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  ص البحثملخَّ

يتناوُل هذا البحثُ بالدارسة والتقويم آراء المفسرين في تفسيِر إفسادتَي بني 
؛ بغيةَ الوصوِل إلى القوِل )اإلسراء(إسرائيل، اللَّتَيِن ورد ذكرهما في فاتحة سورة 

براهين والحجج، والمشفوِع بمناقشة األقوال األخرى مع تحري العدل الراجح، المَؤيد بال
  .واإلنصاف

ودرس   فَعرضها،عمد البحثُ إلى استقراء األقوال التفسيرية قديِمها وحديِثهاوقد 
  ثم بين القوَل المختار باألِدلَّة الراجحة، والمؤيداِت،أِدلَّتَها دراسةً فاِحصةً متأنِّية

  .الواِضحة، ودفَع االعتراضاِت الواردةَ على هذا القول المختار

إلى عدة نتائج، منها أن القوَل الراجح في شأِن إفسادتَي بني خَلَص البحثُ قد و
إسرائيل أنهما واِقعتاِن في زمن اإلسالم، ومتعلِّقتاِن بُأمة اإلسالم، وأن أوالهما وقعتْ في 

 عليه وسلم، والثانيةُ هي إفسادهم المعاِصر الذي نحياه في أيامنا زمن النبي صلى اهللا
 قد استند إلى ما )اإلسراء( قوٍل من األقوال التفسيرية في آيات فاتحة ومنها أن كلَّ. هذه

 _في نظرنا_، غير أن القوَل المختار هو األوفقُ يراه مؤيداً له من سياق اآليات وألفاظها
ومنها أن .  انسجاماً مع سياق اآلياتتفسير، واألنسب بلغة القرآن، واألكثرقواعد الب

وانتهاء ، )إسرائيل(اختالفَ المفسرين في تفسير هذه اآليات ال يقدح في حتِْميِة زوال 
، }وإن عدتُم عدنا{:  بداللة نهاية اآليات اليهود وإفساِدهم واغتصاِبهم لفلسطين؛ِملْظُ

  .دلَّة األخرى الكثيرة من الكتاب والسنةوداللة األ
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twice corruptions by the Children of Israel as mentioned in Surah Al-Israa’ 
(Chapter The Night Journey): Study and Evaluation 

 
  

Abstract 
  

This paper deals with a study and evaluation on views of the Qur’anic exegetes 
in the exegesis of twice corruptions by the Children of Israel, which had been 
mentioned in the opening of the Qur’anic Chapter of Al-Israa’ (The Night 
Journey), in order to grasp the most accurate view, which is aided by 
evidences and arguments, and supplemented with discussion on views of 
others through a just and fair analysis. 

  
The research carried out and presented an inductive study on the past and 
contemporary exegetic views on the subject matter. Then it studied the 
evidences of each view meticulously and deliberately. Subsequently, it 
explained the chosen opinion together with its domineering evidences and 
clearer proofs. Also it defended any potential objection against this view of 
choice. 
 
Finally, the research reached several results, including that the most accurate 
opinion regarding the twice corruptions by the Children of Israel is that both 
occur within Islamic era, and related to the community of Islam (Islamic 
Ummah): the first one took place during the Prophet’s time (peace be upon 
him), while the second time is their current corruption towards our present life 
nowadays. Partially, it also showed that each of the exegetic views on the 
meaning of the opening of the Surah al-Israa’ depended on what seemed to 
support it from the context of the verses and its wordings. Only, the chosen 
opinion is more compatible – according to our discernment – with the 
principles of Qur’anic exegesis, more congruent with the Qur’anic language 
and more harmoniously combined the context of the Qur’anic verses. From 
another point of view, the differences among the exegetes in the interpretation 
of these verses do not defy the inevitable demise of the Israel, and the end of 
the Jews’ injustice and corruption as well as their violation on the Palestine; 
which attested by the ending wordings of the verse (١٧:٠٨): {but if you return 
(to sins), We shall return (to Our Punishment).} as equally guided by many 
other evidences both from the Qur’an and the Prophetic Tradition.  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة

 .هالحمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن واال

ضاً طَِرياً كما ُأنِْزل، وال يزاُل فيه لكلِّ متدبٍر مجاٌل فسيح  غَ الكريم، فال يزاُل هذا القرآنبعدأما 
 ما جاء فيه من أحكاٍم الزمان بتقلُّباته وأحداِثه يصدقُ وال يزاُل من المعاني والدالالت واإلشارات،

�m��Ï��Î��Í��Ì���ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��Ï��Î��Í��Ì���ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��Ï��Î��Í��Ì���ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��Ï��Î��Í��Ì���ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À: وأخبار، وجلَّ اُهللا القائل
��Ô��Ó��Ò���� � � � � � � �Ñ��Ð��Ô��Ó��Ò���� � � � � � � �Ñ��Ð��Ô��Ó��Ò���� � � � � � � �Ñ��Ð��Ô��Ó��Ò���� � � � � � � �Ñ��Ðl اهللا ٥٣: فصلت كالم فالقرآن وال غروبأجراِمه وأحداثه ص اهللا؛ فال نْ، والكون ع

�m��|{���z��y�����x��w��v��u��t��|{���z��y�����x��w��v��u��t��|{���z��y�����x��w��v��u��t��|{���z��y�����x��w��v��u��t:  في كَوِن اهللايء أخبر به كالم اهللا فال يقعخلَّفَ شيمكن أن يت

��a�� �̀�_��~���}��a�� �̀�_��~���}��a�� �̀�_��~���}��a�� �̀�_��~���}l ٦: الفرقان  

 بني وتُسمى سورةَ_ اآلياتُ األولى التي افتُِتحتْ بها سورةُ اإلسراء وموضوع هذا البحث
 بني إسرائيل سيفِسدون في األرض مرتَيِن، وسيعلُون ِة الوحيدة في القرآن أنروذُِكر فيها للم_ إسرائيل

هما، وتحديد زماِنهما، ِربِن اإلفسادتَيِن بعض التفصيل، وطُِوي طَرفٌ من خَُأ هاتيبعلُواً كبيراً، وفُصَل نَ
ومقديماً وحديث ن على بني إسرائيل، فاختلفتْ أقواُل المفسرين المسلَّطون اً في التفسير هم القوم

  .التفصيلي لهذه اآليات، وتنزيِلها على واقع بني إسرائيل من زماِنهم الغابر أو وقِتهم الحاِضر

 إال  الخالفُر مما كثُر فيه الخالفُ بين المفسرين، وال يكثُهذه اآلياتُ: "حوىيقوُل األستاذ سعيد 
 ومن هم األقوام الذين يسلَّطون على بني كان لذلك مبرراتُه، فما هاتان اإلفسادتان؟ ومتى كانتا؟

التوراةُ أو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ وهل المرتاِن ) الكتاب(إسرائيل مرةً بعد مرة؟ وهل المراد بـ
حدثَتا، أو أنهما ستحدثاِن بعد نزول القرآن، أو أن واحدةً حدثَتْ من قبل والثانيةُ في طريقها؟ وهل 

الٍء لألقوام الملَّطين صلةُ ِعداٍء أو وحتى ذُِكروا بهىللمسجد األقصس  :�m��±��°��� �̄ �®��±��°��� �̄ �®��±��°��� �̄ �®��±��°��� �̄ �®

��³��²��³��²��³��²��³��²l ٧: اإلسراء و إلى أجوبٍة دقيقة، ومن ثَم الخالفقَ؟ هذه كلُّها تحتاج ١(".ع(   

استقراء ةَ في اآليات موضوِع البحث، ولم نلتَِزمنستقرَئ األقواَل التفسيري نا أنوقد اجتهد 
المفسرين القائلين بها؛ فإنهم من قُدامى ومحدثين ال يكادون يحصون عددا، وغايةُ هذا البحث الموازنةُ 



  ٥

 القول األرجح في تفسير تلك  إلىوالمقارنةُ بين األقوال بصرِف النظر عن القائلين؛ بغيةَ الوصول
 .اآليات

وأثبتْنا القوَل  م ناقشْناها بعد،لَّةَ كلِّ قول، ثوقد درسنا هذه األقواَل كُالً على ِحدة، وعرضنا أِد
ولم يِغب عن باِلنا  .ِت الواردةَ عليهالراجح بأِدلٍَّة وحجج، وحفَفْناه بمَؤيداٍت وقرائن، ودفعنا االعتراضا

، وكثر ألهل امأثناء ذلك وبعده أن تفسير هذه اآليات مما اشتَبكَتْ فيه األذهان، واشتَجرتْ فيه األفه
وفي األسئلة . العلم عنها السؤال، وتعدد القيل والقال قديما وحديثا، مما أنتج مشكلة بحثية تستلزم حال

 بسبب اإلبهام في نص اآليتين وعدم التحديد لتفاصيل – رحمه اهللا –التي طرحها األستاذ سعيد حوى 
أضف إلى ذلك أننا لم نجد دراسة . دراستها ما يجلي هذه المشكلة، ويدفع لبحثها و–ما ورد في األسئلة 

تفسيرية مستقرئة على منهج أهل التفسير تروي العليل، وتشفي الغليل، وتقطع برأي يعضده الدليل، 
تعرض اآلراء تفصيال، وتناقشها تحليال وتدليال، فاستحق األمر في رأينا عقد بحث يتناول آراء العلماء 

تعلق بهما من قضايا، على منهج التفسير المقارن، بعرض اآلراء وأدلتهم في تفسير اإلفسادتين وما ي
المتعددة في المسألة الواحدة، ودراسة مضامين هذه اآلراء وأدلتها دراسة نقدية، والخلوص إلى رأي 

  . مختار بعد النقد والفحص والتمحيص

  :ا قوُل الشاطبين ما قُمنا به ال يعدو أن يكون محاولةً تفسيريةً اجتهاديةً يصدق فيهوإ

  )٢(وسلِّم إلحدى الحسنَييِن إصابةٌ     واالخْرى اجتهاد رام صوباً فأمحال

  :هذا وقد اقتضتْ طبيعةُ هذا البحث أن نقسمه إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو اآلتي

  . وتتضمن أهميةَ الموضوع وسبب اختياره ومنهج دراسته:المقدمة

  أقواُل العلماء في زمن وقوع اإلفسادين وأدلَّتُهم:  األولالمبحث

  : مطالبخمسةوفيه 

  القوُل بأن اإلفساديِن قد وقَعا قبل اإلسالم: المطلب األول

  القوُل بأن أحد اإلفساديِن وقع قبَل اإلسالم واآلخر سيقع في المستقبل: المطلب الثاني



  ٦

  ديِن في زمن اإلسالمالقوُل بوقوع اإلفسا: المطلب الثالث

  رأي الدكتور األشقر  :المطلب الرابع

  القول بأن اإلفسادتَين من القضايا الغَيِبية: المطلب الخامس

  مناقشةُ اآلراء وبيان القول الراجح: المبحث الثاني

  :وفيه خمسة مطالب

  الم مناقشةُ القول بوقوع اإلفساديِن أو أحِدهما قبل اإلس: المطلب األول

  مناقشةُ رأِي القفال في اإلفسادتيِن: المطلب الثاني

  مناقشةُ رأي الدكتور األشقر  : الثالثالمطلب 

  مناقشةُ القول بأن اإلفسادتَين من القضايا الغَيِبية  :المطلب الرابع

  القوُل الراجح ودفع االعتراضات عليه وبيان مَؤيداِته: المطلب الخامس

  .تتضمن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث و:الخاتمة

 يتجاوز به كاتِبيِه وقارئيِه، وأن ينفع يجعَل هذا البحث خالصاً لوجِهه الكريم، وأن واَهللا نسأُل أن
ماء هذه عنَّا ما كان من خَلَل أو زلَل، وأن يرزقَنا أحسن الفهِم لكتابه، وخير العمِل لدينه، وأن يجزي عل

واُهللا ولي التوفيق، وصلى اُهللا على سيدنا . األمة عن دينه وكتابه خير الجزاء، وأن يجِزَل لهم المثوبة
  .محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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 المبحث األول

  أقواُل العلماء في زمن وقوع اإلفسادين وأدلتُهم

فِسدون في األرض إفساديِن اثنيِن، أن بني إسرائيل سي) اإلسراء(لقد ذكرتْ مطالع سورة 
من وسيعلُون علواً كبيراً، وقد اختلفتْ أقواُل العلماء والمفسرين في تحديد هذيِن اإلفسادين اللَّذَيِن يقعاِن 

 أحد هم أنكثيرون إلى أنهما وقعا قبل اإلسالم، ورأى بعض ِن وقوعهما، فذهبمبني إسرائيل وز
ورأى آخرون أن اإلفسادين . َل اإلسالم، وأن األخير وقع أو سيقع في اإلسالماإلفسادين قد وقع قب

. وجعَل بعضهم كال اإلفساديِن من القضايا الغيبية التي استأثر اُهللا بعلمها. سيقعاِن في زمن اإلسالم
 قوٍل مع أدلته، وذلك وسنعِرض في المطالب اآلتية هذه اآلراء جميعاً، عرضاً تفصيلياً يتضمن بيان كلِّ

  .في مطالب أربعة

  القوُل بأن اإلفساديِن قد وقَعا قبل اإلسالم: المطلب األول

قد ) اإلسراء(ذهب أكثر المفسرين القدامى والمحدثين إلى أن اإلفسادين اللَّذَيِن ذَكَرتْهما آياتُ 
تحتَ القانون اإللهي المتمثِِّل في قوله سبحانه وقَعا قبَل اإلسالم بمدة طويلة، وأن بني إسرائيل واقعون 

  ٨: اإلسراء�mH��G��FH��G��FH��G��FH��G��F �l: في آخر سياق تلك اآليات

 وأبو )٥( والبيضاوي)٤(والزمخشريوالقفال  )٣(ومن القائلين بهذا القول من القدامى الطبري
  ، )٦(حيان

 والبهي  )٩(لقرضاوي والدكتور يوسف ا)٨( واألستاذ سيد قطب)٧(ومن المحدثين الشيخُ المراغي
   )١١(والدكتور محمد سيد طنطاوي )١٠(الخولي

آيات في سورة  بحملها على  آيات إفساد بني إسرائيل في سورة اإلسراءبتفسيروقد تفرد القفال 
  .نهاية هذا المطلبوسنعرض رأي القفال في المائدة 
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  : هذا الرأيأدلة

وقوع اإلفسادين قبل اإلسالم وأن بني يشير إلى  ٨: اإلسراء�mH��G��FH��G��FH��G��FH��G��F �l إن قوله تعالى -١
إسرائيل واقعون تحت هذه السنة اإللهية، ولو كانا لم يقعا قبل نزول اآليات لما كان لهذه 

   .اآلية كبير فائدة في اإلشارة إلى مستقبل إفساد بني إسرائيل

ذهب أصحاب هذا الرأي في تحديد اإلفسادتين وحقيقة وقوعهما قبل اإلسالم مذاهب شتى،  -٢
 :منها

، مع ما عليه الصالة والسالم نبي اهللا زكرياهم قتلَكان  إن اإلفساد األول لبني إسرائيل  - أ
 لَّح اهللا عليهم من َأثَع ب، إلى أن من األفعال المنكَرةه ذلك وبعدكان سلف منهم قبَل

ابن  وهو رأي. والعتو عن أوامره من معاصي اهللا،  جزاء ما وقع منهمهقمتَ ِنعليهم 
 .بن زيدعبد الرحمن وعباس 

 .راًههم قَهم على أمواِلِب وتغلُّ،هم للناس ظلماً من قتِلفَِص ما واإلفساد األولكان : وقيل  - ب
  ابن إسحاققاله

  )١٢(.أرمياء: ، وقيل شعياء أحكام التوراة وقتَل مخالفةَكان اإلفساد األوُل: وقيل  - ج

صحاب هذا الرأي على أنه قتُل يحيى بن زكريا عليهما اإلفساد الثاني، فقد كاد يجِمع أوأما 
 عيسى عليهم  قتِلدص وقَ، زكريا ويحيى قتُل:وثانيهما: " وخالفَ البيضاوي في ذلك فقال. )١٣(السالم
  )١٤(".السالم

  :ماهيةُ الذين سلَّطَهم اُهللا على بني إسرائيل في اإلفسادين

ر، وكان هذا في اإلفساد األول، وأما اإلفساد الثاني فكان هم الباِبليون على يِد نبوخذ نَص: قيل
  .على يد الرومان

 هم على بني إسرائيل، ألنطَة هؤالء الذين سلَّ على جنسيينص لم القرآن إن: "وقال سيد قطب
النصهنا هي المطلوبةُوالعبرةُ.  في العبرة شيئاً عليها ال يزيد  .وبيانخلق هو المقصودة اهللا في النَّ س 

...إسرائيل إلى اإلفساد في األرض  بنو فإذا عاد،حاضر فالجزاء ،ة ماضيةنَّ والس :�mH��G��FH��G��FH��G��FH��G��F �l



  ٩

ثم عادوا .  فأخرجوهم من الجزيرة كلها، عليهم المسلمين اُهللاطَولقد عادوا إلى اإلفساد فسلَّ ٨: اإلسراء
ولقد عادوا ) .. رهتل( عليهم طَ الحديث فسلَّرإلى اإلفساد فسلط عليهم عباداً آخرين، حتى كان العص

التي أذاقت العرب أصحاب األرض الويالت، ولَيسلِّطَن اُهللا ) إسرائيل(اليوم إلى اإلفساد في صورة 
عليهم من يسومهم سوء العذاب؛ تصديقاً لوعد اهللا القاطع، ِوفاقاً لسنَّته التي ال تتخلف، وإن غداً لناظره 

  )١٥(.!"قريب

المفسرين  القدامى على أن  إجماعاستدل المفسرون المعاصرون ممن يتبنون هذا الرأي ب -٣
وقَعتا، وأن اهللا تعالى عاقبهم على كل واحدة منهما، وليس هناك عقوبة أشد  مرتَي اإلفساد قد

حوا دولتهم من الهزيمة واَألسر والهوان والتدمير على أيدي البابليين الذين م وأنكى عليهم
التي قضت على  ، وكذلك ضربة الرومان القاصمةالوجود، وأحرقوا كتابهم المقدس من

�m��v��v��v��v: تعالى وجودهم في فلسطين قضاء مبرماً، وشردتهم في األرض شَذَر مذَر، كما قال

��i���h�� gf��e��d��c�� ba�� �̀ �_���~��}��|��{��z��y��x��w��i���h�� gf��e��d��c�� ba�� �̀ �_���~��}��|��{��z��y��x��w��i���h�� gf��e��d��c�� ba�� �̀ �_���~��}��|��{��z��y��x��w��i���h�� gf��e��d��c�� ba�� �̀ �_���~��}��|��{��z��y��x��w

��k��j��k��j��k��j��k��jl ١٦(.١٦٧: األعراف( 

   القَفَّال في اإلفسادتَيِنرأياللهم باستد-٤

مائدة متفقة مع آيات أخرى وردت في سورة ال رة اإلسراءويات سذهب القفال إلى أن آ
. صريحة في وقوع إفسادي بني إسرائيل قبل اإلسالم، وهو من باب تفسير القرآن بالقرآن

  :وفيما يلي بيان رأيه

��m���B: ير قوله تعالى في سورة المائدةورد الفخر الرازي رأياً للقفَّال في تفسأ �A���B� �A���B� �A���B� �A

O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��CO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��CO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��CO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��CPPPP��T���S��R��Q����T���S��R��Q����T���S��R��Q����T���S��R��Q��

� �U� �U� �U� �Ul اُهللا تعالى في سورة : قاَل القفَّال رحمه اُهللا تعالى: "، فقال ٧١: المائدة بني (ذَكَر
��m: ما يجوز أن يكون تفسيراً لهذه اآلية، فقال) إسرائيل �t� �s��r� � � �q� �p��t� �s��r� � � �q� �p��t� �s��r� � � �q� �p��t� �s��r� � � �q� �p��u��u��u��u

��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y����x��w��v��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y����x��w��v��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y����x��w��v��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y����x��w��v

k��j� �ik��j� �ik��j� �ik��j� �illll��x��w� �v�� �u� �t��s� �r� �q� �p� �o��n� �m�� ���x��w� �v�� �u� �t��s� �r� �q� �p� �o��n� �m�� ���x��w� �v�� �u� �t��s� �r� �q� �p� �o��n� �m�� ���x��w� �v�� �u� �t��s� �r� �q� �p� �o��n� �m�� �

� � �|��{���� �z��y���|��{���� �z��y���|��{���� �z��y���|��{���� �z��yl وا(فهذا في معنى  ٦ -  ٤: اإلسراءموا وصمثم قال). فع :�m��� �̈ �§��� �̈ �§��� �̈ �§��� �̈ �§



  ١٠

���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©l 

  )١٧()".O��N��M��L��K��JO��N��M��L��K��JO��N��M��L��K��JO��N��M��L��K��J: ( فهذا في معنى قوله، ٧: اإلسراء

، )١٩(، والنيسابوري)١٨(قد نقَل رأي القفَّال هذا عدد من المفسرين، منهم أبو حيانو
  .)٢١(، والقاسمي)٢٠(واأللوسي

واعتمد هذا الرأي كٌل من محمد رشيد رضا وابن عاشور والشنقيطي، فقال الشيخ رشيد 
أي وظنُّوا ظناً تَمكَّن من نفوسهم فكان كالعلم ) ���B��A��B��A��B��A��B��A��D��C���D��C���D��C���D��C: "(رضا عند آية المائدة

االختبار بالشدائد، كتسلُّط : والفتنةُ. في قُوته أنه ال تُوجد وال تقع لهم فتنةٌ بما فعلوا من الفساد
وليس . المراد بها القَحطُ والجوائح:  وقيل.اُألمم القوية عليهم بالقتل والتخريب واالضطهاد

هر هنا؛ وإنما المتبادر أن المراد بما ُأجِمَل هنا هو ما جاء مفصالً في أوائل سورة بظا
����m��t��s��r:  من قوله تعالى-التي تُسمى سورةَ بني إسرائيل أيضاً–اإلسراء  �q��p��t��s��r��� �q��p��t��s��r��� �q��p��t��s��r��� �q��p

��y����x��w��v��u��y����x��w��v��u��y����x��w��v��u��y����x��w��v��ul إلى قوله ٤: اإلسراء :�mD��C���B��AD��C���B��AD��C���B��AD��C���B��AEEEEH��G��F��H��G��F��H��G��F��H��G��F�� �lاإلسراء :

  . اآلية ٨

��m��K: فساد مرتيِن هناك هو المشار إليه هنا بقوله تعالىفال �J�� �I� �H��G� �F��E��K� �J�� �I� �H��G� �F��E��K� �J�� �I� �H��G� �F��E��K� �J�� �I� �H��G� �F��E

O��N��M��LO��N��M��LO��N��M��LO��N��M��L �lفعموا عن آيات اهللا في كتبه الدالة على عقاب اهللا :أي ٧١: المائدة 
لُألمم المفِسدة الظالمة، وعن سنَِنه في خلقه المصدقة لها، وصموا عن سماع المواعظ التي 

الرسل، وأنذروهم بها عقاب اهللا لمن نقض ميثاقَه، وخرج عن هداية دينه، فاتَّبع جاءهم بها 
هواه، وظلَم نفسه والناس، فلما عموا وصموا وانهمكُوا في الظلم والفساد، سلَّطَ  اُهللا تعالى 

 األموال، وسبوا عليهم البابليين، فجاسوا خالَل الديار، وأحرقُوا المسجد األقصى، ونَهبوا
األمة وسلَبوا الملك واالستقالل، ثم رحمهم اُهللا تعالى وتاب عليهم، وأعاد إليهم ملكَهم 

وا مرةً أخرى، وعادموا وصمهم، ثم عإلى ظلِمهم وإفساِدهم في األرض، وقتِل واوِعز 
، فأزالوا ملكَهم )مانيينالرو(األنبياء بغير حق، فسلَّطَ اهللا تعالى عليهم الفرس ثم الروم 

  )٢٢(".واستقاللَهم

 القفَّال هو الرأي رأي عاشور كالماً قريباً من كالم الشيخ رشيد رضا، ورأى أن ابن وذكر
  )٢٣(.المختار في تفسير آية المائدة



  ١١

 ذَكَر تعالى في هذه اآلية الكريمة أن بني إسرائيَل عموا: "وقال الشنقيطي عند اآلية ذاتها
��m��r: وصموا مرتَيِن، تتخلَّلُهما توبةٌ من اهللا عليهم، وبين تفصيَل ذلك في قوله � � �q� �p��r�� � �q� �p��r�� � �q� �p��r�� � �q� �p

��y�� � �x��w� �v��u��t� �s��y�� � �x��w� �v��u��t� �s��y�� � �x��w� �v��u��t� �s��y�� � �x��w� �v��u��t� �sl ِمهم في ٤: اإلسراءمم وصعماه جزاء ناآلية، فبي 
��m: المرة األولى بقوله �h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~l ٥: اإلسراء . نوبي

�»��¬���m: اء عماهم وصمِمهم في المرة اآلخرة بقولهجز �ª��©� � � �̈ �§��¬��«� �ª��©� � � �̈ �§��¬��«� �ª��©� � � �̈ �§��¬��«� �ª��©� � � �̈ �§

���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄ �®���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄ �®���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄ �®���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄ �®l التوبةَ التي  ٧: اإلسراء نوبي
��m: بينَهما بقوله � �|��{�� � � �z��y��x��w��v���u��t��s��r��q�� �|��{�� � � �z��y��x��w��v���u��t��s��r��q�� �|��{�� � � �z��y��x��w��v���u��t��s��r��q�� �|��{�� � � �z��y��x��w��v���u��t��s��r��ql 

��������������mH��G��FH��G��FH��G��FH��G��F �l: نتقام منهم بقولهثم بين أنهم إن عادوا إلى اإلفساد عاد إلى اال. ٦: اإلسراء

فعادوا إلى اإلفساِد بتكذيِبه صلى اهللا عليه وسلم، وكَتِْم صفاِته التي في التوراة،  ٨: اإلسراء
فعاد اُهللا إلى االنتقام منهم، فسلَّطَ عليهم نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فذَبح مقاِتلَةَ بني قريظة، 

ذراريهم، وَأجلى بني قَينُقاع، وبني النضير، كما ذكر تعالى طَرفاً من ذلك وسبى نساءهم و
  )٢٤(".في سورة الحشر

  القوُل بأن أحد اإلفساديِن وقع قبَل اإلسالم واآلخر سيقع في المستقبل: المطلب الثاني

  الثانيم، وأما اإلفسادذهب بعض العلماء إلى أن اإلفساد األوَل لبني إسرائيل قد وقع قبَل اإلسال
واألستاذ بسام ، )٢٥(وممن قاَل بهذا الرأي الدكتور عبد الكريم الخطيب. فسيقع مستقبالً في زمن اإلسالم

  )٢٧().نهاية إسرائيل(وخالد عبد الواحد صاحب كتاب  )٢٦(جرار

  :أدلةُ هذا الرأي

����my����x��w��v��u��t��s��r: إن الناظر في قوله تعالى -١ �q��py����x��w��v��u��t��s��r��� �q��py����x��w��v��u��t��s��r��� �q��py����x��w��v��u��t��s��r��� �q��p��{��z����{��z����{��z����{��z��

� �}� �|� �}� �|� �}� �|� �}� �|l ٤: اإلسراء يرى أنمن بنى إسرائيل مصاِح اإلفساد الذي يقع ٍة دالَّ لصفٍةب 
عليه، مِهري به، وهٍةصقوٍة أن يكونوا فى حال، هم فيها أصحاب ظاهر،  وسلطاٍن،ٍةنَكِّ متم 

وع سليمان عليه السالم،. فى األرضلُو اوهذه الحاُل لم يتصفوا بها إال بعد لهم لذي أقام 
اً، ثم ضيعوا هذا الملك بفسادهم وبغِْيهم، فبعثَ اُهللا عليهم  عريضاً واسعاًلك فيهم مدولة، وأنشَأ

 إن :وعلى هذا يمكن أن نقول) نبوخذ نَصر(هم سوء العذاب، وهم البابليون بقيادة ممن يسو



  ١٢

هذا األسر هو الذي يشير إليه قوله تعالىالبابلي �m�_��~�_��~�_��~�_��~��f�� �e��d��c���b��a�� �̀��f�� �e��d��c���b��a�� �̀��f�� �e��d��c���b��a�� �̀��f�� �e��d��c���b��a�� �̀

k��j��i��h��gk��j��i��h��gk��j��i��h��gk��j��i��h��gllll� �p��o��n��m�� �� �p��o��n��m�� �� �p��o��n��m�� �� �p��o��n��m�� �l ٥: اإلسراء فهذا الحثُدهو أقرب وأبر ز 
الٍءبقَ وي على بنعأن أفسدوا فى األرض إسرائيل، بعد ،لَ وعا كبيراوا علو. 

 اً، قائم اً وال ملك  ، ظاهرة  لهم دولةً   البابلي، لم نجد   ِر إلى بنى إسرائيل بعد األس     نا النظر دعإذا أَ  -٢
  وإنما هم دوالتٌي م مة، متقاتلةٌ قَز      م البابليين لتقع تحت حكم الفرس      كْ فيما بينها ، تخرج من ح

 الذي أدخل بيت    ي، ثم تحت حكم الرومان، إلى أن جاء الفتح اإلسالم         ،)م.  ق ٥١٨(فى سنة   
    ليس ، األقصى من مساجد اإلسالم  المقدس فى دولته، فأصبح المسجد بـه  لبنى إسرائيل شأن 
 .منذ ذلك الوقت إلى يوم الناس هذا

  فجعـلَ  ، بينهما  قد خالفَ  ي القرآن النظمف اختالفُ النظم في التعبير عن وقوع كال اإلفسادين،        -٣
      في قوله تعالى   ) جاسوا  - بعثنا(:  عنه بلفظ الماضي   راًما وقع منهما عند نزول القرآن معب :

���m�d��c���b��aتعالى �̀�_��~�d��c���b��a�� �̀�_��~�d��c���b��a�� �̀�_��~�d��c���b��a�� �̀�_��~k��j��i��h��g��f���e�k��j��i��h��g��f���e�k��j��i��h��g��f���e�k��j��i��h��g��f���e�llll��o��n��m�����o��n��m�����o��n��m�����o��n��m���l 

���©����m��«��ªعلى حين جعل المرة التي لم تقـع بلفـظ المـستقبل        . ٥: اإلسراء �̈�§��«��ª��©��� �̈�§��«��ª��©��� �̈�§��«��ª��©��� �̈�§

�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬l لو تساوت ف ٧: اإلسراء
  الوقوع، عند نزول القرآن، لم يكن الختالف النظم فيهما سبب          المرتان، فى الوقوع أو عدمِ    

  فيـه  أو حرفٌ كلمةٌتجيء عن بالغة القرآن وإعجازه ، حيث ال     ما يكون  ، وهذا أبعد  ظاهر
له من أسرارإال ومعها ما ال حصر . 

����m��²��±��°: إن في قوله تعالى -٤ �̄ �®��¬��«��ª��©��� �̈ �§��²��±��°��� �̄ �®��¬��«��ª��©��� �̈ �§��²��±��°��� �̄ �®��¬��«��ª��©��� �̈ �§��²��±��°��� �̄ �®��¬��«��ª��©��� �̈ �§

�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³l حديثاً عن المسجد، ٧: اإلسراءكما هو معروفٌ-  والمسجد-م لَعم 
  أبرز السجود؛ فإن فيها المسلموندمات بيوت اللّه التي يتعب من ِسةٌملم اإلسالم ، وِسمن معا

  إشارةًشيري )المسجد(باسم ) بيت المقدس(رفذكْ.  من أعمال المسلمين فى الصالةعمٍل
 فى ، إنما تكون المرة الثانية، التي يقع فيها من بنى إسرائيل هذا اإلفساد إلى أنواضحةً

 للمسلمين، على خالف ما اً المقدس مسجد وفى الوقت الذي يكون فيه بيتُي،العهد اإلسالم
بل جاءت ..   األولى إلى المسجد، من بعيد أو قريب اآليةُرِش، حيث لم تُكان عليه من قبُل

لوا كما يشاءون بين الديار، وهذا يعنى أي تنقَّ،  ٥: اإلسراء�mk��j��ik��j��ik��j��ik��j��i �l: اآلية هكذا



  ١٣

أنطُ فى ديارهم ، ويتخلُلي، بحيث يمشاً الذي ابتالهم اللّه به كان متمكّن العدو ها دون قاِتر
 .أن يخشى أحدا

���°��±���m: الناظر في قوله تعالى    -٥ �̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§

�� �̧�¶��µ�� �́�³��²�� �̧�¶��µ�� �́�³��²�� �̧�¶��µ�� �́�³��²�� �̧�¶��µ�� �́�³��²l اإلسراء : رأنها تقر يجد  الذين يتسلّطون على بنى إسرائيل أن 
 :وهذا يعني أموراً). كما دخلوه أوَل مرة: ( األقصىرة، سيدخلون المسجدفى هذه الم

، وأنهم إنما    إليه من قبلُ    األقصى هذه المرة، قد كان لهم دخولٌ        الذين يدخلون المسجد   نأ  - أ
 .ةيفعلون فى هذه المرة ، ما فعلوه فى المرة السابق

 عمر بن الخطاب رضى اللّه      مرة ، كان فى خالفة      األقصى أولَ   المسلمين المسجد  دخوُل - ب
 بنو إسرائيل فى هذه األيام، من عام ألف وثالثمائة هلَخَ فى أيديهم إلى أن د    وقد ظلَّ  ،عنه

 األقصى من يد المسلمين إلى يد الصليبيين         المسجد نعم خرج  ..وسبعة وثمانين للهجرة    
 أو ى إسرائيل حـساب   ولم يكن لبن  ..  أخرى، على يد صالح الدين        إليهم مرةً  يدِعثم أُ .. 

فى هذا األمرتقدير . 
 بالدخول ه من يد الصليبيين، ليس له شأن المسلمين إلى المسجد األقصى وانتزاعودخوُل -ج

 لم  إسرائيَلي بن ألن؛ من يد بنى إسرائيله المسلمون بعد أن ينتزعوا هذا المسجدالذي سيدخلُ
 . هذه األيامفي أيديهم، حتى وقع ي اإلسالموا عليه منذ الفتحيدخلوا المسجد، ولم يستولُ

 

 معها   من أحشاء الظالم، تحملُ    تْدِل و  دولةٌ  التي أقامها بنو إسرائيل هذه األيام       هذه الدولةَ  نإ -٦
 بكيـدها ومكرهـا،     تْكَلَفقد م .. والبغي والعدوان     من أدوات الشر   ت اإلنسانيةُ فَر ما ع  كلَّ

 الذي  فالماُل ..ها من تلك القوة، وأقامت بها هذه الدولة         نتْي مكَّ  من الوسائل الخبيثة، الت    اًكثير
     أقيمت به هذه الدولة، هو عتلك الدماءِ  ارةُص    من األمم والشعوب، فـى       التي امتصها اليهود 

 وبما أثاروا من فتن، وبمـا اشـتروا مـن           ،بما أشعلوا من حروب   .. شتى أقطار األرض    
 ما يمكن و، وغايةُلُه بنو إسرائيل من عغَ أن يبلُ ما يمكنةُ غايي، ههذه الدولةُ، فضمائر وذمم

ها، وعلـى  هم على فلسطين كلِّ أيدي فهم اآلن يضعون.أن تطوله أيديهم من إفساد فى األرض      
بنسف ..  فى األرض     والعدوان، واإلفساد  البغييعِملون فيها    ، من سوريا  )جوالن(مرتفعات  

 بال وازع من حياء أو ضمير، وبال خوف من قوة رادعة فى             الدور، وقتل األطفال والنساء،   
من فساد فى األرض،    ..  اآلن   إسرائيُل  ما فيه  ي إذن ه   الثانيةُ المرةُ! األرض، أو فى السماء   
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 .فساد إلى أبعد مداه، وعلو واستكبار إلى غاية حدودهما.. وعلو واستكبار 
   ..)يهـوذا ( دولة     أو) اليهود( تحت اسم     ولم تقم  )إسرائيل( قامت تحت اسم      هذه الدولةَ  نإ -٧

: اإلسراء �m��y����x��w��v��u��t��s��r����q��p��y����x��w��v��u��t��s��r����q��p��y����x��w��v��u��t��s��r����q��p��y����x��w��v��u��t��s��r����q��pl :ه تعالى  قولَ وهذا ما يجعلُ  

٤ إسرائيل( إلى تلك الدولة القائمة تحت اسم اًهمتوج(،الذي يجعُل األمر   مـن العـسير أن  
 مـن  وهذا إعجاز.. هذا االسم   اسم آخر غير تحت حكم هذه اآلية، لو أنها اتخذت أي   تدخَل

)٢٨(.إعجاز القرآن
 

خالد عبد الواحد على صواب هذا الرأي بالتوافقات العددية في آيات سـورة            األستاذ  واستدل   -٨
التأويـل  ( أو ) التأويـل الرياضـي   (  وكذا فعل األستاذ بسام جرار فيما سماه ب        .اإلسراء
)٢٩()  الرقمي 

 

  ديِن في زمن اإلسالمالقوُل بوقوع اإلفسا: لمطلب الثالثا

ذهب فريقٌ من المفسرين إلى أن كال اإلفساديِن لبني إسرائيل حاصٌل وواقع في زمن اإلسالم، 
،  عنهموصحابِته الكرام رضي اهللاأما اإلفساد األول، فقد وقع فعالً في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم هم مع رسول اهللا دو نقضوا عهحين أخرجوا اليهود من المدينة المنورة، بعدما
 وبني قَينُقاع، وبني ،هم في المدينة، وفي بني قريظة دياِرالَل ِخعليه الصالة والسالم  فقد جاسها،في

 وأما . من الزمن بين المسلمين واليهود فترةًالنضير، وأجالهم إلى َأذْرعات بالشام، ثم انقطعت الصلةُ
 اهللا بالقضاء  في وطن واحد ليتحقق وعد اليهود ما نحن بصدده اآلن، حيث سيتجمعني، فهواإلفساد الثا

  .عليهم

، والدكتور فضل )٣١(، والشيخُ الشعراوي)٣٠(وممن قال بهذا القول الشيخُ عبد المعز عبد الستار
أن يرجحه الشيخ ، وجوزه دون )٣٤(، والدكتور صالح الخالدي)٣٣(والدكتور أحمد نوفل ،)٣٢(حسن عباس
  .)٣٥(سعيد حوى

  :أدلةُ هذا الفريق

أما سياقُ اآليات فيجعلُنا نَُؤوُل هذه اآليات        : استدلَّ أصحاب هذا الرأي بالسياق واللغة، قالوا      
  :وبيان ذلك. في ضوء عالقة بني إسرائيل باألمة اإلسالمية

 قبل اإلسالم أيـاً كـان زمنُـه ال    إن ما ذكره المفسرون من أن إفساد بني إسرائيل كان          -١



  ١٥

          مع السياق ومع روح اآليات وتوجيهها؛ إذ إن ِجمينس َل المتأم   ها قد   لسورة اإلسراء يجد
ـ         المراد  باإلسالم، فيبدو أن    اإلفسادينِ ربطت ضن  بالمرتين أحداثٌ حدثتْ منهم فـي ِح
 بني إسرائيل، فدّل ذلـك       قصةَ ركَذَ  اإلسراء ركَ سبحانه وتعالى بعد أن ذَ     فالحقُّ .اإلسالم

  وصل على أن اإلسالم   قدلةً  ساتهم، فأصبح بيتُ   إلى مناطق مللمـسلمين، ثـم      المقدس ِقب 
ُأسِري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه، وبذلك دخل في حوزة اإلسالم؛ ألنه جـاء                

 .مهيمناً على األديان السابقة، وجاء للناس كافة
٢-   ِن قد حصال قبل اإلسالم، فعندها ال يكون هناك فائدةٌ مـن  تحديـد                إذا قلنا بأنياإلفساد 

اإلفساد بمرتين؛ وذلك أن المطالع لتاريخ اليهود سيجد أن حياتَهم مليئةٌ باإلفساد كاتخاذهم 
ثم إن إفساد بني  إسرائيل قبل اإلسالم ممـا ال يتـصل   . الِعجل، وقتِلهم األنبياء وغيرها   

 . من شؤون المسلمينبشأٍن

 .اآلياتُ التي ذكرت اإلفسادين مكيةٌ؛ فالمرتان إذن بعد العهِد المكي -٣

رددنا لكـم يـا بنـي       : ٦: اإلسراء �m�u��t��s��r��q�u��t��s��r��q�u��t��s��r��q�u��t��s��r��ql: المقصود بقوله تعالى   -٤
والدليُل على صحة هذا    . إسرائيل الكرةَ على ذُرية هؤالء الذين بعثَهم اُهللا عليكم أوَل مرة          

 : يأتيالمعنى ما

أن هذا المعنى متوافقٌ مع طبيعة األسلوب القرآني، فقد قال اهللا لبني إسرائيل وهـو                 - أ
�m��¦��¥��������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��¦��¥��������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��¦��¥��������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��¦��¥��������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z: يذكرهم بما كان منهم   

��©��� �̈�§��©��� �̈�§��©��� �̈�§��©��� �̈�§l كانوا في عهد النبي صلى  ٥٥: البقرة ألولئك الذين وهذا الخطاب ،
 . هذا القوَل إنما هم أجدادهم في زمن موسى عليه السالماهللا عليه وسلم، والذين قالوا

 على التراخي، وهذا التراخي يتَِّسع ألزمنة طويلة، فهي دالَّةٌ علـى            ةُالدالَّ) ثُم( كلمةُ   -ب
  .المدة الزمنية الممتدة بين أولئك الصحابة وبين عصرنا الحاضر

  ، والتاريخُ يشهد أنَّه لم تكن      )٣٦( بها عن الدولة   ، فهي عند علماء اللغة يعبر     )الكَرة( كلمةُ   -جـ
  .نلليهود دولةٌ في تاريخ المسلمين، وإنما ظهرت لهم هذه الدولةُ في العصر الراه

�m��x��w��v���u��t��s��r��q��x��w��v���u��t��s��r��q��x��w��v���u��t��s��r��q��x��w��v���u��t��s��r��q:  مما يؤكد القول السابق قولـه تعـالى        -د

���|��{�����z��y���|��{�����z��y���|��{�����z��y���|��{�����z��yl ففي اآلية حديثٌ عن اإلمداد بالمال وا       ٦: اإلسراء ،    لبنين، فأما أمـر
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. المال فجِلي ظاهر للِعيان؛ إذ ال يشك أحد في مدى تحكم اليهود في الجوانب الماليـة اليـوم                 
وأما أمر البنين فقد ورد ذكرهم في سياق الدولة والكرة، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنهـم  الـذين                   

أن :  تـأويالن، األول   ، فللعلماء فيه  )�����z��y��{�����z��y��{�����z��y��{�����z��y}��: (وأما قوله تعالى  . سيحملون السالح 
أن المعنى جعلناكم   : والثاني. المعنى جعلناكم في هذه المرة أكثر منكم في المرة األولى نفيراً          

  )٣٧ (.وكال التفسيرين صحيح. أكثر من عدوكم نفيراً

���m��j��i��h��g��f���e��d��c���b��a: في قوله تعـالى   : قالوا -٥ �̀�_��~��j��i��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~��j��i��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~��j��i��h��g��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��~

kkkkllll��p��o��n��m�����p��o��n��m�����p��o��n��m�����p��o��n��m���l  ٥ :اإلسـراء   تَيِن كانتا بعـداإلفساد من أن ما نذهب دما يؤي
 :وبيان ذلك. اإلسالم

 دالٌّ على أن ما بعدها سـيقع فـي الـزمن             من الزمان،  ُلبقْستَ لما ي  ظرفٌ) إذَا (أن  - أ
  األولَ  ثم التـدمير    والعلو  في اآلية تدل على أن الفساد      )إذا( كلمة    فوجود المستقبل،

���©���m: في قوله تعـالى  للمرة الثانية )إذا( استعمال  كما أن  ،رملم ي ه  وأنَّ آٍت �̈�§��©��� �̈�§��©��� �̈�§��©��� �̈�§

��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ªl على أنها آتيةٌ   يدلُّ ٧: اإلسراء   لم تم فـال   ؛ وعليه  كذلك ر 
القولُ يستقيم  بأن  األولَ  الفساد       جاء في قصة طالوت وجالوت، وأن  الثـاني    اإلفساد 

 .جاء في قصة بختنصر

  .ل كذلك ال يكون بشيء مضى، وإنما بشيء مستقب والوعد،)وعد( :ه قولُ-ب

عبارةٌ قرآنيةٌ تدلُّ على أن هؤالء المبعـوثين علـى بنـي            ) عباداً لنا : (قولُه تعالى -جـ
إسرائيل ممن أذاقهم اهللا طعم اإليمان، وكرمهم بشرف العبودية؛ وعليه فإن ما ذُِكر فـي        

ي شأن الذين سلِّطوا على بني إسرائيل ال يتَّفقُ مع الوصـف            كتب المفسرين من أقوال ف    
ويصدقُ الوصفُ القرآني على صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . القرآني الدقيق 
  )٣٨(.ورضي عنهم
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  :رأي الدكتور عمر األشقر: الرابعالمطلب 

ر؛ إال أنه خالفَ غيره من من القائلين بوقوع اإلفساديِن في زمن اإلسالم الدكتور عمر األشق
 يِن متعاقباِن متوالياِن، واقعاِن في زماننا الحاضر، وهو زماناإلفساد إلى أن العلماء المعاصرين، فذهب

 أوالهما(اغتصاِب اليهود لفلسطين وإقامِة دولٍة لهم فيها، وأن يتمثَُّل في قيام المجاهدين المسلمين ) وعد
التي ) الكَرة(من ) الجدار العاِزل(د في فلسطين، وجوِسهم خالل ديار اليهود، وأن بعملياٍت موجعٍة لليهو

فهو ما ينْتَظَر من فتح األقصى وفلسطين وإزالة وتدمير ) وعد اآلخرة(وأما . ذكرتْها اآلياتُ الكريمة
  .الكيان الصهيوني الغاصب

تعالى أن اَهللا سيبعثُ على بني إسرائيل بعد العلُو وقد أخبرنا ربنا تبارك و: "يقوُل األستاذ األشقر
وليس هؤالِء الذين يبعثُهم . األول عباداً له أولي بأٍس شديد، فجاسوا خالل الديار، وكان وعداً مفعوالً

اهللا على اليهود جيشاً كامالً يستطيع أن يغِلب اليهود ويقهرهم، وإنما هم عباد صادقون مع اهللا، 
هم خالل ديار اليهود ليس فتحاً لها، وال طرداً لليهود منها وجوس ... إن)سوأولي ) الج العباد يعني أن

البأس الشديد يدخلون ديار اليهود، ويتوسطون فيها، ويترددون بين مدِنها وقُراها، وليس معناه احتاللَها 
  .وإخراج اليهود منها

م، فجاس عباد اهللا أصحاب البأس الشديد خالَل ديار اليهود، وآذَوا اليو) الجوس(وقد وقع هذا 
اليهود أذى شديداً، وقاموا بعملياٍت موِجعٍة لليهود، وقد احتاج اليهود بعد إحداها أن يؤتَى بالزعماء 

 ديار اليهود، لقد جاء عباد اهللا أولو البأس الشديد. والرؤساء من غير اليهود كي يشدوا من أزر اليهود
فَقَتَلُوا من اليهود ودمروا ونسفُوا وأوقَعوا باليهود رعباً عظيماً، فأقام اليهود حوَل أنفسهم سوراً عظيماً 

التي حكى اُهللا أنه سيردها على العباد ) الكَرة(من ) الجدار(، وهذا )الجوس(ليحموا أنفسهم من ذلك 
لليهود يأتيهم سيٌل ) الكَرة(ومع رد ... ار أن يقي اليهود من بأس الجائسين األقوياء، ولكن أنَّى للجد

ن عليهم من عظيم من مال الدول الصليبية الحاقدة على اإلسالم والمسلمين، كما أمدهم اُهللا بالبنين يِفدو
  شتى أنحاء العالم

لتي أعطاهم اُهللا إياها، وال ِزلْنا نعيشُ في ا) الكَرة(إننا ال ِزلْنا نعيشُ مع اليهود اليوم في زمن 
الزمن الذي يِمدهم اُهللا فيه باألموال والبنين، ولم يكن لهذيِن وجود في إفساد اليهود الغابر، وال ِزلْنا 

��©���m��ª: الذي قال اُهللا فيه) وعد اآلخرة(ولكننا ننتِظر أن يأتي . نرى اليهود أكثر نفيراً � �̈ �§��ª��©�� � �̈ �§��ª��©�� � �̈ �§��ª��©�� � �̈ �§
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®��¬��«®��¬��«®��¬��«®��¬��«�� �̧ �¶� �µ� � �́ �³� �²� �±��°�� � �̄ �� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³� �²� �±��°�� � �̄ �� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³� �²� �±��°�� � �̄ �� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³� �²� �±��°�� � �̄ �l د (ففي  ٧: اإلسراءوع
تأتي الجيوشُ الجرارةُ المسلَّحة بأعظم األسلحة، وهي ليستْ كالمرة األولى المقتَِصرة على ) اآلخرة

) خرةوعد اآل(الجوِس خالَل الديار، والمحِدثة للرعب في دمار اليهود؛ ففي المرة الثانية التي سماها 
تأتي قوةٌ غالبة قاهرة، ال تخضع لضغوط الدول الكبرى، وال تخضع لمجلس األمن، إنها قوةٌ غالبة، 
تسوء وجوه يهود، وعندها يرون من البأس ما ال ِقبَل لهم به، فيوِقنون حين ذلك بأن ال طاقةَ لهم بما 

محالل، وعند ذلك يدخُُل الجيشُ الفاتح من المسلمين يرونَه، وأن أمرهم إلى زوال، وأن قوتَهم إلى اض
 اليهودي لُوالع الجيشُ اإلسالمي رآباُؤهم في عهد عمر بن الخطاب، ويدم األقصى، كما دخَلَه المسجد

  )٣٩(".تتبيراً

  القوُل بأن اإلفساديِن من القضايا الغَيبية التي استأثر اهللا بعلمها : الخامسالمطلب 

الباحثين بعض ِن المذكوريِن في فاتحة سورة اإلسراء من القضايا )٤٠(ذهبيحقيقةَ اإلفساد إلى أن 
  . الغيبية التي ال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعالى، وال سبيَل ألحٍد إلى تعيين حقيقتهما أو زماِنهما

  :واستدلَّ على رأيه هذا بما يأتي

  علماء التفسير األوائل الأنزمن اإلفسادتين يعود إلى إن اختالف المفسرين في تحديد  .١
 تين في األرض، وألنه لم يكنتَّشَ ماًيعلمون الغيب، وألن اليهود في زمنهم كانوا ضعاف

قائمة م على بال هؤالء المفسرين األعالم أن تقوم لبني إسرائيل بعد مجيء اإلساليخطر. 
٢.  إنمعلومات موسوعية، وإنما هو  وأو جغرافيا أو فيزياء أ  تاريٍخالقرآن الكريم ليس كتاب

هدايٍةكتاب عام برة،  وِعةٌظَالتي يكون فيها ِع  المفاتيح العلمية أو التاريخية يعطي بعض
وتذكُّودرس ر، ويُلِمح؛ لعباده  الحياة التي يرتضيها اهللا سبحانه منهجلذلك ال يهتم 

 إهمالها، وال يضر ها، ذكرها، وال ينفع معرفتُمِهتي ال تُبالتفاصيل واألسماء والتواريخ ال
بل يهتمِزلْ باألمور المِهة التي تُمو. ها فقط معرفتُمما يأتي به المفسرون من  لذلك فإن

 اًمِزلْ مالكريم ال يكون  في القرآننٍةيب متفصيالت وتفسيرات وتخمينات واجتهادات غيِر
في اختالف التفاسير   الكامن وراء الرئيس هو السببين، وهذا األمر من المسلمألحٍد

 .د األحداثر الزمن، وتجد المحددة بسبب تغيلتفاصيل غيِرا
٣. التكهنتَي؛ وذلكاإلسالمي  للشرع مخالفٌِن بزمن اإلفساد   كَالكريم ذَ القرآنألنر 

تَاإلفسادِنيولم ي حدوقتَد كَ ذَما، مثلماِهيالقيامةَر ولم ي حدها، وما لم وقتَد يحددهمن  القرآن 
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البشر، لذلك فال   عن قدرة خارج الغيب، وعلم الغيب كما تعلمِملْأمور المستقبل فهو من ِع
بها بأي وسيلة  ِنة، أو من محاولة التكهيبيجدوى من محاولة معرفة مثل هذه األمور الغَ

 .لمن الوسائ
 في اً هو أيضال يزاُل ه بني إسرائيل نفس أمر من علم الغيب، فإنِنيتَ اإلفساد أمر أناكم .٤

 في دد الج واليهودزاةَالغُ  المستعمرين هؤالِء أند اآلن ما يؤكِّإلى دوال يوج. علم الغيب
الكريم، في القرآن ني موسى بني إسرائيل المذكوِر قوِمفلسطين هم بالضرورة أحفاد 

البائدة، والظاهر   الظن أن بني إسرائيل مثلهم مثل الفراعنة وغيرهم من الشعوبوأغلب
ولغاية اآلن أية تأكيدات  اإلطالقأن بني إسرائيل قوم سادوا ثم بادوا، إذ ال يوجد على 

أن تدل على أن هؤالء  آثارية أو علمية أو وراثية حقيقية من أي نوع كان من شأنها
)٤١(.األمس يهود اليوم هم أحفاد بني إسرائيل يهوداألدعياء 
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  المبحث الثاني

  مناقشة اآلراء وبيان القول الراجح

 شِْد األدلة التي استندبني إسرائيل، وح تَيهذا العرض المستقصي آلراِء المفسرين في إفساد بعد
وعرِضها على ميزان  هذه األقوال واآلراءإليها أصحاب كلِّ رأي، نشرع بعون اهللا تعالى في مناقشة 

 انطباقاً على ألفاظها، وأكثر غيةَ الوصول إلى الرأي الذي نراه أوفق بسياق اآليات، وأشدالنقد العلمي؛ ب
  .التزاماً بأصول التفسير وقواعده

 الثحسب ترتيب ورودها في المبحث األول باستثناء المطلب الث ونشير إلى أننا سنناقش اآلراء
وقوع اإلفسادتين زمن اإلسالم حيث سيكون المطلب األخير في هذا المبحث؛ وذلك المنعقد للحديث عن 

 وذلك في مطالب . االعتراضات عليه األدلة على رجحانه وندفع سنقيمإذ ؛ألنه الرأي المرجح عندنا
  :خمسة

  سالممناقشةُ القول بوقوع اإلفساديِن أو أحِدهما قبل اإل: األولالمطلب 

إن القوَل بأن أحد اإلفساديِن أو كَلَيِهما قد وقع قبَل اإلسالم قوٌل عليه اعتراضاتٌ كثيرةٌ، وفيه 
 من المفسرين ال سيما القُدامى منهم، ونُجِمُل فيما يأتي أهم غفير إليه جمع ذهب دة، وإنمناقشاتٌ متعد

 :هذه االعتراضات

ذا القول ال يظهر فيه فائدةُ التحديد بالمرتين، كما ال يظهر فيه وجه الصلة  إن الذهاب إلى ه:أوالً
  )٤٢(.بين الحديث عن إفساد بني إسرائيل وبين ُأمة اإلسالم

��m:  إن قولَه تعالى:ثانياً �h��g��f�� �e� �d��c���b� �h��g��f�� �e� �d��c���b� �h��g��f�� �e� �d��c���b� �h��g��f�� �e� �d��c���bl ٥: اإلسراء  ينثَِنيال ينطبقُ على الو
من البابِليين والرومان؛ إذ إن هذا الوصفَ وصفُ تشريٍف وتكريٍم خص اُهللا أو غيِره ) نبوخذ نَصر(كَـ

  .تعالى به عباده المؤمنين

ال يطْلَقُ في ) العباد(وقد ناقَشَ أصحاب هذا القوِل هذا االعتراض بأنهم ال يسلِّمون أن لفظَ 
مراداً به غير ) العباد(قرآنيةً ورد فيها لفظُ القرآن إال على العباد المؤمنين الصالحين، وأوردوا آياٍت 

�m: إن الناس جميعاً مؤمنَهم وكافرهم هم عبيد هللا سبحانه، واُهللا تعالى يقول: وقالوا. المؤمنين المتقين
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� �Ë��Ê���É��È���� � �Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��Ë��Ê���É��È���� � �Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��Ë��Ê���É��È���� � �Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��Ë��Ê���É��È���� � �Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Ál ويقوُل سبحانه إلبليس لعنه اهللا ٩٣: مريم ، :�m��j��j��j��j

��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��o��n��m��l��k��u��t��s��r���q��p��u��t��s��r���q��p��u��t��s��r���q��p��u��t��s��r���q��pl جميعاً ٤٢: الحجر فقد أضافَ اُهللا سبحانَه الناس 
  )٤٣().الغاوون(، ومن عباِده هؤالء )عبادي: (إليه هكذا

����mÄ��Ã��Â��ÁÄ��Ã��Â��ÁÄ��Ã��Â��ÁÄ��Ã��Â��ÁÅÅÅÅ��É��È������Ç��Æ�����É��È������Ç��Æ�����É��È������Ç��Æ�����É��È������Ç��Æ: واستدلُّوا أيضاً بقوله تعالى حكايةً عن عيسى عليه السالم
� �Í� �Ì�� �Ë��Ê� �Í� �Ì�� �Ë��Ê� �Í� �Ì�� �Ë��Ê� �Í� �Ì�� �Ë��Êl ك (؛ فقد َأطلَقَ كلمةَ ١١٨: المائدةوبقوِله سبحانه. على الكافرين) عباد :�m��y��y��y��y

��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~���}��|���{��z��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~���}��|���{��z��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~���}��|���{��z��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~���}��|���{��zl فقد  ١٧: الفرقان
�m���e��d��c���b���e��d��c���b���e��d��c���b���e��d��c���b: وبناء على ذلك فإن قولَه تعالى: قالوا. على الكافرين أيضاً) عبادي(َأطْلَقَ كلمةَ 

��h��g��f��h��g��f��h��g��f��h��g��fl ٥: اإلسراء  يكون أن ر(و) جالوتُ(ال مانعختَنَصلِّطا على بني -وهما كافران–) بقد س 
إسرائيل؛ إذ إن اهللا تعالى يريد أن ينتقم منهم، ويسلِّطَ عليهم أمثالَهم من الكفرة والظالمين، فإذا أراد اُهللا 

       : ما قال جلَّ شأنُهسبحانَه أن ينتَِقم من الظالم سلَّطَ عليه من هو أكثر منه ظلماً، وأشد منه بطشاً؛ ك
�m�� �̈�§�����������¦��¥�����¤��£��¢��¡����� �̈�§�����������¦��¥�����¤��£��¢��¡����� �̈�§�����������¦��¥�����¤��£��¢��¡����� �̈�§�����������¦��¥�����¤��£��¢��¡���l ١٢٩:األنعام .  

في استعمال ) العبيد(و) العباد( بين عن هذه االستدالالت بتفريقهوقد أجاب الشيخُ الشعراوي 
في ) العباد(أن هللا سبحانه فيما ليس لهم فيه اختيار، و) عبيد(القرآن المجيد؛ فذكَر أن الخلقَ جميعاً 

  .استعمال القرآن هم الذين انقادوا ألمر اهللا تعالى، وسلَّموا له في كلِّ ما لهم فيه اختيار

�§���������������m: واستدلَّ على هذا التفريق بآياٍت قرآنية مثل قوله تعالى � �¦� �¥��¤�� �£��¢��������������§� � �¦� �¥��¤�� �£��¢��������������§� � �¦� �¥��¤�� �£��¢��������������§� � �¦� �¥��¤�� �£��¢

�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨l لعنَه اهللا وقوله سبحانه حكايةً عن إب ٦٣: الفرقان ليس :�m��è��è��è��è

���ñ��ð��ï��î��í��ì��ë��ê���é���ñ��ð��ï��î��í��ì��ë��ê���é���ñ��ð��ï��î��í��ì��ë��ê���é���ñ��ð��ï��î��í��ì��ë��ê���él ٤٤( ٨٣ -  ٨٢: ص(  

�m��o��o��o��o: ويضافُ إلى هاتيِن اآليتيِن اللَّتَيِن ذكرهما الشعراوي آياتٌ أخرى كثيرة، كقوله تعالى

��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��p��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��p��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��p��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��pl وقوله تعالى ٦٥: الكهف  :�m��S��� � � � � � � � � � �R��Q��S��� � � � � � � � � � �R��Q��S��� � � � � � � � � � �R��Q��S��� � � � � � � � � � �R��Q

��V��U��T��V��U��T��V��U��T��V��U��T��Z��Y��X���W��Z��Y��X���W��Z��Y��X���W��Z��Y��X���Wl وقوله تعالى ٨١ - ٨٠: الصافات ، :�m��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A

���I��H��G���I��H��G���I��H��G���I��H��Gl وقوله تعالى ١٢٨ - ١٢٧: الصافات  :��mØ��� �×��Ö��� � �Õ��Ô��ÓØ��� �×��Ö��� � �Õ��Ô��ÓØ��� �×��Ö��� � �Õ��Ô��ÓØ��� �×��Ö��� � �Õ��Ô��Ó �l١٠: الزمر  
���mt��s��r: وقوله تعالى � �q��p��o��n��m��l��kt��s��r�� � �q��p��o��n��m��l��kt��s��r�� � �q��p��o��n��m��l��kt��s��r�� � �q��p��o��n��m��l��kuuuu��|��{��z��y��x�� � �w��v�� ���|��{��z��y��x�� � �w��v�� ���|��{��z��y��x�� � �w��v�� ���|��{��z��y��x�� � �w��v�� �

}}}}~~~~£��¢��¡������£��¢��¡������£��¢��¡������£��¢��¡������¤¤¤¤� � �©�� �̈ �§��¦��¥���� �©�� �̈ �§��¦��¥���� �©�� �̈ �§��¦��¥���� �©�� �̈ �§��¦��¥��l وقوله  ١٨ - ١٧: الزمر�m��w���v��u��t��w���v��u��t��w���v��u��t��w���v��u��t
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� � �~��}��|��{��z��y��x���~��}��|��{��z��y��x���~��}��|��{��z��y��x���~��}��|��{��z��y��xl وقوله تعالى ٣١: إبراهيم ، :�m������c��b���a�� �̀ �_������c��b���a�� �̀ �_������c��b���a�� �̀ �_������c��b���a�� �̀ �_

g��f��e��dg��f��e��dg��f��e��dg��f��e��dhhhh��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k���j��i����w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k���j��i����w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k���j��i����w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k���j��i��

���{����z��y����x���{����z��y����x���{����z��y����x���{����z��y����xl وقوله تعالى ١٠: التحريم  :�mÀ��¿��¾��½���¼��»À��¿��¾��½���¼��»À��¿��¾��½���¼��»À��¿��¾��½���¼��»ÁÁÁÁ��Å��Ä��Ã��Â����Å��Ä��Ã��Â����Å��Ä��Ã��Â����Å��Ä��Ã��Â��

ÆÆÆÆÇÇÇÇÈ���È���È���È����� �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���� �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���� �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���� �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��l وقوله تعالى ١٨٦: البقرة  :�m���t��s��r��q��p���t��s��r��q��p���t��s��r��q��p���t��s��r��q��p

uuuuvvvvz��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w��{{{{� �b��a�� �̀��_����~��}��|����b��a�� �̀��_����~��}��|����b��a�� �̀��_����~��}��|����b��a�� �̀��_����~��}��|��l وقوله تعالى ٥٣: اإلسراء ، :�m��B��A��B��A��B��A��B��A

��S��R��Q��P��O���N��M��� �L��K�� �J��I��H��G��F��E��D��C��S��R��Q��P��O���N��M��� �L��K�� �J��I��H��G��F��E��D��C��S��R��Q��P��O���N��M��� �L��K�� �J��I��H��G��F��E��D��C��S��R��Q��P��O���N��M��� �L��K�� �J��I��H��G��F��E��D��Cl هذه اآليات  ٧٧: طه وغير ،
  .كثير

ن هذا التفريقَ إنما هو في محلِّ االختيار وموِطن التكليف، أي في دار ونبه الشعراوي على أ
الدنيا ال دار اآلخرة؛ ألن الخلقَ جميعاً في اآلخرة ال اختيار لهم، فال ينقَِسمون فيها إلى عبيٍد وعباد، بل 

  .هم جميعاً عبيد وعباد في الوقِت ذاِته

 ه لوجدتهم جميعاً لهم اختياراتٌه وكافِره مؤمِنكون كلِّلو نظرتَ إلى ال: " الشعراوي الشيخيقوُل
  يستوي في القهر المؤمن، بهذا المعنى)عبيد(في أشياء، ومقهورين في أشياء أخرى، فهم جميعاً 

الخَلْق كلُّ: ، إذنوالكافر )لهم فيه)عبيد فيما ال اختيار  .ثم بعد ذلك نستطيعأن نُقس هم إلى ِقمسمني :
هم ألمر اهللا هم وانصياع تسمو بهم أعمالُ)عبيد(، و)العباد( يظلون عبيداً ال يدخلون في مظلة )دعبي(

  ) ...عباد اهللا(فيدخلون في مظلة 

 فالمؤمنون باهللا يخرجون عن اختيـارهم  ؛)العباد( و )العبيد(ففي منطقة االختيار هذه يتمايز       
رادهم إلىإلى اختيار ربهم، ويتنازلون عن مراد ربنفِّذون ما أمرهم اهللا  مهم في المباحات، فتراهم ي

  كالقَ به، ويجعلون االختيار ره .هم يقولُ  حالِ ولسان وهؤالء هم    .سمعاً وطاعة : هم لرب)الذين  )العباد 
 ارأما الكف  ...  أمام إرادة اهللا عز وجل     ة االختيار، فليس لهم إرادةٌ    قَهم هللا في منطِ    أمرِ موا جميع سلَّ

  رادالذين اختاروا م  رادهم وتركوا م   هم، ونَ  اهللا، واستعملوا اختيارس وا اختيار هـؤالء هـم     ف هم، رب
)(، وال يقال لهم)العبيد أبداً؛ ألنهم ال يستحقون شَ)عباد هذه الكلمةفَر . 

طقة االختيـار هـذه ال       من  أن  نعلم  في هذه المسألة ال بد لنا أن       َلكَشْ حلَّ ما أَ   َلِمكْولكي نستَ 
تكون        إال في الدنيا في دار التكليف؛ ألنها م لُّح    ز بين     االختيار، وفيها نستطيع أنيالذين  )العباد( نُم 
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  الذين تمردوا واختاروا غيـر     )العبيد(انصاعوا لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه، وبين         
  . عنهاات فال يستطيعون الخروج القهريات، أما في اهللا عز وجل في االختياريمراِد

 هللا تعالى، وال مجـاَل فيهـا    مقهور فال محلَّ لالختيار والتكليف، فالجميع  فإذا جاءت اآلخرةُ  
   للتقسيم السابق، بل الجميع عبيد  نقولَ  :  إذن . في الوقت ذاته    وعباد أن فـي     : نستطيع الكلَّ عباد إن

�m��Á��Á��Á��Á: في اآليتَيِن، قوله  ) عباد(وعلى هذا نستطيع فهم معنى      . ي الدنيا اآلخرة، وليس الكلُّ عباداً ف    
Ä��Ã��ÂÄ��Ã��ÂÄ��Ã��ÂÄ��Ã��ÂÅÅÅÅ������������l وقوله ١١٨: المائدة ، :�m��i��d���c��b��a��i��d���c��b��a��i��d���c��b��a��i��d���c��b��al اهم الحقُّ  ١٧: الفرقانفسم ،

سبحانه عباداً؛ ألنه لم يعد لهم اختيار يتمردون فيه، فاستَووا مع المؤمنين في عدم االختيـار مـع                  
وجلَّم ٤٥(".راداِت اهللا عز(  

�m��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j: وأما استدالُل الدكتور الخطيب بآية الحجر

��u��u��u��ul جميعاً إليه هكذا: "، وقولُه ٤٢: الحجر ومن عباِده هؤالء )عبادي: (فقد أضافَ اُهللا سبحانَه الناس ،
الراجح أن االستثناء في هذه اآلية استثناء منقطع وليس  فهو استدالٌل غير مسلِّم؛ ألن )٤٦()".الغاوون(

 متَّصالً، وأن)إلى المولى تشريفاً وتكريماً؛ بدليل سقوِط هذا ) العباد(ليسوا من جنس ) الغاوين المضافين
���m»��º��¹: االستثناء في آية اإلسراء، وذلك قولُه سبحانه �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ¼¼¼¼��À��¿��¾���½����À��¿��¾���½����À��¿��¾���½����À��¿��¾���½��

l بـف ٦٥: اإلسراء المتقون؛ بدليل آية النحل) عبادي(المراد ِن المؤمنونِن اآليتَيفي هاتَي :�m��x� �w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��v

��¡�����~��}��|��{��z���y��¡�����~��}��|��{��z���y��¡�����~��}��|��{��z���y��¡�����~��}��|��{��z���yl ٩٩: النحل  

_ وهو ظاهر_وقيَل : "قال البقاعي بعد أن ذكر احتماَل أن يكون االستثناء متَِّصالً في آية الحجر
. تشريف؛ فال تشمُل إال الخُلَّص، فحينئٍذ يكون االستثناء منقِطعاًلل_ )عبادي(يعني في _إن اإلضافةَ 

وفائدةُ سوِقه بصورة االستثناء على تقدير االنقطاع الترغيب في رتْبِة الشرف باإلضافة إليه، والرجوِع 
ون في ذلك المقام، ويرونَه عن اتِّباع العدو باإلقباِل عليه؛ ألن ذوي النفوس األبية والِهمم العِلية يناِفس

  )٤٧(".أعلى مرام_ كما هو الحقُّ_

وقومه وثَِنيين، على حين كان ) بخْتُنَصر( ؟ فقد كان المؤمنين علىالكافرين  كيفَ يسلِّطُ اُهللا :ثالثاً
  .بنو إسرائيل أهَل كتاٍب مؤمنين باهللا
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وقد نوِقشَ هذا االعتراض بأن بني إسرائيل وإن كانوا أهَل كتاب فإنهم قد مكَروا بآيات اهللا، 
لم يكونوا _ وإن كانوا مؤمنين ظاهراً_فهم .. وبغَوا في األرض، وملُؤوا الدنيا من حوِلهم ظلماً وبغياً 

���¡��¢��£��¤��������¡��¢��£��¤��������¡��¢��£��¤��������¡��¢��£��¤������m: اهللا سبحانَه يقولو.. أحسن حاالً من الوثَِنيين في أفعاِلهم السيئة المنكرة 

�� �̈�§�����������¦��¥�� �̈�§�����������¦��¥�� �̈�§�����������¦��¥�� �̈�§�����������¦��¥l ١٢٩: األنعام  ظلماً منهم، فهي هم أشد نبالظالمين، أو بم وكذلك يبتلي اُهللا الظالمين
  )٤٨(.ِنقَم تُضرب في وجِه ِنقَم، وظلم يسوء وجوه الظالمين

لى أن عقوبةَ كلِّ إفسادة إنما تكون على يِد أناٍس وجواب هذا االعتراض أن سياقَ اآليات يدلُّ ع
��mمؤمنين متقين ينِْفذُ اُهللا بهم وعده المفعول، كما تبين لنا في تحقيق أن وصفَ  �h��g��f���e��d��h��g��f���e��d��h��g��f���e��d��h��g��f���e��dl 

  .إنما هو وصفُ تكريم وتشريف ٥: اإلسراء

إن المتأمَل لسورة اإلسراء إن هذا الرأي مخالفٌ لسياق اآليات الكريمة وروحها؛ إذ  :رابعاً
 ظّليِن أحداثٌ حدثَتْ منهم في اإلسالم، فيبدو أن المراد بالمرتَحقّ أمة يجدها قد ربطَت اإلفساديِن ب

  .اإلسالم، فالحقُّ سبحانه بعد أن ذَكَر اإلسراء ذَكَر قصةَ بني إسرائيل

سلَّطين على بني إسرائيل في المرة األولى غير القوم  إن هذا الرأي يجعُل القوم الم:خامساً
المسلَّطين عليهم في المرة الثانية، وهذا مخالفٌ لظاهر نَظِْم اآليات الكريمة؛ فإن سياقَها واضح في أنَّها 

�m��q��q��q��q: تتحدثُ عن ِصراِع أمٍة واحدٍة مع اليهود، بدليل الضمائر المذكورة في عقوبة اإلفسادة الثانية

���u��t��s��r���u��t��s��r���u��t��s��r���u��t��s��rl ٦: اإلسراء  ،�m� �¬��«��¬��«��¬��«��¬��«l ٧: اإلسراء  ،�m��±��°��� �̄�®��±��°��� �̄�®��±��°��� �̄�®��±��°��� �̄�®

��³��²��³��²��³��²��³��²l تكون هي  ٧: اإلسراء أن ِن ال بدتَيلَّطةُ على بني إسرائيل في اإلفسادسوهذه األمةُ الواحدة الم 
وهذا من أقوى . رةً ثانيةاألمةَ اإلسالمية؛ ألنه لم يحصل لقوٍم قبَل اإلسالم أنهم غَزوا بني إسرائيل م

  .االعتراضات على القوِل بوقوع اإلفساديِن أو أحِدهما قبل اإلسالم

  مناقشةُ رأِي القفال في اإلفسادتيِن: المطلب الثاني

إن ما ذهب إليه القفَّاُل ومن تابعه من تفسير آية المائدة بآيات اإلسراء ال يعدو أن يكون اجتهاداً 
حاولةً للجمع بين آياٍت موضوعها العام واحد، وهو عصيان بني إسرائيل واعتداُؤهم، تفسيرياً، وم

ولكن ذلك العصيان واالعتداء، وهذا العمى والتنكُّب . وعماهم عن الحق، وتنكبهم للصراط المستقيم
ر؛ فكثير من مواقفهم كانت له تجلِّياتٌ كثيرة، وصور متعددة من تاريخ بني إسرائيل الغابر والحاض
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�m��L��K��J���I��H��G��F��E��L��K��J���I��H��G��F��E��L��K��J���I��H��G��F��E��L��K��J���I��H��G��F��E: وأعمالهم يصح فيه الوصفُ القرآني الوارد في آية المائدة

O��N��MO��N��MO��N��MO��N��MPPPP� �� �� �� �l فكلُّ موقِف عصياٍن وظلٍم واعتداٍء أو كفٍر وتكذيٍب هو في الحقيقة  ٧١: المائدة ،
  .عمى عن الحق، وصمم عن الهدى

: يجوز هذا الوجه من التفسير وال يقطع به؛ فقد قاَل في أول كالِمهولذلك وجدنا القفال نفسه 
 وذلك أنه يعلم أن )٤٩(".ما يجوز أن يكون تفسيراً لهذه اآلية) بني إسرائيل(ذَكَر اُهللا تعالى في سورة "

  :للمفسرين وجوهاً أخرى في تفسير آية المائدة، ومن هذه الوجوه ما يأتي

م عموا وصموا في زمان زكريا ويحيى وعيسى عليهم السالم، ثم تاب اُهللا على أن المراد أنه -١
بعضهم بتوفيقه لإليمان، ثم عموا وصموا كثير منهم في زمان محمد عليه الصالة والسالم 

 .بأن أنكروا نبوتَه ورسالتَه

ه فتاب اهللا عليهم، ثم عموا أن المراد أنهم عموا وصموا حين عبدوا الِعجل، ثم تابوا عن -٢
 )٥٠(.وصموا كثير منهم بالتعنُّت، وهو طلبهم رؤيةَ اهللا جهرةً ونزوَل المالئكة

أن المراد باآلية قوم كانوا على الكفر قبَل أن يبعثَ الرسوُل محمد صلى اهللا عليه وسلم،  -٣
بة بأن أرسَل محمداً صلى اُهللا عليه وسلم  الحق، ثم عرضهم اُهللا للتوةفعموا وصموا بمجانب

 )٥١(.وإن لم يتوبوا، ثم عموا وصموا بعد بياِن الحق بمحمد عليه الصالة والسالم

أن المراد أنهم عموا وصموا بعد موسى عليه السالم، ثم تاب اُهللا عليهم ببعث عيسى عليه  -٤
 )٥٢(.هللا عليه وسلمالسالم، ثم عموا وصموا بالكفر بمحمد صلى ا

، ثم تاب اهللا عليهم حين )شَعيا(أن المراد أنهم عموا وصموا بمخالفة أحكام التوراة وقَتِْل  -٥
تابوا، فكشَفَ عنهم القحط، ثم عموا وصموا بقتل يحيى وقصِدهم لقتل عيسى عليهما الصالة 

 )٥٣(.والسالم

التفسير والتأويل وجدنا فريقاً من المفسرين لم يعتمدوا وألجل احتمال آية المائدة لِعدة وجوٍه من 
قوَل القفَّال في تفسير آية المائدة بآيات اإلسراء؛ ألنه على أقصى تقديٍر أحد الوجوه المحتَملَة في تفسير 

  .اآلية، وليس هو المقطوع به فال محيد عنه
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فما هو إالّ رأي األقدمين من المفسرين  -لو سلِّم–على أن الربطَ بين آية المائدة وآيات اإلسراء 
 كما رأينا في المبحث السابق – وقوع اإلفسادتَيِن في الزمان الغابر قبل اإلسالم، وهو قوٌلب الذي يقول

 وكلُّ االعتراضات الواردة عليه واردةٌ بالضرورة على قول القفَّال،  فيه مناقشاتٌ وعليه اعتراضات،-
  .لة هذا الرأيبل إننا جعلناه أحد أد

  مناقشةُ رأي الدكتور األشقر: الثالثالمطلب 

عرفْنا في المبحث األول أن الدكتور عمر األشقر من القائلين بوقوع اإلفسادتَيِن في زمن 
اإلسالم، إال أنه خالفَ سائر العلماء القائلين بذلك في تحديد المرتَين؛ فذهب إلى أن اإلفساديِن متعاقباِن 
متوالياِن، واقعاِن في زماننا الحاضر، على النحو الذي فَصلناه في ذلك المبحث، ونَقَلْنا كالمه هناك 

ه هذا هنا فنقول. مستوفىونناِقشُ رأي:  

إن هذا الذي حدثَنا عنه القرآن ليس : " كيفَ يقوُل األستاذُ األشقر في شأِن هذيِن اإلفساديِن:أوالً
 عصِرنا، وهما إفساداِن متعاقباِن متوالياِن، مضى بعض منهما في السنوات الماضية، له وجود إال في

 منهما لم يقع آخر بالصواب_وفي ظني ... وال يزاُل بعض ِن _ واُهللا أعلميِن الواقعيهذيِن اإلفساد أن
   )٥٤(؟..."يجرياِن في أيامنا هذه من اليهود المتَحدِث عنهما في النص القرآني هما اإلفساداِن اللَّذاِن 

) ثُم(بكلمة ) اإلفساِد األول(عن ) اإلفساد الثاني(كيف يقوُل ذلك واآلياتُ الكريمةُ فَصلَت 
الموضوعة في اللغة للمهلَة الزمنية المتراِخية ال التعاقب أو التوالي؟ إن كلَّ األقوال التي قيلَتْ في 

لقديم والحديث تجعُل فُسحةً زمنيةً مديدةً بين اإلفساد األول واإلفساد الثاني؛ تحديد اإلفسادتَيِن في ا
  .انسجاماً مع سياق اآليات الكريمة الذي يشِعر بزمٍن متباعٍد بينَهما

بقيام المجاهدين المسلمين بعملياٍت ) اإلفساد األول(عقابهم على  إن األستاذَ األشقر فَسر :ثانياً
ِدية موِجعٍة لليهود في فلسطين، وليس هذا التفسير بصواب؛ ألن إمداد اليهود باألموال والبنين استشها

على تفسيره، وهو الوقتُ الحاضر الذي نعيشُه، ) اإلفساد األول(وجعلَهم أكثر نفيراً متحقِّقٌ في وقت 
ال ) اإلفساد الثاني(واقعاً في فترة وهذا مخالفٌ لمنطوق اآليات الكريمة، التي جعلَت اإلمداد والجعَل 

  ).اإلفساد األول(



  ٢٧

الذي يبِنيِه اليهود في ) الِجدار العازَل( إن من العجيب والغريب أن يجعَل األستاذُ األشقر :ثالثاً
لغالب بحسب اللُّغة أن ينقلب ا) الكَرة(الواردة في اآليات الكريمة؛ فإن مقتضى ) الكَرة(أيامنا هذه من 

  ٦: اإلسراء �m���u��t��s��r��q���u��t��s��r��q���u��t��s��r��q���u��t��s��r��ql: مغلوباً والمغلوب غالباً، وهذا هو المتَبادر من الجملة القرآنية
كَر، وهو : العطفُ على الشيِء بالذاِت أو بالِفعل، ويقاُل للحبِل المفتول: الكَر: "قال الراغب األصفهاني

الكافُ والراء أصٌل صحيح يدلُّ على جمٍع : "فارس وقال ابن )٥٥(".في األصل مصدر، وصار اسماً
 وقال )٥٦(".، وذلك رجوعك إليه بعد المرة األولى، فهو الترديد الذي ذكَرناه)كَررتُ(وتَرديد، من ذلك 

: وكَر عنه. عطَفَ: مصدر كَر عليه يكُر كَراً وكُروراً وتَكراراً: والكَر... الرجوع : الكَر: "ابن منظور
  )٥٧(".رجع، وكَر على العدو يكُر، ورجٌل كَرار وِمكَر، وكذلك الفَرس

  )٥٨(.بالدولة والغَلَبة والظَّفر) الكَرة(ولذلك جرى كثير من المفسرين على تفسير 

بقيام ) فساد األولاإل(غير متحقٍِّق على تفسير األستاذ األشقر ) الكَرة(وهذا المعنى اللُّغوي لـ
 بهذه العمليات أذى آذَوا اليهود المجاهدين أن المسلمين بعمليات موِجعٍة لليهود في فلسطين؛ فصحيح
شديداً، وقتلوا منهم من قتلوا، ودمروا من دياِرهم ما دمروا، وأوقعوا فيهم رعباً شديداً، إال أن ذلك كلَّه 

بحسب _اُل لهم الغلبةُ على المسلمين، فال يطْلَقُ في حق المجاهدين اآلن ال ينفي أن اليهود ال تز
  .أنهم غالبون، وال يطلَقُ في حقِّ اليهود اآلن أنهم مغلوبون_ موازين القُوى

 إننا نوافقُ األستاذ األشقر في أن اإلفساد الثاني وإنهاءه على أيدي المسلمين غير القتال :رابعاً
زمن مع اآلية الكريمةالذي سيقع ذلك منسجم المسيح الدجال؛ ألن  :�mH��G��FH��G��FH��G��FH��G��F �l٨: اإلسراء  إذ إن

ظاهرها أن اإلفساد الثاني ليس خاتمةَ المطاف، وأن القضاء عليهم عِقبه غير القضاء اآلخر الذي هو 
  واهللا أعلم. من أشراط الساعة الكبرى

��mH��G: الىقال األستاذ سعيد حوى في تفسير قوله تع �FH� �G� �FH� �G� �FH� �G� �F �lتُم: "(٨: اإلسراءدع إلى ) وإن
  )٥٩(".إلى التسليط عليكم، كما سيفعُل اُهللا تعالى يوم يأتون مع جنِْد الدجال) عدنا(اإلفساد في األرض 
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  مناقشةُ القول بأن اإلفسادتَين من القضايا الغَيِبية: الرابعالمطلب 

من المبحث األول أن بعض الباحثين ذهب إلى أن حقيقةَ اإلفساديِن سبقَ لنا في المطلب الرابع 
المذكوريِن في فاتحة سورة اإلسراء من القضايا الغيبية التي ال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعالى، وال سبيَل 

ناك، ولكنَّا ال نُسلِّمها واستدلَّ صاحب هذا الرأي بأدلَّة ذكرناها ه. ألحٍد إلى تعيين حقيقِتهما أو زماِنهما
  : له، بل نناِقشُها هنا فنقول

إن اختالف المفسرين في تحديد زمن اإلفسادتَيِن ال يلزم منه أنَّهما من القضايا الغيبية التي  :أوالً
المفسرين، استأثر اُهللا بعلمها؛ فإن كثيراً من آيات القرآن فيها اجتهاداتٌ كثيرة، واختالفاتٌ متعددة بين 

ألسباب تتَّصل بالدالالت اللغوية أللفاظ القرآن، والمعارف العصرية لكلِّ مفسر، والملَكات العقلية التي 
إن االختالفَ الواسع في آية كذا يِشي بأن معناها مما استأثر : يتفاوتُ فيها الناس، ومع ذلك لم يقُْل أحد

  . اُهللا بعلمه

 ما أتى به المفسرون السابقون من تفسيرات وتفصيالت مبناها على  ال خالفَ في أن:ثانياً
االجتهاد ليس ملِْزماً ألحٍد بعدهم، وال جداَل أيضاً في أن القرآن لم يبين على وجه التحديد القاطع حقيقةَ 

لِعبرة، وهذا القَدر من اإلفسادتَيِن أو زمانَهما؛ جرياً على سنَِنه في لَفِْت األنظار إلى موضع الِعظة وا
ولكن . العظة والعبرة متحقِّقٌ في كلِّ وجه من وجوه تأويل اآليات، وكلِّ قوٍل من األقوال الواردة فيها

ذلك كلَّه ال يعني عدم البحث عن الوجه األمثل، والقول األكْمل في تفسير اآليات، من خالل الربط بين 
لم تكن في زمن المفسرين ولم تخطُر لهم على باٍل، ما دام هذا ما استجد من أحداٍث وأوضاٍع وظروف 

الربطُ منسِجماً مع قواعد التفسير وأصوله، ومستلِْهماً لما ُأوِدع في ألفاظ اآليات من إشاراٍت موِحية، 
  .ودالالت واِمضة

سالمي كما يذهب إليه  ليس البحثُ في تحديد اإلفسادتيِن وزمِنهما تكَهناً مخالفاً للشرع اإل:ثالثاً
صاحب هذا الرأي، وقياس تحديد وقت اإلفسادتَيِن على تحديد وقِت القيامة قياس مع الفارق؛ ألن اهللا 
تعالى لم يجعْل ألحٍد سبيالً إلى معرفة وقت الساعة أو التكهِن به، ولم يطِْلع على ذلك ملَكاً مقرباً وال 

عال، وال أودرسها فال .  في كتابه أيةَ إشارٍة تهدي إلى ذلكنبياً مها ومتشاِبهكَمحوأما آياتُ القرآن م
 رهذا هو التدب هم؛ ألنفيها آراء عِملون فيها عقولَهم، ويجتهدونيتدارسونَها فيما بينَهم، وي يزاُل العلماء

، ثم  ٢٤: محمد �m�e���d���c��b��a�e���d���c��b��a�e���d���c��b��a�e���d���c��b��a��h��g��f���h��g��f���h��g��f���h��g��f�l: الذي أمر اُهللا به، ونَعى على تارِكه فقال
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 من وجٍه إشاراٍت ودالالٍت، يلتَِقطُها العلماء سبحانه في كثيٍر من اآليات المحِتِملة ألكثر عأود
 ظنَّهم هذا بما يفتح دونلتفسير اآليات التي اختلفَ فيها الناس، ويؤي على ظنِّهم وجه فيغِْلب ،الراسخون

  .ظية وسياقية وواقعية ومقاصديةاُهللا عليهم من مؤيداٍت لف

 ال خالفَ مع الباحث في أن أغلب يهود اليوم ليسوا هم أحفاد بني إسرائيل يهوِد األمس؛ :رابعاً
من يهود العالم اليوم هم من اُألمم التي تهودتْ، وال يرجعون في % ٩٠إن : (يقوُل علماء األجناسإذ 

، ولكن ذلك ال يعني عدم تنزيِل اآليات القرآنية التي وردتْ في بني ؟؟)أصولهم إلى بني إسرائيل
  :إسرائيل على يهود العالم اليوم؛ لالعتبارات اآلتية

، فأصبحت البنُوةُ هي بنُوةَ )إسرائيل(أن اليهود أصروا على تسمية الدولة األخيرة هذه  -١
 .ائيلانتماٍء للدولة، فال شك أنهم اليوم أبناء إسر

أن الحكم على الناس في دين اهللا ال يكون على أساس الِعرق والجنس، بل على أساس  -٢
العقيدة والسلوك، وقد آمن بنو إسرائيل باليهودية على صورة منحرفة، فيلْحقُ بهم كلُّ 

 .من يشاركُهم في عقيدتهم وِشرعتهم

��mS��R��Q��P��OS��R��Q��P��OS��R��Q��P��OS��R��Q��P��OTTTT:  تعالىأن االنتماء الحقيقي هو انتماء الوالء، كما يقوُل اهللا -٣ �� �� �� �l 
  ٥١: المائدة

على اليهود من باب التغليب؛ فإن كثيراً من أجناس العرب ) بني إسرائيل(أن إطالقَ  -٤
والروم وغيرهم قد دخلوا في اليهودية وليسوا من بني إسرائيل، كما نقَل القلقشندي عن 

ودية وقَع مبكِّراً؛ فزوجةُ  ودخوُل غيِر بني إسرائيل في اليه)٦٠(.عماد الدين الكاتب
فرعون آمنَت بموسى عليه السالم، واتَّبعت الدين الذي جاء به، وكذلك مؤمن آل 
فرعون، وكان كعب بن األشرف يهودياً عربياً من قبيلة طيء، من بطٍن من بطونها 

 وبقي طائفةٌ يدعى بني نَبهان، وكثير من أهل اليمن العرب اعتنقوا اليهودية قبَل اإلسالم،
منهم على اليهودية إلى اليوم، وقد ارتحَل أكثرهم إلى فلسطين بعد احتالل اليهود لها في 

 )٦١(.هذا العصر
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  القوُل الراجح ودفع االعتراضات عليه وبيان مَؤيداِته: المطلب الخامس

واُهللا أعلم بما  _ يترجح لنا بعد النظر في كلِّ األقوال التي قيلَتْ في تحديد إفسادتَي بني إسرائيل
أن اإلفسادةَ األولى منهما وقَعتْ في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم وصحِبه الكراِم رضي اهللا _ ينَزُل

الذين توعد اُهللا بهم بني ) العباد ُأولي البأس الشديد(عنهم، وأن هؤالء الصحابةَ هم المقصودون بـ
وأما اإلفسادةُ الثانيةُ لبني إسرائيل فهي التي نعيشُها . الل الديار، وكان وعداً مفعوالًإسرائيل ليجوسوا ِخ

الذي ال يجاِدُل اليوم فيه أحد، والذي لم يحدثْ مثلُه ) العلُو الكبير(في أيامنا هذه، وهي المحفوفةُ بــ
راه الناس اليوم رأي العين؛ فقد انهالَتْ الذي ي) اإلمداد باألموال والبنين(لليهود في تاريِخهم كلِّه، وبـ

فنحن المسلمين . عليهم األمواُل من كلِّ شرٍق وغرب، وتدفَّقَتْ عليهم الِهجراتُ من كلِّ حدٍب وصوب
كما ) العباد أولي البأس الشديد(الذي سيجيء حين يتحقَّقُ فينا وصفُ ) وعِد اآلخرة(اليوم موعودون بـ

 أسالفنا الصحابة رضي اهللا عنهم، فنسوء وجوه اليهود، وندخُُل المسجد األقصى كما دخلَه تحقَّقَ في
  .أسالفُنا في عهد الفاروق عمر رضي اهللا عنه

وإذا كانت األقواُل األخرى قد أوِردتْ عليها اعتراضاتٌ، فقد ُأورد على هذا القول الذي نُرجحه 
العتراضات، ونجيب عنها، ثم نسوقُ طائفةً من المؤيدات الكثيرة اعتراضاتٌ كذلك، وسنذكُر هذه ا

  . للقول الراجح، واُهللا ولي التوفيق

  دفع االعتراضاِت عن القول الراجح

، نذكر فيما يأتي )٦٢(لقد اعتُِرض على هذا القول الراجح في تفسير اإلفسادتَيِن بِعدة اعتراضات
  :أهمها مع الجواب عنها

��m: إن قولَه تعالى:  قالوا:أوالً �u��t� �s��r� � � �q� �p� �u��t� �s��r� � � �q� �p� �u��t� �s��r� � � �q� �p� �u��t� �s��r� � � �q� �pl نا إليهم  ٤: اإلسراءيأي أنه 
��m: وأعلَمناهم في الكتاب، والمراد به التوراة؛ كما قاَل قبلَها �Z��Y��X��Z��Y��X��Z��Y��X��Z��Y��Xl ٢: اإلسراء . وما جاء

  ).تثِنية االشتراع(ا في سفر أي أسفار التوراة يدلُّ على أن هاتيِن المرتَيِن قد وقَعتا، كم) الكتاب(في 

المسلمين ال في التفسير وال في : والجواب ليستْ مصدراً لنا نحن التوراةَ الموجودةَ اليوم أن
غيره، وال تصلُح دليالً في موِطِن النزاع؛ ألنها محرفةٌ يقيناً، فال نجزم بشيٍء منها أنه حقٌّ وصواب إال 

عليه الدليُل الصريح من الكتاب أو السنةما قام .  
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ال تُمثُِّل بني إسرائيل في قُوِتهم وملِْكهم، إنما  إن قبائَل بني قَينُقاع والنضير وقريظة:  قالوا:ثانياً
صغيرةٌ من بني إسرائيل بعد أن ماً هم شرائحقُطِّعوا في األرض ُأم.  

آيات اإلسراء ال تشتَِرطُ في : والجواب ة ) اإلفساد األول(أنبنو إسرائيل في حاِل قو أن يكون
وإنما  بينَِت اآلياتُ أن بني إسرائيل سيكونون . وملْك؛ فإن إفسادهم الذي هو ديدنُهم ال يتوقَّفُ على ذلك

  .أهَل قوٍة وملْك، ومدٍد من األموال والبنين) اإلفساد الثاني(في وقت 

 عليه وسلم والصحابةَ رضي اهللا عنهم لم يجوسوا ِخالل دياِر إن الرسوَل صلى اهللا:  قالوا:ثالثاً
  .أرض العرب إسرائيل، كما أشارت اآليةُ الكريمة؛ إذ لم تكن لهم ديار، وإنما هي ديار العرب في بني

هم؛ فقال سبحانَه في شأِن بني : والجوابأرض األرض هم، وتلكديار الديار ى تلكمالقرآن س أن
يظَةقُر :�mr��q��p��o��n���m��lr��q��p��o��n���m��lr��q��p��o��n���m��lr��q��p��o��n���m��lssss��z��y���x���w��v��u��t����z��y���x���w��v��u��t����z��y���x���w��v��u��t����z��y���x���w��v��u��t��l وهل  ٢٧: األحزاب 

  ديار القوم إال ما يسكُنونَها، وهل أرضهم إال ما يتصرفون فيها؟

��m�����z: إن قولَه تعالى:  قالوا:رابعاً �y��x��w��v���u��t��s� �r��q�����z� �y��x��w��v���u��t��s� �r��q�����z� �y��x��w��v���u��t��s� �r��q�����z� �y��x��w��v���u��t��s� �r��q

�� �|��{�� �|��{�� �|��{�� �|��{l اهللا تعالى ٦: اإلسراء امتنان نمعلى بني إسرائيل  يتض تَنعليهم بذلك، واُهللا تعالى ال يم 
  .بإعطائهم الكَرةَ على المسلمين

امتناناً من اهللا تعالى على بني إسرائيل، وإنما هي : والجواب نماآليةَ تتض أن لِّمأنَّنا ال نُس
ل، وإمداِدهم باألموال والبنين، ، وما يكتَِنفُها من تقويٍة لبني إسرائي)اإلفساد الثاني(توصيفٌ لمرحلة 

��¿���m: من وادي آية المؤمنون_ واُهللا أعلم_فهذه اآليةُ . وجعِلهم أكثر عدداً وعدداً � �¾��½���¼��»��¿��� �¾��½���¼��»��¿��� �¾��½���¼��»��¿��� �¾��½���¼��»

Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��ÀÇÇÇÇ� �Ë���Ê���É��� �È��� �Ë���Ê���É��� �È��� �Ë���Ê���É��� �È��� �Ë���Ê���É��� �È��l عليهم بحالٍة هم . ٥٦ -  ٥٥: المؤمنون االمتنان ِكنموكيفَ ي
  ون علُواً كبيراً؟فيها مفسدون في األرض وعالُ

يتَِّصفُ العلُو اليهودي بإمداد اليهود بالمال والبنين، وسيكونون أكثر : "قال الدكتور عمر األشقر
وقد تحقَّقَ هذا اإلمداد، . نفيراً، ولم يكُن لليهود مثُل هذا اإلمداد فيما جرى لهم من إفساٍد فيما مضى

فيراً؛ فبقُدرتهم أن يحِشدوا جيشاً يزيد في تَعداٍده على جيوش العرب وأصبح اليهود مع ِقلَِّتهم أكثر ن
  )٦٣(. ".مجتمعة



  ٣٢

على أعدائهم بعد أن عاتَبهم في المرة  إن اهللا تعالى إنما رد الكَرةَ لبني إسرائيل:  قالوا:خامساً
�¢¢¢¢{��~�����¡{��~�����¡{��~�����¡{��~�����¡�m: األولى، ألنهم أحسنوا وأصلحوا، كما قاَل تعالى �� �� �� �l ٧: راءاإلس  واليهود ،

كما يبتلي . وغيره) هتلَر(لم يحِسنوا ولم يصِلحوا قطُّ، ولذا سلَّطَ اهللا عليهم _ كما عرفْناهم وشاهدناهم_
مائة سنة يمكرون بنا ويتآمرون علينا، ليسرقوا أرضنا، فمتى أحسنوا حتى  وهم منذ نحو. ظالماً بظالم
  الكَرةَ علينا؟ يرد اهللا لهم

أن هذا االعتراض أيضاً يجعَل رد الكَرِة من باب االمتنان والجزاء الحسن، وال نراه : ابوالجو
فإنما هو  ٧: اإلسراء�m¡�����~��}¡�����~��}¡�����~��}¡�����~��}¢¢¢¢¥��¤��£��¥��¤��£��¥��¤��£��¥��¤��£�� �l: كذلك كما ذكرنا آنفاً، وأما قوله تعالى

تهم واختياِرهم، وليس قاعدةٌ عامةٌ جيء بها هنا للتنبيه على أن إفساد بني إسرائيل واقع بمحِض إراد
فال يلزم إذاً أن يكون قد وقع من بني إسرائيل إحسان واستقامةٌ بعد . بقهٍر من اهللا سبحانَه أو إجبار
  .معاقبتهم على إفسادِتهم األولى

���m: إن اهللا تعالى قاَل في المرة اآلخرة:  قالوا:سادساً �́�³��²��±��°��� �̄�®�� �́�³��²��±��°��� �̄�®�� �́�³��²��±��°��� �̄�®�� �́�³��²��±��°��� �̄�®

�� �̧�¶��µ�� �̧ �¶��µ�� �̧ �¶��µ�� �̧ �¶��µl هم  ٧: اإلسراءسِجدلَوا  والمسلمون لم يدخلوا مروا ما عتَبقبَل ذلك بالسيف والقهر، ولم ي
إنما هو شأن البابليين . التتبير والتدمير في حروبهم وفُتوِحهم تتبيرا، بل لم يكن شأن المسلمين أبدا

  .على اإلسرائيليين والرومان الذين سلِّطوا

والجواب :هاآليةَ تُشَب َل أنمرة قد كان لهم دخوٌل أو الداخلين ثاني أن نيدخوالً بدخول، وتُب 
مرة، وال يشتَرطُ أن يكون لليهوِد صلةٌ أو عالقةٌ  بدخولهم األول؛ ألن التشبيه لهيئة الدخول، بصرف 

خلوه أوَل النظر عن المدخول عليهم، والمعنى أن المسلمين سيدخلون المسجد األقصى فاتحين كما د
  .مرة فاتحين

��mوكلمةُ : "قال األستاذ سعيد حوى �³��²��±��°��� �̄�®��³��²��±��°��� �̄�®��³��²��±��°��� �̄�®��³��²��±��°��� �̄�®l بأنهم  ٧: اإلسراء تُشِْعر 
المسلمون؛ فهم أصحاب المسجد، وهم وإن لم يأخذوه من اليهود مباشرةً فقد أخذوه ودخلوه المرةَ 

  )٦٤(".األولى فاتحين

 ثم إن )إليه قولُ) التَّتْبير ه تعالىالذي يشير :�m� � �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´l ٧: اإلسراء إنما يعني التدمير
المادي لكلِّ ما بناه اليهود متفاخرين به ليظِْهروا باطلَهم، ولكلَّ ما يعتقدون أنه حصون يتحصنون بها؛ 
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وفي هذا . ه بنيان خبيثفهذه سنَّةُ اهللا في التداول، سيحطِّم المسلمون ما بناه اليهود تحطيماً ويزيلوه؛ ألن
التعبير القرآني ما يفيد بأن كلَّ معلٍَم يدلُّ على اليهود وباطِلهم مهما كان صغيراً سيزوُل بإذن اهللا بأيدي 

  )٦٥(.السواِعد المؤمنة

 تعالى وقَعتا، وأن اهللا إن ما َأجمع عليه المفسرون القُدامى أن مرتَي اإلفساد قد:  قالوا:سابعاً
  .عاقَبهم على كلِّ واحدٍة منهما

أن هذا اإلجماع من المفسرين القُدامى هو أقوى دليٍل يستِند إليه القائلون بوقوع : والجواب
  :اإلفسادتَيِن قبل اإلسالم، ولكن هذا الدليَل ال يسلَّم لهم لِعدة أمور

١-يقُدامى المفسرين على وقوع اإلفساد إجماع من إن على نص بناء ِن قبل اإلسالم لم يكن
الكتاب أو السنة، وإنما كان أمراً اجتهادياً في تنزيل اآليات القرآنية على واقٍع معين، واليهود في زمن 
 سيكون ببال سادتنا المفسرين أن دولة، فلم يخطُر أولئك المفسرين لم يكونوا أولي قوة، وال أصحاب

مة القليلين قوةٌ ودولةٌ وشوكةٌ وسيطرةٌ على العالم كما هو الحاُل في زمننا المعاصر؛ لهؤالء الشِّرِذ
  .ألجِل هذا اجتهد المفسرون فرَأوا أن آياِت فاتحة اإلسراء إنما تتحدثُ عن تاريٍخ غابٍر لبني إسرائيل

أطبقَ : " تفسير اآلياتقال الدكتور عبد المعز عبد الستار في مستَهلِّ شرِحه للقول الراجح في
المفسرون على أن ذلك الفساد واإلفساد وقع منهم مرتيِن، في الماضي قبَل اإلسالم، أيام أن علَوا وغَلَوا 
وقتلوا األنبياء، وكذَّبوا المرسلين، وإن اختلفَتْ أقوالُهم في ذلك اختالفاً كبيراً في تحديد نوِع إفساِدهم 

لَِّط عليهم فيه، وكذلك في الثانياألول وزمِنه والمس.  

  :والذي يعنيني أن َأكِْشفَ عنه وأن ُأثِْبتَه في هذا البحث َأمران

  .أن هاتيِن المرتَيِن لم تكونا قبَل البعثة، وإنما هما في اإلسالم: األول

لتي نحن فيها اآلن، أن المرةَ األولى كانتْ على عهد رسول اهللا وأصحابه، واآلخرةُ هي ا: الثاني
 شاء اُهللا رب ا تدميراً، إنلَوفيها ما ع رهم، وندخُُل المسجد كما دخلْناه، وندمفيها وجوه والتي سنسوء

  .العالمين
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وأباِدر فُأطَمِئن الذين يهولُهم هذا التخريج فيرونَه مخالفاً للمأثور، أو المعروف من أقوال 
ح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه شيء، وإلى أن المأثور عن بعض المفسرين، إلى أنه لم يِص

الصحابة مضطَِرب ال تقوم به حجة، وإلى أن األمر ال يعدو أن يكون تاريخاً أو تأويالً، ال يقاُل في 
  )٦٦(".مخالفته إنه تحريفٌ للكَِلِم عن مواِضِعه

وز مخالفتُه من كالم المفسرين القُدامى لهذه اآليات هو إن موِضع اإلجماع الذي ال تج-٢
تفسيرهم وبيانُهم لدالالت األلفاظ والتراكيب، وليس لتنزيل اآليات على واقٍع معين؛ فإنهم قد اختلفوا في 
 هذا التنزيل، وإن كانتْ أقوالُهم دائرةً في زمن ما قبَل اإلسالم، إال أنه لو قاَل منهم قائٌل بوقوع أحِد

  .واُهللا أعلى وأعلم. اإلفساديِن في زمن اإلسالم، لم يكن األخذُ بقوِلهم أولى من األخذ بقوِله

إننا ال نعتَِرض على ما ذهب إليه سادتُنا المفسرون من حيثُ االجتهاد، وإنما نعتَِرض أن -٣
مين على ما توصلوا إليه؛ فال نظن ونحن نُقَدر المفسرين المتقَد. يكون هو الصواب الذي ال يوجد غيره

أن أحداً منهم كان يتخيُل يوماً أن تزوَل دولةُ اإلسالم، وأن يصبح المسلمون في واٍد وأحكام دينهم في 
 م أحدعنهم، ولم يزع لوا في اجتهاِدهم في تفسير هذه اآليات إلى ما هو مذكورصواٍد آخر؛ لذلك و

 ما توصَل إليه هو الحقُّ الذي ال يجوز ألحٍد أن يخالفَه، بل قد رأينا أن اآلياِت أن_ فيما نعلم_منهم 
الكريمةَ تسمح ألفاظُها وتراكيبها باالجتهاِد في تفسيرها، فال حرج إذاً أن تُفَسر تفسيراً جديداً يصدقُه 

   )٦٧(.واقع الناس اليوم

  :مؤيداتُ القول الراجح

ي المبحث األول األِدلَّةَ التي استند إليها القائلون بهذا القول الراجح، ونُضيفُ هنا مَؤيداٍت ذَكَرنا ف
  :ومن هذه المؤيدات ما يأتي. أخرى تزيد هذا القوَل ظهوراً ووضوحاً ورجحاناً

ها،  يقع في إشكالية تدافع اآلراء وأدلت– كما رأينا –ال شك أن الباحث في هذا الموضوع  :أوال
 تحديد ومما يزيد األمر تعقيدا قيام هذه اآلراء واالجتهادات على النظر والرأي في مسألة ال نص في

ولكن بعد  إجالة النظر وتقليب الفكر في مجموع األدلة وسياق اآليات  . من كتاب أو سنةزمانها
في عصر اإلسالم، وهو قوله ودالالتها وقَفَنَا نص لم نستطع تجاوز داللته في ترجيح كون اإلفسادتين 

حيث إن   ٦: ا���اء ��m���|��{�����z��y��x��w��v���u��t��s��r��q���|��{�����z��y��x��w��v���u��t��s��r��q���|��{�����z��y��x��w��v���u��t��s��r��q���|��{�����z��y��x��w��v���u��t��s��r��ql:تعالى
) عليهم( والضمير في .لبني إسرائيل باتفاق) لكم، وأمددناكم، وجعلناكم: (ضمير المخاطبين في قوله
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وصريح نص اآلية ال . ىني إسرائيل في المرة األولينبغي أن يعود بالضرورة على الذين سلطوا على ب
  ؛يحتمل تأويال آخر

�:  واحدة لقوله تعالىفالمسلطون على بني إسرائيل في اإلفسادين فئةٌ m���u� �t� �s� �r� �q���u� �t� �s� �r� �q���u� �t� �s� �r� �q���u� �t� �s� �r� �q

�� �|��{�� � � �z��y��x��w��v���|��{�� � � �z��y��x��w��v���|��{�� � � �z��y��x��w��v���|��{�� � � �z��y��x��w��vl ولو كانوا فئة أخرى تسلط على بني .   ٦: ا���اء
��m: إسرائيل لما قال تعالى � �|�u��t��s� �r��q� � �|�u��t��s� �r��q� � �|�u��t��s� �r��q� � �|�u��t��s� �r��ql التعبير بما يفيد تعدد ولجاء   ٦: ا���اء

  .طين عليهمالمسلَّ

طوا على بني إسرائيل فئة لِّدين كانا قبل اإلسالم يقتضي أن الذين سفإن الذهاب إلى أن اإلفساوعليه 
طين في المرة األولى قبل اإلسالم هم فأقوى ما قيل في ذلك أن المسلَّ. واحدة ولم يقل بهذا أحد

وكذلك مما تأباه . فئتان وأمتان مختلفتان، وهذا ما يأباه النصوهما . البابليون، وفي الثانية الرومان
 .طين كذلكداللة النص الذهاب إلى أن اإلفساد األول كان قبل اإلسالم، والثاني بعده الختالف المسلَّ

  .وهما أقوى ما ورد في المسألة من آراء

  ين على بني إسرائيل إال أن يكون كالهماطوعليه فإننا ال نجد رأيا يتفق مع داللة اآلية من اتحاد المسلَّ

  .وتعذر وجود حّل بغير ذلكندير األدلة باتجاه وقوع اإلفسادين في اإلسالم  وهو ما جعلنا . في اإلسالم

  .فال يعدم الناظر وجها من وجوه ردها أو توجيهها- كما رأينا-أما بقية األدلة من المعارضين

ما ذهب إن : على التكريم نود القول بادئ بدء) عباد (  لفظ باإلشارة إلى ما ذكر من داللة :ثانيا
 فهناك  وال يخلو من نقاش؛ أغلبي وليس مطردا،)عباد وعبيد (  في التفريق بين إليه الشيخ الشعراوي

 قوله  مواضع من القرآن الكريم يصعب إدراجها تحت التقسيم والتفريق الذي رآه الشيخ ومن ذلك
���m��³��²��±��°��¯�³��²��±��°��¯�³��²��±��°��¯�³��²��±��°��¯¶��µ:تعالى �́¶��µ��� �́¶��µ��� �́¶��µ��� �́¸̧̧̧¾��� �½�� � � � � �¼� �»��º��¹��¾��� �½�� � � � � �¼� �»��º��¹��¾��� �½�� � � � � �¼� �»��º��¹��¾��� �½�� � � � � �¼� �»��º��¹��l 

�١٩٤�m�m�m�m: ا�
�اف �[��Z��Y��X� � � WV��UT��S��R��Q��[��Z��Y��X� � � WV��UT��S��R��Q��[��Z��Y��X� � � WV��UT��S��R��Q��[��Z��Y��X� � � WV��UT��S��R��Qllll وغيرها ,  ٢٦: ا>;:89ء .
 وهو حديث عمن ال اختيار له، فاألولى في األصنام ،سياق اآليتين حديث في الدنيا وليس في اآلخرةف

لذا فإن ما . أن تأتي لفظة عبيد مكان عبادوعلى قاعدة الشيخ فاألولى في اآليتين . والثانية في المالئكة
  . ألغلبيته نذكره هنا على سبيل االستئناسذكره الشيخ ال يسلم من االعتراض ولكننا
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  في السياق القرآني وداللتها على التشريف)ادعب(ظ  بلف والذي نراه أن وجه االستدالل األقوى
  :إنما يظهر من أمرين

الجاللة، كما في قوله واء أكانت هذه اإلضافة إلى لفظ اإلضافة إلى اهللا سبحانه وتعالى س .١
��m: تعالى �i��h��g��f���e��i��h��g��f���e��i��h��g��f���e��i��h��g��f���el صفاته، كما في قوله أو إلى صفة من  ١٦٠: ا�����ت
���m: تعالى � �̈ � � � � � � � � � � � � �§���¦��¥��¤���£��¢�� �̈��� � � � � � � � � � �§���¦��¥��¤���£��¢�� �̈��� � � � � � � � � � �§���¦��¥��¤���£��¢�� �̈��� � � � � � � � � � �§���¦��¥��¤���£��¢l أو الضمير العائد عليه  ٦٣: ا�����ن
���m: كما في قوله تعالى ،تعالى �d��c���b��a�� �̀ �_��~��d��c���b��a�� �̀ �_��~��d��c���b��a�� �̀ �_��~��d��c���b��a�� �̀ �_��~��i��h��g��f�� �e��i��h��g��f�� �e��i��h��g��f�� �e��i��h��g��f�� �e

k��jk��jk��jk��j �l٥: ا���اء 

 نحو اآليات السابقة حيث وصف العباد تارة وصف العباد بأوصاف التكريم والتشريف .٢
 . بالمخلصين، والمكرمين، وأولي بأس شديد، والمشي هونا، وغيرها من الصفات

ال في سورة اإلسراء جاء في مقام المدح والتشريف، و) عباد ( وعليه فمن الواضح أن لفظ 
إن التعبير بالعبودية في قوله ثم  .يمكن أن تنطبق هذه األوصاف على فئة أو طائفة من غير المؤمنين

��m    :تعالى � �e� �d� � �e� �d� � �e� �d� � �e� �dl مماِثٌل للتعبير بها في اآلية األولى من السورة ٥: اإلسراء :�m� �D��C��D��C��D��C��D��Cl 

 فسياق اآليات هنا كذلك ى سبحانهفي أن المراد بها التكريم والتشريفُ باالنتساب إلى المول ١: اإلسراء
  .مؤيد لما ذهبنا إليه

وإفساديِن؛ فاإلفساد األوُل من حول المسجد األول، وهو   إن اآلياِت ذكرتْ مسجديِن :اًثالث
المسجد الحرام، وينْهي هذا اإلفساد صاحب رحلة اإلسراء والمكرم في السماء محمد صلى اهللا عليه 

فساد الثاني من حول المسجد الثاني، وهو المسجد األقصى، وينهي هذا اإلفساد أتباع صاحب واإل. وسلم
  )٦٨(.اإلسراء عليه الصالة والسالم وأحبابه

اآلياِت الكريمةَ ذكرتْ إفساديِن اثنيِن وعلُواً واحداً مقروناً باإلفساد الثاني، وهو ما وقع  إن :رابعا
الً في صراعها األمة اإلسالمية؛ ففي عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم كان لهم إفساد من بني إسرائيل فع

الذي بلَغَه ) العلُو الكبير ( عينينولكن لم يكن لهم علُو، وفي هذا اإلفساد الثاني الذي نعيشُه يرى كلُّ ذي
  .اليهود
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ه  قولَ أولها بذكر القرآن الكريم، فنقرُأ في عقَّبت الحديثَ عن اإلفساديِنسورةَ اإلسراء إن :خامسا
���mD��C :تعالى �B��AD��C�� �B��AD��C�� �B��AD��C�� �B��AEEEEH��G��F��H��G��F��H��G��F��H��G��F��IIII� �U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��� �U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��� �U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��� �U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��l 

����m����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î: ونقرُأ في آخر السورة ٩ -  ٨: اإلسراء � �Í��Ì��Ë��Ê����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î��� � �Í��Ì��Ë��Ê����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î��� � �Í��Ì��Ë��Ê����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î��� � �Í��Ì��Ë��Ê

���Ø��×���Ø��×���Ø��×���Ø��×D��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AEEEE�P��O����N��M��L���K��J��I��H��G��F���P��O����N��M��L���K��J��I��H��G��F���P��O����N��M��L���K��J��I��H��G��F���P��O����N��M��L���K��J��I��H��G��F����T��S��R��Q�����T��S��R��Q�����T��S��R��Q�����T��S��R��Q���l 

 إشارةٌ إلى أن إفسادتي بني إسرائيل ستقعاِن مع ُأمة القرآن، وأن إنهاء  هذاوفي ١٠٦ - ١٠٤: اإلسراء
  .اإلفسادتَيِن سيكون على أيدي أتباع القرآن
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  الخاتمة

 البحث نخلُص إلى بعد هذه الجولِة مع المفسرين القدامى والمحدثين في تفسير اآليات موضوِع
  :تسجيل أهم النتائج التي توصلْنا إليها

أن اإلفسادةَ األولى _ واهللا أعلم بما ينزل_إن القوَل الراجح في شأن إفسادتَي بني إسرائيل  :أوالً
لذي صر اهي ما كان من إفساِدهم زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم، واإلفسادة الثانية هي إفسادهم المعا

  .فاإلفسادتاِن واقعتاِن في زمن اإلسالم، ومتعلِّقتاِن بُأمة اإلسالم. نحياه في أيامنا هذه

إن ترجيحنا لهذا القول ليس إال عمالً اجتهاديا ال يمِكن أن نُلِبسه لبوس األمر المحسوم  :ثانياً
لقول الذي رجحناه هو المراد من اآليات المقطوع به؛ فالمجاُل محتَِمل، وليس عندنا ما يجزم بأن هذا ا

قطعاً، ولكنه غايةُ ما أدى إليه بحثُنا واجتهادنا، ونحن في هذا الترجيح مسبوقون؛ فقد رجح هذا القوَل 
من ذكرناهم في ثنايا البحث وغيرهم، إال أننا حشدنا األدلَّةَ والبراهين على هذا القول الراجح، ودفعنا 

  .ضاِت الواردةَ عليهاالعترا

 إنه ما ِمن قوٍل من األقوال التفسيرية في آيات فاتحة اإلسراء إال وقد استند إلى ما يراه :ثالثا
داً له من سياق اآليات وألفاظها، إال أننا وجدقواعد بنا القوَل الراجح الذي ذكرناه هو القوَل األوفقَ مؤي

ر انسجاماً مع سياق اآليات؛ بما توفَّر له من أِدلَّة راجحة، وما التفسير، واألنسب بلغة القرآن، واألكث
  .تبين له من مؤيداٍت واضحة

وتنزيلها على الواقع ) اإلسراء(إن هذا الخالفَ الطويَل العريض في تفسير آيات فاتحة  :رابعاً
اغتصاِبهم لفلسطين؛ ذلك أن ، وانتهاء ظلم اليهود وإفساِدهم و)إسرائيل(ليس بقاِدٍح في حتمية زوال 

القرآن ختم تلك اآليات بقاعدٍة حاسمة حازمة ال تتخلَّف في أي مكاٍن أو زماٍن يتجدد فيه إفساد بني 
�|���m: وجلَّ اُهللا القائل. }وإن عدتُم عدنا{: إسرائيل، وهي قولُه سبحانه �{� �z��y��x� �w��v��|� �{� �z��y��x� �w��v��|� �{� �z��y��x� �w��v��|� �{� �z��y��x� �w��v

a�� �̀�_���~��}a�� �̀�_���~��}a�� �̀�_���~��}a�� �̀�_���~��}bbbbf��e��d��c��f��e��d��c��f��e��d��c��f��e��d��c��gggg��i���h����i���h����i���h����i���h����k��j��k��j��k��j��k��jl ١٦٧: األعراف   

  يدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اهللا على س

  



  ٣٩

  :لهوامشا

                                           

- ه١٤٠٥، ١ط، دار السالم، القاهرة، األساس في التفسير، )م١٩٨٩/ه١٤٠٩( سعيد محمد ديب حوى ت)١(
  .٣٠٣٧، ص٦م، ج١٩٨٥

المدينة ، )متن الشاطبية(حرز األماني ووجه التهاني ، )م١١٩٣/ه٥٩٠( القاسم بن ِفيره بن خلف الشاطبي ت)٢(
  .٧م، ص١٩٩٦-ه ١٤١٧، ٣ط، مكتبة دار الهدى، المنورة

أحمد ، تحقيق جامع البيان في تأويل آي القرآن، )م٩٢٢/هـ٣١٠(أبوجعفر محمد بن جرير الطبري ت)  ٣(
  .٣٦٥-٣٥٦، ص١٧، ج)١ط(م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١محمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 التنزيل وعيون  غوامضالكشاف عن حقائق، )م١١٤٣/هـ٥٣٨(جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري ت)  ٤(
، )١ط(م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبد السالم شاهين، تحقيق  في وجوه التأويلاألقاويل

  .٦٢٤، ص٢ج

، بيروت، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )م١٢٩٢/هـ٦٩١( تناصر الدين عبد اهللا بن عمر البيضاوي)  ٥(
  .٥٦٤، ص١، ج)١ط(م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، دار الكتب العلمية

، دار الكتب العلمية، بيروت، البحر المحيط، )م١٣٤٤/هـ٧٤٥( تمحمد بن يوسف أبو حيان األندلسي)  ٦(
  .٩-٨، ص٦، ج)٢ط(م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 بيروت، باسل عيون السود،: تحقيقتفسير المراغي ،  ،)م١٩٥٢-هـ١٣٧١(ت أحمد مصطفى المراغي)  ٧(
  .٢٨٨، ص٥، ج)٢ط(م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، دار الكتب العلمية

 -هـ ١٤١٧، دار الشروق،  القاهرة،في ظالل القرآن، )م١٩٦٦-هـ١٣٨٦(سيد قطب إبراهيم ت )  ٨(
  .٢٢١٤-٢٢١٣ص، ٤، ج)٢٥ط(م ١٩٩٦

م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، مكتبة وهبة،  القاهرة،القدس قضية كل مسلم ،يوسف مصطفى القرضاوي. د)  ٩(
  .٧٣-٦٨ص، )١ط(

 -هـ ١٤٢٤، دار القلم،  دمشق،بنو إسرائيل في ميزان القرآن  ،)م١٩٧٧-هـ١٣٩٨(  البهي الخولي ت)١٠(
  .٢١٥-٢٠٥ص، )١ط(م ٢٠٠٣

، دار الشروق،  القاهرة،بنو إسرائيل في القرآن والسنة ،)م٢٠١٠/هـ١٤٣١(تي محمد سيد طنطاو)  ١١(
  .٦٧٠-٦٦٠ص، )٢ط(م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

  .٥٦٤ ص،١جأنوار التنزيل، ، البيضاوي، و٣٦٥-٣٦٤، ص١٧، ججامع البيان، الطبرينظر ي)  ١٢(



  ٤٠

                                                                                                                                    

 يب الماورديوأبا الحسن علي بن محمد بن حب ،٣٦٥-٣٦٤، ص١٧ ج،جامع البيان،  ينظر الطبري)١٣(
  .٢٢٩، ص٣، ج)١ط(م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، النكت والعيون، )م١٠٥٨/هـ٤٥٠(ت

  . ٥٦٤، ص٢ ج،أنوار التنزيل، البيضاوي)  ١٤(

  . ٢٢١٤، ص٤ ج،في ظالل القرآن، سيد قطب)  ١٥(

  .٧٣-٧٢، صالقدس قضية كل مسلم، القرضاوينظر ي)  ١٦(

، مفاتيح الغيب، )م١٢٠٩/هـ٦٠٦( ت فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازيينظر أبا عبد اهللا)  ١٧(
  .٤٠٧، ص٤ جم،٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،٤ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت

  .٥٤٣، ص٣، جالبحر المحيط، أبا حياننظر ي)  ١٨(

، ئب الفرقانغرائب القرآن ورغا، )م١٢٠٩/هـ٦٠٦(تينظر نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري )  ١٩(
  .٦٢٢، ص٢ جم،١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ،١ط، دار الكتب العلمية، بيروت

روح المعاني في تفسير القرآن ، )م١٨٥٣/هـ١٢٧٠(تينظر أبا الفضل شهاب الدين محمود األلوسي )  ٢٠(
  .٣٠٠، ص٦ جم،١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ،١ط، دار الفكر، بيروت، العظيم والسبع المثاني

، دار الكتب العلمية، بيروت، محاسن التأويل، )م١٩١٤/هـ١٣٣٢(تلقاسمي  ينظر محمد جمال الدين ا) ٢١(
  .٢١١-٢١٠، ص٤ جم،١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،١ط

دار الكتب ، بيروت، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ، )م١٩٣٥/هـ١٣٥٣( تمحمد رشيد رضا)  ٢٢(
  .٣٩٧-٣٩٦، ص٦ جم،١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،١ ط،العلمية

بدون ، دار سحنون، تونس، التحرير والتنوير، )م١٩٧٣/هـ١٣٩٢(ت عاشور ينظر محمد الطاهر ابن)  ٢٣(
  .٢٧٨-٢٧٧، ص٦ جتاريخ،

أضواء البيان في إيضاح ، )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣( تمحمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي)  ٢٤(
  .٧٩، ص٢ جم،٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦ ،١ ط،دار الحديث، القاهرة، القرآن بالقرآن

 ،٨ ج،بدون تاريخ، دار الفكر العربي،  القاهرة،التفسير القرآني للقرآن ،م الخطيبعبد الكري. د)  ٢٥(
  .٤٥٧-٤٤٤ص

   . م١٩٩٦ –ه ١٤١٧، ٢، لبنان، مكتبة البقاع الحديثة، ط٢٠٢٢زوال إسرائيل بسام نهاد جرار، ) ٢٦(

-٤٤٤ص ،٨ ج،اريخبدون ت، دار الكتاب،  بيروت،نهاية إسرائيل والواليات المتحدة ،خالد عبد الواحد)  ٢٧(
٤٥٧.  



  ٤١

                                                                                                                                    

، )م١٩٨٥/هـ١٤٠٦( تالنقاط السبع المذكورة مأخوذة من عبد الكريم بن محمود بن يونس الخطيب)  ٢٨(
بتصرف، كما أن مجملها جاء .٤٤٧-٤٤٦، ص٨، جبدون تاريخ، دار الفكر العربي، القاهرة، التفسير القرآني للقرآن

 – ١٧التفسير ص : خصوصا في الفصل األول ) ٢٠٢٢إسرائيل زوال ( عند األستاذ بسام جرار في كتابه المعروف 
٥١.   

، وهو كتاب منشور ٤٦٨-٤٥٨، صنهاية إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، ينظر خالد عبد الواحد) ٢٩(
بسام نهاد  وينظر). م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٤اإلصدار الخامس : (على شبكة اإلنترنت بدون دار نشر، وقد كُِتب على غالفه

وقد توسع الباحثان في ذكر توافقات عددية  ).   ٩٩ – ٥١( ، الفصل الثاني من ص ٢٠٢٢زوال إسرائيل رار، ج
وحسابات رياضية استنتاجيه معتمدة على عدد حروف وكلمات سورة اإلسراء واستنتاج روابط وعالقات بينها، وعلى 

ية مهمة تتعلق ببني إسرائيل قديما منذ زمن عالقات رياضية، ومعادالت رقمية بين تواريخ مفترضة لحوادث تاريخ
وكثير . سيدنا موسى عليه السالم إلى زماننا هذا، ثم استنتاج وقوع أحداث مستقبلية بناء على هذه العالقات والمعادالت

وهذا األسلوب في البحث في نظرنا يتعارض مع أسس ). بحساب الجمل ( من هذه االستنتاجات اعتمدت على ما يعرف 
بحث العلمي المنضبط عند علماء التفسير وعلوم القرآن ، وفيه تنبؤ بأحداث مستقبلية محددة تقع في أزمنة محددة ال

(  كما ذكر األستاذ بسام جرار أن نهاية دولة إسرائيل ستكون بتاريخ -معينة بالسنة وبالشهر وحتى باليوم، 
ى اقتحام تحديدها بهذه الطريقة، فهذا لم يجعله اهللا  وهي قضايا غيبية ينبغي عدم التجرؤ عل– ٩١ص ) م ٥/٣/٢٠٢٢

ولذا تجاوزنا عن تفصيل ذلك،  فضال على أن نقله ومناقشته . تعالى ألنبيائه الذين أطلعهم على كثير من الغيوب
  . تستغرق مساحة كبيرة وجهدا يضيق المقام عن معالجته هنا

مقاٌل منشور في ، سراء تقص نهايةَ إسرائيلسورةُ اإل، )م٢٠١١/هـ١٤٣٢( ت عبد المعز عبد الستار)٣٠(
  .٦٧٣، صبنو إسرائيل في القرآن والسنة، نقالً عن سيد طنطاوي، ٦٨٩ص، ٢٨المجلد ، مجلة األزهر

قطاع (أخبار اليوم ، القاهرة، تفسير الشعراوي، )م١٩٩٨/هـ١٤١٨( ت ينظر محمد متولي الشعراوي)٣١(
  .٨٣٦٢-٨٣٥٣ص ، ١٤، وج٨٣٥٢-٨٣٤٨ص، ١٣، جبدون تاريخ، )الثقافة

دار ، عمان،  دروس ونفحات–اإلسراء والمعراج ، )م٢٠١١/هـ١٤٣٢( ت ينظر فضل حسن عباس)٣٢(
  .١٣١-١١٣م ص٢٠٠٠-ه ١٤٢٠، ١ط، الفرقان

 /٢٩/٧، )جريدة السبيل(مقال منشور في ، حدث اإلسراء وحديث اإلسراء،  ينظر أحمد إسماعيل نوفل)٣٣(
  .م١١/٧/٢٠١٠-ه ١٤٣١

فلسطين (منشورات ، لندن، حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، ظر صالح عبد الفتاح الخالدي ين)٣٤(
  .١٨١-١٥١م ص١٩٩٥-ه ١٤١٥، ٢ط، )المسلمة

  .٣٠٤٠، ص٦ج، األساس في التفسير،  ينظر سعيد حوى)٣٥(



  ٤٢

                                                                                                                                    

 طفيش،دار الكتب أحمد البردوني، وإبراهيم: ،تحقيقالجامع ألحكام القرآنأبو عبد اهللا القرطبي، :  ينظر )٣٦(
 المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم،وجبل، محمد حسن حسن، .٢١٧،ص١٠م، ج١٩٦٤المصرية، القاهرة،

  .١٩٢٥،ص٤م، ج٢٠١٢مكتبة اآلداب القاهرة، 

  .١١٨-١١٣ ينظر المرجع السابق ص)٣٧(

  .٨٣٥٤-٨٣٥٣ص، ١٤، جتفسير الشعراوي، الشعراوي)  ٣٨(

-١٠١م ص٢٠١٠-ه ١٤٣٠، ١ط، دار النفائس، عمان، وليتَبروا ما علَوا تتبيراً، ر عمر سليمان األشق)٣٩(
١٠٣.  

ملتقى (، موقع   )حديثٌ حديثٌ في اإلفسادتَين   (: منذر أبو هواش، مقاٌل منشور على شبكة اإلنترنت بعنوان          )٤٠(
  ).أهل التأويل

  .المرجع السابق  )٤١(

  .١١٣ص،  دروس ونفحات–ج اإلسراء والمعرا،  انظر فضل حسن عباس)٤٢(

  .٤٤٧-٤٤٦ص ،٨ ج،التفسير القرآني للقرآن ،عبد الكريم الخطيب. د)  ٤٣(

  . ٨٣٥٧-٨٣٥٣، ص١٤ج، تفسير الشعراوي،  انظر الشعراوي)٤٤(

  .٨٣٥٧-٨٣٥٣، ص١٤ج، تفسير الشعراوي،   الشعراوي)٤٥(

  .٤٤٧-٤٤٦ص ،٨ ج،التفسير القرآني للقرآن ،عبد الكريم الخطيب)  ٤٦(

نظم الدرر في تناسب اآليات ، )م١٤٨٠/هـ٨٨٥( تبرهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي)  ٤٧(
، ٢٢٤-٢٢٣، ص٤، ج)٢ط(م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الرزاق المهدي، تحقيق والسور

  .٧٥، ص١٤، جروح المعانيوانظر األلوسي، 

  .٤٤٧-٤٤٦ص ،٨ ج،القرآني للقرآنالتفسير  ،انظر عبد الكريم الخطيب)  ٤٨(

وقد نقلنا كالمه مستوفى في المطلب الرابع من . ٤٠٧، ص٤ ج،مفاتيح الغيب، انظر الفخر الرازي)  ٤٩(
  .المبحث األول

  .٣٠١-٣٠٠، ص٦، جروح المعاني، واأللوسي، ٤٠٧، ص٤ ج،مفاتيح الغيب، انظر الفخر الرازي)  ٥٠(

زاد المسير في علم ، )م١٢٠٠/هـ٥٩٧( تالرحمن بن علي الجوزيانظر أبا الفرج جمال الدين عبد )  ٥١(
  .٣٩٩ صم،٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،١ط، دار ابن حزم، بيروت، التفسير

  .٥٤٣، ص٣، جالبحر المحيط، أبا حيانانظر )  ٥٢(



  ٤٣

                                                                                                                                    

فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية ، )م١٨٣٤/هـ١٢٥٠( تانظر محمد بن علي بن محمد الشوكاني)  ٥٣(
  .٧٩ ص،٢م، ج١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ن علم التفسيروالدراية م

  .١٦٣ص، وليتَبروا ما علَوا تتبيراً،  عمر سليمان األشقر)٥٤(

صفوان عدنان ، تحقيق مفردات ألفاظ القرآن، )م١٠٣٣/هـ٤٢٥( تأبو القاسم الحسين بن محمد)  ٥٥(
  .٧٠٥، ص)٢ط (م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، دار القلم، دمشق، داوودي

شهاب الدين أبو ، تحقيق المقاييس في اللغة، )م١٠٠٤/هـ٣٩٥( تأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) ٥٦(
  .٩٠٤، ص)٢ط(م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، دار الفكر، بيروت، عمرو

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١( تمحمد بن مكَرم بن منظور) ٥٧(
  . ٦٤ ص١٢ ج،)١ط(م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

، ٩، ص٦، جالبحر المحيط، وأبا حيان، ٣٠٠، ص٧ ج،مفاتيح الغيب، انظر مثالً الفخر الرازي) ٥٨(
  .٢٦، ص١٥، جروح المعاني، واأللوسي، ٣٣٨، ص٤، جنظم الدرروالبقاعي، 

  .٣٠٤١-٣٠٤٠ص ،٦ ج،األساس في التفسير،  سعيد حوى)٥٩(

 ،دار الفكر، دمشق، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، )م١٤١٨/هـ٨٢١( تأحمد بن علي القلقشندي)  ٦٠(
  .٢٥٧، ص١٣ جم،١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،١ط

  .١٠٣-١٠١ص، وليتَبروا ما علَوا تتبيراً،  انظر عمر سليمان األشقر)٦١(

  .٧٢-٦٩ ص،القدس قضية كل مسلم،  انظر هذه االعتراضات عند القرضاوي)٦٢(

  .١٦٨ص، ما علَوا تتبيراًوليتَبروا ،  عمر سليمان األشقر)٦٣(

  .٣٠٤١ص ،٦ ج،األساس في التفسير،  سعيد حوى)٦٤(

بحثٌ منشور في المجلة ، طالئع اإلعجاز الغيبي في طوالع سورة اإلسراء،  جمال محمود أبو حسان)٦٥(
  .٥٢ص ،م٢٠٠٩أيار /ه١٤٣٠، جمادى األولى )٢( العدد،)٥(المجلد   جامعة آل البيت،،األردنية للدراسات اإلسالمية

  .٦٧٤-٦٧٣ص، سورةُ اإلسراء تقص نهايةَ إسرائيل،  عبد المعز عبد الستار)٦٦(

  .٥٢ص، طالئع اإلعجاز الغيبي في طوالع سورة اإلسراء،  انظر جمال أبو حسان)٦٧(

 /٢٩/٧، )جريدة السبيل(مقال منشور في ، حدث اإلسراء وحديث اإلسراء،  انظر أحمد إسماعيل نوفل)٦٨(
  .م١١/٧/٢٠١٠-هـ ١٤٣١


