
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 اإلسراء سورة من 7 إلى 4 اآلية من
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل

َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني إْسراِئيَل ِفي اْلِكتَاِب َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُمنَّ ُعُموِّا َكِبيرًا }: -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 
ثُمَّ * َوْعًدا َمْفُعواًل  َفِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوالُىَما َبَعْثَنا َعَمْيُكْم ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدَِّياِر َوَكانَ * 

ْن َأَسْأُتْم ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَ * َنِفيرًا  اْلَكرََّة َعَمْيِيْم َوَأْمَدْدَناُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْمَناُكْم َأْكَثرَ  َرَدْدَنا َلُكمُ  نُفِسُكْم َواِ 
َل َمرٍَّة َولِ  * ُيَتبُِّروا َما َعَمْوا َتْتِبيرًا َفَمَيا َفِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَىُكْم َوِلَيْدُخُموا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُموُه َأوَّ

ْن ُعْدُتْم ُعْدَنا َعَسى َربُُّكْم َأنْ  َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني } :في ىذه اآليات -تبارك وتعالى-، قولو [8-4اإلسراء:] {َيْرَحَمُكْم َواِ 
 .ىذا في أصل معناه، وىو في كل شيء بحسبو ،، القضاء ىو الفراغ من الشيء[4اإلسراء:] {إْسراِئيلَ 

بمعنى أنو قضى وحكم وأعمميم  ،فرغ إلى بني إسرائيل -جل جاللو-أن اهلل  -واهلل تعالى أعمم-والمراد ىنا 
، أعمميم وأخبرىم [4اإلسراء:] {َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ } ،وأوحى إلييم فيما أنزل عمييم في كتابيم وىو التوراة

 {نَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ َلُتْفِسدُ } ،كونًا أنيم يفسدون في األرض مرتين -عز وجل-بوقوع ىذا اإلفساد الذي قدره اهلل 
يعني: يحصل لكم الفساد  {في األرض مرتين دنّ سُ فْ لتَ }متواترة: ، وفي قراءة ُأبي وىي ليست [4اإلسراء:]

 .واإلعراض عن العمل بالتوراة
، فإنيم إذا -قراءة ُأبيأعني -، متضمنة ليذه القراءة [4اإلسراء:] {َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ }والقراءة المتواترة: 

-أفسدوا في األرض مرتين فإن ذلك يتضمن أنيم قد فسدوا في أنفسيم، فإن الُمفسد يكون فاسدًا في حالو ونفسو 
 .، ثم يكون ذلك منو متعديًا فيحصل منو اإلفساد لآلخرين-في خاصتو

، أي: أنيم يحصل منيم العمو في األرض بغير الحق، [4اإلسراء:] {َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُمنَّ ُعُموِّا َكِبيرًا}
 ، متى وقع ذلك منيم؟ "دن في األرض مرتينفسُ دن أو لت  فس  لتُ "وىذا اإلفساد 

 .من المفسرين من يقول: اإلفساد األول ىو قتل أشعيا
 .ومنيم من يقول: ىو حبس أرميا

 .مخالفة أحكام التوراة :ومنيم من يقول
 .يقول قتل زكريا، وكل ىذا من اإلسرائيميات التي لم يدل عمييا دليل ال في الكتاب وال في السنةومنيم من 

قتمو أحد مموكيم،  ،-عميو الصالة والسالم-وأما اإلفساد الثاني الذي حصل منيم فبعضيم يقول: ىو قتل يحيى 
 .إليو -تبارك وتعالى-فرفعو اهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم-كذلك أيضًا ما عزموا من قتل المسيح 

-أخبرنا أنو سيقع منيم إفساد في األرض مرتين، قال اهلل  ،لم ُيبين لنا ىذا اإلفساد -عز وجل-المقصود أن اهلل 
 {يدٍ َبَعْثَنا َعَمْيُكْم ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشدِ }، يعني: اإلفساد األول، [5اإلسراء:] {َفِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوالُىَما}: -عز وجل

 .ىؤالء العباد -عز وجل-حدد اهلل ولم ي ،وبطش ،وتمكن ،، أصحاب قوة[5اإلسراء:]



وىو من أىل الجزيرة الواقعة بين  ،عمييم جالوت الجزري -عز وجل-بعضيم يقول: في المرة األولى بعث اهلل 
 ،أظيرىم اهلل عميو ،بعد ذلك بعد أن تابوا وصمحت أحواليم -عز وجل-النيرين دجمة والفرات، حتى أظيرىم اهلل 

اْبَعْث َلَنا َمِمًكا ُنَقاِتْل ِفي َسِبيِل المَِّو  ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُيمُ } :في القصة المعروفة -عميو الصالة والسالم-فقتمو داود 
ن قال: أ، إلى [646البقرة:] {اْلِقتَاُل َأالَّ ُتَقاِتُموا َقاُلوا َوَما َلَنا َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل المَّوِ  َقاَل َىْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَمْيُكمُ 

 .[652البقرة:] {َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآتَاُه المَُّو اْلُمْمَك َواْلِحْكَمَة َوَعمََّمُو ِممَّا َيَشاءُ }
  .وبعضيم يقول: إن الذي جاءىم في المرة األولى سنجاريب

 .سنحاريب بالحاء وىو ممك أيضًا من مموك العراق في الموصل :وبعضيم يقول
 .وبعضيم يقول: ىؤالء العباد ىم من أىل فارس

قتاًل يل ا في بني إسرائومن معو ممن جاءوا من بابل، فقد قتمو  ،رنص  تُ خ  بُ  موبعضيم يقول: ىؤالء المقصود بي
وأبناء  ،أحد يحفظ التوراة، ثم بعد ذلك أخذوا كثيرًا من أبناء أشرافيم من أبناء المموك حتى إنو لم يبق  ذريعًا 
 .وذىبوا بيم إلى العراق ،األنبياء
ىو الذي وجده المسممون حينما فتحوا بيت  :ممن أخذوا دانيال ووضعوه في أرض العراق، ويقال إنو كان :ويقال

لى عمر يسألونو عنو، وقد فوجدوا رجاًل ُمسجى لم يتغير منو إال شعرات في قفاه، وأنيم كتبوا إ ،المال في المدائن
ىكذا  ،كانوا إذا أجدبوا خرجوا بو يستسقون ،عمى يده من الكرامات -عز وجل-رس قد رأوا مما ُيظير اهلل كان الف
ن عمر قالوا، و  من  ؛أمر المسممين أن يحفروا قبورًا متعددة في الميل ثم يضعوه في واحد منيا -رضي اهلل عنو-ا 

  .(2)أجل أن ُيغيب فال يتعمق الناس بو
  .إلييم ىؤالء العباد -عز وجل-بعث اهلل  ،ىذا في المرة األولىأنو كان الحاصل 

، وكل ذلك مما ال دليل عميو، ولو كان فيو فائدة لذكره اهلل وفي المرة الثانية يذكرون أيضًا أشياء من ىذا القبيل
، [5اإلسراء:] {َبَعْثَنا َعَمْيُكْم ِعَباًدا َلَنا}ليذه األمة، فإن األصل في ىذا الباب أن ما أبيمو القرآن  -عز وجل-
وعدم  ،القرآن فإن ذلك لعدم جدواه، كل ىذا لم ُيحدد، فكل ما أبيمو [4اإلسراء:] {َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ }

 .فائدتو
م حتى إن بوا أنفسيعوأت ،وتتبعوا ىذه األشياء ،وقد كتب بعض العمماء كتابات فيما ُيسمى بالمبيمات في القرآن

من خرج من بيتو مياجرًا إلى اهلل ورسولو ثم أدركو ة سنة مثل عكرمة يبحث ععشر  بعضيم ذكر أنو بقي أربع
 ؟الموت، من ىو

إليو ىذه األمة، فإن ىذا الفساد الذي  -عز وجل-فمثل ىذا ال فائدة فيو، والعبرة في ىذه اآليات ىو ما وجو اهلل 
كان سببًا  -اصطفاىم عمى عالم زمانيم -عز وجل-مع أن اهلل -أو اإلفساد الذي وقع من بني إسرائيل  ،وقع

وأخذ األموال،  ،من القتل الذريع والتشريد والسبي ووقع عمييم ما وقع ،وبطشو بيم ،لتسميط عدوىم الكافر عمييم
 .إلى غير ذلك مما حل بساحتيم
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والشاىد ىنا فيما يتصل بالحديث عن ىذه اآلية ىو أن الكثير من المتحدثين في ىذا العصر يقولون: اإلفساد 
 .األول قد مضى
وصاروا  ،قد تجمعوا في فمسطين ىو ما يفعمو اآلن تمك العصابات من ُشذاذ اآلفاق الذين :واإلفساد الثاني

 .يفسدون في األرض ويفعمون ما تعممون
، األول مضى وسمط اهلل [4اإلسراء:] {َلتُْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ }ىذا ىو اإلفساد الثاني  :فالشاىد أنيم يقولون

واإلفساد الثاني ىو ىذا، وىذا الكالم فيو نظر، كل من وقفت عميو  ،تنصرخ  تنصر أو غير بُ خ  عمييم من سمط بُ 
ال فائدة فيو واهلل لم ُيحدده، ويقولون: إنما  :من المحققين من المفسرين منيم من ُيعرض عن تحديد ىذا ويقول

 .ورد ذلك في اإلسرائيميات
ومنيم من يذكر األقوال ثم بعد ذلك يقول: اهلل أعمم بالمراد بذلك، لكن كل ىؤالء من المفسرين يقولون بأن ىذين 

ْن }بعده:  -تبارك وتعالى-اإلفسادين وذلك التسميط األول والثاني كل ذلك قد مضى، لكن يقفون عند قولو  َواِ 
ظر فيو المسمم، ال أن يشتغل بتحديد اإلفساد األول وتحديد ، وىذا الذي ينبغي أن ين[8اإلسراء:] {ُعْدُتْم ُعْدَنا

ْن ُعْدُتْم ُعْدَنا}اإلفساد الثاني، لكن اهلل قال:  صمى اهلل عميو -، قالوا: فعادوا بعد ذلك فسمط عمييم محمدًا {َواِ 
يم من إفساد وأجمى بني قينقاع، وىكذا أيضًا كل ما وقع من ،يرضوأجمى بني الن ،وقتل قريظة ،فغزا خيبر -وسمم

 .عمييم من عباده ما يحصل بو إذاقتيم الخوف والقتل والسبي وما إلى ذلك من التسميط -عز وجل-سمط اهلل 
فالشاىد أن اإلنسان ينبغي أن ال ُينزل النصوص بيذه الطريقة إذا نظر إلى حديث أو آية تتحدث عن قضية 

بعض األحاديث الواردة في ذكر أوصاف معينة ، أو (6)((يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه))معينة 
فالن وما  والمراد بيؤالء القوم ىم بنو ،المراد بيذا الرجل ىو فالن :ألحداث أو نحو ذلك ثم يشتغل بعد ذلك يقول

نما يعتبر اإلنسان بما ُذكر ،فيذا مما يصعب غالباً  ،أشبو ذلك ويحذر من الوقوع في مثل ىذه األمور التي  ،وا 
وأحيانًا يأتون بأحاديث منكرة  ،وتنزيل ىذه النصوص عميو ،وصفيا الشارع، أما االشتغال بأن ىذا ىو ىذا

كما قالوا في الحرب التي وقعت في الكويت لما ادعى من ادعى بأنو من  ،وأحاديث مكذوبة ،وأحاديث باطمة
ثم بعد ذلك  ،وأن ىذا الرجل ىو المذكور بالحديث الفالني ،عض األحاديث المكذوبةأىل البيت ثم نزلوا عميو ب

  .وصارت سراباً  ،وتالشت ،رأوا عاقبتو ونيايتو كيف آلت وصارت، وذىبت تمك األقوال ونسييا الناس
قولون بأن ذلك قد المفسرين ي ةاإلفساد األول والثاني اهلل لم ُيحدده، والذين ُسمطوا عمييم اهلل لم يحددىم، وعامف

ْن ُعْدُتْم ُعْدَنا}بقولو:  -عز وجل-ولكن ىؤالء قد توعدىم اهلل  ،مضى  -عز وجل-، وىذه سنة اهلل [8اإلسراء:] {َواِ 
 في ىؤالء.

ياكم بالقرآن العظيم -عز وجل-سأل اهلل أ ياكم ىداة ميتدين، وأن يعممنا من كتابو ما وأن ي ،أن ينفعنا وا  جعمنا وا 
 رضيو عنا.وأطراف النيار عمى الوجو الذي ي ،ذكرنا منو ما ُنسينا، وأن يرزقنا تالوتو آناء الميلجيمنا، وأن ي

  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد
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