك   هذا 

 سورة  وآله   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول   تال   ثم  طيب   جسد   من   طيبة

 لفي  االبرار  كتاب  ان   كال  "   آية  عشر  سبعة  رأس  على  المطففين

  قال  آخرها،  إلى  "  مرقوم  كتاب  عليون  ما  كاادر  وما  عليين

  وقال   لي،  واستغفر  له  واستغفرت  علي  وسلم  آدم  ابي  على  فسلمت

  الزمن  في   والمبعوث  الصالح   والنبي  الصالح  باالبن  مرحبا

 الصالح.

 

  بين   الدنيا  جميع   وإذا  جالس  وهو   المالئكة  من  بملك  مررت  ثم

  يمينا  يلتفت  وال  فيه  ينظر  كتاب  فيه  نور  من  لوح  بيده  واذا  ركبتيه

  فقال   جبرئيل؟   يا  هذا   من  فقلت  الحزين  كهيئة  عليه   مقبال  شماال   وال

 ادنني   جبرئيل  يا  فقلت  االرواح  قبض  في  دائب   الموت   ملك  هذا

 هذا   جبرئيل  له  وقال  عليه،   فسلمت  منه  فادناني  ،اكلمه  حتى  منه

 وحياني   بى  فرحب  العباد  إلى  هللا   ارسله  الذي  الرحمة  نبي   محمد

 فقلت   امتك   في   كله  الخير  ارى   فاني  محمد   يا  ابشر  وقال  بالسالم

 ورحمته   ربي  فضل  من  ذلك  عباده  على  النعم  ذي   المنان  هلل  الحمد

 او   مات  من  أكل  فقلت  عمال   المالئكة  اشد   هو  جبرئيل  فقال  علي،

  حيث   تراهم  قلت  نعم  قال  روحه؟   تقبض  هذا  بعد  فيما  ميت  هو
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  كلها   الدنيا  ما  الموت  ملك  فقال  نعم،  فقال  بنفسك؟   وتشهدهم  كانوا

 كف   في  كالدرهم   إال  منها  ومكنني  لي  هللا  سخرها  فيما  عندي 

  يوم  كل  اتصفحها  وأنا  إال  دار  من  وما  يشاء  كيف  يقلبه  الرجل

 عليه  تبكوا  ال  ميتهم  على  الميت  أهل  بكى  إذا  ولواق  مرات  خمس

  هللا   رسول  فقال  احد،  منكم   يبقى  ال   حتى  وعودة  عودة  فيكم  لي  فان

  ان   جبرئيل   فقال  جبرئيل  يا  طامة  بالموت  كفى  وآله  عليه   هللا  صلى

 الموت.  من واطم اطم الموت  بعد ما

 ولحم   طيب   لحم  من   موائد  ايديهم  بين  بقوم   انا   فاذا  مضيت   ثم   الق

  جبرئيل   يا  هؤالء  من  فقلت   الطيب،  ويدعون   الخبيث  يأكلون  خبيث

 يا  امتك  من  وهم   الحالل  ويدعون   الحرام  يأكلون  الذين   هؤالء   فقال

  من   ملكا   رأيت   ثم   وآله  عليه   هللا   صلى   هللا  رسول   فقال  محمد،

 اآلخر   والنصف   نار  جسده  نصف  عجبا  امره  هللا  جعل  المالئكة

 بصوت   ينادي  وهو   النار  يطفي  الثلج   وال   الثلج  تذيب  النار  فال  ثلج

 وكف   الثلج   تذيب   فال   النار  هذه   حر  كف   الذي  سبحان   يقول   رفيع

  الثلج   بين   مؤلف   يا  اللهم  النار   هذه   حر  يطفي  فال  الثلج   هذا   برد

 جبرئيل؟   يا  هذا  من  فقلت  المؤمنين،  عبادك  قلوب  بين  الف  والنار

  رضيناال  واطراف  السماوات  كناف  يا   هللا  وكله   ملك  هذا   فقال

  المؤمنين   عباده   من   االرض  الهل   تعالى  هللا  مالئكة  انصح   وهو 

 احدهما   السماء  في  يناديان  وملكان  خلق،  منذ  تسمع  بما  لهم  يدعو

 ممسك   كل  اعط  اللهم  يقول   واآلخر  خلفا  منفق  كل  اعط  اللهم  يقول

 تلفا.

  

 اللحم   يقرض  االبل   كمشافر  مشافر  لهم   باقوام  أنا  فاذا  مضيت   ثم 

 فقال  جبرئيل؟   يا  هؤالء  من  فقلت  افواههم  في  يلقىو   جنوبهم  من

 ترضخ   باقوام  انا  فاذا  مضيت  ثم  اللمازون  الهمازون  هؤالء

 الذين   هؤالء  فقال  جبرئيل؟   يا  هؤالء  من  فقلت  بالصخر،  رؤوسهم

 في  النار   تقذف  باقوام   انا   فاذا   مضيت   ثم   العشاء  صالة  عن   ينامون
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 فقال   جبرئيل؟   يا  هؤالء  من  فقلت  ادبارهم،  من  وتخرج  افواههم

 بطونهم   في  يأكلون  إنما  ظلما  اليتامى  اموال  يأكلون  الذين  هؤالء 

 ان   أحدهم  يريد  باقوام  انا  فاذا  مضيت   ثم   سعيرا،  وسيصلون   نارا

 قال  جبرئيل؟   يا  هؤالء   من   فقلت  بطنه   عظم  من   يقدر   فال   يقوم

 يتخبطه  الذي   يقوم   كما  إال   يقومون   ال   الربا  يأكلون   الذين   هؤالء 

 النار  على   يعرضون  فرعون   آل  مثل   هم  فاذا  المس  من  الشيطان

 انا  فاذا  مضيت  ثم  قال  الساعة   تقوم  متى  ربنا  يقولون  وعشيا  غدوا

 هؤالء   فقال  جبرئيل؟   يا   هؤالء   من  فقلت  بثديهن  معلقات  بنسوان 

 هللا   رسول  قال  ثم  غيرهم  اوالد  ازواجهن  اموال   يورثن  اللواتي

 قوم   على  ادخلت  امرأة  ىعل  هللا  غضب   اشتد   وآله   عليه  هللا  صلى

 خزائنهم.  واكل عوراتهم على فاطلع منهم ليس من نسبهم  في

  

 شاء   كيف  هللا  خلقهم  عزوجل  هللا  مالئكة  من  بمالئكة  مررنا  ثم  قال

  وهو   إال   اجسادهم  اطباق  من  شئ   ليس   شاء  كيف   وجوهم   ووضع 

 مرتفعة   اصواتهم  مختلفة  باصوات  ناحية  كل  من  ويحمده  هللا  يسبح 

 كما  فقال  عنهم،   جبرئيل  فسألت  هللا  خشية  من  والبكاء  بالتحميد

 وال   قط  كلمه  ما  صاحبه  جنب   إلى  منهم  الملك  ان  خلقوا  ترى

 من   خوفا  تحتهم  ما  إلى  خفضوها  وال  فوقها  ما  إلى  رؤسهم  رفعوا

  ينظرون   ال   برؤسهم  اإيماء   علي   فردوا   عليهم  فسلمت   خشوعا  هللا 

 ارسله  الرحمة  نبي  محمد  هذا   جبرئيل  لهم  فقال  الخشوع   من  الي

 تكلمونه؟  أفال  وسيدهم  النبيين   خاتم  وهو  ونبيا رسوال  العباد  إلى  هللا

 واكرمونى   بالسالم  علي  اقبلوا   جبرئيل  من  ذلك  سمعوا  فلما  قال

 والمتي.   لي بالخير  وبشروني

 

 متشابهان   رجالن  فيها  فاذا   الثانية  السماء  إلى   بي  صعد  ثم  قال

  بن   وعيسى   يحيى  الخالة  ابناء   يل  فقال  جبرئيل؟   يا  هذان   من  فقلت

 لي   واستغفرا  لهما  واستغفرت  علي   وسلما  عليهما  فسلمت   مريم
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 المالئكة  من  فيها  وإذا  الصالح   والنبي  الصالح  باالخ  مرحبا  وقاال

 وجوههم   هللا  وضع  قد  الخشوع   وعليهم  االولى  السماء  في  ما  مثل

 مختلفة. باصوات ويحمده هلل يسبح  إال ملك منهم  ليس  شاء كيف

 سائر  على  حسنه  فضل  رجل  فيها  فاذا  الثالثة السماء  إلى  صعدنا  ثم

 يا   هذا  من  فقلت  النجوم  سائر  على  البدر  ليلة  القمر  كفضل  الخلق

 علي   وسلم  عليه  فسلمت  يوسف  اخوك  هذا  فقال  جبرئيل؟ 

 واالخ   الصالح   بالنبي  مرحبا  وقال  لى  واستغفر  له  واستغفرت

 من  عليهم  مالئكة  فيها  ذاوإ  الصالح،  الزمن  في  والمبعوث  الصالح

 لهم  وقال  والثانية،  االولى  السماء  في  وصفت  ما  مثل  الخشوع

 صنع   ما  مثل   بي  وصنعوا  لآلخرين  قال  ما  امري  في  جبرائيل

 اآلخرون.

  

 يا   هذا  من  قلت  رجل،  فيها  واذا  الرابعة  السماء  إلى  صعدنا  ثم

 م وسل  عليه   فسلمت  عليا  مكانا  هللا  رفعه  ادريس  هذا   قال  جبرئيل؟ 

  من   عليهم  المالئكة  من  فيها  واذا  لي  واستغفر  له  واستغفرت  علي

 ثم   والمتي،  لي  بالخير  فبشروني  السماوات،  في  ما  مثل  الخشوع

 تحت  ملك   الف  سبعون   يديه   تحت  سرير  علي  جالسا  ملكا  رأيت

 عليه   هللا   صلى  هللا   رسول  نفس  في   فوقع  ملك  الف  سبعون   ملك  كل

  القيامة،  يوم  إلى  قائم  فهو  قم  لفقا  جبرئيل  به  فصاح  هو،  انه  وآله

 لم   العين   عظيم   كهل  رجل  فيها  فاذا  الخامسة  السماء  إلى   صعدنا  ثم

 امته  من ثلة حوله منه اعظم كهال أر

  

 في  المحبب  هذا   قال  جبرئيل؟   يا  هذا   من  فقلت  كثرتهم   فاعجبتني

 له   واستغفرت  علي  وسلم  عليه  فسلمت  عمران  ابن  هارون  قومه

 السماوات.  في ما مثل  الخشوع  المالئكة من  افيه واذا  لي واستغفر

 عليه   طويل  ادم  رجل  فيها  واذا  السادسة  السماء  إلى  صعدنا  ثم

 يقول   فسمعته  منهما  شعره  لنفذ   قميصين  عليه   ان   ولوال   سمرة



 -33  -  

 اكرم   رجل  وهذا  هللا  على  آدم   ولد  اكرم  انى  اسرائيل  بنو  تزعم

  بن   موسى  كاخو  هذا  قال  جبرائيل؟   يا  هذا  من  فقلت  مني  هللا  على

  واذا   لي  واستغفر  له  واستغفرت  علي  وسلم   عليه   فسلمت  عمران،

 السماوات. في ما مثل  الخشوع المالئكة من فيها

  إال   المالئكة  من   بملك  مررت  فما  السابعة  السماء  إلى  صعدنا   ثم  

 اشمط   رجل  فيها  واذا   بالحجامة،   امتك  وأمر  احتجم  محمد  يا  قالوا

 واللحية،   اشمط(  فهو  سواد   هرأس  بياض   )خالط  الذي   وهو   الرأس

 السماء  في  الذي  هذا  من   جبرئيل  يا  فقلت  كرسي  على  جالس

 ابوك  هذا  فقال  هللا؟   جوار  في  المعمور  البيت  باب  على  السابعة

  هللا   رسول   قرأ  ثم   امتك،  من   اتقى  من  ومحل  محلك  وهذا   ابراهيم 

 وهذا   اتبعوه  للذين  بابراهيم  الناس  اولى  ان  "  وآله  عليه  هللا  صلى

  وآله:   عليه  هللا  صلى  قال  "  المؤمنين   ولي  وهللا  آمنوا   والذين  نبيال

  واالبن   الصالح  بالنبي  مرحبا  وقال  علي  وسلم   عليه  فسلمت

 المالئكة   من  فيها  واذا  الصالح  الزمن  في  والمبعوث  الصالح

 والمتي.  لي بالخير فبشرونى  السماوات، في ما مثل  الخشوع

 السابعة   السماء  في  أيتور  وآله  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال

 بحار  وفيها   باالبصار  يخطف  تاللؤها  يكاد   يتالال   نور   من  بحارا

  جبرئيل  سألت  هوال  ورأيت  فزعت  فلما  ورعد  ثلج  وبحار  مظلمة

  اليك   صنع   بما  هللا   واشكر  ربك   كرامة  واشكر  محمد   يا  ابشر  فقال

 لجبرئيل   قولي  كثر  حتى  وعونه   بقوته  هللا   فثبتني  قال

  من   خلق  هذا  إنما  ترى؟   ما  أتعظم  محمد  يا  برئيلج   فقال  وتعجبي، 

  هذا   من   اعظم  ترى  ال  وما  ترى،  ما  خلق  الذي  بالخالق  فكيف  ربك

 الف  ل(  خ  )تسعون  سبعون  خلقه  وبين   هللا  بين  ان   ربك،  خلق  من

 اربعة   وبينه   وبيننا  واسرافيل  انا   هللا   إلى  الخلق   واقرب  حجاب

 حجب.

 وحجاب  الغمام  من   وحجاب  ظلمة  من  وحجاب  نور   من  حجاب 

 وسخر  سبحانه  هللا  خلق  التي  العجائب  من  ورأيت   قال  الماء،  من
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 ورأسه   السابعة  االرضين  تخوم  في  رجاله  ديكا   اراده  ما  على  به

  تخوم   في  رجاله  اراد  كما  خلقه  هللا   مالئكة  من   وملكا  العرش  عند 

 إلى  الهواء  في  خرج  حتى  مصعدا  اقبل  ثم   السابعة  االرضين

 قرب  إلى  قرنه  استقر  حتى  مصعدا  فيها  تهىوان  السابعة  السماء

 ربك   اين  تدري  ال  كنت  ما  حيث  ربى  سبحان  يقول:  وهو  العرش

 المشرق  جاوزا  نشرهما  اذا  منكبيه  في  جناحان  وله  شأنه   عظم   من

 بهما   وخفق  جناحيه  نشر  الديك  ذلك  السحر  في   كان  فاذا  والمغرب

 هللا   سبحان  القدوس،  الملك  هللا  سبحان  يقول:  بالتسبيح  وصرخ

 سبحت  ذلك  قال  واذا  القيوم،   الحي  هللا  إال  إله   ال  المتعال،  الكبير

  فاذا   الصراخ  في  واخذت  باجنحتها  وخفقت  كلها  االرض   ديوك

 ولذلك   كلها  االرض  ديوك   سكتت   السماء  في   الديك  ذلك  سكت

 وله   قط   رأيته  ما  بياض  كاشد   ابيض   وريش  اخضر  زغب   الديك

 رأيتها.  ما خضرة كاشد االبيض  ريشه تحت ايضا اخضر زغب

 فيه  فصليت  المعمور  البيت   فدخلت  جبرئيل  مع  مضيت  قال  ثم  

 وآخرون   جدد   ثياب  عليهم   اصحابي  من  اناس  ومعي  ركعتين

  الخلقان  اصحاب  وحبس  الجدد  اصحاب  فدخل  خلقان  ثياب  عليهم

 يسمى   ونهر  الكوثر،  يسمى  نهر  نهران  لي  فانقاد  خرجت  ثم

 لي   انقادا  ثم  الرحمة  من   واغتسلت   الكوثر  من  فشربت  الرحمة

 ازواجي  وبيوت   بيوتى  حافتيها  على   فاذا  الجنة  دخلت  حتى  جميعا

  لمن   فقلت  الجنة  انهار  في  تنغمس   جارية  فاذا  كالمسك  ترابها  واذا

  اصبحت،   حين  بها  فبشرته  حارثة  ابن لزيد  فقالت   جارية؟   يا  انت

 والجمع  الخراسانية  االبل  بالضم  البخت  كالبخت)و  بطيرها  واذا

  ى(بخات

 في  طائر  ارسل  لو  شجرة  واذا  العظام،  الدالء  مثل  رمانها  واذا

 وفيها   إال   منزل  الجنة  في   وليس  سنة،   تسعمائة  دارها  ما  اصلها

  هللا   قال  طوبى،  شجرة هذه  فقال  جبرئيل؟   يا  هذه   ما  فقلت  منها  فرع

 فلما  وآله  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  قال  مآب،  وحسن   لهم   طوبى
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 البحار   تلك   عن   جبرئيل  فسألت  نفسي  إلى  رجعت  الجنة  دخلت

 بها  هللا  احتجب   التي  الحجب  سرادقات  هي   قال  واعاجيبها  لها  وهو 

  إلى   وانتهيت  فيه،  شئ  كل  العرش  نور  لهتك  الحجب  تلك   ولوال

 منها   فكنت  االمم  من  امة   به  تظل  منها  الورقة  فاذا  المنتهى  سدرة

 "   نادانيف  "  ادنى  او  قوسين  كقاب  "  وتعالى:  تبارك  هللا  قال  كما

 سورة  في  ذلك  كتبنا  وقد  "   ربه  من   اليه  انزل  بما  الرسول  آمن

 انبيائك  اعطيت   رب  يا  وآله  عليه   هللا   صلى  هللا   رسول  فقال  البقرة

 من   كلمتين   اعطيتك  فيما  اعطيتك   قد   هللا   فقال  فاعطني،  فضائل

 "  اليك  إال  منك  منجا  وال  باهلل   إال   قوة   وال  حول  ال  "  عرشي:   تحت

  ان  )اللهم  وامسيت:  اصبحت  إذا  اقوله  قوال  لمالئكةا  وعلمتني  قال

 بمغفرتك   مستجيرا   اصبح  وذنبي  بعفوك  مستجيرا  اصبح   ظلمي

 بغناك  مستجيرا  اصبح  وفقري  بعزك  مستجيرا  اصبح   وذلي

  ال  الذي  الباقى  الدائم  بوجهك  مستجيرا  اصبح  البالي  الفاني  ووجهي

 تلك   قبل   ء السما  في  ير  لم   يؤذن   ملك  فاذا   االذان  سمعت   ثم   يفنى(

  فقال:   اكبر  انا  عبدي  صدق  هللا   فقال  اكبر  هللا  اكبر  هللا  فقال:  الليلة

  عبدي   صدق  هللا  فقال  هللا   إال  إله  ال  ان  اشهد  هللا   إال  إله  ال  ان  اشهد

  ان  اشهد  هللا   رسول   محمدا  ان   اشهد  فقال:  غيري،   إله  ال   هللا   انا

 وليورس  عبدي  محمدا  ان  عبدي  صدق  هللا  فقال   هللا  رسول  محمدا

  فقال الصالة على حيى الصالة على حيى فقال: وانتجبته،  بعثته انا

 فيها   راغبا  اليها  مشى  فمن  فريضتي  إلى  ودعا  عبدي  صدق

 على   حي  فقال:  ذنوبه،  من  مضى  لما  كفارة  له  كانت  محتسبا

  ثم  والفالح،  والنجاح  الصالح  هي  هللا  فقال  الفالح  على  حي  الفالح

 قال  المقدس،  بيت   في  االنبياء   اممت  كما  السماء  في  المالئكة  اممت

  فرضت   قد   اني  ربي  فناداني  ساجدا  فخررت  صبابة  غشيتني  ثم

  امتك  وعلى  عليك  وفرضتها  صالة  خمسين  قبلك  كان  نبي  كل  على

 وآله  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  فقال  امتك،  في  انت   بها  فقم

 حتى  شئ  عن   يسألني  فلم   ابراهيم   على  مررت  حتى  فانحدرت
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 ربي  قال  فقلت  محمد؟   يا  صنعت  ما  فقال  وسىم  إلى  انتهيت

 عليك   وفرضتها  صالة  خمسين   قبلك  كان  نبي   كل   على  فرضت

 واضعفها   االمم   آخر  امتك  ان   محمد  يا   موسى  فقال  امتك   وعلى

 بها  تقوم   ان   تستطيع  ال   امتك   وان   شيئا  عليك  يرد   ال   ربك   وان

 حتى  ربي  إلى  فرجعت  المتك،   التخفيف  فاسأله  ربك  إلى  فارجع

 علي  فرضت   قلت  ثم   ساجدا   فخررت  المنتهى  سدرة   إلى  يت انته

 عني   فخفف  امتي  وال  ذلك  اطيق  وال  صالة  خمسين  امتى  وعلى

  ال   ارجع  فقال  فاخبرته  موسى  إلى  فرجعت  عشرة  عني  فوضع

 موسى   إلى  فرجعت  عشرا  عني   فوضع   ربي  إلى   فرجعت  تطيق

 حتى  ساجدا  اخر  اليه  ارجع   رجعة  كل  وفى  ارجع  فقال  فاخبرته

  ال   فقال  فاخبرته  موسى  إلى  فرجعت  صلوات  عشر  إلى  رجع

 موسى   إلى  فرجعت  خمسا  عني  فوضع   ربي  إلى  فرجعت  تطيق

 اصبر  ولكن   ربى   من   استحييت   قد   فقلت  تطيق  ال  فقال  فاخبرته

  كل   بخمسين  الخمس  فهذه  عليها  صبرت  كما  مناد  فناداني  عليها

 وان   عشرة  له  كتبت  يعملها  بحسنة  امتك  من  هم   من   بعشر،  صالة

 صلى  قال  كما  وهذا  فعلها  على  يقدر  لم  واحدة)اي  كتبت  يعمل  لم

 بسيئة  امتك  من  هم   ومن  عمله(   من   خير  المؤمن  نية   وآله   عليه   هللا

 فقال  شيئا  عليه  اكتب   لم   يعملها  لم   وان  واحدة  عليه  كتبت  فعملها

  وهذا   خيرا  االمة  هذه  عن   موسى   هللا  جزى  السالم  عليه  الصادق

  المسجد   من   ليال   بعبده  اسرى   الذي   نسبحا  "   هللا:   قول   تفسير

 اآلية.  " الحرام

  وآله   عليه   هللا   صلى  هللا   رسول   عن   السالم  عليه  الصادق  وروى

  عن   وجعفر  يميني   عن  )ع(   وعلي   باالبطح  راقد  انا   بينا   قال  انه

 منهم   وقائل  المالئكة  اجنحة  بخفق  انا   واذا   يدي  بين   وحمزة  يساري

 قال  ثم   الي  واشار  هذا  إلى  فقال  جبرئيل؟   يا  بعثت   ايهم  إلى  يقول

 في   وخليفته  وختنه  ووزيره  وصيه  وهذا  وحواء  آدم  ولد  سيد  هو

 له   جعفر  عمه  ابن  وهذا  حمزة  الشهداء  سيد   عمه  وهذا  امته
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 عيناه   فلتنم دعه المالئكة مع الجنة في بهما يطير خصيبان  جناحان

 واتخذ   دارا   بنى   ملك   مثال   له   واضربوا   قلبه  وليعي  اذناه  ولتسمع 

  هللا  فالملك  وآله  عليه  هللا  صلى  النبي  فقال  داعيا،  وبعث  بةمأد

 جبرائيل   ادركه   ثم   قال  انا،  والداعي  الجنة  والمأدبة  الدنيا  والدار

 محاريب  عليه   وعرض  المقدس   بيت   إلى  به   واسرى   بالبراق

 في   فمر  مكة  إلى   ليلته  من   ورده  فيها  فصلى  االنبياء  وآيات  االنبياء 

 واهرق  منه  فشرب  آنيه  في  ماء  مله  واذا  لقريش   بعير  رجوعه

  اصبح   فلما  يطلبونه  وكانوا  لهم  بعيرا  اضلو  كانوا  وقد  ذلك  باقى

 المقدس   بيت   إلى  الليلة  هذه  في  بي   اسرى   قد   هللا   ان  لقريش  قال

 بعير   مررت  وانى  االنبياء  وآيات  االنبياء  محاريب  علي  فعرض

 منه   فشربت   آنية   في  ماء  لهم   وإذا   وكذا   كذا   موضع   في   لكم

 لعنه   ابوجهل  فقال  لهم،  بعيرا  اضلوا  كانوا   وقد  ذلك   باقى  رقتواه

  والقناديل  فيها  االساطين  كم   سلوه   محمد  من   الفرصة  امكنكم   قد   هللا

  كم  لنا   فصف   المقدس  بيت   دخل  قد   من   ههنا  ان   محمد   يا  فقالوا  ،

 البيت  صورة  فعلق  جبرئيل  فجاء  ومحاريبه؟   وقناديله  اساطينه

 قالوا   اخبرهم  فلما  سألوه  بما  رهميخب  فجعل  وجهه  تجاه  المقدس

  ان  ذلك  وتصديق  لهم  فقال  قلت،   عما  ونسألهم  العير  تجيئ  حتى

 فلما  احمر،  جمل  يقدمها  الشمس  طلوع   مع  عليكم   تطلع  العير

  تطلع   الشمس  هذه   ويقولون  العقبة  إلى   ينظرون  واقبل   اصبحوا

 يقدمها   الشمس  طلوع  مع   العير  طلعت  إذ  كذلك   فبيناهم   الساعة

 فقالوا  وآله  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  عما  فسألوهم  راحم  جمل

 ا ماء  ووضعنا  وكذا  كذا  موضع  في  لنا  جمل  ضل   هذا،  كان  لقد

 تفسير   –  عتوا.  إال  ذلك  يزدهم   فلم  الماء  اهريق   وقد  واصبحنا

 . [ 2ج إبراهيم  بن لعلي القمي
 

 

 :   ( سبحان)  
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تعبالي  لقولبه ن كل عيبب أو نقيصبةم تنزيه هلل عز وجل  سبحان لفظ 

هبو منبزه   ( و22األنبيباء    –هللا رب العرش عمبا يصبفون    فسبحان)

َو هَّ  (عن الشريك في الملك سبحانه وتعالى كما في قوله عز وجل  هب 

ْيِمن  اْلعَِزيبز   هبَ ْؤِمن  اْلم  الم  اْلمب  د وس  السبَّ ك  اْلقب  َو اْلَملبِ الَِّذي ال إِلَبهَ إِالَّ هب 

تَكَ  ا ي ْشِرك وَن  ُسْبَحانَ ب ِر  اْلَجبَّار  اْلم  ِ َعمَّ  (23الحشر -هَّ

وهو منزه عن كل متقول عليه تبارك وتعبالى بغيبر حبق منزهباً عبن 

 العيب والنقائص 

ا ) قببال ْبَحانَهُ تعببالي أيضببً اً َكبِيببراً  سََُ و  وَن ع لبب  ا يَق ولبب  الَى َعمببَّ -َوتَعببَ

 ال تعالىق وهو منزه سبحانه وتعالى عن الزوجة والولد   (43اإلسراء

ِ أَ   .( 35مريم - ُسْبَحانَهُ  َولَد  ن يَتَِّخذَ مِ ن تعالى )َما َكاَن ّلِِلَّ

 

 تعالى من الشرك والولد وكبل نقيصبة وتبارك و  سبحانه تنزيًها له    و

َو }  :  كما في قوله تعالى  األرض جميعًا يسبحن بحمده  السماوات و هب 

ه   ر  لببَ ِ و  اِرئ  اْلم صببَ اِلق  اْلبببَ نَى هَّ  اْلخببَ سببْ َماء  اْلح  بحِ ُ اأْلَسببْ ي  يُسَََ ا فببِ ه  مببَ لببَ

 { 24الحشر -السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوه َو اْلعَِزيز  اْلَحِكيم  

-فِيِهن    نلَه  السََّماَوات  السَّْبع  َواأْلَْرض  َومَ   تَُسبحِ ُ   }وقال تعالى أيضاً :  

 :ويقول تعالى  {44اإلسراء 

 

إال ويسببح بحمبده تعبالى تعظيمباً   وال يوجد شبيئ نعلمبه أم لبم نعلمبه

ْن  نَوإِ } قبال تعبالى : ولكن ال نفقبه تسببيحهم  وإجالًل له عز وجل   مبِ

 وقبال  {44اإلسبراء  -ال تَْفقَه وَن تَْسبِيَحه م  نبَِحْمِدِه َولَكِ   يَُسبحِ ُ   َشْيء  إِالَّ 

بَِحْمِد   ُحونَ يَُسبحِ َوتََرى اْلَمالئَِكةَ َحاف ِيَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش  أيضاً }  تعالى  

مْ  ن كببل عيببب مببنببزه م هللا تبببارك وتعببالىولببذلك {  75الزمببر-َرب ِهببِ

َسبح       أو  هصيونق كل مخلبوق   منسبحانه وتعالى    بحمدهشبيه وهو الم 

نراه أم لم نراه نعلمهأم لم نعلمه وذلكألنبه تعبالى قبال } ويخلبق مباال 

 . النحل { –تعلمون 
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 :وأما قوله تعالى  

 ( )الَِّذي

رفبع السبماوات   الََذيد هبذا اللفبظ فبي قولبه تعبالى } هللا  ورا وهن  و

خلق سبع سبماوات  الذيض بغير عمد ترونها { وقال تعالى } رواأل

المنزه عن كل عيبب ونقيصبة الخالق سبحانه وتعالى    يبين أنطباقا{  

أو شبيه هو الذي رفع السماوات واألرض بغير عمد ترونها في سببع 

 هو الذي أسرى بعببده لبيالً ين لنا عز وجل أنه  طباقاً وهنا في اآلية يب

أسرى بعيبده لبيالً مبن المسبجد لحبرام  الََذيكما قال تعالى } سبحان 

 . وأما : إألىة المسد األقصى{ 

 ( أَْسَرى) 

يقول تعالى  في وقت اشتداد الظلمة سرى بفالن وصاحبه ليالً 

تَّبَع ونَ  فَأَْسرِ ) (23خانالد-بِِعبَاِدي لَْيالً إِنَّك ْم م  وقال تعالى  

وَسى أَْن  تَّبَع ونَ   أَْسرِ )َوأَْوَحْينَا إِلَى م  -بِِعبَاِدي إِنَّك ْم م 

( وهذا اإلسراء كان لمنطقة سيناء مما يدل على أن  52الشعراء

اإلسراء كان بين المسجد الحرام إلى المسجد األقصى مروراً  

ى  صل  بطور سيناء كما أخبرت السنة أنه صلى هللا عليه وآله 

أتدرى   عليه السالم "  بطور سيناء ركعتين وقال له جبرائيل

أين صليت يا محمد فقال له صليت بطور سيناء حيث تجلى 

"    ( ليه السالمع)ربك إلى موسى   

 

البراز والطبراني والبيهقي وصححه في كتابة "دالئبل   ىرو]  

النبوة" من حديث شداد بن أوس أن النبي صلي هللا عليه وسلم 

به مر بأرض ذات نخل . فأمره جبريل عليه السالم   لما أسري

أن ينزل من فوق البراق ليصلي . فصلي ثم أخببره أن المكبان 

الذي فيه هو يثبرب أو طيببة . وإليهبا المهباجرة . ثبم أمبره أن 

يصلي عندما مر بمدين عند شجرة موسي . وهي التي استظل 

كمبا قبال   -ابها بعد أن سقي الغنم للمرأتين قبل أن يلتقي بأبيهم
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أمبره أن يصبلي  سبيناء بعض الشراح . ولما مر الركب بطور

أيضا . وذلك حيث كلبم هللا موسبي. وعنبد المبرور ببيبت لحبم 

البيهقبي فبي   .صلي أيضا. وذلبك حيبث ولبد عيسبي ببن مبريم

 دالئل النبوة [ .

بقطع من الليل كمبا قبال تعبالى كان  واآلية هنا تبين أن هذا اإلسراء    

 أي في وقت اشتداد الظلمة .( 81هود -بِأَْهِلَك بِِقْطع  ِمَن اللَّْيلِ  فَأَْسرِ )

 :وأما 

 ) بعبده (

عبََد أي عبد هللا وهو سيدنا محمد كما في قوله تعالى } وأنه لمبا قبام  

أي كادوا يهجمون عليبه الجن {    –ا  يدعوه كادوا يكونون عليه لبد  هللا

فتكاً كاألسد الالببد تكبذيباً لبه كمبا قبالوا لبه يختببروه " إذا صبف لنبا 

المسجد األقصى " فوصفه لهم والحادثبة بطولهبا فبي السبيرة النبويبة 

 المطهرة .

 : وأما

 ) لي م ( 

ولبورود {    81هبود    –  الليََ   فأسر بعبادي بقطبع مبن  كقوله تعالى }

عنبد اشبتداد قولبه تعبالى عبن قيبام الليبل وقبت السبحر هذا اللفظ فبي  

ِل } إالظلمة  في قوله تعالى   ن ث ل ثَبيِ اللَّيبْ نَّ َربََّك يَْعلَم  أَنََّك تَق وم  أَْدنَٰى مبِ

َك  ِذيَن َمعببَ َن الببَّ ةَ مبب ِ فَه  َوث ل ثبَبه  َوَطائِفببَ اَر  َونِصببْ َل َوالنَّهببَ ر  اللَّيببْ د ِ  –َوهَّ  ي قببَ

نا اآلية تبين أن هذا الوقت كان وقت إسراء رسول هللا . وهالمزمل {  

   . صلى هللا عليه وآله 

 وأنا :

 (  ) نن المسلد الحرا 

https://www.masress.com/city/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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المسلد والمسجد الحرام وردت هذه اآليات في قوله تعالى } لتدخلن  

 . {27الفتح  –آمنين الحرا  

أي أنه دخل المسجد الحرام صلى هللا عليه وآله آمنباً وكبان فبي هبذه  

في قولبه تعبالى }  " الحرام دالمسج "لرحلة أول تحويل للقبلة لورود ا

وحيثما كنبتم   المسلد الحرا فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر  

 { . 144البقرة  -فولوا وجوهكم شطره

وبالفعل السيرة النبوية تؤكد أن فبرض الصبالة للقبلبة الحاليبة وهبى   

معراج  كما أن ورود اآلية المسجد الحرام كان في حادث اإلسراء وال

المسََلد } ومبن حيبث خرجبت فبول وجهبك شبطر  في قولبه تعبالى  

تشبيرإلى أن رسبول هللا صبلى هللا عليبه وآلبه {  149البقرة    -  الحرا 

صبلى ركعتبين فبي المسبجد الحبرام فبي أثنباء رحلتبه النورانيبة إلبى 

المسجد األقصى ثم العروج به صلى هللا عليه وآله إلى سدرة المنتهى 

.  

إن شباء هللا   المسََلد الحََرا وورود األيات في قوله تعالى } لتدخلن  

{ واآليات هنا تشير هنا إلى ان رسبول هللا كبان آمنباً 27الفتح    -آمنين

في هذه الرحلة منشبرح الصبدر فرحباً كمبا فبرح بفبتح مكبة ودخبول 

الناس في دين هللا أفواجاً وهنا كبان فرحبه بلقباء أنبيباء هللا واإلطبالع 

 لجنة والنار ووصوله صلى هللا عليه وآله إلى سدرة المنتهى .على ا

 وأما :

 )ْلِ المسلد اْلقصِ( 

األقصى أي البعيد وقد وصف المسجد بأنبه أقصبى ووصبفت العبدوة 

( اي البعيدة لمكبان المخباطبين لقصوىابأنها قصوى )إذ أنتم بالعدوة  

 معجم الفاظ القرآن باب القاف فصل الصاد والواو [ . -
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صدر اللفظ قصو وقصبيا ورد فبي قولبه تعبالى عبن سبيدتنا مبريم وم

{ أي أن 22مبريم   - قصََياا السالم } فحملته  فانتبذت به مكانباً هعلي

هللا تعالى اسرى برسول هللا صلى هللا عليه وآله إلى المسجد والمكبان 

الذي ولد به عيسى عليه السالم وعاش ودفن فيه آل إبراهيم واألنبياء 

 هو المسجد األقصى .من ذريته و

المسجد الحرام بمكة المكرمة إلبى ت هذه هى رحلة اإلسراء من  وكان

كما في أحبد   مصرفي  المسجد األقصى بفلسطين مروراً بطور سيناء  

روايات كتاب قصص األنبياء للثعلببي أن رسبول هللا صبلى هللا عليبه 

 .وآله صلى ركعتين في طور سيناء 

تي نزلبت بهبا الكتبب السبماوية  لقولبه هى األماكن المباركة الهذه  و 

 :تعالى 

 (حولهالذي باركنا )

]  والبركة : الخير والنماء وبارك هللا في الشيئ وعليه وحوله : جعل 

معجبم الفباط القبرآن  –وتبارك هللا تقدس هللا تعبالى فيه الخير والنماء  

 باب الباء فصل الراء والكاف [ . - 1ج –الكريم 

مبن بركََا    أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهمقال تعالى } ولو أن  

  .{ 96االعراف  –السماء واألرض 

وهذه البركة بسبب اإليمبان بكتبب هللا المنزلبة وآخرهبا القبآن الكبريم 

هبذا كتباب أنزلنباه والمهيمن على ماقبله من كتبب قبال تعبالى فيبه }  

ببيبت فالتوراة و أللواح بسيناء بمصر واإلنجيل    {92األنعام–  نبارك

 . زيرة العربالكريم في ج المقدس والقرآن 

حولبه { وهبذه البركبة لبن تبأتي باركنََا  ولذلك قال تعالى هنا } الذي  

حصراً إال من خالل أهل بيت النبي عليهم السالم لورود لفبظ البركبة 
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إنه حميبد عليكم أهل البيت    وبركاته} رحمة هللا  عنهم  في قوله تعالى  

 .{ 73هود  –مجيد 

عمل بكتاب هللا تعالى ووالية أهل البيت علبيهم السبالم فقبد وكل من   

وعده هللا تعبالى  النصبر والتمكبين وميبراث األرض كمبا مكبن بنبي 

إسبرائيل مببن قبببل فببي  قولببه تعببالى } وأورثنببا األرض الببذين كببانوا 

فيهبا وتمبت كلمبة   باركنايستضعفون مشارق األرض ومغاربها التي  

مرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ربك الحسنى علي بني إسرائيل ود

 { . 137األعراف   -وما كانوا يعرشون

فلما كفر بني إسرائيل ووكل هللا تعالى بها أهل بيت النبي محمد صلى 

هللا عليه وآله خاتم النبيين إذاً فهم الموعودون بالنصر بعد أن كفر بها 

أهبل بنو إسرائيل وقتلوا أنبيائهم كذلك يتكبرر المشبهدبأن يقتبل هؤالء

بيت النبي الخاتم سيدنا محمد في إفساد كبير لهم مرتين بعد أن علموا 

بأن النبوة خرجت منهم ألوالد إسبماعيل عليبه السبالم وأن هللا تعبالى 

وكل الرسالة لخاتم االنبياء واألئمة من ذريته كمبا فبي قولبه تعبالى } 

نعبام{ األ  -فإن يكفر بها هؤالء فقد وكطلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين

. 

 (حوله) 

} وحوله اي حول المسجد االقصبى مبن كبل االتجاهبات قبال تعبالى  

الزمبر  –العرش يسبحون بحمد ربهم  حولوترى المالئكة حافين من 

75. } 

 ىتعال  قولهلحول بيت المقدس هنا    وهذا التسبيح وهذه البركة هنا فيما

تي عاش وهذه االماكن المباركة ال  {1اإلسراء  –  حولهالذي باركنا    }

فيها األنبيباء وسبكنوها وعمروهبا وتنقلبوا فيمبا بينهبا وهبى الحجباز 

والذي استأثر بالقرآن الكريم والشام والذي نزل فيبه اإلنجيبل وسبيناء 
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التي تلقى فيها موسى عليه السالم األلبواح والعبراق البذي عباش فيبه 

 . )عليهم السالم( بعض أنبياء هللا ومنهم إدريس وإبراهيم ويونس 

 (ْن آيَاتِنَان نُِريَهُ لِ )

ا}  . ( أي كمببا قببال تعببالىنََن آياتنََا لنريََهوهنببا ) ْن آيَاتِنَََ َ  نََِ  ِلنُِريَََ

اآليات المعجزات ستكون بهبذه البقباع   ن تلكأي ا  {  23طبه  -اْلك ْبَرى

وسيريه هللا تعالى أحداثاً يمر بها العالم في الدنيا ومكانة كبل المباركة  

لمظلوم هابيل في البدنيا واآلخبرة ومبن فريق من أوالد قابيل وأوالد ا

هذه األمور يريه هللا تعالى مواضبع وأمباكن سبنزل بهبا عبذاب علبى 

أفراد محددين من قريش و  أمم ظالمة ألمته وأهل بيته عليهم السبالم 

من بعده وهذا بعض ما وعد هللا تعالى هؤالء فبي البدنيا وقبال تعبالى 

ا}    فيه :   ون َ بَْعَض ا  نُِريَنَّ َ   فَإِمَّ َك فَإِلَْينَبا ي ْرَجعب  د ه ْم أَْو نَتََوفَّيَنبَّ  -لَِّذي نَعبِ

 { 77غافر 

إلي قيبام  سيقع بهم من عذاب في الحياة الدنيا وبعض الذي نعدهم ما  

 الساعة 

 هبو كبائن  كبل مباصلى هللا عليه وآله   وهللا تعالى قادر على أن يريه  

ا } :  تعبالى    لقولبه      إلى يبةوم القيامبة   د ه ْم  نُِريَََ َ  َعلَبى أَنْ َوإِنبَّ ا نَعبِ مبَ

ونَ    .{95المؤمنون -لَقَاِدر 

تحببد فببيمكن أن يريببه كمببا فببي حببادث اإلسببراء  وهنببا قببدرة هللا ال 

والمعراج أو بالرؤيا أو ببالوحي يمكبن أن يريبه هللا تعبالى آياتبه ومبا 

به الكافرين والمنافقين وما سيفعلونه بأمته وما سيفعله هللا تعالى   توعد

ِريَهُممُ   إِذْ }    :  والرؤيبا إمبا مناميبه لقولبه تعبالى هنبا  ,     بهم هَّ  فِبي   يََُ

  {43األنفال-َكثِيراً لَفَِشْلت مْ  أََراَكُممْ َمنَاِمَك قَِليالً َولَْو 
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ويمكن أن يرى بالوحى كما رفع جبرائيل المسبجد األقصبى لبه يبراه 

رَ أَلَْم } فيعدد أبوابه ونوافذه وهذا الوحى مثالً يقول تعالى فيه  َف  تَََ َكيبْ

 { .1الفيل -فَعََل َرب َك بِأَْصَحاِب اْلِفيلِ 

والصحيح أنه أسرى به بالجسد الطيني العلوي الذي كبان يعبيش ببه  

} ولقد خلقناكم   قوله تعالى عن كل بني آدم    يبني آدم في جنة عدن ف

األعبراف{  -ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا فسجدوغ إال إبليس

. 

ذه المرحلبة كانبت بالجسبد الطينبي العلبوي البذي قبال فيبه تعبالى وه

فيهببا وال  لسببيدناآدم } إن لببك أال تجببوع فيهببا وال تعببرى وال تظمببأ

 .{ طه -تضحى

فإذا برزت السوءة فهى الجسد الطينبي السبفلي وهبو جسبد ال يصبلح 

لمرحلة الصعود إلى جنات عدن والفردوس األعلى وهذه السوءة قال 

{ -ما أكل سبيدنا آدم }فبأكال منهبا فببدت لهمبا سبوءاتهماتعالىفيها بعد

وهذه السوءة ال تصلح لمهمة الصعود إلى جنة عدن وهنا نحذر القتلة 

المجرمين من الصهاينة والماسون والوهابية أنكم ال تقتلون المسلمين 

فالقتل يخفي الجسد ويظل باقياً متحوالً لقوة أكبر ومن هنبا دائمباً بعبد 

يحدث ابتالءات وهالك عام ريح زالزل ببراكين غبرق قتل المؤمنين 

فيضانات تفرق بين القوى المتآلفة وتناحرهبا يكبون بسبنن إلهيبة مبن 

 جراء القتل للمسلمين بغير حق .

أى أنه رأى بعينه وبصيرته وجسده الطيني العلوي ومصبير أعبداء   

ا } هللا في النار ورؤية أنبياء هللا تعالى فبي الجنبة كمبا فبي قولبه   َوإِنبَّ

ونَ   نُِريَ َ   أَنْ   َعلَى وهبل يبدخل رسبول  { 95المؤمنون-َما نَِعد ه ْم لَقَاِدر 

والمرسبلين   الع على من فيهبا والتخاطبب مبع األنبيباءطهللا الجنة لإل

 . بهذا الجسد المليئ بالعذرة والبول والدماء ؟  ورؤية مكانتهم  
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وهى ال تصلح قطعا هو جسد طيني ولكن أطلق هللا تعالى عليه سوءة  

لدخول الجنة كأألن النفس في حلة دنيوية يطلق عليها سوءة فإذا خلها 

 اإلنسان أصبح جسده مهيئ لدخول الجنة . 

ى  ا َعلببَ ونَ  نُِريَََ َ  أَنْ كمببا أن قولببه تعببالى )َوإِنببَّ اِدر  د ه ْم لَقببَ ا نَعببِ -مببَ

 (95المؤمنون

ه والكفار فهو بالقطع صلى هللا عليه وآله رأى ما سيحدث لمنافقى أمت

منهم  وكان هذا في حادثة المعراج  عل األرجح هنا في اآليبة  أن هللا 

تعالى قد بين لرسول هللا صلى هللا عليه وآله أناساً بأعيانهم حبادوا هللا 

ورسوله وليسوا بمجهولين و بين له تعالى أحداثاً  تقع إلى يوم القيامة 

بأهبل بيتبه وببدين بأشخاصها وأعيانهبا ووقائعهبا ومبا سبتفعله األمبة  

 اإلسالم من بعدة  .

 ( آياتنا )

كإشارة على أن   وهى من عالمات الساعةي تأتيهم بعض آيات ربك  أ

ه البقباع هبى مبن عالمبات السباعة ومنهبا الحبروب أحداثاً ستقع بهبذ

العربية اإلسرائيلية كما ستبين اآليات فيما بعد بوعد أوالهما بجزيبرة 

ع الفلسببطينيين اآلن وحببزب هللا العببرب ثببم وعببد اآلخببرة بالشببام مبب

 قبال  ومنظور ظهور قوة إسالمية عاتية بسيناء في المستقبل القريبب  

ْن آَمنَبْت   آيَا ِ تعالى )يَْوَم يَأْتِي بَْعض    ا لَبْم تَكب  َرب َِك ال يَْنفَع  نَْفساً إِيَمان هبَ

وا إِنَّ  ون َ ِمْن قَْبل  أَْو َكَسبَْت فِي إِيَمانَِها َخْيراً ق ِل اْنتَِظر  ْنتَِظر  األنعام   -ا م 

عالمبات السباعة المستقبلية التبي تخبص  ( واآليات كلها خاصة  158

ِ كما  والتي سنعرفها في آخر الزمان   د  ّلِِلَّ ِل اْلَحمبْ فبي قولبه تعبالى )َوقب 

 .( 93النمل  -فَتَْعِرف ونََها  آيَاتِهِ َسي ِريك ْم 

 عليبه وآلبه فنحن سنعرفها في آخر الزمان ولكن رسول هللا صبلى هللا

عرفها وبينها وبين عالمة كل دوله منذ وفاته إلى قيبام السباعة حيبث 

جلس معهم في الحديث المشهور يحدثهم بما هو كائن إلى يوم القيامبة 
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مبن بعبد صبالة الفجبر وحتبى صببالة العشباء وكبان هبذا بعبد حببادث 

مبن  اإلسراء والمعبراج حيبث عبرج ببه إلبى السبماء  وهبذه حادثبة  

تي جعبل هللا تعبالى األمبة تراهبا وال يبنكرهبا إال جاحبد فقبد اآليات ال

بعبد أن كبذبوه شرح لهم صلى هللا عليه وآله صفات المسجد األقصى  

صلى هللا عليه وىله فأراه هللا تعالى المسجد األقصى وآيات هللا تعبالى  

)َوي ِريك ْم تعالى    قال  سيظهرها تعالىآخر الزمان ولن ينكرها إال جاحد  

ون َ ِه فَأَيَّ آيَا ِ آيَاتِ  ِ ت ْنِكر   .( 81غافر -هَّ

خاصة في زمبان   أي أن كثير اًمن الناس أنكرت هذه المعجزة اإللهية

مبن قوافبل  ببين مكبة وكذبوه فبين لهبم مبا رآه البعثة النبوية الشريفة  

والشام في الطريق ورفع له جبريل األمين المسجد فشرح لهم وصبفه 

 فبى النبار وفبى الجنبة   مكانبة أنباس فبيهمبين    وعدد نوافذه وأبوابه ثم

  ولبيان كلمة ووصف المسجد األقصى لهم .

 :ثم يقول تعالى 

 ( السَِّمي ُ ) إِنَّه  ه وَ  )

ا    ب وَن أَنبَّ ال ) وسميع( أى أنبه تعبالى يسبمع كبل شبئ لقولبه )أَْم يَْحسبَ

س ل نَا لَدَْيِهْم يَ  نَْسَم ُ  ه ْم َونَْجَواه ْم بَلَى َور   . (80الزخرف  - ْكت ب ونَ ِسرَّ

هَّ  قَْوَل الَّتِبي   َسِم َ ولبيان أنه تعالى يسمع الناس  يقول تعز وجل )قَْد  

 . (1المجادلة-ت َجاِدل َك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى هللا

وهو سبحانه وتعالى كان سبميعاً بصبيرأ لكبل شبيء قببل خلقبه .قبال 

م تعالى ) وكان هللا   : أماو ( 134النساء  – بصيرا سميعا

 (بصير  )

وَن  ا تَْعَملب  اَن هَّ  بِمبَ أى بأعمالهم قبل خلقهم كمبا فبي قولبه تعبالى )َوكبَ

يرام  َك  (24الفبتح-بَصََِ اَن َربب  يرام ويقبول تعبالى )َوكبَ   (20الفرقبان-بَصََِ
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اِدِه  اَن بِِعبببَ َ كببَ إِنَّ هَّ ْم فببَ اَء أََجل هبب  إِذَا جببَ يرويقببول تعببالى أيضبباً )فببَ  -ام بَصََِ

 (  45فاطر

وهنا بصيراً  يرى كل أعمالهم سبحانه وتعبالى وقبد أحباط بهبا علمباً 

ً   ىقبل خلقهم ولبذلك يقبول تعبال ْيء  ِعْلمبا ل ِ شبَ اََط بِكب  َ قَبْد أَحبَ -)َوأَنَّ هَّ

َ يََرى12الطالق   .(14العلق -( ويقول تعالى )أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ هَّ

( ومن هنبا يتببين لنبا أن هللا 40النجم  -َف ي َرىويقول )َوأَنَّ َسْعيَه  َسوْ  

تعالى )سميع بصير( على أعمبال بنبى آدم وعلبى مبا سبيفعلونه فهبو 

رقيب عليهم وهو كان بعملهم عليم قبل خلقهبم فكبأن هللا تعبالى يقبول 

)لنريه من آياتنا( بما أريناه وسمعناه جعلناه يسبمع ويبصبر صبلى هللا 

ائيل في المسلمين  في وعد األولبى علبى عليه وآله ماسيفعله بنوا إسر

زمانه صلى هللا عليه وآله ثم وعد اآلخرة كما ستبين اآليات فيمبا بعبد  

 . و الكالم عنهم .

ْن  ذُوا نََِ راليَ  أاَلَّ تَتَّذََِ )َوآتَْينَا ُنوَسِ اْلِهتَاَب َوَجعَْلنَاهُ ُهدىم ِلبَنِي ِْسََْ

 (2اإلسراء -ُدونِي َوِكي م 

  

تعالى بسبرد األحبداث وببدايتها أنبه  عبز وجبل انبزل   يبدأ هللا  وهنا

 التوراة على سيدا موسى في قوله تعالى :

 (آتينا نوسِ الهتابو ) 

ن هللا تعالى أنزل آتي موسى الكتاب تماماً وتفصيالً لكل شبيئ أى أ 

مَّ  وفيه هدى ورحمة كما فبي قولبه تعبالى }   ابَ ثب  ِ اْلِهتَََ ا ُنوسَََ  آتَْينَََ

ْم تََماماً َعلَى الَّ  ةً لَعَلَّهب  دًى َوَرْحمبَ ْيء  َوهب  ل ِ شبَ يالً ِلكب  ِذي أَْحَسَن َوتَْفصبِ

ونَ  ْم ي ْؤِمنب  أى أن هللا تعبالى أنبزل التبوراة   {  154األنعبام-بِِلقَاِء َرب ِهبِ

فيهببا هببدى ونببور ويحكببم بهببا الربببانيون المستسببلمون باإلسببالم هللا 

 .  تعالى بما استحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه شهداء



 -49  -  

 ) وجعلناه هدى (

 )  أي أنه تعالى انزل التوراة في ها هدى ونور كما في قوله تعالى :

وا   ُهدىم   إِنَّا أَْنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيَها لَم  ِذيَن أَسبْ وَن البَّ ا النَّبِيب  م  بِهبَ وَر يَْحكب  َونب 

بَّانِي وَن َواأْلَْحبَار  بَِما اْست ْحِفظ   ِ َوَكان وا ِللَِّذيَن َهاد وا َوالرَّ وا ِمْن ِكتَاِب هَّ

وا بِآيَاتِي ثََمناً قَِليالً  ا النَّاَس َواْخَشْوِن َوال تَْشتَر  َعلَْيِه ش َهدَاَء فاَل تَْخَشو 

ونَ  افِر  م  اْلكبَ وهبذا   (44المائبدة-َوَمْن لَْم يَْحك ْم بَِما أَْنَزَل هَّ  فَأ ولَئِبَك هب 

وَسى اْلِكتَاَب  َوآتَيْ تمام معنى قوله تعالى هنا } ِلبَنِي   َوَجعَْلنَاهُ ُهدىم نَا م 

 فبإن توكلبوا علبى {2اإلسبراء  -إِْسرائيَل أاَلَّ تَتَِّخذ وا ِمْن د ونِي َوِكيالً 

أهوائهم وأرائهم ونبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم فقبد كفبروا بباهلل 

م  َوَمْن لَْم يَْحك ْم بَِما أَْنَزَل هَّ  } :  تعالى كما في قوله تعالى  فَأ ولَئِبَك هب 

ونَ  ولذلك حذرهم هللا تعالى هنبا قبائال : } أال  .   {44المائدة-اْلَكافِر 

 تتخذوا من دوني وكيالَ { 

 ثم يقول تعالى :

 () أاَلَّ تَتَِّذذُوا ِنْن ُدونِي

عالى من ترك كتباب هللا تعبالى و في تحذير هللا توردت هذه اآليات  

} وقبال :     محذراً هللا تعالى قال فيه    العمل بالهوى وهو إله ثاني مع

النحل { واإلله الثباني   –إلهين اثنين إنما هو إله واحد    ال تتذذواهللا  

ِن  :  كمبا فبي قولبه تعبالى  ي  هو الهبو َت مبَ ذَ } أَفََرأَيبْ َواه    اتَّذَََ ه  هبَ هبَ
إِلَٰ

ْمِعِه َوقَْلبِبِه َوَجعبَ  تََم َعلَبٰى سبَ ِرِه َوأََضلَّه  هَّ  َعلَٰى ِعْلم  َوخبَ َل َعلَبٰى بَصبَ

وَن   ِ أَفَباَل تَبذَكَّر  وهبذا   {  23الجاثيبة    –ِغَشاَوةً فََمن يَْهِديِه ِمن بَْعِد هَّ

بالهوى لترك كتاب ربه والتوكل يدفع العبد   من عمل الشيطان الذي  

كمبا فبي   واإلنبس  الجبن على غير هللا تعالى فيتولى بذلك شياطين 

ً   قوله تعالى} م   َهدَٰى َوفَ   فريقا اَللَة  إِنَّهب  قَّ َعلَبْيِهم  الضبَّ ذُواِريقًبا حبَ  اتَّذَََ

ْهتَبد وَن     ِنن ُدونِ الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء   م م  ِ َويَْحَسب وَن أَنَّهب  األعبراف   -هَّ

وهنا يحسبون أنهم مهتدون ألن هللا تعالى حذر مبن ذلبك فبي   {  50
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{   6فباطر    –عبدوا  فاتذََذوه  إن الشيطان لكم عبدو  }  قوله تعالى :  

وهذا الشيطان له ذرية كل من توكل على غيبر هللا تعبالى فقبد وقبع 

 }فببي واليببة هببؤالء ولببذلك يقببول تعببالى لهببؤالء يببوم القيامببة : 

وهبم لكبم عبدو ببئس للظبالمين   نن دونََيأولياء    هوذريتأفتتذذونه  

ومن يفعل ذلك فقد خسر خسراناً مبيناً  كمبا فبي {    50الكهف    -بدال

 : قوله تعالى 

  

 -هللا فقبد خسبر خسبراناً مبينبا  نن دونالشيطان ولياً    يتذذ  } ومن  

وخسارتهم الدنيا واآلخرة هنا ألنهم توكلوا على غير   {  119النساء  

هللا تعببالى وتولببوا شببياطين اإلنببس والجببن ولوكببانوا مببؤمنين ببباهلل 

من دوني وكيال{  تتذذوا أالالتخذوه وكيال عمالً بقوله تعالى هنا } 

لوا على هللا تعالى لتولوه عز وجل ورسله والذين آمنوا قال ولو توك

ذِ }  تعالى مبيناً  ذلك :   افِِريَن أَْوِليَباَء    الَّ يَتَّذََِ وَن اْلكبَ ْؤِمنب  ن ُدونِ اْلم   نََِ

ْؤِمنِيَن   ْم اْلم  ْنه  وا مبِ ْيء  إِالَّ أَن تَتَّقب  ِ فِبي شبَ ِلَك فَلَْيَس ِمَن هَّ َوَمن يَْفعَْل ذَٰ

ك م  هَّ  نَْفَسه  ي  ت قَاةً  وَ  ر  ِ اْلَمِصير  َحذ ِ   {  28آل عمران  –َوإِلَى هَّ

 وأما :

 (2اإلسراء  - (ِكي م و )

التوكل على هللا شرطاً من شروط اإليمان ورد في قوله تعالى علبى 

ٰى لسان سيدنا موسى  عليه السالم في قوله تعالى : }  وسبَ فََما آَمَن ِلم 

يَّةَ م ِ  ْم  إِالَّ ذ ر ِ ْوَن َوَملَبئِِهْم أَن يَْفتِبنَه  ن فِْرعبَ َوإِنَّ   ن قَْوِمِه َعلَٰى َخْوف  مب ِ

ْسِرفِيَن َوقَ  وَسٰى يَا قَْوِم إِن فِْرَعْوَن لَعَال  فِي اأْلَْرِض َوإِنَّه  لَِمَن اْلم  اَل م 

ِ فَعَلَْيِه   ْسِلِميَن فَقَبال    تََوكَّلُواك نت ْم آَمنت م بِاّلِلَّ ِ إِن ك نت م م  اوا َعلَبى هَّ  تََوكَّْلنَََ

نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ  ْلقَْوِم الظَّاِلِميَن َونَج ِ  َربَّنَا اَل تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ل ِ

 { . 86-83يونس  –
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ويبين تعالي ان من قوم موسى عصوه ايضا فببين رجبالن مؤمنبان 

مان فكفر الكثيبر مبنهم لهم ان التوكل علي هللا شرطا من شروط االي

ِ كما في قول تعالى }   ةَ هَّ وا نِْعمبَ ر  وَسٰى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم اْذكب  َوإِْذ قَاَل م 

َن  ا لَْم ي ْؤِت أََحدًا مب ِ ل وًكا َوآتَاك م مَّ َعلَْيك ْم إِْذ َجعََل فِيك ْم أَنبِيَاَء َوَجعَلَك م م 

وا اأْلَ  لبب  ْوِم اْدخ  ا قببَ الَِميَن  يببَ ْم َواَل اْلعببَ ي َكتبَبَب هَّ  لَكبب  ةَ الَّتببِ قَدَّسببَ ْرَض اْلم 

ا  ا قَْومبً ٰى إِنَّ فِيهبَ وسبَ تَْرتَد وا َعلَٰى أَْدبَاِرك ْم فَتَنقَِلب وا َخاِسِريَن قَال وا يَبا م 

ا  ا فَإِنبَّ وا ِمْنهبَ جب  ا فَبإِن يَْخر  وا ِمْنهبَ ج  لََها َحتَّٰى يَْخر  َجبَّاِريَن َوإِنَّا لَن نَّْدخ 

ل وا َعلَبْيِهم  دَ  اَلِن ِمَن الَِّذيَن يََخاف وَن أَْنعََم هَّ  َعلَْيِهَما اْدخ  اِخل وَن قَاَل َرج 

وه  فَإِنَّك ْم َغاِلب وَن  ِ    اْلبَاَب فَإِذَا دََخْلت م  ْؤِمنِيَن   فَتََوكَّلُواَوَعلَى هَّ إِن ك نت م م 

 { .  23-20المائدة  –

عصوا موسى كانوا ذرية بعض البذين وواضح هنا أن هؤالء الذين  

َوآتَْينَا ركبوا السفينة مع سيدنا نوح كما في اآليات هنا  وقال فيهم }  

ن د ونِبي  ذ وا مبِ َرائِيَل أاَلَّ تَتَّخبِ بَنِبي إِسبْ دًى ل ِ وَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَباه  هب  م 

يَّةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع ن وح     َوِكي م   3-2اإلسراء   –ًرا ا َشك وإِنَّه  َكاَن َعْبدً   ذ ر ِ

. } 

عبز وجبل فلمبا   والتوكل على هللا االستسالم وتفويض األمبر إليبه   

كفر بهذه الرسالة بني إسرائيل بين عبز وجبل أنبه وكبل بهبا سبيدنا 

محمد وآل بيته )عليهم السالم( كما في قوله تعبالى عبن آل إببراهيم 

 المحسودون  عليهم السالم : 

ئَِك الَّذِ }     ةَ  أ ولَٰ ْكَم َوالن ب وَّ اَلِء يَن آتَْينَاه م  اْلِكتَاَب َواْلح  ؤ  ا هبَٰ فَإِن يَْكف ْر بِهبَ

ئَِك الَِّذيَن َهدَى هَّ    َوكَّْلنَا  فَقَدْ  دَاه م    بَِها قَْوًما لَّْيس وا بَِها بَِكافِِريَن أ ولَٰ فَبِهب 

ِدْه  ل الَّ أَسببْ  اْقتببَ ًرا قبب  ِه أَجببْ الَِميَن إِْن هبب   أَل ك ْم َعلَيببْ َرٰى ِلْلعببَ -َو إِالَّ ِذكببْ

{ وهؤالء هم المحسودون مبن بنبي إسبرائيل إلبى ان 90-89األنعام

يفصل هللا تعالى بين الحزبين في آخر الزمان في وعد اآلخبرة قبال 

ِلِه  تعالى } ن فَضبْ ا آتَباه م  هَّ  مبِ فَقَبْدآتَْينَا آَل أْم يَْحس د وَن النَّاَس َعلَٰى مبَ

َن  إِْبَراِهيَم   ْن آمبَ ْنه م مبَّ ا فَمبِ ا َعِظيمبً ْلكبً بِبِه اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَْينَباه م م 
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ن َصدَّ َعْنه    ِعيًراَوِمْنه م مَّ نََّم سبَ { وهبذه 55-54النسباء    –  َوَكفَٰى بَِجهبَ

الرسالة بإمامة أهل البيت عليهم السالم رفضتها قريش وكبذبت بهبا 

الناس هو خالقهم ولقوله تعبالى   إنما الوكيل علىكما في قوله تعالى  

َك َوه َو اْلَحق  ق ْل لَْست  َعلَْيك ْم    (66األنعام-بوكي )َوَكذََّب بِِه قَْوم 

َت َعلَبْيِهمْ }    وقال تعالى ايضاً لرسوله صلى هللا عليبه وآلبه  ا أَنبْ  َومبَ

  {41الزمر-بَِوِكي   

وآله   وما دامت قريش كفرت بها وهم قوم رسول هللا صلى هللا عليه

وبني إسرائيل يبين تعالى أنه وكل بها آل بيت البنبوة علبيهم السبالم 

ِذيَن آتَْينَباه م  ولن يكونوا بها كافرين كما في قوله تعالى : }   ئَِك البَّ
أ ولَٰ

ةَ  ْكَم َوالن ب وَّ اَلِء فَقَدْ اْلِكتَاَب َواْلح  ؤ  ا فَإِن يَْكف ْر بَِها َهٰ وا بَِها قَْوًما لَّْيس   َوكَّْلنَََ

ئَِك الَِّذيَن َهدَى هَّ   ِه ق ل الَّ أَسْ   فَبِه دَاه م  اْقتَِدْه      بَِها بَِكافِِريَن أ ولَٰ أَل ك ْم َعلَيبْ

 {90-89األنعام-إِْن ه َو إِالَّ ِذْكَرٰى ِلْلعَالَِميَن  أَْجًرا 

ثم يقول تعالى مبيناً أن هؤالء ليسو ذرية نوح بل من حملنا مع نوح 

ن الكفر واإلفساد في األرض الذي سيفعله هؤالء آخر منزهاَ إياه  ع

. قبال كبان عببداً شبكورا    الزمان مؤكداً أن سيدنا نوح عليبه السبالم

 تعالى 

 َنْن َحَمْلنَا َنَ  نُوح  ِْنَّهُ َكاَن َعْبدام َشُهورام 
يَّةَ   (3اإلسراء -)ذُرحِ

 

 : وهنا

   (حملنا ن  نوحذرية نن )  

  ( ذرية)

كما قال تعالى في ذرية نوح  ا مؤمنة مسلمة أو ظالمة الذرية دائما إم

إبببراهيم عليهمببا السببالم وجعببل النبببوة إرثبباً فببي تلببك الذريببة التببي 
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اصطفاها هللا عز وجل } ولقبد أرسبلنا نوحباً وإببراهيم وجعلنبا فبي 

الحديبد   –النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثيبر مبنهم فاسبقون  ذريتمما  

اً أن هذه األكثرية منها المحسن ومنها { ويقول تعالى أيضاً مبين  26

ذريتممََا الظالم   في قوله تعالى } وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن 

 . {113الصافات  –محسن وظالم لنفسه مبين 

وهذه األكثرية الظالمبة هنبا سبتظل موجبودة حتبى لقباء هللا تعبالى  

ن بَنِبي آدََم مبِ وقولهم عنبد الحسباب  } َك مبِ ذَ َربب  وِرِهْم َوإِْذ أَخبَ ن ظ هب 

يَّتَُممْ  ت  بِبَرب ِك ْم    ذُرحِ ِهْم أَلَسبْ ِهْدنَا أَن   َوأَْشَهدَه ْم َعلَبٰى أَنف سبِ قَبال وا بَلَبٰى شبَ

ذَا َغافِِليَن تَق ول وا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِ  أو تقولوا إنما أشرك آباؤنبا نَّا ك نَّا َعْن َهٰ

األعراف  –لون من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبط  ذريةمن قبل وكنا  

 واكبان التي ظلمبت نفسبها بعبد الطوفبان {  وهذه الذرية 172-173

ل أول ظالم قتل أخباه يقاب من ذريةنوح عليه السالم  في سفينة سيدنا  

أو ابناء نساء من ذريته نزعهم عبرق مبن أببيهم فيمبا   على األرض

وذلبك ألنبه تعبالى  بعد فأفسدوا في األرض كما افسد أبوهم من قبل 

آخر الزمان وقضية أول قاتل علبى األرض بني إسرائيل    ين  ربط ب

 أول قاتل ألخيه على األرض كمبامن ذرية    كثيراً منهم  بما يؤكد أن

َف   في قوله تعالى   ث  فِبي اأْلَْرِض ِلي ِريَبه  َكيبْ } فَبَعََث هَّ  غ َرابًبا يَْبحبَ

َراِب ي َواِري َسْوَءةَ أَِخيِه قَاَل يَا َوْيلَتَا أََعَجْزت  أَ  ذَا اْلغب  ْن أَك وَن ِمثْبَل هبَٰ

ِلَك َكتَْبنَا َعلَٰى بَنِي  فَأ َواِرَي َسْوَءةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمَن النَّاِدِميَن ِمْن أَْجِل ذَٰ

إِْسَرائِيَل أَنَّه  َمن قَتََل نَْفًسا بِغَْيِر نَْفس  أَْو فََساد  فِي اأْلَْرِض فََكأَنََّما قَتَبَل 

ْم   النَّاَس َجِميعًا اَءتْه  اَس َجِميعًبا َولَقَبْد جبَ ا أَْحيَبا النبَّ ا فََكأَنَّمبَ َوَمْن أَْحيَاهبَ

ِرف وَن   سبْ َك فِبي اأْلَْرِض لَم  لبِ ْنه م بَْعدَ ذَٰ س ل نَا بِاْلبَي ِنَاِت ث مَّ إِنَّ َكثِيًرا م ِ  –ر 

  ذرية كثيراً منهم من وهنا } من أجل ذلك {  ألن  .{  32-31المائدة 

ألخيه كذلك أكثر الظلمبة علبى األرض مبن األرض  أول قاتل على  

 ذرية هذا الظالم األول على األرض .

 وأما :
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 ( نن حملنا) 

ومن حملنا هنا في السفينة سيدنا نوح وذريته وكذلك أناس سبيخرج 

من خلفهم خلوف يتبعون الشهوات وهم قتلة األنبياء البوارد ذكبرهم 

ِة أ ْولَئَِك الَِّذيَن أَنْ في قوله تعالى }   يبَّ ن ذ ر ِ يَن مبِ َن النَّبِيب ِ عََم هَّ  َعلَبْيِهم مب ِ

ْن َحَمْلنَاآدََم   دَْينَا   َوِنمَّ ْن هبَ يَِّة إِْبَراِهيَم َوإِْسَرائِيَل َوِممَّ َمَع ن وح  َوِمن ذ ر ِ

دًا َوب ِكيًّا  فََخلََف   وا س جَّ ْحَمن َخر  ن َواْجتَبَْينَا إِذَا ت تْلَى َعلَْيِهْم آيَات  الرَّ مبِ

ا  اَلةَ َواتَّبَع وا الشََّهَواِت فََسْوَف يَْلقَبْوَن َغيبًّ  -بَْعِدِهْم َخْلَف أََضاع وا الصَّ

وهؤالء هنا الذين اتبعوا الشهوات ذرية مبن حملنبا {    59-58مريم  

 مع نوح{ . نن حملنامع نوح كما في اآلية هنا } ذرية 

  (نوح) ذرية من حملنا مع)وأما 

اْهبِْط بَِسالم   يَا نُوحُ )قِيَل  :  نوح في قوله تعالىوهنا ورد اسم سيدنا  

ْم ِمنَّا  ْم ث مَّ يََمس ه  ْن َمعََك َوأ َمَم َسن َمت ِع ه  ِمنَّا َوبََرَكات  َعلَْيَك َوَعلَى أ َمم  ِممَّ

 . (48هود-َعذَاَب أَِليمَ 

وهنا أمم ممن معك وهم ذرية نوح الصالحة المؤمنة وذلك ألن أمماً 

بَاطاً ورد فى   َرةَ أَسبْ قوله تعالى فبى األسبباط )َوقَطَّْعنَباه م  اثْنَتَبْي َعشبْ

ولذلك  النبي عليه السالم  ( وهم ذرية يعقوب  160األعراف     -أ َمماً  

ْن َمعَبك م  ِممبَّ ( 48هبود    -  فى سورة هود )َوبََرَكات  َعلَْيَك َوَعلَبى أ مبَ

ال تعبالى وأمم ممن معك ليس جميعهم فمنهم الطيور والحيوانبات قب

َم أَْمثَبال ك مْ   -)َوَما ِمْن دَابَّة  فِي اأْلَْرِض َوال َطائِر  يَِطير  بَِجنَاَحْيِه إِالَّ أ مبَ

 (38األنعام 

ولكن البركات خاصة بأمة نوح وأوالده وهبم البذين اصبطفاهم هللا  

َطفَى آدم}عببز وجببل فببى آيببة االصببطفاء  َ اصببْ م  إِنَّ هَّ ََا وآل  ونوح

آل  -ان علببي العلمببين ذريببة بعضببها مببن بعببضإبببراهيم وآل عمببر

 {عمران
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َل بينا  والبركات تأتى ومعها الرزق كما    في قوله تعالى )َولَْو أَنَّ أَهبْ

ْيِهمْ  ا َعلببَ ْوا لَفَتَْحنببَ وا َواتَّقببَ َرى آَمنبب  ا    اْلقبب  َماِء َواأْلَْرض بََركَََ َن السببَّ -مببِ

لقوله تعالى  وبينا أن البركة تنزل بسبب اإليمان باهلل   (96األعراف 

ه ُنبَاَرك  )َوَهذَا ِكتَاَب أَْنَزْلنَاه    تعالى   ِذي بَبْيَن يَدَيبْ ق  البَّ َصد ِ األنعبام  - م 

( وهذه البركات ال تنزل إال على أوالد بنى آدم الذين اصبطفاهم 92

َوبَاَرْكنَبا   هللا عز وجل ألنه أوكل بها هبؤالء كمبا فبى قولبه تعبالى )

َحاقَ  ى إِسببْ ِه َوَعلببَ ْن  َعلَيببْ اَومببِ يَّتِِممَََ ينَ  ذُرحِ بببِ ِه م  اِلَم ِلنَْفسببِ َن َوظببَ ْحسببِ  -م 

 . (  113الصافات

 إببراهيمسيدنا  وقد قطعهم هللا تعالى أثنا عشرا سبطاً نقباء من أوالد  

 .  (12المائدة  -كما فى قوله تعالى )اثْنَْي َعَشَر نَِقيبا عليه السالم

وحُ ومن هنا يكون قوله تعالى )قِيَل   ا نََُ ا وا  يَََ الم  ِمنبَّ بِْط بِسبَ ا   هبْ  بََركَََ

ْن َمعَك  . (48هود -َعلَْيَك َوَعلَى أ َمم  ِممَّ

نبوح   وهبم نببي هللاالرسالة    م وفيهموهم أهل البركات المنزل عليه 

سببطا   اى عشرتأثنآمنت به وصدقته ومن ذريتهم  وأمم  عليه السالم  

(   لسبالمليبه انبوح ) عمن لبدون    البركةوبهم  أنزل هللا تعالى عليهم  

أمبةً   نعبالكبريم  ثبم تكلبم القبرآن  بعده  من  هللا تعالى ذريته  وأورثها  

ْم   مقال تعالى فيهستعمل للدنيا  أخرى معهم   ه  ْم ث مَّ يََمسب  )َوأ َمَم َسن َمت ِع ه 

 .( 48هود  - ِمنَّا َعذَاَب أَِليمَ 

والمتاع في الدنيا قال تعالى فيه } فما أوتيتم من شيئ فمتباع الحيباة 

{ وكل اقتصاد العالم اآلن ومنذ القرن الخبامس 36الشوري    -نيا  الد

الصبليبيين وبدايبة إعبادة عشر الميالدي بعد سقوط األندلس فبي يبد 

هؤالء وكبل فقتلة أنبياء  ومنهم  بني إسرائيل  إحياء الفكر الصهيوني ل

كالبهائم ثبم مبأواهم جهبنم الحياة الدنيا    متاع  غارقون فيمن توالهم  

تعالي } والذين كفبروا يتمتعبون ويبأكلون   كما قال  ا  وبئس المصير

 .{ 12محمد  –كما تأكل األنعام والنار مثوى لهم 
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علببى كببل دول العببالم خاصببة والقتببل بببالبغي نببالوه وهببذا المتبباع  

فبدأوه بالهنود الحمر وانتهوا ببالعرب السبمر ومبا بينهمبا المسلمين  

مبينباً أن تعالى    لفي أسيا والسود في أفريقيا قا  رمن قتل بني األصف

المتبباع  الزائببد عببن الحببد الشببرعي مببن البيببت والدابببة والزوجببة 

} يا أيها الصالحة ال يناله الناس إال بالغي  على أنفسهم قال تعالى :  

 . { 23يونس  –الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا 

 والغريب أن القرآن يكشف عالقة وطيبدة ببين الجبن واإلنبس آخبر 

الزمان في اإلستمتاع في قوله تعالى } ربنا استمتع بعضبنا بببعض 

 . { 128األنعام  –وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 

وهذه العالقة حقيقية نشأت بعد خروج كل أثار الفراعنة الذين كانوا 

يسببتخدمون فيهببا السببحر والتحنببيط وفببك شببفرة اللغببة الفرعونيببة 

 دة الكاهن حصلت عليها تقريباً المسماه بالهيروغليفية وهذه تسمى بع

ولكن اإليمبان بباهلل تعبالى ورسبوله وأهبل بيتبه و   كبراء العالم  كل  

الصالة على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد يبطبل هبذا السبحر وهبذا 

ة المشروع الصبهيوني منبذ مطلبع القبرن العشبرين حتبى سر هزيم

وهببم يحسبببون أنهببم }  اآلن ولألسببف بببدعم مببن بعببض المسببلمين 

بعدما متعهم هللا تعالى في الحيباة البدنيا قرونباً مبن {  نون صنعايحس

الزمن من بعد موترسول هللا صلى هللا عليه وقتبل أهبل بيتبه علبيهم 

لبورود لفبظ   السالم وتشريد ذريتهم بين األقطار في اآلفباق و ذلبك  

 : المتاع واقترانها بقدوم الحق ورسول مبين في قوله تعالى 

 -ئهم حتببى جببائهم الحببق ورسببول مبببين} بببل متعببت هببؤالء وآبببا

هللا  قوم رسول هللا صبلى  { وهذه اآلية وردت بعد ذكر29الزخرف  

عليه وآله وقولهم المالئكة اناثاً ثبم ذكبر قبوم اببراهيم وكفبرهم بباهلل 

تعالى  بين تعالى انه نزل بهم العذاب بعد ما جبائهم الحبق ورسبول 

يل أيبات سبورة ر آخبر الزمبان ببدلمبمبين وهكبذا سبيتكرر هبذا اال

ةً :  تقبول 33الزخرف بعد ذلك فبي اآليبة  اس  أ مببَّ وَن النببَّ ْواَل أَْن يَكبب  } َولببَ
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ا  اِرَج َعلَْيهببَ ة  َوَمعببَ ْن فِضببَّ ق فًا مببِ وتِِهْم سبب  ْحَمِن ِلب يبب  الرَّ ر  بببِ ْن يَْكفبب  َواِحدَةً لََجعَْلَنا ِلمببَ

ا ًرا َعلَْيهببَ وَن َوِلب ي وتِِهْم أَْبَواًبا َوس ر  ا   يَْظَهر  َك لَمببَّ ل  ذَلببِ ا َوإِْن كبب  فببً ْخر  وَن  َوز  َيتَِّكئبب 

تَِّقينَ   . { 35-33الزخرف  –  َمتَاع  اْلَحَياةِ الد ْنَيا َواآْلِخَرة  ِعْندَ َرب َِك ِلْلم 

ألن   واآلية تتحدث عن صعود اإلنسان لطبقة السماء األولبى وذلبك 

والبروح   معاج جمع مفردها معراج قال تعالى فيه } تعرج المالئكة

أي فبي عصبر المعبار إليه في يوم كان مقداره خمسين ألبف سبنة{  

سببيكون متبباع أوالد قابيببل بببالبغي علببى العببالم وهالكهببم سببيكون 

 ببعثةإمام قد أظلنا زمانه إن شاء هللا تعالى 

مَّ :وهو نفس معنى قوله تعالى أيضاً بصيغة الجمع ْم ثب  ن َمت ِع ه  )َوأ َمَم سبَ

ْم ِمنَّا عَ   . (48هود -ذَاَب أَِليمَ يََمس ه 

وهنا مبتعهم هللا تعبالى باسبتحبابهم الحيباة البدنيا والعمبل لهبا لقولبه 

ار ذَاِب النبَّ ه  إِلَبى عبَ َطر  مَّ أَضبْ يالً ثب  ه  قَلبِ -تعالى )ِقَاَل َوَمْن َكفَبَر فَأ َمت ِعب 

( كبان قريبب عهبد مبن   ليبه السبالم( وحيث أن نوح ) ع126البقرة

س ثبم آدم عليبه السبالم فهبؤالء المؤمنبون شيث عليه السالم وإدريب

معه كان بينهم منافقون من ذرية قابيل قاتل أخيه والذين تشعبت بهم 

علبى   أكثبرهم  نجباتهم انقلبببعبد    األنساب ومع نزولهم من الفلك و

لها وعببدو ا ودا وسبواعاً اطمئنوا وعملوا للحياة الدنيا بعد ما عقبيه  

} وقالوا ال تذرن آلهتكم وال :    ىويغوث ويعوق ونسرا كما قال تعال

فنبببذوا  {  نببوح -تببذرن وداً وال سببواعاً وال يغببوث ويعببوق ونسببرا

وراء ظهببورهم  علببيهم السببالم كتبباب هللا ووصببايا نببوح واألنبيبباء 

هللا المتلوه المنزلة على نوح عليه السالم و   بعدما رأوا بأعينهم آيات

هبالك م بإيمانهم بعبد إنقاذ هللا له اآليات التي شاهدوها وعاينوها من

  .   العالم 

وبعد النجباة كبان يطلبق علبيهم مبن المؤكبد أبنباء عمومبة معبه أو  

وذلبك معلبوم  ما تلوثت به أنسبابهم خؤولة أو دخل فيهم بنات قابيل  
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)تخيببروا لببنطفكم فببإن  قببول رسببول هللا صببلى هللا عليببه وآلببه : مببن

لبق علبيهم ( فاندست األعراق الفاسبدة وأطالحديث    –  العرق دساس

القرآن الكريم هنا تنزيهاً لنوح واألنبيباء واألئمبة مبن ذريتبه علبيهم 

إنه  ذرية من حملنا مع نوح   السالم أن هؤالء ليسوا ذرية نوح بل }

 وهنا يببين تعالى أن العالم انقسم لقسمان أو  :  كان عبداً شكورا {

 :ْلنتان نن بنِ آد  

ن حتبى محمبد أوالد نوح المؤمنون وهم مؤمنون كل زما -1

 رسول هللا وآل بيته جميعاً إلى أخر الزمان .

أوالد قابيل الذين آمنوا معه ثم انقلبوا على أعقابهم ومنهم  -2

بنبي آدم فبى ابنو إسرائيل اآلن ولذلك عندما قبال تعبالى قصبة قتبل  

ْن ثم أعقبها بقولبه  (31المائدة -قوله تعالى )فَأَْصبََح ِمَن النَّاِدِميَن  )مبِ

س  أَْو أَْجِل ذَ  ِر نَفبْ ْن قَتَبَل نَْفسباً بِغَيبْ ه  مبَ رائيَل أَنبَّ ِلَك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِسبْ

 ً اَس َجِميعبا ا قَتَبَل النبَّ ( وتحملهبم 32المائبدة   -فََساد  فِي اأْلَْرِض فََكأَنَّمبَ

ألوزار قتل األولين واآلخرين ألنهم أبنباء قابيبل قاتبل هابيبل األول 

  خر الزمانوهم أيضاً قتلة المؤمنين آ

( وليس  نََوحوهؤالء هم الذين قال تعالى فيهم ) ذرية من حملنا مع 

وأمتبه المؤمنبه التبي عملبت بالوصبية فبي ذريتبه البذين   ذرية نبوح

ا :  اصطفاهم هللا عز وجل في قوله تعالى   يِن مبَ َن البد ِ م مب ِ } َشَرَع لَكب 

ٰى بِِه   اَوصَّ ٰى َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما وَ   نُوحم وسبَ َراِهيَم َوم  ْينَا بِبِه إِببْ صَّ

ا  ِرِكيَن مبَ شبْ َر َعلَبى اْلم  ق وا فِيبِه  َكبب  يَن َواَل تَتَفَرَّ وا الد ِ َوِعيَسٰى  أَْن أَقِيم 

ا   تَْدع وه ْم إِلَْيهِ  ن ي نِيبب  َومبَ ِه مبَ ِدي إِلَيبْ اء  َويَهبْ ن يَشبَ ِه مبَ هَّ  يَْجتَبِي إِلَيبْ

ق وا إِالَّ ِمن بَعْ  ن تَفَرَّ بَقَْت مبِ ْم  َولَْواَل َكِلَمةَ سبَ ِد َما َجاَءه م  اْلِعْلم  بَْغيًا بَْينَه 

ن  وا اْلِكتَباَب مبِ ِذيَن أ وِرثب  ْم  َوإِنَّ البَّ نَه  ى لَّق ِضَي بَيبْ َسمًّ ب َِك إِلَٰى أََجل  م  رَّ

ِلَك فَاْدع   َواْستَِقْم َكَما   ِريب   فَِلذَٰ ْنه  م  َّبِْع بَْعِدِهْم لَِفي َشك   م ِ أ ِمْرَت  َواَل تَت

أَْهَواَءه ْم َوق ْل آَمنت  بَِما أَنَزَل هَّ  ِمن ِكتَاب  َوأ ِمْرت  أِلَْعِدَل بَْينَك م   هَّ  
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ع    َرب نَا َوَرب ك مْ  نَك م   هَّ  يَْجمبَ ةَ بَْينَنَا َوبَيبْ جَّ لَنَا أَْعَمال نَا َولَك ْم أَْعَمال ك ْم اَل ح 

 { 15-13الشورى  –َوإِلَْيِه اْلَمِصير   بَْينَنَا 

وهذه الوصية التي وصى بها نوحاً عليه السالم وواضح أنمها كانت 

بمن يخلفه من األنبياء والوصية بنبي آخر الزمان كما هو معبروف 

أن األنبياء جميعاً وصوا برسول هللا صلى هللا عليه وآلبه ثبم األئمبة 

يه وآله وهذه العقائد كلها فصبلها من بعد ختم النبوة  به صلى هللا عل

لهم سيدنا نوح عليه السالم ولذلك برأه هللا تعالى من الكفر به تعبالى 

وبسيدنا محمد صلى هللا عليه واألئمبة مبن بعبده علبيهم السبالم فبي 

 قوله تعالى هنا :

 ) عبدام (وأنا 

ورود هذا اللفظ  كصفة لعبودية هللا تعبالى التبي أمبر بهبا فبي قولبه 

وكل معببود مطباع   {  ليعبدون  وما خلقت الجن واإلنس إال  }  تعالى

مبن   ويعبدوندون هللا تعالى لم ينزل بذلك سلطاناً في قوله تعالى }  

ورسبول هللا صبلى هللا    {71الحبج  -دون هللا مالم ينبزل ببه سبلطانا

} وأنبه لمبا قبام  عليه وآله كان عابداً هلل تعالى ولذلك قال تعالى فيه 

الجبن{ ومعنبى ذلبك أن  -كبادوا يكونبون عليبه لببدايبدعوه    عبد هللا

سيدنا نوحاً كان عابدا هلل تعالى مطيعباً لبه متخبذاً لرسبول هللا إمامباً 

وداعياً نبوته وإلبى كلمبة ) ال إلبه إال هللا محمبد رسبول هللا ( عمبالً  

بالميثاق الذي أخذخ هللا تعالى على كل األنبياء والمرسلين في قولبه 

مَّ تعالى }  َوإِْذ   ة  ثب  ن ِكتَباب  َوِحْكمبَ أََخذَ هَّ  ِميثَاَق النَّبِي ِيَن لََما آتَْيت ك م مب ِ

َرْرت ْم  نَّه   قَباَل أَأَقبْ َق ل َِما َمعَك ْم لَت ْؤِمن نَّ بِِه َولَتَنص ر  َصد ِ َجاَءك ْم َرس وَل م 

ِلك ْم إِْصِري  قَال وا أَْقَرْرنَا  قَاَل فَ 
َن َوأََخْذت ْم َعلَٰى ذَٰ اْشَهد وا َوأَنَا َمعَك م مب ِ

  {81آل عمران –الشَّاِهِديَن 

شكورا{ أي لم ينقلب علبى  عبدام ولذلك قال تعالى في هنا } إنه كان 

سيدنا محمد والتبشير به وبآل سيدنا محمد األئمبة مبن ذريتبه وذلبك 
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لختام النبوة به صلى هللا عليه وآله . ثبم األئمبة مبن بعبده صبلى هللا 

والوهم أميرالمؤمنين صاحب العلم اللدني لورود لفظ عبد   عليه وآله

 في قوله تعالى 

ْن لَبد نَّا   َعْبدام ِنْن ِعبَاِدنَا) فََوَجدَا    ِدنَا َوَعلَّْمنَباه  مبِ ْن ِعنبْ آتَْينَاه  َرْحَمةً مبِ

 ً  . (65الكهف -ِعْلما

وأصحاب العلم اللدني ثالثة الخضبر وقاصبف ببن برخيبا وأخبرهم 

ب علم الكتاب الذي نزل فيه قوله تعالى } قل كفبى سيدنا علي صاح 

 باهلل شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب {

وهنا ] عن زيد بن علي وعن محمد بن الحنفية وعن سلمان الفارسي وعببن  

﴿قببل كفببى  أبي سعيد الخدري وإسماعيل السدي أنهم قالوا: فببي قولببه تعببالى:

هو علي بن أبي طالب )عليببه  علم الكتاب﴾باهلل شهيدا بيني وبينكم ومن عنده  

 السالم( [ .

 

في   وروى المنافقون أنه عبد هللا ابن سالم اليهودي  فقال سعيد بن جبير   

عبد هللا بن سالم ؟  قال: ال وكيف ؟ وهذه  ذلك ] ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ 

المنثور، عن سعيد بن منصور وابن  الدر  أقول: ورواه في  السورة مكية:. 

الدر    -وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن جبير.  جرير

 المنثور للسيوطي [ . 

 

عن  معاوية  عن  بإسناده  تفسيره  في  الثعلبي  عن   ، البرهان  تفسير  وفي 

األعمش عن أبي صالح عن ابن عباس وروي عن عبد هللا بن عطاء عن 

عبد هللا بن سالم   أبي جعفر: أنه قيل له: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب

 قال: ال ذلك علي بن أبي طالب.

 

وآله   لرسول هللا صلى هللا عيه  باهلل داعياً  أي مؤمناً  وبالتالي عبداَ شكوراً 

باأل علي  ئومبشراً  اللدني  العلم  أو  الكتاب  علم  وأولهم صاحب  بعده  من  مة 

 ابن ابي طالب )عليه السال(  
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 ( 3اء اإلسر- َشُهورام( ِْنَّهُ َكاَن َعْبدام )

أي ليس كافراً الن هللا تعالى خلبق النباس امبا وطالما سمعنا شكوراً  

وإمبا   شََاكراُ شكرا وإما كفورا قال تعبالى } إنبا هبديناه السببيل إمبا  

 {  3اإلنسان  -كفورا

لبم ينقلبب علبى أعقاببه هبو وال   الشاكر هلل تعبالى علبى نعمائبه و  و

وَل قَبْد َومَ } لقوله تعالى  عليه السالم    ذريته من بعده دَ إِالَّ َرسب  َحمَّ ا م 

ْن  ت ْم َعلَبى أَْعقَبابِك ْم َومبَ اَت أَْو ق تِبَل اْنقَلَببْ س ل  أَفَبإِْن مبَ َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الر 

يَْجِزي هَّ    ْيئاً َوسبَ َ شبَ رَّ هَّ اِكِرينَ يَْنقَِلْب َعلَى َعِقبَْيِه فَلَبْن يَضب  آل  -الشَََّ

 .{ 144عمران

ْن    ماً  دائ  الشاكرين  و   اِديَ قله لقوله تعبالى )َوقَِليبَل مبِ ُهور  ِعبَََ  -الشَََّ

وقليبل   شََهرا  وهذه القلة قال تعالى فيهم }اعملوا آل داود  (13سببأ  

{  وهم الذين قال تعالى فيهم أيضاً }   13سبأ    –  عبادي الشهورمن  

وهؤال الشباكرين {    14الواقعة    -ثلة من األولين وقليل من اآلخرين

هللا صلى هللا عليبه وآلبه عمبالً ببأمر هللا تعبالى لبه   كان منهم رسول

 .{ 66الزمر  – الشاكرين وكن منفاعبد } بل هللا :  الذي قال فيه 

حببزب الشببيطان أوالد قابيببل وهببذه القلببة منصببورة وظبباهرة علببى  

القتلة الكفار الغير شاكرين الذين قال فيهم إبليس لبرب العبزة } وال 

{ أي أكثرهم لن يكون مسبلماً  17ف األعرا –  شاكرينتجد أكثرهم  

ولن يكون تابعاً ألئمة أهل البيت عليهم السالم قال تعبالى فبي أكثبر 

{ وهنبا السبورة 38يوسبف    -ال يشهرونالناس } ولكن أكثر الناس  

سببتحكي قصببة الكببافرين مببن أوالد قابيببل والمببؤمنين الشبباكرين 

اتبعبوا كتاببا   الذين   آل بيت النبي صلى هللا عليه وآله .  وقيادتهم من

هلل المصدق مابين يديه من كتب هللا تعالى وأولهم نوح هنا الذي كان 

 من الشاكرين  

 . ( شهورام  عبدام تعالى ) إنه كان  في قوله
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ام َكبِيرام   َوقََضْينَا ِْلَِ بَنِي ِْْسراليَ  )    (4اإلسراء-ُعلُوح

 : وهنا

 إِلَى بَنِي إِْسرائيَل(  (وقضينا)

يَ قولبه تعبالى : }  مبا فبي  أي حكم كوقضى    ِذي فِيبِه   قُضََِ ر  البَّ اأْلَمبْ

 .  {41يوسف  - تَْستَْفتِيَانِ 

َك  }  تعبالي    القبوقضاء هللا تعالى هنبا بحكمبه   يإِنَّ َرببَّ ْم   يَْقضََِ نَه  بَيبْ

ْكِمِه َوه َو اْلعَِزيز  اْلعَِليم   وقضباؤه تعبالى أمبراً مفعبوال {  78النمل-بِح 

  {42األنفال -هَّ  أَْمراً َكاَن َمْفع والً   ْقِضيَ ِليَ َولَِكْن } لقوله تعالى 

ِ  }  وفيه يقول  تعالى   ر  هَّ اَء أَمبْ يَ فَإِذَا جبَ َك   قُضََِ َر ه نَالبِ ِ َوَخسبِ بِباْلَحق 

ْبِطل ونَ  وهو حكبم هللا تعبالى وهذا القضاء بداية الكن  {  78غافر    -اْلم 

 وقضى فيه بخسران أهل الباطل كما في قوله تعالى 

حكم هنا تسيير األمور وفقاً ألمر هللا وقدره البذي قبدره فيبه قبال وال

فََل }  تعالى   ب  أَسبْ كبْ َوى َوالرَّ إِْذ أَْنت ْم بِاْلع ْدَوةِ الد ْنيَا َوه ْم بِاْلع ْدَوةِ اْلق صبْ

ْن   يَ ِمْنك ْم َولَْو تََواَعْدت ْم اَلْختَلَْفت ْم فِي اْلِميعَاِد َولَكبِ ر  ِليَْقضََِ اَن هَّ  أَمبْ اً كبَ

 َ ْن بَي ِنَبة  َوإِنَّ هَّ يَّ عبَ ْن حبَ َمْفع والً ِليَْهِلَك َمْن َهلََك َعْن بَي ِنَة  َويَْحيَبى مبَ

 . { 42األنفال -لََسِميَع َعِليمَ 

وقال تعالي في بيان أن القضباء تسبيير األمبور وفقباً لمبا يريبده هللا 

 يقضََيببك  وحكم به لقولبه تعبالى } إن روما كتبه في األزل  تعالي  

وقضباء هللا تعبالى ببين {  78النمل    -بينهم بحكمه وهو العزيز العيم

الكاف والنون بمعنى يقول له كبن فيكبون ذلبك ألن هللا تعبالى لبيس 

عنده زمن ثم تسير األمور وفقاً لمبا قضباه تعبالى وكتببه فبي اللبوح 

 المحفوظ  
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ول  لبَ  قََضَِوإِذَا   }    قال تعالى :  ا يَقب  راً فَإِنَّمبَ ون  أَمبْ ْن فَيَكب  البقبرة -ه  كب 

117 . } 

ولذلك في قصة يوسف عليه السالم بيان أن القضاء تسيير األمور   

بعلم هللا وأمره ووفقاً لسننه تعالى كما ولذلك قال تعبالى فبي يعقبوب 

اَن }    وبنيه عليهم السالم ا كبَ وه ْم مبَ َره ْم أَبب  ث  أَمبَ ْن َحيبْ ا دََخل وا مبِ َولَمَّ

ْم   ِ ِمْن َشْيء  إِالَّ َحاَجةً فِي نَْفِس يَْعق وَب  ي ْغنِي َعْنه  ه    قََضاَهاِمَن هَّ َوإِنبَّ

ونَ  اِس ال يَْعلَمب  . أي {  68يوسبف-لَذ و ِعْلم  ِلَما َعلَّْمنَاه  َولَِكنَّ أَْكثَبَر النبَّ

آمنبوا   حكم فيها وقدر لها  وهذه المعاني كبن يفهمهبا السبحرة البذين

إنمبا   قََا مبا أنبت    فاقضلفرعون :}  بنبي هللا موسى ولذلك قالوا  

 {72طه  -هذه الحياة الدنيا  تقضي

فبي ) الكبن( وهبو بدايبة نبزول القضاء الذي قضاه اله تعالى  وهذا   

مبن بعبده القتلبة وقتل قابيبل ألخيبه هابيبل ثبم ذريتبة تعالى  سنن هللا  

قضبباء هللا تعببالى  نببزولي   م آخببر الزمببان مببرتين وهنببا إفسببادهو

فيسببلط  بمعاصببيهم  عببذاب علببى المسببلميننببزول :  أوالً  )فيكببون(

ً   وعندما يتوب هللا تعبالى علبى المسبلمينبنى إسرائيل    عليهم :   ثانيبا

نهايبة هللا تعالى فيكون     نهايتهم  بعد الفساد الثاني وهنا قضاء  كونت

وهبذا قضاء هللا تعالى بالتوبة على المسبلمين ونهايبة بنبى إسبرائيل  

فقال  تعالى واستعجلته قريش واليهود  ه الذي قضاهله توقيت  القضاء

} قبل لبو أن     تعالى لهم على لسبان رسبوله صبلى هللا عليبه وآلبه :

{ فبإذا 58االنعام    -األمر بيني وبينكم  لقضِبه    عندي ما تستعجلون

} ولكبل أمبة رسبول :  ماًم قال تعبالى فيبه  إبعث فيهم  أراد هللا ذلك   

{ 47يونس   –يظلمون    بينهم بالقسط وهم ال  قضِفإذا جاء رسولهم  

. 

وإمام أوصى به األنبيباء وآخبرهم   وهنا هذا القضاء له أجل مسمى  

سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله بوصية في أهل بيته علبيهم السبالم 

 : وهذه الوصية من شرع هللا تعالى قال فيها عز وجل 
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ِذي أَ }   ا َوالبَّ ٰى بِبِه ن وحبً يِن َما َوصبَّ َن الد ِ ا َشَرَع لَك م م ِ َك َومبَ ْوَحْينَبا إِلَيبْ

وَسٰى َوِعيَسٰى   ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوم  ق وا فِيِه   َوصَّ يَن َواَل تَتَفَرَّ وا الد ِ أَْن أَقِيم 

ْشِرِكيَن َما تَْدع وه ْم إِلَْيِه  هَّ  يَ  ْجتَبِي إِلَْيِه َمن يََشاء  َويَْهِدي َكب َر َعلَى اْلم 

ْم َوَما  إِلَْيِه َمن ي نِيب    نَه  م  بَْغيًبا بَيبْ اَءه م  اْلِعلبْ ا جبَ ِد مبَ ن بَعبْ وا إِالَّ مبِ قب  تَفَرَّ

ى َسمًّ ب َِك إِلَٰى أََجل  م  ِذيَن  لَّقُِضيَ  َولَْواَل َكِلَمةَ َسبَقَْت ِمن رَّ ْم  َوإِنَّ البَّ بَْينَه 

ِريب  أ و ْنه  م   { 14-13الشورى  – ِرث وا اْلِكتَاَب ِمن بَْعِدِهْم لَِفي َشك   م ِ

وهنا هذا القضاء في الذين خرجوا على وصية هللا تعبالى ورسبوله  

بإمامة أهل بيت النبي والذين سيتحالفون مع اليهود في آخر الزمبان 

النبوية التي بينت أن هالك الخبوارج سبيكون مبع   ثوأكدته األحادي

دجال آخر الزمان ] قال صلى هللا عليه وآله يخرج فيكم قوم حبدثاء 

ء األحالم يقولون من وقل خير البرية كلما هلبك قبرن األسنان سفها

[  وهؤالء لهم أجل   -هلكتهم مع الدجال    اقطع خرج قرن آخر وإنم

قال تعالى فيهما عن الخوارج   في نزول العذاب وهو مرتين    مسمى

التوبة {    –} سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم    المنافقين :

أيضباً فبي الوعبدين األول واآلخبر   بني إسرائيل  هم معويكون هالك

كما في اآلية هنبا لقوله تعالى أيضا عن عذاب بني إسرائيل مرتين   

إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن فبي األرض مبرتين   وقضينا}  

 اإلسراء { . –

      ْسرالي  ( بني)  : وهنا 

ن بنبي إسبرائيل أ  علبى الظباهرالنباس  شاع ببين  :    اآلية بينت أوالً  

 يعقوب عليبه السبالم و نبي هللا تعالى  أوالد إسرائيل وهوم  هم  اليو

ذريته وبنيه ليسوا  هؤالء ما كان يعقوب إال مؤمناً مسلماً هلل تعالى و

عليه السالم بل هم أبناء قاتل أخيبه الملعبون واشبتهروا ببالعبرانيين 

لعبورهم البحبر مبع موسبى عليبه السبالم ثبم بنبي إسبرائيل مجبازاً 

 النبيببين أبنبباءه قتلببة بنببي إسببرائيل ومبباهم ببنيببه بببل هببم واشبتهروا ب

 .{ ويقتلون النبيين بغير حق }فيهم  تعالى قال  السالم كما  معليه
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وهؤالء هم الذين كفروا بما أنزل على يعقوب وإن شاء هللا سينصر 

ا }  هللا تعالى المؤمنين منمهم على الذين كفروا لقوله تعالى :  يَا أَي هبَ

َواِري ِيَن الَِّذيَن   ْريََم ِلْلحبَ ن  مبَ ى اببْ ِ َكَما قَاَل ِعيسبَ آَمن وا ك ون وا أَْنَصاَر هَّ

ِ فَآَمنَبْت َطائِفَبةَ  ار  هَّ ِ قَاَل اْلَحَواِري وَن نَْحن  أَْنصبَ َمْن أَْنَصاِري إِلَى هَّ

رالي َ ِمْن   و  بَنِي ِْسََْ ِذيَن آَمنب  ْدنَا البَّ ِهْم َوَكفَبَرْت َطائِفَبةَ فَأَيبَّ ِ د و  ا َعلَبى عبَ

وا َظاِهِرينَ   { .14الصف-فَأَْصبَح 

مببن بنببي إسببرائيل ألصببولها  و هنببا رجعببت كببل طائفببة ألصببلها

وفطرتها البت فطبرت عليهبا ونسببها البذي انبدس فبي البشبر عببر 

بين هنا هللا تعالى قصتهم أن هذه قصة المفسبدين مبنهم فبي     أجيال  

في األرض مرتين فبي   األرض الذين قضى هللا فيهم أنهم سيفسدون

رالي َ َوقََضْينَا إِلَى  }    قوله تعالى :   د نَّ فِبي  بَنِي ِْسََْ فِبي اْلِكتَباِب لَت ْفسبِ

اً َكبِيراً  تَْيِن َولَتَْعل نَّ ع ل و   { 4اإلسراء-اأْلَْرِض َمرَّ

ويبدأ القرآن الكريم يفصل قصة فسادهم من خالل قولبه تعبالى هنبا 

ه أنزل فيهم الكتباب } وأتينبا موسبى إسرائيل ( فيبين تعالى ان  )بني

هبذا الكتباب اخبذ هللا تعبالى {  لبنََي ْسََرالي الكتاب وجعلناه هبدى  

إال هللا تعالى  كمبا فبي قلبه تعبالى} وإذ   عليهم الميثاق بأن ال يعبدوا

ال تعبدون إال هللا وبالوالدين إحسبانا وذي   بني ْسرالي أخذنا ميثاق  

للنباس حسبنا وأقيمبوا الصبالة القربى واليتبامى والمسباكين وقولبوا  

 .{ 83البقرة  -وآتوا لزكاة ثم توليتم إال قليالً منكم وانتم معرضون

وهذا الميثاق نزل في توراتهم فلماآمنوا بهبا آتباهم هللا تعبالى الحكبم 

َم  بَنِي ِْْسَرالِي َ َولَقَْد آتَْينَا والنبوة كما في قوله تعالى }   كبْ اْلِكتَاَب َواْلح 

ْلنَاه ْم َعلَبى اْلعَبالَِميَن  َوآتَْينَباه م َوالن ب وَّ  ي ِبَاِت َوفَضبَّ َن الطَّ ةَ َوَرَزْقنَاه م م ِ

َن اأْلَْمِر   ْم  فَمَ بَي ِنَات  م ِ إِنَّ ا اْختَلَف وا إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءه م  اْلِعْلم  بَْغيًا بَْينَه 

ا  ْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيمبَ مَّ َجعَْلنَباَك َربََّك يَْقِضي بَْينَه  وَن  ثب  ان وا فِيبِه يَْختَِلفب  كبَ

َّبِْع أَهْ  َن اأْلَْمِر فَاتَّبِْعَها َواَل تَت ْم َعلَٰى َشِريعَة  م ِ وَن  إِنَّه  َواَء الَِّذيَن اَل يَْعلَم 
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ْيئًا  ِ شبَ َن هَّ وا َعنبَك مبِ ض    لَن ي ْغنب  ْم أَْوِليَباء  بَعبْ ه  اِلِميَن بَْعضب  َوإِنَّ الظبَّ

تَِّقيَن َوهَّ    {  19-16الجاثية  -  َوِلي  اْلم 

 بعث منهم اثني عشرا نقيباً لهبذه المهمبة قبال تعبالى  وكي ال يضلوا

َر   بَنِي ِْْسَرالِي َ َولَقَْد أََخذَ هَّ  ِميثَاَق    }    فيهم  : م  اثْنَبْي َعشبَ َوبَعَثْنَا ِمْنه 

ْم لَبئِْن أَ نَِقيبًا   ي َمعَكب  اةَ َوآَمنبت م َوقَباَل هَّ  إِنب ِ كبَ ت م  الزَّ اَلةَ َوآتَيبْ ت م  الصبَّ قَمبْ

ا  َ قَْرضببً ت م  هَّ وه ْم َوأَْقَرضببْ ْرت مبب  ِلي َوَعزَّ سبب  نك ْم بِر  َرنَّ عببَ نًا ألَّ َكفبب ِ َحسببَ

ار    ا اأْلَْنهبَ دَ   َسي ِئَاتِك ْم َوأَل ْدِخلَنَّك ْم َجنَّات  تَْجِري ِمن تَْحتِهبَ ن َكفَبَر بَعبْ فَمبَ

ِلَك   ْم لَعَنَّاه ْم َوَجعَْلنَا مِ ذَٰ يثَاقَه  نك ْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيِل  فَبَِما نَْقِضِهم م ِ

ْم قَ  وا   اِسيَةً  ق ل وبَه  ر  ا ذ كب ِ مبَّ َواِضِعِه  َونَس وا َحظًّا م ِ ف وَن اْلَكِلَم َعن مَّ ي َحر ِ

ْم إِالَّ  ْنه  ٰى َخائِنَبة  مب ِ ع  َعلببَ َواَل تَبَزال  تَطَّلبِ ْم بِهبِ ْنه  ْم  فَباْعف  عببَ ْنه  ياًل مب ِ قَلببِ

ْحِسنِيَن  َ ي ِحب  اْلم   { . 13 -12المائدة  –َواْصفَْح  إِنَّ هَّ

وهنا يبيبن القرآن الكريم أن الذين كفروا من بني إسرائيل وقعوا في 

من قبل وكرروها مبع في حق هللا تعالى ورسله وأنبيائه  عدة جرائم  

 وهى :نبيين  صلى هللا عليه وآله أهل بيت النبي محمد خاتم ال

 نقض الميثاق بطعة هللا تعالى ورسله سيدنا محمد خاتم النبيين . -1

حرفوا كتب هللا تعالى وعبثوا بشريعة المسلمين التي ببرز منهبا  -2

فكر الخوارج القائم على تجسيم الخالق عز وجل و الحبط مبن شبأن 

لهم كما قتلبوا رسول هللا صلى هللا عليه وآله  و بغض أهل البيت وقت

أنبياء هللا ولكن هذه الكرة باسم دين اإلسالم بعدما تظاهروا بأنهم قد 

َمع وا اسلموا قال تعالى في هذه الجريمة }   وا اَل تَسبْ ِذيَن َكفَبر  َوقَاَل البَّ

ذَا اْلق ْرآِن َواْلغَْوا فِيِه لَعَلَّك ْم تَْغِلب وَن   { .26فصلت  –ِلَهٰ

وثنيين وكبل قاتبل ألهبل بيبت النببي واليتهم للذين كفروا مبن الب -3

أحبوه وقربوه وعظموا شأنه قال تعالى )صلى هللا عليه وآله(  محمد  

َن اْلِكتَباِب }  :  في هذا المعتقد لديهم   يبًا مب ِ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أ وت وا نَصبِ



 -67  -  

اَل  ؤ  وا َهٰ َن ي ْؤِمن وَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاغ وِت َويَق ول وَن ِللَِّذيَن َكفَر  دَٰى مبِ ِء أَهبْ

 .{  51النساء  –الَِّذيَن آَمن وا َسبِياًل 

فلما فعلبوا هبذه األفاعيبل لعبنهم نببي هللا داوود وعيسبى اببن مبريم 

بنََي } لعبن البذين كفبروا مبن  عليهمبا السبالم كمبافي قولبه تعبالى 

علببى لسببان داوود وعيسببى ابببن مببريم ذلببك بمببا عصببوا   ْسََرالي 

نباهون عبن منكبر فعلبوه لببئس مبا كبانوا وكانوا يعتدون كانوا ال يت

ترى كثيرا منه يتولون الذين كفروا لببئس مبا قبدمت لهبم   –يفعلون  

-78المائبدة  –أنفسهم أن سخط هللا عليه م وفي العذاب هم خالبدون  

80 }. 

الكتاب بعد هبالك فرعبون فبي قولبه   ثم ورث بنو إسرائيل مصر و

 تعالى الكتاب : 

و}   ْون  َوأَْوَحْينَا إِلَٰى م  َل فِْرعبَ تَّبَع وَن فَأَْرسبَ َسٰى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي إِنَّك م م 

ْم لَنَبا لَغَبائِظ وَن  اَلِء لَِشْرِذَمةَ قَِليل وَن  َوإِنَّه  ؤ  فِي اْلَمدَائِِن َحاِشِريَن  إِنَّ َهٰ

وز   ون   َوك نب  ن َجنَّات  َوع يب  وَن  فَأَْخَرْجنَاه م م ِ  َوَمقَبام  َوإِنَّا لََجِميَع َحاِذر 

ِلَك َوأَْوَرثْنَاَها   .{  59 - 52الشعراء – بَنِي ِْْسَرالِي َ َكِريم   َكذَٰ

فرعبون ونجباهم هللا تعبالى منبه فبي   وهنا بعد أن سكنوا بعد هبالك

قد قبدأنجيناكم مبن عبدوكم وواعبدناكم   يابني ْسرالي قوله تعالى }  

 .{ 80طه  –جانب الطور األيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى 

ثم يبين تعالى بعضاً من إفسادهم في األرض وهبو عببادتهم للعجبل 

بعد غياب سيدنا موسبى وفبي وجبود نببي هللا تعبالى بيبنهم هبارون 

 عليهما السالم  قال تعالى :   

ٰى أَثبَبِري }  ْم أ واَلِء َعلببَ اَل هبب  ٰى  قببَ وسببَ ا م  َك يببَ ن قَْومببِ َك عببَ ا أَْعَجلببَ َومببَ

ِ لِ  م  َوَعِجْلت  إِلَْيَك َرب  تَْرَضٰى  قَاَل فَإِنَّا قَْد فَتَنَّا قَْوَمَك ِمن بَْعِدَك َوأََضلَّه 

وَسٰى إِلَٰى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا  قَاَل يَا قَْوِم أَلَْم يَِعْدك ْم  السَّاِمِري  فََرَجَع م 
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الَ  نًا  أَفَطببَ دًا َحسببَ ْم َوعببْ ْم أَن يَ  َرب كبب  د  أَْم أََردتبب  ْيك م  اْلعَهببْ ْيك ْم َعلببَ لَّ َعلببَ حببِ

دََك بَِمْلِكنَبا  ا أَْخلَْفنَبا َمْوعبِ ِدي قَبال وا مبَ ْوعبِ ْم فَبأَْخلَْفت م مَّ ب ِكب  ن رَّ َغَضَب م ِ

اِمِري   ِلَك أَْلقَبى السبَّ
ذَٰ ن ِزينَبِة اْلقَبْوِم فَقَبذَْفنَاَها فَكبَ ْلنَا أَْوَزاًرا م ِ م ِ ِكنَّا ح 

َولَٰ

ْم ِعْجاًل َجَسدًا لَّ  َي فَأَْخَرَج لَه  وَسٰى فَنَسبِ ه  م 
ه ك ْم َوإِلَٰ

ذَا إِلَٰ َواَر فَقَال وا َهٰ ه  خ 

ا َواَل نَْفعًا َولَقَْد قَاَل  أَفاََل يََرْوَن أاَلَّ يَْرِجع  إِلَْيِهْم قَْواًل َواَل يَْمِلك  لَه ْم َضرًّ

ون  ِمن قَْبل  يَا قَْوِم إِنََّما ف تِنت م بِِه  ْم َهار  ن  فَاتَّبِع ونِي  َوإِنَّ َربَّك م   لَه  ْحَمٰ الرَّ

ٰى  وسبَ َوأَِطيع وا أَْمِري قَال وا لَن نَّْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفيَن َحتَّٰى يَْرِجَع إِلَْينَبا م 

ل وا ون  َما َمنَعََك إِْذ َرأَْيتَه ْم ضبَ بِعَِن   قَاَل يَا َهار  ِري أاَلَّ تَتبَّ ْيَت أَمبْ أَفَعَصبَ

َت  ْذ بِِلْحيَتِي َواَل بَِرأِْسيقَاَل يَا اْبَن أ مَّ اَل تَأْخ   قبْ إِن ِي َخِشيت  أَن تَق وَل فَرَّ

اِمِري  قَبالَ   بَنِي ِْْسَرالِي َ بَْيَن   َك يَبا سبَ ا َخْطبب   َولَْم تَْرق ْب قَْوِلي قَباَل فَمبَ

وِل فَنَبَبْذت َها  سب  ْن أَثَبِر الرَّ وا بِِه فَقَبَْضت  قَْبَضةً مب ِ بَص ْرت  بَِما لَْم يَْبص ر 

وَل اَل وَ  لَْت ِلي نَْفِسي قَاَل فَاْذَهْب فَبإِنَّ لَبَك فِبي اْلَحيَباةِ أَن تَقب  ِلَك َسوَّ َكذَٰ

ِه َوإِنَّ لََك َمْوِعدًا لَّن ت ْخلَفَه  َوانظ ْر إِ   ِمَساسَ  َت َعلَيبْ ِذي َظلبْ َك البَّ هبِ
لَٰى إِلَٰ

قَنَّه  ث مَّ لَنَنِسفَنَّه  فِي اْليَم ِ نَْسفً َعاِكفًا   هَ إِالَّ لَّن َحر ِ
ِذي اَل إِلَبٰ ه ك م  هَّ  البَّ

ا إِنََّما إِلَٰ

 { .98 -83طه   -َوِسَع ك لَّ َشْيء  ِعْلًما  ه وَ 

وبعدما قتلوا النبيين بغير حق و قتلوا النفس المحترمة التي حرم هللا 

تعالى بين أنهم منأجألول جريمة وقعت على األرض كمبا بينبا مبن 

بغيبر نفبس أوفسباد فبي األرض فكأنمبا  ابيهم قابيل أنه من قتل نفس

 قتل كل بني آددم قال تعالى حملهم هللا تعالى :

ِريَن فَبَعَبَث هَّ  }   َعْت لَه  نَْفس ه  قَتَْل أَِخيِه فَقَتَلَه  فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاسبِ فََطوَّ

قَاَل يَا َوْيلَتَا  غ َرابًا يَْبَحث  فِي اأْلَْرِض ِلي ِريَه  َكْيَف ي َواِري َسْوَءةَ أَِخيِه 

َن  بََح مبِ ذَا اْلغ َراِب فَأ َواِرَي َسْوَءةَ أَِخي فَأَصبْ أََعَجْزت  أَْن أَك وَن ِمثَْل َهٰ

ِلَك َكتَْبنَا َعلَٰى  النَّ  أَنَّه  َمن قَتََل نَْفًسا بِغَْيِر   بَنِي ِْْسَرالِي َ اِدِميَن ِمْن أَْجِل ذَٰ

ي اأْلَْرِض فَكَ  اد  فببِ س  أَْو فَسببَ ا نَفببْ ْن أَْحيَاهببَ اَس َجِميعبًبا َومببَ ا قَتبَبَل النببَّ أَنَّمببَ

مَّ إِنَّ َكثِيبًرا   فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعًا   ل نَا بِاْلبَي ِنَباِت ثب  سب  ْم ر  َولَقَْد َجاَءتْه 

ْنه م بَ  ْسِرف وَن م ِ ِلَك فِي اأْلَْرِض لَم   { .32-30المائدة  –ْعدَ ذَٰ
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 تعبالى وقتلبوا النبيبين ونقضبوا عهبدهم من أجل ذلك لما كفروا باهلل

وميثاقهم مع هللا تعالى وكل هللا تعالى بها سيدنا محمبد خباتم النبيبين 

 ثم األئمة من بعدة على عدة نقباء بني إسرائيل تماماً بتمام قال تعالى

َوانِِهْم }  : اتِِهْم َوإِخببْ يببَّ ائِِهْم َوذ ر ِ ْن آبببَ دَْينَاه  َومببِ اه ْم َوهببَ ٰى َواْجتَبَْينببَ ْم إِلببَ

ن يَ  ِدي بِبِه مبَ ِ يَهبْ دَى هَّ َك هب  لبِ ْستَِقيم  ذَٰ ْن ِعبَباِدِه  ِصَراط  م  اء  مبِ َولَبْو شبَ

ِذيَن آتَْينَباه م  اْلِكتَباَب  ئِبَك البَّ
وَن أ ولَٰ ان وا يَْعَملب  ا كبَ أَْشَرك وا لََحبَِط َعْنه م مَّ

اَلءِ  ؤ  ةَ فَإِن يَْكف ْر بَِها َهٰ ْكَم َوالن ب وَّ ا َواْلح  وا بِهبَ ا لَّْيسب  ا قَْومبً  فَقَبْد َوكَّْلنَبا بِهبَ

ئَِك الَِّذيَن َهدَى هَّ    بَِكافِِرينَ   ق ل الَّ أَْسأَل ك ْم َعلَْيِه أَْجًرا فَبِه دَاه م  اْقتَِدْه أ ولَٰ

 .{  90 -87االنعام  –إِْن ه َو إِالَّ ِذْكَرٰى ِلْلعَالَِميَن 

انطبق عليهم كل وعد هللا مبن   وهنا تحول بني إسرائيل لقسمين قسم

النصر والتمكين حقيقة وهم آل بيت النبي محمد صلى هللا عليه وآله 

ومزيفين أولوا النصوص أنها تخصهم وسبعوا ببالفككر الصبهيوني 

والمكببر والفكببر القيببامي لببديهم إثبببات أنهببم المقصببودون مببن آيببات 

احش التمكين المذكورة في التبوراة واإلنجيبل والقبرآن وهبذا خطأفب

ألن القرآمن الكريم وعدهم ببأنهم لمبا أفسبدوا فبي األرض وكفبروا 

باهلل سيعاقبون بأن هللا تعالى سيجمعهم من قبائل شبتى فبي فلسبطين 

لبنََي } وقلنببا مببن بعببده : إلهالكهببم وإببباتهم كافببة قببال تعببالى هنببا 

 –اسكنوا األرض فبإذا جباء وعبد اآلخبرة جئنبا بكبم لفيفبا    ْسرالي 

 { . 104اإلسراء 

وذلك بعد إفسادهم الثاني والذي سينبينه فيما بعد كما في األية هنا } 

فبي الكتباب لتفسبدن فبي األرض مبرتين   بني ْسََرالي وقضينا إلى  

 .{ 4اإلسراء  -ولتعلن علواً كبيرا 

   (اْلِهتَابِ )

وهنا يبين تعالي انه جعل في ذريةسيدناإبراهيم عليبه السبالم النببوة 

} وهبنا له إسحق ويعقبوب وجعلنبا فبي ى  والكتاب كما ف قوله تعال
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َن َوآتَْينَاه  أَْجَره  فِي البد ْنيَا    والهتابذريته النبوة   َرةِ لَمبِ ه  فِبي اآْلخبِ َوإِنبَّ

اِلِحينَ  ويقول  تعالى أيضاً فبي بنبي إسبرائيل  { 27العنكبوت   -  الصَّ

َرائِيَل  }   ابَ َولَقَْد آتَْينَبا بَنِبي إِسبْ َن   اْلِهتَََ ةَ َوَرَزْقنَباه م مب ِ وَّ َم َوالن بب  كبْ َواْلح 

ِر   َن اأْلَمبْ ْلنَاه ْم َعلَبى اْلعَبالَِميَن َوآتَْينَباه م بَي ِنَبات  مب ِ ي ِبَاِت َوفَضَّ ا   الطَّ فَمبَ

ْم  نَه  ي بَيبْ َك يَْقضبِ ْم إِنَّ َرببَّ اْختَلَف وا إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءه م  اْلِعْلم  بَْغيًا بَْينَه 

َن يَ  ِريعَة  مب ِ مَّ َجعَْلنَباَك َعلَبٰى شبَ وَن  ثب  ان وا فِيبِه يَْختَِلفب  ْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما كبَ

وَن  اأْلَْمِر فَاتَّبِ  َّبِْع أَْهَواَء الَِّذيَن اَل يَْعلَم  {   18-16الجاثيبة    –  ْعَها َواَل تَت

وفي هذا الكتاب كانت صفات نبي آخر الزمان سبيدنا محمبد صبلى 

} : له كما في قوله تعالى عن معرفتهم هذا النبي بصبفاته هللا عيه وآ

  { . 146البقرة  –يعرفونه كما يعرفون أبنائهم  الهتابالذين آتيناهم 

فلما تأكدوا من نبوة سيدنا محمد خاتم النبيبين صبلى هللا عليبه وآلبه  

نبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم كمبا فبي قولبه تعبالى } ولمبا جبائهم 

 الهتََاب مصدقاً لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا  من عند هللا  كتاب

ثبم يببين {  89البقبرة  –هللا وراء ظهورهم كبأنهم ال يعلمبون   كتاب

تعالى أنهم لجئوا إلى التحريف  والوضع في دين هللا تعالى كمبا فبي 

وَن أَْلِسنَتَه م قوله تعالى }   ْم لَفَِريقًا يَْلو  ابِ َوإِنَّ ِمْنه  َن ِلتَحْ  بِاْلِهتَََ ب وه  مبِ سبَ

ِ َوَما ه َو ِمْن ِعنِد   اْلِهتَابِ َوَما ه َو ِمَن  اْلِهتَاِب   َويَق ول وَن ه َو ِمْن ِعنِد هَّ

وَن   ِ اْلَكِذَب َوه ْم يَْعلَم  ِ َويَق ول وَن َعلَى هَّ { . وهذا 78آل عمران    -  هَّ

وكبذلك قبتلهم للنببين والصبالحين كمبا فبي من افسادهم في األرض  

 ه تعالى  :قول

ن ِديَباِرِهْم }   نك م مب ِ وَن فَِريقًبا مب ِ اَلِء تَْقت ل وَن أَنف َسك ْم َوت ْخِرجب  ؤ  ث مَّ أَنت ْم َهٰ

َو  اَرٰى ت فَباد وه ْم َوهب  ثِْم َواْلع ْدَواِن َوإِن يَأْت وك ْم أ سبَ وَن َعلَْيِهم بِاإْلِ تََظاَهر 

ْم   ه  َم َعلَْيك ْم إِْخَراج  َحرَّ وم  اِب  َن بِببَْعِض  أَفَت ْؤِمنب  وَن بِببَْعض   اْلِهتَََ ر  َوتَْكفب 

ِة  ِلَك ِمنك ْم إِالَّ ِخْزَي فِي اْلَحيَاةِ الد ْنيَا َويَْوَم اْلِقيَامبَ
فََما َجَزاء  َمن يَْفعَل  ذَٰ

ا تَْعَمل وَن ي َرد وَن إِلَٰى أََشد ِ اْلعَذَاِب  َوَما هَّ  بِ   .{  85البقرة  –غَافِل  َعمَّ



 -71  -  

لوا ذلك القتل في النبيين والصديقين وحرفوا ديبن هللا تعبالى ولما فع

وخربوا دينهم أوكل بها قومباً آخبرين وهبم سبيدنا محمبد صبلى هللا 

ئِبَك عليه وآله واألئمة من أهل بيته عليهم السالم لقوله تعالى : }   أ ولَٰ

ةَ فَإِن يَكْ   اْلِهتَابَ الَِّذيَن آتَْينَاه م    ْكَم َوالن ب وَّ اَلِء فَقَبْد َوكَّْلنَبا َواْلح  ؤ  ا هبَٰ ف ْر بِهبَ

ئَِك الَِّذيَن َهدَى هَّ     بَِها قَْوًما لَّْيس وا بَِها بَِكافِِرينَ  ل   فَبِه دَاه م  اْقتَبِدْه  أ ولَٰ قب 

 { . 90االنعام  –إِْن ه َو إِالَّ ِذْكَرٰى ِلْلعَالَِميَن  الَّ أَْسأَل ك ْم َعلَْيِه أَْجًرا

محمد النور الذي أرسله هللا تعالى بالكتباب وهبو   وهؤالء هم سيندنا

مببين   وكتََابالقرآن الكريم في قوله تعالى } قد جائكم من هللا نبور  

يهدي ببه هللا مبن اتببع رضبواه سببل السبالم ويهبديهم إلبى صبراط 

 { .15المائدة  –مستقيم 

ثم يبين هللا تعالى أن الخليفة من بعبده أميبر المبؤمنين الشباهد علبى 

عد رسول هللا صلى هللا عليهو ىهل لمبا نبززل فيبه مبن قولبه األمة ب

 –  الهتََابتعالى } قل كفى باهلل شهيداً بيني وبينكم ومبن عنبده علبم  

{ . ومن عنده علم الكتاب هو علي ابن أبي طالبب ولبيس 43الرعد  

عبد اله بن سالم اليهبودي لقبول سبعيد ببن جبيبر كيبف يكبون ذلبك 

أبببي  عببن]  ن سبالم إال بعبد ذلبك  سبالم اببإواآلية مكيبة  ومبا كبان  

علببم الكتبباب"  ومببن عنببده " :جبيببر بببن لسببعيد قببال : قلببت بشببر

قببال : هببذه السببورة مكيببة ، فكيببف   عبببد هللا بببن سببالم؟ أهببو

قال : وكان يقرؤها : "ومببن عنببده علببم   !سالم بن هللا عبد يكون

 .[  تفسير الطبري – . الكتاب" يقول : من عند هللا

أن كل أهل الكتاب بغير واليبة هللا تعبالى ورسبوله   ىوهنا بين تعال 

 سيدنا محمد خاتم النبيبين واألئمبة مبن بعبده وأولهبم علبي اببن اببي

طالببب فهببم ليسببوا علببى شببيئ وإن صبباموا وصببلوا وزعمببوا أنهببم 

لستم على شيئ حتى تقيموا  الهتابمسلمون  قال تعالى } قل يا أهل 

ولبذلك .  {    68المائبدة  -التوراة واإلنجيل وما أنزل إليكم مبن ربكبم  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=106
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=106
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مببن أبغضببنا أهببل البيببت   عن جببابر مرفوعبباً :]   الحديثيقول تعالى في 

  [ .  "  وإن شهد أن ال إله إال هللا بعثه هللا يهودًيا  

لتفسدن في األرض مرتين {   الهتابإلى بني إسرائيل في    وقضينا}

. 

وهنا سيدمر هللا تعالى العالم قرية بعد أخرى كما ترى اآلن كعالمبة 

من عالمات هالك بني إسرائيل وهم ال يشبعرون أن الكبرة سبتدور 

ن بعصيانهم وهم خيبر عليهم بعد أن يسلطهم هللا تعالى على المسلمي

وظهرت أمة أمة أخرجت للنا س فإذا تاب هللا تعالى عليهم أهلكوهم  

محمد على سائر األمم بكتباب هللا وسبنة رسبوله وإمامبة أهبل بيبت 

ِة }      النبي قال تعالى ْهِلك وَها قَْبَل يَبْوِم اْلِقيَامبَ َوإِْن ِمْن قَْريَة  إِالَّ نَْحن  م 

ب وَها َعذَاب عَذ ِ { 58اإلسراء-َمْسط وراً   اْلِهتَابِ اً َشِديداً َكاَن ذَِلَك فِي  أَْو م 

 . 

قبري بظلمهبا الأن تهلك    تعالي في الكتابهللا  مما قضاه    أيضاً  وهذا  

في حق كتاب رببم ونببذهم إيباه وراء ظهبورعهم كمبا فعبل اليهبود 

وتركهم سنة نبيهم و قتلهم آل بيت نبيهم علبيهم السبالم واسبتبعادهم 

واستباحة دماء ودماء المسلمين فيهلك هللا تعبالى القبرى من اإلمامة  

   .حتى يتوبوا  قبل القيامةقرية قرية وبلداً بلداً  

تَْين (لَتُْفِسُدنَّ ))   (4اإلسراء-فِي اأْلَْرِض َمرَّ

فعبل كبل   يبأتى الفسباد علبى  ونقيض الصالح  والفساد يأتي بمعنى   

تببل  وربببا وسببرقة  الكبببائر التببي سببيقترفها أوالد قابيببل مببن كفببر وق

وبخس ميزان وقطع ارحام  قالبت فيبه المالئكبة للخبالق عبز وجبل 

قَبال وا   عندما وجبدت مبا سبيفعله هبؤالء  فبي اللبوح المحفبوظ   : }

س   يُْفِسدُ أَتَْجعَل  فِيَها َمْن  َماَء َونَْحن  ن َسب ِح  بَِحْمِدَك َون قَد ِ فِيَها َويَْسِفك  الد ِ

  { .30البقرة  -لَك َ
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 ذك الفساد يأتي في نوض  بهتاب هللا تبين أنه :ول

 أوالم :

 :تعالِ  بهعد  اإليمان الهفر باهلل و

قال تعالى } الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا زدنباهم عبذابا فبوق 

عبز وجبل : }   { . وقبال    88النحبل    –  يفسََدونالعذاب بما كبانوا  

ْم َمْن ال ي   ْم َمْن ي ْؤِمن  بِِه َوِمْنه  ِدينْؤِمن  بِِه َوَرب َك أَْعلَم   َوِمْنه   -  بِاْلُمْفسََِ

 { .40يونس

م :   ثانيا

 : يأتي الفساد علي العصيان هلل تعالي 

اِلَحاِت  : }  لقوله تعالي    َكاْلُمْفِسِدينَ أَْم نَْجعَل  الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ

ارِ  فِي تَِّقيَن َكاْلف جَّ  {28ص   - اأْلَْرِض أَْم نَْجعَل  اْلم 

ل  }    :  فيمبا فعلبه فرعبونأيضباً  ويقول تعالي   ْيَت قَببْ آألَن َوقَبْد َعصبَ

 { .91يونس-اْلُمْفِسِدينَ َوك ْنَت ِمَن 

م :  ثالثا

 : فساد في اْلر   القت  

تَْحيِي }  :  فما فعله فرعبون لعنبه هللا  لقوله تعالي   ذَب ِح  أَْبنَباَءه ْم َويَسبْ يب 

 . {4القصص  -ُمْفِسِدينَ الْ نَِساَءه ْم إِنَّه  َكاَن ِمَن 

ا  فََساد  َمْن قَتََل نَْفساً بِغَْيِر نَْفس  أَْو }  ويقول تعالى   فِبي اأْلَْرِض فََكأَنَّمبَ

 {32المائدة  -قَتََل النَّاَس َجِميعا ً

ويقببول تعببالى فببيمن قتلببوا المببؤمنين أنهببم مفسببدون فببي األرض 

َزاء  الَِّذيَن ي َحاِرب وَن إِنََّما جَ }ومحاربون هلل تعالي كما في قوله تعالي  
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ي اأْلَْرِض  عَْوَن فببِ ولَه  َويَسببْ َ َوَرسبب  ادام هَّ َََ لَّب وا  فَس وا أَْو ي صببَ  -أَْن ي قَتَّلبب 

 {33المائدة

م :   رابعا

 السرقة :

لورود هذا للفظ في قوله تعالى عن إخوة يوسف عليه السالم } تاهلل 

 { 73 يوسف –في األرض وماكنا سارقين  لنفسدما جئنا 

م :  خانسا

 قطع االرحام إفساد في األرض 

األرض  فببي تفسََدوا} فهببل عسببيتم إن تببوليتم أن :  لىلقولببه تعببا 

 { 22محمد  –وتقطعوا أرحامكم 

م :  سادسا

 فسََاد فََي اْلر   الناس أشََياءهمالميزان و بذس بذس   الربا و  

: 

يَاَءه ْم َوال َوال تَْبَخس وا النَّاَس أَشبْ } وهى جريمة مالية قال تعالى فيها 

بني إسرائيل   وفى جرائم{  183الشعراء-ُنْفِسِدينَ تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض  

فيبه : } لناس أموالهم وأكلهم الرببا قبال تعبالى  اوبخسهم  المالية هنا  

ْن  ِهْم عبَ ْم َوبَِصد ِ ْمنَا َعلَْيِهْم َطي ِبَات  أ ِحلَّْت لَه  فَبِظ ْلم  ِمَن الَِّذيَن َهاد وا َحرَّ

اِس َسبِ  َواَل النبَّ ْم أَمبْ ه  َوأَْكِلهبِ وا َعنبْ ببا َوقَبْد ن هب  ِ َكثِيراً َوأَْخِذِهم  الر ِ يِل هَّ

 ً ْم َعذَاباً أَِليما  .{ 161– 160النساء-بِاْلبَاِطِل َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن ِمْنه 

م   :  سابعا

 السحر 
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يصبلح لقوله تعبالى } مباجئتم ببه السبحر إن هللا سبيبطله إن هللا ال   

 .{  81يونس  – المفسدينعمل 

م :   ثاننا

 التقول علِ هللا غير الحق فساد يسبب اإلنتقا  اْللمي :

قال تعالى هنا في جريمة يهودية وهة التقبول علبى هللا غيبر الحبق  

والحرب معه تعالى بالقول واألسماء والصفات ونسبة النقائص إليه 

ِ َمْغل ولَةَ  َوقَالَِت اْليَ تعالى هللا عما يشركون : }   غ لَّْت أَْيِديِهْم ه ود  يَد  هَّ

لَيَِزيدَنَّ َكثِيبًرا   َول ِعن وا بَِما قَال وا بَْل يَدَاه  َمْبس وَطتَاِن ي نِفق  َكْيَف يََشاء  وَ 

ًرا وأَْلقَْينَبا بَيبْ  َك ط ْغيَانًبا َوك فبْ بب ِ ن رَّ َك مبِ ا أ نبِزَل إِلَيبْ ْنه م مَّ م  اْلعَبدَاَوةَ م ِ نَه 

ِة وَ  ْوِم اْلِقيَامببَ ٰى يببَ اَء إِلببَ ا هَّ  اْلبَْغضببَ ْرِب أَْطفَأَهببَ اًرا ل ِْلحببَ د وا نببَ ا أَْوقببَ ك لَّمببَ

اَويَْسعَْوَن فِي اأْلَْرِض   { 64المائبدة    –  اْلُمْفِسِدينَ َوهَّ  اَل ي ِحب     فََسادم

. 

م   :تاسعا

  نحاولتمم قت  رسول هللا صلِ هللا عليه و قت  أه  البيت بعََد ذلََ 

 وْلِ اآلن وحتِ يقضِ هللا تعالِ في ذل  اْلنر :

من الفساد قتل األنبياء ثم في أمة اإلسالم قتل أهل بيت النبي علبيهم 

} أم نجعبل البذين  وشبيعتهم وأمبة المسبلمين لقولبه تعبالى :  السالم  

فببي األرض أم  كالمفسََدينآمنببوا الببذين أمنببوا وعملببوا الصببالحات 

 .{  28ص  –نجعل المتقين كالفجار  

رسبول البه صبلى هللا عليبه وآل بيتبه   لوبالتالي اإلفساد أهمه هنا قت

فكما قتلوا األنبياء من قبل وقال تعبالى فبي السالم    عليهم   أهل بيت  

ِ َوَحْبل  ِمَن }    :ذلك   لَّة  أَْيَن َما ث ِقف وا إِالَّ بَِحْبل  ِمَن هَّ ِربَْت َعلَْيِهم  الذ ِ ض 

ْم النَّاِس َوبَاء وا بِغَ َك بِبأَنَّه  َكنَة  ذَلبِ ِربَْت َعلَبْيِهم  اْلَمسبْ ِ َوضب  َن هَّ َضب  مبِ

ْوا  ا َعصبَ َك بِمبَ ِ َويَْقت ل وَن اأْلَْنبِيَاَء بِغَْيِر َحق   ذَلبِ وَن بِآيَاِت هَّ َكان وا يَْكف ر 
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وبعد بعثبة رسبول هللا صبلى هللا   { .112آل عمران-َوَكان وا يَْعتَد ونَ 

ت قريشاً واليهود قتله صلى هللا عليه وآله عدة مرات عليه وآله حاول

وقال تعبالى فبي ذلبك : }  وإذ يمكبر ببك البذين كفبروا ليثبتبوك أو 

 –يقتلببوك أو يخرجببوك ويمكببرون ويمكببر هللا وهللا خيببر المبباكرين 

األنفال { . و معلوم بأن قريشاً لم تكن تصبرف إال بمشبورة اليهبود 

سبالم حباولوا اغتيبال رسبول هللا حتى المنافقون ممن تظباهروا باإل

صلى هللا عليه وآله وأيضا بتدبير خفي بني إسرائيل هللا تعالى افشله 

وا }  :  وقال في ذلك   ِ َما قَال وا َولَقَْد قَال وا َكِلَمةَ اْلك ْفِر َوَكفَر  يَْحِلف وَن بِاّلِلَّ

ال وا  ْم يَنببَ ا لببَ وا بِمببَ اَلِمِهْم َوَهمبب  دَ إِسببْ ا نَقَمبب   بَعببْ اه م  هَّ  وا إِالَّ َومببَ  أَْن أَْغنببَ

ْبه م  هَّ  َوَرس ول ه  ِمن فَْضِلِه   ْوا ي عَبذ ِ ْم  َوإِن يَتََولبَّ فَإِن يَت وب وا يَك  َخْيًرا لَّه 

ي   َواَل  ن َولبِ ْم فِبي اأْلَْرِض مبِ ا لَهب  َرةِ  َومبَ َعذَابًا أَِليًما فِي البد ْنيَا َواآْلخبِ

 { (74نَِصير  )

بعضام نن نحاالتمم قت  رسول هللا صلِ هللا عليه وآلََه   نورد  وهنا

: 

  ، الرسول صلى هللا عليه وسلم مرات عدة  قتل  اليهود  أراد  ]فقد 

  منها

ما كان في صغره ، فقد روى ابن سعد في الطبقات بالسند إلى  -1

إسحاق بن عبد هللا أن أم النبي صلى هللا عليه وسلم لما دفعته إلى 

أرضعت  التي  بما السعدية  وأخبرتها  ابني  احفظي   : لها  قالت   ، ه 

فإني   ، هذا  ابني  تحدثوني عن  أال   : فقالت  باليهود  . فمرت  رأت 

حملته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا ، كما وصفت أمه . قال : فقال  

بعضهم لبعض اقتلوه . فقالوا : أيتيم هو ؟ فقالت : ال ، هذا أبوه 
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لقتلن يتيما  كان  لو   : فقالوا   . أمه  حليمة وأنا  به  فذهبت   : قال   . اه 

 . وقالت : كدت أخرب أمانتي

 . وهذا مرسل ، ورجاله ثقات

وحاولوا قتله صلى هللا عليه وسلم بعد بدر ، فأرسل بنو النضير  -2

إلينا في ثالثين من أصحابك ، ولنخرج في ثالثين   إليه أن اخرج 

 ، وبينك  بيننا  نِْصف   ، وكذا  كذا  مكان  في  نلتقي  حتى  حبرا 

كيف فيسمع  : قالوا  ثم  كلنا.  آمنا  بك  وآمنوا  فإن صدقوك  منك  وا 

أصحابك  من  ثالثة  في  اخرج  ؟  رجال  ستون  ونحن  ونفهم  تفهم 

على  فاشتملوا   ، منك  فليسمعوا  علمائنا  من  ثالثة  إليك  ويخرج 

الفتك برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأرسلت  الخناجر وأرادوا 

يها وهو رجل مسلم من امرأة ناصحة من بني النضير إلى ابن أخ 

 ، فرجع   ، النبي صلى هللا عليه وسلم  فأخبر   ، فأخبرته  األنصار 

فلما كان الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم. وتم إجالء يهود بني 

النضير. وهذه القصة رواها عبد الرزاق في مصنفه ، ورواها أبو 

( من طريق عبد الرزاق ، غير أنه لم يذكر  3004داود في سننه )

صدقوك ت فإن  منك  يسمعوا   ...  " فيه  جاء  بل   ، القصة  فاصيل 

وآمنوا بك آمنا بك فقص خبرهم فلما كان الغد غدا عليهم رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم بالكتائب فحصرهم ". والحديث صححه 

 . األلباني في صحيح أبي داود 
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أن  -3 وهو   ، النضير  بني  إلجالء  آخر  سببا  إسحاق  ابن  وذكر 

صلى بهم   النبي  ليستعين  النضير  بني  إلى  ذهب  وسلم  عليه  هللا 

أمية  بن  عمرو  خطأ  قتلهما  معاهدين  رجلين  دية  دفع  على 

لبني  جدار  إلى  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  فجلس   ، الضمري 

بذلك  الوحي  فأخبره   ، وقتله  عليه  حجر  بإلقاء  فهموا  النضير 

 .فانصرف عنهم مسرعا إلى المدينة ثم أمر بحصارهم

البخاري   ثم -4 روى  فقد   ، خيبر  فتح  بعد   ، السم  حادثة  كانت 

( عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول 2190( ومسلم )2617)

إلى  بها  منها فجيء  فأكل  بشاة مسمومة  هللا صلى هللا عليه وسلم 

أردت  فقالت  ذلك  عن  فسألها  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول 

: أال نقتلها ؟ قال: ال .   ألقتلك قال ما كان هللا ليسلطك على . قالوا

 ." قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أقصى  في  المعلقة  الحمراء  اللحمة  ، وهي  لهاة  : جمع  واللهوات 

 . الحنك

 . قال النووي : كأنه بقي للسم عالمة وأثر من سواد أو غيره

ن مشكم أحد واسم هذه المرأة : زينب بنت الحارث ، امرأة سالم اب

 . زعماء اليهود

وقد اختلفت الروايات في قتلها ، والظاهر أن النبي صلى هللا عليه 

البراء بن معرور متأثرا  وسلم لم يقتلها أوال ، فلما مات بشر بن 

 ً  . بهذا الطعام ، قتلها قصاصا
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( عن أبي هريرة أنه قال لما فتحت خيبر 5777وروى البخاري )

 عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول  أهديت لرسول هللا صلى هللا 

اليهود   من  هنا  ها  كان  من  لي  اجمعوا  وسلم  عليه  هللا  هللا صلى 

أنتم  فهل  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  لهم  فقال  له  فجمعوا 

صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا نعم فقال هل جعلتم في 

فقالوا أردنا   هذه الشاة سما ؟ فقالوا نعم فقال ما حملكم على ذلك ؟ 

 ."إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك

وقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعاوده المرض من هذه األكلة 

 . ، وكان يحتجم لذلك

( أحمد  أهدت  2784روى  اليهود  من  امرأة  أن  عباس  ابن  عن   )

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاة مسمومة فأرسل إليها فقال ما 

لك على ما صنعت قالت أحببت أو أردت إن كنت نبيا فإن هللا  حم

سيطلعك عليه وان لم تكن نبيا أريح الناس منك قال وكان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم قال فسافر 

محققو   وصححه  فاحتجم".  شيئا  ذلك  من  وجد  أحرم  فلما  مرة 

 . المسند

فمات شهيدا صلى هللا عليه وسلم كما    وأثر ذلك عليه في وفاته ،

 : قال ابن مسعود رضي هللا عنه

ق تَِل قَتاْل  ِ َصلَّى هَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ تِْسعًا إِنَّ َرس وَل هَّ ألَْن أَْحِلَف بِاّلِلَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ اتَّ  َخذَه  نَبِيًّا أََحب  إِلَيَّ ِمْن أَْن أَْحِلَف َواِحدَةً ، َوذَِلك بِأَنَّ هَّ
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( أحمد  . رواه  َشِهيدًا  َوَجعَلَه   إسناده 3617،   : المحقون  وقال   .  )

 صحيح على شرط مسلم اهب 

بأن  الذراع  من  تناول  ما  بس م ِ   ) قتال  قتل   (  : قوله   : السندي  قال 

 .6/116ظهرت آثاره عند الوفاة اهب . نقال من حاشية المسند 

في مستدركه موصوال   روى البخاري في صحيحه معلقا والحاكم

عن عائشة رضي هللا عنها قالت : كان النبي صلى هللا عليه وسلم  

يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام  

 ."الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أَبهري من ذلك السم

مات  انقطع  إذا   ، بالقلب  متصل  بالظهر  مستبطن  عرق  واألبهر 

 .صاحبه

وفتح خيبر كان في المحرم أو ربيع األول من السنة السابعة من  

الهجرة ، فيكون هذا الحادث قبل وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم  

 . بأربع سنوات

وهذا يضاف إلى سجل جرائم اليهود التي ال حصر لها في القديم  

في  ونقتلهم  نقاتلهم  حتى  وبينهم  بيننا  العدواة  وستبقى   ، والحديث 

 . زمان كما أخبرنا بذلك النبي صلى هللا عليه وسلم آخر ال

ينظر : اليهود في السنة المطهرة ، د. عبد هللا بن ناصر الشقاري 

 [ .  3/279، وزاد المعاد 
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وامتد هذا اإلفساد لما بعد رسول هللا صبلى هللا عليبه وآلبه بواسبطة 

كعب األحبار وما وضعه من إسرائيليات يفرد لها بحثباً بذاتبه كبيبر 

ثم إحاطتهم بالملك األول من ملوك بني أمية وهبو معاويبة بواسبطة  

أربعة أطبباء ومستشبارون لبه صبهاينة بمبا تعنيبة الكلمبة مبن بنبي 

 إسرائيل وهم :

 ثياذوق . -1

 وابن آثال  -2

 أبو الحكم . -3

سرجون الرومي وهو الذي أشار على يزيد وأخبرج لبه وصبية  -4

 يه السالم( له من أبيه معاوية بأن يقتل اإلمام الحسين )عل

}  م العلوا الكبير الذي قال تعبالى فيبه هنبا هوهذا اإلفساد بداية لعلو

فبي األرض مبرتين   لتفسََدنوقضينا إلى بني إسرائيل فبي الكتباب  

ولببتعلن علببواً كبيببرا{ وهببذا العلببو بببأنهم سببيحكمون كببل األرض 

وسببيكونون عليهببا ملوكببا وسببيقلبون الحببق باطببل والباطببل حببق  

شرفون كل فاجر منافق لورود هذا اللفظ فبي فيضعوا كل شريف وي

وجعلبوا أعبزة   أفسََدوها  قوله تعبالى } إن الملبوك إذا دخلبو اقريبة

{ وهذه إشارة لتحولهم حكاماً   34النمل    –أهلها أذلة وكذلك يفعلون  

لكل األرض أو ملوك المنطقة العربيبة سبيكونون داعمبين لسبلطان 

ن البنهج الفرعبوني بني إسرائيل ومعهم حكام مصر الذين سينتهجو

يببذبح أبنببائهم  لببورود لفببظ فسبباد علببى فرعببون فببي قولببه تعببالى }

ونريد أن نمبن علبى البذين   المفسدينويستحيي نسائهم إنه كان من  

  . {   4االقصص  –استضعفوا نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين  

وكببذلك قولببه تعببالى فيمببا سببتفعله مصببر مببن إفسبباد علببى الببنهج 

يضباً بمكائبد ومبؤامرات صبهيونية } وفرعبون الفرعوني القديم وأ
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فصبب علبيهم   الفسادالبالد فأكثروا فيها    ذي األوتاد الذين طغوا في

وعلبي أي حبال {  الفجبر    –بالمرصاد    ربك سوط عذاب إن ربك ل

اآليات تحذير لحكومبة مصبر ببأن ال تنبدرج وال تنبدمج مبع البنهج 

فبراعين الصهيوني وإال سيكون دمار فرعون وجيشه نفس مصبر ال

األولين وسيكون ميراث مصبر و المنطقبة للصبالحين البذين تولبوا 

)عليهم السالم (إن لم تنتبه   كتاب ربهم وسنة نبيهم وإمامة أهل بيته  

مصر لذلك ومعروف عن قيادتها الحكمة الكبيرة ووحسن التصرف 

 في األزمات  و الملمات الكبيرة . 

اب مدرسبة الببرأي والغريبب أن يببأتي الفسباد علببى المنبافقين أصببح 

فبي األرض قبالوا   تفسََدواالذين قال تعالى فيهم } وإذا قيبل لهبم ال  

 –ولكببن ال يشببعرون  المفسََدونإنمببا نحببن مصببلحون أالإنهببم هببم 

{ كدالة على واليتهم بني إسرائيل في قتل أهل بيبت   12-11البقرة  

النبي )عليهم السالم( وشيعتهم  والمسلمين جميعاً  كمبا تبرى البدعم 

دي لجماعات تدعي أنها مسلمة ونسوا أن هللا تعالى قال فيهم : اليهو

} ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظبالمين فتبرى 

الذين في قلوبهم مرض يسارعون فبيهم يقولبون نخشبى أن تصبيبنا 

دائرة فعسى هللا أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده فيصبحوا علبى مبا 

المائبدة { وهبؤالء أيضباً داخلبون فبي   –ادمين  أسروا في انفسبهم نب

آخر وحكام وملوك المنطقة  حلقات الهالك والدمار مع بني إسرائيل  

هؤالء المنافقون لشدة غضب هللا تعالى عليهم   الزمان والبداية هالك

داخبل تتسبع دائرتهبا  ثم حرباً كبرى مع القوى الصبهيونية العالميبة  

: كان مفعوالً لقوله تعبالى    أمراً  حتى يقضى هللا      الوطن العربي ثم  

البقببرة  –األرض  لفسََد }  ولببوا دفببع هللا النبباس بعضببهم ببببعض 

وهببم : ) المسببلمين {  أي أن الصببدام الحتمببي بببين حببزب هللا 251

المخلصين لدينهم وكتاب ربهم المحببين المبوالين ألهبل بيبت نببيهم 
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 ورسبوله صلى هللا عليه وآله  الذين قال تعالى فيهم) ومبن يتبول هللا

 المائدة  (   –والذين آمنوا فإن حزب هللا هم الغالبون 

 : وحزب الشيطان

) وهببم الصببهاينة ومببن تببوالهم مببن حكببام العببرب والمنببافقون مببن 

جماعات الخوارج التبي تعمبل بمدرسبة البرأي وتقبدم راي السبلف 

الصالح على نصوص القرآن الكريم مدعية اإلسالم فيتسبلحون مبن 

بون أمة محمد بهبذا السبالح  وهبؤالء قبال تعبالى الصهاينة و يضر

فيهم جميعاً خاصية واحدة وهى الخروج على القرآن الكبريم وتبرك 

العمل به ونسيانه قال تعالى ) استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكبر 

هللا أوالئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم الخاسرون ( و 

حتبى وإن فبر و ستتسع دائرتبه  ال محالة  بين الحزبين  قادم    الصدام  

فبالواقع سبيفرض نفسبه وشبر أوالد قابيبل سبيكون منبه  كال منهمبا  

بين الحزبين وهو قضاءألهي حتبى ال الدافع األكبر للتصادم الحتمي  

  لاقب يندثر دين اإلسالم ويهلك هللا تعالى الظالمين وينجي المبؤمنين 

إال   الفسََادن  } فلوال كان من القرون أولوا بقيبة ينهبون عب  تعالى :  

قليالً ممن أنجينا مبنهم واتببع البذين ظلمبوا مبا أتببرفوا فيبه وكبانوا 

{ .وقال تعالى أيضباً : } تلبك البدار اآلخبرة   116هود    –مجرمين  

 -والعاقبة للمتقين  فسادانكتبها للذين ال يريدون علوا في األرض ال 

 { . 83القصص 

سادهم الثاني الذي وهذا الميراث يكون بعد هالك بني إسرائيل في أف

} ظهبر   :  لورود هذا اللفظ في قوله تعبالى  كل العالم  ويطبق    سيعم  

في البر والبحر بما كسبت أيدي النباس ليبذيقهم بعبض البذي   الفساد

 {  .41الروم  –يكسبون 

 وهنا الواق  يؤكد سيطرة بني ْسرالي  علِ ك  :

 إقتصاد العالم وبنوكه . -1
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صبواريخ والسبالح النبووي والطبائرات والالسبالح    عكل مصان -2

 وأكبرها في الغرب مملوكة لهم .

يديهم فجبوره وكذببه ونفاقبه وقلببه أكل إعالم العالم يملكونة في   -3

 لألحداث وجرائمه المعروفة .

بما فيهم العالم العرببي عببارة عبن بمخابراتهم    كل جيوش العالم -4

تبأتمر ببأمره وتحت سبيطرته التامبة  كتائب تابعة للجيش األمريكي  

أمببره ولكببن أكثببر النبباس ال  } وهللا غالببب علببى نتهببي بنهييببه .وت

 يعلمون{ .

ً فتكبهنا اآليبات تبتكلم عبن علبوهم الكبيبر والبذي أعقببوه  وبالتالي    ا

)صبلى هللا عليبه  بالمسلمين واآلن يطاردون أهل بيبت النببي محمبد

إمام من أهل   في كل مكان بحثا عن اإلمام وعلمهم بقرب بعثةوآله(  

 والعلبوا  عليهم السالم( وهنا يكونوا قد وقعوا فبي الفسبادبيت النبي )

 . الذي أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى  الكبير في األرض

فبي  لتفسََدن} ومن هنا يتبين لنا أن قوله تعالى فبي بنبى إسبرائيل  

ي سببيفعلوا كببل الجببرائم أ. األرض مببرتين ولببتعلن علببوا كبيببرا{ 

لهببا فرعببون مببن قبببل حتببى والتببي فعوالكبببائر التببي نهببى هللا عنهببا 

فتبرة يمكبن أن األرض فبي  أكبر مفسد فبي    ىوسيتحولون إلالسحر  

 وأنا :  . لعنهم هللا أوالد قابي نسميها فترة حكم 

 ( مرتين ( اْلر  ) لتفسدن في) 

  هذا اللفظ يؤكد 

 عمو  فساد بني ْسرالي  في اْلر  وهذا أوالم :
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بعد   اْلر دوا في  } وال تفسواألرض أي كل األرض لقوله تعالي  

{ أي أن فساد هؤالء الصهاينة سبيعم كبل 56االعراف    –إصالحها  

 األرض .

م :   ثانيا

 سيتركز فسادهم علِ اْلراضي المقدسة : 

وا }  : وذلك لورود لفظ أرض في قولبه تعبالى لب   اْلَْر َ يَبا قَبْوِم اْدخ 

قَدََّسةَ الَتِي َكتََب هَّ  لَك مْ  َعلَى أَْدبَاِرك ْم فَتَْنقَِلب وا َخاِسِريَن تَْرتَد وا  َوالَ  الم 

{ . واألرض المقدسة القدس هنا وعلى عموم األراضي 21المائدة  -

المقدسة سيفسدون بالحجاز و ما فعلبوه مبن هبدم مقدسبات وبنايبات 

ماسببونية عليهببا شببعارات عبببدة الشببيطان وتغييببر المناسببك وقتببل 

كبيبر والتفاصبيل الحجاج كل عام بحوادث مفتعلبة وهبذا باختصبار  

تحتاج أبحاثاً كبيرة لسنا بصددها لنببين إفسبادهم باألمباكن المقدسبة 

وحتى منطقة طبور سبيناء المقدسبة جنبوب سبيناء تبم اإلفسباد فيهبا 

 فساداً  كبيراً .

م :  ثالثا

عبن سبيدنا   يأتي لفظ األرض محدداً أنها مصر كما في قوله تعبالى  

َزائِِن  قَاَل اْجعَْلنِي عَ يوسف عليه السالم }   يَظ   اْلَْرِ  لَبى خبَ ي َحفبِ إِنب ِ

 { 55يوسف -َعِليَم 

وهذا اإلفساد هنا انتبه فإن إفسادهم سيعم النصف الشبمالي ألفريقيبا 

كلها ألن خريطة مصر زمبن سبيدنا يوسبف قبال تعبالى فيهبا علبى 

لسان فرعون } أليس لي ملك مصر وهذه األنهار تجري من تحتبي 

ع المياه عن مصر ونشر الفجبور { أي أنهم مسؤولون عن خطة قط

بها وتيارات الخوارج فيها فإما أن تكون  في مصر كبافراً  بالشبرع 

ال وسطية في المنتصف سبوى عبوام المسبلمين ومبن   أو مكفراً . و
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عصمهم هللا تعالى وإن شاء هللا علبى أيبديهم يكبون فبتح هللا األكببر 

سفر وعن إفسادهم في مصر وردت نصوص توراتية مهمة هنا في  

 :  19إصحاح أشعيا 

ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر فترتجبف   هو]  

 .اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها

اهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد اخاه وكبل   و   2 

 .واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة

االوثبان   روح مصر داخلها وافنبي مشبورتها فيسبالون تهراق  و 3 

 .والعازفين واصحاب التوابع والعرافين

اغلق على المصريين في يد مبولى قباس فيتسبلط علبيهم ملبك   و 4 

  عزيز يقول السيد رب الجنود

 .وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس5 

وتنتن االنهار وتضبعف وتجبف سبواقي مصبر ويتلبف القصبب  6 

 . واالسل

النيبل وكبل مزرعبة علبى النيبل   والرياض على النيل على حافبة7 

 .تيبس وتتبدد وال تكون

والصبببيادون يئنبببون وكبببل البببذين يلقبببون شصبببا فبببي النيبببل  8 

  ينوحون.والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون

ويخزى الذين يعملبون الكتبان الممشبط والبذين يحيكبون االنسبجة 9

 . البيضاء

 كتئبي النفسوتكون عمدها مسحوقة وكل العاملين باالجرة م10 
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اغبياء.حكماء مشيري فرعبون مشبورتهم   ان رؤساء صوعن 11 

 .بهيمية.كيف تقولون لفرعون انا ابن حكماء ابن ملوك قدماء

فاين هم حكماؤك فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود  12 

 . على مصر

رؤساء صوعن صباروا اغبياء.رؤسباء نبوف انخدعوا.واضبل 13 

 .مصر وجوه اسباطها

مزج الرب في وسطها روح غي فاضلوا مصر في كل عملهبا  14 

 .كترنح السكران في قيئه

 .فال يكون لمصر عمل يعمله راس او ذنب نخلة او اسلة 15 

في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هبزة يبد 16 

  رب الجنود التي يهزها عليها

عبب مبن وتكون ارض يهوذا رعبا لمصبر.كل مبن تبذكرها يرت17 

 امام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها

في ذلك اليوم يكون فبي ارض مصبر خمبس مبدن تبتكلم بلغبة  18 

 . كنعان وتحلف لرب الجنود يقال الحداها مدينة الشمس

في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصبر وعمبود 19 

 . للرب عند تخمها

مصببر.النهم وشببهادة لببرب الجنببود فببي ارض  فيكببون عالمببة20 

يصرخون الى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميبا 

 .وينقذهم

فيعرف الرب في مصبر ويعبرف المصبريون البرب فبي ذلبك  21 

 .اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به
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ويضببرب الببرب مصببر ضبباربا فشببافيا فيرجعببون الببى الببرب  22

 فيستجيب لهم ويشفيهم

لببك اليببوم تكببون سببكة مببن مصببر الببى اشببور فيجببيء ذ  فببي 23 

االشوريون الى مصر والمصريون الى اشور ويعبد المصريون مع 

 .االشوريين

في ذلك اليوم يكبون اسبرائيل ثلثبا لمصبر والشبور بركبة فبي  24 

  االرض

يبدي    بها يبارك رب الجنود قائال مبارك شبعبي مصبر وعمبل25 

 [ . اشور وميراثي اسرائيل

لزمببان تنبببت فببي مصببر بمكيببدة بنببي إسببرائي شببجرة وفببي ذلببك ا

 الحنضل :

"وإذا نبتت شبجرة الحنظبل   في الشجرة النعمانية ]  قول بن عربي  ي

بالكنانة تثمر النفاق, وتورث الشقاق, وتفرق ببين الرفباق, ويسبري 

 [ . شوكها إلى اآلفاق

   (نرتين)

مبرات هو قتلهم للنبيين ومحاولتهم قتل رسول هللا أكثر من مرة ببل  

)علبيهم السبالم( عديدة وتورطهم في التحريض على قتل آل البيبت  

وتزعمهم لعملية تزييف شبرع هللا ووضبع   تعالى  وكفرهم بآيات هللا

وأطلببق عليهببا علممبباء  المكببذوبات بمسبباعدة المنببافقين مببن قببريش

وهذا هو سبب الفساد الثاني في آخبر الزمبان الحديث باإلسرائيليات 

ة فقد حاولوا إلقاء حجر عليبه صبلي هللا وآلبه وبدايته أحداث معروف

في حصن بنى قينقاع ثم الشاه المسمومة فبي حصبن خيببر ومعلبوم 

وتأليبهم للقبائل في غزوة األحزاب. وتأليبب كما بينا من قبل  خبرها  
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بواسطة كعبب األحببار ثبم لفتن بعد موت رسول هللا صلى هللا وآله ا

  ن عليه السالم معروف.دور سرجون الرومي في قتل األمام الحسي

وهنا عاقبهم هللا تعالى عبن فسبادهم األول بحشبرهم األول كمبا فبي 

ْن }  قوله تعالى   ِل اْلِكتَباِب مبِ ْن أَهبْ وا مبِ ِذيَن َكفَبر  َرَج البَّ ِذي أَخبْ َو البَّ هب 

ِل اْلَحْشرِ  { . ومعلوم أن األول عكسها آخر قال 2الحشر -ِديَاِرِهْم أِلَوَّ

 ال  هللا  وهببوآلخر _ الحشر{ أوقولبه تعبالى}  تعالى } هو  األول وا

 وإليببه الحكببم ولببه واآلخببرة األولببى فببي الحمببد لببه هببو إال إلببه

آخر وهو وعد القصص{ أي أن الحشر األول له حشر    – ترجعون

وء وا اآلخرة الثاني الذي قال تعالى فيه }   َرةِ ِليَسب  فَإِذَا َجاَء َوْعد  اآْلخبِ

ا َعلَبْوا  وا مبَ ر  ة  َوِلي تَبب ِ رَّ َل مبَ وه  أَوَّ ل وا اْلَمْسِجدَ َكَما دََخلب  وَهك ْم َوِليَْدخ  ج  و 

 { .7االسراء -تَتْبِيرا ً

ن بفسبادين قبال تعبالى وهنا يبين تعالى أنهم وعدوا بعذابين مقبروني

 اإلسراء { . –فيهما } لتفسدن في األرض مرتين 

لنا أن الفسادين بالم الجزم تفيد وقوع األحداث هللا تعالى  هنا يبين  و  

والغريب في كتاب هللا أنبه يؤكبد ببأن هبذا اإلفسباد مبرتين   ال محالة

سببيكون أعببراب الجزيببرة الخببوارج داعمببين لليهببود فيهمببا ولببذلك 

تعالى أيضاً مثل بني غسرائيل بعذابين قال تعالى فيهما :  وعدهم هللا

نَافِق وَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َمَرد وا َعلَى }   ْن َحْولَك ْم ِمَن اأْلَْعَراِب م  َوِممَّ

ْم   ب ه  ْم َسن عَذ ِ ه  ْم نَْحن  نَْعلَم  ه  تَْينِ الن ِفَاِق ال تَْعلَم  ذَاب    َنرَّ  ث مَّ ي َرد وَن إِلَبى عبَ

 { .101التوبة-َعِظيم  

وهنا )مرتين( ترد في قوله تعالى عن أمة الخبوارج البذين وصبفهم 

هللا تعالى أنهم فتنون كل عام يعلنون فيهمبا الحبرب علبى هللا تعبالى 

ورسروله ’وأهل بيته قال تعالى } أوال يبرون أنهبم يفتبون فبي كبل 

 { . 126التوبة  –ثم ال يتوبون وال هم يذكرون  نرتينأو  نرةعام 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2599&idto=2599&bk_no=61&ID=2628#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2599&idto=2599&bk_no=61&ID=2628#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2599&idto=2599&bk_no=61&ID=2628#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2599&idto=2599&bk_no=61&ID=2628#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2599&idto=2599&bk_no=61&ID=2628#docu
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التغيير والتبديل يقول تعالى مبيناً أن ترك بعض ما أنزل هللا والفتنة  

} وقاتلوهم حتى   تعالى فتنة أي تغيير وتبديل في الدين قال تعالى  :

والفتنبة هنبا تببديل {  األنفبال    –ال تكون فتنة ويكبون البدين كلبه هلل  

يت  الدين والخرج بهذه الموضوعات واإلسرائيليات عن والية أهل ب

النبي أي أنهم كل سنة يعلنون الخبروج عبن منهبدج القبرآن الكبريم 

مرة ثابتة كل عام وأخرى قد ال يجمعون عليها وكالهما في المحرم 

من كل عام حيث يجمعبون فبي العاشبر مبن محبرم علبى اإلحتفبال 

بمقتل سيدنا الحسين واهل بيت النبي على أنه يوم نجي هللا فيه نوحاً 

الموضوع كذباً محضاً الن الهجرة كانبت فبي وكل ما روى في هذا  

رببيع أول وليس محرم وهبو يوافبق شبهر تشبري عنبد اليهبود وال 

يوجد احتفاالت لبني إسرائيل فيه وهذا خالصة بحث كبيبر منشبور 

وأما الثاني فهبو رأس السبنة علبى اسباس   في كتاب يوم عاشوراء .

جر وأميبر انه يوم هجرة بعض األمة تتبرك رسبول هللا النببي المهبا

المؤمنين البذي نبام مكانبه ليقتبل ويفتديبه بنفسبه ثبم يصبرون علبى 

التوببة {   –اإلحتفال باآلية } إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا  

وليس في اآلية أي منقبة إال حزن أبي بكر فطمئنة نبي هللا صلى هللا 

عليه وىله قائال لبه ال تحبزب وهنبا يؤكبد هللا تعبالى أن بعبض هبذه 

مة ينتبه لذلك فيظهر نبي هللا وعظمته ومكانته وجهاده فبي سببيل األ

هللا أو موقف أمير المؤمنين علي عليه السالم ينجبو مبن هبذه الفتنبة 

نََرة أو يفتنون في كل عبام أفال يرون أنهم  }    ولذلك قال تعالى هنا  

يعلنبون أنهم في كل عام  { أي  ثم ال يتوبون وال هم يذكرون    نرتين

ل بيت النببي )علبيهم السبالم( و يتبنبون معتقبد بنبي الحرب على أه

إسرائيل في حربهم مع أنبياءهللا ببالتقول علبى هللا تعبالى بغيبر علبم 

  والقول في الدين بالهوى وقتلهم أنبياء هللا تعالى.

ام  َولَتَْعلُنَّ )  (4اإلسراء-َكبِيراً  ُعلُوح
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ل موسبى والعلو هو الكفر باهلل تعالى ورفض كتابه تعالى ولذلك قبا 

وا  عليه السالم لهم )َوأَْن ال بِبين    تَْعلََُ ْلَطان  م  ي آتِبيك ْم بِسب  ِ إِنب ِ -َعلَبى هَّ

فبي    عََ } إن فرعبون    قال تعبالى فبي علبو فرعبون  ( و19الدخان

أهلهببا شببيعا يستضببعف طائفببة مببنهم يببذبحابنائهم  األرض وجعببل

القصبص{ وقبال   –ويستحيي نسائهم إنه كبان عاليباً مبن المفسبدين  

ِرفِينَ   لَعَال    َوإِنَّ فِْرَعْونَ عالى أيضاً :}  ت سبْ َن اْلم  -فِي اأْلَْرِض َوإِنَّه  لَمبِ

وهذا عن علبو فرعبون قاتبل األطفبال وهاتبك حيباء     {    83يونس  

 إسببرائيل يبنببممببا فعلببه رعببون مببع النسبباء وهببذا قليببل مببن كثيببر 

وسيتكرر آخر الزمان في زمن علوا بني إسرائيل وحبدة لفبظ العلبو 

هما تؤكد بأن مصر ستظل في الجانب اإلسبرائيلي بتعبديل بسبيط بين

بعدإسالم مصر وستكرر النهج  الفرعبوني ولبذلك علمنبا كتباب هللا 

تعالى دعاءاً عليهم علم هللا تعالى انه  نظام حكم سيتكرر  وسبتكون 

المااسونية أكبر قيادة في العبالم تتأسبى ببالنهج الفرعبوني قبال عبز 

وكيبد الصبهاينة البذين سبينتهجون البنهج وجل للتحصين مبن مكبر  

َوقَباَل الفرعوني آخر الزمان وفيمن تقلد بفرعون للتحصن منبه : }  

وَسٰى   َربَّنَا ِْنََّ  آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَنََلَهُ ِزينَةم َوأَْنَواالم فِي اْلَحيَاِة الََْدْنيَا م 

بِيِلَ    ِ  َربَّنَا ِليُِضلْوا َعن سَََ ْس َعلَََ ا اْممََِ ِ    َربَّنَََ ُدْد َعلَََ َواِلِمْم َواشََْ أَنََْ

يَم   ذَاَب اْْلَلََِ َرُوا اْلعَََ ِ  يَََ {  وقبال 88يبونس    -قُلُوبِِمْم فََ  يُْؤِننُوا َحتَََّ

ثَ م تعالى ايضا على لسان آسية زوجته رحمها هللا  }   ُ نَََ َوَضَرَب َّللاَّ

ي   ِن لََِ ِ ابََْ ْت َربح ْوَن ِْْذ قَالَََ َرأََ  فِْرعَََ لَِّذيَن آَننُوا انََْ ي لحِ ا فََِ ِعنَََدَك بَْيتََم

اِلِمينَ  ْوِ  ال َََّ َن اْلقَََ ي نََِ نََِ ِه َونَلحِ ْوَن َوَعَملََِ نِي ِنن فِْرعَََ  –  اْلَلنَِّة َونَلحِ

  { 11التحريم 

هللا تعببالى إعطبباهم إسببرائيل بببأن  هنببا آخببر الزمببان لبنببيوالعلببو 

األسباب بتخلي المسلمين عن كتاب ربهبم أهبل و القدرة    اإلمكانات  

ق يبعلى تفرالسالم فأعطوا من هللا بمعاصينا القوة    بيت نبيهم عليهم

 واعتمادهم على قاعبدة سياسبية تقبول ]  الدهاء    و  الناس بالدسائس  
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قبال تعبالى فيبه سيراً على النهج الفرعبوني البذي فرق تَسد  [ وذلك  

فِي اأْلَْرِض َوَجعََل  َع إِنَّ فِْرَعْوَن }  :  وفيما فعله فرعون لعنه هللا 

يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم إنبه ِشيَعاً    أَْهلََها

 { .4القصص  -كان من المفسدين 

ام )  .  لفبظة ضبافبإو   مطلقالمفعول  بال(  4اإلسراء-َكبِيراً   َولَتَْعلُنَّ ُعلُوح

مؤسسبات القبرار كل  كبيرا مما يدل على سطوتهم وسيطرتهم على  

 . المعمورةأرجاء  في كثير من

 : لفظ أما  و

 ( 6اإلسراء - (َكبِيرام )  

وهنا لفظ كبير وكبائر هذا اللفظ يبين أيضاً ما سيفعله بنبي إسبرائيل 

من كبائر من قتل وشرب خمر وسرقة وربا وزنا وشبذوذ ألن لفبظ 

مبا تنهبون عنبه نكفبر   كبََالرلفظ كبائر قال تعالى فيه } إن تجتنببوا  

 .{ 31النساء  –عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخالً كريما 

 ومن هذه الكبائر التي علوا بها :

 أوالم : 

أكلهببم أمببوال اليتببامى و النبباس عمومبباً بالباطببل لقولببه عببالى } وال 

 .النساء {  -كبيراتأكلوا اموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً 

م القت  والطغيان :  ثانيا

وذلك لورود هذا اللفظ في قولبه تعبالى } ونخبوفهم فمبا يزيبدهم إال 

{ وقوله تعالى في قتل األطفبال } نحبن 60اإلسراء    –  يراكبطغياناً  

 { .31اإلسراء  – كبيرانرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً 

م :  ثالثا
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 المهر بب د العالم ليتمهنوا نن العباد وْسقام الب د :

مجرميها ليمكروا فيها   أكابرقال تعالى } وكذلك جعلنا في كل قرية  

وبهببذا   {123األنعببام  –ا يشببعرون ومببا يمكببرون إال بأنفسببهم ومبب

المكر سيكونون سادة العالم و يتسببون في دخبول أمبم كثيبرة للنبار 

ََاأطعنببا سببادتنا  فيقولببون يببوم القيامببة } وقببالوا ربنببا إننببا  وكبرالن

 ً  كبيرا    فأضلونا السبيالَ ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعهنا

 .{ 67األحزاب  –

م :  رابعا

 : الذمر والميسر

ومنبافع للنباس   كبيََر} ويسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثبم  

 { . 219البقرة  –من نفعهما  أكبروإثمهما 

بعد تمكنهم من ببالد البنفط فبي جزيبرة ومن الكبائر التي سيفعلونها  

 إخراج أهل مكة والمدينة :العرب 

ِن الشببَّ }  وذلبك لببورود هببذا اللفببظ فببي قولببه تعببالى  أَل ونََك عببَ ْهِر يَسببْ

َر بِبِه    َكبِيََر  ق ْل قِتَاَل فِيِه    اْلَحَراِم قِتَال  فِيِه   ِ َوك فبْ بِيِل هَّ ن سبَ د  عبَ َوصبَ

ه   َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراج  أَْهِلهِ  ُر   ِمنبْ ِ  أَْكبَََ رُ َواْلِفتْنَبة   ِعنبدَ هَّ َن   أَْكبَََ مبِ

ىٰ  تََطاع وا    اْلقَتِْل َواَل يََزال وَن ي قَاتِل ونَك ْم َحتبَّ ن ِديبنِك ْم إِِن اسبْ د وك ْم عبَ يَبر 

ال ه   ْت أَْعمبَ ئِبَك َحبِطبَ ْت َوه َو َكافَِر فَأ ولَٰ ْم َوَمن يَْرتَِدْد ِمنك ْم َعن ِدينِِه فَيَم 

د وَن  فِي الد ْنيَا َواآْلِخَرةِ   ئَِك أَْصَحاب  النَّاِر  ه ْم فِيَها َخالبِ البقبرة   –َوأ ولَٰ

أ تباريخ نجبد ومبا فعلتبه الوهابيبة فبي أهبل وهنا مبن يقبر    { .217

الحجاز سيعلم صدق ما ذكره القرآن الكيم بفهبم القبرآن الكبيم البذي 

 نذكره أنه لن يفعل تلك األفعال المجرمة إال بني إسرائيل .

م :   خانسا
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سيستذدنونما سيمتلهون ناصية العلو  والتهنولوجيا الحديثة التي 

 بالمسلمين : في الفت  

د هذا اللفظ في قوله تعالى : } لخلق السماوات واألرض وذلك لورو

:  {  وهنا يقبول البغبوي فبي تفسبيره57غافر    -من خلق الناس  أكبر

ن  ع ممما ،  ) أكبر ( أع م في الصدور ،  ) واْلر  السماوا  لذلق( ]

  (النَاس أكثَر ولهَن ) أي : نَن ْعَادتمم بعَد المَو   )الناس خلق نن( 

علَِ توحيَد خالقمَا . حيَ  ال يسَتدلون بَذل    (يعلمَون ال  ) يعني الهفار

 ال النَاس أكثَر ولهَن (وقال قو  : " أكبر " أي : أع َم نَن خلَق الَدجال

هشَا   وي عَنور . الذين يذاصمون في أنر الدجال اليمود يعني (يعلمون

 نَا " : يقَول -صَلِ هللا عليَه وسَلم  -قال : سمعت رسَول هللا  بن عانر

ير تفسبب  – . " الَدجال خلَق نَن أكبَر خلَق السَاعة قيَا  ْلِ آد  خلق بين

 [ .البغوي  

وبالتالي علوهم في األرض العلوا الكبير جعلهم يفعلبون نفبس فعبل 

فرعببون الببذي حببارب أنبيبباء هللا تعببالى حتببى يكببون هببو اإللببه ولببه 

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجنا عليبه آبائنبا الكبرياء وحده قال تعالى }  

يبونس   –في األرض وما نحن لكمبا بمبؤمنين    الهبرياءوتكون لكما  

78  } 

بالتالي لمما قلدوا وساروا على نهج فرعبون وتركبوا تبوراة ربهبم  

التي انزلها هللا تعالى وفيها هدى ونور قتلوا المسلمين في كل العبالم 

قد تم تدريبه على يد صهاينة من بني ما من مذبحة إال وتجد قائدها  ف

  إسرائيل

ادَتَنَا َوقَبال وا َربَّنَبا إِنبَّ ممن قبال تعبالى فبيهم } والمنافقون    ا أََطْعنَبا سبَ

ْم لَْعناً   َوُكبََراَءنَا فَأََضل ونَا السَّبِيال َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمَن اْلعَذَاِب َواْلعَْنه 

هذا العلوا في  هموهؤالء هم الذين عاونو  {  68-67األحزاب  -َكبِيراً 

 الكبير بحربهم آل بيت النبي صلى هللا عليه وآله 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1621&idto=1621&bk_no=51&ID=1644#docu
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الى المسلمين أنهم بواليتهم هللا تعبالى والعمبل بكتاببه ثم يبشر هللا تع

سينصرهم هللا عزوجل في الدنيا ويدخلهم الجنبة إن شباء هللا تعبالى 

ر  وذلك لقولبه عبالى }   َوم  َوي بَشب ِ َي أَقبْ ِدي ِللَّتِبي هبِ ْرآَن يَهبْ ذَا اْلقب  إِنَّ هبَ

اِلَحاِت أَنَّ لَ  ْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَمل وَن الصَّ ْم أَْجراً  اْلم   { 9اإلسبراء  -َكبِيََرام ه 

 :ثم يقول تعالى في وعد أوالهما 

 

ِديد   أْس  شَََ ي بَََ ا أُولََِ ادام لَنَََ ْيُهْم ِعبَََ ا َعلَََ ا بَعَثْنَََ )فَِإذَا َجاَء َوْعُد أُوالُهمَََ

يَاِر َوَكاَن َوْعدام َنْفعُوالم   (5اإلسراء-فََلاُسوا ِخ َل الدحِ

 : وهنا

 أحادي  :أولي البأس الشديد ورد فيمم 

في تفسير العياشي عن اإلنا  الباقر عليه الس   أنه قال بعَد أن قَرأ قولَه 

تعالِ : )) بَعَثنَا َعلَيُهم ِعبَادما لَنَا أُوِلي بَأس  َشِديد  (( : هو القالم وأصَحابه، 

 (  أولو بأس شديد

وفََي تفسََير نََور الثقلََين عََن اإلنََا  الصََادن عليََه السََ   أنََه قََال فََي 

) قو  يبعثمم هللا قب  خروج القالم، ف  يَدعون وتَرام آلل نحمَد   تفسيرها :

 ( صلِ هللا عليه وآله ْال قتلوه

عن اإلنا  الصادن عليَه السَ   ) أنَه قَرأ  216/  60وفي بحار اْلنوار : 

هذه اآلية.. فقلنا : جعلنا فداك نن هؤالء ؟ فقال ث ث نرا  : هم وهللا أهَ  

  )هللا أه  قمقم، هم وهللا أه  قم، هم و

والروايا  الث ث نتفقة في المقصود وال تعار  بينما، ْلن أه  قم بمعنِ 

شيعة أنصار الممدي عليه الس   نن ْيران الذين ورد أنمم ينمضون نعَه 

 .وينصرونه

 (فَِإذَا َجاءَ )
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م في قوله تعالى }  فإذا جاءوردت لفظ   اَس بِظ ْلِمهبِ َولَْو ي َؤاِخذ  هَّ  النبَّ

ا ى    مَّ مًّ سبَ ل  م  ه ْم إِلَبٰى أَجبَ ر  َؤخ ِ ن يب  كبِ اءَ تََرَك َعلَْيَها ِمن دَابَّة  َولَٰ ِإذَا جَََ  فَََ

وَن   وَن َساَعةً َواَل يَْستَْقِدم  ْم اَل يَْستَأِْخر  أي أن هللا     {61النحبل    –أََجل ه 

وا فِي اْلباَِل تعالى يقول للمؤمنين }   نََّك تَقَل ب  الَِّذيَن َكفَر  ِد َمتَباعَ اَل يَغ رَّ

{ أي أن 197-196آل عمبران  -َوبِئَْس اْلِمَهاد   قَِليَل ث مَّ َمأَْواه ْم َجَهنَّم   

ة  أََجَل } : كما قال تعالى  لكل أمة أجل   اءَ  َوِلك ل ِ أ مَّ ِإذَا جَََ ْم اَل  فَََ أََجل هب 

وَن  تَْقِدم  اَعةً َواَل يَسببْ وَن سببَ تَأِْخر  وهببذا األجببل { 34األعببراف  –يَسببْ

ولَ ببعثة إمبام قبال تعبالى فيبه  مرهون   ة  َرسب  ل ِ أ مبَّ اءَ   } َوِلكب  ِإذَا جَََ  فَََ

ونَ  ْم بِاْلِقْسِط َوه ْم اَل ي ْظلَم  ْم ق ِضَي بَْينَه   . {47يونس  – َرس ول ه 

رسول هذه األمة قضى بينهم بعبد أن يببين لهبم  فإذا بعث هللا تعالى   

آن الكبريم قبال بينات هللا تعالى والموعظة التي نزلت عليه في القبر

تعالى } يا أيها الناس قبد ائبتكم موعظبة مبن ربكبم وشبفاء لمبا فبي 

{ وهنا كذبوا وفرحوا بما عندهم من العلم كما 57يونس    –الصدور  

 –رسلهم فرحوا بما عندهم مبن العلبم    فلما جالتممفي قلوه تعالى }  

 . {83غافر 

لَبْم }  تعبالى  وبالتالي تفرقوا من بعد ما جائتهم البينات كما في قولبه 

م   ٰى تَبأْتِيَه  يَن َحتبَّ نفَكب ِ ِرِكيَن م  شبْ وا ِمْن أَْهِل اْلِكتَباِب َواْلم  يَك ِن الَِّذيَن َكفَر 

َق  ا تَفَبرَّ ةَ َومبَ َب قَي ِمبَ َرةً فِيَها ك تب  َطهَّ فًا م  ِ يَتْل و ص ح  َن هَّ اْلبَي ِنَة  َرس وَل م ِ

ن   وا اْلِكتَباَب إِالَّ مبِ ا  الَِّذيَن أ وتب  ِد مبَ اَءتُْمُم  بَعبْ وا إِالَّ جَََ ر  ا أ مبِ اْلبَي ِنَبة  َومبَ

اةَ  كبَ وا الزَّ اَلةَ َوي ْؤتب  وا الصبَّ نَفَاَء َوي ِقيم  يَن ح  ْخِلِصيَن لَه  الد ِ َ م   ِليَْعب د وا هَّ

ِلَك ِدين  اْلقَي َِمِة  ْشِرِكيَن فِ َوذَٰ وا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلم  ي نَاِر إِنَّ الَِّذيَن َكفَر 

ا   ِديَن فِيهبَ وا َجَهنََّم َخالبِ وا َوَعِملب  ِذيَن آَمنب  ِة إِنَّ البَّ ر  اْلبَِريبَّ ْم شبَ ئِبَك هب 
أ ولَٰ

ه ْم ِعنبدَ َرب ِ  َزاؤ  ِة جبَ ئَِك ه ْم َخْير  اْلبَِريبَّ
اِلَحاِت أ ولَٰ ْدن  الصَّ ات  عبَ ْم َجنبَّ هبِ

وا   دًاتَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهار  َخاِلِديَن فِيَها أَبَ  ْم َوَرضب  ْنه  ِضَي هَّ  عبَ رَّ

 البينة{ . –َعْنه  ِٰلَك ِلَمْن َخِشَي َربَّه  
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وهنا في ا ساب النزول خير البرية هو أمير المبؤمنين وحزببه ورد  

ئِبَك )اآلية    في تفسير الطبري اِلَحاِت أ ولَٰ وا الصبَّ إِنَّ الَِّذيَن آَمن وا َوَعِملب 

ْم عه ْم َخْير  اْلبَِريَِّة( ] ) أ ولَئِبَك هب  ن أبي الجارود, عن محمد ببن علبي 

َت يببا َعلببي  ِة ( فقببال النبببي صببلى هللا عليببه وسببلم: " أنببْ ر  اْلبَِريببَّ َخيببْ

شبير إلبى دور شبيعة اآليبات هنبا تتفسير الطببري [ و  –  َوِشيعَت َك".

إهبالك و  آخبر الزمبان  عليهم السالم في وعد اآلخرة في  أهل البيت  

ولكن وعد األولى هنا سيظهر هللا   ين أعوانهم .بني إسرائيل والمنافق

الحبق   جََاءتعالى الحق ويبطل الباطبل كمبا فبي قولبه تعبالى } قبل  

وهذا هو وعبد {  81اإلسراء  -وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

وعبد أوالهمبا بعثنبا علبيكم  فإذا جََاءأوالهما الذي قال تعالى فيه }  

بعث هللا تعبالى األئمبة لهدايبة   عباداً لنا أولي باس شديد { ثم يتوالى

ن األمة فيكذبونهم كما هي السبنن  وقبال تعبالى هنبا }   أْنَا مبِ مَّ أَنشبَ ثب 

وَن   تَأِْخر  ا يَسبْ ا َومبَ ة  أََجلَهبَ ْن أ مبَّ بِق  مبِ ا تَسبْ ونًا آَخِريَن مبَ مَّ   بَْعِدِهْم ق ر  ثب 

س لَنَا تَتَْرٰى   ول هَ   َجاءَ ك لَّ َما  أَْرَسْلنَا ر  سب  ةً رَّ ه م أ مَّ ذَّب وه  فَأَتْبَْعنَبا بَْعضبَ ا كبَ

وَن   دًا ل ِقَبْوم  الَّ ي ْؤِمنب  -42المؤمنبون    –بَْعًضا َوَجعَْلنَاه ْم أََحاِديبَث فَب عبْ

مببع عالمببات السبباعة  وهببذا هببو عببد اآلخببرة الببذي يتواكببب { 44

وسنتكلم عنه يما بعد فبي وعبد اآلخبرة وهبو مبن عالمبات السباعة 

الى } فهل ينظرون إال الساعة أن تبأتيهم لولود هذا اللفظ ي قوله تع

{ وبعثة رسول هللا من عالمبات 18محمد    –اشراطها    جاءبغتة فقد  

بعبد ذلبك إال نهايبة العبالم وأحبداث   سالساعة ألنه أخر األنبياء ولبي

نا محمبد فبي زمبان سبيد  النهاية بدليل قوله تعالى عن انشقاق القمبر

 .القمر {  –شق القمر صلى هللا عليه وآله } اقتربت الساعة وان

 وهنا يأتي الوعد األول لبني إسرائيل .

 ثم يقول تعالى في بيان 

  (وعد)  
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هو الوعد األول والذي يكون فيه هبزيمتهم وقبتلهم وكبان   الوعد هنا

وعََدام وعداً مفعوال قبال تعبالى فيبه } فجاسبوا خبالل البديار وكبان  

هللا تعبالى   وهذا الوعبد عبذاب يقبع علبيهم بكفبرهم بآيبات  مفعوال {

وكذبوا بهذا الوعد  قائلين لرسول هللا صلى هللا عليه وآلبه مبا ذكبره 

ذَا  هللا تعالى في قوله }   ْل   إِن ك نت ْم َصاِدقِيَن    اْلَوْعدُ َويَق ول وَن َمتَٰى َهٰ قب 

تَْعِجل وَن ) ِذي تَسبْ ض  البَّ -71النمبل    –    َعَسٰى أَن يَك وَن َرِدَف لَك م بَعبْ

72}  

م أي قريب منهم  معجل لهم  وهو وعد أوالهما البذي وهنا ردف لك

أوالهمبا بعثنبا علبيكم عبباداً لبنبا   وعََدقال تعالى فيه هنا }فإذا جاء  

وفي هبذا مفعوال{    وعداأولي بأس شديد فجاسوا خالل الديار وكان  

  الوعد هزم هللا تعالى

  أوالم : اليمود

فبإذا وله تعالى }  ة هنا أنه سيأتيهم وعدهم األول في قيلما ذكرته اآل

أوالهما بعثنا عليكم عبباداً لبنبا أولبي ببأس شبديد فجاسبوا   وعدجاء  

  مفعوال{ وعداخالل الديار وكان 

م : قريش :  ثانيا

لورود لفظ يعدكم ومصدره وعد على غزوة بدر في قولبه تعبالى } 

ََدكموإذ  إحببدي الطببائفتين أنهببا لكببم وتببودون أن غيببر ذات  هللا يع

  ألنفال {ا -الشوكة تكون لكم

م اْلحزاب وفيمم قريشو اليمود :  ثالثا

ِه ِكتَباب  }   ن قَْبلبِ ه  َومبِ نبْ اِهدَ م ِ وه  شبَ ِه َويَتْلب  بب ِ ن رَّ أَفََمن َكاَن َعلَٰى بَي ِنَة  م ِ

وَسٰى إَِماًما َزاِب َوَرْحَمةً    م  َن اأْلَحبْ ئَِك ي ْؤِمن وَن بِِه َوَمن يَْكف ْر بِبِه مبِ أ ولَٰ

ْنه    تَك  فِي  فاََل   هُ َنْوِعدُ فَالنَّار    نَّ أَْكثَبَر   ِمْريَة  م ِ كبِ َك َولَٰ بب ِ ن رَّ ق  مبِ إِنَّه  اْلحبَ

قال سعيد بن جبيبر : وهنا األحزاب    {  17هود    –النَّاِس اَل ي ْؤِمن وَن  
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 األحببزاب أهببل األديببان كلهببا ; ألنهببم يتحببازبون . وقيببل : قببريش

  تفسير القرطبي [ –وحلفاؤهم 

 

روي عبن اببن ر المؤمنين علبي عليبه السبالم : ] و الشاهد منه أمي 

هو علي بن أبي طالبب ( ; وروي عبن علبي أنبه  عباس أنه قال : )

وقد أنزلبت فيبه اآليبة واآليتبان ;  قال : ) ما من رجل من قريش إال

 ويتلوه شاهد منبه (  فقال له رجل : أي شيء نزل فيك ؟ فقال علي :

 مش مسببند احمببد طتفسببير القرطبببي و منتخببب كنببز العمببال هببا –

  الحلبي باب التفسير [ .

م   : الرو   ثالثا

لببورود هببذا اللفببظ علببى هزيمببة الببروم بالتصببريح فببي الكتبباب هللا 

وتنكير فارس ألانها ستسلم في وعد اآلخرة بعد أن ورد هالكهم في 

البم غ ِلبَبِت زمن رسول هللا مرة بإضعافهم على يد فارس في قوله } 

وم  فِي أَْدنَى ا ن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغِلب وَن فِي بِْضعِ ِسنِيَن الر  أْلَْرِض َوه م م ِ

ِ اأْلَ  ِ يَنص ر  ْمر  ِمن قَْبل  َوِمن بَْعد  ّلِِلَّ ْؤِمن وَن  بِنَْصِر هَّ َويَْوَمئِذ  يَْفَرح  اْلم 

ِحيم    َو اْلعَِزيبز  البرَّ دَ َمن يََشاء  َوهب  ِ    َوعََْ ف  هَّ   هَّ نَّ   َدهُ َوعََْ اَل ي ْخلبِ كبِ َولَٰ

ونَ  وَن ظبَ  أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَمب  ِن يَْعلَمب  ْم عبَ َن اْلَحيَباةِ البد ْنيَا َوهب  اِهًرا مب ِ

  { 7-1الروم  – اآْلِخَرةِ ه ْم َغافِل وَن 

وهذه األحداث حدثت في وعبدأوالهما مبن هزيمبة قبريش فبي ببدر 

وتببوك واليهبود فبي األحبزاب والبروم فبي مؤتبه   وكل كفار قريش

عليه السالم حامل لواء   وكذلك فارس وكان البطل هناأمير المؤمنين

الزمان في  رسول هللا صلى هللا عليه وآله  وسيتكرر هذا الوعد آخر

وعد اآلخرة وسيكون البطل ايضاً إمامبآخر الزمبان ولبد أيضباً مبن 

المؤمنين في زمن إسالم قوم فارس كما فبي قولبه صبلى   أوالد أمير

فارس فبإن فبارس نطحبة او نطحتبين  ىله ال أخشى عليكمهللا عليه و
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ذات القبرون كلممبا هلبك   فيتفتحها هللا ولكن أخاف عليكم من البروم

حبديث  قرن خرج قرن آخر ... [ وقبد وصبفهم أميبر المبؤمنين فبي

تراهم بيض الوجوه سببود القلببوب نببائرة الحببروب  ]: وصفاً دقيقاً قال فيه  

ويببل ثببم الويببل لبلببد يببدخلونها و أرض قاسببية قلببوبهم سببود ضببمايرهم ، ال

جفرأميببر المببؤمنين )عليببه   -يسببكنونها خيببرهم طببامس و شببرهم المببس  

 .  [السالم( 

 ( أوالهما)

وأوالهما يبدأ هذا الوعد ببعثة رسول هللا صلى هللا عليبه وآلبه كمبا  

{   12الزمبر    –المسبلمين    أولفي قوله عالى } قل وأمرت ألكبون  

ه وآله ثلة مؤمنه قال تعبالى فيهبا } ثلبة مبن فآمن معه صلى هللا علي

{  وهبؤالء هبم السبابقون 13الواقعة     -وقليل من اآلخرين    اْلولين

األولون من المهاجرين واألنصار وأولهم علي ابن اببي طالبب كمبا 

 مبن المهباجرين واألنصبار  اْلولََونفي قولبه تعبالى } والسبابقون  

التوببة   –  عنبه    والذين اتبعوهم بإحسبان رضبى هللا عبنهم ورضبوا

100 }. 

] وهنا عن عبد الرحمن بن عوف )والسابقن األولون(  قال هم ستة 

 1تفسبير الثعلببي ج   –من قريش أولهم إسالماً علي بن أببي طالبب  

[ , ] وعبن اببن عبباس قببال ) السبابقون األولبون( قببال :  103ص 

شواهد   -علي بن ابي طالب وحمزة وعمار وأبو ذر وسلمان والقداد

 [ . 335ص  1زيل للحاكم لحسكاني جالتن

وبالتالي )وعد أوالهمبا ( كبان علبى يبد هبؤالء السبابقون األولبون  

وأولهم علي بنأبي طالب والبدريين الوعقبباويون واألنصبار النقبباء 

رضى هللا عنهم وأرضاهم هؤالء هم أصحاب الببأس الشبديد البذين 

رائيل وكفبار جاسوا خالل الديار هنا وكان هذا أول الحشر لبني غس

قريش والمنافقين والروم وكفار فارس في زمانهم والذين سبيكونون 
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أيضاً مندسي ن داخل الجمهورية اإلسالمية آخر الزمان وسيهزمهم 

هللا تعالى أيضاً في وعد اآلخرة وقال تعالى هنبا عبن هبذا الوعبد } 

 ْلولهبو الببذي أخببرج البذين كفببروا مببن أهبل الكتبباب مببن ديببارهم 

الحشر{ وكانت هزيمة هذا الحزب الشيطاني على   –د  الحشر الشدي

يد رجال من أهل بيت النببي علبيهم السبالم والصبحابة الكبرام قبال 

اَء   تعالى فيهم أ،÷م أ÷م أولي باس شديد في وله تعالى هنا : )فَإِذَا جبَ

و  أُوالُهَما  َوْعد   ِديد  فََجاسب  ي بَبأْس  شبَ الَل بَعَثْنَا َعلَْيك ْم ِعبَاداً لَنَا أ ولبِ ا خبِ

يَاِر َوَكاَن َوْعداً َمْفع والً    (5اإلسراء-الد ِ

 (بعثنا عليهم)

يقول تعال في األمم من بعد نوح حتبى رسبول هللا صبلى هللا عليبه  

س الً إِلَى قَْوِمِهْم فََجاء وه ْم بِاْلبَي ِنَاِت فََما َكان وا   بَعَثْنَا  }ثموآله  ِمْن بَْعِدِه ر 

ْعتَبِدينَ ِلي ْؤِمن وا بَِما َكذَّ  وِب اْلم  ذَِلَك نَْطبَبع  َعلَبى ق لب  ل  كبَ ْن قَببْ -ب وا بِبِه مبِ

مَّ } وفببي بنببي إسبرائيل قببال تعببالى  {74يبونس اثب  ِدِهْم  بَعَثْنَََ ْن بَعببْ مببِ

ه وَسى بِآياتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَمأَلِ  {   103-األعراف  - م 

فيهم  بع } لقد من هللا على المؤمنين إذ :  وفي أمة محمد قال تعالى  

رسببوال مببن أنفسببهم يتلببوا علببيهم آياتببه ويببزكيهم ويعلمهببم الكتبباب 

  { .164آل عمبران    –والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين  

وهؤالء علمهم رسول هللا صلى هللا عليه وآلبه اإليمبان بباهلل والكفبر 

واًل   بَعَثْنَاَولَقَْد  }    بالطاغوت قال تعالى : سب  ة  رَّ د وا   فِي ك ل ِ أ مبَّ أَِن اْعبب 

َ َواْجتَنِب وا الطَّاغ وَت   ِه هَّ ْت َعلَيبْ ْن َحقبَّ ْنه م مبَّ دَى هَّ  َومبِ ْن هبَ فَِمْنه م مبَّ

بِيَن  ذ ِ كبَ اَن َعاقِبَبة  اْلم  َف كبَ وا َكيبْ وا فِي اأْلَْرِض فَانظ ر  اَللَة  فَِسير   -الضَّ

يهم هنبا وهؤالءهم اولو البأس الشديد الذي قال تعالى ف  { .36النحل

 اإلسراء{ . –عباداً لنا أولي بأس شديد  بعثنا عليهم} 

 :ثم يبعث هللا تعالى في كل زمن إماًم شاهداً عليهم قال تعبالى فبيهم  

ة  َشِهيداً َعلَْيِهم ْ نَْبعَ ُ َويَْوَم }    .{ 89النحل -فِي ك ل ِ أ مَّ
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إمبام وال يهلك هللا تعالى األمم إال بعد بعثة شبهيد علبيهم رسبول أو  

ْهِلَك }    قال تعالى    من أهل بيت النبوة عليهم السالم   َوَما َكاَن َرب َك م 

والً   يَْبعَََ َ اْلق َرى َحتَّى   ا َرسب  هبَ ويقبول تعبالي  .{ 59القصبص-فِبي أ م ِ

  (. 51الفرقان-قَْريَة  نَِذيراً  فِي ك ل ِ  لَبَعَثْنَا )َولَْو ِشئْنَا

بيت النببي علبيهم السبالم   أو إمام من أهلونذير كل أمة هو مهديها  

ْنِذَر َوِلك ل ِ قَْوم  َهاد   وهؤالء عددهم  (  7الرعد-لقوله تعالى )إِنََّما أَْنَت م 

م  اثْنَْي َعَشَر   َوبَعَثْنَا}    على عدة نقباء بني إسرائيل لقوله تعالى : ِمْنه 

 . {12المائدة-نَِقيبا

يبه وآلبه ويكون خروجهم األول في زمان رسول هللا صبلى هللا عل  

ِذيَن  َرَج البَّ ِذي أَخبْ َو البَّ هو الذي قال تعالى فيه كمبا بينبا ذي قببل  )هب 

ِر   ِل اْلَحشبْ وا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمْن ِديَاِرِهْم أِلَوَّ وكبان (  2الحشبر  –َكفَر 

ذلك على يد عباد هللا أولي الببأس الشبديد وفبي وعبد اآلخبرة ايضباً 

 النبي عليهم السالم  .يكون النصر ببعثةإمام من أهل بيت 

    وأما : 

   (وعبادام لنا)

وهؤالء بعبادتهم هلل تعالى وعدم ادخالهم الشرك وهو العمل بهبوى  

و آراءالرجبببال دون نبببص وهبببؤالء وعبببدهم هللا  تعبببالى ميبببراث 

وا }  السماوات واألرض قال تعالى   ْنك ْم َوَعِملب  َوَعدَ هَّ  الَِّذيَن آَمن وا مبِ

اِلَحاِت   ْن قَبْبِلِهْم الصَّ ِذيَن مبِ تَْخلََف البَّ ا اسبْ ْم فِبي اأْلَْرِض َكمبَ تَْخِلفَنَّه  لَيَسبْ

ْوفِِهْم أَْمنًبا  ِد خبَ ْم ِمْن بَعبْ لَنَّه  ْم َولَي بَد ِ م  الَِّذي اْرتََضٰى لَه  ْم ِدينَه  نَنَّ لَه  َولَي َمك ِ

ُدونَنِي دَ ذَٰ  يَْعبََُ َر بَعببْ ْن َكفببَ ْيئًا َومببَ ي شببَ ِرك وَن بببِ م  اَل ي شببْ َك هبب  ئببِ َك فَأ ولَٰ لببِ

 .{ 55النور  -اْلفَاِسق ونَ 

وهؤال الذين رضى هللا تعالى عنهم هبم حبزب هللا تعبالى البذي قبال 

تعالى فيهم } رضى هللا عنهم ورضوا عنه أوالئك حبزب هللا إال إن 
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{ وهؤالء هبم حبزب أميبر المبؤمنين المائدة-  حزب هللا هم الغالبون

اه مبن قولبه تعبالى } علي عليه السبالم لمبا نبزل فيب ي ك م  هَّ   إنَّمبَ  َولبِ

الةَ  َوَرس ول ه   وَن الصبَّ ِذيَن ي ِقيمب  اةَ  َوالَِّذيَن آَمن وا البَّ كبَ وَن الزَّ ْم  َوي ْؤتب  َوهب 

 َ ن يَتَبَولَّ هَّ ولَه    َراِكع وَن َومبَ م    َوَرسب  ِ هب  ْزَب هَّ وا فَبإِنَّ حبِ ِذيَن آَمنب  َوالبَّ

 .{ 56-55المائدة  – الغَاِلب ون

 /2وهذه اآلية نزلت في أمير المؤمنين كما فبي تفسبير ببن كثيبرج]  

 [ ,  .(6/288والطبري في تفسيره ج598

: وهؤالء هم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها كما في قوله تعالى 

م  ال  يَْعبُُدوَهاَوالَِّذيَن اْجتَنَب وا الطَّاغ وَت أَن  }   ِ لَه  َرى َوأَنَاب وا إِلَى هَّ ب شبْ

ْر   الَِّذيَن يَْستَِمع وَن القَْوَل فَيَتَّبِع وَن أَْحَسنَه  أ ْولَئَِك الَِّذيَن َهدَاه م    ِعبَادِ فَبِش ِ

 { .18 -17 الزمر- َوأ ْولَئَِك ه ْم أ ْول وا األَْلبَابِ  هَّ  

 وهؤالء توعد هللا بهم األمة إن ارتدت آخر الزمان قائالً عبز وجبل 

أَي َها الَِّذيَن آَمن وا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنك ْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي   يَا}  ارتدت في  

افِِريَن  ة  َعلَبى اْلكبَ زَّ ْؤِمنِيَن أَعبِ ة  َعلَبى اْلمب  ْم َوي ِحب ونَه  أَِذلبَّ هَّ  بِقَْوم  ي ِحب ه 

ِ َوال يََخاف وَن لَْوَمةَ الئِبم  ذَلبِ  ِ ي ْؤتِيبِه ي َجاِهد وَن فِي َسبِيِل هَّ ل  هَّ َك فَضبْ

وهؤالء هم عبباد هللا البذين ,    {  54المائدة-َمْن يََشاء  َوهَّ  َواِسَع َعِليمَ 

بني إسرائيل وأعداء أمة هم أولوا بأس شديد يسلطهم هللا تعالى على 

محمد عندما ترتد وهم أولي بأس شديد قال تعالى فيهم }بعثنا عليكم 

أهبم مببادئهم وحبدة أمبة   وهبؤالء مبن{  لي ببأس شبديد  ولنا أ  عبادا

محمد وعدم تفريق كلمتها عمالً بقول هللا تعالى } إن هذه أمتكم أمبة 

 وأنا : . {92األنبياء  -فاعبدونواحدة وأنا ربكم 

 (أولِ بأس شديد)

مبن حديبد لهبا ببأس شبديد بأسبلحة    أن هؤالء قوة مؤمنة مسلحةأي  

ا اْلَحِديببدَ فِ } تعببالى  لقولببه ِديد   يببهِ َوأَْنَزْلنببَ َََ أْس  ش َََ اس ب افِع  ِللنببَّ  -َوَمنببَ

 . {25الحديد
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ً جيشأنهم  أي   ً قوى  ا ن  } سببأ  شديد كما قبالوا لملكبةله بأس    ا قَبال وا نَحبْ

ة    ِديد  أ ول و ق وَّ أْس  شَََ ِرين َ   َوأُولُو بَََ اذَا تَبأْم  ِك فَباْنظ ِري مبَ ر  إِلَيبْ  -َواأْلَمبْ

 .{ 33النمل

يمن أنهم من ضمن جيشاً قوياً سيكون ألهل الواآلية هنا فيها بشارة  

له شرف تدمير دولة إسرائيل عندما يفسدون فبي األرض و يعلبون 

 . علواً كبيراً 

والسببؤال هنببا هببل إسببرائيل تعببرف ذلببك األمببر و لببذلك سببلطت 

 السعودية الوهابية عليهم لتدمير اليمن ؟ 

 أي أن هذا الجيش يمتلك عناصر القوة الروحية التبي أودعهبا هللا   

)علبيهم تعالى فبي حزببه أبنباء األنبيباء والمرسبلين وهبم آل البيبت  

والمسبلمين العاببدون هلل تعبالى وسبيملكون القبوة   وشبيعتهمالسالم(  

العسكرية التي تمكنهم من غلبة حزب الشيطان بقيادة بنبي إسبرائيل 

إذا فسدو فيي األرض وعلوا العلو الكبير الذي يعقبه السقوط األكبر 

 من علوهم .

 م يقول تعالى :ث 

يَاِر َوَكاَن َوْعداً َمْفع والً  (فََلاُسوا)  ( 5اإلسراء  -ِخالَل الد ِ

وهذا اللفبظ ضبمن مجموعبة مبن األلفباظ لبيس لهبا مبرادف يبينهبا 

ويكون بيانهبا طبقباً ال حددتبه معباجم اللغبة العربيبة التبي تقبول : ] 

والجببوس : طلببب الشببيئ بأستقصبباء  الجببوس هببو الببدخول بقببوة

: التردد خالل الدور والبيوت والطواف فيها للغارة والقتل   والجوس

 .   خالل الديار ([فلاسوا وجاس يجوس جوساً قال تعالى )

ال يكون ذلك إال على الخيل وبالسيف دون هدم أو تتبير كمبا فبي   و

والذي سيكون مختلفاً وفيه تدمير لكبل مباعلى األرض الوعد اآلخر  

 . عاليوسنبينه فيما بعد وأما قوله ت
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 وأما :

 الديار ( )خ ل 

أي مابين الديار لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } ثم يجعلبه ركامباً 

{ أي أنهبم هنبا هبؤالء   43النبور    –  خ لََهفترى الودق يخرج من  

 الديار{ . خ لالجنود األشداء كما قال تعالى هنا } فجاسوا 

 وأما : 

 ) الديار( 

} وإذ أخبذنا ميثباقكم ال   ي إسرائيل  والديار البيوت قال تعالى في بن

{ . 84البقبرة    –  ديََاركمتسفكون دمائكم وال تخرجبون أنفسبكم مبن  

ولما كفبروا بآيبات ربهبم و قتلبوا انبيبائهم وأخرجبوا المبؤمنين مبن 

ديارهم بغير حق أهلكهم هللا تعالى ثم أورث ديبارهم المسبلمين قبال 

اً لبم تطئوهبا وأمبوالهم  وأرضب  وديارهمتعالى  } وأروثكم أرضهم  

{ وهبذا كبان وعبدهم 27األحبزاب  –وكان هللا على كل شيئ قديرا  

د  األول الذي وعدهم هللا تعالى في قوله تعبالى هنبا }   اَء َوعبْ فَبإِذَا جبَ

اَلَل  وا خبِ يَارِ أ واَله َما بَعَثْنَا َعلَْيك ْم ِعبَادًا لَّنَا أ وِلي بَأْس  َشِديد  فََجاسب   الََدحِ

 {اًل ْفع وَوَكاَن َوْعدًا مَّ 

 (  )َوَكاَن َوْعدام َنْفعُوالم  

مفعوال أي وعبد مبذكور عنبدهم فبي التبوراة والزببور قبال   ووعداً  

ِذِريَن }  تعالى فيه   نبْ َن اْلم  وَن مبِ وح  اأْلَِمين  َعلَى قَْلبِبَك ِلتَكب  نََزَل بِِه الر 

ِليَن أَ  ب ِر اأْلَوَّ بِين  َوإِنَّه  لَِفي ز  ه  بِِلَسان  َعَربِي   م  ْم آيَةً أَْن يَْعلَمبَ َولَْم يَك ْن لَه 

وهذا الوعبد ببأن يسبلط   {197-193الشعراء -ع لََماء  بَنِي إِْسرائيل َ

وإذ }  هللا عليهم في كل زمان من يسومهم سوء العذاب لقولبه تعبالى

 -تأذن ربك ليبعثن عليهم إلي يوم القيامة من يسبومهم سبوء العبذاب

ى لفظ  مفعبوال أنبه جباء فبي حبرب ولذلك بين تعال  {167األعراف
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َوى إِْذ أَنت م بِاْلع ْدَوةِ البد ْنيَا} بدر  ْدَوةِ الق صبْ م بِاْلعب  فََل  َوهب  ب  أَسبْ كبْ َوالرَّ

اَن   الِميعَادِ الْختَلَْفت ْم فِي    تََواَعدتْمْ َولَْو    ِمنك مْ  راً كبَ َي هَّ  أَمبْ َولَِكن ل ِيَْقضبِ

ْن بَي ِنَبة    َك َعْن بَي ِنَة  ل ِيَْهِلَك َمْن َهلَ   َنْفعُوالم  يَّ عبَ ْن حبَ َ   َويَْحيَبى مبَ َوإِنَّ هَّ

 { .42األنفال -لََسِميَع َعِليَم 

وهذا الوعد يعلمة المؤمنين من األحبار والرهبان الذين قبال تعبالى  

وا  }  فيهم هِ   ق ْل آِمن وا بِِه أَْو اَل ت ْؤِمنب  ن قَْبلبِ َم مبِ وا اْلِعلبْ ِذيَن أ وتب   إِذَا إِنَّ البَّ

اَن  ْبَحاَن َرب ِنَبا إِن كبَ وَن سب  دًا  َويَق ولب  جَّ وَن ِلأْلَْذقَباِن سب  ي تْلَٰى َعلَْيِهْم يَِخر 

 . { 108-107اإلسراء - َوْعُد َربحِنَا لََمْفعُوالم 

أي أن هللا تعالى ال يخلف وعبده وال يخلفبا لميعباد قبال تعبالى } ال  

 {  الروم –ون ولكن أكثر الناس ال يعلم وعدهيخلف هللا 

هبم علبى كثبرتهم وتجمعهببم هالك هبذا الوعبد آخبر الزمببان ويكبون 

سيهزم الجمع ويولون البدبر ببل السباعة }الكبير ولذلك يقول تعالى  

ومن عوامل مكبر هللا تعبالى   {القمر  -والساعة أدهى وأمر  نوعدهم

ن أعدائهم عند اللقاء ليقضى هللا أمبراً بهم بأن يقلل المؤمنين في أعي

ل ك ْم فِي أَْعي نِِهْم ِليَْقِضَي هَّ  أَْمراً    }:    تعالى  مفعوال قال  كان   اَن َوي قَل ِ كَََ

  .{ 44ألنفال -َنْفعُوالم 

لبني إسرائيل قال تعالى طمس وجوه  وعذاب شديد  ومن هذا الوعد  

قاً }    فيه   د ِ ْلنَبا م صبَ ا نَزَّ ْم يَا أَي َها الَِّذيَن أ وت وا اْلِكتَاَب آِمن وا بِمبَ ا َمعَكب  ِلمبَ

ا  ا لَعَنبَّ ْم َكمبَ ا أَْو نَْلعَبنَه  دََّها َعلَى أَْدبَاِرهبَ وهاً فَنَر  ج  ِمْن قَْبِل أَْن نَْطِمَس و 

ِ َوَكاَن أَْصَحاَب السَّْبِت   { .47النساء-َنْفعُوالم  أَْمر  هَّ

ومن مكر هللا تعالى في الوعد األول ما كبانوا يتخيلبوا وال يتوقعبوا  

 من هزيمة وقتل وأسر والخروج من الديار قبال تعبالىما حدث لهم  

ِ فَأَتَاه م    } ْم ِمَن هَّ ْم َمانِعَت ه ْم ح ص ون ه  وا َوَظن وا أَنَّه  ج  َما َظنَْنت ْم أَْن يَْخر 

ب   عبْ وبِِهم  الر  ب وا َوقَبذََف فِبي ق لب    {2  الحشبر  –هَّ  ِمْن َحْيث  لَْم يَْحتَسبِ

وعلبى غيبر أيضباً  سيأتي باسبتدراج إلهبي  وهكذا وعد آخر الزمان  
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ل  }      قال تعالى فيه  في فترة يأس    انتظار و سب  تَْيأََس الر  ى إِذَا اسبْ َحتبَّ

نَا  َرد  بَأْسب  اء  َوال يب  ْن نَشبَ َي مبَ نَا فَن ج ِ ْم قَْد ك ِذب وا َجاَءه ْم نَْصر  َوَظن وا أَنَّه 

ْجِرِميَن   ذا وعبداً مفعبوال قبال وكبان هب  {110يوسبف  -َعِن اْلقَْوِم اْلم 

 { .وكان وعدام نفعوالتعالى فيه } 

 :ثم يقول تعالى 

ةَ َعلَْيِمْم َوأَْنَدْدنَاُكْم بِأَْنَوال  َوبَنِيَن َوَجعَْلنَاُكْم أَْكثََر   )ثُمَّ َرَدْدنَا لَُهُم اْلَهرَّ

 (6 اإلسراء-نَِفيرام 

 وهنا :

 )ثم رردنا (

وا متبباعهم وجببدوا ورد بمعنببى رجببع لقولببه تعببالى } ولمببا فتحبب

وال بنصبر أمبة   . والبرد ببدأ ا{  65يوسبف    –إليهم    رد بضاعتهم  

محمد صلى هللا عليه وآله في الوعد األول ردهم هللا تعبالى بغبيظهم 

لم ينالوا خيرا كما في قوله تعالى عن األحزاب  وانتصار المبؤمنين 

علببيهم بقيببادة رسببول هللا صببلى هللا عليببه وآل بيتببه علببيهم السببالم 

َزاَب قَبال وا صحابته الكرام قال تعالى }  و وَن اأْلَحبْ ْؤِمنب  ا َرأَى اْلم  َولَمبَّ

ذَا َما َوَعدَنَا هَّ  َوَرس ول ه  َوَصدََق هَّ  َوَرس ول ه   ْم إِالَّ إِيَمانًبا َهٰ َوَما َزادَهب 

َ َعلَ َوتَْسِليًما   ْؤِمنِيَن ِرَجاَل َصدَق وا َما َعاَهد وا هَّ َن اْلم  ن   ْيِه  م ِ ْنه م مبَّ فَمبِ

ن يَنتَِظر   قَ  اِدقِيَن َضٰى نَْحبَه  َوِمْنه م مَّ يَْجِزَي هَّ  الصبَّ َوَما بَدَّل وا تَْبِدياًل ل ِ

نَافِِقيَن إِن َشاَء أَْو يَت وَب َعلَْيِهمْ  َب اْلم  َ َكاَن َغف وًرا   بِِصْدقِِهْم َوي عَذ ِ إِنَّ هَّ

ا  ِحيمببً ًرا ِذيَن كَ هَّ  الببَّ  َوَردَّ رَّ ال وا َخيببْ ْم يَنببَ ْيِظِهْم لببَ وا بِغببَ ر  ى هَّ  فببَ َوَكفببَ

ْن  وه م مب ِ اَهر  ِذيَن ظبَ ْؤِمنِيَن اْلِقتَاَل َوَكاَن هَّ  قَِويًّا َعِزيًزا  َوأَنبَزَل البَّ اْلم 

و َب فَِريقًبا تَْقت لب  عبْ وبِِهم  الر   نَ أَْهِل اْلِكتَاِب ِمن َصيَاِصيِهْم َوقَذََف فِي ق لب 

ْم  ا لبَّ ْم َوأَْرضبً َوالَه  ْم َوِديَباَره ْم َوأَمبْ ه  ْم أَْرضبَ وَن فَِريقًبا َوأَْوَرثَكب  ر  َوتَأْسبِ

 .{ 27-22األحزاب   - َوَكاَن هَّ  َعلَٰى ك ل ِ َشْيء  قَِديًرا تََطئ وَها 
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وهنا كانت الكرة للمسلمين على الكفبار والمنبافقين ويببين تعبالى    

على المسلمين بداية من موت رسول هللا صلى هنا أن الكرة تحولت  

هللا علي وآلبه واسبتبعاد كبل أهبل بيبت النببي عبن الحكبم فبي فتبرة 

فبي العصبر األمبوي ثبم الخلفاء الثالثة األوول ثبم قتبل أهبل البيبت  

العباسي وإلى اآلن إلى أن يشاء هللا تعالى ويحكبم بيبنهم فيمبا كبانوا 

دَ إِالَّ قزوله تعالى }  فيه يختلفون وهنا بداية الكرة ورد في   َحمبَّ َوَما م 

س ل   اَت أَْو ق تِ َرس وَل قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الر  َل انقَلَْبت ْم َعلَٰى أَْعقَابِك ْم أَفَإِن مَّ

َ َشْيئًا َوَسيَْجِزي هَّ  الشَّاِكِريَن  - َوَمن يَنقَِلْب َعلَٰى َعِقبَْيِه فَلَن يَض رَّ هَّ

  آل عمران{ .

هنا بدأ  المنحنى في الهبوط بتبولي األمبويين والعباسبيين تصبفية و 

والصحابة الببدريين والعقبباويون فبي   عليهم السالم    أهل بيت النبي

ردت الكببرة علببى المسببلمين فببي حببرب فببموقعببة الجمببل وصببفين 

بببدأت بوضببع اإلسببرائيليات وانتهببت بقصببف مسببتمرة حتببى اآلن

قببال تعببالى فيهببا } وال آلن المسببلمين بالقنابببل النوويببة التكتيكيببة ا

البقببرة  -عببن ديببنكم إن اسببتطاعوا يََردوكميزالببون يقبباتلونكم حتببى 

217 }. 

وهذه إرادة اجتمع عليها أهواء الكثير من أصحاب الفكر الصهيوني 

لقوله تعالى } ود كثير مبن أهبل الكتباب لبو   من اليهود والنصاري  

  {109البقبرة    -ممن بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسه  يردونهم

وهبو ردة المسبلمين   ا  وقد حذر هللا تعبالى مبن طباعتهم فيمبا يهبوو

سالم قال تعالى } ولبن ترضبى عنبك اليهبود اإلوإخراجهم من دين  

والنصارى حتى تتبع ملتهم{ وهاء الجمع هنا ألنهم على الرغم مبن  

اختالفاتهم وقول كبل أصبحاب ديانبة فبي أختهبا : } وقالبت اليهبود 

ارى على شيئ وقالت النصارى ليست اليهود على شيئ ليست النص

البقرة  { ومع ذلك اتفقبت أهبوائهم علبى الفكبر –وهم يتلون الكتاب  

الصببهيوني وتوحببدت أهببوائهم فببي إبببادة الجببنس العربببي خاصببة 
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ومع الثبورة الصبناعية فتبك ,    والمسلمين عامة في أرجاء المعمورة

عليه وآله شيعة وسبنة   هؤالء ومازالوا يفتكون بأمة محمد صلى هللا

وال فببرق عنببدهم فببي خطببط اإلبببادة التببي أندوهببا وينفببذونها علببى 

الجميع وهذا حدث مع رد الكرة على المسلمين زمبن علبوهم العلبو 

لكبم الكبرة علبيهم وأمبددناكم   رددنََاالكبير لقوله تعبالى هنبا : } ثبم  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  اإلسراء{                    -بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا

فوفيهبا خسبران البدنيا  من طاعتهم ر هللا تعالىولذلك قال تعالى حذ 

} إن تطيعوا فريقباً مبن البذين أوتبوا :  واآلخرة كما في قوله تعالى  

{ 149أل عمبران    -على أعقبابكم فتنقلببوا خاسبرين  يردوكمالكتاب  

تعالى أن من تولى هذا الفريق المحارب للمسلمين من أهبل كما بين  

الكتبباب الكلمببات والدسببائس والمببؤامرات والمكببر والكيببد الظبباهر 

وا }    والخفي فهو كافراً باهلل تعالى لقوله عز وجل: ِذيَن آَمنب  يَا أَي َها البَّ

افِِرينَ   يَُرْدوُكمْ إِْن ت ِطيع وا فَِريقًا ِمَن الَِّذيَن أ وت وا اْلِكتَاَب    بَْعدَ إِيَمانِك ْم كبَ
ِ َوفِيك ْم َرس ول ه   وَن َوأَنت ْم ت تْلَٰى َعلَْيك ْم آيَات  هَّ َوَمن يَْعتَِصم َوَكْيَف تَْكف ر 

ْستَِقيم   ِ فَقَْد ه ِدَي إِلَٰى ِصَراط  م   .  {   101-100-آل عمران  - بِاّلِلَّ

 وأما : 

 

 ( والهرة )  

 : حمل عليه قاصبداً التغلبب عليبه  وكبر ] وكر على عدوه يكر كراً 

معجبم الفباظ القبرآن بباب الكباف  -على الشيئ رجع والكبرة المبرة 

 فصل الراء والراء  [ .

ةم وهى الرجعة لقوله تعالى )َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَع وا لَْو أَنَّ لَنَبا والكرة    رَّ  كَََ

ْم َكَما تبرءوا ِمنَّا   أَ ِمْنه  ي   (  167البقرة    -فَنَتَبَرَّ وقال تعالى ) لَبْو أَنَّ لبِ

ةم  ْحِسنِيَن    َكرَّ ةم )فَلَْو أَنَّ لَنَا    ( وقال تعالى  58الزمر  -فَأَك وَن ِمَن اْلم  رَّ  كَََ
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ْؤِمنِيَن   ( وقبال تعبالى فيمبا قبال الكفبار 102الشعراء  -فَنَك وَن ِمَن اْلم 

قَال وا تِْلَك   نَّا ِعَظاًما نَِّخَرةً  أَإِذَا ك    يَق ول وَن أَإِنَّا لََمْرد ود وَن فِي اْلَحافَِرةِ  )

ة  إِذًا   ( أي أن المعنى هنبا أنهبم ردوا 12-10النازعبات  -َخاِسَرةَ     َكرَّ

كما في قوله تعالى } ثبم رددنبا   رةً على المسلمين  رجوعاً بالك  الثأر

 اء{ راإلس -عليهم   الهرةلكم 

 وأنا : 

 ( 6اإلسراء -َجعَْلنَاك ْم أَْكثََر نَِفيراً وَ  (بِأَْنَوال  َوبَنِيَن  )َوأَْنَدْدنَاُكمْ  

عباد مد قبوم التي أمدهم بأسباب القوة  وهنا يبين تعالى أنه عز وجل

انَِع كما في قوله تعالى }   أَتَْبن وَن بِك ل ِ ِريع  آيَةً تَْعبَث وَن َوتَتَِّخذ وَن َمصبَ

ا ت ْم َجبببَّ ت م بََطشببْ د وَن َوإِذَا بََطشببْ ْم تَْخلبب  وِن  لَعَلَّكبب  َ َوأَِطيعبب  اتَّق وا هَّ ِريَن فببَ

وَن  أََمدَّك م بِأَْنعَام    أََندَُّكمَواتَّق وا الَِّذي   –َوَجنَّات  َوع ي ون  َوبَنِيَن بَِما تَْعلَم 

وهنا يبين تعالى أنه أمبدهم بأسبباب القبوة   .  {    134-128الشعراء  

دل علبى من أموال وبنين وأنعام  أقاموا بها مصانع ومباني شاهقة ت

 وهذا من استدراج هللا تعالى لهم كما في قوله تعالى }القوة والمنعة  
ال  َوبَنِينَ بِِه ِمن    نُِمْدُهمأَيَْحَسب وَن أَنََّما   ْم فِي اْلَخْيَراتِ     نَّ بَل   ن َساِرع  لَه 

وَن    { 56-55المؤمنون  –الَّ يَْشع ر 

لإلسبتغفار  ثم يببين تعبالى أن سبيدنا نبوح وعبظ قومبه داعيباً إيباهم

} :  والتوبة ولكنهم كفروا باهلل تعالى فدعا عليهم كما في قوله تعالى  

ْدَراًرا قلت استغفروا ربكم إنبه كبان غفبارا   َماَء َعلَبْيك م مب ِ ِل السبَّ   ي ْرسبِ

ا لَك مْ   َويَْجعَل لَّك ْم َجنَّات  َويَْجعَل لَّك ْم أَْنَهاًرا    َويُْمِدْدُكم بِأَْنَوال  َوبَنِينَ   مَّ

ِ َوقَاًرا   وَن ّلِِلَّ َوقَْد َخلَقَك ْم أَْطَواًرا أَلَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق هَّ  َسْبَع     اَل تَْرج 

َراًجا ْمَس سبِ َوهَّ    َسَماَوات  ِطبَاقًا َوَجعََل اْلقََمَر فِيِهنَّ ن وًرا َوَجعَبَل الشبَّ

َن اأْلَْرِض نَبَاتًا ث مَّ ي ِعيد ك ْم فِ  ك ْم إِْخَراًجا  َوهَّ  َجعََل أَنبَتَك م م ِ يَها َوي ْخِرج 

ْم  ِ إِنَّهب  ب  وَح رَّ ا قَباَل نب  ب اًل فَِجاجبً ا سب  ل ك وا ِمْنهبَ لَك م  اأْلَْرَض بَِساًطا ل ِتَسبْ

ًرا  وا َمكبْ ر  اًرا  َوَمكبَ َعَصْونِي َواتَّبَع وا َمن لَّْم يَِزْده  َمال ه  َوَولَد ه  إِالَّ َخسبَ
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نَّ ك بَّاًرا َوقَا تَك ْم َواَل تَبذَر  نَّ آِلهبَ وَث   ل وا اَل تَبذَر  َواًعا َواَل يَغب  َودًّا َواَل سب 

ا  َويَع وَق َونَْسًرا  َوقَْد أََضل وا َكثِيًرا   مبَّ اَلاًل م ِ  َواَل تَِزِد الظَّاِلِميَن إِالَّ ضبَ

ن د   م مب ِ د وا لَهب  اًرا َخِطيئَاتِِهْم أ ْغِرق وا فَأ ْدِخل وا نَاًرا فَلَْم يَجبِ ِ أَنصبَ وِن هَّ

َك إِن  اًرا  إِنبَّ افِِريَن دَيبَّ َن اْلكبَ ِ اَل تَبذَْر َعلَبى اأْلَْرِض مبِ ب  وَح رَّ َوقَاَل نب 

ي  ْر لببِ ِ اْغفببِ ب  اًرا رَّ اِجًرا َكفببَّ د وا إِالَّ فببَ ادََك َواَل يَلببِ ل وا ِعبببَ ذَْره ْم ي ضببِ تببَ

ْؤِمنًبا َولِ  َل بَْيتِبَي م  ن دَخبَ دَيَّ َوِلمبَ ْؤِمنَباِت َواَل تبَبِزِد َوِلَوالبِ ْؤِمنِيَن َواْلم  ْلمب 

 { .28-10نوح  – الظَّاِلِميَن إِالَّ تَبَاًرا 

وهنا على ما ذكرناه من قبل أن هؤالء المجبرمين ذريبة مبن حملنبا 

مع نوح توكد اآليات هنا أن سيدنا نوح أخبر بفعلهم ودعا عليهم في 

كبيراً هنبا فبي قولبه هذا الدعاء هنا ألنهم آخر الزمان سيعلون علواً  

يَّةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع ن وح  تعالى }   لَبٰى إِنَّه  َكاَن َعْبدًا َشك وًرا  َوقََضْينَا إِ   ذ ر ِ

ا  وًّ تَْيِن َولَبتَْعل نَّ ع لب  رَّ د نَّ فِبي اأْلَْرِض مبَ بَنِي إِْسَرائِيَل فِي اْلِكتَباِب لَت ْفسبِ

ِديد  َكبِيًرا فَإِذَا َجاَء َوْعد  أ واَله َما بَ  ي بَبأْس  شبَ عَثْنَا َعلَْيك ْم ِعبَادًا لَّنَبا أ ولبِ

يَاِر   ةَ َعلَبْيِهْم َوَكاَن َوْعدًا مَّ فََجاس وا ِخاَلَل الد ِ رَّ م  اْلكبَ ْفع واًل ث مَّ َردَْدنَبا لَكب 

 { . 6-3اإلسراء –  َوَجعَْلنَاك ْم أَْكثََر نَِفيًرا  َوأَْنَدْدنَاُكم بِأَْنَوال  َوبَنِينَ 

 ول تعالى :ثم يق

 (أَْكثَرَ ( ) َوَجعَْلنَاُكْم  

وخلفاء من بعد نوح عليه السبالم كمبا فبي وجعلكم أي جعلكم ملوكا  

عن قوم عاد الذين كفروا برسالة ربهم أيضاً هؤالء بقايا   قوله تعالى

ذرية الجبارين األوائل وهنبا نقبول إذا قالبت الماسبونية نحبن ورثبة 

مبن ية وكبل آلهبة العبالم المعببودة  الفراعين والبوذإبليس و قابيل و  

}   فهم صادقون لم يكذبوا قال تعبالى فبي قبوم عباد :دون هللا تعالى  

 { 69األعراف  –خلفاء من بعد قوم نوح  جعلهمواذكروا إذ 

ِه }  :     عليه السالمنبي هللا موسى    ثم يقول لهم ٰى ِلقَْومبِ وسبَ َوإِْذ قَاَل م 

 ِ ةَ هَّ وا نِْعمبَ مفِبيك ْم أَنبِيَباَء    َجعَََ َ  َعلَبْيك ْم إِْذ  يَا قَْوِم اْذك ر  ا   َوَجعَلَهََُ ل وكبً م 
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ةَ  قَدَّسبَ وا اأْلَْرَض اْلم  لب  َن اْلعَالَِميَن يَا قَْوِم اْدخ  ا لَْم ي ْؤِت أََحدًا م ِ َوآتَاك م مَّ

يَن قَال وا يَبا الَّتِي َكتََب هَّ  لَك ْم َواَل تَْرتَد وا َعلَٰى أَْدبَاِرك ْم فَتَنقَِلب وا َخاِسرِ 

ا فَبإِن  وا ِمْنهبَ ج  لََها َحتَّٰى يَْخر  وَسٰى إِنَّ فِيَها قَْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّا لَن نَّْدخ  م 

اف وَن أَْنعَبَم هَّ   ِذيَن يَخبَ َن البَّ اَلِن مبِ وا ِمْنَها فَإِنَّا دَاِخل وَن قَباَل َرجب  ج  يَْخر 

ل وا َعلَْيِهم  اْلبَبابَ  اِلب وَن    َعلَْيِهَما اْدخ  وه  فَبإِنَّك ْم غبَ ِ فَبإِذَا دََخْلت مب  َوَعلَبى هَّ

ْؤِمنِينَ  وا   فَتََوكَّل وا إِن ك نت م م  ا دَامب  لََها أَبَبدًا مبَّ وَسٰى إِنَّا لَن نَّْدخ  قَال وا يَا م 

ي  فَاْذَهْب    فِيَها   ِ إِنب ِ د وَن قَباَل َرب  ا َهاه نَبا قَاعبِ اَل أَنَت َوَرب َك فَقَباتاَِل إِنبَّ

ا    أَْمِلك  إِالَّ نَْفِسي َوأَِخي ِقيَن قَباَل فَإِنَّهبَ ْق بَْينَنَبا َوبَبْيَن اْلقَبْوِم اْلفَاسبِ فَاْفر 

َمةَ َعلَْيِهْم   َحرَّ فاََل تَأَْس َعلَى اْلقَبْوِم ْرِض  أَْربَِعيَن َسنَةً يَتِيه وَن فِي اأْلَ   م 

 .{ 26-20المائدة  –اْلفَاِسِقيَن 

عليبه   رض المقدسبة زمبن نببي هللا موسبىوهنا رفضبوا دخبول األ

بالتيبه فبي فحرمهبا علبيهم ببإذن هللا وقضبى هللا تعبالى فبيهم السالم  

وعبدوا العجبل وعصبوا ربهبم عبز فلما مات    ن سنة  يأربع  األرض

بعدم دخول األرض المقدسة إال مع نبي   وجل حكم هللا تعالى عليهم  

قبرروا يبدخلونها وهنا جائبت المخالفبة ببأن عليه السالم ,هللا عيسى  

يقتلوا ذرية نوح وموسى و أنبياء هللا تعالى مبن   بغير نبي هللا عيسى

ذرية نبي هللا إبراهم وأهبل بيبت النببي محمبد صبلى هللا عليبه وآلبه 

وهنببا نبببأهم هللا تعببالى أن جببريمتهم هببذه سببتكون سبببب نهببايتهم 

 والعالمة هو علوهم العلو الكبير 

األولى واألخرة بتعباون بيبنهم    و سيكون ذلك بتعاون وثيق في وعد

وبين األعراب الذين كفروا باهلل تعالى وحباربوا  رسبول هللا صبلى 

 هللا عليه وآل بيته عليهم السالم وقال تعالى فيهم هنا مخاطباً إيباهم : 

وا}   ا َظلَم  وَن ِمن قَْبِلك ْم لَمَّ ل ه م بِاْلبَي ِ   َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلق ر  سب  ْم ر  نَباِت َوَجاَءتْه 

ْجِرِميَن ث مَّ   ِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلم 
اُكمْ َوَما َكان وا ِلي ْؤِمن وا َكذَٰ َخاَلئِبَف   َجعَْلنَََ

 {  14-13يونس   -َف تَْعَمل وَن فِي اأْلَْرِض ِمن بَْعِدِهْم ِلنَنظ َر َكيْ 

 وأنا : 
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 ) أكثر( 

 وهنا أكثر ورد على أكثر الناس أبو إال كفورا قال تعالى :

ََرفبببأبى  } -1 { وهبببؤالء  89اإلسبببراء  –النببباس إال كفبببورا  أكثَ

 سيكونون داعمين لبني إسرائيل آخر الزمان .

ومن هؤالء أهل الكتاب اكثرهم فاسقون كما في قوله تعالى } يا  -2

أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنبزل 

 هؤالء هم الصهاينة .{ و 59المائدة  –فاسقون  أكثركممن قبل وأن 

قريش واألعراب لقوله تعالى فبيهم } لقبد جئنباكم ببالحق ولكبن  -3

{ . ولقوله تعالى فيهم هنبا } إن 78للحق كارهون الزخرف    أكثركم

 4الحجرات    –ال يعقلون    أكثرهمالذين ينادونك من وراء الحجرات  

 } 

راغب في الدنيا محبباً لهبا وذلبك ألنهبم سبيملكون البدنيا   كل  -4 -4

وا أَنََّما اْلَحيَاة  الد ْنيَا لَِعَب َولَْهَو نتها كما في قوله تعالى هنا }  وزي اْعلَم 

َر بَْينَك ْم   َكَمثَِل َغْيث  أَْعَجَب فِي اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد    َوتََهاثُر  َوِزينَةَ َوتَفَاخ 

يج  فَتبَ  واْلك فَّاَر نَبَات ه  ث مَّ يَهبِ مَّ يَكب  ا ثب  فَرًّ ا َراه  م صبْ َطامبً َرةِ ن  ح  َوفِبي اآْلخبِ

ا اْلَحيَباة  البد ْنيَا إِالَّ َمتَباع   َواَن َومبَ ِ َوِرضبْ َن هَّ َعذَاَب َشِديدَ َوَمْغِفَرةَ مب ِ

وِر   وهؤالء جميعا سبيحاربون المسبلمين فبي     { .20الحديد    –اْلغ ر 

آخر الزمان وأهل بيت النبي لإلجهاز عليهم وقال تعالى فيهم لكثتهم 

زم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعبدهم والسباعة أدهبى } سيه

النفير الذي قال تعبالى القمر { وهذا الجمع وهذه الكثرة هم    –وأمر  

 اإلسراء{ . -نفيرا أكثرفيه هنا } وجعلناكم 

 وأنا : 

 ) نفيرا( 
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رهببط الرجببل وعشببيرته وأسببرته والنفيببر :  : األتببباع ]  ريببوالنف 

معجبم  –ن ينفرون لمعاونتبه ونصبرته أنصار الرجل وعشيرته الذي

 الفاظ القرآن باب النون فل الفاء والراء [ .

 نفراقال تعالى } قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ماالً وأعز 

 {  34الكهف  –

َك  }      كما أن قوله تعبالى َرْفنَا إِلَيبْ رام َوإِْذ صبَ تَِمع وَن   نَفَََ ن ِ يَسبْ َن اْلجبِ مبِ

تبين أن هناك نفراً مبن الجبن الكبافر وقبائبل     {  29األحقاف-اْلق ْرآن

ولذلك فهم عالمون بالسحر   باستخدام السحر .معاونه لهؤالء اليهود  

والكهانة بل وإن جيشهم اإلسبرائيلي لبه مبنجم خباص ببه يببين لهبم 

وهذا نشبر أحوال السياسة العامة لكل دولة وما يدبره خصومهم لهم  

ء آخبر الزمبان سبيكون وهبؤال .. البخ علبوم الكهانبة.فبي الصبحف 

عددهم أكثر من المسلمين كما قال تعالى هنبا عبن اليهبود وأتبباعهم 

 اإلسراء {   -نفيراوأنصارهم } وجعلناكم أكثر 

 ثم يقول تعالى : 

ُد }   اَء َوعََْ ِإذَا جَََ ا فَََ أْتُْم فَلَمَََ ُهْم َوِْْن أَسَََ ْنتُْم َْلَْنفُسََِ ْنتُْم أَْحسَََ ِْْن أَْحسَََ

ة  اآْلِخَرِة ِليَُسوءُ  رَّ َل نَََ وهُ أَوَّ ا َدَخلََُ وا ُوُجوَهُهْم َوِليَْدُخلُوا اْلَمْسِلَد َكمَََ

  {7اإلسراء- َوِليُتَبحُِروا َنا َعلَْوا تَتْبِيرام 

 وهنا:

 

 (ْلنفسهم  ( ْن أحسنتم أحسنتم)

 أي أنهم إن أحسنوا  مع هللا تعالى ومع العباد فلهم الحسنى في البدنيا 

ِذينَ ِعبَاِد الَِّذيَن آَمن وا اتَّق وا َربَّك ْم    ق ْل يَاكما قال تعالى : }   نُوا  ِللبَّ  أْحسَََ

ِذِه الد ْنيَا   وَن أَْجَره م  َحَسنَة  فِي َهٰ ابِر  ِ َواِسعَةَ إِنََّما ي َوفَّى الصَّ َوأَْرض  هَّ
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وقال تعالى أيضاً مبينباً أن هبؤالء لهبم {    10الزمر     -بِغَْيِر ِحَساب   

 رالمقين  في اآلخرة  كما في قوله تعالى : حسنة الدنيا و نعم دا

ِذيَن  َوقِيَل ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَنَزَل َرب ك ْم  : }   نُواقَال وا َخْيًرا ل ِلبَّ فِبي   أَْحسَََ

ِذِه الد ْنيَا   يَن   َحَسنَة  َهٰ تَّقبِ  30النحبل  –َولَدَار  اآْلِخَرةِ َخْيَر َولَنِْعَم دَار  اْلم 

 } 

لَِّذيَن }  زيادة كما في قوله تعالى :ولهم الحسنى و ِ  ل ِ نَ أَْحَسنُوا اْلُحسََْ

ْم َوِزيَادَةَ   ِة هب  َحاب  اْلَجنبَّ ئِبَك أَصبْ ةَ أ ولَٰ ْم قَتََر َواَل ِذلبَّ وَهه  ج  َواَل يَْرَهق  و 

 { 26يونس  –فِيَها َخاِلد وَن 

 :وأما 

 )ْلنفسهم ( 

ومبن أسباء   فلنفسََهأي أنه تعالى يقول لهؤالء } من عمبل صبالحاً  

 .{ 46فصلت  -  وما ربك بظالم للعبيد فعليها

 وأما : 

 ( ونن أساء )

َزاء   }  أي جزاء سيئة سيئةً مثلهبا كمبا قبال تعبالى   يحِةَة  َوجبَ يحِةَة    سَََ  سَََ

َزاء   السَّيحِةَا ِ َوالَِّذيَن َكَسب وا  }  ويقول تعالى    {  40الشورى  -ِمثْل َها   جبَ

يَْت بِِمثِْلَها َوتَْرَهق    َسيحِةَة   ا أ ْغشبِ م  َكأَنَّمبَ ْن َعاصبِ ِ مبِ َن هَّ ْم مبِ ْم ِذلَّةَ َما لَه  ه 

ا  ْم فِيهببَ اِر هبب  َحاب  النببَّ َك أَصببْ ْظِلمبباً أ ولَئببِ ِل م  َن اللَّيببْ ْم قَِطعبباً مببِ وه ه  جبب  و 

 { .27يونس -َخاِلد ون َ

 وهببذا إنببذار مببن هللا تعببالى لهببم قبببل أن يحببل علببيهم وعببد اآلخببرة  

فعلبوا مبن قتبل وظلبم وسبلب ونهبب وإفسباد فبي وعقابهم بمثل مبا  

فلهبا   أسََأتماألرض قال تعالى : } إن أحسنتم أحسنتم ألنفسبكم وإن  

 فإذا جاءوعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا { .
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 : قال تعالى فيه

 ()فَِإذَا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرةِ  

 وهنا يقول ابو حيان التوحيدي في تفسيره البحر المحيط : 

أي المببرة اآلخببرة فببي إفسببادكم وعلببوكم،  (عببد اآلخببرة فببإذا جبباء و  ] ) 

وجواب إذا محببذوف يببدل عليببه جببواب إذا األولببى تقببديره بعثنبباهم علببيكم 

وإفسادهم في ذلك بقتل يحيبى بن زكريا عليهمببا السببالم. وسبببب قتلببه فيمببا 

روي عببن ابببن عببباس وغيببره: أن ملكبباً أراد أن يتببزوج مببن ال يجببوز لببه 

ن زكريا وكان لتلك المرأة حاجة كل يوم عنببد الملببك نكاحها، فنهاه يحيبى ب 

تقضيها، فألقت أمها إليها أن تسأله عن ذبح يحيبى بن زكريا بسبب ما كان 

منعه من تزويج ابنتهببا فسببألته ذلببك، فببدافعها فألحقببت عليببه فببدعا بطسببت 

فذبحه فندرت قطرة على األرض فلم تزل تغلي حتى بعث هللا عليهم بخببت 

سه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتببى يسببكن، فقتببل عليببه نصر وألقى في نف

 منهم سبعين ألفاً.

وقال السهيلي: ال يصح أن يكون المبعوث في المببرة اآلخببرة بخببت نصببر  

ألن قتببل بحيبببى بعببد رفببع عيسببى، وبخببت نصببر كببان قبببل عيسببى بببزمن 

طويببل. وقيببل: المبعببوث علببيهم اإلسببكندر وبببين اإلسببكندر وعيسببى نحببو 

ولكنببه إن أريببد بببالمرة األخببرى حببين قتلببوا شببعياء فكببان  ثالثمائببة سببنة،

بختنصر إذ ذاك حياً فهببو الببذي قببتلهم وخببرب بيببت المقببدس وأتبببعهم إلببى 

مصر وأخرجهم منها. وروي عن عبد هللا بن الزبير أن الذي غزاهم آخببراً 

ملك اسمه خردوس وتولى قتلهم على دم يحيبى بن زكرياء قائببد لببه فسببكن 

ملك من ملوك بني إسرائيل يقببال لببه ال حببب. وقببال الربيببع الدم. وقيل قتله 

بن أنس: كان يحيبى قد أعطي حسناً وجماالً فراودته امرأة الملك عن نفسه 

تفسببير – ، فقالت البنتها: سلي أببباك رأس يحيبببى فأعطاهببا مببا سببألت  فأبى

 [ .البحر المحيدألبو حيان التوحيدي  

 ة القطعية هنا :ووفقاً لبيان القرآن بالقآن وفيه الدالل

له عالمة وأمارة الببد وأن إذا جاء زمانه   يبن تعالى أن وعد اآلخرة

 يعرفها كل مسلم وهو جمع اليهود من كل األجناس والقبائل والببالد
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ان في مكان واحد وهى األرض المقدسبة التبي حرمهبا علبيهم قبال 

 فإذا جََاء  وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا األرضتعالى هنا : }

واألرض هنبا األرض   { .104اإلسراء  -جئنا بكم لفيفا  وعد اآلخرة

المقدسه التي أفسدوا فيها وعصوا نبي هللا موسى وقتلوا  فيها أنبيباء 

 هللا تعالى 

 وأما: 

 (ِليَُسوُءوا ُوُجوَهُهم) 

عبز فبي قولبه    بينه هللا تعالى  في وعد اآلخرة كماهنا  وسوء الوجوه  

م    َويَق ول وَن َمتَى}    وجل : ا اْلِعلبْ ْل إِنَّمبَ اِدقِيَن قب  ت ْم صبَ َهذَا اْلَوْعد  إِْن ك نبْ

ْلفَبةً   ا َرأَْوه  ز  بِبيَن فَلَمبَّ ا أَنَبا نَبِذيَر م  ِ َوإِنَّمبَ وهُ ِعْندَ هَّ يةَْت ُوجََُ ِذيَن   سََِ البَّ

وا َوقِيَل َهذَا الَِّذي ك ْنت ْم بِِه تَدَّع ونَ  وهنا هبذا مبا  { 27-25الملك -َكفَر 

وأن   ذابعتدعون كانوا يدعون أنهم سيسومون األمم سوء ال  كنتم به

كمبا فبي ففعل هللا بهم هذا الفعل لقلبهم حقائق األيمان  هللا سينصرهم  

} يا أهبل الكتباب لبم تلبسبون الحبق بالباطبل وتكتمبون   قوله تعالى  

 البقرة{ . –الحق وأنتم تعلمون 

م هللا من حيث فأتاه  م منصورون  وادعوا أنه  أعماهم هللا تعالى  وهنا

وسلط عليهم عباداً له تعالى بأسلحة نيرانية لهبا خاصبية لم يحتسبوا  

وا }    طمس الوجوه قال تعالى فيها محذراً إياهم :   ِذيَن أ وتب  ا البَّ يَا أَي هبَ

َس   ِل أَْن نَْطمبِ قاً ِلَما َمعَك ْم ِمْن قَببْ َصد ِ ْلنَا م  م اْلِكتَاَب آِمن وا بَِما نَزَّ  ُوُجوهََا

دَّ  ْبت  فَنَر  ْم َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السبَّ وكبان أمبر َها َعلَى أَْدبَاِرَها أَْو نَْلعَنَه 

 { .47النساء -هللا مفعوال 

 لورود لفظ الوجبوه فبي قولبه تعبالى : }هذا الطمس يكون بالنار    و

يَن َويَق ول وَن َمتَى َهذَا اْلَوْعد  إِْن ك ْنت ْم َصاِدقِيَن لَْو يَْعلَم  الَِّذيَن كَ  وا حبِ فَر 

وَن بَْل   ُوُجوِهِممُ ال يَك ف وَن َعْن   النَّاَر َوال َعْن ظ ه وِرِهْم َوال ه ْم ي ْنَصر 
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ونَ  ْم فاَل يَْستَِطيع وَن َردََّها َوال ه ْم ي ْنَظر   األنبيباء  –  تَأْتِيِهْم بَْغتَةً فَتَْبَهت ه 

38-40 } . 

سبيجمع وتعبالى  وعد اآلخر قال تعالى فيبه أنبه سببحانههو  وهذا    

و معهم كل من كفر هللا وكان من فيه كل قبائل وبطون بنى إسرائيل 

د   } كما في قولبه تعبالى  ذرية قابيل قاتل أخاه هابيل  اَء َوعبْ فَبإِذَا جبَ

  . أي من قبائل شتى .{ 104اإلسراء -اآْلِخَرةِ ِجئْنَا بِك ْم لَِفيفا ً

 ثم يقول تعالى في هذا الوعد اآلخر

ة   (ْدُخلُوا اْلَمْسِلدَ ) َوِليَ  َل َمرَّ  ( 7اإلسراء -َكَما دََخل وه  أَوَّ

المسجد ورد في قوله تعالى } سبحان الذي أسبرى بعدببه مبن   وهنا

لقصى الذي باركنا حوله{ وهبذا يؤكبد   المسلدالحرام إلى    المسلد

أن سببقوط هببذه المقدسببات فببي حكببم بنببي إسببرائيل وهببى المسببجد 

مسلمين ثم المسجد الحرام والحجباز وطبور األقصى القبلة األولى لل

سببيناء و بيببت المقببدس . وكببذلك سببقوط الشببام والعببراق ومصببر 

والحجبباز تحببت سببيطرة بنببي إسببرائيل واآليببات هنببا تؤكببد أن مببن 

عالمببات هببالك بنببي إسببرائيل سببقوط هببذه البقبباع  تحببت سببيطرة 

المسببلمين بقيببادة أهببل بيببت النبببي علببيهم السببالم وبعببدها سببيدمر 

كل ما بناه وشبيده بنبي إسبرائيل فبي المالحبم  ثبم هزيمبة   المسلمين

 الصهاينة الذين دعموهم بلدة تلو األخرى .

الحبرام إن  لتدخلن المسََلدي قوله تعالى }  فالمسجد  ورود لفظ    ثم 

في سبيطرة يؤكد أن دخول المسجد الحرام  الفتح {    –شاء هللا آمنين  

سقوط سيطرة بنبي وأهل بيت النبي وأمة محمد صلى هللا عليه وآله  

  .إسرائيل على جزيرة العرب سيكون مواكباً لهذه األحداث 

وذلك جزاء وفاقاً لبنبي إسبرائيل وأعبرب الجزيبرة البذين أخرجبوا 

ِذيَن المؤمنين المستضعفين من ديارهم بغير حبق قبال تعبالى : }   البَّ
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وا َرب   وا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحق   إِالَّ أَْن يَق ولب  ِ أ ْخِرج  ع  هَّ نَبا هَّ  َولَبْوال دَفبْ

لََواَت   َواِمع  َوبِيَبَع َوصبَ َمْت صبَ د ِ ْم بِببَْعض  لَهب  ه  اِجدُ النَّاَس بَْعضبَ  َوَنسَََ

ِوي   َ لَقببَ ه  إِنَّ هَّ ر  ْن يَْنصبب  َرنَّ هَّ  مببَ ِ َكثِيببراً َولَيَْنصبب  م  هَّ ا اسببْ ْذَكر  فِيهببَ يبب 

 . { 40الحج -َعِزيز َ

أخرجببوا منهببا ي وعببد اآلخببرة فسببيدخلونها بقببوة كمببا وعنببدما يببأت

المؤمنين وهو الدخول الثاني واألخير وسبيدخلوه كمبا دخلبه آببائهم 

من آل بيت النبي وذرية الصحابة الذين قاتلوا ببين يبدي رسبول هللا 

فجاسبوا خبالل }    صلى هللا عليبه وىلبه وقبال فبي دخبولهم األول    

الوعبد اآلخبر وعد أوالهما وأمبا وهذا    {    الديار وكان وعداً مفعوال

لن يجوسوا الديار كما في الوعد األول ببل سبيهدمونها بأسبلحة لهبا 

  خاصية الهدم والتتبير قال تعالى فيها هنا :

 تَتْبِيرام( َما َعلَْوا)َوِليُتَبحُِروا  

 وتبر الشيئ أهلكه    

لى واإلهالك كما في معجم ألفاظ القرآن قال تعبا  والتتبير هو التدمير

َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا   فيما فعله بنوإسرائيل لما قالوا }

ْم   ا قَال وا يَ َعلَٰى قَْوم  يَْعك ف وَن َعلَٰى أَْصنَام  لَّه  ا َكمبَ هبً
وَسى اْجعَل لَّنَا إِلَٰ ا م 

ْم آِلَهةَ   اَلِء لَه  ؤ  ا  ُنتَبَّر  قَاَل إِنَّك ْم قَْوَم تَْجَهل وَن إِنَّ َهٰ َل مبَّ ا ه ْم فِيبِه َوبَاطبِ مَّ

 {  139- 138أألعراف  -َكان وا يَْعَمل وَن  

 فكمبا فعلبت أمبة عباد وثمبود وأصبحاب   ومتبر هنا مدمر مهلبك   

الببرس وقرونبباً كثيببرة عبببدت  األوثببان وشببيدوا المعابببد أهلكهببم هللا 

ودَا َوأَْصَحاَب الرَّ تعالى في قوله تعالى }   ونباً بَبْيَن َوَعاداً َوثَم  س ِ َوق ر 

  ً ً َضَرْبنَا لَه  اأْلَْمثَاَل َوك ال   -38الفرقبان  -تَبَّْرنَا تَتْبِيََرام  ذَِلَك َكثِيراً َوك ال 

39} 
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وهنا يكون تدمير إسرائيل فبي هبدمها للمسبجد األقصبى وتشبييدهم 

للهيكل الوثني الذي يعدون له اآلن والبذي سبيكون سببباً فبي تبدمير 

ا قال تعالى هنا } فإذا جاء وعبد اآلخبرة ليسبوءوا سرائيل كمإكامل  

مبا علبوا   وليتبََرواوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلبوه أول مبرة  

 . اإلسراء { -تتبيرا

أن نببي هللا نوحباً  وهنا إذا هدموا المسجد األقصي يبين هللا تعالى لنا

قد دعى عليهم لورود لفظ التتبير فبي قولبه تعبالى فبي دعباء سبيدنا 

ْؤِمنِيَن نوح }   ْؤِمنباً َوِلْلمب  َل بَْيتِبَي م  ْن دَخبَ دَيَّ َوِلمبَ ِ اْغِفْر ِلي َوِلَوالبِ َرب 

اِلِميَن إِالَّ   ْؤِمنَاِت َوال تَبِزِد الظبَّ ارام َواْلم  {  وهبذه ليسبت   28  نبوح  -تَبَََ

مصادفة بل دقة قرآنية تفصل أقوال سبيدنا نوحبا  فبي هبؤالء البذين 

لدنيا وقتلوا انبيباء هللا تعبالى  حتبى ركبوا معه في السفينة فتمتعوا با

 يأتى وعدد اآلخرة  فيدمرهم هللا تعالى :

 : وأما قوله تعالى  

  )ناعلوا( 

فيجعبل األرض    وارتفبع علبى  أي أن التدمير كما قلنا لكل ما على  

هللا تعالى عليها سافلها بجرائمهم وأهمها انتشار عمل قوم لوط بينهم 

فََجعَْلنَبا }      علبه هللا تعبالى بقبريتهم :قال تعالى فبي قبوم لبوط ومبا ف

يل    َعاِليََما وهنبا { 74الحجبر  -َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسج ِ

بل أشياء تدمر كل مبا من سجيل ة ارسيكون عاليها سافلها ليس بحج 

 . } وليتبروا م اعلوا تتبيرا{فيها  فوق األرض قال تعالى 

و تتبيرا هنا مفعول مطلق لشبدة   عاليها سافلها    أسلحة تجعلوهى    

الدمار حتى تتحول إلي مدينبة مبن الحجبارة يختببئ وراء األحجبار 

اليهببود الفببارين مببن نيببران المعركببة وقببد أخبببرت السببنة النبويببة 

المطهرة بذلك من أن الحجر والشجر سيقول يا مسلم تعبالى ورائبي 

 . . كما هو معلوم لدى الجميع يهودي فاقتله
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وهببذه األسببلحة ليسببت الخيببل والبغببال والحميببر التببي اسببتخدمها 

بل هىأسلحة جدية حديدة فيها بأس شبديد المسلمون في الوعد األول  

....  ] : عن عالمبات خبروج البدجال قال فيها صلى هللا عليه وآله  

ومن عالمات خروجه أن يكون الثور بكذا وكذا والخيل بالدريهمات 

رواه  -ول هللا؟: قال: لن تركب لحبرب أببداً قالوا وما يرخصها يارس

 . بن ماجة في الفتن وعالمات الساعة [

 ثم يقول تعالى : 

افِِريَن } نََّم ِلْلهَََ ا َجمَََ ْدنَا َوَجعَْلنَََ ْدتُْم عََُ َعَسِ َربُْهْم أَْن يَْرَحَمُهْم َوِْْن عََُ

 {8اإلسراء-َحِصيرام 

 : وهنا 

 (  ربكم أن يرحمكم ) عسِ 

يدل على الترجي في المحبوب واإلشفاق من للفظ  ] عسى ورد هذا ا

المكروه وقد جرى في الحديث عن هللا كما جبرى فبي الحبديث عبن 

البشر فيكون معنى الترجي واإلشفاق عن هللا وهو أن يكون اإلنسان 

 معجم ألفاظ القرآن [ . –فيه راجياً ال أن يكون هللا يرجوا 

ا ِجئْتَنَباقَال وا أ وِذينَا ِمن قَبْ }  قال تعالى :   ِد مبَ قَباَل   ِل أَن تَأْتِيَنَا َوِمن بَعبْ

َف   َعَسِ َر َكيبْ تَْخِلفَك ْم فِبي اأْلَْرِض فَيَنظب  ك ْم َويَسبْ د وَّ َرب ك ْم أَن ي ْهِلَك عبَ

{ وهذا اللفظ يبدل علبى أن اسبتخلفهم فبي 129األعراف    –  تَْعَمل ونَ 

ظ فبي ويبرد هبذا اللفب  األرض كان بدعوة دعاها لهم سيدنا موسى و

األرض أن  إن تببوليتم أن تفسببدوا فببي عسََيتمولببه تعببالى } فهببل 

  { . 22محمد  –تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم 

والفببظ يبببين أنهببم افسببدوا فببي األرض وخببالفوا نبببي هللا طببالوت و 

دواود ولعنهم عند ما طلبوا ملكاً منهم يقاتلوان معه عدوهم فقال لهم 

} قال هل ملكا فقال لهم نبيهم محذراً  نبيه إن اله قد بعث لكم طالوت
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قبالوا بعبد   {246البقبرة    -إن كتبب علبيكم القتبال أال تقباتلوا  عسيتم

البقبرة {   –ذلك}أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة مبن المبال  

ولما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وآله كذبوه هم وقبريش األولبى 

 { 51اإلسبراء    -قريبا  أن يكون  عسِقائلين } ويقولون متى هو قل  

و قريباً منهم سيكون الوعد األول  لورود هذا الفظ في قله تعبالى } 

{ 72النمبل    –أن يكون ردف لكم بعض الذي تسبتعجلون    عسِقل  

ْدت ْم  َعَسِوعن وعد اآلخرة هنا اآلية : }  ْم أَْن يَبْرَحَمك ْم َوإِْن عب  َرب كب 

 {8اإلسراء-يَن َحِصيراً ع ْدنَا َوَجعَْلنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِرِ 

 وأما : 

 ( أن يرحمهم)  

محمد صلى هللا عليه وأله نبي هللا سيدنا  أي يرحمكم بوهنا يرحمكم   

آل  - ترحمََونوأطيعوا هللا وأطيعوا الرسبول لعلكبم }  :    قال تعالي  

ولذلك يبين تعالى لهم أن هؤالء البذين أطباعوا هللا {    132-عمران

ذَابِي فبي قولبه عبز وجبل  } ن ورسوله أوالئك هبم المفلحبو قَباَل عبَ

 َوِسعَْت ك لَّ َشْيء  فََسأَْكت ب َها ِللَِّذيَن يَتَّق ونَ   َوَرْحَمتِي  أ ِصيب  بِِه َمْن أََشاء  

اةَ  كبَ وَل  َوي ْؤت وَن الزَّ سب  وَن الرَّ ِذيَن يَتَّبِعب  وَن البَّ م بِآيَاتِنَبا ي ْؤِمنب  ِذيَن هب  َوالبَّ

يَّ الببَّ  يَّ األ مبب ِ ْوَراةِ النَّبببِ ي التببَّ ه  َمْكت وببباً ِعنببدَه ْم فببِ َواإِلنِجيببِل  ِذي يَِجد ونببَ

وفِ  ه م بِاْلَمْعر  ر  نَكرِ  يَأْم  ي ِبَباتِ  َويَْنَهاه ْم َعِن الم  م  الطَّ م   َوي ِحل  لَهب  ر ِ َوي حبَ

َره مْ  َعلَْيِهم  الَخبَائِثَ  ْم إِصبْ الَل الَتِبي َكانَبْت َعلَبْيِهمْ  َويََضع  َعْنه   َواألَغبْ

وه   فَالَِّذيَن آَمن وا بِهِ  ر  وه   َوَعزَّ ِذي أ نبِزَل َمعَبه   َونََصر  وَر البَّ وا النب  َواتَّبَعب 

ونَ  ْفِلح   . (156-157األعراف - أ ْولَئَِك ه م  الم 

هللا تعببالى   مشببروطة بطاعببةتببه ميبببين هللا تعببالى أن رح وهنببا  

 . وأتباع أوامره عز وجل  ورسوله 

 : ثم يقول تعالي 



 -123  -  

  (ن عدتم عدناوْ)  

إي أن  هللا تعالى يقول لهم  إن  كفرتم  كما فعلتم من قببل وطلببتم   

عباد ةاألوثان وقلتم } اجعل لنا إلهاً  كما لهك آلهة { في وجود نببي 

هللا موسى وعبدتم العجل وهدمتم المسبجد األقصبى فبي حياتبه دون 

حمد صلى حياء  وشيدتم الهيكل ) المعبد( و عدتم إلى قتال نبي اله م

هللا عليه و قتلتم أهل بيته عليهم السالم  فسينتقم هللا تعالى منكم لقوله 

ْن تعبببالى : }  ادَ َومبببَ َََ ام   عَ ه  َوهَّ  َعِزيبببَز ذ و اْنتِقبببَ تَِقم  هَّ  ِمنبببْ  -فَيَنبببْ

{ وهذا في الدنيا وفي اآلخرة هبم خالبدون فبي نبار جهبنم 95المائدة

د ون َ فَأ و  َعادَ   َوَمنْ لقوله تعالى }   ا َخالبِ ْم فِيهبَ اِر هب  َحاب  النبَّ  -لَئَِك أَصبْ

أي إن عدتم إلى هذه العاصبي عبدنا علبيكم بشبر مبن   {  275البقرة

 اإلسراء{ . – وْن عدتم عدنا} : العذاب كما في اآلية هنا 

: "   ..... قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]في بيان هذه اآلية  و  

تلوا األنبياء بعث هللا بخت نصر فقتبل تدوا وقعإن بني إسرائيل لما ا

بها سبعين ألفاً، ثم إن هللا تعالى رحمهم، فبأوحى هللا عبز وجبل إلبى 

ملك من ملوك فارس، أن سر إلى عبادي بني إسبرائيل، فاسبتنقذهم 

ين له أربعين سبنة، عمن بخت نصر، وردهم إلى بيت المقدس، مطي

ن عدتم عدنا " إن : " وإ ثم يعودون، فذلك قوله عز وجل في القرآن

تم في المعاصي عبدنا علبيكم بشبر مبن العبذاب، فعبادوا، فسبلط دع

عليهم طياليس ملك رومية، فسباهم، واسبتخرج حلبي بيبت المقبدس 

والتببابوت وغيببره، فيسببتخرجونه ويردونببه إلببى بيببت المقببدس، ثببم 

يسيرون حتى يأتوا مدينة يقال لها طاجنبة، فيفتحونهبا، ثبم يسبيرون 

يقال لها القاطع، وهي علبى البحبر البذي ال يحمبل   حتى يأتوا مدينة

 عقد الدرر للحافظ السلمي [  –...   جارية

 ()َوَجعَْلنَا َجَمنَّمَ 
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وهي للخبثاء جميعا وجهنم النا التي يعذب بها هللا تعالى في اآلخرة   

ِب  كما في قوله تعالى }   يبَث اْلَخبِ   َويَْلعَََ َ ِليَِميَز هَّ  اْلَخبِيَث ِمَن الطَّيب ِ

ي  ه  فببِ ا فَيَْجعَلببَ ه  َجِميعببً ض  فَيَْرك مببَ ٰى بَعببْ ه  َعلببَ نَّمَ بَْعضببَ م   َجمَََ َك هبب  ئببِ أ ولَٰ

وَن   .{  37األنفال –اْلَخاِسر 

وهؤالء هم الذين عملوا للحياة الدنيا وتركوا العمل بكتاب هللا وكبل  

لكفار بجميع الديانات يلتقون تح لواء واحد وهو حب الدنيا والقتبال ا

اَن ي ِريبد  }  :  لها وهؤالء لهم جهنم كما في قبول تعبالى  من اج  ن كبَ مبَّ

ْلنَا لَه  فِيَها َما نََشاء  ِلَمن ن ِريد  ث مَّ   نَّمَ لَه     َجعَْلنَااْلعَاِجلَةَ َعجَّ اَلَها   َجمَََ يَصبْ

وًرا ْدح  وًما مَّ  .{  18االسراء -َمْذم 

ذين آمنبوا و الوالية  قال تعبالى فيهبا }إنمبا ولبيكم هللا ورسبوله والب

المائدة { والذين  -الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

تولوا غيبر هللا تعبالى ورسبوله صبلى هللا عليبه  وأهبل بيتبه علبيهم 

ذ وا ِعبَباِدي   }السالم قال تعالى فيهم :   وا أَن يَتَّخبِ ِذيَن َكفَبر  أَفََحِسَب البَّ

الً  َمنَّمَ جَ ِمن د ونِي أَْوِليَاء إِنَّا أَْعتَْدنَا   .{102الكهف -ِلْلَكافِِريَن ن ز 

 وأما:

 (ِلْلَهافِِرينَ ) 

وهؤالء هم اليهود الذين تركوا التحاكم هلل تعالى كما في قوله تعبالى 

وا يَْحك م  بَِها النَّبِ  إِنَّا أَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيَها ه دًى َون وَر }   لَم  ِذيَن أَسبْ ي وَن البَّ

ِ َوَكان وا ِللَِّذيَن َهاد وا  بَّانِي وَن َواأْلَْحبَار  بَِما اْست ْحِفظ وا ِمن ِكتَاِب هَّ َوالرَّ

وا بِآيَاتِي ثََمنًا قَِلياًل   َعلَْيِه ش َهدَاءَ  ا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل تَْشتَر  فاََل تَْخَشو 

ئَِك ه م   َوَمن لَّْم يَْحك م
 { .  44المائدة  – نَ اْلَهافُِروبَِما أَنَزَل هَّ  فَأ ولَٰ

ذلك بأنهم كبانوا ويقترن أيضاً كفرهم بقتل األنبياء في قوله تعالى:} 

بآيات هللا ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكبانوا   يهفرون

 {  61البقرة –يعتدون 
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والكفار أيضاً منهم المنافقون الذين تظاهروا ببدين اإلسبالم وتركبوا 

النببي علبيهم السبالم والمسبلمين  و قبال العمل به وقتلوا أهبل بيبت  

نَك الَِّذيَن ي َساِرع وَن فِي  }  :  تعالى فيهم   س ول  اَل يَْحز  رِ يَا أَي َها الرَّ  اْلُهفََْ

وب ه مْ  ْؤِمن ق لب  اد وا   ِمَن الَِّذيَن قَال وا آَمنَّا بِبأَْفَواِهِهْم َولَبْم تب  ِذيَن هبَ َن البَّ  َومبِ

اع وَن ِلْلَكذِ  اع  َسمَّ ن   وَن ِلقَْوم  آَخِريَن لَْم يَأْت وَك  ِب َسمَّ َم مبِ ف وَن اْلَكلبِ ي َحر ِ

وا   بَْعِد َمَواِضِعِه   ذَر  ْم ت ْؤتَبْوه  فَاحبْ ذ وه  َوإِن لبَّ ذَا فَخب  يَق ول وَن إِْن أ وتِيت ْم َهٰ

ِ َشْيئًا ذِ أ    َوَمن ي ِرِد هَّ  فِتْنَتَه  فَلَن تَْمِلَك لَه  ِمَن هَّ ئَِك البَّ ِرِد هَّ  ولَٰ يَن لَبْم يب 

ْم   َر ق ل وبَه  يمَ أَن ي َطه ِ ذَاَب َعظبِ ْم فِي اآْلِخَرةِ عبَ ْم فِي الد ْنيَا ِخْزَي  َولَه   لَه 

 {  44المائدة  –

تمتعوا بالحياة الدنيا ولم يعملبوا ببأوامر هم الذين  أيضاً منوالكافرين  

القوله عز وجل }     هللا تعالى َحاب  النبَّ ِة َونَادَٰى أَصبْ َحاَب اْلَجنبَّ ِر أَصبْ

م  هَّ   ا َرَزقَكب  ا   أَْن أَفِيض وا َعلَْينَا ِمَن اْلَماِء أَْو ِممبَّ َمه مبَ َ َحرَّ قَبال وا إِنَّ هَّ

م  اْلَحيَباة  البد ْنيَا     اْلَهافِِرينَ َعلَى   تْه  رَّ ْم لَْهًوا َولَِعبًا َوغبَ الَِّذيَن اتََّخذ وا ِدينَه 

د وَن فَاْليَْوَم نَنَساه مْ  ذَا َوَما َكان وا بِآيَاتِنَا يَْجحبَ  – َكَما نَس وا ِلقَاَء يَْوِمِهْم َهٰ

وهؤالء عندما تمتعوا فقط وأكلوا وشربوا ولم   {  51-  50األعراف  

يؤدوا حق هللا تعالى وصفهم هللا تعالى بأنهم كاألنعام فبي قولبه عبز 

والنبار  يتمتعون ويأكلون كمبا تأكبل األنعبام  كفرواوالذين  }    وجل :

وهبؤالء جميعباً هللا تعبالى جعبل لهبم جهبنم   {  محمبد    –مثوى لهبم  

  : وأما حصيرا{  للهافرينحصيراً كما في اآلية هنا } وجعلنا جهنم 

  ( حصيرام )  

ذ وه ْم }  من حصر يحصره أي ضيق عليه وأحاط به قبال تعبالي: َوخب 

صبيراً أي ضبيقوا علبيهم واحبسبوهم ألن ح   {  5التوبة    -َواْحُصُروُهمْ 

ل وَن إِلَبى قَبْوم    }  محبًسا أو حتى يستسلموا لقولبه تعبالى ِذيَن يَصبِ إِالَّ البَّ

نَك مْ  اء وك ْم  بَيببْ يثبَباَق أَْو جببَ نَه م م ِ َر ْ َوبَيببْ اتِل وك ْم أَْو  َحصََِ ه ْم أَن ي قببَ د ور  صبب 

ْم َعلَْيك ْم فَلَقَاتَل    ي قَاتِل وا قَْوَمه مْ  وك ْم فَلَبْم َولَْو َشاَء هَّ  لََسلََّطه  وك ْم فَإِِن اْعتََزلب 
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( 90اً النسباء -َوأَْلقَْوا إِلَْيك م  السَّلََم فََما َجعََل هَّ  لَك ْم َعلَْيِهْم َسبِيل  ي قَاتِل وك مْ 

. 

وفي الدنيا هنا يشدد هللا تعالى على عدم تركهم ببل والببد مبن تتببعهم 

هم ومبرجعهم إبلبيس ومراقبتهم ألنهم قتلة وأوالد القاتبل األول وإمبام

فتتخذونه وذريتبه أوليباء مبن دونبي وهبم لكبم أالذي قال تعالى فيه }  

وهببؤالء يببأمر هللا تعببالى الكهببف {   -عببدو بببئس للظببالمين بببدال

 بحصببارهم وتشببديد مببراقبتهم لببورود هببذا اللفببظ فببي قولببه تعببالى }

ذ َوه مْ  ُرَوُهمْ  َوخب  د  فَبإِ  َواْحصََُ لَّ َمْرصبَ ْم كب  د وا لَهب  وا  ن تَباب واَواْقعب  َوأَقَبام 

يم َ الصَّالةَ  حبِ َ َغف وَر رَّ ْم إِنَّ هَّ َكاةَ فََخل وا َسبِيلَه  ا الزَّ  و{ 5 التوببة -َوآتَو 

إن لم يتوبوا كمبا  حصيرا جهنم لهم جعل هللا تعالى  في اآلخرةهؤالء  

  {8راء اإلس -َحِصيرام َوَجعَْلنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِريَن }  في قوله تعالى هنا :

الذين   المؤننين  ويبشر  أقو   هي  للتي  يمدي  القرآن  هذا  ْن   {

 {   9اإلسراء-يعملون الصالحا  أن لمم أجرام كبيرا

 : وهنا

 ْن هذا القرآن  

  { يقول  عالى  القرآنأيأن هللا  هذا  إسرائيل     ْن  بني  على  يقص 

مختلفون فيه  هم  الذي  تعالى   {    76النمل  -أكثر  هللا  أنزل  فكما 

في فيها  :  ها هدى ونور  التوراة  التوراة  أنزلنا  إنا  ونور {    هدى} 

كما في   أقوم  للتي هى  يهدي  الكريم  القرآن  تعالى  انزل هللا  كذلك 

هنا   تعالى  يمدي }  :  قوله  القرآن  هذا  ويبشر   ْن  أقوم  هي  للتي 

 9اإلسراء  -المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا

 } 

 :  وأما  

    ( قرآن ) 
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[ تعالى على رسوله او  أنزله هللا  الذي  المعجز  كتاب هللا   : لقرآن 

قوله  [  محمد صلى هللا عليه وآله   في  }   :  عالىتوقد ذكر معرفاً 

فيه أنزل  الذي  رمضان  من   القرآن  شهر  وبينات  للناس  هدى 

 . { 185البقرة  –والفرقان  المدى

التورا في  أن وعد هللا حق كما هو  تعالى  فيه  يبين  القرآن  ة وهذا 

َ  واإلنجيل والقرآن وقد اشترى منهم أنفسهم كما قال تعالى }  إِنَّ هَّ

اْلَجنَّةَ   م   لَه  بِأَنَّ  َوأَْمَوالَه م  ْم  أَنف َسه  ْؤِمنِيَن  اْلم  ِمَن  فِي اْشتََرٰى  ي قَاتِل وَن 

التَّْوَراةِ   فِي  َحقًّا  َعلَْيِه  َوْعدًا  َوي ْقتَل وَن  فَيَْقت ل وَن   ِ هَّ نِجيِل  َسبِيِل  َواإْلِ

ِ  َوَمْن أَْوفَٰى بِعَْهدِ   َواْلقُْرآنِ  وا بِبَْيِعك م  الَِّذي بَايَْعت م بِِه ِه ِمَن هَّ فَاْستَْبِشر 

ِلَك ه َو اْلفَْوز  اْلعَِظيم  
 { .  111التوبة  – َوذَٰ

وأكثر أنة اختلفت ن  كتاب هللا ورسول هللا صلِ هللا عليه وآله  

 هم 

تعال :  اليمود   -1 }لقوله   : القرآنى  هذا  بني    ْن  على  يقص 

 .  { 76النمل -إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون

الذين بعث فيهم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وقالوا  :    قريش -2

ذَا  لن نؤمن بهذا القرآن  : }   وا لَن ن ْؤِمَن بَِهٰ  اْلقُْرآنِ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَر 

يَدَْيِه   بَْيَن  بِالَِّذي  َرب ِِهْم  َولَ َواَل  ِعندَ  َمْوق وف وَن  وَن  الظَّاِلم  إِِذ  تََرٰى  ْو 

اسْ  الَِّذيَن  يَق ول   اْلقَْوَل  بَْعض   إِلَٰى  ْم  ه  بَْعض  ِللَِّذيَن يَْرِجع   ت ْضِعف وا 

ْؤِمنِيَن  وا لَْواَل أَنت ْم لَك نَّا م   .   {31سبأ –اْستَْكبَر 

و    ( ه وآلهلى هللا علي)صهم أعداء أهل بيت النبي  و   : اْلنويون   -3

وامتدحهم  اإلسالمي  الدين   مسلكهم  وسلك  نهجهم  انتهج  ومن 

فعلوه بالدين  هلل تعالى ورسوله لما    اً  عدومثلهم  وعظم أمرهم فهو  

اإلسالمي من تحويل نظام الحكم لملكي كسراوي قيصري وقتلهم 
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لما   هنا  و  السالم  عليهم  النبي  بيت  الشجرة أهل  من  فيهم  نزل 

َوإِْذ ق ْلنَا لََك إِنَّ َربََّك أََحاَط تعالى : }    ولهق  في القرآن فيالملعونة  

َوالشََّجَرةَ  ِل لنَّاِس  فِتْنَةً  إاِلَّ  أََرْينَاَك  الَّتِي  ْؤيَا  الر  َجعَْلنَا  َوَما  بِالنَّاِس 

فِي   َكبِيًرا  اْلقُْرآنِ اْلَمْلع ونَةَ  ط ْغيَانًا  إِالَّ  يَِزيد ه ْم  فََما  ْم  ف ه   –  َون َخِو 

 {    60ء اإلسرا

ة أهل البيت  ورد هنا من طرق أهل السن ة وات فقت عليه أحاديث أئم 

عليهم السالم هو أن  المراد بالشجرة الملعونة بنو أمي ة الذين نافقوا 

وأظهروا اإلسالم وتجذ روا بين المسلمين وأصبحو كالشجره التي 

 .  لها أصل ولها فروع وشك لوا أكبر فتنة للمجتمع اإلسالمي

يا هي عبارة عن منام  للنبي  صل ى هللا عليه وآله وسل م رأى  والرؤ

فيه أن  بني أمي ة ينزون على منبره نزو القردة ، فاغتم  النبي  صل ى 

مات  حت ى  ضاحكاً  يستجع  ولم  ذلك  وساءه  وسل م  وآله  عليه  هللا 

 صل ى ه  عليه وآله وسل م. 

أي ه أذكر  أن ه  ب هو  العالم  ب وه   اآلية  إن   فمعنى  لك  قلنا  إذ  النبي   ا 

بالناس إحاطة علمي ة ، فعلم بالسنن والقوانين الجارية  رب ك أحاط 

األخالف  وإقتداء  والفسوق  الفساد  في  االستمرار  من  بينهم 

باألسالف في اإلعراض عن ذكر ه  وعدم اإلعتناء بآياته ، ولم  

الملعونون   أمي ة  بنو  ب وهم  القرآن  الملعونة في  الشجرة  في  يجعل 

 ، أمرهم  المنام  أريناك في  التي  ب  المنافقين  لعن  القرآن من خالل 

وما سيئول إليه وضعهم إال  فتنةً للناس وإمتحاناً وبالءاً نمتحنهم ، 

وباآليات   بالموعظة  الناس  ف  ونخو  بهم  أحطنا  وقد   ، به  نبلوهم 

المخوفة ، لكن ال يزيدهم التخويف إال  طغياناً مفرطاً في العناد مع  
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فتنة الحق   إن ما هو  أريناك وعرفته  ما  فإن    ، النبي   أي ها  تغم   ، فال   

العالم وه    ، اآلية  معنى  هذا  ة.  لأل م  ]  وامتحان  ابن .  سهل  روى 

رأى ذلك و لى هللا عليه وآله  سعيد عن ابيه فقال : ) ان النبي ص

انه )ص وآلهقال  عليه  ذلك ضاحكا حتى   (لى هللا  بعد  يستجمع  لم 

 (مات

ابي و ر    . ابي جعفر و  المروي عن  يسار و هو  ابن  وى سعيد 

عبد هللا ) و قالوا على هذا التأويل ان الشجرة الملعونة في القرآن  

هي بنو امية اخبره هللا سبحانه و تعالى بتغلبهم على مقامه و قتلهم 

  .(  ذريته

و روي عن المنهال ابن عمر قال : دخلبببت على علي بن الحسين 

السالم   ابن رسول هللا )صعليهما  يا  : كيف اصبحت  له  لى فقلت 

قال : ) اصبحنا و هللا بمنزلة بني اسرائيل من آل   (هللا عليه وآله

خير  اصبح  و  نساءهم  يستحيون  و  ابناءهم  يذبحون   ، فرعون 

يحبنا  من  اصبح  و   ، المنابر  على  يلعن   ، هللا  رسول  بعد  البرية 

: يا ابا سعيد قتل  و قيل للحسن البصري    (منقوصا حقه بحبه ايانا

فبكى حتى اختلج جنباه ) اي تحرك كتفاه ( ثم   . الحسين ابن علي

نبيها بنت  ابن  دعيها  ابن  قتل  المة  واذاله   : من   –   .قال  تفسير 

 السيد محمد تقي  المدرسي [ .   –هدى القرآن 

 :  وفي تفسير الدر المنثور للسيومي  

 ..... مالك عن منصور   بن   سعيد  وأخرج ]  قوله أبي   وما  : في 

طر  .أريناك  التي  الرؤيا  جعلنا في  أري  ما   : إلىقال  بيت  يقه 

 . المقدس
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عن عساكر  وابن  ،  يعلى  وأبو ،  سعد  ابن وأخرج أن   هانئ،  أم ، 

نفرا  يحدث  به أصبح  أسري  لما  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لهم قريش من فوصف  آية،  منه  فطلبوا  به،  يستهزئون  بيت  وهم 

لهم  المقدس، فقال  وذكر  العير،  المغيرة قصة  بن  هذا  : الوليد 

تعالى . فأنزل هللا    فتنة   إال   أريناك  التي  الرؤيا  جعلنا  وما : ساحر 

  . للناس

 

عن  المنذر  وابن  ، جرير  وابن  ، إسحاق  ابن وأخرج   الحسن ، 

به أصبح يحدث  ، لما أسري  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ارتد فيمن  هللا  فأنزل  أناس،  به  فكذب    الرؤيا  جعلنا  وما : بذلك، 

  . للناس  فتنة  إال  أريناك  التي

في اآلية قال :  عباس  ابن  ، عن  مردويه  وابن ، جرير  ابن وأخرج

 ليلة أسري به  بيت المقدس هو ما رأى في 

 . 

قوله قتادة عن جرير  ابن وأخرج  التي   الرؤيا  جعلنا  وما : في 

في   .للناس  فتنة  إال  اكأرين والعبر  اآليات  من  هللا  أراه   : يقول 

إسالمهم  بعد  ارتدوا  ناسا  أن  لنا  ذكر   . المقدس  بيت  إلى  مسيره 

بمسيره، أنكروا ذلك  حين حدثهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وكذبوا به وعجبوا منه، وقالوا : تحدثنا أنك سرت مسيرة شهرين 

   ! في ليلة واحدة

 صلى  هللا  رسول  رأى : قال سعد   بن  سهل عن جرير  ابن وأخرج

 فساءه  القردة،  نزو  منبره  على  ينزون  فالن  بني  وسلم  عليه  هللا
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 جعلنا  وما : هللا  وأنزل  مات،  حتى  ضاحكا  استجمع  فما  ذلك،

  . للناس  فتنة  إال  أريناك  التي  الرؤيا

عليه  عمرو   ناب عن حاتم   أبي  ابن وأخرج هللا  صلى  النبي  أن   ،

  كأنهم  المنابر  على العاصي  أبي   بن  الحكم ولد  رأيت  : "وسلم قال

  إال   أريناك  التي  الرؤيا  جعلنا  وما : ذلك  في  هللا  فأنزل  .  القردة"

  . يعني الحكم وولده  .الملعونة والشجرة للناس فتنة

قال : قال رسول هللا صلى  يعلى بن مرة عن حاتم  أبي  ابن وأخرج

وسلم عليه   األرض،   منابر  على أمية  بني  أريت : "هللا 

 هللا   صلى  هللا  رسول  واهتم  .  سوء"  أرباب  تجدونهمف  وسيملكونكم،

 فتنة  إال   أريناك  التي   الرؤيا  جعلنا  وما : هللا   فأنزل  لذلك؛   وسلم   عليه

  . للناس

 هللا   صلى  هللا  رسول  أن الحسين بن علي، عن مردويه  ابن وأخرج

  :   فقال   هللا؟   رسول  يا  مالك  :  فقيل  مهموم، وهو  صبحأ  وسلم  عليه

 فقيل   .  هذا"  منبري   يتعاورون أمية   بني كأن  المنام   في  أريت  "إني

  جعلنا  وما : هللا  فأنزل  .   تنالهم  دنيا  فإنها  تهتم؛  ال  هللا،   رسول  يا  :

  . للناس فتنة  إال  أريناك التي الرؤيا

في  والبيهقي ، مردويه  وابن  ،  حاتم  أبي  ابن وأخرج

عن عساكر  وابن ،""الدالئل  رأى  : قال المسيب  بن   سعيد ، 

  ذلك،   فساءه  المنابر  على أمية   بني وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول

 قوله   وهي  عينه،  فقرت  .  أعطوها  دنيا  هي  إنما  :  إليه  هللا  فأوحى

 يعني بالء للناس   .للناس فتنة إال أريناك التي الرؤيا جعلنا وما: 
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قالت عائشة عن مردويه  ابن وأخرج أنها  الحكم  ،  بن   لمروان 

 :  : وجدك  ألبيك  يقول  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  سمعت 

الدر المنثور للسيوطي   –..... " ة في القرآن "إنكم الشجرة الملعون

 ] . 

وأراء    :  الذوارج -4 بأهواء  عمالً  تعالى  هللا  لكتاب  التاركين 

 الرجال المختلفة ممن يدعي أنهم سلف صالح  وقال تعالى فيهم } 

وَن   ِ لََوَجد وا فِيِه اْختاَِل   اْلقُْرآنَ أَفاََل يَتَدَبَّر  فًا َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر هَّ

 . {  82 النساء   –َكثِيًرا 

ق ل لَّئِِن اْجتََمعَِت  }    اللن الهافر وقال تعالِ فيمم هم واإلنس :  -5

ذَا   َهٰ بِِمثِْل  يَأْت وا  أَن  َعلَٰى  َواْلِجن   نس   َولَْو   اْلقُْرآنِ اإْلِ بِِمثِْلِه  يَأْت وَن  اَل 

ْم ِلبَْعض  َظِهيًرا ه  تشير غلى { . وهذه اآلية  88اإلسراء    َكاَن بَْعض 

فرضية التقاء الجن واإلنس وهذا سيحدث آخر الزمان سيحاولون 

السبق  هذا  بوش  للدجال  كان  وقد  القرآن  هذا  غير  قرآنا  تأليف 

] " الفرقان الحق"[ عكسفيه اآليات التي :  وألف كتاباً أطلق عليه  

تذم الشيطان جعلها عل اإلله المسلمين الخالق فمثالً تعالى هللا عما 

وما هو إال قول     ال في أحد آياته عن القرآن الكريم : ] يشركون ق

   شيطان رجيم

الفرقان  المسمى  كتابه  في  األمريكي  الدجال  وهناسورة من سور 

 الحق يطلقون عليها سورة الماكرين :
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 شبكة اإلنترنت [   –موقع الفرقان الحق 

سورة شيطانية ألفها جماعة من   114وهذه ايات على عدد السور  

الجن اإلن عالم  شياطين  بين  بوحي  أنها  فيها  تعالى  قال  والجن  س 

 {   : تعالى  قال  َشيَاِطيَن   واإلنس  ا  َعد وًّ نَبِي    ِلك ل ِ  َجعَْلنَا  ِلَك 
َوَكذَٰ

وًرا   َف اْلقَْوِل غ ر  ْخر  ْم إِلَٰى بَْعض  ز  ه  نِس َواْلِجن ِ ي وِحي بَْعض  َولَْو  اإْلِ

ونَ فَذَْره    َشاَء َرب َك َما فَعَل وه   { . وبالتالي 112األنعام    –  ْم َوَما يَْفتَر 

الجن ألهل  مؤمني  دعم من  سيتبعه  هنا  الكافر  الجن  عالم  دخول 

 بيت النبي وشيعتهم ولمسلمين أنصارهم . 

التاركين العم  بهتاب هللا تعالِ الذين هلروه وهلروا أحها    -6

 : بالهلية  اآل   الدين  قريش  بعثة  منذ  فيهم  تعالى  قال   ى ولهؤالء 
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إن  ياربي  الرسول  وقال   { فيهم  تعالى  قال  اآلخرة  قريش  حتى 

 {   30الفرقان  –مهجوراً  القرآنقومي اتخذوا هذا  

وهؤالء جميعاً بين هللا تعالى لهم أن الموكول بفهم القرآن هم أهل   

بيت النبي فقط إذا أرادوا أن يكونو من المهتدين قال تعالى } إنه  

ال    لقرآن مكنون  كتاب  في  المطهرون  كريم  إال  الواقعة    –يمسه 

78-80 } . 

غير   على  فبينوها  المفسرين  أكثر  فيها  سقط  تقريباً  اآلية  وهذه 

 . معناها ألن المس غير اللمس 

 } قال تعالى في اللمس    مادي  أمر  معنوي…واللمس  أمر  المس

واْ   ىَ َحتَّ   س َكاَرى  َوأَنت مْ   الصَّالَةَ   تَْقَرب واْ   الَ   آَمن واْ   الَِّذينَ   أَي َها  يَا  تَْعلَم 

ً   َوالَ   تَق ول ونَ   َما ن با  ك نت م  َوإِن  تَْغتَِسل واْ   َحتَّىَ   َسبِيل    َعابِِري  إِالَّ   ج 

ْرَضى نك م  أََحدَ   َجاء  أَوْ   َسفَر    َعلَى  أَوْ   مَّ ن  م ِ  الََمْست م    أَوْ   اْلغَآئِطِ   م ِ

واْ   َماء  تَِجد واْ   فَلَمْ   الن َِساء م  ً   َصِعيداً   فَتَيَمَّ واْ فَ   َطي ِبا وِهك مْ   اْمَسح  ج   بِو 

َ  إِنَّ  َوأَْيِديك مْ  اً  َكانَ  ه    . {43  النساء - َغف وراً  َعف و 

لمسه  تعني  ال   } المطهرون  إال  يمسه  ال   { معنى  يكون  وعليه 

   المعنوي بالجسد حاسة اللمس . 

 المس  قال تعالى فيه :  وأنا :

َوبَرَكا نَّا  م ِ بَِسالَم   اْهبِْط  ن وح   يَا  ن  }قِيَل  مَّ م ِ أ َمم   َوَعلَى  َعلَْيَك  ت  

نَّا َعذَاَب أَِليَم  ْم ث مَّ يََمس ه م م ِ عََك َوأ َمَم َسن َمت ِع ه    {  48هود -مَّ

ْخَرِجيَن  ْنَها بِم  ْم فِيَها نََصَب َوَما ه م م ِ  { 48الحجر -}الَ يََمس ه 

اَل   بَِمفَاَزتِِهْم  اتَّقَوا  الَِّذيَن  هَّ   ي  ه ْم }َوي نَج ِ َواَل  الس وء   م   يََمس ه 

 { 61الزمر -يَْحَزن وَن  
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يَتََخبَّط ه   الَِّذي  يَق وم   َكَما  إِالَّ  وَن  يَق وم  الَ  بَا  الر ِ يَأْك ل وَن  }الَِّذيَن 

َوأََحلَّ   بَا  الر ِ ِمثْل   اْلبَْيع   إِنََّما  قَال واْ  ْم  بِأَنَّه  ذَِلَك  اْلَمس ِ  ِمَن  الشَّْيَطان  

ب ِِه فَانتََهَى فَلَه  َما  ا   ه    ن رَّ بَا فََمن َجاءه  َمْوِعَظةَ م ِ َم الر ِ ْلبَْيَع َوَحرَّ

فِيَها  ه ْم  النَّاِر  أَْصَحاب   فَأ ْولَبئَِك  َعادَ  َوَمْن   ِ إِلَى ه  ه   َوأَْمر  َسلََف 

 { 275َخاِلد وَن البقرة

فِيَما   لََمسَّك ْم  َسبََق   ِ ه  َن  م ِ ِكتَاَب  َعِظيَم   }لَّْوالَ  َعذَاَب    -أََخْذت ْم 

 { 68األنفال

ا   فَلَمَّ قَآئِماً  أَْو  قَاِعداً  أَْو  ِلَجنبِِه  دََعانَا  ر   الض  اإِلنَساَن  َمسَّ  }َوإِذَا 

ي َِن  ز  َكذَِلَك  سَّه   مَّ إِلَى ض ر    يَْدع نَا  لَّْم  َكأَن  َمرَّ  ه   َعْنه  ض رَّ َكَشْفنَا 

ْسِرفِيَن َما َكان واْ يَعْ   ,  { 122يونس -َمل وَن ِلْلم 

من  إال  معناه  يدرك غور  أي ال  المطهرون  إال  يمسه  ال  وبالتالي 

مسه الطهر وقال تعالى فيهم } إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس 

 االحزاب{ .   -أهل البيت ويطهركم تطهيرا

وهنا ألو أرادت هذه األمة الهداية عليهاأن تقدم أهل بيت نبيها وال 

وتقتل .ومنهج هؤالء هو جمع تحاربهم  إسرائيل  بنو  فعلت  كما  هم 

آيات هللا تعالى وبيانها بكتاب هللا تعالى كما في قوله تعالى } إنا 

جمعه   فاتبع    وقرآنه علينا  قرأناه  بيانه    قرآنه فإذا  علينا  إنا    –ثم 

سنة 18-16اليامة   ثم  تعالى  كتاب هللا  المنهج  بذلك  ومن عمل   }

هل بيته فليعلم أنه قد عمل بالقرآن رسوله صلى هللا عليه وإمامةأ

هذا   إن   { هنا  فيه  تعالى  قال  أقوم    القرآنوالذي  هى  للتي  يهدي 

 . ويبشر المؤمنين {  

 وأما :   

 )يمدي(  
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اخفاه مما  كثيراً  يبين  إلى صراط مستقيم   أي  ويهدي  الكتاب  أهل 

ا  يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءك ْم َرس ول نَا ي بَي ِ }   لقوله تعالى   ن  لَك ْم َكثِيراً ِممَّ

ن وَر   ِ هَّ ِمَن  َجاَءك ْم  قَْد  َكثِير   َعْن  َويَْعف و  اْلِكتَاِب  ِمَن  ت ْخف وَن  ك ْنت ْم 

بِيَن   ْم   يَْمِدي َوِكتَاَب م  ه  بِِه هَّ  َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَه  س ب َل السَّالِم َوي ْخِرج 

بِإِْذنِ  الن وِر  إِلَى  الظ ل َماِت  ْستَِقيم  َويَْمِديِممْ ِه  ِمَن  م  ِصَراط   -إِلَى 

   { . 16-15المائده

 أوالم  : المداية في القرآن الهريم :  

 هدى هذا    }   وهذه الهداية بكتاب هللا تعالى الذي قال تعالى فيه  :   

 { 11الجاثية –

المداية في ماعة رسول هللا صلِ هللا عليه وآله وسنته  م :  ثانيا

 {   54النور – تمتدواوإن تطيعوه }  لى    أيضاً لقوله تعا المدى

م   بعده صلِ هللا عليه وآله ثالثا المؤننين نن  أنير  المداية في   :   

 { تعالى  قوله  من  فيه  نزل  قوم    لما  ولكل  منذر  أنت   –  هادإنما  

عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: لما نبزلت ]    {   7الرعد  

 عليه وسلم يده  )إنما أنت منذر ولكل قوم هاد( ، وضع صلى هللا

على صدره فقال: أنا المنذر)ولكل قوم هاد(, وأومأ بيده إلى منكب 

, بك يهتدي المهتدون بَْعدي , فقال: أنت الهادي يا علي  ......   علي 

 [ .  382-381ص  1تفسير الطبري وشواهد التنزيل للحاكم ج –

م : ْنا  آخر الزنان سيمدي المسلمين ْلنر ال يعلمونه بعل م رابعا

 ْلمي لدني تعالِ قال فيه : 

ن  }     ِ ق ِل هَّ     يَْمِدي ق ْل َهْل ِمن ش َرَكائِك م مَّ ِ   يَْمِدي إِلَى الَحق  ِلْلَحق 

ن الَّ    يَْمِدي أَفََمن   ِ أََحق  أَن ي تَّبََع أَمَّ فََما   يُْمَدى إِالَّ أَن    يَِمدحِيإِلَى الَحق 

ون  . {  35يونس  -لَك ْم َكْيَف تَْحك م 
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وتنصر  خان  وتتبعه  العلم  بمذا  ستؤنن  اللن  نن  قبال    : م  سا

ذل   في  الفراعين  بسحر  ْسرالي   بني  الستعانة  وذل   اإلنا  

 ( نصر  نن  وسرقتما  الفراعنة  علو   أسرار  كشف  بعد  الزنان 

 :   وهذا ثابت(

الجن     قالته  فيما  تعالى  ِكتَاباً  }  :  يقول  َسِمْعنَا  إِنَّا  قَْوَمنَا  يَا  قَال وا 

يَدَْيِه  أ ْنزِ  بَْيَن  ِلَما  قاً  َصد ِ م  وَسى  م  بَْعِد  ِمْن  َوإِلَى    يَْمِديَل   ِ اْلَحق  إِلَى 

ْستَِقيم     . {  30األحقاف -َطِريق  م 

وعالم الجن كعالم اإلنس إذ أنه باختفاء العلم الحقيقي المنزل من   

نصرة   عن  والبعد  للدنيا  عمالً  طويالً   زمناً  انصرفوا  هللا  عند 

ت الذين  الدينأمام  اإلنس  مع  كافر  جن  اشتراك  و  اإلختالفات  لك 

قتلوا األنبياء والمرسلين في كل زمن  وببعثة اإلمام وظهور العلم 

اللدني الحقيقي كما نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وعلى 

منهج أهل البيت عليهم السالم هنا تكون نصرتهم . وبداية تحركهم 

جن  عمالً بالقرآن الكريم الذي   ضد حزب الشيطان من اإلنس وال

هنا   تعالى  قوله  في  كما  أقوم  هى  للتي  القرآن    }  يهدي  هذا  إن 

 .  {أقوم    للتي هي يمدي

 :   وأما 

 (   للتي هِ أقو )  

سم تفضيل من  اوالقيم الثابت المستقيم الذي ال عوج فيه وأقوم :   

أو أقرب إلى الصواب وأقوم عند هللا   قام ومعناه أفضل أو أعدل 

اللفظ   هذا  الدين  لورود  الشهادة على  تعالى  في  قوله  وال    }:  في 

أو كبيرا  تكتبوه صغيراً  إذا ما دعوا وال تسأموا أن  الشهداء  يأب 

أجله   عند هللا  إلى  أقسط  ترتابوا    وأقو  ذلكم  أال  وأدنى   -للشهادة 

 . { 282البقرة 
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في  كما  النبيين  خاتم  ورسوله  تعالى  في طاعة هللا  يكون  واألقوم 

ْم قَال وا َسِمْعنَا}   تعالى    قوله َوانظ ْرنَا لََكاَن   َواْسَمعْ  َوأََطْعنَا َولَْو أَنَّه 

لَّه مْ  قَِليالً   َوأَْقَو َ  َخْيراً  إِالَّ  ي ْؤِمن وَن  فاَلَ  بِك ْفِرِهْم  هَّ   لَّعَنَه م     -َولَِكن 

 .  {46النساء

أي    لم يجعل هللاوأقوم  بكتاب  العمل  استقامة في  تعالى في أكثر   

وال عوجاً   تعالي    اختالفاً  قوله  في   أنزل    }  كما  الذي  الحمد هلل 

الكتاب ولم يجعل له عوجا   تعالى  –على عبده   }     الكهف( وقال 

   .  {   النساء  –ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيرا 

 : وأما

ُر اْلُمْؤِننِينَ )  ( َويُبَشحِ

هللا  تولوا  الذين  هم  المؤمنين والمؤمنين  أمير  ثم  ورسوله  تعالى   

  { : تعالى  قوله  فيه من  لما نزل  السالم  َوِلي ك م  هَّ   علي عليه  إِنََّما 

َوالَِّذينَ  َوه ْم   آَننُوا   َوَرس ول ه   َكاةَ  الزَّ َوي ْؤت وَن  اَلةَ  الصَّ وَن  ي ِقيم  الَِّذيَن 

رب{  55المائدة  –  َراِكع ونَ  يبشرهم  هنا  المؤمنون    هم وهؤالء 

أنهم آمنوا وعملوا بكتابا ل    وذلك   جنات تجري من تحتها األنهار  ب

و   واإلختالف   العوج  من  الخالي  تعالى  تعالى  هلل  }    :فيه  قال 

ِعَوَجا لَه   يَْجعَْل  َولَْم  اْلِكتَاَب  َعْبِدِه  َعلَى  أَْنَزَل  الَِّذي   ِ ّلِِلَّ قَي ِماً  اْلَحْمد  

لَ  ِمْن  َشِديداً  بَأْساً  اْلُمْؤِننِينَ د ْنه   ِلي ْنِذَر  َر  يَْعَمل وَن    َويُبَشحِ الَِّذيَن 

قالوا   الذين  وينذر  أبدا  فيه  ماكثين  َحَسناً  أَْجراً  ْم  لَه  أَنَّ  اِلَحاِت  الصَّ

ولدا   هللا  :   ..  {    2-1الكهف  -اتخذ  أيضاً  تعالى  بشر  و}    وقال 

آَننُوا  َجنَّات    الَِّذيَن  ْم  لَه  أَنَّ  اِلَحاِت  الصَّ تَْحتَِها   َوَعِمل وا  ِمْن  تَْجِري 

 .  {   25البقرة  –اأْلَْنَهار 

تعالى قوله  في  خاصة  مصر  أهل  يبشر  نص  هنا   }     والبشارة 
َواْجعَل وا  ب ي وتًا  بِِمْصَر  ِلقَْوِمك َما  آ  تَبَوَّ أَن  َوأَِخيِه  وَسٰى  إِلَٰى م  َوأَْوَحْينَا 

اَلةَ   وا الصَّ ِر الْ ب ي وتَك ْم قِْبلَةً َوأَقِيم  وَسٰى    ُمْؤِننِينَ َوبَشحِ َربَّنَا إِنََّك َوقَاَل م 
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آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمأَلَه  ِزينَةً َوأَْمَوااًل فِي اْلَحيَاةِ الد ْنيَا َربَّنَا ِلي ِضل وا َعن 

فاََل    َسبِيِلَك   ق ل وبِِهْم  َعلَٰى  َواْشد ْد  أَْمَواِلِهْم  َعلَٰى  اْطِمْس    يُْؤِننُوا َربَّنَا 

 .{   88-87يونس   –ا اْلعَذَاَب اأْلَِليَم َحتَّٰى يََرو  

رعون في آخر الزمان سيعلوا نفس علوا بني فهذه البشارة ألن    .

وقال تعالى في ذلك } إن فرعون عال في األرض وجعل    إسرائيل

 القصص{ .   –أهال شيعا 

خر الزمان يتكرر الحدث ويبشر هللا تعالى المؤمنين بالنصر آوفي 

وال الكفار  تعالى بعد هالك  قال  ورسوله   حادوا هللا  ممن  منافقين 

الكافرين    رِ )   في  أَِليم    َوبَشحِ بِعَذَاب   وا  َكفَر  و 3التوبة  -الَِّذيَن  قال   ( 

وعملوا   والسنة  بالقرآن  العمل  تركوا  الذين  المنافقين  في  تعالى 

فهم   مبين  إفك  وهذا  صالحين  كانوا  أنهم  وزعموا  العلماء  بأراء 

تعالى حيث نهى عن ذلك سلف ولكن ال يجزم بصال حهم إال هللا 

القول في قوله عز وجل : } وال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى 

 النجم{ .  –

الد  تولوا  بعدما  فيهم  تعالى  قال  األكبر ج وهؤالء  الصهيوني  ال 

السنة  بين  الحرب  مسئلة  في  بقوله  وقالوا  بسالحه  وتسلحوا 

بعد طردهم   الحرمين  ببالد  وإدخالهم  قرناً والشيعة  بأربعة عشرا 

   قال تعالى هنا فيهم أيضاً  :

اْلَكافِِريَن    بشر}    يَتَِّخذ وَن  الَِّذيَن  أَِليماً  َعذَاباً  ْم  لَه  بِأَنَّ  نَافِِقيَن  اْلم 

د وِن   ِمْن  هلل   اْلُمْؤِننِينَ أَْوِليَاَء  العزة  فإن  العزة  عندهم  أيبتغون 

 . وأما :    {  139ب138 النساء-جميعا 

 نوا وعملوا الصالحا ()الذين آن

الذين آمنوا إال ومقترنه بأمر إلهي أو   وهنا لم ترد في القرآن آية 

أي  واإلسالم  اإليمان  ترابط  على  كدليل  الصالحات  وعملوا  كلمة 
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الذين   إال   { تعالى  قوله  في  كما  الصالح  والعمل  آننوا اإليمان 

الصالحا   في   –  وعملوا  تعالى  هللا  سيدخلهم  وهؤالء   } العصر 

 آننوا وعملوا الصالحا  مته كما في قوله تعالى } فأما الذين  رح 

{ وقال تعالى أيضاً مبياً أن   30الجاثية    –فيدخلهم ربهم في رحته  

آمنوا بما نزل على سيدنا محمد كما في قول تعالى   هؤال هم الذين 

اِلَحا ِ َوالَِّذيَن  }   الصَّ َوَعِملُوا  َعلَىٰ   َوآَننُوا   آَننُوا  َل  ن ز ِ د    بَِما  َحمَّ م 

ب ِِهْم   ْم    َوه َو اْلَحق  ِمن رَّ ْم َسي ِئَاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَه      {2محمد    -َكفََّر َعْنه 

عزوجل    أعداءه  وتولى  تعالى  باهلل  كفر  بمن  يستوون  ال  وهؤالء 

أَْم َحِسَب واجترح السيئآت ومات على ذلك دون توبة قال تعالى }  

السَّي ِ  وا  اْجتََرح  َكالَِّذيَن  الَِّذيَن  ْم  نَّْجعَلَه  أَن  َوَعِملُوا ئَاِت  آَننُوا 

اِلَحا ِ  ْم    الصَّ ْحيَاه ْم َوَمَمات ه  وَن  َسَواًء مَّ  21الجاثية    –َساَء َما يَْحك م 

 } . 

وهنا يبين تعالى أن هؤالء الذين آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا   

كبير آجر  ولهم  الجنة  لهم  محمد  سيدنا  على  نزل  انهم إليم  بما 

وال المؤمنين قبرسول هللا  كتاب  وهو  عليه  نزل  الذي  الكريم  رآن 

ِللَّتِي }   :  قال تعالى هنا  للتي هى أقوم  كما   ذَا اْلق ْرآَن يَْهِدي  إِنَّ َهٰ

ر    َوي بَش ِ أَْقَوم   اِلَحا ِ ِهَي  يَْعَملُوَن الصَّ الَِّذيَن  ْم أَْجًرا   اْلُمْؤِننِيَن  لَه  أَنَّ 

 {   9ء اإلسرا – َكبِيًرا

 (  9إلسراءا  -َكبِيراً    ()أَنَّ لَُمم ْ أَْجرام   

أنه تعالى تعالى أيضاً  كما    أي  ْؤِمنِيَن }    قال  اْلم  ي ْؤِت هَّ   َوَسْوَف 

لمودتهم أهل   هذا األجر العظيم    و   {    146النساء   -َعِظيما ً  أَْجرام 

لقوله تعالى  بيت    ال  ق لْ }  :  نبيهم صلى هللا عليه آله وسلم امتثاالً 

َعلَْيِه   اْلق ْربَى  أَْجرام أَْسأَل ك ْم  فِي  اْلَمَودَّةَ  .    23الشورى  -إِالَّ  وهذه   { 

}   دعا لها كل األنبياء منذ نوح عليه السالم وقوله لقومه  المودة  

ِمْن   َعلَْيِه  أَْسأَل ك ْم  أَْجِريَ َوَما  ِْْن  اْلعَالَِميَن    أَْجر    ِ َرب  َعلَى   –إِالَّ 
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وقالها     نوح عليه السالم نبي هللا  هذا هو قول  و {  109الشعراء  

 من نفس السورة   127هود عليه السالم في اآلية أيضاً نبي هللا 

 145عليه السالم في اآلية   صالحنبي هللا تعالى و 

 ،  164لوط عليه السالم فى األية   نبي هللا   و

 . 180شعيب عليه السالم فى اآلية نبي هللا   و

ى رب العالمين وذلكألنهم جميعاً دعوا لطاعة وهنا قالوا أجرنا عل

رسزول هللا صلى هللا عليه وآله نبي آخر الزمان وبشروا باألئمة 

وذلك  أهلبيتهم  لمودة  الدعوة  سكتوا  فكأنهم  بيته  منأهل  بعده   من 

ألنها حصراً ألهل بيت النبي من بعدة في زمن انقطاع النبوة عن  

ألا إ  أجرام ال أسألكم عليه    األرض وقال تعالى لذلك رسول هللا } قل 

 الشورى{   –المودة في القربى 

فله أجر كبير كما في    ومن دخل في واليتهم وطاعتهم و مودتهم  

هنا   تعالى  أن    ) قوله  الصاحات  وعملوا  آمنوا  الذين  لَُمم ْ وبشر 

    (9إلسراءا  -َكبِيراً  أَْجرام 

 وأما:

إِنَّا ال }    وتعالي قال وأجرهم الكبير اليضيعه هللا تعالى  ألنه سبحانه  

 { . 30الكهف -َمْن أَْحَسَن َعَمالً  أَْجرَ ن ِضيع  

 وأما :

 ( َكبِيرا)

  وهؤالء بين تعالِ هنا أنمم لمم نن هللا فض م كبيرام لقوله تعالِ 

ِ فَْضالً }     :  َن هَّ ْؤِمنِيَن بِأَنَّ لَه م م ِ ِر الم  { األحزاب47  –  َكبِيرا َوبَش ِ

أج   . الفضل  ويبشر وهذا   { هنا  فيه  قال  تعالى  هللا  من  كبير  ر 
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أجراً   لهم  أن  الصالحات  يعملون  الذين  اإلسراء  –  كبيراالمؤمنين 

 { وهذا األجر في اآلخرة أكبر من أجر الدنيا لقوله تعالى 9

ون َ  أَْكبَرُ َوأَلَْجر اآْلِخَرةِ }     - { 41النحل -لَْو َكان وا يَْعلَم 
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