القدس واألقصى بين الوعدين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

موضوع خطبة الجمعة لهذا االسبوع إن شاء هللا بعنوان :القدس واألقصى بين الوعدين
وتتناول العناصر التالية :القدس ولمحة تاريخيه وحقيقة الصراع والوعد اآلخرة وزمن الكَرة والخروج منه

رض تفشى فيها الزنى فحدث الناس عن الربا فقد خان "
 -يقول اإلمام العز بن عبد السالم رحمه هللا تعالى :من نزل في أ ٍ

 فلسطين بالنسبة لنا جزء من العقيدة وال نعترف بوعد وال بقرار فلسطين كلها من البحر الى النهر ومن رفح الى رأس الناقورة إسالميه ففلسطين ببحرها ونهرها وقدسها ومسجدها وزيتونها  ...إسالميه وفلسطين وقف إسالمي فال يحق ألحد كائن من كان بيعها أوهبتها ابدا عمر فتحها ومعه كبار الصحابة أمثال خالد وأبو عبيدة وشرحبيل وعمرو ومعاذ ... وحقيقة الصراع عليها دينيه وليست قوميه او اقتصاديه ...ففلسطين ما يميزها ليس نفطها وال غازها وال معادنها بل الذي يميزها القيمة الدينية لجميع الشرائع

 وكذلك العتقاد الناس أن فيها نهاية العالم من حيث خروج الدجال ونزول عيسى عليه السالمت عبثا بل بعد سنوات عجاف وهزائم متكررة وتفكك وضعف وصراعات داخليه
 وهذا القرار لم يأ ِ هذا القرار اتى بعد عشرين سنه من إصداره وأتى بعد اتفاقيات وبعد ضياع بغداد ودمشق وصنعاء ولن تتحرر قبل أن تحرر البالد االسالمية من حكامها المحكومين-١فما هي القدس وما هو األقصى:
 القدس لغة هي :الطهر والبركة والتقديس أي التطهير والبيت المقدس بيت التطهير الن الناس يتطهرون فيه من ذنوبهواألرض المقدسة :المطهرة التي يتطهر ساكنوها ومن دخلها من الذنوب والخطايا

 ورودها في القرآن الكريم ومكانتها عند االنبياءطةٌ نَّ ْغف ِْر لَ ُك ْم َخ َ
سجَّدا َوقُولُوا حِ َّ
شئْت ُ ْم َر َ
 قال تعالىَ :وإِ ْذ قُ ْلنَا ا ْد ُخلُوا هذه ا ْلقَ ْريَةَ فَكُلُوا مِ ْنهَا َحي ُسنَ ِزي ُد
ْث ِ
طايَا ُك ْم ۚ َو َ
َاب ُ
غدا َوا ْد ُخلُوا ا ْلب َ
سنِينَ
ا ْل ُمحْ ِ

 القدس أرض األنبياء ذكر هللا قدسيتها وبركتها في القرآن الكريم فقال في شأنها-١محمد صلى هللا عليه وسلم
بداية المعراج ومنتهى االسراء
َار ْكنَا َح ْولَهُ ِلنُ ِريَهُ مِ ْن آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ ه َُو السَّمِ ي ُع
س ِج ِد ا ْلح ََر ِام إِلَى ا ْل َم ْ
س َر ٰى بِعَ ْب ِد ِه لَيْال ِ ِّمنَ ا ْل َم ْ
س ْب َحانَ الَّذِي أ َ ْ
قال تعالىُ :
س ِج ِد ْاأل َ ْقصَى الَّذِي ب َ
ا ْلب َِصي ُر
-٢موسى عليه السالم
س ٰى إِنَّ فِيهَا قَ ْوما َجبَّ ِارينَ
َّللاُ لَ ُك ْم َو َال ت َ ْرتَدُّوا َ
 يَا قَ ْو ِم ا ْد ُخلُوا ْاأل َ ْر َعلَ ٰى أ َ ْدب َِار ُك ْم فَتَنقَ ِلبُوا َخاس ِِرينَ  )21قَالُوا يَا ُمو َ
ض ا ْل ُمقَ َّد َ
سةَ الَّتِي َكت َ َ
ب َّ
َوإِنَّا لَن نَّ ْد ُخلَهَا َحت َّٰى يَ ْخ ُرجُوا مِ ْنهَا فَ ِإن ي َْخ ُرجُوا مِ ْنهَا فَ ِإنَّا َداخِ لُونَ
-٣ابراهيم ولوط عليهما السالم
َار ْكنَا فِيهَا ِل ْل َعالَمِ ينَ
 َونَ َّج ْينَاهُ َولُوطا ِإلَى ْاأل َ ْر ِض الَّتِي ب َ
-٤بنو اسرائيل
ست َ ْ
س َرائِي َل ِب َما
سنَ ٰى َ
علَ ٰى بَنِي إِ ْ
َار ْكنَا فِيهَا ۖ َوت َ َّمتْ َك ِل َمتُ َر ِِّبكَ ا ْل ُح ْ
وأ َ ْو َرثْ َنا ا ْلقَ ْو َم ا َّل ِذينَ كَانُوا يُ ْ
ضعَفُونَ َمش َِارقَ ْاأل َ ْر ِ
ض َو َمغَ ِاربَهَا الَّتِي ب َ
َ
ُ
ُ
شونَ
صنَ ُع ف ِْرع َْو ُن َوق ْو ُمه َو َما كَانوا يَ ْع ِر ُ
صب َُروا ۖ َو َد َّم ْرنَا َما كَانَ يَ ْ
َ
-٥قوم سبأ
َار ْكنَا فِيهَا قُرى َ
ي َوأَيَّاما آمِ ِنينَ
ظاه َِرة َوقَد َّْرنَا فِيهَا ال َّ
 َو َج َع ْلنَا بَ ْينَ ُه ْم َو َب ْينَ ا ْلقُ َرى الَّتِي ب َسي َْر ۖ سِي ُروا فِيهَا لَيَا ِل َ

-٢حقيقة الصراع
 الصراع على القدس واألقصى صراع عقيدة ووجود وليس صراع أرض وحدود فحقيقته دينيه وليست نفطية وال معدنيه وال سياحيهفهي بلدة دينيه عند كل أصحاب الشرائع من يهود ونصارى ومسلمين
وفيها مقدسات هامة للجميع والجميع يعتقدون أن فيها نهاية أحداث النهاية من نزول المسيح وظهور المهدي وخروج الدجال
 لذلك صدرت القرارات والوعود ...اليهود!!! : تاريخ طويل من الغدر والخيانة والعداوة على محمد صلى هللا عليه وسلم ودينه من يهودَار ٰى ۚ ٰذَ ِلكَ
اس َ
 قال تعالى :لَت َ ِجدَنَّ أ َ َش َّد النَّ ِ
عد َ
َاوة ِلِّلَّ ِذينَ آ َمنُوا ا ْل َيهُو َد َوالَّ ِذينَ أَش َْركُوا ۖ َولَت َ ِجدَنَّ أ َ ْق َربَهُم َّم َودَّة ِلِّلَّ ِذينَ آ َمنُوا الَّذِينَ قَالُوا ِإنَّا نَص َ
َ
ست َ ْكبِ ُرونَ
سي ِ
سينَ َو ُر ْهبَانا َوأنَّ ُه ْم َال يَ ْ
بِأَنَّ مِ ْن ُه ْم قِ ِ ِّ
سدا ِ ِّم ْن عِن ِد أَنفُس ِِهم ِ ِّمن بَ ْع ِد َما تَبَيَّنَ لَ ُه ُم ا ْلحَقُّ ۖ فَا ْ
عفُوا
ب لَ ْو ي َُردُّونَكُم ِ ِّمن بَ ْع ِد ِإي َمانِ ُك ْم ُكفَّارا َح َ
ِير ِ ِّم ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
 وقال تعالىَ :و َّد َكث ٌَ
َ
َ
ش ْيءٍ قدِي ٌر
عل ٰى كُ ِ ِّل َ
َّللا َ
َوا ْ
ي َّ
صفَحُوا َحت َّٰى يَأْتِ َ
َّللاُ بِأ ْم ِر ِه ۗ إِنَّ َّ َ
َّللا ه َُو ا ْل ُهد َٰى ۗ َولَئ ِِن اتَّبَ ْعتَ أ َ ْه َوا َءهُم بَ ْع َد الَّذِي جَا َءكَ
َار ٰى َحت َّٰى تَتَّبِ َع ِملَّت َ ُه ْم ۗ قُ ْل ِإنَّ ُهدَى َّ ِ
 وقال تعالىَ :ولَن ت َ ْرض َٰى عَنكَ ا ْليَهُو ُد َو َال النَّص َي َو َال نَ ِص ٍير
مِ نَ ا ْل ِع ْل ِم ۙ َما لَكَ ِمنَ َّ ِ
َّللا مِ ن َو ِل ٍِّ

 وقال تعالى  :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَتَّخِ ذُوا بِ َت ا ْلبَ ْغضَا ُء مِ ْن أ َ ْف َواه ِِه ْم َو َما ت ُْخفِي
طانَة ِ ِّمن دُونِ ُك ْم َال يَأْلُونَكُ ْم َخبَاال َودُّوا َما َ
عنِت ُّ ْم قَ ْد بَ َد ِ
ت ۖ إِن كُنت ُ ْم ت َ ْع ِقلُونَ َ )118ها أَنت ُ ْم أ ُ َ
ب ُك ِلِّ ِه َوإِذَا لَقُو ُك ْم قَالُوا
ُور ُه ْم أ َ ْكب َُر ۚ قَ ْد بَيَّنَّا لَ ُك ُم ْاْليَا ِ
ُ
والءِ تُحِ بُّونَ ُه ْم َو َال يُحِ بُّونَ ُك ْم َوت ُؤْ مِ نُونَ بِا ْل ِكت َا ِ
صد ُ
ُور
َّللا َ
عضُّوا َ
آ َمنَّا َوإِذَا َخلَ ْوا َ
علِي ٌم بِذَا ِ
ت ال ُّ
علَ ْي ُك ُم ْاألَنَامِ َل مِ نَ ا ْلغَيْظِ ۚ قُ ْل ُموت ُوا بِغَيْظِ ُك ْم ۗ إِنَّ ََّ
صد ِ
 وقد كادوا للنبي صلى هللا عليه وسلم وهو في مهده أن أم النبي صلى هللا عليه وسلم لما دفعته إلى السعدية التي أرضعته ،قالت لها :احفظي ابني وأخبرتها بما رأت .فمرت باليهود فقالت:أال تحدثوني عن ابني هذا ،فإني حملته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا ،كما وصفت أمه .قال :فقال بعضهم لبعض اقتلوه .فقالوا :أيتيم هو؟
فقالت :ال ،هذا أبوه وأنا أمه .فقالوا :لو كان يتيما لقتلناه .قال :فذهبت به حليمة وقالت :كدت أخرب أمانتي.

 ذهب إلى بني النضير ليستعين بهم على دفع دية رجلين معاهدين قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمري ،فجلس النبي صلى هللا عليه وسلمإلى جدار لبني النضير فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله ،فأخبره الوحي بذلك فانصرف عنهم مسرعا إلى المدينة ثم أمر بحصارهم.
 عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفسألها عن ذلك فقالت أردت ألقتلك قال ما كان هللا ليسلطك على .قالوا :أال نقتلها؟ قال :ال .قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ".
 وكانت تسألهم قريش فيقولون لهم أنتم أهل كتاب فمن من على الحق ألهتنا خير أم هوفكان يهود يقولون لهم أنتم خير
ت َوال َّ
ت َويَقُولُونَ ِللَّ ِذينَ َكفَ ُروا ٰ َهؤ َُالءِ أ َ ْهد َٰى ِمنَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا
طاغُو ِ
ب يُؤْ مِ نُونَ بِا ْل ِج ْب ِ
قال تعالى :أَلَ ْم ت َ َر إِلَى الَّ ِذينَ أُوت ُوا نَ ِصيبا ِ ِّمنَ ا ْل ِكتَا ِ
سبِيال
َ
 مهمةهذا ال يعني ان كل أهل الكتاب كذلك فقد قال سبحانه
اَّلل َوا ْلي َْو ِم ْاْلخِ ِر َويَأ ْ ُم ُرونَ
س ُجدُونَ  )113يُؤْ مِ نُونَ بِ َّ ِ
ت َّ ِ
ب أ ُ َّمةٌ قَائِ َمةٌ يَتْلُونَ آيَا ِ
َّللا آنَا َء اللَّ ْي ِل َو ُه ْم يَ ْ
سوا َ
 لَ ْي ُس َواء ۗ ِ ِّم ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
ٰ
ْ
ْ
ت َوأُولَئِكَ مِ نَ الصَّالِحِ ينَ
نَ
ي
و
َر
ك
ن
م
ل
ا
َن
ع
َو
ه
ن
ي
و
وف
س ِارعُونَ فِي ا ْل َخي َْرا ِ
َ
ُ
ِ ُ ِ َ َ
ِبا ْل َم ْع ُر ِ َ ْ
َّلل َال يَ ْ
َّللا ث َ َمنا قَلِيال ۗ أُو ٰلَئِكَ لَ ُه ْم أَج ُْر ُه ْم عِن َد
ت َّ ِ
شت َ ُرونَ ِبآيَا ِ
ش ِعينَ ِ َّ ِ
ب لَ َمن يُؤْ ِمنُ بِ َّ ِ
اَّلل َو َما أ ُ ِنز َل ِإلَ ْي ُك ْم َو َما أ ُ ِنز َل إِلَي ِْه ْم َخا ِ
 َو ِإنَّ مِ ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِْ
ب
س ِري ُع الحِ َ
َّللاَ َ
َربِِّ ِه ْم ۗ إِنَّ َّ
سا ِ
ٰ
ب َم ْن ِإن تَأ ْ َم ْنهُ بِقِن َ
ْس
ط ٍار يُ َؤ ِ ِّد ِه ِإلَ ْيكَ َومِ ْنهُم َّم ْن إِن تَأ ْ َم ْنهُ ِبدِينَ ٍار َّال يُ َؤ ِ ِّد ِه ِإلَ ْيكَ إِ َّال َما ُد ْمتَ َ
علَ ْي ِه قَائِما ۗ ذَ ِلكَ ِبأَنَّ ُه ْم قَالُوا لَي َ
 َومِ ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِْ
ِب َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ
سبِي ٌل َويَقُولُونَ َ
َ
علَى َّ ِ
علَ ْينَا فِي ْاأل ُ ِ ِّميِِّينَ َ
َّللا ال َكذ َ

-٣لمحة تاريخيه عن القدس واألقصى:
 أسسها اليبوسيون وأسموها يبوسواليبوسيين بطن من بطون العرب الكنعانيين هاجروا من شبه الجزيرة العربية قبل ثالثة االف سنه من الميالد
 -ثم اسموها اور سالم وحرفت الى أورشليم (اور كلمة سومريه بمعى مدينه)

 ثم هدمها الرومان وبنوا على انقاضها مدينة اسموها ايلياء ثم أسماها العرب بالقدس او بيت المقدس او االرض المقدسة ... القدس في العهد االسالميس ِج ِد ِإي ِليَا َء .رواه
َّللاُ َ
سو َل َّ ِ
َّللا َ
س ِجدِي َو َم ْ
س ِج ِد ا ْل َك ْع َب ِة َو َم ْ
اج َد َم ْ
سافَ ُر ِإلَى ث َ َالث َ ِة َم َ
سلَّ َم قَالَ :إِنَّ َما يُ َ
علَ ْي ِه َو َ
 عن أَبي ه َُري َْرةَ أَنَّ َر ُصلَّى َّ
س ِ
مسلم.
 وكذلك في العهدة العمرية هذا ما أعطى عبد هللا ،عمر ،أمير المنمنين ،أهل إيلياء من األمان ،أعطاهم أمانا ل ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمهاوبربيئها وسائر ملتها .أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم ،وال ينقص منها وال من حيِّزها وال من صليبهم وال من شيء من أموالهم ،وال
يضار أحد منهم ،وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود... .
يُكرهون على دينهم ،وال
ِّ
 وأمر عمر رضي هللا عنه بإعادة بناء المسجد االقصى ثم في عهد عبد الملك بن مروان أعاد بناءه وشيد قبة الصخرة ثم بقيت تحت الحكم االسالمي الى سنة  ١٠٩٩م حيث سقطت بيد الصليبيين الذين قتلوا في المسجد األقصى حوالي سبعين الفا ل منالمسلمين حتى خاضت خيلهم بالدماء الى الركب
 وحررها صالح الدين بعد واحد وتسعين سنة على احتاللها ومنع االذان والصالة في االقصى بل وتحويله الى مربط للخيل ومخزنلألعالف وكذلك مزبلة للدواب
حرره صالح الدين عام ١١٨٧م .بعد معركة حطين
 لما وقع المسجد األقصى تحت األسر الصليبي مرة ثانية ،كان في بيت المقدس شاب مأسور من أهل دمشق كتب أبيات شعر وأرسل بهاإلى الملك صالح الدين على لسان المسجد األقصى قال فيها:
يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس ،جاءت إليك ظالمة تسعى من البيت ال ُمقَدَّس ،كل المساجد طهرت وإنا على شرفي أُدنس!
)).
فلما وصلته الرسالة صار كالوالدة الثكلى ،يجول بفرسه من طلب إلى طلب ،ويحث الناس على الجهاد ،ويطوف بين األطالب بنفسه
وينادي "يا لإلسالم" وعيناه تذرفان بالدموع ،وكان من كالمه رحمه هللا" :كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بأيدي
الصليبيين؟!
 ثم يسقط المسجد األقصى والقدس مرة اخرى بيد الصليبيين بخيانة وتسليم من الملك الكامل األيوبي وبقي حوالي تسع سنوات حتى حرره الملك الناصر االيوبي عام  ١٢٣٩م وظل األقصى تحت الحكم االسالمي الى عام  ١٩١٧م العام الذي صدر فيه وعد بلفور والبقيه معروفه في النكبة والنكسةفقد سقط الجزء الغربي من القدس عام  ١٩٤٨م .ثم سقط االقصى والقدس عام  ١٩٦٧م ومازال يئن تحت الظلم واالحتالل

-٤فضل االقصى
-١المسجد الثاني في األرض بعد المسجد الحرام

 عن أبي ذر رضي هللا عنه قال :قلت يا رسول هللا أي مسجد وضع في األرض أوال؟ المسجد الحرام قلت :ثم أي؟ قال :المسجدمتفق عليه
األقصى قلت :كم بينهما؟ قال أربعون سنة وأينما أدركتك الصالة فصل فأنه مسجد.
 الخالف فيمن بناه ومتى بُني مترتب على الخالف فيمن بنى المسجد الحرامقول يقول انهم المالئكة
وآخر يقول آدم .وآخر يقول ابراهيم عليه السالم
 اما سليمان عليه السالم فقد اعاد بناءه ولم يبتدئ بناءه فبين موسى وداوود والد سليمان حوالي ألف سنه أولى القبلتين أول قبله للمسلمين ظل النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه قبلتهم هو المسجد األقصى مدة طويلة حتى بعد الهجرة إلى أن أمر هللابتغيير القبلة إلى المسجد الحرام .ستة عشر شهرا أو سبعة عشرة شهرا وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صالة العصر وصلى معه
قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال :أشهد باهلل لقد صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت.
 بداية معراج الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى السماوات العال. ثالث ثالثة مساجد يشد إليه الرحال ويضاعف فيها أجر الصالة. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :صالة في المسجد الحرام بمائة ألف صالة وصاله في مسجدي هذا بألف صالة وصالة فيالمسجد األقصى بخمسمائة صاله.
 عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تشد الرحال إال إلى ثالث مساجد ،مسجدي هذا ومسجدالحرام والمسجد األقصى" .متفق عليه"
 عن ميمونه بنت سعد مواله النبي صلى هللا عليه وسلم قالت :يانبي هللا أفتنا في بيت المقدس فقال :أرض المحشررواه اإلمام أحمد وصححه األلباني
والمنشر.
 عن ميمونة موالة النبي صلى هللا عليه وسلم قالت" :قلت يا رسول هللا :أفتنا في بيت المقدس" ،قال" :أرض المحشر والمنشر،ائتوه فصلوا فيه ،فإن صالة فيه كألف صالة في غيره ،قلت :أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال :فتهدي له زيتا يسرج فيه ،فمن
فعل فهو كمن أتاه".
 أرض المحشر والمنشر. -صلى فيه النبي صلى هللا عليه وسلم باألنبياء إماما.

-٥الوعد االخر وكيفية الخروج
 قال تعالىَ :وقَ َعلُ ًّوا َكبِيرا  )4فَ ِإذَا جَاء َو ْ
علَ ْي ُك ْم
ع ُد أُوال ُه َما بَعَثْنَا َ
ض َم َّرتَي ِْن َولَت َ ْعلُنَّ ُ
ب لَت ُ ْف ِ
ض ْينَا إِلَى بَنِي إِ ْ
سدُنَّ فِي األ َ ْر ِ
س َرائِي َل فِي ا ْل ِكتَا ِ
علَي ِْه ْم َوأ َ ْم َد ْدنَاكُم ِبأ َ ْم َوا ٍل َوبَنِينَ َو َجعَ ْلنَا ُك ْم أ َ ْكث َ َر
شدِي ٍد فَجَاسُواْ خِ الَ َل ال ِ ِّدي َِار َوكَانَ َوعْدا َّم ْفعُوال  )5ث ُ َّم َر َد ْدنَا لَ ُك ُم ا ْلك ََّرةَ َ
ِعبَادا لَّنَا أ ُ ْولِي بَأ ْ ٍس َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س ِج َد َك َما َد َخلُوهُ أ َّو َل َم َّر ٍة
سنت ُ ْم ألنفُ ِ
سوؤُواْ ُوجُو َه ُك ْم َو ِليَ ْد ُخلُواْ ا ْل َم ْ
س ُك ْم َوإِ ْن أ َ
سنت ُ ْم أحْ َ
نَفِيرا  )6إِ ْن أَحْ َ
سأت ُ ْم فلَهَا ف ِإذا جَاء َو ْع ُد اْلخِ َر ِة ِليَ ُ
َصيرا .) )8
علَ ْواْ تَتْبِيرا َ )7
َو ِليُتَبِِّ ُرواْ َما َ
سى َربُّ ُك ْم أَن ي َْر َح َم ُك ْم َوإِ ْن عُدت ُّ ْم ُ
ع َ
ع ْدنَا َو َجعَ ْلنَا َج َهنَّ َم ِل ْلكَاف ِِرينَ ح ِ

يقول شيخنا اإلمام محمد متولي الشعراوي رحمه هللا وغفر له في خواطره حول تلك اآليات ما يلي:
" يقول الحق :فَ ِإذَا جَآ َء َو ْ
سو ُءواْ ُوجُو َه ُك ْم َو ِليَ ْد ُخلُواْ المسجد َك َما َد َخلُوهُ أ َ َّو َل َم َّر ٍة .ومعنى هذا أن المسجد األقصى سيضيع
ع ُد اْلخرة ِل َي ُ
من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فيأتي المسلمون ويحاربونهم ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب "
تفسير الشعراوي (-ج  / 1ص .)170
ٌ
أحداث حدثتْ منهم في حضْن اإلسالم "
ثم يقول ":والمتأمل لسورة اإلسراء يجدها قد ربطتهم باإلسالم ،فيبدو أن المراد بالمرتين
وما يهمنا بيانه هنا بالدرجة األولى أن شيخنا اإلمام الشعراوي وغفر له يربط هذه اآلية بآية أخرى وردت فى خواتيم سورة اإلسراء،
س ُكنُوا ْاأل َ ْرضَ فَ ِإذَا جَا َء َو ْع ُد ْاْلَخِ َر ِة ِجئْنَا بِ ُك ْم لَفِيفا)
س َرائِي َل ا ْ
وهي قوله تعالى َوقُ ْلنَا مِ ْن بَ ْع ِد ِه ِلبَنِي إِ ْ
[اإلسراء ]104/حيث يقول:
بالتفرق في جميع أنحاء األرض،
ض هكذا دون تقييد بمكان معين ،لينسجم مع آيات القرآن التي حكمتْ عليهم
ُّ
جاء قوله تعالى ا ْس ُكنُواْ األ َ ْر َ
فال يكون لهم وطن يتجمعون فيه ،كما قال تعالىَ :وقَ َّ
ض أ ُ َمما  /األعراف168 :
ط ْعنَا ُه ْم فِي األ َ ْر ِ
بوعْد اآلخرة هو :اإلفساد الثاني لبني إسرائيل ،وهذه
ثم يقول " :وقوله تعالى :فَإذَا َجآ َء َو ْع ُد اآلخ َرة جئْنَا ب ُك ْم لَفيفا ل [اإلسراء ]104:والمراد َ
اإلفادة هي ما نحن بصدده اآلن ،حيث سيتجمع اليهود في وطن واحد ليتحقق َوعْد هللا بالقضاء عليهم ،وهل يستطيع المسلمون أن ينقضُّوا
على اليهود وهم في شتيت األرض؟ ال بُ َّد أن الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التج ُّمع في وطن قومي لهم كما يقولون ،حتى إذا أراد أ َ ْخذهم
لم يُفلتوا ،ويأخذهم ْ
أخذ عزيز مقتدر ،وهذا هو المراد من قوله تعالىِ :جئْنَا ِب ُك ْم لَفِيفا [اإلسراء ]104:أي :مجتمعين بعضكم إلى بعض من
شتِّى البالد  ،وهو ما يحدث اآلن على أرض فلسطين "
َ
وإلى القول نفسه أو قريب منه ذهب العديد من العلماء المعاصرين غير شيخنا الشعراوى رحمه هللا،
َّللا
َار ث ُ َّم َال يُنص َُرونَ  )111ض ُِربَتْ َ
علَي ِْه ُم ال ِذِّلَّةُ أ َ ْينَ َما ث ُ ِقفُوا إِ َّال بِ َح ْب ٍل ِ ِّمنَ َّ ِ
 قال تعالى :لَن يَض ُُّرو ُك ْم إِ َّال أَذى ۖ َوإِن يُقَاتِلُو ُك ْم يُ َولُّو ُك ُم ْاأل َ ْدب َٰ
ٰ
اس َوبَا ُءوا ِبغَ َ
َق ۚ ذَ ِلكَ ِب َما
َّللا َوض ُِربَتْ َ
ت َّ ِ
س َكنَةُ ۚ ذَ ِلكَ بِأَنَّ ُه ْم كَانُوا يَ ْكفُ ُرونَ ِبآيَا ِ
ب ِ ِّمنَ َّ ِ
علَي ِْه ُم ا ْل َم ْ
َو َح ْب ٍل ِ ِّمنَ النَّ ِ
ض ٍ
َّللا َويَ ْقتُلُونَ ْاألَن ِبيَا َء ِبغَي ِْر ح ِّ ٍ
عصَوا َّوكَانُوا يَ ْعتَدُونَ
َ
 وعن أبي الدرداء قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بينا أنا نائم ،إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي ،فظننت أنهمذهوب به ،فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ،أال وإن اإليمان حين تقع الفتن بالشام.
َق َ
"ال ت َ َزا ُل َ
َّللا صلى هللا عليه وسلمَ :
ظاه ِِرينَ لَعَ ُد ِّ ِو ِه ْم قَاه ِِرينَ َال يَض ُُّر ُه ْم َم ْن
طائِفَةٌ ِم ْن أ ُ َّمتِي َ
سو ُل َّ ِ
 ع َْن أَبِي أ ُ َما َمةَ قَالَ :قَا َل َر ُعلَى ا ْلح ِّ ِ
ت
اف بَ ْي ِ
َّللاَِ ،وأ َ ْينَ ُه ْم؟ قَالَِ " :ببَ ْي ِ
َخالَفَ ُه ْم ِإ َّال َما أَصَابَ ُه ْم مِ ْن َأل ْ َوا َء َحت َّى يَأْتِيَ ُه ْم أ َ ْم ُر َّ ِ
ِس َوأ َ ْكنَ ِ
ت ا ْل َم ْقد ِ
َّللا َو ُه ْم َكذَ ِلكَ " .قَالُوا :يَا َر ُ
سو َل َّ
ِس"
ا ْل َم ْقد ِ
 عن أبي هريرة ،رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ :ب ِد َمشْقَ و َما
"ال ت َ َزا ُل عِصابَةٌ ِمن أ ُ َّمتي يُقا ِتلونَ علَى أبوا ِ
ُ
ِس و َما ح َْولَهَُ ،ال يَض ُُّرهُم خِ ْذال ُن َمن خذَلهمَ ،
َق إلى ْ
ساعَة".
ب بي ِ
أن تَقُو َم ال َّ
ت ال َم ْقد ِ
ح َْولَهُ ،وعلَى أبوا ِ
ظاه ِِرين علَى الح ِّ ِ
 عن عبد هللا بن حوالة األزدي فقال لي بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد فيوجوهنا فقام فينا فقال اللهم ال تكلهم إلي فأضعف عنهم وال تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها وال تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم
وضع يده على رأسي أو قال على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخالفة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزالزل والبالبل
واألم ور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك قال أبو داود عبد هللا بن حوالة حمصي)
 -األمل يجب ان يدفعنا للعمل وليس الى اليأس والكسل

 الخطوات للخروج مما نحن فيه-١على االمة الرجوع إلى ربها والى دينها
-٢وأن تعمل على تصحيح عقيدتها عقيدة التوحيد الخالص عقيدة الوالء والبراء هلل وفي هللا
-٣وتصحيح عبادتها بأن تكون وفق الكتاب والسنة دون افراط وال تفريط
-٤وعلى االمة ان تحكم شرع ربها سبحانه
 فال وربك ال ينمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ...-٥أن نعمل على تصحيح المسار ونبذ الرايات والشعارات التي كانت سببا في تخلف االمة وتشردها وانحرافها عن جادة الصواب
(فلن يحرر االقصى من لم يتحرر من شهواته وتبعيته لغير هللا ورسوله)
 أما على السبيل الفردي فكل على حسب طاقته واستطاعته ال يكلف هللا نفسا ل إال وسعهاولن يسألنا هللا عما ال نستطيع
 فلنكثر من الدعاء في جوف الليل وفي السجود وبعد الصلوات ... وعن أبي عبد هللا جابر بن عبد هللا األنصاري -رضي هللا تعالى عنه-قال :كنا مع النبي -صلى هللا عليه وسلم-في غزاة ،فقال ،إنبالمدينة لرجاال ما سرتم مسيرا وال قطعتم واديا حبسهم المرض)  ،وفي رواية :إال شركوكم في األجر) [ ،)]1رواه مسلم ،ورواه
البخاري.
عن أنس -رضي هللا عنه-قال :رجعنا من غزوة تبوك مع النبي -صلى هللا عليه وسلم -فقال :إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا
وال واديا إال وهم معنا ،حبسهم العذر) [.)]2
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

