في رحاب القرآن
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اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 
التقوى

اب َو َج َع ْلنَا ُه
وسى الْ ِكتَ َ
﴿ َوَآتَـْيـنَا ُم َ
يل أََّل تَـت ِ
ِس َرائِ َ
َّخ ُذوا ِم ْن
ُه ًدى لِبَ ِن إ ْ

ونَ وِك ًيل﴾ ()3
ُد ِ

شرح الكلمات:
يق وإليه وله :بيّنه له
ُه ًدى :هداه الطر َ
فالن :تَ َّ
قد َمه ،تقول:
وعرفه بهَ .ه َدى ً
ّ
جاءت ُ
فرس أشقر..
اخليل يهديها ٌ
أي يتقدمها .هداه هللا إىل اإلميان أي
أرشده إليه( .األقرب)
بين إسرائيل :إسر ُ
لقب ليعقوب
ائيل ٌ
( تكوين  .)28 :32وبنو
إسرائيل هم نسلُه.
وكي ً
ال :الوكيل :فعي ٌل مبعىن مفعول
ألنه موكول إليه ،وقد يكون للجمع
واألنثى؛ ويكون مبعىن فاعل إذا كان
مبعىن احلافظ ،وُوصف به هللاُ تعاىل،
وقيل :الكايف الرازق (األقرب).
التفسري:
تبدأ هذه اآلية بذكر موسى وقومه
 .وهناك أكثر من رابط يربط
هذه اآلية مبا قبلها ،وإليكم بيان
ذلك:
 -1يف اآلية السابقة وعد هللاُ نبيَّه
 وأمته أبنه سيعطيهم القدس .وقد
سبق أن منح هللا موسى وقومه هذه
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البلد َة وما حوهلا حتقيقًا لوعد منه ،
ولكن قوم موسى خالفوا وصااي هللا
فحرموا من األرض املقدسة.
تعاىلُ ،
فاهلل تعاىل حيذّر هنا املسلمني بذكر
األمة املوسوية أبننا سنعطيكم اخلريَ
فحذا ِر أن
من مرياث أمة موسىَ ،
أيضا ،فتهلكوا.
شر املرياث ً
ترِثوا منها َّ
 -2كان يف ختام سورة النحل نبأ
املواجهة بني املسلمني واليهود حيث
نصحهم هللا تعاىل أن جيا ِدلوا اليهود
ابليت هي أحسن ألهنم ُ
أهل كتاب..
أي أن يناقِشوهم على ضوء مبادئهم
وبناء على األدلة املستقاة
ومعتقداهتم ً
من كتبهم ،وأما هنا يف سورة اإلسراء
أسلوب
فقد وضح  للمسلمني
َ
النقاش مع أهل الكتاب بذكر مثال
أنباء
عملي ،حيث عرض على اليهود ً
من كتاهبم حتذرهم أبهنم سيفسدون
فيتعرضون للعذاب .كما حذّر اليهود
هنا أنه ليس أمامهم اآلن إال سبيل
وحيد لالزدهار مرة أخرى وهو أن
يدخلوا مع هللا يف هذا امليثاق اجلديد
لريفع عنهم العذاب .فإذا كانت
األرض املقدسة قد ضاعت من
أيديهم بصفتهم أم ًة يهودية فبإمكاهنم
أن يدخلوها مرة أخرى بصفتهم
مسلمني.

نكروا لنعم الله تعالى ،ولكن
والفرق بين األمتين أن قوم موسى َ ت ّ
رائعا عديم النظير في الشكر لله
أصحاب الرسول  ضربوا مثا ً
ال ً
أيضا تنكروا لنعم الله
تعالى ،وإن كان المسلمون الذين أتوا فيما بعد ً
تحذيرا لهؤالء المسلمين.
تعالى ،وفي واقع األمر قد جاءت هذه اآلية
ً

ان
وح إِنَّ ُه َك َ
﴿ ُذ ِّريَّ َة َم ْن َ َ
ح ْلنَا َم َع نُ ٍ
َع ْب ًدا َش ُكوًرا﴾ ()4
شرح الكلمات:
ذرية :الذرية أصلُها الصغار من
األوالد ،وإن كان قد يقع على الصغار
والكبار م ًعا يف التعارف ،ويُستعمل
للواحد واجلمع وأصلُه للجمع
(املفردات).
َشكوًرا :صيغة املبالغة من الشكر.
شكره َ
َ
وشكر له :أثىن عليه مبا أواله
من املعروف (األقرب).
التفسري:
أي بعد أن أنـزلنا هلم الكتاب على
موسى قلنا هلم :اي أوالد أصحاب نوح،
كان ُّ
نوح عب ًدا ِج َّد شاكر لربه،
جدكم ٌ
كج ِّدكم شاكرين هلل تعاىل.
فكونوا َ
لقد قال بعض املفسرين أن اخلطاب

موج ٌه
هنا يتعلق بعصر النيب  أي َّ
إىل قومه (فتح البيان) ،ولكين أراه
وموج ًها
متعلقًا بزمن موسى َّ 
أيضا
إىل قومه؛ ألن اآلية التالية ً
تتحدث عن هؤالء ،حيث نبّه هللا
نوحا
تعاىل بين إسرائيل أننا كما جنّينا ً
من الطوفان فقد أجنيناكم من البحر،
فكونوا عبا ًدا شاكرين لنا كما كان نوح
وأصحابه.
كما أن هذه اآلية حتذير من هللا
للمسلمني أبننا سننجيكم من طوفان
املعارضة والعداء الذي سيحاصركم
عما قريب ،فعليكم أن تشكروان وال
ّ
تتنكروا لنا.
والفرق بني األمتني أن قوم موسى
 تَ ّ
نكروا لنعم هللا تعاىل ،ولكن
أصحاب الرسول  ضربوا مثاالً رائ ًعا
عدمي النظري يف الشكر هلل تعاىل ،وإن
كان املسلمون الذين أتوا فيما بعد
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أيضا تنكروا لنعم هللا تعاىل ،ويف واقع
ً
حتذيرا
األمر قد جاءت هذه اآلية
ً
هلؤالء املسلمني.
إسرائِ َ
يل ِف الْ ِكتَ ِ
اب
﴿ َوَق َضْيـنَا إ َِل بَ ِن ْ
ْس ُد َّن ِف َْ
لَُتـف ِ
ض َم َّرتَـ ْ ِ
ي َولََتـ ْع ُل َّن
ال ْر ِ
ُع ُلوًّا َكبِ ًريا﴾ ()5

شرح الكلمات:
أعلمه وبيّنه
قضينا :قضى
َ
الشيءَ :
(األقرب) .راجع ملزيد التفصيل شرح
اآلية رقم  66من سورة ا ِحلجر.
الشيء :ارتفع .عال
لََتـ ْع ُل َّن :عال
ُ
فالن يف األرض :تكَّبـ َر وجتَّبـ َر .عال
فالن ابلسيف:
فالن :غلبَه وق َهره .عال ً
ً
ضربه .عال املكا َن :ص ِعده :عال يف
َ
شرف (األقرب) .فاملراد من
املكارمُ :
ُن﴾ أنكم ستتكربون
قولـه تعاىل ﴿ولتعل َّ
حتما.
وتتجربون ً
التفسري:
حيذر هللا تعاىل هنا املسلمني أبن
رسولكم مثي ٌل ملوسى ،وحتقيقًا هلذه
املماثلة سوف نعطيه القدس وما
حوهلا؛ فحذا ِر أن حيصل معكم
فيما بعد ما حصل بقوم موسى بين
إسرائيل .لقد ح ّذرانهم سل ًفا أهنم
التقوى

سيعيثون يف األرض فسا ًدا ،ويرتكبون
وعقاب
ضد الناس مظامل بشعة مرتنيً ،
أيضا
على جرائمهم سوف ند ّمرهم ً
مرتني .مع العلم أن عقاهبم مل يُ َ
ذكر هنا
صراحة ،ولكنه مذكور يف اآلية التالية
بكل وضوح.
َضْيـنَا إ َِل بَِن
أما قوله تعاىل ﴿ َوق َ
إسرائِ َ
يل ِف الْ ِكتَاب﴾ فيؤكد أمرين:
ْ
األول أن الكتاب هنا هو كتاب
موسى  ،والثاين أن كتابه سبق أن
أنبأ عن طغيان بين إسرائيل مرتني ،مث
تعر ِضهم لعذاب هللا.
ُّ
لقد وقع املفسرون القدامى
واملعاصرون يف خطأين لدى تفسري
هذه اآلية حيث اكتفت مجاعة
منهم بذكر بعض األحداث التارخيية
عن هالك بين إسرائيل (القرطيب،
والقامسي) ،دون أية إشارة إىل ما يوجد
يف أسفار أهل الكتاب من األنباء عن
فسادهم وهالكهم اليت أشار إليها
القرآن الكرمي هنا ،مما حال دون
انكشاف صدق الوحي القرآين كما
ينبغي .أما املفسرون الذين حاولوا ذكر
تلك األنباء من أسفار أهل الكتاب
(فتح البيان ،والبحر احمليط) ..فلم
ينتبهوا إىل أن الكتاب املشار إليه يف
قوله تعاىل ﴿يف الكتاب﴾ هو كتاب
موسى دون األسفار األخرى .أما

اعيت يف تفسريي األمرين
أان فقد ر ُ
فنقلت هذه األنباء من كتاب
كليهماُ ،
موسى  ،مع تسجيل األحداث
التارخيية اليت حتققت هبا هذه األنباء.
وإليكم ما ورد يف كتاب موسى
 من نبأ عن فساد بين إسرائيل
وبغيهم على الناس« :ولكن إن مل
ِص أن
تسمع لصوت الرب إهلِك لِتَحر َ
تعمل جبميع وصاايه وفرائضه اليت أان
أوصيك هبا اليوم ..أتيت عليك مجي ُع
هذه اللعنات وتُدركك»( .تثنية :28
)15
مث أسهب يف تفصيل هذه اللعنات
وقال« :يَذهب ِ
الرب ومبَلِ ِكك
بك ُّ
الذي تقيمه عليك إىل أُمة مل تعرفها
أنت وال آابؤك»( .املرجع السابق
الفقرة .)36
الرب عليك أُم ًة
ويضيف« :جيلب ُّ
من بعيد ِمن أقصاء األرض كما
النسر ..أم ًة ال تفهم لساهنا..
يطري ُ
الشيخ وال
أُم ًة جافي َة الوجه ال هتاب
َ
ُ
فتأكل مثرَة هبائمك
حتن إىل الولد؛
ّ
ومثرَة أرضك حىت َتلك ،وال تُبقي
نتاج
لك ً
مخرا وال زيتًا وال َ
قمحا وال ً
إانث غنمك ،حىت تُفنيك.
بقرك وال َ
وحتاصرك يف مجيع أبوابك حىت هتبط
أسو ُارك الشاخمة احلصينة اليت أنت تثق
هبا يف كل أرضك .حتاصرك يف مجيع
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يحذر الله تعالى هنا المسلمين بأن رسولكم مثيلٌ لموسى ،وتحقيقًا لهذه المماثلة سوف نعطيه القدس
وما حولها؛ فحذا ِر أن يحصل معكم فيما بعد ما حصل بقوم موسى بني إسرائيل .لقد حذّ رناهم سلفًا أنهم
سيعيثون في األرض فسا ًدا ،ويرتكبون ضد الناس مظالم بشعة مرتين ،وعقابًا على جرائمهم سوف
أيضا مرتين .مع العلم أن عقابهم لم ُيذ َكر هنا صراحة ،ولكنه مذكور في اآلية التالية بكل وضوح.
ندمرهم ً
ّ

أبوابك يف كل أرضك اليت يعطيك
ُ
حلم
الرب إهلُك.
ُّ
فتأكل مثرَة بطنكَ ،
بنيك وبناتِك الذين أعطاك الرب إهلك
يف احلصار والضيقة اليت يضايقك هبا
عدوُّك .الرجل املتنعم فيك واملرتفِّ ُه ًّ
جدا
تبخل عينُه على أخيه وامرأ ِة ِح ْضنِه
وبقي ِة أوالده الذين يُبقيهم ..أبن يعطي
أح َدهم من حلم بنيه الذي أيكله ،ألنه
مل يبق لـه شيء يف احلصار والضيقة اليت
يضايقك هبا عدوُّك يف مجيع أبوابك.
واملرأ ُة املتنعمة فيك واملرتفِّه ُة اليت مل
َ
أسفل قدمها على
جترب أن تضع
ّ
ُّ
األرض للتنعم والرتفه تبخل عينُها على
رج ِل ِح ْضنِها وعلى ابنها وبنتها».
ُ
(املرجع السابق الفقرات )56 - 49
الرب لكم
مث يقول« :وكما فرح ُّ
ليحسن إليكم ويكثّركم كذلك
يفرح الرب لكم ليُفنيكم ويُهلككم،
ستأصلون من األرض اليت أنت
فتُ َ
الرب
داخ ٌل إليها لتمتلكها .ويب ّددك ُّ

يف مجيع الشعوب من أقصاء األرض
إىل أقصائها ،وتعبد هناك آهل ًة أخرى
مل تعرفها أنت وال آابؤك من خشب
وحجر»( .املرجع السابق الفقرات 63
و)64
مع العلم أن هذا النبأ يتعلق بفساد
اليهود ودمارهم يف أُوىل املرتني
املذكورتني يف قوله تعاىل ﴿لَُتـ ْف ِس ُد َّن ِف
ض َم ّرت ِ
ني ﴾.
األَ ْر ِ
َضْيـنَا إ َِل بَِن
وأما قوله تعاىل ﴿ َوق َ
إسرائِ َ
يل ِف الْ ِكتَ ِ
اب ﴾...فيعين أن هللا
ْ
تعاىل كان حذّرهم يف وحيه من املصيبة
اليت كانت تنتظرهم ،ولكنهم مل أيخذوا
حذرهم منها.
واعلم أن التحذير يهدف إىل أمرين؛
التجنب من
األول :أن حياول اإلنسان
َ
اخلطر الذي حيدق به ،والثاين :أن
تقام عليه احلجة إذا مل يسع للنجاة.
أيضا أمته قائالً:
ولقد حذّر النيب ً 
«لََتـتّبِ ُع ّن َسنَ َن َمن كان قبلكم»

(البخاري :كتاب االعتصام ،ابب قول
النيب  لتتبعن سنن من قبلكم) ،ويف
رواية :لتتبعن اليهوَد والنصارى؛ ولكن
أيضا استهانوا
املؤسف أن املسلمني ً
هبذا اإلنذار النبوي فوقعوا فرسى هلذه
اآلفة.
﴿ َفإِذَا َجا َء َو ْع ُد أُ َ
َُا بَـ َعْثـنَا
وله
ول َْب ٍس َش ِدي ٍد
َع َل ْي ُك ْم ِعبَا ًدا لَنَا أُ ِ

ان َو ْع ًدا
اسوا ِخ َل َل ال ِّدَي ِر َوَك َ
َف َج ُ

َم ْف ُع ً
ول﴾ ()6
شرح الكلمات:
أبس :أُولو هو مج ٌع مبعىن ذوو،
ول ٍ
أُ ِ
اسم مج ٍع واح ُده
ال واح َد لـه ،وقيلُ :
ذو كالغنم واح ُده شاةٌ (األقرب).
العذاب؛ الشد ُة يف احلرب
والبأس:
ُ
(األقرب).
جوسا:
جاس
ُ
الشيء جيوس ً
جاسواَ :
َ
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اسوا ِخ َ
الل
طلَبه ابالستقصاء﴿ ،فَجـَ ُ
داروا فيها ابلعيث والفساد.
ال ِّدَير﴾ُ :
وفسره اجلوهري بقوله :أي ختللوا
ّ
ُ
الرجل
فطلبوا ما فيه كما جيوس
األخبار أي يطلبها (األقرب).
َ
الداير :مج ُع الدار ،وهوُ :
احملل؛
ال َع ْرص ُة؛ البل ُد .وخالل الداير أي
ما حوايل حدودها وما بني بيوهتا
(األقرب).
التفسري:
يفصل هللا  هنا كيفي َة ُّ
حتقق
ّ
النبأ املتعلق ابلدمار األول ويقول :ملا
حان هذا الدمار سلّطنا عليكم ،اي
بين إسرائيل ،قوًما حماربني ،فاقتحموا
عليكم بيوتكم ود ّمروكم.
واخلراابن املشار إليهما يف هذه اآلية
وما بعدها قد ذكرمها القرآن الكرمي يف
ين
موضع آخر حيث قال ﴿لُ ِع َن الَّ ِذ َ
َك َف ُروا ِم ْن بَِن إ ِْس َرائِ َ
يل َعلَى لِ َسا ِن َدا ُوَد
وعيسى ابْ ِن َم ْريََ﴾ (املائدة.)79 :
َ
فتوضح هذه اآلية أن العذاب حل هبم
مرتني :مرًة بعد عه ِد داود ،ومرًة أخرى
بعد زمن عيسى عليهما السالم.
وما ورد يف التوراة عن هذا الدمار
األول هو أن اليهود ما زالوا بعد
موسى يف الرقي واالزدهار حىت قويت
شوكتُهم ،وقامت هلم دولة قوية يف
التقوى

زمن داود استمرت بعده ملدة من
دب فيها الفساد فأخذت
الزمان .مث ّ
يف االضمحالل شيئًا فشيئًا ،حىت
قضى عليها األشوريون الذين كانت
عاصمتهم نينوى .فصار اليهود يؤدون
هلم اخلراج .مث هزم األشوريني أمريٌ
مصري امسه «نيكو» (،)NECHO
وانتزع منهم احلكم ،فصار اليهود
يعيشون حتت حكم املصريني .مث قبل
املسيح حبوايل  600عام وبعد داود
حبوايل  400عام حذر هللا اليهوَد على
مفاسدهم بواسطة إرميا الذي نبّههم
أهنم لو اتبوا اآلن فسوف يُلغي هللا
وعيد اجلالء ،ولكنهم مل يرتدعوا (ان ُظر
إرميا )7-2 :7
وأخريًا سلّط هللا  عليهم البابليني،
وقد ورد ذكر هذا العذاب يف سفر
ْانص ُر
وخذ َّ
امللوك الثاين كاآليت :جاء َنـبُ َ
اببل هو و ُّ
كل ِ
ملِ ُك َ
جيشه على أورشليم
وحاص َرها ،وطال احلصار؛ وكان ذلك
َ
يف عهد امللِك ِص ْدقِيَّا .وملا اشت ّد اجلوع
وهرب مجي ُع رجال
يف املدينة ث ْ
ُغرتَ ،
القتال لي ًال من أحد األبواب .وهرب
امللِك ولكنه أُسر ،فقتَلوا أبناءه أمامه،
مث قلعوا عينيْه هو ،وذهبوا به إىل اببل
مقيَّ ًدا ابألصفاد .مث أرسل امللِك البابلي
أح َد قواده نبوَزَرادا َن إىل أورشليم،
وبيت امللِك و َّ
كل
بيت الرب َ
فأحرق َ

بيوت أورشليم و َّ
كل بيوت العظماء..
أحرقَها ابلنار .ومجي ُع أسوار أورشليم
مستديرا ه َدمها ُّ
كل جيوش الكلدانيني
ً
الش َر ِط .وبقي ُة الشعب
الذين مع رئيس ُ
الذين ب ُقوا يف املدينة اهلاربون الذين
هربوا إىل ملِك اببل وبقي ُة اجلمهور
ئيس الشرط( .ان ُظر
سباهم نبوزرادا ُن ر ُ
امللوك الثاين )11-1 :25
ويتضح من ِسفر حنميا أن من أكرب
أسباب هذا الدمار َ
انتهاك اليهود حرم َة
«فخاصمت
السبت حيث جاء:
ُ
وقلت هلم :ما هذا
عظماء يهوذا ُ
َ
األمر القبيح الذي تعملونه وتدنّسون
يوم السبت؟ أمل يفعل آابؤكم هكذا،
َّ
الشر وعلى
فجلَب إلـ ُهنا علينا كل هذا ّ
هذه املدينة؟ وأنتم تزيدون غضبًا على
السبت( ».حنميا
إسرائيل إذ تدنّسون
َ
 17 :13و)18
كذلك حذّر النيب حزقيال اليهوَد
حينها ،فقال هلم وهو يع ّدد عليهم
يت أقداسي وجنّ ِ
معاصيهم« :ازَد َر ِ
ست
ُسبويت» (حزقيال  .)8 :22وورد فيه
أيضاَ :
«نَّ َستا َم ْق ِدسي يف ذلك اليوم
ً
وَدنَّ َستا ُسبويت( ».حزقيال )38 :23
زت هنا خاصة على ذكر ما
لقد رّك ُ
السبت ألن هذه
يتعلق مبخالفة اليهود َ
اآلية اليت تتحدث عن عذاب شديد
إمنا تشري إىل قول هللا تعاىل يف سورة
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ين
النحل ﴿إَِّنَا ُج ِع َل َّ
السبْ ُت َعلَى الَّ ِذ َ
اخْتـَلَفُوا فِيه﴾ (اآلية ..)125 :أي
أن عذاب السبت إمنا نـزل على الذين
اختلفوا يف كالم هللا تعاىل وأساءوا إىل
دينه.
وال شك أن هذه اآلية ّ
برهان
تشكل ً
ساط ًعا على وجود ترتيب رائع يف
مواضيع القرآن الكرمي ،فبالرغم من
أن سورة اإلسراء أسب ُق نزوالً من سورة
النحل وأن مكاهنا يف املصحف جاء
بعد سورة النحل ،إال أن مواضيعها
تتالءم مع مواضيع سورة النحل حبيث
يبدو وكأن سورة اإلسراء قد نزلت بعد
سورة النحل ،وأهنا تكملة هلا ،وترّد
على األسئلة اليت نشأت فيها.
ويقول التاريخ إنه يف زمن ضعف
دولة اليهود هجم عليهم األشوريون

وانتزعوا منهم احلكم وأخضعوهم
لسلطاهنم .ولكن بعد فرتة جاء أحد
امللوك املصريني وهو فرعون نيكو
( ،)Pharaoh Nechoفقضى على
حكم األشوريني ،ووقعت فلسطني يف
أيدي املصريني ،وجعل ُ
امللك املصري
الياقيم Eliakim
على أرض فلسطني َ
(ابن يُ ِ
وشيّا) ،الذي َح ّرفوا امسه إىل
«يهويقيم» .وملا رأى امللك البابلي
دمار اململكة األشورية اجملاورة لـه بعث
ابنه نبوخذنصر ()Nebuchadnezzar
حملاربة امللك املصري نيكو ،فقام بغزو
مصر ،وهكذا خضعت فلسطني
لسلطان البابليني .ولكن املَلِك
الفلسطيين «يهويقيم» كان يك ّن
الوالء ملصر ،فأرسل نبوخذنصر قائ َده
نبوزرآدم ملعاقبة «يهويقيم» يف 587

قبل امليالد ،ولكن «يهويقيم» مات
قبل وصول اجليش البابلي إليه .وأما
ابنه «يهويكني» ( )Jehoichinفلم
يستطع الصمود أمام البابليني ،وطلب
منهم العفو عنه .فأخذوه إىل اببل،
وجعل ُ
امللك البابلي على فلسطني
ِص ْدقِيّا ( - )Zed chiahوامسه
احلقيقي متنياه ( )Mattaniahوهو
أيضا احناز إىل
أخو يهويقيم  -ولكنه ً
امللك املصري حوفرا ( .)Hophraفقام
البابليون مبحاصرة العاصمة الفلسطينية
سنة  588قبل امليالدَ ،وتكنوا من
صدع سورها بعد سنتني ،فالذ صدقيا
ابلفرار ،ولكنه أُسر وأُخذ إىل اببل
أبمر امللك البابلي .وقام البابليون حبرق
األماكن املقدسة اليهودية ،وهدموا
سور العاصمة ،ود ّمروها تدمريًا.

َ�نْ � َ َ َ نَ�ا ف ّ نْ �َ َ ْ نَ�ا �َ ُ
�خ�د �ع� ��� ا للِه ا �
�خ�د ��ع� �ل�ه
�م �
ِي
اكن ابن معر  إ�ذا ر أ�ى أ� ً
حدا ِمن عبيده ُيسن صالته يعتقه،
فعرفوا ذكل من ُخلقه ،فاكنوا حي�سنون الصالة مرءاة هل ،فاكن
يعتقهم ،فقيل هل يف ذكل ،فقال :من َخ َد َع َنا يف هللا اخندع َنا َ ُل.
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