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 َُّقر منَ  َهَذا ِإن ِدي ال   َأق وم ِهيَ  ِللَِّتي َيه 

 األسس والمنهجية والمراحل اإلسراَ سورة ضَو تحرير المسجد األقصى في
 ناصر محمد معروف الدكتور/
 نعقيّل  أحمد ق طار الدكتور/

 ملخص البحث

 والدي ، اإلةما  حاائق يلخ  هذه الدراسة تبرز ما تضمنه مطلع سورة اإلسراا، حيث إ  ا تتاحها       
 يده ر غهودوتظه نا ، يل وتنزهه    تعالى هلل تثب  الكمال معنوةة،  ه  قوى  م  األمة تملكه ما وذهم

 والارب، العز بيلس ه  تعالى هلل الخالصة وتظهر ذ  العبودةة قدرة، تحدها ي الت  وقدرته الكو      الفا لة
 اليهودي ساداإل  لمواجهة األمة بيد سالح ذهم ل،مة، وما تظهره هذه اي تتاحةة هو والتميي  النصر وطرلق
 منهجةة تحرلر المسجد األقصى.  المادسة، حيث إنها تضع األرض   

 السورة رسم  طرلق التحرلر م  خالل تسميتها ونظمها بي  سورة النحل وسورة الكهف والعالقة 
سجد األقصى؛ المبينها وبي  تلك السور، ويذا م  خالل مااصدها ومعانيها، واألسح الت  تناولتها لتحرلر 

 ثم ذير مراحل إ ساد بن  إسرائيل والاضاا  لةه.

 (.سورة اإلسراا، المسجد، األقصى، تحرلر، المبارية) الكلمات المفتاحية:
Abstract 

This study sheds a light on the methodology beyond liberating Al-Aqsa mosque 

that is clarified by Sourat Al-Esraa, that indeed shows the straight path which 

leads to Al-Aqsa freedom through its name and in association with Sourat Al-

Kahf and Sourat Al-Nahl, in addition to its intentions, meanings and the 

fundamentals to liberate Al-Aqsa Mosque, then it goes to list the stages of Israel's 

lineage's depravation and the destruction of it, then it comes to mention some 

relieving points of that Soura.  

 مقدمة
 د.آله وذصحابه إلى يوم الدي ، وبعالحمد هلل رب العالمي ، والصالة والسالم  لى سيد المرسلي ، و لى 

   هللا  يدى إلى توحد  م الطرل وذ دلها؛ إذ ه  دي    ذقو  ائالارآ  العا ي  دً ةستبي  ه  هذه السورة  ف        
 االمسيي  الذي يثير   لهذا اإلنسا حماةة  ،توحيده    ذسمائه وصفاتهو     بادته وذلوهيته، وتوحيده ربوبيته، 
ذيره إي سا ة و اوبته،  ال يه الغةاطي  وذغوته نفسه األمارة بالسوا؛  و رض    ربه وذ م   ذخذه تما اجتال
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؛ مما تسبب    ضةاع يثير م  ممتلكاته، ويا  ذ ز الغدة،  إذا خرج م  الكرب  اد إلى غفلته وطلةانه
 .يلهاما  اد م  ملك هو المسجد األقصى ومدينة الادح؛ بل و لسطي  

الكرامة إلى األمة،  الوحيد إل ادة د ضةاع المسجد األقصى والادح، نظرنا  وجدنا ذ  الطرلقوبع      
رنا ذ   آث اإلسراا يذلك؛خالل سورة  وا  ادة المسجد األقصى ل  ةيو  إي م  خالل يتاب هللا تعالى، وم 

 اإلسراَ ومنهجية تحريرستة مباحث تندرج تح   نوا : )سورة تناول ما    مطلعها م  ومضا     ن
اسة الدر  سى ذ  يجد السا و  إلى تحرلر المسجد األقصى ما ةعينهم م  خالل هذه  (؛المسجد األقصى

 ، وجاا البحث  لى النحو اآلت :الت  ه  ذساح    طرلق تحرلر المسجد األقصى ومدينة الادح

 المقدمة:
 العالج م  خالل هذا البحث. وذ ، هذا البحث وتسميته سبب دراسة لى بةا   احتو      

 : ةالدراس مشكلة
   يةفةة تحرلر األرض المبارية والمسجد األقصى، وهل ةمي  ذ  ةيو  هناك  الدراسة مغيلة تكم       

حلول لهذه األزمة، وما هو الدور الحاةا  للارآ  الكرلم    حلول مغاكل هذه األمة، وهل ذ  دور األمة 
   الجانب التعبدي حتى وصل بنا  تنحصر الجانب التعبدي، وهل يان  حةاة النب    اط   ينحصر 

 الحال إلى هذا التدهور المهي ل وهذا ما ةظهر جلة ا م  خالل هذا البحث.

 هدفت هذِ الدراسة إلى ما يلي:: الدراسة أهداف
 .حلول مغاكل البغرلة جمعاا  ليها تعتمد الت  والماوما   ةه المباد  الكرلم الارآ  ذ َّ  بةا   (1)
 اإلسراا تسمةة  ون ًظم ا.ديي  سورة بةا    (2)
 بةا  وجه المناسبة بي  آةة اإلسراا والحديث    بن  إسرائيل بعدها، وذهم ديي  ذلك.  (1)
ُدةة إلى ضعف ميانة   (1) والسبيل لتحرلر المسجد األقصى، وذلك  األمةالوقوف  لى ذهم األسباب الم

 .م  خالل بةا  ذهم مااصد مطلع السورة
ُدةة إلى إةااظ   واإلرغادابةا  ذهم العوامل  (5) ل  تحرلر المسجد األقصى، والت  ينبالهمم نحو وا  الا الم

ُخذ بعي  اي تبار لئال يثنيها غ ان    مواصلة مسيرة التحرلر  .ذ  ت
 األسح الت  يرتكز  ليها تحرلر المسجد األقصى.بةا   (6)

 الثان  لهم.بةا  الاول الفصل    إ ساد اليهود مرتي ، وذنَّنا اليوم نعةش مرحلة اإل ساد  (9)

ُثر  ت صل ا غيرها.بةا  ميونا   (9)  الغخصةة المسلمة الت  م  غونها ذ  ت
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 : من أهميتها الدراسة تكتسب: الدراسة أهمية
 مصدر ذ ظم والغرك،  هو والنفال والرلب، الزلغ م  الصدور    لما هللا غفاا جعله الذي الكرلم الارآ  (1)

ا ، والمحتوة األهداف    العظمى التربوةة الثروة م  ةحوي  لما ،وحديث ا قدةما   لعالج مغاكل األمة
 وايتزا . والغمول والواقعةة

الاغور ؛ حيث التمسك بالمسجد األقصى و لسطي ، وخاصة األمةالواقع المتدن  المرلر الذي تمر  ةه  (2)
 وترك األصول.

 :الدراسة منهج
 .البحثب المتعلاة واألحاديث اآلةا بعض  جمع    الوصفةة الطرلاة مادراسته    ا الباحث اتبع (1)
 آةا  ةخاص الخصبة العلم يلما  م  بايجتهاد العلم يستخراج طرلاة وه  ايستنباطةة الطرلاة (2)

   .الغرلفة واألحاديث الكرلم الارآ 

 خطة البحث:
 يتكو  هذا البحث م  مادمة وخمسة مباحث وخاتمة، ه   لى النحو اآلت :

 (.مقاصدوال ،ظ منَّ )التسمية، وال اإلسراَ سورةالمبحث األول: 
 .السورة مطلابعض ألفاظ  ما هامة وقفات: المبحث الثاني
قصاَ األقصى المسجد تحرير أسس: المبحث الثالث  .اليهود وا 
 .وزواله إسراليل بني : إفسادالمبحث الرابا

 .الثانياإلفساد  في اليهود هزيمة مراحل: المبحث الخامس
 والتوصياتوتتضمن أهم النتالج  :الخاتمة

 بسم هللا الرحم  الرحةم
َنا : قال تعالى       َق َصى الَِّذي َباَرك  ِجِد األ  ِجِد ال َحَراِم ِإَلى ال َمس  ًّل ِمَن ال َمس  ِِ َلي  ِد َرى ِبَعب  َحاَن الَِّذي َأس  ُسب 

َبِصيُر) ِميُا ال  َلُه ِلُنِرَيُه ِمن  مَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ ُِ ُهًدى ِلَبِني 1َحو  َنا ِكَتاَب َوَجَعل  َنا ُموَسى ال  َأالَّ  يلرالإس( َومَتي 
ًدا َشُكوًرا )2َتتَِّخُذوا ِمن  ُدوِني َوِكيًّل ) َنا َمَا ُنوحل ِإنَُّه َكاَن َعب  يََّة َمن  َحَمل  َنا ِإَلى َبِني 3( ُذرِا  إسراليل( َوَقَضي 

ُلنَّ ُعُلواا َكِبيًرا ) ِن َوَلَتع  َتي  ِض َمرَّ َر  ِسُدنَّ ِفي األ  ِكَتاِب َلُتف  ََ 4ِفي ال  َذا َجا ُكم  ِعَباًدا َلَنا ( َفَِ ُد ُأواَلُهَما َبَعث َنا َعَلي  َوع 
ُعواًل ) ًدا َمف  َياِر َوَكاَن َوع  َوالل 5ُأوِلي َبأ سل َشِديدل َفَجاُسوا ِخَّلَل الدِا َناُكم  ِبَأم  َدد  ِهم  َوَأم  َنا َلُكُم ال َكرََّة َعَلي  ( ُثمَّ َرَدد 

َثَر َنِفيًرا  َناُكم  َأك  ِخَرِة ِلَيسُ 6)َوَبِنيَن َوَجَعل  ُد اآل  ََ َوع  َذا َجا ن  َأَسأ ُتم  َفَلَها َفَِ ُفِسُكم  َواِ  ُتم  أِلَن  َسن  ُتم  َأح  َسن  وا ( ِإن  َأح  وَُ
ا َتت ِبيًرا َل َمرَّةل َوِلُيَتبِاُروا َما َعَلو  ِجَد َكَما َدَخُلوُِ َأوَّ ُخُلوا ال َمس   .[9-1]اإلسراا: (7) ُوُجوَهُكم  َوِلَيد 
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 المبحث األول
  سورة اإلسراَ )التسمية، والنظ م، والمقاصد(

 السورة: األول: تسميةالمطلب 
ر ى ) م  مغتقر  مصدرللة: ( اإلسراا)       ، ة ًسري، ،ذسرى ةاال:  ،(السَّ ، ذًسر   المفعولو  م ًسٍر،  هو إسراا 
  .هللا بذير  ز  ه ذسرى و  ،وذلااه نز ه ذزاله، : نه الغَّ ا   ذسرى . و م ًسر ى 

انحة، و)الريض(: ة الفر  وانتهاز به والتعجيل الليل    السير : ةطلق  لىالسري و) طلق  لى السَّ
ر  ي( (1) بالنهار،السير  رلَّة الجةش وسمي  بذلك ألنهم    ي ًخرج الذي: و)الم ت س  ًفةةو  سرًّا يخرجو   سَّ  (2) خ 

 م  محمد  النب  انتاال حادثة) :بونهوم  خالل التعرلف الللوي ةميننا تعرلف )اإلسراا(    الغرع       
(3) متخفة ا    جزا م  ليلة(. المادح بي     األقصى المسجد إلى الميرمة مية    الحرام المسجد

 

 نيي معةحمل  (إلسراا)ااسم السورة وبالتومل    المعنى الللوي لكلمة )اإلسراا(، ةمي  الاول ذ َّ      
 :هامَّي 
انحة األول:  ا دو  توخير.ومنه السير مبير   ،السير بسر ة وانتهاز الفرصة السَّ
 ة.ة تامَّ لَّ ر   ألنها تخرج بس   ؛السير    خفاا. ومنه سمي  سرلة الجةش الثاني:

ثر م     ذكالكرلم الارآ  ضرورة األخذ بوسورة اإلسراا سمي  بهذا ايسم وتناول  الحديث      
 لى المسلم ذ   جبن او  وسلويةةٍ  والسورة م  تعالةم  اائدةةٍ الكرلم ما    الارآ   لترغد إلى ذ َّ  ؛ يها موضعٍ 
ر  لَّةٍ ا إلى تنفيذ ذوامر هللا دو  توخير، ولنطلق    تنفيذ ذلك ب   ذخذها وتنفيذها، وذ  يبادر دوم   ىي يتوان  س 

 .تامةاللة ر   س   والستخالف    األرض ةحتاج إلى المسار ة و دم التوخير الباطل وذمور اإلصراع  تامَّة؛  إ َّ 

 :فيها م السورة واآلياتظ  نَ  المطلب الثاني:
م   ند هللا  توقةف ر ذمرن ترتيبها    المصحف و ذسماا السور الراجا ذ َّ  ذ َّ إلى ه ننو    بداةة ي بد ذ ً       

 (4) لمحفوظ،الةح هو اسمها    اللوح الذي بي  ذيدينا ةيو  اسم السورة    المصحف  تعالى؛  ال ةعال ذ ً 
لد  نما هو م  إ ؛الةح  بث  للسور وهذه األسماا وهذا الترتيب  ، ةه م  ةه م  اإل جاز ماظً و لةه  هذا النَّ 

 ذ ً   بحثنا هنا  وم  الضرورة والسورة وما بعدها،  ،بي  السورة وما قبلها د م  وجود  القةٍ ب لةم، وي حيةمٍ 
 :ةوت ما وذلك    ، م  السور عالقة بي  سورة اإلسراا وما قبلها وما بعدهاال ره  ظً ن  

                                                           

 (1061  ،2 مر)ج الحميد  بد مختار ذحمد للديتور المعاصرة العربةة الللة معجم: انظر( (1
 (.717  ،2ج: )األثير يب  واألثر الحديث غرلب    النهاةة: انظر( (2
 (.251 : )العلماا م  نخبة توليف والسنة، الكتاب ضوا    اإلةما  ذصول يتاب: نظرا ((3
 (.150،   1( انظر: اإلتاا      لوم الارآ  للحا ظ جالل الدي  السيوط ، )ج(4
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 عّلقة السورة بسورة النحل:  ()أ
ِل مهمة النحل  اال:  يها وذير سبحانه  ،ى هللا سورة النحل بهذا ايسمسمَّ لاد        َحى َربَُّك ِإَلى النَّح  َوَأو 

َجِر َوِممَّا َيع ِرُشونَ  ُلِكي ُسُبَل َربِاِك ُذُلًّل ُثمَّ ُكِلي ِمن  ُكلِا الثََّمَراِت َفاس  *َأِن اتَِّخِذي ِمَن ال ِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ
ٌَ ِللنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة ِلقَ  َواُنُه ِفيِه ِشَفا َتِلٌف َأل  ُرُج ِمن  ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمخ  ُرونَ و  َيخ   [.67، 69]النحل:  مل َيَتَفكَّ

كتها    ذماك  تبن  بيوتها وتاةم ممل و ً ؛ به ذوحى لهذه الحغرة وه  النحل  هللا سبحانه وتعالى ذنَّ بيَّ وقد 
مرا  م  توكل م  يل الث الطرل الت  وضعها هللا لها، وذ ً  تلكتسلك لتحايق  معي ، وذ ً  وبنظامٍ  ،معينة

 الذي وضعهوقد التزم  هذه الحغرة بتعالةم ربها ومنهجه  (1)ذجل إخراج العسل النا ع الذي ي ضرر  ةه،
ذ خً هللا ذ   ذمَّ وقد ، ا  باألكل منها، ولم تترك م  الطيب غيئ  ف  ل   م  الثمار الت  ي   ق  ت  نً بوكمله،  لم ت  هللا لها 
َُ َمن   اال تعالى: ،اآلخرك البعض رً وت  غر ه بعض  ُفُروَن ِبَبع ضل َفَما َجزَا ِكَتاِب َوَتك  ِمُنوَن ِبَبع ِض ال  َأَفُتؤ 

َعَذاِب وَ  وَن ِإَلى َأَشدِا ال  ِقَياَمِة ُيَردُّ َم ال  َيا َوَيو  ن  َحَياِة الدُّ ُكم  ِإالَّ ِخز ٌي ِفي ال  َعُل َذِلَك ِمن  ا  َُّ ِبَغاِفلل َعمَّا مَ َيف 
به، يان  مملكته م  ذ ظم  ف  ل   بيل ما ي   ل  م     و  ذ  خ  وذ   ،البعضالنحل لم يترك ولما ، [95]البارة: ُلونَ َتع مَ 

 باسمه. الممالك، وخلد هللا ذيره    الارآ  الكرلم، وجعل سورة  

 اائدةةالسلويةا  الع   ولما يان  سورة اإلسراا تتحدث    المسجد األقصى وتحرلره م  اليهود، و       
ورة ، حيث إ  سسورة بعد سورة النحلاليتصف بها المسلمو  م  ذجل تحايق ذلك، جاا   الت  يجب ذ ً 

ُمني  بو  يبدذ المسلمو   النحل ابتدذ  بالتسبةا الذي ابتدذ  به سورة اإلسراا، ثم اختتم  بتوجةه هللا للم
لى مما  وقبوا به، وذ  ةصبروا  بالد وة إلى طرلق هللا بالحجة والحيمة، وي يتجاوزوا    العااب ذكثر 

 سائر ذمورهم، واختتم  سورة اإلسراا بالد وة إلى توحيد هللا الذي ي تصلا د وة إي به، وم  خالل السورة
ُم  طرلق اختاره هللا له؛  ال ةلير وي يبدل مثل ه هللا  باده ب   ن   بو  تحايق األهداف ةيو  بو  ةسلك الم

ولم يترك ثلرا ، ونظم سائر ذموره، ووزع المهام وترك  لم يتوا   و  لق ربه،تمام ا حيث إنه سلك طر النحل 
قام بواجباته نحو  هألنَّ  ؛حغرة و خلد هللا ذيره وه (2)ا،الخبيث، ولم ةاع إي  لى الطيب  يا  نتاجه طيب  

جعلوا حغرة وي ت ،،  ال تعجزوا ذيها المسلمو     ذخذ تعالةم الارآ  الكرلمونحو إخوته م  النحل ،مملكته
تحايق الاةام  لى  ؛ تفوقكم وه  غير ميلفة؛  ونتم ذولى بتنفيذ ذوامر هللا وايستفادة منها وبناا مملكتكم

ُخ   ايستخالفذمور اللاةا  و    ال مجال للمتكاسلي  والمتخاذلي  ذ  ةاةموا دولة، ؛ر  ةه العمليجب ذ  ي ي
ُوب ويذلك ي دولة دو   ملٍ   .د

 

                                                           

 (.596،  2الزمخغري )ج: الكغاف    حاائق التنزلل و يو  األقاولل    وجوه التوولل ألب  الااسم انظر (1)
 (.129،  1( انظر: نظم الدرر    تناسب اآلةا  والسور لبرها  الدي  الباا  ، )ج2(



 

11 
 

 قة السورة بسورة الكهف:عّل  ()ب 
ُم  نفسه  ةه،      :  اال النب  وقد ذخبر  (1)الكهف: هو الميا  الذي ةووي إلةه الغخ  وللجو إلةه لي
 ا ٍ آة   ر  غً     ظ  ف  ح    ً ]م   :قال وللعصمة منه   (2)،[ال  جَّ الدَّ   ً م   ر  ب  كً ذ   قن لً خ   ة  ا   السَّ  ام  ة  ى ق  ل  إ   م  آد   ق  لً خ      يً ا ب  ]م  
[،ف  هً ك  لً ا ة  ور  س   ا  ات  و      ه  ةً ل  وا    ُ  ر  اقً     وه  م  ت  يً ذ  ا ر  ذ  إ  ]    وقال: (3)،[ال  جَّ الدَّ   ً م   م  ص      ف  هً ك  الً  ة  ور  س   ل  وَّ ذ    ً م  

 يو   (4)
ما بها م  ارغادا  وتعالةم تعتبر مووى  وذمنا لم  ذخذ و مل بها، وقد اختتم  سورة اإلسراا بالحمد، 

الكهف بالحمد، يما اختتم  سورة اإلسراا بنف  الولد هلل سبحانه، وابتدذ  سورة الكهف بتهديد وابتدذ  سور 
م  يد   هلل الولد، واختتم  سورة اإلسراا بالد وة إلى توحيد هللا سبحانه، واختتم  سورة الكهف بالد وة 

كو  مثل األقصى  إنَّها ل  تإلى توحيد هللا والنه     الغرك، والسورة تبي  ذنه مهما يان  محنة المسجد 
وتحرلر المسجد األقصى م  ذسمى اللاةا ، وا  َّ تحايق ذيَّ غاةٍة ي ةمي  إي بتو ر  (5)محنة الدجال،

ت   المخرج والنجاة م  وبالتومل    سورة الكهف رذينا ذنَّها تعرض (6) وامل ثالث: الدي ، والمال، والعلم،
 ت :هذه العوامل الثالثة، وذلك    ما ةو

 الفتنة األولى: فتنة الدين: 
هف وقد  رض  سورة الك ،وه  الفتنة الت  ةفت  الدجال الناح م  ذجلها ،وهذه الفتنة ه  األ ظم      

لذلك  ؛السورة بذيرها قصة ذصحاب الكهف و تنة ملكهم لهم بدينهم  تنة الدي  والنجاة منها، وذلك    ذول
وذلك بالتمسك باألصحاب الصالحي  الذي  يثيتو  الدجال، األخذ بسورة الكهف للنجاة م    لى النب حثَّ 

ى الصحبة الصالحة الت  تعي   لب وذلك  ت نوا    دينهم،   ندماذصحاب الكهف  بلى الدي ، يما نجا 
َسَك مَ الاصة قوله:  اب هللا سبحانه وتعالى ذير لذلك و وز تلك الفتنة؛ اجت ِبر  َنف  ُعوَن َربَّ َواص  ُهم  َا الَِّذيَن َيد 

َيا َواَل ُتطِ  ن  َحَياِة الدُّ ُهم  ُتِريُد ِزيَنَة ال  َناَك َعن  َهُه َواَل َتع ُد َعي  َغَداِة َوال َعِشيِا ُيِريُدوَن َوج  َنا َقل َبُه َعن  ِبال  َفل  ا  َمن  َأغ 
ُرُِ ُفُرًطا ُِ َوَكاَن َأم  ِرَنا َواتََّبَا َهَوا ووجه الديلة ذنه لما التزم ذصحاب الكهف يلن منهم اآلخر  (7).[29]الكهف:ِذك 

ا، ذ انهم ذلك  لى ذ  يثبتوا  لى دينهم، ولهذا جاا   ُولهم وثب  بعضهم بعض  ولجووا سوة ا إلى مووى  ي
  اآلةة تحث  لى ذ   لى المسلم يجب ذ  ة صب  ر نفسه مع الذي  يتمسيو  بدينهم لةسلم دينه وي ة ًفت  .

 
                                                           

 (.119،   21( انظر: تاج العروح م  جواهر الااموح للمرتضى الزبيدي، )ج(1
 (.2266،   1، ج2716( صحةا مسلم، يتاب الفت  وذغرا  السا ة، باب:    باةة م  ذحاديث الدجال، )ح (2
 (.555،  1، ج907( المرجع السابق ، يتاب صالة المسا رل ، باب:  ضل سورة الكهف، )ح(3
 (.2250،   1،ج2719( المرجع نفسه، يتاب الفت  وذغرا  السا ة، باب: ذير الدجال، )ح(4
 (.2266  ، 1، ج2716:    باةة م  ذحاديث الدجال، )ح باب، ( انظر: صحةا مسلم، يتاب الفت  وذغرا  السا ة(5
 (.110،  2( انظر:  تاوي الخليل   لى المذهب الغا ع  لمحمد الخليل ، )ج(6
 (75( انظر: منهجةا  اإلصالح والتليير    سورة الكهف، للديتور صالح سلطا ، )  7(
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 الفتنة الثانية: فتنة المال:
   ذ َّ نقصة الصاحبي  وحوارهما، وبيَّ  بذيرها رض  سورة الكهف  تنة المال والنجاة منها، وذلك لاد       

ُِ  النجاة م  هذه الفتنة ةيو  بمعر ة حاةاة الدنةا،  اال تعالى: َنا َزل  َل َأن  َيا َكَما ن  َحَياِة الدُّ ِرب  َلُهم  َمَثَل ال  َواض 
َل  َياُح َوَكاَن  َُّ َعَلى ُكلِا َشي  ُروُِ الرِا َبَح َهِشيًما َتذ  ِض َفَأص  َر  َتَلَط ِبِه َنَباُت األ  َِ َفاخ  َما  ِمَن السَّ

َتِدًرا رف البالا  يها اختبار،  م   و  حاةاة الدنةا ذنها دار اختبار،  النعةم  يها اختبار،  (1).[15]الكهف:ُمق 
بار، ذو بالا؛ إنما ينظر إلى نجاحه ذو  غله    ايخت   ينظر إلى ما بي  يدةه م  نعةمٍ ه لحاةاة الدنةا  إنَّ 

َرُحوا ، قال تعالى:  اته، وي ةفرح بنعةٍم ةوتةه و ندها ي ةحز   لى نعةمٍ  ا َعَلى َما َفاَتُكم  َواَل َتف  َّل َتأ َسو  ِلَكي 
َتالل َفُخورل ِبَما مَتاُكم  َو َُّ اَل ُيِحبُّ ُكلَّ  ووجه الديلة ذ  الرجل الصالا  هم حاةاة الدنةا  .[21]الحديد:  ُمخ 

ِتَينِ  َأن   َربِاي َفَعَسىوتالباتها  اال لصاحبه،  ًرا ُيؤ  ِسلَ  َجنَِّتكَ  ِمن   َخي  َها َوُير  َبا َعَلي  َِ  ِمنَ  ًناُحس  َما ِبحَ  السَّ  َفُتص 
ِبحَ  َزَلًقا*َأو   َصِعيًدا ًرا َماُؤَها ُيص  َتِطياَ  َفَلن   َغو  َبحَ فَ  ِبَثَمِرِِ  َطَلًبا*َوُأِحيطَ  َلهُ  َتس  هِ  ُيَقلِابُ  َأص  ي  َفقَ  َما َعَلى َكفَّ  َأن 
َتِني َوَيُقولُ  ُعُروِشَها َعَلى َخاِوَيةٌ  َوِهيَ  ِفيَها ِرك   َلم   َياَلي  ُصُروَنهُ  ِفَلةٌ  َلهُ  ن  َتكُ  َأَحًدا*َوَلم   ِبَربِاي ُأش   ُدونِ  ِمن   َين 
َتِصًرا َكانَ  َوَما  َِّ   .[11 - 10: الكهف] ُمن 

 الفتنة الثالثة: فتنة العلم:
 رض  سورة الكهف  تنة العلم والنجاة منها، وذلك بذيرها قصة موسى مع العبد الصالا، وبين    
ََ  َُّ َصاِبرً َقاَل َسَتِجُدِني  ، قال تعالى: لةهلتواضع والصبر النجاة م  هذه الفتنة ةيو  باسبيل  ذ َّ  ا ِإن  َشا

ًرا ِصي َلَك َأم  اإلنفال ب بعد تحصيلهو     تحصيل العلم، اإلخال  هلل تعالى إضا ة إلى (2) ،[67]الكهف:  َواَل َأع 
َيع َمل  َعَمًّل َصاِلًحا ، قال تعالى:رجاا رضا هللا  ز وجل منه بتعلةمه للناح ِه َفل  ََ َربِا ُجو ِلَقا  َفَمن  َكاَن َير 

ِه َأَحًدا ِرك  ِبِعَباَدِة َربِا  .[110]الكهف:  َواَل ُيش 

 )ج( عّلقة مية اإلسراَ ببني إسراليل: 
ِجِد ةالحظ ذ  السورة تصدر  بآةة اإلسراا قال تعالى:        ًّل ِمَن ال َمس  ِِ َلي  ِد َرى ِبَعب  َحاَن الَِّذي َأس  ُسب 

َق َصى ِجِد األ  َنا اال تعالى:  مباغرة،  إسرائيل، ثم انتال  للحديث    بن  [1]اإلسراا: ال َحَراِم ِإَلى ال َمس  َومَتي 
ُِ ُهًدى ِلَبِني  َنا ِكَتاَب َوَجَعل   توجيها ٍ  بعدها تناوللت، [2]اإلسراا:  َأالَّ َتتَِّخُذوا ِمن  ُدوِني َوِكيًّل  إسراليلُموَسى ال 

  اد  لتختتمم ثوذير  سلويةا  وذخالل تبن  المجتمع، وقةمته، الكرلم الارآ   ذير   ،وسلويةة  اائدةة  
ِِ ِلَبِني قال تعالى:  ،إسرائيلبن     الحديث  َنا ِمن  َبع ِد دُ  إسراليلَوُقل  ََ َوع  َذا َجا َض َفَِ َر  ُكُنوا األ  ِخَرِة اس   اآل 

َنا ِبُكم  َلِفيًفا بعد و ا؛  الارآ  معجز بلفظه ونظمه،  بث  جاا قد م ظً ، وي ةمي  ذ  ةيو  هذا النَّ [101]اإلسراا: ِجل 
 ظهر ما ةوت :  ابها إسرائيلالعالقة بي  آةة اإلسراا والحديث    بن  إمعا  الفير    

                                                           

 (.92( انظر: المرجع السابق، ) (1
 (.77نفسه، )  ( انظر: المرجع(2
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  هو الذي ذسرى  ،إلى المسجد األقصى لم ةي  لةحدث لوي التدخل اإلله  سراا النب  إتبي  اآلةة ذ   (1)
ويذلك تحرلر المسجد  (1)،حينهاوذدخله إلى المسجد األقصى رغم استحالة ذلك    نظر الكثير  بالنب 

األقصى م  اليهود،  رغم ذ  غير المتمسيي  بعايدة التوحيد ةظنو  ذ  تخلةصه م  اليهود مستحيل؛ 
ُمندخ  ألنهم ي ًد  مو  م  يل قوى البغر    األرض؛  إ  الذي ذسرى بنبةه هو م  سي     المسجد يل الم

ُمني  الصادقي   النب   الذي ذدخلاألقصى بتمسيهم بغرلعته واتباع منهجه،  له سيتولى دخول الم
 له.

َق َصىلليهود وتثب  وجود المسجد األقصى وذلك بذيرها  تنف  اآلةة وجود هةيلٍ   (2) ِجِد األ   .(2)ال َمس 
أسرى بعبدِ ليّل من ، وذلك باوله: الى ذمة النب  محمد  إسرائيلتنال اآلةة ز امة األمم م  بن    (1)

 (3)ا بجمةع األنبةاا.ة ذنه صلى إمام  نَّ ، وقد دل  السو المسجد الحرام إلى المسجد األقصى
ُول إلى مدينة الادح وذلك باوله: "م ، إلى"  تبي  اآلةة ذ َّ   (1) من المسجد الخال ة    آخر الزما  ست

 ة  س  دَّ ا  م  الً  ض  رً اأًل   ً  ل  ز  ن   دً ق   ة     ال  خ  الً     يً ذ  ا ر  ذ  إ   ة  ال  و  ح      ا ابً : ]ة  .قال النب  الحرام إلى المسجد األقصى
. (4)[ك  س  ذً ر    ً م   ه  ذ  ي ه  د  ي    ً م   اح  النَّ   ً م   ب  ر  قً ذ   ذٍ ئ  م  وً ي   ة  ا   السَّ و   ،ام  ظ  ع  الً  ور  م  اأًل  و   ل  الب  ب  الً و   ل  ز  ي  الزَّ     ن  د   دً ا     

هذا الدي   كلً م   اإلسراا المسجد الحرام ونهايته المسجد األقصى، ويونه ةغير إلى ذ َّ  اد يان  بداةة 
 ذ َّ    النب  وقد بيَّ  (5) األقصى،ك    المسجد لً سةيو     الجزلرة بداةة، ثم سةيو  نهاةة هذا الم  

ُول إلى المسجد األقصى  المادسة األرض نزل  قد الخال ة رذي  إذا حوالة ب  ةاحيث قال: ] الخال ة ست
 (6)....[  الزيزل دن   اد

هللا امتالكه  ب،  لما غيروا سل  للمسجد األقصى يوم يانوا يتخذو  هللا ويةال   إسرائيليا  امتالك بن   (5)
َأالَّ َتتَِّخُذوا ِمن  ُدوِني ، إسرائيله به بنو ك  ل  ك  ةه إي بما م  لً الم  للمسلمي  ل  ةيو   لةه و  (7) منهم،
 .[2]اإلسراا:َوِكيًّل 

                                                           

 (.7،  15 اغور، )ج( انظر: التحرلر والتنولر للطاهر ب  1(
 (.11المرجع السابق، )  ( انظر:(2
ًم ...( انظر: صحةا مسلم لمسلم ب  الحجاج، يتاب: اإلةما ، باب: ذير المسةا ب  مرلم، )ح (3 ة    و م ًمت ه  ال  ان    الصَّ ، 192( )...   ح 
 (.156،  1ج
 صححه األلبان .(. 125،  2، ج2519( سن  ذب  داود ألب  داود سلةما  السجستان ، )ح(4
 (.176،  12( انظر: اللباب     لوم الكتاب ألب  حف  الحنبل ، )ج(5
 (. صححه األلبان .125،  2، ج2519( سن  ذب  داود ألب  داود سلةما  السجستان ، )ح(6
  (.9119،   11( انظر: تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، )ج(7
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ملك ةول   (1) الغير،و بدذ  بالعبودةة والغير وستنته  بالعبودةة  واحدةٍ  لد وةٍ  امتدادن ت ب ي    ذ َّ المسلمي   (6)
جد وضةا ه، المس ك  لو م  ومعتبرل  م  ذسباب ت   ،بلير ذلك حا ظي  هذا النسباألقصى المسجد المسلمو  

ًدا َشُكوًراوهو الغير والعبودةة و دمهما، قال تعالى:  َنا َمَا ُنوحل ِإنَُّه َكاَن َعب  يََّة َمن  َحَمل   . [1]اإلسراا:ُذرِا
 المطلب الثالث: مقاصد مهمة في السورة

و لةه  (3) ماصودها ذنه  لى الديلة واضا لذلك  إ  اسم اإلسراا (2) توقةفةةالراجا ذ  ذسماا السور       
ُخذ م   ةماصد السور إ َّ     اغتنام الفر ، والمبادرة  وهو: )اإلسراا( سمها الديلة الللوةة يالرئةح ي

ُوب بسرلة تامة و ق غرع هللا ومنهجهالتنفيذ، مع   .لتحايق اللاةا  المطلوبة ؛ وذلكالعمل الد

لمسا ة قطع اى لوهذا الفهم ةفهم م  الديي  الللوةة لالسم )اإلسراا(،  ما ذير السري إي ليدلل        
وسنريز هنا  لى م  المااصد،  وم  هذا الماصد يتفرع  ددن  (4) ليلةبي  مبدذ السير ونهايته    بعض الت  

  : وتة ماولةح يلها، وذلك    مااصد مطلع السورة 
سراا م  الحديث    اإلوهذا ة فهم  ،ثبا  انضمام المسجد األقصى إلى المادسا  اإلسالمةةإ المقصد األول:

 َِجدِ  ِمن ِجدِ  ِإَلى ال َحَراِم ال َمس  َق َصى ال َمس   .(5)األ 
م  هذا ة فهم و ، ٍد إلى ذمة محم إسرائيلم  بن   )ميراث الرسالة( انتاال الرلادة والكتاب المقصد الثاني:

يَّةَ الحديث    العبودةة والغير، َنا َمن   ُذرِا ًدا َكانَ  ِإنَّهُ  ُنوحل  َماَ  َحَمل  وم  الحديث    انضمام  َشُكوًرا َعب 
ِجدِ  ِمنَ المسجد األقصى إلى المادسا  اإلسالمةة،  ِجدِ  ِإَلى ال َحَراِم ال َمس  َق َصى ال َمس   إ سادوالحديث     األ 

ِسُدنَّ  إسرائيلبن   ضِ  ِفي َلُتف  َر  نِ  األ  َتي   .(6)َمرَّ
،  ك وتمينه، وه  طرلق اتباع الكتاب يما يا  موسىلً الوصةة بالطرلق الت  توت  بالم   المقصد الثالث:

َنا ِكَتابَ  ُموَسى َومَتي  َناُِ  ال  َوِكيًّل  ُدوِني ِمن   َتتَِّخُذوا َأالَّ  إسراليل ِلَبِني ُهًدى َوَجَعل 
وطرلق غير النعم يما يا   

ًدا َكانَ  ِإنَّهُ .نوح  َشُكوًرا َعب 
 (7) 

 يذ ذوامره وذ ً نبادر إلى تنف هللا اختاره وارتضاه لنا،  يجب ذ ً  وذ َّ  ،الارآ  وهدايته طرلق :الراباالمقصد 
جلوا لآلخرة إذ يجب ذ  يتع ؛ا وهذا مذمومالعباد يتعجلو  الدنةا دوم    ،مه يهدي للت  ه  ذقو  نهتدي به؛ ألنَّ 

                                                           

  ( انظر: المرجع السابق والصفحة.(1
 (.150،   1( انظر: اإلتاا      لوم الارآ  للحا ظ جالل الدي  السيوط ، )ج(2
 (.129،   1( انظر: نظم الدرر    تناسب اآلةا  والسور للباا  ، )ج3(

 (.9،  15( انظر: التحرلر والتنولر للطاهر ب   اغور، )ج(4
 (.15( انظر المرجع السابق، ) (5
 (.172) ( انظر ذهداف يل سورة ومااصدها    الارآ  الكرلم للديتور  بد هللا محمود غحاتة، (6
 (.29،  15( انظر التحرلر والتنولر للطاهر ب   اغور، )ج7(
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ُمني  ولخفض المتخاذلي  المعاندي . ِدي ِللَِّتي ِهَي َأق َوُم ِإنَّ َهَذا ال ُقر مَن قال تعاىل:  لير ع هللا الم َيه 
ًرا َكِبيًرا اِلَحاِت َأنَّ َلُهم  َأج  ِمِنيَن الَِّذيَن َيع َمُلوَن الصَّ ُر ال ُمؤ     (1)َوُيَبشِا

 األخّلق طريق النصر:التوحيد  المقصد الخامس:
ا م  الوصاةا السلويةة الت  ي ةمي  لمجتمٍع ذ  ةيو  له غو  إي بها، وحصرتها         تناول  السورة  دد 

بي  آيتي   ظةمتي  تومرا  بتوحيد هللا وتنهةا     الغرك باهلل، وتبينا  ذ  م  ذراد تحرلر المسجد األقصى 
ادر اهدة، وم  لم ينتصر  لى نفسه  ل  ة ل  ةستطةع ذلك إي بهذه األخالل، وذلك ألنها تحتاج إلى مج

مذيورة الاألخالقةة لك ودوامه ي ةيو  إي م  خالل العمل بالوصاةا يل الم   لى اينتصار  لى  دوه،  ن  
َعل  َمَا  َِّ م  اآلةة:  ُذواًل  اَل َتج  ُموًما َمخ  ُعَد َمذ  َعل  َمَا  َِّ ِإَلًها َواَل ، إلى اآلةة [22]اإلسراا:  ِإَلًها مَخَر َفَتق  َتج 

ُحوًرا  ف  األولى هدد بعاوبة الخذي     الدنةا و دم النصر ، [17]اإلسراا:  مَخَر َفُتل َقى ِفي َجَهنََّم َمُلوًما َمد 
هاتي  ي  بلترك التوحيد، و   الثانةة هدد بعاوبة النار    اآلخرة بترك التوحيد، وما جاا م  وصاةا ذخالقةة 

 .ىهللا تعال توحيدبها  إنما قصر     ولم ةعمل يها ر قصَّ م  نه ؛ إنما هو دليل  لى ذاآليتي 
 المبحث الثاني

 وقفات مهمة ما بعض ألفاظ مطلا السورة
  :وتا ةم  لى طرلق التحرلر نجملها    مهمةن  نبط منها إرغادا ن ت  سً ة   بولفاظٍ السورة ورد  آةا  مطلع       
    ؛د بالكمال    يل األحوالجَّ م  ه ولجب ذ  ة  زَّ ن  هللا يجب ذ  ي   تدل  لى ذ َّ : سبحان قوله تعالى:• 

ُمني ، وهيذا ةيو  ضعاف  يوا    حدوث اإلسراا، وارتدَّ السراا والضراا، أل  المغريي  غيَّ  بعض الم
بيم ذ  تنزهوا  األولى: ةاولهللا تعالى  يان  سبحا ، ويو َّ  اإلةما ، ينزلاو   ند ذي حدث  ةه استلراب، لذا

و لةح    ماةاح البغر  ه    يل ذحوالكم،  إ  يا  ذمر اإلسراا مستحةال  المطلاة وتمجدوا صاحب الادرة 
 (2) المطلاة.صاحب الكمال المطلق والادرة  د  نمستحةال  

: جاا بايسم الموصول ولم يذير اسم الجاللة ليخص  ذنه هو وحده صاحب الذي أسرى قوله تعالى: • 
ضا ي ةادر  لةه إي هللا وحده، ولةفيد ذةالناح منه  بسراا( الذي تعجَّ إلسراا، ولينبه ذ  هذا الحدث )اإلا
 (3) المغريو . اد آم  به المسلمو  وذكب ره  الاوم،  غا بي   حديث اإلسراا ذمرن  ذ َّ 
وه  التلوةا إلى  بعًبده،دو  سر ى  أسرى بعبدِ :إذ قال ؛لطةفة تناسب الماام هنا  يها أسرى قوله • 
 (4) .[19 الطور:] فَنك بأعيننا يما قال تعالى: وتو ةاه،بعنايته  هذا الحدث هللا تعالى يا  مع رسوله     ذ َّ 

                                                           

 (.10( انظر المرجع السابق، ) (1
 (.10، 15( انظر: التفسير المنير لوهبة الزحيل ، )ج(2
 (.10،  15ب   اغور، )ج( انظر: التحرلر والتنولر للطاهر (3
 (.211،  2( انظر: تفسير السراج المنير لمحمد الغربين ، )ج(4
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إلى المسجد  السير إلى ذ َّ  إغارةن  ليًّل و ،بسير الليل رى خا ر الس  لى ذ َّ  دليلن  ليًّل قوله تعالى: • 
ي لم ة ي  ذيره إي توكيد   ا،  لى ذ  اإل ادة يما ةاولو  خير م  اإل ادة. و   األقصى يا     ج زا ليلة، وا 

ولدل  (1) للعادة لاطع المسا ة الت  بي  مبدذ السير ونهايته    بعض ليلة. خارلن  ه إسراان إلى ذنَّ  ذلك إةماان 
 همةة.ذ  ةيو  ذا السرلة والكتما   ند إرادة انجاز ذي ذمرٍ ب واألخذ،  تخف   العمل ب لى ضرورة هذا اللفظ 
اام ا لذلك السرى العظةم،  اام التنيير هنا مبا تبار جعله زمن    ظةمن  هو ليلن  :للتعظةم، ذي ليًّل وتنيير 

م  ذراد وم  هنا ناول  (2) الليل،ما يدل  لى تعظةم الليل لينبه إلى هذه الحادثة العظةمة الت  حدث     
ة اا    السور جوقد م  الليل،  ولو بجزاٍ باهلل وليتارب إلةه مهما يان  صعوبته  لةستع   انجاز ذي ذمرٍ 

ُموًدانفسها  َعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمح  د  ِبِه َناِفَلًة َلَك َعَسى َأن  َيب  ِل َفَتَهجَّ  .[97]اإلسراا: َوِمَن اللَّي 

 به هو محمد ي  ر  سً ه ذ  ر ذنَّ ب  خً  الذي ذ   ؛ي إضا ة تعرلف إضا ة تغرلفٍ هنا اإلضا ة  :بعبدِقوله تعالى: • 
، وأل  وصف العبودةة هلل متحاق لسائر المخلوقا   ال تفيد إضا ته  ؛وقد غاع ذلك  ندهم وهم ةعر ونه

 ةيو   ؛وةاربه منهغر ه  لةب إلى هللا لةال  تعرلفا ، لذا  م  ذراد التغرف بو  ةيو   بدا هلل بحق  علةه بالتارو 
 (3)ذلل هللا له يل صعب. ي ؛ا هلل بد  
 داصةل الذي ا    الصفة بالموصولةة وج ،للمسجد األقصى : صفةن الذي باركنا حولهقوله تعالى: • 

تغهير الموصوف بمضمو  الصلة حتى يو  الموصوف مغتهر بالصلة  ند السامعي . والماصود إ ادة 
خير وزلادة و مثل  ا اك هللا. والبرية: نماا حوله. وصةلة المفا لة هنا للمباللة    تكثير الفعل،  ه مباركن ذنَّ 

إن أول بيت وضا للناس للذي ف المسجد الحرام بمثل هذا    قوله تعالى: ص  وقد و   (4) واآلخرة،   الدنةا 
البرية    المسجد الحرام  وهذا ما ةميز المسجد األقصى، وهو: ذ َّ  [76  مرا :]آل  ببكة مباركًا وهدًى للعالمين

ي تتعدى مية الميرمة، ذما برية المسجد األقصى  اد تعد  الادح إلى ما حولها م  البلدا  حتى ذصبح  
 (5) األقصى. المسجد مع يلها مبارية  بالد الغام 

 ،ع    المح  ود اه متاربا ومتضر الم  وق سمةعن ةعن  ذ َّ هللا : يرُ ِص البَ  ياُ مِ السَّ  وَ هُ  هُ نَّ إِ قوله تعالى: • 
 ما  ليهم  ،سمعهم ولراهمةسبحانه هللا    بالتكذيب والتهديد بو َّ يً ل  ت  بً للد اة الم   يرى حاله، وهذا تطمي ن  وبصيرن 
  ،وةصبرو    إنما يثبتو  ؛  وي يتوانو    ب إلى هللا لةستجلبوا رحمته ونصره،  ال يتراجعو ةستعينوا بالتارو  إي ذ ً 

 (6) ي .حوسينتصرو  بإذ  هللا ولو بعد  ر هللا  ل  ةضيرهم غ ان ص  ع وب  مً  ما دام ما يواجهونه هو ذمام س  
                                                           

 (.129،  1( انظر: تفسير الخاز  المسمى لباب التوولل    معان  التنزلل لعالا الدي  البلدادي الغهير بالخاز ، )ج(1
 (.11،  15( انظر: التحرلر والتنولر للطاهر ب   اغور، )ج(2
 (.12،  15المرجع السابق، )ج( انظر: 3(

 (.210،  1( انظر: معجم ماايةح الللة يب   ارح، )ج(4
 (.17( انظر: المرجع السابق، ) (5
 (.21،  15( انظر: التحرلر والتنولر للطاهر ب   اغور، )ج(6
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بم  يانوا قائمي   لى  رن يذيتوهنا  إسراليلي نِ بَ ى لِ دً هُ  اُِ نَ ل  عَ جَ وَ  ابَ تَ كِ ى ال  وسَ ا مُ نَ ي  متَ وَ قوله تعالى: • 
اه وذورثهم لً هم م  استخلفهم هللا وجعلهم خيرة خ   إسرائيلع م  ذيديهم ،  اد يا  بنوا ز  المسجد األقصى ون  

المسجد األقصى، ويان   زتهم وميراثهم بسبب تمسيهم بيتاب ربهم الذي يان  الهداةة  ةه،  ال يتعثرو  
ك لً م ولنزع الم    يذلهيرهم  لى يتاب هللا،  لما انحر وا ذرسل هللا مإي ووجدوا المخرج له بفضل س      ذمرٍ 

ة، ك والعز لً د هذا الذي يورث الم  جَّ م  ه وة  زَّ ن  ي   سبحا  الذي ذسرى هللا ةاول:  منهم، ولنزع هذا الميراث، ويو َّ 
ووضعه معيم  لإسرائيك والميراث م  بن  لً ع الم  ز  هللا قد ن    إ َّ   ونتم ذيها المسلمو ، ورغم ما بيم م  ضعفٍ 

 وهوباألنبةاا قبل العروج إلى السماا، صلى   قد تظا ر  الرواةا   لى ذ  النب و بفضل تمسييم بيتابه، 
هذا  ذ َّ  وسلمه لهذه األمة، واآلةة  يها تحذيرن  إسرائيلك م  بن  لً ع الم  ز  هللا ن   ذ َّ إغارةن و   ذلك  (1)األظهر،

  بي   لي   ، وقد ذير هللا موسى  ع منيم ذيها المسلمو  إ   علتم مثل ما  عل ذتباع موسىز  نً ك سي  لً الم  
 ل  ينفعيم انتسابيمذيها المسلمو  ، ويذلك ذنتم  ندما انحر وا لم ينفعهم انتسابهم لموسى  إسرائيلبن   ذ َّ 

 به هذا اإلسراا العظةم. ي  ر  سً الذي ذ  لمحمد 
 لى غير هللا،  هداةة الكتاب ذ  ةعتمد التويل م   وهذا تحذيرن  يًّل كِ ي وَ ونِ دُ  ن  وا مِ ذُ خِ تَّ  تَ الَّ أَ قوله تعالى: • 

الذي لم ةستجب  بعدها الحديث    نوح    اآلةة لذا جاا  (2) سواه؛اإلنسا   لى خالاه  ال ةعتمد  لى 
 .ل  لى هللا  نجاه هللا ونصرهوذحس  التويو  ،له ذحدن 

 ا م  ذرلة  ذةض   إسرائيلبن   إلى ذ َّ  إغارةن   اورً كُ شَ  ادً ب  عَ  انَ كَ  هُ نَّ إِ  وحل نُ  اَ ا مَ نَ ل  مَ حَ  ن  مَ  ةَ يَّ راِ ذُ قوله تعالى: • 
  ،  ال  رل بينيم وبينهم  يلكم سواسةة، إي مذيها المسلمو      السفينة يما ذنتممعه   ل نوحن م    ح  م  

  ما و ى نوح    ييف ذغرل ذ دااه وذهلكهم ونجَّ بي   ل معه، لي  م  وم  ح    ار نوح  ي  ، وذ  اإلله  التزم المنهج
ك األقصى    ذيدةيم لً م   ىذ  يباذيها المسلمو  إذا ذردتم وم  هنا ناول  (3)بفضل غيرهم هلل،معه  آم 

عندها لو تكالب   لةيم قوى األرض  ل معه، م  وم  ح    ج هذه الذرلة الغاكرة  ذمثال نوحهً  يونوا  لى ن  
 ييم بيتابه.سينجةيم بفضل غيره وتمسه    األرض  إنَّ  جمةع م هللا رل غ  ا  ل  تتمي  منيم، ولو ذ  هعةجم

و القة هذه األلفاظ ذ   لو بن  إسرائيل    األرض يوهم الضعفاا وذصحاب المادة ذنه لةح باإلميا        
إزاحتهم وهزلمتهم، إي ذ  الحاةاة غير ذلك بحيث لو بدذ المسلمو  باي تراف بيمال هللا وتنزلهه    يل 

هو طرلق النصر، وايتصاف بالعبودةة المطلاة هلل تعالى والت  م  موجباتها نا ، وذ  اي تماد  لةه وحده 
المسار ة والمبادرة واغتنام الفر  و دم التلكُ، و هم ذ  هذه األرض المبارية ه  إرث األنبةاا ي يجوز 

بةه موسى ن التفرلط  يها، وهذا ينبع م   هم واتباع يتاب هللا، و ول يل ذلك التويل  لى هللا وحده يما ذمر

                                                           

 (.207،  9( انظر:  تا الباري غرح صحةا البخاري يب  حجر العساالن  )ج(1
 (.21،  15تنولر للطاهر ب   اغور، )ج( انظر: التحرلر وال(2
 (.26( انظر: المرجع السابق، ) 3(
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 ثم الوصول إلى درجة الغير الت  ه   مل والتاي اتصف بها نب  هللا نوح ،  الذي نصره هللا رغم
تعتبر ذسح لكل م  ذراد العمل م  ذجل التحرلر وه  جلةة    المبحث  ضعفه المادي ذمام قومه، وهذه

 الثالث بغيل ذوسع.
 المبحث الثالث

قصاَ اليهود أسس   تحرير المسجد األقصى وا 
بعدها ةا  اآلوالمناسبة بي  آةة اإلسراا مع السور قبلها وبعدها، و بي  السورة المناسبة بعد  رض        
مطلع اولها األلفاظ الت  تنو رض ذهم اللطائف والفوائد المستنبطة م  ،    مطلع السورة إسرائيل   بن  
معا  الفير    يل السورة،     جيلذسح يجب تو رها  ا ي بد م  إةضاحها، وه  نلمح ذسرار  هذا،  إنَّنا وا 
 : وبةا  ذلك    ما ةوت  ،المسجد األقصىتحرلر 

 : االلتزام بالشرع واتباع المنهج:األساس األول
ًّل قال تعالى:        ِِ َلي  ِد َرى ِبَعب  َحاَن الَِّذي َأس  وذصلها الللوي ا هذه الكلمة جاا  مصدر   :سبحان،ُسب 
: جرى ودار، موخوذن  ب ا  ًبا" ومنه السباحة، وس  م  "السَّ

َقَمَر قال تعالى:  (1) ِرَك ال  َبِغي َلَها َأن  ُتد  ُس َين  م  اَل الشَّ
َبُحونَ  ُل َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَلكل َيس  ك يجري  ةه ولتحر  امدار   ،  اهلل تعالى جعل لكل يويبٍ [10]ةح: َواَل اللَّي 

يتحرك  ا وهو الفلك الذي ينبل  ذ ا ومنهج  وي ينبل  له ذ  ةحيد  نه، ويذلك  اد جعل هللا لإلنسا  غر   
م  هنا و وي ينبل  ذ  ةحيد  نه،  يما ذ  الكو  يتحرك ولدور    ذ الكه  يذلك اإلنسا ؛  (2)ولدور  ةه،
. والسباحة لها قواني  لو حاد (3)[ار  د   ث  يً ح   م  ال  سً اإًل   ع  وا م  ور  د      ةن ر  ائ  د   م  ال  سً ى اإًل  ح  ر    َّ  إ  ي  : ]ذ  النب نفهم قول 

 ، قال بصةلة الماض   الارآ  بعدة صةغ،  اد جاا   (التسبةا)ل؛ وقد جاا  يلمة ر  الغخ   نها لل  
َعِزيُز تعالى:  ِض َوُهَو ال  َر  َماَواِت َواأل  ، وجاا  بصةلة المضارع الذي [1]الحديد: ال َحِكيمُ َسبََّح ّلِلَِّ َما ِفي السَّ

ضِ ةفيد ايستمرار والتجدد، قال تعالى:  َر  َماَواِت َوَما ِفي األ  ، وجاا  بصةلة [1]التلاب :ُيَسبِاُح ّلِلَِّ َما ِفي السَّ
َلىاألمر، قال تعالى:  َع  َم َربِاَك األ  والحاضر والمستابل يدور ،  الكو     الماض  [1]األ لى:  َسبِاِح اس 

 ، وم  هنا نفهم ما ةوت :ولتحرك بومر هللا ضم  المنظومة الكونةة الت  وضعها هللا له

ا ل؛ بِاحسَ جاا  عل األمر         يله الكو  ا؛  يما ذ َّ يو  غاذًّ ةخالف منظومة الكو  و ي يَّ وبإلنسا  توجيه 
   غر ه نسا  اإلحيد ةا هلل سبحانه وتعالى؛  ال وتحري   ا وتذلال  ل هذه المنظومة خضو   م  كً  لت   ؛اب   س  ة  

،  م  دار     لك الغرع    الرخاا وقف هللا معه    الغدة، قال تعالى    حق يونح  (4)ا،ومنهجه ذبد  

                                                           

 (.911،  2( انظر: النهاةة    غرلب الحديث واألثر ألب  السعادا  الجزري، )ج(1
 (.69،  26 خر الدي  الرازي ، )ج الليب لإلمام( انظر: مفاتةا (2
 (.12،  2، )ج917اسمه الفضل، ح م  ،( المعجم الصلير لسلةما  ب  ذحمد الطبران ، باب الفاا3(

 (.2195،  1( انظر:    ظالل الارآ  لسيد قطب، )ج(4
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 ََعُثون ِم ُيب  ُمَسبِاِحيَن*َلَلِبَث ِفي َبط ِنِه ِإَلى َيو  ا ، والتسبةا ي ةيو  تنزله  [111، 111]الصا ا : َفَلو اَل َأنَُّه َكاَن ِمَن ال 
 ال ةادر  لى اإلسراا إي صاحب  (1)؛ إنما بإثبا  صفا  الجالل والكمال له، اط هلل سبحانه    يل نا 

صفا  يمال مطلاة، وي ةادر  لى إزاحة اليهود إي صاحب صفا  يمال مطلاة، وهو هللا وحده ي غرلك 
لتبي  ذ  اإلسراا ودخول المسجد األقصى للتحرلر ل  ةيو   له؛ لذلك جاا  الكلمة    اإلسراا بالمصدر؛

إي م  خالل المصدر األصيل الذي هو غرع هللا تعالى ومنهجه، وذخذه بيليته دو  تجزئة، والدورا  معه 
َحاَن الَِّذيللب اليهود، هو غرع هللا ومنهجه  اط؛ لذلك قال: ةي ذحيث دار؛  مصدر الاوة الوحيد ال  ُسب 

 ةاصر الفعل  لى هللا تعالى؛  بدونه ل  ةيو  غ ا. (الذيلموصول )ايسم ا 

 عمل بسرية تامة:إلى الالثاني: المبادرة  األساس
ِدِِ قال تعالى:        َرى ِبَعب   دة عط  ها تذنَّ سابا ا ا نَّ  يها؛ حيث بيَّ  م  األسرار ما (ى ر  سً ذ  يلمة ): و   َأس 
 معاٍ : 

  ر:الفرص دون تأخياألول: السير بسرعة وانتهاز 
ُجل  مال ذبدا؛ بل يبادر ولتلاف        وهذا يدل  لى ذ  م  يرلد تحرلر المسجد األقصى ي ينبل  له ذ  ي

سر ة، ا،  عجلة الزم  تجري با قةادةًّ ا، ذو ذمر  ا إلهةًّ وسواا يا  ذلك ذمر   األمر وةسارع إلى إنفاذه دو  توخير،
 الكو  يله يجري ويبد م  الجري معه، ويلنا يرى هذا التادم العلم  ويذلك تنفيذ األمر ةحتاج إلى سر ة، 

الخارل    العالم يله، وي يوازله إي تادم  جلة اإلسالم ومواكبة العصر، وهذا ل  ةيو  مع توخير تنفيذ 
 .(ذسرى )م  ذسرار يلمة  هذا سرر و ذمر هللا، ذو ذمر الاةادة، 
  :الثاني: السير في خفاَ

وقد ارتبط  الم الباطل بمنظومة واحدة؛  وصبا يراه  (2) الحق،ة الباطل    الكو  تتحد ضد  منظوم      
م   ه   صاحب   ل  م  المسلم يلتف   ال يرى إي م  هو ضده،  لو      َّ إا ي ةمي  يسره، حتى ا واحد  الناظر جسد  

وائجه باإلسراع العاقل م  ةستع   لى قضاا ح ا    لما البصر، و لةه  إ َّ لوجد نفسه مابور   التحرلر بعالنةةٍ 
خفاا اإل داد  .بوسره    العالم لما لليهود م  نفوذٍ  ؛   العمل والسرلة التامة والكتما ، وا 

 الثالث: العبودية المطلقة هلل تعالى: األساس
ِدِِ قال تعالى:        َرى ِبَعب  العبودةة ه  الذل والخضوع واإلنابة إلى هللا  ز وجل وامتثال ذمره، و : َأس 

وه  مناسمة  لى الالب، واللسا ، والجوارح، وه  ذ لى مراتب الحب،  ال تكو   بودةة  (3) نهةه،واجتناب 

                                                           

 (.11،  25( انظر: التحرلر والتنولر للطاهر ب   اغور، )ج(1
 (.717،  2( انظر: النهاةة    غرلب الحديث واألثر ألب  السعادا  الجزري، )ج(2
 (.597،  2ذحمد الزلا ، حامد  بد الاادر، محمد النجار، )ج( انظر: المعجم الوسةط ـ إلبراهةم مصطف ، 3(
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ومحبٍة  ى   رض   اإي إذا يا  الذل والخضوع واإلنابة إلى هللا  ز وجل وامتثال ذمره، واجتناب نهةه نابع  
 و   هذا اغارتا  نجملهما    ما ةوت : (1) ،هلل

 األولى: أن المنازل عند   ال ُتنال إال بالعبودية:
ما وصل   النب  ن  اآلةة ذ َّ ، وقد بيَّ ا للنب ا  ظةم  رحلة ايسراا إلى المسجد األقصى يان  غر         

وي باسم  ائلته، وي بوي منصب م  مناصب الدنةا الت  يتلنى بها البغر؛ إنما  اط  ،تلك المنزلة باسمه
ا إي م  اكتمل  ي يناله ر ةعةن  وتحرلر المسجد األقصى منزلةن  .نال غرف ذلك بعبوديته المطلاة هلل تعالى

 . ةه العبودةة هلل تعالى
 والرسالة وحدها:الثانية: شرط التحرير تحقيق منزلة العبودية وليست النبوة 

 لم  حرره هللا  ظةمن  يذلك غرفن  إ َّ تحرلر المسجد األقصى   يما ذ َّ رحلة اإلسراا غرفن للنب        
ي و   لى ذيديهم، ول  ةيو  ذلك إي إذا اتصف ذصحاب التحرلر بالعبودةة المطلاة هلل سبحانه وتعالى،

 .لعظةماغرف هذا الوي رسول؛ إنما تكف  العبودةة المطلاة هلل تعالى لنيل  وجود نب  ٍ لذلك ةغتر  
 مظلم:التحرير األساس الرابا: طريق 

ًّل قال تعالى:        ِِ َلي  ِد َرى ِبَعب  الظالم رغم ما  ةه م   طرلاه    ،  غقَّ ذ ًسري به لةال     النب و  َأس 
 نال الكرامة بهذه الهمة العالةة، وم  هنا ناول  (2)،م  الليل    جزاٍ  لةصل إلى المسجد األقصى ؛ذهوال

 إ َّ م   ذراد تحرلر األقصى  لةعلم ما ةوت :

 أواًل: الطريق محفوٌف بالُكربات والظلمات:
 با العاالظلما  و ب طرلاه محاطةن  السالك طرلاه لتحرلر المسجد األقصى يجب ذ  ةعلم ذ َّ        

ظلما  مدتها هذه ال ورغم ذلك  إ َّ  تعترلها الكثير م  المغاكل والعابا ، مظلمةن  وايبتالاا ؛  ه  طرلقن 
 م  الليل، قطع المسا ة    جزاٍ   األقصى،  النب و المسجد وتحرلر  ل  تطول مع م  سلك طرلق الحق  

 (3) .ر اهيهللا هو الذي  األقصى؛ أل َّ طرلاه لةصل الى المسجد  ه ظالم الليل    غق   اً ع  لم ة    والنب و 

يم اليهود ظالم، والتحرلر ةحتاج إلى السير دو  توقف، وبرغم يثرة الظلما ؛  إنها ستتبدد مع وح        
الذ الخائفي  ، ويما ذ  الليل طرلق موجود العزلمة واي تصام باهلل، واتباع الطرل الت  سبا  بإذ  هللا تعالى

م  ذلك و المظلمة ذةضا طرلق مالذ الخائفي  للارب م  هللا تعالى ورضاه،  لمناجاة هللا تعالى؛  إ  الكربا 
ُوب لتبديدها والوصول الى الهدف الذي يرض  هللا تعالى.  خالل العمل الد

 ثانًيا: الكرامة والعزة بسلوك هذا الطريق:
                                                           

 (.110( انظر: طرلق الهجرتي  وباب السعادتي  يب  الاةم الجوزلة، ) (1
 (.129،  1( انظر: تفسير الخاز  المسمى لباب التوولل    معان  التنزلل للخاز ، )ج(2
 (.99،  5( انظر: تفسير روح البةا  إلسما يل حا  )ج(3
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ِلُنِرَيُه ِمن  ، قال تعالى: سبحانه الطرلق    الظلما  لتحرلر األقصى  ةه الكرامة م  هللا غق  إ َّ       
 رلهالسالك طرلق تحرلر المسجد األقصى سي    إ َّ  (1)رذى م  الكراما  ما رذى؛  النب َّ   يما ذ َّ  مَياِتَنا

ُمني ، وما يراما  المعارك الت  خاضها المجاهدو     غزة    الناح  هللا يراما ٍ  لم يرها غيره م  الم
ا الر ب الذي نراه     يو  اليهود، والفغل الذي يراه اليهود  لى ذيدي ببعيد، وذ ظم تلك الكراما  هذ

 .إنهاا وجودهم وسحاهم    يل مرة! لى المجاهدي ،  يخرج المجاهدو  منتصرل ، رغم  زم المحتل 

 : االعتماد والتوكل على   وحدِ:الخامس األساس
 (2) ذمر،، والوييل هو الحا ظ الم ف وَّض إلةه يل  [2]اإلسراا:  َأالَّ َتتَِّخُذوا ِمن  ُدوِني َوِكيًّل قال تعالى:   

م  الهداةة ذ  ةعلم العبد ذنه ي ة ف و ض ألحد األمر إي هلل تعالى، وي ةعتمد إي  لى هللا  ن  اآلةة ذ َّ وقد بيَّ 
التحرلر غائك تغوبه العابة تلو العابة، والمحنة تلو المحنة، وي ةمي  جواز تلك العابا  إي  تعالى،  طرلق

ُبَناةةف لةه    يل ذمر وحده. بمعونة م  هللا تعالى وحده، الذي هو الوييل وحده، والتويل   َوِنع مَ   َُّ  َحس 
َوِكيلُ  ا ،ال  ةم   ق ال ه  ي     إ ًبر اه  ا النَّار   نجاه هللا م  بطش النمرود وجنده،     ذ ًلا     ح  ق ال ه  مَّدن م   و  ي     ح   ح 
م ع وا ق دً  النَّاح   إ  َّ : ق ال وا ًوه مً  ل ك مً  ج  ه مً    اًخغ  ان ا   ز اد  ق ال وا إ ةم  ًسب ن ا و  ن ًعم   َّللاَّ   ح  ي يل   و  ل ب وا اًلو   َّللاَّ   م     ب ن ًعم ةٍ    اًنا 

مً  ل مً  و   ًضلٍ  ًسه  وان  ة ًمس   ](3)س 

 :  تعالى معية: استشعار السادساألساس 
َبِصيرُ قال تعالى:        ِميُا ال  وه  تعطينا  اآلةة األولى م  سورة اإلسرااخاتمة هذه ه   ِإنَُّه ُهَو السَّ

 اغارتي  نجملهما    ما ةوت :
 األولى: ال تقلق فَن   يسمعك:

وهو السير    خفاا،  اهلل وحده هو الذي  ،أسرى ناسب قوله تعالى:  السميا اوله تعالى:        
 مهما ذسرر  م  قول ذو  عل،  اهلل سبحانه م طَّل ع وةسمعك، و   حربك  (4) الخف ،ةسمع همسك و علك 

   لى  مله، و مع اليهود تحتاج إلى العمل بسرلة وخفاا، وهذا ةضايق الكثير!  الكثير ةحب ذ  ة طَّل ع اآلخر 
ر ع    النفوح حب الظهور؛ لذلك جاا قوله  الذي ةسمع الخف ؛ لةيتف  المسلم بعمله ذ   السميا اد ز 

ُوب دو  تلكُ وتوخير.  هللا ةسمعه ولر اه  يرتاح ولند ع للعمل الد

 
                                                           

 (.151،  19انظر: جامع البةا     توولل الارآ  لمحمد ب  جرلر الطبري، )ج (1(

 (.1055،   2( انظر: المعجم الوسةط ، إبراهةم مصطف  ، ذحمد الزلا  ، حامد  بد الاادر ، محمد النجار،)ج(2
 (.1662،   1، ج1299( صحةا البخاري، يتاب التفسير، باب سورة آل  مرا ، )ح(3
( لمسا  بةانةة    اإلسراا والمعراج لفاضل http://vb.tafsir.net/tafsir20518/#.VwelIfkrLIUملتاى التفسير ) ( انظر: موقع(4

 السامرائ ، بمناسبة قرب حلول ذيرى اإلسراا والمعراج.

http://vb.tafsir.net/tafsir20518/#.VwelIfkrLIU
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 الثانية ال تقلق فَن   يراك:
 المسلم وهو ةغق طرلاه  (1) ظالم؛وهو السير     يًّل لَ ناسب قوله تعالى:  يرُ ِص بَ ال  اوله تعالى:        

حوله  ا، وي يرى    الظالم يواجه م  العابا  والمح  ما يجعل طرلاه مظلم  إلى تحرلر المسجد األقصى 
إي م  هو ضده،  ندها يدخل الةوح    قلبه ولتراجع،  إذا  لم وتةا  ذ  هناك م  يراه وهو    خضم 

 ا سةطمئ  ولند ع للعمل دو  توخير.حتم   ههذا الظالم الحالك؛  إنَّ 
 :تحقيق تمام العبودية بالشكر :السابااألساس 
ًدا َشُكوًراقال تعالى:        َنا َمَا ُنوحل ِإنَُّه َكاَن َعب  يََّة َمن  َحَمل  ذو  ،لةاوم]  النب و   اد يا  ،[1]اإلسراا:  ُذرِا

لَّق  الغير بالعمل، والعمل  (2)، ةاال له:  ةاول: ذ ال ذكو   بدا  غيورا [ ،ذو ساقاه ،لةصل  حتى ترم قدماه ل ت ع  و 
 ، ًلق  ًير  و ا  ًضم ار ه  ل ك ا َّة  اًلخ  ًلب    ا ًصد  اًلخ  ، ذ مَّا ب اًلا  ا   ب الل  س  و ار ح  و  ب اًلج  ًلب  و  ًير  و  يتعلق ب اًلا  ار  الغو ا     إ ًظه  ذ مَّا ب الل  س 

ل ةً  الَّة     ا   الدَّ يد  ال ى ب التًَّحم  ال ى     ط  لِل َّ  ت ع  م  َّللاَّ  ت ع  و ار ح    اًست ًعم ال  ن ع  ان ة  ه ، و ذ مَّا ب اًلج  ًست ع  ق    م    اي  ا  ت ه  و التَّو 
ي ت ه ، قال تعالى:  ل ى م ًعص  ا    ا ملوا آل داوود غيراب ه 

ر    الخير، ويذا المال خَّ س   نعمة الصحة مثال ت   (3)
م  يل  ر العبد ما ةملكخ   س  وذي نعمة،  هذا هو الغير الذي ي ةمي  إي ذ  ة  ق    الخير، ويذا العلم ف  نً ي  

    سبيل هللا لةحاق هد ه المنغود )تحرلر المسجد األقصى(. غ اٍ 

 األساس الثامن: اليقين بزوال إفساد اليهود بّل رجعة رغم بقالهم:
َناجاا  آةا  الارآ  تثب  ذ  وجود اليهود والنصارى باٍل إلى قةام السا ة، قال تعالى:           َري   َفَأغ 
َنُهمُ  َعَداَوةَ  َبي  ََ  ال  َبغ َضا مِ  ِإَلى َوال  ِقَياَمةِ  َيو  ذ  ، وقال تعالى: [11: المائدة] ال  َعَثنَّ  َربُّكَ  َتَأذَّنَ  َواِ  ِهم   َلَيب  مِ  َلىإِ  َعَلي   َيو 
ِقَياَمةِ  ، إي ذ  التعبير الارآن  ةظهر ذ  إ ساد اليهود    األرض [169: األ راف] ال َعَذاِب  ُسوََ  َيُسوُمُهم   َمن   ال 

،  التعبير إ وذداة الغر   ِإَذال  يتكرر بعد زوال اإل سادي ،  الللة العربةة  رق  بي  ذداة الغر  
َذا   قوله تعالى:  إذاب ََ  َفَِ دُ  َجا ِخَرةِ  َوع  وا اآل  ُخُلوا ُوُجوَهُكم   ِلَيُسوَُ ِجدَ  َوِلَيد  لَ  َخُلوُِ دَ  َكَما ال َمس   َمرَّةل  َأوَّ

ا َما َوِلُيَتبِاُروا    قوله   ساد    ودة اليهود لإل كالمال ند   ً إ  بيختلف    التعبير  [9: اإلسراا] َتت ِبيًرا َعَلو 
ي و  ا منها  وقو ه متوكد  ا يا  متحاا   لى  عل الغر  إذتدخل  إذا  وداة الغر  ،انَ د  عُ  م  دتُّ عُ  ن  ا ِ وَ  تعالى:
ا    ا إذا يا  مستحيل الوقوع ذو مغيوي   لى  عل الغر  غالب  تدخل  إ  بينما ذداة الغر  ةه،  غكَّ 

وهذا يوح  باستحالة  ودة اليهود لإل ساد بعد زوال  لوهم وا  سادهم، ويذلك ل  ةيو  م  اليهود  (4)وقو ه.

                                                           

 ( انظر: المرجع السابق.1(

 (.77،  9، ج6191البخاري، يتاب الرقائق، باب: الصبر  لى محارم هللا، )ح ( صحةا (2
 (.210،  21( انظر: مجموع الفتاوى يب  تةمةة، )ج(3
 (.167،  1( انظر: البالغة العربةة، ذسسها و لومها و نونها للغيخ  بد الرحم  حس  حبنية الميدان ، )ج4(
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ُتم   ِإن  إحسا  ذبدا،  اوله:  َسن  ُتم   َأح  َسن  ُفِسُكم   َأح  ن   أِلَن  إحسانهم ل    ةه إغارة ذ  [9: اإلسراا] َفَلَها َأَسأ ُتم   َواِ 
ا. يتحاق ا، وهذا يتطلب الحةطة والحذر و دم مفاوضتهم والتومل    هذا الكةا  بالخير ذبد   ذبد 

 المبحث الرابا
 بني إسراليل وزواله إفساد

َنا ِإَلى َبِني  قال تعالى:          ِن َوَلَتع   إسراليلَوَقَضي  َتي  ِض َمرَّ َر  ِسُدنَّ ِفي األ  ِكَتاِب َلُتف  ُلنَّ ُعُلواا ِفي ال 
يَ  ُكم  ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبأ سل َشِديدل َفَجاُسوا ِخَّلَل الدِا ُد ُأواَلُهَما َبَعث َنا َعَلي  ََ َوع  َذا َجا ًدا اَكِبيًرا*َفَِ ِر َوَكاَن َوع 

َنا َلُكمُ  ُعواًل*ُثمَّ َرَدد  سَ  َمف  َثَر َنِفيًرا*ِإن  َأح  َناُكم  َأك  َوالل َوَبِنيَن َوَجَعل  َناُكم  ِبَأم  َدد  ِهم  َوَأم  ُفِسُكم  ال َكرََّة َعَلي  ُتم  أِلَن  َسن  ُتم  َأح  ن 
ِجَد َكمَ  ُخُلوا ال َمس  وا ُوُجوَهُكم  َوِلَيد  ِخَرِة ِلَيُسوَُ ُد اآل  ََ َوع  َذا َجا ن  َأَسأ ُتم  َفَلَها َفَِ َل َمرَّةل َوِلُيَتبِاُروا َما  اَواِ  َدَخُلوُِ َأوَّ

ِبيًرا ا َتت   [.9 -1]اإلسراا:َعَلو 

 عقالدية:  تنبيهات-أواًل 
رنا( إسراليلوقضينا إلى بني  قال تعالى:        يلف  اينتباه ذ َّ  فالتعبير بلفظ )وقضينا( دون )وقدَّ
 :، وبةا  ذلك    ما ةوت رد  الا  غير الاضاا 
و لى  ،ده ن معلومةٍ  ستاع    ذوقا ٍ  ذنها م  ل  ، و   مد  قدر األغةاا    الا   تعالى"ذ  هللا  ر(: هو:دَ )القَ )أ( 

وذلك بجعل الغ ا باإلرادة  لى مادار محدد قبل  (1)"رهادَّ حسب ما ق   صفا  مخصوصة،  ه  تاع  لى
 (2) وجوده.

تم  مله، ذويل ما ذ حيم  :)ب( )القضاَ(: وهو    (3) اد ق ض .    ذ مض   ذ نفذ، ذوذو ذ دي ذداا ، ذو  ،ذ تم، ذو خ 

الغ ا المعي     وقته،  إذا جاا الوق  الذي ةيو   ةه هذا الغ ا  قدَّرهللا تعالى ذ  ةيو  ر د  ا  ال        
رُ مثل قوله تعالى:  ،   الارآ  الكرلم ، وهذا يثيرن  إنه ةيو  قضاا   ؛وذ ًنف ذ   َم  ، وقوله: [11يوسف: ]ُقِضَي األ 
 ِِقَياَمة َم ال  َنُهم  َيو  ِضي َبي  ِمهِ :وقوله [7]يونح: ِإنَّ َربََّك َيق  َنُهم  ِبُحك  ِضي َبي   .[99]النمل: ِإنَّ َربََّك َيق 

 يجوز هللا ي ينسب الغر لنفسه، وي ذ َّ  من و لومعويل ما ةحدث    الكو  ةيو  بإرادة هللا ومغيئته،       
 :ه تعالىوالجواب    قولوةعذبهمل  إسرائيل لى بن    سادر اإل ييف ة ا د    (4) تعالى،ينسب الغر هلل  ذ ً  ألحدٍ 
وقضينا  َّ ويو ما ذيرناي وبصفته الموضو ة له ،   وقته المعلوم ر الميتوبد  الاضاا هو: تنفيذ الا   أل ، 
  .هم يلما ذ سدواإ سادذنه يتب  لى نفسه ذ  يزلل ةغير إلى  هللا

                                                           

 (.151،  1زيرلا ةحيى ب  غرف ب  النووي، )ج ( المنهاج غرح صحةا مسلم ب  الحجاج ألب (1
 (.291( انظر: غرح العايدة الطحاوةة لصدر الدي  محمد ب  ذب  العز الحنف  ، ) (2
 (.196،  15انظر: لسا  العرب، محمد ب  ميرم ب  منظور، )ج (3)
 (.10571،  19( انظر: تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، )ج(4
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 إ َّ ه هو الذي و د؛  هللا ما دام ذنَّ  إلى طمونة المسلمي  بو َّ بالماض ، ةغير  وقضينا قوله تعالى:و       
َأَتى ى: ، وذلك ياوله تعالمنه مفرو ن  رن هو ذم  ؛ه حدث وانتهىاليهود يونَّ  إ سادحيمه وقضااه  لى زوال 
َتع ِجُلوُِ  ُر  َِّ َفَّل َتس  مهما   سادبو  اللاةة ه  زوال اإل إلىه ذتى وتحاق، وذغار باوله  يونَّ  [1]النحل:  َأم 

 بلغ حجمه.

 :حديث السورة عن إفساد بني إسراليل -ثانًيا
ي     تفسيرا  لاد تعدد  ال        د السورة، و   يل  صر اجتهويثر  للمراد م  اإل سادي  الوارد 

 ى األول ؛صالحقد ي   ساداإل  منهم م   سر اآلةا   لى ذ َّ ، نهحسب واقعهم الذي ةعةغو  االمفسرو   يه
 اط  ة  واحدإ :ذةام خيبر. ومنهم م  قال النب      هد حدث   ة    هد نبوخذ نصر، والثانة  حصل
 .لآلةا وهذا اجتهاد العلماا حسب استارائهم ،(1)النب  زم      حصلتال  ه

 هم  لى يد النب  إ ساد، وقد حطم هللا األول حدث     هد النب    سادوالذي ةظهر لنا ذ  اإل      
 ي نعةغهذال والثان  ه  ساد، واإل   المدينة     دة حروب خاضها معهم يا  آخرها حربه معهم    خيبر

ُمنة  ر   طرلق العبودةةإ ساد   هذا الزما ، وسةحطم هللا   ز ا والتزم  غرع ربه ،هم  لى يد ثلة م
 :، نذير منهاوذدلته يثيرة هن جَّ و  كالم    هذا الرذي م  ، والوجل
ندما خاطب ، و المسجدي م  بداةة السورة ربط هللا بي    الربط بين المسجد الحرام والمسجد األقصى: (ذ)

ولم ةال بنبةه ذو برسوله ليدلل ذ  طرلق تحرلر الادح والمسجد األقصى  بعبدهبيلمة  سيدنا محمد 
 اهذإنما ةغتر   ةه وجود العبودةة المطلاة هلل تعالى، و يما ذيرنا؛    ةه وجود نب  ذو رسول؛ ر  ت  غً ي ة  

 الكثير م  المخلصي . دةمي  تو ره  ن
، رلا قتل زي إ َّ لليهود إ ساد يثيرن    األرض؛  م  ذلك: :حدثان في ظل اإلسّلمين افساداإل (ب)

وبما ذ  الارآ  ذير اإل ساد  (2) ، وغير ذلك.محاربة  ةسى ، و بادة العجل، و ومنه قتل ةحيى 
مرتي ،  اد دل ذلك  لى ذ  اإل سادي  ةحصال     ظل اإلسالم؛ إذ ما وجه الحيمة م  تخصة  

 اإل سادي  م  إ ساد يثيرل! وذلفاظ آةا  السةال تدلل  لى ذلك، وبةانه    ما ةوت :
ُد األول والثان ، قال تعالى:   ساد ند ذير  اابهم  لى اإلحيث ذنه  :إذاقوله تعالى   (1) َذا َجاَ َوع  َفَِ

ُد اآلِخَرةِ وقال تعالى:  ُأوالُهَما َذا َجاَ َوع   ةستابل م  الزما ، ذي ذ َّ  ظرف لما)إذا(  ذ َّ  مو لومع َفَِ
 (3) مية.ي  سةاعا     ظل اإلسالم بعد نزول اآلةا      ساداإل

                                                           

 (.99،  9لبةا  للثعلب  )ج( انظر: الكغف وا1(
 (.9119، 11( انظر: تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، )ج(2
 (.9151،  11( انظر: المرجع السابق، )ج(3
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ُعوالً  قوله:    :ادً ع  وَ قوله تعالى:   (2) دًا مَّف  ُمني  َوَكاَن َوع   هو بغارة لهم بالنصر ؛ هذا خطاب للم
للخير   الو د ةيو   .غير الو يد  هو ؛لم ةحدث ولم ينفذ لو د ةيو  لغ اٍ ا ، والتميي  م  اليهود

ِري  والو يد ةيو  للعااب، قال تعالى: ِمَناِت َجنَّاتل َتج  ِمِنيَن َوال ُمؤ  ِتَها اَوَعَد  اُ ال ُمؤ  َهاُر ِمن َتح  أَلن 
ُسَل َفَحقَّ َوِعيِد  ، و   الو يد قال:[92]التوبة:َخاِلِديَن ِفيَها ُم ُتبَّال ُكلٌّ َكذََّب الرُّ َكِة َوَقو  َي  َحاُب األ   [.11]ل:َوَأص 

ُمني . (1)  وةفهم م  الو د اإلنذار بالو يد، وجاا الخطاب بالو د أل  الخطاب موجه للم
 و يها لطةفتا : :عثنا عليكمبقوله   (1)

البعث يدل  لى الخير والرحمة،  هل يا  نبوخذ نصر الكا ر  ةه غ ا م    عثنابقوله:     األولى:
بل    حالة إزاحة معترض   ا تداا،لم ةي     حال و    النب  البعث هو بعث الخير ذو الرحمة، 

 (2) ً  خانوا العهد وناضوا الميثال.طرلق نغر د وة هللا تعالى، والد اع    اإلسالم ذمام م  

ُكم   :   قوله الثانية: ، وقد يا  المسلمو     المدينة ةعلو   لى يل غ ا لذلك والتمي تفيد العلو  َعَلي 
 (3) قال  لةيم.

يلمة ا هلل  ز وجل،  ي تطلق إي  لى م  قهر نفسه اختةار  باأللف  (العباد)يلمة  :اادً بَ عِ قوله تعالى:  (1)
 إلى     باد تختلف    يلمة  بيد،  يالهما جمع ومفردهما واحد ) بد(، وهناك  رل بينهمال  لو نظرً 

ُمنه ويا ره، لوجدتهم جمةع   م ه   ذغةاا، وماهورل     ذغةاا ذخرى،   ا لهم اختةارا ن الكو  يله، م
ًلق  بيد  ةما ي اختةار  لهم  ةه، جمةع   ُم  والكا ر،  يل الخ  ا  بيد بهذا المعنى ةستوي    الاهر الم

م الخلق إلى ًقسمي :  بيد ةظلو   بيدا  ي يدخلو     مظلة العباد، و بيد  وم  ثمَّ نستطةع ذ  ن اس 
ليدلل ذنهم  اعباد. وقد ذير هللاتًسم و بهم ذ مالهم وانصةا هم ألمر هللا؛  يدخلو     مظلة  باد هللا

 ماام العبودةة ةستطةع ذي غخ  ذ   ؛أسرى بعبدِينتسبو  إلى العبد الذي ذيره    بداةة السورة 
 ، إنما ةيف  ذ ً ذو رسوي   اذ  ةيو  الغخ  نبةًّ    لهزلمة اليهود والطلةا غتر  ةحااه، ويونه ةاول: ي ة  

 (4) ا هلل  ز وجل.ةيو   بد  
 نِ ي  تَ رَّ مَ  ضِ ر  ي األ َ فِ  نَّ دُ ِس ف  تُ لَ  اآلةة واضحةن  والعلو رغم ذ َّ   سادمعظم المفسرل  يخلطو  بي  اإل ثم إ َّ       
تفيد  اوًّ ل     ي ،  يلمة  ساداألخير م  اإل  سادمرتي  والعلو مرة واحدة    اإل  ساد اإل ايرً بِ ا كَ وا لُ عُ  نَّ لُ ع  تَ لَ وَ 

ُد ُأوالُهَما التفرد لمرة واحدة  اط، بدليل ذنه    ذير العاوبة األولى لم يذير العلو قال تعالى:  َذا َجاَ َوع  َفَِ

                                                           

 (.9151،  11( انظر: تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، )ج(1
 ( انظر: المرجع السابق الجزا والصفحة.(2
 (.9151،  11تول  الغعراوي، )ج( انظر: تفسير الغعراوي لمحمد م(3
 (.9159-9151المرجع نفسه، )  :( انظر(4



 

111 
 

ُعوالً  ًدا مَّف  َياِر َوَكاَن َوع  ِلي َبأ سل َشِديدل َفَجاُسوا  ِخَّلَل الدِا ُكم  ِعَباًدا لََّنا ُأو   (1) لم يذير العلو هنا، َبَعث َنا َعَلي 
 :اآلت   يانا  لى النحو ا سادواإل

 اإلفساد األول:
،  اد ذ سد  حدث      هد النب   سادم  خالل دراسة السيرة نستدل ذ  المرة األولى م  اإل  

وصحابته،    اليهود    المدينة؛ حتى غرق  المدينة بالدماا زمنا طوةال، وظل ذلك حتى بعث هللا النب 
، وحاولوا خةانته، يما ذنهم سعوا م   النب قتل  اليهود الكاملة هلل تعالى،  حاولبودةة وقد اتصفوا بالع

 ذكبر م  إ ساد، و لى دولة المسلمي  الناغئة الفتةة، وهل هناك  النب ذجل توليب الابائل العربةة  لى 
ُيد ذ َّ  ، وقوله: ان  ثً ع  ب  ، وقوله: د   ً و  ، بدليل: قوله: إسرائيلهو األول لبن    سادهذا اإل ذلكل واآلةا  ت

     مي  ةً ل  :وقوله  وي  ع  فً ا م  د   ً و   ا   ي  و :وبدليل قوله تعالى ،     ار  ة  الد    ل  ال  وا خ  اس  ج (واو م  جاح   (:جاس 
ً   ةه، وهذا المعنى هو الذي ة  ذي   (2).سم ةه رجال األم : تمغةط الميا : بحث واستاصى الميا ، وطلب م 

قَّ    ايوهو   الميا ، و ةه تغبةه لتمغةط الغعر، حيثة البحث    المجرمي     هذا صطالح ةعن  د 
ق ة البحث ، يتخلل المغط جمةع الغعر وقد يتخلل  ، اد يتخلل المغط تخلوال  سطحةا  ، و   هذا ما يدل  لى د 

وا  وبهذا  إ َّ  (3) بعمق حتى ةصل إلى البغرة  يخرج ما لصق بها.  ف ي يخ ا بحيثع  بو ت  تتبعوهم ت  : تعن جاس 
آخرهم  ، ويا منهم، وهذا ما حدث مع يهود المدينة: بن  قينااع، وبن  قرلظة، وبن  النضير  ليهم ذحدن 
 يهود خيبر.

 :اإلفساد الثاني واألخير
َنا َلُكُم ال َكرََّة  يبيرٍ  و ٍ ل   هم ةاتلو  وةفسدو  ولدمرو  مع     ،ي نعةغهذال والثان   ه  سادذما اإل        ُثمَّ َرَدد 

َسنُتم  أِلَنُفِسُكم   َسنُتم  َأح  َثَر َنِفيًرا*ِإن  َأح  َناُكم  َأك  َوالل َوَبِنيَن َوَجَعل  َناُكم ِبَأم  َدد  ِهم  َوَأم  َذا َجاَ  َعَلي  ن  َأَسأ ُتم  َفَلَها َفَِ َواِ 
ُخُلوا   ُد اآلِخَرِة ِلَيُسوُؤوا  ُوُجوَهُكم  َوِلَيد  ا  تَ  َوع  َل َمرَّةل َوِلُيَتبِاُروا  َما َعَلو  ِجَد َكَما َدَخُلوُِ َأوَّ  اآلةا  تدل  ت ِبيًراال َمس 

 والعلو هو الذي نعةغه بدليل:الثان    ساداإل  لى ذ َّ 
  :{م  هِ ي  لَ عَ  ةَ رَّ كَ ال   مُ كُ ا لَ نَ د  دَ رَ  مَّ قوله تعالى: }ثُ  -أواًل 
 المسلمو   ، ولك َّ الك رَّة  ر دَّ   لى المسلمي ،نبوخذ نصروم  المعلوم ذ َّ هللا لم ي ر د الك رَّة  لليهود  لى     

؛  الك رَّة ينبل  ذ  تكو   ليهم ي  لى غيرهم وقد هم الذي  هزموهم    المدينة  لى  هد رسول هللا 
ب مع خالف الفاا الت  تفيد الترتيب، الزمن  مع التراخ حرف  طف ةفيد الترتيب وهو  مَّ ث  اوله: حدث،  
َبَرُِ * ُثمَّ ِإَذا شَ قوله تعالى:  مثلالتعايب،  ُثمَّ ، بل قال:نادً د  :  ر   لم ة ا ل[ 22-21] بح:ََ َأنَشَرُِ اُثمَّ َأَماَتُه َفَأق 

                                                           

 (.9165المرجع نفسه، )  :( انظر(1
 (.9159،  11( انظر تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، )ج(2
 ( انظر المرجع السابق الجزا والصفحة.(3
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َنا لينا وصل  وبي  الك رَّة الت  يان  لليهود  ليهم، ذلك أل  بي  الك رَّة األولى الت  يان  للمسلمي  ، َرَدد 
 اإلقدامحيث ، ر   : الللبة، م  الك ر   والف  ةرَّ الك  . والزمن  الت  تفيد التراخ  (مَّ ث  )ـ ناسب العطف بإلى ذةامنا، 

حرب اليهود يله ير و ر يما نرى هذه األةام، يدخلو  وةستولو  بسر ة خاطفة، ، و ذخرى  تراجعوالمرة 
 (1) وراا الحصو .ولختبئو  

َثَر َنِفيرً  ا: قوله تعالى:ثانيً  َناُكم  َأك  َوالل َوَبِنيَن َوَجَعل  َناُكم ِبَأم  َدد    اَوَأم 
هم بالبني   األمر ةملكو  زمامهم هللا بالمال حتى ذصبحوا ذمدَّ  اد        ا لم تك  ومع هذ، يذلكيله، وذمد 
ل نصارهم وذتبا هم م  الدو مساندة ذإي ب، م  المال والبني م ما    ذيديهم رغ  لى المسلمي الادرة  لهم

ِهمُ  ُضِرَبت  قال تعالى:  ،األخرى  نَ  الذِالَّةُ  َعَلي  لل  ِإالَّ  ُثِقُفوا َما َأي  لل   َِّ  ِمنَ  ِبَحب  ، [112:  مرا  آل]النَّاسِ  نَ مِ  َوَحب 
َثَر َنِفيراً  :تعالى  هذا الذي جعل لهم الادرة  لى النَّفر، قال َناُكم  َأك   النفير: م  اإلستنفار،  لةح  َوَجَعل 

، المسلمي و  م   نده آي  النفر، ومازال  الك رَّة لهم  لى العربر، وهم ذكثر فً هناك ذسرع م  اليهود    الن  
نَّا ا ق إً  غاا هللا، وقد حسيت ، وهذا و ً دن ا هلل م ًستاةمي   لى منهجه، م حي  مي  لكتابه باد   إلى ذً  نعود يما ي 

 .والحمد هلل بد  تظهر آثار هذه العبودةة

ِجدَ تعالى:  قوله-ثالًثا ُخُلوا ال َمس   : َوِلَيد 
ًير        إغارةن إلى ذ َّ زوال اإل ساد األخير ةاع    ظل اإلسالم؛ إذ لم ةي  مصطلا  المسجد   ذ 
المسجد   معرو ا قبل بعثة النب،  ولم ةغر للمسجد مع زوال اإل ساد األول؛ ليدلل ذ  اإل ساد األول ي

 (2).ةغتر  ذ  ةيو      لسطي ، بينما ةيو  اإل ساد الثان  مرتبطا    المسجد األقصى     لسطي 
  .ايرً بِ ت  و تَ لَ ا عَ وا مَ رُ باِ تَ يُ ل  وَ  األخير:عقاب الفي  قوله-رابًعا

ل ذ ظم م  هذا العلو، وي ااألخير بالعلو، وي نظ  ذ  هناك  لو بن  إسرائيل  إ ساداد ربط هللا ل       
 (3) الثان .  سادلليهود هو اإل و لو ٍ  إ سادما نعةش  ةه اآل  م     ذ َّ بيَّ اإلغارا     اآلةا  ت  

 :في مخر السورة اآليات-خامًسا
َأل  َبِني  قال تعالى:       َا مَياتل َبيِاَناتل َفاس  َنا ُموَسى ِتس  ُهم   إسراليلَوَلَقد  مَتي  ََ ُن ِإنِاي ِإذ  َجا  َفَقاَل َلُه ِفر َعو 

ُحوًرا نِاي*أَلَُظنَُّك َيا ُموَسى َمس  ِض َبَصاِلَر َواِ  َر  َماَواِت َواأل  َِ ِإالَّ َربُّ السَّ َزَل َهُؤاَل َت َما َأن  أَلَُظنَُّك َيا  َقاَل َلَقد  َعِلم 
ُن َمث ُبوًرا ُِ َوَمن  َمَعُه َجِميًعا*ِفر َعو  َرق َنا ِض َفَأغ  َر  َتِفزَُّهم  ِمَن األ  ِِ ِلَبِني وَ *َفَأَراَد َأن  َيس  َنا ِمن  َبع ِد ُكُنوا  إسراليلُقل  اس 

َنا ِبُكم  َلِفيًفا ِخَرِة ِجل  ُد اآل  ََ َوع  َذا َجا َض َفَِ َر   .[101 - 101:اإلسراا]األ 

                                                           

 (.9161،  11( انظر تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي ، )ج(1
 (. بتصرف بسةط151،  9( التفسير الارآن  للارآ  للديتور  بد الكرلم الخطيب، )ج(2
 (.9997،  11تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، )ج :( انظر(3
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سةال سورة اإلسراا ياملة، حيث  إسرائيلوبن   م  قصة موسى اآلةا   هر هذيً وقد ناسب ذ        
  مواقف م الحديث هنا    واحدٍ   هم    األرض ، ثم ذ ادا  سادو  إسرائيلبالحديث    بن  السورة بدذ  

عظةمة باهرا ، ورغم اآلةة ال ظاهرا ٍ  ، رغم إرسال تسع معجزا ٍ إسرائيلالتكذيب الت  وقفها بعض بن  
 إسرائيلجاا  هذه اآلةا     سةال ايمتنا   لى بن  وقد  (1) ا حي  انفلق البحر  لاتي .الت  رذوها  ةان  

ل مسمى، إنما هو إلى ذج الحالبالتميي     األرض، وتذييرهم بنجاتهم م   ر و  و مله، وو ظهم بو  هذا 
    هليتحاق و د واحدٍ     صعيدٍ هللا م ههذا الو د جمع  إذا جاا ،األخير  سادإهالكهم    اإلوهو ذجل 

 م.هإهالك
ِِ ِلَبِني  وجل:وهذا معنى قوله  ز  َنا ِمن  َبع ِد ِخَرِة جِ  إسراليلَوُقل  ُد اآل  ََ َوع  َذا َجا َض َفَِ َر  ُكُنوا األ  َنا ِبُكم  اس  ل 

َض  :جاا قوله تعالىحيث  .َلِفيًفا ُكُنوا  اأَلر  هيذا دو  تاييد بميا  معي ، لينسجم مع آةا  الارآ   اس 
عالى: يتجمعو   ةه، يما قال ت الت  حيمً   ليهم بالتفرول    جمةع ذنحاا األرض،  ال ةيو  لهم وط ن 

 ًِض ُأَمم َناُهم  ِفي اأَلر  َذا جَ تعالى:  ثم ةاول (2) .[169األ راف:]اَوَقطَّع  َنااَفَِ ُد اآلِخَرِة ِجل  والمراد  اِبُكم  َلِفيفً  ََ َوع 
ود ما نح  بصدده اآل ، حيث تجمع اليه وه  ساداإل ا، وهذإسرائيلالثان  لبن    سادبو ً د اآلخرة هو: اإل

وا  لى اليهود وهم   ليتحاق و ً د هللا بالاضاا  ليهم   وط  واحد   ، وهل ةستطةع المسلمو  ذ  يناضو
تى إذا ذراد ح، موع    وط  قوم  لهم يما ةاولو  إليهم بفيرة التجال ب دَّ ذ  الحق ذوحى  غتي  األرضل 

َنا ِبُكم  َلِفيفً ، وهذا هو المراد م  قوله تعالى: رماتد ًخذ  زلزٍ ذ ًخذهم لم ة فلتوا، وةوخذهم ذ   مجتمعي   ذي: اِجل 
تَّ   (3) .ى البالد ، وهو ما ةحدث اآل   لى ذرض  لسطي بعضيم إلى بعض م  غ 

 الخامسالمبحث 
 الثانياإلفساد مراحل هزيمة اليهود في 

      
َل َمرَّةل َوِلُيَتباِ قال تعالى:   ِجَد َكَما َدَخُلوُِ َأوَّ ُخُلوا  ال َمس  ُد اآلِخَرِة ِلَيُسوُؤوا  ُوُجوَهُكم  َوِلَيد  َذا َجاَ َوع  ُروا  َما َفَِ

ِبيًرا ا  َتت  ذ  الواو: تفيد مطلق الجمع مع الملايرة بي  المعطوف والمعطوف  لةه،  مو لوم  المع [9]اإلسراا: َعَلو 
ذ  تحرلر المسجد األقصى  لى اآلةة تدل  لةه  إ  و  (4)والملايرة تعن  ذ   ما بعد الواو غير ما قبل الواو،

زاحة اليهود  نه ةيو   لى مراحل   :وتما ةوبةانها     ،وا 
 

                                                           

 .9166،  11تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، ج :( انظر(1
 ( انظر المرجع السابق، الجزا والصفحة.(2
 . 9166  11( انظر: المرجع نفسه، ج(3
 (152( انظر:  تا رب البرلة    غرح نظم اآلجرومةَّة ألحمد ب   مر ب  مسا د الحازم ، )  (4
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:  المرحلة األولى: إساَة الوجِو
وا ُوُجوَهُكم  قال تعالى:        سااة الوجوه ةظهر ذثره ، وول بوادر الهزلمة إسااة الوجوه ِلَيُسوَُ  هم لي اوا 

وهو ذ  ةيغف المسلمو  زلفهم وباطلهم للعالم، وة ظه ر المسلمو  وه  اليهود؛  ينجل  خدا هم للعالم  (1)
ينةة، اينتفاضا  الفلسطخالل  ترة  هذا حدثوقد وةظهرو   لى حاةاتهم، وهذه بداةة مراحل الساو ، 

جرامهم وقتلهم األطفال والنساا،  ا  ساد، حيث رذى العالم  ساد و حروبهم األخيرة  لى غزة وخالل اليهود وا 
 .ما ةملكو  م  قوة رغم المجاهدي  ضربا  م  خو  ا يختبئو   وهم ييف ظهر جبنهمو 

 المرحلة الثانية: دخول المسجد األقصى:
ما ذيرنا ي التلايرالترتيب و الواو تفيد و   المسجد هو المسجد األقصى، دَ جِ س  مَ وا ال  لُ خُ د  يَ لِ وَ قال تعالى:       
يةا   ولك  مع بااا  بعد إسااة الوجوه ةوت  الفتا والنصر م  هللا بإذ  هللا، وليدخلوا، لذلك قال: اآنف  

    وهو واضان  تكرار الدخوللةفيد المضارع وجاا ذير دخول المسجد بصةلة الفعل  (2)اليهود و لوهم،
ذةا  يانوا؛ سواا يانوا  ةعود  لى المسلمي  دخلِوهنا    قوله: الضمير و  ،كما دخلِو أول مرةقوله: 

ذو ذتباع نب   (3) ندما  تحوا المسجد األقصى م  ذيدي الروم، المسلمي      صر  مر ب  الخطاب 
وذلك ذ  المسلمي  م  لد  آدم إلى قةام السا ة هم المسلمو ،  .حي  دخلوا بي  المادح هللا موسى 
ا ميراث العايدة والدي ، وهم ذحق ببعضهم م  غيرهم، قال النب  ا، ولرث بعضهم بعض  ا واحد  ةمثلو  جسد  

   ة نبةه نَّ    يتاب هللا تعالى وس   وهذا واضان  (4)م[ي  نً ى م  وس  م  ب   قو ح  ا ذ  ن  : ]ذ  إسرائيللبن،     ما وبةانه
  :وتة
َّلمُ قال تعالى: (1) س  َد  َِّ اإلِ  يَن ِعن  إلى   الدي   ند هللا هو اإلسالم م  لد  آدم  [17]آل  مرا :ِإنَّ الدِا

َراِهيُم َبِنيِه  قةام السا ة، وهذا يثبته قوله تعالى: ى ِبَها ِإب  َلُكُم  فيطَ َوَيع ُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ  ََّ اص  َوَوصَّ
ِلُمونَ  ُتم  ُمس  يَن َفَّل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأن   .[112]البارة:  الدِا

ذ    اد ذمرنا ربنا  لى لسا  نبينا وبعده  يلهم مسلمو ،    رل بي  المسلمي  قبل بعثة النب  ي (2)
َحَق َوَيع ُقوَب وَ ُقوُلوا  مَمنَّا ِباّلِلاِ َوَمآ  :ناول س  َماِعيَل َواِ  س  َراِهيَم َواِ  َنا َوَما ُأنِزَل ِإَلى ِإب  َباِط ُأنِزَل ِإَلي  األس 

ُن َلُه  ُهم  َوَنح  ن  َن َأَحدل مِا ُق َبي  بِاِهم  اَل ُنَفرِا ِلُمونَ مُ َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّ  س 

ولذلك ذصبا المسلمو  م  لد  ذبيهم آدم حتى قةام السا ة، هم المعنيو  بنداا هللا لهم  ،[116]البارة: 
ُمني ، والمسلمي ، و باد هللا، وحزب هللا، ألنـهم  بادن له وحده ولةسوا  باد     .ا للغةط ابالم

                                                           

 (.9165، 9161،  11( انظر تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، )ج(1
 (.9165،  11( انظر تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، )ج(2
 . 9161لمرجع السابق،  ( انظر: ا(3
 (.11،  2، ج2001( صحةا البخاري، يتاب: الصوم، باب صةام يوم  اغوراا،)ح(4
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تعالى:  ها هذه األخوة؛ لاوليرث بعضهم بعض   إلى قةام السا ة إنما هم إخوةن    م  لد  آدم مو المسل (1)
ًدا َشُكوًرا َنا َمَا ُنوحل ِإنَُّه َكاَن َعب  يََّة َمن  َحَمل  َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن   وقوله تعالى:. [1]اإلسراا:  ُذرِا

َواِرِثينَ  َعَلُهُم ال  َعَلُهم  َأِلمًَّة َوَنج  ِض َوَنج  ِعُفوا ِفي األ ر  ُتض  َرث َناَها َبِني  ، وقوله:[5]الاص : اس  َكَذِلَك َوَأو 
ما هذا اليوم الذي  : اال ،المدينة  رذى اليهود تصوم  اغوراا م النب  د  ق  وقد ] ،[57]الغعراا: إسراليل
موسى غيرا    صامه ،وغرل  ر و  وقومه ،هذا يومن  ظةمن ذنجى هللا  ةه موسى وقومه :قالوا لتصومونه

وذمر   نح  ذحق وذولى بموسى منيم  صامه رسول هللا :  اال رسول هللا  .هلل  نح  نصومه
 .(1) [بصةامه

ا مَ كَ وبهذا ةيو  المسلمو  اليوم هم م  ورثوا المسلمي  الساباي  وةيو  الضمير    قوله تعالى:        
 . يوغع ب  نو   ذةامهذا الذي  دخلوا المسجد  اتحي  وقد حدث  ةاصد به المسلمو   ةل رَّ مَ  لَ وَّ أَ  وُِ لُ خَ دَ 

مو  إنما يتمي  المسل ؛ل  ةاض   لى  لو اليهود   المرحلة الثانةة هذا الدخول  ذ َّ  وةظهر يما ذيرنا
ةسى الذي ةاض   ةه نب  هللا   مو د النصر األخير  م  الادح، ولبق لليهود دولة ذا  يةا  حتى ةوت

 المرحلة الثالثة. يما سيتوضا  لى الدجال بإذ  هللا ب  مرلم 

 المرحلة الثالثة: تحطيم علو اليهود:
 واو العطف تثب  ذ  اإلسااة غير الدخول، والدخول غير  ايرً بِ ت  وا تَ لَ ا عَ وا مَ رُ باِ تَ يُ ل  وَ قال تعالى:       
م دتُّ عُ  ن  ا ِ وَ اوله تعالى:   (2) اليهود. ةه  حيث سيزول يل ما  الهالك، التدمير واإلالتتبير هو ؛  التتبير
   لو    دو   ولك يةانهم ل  ينته  مع دخول المسجد األقصى؛ إنما سيباى لهم يةا ن  يدل  لى ذ َّ  انَ د  عُ 

 (3) هالك.اإل ليهم     ة هللا جارلةن نَّ س   لهم ذنهم متى  ادوا لةفسدوا  إ َّ  األرض، واآلةة  يها تهديدن 

َ  ذ   ود  ه  ي    ً ف ا م  لً ذ   و   ع  بً س   ال  جَّ الدَّ  ع  ب  تً ي  : ]النب  ذ  م  ينصر الدجال هم اليهود، قال  مو لومع       ا  به  ً 
[.ةس  ال  ة  م الطَّ ه  يً ل     

 ال ك؛ ومعه ةيو  التتبير واإلهالاتلو  ذغد قتلة، بهزلمة الدجال يهزم هللا اليهود وة    (4)
دابة وي غجر وي حجر يتوارى به يهودي إي ذنطق هللا ذلك الغ ا،  ةاول  م  مما خلق هللا يباى غ ان 

 (5)الحجر والغجر: ]ةا مسلم ةا  بد هللا! هذا يهودي خلف   تعال  اقتله، إي اللرقد  إنه م  غجر اليهود[.

                                                           

 ( المرجع السابق والصفحة.(1
 (.151،  9( التفسير الارآن  للارآ  للديتور  بد الكرلم الخطيب، )ج(2
 (.17،  15( انظر: التحرلر والتنولر للطاهر ب   اغور، )ج(3
 (.2266،  1، )ج2711يتاب: الفت ، باب: باةة م  ذحاديث الدجال، ح( صحةا مسلم، (4
 (.2217،  1، ج2722( المرجع السابق، يتاب: الفت ، باب: ي تاوم السا ة حتى ةمر الرجل بابر الرجل، )ح(5
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ا  : والارآ  لم ةا ًل: ما  لوت م، إنما قال       نما  َما َعَلو  ليدل  لى ذ  ما ذقاموه وما غيدوه لةح بذاتهم، وا 
وهذا ما نراه     (1) بمسا دة م  ورااهم م  ذتبا هم وذنصارهم،  اليهود بذاتهم ضعفاا، ي تاوم لهم قائمة.

طي ؛ وستمتد لتغمل يل حدود  لس ،غزةهذه األةام حيث د م العالم لهم وبناا الابة الحديدةة لهم  لى حدود 
، ولباى لمي معاناة المس م هللا يم م  الوق  ستستمرل  عً وة  د م العالم المادي والمعنوي بيا ة ذغياله، اضا ة ل

وا لَ عَ  اوا مَ رُ باِ تَ يُ ل  وَ  ةل رَّ مَ  لَ وَّ أَ  وُِ لُ خَ ا دَ مَ كَ  جدَ س  مَ وا ال  لُ خُ د  يَ لِ وَ تحاق قول هللا تعالى:  لينا ذ  ننتظر 
 [51: اإلسراا] َقِريًبا َيُكونَ  َأن   َعَسى ُقل   ُهوَ  َمَتى َوَيُقوُلونَ .ايرً بِ ت  تَ 

 الخاتمة
 الحمد هلل رب العالمي  والصالة والسالم  لى سيدنا محمٍد و لى آله وصحبه ذجمعي ، وبعد:      

  اد و انا هللا سبحانه وتعالى إلنهاا هذا البحث الذي خلصنا  ةه إلى النتائج اآلتةة:
 ار.يتحرك اإلنسا  ولدور مع غرع هللا ذينما د تسبةا هللا ي ةيو  مجرد لفظة باللسا ؛ إنما هو ذ ً  إ َّ  (1)
 المسجد األقصى ل  ةحرره إي م  اتصفوا بالعبودةة المطلاة هلل تعالى بيل معانيها. إ َّ  (2)
  :وتطرلق تحرلر المسجد األقصى ي ةمي  ذ  يتحصل إي بما ة إ َّ  (1)

 طاع ذو  تور ةيو  و ق منهج هللا سبحانه وتعالى. مل متواصل دو  انا 
   ي األ داا لهم  يو  تبطل ذ التعجيل بالاةام بوي  مل والمبادرة السرلعة إلةه  لى المجاهدي

 ذ بسر ة.فَّ ن  ي    مل ي
  إلةه. هلص مل وتو كغف ذي اإلميانا  الت  ت  عدونا  ندهالعمل    الظالم وبالخفاا بسرلة تامة 
  بتالاا   ال ةحصله ذناح غربوا الدنةا    قلوبهم ييثرة قوم األقصى تحفه ايالمسجد طرلق

 طالو .
 .اإلسرااة ر الوصاةا األخالقةة الت  ذيرتها سو تحرلر المسجد األقصى ل  يتوتى إي بعد العمل بإ َّ  (1)
 .وقضينامهما يا   لوهم وهذا موخوذ م  قوله:  حتم ر  هالك اليهود ذمرن إ َّ  (5)
 ومرحلة دخول المسجد األقصى ه  المرحلة الوسطى. ،اليهود تكو   لى  دة مراحلهزلمة إ َّ  (6)
ربطهم  ايدة واحدة ولرث بعضهم بعضا هذا الربا   هم إ َّ المسلمي  منذ  هد آدم إلى قةام السا ة ت (9)

 المسجد ذول مرة ولةح نبوخذ نصر. ام  دخلو 
ا و  وضع  ثم بالتسبةا، بدذ  اإلسراا سورة   (9)  مث ودخوله، األقصى المسجد تحرلرل منهجاذسس 

 المستاةم قالطرل وهو( الوسطةة) تفرلط وي  ةه إ را  ي الذي األخير الطرلق بوضع آةاتها اختتم 
ُدي الذي  .والر عة العزة إلى ي

 
                                                           

  (.9165،  11( انظر تفسير الغعراوي لمحمد متول  الغعراوي، )ج(1
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 التوصيات:
دو جةال  بهذه المفاهةم الت  تنيسر ذمامه يل  (1) ي  ئ األمة وة ع  ُود. ايجتهاد    إيجاد  رلق إ داد ي ه   ابة ي
 طبا ة هذا البحث وتوزلعه وتدرلسه لما له م   ائدة     هم الجيل لمهمته. (2)
إنما  ؛اوتسبة رٍ يً ذ  يتم الترييز  لى تو ةة األجةال ذ  اإلسالم ي ينحصر    ذقوال اللسا  م  ذ   (1)

  لما    الالب. األلفاظ معاٍ     الالب يجب ذ  تتحاق  ةه، وةيو  اللسا  ميمال   هلكل هذ
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 قالمة المراجا
اإلتاا      لوم الارآ  للحا ظ جالل الدي   بد الرحم  السيوط ، تحايق: محمد ذبو الفضل ابراهةم،  (1)

 .2ميتبة دار التراث، الااهرة،  دد األجزاا:
إرغاد العباد إلى معان  لمعة اي تااد لعبد الرحم  ب  ناصر ب  براك، إ داد:  بد هللا السحةم، دار  (2)

 .1م،  دد األجزاا: 2012 هـ، 1111، 1التدمرلة،  
ذهداف يل سورة ومااصدها    الارآ  الكرلم للديتور  بد هللا محمود غحاتة، الميتبة المصرلة العامة،  (1)

1797. 
م،  دد  1779تونح،  والتوزلع،التحرلر والتنولر لمحمد الطاهر ب   اغور، دار سحنو  للنغر  (1)

 .10األجزاا: 
تفسير الخاز  المسمى لباب التوولل    معان  التنزلل لعالا الدي   ل  ب  محمد البلدادي الغهير  (5)

 .9 جزاا:األم،  دد  1797 هـ، 1177دار الفير، بيرو ، لبنا ،  النغر:بالخاز ، دار 
 دار خلوت ،ال الحنف  اإلستانبول  ف مصط ب  حا  إلسما يل للمطبوع موا ق ـ البةا  روح تفسير (6)

 .10: األجزاا  دد العربى، التراث إحةاا
غمح الدي ، دار الكتب العلمةة ـ بيرو ،  دد  الغربين ،تفسير السراج المنير لمحمد ب  ذحمد  (9)

 .1األجزاا:
 .20متول  الغعراوي، مطابع ذخبار اليوم،  دد األجزاا: تفسير الغعراوي لمحمد  (9)
 .9، ج16التفسير الارآن  للارآ  للديتور  بد الكرلم الخطيب، دار الفير العرب ، الااهرة،  دد األجزاا:  (7)
، 1119، الار : الخامح  غر، دار الفير المعاصر، الزحيل ف التفسير المنير لوهبة ب  مصط (10)

 .15 دد األجزاا:
الطبري، تحايق: ذحمد محمد غاكر، مُسسة الرسالة،  بةا     توولل الارآ  لمحمد ب  جرلرجامع ال  (11)

 21 األجزاا:م،  دد  2000-هـ  1120، 1 
سن  ذب  داود ألب  داود سلةما  ب  األغعث السجستان ، دار الكتاب العرب  ـ بيرو ، تعليق األلبان ،   (12)

 .1 األجزاا: دد 
 تحايق: جما ة م  العلماا، تخرلج: الحنف ،الدي  محمد ب  ذب  العز غرح العايدة الطحاوةة لصدر   (11)

م،  دد 2005-هـ 1126، 1ناصر الدي  األلبان ، دار السالم للطبا ة والنغر التوزلع والترجمة،  
 .1األجزاا: 

صحةا البخاري لمحمد ب  اسما يل البخاري، تحايق: محمد زهير ب  ناصر الناصر، دار طول  (11)
ُاد  بد الباق ،   النجاة، ترقةم  .7هـ،  دد األجزاا: 1122، 1محمد  
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ُاد  بد الباق ، دار إحةاا التراث   (15) صحةا مسلم لمسلم ب  الحجاج الاغيري النةسابوري، تحايق: محمد  
 .5،  دد األجزاا: العرب ، بيرو 

 مر  حايق:تطرلق الهجرتي  وباب السعادتي  لمحمد ب  ذب  بير ذيوب الزر   )اب  الاةم الجوزلة(،   (16)
 .1،  دد األجزاا:1771 ،1111، 2ب  محمود ذبو  مر، دار اب  الاةم، الدمام،  

ذحمد ب   :الفضل العساالن ، تحايق  تا الباري غرح صحةا البخاري ألحمد ب   ل  ب  حجر ذبو  (19)
 .11: ،  دد األجزاا1197بيرو ،  ،ر ة ل  ب  حجر ذبو الفضل العساالن  الغا ع ، دار المع

جرومةة لمحمد ب  ذبَّ الاالوي الغناةط ( ألحمد ب  جرومةة )نظم اآلرب البرلة    غرح نظم اآل تا   (19)
 .1م،  دد األجزاا: 2010-هـ  1111 ،1 مر ب  مسا د الحازم ، ميتبة األسدي، مية الميرمة،  

 .6   ظالل الارآ  لسيد قطب ابراهةم، دار الغرول،  دد األجزاا:  (17)
ُو   وزارة العلماا، م  نخبة توليف والسنة، الكتاب اضو     اإلةما  ذصول يتاب (20)  ةاإلسالمة الغ

 .1 األجزاا:  دد هـ،1،1121  السعودةة، العربةة المملكة- واإلرغاد والد وة واألوقاف
ر ف اب  محمد، ب  لمحمد الغا ع  المذهب  لى الخليل   تاوي  (21)  لاادري،ا الغا ع    الخليل  الدي  غ 

 2: األجزاا  دد قدةمة، مصرلة طبعة
الكغاف    حاائق التنزلل و يو  األقاولل    وجوه التوولل ألب  الااسم محمود ب   مر الزمخغري   (22)

 .1بيرو ،  دد األجزاا: العرب ،الخوارزم ، تحايق:  بد الرزال المهدي، دار إحةاا التراث 
مام ذب  محمد : اإلتحايقراهةم الثعلب  النةسابوري، ، ألب  إسحال ذحمد ب  محمد ب  إبالكغف والبةا   (21)

 .10،  دد األجزاا،1م،   2002 هـ، 1122 بيرو ، لبنا ،،  اغور، دار إحةاا التراث العرب  ب 
 ل  و :  ادل ذحمد  بد الموجود الحنبل ، تحايقاللباب     لوم الكتاب ألب  حف   مر ب   ل    (21)

 .20م،  دد األجزاا:  1779، هـ 1117، 1، لبنا ،  بيرو -معوض، دار الكتب العلمةة محمد 
 للطبا ة لالما دار، الميدان  حبنية حس  الرحم   بد لغيخل و نونها و لومها ذسسها، العربةة لبالغةا  (25)

 .2،  دد األجزاا:هـ1111، 1،  والنغر
 .15 األجزاا:،  دد 1لسا  العرب، محمد ب  ميرم ب  منظور، دار صادر، بيرو ،    (26)
، دار  امر الجزار الباز،ذنور  تحايق:مجموع الفتاوى لتا  الدي  ذبو العباح ب  تةمةة الحران ،   (29)

 .15م،  دد األجزاا:  2005هـ /  1126 ،1الو اا،  
 .6مسند اإلمام ذحمد ب  حنبل ألحمد ب  حنبل الغيبان ، مُسسة قرطبة، الااهرة،  دد األجزاا:   (29)
 دار ،هارو   محمد السالم  بد: تحايق زيرلا، ب   ارح ب  حمدذ الحسي  ألب  الللة ماايةح معجم (27)

 .6 األجزاا: م. دد1797- هـ1177 الفير،
المعجم الصلير لسلةما  ب  ذحمد ب  ذيوب ذبو الااسم الطبران ، تحايق: محمد غيور محمود الحاج   (10)

 .2،  دد األجزاا: 1795 – 1105، 1 ما ،    مار، بيرو ،دار  اإلسالم ،ذمرلر، الميتب 
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، ذحمد الزلا ، حامد  بد الاادر، محمد النجار، ف المعجم الوسةط ـ موا ق للمطبوع إلبراهةم مصط  (11)
 .2تحايق: مجمع الللة العربةة، دار الد وة،  دد األجزاا:

محمد النجار، تحايق: مجمع الللة  الاادر،حامد  بد  الزلا ،ذحمد  ،ف مصطإبراهةم  الوسةط،المعجم   (12)
 .1055،   2، ج2العربةة، دار الد وة،  دد األجزاا: 

 لكتب،ا  الم  مل،  رلق بمسا دة  مر الحميد  بد مختار ذحمد للديتور المعاصرة العربةة الللة معجم (11)
 (.للفهارح ومجلد 1) 1: األجزاا  دد م، 2009- هـ 1127 ،1 

، العالم  خر الدي  محمد ب   مر التمةم  الرازي الغا ع  الرازي( لإلمامتفسير الفخر الليب )مفاتةا   (11)
 .12م،  دد األجزاا:  2000 هـ،1121، 1دار الكتب العلمةة، بيرو ،  

المنهاج غرح صحةا مسلم ب  الحجاج ألب  زيرلا ةحيى ب  غرف ب  النووي، دار إحةاا التراث   (15)
 .19: هـ،  دد األجزاا1172، 2بيرو ،  العرب ، 

منهجةا  ايصالح والتليير    سورة الكهف، للديتور صالح سلطا ، سلطا  للنغر، الويةا  المتحدة   (16)
 .1م،  دد األجزاا:2009 هـ،127، 1األمرليةة،  

( لمسا  بةانةة    http://vb.tafsir.net/tafsir20518/#.VwelIfkrLIUموقع ملتاى التفسير )  (19)
 ، بمناسبة قرب حلول ذيرى اإلسراا والمعراج.اإلسراا والمعراج لفاضل السامرائ 

 بد  حايق:تنظم الدرر    تناسب اآلةا  والسور لبرها  الدي  ذب  الحس  إبراهةم ب   مر الباا  ،   (19)
 .9 األجزاا:م،  دد  1775 هـ،1115- بيرو -الرزال غالب المهدي، دار الكتب العلمةة 

مد طاهر ذح تحايق:المبارك ب  محمد الجزري،  النهاةة    غرلب الحديث واألثر ألب  السعادا   (17)
 .5م،  دد األجزاا:1797 هـ،1177 بيرو ،الزاوى، محمود محمد الطناح ، الميتبة العلمةة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


