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مةالمقد    
 

هي نظرات في كتاب اهلل الحكيم حرصنا أن نلخ صها فيي مقياالت قصييرة 
ويرغبيون فيي  قدر اإلمكان، لعلمنا أن  أغلب الناس ينفيرون مين المطيوالت

ولكننا في المقابيل ننصيح القيار  . الوصول إلى المعاني والدالالت بسرعة
الكيييريم أن يقيييرأ بتركييييز، يسييياعده فيييي ذليييك البعيييد عييين التطوييييل واإلسيييهاب 

 .واستقالل كل مقال بفكرته
هيييي تجمييييع لسلسيييلة تهيييدف إليييى تقيييديم منهجي ييية فيييي تيييدب ر الييينص القرآنيييي  

ة ومتنو عة نأميل أن تفيتح آفاقيا  لمين يتيدب ر كتياب الكريم، وتُقد م أمثلة متعد د
وهييي تسييتهدف بالدرجيية األولييى أولئييك الييذين يجييدون مسيير تهم . اهلل الحكيييم

 .في الفكرة، وتستهويهم المنهجي ة، وتستفز هم الجد ة، وتشد هم األصالة
تسيييتنطق مالبسيييات . هيييي سيييياحة الفكييير فيميييا استشيييكل بعييييدا  عييين الجيييدل

بالعربي ة المصطفاة، وتستمد  من َوْصِل الرسول علييه  االستشكال، وتتوس ل
 .في سياقها المبين السالم، ثم  هي أوال  وأخيرا  تستلهم اللفظة القرآني ة

هي محاوالت إلعيادة النظير فيي تفسيير بعيض اآلييات الكريمية، لعلمنيا أن  
ما جاء فيها من تفسير لم يشف الغلييل، ولعلنيا نثيير الدافعي ية ليدى المسيلم 

لمستنير أن يكون حلقة في مسيرة المفسرين الكيرام، التيي ال تتوق يف حتيى ا
 .يأذن اهلل تعالى ببلوغ خالفة اإلنسان في األرض مداها

نت هذه المقاالت في كتاب كانت البداية مقاالت في الصحف،  :ثم  دو 
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 الميدخل لفهيمهيو حييث كيان االسيم ، من أسرار األسماء في القرآن الكريم 
ثيم  ، نظررا  فري كتراهلل ال المكريم: كتيابثيم  كيان . اهلل العزييز كتياب وتيدب ر

وأنييت تجييد هييذه الكتييب . مقررا   فرري الت سررير: مصرراد النظررر: تيياله كتيياب
الثالثة هنا بعد إعادة النظر فيها، مع ما أضيف بعيد ذليك مين مقياالت فيي 

وأغليب هيذه . التفسير، تم  تنزيلها جميعيا  فيي صيفحة مركيز نيون االلكتروني ية
بدايية عقييد  عليى ميدار ثالثية عقيود منيذ المقياالت كانيت دروسيا  ومحاضيرات

  .الثمانينات من القرن الماضي
كانيييت فكيييرة تصيييوير درس التفسيييير  م،5855فيييي الشيييهر الثاليييث مييين عيييام 

األسيييبوعي، اليييذي ُيعقيييد ييييوم األحيييد، ميييا بيييين المغيييرب والعشييياء، وذليييك فيييي 
ا الييييدرس علييييى اليوتيييييوب ويييييتم  تنزيييييل هييييذ .مسييييجد العييييين فييييي مدينيييية البيييييرة

يل  .أسبوعيا   ويمكن للمتابع أن يلحظ أن  درس التفسير هذا أتاح لنيا أن ُنفص 
لتحدييد ميا تتمي يز بيه كيل مفيردة عين مرادفاتهيا،  في معاني المفردات اللغوي ية

وقيييد . عليييى اعتبيييار أن يييه عنيييد التحقيييق نجيييد أْن ال تيييرادف فيييي القيييرآن الكيييريم
سيييياعد هييييذا اليييينهج فييييي استكشيييياف المعيييياني، التييييي تتجل ييييى لييييك فييييي اللفظيييية 

 .والُجملة واآلية والسياق
االسيتمرار فيي تيدوين التفسيير فيي صييغة كتيب ولكن هذا كان على حساب 

ومقاالت، ألن  تدوينه صورة  وصوتا  يجعلنا مطمئنين إلى حفظيه ثيم  انتشياره 
وتعميميييه، إضيييافة إليييى ميييا يتمي يييز بيييه التفسيييير الحيييي  مييين وضيييوح وتفصييييل 

أمييا كمييال الييبالغ فنييراه فييي صيييغة . بمييا تعجييز عنييه الكتابيية وتجلييية للمعنييى
 .ونسأله تعالى أن يوفقنا جميعا  لما يحب  ويرضى. الكتاب

 م6310تشرين ثاني  1هـ الموافق 1401محرم  1 -ثاءالثال
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 القرآن
 ومنهجي ة الت كير

 
أليف كلمية، وهيذا يعنيي أن يه يعيادل كتابيا   77الكريم يزيد قليال  عن القرآن  

الكثيير ، في العادة،  ومثل هذا الحجم ال يتضمن .صفحة تقريبا   033من 
وعليييى اليييرغم مييين ذليييك فقيييد أحيييدث . مييين المعلوميييات والمعيييارف والخبيييرات

القييرآن الكييريم تغييييرا  هييائال  وجييذري ا  فييي مسيييرة البشييري ة الفكري يية والسييلوكي ة، 
 .ممييا يجعلنييا نتسيياءل عيين سيير االنطالقيية الفكري يية التييي حييدثت بعييد نزولييه

لمعلومررا أل ألن  وظررا ر األمررر أن  الس ررر   يكمررن فرري الكررم الها رر  مررن ا
صرررر مة   يك رررري فرررري العررررادل مع رررراء    القليرررر  مررررن  033مقرررردار 

والذي نراه أن  الس رر درد يكمرن فري المنهجي رة التري يكتسر ها . المعلوما 
 .ك  من يتد ر القرآن الكريم

عنيييييد َتصيييييف ح أي كتييييياب نجيييييده فيييييي الغاليييييب يتسلسيييييل فيييييي الفكيييييرة        
يرجييع هييذا األميير إلييى رغبيية الكاتييب والمعلوميية ميين البداييية حتييى النهاييية، و 
ولكين ميين يتصيف ح القيرآن الكييريم . فيي إعطياء القيار  المعلومييات والخبيرات

ميين هنييا نجييد أن  . يالحييظ أن  اكتشيياف التسلسييل يحتيياج إلييى تفك يير وتييدب ر
غير العرب يشعرون عند قراءة ترجمة القرآن الكريم بأن يه غيير متيرابط فيي 

ى أن  القرآن الكريم يخالف فيي صيياغته ويرجع هذا إل. كثير من المواضع
مألوف البشير، ثيم  إن  كلماتيه المعيدودة تحميل المعياني التيي ال نيزال نعتقيد 
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وال ننسيى أن  إعجيازه بالدرجية األوليى يرجيع إليى لغتيه، . أن ها غير محيدودة
يجييازه وُيلحييظ أن  ميين يعتيياد تييدب ره . وأن  فهمييه يحتيياج إلييى تييدب ر…وبيانييه واج

ذا ُوِجيييدت هييييذه المنهجي يييية . ي ييية فييييي التفكيييير واالسييييتنباطتنشيييأ لديييييه منهج واج
وكييل ميين يتعمييق فييي تييدب ر القييرآن الكييريم . أمكيين أْن يوجييد اإلنسييان المبييد 

وال . ودراسته يلمس الترابط بيين معياني كلماتيه، وُجمليه، وآياتيه، بيل وسيوره
يزال علماء التفسير يشعرون بحاجتهم إلى التعميق أكثير مين أجيل إبصيار 

 .البنيان المحكم لأللفاظ والجمل القرآني ة معالم
اليييدارس لتيييياري  الفكيييير اإلسييييالمي يالحيييظ أن  ظهييييور علييييم أصييييول        

الفقه، وعلم أصول الحديث، وعلم الكالم، وعلم النحو والصرف، كل ذليك 
… كيان قبيل ظهيور عليوم مثيلب الطيب، والصييدلة، والكيميياء، والبصييريات

ظهييير العلمييياء والفقهييياء واللغوييييون مييين مييين هنيييا فقيييد . وغيرهيييا مييين العليييوم
أمثال مالك، والشافعي، والخليل بن أحمد، قبل ظهور الرازي، وابين سيينا، 

وهييذا أميير بييدهيب فعلييم أصييول الفقييه هييو علييم . وجييابر بيين حي ييان، وغيييرهم
وعلييييم أصييييول الحييييديث هييييو علييييم فييييي . فيييي منهجي يييية االجتهيييياد واالسييييتنباط

. هو علم قائم عليى مينهج االسيتقراء وعلم النحو. منهجي ة البحث التاريخي
 .وعلم الكالم هو األساس الفلسفي للفكر اإلسالمي

فيما بعيد أد ى التطيور فيي منهجي ية التفكيير ليدى المسيلمين إليى ظهيور     
العلييوم المختلفييةب فكانييت البداييية تتعل ييق باألسييس المنهجي يية، وكانييت الثمييار 

ويمكننيييا الييييوم أن نقس يييم . ني يييةتتمث يييل بيييالعلوم المختلفييية، ومنهيييا العليييوم الكو 
مرملررة مرا د رر  امسررالمأل ومرملررة مررا تياري  الفكير البشييري إليى مييرحلتينب 

، حيييث تمي ييزت المرحليية الثانييية بمنهجي يية مسييتمدة ميين القييرآن  عررد امسررالم
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الكييريم، أد ت إلييى نهضيية فكري يية وعلمي يية هائليية، أفييرزت فييي النهاييية الواقييع 
م أن  الغيرب قيد تتلميذ عليى المسيلمين، العلمي المعاصرب حيث من المعليو 

وعلى وجه الخصوص في األنيدلس وجامعاتهيا، إليى درجية أن هيم ليم يعرفيوا 
سييييقراط، وأفالطييييون، وأرسييييطو، وغيييييرهم ميييين الفالسييييفة الغييييربيين، إال ميييين 

 .خالل ترجمات علماء المسلمين
ر        منهجي رة الت كيرر لردل الصرما ة    ذا كان القرآن الكرريم درد  رو 

فلماذا   يؤثر اليوم في منهجي ة الت كير لدل كثيرر …تا عين وأت اعهموال
  !من المسلمينأل والذين يتلونه ص اح مساء؟
الالفيييييت لالنتبييييياه أن  الغالبيييييية : لإلجابييييية عييييين هيييييذا التسييييياؤل نقيييييول

السيييياحقة مميييين يقييييرأ القييييرآن الكييييريم اليييييوم ال تزيييييد علييييى أن تتلييييوه بصييييوت 
مسييييمو ، أو بشييييفاه متحركيييية، وينييييدر أن نجييييد ميييين يقييييرؤه متييييدبرا  لمعانيييييه، 

 ذ   تتشك   منهجي ة الت كيرر لردينا    عنرد تسرري  متفكرا  في ُمشكالتهب 
 …  كر في معانيهأل وتراكي هأل وأسالي هأل وتصري اتهال

والدارس لتاري  التفسيير والفقيه، ومنياهج المفسيرين والفقهياء، ييدرك 
أن  هييذه المنهجي يية قييد تجل ييت لييدى المفسييرين والفقهيياء المجتهييدينب أي لييدى 

وحتييييى يتحقييييق األثيييير . الييييذين تعيييياملوا بعمييييق مييييع اليييينص القرآنييييي الكييييريم
اهج التفكييير، ال بييد أن نضيييف إلييى تييالوة القييرآن المنشييود علييى مسييتوى منيي

. الكريم التدب ر، بل ال بد من تقديم التدبر على التالوة، والفهم على الحفيظ
وال شييك أن  المتييدب ر الحييافظ هييو أقييدر ميين غيييره علييى النظيير بشييمول إلييى 
القرآن الكريم، وهو األقدر على تفسير القرآن بالقرآن، ثم هيو األقيدر عليى 
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والييربط، إال أن  مداوميية النظيير فييي القييرآن الكييريم قييد تغنييي عيين  المالحظيية
 .الحفظ، مع إقرارنا وتأكيدنا أن  الحفظ هو من مقاصد التربية القرآني ة

الصيييحابة والتيييابعون، رضيييوان اهلل علييييهم، وهيييم أهيييل اللغييية والبييييان،       
ميين  عنييدما كييانوا يتييدب رون القييرآن الكييريم، فُيشييِكل عليييهم، يأخييذ ذلييك حظييا  

تفكيييرهم، ويلجييأ بعضييهم إلييى بعييض يتشيياورونب فهييذا معاوييية، رضييي اهلل 
ُ  ": عنه، يدخل عليه عبد اهلل بن عباس، فيقول معاوية لقد ضر تني أمروا

، ويعيرض علييه آيية مين "القرآن ال ارمةأل فلم أجد لن سري الالصراإ     ر 
. ميييااآلييييات التيييي استشيييكلها، فيبي نهيييا عبيييد اهلل بييين عبييياس، رضيييي اهلل عنه

وهييذا عميير بيين الخطيياب، رضييي اهلل عنييه، وفييي أكثيير ميين موقييف، يجمييع 
أميييا الييييوم فيكتفييييي . الصيييحابة وينييياق  معهيييم معنييييى آيييية كريمييية أو أكثيييير

الكثيييير مييين النييياس بيييالرجو  إليييى كتييياٍب مييين كتيييب التفسيييير عنيييد استشيييكال 
معنيييى آيييية مييين اآلييييات، وينيييدر أن ييييتم  الرجيييو  إليييى أكثييير مييين كتييياب فيييي 

در أيضييا  أن تييتم مناقشيية ذلييك مييع آخييرين للتوصييل إلييى فهييم التفسييير، وينيي
فيييال عجيييب بعيييد ذليييك أن ال تتشيييكل عنيييد الكثييييرين منيييا المنهجي ييية . أفضيييل

فييييي المقابييييل ال عجييييب أن يتييييأثر الصييييحابة والتييييابعون بييييالقرآن . المأموليييية
الكيييريم، ثيييم تتشيييك ل ليييديهم المنهجي ييية فيييي التفكيييير، فيظهييير أثييير ذليييك فيميييا 

ييييل مييييين تطييييو ر سييييي ريع ومتصيييياعد عليييييى مسييييتوى الفكييييير، والمعرفييييية، تحص 
ومنييياهج البحيييث، والعليييوم المختلفييية، حتيييى بليييا كيييل ذليييك أوجيييُه فيييي القيييرن 

 .الرابع الهجري
حييث  نردول نرونألويجدر في هذا المقام أن نشيير إليى تجربتنيا فيي        

ُيكل ف كل شيخص مين المشياركين فيي النيدوة أن ينظير فيي عيدد مين كتيب 
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. فييي معيياني آيييات معي نيية، ويكييون ذلييك فييي مييدى أسييبو التفسييير، ويتفك يير 
فييييكذا كييييان عييييدد المشيييياركين عشييييرة أشييييخاص، مييييثال ، فييييكن  ذلييييك يعنييييي أن  

وقييييد يرجييييع . المجمييييو  قييييد اطلعييييوا علييييى مييييا ال يقييييل عيييين ثالثييييين تفسيييييرا  
وفيي ييوم النيدوة تيتم مناقشية . الشخص الواحد إلى أكثر مين عشيرة تفاسيير

ويتيياح . ق ييف طييويال  عنييد اآليييات التييي ُتْشييِكلاآليييات الكريميية، ويكييون التو 
. لكيل شييخٍص أن يطيرح آراءه ووجهييات نظيره التييي تُنياق ، فُتعييزز أو تُفن ييد

وقد لوحظ أن ه، وفي كيل جلسية، تتجليى معياٍن، وتتفيتح مغياليق، بيل وتبيرز 
. إبيييداعات فيييي الفهيييم نأميييل أن يكيييون لهيييا شيييأن فيييي تفسيييير القيييرآن الكيييريم

تمي ييييز المشيييياركين فيهييييا بمنهجي يييية فييييي االسييييتنباط  والمراقييييب للنييييدوة يالحييييظ
 . والتفكير

مسيرة التفسيير عبير القيرون الماضيية عليى حيرص المفسيرين  تؤكد
علييى اتخيياذ فهييم السييابقين أساسييا  فييي بنيياء فهمهييم الخيياصب فليييس بكمكييان 

 : أحد أن يستغني عن فهم السلف في التفسير ألسباب من أهمها
 .خذنا علومها أنهم أهل اللغة، وعنهم أ -أ 
حرصييهم علييى نقييل مييا صييح  عيين رسييول اهلل، صييلى اهلل عليييه وسييلم،  -ب

 .في تفسير القرآن الكريم، وكذلك ما صح  عن الصحابة والتابعين
أليف كلمية،  77قلنيا إن  عيدد كلميات القيرآن الكيريم يزييد قلييال  عين 

سيييورةب منهييييا  111ويتضيييمن القيييرآن الكييييريم . صييييفحة 033وهيييذا يعيييادل 
صييفحه،  41وال تزيييد أطيول سيورة عين  لطويلية، والسيور القصييرة،السيور ا

كلميية، فييي حييين تتييألف أقصيير  463فييي حييال أن  كييل صييفحة تتييألف ميين 
. أمييا بيياقي السييور فهييي بييين ذلييك طييوال  وِقصييرا  . كلمييات عشررر سييورة ميين
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ذا عرفنا أن  متوسط عدد كلميات  وتتألف كل سورة من عدد من اآليات، واج
كلمة، وأن  بعيض اآلييات تتكيون مين كلمية واحيدة  12.4اآلية الواحدة هو 

يييا اعتييياده البشييير فيييي  أو كلمتيييين، تبيييي ن لنيييا أن  هيييذا األسيييلوب يختليييف عم 
وقيييد يكيييون هيييذا المييينهج فيييي العيييرض مييين أسيييرار تيييأثير القيييرآن . كتابييياتهم
والمتييدب ر يالحييظ أن  اآليييات المكي يية غالبييا  مييا تتسييم بالقصيير، فييي . الكييريم

ومعليييييوم أن  . دنيييييية، إجمييييياال ، تتسيييييم بيييييالطول النسيييييبي  حيييييين أن  اآلييييييات الم
 ، و ررذا يعنرري أن  التركيييز فييي المرحليية المكي يية كييان علييى الجانييب الَعقَييدي 

 رح العقيدل يمتراُ  لرا األفكرار المرك رال والسرريعةأل  عيرداإ عرن الت وير  
وهذا يرشدنا إلى اعتماد أسلوب الشِّعار في الدعوة إليى األفكيار . والت ريع

أميا أسيلوب . ائد، فذلك أسر  في تبليا الفكرة وتعميمها، وأسيهل تنياوال  والعق
ومررن ينظررر فرري سررورل  .الفالسييفة، فييال يصييلح إال لفئيية قليليية متخصصيية

امالرال،أل مرثالإأل يالمرظ أنهرا شررعار واضر أل ورسرالة سرريعة وماسررمةأل 
د   و ال أمدأل ال الصمدأل لم يلدأل ولم يولردأل " :تجلج   عقيدل التوميد

وهيذا يرشيدنا إليى المنهجي ية التيي يجيدر أن نتبعهيا . "يكن له ك واإ أمرد ولم
أل ويردعونا  لرا عند مخاطبة عام ية النياس، وفيي اليدعوة إليى الفكيرة والمبيدأ

ا سررت ادل مررن منهجي ررة القرررآن المكرري والمرردنيأل لتوظي هررا فرري مالا  ررة 
  .الناسأل  ميث يكون لك  مقاٍم مقا  

ييرة َأْعَرْضيينا عيين شييراء كتييب نفيسيية بسييبب أسييلوب  فييي أكثيير ميين م 
العرض فيهاب حيث السرد المتواصل، فال تبويب، وال فقرات، وال عالميات 

يان لترددنيا فيي أخيذها، ... ترقيم ولو ُعِرضيت علينيا مثيل هيذه الكتيب بالمج 
 لِعلمنييا أن هييا سييتأخذ ميين مسيياحات رفييوف المكتبيية، ولِعلمنييا بييأْن ال دافعي يية
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وقد تُفاجأ بعد حيين . لدينا لقراَءتها، بل إن  القراءة فيها ضرب من المعاناة
وُقس م إلى ُفصيول وأبيواب، وازدان  بمثل هذا الكتاب وقد ُطبع بثوب جديد،

ييية،  نييت بعييض العبييارات الهام  بالعنيياوين الواضييحة، والفقييرات القصييييرة، ولو 
البيياب، والفقييرة ووضيعت الفواصييل والحييدود بييين الفصيل والفصييل، والبيياب و 

نعم، فبكمكاننيا اآلن أن نرك يز عليى التفاصييل، ... والفقرة، والجملة والجملة
وأن ُنلييييم  بُكييييل  صييييغيرٍة وكبيييييرة، فقييييد أصييييبح الوضييييوح نوعييييا  ميييين الجمييييال 

فييييال ُبييييد ميييين الفصييييل والتحديييييد، حتييييى يتسيييين ى . الجيييذ اب، والمتعيييية الدافعيييية
 111الكرررريم يترررأل ف مرررن أ  تررررل أن  القررررآن . للقيييار  أن يرك يييز ويمي يييز

وكمييا أسييلفنا ال يتجيياوز عييدد  !سررورلأل وكرر  سررورل  رري عرردد مررن ا يررا ؟
وهييل ميين قبيييل الصييدفة . كلميية 14.1 كلمييات اآلييية الواحييدة فييي المتوسييط

سييورةب فكلميية السييورة تييذكُِّرنا بالس ييور، الييذي يفصييل بييين  السررورلأن تسييم ى 
 ا يرةدفة أن تسيم ى وهل من قبيل الص  . قطعة أرٍض وأخرى، وبيٍت وآخر

آيييةب فالكلميية تُييذك رنا بالعالميية الواضييحة، والتييي ُيشييك ُل ُوضييوحها دليييال  هييو 
ة وبرهان  .في النهاية حج 

قلنييييا إن  الُكت يييياب، فييييي الغالييييب، يهييييدفون فييييي كتابيييياتهم إلييييى تزويييييد 
النيياس بمعلومييات وخبييرات جديييدة، لييذلك فهييم يتسلسييلون فييي األفكييار ميين 

وكييييذلك تتسلسيييل األبييييواب والفصييييول، ويكييييون ذلييييك البدايييية حتييييى النهاييييية، 
ال ُعيييد  خليييال  وقصيييورا   وهيييذا أمييير مفهيييوم فيييي . واضيييحا  غايييية الوضيييوح، واج
ييا إذا أردنيييا الحييث  عليييى . العمييل الييذي ُيقصيييد بييه نقييل المعلومييية والخبييرة أم 

التفكيير والتييدب ر، وخليق المنهجي يية السيوي ة فييي التفكيير والبحييث واالسييتنباط، 
ض يجييييب عنييييدها أن يختلييييفب فييييال نعييييود بحاجيييية إلييييى فييييكن  أسييييلوب العيييير 
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التسلسل الواضح، بل نكيون بحاجية إليى التسلسيل اليذي يجتهيد القيار  فيي 
 . اكتشافه

عنييد تييدب ر القييرآن الكييريم نقييوم أوال  بتييدب ر اآلييية، فييكذا فهمنييا معانيهييا 
وبعييييدها . يصيييبح ميييين السيييهل علينييييا بعييييد ذليييك أن نييييربط بييييين آييييٍة وأخييييرى

فيييكذا ُفهميييت   ن  آييييات السيييورة جييياءت فيييي مجموعيييات،يفتيييرض أن نلحيييظ أ
، أمكيين ...معيياني المجموعيية األولييى، ثييم ُفهمييت معيياني المجموعيية الثانييية

وبعيد أن ننتهيي مين فهيم سيورة . بعد ذلك أن نربط بين معاني المجموعيات
كآل عمران، مثال ، نقوم بتدب ر سورة النساء، فكذا فهمناهاب كلميات وُجميال ، 

ات، أصييبح بكمكاننييا أن نربطهييا جميعييا  بسييورة آل عمييران وآيييات، ومجموعيي
وال يسيهل علينيا أن نربطهيا بسيورة المائيدة، التيي تليهيا، حتيى . التي تسبقها

نتييدب ر سييورة المائييدة أيضييا ، وذلييك فييي مسييتوى الكلمييات، والجمييل، واآليييات 
والمجموعيياتب فكمييال الفهييم للسييورة األولييى، و كمييال الفهييم للسييورة الثانييية، 

وتكييون ... ي إلييى استكشيياف الييروابط والصييالت بييين السييورتين، وهكييذايييؤد
المفاجيييأة أن نكتشيييف أن  القيييرآن يفسييير القيييرآن، ويتجل يييى لنيييا بنييياء  متكيييامال  

يييا   وسييييبقى اإلنسيييان ينظييير فيييي تفاصييييل هيييذا الكتييياب العظييييم فيييي . متراص 
محاولتِه لتصو ر البناء الكلي  في صورة أفضل، كما يفعل وهيو يحياول أن 

 .فهم الكوني
المتييدب ر للقييرآن الكييريم يلحييظ أن  بعييض الَقصييص القرآنييي  قييد تكييرر 

د النياس . في أكثر من سورة والذين يظنون أن  القرآن الكريم نزل فقيط لييزو 
بمعلوميييات ومعيييارف َييييَرْوَن فيييي التكيييرار ظييياهرة غيييير إيجابي ييية، وهيييم بيييذلك 

ة شياملة، ومين ذليك أن  القيرآن الكيريم ُيرب يي النياس تربيي يذهلون عين حقيقية
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والملحيييوظ أن  الَقصييييص القرآنيييي يختلييييف . تيييربيتهم علييييى منهجي ييية التفكييييير
يييييل، بيييييل هيييييو، إن صيييييح   ، السيييييردي  المفص  جيييييذري ا  عييييين القصيييييص البشيييييري 
التعبييير، لقطييات  قييد تطييول قليييال  وقييد تقُصيير، ولكنهييا إن طالييت تبقييى فييي 

اهري يتوهميه أميا التكيرار فهيو ظي. إطار القصة القصيرة، بل القصييرة جيدا  
أميييا أهيييل التيييدب ر فيعلميييون أن ال . مييين يتليييو القيييرآن الكيييريم مييين غيييير تيييدب ر

ميييين هنييييا نجييييد ميييين . تكييييرار إال فييييي الشييييكل، أمييييا فييييي الجييييوهر فييييال تكييييرار
 : المناسب أن نلفت االنتباه إلى اآلتي

ة القرآني ة ال يعنيي أن يه ييتم  تكرارهيا تفصييليا ، بيل قيد .  5 القول بتكرار القص 
 . و تنقص في بعض التفاصيل والحيثي اتتزيد أ

تختليييف السيييياقات التيييي يتكيييرر فيهيييا الَقصيييص القرآنيييي، مميييا يعنيييي أن  . 5
 . المعنى المستفاد يختلف باختالف السياق

ُتسييتبدل بعييض المفييردات أو الُجمييل بغيرهييا، ويكييون تقييديم وتييأخير فييي . 1 
 . ..األلفاظ والجمل، ويختلف الَجْرس، وتختلف فواصل اآليات

ية . 2 ة القرآني ة يغلب أن تختلف عين أهيداف القص  واضح أن  أهداف القص 
 .في كتابات البشر، من هنا تتعدد المقاصد عند تكرار القص ة

ر فرري منهجي ررة الت كيرررإن مثييل هييذا األسييلوب فييي التكييرار . 1 لييدى  ي ررو 
المتدب ر، ألن ه يالحظ األنماط المحتملة، والصيا التي يمكين أن تتعيدد، ثيم 
يالحييييظ التغييييييرات المطلوبيييية لتحقيييييق االنسييييجام مييييع السييييياقب ميييين حيييييث 
المعنييى والجييوهر، وميين حيييث الشييكل البالغييي، أي الثييوب الييذي ال بييد أن 

ثم هو يالحظ البدائل الممكنة من أجل خطياب ميؤث ر . تتجلى فيه المعاني
 : وحتى تتضح الفكرة نضرب مثاال  من الطبيعة...ومنتج
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رونات وبروتونات ونيوترونات، ومجميو  هيذا تتألف المادة من إلكت
اي رررراإ ، ومجميييو  الييييذ رات يسيييم ى ذر لإ يسيييم ى  ، ومجمييييو  الجزيئيييات يسييييم ى ج 
وميين هييذه الييذرات، والجزيئييات، والمركبييات، تكييون التنوعييات التييي . م رك  رراإ 

، كمثيال، فسييوف نجييد أن  ال وتاسرريوم وليو أخييذنا عنصير. تبيدو ال متناهييية
اسيييوم فييي النباتييات المختلفيية يييؤدي إلييى اخييتالف اخييتالف نسييبة هييذا البوت

وال يقيييال إن  طعيييم الميييوز، ميييثال ، هيييو نفسيييه طعيييم التفييياح عليييى . األطعيييام
اعتبيار أن  مييرد ه إلييى البوتاسيييومب فقييد أد ى اخييتالف النسييبة فييي البوتاسيييوم 

ذا تعم قنيا أكثير نجيد أن  مكونيات التفاحية . إلى اختالف كبير فيي الميذاق واج
وهيييذه هيييي نفسيييها . ة إلكترونيييات وبروتونيييات ونيوترونييياتهيييي فيييي الحقيقييي

 ...مكونات الحديد، والنحاس،
فييالتكرار فييي عييالم المييادة هييو األسيياس الييذي يقييوم عليييه كييل التن ييو   
ذا كان تكرار الكلمة ال بيد منيه، وتكيرار  والثراء الذي يتصف به الوجود، واج

ية فوائيد كثييرة، حيي ث ييؤد ي ذليك إليى الجملة ال بأس بيه، فيكن لتكيرار القص 
ظهييور أبنييية جديييدة، ويعطييي صييورا  متنوعيية، وُيْلهييم آفاقييا  رحبيية، ويكشييف 

وعلييييه فيييكن  . عييين دروس غني ييية، ويخليييق منهجي يييه فيييي التفكيييير واالسيييتنباط
المطلوب هنا أن نرك ز االهتمام من أجل محاولة استكشياف األنمياط التيي 

 .تؤسس لمنهجي ة سوي ة
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 القرآن ي صمِّ 
 
القييرآن الكييريم، فييي سييورة يوسييف، علييى دخييول يعقييوب، عليييه  نرر،   

واآلييييات الكريمييية تيييوحي بيييأن هم قيييد سيييكنوها . السيييالم، وجمييييع أبنائيييه مصييير
وا فيهييا ولرريس  نررا  مررا يشررير  لررا أن هررم لررم يالرجرروا منهررا متررا . واسييتقر 

ويقيييال إن  الميييد ة بيييين يوسيييف وموسيييى، . أالررررجهم موسررراأل عليررره الس رررالم
ومعلييوم تاريخيييا  أن  . تقييل عيين أربعمائيية وخمسييين سيينةعليهمييا السييالم، ال 

 .ُملك الِهكسوس، وكذلك الفراعنة من بعد، قد شمل بالد الشام
أ نرراء علييى ضييوء ذلييك ميين المتوق ييع أن ينتشيير أبنيياء يعقييوب، أي  
، وأحفاده خارج القطير المصيري، وال مسيو غ للجيزم ببقيائهم  جميعيا   سرا ي 

ليوح مرنبتياح ابين رمسييس، والمعيروف  وهيذا يفسير ميا ورد فيي. في مصر
عنييد المييؤرخين بلييوح إسييرائيل، حيييث ييينص  الفرعييون مرنبتيياح علييى إبادتييه 

"  :والعبييارة الييواردة فييي اللييوح هييي. إلسييرائيل التييي كانييت تسييكن بييالد الشييام
سررررررا ي  أ  يرررررد  ولرررررن يكرررررون لهرررررا  رررررذرل  ويبيييييدو أن  قطاعيييييا  مييييين  ."وا 
ا، فييييييار ين ميييييين االضييييييطهاد المستضييييييعفين ميييييين بنييييييي إسييييييرائيل قييييييد تسيييييير بو 

الفرعيييوني، وانضيييموا إليييى أقييياربهم اليييذين سيييبقوهم إليييى بيييالد الشيييام، خيييالل 
السيييينين المتطاوليييية التييييي سييييبقت عصيييير االضييييطهاد، ممييييا جعييييل مرنبتيييياح 
يعمل على اجتثاث هؤالء، حتى ال يكونوا بؤرة جيذب لكيل مين يصيبو إليى 

بنييد ميين بنييود  وممييا يؤك ييد ذلييك مييا ورد فييي. التحييرر ميين عبودييية الفراعنيية
معاهيدة ُعقييدت بييين أحيد ملييوك الفراعنيية وملييك الحيثييين، حيييث ييينص هييذا 
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البند على تسليم الهاربين والمجيرمين والمهياجرين مين إحيدى اليدولتين إليى 
 .األخرى

    ذريررةفمررا آمررن لموسررا " :ميين سييورة يييونس 30جيياء فييي اآلييية  
وهيذا يعنيي أن   " ...من دومه علا الوف من فرعون وملر هم أن ي ترنهم

ييا بقي يية الشييعب  قل يية ميين الشييباب هييم الييذين آمنييوا لموسييى، عليييه السييالم، أم 
مييين بنيييي إسيييرائيل فاختلفيييت ميييواقفهمب فمييينهم مييين اسيييتمرأ اليييذل وركييين إليييى 
الواقييييع، وميييينهم مييييين هييييو عليييييى اسييييتعداد أن يلحييييق بيييييالمؤمنين فييييي حيييييال 

عليييى وجيييه وال ُيتصيييو ر أن يخيييرج الشيييعب اإلسيييرائيلي بالكاميييل، و . هجيييرتهم
الخصييوص أولئييك الييذين ارتبطييت مصييالحهم بمصييالح الفراعنيية، مميين هييم 

" ... ن  دررررارون كرررران مررررن درررروم موسررررا ف  ررررا علرررريهم" :مثييييل قييييارون
بل إن  هناك مأل من بني إسرائيل كيانوا يعمليون لصيالح نظيام . 76:القص،

علا الروف مرن فرعرون " :الفراعنة، بدليل قوله تعالى في آية سورة يونس
وكيييف يمكيين لشييعب ُيعييد  بيياأللوف، بييل قييد يكييون أكثيير ميين  " ... وملرر هم

ذلييك، أن يخييرج خلسيية، وأن ييى لغييير المييؤمن ميينهم أن يثييق بموسييى، عليييه 
 !السالم، فيخرج إلى عالم المجهول؟

 نا  ما يد  علرا الررُو  عر  : بهذا نكون قد خلصنا إلى نتيجة تقول 
و  يوجد مرا . رأ ناء  سرا ي  د   مجيء موساأل عليه السالمأل  لا مص
بيل إن  األقيرب  ي ث   الرُو ك   نري  سررا ي  مرع موسراأل عليره السرالمأل

إلى العقل ومنطق األمور أن تبقى األكثري ة في مصر وتخرج فقيط األقلي ية 
 .المؤمنة ومن يواليها ويتبعها لسبب أو آخر
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هناك أدلة كثيرة تُثبت أن  فرعون الخروج هيو مرنبتياح بين رمسييس  
الوثررا   مجييال هنييا لتقييديم هييذه األدليية، ولكيين ميين الالفييت أن   وال. الثيياني

ال رعوني ة تن،  علا مصو  فوضا واض را ا   عد مو  مرن تاحأل  ر  
نجرررد أن  السرررل ة ال رعوني رررة تتهررراول ويسررري ر علرررا العرررر  شرررال، 

ومين يتيدب ر اآلييات . (أرسرو)يوصف  أن ه آسيوي سم ته  عر  المصرادر 
رق فرعييون وجنييده ورمييوز سييلطته سيييطر الشييعب القرآني يية يييدرك أن ييه بعييد غيي

الييذي ينتمييي إلييى طوائييف شييت ى، وميينهم شييعب بنييي إسييرائيل، علييى كييل مييا 
فأالرجنرا م مرن جن را  " :انظير قوليه تعيالى. تركه الفرعون وأركان سيلطته

فررأت عو م وعيررونأل وكنرروا ومقررام كررريمأل كررذل  وأورثنا ررا  نرري  سرررا ي أل 
خيييييروج الفرعيييييون تيييييم  اإلرث، بيييييدليل فبمجيييييرد  .(63-77:)الشرررررعراء "مشرررررردين

  ."فأت عو م مشردين " :استخدام الفاء في قوله تعالى
ولييم يكيين شييعب إسييرائيل هييو الييوارث الوحيييد، بييل إن  هنيياك شييعوبا  أخييرى 

كرررم تركررروا مرررن جن رررا  " :انظييير قوليييه تعيييالى. كانيييت فيييي الطبقيييات األدنيييى
  وأورثنا را وعيونأل واروع ومقام كريمأل وَنعمة كانوا فيها فراكهينأل كرذل

ويبييدو أن  بنييي إسييرائيل كييانوا فييي الييدائرة  .(43-47:)الررد الان " دومرراإ آالرررين
األقييييرب إلييييى القصييييور الفرعوني يييية، بدالليييية قولييييه تعييييالى فييييي آيييييات سييييورة 

ييييا الييييدائرة األبعييييد، وهييييي األراضييييي ". وكنرررروا ومقررررام كررررريم :" الشييييعراء أم 
واروع " :تعيييالىوالسيييهول، فقيييد وقعيييت تحيييت سيييلطة آخيييرين، بيييدليل قوليييه 

 . "وأورثنا ا دوماإ آالرين... ومقام كريم
يا اليذين خرجيوا مييع موسيى، علييه السييالم، وحكيم اهلل تعيالى فيييهم   أم 

أن يتيهيييوا فيييي األرض أربعيييين سييينة، فربميييا أصيييبحوا فيييي هيييذه الميييد ة بيييؤرة 
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جذب لبعض من بقيي فيي مصير، ثيم  أورثهيم اهلل تعيالى األرض المباركية، 
وأورثنرررا القررروم الرررذين كرررانوا يستضرررع ون مشرررار  " :بداللييية قوليييه تعيييالى

فيييالميراث الفيييوري  (.107: األعرررراف) "..األر  وم ار هرررا التررري  اركنرررا فيهرررا
يييا مييييراث األرض المباركييية فكيييان بعيييد زمييين  كيييان لمييين بقيييي فيييي مصييير، أم 

يييا البقي ييية، قل يييت أم . التييييه وعليييى هيييؤالء مييين بنيييي إسيييرائيل نزليييت التيييوراة، أم 
دكثرت، فقد اختلطت   . بالشعوب األخرى وبالتالي لم تتمي ز، ألنها لم تتهو 

ولقررد االترنررا م علررا علررم  :"ميين سييورة الييدخان 04جيياء فييي اآلييية  
فخيييروج موسيييى، علييييه السيييالم، بمييين آمييين ليييه مييين بنيييي  ."علرررا العرررالمين

وعلييى الييرغم ميين . إسييرائيل، وتلق يييهم التييوراة، كييل ذلييك كييان باختيييار رب يياني
حرافهم، فقد خرج منهم بعد حين دعاة هيداةب جياء مفاسدهم وضالالتهم وان

ومن دوم موسا أم ٌة يهردون  رالم   :"من سورة األعراف 171في اآلية 
ود  عنرا م فري األر  أممراإ مرنهم  :"163وجياء فيي اآليية  ،"و ه يعردلون

فاختييييييارهم، إذن، واختييييييار األرض  ."...الصرررررالمون ومرررررنهم دون ذلررررر 
المقد سة لتكون المحضين والمنطليق، كيل ذليك كيان عليى عليم وعين حكمية 
رب اني ييةب انظيير مييا ورد عيين عهييد طييالوت، ثييم انظيير مييا ورد عيين عهييد داود 
وسييليمان، عليهمييا السييالم، ثييم انظييير إلييى اختيييار اهلل تعييالى آلل عميييران، 

 . الس الموانظر األجواء التي عاشتها مريم، عليها 
صييح  فيييي الحييديث الشيييريف أن  اهلل تعييالى كيييان يبعييث الرسيييل إليييى  

ييية المتمثلييية فيييي اإلسيييالم ييية، حتيييى جييياء زمييين الرسيييالة العام  . أقيييوامهم خاص 
وخصوصييييي ة الرسيييياالت السييييابقة تعنييييي أن هييييا مرحلي يييية، وهييييذا ينطبييييق علييييى 

يية ببنييي إسييرائيل  ميين هنييا كانييت اليهودي يية قاصييرة. التييوراة التييي كانييت خاص 
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وقييييد كييييان خييييروج اليهييييود عيييين تعيييياليم التييييوراة علييييى . علييييى بنييييي إسييييرائيل
صيورتينب األوليى بيالتحريف، والثانييية بمقاومية اإلصيالح والتصيويب الييذي 

ل ِعن :" من سورة المائيدة 73جاء في اآلية . كانت تأتي به الرسل واألنبياء
الذين ك روا من  ني  سرا ي  علرا لسران داود وعيسرا ا رن مرريمأل ذلر  

فيياللعن إذن كييان للييذين كفييروا ميينهم، وهييذا  ."مررا عصرروا وكررانوا يعترردون 
يعنييي أن  هنيياك فئيية آمنييت وصييح حت مسيييرتها، وهييذا مييا كييان يحصييل فييي 

وعندما جاء اإلسالم وجدنا منهم مين ُيسيلم هلل تعيالى، واسيتمر . كل  مرحلة
 .ذلك إلى يومنا هذا

المختلفييية، بميييرور اليييزمن، ونتيجييية السيييتمرار الفيييرز عبييير المراحيييل  
ونتيجيية العتنيياق أقييوام متعييددة لليهودي يية، فقييد أصييبحت اليهودييية دينييا  يضييم 

إن  أكثيير ميين : ميين هنييا نجييد أن  علميياء األجنيياس يقولييون. أجناسييا  مختلفيية
من يهيود العيالم ال عالقية لهيم الييوم ببنيي إسيرائيل، بيل إن  الغالبيية  13%

لتييالي لييم يعييد باإلمكييان العظمييى ميين بنييي إسييرائيل قييد اعتنقييوا اإلسييالم، وبا
أم يا االدعياء الصيهيوني بيأن  اليهيود هيم . تمييزهم عن غيرهم من األجنياس

أبنيياء يعقييوب، عليييه السييالم، فكن ييه أسييطورة ُسييط رت ألهييداف سياسييية، وال 
صييحيح أن  اليهودييية . مكييان لهييذا االد عيياء فييي الدراسييات التاريخي يية الجيياد ة

أن  الغالبييية ميين بنييي إسييرائيل قييد نزلييت إلييى بنييي إسييرائيل، وصييحيح أيضييا  
بت مسييييرتها ميييع األنبيييياء والمرسيييلين يييا اليييذين بقيييوا عليييى عنيييادهم . صيييو  أم 

وقيياوموا دعييوات اإلصييالح، وركنييوا إلييى األسيياطير، وجييذبوا إليييهم أمثييالهم 
ميين األمييم األخييرى، فهييم الييذين أفيياض القييرآن الكييريم فييي وصييفهم، وكشييف 
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الحييق التييي جيياءت بهييا الرسييل  حقيقييتهم، وبييي ن خطييورة مييوقفهم ميين دعييوة
 . عليهم الس الم
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  رالرو 
  

 هم  ن  ال درد  عرثَ ودرا  لهرم ن ري  : " مين سيورة البقيرة 417في اآليية جاء 
ا يكرون لره الملرر  علينرا ونمررن أمر    الملرر  درالوا أن رر أللكرم  رالوَ  َمِلكرراإ 

 سر ةإ صر  اه علريكم وااده امنه ولم يؤ  سعةإ من المرا أل درا   ن  الإ 
 ." ...في العلم والجسم

ليية قييد تصييلح إللقيياء ورد فييي العهييد القييديم، فييي سييفر صييموئيل، قصيية مطو  
الضوء على ما لم ُتصر ح بيه اآلييات الكريمية المتعلقية بطيالوت، اليذي قياد 
بنييييي إسييييرائيل فييييي مواجهيييية أعييييدائهم، واسييييتطا  أن يهييييزم جييييي  ُجليييييات 

هيييم اسيييترجا  تيييابوت العهيييد الفلسيييطيني، وفيييق عبيييارة العهيييد القيييديم، وتيييم  ل
قامة نظام ملكي بعد أن كانوا قبائل متفر   . قة يحكم كل قبيلية مينهم قياضواج

 .وقد جاء ترتيب سفر صموئيل في العهد القديم بعد سفر القضاة

ي المقابييل ينبغيي الحييذر عنيدما ننظيير فيي العهييد القيديم، وذلييك لميا خييالط في
ع فيمييا وقييع فيييه بعييض الحقيقيية ميين أوهييام ومييزاعم وأسيياطير، وحتييى ال نقيي

أهييل التفسييير ميين القييدماء، ميين التوسييع عنييد األخييذ ميين اإلسييرائيليات ميين 
 .غير تمحيص

لييم ُيصيير ح القييرآن الكييريم باسييم النبييي الييذي لجييأ إليييه بنييو إسييرائيل يطلبييون 
يييمَ  د كلميييتهم ويقيييودهم فيييي صيييراعهم ميييع أعيييدائهم مييين أهيييل اليييبالد لكيييا  يوحِّ
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وفيي الوقيت . ه ُييدعى ُصيموئيلصير ح بأن يأميا العهيد القيديم فقيد . األصيليين
ال درد  عرث لكرم  ن  إ:" الذي ُيصرح فيه القرآن الكريم باسم الملك المختيار

وهييذا، كمييا هييو واضييح، . يه شيياؤل، نجييد أن  العهييد القييديم يسييم  .. " ررالو 
أما قائد األعداء فقد صر ح القرآن الكريم بيأن  اسيمه . تباين كبير في االسم

 .ب من االسم جوليات الوارد في سفر صموئيل، وهذا قريجالو 

لقييد أصييبح مبتوتييا  عنييد علميياء التيياري  واآلثييار بييأن  العهييد القييديم ال يصييلح 
كمسييتند تيياريخيب لكثييرة مييا ورد فيييه ميين أخطيياء تاريخي يية تتعلييق باألميياكن 

يي. واألشييخاص واألزمييان واألحييداث ة ونحيين هنييا لسيينا فييي مقييام إقاميية الحج 
ن  عليييى صيييدقي ة القيييرآن  ميييا فيييي مقيييام تنبييييه الميييؤمنين إليييى بعيييض الكيييريم، واج
 .ةأسرار العبارة القرآني  

أليس من الالفت أن يكون اسم الملك الذي ُنصِّب ليقيود بنيي إسيرائيل هيو 
، وأن يكيييييون اسيييييم قائيييييد األعيييييداء مييييين الفلسيييييطينيين القيييييدماء هيييييو  رررررالو 
 ؟!جالو 

 ،فييي الحييروف سييمين ينتميييان إلييى لغيية واحييدة، بييل يتميياثالنيالحييظ أن  اال
وواضيييييح أن   كيييييل اسيييييم منهميييييا يتكيييييون مييييين مقطعيييييين . إال الحيييييرف األول

 (وت +طييييال): المقطيييع الثيييياني مشييييترك بينهميييا، وهييييو الييييواو ميييع التيييياء أي
  .(وت +جال)

 ؟!فماذا يمكن أن يعني هذا التماثل
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ة إليييى أن  بنيييي إسيييرائيل أقييياموا فيييي فلسيييطين ميييا تشيييير التقيييديرات التاريخي ييي
مين الزميان وهيم قبائيل يحكمهيا القضياة وتعيي  ميع الُسيك ان ُيقارب القرنين 

وغنيييي عييين البييييان أن  عالقيييتهم ميييع . األصيييليين مييين الفلسيييطينيين القيييدماء
السيييكان األصيييليين كانيييت تتيييراوح بيييين السيييلم والحيييرب، مميييا يعنيييي أن ييييتم 

والظياهر أن  . ر والتأثير المتبادل، وهذا من بدهيات االجتما  البشيريالتأث  
ر اإلسيييرائيليين الوت كيييان اسيييما  فلسيييطينيا ، وهيييذا يشيييير إليييى تيييأث  االسيييم طييي

بالفلسيييييطينيين حتيييييى عليييييى مسيييييتوى األسيييييماء، مميييييا ييييييدلل عليييييى التفييييييوق 
ع، ألن  اإلسييرائيليين كييانوا الحضيياري للفلسييطينيين القييدماء، وهييو أميير متوق يي

يعيشون المرحلة القبلي ة بعد التيه الذي امتد أربعين سنة بعد خيروجهم مين 
 .رمص

وهنييياك مييين ييييرى أن  األقلييييات الخائفييية قيييد تعميييد إليييى أن تتسيييمى بأسيييماء 
خفيياء الهوي يياألكثري يي وقييد يعييزز مثييل هييذا . ةة المسيييطرة كنييو  ميين الحماييية واج

: " ميين سييورة البقييرة علييى لسييان اإلسييرائيليين 416القييول مييا ورد فييي اآلييية 
، ومثيل ... "نائنياوما لنا أال نقاتَل فيي سيبيل اهلل وقيد ُأخرجنيا مين ديارنيا وأب

ي إسيرائيل إليى أن يطلبيوا مين هذه الحالة من الضيعف هيي التيي دعيت بني
لهييم أن يييدعو اهلل تعييالى أن يبعييث ملكييا  يجمييع كلمييتهم، كمييا أشييارت  نبييي  

 .اآليات الكريمة من سورة البقرة

الجبييروت، : ة للمبالغيية فييي الصييفة، مثييلتُييزاد الييواو والتيياء فييي اللغيية العربي يي
مبالغيية   ررالو ي احتمييال أن يكييون اسييم وهييذا يقييو  ... طيياغوتالملكييوت، ال

. ة اتصف بها مما جعله مؤهال  فيميا بعيد ألن يمليك ويقيودفي صفة إيجابي  
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وهيييذا يفيييتح البييياب الحتميييال أن تكيييون صيييفته هيييذه قيييد طغيييت عليييى اسيييمه 
أن  العبيرة فيي  وال شيك  . ي بها، وهذا كثير في أسيماء القيدماءاألصلي فسم  
أم ا ما يطلقه األهل من أسيماء فيال وزن لهيا . ا  وتم  تداولهاألسماء لما ش

األسييماء هييو األحييق أن ُيطلييق علييى البطييل  فييأي  . إن هييي تييوارت وانييدثرت
سيييييية، يوسييييييف بيييييين أيييييييوب أم صييييييالح الييييييدين المسييييييلم فيييييياتح األرض المقد  

 ؟!األيوبي

من سيورة  417قد يكون المدخل لفهم سر هذا االسم هو ما ورد في اآلية 
، ..." دا   ن  ال اص  اه عليكم وااده  س ة فري العلرم والجسرم:" البقيرة

ومييييا قيييييل فييييي طييييالوت ُيقييييال فييييي . فييييي العلييييم والجسييييم َ ررررو  فقييييد كييييان ذا 
جييالوت، مييع اخييتالف فييي الصييفة التييي اسييتحق ذلييك الجب ييار أن يوصييف 
بهاب فقد كان صاحب صوالت وجوالت في أرض المعركية، إليى درجية أن 

، فقيد "   ادرة لنرا اليروم  جرالو  وجنروده:" ل اإلسرائيليون عنيد اللقياءيقو 
 .ه في نظرهم نصف الجي قد موا جالوت في الذكر على جنوده، بل كأن  

ويشغب على كيل  ميا قلنياه أن  جيالوت وطيالوت فيي القيرآن الكيريم ممنوعية 
وعنيييدما نعليييم أن  الدراسيييات . مييين الصيييرف، مميييا ييييدل عليييى أنهيييا أعجمي ييية

تشييير إلييى أن  اللغيية العربي يية هييي األم  لكييل  اللغييات يصييبح ميين عاصييرة الم
 .الممكن أن تكون هذه األسماء األعجمي ة ذات أصول عربي ة
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 ايميا يومن  
 نظرل في د لة ا سم

 
 

ر    رالم اسرمه يميرا يا اكريا  نا ن ش  " :من سورة ميريم 7في اآلية  جاء
بيييين زكريييييا، عليهمييييا السييييالم، ُيييييدعى فييييي  يميرررراوالالفييييت أن  النبييييي . "...

وتيييذكر األناجييييل المعاصيييرة أن  . ا المعمررردانيومن ررراألناجييييل المعاصيييرة بيييي 
. د المسييح، علييه السيالمد الناس في نهر األردن، وأن ه عمَّ كان ُيعمِّ  يومن ا

ويبييدو أن  التعميييد، الييذي هييو تغطيييس فييي الميياء كطقييس دينييي، يرمييز إلييى 
وميييين هنييييا ُدعييييي يحيييييى، عليييييه السييييالم، فييييي . ةالصييييبا بالصييييبغة الديني يييي

 .المعمداناألناجيل بي 
: لماذا هذا االختالف في التسمية في الوقت الذي نجد فيه أن  أسماء مثيل

تُيذكر فيي القيرآن ... إبراهيم، زكريا، يعقوب، يوسيف، إسيماعيل، إسيحاق، 
واألناجيييل المعاصيييرة والتييوراة المعاصيييرة ميين غيييير اخييتالف إال فيييي لهجييية 

، عليييه السييالم، يميرراوقييد يكييون مفتيياح اإلجابيية فييي اسييم ! النطييق باالسييم؟
هيم جمعيوا والالفيت هنيا أن  . ايميرا يومن رعند الصابئة، حيث أنهيم ُيسيم ونه 

 !أفال يدعونا ذلك إلى محاولة اكتشاف السر؟. بين االسمين
يزيد عدد الصابئة في العالم اليوم على مائية أليف نسيمة، يعيي  معظمهيم 

وهييم يؤمنييون بأربعيية أنبييياءب أولهييم آدم وآخييرهم يحيييى، عليييهم . راقفييي العيي
وربميييييا يكيييييون مييييين . الصرررررا  ةوقيييييد اختليييييف العلمييييياء فيييييي معنيييييى . السيييييالم
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األصوب أن َنرجع إلى لغتهم المسيم اة المندائي ية، حييث تلفيظ الغيين هميزة، 
، الصررا  ةفالصييابئة هييم إذن . صرر أنجييدهم يقولييون  صرر  فبييدل أن يقولييوا 

ة االصيطباغ بالمياء، أي التعمييد لك ألن  ِمن أهيم طقوسيهم الديني يوسم وا بذ
 .بالمفهوم النصراني

فيي اللغية المندائي ية، ليذا نجيدهم يلفظيون   راءة هيي في اللغية العربي ي الماء
ذا علمنيا أن  . يهيررا يو نرا: اسيم يحييى، علييه السيالم، هكيذا مييأخوذة  امن رواج

ذا علمنييا أن  المقطييع المنررانميين  يييأتي أحيانييا ، فييي بعييض اللغييات  يررو، واج
يصييبح ميين السييهل أن نييدرك  ،ذو، بمعنييى (معلوميية غييير مؤك ييدة) ةالسييامي  

يميررا وعليييه يكييون . ذو المنررانحتمييل أن يكييون يُ  يومنرراأن  معنييى لفظيية 
ه كييان ُيييدعى، عليييه السييالم، هييو الصييفة، أي أن يي يومنرراهييو االسييم العلييم و 
لصيييابئة بيييين االسيييمين، أو وقيييد يفسييير هيييذا لنيييا جميييع ا. يميرررا ذو المنررران

 .بمعنى أدق بين االسم والصفة
فالقرآن إذن ييذكر االسيم العليم ليحييى، علييه السيالم، واألناجييل المعاصيرة 

والالفييت هنييا أن  القييرآن الكييريم ليييم . تييذكر صييفته البييارزة التييي اشييتهر بهييا
إال مييرة واحييدة، وذلييك عنييدما كييان يييتكلم عيين يحيييى، عليييه  المنررانيييذكر 

يا يميا الذ الكتراهلل  قرول " :من سورة مريم 10و  14 تينفي اآليالسالم، 
ب أي آتيياه اهلل "وآتينرراه المكررم صرر ياأل ومنانرراإ مررن لرردنا واكررال وكرران تقيررا

ويحييق لكييل أحييد أن . تعيالى الحكميية والحنييان، وهييو حنييان ميين لييدن الخييالق
فيال  منانراإ مرن لردن الالرال إذا كان يحيى، عليه السالم، قيد ُأوتيي : يسأل

لييق وهييذه الصييفة فييي سيييرة يحيييى بشييكل جلييي، فييأين بييد أن يبييرز هييذا الخُ 
 !نجد ذلك في سيرة حياته، عليه السالم ؟
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نعيييم، نجيييد ذليييك فيييي َغلبييية الصيييفة عليييى االسيييم العليييم عنيييد : نقيييول ببسييياطة
طالقييا ، فهييو عنييدهم إالنصييارى، إلييى درجيية أن ال ُيييذكر االسييم العلييم لييديهم 

ضيييا  فيييي اقتييييران الصيييفة باالسييييم العليييم عنييييد ونجيييد ذلييييك أي. يومنرررراُييييدعى 
 !!فتأمل...ايميا يومن  الصابئة فهو عندهم ُيدعى 
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 عليه السالميميا

 
. ، عليه السالم، قيد ُقتيليميايذهب جماهير أهل التفسير إلى أن  

ة التيي وردت فيي األناجييل والعجييب أن  . وهم يستندون في ذلك إلى القص 
عنيييد الكثيييير مييين المفس يييرين مييين األميييور الُمسيييل مة التيييي ال ذليييك قيييد أصيييبح 

بيييل إن  . تحتميييل النقيييا ، عليييى الييير غم مييين أن يييه ليييم يصيييح فيييي ذليييك حيييديث
لييييك  القيييول بمقتيييل يحييييى، علييييه السيييالم، ينييياقض ظييياهر القيييرآن الكيييريم، واج

 :بيان ذلك
ِلرَدأل " : مين سيورة ميريم 17جاء في اآلية : أو إ  وسرالٌم عليرِه يروم و 

أل  ويوم ي  عث  ميراإ ويوم ي فاآليية القرآني ية ُتصيرِّح بيأن  يحييى، علييه  أل" مو  
السييالم، سيييموت، وقييد فيير ق القييرآن بييين القتييل والمييوت، ويظهيير ذلييك جليييا  

، (177: آ  عمررران) "..ولرر ن د تلررتم فرري سرر ي  ال أو م ررت م ":فييي قولييه تعييالى
د لرِه الرسر أل أفر ن وما ممم ٌد    رسروٌ  درد اَلَلر  مرن  ":وفي قوله تعالى
و  تمسرر ن  الررذين  ": وفييي قولييه تعييالى أل(111:آ  عمررران)  "...مرراَ  أو د ترر 

، بيل إن  اآليية األخييرة تنهيى (161:آ  عمران)  "...د تلوا في س ي  ال أمواتاإ 
فكييف يصيف القيرآن الكيريم . عن وصف من ُقِتل في سيبيل اهلل بأن يه مي يت

 !إذا كان قد ُقِتل في سبيل اهلل؟يحيى، عليه السالم، بأنه مي ت 
ِلردأل ويروَم يمرو    ":في قوليه تعيالى: ثانيراإ   أل."..وسرالٌم عليرِه يروَم و 

دليل أخر على أنه، عليه السالم، لم ُيقتل، ألن  القتل يتناقض ميع الس يالم 
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فكييييف يقيييول اهلل تعيييالى إن  السيييالم علييييه ييييوم . اليييذي يحيييل  علييييه مييين اهلل
 !ه قد قتل؟يموت، ثم  نقول نحن إن  

اشتهر عند أهل التفسيير أن  زكرييا ويحييى، عليهميا السيالم، : ثالثراإ 
وهيذا القيول يتنياقض ميع  ظياهر قوليه . قد قُيتال معيا ، أو فيي وقيت متقيارب

ن رري اِل رر   المرروالَي مررن ورا رري وكانرر  امرأترري  ":تعييالى ميين سييورة مييريم وا 
إذ كييف  أل..."يعقروهلل عادراإأل َفَههلل  لي من لدنَ  ولي اإ يرثني ويررث  مرن آ ِ 

يكيييون يحييييى، علييييه السيييالم، واِرثيييا  لزكري يييا وقيييد قيييتال معيييا ، أو فيييي وقتيييين 
فاسررتج نا لرره وو  نررا لرره  ":متقيياربين، واهلل تعييالى يقييول فييي سييورة األنبييياء

نعييم، لقييد طلييب زكري ييا، عليييه السييالم، فييي دعائييه أن يهبييه اهلل ! ؟"...يميررا
. يب ليييه فييي يحييييى، علييييه السيييالمولي ييا  يرثيييُه وييييرث ميين آل يعقيييوب فاسيييتج

 .  وهذا ُيشعر بطول لبث يحيى بعد أبيه، عليهما السالم
يا اكريا  ن ا ن  ش ر     رالٍم اسرمه  يميرا لرم نجعر   لره  ِمرن  ": را عراإ 
رر   َسررِمي ا ييا أن يكييون مثيييال  فييي االسييم، أو مثيييال  فييي  أل" َد   والس ييمي  هنييا إم 

اثل في االسم، فما مييزة أن يتفيرد إنسيان فكذا كان السَّمي  هو المم. الصفة
ذا كان الس يمي  هيو المماثيل فيي صيفة أو أكثير، فميا هيي هيذه ! باسٍم ما؟ واج

يفة، أو الصييفات، التييي تميَّييز بهييا يحيييى، عليييه السييالم، فكييان هييو أول  الص 
 :وفي محاولة لإلجابة عن هذا التساؤل نقول! من يتصف بها؟

راد بعضيهم عين بعيض، وال ييتم يستخدم الناس األسماء لتمييز األفي
اختيييار األسييماء عشييوائيا ، بييل يعمييد أغلييب النيياس إلييى اختيييار أسييماء لهييا 
. دالالت ُمحببة لديهم، ومن ذلك أن يكيون االسيم داال  عليى صيفة إيجابي ية

وعلييى اليير غم ميين ذلييك فييكن  هنيياك الكثييير ميين األسييماء التييي ال تشييير إلييى 
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ييا أسييماء الخييالق سييبحانه، و . صييفات التييي سييم ى بهييا نفسييه، فكن هييا أيضييا  أم 
، وال ...صييفات، فكييل اسييم منهييا يييدل علييى صييفةب كسييميع، وعليييم، وحكيييم

 .مجال هنا للفصل بين االسم والصفة
عنييدما ُيسييم ي اهلل نبيييا  ميين األنبييياء فعلينييا أن نتوق ييع أن يييدل هييذا  

فعليييى سيييبيل المثيييال، سيييم ى اهلل تعيييالى عيسيييى، علييييه . االسيييم عليييى صيييفة
وسيم ى سيبحانه . ، وال بيد ليذلك مين سير  المسي  عيسا ا ن مرريمم، السال

ييدا  وأحمييد وسييمى يحيييى، عليييه السييالم، بهييذا . الرسييول، عليييه السييالم، محم 
االسييييم قبييييل أن يولييييد ليييييدل علييييى صييييفة بييييارزة فيييييه، كيييييف ال، واهلل تعييييالى 

، واضييح أن  اآلييية تشييير إلييى تفيير ده، "لررم نجعرر  لرره مررن د رر  سررمي ا ":يقييول
لسالم، بصفة لم يسبقه إليها أحد من البشير، فميا هيي هيذه الصيفة، عليه ا

 ولماذا أشار إليها القرآن الكريم؟
قد تكون هذه الصيفة متعلقية بميا ورد مين أن  يحييى، علييه السيالم، 

واليذي .  ولكن هذه الصفة ال تظهر في االسم يحيى. لم يهم بمعصية قط
، ظياهرة فيي هيذا االسيم اليذي نراه أن  الصيفة التيي تمي يز بهيا، علييه السيالم
تتضيييم ن هيييذه  نتوق يييع أنيميرررا نيييزل بيييه اليييوحيب فعنيييدما سيييم اه اهلل تعيييالى 

التسييمية اإلشييارة إلييى الس يير  الييذي يجعلييه، عليييه الس ييالم، يتمي ييز عيين غيييره 
ذا كان اسم ككبراهيم أو إسماعيل أو إلياس واضح الُعجمية، . ممن سبقه واج

، وعلييى وجييه الخصييوص كصييفة، فييكن اسييم يحيييى ال يستشييكل أن ييه عربييي  
ن ذهيييب اليييبعض إلييييى غيييير ذلييييك يييفة التييييي َتمي يييز بهييييا . واج وعلييييه فييييكن  الص 

وتطيول بيه الحيياة، أو  أن ه يميرايحيى، عليه السالم، عن غيره ممن سبقه 
ييا . ومعليوم أن ييه لييم ُينقيل أن ييه طييال بيه العميير. أن يه يقييوم بعيد المييوت ويحيييا أم 
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هيييو فيييي أييييدي النصيييارى الييييوم، أن  قيامتيييه فقيييد جييياء فيييي اإلنجييييل، اليييذي 
هيييرودس شييك  أن  يحيييى، الييذي ي سييم ى فييي األناجيييل يوحن ييا المعمييدان، قييد 

 "....هذا هو يوحنا المعمدان، وقد قام من بين األميوات ":قام من األموات
وقيييييد ورد فيييييي . وهيييييذا الكيييييالم ال ُييييييركن إلييييييه، ولكييييين ورودُه يثيييييير التفكيييييير

ن شيئتم  ":األناجيل أيضا  عبيارة عجيبية تُنسيب إليى المسييح علييه السيالم واج
أن ُتصييد قوا، فييكن  يوحن ييا هييذا هييو إيليييا الييذي كييان رجوعييه منتظييرا ، وميين لييه 

سييبق يحيييى عليييه إال أن ييه معلييوم لييدينا أن  الُعزييير، الييذي  ".!أذنييان فليسييمع
السيييالم بقيييرون، قيييد ُبعيييث حي يييا ، ومييين هنيييا ال يتمي يييز يحييييى، علييييه السيييالم، 

يين سييبقه بييالرجو  إلييى الحييياة ميين بعييد مييوت وقييد ُيشييكِّك الييبعض فييي . عم 
مييين  471صييحة القيييول بيييأن  الييذي مييير عليييى قريييية، وورد ذكييرُه فيييي اآليييية 
سييالم بقييرون، سييورة البقييرة، هييو العزييير، وأن ييه كييان قبييل زميين يحيييى عليييه ال

ولكن ال مجال للشك  في قيامية جماعية مين بنيي إسيرائيل فيي عهيد موسيُى 
(.  76: ال قرررل) "ثررم   عثنرراكم مررن  عررِد مرروتكم لعلكررم تشرركرون ":عليييه السييالم

وعلييييه ال يكيييون المقصيييود باسيييم يحييييى أن يييه اليييذي يقيييوم بعيييد الميييوت، ألن  
ا ال يجعييل هنيياك ميين البشيير ميين سييبق لييه أْن ُبعييث ميين بعييد المييوت، وهييذ

لرم : "يحيى، عليه السالم، متمي زا  على غيره، كما هو ظاهر اآليية الكريمية
 ! فما معنى يحيى إذن؟". نجع  له من د   سمي ا
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 تشا ه م لِهم
 

، ووضيييعنا القيييار  يميررراالمقيييال السيييابق تحيييدثنا حيييول االسيييم  فررري
بييي ميياذا يعنييي االسييم يحيييى، ومييا السيير  فييي تسييمية الن: الكييريم أمييام سييؤال
وقييد يكييون ميين التسيير   أن نبييادر إلييى إعطيياء وجهيية ! الكييريم بهييذا االسييم؟

نظيير فييي هييذا األميير، ولكننييا فييي هييذه الُعجاليية سيينلفت االنتبيياه إلييى بعييض 
وجييييوه الشييييبه بييييين يحيييييى وعيسييييى، عليهمييييا السييييالم، ممييييا قييييد يسيييياعد فييييي 

 .الوصول إلى الس ر من وراء هذه التسمية
زكرييا، علييه الس يالم، وعين دعائيه ُتستهل  سورة مريم بالحيديث عين 

وُتصيييو ر لنييا اآلييييات . وطلبييه أن يهبيييُه اهلُل ولي ييا  يرثيييه فييي دعوتيييه الصييالحة
 3بالولييد الييذي اسييمه يحيييىب جيياء فييي اآلييية    ش رررالكريميية دهشييته عنييدما 

دررا  رهلل  أن ررا يكررون  لرري نررالٌم وكانرر  امرأترري عررادراإ ودررد ":ميين سييورة مييريم
 ." ل    من الِكَ ر ِعتي اإ 

والالفت هنا أن  هذه الدهشة قد اعترت ميريم أيضيا ، عنيدما ُبش يرت 
دالرر  أن ررا ": ميين سييورة مييريم 43بعيسييى، عليهمييا الس ييالم، جيياء فييي اآلييية 

ونالحيظ هنيا التماثييل . "يكرون  لري نرالم ولررم يمسسرني  شرٌر ولررم أ     ي راإ 
. " اإ وكانر  امرأتري عرادر  أن ا يكون  لي نالمٌ ... ":في التعبير عن الدهشة

 1وكييذلك نالحييظ التماثييل فييي اإلجابيية عيين هييذا التسيياؤل، جيياء فييي اآلييية 
" :41وجاء في اآليية  ،"...دا  كذلَ  دا  ر  َ   و علي   ي ن" :من الس ورة

 ."...دا  كذِلِ  دا  ر  ِ   و علي   ي ن
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جيياءت البشييرى أوال  بيحيييى، فكانييت مفاِجئيية لزكريييا، عليييه السييالم، 
وكييذلك . ن ِقبييِل الييوحي قبييل ميييالد يحيييى، عليييه السييالموكانييت التسييمية ِميي

األميييير فييييي عيسييييى، عليييييه السييييالمب فقييييد جيييياءت البشييييرى بميييييالده مفاجئيييية 
 .لمريم، عليها السالم، وكانت تسميته ِمن ِقبل الوحي أيضا  

كيييان مييييالد يحييييى، علييييه الس يييالم، مخالفيييا  للميييألوف، فقيييد ولدتيييه أم   
لسييالم، علييى خييالف المييألوف أيضييا ، وكييان ميييالد عيسييى، عليييه ا. عيياقر

وهييذا تشييابه الفييت متعل ييق بميييالد أوالد . فقييد ولدتييه عييذراء لييم يمس ييها بشيير
 .الخالة

ميييين سييييورة مييييريم، علييييى لسييييان زكريييييا، عليييييه  13جيييياء فييييي اآلييييية  
دررا  رهلل  اجعرر  لرري آيررةأل دررا  آيت ررَ  أ  ت كل ررم الن رراس ثررالث ليرراٍ  ": الس ييالم
" :ميين السييورة 46يهييا السييالم، فييي اآلييية ، وجيياء فييي حييق مييريم، عل"سرروي ا

ف م ا تَررِين  مرن ال شرِر أمرداإ فقرولي  ن ري نرذر   للررممن صروماإ فلرن أ كل رم 
فالرررَُ علررا دومررِه ِمررَن " :ميين السييورة 11، وجيياء فييي اآلييية "اليرروَم  نسرري اإ 

لقيد تيم  األمير بكشيارة وليم  أل"الِممراهلِل فأوما  ليهم أن  َس ِّموا   كررلإ وعشري اإ 
. وكييذلك األميير فييي قصيية مييريم، عليهييا السييالم. م زكري ييا، عليييه السييالميييتكل

وجييياء فيييي حيييق  ". ...فأشرررار    ليرررِه درررالوا" :مييين السيييورة 41انظييير اآليييية 
و ررر اإ  والديرره ولررم " :ميين السييورة 11يحيييى، عليييه الس ييالم، وذلييك فييي اآلييية 

لرردتي و ررر اإ  وا" :، وجيياء فييي حييق  عيسييى، عليييه الس ييالم"يكررن ج رراراإ عصرري اإ 
 :وهنا نالحظ اآلتي. "ولم يجعلني ج  اراإ شقي اإ 

ليييس ميين أسيياليب المييدح أن ننفييي عيين الممييدوح الصييفات السييلبي ة،  .5
 فلماذا؟. وهنا تم  نفي الجبروت والعصيان والشقاوة
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تاريخي ا  ليم ييتَّهم أحيد  مين الن ياس عيسيى أو يحييى، عليهميا الس يالم،  .5
وصيييف عيسيييى بأن يييه بيييالجبروت، بيييل عليييى النقييييض مييين ذليييك فقيييد 

رسيييول السيييالم، وكيييذلك األمييير فيميييا يتعل يييق بسييييرة يحييييى، عليهميييا 
 .الس الم

وهيذا مفهيوم . الذي نراه أن  في ذلك نفيا  لُتهم ستكون فيي المسيتقبل
بالنسبة إلى عيسى وليس بمفهوم بالنسبة إليى يحييى، عليهميا الس يالمب فقيد 

س ييييالم، فييييي آخيييير تييييواترت األحاديييييث الد اليييية علييييى نييييزول عيسييييى، عليييييه ال
وصح  في األحاديث أن ه يحكيم أربعيين سينة، وورد أنيه ال َيقبيُل إال . الزمان

ومثييل هييذا األميير قييد . اإلسييالم، وبالتييالي ال يقبييُل الجزييية ميين أهييل الكتيياب
َيحِميييييُل المخيييييالفين عليييييى اتهاميييييه بيييييالجبروت، أي أن  صيييييورته عنيييييد غيييييير 

م ُيصييِبح فييي نظييرهم المييؤمنين سييتختلفب فبعييد أن كييان عنييدهم رمييزا  للسييال
 .رمزا  للجبروت

أمييا يحيييى، عليييه الس ييالم، فلييم يمييارس جبروتييا ، فميين أييين سييتأتي هييذه 
رورومثل هذه المالحظة تجعلنا نعيد النظر فيي فهيم صيفة ! التهمة؟  الَمص 

 ميين سيييورة آل 01جيياء فيييي اآلييية . الييواردة فييي حييق يحييييى، عليييه الس ييالم

ي صرل ي فري الممرراهلِل أن  ال ي  ش ررر    فنادتره  المال كرة  و رو درا م  " :عميران
رروراإ ون ي رراإ مررن الصررالمين . " يميررا م صرردِّداإ  كلمررٍة مررن ال وسرري داإ وَمص 

وقيد ذهيب الكثيير مين المفسيرين إليى . وكلمة َحُصور هي على وزن فعيول
والييذي . أن هييا علييى معنييى مفعييول، أي محصييور وممنييو  ميين إتيييان النسيياء

اللفظ أن نقول إن ه حاصير ألعدائيه، ويؤي يد هيذا نراه أن  األقرب إلى ظاهر 
رروراإ " :وصيفُه بأنييه سيييد فهيو يسييود قومييه ويحصيير أعييداءه،  أل"وسرريداإ وَمص 
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ليم ُييرَو فيي التياري  أن   يحييى، : وهنيا يثيور سيؤال. الذين هيم أعيداء الحيق  
 !عليه السالم، قد حصر أعداءه، فمتى يكون ذلك إذن؟

:" ، وجيياء أيضييا  "...وَ ررر اإ و والديرره ":جياء فييي حييق  يحييى، عليييه السييالم
ِلد ويوم يمرو   ويروم ي  عرث  مي راإ  يا ميا ُيقابليُه، مميا ".  وسالٌم عليه يوَم و  أم 

" :، وجياء أيضيا  "...وَ ر اإ  والدتي:" جاء في حق  عيسى، عليه السالم، فهو
ِلد   ويوم أمو   ويوم أ  عث  مي اإ   ." والسالم علي  يوَم و 

المعيراج يالحييظ أن  الرسيول، صييلى اهلل علييه وسييلم،  اليدارس ألحاديييث
قد التقى في كل  سماٍء مين السيماوات الس يبع برسيول واحيد إال ميا كيان فيي 

فلمياذا هيذا . السماء الثانية، فقد التقى فيها بعيسى ويحييى، عليهميا الس يالم
لى ماذا يشير؟  كل ه، واج

ن   ميييا قصيييدنا ليييم نقصيييد هنيييا أن نعطيييي اإلجابييية عييين هيييذه التسييياؤالت، واج
إثييارة الدافعي يية لييدى القييار  ليتييابع مثييل هييذه المالحظييات وغيرهييا، فييالقرآن 
مليييء بييالِحكم واألسييرار، وعنييدما نتييدب رُه بمنهجي يية سييوي ة يعطينييا ميين وافييير 

ولعلنا، في مقام آخر، أن نقوم ببسط وجهة نظرنا في هيذه . ِحَكمه وأسراره
 .المسالة الجليلة
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 عليه السالم يونس
 دد تص   مقيقة ةفرضي  

 
 

وذا النررررون  ذ ذ ررررهلل  :"، ميييين سييييورة األنبييييياء33، 37فييييي اآليتييييين جرررراء 
م اض اإ فظن  أن لرن نقردر عليره فنرادل فري الظلمرا  أن    لره    أنر  

وكرذل   ينراه مرن ال رمِّ من الظالمينأل فاسرتج نا لره فنج   ي كن   س مان   ن  
 ."جي المؤمنينن  ن  

وأكثيير أهييل العلييم علييى أن  النييون . السييالمذو النييون هنييا هييو يييونس، عليييه 
فاصرر ر لمكررم  :"وقيد ورد فييي سييورة القلييم. هيو الحييوت، وتجمييع علييى نينييان

ومعلييييوم أن  الصيييياحب ميييين  13:القلررررم "...  و  تكررررن كصررررامهلل المررررو ر  رررر
يونُس، عليه السالم، الحيوَت فتيرة مين  بَ المصاحبة، وقد حصل أْن صاحَ 

يييا . اليييزمن، فيييال إشيييكال . ففيهيييا مالزمييية كمالزمييية الصيييفة للموصيييوف ذوأم 
نمررا  ررو لرريس مرره  نررا أن  نررونوالررذي نرج   . المرررف المعررروف المررو  وا 

ي ييييونس، علييييه السيييالم، بيييذي ن لمييياذا سيييم  ويليييزم مييين هيييذا القيييول أن نبيييي  
 !ى الحوت نونا ؟النون، ولماذا يسم  

أبليس مين رحمية اهلل أي  :" لرسجاء في مختار الصحاح للرازي في ميادة 
 ،وهيذا فيميا نيراه خطيأ بييي ن". ي إبلييس وكيان اسييمه عزازييلس، ومنيه سيم  ييئ

عليى أن  اسيمه إبلييس قبيل أن يييأس مين الرحميةب  ألن  القرآن الكريم ينص  
أ ررا أن يكرررون مررن السررراجدينأل دررا  يرررا       لررريَس :" انظيير قولييه تعييالى
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ه مال  أ  تكون من السراجدينأل درا  لرم أكرن ألسرجد ل شرر اللقتَر   ليس  
ميين سييورة ص،  73 – 77وكييذلك اآليييات  .00-01المجررر  "...مررن صلصررا  

: وعلييه نقيول. طيرد مين الرحميةإبلييس قبيل أن يُ  ه خوطيب بييعلى أن   تنص  
فبعد أن أصبح إبلييس يائسيا  . إبليس من أبلس أبلس من إبليس، ال أن   إن  

 أبلييسالفعييل  ق  ة، اشييتُ ووجييدت اللغيية العربي يي ،ةووجييدت البشييري   ،ميين الرحميية
وميا قلنياه فيي إبلييس نقوليه . فاالشتقاق هنا إذن من االسم. من اسم إبليس

وعلييييه فهنيييياك  .ذو النييييون هيييو فيييي نيييون، فاسييييم ييييونس معنيييياه كميييا سيييينرى
نييييون بعيييد قصييييته ميييع ذي النييييون  احتميييال أن يكيييون الحييييوت قيييد ُعييييرف بيييي

 .(يونس)
ُكتبيت فيي جيي كلمة ننْ  من سورة األنبياء نالحظ أن   33بالرجو  إلى اآلية 

فلمييياذا . جييييهيييا تُقيييرأ فقيييط ُننْ عليييى اليييرغم مييين أن   أل(نجيييي) :هكيييذا المصيييحف
ويصيييبح األمييير الفتيييا  ! حيييذفت النيييون عنيييدما كيييان الكيييالم عييين ذي النيييون؟

ومررررا  ن والقلررررمِ :" ة عنييييدما نعلييييم أن  سييييورة القلييييم تفتييييتح بقولييييه تعييييالىبشييييد  
  و  تكرن فاص ر لمكرم ر  ر:" وقبل نهاية السورة يقول سبحانه ،"س رونيَ 

حيذفت النيون عنيدما إذن فلمياذا . "المرو   ذ نرادل و رو مكظروم كصامهللِ 
مييع مالحظيية أن  قصيية يييونس، عليييه  ،وصييف، عليييه السييالم، بييذي النييون

سييييييتهل بحييييييرف النييييييون، التييييييي تُ  ،السييييييالم، وردت أيضييييييا  فييييييي سييييييورة القلييييييم
ه علييييه السيييالم ليييم يوصيييف فيهيييا بيييذي النيييون، بيييل هيييو فيهيييا ومالحظييية أن ييي

 !؟الحوتصاحب 
حتمل أن تكون هذه إشارة إلى أن  النون هيو الحيرف ولييس الحيوتب ففيي يُ 

سييورة القلييم اسييتهلت بنييون و سييورة األنبييياء حييذفت النييون التييي هييي حييرف، 
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بييييييالحرف واألداة  ،كمييييييا هييييييو واضييييييح فيهييييييا، الَقَسييييييمو الييييييذي هييييييو حييييييرف، 
 ."نون والقلم وما يس رون:"والكتابة
ه يتحييدث عيين ة تجييد أن ييفييي العهييد القييديم باللغيية العبري يي يونررا سييفر إذا قييرأتَ 

وهيي القصية . ة النبي الذي التقمه الحوت وكان رسوال  إلى أهل نينوىقص  
أميا فيي . يونرانوتجيدها فيي سيفر  ،ةنفسها في التوراة المترجمة إلى العربي  

 عنيد اليهيودفهيو إذن . ، علييه السيالميونسالقرآن الكريم فهي قصة النبي 
 .يونس، وفي اإلسالم يونان وعند النصارى ،يونا

الالفييييت أن  االسييييم يونييييان هييييو أيضييييا  اسييييم بلييييد أوروبييييي يقييييع علييييى البحيييير 
المتوسييط، وعنييدما بحثنييا عيين أصييل التسييمية وجييدناها تتعلييق بشييخص لييه 

ووجييدنا أن  البحيير بييالقرب ميين . ة، بييل ُرفييع عنييدهم إلييى مرتبيية اآللهييةقدسييي  
وعنيدما  .ظية قريبية جيدا  مين لفظية ييونسوهيذه اللف ،اليونان يسمى يونييوس

: ر، مثييلذك  الُميي لييملعة هييي عالميية رفييع لنعلييم أن  السييين فييي اللغيية اليوناني يي
نيدرك أن  هنياك احتمياال  راجحيا   ،الي ... أرسطوطالس، ببندريوس، كرمل س

ة يوناس، ومعلوم أن  األلف قد ُتخفيف هو في اليوناني   يوناأن يكون االسم 
 .يونسفي اللفظ لتصبح 

ذا عرفنا أن  النون في اللغة اليوناني   يونيان  ة هيي عالمية نصيب ُنيدرك أن  واج
وبميييا أن  . يكيييون يونيييان فيييكذا ُنصيييب عليييى النيييداء ،هيييي فيييي األصيييل يونيييا
 .يونس ر أن يكون مرفوعا  فهو إذناألصل في الَعَلم المذك  

يييأتي قييد  (يررو) إلييى أن  المقطييع -عنييد مناقشيية اسييم يحيييى -سييبق أن أشييرنا
 (.معلومييية غيييير مؤكييييدة) ذو بعيييض اللغيييات السيييامية القديميييية بمعنيييى فيييي

، (نيا -ذو) وعليه يمكن أن يكون معنى االسم يونا في األصل السامي هو
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وبالتيالي . أي ذو النون (نان –ذو )ويكون معنى يونان في أصله السامي 
والسيييين كميييا عرفنيييا  .ييييونس هيييو ذو النيييون يمكييين أن يكيييون معنيييى االسيييم

 .لحق الَعَلم المذكرعالمة رفع ت
 عالدة يونس  اليونان عالدة م رج مة

. هيييييو االسيييييم الحقيقيييييي ليييييبالد اليونيييييان Greeceيظييييين اليييييبعض خطيييييأ  أن  
. والصحيح أن  هذا االسم هو وصف سلبي أطلقيه أعيداء اليونيانيين علييهم

ة ه اليونيان نسييبة إليى شيخص لييه فيي األسياطير اليوناني ييأميا هيم فيقولييون إن ي
وتيينص مقدميية سييفر يونييان فييي العهييد القييديم علييى أن  النبييي . اآللهييةمرتبيية 

يونيييان هيييو مييين موالييييد فلسيييطين، وقيييد دعييياه اهلل ليحميييل رسيييالة التوبييية إليييى 
وعنيدما تسيل م يونيان الرسيالة ... مملكة أشور، التي كانت عاصيمتها نينيوى

ييميين اهلل أبييت عليييه روحييه الوطني يي ة، فحيياول ة وثني يية أن يبشيير بييالخالص أم 
ولكيين بعييد سلسييلة أحييداث طُييرح يونييان  .لهييرب ميين اهلل علييى ظهيير سييفينةا

وأخيييرا  أذعيين يونييان إلييى أميير الييرب ... إلييى أعميياق البحيير، فابتلعييه حييوت
 ألانظرر كتراهلل الميرال ترجمرة ت سريرية...". ر أهلها بيالخالصفانطلق إلى نينوى ليبش  

 ،1333 
كريم توبة أهيل نينيوى ة ُيستبعد تماما  أن يرفض نبي وفق العقيدة اإلسالمي  

والمالحييظ أن  عييددا  ميين . بعييد أن أنييذرهم العييذاب، كمييا ييينص سييفر يونييان
 .رين قد تأثروا بسفر يونان هذا عند تفسيرهم لآلية الكريمةالمفس  

ه عندما ذهب الرسول، علييه السيالم، إليى الطيائف أسياء ورد في السيرة أن  
هيو ميين نينيوى، فسييأله إلييه الصيغار والكبييار إال ميا كييان مين عيد اس الييذي 

". من مدينة الرجيل الصيالح أخيي ييونس بين متيى؟:" الرسول، عليه السالم
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ال يشيير إليى أن  نينيوى هيي  -، وهيو غيير صيحيحصح إنْ  -فهذا الحديث
هييا البلييد البلييد التييي نشييأ فيهييا يييونس، عليييه السييالم، وال يشييير كييذلك إلييى أن  

، عليييه يكييون يييونس وعليييه ال يبعييد أن. الييذي آميين ليييونس بعييد إذ دعيياهم
وال . ُأرسييل إلييى قييوٍم آخييرين بعييد أن غاضييب قومييه ميين نينييوى ثييم   السييالم،

وال يبُعييد أن . يبعييد أيضييا  أن يكييون ميين فلسييطين ثييم ُأرسييل إلييى أهييل نينييوى
ذا لييم . كييل هييذه االحتميياالت قائميية. يكييون ميين نينييوى وُأرسييل إلييى أهلهييا واج

 .ينا احتماالت أخرىيصح الحديث الوارد في السيرة فيمكن أن ينشأ لد
تشيير اآليييات الكريميية مين سييورة األنبييياء إلييى أن  ييونس، عليييه السييالم، قييد 

وتشيير اآلييات . ترك المكان الذي كان فييه بعيد مغاضيبته قوميه أو غييرهم
أيضيييا  إليييى أن  ييييونس، علييييه السيييالم، ظييين  أن  بكمكانيييه أن يغيييادر المكيييان 

يييه فييي ذلييك، وأن  هييذا الظيين ق علضييي  الييذي كييان فيييه ألن  اهلل تعييالى لييم يُ 
 ذ أ ر   لرا  :"أم يا اآلييات مين سيورة الصيافات وفيهيا. هكان في غيير محل ي
فتشير إلى أن  ذهابه كان كذهاب العبد اآلبق الذي فير  أل "ال ل  المشمون

ا  عنيييييدما فعيييييل ذليييييك، ه كيييييان نبي يييييوال نسيييييتطيع أن نجيييييزم بأن ييييي. دهمييييين سيييييي  
ن كيان األلييق بمقيام النبيوة بنى عليى فاالحتماالت كثيرة، وال يُ  االحتميال، واج

 .أن نقول إن  ذلك كان قبل النبوة
با ، وبعيييد حصيييول قصيييته علييييه السيييالم ميييع الحيييوت، غاِضيييبعيييد مغادرتيييه مُ 

أرسيييله اهلل تعيييالى إليييى مدينيييٍة يسيييكنها ميييا يقيييارب المائييية أليييف نسيييمة، كميييا 
 أو   وأرسرررلناه  لرررا ما رررة ألرررفٍ  :"مييين سيييورة الصيييافات 117نصيييت اآليييية 

ه رجييع إلييى بلييده ح، بييل وال تشييير إلييى أن ييصيير  فاآلييية الكريميية ال تُ  ،"يرردونيا 
ولو كان قد رجع إلى بلده وقومه لكان ظهير ذليك فيي الينص . الذي غادره
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وحتى لو ذهبنا إلى درجة تصديق ما ورد فيي سيفر يونيان، . القرآني البليا
ه لييم ميين أن ييه رجييع إلييى أهييل نينييوى بعييد أن أنييذرهم، فييكن  ذلييك ال يعنييي أن يي

 .ينتقل إلى غيرهم
وأرسرلناه  لرا  :"من سيورة الصيافات 113، 117أما قوله تعالى في اآلية 

، فيشيير إليى ضيخامة "عنرا م  لرا مرينما ة ألف أو يايدونأل فرممنوا فمت  
. البلد الذي أرسل إليه عليه السالم، كما ويشيير إليى إيميان أهيل هيذا البليد

ا  أن  بيالد اليونيان قبيل والمعيروف تاريخي ي. روا به وسلكوا طريقههم تأث  أي أن  
فكانييت المدينيية تتييألف ميين عييدد  بن الممالييكدُ الميييالد كانييت تتييألف ميين الُميي

. ميين السييكان يكفييي لتشييكيل مملكيية مسييتقلة قييادرة علييى الييدفا  عيين نفسييها
شارة القرآن الكيريم إليى إيميان هيذه المدينية يعنيي أن   روا بييونس، هيم قيد تيأث  واج

يي بييد   وال. عليييه السييالم ا علييى مسييتوى أن يظهيير هييذا التييأثر فييي واقعهييمب فأم 
األسييماء فغلييب اسييم يونييان علييى المنطقيية، وحتييى البحيير فاسييمه إلييى اآلن 

روا وأمييييا علييييى المسييييتوى اللغييييوي فأنييييت تجييييد أن هييييم قييييد تييييأث  . بحيييير يونيييييوس
ة، التي ترجع إليى أصيل سيوري أو عراقيي، فهيم ال يزاليون ة العربي  باألبجدي  
بييل إن  سييبعين فييي المائيية ميين جييذور ... بيتييا، جامييا، دلتييا،  ألفييا،: يقولييون

، كمييييا تشييييير بعييييض الدراسييييات ةاللغيييية اليونانييييية ترجييييع إلييييى أصييييول عربي يييي
 .المعاصرة

إذن نحن بحاجة إلى تعمييق الدراسيات، فلعلنيا نكتشيف أن  جيذور النهضية 
ة ترجييع إلييى عهييد يييونس، عليييه السييالم، كمييا ترجييع جييذور ة اليوناني ييالفكري يي

ة في عصور العباسيين إلى عهيد الرسيول، صيلى اهلل علييه النهضة الفكري  
 .وسلم
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. ضيييح أن  البحييير هيييو البحييير األبييييض المتوسيييطوفيييق روايييية سيييفر يونيييان يت  
ح أنيييه فعيييال  البحييير األبييييض المتوسيييط، ألن   ووفيييق المنطيييق الجغرافيييي ُنيييرجِّ

سيط، أقرب بحر يمكن أن يوجد فيه حيتيان كبييرة هيو البحير األبييض المتو 
ثيم إن  فلسيطين، . مين بحير العيرب (الموصيل)أقيرب إليى نينيوى  والذي هيو

هاجر إبراهيم، عليه السالم، وعليه فمين المتوقيع األرض المقد سة، كانت مُ 
 .أن يهاجر يونس، عليه السالم، إليها

والالفيت أنهيا أول . سورة ييونس هيي السيورة العاشيرة فيي ترتييب المصيحف
وقيييد جييياءت . باسييم نبيييي مييين األنبييياء سييورة فيييي ترتيييب المصيييحف سيييميت

 الررررسيييورة ييييونس تتصيييدر مجموعييية السيييور التيييي تبيييدأ بييياألحرف المقطعييية 
، والالفييييت أنهييييا (يييييونس، هييييود، يوسييييف، الرعييييد، إبييييراهيم، الحجيييير): هكييييذا

 .(13أل11أل14أل10أل11أل17): جيياءت متسلسييلة فييي ترتيييب المصييحف هكييذا
بييرز أعلييى الييرغم ميين كييون إبييراهيم، عليييه السييالم، هييو  ،فلميياذا يييونس أوال  

 !في النص القرآني، وكذلك يوسف وهود، عليهم السالم؟
ليك اآلية األولى من كل سورة  :واج

 ،"المكيم الكتاهللالر تل  آيا  :"يونس
 ،"ل  من لدن مكيم ال يرص  أمكم  آياته ثم ف   كتاهللالر  :"هود

 ،"الم ين الكتاهللالر تل  آيا   :"يوسف
والذي أنا   لي  من ر   الم  ولكن أكثرر  الكتاهللالر تل  آيا   :"الرعد

 ،"الناس   يؤمنون
أنالنراه  لير  لتالرُر النراس مرن الظلمرا   لرا النرور  كتاهللالر  :"إبراهيم 

 ،"  ذن ر هم  لا صرا  العايا المميد
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 ،"ودرآن م ين الكتاهللالر تل  آيا  " :الحجر
لتيي اسيتهلت بهيا السيور، قيد أكيدت علييى والالفيت هنيا أن  اآلييات السيت، ا

وقد ييوحي هيذا إليى أن  لييونس، علييه السيالم، دورا  بيارزا  . موضو  الكتاب
يا لمياذا . إلى درجة أن يسمى  ذا النون أي ذا الحرف ةفي مسالة الكتاب أم 

  .فسيأتي الكالم إن شاء اهلل! النون دون باقي الحروف؟
وردت اإلشييارة إلييى قصيية يييونس، عليييه السييالم، فييي سييورة األنبييياء وسييورة 

والالفت أن  القصة لم تيرد فيي سيورة ييونس، بيل ليم . الصافات وسورة القلم
الحييديث  جيياءولكيين  يييونس، عليييه السييالم، فييي السييورة عيينالحييديث  يكيين

فلرو  كانر  دريرٌة :" مين السيورة 13قيوم ييونسب جياء فيي اآلييات  فيها عن
ها    دوَم يونس لما آمنوا كش نا عنهم عذاهلل الالاي فن عها  يمان   آمن 

فقيط آيية واحيدة ذكيرت قيوم ييونس،  ،"في الميال الدنيا ومتعنا م  لا مين
 !!يت السورة يونسسم   فقد وعلى الرغم من ذلك

ي لت نتيجية هيذا اإليميان هذا يعني أن  إيمان هذه األم ة والمنفعية التيي تحص 
مين االنتبياه إليهيا فيي قصية ييونس، علييه  ة التيي ال بيد  المركزي ي مسألةهي ا
، "عنرا م  لرا مرينومت  :" والالفت أن  اآلية قيد ختميت بقوليه تعيالى. السالم

". عنا م  لرا مرينفممنوا فمت  :" متتِ من سورة الصافات فخُ  113أما اآلية 
ة الحيديث عين الفرصية التيي حصيلت لهيم وفي هذا لفت االنتبياه إليى أهمي ي

ه قيد يكيون بكمكاننيا أن نرصيد ذلييك اليدنيا نتيجية إيميانهم، مميا يعنييي أن يفيي 
ويجيييدر هنيييا أن نلفيييت االنتبييياه إليييى أن  عيييدد اآلييييات التيييي تنتهيييي . ا  تاريخي ييي
وهييذا يوافييق رقييم اآلييية التييي ذكيير  13فييي سييورة يييونس هييو  النررونبحييرف 
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وهذه المالحظة تضياف إليى غيرهيا . فيها قوم يونس فسميت السورة يونس
 .ن المالحظات المتعلقة بحرف النون وعالقته بيونس، عليه السالمم

حييوالي القييرن الثييامن  (يييونس)ُيقييد ر ُشيير اح العهييد القييديم زميين النبييي يونييان 
ومعليييوم أن  مثيييل هيييذه التقيييديرات ال ُييييركن إليهيييا، فقيييد يكيييون . قبيييل المييييالد

ر اليبعض زمين إبيراهيم، زمنه أبعيد مين ذليك بقيرون، ففيي الوقيت اليذي يقيد  
زمنيييه  أن   م نجيييد اليييبعض اآلخييير ييييذهب إليييى.ق 1333علييييه السيييالم، بيييي 

لمح إليه هنا هو احتمال أن يكيون ييونس، علييه وما نُ . م.ق 0333يقارب 
والتيييي  -وميييا ترميييز إلييييه مييين حسييياب -ةع األبجدي يييَضيييالسيييالم، هيييو مييين وَ 

ن  اليونييانيين ميين ومعلييوم أ. ةُتعتبيير ميين أهييم االكتشييافات فييي تيياري  البشييري  
ة، بييل أخييذوها بترتيبهييا المعييروف، وأخييذوا مييا ر بهييذه األبجدي ييأوائييل ميين تييأث  

ييلارتييبط بهييا ميين حسيياب، وهييو مييا ُيسييم   ثييم تييأثرت بيياقي . ى بحسيياب الُجم 
ةب فأنييت تجييد، علييى سييبيل المثييال، أن  ترتيييب ة بهييذه األبجدي يياألمييم الغربي يي

: ة، انظيرة العربي يترتييب األبجدي ي ة اللغة اإلنجليزية يتوافق بنسيبة ميعأبجدي  
(K،L،M،N) وانظييييييييييييييييير (ك، ل، م ،ن) و :(Q،R،S،T)  ق، ر،   ، )و
 .(أ،ب)و  (A،B) .(ت

 ن  يررررونسأل عليرررره السررررالمأل  ررررو الررررذي وضررررع : ة عنييييدنا تقييييولفالفرضيييي  
نقلو رررا  لرررا نيرررر م مرررن  ة التررري أالرررذ ا اليونرررانيون عنررره ثرررم  األ جدي ررر
علررا اعت ررار أن  النررون ترمررا  لررا  ،ومررن  نررا سررمي ذا النررون ،ينال ررر ي  

 .مرف الكتا ة
 !؟ولكن لماذا النون

 :مالمظا  تتعل   القرآن الكريم. أ
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عنيدما قيال فيي  أدسم  المرف واألدال والكتا رةنالحظ أن  القرآن الكريم قد 
فكانييت ". نررون والقلررم ومررا يسرر رون:" -الحييظ القلييم -مسييتهل سييورة القلييم

 .حروفالنون هنا هي التي ترمز إلى ال
آييييية، وتنتهييييي كييييل آييييية بكلميييية تسييييمى  6406ونالحييييظ أن  القييييرآن الكييييريم 

ميييين  %73والالفييييت أن  أكثيييير ميييين . فاصييييلة 6406، فهنيييياك إذن فاصررررلة
 .ة تنتهي بحرف النونالفواصل القرآني  

 :وامعراهلل والتصريف ةالعر ي    مالمظا  تتعل  .هلل
ة هيي اللغية األقيرب إليى اللغية تشير الدراسات الحديثة إلى أن  اللغة العربي  

والالفيت فيي هيذه اللغيية أن  . ولسينا هنيا فيي مقيام إثبييات ذليك. السيامي ة األم
اليييدور المركيييزي فيييي اإلعيييراب والتصيييريف، ويكفيييي للتيييدليل  النرررونلحيييرف 

 :على ذلك مالحظة اآلتي
 .أي ُتختم اللفظة بالنون: تنوين الفتح والضم والكسر .5
أي تخيييييتم اللفظييييية  (ن+ ى ) و (ن +و )والجميييييع  (ن+ ا )التثنيييييية  .5

 .بنون
 .تختم اللفظة بنون: نون النسوة .1
 .نون التوكيد، والنون المخففة .2
، أن   .1  .إْن، أْن، إن 
 ..إثبات النون وحذفها في اإلعراب، وبالذات في األفعال الخمسة .4

حرفيا  آخير  ،ة األماألقرب إلى السامي   والتي هي ،ةوال تجد في اللغة العربي  
 .كحرف النون يقوم عليه التصريف واإلعراب
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 :الكتا ة. ج

ة قيييام أوال  بوضيييع أن  اليييذي وضيييع صيييور الحيييروف األبجدي يييبييييمكييين اليييزعم 
ثيييم قيييام باشيييتقاق بييياقي صيييور الحيييروف مييين هيييذه  ()صيييورة النيييون 

 .الصورة، وهذا أمر يسهل مالحظته عند استعراض صور الحروف
ة إلييييى ة قييييد ترتقييييي بهييييذه الفرضييييي  ة قرآني ييييفهنيييياك مالحظييييات عددي يييي ،وأخييييرا  

 .ة آثرنا أن نتريث في طرحها لعلها تنضجمستوى النظري  
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 سالم علا    ياسين
 
 

ن   ليراس لمرن المرسرلينأل  ذ درا  لقومره أ  " :في سورة الصيافات جاء وا 
اَل ر كررم ورهلل  آ ررا كم  ،ون  عررالإ وتررذرون أمسررَن الالررالقينع  أتررد   ،تتقررون

َلصررريناألولررينأل فكرررذ وه فررر ن   وتركنرررا  ،هم لم مَضرررونأل    ع ررراد ال الم ال 
 103-140: الصافا  ..."سالم علا    ياسينأل ،عليه في ا اِلرين

ييا إلياسييين  ،إلييياس: هكييذا الالفييت أن  كلميية إلييياس كتبييت فييي المصييحف أم 
المصييحف فييي قييول الجميياهير ومعلييوم أن  رسييم .    ياسررين: فُكتبييت هكييذا
إل  وكتابييية. ، أي عييين الرسيييول، صيييلى اهلل علييييه وسيييلم، وحييييا  هيييو تيييوقيفي  

   هيي فيي الحقيقية   ليراسياسين عليى هيذه الصيورة تكشيف لنيا أن  لفظية 
ة والتييي هييي األقييرب إلييى اللغيية السييامي   -ة فييي اللغيية العربي يي   والييي . يرراس
امي ة إيييل، وهييذا يعنييي أن  تعنييي اإللييه، وهييي فييي بعييض اللغييات السيي -األم 

ذا كانيت. (جبرا إييل أو جبيري إييل)إسرائيل هي إسرا إيل، وجبرائيل هي   واج
األمر فيي  إسرا إيل مضافا  ومضافا  إليه، كما هو األمر في عبد اهلل، فكن  

 .ياس على  ي مت ، فقد ُقدِّ إل ياس يختلف
وا يعبييدون ُتصيير ح اآليييات الكريميية ميين سييورة الصييافات أن  قييوم إلييياس كييان

اليوارد ذكيره   يلي اإلياس هو  وقد صر ح جمهرة من أهل التفسير بأن  . البعل
وقيد دفعهيم إليى هيذا القيول ميا . في أكثر من سفر مين أسيفار العهيد القيديم
جياء لُيقيياِوم عبيادة البعييل التييي  ا يلي ررُتصير ح بييه أسيفار العهييد القيديم ميين أن  
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يضيياف إلييى ذلييك أن  . المجيياورةانتشييرت فييي بنييي إسييرائيل متييأثرين بيياألمم 
 (إيليي ييا)هيو فيي الحقيقية  اليذي يليرا مين اسيم  اسم إلياس قريب فيي لفظيهِ 

فييي دعوتييه   يليرراوالالفييت أن  التلميييذ الييذي خلييف . ميين غييير حييرف السييين
وهذا قريب جدا  من اسم اليسع الوارد فيي القيرآن  ،إلى التوحيد اسمه إليشع

نحصر فيي هميزة القطيع والوصيل وفيي والفارق، كما هو مالحظ، ي .الكريم
 .ة شينا  السين، التي هي في السامية األم أيضا  سين وتقلب في العبري  

، وييييدللون  دريرررسهيييو نفسيييه   ليررراسييييذهب بعيييض أهيييل التفسيييير إليييى أن  
ة المنسيييوبة إليييى عبيييد اهلل بييين مسيييعود، عليييى قيييولهم هيييذا بيييالقراءة التفسييييري  

ن   دريررس ل" :رضييي اهلل عنييه، حيييث قييرأ سررالم علررا  ...مررن المرسررلين وا 
حييه . " دراسررين يية أهييل التفسييير، وقييد رج  وهييذا الييذي ذكرنيياه تجييده عنييد عام 
 :المالحظات اآلتيةبز هذا القول ويمكن أن ُيعزَ . بعضهم

في   لياسفي سورة مريم وسورة األنبياء، وورد اسم  دريسإ ورد اسم: أو إ 
االسيييمين ليييم يجتمعيييا فيييي وهيييذا يعنيييي أن  . وسيييورة الصيييافات سيييورة األنعيييام
وليو اجتمعييا فيي سييورة واحييدة لكيان ذلييك دلييال  علييى اخييتالف . سيورة واحييدة

 .ىالُمسم  
نبييييا  بيييينهم اسيييم  13 ذكييير القيييرآن الكيييريم فيييي سيييورة األنعيييام أسيييماء: ثانيررراإ 
فعنيدما  .نبييا  بيينهم اسيم إدرييس 17األنبياء أسماء  وذكر في سورة ،إلياس

نبييييا  يكيييون احتميييال  13ربيييع آييييات، أسييماء فيييي أ ،يييذكر فيييي سيييورة األنعييام
وعنيدما ييذكر فيي سيورة األنبيياء . ذكر اسم إدريس و إلياس معا  كبيرا  جيدا  

فميا . أكبير اجتماع ا سمين في  مدل السرورتيناسما  يكون احتمال  17
 !معنى عدم اجتما  االسمين في سورة واحدة ؟
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، وهيذا ُيشييعر  ليرراسبحيرف السييين وكيذلك اسيم   دريرس ينتهيي اسييم: ثالثراإ 
ة وُيعيزز ذليك ميا نعرفيه مين أن  السيين فيي اللغية اليوناني ي. بيأن  اللغية واحيدة

  .كما أشرنا عندما حللنا اسم يونس -هي عالمة رفع للعلم المذكر
 

واذكرررر فررري الكتررراهلل " :مييين سيييورة ميييريم 77، 76جييياء فيييي اآليتيييين : را عررراإ 
، فاآلية تشير إليى رفعيه "اإ علي   ورفعناه  مكاناإ  ،ن يا  دريس  ن ه كان ِصد يقاإ 

والالفييت أن  النبييي الوحيييد الييذي تيينص بعييض أسييفار العهييد . عليييه السييالم
، وميين ذلييك مييا جيياء فييي اإلصييحاح الثيياني ميين  يلي رراالقييديم علييى رفعييه هييو 
وفيمييا همييا يسيييران ويتجاذبييان أطييراف الحييديث، :"... سييفر الملييوك الثيياني

نقليت إيلي يا فيي العاصيفة  ةناري ي فصلت بينهما مركبة مين نيار تجرهيا خييول
وليييذلك هيييم ينتظيييرون رجوعيييه قبيييل ييييوم القيامييية، كميييا يييينص ". إليييى السيييماء

 .العهد القديم ويشير إلى ذلك العهد الجديد أيضا  
، والييذي ُرفييع فييي العهييد القييديم  دريررسفالييذي ُرِفييع فييي القييرآن الكييريم هييو 

، وابييين مسيييعود، رضيييي اهلل عنيييه، يقيييول إن  إليييياس هيييو  يلي ررراوالجدييييد هيييو 
 .جعل ذلك االحتمال قويا  يإدريس، أال 

 

ييونس فيي القيرآن الكيريم هيو أيضيا  ذو النيون، ومحميد هيو أحميد،  :الامساإ 
ونقيول . وال يستبعد إذن أن يكيون إدرييس هيو إليياس .ويعقوب هو إسرائيل

معينية ُدعيي إسيرائيل،  اسم النبي ولكنه بعد حادثية يعقوب هو: بلغة أخرى
 (بنييو إسييرائيل)فغلييب االسييم الجديييد أو اللقييب الجديييد، إلييى درجيية أن ُيقييال 

  دريررسهنيياك احتمييال أن يكييون االسييم  ،ميين هنييا. (بنييو يعقييوب)وال يقييال 
 . لياسي نة سم  هو األصل وبعد حادثة معي  
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ر إليى احتميال أن يكيون ليه، عليييه ذليك يؤش ي ا هيو إليياس فيكن  إذا كيان إيلي ي
ة عالمية رفيع تلحيق العليم السالم، عالقة باليونان، ألن  السين في اليوناني ي

واالسم إيلي يا مكيون . ر، ونلحظ ذلك في الكثير من األسماء اليونانيةذك  المُ 
الهيي )اح العهد القيديم أن يه يعنيي ويرى بعض شر   أل(يا+ إيلي)من مقطعين 

 (يررا)مييا المقطييع أ. وهييذا يعنييي أن  إيلييي تعنييي إلهييي، وهييذا صييحيحأل (يهييوه
واألقييييرب أن يكييييون االسييييم . يهرررروهفييييال دليييييل علييييى أن  المقصييييود بييييه هييييو 

 .هو الذي يعني إلهي يهوه  يليا و
ل عند النصارى مثل هذه الترجمة السيم إيلي يا، ألن  المسييح قيال فيي وُيشكِ 

ن شيئتم أن :" 11ى اإلصيحاح مت ي حق يحيى، عليهم السالم، في إنجيل واج
وبمييا أن  ". هييذا، هييو إيلي ييا الييذي كييان رجوعييه منتظييرا  تصييد قوا، فييكن  يوحنييا 

إيلي ا النبي غير يحيى، وقد جاء قبليه بقيرون، فيكن  العبيارة تعنيي أن  يحييى 
يلي ا يلتقيان في وصف واحد وهيو، فيي ظننيا، ميا أورده مت ي ى عليى لسيان واج

". المزميع رجوعييه:" وفيي ترجمييات أخيرى ،"اليذي رجوعييه منتظيرا  :" المسييح
عنيييد اليهيييود أن  إيلي يييا سييييرجع قبيييل ييييوم القيامييية، وكيييذلك األمييير فالمشيييهور 

وهييذا يعنييي أن  معنييى . بالنسييبة ليحيييى وفييق العبييارة المنسييوبة إلييى المسيييح
ضييح المقصييود وحتييى يت   .(المزمييع رجوعييه): ُيحتمييل أن يكييون  يلي ررااالسييم 
 ،وعنييدما يكييون الرجييو  منتظييرا   ،عنييدما تكييون حادثيية الرفييع مشييهورة: نقييول
اهلل  ،ي الرجيييو ، مثيييلأن يطليييق عليييى المرفيييو  اسيييم فييييه معنيييى تمن ييي يغليييب

الي ، أال تيرى أن  اسيم المهيدي المنتظير ...عيد، إلهي يعيده ع، الرب يُ رجِ يُ 
وهييذا يعنيييي أن  علينيييا أن نبحيييث إن كيييان . قييد غليييب عليييى اسيييمه الحقيقيييي

 .(يرجع، يعود)يأتي في اللغات السامية القديمة بمعنى   (يا)المقطع  
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ه بعيد الكيالم عين نيوح، علييه السيالم، ات أن ييلفت االنتباه في سورة الصياف  
، وبعييد ذكيير قصيية إبييراهيم، "سييالم علييى نييوح فييي العييالمين:" يقييول تعييالى

وهيييارون،  ، وبعييد ذكييير موسيييى"سييالم عليييى إبيييراهيم:" عليييه السيييالم، يقيييول
، أما بعد ذكير إليياس، "سالم على موسى وهارون:" عليهما السالم، يقول

، أي أن  السييالم ليييس فقييط "سييالم علييى إل ياسييين:" ليييه السييالم، فيقييولع
 .بل على مجمو ، ومن هنا أضيفت الياء والنون وحده على إلياس

ع، فناسيييب أن أن  اسيييم إيلي يييا فييييه معنيييى أن  اهلل ُيرِجييي  ذا صرررم   فرضررري ة
 ، أي الييييذين ُرفعييييوا وسيييييتم  هللهم الررررر  ع  رجِ سرررري  يكييييون السييييالم علييييى الييييذين 

دريييييس، عليهمييييا السييييالم. رجييييوعهم وهنيييياك . ومعلييييوم لييييدينا رفييييع عيسييييى واج
. مؤشيييرات نصيييي ة تشيييير إليييى احتميييال رفيييع يحييييى، علييييه السيييالم، أيضيييا  

 .وليس هذا مقام تفصيل ذلك
وبمييا أن  الييرب الُمرِجييع واحييد، وبمييا أن  الييراجعين جماعيية، فناسييب أن يييتم 

مييية الجميييع إليييى إضيييافة عال لييييتم ،التيييي تعنيييى اإلليييه عييين يييياس   فصيييل 
وأخييييرا  نجيييد مييين المناسيييب أن نلفيييت . المقطيييع اليييذي يشيييير إليييى اليييراجعين

ات فييي ترتييب المصييحف االنتبياه إليى أن  السييورة التيي تسييبق سيورة الصياف  
، (يييا سييين): ويلفظييان هكييذا يررسسييتهل بييالحرفين ، والتييي تُ يررسهييي سييورة 

ليه ت  :" وتختم السورة بقوله تعالى  ".رجعونوا 
 
 
 



 72 

 عليه السالم   را يم

 

تشيييبيه السيييالالت البشيييري ة عبييير التييياري  بالشيييجرة التيييي تُقل يييم بقطيييع يمكرررن 
وقييد سييرد القييرآن الكييريم لنييا بعييض . فروعهييا التييي قييد تعيييق النمييو المثييالي

واستعصت على اإلصالح، فأصيبح وجودهيا  قصص األمم التي انحرفت 
م نييوح، وعيياد، عبئييا  يعيييق التطييور اإليجييابي  لألمييم فاسييتحق ت الييزوالب كقييو 

وقييد سيياعد هييذا التقليييم لشييجرة السييالالت . وثمييود، وأهييل مييدين، وقييوم لييوط
ية . البشري ة في إخراج أمم أقل  فسادا  وأكثر قابلي ية لإلصيالح ومين يقيرأ قص 

موسيييييى، علييييييه السيييييالم، ميييييع فرعيييييون ييييييدرك أن  الخليييييل كيييييان فيييييي النظيييييام 
راق فرعيييون ومييين هنيييا تيييم  إغييي. السياسيييي المتمثيييل بفرعيييون وأركيييان نظاميييه

 .وجيشه دون باقي الناس، على خالف ما كان يحصل في األمم السابقة

ولم ا استقامت الشجرة اإلنساني ة على سوقها، ونضجت، وغلبت إيجابياتها 
سييلبياتها، وأصييبحت أكثيير مرونيية فييال تستعصييي علييى اإلصييالح، ُختمييت 

ان الرساالت ووكل أمر االصالح إلى المصلحين الذين لن يخلو مينهم زمي
 .إلى يوم القيامة

ل فييييي  ويبييييدو أن  عصيييير إبييييراهيم، عليييييه السييييالم، كييييان يمثييييل بداييييية التحييييو 
التعامييل مييع انحييراف األمييم، فأنييت تجييد أن  إبييادة قييوم لييوط كييان فييي زمنييه 

يييا أهيييل َميييْدَين قيييوم شيييعيب فربميييا كيييان عقيييابهم معاصيييرا  . علييييه السيييالم أم 
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أن يسيتفاد هيذا مين قيول  ويمكين. إلبراهيم، عليه السالم، أو قريبا  من ذلك
ومررا درروم لررو  :"... ميين سييورة هييود، يخاطييب قومييه 31شييعيب، فييي اآلييية 

أمييا عصيير موسييى ففييي تقييدير الييبعض يمكيين أن يكييون بعييد ". مررنكم   عيررد
 .ستة قرون من عصر إبراهيم، عليهم السالم

بعيييد محاولييية - الالفيييت أن  القيييرآن الكيييريم ليييم ُيصييير ح بعقوبييية قيييوم إبيييراهيم 
لييك ميا ورد فيي . كميا صيرح بعقوبية األميم الغيابرة  -السيالم حرقة عليه  واج

 : ذلك

َسِرين"   73:األن ياء" َوَأَراد وا ِ ِه َكي دإا َفَجَعل َنا  م  األال 

َ ِلين "   13: الصافا " َفَأَراد وا ِ ِه َكي دإا َفَجَعل َنا  م  األس 

تصيريحا   من سورة التوبة، والتي ُتعتبير األكثير 73يضاف إلى ذلك اآلية 
َأَلرم  َيرأ ِتِهم  َنَ رأ   :"بعقوبتهم من خالل اقتيران ذكيرهم بياألمم التيي استؤصيلت

َيَن  ررَماهلِل َمررد  ِم ِ   ررَراِ يَم َوَأص  ِم ن رروٍح َوَعرراٍد َوَثم رروَد َوَدررو  ِلِهم  َدررو  ال ررِذيَن ِمررن  َدرر  
ررل ه م  ِ ال َ يَِّنرراِ  َفَمررا َكرراَن ا َتِ َكرراِ  َأتَررت ه م  ر س  لل رره  ِلررَيظ ِلَمه م  َوَلِكررن  َكرران وا َوال م ؤ 

ن  ي َكرذِّ  وَ  َفَقرد  " :"من سورة الحيج 11-14، واآليات "َأن   َسه م  َيظ ِلم ون َواِ 
م  ن روٍح َوَعراٌد َوَثم رود   م  ل رو ٍ . َكذ َ    َد  َله م  َدرو  م  ِ   رَراِ يَم َوَدرو  رَماهلل  . َوَدرو  َوَأص 

َيَن َوك ذِّهلَل م وَسا َفَأم   ت ه م  َفَكي َف َكاَن َنِكيرَمد   ".َلي    ِلل َكاِفِريَن ث م  َأاَلذ 
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يستفاد من مجمل هذه اآليات الكريمة أن  قوم إبراهيم قد نزلت بهيم عقوبية 
يل، كميا  شديدة، ولكن اآلييات ليم ُتصير ح بحقيقية ميا حصيل وميداه وليم تفص 

 .هو األمر في قصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب

نجييد تفسيييرا  لييذلك فييي سييلوك قييوم إبييراهيم الييذي اختلييف شيييئا  مييا عيين  وقييد
ييةب انظيير قولييه تعييالى  سييلوك األمييم التييي سييبقت، فقييد سييلكوا طريييق المحاج 

ُ  ِ   رَراِ يَم ِفري َر ِّرهِ :" من سورة البقيرة 473في اآلية   َأَلم  َتَر ِ َلا ال رِذي َمرا
َأْن آتَياُه اللَّييُه اْلُمْلييَك ِإْذ قَيياَل ِإْبيَراِهيُم َربِّييَي الَّييِذي ُيْحيِييي َوُيِمييُت قَيياَل َأَنييا ُأْحيِييي 
َوُأِمييييُت قَييياَل ِإْبيييَراِهيُم فَيييِكنَّ اللَّيييَه َييييْأِتي ِبالشَّيييْمِس ِميييَن اْلَمْشيييِرِق فَيييْأِت ِبهَيييا ِميييَن 

وانظييير قوليييه  ". َيْهيييِدي اْلقَيييْوَم الظَّييياِلِميناْلَمْغيييِرِب َفُبِهيييَت الَّيييِذي َكفَيييَر َواللَّيييُه ال
ونِّي ِفري  :"من سورة األنعيام 33تعالى في اآلية  م ه  َدراَ  َأت َمراج  ه  َدو  َوَماج 

رِرك وَن ِ رِه ِ   َأن  َيَشراَء َر ِّري َشري  إا َوِسرَع  الل ِه َوَدد  َ َداِن َو  َأاَلراف  َمرا ت ش 
را َأَفر ٍء ِعل مإ ونَر ِّي ك ر   َشري  بيل لقيد هيد دهم علييه السيالم بالكييد . "ال َتتَرَذك ر 

ِ ِرينَ  :"ألصنامهم، فقال َناَمك م  َ ع َد َأن  ت َول وا م د   األن ياء "َوَتالل ِه أَلِكيَدن  َأص 

وميين هنييا . أمييا محاوليية تحريقييه عليييه السييالم فكانييت بعييد تحطيييم أصيينامهم
أن هييم يختلفييون فييي سيييلوكهم  يشييعر ميين يقييرأ اآليييات المتعلقيية بقيييوم إبييراهيم

أمييا اقتييران ذكييرهم بهييذه األمييم فِلمييا . وردود فعلهييم عيين األمييم التييي سييبقتهم
كان من كفر وعناد ثم  محاولة قتيل وتحرييق خلييل اليرحمن بعيد أن أقيميت 

يية، انظيير قولييه تعيالى فييي اآلييية  َوِتل ررَ   :"ميين سيورة األنعييام 30علييهم الحج 
ت َنا آَتي َناَ ا ِ   َرا َفع  َدَرَجاٍ  َمن  َنَشاء  م ج  ِمِه َنر   ."...ِ يَم َعَلا َدو 
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 عليه السالم  سماعي 

 

نظيير أهييل الفكيير ميين غييير المسييلمين أن  القييرآن الكييريم ال يهييتم مررا يل رر  
ومثييييل هييييذه . بالتفاصيييييل المتعلقيييية بعييييالم األشييييخاص واألزمييييان واألميييياكن
وهيييذا ال . السيييالمالظييياهرة القرآني ييية تضييياف إليييى دالئيييل نبيييوة الرسيييول علييييه 

يعنييي أن ييه ليييس بكمكاننييا أن نسييتنبط الكثييير والكثييير ميين األسييرار المييد خرة 
ت يانرراإ  :"كيييف ال، وقييد ُوِصييف بكونييه. فييي تفاصيييل البنيياء القرآنييي  المعجييز

 30:النحل". لك  شيء

تنص  التوراة المعاصيرة عليى أن  إسيماعيل أكبير سينا  مين إسيحاق، عليهميا 
ييا القييرآن . السييالم الكييريم فييال ُيعنييى بمثييل هييذه المسييائل، ولكن ييك تسييتطيع أم 

أن تستنبط هيذه المعلومية مين خيالل مالحظية التيزام الينص القرآنيي  الكيريم 
لذكر اسم إسماعيل قبل اسم إسحاق، وذلك فيي كيل  المواضيع التيى اقتيرن 

  ررررررا يم :"...مييييين سيييييورة البقيييييرة100فيهيييييا االسيييييمانب انظييييير ميييييثال  اآليييييية 
سررررما  سررررماعي  وا    رررررا يم :"... ميييين سييييورة البقييييرة 113، واآلييييية ."..وا 

سما  ويعقوهلل واألس ا  سماعي  وا   .ال ..."....وا 

عليييى الييير غم مييين تصيييريح القيييرآن الكيييريم بأن يييه وهيييب إلبيييراهيم علييييه السيييالم 
سييحاق ررَماِعيَ   :"إسييماعيل واج ررد  ِلل ررِه ال ررِذي َوَ ررهلَل ِلرري َعَلررا ال ِكَ ررِر ِ س  ال َمم 

َماَ  ِ ن  رَ  س  وعليى الير غم مين كيون ذليك مين  10إبراهيم " ِّي َلَسِميع  الد َعاءِ َواِ 
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المسيييل مات عنيييد المسيييلمين وأهيييل الكتييياب، إال  أن  هنييياك ميييا يلفيييت النظييير 
ويييييدعو إلييييى التأمييييل أن تجييييد أن  القييييرآن الكييييريم ال يييييذكر إسييييماعيل عليييييه 
 السيييالم، عنيييدما يشيييير إليييى هبييية اهلل تعيييالى لخليليييه إبيييراهيم علييييه السيييالم،

 :انظر اآليات اآلتية

ررَماَ  َوَيع ق رروهلَل "  تَررَاَله م  َوَمررا َيع   ررد وَن ِمررن  د وِن الل ررِه َوَ   َنررا َلرره  ِ س  ررا اع  َفَلم 
 20:مريم"َوك الإ َجَعل َنا َنِ يًّا

َنررا ِفيَهررا ِلل َعرراَلِمينَ "  ي َنرراه  َول و إررا ِ َلررا األر ِ  ال ِترري َ اَرك  َوَوَ   َنررا َلرره  . َوَنج 
إ َجَعل َنا َصاِلِمينَ  َماَ  َوَيع ق وهلَل َناِفَلةإ َوك ال   55،55:األنبياء"ِ س 

َوَوَ   َنرا . َفمَمَن َله  ل وٌ  َوَداَ  ِ نِّي م َهاِجٌر ِ َلا َر ِّي ِ ن ه    َو ال َعِايا  ال َمِكيم  "
ي ِترِه الن   رو َل َوال   رَماَ  َوَيع ق روهلَل َوَجَعل َنرا ِفري ذ رِّ رَره  ِفري َله  ِ س  ِكتَراهلَل َوَآَتي َنراه  َأج 

اِلِمين ن ه  ِفي ا اِلَرِل َلِمَن الص   55،54:العنكبوت"الد ن َيا َواِ 

 :ونالحظ هنا اآلتي

يته ميع : أوال   يأتي ذكر هبة اهلل تعيالى لخليليه إبيراهيم علييه السيالم بعيد قص 
الث وهذا أمر مشترك بين اآلييات اليث. قومه وهجرته إلى األرض المباركة

 .كما نالحظ

ُذكييييير االبييييين إسيييييحاق والحفييييييد يعقيييييوب وليييييم ييييييذكر االبييييين األكبييييير : ثانييييييا  
إسييماعيل، عليييهم السييالم، علييى الييرغم ميين كونييه قييد ُوهييب أوال  بعييد مغييادرة 

 . إبراهيم عليه السالم العراق
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ييا عنييدما كييان الكييالم عيين مك يية والبيييت الحييرام فنقييرأ فييي اآلييية : ثالثييا    01أم 
رد  ِلل رِه ال رِذي َوَ رهلَل ِلري  :"من سورة إبراهيم، وعليى لسيانه علييه السيالم ال َمم 

َماَ  ِ ن  َر ِّي َلَسِميع  الد َعاء س  َماِعيَ  َواِ   ."َعَلا ال ِكَ ِر ِ س 

ربمييييا كييييان السيييير  فييييي ذلييييك يرجييييع إلييييى أن  القييييرآن الكييييريم ال يييييذكر : رابعيييا  
ن ما يذكر بعض أسيماء األسماء لمجرد إعطاء معلومة كانت في  الواقع، واج

والعقائيييد والتشيييريعات لألفكيييار والقيييم األنبييياء والرسيييل فييي سيييياق التأسيييس 
 .بعيدا  عن التفصيالت التي ال تخدم هذه األهداف

ونظيييرا  لكييييون ُنبيييوة إسييييحاق قيييد جيييياءت فيييي إطييييار رسيييالة إبييييراهيم، عليييييهم 
مييرة،  17كييريم السييالم، فقييد وجييدنا أن  اسييم إسييحاق قييد تكييرر فييي القييرآن ال

وكييل ذلييك فييي سييياق الكييالم عيين إبييراهيم عليييه السييالم، ولييم يشييذ عيين هييذا 
 . موضع واحد

أم ا اسم إسماعيل علييه السيالم فقيد ورد ذكيره مسيتقال  أكثير مين مير ة، ومين 
ررِد َوَكرراَن َرس ررو إ  :"ذليك ررَماِعيَ  ِ ن رره  َكراَن َصرراِدَ  ال َوع  ك ررر  ِفري ال ِكتَرراهلِل ِ س  َواذ 
وهذا مفهوم لدينا ألن  اسيماعيل علييه السيالم كيان رسيوال  إليى  12:مريم" َنِ يًّا

تيه فيي إطيار رسيالة إبيراهيم علييه  العرب فيي الجزييرة العربي ية، وليم تكين ُنبو 
 .السالم

ميين هييذا كلييه نسييتنج أن  الكييالم عيين هبيية اهلل إلبييراهيم، عليييه السييالم، هييو 
أميا النسيل الييذي ال  .سيياق الحيديث عين هبية النبيوة التيي كانيت فيي النسيل
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عالقيية لييه بهبيية النبييوة فلييم يييذكرب فييُذِكر يعقييوب، مييثال ، ولييم يييذكر عيسيييو 
 .الذي ذكرته التوراة المزعومة

َوقَييياَل ِإنِّيييي " :مييين سيييورة الصيييافات 114إليييى  11جييياء فيييي اآلييييات مييين 
ييياِلِحينَ . َذاِهيييب  ِإلَيييى َربِّيييي َسيييَيْهِدينِ  ُه ِبُغيييالٍم َفَبشَّيييْرَنا. َربِّ َهيييْب ِليييي ِميييَن الصَّ

ييا َبلَييَا َمَعييُه السَّييْعَي قَيياَل َيييا ُبَنيييَّ ِإنِّييي َأَرى ِفييي اْلَمَنيياِم َأنِّييي َأْذَبُحييَك . َحِليييمٍ  َفَلمَّ
فَيياْنُظْر َميياَذا تَييَرى قَيياَل َيييا َأَبييِت اْفَعييْل َمييا تُييْؤَمُر َسييَتِجُدِني ِإْن َشيياَء اللَّييُه ِمييَن 

يياِبِرينَ  ييا َأْسييَلَما َوَتلَّيي. الصَّ قَييْد َصييدَّْقَت . َوَناَدْيَنيياُه َأْن َيييا ِإْبييَراِهيمُ . ُه ِلْلَجبِييينِ َفَلمَّ
ْؤَيا ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ  َوَفَدْيَناُه بِيِذْبٍح . ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَبالُء اْلُمِبينُ . الر 

َكييييَذِلَك َنْجييييِزي . َسييييالم  َعلَييييى ِإْبييييَراِهيمَ . َوَتَرْكَنييييا َعَلْيييييِه ِفييييي اآَلِخييييِرينَ . َعِظيييييمٍ 
ياِلِحيَن . ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنينَ . اْلُمْحِسِنينَ  َوَبشَّْرَناُه ِبِكْسيَحاَق َنِبيايا ِميَن الصَّ

". 

هيذه هييي المجموعيية الرابعيية التييي يمكيين إضييافتها إلييى المجموعييات الييثالث 
يم عليييه وفيهييا وفييي سييياقها تصييريح بييأن  تبشييير إبييراه. التييي ناقشييناها آنفييا  

عالنيييه هجرتيييه إليييى  يييته فيييي العيييراق واج السيييالم بيييالغالم العلييييم كيييان بعيييد قص 
وقيييييد اختليييييف العلمييييياء حيييييول اسيييييم الغيييييالم الحلييييييم، أي . األرض المباركييييية

اليييذبيحب فقيييال الجمهيييور إن يييه اسيييماعيل وقيييال غييييرهم إن يييه إسيييحاق، علييييهم 
مييين واآلييييات الكريمييية مييين سيييورة الصيييافات ال تصيييلح دلييييال  ألي  . السيييالم

ييا الييذين يجزمييون . الفيريقين، نظييرا  لوجييود االحتمييال مييع صييعوبة التييرجيح أم 
 . بقوٍل استنادا  إلى هذه اآليات فتنقصهم المنهجي ة السوي ة في االستدالل
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سييحاق،  أم يا مين هيو اليذبيح فيأمر ال يهيم  المسيلمين كثييرا ، ألن  إسيماعيل واج
والعبيييييرة باليييييدروس . ىعليهميييييا السيييييالم، َنبي يييييان كريميييييان ُمسيييييلمان هلل تعيييييال

يييا أهيييل الكتييياب فيجزميييون أن يييه إسيييحاق، . المسيييتفادة مييين الحادثييية الجليلييية أم 
ميين سييفر التكييوين ميين التييوراة  44عليييه السييالمب فقييد جيياء فييي اإلصييحاح 

فييي وميررد  وقييد تكييررت لفظيية ..." خييذ ابنييك وحيييدك إسييحاق:" المزعوميية
ألن   ثييييالث مييييرات ممييييا يطييييرح عالمييييات اسييييتفهام كبيييييرة، 44اإلصييييحاح 

إسيييحاق علييييه السيييالم ليييم يكييين وحييييد واليييده عنيييد الحادثييية، مميييا يشيييير إليييى 
ميين  17يضيياف إلييى ذلييك مييا ورد فييي اإلصييحاح . احتمييال تحريييف االسييم

إن  سييييارة زوجتييييك هييييي التييييي تلييييد لييييك ابنييييا  وتييييدعو اسييييمه :" سييييفر التكييييوين
، فكيييف ُيييؤَمر عليييه ..."إسييحاق، وأقيييم عهييدي معييه ومييع ذريتييه ميين بعييده

بذبح إسحاق وقيد ُوِعيد، قبيل مييالده، بيأْن يكبير إسيحاق فيكيون ليه   السالم
ييينص  علييى أن  إسييحاق عليييه  44نسييل وذري يية، مييع العلييم بييأن  اإلصييحاح 

 !السالم كان وقت الحادثة صبيا ؟

وما قييل فيي االعتيراض عليى أهيل الكتياب يقيال لمين ذهيب مين المسيلمين 
:" مييين سيييورة هيييود 71إليييى أن  اليييذبيح هيييو إسيييحاقب فقيييد جييياء فيييي اآليييية 

رَماَ  َيع ق روهللَ  رَماَ  َوِمرن  َوَراِء ِ س  َناَ ا ِ ِ س  َرَأت ه  َداِ َمرٌة َفَضرِمَك   َفَ ش رر  ، "َوام 
فقبيييل أن يوليييد إسيييحاق ُبش يييرت سييياره بحفييييدها يعقيييوب بييين إسيييحاق، علييييهم 

وقييد نسييِعفهم بجييواب يقنييع الييبعض ! فكيييف يكييون الييذبيح إسييحاق؟. السييالم
األمير بسييط، فييمكن أن ُيْنسيي اهلل تعيالى إبيراهيم : ولوال يقنع آخرين، فنقي

وهذا جواب يختلف عين . عليه السالم هذا الوعد فال يتذكره عند االمتحان
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كانوا يكتبيون فيال ييدري :" جواب رئيس طائفة نصراني ة، حيث أجابني فقال
 ".أحدهم ما يكتب اآلخر

َ َذا َله َو ال رَ الء   ِ ن   :"وفي الوقت الذي يقول فيه تعالى عن هذا االمتحيان
ي حاضير فيي النياس وُيْنقيل درسيه  -  د رمُيفاجئك عالم من علمياء أل "ال م ِ ين

سييماعيل عليهمييا السييالم  –فييي فضييائي ة  وهييو يقييارن بييين موقييف إبييراهيم واج
ن مييين موقيييف  مييين جهييية، وموقيييف جعفييير الصيييادق مييين جهييية أخيييرى، فُيهيييوِّ

سيييييماعيل عليهميييييا السيييييالم وصيييييبرهما، و  يرفيييييع مييييين قَيييييْدر جعفييييير إبيييييراهيم واج
وصييبره، ويييدلل علييى علييو كعييب جعفيير فييي الصييدق والصييبر بقولييه عنييدما 

الحمد هلل الذي َيْقتل أبناءنا وال نزداد ليه :" وقف على ابنه وقد ُأحضر ميتا  
ال أكيييتم القيييار  بيييأنني ُصيييعقُت لسيييماعي هيييذا الكيييالم، فليييم أكييين ". إال ُحبيييا  

جعفيير   اللهييم  ارحييم عبييدك. ذاأتوقييع أن يجييرؤ ُمييد ٍ  لإلسييالم علييى مثييل هيي
وال يرتضييي أي  مسييلٍم، بلييا . الصييادق فكن ييه بييريء ميين هييذا البهتييان العظيييم

 .ما بلا من الصفاقة، أن ُيجعل في الفضل فوق األنبياء

ررَلَما َوَتل رره  ِلل َجِ ررينِ  :"جييواب الشييرط فييي قولييه تعييالى  ررا َأس  " ...َوَناَدي َنرراه .َفَلم 
زائييدة، وهييو قييول ال ُيعتييد  " ونادينيياه:"الييواو فيييوزعييم الييبعض أن  . محييذوف

ويغليييب أن يكيييون َحيييذف جيييواب الشيييرط لتعظييييم المحيييذوف، كميييا هيييو . بيييه
َفَلمَّا َأْسَلَما وتل ُه للجبين حصل ما حصيل  :"فكأن  المعنى. معهود في اللغة

ومييين أجيييل أن نعليييم ميييا يمكييين أن يكيييون قيييد ...". مييين أمييير عظييييم ونادينييياه
 :حصل نقول
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َيرا .َوَناَدي َناه  َأن  َيا ِ   َراِ يم   :"لىقوله تعيا ؤ  فقييام إبيراهيم  ،"...َدد  َصرد د َ  الر 
وليم يكين ! عليه السالم بما قام به جعله مصد قا  للرؤيا، فلماذا الفداء إذن؟

هناك أي خلل أو تقصير من إبراهيم أو ولده عليهما السالم، فميا اليداعي 
 !للفدية؟

ة مين اهلل تعيالى فهيو مين قبييل التكيريم، وال عالقية ليه كان الفداء كرما  وِمن  
وال يبعييد أن تكييون الحادثيية . بجبيير أي  نييو  ميين التقصييير كمييا هييي الفدييية

. لحكميية تقتضييي أن يعليييم البشيير أن ال قربيييان بشييري  فيييي شيير  اهلل تعيييالى
 .وأن  األنعام تصلح لتكون القرابين التي تُقرِّب إلى اهلل تعالى

ه األقرب إلى ظاهر النص، وهو أن يكيون إبيراهيم علييه وهناك احتمال نرا
درام  عمليرة الرذ   كاملرة ثرم  اكتشرف أن  ال تعرالا درد افتردل السالم قيد 

فالفداء هنيا كيان  . سماعي   ِذ    دام  و  ذ مه و و يظن  أن ه َيذ   ا نه
ُيقصد منه درء الذبح عن إسماعيل في الوقت الذي ظهر الصيدق الكاميل 

 .يم، عليهما السالممن إبراه

 :من مؤيدات هذا الوجه

رَلَما َوَتل ره  ِلل َجِ رينِ :" قوله تعيالى: أوال   را َأس  ، قلنيا إن  جيواب .."َوَناَدي َنراه .َفَلم 
وعلييييه . محيييذوف، ومثيييل هيييذا الحيييذف يشيييير إليييى عظمييية ميييا حصيييل لمرررا

قييام بالييذبح وقمنييا باالسييتبدال ...فلمييا أسييلما: " يحتمييل أن يكييون جييواب لمييا
 ".ناديناهو 
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، اليواو هنيا ال تيدل عليى ترتييب "َوَفَدي َناه  ِ رِذ  ٍ  َعِظريم :" قوله تعيالى: ثانيا  
 .وال تعقيب، ومن هنا ال َيتوه م أحد أن  الفداء كان بعد النداء

مثييل هييذا التصييو ر للحييدث أعمييق فييي الدالليية علييى صييدق إبييراهيم : ثالثييا   
 .عليه السالم

وليو كيان الفيداء بعيد . عيالى ُيعيزز هيذا المعنيىكيون الفيداء مين اهلل ت: رابعيا  
أن صيييد ق إبيييراهيم علييييه السيييالم الرؤييييا لكيييان تسيييميته فيييداء  فييييه نيييو  مييين 

 .التجو ز، ألن  حقيقة الفداء غير موجودة

استشهد بعيض النصيارى بهيذه اآليية، لييدللوا عليى أن  الفيداء قيد يكيون مين 
أو  –ه يعاني على الصيليب اهلل تعالى، وليقولوا إن  اهلل تعالى قد جعل ولد

ولنييا عليى مثيل هييذا . فييداء  للبشيري ة مين أجييل مغفيرة خطايياهم - تجس يد هيو
 :االستدالل المالحظات اآلتية

ن ميا كيان : أوال   لم يكن إسماعيل عليه السالم مستحق ا  للذبح حتى ُيفتيدى، واج
 .األمر امتحانا  من اهلل تعالى ودرسا  للمؤمنين إلى يوم القيامة

ولييو كييان فييداء ، كمييا يزعمييون، لكييان . كييان الفييداء ِذبحييا  ميين األنعييام: ثانيييا  
ومين . دليال  على جواز أن ُيفدى األكبير قيمية  ومكانية  باألقيل قيمية ومكانية

ليفتيييدي البشييير  - يقوليييون  تعيييالى عميييا -هنيييا ال ضيييرورة ألن  يتجسيييد اهلل 
 .فيغفر خطاياهم
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ميييين غييييير أن تكييييون معانيييياة أمييييا كييييان باإلمكييييان أن ُتغفيييير الخطايييييا : ثالثييييا  
 !للغافر على الصليب؟

وأخيييرا  نرجييو أن يتسييع صييدر القييار  الكييريم ألننييا قييد نغ صيينا عليييه صييفاء 
عقله ونفسه بذكر عقيدة الفداء والتجس يد، فميا ينبغيي لمثيل هيذه العقييدة أن 
تُنياق  لمجافاتهيا للعقيل والفطيرة السيوي ة، ولكين عيذرنا أننيا أردنيا أن تكتميل 

   .رةلديه الصو 
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 عليه السالم وهللرقرعري
 

وامرأترره دا مررة فضررمك  ف شرررنا ا " :ميين سييورة هييود 71فييي اآلييية جرراء 
والمقصيود هنيا سيارة زوجية إبيراهيم،  ،"  سما  ومرن وراء  سرم  يعقروهلل

. والالفييت أنييه تييم  تبشيييرها بكسييحاق وميين بعييده ولييده يعقييوب. عليييه السييالم
والتسييمية، كمييا هييو واضييح فييي اليينص الكييريم، هييي ميين ِقبييل الييوحي، وهييذا 
ُيحييييت م أن يكييييون لالسييييم دالليييية أو أكثيييير تتعلييييق بييييالمولود القييييادم ووظيفتييييه 

سيييكون  أن ييهوب تييدل علييى المبالغيية فييي والييذي نييراه أن  لفظيية يعقيي. المباركيية
وهذه الصفة يمكن أن تكون في أكثير النياس، ولكين . ذا عقب ونسل ممتد

وهييذا مييا . المقصييود هنييا أن  سلسييلة النبييوة سييتكون فييي َعقبييه، عليييه السييالم
كيييان فعيييال  فيييي الواقيييع، فكيييل مييين جييياء مييين الرسيييل واألنبيييياء  بعيييده علييييه 

هيذه السلسيلة المباركية بيحييى، علييه  السالم كانوا من ذريتيه، حتيى ُختميت
أميييا عيسيييى، علييييه السيييالم، فكيييان مييييالده عليييى خيييالف المعهيييود . السيييالم

 .ة المستندة إلى المولدبي  بحيث انقطعت عنده العالقة النسَ 
 

وَييييِرُد عليييى هيييذا، قيييول مييين قيييال مييين المفسيييرين إن  االسيييم يعقيييوب ورد فيييي 
لييى أنيييه أعجميييي ولييييس القييرآن الكيييريم ممنوعيييا  ميين الصيييرف، وهيييذا ييييدل ع

والجيييييواب عييييين هيييييذا االعتيييييراض يمكييييين أن نسيييييتعيره مييييين كيييييالم . بعربيييييي
وليم :" حيث يقول (من إعجاز القرآن)المختص رءوف أبو سعدة في كتابه 

وهيييذا ". العربييي مبنيييى ومعنييى َعَقررهللَ العبييري يكييياف   َعَقرررهللَ يفطنييوا إلييى أن  
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م ومعنييياه ه أعجميييي، ولكييين اشيييتقاق االسيييه ُمنيييع مييين الصيييرف ألن ييييعنيييي أن ييي
 .ةمطابق لما هو في العربي  

 

َوييييِرُد علييييه أيضيييا  أن  إسيييحاق، علييييه السيييالم، هيييو اليييذي أنجيييب يعقيييوب، 
! فلماذا لم يكن هو العاقب، ولمياذا لييس إبيراهيم، علييهم سيالم اهلل جميعيا ؟

من سيورة  47أما بالنسبة إلبراهيم، عليه السالم، فقد جاء في اآلية : نقول
لرررره  سررررما  ويعقرررروهلل وجعلنررررا فرررري ذريترررره الن ررررول وو  نررررا " :العنكبيييوت
، فالبدايييية كانييييت باصيييطفاء إبيييراهيم، عليييييه السيييالم، واتخيييياذه ..."والكتررراهلل

خليييال ، وكييل ميين جيياء بعييده ميين نسييله عليييه السييالم كييان فيييه تمييام النعميية 
 أما بالنسبة إلسحاق فواضح أن  المسألة هي اختييار رب ياني، فقيد تيم  . عليه

اختيييار يعقييوب ليكييون البداييية فييي هييذه السلسييلة بحيييث تكييون النسييبة إليييه 
عليييى  ر للقيييرآن الكيييريم يجيييد أن يييه يييينص  والمتيييدب  . دون مييين سيييبقه مييين اآلبييياء

اصييطفاٍء خيياص آلل إبييراهيم وآل عمييران علييى العييالمين، علييى الييرغم ميين 
 00جيياء فييي اآلييية . كييون آل عمييران هييم ميين نسييل إبييراهيم، عليييهم السييالم

 ن  ال اصررررر  ا آدم ونومررررراإ وآ    ررررررا يم وآ  " :سيييييورة آل عميييييرانميييين 
، فقيد ُكيرِّم عميران بجعليه بدايية سلسيلة مباركية، كميا "عمران علا العالمين

ُكييييرم إبييييراهيم، عليييييه السييييالم، بجعلييييه بداييييية سلسييييلة مباركيييية ميييين األنبييييياء 
 .والرسل

 

إلييييه، هيييم مييين ييييؤول إلييييهم اإلنسيييان، أي يرجيييع إلييييهم أو يرجعيييون : وا  
فكسييحاق، عليييه السييالم، يييؤول إلبييراهيم، عليييه . بنسييب أو اعتقيياد أوتابعي يية

ة، فقد كانت نبوته فيي سيياق رسيالة إبيراهيم، السالم، بنسب واعتقاد وتابعي  
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إسييحاق، عليييهم السييالم، وبمييا  وبمييا أن  يعقييوب هييو ميين ولييدِ . عليييه السييالم
ليى بدايية تتعليق باليدين فكن  ذلك يشير إ ،أن  األنبياء من نسله يؤولون إليه
وعلييييه فيييكن  آل موسيييى هيييم األنبيييياء اليييذين . واإلمامييية ولييييس بالنسيييب فقيييط

وآل . جيياءوا ميين نسييله، عليييه السييالم، وعلييى خطيياه فييي االعتقيياد والتشييريع
هيييرون هيييم مييين جييياء بعيييده مييين األنبيييياء مييين نسيييله، علييييه السيييالم، وعليييى 

ب إذا لييييم ُيشييييَفع وال قيميييية للنسيييي. وآل داود، عليييييه السييييالم، كييييذلك .خطيييياه
ذ ا تلرررا   ررررا يَم ر  ررره   ":مييين سيييورة البقيييرة 141جييياء فيييي اآليييية . بتابعي ييية وا 

 كلماٍ  فأتمهن  داَ   ن ي جاعلَ  للناس  ماماإأل درا  ومرن ذريتريأل درا    
وميين . والتابعي يية هييي األهييم وهييي اأَلْول الحقيقييي ."ينررا   عهرردي الظررالمين

كلم عن أهل الفضل واإليمان والتابعي ية المالحظ أن  القرآن الكريم عندما يت
، أمييا عنييدما يتحييدث إلييى أبنائييه، عليييه "آل يعقييوب:" ميين ولييد يعقييوب يقييول

 ".يا بني إسرائيل:" السالم، يقول
 

وكررذل  يجت يرر  ر رر  ويعلمرر  مررن  ":ميين سييورة يوسييف 6جيياء فييي اآلييية 
تأويرر  األماديررث ويررتم  نعمترره  عليرر  وعلررا آ  يعقرروهللأل كمررا أتمهررا علررا 

سرما َ أ  مين سيورة ميريم،  6، وجياء فيي اآليية "...ويَ  مرن د ر     ررا يَم وا 
وذلييييك علييييى لسييييان زكريييييا وهييييو يسييييأل اهلل تعييييالى أن يهبييييه ميييين يرثييييه فييييي 

، فال تزال الصلة قائمية، وال تيزال ..."يرثني ويرث  من آِ  يعقوهللَ  ":دعوته
الوراثييية قائمييية، حتيييى بعيييد مجييييء موسيييى وهيييارون وداود، مميييا ييييدل عليييى 

ز يعقوب بأمور دينية بدأت فيه واستمرت في نسله ولم تنقطع بمجييء تمي  
وقيييييول زكرييييييا، علييييييه . رسييييياالت موسيييييى وهيييييارون وداود، علييييييهم السيييييالم
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، يييوحي بييأن  "ويييرث آل يعقييوب:" وليييس" ،"آل يعقييوب مررنويييرُث :" السييالم
ثُه آل يعقوب، ألن  هناك أمورا  جياء بهيا الرسيل مين  المطلوب بعض ما ورَّ

 .تكن من ميراثِه عليه السالم بعده لم
 

واستجيب لزكريا، فكان يحيى، عليهما السالم، آخر نبي في هيذه السلسيلة 
آخيير ميين أعقييَب يعقييوُب ميين أئميية الهداييية والرشيياد، وكييان آخيير و المباركيية، 

وفي ذلك إرهاص بانتقال النبوة إلى نسيل . وارث يؤول إليه اإلرث المبارك
وبييذلك . إسييماعيل، عليييه السييالم، إيييذانا  بخييتم النبييو ات وبالتييالي الرسيياالت

يكييون اهلل تعييالى قييد اسييتجاب دعييوة إبييراهيم، عليييه السييالم، حيييث جيياء فييي 
ذ يرفرررع    ررررا يم  القواعرررَد :" مييين سيييورة البقييرة 141، 143، 147يييات اآل وا 

سماعي   ر نا تق    منا  ن  أن  السميع  العليمأل ر نا واجعلنرا  من ال يِ  وا 
يتنا أم ةإ مسرلمةإ لرَ  وأرنرا مناِسرَكنا وترهلل علينرا  ن ر   مسلَميِن ل  ومن ذ ر 

يتلررو علرريهم آياِترر  أنرر  التررواهلل الرررميمأل ر نررا وا عررث فرريهم رسررو إ مررنهم 
يراك يهم  ن ر فخيْتُم وراثية ".   أنر  العايرا المكريموي عِلم هم الكتاهلل والمكمَة و 

لتخييتم بمحمييد،  -يعقييوب وانتقييال النبييوة فييي نسييل إسييماعيل، عليييه السييالم
فيييه اسييتجابه لييدعاء ورجيياء خليييل الييرحمن، عليييه  -صييلى اهلل عليييه وسييلم

اء  أجييراه عليييى لسيييان خليليييه السييالم، بيييل هيييي مشيييئة اهلل تعيييالى كانيييت رجييي
ليستجيب له، تكريميا  ليه ولخياتم النبييين، علييهم السيالم، ولخيير أمية تشيهد 

ومن لطيائف دالالت األسيماء أن  معنيى االسيم إسيماعيل عنيد . على األمم
 ".َسِمَع ال  " المحققين هو 
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أما عيسى، عليه السالم، فهو ابن مريم، وال يرجيع فيي نسيبه إليى يعقيوب، 
السييالم، ألن  االنتسيياب فييي دييين اهلل وشييرعه يكييون لييألب، جيياء فييي  عليييه
، ..." ررو أدسرر   عنررد ال ادعررو  م   ررا هم :"ميين سييورة األحييزاب 7اآلييية 

ة، عليى اليرغم فانتساب عيسى لمريم، عليهما السالم، قطيع العالقية النسيبي  
ميين  6ميين كونييه حلقيية الوصييل بييين الماضييي والمسييتقبل، جيياء فييي اآلييية 

م صرردداإ لمررا  ررين يرردي  مررن  :"...سييورة الصييف علييى لسييانه عليييه السييالم
وبييذلك ُقطعييت .." .الترروراِل وم شررراإ  رسرروٍ  يررأتي مررن  عرردي اسررمه  أممررد

ة ةب وهييييي األبييييوة واألموميييية والبنييييو  الصييييلة النسييييبي ة وبقيييييت الصييييلة الحقيقي يييي
يييييه هييييذا فييييي المسييييار األول الييييذي بييييدأُه يعقييييوب، عل. ة فييييي الييييدينواألخييييو  
سيييماعيل، فختميييه خييياتم . السيييالم أميييا المسيييار الثييياني، اليييذي بيييدأ بيييكبراهيم واج

ويبيييدو أن  الخيييتم كيييان تاميييا  قاطعيييا  . النبييييين، علييييهم صيييلوات اهلل وسيييالمه
ومن هنا وجدنا أنه لم يع  للرسول، صيلى اهلل علييه وسيلم . للنسب أيضا  

فضييل لنييا  ولييد ذكيير، لينقطييع النسييب القييائم علييى أسيياس الييوالدة، والييذي ال
ة، القائمييية عليييى ويبقيييى النسيييب الحقيقيييي والوراثييية الحقيقي ييي. فييييه وال اختييييار

مررا  ":مين سييورة األحيزاب 13جيياء فيي اآليية . أسياس مين اإلرادة واالختييار
 ."...كان مممٌد أ ا أمٍد من رجالكم ولكن رسوَ  ال والاتَم الن يين

 

مؤمنين مرن أن سرهم الن ي  أولا  ال" :من سورة األحيزاب 6جاء في اآلية 
ررره  أم هرررات ه م ، فيييالنبي، علييييه السيييالم، أكثييير مييين أب، فهيييو أوليييى "...وأاواج 

أميييا زوجاتيييه علييييه السيييالم ففيييي مقيييام األمهيييات، . بيييالمؤمنين مييين أنفسيييهم
براهيم، علييه السيالم، هيو األب اليذي أطليق علينيا . وبذلك اكتمل النسب واج
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األسيييماء عليييى األبنييياء، اسيييم المسيييلمين، كميييا يفعيييل اآلبييياء عنيييدما يطلقيييون 
اك م ِمل ررَة أ رريكم   رررا يَم  ررو سررم  :"... ميين سييورة الحييج 73جيياء فييي اآلييية 

وعليييه يصييبح مفهومييا  وفييي غاييية الوضييوح قولنييا ...". المسررلمين مررن َد رر 
اللهم صل  على محمد وعلى آل محميد كميا صيليت عليى :" في كل صالة

عليييى منيييك سيييبحانك ، فكميييا كانيييت الصيييالة ..."إبيييراهيم وعليييى آل إبيييراهيم
الصيالة كيذلك منيك إبراهيم، عليه السالم، وعلى آله الكرام، فليتكن ييا ربنيا 

 .آمين. على محمد وعلى كل من آل إليه بتابعي ة واعتقاد
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 أمرمرد
 

مشييتق  (ا سررم)، للسييمين الحلبييي، أن  لفييظ عمرردل الم  رراظجيياء فييي        
. وقيييل ميين الوسييم، وهييو قييول الكييوفيي ن. ميين الس ييمو، وهييذا قييول البصييريي ن

وُتسيييتخدم األسيييماء لتميييييز . وعلييييه فاألصيييل فيييي االسيييم أن يييه رفعييية وعالمييية
الذوات عن غيرها، ويغلب أن تشير األسماء إلى صفات، ومين هنيا يمييل 

ون أن النيييياس إلييييى اختيييييار األسييييماء ذات الييييدالالت اإليجابي يييية، وهييييم يييييأمل
 . يكون للمرء من اسمه نصيب

المسييتقر  للقييرآن الكييريم يجييد أن  االسييم يييدل علييى صييفة، وأسييماء اهلل      
:" وعلييه يكيون المعنيى فيي قوليه تعيالى. تعالى تدل على صفاته عيز  وجيل

وقد أخطأ مين ظين . أي هل تعلم له مثيال في صفاته ":َسميا    تعلم  له
أي  :"  رر  تعلررم  لرره سررميا "ال إن  معنييى أن  أسييماء اهلل مجييرد أعييالم، فقيي
وهيييذا غيييير مقبيييول، ألن هنييياك مييين تسيييم ى . هيييل تجيييد مييين تسيييم ى باسيييمه

 ال  ...برحمن، ورحيم، وكريم

يقييييول  ،" وجعلرررروا ل شررررركاء د رررر  سررررم و م ":جييياء فييييي سييييورة الرعييييد     
: ليس المعنى أظهروا أسياميها فقوليوا :" السمين الحلبي، في عمدة الحفاظ

نما المعنى أظهروا حقيقة ما ييد عون الالت،  والعز ى، وهبل، ونحو ذلك، واج
نكييييم َتجييييدون تحقيييييق ذلييييك فيهييييا؟ . فيهييييا ميييين اإللهي يييية ويقييييول فييييي قولييييه  "واج
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نعامييه: " ت ررار  اسررم ر  رر  :تعييالى والمعنييى أن  البركيية . أي يتزايييد خيييرُه واج
 ..." والنعمة الفائضة في صفاته

 رسررو  يررأتي مررن  عرردي اسررمه وم شررراإ  ": جيياء فييي سييورة الصييف     
أي أن  صفاته، عليه السالم، تستجلب الحمد فيي أقيوى صيوره، : "...أممد

فهيييو إذن ُيحميييُد أكثييير مييين غييييره، ألن  صيييفاته تجعليييه . وأجالهيييا، وأفضيييلها
ييا . ُيحمييد ميين النيياس أكثيير رردأم  . ، فييدال علييى كثييرة حمييد الحامييدين إي يياهممم 
ة، التييي تييدفع النيياس إلييى حمييده، الصييفة الذاتي يي  ا سررموعليييه فييكذا قصييدنا 
ييييا إذا نظرنييييا إلييييى رد ة فعييييل النيييياس عنييييدما أممرررردعليييييه السييييالم، فهييييو  ، أم 

فهيو، . مممداإ يصفونه، عليه السالم، بما يليق بصفاته، فكن ه يكون عندها 
 . من قبل الناس وممم د ومممود  في ذاته،  أممدعليه السالم، 

فيي ذاتيه، علييه السيالم،  المقيد مات الموجيودة: ونقول بعبارة أخيرى  
ييا النتيجيية الموجييودة خييارج الييذات فيعبيير عنهييا اسييم  يلخصييها اسييم أحمييد، أم 

  .محمد

لقييد اشييتهر النبييي، صييلى اهلل عليييه وسييلم، قبييل اإلسييالم بأن ييه الصييادق     
األمييين، وكانييت هييذه الشييهرة نتيجيية لمييا لمسييته قييري  ميين ِصييدقه وأمانتييه، 

كثر من ألٍف وأربعمائيِة سينة، فكننيا نجيد أن  عليه السالم، أم ا اليوم، وبعد أ
الشخصييي ة التييي ُتمتييدح أكثيير، وذلييك لمييا يتجلييى فيهييا ميين صييفات حميييدة، 
هي شخصي ة الرسول، عليه السالم، فهو أحميد مين غييره مين البشير عليى 
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لى يومنا هذا فتبشير عيسى، علييه السيالم، كيان . مدى التاري  البشري، واج
 . أن ه أحمد من غيرهبرسول يأتي من بعده، صفته 

بعد كل ما ذكرناه نخليص إليى نتيجية أن يه ال بيد لنيا مين إعيادة النظير      
فهيل يجيوز لنيا أن نعتبرهيا مجيرد أعيالم . في التعاميل ميع األسيماء القرآني ية

تخليييييو مييييين المعييييياني واألسيييييرار، وعليييييى وجيييييه الخصيييييوص عنيييييدما تكيييييون 
ه المسرري  عيسررا اسررم:" انظيير قولييه تعييالى ! التسييميات رباني يية المصييدر؟

 نررا ن شررر    ررالم اسررمه يميررا لررم  ":ثييم انظيير قولييه تعييالى". مررريم  ا ررن
ف شررنا ا   سرما  ومرن  ":وانظير قوليه تعيالى ،"نجع  له من د   سرمي ا 
ويعقيييوب، علييييه السيييالم، هيييو أيضيييا  فيييي القيييرآن . "وراء  سرررم  يعقررروهلل 

. الكييييريم إسيييييرائيل، كميييييا أن  ييييييونس، عليييييه السيييييالم، هيييييو أيضيييييا  ذو النيييييون
درييييس، علييييه السيييالم  هيييو إليييياس،  -فيميييا يرجحيييه بعيييض المفسيييرين   -واج

 .ومحمد، عليه السالم، هو أحمد

ونحييين نهيييدف، بمثيييل هيييذا . هيييذه األسيييماء وغيرهيييا هيييي كنيييوز وأسيييرار     
م، إلييى لفييت االنتبيياه إليهييا، لتصييبح فييي دائييرة اهتمييام الدارسييين، ألننييا الكييال

. وجييدنا أن  الكثييير ميين أسييرار هييذه األسييماء تتجل ييى عنييد التحقييق والمتابعيية
وال بييأس بييالرجو  إلييى اللغييات الس ييامي ة، بعيييدا  عيين علميياء التييوراة والكتيياب 

ار العهيد القيديم، المقدس، الذين ُيطو عون اللغية لتوافيق تصيو رات َكتبية أسيف
 . حتى عندما يجمح بهم خيال األسطورة
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 سررورل

 
القرآن الكريم هو المعجزة الدالة على صدق رسالة الرسول، صيلى  

وقييد تحييد ى . اهلل عليييه وسييل م، وعلييى وجييه الخصييوص فييي إعجييازه البييياني
. القرآن العرب أن يأتوا بسورة من مثله، ولم يتحد هم بما هو أقل من سيورة

ورة كل  متكامل وتشتمل على ألوان مين العليوم والمعيارف والتشيريعات والس  
ليم تُيذكر فيي أول  سورلوالالفت لالنتباه أن  كلمة . وغير ذلك… واآلداب 

خمسين سورة ُنز لت على الرسول، عليه السيالم ب فقيد جياء التحيدي بعشير 
لتحيدي أم ا ا. في ترتيب النزول 74سور في سورة هود، والتي هي الس ورة 

فيي ترتيييب  71بسيورة واحيدة فقيد جياء فيي سييورة ييونس، والتيي هيي السيورة 
وهذا يعني أن  العرب، في زمن الوحي، قيد َأِلفَيت معنيى قيرآن قبيل . النزول

وهنيياك الكثييير ميين الس ييور القصييار التييي نزلييت قبييل . أن تييألف معنييى سييورة
در أن نلفييت ويجيي. أن ُيَسييمِّي القييرآن الكييريم كييل قطعيية متكامليية باسييم سييورة

االنتبييياه هنيييا إليييى أن  ميييا يقيييال فيييي ترتييييب نيييزول السيييور هيييو مييين األميييور 
االجتهادي ة المحتملة التي يصعب إثباتها، على خالف ترتييب المصيحفب 
فكنييييه ترتيييييب أجمعييييت عليييييه الصييييحابة، والييييراجح أن ييييه، تييييوقيفي، أي بفعييييل 

 . الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، وحيا  
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ومعليوم أن  الس يور فيي القيديم كيان يحييط . ن الس يورمشتق ة م: الس ورل     
وقييد يكييون معنييى . بالمدينيية، ثييم هييو يرتفييع كثيييرا  بغييرض الحماييية والحفييظ

الدرجرة االرتفا  في السور ول د في اللغة بعض معاني سورة، والتي منها، 
 :يقول النابغة الذبياني في البيت المشهور . الرفيعة والمنالة العالية

 ترى كل  َملك دونها يتذبذبُ          أن  اهلل أعطاك سورة  ألم تَر 

وال يبعييد أن . ومعلييوم أن  بنيياء الس ييور يييتم  دورة فوقهييا أخييرى، حتييى يكتمييل
ح هييييذا أن  بعييييض . ميييين هييييذه الييييدورات دورلتكييييون الس ييييورة هييييي كييييل  وُيييييَرجِّ

ر ، وكييذلكس ررَور علميياء اللغيية قييال إن  سييورة ُتجمييع علييى وعليييه فييكن  . س ررو 
ومعنييييى . الس ررررمو والرفعررررة، ومعنييييى امما ررررةاسيييم سييييورة يتضيييمن معنييييى 

ب فالس ييور يشييتمل ا شررتما أل والتمييررا وتمديررد المعررالماإلحاطيية يتضييمن 
والالفيت . على المدينة وما فيها، ثم هو يحدد معالمها ويميزها عما سيواها

أم يقولرون  ":بسيورة لالنتباه أن  اآليية الكريمية التيي تتحيد ى البشير أن ييأتوا
افتراهأل د  فأتوا  سورل مثلهأل وادعوا من است عتم من دون ال  ن كنرتم 

لرررررررم يمي ررررررروا  بيييييييل كيييييييذبوا بميييييييا"   :ييييييييأتي بعيييييييدها مباشيييييييرةأل "صررررررراددين
تمري   علروم شرت األ و ري تسرمو وترت رعأل فُسَور القيرآن الكيريم  ب"…بعلمه

حيييَددة ونحييين هنيييا سييينرك ز فقيييط عليييى كيييون الس يييورة م. و ررري تم رررظ وتقررري
 .المعالم

صيييفحة،  41سيييورة، لييم تتجييياوز أطيييول سييورة فييييه  111القييرآن الكيييريم     
كلمية، فيي حيين كانيت أقصير  463على اعتبار أن  كل صفحة تتألف مين



 27 

وتتكيون . وبياقي الس يور تتيراوح بيين ذليك. كلميات فقيط 13سورة تتكون مين
 عدد من اآليات، بحيث يكيون متوسيط عيدد كلميات اآلييات كل سورة من 

ويغلب أن َتقُصر الس ور واآليات التي نزلت في المرحلية . كلمة 1421هو 
وتطييول الس ييور واآليييات . المكي ية، والتييي رك ييزت أكثير علييى الجانييب العقيدي

التيييي نزليييت فيييي المرحلييية المدني ييية، وعليييى وجيييه الخصيييوص عنيييدما يكيييون 
 .الكالم في الشريعة واألحكام

 :  ومن  ذا نستنتج 

ب الناس في أميور العقييدة فيحسين أن نيوجز ونحيدد بميا عندما ُنخاط: أوال  
يشيييبه أسيييلوب الشيييعارات، بعييييدا  عييين التطوييييل واإلسيييهاب المسيييتخدم ليييدى 

 . الفالسفة

اإلكثييييار ميييين الُفصييييول، واألبييييواب، والفقييييرات، يسيييياعد علييييى الفهييييم، : ثانيييييا  
ويجذب القار  بشكل أفضل، وُيبرز األفكار من خالل تحديدها في إطيار 

 . ن غيرها بفاصل محسوسيفصلها ع

اإلطار العيام دون تبوييب يعطيي فكيرة كلي ية ميع شييء مين الغميوض : ثالثا  
وأسيييلوب التسيييوير، والتقسييييم إليييى آييييات، يسييياعد . فيييي األجيييزاء والتفاصييييل

كثيييرا  فييي إدراك الجييزء، فيييؤد ى ذلييك إلييى إدراك الكييل بشييكل أوضييح وفهييم 
 . أعمق
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العالقيية بييين كييل  دورة وأخييرى فييي  هنيياك عالقييات بييين الس ييور تشييبه: رابعييا  
وال يسيهل إدراك العالقية بيين سيورتين متالزمتيين . بناء السور حتى يكتميل

والمفس ر المتميرس فيي . في المصحف حتى ندرك معاني كل  واحدة منهما
معيياني القييرآن الكييريم بكاملييه هييو األقييدر علييى إدراك العالقييات بييين الس ييور 

لتناسيب بيين اآلييات والس يور جياء متيأخرا  ومن هنيا نجيد أن  عليم ا. واآليات
 . عن علم التفسير
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 عليه السالمسليمان 

 
ميييير ة،  17، عليييييه الس ييييالم، فييييي القييييرآن الكييييريم سررررليمانتكييييرر اسييييم      

والالفت لالنتباه أن  القرآن الكريم لم ينص على أي ة عالقة لسيليمان، علييه 
نعم، فالقرآن الكيريم . السالم، ببني إسرائيل، وال بد من داللة لهذا السكوت

قييد نييص  علييى نبييو ة سييليمان، عليييه السييالم، وكونييه ملكييا ، ولكن ييه لييم يييذكر 
تبعتييييه وآمنييييت بييييه، عليييييه  شيييييئا  عيييين قومييييه، وال عيييين األقييييوام واألمييييم التييييي
بيل إن  فيي قصية ملكية . السالم، وانضيوت تحيت لوائيه، فكانيت مين رعايياه

. سبأ لداللة واضحة على اتسا  ملكه وتعدد األمم التي اسيتجابت لدعوتيه
فلم يكن، عليه السالم، ملكا  لليهيود، كميا يعتقيد الكثيير مين النياس متيأثرين 

 . في ذلك بكتب العهد القديم

كر سيليمان، علييه السيالم، باستفاضية فيي سيفر المليوك األول، ورد ذ     
ن في القرن السادس قبل المييالد، فيي حيين يقيال إن   والذي يقال إن ه قد دو 

ووردت . سييليمان، عليييه السييالم، قييد مييات فييي القييرن العاشيير قبييل الميييالد
ييلة أيضييا  فييي سييفر أخبييار األيييام الثيياني، والييذي يقييال إن ييه قييد  قصييته ُمفص 

وال يسييييتطيع المسييييلم أن يصييييد ق . فييييي القييييرن الخييييامس قبييييل الميييييالد دو ن
الكثيييير مميييا ورد فيييي هيييذه األسيييفارب فصيييورة سيييليمان، علييييه السيييالم، فيييي 
ييا هييذه األسييفار فتييزعم أنييه   -القييرآن الكييريم فييي غاييية السييمو والجمييال، أم 
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انظيير هييذا اليينص . قييد عبييد األصيينام إرضيياء  لزوجاتييه الوثني ييات -وحاشيياه
فغضيييب اليييرب  عليييى سيييليمان، ألن  قلبيييه ضيييل  : " مليييوك األولمييين سيييفر ال

عنييه، مييع أن ييه تجل ييى لييه مييرتين، ونهيياه عيين الغواييية وراء آلهيية أخييرى، فلييم 
ألن يك انحرفيت عنيي ونكثيت عهيدي، : يطع وصيته، لهيذا قيال اهلل لسيليمان

ولم تطع فرائضي التيي أوصييتك بهيا، فيكني حتميا  أميز ق أوصيال مملكتيك، 
أم يا صييورته ". …عبيييدك، إال أننيي ال أفعييل هيذا فيي أي امييك وأعطيهيا ألحيد

وو  نررا " :عليييه السييالم فييي القييرآن الكييريم فيكفيييك مييا جيياء فييي سييورة ص
   ."لداود سليمان نعم الع د  ن ه أو اهلل 

يبيييدو أن  مليييك سيييليمان، علييييه السيييالم، كيييان يشيييمل عيييددا  مييين األميييم      
وهييذا مييا جعييل المنحييرفين  التييي اتبعييت دينييه الحييق، وانضييوت تحييت لوائييه،

من بني إسرائيل يحقيدون عليى هيذا النبيي الصيالح، ألنهيم يرييدونها مملكية 
عنصيييري ة، تجعيييل مييين اليهيييود سيييادة ُيسيييخ رون الشيييعوب لخيييدمتهم، ثيييم هيييم 

سيييالمه هلل وأسرررلم  مرررع  ":يرييييدونها يهودي ييية تتنييياقض ميييع نبيييوة سيييليمان واج
فليييس غريبييا  إذن أن يشييو ه اليهييود سيييرة هييذا  ."رهلل العررالمين  سررليمان ل

يته بعيد  النبي الصالح، ويصب وا عليه جيام غضيبهم، حتيى عنيدما كتبيوا قص 
ومين يتيدبر الينص اليذي اقتبسيناه مين سيفر المليوك . وفاته بخمسيمائة سينة

األول يالحظ أن هم يحقيدون علييه وينقميون مين فتيرة ملكيه، ويجعليون الير ب 
ذا صيييح  مييا ورد فيييي أخبيييار . ييييدم ر هيييذا الُملييك غاضييبا  منيييه، ومقييررا  أن واج

المليييوك الثييياني اآلتيييي، فيييكن  األمييير يصيييبح واضيييحا ب فهيييذا سيييليمان، علييييه 
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ويصيبح األمير أشيد  . السالم، قد أذل هم، وكذلك فعل ابنيه َرُحبعيام مين بعيده
 .وضوحا  عندما نعلم أن هم قد شق وا الدولة بعد وفاته، عليه السالم، بأي ام

ر هيييذا الييينص اليييوارد فيييي أخبيييار المليييوك الثييياني، واليييذي إن صيييح  تيييدب       
يكيييون دلييييال  آخييير عليييى أن  سيييليمان، علييييه السيييالم، ليييم يكييين ملكيييا  لليهيييود 
فقيييييط، بيييييل هيييييو نبيييييي صيييييالح ومليييييك عيييييادل، يحيييييارب العنصيييييري ة ويقميييييع 

فجييييياء َيربعيييييام وكيييييل جماعييييية إسيييييرائيل وقيييييالوا لرحبعيييييام بييييين  :"المنحيييييرفين
ثقل الن ير علينا، فخفف أنت اآلن من عبء عبودي ية إن  أباك قد أ:"سليمان

أبيي : فأجيابهم بعيد أي يام قيائال  . أبيك وثقل نيره اليذي وضيعه علينيا فنخيدمك
أبيييييي أد بكيييييم بالسيييييياط وأنيييييا أؤد بكيييييم . أثقيييييل علييييييكم النيييييير وأنيييييا أزييييييد علييييييه

ويبييدو . فكييان أن تميير دوا، وشييق وا عصييا الطاعيية، وشييق وا الدوليية ".بالعقييارب
" : كان بداية فسادهم وعلوهم، المنصوص عليه في القيرآن الكيريم أن  ذلك

، فقييد أرادوهييا عنصييري ة غاشييمة، ويهودي يية ..."لت  ِسررد ن  فرري األر  مررر تين
وفييي القييرن . متسييلطة، وكييان ميينهم مييا أرادوا، فتحقييق فيييهم وعييد اهلل األول
 .العشرين كان مكرهم الثاني، وال يحيق المكر السي  إال بأهله
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 لا رورا

 
ورد فيييي السييين ة الصيييحيحة أن  اهلل، سيييبحانه وتعيييالى، أنيييزل التيييوراة  

ولكييين الالفيييت لالنتبييياه أن  القيييرآن الكيييريم ليييم . عليييى موسيييى، علييييه الس يييالم
ومعلييييوم أن  اهلل تعييييالى أنييييزل اإلنجيييييل علييييى .  ييييينص صييييراحة علييييى ذلييييك

والمشييهور أن  . عيسييى، عليييه السييالم، وقييد نييص القييرآن الكييريم علييى ذلييك
عليييى داود، علييييه السيييالم، فهيييل نيييص القيييرآن  الا ررروراهلل تعيييالى قيييد أنيييزل 
 ! الكريم على ذلك ؟

المسيييتقر  آلييييات اهلل الكريمييية يجيييد أن  القيييرآن الكيييريم قيييد نيييص فيييي       
، وليييم ا ررروراإ موضيييعين فقيييط عليييى أن  اهلل تعيييالى آتيييى داود، علييييه السيييالم، 

وآتينرا " : سورة النساءمن  160جاء في اآلية .  رلا وينص على إيتائه ا
وآتينرا داود ا روراإ  ": مين سيورة اإلسيراء 77وجياء فيي اآليية . " داود ا وراإ 

ييا قولييه تعييالى فييي سييورة األنبييياء".  ولقررد كت نررا فرري الا ررور مررن  عررد  ": أم 
فال دليل على أن  المقصيود  ."الذِّكر أن  األر  يرثها ع ادي الصالمون 

ن يرجييييع إلييييى كتييييب التفسييييير يالحييييظ وميييي. هنييييا زبييييور داود، عليييييه السييييالم
 . اختالف المفسرين حول المقصود بالزبور في سورة األنبياء

ن  يكررذ و  فقررد كررذ هلل : " ميين سييورة فيياطر 47قييال تعييالى فييي اآلييية       وا 
. "الذين مرن در لهمأل جراءتهم رسرلهم  ال ينرا  و رالا  ر و الكتراهلل المنيرر 
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، والتيييي هيييي جميييع زبيييور، نزليييت الا  ررررنسيييتفيد مييين هيييذه اآليييية الكريمييية أن  
ويسيييتفاد أيضيييا  أن  الزبييير تحميييل معنيييى يختليييف عييين معنيييى . عليييى الرسيييل

وقيييد نيييص العلمييياء عليييى أن  الزبيييور هيييو الكتييياب، وأن  الُزُبييير هيييي . الكتيييب
هيي فعيال  كتيب نزليت وحييا  عليى الرسيل،  الا   روهذا صحيح، ألن . الكتب

" : الستشييكلنا قولييه تعييالىولييو كانييت الزبيير لغيية  تييرادف فييي معناهييا الكتييب 
ميين هنييا قييد يجييدر بنييا أن نبحييث عيين معنييى  ."و الكترراهلل المنيررر  و ررالا  ر

 . الزبر في القرآن الكريم

فتق  عرروا أمررر م  يررنهم " : ميين سييورة المييؤمنين 70جيياء فييي اآلييية        
مييين سيييورة  16وجييياء فيييي اآليييية  . " مرررا لرررديهم فرمرررون  ا   رررراأل كررر  مررراهلل

َ ررر ": الكهيييف وهيييذا يعنيييي أن  . ِقطيييع الحدييييد: أي . ... "َر المديررردآتررروني ا 
وعلييه يمكين . ا َ ررهيي القطعية، وجمعهيا : الا  ررلهيو التقطييع، وأن  : الا   ر

هو كتياب اقتطيع مين غييره مين الكتيب، أي أن  هنياك : الا ورأن نقول إن  
احتماال  أن يكون الزبور جزءا  من كتياب رب ياني سيبق نزوليه، أو جيزءا  مين 

 . ا وراإ : سينيزل، فكان الكل  كتابا ، والجزُء قطعة  أي كتاب

الخالف بين أهل السن ة والجماعة، وبين المعتزلية، فيي القيول بخليق       
القييرآن مشييهور، ومعلييوم أن  أهييل السيين ة والجماعيية يييرون أن  القييرآن الكييريم 
هييييو ميييين كييييالم اهلل تعييييالى، والكييييالم صييييفة المييييتكلم، والمييييتكلم أزلييييي غييييير 

نيا أال وهيذه مسيألة يجيدر ب. وعليه يكون القرآن أزليا غيير مخليوق. مخلوق
نثيرها، في عصر تجاوز فيه اإلنسيان المسيلم هيذه الجيدلي ات، ولكين دفعنيا 
إليييى هيييذه اإلشيييارة الرغبييية فيييي التيييذكير بيييأن  القيييرآن الكيييريم هيييو فيييي الليييوح 
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 ن رره لقرررآن  " :المحفييوظ قبييل نزولييه علييى الرسييول، صييلى اهلل عليييه وسييل م
ة فيي النيزول وهذا يعني أن  األسبقية التاريخي ي. "…كريم في كتاهلل مكنون 

ال تيييدل عليييى األسيييبقي ة فيييي الليييوح المحفيييوظ، وأن  أسيييبقي ة النيييزول ال تعنيييي 
وبهيييذا الفهيييم قيييد ييييزول بعيييض اإلشيييكال فيييي فهمنيييا لقوليييه . أسيييبقية الكتابييية

. "…ولقررد كت نررا فرري الا  ررور مررن  عررد الررذ كر  ": تعييالى ميين سييورة األنبييياء
فيييا فيييي القيييرآن الكيييريم ليييم  الرررذ كرفمعليييوم أن   ييييرد صيييريحا فيييي أي  مييين ُمعرَّ

لة سوى القرآن الكريم  . الكتب المنز 

ن رره  لتنايرر    ": ميين سييورة الشييعراء (116-114): جيياء فييي اآليييات       وا 
أل علرا دل رَ  لتكروَن مرن الم نرِذرينأل  رهلل   العالمينأل ناَ   ره الرروح  األمرين 

ن ه  ل ي ا   ِر األولين   لساٍن عر ي   ن الكيريم فكييف يكيون القيرآ . "م ينأل وا 
هيييل المقصيييود أن  الكتيييب السيييابقة قيييد بش يييرت بنيييزول ! فيييي كتيييب األوليييين ؟

القييرآن الكييريم، أم أن  المقصييود هييو معيياني القييرآن الكييريم دون األلفيياظ، أم 
 أن  المقصود المعاني واأللفاظ جميعا  ؟

هذه مسألة خاض فيهيا العلمياء، واليذي قصيدنا إلييه مين هيذا المقيال       
أن نلفييت االنتبيياه إلييى احتمييال أن يكييون قييد تنيييز ل بعييض القييرآن فييي كتييب 

، حتيييى جييياء الوقيييت ا ررروراإ الرسيييل السيييابقين، فيييأوتَي كيييل رسيييول جيييزءا ، أي 
ويصيييييبح األمييييير . المعليييييوم لنيييييزول القيييييرآن الكيييييريم كيييييامال  للبشيييييرية جمعييييياء

ال   رف  : "تحقا  للبحث عندما نقيرأ الحيديث الصيحيح اليوارد فيي البخياريمس
علا داود القررآنأل فكران يرأمر   دوا  ره فت سرر ُأل فيقررأ القررآَن مرن د ر  أن 

 . "…ت سُر دوا ه 
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ِف األولراأل "  :ُخِتمت سورة األعلى بقوله تعالى       رم   ن   رذا ل ري الص 
ِف   را يَم وموسا  إن  ميا : خذ بظاهر الينص فنقيولواألصل أن نأ ."ص م 

ُذكر في السورة الكريمة كان قد تنز ل في صحف إبراهيم وموسى، عليهميا 
أم لرم " : 14ويعزز هذا ما جاء في سورة النجم، ابتداء من اآليية . السالم

ذا أردَت أن تعليم . ... "ي ن  أ  ما في ص مِف موساأل وا  را يَم الذي وف ا واج
 .أ اآليات الكريمة حتى نهاية السورةما جاء في هذه الصحف فاقر 

وهذا االحتمال الذي أوردناه فيي معنيى الزبيور يبيدو ألول وهلية مخالفيا  لميا 
والذي ن سي  يدهأل ما أنا  ال فري :" صح  من قول الرسول عليه السالم
أل و  فررري ال ردرران مثلهرررا   ن هرررا الا رررورالتررورال و  فررري امنجيررر  و  فرري 

وال مانع أن ييذكر الخياص قبيل العيام، . رة الفاتحة، أي سو "الس ع المثاني
. كقولنيييا ال يوجيييد مييين هيييو خيييير  مييين محميييد، ال فيييي العيييرب وال فيييي البشييير

ولييو كييان . ويعييزز هييذا الفهييم ُورود لفظيية الزبييور قبييل لفظيية الفرقييان مباشييرة
الزبييور كتابييا  لييداود عليييه السييالم دون غيييره ميين األنبييياء لكييان األنسييب أن 

 .عد التوراة مراعاة للترتيب الزمنيُيذكر الزبور ب
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 الص رح

 
ررررحجييياء فيييي بعيييض كتيييب اللغييية أن   هيييو القصييير، وكيييل بنييياء : الص 

ولكيييين لميييياذا ُسييييمي القصييييُر قصييييرا ، ولميييياذا سييييمي البنيييياء . عيييياٍل مشييييرف
يييرح ميييأخوذ مييين . المشيييرف صيييرحا  ؟ ، والتيييي هيييي الصررررامةيبيييدو أن  الص 

ذا. والصيييييراحة فيهيييييا وضيييييوح. خليييييوص  مييييين الشيييييوائب صييييير ح اإلنسيييييان  واج
ونظيييرا  لوضيييوح القصييير والبنييياء العيييالي فيييي . بالشييييء فقيييد كشيييفه وأظهيييره

من هنا ال ينحصر ُمسم ى الصيرح فيي البنياء العيالي . الحس  سمي صرحا  
وقييد وردت . المشييرف، وال ينحصيير فييي البنيياء الضييخم الظيياهر فييي الحييس

لحيديث كلمة الصرح فيي القيرآن الكيريم أربيع مير اتب فيي سيورة النميل عنيد ا
 .عن سليمان، عليه السالم، وملكة سبأ، وفي سورة القصص وغافر

ِدد  ِلي َيرا َ اَمران  "  :جاء في سورة القصص على لسان فرعيون َفَأو 
نِّي ألظ ن ه  ِمَن  َع   ِلي َصر ماإ َلَعلِّي َأ  ِلع  ِ َلا ِ َلِه م وَسا َواِ  َعَلا ال ِّيِن َفاج 

ن  َيرررا " :الطليييب فيييي سيييورة غيييافر وقيييد تكيييرر هيييذا. "ال َكررراِذِ يَن  َوَدررراَ  ِفر َعرررو 
رَ اهلَل الس رَماَواِ  َفرَأ  ِلَع ِ َلرا  َ اهللأل َأس  َ اَمان  ا  ِن ِلي َصر ماإ َلَعلِّي َأ  ل    األس 

نِّرري ألظ ن رره  َكاِذ رراإ  هيل بلغييت السيذاجة بفرعييون أن يطلييب  "...ِ َلررِه م وَسررا َواِ 
وهيييل َيتصيييو ر ! جيييود إليييه موسيييى؟بنييياء  عالييييا  يرقييياه لينظييير ويتحقيييق مييين و 

ميا الييذي يمنييع ! فرعيون أن  المسييتمعين ليُه ميين المييأل بهيذه السييذاجة أيضييا ؟
أن يكييون مييا يطلبييه فرعييون أكثيير جد ي يية ممييا يتبييادر إلييى الييذهن؟ ثييم لميياذا 



 97 

يبني فرعون هذا الص رح من طيٍن ُيطب ، وهناك ما هو أفضل من الطيين 
فلمياذا ال يكيون هيذا الصيرح مين  !لبناء صرٍح ضيخم يتطياول فيي السيماء؟

ثيييم ألييم يصيييعد ! الحجييارة، وقيييد عييرف الفراعنييية بنيياء األهراميييات الضييخمة؟
فرعون في حياتيه الجبيال العاليية لييدرك أن  أعليى بنياء يمكينهم تشيييده هيو 

 !أقل ارتفاعا  من جبل صغير ؟
مييين ييييدرس تييياري  الفراعنييية يجيييد أن  لهيييم السيييبق فيييي تحدييييد السييينة 

يوميا،  03شيهرا ، والشيهر 14يوما، وتقسيم السنة إلى  067 الشمسية بمقدار
بيييل إن  بنييياء األهراميييات ليييه عالقييية بأبعييياد فلكي ييية، وقيييد . سييياعة 41والييييوم 

بلغييت الد قيية الهندسييية لييديهم بحيييث أن  الشييمس تييدخل الغرفيية الملكي يية ميير ة 
ميين هنييا نييدرك أن  . فييي العييام، وذلييك فييي اليييوم المحييدد والسيياعة المحييددة

. يسييياعده فيييي فهيييم حقيييائق البنييياء الس يييماوي مرصررردكيييان يرييييد بنييياء  فرعيييون
ويبييدو أن  اسييتخدام الزجيياج فييي هييذه المراصييد كييان هييو األسيياس فييي عمييل 

ِدرد   ": عليى ضيوء ذليك نفهيم طليب فرعيون. المرصد، كميا هيو مفتيرض َفَأو 
َعرر   ِلرري َصررر ماإ  ور فيياألقرب إلييى الت صيي. "..ِلرري َيررا َ اَمرران  َعَلررا ال ِّرريِن َفاج 

الجيياد  أن يييه يريييد صيييناعة الزجيياج، لبنييياء مرصييد، فهيييو ال يحتيياج إليييى بنييياء 
ومعليوم تاريخي يا  أن  . عال ليرتقيه، فلديه األهرامات التي ُبِنييت قبيل عصيره

 .الفراعنة قد عرفوا المراصد، وراقبوا السماء، وبلغوا في ذلك مبلغا  
ييا آيييية سييورة غييافر ن  َيررا  ": أم  َ اَمرران  ا  ررِن ِلرري َصررر ماإ َوَدرراَ  ِفر َعررو 

رررَ اهلَل الس رررَماَواِ  َفرررَأ  ِلَع ِ َلرررا ِ َلرررِه م وَسرررا رررَ اهللأل َأس  ل ررر   األس  . "..َلَعلِّررري َأ  
فالمتصو ر أن يكون هذا في عالم الرصد والمراصد أكثر مميا ُيتصيو ر فيي 
عيييالم االرتقييياء إليييى أعليييى، وعليييى وجيييه الخصيييوص عنيييدما نعليييم أن  األميييم 
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وقيد كييانوا يعتقييدون أن  . مييالد كييان لهيا سييبق فييي عليم الفلييكالقديمية قبييل ال
وبالتيييالي فيييكن  العليييل . لألفيييالك تيييأثيرا  وَتحك ميييا ، حتيييى فيييي مصيييائر البشييير

وفرعيون هنيا يرييد أن يبليا . واألسباب الحقيقي ة عندهم هي فيي عيالم الفليك
عالم األسباب هذا ليطل  منه بزعميه عليى حقيائق الكيون، ومنهيا حقيقية أن  

 التنجريموهو بذلك يسيتخدم عليم . وسى، عليه السالم، هو رسول من اهللم
ييح فرعييون . لينفييي أن يكييون موسييى، عليييه السييالم، مرسييال  ميين ربييه وقييد لم 

ني ألظن ه كاذ اإ "  :إلى ذلك بقوله وعيدم جيزم فرعيون هنيا مين أجيل أن  ."وا 
يظهييييير نفسيييييه بمظهييييير اإلنسيييييان الموضيييييوعي، اليييييذي يبحيييييث عييييين اليييييدليل 

 .والبرهان
إذا صييح  فهمنييا هييذا، فييكن  ذلييك يييدعونا إلييى إعييادة النظيير فييي فهييم 
يييرح التيييي وردت فيييي سيييورة النميييلب فقيييد كانيييت ملكييية سيييبأ ممييين  كلمييية الص 
يعبييدون الشييمس، كمييا صيير حت اآليييات الكريميية، وهييذا يشييير إلييى احتمييال 

ن بالفلييك أيضييا لقييد وجييدنا ملكيية سييبأ تصيير  علييى دينهييا، . أن هييم كييانوا يهتمييو 
تجل ييييت أمامهييييا معجييييزة إحضييييار العيييير ، فكييييان ال بييييد ميييين  حتييييى عنييييدما

. مناقشييتها فييي عقييييدتها، وتعريفهييا بحقيقييية الشييمس واألفيييالك التييي تعبيييدها
ميين هنيييا يحتمييل أن يكيييون دخولهيييا الصييرح هيييو دخييول  للمرصيييد الزجييياجي 
الضييخم، ميين أجييل تعريفهييا بواقييع األفييالك، ومناقشييتها فييي عقيييدتهاب فهييي 

رةإ "  :ُمهي أة لمثيل هيذا العليم را َرَأت ره  َمِسرَ ت ه  ل ج  رر َح َفَلم  ِلري الص  ِديرَ  َلَهرا اد ال 
نعيم فهيو ميين . "..َوَكَشرَ    َعرن  َسراَدي َها َدرراَ  ِ ن ره  َصرر ٌح م َمرر ٌد ِمررن  َدرَواِرير

زجيياج ُمملييس، وهييو شييف اف وخييالص ميين الشييوائب، فهييو إذن صييرح، وهييو 
تتجل ييى فييي انعكيياس األجييرام ويبييدو أن  عظميية هييذا المرصييد . أيضييا  قييوارير
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السيييماوي ة فييييي قاعدتييييه الزجاجي ييية، وظهيييير ذلييييك فيييي رد ة فعييييل ملكيييية سييييبأ، 
وال نييدري كييم اسييتغرق ميين الوقييت وجييود ملكيية . عنييدما كشييفت عيين سيياقيها

سيييبأ داخيييل المرصيييد، ولكييين يبيييدو أن  هيييذا التواجيييد هيييو اليييذي جعلهيييا ُتعلييين 
رر   َن  ِسرر"  :إسييالمها ررَلي َماَن ِلل ررِه َرهللِّ َداَلرر   َرهللِّ ِ نِّرري َظَلم  ررَلم    َمررَع س  ي َوَأس 
ويبدو أن ه قد تم  تعريفها بحقيقة عالم األفالك، التي كانيت تعبيد . "ال َعاَلِمينَ 

. وال شيك أن  النقلية فيي المعيارف تسياعد عليى النقلية العقدي ية. من دون اهلل
 وي جل رريأل، يكشررف :وتسييمية المرصييد صييرحا  مفهييوم إذا عرفنييا أن  المرصييد

الاجرررراُ الالررررال، ، ثييييم إن  عدسيييياته وملحقاتهييييا مصيييينوعة ميييين وي ظهررررر
 .في مكان عاٍ  ومشرف، ثم هو ُيبنى الصري 
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 الصافنا  الجياد

 
وو  نا لرداود سرليمانأل نعرم الع رد   نره أو اهللأل " : جاء في سيورة ص      

  ."… ذ ع ر  عليه  الَعشي الصافنا   الجياد

والالفيت أن  . تصف اآلية الكريمة الخيل بأن ها صافنات، وبأن ها جياد     
الصييفة الثانييية هييي نقيييض للصييفة األولييىب فمعلييوم أن  الخيييل عنييد راحتهييا 

فأنييت . تكييون قائميية ال تتحييرك، بييل تنييام وقوفييا، وصييمتها فيييه هييدوء ووقييار
 تعجيييب مييين هيييذا الحييييوان اليييذي يمضيييي حياتيييه واقفيييا ، وتعجيييب كييييف ينيييام

نعليييم أن   وييييزول العجيييب عنيييدما ! واقفيييا ، وتعجيييب كييييف ال يرهقيييه الوقيييوف
القانون في خلق الخيل، يختلف عنه في خلق اإلنسان، وخليق الكثيير مين 
الحيوانات التي تنام مستلقية، فراحية الحصيان فيي وقوفيه، والهيدوء العمييق 

تيييي المقيييد مات الضيييروري ة ال لهيييذا الكيييائن، وصيييمُتُه ووقييياره، كيييل ذليييك هيييي 
 . تُفج ر حيوي ته ونشاطه

 ويندر أن نجد . نعم إن ه الجواد الذي يجوُد بالحركة، ويفيُض بالنشاط     

في الحيوانات حيوانا  يماثله في هيذه المتناقضياتب فهيو السياكُن المتحيرك، 
 . والصامُت المتفج ر
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، جيياءت عقييب اآليييات سييالفة الييذكر، ال تييزال لغييزا  ،آييية فييي سييورة      
ولقرد فتنرا سرليماَن وألقينرا " : غم من أقيوال المفسيرين الكثييرة فيهياعلى الر  

وليييس هييذا مقييام اإلفاضيية فييي تفسيييرها،  ."علررا ك رسرري ه جسررداإ ثررم  أنرراهلل
وقيييد يكيييون . وأكثييير ميييا جييياء فيهيييا مييين تفسيييير ال يسيييتند إليييى دلييييل معتبييير

بييأن  الجسييد الييذي حييل  فييي كرسييي  الُمْلييك : األقييرب إلييى الصييواب أن نقييول
ألننيا وجيدناها ألييق بمقيام سيليمان،  (حيل  )وُقلنيا . سليمان، عليه السيالمهو 

: وميييين لطييييائف القيييييرآن الكييييريم أن يقييييول سييييبحانه وتعيييييالى. عليييييه السييييالم
هييذا إذا كييان . "وألقينرراه علررا كرسرري ه ": ، ولييم يقييل"وألقينررا علررا كرسرري ه "

ى تييييوهم النبييييذ، عليييي ألقينرررراه المقصييييود سييييليمان، عليييييه السييييالمب ألن  كلميييية
واليذي يبيدو لنيا راجحيا  هيو احتميال أن يكيون سيليمان، علييه . خالف ألقينيا

السالم، قد أصيب بميرض أقعيده عين الحركية، أو تحيول إليى جسيد سياكٍن 
ال حراك فيه، واستمر على هذه الحال مد ة من الزمن، ثم شفاُه اهلل وعافاُه 

تيي تليي هيذه وقد يعيزز هيذا القيول أن  اآلييات ال. مما حل  به، عليه السالم
يية جيياءت علييى ذكيير أيييوب، عليييه الس ييالم، ومييا حييل  بييه ميين بييالء " : القص 
رهلٍل وعرذاهلل  . "واذكر ع دنا أي وهلل  ذ نادل ر  ره  أن ري َمس رِنَي الشري ان   ن ص 

، ألن  مييين معانيييه أن يييُه رجييع إليييى "ثرررم  أنررراهلل " : ويعييززُه أيضييا  قوليييه تعييالى
ة والمعافيياة ييح  ي هييي للتراخييي يؤي ييد ذلييكب ألن  واسييتخدام ثُييم  التيي. حاليية الص 

سييرعة اإلنابيية، التييي فيهييا معنييى الت وبيية، هييي ميين مسييتلزمات صييفة األو اب 
وهيييذا يعنيييي أن  اإلنابييية هنيييا ال . التيييي وصيييف بهيييا سيييليمان، علييييه السيييالم

ييحة والمعافيياة بعييد وقييٍت  عالقيية لهييا بييالرجو  إلييى اهلل، بييل الرجييو  إلييى الص 
 . فيه طول
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المييد ة الزمنييية التييي ُيحتمييل أن يكييون سييليمان، عليييه السييالم، قضيياها      
فاقدا  للقدرة على الحركة، والقدرة على إدارة شؤون الدولية، ال ُبيد  أن تكيون 
عييادة النظيير فييي أميير الُمْلييك والسييلطان، والنظيير  ييل، واج فرصيية للتييدب ر والتأم 

ويمكننيا أن . ان والقو ةفيما يمكن أن يفعله الحاكم الذي يملك الجاه والسلط
القييدرة علييى  نتصييو ر األميياني واألمنيييات التييي تجييول فييي خيياطر ميين فقييد 

إن  هييييذه . اإلدارة والحكييييم، وهييييو ال يييييزال علييييى كرسييييي ه سييييلطانا  معترفييييا  بييييه
ومن يمير  . والَطْول كله هلل اللحظات الجليلة تجعل المرء يدرك أن  الَحْول 

يمكييين أن يغتييير  بيييالقو ة والسيييلطان،  مييين الصيييالحين بمثيييل بهيييذه التجربييية ال
 . وعلى وجه الخصوص عندما يكون أوابا  منيبا  هلل تعالى

ميين يقييرأ اآليييات التييي تلييي هييذه اآلييية يجييدها مفعميية بالحركيية، والقييوة،      
ويجد سلطانا  ُيعطى من كيل شييء، ثيم هيو ال . والتسخير، والعطاء الوفير

والمتيدبر لآلييات . "ر مسراهللفامنن أو أمسر    ير  ذا ع اؤنا ": يحاسب
يجد أن  سليمان، عليه السيالم، قيد انتقيل مين النقييض إليى النقييض، تماميا  
كحاليية الصييافنات الجيييادب فسييكون تلييك الصييافنات هييو المقدميية الضييروري ة 

وقييد الحظنييا هييذا فييي حاليية سييليمان، . للحيوي يية المتفجييرة، والحركيية الفع اليية
قييد أصييبح سييلطانا  يوظ ييُف كييل مييا عليييه السييالم، بعييد شييفائه ميين مرضييهب ف

ر لييه ميين أجييل رعيتييه، وميين أجييل الحقيقيية التييي يييؤمن بهييا وقييد بلييا . ُسييخ 
عهده فيي الحضيارة والمدني ية األوج، إليى درجية أن نجيد األميم التيي جياءت 

فييكذا . ميين بعييده تنسييب كييل شيييء خييارق وعظيييم إلييى عصييره، عليييه الس ييالم
ضيروري ة لحالية الَجيود، فيكن  كانت حالة الصفون في الخيل هيي المقد مية ال
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حاليييية سييييليمان، عليييييه السييييالم، فييييي سييييكونه علييييى كرسييييي ِه كانييييت المقد ميييية 
إلطالق طاقاته الفاعلة، الموهوبة له من اهلل تعالى، إلحداث نقلة عظيمية 

 . في حياة البشر، وتكون على يديه، عليه السالم، تكريما  له
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 اميمان

 
واإليميان . اإليمان هو التصديق، ولكنيه التصيديق اليذي معيه َأْمين 

وأن يى لغيير . في الدين يحقق األمين الفيردي والجمياعي، اليدنيوي واألخيروي
لقييد اسييتعاض العلميياء فييي فتييرة مييا عيين هييذه !  المييؤمن أن يحييس بيياألمن؟

وتبقيى . والتي تدل على الجزم في التصيديق العقيدلبلفظة  اميماناللفظة 
 . هي اللفظة التي نص  عليها القرآن الكريم، والسن ة الشريفة اميمانظة لف

ييا عيين طريييق       . ب كالمبيياد  الرياضييي ةالعقرر يأخييذ اإلنسييان المعرفيية إم 
يييا عييين طرييييق  م  يييا عييين طرييييق . ب كييياأللوانالمرررس  واج م  ب الال رررر الصررراد واج

باني ألخيذ  وال يوجد طريق رابيع معيروف. كالمعارف التاريخي ة، والوحي الر 
ييا اإللهييام والييرؤى الصييادقة فهييي ميين الخبيير الصييادق. المعرفيية ويمكيين . أم 

 . إرجا  ما ُيسم ى بالت خاُطر إلى حاس ة مجهولة في اإلنسان

ذا مييا استعرضيينا أركييان اإليمييان فييي اإلسييالم نجييد أن  ركيين اإليمييان بيياهلل  واج
ت عين وأم ا ركن اإليمان بالمالئكة فثبي. تعالى يثبت عن طريق العقل فقط

يييا ركييين اإليميييان بالكتيييب فثبيييت عييين . (اليييوحي)طرييييق الخبييير الصيييادق  وأم 
ييا إيمييان المسييلم بييالتوراة  طريييق العقييل، إذا كييان المقصييود القييرآن الكييريم، أم 
واإلنجيييييل فيكييييون عيييين طريييييق الخبيييير الصييييادق، وكييييذلك األميييير فييييي ركيييين 
اإليميييان بالرسيييلب فيييكذا كيييان المقصيييود اإليميييان برسيييالة محميييد، صيييلى اهلل 
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يييييه وسييييل م، فييييال يكييييون ذلييييك إال عيييين طريييييق العقييييل، وميييين هنييييا كانييييت عل
يييا إذا كيييان قصيييدنا اإليميييان ببييياقي الرسيييل فيكيييون ذليييك عييين . المعجيييزة وأم 

ييا ركييين . طريييق الخبيير الصييادق، والييذي هييو هنييا الييوحي الثابييت بالعقييل أم 
اإليمييان بيياليوم اآلِخيير، وركيين القضيياء والقييدر، فيثبتييان عيين طريييق الخبيير 

 . الصادق

على ضوء ما سلف نجد أن  أركان اإليميان فيي اإلسيالم ال تثبيت إال      
ييا الحييس فليييس ميين طييرق إثبييات . ميين طييريقينب العقييل، والخبيير الصييادق أم 

القضييييييايا اإليماني يييييية، ألن  اإليمييييييان يتعلييييييق بالمسييييييائل الغيبي يييييية، وال يتعلييييييق 
بالمحسوسيييياتب فالمعييييارف التييييي تؤخييييذ عيييين طريييييق الحييييس ال يتعلييييق بهييييا 

وال نقييول نييؤمن بييأن  . نيؤمن بوجييود اللييون األحميير، ميثال: ال نقييولفيي. إيميان
وبييذلك يتبييين لنييا خطييأ ميين ينكيير . اليي …النييار تحييرق، وبييأن  الميياء يييروي 

بعييييض القضييييايا اإليماني يييية بذريعيييية أنهييييا غييييير محسوسيييية، ألن  الحييييس هييييو 
طريييق ميين ثييالث طييرق تؤخييذ بواسييطتها المعرفيية، وكييل طريييق يقودنييا إلييى 

. اميييا  عييين المعيييارف التيييي تقودنيييا إليهيييا الطيييرق األخيييرىمعرفييية تختليييف تم
فمعليوم أن ييه يسييتحيل علييى األعمييى، ميثال ، أن يييدرك حقيقيية األلييوان، ولكنييه 

فياأللوان بالنسيبة للمبصير هيي . يؤمن بوجودها عن طريق الخبير الصيادق
قضيييية حسيييي ة غيييير إيماني ييية، وهيييي بالنسيييبة لألعميييى قضيييية إيماني ييية غيييير 

 . حس ية

وبهيذا . ما ودر في القلهلل وصرد ده العمر : ف اإليمان الديني بأن يهُعر       
يظهيير الفييرق بييين اإليمييان الفلسييفي واإليمييان الييدينيب فاإليمييان الفلسييفي ال 
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يييا اإليميييان اليييديني فيييال يصيييح حتيييى  يسيييتلزم سيييلوكا ، وال يوجيييب التزاميييا ، أم 
إن   فالييييدين ال يقبييييل أن يكييييون اإليمييييان ترفييييا  فكري ييييا ، بييييل. ييييينعكس سييييلوكا  

اإليمييان الييذي ال يصييدقه عمييل يوشييك أن يمييوتب فييالفكرة كالجسييد إذا لييم 
ومييين هنيييا لييييس عجيبيييا  أن نجيييد فيييي الواقيييع أن  أشيييدَّ النييياس . تعميييل تميييوت

إيمانيييا  هيييو أشيييد هم التزاميييا ، وأن  قيييوة اإليميييان تتجليييى فيييي اليييذين يتحركيييون 
 . بالفكرة
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 1ال ريهلل 
 

، أو غييياب عييين العقيييل: ال يرررهلل      وفيييي . هيييو كيييل ميييا غييياب عييين الحيييس 
الوقيت اليذي يصيبح فييه الشيييء الغائيب محسوسيا ، أو ُميدَركا  بالعقيل، فكنييه 

وما يغيب عن اإلنسان قد يكون من أميور الماضيي، . ال يعود بعدها غيبا  
وقييد فطيير . وقييد يكييون ميين أمييور الحاضيير، وقييد يكييون ميين أمييور المسييتقبل

على حيب  معرفية الغييب، فهيو يسيعى دائميا  إليى كشيف  اهلل تعالى اإلنسان
ومين الممكين أن ُنرجيع تطيور المعيارف والعليوم إليى شيوق . أستار الغيوب

وقييد يدفعييه هييذا . اإلنسييان الييدائم إلييى معرفيية مييا غيياب عيين ِحس ييِه أو عقلييه
الشوق الجامح إلى سلوك بعض الطرق العابثة، والتي ُتهدر وقته وجهيده، 

مييييين هنيييييا وجيييييدنا أن  اليييييدين ُيحييييير م العرافييييية والكهانييييية، . وتضيييييره وال تنفعيييييه
 . والشعوذة، ألنها َتْصِرف اإلنسان عن الطرق الصحيحة لمعرفة الغيب

ال يييد خر اإلنسييان جهييدا  فييي اتخيياذ الوسييائل المختلفيية الموصييلة إلييى      
معرفيية الغيييب، وفييي الوقييت الييذي ييينجح فيييه فييي كشييف أسييتار غيييٍب مييا، 

ل هذا الغيب إل ن كيان ال ييزال يتحو  ى شهادة، وال يعود غيبا  بالنسبة له، واج
وسييبقى اإلنسيان يتوس يل بعيالم الشيهادة . غيبا  بالنسبة إلى غيره من النياس

لالطيييال  عليييى عيييالم الغييييب، فيييي مسييييرة ال تتوقيييف حتيييى تنتهيييي خالفتيييه 
وال يقتصييير عيييالم الشيييهادة عليييى المحسوسيييات، بيييل إن  ميييا . عليييى األرض

ضيييا  مييين عيييالم الشيييهادة، وعلييييه فيييكن  وجيييود الخيييالق، هيييو أي  العقررر يثبيييت 
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وقيد يكيون . سبحانه وتعالى، هو من عالم الشهادة، وليس من عالم الغيب
 . هذا من بعض أسرار شهادة أن ال إله إال اهلل

يمكن لإلنسان أن يتعرف على ما يغييب عنيه عين طرييق الحيس، أو      
دما نصييف الخبيير وعنيي. عيين طريييق العقييل، أو عيين طريييق الخبيير الصييادق

بأن يييه صيييادق فكننيييا نقصيييد بيييذلك أن يييه قيييام اليييدليل العقليييي عليييى صيييدق هيييذا 
ميين هنييا تتفيياوت األخبييار فييي درجيية ِصييدقيتها، وعلييى ضييوء هييذا . الخبيير

هنياك الحيديث : فعلى سيبيل المثيال. التفاوت يتفاوت التصديق قو ة  وضعفا  
الحيديث  فميا جاءنيا عين طرييق. الضعيف، والحسن، والصحيح، والمتيواتر

الحسن ال يكيون فيي قيوة ميا جياء عين طرييق الحيديث الصيحيح، وميا جياء 
والتييييواتر مسييييألة . عيييين طريييييق الحييييديث المتييييواتر فهييييو القطعييييي فييييي ثبوتييييه

 . عقلي ة، وليست مسألة شرعي ة

كيييل النييياس يؤمنيييون بالغييييب، فميييا معنيييى أن ُيثنيييي اهلل تعيييالى، فيييي 
؟ ولإلجابية عين هيذا  " يرهلليؤمنرون  ال" :كتابه العزييز، عليى المتقيين أنهيم

إذا قام الدليل العقلي على صيدق النبيي فيميا ُيبل يا عين رب يه، : السؤال نقول
فيييكن  الميييؤمن عنيييدها ُيصيييد ق ميييا جييياء بيييه النبيييي مييين أخبيييار تتعليييق بعيييالم 
ن كان الحس  والعقل عياجزين عين إدراك هيذا الغييب، ألن   الغيب، حتى واج

 . صدق الُمخبر يغني عن ذلك

عرالم  ال يرهلِل فرال ي ظهررر ": مين سيورة الجين 46عيالى فيي اآليية يقيول ت     
إن  اهلل تعيالى ال يغيييب  "…علرا ني رِه أمرداإأل    مرن ارتضرا مرن رسرو 
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وعليييه فمييا دالليية إضييافة الغيييب إليييه سييبحانه . عنييه شيييء، فعلمييه مطلييق
وتعييييالى؟ تشييييير اآلييييية الكريميييية إلييييى غيييييب أراد اهلل تعييييالى أن ُيغي بييييه عيييين 

هييذا يعنييي أن  هنيياك غيوبييا  يمكيين للخلييق أن ُيحيطييوا بهييا إذا المخلوقييات، و 
، أو بالعقييييل، أو بييييالخبر الصييييادق ييييلوا إليهييييا بييييالحس  ن  هنيييياك . مييييا توص  واج
وقيد ُيسيتثنى . غيوبا  ليم ييأذن سيبحانه وتعيالى بعلمهيا ألحيد مين المخلوقيات

فغيبيييُه سيييبحانه وتعيييالى لييييس كيييل ميييا . مييين ذليييك بعيييض الرسيييل والرسييياالت
وهيذا يعنيي أنيه قيد يكييون . ل هيو ميا اسيتأثَر بعلميه دون َخلِقيهغياب عن يا، بي

بكمكاننييا أن نط لييع علييى بعييض الغيييوب إذا مييا تييدب رنا القييرآن الكييريم، الييذي 
 . بعدنا ماقبلنا، وعلم  مافيه خبر 

هل ُحِرم الناس من االطال  على الغيب بختم النبيَوات : وأخيرا  نسأل     
مييواب فالرؤيييا الصييادقة هييي نييو  ميين إطييال  ال، لييم ُيْحر : والرسيياالت؟ نقييول

ولكيين هييذا ال يتعلييق بالغيييب الييذي . اإلنسييان علييى الغيييب، وكييذلك اإللهييام
أميييا ميييا أراد أن . ، بيييل هيييو مميييا أراد أن ُيظهيييره(غيبيييه) شييياء اهلل أن ُيغي بيييه

ُيغي بيييه، فقيييد شييياء سيييبحانه وتعيييالى أن يجعيييل اليييوحي هيييو الطرييييق الوحييييد 
، وعلييه . لإلطالل علييه فهنياك غييب يمكين االطيال  علييه بواسيطة الحيس 

وهنيييياك غيييييب ال .  أو العقييييل، أو الخبيييير الصييييادق، ومنييييه اإللهييييام والييييرؤى
 .طريق إليه إال بتدب ر الرسالة اإللهي ة، المتمثلة بالقرآن والسن ة
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 4ال يهلل 
                                                                                        

وجيياءت اآلييية األولييى ميين . نزلييت سييورة اإلسييراء قبييل الهجييرة بسيينة 
السييورة لتتحييدث عيين حادثيية اإلسييراء بالرسييول، صييلى اهلل عليييه وسييلم، ميين 

ويدهشييك أن  . حولييهالمسييجد الحييرام إلييى المسييجد األقصييى الييذي بييارك اهلل 
اآليات التي تليي تتحيدث فيي بعيٍد غيبيي يتعليق بمسيألة سيتأتي بعيد قيرون، 
أال وهييييي القضييييي ة الفلسييييطيني ة، وهييييذا يعنييييي أن  هييييذا الصييييرا  المسييييتقبلي 

وال ننسييى أن  . سيشييك ل فييي حينييِه حييدثا فييي غاييية األهمي يية بالنسييبة للبشييري ة
ين، كمييا جيياء فييي سيييورة فلسييطين هييي األرض التييي بييارك اهلل فيهيييا للعييالم

يناه  ولو اإ  لا األر  التي  اركنا فيها للعالمين:" األنبياء  ".ونج 
ذري ة من مملنرا مرع نروح :" جاء في اآلية الثالثة من سورة اإلسراء       

وقيد جياء فيي القيرآن الكيريم أن  كيل  مين ُحِميل ميع ".  ن ه كان ع داإ شركوراإ 
وعليييه، فمييا هييي اإلشييارات التييي تحملهييا . نييوح، عليييه السييالم، كييان مؤمنييا  

ميع  مرن آمرنُذري ية :" ، ولماذا ليم تكين"…ذ ري ة من مملنا مع نوح:" عبارة
 !؟"نوح 
يمكيين للمفس يير أن يييذهب فييي ذلييك مييذاهب شييت ى، ويبقييى كييالم اهلل  

ولكننييييا هنييييا نييييدلي بييييرأي لييييه ارتبيييياط بواقييييع النيييياس . حكيييييم فييييوق كييييالم كييييل
المعاصييرب فنييوح، عليييه السييالم، بنييى السييفينة بييأمر اهلل ووحيييه، كمييا جيياء 

، ويبييدو أن  المكييان الييذي "واصررنع ال لرر   أعيننررا وومينررا:" فييي سييورة هييود
ُصيييينعت فيييييه السييييفينة كييييان بعيييييدا  عيييين البحيييير، ويبييييدو أن  كييييل مييييا يحيييييط 
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ء نييييوح، عليييييه السييييالم، للسييييفينة أمييييرا  مسييييتغربا  داعيييييا  بالمكييييان يجعييييل بنييييا
ويصرنع ال لر  وكل مرا مرر  عليره مر  مرن  :"جاء في سورة هيود. لالستهزاء

، وهذا أمر مفهوم، فهم ال يملكون البعد الغيبيي لييدركوا "دومه ساِلروا منه
وأن ى لهيم ذليك وعقييدتهم الوثنيية . الحكمة من بناء السفينة في ذلك المكان

 .عقولهم للواقع المحسوس ترهن
واليييييوم نجييييد أن  األحييييداث فييييي العييييالم تتسييييار ، والعواصييييف، التييييي  

وقيد يصيل اليبعض . تعصف بالناس، تجعل الكثييرين فيي حالية مين الحييرة
إلى حالة اليأس واإلحباط، وعلى وجه الخصوص أولئك اليذين ال يملكيون 

دي يية تأسييُر صيياحبها البعييد الغيبييي الييذي تنيييز لت بييه الرسيياالتب فالعقيييدة الما
، ومييييين هنيييييا تكيييييون األحكيييييام والمواقيييييف  فيييييي سيييييجن عيييييالم الشيييييهادة اآلنيييييي 

 .والقناعات متأثرة بثقل وطأة الواقع المحسوس
عنييييييدما أسييييييقطت أمريكييييييا حكييييييم ُمَصييييييدَّق فييييييي إيييييييران، وذلييييييك فييييييي  

الخمسييينات ميين القييرن العشييرين، وأعييادت الشيياه إلييى عرشييه الملكييي، كييان 
م، وميييا بعييييدها، 1171لكييين  أحييييداث العيييام . ذليييك فيييي حينيييه نجاحييييا  ظييياهرا  

جيييياءت لتثبييييت قصييييور عقييييول عبيييياقرة السياسيييية األمريكييييية، فييييأن ى لهييييم أن 
نعييييم، يسييييتطيع العييييب الُكييييرة ! يييييدركوا أبعيييياد مكييييرهم، ونهاياتييييه، ومآالتييييه؟

الميياهر أن يقيييذف بيييالكرة إلييى الهيييدف، ولكن يييه يفقييد السييييطرة عليهيييا بمجيييرد 
ذلييييك بمسييييارها، وال يعلييييم مكييييان وهيئيييية  قييييذفها، ثييييم  هييييو غييييير ُمييييتحك م بعييييد

وهكييذا نحيين البشيير، قييد يكييون لنييا سيييطرة علييى أفعالنييا اآلني يية، . اسييتقرارها
أما تفياعالت األفعيال ومآالتهيا فيي الميدى . فتأتينا النتائج الفورية والمرجو ة
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البعيييييد، فييييال مجييييال للسيييييطرة عليهيييياب فكلمييييا طييييال الزمييييان فقييييدنا السيييييطرة 
 .جآت عالم الغيب، الذي ال يعلمه إال اهللوالتحك م، وتكون مفا

سورة اإلسراء ثري ة بمعالجات األبعاد الغيبي ة المتعلقة بأم ة اإلسيالم  
وعنيدما نضييف إليهيا سيورة الكهيف التيي تليهيا تتجل يى . والرسالة اإلسالمي ة

ومييا أحييوج النيياس اليييوم إلييى تييدب ر معيياني . لنييا هييذه األبعيياد بصييورة أوضييح
كييييف ال، والعواصيييف . ل هيييذه األجيييواء التيييي تحييييط بنييياالسيييورتين فيييي مثييي

ويبقيى اليوحي . تعصف بالكثير من حقائق الواقيع التيي كانيت تبيدو راسيخة
الكريم هو الطبيب الوحيد الذي يالمس القلوب المؤمنة، فيزيل ما بهيا مين 

ومييا أجمييَل أن تتعلييق القلييوُب باألمييل الييذي . شييوائب الشييك والحيييرة والتييردد
 ."…كتهلل ال  ألنل ن  أنا ورسلي " :مصدره اليقين

  



 112 

 وما  و علا ال يهلل  ضنين
 
 ن رره لقررو   رسرروٍ  كررريمأل ذي :"..تعييالى فييي حييق القييرآن الكييريم دررا  

درروٍل عنررد ذي العررر  مكررينأل م  رراع ثَررم  أمررينأل ومررا صررام كم  مجنررونأل 
ولقررد رآه  رراألف  الم  ررينأل ومررا  ررو علررا ال يررهلل  ضررنينأل ومررا  ررو  قررو  

   (47 – 11)التكوير. "...شي اٍن رجيم
يذهب أكثير أهيل التفسيير إليى أن  الرسيول، صيلى اهلل علييه وسيلم،  

أي أن  الرسيول،  :"وما  و علا ال يهلل  ضنين":هو المقصود بقوله تعيالى
ولكيين . عليييه السييالم، ليييس ببخيييل بمييا جيياءه ميين الييوحي، إذ الييوحي غيييب

: ، وال نقييولمررا  اليررٌ   ال: ُيضييعف هييذا القييول، ألننييا نقييول علررا اسييتخدام
ضرررنين إن  : وقيييد الحيييظ بعيييض المفسيييرين هيييذا فقيييالوا . اليرررٌ  علرررا المرررا 

، فهييو إذن لرريس مممررد  م ررَتهم: وعلييه يصييبح المعنييى ألظنررينُقرئيت أيضييا  
 .أمين على ما جاءه من الغيب

يرجع إلى القرآن الكيريم، ولييس إليى   والذي نراه هنا أن  الضمير  
ومرا  رو علرا ال يرهلل :" الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بيدليل قوليه تعيالى

ويؤي يد ذليك ميا ورد فيي اآلييات  ،"...شري ان رجريم  و  قو  ضنينأل وما 
ليس القررآن  : وعليه يكون المعنيى ،"... نه لقو  رسو  كريم":التي تسبق

أن نقييييول إن  حييييروف الجيييير ينييييوب  وال يصييييح  هنييييا .علررررا ال يررررهلل   اليرررر 
ألن   ،لررريس القررررآن  ال يرررهلل   اليررر : بعضيييها عييين بعيييض فيكيييون المعنيييى
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القييول إن  علييى هنييا بمعنييى البيياء يجعلنييا نتسيياءل عيين سيير  عييدم اسييتخدام 
 !إلى إشكال في الفهم ؟ علا، في الوقت الذي يؤدي استخدام ال اء

وعيييياَلم  يمكيييين تقسيييييم الكييييون المخلييييوق إلييييى عيييياَلمينب عييييالم غيييييب، 
. شهادة، فما جهله اإلنسان فهو عيالم الغييب، وميا علميه فهيو عياَلم شيهادة

ييا أن يكييون عيين   ريرر  ومعلييوم أن  اط ييال  اإلنسييان علييى عييالم الغيييب إم 
والتطييور العلمييي لإلنسييان يعنييي . المررسأل أو العقرر أل أو الال ررر الصرراد 

وعنييدما . اتسييا  مسيياحة عييالم الشييهادة علييى حسيياب مسيياحة عييالم الغيييب
نؤمن بأن  اهلل تعالى هو مطلق العلم فكن  ذلك يعني أن يه ال يوجيد فيي حق يه 

وعليييه فييكن  معنييى أن ييه تعييالى . سييبحانه غيييب، بييل كييل الوجييود عنييده شييهادة
، أن ييه سييبحانه عييالم لمييا يشييهده الخلييق، ولمييا يغيييب عررالم ال يررهلل والشررهادل

 .عنهم
. بأن يييه نيييور ُوِصييف القيييرآن الكييريم، وكيييذلك كييل الر سييياالت الرب انييية، 

، وينقيل هيذه األشيياء مين عيالم ك   ما ي وصل   لا مقا   األشرياء والنور
فيييالقرآن نيييور ال يبخيييل عليييى َعييياَلم الغييييب أن . الغييييب إليييى عيييالم الشيييهادة

ُيجل ييييه فيجعليييه عيييالم شيييهادة، فهيييو يحتيييوي عليييى العليييم الكيييافي لكيييي يطيييل  
األضييييواء، اإلنسييييان علييييى الغيييييوب، فالغيييييب محتيييياج إلييييى أن ُتلقييييى عليييييه 

وعليييه ُنيرج ح أن يكييون المقصييود . ليخيرج ميين عيالم الجهييل إليى عييالم العليم
أن  القييرآن الكييريم، بمييا فيييه  ،"ومررا  ررو علررا ال يررهلل  ضررنين: "بقولييه تعييالى

مييين عليييم ومعرفييية، ال َيِضييين  عليييى عيييالم الغييييب أن ُيجل ييييه ويجعليييه عيييالم 
 .شهادة
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ا ، ميثال ، تتجليى عندما ينعكس نور القرآن الكريم في عيالم االجتمي 
على ضوء ذلك يمكن أن نفهيم، . وهكذا في كل عالم... حقائق هذا العالم

ِت يانرراإ :" بشييكل أفضييل، بعييض دالالت قولييه تعييالى فييي حييق القييرآن الكييريم
فهيييو المبيييي ن لكيييل شييييء، وميييا مييين غييييب إال والقيييرآن قابيييل  ب"لكررر ِّ شررريء

فييي القييرآن الكييريم،  وعليييه ليييس بالضييرورة أن توجييد األشييياء كل هييا. لتبي ينييه
ولكن  نور القرآن الكريم ُيجل يي كيل األشيياء، أي كيل  الغييوب، فيحيلهيا إليى 

ومرا  رو ": فيي قوليه تعيالى من هنا نيدرك أن  اسيتخدام حيرف عليى. شهادة
ال يمكن االستعاضة عنه بحرف الباء، ألن  اآلية ليو " علا ال يهلِل  ضنين

ى أن  الغيييوب فيييه ثييم  هييي ، لكييان المعنيي(ومييا هييو بالغيييب بضيينين) :كانييت
وهذا غير مفهوم، بل إن  الغيوب هيي . تخرج منه، فتتجل ى في عالم الواقع

 .عالم آخر يقوم نور القرآن الكريم بتبيينها وتجليتها
وخالصيية األميير أن ييه بكمكاننييا، مسييتنيرين بييالقرآن الكييريم، أن نجعييل  

، أو عيييييالم الغيييييييب عيييييالم شييييييهادة، سيييييواء أكييييييان األمييييير يتعلييييييق بالماضييييييي
وسواء أتعليق ذليك باالجتميا ، أو االقتصياد، أو . بالحاضر، أو بالمستقبل

وهيذا يعنييي أن  ِمين َكيرم القييرآن الكيريم أن يه ال َيضيين  عليى الغيييب ... الينفس
 ."وما  و علا ال يهلل  ضنين:" بنوره الُمبين
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 ا الرل

 
عنييييدما تييييؤمن المدرسيييية الوجودي يييية بالعبثي يييية، وعنييييدما ترفييييع شييييعارا   

، فكن هيا تكيون قيد عب يرت بوضيوح عين "ال شيء له معنى إال الموت:" يقول
الحقيقيية التيييي يهيييرب ميين مواجهتهيييا الميييادي ون، ألن  هييذه النتيجييية ال بيييد أن 
بيييدا  الخليييق،  يصيييل إليهيييا كيييل مييين أنكييير الييييوم اآلخيييرب فعظمييية الكيييون، واج

في يية المتجلي يية فييي كييل صييغير وكبييير ميين هييذا الوجييود، كييل ذلييك يفقييد والهد
 . معناه عندما نعتبر أن  الدنيا هي نهاية المطاف

 
هيييل يوجيييد فيييي ! إذا كيييان وجيييودي ينتهيييي بيييالموت، فلمييياذا أعيييي ؟ 

ومييياذا يعنيييى التزامنيييا بالمبييياد  ! الحيييياة اليييدنيا ميييا يسيييو غ االسيييتمرار فيهيييا؟
وميييا ميييدى ! اإلليييزام إذا ميييا أقصيييينا اليييدين؟ والقييييم، ومييياذا يبقيييى مييين سيييلطة

نعييم فبكمكانييك أن تشييكك فييي ! هييذا يجييوز، وهييذا ال يجييوز؟: منطقييية القييول
كل القيم، ويمكنك أن تيرفض كيل شييء، ويمكنيك أن تفعيل ميا تشياء، ألن  

نعيييم سيكتشيييف النييياس أن  إنكيييار الييييوم اآلخييير . اليييدنيا هيييي نهايييية المطييياف
، وعنيييدها ال بيييد  أن تكيييون السييييادة للفلسيييفة ُيفيييرغ الحيييياة اليييدنيا مييين معناهيييا

العبثي ييية، وعنيييدها سييييكون االنتحيييار هيييو الشيييجاعة التيييي تسيييتند إليييى العقيييل 
 .والمنطق، وسيكون االستمرار هو الغباء الذي يورث الجبن والتردد
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مييين هنيييا كيييان . تفقيييد معناهيييا عنيييدما يكيييون لهيييا نهايييية ا الررررلحتيييى  
ية ليدى اإلنسيان الخلود من أكبير حقيائق الييوم اآلخير،  بيل إن  الرغبية الملح 

فييي البقيياء واالسييتمرار لهييي ميين أوضييح حقييائق اليينفس البشييري ة، وكأن ييه ال 
وقييد جيياء الييدين . يصييلح لعييالم الخلييود إال ميين ُرك ييب فيييه الميييل إلييى الخلييود

مييين حقيييائق الوجيييود، وكيييان  ا الررررلمنسيييجما  ميييع حقيييائق الخليييق، فكانيييت 
حقييق االنسييجام الكامييل فييي كييل  شيييء، وهنييا يت. ا الرررلالخلييود ميين حقييائق 

وبذلك تظهر الفلسفة المادي ة كعارض مرضي، وشذوذ تأباه البشيري ة، ألنيه 
ليييذا سييييبقى اإللحييياد اسيييتثناء  غيييير قابيييل ألن يكيييون . يتنييياقض ميييع فطرتهيييا

 .القاعدة
من يقيرأ القيرآن الكيريم يجيد أن  قضيي ة الييوم اآلخير تكياد تكيون هيي  

مساحة ضخمة في كتياب اهلل العزييز، ويكتشيف القضي ة األولى، وتحظى ب
، وأن  صالحها هيو المقدمية  ا الرلأن  صالح الدنيا ال يكون إال بااليمان 

، وال مجال للفصل بيين العيالمين، بيل لقيد بياءت ا الرل الضروري ة لصالح
وأبييييرز . كيييل محييياوالت الفصييييل، عبييير التييياري  البشييييري، باإلخفييياق اليييذريع

يميان بالعبثي ية، والشيعور بفقيدان الهدفي ية، وانهييار عالمات هذا اإلخفياق اإل
وليس عجيبا  بعد ذلك أن نسيمع أن  أعليى نسيبة لالنتحيار . القيم األخالقي ة

فيييي العيييالم هيييي فيييي اليييبالد االسيييكندنافي ة، والتيييي هيييي األوليييى فيييي مسيييتوى 
ولييييس غريبيييا  أيضيييا  أن نجييد الجميييوح والتميييرد يسيييودان فيييي . الرفيياه المييياد ي
الغربي ييية، التيييي سيييادت فيهيييا، يوميييا  ميييا، فلسيييفة احتقيييار اليييدنيا،  المجتمعيييات

وانتشيييرت فيهيييا الرهبنييية وتقيييديس العزلييية، التيييي عب ييير عنهيييا أصيييدق تعبيييير 
إن  القييديس فالنييا  لييم :" بعييض ُكت يياب الغييرب فييي تلييك العصييور عنييدما قييال
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ن  القيييديس فالنيييا  ليييم يرتكيييب إثيييم  يرتكيييب إثيييم غسيييل الوجيييه ثالثيييين عاميييا ، واج
  ".رجلين خمسين عاما ، أم ا نحن، فواأسفاه، ندخل الحم ام كل يومغسل ال

وتكيييررت كلمييية . مييير ة 46فيييي القيييرآن الكيييريم  اليررروم ا الررررتكيييرر   
مير ة، وتكيرر   11 يوم الدينوتكيرر . مر ة 110بمعنى اليوم اآلخر ا الرل 

يييوم الحسيياب، ويييوم : فكيييف بنييا إذا أحصييينا أيضييا  . ميير ة 73 القيامررة يرروم
ة، والحاق يييية، والجن يييية، والن ييييار، التغييييا وغييييير ذلييييك، ميييين …… بن، والصيييياخ 

فيي المقابيل نرييد مين اليذين قيرأوا التيوراة ! األلفاظ الدال ة على اليوم اآلخير؟
الحالي ييية، والعهيييد القيييديم، أن ييييدل ونا عليييى نيييص واحيييد ُيصييير ح بعقييييدة الييييوم 

فيييي حيييين نجيييد هنييياك أكثييير مييين نيييص فيييي األناجييييل . اآلخييير ليييدى اليهيييود
وهيييذا يعنيييي أن  قضيييي ة الييييوم . المتداولييية يييينص عليييى عقييييدة الييييوم اآلخييير
وبكمكانيييك بعيييد ذليييك أن تفهيييم . اآلخييير عنيييد اليهيييود هيييي قضيييي ة اجتهادي ييية

 !!… الكثير من مواقفهم وسلوكي اتهم
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 الظ رن

 
قييد يييأتي بمعنييى  الظ ررنهييل يسييتطيع العربييي الفصيييح أن يسييتوعب أن      

ولكن  الكثير من يا قيد يقبيل هيذا القيول عليى مضيض، . اليقين؟ ال نظن  ذلك
ألن  أهل التفسير يقولون بأن  الظ ن قد يرد أحيانا  في القرآن الكيريم بمعنيى 

الررذين " :اليقييين، ويستشييهدون للتييدليل علييى مييذهبهم هييذا بمثييل قولييه تعييالى
فلم ا قيالوا إن  العقييدة ال بيد  . "َوَأن ه م  ِ َلي ِه َراِجع ونَ  َيظ ن وَن َأن ه م  م الد و َر ِِّهم  

لها من جزم، ولما رأوا أن  اإليمان ال بد  أن يكون قاطعيا ، قيادهم ذليك إليى 
ولييم يقولييوا لنييا لميياذا شيياء . حتمي يية القييول بييأن  الظيين  قييد يييأتي بمعنييى اليقييين

 "!! يودنون"بدل " يظن ون :"اهلل تعالى أن يقول

يبييدو أن  الخطييأ نييتج عيين زعمنييا بييأن  العقيييدة يجييب أن تكييون جازميية      
وال نييدري ميين أييين جئنييا بهييذا الييزعم فييي . حتييى ينجييو المييؤمن يييوم القياميية

ال فميا  مواجهة آيات صريحة َتقبُل من العبد أن يسلك وفق غلبية الظ ين، واج
َداَد ال  " :معنى أن  اإليمان يزيد وينقص؟ يقول سبحانه تعالى ِذيَن آَمن روا َوَيا 

وال مجيييييييال  %133 الييييييييفمعليييييييوم أْن ال مجيييييييال للزييييييييادة عليييييييى   ."ِ يَمانررررررراإ 
وهنييا ال بيد ميين لفييت . هييذا إذا كيان المطلييوب هيو الجييزم القياطع. للنقصيان

وقييد نزلييت الرسيياالت .  يمانرراإ االنتبيياه إلييى أن  القييرآن الكييريم ُيسييم ي العقيييدة 
وعنيييدما ييييتكل م . جرررة اليقررريندر لتبنيييي اإليميييان فيييي النفيييوس ليبليييا اإلنسيييان 
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لية ُييذكِّر بالنتيائج المرجيو تحققهيا،  القرآن الكريم عن وظيفة الرسياالت المنز 
َذِلَ  ال ِكتَراهلل    َري رهلَل  ":واألدل ة على ذلك في القرآن كثيرة، مثل قوله تعالى

ررر. ِفيرررِه   ررردلإ ِلل م ت ِقرررينَ  ررروَن الص  ِمن ررروَن ِ ال َ ي رررهلِل َوي ِقيم  ررراال رررِذيَن ي ؤ   الَل َوِمم 
ِلررَ   .َرَاد َنررا  م  ي ن ِ ق ررونَ  ِمن رروَن ِ َمررا أ ن ررِاَ  ِ َلي ررَ  َوَمررا أ ن ررِاَ  ِمررن  َد   َوال ررِذيَن ي ؤ 

وهيييذا ال يعنيييي إطالقيييا  أن  اليييذي أسيييلم نفسيييه هلل  ."  رررم  ي وِدن رررونَ  َوِ رررا اِلَرلِ 
، غييير مقبييول عنييد اهلل يييات بييل إن  اآل. تعييالى، وهييو فييي دائييرة غلبيية الظيين 

. الكريميية واضييحة وصييريحة فييي قبييول ميين يسييلك علييى ضييوء غلبيية الظيين  
 . والمشكلة هنا في تحكيم وجهة النظر السابقة في النص القرآني

فيال يصيح  فيي اليدين  ."ِ ن  َ ع َ  الظ رنِّ ِ ث رٌم " : يقول سبحانه وتعالى     
عقيييييدة أن يكييييون كييييل  الظيييين  إثمييييا ، ألن  هنيييياك الكثييييير ميييين المسييييائل فييييي ال

والشيييريعة ال يمكييين الوصيييول فيهيييا إليييى درجييية اليقيييينب فيييال بيييد عنيييدها مييين 
والمقصيود بيالظن  الغاليب هنيا هيو الظين  اليذي . االستناد إلى الظن  الغالب

وعلييه فيكذا كيان الظين  فيي مواجهية اليدليل اليقينييي . يغليب الظنيون األخيرى
انظير قوليه . لظين  وكذلك ُيذم  الظن  في مواجهية غلبية ا. فكن ه يكون مذموما  

فيال قيمية للظين  فيي مواجهية . "ِ ن  الظ ن    ي   ِني ِمرَن ال َمر ِّ َشري  اإ ": تعيالى
 . الحقيقة

إن  العقيييدة ال تثبييت إال : " فيير ق الييبعض بييين العقيييدة والشييريعة فقييالوا     
ييا الشييريعة فتثبييت بالييدليل الظن ييي وعنييدما نبحييث عيين ". بالييدليل القطعييي، أم 

بيل نجيد أن  األحادييث الكثييرة . سند شيرعي لهيذا التفرييق يصيعب أن نجيده
النيياس لتعليييم تُثبيُت بييأن  الرسييول، صييلى اهلل عليييه وسييلم، كييان يبعييث آحيياد 
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العقييييدة والشيييريعة، وليييم يكييين ُيفييير قب فليييم نجيييده، ميييثال، عنيييد تعلييييم العقييييدة 
ويجيييدر هنيييا لفيييت . يشيييترط، علييييه السيييالم، الكثيييرة التيييي تبليييا حيييد التيييواتر

وفييه جانيب  أل(عقيردل) فييه جانيب إخبياري مكرم شررعي كر االنتباه إلى أن  
بيييارة هيييي خبييير ، فيييكن  هيييذه الع"الصرررالل فرررر  ": تشيييريعيب فعنيييدما نقيييول

 . يتضمن طلبا ، فمن أنكر فرضي ة الصالة كفر، ومن لم ُيصل  عصى

وكمييا وقييع أولئييك فييي الخطييأ فوصييلوا إلييى نتييائج عجيبيية، كييذلك وقييع      
خصومهم في خطأ أكبر عندما ذهبوا إلى أن  العقيدة الجازمة تثبيت بخبير 

ك بفعييييل الواحيييد، فقيييالوا إن  خبييير الواحيييد يوجييييب العليييم، واسيييتدلوا عليييى ذلييي
الرسييييول، صييييلى اهلل عليييييه وسييييلم، فقييييد كييييان يبعييييث آحيييياد النيييياس ليعلمييييوا 

وفيي الحقيقية أن  فعيل الرسيول، صيلى . العقيدة، وقد تواترت األخبيار بيذلك
اهلل عليييه وسييلم، ُيعتبيير دليييال  علييى جييواز أن يكييون ناقييل العقيييدة والشييريعة 

صييييد ق آحيييياد شخصيييا  واحييييدا ، أو آحيييادا  ميييين النيييياس، وأن يييه يجييييوز لنيييا أن نُ 
ولكيين ميين أييين لنييا أن  خبيير . النياس، وال فييرق فييي ذلييك بييين عقيييدة وشييريعة

رررِهد وا " :، واهلل سيييبحانه وتعيييالى يقيييولالعلرررم الجرررااماآلحييياد يوجيييب  َتش  َواس 
ررررروَن " :، وهيييييو القائيييييل سيييييبحانه"...ِرَجررررراِلك م َشرررررِهيَدي ِن ِمرررررن   م  َوال رررررِذيَن َير 

َصررَناِ  ث ررم  َلررم  َيررأ ت وا ِ أَ  َ َعررةِ ال م م  ِلررد و  م  َثَمرراِنيَن َجل ررَدل ر  ! ؟"...ش ررَهَداَء َفاج 
عليييى ميييدين بشيييهادة رجيييل  َدي رررن والعجييييب هنيييا أنهيييم ال يقبليييون فيييي إثبيييات

واحد، حتى ولو كيان عمير بين الخطياب، رضيي اهلل عنيه، ثيم  هيم يوجبيون 
يلتزمييييه  ِديررررنبخبيييير رجييييل واحييييد أو امييييرأة واحييييدة فييييي  التصرررردي  الجرررراام

 . لبشر إلى يوم القيامةالمليارات من ا
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هناك فرق بين التصيديق ووجيوب التصيديقب فمين البيدهي أن يه يجيوز      
لنيا أن نتتلميذ فيي العقييدة أو الشيريعة علييى عيالم واحيد، أو عليى آحياٍد ميين 
العلميياء، ولكيين ميين قييال بأننييا ملزمييون بتصييديقه أو تصييديقهم، فييي كييل مييا 

ارض قيولهم ميع ظياهر يقول أو يقولون، وعلى وجه الخصوص عندما يتع
 !          القرآن الكريم، أو ظواهر الشريعة، أو بدهي ات العقول؟
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 التقويم

 
لقرررد اللقنرررا امنسررران فررري أمسرررن  : "قيييال تعيييالى فيييي سيييورة التيييين        

. "تقرويمأل ثرم رددنرراه أسر   سررافلينأل    الرذين آمنرروا وعملروا الصررالما  
ميييا يقيييوم بيييه : وقيييوام الشييييء. قيييوامإن يييه َجعيييُل الشييييء ذا : قيييالوا فيييي التقيييويم

وُتصييير ح اآليييية الكريمييية بيييأن  اهلل تعيييالى خليييق اإلنسيييان فيييي أحسييين . ويثبيييت
تقويم، ويذهب بعض أهيل التفسيير إليى أن  المقصيود هنيا القيوام الجسيدي، 

ن كيان اللفيظ يحتمليه واليراجح أن  . وهذا بعيد عين سيياق الينص القرآنيي، واج
هرة والباطنييييية معيييييا ، أي الماد يييييية المقصيييييود هنيييييا هيييييو تعيييييديل القيييييوى الظيييييا

والمعنوي ييييية، وعليييييى وجيييييه الخصيييييوص القيييييوى المعنوي ييييية، مييييين مثيييييل العقيييييل 
 .واإلدراك

واضح من اآلية الكريمة أن  تقويم اإلنسان خاص به، وهيو يتمي يز         
فيييي ذليييك عليييى بييياقي الكائنيييات، كييييف ال، واهلل قيييد سيييخ ر لإلنسيييان ميييا فيييي 

فرررري " : وقييييد يستشييييكل الييييبعض قولييييه تعييييالى. السييييماوات ومييييا فييييي األرض
إذ علييى المسييتوى المييادي يمكيين أن يكييون اإلنسييان أشييد  . "أمسررن تقررويم 

مييين األميييراض الجسيييدي ة، وعليييى المسيييتوى المعنيييوي محفوظيييا  مييين تحصيييينا  
ويييييزول اإلشييييكال !!. األمييييراض النفسييييية، وبييييذلك يكييييون فييييي تقييييويم أحسيييين

فييي  ضرروء وظي تررهتتعلييق بخلييق اإلنسييان علييى  "أمسررن" عنييدما نييدرك أن  



 123 

ومييين هنيييا ال يليييزم ميييثال  أن يكيييون قيييوام اإلنسيييان ييييؤد ي بيييه إليييى . األرض
: " وقييد جياء فيي األثيير. هيذا ميا سيييكون فيي اآلخيرة الخليود فيي الييدنيا، ألن  

لق  الدنيا لكم واللقتم لآلالرل   .وهذا من بدهي ات الدين ،"ال 

يا الش ير فهيو طيار  عليى          األصل فيي اإلنسيان الخيير والعدالية، وأم 
الكيييان اإلنسييانيب ففييي الوقييت الييذي خلييق فيييه اإلنسييان فييي أحسيين تقييويم، 

ض، خليييييق فييييييه أيضيييييا  قابليييييية االنتكييييياس بحييييييث يحقيييييق وظيفتيييييه فيييييي األر 
وهيييذا ". ثرررم رددنررراه  أسررر َ  سرررافلين : " واالرتكييياس، واالرتيييداد إليييى األسيييوأ

يعنييي أن  التقييويم المعنييوي المنسييجم مييع وظيفيية اإلنسييان فييي األرض يمكيين 
وحتييى ال يكييون هييذا االرتييداد، ال بييد ميين العمييل . أن يتحييول إلييى النقيييض

   الرررذين آمنررروا : " يميييان الصيييحيحالصيييالح، القيييائم عليييى أسييياس مييين اإل
فكيييل موليييود يوليييد عليييى الفطيييرة، أي فيييي أحسييين  ... "وعملررروا الصرررالما 

ويمكيين المحافظيية علييى هييذه الفطييرة وتوظيفهييا فييي تحقيييق الخالفيية . تقييويم
فييي األرض، إذا مييا كانييت التربييية تسييتند إلييى اإليمييان الييداعي إلييى العمييل 

شييري ة، وليييس بخيييار ُيضيياف ميين هنييا نييدرك أن  الييدين ضييرورة ب. الصييالح
 .إلى خيارات اإلنسان

هيييل اسيييتطا  العليييم فيييي القيييرن الحيييادي والعشيييرين أن يخليييق فيييي         
واإلجابيية ! األمييم الغربي يية اإلنسييان الصييالح، الييذي يقييوم بواجبييات الخالفيية؟

نجييييدها اليييييوم فييييي واقييييع المجتمعييييات التييييي هييييي فييييي أعلييييى ُسييييل م المدني يييية 
إن يييه . إن يييه إفيييالس الغنيييي، وضيييعف القيييوي. ولوجيييياالمتسيييل حة بيييالعلم والتكن

وتبقييى مشيييئة اهلل تعييالى فييوق . العلييو الييذي هييو فييي حقيقتييه أسييفل سييافلين
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ررا مررا ين ررع الن رراس فيمكررث فرري  : "الجميييع ررا الا ررد فيررذ هلل ج رراءأل وأم  فأم 
 . وال ينفع الناس إال ما كان ينسجم مع فطرتهم الس وي ة".  األر 

يية المصيييلحين ينبغييي عنيييدها تكيييون . ي أن تسييتند إليييى فطيييرة اإلنسييانإن  مهم 
لييييذا مييييا نلحظييييه اليييييوم ميييين سييييقوط الكثييييير ميييين . احتميييياالت النجيييياح كبيييييرة

مين هنيا . الطروحات والمدارس يرجع في حقيقته إلى  تناقضها مع الفطيرة
نالحييظ أن ييه لييم يكييد يغادرنييا القييرن العشييرون إال وقييد أخييذ معييه الكثييير ميين 

وصيييحيح أن  الصيييورة الييييوم ليسيييت جميلييية وال  .العقائيييد واألفكيييار واألوهيييام
مشرقة، ولكن  مسار األميور يشيير إليى أن  الخيالص هيو مسيتقبل اإلنسيان 

وال نالرررهلل علرررا أمرررره ولكرررن  أكثرررر النررراس   فيييي الميييدى غيييير البعييييد، 
 .يعلمون
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 ال ض 
 

هو الزيادة، والعرب تقول لما يبقى من المياء فيي اإلنياء بعيد : ال ض      
ميا يبقيى مين الشييء، وميا يزييد عين : وعلييه تكيون الفضيلة. فضلة الشيرب

يغليييب أن تسيييتخدم فيييي  فضررر فاأللفييياظ المشيييتقة مييين . االقتصييياد والحاجييية
ر   عضركم علرا  ":يقول تعالى في سيورة النحيل. الزيادة اإليجابية وال فض 

. واضيح أن  المقصيود بالفضييل هنيا الزييادة فيي الييرزق ب" عر  فري الرررا 
رررلنا  عضرررهم علرررا  ":فيييي سيييورة اإلسيييراء ويقيييول سيييبحانه انظرررر كيرررف فض 

ييير .." عررر  ب فالتفيياوت اإليجيييابي فيييي َخْلييق النييياس مييين أهييم أسيييس التحض 
ررر    عضرررها علرررا "... :ويقيييول سيييبحانه فيييي سيييورة الرعيييد. اإلنسييياني ون  ض 

والمقصييود هنييا التمييايز فييي َأطعييام النباتييات، وقيمتهييا  ب" عررٍ  فرري األ ك رر  
 . ها على بعض، مما يؤدي إلى التنو  اإليجابيويتفاضل بعض. الغذائي ة

ب فيكذا األفضرلي ة، ومفهيوم الاليري رةقد يخلط النياس أحيانيا  بيين مفهيوم      
كانييييييت األفضييييييلي ة تتعلييييييق بزيييييييادة فييييييي المييييييال، أو القييييييوة، أو الجمييييييال، أو 

، فيييكن  الخيري ييية تتعلييييق بزييييادة الخييييرب فييييكذا كيييان فيييالن يفضييييلني ...العقيييل
فليييس بالضييرورة أن يكييون هييو خيييرا  من يييب فكييم .. عقييل بمييال، أو قييوة، أو

ميين فقييير هييو خييير ميين ألييف غنييي، وكييم ميين ضييعيف هييو خييير ميين ألييف 
من هنا كان الحكم الرب ياني اليذي صيدر فيي حيق مجتميع الصيحابة، . قوي

ررة أالرجرر  للنرراس" :رضييوان اهلل عليييهم ، ولييم يقييل سييبحانه "كنررتم اليررر أم 



 127 

يييية:" وتعييييالى الفضييييل يحتمييييل وجوهييييا  كثيييييرة، وال  ألن   ، .."كنييييتم أفضييييل أم 
والتفضيل األخيروي ال يسيتند إليى . يستلزم الخيري ة إال إذا كان فضل تقوى

 . الفضل الدنيوي، بل يستند إلى الخيري ة في الحياة الدنيا

يرررا  نررري  سررررا ي  اذكرررروا " :يقيييول سيييبحانه وتعيييالى فيييي سيييورة البقيييرة     
هييذه اآلييية . "م علررا العررالميننعمتررَي الترري أنعمرر   علرريكمأل وأن رري فضررلتك

الكريمة هي من اآليات التي أن بيت اليهيود، لنكيرانهم النعمية، وعيدم شيكرهم 
ييلهم، أي زادهييم فييي العطيياء الييدنيوي باإلضييافة إلييى الكتيياب  هلل، الييذي فض 

وُتعدِّد اآليات التي جاءت بعد هذه اآلية، من سورة البقرة، الين عم . والفرقان
وليييم تكييين لغييييرهم مييين األميييم، فاسيييتحقوا بكفيييرهم  التيييي كانيييت لبنيييي إسيييرائيل

النعمييية أن تضيييرب علييييهم الذلييية والمسيييكنة، وأن يبيييوءوا بغضيييب مييين اهلل، 
ذ تررأذ َن ر  رر  لي عررثن  علرريهم  لررا يرروم القيامررة مررن يسرروم هم سرروَء  ":بيل وا 

نيرر ": بهذا تتضح بعض أسرار الغضيب الرب ياني  النيازل بياليهود. "العذاهلل
كانت خيانتهم كبيرةب الحظ بعض هذه الينعم التيي  فقد ب"الم ضوهلل عليهم

ذ  ": "...يا  ني  سرا ي  اذكروا نعمتري" :ذكرت وُعد دت بعد قوله تعالى وا 
ينررراكم مرررن آ  فرعرررون ذ فردنرررا  كرررم ال مرررر "أل"...نج  ذ واعررردنا "  أل"..وا  وا 

وظللنررا  " أل"ثررم   عثنرراكم مررن  عررد مرروتكم لعلكررم تشرركرون .."أل "..موسررا
ذ دلنررا اداللرروا  ررذه  "أل "نالنررا علرريكم المررن  والسررلولعلرريكم ال مررامأل وأ وا 

ذ استسررقا موسررا لقومرره  "أل "..القريررَة فكلرروا منهررا ميررث شرر تم رنرردا وا 
ذ دلررتم يررا موسررا لررن نصرر َر علررا  عررام وامررد " أل"..فقلنررا اضرررهلل . "..وا 

نعيييم، هيييذه الييين عم، وغيرهيييا مميييا ذكييير فيييي سيييورة البقيييرة وسيييور أخيييرى، ليييم  
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يية ميين األمييم، و  لييو حصييلت لغيييرهم لكانييت ميين دواعييي الشييكر تحصييل ألم 
والطاعة، ولكين هم كفيروا النعمية، وتميادوا فيي غيي هم وتنكيروا لفضيل الخيالق 
يييت علييييه اآلييييات التيييي ختميييت  سييبحانهب فكيييان الحكيييم العيييادل، هيييو مييا نص 

وضرر   علريهم الذل رة والمسركنة و راءوا   ضرهلل ":الحديث عين هيذه الين عم
 . بل لكل خائن ال تزيده النعم إال ضالالوهذا ليس لهم فقط،  ..."من ال

ييييا  : وأخيييييرا  نقييييول      إذا كانييييت اآلييييية الكريميييية هييييي ميييين أشييييد  اآليييييات ذم 
ولمييياذا ! لليهيييود، ولخييييانتهم، فكييييف فهمهيييا اليييبعض عليييى أنهيييا آيييية ميييدح؟

ذهييييييب الييييييبعض فييييييي تأويلهييييييا المييييييذاهب، علييييييى الييييييرغم ميييييين أن  صيييييييغتها 
ليك يرجيع إليى الخليط بيين مفهيوم يبدو أن  السبب في ذ! صيغة تقريع؟ هي

 .الخيري ة ومفهوم األفضلي ة

  



 122 

 الشرهيرد

 
اسييم مين أسييماء اهلل الحسينى، فعلييم اهلل تعيالى يحيييط بكييل : الشرهيد 

 :جيياء فيي سيورة الرعييد. شييء، فهيو سيبحانه وتعييالى عيالم الغييب والشيهادة
وقييد كيير م اهلُل بعييض خلقييه فجعلهييم شييهداء علييى . "درر  ك ررا  ررال شررهيداإ "

فكيف  ذا ج نا من ك  أم ة  شهيدأل وج نا  ":الن اس، جاء في سورة النساء
فاألنبيييياء شيييهداء عليييى أقيييوامهم، والرسيييول،  ،" ررر  علرررا  رررؤ ء شرررهيداإ 

الس يالم، شيهيد عليى األم ية اآلخيرة، واألم ية اإلسيالمي ة شياهدة وشيهيدة  عليه
رررةإ و  ":جييياء فيييي سيييورة البقيييرة. عليييى بييياقي األميييم سررر اإ وكرررذل  جعلنررراكم أم 

 ". لتكونوا شهداء علا الناس ويكون الرسو  عليكم شهيداإ 

يييية شييييهيدة علييييى النيييياس، ال بييييد أن تكييييون ممثليييية  وحتييييى تكييييون األم 
لحقيقة اإلسالم في إيمانها، وسلوكها، وال بد أن تحيط بيالواقع مين حولهيا، 
وتكييون قييادرة علييى تقييييم هييذا الواقييع، والحكييم عليييه، علييى ضييوء مقييياييس 

يية عنييدما تقييد م البييدائل . موضييوابط اإلسييال ويكتمييل معنييى الشييهادة فييي األم 
وهيذا يؤهلهيا ألن تكيون فيي . للواقع السلبي، وبذلك تكون شيهيدة فيي اليدنيا

" :مقييام الشييهادة يييوم القياميية، أي فييي مقييام التكييريم، جيياء فييي سييورة النسيياء
ومرن ي رع ال والرسرو  فأول رر  مرع الرذين أنعررم ال علريهم مرن الن ي ررين 
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وجياء فيي سيورة   ."صد يقين والشهداء والصالمين ومسن أول ر  رفيقراإ وال
   . .."وجيء  الن ي ين والشهداء" :الزمر

إن  الشيهداء فيي اآلخيرة هيم الشيهداء فيي اليدنيا، فهيم اليذين يعملييون 
يرا  ":على إقامة العيدل، عليى أسياس مين شير  اهللب جياء فيي سيورة المائيدة

، وجيياء فييي سييورة "ل شررهداء  القسرر  أيهررا الررذين آمنرروا كونرروا دررو امين 
ومعليوم  ."يا أيها الذين آمنروا كونروا درو امين  القسر  شرهداء ل ":النساء

من النص القرآني الحكيم أن  اهلل تعالى قد أرسيل الرسيل وأنيزل الكتيب مين 
لقررد أرسررلنا رسررلنا  ":أجييل أن يقييوم النيياُس بالعييدل، جيياء فييي سييورة الحديييد

وللقيييام . "الكترراهلل والميرراان ليقرروم النرراس   القسرر   ال ينررا  وأنالنررا معهررم 
بالعدل، وإلقامة العدل، ال يكفيي قيوة الفكيرة وتماسيكها، وسيم وها، بيل ال بيد 
مييين القيييوة التيييي تحيييق الحيييق، أي تجعليييه واقعيييا  راسيييخا  فيييي األرض، انظييير 

وأنالنررا المديررد فيرره  ررأس شررديد ومنررافع  ":تتميية اآلييية ميين سييورة الحديييد
   ".ل من ينصره ورسله  ال يهلل  ن  ال دوي عاياللناس وليعلم ا

والقييييام بالقسيييط، والسيييير فيييي سيييبيل اهلل قيييد يترتيييب علييييه ميييوت أو 
جاء فيي سيورة آل . قتل، وهذا في منطق الذين ال يؤمنون مجازفة وخسارة

يا أيها الذين آمنوا   تكونوا كالرذين ك رروا ودرالوا مالروانهم  ذا  ":عمران
أو كررانوا ن ررا ل لررو كررانوا عنرردنا مررا مرراتوا ومررا دتلررواأل  األر ضررر وا فرري 

ليجع  ال ذل  مسرل في دلو همأل وال يميي ويمير أل وال  مرا تعملرون 
يستفاد من هذه اآلية أيضا  أن  القرآن الكريم يفر ق بين الموت في . " صير

مييييين سيييييورة آل  177جييييياء فيييييي اآليييييية . سيييييبيل اهلل، والقتيييييل فيييييي سيييييبيل اهلل
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ول ن دتلتم فري سر ي  ال أو مرت م لم  ررل مرن ال ورممرة اليرر  ":نعميرا
ويتجل ى مثل هذا الفرق في اعتبار من ُيقتل فيي سيبيل اهلل  ."مما يجمعون
ويتالررَذ  ":والشييهادة اختيييار رب يياني، جيياء فييي سييورة آل عمييران. شييهيدا  حي ييا  

 والشييهيد شيياهد بفعلييه علييى صييدق مبدئييه، وعمييق إيمانييه، ." مررنكم شررهداء
تقييياعس المتقاعسيييين، ثيييم هيييو ييييوم القيامييية مييين الشيييهداء  وهيييو شييياهد عليييى

وال يصيييح فيييي إيميييان الميييؤمن أن يظييين  أن  . اليييذين يشيييهدون عليييى النييياس
الشهيد مي ت، وال يجوز لنا أن نتفيو ه بيذلك، بيل نحكيم ليه بالحيياة عنيد رب يه، 

 . ألننا ملزمون باألخذ بما يظهر لنا من حاله

تبيييياه أن  كلميييية شييييهيد هييييي ميييين الكلمييييات التييييي ال ميييين الالفييييت لالن       
مرادف لها في اللغة العربي ة، وهي مين األلفياظ اإلسيالمي ة التيي يسيتخدمها 
حتييى غييير المسييلمين، وغييير المييوقنين، إذا أرادوا تكييريم قييتالهم، أو حتيييى 

وفيييي الوقيييت اليييذي اسيييتبدل فييييه هيييؤالء مصيييطلح الجهييياد، ميييثال ، . موتييياهم
فكننييا نجييدهم يحرصييون علييى اسييتخدام … وقتييال، كفيياح، ونضييال،: فقييالوا

وقد َيشَهد هذا الموقف بحقيقة ما ُتِكين  صيدورهم مين شيك  . مصطلح شهيد
وتييردد تجيياه عقائييدهم، ومييا تستشييعره عقييولهم وقلييوبهم ميين جييالل اإلسييالم 

 .وأحق يته
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 الوكي 
 

وعليييه فييال وكيييل . هييو الموكييول إليييه، والمفييوض إليييه األميير: الوكيرر      
وهيييو سيييبحانه سيييبب األسيييباب، ومييين يتوكيييل . عليييى الحقيقييية إال اهلل تعيييالى

ومعلوم أن  التوكل هو من أفعال القلوبب فهو إيميان . على اهلل فهو حسبه
وتصديق، ثم هو توجه ورغبة، وهو قوة عظيمة تشيحن اإلرادات، كييف ال 

وميا . وما من إنسيان إال ويرغيب فيي وكييل! إلى ركن شديد ؟وهو الركون 
عالم الحسرة، والوهن، واإلحباط، وسوء الظن،  وما إلى ذليك مين أميراض 
القليييوب واإلرادات، إال مييين نتيييائج التوكيييل عليييى غيييير اهلل، مييين المخلوقيييات 

                               .                                               الضعيفة، والكائنات المحتاجة
ُتسيييتهل سيييورة اإلسيييراء بآيييية تتحيييدث عييين حادثييية اإلسيييراء بالرسيييول،       

ويدهشيييك أن  . علييييه السيييالم، مييين المسيييجد الحيييرام إليييى المسيييجد األقصيييى
واليذي . اآليات التي تلي تتحدث عن إفسادين لليهود في األرض المباركية

أنزلهييا اهلل تعييالى فييي التييوراة، ثييم يهمنييا، فييي هييذه الُعجاليية، الوصييي ة التييي 
وآتينا موسا الكتاهلل وجعلنراه " : أنزلها في اآلية الثانية من سورة اإلسيراء

فلمياذا هيذه الوصيي ة . ".. دل ل ني  سررا ي أل أ  تتالرذوا مرن دونري وكريال
رة ؟ وميييييييا عالقتهيييييييا باإلفسييييييياد اليهيييييييودي فيييييييي األرض ! المشيييييييد دة والمكييييييير 

أ   " :ة الكريميييية أنهييييا وصييييي ة وتحييييذيرواضييييح ميييين نييييص الآلييييي! المقد سيييية؟
وقيد يكيون مين أسيرارها أن  النهاييات المفجعية . "..تتالذوا من دونري وكريالإ 

للمجتمعات اليهودي ة ترجع إلى اعتماد هؤالء اليهود على وكيالء مين عيالم 
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الشييهادة، وهييذا مؤشيير علييى ضييعف اإليمييان بيياهلل تعييالى، وهييو دليييل أيضييا  
 .                                                                        المادة وباألسباب األرضي ة على شدة تعلق هؤالء بعالم

إسرائيل شاحاك من الُكت اب اليهيود اليذين ُيلفتيون انتباهيك فيي قيربهم       
النسييييييبي ميييييين الموضييييييوعي ة، وهييييييو ميييييين القليييييية التييييييي انتقييييييدت العنصييييييري ة 

وهيو ييرى أن  . ن اإلسيرائيلي فيي فلسيطينالصهيوني ة، وكشيفت حقيقية الكييا
المييييذابح، التييييي تعيييير ض لهييييا اليهييييود فييييي المجتمعييييات الغربي يييية، ترجييييع فييييي 
األسيييياس إلييييى التحالفييييات التييييي كييييان ُيقيمهييييا اليهييييود مييييع القييييوى المتنف ييييذة 

والعجيييب أن  هييذا الخطييأ يتكييرر وكأن ييه قييانون فييي حييياة اليهييود، . والظالميية
كانييت دائمييا مفجعيية، وعلييى وجييه الخصييوص علييى اليير غم ميين أن  النتييائج 

ديهييا واألعجييب ميين هييذا أن  اليهييود لييم . عنييدما تَيينقض  الشييعوب علييى جال 
يستخلصوا الِعبير، وميا زاليوا يؤمنيون بكمكاني ية الركيون والتوك يل عليى القيوى 
البشيييري ة والمادي ييية، حتيييى باتيييت المييياد ة، وبيييات رأس الميييال، المعبيييود اليييذي 

                              .         يتوكلون عليه
عندما شعر اليهود بصعود أمريكا، القو ة الجديدة، وجدناهم يسيارعون      

إلييييييى الهجييييييرة إليهييييييا، حتييييييى بيييييياتوا فييييييي أعلييييييى درجييييييات السييييييل م السياسييييييي 
واالقتصيييادي، وأصيييبح األمريكيييي شييييئا  فشييييئا  يشيييعر بوطيييأة أقيييدامهم عليييى 

ء المعطيات التي ُتخبرنا بان  وهذا الشعور قابل للتصاعد على ضو . رقبته
المجتمييييع األمريكييييي يتحييييول، شيييييئا  فشيييييئا ، إلييييى مجتمييييع األقلي يييية المالكيييية 
واألكثري يييية المغلوبيييية علييييى أمرهييييا، والتييييي باتييييت تشييييكل اآلليييية التييييي تخييييدم 

هييذا فييي داخييل أمريكييا، . األسييياد، ولييديها شييعور متفيياقم بييالُغبن واإلجحيياف
دولي يشييعر بييالنفور الشييديد ميين هييذا أميا فييي الخييارج، فقييد بييات المجتمييع الي
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المتطفييل، اليييذي يضيييرب بسييييف الميييارد األمريكيييي، وال يقييييم وزنيييا لمشييياعر 
اآلخيييرين، وال يشيييعر أبيييدا  باحتميييال انقيييالب الميييوازين، وتغي ييير الوقيييائع، بيييل 

وبهييذا نجييدهم . ينطلييق فييي سييلوكه ميين منطلييق أن  هييذه هييي نهاييية التيياري 
وليم يعيد بكمكيانهم أن يسيتمعوا إليى  .يكررون الخطأ، ويقعون في المحيذور

                                                    ."...أ  تتالذوا من دوني وكيال" : رب  الناس يحذرهم

ن كيانوا هيم األحيوج       إن  هذه الوصي ة ال تخص اليهيود دون غييرهم، واج
راثهم ونحيين ال نعجييب ميين سييلوك اليهييود هييذا عنييدما نط لييع علييى تيي. إليهييا

نمييا العجييب، كييل العجييب، أن يييذهل عيين هييذه الوصييي ة  الييديني والثقييافي، واج
الرباني يييية بعييييض ميييين عيييياي  اإلسييييالم، فنهييييل ميييين القييييرآن الكييييريم، والسيييين ة 

ومرن " :الشريفة، وتنسَّم عبير تراثه المفعيم باإليميان والثقية واليقيين والتوكيل
ال لكر  شريء  يتوك   علا ال فهو مس هأل  ن  ال  رال  أمررهأل درد جعر 

    ."ددرا
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 ا   واأل  
 

يياهم مسيكن واحيد أ ر       ونلحييظ . الرجيل فيي األصيل هيم مين يجمعيه واج
: مييين هنيييا نقيييول. هيييي أبيييرز دالالت كلمييية األهيييل المالامرررةباالسييتقراء أن  

فهيم اليذين  ا  أميا … أهل المدينة، أهل البيت، أهل الكتاب، أهيل العليم 
يييييؤول إليييييهم اإلنسييييان، أي يرجييييع إليييييهم، أو يرجعييييون إليييييه فييييي دييييين، أو 

 آ ميييين هنييييا يقييييال لألهييييل أحيانييييا  آل، ولكيييين  كلميييية … مييييذهب، أو نسييييب 
تسييتخدم فييي بيييان شييرف ميين يييؤول إليييهم اإلنسييان، أو شييرف ميين يؤولييون 

 . إليه

، أي وعليه فأهل بيت الرسول عليه السالم هم من كيان يالزميه فيي البييت
يييا . زوجاتيييه وبناتيييه والحسييين والحسيييين وعليييي، رضيييي اهلل عييينهم جميعيييا   أم 

وأمييا قييول الرسييول عليييه . األقربيياء، فييال نييرى وجهييا  للقييول إنهييم أهييل بيييت
، ففيييه دالليية علييى أن  المهييدي ميين نسييل "المهييدي من ييا أهييل البيييت:" السييالم

ن  ميا وهيذه مسيألة غيبي ية أل. فاطمة، أو مين نسيل عليي ، رضيي اهلل عنهميا
تناسل من من علي أوفاطمة رضيي اهلل عنهميا ال يسيتطيع أحيد أن يتتبعيه 

سيينة، وألن  النسييل ال يخييتص بالييذكور دون  5288بعييد مضييي أكثيير ميين 
ال يوجييد ميين ينتسييب إلييى الرسييول عليييه السييالم، : وميين هنييا نقييول. اإلنيياث

 .ولكن يوجد من هو من نسله، ألن  االنتساب يكون لآلباء فقط
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 ن مرا يريرد ال ليرذ هلل عرنكم  ":من سيورة األحيزاب 00في اآلية جاء      
المتيدبر لآلييات الكريمية ييدرك أن  . "الرجس أ   ال ي  وي هركم ت هيرراإ 

مسؤولية المالزمين للرسول، صلى اهلل عليه وسلم، من أقرباء وأزواج هي 
يهم اهلل تعيالى بأحكيام فيهيا مين  أكبر من مسؤولي ة اآلخرين، ومين هنيا خص 
التشيييدد واالحتيييياط ميييا فيهيييا، نظيييرا  لحساسيييي ة موقيييف الرسيييول القائيييد، علييييه 

لقررد كرران لكررم فرري رسررو  ال أسررول " :السييالم، والييذي هييو القييدوة الحسيينة
وعليييى الييير غم مييين وضيييوح هيييذا فيييي القيييرآن والسييين ة، فقيييد تصيييو ر  ".مسرررنة

الييبعض أن  وصييف أهييل البيييت يعطييي ميين ينتسييبون إلييى الرسييول، صييلى 
وسيييلم، األفضيييلي ة، فييييدعوهم ذليييك إليييى التحليييل مييين المسيييؤولي ة، اهلل علييييه 

ويتوس لون بالنسب الشريف للتسيل ط عليى رقياب النياس، وتبريير خييانتهم هلل 
ولما كانت كلمة أهيل تيدل عليى المالبسية والمالزمية، . ولرسوله وللمؤمنين

سيينة، بييل ُيلحييظ أن  كثيييرا  مميين  1133فييال يسييتطيع أحييد أن يزعمهييا بعييد 
 . نها اليوم هم األبعدون، الذين ال ينتمون إلى األم ة بل إلى أعدائهايزعمو 

جاء فيي الحيديث الشيريف أن  صيحابيا  سيأل الرسيول صيلى اهلل علييه      
، فجياء جيواب الرسيول الكيريم "كيف ن سل م عليكم أ   ال ي ؟" :وسلم قيائال  

رجعيون دوميا  ليوس ع الدائرة وليجعل السالم على المت قين من أمتيه، اليذين ي
إليييى دينيييه وشيييريعته، بحييييث أصيييبح الرسيييول ميييرجعهم وميييرجعي تهم، فقيييال، 

وقييد ". …مممررد دولرروا اللهررم صرر ِّ علررا مممررد وعلررا آ " :عليييه السييالم
ُأذكِّييُركم :".. أوصييى الرسييول عليييه السييالم بأهييل بيتييه خيييرا ، فكييان ممييا قييال

 ".بيتيي أهيلِ ، ُأذكِّيُركم اهلَل فيي بيتيي أهيلِ ، ُأَذكُِّركم اهلَل في بيتي أهلِ اهلَل في 
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ومثيل هيذه الوصيي ة المشيد دة ُتشييِعُرك بيأن  رسيول اهلل صيلى اهلل علييه وسييل م 
قييد ُأطِلييع علييى الغيييب، فييرأى فييي مقبييل األيييام ميين يتخييذ ميين اإلسيياءة إلييى 

ورأى ميين َيقتييل الحسييين وُيسيييء إلييى . زوجاتييه عليييه السييالم دينييا  ومسييلكا  
أميا هيم رضيي اهلل عينهم فقيد بقيوا . ييا  ومين يقتليهالحسن، ورأى مين ييذم  عل

 .على العهد، ولم يبد لوا، فكانوا نعم األهل، ونعم اآلل

أمييييا ميييين تييييربطهم بالرسييييول عليييييه السييييالم قرابيييية فييييال مسييييو غ لتخصيصييييهم 
باليييدعاء، حييييث ليييم يشيييهد القيييرآن الكيييريم، وليييم تشيييهد السييين ة المطه يييرة، لهيييم 

وقيد وجيدنا . عليى تمي يزهم وتفضييلهمبالعصمة، وليم ييرد فيي اليدين ميا ييدل 
وهييذا . ميين أقربائييه، عليييه السييالم، ميين قيياوم دعييوة اهلل، وأسيياء إلييى رسييوله

إبييراهيم، عليييه السييالم، يطلييب أن تكييون اإلماميية فييي ذري تييه فجيياءه الييوحي 
يا تكيريم المجتميع المسييلم  ".  ينرا  عهردي الظرالمين ":بيالجواب الحاسيم أم 

علييييييه وسيييييلم، فهيييييو دلييييييل عليييييى صيييييدق ألهيييييل بييييييت الرسيييييول، صيييييلى اهلل 
اإليمييان، وصييدق االتبييا ، وصييدق المحب يية، كيييف ال، وقييد أوصييى رسييول 

وقيييد شيييهد الواقيييع التييياريخي . اهلل، صيييلى اهلل علييييه وسيييلم، بأهيييل بيتيييه خييييرا  
ميييامتهم فيييي التقيييوى والصيييالح، وصيييبروا وصيييابروا حتيييى لقيييوا  بخييييريَّتهم، واج

 . وجه اهلل تعالى

فرر ن  ال  ررو مررو ه وج ريرر  …:"سييورة التحييريم ميين 1جيياء فييي اآلييية     
فصييالح المييؤمنين هييم آلييه عليييه السييالم وأولييياؤه، وهييم  ب"المررؤمنين وصررال 

أصحاب النسب الحقيقيب ألن هيم اختياروه، وأحب يوه، ونصيروه، وقيد موه عليى 
وقييييد ُسييييئل اإلمييييام جعفيييير الصييييادق فييييي ذلييييك . كييييل ميييين سييييواه ميييين الخلييييق
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، وهيذا يعنيي أن  آليه فيي اعتبييار "ته كيانوا آلييهإذا قياموا بشيرائط شيريع":فقيال
اإلمييييام جعفيييير الصييييادق، هييييم أولييييياؤه الييييذين يحملييييون دعوتييييه، وينصييييرون 

 .شريعته، فيبلغون بذلك أعلى مراتب القرب والقرابة

اللهيم  صيل  :" ومما يؤك د هذا المعنى ميا ييرد ده المسيلم فيي صيالته كيل ييوم
اهيم وعلييييييى آل علييييييى محمييييييد وعلييييييى آل محمييييييد كمييييييا صييييييليت علييييييى إبيييييير 

، فلييو كييان آل إبييراهيم هييم كييل ميين تناسييل منييه، عليييه السييالم، ..."إبييراهيم
 !! لكن ا إذن نصلي على الكفرة والمالحدة وأعداء الدين الحق
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 األر  المقدسة
 
مييين سيييورة المائيييدة عليييى لسيييان موسيييى، علييييه  41جييياء فيييي اآليييية  

اليراجح . "... لكرم يا دوم اداللوا األر  المقدسة التي كترهلل ال:" السالم
. فييي هيذه اآلييية الكريميية، أرض فلسييطين  رراألر  المقدسررةألأن  المقصيود 

. ولسييييينا هنيييييا فيييييي مقيييييام تحدييييييد حيييييدودها الجغرافيييييية فيييييي المنظيييييار اليييييديني
وواضح، في اآلية الكريمية، أن  موسيى، علييه السيالم، قيد طليب مين قوميه 

وقيد . فيي حينيهأن يدخلوا األرض المقدسة، التي َفرض اهلل عليهم دخولهيا 
اداللرروا علرريهم " :ارتييبط هييذا الفييرض بوعييد أن يييتم دخييولهم بسييهولة ويسيير

ولسييينا أيضيييا  فيييي مقيييام رفيييع . "...ال ررراهللأل فررر ذا داللتمررروه فررر ن كم نرررال ون
" :االلتبيياس الييذي وقييع عنييد الييبعض فييي فهييم هييذه اآلييية، فظن ييوا أن  المعنييى

، فيييييي صييييييغة "مُكِتبيييييت لكييييي" أو .." األرض المقد سيييية التيييييي كتبهيييييا اهلل لكيييييم
ن ميييا نرييييد هنيييا أن نلقيييي الضيييوء عليييى بعيييض دالالت . المبنيييي للمجهيييول واج

 . األر  المقد سةعبارة 
هييي األرض : واألر  المقدسررة. هييو الُطهيير :الق ررد سأو  الق ررد س   

األر  : وقولنييييييااألر  ال ررررررا رلأل  :وهنيييييياك فييييييرق بييييييين قولنييييييا. المطه ييييييرة
يا المطه ييرة فقييد يالبسييها  الم ه رررل  فالطيياهرة هيي التييي ال يالبسييها دنييس، أم 

اليييييد نس، ولكييييين ال تلبيييييث أن ُتَطهَّييييير، فكلميييييا تكيييييرر وجيييييود اليييييدنس تكيييييرر 
وُيفهييييم ميييين هييييذا أن  لفلسييييطين وظيفيييية مباركيييية، تتعلييييق بمسيييييرة . التطهييييير

ب فهييي األرض التييي " األر  الترري  اركنررا فيهررا للعررالمين ":البشييرية كلهييا
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فيهييا باطييل، وال يييدوم فيهييا شيير، ألنهييا األرض المطهييرة ميين ذلييك  اليتجييذ ر
 .وقد ُيع بر عن هذا المعنى ما ورد من أن ها ال ُيعم ر فيها ظالم. كله
فيها كانت بدايات نهاية سلطان الرومان الشرقيين، وكان ذلك فيي  

وفيي حط يين  .أجنادين التيي مه يدت لالنتصيار الحاسيم فيي اليرميوك معركة
أميا نهايية اليبط  المغيولي فكانيت فيي  .يمة المجلجلة للصيليبي نكانت الهز 

وال تسيييأل عييين نهايييية نيييابليون، وال تييينس أن  نهايييية المسييييح . عيييين جيييالوت
ال سييتكون فييي األرض المقد سيية، وكييذلك نهاييية يييأجوج ومييأجوج ييا . الييدج  أم 

اليوم، فيكن  وجيود إسيرائيل يكياد ُينسيينا حقيقية وجيوهر هيذه األرض، بيل قيد 
لبعض أن  عجلة التاري  ستتوقف عند هذه اللحظية، أو أن  سينة اهلل يظن ا

 م  ه ررلفي المجتمعات ستتخلف، وأن  كينونية فلسيطين المتمي يزة فيي كونهيا 
ييورة التييي وجييدت فيهييا، !! سييتزول ومييا أدركييوا أن  وجييود إسييرائيل علييى الص 

 وبليييوغ اإلفسييياد الصيييهيوني أبعيييادا  عالميةييييييي حييييث يصيييدر هيييذا الفسييياد عييين
هيمنييية وسييييطرة كونيييية االمتدادييييييي لهيييو اليييدليل عليييى أن  األميييور تسيييير فيييي 

 .طريق التقاء أقدار المفسدين بَقْدر فلسطين، األرض المقدسة
 ن  األر    ت قررررد س أمررررداإأل ولكررررن ":جيييياء فييييي الحييييديث الشييييريف 

، فوجيود اإلنسيان فيي األرض المقدسية ال يطهِّيره مين "عمل ره   ي قِدس  الرجر َ 
درانيييه، بييييل ال بيييد مييين العمييييل الصيييالح حتيييى تتطهيييير الييينفس ميييين ذنوبيييه وأ

فُعْمير الشير  فيي األرض ". الرجَ  عمل ره ولكن  ي  هِّر:"...أمراضها وأدرانهيا
وقييد يفسير هييذا . المقدسية قصيير إذا مييا قيورن بمييا سيواها ميين أراٍض وبيالد

اضطراب المنطقة المستمر عبر العصورب فقدسي تها تأبى عليها أن تتقبيل 
، بغيييض . ظهرهيييا اإلفسيييادعليييى  وال ننسيييى أننيييا ننظييير هنيييا بمنظيييار غيبيييي 
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يييا يؤييييده فيييي عيييالم الشيييهادة ونحييين الييييوم أحيييوج ميييا نكيييون إليييى . النظييير عم 
النظييرة المسييتندة إلييى ُبعييدينب ُبعييد واقعييي يرفييده ُبعييد غيبييي، حتييى ال يييؤد ي 

واليييدارس للتييياري  يجيييد أن  . ثقيييل الواقيييع المحسيييوس إليييى اإلحبييياط والتحليييل
الييدين، وميين عاصييره ميين المسييلمين، كييانوا يملكييون هييذا المنظييار  صييالح

 . الثنائي المتكامل

فييكذا كانييت فلسييطين متميييزة فييي كينونتهييا علييى بيياقي بقييا  األرض  
بأن هيييييا مطه يييييرة، فيييييكن  ذليييييك مييييين أهيييييم العواميييييل التيييييي تسييييياعد أهيييييل الجيييييد  
واإلخيييييالص فيييييي تحقييييييق العدالييييية، فيييييي الوقيييييت اليييييذي طغيييييى فييييييه الش ييييير 

: مين سيورة المائيدة 40أخيرا  نذك ر بميا قاليه اليرجالن فيي اآليية و . واستشرى
 ...".ادخلوا عليهم الباب " 
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 األر  الم اركة

 
وسيبق . بوركت فلسطين في القرآن الكريم خميس مير ات، وقد سيت مير ة     

لنيييييا أن ناقشييييينا مفهيييييوم القداسييييية، وبالتيييييالي مفهيييييوم األرض المقدسييييية، أي 
ولقد تمي زت فلسيطين عليى بياقي بقيا  . المطه رة، والتي ال ُيَعمَّر فيها ظالم
مائيييدة، مييين سيييورة ال 13جييياء فيييي اآليييية . األرض بأنهيييا المقد سييية والمباركييية
 ...يررا درروم اداللرروا األر  المقدسررة ":علييى لسييان موسييى، عليييه السييالم

: ميين سييورة األنبييياء فييي حييق ابييراهيم، عليييه السييالم 71وجيياء فييي اآلييية  "
والالفيييت  ."ونجينررراه ولو ررراإ  لرررا األر  التررري  اركنرررا فيهرررا للعرررالمين "

ذا لالهتميييام فيييي هيييذه اآليييية أن  فلسيييطين مبيييارك فيهيييا للبشيييري ة جمعييياء، وهييي
 . يدعو إلى التدب ر، لعلنا ندرك بعض أسرار هذه البركة

فيهيييييا معنييييى الثبيييييات واالسيييييتقرار، وفيهيييييا معنيييييى االسيييييتمرار  ال ركرررررة      
وعليييييه . والمالزميييية، ومنييييه سييييمي المكييييان الييييذي هييييو محييييبس للميييياء بركيييية

هييي ثبييوت الخييير اإللهييي   _كمييا جيياء فييي قييول المفسييرين  _فالبَرَكيية هنييا 
وهيذا يعنيي أن  . الخيير المسيتقر فيي الشييء اليالزم ليهفي الشييء، أو هيي 

الخيييير اإللهيييي َحيييلَّ فيييي كينونييية فلسيييطين، وهيييذا الخيييير يالزمهيييا فيييي كيييل 
وتتجليى بركتهيا فيي كونهيا مقد سية ومطه يرة مين . العصور، إلى يوم القيامة

 . الش ر، وال يتجذر فيها باطل
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سيييعة مييين لقيييد نجحيييت الحميييالت الصيييليبي ة فيييي احيييتالل مسييياحات شا     
العيييالم العربيييي واإلسيييالمي، وكانيييت فلسيييطين هيييي الهيييدف المركيييزي لهيييذه 
الحميالت، وعنيدما ُحسييم الصيرا  علييى أرضيها المباركيية، رجيع الصييليبيون 
. اليييى بالدهيييم وقيييد تيييأث روا تيييأثرا  بالغيييا  بفكييير وأخالقي يييات الشيييرق االسيييالمي

. جيياالتوكانييت هييزيمتهم ميين أهييم المقييد مات للنهضيية الغربي يية فييي كافيية الم
وكان لهذه التجربة األثر الكبير في انسياح األوروبي ين غربا  مما أد ى اليى 

ذا كانيت . اكتشاف األمريكيتين ل هام ية فيي تياري   م  ينواج هيي نقطية تحيو 
كانت المنعطف الحياد اليذي نقيل  عين جالو المسلمين واألوروبي ين، فكن  

يية  يية مفسييدة، وسييافكة للييدماء، إلييى أم  ييرة، تقيييم العييدل المغييول ميين أم  متحض 
 . على أساس من الدين االسالمي الحنيف

ال نسيييتطيع أن نتخييييل صيييورة العيييالم ليييو نجحيييت حملييية نيييابليون فيييي      
الشييرق العربييي، ومعلييوم أن  هزيمتييه فييي فلسييطين هييي التييي قضييت تمامييا  
عليى طموحييه فييي السيييطرة علييى الشيرق اإلسييالمي، بييل وقو ضييت سيييطرته 

والييييييوم شيييييك ل االحيييييتالل . ين القيييييوى فيييييي حينيييييهفيييييي أوروبيييييا، وقلبيييييت ميييييواز 
الصهيوني لفلسطين تحيد يا  كبييرا  للعيرب والمسيلمين، وال ييزال هيذا التحيدي 
يشكل استفزازا  لوعي الشعوب في المنطقيةب فاإلخفاقيات قيد تسيبب إحباطيا  
مؤق تييا  ولكنهييا تسييير   فييي اليييوعي، وُتسييقط الكثييير مييين األصيينام والوثني يييات، 

 . العودة إلى الذات الحضاري ة الواعي ة وتدفع بقوة نحو

لقيييد شيييك لت القضيييي ة الفلسيييطيني ة حييياجزا  صيييلبا  حميييى وحفيييظ شيييعوب      
وقيد وقيع ذليك فيي الوقيت اليذي . المنطقة من الذوبان في الحضارة الغربي ة
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كيييييان فييييييه اإلنسيييييان فيييييي العيييييالم العربيييييي واإلسيييييالمي يعييييياني مييييين األمي ييييية 
العربي يييية واإلسييييالمي ة بعييييداوة الغييييرب والتخلييييفب  فعنييييدما شييييعرت الشييييعوب 

الشرسييية، وعنيييدما رأت هيييذا الغيييرب يبيييذل الميييال والسيييالح والخبيييرات ليقييييم 
الكيييييييان الصييييييهيوني علييييييى تييييييراب األرض المباركيييييية، أدركييييييت أن ييييييه العييييييدو 
التاريخي، وأن ه النقيض الحضاري، فأصبح اإلنتماء إلى الذات الحضياري ة 

اإلخفييييياق فيييييي حيييييل المسيييييألة  إن  . يقيييييود بالضيييييرورة إليييييى رفيييييض التغرييييييب
يية لييم تصييل بعييد إلييى طييور العالمي يية وفييي الوقييت . الفلسيطيني ة يعنييي أن  األم 

الذي نستطيع فيه أن نحل هذه المسيألة حيال  عيادال  نكيون قيد أصيبحنا فيي 
ذا تكلمنيييا بمنطييييق ميييين . المسيييتوى الالئييييق بحمييييل رسيييالة االسييييالم للعييييالم واج

تحييوالت، فليين نتييردد لحظيية فييي يييدرس التيياري ، ويراقييب الواقييع، ويرصييد ال
وتيييياري  األرض . القييييول بييييأن  حييييل المسييييألة الفلسييييطيني ة هييييو مسييييألة وقييييت

ولسيينا بحاجيية إلييى اإلصييغاء إلييى المحبطييين، ألن هييم . المباركيية يشييهد بييذلك
 . حالة مرضي ة، وعقيدة وثني ة، وبمثل هؤالء ال يزداد الناس إال سقوطا  
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 األدصا
 

أيييين تقيييع أمريكيييا بالنسيييبة لليابيييان؟ يغليييب أن : لكثيييير من ييياليييو سيييألت ا     
وخطييأ هييذه اإلجابيية واضييح، ألن  أمريكييا . هييي فييي الغييرب: يكييون الجييواب

تقع شرق اليابان، لذا يسافر الياباني شرقا  ليصيل إليى أمريكيا، ألن  طرييق 
وعلييييى الييير غم ميييين ذليييك فييييكن  اليابييياني يتعامييييل علييييى . الغيييرب طويليييية جيييدا  

ب، وذلييك ألن  أمريكييا تقييع إلييى الغييرب ميين خييط أن  أمريكييا هييي غيير  أسيياس
غرينت ، خط التيأري  اليدولي، اليذي اصيطلح علييه عنيدما كانيت بريطانييا 
دوليييية عظمييييى، وكييييان الشييييرق كلييييه يعيييياني ميييين التخلييييف واألمي يييية، وكانييييت 

والييييييوم ال زال الغيييييرب هيييييو القائيييييد . بريطانييييييا فيييييي مركيييييز القييييييادة العيييييالمي
العالم مين اصيطالحات الغيرب حتيى تتغيير والمسيطر، وال ُيتوقع أن ُيغي ر 

 . موازين القوى، وحتى يتغي ر مركز الثقل على هذه األرض

مييييين مقاصييييييد الشيييييريعة اإلسييييييالمي ة أن تتميييييييز األمييييية لتكييييييون القييييييدوة      
للبشري ة، ولتتمكن مين التيأثير، مين أجيل التغييير اإليجيابي، إلخيراج النياس 

ويظهر هذا التمي ز في أمور كثيرة، ومنهيا التمي يز . من الظلمات إلى النور
وقييييد سييييادت المصييييطلحات اإلسييييالمي ة فييييي العصييييور . فييييي المصييييطلحات

ولكن في الوقيت اليذي . بي ة للدولة اإلسالمي ة وتعد ت حدود هذه الدولةالذه
فقييد فيييه العييالم اإلسييالمي مركييز الصييدارة تراجعييت مصييطلحاته، ولييم تعييد 

بميا لدييه مين  مستعملة من ِقبل اآلخرين، بل لم يعد العالم اإلسالمي يعتز
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ي يييية ويبييييدو أن  هييييذه نتيجيييية حتم. مصييييطلحات، ألن ييييه أصييييبح تابعييييا  ومقل ييييدا  
فيي المقابيل . للتخلف اليذي أصياب المسيلمين عليى ميدى قيرون مين اليزمن

نجييييييد أن  العييييييودة إلييييييى الييييييذات فييييييي العقييييييود األخيييييييرة أحيييييييت الكثييييييير ميييييين 
المصييطلحات، فعيياد المسييلم يعتييز بذاتييه الحضيياري ة بعييد أن كييان مسييلوب 

 . اإلرادة أمام بريق اآلخرين

ع رررده لررريالإ مرررن سررر مان الرررذي أسررررل  " :عنيييدما نيييزل قوليييه تعيييالى     
كانييت مراكييز القييوى تتمثييل فييي  "…المسررجد المرررام  لررا المسررجد األدصررا

وال شييك أن  مسييجد بيييت المقييدس كييان أقييرب . بييالد فييارس، وبييالد الرومييان
المسررررجد إلييييى بييييالد الرومييييان ميييين المسييييجد الحييييرام، إال أن  القييييرآن اعتبييييره 

ميية هيييي المقيييياس ا األدصررراأل لمرجيييع، وفيييي ذلييك إشيييارة إليييى أن  مك ييية المكر 
ومعلييييوم أن  . الييييذي يجييييب أن نقيييييس عليييييه، وأن نرجييييع عنييييد القييييياس إليييييه

المسجد الحيرام، : المساجد التي تشد  إليها الرحال في الدين اإلسالمي هي
والمسييييجد األقصيييييى، والمسيييييجد النبيييييوي، الييييذي يقيييييع بيييييين المسيييييجد الحيييييرام 

وقيييييد ذكييييير بعيييييض العلمييييياء أن  تسيييييمية مسيييييجد بييييييت . والمسيييييجد األقصيييييى
فيه إشارة إلى أن  المسجد النبيوي سيُيبنى، عليى   المسجد األدصاالمقدس 

، كمييا تشييير كلميية األبعييد إلييى  اعتبيار أن  ذكيير األقصييى ُيشييير إلييى القصيي 
 . أي أن  هذه التسمية الرب اني ة تتضمن خبرا  غيبيا  . البعيد

" أدنرا األر  " :إذا ُفهم هذا سيكون من السهل علينيا أن نفهيم عبيارة    
ن ل   الروم  فري أدنرا األر  و رم مرن " :قوله تعالى من سورة اليرومفي 

فقيد كانيت هزيمية اليروم فيي   "… عرد نلر هم سري ل ونأل فري  ضرع سرنين
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أدنيييى األرض، هيييذا بالنسيييبة إليييى جزييييرة العيييربب حييييث كانيييت بيييالد اليييروم 
متراميية األطيراف شاسيعة المسيياحات، إال أن  هزيمتهيا المشيار إليهيا كانييت 

التييييي يسيييييطر عليهييييا الرومييييان  شييييام، أي فييييي أدنييييى األراضيييييفييييي بييييالد ال
بهيذا يت ضيح أن  القيرآن الكيريم يجعيل مين مك ية، . بالنسبة إلى جزيرة العيرب

وما يحيط بها من جزيرة العرب، المكان اليذي ُيرجيع إلييه، أي هيو المكيان 
يييه،  اليييذي يجيييب أن تكيييون ليييه المركزي ييية فيييي فكييير المسيييلم، وضيييميره، وِحسِّ

وعليييى أيييية حيييال ال يكيييون هيييذا واقعيييا  حتيييى تتغيييير . طلحاتهوواقعيييه، ومصييي
والمراقييب للتطييورات الفكري ييية واالجتماعي يية فييي العييالم العربيييي . أمييور كثيييرة

واإلسالمي يالحظ المؤشرات الكثيرة التي ُتعلن عن عودة األم ة إلى ذاتهيا 
   .وحضارتها
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 األدصا المسجد
 

رار اسيم األقصيى، وميا نهيدف في المقال السابق تناولنا بعض أسي        
. إليييه فيييي هيييذا المقيييال أن نلقيييي األضيييواء عليييى مسييياحة المسيييجد األقصيييى

والذي دفعنا إلى هذا ما يترد د على لسان اليبعض، تصيحيحا  مينهم ألوهيام 
يييخرة . الن ييياس، فيقوليييون إن  األقصيييى هيييو البنييياء الجنيييوبي، ولييييس قبييية الص 

بلبلييية واضيييطراب،  وهيييذا األسيييلوب فيييي تصيييحيح الخطيييأ يوقيييع النييياس فيييي
إضييافة إلييى أن ييه يجييافي الحقيقيية، ألن  المسييجد األقصييى هييو تلييك المسيياحة 

دونمييا ، وهييي المسيياحة المحاطيية بحلقيية ميين األبنييية،  111التييي تقييارب الييي 
وتشييمل هييذه المسيياحة، . والتييي تشييك ل مييع الس ييور حييدود المسييجد األقصييى

. المسيم ى باألقصيىكما هو معروف، بناء قب ة الص خرة، والبناء الجنيوبي، 
 .وأي ة مساحة تضاف مستقبال  تأخذ حكم المسجد األقصى

ومعلييوم فييي التيياري  اإلسييالمي أن  عميير بيين الخطيياب، رضييي اهلل         
ييا . عنييه، كييان هييو أول ميين أنشييأ بنيياء  فييي القسييم الجنييوبي ميين األقصييى أم 

لميييياذا فييييي أقصييييى الجنييييوب، فهييييذا واضييييحب ألن  القبليييية هييييي فييييي االتجيييياه 
وبي مييين فلسيييطين، ومعليييوم أن  اإلميييام يقيييف فيييي مقد مييية المسيييجد ثيييم الجنييي

وعليه ال بد  مين أن يكيون . تكون الصفوف من خلفه متكاملة نحو الشمال
محيييراب اإلميييام فيييي أقصيييى الجنيييوب، وغيييير ذليييك يعنيييي إلغييياء جيييزء مييين 

من هنا وجيدنا العام ية تسيمي البنياء الجنيوبي باألقصيى، . مسِجدي ة المسجد
ع بيييأن  اسيييم األقصيييى ُيطليييق عليييى الكيييل، وال إشيييكال فيييي ميييع عليييم الجميييي
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ييخرة . إطييالق االسييم علييى الجييزء جييزءا  ال يتجييزأ ميين  وعليييه تكييون قبيية الص 
ولكن قد يتوهم من لم يع  فيي فلسيطين أن  . األقصى، وهذا معلوم بداهة

ييييخرة، وقييييد يتييييوهم آخييييرون بييييأن  األقصييييى  األقصييييى ينحصيييير فييييي قبيييية الص 
 .ينحصر في البناء الجنوبي

ولكن هل هناك خصوصي ة لصخرة بييت المقيدس تجعلهيا متمي يزة          
 ! دينيا  على باقي أرجاء المسجد األقصى؟

ييييخرة األسيييياطير الكثيييييرة، رو جهييييا بعييييض    لقييييد ُنسييييجت حييييول الص 
يية وقييد سيياعد عييدم وجييود أحاديييث صييحيحة . العلميياء قبييل أن  يروجهييا العام 

اهب كثيرة، بل لقيد اُتخيذت حول خصوصي ة الص خرة في ذهاب الخيال مذ
الص خرة في عصور الجهل قبلية فيي الصيالة، وطياف بهيا عيوام المسيلمين 
يييا جعيييل العلمييياء  بيييوا إليهيييا بيييأنوا  القربيييات، مم  كميييا يطوفيييون بالكعبييية، وتقر 
المحققييين يجهييرون بأن ييه لييم يصييح شيييء عيين رسييول اهلل، صييلى اهلل عليييه 

ييخرة، وبالتييالي وسييلم، وال عيين الصييحابة الكييرام، يييدل علييى خصوصيي ي ة الص 
 .يحرم شرعا  أن ُتَخص  بطواف أو ذبح، ويحرم تعم د اتخاذها قبلة

بعيييد كيييل ميييا ذكرنيييا يبقيييى السيييؤال الكبيييير اليييذي يحتييياج إليييى إجابييية         
إذا لييم يكيين للصييخرة خصوصييي ة بالنسييبة إلييى بيياقي المسييجد، : مقنعيية وهييو

ع، المسيييييم ى قبييييية فلمييييياذا أقيييييام عبيييييد المليييييك بييييين ميييييروان هيييييذا البنييييياء البيييييدي
ييييخرة؟ ومعلييييوم أن  عبييييد الملييييك بيييين مييييروان هييييو ميييين التييييابعين الييييذين ! الص 

عاصروا الصحابة الكرام، وكان مين فقهياء المدينية، ومين هنيا نجيد أن يه قيد 
وهذا ييدل . بادر إلى بناء قبة الص خرة قبل أن يبدأ ببناء األقصى الجنوبي

ييييخرة، ووجييييود البنيييياء يُ  غنييييي عيييين كثييييير ميييين علييييى معرفتييييه بمقييييام هييييذه الص 
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كيييف ال، والكييل ُيجمييع علييى شخوصييها ألكثيير ميين ألييف وثالثمائيية . الكييالم
، اليذي ُيغنيي عين قييل . (هي55)وستين سنة  فهي الشاهد الماثل فيي الحيس 

وقال، كميا أغنيت األبنيية المحيد دة لسياحات المسيجد األقصيى عين حاجتنيا 
إلييى األسييانيد التييي تحييدد لنييا األطييوال والمسيياحات، وهييذا فييي علييم التيياري  

 . أبلا من كل الروايات
ليير د، إلييى لقييد دفعييت بييد  العييوام بعييض العلميياء إلييى المبالغيية فييي ا        

ييييييخرة فييييييي عصيييييير التييييييابعين  درجيييييية الييييييذهول عيييييين معنييييييى بنيييييياء قبيييييية الص 
المعاصرين للصحابة الكرام، بل إن  بعض كبار العلمياء ييذهب بيه رفضيه 
لبييد  العييوام إلييى أن يقبييل الرواييية التييي زعمييت أن  عبييد الملييك بيين مييروان 

فة يييخرة ليصيييرف النييياس عييين الكعبييية المشييير  والغرييييب أن هيييم . بنيييى قبييية الص 
ليون مثييل هييذه المييزاعم ميين غيير أن يطلبييوا الييدليل علييى صييدق الرواييية، يقب

وهم يعلمون أن  أعداء بنيي أمي ية قيد أكثيروا فيي ذم هيم، والكيذب فيي حق هيم، 
 .وللكذب عالمات ال تخفى على الباحث

سررريقو  " ميين سيييورة البقيييرة، 114قييال ابييين كثييير فيييي تفسييير اآليييية         
وحاصيل : ""..د لتهم التي كانوا عليهراالس هاء  من الناس ما و  م عن 

باسييييتقبال  أ مررررر األميييير أن ييييه قييييد كييييان رسييييول اهلل، صييييلى اهلل عليييييه وسييييلم،
وعلييييه فكننيييا ". قاليييه ابييين عبييياس والجمهيييور… مييين بييييت المقيييدسالصرررالرل 

ييخرة هييي ثيياني بيييت وضييع للنيياس، ثييم اتسييعت  نسييتطيع أن نقييد ر بييأن  الص 
ل بيييت َعبييد فيييه النيياس رب المسياحات ميين حولهييا، كمييا هييو فييي الكعبيية أو 

العالمينب فقد جياء فيي الحيديث الصيحيح أن  المسيجد األقصيى وضيع بعيد 
 .أربعين عاما  من وضع المسجد الحرام
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 الروم

 
سييورة الييروم سييورة مكي ييية، نزلييت قبييل الهجيييرة النبوي يية، والتييي كانيييت  

وُتسيتهل  السيورة الكريمية بياإلعالن عين هزيمية دولية عظميى، . م455سنة 
وليم ُتصير ح اآلييات ... ". ن ل   الروم فري أدنرا األر :" هي دولة الروم

باسييم دوليية الفييرس التييي َغَلبييت الييروم، ألن  المهييم هنييا الحييديث عيين دوليية 
فالحيييديث عييين . روم، حتيييى وليييو كانيييت هيييي الطيييرف الضيييعيف المهيييزومالييي

الحاضر ينبغي أن يكون من أجل استشراف المسيتقبل، والمسيتقبل يكشيف 
أم يا دولية الفيرس ". و م من  عد نل هم سي ل ون:" عنه قول الحكيم العليم

فِعلييم المسييتقبل يقييول إن هييا دوليية سييتؤول إلييى السييقوط، ثييم  تتالشييى، بعييد أن 
ذا كانيت المعيارك قيد دارت قريبيا  مين جزييرة . شعبها إلى اإلسيالميتحول  واج
، فييكن  علييم المسييتقبل يقييول إن هييا سييتدور ميير ة "فرري أدنررا األر  : "العييرب

 ".في  ضع سنين:" أخرى، في زمن قريب
أليس عجيبا  أن ُيْلَفت انتباه القل ة المؤمنة المضطهدة في مكية إليى  

ليى التحيوالت السيريعة فيي األحيداث الصرا  القيائم بيين اليدول العظميى ، واج
ألييس عجيبيا  أيضييا  أن ُيشيد  انتبياه هييذه القل ية، لبضيع سيينين قادمية، إلييى ! ؟

نعييم، ونييزداد ! خييارج الجزيييرة العربي يية، لتراقييب وترقييب الصييراعات الد ولييية ؟
عجبيييا  عنيييدما نعليييم أن  هيييذه القل ييية توشيييك أن تهييياجر إليييى المدينييية المنيييورة، 
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معييا  فاضييال ، ال يلبييث أن يحمييل رسييالة عالمي يية، وال يلبييث لتبنيي دوليية ومجت
 .أن ُيسِقط كل هذه القوى المتصارعة، ليؤسس حضارة تدوم وتدوم

ويوم ررذ ي رررح المؤمنررون  :"مييا الحكميية وراء هييذا التييزامن العجيييب 
فانتصييييار المسييييلمين ببييييدر يزامنييييه انتصييييار الييييروم علييييى !  ؟"  نصررررر ال

والالفيت أن  ! ارطة الصرا  توشك أن تتبدل؟أال يوحي هذا بأن  خ. الفرس
اآليات الكريمة تتجاوز الواقع الميؤلم للقل ية المؤمنية، والمضيطهدة، وتشيد ها 
. إلييى البعييد الغيبييي  لحركيية عييالم الشييهادة، إلييى األفييق البعيييد زمانييا  ومكانييا  

وال شك أن  هذا في حينيه ال . وهذا هو ما يليق بعقيدة هذه القل ة، ورسالتها
ليت ُيف ، اليذي تنز  هم مين قبيل جمياهير اليوثنيين، اليذين يفقيدون البعيد الغيبيي 

 .به الرسالة اإلسالمي ة
أنت ييا مين تقيرأ هيذه الس يطور، وتعيي  بعيد قيرون مين الحيدث، وقيد       

قييرأَت السييييرة النبوي ييية، قييف قلييييال  وتيييدب ر هييذه اآليييية، التيييي ُتخييتم بهيييا سيييورة 
 مر أل و  يسرتال ن   الرذين   يودنرون فاص ر  ن  وعرد ال :"الروم المكي ة

تدب ر هذه اآلية ثم  انظر واقع اإلعالم الرسمي العربي ودوره فيي إحبياط ". 
ييية، واسيييتمع إليييى خطابيييات المليييوك والزعمييياء وتصيييريحاتهم فيييكن  كيييان . األم 

بكمكانك أن تصدقهم لحظات، فسوف تشعر بخف ة وزنيك، وانعيدام شيعورك 
دوك إليييى عاصيييفة الصيييحراء، ألن  النسييييم بيييذاتيتك، وعنيييدها ال يحتييياج عييي

 .يكفي
تقرررروم  :"جيييياء فييييي الحييييديث الشييييريف المييييروي فييييي صييييحيح مسييييلم 

ذا عرفنيييا أن  األحادييييث الشيييريفة تييينص  ". السررراعة والرررروم أكثرررر النررراس واج
علييى أن  الس يياعة تقييوم علييى شييرار الن يياس، عِلمنييا أن  أكثيير الشيير  يوجييد فييي 
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مييين ضيييربك عليييى :" شيييرة بيييينهم تقيييولوالعجييييب أن  المسييييحي ة المنت. اليييروم
أحب يوا :" ، وتقيول"خد ك األيمن فأِدر له األيسر، ومن نازعك ثوبك فدعه له

، ثيييم هيييم أشيييد  النييياس قسيييوة، وأكثيييرهم بطشيييا  "مبغضييييكم، بييياركوا العنييييكم 
باألمم الضعيفة، يبنون أبراجهم من جماجم الفقيراء، ال يمل يون مين التيآمر، 

حييا  بحضييارتهم، وقيييمهم  وال يكل يون ميين كثييرة القتييل، ثييم  هيم أكثيير الن يياس تبج 
فيييال عجيييب بعيييد ذليييك وغييييره أن تقيييوم الس ييياعة واليييروم . اإلنسييياني ة، بيييزعمهم

 .أكثر الن اس
مييياذا كانيييت تمليييك دولييية فيييارس عنيييدما انتصيييرت بجحافلهيييا الهائلييية  

وكييف لمثيل هيذا النصير أن ييدوم أكثير مين ! غير فلسيفة ميزدك اإلباحي ية؟
اذا كانيييييت تمليييييك إمبراطوري ييييية الروميييييان وهيييييي تواجيييييه ومييييي! بضيييييع سييييينين؟

بجيوشيييها الجيييرارة القل ييية المؤمنييية مييين صيييحابة رسيييول اهلل، صيييلى اهلل علييييه 
 !  وسلم؟

واليوم، إذا استثنينا العلم والتكنولوجيا، وسألنا ماذا قد مت الحضيارة  
مييياذا : نعيييم، إذا اسيييتثنينا ميييا هيييو عيييام وعيييالمي، وسيييألنا! الغربي ييية للبشيييرية؟

ماذا عسى أن تكيون إجابية ! كن أن تُقدِّم الخصوصي ة الغربية للبشري ة ؟يم
رجل مثل ِبرلسيكوني، اليرئيس اإليطيالي، اليذي تغن يى ميؤخرا  بقييم الحضيارة 

إن  مييييا يحييييدث اليييييوم فييييي أفغانسييييتان وغيرهييييا لهييييو شيييياهد علييييى ! الغربي يييية؟
 1.كإفالس هذه الحضارة الغربية وُأفولها، والمستقبل كفيل بكثبات ذل

                                                 
1

. سبتمبر المشهورة 11المقصود ما حصل عند احتالل أفغانستان بعد أحداث    
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 أم القررل

 
و ررذا كترراهلل أنالنرراه م ررار  " :ميين سييورة األنعييام 14جيياء فييي اآلييية   

وجيياء فييي . "...مصررد  الررذي  ررين يديررهأل ولتنررذر أم  القرررل ومررن مولهررا
وكررذل  أومينررا  ليرر  درآنرراإ عر يرراإ لتنررذر أم  " :الشييورى ميين سييورة 7اآلييية 

وقيد يقيال إن  . هنيا هيي مك يةأم  القررل واضيح أن  . " ...القرل ومن مولها
ذا علمنيا بييأن  القييرآن . المقصيود بييذلك أن هييا العاصيمة بمفهومنييا المعاصيير واج

الكييييريم قيييييد نيييييزل إليييييى البشيييييرية جمعيييياء، أصيييييبح مييييين المحتميييييل أن يكيييييون 
وقيد سيبق أن بي نيا فيي مقيام آخير أن  . المقصود بمين حولهيا مجميو  الن ياس

ز، والمكييان الييذي ُينسييب إليييه، القييرآن الكييريم يجعييل ميين مك يية البييؤرة والمركيي
عليييه، غييره ميين األمكنيةب فالمسييجد األقصيى هييو األقصيى بالنسييبة  وُيقياس

ييييا القصييييي  فهييييو المسييييجد النبييييوي وعليييييه يصييييح  أن يكييييون . إلييييى مك يييية، أم 
ذا كيييييان هيييييذا صيييييحيحا  فميييييا . المقصيييييود بمييييين حولهيييييا مجميييييو  البشيييييري ة واج

 ؟  أم  القرلالمقصود 

ييييييا كييييييان النيييييياس يجتمعييييييون فييييييي صيييييييغة و . الجمررررررعهييييييو : الَقررررررر ي        لم 
وقبائييل، فقييد سييم يت مجموعيياتهم هييذه قييرى، وسييم يت كييل مجموعيية  شييعوب
ولما كان هذا االجتميا  ال . فالقرية إذن تعبر عن االجتما  البشري. قرية

جيياء فييي . بييد  أن يكييون فييي مكييان، فصييح  أن يسييمى مكييان االجتمييا  قرييية
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واضيح : " لكنرا م لمرا ظلمروا وتلر  القررل أ" :مين سيورة الكهيف 71اآلية 
أن  المقصود هنا أهل القيرى، ألن  القيرى تطليق، كميا قلنيا، عليى االجتميا  

وعليييه يحتمييل أن يكييون المقصييود . البشييري، وعلييى مكييان االجتمييا  أيضييا  
. ومعلوم أن  األم هيي األصيل اليذي يصيدر عنيه الفير . أم  األممبأم  القرى 

المكييان الييذي خييرج منييه النيياس إلييى  وهييذا يقودنييا إلييى القييول بييأن  مكيية هييي
بقيييا  األرض المختلفييية، أي أن  مكييية هيييي أول مكييياٍن اجتميييع فييييه البشييير، 

وقيييد يعنيييي هيييذا أن  مكييية هيييي أول . ومنيييه صيييدروا، وذليييك بعيييد أن تكييياثروا
ويبيييدو أنهيييا كانيييت المكييان اليييذي نيييزل فييييه . نقطيية التقييياٍء للبشيييريِة بيياألرض
 . آدم، عليه السالم، أول ما نزل

ِضرع للنراس " :من سورة آل عمران 16جاء في اآلية        ن  أو    يرٍ  و 
ل بييت ُوِضيع، ليتعب يد فييه . "للذي   كة م اركاإ و ردل للعرالمين إذا كيان أو 

هو المسجد الحرام في مكة، فيكن  ذليك يعنيي أن يه ُمغيرق فيي القيدم،  الناس،
واألقرب أن يكون قد وضع للناس في فجير البشيري ة، ألن يه بعييد فيي العقيل 
أن يبقيييى النييياس فتيييرة طويلييية مييين اليييزمن ال يجتمعيييون فيييي مكيييان يجمعهيييم 

الخصييييوص عنييييدما نعلييييم بييييأن  آدم، عليييييه علييييى عبييييادة اهلل، وعلييييى وجييييه 
وهييذا يعنييي أن  البشييرية قييد بييدأت مسيييرتها فييي األرض . السييالم، كييان نبي ييا  

وهيييي تعيييرف الخيييالق وتعبيييده، ثيييم  كانيييت االنحرافيييات بعيييد فتيييرة مييين اليييزمن، 
 . فبعث اهلل سبحانه وتعالى نوحا ، عليه السالم، فكان أول رسول للناس

نيييياس، فييييي البداييييية، ال ُيحييييتِّم وجييييود مكييييان فييييكن قيييييل إن  قل يييية عييييدد ال    
قلنيييا نعيييم هيييذا ممكييين، ولكييين إذا . يجمعهيييم للعبيييادة، بيييل ال ضيييرورة ليييذلك
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ذا  متررراإ مر عرراإ  33عرفنييا أن  مسيياحة الكعبيية ميين الييداخل ال يزيييد كثيييرا  عيين واج
وعليييه فكييم . ، أو تزيييد قليييال  مر ررع متررر133فقييد ال تتجيياوز  الِمجرررأدخلنييا 

لذين يحتشدون في مثل هذه المسياحة مين أجيل أداء يمكن أن يكون عدد ا
ال فميييا ! العبيييادة؟ وال يتوقيييع أن تكيييون أول عبيييادة عليييى صييييغة طيييواف، واج

معنى المساحة الداخلي ة، وما معنى أن ه مسيجد؟ وقيد سيئل الرسيول، صيلى 
اهلل علييييه وسيييلم، كميييا جييياء فيييي الحيييديث الصيييحيح، عييين أول بييييت وِضيييع 

المسييجد : ثييم أي؟ قييال: قيييل. سييجد الحييرامالم: للنيياس فقييال، عليييه السييالم
 . ومعلوم أن  المسجد األقصى ال طواف عنده… األقصى

ِضع للناس للذي   كة م اركاإ و دل للعالمين"       لفظية. " ن  أو   ي  و 

ِضعأل أميا لفظية . تدل  على أن  األمر كان بوحي سيماوي، وتكلييف رب ياني و 
 وأميييا لفظييية . كانيييت فيييي داخليييه، فتيييدل عليييى أن  العبيييادة فيييي البدايييية  يررر 

ذا كانت مساحة البيت هيي . فتشير إلى أن ه وضع لجميع الناس للناسأل واج
ما ذكرناه آنفا، فان  هيذا يشيير إليى عيدد النياس القلييل، مميا ييدل عليى أن يه 

فلهييا مقييام  "للررذي   كررة م اركرراإ " :قييد وضييع فييي فجيير البشييري ة، أمييا جمليية
فتؤكيد أن يه وضيع " و ردل للعرالمين" :آخر، إن شاء اهلل تعالى؟ وأميا جملية

ذا كييان صييحيحا  مييا توصييلنا إليييه، ميين أن  مكيية هييي أول . لجميييع البشيير واج
مكيييان أقيييام فييييه البشييير وجيييودهم االجتمييياعي، أفيييال يصيييبح فهمنيييا لألميييور 

 : اآلتية أشد  وضوحا  

 . أن  حج  الناس، كل الناس، يجب أن يكون إلى مك ة: أو 
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لييى النيياس  أن  أذان إبييراهيم،: ثانيررا عليييه السييالم، بييالحج  كييان ميين مك يية، واج
 . في كل  مكان، كما توحي اآليات الكريمة من سورة الحج

أن  فريضيية الحييج  ُيخاطييب بهييا النيياس، فييي حييين أن  أركييان اإلسييالم  :ثالثررا
هيي  النراسوأن  أعليى نسيبة تكيرار لكلمية . األخرى ُيخاطيب بهيا المؤمنيون
 . في سورة الناس، ثم سورة الحج

أن  لبيياس الحيياج يكييون بسيييطا  بحيييث يلغييي الفييوارق، فيعييود النيياس  :را عررا
تهم  كمييييا كييييانوا فييييي أول اجتمييييا  لهييييم علييييى األرض، فيييييذكرهم ذلييييك بييييأخو 

 .اإلنساني ة
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 المدينرة

 
وقبييل . هيياجر الرسييول، صييلى اهلل عليييه وسييلم، ميين مكيية إلييى يثييرب      

أن ينييزل، عليييه السييالم، بيتييا  ميين بيوتهييا كييان قييد حييدد المكييان الييذي ُيبنييى 
وهييييييذا الفعييييييل يييييييدل  علييييييى أهمي يييييية المسييييييجد فييييييي المجتمييييييع . فيييييييه المسييييييجد

ثييم  مييا لبييث الرسييول، صييلى اهلل عليييه وسييلم، أن اسييتبدل اسييم . اإلسييالمي  
ومن الالفت أن ُتسم ى مدينة ما باسم المدينية، وعليى . المدينةسم با يثرهلل

 .  وجه الخصوص عندما ُتعر ف، فكأن ها وحدها المدينة

أطييييييال المفكييييييرون والفالسييييييفة الحييييييديث فييييييي أفضييييييل صيييييييغة ممكنيييييية      
وال شيييك أن  المدينييية . المدينرررة ال اضرررلةلالجتميييا  البشيييري، أو ميييا ُيسيييم ى 

لييى يومنييا هييذا الفاضييلة هييي ُحلييم البشييري ة وقييد ظيين  اإلنسييان . منييذ القييديم واج
المعاصر أن  الحل  سيكون في التطور العلمي والتكنولوجي، إال  أن  ميرور 
عييد ة قييرون علييى النهضيية العلمي يية أثبييت أن  العلييم وحييده قاصيير عيين إيجيياد 
، وانتشييار  ، واالجتميياعي  المجتميع البشييري الفاضيل، بييل إن  التفكييك األسيري 

رة الفلسيييفة العبثي ييية، أصيييبحت مييين خصيييائص المجتمعيييات الجيييرائم، وسييييط
العلماني يييية المتقدميييية علميييييا  وتكنولوجيييييا، فعيييياد اإلنسييييان فيهييييا، بعييييد طييييول 

 .معاناة، يحاول أن يستعين بالدين، ليعيد التوازن إلى مسيرته المتعث رة
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رررٍة أ الرجررر  " :كيييان مميييا نيييزل فيييي المدينييية بعيييد الهجيييرة      كنرررتم اليرررر أم 
، ُتعلين " رالمعروف وتنهرون عرن المنكرر وتؤمنرون  رال للناسأل ترأمرون

اآلية الكريمة عن ميالد ووجيود المجتميع المنشيود والمدينية الفاضيلة، التيي 
يييييية نتيجيييييية التطييييييور العلمييييييي . يبحييييييث عنهييييييا البشيييييير ولييييييم َتخييييييُرج هييييييذه األم 

. والتكنولوجي، فكل هذا مجرد وسائل ميس يرة للعيي  ومسياعدة عليى البقياء
لعلمييي والميياد ي، فييي المجتمعييات اإلسييالمي ة األولييى، جيياء بييل إن  التطييور ا

. ثمرة لصياغة اإلنسان على مستوى الفكرة، والسيلوك الفيردي واالجتمياعي
مييين هنيييا ليييم يكييين مييين قبييييل الصيييدفة أن يظهييير، ميييثال ، اإلميييام أبيييو حنيفييية 

وليييس ميين . واإلمييام مالييك، قبييل ظهييور الييرازي وابيين سييينا وجييابر بيين حي ييان
يضييا  أن يشييتهر َعييدل عميير بيين الخطيياب قبييل اشييتهار فقييه قبيييل الصييدفة أ

 . …الشافعي، أو فلسفة واصل بن عطاء

ذا كانيت الفلسيفة يمكيين . اإلسيالم عقييدة وشيريعة، وديين منييه الدولية      واج
أن تبقييى فكييرة نظرييية بعيييدة عيين الواقييع التطبيقييي، فييكن  الييدين قييد نييزل ميين 

  اإلنسييياني، وال يجيييوز أن أجيييل أن يخليييق واقعيييا  جدييييدا  فيييي عيييالم االجتميييا
يبقى سجين اإلطار النظري، ومن هنا كانت ضرورة الهجرة من مكية إليى 

وبما أن  الهجرة قد أوجدت الواقع الذي يجب أن يتحرك فيه اليدين، . يثرب
فقييد جيياء اإلعييالن المجلجييل عيين ميييالد المدينيية الفاضييلة، التييي يحلييم بهييا 

ذا كانت التسم. اإلنسان منذ فجره األول ية للمولود تحميل الرغبية واألميل واج
لتصييبح  يثرررهللوالتوق ييع، فييكن  هييذا كييان واضييحا  تمامييا  فييي دالليية تغيييير اسييم 

 . المدينة
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بعييد هييذا الحييدث بأقييل ميين عشيير سيينوات جيياء اإلعييالن عيين تخييريج       
ررة أالرجرر  للنرراس" :شييعب المدينيية الفاضييلة وعليييه فييكذا . "…كنررتم اليررر أم 

فاضييال ، فييكن  هييذا هييو المثييال، وهييذه هييي  أراد النيياس أن يصيينعوا مجتمعييا  
وليس غريبا  بعيد ذليك أن نجيد المسيلمين، عبير العصيور . المدينة الفاضلة

واليييى يومنيييا هيييذا، يتوقيييون بشيييد ة إليييى المجتميييع الميييدني األول، وأن نجيييدهم 
اإلسيييالمي ة، التييييي جييياءت بعييييد المرحليييية  يحكميييون علييييى كيييل المجتمعييييات 

ييزال الحنيين الشيديد إليى تليك الحقبية يشيد   وال. الراشدة، باالنحراف النسيبي
أال يييدل كيييل . الجميييع، وال يييزال النيياس يتخيييذون ميين تلييك المرحلييية مقياسييا  

ذلك بوضوح على أن  المدينية الفاضيلة وليدت ووجيدت فيي مجتميع المدينية 
األول مييين أجيييل أن تكيييون عليييى ميييدى العصيييور مصيييدر اإللهيييام، والقيييدوة 

ونهيييا، ألن هيييا أخرجيييت وُخر جيييت ألجيييل والمييييزان؟ وسييييبقى كيييل ميييا سيييواها د
 . الناس

فقد ماتت، ولم تعد تعني أحيدا  مين النياس، إال ميا كيان مين  يثرهللأما      
بعيييض المتنفيييذين فيييي مرحلييية الجاهلي ييية، مييين أمثيييال عبيييد اهلل بييين أبيييي بييين 
سلول، الذي توق ع وتمن يى زوال المدينية، وذليك عنيدما رأى األحيزاب ُتطبِيق 

، فكانيييت منيييه الصييييحة التيييي تكشيييف عييين أسيييرار عليييى أطرافهيييا بجيوشيييها
القلوب، وتعلن عن رغائب الموتيورين مين أعيداء الحقيقية، وأعيداء المدينية 

ذ دال   ا  رة مرنهم يرا أ ر  يثررهلَل   م قرام لكرم فرارجعوا" :الفاضيلة " …وا 
ذا كانت . 10ألمااهللا سيتبقى أمنيية  المدينة أمنية بعض المنافقين فكن  يثرهلل واج

 .اإلنساني ة جمعاء
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 الكع ة

 
هو النتيوء والبيروز، ومين هنيا سيمي الجيزء المرتفيع والبيارز : الَكَعهلل       

هي البيت المكعب، أي المرب يع،  الكع ةوورد في اللغة أن  . من القدم كعبا  
وصيييح ح بعضيييهم المعنيييى األول، أي أن  الكعبييية هيييي كيييل  . وقييييل المرتفيييع

وبميا أن  الكعبية هيي أول بييت ُوِضيع للنياس مين أجيل العبيادة، . بيت مرب ع
وألن  . كما ينص القرآن الكريم، فال يبعد أن تكون التسمية رب اني ية المصيدر

النياس َيِصيفون كيل  بييت مرب يع بأنيه كعبية،  الكعبة ُبنييت مرب عية فقيد أصيبح
ثيييم  اشيييتق منيييه المكع يييب ليعنيييي المرب يييع، ثيييم ُأطِليييق المكع يييب عليييى المجس يييم 

وبمييا أن  الكعبيية هييي أول بيييت مرتفييع  .ثالثييي األبعيياد ذي األوجييه المرب عيية
وبييارز فييوق األرض، فقييد كانييت كييل  األلفيياظ المشييتقة ميين هييذا االسييم تييدل 

وألن  . لي ال داعييييي ألن ُنييييرج ح معنييييى علييييى آخييييرعلييييى االرتفييييا ، وبالتييييا
، فقييد وجيدنا النيياس يجعلييون  الكعبية هييي قبلية المسييلمين فييي الصيالة والحييج 

 . لفظة الكعبة مرادفة للفظة القبلة

َجَعَ  الل ه  ال َكع َ َة ال َ ي رَ  ال َمرَراَم " :من سورة المائدة 17جاء في اآلية      
َر ال َمَرامِدَياماإ ِللن اِس       ." ...َوالش ه 

. واضح أن  البيت الحرام كان فيي البدايية ال يزييد عين مسياحة الكعبية     
يا الييوم فيكن  . من هنا نجد أن  اآلية ُتصر ح بأن  الكعبة هي البييت الحيرام أم 
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مسيياحة البيييت الحييرام ضييخمة جييدا ، ويمكيين أن تييزاد وتلحييق بهييا مسيياحات 
ي حييددها الرسييول، صييلى اهلل عليييه وسييلم، أخييرى حتييى تصييل الحييدود التيي

ويبقيى للكعبية مركزيتهيا، بيل إن  كيل ميا . كمنطقة حرام، لهيا أحكيام خاصية
 . أحاط بها اكتسب مكانته لصلته وقربه منها

رَواَلك م  ال ِتري " :من سورة النساء 7جاء في اآلية       ت وا الس رَ َهاَء َأم  َو  ت ؤ 
، فقييد جعييل اهلل تعييالى المييال قييوام الحييياة، فييال تقييوم "اإ َجَعررَ  الل رره  َلك ررم  ِدَيامرر

وهييذا معليوم وبيدهي، ولييس هييو . الحيياة، وال تثبيت، وال تسيتمر، إال بالميال
والالفيت للنظير أن  القيرآن الكيريم ليم يسيتخدم مثييل . محيل جيدال أو تشيكيك

 َجَعرَ  الل ره  " :هذا التعبيير مير ة أخيرى إال فيي سيورة المائيدة، فيي قوليه تعيالى
َر ال َمررَرام فَجْعييُل المييال ميين . "...ال َكع َ ررَة ال َ ي ررَ  ال َمررَراَم ِدَيامرراإ ِللن رراِس َوالش رره 
مات الحياة أمر مفهوم ومجمع عليه بين الناس ولكن األمر اليذي قيد . مقو 
، اليييذي يول يييد فيييي اميمرررانال ُيفهيييم بداهييية، ولييييس هيييو محيييل إجميييا ، فهيييو 

وقيييد نزليييت . لواجيييب، ومفهيييوم الحرمييياتالنفيييوس مفهيييوم القداسييية، ومفهيييوم ا
 .الرساالت الرب انية لتقيمه، وتحرسه، وتعززه

فالحييياة البشييري ة ال تقييوم بالمييال وحييده، وال مجييال السييتمرار الوجييود 
. المجتمعييي اإلنسيياني بعيييدا  عيين المفيياهيم التييي يغرسييها الييدين فييي النفييوس

يضيعف فيهيا من هنا يمكن للمسيتقر  أن ُيالحيظ ذليكب فالمجتمعيات التيي 
تيييأثير اليييدين، وتزليييزل فيهيييا ِقيميييُه ومفاهيميييه، ال بيييد أن تظهييير فيهيييا عواميييل 
التفك ك واالنحالل، بل إن  اإلنسان، في مثل هذه المجتمعات، يفتقد هدفي ية 

وميين هنييا نجييد، مييثال ، أن  الفلسييفة الوجودي يية فييي . وجييوده ومسييو غ اسييتمراره
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، بييل (العبثي يية)ترفييع شييعار  ، هييي أيضييا  (ال إلييه) الغييرب، والتييي ترفييع شييعار
إن  مييييين أساسيييييي ات مبيييييادئهم أْن ال شييييييء ليييييه معنيييييى إال الميييييوت، وغايييييية 

وال شييييييييك  أن  للييييييييدين دورا  متناميييييييييا  فييييييييي  !!إمكانييييييييات اإلنسييييييييان االنتحييييييييار
المجتمعات البشري ة المختلفة، ولذلك يصعب أن نجد الييوم مجتمعيا  يتجير د 

إال أن ييه باإلمكييان . والحرميية ميين اإليمييان، وميين مفهييوم القداسيية، والواجييب،
أن نالحييظ التناسييب الطييردي بييين قييوة اإليمييان وقيمييِه فييي المجتمييع، وقييوة 

وقد ثبت بالتجربة أن  توافر الميال، واليذي هيو القيوام . التماسك االجتماعي
. األول، غييييير كيييياٍف إلييييى أن يتحق ييييق اإليمييييان، والييييذي هييييو القييييوام الثيييياني

ثيييياني فييييي المييييدارس الماد ي يييية، مثييييل ويمكيييين مالحظيييية أثيييير فقييييدان القييييوام ال
المدرسيييييية الوجودي يييييية، وذلييييييك علييييييى المسييييييتوى الفلسييييييفي، ومثييييييل المدرسيييييية 

وميييا تجربييية االتحييياد . الماركسيييي ة، وذليييك عليييى المسيييتوى الفلسيييفي واليييواقعي
 . السوفييتي عن ا ببعيد، فهي غني ة اآلن عن البيان

المتعلقيية باألشييهر  فاألحكييام المتعلقيية بالكعبيية والحييج  إليهييا، واألحكييام     
الُحيييُرم، واألحكيييام المتعلقييية بالهَيييدي واألضييياحي، وغيييير ذليييك مييين األحكيييام 
ذات العالقييية بمكانييية الكعبييية، ُتشيييك ل فيييي ِشيييق ها اإليمييياني وشيييق ها السيييلوكي 

وقييد يكييون ميين السييهل علييى النيياس أن يييدركوا أهم ييية نظييام . القييوام الثيياني
جتمعي يية المسييتقر ة، إال أن هييم قييد العقوبييات، مييثال، وضييرورته لقيييام الحييياة الم

يغفليييون عييين أهم يييية وضيييرورة تشييييريعاٍت كيييالحج وأحكاميييه، فيلتيييبس علييييى 
ويبيدو أننيا بحاجية . الكع ة دياماإ للنراسالبعض َفْهم كيف يمكن أن تكيون 
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إلييى إعييادة نظيير ومزييييد تييدب ر ألحكييام وأسييرار اليييركن الخييامس ميين أركيييان 
  . اإلسالم
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 عررفرا 

 
لمناسييك الحييج  يجييد أن هييا ترمييز إلييى أساسييي ات الفكييرة الديني يية،  المتييدب ر     

ييص المقاصييد واألهييداف ميين نييزول الرسيياالتب فييالطواف يرمييز  بييل قييد ُتلخ 
ييا السييعي بييين الصييفا . إلييى ضييرورة االنسييجام مييع قييوانين الخلييق والفطييرة أم 

والميييييروة فهيييييو يرميييييز إليييييى قطبيييييي الخيييييوف والرجييييياء ودورهميييييا فيييييي البنييييياء 
لنا القول في ذليك فيي مقيام آخيرالحضاري اإلنس ونرييد هنيا . اني، وقد فص 

أن نتوق ف قليال  عند ركن الوقوف بعرفة، والذي هو األهم في كل مناسيك 
، إلييى درجيية أن  الحييج يييتلخ ص فييي هييذا الوقييوفب فقييد قييال صييلى اهلل  الحييج 

، وميين لييم يقييف بعرفيية "المررج  عرفررة " :عليييه وسييلم فييي الحييديث الصييحيح
ه باطل  . فحج 

إذا أعليين كييل  حيياج بطوافييه عيين انسييجامه، فييي حركتييه وسييلوكه، مييع      
حركيية الكييون ميين حولييه، أو بمعنييى آخيير أعليين عيين استسييالمه طوعييا  كمييا 
استسييييلم الكييييون، أو بمعنييييى ثالييييث أعليييين عيييين رغبتييييه فييييي تحقيييييق جييييوهر 

نعم، إذا تحقق هذا، ثم  قام الحياج بياإلعالن عين خوفيه وطمعيه، . اإلسالم
ه، بسعيه وترد ده بين الصفا والمروة، إذا حصيل كيل هيذا، فقيد رغبته ورهبت

نعيم، لقيد آن لهيم أن . آن لكل  هؤالء أن يقفوا في صيعيد واحيٍد فيي عرفيات
هلل بالربوبي يية، وأن يعترفييوا بفقييرهم والتجييائهم  يعترفرروا، وآن لهييم أن يتعررارفوا
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فيييوا إليييى اهلل ليعيييرفهم. إليييه عيييز وجيييل حيييديث جييياء فيييي ال. وآن لهيييم أن يتعر 
 ..". َتعر ف إلى اهلل في الرخاء يعِرْفك في الشد ة: "...الشريف

وكيييل  قطعييية أرض يقيييف . جميييع عرفييية عرفرررا يصيييح  لغييية  أن تكيييون      
لييذا فييالموقف كل ييه . عليهييا حيياج فهييي عرفيية، وكييل  موقييف لكييل  حيياج عرفيية

وميييا يهمنيييا فيييي هييييذه . تعرررارفأل واعترررررافأل وتعرررر فإن يييه موقيييف . عرفيييات
تعيييارفب ففيييي ييييوم عرفييية تسيييقط الفيييوارق والحيييواجز، وتقيييف العجالييية هيييو ال

يرا أيهرا النراس  ن را " :الرحم األمم والشعوب أمام الحقيقة التي ُتذك ر بصلة
إن يه صيوت  ،"…اللقناكم من ذكر وأنثا وجعلناكم شعو اإ ود ا ر  لتعرارفوا

الييييدين الخالييييد يتواصييييل عبيييير العصييييور َيييييُرد  مسيييييرة البشييييري ة إلييييى الطريييييق 
ما أكثر النزعات واليدعوات والشيهوات، التيي تحياول أن تنحيرف . مالمستقي

. بالمسييييرة البشيييري ة، وتجهيييد فيييي محاولييية طميييس حقيقييية األخيييو ة اإلنسييياني ة
وتبلا البشاعة مبلغها عندما تلبس هذه الدعوات لباس الدين، كما هو فيي 

هيوني ة، وليدة اليهودي ة المنحرفة  . العنصري ة الص 

ن ليحقييق القناعيات الفكري يية فقيط، بييل جياء ليجعييل الفكييرة ليم ينييزل اليدي     
ييورة عنييدما يتطييابق الواقييع . عامليية وفاعليية فييي الواقييع البشييري وتكتمييل الص 

ويظهييير . المحسيييوس ميييع الفكيييرة، فيكيييون االنسيييجام بيييين النظريييية والتطبييييق
ذليييك جلييييا  فيييي إجابييية عائشييية، رضيييي اهلل عنهيييا، عنيييدما ُسيييئلت عييين ُخليييق 

ل قره القررآن" :علييه وسيلم، فقاليت الرسول، صيلى اهلل وفيي الوقيت  ."كران ال 
الييذي يكييون فيييه الواقييع هييو االنعكيياس الحقيقييي للفكييرة اإلسييالمي ة، والتعبييير 
الصادق عن صدقها وفاعليتها، عندها سيشيهد النياس اكتميالينب االكتميال 
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األول، ويكيييون بتجل يييي ييييأس أعيييداء الحقيقييية الديني ييية مييين إمكانيييية تطوييييق 
ويكيييون ذليييك . تطويعيييه، أو الوقيييوف حجييير عثيييرة أميييام مسييييرته اليييدين، أو

أم ا االكتمال الثياني، . نتيجة  لمشاهدتهم الواقع غير القابل للنقض واإلفناء
فهو تحق ق المقاصد من إرسال الرساالت، وتجل يي الفكيرة بتجسيدها الكاميل 

 . في أرض الواقع

يييية، فييييي يييييوم عرفيييية، ميييين السيييين      ة العاشييييرة فييييي التاسييييع ميييين ذي الِحج 
للهجرة، وبينما الناس جميعا  يقفون في عرفات، يشيهدون الموقيف، ويشيهد 

اليرروَم يرر س الررذين ك ررروا  ...":لهييم الموقييف، نييزل الييوحي بيياإلعالن اآلتييي
من دينكم فال تالشو م واالشونأل اليوم أكمل   لكم دينكم وأتمم   علريكم 

المعرفييية، ، فيييي عرفيييات اكتمليييت "نعمتررريأل ورضررري   لكرررم امسرررالم دينررراإ 
يييا البداييييية فقييييد كانيييت فييييي غييييار حيييراء والرسييييول، عليييييه . واكتميييل العمييييل أم 

وبعييد سيينين وسيينين، وبعييد أن ُبِنَيييت األميية َلِبنيية . السييالم، فييي الغييار وحييده
كييف ال، . لبنة، كان ال بد  للبناء أن يكتمل في العلن، وفي ضوء الشيمس

 !وقد ُأخِرجت األم ة وتخر جت ؟

ييا اليييوم فييكن         كييل  الوقييائع تُييرهص باالكتمييال، كمييا يييرهص الهييالل  أم 
باكتمال البدر، ميع يقيننيا بيأن  التياري  لين يعييد نفسيه، وميع يقيننيا بيأن  أم ية 
الصييحابة هييي المثييال البشييري األعلييى الييذي ليين يتكييرر، ألن ييه وجييد ليكييون 

. ولكن المؤش يرات كلهيا تقيول إن  الغيد، بيكذن اهلل، خيير مين الييوم. المقياس
َيعجيييُب اليييبعض مييين هيييذا القيييول، كميييا َعِجيييب آخيييرون مييين بشيييريات وقيييد 

الرسول، عليه السالم، عندما حاصر األحزاُب المدينة المنورة، وميا علميوا 
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، هيييو فيييي حقيقتيييه  أن  هيييذا الحصيييار، واليييذي كيييان يمث يييل أوج الكييييد الُكفيييري 
ييية أخرجيييت مييين أجيييل  وواقعيييه، االمتحيييان اليييذي سييييتم  بعيييده تخيييريج خيييير أم 

  .الناس
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 المرج

 
ول علا الناس ِمج  ال ير  " :من سورة آل عميران 17جاء في اآلية      
، "…وأذ ن فرري النرراس  ررالمج  " :ميين سييورة الحييج 47وجيياء فييي اآلييية  "…

ذا كييان الحييج  هييو الييركن الخييامس، . فييالحج  ُيمث ييل األفييق العييالمي للييدين واج
وُتمث يل هيذه الشييعيرة . فيكن  تشيريعه أيضيا  جياء خامسيا  بعييد األركيان األربعية

والمتييدب ر لرمييوز كييل خطييوة ميين خطييوات الحيياج . خالصيية أساسييي ات الييدين
فيييالحج  ثيييري  يجيييد االنسيييجام بيييين قيييوانين الحيييج  وقيييوانين الحيييياة اإلنسييياني ة،

 . بالرموز والدالالت

يمكن الحكم على ِصيدقي ة أي  ديين عليى أسياس ميدى انسيجام مبادئيه      
وأحكامه مع قوانين الكونب فمن غيير المتصيو ر أن تتنياقض مبياد  اليدين 
الحق وأحكاميه ميع قيوانين الخليق وسيننه، ألن  اليذي خليق هيو اليذي أنيزلب 

ة، فيييال بيييد  أن يكييييون محرميييا  كُسيييين ة فيييكذا كيييان الخميييير ضيييارا   كُسييين ة كوني يييي
ومييييين هنيييييا نجيييييد أن  الفقهييييياء، وبعيييييد اسيييييتقراء أحكيييييام الشيييييريعة . تشيييييريعي ة

اإلسيييالمي ة، ذهبيييوا إليييى أن  الشيييريعة اإلسيييالمي ة تقصيييد فيييي أحكامهيييا إليييى 
وبمعنييى آخيير، . المحافظيية علييى الييدين، واليينفس، والعقييل، والنسييل، والمييال

ن حركييية اإلنسيييان وحركييية الكيييون مييين فقيييد جييياء اليييدين ليحقيييق االنسيييجام بيييي
وعليييه يمكيين تعريييف الطاعيية بأن هييا االنسييجام بييين القييانون الشييرعي . حولييه
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ويمكين تعرييف المعصييية بأن هيا التعيارض والتنياقض بييين . والقيانون الكيوني
وعنيييدما نقيييول إن  اإلسيييالم هيييو الحيييل، . القيييانون الكيييوني والسيييلوك البشيييري
 . هو الحل فكن ما نقصد أن نقول إن  االنسجام

يجعيييل الحييياج المسيييلم الكعبييية عييين يسييياره ويبيييدأ الطيييواف فيييي حركييية      
بيييذلك يكيييون اإلنسيييان قيييد أعلييين فيييي حركتيييه هيييذه عييين . دائري ييية ومتواصيييلة

انسجامه الطوعي ميع حركية الكيون، مين أصيغر جيزء فييه، أي اليذرة، إليى 
لتييي نعييم إن ييه إعييالن المخلييوق الحيير، بييأن  الحري يية، وا. المجموعيية والمجيير ة

هي منحة اهلل تعالى لإلنسان، ال تعني الفوضى وال الخروج وال التنياقض، 
 . وهذه هي الرسالة األولى للدين الحق. بل هي التوافق والنظام واالنسجام

والمتييييدب ر لحركيييية اإلنسييييان فييييي األرض يجييييد أن  قييييانون التييييردد بييييين      
سياني ةب انظير الخوف والرجاء هو القانون األساس في بناء الحضارات اإلن

إلى حركة الناس على مسيتوى االقتصياد، تجيد أن  أهيم دوافيع حيركتهم هيو 
وانظيير إلييى عييالم الدراسيية والتعليييم، تجييد . الخييوف ميين الفقيير ورجيياء الغنييى

. أن  الدافع إلى الجد  يكمين فيي الخيوف مين اإلخفياق، وفيي ورجياء النجياح
، تجييد خييوف األلييم ورجيياء العافييية، وخييوف المييوت  وانظيير إلييى تقييدم الطييب 

وفيي . وهكيذا نجيد أن  هيذا القيانون يشيمل نشياطات الحيياة... ورجاء الحياة
الوقييت الييذي ينعييدم فيييه ُقطييُب الخييوف أو قطييب الرجيياء، نجييد أن  الحركيية 

والرجييياء ال يكيييون . تتوقيييفب فيييالخوف اليييذي ال رجييياء عنيييده ُيحيييِبط القيييدرات
ييا األميين الكامييل، إن ُوِجييد، . رجيياء  حتييى يالبسييه خييوف فهييو ميين أكبيير  أم 
 ن رره   يررأمن  مكررر ال    " :انظيير قولييه تعييالى. دواعييي الخمييول والسييكون
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 ن رره   ييررأس مررن روح ال    القرروم " :، فييي المقابييل"القرروم الالاسرررون
الوفررراإ ..." ،" يررردعوننا رن ررراإ ور  ررراإ :" ثيييم انظييير قوليييه تعيييالى. " الكرررافرون

 . " و معاإ 

تييييدرك وهيييي تسييييعى بيييين الصييييفا هيييل كانييييت هييياجر، عليهييييا السيييالم،      
والمروة، تبحث عن الماء ثم  ترجيع مهرولية إليى رضييعها إسيماعيل، علييه 
السالم، لتطمئن عليه، أن  هذه اللحظات الجليلة ترميز إليى قيانون الخيوف 

وكييييف بهيييا لييو ُكشيييف لهيييا الغييييب فييرأت المالييييين مييين الحجييياج ! والرجيياء؟
إن يييه القيييانون والسييين ة ! ؟ُتحييياكي حركتهيييا فيييي سيييعيها الحثييييث بيييين القطبيييين

المحك مييية قبيييل أن تكيييون الحادثييية، بيييل إن  الترغييييب بالجن ييية والترهييييب مييين 
النييييار، فييييي كييييل دييييين حييييق، لهييييو بعييييض تجل يييييات حكميييية خييييالق القييييوانين 

ومييييا تلييييك الحادثييية إال بعييييض تكييييريم الحكييييم لميييين اصييييطفى ميييين . والسييينن
 .عباده
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  واف الوجود

 
تجل ييييي الرمزي يييية فييييي كييييل عمييييل ميييين المتييييدب ر لشييييعائر الحييييج يلحييييظ  

ولكننا نهدف هنيا إليى أن نلفيت االنتبياه إليى بعيض رميوز . أعمال الحجيج
ومعلييييييوم أن  الط ييييييواف حييييييول الكعبيييييية . شييييييعيرتي الطييييييواف ورمييييييي الِجمييييييار

والطييواف صيالة، كمييا . المشير فة هيو ميين أهيم أعميال الحييج، وأكثرهيا تكيررا  
عليى الصيالة عنيد البييت  جاء في الحديث الشريف، بيل إن  الطيواف مقيد م

ذا كيييان الطيييواف سيييبعة أشيييواط، فيييكن  رميييي الجميييار يكيييون سيييبع . الحيييرام واج
ذا كان الطواف يتكرر بشكل الفت، فكن  رميي الجميار يتكيرر . حصيات واج
 .أيضا  

يقوم الكون في جيوهره عليى الحركية، وال يعيرف الِعليم وجيودا  مادي يا   
ن األس ذا كانت الذر ة هي المكو  اس للماد ة المعروفية، فيكن  صييغة ساكنا ، واج

الطيييواف هيييي األبيييرز فيييي العالقييية بيييين مكونيييات اليييذر ةب فااللكترونيييات فيييي 
حالة طواف دائم حول النواة، ويكون ذلك في ميدارات ال تزييد عين سيبعة، 

ْن وجد المدار الثامن فمن أجل حيل  هيذه العالقية ونقضيها ويدهشيك أن . واج
ي المجموعيات والمجير ات الفلكي ية، أي تجد أن  هذه العالقية تتجليى أيضيا  في

أن  صيييغة الطييواف هييي األبييرز فييي خلييق الكييون، ميين أصييغر ذر اتييه إلييى 
 .إن ه االنسجام التام والتناسق البديع. أكبر مجر اته
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ولم يا . هيي أول آيية فيي ترتييب المصيحف بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
اهلل  فييييي هييييذا الوجييييود يجييييب أن تصييييدر باسييييم كانييييت كييييل حركييييٍة لإلنسييييان

نييييزال الكتييييب، فسييييتكتمل  الييييرحمن، الييييذي تتجلييييى رحمتييييه بكرسييييال الرسييييل واج
ييورة، ويتحق ييق االنسييجام الكامييل فييي حركيية الوجييود ن صييح  . عنييدها الص  واج

التعبييير فيييكن  اليييدين هيييو الرياضييية التيييي تعلميييك كييييف ُتحق يييق االنسيييجام ميييع 
أم يا . لغاية الجمال والكميا يبلا في انسجامهحركة الكون، لتكتشف أن  الكون 

رشييادات الخييالق الحكيييم فهييي الحركيية العشييوائي ة  الخييروج علييى تعليمييات واج
 . التي تجعل اإلنسان يبرز كنغمة شاذ ة في لحن الكون الرائع

عندما يجتمع الناس في بيت اهلل الحرام لتأدية اليركن الخيامس مين  
م أركييان اإلسييالم، فييكن  هييذا يعنييي أن ييه قييد تحققييت اآلثييار المرجييوة ميين القيييا

ل يررر  اللهرررم  " :وعنيييدما تحتشيييد جميييو  الحجييييج معلنييية  . باألركيييان األربعييية
، فكن  هذا اإلعالن هو التأكيد لرغبة اإلنسان الطوعي ية فيي االنسيجام "ل ي 

يييييه . ميييييع حركييييية الكيييييون المستسيييييلم هلل مييييين هنيييييا نجيييييد أن  الحييييياج  يبيييييدأ حج 
ن ييه إ. بييالطواف، ويختمييه بييالطواف، وبييين البداييية والخاتميية طييواف وطييواف

. التعبير العملي عن االستسالم الكامل، واالنسجام التام مع حركية الوجيود
إن ييييه قناعيييية ، وقييييرار  للكييييائن الحيييير  أن ينسييييجم طواعييييية مييييع حركيييية الكييييون 

إن هيييا لحظيييات جليلييية، يكتميييل جاللهيييا عنيييدما يستحضييير . المستسيييلم فطري يييا  
 الحييياج فيييي ضيييميره هيييذه الحقيقييية، وييييدرك أن يييه يعيييي  لحظيييات االنسيييجام

 .الكوني
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إذا كييان الخييير هييو الحركيية نحييو االنسييجام الكييوني، فييكن  الشيير هييو  
الحركييييية نحيييييو التبييييياين والفوضيييييى، وهيييييو الشيييييذوذ الميييييؤذي، وهيييييو التبعثُييييير 

لييذا ال يمكيين لشيير  أن . الُمييذهب لجمييال الصييورة، إن ييه السييير بعكييس التيييار
ر حتيى وال يجيوز لنيا أن ننتظي. يدوم، ألن ه منياقض للفطيرة ولقيانون الوجيود

يلقييى الشيير  مصيييره، باعتبيياره معاكسييا  لحركيية الوجييود، ألننييا جييزء ميين هييذه 
مييين هنيييا كيييان األمييير بيييالمعروف والنهيييي عييين المنكييير مييين أبيييرز . الحركييية

وفي الوقت الذي ُنعلن فيه انسجامنا مع . الفروض في الشريعة اإلسالمي ة
رفضيه حركة الوجيود فيال بيد لنيا مين أن ننسيجم أيضيا  ميع هيذا الوجيود فيي 

للباطييل، وال بييد ميين ممارسيية ذلييك عمليييا ، وهييذا مييا يعلنييه الحيياج مييرارا  وهييو 
 ".يرجم إبليس:" يرمي الِجمار، أو كما ُيقال

  



 166 

 الس   

 
. فييه معنيى االنقطيا ، وفييه معنيى الخليود إليى الراحية والد عية الس       

ذا أضيفنا كلمية  وقد وردت كلمية السيبت فيي القيرآن الكيريم خميس ميرات، واج
والالفيت لالنتبيياه أن  السييبت . بتهم و يسييبتون يكيون المجمييو  سيبع مييراتسي

ولم يرد السبت فيي القيرآن الكيريم إال عنيد . عند اليهود مرتبط بالعدد سبعة
الحديث عن شريعة السبت عند اليهيود، والمتيدب ر لآلييات القرآني ية المتعلقية 

ذا . بالسبت يدرك أن  هناك خصوصي ة لهذا الييوم عنيدهم أخيذنا ميا ورد  واج
فيي التييوراة الحالي ية بعييين االعتبيار نييدرك أن  خصوصيي ة يييوم السيبت تكميين 
في كونه يوما  ينقطع فيه اليهود عن العمل الدنيوي، ويفتيرض أن ينقطعيوا 

ظييييالل معيييياني اآليييييات القرآنييييية  فيييييه إلييييى العبييييادة، وال يتنيييياقض هييييذا مييييع 
 . الكريمة

صييييي ته وأحكامييييه عنييييد واضييييح أن  تسييييمية السييييبت جيييياءت ميييين خصو      
اليهودب فهناك عالقة بين االسم وما يفترض أن ُيمارس فييه مين عبيادات، 
مثلما أن  اسم يوم الجمعة يناسب ما يكيون فييه مين اجتميا  المسيلمين فيي 

وخصوصييي ة يييوم السييبت عنييد اليهييود، وخصوصييي ة يييوم . المسييجد للصييالة
إلييى سييبعة أييييام  الجمعيية عنييد المسييلمين، ييييدلالن علييى أن  تقسيييم األسيييبو 

وقيد نيص  القيرآن الكيريم، . يرجع إلى أساس ديني، وال نعلم له أساسيا  فلكييا  
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فيييية علييييى أن  اهلل تعييييالى قييييد خلييييق السييييماوات  ييييت التييييوراة المحر  وكييييذلك نص 
وقد يعني هذا أن  اليوم السابع هو اليوم الذي جياء . واألرض في ستة أيام

ن فيييه خلييق يتعلييق بالسييماوات بعييد تمييام الخلييق، أي أن ييه اليييوم الييذي لييم يكيي
وقيد يكيون هيذا التفسيير مقبيوال  فيي توضييح . واألرض، أي أن ه يوم انقطيا 

وال ُيقبل إطالقا  ما يزعمه اليهود مين أن  . العالقة بين السبت والعدد سبعة
 . اهلل تعالى قد استراح في اليوم السابع

ليهيا مين إضيافات ال نستطيع أن نركن إلى التوراة الحالي ية لميا طيرأ ع     
ولكيين  الييدارس يالحييظ أن  مفهييوم السييبت عنييد اليهييود . وحيذف عبيير القييرون

هيييو يتعليييق  يتعليييق بييييوم السيييبت اليييذي هيييو الييييوم السيييابع مييين األسيييبو ، ثيييم  
بالسييينة السييييابعة، التييييي يجييييب أن تكييييون السيييينة التييييي ال تُييييزر  فيهييييا أرض 

بعيد سيبع و . ويتكرر هذا كل سبع سينين. فلسطين، بل تكون راحة لألرض
هيي سينة اليوبييل، ولهيا أحكيام  18 سنة، تكون السينة اليي 20سبوتات، أي 

ييلت فيييي السييفر الثاليييث مييين أسييفار التيييوراة ويلحييظ اليييدارس للتيييوراة أن  . ُفص 
عييييدم احتيييييرام اليهيييييود لهييييذه الشيييييريعة يكيييييون سييييببا  إلخيييييراجهم مييييين األرض 

ويبيدو أن  ذليك أد ى إليى اليربط بيين . المقد سة، وسببا  لتشتيتهم فيي األرض
يعتقد اليهود بأن  دنييا اإلنسيان تكتميل سينة لذا . والزوال واالنقطا  5الرقم 
. عبري يييييية، أي أن ييييييه فييييييي األلييييييف السييييييابعة يكييييييون الييييييزوال بييييييزعمهم 4888

وبالرجو  إلى القرآن الكريم نالحظ أن  السبع مرات التيي ذكير فيهيا السيبت 
وآخيير ورود . تكييرر ثييالث منهييا فييي السييورة السييابعة، وهييي سييورة األعييراف

مييين سيييورة النحيييل،  552م كيييان فيييي اآليييية لكلمييية السيييبت فيييي القيييرآن الكيييري
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ِعر  السر  إن ميا : "آية، حيث يقول سبحانه 553والتي عدد آياتها  عليى  ج 
وبعييييد سييييبع آيييييات تييييأتي اآلييييية الرابعيييية ميييين سييييورة ...". الييييذين اختلفييييوا فيييييه

اإلسراء التي ُيفتتح بها الحيديث عين قضياء اهلل بكفسياد اليهيود فيي األرض 
والالفيييت أن  سيييورة اإلسيييراء تحيييد ثت عييين . ذليييكالمقد سييية ميييرتين، ثيييم  زوال 

زوال الوجيييييود اليهيييييودي المفسيييييد مييييين األرض المقد سييييية، وأن  هيييييذا بشيييييرى 
ية  للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، ثم  تلتها سورة الكهف التي فيهيا قص 
موسى عليه السالم مع العبد الصالحب حيث موسى علييه السيالم يتواضيع 

 !!أي  ذكر لبني إسرائيلفيكون تابعا ، وحيث ال نجد 

واضيييح أن  جعيييل السيييبت كيييان بعيييد االخيييتالف فييييه، وهيييذا يعنيييي أن       
جعييييييل السييييييبت يختلييييييف عيييييين فرضييييييهب فاحتيييييييال اليهييييييود النتهيييييياك حرميييييية 

وذهييابهم فييي هييذه الحيييل مييذاهب شييت ى، أد ى إلييى التشييديد عليييهم  السييبت،
هم فييي أحكييام السييبت، فكييان السييبت ميين اإلصيير الييذي حملييوه نتيجيية فسييوق

والمتيدبر لسيياق اآلييات مين . وعصيانهم وانتهاكهم لحرميات السيبت ابتيداء  
سيييييورة النحيييييل يالحيييييظ أن  هنييييياك شييييييئا  آخييييير، أال وهيييييو حكيييييم اهلل علييييييهم 
باالنقطييا ، فلييم يعييودوا ضييمن المسيييرة المتصييلة لييدعاة الخييير، ولييم يعييودوا 

داؤهم فكيان اعتي. من قادة الهدايية، وليم يعيودوا يسييرون تحيت ليواء التوحييد
واحتيييالهم وتفيير قهم باتبييياعهم األهييواء، سيييببا  فييي حييذفهم مييين قافليية الخيييير، 
فيييانقطع وجيييودهم وذكيييرهم فيييي عيييالم الصيييالح واإلصيييالح، فيييال تجيييدهم إال 

 . أئم ة للفسق وقادة للشر  
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ميين يقييرأ عجائييب صيينع اليهييود فييي احتيييالهم للقفييز عيين : وأخيييرا  نقييول     
ليييى اسيييتعداد أن يتن كيييروا لكيييل  مقيييد س، المقدسيييات، ييييدرك أن  يهيييود الييييوم ع

بشيييرط أن ينسيييجم ذليييك ميييع مصيييالحهم المادي ييية، أي ميييع عجلهيييم المقيييد س 
 .المصنو  من الذهب
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 التا و 

 
 ن  آيررة م لِكرره أن يررأتَيكم ":ميين سييورة البقييرة 413جيياء فييي اآلييية           

التررا و   فيرره سرركينٌة مررن ر كررم و قي ررٌة ممررا تررر  آ  موسررا وآ   ررارون 
  ."…َتمِمله المال كة

عندما طلب بنو إسرائيل، قبل عهد داود عليه السيالم، أن يجعيل اهلل      
د كلمتهم، ويقودهم في حربهم ألعيدائهم، اسيتجاب  لهم َمِلكا  يجمعهم، ويوح 
اهلل لهييييم، وجعييييل طييييالوت ملكييييا  عليييييهم، وجعييييل عالميييية اختييييياره أن تييييأتي 

وهييو صييندوق فيييه بقي يية . عييداؤهمالمالئكييُة بالتييابوت، الييذي اسييتولى عليييه أ
ميين آثييار آل موسييى وآل هييارون، عليهمييا السييالم، توارثييه الصييالحون ميين 

وعند عودة التيابوت إلييهم جعيل اهلل فييه الطمأنينية لنفوسيهم، . بني إسرائيل
 . التي بقيت مضطربة لفقده واستيالء األعداء عليه

ي ة، وعلييى وجييه واضييح فييي اليينص القرآنييي الكييريم أن  التييابوت لييه قدسيي     
الخصوص ما فيه مين اآلثيار المتوارثية مين عهيد موسيى وهيارون، عليهميا 

ونحييين نعليييم أن  اهلل تعيييالى قيييد أنيييزل عليييى موسيييى، علييييه السيييالم، . السيييالم
األليييواح، والتيييي ُخط يييت فيهيييا الوصيييايا، وقيييد جييياء فيييي سيييفر الخيييروج، فيييي 

والمقصيييود  ،"واجعيييل فييي التييابوت الشيييهادة التييي أعطيكهييا:"التييوراة الحالييية
ولميا فيرغ مين مخاطبية موسيى :" بالشهادة، ما ورد فيي سيفر الخيروج أيضيا  
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وقيد ورد ". …على طور سيناء دفع إليه َلْوَحي الشيهادة، ليوحين مين حجير
فييي سييفر صييموئيل أن  أعييداء بنييي إسييرائيل قييد سيييطروا علييى التييابوت هييذا 

 . لمدة سبعة أشهر

كلمة التابوت مشتقة من الت وب، وهو الرجيو ، ألن يه ُيرجيع إلييه تكيرارا       
رجا  الُموَدعات فيه وعليه تكون اللفظة عربي ة، على قول الكثيير . ألخذ واج

وقييد ذكييرت التييوراة الحالي يية أن  التييابوت، المقييد س عنييدهم، . ميين أهييل اللغيية
إن  طولييه يبلييا  ويقولييون. صيينع ميين الخشييب والييذهب بييأمر ميين اهلل تعييالى

ييا عرضييه فيبلييا  وورد أن   . سييم، وكييذلك ارتفاعييه 77متييرا  وربييع المتيير، أم 
بني إسرائيل كانوا يحملون التابوت ويتقدمون به أمام الجي ، فيكيون ذليك 

وقيد ورد فيي أخبيار . دافعا  لهم لالستبسال، لثقتهم بالنصير بوجيود التيابوت
حتييى :".. داود، عليييه السييالماأليييام األول، ميين العهييد القييديم، علييى لسييان 

ُنرجيييييع تيييييابوت إلهنيييييا، ألننيييييا أهملنيييييا طليييييب المشيييييورة بواسيييييطته منيييييذ أييييييام 
 . ويقصدون بشاُول هنا طالوت المذكور في القرآن الكريم ".شاُول

والتييابوت عنييدهم ميين أقييدس المقد سييات، وكييانوا فييي البداييية يضييعونه      
رواييييية العهييييد فييييي وسييييط خيميييية، ثييييم أحضييييره داود، عليييييه السييييالم، حسييييب 

وتقيييول الروايييية إن يييه عنيييدما بنيييى سيييليمان، علييييه . مدينييية داود القيييديم، إليييى
السييييالم، الهيكييييل وضييييع التييييابوت فييييي أقييييدس بقعيييية منييييه، وتسييييم ى قُييييدس 

وهييم . األقييداس، وهييي عبييارة عيين غرفيية ال نوافييذ لهييا، وهييي محييراب الهيكييل
 736الهيكيل وعندما تم  تدمير . يعتقدون أن  روح اهلل قد حل ت في التابوت

ييير البيييابلي، ُفقيييدت التيييوراة، وُفِقيييد تيييابوت العهيييد.ق . م، عليييى ييييد نبوخيييذ نص 
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والالفييييت . ويبيييدو أن يييه تييييم  إحراقهميييا ميييع مييييا ُأحيييرق مييين محتويييييات الهيكيييل
لالنتبيياه أن  ِسييفر أخبييار األيييام الثيياني، ميين العهييد القييديم، والييذي ُيييرج ح أن ييه 

ن فييي القييرن الخييامس قبييل الميييالد، والييذي ي نتهييي بالحييديث عيين تييدمير دو 
حييييراق محتوياتييييه، ييييينص علييييى بقيييياء العصييييي  التييييي ُيْحَمييييل بهييييا  الهيكييييل واج

وهيي ميا برحيت … :"يقيول الين ص. التابوت، ولم يتطرق إليى ذكير التيابوت
وواضييح أن  الييذي يكتييب هييذا الكييالم يكتبييه وهييو ". …هنيياك إلييى هييذا اليييوم

 ". هناك"يقيم بعيدا ، ويظهر ذلك من قوله 

وميييييين هييييييذه . ت القصييييييص واألسيييييياطير حييييييول مصييييييير التييييييابوتكثييييير      
يية تقييول إن  ابيين سييليمان، عليييه السييالم، ميين زوجتييه بلقيييس،  القصييص قص 

ولكيين اليهييود ال . فيير  بالتييابوت إلييى مصيير، ثييم نقييل التييابوت إلييى الحبشيية
يزاليون يبحثييون عيين هييذا الصييندوق الخشيبي الصييغير، والييذي مضييى علييى 

ويتوق يع بعضيهم أن . ليى أقيل تقيديرسينة، ع 0433صناعته ميا يقيرب مين 
وبالمناسيبة نيرى أن يه مين المصيلحة أْن . يكون مدفونا  في ساحات األقصى

صيييالحات المسييييجد  نيييذكر أن  رجيييال  فلسييييطينيا ، ممييين شييييارك فيييي تييييرميم واج
األقصييى فييي العهييد األردنييي، ذكيير بعييد أن َسييمع بدرسيينا الييذي ألقينيياُه فييي 

ه رأى مييين ييييدفن صيييندوقا  تنطبيييق مسيييجد البييييرة الكبيييير حيييول التيييابوت، أن ييي
نعيم، ميا اليذي يمينعهم . عليه األوصاف في موضيع مين المسيجد األقصيى

من أن يصنعوا تابوتيا  وفيق األوصياف اليواردة فيي العهيد القيديم، ثيم يدس يوه 
يييييتم  الييييزعم واإلعييييالن عيييين ... فييييي التييييراب، ثييييم بعييييد نصييييف قييييرن أو يزيييييد

أن  لهيم حق يا  فيي فلسيطين،  اكتشاف التيابوت، ليكيون اليدليل والمسيتند عليى
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بعييييد أن كييييذ بتهم كييييل اآلثييييار والحفري ييييات، فقييييد اعتييييدنا أن نييييرى ميييينهم كييييل  
المقيد س وغيير المقيد س ألجيل أغراضيهم الدنيوي ية،  غريب، فهم يسيتخدمون

   . وال شيء عندهم مقدسا  إال مصالحهم
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  نو  سرا ي 

 
وبنيييوه هيييم أصيييحاب . هيييو نبيييي اهلل يعقيييوب، علييييه الس يييالم  سررررا ي  

ييلت فييي سييورة يوسييف، ويوسييف، عليييه السييالم، هييو واحييد  يية التييي ُفص  القص 
وقصييتهم الييواردة فييي . وأبنيياؤهم وأحفييادهم هييم الييذين سييم وا باألسييباط. ميينهم

وبعيد . القرآن الكريم تبي ن أن هم سكنوا مصر قبل وفاة واليدهم، علييه السيالم
سييينة، ُبعيييث موسيييى، علييييه السيييالم، لينقيييذهم مييين ظليييم  173اليييي  ميييا يقيييارب

. وميين هنييا بييدأت العالقيية بييين بنييي إسييرائيل واليهودي يية. واضييطهاد الفراعنيية
واسيتمرت هيذه العالقية لقييرون، بيين ميد وجيزر، إلييى أن انتهيت واقعييا  بفييك 
االرتباط بين اليهودي ة وبني إسرائيلب فبعد أن كانت اليهوديية تنحصير فيي 

إسيييرائيل أصيييبحت الغالبيييية العظميييى مييين اليهيييود تنتميييي إليييى أجنييياس  بنيييي
 . وقومي ات مختلفة

، انقسييمت الدوليية فييي (م.  107)بعييد وفيياة سييليمان، عليييه السييالم، 
. فيي الجنيوب ويهروذافيي الشيمال،   سرا ي : الجزء الفلسطيني إلى دولتين

علييه وكان شعب دولة إسرائيل يتألف من أحفياد عشيرة مين أبنياء يعقيوب، 
ييا دوليية يهييوذا فشييعبها هييم أحفيياد اثنييين . السييالم، كمييا يييذكر العهييد القييديم أم 

وكييان بييين الييدولتين حييروب وأحقيياد، واستشييرى . ميين أبنائييه، عليييه الس ييالم
ييييت االنحرافيييات، إلييييى درجيييية أنهيييم ارتييييد وا إلييييى الوثنييييية  فيهميييا الفسيييياد، وعم 
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وا فييي ذلييك حتييى القييوا مصيييرهم ال محتييوم بغييزو وعبييادة األصيينام، واسييتمر 
فجرى سبي الشعب بكامله إليى  ألم.  744اآلشوريين للدولة الشمالية عام 

العراق، وبيذلك أسيدل السيتار عليى عالقية عشيرة أسيباط بالديانية اليهودي ية، 
ولم يعودوا يهودا ، فقد انخرطوا فيي الشيعب الغيازي وتيأثروا بعقائيده، وذابيوا 

 . فيه

ييير بغزوهيييا أميييا الدولييية الجنوبي ييية فقيييد قيييام         المليييك البيييابلي نبوخيييذ نص 
. ، وسييبى ميين بقييي ميينهم حي ييا  إلييى العييراق أيضييا   م.  736وتييدميرها عييام 

وبعد مضي سبعين سنة على هذا الحدث عيادت ِقل ية مين هيؤالء المسيبيين 
وقييد اضييطرت هييذه . إلييى فلسييطين، وذلييك فييي عهييد الملييك كييور  الفارسييي

وبييذلك . الييبالد إلييى اليهودي يية الق ليية أن ُتكث يير عييددها بكدخييال جييزء ميين أهييل
بييدأت اليهودييية تنتشيير بييين ميين هييم ميين غييير بنييي إسييرائيل، واسييتمر ذلييك 

، فُشيت ت شيمل م107والعيام  ألم 73إلى أن جاء السبي الروماني فيي العيام 
في المقابيل كيان . اليهود في أرجاء العالم، مما أد ى إلى ذوبانهم في األمم

د، كميا حصي ل فييي مملكية بحيير الخيزر، والتييي هنياك مين الشييعوب مين تهييو 
د بعييييض قبائييييل  (.م1316-363)دامييييت ميييين عييييام  وكمييييا حصييييل ميييين َتهييييو 
واسييتمر الخييروج ميين اليهودي يية والييدخول فيهييا عبيير القييرون . العيرب وغيييرهم

ممييييا أد ى إلييييى انفكيييياك العالقيييية بييييين اليهودي يييية كييييدين وبييييين بنييييي إسييييرائيل 
ظمييى ميين بنييي إسييرائيل وتسييتطيع أن تقييول اليييوم إن  الغالبييية الع. كعنصيير

يييا البقيييية الباقييية فتحيييو ل معظمهيييا إليييى  ليييوا إلييى اإلسيييالم، أم  القييدماء قيييد تحو 
ميين هنييا ال صييحة اليييوم لالدعيياءات التييي تييزعم وجييودا  تاريخيييا  . المسيييحي ة
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لقومي يييية يهودي يييية فييييي فلسييييطين، ألن  اليهودي يييية هييييي دييييين اعتنقتييييه شييييعوب 
جييد فييي يهييود اليييوم ميين لييه عالقيية وكالمنييا هييذا ال يعنييي أن ييه ال يو . مختلفيية

نسييب ببنييي إسييرائيل القييدماء، وعلييى وجييه الخصييوص أحفيياد أولئييك الييذين 
ل عيدد  كانوا في الجزيرة العربية زمن نزول الرسالة اإلسالمي ة، والذين تحو 

 . منهم، عبر العصور، إلى اإلسالم وآخرون إلى المسيحي ة

يلي ة أخبييييييار البعثييييييات والييييييوم يتكييييييرر فييييييي وسييييييائل اإلعيييييالم اإلسييييييرائ      
اليهودي ييية التييييي تسييييافر إلييييى أفغانسييييتان للبحيييث عيييين أحفيييياد دوليييية إسييييرائيل 
األوليييى، اعتقيييادا  مييينهم بيييأن  األغلبي ييية العظميييى مييين الشيييعب األفغييياني، أي 

ومعلييييوم أن  هييييؤالء ميييين . األسييييباط العشييييرة الضييييائعة قبائييييل البشييييتون، هييييم
تقبل دور فيييي تحريييير المسيييلمين السييين ة، وال يبعيييد أن يكيييون لهيييم فيييي المسييي

فلسييطين ميين سييلطان الصييهيوني ة، ليييعلم النيياس أن  العقائييد والفلسييفات هييي 
التييي تصيينع األمييم والجماعييات، وأن  العنصييري ات تقييوم علييى األوهييام، وأن  

ذا كانيييت إسيييرائيل األوليييى . الصييرا  فيييي جيييوهره هييو بيييين الحيييق والباطييل واج
 إسييرائيل اليييوم تتييألف ميينتضييم شييعبا  متجانسييا  ميين الناحييية الِعرقي يية، فييكن 

 .لغة تسعينقومي ة يتكلمون  س عين
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 الشجرل الملعونة

 
ومرا جعلنرا الرؤيرا التري " :48قال تعالى في سورة اإلسراء، اآلية         

 ."أرينا     فتنة للناسأل والشجرَل الملعونَة في القرآن 

. الاد وميرى جماهير المفسرين أن  الشجرة الملعونة هنا هي شيجرة  
أما الشيعة فكن هم يذهبون إلى أن  الشجرة الملعونة هم بنو أمي ة، ويسيتندون 

أن  الرسيييول، صيييلى اهلل علييييه :" فيييي ذليييك إليييى حيييديث شيييريف يييينص عليييى
وسيلم، قيد رأى فيي المنيام بنيي الحكيم، أو بنيي العياص، َينيزون عليى منبيره 

الييربط بييين  والتشييي ع واضييح فييي...". كمييا تنييزو القييرود، فأصييبح كييالمتغيظ
وفيييي الوقيييت اليييذي نجيييد فييييه مفسيييرا  شييييعي ا  . هيييذا الحيييديث واآليييية الكريمييية

المييييزان، ُيقيييو ي هيييذا القيييول عنيييد  معاصيييرا  كالطباطبيييائي، صييياحب تفسيييير
تفسيييره لآلييية الكريميية، نجييد أن  الطبرسييي، صيياحب تفسييير مجمييع البيييان، 
ذا وهيييو مييين كبيييار علمييياء الشييييعة فيييي القيييرن السيييادس الهجيييري، يجعيييل هييي

 . التفسير قوال  ثالثا  

المالحيييظ أن  القيييرآن الكيييريم ليييم َيْلعييين شيييجرة الزق يييوم، وبالتيييالي كييييف      
ليييذلك قيييال بعيييض المفسيييرين إن  . يمكننيييا أن نقيييول إن هيييا الشيييجرة الملعونييية؟
وهيذا تقيدير تأبياه اللغية العربي ية، ثيم  . المقصود بالملعونة أي الملعون آكلها

ميين الرحميية، ال يكييون إال للُمَكلفييين، والشييجرة،  إن  اللعيين، الييذي هييو الطييرد
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وقيال اليبعض . كما هيو معليوم، غيير مكل فية، وليم ترتكيب ُجرميا  حتيى ُتلعين
وهيذا المعنيى . إن  الشجرة هيي وسييلة لتعيذيب الكفيار ومين هنيا جياء اللعين

تأبيياه اللغيية، ويأبيياه العقييل، ويأبيياه اليينص القرآنييي، ألن  خزنيية جهيينم هييم ميين 
وعليييه .  ُيتصييو ر لعيينهم لمجييرد أن  لهييم عالقيية بتعييذيب الكفييارالمالئكيية، وال

نرى أن  آراء جماهير المفسرين مضطربة عند القول بأن  الشيجرة الملعونية 
ومييا نجييده اليييوم فييي كتييب . هييي شييجرة الزقييوم المييذكورة فييي القييرآن الكييريم

 . التفسير هو نو  من متابعة بعض المفس رين لبعض

علميييياء القييييرن الخييييامس الهجييييري، ولييييه تفسييييير الميييياوردي ميييين أشييييهر      
، ويتمي يييييز بجمعيييييه آلراء المفسيييييرين عليييييى صيييييورة سيييييهلة والعيرررررون النكررررر 

وهيييو ييييورد فيييي الشيييجرة الملعونييية أربعييية أقيييوال، ويجعيييل القيييول . ومختصيييرة
أميا . الرابع في القوم الذين يصعدون منبير الرسيول، صيلى اهلل علييه وسيلم

هييييود تظيييياهروا علييييى رسييييول اهلل مييييع أنهييييم الي :"القييييول الثالييييث فيقييييول فيييييه
فنجيد ! أما كيف يمكين أن يكيون النسيل شيجرة ؟". األحزاب، قاله ابن بحر

والشيييييجرة كنايييييية عييييين الميييييرأة، والجماعييييية أوالد الميييييرأة : " المييييياوردي يقيييييول
ن  . فالنسييل هييو فييي حقيقتييه شييجرة نامييية ومتفرعيية ".كاألغصييان للشييجرة  واج

عييين هيييذا األصيييل، هيييو فيييي كيييل ميييا يقيييوم عليييى أصيييل اعتقيييادي، ويتفييير  
والقيييرآن الكيييريم مث يييل الكلمييية الطيبييية، والتيييي هيييي اإلسيييالم، . حقيقتيييه شيييجرة
ذا كييان اليهييود . وشييب ه الكلميية الخبيثيية بالشييجرة الخبيثيية. بالشييجرة الطي بيية واج

هم الشيجرة الملعونية فيي القيرآن، فهيذا يكيون عليى اعتبيار أن هيم يلتقيون فيي 
هودي يييية قائميييية علييييى النسييييل، ألن  أصييييل اعتقييييادي، وال يصييييح أن تكييييون الي
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اليهيييودي فيييي الحقيقييية هيييو اليييذي ييييؤمن باألصيييول اليهودي يييةب فيييي االعتقييياد 
والعدل يقتضي أن يكون اللعن نتيجة لممارسة الفيرد . والتشريع، واألخالق

 . أو األمة ألمر اختياري

ح أن  المقصود بالشجرة الملعونة هم اليهود، أمور منها       : الذي ُيرجِّ

إن  اآلييية التييي نحيين بصييددها هييي فييي سييورة اإلسييراء، والتييي تسييمى : أوال  
وهييي تتحييدث عيين إفسيياد اليهييود فييي األرض  ،سررورل  نرري  سرررا ي أيضييا  
وُتْسييَتهل السييورة بنبييوءة مسييتقبلي ة تتحييدث عيين إفسيياد اليهييود فييي . المباركيية

ويرد الكيالم عين هيذا اإلفسياد فيي خيواتيم السيورة أيضيا ، . األرض المباركة
وفيي  مما يشير إلى مركزي ة هذا الحدث فيي السيورة، التيي تسيمى اإلسيراء،

بني إسرائيل فتشيير إليى  أم ا تسمية سورة. األقصى هذا إشارة إلى المسجد
وعليه ال يبعد أن تكون الرؤييا تتعليق بهيذه القضيية المحوري ية فيي . اإلفساد
 . السورة

ومرا جعلنرا الرؤيرا التري  ":فيي قوليه تعيالى الرؤيراطريقة كتابة كلمية : ثانيا  
. نامي يية، تُييرج ح أنهييا رؤيييا م"…أرينررا     فتنررة للنرراس والشررجرَل الملعونررة

وقييد ُنقييل عيين ابيين عبيياس، . رؤييية: ولييو كانييت رؤييية بصييري ة لكتبييت هكييذا
وسييعيد بيين جبييير، والحسيين، وقتييادة، ومجاهييد، أن  مييا رآه الرسييول، صييلى 

. ليلة اإلسراء والمعراج هو الرؤيا المذكورة في هيذه اآليية  اهلل عليه وسلم،
ه وسيلم، عنيدما وبما أنها تمت ليال ، وتحد ث عنها الرسيول، صيلى اهلل عليي

وهي أيضا  فتنة للناس اليذين كيذبوا  .رؤيا أصبح، فقد سم اها القرآن الكريم
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والييييذي نييييراه أن  المسييييألة ال تتعلييييق بالرؤييييية . خبيييير الرسييييول، عليييييه السييييالم
نميييييا تتعليييييق بييييياألمر اليييييذي رآه الرسيييييول، علييييييه  البصيييييري ة، أو المنامي ييييية، واج

ذا كان درد  .رؤية فهيي إذن السالمب فكذا كان قد رأى ببصره أمورا  واقعة وا 
رأل أموراإ ستقع في المستق   فهي رؤيا  ألنها نير موجودل في المرا  

نما في ا ستق ا   :وقيد أشيار القيرآن الكيريم إليى هيذا فيي سيورة اإلسيراء. وا 
 ". لقد رأل من آيرا  ر  ره الك  ررل ":وفي سورة النجم "...لنريه من آياتنا "

ي احتميال أن يكيون ميا رآه الرسيول، علييه على ضيوء هيذا ال يوجيد ميا ينفي
السيييالم، مييين أميييور مسيييتقبلي ة كانيييت تتعليييق بسييييطرة اليهيييود عليييى المسيييجد 

وتتعل ييق . األقصييى، وعلييى األرض المباركيية، والتييي هييي ُعْقيير دار اإلسييالم
أيضيييا  بسييييطرة هيييذه الشيييجرة الخبيثييية عليييى المسيييتوى العيييالمي، وذليييك فيييي 

أن  ذلييك ُيحييزن الرسييول، صييلى اهلل عليييه وال شييك . المرحليية الزمني يية نفسييها
ذ دلنرا لر   ن  ر ر  " :وسلم، فكانت التعزية له، عليه السيالم، أن قييل ليه وا 

ييا مييا رأيتَييه يييا محمييد ميين  ب"أمررا   النرراس فمقاليييد األمييور هييي بيييد اهلل، أم 
الشيجرة  سيطرة هؤالء فهو نو  من الفتنة للبشر، وما رأيَته فهو فيي حقيقتيه

تيييييالي ليييين تكيييييون لهيييييا ثمييييار ممتيييييدة، بييييل إن  هيييييذه السييييييطرة وبال الملعونيييية،
وهيييذا . العارضييية محكيييوم عليهيييا باإلخفييياق، وهيييي مطييياردة بييياللعن اإللهيييي

يعني أن  سيطرة اليهيود فيي أيامنيا هيذه تنحصير فيي كونهيا فتنية أرادهيا اهلل 
لتمحيييص النيياس، وهييي سيييطرة الشييجرة الملعونيية، التييي هييي شييجرة خبيثيية، 

رها غير مباركة، ومن هنيا يسيهل عليى أهيل الحيق أن جذورها واهية، وثما
 . َيجتث وها، وأن يقوا الناس من آثارها الخبيثة
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وهيذا يعنيي أن يه ال بيد   ،"الشجرل الملعونة في القررآن " : يقول تعالى: ثالثا  
وبيييالرجو  إليييى ألفييياظ اللعييين فيييي القيييرآن . أن نجيييَد لعنهيييا فيييي القيييرآن الكيييريم

والمالحييظ أن  أكثييير . ميير ة 11قيييد وردت تقاتها ومشرر َلَعرررنَ الكييريم نجييد أن  
ميييين ثلييييث ألفيييياظ اللعيييين جيييياء فييييي سييييياق الكييييالم عيييين اليهييييود علييييى وجييييه 

ييييا بيييياقي اللعنييييات، فكن هيييا كانييييت إلبليييييس، ولقاتييييل المييييؤمن، . الخصيييوص أم 
وال شييييييك  أن  اليهييييييود … وللمنييييييافقين، وللكييييييافرين، وللظييييييالمين، وللكيييييياذبين

وعلييييه أال تكيييون هيييذه المالحظييية  .يشيييتركون فيييي هيييذه األميييور ميييع غييييرهم
وال ! اإلحصييائي ة مؤشييرا  علييى أن  اليهييود هييم الشييجرة الملعونيية فييي القييرآن؟

ننسى أن  الكثير من األفكار والمذاهب والمدارس المنحرفة هيي مين صينع 
… اليهيييود، أو هيييي متيييأث رة بعقائيييدهمب كالماركسيييي ة، والوجودي ييية، والماسيييوني ة

مييييذاهب هييييم البشيييير، الييييذين نزلييييت رسيييياالت والمسييييتهدف بهييييذه األفكييييار وال
يييب نفسيييه عيييدوا  هلل . السيييماء رحمييية بهيييم أفيييال يسيييتحق اللعنييية كيييل مييين نص 

ألييم يخبرنييا الواقييع بييأن  هييذا هييو مسييلك ! ولرسيياالته، وعييدوا  للحييق والعييدل؟
ليييى يومنيييا هيييذا؟ بيييل إن  القيييرآن الكيييريم ! اليهيييود عبييير العصيييور المختلفييية واج

 . إلى يوم القيامة ينص  على أن  هذا سيكون مسلكهم

وما جعلنا الرؤيا التي أرينا     فتنرة للنراسأل والشرجرَل الملعونرَة "      
فس يير العلميياء اآليييَة علييى أسيياس أن  الرؤيييا شيييء، والشييجرة  ."فرري القرررآن

ومييا جعلنييا الرؤيييا التييي أرينيياك إال : الملعونيية شيييء آخيير، والمعنييى عنييدهم
وهيييذا الوجيييه تحتمليييه . تنييية أيضيييا  فتنييية للنييياس، وكيييذلك الشيييجرة الملعونييية ف

ومييا جعلنييا : اللغيية، والييذي نييراه أقييرب إلييى ظيياهر اليينص أن يكييون المعنييى
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الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس، وجعلناها أيضيا  الشيجرَة الملعونية، التيي 
وهذا يعني أن  الرؤيا هنا يقصيد بهيا الشييء المرئيي، . يرد لعنها في القرآن
هيييذا يكيييون ميييا رآه الرسيييول، صيييلى اهلل علييييه وعليييى . أي موضيييو  الرؤييييا

وسلم، من أمر هو في واقعه فتنة للناس وابتالء لهيم، وهيو عنيد اهلل شيجرة 
وفييي رأينييا أن  . ملعونيية، وهييذا اللعيين َحَكييم بييه اهلل تعييالى فييي القييرآن الكييريم

اليهود هم فتنة للنياس عليى مير  القيرون، وهيم أيضيا  شيجرة ملعونية محكيوم 
هم المفسييييدة ثمييييرا  يييييدوم ويسييييتمر، وهييييذا ميييين رحميييية اهلل أن ال تثميييير جهييييود

وميا جعلنييا الرؤييا التييي : وحتيى يت ضييح المعنيى بشيكل أفضييل نقيول. بعبياده
 (ال)أميا إضيافة . ملعونية فيي القيرآن الكيريم وشرجرلإ للناس  فتنةإ  أريناك إال
فكن هييا تعنييي أن  هييذه هييي الشييجرة الوحيييدة  ملعونررةأل و شررجرل  إلييى كلمتييي
يييا لعييين الظيييالمين، والمنيييافقين، والكيييافرين، الملعونييية فييي ي القيييرآن الكيييريم، أم 
 . ، فقد ورد دون أن ينسب أصحاب هذه الصفات إلى شجرة...والكاذبين

بييالرجو  إلييى واقعنييا المعاصيير يمكيين أن نسييتفيد ميين تييدب ر هييذه اآلييية      
 : األمور اآلتية 

إن  سيييييطرة اليهييييود فييييي فلسييييطين، وكييييذلك سيييييطرتهم علييييى المسييييتوى :أوال  
ومعليييوم أن  الفييييتن . العيييالمي، ميييا هييييي إال فتنييية وابيييتالء وتمحيصييييا  للنييياس

ُيقصييد منهييا أن يتمي ييز النيياس فييي مييواقفهم، وال بييد  أن ينييتج عيين هييذا واقييع 
 . فال تن  ي دانون في الت ييرأفضل، 
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ت المنبثقييييية عييييين اليهودي ييييية، والتيييييي حاوليييييت إن  الميييييذاهب والفلسيييييفا: ثانييييييا  
والماركسيي ة مين . وتحاول أن تفسد المجتمعيات البشيري ة، ال بيد  أن تتالشيى

 . أوضح األمثلة على ذلك

إذا كييييان اإلسييييالم شييييجرة مباركيييية، وكانييييت اليهودي يييية فييييي صييييورتها : ثالثييييا  
ود فيي المحر فة شجرة ملعونة، فكن  هذا يعنيي أن  العقبيات التيي ُيقيمهيا اليهي

طرييق المسييلمين، هييي ميين ضييرورات هيذا الطريييق الحييق، ولكيين ال بييد  فييي 
ييييا الثمييييار . النهاييييية ميييين ثمييييار طيبيييية تطرحهييييا شييييجرة اإلسييييالم المباركيييية أم 
ها  .الخبيثة للشجرة الملعونة فكن  الفطرة البشري ة تأباها وتمج 
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 الس امري

 
فيي القيرآن الكيريم ثيالث مير ات، وذليك فيي سيورة  الس امريورد اسيم  

وقييييد اختلييييف فييييي معنييييى هييييذا االسييييم، ويييييرجح لييييدينا أن ييييه نسييييبة إلييييى . طييييه
هيذا يجعيل مين المحتميل . والذي يعنيي بالعبري ية الحفيظ والحراسية (شومير)

. أن يكون الس امري أحد كبار الكهنية، ومين حير اس وحفظية العقييدة الوثني ية
ذا كيييان االسيييم نسيييبة إ العربي ييية، والتيييي تعنيييي السييياهر، فكنهيييا  (سرررامر)ليييى واج

وأمثييال هييؤالء  . تلتقييي فييي مييآل المعنييى مييع شييومير، التييي تعنييي الحراسيية
الكهنيييية والحييييراس يكييييون لييييديهم العلييييوم والقييييدرات التييييي تمي ييييزهم علييييى أهييييل 

وقييد يفسيير هييذا السييرعة . عصييرهم، ويغلييب أن تكييون لييديهم قييدرات قيادي يية
ي  أن ُيض ل بني إسرائيل، ويستغل غيبة موسيى، التي استطا  فيها السامر 

 . عليه السالم

إن  مثل هذه الشخصيية يمكين أن تتكيرر فيي حيياة اليدعاة واليدعوات،      
مييين هنيييا ال معنيييى . ومييين َقْبيييُل فيييي حيييياة الرسيييل، وفيييي طرييييق الرسييياالت

. لمحاوليييية الييييبعض أن ُيضييييفي الطييييابع األسييييطوري علييييى هييييذه الشخصييييي ة
وم كتابييات كثيييرة تلقييى القبييول لييدى النيياس، وال يمي زهييا والغريييب أن نجييد الييي

غراقهيا فيي األوهيام والتخييالت، تمامييا   إال ميلهيا إليى األسيطورة والخرافية، واج
ويسييتغل هييؤالء الكت يياب . كييأفالم الخيييال العلمييي، إال أنهييا بعيييدة عيين العلييم
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ة والغالبي ي. الغموض الظاهري ليبعض ألفياظ القيرآن الكيريم، والسينة  الشيريفة
مييينهم مييين كتيييب عييين المهيييدي، . مييينهم تقصيييد إليييى التجيييارة واليييربح الميييادي

ال  ومينهم مين كتيب عين إبلييس ومثليث برميودا، ومينهم مين كتيب عين اليدج 
وقييييد ال يعنينييييا أن نلييييوم هييييؤالء ميييين الييييذين ... والس ييييامر ي، وميييينهم، وميييينهم

ال  يطلبون الشهرة والمال، ولكننيا نليوم العلمياء اليذين ال يزاليون ييرد دون ميا
سيرائيليات ُأدِخليت فيي كتيب التفسيير، وراجيت  يصح مين أوهيام وأسياطير واج

 .في أسواق العامة،  فكانت التربة الخصبة لصائدي الُسذ ج والبسطاء

يبيييييدو أن  الس يييييامري قيييييد اسيييييتغل  قيييييرب عهيييييد بنيييييي إسيييييرائيل بالوثني ييييية،      
بزعميه  واستغل كهانته السابقة، وكونه من حر اس الفكرة الوثني ية، فاسيتطا 

لييذا . أن يمحييو األثيير الييذي أحدثتييه رسييالة موسييى وهييرون، عليهمييا السييالم
نجييده ال يسييتحي ميين التبيياهي بقدراتييه التييي مكنتييه ميين إزاليية األثيير الخي يير 

وا ِ ررِه  : "الييذي أحدثتييه الرسييالة الجديييدة فقييال ررر  ررر    ِ َمررا َلررم  َي  ص  َدرراَ  َ ص 
رر   َد  َضررةإ ِمررن  َأثَررِر الر س ررو ِ  َل   ِلرري َن  ِسرري َفَقَ ض  ت َها َوَكررَذِلَ  َسررو   ".َفَنَ ررذ 

 . (16: ره)

إن  الغموض الظاهري لهذه العبارة فتح المجال للكثيير مين المفسيرين      
أن يت ِكئوا على روايات منسوبة إلى ابن عب اس، رضيي اهلل عنهميا، ليقوليوا 
  إن  الس ييييامري قييييد رأى جبريييييل، عليييييه السييييالم، يركييييب ِحصييييانه، واسييييتطا

الس امري  أن يأخذ قبضة من التراب الذي داسه حصيان جبرييل، وسياعدته 
هييذه القبضيية علييى أن يبعييث الحييياة فييي الِعجييل الييذي صيينعه ميين ذهييب، 

وبهييذا وجييدناهم يصيينعون حييول الس ييامري  هاليية تجعلييه . ليعبييده بنييو إسييرائيل
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ثيييم  نجيييد بعيييض . شخصيييية غامضييية، قيييادرة عليييى بعيييث الحيييياة فيييي المييياد ة
تيييذهب بهيييم أوهيييامهم إليييى درجييية أن يتصيييو روا اسيييتمرار حيييياة  المعاصيييرين

، ألن  موسييييى، عليييييه السييييالم، قييييال لييييه ِعررررداإ َلررررن  " :السييييامري  ن  َلررررَ  َمو  َواِ 
َلَ ررره وهيييذا فهيييم عجييييب، ألن  كيييل إنسييياٍن ليييه موعيييد  لييين   .(17: رررره) " ...ت ال 

ِعرٌد " :ُيْخَلفه، انظر قوله تعالى في سورة الكهف َلرن  َيِجرد وا ِمرن  َ    َله م  َمو 
ِ الإ  ومين ُييدق ق فيي الينص القرآنيي الكيريم يجيد أن  العجيل اليذي  ." د وِنِه َمرو 

ال حياة فيه، ثم  هو في غاية اإلتقيان مين  جسد صنعه السامري  هو مجرد
ومييين يعيييرف تييياري  . ناحيييية الصيييناعة إليييى درجييية أن يييه يصيييوت فليييه ُخيييوار
وقصييية . ا األمييير مييينهمالفراعنييية وحضيييارتهم ال يسيييتغرب حصيييول مثيييل هيييذ

، عليه السالم ، مع السحرة تبي ن لنا المدى اليذي وصيل إلييه الُكه يان  موسى 
 . وحر اس العقيدة الوثني ة في عالم العلم والصناعة

إذا كييان الس ييامري قييد اسييتطا  أن يبعييث الحييياة فييي الِعجييل الييذهبي،      
،  بييزعمهم، فييكن  ذلييك ُيعييد  دليييال  ُملزمييا  لبنييي إسييرائيل كييي ُيطيعييوا السييامري 

ولييو . وبالتييالي فهييم معييذورون ال يسييتحق ون اللييوم، ألن هييم اتبعييوا عيين دليييل
اليييواردة فيييي فن رررذتهاأل تيييدب ر اليييذين ينسيييبون إليييى السيييامري  الخيييوارق، لفظييية 

ألدركوا أن  هذه اللفظة تدل عليى الرميي واإلهميال، وال تيدل  اآلية الكريمة،
يتييبج ح بقدراتييه العلمي يية التييي جعلتييه  علييى االعتنيياء واالسييتخدامب فالسييامري  

ُيبصييير أميييورا  ليييم يبصيييرها الشيييعب، وبالتيييالي اسيييتطا  أن يمحيييو، بزعميييه، 
آثييار رسييالة موسييى، عليييه السييالم، ميين قلييوبهم، واسييتطا  أن يجعلهييا فكييرة 

 . منبوذة
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المتيييدب ر ! فمييياذا كيييان رد  موسيييى، علييييه السيييالم، عليييى هيييذا الُمتيييبج ح؟     
وسى، عليه السالم، قيد أطليق للسيامري حري ية الكيالم، لآليات يالحظ أن  م

أل: فقال له ومرن   ن  ل  مد ل ميات  أن تقو  ما ش َ  مرن نيرر أن ت مرس 
وهيذا الموقيف يشيبه ميا حصيل إلبلييس . نير أن يتعر   ل  أمرد   سراءل

طالق ييده فيي محاولية إضيالل النياس، ليكيون بيذلك آلية مين  في إنظاره، واج
َداَ  اذ َ هلل   ":كما جاء في سورة اإلسيراء. من البشر آالت اختبار المكل فين

ف ررورا  وهنييا  (.60:امسررراء). "إَفَمررن  َتِ َعررَ  ِمررن ه م  َفررِ ن  َجَهررن َم َجررَااؤ ك م  َجررَااءإ َمو 
، المغتر بعلميه َداَ  َفاذ َ هلل  َفِ ن  َلرَ  " :يقول موسى، عليه السالم، للسامري 

 أل"  مسرراس" :وهييذا يعنييي أن  . (17: ررره) ."ِمَسرراَس ِفرري ال َمَيرراِل َأن  َتق رروَ    
ليسييت مقييول القييول، وبالتييالي ال داعييي للخيييال الُمَجيينِّح، الييذي يحيياول أن 
، بحييث هيام  يتصو ر لنيا الميرض اليذي ُيحتميل أن يكيون قيد ميس  الس يامري 

والذي يبدو لنا أن ه قد بقيي مقيميا  فيي النياس، . في البيداء بعيدا  عن الناس
يشياء، فيكن العقييدة الحق ية ُيجل يهيا ويصيف يها كييد الكائيدينب  ليد عي ماوُتِرك 

فمييييا عييييَرف النيييياس الصييييحوة اإلسييييالمي ة المعاصييييرة إال بعييييد معانيييياتهم ميييين 
ذا أراد اهلل نشييَر فضيييلٍة ُطِوَيييت أتيياَح لهييا . ضييالالت المالحييدة والميياد يين واج

 . لساَن حسودِ 
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 يا أال   ارون
 
 

يرا أالررَ   رارون مرا كران أ روِ  امرررَأ  ":مين سيورة ميريم 43فيي اآليية  جراء
ررِ    يرراإ  ٍء ومررا كانرر  أم  هييذا قييول قييوم مييريم عنييدما جيياَءتهم، عليهييا . "َسررو 

وقييد أشييكل علييى . بييلالسييالم، تحمييل مولودهييا ولييم يعهييدوا لهييا زوجييا  ميين قَ 
أميييييا ...". يررررا أالررررر   ررررارون:" الييييبعض قولييييه تعييييالى عليييييى لسييييان القييييوم

يييري -رينالمبش ييي اليييذين اعتيييادوا اختيييرا  اإلشيييكاالت حيييول الييينص  -نالمنص 
ة التيييي وقيييع الكيييريم، فزعميييوا أن  هيييذا القيييول مييين األخطييياء التاريخي ييي القرآنيييي  

 !!فيها القرآن الكريم
  

ررر" :جييياء فيييي صيييحيح مسيييلم وغييييره عييين المغييييرة بييين شيييعبة قيييال ا دررردم   لم 
وموسررا د رر   ،يرا أالرر   ررارون :نو نكررم تقرررؤ " :فقررالوا :نجرران سررألوني

ا ددم   علا رسو  الأل صرلا ال عليره وسرلمأل فلم   !؟عيسا  كذا وكذا
".  نهم كانوا ي سم ون  أن يرا هم والصرالمين در لهم" :عن ذل  فقا  سألته

ييون بالبعييد الزمنييي  فنصييارى نجييران فييي زميين الرسييول، عليييه السييالم، يحتج 
يية الكريمية ليم بين مريم وهارون، عليهما السالم، عليى اليرغم مين كيون اآل

ييرح بييأن  اسييم هييارون الييوارد هنييا علييى لسييان القييوم هييو هييارون النبييي  ،ُتص 
 .طالقا  إن  مريم هي أخت هارون النبيإوالقرآن الكريم لم يقل 

الصحابي الكريم المغيرة بن شعبة يسيأل الرسيول، علييه السيالم، عين ذليك 
م ميييين وعلييييى الييييرغ. فتييييأتي اإلجابيييية لتزيييييل اللييييبس، إن وجييييد عنييييد الييييبعض
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رين وضييوح إجابيية الرسييول، عليييه السييالم، إال أن  أهييل الضييالل ميين المبش يي
ال يتورعييون عيين الكييذب علييى أتبيياعهم، ميين أجييل أن يقولييوا إن  فييي القييرآن 

هم بييذلك يسيييوِّغون لهييم األخطيياء اليييواردة فييي الكتييياب وكيييأن  . الكييريم أخطيياء  
 .المقد س عندهم

 :ومن أج  مايد من الضوء علا المسألة نقو 
في الحديث الشيريف تصيريح بيأن  لفظية هيارون فيي اآليية الكريمية ال : وال  أ

فلييم يعييد اإلشييكال إذن موجييودا  ميين جهيية البعييد . ُيقصييد بهييا هييارون النبييي
 فاالسم هارون اليوارد فيي اآليية ال يخيص  . الزمني بين مريم وهارون النبي

نما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم  .هارون النبي، واج
علييى الييرغم ميين وضييوح ذلييك فقييد بقييي لييدينا أكثيير ميين احتمييال لفهييم : يييا  ثان

دراك مقصودهم بمثل هذا التعبير ومين هيذه االحتمياالت أن . كالم القوم واج
ومييا الييذي . يكييون لمييريم أي شييقيق، أو أي ألب، أو أي ألم، اسييمه هييارون

ماء بييل إن  أسيي! يمنييع ذلييك، ألييم يكونييوا يسييم ون بأسييماء أنبيييائهم وال يزالييون؟
وميين هنييا نجييد أن  اسييم محمييد، . األنبييياء تكييون هييي السييائدة فييي المجتمييع

 .مثال ، يتكرر بشكل الفت بحيث ال يكاد يخلو منه بيت مسلم
ه ليييم ييييرد فيييي تييياري  النصيييارى أن  ويأخيييذ اليييبعض عليييى هيييذا االحتميييال أن ييي

والجواب على هيذا بسييطب فعيدم ورود اإلثبيات ال . خا  اسمه هارونألمريم 
يضاف إلى ذلك أن  األناجييل األربعية . يعني النفي، وهذا بدهي في العقل

التيييي اعتميييدت فيييي القيييرن الرابيييع المييييالدي قيييد اختلفيييت فيييي سيييرد الوقيييائع 
وليييو رجعيييَت إليييى شيييجرة نسيييب المسييييح فيييي . المهمييية ولييييس فقيييط األسيييماء

فياالختالف فيي . شجرة نسيبِه فيي إنجييل لوقيا لوجيدت العجيبإنجيل متى و 
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ذا كييان ذكيير حادثيية كييالم المسيييح، . سلسيلة أسييماء اآلبيياء واألجييداد كبييير واج
هميل اسيم أٍي يُ  عليه السالم، في المهد قد أهمل تماما ، فمن بياب أوليى أن

لوالييد  اسييما   ةكييف ال، ونحيين ال نجييد فييي األناجييل المتداوليي... ألب أو ألم
 !!م عليها السالممري
تذكر التوراة المعتميدة ليدى اليهيود والنصيارى أن  لهيارون النبيي أختيا  : ثالثا  

ومعليييوم أن  ميييريم، عليهيييا . فروأشيييير إليهيييا فيييي أكثييير مييين ِسييي ،اسيييمها ميييريم
والالفيييت أن  التيييوراة . السييالم، هيييي ابنييية عمييران، كميييا يييينص القييرآن الكيييريم

واليييد هيييارون وموسيييى، عليهميييا  المعتميييدة ليييدى اليهيييود والنصيييارى تقيييول إن  
وتحويييل النييون إلييى ميييم للتخفيييف معهييود فييي النيياسب . السييالم، هييو عمييرام

يييية أحيانييييا  برهييييام الحييييديث  وقييييد نييييص  . فاسييييم برهييييان، مييييثال ،  ينطقييييه العام 
 .الصحيح على أن  هارون هو ابن عمران

ومييريم أم . هييي ابنيية عمييران -أخييت هييارون النبييي   –فمييريم األولييى : رابعييا  
ع ومتوق يييي. عمييييران أيضييييا   رجييييل اسييييمه عيسييييى، عليييييهم السييييالم، هييييي ابنيييية

ى ومعهيييييود فيييييي عائلييييية مؤمنييييية أن تقتيييييدي باألنبيييييياء والصيييييالحين، فتتسيييييم  
ع منيه توق يومن كان اسمه عميران يُ . بأسمائهم، كما ينص الحديث الشريف

 .ي موسى وهارون ومريمسم  أن يُ 
ذا كييان اسييمك خلييييل  إذا كييان اسييمك: خامسييا   إبييراهيم فأنييت أبييو خليييل، واج

ذا كيييان . فأنيييت أبيييو إبيييراهيم ذا كيييان اسيييمك عليييي فأنيييت أبيييو الحسييين، واج واج
هيذا هيو المتعيارف علييه فيي الكثيير .  ال ...اسمك الحسن فأنت أبو علي

رضييييي اهلل عنييييه، مييييثال ،   ا  ة، ألن  علييييية واإلسييييالمي  ميييين المجتمعييييات العربي يييي
وقياسييا  علييى هييذا يييرجح لييدينا أن . اليي ...ن، وهكييذا ى بييأبي الحسييكييان ُيكنَّيي
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رف فيي لسيان قيوم ميريم، تكون اآليية الكريمية قيد كشيفت عين مثيل هيذا الُعي
ت بمييريم هييي عنييدهم أخييت هييارون، ألن  مييريم األولييى هييي فكييل ميين تسييمَّ 

 فيألن  ! أميا لمياذا ليم تكين أخيت موسيى؟. أخت هارون النبي، علييه السيالم
دهم تيربط بيين ميريم وهيارون أكثير مميا تيربط بيين نص التوراة المعتمدة عني

 .مريم وموسى، عليهم السالم
 نهررم  :"وهييذا الوجييه ينسييجم تمامييا  مييع قييول الرسييول، صييلى اهلل عليييه وسييلم

وبيذلك يكيون القيرآن الكييريم، . "كرانوا ي سرم ون  أن يررا هم والصرالمين درر لهم
ليك اليزمن، وهو يروي كالم القوم، قد كشف عن ُعرٍف تعارفه الناس في ذ

وعلييى وجييه الخصييوص  ممييا يشييير إلييى تجييذ ر الييدين وتييأثيره فييي نفوسييهم،
ن كانو  عمران وأهله، ة ة بقي يال يشير بالضرورة إلى حقيقية تيدي ن واسيتقام اج

 .القوم
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 ةفرضي  
 عليه السالم الل  المسي  تتعل   

 

 
يررا مررريم  ن    ذ دالرر  المال كررة  :" مين سييورة آل عمييران 17فييي اآلييية  جرراء

 ...".منه اسمه المسي  عيسا ا ن مريم ر   كلمةٍ ال ي  ش  
ر بعضيهم بميا ورد ، وقيد تيأث  المسري اختلف أهل التفسيير فيي معنيى كلمية 

ومعليييوم . ةفييي العهيييد القيييديم والجدييييد فزعميييوا أن  كلميية المسييييح غيييير عربي ييي
هييييي  -فييييي رأي الكثيييييرين –ة وفييييق الدراسييييات المعاصييييرة أن  اللغيييية العربي يييي

وعليييه فييكن  حييرف السييين فييي كلميية . ة األمأقييرب اللغييات إلييى اللغيية السييامي  
العبرية شينا ، وليس العكيس كميا ييرد فيي  المسيح هو األصل، ثم أبدل في

ومييا نختيياره هنييا دون تييردد . كتابيات الييبعض ميين القييدماء وميين المعاصييرين
 .أن  كلمة المسيح هي عربية، ومادتها مسح

ومين المعياني التيي . يل بمعنى مفعيول، أي ممسيوحععلى وزن فَ : المسي 
ه، عليييه السييالم إن يي: ذكرهييا أهييل التفسييير وتسييتحق الييذكر هنييا قييول ميين قييال

إنييه قييد : وكييذلك قييول ميين قييال. ح ميين األقييذار وُطه يير ميين الييذنوبقييد ُمِسيي
وجعلنييي :" ميين سييورة مييريم 01ح بالبركيية، فهييو المبييارك، انظيير اآلييية ِسييمُ 

 "....مباركا  أين ما كنت
ل الييييوحي قبييييل ميييييالده عليييييه والالفييييت أن  تسييييمية المسيييييح كانييييت ميييين ِقَبيييي

السيييييالم، مميييييا يعنيييييي أن  لالسيييييم أسيييييرارا  قيييييد تتعليييييق بَخْلِقيييييِه أو بدعوتيييييه أو 
ط األضيواء عليى كيل األسيماء التيي ومن هنا يجدر بنا أن نسلِّ  ...بوظيفته
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المسييييح، : جييياء بهيييا اليييوحي، ومنهيييا اسيييم المسييييح، اليييذي جييياء ثالثييييا ، أي
 !ه رد على عقيدة التثليثوكأن   عيسى بن مريم،

بييييدليل أن  , ر لآليييييات الكريميييية يييييدرك أن  عيسييييى هييييو االسييييم العلييييموالمتييييدب  
ه فييي حييال ، وبييدليل أن يي"يييا عيسييى:" القييرآن الكييريم فييي صيييغة النييداء يقييول

ه أميييا لفيييظ المسييييح فظييياهر أن ييي. سيييرد أسيييماء األنبيييياء ال يقيييول إال عيسيييى
زه أكثيير ميين اسييمه شييتهر بييه عليييه السييالم، حتييى أصييبح يمي يياللقييب الييذي ا

ضافة . العلم ه إذا كيان هنياك مين مسييح حيق مسيح تشير إلى أن ي إلى ا واج
 .فكن ه هو عليه السالم

وضيعها بعيد ميداوالت  ة تيم  وما نريد أن نطرحه فيي  هيذا المقيام هيو فرضيي  
. بيييين عيييدد مييين أعضييياء نيييدوة نيييون وبعضيييهم أصيييحاب اختصييياص علميييي

فييييييييا  يييييييييي ةأسييييييييتاذ الكيمييييييييياء الحيوي يييييييييييييييييي يقييييييييول األي عميييييييياد القاضييييييييي  ي ُمعر 
 :بالكروموسومات كمقدمة لطرح الفرضية

ميين  اوجرراإ  40، أو علييى مرراإ كروموسييو 16يحتييوي جسييم االنسييان علييى  "
ة أن  لكييل كروموسييوم شييبيها  لييه ميين وتعنييي هييذه الزوجي يي. الكروموسييومات
وهييذا يعنييي . ة وميين ناحييية احتوائييه علييى الصييفات المختلفييةالناحييية الشييكلي  
هييا ة صييفات، ولنفييرض أن  ، مييثال، يحتييوي علييى عييد   7 رقييم أن  الكروموسييوم

أو الزوج الثياني  -صفة لون العيون، وبالتالي فكن  الكروموسوم الشبيه له 
ل وفيييي احتوائيييه عليييى صيييفة ليييون العييييون يشيييبهه فيييي الشيييكل والطيييو  -ليييه 

أي أن  لكييل كروموسييوم لييدى اإلنسييان نسييخة شييبيهة لييه ميين حيييث . أيضييا  
 .ة نفسهاالشكل واحتواؤها على الخريطة الوراثي  
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وقييد لفييت نظيير العلميياء أن  الييزوج األخييير ميين الكروموسييومات، وهييو زوج 
وسييييوم سييييوم الجنسييييي، ُيظهيييير اختالفييييا جليييييا  فييييي الشييييكلب فالكروممو الكرو 

شيكل ، واليذي يُ Yأطول بشكل واضح مين الكروموسيوم الجنسيي Xالجنسي 
، مميا دعيا العلمياء للتسياؤل حيول    Xفقط ثلث طول الكروموسوم األنثيوي

 .مدى التشابه بينهما بسبب اختالفهما في الطول والشكل
ة ة العالمي ية العلمي يومنها المجل   -ة المختلفة ن في المصادر العلمي  ولقد تبي  

Nature  -  أن  الكروموسومين الجنسيين متشابهان، وبأن  لهما األصيول
   هميا الصيفات، وذليك فيي المنطقية المتقابلية بيين ؤ نفسها من حيث احتوا

X  وY  مجليييية : المرجييييع )%.11ويصييييل التشييييابه بينهمييييا إلييييى أكثيييير ميييين
Nature  140-111ص  1132سيبتمبر  10الصيادر فيي  011العدد) .

االنتباه إليه هنا هو أن  بعيض المقياالت العلميية تيذكر  وما يعنينا أن نلفت
 و نسرالة متمكلرة مرن الكروموسروم الجنسري   Yأن  الكروموسوم الذكري

X ". 
ة ة الجديييدة فييي حقييل العلييم نضييع الفرضييي  علييى ضييوء هييذه المعلوميية العلمي يي

 :اآلتية
متآكييل، فهنيياك احتمييال أن  Xهييو فييي حقيقتييه   Yأن  الكروموسييوم   مررا" 

 40زئيييي فيييي الكروموسيييوم ك المكليييف قيييد قيييام بعمليييية مسيييح جُ يكيييون الَملَييي
.  XYفنيييييتج عييييين ذليييييك  -فيييييي بويضييييية ميييييريم عليهيييييا السيييييالم  – الجنسيييييي

 Xاليذي كيان  Yوالقصيير هيو  Xفالكروموسوم الطوييل غيير الممسيوح هيو 
لبويضيية بعييد أن كييان زوج الكروموسييومات فييي ا  Yزئيييا  فأصييبح ح جُ ِسييفمُ 
 ."    XXهو
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 :ة نقولر الفرضي  وليكتمل تصو  
يمكيين أن تكييون تسييمية المسيييح جيياءت ميين كيفييية َخلقييِه المفترضيية، : أوال  

فنيتج موليود ذكير هيو المسييح  Y ليتحيول إليى Xوهيي مسيح الكروموسيوم 
 .عليه السالم (الممسوح)

ر وميين َكييرة ذَ ينييتج ميين الخلييية المييذك  المعروفيية فييي حاليية االستنسيياي : ثانيييا  
. ذكير –التي هي خليية مؤنثية  –المؤنثة أنثى، أما هنا فنتج من البويضة 

 .هو في الحقيقة ابن مريم، ومريم فقط
. المسيح كييان فيي بدايية التبييييض، أي قبيل انقسيام البويضيية يبيدو أن  : ثالثيا  

 .كروموسوما   46البويضة في بداية التبييض تكون  ومعلوم أن  
لمياذا ابتعيدت ميريم عين أهلهيا : عيد النظر فتسألبكمكانك اآلن أن ت: رابعا  
، ولمييياذا اتخيييذت مييين دونهيييم -باليييذات أهلهيييا ولييييس غييييرهم مييين النييياس  –

ك فيي صيورة حجابا  وهم أهلها، ولماذا خافت خوفيا  شيديدا  عنيدما رأت الملَي
 !رجل؟

هييييير، هيييييا كانيييييت فييييي بدايييييية التبيييييييض، وتريييييد أن تسيييييتحم بعيييييد الط  هييييل ألن  
 !ك في صورة رجل؟الحال بالملَ  وفوجئت وهي في هذا

والتييي كانييت ميييريم  –ك ة الييينف  التييي قييام بهييا الملَيييعملي يي يبييدو أن  : خامسييا  
نمييا هيي طاقيية موج  لييم تُ  –أة  لهيا عليهيا السيالم مهي يي هية لمسييح ضيف شييئا  واج

 .الجزء المطلوب مسحة ليكون ابن مريم فقط
الخياص الييذي هيل كيان الطعييام : وبكمكانيك أن تعيييد النظير لتسييأل: سادسيا  
ة قبييل عملييية ل علييى مييريم، عليهييا السييالم، نوعييا  ميين التهيئيية الجسييدي  يتنييز  

 !المسح؟
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انتبييذت ميين :" لميياذا: وهنيياك أسييئلة أخييرى تبحييث عيين جييواب منهييا: سييابعا  
 !ا ؟، نعم، لماذا شرقي  "ا  أهلها مكانا  شرقي  
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  ما كلمتان
 
 

عيسرا عنرد ال كمثر   ن  مثر   ":مين سيورة آل عميران 71في اآلية  جاء
ر لآلييية يلفييت انتبيياه المتييدب  . "دررا  لرره كررن فيكررون آدم اللقرره مررن تررراهلل ثررم  

، وليييس بالصيييغة ، هكييذا بصيييغة المضييار "فيكررون :"الكريميية قولييه تعييالى
وال . ةعلييى االسييتمراري   ومعلييوم أن  صيييغة المضييار  تييدل   .فكرران التموق عيية

ن   ن بيييأن  ميييا نرييييد أن نبيييي  يعنينيييا هنيييا البحيييث عييين مخيييرج لغيييوي للمسيييألة، واج
اسييتخدام الفعييل المضييار  هنييا لييه دالليية زائييدة علييى الفعييل الماضييي ينبغييي 

 .التنبيه إليها
 

رناكم ثررم ولقررد اللقنرراكم ثررم صررو   ":ميين سييورة األعييراف 11جيياء فييي اآلييية 
،  فاآلييية الكريميية ُتصيير ح بييأن  خلييق آدم، "...دلنررا للمال كررة اسررجدوا  دم

:" جميعييييييييييا ، الحييييييييييظ قولييييييييييه تعييييييييييالى عليييييييييييه السييييييييييالم، هييييييييييو خلييييييييييق لنييييييييييا
الداليية علييى التراخييي يشييير إلييى أن   ثررم  واسييتخدام ..". صررورناكم...اللقنرراكم
بعيد فتيرة  ة، ثيم  أوال ، ثم بعد فتيرة كيان التصيوير بالصيورة اإلنسياني   الخلق تم  

ُطلب من المالئكة أن تسيجد آلدم، علييه السيالم، واليذي كيان خلقيه بمثابية 
 .خلق لجميع البشر
، "و رردأ اللرر  امنسرران مررن  ررين ...":ميين سييورة السييجدة 7جياء فييي اآلييية 

أي . فيييالطين إذن كيييان البدايييية، أميييا النهايييية فكانيييت كميييال الخليييق البشيييري
وبمييا أن  خلييق . وبييين ذلييك أمييور يعلمهييا الخييالق العليييم. آدم، عليييه السييالم
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 آدم هييو خلييق لنيييا جميعييا ، كميييا ُتصيير ح آيييية األعييراف، فيييكن  ذلييك يعنيييي أن  
فييآدم، عليييه . خلييق آدم مسييتمر فينييا حتييى يولييد آخيير إنسييان فييي هييذه الييدنيا

حتييييى يييييأذن اهلل تعييييالى باكتمييييال الوجييييود  (يكييييون)السييييالم، ال يييييزال ينسييييل 
، وعنيييدها تنتهيييي خالفييية اإلنسيييان عليييى األرض لينتقيييل إليييى عيييالم اآلدميييي  
 .اآلخرة

 

تسييتمر  وبمييا أن  مثييل عيسييى كمثييل آدم، عليهمييا السييالم، فهييو أيضييا  كييآدم
وبيذلك يظهير لنيا بعيض وجيوه الحكمية مين بقائيه . كينونته إليى ييوم القيامية

ا لميياذا ال ُيعتبير عيسيى، عليييه أم ي .ا  فيي السييماء لينيزل قبيل نهاييية اليدنياحي ي
 :فنقول! السالم، كباقي البشر، فيكون استمرارا  لكينونة آدم، عليه السالم؟

المسري  عيسرا ا رن مرريم  مرا ن  ...":من سورة النسياء 171جاء في اآلية 
، فعيسيييى، عليييييه "...رسرررو  ال وكلمتررره ألقا ررررا  لرررا مررررريم وروٌح منررره

السييالم، كلميية  جديييدُة وَنفيي   جديييد، ولييم يكيين اسييتمرارا  للكلميية األولييى التييي 
فهنييياك كلمييية أوليييى ونفييي   مييين روح اهلل، فكيييان . أوجيييدت آدم، علييييه السيييالم

نييياك كلمييية ثانيييية ونفييي  ثييياٍن، وه. آدم ومييين سيتناسيييل منيييه إليييى ييييوم القيامييية
 .فكان عيسى، وال يزال يكون كما آدم، عليهما السالم

 

فيييكذا كيييان عيسيييى، علييييه السيييالم، قيييد ُخليييق عليييى خيييالف قيييانون التناسيييل 
السييائد بييين البشيير، وكييان خلقييه خلقييا  خاصييا  فيييه تشييريف، فييكن  آدم، عليييه 

ييييوان، السيييالم، قيييد خليييق أيضيييا  عليييى خيييالف قيييانون التناسيييل فيييي عيييالم الح
وعليه فينبغي أن تُتيرك مسيألة التطيور فيي . وخلق خلقا  خاصا  فيه تشريف
تها، ألن  آدم، عليييه تها أو عييدم صييح  فييي صييح   خلييق الكائنييات للعلييم ليبييت  
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ييالسييالم، منقطييع الصييلة بمييا قبلييه، ألن يي ا  فيييه تشييريف، ه قييد خلييق خلقييا  خاص 
ن   -المتماما  كعيسى، عليهما الس -ةوهو لم يأت بقانون الزوجي   ميا كانيت واج

 .ة قانونا  في نسله بعد أن ُخلقت زوجه من نفسهالزوجي  
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 عليه السالمثالثة  عالنا  للمسي  

 
 

ييي ت سرررته   ثيييم  . ة موليييد يحييييى، علييييه السيييالمسيييورة ميييريم بالحيييديث عييين قص 
ييي يييل قص  ييييأتي التعقييييب  ثيييم  . ة ميييريم وحملهيييا بالمسييييح، عليهميييا السيييالمتفص 
ي مرا . عيسا ا ن مرريم دروَ  المر ِّ الرذي فيره َيمتررون ذل  ":ةعلى القص 

مررا يقررو   لرره كررن كرران ل أن  يتالررَذ مررن ولررٍد سرر مانه  ذا دضررا أمررراإ ف ن  
ن  ال ر  ررر. فيكرررون فررراالتلف . كرررم فاع ررردوه  رررذا صررررا  مسرررتقيمي ور   وا 

:" 06الالفييت فييي هييذا التعقيييب اآلييية . (07-01):مررريم..." األمررااهلل  مررن  يررنهم
ن  اَل ر  فقيد ذكير بعيض أهيل أل "كرم فاع ردوه  رذا صررا  مسرتقيمي ور      وا 

التفسير أن  المتكلم هو المسيح، عليه السالم، وأن  العطف هنيا عليى قوليه 
ويرروم . ..ي ع ررد الدررا   ن رر" :00 -03ات فييي اآلييي -وهييو فييي المهييد  -

لوجيييود وذليييك نظييير للوال شيييك أن  مثيييل هيييذا العطيييف الفيييت ". أ عرررث مي ررراإ 
فبعيييد أن انتهيييى مييين كالميييه، علييييه   07و  01الفاصيييل المتمثيييل بييياآليتين 

 !!السالم، عاد ليتكلم مرة أخرى
 

دا   ن ري " :جاء اإلعالن األول لعيسى، عليه السالم، وهو طفل في المهد
 وجعلنررري م اركررراإ أيرررن مرررا كنررر   . ع رررد ال آترررانَي الكتررراهلل وجعلنررري ن يررراإ 
و راإ  والردتي ولرم يجعلنري ج راراإ . وأوصاني  الصالل والاكال ما دم  مياإ 
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 ويرررررروم أ عررررررث   ويرررررروم أمررررررو    يرررررروم ولررررررد    والسررررررالم علرررررري  . اإ شررررررقي  
وهذا اإلعالن فيه تفنيد لكل المزاعم التي سيتأتي فيي  (00أل04أل01أل03):مريم."اإ مي  

 .مستقبل الزمن، وفيه بيان لحقيقته ووظيفته، عليه السالم
 
فقيد جياء بعيد  من سورة مريم، 06، الذي ورد في اآلية ا اإلعالن الثانيأم

، بييدليل أن  ذلييك قييد ورد علييى لسييانه عليييه السييالم بعييد بعثتييه عليييه السييالم
ييي ":مييين سيييورة الزخيييرف 67إليييى  60انظييير اآلييييات مييين  النبيييوةب ا جييياء ولم 

تختلفييون َن لكييم بعييض الييذي نييات قييال قييد جئييتكم بالحكميية وألُبييي  عيسييى بالبي  
ن  ال  ررو ر رري ور كررم فاع رردوه  ررذا صررراٌ   ،فيييه فيياتقوا اهلل وأطيعييون وا 

فيياختلف األحييزاب ميين بييينهم فويييل  للييذين ظلمييوا ميين عييذاب يييوٍم  ،مسررتقيم
وقييد . وبييذلك يتبييين أن  هييذا اإلعييالن كييان بعييد بعثتييه، عليييه السييالم. "أليييم
عالنيه  ر هذا لنا وجود الفاصل في سورة مريم بين إعالنه فيييفس   المهيد واج

مين سيورة  11د هيذا ميا ورد فيي اآليية ومميا يؤك ي. بعد البعثة، علييه السيالم
ورسررو إ  لررا :" آل عمييران فييي سييياق خطابييه، عليييه السييالم لبنييي إسييرائيل

مرن  ومصدداإ لما  رين يردي   ...ي دد ج تكم  مية من ر كم ني  سرا ي  أن  
كرم فاع ردوه  رذا صررا  ي ور    ن  ال ر  ر:" 71، ثيم تيأتي اآليية ..."التورال

الكييريم غييير هييذه  القرآنييي   ه ال يوجييد فييي اليينص  وعنييدما نعلييم أن يي". مسررتقيم
 06المواقع الثالثة لمثل هذا اإلعالن، يتحقق ليدينا أن  اإلعيالن فيي اآليية 

 .لمسيح، عليه السالم، وذلك بعد بعثتها على لسان من سورة مريم هو
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وكمييا يبييدو فالمسيييح، عليييه السييالم، لييه فييي سييورة مييريم إعييالن ثالييث، جيياء 
أيضا  بعد فاصل أطول من اإلعالن السابق، وذلك بعد االنتهاء مين ذكير 

فاللَف مرن  عرد م :" بعض األنبياء، عليهم السالم، ثم جاء التعقيب اآلتي
ن تراهلل    مر. اإ اَلل ٌف أضاعوا الصالل وات عوا الشهوا  فسوف َيلقون َني ر

جنرراِ  . ظلمررون شرري اإ َة و  ي  وآمررن وعمرر  صررالماإ فأول رر  يررداللون الجن رر
ٍن التي وعد الرممن  ع اده  ال يهلل  ن ه كان وعرده مأتي ر   يسرمعون . اإ َعد 

تلررَ  الجن ررة  الترري . اإ فيهررا ل ررواإ    سررالماإ ولهررم رادهررم فيهررا  كرررل وعشرري  
أمر ر رر  لرره مررا  ررين ومررا نتنررا      رر. اإ نررورث  مررن ع ادنررا مررن كرران تقي رر

وكمييا (  61 – 71):مررريم".اإ أيرردينا ومررا الل  نررا ومررا  ررين ذلررَ  ومررا كرران ر رر  نسرري  
ر فيي معرفية الميتكلم فيي هيذه اآليية، هيل هيم أصيحاب تالحظ يحار المتدب  

ة، كميا ذهيب إلييه بعيض أهيل التفسيير، أم هيو جبرييل، علييه السييالم، الجن ي
يح البخييياري عييين ابييين كميييا ُنقيييل فيييي أسيييباب النيييزولب فقيييد جييياء فيييي صيييح

قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، لجبرييل، : عباس، رضي اهلل عنهما
ومرا نتنرا   " :، فنزلت"ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا:" عليه السالم

    أمر ر   لره مرا  رين أيردينا ومرا الل نرا ومرا  رين ذلر  ومرا كران ر ر  
 ."اإ نسي  

ولكييين السيييياق ال يسييياعد عليييى هيييذا فالحيييديث فيييي سيييبب النيييزول صيييحيح، 
 !!في سبب النزول وبين السياق؟ فكيف نجمع بين ما صح  . الفهم

اشييتياق الرسييول، صييلى اهلل عليييه وسييلم، إلييى لقيياء جبريييل، عليييه السييالم، 
وطلبه أن يكثر من النيزول إلييه ناسيب أن تنيزل هيذه اآليية لتكيون اإلجابية 

ن كانت ال تخص نز  ول جبريل، علييه السيالم، عن طلبه، عليه السالم، واج
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فهييي كيالم اهلل تعييالى علييى لسيان جبريييل، عليييه السيالم، وغيييره مميين . فقيط
ييييؤذن لهيييم فيييي النيييزولب كالمالئكييية وكعيسيييى، علييييه السيييالم، وغييييره ممييين 

ومييييا :" وميييين هنييييا نجييييد أن  المييييتكلم جماعيييية. يحتمييييل أن ينزلييييوا بعييييد رفييييع
فهيو الرسيول، صيلى اهلل أميا المخاطيب هنيا ...". الل نا... أيدينا... نتنا  

نعييم فييالنزول ال يكييون إال ..".  ر  ررومييا كييان ...  ر  رر بييأمر:" عليييه وسييلم
شييء فيي هيذا الكيون  اني ولحكمية يرييدها اهلل تعيالى، فكيل  وفق األمير الرب ي

بالرسييييياالت  هِ المربيييييي لخلِقييييي منضيييييبط وال يكيييييون إال لحكمييييية يرييييييدها اليييييرب  
ه السييالم، ففيييه تأكيييد بييأن  وكييون المخاطييب هنييا هييو الرسييول، علييي. وغيرهيا

 ذلييك يييتم   كييل مييا يكييون ميين تنييزالت هييو فييي سييياق الرسييالة الخاتمييةب فكييل  
 .بأمر ربك يا محمد، وما كان ربك يا محمد نسيا  

هييييو  61فالسييييياق يجعلنييييا أكثيييير ميييييال  إلييييى القييييول بييييأن  المييييتكلم فييييي اآلييييية 
عيييالٍن  المسييييح، علييييه السيييالم، ألن  نيييزول جبرييييل، علييييه السيييالم، بقيييوٍل واج
للمسيح يصلح أن يكون إجابة عن سؤال الرسيول، صيلى اهلل علييه وسيلم، 
كيف ال، وهو قاعدة ال تتخلف ال في المسيح وال في غيره ممين يمكين أن 

 . ليتنز  
خييير وهيييو واحيييد وهيييو طفيييل فيييي المهيييد، وآ بفللمسييييح إذن ثالثييية إعالنيييات

ضيييح أن  وبيييذلك يت  . رسيييول ييييدعو قوميييه، وثاليييث وهيييو فيييي السيييماء مرفيييو 
وأن  العطيف فيي . األول والثاني والثالث جاءت في سياق واحد اتاإلعالن

أما مضمون هذه اإلعالنيات فيحتياج إليى . الثاني والثالث كان على األول
 .ف وتدب رتوق  
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 عليهما السالم سليمان وأيوهلل
 

 
ييا صيبر :" صابر، ُضيرب بصيبره المثيل حتيى قييل عليه السالم نبي   وهللأي  
فر أيييوب، وهييو السييفر وقصييته الشييائعة بييين النيياس أخييذت ميين ِسيي". وبأي يي

رق ميين أسييفار العهييد القييديم، ولكن ييه ميين األسييفار المختلييف فيهييا بييين ِفيي 13
وب هييو رجييل صييالح أي يي فر يخييرج بنتيجيية أن  وميين يقييرأ هييذا الِسيي. النصييارى
هييذا يسييتفاد ميين بعييض و  .ا  جييدا  ثييم ابتلييي بجسييمه ومالييه وعيالييهكييان غني يي

يياآليييات الكريميية التييى تعر   إال أن  صييورة . وب بكيجيياز شييديدة أي ييضييت لقص 
الصييابر الييذي  أيييوب، عليييه السييالم، فييي القييرآن الكييريم هييي صييورة النبييي  

 .يلجأ ويجأر إلى اهلل تعالى
ربيع سيورب ميرتين ييذكر وب فيي القيرآن الكيريم أربيع ميرات فيي أورد اسم أي ي

ي ته ميع اخيتالف فيي الطيول االسم مع غيره من األنبياء، ومرتين تذكر قص 
وبعييض التفاصيييل، إال أنهييا تبقييى شييديدة االختصييار، كمييا هييو األميير فييي 

والالفيت أن  القصية فيي سيورة األنبيياء وسيورة ص . أكثر القصيص القرآنيي  
يي ميين  31فييي اآلييية أمييا ورود االسييم . ة سييليمانقييد جيياءت مباشييرة بعييد قص 

ترره داود وسررليمان ومررن ذري  ... " :سييورة األنعييام فقييد جيياء فييي هييذا السييياق
، وكميييا تالحيييظ جييياء ذكييير أييييوب بعيييد ذكييير سيييليمان، عليهمييييا "..وهلل وأي ررر
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وب في القرآن الكيريم، أما المرة الرابعة واألخيرة، التي ذكر فيها أي  . السالم
ا ، مين سيورة النسياء، حييث ورد فيهيا أسيماء أحيد عشير نبي ي 160ففي اآلية 

لييم يوصييف بييه  اهللأو  وميين الالفييت أخيييرا  أن  وصييف . ميينهم سييليمان وأيييوب
وب، عليييهم السييالم، ميين األنبييياء فييي القييرآن الكييريم إال داود وسييليمان وأي يي

ييييا  إليييى اهلل تعييييالى فييييي واألو   .ا  فييييي سيييورة صوذليييك حصييييري   اب هييييو الرج 
 .طاعة له شئونهجميع أموره و 

هييا إن  مثيل هييذا الييتالزم ييوحي بوجييود عالقيية بيين النبيييين الكييريمين، ال نظن  
ألن  القرآن الكريم يقصد إلى إبيراز القضيايا ... بي ةة وال َنسَ ة وال مكاني  زماني  

بعييييييدا  عييييين ... ةة واألخالقي ييييية والتشيييييريعي  ة واالجتماعي ييييية والتربوي ييييياإليماني ييييي
ديمرة الصر ر وب تتمحيور حيول ة أي يوبما أن  قص  . والنَّسبالزمان والمكان 

فمييين المتوقيييع أن يشيييير هيييذا اليييتالزم إليييى تجل يييي هيييذه القيمييية فيييي سيييلوك، 
ذا كان الصبر مطلوبا  ممين يبتليى بفقير أو ميرض . سليمان عليه السالم واج

ة والجياه والسيلطان ميتحن بيالغنى والصيح  ، فكن  الصيبر ممين يُ ..أو مصيبة
ومعلييوم أن  سييليمان، عليييه السييالم، قييد ُوهييب ميين السييلطان . مطلييوب أكثيير

رت لييييه الييييريح، ب فقييييد سييييخِّ مييييا جعلييييه مضييييرب المثييييل فييييي التيييياري  البشييييري  
... بييل ألحييد بهييارت لييه الجيييو  التييي ال قِ رت لييه مييردة الجيين، وسييخِّ وسييخِّ 

" :ميين سييورة ص 01ه فييي العطيياء والمنييع، انظيير اآلييية بييل لقييد أطلقييت يييدُ 
 ."و أمس    ير مساهلل ذا ع اؤنا فامنن أ

لسييليمان، عليييه السييالم، قييد كييان بعييد امتحييان  ويبييدو أن  مثييل هييذا التمكييين
القيييوة والسيييلطان، أال وهيييو امتحيييان الصيييبر عليييى العجيييز وسيييلب  ميييا َقبيييل

ولقررد فتنررا سررليمان وألقينررا علررا :" ميين سييورة ص 01القييدرة، انظيير اآلييية 
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ذا كييان ، إذا كانييت اإلنابيية فيهييا "أنرراهلل ه جسررداإ ثررم  كرسرري   معنييى الرجييو ، واج
-ة أي رجوعيه إليى الصيح   –الرجو  هنا هو رجو  سليمان، عليه السيالم 

لييك بييال حييراك هييو المُ  ، فييكن  احتمييال أن يكييون الجسييد الملقييى علييى كرسييي  
وكيييان يمكييين أن تكيييون اآليييية أوضيييح داللييية . جسيييد سيييليمان، علييييه السيييالم
، ولكييين مثيييل هيييذا ..."هوألقينييياُه عليييى كرسيييي  :" عليييى هيييذا المعنيييى ليييو قييييل

ويبيييدو أن  صيييبر سيييليمان، . التعبيييير يتضيييمن معنيييى النبيييذ المنيييافي للتكيييريم
عليييى مثيييل هيييذا االبيييتالء كيييان فيييي أعليييى المراتيييب إليييى درجييية أن  نجاحيييه 

ان رر لري و رهلل لري ملكراإ  درا  رهلل   :"المتميز جعله يتمنى على ربيه فيقيول
فيرة فهيو دييدن أميا طليب المغ".   أن  الو راهلل  ين  ي ألمٍد من  عدي  ن  

المكلفيييين  م وقصيييورالمقييربين اليييذين يستشيييعرون دائمييا  عظييييم فضيييل الُميينعِ 
 .عن حقيقة الشكر

ظهييييار الخييييير المُ  كن فييييي تَ ْسييييإذا كيييان الهييييدف ميييين الفتنيييية هييييو اسييييتخراج واج
كمييا األميير فييي فتنيية الييذهب عنييد تعييريض خامييه للنييار  - ةاليينفس البشييري  

سيييليمان، علييييه السيييالم، قيييد فيييكن  فتنييية  -بهيييدف اسيييتخراج اليييذهب الصيييافي
وقيييل  ،أبييرزت صييبره فييي أعلييى مراتبييه، فأصييبح مهي ييأ  للتمكييين فييي األرض

وعلييه فيكن  مين المتوقيع . " ذا ع اؤنا فامنن أو أمس    يرر مسراهلل :"له
أن يكييييون أصييييلح النيييياس عنييييد التمكييييين هييييم أولئييييك الييييذين صييييبروا عليييييى 

رقييى صييور الصييبر أمييا أ. مك نييواالمصييائب وعييركتهم االبييتالءات قبييل أن يُ 
. والمصيييابرة فهيييي صيييور أولئيييك اليييذين نجحيييوا ليييدى النعمييية وليييدى النقمييية

 .ة من أجل خالصهاوأمثال هؤالء تحتاجهم البشري  
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   ين  ي ألمد من  عدي
 
 

كرراإ   ل  ان ررر لرري و ررهلل لرري م   دررا  رهلل  " :،ميين سييورة  07فييي اآلييية  جرراء
هيذا الطليب عنييد قيد يستشيكل ".   أنر  الو راهللين  ري ألمرٍد مرن  عردي  ن رر

م النيياس ميين مثلييه إلييى الييبعضب فلميياذا يطلييب هييذا النبييي الكييريم ُملكييا  ُيحييرَ 
واألليييق بمقييام النبييوة أن يطلييب الخييير للنيياس فييي زمنييه وميين ! يييوم القياميية؟

من هنا نرى أن  ما طلبه هو أمر يعلم سيليمان أن  اهلل تعيالى قضيى . بعده
 .أن ال يكون بعد زمنه عليه السالم

مييا مييا يكييون حاجيية إلييى رعاييية األهييل، وكل   ولييد الطفييل يكييون أشييد  عنييدما ي
بر قل ت حاجته إلى الرعاية والمساعدة والتلقيين، حتيى يبليا رشيده فيعتميد كَ 

واإلنسيييان فيييي بدايييية نشيييأته يشيييبه الطفيييل فيييي حاجتيييه للتعلييييم . عليييى نفسيييه
ييييي. والرعايييييية واليييييدعم والمسييييياعدة ة اإلنسيييييان بخليييييق آدم وزوجيييييه وتبيييييدأ قص 

ة يشيييير إليييى وتييياري  البشيييري  . القيييرآن الكيييريم األسيييماء، كميييا نيييص   وتعليميييه
تييواتر الييوحي لتعليييم اإلنسييان واألخييذ بيييده إلرشيياده وتصييويب مسيييرته إلييى 

ات، فقييد أصييبح اإلنسييان قييادرا  علييى االسييتمرار مييت النبييو  تِ أن بلييا رشييده فخُ 
 .في خالفته في األرض بكرشاد وهداية الرسالة الخاتمة

 

ة، بييل تعييدتها إلييى األمييور ة مقتصييرة علييى التعيياليم الديني ييلييم تكيين المسيياعد
  ة، نظييييرا  لحاجيييية اإلنسييييان إلييييى هييييذه الييييدفعات التييييي تعينييييه وتسييييرِّ الحياتي يييي

فه بواقعه، ألن  هدايته عن طريق العقل في أصيل خلقيه أقيوى نضجه وتعر  
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من هدايته عن طريق الفطرة، على خالف عيالم الحييوانب فكييف يسيتطيع 
ز بييين األسييد والحصييان، فيأخييذ حييذره ميين األسييد والنميير ن ُيمي ييآدم، مييثال  أ
ذا كييان األميير يحتيياج إلييى . اليي ..مييلويييأنس بالحصييان والجَ ... واألفعييى واج

. مكلفا  في بداية عمر هذا الخليفية المكير  تجربة فكن  الثمن عندها سيكون مُ 
ي وكيييف آلدم وحييواء، عليهمييا السييالم، أن يعلمييا ضييرورة ربييط الحبييل السيير  

فييكذا كييان ذلييك ...د قطعييه وحاجيية طفلهمييا األول أللييوان الرعاييية والعنايييةبعيي
 .من خالل التجربة والخطأ فكن ذلك سيكون مكلفا  جدا   يتم  

تيييل أحييييد ابنيييي آدم أخيييياه ليييم ييييدرك الحاجيييية إليييى دفنييييه فميييا الييييذي عنيييدما قَ 
ف عررث ال ن را رراإ ي مررث  فرري " :ميين سييورة المائييدة 01انظيير اآلييية ! حصيل؟
ذلك مساعدة نوح، عليه ومثل  ."...أاليه َءلَ و  ِلي ِرَيه  كيف يواري سَ األر  

:" من سيورة الميؤمنين 47السالم في بناء السفينة، انظر ما جاء في اآلية 
تعليييم داود،  وكييذلك". ...فأومينررا  ليرره أن اصررنع ال لرر   أعيننررا وومينررا

َة َل  روٍس وعلمنراه  صرنع ":مين سيورة األنبيياء 33عليه السالم، انظر اآليية 
وانظيير قولييه تعييالى فييي ". لكررم ِلت مِصررنكم مررن  أسرركم فهرر  أنررتم شرراكرون

ولقررد آتينررا داود منررا فضررالإ يررا ج ررا  :" ميين سييورة سييبأ (14 -13)اآليييات 
ا لره المديردأل أن اعمر  سرا  اٍ  ودردِّر فري السررد  ي معه وال يرر وألن رأو  

الرريَ  ن ردو  ا شرهٌر واعملوا صالماإ  ن ي  مرا تعملروَن  صريرأل ولسرليماَن 
مرن يعمر    رين يديرره  وروامهرا شرهٌر وأسرلنا لره َعريَن الِق رر ومرن الجرن  

خ رت أيضييا  قييد ُسيي واضييح فييي اآليييات الكريميية أن  الجيين  و أل"... رر ذن ر رره
بييل إن  المالئكيية أيضييا  كانييت تقييوم برعاييية . مخلييوق المكيير  ملمسيياعدة هييذا ال

الئكيية هييي التييي سيياعدت فييي اإلنسييان ومسيياعدتهب فقييد رجييح عنييدنا أن  الم
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بنييياء الكعبييية، ومعليييوم فيييي الصيييحيح أن  جبرييييل، علييييه السيييالم، جييياء فيييي 
 ....م المسلمين أمور دينهمعل  صورة رجل يُ 

لم سليمان، عليه السالم، أن  هناك أمورا  سُترفع ولين تكيون فيي األجييال عْ يَ 
ة، فييدعا القادميية، ألن  اإلنسييان قييارب أن يبلييا رشييده فيسييتقل بييأموره الحياتي يي

اهلل تعيييالى أن يهبيييه مييين المليييك اليييذي ال ينبغيييي أي يبقيييى فيييي النييياس مييين 
ر ر ليه اليريح تجيري بيأمره، وسيخ  بعده، فاستجاب ليه سيبحانه وتعيالى وسيخ  

ط عليييهم إلييى درجية وضييعهم فييي يعمليون بييين يديييه وُسيلِّ  ليه شييياطين الجيين  
النيياس بعييد ر ألحييد ميين سييخ  ال تُ  وهييذا يعنييي أن  شييياطين الجيين  . األصييفاد

سييليمان، عليييه السييالم، ألن  تسييخيرها كييان ميين أجييل اإلنسييان فييي مرحلييٍة 
وعليييى اليييرغم مييين وضيييوح الييينص فيييي . مييين مراحيييل تطيييور اليييوعي البشيييري

الداللة عليى عيدم قيدرة البشير عليى تسيخير الشيياطين بعيد سيليمان، فلييس 
رت أيضييا  قبييل عهييده خِّ قييد ُسيي هنيياك مييا يمنييع ميين احتمييال أن تكييون الجيين  

 . يه السالمعل
وخالصة األمر أن  سليمان، عليه السالم، لم يطلب لنفسه ُملكا  ُيحرم منيه 
نما طلب بعضا  من الملك اليذي كيان عطياء  مؤقتيا  مين  البشر من بعده، واج

وهييييو عليييييه . أجييييل دفييييع اإلنسييييان وترقيتييييه قبييييل أي ُيتييييرك ليمضييييي بقدراتييييه
 ى مرتبيية حييب  السييالم يطلييب ذلييك لينفييع النيياس، كيييف ال، وهييو الييذي تخط يي

 ن ررري أم  ررر  مرررهلل .. ":الخيييير ليكيييون فيييي مرتبييية مييين يحيييب حيييب الخيييير
 04:،. "..الالير
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 وتماثي 
 
 

يعملرروَن لرره  مررا يشرراء  مررن مماريررهلَل :" ميين سييورة سييبأ 10فييي اآلييية جرراء 
اعملرروا آ  داوَد شرركراإ ودليرر   ،وتماثيررَ  وج رراٍن كررالجواهلِل ودرردوٍر راسرريا ٍ 

 ."من ع ادي الشكور
ولسيينا هنييا بصييدد تفسييير . المقصييود باآلييية الكريميية سييليمان، عليييه السييالم
هييييا اللفظيييية التييييي ، ألن  تماثيرررر اآلييييية، ولكيييين نقصييييد أن نتوقييييف عنييييد لفظيييية 

قيير فييي عقييل وقلييب كييل مسييلم ميين َيستشييكلها ميين يقييرأ اآلييية الكريميية، لمييا وَ 
عليى فيي المقابيل نجيد هنياك مين يسيتدل باآليية الكريمية . استنكاٍر للتماثييل

ولسيينا هنييا بصييدد بيييان حكييم التماثيييل فييي الشييريعة . جييواز اتخيياذ التماثيييل
زالية اللييبس فيي الفهييم، اإلسيالمي   ة، ولكنييا بصيدد توضيييح معنيى التماثيييل، واج

 .وتبيين الخطأ في االستدالل الناتج عن الخلل في المنهج
 

أي تماثيل كل  شيء، يعني صيورا  مين  ":جاء في التفسير الكبير للطبراني
نحيييياس وزجيييياج ورخييييام، كانييييت الجيييين تعملهييييا، وكييييانوا ُيصييييو رون األنبييييياء 

وهييذا يييدل عليييى أن  . والمالئكيية فييي المسييجد ليراهيييا النيياس فيييزدادوا عبيييادة
صيييار حراميييا  فيييي شيييريعة نبينيييا  التصيييوير كيييان مباحيييا  فيييي ذليييك الزميييان ثيييم  

وقييد اخترنييا هييذا اليينص للطبرانييي، رحمييه . "محمييد، صييلى اهلل عليييه وسييلم
 !! وهو من أعحب العجب. مثل أقوال الكثير من أهل التفسيره يُ ، ألن  اهلل

 :ولنا على هذا النص المالحظات اآلتية
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ميين أييين لهييم هييذا، وهييل ميين سيينٍد صييحيح عيين المعصييوم، صييلى اهلل : أوال  
 !عليه وسلم؟

ُر األنبياء والمالئكية، فيي المسياجد، لييزداد النياس عبيادة؟: ثانيا   هيذا ! ُيصو 
 !ما هذه العبادة، وما هذه المساجد، وما هذا التوحيد؟ .منطق عجيب

لماذا تكون مباحة قبل اإلسالم، وهي أمور تتعلق باالعتقاد بالدرجية : ثالثا  
إن  عبيييادة األوثيييان واألصييينام كانيييت سيييائدة قبيييل وبعيييد عهيييد  ثيييم  ! األوليييى؟

وميييا أظييين أن  أمييية سيييليمان، علييييه السيييالم، كانيييت . سييليمان، علييييه السيييالم
ذا كانيت صيور . ة أكثر من خير أمٍة أخرجت للناسضد الوثني   نةمحص   واج

هيم أقيرب األنبياء والمالئكة تجعلهم يزدادون في العبادة، فيكن  ذليك يعنيى أن  
 . ة، مما يقتضي منع ذلك درءا  للمفسدةإلى الوثني  

 

أي صور ونقو  منو عية عليى الُجيدر : وتماثيل ":جاء في تفسير القاسمي
وهيو كيل ميا ُصيو ر عليى مثيال غييره مين : ، َجمُع تمثيالوالسقوف واألعمدة

ه يبيييين لنيييا أن  التمثيييال يكيييون وهيييذا قيييول جييييد، ألن ييي. "حييييوان وغيييير حييييوان
رين مين ييوهم قولُيه وهناك من المفس ي. صورة مماثلة لحيوان أو غير حيوان

وليييم ينفيييرد القاسيييمي بهيييذا . أن  التمثييال هيييو فقيييط ميييا يماثيييل صيييورة الحييييوان
، وهيو إميام مين أئمية اللغية المحييط أبو حي ان، صاحب البحرالقولب يقول 

هة بمخلييوق ميين مخلوقييات اهلل الصييورة المصيينوعة مشييب  : التمثييال:" العربييية
وقيييال عنيييد تفسيييير األيييية ". تعيييالى، مث ليييت الشييييء بالشييييء إذا شيييبهته بيييه

ويبدو أنه أخذ هذا عين ". الصور وكانت لغير الحيوان: التماثيل:" الكريمة
وعنهمييا أخييذ  ،ةة اللغيية العربي ين عطيية، والييذي هيو أيضييا  ميين أئم يتفسيير ابيي



 223 

ر كلمييية وقيييال الطييياهر بييين عاشيييور، وهيييو يفس ييي. ا  مييية األلوسيييي حرفي يييالعال  
وكييان قييوم إبييراهيم يعبييدون الكواكيييب :" التماثيييل الييواردة فييي سييورة األنبيييياء

، وهييذا صييريح بييأن  التماثيييل قييد تكييون مثييال "ويجعلييون لهييا صييورا  مجس ييمة
أي : تماثييييل:" وقيييد صييير ح السيييعدي، فيييي تفسييييره، بيييذلك فقيييال. جمييياداتال

 ".صور الحيوانات والجمادات
 

وقيد يكيون هيذا . فالتماثيل إذن هي ما ُيصنع على مثال شيء من األشياء
ومعلييوم أن  الصييورة تكييون أيضييا  مثيياال  . الشيييء حي ييا  وقييد يكييون غييير حييي  

هييا والصييحيح أن  . ا الصييورهييللشيييء، وميين هنييا عيير ف بعضييهم التماثيييل بأن  
ييَور الُمَجس ييمة، ألنهييا أقييرب إلييى حقيقيية الشيييء الممثييل لييه ميين الصييورة  الص 

 .غير المَجس مة
 

كانييت تصيينع لسييليمان، عليييه السييالم، مييا  إذا عرفنييا هييذا اتضييح أن  الجيين  
وقيييد تكيييون . يشييياء مييين أمثيييال األشيييياء التيييي يرييييدها للزينييية أو غيييير الزينييية

هيييم كيييانوا المهيييم أن  . ة تماثيييل أشيييياء فيييي الطبيعيييةأشيييياء فيييي عيييالم الصيييناع
فلمييياذا انصيييرف ذهييين . دون األشيييياء كميييا يرييييد سيييليمان، علييييه السيييالميقل ييي

ميييية، ليجعلوهييييا مباحيييية فييييي الكثييييير ميييين أهييييل التفسييييير إلييييى األشييييياء المحر  
عصييره، عليييه السييالم، ومييا دليييلهم علييى ذلييك، حتييى يقولييوا إن  ذلييك كييان 

: األميير أبسييط ميين ذلييك! ة؟بالشييريعة اإلسييالمي  خت اإلباحيية ِسييمباحييا  ثييم نُ 
تعمييل وفييق مشيييئة نبييي كييريم ال يييأمر إال بعمييل مييا فيييه شييكر ليينعم  فييالجن  

اعملوا آ  داود شركراإ " :ألم يقرأوا قوله تعالى في اآلية الكريمية. اهلل تعالى
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، فهييو عليييه السييالم ميين القليييل الييذي يشييكر، "ودليررٌ  مررن ع ررادَي الشرركور
 .موضعها فيضع النعمة في

 

لعييل مييا أوقييع بعضييهم فييي الييوهم ظيينهم أن  التماثيييل ال تكييون إال لكائنيياٍت 
وليييييتهم إذ ظنييييوا ذلييييك جعلوهييييا تماثيييييل فييييي القصييييور والشييييوار  ولييييم . حي يييية

ن أن  اتخيييياذ صييييور ويجييييدر بنييييا قبييييل أن نخييييتم أن نبييييي  . يييييدخلوها المسيييياجد
 .مةوتماثيل الجمادات هي أيضا  محرمة إذا قصد بها أمور محر  
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  نما نمن فتنة
 

 
للتييييياري  يالحيييييظ أن  فتيييييرة حكيييييم سيييييليمان، علييييييه السيييييالم، تتسيييييم  الررررردارس

بيييالغموض إليييى درجييية أن  األبحييياث األثري ييية، حتيييى اآلن، ليييم تشيييف غلييييل 
ويلفيييييت انتبييييياه المتيييييدبر للقيييييرآن الكيييييريم أن  أليييييوان . البييييياحثين عييييين الحقيقييييية

الخيييوارق ُتمي يييز عهيييد هيييذا النبيييي الكيييريم، بيييل إن  ميييا وهيييب ليييه مييين مليييك ال 
وعنيييدما ُييييذكر سيييليمان، علييييه السيييالم، تثيييور فيييي . مييين بعيييدهينبغيييي ألحيييد 

األذهيان التصيورات والخيياالت المتعلقية بعيالم الفخامية والجيالل، والسييطرة 
وعنييدما نعليم أن  سييليمان، عليييه السييالم، قييد . والجميال، والغمييوض السيياحر

أقام مملكة الحق والعدل بعيدا  عن عنصري ة كفرة اليهود، وخالفا  لرغبياتهم 
ة التيييي يعطيهيييا أطمييياعهم، نيييدرك السييير مييين وراء الصيييورة غيييير اإليجابي يييو 

فهيييو بيييزعمهم مليييك ظيييالم، عبيييد . العهيييد القيييديم عييين سيييليمان، علييييه السيييالم
 .ات، وكان ساحرا ، ومات كافرا  األوثان إرضاء  لزوجاته الوثني  

علررا   عرروا مررا تتلرروا الشرريا ين  وات  " :ميين سييورة البقييرة 134جيياء فييي اآلييية 
الشريا يَن ك رروا ي عل مروَن النراس  أل ومرا ك رر سرليمان  ولكرن  سليمان مل ِ 

  :"...السمرَ 
بعيوا ميا جياء بيه الرسيول، علييه السيالم، مين فبيدل أن يت  : " عوا ما تتلواوات  "

بييع مييا تناقلتييه القييوى الشيييطاني ة، وهييي ال والحقيقيية، وجييدنا بعضييهم يت   الحيق  
 .ر  تتلوتزال تتناقله بداللة استخدام الفعل المضا
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 .ة في تناقل مثل هذه المزاعمفالمشافهة هي الوسيلة األساسي  : تتلو
، بيدليل معليوم أن  الشيياطين تكيون مين اإلنيس ومين الجين  : الشيا ين تتلو

اإ عردو   وكرذل  جعلنرا لكر  ن ري  " :مين سيورة األنعيام 114ما جياء فيي اآليية 
ونحين . "والناس من الِجن ة" :وبداللة قوله تعالى ،"امنس والجن شيا ينَ 

ييييومب فنجيييد الشييييطان مييينهم يحميييل ليييواء اإللحييياد  نواجيييه أمثيييال هيييؤالء كيييل  
ويبييذل قصييارى جهييده فييي معيياداة الييدين وأهلييه، ونجييد الواحييد ميينهم يمتليي  

وُيفاجأ اإلنسان بوجود أمثال هيؤالء، ممين . غيظا  وحقدا  على أهل اإليمان
هم حقيقة مين إن  . قنوتيهيمون بالمعصية والفجور وينفرون من الطهارة وال

حقييائق الحييياة، وأمثييال هييؤالء تتعلييق قلييوبهم بكييل انحييراف وتلهييج ألسيينتهم 
 .رجْ بكل هَ 

 :"ما تتلوا الشيا ين  علا ملِ  سليمان"
يشييييير إلييييى أن  مييييا ُيتلييييى وُيقييييال هييييو ميييين قبيييييل الكييييذب  علرررراواسييييتخدام  

 .واالفتراء على سليمان، عليه السالم، وعلى عهده المبارك
 :"الشيا ين ك روا ر سليمان ولكن  وما ك "

فمييا نسييب إلييى عهييد سييليمان، عليييه السييالم، ميين افتييراءات هييو ميين قبيييل 
 .الكفر، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بممارسة السحر

  :"ا  علا الَمَلكيني عل مون الناس السمَر وما أن  "
ي –بأن  الشيياطين  يفيد ظاهر النص   هيا هنيا ح بعيض علمياء التفسيير أن  ورج 
األول هيو السيحر، والثياني : كانوا ُيعلِّمون النياس أميرين –شياطين اإلنس 

مررا أنررا  علررا الَملكررين لرريس وهييذا يعنييي أن  . هييو مييا ُأنييزل علييى الَمَلكييين
 ، ولكن له عالقة بالسحر، فما هو؟ سمر
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ة قيييد بلغيييت اليييدارس للتييياري  القيييديم يالحيييظ أن  بعيييض المجتمعيييات البشيييري  
وال ييزال الكثيير مين أسيرار هيذه . بعض العلوم والمعيارف مبلغا  عظيما  في

العلييوم مجهييوال ، كمييا هييو األميير فييي بنيياء األهرامييات فييي مصيير الفرعوني يية، 
ويبيييييدو أن  الثيييييورة . وكمييييا هيييييو األمييييير فيييييي أسيييييرار التحنييييييط عنيييييد الفراعنييييية

ة ة التيييي كانيييت المقدميية للعليييوم المادي ييية المعاصييرة جعليييت البشيييري  الصييناعي  
ويبييدو . ةار يختلييف عيين مسييار العلييوم قبييل الثييورة الصييناعي  تسييير فييي مسيي

يل  أيضا  أن  التطيور التكنوليوجي فيي القيرون المتيأخرة قيد أضيعف ميا تحص 
. لدى اإلنسيان مين مسيارات معرفي ية تسيتند إليى قيوى مادي ية غيير محسوسية

وميين هييذه العلييوم السييحر، الييذي بقيييت منييه آثييار يتعامييل بهييا ميين ال خييالق 
 .يا واالنحرافلهم من أهل الز 

ومعليوم أن  مدينيية بابيل ُتعتبيير مين أقييدم الميدن التاريخي يية التيي ظهييرت فيهييا 
ى، وال تزال ُمعل قيات بابيل تُيذكر حضارة عظيمة بر  أهلها في مجاالت شت  

 .كعجيبة من عجائب الدنيا السبع
 :"وما أنا  علا الَمَلكين   ا  "
يبدو أن  بابل قد بلغت مبلغا  عظيما  في علوم السيحر، وهيذا مؤشير عليى  

وقد تجل ت رحمة اهلل تعالى بيكنزال َمَلكيين . انحراف مسار الحضارة البابلي ة
وُيفتيييرض أن يتمثيييل الملكيييان فيييي صيييورة . لمواجهييية ذليييك الشييير المسيييتطير

جعلنرراه  ولررو " :ميين سييورة األنعييام 1بشييري ة، وذلييك لقولييه تعييالى فييي اآلييية 
وقيد صيح  فيي الُسين ة أن   ."َمَلكاإ لجعلناه رجالإ ولل سرنا علريهم مرا يل سرون

ومعلييوم . جبريييل، عليييه السييالم، كييان يييأتي أحيانييا  فييي صييورة دحييية الكلبييي
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، وقيييد صييير حت النصيييوص ة التيييي ُتعليييم بيييالنص  أن  هييذا مييين األميييور الغيبي ييي
 .بذلك

ْن تعجيب فعجيب ميا قيام بيه بعيض أهيل التفسيير مين صيرف هيذا الينص  واج
الصييييريح عيييين ظيييياهره، ومييييا ذلييييك إال ألن هييييم لييييم يييييألفوا فييييي حييييياتهم َتمث ييييل 

ة وهنييا يجييدر أن نلفييت االنتبيياه إلييى أن  البشييري  . المالئكيية فييي صييورة إنسييي ة
ا الرعايية الشيديدة، وكلميا في فجرها هي كالطفل عند مولدهب فهو يتلقى من ي

. حتييييى يبلييييا رشييييده كبيييير واشييييتد عييييوده تضيييياءلت حاجتييييه لمسيييياعدة الغييييير
ى المسياعدة فنصوص القرآن والُسن ة تشير إلى أن  اإلنسان قديما  كيان يتلق ي

ومييين أبيييرز صيييور هيييذا اليييدفع والتسيييريع . تسيييريعا  لنضيييوجه ودفعيييا  لتطيييوره
يي. األنبييياء والرسييل وال . ا بلييا اإلنسييان ُرشييده ُختمييت النبييو ات والرسيياالتفلم 

 .وُتسر   النضوجتزال رسالة اإلسالم ُتَصوِّب المسيرة 
 :"وما أنا  علا الملكين"

يي واضييح ميين اليينص   كييين تتمثييل فييي تعليييم النيياس أمييورا  ة الَملَ الكييريم أن  مهم 
همييا مَلكييان، وبمييا أن  وبمييا أن  . تتعلييق بالسييحر الييذي اسييتفحل شيير ُه فييي بابييل

واألقيرب فيي . ا  إذن أن يكيون أميرا  إيجابي ي ما ُيعل مانه ُمنيز ل عليهميا، فيال بيد  
أن يكيييون هيييذا العليييم يتعليييق بمضيييادات السيييحر مييين أجيييل  منطيييق السيييوي  ال

وبييذلك ال نحتيياج إلييى لَيييِّ أعنيياق النصييوص، ألن  هييذا هييو ظيياهر . إبطالييه
 .والالئق بمقام المالئكة وما ُينز ل عليهم النص  

 ؟لماذا مَلَكان
ميين  كييان يمكيين أن ُينييز ل هييذا العلييم، المتعلييق بكبطييال السييحر، علييى نبييي  

 !ة؟فلماذا أنزل على مَلكين متجس دين في الصورة البشري   األنبياء،
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ص في كون األمر ال يناسب مقام النبو ة والرسيالة، الجواب على ذلك يتلخ  
هيام األنبيياء والرسيل بممارسية السيحر، بيل ألن  المخالفين قد درجوا على ات  

مييين هنيييا، وحتيييى ال تكيييون . لقيييد خليييط أهيييل الكفييير بيييين المعجيييزة والسيييحر
وحتيييى ال ييييتم الخليييط، تيييم  تجنييييب الرسيييل الخيييوض فيييي مضيييادات الشيييبهة 

 . السحر التي ُتحتِّم الخوض في السحر
 :"ما نمن فتنٌة فال تك روما ي علِّمان من أمٍد متا يقو   ن  "

م مييين تعل ييي الكيييريم أن  الَملكيييين ُيْخِلصيييان النصييييحة لكيييل   واضييح مييين الييينص  
فييي قولييه  (مرراأل ومررن)ا  فييي اسييتخدام ات السييحر، ويظهيير ذلييك جلي ييُمضيياد  
علييى خطييورة  وهييذا الحييرص منهمييا يييدل  . "ومررا ي علِّمرران مررن أمرردٍ " :تعييالى

م ة انحييييراف المييييتعل  وتظهيييير هييييذه الخطييييورة فييييي إمكاني يييي. األميييير وحساسيييييته
ما نمن فتنرة  ن  " :وانخراطه في أمور السحر، لذا كانت النصيحة المشيد دة

 ."فال تك ر
مكاني   فمن أين تأتي الال ورل  !؟ة ا نمرافوا 

ات للسيحر يقتضيي التعرييف بحقيقية من المتصو ر تماما  أن  تعلييم المضياد  
ومييين هنيييا يصيييبح . السيييحر أوال ، ثيييم تعلييييم أنيييوا  المضيييادات لهيييذا السيييحر

اليذي  المتعلم ُمِلما  بأساليب السيحر وأنواعيه، كميا هيو األمير فيي الصييدلي  
 .بأنوا  السموم ومضاداتها لم  يُ 

ال ُبييد  ميين التييذكير الييدائم والوصييي ة المتكييررة، ألن  المييتعلم أصييبح  ميين هنييا
قييادرا  علييى ممارسيية السييحر بعييد تعل مييه لمضيياد اته، ومثييل هييذه اإلمكانييات 

 .غري النفوس غير السوي ة باالنحرافتُ 
 :" ن ما نمن فتنة فال تك ر"
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، "والاليرر فتنررة ون لروكم  الشرررِّ  ...":مين سييورة األنبيياء 07جياء فيي اآليية 
، "... ن مررا أو دكررم وأمرروالكم فتنررة" :ميين سييورة التغييابن 17وجيياء فييي اآلييية 

م فييي حاليية وعليييه فتعليييم مضيياد ات السييحر ميين ِقَبييل المَلكييين يجعييل المييتعل  
ة، فقد أصبح لديه القدرة عليى ممارسية شير السيحر ونقيضيه، من المسئولي  

ر المفضيي هنيا إليى الكفير فينبغي له أن يختار الخير وال ينحرف إلى الشي
 .بممارسة السحر

ة المشيد دة يحتياج إليهيا النياس والالفت في هيذا المقيام أن  مثيل هيذه الوصيي  
ة، كميا هيو الشيأن فيي عندما يكون األمر على درجة من الخطورة واألهمي ي

 .جعند التخر   ه الطبيب والصيدلي  مُ الَقَسم الذي ُيقسِ 
ِجهِ َفَيَتَعل م وَن ِمن ه َما َما "  :"ي َ رِّد وَن ِ ِه َ ي َن ال َمر ِء َوَاو 

تعليم ألوان من السيحر،  د يتم  التحذير المشد   وبعد أن تؤد ى النصيحة ويتم  
. فيهييا التفريييق بييين المييرء وزوجييه ة التييي يييتم  وعلييى وجييه الخصييوص الكيفي يي

الشيييرور، فقيييد صيييح  فيييي الحيييديث الشيييريف أن   أن  ذليييك مييين أشييير   وال شيييك  
ُب من اتباعه من يستطيع أن ُيوسوس للزوجين بميا ُيفضيي إليى إبليس ُيقرِّ 
ويبيييدو أن  التفرييييق بيييين األزواج هيييو مييين أهيييم مقاصيييد السيييحر . طالقهميييا

ة والرحمية والسيكينة يكيون الخيير، وميا السيحر والسحرة، فحيث تكون المود  
 .إال محض شر

ِن " يَن ِ ِه ِمن  َأَمٍد ِ    ِ ِ ذ   :"الل هِ َوَما   م ِ َضارِّ
وهييذه حقيقيية ينبغييي أن تكييون ماثليية دائمييا  فييي ضييمير المييؤمن، فييال يكييون 

يي. فييي هييذا الكييون شيييء إال بكذنييه تعييالى ه أوال  وأخيييرا  إلييى اهلل فليييكن التوج 
 .تعالى
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 :" م و  ين عهمويتعلمون ما يضر  " 
وهييذا يييدل علييى أن  السييحر ال عالقيية لييه بييالنفع، بييل ُكلييه يتعلييق بالمضيير ة  

من هنا كانت ممارسية السيحر مين أكبير الكبيائر، وقيد . من المنفعة ويخلو
وليييو كيييان فيييي السيييحر بعيييض الجوانيييب النافعييية . يصيييل حكمهيييا إليييى الكفييير

ييا تعل ييم مضيياد  . ألمكيين عقييال  أن يييأذن الشيير  بممارسيية هييذه الجوانييب ات أم 
ن   مييين هنيييا كانيييت وصيييية . ميييا بيييدفع المضييير ةالسيييحر فيييال تتعليييق بالمنفعييية واج

م فيي متاهيات السيحر، ولكيي ُيسيخ ر شد دة، لكيي ال ينزليق الميتعل  الَملكين م
 .علمه في دفع الضرر

 م و  ويتعلمررون مررا يضررر  " :م الييبعض أن  المقصييود بقولييه تعييالىوقييد يتييوه  
 :فقط، وهذا الفهم بعيد ألمور هم كانوا يتعل مون ما يضر  أن  : "ين عهم

 .لم يثبت أن  للسحر جوانب نافعة: أوال  
هم فقييط ويتركيييوا علييم ميييا يييينفعهم، ألن  مييوا ميييا يضييير  ال ُيعقيييل أن يتعل  : ثانيييا  

ميين ميلييه إلييى إلحيياق  لييدى اإلنسييان الميييل إلييى جلييب المنفعيية لنفسييه أشييد  
 .الضرر بغيره

، واإلنسيان "نيرر م يضرر  : "، ولييس"يضرر  م: "جاء في الينص الكيريم: ثالثا  
 .نفسه ويهمل ما ينفعها ال يتعلم كيف يضر  

 :معنى نضرب المثال اآلتيولتقريب ال
ه يكيون ة عليى اإلنسيان فكن يعن السموم وتأثيراتهيا السيلبي   إذا تعل م الصيدلي  
أميا إذا تعليم أيضيا  منيافع السيموم، . مين السيموم وال ينفيع قد تعلم ما يضير  

وعليييه فييكن  . ه ميين السييمومفيكييون عنييدها قييد حيياز علييم مييا ينفعييه ومييا يضيير  
 .من عةالسمر علم كله ضرر وليس فيه 
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وهنيييا يجيييدر لفيييت االنتبييياه إليييى أن  العلمييياء قيييد اختلفيييوا فيييي ماهيييية السيييحر 
وتييأثيرهب فيييذهب الجمهيييور إليييى القيييول بييأن  للسيييحر حقيقييية  وتيييأثيرا  مسيييتدلين 
بالحييديث الصييحيح الييذي أشييار إلييى مييا حصييل ميين سييحر الرسييول، صييلى 

العلمياء مين فيي المقابيل هنياك مين . اهلل عليه وسلم، من ِقَبل رجيل يهيودي  
 .ى كونه تمويها  واحتياال  ينفي أن يكون للسحر تأثير يتعد  

ة يرجييع االخييتالف فييي حقيقيية السييحر إلييى كونييه علمييا  مجهييوال  لييدى الغالبي يي
وألن  الحاجة هيي . من الناس، ويبدو أن ه ينتمي أكثر إلى العصور القديمة

تييأثير كبييير علييى أم االختييرا  فيتوق ييع أن يكييون لتطييور العلييم والتكنولوجيييا 
ر التكنولييييوجي ميييين ، نظييييرا  لمييييا يلبيييييه التطييييو  تراجييييع دور السييييحر والسييييحرة

وال نستطيع أن نجزم بمدى تراجيع هيذا العليم الشييطاني، ألننيا ال . حاجات
وهنيا ال . نزال نسيمع بممارسيته، وعليى وجيه الخصيوص فيي العيالم الغربيي

باتيت تبيالا فيي ميزاعم  ةمن التنبيه إلى أن  النياس فيي مجتمعاتنيا العربي ي بد  
يرجرع  لررا الجهر   مقيقررة الكثيرر مررن حصيول السيحر، ويرجيع ذلييك فيميا 

د أن  الغالبية العظمى مين حياالت السيحر والتجربة تؤك  . األمرا  الن سي ة
 .ةالمزعومة هي في الحقيقة حاالت نفسي  

يييي عليييى أن  للسيييحر تيييأثيرا  فيييي عيييالم األشيييياء . لييييس هنييياك مييين دلييييل نص 
إلييييه  تيييأثير السيييحر ينحصييير فيييي عيييالم النفيييوس، وهيييذا ميييا تشييييرويبيييدو أن  

 ...":األعررافمين سيورة  116فقيد جياء فيي اآليية . نصوص القرآن والُسين ة
ب لقيد "ا ألقوا َسرَمروا أعري َن النراس واسرتر  و م وجراءوا  سرمٍر عظريمفلم  

بحيييث تخي لييوا جميعييا   ومييداركهم انحصير أثيير السييحر فييي أبصييار الجمهيور
فرر ذا  :" ررهميين سييورة  66د ذلييك مييا جيياء فييي اآلييية وممييا يؤك يي .أنهييا تسييعى
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، فقيد حصيل التخي يل "م الهم وِعصي هم ي الي    ليه من سمر م أنها تسعا
 .المنافي للواقع كنتيجة لممارسة السحر
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 من المس
 

الرذين يرأكلون الر را   يقومرون    " :من سيورة البقيرة 477في اآلية  جاء
 ." ه الشي ان من المسكما يقوم الذي يتال   

لسنا هنا في مقام تفسير اآلية الكريمة، ولسنا في مقيام مناقشية القيول بيأن  
الشييييطان مييين مسيييببات الجنيييون، ولكننيييا فيييي مقيييام التأكييييد عليييى أن  اآليييية 

نييياتج عييين فعيييل  (الجنيييون) الكريمييية ال تصيييلح دلييييال  لمييين يقيييول بيييأن  الميييس
مسيييياجالت بييييين القييييائلين  وقييييد دعانييييا إلييييى هييييذا مييييا رأينيييياه ميييين. الشيييييطان

مسييتندين فييي ذلييك إلييى مييا ورد  -بانحصييار تييأثير الشيييطان فييي الوسوسيية
علييكم مين  وما كان لييَ ... وقال الشيطان: من سورة إبراهيم 55في اآلية 

ى والقييائلين بييأن  لييه تييأثيرا  يتعييد   -.. سييلطان إال أن دعييوتكم فاسييتجبتم لييي
 . خرىة أالوسوسة، مستندين إلى هذه اآلية وأدل  

، فكنيك تقصيد أن تقيول إن  العطي  "ميات فيالن  مين العطي : "عندما تقول
مية والميوت نتيجية، وهيذا كميا تيرى كان مسيببا  للميوت، أي أن  العطي  مقد  

فييكذا أعييدنا النظيير فييي فهييم اآلييية الكريميية علييى ضييوء . فييي غاييية الوضييوح
قوليييه ، انظييير   نتيجرررةمرررة والتالررر   المرررس مقد  ضيييح لنيييا أن  هيييذا الكيييالم، يت  

طيه الشييطان بسيبب ميا بيه ، أي يتخب  " ه الشي ان من المسيتال   ":تعيالى
 . من مس

مييين هنيييا ال يكيييون الشييييطان فييياعال  للميييس . فيييالتخبط إذن مسيييبوق بيييالمس
. ط، والييذي هييو سييير علييى غييير هييدى وميين غييير اتييزانولكيين فيياعال  للتخييب  
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خييبط ة أن تتة يسييهل علييى القييوى الشيييطاني  عنييدما تضييعف الضييوابط العقلي يي
اإلنسييان وتجعلييه يسييير علييى غييير هييدى، سييواء كانييت هييذه القييوى الشييريرة 

ما قوي العقل وانتشر العلم واليوعي الحقيقييان وكل  . من الِجن ة أو من الناس
المناعييييية ضيييييد تالعيييييب القيييييوى الشيييييريرة فيييييي الفيييييرد أو الجماعييييية أو  تيييييزداد

ذا كانيييت التقيييوى ضيييمانة وحصيييانة مييين التخيييب  . المجتميييع  ط فيييكن  اليييوعيواج
والعليييييم وسيييييالمة العقيييييل ضيييييمانة أخيييييرى، بيييييل إن  التقيييييي الجاهيييييل ُعرضييييية 

 .به من جهة جهله ال من جهة تقواه لتالعب أهل الشر  
 
  



 237 

 مسألة مو  ال وفان
 

ييي ورد  ع، وهيييذا أمييير متوق ييي. ة الطوفيييان فيييي أسييياطير العدييييد مييين األميييمقص 
وفيييي . ة مثيييل هيييذا الحيييدث الجليييلألن يييه لييييس مييين السيييهل أن تنسيييى البشيييري  

يي ة أو المقابييل ميين غييير المتصييو ر أن تميير القييرون دون أن يييزاد علييى القص 
ييي. ُيييينقص منهيييا ة وتختليييف وبيييذلك تتشيييكل األسييياطير وتتبييياين أحيييداث القص 

وقيييد . بييياختالف األميييم ميييع بقييياء قاسيييم مشيييترك يشيييير إليييى حقيقييية الحيييدث
ة الكريمييية لتعييييد األميييور إليييى نصيييابها فتضيييعنا فيييي جييياءت اآلييييات القرآني ييي

 .ة للحدثلحقيقي  الصورة ا

ر بعيييض أهيييل التفسيييير بميييا ورد فيييي التيييوراة مييين تفصييييل حيييول ونظيييرا  لتيييأث  
غيير القائمية عليى دلييل  -ة الطوفان، ونظرا  لرسوي بعض التصورات قص  

فيي أذهيان الغالبيية مين المسيلمين، فقيد رأينيا أن ننبيه   -ليه الينفس  تطمئن  
ن كانيييييت وهيييييي و . إليييييى بعيييييض المسيييييائل ذات الصيييييلة بحادثييييية الطوفيييييان اج

هييا  قييد تثييير فييي ذهيين القييار  تسيياؤالت تسيياعده فييي إعييادة مختصييرة ولكن  
 : النظر في بعض تصوراته التي ال تقوم على أساس من دليل ظاهر

الكيرة األرضيي ة ال دلييل علييه مين قيرآن أو  القول بيأن  الطوفيان قيد عيم     :أو إ 
أميا التييوراة التيي ُكتبييت بعييد موسيى، عليييه السييالم، . ة فييي حيدود مييا نعلييمسين  
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وقد تأثر عدد من أهل التفسيير بميا جياء فيي هيذه . على ذلك بقرون فتنص  
 .التوراة

 :إذا علم ذلك يمكن أن ُيرج ح العقل بين االحتماالت فنقول   :ثانياإ 

لى البشر، كميا ورد معلوم أن  نوحا ، عليه السالم، هو أول رسول أرسل إ  . أ
ة ليييم تكييين قيييد سيييكنت كاميييل األرض، وهيييذا يعنيييي أن  البشيييري  . فيييي الصيييحيح

 !الطوفان األرض كل األرض؟ فلماذا يعم  

دلنا امم  فيها من كر   اوجرين  : "...من سورة هود 13جاء في اآلية   . ب
مين  47، وجاء في اآلية "ومن آمن وما آمن معه    دلي ... اثنين وأ ل 

رر :"...سييورة المؤمنييون ، فيياهلل ..."  فيهررا مررن كرر   اوجررين اثنررين وأ لرر ل  فاس 
 سيييبحانه يطليييب مييين نيييوح، علييييه السيييالم، أن يحميييل فيييي السيييفينة مييين كيييل  

. األرض ويهليييك الكائنيييات زوجيييين اثنيييين، وهيييذا ُيشيييعر بيييأن  الطوفيييان سييييعم  
ن لفظيية  لتنييوين هنييا وا(. كييل  )وُيجيياب عيين هييذا بييأن  قييراءة حفييص لآليتييين تُنييو 

أي اممرر  فيهرا مررن كر   مررا أمرترر  أن عيوض عين مضيياف إلييه محيذوفب 
و ذا يشير  لرا أن   نرا  أمرراإ سرا قاإ يمردد األنرواع . تممله اوجين اثنين

التررري سرررت مم  فررري السررر ينة مرررن أجررر  أن يكرررونأل عليررره السرررالمأل علرررا 
وميين المتوقييع أن يكييون . اسررتعداد فرري انتظررار ا شررارل لممرر   ررذه األنررواع

ثيييل هيييذا األمييير للمحافظييية عليييى األنيييوا  التيييي تخيييتص بهيييا المنطقييية التيييي م
أميا األنيوا  التيي توجيد فيي بقيا  أخيرى مين األرض . ستغرق بماء الطوفيان

ومثيل هيذا االحتميال، . فال ضرورة لحملها لعدم احتمال انقراضها بالطوفيان
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 هيييو  -التيييي ُتحميييل عليهيييا القيييراءة األخيييرى -اليييذي يفهيييم مييين قيييراءة التنيييوين
األقييييرب إلييييى منطييييق األشييييياء، ألن  األنييييوا  الموجييييودة علييييى اليابسيييية هييييي 

 . مكانية جمعها جميعا  إبالماليين، وال يتصور 

ة قييييد تناسييييلت ميييين ة إلييييى أن  البشييييري  تشييييير ظييييواهر النصييييوص القرآني يييي  . ج
انظيير ميثال  اآلييية الثالثية ميين  بالميؤمنين الييذين ُحِمليوا مييع نيوح، عليييه السيالم

ميين سييورة  73، وانظيير اآلييية ..."ة مررن مملنررا مررع نرروحذري رر:" سييورة اإلسييراء
ين مررن ذريررة آدم وممررن أول رر  الررذين أنعررم ال علرريهم مررن الن ي رر:" مييريم

مين سيورة الصيافات إليى أن  مين بقيي  77وتشيير اآليية . "...مملنا مع نروح
وهيذا ". ته  م ال ادينوجعلنا ذري  :" مبعد الطوفان هم ذرية نوح، عليه السيال

ميين  13بحسييب اآلييية  –يعنييي أن  القليييل الييذي آميين مييع نييوح، عليييه السييالم 
قد تزاوجوا مع أوالد نوح، بحيث يكون من بقيي مين البشير هيم   -سورة هود
 .ته، عليه السالم، من جهة الذكور أو من جهة اإلناثمن ذري  

هيو األب  ، علييه السيالم،ن  نوحيا  ولكن كل ذلك ال ييدل بشيكل جيازم عليى أ
ن كان هو القيولالثاني للبشري   ولكين . الميرج ح وفيق ظيواهر النصيوص ة، واج

مييييين سيييييورة الحاق ييييية يصيييييبح األمييييير فيييييي غايييييية  55عنيييييدما نضييييييف اآليييييية 
 ".ِ ن ا َلم ا َ َ ا ال َماء  َمَمل َناك م  ِفي ال َجاِرَيةِ  :"الوضوح

 وا الرسرر  ودرروم نرروح لمررا كررذ  :" ميين سييورة الفرقييان 07جيياء فييي اآلييية    :ثالثرراإ 
في أن  هناك أكثر من رسول كانوا ميع نيوح،  هذه اآلية نص  ...": أنردنا م

وبقيييي ييييدعو قوميييه حتيييى  ،ل مييين أرسيييلولكييين  نوحيييا  كيييان أو  . علييييه السيييالم
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، كميييا هيييو األمييير فيييي وهيييذا ميييألوف فيييي الييينص القرآنيييي  . أهلكيييوا بالطوفيييان
 ذ :" عليهمييا السييالم، وكمييا ورد فييي سييورة يييس إرسييال هييارون مييع موسييى،

 11: يس.." أرسلنا  ليهم اثنين فكذ و ما فعاانا  ثالث
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  وا الرس ا كذ  لم  
 
 

ررر" :مييين سيييورة الفرقيييان 07فيييي اآليييية  جررراء  وا الرسررر  ا كرررذ  ودررروم نررروٍح لم 
   دروم نروح كرذ  " :مين سيورة الشيعراء 137وجياء فيي اآليية أل "...أنردنا م
 ."...المرسلين

بوا أكثير حان بيأن  قيوم نيوح قيد كيذ  هميا تصير  الالفت في اآليتين الكريمتين أن  
وهيذا يعنيي أن  اهلل تعيالى قيد أرسيل ميع نيوح . فقيط اإ نومرمن رسول، وليس 

 عيييددا  مييين الرسيييل إليييى قيييوم نيييوح، كميييا هيييو األمييير عنيييد إرسيييال موسيييى ثيييم  
ي وكما هو األمر في. هارون، عليهما السالم اليواردة القريية  ة أصيحابقص 

 ذ أرسرلنا  لريهم اثنرين فكرذ و ما فعاانرا :" 11اآلية  انظر, في سورة يس
وبميا أن  نوحيا ، علييه السيالم، كيان أول . " ثالث فقرالوا  نرا  لريكم مرسرلون

ي -رسول ُأرسل إليى البشير ، وبميا  -ت علييه األحادييث الصيحيحةكميا نص 
 الكييريم ييينص   نييي  إلييى أن أغييرق قومييه، وبمييا أن  اليينص القرآ ا  ه بقييي حي ييأن يي

ه يعنييي أن  اهلل تعييالى قييد بوا الرسييل، فييكن  ذلييك كل ييعلييى أن  قييوم نييوح قييد كييذ  
مييامهمو  أبييرزهم أرسييل مييع نييوح عييددا  ميين الرسييل كييان نييوح عليييه السييالم . اج

يي ا  ميين قييرآن أو ُسيين ة، بييل هييو وهييذا وجييه واضييح ومنطقييي وال يعييارض نص 
 .ةمنسجم تماما  مع باقي النصوص القرآني  

غم من هذا فكننا نجد أن  عام ية أهيل التفسيير يقوليون بوجيوه أخيرى على الر 
وهييذا أميير يييدعو إلييى العجييب، ويييدعونا إلييى محاوليية فهييم . إال هييذا الوجييه
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لمييياذا يتواطيييأ أهيييل التفسيييير أحيانيييا  عليييى قيييول أو أكثييير، عليييى اليييرغم مييين 
 .الكريم احتمال النص لوجوه أخرى هي أقرب إلى ظاهر النص القرآني  

فلميياذا يجييزم ". ولييم ُيبَعييث إليييهم إال نييوح فقييط:" كثييير، رحمييه اهلل يقييول ابيين
 وا لمررا كررذ  " :رحمييه اهلل بهييذا القييول علييى الييرغم ميين أن  اليينص الكييريم يقييول

نوحييييييا  وميييييين قبلييييييه ميييييين أي " :ويقييييييول األلوسييييييي رحمييييييه اهلل! ؟"...الرسرررررر 
 ته يينص  وهذا عجيب، ألن  حيديث الشيفاعة المتفيق عليى صيح   أل"...الرسل
بيييل إن  . ن  نوحيييا ، علييييه السيييالم، هيييو أول رسيييول أرسيييل إليييى البشيييرعليييى أ
ر للقرآن الكريم يدرك ذلك من خالل مالحظية أن  القيرآن الكيريم يبيدأ المتدب  

 17بة بنيوح  وقوميهب انظير قوليه تعيالى فيي اآليية الحديث عن األمم المكذ  
 14، واآليية "...وكم أ لكنا من القرون مرن  عرد نروح" :من سورة اإلسيراء

واآلييية  أل"   درر لهم درروم نرروح وأصررماهلل الرسرر  وثمررودكررذ  :" ميين سييورة ق
 نررا أومينررا  ليرر  كمررا أومينررا  لررا نرروح والن يررين " :ميين سييورة النسيياء 160

د ميييا صيييح ت بيييه األحادييييث التيييي وآييييات أخيييرى كثييييرة تؤي ييي أل"...مرررن  عرررده
 .ل رسول ُيرَسل إلى البشرت على أن  نوحا  هو أو  نص  

وما قاله األلوسي قاله كثير من أهل التفسيير، ومينهم أبيو حييان األندلسيي 
فيييييي البحييييير المحييييييط، والزمخشيييييري فيييييي الكشييييياف، والشيييييوكاني فيييييي فيييييتح 

أي نوحيييا  :" وليييم يقتصييير األلوسيييي عليييى هيييذا القيييول بيييل أضييياف... القيييدير
نوحيييا  وحيييده فيييكن  تكذيبيييه، علييييه  ومييين قبليييه مييين الرسيييل علييييهم السيييالم أو

ة وهذا القول يقول به عام ي...". ذيب للكل التفاقهم على التوحيدالسالم، تك
أهل التفسيير، وهيو ضيعيف، لميا ثبيت مين أن  نوحيا  هيو أول رسيول ُيرَسيل 

، فليو كيان قبليه رسيل لُفِهيم ..." وا الرسر لما كذ  " :إلى البشر، واآلية تينص  
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كيييذيبهم وال ُيتوق يييع أن يكيييون ت. بوا الرسيييل مييين قبليييهبوه وكيييذ  األمييير أنهيييم كيييذ  
 .لنوح، عليه السالم، ولمن سيأتي بعده من الرسل

وهيو قيول ". أو أنكيروا جيواز بعثية الرسيل مطلقيا  :" وُيضيف األلوسي فيقول
والوجيييوه اليييثالث التيييي عرضيييها األلوسيييي . عيييدد مييين أهيييل التفسيييير أيضيييا  

ليم يقوليوا بالوجيه  ، رحمهيم اهلل،هيمأن   والعجيب. عليها مدار أقوال المفسرين
ة، الرابييع المتبييادر ميين ظيياهر اليينص، والييذي ينسييجم مييع النصييوص القرآني يي

 .والمنطق السليم
ه ال ينبنييييي علييييى ذلييييك نتييييائج وأمييييور ذات بييييال علييييى مسييييتوى وطالمييييا أن يييي

 ! االعتقاد والسلوك، فلماذا نتعرض للموضو  بهذا التفصيل؟
 :نرقرو 
ة وضيرورة االنتبياه إليى أللفياظ القرآني يرين لفي ذلك لفيت انتبياه المتيدب   :أو إ 

 .دقة التعبير القرآني
وفييه دلييل عليى . في إرسال أكثر من رسول كمال اإلنذار واإلعيذار :ثانياإ 

وكذلك فكن  تعدد الرسل متيزامنين . عتو القوم وقسوة قلوبهم وعميق غفلتهم
يتناسيييب ميييع واقيييع البشييير فيييي ذليييك الزميييان، حييييث صيييعوبة االتصيييال بيييين 

 . ة المتناثرةعات البشري  التجم
ة السييليمة فييي فييي ذلييك لفييت لالنتبيياه إلييى ضييرورة االلتييزام بالمنهجي يي: ثالثرراإ 

ة، وأهميييية تفسيييير القيييرآن ر النصيييوص القرآني يييالتيييدليل واالسيييتنباط عنيييد تيييدب  
 .بالقرآن
هييم قييد ة دليييل علييى أن  استشييكال المفسييرين للفظيية ميين األلفيياظ القرآني يي: را عرراإ 

وذلييك لوجيود أفكيار مسيبقة قيد ال تكييون  ،استشيكلوه ثيم   فهميوا ظياهر الينص  
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 قييد ر المسييلم القييرآن الكييريم محكومييا  بأفكييار مسييبقةفعنييدما يتييدب  . صييحيحة
 .ي به ذلك أحيانا  إلى تناقض ال يوجد في النص الحكيم أصال  يؤد  

ومين هنيا . ر واحد قد يينعكس عليى مين يأخيذ عنيهما يتوهمه ُمفس  : الامساإ 
ن أهل التفسير يكررون أقيوال بعضيهم اليبعض وليو عليى نجد أن  الكثير م
 .سبيل االستقصاء

ر يييذهل أحيانييا  عيين المعنييى األقييرب هنيياك أسييباب تجعييل المفس يي: سادسرراإ 
 .ر آلخروهي أسباب قد تتعدد وتختلف من مفس   ،النص لظاهر
يييي: سررررا عاإ  ميييين  ا يحتملييييه اليييينص، بييييل ال بييييد  ال يكفييييي أن نقييييول إن  هييييذا مم 

ومعلوم أن  االحتماالت منها ما هو راجح، ومنهيا ميا . اقةالترجيح قدر الط
 .ال ... ، ومنها ما هو متهافتهو مرجوح، ومنها ما هو ضعيف
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 َ  َلَ ويٌّ م  ين ن  
 
 

ة القصيرة ُيبرز القيرآن الكيريم الحيدث اليذي أد ى إليى خيروج هذه القص  في 
قيييد م هنيييا تفسييييرا  ونُ . موسيييى، علييييه السيييالم، مييين مصييير وذهابيييه إليييى َميييْدَين

ة لعلنا نزييل الليبس اليذي يقيع فييه مين يرجيع إليى كتيب سريعا  أللفاظ القص  
فهيييم  اللييبس جيياء بالدرجيية األولييى ميين وسيييجد القييار  الكييريم أن  . التفسييير

 . " و عدٌو لهما  الذي:" عبارةل بعض أهل التفسير
ودالرر  المدينررَة " :ميين سييورة القصييص 11إلييى  17فييي اآليييات ميين  جرراء
ا مين ن لرٍة مرن أ لهرا فوجرَد فيهرا رجلريِن يقترتالِن  رذا مرن شريعتِه عل

و ذا من عدو ِهأل فاست اثه  الذي من شريعتِه علرا الرذي مرن عردو ِه فروكاه  
. ه  عدٌو مضر ٌّ م رينٌ موسا فقضا عليهأل دا   ذا من عم  الشي اِن  ن  

. الررميمي ظلم   ن سي فان ر لي ف  رَر لرهأل  نره   رو ال  رور  دا  رهللِّ  ن  
فأصررر َ  فررري . درراَ  رهللِّ  مرررا أنعمرررَ  علررري  فلرررن أكرروَن ظهيرررراإ للمجررررمينَ 

المدينرِة الا  راإ يترد رهلل  فرر ذا الرذي استنصرره   رراألمِس يستصرِرال ه أل درا  لرره 
فلمرا أن  أراَد أن ير  َ   الرذي  رو عردٌو لهمرا . َ  ل رويٌّ م رينٌ موسا  ن ر

اإ  راألمسأل  ن ت ريرد     أن داَ  يا موسا أتريد  أن تقت َلني كما دتلرَ  ن سر
 ."تكوَن ج  اراإ في األر  وما تريد  أن تكوَن من المصلمين  

نمييا نهييدف إلييى  ليييس ميين مقصييدنا هنييا أن نفس يير هييذه اآليييات الكريميية، واج
محاولة إزالة اللبس الذي يجده من يرجع في فهم اآليات إليى بعيض كتيب 
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اط والتحياكم إليى بسيتنة فيي االب عليى المنهجي يوهيي فرصية للتيدر  . التفسير
 .النص الكريم

والمقصييود هنييا موسييى،  :"ودالرر  المدينررَة علررا مررين ن لررٍة مررن أ لهررا" 
وقيد كانييت هيذه الحادثيية . علييه السييالم، قبيل النبييوة، أييام وجييوده فيي مصيير

وال يهمنييا هنييا أن . نيَ السييبب الظيياهر فييي مغادرتييه مصيير متوجهييا  إلييى َمييدْ 
قبيل دخولهيا، ولكين لفيت انتباهنيا أن ييه نعيرف لمياذا دخيل المدينية وأيين كييان 

 .دخل المدينة والناس في بيوتهم والطرقات خالية
وهييذا : "فوجررَد فيهررا رجلرريِن يقتررتالِن  ررذا مررن شرريعتِه و ررذا مررن عرردو هِ " 

يوحي أيضا  بأن  الطرقيات خاليية لعيدم شيعورنا بوجيود عنصير بشيري آخير 
هييم قييوم موسييى،  والرجييل األول هييو ميين بنييي إسييرائيل، والييذين. فييي الموقييع
لفراعنية كيانوا يعيادون بنيي اأما الرجيل الثياني ففرعيوني، ألن  . عليه السالم

 .إسرائيل ويضطهدونهم
وهيذه العبيارة الكريمية ": فاست اثه  الذي من شيعتِه علا الذي من عردو ه" 

تيييوحي أيضيييا  بيييأن  الطرقيييات خاليييية، فبمجيييرد ميييا لميييح اإلسيييرائيلي موسيييى، 
 .عليه السالم، استغاث به

مين السيرعة فيي  في مثيل هيذا الموقيف ال يحتياج األمير إليى تفكيير وال بيد   
التدخل لصالح اإلسرائيلي، ألن  موسى، عليه السالم، يعيرف الواقيع تماميا  

 .ويدرك أن  الفراعنة يضطهدون اإلسرائيليين
فهيييو إذن قتيييل شيييبه عميييد، ألن يييه قصيييد : "فررروكاه  موسرررا فقضرررا عليررره" 

كييان الييدافع شييريفا ، حيييث توجييب المالبسييات و . الضييرب ولييم يقصييد القتييل
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على من كيان فيي مثيل شيهامته، علييه السيالم، أن يسيار  إليى سيرعة اليرد 
 .على اعتداء من اعتادوا استضعاف الناس

كييل شيييء كييان : "ه  عرردٌو م ضرر ٌّ م ررينٌ دررا   ررذا مررن عمرر  الشرري اِن  ن رر" 
بالنتييييائج التييييي ر مفاجئييييا  وسييييريعا ، ولكيييين بعييييد انتهيييياء الحييييدث يكييييون التفك يييي

فميييا  ،قبيييل التحقييق مييين عداليية موقيييف اإلسييرائيلي ترتبييت علييى سيييرعة الييرد  
إن  النتيجييييية أكبييييير مييييين الحيييييدث  ثيييييم  . ييييييدرينا فلعليييييه هيييييو المعتيييييدي ابتيييييداء  

وال يبعييييد أن يكييييون موسييييى، عليييييه السييييالم، قييييد عييييرف حقيقيييية . وموجباتييييه
حييييراف الطييييرفين ُبعيييييد الحادثيييية، وأدرك أن  اإلسييييرائيلي هييييو ميييين أهييييل االن

ه، عليه السيالم، أدرك أن  ميا كيان منيه هيو مين تسيويل والمهم أن  . واإلجرام
 .الشيطان الذي يحرص على إضالل اإلنسان

ه   رو ال  رور  الررميم ي ظلم   ن سي فان ر لي ف  َر لهأل  ن ردا  رهللِّ  ن  " 
ُيقير  بذنبيه ويتيوب  -بعيث رسيوال  بعيد وهيو ليم يُ  –فموسى، عليه السيالم  :"

وميييين هنييييا ال داعييييي أن يسييييتفيض . سييييأل اهلل تعييييالى أن يغفيييير لييييهمنييييه، وي
النيياس فييي بحييث هييذه المسييألة، ليقولييوا بعصييمة أو عييدم عصييمة األنبييياء 

ونتائجييه مفاجئيية غييير  ،فالقتييل كييان شييبه عمييد، دوافعييه كريميية. قبييل البعثيية
يته رجييل ميين قييوم كييافرين وظييالمين ،مقصييودة يقبييل اهلل تعييالى  ثييم  . وضييح 

 .فيغفر له من عبده المنيب
لزمنيا السيياق يُ : "داَ  رهللِّ  ما أنعمَ  علي  فلرن أكروَن ظهيرراإ للمجررمينَ "  

وهييذا يعنييي أن  موسييى، عليييه . أن نقييول إن  النعميية هنييا هييي نعميية المغفييرة
ويكيييون ذليييك إميييا بيييالوحي أو . السيييالم، قيييد عليييم أن  اهلل تعيييالى قيييد غفييير ليييه

وهيذا ميألوفب فقيد . خبيارك ليخبيره، أو غيير ذليك مين صيور اإلبنزول الملَ 
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يييه وهيييو رضييييع أن تضيييعه فيييي التيييابوت فتقذفيييه فيييي المييياء . أوحيييى اهلل ألم 
وأوحييى سييبحانه قبييل ذلييك بقييرون للفتييى الصييغير يوسييف وهييو فييي البئيير، 

وأومينرا  ليره لت ن   رنهم  رأمر م  رذا  ...":مين سيورة يوسيف 17انظر اآلية 
وأوحييى سيبحانه وتعييالى بعييد ذليك بقييرون لمييريم، عليهييا . "و ررم   يشررعرون

 ذ دال  المال كرة يرا مرريم  ":من سورة آل عميران 17السالم، انظر اآلية 
بيييل وأرسيييل سيييبحانه إليهيييا المليييك عليييى صيييورة رجيييل أل "... ن  ال ي  ش رررر 

 . ال ...لينف  فيها من روحه
تييوحي هييذه : "مينَ درراَ  رهللِّ  مررا أنعمررَ  علرري  فلررن أكرروَن ظهيررراإ للمجررر " 

العبارة الكريمة بأن  موسى، عليه السالم، قد أدرك فيما بعد أن  اإلسرائيلي 
ه، وهييذا يشييير إلييى أن يي. كييان ميين أهييل اإلجييرام، وأن  نصييرته لييم تكيين عادليية

 .عليه السالم، كان وق افا  عند الحق وال ينصر الباطل، ولو كان ذا ُقربى
فررر ذا الرررذي استنصرررره   ررراألمِس  فأصررر َ  فررري المدينرررِة الا  ررراإ يترد رررهلل  " 

ه   ضيييي  أكثييير مييين ييييوم، ألن  هيييذه كلمييية بييياألمس تشيييير إليييى مُ  :"يستصرررِرال 
ذا ليم ُتعير ف  قصيد بهيا الييوم  -أميس –الكلمة إذا ُعر َفت أصبحت نكيرة، واج

واضح من تكرار الحدث أن  الرجيل اإلسيرائيلي مين أصيحاب و  .الذي سبق
وقيييد  .بيييل يميييأل اليييدنيا صيييراخا   وهيييو اآلن ال يكتفيييي باالسيييتغاثه. المشييياكل

ه لمييا رأى موسييى، عليييه السييالم، بييادر إلييى ولكن يي ،يييوحي ذلييك ببعييد نسييبي  
مييرة يسييتغيث، فليتييه إذ كييان  ه فييي كييل  والعجيييب أن يي. الصييراي طالبييا  النجييدة

وهيذا النيو  مين األشيخاص ليه أمثيال فيي . غير قادر اختصر فأراح الناس
وأمثال هؤالء ال يحظيون فيي الغاليب بثقية النياس، وال ينجيدهم . مجتمع كل  

  .في الملمات أحد، وهم غالبا  ما ُيَور طون أهل الشهامة والنجدة
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فغوايية اإلسيرائيلي إذن واضيحة جلي ية، : "دا  له موسا  نَ  ل ويٌّ م رينٌ " 
! ؟ٍر واحييٍد مييرتين، فكيييف بموسييى، عليييه السييالمْحييوال يلييدغ المييؤمن ميين جُ 

العجييب مميين يجعييل موسييى، عليييه السييالم،  ولييك بعييد ذلييك أن تعجييب أشييد  
 !؟"فلن أكون ظهيراإ للمجرمين:" وأين قوله. ناصرا  لمثل هذا الغوي

را أن  "  ر كثييير مين أهييل صيوَّ تَ : "أراَد أن يرر  َ   الرذي  ررو عردٌو لهمررا فلم 
علييه التفسير أن  الخصم في هذه الحادثة هو فرعوني أيضا ، وأن  موسى، 

وال نيدري لمياذا يرييد موسيى، علييه السيالم، أن . السالم، أراد أن يبط  به
يييييبط  بييييالفرعوني الثيييياني بعييييد أن نييييدم علييييى قتييييل األول، وتيييياب إلييييى اهلل 

، بعيد الحادثية ه غيوي، وعاهيد اهلل تعيالىتعالى، وحكم عليى اإلسيرائيلي بأن ي
ون الخصيم هيذه لمياذا إذن ال يكي! ه لن يكيون ظهييرا  للمجيرمين؟أن   األولى،
ة هييييو إسييييرائيلي، ممييييا جعييييل حقيقيييية المستصييييِري تتجلييييى أمييييام نيييياظر الميييير  

ف عنييه ميين رَ موسييى، عليييه السييالم، إضييافة إلييى مييا يمكيين أن يكييون قييد َعيي
 .كيف ال، وقد لبث أي اما  يترق ب. أخبار بعد الحادثة األولى

يرر     الررذي  ررو  أراد أن  " :رين استشييكلوا قولييه تعييالىواضييح أن  المفس يي
: شييكلب ألن  هنيياك فرقييا  بييين قولنيياواألميير فييي نظرنييا غييير مُ  ،"عرردوٌّ لهمررا

، -وهيذا مين عيدوه: كما جاء في قوليه تعيالى -يبط  بالذي هو من عدوه
عليييى أن  الرجيييل  ب فيييالقول األول ييييدل  "لهميييا باليييذي هيييو عيييدو  :" هوبيييين قولييي

القول الثاني فييدل عليى أن  ا أم   ،ينتمي إلى الفراعنة المعادين لإلسرائيليين
وهنيياك فييرق بييين رجييل .. وليييس قومييه ،"لهمييا هييو عييدو  " :الرجييل هييو العييدو
 .ورجل هو نفسه عدو  -وقد ال يكون هو معاديا   –من قوم معادين 



 249 

فييي الوقييت و  ، عليييه السييالم،فكيييف يكييون اإلسييرائيلي الغييوي  عييدوا  لموسييى
 ! هذه المر ة؟ ائيليا  والذي كان على ما يبدو إسر  ،لخصمهنفسه عدوا  
َفَمرا آَمرَن ِلم وَسرا  :"مين سيورة ييونس 30جد بسيطب انظر اآلية  والجواب

َن َوَمَلرِ ِهم   ٍف ِمن  ِفر َعرو  ِمِه َعَلا اَلو  ي ٌة ِمن  َدو  " :، الحيظ قوليه تعيالى"   ذ رِّ
فقييد كييانوا يخييافون ميين فرعييون أن يفتيينهم، ويخييافون  ،مل ررهِ  وليييس" ملرر هم

يتواطييييؤون مييييع  واكييييان نملييييئهم، أي كبييييراء بنييييي إسييييرائيل الييييذيأيضييييا  ميييين 
األمييم  وهييذا معهييود فييي كييل  . للييبط  بميين يخييالف سياسيية فرعييون ةالفراعنيي

والعصور، بل إن  عدم وجود أمثال هيؤالء الجواسييس والعييون والمتعياملين 
 .والمتواطئين غير متصو ر

فييييمكن إذن أن يكيييون هيييذا اإلسيييرائيلي مييين المتيييواطئين ميييع الفراعنييية ضيييد 
ئييييه علييييى أبنيييياء جلدتييييه وغيييييرهم ميييين أبنيييياء الشييييعب  قومييييه، وهييييذا مييييا ُيجرِّ

وبالتييييالي فقييييد كييييان عييييدوا  لموسييييى، عليييييه السييييالم، ولخصييييمه . المصييييري
ويبدو أن  موسى، عليه السالم، قد اكتشيف . اإلسرائيلي في الحادثة الثانية

. فيييي الحادثييية الثانيييية فكيييان مسيييارعا  لليييبط  بيييه عيييد الحادثييية األوليييىأميييره ب
 :وهذا واضح تمام الوضوح في قول اإلسرائيلي الغوي

داَ  يا موسا أتريد  أن تقت َلني كما دتلَ  ن سراإ  راألمسأل  ن ت ريرد     "   
فهييذه  ،"ومررا تريررد  أن تكرروَن مررن المصررلمين أن تكرروَن ج  رراراإ فرري األر 

جواسيييس فييي أجلييى صييورهاب فقييد أصييبح موسييى بمنظييار هييذا نذاليية الهييي 
هييو، كمييا تالحييظ، ال يعييرف الوفيياء  ثييم  . الغييوي جبييارا  بعيييدا  عيين اإلصييالح

وال يحفظ الجميل، وسريعا  ما ينقلب على من أحسن إليه، وهذه صيفة فيي 
 .الجواسيس معلومة
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ويييييذهب الكثييييير ميييين أهييييل التفسييييير إلييييى أن  اإلسييييرائيلي ظيييين  مخطئييييا  أن  
وهييذا بعيييد ألن  . موسييى، عليييه السييالم، قييادم للييبط  بييه فقييال قولتييه هييذه

فلميييا أراد أن :" ، وليييم يقيييل"أراد أن ييييبط  أن  فلميييا :" الييينص القرآنيييي يقيييول
 .يؤكيد أنييه، علييه السيالم، أوشييك عليى أن ييبط  بييه أن  ب فكضيافة "ييبط 

ييا :" ونجييد مثييل هييذا المعنييى فييي قولييه تعييالى فييي سييورة يوسييف جيياَء  أن  فلم 
، ومعليوم أن  إلقياء القمييص عليى ..."البشيُر ألقاُه على وجِهِه فارتيد  بصييرا  

  .منه القرب يستوجبوجه يعقوب عليه السالم 
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 ولم ل َ  منهم ر ع اإ 
 
 

رر يية دص  ة األبييرز فييي سييورة الكهييف، حيييث لجييأ أصييحاب الكهييف هييي القص 
فيرارا  بعقييدتهم، فضيرب اهلل تعيالى عليى  مجهولٍ  عدد من الفتية إلى كهف

بعيييثهم اهلل تعيييالى بعيييد ذليييك مييين نيييومتهم  ثيييم  . سييينوات 031آذانهيييم فنييياموا 
أن  مييا حصييل  وال شييك   .اليي ...ليجييدوا أن  الييدين الحييق قييد انتصيير وانتشيير

كييان معجييزة ُيكييرم اهلل بهييا عبيياده ليعلمييوا أن  وعييد اهلل حييق وأن  السيياعة ال 
 .ريب فيها
الكييريم بييأن  ميين َيط لييع علييى هيئيية الفتييية فييي نييومتهم  ص القرآنييي  ُيصيير ح اليين

وهييييذه إشييييارة إلييييى احتمييييال حصييييول تحييييوالت فييييي أجسييييامهم . يمتليييي  رعبييييا  
م تصيورا  لميا يمكين أن ونحين هنيا نحياول أن نقيد  . تناسب واقعهم العجيائبي

أميا واقيع ميا حصيل فعلميه . يكون قد حصل، مع إقرارنا بأنه مجرد تصيو ر
 .سبحانه وتعالىإلى اهلل 

 

لرو ا لعر  علريهم لولير  مرنهم  :"...من سورة الكهيف 13في اآلية  جاء
وهذا يعني أن  هذه المعجزة كانت وفق سن ة مين : "فراراإ ولمل   منهم رع اإ 

يجدوا لها تفسيرا  فيميا خليق اهلل تعيالى مين سنن اهلل تعالى يمكن للبشر أن 
 .سنن وقوانين

ر المدث مالمظا  وادتراما  تساعد في  :تصو 
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رؤيييية جماعييية نائمييية فيييي كهيييف ال تيييدعو إليييى الرعيييب، وعليييى وجيييه : أوال  
 .الخصوص قديما ، ألن  ذلك كان من مألوف الناس

ل ثنرررا يومررراإ :"... قيييول الفتيييية بعيييد االسيييتيقاظ مييين نيييومتهم الطويلييية: ثانييييا  
هيييم ليييم يالحظيييوا تغي يييرا  فيييي أشيييكال بعضيييهم ، ييييدل عليييى أن  "أو عررر  يررروم

 .البعض
إلييى الفتييية أثنيياء نييومهم يمكيين أن يشييير  الرعييب الييذي يمييأل النيياظرَ  :ثالثييا  

وال يتنيييافى . إلييى تغي يير فييي صيييورتهم تقتضيييه سيينن اهلل فيييي الخلييق والبقيياء
 .ذلك مع قدرة اهلل المطلقة، ألن  ذلك مرده إلى اإلرادة الرباني ة

تيدخل فيي معلوم أن  األفعى هي مين ذوات اليدم البيارد، ويمكنهيا أن : رابعا  
. ة طويليية مكتفييية بمييا كانييت قييد تناولتييه ميين طعييام قبييل البييياتسييبات لمييد  

ة كالثيييديات بحييييث أنهييا ال تمليييك دورة دموي يي بويرجييع ذليييك إلييى أميييور منهيييا
 هييي تمتلييك جلييدا  صييلبا   ثييم  . تسييتهلك الطعييام والطاقيية الناتجيية عنييه بسييرعة

والطاقية فيال  خاليا  من المسامات، وهيذا يعنيي أنهيا تحيتفظ بالسيوائل أملس
 .ُتستنزف بسرعة

إن  الفتيية عنيد نيومهم الطوييل يحتياجون إليى دورة : واستنادا  إليى هيذا نقيول
ييييي ة إليييييى أن تحيييييتفظ أجسيييييادهم بالسيييييوائل دموييييية بطيئييييية، وهيييييم بحاجييييية ملح 

وهذا يعني أن تتحول جلودهم فتصيبح أقيرب إليى الصيالبة وأبعيد . والطاقة
 .عن المسامي ة، بما يشبه جلد األفعى

ه ضيييغط مييينخفض جيييدا  وجليييد أمليييس صيييلب، أال يجعيييل ذليييك كل ييي: خامسيييا  
 .لع عليهمصورة الفتية مرعبة لكل من يط  
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ي إلييييى أن تكييييون الجلييييد الصييييلب يعنييييي مسيييياحة أقييييل، وهييييذا يييييؤد  : سادسييييا  
مييين سيييورة  13انظييير قوليييه تعيييالى فيييي اآليييية . العييييون مفتوحييية أثنييياء النيييوم

تتراجييع  اف إلييى ذلييك أنْ يضيي...". وتمسرر هم أيقاظرراإ و ررم ردررود:" الكهييف
 !!وبكمكانك اآلن أن تتخيل المنظر. الشفتان عن األسنان

ن  : سييييابعا   مييييا تكييييون عييييودة الخييييروج ميييين هييييذه الحاليييية ال يكييييون مفاجئييييا ، واج
ة حتييى تعييود األميور إلييى وضييعها الطبيعييي، ثيم يسييتيقظ الفتييية وهييم تدريجي ي

يسييارعون  ولكيين حيياجتهم الشييديدة إلييى الطعييام تجعلهييم. ةفييي حاليية طبيعي يي
هم لم يخططيوا لألمير قبيل أن وهذا يشير إلى أن  . إلى إرسال أحدهم لشرائه

نما كان األمر مفاجئا  لهم  .يلجأوا إلى الكهف، واج
ييا شييمُس المغيييب الهادئيية غييير المحرقيية فييتمس أجسييادهم كييل  يييوم : ثامنييا   أم 

، وعلييى وجييه الخصييوص الييد ف  المطلييوب وتحفظهييم ميين العفونييةلتعطيييهم 
 .ة البطيئةالبعيدة عن مركز الدورة الدموي  األطراف 

ة الكهيييف، والكليييب الموصيييد للبييياب، التقلييييب ألجسيييادهم، ووضيييعي  : تاسيييعا  
 .كل ذلك رسائل لنا لنتفك ر ونتدب ر..... واتسا  الكهف بقدر محدد
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 ذل  من آيا  ال
 
 

 ااور   ذا  لعرر  تَرر وترررل الشررمَس " :ميين سييورة الكهييف 17فييي اآلييية  جرراء
ذا نر   َتقرض هم ذا  الشما  و م فري َفجروٍل  اليمينِ  عن كه هم ذا َ  وا 

منهأل ذل  من آيا  الأل من يهد ال  فهو المهتِد ومرن ي ضرل  فلرن تجرَد 
 ."له ولياإ م رشداإ 

 

. تشييير اآلييية الكريميية إلييى أن  وضييعي ة الكهييف واتجاهييه آييية ميين آيييات اهلل
ت ُمسييبقا  وف والشييروط قييد أعييد  وهييذا يعنييي أن  مثييل هييذه الوضييعي ة والظيير 

ونقييول بلغيية . بحيييث أصييبحت مناسييبة لميين سيييحل ضيييفا  فييي هييذا الكهييف
لقد أعد  هذا الكهف قبل ميالد الفتية بسينين، بيل بقيرون، وقيد تبليا : أخرى

 .ماليين، بل مليارات السنين
 

هييم ُيقييادون إلييى عنييدما اختييار الفتييية هييذا الكهييف لييم يكيين يخطيير ببييالهم أن  
الهدايرررة املهي رررة  لرررا موضرررع الرعايرررة هيييا إن  . لمهي يييأ السيييتقبالهمالمكيييان ا
انظيير قولييه تعييالى فييي . إنهييا األلطيياف التييي ال تييدركها الحييواس. ةالر اني رر

من يهد ال  فهو المهتِد ومن ي ضل  فلن " :التعقيب على آية الكهف هيذه
أميا مين ، فالمهتدي الحقيقي هيو مين هيداه اهلل تعيالى، "تجَد له ولياإ م رشداإ 

ي عليه بالضالل والخذالن فلن تجد من يتيواله وينصيره حيق التيول   اهللُ  مَ حكَ 
 .وحق النصر، ولن تجد من يرشده سبيل الرشاد
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يد يحميل دعيوة اهلل ويعيي  مين أجلهيا مُ : فهذه هي المعادلة إذن عسكر موحِّ

ي فييي سييبيلها، يقابلييه معسييكر وثنييي يخلييد إلييى األرض ويييذهل عيين ويضييح  
ة وتنييير طريقييه الهداييية معسييكر تحوطييه الرعاييية الرب اني يي. ظمييىالحقيقيية الع

نعيييم، بكمكانيييك . اإللهي ييية، ومعسيييكر يستنصييير باألوهيييام ويسترشيييد بيييالظالم
 .اآلن أن تتوقع النتائج وأن تتصور المآالت

فقافليية أهييل  أل"الرررجهم مررن الظلمررا   لررا النررورالررذين آمنرروا ي   ال ولرري  " 
لضييالالت فييي طريييق صيياعد يشييرق كييل اإليمييان تغييادر مواقييع الظلمييات وا
والرررذين ك رررروا أوليررراؤ م " :ويقابيييل ذليييك. ييييوم بيييأنوار الهدايييية فيييال انتكييياس

قافلة أخرى تسير باالتجياه  أل"ال انو  يالرجونهم من النور  لا الظلما 
المعيياكس تغيييادر عييوالم أنيييوار الحيييق والحقيقيية لتيييدخل شيييئا  فشييييئا  ظلميييات 

 .الجهالة والضالل
التييييي تراهييييا ماثليييية فييييي واقييييع دعييييوة الحييييق ودعييييوة الباطييييلب هييييا الحقيقيييية إن  

وضييي قت واسييتنفدت  وبطشييتة مييثال ، صييالت وجالييت وحاَصييرت فالماركسييي  
كييل وسييائلها فييي محاوليية اجتثيياث الحييق، واسييتمر ذلييك علييى مييدى القييرن 
العشييييييرين، فكانيييييييت المفاجييييييأة أن انجليييييييى غبيييييييار المعركيييييية عييييييين الحقيقييييييية 

ررا الا ررد  " :السيياطعة رر فأم  فرري  النرراَس فيمكررث   ا مررا ين ررع  فيررذ هلل  ج  رراء وأم 
 . "األر 

ة فييي الخطييأ نفسييه وهييي تحمييل لييواء الشيييطان ة الغربي ييواليييوم تقييع الرأسييمالي  
وسيييينجلي غبيييار المعركييية ... فتيييبط  وتقتيييل وتحاصييير وتضيييي ق وتطيييارد 

ليييييدرك النيييياس أن  كيييييد الشيييييطان كييييان ضييييعيفا ، ولتتجلييييى حقيقيييية العجييييز 
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مالرَ   در  اللهرم  " :ة التيي أرادهيا ماليك المليكحقائق الوجودي يأمام ال البشري  
وتنراع  الملر  ممرن تشراء وتعرا  مرن تشراء  الملِ  ت ؤتي الملرَ  مرن تشراء  
 ."  علا ك  شيٍء دديروتذ   من تشاء  يد  الالير  ن  
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 ي فاع  ذل  نداإ  ن  
 
 

ييي 46إليييى  1اآلييييات مييين  تتمررردث ة أصيييحاب مييين سيييورة الكهيييف عييين قص 
يييي. الكهييييف ليييييتم  41و  40ة يتوقييييف فييييي اآليتييييين والالفييييت أن  سييييرد القص 

و  تقررولن  لشريٍء  نرري فاعررٌ  ذلرر  نررداإأل " :اإلعيالن عين مبييدأ عقيدي وهييو
ي ألدرهلَل    ذا نسيَ  ود  عسا أن يهديِن ر      أن يشاِء ال أل واذكر ر   

يي ثيييم   ."مررن  رررذا رشررداإ  ول ثررروا فررري :" ةيعييود الييينص الكييريم إلييى سيييرد القص 
  ."كه هم ثالث ما ة سنين واادادوا تسعا

يييي ييييقص  والقييييار  لآليييييات . دمة مغرقيييية فييييي الِقيييية أصييييحاب الكهييييف هييييي قص 
ييي يفاجيييأ بكيييالم عييين  ة لحظيييات جليلييية مضيييت، ثيييم  الكريمييية يعيييي  ميييع القص 

ف وهيييذا أمييير يسيييتحق التوق ييي. ةالمسيييتقبل، ثيييم عيييودة إليييى القصييية التاريخي ييي
يي القييرآن الكييريم تيياتي للعظيية واالعتبييار فييكن  ة فييي والنظييرب فييكذا كانييت القص 

ا هنا فهنياك إشيارة وتنبييه إليى أم  . ذلك قاسم مشترك لكل القصص القرآني
ة أصحاب الكهيف ليه صيلة أن  ما تسرده اآليات الكريمة من تفاصيل قص  

يييي ة مضييييت فييييي بالمسييييتقبل المقبييييل، علييييى الييييرغم ميييين كييييون أحييييداث القص 
 .التاري 

حييول هيذه المسييالة، ولكين نهييدف إليى التوقييف وال نهيدف هنيا إلييى الحيديث 
رنا حييول المعنييى الييذي نييراه أقييرب لنطييرح تصييو   41واآلييية  40عنييد اآلييية 

وقييد دفعنييا إلييى هييذا مييا رأينييا ميين اسييتناد جمهييرة . إلييى روح اليينص القرآنييي
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المفسييرين فييي تفسييير اآليتييين الكييريمتين إلييى حييديٍث رواه ابيين اسييحق عيين 
هيييو الحيييديث اليييذي ييييورده بعيييض أهيييل ابييين عبييياس، رضيييي اهلل عنهميييا، و 

علييى أن  الرسييول صييلى  التفسييير كسييبب لنييزول االيتييين الكييريمتين، وييينص  
، وذليك عنيدما قيال لزعمياء "إن شاء اهلل: "اهلل عليه وسلم قد نسي أن يقول

وهو حديث ضيعيف، فيي . ه سيخبرهم غدا  بخبر أصحاب الكهفقري  إن  
عف الحييديث إال أن  أهييل وعلييى الييرغم ميين ضيي. سيينده رجييل مجهييول العييين

 .رون اآلية بما يعزز المعنى المستفاد من سبب النزول هذاالتفسير يفس  
ولو كان األمر كميا يقوليون لكيان األقيرب فيي اليذهن أن يكيون نيص اآليية 

وال تقييولن لشيييء إنييي فاعييل ذلييك غييدا  إال أن :"ميين سييورة الكهييف هكييذا 40
و  تقرولن  لشريٍء " :يمية هكيذا، ولكنك تفاجأ بأن  نص اآليية الكر "يشاء اهلل

   أن يشراَء ال  :" هكذا 41ويدهشك أن تبدأ اآلية  ." ني فاعٌ  ذل  نداإ 
 . "واذكر ر    ذا نسيَ  ود  عسا أن يهديِن ر ي ألدرهلَل من  ذا رشداإ 

ذا علمنييا أن  الرسييول، صييلى اهلل عليييه وسييلم، كييان يقييف فييي  تالوتييه عنييد واج
ذا توه  . أدركنيييا أن  المعنييى قييد تييم   ،آييية نهاييية كييل    منيييا أن  المعنييى لييم ييييتم  واج

فعلينيييا أن ُنمعييين النظييير، لعلنيييا نصيييل إليييى المعييياني المخبيييوءة خليييف عيييدم 
 ومعليييييوم أن  وضيييييوح المعنيييييى فيييييي الظييييياهر. للمعنيييييى االكتميييييال الظييييياهري  

 .ر العميقيصرف أحيانا  عن التدب  
بدهي يية عقدي يية ينبغييي أن هييذه : "ي فاعررٌ  ذلرر  نررداإ و  تقررولن  لشرريٍء  ن رر"

ي يإي ي :تكون حاضرة في عقل وقليب كيل ميؤمن اك أن تيزعم، اك أن تقيول، واج
للحاضيييير  ك فاعييييل فييييي المسييييتقبل، فيييياهلل سييييبحانه هييييو المالييييك الحقيقييييي  أن يييي

مالرر  الملرر  تررؤتي الملرر  مررن تشرراء  وتنرراع الملرر   درر  اللهررم  :" والمسيتقبل
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  علرا كر  الاليرر  ن رمرن تشراء  يرد   مرن تشراء وترذ    ممن تشاء  وتعا  
ه ال فعلييى اإلنسييان إذن أن يتواضييع هلل فييُيعلن أن يي .آ  عمررران 46 "شرريء درردير

 .يملك المستقبل وال يفعل في المستقبل
ه يصيييييينع إال أن  اإلنسييييييان قييييييد يستشييييييكل هييييييذا األميييييير عنييييييدما يالحييييييظ أن يييييي

خرجيت إليى  ة كانيت فيي اليذهن أو عليى اليورق ثيم  المستقبلب فكم من خط ي
علييى أن  ذلييك  ة يييدل  بييل إن  ذلييك كثييير، بييل إن  واقييع البشييري  ز الواقييع، حي يي

فييكذا قييام هييذا االستشييكال فييي الييذهن جيياء الجييواب . يغلييب فييي حييياة البشيير
فكييل مييا يقييع ميين  أل"ن يشرراَء الأ   :"حاضييرا  فييي مطلييع اآلييية التييي تلييي

فيييكذا رأييييت النييياس . فعيييل كيييان مخططيييا  ليييه مييين َقبيييل هيييو مميييا أذن اهلل بيييه
فعل المستقبلي وينجحون في ذليك فياعلم أن  ذليك مميا أذن اهلل طون للخط  يُ 
 . به
فهيييذه إذن حقيقييية ينبغيييي أن تكيييون حاضيييرة فيييي : "   ذا نسررري َ واذكرررر ر  ررر"

ذا حصييلت غفليية وذهليييَت عيين هييذه الحقيقيية فيياذكر ربيييك . الفكيير والقلييب واج
هيو اليذي خلقيك وخليق قيدرتك ومشييئتك  ،نعيم. الذي خلقيك ورزقيك وهيداك

 .وفكرك وعلمك، وهو الذي يأذن أن تفعل كل ذلك في المستقبل
ويبقيى القليب متعلقيا  : "ي ألدررهلل مرن  رذا رشرداإ ود  عسا أن يهديِن ر   " 

وليين . بيياهلل تعييالىب فهييو واهييب العقييل والقلييب، وهييو الهييادي سييواء السييبيل
يرتقييييي فييييي معييييارج الهداييييية يبلييييا إنسييييان كمييييال الرشييييد، ولكيييين يمكنييييه أن 

والرشييد، وعليييه أن يبقييى سيياعيا  ومتشييوقا  ألن يكييون أقييرب مييا يمكيين إليييى 
ى أن يكييون أقييرب منهييا إلييى حقيقيية الرشييدب فكلمييا وصييل درجيية طلييب وتمن يي

ة ال تتنيياهى فييي عالمنييا وهكييذا فييي مسيييرة ارتقائي يي... حقيقيية الرشييد السييامية
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ها ال وصلتها فكن  ذلك يعني أن  فكذا كنت طالبا  األقرب في أية ح. الدنيوي
، فييكن  ذلييك "اهلل أكبيير : "مسيييرة غييير متناهييية، كمييا هييو األميير عنييدما تقييول

 ".اهلل كبير : "يشير إلى مفهوم ال نهائي على خالف قولك
يية فييكن  ذلييك ُيشييعرُ عنييدما يييأتي مثييل هييذا اإلعييالن العقَيي  دي فييي سييياق القص 

ر القيرآن مستقبلي ة يجدر بمن يتيدب  ة أصحاب الكهف تتعلق بأمور بأن  قص  
 .الكريم أن يتنب ه إليها، لعله يهتدي إلى بعض كنوز كتاب اهلل الحكيم
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  ع س  اإ فأت  
 
 
ا  ذا  لررر  م ررررهلل الشرررمس مت ررر:" مييين سيييورة الكهيييف 36فيييي اآليييية  جررراء 

ا مت ر:" مين السيورة 13، وجياء فيي اآليية ..."وجد ا ت رهلل في عين مم ة
 ..."م لع الشمس وجد ا ت لع علا دوم ذا  ل  

وقيييد استشيييكل أهيييل التفسيييير اآليتيييين، وذليييك لميييا عليييم مييين أن  الشيييمس ال 
جيياء فييي أيسيير . مكييان محييدد فيييتغييرب فييي عييين معينيية وال تشييرق أيضييا  

ال وغروبهيييا إن  :"... التفاسيييير ألبيييي بكييير الجزائيييري ميييا هيييو نظييير العيييين، واج
ل ميذهب عامية وهيذا القيول يمث ي". فالشمس في السيماء والبحير فيي األرض

ة فييي العصييور أهييل التفسييير، وعلييى وجييه الخصييوص بعييد النهضيية العلمي يي
 .ةالعباسي  

 :وإليضاح ذلك نقول. والذي نراه أن ال إشكال
، ..."المشرررر  والم ررررهلل رهلل  :" مييين سيييورة المزميييل 1جييياء فيييي اآليييية : و إ أ

، "م ررر ينال المشررردين ورهلل   رهلل   :"ميين سييورة الييرحمن 17وجيياء فييي اآلييية 
المشررررار   فررررال أدسررررم  رررررهلل   :"ميييين سييييورة المعييييارج 13وجيييياء فييييي اآلييييية 

ومشيارق  ،مشيرقا  ومغربيا   ح بأن  هناكفاآليات الكريمة تصر  ...". والم ارهلل
هميا يتعلقيان بالشيمس بل هناك أيضيا  مشيرقان ومغربيان، يبيدو أن   ،ومغارب
لحظيييية شييييروقا  وغروبييييا ، ومعلييييوم أيضييييا  أن   ومعلييييوم أن  فييييي كييييل  . والقميييير
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ييوم مكانيا  للشيروق يختليف عين الييوم السيابق أو الالحيق،  للشمس في كل  
 .وكذلك األمر في الغروب

شرق الشمس على مكان تكون قد غربت في اللحظة نفسيها عندما تُ : ثانياإ 
فالمكييييان الواحييييد هييييو مشييييرق بالنسييييبة لمكييييان ومغييييرب . عيييين مكييييان آخيييير

ه مشيرق أو ومين هنيا ال نسيتطيع أن نصيف مكانيا  بأن ي. نٍ كان ثيابالنسبة لم
 .فاألمر إذن هو نسبي. مغرب حتى نحدد الجهة التي ننسب القول إليها

، نا ر  فيهرا مقيقرةعندما تغيب الشمس في مياه البحر، تكون قيد : ثالثاإ 
مييا هييو نظيير إن  : "وليييس األميير كمييا ُتوهمييه عبييارات الكثيييرين عنييدما يقولييون

عنيييدما تغييييب الشيييمس ميييا اليييذي  :ضيييح المقصيييود نقيييولوحتيييى يت  ". العيييين
إذا كانييت تغيييب فييي البحيير فالييذي ُيغي بهييا ميياء البحيير، : الجييواب! ُيغيِّبهييا؟

ة بييدليل أننييا لييو أزلنييا ميياء البحييير بعييد غيابهييا بييدقائق سييتظهر الشييمس مييير  
ذا كانييت تغيييب وراء الجبييال الشيياهقة وقمنييا بعييد غيابهييا . أخييرى وتشييرق واج

 .بدقائق بنسف الجبال فستشرق مرة أخرى
لم يكن ذو القيرنين يسيير فيي األرض عليى غيير هيدى، بيل كيان ليه : را عاإ 
وقد أشيار القيرآن الكيريم إليى . دة وكان يعلم ما يريد وأين يذهبة محد  مهم  

بييراز مركزي يير القييول لتأكيييد األهمي ييذلييك بوضييوح عنييدما قييال، بييل وكيير   ة ة واج
 ثرم  "، 31الكهرف" أت ع س  اإ  ثم  " ، 37الكهف" فأت ع س  اإ :" هذا األمر في القصة

 .آية كاملةعبارة هي  والمالحظ أن  كل   .14الكهف " أت ع س  اإ 

 السييبب فييي أصييل اللغيية عبييارة عيين الحبييل ثييم  " :جرراء فرري ت سررير الرررااي
 :فالسر هللوعلييه، ". استعير لكل ما يتوصل بهيا إليى تحصييل ذليك الشييء

رر   رره لتمقيرر  المررراد فييذو القييرنين إذن كانييت لييه . أي الهرردف ،مررا ي توص 
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ي ه إليى مكياٍن مسيتهدٍف ومعليوٍم ليه يقيوم باتخياذ أهداف، وكان قبل أن يتوج 
وكيان يسيلك ذليك السيلوك فيي . كل الوسائل المتوقيع أن توصيله إليى هدفيه

ب فيذو القيرنين إذن يخطيط ويحسي. ة يتحرك فيها نحو هدفه المعليوممر   كل  
 .وُيقد ر ثم ينطلق ولديه كل ما يلزم للوصول وتحقيق األهداف

ن لنييا أن  ذا القييرنين كييان يسييتهدف أميياكن ذلييك تبييي   إذا عرفنييا كييل  : الامسرراإ 
يييمحيييد   ه إليييى جهييية الشيييرق حتيييى يصيييل إليييى دةب فقيييد كيييان ميييأمورا  أن يتوج 

ييالمكييان المحييد   ه جهيية الغييرب حتييى يصييل إلييى المكييان الييذي د لييه، وأن يتج 
ل إليييه كييل األسييباب و ه فاتخييذ للوصييَمييلِ لييه، وأن يتجييه اتجاهييا  ثالثييا  عَ دد ُحيي

فهنيياك إذن مكييان جهيية الشييرق بالنسييبة لييه، وآخيير جهيية الغييرب، . الالزميية
 .وثالث يحدده المكان الذي انطلق منه ذو القرنين

وحتييى نفهييم المسييألة دعنييا نفتييرض أنييه ُكل ييف بيياالطال  علييى واقييع بعييض  
وغربهيا وجنوبهييا، فعنيدما وصيل غييرب إفريقييا وجييد األميم فيي شييرق إفريقييا 

الشييمس تغييرب فييي المحيييط األطلسييي، وهييذا حقيقيية وليييس مييا تييراه العييين 
ولما وصل شرق إفريقيا وجد أن  الشيمس تشيرق مين البحير األحمير، . فقط

د د المكيييان قبيييل أن نحيييد  وهيييذه حقيقييية، ولكنهيييا ال تكيييون حقيقييية حتيييى نحيييد  
شييرق إفريقيييا البحيير األحميير، وغييرب : لأن نقييو  وميين هنييا يصييح  . االتجيياه

ُتشييرق الشييمس علييى أمريكييا : وبعبييارة أخييرى نقييول. أمريكييا المحيييط الهييادي
وبغييير هييذا ال . ميين المحيييط األطلسييي، وتغييرب عنهييا فييي المحيييط الهييادي

 .ث بعضنا البعضيمكننا أن نحد  
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ن لييم يكيين نبيييا  فتييابهنيياك احتمييال أن يكييون ذو القييرنين نبي يي: سادسييا   ع ا ، واج
ر:"... معاصر، ويظهر ذلك في قوله تعالى لنبي   ا أن دلنا يا ذا القرنين  م 
ما أن  تتالَذ فيهم م سناإ ت عذ    36الكهف " هلَل وا 
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 في م هوم القرهلل
 
 

ه شيء و و السميع ليس كمثلِ  ...":من سورة الشيورى 11في اآلية  جاء
سيبحانه، ألن  ة الخالق ر ماهي  ، من هنا ليس في قدرة البشر تصو  "ال صير

ذا كانيييت ذاتيييه . تصيييورات البشييير نابعييية عييين الواقيييع المحسيييوس لألشيييياء واج
الذوات فصفاته أيضا  كيذلكب فسيْمعه يختليف عين  سبحانه تختلف عن كل  

ومييين األميييور التيييي . الييي ... بصييير سيييمع، وبصيييره يختليييف عييين كيييل   كيييل  
وعليى  ،ه مكيانأشكلت على البعض مسألة القرب والبعيدب فالخيالق ال يحيد  

الييييرغم ميييين ذلييييك يمكيييين أن تقصييييده فييييي مكييييان فتكييييون أقييييرب، ويمكيييين أن 
. تقصييده فييي زمييان فتكييون أقييرب، ويمكيين أن تقصييده بعمييل فتكييون أقييرب

مرن  أدرهلل ما يكرون الع رد  " :جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسيلم
 . "ه و و ساجدأل فأكثروا الدعاءر   

س، ك فيي اليوادي المقيد  عندما كل م اهلل تعالى موسى، عليه السالم، كان ذل
  فرااللع نعلير   ن ر   رالواد  ن ري أنرا ر  ر" :من سورة طيه 14جاء في اآلية 
ه عنيدما أراد سيبحانه أن يكليم رسيوله اختيار ، وهذا يعني أن  "المقد س  ول

وعنيييدما أق يييت اهلل تعيييالى . ميييه، فللمكيييان إذن خصوصييييةمكانيييا  مقدسيييا  ليكل  
لموسى وقومه موعدا  للقائه كان ذلك أيضا  فيي مكيانب فقيد جياء فيي اآليية 

كم وواعردناكم " :من سورة طيه 33 يا  نري  سررا ي  درد أنجينراكم مرن عردو 
" :مييين سيييورة األعيييراف 110، وجييياء فيييي اآليييية "...جانرررهلل ال رررور األيمرررن
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مين  110، وجياء فيي االيية "...ين رجالإ لميقاتناه س عواالتار موسا دومَ 
ررا جرراء موسررا لميقاتنررا وكل مرره ر  رر:" سييورة األعييراف هأل دررا  رهلل  أرنرري ولم 

، بييل إن  موسييى، عليييه السييالم، قييد اسييتعجل اللقيياء فسييبق "...أنظررر  ليرر 
ومرررا " :ميين سيييورة طيييه 31و  30جييياء فييي اآليييية . قومييه إليييى مكييان اللقييياء

ا   م أو ء علا أثرري وعجلر    لير  رهلل  أعجل  عن دوم  يا موساأل د
 ."لترضا

ي  ذ درررا  ال يرررا عيسرررا  ن ررر" :مييين سيييورة آل عميييران 77جييياء فيييي اآليييية 
، وجييياء فيييي اآليييية "...ر  مرررن الرررذين ك ررررواوم ه ررر متوفيررر  ورافعررر   لررري  

، "...ومررا دتلرروه يقينرراإأل  رر  رفعرره ال  ليرره" :ميين سييورة النسيياء 177-173
 أل" ررر  رفعررره ال  ليررره": وكيييذلك ،"ورافعررر   لررري":والالفيييت هنيييا قوليييه تعيييالى

، بيل "نرفرع درجرا  مرن نشراء ":فالرفع هنا ليس رفع درجات كقوله تعيالى
فيكذا كيان موسيى، علييه السيالم، قيد عجيل إليى . الرفع كائن إلى اهلل تعيالى

فيكن  ذلييك يجعلنيا نيدرك أن  رفييع ..." وعجلرر    لير  رهلل   :"مكيان اللقياء وقيال
، كان إلى مكيان فيي السيماء ليه خصوصيي ة، أي إليى عيسى، عليه السالم
. يررا   لهي رة تجعرر  امنسرران فيره أدرررهلل  لررا ال تعررالامكران يمظررا  تجل  

ه أن نقيول إن يه عنيد اهلل، ألن ي ومن يحظى بمثل هيذا المكيان والمكانية يصيح  
يييه اهلل بتجل  . حظيييي بيييالقرب ياتيييه ومييين كيييان عنيييد اهلل يكيييون فيييي مكيييان َخص 

وقيييد . رمميييا ال يطيقيييه العقيييل وليييم يصيييل إلييييه التصيييو  ورحماتيييه وغيييير ذليييك 
دل ييييت نصييييوص القييييرآن الكييييريم والحييييديث الشييييريف علييييى وجييييود مثييييل هييييذه 

 .ال ...األماكنب كالبيت المعمور، وسدرة المنتهى، وجنة الماوى
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 مسألة في ا ستواء
 
 

وال نقصيييييد هنيييييا أن نخيييييوض ميييييع . الخيييييوض فيييييي مسيييييألة االسيييييتواء  رررررا 
اهلل تعالى ليس كمثله شيء، ال في ذاتيه وال فيي  الخائضين، ألننا نعلم أن  

كما ونعلم حقيقة قصور العقل البشيري عين إدراك جيوهر المطليق . صفاته
ن  ميين عالمييات الخلييل فييي الفهييم واإلدراك، الخييوض فييي عييالم . سييبحانه واج

در س فليم نجيد حاجية عل م ونُ وقد مضت سنوات طويلة ونحن نُ . الالنهائيات
ة تفهييم ذه المسييائل، ألن  النيياس بفطرتهييا السييوي  إلييى أن نخييوض فييي مثييل هيي

األمييور ميين غييير لييبس، ولييم نجييدهم يومييا  يطرقييون فييي أسييئلتهم مثييل هييذه 
 .ر صفو إيمانهمالقضايا، حتى جاء من يبعث فيهم الجدل القديم ويكد  

ن معنييى االسييتواء، إلدراكنييا أن  فالييذي نقصييد إليييه فييي هييذا المقييال أن نبييي  
يسيييياعد علييييى الفهيييم الصييييحيح ويحفييييظ ميييين  وضيييع النقيييياط علييييى الحيييروف

 .الزلل
ه واسررتول آتينرراه ولمررا  لرر  أشررد  :" ميين سييورة القصيص 11جياء فييي اآليية 
 تنيياهى شييبابه وتييم  : اسييتوى:" يقييول الطبييري، رحمييه اهلل ،..."اإ مكمرراإ وعلمرر

فاسيتوى هنيا  ..."كميل وتيم  : اسيتوى:" ، ويقول األلوسي، رحمه اهلل..."خلقه
 41وجاء في اآليية . ه واكتمال نضجه عليه السالمفيها معنى اكتمال خلق

فاسررتول علررا   فاسررت لظَ  ه فررماره   أَ كررارع أالررُر َشرر:"... ميين سييورة الفييتح
هنيييا أيضيييا  نجيييد أن  اسيييتوى تحميييل معنيييى اكتميييال النضيييج أو  ،..".سررروده
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 ي األمرر  ود ِضر:"... مين سيورة هيود 11وجياء فيي اآليية . اكتمال االسيتقامة
والمقصود هنا سفينة نوح، عليه السيالم، حييث  ،.."ودي  واستو  علا الج  

وكلمية اسييتوت هنييا . اسيتقرت علييى جبيل الجييودي، كمييا يقيول أهييل التفسييير
نمييا تعنييي اسييتقرت تمامييا ، أو اكتمييل اسييتقرارها وجيياء . ال تعنييي اسييتقرت، واج

هرا وجعر  والرذي اللر  األاواُ كل  :" من سورة الزخرف 55،51 في اآليتين
ه ثم تذكروا نعمرة عام ما ترك ونأل لتستووا علا ظهورِ واألن لكم من ال ل 

هنيييا االسيييتواء ال يعنيييي االسيييتقرار، ولكييين و  ،..."كرررم  ذا اسرررتويتم عليرررهر   
نميييا ُفهيييم العليييو مييين لفظييية  وهيييو ال يعنيييي. يعنيييي كميييال االسيييتقرار العليييو، واج

:"... مين سيورة البقيرة 41وجاء فيي اآليية . استويتم، وليس من لفظة عليه
هنيا عيد يت اسيتوى بيي  ،..."سرماوا  استول  لا السماء فسوا ن  سر عَ  ثم  
ن ما تفيد كمال القصيد، فقيد كانيت السيماء   لا فال تفيد معنى كمال العلو واج

ي ه الخييالق بكرادتييه التييي هيي كامليية وقدرتييه الكامليية واحيدة فييي كينونتهييا فتوج 
أفمررن :" ميين سييورة السييجدة 13وجيياء فييي اآلييية . إلييى جعلهييا سييبع سييماوات

. المقصيييود هنيييا المسييياواةو  ،"كررران مؤمنررراإ كمرررن كررران فاسرررقاإ   يسرررتوون
والخييط المسييتوي فييي اللغيية هييو . والتسيياوي هييو فييي الحقيقيية كمييال التماثييل

 .الخط المكتمل في استقامته
وسييياق  ، ن  ا سررتواء  ررو كمررا  المررا  أو تمامرره: وعليييه يمكيين أن نقييول

مرن . أو الكاملية التام ية ،أو تمت فيد الحال التي اكتملتالكالم هو الذي يُ 
ا نعلم الما  التي يقصد ا معنا كلمة استول مت   مد د نا   يص  أن ن

حتييى ُتعييد ى بعلييى،  العلرروكلميية اسييتوى ال تفيييد معنييى  وعليييه فييكن  . الكررالم
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 َدَصرردوال تفيييد معنييى . علررا فتعنييي عنييدها كمييال العلييو الييذي أفادتييه لفظيية
 .ال ....الستقامة حتى يفيد السياق ذلكحتى ُتعد ى بي إلى، وال تعني ا

 ن  ر كررم ال  الررذي اللرر  السررماوا  :" ميين سييورة يييونس 0جيياء فييي اآلييية 
هنييا  ،..."اسررتول علررا العررر  يررد  ر  األمررر ة أيررام ثررم  واألر  فرري سررت  

ا هنيا هيي التيي تفييد العليو، أم ي فعلا. استوى تفيد العلو كونها ُعد يت بعلى
فعليييو اهلل علييى العييير  هيييو . اسييتوى فتفييييد كمييال العليييو اليييذي أفادتييه عليييى

أمييا لميياذا اسييتخدمت هنييا . العلييو الكامييل الييذي ال نقييص فيييه، فهييو اسييتواء
يي: فييالجواب !؟ثررم  لفظيية  ا  ميين بدايتييه، فييذلك ألن  الخلييق ال يكييون كييامال  وتام 

ميا يقيول الفيوري فكن  يتعلق باإلرادة اإللهي ةب فكذا أراد اهلل الوجود على الوجه 
ذا أراده متدر  . له كن فيكون جا  فيي وجيوده جا ، لحكمة يعلمها، يكون متدر  واج
 .وهذا من إيحاءات صفة الصبور. حاال  بعد حال

واليذي  -وبما أن  الخلق بدأ صغيرا  وتكامل كبيرا ، كان كمال العلو الربياني
األصيغر،  على الكبير الذي يتضمن ويشتمل على الخلق -هو كمال دائم

فثم   المتراخيية تكيون مين جهية تيدرج ظهيور المخليوق . ثم   ومن هنا جاءت
 .للوجود
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 الثقالن اهلكم أي   غ  ر  سن   
 
 

الواحييد الييذي : الييزوج فييي اللغيية:" للسييمين الحلبييي ،اظف ييمييدة الحُ فييي عُ  جرراء
إذن ...". يكيون معيه آخير، واالثنيان زوجيان، يقيال زوجيا خيف  وزوجيا نعيل
ليه فيي وظيفتيه ة والزوجي ي. ال يقال عن الفرد زوج حتى يكون معه آخير يكم 

ومررن " :ميين سييورة الييذاريات 11، انظيير قولييه تعييالى فييي اآلييية قييانون كييوني  
ميين سييورة  06، وجياء فييي اآلييية "رونشرريء اللقنررا اوجررين لعلكررم تررذك   كرر   
ن ر  األر  ومرن أن سرهم ا ت  هرا مم رس مان الذي اللر  األاواُ كل  " :يس
 ."ا   يعلمونومم  
ر لسورة الرحمن يالحظ من البدايية التركييز عليى الثنائي ية فيي الخليق المتدب  

اإلنيييس  فَييْين،ْين المكلَّ والتكييوين، ويلفييت انتباهيييه الخطيياب المتكييرر للمخليييوقَ 
 ." انكما تكذ  آ ء ر    ف أي  " :والجن  

ب ففيي اإلنيس هنياك األنثيى هنا إلى الثنائي ة في خليق اإلنيس والجين  وهذا ينب  
 . ة الكريمةد اآليات القرآني  ما تؤك  كوالذكر، وفي الجن أيضا ، 

ذا كانيييت الثنائي ييي بحييييث  ة الزوجي ييية قانونيييا  فيييي عيييالم اإلنيييس وعيييالم الجييين  واج
ييل كييل   ة فييي زوج زوجييه فييي الوظيفيية، فمييا الييذي يمنييع أن تكييون الثنائي يي ُيكم 

هيييييي ضيييييمن القيييييانون العيييييام مييييين أجيييييل أن تتكاميييييل  ن  خليييييق اإلنيييييس والجييييي
ن كانت النصيوص القرآني ية تؤك ي د بيأن  اإلنسيان هيو األهيم فيي الوظائف، واج

م الجيين ة ال تمنييع أن يكييون وجييود عييالوهييذه األهمي يي. ةهييذه المعادليية الثنائي يي
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ييي كيييان  ويبيييدو أن  وجيييود عيييالم الجييين  . ا  مييين أجيييل تكمييييل عيييالم اإلنيييسمهم 
وهييذا ال يعنييي التقليييل ميين . ميية لوجييود العييالم األهييم، أي عييالم اإلنييسالمقد  
بيييل وتقرنيييه  ة عيييالم الجييين  د أهمي ييية تؤك ييي، فاآلييييات القرآني ييية عيييالم الجييين  أهمي ييي

 .بعالم اإلنس
 المشررررردين ورهلل   رهلل  " :منميييين سييييورة الييييرح 13و  17جيييياء فييييي اآليتييييين 

فالشييروق والغييروب إذن ميين اليينعم  ب" انكمررا تكررذ  ف ررأي  آ ء ر    ،الم ررر ين
التيييي أنعمهيييا اهلل تعيييالى عليييى هيييذين المخليييوقين المتكييياملين فيييي وجودهميييا 

وهناك شروق وغروب للشمس وشروق وغروب للقمر، وهيذه . وكينونتيهما
القمير، وعنيدما تشيرق الشيمس ةب فعندما تغيب الشمس يشيرق ة تكاملي  ثنائي  

ذا كان النهيار هيو األهيم . لها الغروبوللشروق وظيفة يكم  . يغيب القمر واج
يييي ل وظيفيييية النهييييار، وال لحييييياة اإلنسييييان والكائنييييات فييييكن  الليييييل ضييييرورة تكم 

ويبدو أن  عيالم اإلنيس كالنهيار وعيالم . يصلح النهار وحده حتى يكون ليل
 .كالليل الجن  

ُ ال مرررررين رَ َمرررر:" ميييين سييييورة الييييرحمن (41أل 43أل 11)جيييياء فييييي اآليييييات 
فييكذا كييان  أل" انآ ء ر كمررا تكررذ   ف ررأي   ،يلتقيررانأل  ينهمررا  ررراغ   ي  يرران

هناك التقاء بين مياه البحير الميالح والبحير العيذب فيكن  هنياك حياجزا  يمنيع 
وعليييه فقييد يكييون هنيياك . اختالطهمييا ويمنييع أن يبغييي أحييدهما علييى اآلخيير

ييي ، يدركيييه الجييين  نيييو  مييين اللقييياء بيييين عيييالم اإلنيييس والجييين   ا يدركيييه أكثييير مم 
ن أن يبغيييي اإلنسيييان، ولكييين هنييياك حييياجزا  يمنيييع مييين االخيييتالط ويمنيييع مييي

 .أحدهما على اآلخر
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ة ميين سييورة الييرحمن، ال نريييد هنييا أن نسييتمر فييي اسييتعراض اآليييات القرآني يي
. مينباحتمييال تكامييل هييذين العييالَ  ولكيين قصييدنا إيصييال الفكييرة التييي تقييول

بل هو أيضا  مستمر فيي عيالم اآلخيرة، أي  ،ا  فقطوهذا التكامل ليس دنيوي  
 .ا الدنيا إال المقدمة لهفي العالم اآلخر الذي هو أهم، وم

ه ولمرررن الررراف مقرررام ر  ررر" :مييين سيييورة اليييرحمن 17، 16جييياء فيييي اآليتيييين 
فييكذا كييان المقصييود جن يية لإلنييس وجن يية  ،" انكمررا تكررذ  آ ء ر    ترران ف ررأي  جن  

ة التييي فييي اآلخييرةب فالجن يي ة يسييتمر  ، فييكن  ذلييك يعنييي أن  قييانون الثنائي ييللجيين  
 ويبيدو أن  وجيود كيل  . ع بهيا الجين  أخرى يتمت يع بها اإلنس يوازيها جن ة يتمت  

 ة الجيين  وعييدم إحسيياس اإلنسييان بجن يي. واحييدة منهمييا ضييرورة لوجييود األخييرى
ذليك ال  ع بوجودهاب فعندما نشعر بالنشياط، ميثال ، فيكن  ال يعني أنه ال يتمت  

 ،والعكييس أيضييا  . يعنييي أننييا قييد عرفنييا وأحسسيينا بييوعي بسييبب هييذا النشيياط
 .دنيا مسبباته مجهولة وغير محسوسة لإلنسانفي ال فكم من مرضٍ 

زيييادة علييى مييا  -يفيييد  أل" انكمررا تكررذ  ر    آ ءِ  ف ررأي  " :تكييرار اآلييية الكريميية
. يسيتمتع بميا يسيتمتع بيه عيالم اإلنيس بأن  عالم الجين   -يقوله أهل التفسير
كبيييير، ألن  ميييا  يشيييبه فيييي خلقيييه خليييق اإلنسيييان إليييى حيييد   ويبيييدو أن  الجييين  

، بيييدليل تستعرضيييه سيييورة اليييرحمن مييين ِنعيييم هيييي ِنعيييم عليييى اإلنيييس والجييين  
عنيييدما يصيييف القيييرآن و  ،" انكمرررا تكرررذ  آ ء ر    ف رررأي  :" تكيييرار السيييؤال لهميييا
، " انكمرا تكرذ  آ ء ر    ف أي   ":يسأل ثم  أل "ذواتا أفنان" :الكريم الجنتين يقول
يية التييي تكييون أغصييانها غوهييذا يعنييي أن  الجن يي  ع بهييا الجيين  ة مورقيية يتمت ييض 

وال يمنييع أن تكيييون الصييورة هييي األمييير المشييترك بيييين . اإلنيييس يتمت ييعكمييا 
فيهمرا عينران  ":وعندما يقول سبحانه. هما متكامالنمين مختلفين ولكن  عالَ 
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بييالعين  ع الجيين  ، يييدل ذلييك علييى تمت يي"ف ررأي آ ء ر كمررا تكررذ ان ،تجريرران
 .ال ... التي تجري 

ه بكمكانيييك أن تسيييتعرض آييييات سيييورة اليييرحمن لتأخيييذ أن يييوخالصييية األمييير، 
فيييي عيييالم المتعييية  فكيييرة مناسيييبة عييين األميييور المشيييتركة بيييين اإلنيييس والجييين  

قييد يكييون التشييابه فييي عييالم : ونكييرر فنقييول.  واللييذة وعييالم األلييم والمعانيياة
وهنيييياك ... الصيييورةب  فهنيييياك فُيييير  واتكييياء، وهنيييياك فواكييييه ونخييييل ورمييييان

ن الواقع عبارة عن الصورة والصورة المقابلية المكملية ولكن قد يكو . وهناك
. الصييورة المحسوسيية لإلنسييان يقابلهييا الصييورة المحسوسيية للجيين. للوظيفيية

فهناك على ما يبيدو عالميان يتمياثالن فيي الصيور ولكنهميا يختلفيان أيضيا  
ولكنهما عالميان متالزميان متكيامالن . بحيث تالئم كل صورة ما ُخلقت له

 .اآلخر لتتكامل الوظيفةيحتاج أحدهما 
وهييذا : "هررا الررثقالنسررن رغ لكررم أي  " :ميين سييورة الييرحمن 05جيياء فييي اآلييية 

ه ال يوجيد عيالم ثاليث هيو ة اإلنيس والجين، بيل كأن ييشير بوضوح إلى أهمي  
ف ف وليه وظيائف، بيل لقيد ُكل يأما المالئكة فهم عالم غير مكل ي. أهم منهما

وقد استشيكل أهيل . ة القصوىيشير إلى األهمي   فالثق . أن يسجد لإلنسان
جيييزء مييين هيييذا  ويرجيييعأل "ه الرررثقالنسرررن رغ لكرررم أي ررر" :التفسيييير معنيييى آيييية

وفييي . االستشييكال إلييى كييونهم قييد فهمييوا أن  اآلييية هييي فييي معييرض التهديييد
مين المتكييياملين ة هيييذين العييالَ الحقيقيية ال إشيييكال، بييل هيييذا يييدل عليييى أهمي يي

والذي نراه أن  اآلية في معرض ذكر الينعم .  آخرةاللذين ال ينفكان دنيا وال
، وليسيييت فيييي معيييرض التيييي أنعمهيييا سيييبحانه وتعيييالى عليييى اإلنيييس والجييين  

 .التهديد
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وسرالر لكرم مرا فري السرماوا  ومرا " :من سورة الجاثيية 10جاء في اآلية 
فبنييياء : "فررري األر  جميعررراإ منرررهأل  ن  فررري ذلررر   يرررا  لقررروم يت كررررون

مييا فيهييا قييد ُسييخ ر لإلنسييان، بييل إن  هييذا النظييام  السييماوات واألرض وكييل  
مييين سيييورة  13بعثر وتعييياد صيييياغته ييييوم القيامييية، انظييير اآليييية سييييُ  الكيييوني  
   األر   نيررر األر  والسررماوا   و ررراوا ل الوامررد يرروم ت  ررد  " :إبييراهيم
رة  في الدنيا لصالح اإلنسيان، فكذا كانت السماوات واألرض مسخ  . "ارالقه  

ذا كيان  هييذا النظييام سييينفض  وُيسييتبدل عنيد قيييام هييذا الكييائن ثقيييل القييدر، واج
مضييافا   -ع أن يكييون النظييام األخييروي مسييخرا  ميين أجلييه أيضييا  فميين المتوق يي

بحيييث ال خلييق إال ميين أجلهمييا وميين أجييل  -لييهإليييه عييالم الجيين الييذي يكم  
. وظيفتهمييا الجليليية، التييي لييم يييدرك اإلنسييان حتييى اآلن عظمتهييا وجاللهييا

، نعييم، سيييكون كييل خلييٍق "أيهررا الررثقالن سررن رغ لكررم" :ولييه تعييالىانظيير ق
لنا أن نعييد  ه ال بد  وهذا يعني أن  . ُخِلق، أو سُيخلق، هو لكما ومن أجلكما

النظيير فييي فهمنييا لآليييات الكريميية ميين سييورة الييرحمن، وغيرهييا ميين السييور، 
  .ة عن مكانة اإلنسان في الدنيا واآلخرةفي محاولة لتشكيل صورة حقيقي  
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  ور  من في النار
 
 

ر    ":من سورة النميل 1-7في اآليات جاء  ِ ذ  َداَ  م وَسا أَل  ِلِه ِ نِّري آَنس 
ررَ ل ونَ  ررا . َنررارإا َسررَمِتيك م  ِمن َهررا ِ اَلَ ررٍر َأو  َآِترريك م  ِ ِشررَهاهلٍل َدررَ ٍس َلَعل ك ررم  َتص  َفَلم 

َلَهررا َوس رر  َماَن الل ررِه َرهللِّ َجاَءَ ررا ن رروِدَي َأن    رروِرَ  َمررن  ِفرري  الن رراِر َوَمررن  َمو 
 ." َيا م وَسا ِ ن ه  َأَنا الل ه  ال َعِايا  ال َمِكيم. ال َعاَلِمينَ 

 

َلَهرا" :أشكل قوله تعالى ة مين أهيل عليى ثل ي"    وِرَ  َمن  ِفي الن راِر َوَمرن  َمو 
قييل موسيى، علييه التفسيرب فقال بعضهم إن  َمْن في النار هيم المالئكية، و 

السيييييالم، وقَيييييد ر بعضيييييهم محيييييذوفا  ليقيييييول إن  المقصيييييود هيييييو اهلل سيييييبحانه 
وفيي  محاولية إللقياء الضيوء . الي ...وتعالى، والذي أمره وكالمه في النار

مات ميين سييورة طييه وسييورة م بمقييد  علييى المعنييى المحتمييل لليينص الكييريم نقييد  
يييآياتهيييا القصيييص، حييييث أتيييت  تضيييعنا فيييي ة نفسيييها، والتيييي بتفصييييل للقص 

صيييييورة الحيييييدث الجلييييييل، عنيييييدما اختيييييار اهلُل تعيييييالى عبيييييده موسيييييى، علييييييه 
 .السالم، ليحمل رسالته

 ن ري أنرا ر رَ  فرااللع نعليرَ   ن ر   رالواِد :" من سورة طيه 14جاء في اآلية 
فعنيييدما نيييادى اهلل سيييبحانه وتعيييالى عبيييده ورسيييوله، كيييان  ،"ِس   رررولالمقرررد  

س، فقد أتى بيه اللطييف الخبيير المقد  موسى، عليه السالم قد حل  بالوادي 
يا  ويبيدو أن ي. هيو الُمطه ير سوالمقرد  . وهو ال ييدري ه قيد ُطه ير تطهييرا  خاص 

 :ومما ييوحى بهيذا المعنيى قوليه تعيالى. من أجل أن ُيكلَِّم الجليُل ُمصطفاهُ 
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، وخلييع النعلييين يجعييل موسييى "إن ييَك بييالواد المقييد ِس طييوىفررااللع نعليرر   "
صلة مباشرة بأرض الواد المقدس، وما يمكن أن يحمليه عليه السالم على 

 !!وغيرها ذلك من احتماالت تتعلق بالطاقة
َفَلم ا َأَتاَ ا ن وِدَي ِمن  َشاِ ِئ ال َواِد :" من سورة القصص 03جاء في اآلية 

الل ره  َرهلل  اأَلي َمِن ِفري ال   ق َعرِة ال م َ اَرَكرِة ِمرَن الش رَجَرِل َأن  َيرا م وَسرا ِ نِّري َأَنرا 
أما الشاط  فهو جانيب . س طوىوالوادي هنا هو الوادي المقد   ،"ال َعاَلِمينَ 
يي. اليوادي منييا  ا األيميين فيييمكن أن يكييون مين الييُيمن والبركيية بأي األكثيير يُ وأم 

س، وفييي وبركيية، وهييذا يناسييب أجييواء الحييدثب فالحييدُث فييي الييوادي المقييد  
صيييود الجانيييب اليييذي عليييى يميييين أميييا إذا كيييان المق. الجانيييب األكثييير ُيمنيييا  

الييييواِدي، فهييييذا علييييى اعتبييييار أن  مسيييييل الميييياء ُيحييييدد جهيييية اليمييييين وجهيييية 
 .اليسار

والبقعيية هييي القطعيية ميين األرض  :"ِفرري ال   ق َعررِة ال م َ اَرَكررِة ِمررَن الش ررَجَرِل " 
والشجرة التي هي في البقعة مباركية . التي تتميز عن غيرها، وهي مباركة

ميييا اليييذي صيييرف المفسيييرين فليييم يقوليييوا بيييأن  البقعييية هيييي  درينيييوال . أيضيييا  
ة تييأبى ذلييك، علييى إال إذا كانييت اللغيية العربي يي! زة فييي الشييجرة؟مسيياحة ممي يي

أن  : وعلييييه يصيييبح المعنيييى. اعتبيييار أن  البقعييية هيييي القطعييية مييين األرض
 .النداء كان في البقعة المباركة وبالذات من الشجرة

 

س ومطه ييير السيييتقبال الحيييدث، وسييييكون النيييداء فيييي الجانيييب فيييالوادي مقيييد  
األكثيييييير ُيمنييييييا ، وفييييييي البقعيييييية المباركيييييية ميييييين هييييييذا الجانييييييب، وعلييييييى وجييييييه 

فيييييي الشيييييجرة : ونقيييييول بعبيييييارة أخيييييرى. الخصيييييوص فيييييي الشيييييجرة المباركييييية
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المباركيية، الموجييودة فييي البقعيية المباركييية، ميين الجانييب األكثيير بركيية، فيييي 
هنياك كيان النيداء الجلييل فيي  ،د جبل الطورس، الذي يقع عنالوادي المقد  

أجييواء القدسييي ة والبركييية، وهييو نييداء سييييقد س ويطه يير، وسيييفيض بالبركيييات 
ولكيين ابتييداء  سييتفيض البركييات ميين اهلل تعييالى . علييى ميين آميين ميين النيياس

 .من حضر الموقف على كل  
 

َلَهرا"  . هيو اإلعيالن هيذا هيو النيداء، وهيذا :"   وِرَ  َمن  ِفي الن اِر َوَمرن  َمو 
عالنه فقد حل  وبما أن   ولفظية . مين شيهد ت البركة عليى كيل  ه نداء الخالق واج
واضييحة الدالليية علييى أن  اهلل قييد أفيياض البركيية علييى ميين فييي النييار   ررور 

يلت لمين فقد تم   بسومن حولها في هذا الواد المقد   ت إفاضة البركية فتحص 
وبهييذا تكييون . َمررن   رفالحيي شييير إليييهميُوجييد فييي المكييان ميين العقييالء الييذين 

 .البركة قد فاضت على كل موجودات الوادي، من العقالء وغير العقالء
 

دري لمييياذا يحتيييار أهيييل التفسيييير عنيييد تفسيييير هيييذه نيييال  :"َمرررن  ِفررري الن رررارِ " 
أن يكون في النيار أحيد إال واحتيرق، ومين هنيا  يتصو رواهم لم فلعل  ! العبارة

ألننيا أميام حيدث جلييل ال ينتميي إليى ه، وال داعيي ليذلك كل ي .جاءت الحييرة
كلييم المخلييوق المحييدود، ويكييون الكييالم الخييالق المطلييق يُ  بالسيينن المعهييودة

 .في النار التي هي في الشجرة
مييا فيهييا ميين مخلوقييات اهلل  -التييي يييتكلم فيهييا الجليييل -ويكييون فييي النييار 
ء كيية المنييو رة بييأنوار القييدس، والتييي أتييت فييي موكييب مهيييب تشييهد نييدادرِ المُ 

. اهلل لرسيييوٍل مييين رسيييله مييين نسيييل آدم، اليييذي أسيييجدت ليييه المالئكييية الكيييرام
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يين أن  فييي النييار المباركييةفلعلنييا إذن نُ   -النييار التييي ال نييدرك حقيقتهييا -خم 
 . فأفاض اهلل تعالى عليهم البركات. مالئكة  يشهدون الوحي

َلَهررا "  يي. فالمالئكيية إذن فيهييا وحولهييا تمييأُل المكييان :"َوَمررن  َمو  موسييى، ا أم 
أن  َمْن فيي النيار هيم عقيالء  والمهم  . عليه السالم، فظاهر  أنه ممن حولها

 .يستحقون أن يفيض اهلل تعالى عليهم بالبركات، وكذلك من هم حولها
 

مييا ال يليييق  أمييا اهلل تعييالى فيتنييز ه عيين كييل   :"َوس رر  َماَن الل ررِه َرهللِّ ال َعرراَلِمينَ " 
تييييه بالبركييييات علييييى المخلوقييييات وال  وهييييو يفيييييض. بجاللييييه، وعظمتييييه، وعز 

 . يفيض عليه أحد، تعالى اهلل عم ا يظن ون
 رور  مرن  :"وأخيرا  نجد من المناسب لفت االنتبياه إليى أن  قيول اهلل تعيالى

ت فيي ، قد أوصل إلينا معلومة بأن  هنياك كائنيات ُمكر مية قيد حل ي"في النار
ن كن ييي دوديييية الحيييس ر ذليييك، نظيييرا  لمحا غيييير قيييادرين عليييى تصيييو  النيييار، واج
را  ":ر لآلية العاشرة مين سيورة النميلوالمتدب  . والعقل لدينا َوَأل رِ  َعَصراَ  َفَلم 

تَررا  َكَأن َهررا َجررانٌّ  ، يجييد أن  اهلل  سييبحانه وتعييالى قييد شييب ه اهتييزاز ..."َرَآَ ررا َته 
، علييى الييرغم ميين كوننييا لييم نشيياهد الجيين، إال أننييا قييد العصييا بيياهتزاز الجيين  

 الكريمة حقيقة من حقائق عيالم الغييب، أال وهيي أن  الجين   علمنا من اآلية
 . مخلوقات ذات اهتزاز
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 مث  نوره
 
 

 ال نررور السررماوا  واألر أل مثرر   " :ميين سييورة النييور 07فييي اآلييية  جرراء
هرا كوكرهلل فيها مص احأل المص اح في اجاجةأل الاجاجة كأن   نوره كمشكالٍ 

ةأل يكرراد ايتهررا ة و  نر ي رريودررد مررن شررجرل م اركررة ايتونررة   شررردي   ري  د  
. نور علا نورأل يهدي ال لنوره من يشراء. يضيء ولو لم تمسسه نار

 ".ويضرهلل ال األمثا  للناسأل وال  ك  شيء عليم
الررجهم مرن ال ولي الذين آمنوا ي  " :من سورة البقرة 477جاء في اآلية و 

دررد جرراءكم " :ميين سيورة المائيدة 17، وجيياء فيي اآليية "الظلمرا   لررا النرور
" :مييين سيييورة التوبييية 04وجييياء فيييي اآليييية  أل"مرررن ال نرررور وكتررراهلل م رررين

ميين سييورة  171وجيياء فييي اآلييية . "يريرردون أن ي   رروا نررور ال  ررأفوا هم
" :مين سيورة المائيدة 13وجياء فيي اآليية  أل"وأنالنا  ليكم نوراإ م ينا" :النساء

ميين  43ييية وجيياء فييي اآل أل"ومررن لررم يجعرر  ال لرره نرروراإ فمررا لرره مررن نررور
ميين  13وجيياء فييي اآلييية  أل"ويجعرر  لكررم نرروراإ تمشررون  رره" :سييورة الحديييد

 ."والكتاهلل المنير" :سورة آل عمران
 

نفسيه  دين اهلل ويجاهدْ  فالوحي نور من اهلل وهو أيضا  نور اهللب ومن يلتزمْ 
والُكتييب التييي أنزلهييا اهلل علييى . وشيهواته يكيين لييه نييور يمشييي بييه فيي النيياس

ة نييور، والفطييرة السييوي  ... والعلييم نييور... رسييله هييي نييور، وهييي أيضييا  منيييرة
 ... والضوء كذلك نور
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عندما ينعكس الضوء على األجسام المادي ة يكشف لنا جزءا  من حقيقتهيا، 
ألن ره يوصرلنا  لرا ول إن  الضيوء نيور، ال ، ومين هنيا نقي...كالشكل واللون
 .مقا   األشياء

ومييا يقابييل . كييل مييا يوصييلك إلييى ُكنييه األشييياء وصييفاتها وحقائقهييا: فررالنور
ب، وهيي تحجيب حقيائق ْجير وحَ تْ وعلييه فالظلميات َسي. النور هيي الظلميات

ميين هنييا كانييت الضيياللة تييالزم الظلمييات، وكانييت الهداييية تييالزم . األشييياء
 .النور

غييير ميياد ي وغييير محسييوس فكييان تقريبييه للعقييل عيين  النييور اإللهييي  بمييا أن  
 :المحسوس طريق المثال المادي  

طاقية فيي الجيدار : و ة، وبلغية أخيرىالمشيكاة هيي الُكي: "مث  نوره كمشركال"
وكانييييت فييييي القييييديم ُتجعييييل فييييي جييييدار الغرفيييية ليوضييييع فيهييييا . غييييير نافييييذة

جهيية واحييدة، فقييد كانييت وألن  الكييوة مغلقيية ميين كييل الجهييات، إال . الس ييراج
توجيهييه بقييوة داخييل  وظيفتهييا جمييع شييتات الضييوء الصييادر عيين السييراج ثييم  

واليوم يمكن أن ُنشب ه عياكس  .هي أيضا  تحفظ السراج بداخلها ثم  . الغرفة
ة هيذا العياكس أن يجميع شيتات ضيوء مصيباح السيارة بالمشكاة، ألن  مهم ي

هي أشد من إضاءة المصباح  ارة بقوةيوجهه فيضيء أمام السي   ارة ثم  السي  
وترجييع هييذه القييوة فييي حقيقتهييا إلييى جمييع الش ييتات والتوجيييه إلييى . ةالحقيقي يي

 .جهة األمام
 عنيييييدما يكيييييون المصيييييباح فيييييي زجاجييييية تشيييييتد  : "المصررررر اح فررررري اجاجرررررة"

وعنيييدما تكيييون الزجاجييية نظيفييية . اإلضييياءة، وهيييذا ملحيييوظ فيييي واقيييع النييياس
شييييفافة وصييييافية تصيييييبح  تكييييون اإلضيييياءة أشييييد، وعنييييدما تكيييييون الزجاجيييية
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هيييا فكييييف بيييك إذا كانيييت الزجاجييية رائقييية متأللئييية كأن  . وأشيييد   اإلضييياءة أشيييد  
 ! كوكب؟

وعنيييدما تكيييون الزجاجييية شيييديدة الصيييفاء، : "هرررا كوكرررهلل دري  الاجاجرررة كأن  "
فييي صييفائه  وتكييون فييي صييفائها تشييبه الكوكييب المتألليي  الييذي هييو كالييدر  

زهاره، تكون اإلنارة أشد    .وأصفى وأبهى وأشد   وبهائه واج
وللوقييود دور . لييه ميين وقييود والمصييباح ال بييد  : "يودررد مررن شررجرل م اركررة"

ة اإلنييارة وبهائهييا، فعنييدما يكييون هييذا الوقييود صييافيا  يسييياعد أيضييا  فييي شييد  
 .وهذا معروف في الواقع ،أكثر في إنتاج إنارة بهي ة

ذي يقيييال بيييأن  الزيتيييون الييي: "ةة و  نر ي رررشرررجرل م اركرررة ايتونرررة   شرررردي  "
. صييييفاء  وبهيييياء   يتعييييرض طييييوال النهييييار لضييييوء الشييييمس يكييييون زيتييييه أشييييد  

ة تتعيييرض لضيييوء الشيييمس فيييي الصيييباح دون وعنيييدما تكيييون الشيييجرة شيييرقي  
. ة تتعرض لضوء الشمس مسياء  دون الصيباحالمساء، وعندما تكون غربي  

ة أن تكيون فيي موقعهيا ال شيرقي   وحتى تتعرض للشمس طوال النهار ال بيد  
 .ر أمثلها أن تكون في رأس جبلوَ ولذلك صُ . ةوال غربي  

فزيت الزيتون كان يستخدم على مدى القرون فيي : "شجرل م اركة ايتونة"
" :وفيييرق بيييين زيتونييية وزيتونييية، وزييييت وزييييت، فهيييذا زييييت. إنيييارة المصيييابيح

وصيفاء . ة صفائه وبهائه يكاد ُيضيء بنفسهفمن شد   :"يكاد ايتها يضيء
 .البهي يجعله ينير ويتألأل ألدنى ضوء يمسهالزيت باإلضافة إلى لونه 

 فيكذا كيان. والنبتة تكون شجرة عندما تنميو وتتفير : "شجرل م اركة ايتونة"
ذا كيييان  فيييي االتجييياه السيييلبي تكيييون شيييجرة خبيثييية، النميييو والتفييير   النميييو  واج

وليييم يشيييهد القيييرآن .   فيييي االتجييياه اإليجيييابي تكيييون الشيييجرة مباركيييةوالتفييير  



 223 

. زيتونيية التييي يطييول الكييالم حييول منفعتهييا للبيئيية والبشييرلشييجرة بالبركيية كال
 01بة، جاء في اآليتيين بة بالشجرة الطي  ل القرآن الكريم للكلمة الطي  وقد مث  

 ة كشرجرل ألم تر كيف ضرهلل ال مثالإ كلمة  ي  " :من سورة إبراهيم 07و 
 هراأل ة أصلها ثا   وفرعها في السماءأل تؤتي أ كلها ك   مين  ر ذن ر    ي  

 ."رونويضرهلل ال األمثا  للناس لعلهم يتذك  
 فهنيييياك أكثيييير ميييين عنصيييير فييييي هييييذا المثييييال المييييادي  : "نررررور علررررا نررررور"

ة المتكامييل، وكلهييا عناصيير تجعييل المثييال مثاليييا  فييي إعطيياء صييورة ذهني ييي
ب ييي ة للمثيييالب فهنييياك مصيييباح تحييييط بيييه ورة الحس يييي  صييياني مقابيييل الللنيييور الر 

صيياٍف بهيي  متألليي  مسييتمد ميين  وهنيياك وقييودة، زجاجية شييفافة صييافية بهي ي
الشروط المطلوبة لعطاء في ياض، فهيي شيجرة مباركية  شجرة تتوافر لها كل  

تهييا جمييع شييتات ذلييك فييي مشييكاة مهم   كييل  . مبييارك أصييلها ومثييالي موقعهييا
 .ق الهدفالنور وتوجيهه في االتجاه المطلوب ليحق  

. ة ألمير غيير مياد يذهني يب لنيا الصيورة الاليذي يقير   هذا هو المثال المادي  
عنصيير ميين هييذه العناصيير الماد ييية فييي  كييل   يقا رر  مكررن أني   مررافلننظيير 

 :عالم المعنى
ه وسييلتنا فالعقيل نيور، ألن ي. يقابله العقل البشيرييمكن أن  :المص اح: أو إ 

 .إلدراك حقائق األشياء، وقد خلقه اهلل تعالى لينير لنا
ةب فعنيييدما تكيييون الييينفس الييينفس البشيييري  يقابلهيييا يمكييين أن : الاجاجرررة: ثانيررراإ 
هييييا تيييينعكس سييييلبا  علييييى عطيييياء العقييييل، تمامييييا  كمييييا سيييية بالمعاصييييي فكن  ُمدن  

. يحصيييل عنيييدما تتيييراكم األتربييية واألوسييياي عليييى سيييطح زجاجييية المصيييباح
ي إلييى صييفائها وبهائهييا بحيييث تزيييد ميين نييور وتربييية اليينفس وتزكيتهييا تييؤد  
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يميييا يتعليييق بحقيييائق الكيييون العقيييل وقيييوة اإلدراك، وعليييى وجيييه الخصيييوص ف
فياهلل سيبحانه . لى اهلل تعيالىإة، أي المتعلقة بأمور الدين والطريق الجوهري  

غايييية شيييريفة ال يصيييلها اإلنسيييان إال بوسيييائل شيييريفة عليييى خيييالف حقيييائق 
 .الكون الماد ية

يمكيين أن : ةة و   رري نر ي ررالشررجرل الم اركررة الترري    رري شررردي   :ثالثرراإ 
ة، بل هو سماوي عليوي، سب إلى جهة أرضي  نْ فالوحي ال يُ . يقابلها الوحي

ذا كييان زيييت الشييجرة . هييو عطيياء إيجييابي مبييارك ال ينتهييي عنييد حييد ثييم   واج
 ضييييء وليييو ليييم تمسسيييه نيييار، فيييكن  المباركييية يكييياد مييين صيييفائه وبهائيييه أن يُ 
 .ل فيه العقل والفطرةالوحي ينير لك ويهديك حتى قبل أن ُتعمِ 

 :وعليه نقو  
ه يبقييى قاصييرا  العقييل مصييباح ينييير لنييا ويوصييلنا إلييى إدراك الحقييائق ولكن يي 

من تزكية النفس أيضيا  ليتكاميل نيور العقيل  عن تحقيق المطلوبات، فال بد  
 .والنفس

لقد اهتم الفالسفة بالعقيل وأهمليوا تزكيية الينفس فبقييت الفلسيفة قاصيرة عين 
التصييوف بتزكييية واهييتم بعييض أهييل . هداييية اإلنسييان إلييى جييوهر الحقييائق

وعلييييه فالنهجيييان قاصيييران عييين . الييينفس وتقاصيييروا عييين االهتميييام بالعقيييل
. ميين التربييية المتكامليية للعقييل واليينفس معييا   تحقيييق التربييية المثلييى، فييال بييد  
أن  أن يسيييتمد العقيييل مييين اليييوحي، وال بيييد   وحتيييى هيييذا ال يكفيييي، بيييل ال بيييد  

 .تكون تزكية النفس على أساس من الوحي أيضا  
فة بعيييدا  عيين هييدى الييوحي ضييالل ومتاهييات، والتصييوف بعيييدا  عيين فالفلسيي

 .المنهج المستمد من الوحي ضالالت وهيام على غير هدى
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ال بييد ميين االهتمييام بالعقييل واليينفس معييا ، ويجييب أن يكييون االسييتمداد :  ذن
ميين الييوحي، أي ميين تلييك الشييجرة المباركيية التييي ال تنتمييي إلييى أي اتجيياه 

ميين يسييتند إليهييا  بييال انقطييا ، بييل وتهييدي كييل   وُتمييد  ، والتييي تعطييي أرضييي  
 .منها ولو لم يكن من أهل االستدالل والنظر ويستمد  

ذليك ال تكتميل الصيورة وال تجتميع كيل األنيوار، حتيى  وعلى اليرغم مين كيل  
 :يتوافر العنصر الرابع

يقابلها المسجد الذي يجمع أهل اإليمان والعميل  يمكن أن :المشكال: را عاإ 
ذليك  ييوجههم ليينعكس كيل   ن هم أهل األنوار، فيقوم بجميع شيتاتهم ثيم  والذي

 بخارج المسجد، أي في صعيد المجتمع، وبهذا تكون الصورة قد اكتملت
جميع وتوجييه  ة، تربية وتزكيية للنفيوس، اسيتمداد مين اليوحي، ثيم  تربية عقلي  

 .يقوم به المسجد لينعكس في المجتمع، وبذلك تتكامل أنوار الهداية
 :لهذه المعانيامتما  الن، الكريم   الدلي  علا

َمثَرر   نرروره كمشرركال فيهررا " :ميين السييورة 07ُلِخييص المثييل فييي اآلييية  :أو إ 
وعنييدما ينتهييي الكييالم عيين العناصيير ...  فيهررا الحييظ مشييكاة أل"...مصرر اح
في  يرو  أذن " :تبدأ بقوله تعيالى التي تلية للمثل ُنفاجأ بأن  اآليات المادي  

ت رفرررع وي رررذكر  فيهرررا اسرررمه يسررر   لررره فيهرررا  ال ررردو وا صرررا أل ال أن 
 ... فيهررا ... يررو   فرري ...مصرر اح  فيهررا كمشرركال" :الحييظ أل"...رجررا 
وغنيييي عييين البييييان أن  دور الميييرأة فيييي المسيييجد دون دور الرجيييل،  ".رجرررا 

 .ودور الرجل في البيت دون دور المرأة
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نررور علررا نررور يهرردي ال " :ميين السييورة 07يخييتم المثييل فييي اآلييية : ثانيرراإ 
 أل"لنرروره مررن يشرراءأل ويضرررهلل ال األمثررا  للنرراس وال  كرر  شرريء علرريم

 .فالكالم إذن عن هداية اهلل تعالى لمن يشاء من خلقه
بعييد االنتهيياء ميين هييذا المثييل المتعلييق بأهييل اإليمييان نجييد أن  اآليييات : ثالثرراإ 

ثييييياني التيييييي تليييييي تضيييييرب مثليييييين ألعميييييال أهيييييل الكفييييير وينتهيييييي المثيييييال ال
 ."ومن لم يجع  ال له نوراإ فما له من نور" :بالتعقيب اآلتي

يت السييورة سييورة النييور، مييا يعنييي أن  هييذه المسييألة هييي المسييالة سييم  : را عرراإ 
ز علييييى المسييييائل والمالحييييظ أن  سييييورة النييييور ترك يييي. ة فييييي السييييورةالمركزي يييي
علييى  وهييي مسييائل ال يسييهل. ة وعالقيية الرجييل بييالمرأةة واالجتماعي يياألسييري  

العقييييييل البشييييييري أن يسييييييتقل بمعرفتهييييييا، وهييييييي ميييييين أهييييييم أسييييييس صييييييالح 
ر للسيييييورة الكريمييييية ييييييدرك أن  تحقيييييق العليييييم والمتيييييدب  . ةالمجتمعيييييات البشيييييري  

والعميييل بمييييا جييياء فييييي السيييورة يضييييمن لنيييا األسيييياس لهداييييٍة حقيقييييية للفييييرد 
 .والمجتمع

مجياالت م العلميي فيي الة ليتعلم أن  كيل التقيد  انظر إلى المجتمعيات الغربي ي 
لييذا فهييم يفقييدون . المختلفيية لييم يغيين عيينهم شيييئا، ألن  العقييل وحييده ال يكفييي

ييوم  ونجيدهم يقعيون كيل   ،البوصلة، فال يعلمون هيدفا  للحيياة وال معنيى لهيا
ة، عنييييد بعييييض إلييييى درجيييية أن  مرحليييية العبثي يييي ،فييييي متاهيييية ال مخييييرج منهييييا

ن يكييييون وليييي... فالسييييفتهم، هييييي المرحليييية التييييي تييييأتي بعييييد مرحليييية الحداثيييية
 07خييالص حتييى تتكامييل عناصيير الهداييية التييي لخ صييها المثييل فييي اآلييية 

 . من سورة النور
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 الذي استودد ناراإ 

 
  

ر:" من سورة البقرة 17في اآلية  جاء ا مثلهم كمث  الذي اسرتودد نراراإأل فلم 
 ".أضاء  ما موله ذ هلل ال  نور م وتركهم في ظلما    ي صرون

تفسيييير هيييذه اآليييية الكريمييية، وكنيييا نلحيييظ أن  السيييائلين تكيييرر السيييؤال حيييول 
ي. يستشكلون المثل المضروب ه ويرجع جزء من هذا االستشيكال إليى التوج 

هييم  -فييي المثييال المضييروب -العييام للمفسييرينب حيييث يييرون أن  المنييافقين
كمثييييل شييييخٍص أوقييييد نييييارا  : َفمثييييُل المنييييافقين إذن. الييييذين يسييييتوقدون النييييار
أضييياءت النيييار ميييا حوليييه، ذهيييب اهلل بنيييوره فليييم يعيييد ليستضييييء بهيييا، فلميييا 
وهنييا . رينوهييذا القييول هييو مييدار أقييوال عاميية المفس يي. بقييادر علييى اإلبصييار

 :لنا على هذا التفسير المالحظات اآلتية
. المنييافق ال يطلييب الحقيقيية وال يسييعى لهييا وال يبييذل جهييدا  ميين أجلهييا: أوال  

 .استوقد توحي بهذا الطلب وهذا الجهد وكلمة
والييذين ذهييب اهلل  ،(الييذي، حولييه) الييذي اسييتوقد هييو فييرد واحييد بييدليل: ثانيييا  

: والرررذي:" ويقييول البيضيياوي. بنييورهم هييم جماعيية، كمييا هييو اليينص الكييريم
وهذا غرييب، ". والضتم كالذي الاضوا: ، كما في قوله تعالىالذينبمعنى 

 .وخضتم كالخوض الذي خاضوه، أي خضتم كخوضهم: ألن  المقصود
 :اه أقرب لظاهر اللفظة القرآنية اآلتيي نر ذوال
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وبعبييارة . أي مييثلهم فييي مييوقفهم ميين دعييوة الرسييول، عليييه السييالم: مررثلهم
الطيرف األول هيو  بوالمثل هنا يتعلق بطرفين. مثلهم معك يامحمد: أخرى

وعلييييه يصيييبح . الرسيييول، علييييه السيييالم، والطيييرف الثييياني هيييو أهيييل النفييياق
دعوتك ييا محميد، كمثيل رجيل اجتهيد  مثلهم في موقفهم منك ومن: المعنى

، فالرسييول ...فييي إيقيياد نييار، فلمييا أفلييح فييي ذلييك وأضيياءت النييار مييا حولييه
عليه السالم هو ذليك الرجيل اليذي اجتهيد فيي إنيارة ميا حوليه بنيور الهيدى، 

َحولييه اليييبالد بنييور الهييدى، واسييتجاب ليييه  فلمييا أفلييح فييي ذليييك وُأنيييرت ِميينْ 
ْن ذهيب اهلل بنييور هيؤالء لنفيياقهم وفسيياد النياس ميين حوليه، كانييت المفاجييأة أ

نعم، ذهب اهلل بالنور الذي خلقيه فييهم ليهيديهمب مين عقيل وفطيرة . طويتهم
فليس اإلشيكال إذن فيي نيور . ال ...س بالمعاصيدن  وفرقان يجده من لم يُ 

ن   مييا اإلشييكال فييي العمييى الييداخلي الييذي نييتج الييوحي، فقييد أضيياء وأنييار، واج
 . عن معاصيهم ونفاقهم

 :وعليه نقو 
ب فيالوحي نيور، يهدي  ويوصل   لا مقا   األشرياء ك  ما: النور .5

 ال ...ة نور، والضوء نوروالعلم نور، والفطرة السوي  
كما ال يكفي وجود الضوء في الغرفة حتى نبصير، كيذلك ال يكفيي  .5

ة ميين القييدرة الداخلي يي ه ال بييد  نييور الييوحي حتييى يهتييدي اإلنسييان، ألن يي
. فهنييييييياك إرسيييييييال وهنييييييياك اسيييييييتقبال. اءعليييييييى اإلبصيييييييار واالهتيييييييد

 .منها وصالحية القدرة على االستقبال ال بد  
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ة التييييي تجعييييل اإلنسييييان مبصييييرا  المعاصييييي تُييييذهب األنييييوار الداخلي يييي .1
غاييية  لحقييائق الييدين، والتييي تختلييف عيين حقييائق الييدنياب فيياهلل تعييالى

 . ا  شريفة ال يصلها اإلنسان حتى يسلك سلوكا  شريفا  سوي  
هيييييم ال ييييييدركون أبسيييييط  اليييييذين يملكيييييون عقيييييوال  ثيييييم  ال تعجيييييب مييييين  .2

ولكيين انظيير إلييى سييلوكهم فييي الحييياة، لييتعلم أن  . ةالحقييائق اإليماني يي
ة وهيييذه حقيقييية ديني ييي. اإليميييان يزييييد بالطاعيييات ويييينقص بالمعاصيييي

أال تييييرى فييييي واقييييع النيييياس أن  . يمكيييين اسييييتقراؤها فييييي حييييياة النيييياس
ذا . إيمانييا  وتصييديقا   همأكثييرهم التزامييا  بمطالييب الييدين يكييون أشييد   واج

ة، كانييييت حقييييائق الفيزييييياء والكيمييييياء، وغيرهييييا ميييين العلييييوم الطبيعي يييي
ة تحتيياج إلييى عقييول تحتيياج إلييى عقييول فقييط، فييكن  الحقييائق اإليماني يي

يهييدي والقلييوب تحتيياج إلييى سييلوك سييوي، والسييلوك السييوي . وقلييوب
 .الدين الحق إليه

ا ، ألننييا ُينييتج إيمانيا  سيوي  قيد ننخيد  أحيانيا  بالسييلوك السيوي اليذي ال  .1
والِكبييُر ميين أخطيير . ال نط لييع علييى سييلوك القلييوب، ولكيين  اهلل يط لييع

انظيير . أمييراض القلييوب التييي تصييرف المتكب يير عيين حقييائق اإليمييان
سأصررررف  عرررن آيررراتَي الرررذين :" مييين سيييورة األعيييراف 116اآليييية 
ن يررررَ يتك  ررر آيرررة   يؤمنررروا  وا كررر   روَن فررري األر    يرررر المررر  وا 
 ..". . ها
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 !!امنسان ذل  الكا ن
 
 

 اشررركر لررري ولوالرررديَ   لررري   أن  :"... مييين سيييورة لقميييان 11فيييي اآليييية  جررراء
، فوجييود اإلنسييان نعميية عظيميية ُيشييكر خالقهييا وُيشييكر ميين كييان "المصررير

ة وجيييود ة النييياس ال تيييدرك أهمي يييوالمالحيييظ أن  أغلبي ييي. واسيييطة فيييي تحققهيييا
ي الجهييييل بالقيمييييية العظيمييييية وييييييؤد  . اإلنسييييان ومركزيتيييييه فيييييي هييييذا الوجيييييود

وفيي الوقيت اليذي ييدرك فييه . لإلنسان إليى االسيتهتار بيه والتفيريط بحقوقيه
ة وجيييوده ومركزيتيييه فيييي الخليييق سيييتختلف نظرتيييه إليييى نفسيييه اإلنسيييان أهمي ييي

ليييى اآلخيييرين، وسيييينعكس ذليييك بعميييق عليييى أدائيييه وسيييلوكه فيييي الحيييياة . واج
نسيييان ومركزيتيييه فيييي ونحييين هنيييا بصيييدد تسيييليط األضيييواء عليييى مكانييية اإل

 . الوجود كما جاء في القرآن الكريم
 

م، بييل لقييد كيير  قبييل خلييق اإلنسييان ُهي ئييت األرض السييتقبال هييذا المخلييوق المُ 
:" ميين سييورة لقمييان 43ُسييخ رت السييموات واألرض ميين أجلييه، انظيير اآلييية 

، وانظير "...ر لكم مرا فري السرموا  ومرا فري األر ألم تروا أن  ال سال  
ر لكرررم مرررا فررري السرررماوا  ومرررا فررري  ":سيييورة الجاثيييية مييين 10اآلييية  وسرررال 

فكيل هيذا الخليق أل "روناألر  جميعاإ منره  ن  فري ذلر   يرا  لقروم يت ك ر
لييق ميين أجييل ر، قييد خُ العظيييم، الييذي يفييوق فييي عظمتييه قييدرتنا علييى التصييو  

وعنييدما أصييبح هييذا الوجييود العظيييم ! هييذا القييادم الييذي يجهييل قييدره ومكانتييه
رت المالئكيية الكييرام بييأن  الخليفيية قييادم، انظيير خبِيياإلنسييان أُ جيياهزا  السييتقبال 
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ذ دا  ر    ":من سورة البقيرة 03اآلية  ي جاعرٌ  فري األر    للمال كة  ن روا 
، وعنيييدما ظهييير أن  المالئكييية ليييم تستشيييعر عظمييية وجيييالل هيييذا "...اللي رررة

ق اإلنسيان مين خيالل ة والتيي أظهيرت تفيو  المخليوق تم يت المبيارزة التاريخي ي
 .موقابليته وقدرته على التعل   ،ةالعقلي   قدرته

 

وطالما أن  هذا المخلوق المفض ل عظيم القيدر قيد وجيد، فقيد آن األوان أن 
، بمكانتييييه ومركزيتييييه تعتييييرف المخلوقييييات، وعلييييى رأسييييها المالئكيييية والجيييين  

اسرررررجدوا :"...وجييييالل قيييييدره وفوقي تيييييه، فكييييان األمييييير مييييين الخيييييالق سييييبحانه
ه ويبييدو أن يي. وأبييى إبليييس، الييذي كييان ميين الجيين  ، فسييجدت المالئكيية .." دم

أدرك أن  الجييين  قيييد فقيييدت المكانييية العظيمييية التيييي كانيييت تطميييح إليهيييا قبيييل 
مين سيورة  14ة اإلنسان، جاء في اآليية خلق هذا الكائن، وجادل في أحقي  

وهيذه ". دا  أنا الير منه اللقتني من نار واللقته من  رين:"... األعيراف
يي ه يييرفض األميير األلهييي، فيياهلل هييو الييذي خلييق وهييو ة غييير مقبوليية، ألن ييحج 

رادتييه المطلقيية ولكيين  هييذا الييرفض . الييذي يختييار ويجتبييي بعلمييه وحكمتييه واج
ييل بييه آدم، ميين إبليييس يشييير إلييى أن يي ه يعلييم حقيقيية وعظميية وجييالل مييا ُفض 

 . ويقع فيما وقع فيه من معصية مما جعله يشط  
 

مييٍة يريييدها الخييالق عييز ى، ولحكوكانييت الخالفيية فييي األرض، وألجييٍل مسييم  
 (اآلخيييرة)وسيييتنتهي هيييذه الخالفييية، فتيييأتي المرحلييية الثانيييية واألخييييرة . وجيييل

ة، والتييي هييي أعظييم ميين ليقييوم اإلنسييان ميين أجييل ممارسيية وظيفتييه الحقيقي يي
أن ييييدركها العقيييل البشيييري المرهيييون اآلن لقيييوانين الحيييياة اليييدنيا، ويبيييدو أن  

ذا كييييان نظييييام . مييييا كييييان فكييييان منييييه -ولييييو بقييييدر  –إبليييييس قييييد أدركهييييا  واج
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تية، فقيد ر لإلنسان للقييام بوظيفتيه الدنيويية المؤق  السماوات واألرض قد سخ  
دل ليييالئم الوظيفييية الجدييييدة الدائمييية آن األوان أن ُيغي يير هيييذا النظيييام وُيسيييتبْ 

يرروم ت  ررد    األر   نيررَر " :ميين سييورة إبيراهيم 13انظيير اآليية  ،تييةغيير المؤق  
ة التيي تتحيدث عين اخيتالل النظيام ، واآليات القرآني  "...األرِ  والسماوا   

 . الكوني عند قيامة اإلنسان كثيرة
 

أما يوم الحساب والفصل فعظيم، كيف ال، وهو يتعلق بكائن عظييم وهيب 
بييين  وبعييد الفصييل. فيي اني مييا نُ العقييل واالختيييار ونفيي  فيييه ميين السيير الرب يي

. حكميية الوجيييودنجييح وأفليييح وتحققييت فييييه  عيين اليييذي يكييون الرضيييا النيياس
ويكون في المقابل الغضب على من تدل ت به شهوته ولم يرتفيع بيه عقليه، 
ولم يكن يدرك عظمة نعمية العقيل واالختييار، وفير ط فيي الفرصية العظيمية 
التييييي ُمنحييييت لييييه، ليكييييون فييييي عييييالم السييييعادة الالنهييييائي وهييييو يقييييوم بتلييييك 

مين سيورة  40أل44جياء فيي اآليتيين . لق مين أجلهياالوظيفة الجليلة التي خُ 
" :07، وفي اآليية " ن  األ رار ل ي نعيمأل علا األرا   ينظرون" :المطففين

؟ فيكذا فريأم ينظيرون   لراينظيرون : والسيؤال هنيا. "علا األرا   ينظررون
هيييم أصيييحاب قيييرار، فميييثلهم كمثيييل ذليييك يعنيييى أن   ، فيييكن  ينظررررون فررريكيييانوا 

بت يييون فيييي يَ  مليييوك اليييدنيا يجلسيييون فيييي عروشيييهم ينظيييرون فيييي األميييور ثيييم  
يييا : سييأل موسييى ربييه فقييال:" جيياء فييي صييحيح الجييامع لأللبيياني. المسييائل

هييو رجييل يجيييء بعييدما يييدخل أهييل : رب مييا أدنييى أهييل الجنيية منزليية؟ قييال
كييف وقيد نيزل النياس  أي رب  : ة، فيقيولادخل الجن  : ة فيقال لهة الجن  الجن  

لييك ميين أترضييى أن يكييون لييك مثييل م: منييازلهم وأخييذوا أخييذاتهم؟ فيقييال لييه
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لك مثله ومثليه ومثليه، فقيال فيي : رضيُت رب، فيقول: ملوك الدنيا؟ فيقول
فييكذا كييان هييذا  ...."هييذا لييك وعشييرة أمثالييه: رضيييُت رب، فيقييول: الخامسيية

أال يشيير هيذا ! لك جميع أهيل الجنية؟هو ملك أدنى الناس منزلة فكيف بمُ 
هائييل ومييا ة علييى أرجيياء الكييون الإلييى احتمييال أن يكييون للبشيير سييلطة كوني يي

. رة لإلنسيان ورهين إشيارتهفيه من كائنات ذات وظائف أدنى وتكون مسيخ  
ة اليرروم فرري ش رر    ن  أصررماهلل الجن رر:" ميين سييورة يييس 77جيياء فييي اآلييية 

ذا كيييان هنييياك ، فيييكذا كيييان هنييياك شيييغل فهيييو شيييغل الُمنع  "فررراكهون ميييين، واج
إذن  ففيي األمير ...وال نصيب وال تعيب وال هيم   وظيفة ففيهيا المتعية، ال كيد  

غمييوض سييببه قصييور العقييل البشييري عيين إدراك حقييائق اآلخييرة، كيييف ال، 
وهييو ال يييزال وبعييد آالف السيينين، يجهييل حقييائق الييدنيا، بييل وال يحيييط إال 

 .ببعض ظواهرها
 

رر" :ميين سييورة اإلسييراء 41جيياء فييي اآلييية  لنا  عضررهم علررا انظررر كيررف فض 
الزيييادة، فييكذا والفضييل هييو  ،" عرر  ولآلالرررل  أك ررر  درجررا  وأك ررر  ت ضرريالإ 

كانت الزيادة في الدنيا على مستوى القدرات والطاقات والعطاء هيي زييادة 
ة ميين أجييل وجييود حضيياري دنيييوي كمقدميية لعييالم اآلخييرة، فمييا عسييى تكاملي يي

ذا كييان رب  ! !أن تكييون انعكاسييات التفاضييل فييي عييالم اآلخييرة العييالمين  واج
اتالرررذ ال   ررررا يَم و ... ":خيييذ مييين البشييير أخيييالءوخيييالق األكيييوان الهائلييية يت  

فميييا عسيييى أن يكيييون شيييأن المقيييربين مييين البشييير ييييوم  أل(147:النسررراء)"اللررريالإ 
 !!القيامة
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م كييرَّ هييذا هييو اإلنسييان وهييذه مكانتييه فييي القييرآن وفييي اإلسييالمب فهييو كييائن مُ 
ييييل علييييى الكائنييييات المخلوقيييية، شييييأنه عظيييييم وخَ مُ  طبييييه جليييييل، مسييييؤول فض 

الييدنيا لحكميية ويوجييد فييي اآلخييرة جييد فييي هييذه وُ  .ومحاسيب يثيياب أو يعاقييب
د صيدفة، ال ِجيوُ  ة فترى أن  اإلنسيان كيائن  حيي  ا المدارس المادي  أم  . لحكمة
. ة في اليدماغز على باقي الكائنات إال بالعقل الذي هو انعكاس الماد  يتمي  

يميُه ومبادئيُه فمين اختراعيه، كميا أميا قِ . ةفهو إذن ابين الصيدفة وولييد المياد  
وهذا كما تيرى فيي غايية . بسه متى شاء ويخلعه متى شاءيختر  اللباس يل

ة هيي شييء معنياه وتصيبح العبثي ي الفلسفة يفقد كيل   هه بمثل هذالخطورة ألن  
ة، وتصبح الحياة لعبة قذرة، كميا قيال أرنسيت همنجيواي قبيل األكثر منطقي  

ة، حيث تيرى أن وتصبح الوجودية أكثر الفلسفات ِصدقي ة ومنطقي  . انتحاره
 .له معنى، وأن  االنتحار هو غاية إمكانات اإلنسان ال شيء

ي لنفسيه أن يهيبط إليى هيذا المسيتوى الحييواني، فعليييه عنيدما يرضيى المياد  
لو  قيام أحيد  بأن يعلم أن  لذلك انعكاسات خطيرة، منها على سبيل المثال

بقتله واالعتداء عليى كرامتيه وماليه وعرضيه مين غيير ميا سيبب، فليقيل لنيا 
ة فكذا قال نعيم، فليقيل لنيا أي ي! هل في ذلك ما يتعارض مع القيم والمباد ؟

مييا ! ة مبيياد ، وميين الييذي اخترعهييا وميين الييذي يلييزم األقوييياء بهييا؟قيييم وأي يي
ين كييييل متخط يييي الييييذي يمنعنييييا أن ننسيييياق مييييع شييييهواتنا إلييييى أقصييييى مييييدى

تمييييوت أكثيييير ! ولميييياذا ال؟ ،الحييييواجز والحييييدود، هييييل فييييي ذلييييك ميييين بييييأس
بيييو  ورامسيييفيلد وتشيييني، هيييل  اليييرئيس األمريكيييي ة وتشيييقى ويعيييي البشيييري  

ستالين يقتل عشرة ماليين من سيكان االتحياد ! ولماذا ال؟ ،هناك من بأس
 لميييياذا ال، ولميييياذا ال يييييريح نفسييييه ميييين ،السييييوفييتي، ويقتييييل لمجييييرد الشييييك
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مليونيييا  مييين  551األمريكيييان البييييض يقتلييون ! الشييكوك بالقتيييل واالسييتعباد؟
! ل الصراصيييير والبراغييييث واليييذباب، ميييا الميييانع؟قتَيييتُ الهنيييود الحمييير، كميييا 

الرجل يستغل ضعف الميرأة وجمالهيا إليى أقصيى حيدود، ميا الميانع، ألييس 
ة ح  ولماذا ال يكيون القيول الفصيل لميوازين القيوى والجميال والصي! ذلك ألذ؟

والتعيب، ألييس  قيل لمياذا الحيياة ولمياذا الكيد   ثيم  ! والذكاء والحنكية واليدهاء؟
بيل ! ؟...ة عن هذه  المصادفة الورطة المسماة الحيياةالموت عودة منطقي  

ه انتحير منيذ زمين إنني أرى أن  الملحد اليذكي ال يمشيي عليى األرض، ألن ي
 معانياة واألليم، ثيم  بعيد، فهو أذكى مين أن ينسياق لمصيادفة فيهيا التعيب وال

 .هي بعد ذلك تنتهي بالموت
 

قون بقيييم ون الييذين يتشييد  أكثيير مييا يضييحكك عجبييا  أولئييك المالحييدة والمييادي  
ه علييى أسيياس ميين العداليية والمسيياواة وحقييوق اإلنسييان، ويؤسسييون ذلييك كل يي

وعنيييدما يعجيييزون عييين اقناعيييك . ي قيييائم عليييى فرضيييي ة الصيييدفةإيميييان مييياد  
ة مسييتغلين عييدم يقومييون باسييتعارة القيييم الديني يي اإلنسيياني  غات االلتييزام بمسييو  

إذا أدركت ما نرمي إليه تبي نيت أن  ... انتباهك إلى هذه المفارقات العجيبة
ة هييي المسييألة األولييى واألسيياس فييي حييياة البشيير، وأن  مييا المسييألة اإليماني يي

  عنهيييا، مييين هنيييا كيييان عليييم التوحييييد هيييو أشيييرف العليييوم عليييى سيييواها يتفييير  
 .طالقاال
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 وليس
 األن َثاو الذ َكر  

 
 

ررا َوَضررَعت َها َداَلرر   َرهللِّ ِ نِّرري :" ميين سييورة آل عمييران 06فييي اآلييية  جرراء َفَلم 
نِّي َسرم ي ت َها  َلم  ِ َما َوَضَع   َوَلي َس الذ َكر  َكاألن َثا َواِ  َوَضع ت َها أ ن َثا َوالل ه  َأع 

َيمَ   ...".َمر 
وهيذا يعنيي  .األنثيى لفظة َكر علىالذ   لفظة تقديم في اآلية الكريمةالالفت 

وجييه الشييبه  ومعلييوم أن   .أن  الُمشيب ه هنييا هييو الييذكر والُمشييب ه بييه هييو األنثييى
ولييييس األنثيييى :" ليييو قييييلو . ، وهيييو هنيييا األنثيييىيكيييون أقيييوى فيييي المشيييب ه بيييه

، لوافيييق ذلييييك مييييل النيييياس إليييى تفضييييل الييييذكر عليييى األنثييييى، ..."كاليييذكر
ونحين . من مسيتندات مين يرييد أن ُيفاضيل بيين متكياملينوألصبحت اآلية 

أن  الميرأة تفضيل الرجيل فيي أميور، وأن  الرجيل يفضيل الميرأة فيي بي ال نشك  
. أميييور، وكيييل ذليييك مييين مقتضييييات الوظيفييية التيييي شييياءها العزييييز الحكييييم

عنييد  ولكيين ال بييد   .وعليييه ال يمكيين المفاضييلة بييين الرجييل والمييرأة بييالمطلق
يلة إذا كيان المطليوب رعايية  دمن تحدييكل مفاضلة  الوظيفيةب فيالمرأة ُمفض 
 .ل إذا كان المطلوب نقل األحمال الثقيلةوالرجل مفض  . الطفل، مثال  

ولكنهيا هيي تتجيه إليى ربهيا بميا  :"جاء في تفسير ظالل القرآن لسيد قطيب
ييةوكأن   وجييدت، وليييس  ":هييا تعتييذر أن لييم يكيين لهييا ولييد َذكيير ييينهض بالُمهم 

  ."الذكر كاألنثى
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وُيشيِكل عليى . رحميه اهلل يعتبير أن  هيذا مين كيالم اميرأة عميران ا  سيد وكأن  
وقيد تنب يه . مثل هذا الفهم تقديم الذكر عليى األنثيى فيي نيص اآليية الكريمية

فهييو  برين، مثييل الشييوكاني فييي تفسيييره فييتح القييديرإلييى ذلييك بعييض المفس يي
ن المعنيييى ييييرى أن  هيييذه الجملييية هيييي مييين كيييالم اهلل تعيييالى، وبالتيييالي يكيييو 

ولييييس اليييذكر اليييذي طلبيييِت كيياألنثى التيييي وضيييعِت، فيييكن  غايييية ميييا :" عنييده
وأميير هييذه األنثييى عظيييم وشييأنها ... أردِت ميين كونييه ذكييرا  أن يكييون نييذرا  

 ".والالم في الذكر واألنثى للعهد... فخيم 
والجملتييان معترضييتان ميين :" ويقييول الصييابوني فييي تفسييير صييفوة التفاسييير

ما  لشأن هذه المولودة وما علق بهيا مين عظيائم األميور كالمه تعالى تعظي
 ".وجْعلها وابنها آية للعالمين

، مييين كيييالم اهلل "َوَلررري َس الرررذ َكر  َكررراألن َثا: "بغيييض النظييير عييين كيييون جملييية
الييذي يهمنييا هنييا أن نلفييت االنتبيياه  تعييالى أو ميين كييالم امييرأة عمييران، فييكن  

ال مجيييال لجعيييل هيييذه اآليييية ه بيييه، وبالتيييالي إليييى كيييون األنثيييى هيييي المشيييب  
 .بل العكس هو األظهر هنا ،مستندا  لتفضيل الرجل على المرأة

َيَهررهلل  ِلَمررن  َيَشرراء  ِ َناثإررا :" ميين سييورة الشييورى 73 – 11جيياء فييي اآليييات 
َعرر   َمررن  َيَشرراء  . َوَيَهررهلل  ِلَمررن  َيَشرراء  الررذ ك ورَ  َناثإررا َوَيج  َرانإررا َواِ  ج ه م  ذ ك  َأو  ي ررَاوِّ

اَعِقي  ". مإ
ذهييب بعييض أهييل التفسييير إلييى أن  تعريييف الييذكور وتنكييير اإلنيياث يشييير 

الشيييوكاني عليييى ذليييك  وييييرد  . إليييى شيييرف اليييذكور وتفضييييلهم عليييى اإلنييياث
إن  التقيديم لإلنياث قيد عيارض ذليك، فيال داللية فيي :" فيقول في فتح القدير

 ".اآلية على المفاضلة، بل هي مسوقة لمعنى آخر
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َيَهرررهلل  ِلَمرررن  :" يمييية قيييد قيييد مت اإلنييياث فيييي قوليييه تعيييالىإذا كانيييت اآليييية الكر 
فكنهييا أيضييا  قييدمت الييذكور فييي  ،"َيَشرراء  ِ َناثإررا َوَيَهررهلل  ِلَمررن  َيَشرراء  الررذ ك وَر 

ناثرراإ :"قولييه تعييالى َرانرراإ وا  ج ه م  ذ ك  إذا عرفنييا هييذا أدركنييا أن  التقييديم ". َأو  ي ررَاوِّ
مييور أخييرى يجييدر بنييا أن ُنعمييل والتييأخير، والتعريييف والتنكييير، يرجييع إلييى أ

 .النظر فيها لعلنا نقتبس قبسا  من بالغة القرآن الكريم
سيير التييي يهبهييا اهلل قييد يشييير إلييى أن  األُ  الررذكوروتعريييف   ناثرراإ إن  تنكييير 

سيير التييي يهبهييا اهلل تعييالى ذكييورا  تعييالى إناثييا  فقييط هييي أكثيير عييددا  ميين األُ 
ويمكيييييين أن ُتعييييييزز هييييييذه المالحظيييييية . وهييييييذا أميييييير يلمسييييييه النيييييياس ،فقييييييط

أما تنكير الذكور . بكحصاءات ُيراعى فيها األسلوب العلمي في اإلحصاء
َرانإررا: "واإلنيياث فييي قولييه تعييالى ج ه م  ذ ك  ناثرراإ  َأو  ي ررَاوِّ فقييد يشييير إلييى أن  أل "وا 

نياث هيي األكثير، وهيذا ملميوس بوضيو األُ  ح سر التي تشيتمل عليى ذكيور واج
سير قيد يشيير إليى أن  األُ   ناثراإ عليى  ذكرانراإ وتقيديم . وال يحتاج إلى إحصياء

كثر فيي األالذكور فيها أكثر من عدد اإلناث هي  المواليد التي يكون عدد
دراسررررة ا، كمهتمييييي ن، إلييييى وهييييذه الحاليييية تحتيييياج من يييي .ةالمجتمعييييات البشييييري  

 .ة مصا ي  
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  ناا  األنعام
 
 

َوَأن َال َنرا ال َمِديرَد ِفيرِه َ رأ ٌس َشرِديٌد  ...":الحدييدمين سيورة  47في اآليية جاء 
َوَأن ررَاَ  َلك ررم   :"...ميين سييورة الزميير 6، وجيياء فييي اآلييية " ...َوَمَنرراِفع  ِللن رراسِ 

 ٍُ َوا  "....ِمَن األن َعاِم َثَماِنَيَة َأا 
ى ة البييييين أبيييييي العيييييز الحنفيييييي المتيييييوف  جييييياء فيييييي شيييييرح العقييييييدة الطحاوي ييييي

مييا يكييون ميين المعييادن التييي فييي الجبييال، وهييي فالحديييد إن  "... : ررر714عييام
ميييا كيييان معدنيييه أعليييى كيييان حدييييده وقيييد قييييل إن يييه كل   .عاليييية عليييى األرض

واألنعييام ُتخلييق بالتوالييد المسييتلزم إنييزال الييذكور الميياء ميين أصييالبها . أجييود
األجن يية تنييزل ميين  أنييزل ولييم يُقييل نييز ل، ثييم  : إلييى أرحييام اإلنيياث، ولهييذا يقييال

وميين المعلييوم أن  األنعييام تعلييو فحولهييا . هييات إلييى وجييه األرضبطييون األم  
إناثهييا عنييد الييوطء، وينييزل ميياء الفحييل ميين علييو إلييى رحييم األنثييى، وُتلقييي 

 .[1]2..."ولدها عند الوالدة من علو إلى ُسفل
 

اليييذين يصيييرفون  ينال يختليييف موقيييف ابييين أبيييي العيييز عييين موقيييف الكثيييير 
هم ببسياطة ال يقبليون القيول بنيزول ألن   ،ةلفاظ عن الحقيقة اللغوي  معاني األ

الحدييييد واألنعيييام مييين السيييماء، وهيييم بيييذلك ُيحك ميييون معيييارفهم القاصيييرة فيييي 
لقييت فييي فميين أييين لهييم القييول بييأن  األنعييام قييد خُ . كييالم اهلل العزيييز الحكيييم

وهيييل يسيييتحيل فيييي العقيييل أن ُينيييز ل الخيييالق القيييدير ميييا شييياء مييين ! األرض؟
                                                 

 . 122عمان ،  ص  –الدار اإلسالمي  –شرح العقيدة الطحاوية . [1]2



 302 

ذا كنيييا ال نتصيييور ذليييك فكييييف أمكننييييا أن ! المخلوقيييات لحكمييية يرييييدها؟ واج
. ر حادثيية اإلسييراء والمعييراج، وحادثيية نييزول آدم وزوجييه إلييى األرضنتصييو  

ميا وراءُه  هم أسرى الواقع المحسوس وييذهلون عين كيل  أم ا أهل اإللحاد فكن  
 .من أسباب وعلل

بيأن  العلمياء  –البياب وهو مختص فيي هيذا  –ذكر األستاذ زغلول النجار 
ة، يجزمييون بييأن  الحديييد لييم يتكييون فييي األرض وال فييي المجموعيية الشمسييي  

ومن هنيا ... ةه يحتاج إلى طاقة هائلة ال تتوافر في المجموعة الشمسي  ألن  
نجدهم ُيقد مون تفسيرا  لوجيود الحدييد فيي األرض يتمثيل فيي انفجيار بعيض 

مكوناتهييا فييي الفضيياء ممييا  النجييوم المحتوييية علييى عنصيير الحديييد وتنيياثر
ى إلى نزول الحديد بكثافية عليى األرض، وذليك فيي الوقيت اليذي كانيت أد  

ة غييييير متماسييييكة، وفييييي الوقييييت الييييذي لييييم يكيييين الغييييالف فيييييه األرض هش يييي
ن ى إلييييى اختييييراق ذرات الحديييييد لطبقييييات األرض ممييييا أد   ،الجييييوي قييييد تكييييو 

 .المختلفة
فهيييم مييين غيييير حييييرة وال يجعلنيييا ن إن  مثيييل هيييذا الكشيييف العلميييي المعاصييير

للتأوييل،  بعيد ذليك داعيي وبالتيالي ال ،"َوَأن َال َنا ال َمِديردَ :" ارتباك قوله تعالى
 .ةوال داعي لصرف األلفاظ عن ظاهرها وحقيقتها اللغوي  

وما يقال فيي الحدييد ُيقيال فيي األنعيام، إال أن  نيزول األنعيام وتمي زهيا عليى 
ى التنب يييه إليييى ضيييرورة إجيييراء دراسيييات بييياقي الحيوانيييات واليييدواب ييييدفعنا إلييي

مستفيضة تتعليق باألنعيام، ألن  اآلييات الكريمية وضيعت أييدينا عليى بدايية 
 .الخيط الذي يمكن أن يقودنا إلى اكتشاف بعض أسرار الخلق
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اَلَلَقك م  ِمن  َن  ٍس َواِمَدٍل ث رم  َجَعرَ  ِمن َهرا  :"من سورة الزمر 6جاء في اآلية 
َجَها َوَأن اَ  ل ق ك رم  ِفري     روِن أ م َهراِتك م  َاو  ٍُ َيال  َوا َ  َلك م  ِمرَن األن َعراِم َثَماِنَيرَة َأا 

 ...".في ظل ماٍ  ثالثٍ  اَلل قإا ِمن  َ ع ِد اَلل  ٍ 
يييييذهب أهييييل التفسييييير إلييييى أن  اليييين فس الواحييييدة هنييييا هييييي نفييييس آدم، عليييييه 

المسييح، علييه زا ، كميا هيو األمير فيي خليق السالم، واليذي ُخليق خلقيا  متمي ي
، وكيييذلك 71: آ  عمرررران..." ِ ن  َمثَرررَ  ِعيَسرررا ِعن رررَد الل رررِه َكَمثَرررِ  َآَدمَ " :السيييالم

فييي  القييانوناألميير فييي خلييق حييواء التييي ُخلقييت ميين نفييس آدم علييى خييالف 
وهيذا ييدل عليى . التزاوج سن ةكان خلق باقي البشر وفق  ثم   ،باقي األحياء

 .عالم اآلخرة ته ودوره القادم فيوأهمي المخلوق البشري  هذا كرامة 
"...  ٍُ َوا ميين الضييأن اثنييين، وميين  :"...َوَأن ررَاَ  َلك ررم  ِمررَن األن َعرراِم َثَماِنَيررَة َأا 

والالفيت أن  الكيالم عين . المعز اثنين، ومن اإلبل اثنين، ومين البقير اثنيين
نزول األنعام جاء بعد الكالم عن خلق آدم وحواء وقبل الكيالم عين قيانون 

وقييد يشييير ذلييك إلييى أن  نييزول األنعييام كييان قبييل نييزول اإلنسييان  .ةوجي ييالز 
لهييا الخييالق الحكيييم، انظيير ة األنعييام التييي ذل  وتمهيييدا  لنزولييه، وذلييك ألهمي يي

ررا َعِمَلرر   :" ميين سييورة يييس 70-71 اآليييات ا َأن ررا اَلَلق َنررا َله ررم  ِمم  َأَوَلررم  َيررَرو 
رررا َفه رررم  َلَهرررا َمررراِلك ونَ  َوَذل ل َناَ رررا َله رررم  َفِمن َهرررا َرك رررو  ه م  َوِمن َهرررا . َأي رررِديَنا َأن َعامإ

وَن . َيرأ ك ل ونَ  رك ر  والالفيت هنيا قوليه ". َوَله رم  ِفيَهرا َمَنراِفع  َوَمَشراِرهلل  َأَفرال َيش 
وكييف ال يكيون األمير الفتيا  ومثيل هيذا  ...."ِمم ا َعِمَلر   َأي رِديَنا... :"تعالى

ميين سييورة ص، وذلييك  77التعبييير لييم يييرد فييي القييرآن الكييريم إال فييي اآلييية 
َد ِلَمررا  :"فييي حييق آدم، عليييه السييالم ررج  ِلرريس  َمررا َمَنَعررَ  َأن  َتس  َدرراَ  َيررا ِ   

المخلييوق لهييذا  تكييريم خيياصر إلييى فمثييل هييذا التعبييير يشييي ،" اَلَلق رر   ِ َيررَدي  
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يييا خصوصيييية خليييق األنعيييام فقيييد ترجيييع إليييى أهميتهيييا .الُمكل يييف  بالنسيييبة أم 
 .لإلنسان المستخلف في األرض

َوات ق رروا ال ررِذي َأَمررد ك م  ِ َمررا  ":ميين سييورة األنعييام 100–104جيياء فييي اآليتييين 
َلم رروَن َأَمررد ك م  ِ َأن َعرراٍم َوَ ِنررينَ  والالفييت هنييا تقييديم األنعييام علييى البنييين، ": َتع 

 قبيل أن يحصيل كيان إنيزال األنعيام أن   مين غلب عليى ظننياوهذا يعزز ما 
  .نا حواء ومن َثم  اإلنجاب والتناسل البشريَحمل أم  

َوِمرررَن الن ررراِس َوالرررد َواهللِّ َواألن َعررراِم :" مييين سيييورة فييياطر 43جييياء فيييي اآليييية 
َتِلررٌف َأل َوان رره   الفييت هنييا تمييييز األنعييام عيين بيياقي الييدواب، وقييد يعييزز ال ،"م ال 

ر للقيييرآن والمتيييدب  . الخلق الخييياص لألنعيييامبييي القيييول هيييذا ميييا ذهبنيييا إلييييه مييين
ك ة تيزداد إليى درجية أن يوهيذه األهمي ي .ة األنعام لإلنسيانالكريم يالحظ أهمي  

ييلها اإلنسييان المعاصيير ميين هييذه اليييوم ال تكيياد تُ  حصييي المنييافع التييي ُيحصِّ
وبيذلك نيدرك بعيض أسيرار محاربية اإلسيالم للعقائيد الشيركي ة التيي . األنعيام

 ،...م بعضييا  ميين األنعييام فييي صييورة البحيييرة والسييائبة والوصيييلةكانييت ُتحيير  
بييل ال تييزال آثييار هييذه العقائييد الفاسييدة تعمييل سييلبيا  فييي حييياة بعييض األمييم، 

 .مثل الهندوس الذين ُيقد سون البقرة
عام وتدجينها لإلنسان من األميور الالفتية فيي خلقهيا، ال شك أن  تذليل األن
قريبيية  لقييد ُخِلقييُت لخدميية هييذا الكييائن المكييرم، وُجعلييتُ : فكييأن  واقعهييا يقييول

بييل هييي بحاجيية إلييى رعاييية اإلنسييان وحمايتييه، فييانظر إلييى الخييراف، . منييه
مييييثال ، هييييل تملييييك لنفسييييها شيييييئا  أمييييام اعتييييداء الحيوانييييات المفترسيييية، علييييى 

 .حذرالسرعة و العليه الغزال من خالف ما هو 
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هة إلى أهل العلم والنظر لعلنا نعيد تقييم نظرتنا إلى أصيل  إنها دعوة ُموج 
وال يفوتنا فيي النهايية . هذه الكائنات ووظيفتها وما يحمله خلقها من أسرار

سيورة األنعيام، وأن   هنياك سيورة مين السيور الطيوال ُسيم يتأن ننبه إليى أن  
 .القرآن الكريم هي سورة البقرةأطول سورة من سور 
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    الموتة األولا
 
 

الذي الل  المو  والميال لي ل َوك م :" في اآلية الثانية من سورة المليك جاء
. الوجررودوهنيياك  العرردمهنيياك : "أيكررم أمسررن  عمررالإ و ررو العايررا ال  ررور

. والحييييوانوالوجيييود المخليييوق منيييه المييييت كالجمييياد، ومنيييه الحيييي كالنبيييات 
ي ومييين هنيييا سيييم   ،وتتجليييى مظييياهر الحيييياة فيييي الحييييوان أكثييير مييين النبيييات

وميين مظيياهر وجييود الحييياة النمييو والتكيياثر، وهييذا مشييترك . الحيييوان حيوانييا  
هيييا الحييييوان بز ة واإلدراك فيتمي يييأميييا الحركيية اإلرادي ييي. بييين النبيييات والحييييوان

اإلدراك والحركيية  ويبييدو أن  . علييى النبييات، هييذا طبعييا  فيمييا يظهيير لإلنسييان
والظييياهر لإلنسيييان أن  . ة تكيييون بعيييد نفييي  اليييروح فيييي الجسيييم الحيييياإلرادي ييي

ووجود الحيياة فيي جسيم ميا ال . الروح ال تُنف  وال تستمر إال في جسم حي
آخير،  واليروح سير   والحيياة سير  . يدل على وجيود اليروح حتيى نلميس إدراكيا  

يقييف حييائرا   -مييي الهائييلعلييى الييرغم ميين التطييور العل –وال يييزال اإلنسييان 
 .أمام هذه األسرار

 

كيررف تك ررروَن  ررال وكنررتم أمواترراإ " :ميين سييورة البقييرة 43جيياء فييي اآلييية 
والمييوت هنيا قييد يعنييي : " ليرره ترجعررون ي ميرريكم ثررم   ي ميررتكم ثررم   فأميراكم ثررم  

وقيد يعنيي وجيود الييروح . وجيود األجسياد فيي عيالم الجمياد المييت، أي ترابيا  
ة هيو أيضيا  فوجود الروح قبل خلق األجساد الحي ي. األجسادقبل أن تتشكل 

. وعنيدما تغيادر اليروح الجسيد يميوت هيذا الجسيد. صورة من صور الميوت
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فمييييوت اإلنسييييان يكييييون بمغييييادرة الييييروح الجسييييد وُيؤك ييييد لييييدينا ذلييييك بمييييوت 
وقيييد تغيييادر اليييروح الجسيييد فيميييوت اإلنسيييان عليييى اليييرغم مييين بقييياء . الجسيييد

يييييد . بعيييييض أجزائيييييهالحيييييياة فيييييي جسيييييده أو فيييييي  كميييييا يحصيييييل عنيييييدما ُنجم 
 . األعضاء

 ن   ؤ ء ليقولونأل  ن   ":من سورة اليدخان (01،07،06)جاء في اآليات 
 ررري    موتتنرررا األولرررا ومرررا نمرررن ِ م نَشررررينأل فرررأتوا  م ا نرررا  ن كنرررتم 

ة فهم ينكرون وجود الروح قبل وجود الجسد، أي يقولون بأسيبقي  : "صاددين
 -فيييي اعتقيييادهم -ومييين هنيييا ميييوتهم القيييادم. واإلدراكة عليييى اليييوعي المييياد  

فالحييياة فييي اعتقييادهم . ل مييوت، وليين يكييون هنيياك عييودة بعييدهاسيييكون أو  
من سورة الصافات ما سيكون  71و  73وتروي اآليتان . مر ة والموت مرة

ة فليم ييؤمن ة المياد  يوم القيامة مين تقرييٍع لمين أنكير الميوتتين، فيزعم بأسيبقي  
أفمررا نمررن  مي تررينأل    موتتنررا " :األولييى ولييم يييؤمن بالحييياة الثانيييةبالموتيية 

 ."!؟األولا وما نمن  م عذ ين
ون  أميييا ييييوم القيامييية فسييييكون مييينهم االعتيييراف الكاميييل بخطيئيييتهم، وسيييُيقر 

جيياء فييي اآلييية . ة المييوت علييى الحييياةة وأسييبقي  بأسييبقي ة الييوعي علييى الميياد  
ا اثنتررين وأمييتنررا اثنتررين فاعترفنررا نرردررالوا ر نررا أمت  " :ميين سييورة غييافر 11

. تيانتيان والحيياة مر  فيالموت إذن مر  : " ذنو نا فهر   لرا الررُو مرن سر ي 
وقييييد ُيييييزاد للييييبعض فييييي المييييوت، . وهييييو األميييير المشييييترك بييييين كييييل البشيييير

يي ة العزييير، أو وبالتييالي فييي الحييياة، فتكييون ثييالث ميير ات، كمييا هييو فييي قص 
. الم، بعييض المييوتى بييكذن اهللكمييا حصييل عنييدما أحيييا المسيييح، عليييه السيي

وكذلك األمر عندما أحيا اهلل تعالى من ُصعق من بني إسرائيل، فقيد جياء 
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 عثنرررراكم مررررن  عررررد مرررروتكم لعلكررررم  ثررررم  :" ميييين سييييورة البقييييرة 76فييييي اآلييييية 
فييياألمر إذن ال يتعليييق بعيييدد الميييرات بقيييدر ميييا يتعليييق بحقيقييية ". تشررركرون

 .وجود الروح قبل وجود الجسد
ال يجعلهيا مكلَّفية،  وجود الروح قبل نفخها في الجسد الحيي   الالفت هنا أن  

وعنيدما ُنفخيت فيي . لحظ لها ذاكيرة قبيل نفخهيا فيي الجسيد اليدنيويبل وال يُ 
فييية ولهيييا ذاكيييرة، وتبقيييى كيييذلك طالميييا أنهيييا فيييي الجسيييد الحيييي أصيييبحت مكل  

ميين  471زييير يمييوت مائيية عييام، كمييا تييروي اآلييية ب فهييذا العُ لحييي  الجسييد ا
وهيذا . ُيبعُث فنجيد ليه ذاكيرة تعيود بعيودة اليروح إليى الجسيد سورة البقرة، ثم  

ه يقيييوم بكاميييل ذاكرتيييه كميييا تصييير ح أن ييي بميييا يلحيييظ فيييي اإلنسيييان ييييوم البعيييث
ذلييك، وعنييدما تعيياد إلييى الجسييد  وكييأن  الييروح تحييتفظ بكييل  . اآليييات الكثيييرة

 . الصالح تعود بكامل وعيها وذاكرتها
 

يمكيين  ،"...تنررا اثنتررين وأمييتنررا اثنتررين فاعترفنررا  ررذنو نار نررا أم :"وقييولهم
أن يكشيييف لنيييا عييين حقيقييية اعتيييرافهم بأسيييبقي ة الميييوت عليييى الحيييياة، واليييذي 

. ون بخطيئهم الموجيب للعقيابوبهم ويقير  ذنهيم يعترفيون بييعني بالضيرورة أن  
ة وجيييود واليييذي يعنيييي أسيييبقي   -ة الميييوتون بأسيييبقي  فهيييم عنيييدما كيييانوا ال يقييير  

هيييم يزعميييون أن  فيييكن  ذليييك يعنيييي أن   -واليييوعي عليييى الوجيييود الميييادياليييروح 
 -عنييييد بعضييييهم –الييييوعي يييييأتي بعييييد وجييييود األجسيييياد، وهييييو فييييي حقيقتييييه 

انعكاس المادة في الدماغ، وبالتالي يكون اإلنسان ابن بيئتيه ويكيون وعييه 
ه مجبير وهيذا يقيودهم إليى القيول بأن ي. ةمن صناعة إحساساته وبيئته المادي  
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فال معنى عنيدهم لوجيود الييوم  ،وبالتالي غير مكلف وغير مسؤول ر،سي  مُ 
 .اآلخر

يي ة الييروح والييوعي علييى ا اإلقييرار بوجييود المييوت قبييل الحييياة فيعنييي أسييبقي  أم 
وبمجيييرد اإلحسييياس تنميييو فيييي الييينفس . لألجسييياد والحيييواس الوجيييود الميييادي  

مبييدأ عييدم ة، و ةب كمبييدأ السييببي  ة المبيياد  العقلييية واإلدراكييات الفطري ييالبشييري  
وهييذا يعنييي أن  اإلنسييان قييد . اليي ...ةهييات المبيياد  األخالقي ييالتنيياقض، وأم  

ومييا اإلحسيياس إال الشييرط . فييا  يصييبح مسييؤوال  ومكل   بييهم وُرك ييب فيييه مييا ألِهيي
ة، كميا هيو أمير البيذرِة التيي ال تنميو المطلوب لنميو هيذه اإلدراكيات الفطري ي
 ...والحرارةنبتة  حتى تتوافر لها الشروط، كالماء 

 

  يذودوَن فيها " :من سورة الدخان في حق أهل الجنة 76جاء في اآلية 
أي أن  أهيييل الجنييية : "المررروَ     الموترررة األولرررا وودرررا م عرررذاهلل الجمررريم

وهذا يعنيي أن  الموتية . ما كان من موتٍة أولى يخلدون وال يموتون فيها إال
الجنة قبل أن تينف  فيي األولى كانت في الجنة، أي أن  األرواح كانت في 

ة بكامييل وعيهييا األجسيياد، واآلن تعييود إلييى الجنيية وهييي فييي األجسيياد الحي يي
أما أهل الشقاوة فال يعودون إليها لما كان مين شيقاوتهم بعيد أن . وذاكرتها

 .ةنفخت أرواحهم في األجساد الدنيوي  
وقيييد . وكمييا تالحيييظ فيييكن  معيياني اآلييييات الكريمييية واضييحة وجلي ييية ومت سيييقة 

مييين  76كثيييير مييين أهيييل التفسيييير فيييي محاولييية توجييييه معنيييى اآليييية  خييياض
وقيد . سورة الدخان، لظن هم أن  الموتة األوليى هيي الموتية بعيد الحيياة اليدنيا

وكميييا . هييياقيييادهم هيييذا التوجيييه إليييى الوقيييو  فيييي إشيييكاالت كثييييرة يصيييعب حل  
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ه ال يوجييد مييا يمنييع ميين أن يكييون تالحيظ ال إشييكال فييي اآلييية الكريميية، ألن يي
وهيذا ينسيجم . ة، في الجنيةمستقر األرواح، قبل نفخها في األجساد الدنيوي  

يي. ميع قييول جمهييور أهيل السيينة والجماعيية بيأن  الجنيية كائنيية مخلوقية ا ميين أم 
فييذهب إلييى القييول بييأن  الجن يية غييير مخلوقيية، وسييتخلق فييي المسييتقبل،  شييذ  

 .  فسوف يستشكل اآلية الكريمة
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 أ م ة الرممة المكتو ة
 
 

َداَ  َعَذاِ ي أ ِصيهلل  ... ":من سورة األعراف 177و  176في اآليتين جاء 
ت روَن  ت   َها ِلل رِذيَن َيت ق روَن َوي ؤ  ٍء َفَسَأك  َمِتي َوِسَع   ك    َشي  ِ ِه َمن  َأَشاء  َوَرم 

ِمن رونَ  الن ِ ري  األمِّري  ال رِذيَن َيت ِ ع روَن الر س روَ  . الا َكاَل َوال رِذيَن   رم  ِ مَياِتَنرا ي ؤ 
َراِل َوامن ِجي ِ  ت و إا ِعن َد  م  ِفي الت و   "....ال ِذي َيِجد وَنه  َمك 

تخي يييَر موسيييى، علييييه السيييالم، مييين قوميييه سيييبعين رجيييال  لميقيييات اهلل تعيييالى 
وال تُبييي ن لنييا آيييات سييورة األعييراف سييبب إهالكهييم، ولكيين . فييُأهلكوا بالرجفيية

ى سييورة البقييرة، حيييث يشييير سييياقا السييورتين يمكيين معرفيية ذلييك بييالرجو  إليي
ذ  :" ميين سييورة البقييرة 77إلييى أن  سييبب اإلهييالك هييو مييا جيياء فييي اآلييية  َواِ 

رراِعَقة   ررَرلإ َفَأاَلررَذت ك م  الص  ِمَن َلررَ  َمت ررا َنررَرل الل ررَه َجه  د ل ررت م  َيررا م وَسررا َلررن  ن ررؤ 
ونَ  عو ويسيتعطف، وهيذا هنيا وقيف موسيى، علييه السيالم، ييد. "َوَأن ت م  َتن ظ ر 

  176وجزء من اآلية  177ما ُتصر ح به اآلية 
سيييينة ميييين نييييزول رسييييالة اإلسييييالم، وعنييييد جبييييل  1333قبييييل مييييا يقييييارب الييييي 

. الطور، ترى سبعين من بني إسرائيل موتى، وقد ُأخذوا بالرجفِة الصياعقة
وتيييرى رسيييول اهلل موسيييى يقيييف وحيييده ييييدعو ويسيييتعطف ويسيييأل اهلل تعيييالى 

َدررراَ  :" فيييي مثيييل هيييذا الموقيييف المهييييب ييييأتي اليييرد اإللهيييي. عفيييوه ورحمتيييه
ءٍ  َمِتري َوِسرَع   ك ر   َشري  وتشيير اآلييات . "َعَذاِ ي أ ِصيهلل  ِ ِه َمن  َأَشاء  َوَرم 



 312 

من سورة البقرة إلى أن  اهلل تعالى قد استجاب لعبده موسى، عليه السيالم، 
ونَ ث م  َ َعث َناك م  ِمن   َ :" فأعاد السبعين إلى الحياة ك ر  ِتك م  َلَعل ك م  َتش   ."ع ِد َمو 

 

 والمسألة الالفتة هنا أن  الرد اإللهيي، فيي مثيل هيذا الموقيف المهييب، جياء
 :من المؤمنين يأتون بعد آالف السنينليْذُكَر أجياال  

ٍء "...  َمِتررري َوِسرررَع   ك ررر   َشررري  َدررراَ  َعرررَذاِ ي أ ِصررريهلل  ِ رررِه َمرررن  َأَشررراء  َوَرم 
ِمن رونَ  ت وَن الا َكاَل َوال ِذيَن   م  ِ مَياِتَنا ي ؤ  ت   َها ِلل ِذيَن َيت ق وَن َوي ؤ  ال رِذيَن . َفَسَأك 

َراِل  ت و إررا ِعن ررَد  م  ِفرري الت ررو  رري  ال ررِذي َيِجد وَنرره  َمك  َيت ِ ع رروَن الر س رروَ  الن ِ رري  األمِّ
دها إال هييو، ه وتعييالى مطلقيية ال يقي ييفكمييا أن  إرادتييه سييبحان: "...َوامن ِجيرر ِ 

وقيد شياء سيبحانه وتعيالى أن . فرحمته أيضا  واسعة تتسيع لكيل المخلوقيات
هيم يؤمنيون بآييات ٍة قادميٍة أبيرز ميا يمييزهم أن  يكتب على نفسه الرحمية ألم ي

. قييون اهلل، ويؤتييون الزكيياةاهلل، ويت بعيون محمييدا ، صييلى اهلل عليييه وسيلم، ويت  
وفيي اإلنجييل اليذي  ،النبي الذي تأتي أوصافه فيي التيوراة بعة تت  وهذه األم  

قا  لما بيين يدييه مين سينزل على عيسى، عليه السالم، والذي سيأتي مصد  
 .التوراة ومبشرا  برسوٍل من بعده اسمه أحمد

ها كانت حاضيرة فيي ذاكيرة األميم ة أن تعلم أن  هذه بشرى عظيمة لهذه األم  
حتيذى واسيتحقت، دون األميم كلهيا، أن ُتكتيب السابقة، وأنها ُجعلت مثاال  يُ 

فليييعلم السييبعون، الييذين هييم خيييار بنييي إسييرائيل، ليعلمييوا بعييد . لهييا الرحميية
يي حيييائهم، أن  رحميية اهلل التييي وسييعتهم قييد ُكِتبييت ألم  ة قادميية تتحلييى بعييثهم واج

 .بصفات عليهم أن يقتدوا بها لُتكتب لهم الرحمة



 313 

بمييين حضييير، فيييكن  االقتيييداء هنيييا فيييكذا كيييان االقتيييداء يكيييون بمييين مضيييى أو 
يييإن  . قيييرون متطاوليييةيكيييون بمييين هيييو قيييادم بعيييد  ق فيهيييا ة التيييي يتحق يييهيييا األم 

ييإن  . النجيياح البشييري هييا إن  . ةة التييي تييأتي كخالصيية للتجييارب البشييري  هييا األم 
ييي ييية التيييي أو  األم  ٍة أخرجيييت للنييياس، وآخرهيييا خالفييية راشيييدة عليييى لهيييا خيييير أم 

التي ُتخيتم عنيدها الرسياالت، فتقيوم بميا قاميت بيه ة ها األم  إن  . منهاج النبوة
يييإن  . الرسيييل مييين حميييٍل ليييدين اهلل وتبلييييٍا لرسيييالته ة القيييادرة عليييى أن هيييا األم 

ييي. ح مسييييرتها وأن تسيييتدرك علييى أخطائهييياُتصييح   ة التييي تيييرفض الظليييم األم 
يية العلييم والييوعي والمعرفيية ،وتييأبى االسييتعباد وتنيياهض العييدوان يي .أم  ة إذا أم 

ميا سيقاها دعياة أم ية ال تميوت فيهيا بيذرة الخيير، كل  . ر  ميا تقيومَكبْت ما أس
 .ة الرحمة المكتوبةهي إذن أم  ...الحق أنبتت وأثمرت البركات
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 اميمان والعم 
 
 

َلرري َس َعَلررا ال ررِذيَن َآَمن رروا َوَعِمل رروا " :ميين سييورة المائييدة 10فييي اآلييية  جرراء
َناٌح ِفيَمرا َ ِعم روا ِ َذا اِلَماِ  ج  راِلَماِ  ث رم   الص  ا َوَآَمن روا َوَعِمل روا الص  َمرا ات َقرو 

ِسِنينَ  َسن وا َوالل ه  ي ِمهلل  ال م م  ا َوَأم  ا َوَآَمن وا ث م  ات َقو   ". ات َقو 
إذا اتقييى الميييؤمن المحيييارم وعميييل الصيييالحات فييال يضيييره بعيييد ذليييك عميييل، 

لتقيييوى فيييي وتكيييون ا. ى الحيييالل ويميييارس العميييل الصيييالحطالميييا أن يييه يتحييير  
الدرجييية األوليييى باالبتعييياد مييين المحرميييات والمكروهيييات، أي باالبتعييياد عييين 

أمييا العمييل الصييالح فهييو فييي الحقيقيية . عوامييل الهييدم قبييل االشييتغال بالبنيياء
ذلييك قيميية فييي الشيير  عنييدما يقييوم علييى أسيياس  ويكتسييب كييل   .بنيياء وارتقيياء

 .من اإليمان الصحيح
التفسييير، وميينهم سيييد قطييب،  لقييد أشييكلت هييذه اآلييية علييى كثييير ميين أهييل

ا َوَآَمن روا:" عند تفسيره لقوله تعالى ،رحمه اهلل ِ َذا :" بعيد قوليه ،"ِ َذا َمرا ات َقرو 
راِلَما ِ  ا َوَآَمن روا َوَعِمل روا الص  اآليية  واليذي نيراه أْن ال إشيكال، ألن   ."َما ات َقو 

. لحبييييين اإليمييييان والعمييييل الصييييا ةالكريمييية تكشييييف لنييييا عيييين حقيقيييية العالقيييي
فييون اإليمييان بأنييه تصييديق : فمعلييوم أن  جمهييور أهييل الُسيين ة والجماعيية ُيعر 

قرار باللسان وعمل  باألركيان وقيد خيالف أبيو حنيفية، رحميه اهلل، . بالقلب واج
قييييرار باللسيييان أي أن  العمييييل . فييياعتبر أن  اإليمييييان هيييو تصييييديق بالقليييب واج

 .الصالح عند أبي حنيفة ال يدخل في ماهية اإليمان
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ال شييك أن  اإليمييان تصييديق بالدرجيية األولييى، وينبنييي علييى هييذا التصييديق 
ا َوَآَمن رروا َوَعِمل رروا :" فعييل وتييرك، وهييذا واضييح فييي قولييه تعييالى ِ َذا َمررا ات َقررو 

ررراِلَما ِ  وعنيييدما يكيييون الكيييف عييين المحيييارم وعميييل الصيييالحات نابعيييا   ."الص 
عين ذليك عالقية  عن اإليمان، وعنيدما يصيبح عيادة ودييدنا  لإلنسيان، تنشيأ

ي هييذا ةب أي أن  العميل الصييالح اليذي يصيُدر عيين إيميان يقيو  ة ارتقائي يجدلي ي
... ال يلبيييث هيييذا اإليميييان القيييوي أن يقيييود إليييى عميييل أصيييلح، اإليميييان، ثيييم  

 :"ميين هنييا قييال جمهييور أهييل الُسيين ة والجماعيية. ةوهكييذا فييي مسيييرة ارتقائي يي
 ".عاصياإليمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالم

عنيييدما يحصيييل مثيييل هيييذا االرتقييياء ال تعيييود تالحيييظ خطوطيييا  فاصيييلة بيييين 
وحتييييييى تتضييييييح الفكييييييرة نضييييييرب مثيييييياال  . حقيقيييييية اإليمييييييان وحقيقيييييية العمييييييل

باألشيييخاص اليييذين يتعلميييون الطباعييية عليييى اآللييية الكاتبييية، حييييث يليييزمهم 
وعنييدما يمييارس المبتيييد  . معرفيية الحييروف ومواقعهييا علييى لوحيية المفيياتيح

اعييية يكيييون حاضييير اليييذهن مفتيييوح العييييون فيييال يضيييغط عليييى عمليييية الطب
ة فيي البدايية فيي ومن هنا تكون العملي   .مفتاح الحروف حتى يتعرف عليه

 ،ونتيجة للممارسة الطويلة ذهنييا  وعملييا   ،وبعد حين. غاية البطء والتكل ف
ر فيي مواقيع الحيروف وال يعيود يتكليف نجد أن  ميتقن الطباعية ال يعيود يفك ي

ويصبح الفعل سيليقة، وال  ،اندماُ  ين ال كرل والسلو ل يحصل األمر، ب
 .الحظ خطوطا  فاصلة بين الفكرة والسلوكنعود ن

ة التيييي تنيييتج ة االندماجي يييفاآليييية الكريمييية تتحيييدث إذن عييين الحالييية االرتقائي ييي
 .عن ممارسة العمل الصالح على أساس من اإليمان
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ا َوَآَمن رروا َوَعِمل رروا:"فالبداييية إذن ا َوَآَمن رروا:" ثييمأل "ات َقررو  أي أنييه لييم يعييد  أل"ات َقررو 
هنيياك فصييل بييين حقيقيية اإليمييان والعمييل، بييل إن  األميير يصييل فييي مسيييرة 

، حييث يكيون اممسران، أال وهي اميماناالرتقاء إلى حالة هي أرقى من 
صيورة  التصديق أقرب إلى عيالم المشياهدة، وحييث يكيون العميل فيي أبهيى

َسن وا:" ويصدر عن المحسن من غير فكر وال َروي ة ا َوَأم   ".ث م  ات َقو 
إن  أمثال هؤالء إذا ما استشكل عليهم حكم شيرعي، وليم يصيل بهيم فقههيم 
إليييى تيييرجيٍح ظييياهر يكفييييهم عنيييدها فتيييوى القليييوب، تماميييا  كميييا هيييو األمييير 

 .صورة واحدة عندما ننظر بأكثر من عين وتكون لدينا
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 مسألة في التو ة
 
 

َ رررة  َعَلرررا الل رررِه " :مييين سييورة النسييياء 13 و 17فيييي اآليتييين  جرراء ِ ن َمرررا الت و 
ِلل ِذيَن َيع َمل روَن الس روَء ِ َجَهاَلرٍة ث رم  َيت و  روَن ِمرن  َدِريرهلٍل َفأ وَلِ رَ  َيت روهلل  الل ره  

را َ رة  ِلل رِذيَن َيع َمل روَن الس ريَِّ اِ  َوَلي َسرِ  . َعَلي ِهم  َوَكاَن الل ه  َعِليمإا َمِكيمإ الت و 
َمت ا ِ َذا َمَضَر َأَمَد  م  ال َمو    َداَ  ِ نِّي ت      ا ن َو  ال ِذيَن َيم وت روَن َو  رم  

َنا َله م  َعَذا إا َأِليمإا َتد   ."ك   اٌر أ وَلِ َ  َأع 
جيييدناه عنيييد عامييية اليييذي دفعنيييا للكتابييية فيييي تفسيييير اآليتيييين الكيييريمتين ميييا و 

المفسيييرين مييين ظييين  بيييأن  الحيييديث هنيييا عييين التوبييية المقبولييية والتوبييية غيييير 
المقبولة، وأن  التائبين الذين تُقبل توبتهم هم فئة واحدة، وأن  الذين ال تقبيل 

فيييي حيييين أن  النييياس اليييذين تُقبيييل تيييوبتهم هيييم فيييي . تيييوبتهم هيييم فئييية أخيييرى
نفسه أن يقبل توبتهم، وفئة تُيرَك  فئة  أوجب اهلل تعالى على: الحقيقة فئتان

 .أمر قبول توبتهم لمشيئته سبحانه
َ رة  َعَلرا الل رره "  ، فياهلل تعيالى أوجييب "علرا ال :" الحيظ عبيارةِ: "ِ ن َمرا الت و 

 :على نفسه تكرما  وفضال  أن يتوب على من توف َر في توبته شرطان هما
شييييهوة أو غضييييب أو عيييين طييييي  كطغيييييان : "َيع َمل رررروَن الس رررروَء ِ َجَهاَلررررةٍ " 

مييين غيييير أن يكيييون هنييياك اسيييتخفاف بيييأوامر الخيييالق سيييبحانه، ... ورعونييية
 .ومع إدراكهم لخطئهم وسوء فعلهم
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أي ُيسييارعون لإلنابيية وال تطييول بهييم اإلقاميية : "ث ررم  َيت و  رروَن ِمررن  َدِريررهلٍل " 
فأمثييال هييؤالء أوجييب اهلل سييبحانه وتعييالى علييى نفسييه أن . علييى المعصييية

 .وا فقد ُقِبلت توبتهمفليطمئن   ،ندمهم وتوبتهميقبل 
أمييا الييذين لييم تتييوف ر فييي تييوبتهم هييذه الشييروط، فليعلمييوا أن  اهلل يقبييل توبيية 

وأمثييال هييؤالء ال . العبييد مييا لييم ُيغرغيير، أي مييا لييم يكيين فييي النييز  األخييير
تكيييون التوبييية عييينهم يقيني ييية، بيييل هيييي إليييى اهلل تعيييالى المطليييع عليييى حقيقييية 

وعليييهم أن ُيكثييروا . هييمق نييدمهم ورغبييتهم فييي الرجييو  إلييى رب  قلييوبهم، وصييد
مييين الطاعيييات بعيييد أن ينزعيييوا عييين المعاصيييي، فلعيييل اهلل تعيييالى أن يقبيييل 

 . توبتهم
والفئية الثانيية ُفتحيت لهيم . فالفئة األولى إذن وجبت لهم التوبة وُقبليت يقينيا  

اليرحيم أن يتيوب أبواب التوبة ولم ُتغلق في وجيوههم، فليتوبيوا لعيل التيواب 
ه عليييهم، فقييد أخبيير سييبحانه وتعييالى علييى لسييان رسييوله، عليييه السييالم، أن يي

 .يقبل توبة العبد ما لم يغرغر
َ ة  ِلل رِذيَن َيع َمل روَن الس ريَِّ اِ  َمت را ِ َذا َمَضرَر َأَمرَد  م  ال َمرو    "  َوَلي َسِ  الت و 

أن يتييوب عليييهمب ال ميين جهيية  هييؤالء ليييس علييى اهلل: "َدرراَ  ِ نِّرري ت   رر   ا ن
ولكيين ال . مييا أوجبييه علييى نفسييه، وال ميين جهيية مييا فتحييه ميين أبييواب التوبيية

يعنييي ذلييك أنييه ال يغفيير لبعضييهم، لمييا يعلمييه ميين حقيقيية إيمييانهم وصييدق 
. محبييتهم هلل ورسييوله، أو غييير ذلييك ممييا ال نعلمييه ويعلمييه اللطيييف الخبييير

اَل   َي ِ رر  أن  ي شرَرَ   رِه   ن  :" مين سيورة النسياء 116فقد جاء في اآلية 
مين ميات عليى معصيية ليم  ، فليس كيل  ..."وَي ِ ر  ما دوَن ذلَ  لمن يشاء  

ب ميييين أجلهيييياب فهنيييياك الميييييزان، وهنيييياك الشييييفاعة، وهنيييياك ذ  يتييييب منهييييا ُعيييي
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ومعلييوم أن  هييذه اآلييية تتحييدث عيين اآلخييرة ومييا . وهنيياك وهنيياك.. الشييهادة،
ييي. بعيييد الميييوت التوبييية مفتيييوح، ألن  اهلل يغفييير اليييذنوب  ا فيييي اليييدنيا فبيييابأم 

ررَرف وا  :"ميين سييورة الزميير 70جميعييا ، انظيير اآلييية  د رر   َيررا ِعَ رراِدَي ال ررِذيَن َأس 
َمِة الل ِه ِ ن  الل َه َي  ِ ر  الرذ ن وهلَل َجِميعإراأل ِ ن ره   َعَلا َأن   ِسِهم    َتق َن  وا ِمن  َرم 

 ."  َو ال َ   ور  الر ِميم  
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 تقو   علينا و  ولَ 
 
 

اصييطفاء رب يياني لعبييد ميين عبيياد اهلل، ورحميية منييه، سييبحانه تعييالى، الن ررول 
وقييييد بييييدأت سلسيييية األنبييييياء المباركيييية بييييآدم، عليييييه . يهييييدي بهييييا ميييين يشيييياء

وخييييتم النبييييوة ال يعنييييي . السييييالم، وُختمييييت بمحمييييد، صييييلى اهلل عليييييه وسييييلم
علييييه وسيييلم قيييد  اسيييتحالة وجيييود مييين ييييد عيها، بيييل إن  الرسيييول، صيييلى اهلل

أخبرنييا بمييا سيييكون ميين اد عيياٍء وافتييراٍء علييى اهلل سييبحانه ميين قبييل أدعييياء 
نييا لييو كييان نبي   ":وقييد قرأنييا لييبعض أتبييا  َدِعييي  ميين األدعييياء يقولييون. النبييوة

مين . غير صادق فيي دعيواه ألهلكيه اهلل تعيالى كميا جياء فيي سيورة الحاقية
سيييورة الحاق ييية لنلقيييي بعيييض هنيييا رأينيييا أن نعيييود إليييى اآلييييات الكريمييية مييين 

الضوء، فلعلنا نزيل بذلك بعض ما يمكين أن يعليق فيي أذهيان مين اسيتمع 
 .إلى مثل هذه الشبهة

                                                                     

ولرررو تقرررو   علينرررا  عررر  " :مييين سيييورة الحاق ييية 17-11جييياء فيييي اآلييييات 
لق عنا منه الوتينأل فما منكم مرن أمرٍد  يمينأل ثم  األداوي أل ألالذنا منه  ال

 ."عنه ماجاين
ل واألقاويل افتيراءات تتعليق بياألقوال . هو نسبة قوٍل إلى من لم يقله: التقو 

نا في هذا المقام هو توضييح أن  المقصيود والذي يهم  . المنسوبة إلى الغير
ما يرسيل بهذه اآلية هو الرسول الحق، وليس كل من يد عي الرسيالةب فعنيد
وبعد أن . اهلل تعالى رسوال  يؤي ده باألدلة والبراهين ليقيم الحجة على الناس
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تُقيييام الحجييية يقيييوم الرسيييول بيييكبالغ الرسيييالة إليييى الميييؤمنين اليييذين ُيصيييد قون 
أقوالييه، ألن ييه رسييول الَمِلييك العظيييم، الييذي ال يخطيير ببييال  الرسييول فييي كييل  

ضيافة األقيوال  المكذوبية إليى مقاميه العليي، أحد أن يأذن بتحريف كالمه واج
 .ة على البشرمن ِقبل من اختاره واصطفاه ليكون حج  

ميين هنييا جيياء مفهييوم العصييمة مسييتندا  إلييى بداهيية العقييول قبييل اسييتناده إلييى 
و  أل"...سرنقر   فرال تنسرا" : أم ا النصوص فكثييرة، منهيا. الدليل النص ي

ودرآنررهأل فرر ذا درأنرراه    رره لسرران  لتعجرر   ررهأل  ن  علينررا جمعرره   تمررر  " 
ن رررا نمرررن نا   ن ررر" و أل" ن  علينرررا  يانررره فرررات ع درآنرررهأل ثرررم   ا لررره لنرررا الرررذكر وا 

ومنهييا أيضييا  هييذا اليينص ميين سييورة الحاقيية، الييذي ُيصيير ح بييأن  . "لمررافظون
ييل  -لييو حصييل افتراضييا   –تحريييف الكييالم ميين ِقَبييل الرسييول  ُيحييت م أن ُتعج 

ويقييارب هييذا . يهييا  لمقييام الربوبي ييةلييه العقوبيية الحاسييمة، رحميية بالعبيياد وتنز 
ميين سييورة اإلسييراء، خطابييا  للرسييول،  77، 71المعنييى مييا جيياء فييي اآلييية 

ولررو  أن ث تنررا  لقررد كررد  تررركن  لرريهم شرري اإ دلرريالأل  ذاإ " :عليييه السييالم
 . "ألذدنا  ضعَف المياِل وضعَف المماِ  ثم    تجد ل  علينا نصيرا

ل َنَسيب  يشمله هذا التهديد، وكذلك كيل   أم ا مد عي النبوة والرسالة فال ُمتقيو 
فأولئك شأنهم مختلف وعقيوبتهم مختلفية، ولييس . إلى اهلل تعالى ما لم يقله

لرم يمتلكروا بالضرورة أن ُتعج ل لهيم العقوبية فتكيون فوري ية وحاسيمة، ألن هيم 
رر ، ولييم يخونييوا األمانيية ة علررا الع ررادال ر رران مررن ال ولررم تقررم لهررم المج 

إال فتنية مين الفيتن الكثييرة  واقيعوما هيم فيي ال. بعد معرفة الحقيقةالعظيمة 
وأمثال هيؤالء ال يملكيون . التي ُيمي ز الناس بواسطتها بين الخبيث والطي ب
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ة والبرهان، بل يعرفهم أهل الصدق بسيماهم، وال ينخد  بهم إال مين الحج  
 .أظلمت قلوبهم وعقولهم بظلمات معاصيهم وانحرافاتهم

فييكمالء اهلل تعييالى للمفتييري ال يكييون دليييال  علييى صييدقه، انظيير قولييه تعييالى 
ملري و  يمس ن  الذين ك رروا أنمرا ن  " :من سورة آل عمران 173في اآلية 

. "ولهررم عررذاهلل مهررين ،مررا نملرري لهررم ليررادادوا  ثمرراإ لهررم اليررر ألن سررهم  ن  
و كثيييرة األتبيييا  والمصيييد قين عليييى صيييدق الميييد عي، بيييل لييي وكيييذلك ال تيييدل  

هيييم جميعيييا  عليييى القيييول بصيييدق الميييد عي ال يكيييون أطبيييق أهيييل األرض كل  
وتييياري  . صيييادقا  حتيييى ييييأتي بالبرهيييان اليييذي تخضيييع ليييه العقيييول والقليييوب

ة وواقعها المعاصر يشهد بذلك، بيل إن  بعيض األنبيياء ليم يت بعيه إال البشري  
ين ة الكفير قيد اتبعيتهم المالييالرجل والرجالن، في حين نجد أن  بعيض أئم ي

نقييول هييذا حتيى ال نقييع، نحيين المسييلمين، فيميا يقييع فيييه الكثييير . مين البشيير
قامة الحج    .ةمن أهل العقائد المختلفة من أخطاٍء في منهج االستدالل واج
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 ك روا الذين فو 
 

 
ِ ذ  َدرراَ  الل رره  َيررا ِعيَسررا ِ نِّرري " :ميين سييورة آل عمييران 77فييي اآلييية  جرراء

وا  َوَجاِعرر   ال ررِذيَن ات َ ع رروَ  م َتَوفِّيررَ   َوَراِفع ررَ  ِ َلرري  َوم َ هِّررر َ  ِمررَن ال ررِذيَن َكَ ررر 
ِم ال ِقَياَمةِ  وا  ِ َلا َيو  َ  ال ِذيَن َكَ ر    ...".َفو 

 اآليية الكريمية علييى أن  وجيود أتبيا  عيسييى، علييه السيالم، سيسييتمر   تينص  
ل التفسييير فييذهبوا إلييى وقييد التييبس ذلييك علييى بعييض أهيي. إلييى يييوم القياميية

 ة المنصييييوص عليييييه فييييي اآلييييية الكريميييية يخييييص  القييييول بييييأن  قييييانون الفوقي يييي
ميييع أساسييييات  ضوهيييذا فهيييم عجييييب يتنييياق. النصيييارى فيييي مقابلييية اليهيييود

ة والتي هي عقيدة المسيح، عليه السيالم، وعقييدة األنبيياء العقيدة اإلسالمي  
فيال يجيوز لنيا . ميعيا  والرسل من لدن آدم حتى محمد صلوات اهلل علييهم ج

 .إذن أن نعتبر النصارى اليوم أتباعا  للمسيح عليه السالم
َيرا َأي َهرا ال رِذيَن َآَمن روا ك ونروا َأنَصراَر " :من سيورة الصيف 11جاء في اآلية 

َيَم ِلل َمررَواِريِّيَن َمررن  َأنَصرراِري ِ َلررا الل ررِه َدرراَ   الل ررِه َكَمررا َدرراَ  ِعيَسررا ا  ررن  َمررر 
ررَراِ يَ  َوَكَ ررَر  ال َموَ  ررن َ ِنرري ِ س  ررن  َأنَصررار  الل ررِه َفَمَمَنرر    اِ َ ررٌة مِّ اِري رروَن َنم 

َ م وا َظاِ ِريَن  َنا ال ِذيَن َآَمن وا َعَلا َعد وِِّ م  َفَأص   ".  اِ َ ٌة َفَأي د 
ُيفهَييُم ميين اآلييية الكريميية أن  دعييوة عيسييى، عليييه السييالم، قييد نجحييت ألن  

. علنية وغالبيةظاهرة، وال تكون الفكيرة ظياهرة حتيى تكيون مُ الفكرة أصبحت 
وينبغي أن ال نخلط بيين ظهيور الفكيرة والظهيور المياد ي المتمثيل بيالظهور 
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شيراقها فيي النفيوس والسيلطان . العسكري مثال ، ألن  العبرة بظهيور الفكيرة واج
هييا المحييرك األسيياس لألفييراد والمجتمعيياتب الحقيقييي هييو سييلطان الفكييرة، ألن  

ط اليهيود عليى الفلسيطينيين فيي األرض المقد سية و نظرت اليوم إلى تسيل  فل
يييي ه لوجييييدت أن  السييييلطان الحقيقييييي هييييو سييييلطان اإلسييييالم، ألن ييييه هييييو الموج 

ة تعيياني ميين ك للنيياس فييي فلسييطين، ولوجييدت أن  الفكييرة الصييهيوني  والمحيير  
 .االنحسار والتالشي في نفوس الكثيرين من اليهود

َمي َنررا ِ َلي ررَ  َأِن ات ِ ررع  ِمل رررَة " :ميين سييورة النحييل 140جيياء فييي اآلييية  ث ررم  َأو 
ِرِكيَن  من سيورة آل  17وجاء في اآلية ". ِ   َراِ يَم َمِني اإ َوَما َكاَن ِمَن ال م ش 

د ررر   َصرررَدَ  الل ررره  َفرررات ِ ع وا  ِمل رررَة ِ   رررَراِ يَم َمِني ررراإ َوَمرررا َكررراَن ِمرررَن " :عميييران
ررِرِكينَ  َسررن  ِدينرراإ " :ميين سييورة النسيياء 147وجيياء فييي اآلييية ". ال م ش  َوَمررن  َأم 

ِسرٌن وات َ رَع ِمل رَة ِ   رَراِ يَم َمِني راإ َوات اَلرَذ الل ره   َهره  ل َو  رَو م م  رَلَم َوج  مِّم ن  َأس 
 ".ِ   َراِ يَم اَلِليالإ 

فييينحن إذن مييين أتبيييا  إبيييراهيم علييييه السيييالم، وهيييذا ال يتنييياقض ميييع كوننيييا 
ا  لمحميييد، صيييلى اهلل علييييه وسيييلم، ألن  ديييين اهلل واحيييد، وهيييي مسييييرة أتباعييي

أما اختالف الشرائع فميرد ه . واحدة، ولواء واحد مذ رفعه آدم، عليه السالم
بييل أنييت تجييد فييي شييريعة اإلسييالم . إلييى اخييتالف أحييوال األمييم والشييعوب

اختالفييا  فييي األحكييام الشييرعي ة يناسييب اخييتالف األحييوالب فصييالة المسييافر 
ختلييف فييي بعييض أحكامهييا عيين صييالة المقيييم، وكييذلك األميير فييي الصيييام ت

 .ال ... 
يي ة إبييراهيم فييال شييك أن  عيسييى، د، عليييه السييالم، مت بعييا  لمل ييفييكذا كييان محم 

ذا كن يي. ة إبييراهيم، عليييه السييالمبييع لمل ييعليييه السييالم، هييو أيضييا  ُمت   ا أتباعييا  واج
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براهيم، عليهما السالم، فكننا أيضا  أتب ا  لعيسى ولغييره مين رسيل لمحمد واج
" :ن أن  قولييه تعييالىنقييول ذلييك لنبييي  . اهلل الكييرام، صييلوات اهلل عليييهم جميعييا  

ِم ال ِقَياَمررِة  وا  ِ َلررا َيررو  َ  ال ررِذيَن َكَ ررر  ُيقَصييد بييه  ،"َوَجاِعرر   ال ررِذيَن ات َ ع رروَ  َفررو 
أهييل اإليمييان الصييحيح الييذين لييم ينقطييع وجييودهم فييي األرض بعييد عيسييى، 

السييالم، واسييتمروا يحملييون لييواء الحييق والحقيقيية حتييى ُبِعييث الرسييول،  عليييه
جيياء . وبييذلك تسييتمر مسيييرة الحييق إلييى يييوم القياميية. صييلى اهلل عليييه وسييلم
وهيذا كيالم  ،..."  تاا    ا  ٌة مرن أمتري ظرا رين" :في الحديث الصحيح

 .صريح باستمرار ظهور الفكرة إلى أن يرث اهلل تعالى األرض وما عليها
ة، مييين عيسيييى إليييى محميييد، اليييدارس ليييبعض ميييا ُكتِيييب حيييول القيييرون السيييت  

عليهميييا السيييالم، يالحيييظ أن  هنييياك حركييية ظييياهرة كانيييت تسيييتعلن بفكرتهيييا 
ن، وكذلك أصيحاب ديالموحباة ة المسم  ة، ومن ذلك الجماعة المسيحي  الحق  

ييية إسيييالم سيييلمان الفارسيييي تُبيييي  . األخيييدود ن لنيييا حقيقييية اسيييتمرار بيييل إن  قص 
ةب فهيذا سيلمان، رضيي اهلل عنيه، يتتلميذ عليى راهيب، وعنيدما الرسالة الحق ي

تحضيير هييذا الراهييب الوفيياة يوصييي سييلمان براهييب آخيير يلحييق بييه ويتتلمييذ 
علييه، وهكييذا حتييى يوصيييه األخييير بييأرٍض ذاِت نخيييل سيييظهر فيهييا النبييي 

ويبيييييدو أن  إسييييالم هيييييذه الجماعيييييات الحاملييييية . الخيييياتم، صيييييلوات اهلل علييييييه
ة أد ى إلى انصهارها فيي األم ية اإلسيالمية وبالتيالي انيدثار أخبارهيا، للحقيق

 .ة التي لم ُتسِلمعلى خالف األمر في الجماعات النصراني  
َان روا " :من سورة آل عمران 113 -101جاء في اآليتين  َوَ  َتِهن روا َوَ  َتم 

ِمِنينَ  َن ِ ن ك نت م م ؤ  َلو  رك  . َوَأنت م  اأَلع  َسس  َم َدرر ٌح ِ ن َيم  م  َدرر ٌح َفَقرد  َمرس  ال َقرو 
معلوم أن  هذه اآليات من سورة  ،..."مِّث ل ه  َوِتل َ  األي ام  ن َداِول َها َ ي َن الن اسِ 
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آل عمييران جيياءت تعقيبييا  علييى مييا أصيياب المسييلمين فييي معركيية ُأُحييدب فمييا 
ة ة الحق يييية أن يضيييعف لمجيييرد هزيمييييينبغيييي لمييين اسييييتعلى بيييالفكرة اإليماني ييي

لحقييييت بييييه فييييي عييييالم األشييييخاص، فمييييا ذلييييك إال قييييانون اقتضييييته الحكميييية 
ة للكفيير فييي فالسيييطرة المادي يي. ة التييي ُتخيير ج أتباعهييا وتنصيير الحقيقييةالرباني يي

ة التييييي تجعييييل ميييين وهن الفكييييرة الحق ييييتييييمرحليييية ميييين المراحييييل يجييييب أن ال 
األحيوالب فهيذا بيالل بين ربياح، رضيي اهلل  صاحبها األعلى دائما  وفي كل  

عنه، ينتصير بفكرتيه وهيو مطيروح فيوق الرميال الملتهبية يعياني جسيده مين 
 .ده الذي كان يشعر بعمق هزيمته أمام خادمه المستعلي بفكرتهسياط سي  

َ  ك ر ِّ ِذي ِعل رٍم َعِلريٌم " :من سيورة يوسيف 76جاء في اآلية  بيذلك  ،"َوَفرو 
أن  هم  عيسيى، علييه وال شك . يتبي ن أن الفوقي ة ال تعني دائما  فوقي ة مادي ة

وفوقيتهيييا عليييى األفكيييار المناقضييية , السيييالم، كيييان دائميييا  الفكيييرة وانتصيييارها
ليذلك كيان مين المناسيب أن ُيَطميأن، علييه السيالم، عنيد رفعيه، فُيقيال . لها
ِم ال ِقَياَمرِة " :له وا  ِ َلا َيرو  َ  ال ِذيَن َكَ ر  ييأتي  ثيم  . "َوَجاِع   ال ِذيَن ات َ ع وَ  َفو 
لييوحي الكييريم فيبييرز لنييا نحيين المسييلمين هييذه الحقيقيية، والتييي هييي قييانون ا

 !رب اني يستمر إلى يوم القيامة، فأين مصداق ذلك في الواقع؟
قهييا علييى غيرهييا ميين األفكييار تتجلييى فوقي يية الفكييرة أوال  بشييعور المييؤمن بتفو  

المناقضييييية لهيييييا، وثانييييييا  بكحسييييياس الكيييييافرين بضيييييعف فكيييييرتهم وقصيييييورها 
المواجهييية، وذليييك عنيييدما تكيييون سييياحة المعركييية هيييي العقيييول  وعجزهييا عييين

 .والقلوب والفطرة السوي ة
ليك بعض مؤيدات تفو ق الفكرة اإلسالمي    :ةواج
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ق الغييرب علمي ييا  وتكنولوجيييا  واقتصيياديا  وعسييكريا ، علييى الييرغم ميين تفييو   .5
بلييية العيييالم فيييي العليييم والمعرفييية، إال أننيييا نجيييد أن  وعليييى اليييرغم مييين كونيييه قِ 

ل نحييو الفكييرة اإلسييالمي ة ميين الظييواهر المتصيياعدة فييي المجتمعييات التحييو 
ة ُتعَجيب بمدني ية الغيرب في المقابل نجد أن  المجتمعات اإلسيالمي  . ةالغربي  
ل تحيييو   مييين هنيييا ال نلحيييظ أي  . هيييا فيييي المقابيييل باتيييت ال تقبيييل فلسيييفتهولكن  

عة ج  ة، علييى الييرغم ميين تييوافر الييدواعي الكثيييرة المشيينحييو العقيييدة المسيييحي  
 .على ذلك

ة، حيييث ات الغربي ييفرنسييا الدوليية الرائييدة فييي تيياري  الييديموقراطي  ُتعتبيير . 5
وعليى اليرغم مين . ة المثيال والقيدوة لجمييع األوروبييينكانيت الثيورة الفرنسيي  

ذليييك نجيييد أن  الجمهوريييية الفرنسيييي ة العريقييية تضييييق ذرعيييا  بعيييدد قلييييل مييين 
والمتمثيييل بغطييياء  أالمجتيييز الليييواتي يلبسييين الحجييياب  ،الطالبيييات الصيييغيرات

الرأس، فتشهر سالح القانون في وجوههن  البريئة تحت زعيم أن  ذليك مين 
ة، نعيم، فمين أجيل حمايية قييم الديموقراطي ي. ةأجل حماية القييم الديموقراطي ي

وعنيييدما نعليييم أن  ! مبييياد  الديموقراطي ييية هييممييين االنقضييياض عليييى أ ال بييد  
فرنسييييييي، وعنييييييدما نعلييييييم أن  الطالبييييييات ة، وأن  الُمييييييدر س الَمْدرسيييييية فرنسييييييي  

فيييي اتجييياه  صيييغيرات يمكييين التيييأثير علييييهن واسيييتيعابهن ومسيييح أدمغيييتهن  
ة ة الفرنسيييييي  ة، عنيييييدما نعليييييم ذليييييك كليييييه نيييييدرك أن  الجمهوري يييييالفكيييييرة الغربي ييييي

بعظمتها وعراقتها قد باتيت تشيعر بالدوني ية فيي مواجهية الفكيرة اإلسيالمي ة، 
وأد ى  ،يتلق ييحتييى فييي فكيير الطفييل المُ  وباتييت مدركيية لعجزهييا عيين التييأثير
مبادئهيا،  ي ية إليى االنقضياض عليى أهيم  هذا الشعور بالعجز والدوني ة العقدِ 

ويمكننيا أن نفهيم دوافيع مثيل هيذه . فت عورتها أمام العيالمشِ ولم تبال أن كُ 
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قيه فات، والتي ال يمكن أن تكيون تصيرفات الواثيق اليذي يشيعر بتفو  التصر  
يي. تجيياه اآلخييرين إطالقييا   ة فييال يييدل  رفييع الصييوت والتغن ييي بييالقيم الغربي يي اأم 

ة فكرته وأناقتهيا، بيل إن  األمير عليى العكيس مين ذليك على ثقة الغرب بقو  
 .تماما  
يجييييد أن  االهتمييييام  الغربييييي   والتبشيييييري   المسييييتقر  للفكيييير االستشييييراقي  . 1

ويدهشيييك الكيييم الهائييل مييين اإلنتييياج . األول عنييدهم هيييو بيييالفكرة اإلسييالمي ة
. الفكرة اإلسالمي ة دون غيرها مين األفكيار تشويهالفكري الذي يهدف إلى 

علييى شييعورهم بقييدرة الفكييرة اإلسييالمي ة علييى اختييراق حصييونهم  وهييذا يييدل  
. ثون عن اإلسيالمما يتحد  ويندر أن تشعر بموضوعي ة هؤالء عند. الفكري ة

يييا إذا كيييان حيييديثهم عييين الموضيييوعي ة ك تلميييس غيييير اإلسيييالم فكن ييي ديييين أم 
 .ق الفكرة اإلسالمي ةوهذا يشير إلى شعورهم العميق بتفو  . لديهم
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  ونالضال ون المكذ  
 
 

المكييذبين انحرافييا  ميين كييان تكذيبييه  كثييروأ ،أكثيير ميين دافييٍع للتكييذيب نررا  
وهناك أكثر من صورة للضالل، وأكثير الضيالين انحرافيا  مين . عن ضالل

ثررم  " :ميين سييورة الواقعيية 71فييي اآلييية  جيياء. أضيياف إلييى ضييالله التكييذيب
ررا  ن  كرراَن " :وجياء فييي خيواتيم السيورة ،" ونالمكررذ   هررا الضرالونَ كرم أي   ن   وأم 

رِلَية  جمريم ٌ  مرن ممريٍمأل وَتص  َله رَو  ن   رذا ، من المكرذ  ين الضرال ينأل فن را 
 ."...م   اليقين

يكييون الضييالل عيين جهييل وعيين غييير قصييد وال يؤاخييذ صيياحبه، كميين دررد 
الطريييييق فييييال يصييييل إلييييى هدفييييه مييييع رغبتييييه الكامليييية فييييي االهتييييداء  يضييييل  

مات قييد مها المييرء فكييان الضييالل هييو وقييد يكييون ناتجييا  عيين مقييد  . والوصييول
انحيييراف وقيييد يكيييون ذليييك نتيجييية . الثميييرة المشيييؤومة للسيييلوك غيييير السيييوي

النفس الغارقة في المعاصي، فال يعود الشخص راغبا  فيي الهدايية، بيل ال 
واألول تجييده طالبييا  . ه يسييير فييي طريييق الضييالليعييود قييادرا  علييى إدراك أن يي

والثيياني تجييده مستشييعرا  لمييا . للحقيقيية حريصييا  عليهييا، فمييا أسيير  مييا يهتييدي
ييي. آليييت إلييييه أعماليييه، وأمثيييال هيييذا ترجيييى ليييه اإلنابييية الثاليييث فمصييياب  اأم 

باالنعكيياس النفسييي، فيييرى الحييق بيياطال  ويييرى الباطييل حقييا ، فمييا أبعييد مييا 
 .يهتدي
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عييذر عنييدما ُيضيييف إلييى ضييالله إذا كييان األول معييذورا  فييي ضييالله فييال يُ 
وميا نرميي إلييه . با  للحق في أغلب أحواليهأما الثالث فيكون مكذ  . التكذيب

يقييع فيييه الضييال عنييدما ُيكييذِّب ي ذهنييا أن نبييين  حقيقيية الخلييل المنهجييي اليي
والييذي ُيكييذِّب عيين ضييالل ال يكفيييه البيييان والبرهييان، بييل قييد يكييون . الحييق

ه إلييى الصييواب أو ردعييه التقريييع والتهديييد والوعيييد ميين أنجييع الوسييائل لييرد  
. عييين التميييادي، كميييا هيييو األمييير عنيييدما ُيطيييرق القضييييب المعيييوج ليسيييتقيم

 ميييا يخاطيييب أمثيييال هيييؤالء بميييا يئيييز   ه كثييييرا  والمتيييدبر للقيييرآن الكيييريم يجيييد أن ييي
من ال عليم ليه وال خبيرة بيأن  خطياب العقيول  النفوس ويخلع القلوب، فيظن  
واسيتقراء واقيع النياس يكشيف ليك عين نجياح . مع أمثال هؤالء أجدى وأنفع

 !مثل هذا الخطاب، كيف ال، أال يعلم من خلق؟
 

اني لدييييه دلييييل األول لدييييه دلييييل اإلثبيييات فيقيييول نعيييم، والثييي: النييياس ثالثييية
النفييييي فيقييييول ال، والثالييييث ال يملييييك الييييدليل علييييى اإلثبييييات أو علييييى النفييييي 

 .فيقول ال أدري
ك غم مين وضيوح هيذا فيي العقيل إال أن يوعليى الير  . وهذا هو المنطق السوي

تُفاجييييأ بييييأن  الكثييييير ميييين النيييياس يسييييارعون إلييييى النفييييي أو اإلثبييييات وهييييم ال 
ا نلحظييييه ميييين سييييلوك المالحييييدة وميييين أمثليييية ذلييييك مييييا كن يييي. يملكييييون الييييدليل

ا وكن ييي. ال إليييه والحيييياة مييياد ة: ةب فقيييد كيييانوا يقوليييونتهم غيييير السيييوي  ومنهجي ييي
ال دليييل علييى وجييود اإللييه، وهييم فييي : فيقولييون! نسييألهم كيييف عييرفتم ذلييك؟

إذا : ا نقييييول لهييييم جييييدال  فكن يييي. هييييم لييييم يييييروه رأي العييييينالحقيقيييية يقصييييدون أن  
الوجيود فميا دلييلكم عليى عيدم الوجيود، فيأنتم عجزنا عن تقديم اليدليل عليى 

ون أن  عدم وجيود اليدليل عليى اإلثبيات هيو فقد كانوا يظن  ! ال إله؟: تقولون



 331 

أنييتم الفئيية الثالثيية ميين النيياس التييي ينبغييي أن : ا نقييول لهييمفكن يي. دليييل النفييي
وا بذلك يصبح من واجبنا أن نقدم لكيم اليدليل . تقول ال أدري، وبعد أن تُقر 

اليييذي ُيضيييف إليييى ضييالله التكيييذيب يكشييف عييين حقيقيية سيييلطان فالضييال 
وأمثييييال هييييؤالء ال تيييينفعهم . علييييى عقلييييه...بييييرالشييييهوة أو المصييييلحة أو الكِ 

يي عليييه  ة والبرهييان، بييل يلييزم أن تبحييث عيين حقيقيية المييرض الييذي تييدل  الحج 
 .العوارض حتى تتمكن من تقديم العالج

 
و  ن بيييأن  اهلل تعيييالى هيييو والمشيييركون العيييرب عنيييد نيييزول الرسيييالة كيييانوا ُيقييير 
" :مين سيورة الزمير 03خالقهم وهو خالق السيماوات واألرضب انظير اآليية 

، وانظير اآليية "...ول ن سألتهم مرن اللر  السرماوا  واألرَ  ليقرول ن  ال
ا ولررر ن سرررألتهم مرررن اللقهرررم ليقرررول ن  ال فرررأن  " :مييين سيييورة الزخيييرف 37

له عليهم القرآن الكيريم، غم من هذا اإلقرار، الذوعلى الر  . "ي ؤفكون ي ُيسج 
فكيف عرفيوا أن ال . وعلى مسمعهم، نجدهم ُيصر حون بكنكار اليوم اآلخر

والعجيييب ! بعيث وال حسيياب، وميا دليييلهم الييذي حملهيم علييى الجيزم بييالنفي؟
أن  أهل اإللحاد في عصرنا يدركون، أكثير مين غييرهم مين األميم السيالفة، 

بداعييه ثييم   هييم ينكييرون بعييث األجسيياد التييي  بعييض حقييائق عظميية الخلييق واج
وتكتشيف مدهوشيا  أن  إنكيارهم هيذا يحملهيم علييه عجيزهم عين بعيث . بليت

ميا : فكيأن هم يقوليون. األجساد بعد موتها، فقد قاسيوا الخيالق عليى المخليوق
وميين هنييا نجييدهم، مييثال ، ينكييرون ويسييتهزئون !! ُيعجزنييا يسييتحيل أن يكييون

ومثييييل هييييذا الموقييييف . ألنبييييياءعنييييدما ُيييييذكر لهييييم بعييييض أخبييييار معجييييزات ا
 . الطفولي ما كان ليكون لوال أن  التكذيب أساسه الضالل
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 وليقترفوا ما  م مقترفون
 
 

ن ري   وكرذل  جعلنرا لكر   " :مين سيورة األنعيام 110، 114فيي اآليتيين  جاء
عرردواإ شرريا ين امنررس والجررن يررومي  عضررهم  لررا  عررٍ  ا الرررَف القرروِ  
ن روراإأل ولو شاء ر   ما فعلوه  فذر م وما ي ترونأل وِلتصر ا  ليره أف ردل  

 ."الذين   يؤمنون  ا الرل وِلَيرَضوه  وِلَيقترفوا ما  م م قتِرفون
كيييان فيييي فهيييو إذن قيييانون ال يتخليييف، ": ن ررري عررردواإ  وكرررذل  جعلنرررا لكررر   " 

ومعليييوم أن  العيييداوة فيييي الحقيقييية ليسيييت . الماضيييي وسييييكون فيييي المسيييتقبل
ن   أن يبقييى هنيياك  ميين هنييا ال بييد  . مييا للفكييرة التييي جيياء بهييالشييخص النبييي واج

 ة ويمكييير لهيييا، ولمثيييل هيييذا القيييانون االجتمييياعي  مييين يعيييادى الفكيييرة اإليماني ييي
 .حكمة

اإلنيس وشيياطين فهنياك إذن شيياطين مين ": عدواإ شيا ين امنس والجن"
وأنييت تجييد ميين . والشيييطان هييو المتمييرد الييذي مييرد علييى الشيير  . ميين الجيين  

ة، فيييال اإلنيييس مييين سيييخ ر حياتيييه للباطيييل فأصيييبح معادييييا  للحقيقييية اإليماني ييي
مثييل هييذا هييو . ر انتصييارها وشيييوعها بييين النيياسيطيييق وجودهييا وال يتصييو  
عيييييل فمجيييييرد ارتكييييياب المعصيييييية إذن ال يج. عييييياصٍ  الشيييييطان ولييييييس كيييييل  

ميين  جييزءا  ية اإلنسييان شيييطانا ، بييل إن  الشيييطان هييو ميين أصييبحت المعصيي
 .ه الطاعاتكينونته وأصبحت ديدنه، بحيث تستهويه االنحرافات وتستفز  
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 :"يرررومي  عضرررهم  لرررا  عررر  االررررف القرررو  شررريا ين امنرررس والجرررن  " 
. القيييييدرة عليييييى الوسوسييييية الخفي ييييية ومعليييييوم فيييييي اليييييدين أن  لشيييييياطين الجييييين  

ر المسييألة بعييد أن أصييبح قييادرا  علييى أن واإلنسييان اليييوم أقييدر علييى تصييو  
ومعليوم أن  . دةالصور واألصوات ويعود فيلتقطهيا عليى موجيات محيد   يبث  

فشيياطين . ما عرفناه من أجهزة التقاط أكثر تعقيدا  من كل   الدماغ البشري  
أميييا شيييياطين . عييين طرييييق الوسوسييية قيييادرة عليييى أن تيييوحي للنييياس الجييين  
أقدر على طرح الباطل وأقيدر عليى التسيلل الخفيي لمسيح األدمغية فاإلنس 

 .وغرس األفكار واستنباتها
تجهيد  فشيياطين الجين  : "يرومي  عضرهم  لرا  عرٍ  االررف القرو  نرروراإ "

وشيييياطين اإلنيييس تجهيييد وتجتهيييد فيييي تضيييليل . فيييي تضيييليل اإلنيييس والجييين  
ه يررراكم  ن رر:".. أيضيا  لمييا ورد يفعليون ذلييك فييي الجيين  هييم أن   اإلنيس، وال شييك  

عليى اطيال  بواقيع  فيالجن   ،47:األعرراف..."  و وَد يل ره مرن ميرث   تررونهم
وأكثيير مييا يكييون اإليحيياء مييؤثرا  بييين الشييياطين  .اإلنييس ومييا يصييدر عيينهم

هييييم وبميييا أن  . بعضيييهم ميييع بعيييض، لميييا يكيييون ميييين سيييهولة اسيييتقبال وتقب يييل
فيحتيييياج ذلييييك إلييييى تييييزيين وتلييييوين حتييييى ال تنكشييييف يوسوسييييون بالباطييييل 

والييييوم أصيييبح مثيييل هيييذا التيييزيين والتسيييويق لألفكيييار والضيييالالت . حقيقتيييه
در سب فكييم ميين فكييرة ضييعيفة متهافتيية تجل ييت بييأثواب الخييدا  التييي ِعلمييا  ُييي
، كمييا تجل ييت العييروس الشييمطاء بييألوان الزينيية والبهييرج فخالهييا النيياس تغيير  

 . ضمالكا  يمشي على األر 
فمقالييد األميور بييد الواحيد : "  ما فعلروه فرذر م ومرا ي تررونولو شاء ر   "

القه يييييار، ولحكمييييية أرادهيييييا الحكييييييم العلييييييم تيييييركهم يفعليييييون ذليييييك، فييييياتركهم 
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لتحقييييق هزيمييية بييياطلهم وانتصيييار الحيييق  الفتيييراءاتهم، التيييي تكفيييي وحيييدها
فأقصيييير طريييييق لتحقيييييق انتصييييار الحييييق هييييو االهتمييييام . الييييذي أنييييت عليييييه

رض الحقيقة والتبشير بها واالنصراف إلى تعريف النياس بحقيائق اليدين بع
ا صيرف الجهيود فيي اإلبحيار فيي لجيج بحيور أم ي. الحق وتعليمهم وتيربيتهم

هيدار للجهيد، فهنياك أولوي يات ينبغيي  أكاذيبهم وافتراءاتهم فتضييع للوقيت واج
ى أن تراعييى ميين أجييل الوصييول إلييى األهييداف، فييالتعريف بييالفكرة مقييد م عليي

 . تفنيد ادعاءات المبطلين
واإليميان بياآلخرة يعنيي : "ولتصر ا  ليره أف ردل  الرذين   يؤمنرون  را الرل"

اإليميييان ببييياقي األركيييانب فاإليميييان بييياهلل قيييد ال يسيييتلزم بالضيييرورة اإليميييان 
أما اإليمان باليوم اآلخير . باليوم اآلخر، وال يستلزم اإليمان بباقي األركان

وعيدم اإليميان بياليوم اآلخير يعنيي أن  . وبباقي األركانفيعني اإليمان باهلل 
ة ل العقلي يييومثيييل هيييذا االعتقييياد ُيشيييك  . أفيييق اإلنسيييان هيييو أفيييق ميييادي دنييييوي

وأمثييال هييؤالء . ة، وييينعكس بقييوة فييي المواقييف والسييلوكة والنفسييي  والمنهجي يي
وهييييذا أميييير . ة إلييييى افتييييراءات الشييييياطين ميييين اإلنييييس والجيييين  صييييغون بشييييد  يُ 

واإلصييغاء هييو المرحليية األولييى، وهييو ينبييع عيين . واقييع النيياسملحييوظ فييي 
كيييييف ال، وقييييد انتفييييى اإليمييييان . ياتهييييا وشييييهواتهاها الييييدنيا وماد  تْ رَ أَسيييي نفييييسٍ 

 !للدنيا الذي يقي اإلنسان من تأثير السلطان المادي   األخروي  
والرضيا هيو المرحلية الثانيية بعيد اإلصيغاء اليذي ييدل عليى ...": وِلَيرَضوه  "

فالرضييا يشييير إلييى األخييذ والقبييول . ر واألخييذميييل واالسييتعداد للتييأث  وجييود ال
. مين الكينونية فأصيبح الباطيل المتشير ب جيزءا  . رض وزي ينواالرتياح لما ُعي

 .وهذا مقدمة للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة االقتراف
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مية لوجيود المييل مقد   الدنيوي   فاإليمان المادي  : "وليقترفوا ما  م مقترفون"
وهيذا بيدوره . واإلصغاء مقدمة للقبيول والرضيا والتشير ب. لإلصغاءي المؤد  
ة للفكيير المتغلغييل فييي بييل إن  السييلوك هييو نتيجيية حتمي يي. ر فييي السييلوكيييؤث  

ذا حصيييل السيييلوك النييياتج عييين القبيييول والرضيييا باألفكيييار . العقيييل والقليييب واج
انعكرراس الباطليية، فسييوف يكييون ذلييك بداييية الهزيميية للفكيير المفتييرى، ألن  

وقيد يصيعب عليى . في الوادع والسلو  يكشف عن مقيقته الاا  رة ال كر
عيالم الفكير النظيري، فيكذا انعكييس  و فيييوهي مبيدأقي ميوا الة النياس أن يُ غالبي ي

ليييذلك سييييدرك النييياس . فيييي عيييالم الواقيييع العمليييي رآه الجمييييع عليييى حقيقتيييه
الحقيقيييية التيييييي يمثلهيييييا أهيييييل اإليميييييان بفكيييييرهم وسيييييلوكهم النييييياتج عييييين هيييييذا 

فقيييييد أصيييييبح أميييييام نييييياظر النييييياس واقعيييييان ناتجيييييان عييييين فكيييييرين . اإليميييييان
ف متناقضييينب فكيير منسييجم مييع الفطييرة والواقييع، يقابلييه ويعاديييه فكيير مزي يي

فالمعركييية إذن محسيييومة والميييآالت باتيييت . ينييياقض الفطيييرة وينييياقض الواقيييع
 . معلومة
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  اوالنهار  ذا جال  
 

ررَماَ األ َوال َقَمررِر ِ َذا َتالَ رراأل  :"فييي فييواتح سييورة الشييمس جرراء ِس َوض  َوالش ررم 
َ ررا والنهرراِر  ذا  :"، وقييد استشييكل الييبعض قولييه تعييالى"...َوالن َهرراِر ِ َذا َجال 

، ألن  ظيياهر األميير أن  الشييمس هييي التييي ُتجل ييي النهييار وليييس ..."جال  ررا
 !!العكس

لييى أن واضييح أن  الضييمير يرجييع إلييى الشييمس، إال أن  ابيين كثييير اضييطر إ
ُيرجييع الضييمير إلييى األرض التييي لييم تُييذكر فييي اليينص الكييريمب يقييول ابيين 

َهيا أي: قلتُ  :"كثير ل ذليك بمعنيى َوالنَّهَياِر ِإَذا َجال  : ولو أن  هذا القائيل تيأو 
ويحييق البيين كثييير، رحمييه اهلل، أن ". البسيييطة، لكييان أولييى، ولصييح  تأويلييه

مير إلييييى غييييير يستشييييكل اليييينص الكييييريم فيجييييد المخييييرج فييييي إرجييييا  الضيييي
 كيف ال، وظاهر األمر يؤك د أن  الشمس هي التي ُتجل ي النهار؟. مذكور

والييذي نييراه أْن ال إشييكال، بييل إن  فييي اآلييية الكريميية إعجييازا  علمي ييا ، وبيييان 
 :ذلك في اآلتي

ميين سييورة  51يقييول الطيياهر بيين عاشييور فييي التحرييير عنييد تفسيييره لآلييية 
: والنهيير. ح الهيياء وسييكونها والفييتح أفصييحجمييع َنهَيير بفييت: واألنهييار:" البقييرة

اأُلخدود الجاري فيه الماء على األرض، وهيو مشيتق مين ميادة َنهَير الدالية 
 ..".على االنشقاق واالتسا 
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وأغلييب مييا عليييه أهييل التفسييير أن  معنييى النهيير يييدور حييول السِّييعة، علييى  
ه لييس أما معنى الشق، فالذي نراه أن ي. اعتبار أن  النهر أوسع من الجدول

أمييا النهيير . يكييون الشييق يقصييد بييه إجييراء النهيير أنميين معيياني النهيير، إال 
بمعنييى السيييالن والجريييان فيبييدو أن ييه قييد جيياء تَبعييا  ولييم يكيين أصييال  لمعنييى 

 . النهر، وذلك ألن  النهر يسيل ويجري بقوة وكثافة

والتركيييب للسييعة، ولييو معنوي يية، كَنهَيير  :"ويقييول األلوسييي فييي روح المعيياني
 .فالتوسع في الزجر هو نهر...". السائل بناء  على أنه الزجر البليا

 :ولنا هنا وجهة نظر تختلف، نقول 

مين  51، وجياء فيي اآليية "وأما السا   فال تنهر :"جاء في سورة الضيحى
، فيالنهر هنيا بمعنيى ..."فال تقر  لهمرا أٍف و  تنهر مرا:"... سورة اإلسيراء

ذا كيييان الزجييير هيييو . فيييي معنيييى النهيييرالزجييير، ويبيييدو أن يييه هيييو األصيييل  واج
بمييا أن  ميياء : المعنييى األصييلي للنهيير فلميياذا سييمي نهيير الميياء نهييرا ؟ نقييول

النهييير يسيييير فيييي أخيييدود ملتيييٍو غيييير مسيييتقيم فالمييياء يكيييون فيييي حالييية زجييير 
أميييا البحييير فالمييياء فييييه يمتيييد . مسيييتمر مييين قبيييل جوانيييب األخيييدود الملتيييوي

ولييو كييان النهيير . ميياؤه -ُينهَيير –َجيير ويت سييع وال يجييري جييري النهيير، وال ُيز 
ولعيل المياء القيادم . فيه معنيى السيعة لكيان البحير أوليى وأحيق باسيم الن هير

من المنيابع واليذي َينهير المياء اليذي أماميه فيجيري بسيرعة، باإلضيافة إليى 
 . نهر الحواف للماء الجاري هو صورة محسوسة ول دت المعنى
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هييذا مييا عليييه أهييل . ضييوئه وانتشيياره، فقييد سييم ي نهييارا  التسييا  النهررار أمررا
والذي نراه أن  هناك احتماال  أن يكيون اسيم النهيار قيد أخيذ . اللغة والتفسير

عنييدما يكييون : وإليضيياح مقصييدنا هنييا نقييول. ميين النهيير الييذي هييو الزجيير
الشخص مسترسال  في كالميه فتزجيره فكن ميا أنيت تمنعيه مين االسيتمرار فيي 

ذا كييان سييائرا  نحييو مقصييده فتزجييره كالمييه حتييى ال ينتهييي إلييى مقصييده،  واج
فكن ما تقصد أن تصرفه عن مقصده، وال تهيدف إليى أن يرجيع إليى المكيان 

فالنهر زجر  عن االستمرار بقصد الرد  عن الوصول إليى . الذي َقِدم منه
 .ولو كان بقصد الرجو  إلى نقطة البداية لكان عكسا  . الهدف

عنيييد الحييديث عييين انحيييراف  ميين هنيييا ليييس دقيقيييا  اسييتخدام لفظييية انعكيياس 
نميا ينحيرف  الضوء، ألن  الضوء ال يرجع إليى النقطية التيي صيدر منهيا، واج

 .عن طريقه المستقيمة نتيجة وجود جسم يحرفه، أي يزجره، أي ينهره

عندما نخيرج مين الغيالف الجيوي  ليألرض ُنفاجيأ بظيالٍم داميس عليى الير غم 
ير بخطييوط مسييتقيمة ألن  الضييوء يسيي بمين وجييود الشييمس ومليييارات النجييوم

لعيدم وجيود أجسيام تنهير هيذا  –أقصد النهر  –وال يتشتت عبر االنعكاس 
ولكييين عنيييدما ييييدخل هيييذا الضيييوء الغيييالف . الضيييوء الصيييادر مييين الشيييمس

فينتشيير الضييوء ويمييأل  –أقصييد النهيير  –الجييوي يتشييتت نتيجيية االنعكيياس 
 .األفق ويكون النهار

يعكرس  رذا الضروء ويشرتته  فالشمس   يجل يها و  ينشر ضوء ا    ما
 .فالنهار  ذن  و الذي ي جلي ضوء الشمس .وينهره
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ويشييييغب علييييى هييييذا أن  النيييياس عنييييد نشييييأة اللغيييية لييييم يكونييييوا يعرفييييون هييييذه 
لسينا ميع : الحقيقة العلمي ة، فكيف تسن ى لهم أن ُيسيم وا النهيار نهيارا ؟ نقيول
ولسيينا مييع . الييذين يقولييون بييأن  أصييل اللغيية العربي يية هييو تييوقيفي، أي وحيييا  

الذين يقولون بأن  اللغة العربي ة هي اصطالحي ةب بل نرى أن  مين اللغية ميا 
هو توقيفي  ومنها ما هو اصطالحي، فاسم إبليس ميثال  موجيود قبيل وجيود 
اإلنسان كما ينص القرآن الكريم، وآدم علييه السيالم ُعلِّيم أسيماء  ليم ُيسيم ها 

 .ال ...ههو، وتلق ى من اهلل كلمات قالها فغفر ل

فهنيياك ليييل وهنيياك نهييار،  -وبعيييدا  عيين كييل مييا قلنيياه  –وعلييى أييية حييال 
والشيييمس موجيييودة فيييي لييييِل وظيييالِم السيييماء وموجيييودة فيييي نهيييار األرض، 
فلميياذا ال يتجل ييى ضييوؤها فييي ليييل السييماء ويتجل ييى فييي نهييار األرض؟ أال 

فلنبحيييث عييين سيييبب تجل يييي ضيييوئها فيييي مكونيييات النهيييار : يصيييح أن نقيييول
 . ن  ضوء الشمس موجود في ليل السماء أيضا  فقط، أل
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 ما جع  ال لرج  من دل ين
 

رٍ  ِمرن  َدل َ ري ِن ِفري  ":من سورة األحيزاب 2في اآلية  جاء َما َجَعرَ  الل ره  ِلَرج 
َهرراِتك م  َوَمررا َجَعررَ   وَن ِمررن ه ن  أ م  َواَجك ررم  الالِ رري ت َظرراِ ر  ِفررِه َوَمررا َجَعررَ  َأا  َجو 
ررِدي  ل ك م  ِ ررَأف َواِ ك م  َوالل رره  َيق ررو   ال َمرر   َو  ررَو َيه  ِعَيرراَءك م  َأ  َنرراَءك م  َذِلك ررم  َدررو  َأد 

 ."ِ ي َ الس  

قال بعيض المفسيرين : ما َجَعَل اهلل ِلَرُجٍل ِمن َقْلَبْيِن ِفى َجْوِفهِ :" دا  الرااي
لي قلبيان أعليم وأفهيم بأحيدهما أكثير : اآلية نزلت في أبي معمر كان يقول

مييا َجَعييَل اهلل ِلَرُجييٍل ِميين َقْلَبييْيِن ِفييى : فييرد اهلل عليييه بقولييه. ممييا يفهييم محمييد
َوَميا َجَعيَل أزواجكيم الالئيي تظياهرون ِميْنُهنَّ : خشيري قوليهَجْوِفِه، وقال الزم

يييين وال البييين  أمهييياتكم، أي ميييا جعيييل لرجيييل قلبيييين كميييا ليييم يجعيييل لرجيييل ُأم 
يا ُأمير النبيي . أبوين وكالهميا ضيعيف، بيل الحيق أن يقيال إن  اهلل تعيالى لم 

أميرا  ياأيها النبى اتق اهلل، فكيان ذليك : عليه الصالة والسالم باالتقاء بقوله
ليييه بتقيييوى ال يكيييون فوقهيييا تقيييوى، ومييين يتيييق ويخييياف شييييئا  خوفيييا  شيييديدا  ال 
ييييدخل فيييي قلبيييه شييييء آخييير، أال تيييرى أن  الخيييائف الشيييديد الخيييوف ينسيييى 

فكيييأن اهلل تعيييالى قيييال ييييا أيهيييا النبيييي اتيييق اهلل حيييق . مهماتيييه حالييية الخيييوف
 ...".تقاته، ومن حقها أن ال يكون في قلبك تقوى غير اهلل
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ضييع فه الييرازي ميين قييول الزمخشييري هييو الوجييه األقييوى، ونأمييل أن لعييل مييا 
 :يظهر ذلك في االستعراض اآلتي

ِفرررهِ  " رررٍ  ِمرررن َدل َ ررري ِن ِفرررا َجو  المتبيييادر إليييى اليييذهن أن  : "مرررا َجَعرررَ  ال ِلَرج 
المقصيييود هنيييا هيييو القليييب الميييادي اليييوارد ذكيييره أيضيييا  فيييي الحيييديث اليييذي 

ن  فييي الجسيي :"أخرجييه البخيياري د مضييغة، إذا صييلحت صييلح الجسييد أال واج
ذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القليب ويؤي يد هيذا ميا ورد فيي  ".كله، واج

القييرآن الكييريم ميين إشييارة إلييى وجييود أكثيير ميين قلييب يتعلييق بيياإلدراك، انظيير 
ِ ن  َتت وَ ا ِ َلرا الل رِه َفَقرد  َصرَ     :"من سورة التحريم 2قوله تعالى في اآلية 

وقيييد جييياءت الدراسيييات . فالمخاطيييب هنيييا ُمثن يييى والقليييوب جميييع أل"د ل و  ك َمرررا
فكذا كان هناك أكثر  .العلمي ة المعاصرة لتجعل هذا األمر أقرب إلى الفهم

ميا جعيل :" من قلب ليه عالقية بعيالم اإلدراك فيثبيت عنيدها أن  قوليه تعيالى
 .، يقصد به القلب المادي"اهلل لرجٍل من قلبين في جوفه

رٍ  ِمرن َدل َ ري نِ ما َجَعرَ  ال لِ  " ، وهيذا يعنيي أن  مرننفيي مؤك يد بكدخيال : "َرج 
وهيذا يعنيي، . اهلل تعالى لم يجعل لرجل مين قلبيين بيأي  صيورة مين الصيور

فيمييا يعنييي، أن ييه سييبحانه لييم يجعييل لإلنسييان أيضييا  ثالثيية قلييوب أو أكثيير، 
ويصييدق ذلييك فييي الرجييل، ألن  . ألن  ذلييك يتضييمن صيييغة القلبييين المنفي يية

 .خْلق اهلل السوي  أن تحمل المرأة فيكون في جوفها أكثر من قلبمن 

ررر ٍ " تشيييير ظيييواهر النصيييوص القرآني ييية إليييى أن  أصيييل : "مرررا َجَعرررَ  ال ِلَرج 
وربمييا يكييون مناسييبة . الخلييق هييو آدم عليييه السييالم، ثييم  ُخلقييت منييه زوجييه
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 الكالم عن الرجل هنيا أن  الحيديث فيي اآليية الكريمية هيو عين الظِّهيار مين
 .منسوبا  إلى رجل ما بناالالزوجات وعن التبن ي، الذي يجعل غير 

فأصيل الخليق والجعيل أن يكيون للرجيل قليب واحيد، فييكذا : "مرا َجَعرَ  ال  "
وجد رجل بأكثر من قلب فكن  ذليك شيذوذ وخليل وانحيراف فيي الخليق يخيل  

 . بالوظيفة

وَن ِمن   " َواَجك م  الالِ ي ت َظاِ ر  ِعَيراَءك م  َوَما َجَعَ  َأا  ه ن  أ م َهاِتك م  َوَما َجَعَ  َأد 
هنييياك انسيييجام بيييين ُسييينن اهلل فيييي الخليييق والتكيييوين وسيييننه فيييي : "َأ  َنررراَءك م  

التشييييريعب فيييياهلل سييييبحانه وتعييييالى جعييييل القلييييب مركييييزا  يتييييأث ر بوظيفتييييه كييييل 
وجعيييل قيييانون التناسيييل يقيييوم عليييى أسييياس الزوجي ييية مييين أٍب وأم ، . الجسيييد

ذا األسياس بنييان المجتمييع البشيري  كل يه، كميا هيو األمير فييي ويقيوم عليى هي
فييكذا كانيت هيذه ميين قيوانين الخليق والتكييوين، فمين المتوق ييع . القليب والجسيد

أن تكيييون منسيييجمة ميييع سييينن التشيييريع، ألن  اليييذي خليييق هيييو اليييذي أنيييزل 
  . وشر  

رِدي الس رِ ي َ  " ل ك م  ِ َأف َواِ ك م  َوالل ه  َيق و   ال َم   َو  َو َيه  أم يا ميزاعم : "َذِلك م  َدو 
البشر في جعيل الزوجيات أم هيات، وفيي جعيل غيير الموليود بيولوجييا  ابنيا ، 
فيييال تزييييد عييين كونهيييا ألفاظيييا  تخيييرج مييين األفيييواه، تخيييالف الواقيييع وتنييياقض 

 .د والتحللالقانون وتبذر بذور الفسا
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رررِدي الس رررِ ي َ  " يييا خيييالق السييينن التكويني ييية : "َوالل ررره  َيق رررو   ال َمررر   َو  رررَو َيه  أم 
ومنزل السنن التشريعي ة فهو الذي يقيول الحيق ويبيين الطرييق الميؤد ي إليى 

 .االنسجام وتحقيق حكمة الخلق والتشريع
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 ك   مِ فضَ 
 

رل َنا ِ   رَراِ يَم  ":مين سيورة هيود (55 – 40)في اآلييات  جاء َوَلَقرد  َجراَء   ر س 
رٍ  َمِنيرذٍ  َرل َدال وا َسالمإا َداَ  َسالٌم َفَما َلِ رَث َأن  َجراَء ِ ِعج  را َرَأل  .ِ ال   ش  َفَلم 

ِسر َجَس ِمن ه م  اِليَ ةإ َدال وا   َتاَلرف  ِ ن را أ ر  ل َنا َأي ِدَيه م    َتِص   ِ َلي ِه َنِكَر  م  َوَأو 
ِم ل ررو ٍ  ررَماَ  َوِمررن  َوَراِء  .ِ َلررا َدررو  َناَ ا ِ ِ س  َرَأت رره  َداِ َمررٌة َفَضررِمَك   َفَ ش ررر  َوام 
َماَ  َيع ق وهللَ   ."ِ س 

كييان لييوط مميين آميين إلبييراهيم، عليهمييا السييالم، وهيياجر معييه إلييى األرض 
والالفت أن  الرسل المالئكة، اليذين أرسيلوا إلهيالك قيوم . المباركة فلسطين

والذي يهم نيا هنيا أن . لوط، قد جاءوا أيضا  بالبشرى إلبراهيم وزوجته سارة
وقيييد . نحييياول التعييير ف عليييى األمييير اليييذي أضيييحك سيييارة سيييالم اهلل عليهيييا

يستغرب البعض ذلك، لعدم أهمي ة األمر، حييث ال ينبنيي علييه شييء مين 
 ولكننييييا نهييييدف إلييييى لفييييت االنتبيييياه إلييييى أهمي يييية. أمييييور العقيييييدة أو التشييييريع

كما ونهدف إلى تصيويب ميا وقيع فييه . السياق في توضيح معاني األلفاظ
. البعض وهم يبحثون عن سبب ضحك سارة، أو يفس رون معنيى ضيحكت

فقيييد بليييا األمييير بيييبعض أهيييل التفسيييير أن يقيييول إن  ضيييحكت هنيييا بمعنيييى 
 !حاضت
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رررٍ  َمِنيرررذٍ "  علييييه والالفيييت هنيييا مسيييارعة إبيييراهيم : "فَمرررا َلِ رررَث َأن  َجررراَء ِ ِعج 
والمشيييهور مييين عيييادات . السييالم فيييي إكيييرام الضييييوف قبيييل معرفيية حقيقيييتهم

ثيم  . العرب أن هم ال يسألون الضيف عن شأنه قبل ثالثة أييام مين الضييافة
ثييم  إن  ذلييك . يلفييت انتباهييك أن ييه جيياء بعجييل، وهييذا ميين كرمييه عليييه السييالم

أكثير مين ُمشِعر بعددهم على وجيه التقرييب، ميع مالحظية أن  الكيريم يقيد م 
 .الحاجة

ٍ  َمِنيذٍ " وجياء فيي مختيار . شيواه وأنضيجه، فياللحم حنييذ: حنذ اللحيم: " ِعج 
يياة لتنضييجها فهييي : حنييذ الشيياة: الصييحاح شييواها وجعييل فوقهييا حجييارة محم 

، ويكييون غالبييا  (الرضييف)وعليييه فالحنيييذ هييو المشييوي  علييى الحجييارة . حنييذ
يية فيهييا رضييف ويوقييد عليهيي ا ثييم  ُيغلييق بيياب بوضييع العجييل فييي حفييرة خاص 

. (اليزرب)وتسيمى هيذه الطريقية فيي فلسيطين . الحفرة فينضج اللحم بسرعة
. وهيي طريقيية أسير  فييي اإلنضياج ميين الطيب ، الييذي يقتضيي تقطيييع اللحييم

وعيييدم تقطيييييع العجيييل واإلتيييييان بييييه كيييامال  أبلييييا فييييي اإلكيييرام وفييييق عييييادات 
 .ريمةالقدماء، وقدُ تووِرث ذلك حتى وصلتنا مثل هذه العادات الك

مسارعة في اإلكرام، وعجل مشوي  قُيد م كيامال ، ليعلميوا أن يه قيد ذبيح وشيوي 
وصيياحب البيييت يقييوم هييو وزوجييه علييى خييدمتهم، ولييم ُيسييألوا   ميين أجلهييم،

قد تم ت مراعاة كل آداب الضييافة، فلييس ليديهم  أي أن ه . عن أشخاصهم
 ميين األسييباب مييا يميينعهم ميين األكييل، وعلييى اليير غم ميين ذلييك كلييه وجييدناهم

 ! يمتنعون عن األكل
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َجررَس ِمررن ه م  اِليَ ررةإ "  ررا َرَأل َأي ررِدَيه م    َتِصرر   ِ َلي ررِه َنِكررَر  م  َوَأو  فعنييدما : "فَلم 
يمتنييع الضيييف مييع تييوافر آداب الضيييافة فييكن  ذلييك يعنييي أنييه ُيضييِمر شييرا  

 وفي المقابيل إذا. وهذا معروف في عادات العرب وأهل البداوة. للُمضيف
مييين هنيييا نيييدرك . إليييى الطعيييام فيييكن  ذليييك يعنيييي المسيييالمة دهميييد  الضييييف يييي

حاجيية المفس يير إلييى معرفيية عييادات وأعييراف القييدماء ليييفهم مالبسييات مثييل 
وبهييذا أصييبح مفهومييا  إنكييار مييوقفهم هييذا ميين ِقبييل إبييراهيم . هييذه المواقييف
وكيف ال يستشعر الخيوف ويضيمره وقيد بيدا مينهم ميا ُيشيعر . عليه السالم

 !بالعداء

 :"َرَأت ه  َداِ َمٌة َفَضِمَك   َوام  " 

ن ميييا تقيييف فيييي ناحيييية وقفييية ةأميييا سيييار  ، سيييالم اهلل عليهيييا، فيييال ُتجالسيييهم، واج
وال شيييك  أن  ميييوقفهم فيييي عيييدم . المسيييتعد  للخدمييية وتقيييديم واجبيييات الضييييافة

وفجيأة تكتشيف . األكل جعلها تحس الخيوف وتقيف متحس يبة تراقيب وترقُيب
بشيير، فتنتقييل ميين أعلييى درجييات التييوت ر أن هييم رسييل اهلل الكييرام فييي صييورة ال
وهيذه ردة فعيل طبيعي ية فيي مثيل هيذا . إلى دهشة المفاجأة السيار ة فتضيحك

وغالبا  ما يكون الضحك للمفارقة الكبييرة بيين حالية التحسيب وميا . الموقف
 .تأتي به المفاجأة من تناقض بين ما نظن  وما هو واقع

َرَأت ه  َداِ َمٌة َفَضِمَك   فَ "  رَماَ  َيع ق روهللَ َوام  َماَ  َوِمن  َوَراِء ِ س  َناَ ا ِ ِ س  : "َ ش ر 
الُمَعبَّييير عنيييه  –نعيييم، فيييي لحظييية زوال التيييوتر واالنفعيييال السيييار بالمفاجيييأة 

تيييأتي البشيييرى بميييا هيييو غيييير متوقيييع، فتكيييون مفاجيييأة أخيييرى،  –بالضيييحك 
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تييوت ر وخييوف وتحس ييب، ثييم  تييأتي المفاجييأة بييزوال هييذا الخييوف، ثييم  : هكييذا
فييي المقابييل . ي المفاجييأة ببشييرى تتعلييق بالولييد والحفيييد بعييد سيين اليييأستييأت

يكييييون إبييييراهيم عليييييه السييييالم فييييي حالييييٍة ميييين التييييوت ر والتحس ييييب والخييييوف 
المكبوت، ثم  فجأة يكتشف أن هم رسل اهلل قيد جياءوا بعقوبية االجتثياث لقيوم 

 هكييذاب خييوف وتييوت ر وتحس ييب، ثييم  فجييأة يكتشييف أن هييم رسييل  كييرام ال. لييوط
. يقصيييدونه بسيييوء ولكييين هم جييياءوا إلنيييزال الغضيييب عليييى رؤوس المنحيييرفين

يياوكييأن  مييوقفهم األول كييان  ميين التهيئيية لييه عليييه السييالم لتلق ييي الخبيير  نوع 
ييا البشييرى فكانييت بعييد خوفييه ميينهم . غييير السييار المتعلييق بكبييادة قييوم لييوط أم 

ييية التيييي جييياءوا مييين أجلهيييا يبيييدأوه  والالفيييت هنيييا أن هيييم ليييم. ثيييم  إدراكيييه للمهم 
ن ميييا مه يييدوا ليييه بخيييوف وترق يييب، ثيييم  كشيييفوا ليييه حقيقيييتهم وحقيقييية  بالبشيييرى، واج

 .مهم تهم، ثم  جاءوه بالبشرى بمخاطبة زوجه وهو يسمع
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 أكاد أال يها
 

رَال :" من سيورة طيه 51في اآلية  جاء ِ يَهرا ِلت ج  ِ ن  الس راَعَة آِتَيرٌة َأَكراد  أ ال 
َعا  ."ك    َن  ٍس ِ َما َتس 

أكيياد أخفيهييا ميين نفسييي، لييئال  يطلييع عليهييا أحييد، :" قييال الطبييري رحمييه اهلل
يح مقصيد الطبيري ميا ُنقيل عيين ". وبيذلك جياء تأوييل أكثير أهيل العليم ويوضِّ

كتمتهييا عيين الخالئييق، حتييى لييو اسييتطعت أن أكتمهييا ميين نفسييي :" السييد ي
ويحمييل بعييض المفس ييرين هييذا المعنييى علييى المبالغيية، فمثييل هييذا ". لفعلييت

 .عبير مستخدم في العربي ة للمبالغةالت

وحاصييييله أكيييياد أبييييالا فييييي إخفائهييييا فييييال ُأجِمييييل كمييييا لييييم :" وقييييال األلوسييييي 
يييل السيييتر : واإلخفييياء:" ويوضيييح هيييذا المعنيييى ميييا قاليييه ابييين عاشيييور". ُأفص 

المييراد : ، وقييال"وعييدم اإلظهييار، وأريييد بييه هنييا المجيياز عيين عييدم اإلعييالم
دة إخفياء وقتهيا، أي ييراد تيرك ذكرهيا إخفاء الحديث عنها، أي من شيد ة إرا

ولعيل  توجيييه ذليك أن  المكييذبين بالسيياعة ليم يييزدهم تكييرر ذكرهيا فييي القييرآن 
 ".إال عنادا  على إنكارها

ونقل ابن عاشور عن أبي عليي  الفارسيي أن  ُأْخِفيهيا بمعنيى أظهرهيا، فقيد  
الكتياَب، إن  همزة أخفيها لإلزالية مثيل هميزة أْعَجيم : "قال أبو علي الفارسي
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ثييوب ُتلييف  فيييه الِقربيية مسييتعار : والخفيياء". وأشييكى زيييدا ، أي أزيييل خفاَءهييا
 . للستر

واضح من هذه األقوال وغيرها أن  أهل التفسير قد استشكلوا هيذا التعبيير  
ويرجيييع هيييذا االستشيييكال إليييى حقيقييية أن  خبييير السييياعة مخفيييي  ال . القرآنيييي

قيقيية أن  كيياد فييي اللغيية العربي يية ويرجييع أيضييا  إلييى ح. يعلمييه إلييى اهلل تعييالى
، تكيون قيد "أكياد أضيربه:" تشير إلى قيرب الوقيو  ميع عدميهب فعنيدما تقيول

. صيييير حَت بعييييدم حصييييول الضييييرب، ولكيييين احتمييييال حصييييوله قريييييب جييييدا  
، فكن  ذلك يعني أن يه سيبحانه ليم يخفهيا، "أكاد أال يها:" وعندما يقول تعالى

ن كان احتمال إخفائها قريبا  جدا    . ذا يعني أن  الساعة ظاهرةوه. واج

رَأل وَنَ  َعرِن الس راَعِة :" مين سيورة النازعيات (22–25)جاء في اآليات   َيس 
َسررراَ األ َراَ ررراأل ِ َلرررا َر ِّرررَ  م ن َتَهاَ رررا  َأي ررراَن م ر  قيييال ابييين  ،"ِفررريَم َأن رررَ  ِمرررن  ِذك 

جعييل السييفينة : مصييدر ميمييي لفعييل أرسييى، واإِلرسيياء: ُمرسيياها :"عاشييور
واسيييتعير اإِلرسيياء للوقيييو  والحصيييول . الشييياطىء لقصيييد النييزول منهييياعنييد 

تشبيها  لألمر المغيَّب حصوله بسفينة مياخرة البحير ال ُيعيرف وصيولها إال 
 ".إذا رَستْ 

عين الخيالق سيبحانه والذي نراه راجحا  أن  األمر بوقو  السياعة قيد صيدر  
ل سيييورة وقيييد يكيييون هيييذا معنيييى قوليييه تعيييالى فيييي مسيييته. وتعيييالى منيييذ زمييين

َتع ِجل وه  :"النحل ر  الل ِه َفال َتس  ، وهذا يعني أن  الكون قد اسيتجاب ..."َأَتا َأم 
لألميير اإللهييي فهييو يتحييول فييي كينونتييه تجيياه وقييو  السيياعة وقيييام القياميية، 
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وميين هنييا ُشييب هت السيياعة بسييفينة سييائرة فييي اتجيياه مرسيياها، وسييوف تصييل 
والالفيييت أن  . وترسيييو وتسيييتقرهيييذا المرسيييى، وعنيييدها تقيييع أحيييداثها العظيييام 

فوقيت رسيوها   !"أيران مرسرا ا؟" :السيؤال هيو عين زمين رسيوها واسيتقرارها
 .غيب ال يعلمه إال اهلل تعالى

ررَأل وَنَ  َعررِن الس رراَعِة َأي رراَن  :"ميين سييورة األعييراف 535جيياء فييي اآلييية  َيس 
َسرراَ ا د رر   ِ ن َمررا ِعل م َهررا ِعن ررَد َر ِّرري   ي َجلِّيَهررا  ِلَود ِتَهررا      ررَو َثق َلرر   ِفرري م ر 

َأل وَنَ  َكَأن َ  َمِ يٌّ َعن َهرا د ر   ِ ن َمرا  الس َماَواِ  َواألر ِ    َتأ ِتيك م  ِ   َ   َتةإ َيس 
َلم ونَ  َثَر الن اِس   َيع    ."ِعل م َها ِعن َد الل ِه َوَلِكن  َأك 

، فهيييي إذن تسيييير ثيييم  "واإلرسييياء االسيييتقرار بعيييد السيييير :"قيييال ابييين عاشيييور
وعنييدما تسييتقر  تقييع أحييداثها العظييام، وميين ذلييك البعييث والنشييور، . تسييتقر

ووقت ذلك ال يعلمه إال اهلل تعالى، بل إن  حقائق سيرها في اتجاه وقوعهيا 
أل "  ي َجلِّيَهرا ِلَود ِتَهرا      روَ  :"أم يا قوليه تعيالى. هو غيب ال يعلمه إليى اهلل
سُتكشييف فييي وقتهييا المحييد د كشييفا  ال لييبس فيييه،  فيشييير بوضييوح إلييى أن هييا

كما هي العروس التي تتجلى لعريسها، وتكون قبل ذليك مسيتورة ال يظهير 
 .منها إال الثياب الساترة لتفاصيل جسمها

ييا قولييه تعييالى وأولييى :" فيقييول الطبييري :"َثق َلرر   ِفرري الس ررَماَواِ  َواألر  ِ  :"أم 
ثقلييييت السييياعة فييييي : ى ذليييكمعنييي: ذليييك عنيييدي بالصييييواب، قيييول مييين قييييال

ألن  اهلل أخفيييى ; السيييموات واألرض عليييى أهلهيييا، أن يعرفيييوا وقتهيييا وقيامهيييا
، ومثيييل هيييذا التوجييييه مييين .."ذليييك عييين خلقيييه، فليييم ُيطليييع علييييه مييينهم أحيييد ا
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الطبري رحمه اهلل، ألن ه في ظننيا ليم يتوق يع أن تكيون قيد ثقليت السياعة فيي 
أن  األمييير يشيييبه وضيييع الميييرأة  واليييذي نيييراه. الواقيييع الكيييوني عليييى الحقيقييية

الحامل التي أثقلت فتكاد تضع، وكذلك الساعة شأنها أن ها أصيبحث ثقيلية 
يوشك بناء السماوات أن يعجز عن التماسك أميام ثقلهيا فتقيع كميا يحصيل 

 .مع الحامل عندما تضع

فيشير إلى أن ها ستأتي، بل إن ها آتيية أل "  َتأ ِتيك م  ِ   َ   َتةإ :" أم ا قوله تعالى
علييى اعتبييار أن  المجيييء أشييد  قربييا   -وستصييل فتييأتي النيياس، بييل وتجيييء 

 . ويكون مجيؤها مباغتا  للناس غير متوقع منهم - من اإلتيان 

رر  الس راَعِة ِ    :"...مين سيورة النحيل 55أما قوليه تعيالى فيي اآليية  َوَمرا َأم 
ررِ  ال َ َصررِر َأو   ن مييا يشييير إلييى ..."  ررَو َأد ررَرهلل   َكَلم  ، فييال يشييير إلييى السيياعة واج

ويمكين تقرييب . أمرها، أي عظيم شأنها، والذي يكون عند وقوعها وقيامهيا
الفكييرة بواقيييع الصييياروي عيييابر القيييارات، اليييذي ينطليييق ويسيييير زمنيييا  ثيييم  يقيييع 

 .فيكون االنفجار، الذي يكون سريعا  وهائال  

السيياعة وتقييع يييتم   -ام الوقييوف بعييد سييير وميين معيياني القييي –عنييدما تقييوم 
وبذلك تنتهيي السياعة . الحشر والحساب، فيؤول الناس إلى الجن ة أو النار

فتكييون نتيجيية اختفيياء السيياعة أن . وتختفييي ويظهيير ويسييتقر الواقييع الجديييد
 . ُتجزى كل نفس بما تسعى

رَال ك ر   ِ ن  الس اَعَة آِتَيرٌة َأَكراد  أ ال   :"وعليه يمكن أن يكون معنيى  ِ يَهرا ِلت ج 
ررَعا ييا أفعييل بعييد، ولكيين ذلييك يوشييك أن : "َن  ررٍس ِ َمررا َتس  أكيياد أخفيهييا، وَلم 
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يقييع، وعنييدها تكييون النتيجيية أن يييدخل أهييل الطاعيية الجن يية وأهييل المعصييية 
فالسيياعة إذن تقييوم لحكميية ثييم  تختفييي، وهييذا ميين أعظييم أمورهييا ألن ييه . الن ييار

 .ينجلي عن جنة أو نار

لييى الييبعض أن  هييذا الكييالم خوطييب بييه موسييى، عليييه السييالم، قييد ُيشييكل ع
سييينة، وال نيييدري كيييم بقيييي مييين اليييزمن حت يييى  1288أي قبيييل ميييا يقيييارب اليييي 

 !وهذا زمن طويل، أطول من أن يكون قريبا  . تتوقف الساعة فتقع

الجييواب عيين ذلييك نجييده فييي أبحيياث العلميياء الييذين ُيشيييرون إلييى مليييارات 
فييكذا عرفنييا هييذا أدركنييا أن  . الكييون المخلييوقالسيينين التييي ميير ت علييى هييذا 

األلف سينة ميا هيي إال لحظية صيغيرة قياسيا  إليى عمير الكيون المغيرق فيي 
ذا كان األمر اإللهي  قد سرى في الكون الهائل .القدم وتم  تنفيذه بسيرعة  واج

الضوء فكن  ذلك سيحتاج إليى ملييارات السينين، ولكين  أمير اهلل أسير  نفياذا  
نفييياذ األمييير وفيييق ميييا ترييييده الحكمييية اإللهي ييية، وجييياءت  مييين ذليييك، ويكيييون

نسييبة إلييى عميير  .األحاديييث الشييريفة لتبييي ن لنييا أننييا نعييي  فييي آخيير الييزمن
 .دنياال
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 تسمينق  كما أنالنا علا الم  
 

َكَمررررا َأن َال َنررررا َعَلررررا  :"ميييين سييييورة الحجيييير  (01 – 08)فييييي اآليييييات  جرررراء
َمِعينَ  .ال ِذيَن َجَعل وا ال ق رآَن ِعِضينَ  .ال م ق َتِسِمينَ  َأَلن ه م  َأج  را  .َفَوَر َِّ  َلَنس  َعم 

 ."َكان وا َيع َمل ونَ 

كميييييا أنزلنيييييا عليييييى : قوليييييه عيييييز وجيييييل"  :يقرررررو  المررررراوردي فررررري ت سررررريره
لييييك أخيييي القيييار  األقيييوال التيييي ذكرهيييا . المقتسيييمين، فييييهم سيييبعة أقاوييييل واج

 :وال  قوال  الماوردي وتعليقنا عليها ق

أن هييم أهييل الكتيياب ميين اليهييود والنصييارى اقتسييموا القييرآن فجعلييوه : أمررد ا 
 .أعضاء  أي أجزاء  فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعض، قاله ابن عباس

ذا . بييل إن  أهييل الكتيياب قييد كفييروا بييالقرآن الكييريم ولييم يؤمنييوا بييه: التعليييق واج
ب فييكذا كييان المقصييود "لنيياكمييا أنز :" قلنييا بهييذا القييول فمييا معنييى قولييه تعييالى

. إنيا أنزلنيا إلييك كميا أنزلنيا عليى المقتسيمين: نزول الرسيالة يصيبح المعنيى
ذا كيان المقصيود نيزول العيذاب فمتيى كيان . وهو وجه ضعيف كميا تيرى واج

 !ذلك؟

هيذه : أن هم أهيل الكتياب اقتسيموا القيرآن اسيتهزاء  بيه، فقيال بعضيهم: الثاني
 .وا مقتسمين، قاله عكرمةالسورة لي، وهذه السورة لك، فسم  
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ثيم  ميا معنيى ! هل ثبتت مثل هيذه الحادثية، وأيين نجيد دلييل ذليك؟: التعليق
، إال أن يكييييون بمعنييييى أنزلنييييا "كمييييا أن زلنييييا علييييى المقتسييييمين:" قولييييه تعييييالى

علييييييك كميييييا سيييييبق أن أنزلنيييييا عليييييى هيييييؤالء، اليييييذين بييييياتوا يؤمنيييييون بيييييبعض 
 .ويكفرون ببعض

تسييموا كتييبهم، فييآمن بعضييهم ببعضييها، وآميين أن هييم أهييل الكتيياب اق: الثالررث
آخيرون مينهم بمييا كفير بيه غيييرهم وكفيروا بميا آميين بيه غييرهم، فسييماهم اهلل 

 . تعالى مقتسمين، قاله مجاهد

:" هذا مقبول فيي تسيميتهم مقتسيمين، ولكين ميا معنيى قوليه تعيالى: التعليق
اختلفييوا فييي ، إال إن يكييون المعنييى أن هييم كمييا "الييذين جعلييوا القييرآن عضييين

 .فيما سبق اختلفوا وتناقضوا أيضا  في موقفهم من القرآن الكريم

أن هييم قيييوم صييالح تقاسيييموا عليييى قتلييه، فسيييموا مقتسييمين، كميييا قيييال : الرا رررع
 .قاله ابن زيد  11:النم " قالوا تقاسموا باهلل لنبيتن ه وأهله:" تعالى

وهيييذا غيييير مقبيييول، ألن  قيييوم صيييالح ليييم يعاصيييروا نيييزول القيييرآن : التعلييييق
 . الكريم حتى يجعلوه أعضاء  وأجزاء ، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض

أن هييم قييوم ميين كفييار قييري  اقتسييموا طييرق مك يية ليتلق ييوا الييواردين : الالررامس
ر إليها من القبائل فينفروهم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن ه سياح

أو شاعر أو كاهن أو مجنون، حتى ال يؤمنوا به، فأنزل اهلل تعالى علييهم 
 .عذابا  فأهلكهم، قاله الفراء
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أيييين نجيييد مثيييل هيييذه الحادثييية فيييي كتيييب السييييرة، والتيييي ينبغيييي أن : التعلييييق
 . ونقصد هنا حادثة نزول العذاب! تكون مشهورة؟

ليوا بعضيه شيعرا  أنهم قوم من كفار قري  قس موا كتاب اهلل، فجع: السادس
 .وبعضه كهانة وبعضه أساطير األولين، قاله قتادة

 !فماذا حصل لمجموعهم، ومتى نزل بهم العذاب؟: التعليق

 .أن هم قوم أقسموا أيمانا  تحالفوا عليها، قاله األخف : السابع 

وقييل إن هيم العياص بين وائيل وعتبية وشييبة ابنيا ربيعية وأبيو جهيل بين هشيام 
شييام والنضيير بيين الحييارث، وأمييية بيين خلييف ومنبييه بيين وأبييو البختييري بيين ه

 .انتهى كالم الماوردي". الحجاج

ونيرر م ممرن الو رهلل  والذي نرج مه  نا أن  المقتسمين  رم أ ر  الكتراهلل
 الرسالة الالاتمة  فنجد م يأالذون من القرآن ما يرتالءم مرع مصرالمهم 

 .وأنراضهم

وقيييف آخييير مييين كيييان لهيييم موقيييف مييين كتيييبهم المنزلييية ومف أميييا أهيييل الكتييياب
 :القرآن الكريم

ميين يييدرس تيياري  أهييل الكتيياب يالحييظ أن هييم قييد : مررود هم مررن كترر هم: أوال  
انقسيييموا إليييى فيييرق كثييييرة متنازعييية ومتباغضييية، كيييل  فرقييية تأخيييذ بقسيييم مييين 
الكتييياب الُمنيييز ل تضييييف إلييييه أقسييياما  ُأِخيييذت مييين أميييم وأدييييان أخيييرىب فقيييد 
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واليوناني ييية والفرعوني ييية، وأخيييذوا مييين الفلسيييفات أخيييذوا مييين الوثني ييية الروماني ييية 
وميين يرجييع إلييى مييا يسييم ى بالعهييد القييديم، المقييد س عنييد . واألديييان الشييرقي ة

اليهييود والنصييارى، يجييد اختالفييا  شييديدا  حييول األسييفار، بحيييث تُفاجييأ بنسيي  
مختلفة، ليس في الحروف والكلمات والفقرات فقط، بل فيي عيدد األسيفارب 

 . تقبله بعض الفرق وترفضه فرق أخرىفسفر أيوب مثال  

ولو رجعت إلى األناجييل، وهيي ُعميدت ميا يسيم ى بالعهيد الجدييد، لوجيدت 
أن ها كانت أكثر من مائية إنجييل حتيى القيرن الرابيع المييالدي، عنيدما ُعقيد 

وليو رجعيت إليى األناجييل األربعية . مجمع نيقيية وتيم  اختييار أربعية أناجييل
 .في سرد الوقائع حتى الِمفصلي ة منها لوجدت أنها تتفق وتختلف

هييم لييم يقتسييموا القييرآن الكييريم، ولكيين هم : مررود هم مررن القرررآن الكررريم :ثانيييا  
 -بنيياء   –تعيياملوا معييه علييى أسيياس أن ييه أعضيياء متفرقيية ال تكييو ن جسييما  

ومثل هذا الموقف يسياعدهم فيي توظييف هيذا الشيتات فيي . واحدا  متكامال  
أهييدافهم مين حييرب اإلسيالم، باعتبيياره الخطيير  أغراضيهم وميين أجيل تحقيييق

 .الجاد  الذي يهدد عقائدهم وفلسفاتهم وكهنوتهم
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 :مثا  علا التعِضية

ميين  554قرأنييا فييي بعييض كتييب المبشييرين بالنصييراني ة يستشييهدون باآلييية  
َيَم َأَأن ر َ  :"سورة المائدة على النحو اآلتي ذ  َدراَ  الل ره  َيرا ِعيَسرا ا  رَن َمرر   َواِ 

َما د ل ر    ...د ل َ  ِللن اِس ات اِلذ وِني َوأ مَِّي ِ َلَهي ِن ِمن  د وِن الل ِه َداَ  س   َماَن َ 
َتِنرري ِ ررهِ  فمين يقييرأ الينص كمييا ُعيرض يظيين  أن  اهلل تعييالى أل "َله رم  ِ   َمررا َأَمر 

وتُفاجيأ بيأن هم قيد أخيذوا أجيزاء  مين . قد أمر المسيح أن يقول للناس إن ه إليه
وميين أجييل االحتييياط لبيياطلهم . ين وحييذفوا أجييزاء  أخييرى تفضييح بهتييانهمآيتيي

قاموا بوضع ثالث نقط ليقوليوا فيي حالية التنب يه إلفكهيم إن هيم أشياروا لوجيود 
ولكيينهم نسييوا أن هييم فييي معييرض االسييتدالل علييى ألوهي يية المسيييح . محييذوف

د  .وبالتالي بات الحذف عن سابق إصرار وترص 

كييريمتين لتييدرك حقيقيية شييعورهم بدوني يية فكييرتهم انظيير إلييى نييص اآليتييين ال
 :مما يدفعهم إلى الكذب والتزوير

ررَي "  َيَم َأَأن ررَ  د ل ررَ  ِللن رراِس ات اِلررذ وِني َوأ مِّ ذ  َدرراَ  الل رره  َيررا ِعيَسررا ا  ررَن َمررر  َواِ 
َس ِلرري َمررا َيك رون  ِلرري َأن  َأد رروَ  َمرا َلرري  ِ َلَهري ِن ِمررن  د وِن الل ررِه َدراَ  س رر  َماَنَ  

َلم  َما ِفري َن  ِسرَ   َلم  َما ِفي َن  ِسي َو  َأع  َته  َتع  ِ َم   ِ ن  ك ن    د ل ت ه  َفَقد  َعِلم 
م  ال   ي روهللِ  َتِنري  .ِ ن َ  َأن رَ  َعرال  ِ رِه َأِن اع   رد وا الل رَه َمرا د ل ر   َله رم  ِ   َمرا َأَمر 

را تَرَوف ي َتِني ك ن رَ  َأن رَ  َر ِّي َوَر  ك م  َوك ن    َعَلي ِهم   ر   ِفريِهم  َفَلم  َشرِهيدإا َمرا د م 
ٍء َشِهيدٌ   ".الر ِديهلَل َعَلي ِهم  َوَأن َ  َعَلا ك  ِّ َشي 
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يذهب عام ية أهيل : نقول! ؟"كما أنالنا علا المقتسمين:" وعليه فما معنى
هيا واليذي نيراه أن  . ترجيع إليى ميا سيبق مين كيالم كمراالتفسيير إليى أن  لفظية 

 .َكَمررا َأن َال َنررا َعَلررا ال م ق َتِسررِمينَ  :"تسييتأنف كالمييا  جديييدا  علييى النحييو اآلتييي
َمِعرررينَ  َفَوَر ِّررر َ  .ال رررِذيَن َجَعل ررروا ال ق ررررآَن ِعِضرررينَ  رررَأَلن ه م  َأج  رررا َكررران وا  .َلَنس  َعم 

فكميييا أنيييزل اهلل علييييهم التيييوراة واإلنجييييل ليسيييألن هم عييين أعميييالهم . "َيع َمل رررونَ 
اقفهم مييييين اليييييدين الحيييييق، وليسيييييألن هم عييييين االقتسيييييام، وليسيييييألن هم عييييين وميييييو 

ومرررا كن رررا :" ومعليييوم أن  اهلل تعيييالى ال يؤاخيييذ حت يييى ينيييزل رسيييالة. التعضيييية
 ". معذ ين مت ا ن عث رسو إ 

ذا كان العضو في الجسم يقوم بوظيفته طالما أن يه مت صيل بالجسيم، فكن يه  واج
وكييذلك األميير فييي األحكييام الشييرعي ة، . يفقييد معنيياه ووظيفتييه حييال انفصيياله

. والتي هي متكاملة، وال يؤخذ بعضها منفصيال  عين جسيم التشيريع وروحيه
ومثل هذا االقتسام الذي يقوم به أهيل الكتياب وغييرهم، ممين يقيف ميوقفهم 
مييين ديييين اهلل تعيييالى، سييييكون محيييل سيييؤال ومحاسيييبة ومؤاخيييذة، ألن يييه كميييا 

ة سيسأُل ويؤاخذ  .أنزل وأقام الحج 
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 الذنهلل والسي  ة
 والم  رل والتك ير

ِ ر  َلَنررا ذ ن وَ َنررا  :"...ميين سييورة آل عمييران 501فييي اآلييية  جرراء َر  َنررا َفرران 
، والالفييييت فيييي اآليييية الكريمييية أن  المغفيييرة تكييييون "...َوَك ِّرررر  َعن رررا َسررريَِّ اِتَنا

أن   وعنييد اسييتقراء األلفيياظ القرآني يية نجييد. للييذنوب، والتكفييير يكييون للسييي ئات
يا التكفيير فللسيي ئات وقيد ذهيب جمهيور . المغفرة تكون للذنوب والخطايا، أم 

أهيييل التفسيييير، عنيييد تفسيييير هيييذه اآليييية، إليييى أن  اليييذنوب هنيييا هيييي الكبيييائر 
وهيييذا غيييير دقييييق، ألن  اليييذنوب منهيييا الصيييغير . والسييييئات هيييي الصيييغائر

 .ومنها الكبير، وكذلك السي ئات

كيل معصيية صيغيرة كانيت : ذْنيب:" لبييجاء في عمدة الحفاظ للسمين الح
ثيم  اسيتعمل فيي كيل  فعيل ُيسيتوخم ... أو كبيرة، وأصله األخذ بذنب الشيء

وعليييه يكييون الييذْنب كييل مييا نييتج ...". والييَذَنب ميين الد ابيية معييروف... عقبيياهُ 
فالمؤاخذة هنا أثر  يعقب العمل كميا هيو . عنه إثم واستحق  فاعله المؤاخذة

 .وكل َذْنب سيِّئة. الذََّنب في الدابة

ومعليييوم أن  هنييياك . أميييا السيييي ئة فكيييل ميييا يسيييوء اإلنسيييان، ويقابلهيييا الحسييينة
أمورا  تسوء اإلنسيان وال يؤاخيذ عليهيا، ألن هيا ال تصيدر عين ني ية المعصيية، 
كالمصيائب التييي تحيل  بالنيياس عليى الييرغم مينهم، وبهييذا المعنيى جيياء قولييه 

َنررررا  م  ِ ال َمَسررررَناِ   :"...ميييين سييييورة األعييييراف 543تعييييالى فييييي اآلييييية  َوَ َلو 
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ِجع ررونَ  وهنيياك أمييور سييي ئة تصييدر عيين اإلنسييان وال ". َوالس رريَِّ اِ  َلَعل ه ررم  َير 
وهنيياك أمييور يؤاخييذ عليهييا لوجييود . يؤاخييذ عليهييا لعييدم وجييود ني يية المعصييية

كيل  ذنيب سيي ئة : وعلييه نقيول. ني ة المعصية عند الفعل، وهذه هيي اليذنوب
وهيييذا يعنيييي أن  مفهيييوم السيييي ئة أشيييمل مييين مفهيييوم . ذنبيييا  ولييييس كيييل سيييي ئة 

 .الذنب

َر  َنررا  :"...ميين سييورة األعييراف 543علييى ضييوء ذلييك يصييبح معنييى اآلييية  
ِ ر  َلَنررا ذ ن وَ َنررا َوَك ِّررر  َعن ررا َسرريَِّ اِتَنا اغفير لنييا ميا كييان من يا ميين أعمييال   "َفران 

وقييد . أو ال نؤاخييذ عليييهنؤاخيذ عليهييا، وكف يير عن ييا كييل مييا فعلنياه ممييا نؤاخييذ 
تكفير األعمال التيي نؤاخيذ عليهيا مفهيوم، فميا معنيى تكفيير : يقول البعض

هناك سيئات تصيدر عين الشيخص : نقول! األعمال التي ال نؤاخذ عليها؟
تيييالف  ال يييأثم عليهيييا ولكييين ُيطليييب منيييه أن ُيكف ييير عنهيييا، كالقتيييل الخطيييأ، واج

 .ال ...أموال اآلخرين عن غير قصد

ومنييه . السييتر والتغطييية: الغفيير:" ة الحفيياظ للسييمين الحلبيييجيياء فييي عمييد
، والمغفييير هيييو زرد حدييييدي يلبسيييه المحيييارب .."الِمْغفَييير ألن يييه َيسيييتُر اليييرأس

وعليه فالمغفرة فيهيا . على رأسه تحت القلنسوة، وهو يستر الرأس ويصونه
الَكفير :" أميا الكف يارة فيقيول السيمين. ستر للذنب وصيون للميرء مين العقوبية

والالفيييت هنيييا . ، وعلييييه فالكفيييارة ميييا يسيييتر السييييئة"صيييله التغطيييية والسيييترأ
تقارب المعنيى فيي الَغْفير والَكْفير حتيى تظين  أن يه تيرادف، إال أن  الغفير فييه 

ففي السي ئات التيي نؤاخيذ . ستر وتغطية وصيانة، أما الَكْفر فستر وتغطية
حفييظ وُنصييان عليهييا نحتيياج إلييى سييترها وتغطيتهييا ونحتيياج أيضييا  إلييى أن نُ 
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أمييا السييي ئات التييي ال مؤاخييذة عليهييا فنحتيياج إلييى . ميين العقوبيية المسييتحق ة
 .سترها وتغطيتها

باالستقراء نيدرك أن  المغفيرة تكيون مين واحيد آلخيرب فياهلل يغفير لنيا، ونحين 
أما التكفير فيكون من الُمسييء لتغطيية وسيتر سيي ئته، ومين . نغفر لبعضنا

ويكيييون . بهيييا القاتييل خطيييأ  أو الناكييث ليمينيييههنييا كانيييت الكفييارة التيييي يقييوم 
فاإلنسييان . التكفييير أيضييا  ميين غييير الُمسيييء لتغطييية وسييتر سييي ئة المسيييء

وكيييل  ميييا قلنييياه فيييي . إذن ال يغفيير لنفسيييه ولكييين يمكييين أن ُيكف ييير عيين نفسيييه
معنييى الغفييران والكف ييارة يفيييد بييأن  الييذنوب والسييي ئات بشييكل عييام ال تمحوهييا 

ن مييا تسييترها وتصييون ميين عقوبتهيياالمغفييرة وال تمحوهييا  فكييم ميين . الكف ييارة، واج
ذنييييب ُغفيييير وبقيييييت آثيييياره فييييي اليييينفس، فييييال ُتمحييييى هييييذه اآلثييييار إال بفعييييل 

ِ ن  ال َمَسرررَناِ  :" مييين سيييورة هيييود 552الحسييينات، انظييير قوليييه تعيييالى فيييي 
ِ   َن الس ررريَِّ ا ِ  وكيييم مييين سيييي ئة َكف ييير عنهيييا فاعلهيييا أو ُكف يييرت عنيييه، ".  ي رررذ 

ثارهيييا فيييي الييينفس أو فيييي الواقيييع، كالقتيييل الخطيييأ اليييذي كف ييير عنيييه وبقييييت آ
 .القاتل

وقيد يْشيكل . والخطايا هي الذنوب الكبييرة. والمغفرة تكون للذنوب والخطايا
ميين سييورة الشييعراء، وذلييك علييى  35علييى الييبعض قولييه تعييالى فييي اآلييية 

َم َوال رررِذي َأ  َمرررع  َأن  َي  ِ رررَر ِلررري  :"لسيييان إبيييراهيم علييييه السيييالم اَلِ يَ ِتررري َيرررو 
. ب فييكبراهيم عليييه السييالم ليييس لييه خطيئيية، ألن ييه معصييوم ميين ذلييك"الرردِّينِ 

من البيدهي أن يكيون نبيي  كيريم، كيكبراهيم علييه السيالم، : ويجاب عن هذا
وميين البييدهي أن يكييون   حساسييا  ألي  تقصييير يشييعر بييه تجيياه اهلل تعييالى،
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أن ييييرى أصيييغر الصييييغائر ُمت ِهميييا  لنفسيييه دائميييا  بالتقصيييير، ومييين البيييدهي 
 . هذا على نقيض أهل الفسوق الذين يرون الكبائر صغائر. كبيرة
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 ة دوم آالرينكما أنشأكم من ذري  

اإلنسيييييان كيييييائن ُمكييييير م، ُأسيييييجدت ليييييه المالئكييييية، وُسيييييخ رت ليييييه السيييييماوات 
ويميييييل . واألرض، وُخلييييق خلقييييا  خاصييييا  ُمنبت ييييا  عمييييا سييييبقه ميييين مخلوقييييات

والنصييارى واليهييود إلييى االعتقيياد بييأن  آدم عليييه السييالم قييد ُخلييق المسييلمون 
من هنا نجدهم يرفضون بشيد ة كيل الميزاعم التيي تقيول . مباشرة من التراب

يييييا اليهيييييود . باحتميييييال أن يكيييييون لإلنسيييييان عالقييييية َخْلقي ييييية بكائنيييييات دنييييييا أم 
والنصيييارى فييييحملهم عليييى مثيييل هيييذا الموقيييف ميييا ورد فيييي كتيييبهم المقدسييية 

ُيضاف إليى ذليك . ن نصوص ُتصر ح بالخلق المباشر من الترابعندهم م
مييا جيياء بييه مالحييدتهم ميين مييزاعم فلسييفي ة تقييول باحتمييال أن يكييون القييول 

والصحيح أن  القيول بكمكاني ية أن . بالتطور كافيا  لتفسير اإلبدا  في الخلق
ُيفس ر التطور ما عليه الكون والكائنات من إبدا  هيو قيول طفيولي ليم يعيد 

 .قنعا  للغالبية العظمى من البشرم

والقيييول بيييالتطور شييييء، واليييزعم بيييأن  التطيييور يكفيييي لتفسيييير اإلبيييدا  فيييي  
ولتوضيح ذلك نضرب مثال  بخلق اإلنسان وتطيو ره فيي . الخلق شيء آخر

مثل هذا التطيو ر ال يمكين أن . بطن أمه طورا  بعد طور حتى يكتمل خْلقه
جيييييودة فيييييي الحييييييوان المنيييييوي  يكيييييون مييييين غيييييير خط ييييية وَبرمجييييية سيييييابقة مو 

ومثل هذه الخط ة البديعية يسيتحيل عليى العقيل السيوي  أن يقبيل . والبويضة
باحتميييال حصيييولها صيييدفة، بيييل ال بيييد  أن يكيييون ذليييك كليييه عييين قيييدرِة عيييالٍم 

 الخط يييةوميييا يقيييال فيييي اإلنسيييان يقيييال فيييي البيييذرة التيييي تشيييتمل عليييى . مرييييدٍ 
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تيوفر الشيروط إليى نبتية فشيجرة والبرمجة السابقة، لتتحيول هيذه البيذرة عنيد 
 ... فثمر

وحت يييى يصيييح  فيييي العقيييل القيييول بكمكاني ييية حصيييول التطيييو ر ال بيييد  أن نقيييول 
بوجود الخط ة والبرمجة السابقة، أي ال بد  من وجيود العلييم المرييد القيادر، 

فوصيفنا لمراحيل . ةألن  أي  نظام يقتضيي حتميا  وجيود هيذه الصيفات الثالثي
شييراف ميين ِقبييل تطييو ر القصيير البييديع،  مييثال ، ال يعنييي عييدم وجييود خط يية واج

يدفة فهيو زعيم بكمكاني ية أن يكيون اإلبيدا  . عالٍم مرييٍد قيادر يا القيول بالص  أم 
فمييين من يييا . صيييادرا  عييين القيييدرة فقيييط، وهيييذا يتنييياقض ميييع بيييدهيات العقيييول

يستطيع أن يتصو ر قصيدة من الشعر تتألف من مائية بييت، ميثال ، يمكين 
كييييل العقييييالء ! الييييريح التييييي َتُخييييط  ذلييييك فييييي الرمييييل؟ أن تصييييدر عيييين قييييدرة

ال بد  من قدرة َتُخط  في الرمل، وال بد  من إرادة لفعل ذليك، وال بيد  : يقولون
أمييا لميياذا يوجييد ميين النيياس ميين يفيير  إلييى . ميين علييٍم بمييا ُيَخييط ، وهييذا بييدهي

ييدفة  م فلييس هييذا مقييا –أي القيدرة العارييية عين العلييم واإلرادة  –القيول بالص 
 .الخوض في بيانه

فييي أيييام الشييباب، وعنييدما كن ييا ننيياق  المالحييدة ونييذهب معهييم إلييى درجيية  
ميييا : مناقشييية البيييدهي ات رغبييية منيييا فيييي هيييداهم، حصيييل أن سيييألنا بعضيييهم

اكتشييييف : فكييييان الجييييواب! دليييييلكم علييييى حصييييول التطييييو ر فييييي الكائنييييات؟
تربيييية، العلميييياء ُمسييييتحثات لكائنييييات حي يييية دنيييييا فييييي الطبقييييات الييييدنيا ميييين ال

ووجدوا أن هم كلما صعدوا في طبقات التربة وجدوا هذه الكائنات باإلضيافة 
ومنهيييا  -ات العلييييادي يوهكيييذا حتيييى وجيييدوا الثييي... إليييى كائنيييات أكثييير تطيييو را  
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فكن يا نقيول لهيم أيين وجيدوا ذليك؟ . في الطبقيات العلييا مين التربية -اإلنسان
. هييذه صييدفة: نقييول لهييم فكنييا. فكييانوا يقولييون فييي البلييد الفالنييي فييي إفريفيييا

وهيذه : فكنيا نقيول لهيم. ووجيدوا ذليك فيي البليد الفالنيي فيي أوروبيا: فيقولون
. فنقيول وهيذه صيدفة... ووجدوا مثيل ذليك فيي آسييا: فكانوا يقولون. صدفة

كيف تقولون صيدفة، هيل ُيعقيل : فكان األمر ينتهي بهم مستغربين يقولون
رأييتم كييف أنيه لييس بكمكيانكم أ: فكنا نقول لهم! أن يكون كل  ذلك صدفة؟

نعييم، ال يمكيين . أن تثبتييوا حصييول التطييو ر إال إذا آمنييتم باسييتحالة الصييدفة
للعلم أن يسيير خطيوة واحيدة إليى األميام، وال يمكين للعلمياء أن يثبتيوا شييئا  

أي أن  القيييدرة وحيييدها ال . إال إذا كيييان مييينطلقهم القيييول باسيييتحالة الصيييدفة
 .في الكون، بل ال بد  من العلم واإلرادة حتما   تكفي لتفسير اإلبدا  القائم

ُيسييار  المسييلمون إلييى تقليييد موقييف النصييارى واليهييود ميين نظري يية التطييور، 
وكيل  طيرف ينطليق مين . وُيسار  العلماني ون والمالحدة إلى األخذ بالنظري ة

منطليييق فلسيييفيب فيييأكثر اليييذين يرفضيييون الن ظري ييية ينطلقيييون مييين تصيييورات 
وال يقيييد مون منهجي ييية سيييوي ة فيييي اليييرفض، وال ينطلقيييون مييين فلسيييفي ة سيييابقة، 

وأكثير اليذين يقبليون النظري ية ينتصيرون لهيا بييدوافع . وعيي حقيقيي  بالمسيألة
وميين الصييعب أن يكييون . فلسييفي ة بعيييدا  عيين الميينهج السييوي فييي االسييتدالل

اإلنسييان موضييوعي ا  فييي عييالم الفرضييي ات والنظري ييات التييي تمييس  الجوانييب 
 .أما عالم الحقائق فيفرض نفسه على الجميع. الفلسفي ة

والتيييي  -والييييوم، وبعيييد تراجيييع الميييدارس الماد يييية، وانحسيييار موجييية اإللحييياد 
يمكين  –كانت عارضا  من العوارض وشيذوذا  وانحرافيا  عين الفطيرة السيوي ة 
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  أن ُيعاد فتح هذا الملف، من أجل وعي حقيقي  ومنهجي ة سوي ة، إخالصيا  
ونبيييدأ بالفصيييل بيييين . المنيييافي للحيييق  عييين التحي يييز الفلسيييفيللحقيقييية بعييييدا  

اإلنسان وباقي الكائنات، ونسأل اليذين يرفضيون نظريية التطيو ر ويجزميون 
لميييياذا ترفضييييون  -وعلييييى وجييييه الخصييييوص المسييييلمون ميييينهم –ببطالنهييييا 
فكن قالوا لم تقنعنا األدل ة العلمي ة والفلسفي ة التيي قُيد مت مين ِقبيل ! النظرية؟
فالقضيييي ة إذن باتيييت علمي ييية، يمكييين أن تُيييدحض : للنظريييية، نقيييول المثبيييتن

باألدلييية العلميييية والفلسيييفي ة ويمكييين أن تؤي يييد، وبالتيييالي ال نقبيييل النظري ييية وال 
 .نرفضها

يا  فيي القيرآن : أم ا إذا قيالوا نرفضيها عليى أسياس دينيي، نقيول أيين نجيد نص 
نسييان، وأييين القييول أو السيينة ُيَصيير ح بكيفي يية خلييق الكائنييات الحي يية، غييير اإل

بعيييدم تطيييو ر هيييذه الكائنيييات، أم أن  األمييير مجيييرد رد ة فعيييل عليييى المنهجي ييية 
أيين اليدليل : فيي المقابيل نسيأل الميادي ين! غير السوي ة للمالحدة والمادي ين؟

ذا كيييان األمييير كيييذلك فهيييل ! عليييى أن  اإلنسيييان هيييو نتييياج عمليييية تطيييو ر؟ واج
ة وبرمجيية سيييابقة، فيصيييدر يمكيين أن َيصيييدر ذلييك عشيييوائي ا  مييين غييير خط ييي

ألييييس ذليييك مخالفيييا  للبيييدهيات التيييي ! عييين قيييدرة عاريييية عييين العليييم واإلرادة
يسييتند إليهييا العلييم فييي التييدليل واإلثبييات، أم أن  ذلييك مجييرد رد ة فعييل علييى 

    !موقف بعض األديان والفلسفات المناقضة؟
ليييم ييييرد فيييي نصيييوص القيييرآن والسييين ة ميييا ُيصييير ح بتفاصييييل خليييق الكائنيييات 

أم ا بالنسبة لإلنسان فهنياك نصيوص قرآني ية تعطينيا فكيرة عين خليق . الحي ة
هذا الكيائن الُمكير م، ولكن هيا نصيوص ليم تحيظ بنظيرات عميقية تتناسيب ميع 
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ه ونحين هنيا نحياول أن نيدفع أهيل الت يدبر للتوق يف عنيد هيذ. جاللها وعمقهيا
 .النصوص والتحرر من األفكار المسبقة التي ال أساس لها

يية خضييراء، ثييم   عنييدما تتييوفر شييروط اإلنبييات للبييذرة تتحييول إلييى نبتيية غض 
ل إليى َحطيب، وقيد . تتحول إلى شجرة باسقة وقد ُيقتلع جذ  الشجرة فيتحو 

هييل يصييح  : وهنييا نسييأل. ُيعييالج الحطييب فيصييبح خشييبا  ُيصيينع منييه كرسييي
بيالطبع ال يصيح  ! لكرسي  هو شجرة أو هو نبتة أو هو بذرة؟أن نقول إن  ا

ذلييك، ألن  للبييذرة أوصييافا  وخصييائص تجتمييع فييي البييذرة فتمي زهييا عيين كييل 
األشيييياء، أميييا الكرسيييي  فأوصييياف وسيييمات وخصيييائص تختليييف تماميييا  عييين 

ْن كيان أصيل الكرسيي شيجرة، وأصيل ... البذرة وعن النبتية وعين الشيجرة واج
 . لنبتة بذرةالشجرة نبتة، وأصل ا

 :إذا أدركنا هذا نقول

لقد خلقنيا اإلنسياَن فيي :" عندما يقول سبحانه وتعالى في سورة التين، مثال  
، فكن ميييا يتحيييدث سيييبحانه عييين اإلنسيييان بعيييد أن ُخليييق إنسيييانا  "أحسييين تقيييويم

تتيييييوافر فييييييه األوصييييياف والسيييييمات والخصيييييائص التيييييي تمي يييييزُه عييييين بييييياقي 
ميل واالكتميال والتمي يز فيال يصيح أن ُيسيمى أم ا ما قبل هذا التكا. الكائنات
ونقيييول هنيييا مثيييل هيييذا الكيييالم مييين أجيييل لفيييت االنتبييياه إليييى أهمي ييية . إنسيييانا  

اسييتخدام المنهجي يية السييوي ة فييي التفكييير واالسييتنباط عنييد دراسيية النصييوص 
 .القرآني ة

إن  مثيل عيسيى عنيد اهلِل كمثيِل :" مين سيورة آل عميران 10جاء في اآليية  
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ويلفيييت االنتبيياه هنيييا األميييور ". تيييراٍب ثييم  قيييال ليييه كيين فيكيييون آدم خلقييه مييين
 :اآلتية

ومعليوم أن  ثيم  للترتييب . تم  خلق آدم أوال  ثم  قيل ليه كين إنسيانا  كيامال  : أوال  
 .والتراخي

ييا  فيييكن  : ثانيييا   إذا كييان التماثييل فييي خليييق آدم وعيسييى، عليهمييا السييالم، تام 
الم، كانت من تراب ثم  انتهت بيأن هذا يعني أن  بداية خلق آدم، عليه الس

ُخلق خلقا  خاصيا  عليى خيالف القيانون المعهيود فيي المخلوقيات قبليه، كميا 
هييو األميير فييي عيسييى عليييه السييالم، الييذي بييدأ خلقييه بخلييق آدم ميين تييراب، 
ثم  كيان التناسيل وفيق قيانون الزوجي ية حتيى كانيت ميريم، عليهيا السيالم، ثيم  

يييا ، عليييى خيييالف قيييانون الزوجي ييية ُخليييق عيسيييى، علييييه السيييالم، خلقيييا   . خاص 
 .إن  مثل آدم كمثل عيسى، عليهما السالم: وعليه يكون المعنى

إذا قييييل إن  التماثيييل هنيييا فيييي بعيييض وجيييوه الخليييق ولييييس فيييي الكيييل، : ثالثيييا  
إن  مقصيدنا هنيا أن نضيع القيار  فيي صيورة احتمياالت النصيوص، : نقول

أن نوس ييع فييي أفييق  -فحسييب -هييدفنا .وليييس غرضيينا إثبييات مسييألة بعينهييا
ه على المنهجي ة السوي ة في التفكيير واالسيتدالل، وعليى  المسلم، وأن نحض 

 . احترام النص الكريم

الَّييِذي َأْحَسييَن ُكيييلَّ َشييْيٍء َخَلقَييُه َوَبييَدَأ َخْليييَق :" جيياء فييي فييواتح سيييورة السييجدة
ثُمَّ َسوَّاُه َوَنفَيَ  . ٍة ِمْن َماٍء َمِهينٍ ثُمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُساللَ . اإلْنَساِن ِمْن ِطينٍ 

 ...".ِفيِه ِمْن ُروِحهِ 
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 :وهنا نالحظ اآلتي

 .الطين كان بداية الخلق، ثم  كان التناسل وفق قانون الزوجي ة: أوال  

وهييذا . معلييوم أن  حييرف ثييم  يشييير إلييى الترتيييب والتراخييي فييي الييزمن: ثانيييا
عملييية التسييوية واليينف  ميين روح  يعنييي أن  التسلسييل عبيير التييزاوج قييد سييبق

 .أي سبق وجود آدم عليه السالم. اهلل

مين سيورة ص، تينص   55من سورة الحجر، وكذلك اآليية  50اآلية : ثالثا  
ْذ قَيياَل َرب ييَك ِلْلَمالِئَكييِة :" علييى أن  التسييوية واليينف  كييان آلدم عليييه السييالم َواِج

ْيُتُه َوَنَفْخييُت ِفيييِه . ٍك َمْسييُنونٍ ِإنِّييي َخيياِلق  َبَشيير ا ِمييْن َصْلَصيياٍل ِمييْن َحَميي فَييِكَذا َسييوَّ
وميين هنييا ال يصييح  القييول إن  اآليييات ميين ". ِمييْن ُروِحييي َفَقُعييوا لَييُه َسيياِجِدينَ 

كميييا ال يصيييح  . سيييورة السيييجدة تتعليييق بخليييق الجنيييين لكيييل فيييرد مييين النييياس
 .القول بأن  في اآليات تقديما  وتأخيرا ، ليوافق ذلك أفكارنا المسبقة

ال يتوهم القار  أن  قولنا هيذا يوافيق أو يخيالف نظري ية التطيو ر، ألن  : عا  راب
ونحن هنا فيي معيرض اسيتعراض . التصو ر النهائي للمسألة لم يتبلور بعد
 .النصوص بعيدا  عن األفكار المسبقة

ْرَناُكْم ثُيمَّ ُقلْ :" من سورة األعراف 55جاء في اآلية  َنيا َوَلَقْد َخَلْقَنياُكْم ثُيمَّ َصيوَّ
 :، وهنا لنا المالحظات اآلتية..."ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آَلَدمَ 

 .تم  خلق آدم، عليه السالم، ثم  تم  تصويره بالصورة اإلنساني ة: أوال  
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كغيرهيييا مييين اآلييييات الكريميييية التيييي استعرضيييناها هنيييا تيييم  اسييييتخدام : ثانييييا  
 .الحرف ثم  الدال على الترتيب مع التراخي في الزمن

نص ت اآلية الكريمة على أن  خلق آدم هو خليق لبياقي البشير، وهيذا : ا  ثالث
ميين هنييا نفهييم بشييكل . مفهييوم ألننييا نسييل آدم، أي صييورة مكييررة عنييه ومنييه

أفضل اسيتخدام الفعيل المضيار   فيكيون اليدال عليى االسيتمراري ة فيي قوليه 
كين  إن  مثل عيسى عنيد اهلِل كمثيِل آدم خلقيه مين تيراٍب ثيم  قيال ليه:" تعالى
 ".فيكون

، وهيذا "َواللَّيُه َأْنَبيَتُكْم ِميَن األْرِض َنَبات يا :" مين سيورة نيوح 55جاء فيي اآليية 
مشيعر باحتميال أن يكييون النبيات مرحليية مين مراحيل التسلسييل الخلقيي قبييل 

 .خلق آدم عليه السالم

َوَرب ييَك اْلَغنِييي  ُذو الرَّْحَمييِة ِإْن  :"ميين سييورة األنعييام 511جيياء فييي اآلييية   

يَّييِة قَييْوٍم  َيَشييْأ ُيييْذِهْبُكْم َوَيْسييَتْخِلْف ِمييْن َبْعييِدُكْم َمييا َيَشيياُء َكَمييا َأْنَشييَأُكْم ِمييْن ُذرِّ

 ".َآَخِرينَ 

 :يقول الرازي في تفسير هذه اآلية

خلقيا  : واختلفيوا فقيال بعضيهم. فالمراد منيه خليق ثاليث ورابيع": َما َيَشاء" 
بيل الميراد : آخر من أمثال الجن واإلنس يكونون أطو ، وقيال أبيو مسيلم

: قيال القاضيي. أن ه قادر على أن يخلق خلقا  ثالثيا  مخالفيا  للجين  واإلنيس
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وهيييذا الوجيييه أقيييرب، ألن  القيييوم يعلميييون بالعيييادة أنيييه تعيييالى قيييادر عليييى 
أقيوى  إنشاء أمثال هذا الخلق، فمتى ُحمل عليى خليق ثاليث ورابيع يكيون

فيي دالليية القييدرة، فكأن ييه تعييالى نب ييه علييى أن  قدرتييه ليسييت مقصييورة علييى 
 ...".جنس دون جنس من الخلق الذين يصلحون لرحمته العظيمة

 : تعليق

إذا كييان االسييتخالف سيييكون لخلييق آخيير هييم ميين أمثييال الجيين  واإلنييس، 
 أو علييى غييير أمثييالهم، فييكن  ذلييك يعنييى أن  البشيير قييد ُأنِشييئوا ميين آخييرين
، أو عليييى غيييير أمثيييالهم، ألن  اهلل تعيييالى  هيييم مييين أمثيييال اإلنيييس والجييين 

يَِّة َقْوٍم َآَخِرين:" يقول  ".َكَما َأْنَشَأُكْم ِمْن ُذرِّ

 :إال أن  الرازي يقول

يَِّة َقْوٍم ءاَخيِريَن "   ، ألن  الميرء العاقيل إذا تفك ير عليم "َكَما َأنَشَأُكْم م ن ُذر 
نطفة ليس فيها من صورته قلييل وال كثيير،  أن ه تعالى خلق اإلنسان من

ذا كييان األميير كييذلك، . فوجييب أن يكييون ذلييك بمحييض القييدرة والحكميية واج
ييية،  فكميييا قيييدر تعيييالى عليييى تصيييوير هيييذه األجسيييام بهيييذه الصيييورة الخاص 

 ".فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة مخالفة لها

 :تعليق

ن  آباءنيييا ال غيييير مقنيييع أل –ميييا يالحيييظ القيييار  الكيييريم ك -كييالم اليييرازي 
وليو كيان قيول اليرازي، رحميه اهلل، صييحيحا  . يوصيفون بيأن هم قيوم آخيرين
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كمييييا : أو. كمييييا أنشييييأكم ذرييييية  آلبييييائكم وأجييييدادكم: لكييييان األبلييييا أن يقييييال
انشيييييييأكم مييييييين أبيييييييائكم وأجيييييييدادكم، أو كميييييييا أنشيييييييأكم ذريييييييية مييييييين آبيييييييائكم 

 ...وأجدادكم

 :ويقول البقاعي في نظم الدرر

، أي يبييييد  غيييييركم ميييين "مييييا يشيييياء . " هالككييييمأي بعييييد ": ميييين بعييييدكم" 
الخليييق مييين جنسيييكم أو غيييير جنسيييكم كميييا أبيييد  أبييياكم آدم مييين التيييراب 

قييوم " أي نسييل " كمييا أنشييأكم ميين ذري يية" والتييراب ميين العييدم وفيير عكم منييه
، أي بعيد أن أهلكهيم أجمعيين، وهيم أهيل السيفينة وقيد كنيتم نطفييا  "آخيرين

 ". حياةفي أصالبهم، لم يكن في واحدة منها 

 :تعليق

إذا كييان الخليفيية ميين غييير جنسيينا فييكن  ذلييك يقتضييي أن نكييون قييد ُأنِشييئنا 
إال أن  البقياعي وغييره . من جنس غير جنسينا، وفيق نيص اآليية الكريمية

ال يمكنهم أن يتصو روا ذلك في عصرهم، ومين هنيا نجيدهم ينتهيون إليى 
 .اإلشكالمخارج ال ُتخرج من 

 :ويقول الخازن

، يقيول كميا "كما أنشأكم مين ذري ية قيوم آخيرين" في قوله  وقال الطبري" 
أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق آخيرين كيانوا قيبلكم، ومعنيى ِمين فيي هيذا 
الموضع التعقيب، كما يقال في الكالم أعطيتك مين دينيارك ثوبيا ، يعنيي 
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كييييذلك اليييييذين . مكييييان الييييدينار ثوبيييييا ، ال أن  الثييييوب مييييين الييييدينار بعيييييض
لم ُيرد بكخبارهم هذا الخبر أن هيم أنشيئوا مين " أنشأكم  كما" خوطبوا بقوله

أصييالب قييوم آخييرين ولكيين معنييى ذلييك مييا ذكرنييا أن هييم أنشييئوا مكييان قييوم 
 . آخرين قد أهلكوا قبلهم

 :تعليق

يقييير  الطبيييري رحميييه اهلل أن  اهلل تعيييالى قيييد أنشيييأنا مييين قيييوم آخيييرين غيييير 
أي أن  األمير كيان  اإلنس، ولكن ه يفهم ِمن بمعنى بعيد أو بمعنيى مكيان،

 .من قبيل االستبدال

 :ولنرجع إلى تفسير الطبري فننظر قوله

يهلييك خلقييه هييؤالء الييذين خلقهييم ميين ولييد آدم ويسييتخلف ميين ": ُيييذهبكم" 
ويييييأت بخلييييق غيييييركم وأمييييم سييييواكم، يخلفييييونكم فييييي .. بعييييدكم مييييا يشيييياء،

كميا أنشيأكم مين " من بعد فنائكم وهالككم، : ، يعني"من بعدكم"األرض 
، كمييا أحييدثكم وابتييدعكم ميين بعييد خلييق آخييرين كييانوا "ريَّيية قييوم آخييرين ذ

 .قبَلكم

أعطيتييك :"فييي هييذا الموضييع التعقيييب، كمييا يقييال فييي الكييالم" ِميينْ "ومعنييى
مكياَن اليدينار ثوب يا، ال أن  الثيوب مين اليدينار : ، بمعنيى"من دينارك ثوب يا

، كذلك الذين خوطبوا بقوله كخبيارهم هيذا ، ليم ييرد ب"كما أنشأكم: " بعض 
الخبر أن هم أنشئوا مين أصيالب قيوم آخيرين، ولكين معنيى ذليك ميا ذكرنيا 
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وأصيل ... قوم آخرين قيد هلكيوا قيبلهم  خلفمن أنَّهم أنشئوا مكان َخْلٍق 
 .انتهى كالم الطبري" اإلنشاء اإلحداث

 :تعليق

 بمعنييىمييا كييان إمييام المفسييرين الطبييري ليييذهب إلييى القييول بييأن  ميين هنييا 
ن ييه لييم يتصييو ر احتمييال أن يكييون اإلنسييان قييد ُأخييذ ميين ذري يية مكييان إال أل

ليييم ييييرد بكخبيييارهم هيييذا :" الحيييظ قوليييه. قيييوم آخيييرين يختلفيييون عن يييا كبشييير
، فهو رحمه اهلل يعلم أن  هذا "الخبر أن هم أنشئوا من أصالب قوم آخرين

الفهم يحتمله النص فأراد أن ينفيه لعلمه أنه المعنى الظياهر مين الينص 
 . الكريم

إن  مثيييل عيسيييى عنيييد اهلِل :" مييين سيييورة آل عميييران 10جييياء فيييي اآليييية  

، لهييذه اآلييية الكريميية "كمثييِل آدم َخلقييه ميين تييراٍب ثييم  قييال لييه كيين فيكييون

أهمي ييية خاصييية بميييا يتعليييق بأصيييل خليييق اإلنسيييانب فهيييي تييينص  عليييى أن  

آدم، عليه السالم، قد خلق خلقا  خاصا  بعيدا  عن قانون الزوجي ة السيائد 

. ائنات الحي ة، وكذلك كيان األمير فيي خليق عيسيى، علييه السيالمفي الك

بل ربما كان من بعض حكمة خلق عيسى، عليه السالم، مين غيير أٍب 

أْن يعلييم النيياس أن  اهلل تعييالى قييد خلييق آدم علييى خييالف القييانون السييائد 
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ومييين هنيييا جييياءت هيييذه اآليييية الكريمييية لتحسيييم القيييول فيييي . فيييي الكائنيييات

لنيياس حييول أصييل اإلنسييانب فييكذا كييان قييانون التطييو ر الجييدل القييائم بييين ا

قد جرى في خلق بعض الكائنات الحي ية أو كل هيا، فيكن  آدم علييه السيالم 

قيييد جييياء اسيييتثناء  مييين هيييذا القيييانون، ثيييم  كيييان تناسيييل البشييير وفيييق قيييانون 

الزوجي ة بعد خليق حيواء مين نفيس آدم، علييه السيالم، كميا يينص  ظياهر 

َيييا َأي هَييا النَّيياُس اتَّقُييوا َربَُّكييُم الَّييِذي َخَلَقُكييْم :" نسيياءاآلييية األولييى ميين سييورة ال

، ..."ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلَيَق ِمْنهَيا َزْوَجهَيا َوَبيثَّ ِمْنُهَميا ِرَجياال  َكِثيير ا َوِنَسياء  

واسييتثناء ..". ميين نفييٍس واحييدة وخلييق منهييا زوجهييا:".. الحييظ قولييه تعييالى

لزوجي ة يجعله خلقا  جديدا  ال صلة ليه بغييره آدم عليه السالم من قانون ا

من الكائنات، ويجعله اسيتثناء  مين قيانون التطيو ر، هيذا عليى فيرض أننيا 

 .ُنسلِّم بوجود هذا القانون في الكائنات الحي ة

 : أي  الصورتين اآلتيتين أكرم لإلنسان؟: وهنا نثير سؤاال  

ة مييين غيييير أن أن ُيخليييق اإلنسيييان مييين التيييراب مباشييير : الصيييورة األوليييى
 .يتسلسل خلقه صعودا  حتى ينتهي األمر بخلق آدم
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أن يبييدأ الخلييق بييالتراب ثييم  يتسلسييل هييذا الخلييق صييعودا  : الصييورة الثانييية
 وارتقييياء ، وفيييق العنايييية والبرمجييية الرباني ييية، حتيييى إذا بليييا الخليييق مرحلييية

ت يا  مع أهمي ة هذا الكائن وكرامته يتم  خلقيه وأخيذه أخيذا  خاصيا  منب تتالءم
 .عم ا سبقه

قد يختليف النياس فيي اإلجابية عين هيذا السيؤال، ولكننيا نيرى أن  الصيورة 
أكثر مع جاللة ومكانة هذا الكائن الُمكر م، اليذي ُأسيِجدت تتالءم الثانية 

كيييييف ال، وموكييييب مهيييييب ميييين تسلسييييالت هائليييية تسييييتمر . لييييه المالئكيييية
ظييير، اليييذي مالييييين السييينين تكيييون المقد مييية التيييي ُتعلييين عييين قيييدوم المنت

، ثييم   ر لييه السييماوات واألرض ومييا فيييهن  سيييكون لييه شييأن  عظيييم، وُتسييخ 
تُبييد ل األرض غييير األرض والسييماوات عنييد قيامييِة هييذا اإلنسييان، ليخلييد 

 .في عالم ال يعلم جالله وعظمته إال اهلل تعالى

يتحييدث العلميياء عيين اكتشيياف هياكييل لكييائن يشييبه فييي تكوينييه اإلنسييان، 
أقييل  ميين محيييط جمجميية اإلنسييان، ممييا يعنييي أن   ولكيين  محيييط جمجمتييه

بييل ذهييب بعضييهم إلييى القييول . قدراتييه العقلي يية أقييل ميين قييدرات اإلنسييان
باكتشييياف بعيييض اآلثيييار التيييي تيييدل عليييى تمي يييز هيييذا الكيييائن عليييى بييياقي 

ذا صح ت هذه المعلومية السيائدة فيي المحافيل العلمي ية فيكن  . الحيوانات واج
إذا كيان هيذا : إليى إجابية مقنعية، وهييذلك يجعلهم أمام معضلة تحتياج 

الكائن على هذا المستوى مين البنييان الجسيمي والقيدرات العقلي ية، فلمياذا 
انقيييرض وليييم يبيييق منيييه أحيييد، فيييي الوقيييت اليييذي بقييييت ملييييارات الكائنيييات 
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 !األقل تطورا  ؟

إذا كانيييت هيييذه معضيييلة تواجيييه العليييم فيييكن  حلهيييا موجيييود فيييي ميييا تحتمليييه 
ِإْن َيَشييييْأ ُيييييْذِهْبُكْم :"...ي استعرضييييناهاب فقولييييه تعييييالىاآليييييات القرآني يييية التيييي

يَّيِة قَيْوٍم َآَخيِرينَ  ، يشيير "َوَيْسَتْخِلْف ِمْن َبْعِدُكْم َما َيَشاُء َكَما َأْنَشيَأُكْم ِميْن ُذرِّ
بوضييوح إلييى فنيياء القييوم الييذين ُيحتمييل أن يكييون اإلنسييان قييد ُأنشيي  ميين 

ذا كييان هييذا الكييائن العاقييل، ا. ذريييتهم لييذي وصييل إلييى درجيية أن يكييون واج
بمجميييو  أفيييراده قوميييا ، متواضيييع القيييدرات العقلي ييية بالنسيييبة إليييى اإلنسيييان، 
فمييين المتوقيييع أن يكيييون سيييف اكا  لليييدماء، لضيييعف ضيييوابطه العقلي ييية التيييي 

وقد يفس ر هذا قوَل المالئكة فيي اآليية . تمنعه من التمادي عند الغضب
ْذ قَييياَل َرب ييي:" مييين سيييورة البقيييرة 18 َك ِلْلَمالِئَكيييِة ِإنِّيييي َجاِعيييل  ِفيييي األْرِض َواِج

ويعييزز هييذا ...". َخِليفَيية  قَيياُلوا َأَتْجَعييُل ِفيهَييا َمييْن ُيْفِسييُد ِفيهَييا َوَيْسييِفُك الييدَِّماء
االحتمال ما كان من مبارزة عقلي ة بين اإلنسان والمالئكة، ليكون تفيوق 

انظييير قوليييه ثيييم . اليييرد عليييى استشيييكال المالئكييية، علييييهم السيييالم هيييو آدم
، فييييييييالكالم إذن عيييييييين قضييييييييي ة "ِإْن َيَشييييييييْأ ُيييييييييْذِهْبُكْم َوَيْسييييييييَتْخِلف :" تعييييييييالى

 .االستخالف

وأخيييرا  لييم نقصييد إلييى القييول بنظري يية التطييور، بييل قصييدنا أن نقييول إن   
مسييألة التطييور هييي مسييألة علمي يية وليسييت بمسييألة ديني يية، كمييا تييوحي بييه 

ا أن نقيييول إن  خليييق آدم ال وَقَصيييدن. ردود فعيييل العدييييدين مييين المسيييلمين
ن كييان هنيياك احتمييال أن يكييون َخْلييق اإلنسييان لييه  عالقيية لييه بييالتطور، واج
عالقييية بيييأرقى حلقيييات التطيييور مييين غيييير أن يكيييوَن آخييير هيييذه الحلقيييات، 
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من هنا نجد أن  نظام الزوجي ة فيي البشير . ألنه ُخِلق خلقا  جديدا  مستقال  
وهيييذا الخليييق الخييياص قيييد . قيييد ابتيييدأ بيييآدم وحيييواء التيييي ُخِلقيييت مييين نفسيييه

يفسيييييير مييييييا ُيقييييييال ميييييين أن  هنيييييياك حلقيييييية مفقييييييودة بييييييين اإلنسييييييان وبيييييياقي 
ن كن يييا نعتقيييد أْن ال حلقييية هنييياك مفقيييودة، بيييل هنييياك خليييق . الحيوانيييات واج

جدييييد ال ييييرتبط بمييين سيييبق مييين الكائنيييات إال كميييا تيييرتبط هيييذه الكائنيييات 
   .بالتراب

 

 

 

 
 

 

 

 رِّم ذل  علا المؤمنينم  و 
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الزَّانِييي ال َيييْنِكُح ِإال َزاِنَييية  َأْو ُمْشييِرَكة  َوالزَّاِنَيييُة ال َيْنِكُحهَييا إال :" تعييالىقييال 

َم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنين   1:النور".َزاٍن َأْو ُمْشِرك  َوُحرِّ

هيذه اآليية الكريمية مين ... :"جاء في أضواء البيان للشينقيطي رحميه اهلل
النكيياح فيهييا علييى التييزويج، ال يالئييم  أصييعب اآليييات تحقيقييا ، ألن  حمييل

ذكيييير المشييييركة والمشييييرك، وحمييييل النكيييياح فيهييييا علييييى الييييوطء ال يالئييييم 
ن أن  الميييراد بالنكييياح فيييي قييية باآليييية، فكن هيييا تعيييي  األحادييييث اليييواردة المتعل  

وال أعلييم مخرجيا  واضييحا  مين اإلشيكال فييي هيذه اآلييية إال  ،اآليية التيزويج
ين، كمييا حييرره األقييوال عنييد األصييولي  ف، وهييو أن  أصييح مييع بعييض تعس يي

أبيييو العبييياس بييين تيميييية رحميييه اهلل فيييي رسيييالته فيييي عليييوم القيييرآن، وعيييزاه 
ألجيييييالء علمييييياء الميييييذاهب األربعييييية، هيييييو جيييييواز حميييييل المشيييييترك عليييييى 

عدا اللصيوص البارحية عليى عيين : معنييه، أو معانيه، فيجوز أن تقول
ا عينيييه الجاريييية، زييييد، وتعنيييي بيييذلك أن هيييم عيييوروا عينيييه الباصيييرة وغيييورو 

ذا علمييت ذلييك فيياعلم أن  النكيياح مشييترك بييين ... وسييرقوا عينييه التييي  واج
ه حقيقييية فيييي أحيييدهما، مجييياز فيييي اليييوطء والتيييزويج، خالفيييا  لمييين زعيييم أن ييي

ذا جييياز حميييل المشيييترك عليييى معنيييييه، . اآلخييير، كميييا أشيييرنا ليييه سيييابقا   واج
وأكثيير  ....فُيحمييل النكيياح فييي اآلييية علييى الييوطء، وعلييى التييزويج معييا ،

 .انتهى...". أهل العلم على إباحة تزويج الزانية، والمانعون لذلك أقل

رين، بييل إن  الشيينقيطي فهييي إذن ميين اآليييات التييي أشييكلت علييى المفس يي
وهييذا القييول . فرحمييه اهلل ال يعلييم مخرجييا  واضييحا  إال مييع بعييض التعس يي
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حييل  هييو الييذي دفعنييا إلييى تنيياول هييذه اآلييية الكريميية، لعلمنييا بأن ييه يمكيين
 .فاإلشكال من غير تعس  

المقصييود بالنكيياح ": الزَّانِييي ال َيييْنِكُح ِإال َزاِنَييية  َأْو ُمْشييِرَكة   :"قولييه تعييالى 
ه ال ُيعقييل أن ألن يي. هنييا الييزواج، وأخطييأ ميين قييال إن ييه هنييا بمعنييى الييوطء

ُيطلييييق سييييبحانه وتعييييالى لفظيييية النكيييياح علييييى عملييييية الزنييييا، فالزنييييا ليييييس 
الزانييي ال :" النكيياح هنييا بمعنييى الييوطء ألصييبح المعنييىولييو كييان . بنكيياح

، وهيييذا ينيييافي البالغييية، ألن  لفظييية الزانيييي تعنيييي أن  ..."يزنيييي إال بزانيييية
فيييكن قييييل قيييد يزنيييي بغيييير زانيييية، كحالييية االغتصييياب ميييثال، . هنييياك زانيييية

نقييول هييذا رد علييى ميين زعييم أن  النكيياح هنييا هييو الييوطء، ألن  الزانييي قييد 
 .يزني بغير زانية

أما استداللهم على ورود لفظة النكياح بمعنيى اليوطء بميا جياء فيي اآليية 
فَيييِكْن َطلََّقهَيييا فَيييال َتِحيييل  لَيييُه ِميييْن َبْعيييُد َحتَّيييى تَيييْنِكَح :" مييين سيييورة البقيييرة 518

ييا َغْيييَرهُ  ، فكنييه اسييتدالل خيياط ، مييع إقرارنييا بييأن  المييرأة المطلقيية ..."َزْوج 
يطلقهيا  زواجا  صيحيحا  وييدخل بهيا ثيم  للُمطلِّق حتى تتزوج  ثالثا  ال تحل  

 .أو يموت عنها

 :فنقول !أما لماذا هو استدالل خاط ؟ 

ليييو كيييان المقصيييود هنيييا مجيييرد اليييدخول لقلنيييا إن  المطل قييية إذا زنيييت تحيييل  
ألييييم  ثييييم  . للييييزوج األول وال ُيشييييترط لييييذلك العقييييد الصييييحيح، وهييييذا باطييييل

مييين عقيييد اليييزواج أوال   ، فيييكذن ال بيييد  "تييينكح زوجيييا  :" يالحظيييوا قوليييه تعيييالى
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إن  لفظيية النكيياح ُتطلييق فييي : وعليييه نقييول. لييلحَ الييدخول المُ  حتييى يصييح  
القييرآن الكييريم علييى عقييد الييزواج، وتطلييق أيضييا  علييى الييدخول الصييحيح 

ييي. اليييذي يكيييون عييين زواج . ا مجيييرد اليييدخول فيييال يسيييميه القيييرآن نكاحيييا  أم 
، لمنيييييع "تييييينكح غييييييره:" ، بيييييدل قيييييول"تييييينكح زوجيييييا  غييييييره:" وقوليييييه تعيييييالى

 .االحتمال القائم في اللغة العربي ة

يضاف إلى ما سلف أن  األحاديث التي صح ت في سبب النزول تشيير 
إليييييى اليييييزواجب فعنيييييدما أراد مرثيييييد أن يتيييييزوج عناقيييييا  الزانيييييية نزليييييت اآليييييية 

أميييا ميييا زعميييه بعيييض المعاصيييرين مييين أن  مرثيييدا  استشيييار فيييي . الكريمييية
، ألنييه رضييي اهلل عنييه رفييض عييرض ميية فغييير وارد تمامييا  العالقيية المحر  

اسييتفتى الرسييول عليييه السييالم  ثييم  . عنيياق وأخبرهييا أن  اإلسييالم حيير م الزنييا
 .في زواجها فنهاهُ 

َأَمييا ! ؟"ُمْشييركة"فييكذا كييان النكيياح هنييا بمعنييى الزنييا فلميياذا أضيييفت لفظيية 
فالمشركُة إذا زنيت تكيون ! الزاني ال ينكح إال زانية؟: كان يكفي أن يقال

! فمييا معنييى اضييافة وصييف الشييرك مييع تييوافر وصييف الزنييا فيهييا؟زانييية، 
إال إذا قلنا إن  لفظة زانيية ال تنطبيق إال عليى المسيلمة التيي زنيت، وهيذا 

 .باطل

الزَّانِييييي ال َيييييْنِكُح ِإال َزاِنَييييية  َأْو ُمْشييييِرَكة ، َوالزَّاِنَيييييُة ال َيْنِكُحهَييييا إال َزاٍن َأْو " 
.  تعييييالى ُيمه ييييد للحكييييم الشييييرعي القييييادمهييييذا إخبييييار ميييين اهلل...": ُمْشييييِرك  

يقبييييل الييييزواج منهييييا إال زاٍن مثلهييييا أو   وخالصيييية المعنييييى أن  الزانييييية ال
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مشيييرك، وكيييذلك األمييير فيييي الزانيييي، فيييال يقبيييل اليييزواج منيييه إال زانيييية أو 
مية للتصيريح وفي هذا تنفير للمسيلمين مين زواج الزوانيي، كمقد  . مشركة
يقبييل بييزواج الزانييية والعكييس، فييألن  ارتكيياب أمييا لميياذا الزانييي . بييالتحريم

هذه الفاحشة يجعلهيا ميع التكيرار مستسياغة ومقبولية، وهيذا أمير مالحيظ 
أم ا الُمْشرك فمفهوم الحالل والحرام عنده ال يمنعه من ذليك، . في الواقع

 .وهذا ملحوظ في األمم غير اإلسالمية إال من شذ  

أن  القيييول بيييأن  لفظييية التيييبس األمييير عليييى بعيييض أهيييل التفسيييير فتصيييو ر 
ي إليييييى القيييييول بجيييييواز تيييييزوج المسيييييلم النكييييياح هنيييييا بمعنيييييى اليييييزواج ييييييؤد  

 ،وهيو تصيو ر فيي غيير محليه. بالمشركة والمسلمة بالمشرك، وهذا باطل
 :نقول

 –فالزانيية . الزاني قد يكون مسلما  وقد يكيون غيير مسيلم، وكيذلك الزانيية
ن زانيا  أو من كيان يقبل الزواج منها من كا -بغض النظر عن عقيدتها

يقبييل الييزواج منييه ميين  –بغييض النظيير عيين عقيدتييه  –والزانييي . مشييركا  
وهييذا كمييا تالحييظ ال عالقيية لييه بييالحكم الشييرعي . كانييت زانييية أو مشييركة

وعلييييى الييييرغم ميييين . المتعلييييق بحرميييية الييييزواج ميييين المشييييرك أو المشييييركة
حيييه األلوسيييي مييين أن   وضيييوح ذليييك نجيييد مييين المناسيييب أن نيييذكر ميييا رج 

ثيية اإلفييك كانييت فييي السيينة الخامسيية للهجييرة، ممييا يشييير إلييى نييزول حاد
هذه اآلية في السنة الخامسة أيضا ، ألن  اآلييات المتعلقية بحادثية اإلفيك 

أميا تحيريم اليزواج مين المشيركين فكيان بعيد . تأتي مباشرة بعد هذه اآليية
 .صلح الحديبية، أي السنة السادسة للهجرة
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:" م الشييرعي المتعلييق بيييالزواج ميين الزنييياةوبعييد هييذا التمهييييد يييأتي الحكييي 
َم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنين وقد زعيم اليبعض أن  اسيم اإلشيارة هنيا يرجيع ": َوُحرِّ

وهييذا غييير صييحيح لمييا . إلييى فعييل الزنييا، أي وُحيير م الزنييا علييى المييؤمنين
. قد منا من أن  الكالم هنا عين اليزواج مين الزنياة ولييس الكيالم عين الزنيا

َم زواج الزنيياة علييى المييؤمنين: المعنييىوعليييه يكييون  والمقصييود هنييا . وُحييرِّ
ين َمييين شيييأنهم الزنيييا وليييم يتوبيييوا منيييه، كميييا هيييو أمييير الكثيييير مييين الغيييربي  

  .الذين ال يجدون غضاضة في الزنا وال يقيمون وزنا  للتوبة ،اتوالغربي  

ذا كان الزواج من الزاني غير التائب حراما  ابتداء ، فكن  ذليك ال يعنيي  واج
ن عافتيه  -حرمة االستمرار في اليزواج فيي حيال تيم  الزنيا بعيد اليزواج  واج

ألن  الييدليل قييام علييى حرميية إنشيياء الييزواج ميين الزانييي  -النفييوس السييوي ة
الييدليل  غييير التائييب، ولييم يقييم الييدليل علييى حرميية االسييتمرار، بييل لقييد قييام

وليس هذا مقام تفصيل ذليك، بيل هيو . على جواز االستمرار في الزواج
  .مقام إثبات أْن ال اشكال في اآلية الكريمة وال في داللتها على الحكم

  

 م ات  ال يهلل

 

َوِعْنيَدُه َمفَياِتُح اْلَغْييِب ال َيْعَلُمهَيا  :"من سورة األنعام 10جاء في اآلية  
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، فللغيييب مفيياتيح، هييذا إذا كانييت َمفيياتح َجمييُع ِمْفييَتح، وهييي ..."ِإال ُهييوَ 
وللغييب مخيازن، هيذا إذا كانيت َمفيياتح . اآللية التيي ُيفيتح بهيا ميا ُأغليق

جميييع َمْفيييَتح، وهيييو الَمخيييزن اليييذي توضيييع فييييه األشيييياء النفيسييية وُيفيييتح 
أن  مخيازن الغييب ومفاتيحهيا هيي : علييه يكيون المعنيىو . عند الحاجية

 .مما استأثر الخالق سبحانه بعلمه

وكييان يمكيين أن ننتهييي عنييد هييذا المعنييى لييوال مييا صييح  عنييد البخيياري 
: مفياتح الغييب خميس:" وغيره من قول الرسول، صلى اهلل عليه وسيلم

ُل اْلَغْيي َث، َوَيْعلَيُم َميا ِفيي األْرَحيام، َوَميا ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة، َوُيَنيزِّ
تَييْدِري َنْفييس  َميياَذا َتْكِسييُب َغييد ا، َوَمييا تَييْدِري َنْفييس  بِييَأيِّ َأْرٍض َتُمييوُت، ِإنَّ 

والالفت هنا أن  الرسيول، صيلى اهلل علييه وسيلم، قيد ". اللََّه َعِليم  َخِبير  
ذا يعنيي وهي. مين سيورة لقميان، والتيي هيي خاتمية السيورة 12اآلية  تال

 .من سورة األنعام 10أن  خاتمة سورة لقمان هي تفسير لمطلع اآلية 

السياعة، والمطير اليذي : مفياتح الغييب هيي وعليه فقد بات معلوميا  أن  
وهيذه . هو غيث، وما يكيون فيي األرحيام، واليزمن المسيتقبلي، والميوت

يييييي ا أن تكييييييون مفييييياتيح توصييييييل إلييييييى الغييييييوب وَتفييييييتُح عيييييين الخميييييس إم 
يييالُمغيَّبيييات م  والمعنيييى األول هيييو . ا أن تكيييون هيييي مخيييازن للغييييوب، واج
 .الظاهر

إذا عرفنيييا هيييذا بيييات مييين الممكييين أن يكيييون المقصيييود بمفييياتح الغييييب 
األمييييور التييييي عنييييدها تظهيييير األمييييور الُمقييييد رة فييييي عييييالم الغيييييب، أي 
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األمور التي تكون المفاتيح لظهيور عيالم القَيَدر بعيد أن كيان غيبيا  فيي 
ليك. عالم القضاء  :تفصيل ذلك واج

عنييدما تييأتي السيياعة وتقييع وتتجلييى للنيياس، تبييدأ أسييرار هييذا : السيياعة
أي أن  . العالم الجديد بالظهور بعد أن كانيت غيبيا  خاصيا  بهيذا العيالم

 . منه لتجل ي هذه الغيوب وقو  الساعة كان المفتاح الذي ال بد  

هنياك غييوب تتعليق بعيالم الحيياة يكيون : نزول المطر الذي هيو غييث
الغييُث مفتاحيا  لظهورهيا، كميا هيو األمير بظهيور النبيات، بعيد أن كييان 

 .ر مفتاحه والذي هو الغيثغيبا ، عند توف  

 وهناك غيوب تتعلق بعالم األحياء مفتاحها ميا يسيتقر  : ما في األرحام
فييييي األرحييييام، كمييييا هييييو األميييير فييييي األجيييييال البشييييري ة التييييي هييييي ميييين 

فيييي  هييا، والتيييي هييي ميييا يسييتقر  ى تتيييوافر مفاتيحالغيييوب وال تظهييير حت يي
 .األرحام

 وهنيييياك غيييييوب ال تظهيييير حتييييى يميييير  : مييييا يقييييع فييييي الييييزمن المسييييتقبل
 .زمن يكون مفتاحا  لغيوب مقد رة فكل  . الزمن

ى المييوت مفتيياح لمييا بعييده ميين الغيييوب فييي عييالم البييرزي حت يي: المييوت
 .تقوم الساعة

السيياعة ميين هييذه المفيياتح الخمييس ال يعلمهييا إال اهلل سييبحانه وتعييالىب ف
قطراتيييه  ونيييزول الغييييث بكيييل  . الغييييوب التيييي اسيييتأثر اهلل تعيييالى بعلميييه
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ومواقع القطرات وزمن وقوعها وآثار ذلك ونتائجه، غيب ال يعلميه إال 
فيي عيالم األرحيام بكيل  ميا يسيتقر   اوأم ي .من كيان مطليق العليم سيبحانه

م تفاصيييييله واحتماالتييييه وظروفييييه ونتائجييييه، فييييال يلييييم  بشييييموله إال عييييال  
ما ُيخب ئه مسيتقبل الزميان وميا ُيحدثيه ميرور الوقيت، فيال ا وأم  . الغيوب

وأمييا المواقييع التييي َيحييُدث عنييدها المييوت . يعلمييه إال ميين َقضييى وقَييد ر
 . َفِوفق ما قضى به سبحانه وتعالى، فيتواله الَمَلك الذي وك َل به

ُل للبشر من علم ُجزئيي  بيبعض هيذه الُمغي بياتب ف ا أن كم يأما ما َيَتحص 
مات يكييون بكخبييار الييوحي، أو بالرؤيييا الصييادقة، أو باإللهييام، أو بمقييد  

 . ُتشير وُتعِلن فتصدق أو ال تصدق

   

 

 

 ِولت صَنع علا عيني

فييي قولييه تعييالى مخاطبييا  " عنَ ُتْصيي"يسييأُل الييبعض عيين اسييتخدام لفظيية 
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ويبييدو أن  االستشييكال ". وِلُتْصييَنَع علييى عينييي:" موسييى، عليييه السييالم
ميين هنييا . ةاتها فييي عييالم الميياد  يرجييع إلييى كثييرة اسييتخدام َصيينَع ومشييتق  

يجييدر بنييا أن نعييود إلييى دالليية اللفظيية فييي اللغيية العربي يية قبييل طغيييان 
 .ق بعالم الصناعة المادي ةالمعنى االصطالحي المتعل  

عنيييد الرجيييو  إليييى أقيييوال الكثيييير مييين المفسيييرين وأهيييل اللغييية وجيييدنا أن  
ابه عمدة الُحفاظ، يضيع النقياط عليى الحيروف السمين الحلبي، في كت

ُصيينٍع ِفْعييل،  إجييادة الفعييل، فكييل  : الُصيينعُ :" فييي تحديييد المعنييى، فيقييول
وال يجييييييوز نسييييييبته إلييييييى الحيوانييييييات غييييييير . فعييييييل ُصيييييينعا   وليييييييس كييييييل  

ن كان الفعيل ُينسيب إليهيا وال يقيال ... اآلدميين، وال إلى الجمادات، واج
ضيييح أن  الصييينع فييييه إرادة تجوييييد يت   بهيييذا". َصييينَع إال للحييياذق الُمجييييد

أن ينسييب لغييير  وميين هنييا ال يصييح  . الشيييء وتحسييينه واتقانييه وحذقييه
 .العاقل

ه يفعل ميا هيو كون الصانع يريد الشيء على صورة متقنة ال يعني أن  
إيجييابيب فعنييدما يخطييط اللييص ويييتقن وُيحكييم الخط يية يكييون عنييدها قييد 

األلفياظ وسيبك الشيعر يكيون وعندما يجييد الشياعر اختييار . ا  صنع شر  
. قييييد صيييينع شييييعرا ، بغييييض النظيييير عيييين إيجابييييية المعيييياني أو سييييلبيتها

وعندما يساعدك الطبيب فيي العيالج يكيون قيد صينع ليك معروفيا ، أي 
القيييار  أن  الصيييناعة لغييية  تقتضيييي  ى ال يظييين  وحت ييي. ليييك خييييرا    صييينع

ى فعل حت  دائما  اإلتقان ننبه إلى أن ه يكفي وجود اإلرادة والقصد إلى ال
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 .نقول إن  فالنا  قد صنع خيرا  أو شرا  

. أما الت صين ع ففييه َتكل يف، كمين يتصين ع حسين األدب لتحصييل منفعية
. واالصيييييطنا  فييييييه مبالغييييية فيييييي إصيييييالح الشييييييء وتزيينيييييه وصيييييناعته

وتسييتعار . جعلييه صييالحا  لتحقيييق المييراد: والمقصييود بكصييالح الشيييء
: أن تقييول ميين هنييا يصييح  . ةميييصيينع للدالليية علييى التربييية والتنلفظيية ال

ن  التربيييييية العقلي ييييية تصييييينع  إن  التربيييييية الرياضيييييَية تصييييينع األبطيييييال، واج
 .ال ...العباقرة

يشييير  ،"ِولُتصيينع علييى عينييي:" قولييه تعييالى: مات نقييولبعييد هييذه المقييد  
إلى أن  تنشئة موسى، عليه السالم، وتربيته الشاملة كانت برعايية اهلل 

حسا وقد كان هذا االصطنا  الرباني مين . نهتعالى وحفظه وصونه واج
أجل أن يحمل موسيى، علييه السيالم، رسيالة اليرب المرب يي إليى عبياده 

. وهييذا يشييير إلييى كراميية اإلنسييان وجالليية قييدره. المفتقييرين إلييى فضييله
ميين هنييا نييدرك ِعظييم خطيئيية اإلنسييان عنييدما ينحييرف ويتييدل ى ويييذهب 

 .بعيدا  في معصيته لخالقه سبحانه

وخيييتم النبيييو ات ال يعنيييي توق يييف رعايييية اهلل تعيييالى وحفظيييه واصيييطناعه 
لييبعض خلقييه، نظييرا  لحاجيية النيياس المسييتمر ة إلييى ميين يقييوم هلل بحجيية، 

ن ليييم يكييين نبييييا  ييييوحى إلييييه مييين هنيييا يحيييار المييياد يون مييين ظييياهرة . واج
. جهود ومخططات أولياء الشييطان غم من كل  ن على الر  انتشار التدي  

وسيييييتعظم خيبيييييتهم، ألن هيييييم ال ييييييدركون أن  اللطييييييف  وسيييييتبقى حييييييرتهم
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 .الخبير يصطنع من خلقه من يشاء رحمة بعباده

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  يعلم أ   الكتاهللل ال  
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بر والمتيد  . آية تختم فيها سورة الحديد أشكلت على عامة أهل التفسير
يكتشيييييف أن  سيييييبب االستشيييييكال يرجيييييع إليييييى عيييييدم إدراك المستشيييييِكل 

وهييذا األميير يتكييرر عنييد أهييل التفسييير، وهييو أميير ال . للمعنييى وظالِلييه
منه، وذلك لقصور العقل البشري وعيدم إحاطتيه بمراميي كتياب اهلل  بد  

وهذا يعني أن تستمر مسيرة التفسيير والتيدب ر فيال تتوقيف عنيد . العزيز
 .شخص أو جماعة أو عصر من العصور

لَّييِذيَن َآَمُنييوا َيييا َأي هَييا ا:" ميين سييورة الحديييد 50و 53جيياء فييي اآليتييين  
اتَّقُيييوا اللَّيييَه َوَآِمُنيييوا ِبَرُسيييوِلِه ُييييْؤِتُكْم ِكْفلَيييْيِن ِميييْن َرْحَمتِيييِه َوَيْجَعيييْل َلُكيييْم ُنيييور ا 

ِلييئال َيْعلَييَم َأْهييُل اْلِكتَيياِب َأال . َتْمُشييوَن بِييِه َوَيْغِفييْر َلُكييْم َواللَّييُه َغفُييور  َرِحيييم  
اللَّيييِه َوَأنَّ اْلَفْضيييَل ِبَييييِد اللَّيييِه ُيْؤِتييييِه َميييْن َيْقيييِدُروَن َعلَيييى َشيييْيٍء ِميييْن َفْضيييِل 

 ".َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

تيذهب الغالبييية العظميى ميين أهيل التفسييير ":  َيْعلَييَم َأْهيُل اْلِكتَييابِ ِليئال  "  
لييعلم أهيل : وعلييه يصيبح المعنيى.  هي زائدةإلى أن  ال في لفظة لئال  

وميين يييذهب إلييى . الزيييادة غييير مقبييول فييي كتيياب اهللوالقييول ب. الكتيياب
بيييل إن  . القيييول بالزييييادة يكيييون قيييد أعلييين عييين عجيييزه عييين فهيييم المعنيييى

الفهييييم غييييير الييييدقيق للمعنييييى هييييو الييييذي َيحمييييل الييييبعض علييييى القييييول 
 .بالزيادة

ا األمثلية التييي ُتضيرب للتيدليل علييى وجيود الزييادة فييي بعيض ألفيياظ أم ي
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تدالل نظيييرا  إليييى أن  مرد هيييا إليييى عيييدم القيييرآن الكيييريم فيييال تصيييلح لالسييي
ومن األمثلة الشائعة التي تسياق للتيدليل عليى الزييادة . الدقة في الفهم

ة، قولييه تعييالى فييي سييورة األعييراف، مخاطبييا  فييي بعييض األلفيياظ القرآني يي
، فييي ال هنييا عنييدهم زائييدة "قييال مييا منعييك أال تسييجَد إذ أمرتييك:" إبليييس

ال يييا إبليييس مييا منعييك أن تسييجَد قيي:" بييدليل قولييه تعييالى فييي سييورة ص
والصييحيح أْن ال زيييادة هنييا، ألن  عييدم السييجود قييد ". لمييا خلقييُت بيييدي

مييا :" يقييال وفييي مثييل هييذه الحاليية ،يكييون لمييانع مييع تييوفر الرغبيية فيييه
ا إذا كيان ال يريييد أم ي. أي ميا الشييء اليذي منعيك أن تسيجد؟". منعيك؟

ميا اليذي منعيك " :ليه فيقيالالسجود ألمر في داخليه حمليه عليى ذليك، 
وميا قلنياه هنيا !. ما اليذي حمليك عليى أن ال تسيجد؟: ، أي"أال تسجد؟
القييييول بعييييدم الزيييييادة، وليييييس استقصيييياء الفييييروق فييييي  تأكيييييدُقصييييد بييييه 

 .المعنى

مين سيورة الحدييد تتحيدث عين  51بالرجو  إلى السيياق نجيد أن  اآليية 
نيييزال الكتيييب مييين أجيييل أن يقيييوم النييياس بالقسيييط أن  و . إرسيييال الرسيييل واج

ة إنييزال الحديييد كييان ميين أجييل منفعيية النيياس، وميين أجييل أن تكييون القييو  
عييين إرسيييال  54تتحيييدث اآليييية  ثيييم  . المادي ييية معيييززة لقيييوة الفكيييرة الحق ييية

إبييييراهيم ونييييوح، عليهمييييا السييييالم، وَجعييييل النبييييو ة والكتيييياب المنييييز ل فييييي 
النييياس بعيييد هيييدى فأصيييبح أكثيييرهم انحيييرف  ذريتهميييا، فكيييان الميييآل أنْ 

عين إرسيال عيسيى، علييه السيالم، وميا  55تتحيدث اآليية  ثيم  . فاسقين
 .آل إليه أتباعه بعد حين فأصبح أكثرهم فاسقين
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َييييا َأي هَيييا الَّيييِذيَن َآَمُنيييوا اتَّقُيييوا اللَّيييَه َوَآِمُنيييوا ِبَرُسيييوِلِه :" فهيييي 55أميييا اآليييية  
بِيِه َوَيْغِفيْر َلُكيْم َواللَّيُه  ُيْؤِتُكْم ِكْفلَيْيِن ِميْن َرْحَمتِيِه َوَيْجَعيْل َلُكيْم ُنيور ا َتْمُشيونَ 

 ".َغُفور  َرِحيم  

ظييين  ": َييييا َأي هَيييا الَّيييِذيَن َآَمُنيييوا اتَّقُيييوا اللَّيييَه َوَآِمُنيييوا ِبَرُسيييوِلِه ُييييْؤِتُكْم ِكْفلَيييْينِ "  
البعض أن  الكفل هو النصيب الس ي  ، وهذا غيير صيحيح بداللية هيذه 

أن  السييياق هييو الييذي وظيين  آخييرون أن  الكفييل هييو النصيييب، و . اآلييية
والصييييحيح أن  الكفييييل هييييو النصيييييب . يحييييدد إن كييييان سيييييئة أو حسيييينة

فييي  والمكفييول أي المضييمون حصييوله، سييواء كييان فييي عييالم السييي ئة أ
 :وعليه نقول. عالم الحسنة

إن ات قيييييتم اهلل وآمنييييتم برسييييوله يييييؤتكم ضييييمانتين فيهمييييا : كييييأن  المعنييييى
. سيركم إليى اهلل، ويغفير لكيمرحمة، ويجعل لكم نورا  تستعينون به في 

الضمانة األولى من شأنها أن تمنع أهل الكتاب من أن يدركوا حقيقة 
ِليئال :" عجزهم عن نيل فضل اهلل أو منعه أن يصل إلى أهل اإليميان

فجهيل أهيل  ب"َيْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأال َيْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِميْن َفْضيِل اللَّيهِ 
هيم ال يقيدرون م هذا مطلوبب ألن هيم ليو أدركيوا أن  الكتاب بحقيقة عجزه

 ،فييوا عيين الكيييد ألهييل الحييق  علييى منييع فضييل اهلل واالسييتئثار بييه، لتوق  
ه قيد تيم  تحيييد عاميل مهيم وهيذا يعنيي أن ي. إلحساسهم بعدم جدوى ذليك

مييين عواميييل تسيييريع ظهيييور الفكيييرة اإلسيييالمي ة ومييين ثَيييم  سييييادتها بيييين 
ال ، مييين حميييالت تبشييييري ة ودراسيييات فميييا يقيييوم بيييه الغيييرب، ميييث. النييياس

ذليك  كيل  ... ةة وعسيكري  وحمالت تشكيكي ة وهجميات سياسيي  استشراقي ة 
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لييه دور كبييير فييي تسييريع الييوعي وتسييريع عييودة المسييلمين إلييى دييينهم 
وميين يرصييد الواقييع يجييد أن  المكيير الغربييي اليييوم ال يصييل إلييى . الحييق

أمييا هييم ففييي . معاكسييةأهدافييه، ويجييد أن  الهجميية الغربي يية تييأتي بنتييائج 
هم ال يقدرون على شيء من فضيل ه ال يعلمون أن  حيرة من أمرهم ألن  

 .وال يعلمون أن  الفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء ،اهلل

فهيم إذن يجهلييون حقيقية عجييزهم، ويجهلييون حقيقية أن  الفضييل بيييد اهلل 
وفييييي ذلييييك ضييييمانة ثانييييية أن  فضييييل اهلل ورحمتييييه . يؤتيييييه ميييين يشيييياء
إذا اتقيييتم اهلل وآمنييتم : وعليييه يكييون المعنييى. اتقييى وآميينستصيييب ميين 

برسيييوله ييييؤتكم نصييييبين مكفيييولين هميييا مييين رحمتيييه سيييبحانهب ضيييمانة 
ينتج عنها عدم قدرة أهل الكتاب على معرفة حقيقة عجيزهم عين منيع 

وضيمانة ينيتج عنهيا جهيل أهيل الكتياب . فضل اهلل أن يناله المؤمنيون
، وأنييييه ال بييييد أن ينالييييه أهييييل التقييييوى بحقيقيييية أن  الفضييييل كلييييه بيييييد اهلل

. كيف ال، والتقوى واإليمان الحق هما من فضيل اهلل تعيالى. واإليمان
صيييرار أهيييل الكتييياب عليييى شيييركهم وفسيييوقهم وظلمهيييم دلييييل صييياري  واج
علييى عييدم قييدرتهم علييى نيييل الفضييل الربيياني وبالتييالي هييم أعجييز ميين 

لييك، ألنهييم ال أن يمنعييوه عيين غيييرهم، وهييم يحيياولون دائمييا  أن يفعلييوا ذ
 .يدركون حقيقة عجزهم
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كيان األمير يتعليق بأهلي ية الخالفية عليى األرض، جياءت القيدرة  لم ا
والنطييق بهييا لتحسييم المسييألة لصييالح المخلييوق الييذي  تعل ررم األسررماءعلييى 

وهييذا يعنييي أن  القييدرة الل غوييية هييي الييركن األسيياس فييي . يملييك هييذه القييدرة
ومعلييييوم أن  هييييذه القييييدرة لهييييا أسيييياس . مسييييألة الخالفيييية، وبنيييياء الحضييييارات

ولهييا أسيياس عقلييي، ينميييو . ميياد ي، يتمثييل بييالحنجرة واللسييان ومييا يرافقهمييا
ييييزال األسييياس العقليييي  سيييرا  مييين األسيييرار، مميييا يجعليييُه وال . بنميييو اإلنسيييان

ين  .محل جدل بين العلماء المختص 
البداييية تكييون بتعليييم األسييماء، ويكييون ذلييك عيين طريييق الييربط بييين 

مييثال ،  ألكررأسالصييوت والصييورة الحسييي ةب فييكذا أردنييا أن ُنعل ييم الطفييل كلميية 
ير إلييى ونحيين نشيي كررأسأحضييرنا لييه كأسييا ، ثييم  كررنييا علييى مسييمعه كلميية 

فييكذا تييم  . هنييا يقييوم الطفييُل بييالربط بييين الصييوت والصييورة الحسييي ة. الكييأس
ن لدى الطفيل القيدرة عليى لفيظ كلمية  ، وذليك عنيدما ُيحيس  كرأسالت علم تكو 

وتكيييون لدييييه القيييدرة عليييى تخي يييل الكيييأس عنيييدما يسيييمع . أو يتخي يييل الكيييأس
 لفظيييييية كييييييأسب فالصييييييورة الحسييييييي ة تسييييييتدعي اللفظيييييية، واللفظيييييية تسييييييتدعي

 . وهكذا.. الصورة،
ييا  ، مييثال ، فرريفهييو أكثيير تعقيييدا ، فييالحرف  وال عرر  تعل ررم المرررفأم 

يستلزم عناصر عد ةب فكذا أردَت أن تعل م الطفل أن  الماء في الكأس فكن يك 
تحتيياج كأسييا ، ثييم  ُتحضيير ميياء ، وتسييكب هييذا الميياء فييي الكييأس، ثييم  تقييول 

الب فلكييي يييتعلم الطفييل وكييذلك األميير فييي األفعيي. الميياء فييي الكييأس: للطفييل
، ال بد  أن يكيون هنياك ضيارب ومضيروب وأداة ضيرب ضرهللمعنى كلمة 

 .ضرهلل وفعل ضرب، كمقدمات ضروري ة لتفهيم الطفل معنى كلمة
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وعل رررررم آدم " :مييييين سييييورة البقيييييرة (00أل 04أل 01)جيييياء فيييييي اآليييييات 
األسماَء كل ها ثم  عرَضه م علا المال كة فقا  أن  وني  أسماء  رؤ ء  ن  

درالوا سر مان    علرَم لنرا    مرا عل متنرا  ن ر  أنر  العلريم  . كنتم صاددين
دا  يا آدم أن  هم  أسما همأل فلم ا أن أ م  أسما هم دا  ألرم أدر  . المكيم

لكررم  ن رري أعلررم نيررهلَل السررماواِ  واألر أل وأعلررم مررا ت  رردون ومررا كنررتم 
 ."َتكتمون

نقيييييييول إن   إذا أخيييييييذنا بظييييييياهر الييييييينص القرآنيييييييي  الكيييييييريم يمكييييييين أن
األسييماء، فييي هييذه الحادثيية الجليليية، كانييت لُمسييم يات عاقليية، وذلييك لقولييه 

وهيذا قيد ".  أسرما هم..  رؤ ء.. عرضره م:" تعالى في حق هذه المسم يات
، أي أن  آدم، "وعل ررم آدم األسررماَء كل هررا":يفس يير لنييا المقصييود بقولييه تعييالى

ليية التييي سييتكون محييل أسييماء المسييميات العاق كرر   عليييه السييالم، قييد تعل ييم 
وقييد اسييتطا  آدم، عليييه السييالم، . امتحييان آلدم وللمالئكيية، عليييهم السييالم

أن يخبر بجميع أسماء الكائنيات العاقلية التيي ُعرضيت فيي االمتحيان، أي 
 . %133أن ه أنجز 

ولكييين  اهلل تعيييالى هيييو اليييذي علَّيييم آدم، علييييه : وهنيييا قيييد يثيييور سيييؤال
 !السالم، فأين الفضل آلدم في ذلك؟

المقصييود هنييا قابلي يية الييتعل م واألداء، أي االسييتعداد الفطييريب : نقييول
ويبييييدو أن  ذلييييك ال يتييييوفر للمالئكيييية فييييي أصييييل . جسييييدي ا ، وعقلي ييييا ، ونفسييييي ا  

 ."ما عل متناس مان    علم لنا    ": فطرتهم
نعييم، هييذا هييو األسيياس المطلييوب للخالفيية علييى األرض، وهييذا هييو 

ليييي اليييذي ال بيييد  منيييه، ثيييم يقيييوم اإلنسيييان باإلبيييدا ب  االسيييتعداد الفطيييري األو 
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بحييييييث تبقيييييى اللغييييية لدييييييه مواكبييييية لتطيييييوره ... فيفييييير  ، ويول يييييد، ويسيييييتنبط،
 .وحاجاته

لقد أدرك اإلنسان أهمي ة اللغة، إلى درجة أن نجد بعض الفلسيفات 
. المعاصرة تبالا في القول بأهمي ة اللغة، فتزعم أن ال تفكير مين دون لغية

بحاجييية إليييى دراسيييات أوفيييى تعطيييي اللغييية مكانتهيييا فيييي البنييياء ويبيييدو أننيييا 
 .الحضاري اإلنساني
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ي ن للن اس  ا 
 
ررررهلل  ": ميييين سييييورة آل عمييييران 11فييييي اآلييييية  جرررراء  يِّررررن للنرررراس م  ا 

ررِة  الشررهواِ  مررن النسرراِء وال نرريَن والقنررا ير المقن  رررل مررن الررذ هلِل وال ض 
مة واألنعام والمررثأل ذلر  متراع   الميراِل الردنياأل وال عنرده  والاليِ  المسو 

 ."مسن الممهلل
ين    والكييالم . هييو شييد ة الحسيين، والتييزيين هييو جعييل الشيييء زينييا  : الررا 

فييييي اآليييييية الكريمييييية يتعليييييق بميييييا ُفطيييير علييييييه اإلنسيييييان مييييين حيييييب األميييييور 
المييذكورة، ولييذلك حكميية تتعلييق بالحييياة الييدنيا، وبضييرورات إعمييار الكييون، 

وعلييه بعييد  ميا . س التحضير اإلنسيانيبل إن  هذا التزيين هيو مين أهيم أسي
يقولييه بعييض أهييل التفسييير ميين أن  الُمييزيِّن هييو الشيييطان، بييل هييي الفطييرة 
ن  التييي فطيير اهلل تعييالى النيياس عليهييا، وهييذا مييا نجييده فييي كييل النفييوس، واج

وال ُييييذم اإلنسيييان فيييي حب يييه وميليييه إليييى هيييذه . تفاوتيييت فيييي اإليميييان والتقيييوى
عنييدما يبيالا اإلنسيان فيي اندفاعيه، فيخييرج  الميذكورات، ولكين تيأتي المذم ية

 .عن الطور، ويقوده ذلك إلى االعتداء وتجاوز حدود اهلل تعالى
عنيدما يتيزي ن اإلنسيان بزينية مييا فكن ميا يقصيد أن يظهير بمظهير هييو  

وكل مررا والزينيية ُتوِجييد فرقييا بييين الحقيقيية والواقييع الجديييد، . أحسيين ميين واقعييه
وعليييه فييكن  الزينيية فييي األمييور التييي . اتسررع  ال جررول كانرر  الاينررة أشررد  

ذكرتهييا اآلييية الكريميية تتفيياوتب فتييزيين النسيياء هييو أشييد  ميين تييزيين البنييين، 
أي أن  اآلييييية . وهكييييذا… وتييييزيين البنييييين أشييييد  ميييين تييييزيين الييييذهب والفضيييية
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وعنييدما نقييول إن  تييزيين النسيياء هييو . الكريميية قييد سييردت المييذكورات تنازليييا  
ن مييا نقصييد أن نقييول إن  الفييارق بييين واقييع النسيياء األشييد  بييين المييذكورات فك

. وحقيقييتهن، وبييين صييورتهن فييي عيييون الرجييال ونفوسييهم هييو فييارق كبييير
وعليييييه تكييييون الزينيييية أشييييد  مييييا تكييييون فييييي النسيييياء إذا نظرنييييا إليييييهن  بعيييييون 

أما إذا نظرنا إلى المرأة بعين المرأة فكننا نكيون عنيدها أقيرب إليى . الرجال
 .تكون الزينة أقلالواقع، وبالتالي 

. زينية المييرأة فييي عييين الرجييل أشييد  ميين زينيية الرجييل فييي عييين المييرأة 
وعليييه فييكن  الفييارق بييين حقيقيية الرجييل فييي الواقييع وصييورتِه فييي عييين المييرأة 

هيذا يعنيي أن  . أقل من حقيقة الميرأة فيي الواقيع وصيورتها فيي عيين الرجيل
الييزوج، وذلييك فييي حاليية خيبيية أمييل الزوجيية بعييد الييزواج أقييل ميين خيبيية أمييل 

تحيييد العواميل األخيرىب فالرجيل حس يي فييي نظرتيه إليى الميرأة، وعليى وجييه 
مين هنيا ال بيد أن تعيي . الخصوص عندما يتعلق األمير بيالعين واإلبصيار

وهييذا ال . المييرأة أن هييا تصييبح بحاجيية أشييد  إلييى الزينيية عنييدما تصييبح زوجيية
وقيييد . ارن بيييين فطيييرتينيعنيييي أن  الرجيييل ال يحتييياج إليييى الزينييية، ولكننيييا نقييي

نص ت اآلية الكريمة، كميا نالحيظ، عليى تيزيين النسياء فيي نفيوس الرجيال، 
وليييم تييينص عليييى تيييزيين الرجيييال فيييي عييييون النسييياء، ألن  الكيييالم هنيييا عييين 

 .التزيين األشد  
يييت اآليييية الكريمييية عليييى البنيييين دون البنيييات، ألن  التيييزيين   لقيييد نص 

أي أن  الفييارق بييين واقييع البنييين  الفطييري فييي البنييين أشييد  منييه فييي البنييات،
الحقيقيييي وبيييين ميييوقعهم فيييي نفيييوس اآلبييياء واألمهيييات، هيييو أكبييير مييين واقيييع 

انظيير إلييى تفيياني . البنييات الحقيقييي ومييوقعهن فييي نفييوس اآلبيياء واألمهييات
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اآلباء واألم هات، ثم انظر إلى موقف األبناء مين اآلبياء واألم هيات، وعليى 
: ال بيد  مين التشيديد فيي الوصيية من هنا كيان. وجه الخصوص عند الكبر

ررا يرر ل ن  عنررد  الك ررر أمررد ما أو كال مررا فررال تقرر  لهمررا أف  و  ..."  م 
تنهر مراأل ودر  لهمرا درو  كريمراأل واال ر  لهمرا جنراح الرذ   مرن الرممرة 

 .(40أل41:مسراءا)" ود  رهللِّ ارممهما كما ر ياني ص يرا
يقيية ميين حقييائق علييى اآلبيياء واألم هييات إذن أن يييدركوا أن  ذلييك حق 

الحيياة، وفطيرة فطيير اهلل النياس عليهياب فالييدافع اليذي ييدفع األب واألم إلييى 
هيذا ال يعنيي أن  الوليد ال . التفاني في رعاية الولد ال توجد قوتيه عنيد الوليد

بيييل إن  هيييذا . يتفيييانى فيييي رعايييية الواليييدين، ولكييين  دوافيييع وقيييوة ذليييك تختليييف
ي ييز اإلنسييان عيين بيياقي الكائنييات التفيياني المتبييادل هييو ميين األمييور التييي تم

الحي ييةب فأنييت تجييد القط يية، مييثال ، تييدافع بشراسيية عيين صييغارها، ولكيين  هييذا 
 .الصغير عندما يكبر ال يأبه باألم، بل قد يعتدي عليها

ييية والنقيييود، فيييكن الفيييارق أقيييل بيييين   أميييا فيميييا يتعل يييق باليييذهب والفض 
نة فيها أقل من زينية واقعها النفعي وموقعها من نفس اإلنسانب أي أن  الزي

النسيياء والبنيييين، بمعنييى أن  حيييب  اإلنسييان لهيييا هييو قرييييب إلييى واقعهيييا مييين 
وتكييون الزينيية أقييل مييا تكييون فييي عييالم النبييات . حيييث منفعتهييا وخييدمتها لييه

والزراعيييةب فدرجييية حبنيييا وانشيييدادنا إليييى هيييذا العيييالم قرييييب جيييد ا  إليييى واقعيييه 
 .المنفعي
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 د كرفه  من م  
 
ميين سيورة الصيافات، وذليك تعقيبييا   (103أل 107) فيي اآليتيين جراء 

ة إهالك قوم ليوط ِ ِمينأل َوِ الل ي ِ  َأَفال ":على قص  وَن َعَلي ِهم  م ص  ن ك م  َلَتم ر  َواِ 
فييييي وضييييح النهييييار أدعييييى إلييييى االعتبييييار،  معلييييوم أن  المييييرور ."َتع ِقل ررررونَ 

يييل، فميييا  الس ييير إذن فيييي ومعليييوم أن  الميييرور باللييييل ال يسيييمح بيييالنظر والتأم 
تخصييييييص اللييييييل والصيييييباح؟ الالفيييييت للنظييييير هنيييييا أن  اآليييييية تخيييييتم بقوليييييه 

ونَ :" ، ولييم تخييتم"َأَفررال َتع ِقل ررونَ  :"تعييالى وهييذا يعنييي أن ييه إذا ". َأَفررال ت   ِصررر 
اسيتخدم العقييل أمكيين أن يتوصييل النيياس إلييى أسييرار هييذا اإلهييالك ومييا فيييه 

ِ ن  :" شييياء وخصائصييهاميين آيييات ألهييل التفيير س البيياحثين عيين سييمات األ
 (77: المجر)" ِفي َذِلَ   ياٍ  ِلل م َتَوسِِّمينَ 

من سورة الحجر، عنيد الحيديث عين ميدائن قيوم  76جاء في اآلية 
ن َهررا َلِ َسررِ يٍ  م ِقرريمٍ :" لييوط ، فهييي إذن تقييع فييي طريييٍق ثابييت لييم ينييدرس، "َواِ 

أكثييير ومعليييوم أن  . وهيييو طرييييق مطيييروق يعرفيييه العيييرب فيييي زمييين الرسيييالة
الروايات التاريخي ة تشير إليى سيدوم التيي تقيع فيي فلسيطين، جنيوب البحير 

ويبيييدو أنهيييا كانيييت تقيييع فيييي طرييييق القوافيييل المسيييافرة مييين الجزييييرة . المييييت
والذي يزور تلك المنطقة يالحظ تضياريس غريبية . العربية إلى بالد الشام

َنرا َعاِلَيَهرا َفَجَعل  :" توحي بحصول قلٍب لألرض، كما جاء في القرآن الكريم
 (71:المجر) ..."َساِفَلَها
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مييين سيييورة القمييير فيييي حيييق قيييوم ليييوط، علييييه  07اآليييية  جييياء فيييي 
ي ررَنه م  ":السييالم ررَنا َأع  إذن حصييل إذهيياب " ..َوَلَقررد  َراَود وه  َعررن  َضرري ِ ِه َفَ َمس 

لألبصيييار، وهيييذا يجعلنيييا نفهيييم، بشيييكل أفضيييل، الوصيييية التيييي أوصيييت بهيييا 
رِ  َو  َيل َتِ ر    ..":السالم المالئكة لوطا ، عليه رِر ِ َأ  ِلرَ  ِ ِق  رٍع ِمرَن الل ي  َفَأس 

يييا زوجييية ليييوط  (31: رررود)" ...ِمرررن ك م  َأَمررردٌ  فااللتفيييات قيييد ييييذهب بالبصييير، أم 
َرَأتَرَ  ِ ن ره  م ِصرري  َها َمرا َأَصراَ ه م" :فسيوف تلتفيت وقيد كانيت هييذه . "...ِ   ام 

ر ليييوط، علييييه السيييالم، خليييف أهيييل الوصيييية مشيييد دة، بحييييث ال بيييد  أن يسيييي
ررِ  َوات ِ ررع  : " بيتييه حتييى يطمييئن  إلييى التييزامهم ررِر ِ َأ  ِلررَ  ِ ِق  ررٍع ِمررَن الل ي  َفَأس 
َ رراَر  م  َو  َيل َتِ رر   ِمررن ك م  َأَمررد وحتييى ال يكييون ذهييابهم إلييى  (.67:المجررر).." َأد 

روا َمي رث  :" الجهة غير الصحيحة، جاء في تتمة اآلية ونَ َوام ض  َمر  ، إذ "ت رؤ 
، ومييين هنيييا ال   شرررعاعا  ترررذ هلل  األ صررراريبييدو أن  العيييذاب كيييان يتعلييق 

يجيييوز االلتفيييات، وال بيييد مييين اليييذهاب سيييريعا ، وقبيييل طليييو  الفجييير، خليييف 
المنييياطق الجبلي ييية، بحييييث تصيييبح الجبيييال حييياجزا  يمنيييع مييين وصيييول هيييذه 

 .اإلشعاعات في حال التفات البعض خطأ
ر    :"ة هيودمن سور  31جاء في اآلية   ِعَد  م  الص  يبح "ِ ن  َمو  ، فالص 

هو موعد نزول العذاب بقوم لوط، أم ا شروق الشمس فسيكون موعد قليب 
ررِرِدينأل َفَجَعل َنررا َعاِلَيَهررا " :المدينيية ودفنهييا بميين فيهييا رري َمة  م ش  َفَأاَلررَذت ه م  الص 

وطميير تلييك  يبييدو أن  ميين ِحَكييم هييذا القلييب دفيين (70أل71:المجررر)"...َسرراِفَلَها
ون بالمنطقييية . الميييواد المشيييع ة التيييي تشيييكل خطيييرا  عليييى النييياس اليييذين يمييير 

" :مييين سيييورة القمييير 03ويمكييين التيييدليل عليييى ذليييك بقوليييه تعيييالى فيييي اآليييية 
رررَتِقرٌّ  رررَرلإ َعرررَذاهلٌل م س  ، فهيييو إذن عيييذاب ليييه اسيييتقرار فيييي "َوَلَقرررد  َصررر  َمه م    ك 
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ضيييييحة ذات اليييييدالالت األرض واسيييييتمرار، بيييييل لقيييييد بقييييييت العالميييييات الوا
ٍم َيع ِقل ررونَ " :البي نيية َنررا ِمن َهررا آَيررةإ َ يَِّنررةإ ِلَقررو  فاسييتخدام  (07العنك ررو )"َوَلَقررد  َتَرك 

العقييييل ومعطيييييات العلييييم يمكيييين أن يقودنييييا، علييييى ضييييوء اآليييييات القرآنييييية 
الكريمة، إلى التوصل إلى تلك التفاصيل التي جاءت بها اآليات القرآني ية، 

 .زا  تاريخيا  ليكون ذلك إعجا
، فعلييييه أن المشررع ة المدفونررةميين أراد أن يبحييث عيين تلييك الميييواد  

يسييتخدم أجهييزة القييياس بالليييل، أو فييي الصييباح قبييل شييروق الشييمس، ألن  
. الشروق قد يجعل أشع ة الشمس تطغى على تلك األشعة محتملية الوجيود

جهيييول وقييد يلييزم الحييذر بالليييل وعنيييد الصييباح، ألن  فعالييية ذلييك األميير الم
ررَرلإ َعررَذاهلٌل :"كانييت أصييال  فييي الصييباح قبييل طلييو  الشييمس َوَلَقررد  َصرر  َمه م    ك 

ررَتِقرٌّ  معلييوم أن ييه فييي الصييباح قبييل طلييو  الشييمس تكييون حدقيية العييين ". م س 
والالفييت للنظيير أن  القييرآن . مت سييعة تسييمح بييدخول كمي يية أكبيير ميين األشييع ة

، ثيم  نيص  عليى  ينمين الكريم نص  على أن  قوم لوط قد أمطروا بحجارة 
، ثييم  إن  هييذه منضررود، وأن  هييذا الس ييجيل سررجي أن  هييذه الحجييارة هييي ميين 

 .لعقاب أمثال أولئك الذين أسرفوا في المعاصي معالجة الحجارة
ير،  سرجي ذهب الكثير من المفسيرين إليى أن    تعنيي الطيين المتحج 

د يكييون غييير والييذي نيراه أن  هييذا قي. وجعليوا ذلييك مين تفسييير القيرآن بييالقرآن
وال يبعييد أن يكييون . صييحيح، ألن  كييل آييية تلقييي ضييوءا  علييى معنييى جديييد

الكالم هنا عن ميواد صيلبة ذات إشيعا  مسيتمر مسترسيل، وذات إدراٍر ال 
، الع راءوكذلك  امرسا في اللغة العربية  الس ج  يتوق فب ألن  من معاني

ِسيييل، أو مثيييل  بيييل إن  بعيييض أهيييل االختصييياص قيييالوا إنيييه مثيييل الشييييء الرَّ
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وهييذه المييواد الصييلبة المشييعة قييد تكييون مغلفيية بطييين . العطييية فييي اإلدرار
عند سقوطها مين السيماء، ثيم  هيي مكونية وفيق نظيام يحقيق فعاليتهيا بيدليل 

ررودٍ :"قولييه تعييالى يٍ  َمن ض  َمةإ :"، ثييم هييي معالجيية لُتحق ييق األهييداف"ِسررجِّ م َسررو 
ِرِفينَ   ".ِعن َد َر َِّ  ِلل م س 

َرَأتَره  " :من سورة األعيراف 30ة جاء في اآلي  َفَأن َجي َنراه  َوَأ  َلره  ِ   ام 
في القرآن الكيريم سيبع مير ات،  ال ا رينتكررت كلمة  ".َكاَن   ِمَن ال َ اِ ِرينَ 

َنَ رر وكلمية . وذلك عند الحديث عن امرأة لوط، التي هلكت مع مين هليك
 وهيي هنيا بمعنيى ،َ قري، وتعنيي أيضيا  َذَ هللَ  هي من األضدادب فهي تعنيي

ويمكييييين أن يشيييييير ذليييييك إليييييى حقيقييييية بقييييياء قيييييوم ليييييوط فيييييي صييييييغة . َ ِقررررري
نعيييم إنهيييا إشيييارات نيييرى أنهيييا تسيييتفز أهيييل . مسيييتحث ات فيييي بييياطن األرض

وقيييد يحسييين أن نخييتم بميييا ُختميييت بيييه . االختصيياص مييين أصيييحاب العقييول
ِر " :قصيية قييوم لييوط فييي سييورة القميير َنا ال ق ررر آَن ِللررذِّك  َفَهرر   ِمرررن  َوَلَقررد  َيس ررر 

 . !"م د ِكٍر؟
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 يأجُو  ومأجُو
 
َوَجَعل َنراك م  ش رع و اإ َوَدَ اِ رَ  :"..من سورة الحجرات 10في اآلية  جاء 

، وهييذا يعنييي أن  انقسييام البشيير إلييى قبائييل وشييعوب وأمييم هييو ..."ِلَتَعرراَرف وا
يجيابي، بغيض النظير عين العيوارض السيلبي ة لهيذا االنقسيام . أمر صح ي واج

يهمنا هنا هو اإلشارة إلى ماضيي البشيري ة اليذي سياعد عليى تشيك ل والذي 
الشيييعوب واألميييم، إليييى درجييية أْن نجيييد الييييوم األسيييوَد واألبييييض، واألصيييفر 
وغييييييره، بحييييييث يسيييييهل التميييييييز، الخيييييتالف األشيييييكال واألليييييوان والصيييييور 

ويبيييدو أن  االنعيييدام النسيييبي  لوسيييائل االتصيييال فيييي القيييديم سييياعد . واللغيييات
نيييياس بعضييييهم عييييين بعييييض، وبالتييييالي سيييياعد علييييى تشيييييك ل علييييى عييييزل ال

وهيذا يعنيي أننيا نسيير الييوم فيي االتجياه . الخواص المميزة لألمم والشعوب
المعييياكس، نظيييرا  لتطيييور وسيييائل االتصيييال، وسيييقوط الحيييواجز بيييين البشييير 

 . شيئا  فشيئا  
يتحيييدث القيييرآن الكيييريم، فيييي خيييواتيم سيييورة الكهيييف، عييين قصييية ذي  

القييرنين، الحيياكم القييوي التقييي العييادل، الييذي يجييوب األرض حييامال  رسييالة 
الخير إلى النياس، فهيو عليى خيالف ميا عهدتيه البشيري ة مين حكيم الجبيابرة 

ويجدر أن نلفيت االنتبياه هنيا إليى أن نيا ال نقصيد بيذي القيرنين . والمتسلطين
ندر المقييييدوني، بييييل هييييو عبييييد صييييالح تضيييياربت األقييييوال فييييي اسييييمه اإلسييييك

ح اليييبعض أنيييه كيييور  الفارسيييي وميييا يهمنيييا هنيييا أن نلفيييت . وزمانيييه، وييييرج 
االنتباه إلى ما قام به مين بنياء عظييم يفصيل بيين ُأم تيين، ويكيون بيذلك قيد 
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يييية  يييية يييييأجوج وأم  يييية الضييييعيفة علييييى النمييييو بعيييييدا  عيييين إفسيييياد أم  سيييياعد األم 
، علييى تشييك ل عررن  ريرر  العررا العمييل يكييون قييد سيياعد،  وبهييذا. مييأجوج

يية واعتبيير ذلييك فييي حينييه رحمييةب جيياء فييي . وتبلييور شخصييي ة أكثيير ميين أم 
َمررٌة ِمررن  َر ِّرري:"ميين سييورة الكهييف 13اآلييية  ولكيين مشيييئة اهلل ". َدرراَ  َ ررَذا َرم 

رد  َر ِّري َجَعَلره  :" وحكمته أن ال يدوم هيذا العيزل َدك راَءأل َوَكراَن َفرِ َذا َجراَء َوع 
د  َر ِّي َمق اإ   ". َوع 

عنيييدما ييييأتي وعيييد اهلل بانيييدكاك السيييد  الحييياجز تُتيييرك األميييم ليخيييتلط  
َنرررا َ ع َضررره م  :"سيييورة الكهيييف 11بعضيييها فيييي بعيييض، جييياء فيييي اآليييية  َوَتَرك 

ُ  ِفررري َ ع ررر ٍ  رررو َمِ رررٍذ َيم  ، أي ُيتيييرك النييياس فيييي زمييين معيييين ليخيييتلط "…َيو 
موجات، أي يتم  التداخل بيين األميم، ولكين  بعضهم في بعض، في صيغة

بعد أن يكون لكل أم ة شخصيتها المتمي زة، أي مع احتفاظ كل أم ة بأسيس 
فررالتنو ع فرري األمررم  ررو مررن أسرررار شخصيييتها التييي تمي زهييا عيين غيرهيياب 

أل و و من أسس اللقاء  ين الناس ر ال شري   . التمض 
ييية واحييدة، ثيييم  كيييان   االنفصيييال واالنعيييزال فييي البدايييية كيييان النييياس أم 

واالخيييتالف، فتبليييورت شخصيييي ات األميييم، ثيييم  عييياد النييياس إليييى االخييييتالط 
والتعيييارف، وسيييقطت الحيييواجز، ويبيييدو أن  هيييذا االتجييياه سيسيييتمر إليييى ييييوم 

روِر  .."مين سيورة الكهيف 11القيامة، حيث جياء فيي اآليية  ََ ِفري الص  َون ِ ر
عاإ   . ا مجمو  البشر، ويبدو أن  المقصود هن"َفَجَمع َنا  م  َجم 

 : على ضوء ذلك يمكن تلخيص تاري  البشري ة في مراحل ثالث
 .مرحلة األم ة الواحدة، وهذا في فجر البشري ة . أ
 .مرحلة االختالف والتفر ق واالنعزال وتبلور شخصي ات األمم . ب
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وتسييتمر . مرحليية العالمي يية، والتييي تعنييي سييقوط الحييواجز والتقيياء األمييم. ج
 .يبدو، إلى بدايات مرحلة التمهيد لعالم اآلخرة هذه المرحلة، على ما 

وكرران كرر   رسرروٍ  ي عررث   :"يقييول رسييول اهلل، صييلى اهلل عليييه وسييلم 
ررة ررةأل و عثرر    لررا النرراس عام  فالمرحليية األولييى والثانييية أل " لررا دومرره الاص 

ييية رسيييول،  رررا المرملرررة الثالثرررة فادتضررر  أن تقتضييييان أن يكيييون لكيييل أم  أم 
ررةأل وذلرر    عثررة الرسررو أل صررلا ال عليرره تكررون الرسررالة العالمي ررة  العام 

التييي تسييتمر إلييى ُقبيييل نهاييية التيياري   وسررلمأل ونرراو  الرسررالة امسررالمي ةأل
ثيييم  تظهييير العالميييات الكبيييرى لبدايييية النهايييية وقييييام . البشيييري عليييى األرض

ومن هذه العالمات انفتاح وانتشار شرور يأجوج وميأجوج، وذليك . الساعة
ن الشيييرق إليييى الغيييرب حتيييى يصيييل فلسيييطين، فيييي صيييورة زحيييف يت جيييه مييي

األرض المقدسيية، والتييي شيياء اهلل تعييالى أن تتطهيير، بييين الحييين واآلخيير، 
، فال ُيعمَّر فيها ظالم  .مما يالبسها من دنس وشر 

يرررأجُو  ف ِتَمررر  مترررا  ذا":مييين سيييورة األنبيييياء 16جييياء فيييي اآليييية  
هييو السييد ، لغيية أن يكييون مييا سيييفتح  ال تحتمييلف تمرر   كلميية ،"...ومررأجُو

وكيان . كما توه م الكثير من أهل التفسير محك مين فهمهيم فيي حقيقية اللغية
مع مالحظة أن  السيد  . أسلم لو قالوا إن  قبائل يأجوج ومأجوج تنفتح بالشر  

 .لم يرد ذكرُه في السياق
ويبييدو . هنيياك احتمييال أن يكييون زمييان ذي القييرنين ُمغرقييا  فييي الِقييدم 

بكعطاء دفع لتطور األمم المختلفة، والتي هيي فيي  أن  مهم تُه كانت تتعلق
مرحلييية التبليييور، ولييييس هنييياك ميييا ييييدل عليييى اقتصيييار مهم تيييُه عليييى األميييم 

ويت ضيييح لمييين يتيييدبر اآلييييات . اليييثالث التيييي أشيييير إليهيييا فيييي سيييورة الكهيييف
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يية ميين هييذه األمييم كانييت تختلييف عيين األخييرىب فيياألولى  الكريميية أن  كييل  أم 
جعلهييا مؤاخييذة بأعمالهييا، والثالثيية ال تكيياد تفقييه بلغييت ميين النضييوج مبلغييا  ي

قوال، وهي مستضعفة ومعتدى عليها من قبل ُأم تين أصلهما واحيد، بداللية 
وبداللية تحالفهميا فيي العيدوان عليى هيذه  أليأجوج وميأجوج تقارب االسمين،
إن ها أم ة تحس  بضرورة وجود حياجز يحفظهيا مين عيدوان . األم ة الضعيفة
جييياء فيييي . ح لهيييا أن تبليييور شخصييييتها بعييييدا  عييين اآلخيييريناألقويييياء، ويتيييي

َُ  :"مييين سيييورة الكهيييف 11اآليييية  َُ ومرررأجو درررالوا يرررا ذا القررررنيِن  ن  يرررأجو
م سدوَن في األر أل فه  نجع   ل  اَلر جاإ علرا أن  تجعرَ   يننرا و يرنهم 

 ."سد اإ 
قييييام ذو القييييرنين بكيجيييياد الحييييل النيييياجح والنيييياجع، والمحقييييق لييييبعض  

ِه وَجوبِييه فييي األرضب فهييذا الحييل يعييزل األمييم عيين بعضييها أهييداف تجواليي
فُيتييييح تبليييور شخصيييي اتها فيييي تليييك المرحلييية، التيييي سييييليها مرحلييية اخيييتالط 

دا   ذا رممرٌة :"األمم، وهذا في حينه سيكون رحمة من اهلل تعالى بالناس
، وفيي الوقييت الييذي يفقيد فيييه الييردم الحياجز وظيفتييه ال بييد  أن ..."مررن ر رري  

، وهيذا ال بيد  أن يحصيل، ألن يُه "..ف ذا جاء وعد ر  ي جعلره  دكراءَ ..":يزول
هييييذا  وسيييييكون ،"وكرررران وعررررد ر  رررري مق رررراإ ".. :تقييييدير رب  النيييياس ومييييرب يهم

متزامنييا  مييع بييدايات المرحليية األخيييرة، والتييي هييي مرحليية اخييتالط  االنييدكاك
 .األمم وموج بعضها في بعض، كما ألمحنا

لرسييييول، صييييلى اهلل عليييييه وسييييلم، جيييياء فييييي الحييييديث الشييييريف أن  ا 
ويٌ  للعرهلل من شرر  درد ادتررهلل  فرت  اليروم " :استيقظ من نومِه فزعا  وقيال

، وهيذا يشيير إليى تيزامن بيدايات انهييار السيد  ميع بدايية "...من ردم يأجُو
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وال شييك  أن  . مرحليية العالمي يية واخييتالط األمييم، والتييي جيياء اإلسييالم ليحققهييا
، ألن  االخيييتالط ال ييييدل (يميييوج)بيييالغرض، بيييل ال تفيييي هنيييا  (يخيييتلط)كلمييية 

عليييى الكثيييرة الهائلييية، وال يشيييير إليييى التيييداخل ميييع االحتفييياظ بالخصيييائص 
فييي  أل(تركنييا)أمييا كلميية . يمررُو الُممي ييزة، وكييل ذلييك بعييض إيحيياءات كلميية

ُ  فري  عر  وتركنا:" قوله تعالى   رالمنع ، فتيوحي"... عضرهم يوم رٍذ يمرو
 .السابق
وتركنيييا " :األميييم فيييي بعضيييها إليييى ييييوم القياميييةتسيييتمر مرحلييية ميييوج  

، "ون ررَ فرري الصررور فجمعنررا م جمعرراإ بعضييهم يومئييٍذ يمييوُج فييي بعييض، 
ولكين  هييذا الميوج ال يييذهب بخصوصيي ات األمييم وتمي زهيا، بييدليل أن  يييأجوج 
وميييأجوج اليييذين أفسيييدوا فيييي مرحلييية تبليييور خصوصيييي ات األميييم سييييعاودون 

وبييدليل وجييود . الكبييرى لقيييام السيياعةالكيير ة فيكييون إفسييادهم ميين العالمييات 
العيرب اليذين يصييبهم اليبالء الشيديد عنيد خيروج ييأجوج وميأجوج كميا جياء 

وفيي الوقيت اليذي تقتيرب فييه وظيفية اليدين الدنيوي ية . في الحيديث الشيريف
 .من نهايتها تقترب نهاية وظيفة العرب أيضا  

    
بقى متمي ييزة، علييى خالصيية األميير أن  األمييم التييي تبلييورت قييديما  سييت      

الرغم من اتجاه البشري ة نحو العولمة، فاختالط الناس إلى ييوم القيامية لين 
وسييبقى التمي يز والتنيو   . يذهب باألسس الممييزة لشخصيي ات األميم العريقية

ير البشيري وسيتبقى األميم هيي المحضين اليذيُ يلهيم . من أهم أسس التحض 
وسييييييتخفق كييييييل . تييييييزامقيييييييم االنتميييييياء، ويؤسييييييس فييييييي النفييييييوس معيييييياني االل

مخططييات الشيير  التييي تريييد أن تجعييل ميين العولميية وسيييلة إلفسيياد النيياس، 
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ومسوغا  لالعتداء على خصوصي ات األميم، مين أجيل تحوييل البشيري ة إليى 
 ن  كيرَد  ..":وصيدق اهلل العظييم. قطعان يسيهل السييطرة عليهيا واسيتغاللها

 . "الشي اِن كاَن ضعي اإ 
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 !؟روكيف تص 
 
ُيضييير الرسييول أو ييينقص ميين قييدره أن يكييون تابعييا  فييي طلييب   رر  

هيذا موسيى، علييه السيالم، يسيعى إليى العبيد الصيالح يطليب عنيده ! العلم؟
لمررَ  ر شررداإ " :المعرفيية " دررا  لرره موسررا  رر  أت عرر  علررا أن  تعلمررن ممررا ع 

ولكيين  العبييد الصييالح يعلييم أن  مييا لديييه ميين علييم رب يياني تقصيير  (66:الكهررف)
 ن رر  لررن تسررت يَع  ..":البشييري ة، فيقييول لموسييى، عليييه السييالمعنييه الحكميية 

إذن ليييس ميين  أل"َمِعررَي صرر راإأل وكيررف تصرر ر  علررا مررا لررم ت مرر   رره ال  ررراإ 
الس هل أن َيصبر موسى، عليه السالم، ألن ه لين ييدرك مراميي أفعيال العبيد 

وهييذا مييا  !"وكيررف تصرر ر؟" :الصييالح، بييل إن  صييبره عنييدها سيييكون عجيبييا  
، فقد بادر، علييه السيالم، بياالعتراض، وتكيرر منيه ذليك حتيى حصل فعال  

درا  ألرم أدر  لر   ن ر  لرن تسرت يع معري " :بعد أن تم  تذكيرُه أكثر من مر ة
 ."ص راإ 

. ليييييس ميييين السييييهل إذن أن يصييييبر اإلنسييييان حتييييى يييييدرك الحكميييية 
ويكييون كمييال الصييبر عنييدما يتحقييق كمييال اإلحاطيية، والييذي ليين يكييون فييي 

ميين هنييا يكييون النجيياح للعقائييد واألفكييار التييي تقييد م . بشييريعييالم القصييور ال
المعرفة والبرهان، ويكون النجاح للمربيي اليذي يغيرس فيي العقيول والقليوب 
القناعيات األقيرب إليى الحقيقية، ويكيون النجياح للقائيد اليذي نيؤمن بيه قائييدا  

 .في عالم الفكرة، فنخلص له بمقدار ما يخلص هو للحقيقة
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رهلل  أرنرري كيررف تميرري .. ":يييه السييالم، يييدعو رب ييههييذا إبييراهيم، عل 
 (463:ال قرررل)" ..دررا   لررا ولكررن لي مرر ن  دل رري! المرروتاأل دررا  أولررم تررؤمن؟

، ولكيين أن ييى "رهلل  أرنرري أنظررر  ليرر ":وهيذا موسييى، علييه السييالم، يرجييو ربيه
ومييين هنيييا ال بيييد مييين تقرييييب هيييذه . لبشييير أن يطييييق ذليييك فيييي قيييانون اليييدنيا

دا  لرن ترانريأل .. ":ه الس الم، ليقتنع ويطمئن  قلبيهالحقيقة إلى موسى، علي
، (110: األعرراف)" ولكن انظر  لا الج ر  فر ن  اسرتقر مكانره فسروف ترانري

فاالستسييالم الحقيقييي هييو استسييالم العييارفين، واالنقييياد الجييوهري هييو انقييياد 
المقتنعييييين، وال فييييالح لميييينهج وال فكييييرة ال تقيييييم بناءهييييا علييييى أسيييياس ميييين 

ونحيين هنييا نهييدف إلييى لفييت االنتبيياه إلييى حاجيية النيياس . واالقتنييا المعرفيية 
إلييى البرهييان، وحيياجتهم إلييى معرفيية الحكميية ميين وراء التشييريع، حتييى فييي 

يييا قيييول العلمييياء إن  العبيييادات ال تعليييل، فكن هيييا قضيييية . الشيييعائر التعبدي ييية أم 
وحتيييى عنيييدما يعجيييز العقيييل البشيييري عييين . أخيييرى ال عالقييية لهيييا بالحكمييية

حكمة فكن ه باإلمكان تقديم الدليل على هذا العجز، وعندها تتحقيق إدراك ال
القناعة المطلوبة، كما حصل عندما طلب موسيى، علييه السيالم، أن ييرى 

 .اهلل تعالى 
حتييى أولئييك الييذين يستسييلمون بمجييرد التحقييق ميين الييدليل الشييرعي،  

فة، نجيد أن  استسيالمهم ي قيوم عليى المستند إلى القرآن الكريم والسن ة المشير 
أسيييياس ميييين القناعيييية التييييي نسييييميها إيمانييييا ، ولكيييين  هييييذا االستسييييالم تشييييوبه 
شوائب الحيرة والتساؤل عندما يتعارض ظاهر األمر مع أساسي ات الدين، 
كمييا حصييل فييي قصيية موسييى، والعبييد الصييالحب حيييث لييم يصييبر موسييى، 
عليييييه الس ييييالم، واسييييتنكر قتييييل الصييييبي، وَخييييْرق السييييفينة، ألن  ظيييياهر هييييذه 
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إن  ميييا فعليييه العبيييد . فعيييال يتنييياقض ميييع اإلصيييالح اليييذي أمييير بيييه اليييديناأل
، ليذلك قيال وال ننسيى  ."ومرا فعلت ره عرن أمرري" :الصالح كان بوحي ربياني 

 .أن  ات با  موسى، عليه السالم، للعبد الصالح ابتداء  كان بوحي رب اني 
إذا كن يييييا بحاجييييية دائمييييية إليييييى اسيييييتجالء الحكمييييية مييييين وراء الييييينص  

ذا كييان استسييالمنا هلل الخييالق ال يعنييي استسييالمنا لكييل ظييواهر الييديني،  واج
ذا كانييت المالئكيية قييد تسيياءلت عيين الحكميية أتجعرر   فيهررا " :النصييوص، واج

، فميياذا يمكيين أن نقييول فييي أولئييك الييذين "مررن ي سررد  فيهررا ويسرر   الرردماء
يريدون أن يجعلوا من الشعوب أغناما  تُقاد، وماذا نقول في اليديكتاتوري ات 

مرا أريكرم " :ي ابتليت بها األم ة فكانت صيورا  مكيررة لفرعيون وهيو يقيولالت
 ! ؟"   ما أرل
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 أَلدت لن  
 
َوات رر   َعَلرري ِهم  َنَ ررَأ ا  َنرري  آَدَم ":ميين سييورة المائييدة 47فييي اآلييية  جرراء 

َ اناإ َفت ق  َِّ  ِمن  َأَمِدِ َما َوَلم  ي َتَق      َ ا د ر  ِمَن ا اَلِر َداَ  ألد ت َلن َ  ِ ال َم ِّ ِ ذ  َدر 
 ."َداَ  ِ ن َما َيَتَق     الل ه  ِمَن ال م ت ِقينَ 

لم يبق األمر فيي دائيرة التهدييد، بيل تعيد ى ليصيل بيابن آدم األول  
ومين !! إلى أن يقتل أخاه، وذلك حسدا  له أن اختاره اهلل تعيالى وتقب يل منيه

ب يه، فقيد َعظُيم عنيده أن يختيار قبل هذا الحدث وجدنا إبليس يعصي أمير ر 
اهلل آدم ونسييييله للخالفييييةب فالسييييجود آلدم، عليييييه السييييالم، يعنييييي االعتييييراف 
واإلقرار والقبول بتأخ ر عالم الجين لصيالح تقيد م البشير ممثليين بيآدم، علييه 

وقيييد كشيييفت هيييذه الحادثييية عييين ميييرض الِكبييير الميييتمكن مييين نفيييس . الس يييالم
بهذه النقيصية، بيل إن  الِكبير هيو اليدافع  ومعلوم أن  إبليس ال ينفرد. إبليس

 .األقوى في صد الناس عن طريق الحق والحقيقة
اختار اهلل تعالى إبراهيم، عليه السالم، واصطفاه، ثم اصطفى مين  

سيييحاق، عليهميييا السيييالم، واصيييطفى مييين نسيييل إسيييحاق  نسيييله إسيييماعيل واج
أحييَد  يعقييوب، عليييه السييالم، الييذي انتظيير بلهفيية أن يصييطفي اهلل ميين نسييله

ِ ذ  َداَ  ي وس رف  ألِ يرِه َيرا :"أبنائه، إلى أن جاءه يوسف، عليه السالم، يقيول
َس َوال َقَمرَر َرَأي رت ه م  ِلري َسراِجِدينَ  َك راإ َوالش رم  ، "َأَ ِ  ِ نِّي َرَأي    َأَمرَد َعَشرَر َكو 

فييأدرك يعقييوب، عليييه السييالم، أن  اهلل تعييالى قييد اختييار يوسييف علييى سييائر 
رص عليييى كتميييان األمييير، الحتميييال أن ييييؤد ي ذليييك إليييى حسيييد إخوتيييه، فحييي
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َوِترَ  َفَيِكيرد وا َلرَ  :" وتباغض، فقيال ياَ  َعَلا ِ ال  ؤ  َداَ  َيا   َني    َتق ص ،  ر 
فاختيييار يوسييف الصييغير علييى أل "َكي ررداإ ِ ن  الش رري َ اَن لننسرراِن َعررد وٌّ م ِ ررينٌ 

ه الخصييوص الكبييار بيياقي إخوتييه مظن يية الحسييد لييدى بعضييهم، وعلييى وجيي
وال ننسيى أن  الرواييات . منهم، واليذين يتوقيون أن يختيار اهلل تعيالى أحيدهم

يييا هيييم فيغليييب أن  تيييذكر أن  يوسيييف، علييييه السيييالم، كيييان أخييياهم ألبييييهم، أم 
 .يكونوا أشق اء

انتظيير اليهييود طييويال  بعييد موسييى، عليييه السييالم، آملييين أن تكييون  
ييا ُبعييث عليييه . ول الخيياتم ميينهمالرسييالة الخاتميية فيييهم، وأن يكييون الرسيي فلم 

السيييالم فيييي العيييرب، دفعهيييم الحسيييد والِكبييير إليييى الصيييد  والتكيييذيب، بيييل إن  
االعتقييياد اليهيييودي بعقييييدة الشيييعب المختيييار دفعهيييم إليييى أن يكونيييوا األشيييد 
عداوة للرسالة اإلسالمي ة، وهم في ذلك يماثلون إبليس في موقفه مين آدم، 

ويبقيى الِكبيير هييو اليدافع الييرئيس لكبييار . رعلييه السييالم، وفيي عداوتييه للبشيي
ييييا أصييييحاب النفييييوس الزكي يييية ميييين أهييييل  المعانييييدين، وأكييييابر المجييييرمين، أم 
التواضييع فَيعَجبييون ميين مواقييف أهييل الِكبيير، وال يزالييون حييائرين، ال تطيييق 

 .أفهاُمهم مسلك أهل الحسد
والييييوم َيعجيييُب المسيييلمون مييين الموقيييف الغربيييي مييين اإلسيييالم، فقيييد  

طييويال  بشييعارات الحري يية والمسيياواة وحقييوق اإلنسييان، ثييم  هييم اليييوم ُخييِدعوا 
يقفييون أمييام الحقيقييةب فحرييية االعتقيياد ُيقصييد بهييا إذن حرييية اإللحيياد، فهييم 
ييييا أن تكييييون مسييييلما  فهييييذا غاييييية  يفضييييلونك علمانيييييا  أو حتييييى ماركسيييييا ، أم 

ُتمي يزُه  لقيد بيات معروفيا  أن  عالقية المسيلم بدينيه: نقيول ! االستفزاز، لمياذا؟
عييييين سيييييائر النييييياسب فنظرتيييييه لليييييدين تختليييييف، وتصيييييديقه يختليييييف، ويقينيييييه 
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يختلييف، بيييل لقييد بليييا هييذا اليقيييين درجيية جعلتيييه يعتقييد جازميييا  أن ال حقيقييية 
غير اإلسيالم، ليذا فهيو وحيده الميت هم بأن يه ييد عي ملكيية الحقيقية، وهيذا ألن  

ى وجيود أكثير سلوكه تجياه دينيه، وتجياه اآلخيرين ُيصير ح بيذلك، وهيو ال يير 
ييه إن وَصيَفْته األديييان األخيرى بأن ييه . مين ديين حييق إن يه الوحيييد اليذي ال يهم 

وهيو اليذي . كافر، فهو ال يأبه بيذلك، ألنيه ال يشيك  لحظية أن يه عليى الحيق
يطلب منه اآلخرون أن ال يصفهم بالكفار، ثيم  هيم يحاورونيُه مين أجيل أن 

رى أن  اإليمييان يكييون وهييو وحييده الييذي ييي. يؤخييذ منييه التصييريح واالعتييراف
إن ييه الوحيييد الييذي يعتقييد جازمييا  . بالعقييل والقلييب، وبالتييالي ال بييد ميين الييدليل

كر  ذلر  ألن ره يملر  الردلي  . بوراثته للدين الحق، وبأحقي ته بالقييادة الدينيية
 . وال ر ان

بعييييد كييييل  مييييا قلنيييياه، كيييييف ال ُيسييييتفز  الغربييييي ميييين اإلسييييالم وميييين  
يييرى نفسييه األول فييي هييذا العييالم، ويييرى أن ييه  الصييحوة اإلسييالمي ةب فييالغرب

الُملِهييم للبشييري ة، والوصييي علييى اإلنسيياني ة، وتييراه يشييم  عنييدما يييرى النيياس 
ولكين عنيدما يصيل األمير إلييى . يتهيافتون عليى صيناعته، ويتلق فيون إنتاجييه

عقيدتييه وثقافتيييه، تسييتفزه نظيييرة المسييلم الفوقي ييية، والتييي ُتشيييعره بتهافييت تليييك 
نعيييم، إن يييه اليييدافع اليييذي دفيييع ابييين آدم األول أن يقيييول . تهاالعقييييدة وسيييخاف

 . "ألدت لن  ":ألخيه
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 ثم  ادع هن  
 
ذ  َدرراَ  ِ   ررَراِ يم  َرهللِّ َأِرِنرري " :ميين سييورة البقييرة 463فييي اآلييية  جرراء  َواِ 

أل َدراَ  َ َلرا َوَلِكرن  ِلَي  َمرِ ن  َدل ِ ر ِمن  َتاأل َداَ  َأَوَلرم  ت رؤ  ِيي ال َمو   ،"...يَكي َف ت م 
واضيح فيي السيياق أن  إبيراهيم، علييه الس يالم، يطليب أن ييرى كيفي ية إحيياء 

فهييو إذن يييؤمن بييأن  اهلل تعييالى يحيييي المييوتى، ولكيين  نفسييه، عليييه . المييوتى
ولكيين أن ييى لبشيير أن يييرى . السييالم، تتييوق إلييى معرفيية كيفي يية هييذا اإلحييياء

والنياس ينظيرون، أو وحتيى ليو دب يت الحيياة فيي مي يت . الكيفي ة في جوهرهيا
اجتمعييت األجييزاء المتفرقيية وهييم يبصييرون، فهييل يعنييي ذلييك أن هييم قييد عرفييوا 

إن  جوهر الكيفي ية هيو مين األسيرار التيي تيزال تحي ير ! كيفي ة إحياء الموتى؟
وعليييييه كيييييف يمكيييين أن ُنقيييير ب مثييييل هييييذه . العقييييول، وال تييييدركها األبصييييار

 !الحقيقة إلى األفهام؟
َ َعرةإ  ..":ية نفسها من سيورة البقيرةلقد جاء الر د في اآل  رذ  َأر  َدراَ  َفال 

را ءاإ ث رم  اد ع ه رن   َع   َعَلرا ك ر ِّ َجَ رٍ  ِمرن ه ن  ج  ر   ن  ِ َلي َ  ث م  اج  ِمَن ال  ي ِر َفص 
رررر  ن  قيييال بعيييض أهيييل التفسيييير إن  معنيييى كلمييية  "...َيأ ِتيَنرررَ  َسرررع ياإ  أي  َفص 

، وهذا عجيب، ألن  الص   يم، والتقطييع فييه تفرييققط عهن  . ر فيه معنيى الض 
َعرر   َعَلررا ك رر ِّ َجَ ررٍ  :" ويبييدو أن  الييذي حملهييم علييى هييذا قولييه تعييالى ث ررم  اج 

را ءاإ  ، ومعليوم أن  الواحيد هيو جيزء مين األربعية، واألربعية الطييور " ِمن ه ن  ج 
يمكن أن تكون أربعة أنوا  يكون مجموعها أكثير مين أربعية، وقيد ورد فيي 

َمِعريَنأل َلَهرا َسر  َعة  َأ  رَواهلٍل ِلك ر ِّ َ راهلٍل ":الِحجيرسورة  ِعرد   م  َأج  ن  َجَهرن َم َلَمو  َواِ 
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ا ٌء َمق س ومٌ ِمن ه م   عيدد مين  أم هنا بعيض إنسيان الجاء ، فهل المقصود " ج 
عيين ظياهر معناهييا  فصرر ن   وعلييه فييال داعيي ألن ُتصيرف لفظيية! الن ياس؟

م والتقريب  .الذي هو الض 
را ءاإ  ث م  "   َعر   َعَلرا ك ر ِّ َجَ رٍ  ِمرن ه ن  ج  ليو كيان المقصيود تفرييق ، "اج 

قطييع الطيييور الميتيية علييى الجبييال، كمييا يقييول الييبعض ميين أهييل التفسييير، 
لكيييان هيييذا مييين أعجيييب العجيييب، ألن  المطليييوب هيييو رؤيييية كيفي ييية اإلحيييياء 
وتجميع األشالء، ويكفي، لتحقييق المطليوب، طيير واحيد، وال بيد أن يكيون 

ييا تفريييق األبعيياض علييى الجبييال فييال يجعلنييا نبصيير . قريبييا  وتحييت الن ظيير أم 
وحتيى ! وما ُيدرينا عندها أن ها الطيور نفسيها التيي ُقط عيت؟. كيفي ة اإلحياء

ال نقييع فيييي مثيييل هيييذه التناقضيييات ال ُبيييد  أن نأخيييذ المعييياني وفيييق اليييدالالت 
 .الظاهرة
ربعيية ميين الطييير، لقييد ُطلييب ميين إبييراهيم، عليييه السييالم، أن يأخييذ أ 

، وبعيييد أن تتحقيييق األلفييية يضرررم ها  ليررره مترررا تأل رررهأو مييين أنواعهيييا، ثيييم 
قهييا فييي رؤوس الجبييال، التييي ال نييدري عييددها وال نييدري مييدى  المطلوبيية يفر 
بعدها وقربها، وبعيد تفريقهيا يقيف وييدعوها إلييه، وسييجد أن هيا تأتييه طائعية 

وعليييييى وجيييييه وهيييييذه صيييييورة أصيييييبحت الييييييوم مألوفييييية ومتكيييييررة، . مسيييييرعة
الخصوص ليدى أهيل الخلييج اليذين ُيَعل ميون الصيقور كييف تطيير فيي جيو 
 .السماء ثم  تعود مسرعة عندما ُتدعى وتنادى باللغة التي ألفتها واعتادتها

معلييييوم أن  الطيييييور هييييي األشييييد  نفييييورا  بييييين الكائنييييات التييييي تعيييياي   
بعينيه  اإلنسان فيي األرض، بيل لقيد َعيد  بعضيهم اقتيراب الطيير مين إنسيان

. إال أن  هذه الفطرة في الطير يمكين أن تتغي ير باأللفية. الكرامات نوعا  من
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وبهييييذا ينكشييييف لنييييا بعييييض أسييييرار اسييييتغراب النيييياس إحييييياء المييييوتىب فهييييم 
يعجبون من غير المألوف، وال يعجبون مين الميألوف، عليى اليرغم مين أن  

فلميييياذا ال يعجييييب . اإلعجيييياز فييييي الخلييييق يتجلييييى فييييي كييييل مظيييياهر الكييييون
ن الجنييين، ونزوليه طفيال  كيامال ؟ ولييو .  ن هررا األل رة! النياس، ميثال ، مين تكيو 

كييان المييوتى يعييودون إلييى الحييياة ألصييبح ذلييك واقعييا  مألوفييا  ال يييدعو إلييى 
ذا كيييان واقيييع الطيييير أن يييه شيييديد النفيييور، فقيييد أمكييين تغييييير هيييذا . العجيييب واج

ي المييوت إن  فيي. الواقييع، وأصييبح األميير فييي دائييرة الممكيين غييير المسييتغرب
ييا الحييياة فتييآلف واجتمييا  قييا ، أم  وليييس هييذا فييي الكائنييات الحي يية . تحلييال  وتفر 

فقط، بل نجده فيي االجتميا  البشيريب فتحليل المجتميع وتفير ق الن ياس نيذير 
 . موت لهذا المجتمع، أم ا التآلف واالجتما  فمن أبرز مظاهر الحياة فيه

َلررم  َمررا َوَلَقررد  " :ميين سييورة ق 16جيياء فييي اآلييية   اَلَلق َنررا امن َسرراَن َوَنع 
رِ  ال َوِريردِ  رن  َأد رَرهلل  ِ َلي ررِه ِمرن  َم   رِوس  ِ رِه َن  س ره  َوَنم  وجياء فيي اآلييية  ،"ت َوس 

ررررَولإ ِمررررَن األر ِ  ِ َذا َأن ررررت م   ..":ميييين سييييورة الييييروم 47 ث ررررم  ِ َذا َدَعرررراك م  َدع 
رررونَ  ر ج  ن ُيقييير ب الطييييور وأن لقيييد ُطليييب مييين إبيييراهيم، علييييه السيييالم، أ. "َتال 

ث ررم   ":يضيمها إليييه، وبعيد أن تحصييل األلفيية تكيون الييدعوة فيكييون االجتميا 
فرالقرهلل الشرديد الرذي ينرتج عنره وهذا سير  آخيرب  ."اد ع ه ن  َيأ ِتيَنَ  َسع ياإ 

، فكييف بياهلل القيدير اليذي هيو تملف يجع  من السه  العودل  عد الت رر  
 !!أقرب إلينا من حبل الوريد

 ن  المررو  ت ررر  وتنررافر علررا مسررتول الجسررد المرراد يأل وعلررا  
أم ا الميال ف ن ها تملف وانجذاهلل علرا . مستول عالدة الروح  هذا الجسد

مسررتول الجسررد ومكوناتررهأل وعلررا مسررتول عالدررة الررروح  هررذا الجسررد 
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المتملفأل وكلما ااداد القرهلل ااداد ا نجذاهللأل وكلما ااداد ا نجذاهلل ااداد 
ما يكرون  نررا  ترملف فرري عرالم المعنررا   يضرر ال عررد فرري القررهللأل وعنررد
  .عالم الماد ل
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  ن  ل ثتم    عشراإ 
 
يرروم يرردعوكم فتسررتجي ون ":اإلسيراء ميين سيورة 74فييي اآليية  جراء 

ميين  110و  114وجيياء فييي اآلييية  ،" ممررده وتظن ررون  ن ل ثررتم    دلرريالإ 
درالوا ل ثنرا يومراإ دا  كم ل ثرتم فري األر  عردد سرنينأل " :سورة المؤمنيون
ويرروم يمشررر م :"ميين سييورة يييونس 17وجيياء فييي اآلييية  أل"...أو  عرر  يرروم

هيذه اآلييات وغيرهيا  ."كأن لم يل ثوا    ساعة من النهار يتعارفون  ينهم
تكشييف عيين حقيقيية الشييعور اإلنسيياني يييوم القياميية بسييرعة انقضيياء الحييياة 

يومهيا تكيون مشيغولة الدنيا، وسرعة مضي عيالم البيرزي، فاليذاكرة البشيري ة 
بمييا هييو أهييم وبمييا هييو أخطيير، ثييم  إن  مييد ة الييدنيا وعييالم البييرزي فييي قييانون 
اآلخييرة ال تزيييد عيين وحييدة صييغيرة ميين الييزمن، كيييف ال، والنهييائي ال يييذكر 

 !!في جانب الالنهائي
  
ثالث آيات من سورة طه تطرح نسبي ة الزمن فيي اإلدراك البشيري،  

نيوي، وال فيمييا يتعل ييق بمييد ة عييالم البييرزي، بييل ليييس فيمييا يتعل ييق باللبييث الييد
ن كانيييت األحادييييث  تتعل يييق بييييوم الحشييير اليييذي ال نيييدري كيييم يسيييتمر، واج

الشريفة تنص على طيول ذليك الموقيف، ولكنيه فيي النهايية ينقضيي ليكيون 
 .الخلود الذي ال يتناهى، وعلى وجه الخصوص في عالم السعادة

يروم ي رن َ فري " :مين سيورة طيه (131أل130أل134)جاء فيي اآلييات
ش ررر المجرررمين  ررور وَنم  ردرراأل يتالررافتون  يررنهم  ن ل ثررتم     يوم ررذٍ الص  ا 
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. "عشراإأل نمن أعلم  ما يقولون  ذ يقو  أمثلهم  ريقةإ  ن ل ثتم    يوما
تتحييدث اآليييات الكريميية عيين حشيير المجييرمين ومييا فيييه ميين ضيييق ومعانيياة 

فيييي حيييدود علمنيييا، ينيييتج عييين نقيييص إليييى درجييية أن تَيييزرق  الجليييود، وهيييذا، 
وعنييييييد بعييييييض أهييييييل . األكسييييييجين، ويزيييييييد ذلييييييك فييييييي معانيييييياة المحشييييييورين

االختصياص ينيتج ذليك عيين الخيوف الشيديد فيي المواقييف التيي ينعيدم فيهييا 
األمل في النجاة، مما يجعل الدم يندفع باتجياه الجهياز الهضيمي بيدال  مين 

ضيني يجعيل اإلنسيان مثيل هيذا الواقيع الم. أن يندفع إلى الجلد والعضالت
فكييل واحييد  أل"يتالررافتون  يررنهم":حساسييا  تجيياه األصييوات والكييالم، لييذا فهييم

وعلييى الييرغم ميين ذلييك . ميينهم يطلييب ميين اآلخيير أن يغضييض ميين صييوته
فيييكن  هنييياك قضيييي ة فيييي غايييية األهمي ييية تجعلهيييم يتسييياءلون بيييينهم بأصيييوات 
 خافتييةب فطيييول الموقيييف ورهبتيييه وشيييد ته تجعلهييم يتسييياءلون عييين طيييول أميييد

وهنييا يت ضييح أن  أقييوالهم . مييوقفهم، وكييم مضييى ميين الوقييت علييى معانيياتهم
متضاربة، ومتفاوتة تفاوتا  كبيرا ، عنيدها يتيدخل اليبعض، ليحسيموا المسيألة 

. فلم تزد المد ة عندهم عن هيذا الحيد أل" ن ل ثتم    عشراإ ":بظن هم، فيقولون
ذا كييان الحييديث يتعل ييق هنييا بمفهييوم النسييبي ة، نتيجيية ال تفيياوت فييي الشييعور واج

 .البشري، فكن  معرفة متعل ق العشر المذكورة ال يلزم
: إن  اهلل تعيييالى هييييو األعليييم بييييأقوالهم هييييذه وميييدى مطابقتهييييا للواقييييع 
فهييذه األقييوال كلهييا مجافييية للواقييع، ولكيين أقلهييم  :"نمررن أعلررم  مررا يقولررون"

ييذهب إليى  إجراما ، وبالتالي أمثلهم طريقة  وسيلوكا  فيي عيالم الحيياة اليدنيا،
وبيذلك يتبيين  ." ن ل ثرتم    يومراإ ":أن  لبثهم ليم يتجياوز مقيدار الييوم، يقيول

لنيييا سييير اخيييتالفهم فيييي تقيييدير زمييين لبيييثهمب فقيييد ظهييير أن  إحسييياس الن ييياس 
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بالوقيت ييوم الحشير يتفياوت بتفيياوت أعميالهم فيي اليدنيا، وبميدى صييالحهم 
ح اإلنسييان، وهييذا يعنييي أن  هييول الموقييف يتعلييق بمييدى صييال. أو فسييادهم

. أي أن  هنيياك تناسييبا  عكسييي ا  بييين الصييالح والشييعور بهييول الموقييف ومييداه
عليييى ضيييوء ذليييك يمكييين أن نفهيييم بشيييكل أفضيييل األحادييييث الشيييريفة التيييي 

 .تتحد ث عن أهوال الموقف يوم القيامة

  



 421 

 الِقوامة مٌ  للمرأل
 
 الر جا   َدو امروَن علرا النسراءِ ":من سورة النساء 01في اآلية  جاء 

 ."... ما َفض   ال   عَضه م علا  ع  و ما أن قوا من أموالهم
 
 :"الرجا  دو امون علا النساء"

، أي "فييالن صييو ام  قييو ام   ":هييو ميين يكثييُر ميين القيييام، وميين هنييا نقييول: القييو ام
وعلييه فيكن  مين أهيم وظيائف الرجيال األساسيي ة . كثير الصيام وكثيير القييام

والالفت هنا أن  الصيغة هي صييغة تقريير . كثرة القيام على شؤون النساء
 .ُمْشِعرة  بأن  األمر قانون فطري

 
 :" ما َفض   ال   عَضه م علا  ع "

. بميييا فضيييلُهم علييييهن  : الكثيييير مييين أهيييل التفسيييير ييييذهبون إليييى أن  المعنيييى
وهيذا مييذهب تييدعو إليييه األفكييار الُمسييبقة لييدى الكثيييرين والمتعلقيية بنظييرتهم 

ييية إليييى المييير  يييا الييين ص القرآنيييي فهيييو فيييي غايييية الوضيييوح، حييييث . أةالخاص  أم 
ررر  ال  َ عَضررره م علرررا  عررر " :يقيييول سيييبحانه وتعيييالى ب فالرجيييل " مرررا َفض 

ييلة علييى الرجييل يل علييى المييرأة، والمييرأة مفض  ال ضرر  فرري ومعلييوم أن  . ُمفض 
وال شييك  أن  لييدى الرجييل زيييادة شيياءها الخييالق الحكيييم . الل ررة  ررو الايررادل
وعليييه ال . تييه، ولييدى المييرأة زيييادة تتناسييب مييع وظيفتهييالتتناسييب مييع وظيف

نستطيع أن ُنفاضل بين الرجل والمرأة حتى ُنحد د الوظيفية، تماميا  كميا هيو 
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األميير فييي الطبيييب والمهنيييدسب فييكذا كييان المطليييوب بنيياء بيييت فالمهنيييدس 
 .وهكذا... أفضل، والطبيب أفضل عند مقاومة األمراض

إذن ُيكثِييير الرجييياُل مييين القييييام عليييى إذا كيييان األمييير كيييذلك، فلمييياذا  
أن  الفضييل الفطييري لييدى الرجييال اقتضييى : والجييواب هنييا! شييؤون النسيياء؟

واجبا  عليهم تجياه النسياء، وفضيل النسياء اقتضيى حقيا  لهين  عليى الرجيالب 
وال شيييك أن  بعيييض . ففضيييل الرجيييل أنيييتج واجبيييا ، وفضيييل الميييرأة أنيييتج حقيييا  

علتيييه األقيييدر عليييى الكسيييب فيييي ج (زيادتيييه)جوانيييب فضيييل الرجيييل الفطريييية 
ييا فضييل المييرأة فقييد أعيياق قييدرتها علييى الكسييب، لييذا  الواقييع االقتصييادي، أم 
فقد أنتج فضل الرجل في هيذا الجانيب واجبيا ، فيي حيين أنيتج فضيل الميرأة 

وبناء  على ذلك كان الرجل هو األكثر قياما  عليى شيؤون الميرأة، لميا . حقا  
 .فضل المرأة لها من حقوق أنتجه فضُلُه من واجبات، ولما أنتج

الالفييت فييي االجتمييا  البشييري  أن  القيييام بالواجييب ُينييتج حقييا  ُيكيياِف   
والالفييييت أن  كييييل  وظيفيييية فييييي المجتمييييع يقابلهييييا ميييين . القيييييام بهييييذا الواجييييب

الحقيييوق ميييا يكافئهيييا ويسييياعد عليييى القييييام بهييياب فيييرئيس الدولييية، ميييثال ، هيييو 
ِليه للمسييئولي ة . األعظيم حقييا  أعظيم النياس مسيئولي ة وبالتييالي هيو  وبقيدر تحم 

والُشييَرطي  . يقابليه النياس بميردود ميين الحقيوق تسياعده علييى القييام بوظيفتيه
هيو صيياحب مسييئولية َتفييرُض حقوقييا  تسياعده علييى القيييام بواجبييه، وطاعتييه 

وفي الوقت الذي يشعر فييه النياس . من قبل الجماهير مفروضة اجتماعي ا  
ييييا . يقابلونييييه بالعصيييييان والييييرفض واالحتقييييار بتفريطييييه وتقصيييييره بواجبييييه أم 

الطاعة والقبول واالحترام فألولئك اليذين ُيْخِلصيون ويقوميون بيواجبهم خيير 
 .قيام
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فييكذا كييان الرجييل قو امييا  يييؤد ي واجباتييه ويمييارس وظيفتييه، فييال بييد  أن  
والعجيييييب أن  معنييييى الِقواميييية عنييييد . يقابييييل ذلييييك مييييا ُيكافئييييه ميييين الحقييييوق

دف معنييى الحييق الييذي هييو للرجييل علييى المييرأة، فييي حييين أن  الكثيييرين ُيييرا
معنى الِقوامة في اللغية يشيير بوضيوح إليى الواجيب اليذي هيو عليى الرجيل 

ييا حييق الرجييل فهييو . تجيياه المييرأة، أي أن ييه حييق  المييرأة وليييس حييق  الرجييل أم 
األثييير المترتيييب عليييى قياميييه بواجبيييه، وهيييو الميييردود المتوق يييع نتيجييية القييييام 

 .بالوظيفة
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روا الممراهلل   ذ تسو 
 
روا الِممررراهلل"  ذ داللرروا علررا داوَد ف ررِاَع . و رر  أترراَ  َن ررأ  الالصررِم  ذ تسررو 

ررنا علررا  عرر أل فررامكم  يننررا  مررنهمأل دررالوا   َتالررف  اَلصررماِن َ  ررا َ عض 
 ن   ررذا أالرري لرره تسررٌع .  ررالم   و  ت شرر   وا رردنا  لررا سررواء الصرررا 

دا  . اِل اهللوتسعوَن نعجةإ وِلَي نعجٌة وامدٌل فقا  أكِ لنيها وَعا ني في ال
ل رراء لي  رري  ن  كثيررراإ مررن الال  لقررد ظلمررَ   سررؤاِ  َنعجِترر   لررا ِنعاجررهأل وا 
.  عض هم علا  ع أل    الذين آمنروا وعملروا الصرالما أل ودليرٌ  مرا  رم

ف  رنررا لرره ذلرر أل . وظرن  داود  أن مررا َفتن رراه  فاسررت  َر ر  رره واَلرر  راكعرراإ وأنرراهلل
ن  له عندنا لا ل ا وم سَن ممهلل د   نا جعلناَ  اللي رةإ فري األرِ  يا داو . وا 

 ن  . فررامكم  ررين النرراس  ررالم ِّ و  تت ررِع الهررول َفي ِضررل َ  عررن سرر ي  ال
" الذين َيِضل ون عن س ي  ال لهرم عرذاهلٌل شرديٌد  مرا َنسروا يروَم الِمسراهلل

(، :41- 46). 
 
تفسيييير هييييذه اآلييييات الكريميييية يصيييلح مثيييياال  صيييارخا  علييييى مجافيييياة  

لظيياهر اليينص القرآنييي جريييا  وراء اإلسييرائيليات التييي  بعييض أهييل التفسييير
ونحين . ألقت بظاللها السلبي ة عليى أفهيام الكثيير مين القيدماء والمعاصيرين

هنييا نفتييرض أن  القييار  علييى دراييية بمسييلك المفسييرين عنييدما يفسييرون هييذه 
وما نهدف إليه في هيذه الُعجالية هيو إلقياء األضيواء عليى . اآليات الكريمة
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ي رأينيييا مفييياتيح تسييياعد فيييي فهيييم بعيييض دالالت كييييالم اهلل جوانيييب هيييي فييي
 .الحكيم

روا الممررراهلل" ررِم  ذ تسررو  واضييح فييي اليينص : "و رر  أترراَ  ن ررأ الاَلص 
الكييييريم أن  المتخاصييييمين هييييم جماعيييية وليييييس فقييييط األخييييوان، بييييدليل قولييييه 

الصرررمان   رررا : "... وبيييدليل قيييولهم ،"لررروا ذ دال ...روا ذ تسرررو   : "تعيييالى
ررنا فهُييم جماعيية منقسييمة إلييى قسييمين متخاصييمين، ". ...علررا  عرر   عض 

 .وهذا يعني أن  اإلشكال لم يكن مقتصرا  على األخوين
روا الممررراهلل" هييذه ميين العبييارات المفتاحي يية، والتييي تسيياعد علييى : " ذ تسررو 

فهيييييم حقيقييييية ميييييا جيييييرىب فهنييييياك جماعييييية مضيييييطرة أن تيييييأتي البييييييوت مييييين 
أميييا ذكييير . البييياب ظهورهيييا، وهيييذا ييييدل عليييى عيييدم إمكانيييية أن ييييدخلوا مييين

المحييراب فيشييير إلييى أن  داود، عليييه الس ييالم، كييان قييد اختلييى بنفسييه ليعبييد 
اهلل تعيييالى، وقيييد جييياء فيييي الحيييديث الشيييريف أن  داود، علييييه الس يييالم، كيييان 

 .أعبَد الناس
 ن   ررذا أالرري لرره تسررٌع وتسررعون نعجررة ولرري نعجررٌة وامرردٌل فقررا  "

أن يطميع األي الغنيي  بنعجية  من المستبعد: "أك لنيها وَعا ني في الال اهلل
واألقيرب إلييى . أخييه، وال يحصيل مثيل ذلييك إال فيي حياالت شيياذ ة وَمَرِضيي ة

ظاهر النص الكريم أْن نقيول إن  األي الغنيي قيد طليب مين أخييه أن َيُضيم 
نعجته إليى بياقي النعياج لترعيى معهيا، ألن  ذليك أصيلح لهيا، وأرفيق بيه أن 

ألمر متوقع أن يكون بيين األي وأخييه، ومثل هذا ا. يجعلها مع باقي الغنم
 .بل هذا ما تفرضه أدنى درجات األخو ة وصلة الرحم
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هو إذن يريد أن يجعلها فيي كفالتيه، وال يوجيد فيي : "فقا  أك لنيها"
الييينص الكيييريم ميييا يشيييير إليييى أن يييه كيييان يرييييد أن يتعيييد ى عليييى حيييق  أخييييه 

ييا ! غتصيياب؟ومتييى كانييت الكفاليية فييي اللغيية تعنييي األخييذ واال. فيغصييبها أم 
في القرآن الكريم فلم ترد الكفالة إال بمعنى الحفظ والرعاية والضمانة، مين 

ويبيدو . "...وك  لهرا اكريرا": مثل قوله تعالى، في حق مريم، عليهيا الس يالم
أن  األي الغني كان َحريصا  على مصلحة أخيه فألحَّ عليه فيي طليب ضيم  

 ."وَعا ني في الال اهلل":النعجة إلى باقي النعاج لتكون في كفالته
مييييين هنيييييا كانيييييت البدايييييية، وهيييييي صيييييورة تتكيييييرر فيييييي المجتمعيييييات  

اإلسييالمي ةب فأنييت تجييد دواعييي األخييو ة تمن ييع الكثيييرين ميين اقتسييام الميييراث، 
بعييييد وفيييياة الُمييييورِّث، ممييييا يييييؤدي إلييييى تييييداخل الحقييييوق وتشييييابكها، بحيييييث 

رف بطي  يصيعب فيميا بعيد الفصيل فيي هيذه الحقيوق مين غيير إلحياق ظليم
وبمرور الوقت تدخل أطراف أخرى مثل الزوجيات واألحفياد . من األطراف

واألصهار وغيرهم، وتكون الشيحناء والبغضياء وقطيع اليرحم، فيي حيين أن  
 .الدوافع األصلي ة كانت الرغبة في صلة الرحم

نعيم، هيذا هيو األصيل : "دا  لقد ظلَمَ   سؤاِ  نعجِتَ   لرا نعاجره" 
ما َطلييَب منييك أن تُضييم  نعجتييك إلييى نعاجييه، باسييم الييذي ول ييَد الُظلييمب فعنييد

األخييييو ة، كييييان ظالمييييا  لييييك، ألن  ذلييييك أد ى إلييييى اخييييتالط األمييييور وتييييداخل 
 .الحقوق، ودخلت في الُخصومة أطراف أخرى

األي الغنييي يطلييب : يمكيين تصييو ر مييا حصييل علييى الصييورة اآلتييية 
األي يام،  ومضيت. من أخيه، رحمة بيه، أن َيُضيم  نعجتيه إليى نعاجيه الكثييرة

وبما أنها نعجة أنثى فمن المتوقع أن تكيون قيد تواليدت وتكياثرت، وال يبعيد 
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أن يكييون هنيياك رعيياة يرعييون الغيينم علييى ِقسييم، كمييا هييو عييادة الكثييير ميين 
وبما أن ه لم يتم ابتداء  االتفاق على تفاصيل األمير، أهيو مشياركة . القدماء

وهذا التصيو ر . ة أطرافأم هو مجرد كفالة تطوعي ة، فقد نشأ نزا  بين عد  
ررنا  ررا  :"..يسيياعدنا فييي فهييم كييونهم جماعيية متنازعيية ، "علررا  عرر   عض 

ل اء لي  ي  عض هم علا  ع  ..." ن  كثيراإ من الال   ."...وا 
يرررا داود  نرررا جعلنرررا  اللي ررررة فررري األر  فرررامكم  رررين النرررراس " 

ميين كيان فييي مثيل هييذا الموقيع يكييون مسيئوال  عيين الفصيل بييين : "... رالم 
س، ومن َقبِل ذلك يكون مسئوال  عن هدايتهم إلى سيواء الصيراط، وهيذا النا

يقتضيييييي أن ُينفيييييق معظيييييم وقتيييييه فيييييي إرشييييياد النييييياس وتعلييييييمهم ووعظهيييييم، 
ومعليييوم أن  إنفييياق الوقيييت فيييي تعلييييم . والفصيييل بيييينهم فيميييا أشيييكل عنيييدهم

الن يياس وقضيياء حييوائجهم والقيييام علييى مصييالحهم ُمقييد م علييى التفيير غ لعبييادة 
ييا أن ُيكثيير داود، عليييه السييالم، ميين التعبييد فييي محرابييه، حتييى  .الصييالة أم 

يضطرهم إلى أن يتسيو روا المحيراب ليصيلوا إلييه، فيأمر يحتياج إليى تيذكير 
وقد كانت هذه الحادثة هي الُمنب ه لداود، عليه السالم، فسار  إليى . وتنبيه

 . اإلنابة واالستغفار
ادثييية جعليييت داود، علييييه نعيييم، هيييذه الح: "وظرررن  داود  أن مرررا فتن ررراه" 

الس ييالم، يتنب ييه إلييى بعييض وجييوه التقصييير التييي يمكيين أن يكييون قييد دفعيييه 
إليهييا حب ييه التفيير غ للعبييادة، فييأدرك، عليييه الس ييالم، أن ييه قييد امييتحن ميين أجييل 

 .تنبيهه إلى األولوي ات التي يجب أن يتنب ه إليها
وأنراهللأل ف  رنرا لره  وظن  داود  أن ما فتن اه  فاست  َر َر  ه واَلرر  راكعراإ " 

إن  مقام النبو ة يقتضي حساسية شديدة تجاه أي تقصير، أو حتيى " ...ذل 
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ن حصيييلت مثيييل هيييذه الغفلييية فيييال تلبيييث أن  أدنيييى غفلييية عييين األولوي يييات، واج
وال يجييوز هنييا أن يييذهب . تييزول، وال يلبييث النبييي أن ُينيييب إلييى اهلل تعييالى

مييييين كبييييييرة، بييييييل إن   بنيييييا الخيييييياُل ميييييذاهب، فنتصيييييو ر أن  النبيييييي يسيييييتغفرُ 
االسيييتغفار هيييو دييييدن األنبيييياء، فهيييذا رسيييول اهلل، صيييلى اهلل علييييه وسيييلم، 

حسييناُت األبييراِر :"وصييدق ميين قييال. يسييتغفر اهلل تعييالى فييي اليييوم مائيية ميير ة
، فشت ان بين دواعي استغفارنا ودواعي استغفارهم، علييهم "سيئاُت المقر بين

 . الس الم
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 نظرا  في سورل يوسف  
 الرؤى تصنع األحداث 
   وقط عن أيديهن 
 وأعلُم من اهلل 
 نحن ُعصبة!! 
 اجعلني على خزائن األرض 
  َِوَجاء ِبُكم ِمَن اْلَبْدو 
 ألفاظ ودالالت 
 من أسرار البالغة القرآني ة 
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 الرؤل تصنع األمداث
 
. هييييو علييييم اهلل السييييابق بحصييييول األشييييياء قبييييل حصييييولها القضرررراء 

والرؤيا الصادقة هي إطال  اإلنسان على القضاء قبل أن يتحق ق فيصيبح 
. أي أن  اإلنسييان يمكيين أن يط لييع فييي منامييه علييى الغيييب المسييتقبلي  . قييدرا  

يية الَملَييك أثنيياء النييوم وُتعتبيير الييرؤى الصييادقة الييدليل . ويبييدو أن  ذلييك ميين َلم 
على وجود القضاءب أي العلم بحصول الشيء قبل حصوله، وهيي  القاطع

رحمة رباني ة تُقير ُب فكيرة القيدر إليى العقيل البشيري القاصير عين إدراك ُكنيه 
ومن رحمته تعالى أن جعل الرؤييا الصيادقة منتشيرة . العلم اإللهي المطلق

فييي المجتمعييات البشييري ة كاف يية، وال تقتصيير علييى المييؤمن دون غيييره، وهييي 
االنتشييار بمكييان، بحيييث ال يمكننييا قبييول الييزعم بحصييولها علييى وجييه  ميين

 .الصدفة

ِ ذ  َدراَ  ي وس رف  أل يرِه َيرا " :ُتستهل سورة يوسف برؤياه عليه السالم 
َس َوال َقَمرَر َرَأي رت ه م  ِلري َسراِجِدينَ  َك راإ َوالش رم  ، "َأ ِ  ِ نِّي َرَأي    َأَمرَد َعَشرَر َكو 

ن  هييييذه الرؤيييييا ترمييييز إلييييى اصييييطفاء ولييييده يوسييييف، ويييييدرُك األب النبييييي  أ
عليهمييييا السييييالم، وأن  سلسييييلة النبييييو ات، التييييي بييييدأت بجييييده إبييييراهيم، عليييييه 

وهو يدرك أيضا  أن  هذا الفتى سييكون رسيوال ، . السالم، ستستمر في نسله
ألن  سييييجود والييييده لييييه يعنييييي أن  مرتبتييييه فييييوق مرتبيييية أبيييييه النبييييي، أي أن ييييه 

والالفييت أن  الرؤيييا قيد تحققييت حس ييا  ومعنيى، انظيير مييا . ا  سييكوُن رسييوال  نبي ي
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داإ " :جاء في خواتيم سورة يوسيف وا  َلره  س رج  ِ  َواَلرر  َوَرَفَع َأَ َوي ِه َعَلا ال َعر 
َياَي ِمن َد     َدد  َجَعَلَها َر ِّي َمق اإ  ؤ  فالصيورة  ،"...َوَداَ  َيا َأَ ِ  َ رَذا َتأ ِوي   ر 

لُمعبِّيير عيين االحتييرام واالعتييراف بالفضييل قييد تحق قييت كمييا الحس ييي ة للسييجود ا
ولييييم يحصييييل هييييذا السييييجود إال بعييييد تحق قهييييم ميييين فضييييل . ورد فييييي الرؤيييييا

يوسييف، عليييه السييالم، وذلييك عنييد ظهييور حقيقيية االجتبيياء الرب يياني، الييذي 
 .  كان يعقوب قد استيقنُه عندما قص  عليه يوسف، عليهما السالم، رؤياه

اه أيضا  أن  رؤيا يوسف، عليه السالم، قيد كشيفت ومما يلفت االنتب
وقد أد ى هيذا الكشيف إليى أن . عن غيب مستقبلي يكون بعد سنين طويلة

ُيمي ز يعقوب، علييه السيالم، وليده يوسيف فيي المحب ية والمعاملية والحيرص، 
وأصبح يخاف عليه أن يفقده، وظهر ذلك في سلوكه، مما أد ى إلى تيآمر 

كليه المقد مية الُمفضيية إليى تسلسيل األحيداث التيي  إخوته عليه، فكان ذليك
والعجييييب هنيييا أن  الرؤييييا، التيييي . انتهيييت بتحقيييق الرؤييييا عليييى أرض الواقيييع

لرر   لررا مقدمررة هييي إطييال  علييى حييوادث المسييتقبل قبييل وقوعهييا، قييد  تمو 
 .أد    لا تمق قها

َن َفَتَيران " : من سيورة يوسيف 06جاء في اآلية   َوَداَلرَ  َمَعره  السِّرج 
  َ ِمر   َفرو  رراإ َوَدراَ  ا اَلرر  ِ نِّري َأَراِنري َأم  ِصرر  اَلم  َداَ  َأَمد   َما ِ نِّي َأَراِني َأع 

ِسِنيَن   ."َرأ ِسي ال   ااإ َتأ ك    ال  ي ر  ِمن ه  َن ِّ  َنا ِ َتأ ِويِلِه ِ ن ا َنَراَ  ِمَن ال م م 

قييييام يوسييييف، عليييييه السييييالم، بتأويييييل رؤيييييا السييييجينين، وبييييذلك تييييم   
والالفت هنيا أن  تأوييل هيذه الرؤييا . إطالعهما على المستقبل قبل حصوله
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كيييان سيييببا  فيييي خروجيييه، علييييه السيييالم، مييين السيييجن، وبيييذلك نكتشيييف أن  
إطال  السجينين على مصيرهما المستقبلي كان من حكمته أن يكون هيذا 

 .لخروج يوسف، عليه السالم، من السجن اإلطال  مقد مة

َوَدررراَ  ال َمِلررر   ِ نِّررري َأَرل َسررر  َع "  :مييين الس يييورة 10وجييياء فيييي اآليييية  
رٍر َوأ اَلرَر َياِ َسراٍ   َ َقَراٍ  ِسَماٍن َيأ ك ل ه ن  َسر  ٌع ِعَجراٌف َوَسر  َع س رن  اَلٍ  ال ض 

وَن  َيا َتع   ر  ؤ  َياَي ِ ن ك نت م  ِللر  ؤ   ."َيا َأي َها ال َم   َأف ت وِني ِفي ر 

جتمعييييات توشييييك أن إنهييييا رؤيييييا جيييياءت بخييييير عظيييييم، ميييين أجييييل م 
تتعر ض للقحط والمجاعية، ليذا ال بيد  مين االسيتعداد، واسيتغالل اليوفرة قبيل 

وشيياء اهلل تعييالى أن تكييون هييذه الرؤيييا سييببا  لخييروج يوسييف، عليييه . القحييط
ومثييل . السييالم، ميين السييجن، وتولي ييه أعلييى منصييب فييي الدوليية بعييد الَمِلييك

ته، فييييي المجتمييييع هييييذا التمكييييين يسيييياعده، عليييييه السييييالم، فييييي نشيييير رسييييال
 .المصري

ال بيييييد  أن تكيييييون الرؤييييييا ألعليييييى سيييييلطة، أال وهيييييي المليييييك، وذليييييك  
وبكمكاننيييا أن نتصيييو ر األثييير الضيييئيل وغيييير . ليتحقيييق ميييا تحقيييق مييين خيييير

الملموس لتلك الرؤيا على المجتميع المصيري، وغييره مين المجتمعيات، ليو 
إطيال  عليى كانت لواحد من عام ة الناسب إذ عنيدها سيتبقى الرؤييا مجيرد 

المستقبل، بل لن يكون من السيهل معرفية ميا وراءهيا مين رميوز دالية عليى 
ييا عنييدما تكييون الرؤيييا هييي رؤيييا الملييك، وعنييدما تتكييرر . هييذا المسييتقبل أم 

كييل  . فييكن  فيي ذلييك ضييمانة للفيت انتباهييه وجليب اهتمامييه ،( ن رري أرل)لدييه 
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ميييع المصيييري ذليييك مييين أجيييل أن يعليييم تأويلهيييا، فتيييتم نعمييية اهلل عليييى المجت
وغيره من المجتمعيات، التيي كانيت تحيت سيلطان الهكسيوس اليذين حكميوا 

 . بالد الشام وشمال مصر في تلك الحقبة

لقييد كشييفت هييذه الرؤيييا عيين واقييع سيييكون بعييد سيينين طويليية، فييأد ى  
كشفها هيذا إليى تيدارك ميا سييحل  مين أخطيارب أي أن  الرؤييا كانيت ابتيداء  

، ثم  ليت إليى مقد مية أد ت إليى تحق قهيا، وهيذا جيدل كشفا  لواقع مستقبلي  تحو 
 . يجب أن يدفعنا إلى تدب ر أعمق لحقائق القضاء والقدر

لقد كانيت رؤييا المليك ُمجل يية وُمَسيرِّعة لظهيور تأوييل رؤييا يوسيف،  
يييا رؤييييا السيييجينين فكانيييت المفتييياح لتفعييييل رؤييييا المليييك. علييييه السيييالم . أم 

ي البداييية والنهاييية، أي أن هييا المقد ميية وتبقييى رؤيييا يوسييف، عليييه السييالم، هيي
 .والنتيجة لذلك كله

يبيييدو أن نيييا بحاجييية إليييى إعيييادة النظييير فيييي فهمنيييا للرؤييييا الصيييادقة،  
 . وفلسفتها، ودورها في الواقع اإلنساني  
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 ود  عن أيديهن  
 
فلم ا سرمع   مكرر ن  أرسرل  ":من سورة يوسف 01في اآلية  جاء 

م تكررأإ وآترر  كرر   وامرردٍل مررنهن  سرركِّيناإ ودالرر  االررُر  لرريهن  وأعتررد  لهررن  
أل ودلرن مراَ  ل مرا  رذا  شرراإ  أل فلما رأينه أك رنه ود  عن أيديهن  عليهن 

 ." ن   ذا    َملٌ  كريم
الالفييت فييي اآلييية الكريميية أن  امييرأة العزيييز أعطييت كييل  واحييدة ميين  

توزيييع السييكاكين النسيياء سييكِّينا ، وهييذا يعنييي أن  النسيياء يعييرفن الهييدف ميين 
يييا القيييول بأنهيييا قيييد مت لهييين فاكهييية فهيييو غيييير مقبيييول مييين . علييييهن  كلهييين   أم 

 :وجوه
لييم تُيييذكر الفاكهيية فيييي اآليييات الكريمييية، وليييس المقيييام هنييا مقيييام تكيييريم  -أ 

 .للنساء الالتي أسأن لسمعة زوجة العزيز واغتبنها
 ليييو كيييان المقصيييود الفاكهييية واإلكيييرام ليييذكر القيييرآن الكيييريم ذليييك بكشيييارة -ب 

وِذْكُر السك ين، التي هي أداة  تُقش ر بهيا الفاكهية وتسيتخدم فيي . أوضح
أغييراض مختلفيية، ورد فييي سييياق الحييديث عيين تجييريح األيييدي ولييم يييرد 

 ! في سياق الحديث عن َكَرم الضيافة، َفِلَم الت زي د؟
العييادة أن يييتم وضييع الفاكهيية ومسييتلزماتها أمييام الضيييف، وليييس هنيياك  -ج 

لتوزييييع السيييكاكين، ولييييس هنييياك مييين دا  لتوزييييع مييين عيييادة وال مسيييو غ 
السكاكين على كل واحدة، بيل يتيرك األمير فيي العيادة لتقيدير الضييف 

 . وحاجته
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، وهيييذا ييييدل  عليييى أن  توزييييع  -د  كانيييت النتيجييية أن َجر حيييت النسييياء أييييديهن 
السيييكاكين كيييان مييين أجيييل تحقييييق مثيييل هيييذه النتيجييية، ولييييس مييين أجيييل 

 . قام إكرامتقشير الفاكهة، فليس المقام م
 
ييا القييول بييأن  تجييريح األيييدي كييان نتيجيية الدهشيية والييذهول، وذلييك   أم 

 :عندما رأت النساء يوسف، عليه السالم، فهو مردود من وجوه
لييو كانييت النسييياء منشييغالت بأكييل الفاكهييية لكييان ذهييولهن  واندهاشيييهن   .5

لجمال يوسف، عليه السيالم، صيارفا  لهين  عين االسيتمرار فيي األكيل 
والتقشييير، فهييذه طبيعيية اإلنسييانب أن ييه إذا انشييد  إلييى شيييء َذَهييل عيين 

 .األشياء األخرى
ألمكيين  (مايسييترو) لييو كانييت النسيياء تأكييل علييى إيقيياٍ  موسيييقي  يقييوده .5

تصو ر أن يتم  جرح أيدي النساء كلهن  في وقت واحد، أم ا أن ُتجيرح 
 .كل يد بأكثر من جرٍح في آٍن واحد فغير ُمتصو ر

ييا أن يكييون هنيياك أكثيير ميين يفتييرض  .1 ل جييرح أن يييتم  التنب ييه، أم  عنييد أو 
جييرح ثييم  ال يييتم التنب ييه، فهييذا أميير غييير متصييو ر، بغييض النظيير عيين 

ومعليوم أن  االنييدها  ال يكييون عنيد النسيياء بدرجيية . درجية االنييدها 
ييا الييدليل علييى حصييول أكثيير ميين جييرح فييي كييل يييٍد فقولييه . واحييدة أم 
 .مبالغة وتكثير للفعل ، فهذه صيغة"ود  عن :"تعالى

ييد، وليييس  .2 وجييود السييك ين مسييبقا  دليييل علييى أن  التجييريح مقصييود ومتعم 
 .نتيجة ذهول واندها 
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ارجع  لرا ر ر  فاسرأله مرا ":يقول يوسف، عليه السالم، لرسول المليك .1
؟ فهييذا يييدل علييى أن  يوسييف،  ،" ررا   النسرروِل الالترري د  عررن أيررديهن 
ليييك برسيييالة مختصيييرة تجعليييه علييييه السيييالم، يرييييد أن يرسيييل إليييى الم

يدرك حقيقة ميا حصيل قبيل سينواتب فتجيريح األييدي ال بيد  أن تكيون 
لييه دالليية يفهمهييا الملييك، لييذا نجييد أن  الملييك، وبعييد وصييول الرسييالة، 

وهيذا يشيير  ،"ما ال  كن   ذ راودتن يوسف عرن ن سره:"يقول للنسياء
ولييم . نإلييى أن  تقطيييع األيييدي لييه دالليية ُعرفي يية شييائعة فييي ذلييك الزمييا

 .يكن مجرد صدفة عجيبة
 

 !؟األيدي (تجري ) فما سر  تق يع
ال نسييييتطيع هنيييييا أن نقيييييد م التصييييور الحقيقيييييي لليييييدافع الكيييييامن وراء  

تجيييريح األيييييدي، ولكيييين سيييينحاول أن نقييييد م تفسييييرا  نييييراه أقييييرب إلييييى اليييينص 
 . القرآني، وأقرب إلى العقل والواقع

ق فيي الِقيدم، أي ترجع قصية يوسيف، علييه السيالم، إليى زميٍن مغير  
وهذا يعنيي احتميال وجيود عيادات . سنة، على أقل تقدير 0633ما يقارب 

وتقاليييد هييي اليييوم منييدثرة، وعلييى وجييه الخصييوص عنييدما نعلييم أن  الحك ييام 
فييي عهييد يوسييف، عليييه السييالم، هييم الملييوك الرعيياة الهكسييوس، الييذين هييم 

خوتييه قييد عاشييوا فييي مجتمعييات. ميين ملييوك البييدو بدوي يية،  بييل إن  يوسييف واج
ودررد :"بييدليل قولييه تعييالى، علييى لسييان يوسييف، عليييه السييالم، مخاطبييا  أهلييه

وهيذا يعنيي أن  . "أمسَن  ي  ذ أالرجني من السجن وجاء  كرم مرن ال ردو
 .احتمال وجود العادات الغريبة، المجافية للتحض ر، هي أكبر
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العزيييز صيياحب أعلييى منصييب بعييد الملييك، ومجموعيية ميين النسيياء  
وء، وُهييين  مقتنعيييات بيييأن  هيييذه الزوجييية ضيييال ة، وضييياللها تيييذكر زوجتيييه بسييي

تقيييوم زوجييية العزييييز صييياحبة النفيييوذ . " نرررا لنرا رررا فررري ضرررال  م رررين:"بيييي ن
والسييلطان باسيييتدعاء النسييياء الطاعنيييات بهيييا وبسيييلوكها، لتقيييد م لهييين  العيييذر 

وال أدلَّ عليى عيذرها ذليك مين رد ة فعلهين  عنيد رؤيية . المستدعي لالعتيذار
 .لسالميوسف، عليه ا

النسييياء يعيييرفن عيييادات المجتميييع وتقالييييده، ويعيييرفن واجيييبهن  تجيييياه  
، وهييذه جرررٌح معنرروي لمقررام رفيررعالمنصييب الرفيييعب فكالمهيين  فييي غيبتهييا 

ُجييرأة ال بييد  ميين االعتييذار عنهييا بمييا يليييقب فييالجرح المعنييوي لهييذا المقييام ال 
ر واالعتيييذار يكيييون فيييي العيييادة أشيييد  عنيييدما تظهييي. جررررح مسررري  يغفيييره إال 

مين هنيا ليم تكتيف النسياء بجيرح واحيد، بيل كيررن ذليك، لمزييد مين . البراءة
وعنييييييدما رأت زوجيييييية العزيييييييز ذلييييييك سييييييارعت إلييييييى . االعتييييييراف واألسييييييف

 ." فذِلك ن  الذي ل مت نني فيه":القول
إضافة إليى االعتيذار الحسيي  عين الجيرح المعنيوي يمكين أن يكيون  

ومميا . المشراركةرغبية فيي مثل هذا السلوك، عند تكراره، يدل أيضا  عليى 
ز مثل هذا االحتمال  :ُيعز 

 ".ما ال  كن   ذ راودتن  يوسف:"قوله تعالى على لسان المِلك. 5
رهلل  السجن أمهلل   لي  مما يردعونني ":قوله تعالى على لسان يوسف. 5

 ."... ليهأل وا   تصرف عن ي كيد ن  
فيالمراودة لييم تعييد مقتصييرة علييى زوجية العزيييز، بييل حصييل نييو  ميين  

وقد رأينا في بعض عادات البدو اليوم . التواطؤ بين النسوة، وكأن ه الحلف
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أن هيييم إذا أراد شيييخص أن يعاهيييد شخصيييا  عليييى التعييياون والوفييياء يقيييوم كيييل  
منهمييا بجييرح أصييبعه، ثييم  يجعييالن الييدم  علييى الييدم ، ليييتم اخييتالط الييدماء، 

فييكذا كييان ذلييك يحصييل إلييى اليييوم، . ز لقييوة التحييالف بييين الشخصييينكرميي
 ! فكيف بنا لو رجعنا إلى ما قبل ستة وثالثين قرنا ؟

وخالصييية األمييير أن  االحتميييال األقيييوى عنيييدنا أن تكيييون النسييياء قيييد  
رن  شييهار ذلييك أمييام زوجيية العزيييز، ثييم كيير  قييد من االعتييذار بجييرح األيييدي واج

ير الييوم . والمشاركةالجرح لُيعِلن  عن التعاطف  ذا كيان اإلنسيان المتحض  واج
يقبييل باالعتييذار اللفظييي عيين الجييرح المعنييوي، فييكن اإلنسييان القييديم لييم يكيين 

وال . ليرضيييى بأقيييل مييين الممارسييية السيييلوكية المعب يييرة عييين األسيييف الحقيقيييي
ننسيييى أن  المقاميييات العلييييا فيييي ُنظيييم الُحكيييم القديمييية كانيييت تتليييب س بلبييياس 

ة مسيييتمد ة مييين اليييدين، وهيييذا يجعيييل االعتيييذار ممارسييية القداسييية، ولهيييا منزلييي
 .فيها مثل هذه القساوة
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 وأعلم  من ال
 
 ذ درا  يوسرف أل يره يرا أ رِ  :"مين سيورة يوسيف 1فيي اآليية  جاء 

 ". ن ي رأي   أمَد عشَر كوك اإ والشمَس والقمَر رأيت هم لي ساجدين
الرسيييول، صيييلى وجيياء فيييي الحيييديث الصيييحيح أن  أول مييا ُبيييِد  بيييه  

وال يبعييد أن يكييون ذلييك ُسيين ة . اهلل عليييه وسييلم، ميين الييوحي الرؤيييا الصييادقة
ذا صيييييح  هيييييذا الفيييييرض فيييييكن  أول ميييييا ُبيييييِد  بيييييه إبيييييراهيم، . فيييييي األنبيييييياء واج

سييييحاق، ويعقييييوب، عليييييهم السييييالم، ميييين الييييوحي هييييو الرؤيييييا  سييييماعيل، واج واج
شيييغف أن وهيييذا يعنيييي أن  يعقيييوب، علييييه الس يييالم، كيييان ينتظييير ب. الصييادقة

 ، يُه نبيي  ، وعم  ، وأبوُه نبي  تستمر سلسلة النبوة في نسله، كيف ال، وهو نبي 
 !وجد ُه نبي  ؟

ولكييين فيييي أي  األبنييياء سيييتكون النبيييو ة، وفيييي أي هيييم سيييتكتمل الن عمييية  
بانية ؟ بكمكانك أن تتصور بعيض ميا فيي قليب يعقيوب، علييه السيالم، ! الر 

. أبنائيييييه اإلثنيييييي عشيييييرميييين شيييييوق وتله يييييف لمعرفييييية المصيييييطفى مييييين بيييييين 
وبكمكانك أن تتخي ل يعقوب، عليه الس الم، وهو يوصي أبنياءه أن يسيارعوا 

ويدفعنا إلى ترجيح مثل هيذا االحتميال . إلى إخباره بما يرونه في مناماتهم
ميييا نلمسيييه مييين مسيييارعة يوسيييف، علييييه السيييالم، فيييي عيييرض رؤيييياه عليييى 

بصييييغة  رأيررر قوليييه وتظهييير المسيييارعة فيييي  ."يرررا أ رررِ   ن ررري رأيررر   :"واليييده
ته في السيورة، فقيد تري يث قبيل أن يعيرض . الماضي أم ا الملك، الواردة قص 

ييدل  عليى  أرلوالفعيل المضيار  أل "ودا  الملر   ن ري أرل:"رؤياه على المأل
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وكيذلك األمير . تكرار الرؤيا لدى الملك قبل أن يعرضها على المستشارين
انري أعصرر  اَلمرراإأل ودرا  درا  أمرد ما  ن ري أر :"..في رؤيا صاحبي السيجن

 (06: يوسف)...". ا الر   ن ي أراني أمم   فو  رأسي ال  ااإ 
إذا كان تأوييل اليرؤى مين خصيائص االنبيو ة، فمين البيدهي  أن َيعليَم  

يعقوب، عليه الس الم، من سياق الرؤيا، أن  استمرار سلسيلة النبيو ة سييكون 
ن  يوسيف هييو أكثير ميين بيل إن  الرؤيييا لُتخبير بييأ. فيي يوسييف، علييه الس ييالم

، إن ه رسول ويظهر ذلك جليا  في سيجود يعقيوب النبيي  البنيه يوسيف، . نبي 
ب فالشمس َترمز إلى "والشمَس والقمَر رأيت هم لي ساجدين:"عليهما الس الم

والده، والقمر يرميز إليى أم يه، والكواكيب ترميز إليى إخوتيه، كميا ظهير عنيد 
وا لررره  ورفرررَع أ:"تأويييل الرؤييييا بعيييد سييينين طويلييية  ويرررِه علرررا العرررر أل واَلرررر 

داإأل ودا  يا أ ِ   ذا تأوي   رؤياَي ِمن د ر   درد جعلهرا ر  ري مق را  ."...س ج 
يبيييدو أن  هيييذا ميييا فهميييه يعقيييوب، بمجيييرد اسيييتماعه لرؤييييا يوسيييف، عليهميييا 

وكرذل  َيجت يررَ  ر  رر أل وي عل مررَ  ِمررن تأويررِ  األماديررثأل ويررتم  :"الس يالم، فقييال
يعقروهلَلأل كمرا أتم هرا علرا أ ويرَ  ِمرن َد ر     ررا يَم  نعمته  عليَ  وعلرا آ 

سم أل  ن  ر َ  عليٌم مكيم فرؤييا يوسيف، علييه السيالم، تيدل بوضيوح  ."وا 
علييى أن  االجتبيياء المنتظيير سييييكون لييه، وفيييه سييييكون تمييام النعميية، التيييي 

سحق، ويعقوب، عليهم الس الم  .كانت في إبراهيم واج
تجيياه يوسييف، عليهمييا السييالم، بكمكاننييا أن نتخي ييل مشيياعر يعقييوب  

يييغير هيييو الرسييول المختيييار فهيييل ييييالم، . فقييد بيييات يعليييم أن  هييذا الفتيييى الص 
إن ييه الحييب  فييي اهلل، الييذي هييو فييي ! عليييه الس ييالم، بعييد ذلييك فييي حب ييه لييه ؟

ِمين هنيا . األنبياء فوق حب  األهل واألبناء، وفوق كل ُحب  يكيون لمخليوق
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ف، عليهما السالم، وما نتج عنيه يظهر خطأ من يجعل حب  يعقوب ليوس
فحاشيييياه، عليييييه . درسييييا  فييييي دعييييوة اآلبيييياء إلييييى عييييدم التمييييييز بييييين األبنيييياء

ب فهو األعليم بميا يجيوز، وميا  السالم، أن ُيفر ق في سلوكه وتعامله الدنيوي 
 ."وأعلم  من ال ما   تعلمون:"ال يجوز، ولكن ه كما قال

. مسيتقبل فيي رؤييا ولييدهلقيد شياهد يعقيوب، علييه السييالم، أحيداث ال 
وكررررذل  :"كيييييف ال، وهييييو النبييييي الييييذي علمييييه اهلل تعييييالى تأويييييل األحاديييييث

ومين كيان عنيده مثيل هيذا  !؟"...يجت ي  ر   ويعل م  من تأوي  األماديرث
اليقييييين كيييييف ُيَصييييدُِّق أن  الييييذئب يأكييييل ميييين سيييييكون الرسييييول المصييييطفى، 

صييبي  صييغير وكيييف ال يبكييي حتييى َتبيييض  عينيياُه ميين الحييزن علييى فييراق 
تجل ت فيه إرهاصات الرسول الكيريم، وكييف ال ينادييه صيباح مسياء، وهيو 

لييم يكيين مييا كييان ميين يعقييوب، ! يعلييم أن ييه حييي  فييي مكييان مييا ويجهييل حالييه؟
علييه السييالم، ضيعفا  بشييريا ، بيل قييوة روحاني ية، ُنْعييَذر نحين فييي عيدم قييدرتنا 

ن كن ييا نييدرك أن  ميين كييان ُمخَلصييا  هلل تعييالى اشييتد َتعل قييه  علييى تصييو رها، واج
وشت ان بين حيب  َمين هيم ِمين أهيل اليدنيا، وحيب  . بكل ما ُيَذك ر به سبحانه
 .َمن هم ِمن أهل اآلخرة
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 !!ونمن ع ص ة
 
 ذ درالوا ليوسرف  وأالروه  أمرهلل  :"مين سيورة يوسيف 3في اآليية  جاء 

 ". لا أ ينا من ا ونمن ع ص ةأل  ن  أ انا ل ي ضال  م  ين
وكيان . سينة، بيل أكثير 0633ترجع هذه القصة إلى ما يقيارب اليي  

المجتميييع آنيييذاك مجتمعيييا  بيييدوي ا ، بيييدليل قوليييه تعيييالى، عليييى لسيييان يوسيييف، 
ودررد أمسررَن  رري  ذ أالرجنرري مررن السررجن وجرراء  كررم مررن :"عليييه الس ييالم

وفييي مثييل هييذه المجتمعييات ُتَحييد د قيميية الفييرد علييى أسيياس مييا . "...ال رردو
ميين حماييية، وفعالي يية فييي الكسييب، لييذا فقييد كييان غريبييا  أن  يقد مييه لمجتمعييه

ُيقَييد م األب أبنييياءه الصيييغار علييى الكبيييار األشيييد اء، الييذين يشيييك لون ُعْصيييبة 
وهيييم ييييرون فيييي ذليييك إسييياءة لهيييم،  ."!!ونمرررن ع صررر ة:"تيييأوي إليهيييا القبيلييية

 ن  أ انررا ل رري ضررال  :"وضييالال  واضييحا ، لمخالفتييه الصييريحة قيييم المجتمييع
ألن  المجتمع سيعتبر تقديم الصيغار عليى الكبيار العصيبة احتقيارا  و . "م ين

هميييياال  لهييييم، وهييييذا ُيْحييييرجهم أمييييام النيييياس، لييييذا  لهييييم، وتصييييغيرا  لشييييأنهم، واج
وجيييدناهم يجتمعيييون لمناقشييية األمييير، كييييف ال، وهيييم األشيييد  حساسيييي ة  تجييياه 

 !القيم؟
 ليم يكيين باسييتطاعة يعقيوب أن ُيخفييي حب ييه الشيديد ليوسييف، عليهمييا 

السييالمب فقييد اسييتيقن بعييد رؤيييا ولييده أن ييه الرسييول الُمجتبييى، الييذي سييتكتمل 
فيييي المقابيييل كانيييت لدييييه المسيييوِّغات التيييي . فييييه النعمييية عليييى آل يعقيييوب

ررر، رؤيرررا  علرررا :"تحمليييه عليييى كتميييان هيييذا الخبييير درررا  يرررا   نررري    َتقص 
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والالفييييت هنييييا أن  أخييييوة يوسييييف قييييد ظن ييييوا أن  يعقييييوب، عليييييه . "... الوترررر 
وقيد يشيير هيذا إليى أن  يعقيوب، علييه السيالم، . م، ُيقد م يوسف وأخاهالسال

. كان ُيكثر من التردد على الِخباء الذي يسكن فيه يوسف وأخوه ميع أم هيم
ثييم إن  الحييرَص الشييديد ميين يعقوب،عليييه السييالم، علييى ولييده المصييطفى، 

قييم ورغبته الشديدة في حمايته واالحتفاظ به، جعلهيم يسيتيقنون أن يه يخيرق 
المجتمييعب فيقييد م الصييغار علييى الكبييار الييذين هييم ُعصييبة، وفييي ذلييك إهانيية 

ولو كشف لهم يعقوب، عليه السالم، عن حقيقة األمير لعلميوا أن  ميا . لهم
يفعليه، عليييه الس ييالم، هيو عييين الحييق ، فليييس األمير أميير صييغير أو كبييير، 

 .وليس هو اختيار بشر لبشر، بل هو اختيار رب اني، وتقديم إلهي
ولكييين لمييياذا ال يكشيييف يعقيييوب، علييييه الس يييالم، عييين هيييذه الحقيقييية،  

؟  !فتهدأ النفوس، ويعلم الناس حقيقة االختيار الرب اني 
إن  توق يييع الجمييييع اسيييتمرار سلسيييلة النبيييو ة فيييي نسيييل يعقيييوب، علييييه  

الس يييالم، يجعيييل كيييل  واحيييد مييين أبنائيييه ينتظييير أن ييييتم  اختيييياره دون إخوتيييهب 
ويبييدو . احيد، وال يييالم مين يطلبييه لنفسيه دون غيييرهفهيذا شييرف يطلبيه كييل  و 

أن  يعقييييوب، عليييييه الس ييييالم، قييييد توق ييييع نوعييييا  ميييين ردود الفعييييل لييييدى إخييييوة 
ن كانيييت هيييذه اليييردود تحتميييل وجوهيييا   وتوق يييع علييييه السيييالم، أن . يوسيييف، واج

تكون معرفتهم بياألمر ميدخال  لوسوسية الشييطان، اليذي هيو عيدو  لإلنسيان 
ميين هنييا نالحييظ التنكييير فييي قييول يعقييوب، . هيسييتغل حيياالت ضييعفه وجهليي

يا  ني    َتقص ، رؤياَ  علا  الوت  فيكيدوا ل  كيرداإأل  ن  :"عليه السالم
نعييم، إن هيييا الخيبييُة التيييي سييتكون آثارهيييا . "الشرري اَن لننسررراِن َعررردٌو م  رررين

وال . عميقيييية فييييي تلييييك النفييييوس التييييي استشييييرفت طييييويال  أن يختارهييييا اليييير ب
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وقييد يكييون ميين الرحميية بهييم . فعييل عنييد حصييول الصييدمةيسييهل توق ييع رد  ال
أن يتم  تأخير خبر االصطفاء إليى وقيِت وقوعيه، حييث يكيون معظمهيم قيد 

ذا كيان سين  األربعيين . غادر سن الشباب ودخيل طيور النضيوج واالتيزان واج
هييييو سيييين االختيييييار فييييي الغالييييب، فييييكن هم سيييييعلمون الحقيقيييية قبييييل اختيييييار 

إخبيييييارهم بيييييالخبر قبيييييل األوان لييييييس مييييين ثيييييم  إن  . يوسيييييف، علييييييه السيييييالم
 . الحكمة، وال يترت ب عليه فائدة ُترجى

ولكن ها الحكمية الرباني ية، أن يعليم يعقيوب، علييه الس يالم، باصيطفاء  
وليييده قبيييل سييينين مييين االصيييطفاء، فيترتيييب عليييى ذليييك ِغييييرة شيييديدة لييييدى 
األبنيياء، اليييذين يييرون فيييي قيييربهم ميين أبييييهم مقياسيييا  لصييالحهم، وذليييك فيييي 

ادتلروا يوسرَف أو ا رمروه  أرضراإ :"نظر أنفسهم، وفيي نظير المجتميع أيضيا  
فكذا ليم يكين أبيوهم  ."َيال   لكم وجه  أ يكم وتكونوا من  عِده دوماإ صالمين

قييد انتبييه إلييى مييأزقهم، وال إلييى الحييرج الييذي هييم فيييه، وفييق تصييو رهم، فمييا 
ا ميين والييدهم، عليييهم إال أن ُيَغي بييوا يوسييف، وبييذلك يييزول الحيياجز، ويقتربييو 

فتيآمرهم، إذن، ليم يكين مين جهية . الذي يمينحهم بقربيه المكانية االجتماعي ية
فسادهم، بل كان من جهة شيعورهم باإلقصياء، ورغبيتهم فيي القبيول، وهيذه 
حاليية ميين حيياالت الضييعف البشييري  التييي يمكيين أن تسيييطر علييى الشييباب 

د أشيار إليى مين هنيا نجيد أن  القيرآن الكيريم قي. أكثر من الشيوي الناضيجين
درا  ك يرر   م ألرم تعلمروا أن  أ راكم درد أالرذ علريكم ..":موقف متمي ز لكبيرهم

َموِثقاإ من الأل وِمن َد    ما فرر  تم فري يوسرفأل فلرن َأ رَرَح األرَ  مترا 
  (33: يوسف). "يأذَن لي أ ي أو َيمك م ال  ليأل و و الير  الماكمين
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اء َتجلَّت فيي الميآالت إن  الحكمة الرب انية في كشف غيب االصطف 
التي آلت إليها األمورب فاهلل، سبحانه وتعالى، يريد يوسف رسوال  إليى أم ية 

رة فانظر إلى عجييب القيَدر، وكييف أن  اإللقياء فيي البئير . عظيمة ومتحض 
كييان مقدميية  إلكييرام مثييوى يوسييف،عليه السييالم، يقييول سييبحانه تعقيبييا  علييى 

فرري األر أل وِلن عل مرره مررن تأويرر   وكررذل  َمكن ررا ليوسررفَ  :"..هييذا الحييدث
ثييييم انظيييير كيييييف كييييان السييييجن هييييو المقدميييية للتمكييييين فييييي  ."...األماديررررث
أل "...وكررذل  مك نررا ليوسررف فرري األر  يت ررو أ منهررا ميررث يشرراء:"األرض

وبكمكانيييك بعيييد ذليييك أن تتصيييور التيييأثير الكبيييير النييياتج عييين كيييون الرسيييول 
 .الكريم يتبوأ منصب العزيز في بلد كمصر
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 اجعلني علا الاا ن األر 
 

دررا  اجعلنرري علررا الرراا ِن ":ميين سييورة يوسييف 77فييي اآلييية  جرراء       
 ."األر   ن ي م يٌظ عليم

اسيييتدل بعيييض المعاصيييرين بهيييذه اآليييية عليييى جيييواز طليييب اإلميييارة،  
وناقشيييوا، وهيييم فيييي معيييرض تفسييييرها، ميييدى . وجيييواز إعطائهيييا لمييين طلبهيييا

وليييس هييذا . ال تحكييم بشييريعة اهللشييرعية تييولي المناصييب العليييا فييي دوليية 
ة  نميا هيو مقيام مناقشية صيح  مقام مناقشة الحكم الشيرعي فيي المسيألتين، واج

والذي نراه أن  االستدالل بهذه اآليية عليى القضييتين . استداللهم بهذه اآلية
 .المذكورتين ال يستقيم، وهو استدالل في غير محل ه

يييا فيميييا يتعليييق بطليييب اإلميييارة فيييكن  ذليييك ليييم   يحصيييل ابتيييداء  مييين أم 
يوسيييف، عليييييه الس ييييالم، ولكن ييييه بعييييد أن أطليييق الملييييك يييييده فييييي التصييييرف، 
فض ل، عليه الس الم، أن ُيشرف على إدارة أخطر قضية سيتواجه المجتميع 

بييل لقييد يس يير اهلل تعييالى ! كيييف ال، وهييي تتعلييق بييأرواح النيياس؟. المصييري
انظير . رحمية  بهيملهم يوسف، عليه الس يالم، مين َقبيُل لتعبيير رؤييا المليك، 

را ":71قوله تعالى في اآلية  ودا  المل  ا توني  ه استاللصه لن سيأل فلم 
فقيد أراد المليك أن يجعليه، علييه   "كل مه دا   ن ر  اليروم لردينا مكرين أمرين

السالم، أخلص خلصائه، وبعد تكليمه جعله في مكانة تمك نُه من فعيل ميا 
، فالمبييييادرة بعييييرض وعليييييه. يشيييياء، وهييييو المييييؤتمن عنييييده علييييى كييييل شيييييء

المنصب كانت من الملك، فرأى يوسف، عليه الس الم، أن يجعل األولوي ية 
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يية بهييذا . "...دررا  اجعلنرري علررا الرراا ن األر ":للقضييي ة االقتصييادي ة الُملح 
 .أن  يوسفأل عليه السالمأل لم ي ادر  لا  لهلل اممارليتضح 

أمييييا التسيييياؤل حييييول دالليييية قبييييول يوسييييف، عليييييه السييييالم، منصييييب  
لعزيز، والذي هيو أكثير مين وزيير، فيي دولية ال تحكيم بشيريعة اهلل تعيالى، ا

 :فكنه تساؤل في غير َمحل ه أيضا ، وذلك لألمور اآلتية
نيية فييي صيييغة قييانون، بييل هييي : أو إ  لييم تكيين تشييريعات األمييم القديميية مدو 

وعليى فيرض أن  تليك . أعراف وتقاليد، جزء منها ينبثق مين العقييدة الديني ية
نة، فما أدرانيا أن هيا تتعيارض ميع شيريعة يعقيوب، أو ميع القواني ن كانت مدو 

 .شريعة يوسف، عليهما الس الم
واضييح فييي اآليييات الكريميية ميين سييورة يوسييف أن  القييوم كييانوا علييى : ثانيرراإ 

عقيدة الشرك، ولكن ليس ليدينا أي ية فكيرة عين تشيريعاتهم تمك ننيا مين الجيزم 
 . تعالىبتناقض تلك التشريعات مع شريعة اهلل 

جيياء اإلسييالم إلييى النيياس كاف يية، ميين بعثيية الرسييول، صييلى اهلل عليييه : ثالثرراإ 
لييى يييوم القياميية، لييذا كانييت شييريعته، عليييه السييالم، كامليية، وهييذا  وسييلم، واج
. يعني أن  حكيم اهلل تعيالى بعيد نيزول اإلسيالم أصيبح ينحصير فيي شيريعته

ييا قبييل نييزول اإلسييالم فقييد كانييت الشييرائع متعييددة، بحيييث  يية أم  كييان لكييل أم 
 .رسول، أي لكل أم ة شريعة تتالءم مع واقعها

ال ُيتصو ر في الجانب اإلداري، المتعلق بكدارة اإلقتصاد فيي حينيه، : را عاإ 
ييية،  أن تتعيييارض إدارة يوسيييف، علييييه السيييالم، ميييع شيييريعة يعقيييوب الخاص 

" : ميين سييورة يوسييف 133والمتعلقيية بمجتمييع بييدويب حيييث جيياء فييي اآلييية 
ومين . "... ذ أالرجنري مرن السرجن وجراء  كرم مرن ال ردو ودد أمسن  ري
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الواضيييح أن  المليييك قيييد أطليييق ييييد يوسيييف، علييييه السيييالم، فيييي التصيييرف، 
 .وجعله أمينا  على كل شيء

فييي الوقييت الييذي تعارضييت فيييه شييريعة الملييك مييع إرادة يوسييف،  :الامسرراإ 
علييييه السيييالم، فيييي اسيييتبقاء أخييييه عنيييده، وجيييدناه ييييدب ر لألمييير، بحييييث ييييتم  

لى هذا أشارت اآلية . حكيم شريعة أبيهت كرذل  ِكردنا  ..":من السيورة 76واج
ررَذ أالرراه  فرري ديررِن الملررِ أل    أن يشرراَء الأل نرفررع   ليوسررَفأل مررا كرران ليأال 

 ."درجاٍ  من نشاءأل وفو  ك ِّ ذي علٍم عليم
عليييييى ضيييييوء ميييييا سيييييلف، ونظيييييرا  لتطييييير ق االحتميييييال، فيييييال يصييييييح   

عليييى جيييواز أو عيييدم جيييواز توليييية طاليييب االسيييتدالل بهيييذه اآليييية الكريمييية 
اإلمييارة، وال يصييح  أيضييا  االسييتدالل بهييا علييى حكييم تييول ي المناصييب العليييا 

 .في دول ال ُتَحك م شريعة اهلل تعالى
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 وجاء  كم من ال دو
 

ررَول  ي وس ررَف َفررَداَلل وا  َعَلي ررِه َفَعررَرَفه م  َو  ررم  َلرره  ":تعييالى دررا  َوَجرراء ِ ال 
ونَ   (73: يوسف). "م نِكر 
 عندما دخل إخوة يوسف ،عليه السالم، عليه ألول قدوم لهم إلى        

 :وهذا متوق ع ألكثر من سبب. مصر، عرفهم ولم يعرفوه
كان يوسف،عليه السالم، صغيرا  عندما ألقاه إخوته في البئر وهيو . 5

 .اآلن كبير، ثم  إن  ُبعد العهد ُينسي
سييييالم، يجعييييل األميييير بعيييييدا  عيييين المقيييام الييييذي فيييييه يوسييييف،عليه ال. 5

 .الذهن، حتى لو وجد الشبه
تختلييف الهيئيية فييي بييالد الحضيير عنهييا فييي بييالد البييداوة، فكيييف بنييا . 1

 .ويوسف،عليه السالم، في مقام الس لطان
 :أم ا كيف عرفهم،عليه السالم، فهذا أيضا  متوقع ألكثر من سبب 

ب إليييييى دخيييييولهم بشيييييكل جمييييياعي يجعيييييل األمييييير سيييييهال ، بيييييل وأقييييير . 5
 .الحتمي ة، فهؤالء عشرة، ال يسهل نسيانهم مجتمعين

كييونهم أكبيير سيينا  ميين يوسييف،عليه السييالم، علييى تفيياوت بييينهم فييي . 5
ذلك، يجعل التغي ر في هيئاتهم ضئيال  بالمقارنة مع التغي يرات التيي 

 .تطرأ على الفتى الصغير عندما يكبر
غربيييياء، وتسيييياعد هييييآتهم البدوي يييية تجعييييل مييين السييييهل معرفيييية أن هيييم  .1

 .لهجتهم في التذكير بهم
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ال شييييك أن  إلقيييياء الفتييييى يوسييييف،عليه السييييالم، فييييي البئيييير ُيشييييك ل . 2
ن  مثييييل هييييذه  صييييدمة لييييه وهييييو يييييراهم مجتمعييييين يتييييآمرون عليييييه، واج

 .الصورة ال ُتمحى من الذاكرة
،عليه السيالم، عنيدما رآهيم، أن هيم إخوتيه، فيمكنيه أن . 1 وحتى ليو شيك 

 .الكالم، فيعرفهم معرفة يقيني ةيستدرجهم في 
 ما الحكمة في تري ث يوسف،عليه السالم، قبل : وهنا يثور سؤال       

 !أن يكشف لهم عن شخصه؟
إن  الحكمة وبعيد الن ظير وهيمنية العقيل عليى القليب، كيل  ذليك جعيل        

يوسييف، عليييه السييالم، يتري ييث ميين أجييل أن ُيحقييق أمييورا  يييرى فيهييا الخييير 
نحييين هنيييا نحييياول أن نستكشيييف بعيييض وجيييوه هيييذه الحكمييية، ميييع و . ألهليييه

إقرارنييا بيييأن  حكمييية الرسييل، علييييهم السيييالم، تبقيييى فييوق قيييدراتنا عليييى الفهيييم 
باني؟  !واإلدراك، كيف ال، وهم ينهلون من معين الوحي الر 

كيييان أهيييل يوسيييف،عليه السيييالم، يعيشيييون فيييي مجتميييع بيييدوي، وقيييد        
ِن َوَجراء َودَ ": صر ح القرآن الكريم بيذلك َرَجِني ِمَن السِّرج  َسَن َ ي ِ ذ  َأال  د  َأم 

وِ  ومعلييوم أن  ميين مقاصييد الييدين نقييل النيياس ميين طييور . "...ِ ك ررم مررَن ال َ ررد 
ييرب فأنييت تجييد اإلسييالم، مييثال ، ُيحيير م الرجييو  إلييى  البييداوة إلييى طييور التحض 

ير، بيل يعتبير ذليك مين الكبيائر أن  وعلييه فمين المتوق يع. البداوة بعيد التحض 
يعميييل، علييييه السيييالم، عليييى انتقيييال أهليييه إليييى حاضيييرة مصييير، وهيييو بيييذلك 

َسرَن َ ري ...":انظر قوله يخاطب أباه، عليهما السالم. ُيحِسن إلىهم َوَدرد  َأم 
وِ  ررَن ال َ ررد  ِن َوَجرراء ِ ك ررم مِّ َرَجِنرري ِمررَن السِّررج  ، فهييو، عليييه السييالم، "...ِ ذ  َأال 

 .  تعالى عليهيعتبر مجيء أهله إلى مصر من ِنَعم اهلل



 411 

 ! ولكن كيف يمكن ليوسف، عليه السالم، أن يحقق ذلك الهدف؟
ليييس ميين الس ييهل علييى إخييوة يوسييف، عليييه السييالم، أن يقبلييوا الرحيييل   .5

وعلييييه فيييال بيييد  مييين جعلهيييم ييييألفون مصييير . إليييى مصييير عنيييد أول زييييارة
 . بكثرة ترددهم عليها

استفحال القحيط، يصيبح  عندما تسوء حالتهم االقتصادي ة، وذلك نتيجة .5
ميين هنيا نالحييظ . مين السيهل إقنيياعهم بتيرك وطينهم والقييدوم إليى مصير

أن  يوسف، عليه السالم، بادر إليى الكشيف عين شخصيه عنيدما شيعر 
انظييير قيييولهم ليييدى دخيييولهم . بيييأن  إخوتيييه قيييد بلغيييوا حالييية الفقييير الشيييديد

ررا َداَلل رروا  َعَلي ررِه َدررال وا  َيررا َأي  " :الثالييث عليييه َلَنررا َفَلم  َهررا ال َعِايررا  َمس ررَنا َوَأ  
رَ  َوَتَصرد    َعَلي َنرا ِ ن  الل رَه  ِف َلَنا ال َكي  َجاٍل َفَأو  ر  َوِج  َنا ِ ِ َضاَعٍة م ا  الض 

ِاي ال م َتَصدِِّدينَ   ."َيج 
ييييغير واحتجييييزه . 1 بييييادر يوسييييف، عليييييه السييييالم، إلييييى إحضييييار أخيييييه الص 

إلييييه، كميييا وسيييبق ليييه أن رد  عنيييده، فكيييان فيييي ذليييك ضيييمانة لرجيييوعهم 
إلييهم بضيياعتهم ِسيير ا  ليضييمن رجييوعهم، وهييو بييذلك ُكل ييه يرسييل الرسييائل 

َ   روا  َفَتَمس س روا  " :إلى أبيه، بدليل قول يعقوب، عليه السالم َيرا َ ِنري  اذ 
بيل إن  حيزن يعقيوب العمييق كيان بسيبب علميه  ،"...ِمن ي وس َف َوَأاِليهِ 

م، فقيييد أدرك أن  وليييده الصيييغير موجيييود بوجيييود يوسيييف، عليهميييا السيييال
انظيير قولييه تعييالى علييى . عنييد يوسييف، عليييه السييالم، فأثييار ذلييك حزنييه

َوتَرررَول ا َعرررن ه م  َوَدررراَ  َيرررا َأَسرررَ ا َعَلرررا " :لسيييان يعقوب،علييييه السيييالم
، ألن  فقييدان بنيييامين ذك ييره "يييا أسييفى علييى بنيييامين: "، ولييم يقييل"ي وس ررفَ 

َ   وا  َفَتَمس س وا  " :نظر قوله تعالىثم  ا. بيوسف، عليه السالم َيا َ ِني  اذ 



 417 

وأخييييييرا  انظييييير قوليييييه تعيييييالى عليييييى لسيييييان  ."...ي وس رررررَف َوَأاِليرررررهِ ِمرررررن 
َلم  ِمرَن " :يعقوب،عليه السيالم ِني ِ َلا الل ِه َوَأع  ا  ك و َ ثِّي َوم  َداَ  ِ ن َما َأش 
َلم ونَ   ."الل ِه َما َ  َتع 
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 أل اظ ود   
 

 :معدودلدرا م 
وَشررروه   ررثمٍن َ الررٍس درا ررَم :"ميين سييورة يوسييف 43جياء فييي اآلييية  

 ."معدودل وكانوا فيه من الاا دين
فيييي هيييذه اآليييية الكريمييية إشيييارة إليييى المسيييتوى الحضييياري للمجتميييع  

المصييييري فييييي حينييييهب فقييييد كييييانوا يسييييتخدمون الييييدراهم، أي أن هييييم يصييييك ون 
ين نجيييد أن  إخيييوة يوسيييف فييي حييي. العمليية الفضيييي ة كوحيييدة للتبيييادل التجييياري

انظير قوليه . القادمين من البدو يعرضون بضاعة  ليشيتروا الميواد التمويني ية
وانظيييير قولييييه  ،"ودررررا  ل تيانرررره اجعلرررروا  ضرررراعتهم فرررري ِرمررررالهم :"تعييييالى
رر وج نرا :"تعالى فلم ا داللروا عليره درالوا يرا أيهرا العايرا َمس رنا وأ َلنرا الض 

 ."...  ضاعٍة م اجال 
  :لصواعالسقاية وا 
فلمررررا َجه ررررا  م  :"ميييين سييييورة يوسييييف (74-73)جيييياء فييييي اآليييييات  

 َجهررااِ م َجعررَ  السررقايَة فرري َرمرر  أاليرره ثررم  أذ ن مررؤذن أيتهررا العيررر   ن كررم 
دررالوا ن قررد صررواع الملرر أل . دررالوا وأد لرروا علرريهم مرراذا ت قرردون .لسرراردون

 ."...ولمن جاء  ه
الالفت في اآلييات الكريمية أن  يوسيف، علييه الس يالم، عنيدما جه يز  

فييييي رحييييل أخيييييه األصييييغر، وعنييييدما أذ ن المييييؤذِّن  السررررقايةإخوتييييه جعييييل 
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؟ ولمياذا هيو السرقاية  الصرواعفلمياذا ُعب ير عين  ،"المليكص واع  نفقد:"قالوا
 .ُصوا  الملك؟

المييواد يبييدو أن  الكيييل، فييي التعامييل التجيياري، كييان هييو السييائد فييي  
ييا اليييوم فيغلييب فيييه الييوزن وسييواء تعاملنييا بالكيييل أو بييالوزن . التمويني يية، أم 

فكننييييا نحتييييياج إلييييى مقيييييياس مرجعيييييي  نرجييييع إلييييييه عنييييد االخيييييتالف لضيييييبط 
المكاييييل والميييوازين، وتكيييون هييذه المرجعي ييية رسيييمي ة، وتنسييب إليييى السيييلطة 

ى هييييرم وبمييييا أن  يوسييييف، عليييييه الس ييييالم، كييييان فييييي أعليييي. العليييييا فييييي البلييييد
السييلطة الُمْشييِرفة علييى الجانييب االقتصييادي، وعلييى توزيييع المييواد التمويني يية 

دررالوا ن ِقررد  :"فييي فتييرة القحييط، فقييد وجييدنا أن  المكيييال المرجعييي  يوجييد لديييه
وهذا يشير إلى المستوى الحضياري للمجتميع المصيري فيي  ."ص واع المل 

بميييا فيهيييا  ذليييك الوقيييتب فهنييياك سيييلطة مركزي ييية تشيييرف عليييى أدق األميييور
 .المكاييل

ليييييم يكييييين المكييييييال مقتصيييييرا  عليييييى المحاصييييييل الزراعي ييييية، كيييييالقمح  
بيييييل كييييان يسيييييتخدم أيضيييييا  فييييي الميييييواد السييييائلة، وعليييييى وجيييييه ... والشييييعير

ميييين هنييييا نجييييد أن  المكيييييال المسييييتخدم كييييان . الخصيييوص الزيييييت والحليييييب
. يصلح لضبط كيل المحاصيل الزراعي ة، وكذلك كييل المشيروبات السيائلة

 .هو  ذن صواعأل و و أيضاإ سقايةف
 :سي د ا

واست قا ال اهلل ودد   دميصره :"من سورة يوسيف 47جاء في اآلية  
ودرا  نسروٌل  :"03وجياء فيي اآليية  ،"...من د  ر وأل يا سي د ا لردل ال راهلل
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، فهييو إذن سيييدها "...فرري المدينررة امرررأ   العايررا ت ررراود  فتا ررا عررن ن سرره
 !يجتمع الوصفان في آن واحد؟وهي امرأته، فكيف يمكن أن 

يقييول التيياري  إن  الملييوك الرعيياة الهكسييوس قييد احتلييوا شييمال مصيير  
وطييييردوا ملييييوك الفراعنيييية إلييييى الجنييييوب، وبقيييييت سيييييطرتهم علييييى الشييييمال 

وكييييان أن ُوِجييييد يوسييييف، عليييييه . المصييييري مييييا يقييييارب القييييرنين ميييين الييييزمن
سييف، ميين هنييا نجييد أن  سييورة يو . السييالم، فييي مصيير فييي زميين الهكسييوس

، فييي (الملرر  و العايررا): كمييا ألمييح الييبعض، تخلييو ميين ذكيير الفرعييون، بييل
حين أن  إرسال موسى، عليه الس يالم، بعيد ميا يقيارب الخمسية قيرون، كيان 

 .ال رعونإلى 
إن  سيييييطرة الملييييوك الرعيييياة الهكسييييوس علييييى الشييييمال المصييييري ال  

. رةيعنييي طييرد الشييعب الفرعييوني، بييل كانييت وراثييتهم لنظييام الحكييم والسيييط
وقد اعتادت الشعوب القديمة أن تتفاعل مع القادم الجديد في حالة فيرض 

ومن المتوق ع أن يقع في قبضة الهكسوس عند اقتحيامهم لمصير . سيطرته
ذا كانييت السييبي ة ذات نسييب وجمييال فييكن  . بعييض السييبايا ميين الفرعوني ييات واج

ن  ويبيييدو أ. فرصيييتها فيييي العتيييق وفيييي اليييزواج مييين ِعليييية القيييوم تكيييون أكبييير
امرأة العزيز كانت سبي ة، أو مملوكة، ساعدها شبابها وجمالها، أو نسيبها، 

وعلييه . على الزواج من العزيز، وهيذه صيورة مألوفية فيي العصيور القديمية
باعتبيار واقعهيا  (اميرأة العزييز)باعتباره الُمعتِيق لهيا، وهيي  (سيدها)فالعزيز 

 .بعد اإلعتاق
وج أقل، ألنها امُتِلكت ُعنوة، بيل قيد وكون المرأة سبي ة يجعل إخالصها للز 

ُتسييبى وهييي زوجيية لرجييل آخيير، وعليييه ال ينتظيير منهييا أن تكييون مخلصيية 
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وهذا الوصف هيو مين تيراث . ومن هنا جاء وصف العفيفة بالحر ة. كالحر ة
وقييد يكييون ميين . الماضييي، وذلييك عنييدما كييان أغلييب الزنييا ميين شييأن اإلميياء

فعل العزيز ليم تكين بالحيد ة المنتظيرة  مؤي دات هذا الفهم واالستنباط أن  ردة
يوسرف أعرر  . دا   ن ره مرن كيردكن   ن  كيردكن  عظريم ..":من زوج ُحير ة

ييا  ."عررن  ررذاأل واسررت  ري لررذن    ن رر  كنرر  مررن الالررا  ين وعلييى الييرغم مم 
حصييل فقييد بقييييت امييرأة العزيييز فيييي عصييمته، بييل واسيييتمرت فييي ممارسييية 

ف تصيييير ف اآلمييييين مييييين سييييلطانها المسيييييتمد مييييين سييييلطانه، وبقييييييت تتصييييير  
ولقد راودت ه  عرن ن سره فاستعصرمأل ولر ن لرم ي عر  مرا آمرره .. ":المؤاخيذة

، فانكشيييياف أمرهييييا لييييم يضييييعف ميييين "لي سررررجنن  وليكونرررراإ مررررن الصررررانرين
كييل ذلييك يعنييي أن  الحييدث لييم يكيين بالنسييبة للعزيييز مفاجييأة غييير . مكانتهييا
 . متوق عة
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 من أسرار ال النة القرآني ة
 

ييييدل عليييى الترتييييب  ال ررراء المعليييوم عنيييد أهيييل اللغييية أن  حيييرف مرررن      
جيياء : ، فكننييا نقصييد أن نقييول"جيياء أحمييد فمحمييود":فعنييدما نقييول  والتعقيييب

يشييير  ال رراءفحييرف . أحمييد وجيياء بعييده محمييود، بغييير فييارٍق زمنييي  طويييل
، وعلييه ال بيد  أن (جياء و جياء): إلى العالقة الترتيبي ة والزمني ة بين الفعلين

ييا حييرف ا. تي فييي اللفييظ بييين الفعلييينيييأ فييال بييد  أن يييأتي أيضييا  بييين  لررواوأم 
 .الفعلين، ولكن ال يدل  بالضرورة على ترتيب وال تعقيب

رررا ميييا نطرحيييه اآلن هيييو اسيييتقراء لتكيييرار كلمييية       فيييي سيييورة يوسيييف،  لم 
وقيد خرجنيا بنتيجية نظين . وذلك عندما يسبقها حرف الفاء، أو حرف اليواو

عنييد أهييل اللغيية، وال مييانع ميين ذلييك، ألن  قواعييد اللغيية العربي يية  أن هييا لييم تييرد
  .هي في األصل استقرائي ة

  :جاء في سورل يوسف 
 17 "...َوَلم ا َجه َا  م ِ َجَهااِِ م  َداَ  ا  ت وِني ِ َأٍغ ل ك م مِّن  َأِ يك م  " 

وا  َمَتاَعه م  َوَجد وا  ِ َضاَعَته م  "   67 "...ر د    َوَلم ا َفَتم 

 11 "...َوَلم ا َفَصَلِ  ال ِعير  َداَ  َأ  و  م  ِ نِّي ألِجد  ِريَ  ي وس فَ " 

 61 "...َوَلم ا َداَلل وا  َعَلا ي وس َف آَول ِ َلي ِه َأاَلاه  " 
 
 60 "...َفَلم ا َرِجع وا ِ َلا َأِ يِهم  َدال وا  َيا َأَ اَنا م ِنَع ِمن ا ال َكي    "  

ِ  َأاِليهِ َفلَ "   73 "...م ا َجه َا  م ِ َجَهااِِ م  َجَعَ  السَِّقاَيَة ِفي َرم 
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ر  "   33 "َفَلم ا َداَلل وا  َعَلي ِه َدال وا  َيا َأي َها ال َعِايا  َمس َنا َوَأ  َلَنا الض 

 11 "...َفَلم ا َداَلل وا  َعَلا ي وس َف آَول ِ َلي ِه َأَ َوي هِ " 

ررااآليييات األربييع األولييى أن ييه تييم  اسييتخدام  الالفييت فييي         ييا فييي . ولم  أم 
ررراوقيييد وردت . فلمرررااآليييات األربيييع التاليييية فقييد تيييم  اسيييتخدام  فيييي سيييورة  ولم 

را مر ات، فيي حيين وردت 6يوسف  وفيي محاولية . مير ة 14فيي السيورة  فلم 
الستنباط القاعدة في استخدام الفاء والواو مع لم ا نقوم باستعراض اآلييات 

  :الفةالس
 ."َوَلم ا َجه َا  م ِ َجَهااِِ م  َداَ  ا  ت وِني ِ َأٍغ ل ك م مِّن  َأِ يك م  " 
 

هناك فارق زمني  بين تجهيز حمولة أخيوة يوسيف ووصيي ة يوسيف،        
علييه السييالم، لهييم، ألن  الرحيييل فييي العييادة ال يكييون بعييد التجهيييز مباشييرة، 

نما كيان وال تكيون الوصيي ة فيي . ييرتبط بالوقيت المناسيب لرحييل القوافيل  واج
، ونظيرا  مين هنيا. الغالب إال عند اقتراب الرحييل، أو عنيد ودا  المسيافرين

ميع  الرواو، ناسيب أن تيرد  َدرا َ والفعيل  َجه اَ لوجود فارق زمني  بين الفعيل 
 .لم ااألداة 

ِ  َأاِليِه "   ."َفَلم ا َجه َا  م ِ َجَهااِِ م  َجَعَ  السَِّقاَيَة ِفي َرم 
 

رراهنييا مييع األداة  ال رراءجيياءت        لعييدم وجييود فييارق زمنييي  كبييير بييين  لم 
، ألن  يوسيييف، علييييه السيييالم، عنيييدما أراد أن َجَعررر َ لفعيييل وا  َجه ررراَ  الفعيييل 

يضييع ُصيييوا  الملييك فيييي رحيييل أخيييه الصيييغير اختيييار أن يكييون ذليييك عنيييد 
 . تجهيز الرحال
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 ."َوَلم ا َداَلل وا  َعَلا ي وس َف آَول ِ َلي ِه َأاَلاه  " 
  

ررا مييع األداة  الررواواسييتخدمت         هنييا نظييرا  لوجييود فييارق زمنييي  بييين لم 
، ألن  يوسييف، عليييه السييالم، لييم يكيين قييد كشييف آَولوالفعييل  َداَلل رروا   عييلالف

عن شخصيه إلخوتيه، وبالتيالي ليم يكين باإلمكيان أن يخليو بأخييه الصيغير 
فييور دخييولهم، بييل كييان ال بييد  لييه ميين الحيليية وانتهيياز الفرصيية أو افتعالهييا، 

 .لينفرد به ويعر فه على نفسه
 

 ."آَول ِ َلي ِه َأَ َوي ِه  َفَلم ا َداَلل وا  َعَلا ي وس فَ "  
  

را هنا مع األداة ال اءجاءت         لعيدم وجيود فيارق زمنيي  بيين الفعيل  لم 
، وذلييك ألن  يوسييف، عليييه السييالم، كييان ينتظيير حضييور آَولوالفعييل  َداَلرر َ 

يوائهميا إلييه  أبوييه عليى أحير  مين الجمير، فكييف ال يسيار  إليى ضيم هما واج
 ! بمجر د دخولهما؟

وا  َمَتاَعه م  َوَجد وا  ِ َضاَعَته م  ر د    "    ."َوَلم ا َفَتم 
 هنا نظيرا  لوجيود فيارق زمنيي  بيين الفعيل لم امع األداة  الواوجاءت        
وا   ، وذلك ألن  اكتشاف البضياعة الُمخب يأة داخيل أكيياس َوَجد وا  ، والفعل َفَتم 

بمجيرد فيتح هيذه األكيياس، بيل  القمح، أو غيره من المواد التمويني ة، ال يتم  
ال بييد ميين مييرور بعييض األيييام، وعلييى وجييه الخصييوص، فييي ذلييك الييزمن، 
اليييذي كانيييت فييييه أسييياليب الطحييين بدائي ييية، فييييتم  األخيييذ مييين األكيييياس شييييئا  
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فييييي المقابييييل ال ُيتوق ييييع أن ُتجعييييل بضيييياعتهم، التييييي قييييد موها كييييثمٍن . فشيييييئا  
َعل رروا  ِ َضرراَعَته م  ِفرري َوَدررا ":للمييواد التمويني يية، فييي فييم األكييياس َ  ِلِ ت َياِنررِه اج 

وقيييد . ، والجعيييُل فيييي الرحيييال فييييه معنيييى اإلخفييياء فيييي اليييداخل"...ِرَمررراِلِهم  
َيحُسييين هنيييا أن نلفيييت االنتبييياه إليييى أن  إخيييوة يوسيييف، علييييه السيييالم، كيييانوا 
يعيشييون فييي مجتمييع بييدوي ممييا يعنييي أن  بضيياعتهم يمكيين أن تكييون مييين 

  . عات، وعلى وجه الخصوص الحلي  المختلفةالمنسوجات أو المصنو 
را َفَصررَلِ  ال ِعيررر  َدرراَ  َأ  ررو  م  ِ نِّرري ألِجررد  ِريررَ  ي وس ررَف َلررو َ  َأن "  َوَلم 

       ."ت َ نِّد وِن 

هنا نظرا  لوجود فارق زمنيي  بيين الفعيل  لم امع األداة  الواووردت  
فشييييئا ، وعنيييدما تقتيييرب تبيييدأ ، ألن  القوافيييل تقتيييرب شييييئا  درررا والفعيييل  فصررر 

وقيييد . باالنفصيييال يمينيييا  وشيييماال ، كيييل  يقصيييد قبيلتيييه، ويسيييتغرق ذليييك زمنيييا  
استشييعر يعقييوب، عليييه السييالم، ذلييك، ووجييد فييي نفسييه قييرب لقيياء يوسييف، 

ويتكييييرر الوجييييدان لديييييه ويقييييوى إال أن ييييه يكييييتم ذلييييك، خشييييية . عليييييه السييييالم
ررا َفَصررَلِ  ال ِعيررر  َدررا َ ":التكييذيب َأ  ررو  م  ِ نِّرري ألِجررد  ِريررَ  ي وس ررَف َلررو َ  َأن  َوَلم 
ييا  َأِجررد  ، فاسيتخدام الفعييل "ت َ نِّررد ونِ  ييدل علييى تكييرار واسيتمرار الوجييدان، ولم 

قييوي لديييه، عليييه السييالم، ذلييك صيير ح بييه، وطييول الكتمييان تشييير إليييه لَييْواَلب 
ار بمييا أي ليوال معرفتييه، علييه السييالم، بمييوقفهم الُمكيذ ب، لسييار  إليى اإلخبيي

  .وجده من إشعار رب اني
  ."َفَلم ا َرِجع وا ِ َلا َأِ يِهم  َدال وا  َيا َأَ اَنا م ِنَع ِمن ا ال َكي    " 

راميع األداة  ال اءأم ا هنا فجاءت         وذليك لعيدم وجيود فيارق زمنيي   لم 
، وهيذا يشيير إليى مسيارعة إخيوة يوسيف، درا والفعيل  َرَجعَ كبير بين الفعيل 
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وهييذه . السيالم، إلخبيار أبيييهم بيأن هم قيد ُمنعيوا ميين الرجيو  إليى مصيرعلييه 
المسارعة كانت بمجرد لقائه، كيف ال، وهي مسألة فيي غايية األهمي ية فيي 

ويضياف إليى ذليك أن هيم قيوم مين ! مجتمع بدوي يعاني مين القحيط الشيديد؟
البييييدو البسييييطاء، والمسييييارعة إلييييى عييييرض المشييييكالت لييييديهم ميييين األمييييور 

وقد يكون من مقاصيد القيرآن الكيريم هنيا . في مثل هذه الحاالت المتصو رة
  . أن يكشف عن هذه الحقيقة النفسي ة

ر  "    ."َفَلم ا َداَلل وا  َعَلي ِه َدال وا  َيا َأي َها ال َعِايا  َمس َنا َوَأ  َلَنا الض 
راهنيا ميع األداة  ال راءجاءت         لعيدم وجيود فيارق زمنيي  كبيير بيين  لم 
، ألن  أخيوة يوسيف، علييهم السيالم، قيد جياءوا وهيم درا َ  والفعيل َداَل َ  الفعيل

. في حالة شديدة مين الضينك والمعانياة، كميا هيو ظياهر فيي الينص الكيريم
وميين المتصييو ر عنييدها أن يبييادروا لعييرض مشييكلتهم بمجييرد دخييولهم علييى 

وفييييي هييييذا تشييييخيص بليييييا لييييواقعهم النفسييييي النيييياتج عيييين واقعهييييم . العزيييييز
وال عجيييييب عنيييييدها أن يبيييييادر يوسيييييف، علييييييه السيييييالم، إليييييى . ادياالقتصييييي

  ! الكشف عن شخصه
مييييين هنيييييا نيييييدرك أن  البالغييييية ليسيييييت مجيييييرد قيييييدرة عليييييى التالعيييييب        

باأللفيياظ، بييل هييي القييدرة علييى البيييان عيين الواقييع وتشخيصييه فييي أصييدق 
 . وأجمل صورة
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 الالاتمة
 

...كما رأيَت   ي  
:وهي  ثمار أراها  

 َحصاد نظر، ونظرات بشر،
 ُجهد المقل في زمن االنصراف عن كنوز الحقيقة،

 َحنين الدارج في المعارج، يحدوه حاٍد ال ينتهي بالقافلة عند حد،
 َشوق الغو اص إلى الدرر الكامنة في أعماق بحر المعارف واألنوار،

لم تأِت به األوائل، فيكون خير خلف  ُملهمات لمن استلهم، لعله يأتي بما
  .لخير سلف

 

 م6310تشرين ثاني  1هـ الموافق 1401محرم  1 -الثالثاء -تّم بحمد هللا في مدينة البيرة 
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 ومصادر مراجع
 

ألننيا  ،القار  الكريم أننا ليم نسيتخدم الهيوام  لإلشيارة إليى المراجيع يالمظ
 .أشرنا إلى هذه المراجع في متن النص على خالف المتعارف

وسييينة أالنشييير  دور أو أسيييماءكميييا يالحيييظ أننيييا ليييم نقي يييد أرقيييام الصيييفحات 
إال قلييال ، وذليك ألن  الغالبيية العظميى مين المراجيع التيي جياءت  الطباعة،

اسيييم السيييورة  فيكفيييي معرفييية بفييي ميييتن الييينص هيييي كتيييب تفسييير أو معييياجم
أمييا المعييياجم . ر الرجييو  إليييى اليينص فييي أي طبعييةييية حتييى يتيس ييورقييم اآل

 .فيكفي معرفة جذر اللفظة
كتييب تفسييير نكثيير ، باإلضييافة إلييى الترري ورد  فرري المررتن كتررهلل الت سررير
 :من النظر فيها

 .أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري
 .البحر المحيط، أبو حي ان األندلسي

 والتنوير، الطاهر بن عاشورالتحرير 
 .تفسير ابن كثير
 .تفسير البيضاوي

 .تفسير الرازي
 .تفسير السعدي
 .تفسير الطبري
 .لطبرانيل التفسير الكبير
 .أللوسيلروح المعاني 
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 تفسير ابن عثيمين
 .أضواء البيان للشنقيطي

 محمد رشيد رضالالمنار، 
 تفسير أبي السعود

 فتح القدير للشوكاني
 نظم الدرر للبقاعي
 الحنبلياللباب البن عادل 

 المحرر الوجيز البن عطي ة
 تفسير الماوردي

 تأويالت أهل السن ة للماتوريدي
 لصابونيلصفوة التفاسير 

 .لشوكانيلفتح القدير 
 .سيد قطبلفي ظالل القرآن 

 .لزمخشريلالكشاف 
 .لقاسميلمحاسن التأويل 
 .بن عطي ةالالمحرر الوجيز 

 :ورد  في المتن وأالرل ننص   ها كتهلل أالرل
 .العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفيشرح 

 .صحيح مسلم
 .من إعجاز القرآن، رؤوف أبو سعدة

 المفردات للراغب
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 الجمهرة واالشتقاق البن دريد
 لسان العرب البن منظور
 مقاييس اللغة البن فارس

 معاني القرآن للزجاج
 الدر المصون للسمين الحلبي

 غريب القرآن للسجستاني
 للفراهيديكتاب العين 

 الصحاح للجوهري
 مختار الصحاح، الرازي

 .كتاب الحياة ترجمة تفسيرية، ترجمة العهد القديم والعهد الجديد
 م5033، 2ط

  5032سنة  155العدد  natureمجلة 
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