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المقدمة
هي نظرات في كتاب اهلل الحكيم حرصنا أن نلخصها فيي مقياالت قصييرة
قدر اإلمكان ،لعلمنا أن أغلب الناس ينفيرون مين المطيوالت ويرغبيون فيي
الوصول إلى المعاني والدالالت بسرعة .ولكننا في المقابيل ننصيح القيار
الك يريم أن يق ي أر بتركيييز ،يسيياعده فييي ذلييك البعييد عيين التطويييل واإلسييهاب
واستقالل كل مقال بفكرته.
هييي تجميييع لسلسييلة تهييدف إلييى تقييديم منهجييية فييي تييدبر اليينص القرآنييي
الكريم ،وتُقدم أمثلة متعددة ومتنوعة نأميل أن تفيتح آفاقيا لمين يتيدبر كتياب
اهلل الحكيييم .وهييي تسييتهدف بالدرجيية األولييى أولئييك الييذين يجييدون مسييرتهم
في الفكرة ،وتستهويهم المنهجية ،وتستفزهم الجدة ،وتشدهم األصالة.
هييي سييياحة الفكيير فيمييا استشييكل بعيييدا عيين الجييدل .تسييتنطق مالبسييات

ص ِل الرسول علييه
االستشكال ،وتتوسل بالعربية المصطفاة ،وتستمد من َو ْ
السالم ،ثم هي أوال وأخي ار تستلهم اللفظة القرآنية في سياقها المبين.
هي محاوالت إلعيادة النظير فيي تفسيير بعيض اآلييات الكريمية ،لعلمنيا أن
ما جاء فيها من تفسير لم يشف الغلييل ،ولعلنيا نثيير الدافعيية ليدى المسيلم
المستنير أن يكون حلقة في مسيرة المفسرين الكيرام ،التيي ال تتوقيف حتيى
يأذن اهلل تعالى ببلوغ خالفة اإلنسان في األرض مداها.
كانت البداية مقاالت في الصحف ،ثم دونت هذه المقاالت في كتاب:
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من أسرار األسماء في القرآن الكريم ،حييث كيان االسيم هيو الميدخل لفهيم
وتيدبر كتياب اهلل العزييز .ثيم كيان كتياب :نظر ار فري كتراهلل ال المكريم ،ثيم
تيياله كتيياب :مصرراد النظررر :مقررا

فرري الت سررير .وأنييت تجييد هييذه الكتييب

الثالثة هنا بعد إعادة النظر فيها ،مع ما أضيف بعيد ذليك مين مقياالت فيي
التفسير ،تم تنزيلها جميعيا فيي صيفحة مركيز نيون االلكترونيية .وأغليب هيذه
المقياالت كانيت دروسيا ومحاضيرات عليى ميدار ثالثية عقيود منيذ بدايية عقييد
الثمانينات من القرن الماضي.
ف ييي الش ييهر الثال ييث م يين ع ييام 5855م ،كان ييت فكي يرة تص ييوير درس التفس ييير
األس ييبوعي ،ال ييذي ُيعق ييد ي ييوم األح ييد ،م ييا ب ييين المغ ييرب والعش يياء ،وذل ييك ف ييي
مس ييجد الع ييين ف ييي مدين يية البيي يرة .وي ييتم تنزي ييل ه ييذا ال ييدرس عل ييى اليوتي ييوب
أسبوعيا .ويمكن للمتابع أن يلحظ أن درس التفسير هذا أتاح لنيا أن ُنفصيل
في معاني المفردات اللغويية لتحدييد ميا تتمييز بيه كيل مفيردة عين مرادفاتهيا،
أن ال ت يرادف ف ييي الق يرآن الكي يريم .وق ييد
علييى اعتب ييار أنييه عن ييد التحقييق نج ييد ْ
س يياعد ه ييذا ال يينهج ف ييي استكش يياف المع يياني ،الت ييي تتجل ييى ل ييك ف ييي اللفظ يية
الجملة واآلية والسياق.
و ُ
ولكن هذا كان على حساب االسيتمرار فيي تيدوين التفسيير فيي صييغة كتيب
ومقاالت ،ألن تدوينه صورة وصوتا يجعلنا مطمئنين إلى حفظيه ثيم انتشياره
وتعميم ييه ،إض ييافة إل ييى م ييا يتمي ييز ب ييه التفس ييير الح ييي م يين وض ييوح وتفص يييل
وتجلييية للمعنييى بمييا تعجييز عنييه الكتابيية .أمييا كمييال الييبالغ فنيراه فييي صيييغة
الكتاب .ونسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.

الثالثاء 1 -محرم 1401هـ الموافق  1تشرين ثاني 6310م
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القرآن
ومنهجية الت كير
القرآن الكريم يزيد قليال عن  77أليف كلمية ،وهيذا يعنيي أنيه يعيادل كتابيا
من  033صفحة تقريبا .ومثل هذا الحجم ال يتضمن  ،في العادة ،الكثيير
ميين المعلومييات والمعييارف والخب يرات .وعلييى الييرغم ميين ذلييك فقييد أح ييدث
القيرآن الك يريم تغيي ي ار هييائال وجييذريا فييي مسيييرة البش يرية الفكرييية والسييلوكية،
ممييا يجعلنييا نتسيياءل عيين سيير االنطالقيية الفكرييية التييي حييدثت بعييد نزولييه.
وظررا ر األمررر أن السررر
مقرررردار  033صرررر مة

يكمررن فرري الكررم الها ر مررن المعلومررا أل ألن
يك رررري فرررري العررررادل مع رررراء

القليرررر مررررن

المعلوما  .والذي نراه أن السرر درد يكمرن فري المنهجيرة التري يكتسر ها
ك من يتد ر القرآن الكريم.

عن ي ييد تَص ي ييفح أي كت ي يياب نج ي ييده ف ي ييي الغال ي ييب يتسلس ي ييل ف ي ييي الفكي ي يرة

والمعلوميية ميين البداييية حتييى النهاييية ،ويرجييع هييذا األميير إلييى رغبيية الكاتييب

فيي إعطياء القيار المعلومييات والخبيرات .ولكين ميين يتصيفح القيرآن الكيريم
يالحييظ أن اكتشيياف التسلسييل يحتيياج إلييى تفكيير وتييدبر .ميين هنييا نجييد أن
غير العرب يشعرون عند قراءة ترجمة القرآن الكريم بأنيه غيير متيرابط فيي
كثير من المواضع .ويرجع هذا إلى أن القرآن الكريم يخالف فيي صيياغته
مألوف البشير ،ثيم إن كلماتيه المعيدودة تحميل المعياني التيي ال نيزال نعتقيد
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أنها غير محيدودة .وال ننسيى أن إعجيازه بالدرجية األوليى يرجيع إليى لغتيه،
ويلحييظ أن ميين يعتيياد تييدبره
وبيانييه جوايجييازه…وأن فهمييه يحتيياج إلييى تييدبرُ .
تنش ييأ لدي ييه منهجي يية ف ييي التفكي يير واالس ييتنباط .جواذا ُو ِج ييدت ه ييذه المنهجي يية
أن يوجييد اإلنسييان المبييد  .وكييل ميين يتعمييق فييي تييدبر القيرآن الكيريم
أمكيين ْ
وجمليه ،وآياتيه ،بيل وسيوره .وال
ودراسته يلمس الترابط بيين معياني كلماتيهُ ،
يزال علماء التفسير يشعرون بحاجتهم إلى التعميق أكثير مين أجيل إبصيار

معالم البنيان المحكم لأللفاظ والجمل القرآنية.
ال ييدارس لت يياري الفك يير اإلس ييالمي يالح ييظ أن ظه ييور عل ييم أص ييول
الفقه ،وعلم أصول الحديث ،وعلم الكالم ،وعلم النحو والصرف ،كل ذليك
كيان قبيل ظهيور عليوم مثيلب الطيب ،والصييدلة ،والكيميياء ،والبصيريات…
وغيرهييا م يين العل ييوم .م يين هن ييا فقييد ظه يير العلم يياء والفقه يياء واللغوي ييون م يين
أمثال مالك ،والشافعي ،والخليل بن أحمد ،قبل ظهور الرازي ،وابين سيينا،
وجييابر بيين حيييان ،وغيييرهم .وهييذا أميير بييدهيب فعلييم أصييول الفقييه هييو علييم
ف ييي منهجي يية االجته يياد واالس ييتنباط .وعل ييم أص ييول الح ييديث ه ييو عل ييم ف ييي
منهجية البحث التاريخي .وعلم النحو هو علم قائم عليى مينهج االسيتقراء.
وعلم الكالم هو األساس الفلسفي للفكر اإلسالمي.
فيما بعيد أدى التطيور فيي منهجيية التفكيير ليدى المسيلمين إليى ظهيور
العلييوم المختلفييةب فكانييت البداييية تتعلييق باألسييس المنهجييية ،وكانييت الثمييار
تتمث ييل ب ييالعلوم المختلف يية ،ومنه ييا العل ييوم الكوني يية .ويمكنن ييا الي ييوم أن نقس ييم
تياري الفكير البشييري إليى مييرحلتينب مرملررة مرا د ر امسررالمأل ومرملررة مررا
عررد امسررالم ،حيييث تميييزت المرحليية الثانييية بمنهجييية مسييتمدة ميين الق يرآن
17

الك يريم ،أدت إلييى نهضيية فكرييية وعلمييية هائليية ،أفييرزت فييي النهاييية الواقييع
العلمي المعاصرب حيث من المعليوم أن الغيرب قيد تتلميذ عليى المسيلمين،
وعلى وجه الخصوص في األنيدلس وجامعاتهيا ،إليى درجية أنهيم ليم يعرفيوا
س ييقراط ،وأفالط ييون ،وأرس ييطو ،وغي ييرهم م يين الفالس ييفة الغي يربيين ،إال م يين
خالل ترجمات علماء المسلمين.
ذا كان القرآن الكرريم درد رور منهجيرة الت كيرر لردل الصرما ة
والتا عين وأت اعهم…فلماذا

يؤثر اليوم في منهجية الت كير لدل كثيرر

من المسلمينأل والذين يتلونه ص اح مساء؟!
لإلجابي يية عي يين هي ييذا التسي يياؤل نقي ييول :الالفي ييت لالنتبي يياه أن الغالبيي يية
الس يياحقة مم يين يقي ي أر القي يرآن الكي يريم الي ييوم ال تزي ييد عل ييى أن تتل ييوه بص ييوت
مس ييمو  ،أو بش ييفاه متحرك يية ،وين ييدر أن نج ييد م يين يق ييرؤه مت ييدب ار لمعاني ييه،
تتشك منهجية الت كيرر لردينا

متفك ار في ُمشكالتهب ذ
ال كر في معانيهأل وتراكي هأل وأسالي هأل وتصري اته…

عنرد تسرري

والدارس لتاري التفسيير والفقيه ،ومنياهج المفسيرين والفقهياء ،ييدرك
أن هييذه المنهجييية قييد تجلييت لييدى المفسيرين والفقهيياء المجتهييدينب أي لييدى
الي ييذين تعي يياملوا بعمي ييق مي ييع الي يينص القرآني ييي الك ي يريم .وحتي ييى يتحقي ييق األثي يير
المنشييود علييى مسييتوى منياهج التفكييير ،ال بييد أن نضيييف إلييى تييالوة القيرآن
الكريم التدبر ،بل ال بد من تقديم التدبر على التالوة ،والفهم على الحفيظ.
وال شييك أن المتييدبر الحييافظ هييو أقييدر ميين غي يره علييى النظيير بشييمول إلييى
القرآن الكريم ،وهو األقدر على تفسير القرآن بالقرآن ،ثم هيو األقيدر عليى
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المالحظيية واليربط ،إال أن مداوميية النظيير فييي القيرآن الكيريم قييد تغنييي عيين
الحفظ ،مع إق اررنا وتأكيدنا أن الحفظ هو من مقاصد التربية القرآنية.
الصييحابة والتييابعون ،رض يوان اهلل عليييهم ،وهييم أهييل اللغيية والبيييان،
فيشي ِيكل عليييهم ،يأخييذ ذلييك حظييا ميين
عنييدما كييانوا يتييدبرون الق يرآن الك يريمُ ،
تفكيييرهم ،ويلجييأ بعضييهم إلييى بعييض يتشيياورونب فهييذا معاوييية ،رضييي اهلل
عنه ،يدخل عليه عبد اهلل بن عباس ،فيقول معاوية" :لقد ضر تني أمرواُ
القرآن ال ارمةأل فلم أجد لن سري الالصراإ

ر " ،ويعيرض علييه آيية مين

اآليييات التييي استشييكلها ،فيبينهييا عبييد اهلل بيين عبيياس ،رضييي اهلل عنهمييا.

وهييذا عميير بيين الخطيياب ،رضييي اهلل عنييه ،وفييي أكثيير ميين موقييف ،يجمييع
الص ييحابة وين يياق

معه ييم معن ييى آي يية كريم يية أو أكث يير .أم ييا الي ييوم فيكتف ييي

الكثييير ميين النيياس بييالرجو إلييى كتي ٍ
ياب ميين كتييب التفسييير عنييد استشييكال

معنييى آييية ميين اآليييات ،وينييدر أن يييتم الرجييو إلييى أكثيير ميين كتيياب فييي
التفسييير ،وين يدر أيضييا أن تييتم مناقشيية ذلييك مييع آخ يرين للتوصييل إلييى فهييم
أفضييل .ف ييال عجييب بع ييد ذلييك أن ال تتش ييكل عنييد الكثيي يرين منييا المنهجي يية
المأمولي يية .في ييي المقابي ييل ال عجي ييب أن يتي ييأثر الصي ييحابة والتي ييابعون بي ييالقرآن
الكي يريم ،ث ييم تتش ييكل ل ييديهم المنهجي يية ف ييي التفكي يير ،فيظه يير أث يير ذل ييك فيم ييا
تحصي ييل مي يين تطي ييور س ي يريع ومتصي يياعد علي ييى مسي ييتوى الفكي يير ،والمعرفي يية،
ومنيياهج البحييث ،والعلييوم المختلفيية ،حتييى بلييا كييل ذلييك أوجييهُ فييي القييرن
الرابع الهجري.
ويجدر في هذا المقام أن نشيير إليى تجربتنيا فيي نردول نرونأل حييث
ُيكلف كل شيخص مين المشياركين فيي النيدوة أن ينظير فيي عيدد مين كتيب
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التفسييير ،ويتفكيير فييي معيياني آيييات معينيية ،ويكييون ذلييك فييي مييدى أسييبو .
ف ييكذا ك ييان ع ييدد المش يياركين عشي يرة أش ييخاص ،م ييثال ،ف ييكن ذل ييك يعن ييي أن
المجمي ييو قي ييد اطلع ي يوا علي ييى مي ييا ال يقي ييل عي يين ثالثي ييين تفسي ييي ار .وقي ييد يرجي ييع
الشخص الواحد إلى أكثر مين عشيرة تفاسيير .وفيي ييوم النيدوة تيتم مناقشية
اآليييات الكريميية ،ويكييون التوقييف طييويال عنييد اآليييات التييي تُ ْشي ِيكل .ويتيياح

لكيل شي ٍ
يخص أن يطيرح آراءه ووجهييات نظيره التييي تُنياق  ،فتُعييزز أو تُفنييد.

وقد لوحظ أنه ،وفي كيل جلسية ،تتجليى مع ٍ
يان ،وتتفيتح مغياليق ،بيل وتبيرز
إبييداعات ف ييي الفهييم نأم ييل أن يك ييون لهييا ش ييأن ف ييي تفسييير القي يرآن الكي يريم.
والم ارق ييب للن ييدوة يالح ييظ تمي ييز المش يياركين فيه ييا بمنهجي يية ف ييي االس ييتنباط
والتفكير.
تؤكد مسيرة التفسيير عبير القيرون الماضيية عليى حيرص المفسيرين
علييى اتخيياذ فهييم السييابقين أساسييا فييي بنيياء فهمهييم الخيياصب فليييس بكمكييان
أحد أن يستغني عن فهم السلف في التفسير ألسباب من أهمها:
أ -أنهم أهل اللغة ،وعنهم أخذنا علومها .
ب -حرصييهم علييى نقييل مييا صييح عيين رسييول اهلل ،صييلى اهلل عليييه وسييلم،
في تفسير القرآن الكريم ،وكذلك ما صح عن الصحابة والتابعين.
قلنيا إن عيدد كلميات القيرآن الكيريم يزييد قلييال عين  77أليف كلمية،
وه ييذا يع ييادل  033ص ييفحة .ويتض ييمن القي يرآن الكي يريم  111س ييورةب منه ييا
السيور الطويلية ،والسيور القصييرة ،وال تزيييد أطيول سيورة عين  41صييفحه،

فييي حييال أن كييل صييفحة تتييألف ميين  463كلميية ،فييي حييين تتييألف أقصيير

سييورة ميين عشررر كلمييات .أمييا بيياقي السييور فهييي بييين ذلييك ط يوال وِقص ي ار.
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وتتألف كل سورة من عدد من اآليات ،جواذا عرفنا أن متوسط عدد كلميات
اآلية الواحدة هو  12.4كلمة ،وأن بعيض اآلييات تتكيون مين كلمية واحيدة
أو كلمت ييين ،تب ييين لن ييا أن ه ييذا األس ييلوب يختل ييف عم ييا اعت يياده البش يير ف ييي
كتاب يياتهم .وق ييد يك ييون ه ييذا الم يينهج ف ييي الع ييرض م يين أسي يرار ت ييأثير القي يرآن
الك يريم .والمتييدبر يالحييظ أن اآليييات المكييية غالبييا مييا تتسييم بالقصيير ،فييي
حي ييين أن اآليي ييات المدنيي يية ،إجمي يياال ،تتسي ييم بي ييالطول النسي ييبي .ومعلي ييوم أن
العقَييدي ،و ررذا يعنرري أن
التركيييز فييي المرحليية المكييية كييان علييى الجانييب َ
رح العقيدل يمتراُ لرا األفكرار المركرال والسرريعةأل عيرداإ عرن الت وير

والت ريع .وهذا يرشدنا إلى اعتماد أسلوب ِّ
الشعار في الدعوة إليى األفكيار
والعقائد ،فذلك أسر في تبليا الفكرة وتعميمها ،وأسيهل تنياوال .أميا أسيلوب
الفالسييفة ،فييال يصييلح إال لفئيية قليليية متخصصيية .ومررن ينظررر فرري سررورل

امالرال،أل مرثالإأل يالمرظ أنهرا شررعار واضر أل ورسرالة سرريعة وماسررمةأل
تجلج

عقيدل التوميد" :د

و ال أمدأل ال الصمدأل لم يلدأل ولم يولردأل

ولم يكن له ك واإ أمرد" .وهيذا يرشيدنا إليى المنهجيية التيي يجيدر أن نتبعهيا
عند مخاطبة عامية النياس ،وفيي اليدعوة إليى الفكيرة والمبيدأأل ويردعونا لرا

ا سررت ادل مررن منهجيررة القررآن المكرري والمرردنيأل لتوظي هررا فرري مالا ررة
ٍ
مقام مقا .
الناسأل ميث يكون لك
ضيينا عيين ش يراء كتييب نفيسيية بسييبب أسييلوب
َع َر ْ
فييي أكثيير ميين م يرة أ ْ
العرض فيهاب حيث السرد المتواصل ،فال تبويب ،وال فقرات ،وال عالميات

ترقيم ...ولو ُع ِرضيت علينيا مثيل هيذه الكتيب بالمجيان لترددنيا فيي أخيذها،
ِ
ِ
يأن ال دافعييية
لعلمنييا أنهييا سييتأخذ ميين مسيياحات رفييوف المكتبيية ،ولعلمنييا بي ْ
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اءتها ،بل إن القراءة فيها ضرب من المعاناة .وقد تُفاجأ بعد حيين
لدينا لقر َ
بمثل هذا الكتاب وقد طُبع بثوب جديد ،وقُسم إلى فُصيول وأبيواب ،وازدان
بالعنيياوين الواضييحة ،والفق يرات القصيييرة ،ولونييت بعييض العبييارات الهاميية،

ووضيعت الفواصييل والحييدود بييين الفصيل والفصييل ،والبيياب والبيياب ،والفقيرة
والفقرة ،والجملة والجملة ...نعم ،فبكمكاننيا اآلن أن نركيز عليى التفاصييل،

وأن ُنلي ييم ب ُكي ييل صي ييغيرٍة وكبي ي يرة ،فقي ييد أصي ييبح الوضي ييوح نوعي ييا مي يين الجمي ييال
الج ييذاب ،والمتع يية الدافع يية .ف ييال ُب ييد م يين الفص ييل والتحدي ييد ،حت ييى يتس يينى
للق ييار أن يرك ييز ويمي ييز .أ تررررل أن القررررآن الكرررريم يترررألف مرررن 111

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

أن تسييمى السررورل سييورةب فكلميية السييورة تي ِّ
يذك ُرنا بالسييور ،الييذي يفصييل بييين
أرض وأخرىٍ ،
ٍ
وبيت وآخر .وهل من قبيل الصدفة أن تسيمى ا يرة
قطعة
آيييةب فالكلميية تُييذكرنا بالعالميية الواضييحة ،والتييي ُيشييك ُل ُوضييوحها دليييال هييو
في النهاية حجة وبرهان.
قلن ييا إن ال ُكت يياب ،ف ييي الغال ييب ،يه ييدفون ف ييي كتاب يياتهم إل ييى تزوي ييد
النيياس بمعلومييات وخب يرات جديييدة ،لييذلك فهييم يتسلسييلون فييي األفكييار ميين
البداي يية حت ييى النهاي يية ،وك ييذلك تتسلس ييل األبي يواب والفص ييول ،ويك ييون ذل ييك

واض ييحا غاي يية الوض ييوح ،جواال ُع ييد خل ييال وقص ييو ار .وه ييذا أم يير مفه ييوم ف ييي
العمييل الييذي ُيقصييد بييه نقييل المعلوميية والخب يرة .أمييا إذا أردنييا الحييث علييى
التفكيير والتييدبر ،وخليق المنهجييية السيوية فييي التفكيير والبحييث واالسييتنباط،

ف ييكن أس ييلوب الع ييرض يج ييب عن ييدها أن يختل ييفب ف ييال نع ييود بحاج يية إل ييى
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التسلسل الواضح ،بل نكيون بحاجية إليى التسلسيل اليذي يجتهيد القيار فيي
اكتشافه.
عنييد تييدبر القيرآن الكيريم نقييوم أوال بتييدبر اآلييية ،فييكذا فهمنييا معانيهييا
يص ييبح م يين الس ييهل علين ييا بع ييد ذل ييك أن ني يربط ب ييين آي ي ٍية وأخ ييرى .وبع ييدها
يفتييرض أن نلحييظ أن آيييات السييورة جيياءت فييي مجموعييات ،فييكذا فُهمييت
معيياني المجموعيية األولييى ،ثييم فُهمييت معيياني المجموعيية الثانييية ،...أمكيين
بعد ذلك أن نربط بين معاني المجموعيات .وبعيد أن ننتهيي مين فهيم سيورة

وجميال،
كآل عمران ،مثال ،نقوم بتدبر سورة النساء ،فكذا فهمناهاب كلميات ُ

وآيييات ،ومجموعيات ،أصييبح بكمكاننييا أن نربطهييا جميعييا بسييورة آل عميران
التي تسبقها .وال يسيهل علينيا أن نربطهيا بسيورة المائيدة ،التيي تليهيا ،حتيى
نتييدبر سييورة المائييدة أيضييا ،وذلييك فييي مسييتوى الكلمييات ،والجمييل ،واآليييات
والمجموعيياتب فكمييال الفهييم للسييورة األولييى ،و كمييال الفهييم للسييورة الثانييية،
يييؤدي إلييى استكشيياف الييروابط والصييالت بييين السييورتين ،وهكييذا ...وتكييون
المفاجييأة أن نكتش ييف أن القي يرآن يفس يير الق يرآن ،ويتجل ييى لن ييا بن يياء متك ييامال
متراص ييا .وس يييبقى اإلنس ييان ينظ يير ف ييي تفاص يييل ه ييذا الكت يياب العظ يييم ف ييي
ِ
محاولته لتصور البناء الكلي في صورة أفضل ،كما يفعل وهيو يحياول أن
يفهم الكون.
المتييدبر للقيرآن الكيريم يلحييظ أن بعييض القَصييص القرآنييي قييد تكييرر
في أكثر من سورة .والذين يظنون أن القرآن الكريم نزل فقيط لييزود النياس
بمعلومييات ومعييارف َيي َيرْو َن فييي التك يرار ظيياهرة غييير إيجابييية ،وهييم بييذلك
يذهلون عين حقيقية أن القيرآن الكيريم ُيربيي النياس تربيية شياملة ،ومين ذليك
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تي يربيتهم عل ييى منهجي يية التفكي يير .والملح ييوظ أن القَص ييص القرآن ييي يختل ييف
جي ييذريا عي يين القصي ييص البشي ييري ،السي ييردي المفصي ييل ،بي ييل هي ييو ،إن صي ييح
تقصيير ،ولكنهييا إن طالييت تبقييى فييي
التعبييير ،لقطييات قييد تطييول قليييال وقييد ُ
إطار القصة القصيرة ،بل القصييرة جيدا .أميا التكيرار فهيو ظياهري يتوهميه
ميين يتلييو الق يرآن الك يريم ميين غييير تييدبر .أمييا أهييل التييدبر فيعلمييون أن ال
تكي يرار إال ف ييي الش ييكل ،أم ييا ف ييي الج ييوهر ف ييال تكي يرار .م يين هن ييا نج ييد م يين
المناسب أن نلفت االنتباه إلى اآلتي:
 .5القول بتكرار القصة القرآنية ال يعنيي أنيه ييتم تكرارهيا تفصييليا ،بيل قيد
تزيد أو تنقص في بعض التفاصيل والحيثيات.
 .5تختلييف السييياقات التييي يتكييرر فيهييا القَصييص القرآنييي ،ممييا يعنييي أن
المعنى المستفاد يختلف باختالف السياق.
الجمييل بغيرهييا ،ويكييون تقييديم وتييأخير فييي
 .1تُسييتبدل بعييض المفييردات أو ُ
الج ْرس ،وتختلف فواصل اآليات...
األلفاظ والجمل ،ويختلف َ

 .2واضح أن أهداف القصة القرآنية يغلب أن تختلف عين أهيداف القصية
في كتابات البشر ،من هنا تتعدد المقاصد عند تكرار القصة.
 .1إن مثييل هييذا األسييلوب فييي التك يرار ي ررور فرري منهجيررة الت كيررر لييدى
المتدبر ،ألنه يالحظ األنماط المحتملة ،والصيا التي يمكين أن تتعيدد ،ثيم
يالحي ييظ التغيي ي يرات المطلوبي يية لتحقيي ييق االنسي ييجام مي ييع السي ييياقب مي يين حيي ييث
المعنييى والجييوهر ،وميين حيييث الشييكل البالغييي ،أي الثييوب الييذي ال بييد أن
تتجلى فيه المعاني .ثم هو يالحظ البدائل الممكنة من أجل خطياب ميؤثر
ومنتج...وحتى تتضح الفكرة نضرب مثاال من الطبيعة:
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تتألف المادة من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات ،ومجميو هيذا
يس ييمى ذرلإ ،ومجم ييو ال ييذرات يس ييمى جاي رررراإ ،ومجم ييو الجزيئ ييات يس ييمى
مرك راإ .وميين هييذه الييذرات ،والجزيئييات ،والمركبييات ،تكييون التنوعييات التييي
تبيدو ال متناهييية .وليو أخييذنا عنصير ال وتاسرريوم ،كمثيال ،فسييوف نجييد أن
اخييتالف نسييبة هييذا البوتاسيييوم فييي النباتييات المختلفيية يييؤدي إلييى اخييتالف
األطع ييام .وال يق ييال إن طع ييم الم ييوز ،م ييثال ،ه ييو نفس ييه طع ييم التف يياح عل ييى
اعتبيار أن مييرده إلييى البوتاسيييومب فقييد أدى اخييتالف النسييبة فييي البوتاسيييوم
إلى اختالف كبير فيي الميذاق .جواذا تعمقنيا أكثير نجيد أن مكونيات التفاحية
ه ييي ف ييي الحقيقي ية إلكترون ييات وبروتون ييات ونيوترون ييات .وه ييذه ه ييي نفس ييها
مكونات الحديد ،والنحاس...،
فييالتكرار فييي عييالم المييادة هييو األسيياس الييذي يقييوم عليييه كييل التنييو
والثراء الذي يتصف به الوجود ،جواذا كان تكرار الكلمة ال بيد منيه ،وتكيرار
الجملة ال بأس بيه ،فيكن لتكيرار القصية فوائيد كثييرة ،حييث ييؤدي ذليك إليى
وي ْلهييم آفاقييا رحبيية ،ويكشييف
ظهييور أبنييية جديييدة ،ويعطييي صييو ار متنوعييةُ ،
ع يين دروس غني يية ،ويخل ييق منهجي ييه ف ييي التفكي يير واالس ييتنباط .وعلي ييه ف ييكن
المطلوب هنا أن نركز االهتمام من أجل محاولة استكشياف األنمياط التيي
تؤسس لمنهجية سوية.
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صم
القرآن ي ِّ
نرر ،القيرآن الكيريم ،فييي سييورة يوسييف ،علييى دخييول يعقييوب ،عليييه

السييالم ،وجميييع أبنائييه مصيير .واآليييات الكريميية تييوحي بييأنهم قييد سييكنوها
واسييتقروا فيهييا .ولرريس نررا مررا يشررير لررا أنهررم لررم يالرج روا منهررا متررا
أالررررجهم موسررراأل عليررره السرررالم .ويقييال إن المييدة بييين يوسييف وموسييى،
عليهمييا السييالم ،ال تقييل عيين أربعمائيية وخمسييين سيينة .ومعلييوم تاريخيييا أن
ُملك ال ِهكسوس ،وكذلك الفراعنة من بعد ،قد شمل بالد الشام.
علييى ضييوء ذلييك ميين المتوقييع أن ينتشيير أبنيياء يعقييوب ،أي أ نرراء

س ار ي  ،وأحفاده خارج القطير المصيري ،وال مسيوغ للجيزم ببقيائهم جميعيا

في مصر .وهيذا يفسير ميا ورد فيي ليوح مرنبتياح ابين رمسييس ،والمعيروف
عنييد المييؤرخين بلييوح إس يرائيل ،حيييث ييينص الفرعييون مرنبتيياح علييى إبادتييه
إلسيرائيل التييي كانييت تسييكن بييالد الشييام .والعبييارة اليواردة فييي اللييوح هييي" :
واسررررر ار ي أ يرررررد ولرررررن يكرررررون لهرررررا رررررذرل " .ويب ي ييدو أن قطاع ي ييا م ي يين
المستض ي ييعفين م ي يين بن ي ييي إسي ي يرائيل ق ي ييد تس ي ييربوا ،ف ي ييارين م ي يين االض ي ييطهاد
الفرعييوني ،وانضييموا إلييى أقيياربهم الييذين سييبقوهم إلييى بييالد الشييام ،خييالل
الس يينين المتطاول يية الت ييي س ييبقت عص يير االض ييطهاد ،مم ييا جع ييل مرنبت يياح
يعمل على اجتثاث هؤالء ،حتى ال يكونوا بؤرة جيذب لكيل مين يصيبو إليى
التحييرر ميين عبودييية الفراعنيية .وممييا يؤكييد ذلييك مييا ورد فييي بنييد ميين بنييود
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.
جيياء فييي اآلييية  30ميين سييورة يييونس ":فمررا آمررن لموسررا

ذريررة

من دومه علا الوف من فرعون وملر هم أن ي ترنهم " ...وهيذا يعنيي أن
قليية ميين الشييباب هييم الييذين آمنيوا لموسييى ،عليييه السييالم ،أمييا بقييية الشييعب
ميين بنييي إس يرائيل فاختلفييت م يواقفهمب فميينهم ميين اسييتم أر الييذل وركيين إلييى
الواقي ييع ،ومي يينهم مي يين هي ييو علي ييى اسي ييتعداد أن يلحي ييق بي ييالمؤمنين في ييي حي ييال
هج يرتهم .وال ُيتصييور أن يخييرج الشييعب اإلس يرائيلي بالكامييل ،وعلييى وجييه
الخصييوص أولئييك الييذين ارتبطييت مصييالحهم بمصييالح الفراعنيية ،مميين هييم

مثي ييل قي ييارون ":ن دررررارون كرررران مررررن درررروم موسررررا ف ررررا علرررريهم"...
القص .76:،بل إن هناك مأل من بني إسرائيل كيانوا يعمليون لصيالح نظيام
الفراعنة ،بدليل قوله تعالى في آية سورة يونس ":علا الروف مرن فرعرون

ومل ر هم  " ...وكيييف يمكيين لشييعب ُيعييد بيياأللوف ،بييل قييد يكييون أكثيير ميين
ذلييك ،أن يخييرج خلسيية ،وأنييى لغييير المييؤمن ميينهم أن يثييق بموسييى ،عليييه
السالم ،فيخرج إلى عالم المجهول؟!
بهذا نكون قد خلصنا إلى نتيجة تقول :نا ما يد علرا الرروُ عر
أ ناء س ار ي د
يث

الروُ ك

مجيء موساأل عليه السالمأل لا مصر .و يوجد مرا
نري سر ار ي مرع موسراأل عليره السرالمأل بيل إن األقيرب

إلى العقل ومنطق األمور أن تبقى األكثرية في مصر وتخرج فقيط األقليية

المؤمنة ومن يواليها ويتبعها لسبب أو آخر.
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هناك أدلة كثيرة تُثبت أن فرعون الخروج هيو مرنبتياح بين رمسييس
الثيياني .وال مجييال هنييا لتقييديم هييذه األدليية ،ولكيين ميين الالفييت أن الوثررا
ال رعونية تن ،علا مصو فوضا واض ار ا

عد مو مرن تاحأل ر

نجرررد أن السرررل ة ال رعونيرررة تتهررراول ويسررري ر علرررا العرررر
يوصف أنه آسيوي سمته عر

شرررال،

المصرادر (أرسرو) .ومين يتيدبر اآلييات

القرآنييية يييدرك أنييه بعييد غيرق فرعييون وجنييده ورمييوز سييلطته سيييطر الشييعب

الييذي ينتمييي إلييى طوائييف شييتى ،وميينهم شييعب بنييي إسيرائيل ،علييى كييل مييا
تركه الفرعون وأركان سيلطته .انظير قوليه تعيالى ":فأالرجنرا م مرن جنرا
وعيررونأل وكنرروا ومقررام كررريمأل كررذل وأورثنا ررا نرري س ر ار ي أل فررأت عو م
مشرررررردين" الشرررررعراء .)63-77(:فبمجي ييرد خي ييروج الفرعي ييون تي ييم اإلرث ،بي ييدليل
استخدام الفاء في قوله تعالى ":فأت عو م مشردين ".

ولييم يكيين شييعب إس يرائيل هييو ال يوارث الوحيييد ،بييل إن هنيياك شييعوبا أخييرى
كانييت فييي الطبقييات األدنييى .انظيير قولييه تعييالى ":كرررم تركررروا مرررن جنرررا
وعيونأل واروع ومقام كريمأل وَنعمة كانوا فيها فراكهينأل كرذل وأورثنا را

دوم راإ آالرررين " الرردالان .)43-47(:ويبييدو أن بنييي إس يرائيل كييانوا فييي الييدائرة
األقي ييرب إلي ييى القصي ييور الفرعونيي يية ،بداللي يية قولي ييه تعي ييالى في ييي آيي ييات سي ييورة

الش ييعراء ":وكنرررروا ومقررررام كررررريم " .أم ييا ال ييدائرة األبع ييد ،وه ييي األ ارض ييي
والس ييهول ،فق ييد وقع ييت تح ييت س ييلطة آخي يرين ،ب ييدليل قول ييه تع ييالى ":واروع
ومقام كريم ...وأورثنا ا دوماإ آالرين" .

أميا اليذين خرجيوا مييع موسيى ،علييه السييالم ،وحكيم اهلل تعيالى فيييهم

أن يتيه يوا ف ييي األرض أربعييين س يينة ،فربمييا أص ييبحوا فييي ه ييذه المييدة ب ييؤرة
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جذب لبعض من بقيي فيي مصير ،ثيم أورثهيم اهلل تعيالى األرض المباركية،
بدالليية قولييه تعييالى ":وأورثنرررا القررروم الرررذين كرررانوا يستضرررع ون مشرررار
األر

وم ار هرررا التررري اركنرررا فيهرررا"..

(األعرررراف.)107 :

فييالميراث الفييوري

كييان لميين بقييي فييي مصيير ،أمييا مي يراث األرض المباركيية فكييان بعييد زميين
التيييه .وعلييى ه يؤالء ميين بنييي إس يرائيل نزلييت التييوراة ،أمييا البقييية ،قلييت أم
كثرت ،فقد اختلطت بالشعوب األخرى وبالتالي لم تتميز ،ألنها لم تتهود.
جيياء فييي اآلييية  04ميين سييورة الييدخان ":ولقررد االترنررا م علررا علررم
علرررا العرررالمين" .فخييروج موسييى ،عليييه السييالم ،بميين آميين لييه ميين بن ييي
إسيرائيل ،وتلقيييهم التييوراة ،كييل ذلييك كييان باختيييار ربيياني .وعلييى الييرغم ميين

مفاسدهم وضالالتهم وانحرافهم ،فقد خرج منهم بعد حين دعاة هيداةب جياء
في اآلية  171من سورة األعراف ":ومن دوم موسا أم ٌة يهردون رالم

و ه يعردلون" ،وجياء فيي اآليية  ":163ود عنرا م فري األر

أممراإ مرنهم

الصرررررالمون ومرررررنهم دون ذلررررر  ."...فاختيي ييارهم ،إذن ،واختيي ييار األرض

المقدسة لتكون المحضين والمنطليق ،كيل ذليك كيان عليى عليم وعين حكمية

ربانيييةب انظيير مييا ورد عيين عهييد طييالوت ،ثييم انظيير مييا ورد عيين عهييد داود
وسييليمان ،عليهمييا السييالم ،ثييم انظيير إلييى اختيييار اهلل تعييالى آلل عم يران،
وانظر األجواء التي عاشتها مريم ،عليها السالم.
صييح فييي الحييديث الش يريف أن اهلل تعييالى كييان يبعييث الرسييل إلييى
أق يوامهم خاصيية ،حتييى جيياء زميين الرسييالة العاميية المتمثليية فييي اإلسييالم.
وخصوص ييية الرس يياالت الس ييابقة تعن ييي أنه ييا مرحلي يية ،وه ييذا ينطب ييق عل ييى
التييوراة التييي كانييت خاصيية ببنييي إسيرائيل .ميين هنييا كانييت اليهودييية قاصيرة
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علي ييى بني ييي إس ي يرائيل .وقي ييد كي ييان خي ييروج اليهي ييود عي يين تعي يياليم التي ييوراة علي ييى
صيورتينب األوليى بيالتحريف ،والثانييية بمقاومية اإلصيالح والتصيويب الييذي
كانت تأتي به الرسل واألنبياء .جاء في اآلية  73من سورة المائيدة ":ل ِعن
الذين ك روا من ني س ار ي علرا لسران داود وعيسرا ا رن مرريمأل ذلر

مررا عص روا وكررانوا يعترردون" .فيياللعن إذن كييان للييذين كفييروا ميينهم ،وهييذا
يعنييي أن هنيياك فئيية آمنييت وصييححت مسيييرتها ،وهييذا مييا كييان يحصييل فييي
كل مرحلة .وعندما جاء اإلسالم وجدنا منهم مين ُيسيلم هلل تعيالى ،واسيتمر
ذلك إلى يومنا هذا.
بم ييرور ال ييزمن ،ونتيج يية الس ييتمرار الف ييرز عب يير الم ارح ييل المختلف يية،
ونتيجيية العتنيياق أقيوام متعييددة لليهودييية ،فقييد أصييبحت اليهودييية دينييا يضييم
أجناسييا مختلفيية .ميين هنييا نجييد أن علميياء األجنيياس يقولييون :إن أكثيير ميين
 %13من يهيود العيالم ال عالقية لهيم الييوم ببنيي إسيرائيل ،بيل إن الغالبيية
العظمييى ميين بنييي إسيرائيل قييد اعتنقيوا اإلسييالم ،وبالتييالي لييم يعييد باإلمكييان

تمييزهم عن غيرهم من األجنياس .أميا االدعياء الصيهيوني بيأن اليهيود هيم
أبنيياء يعقييوب ،عليييه السييالم ،فكنييه أسييطورة ُسييطرت ألهييداف سياسييية ،وال
مكييان لهييذا االدعيياء فييي الد ارسييات التاريخييية الجييادة .صييحيح أن اليهودييية
نزلييت إلييى بنييي إسيرائيل ،وصييحيح أيضييا أن الغالبييية ميين بنييي إسيرائيل قييد
ص ييوبت مس يييرتها م ييع األنبي يياء والمرس ييلين .أم ييا ال ييذين بقي يوا عل ييى عن ييادهم
وقيياوموا دع يوات اإلصييالح ،وركن يوا إلييى األسيياطير ،وجييذبوا إليييهم أمثييالهم
ميين األمييم األخييرى ،فهييم الييذين أفيياض القيرآن الكيريم فييي وصييفهم ،وكشييف
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حقيقييتهم ،وبييين خطييورة مييوقفهم ميين دعييوة الحييق التييي جيياءت بهييا الرسييل
عليهم السالم.
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رالرو
عرث
جاء في اآليية  417مين سيورة البقيرة " :ودرا لهرم ن ريهم ن ال درد َ
لكرم رالو َ َملِكراإأل درالوا أنرا يكرون لره الملر علينرا ونمررن أمر الملر
منه ولم يؤ سع إة من المرا أل درا ن الإ اصر اه علريكم وااده سر إة
في العلم والجسم." ...

ورد فييي العهييد القييديم ،فييي سييفر صييموئيل ،قصيية مطوليية قييد تصييلح إللقيياء
الضوء على ما لم تُصرح بيه اآلييات الكريمية المتعلقية بطيالوت ،اليذي قياد

بني ييي إس ي يرائيل في ييي مواجهي يية أعي ييدائهم ،واسي ييتطا أن يهي ييزم جي ييي

ُجليي ييات

الفلس ييطيني ،وف ييق عب ييارة العه ييد الق ييديم ،وت ييم له ييم اس ييترجا ت ييابوت العه ييد

جواقامة نظام ملكي بعد أن كانوا قبائل متفرقة يحكم كل قبيلية مينهم قياض.
وقد جاء ترتيب سفر صموئيل في العهد القديم بعد سفر القضاة.
فيي المقابييل ينبغيي الحييذر عنيدما ننظيير فيي العهييد القيديم ،وذلييك لميا خييالط
الحقيقيية ميين أوهييام وم يزاعم وأسيياطير ،وحتييى ال نق يع فيمييا وقييع فيييه بعييض
أهييل التفسييير ميين القييدماء ،ميين التوسييع عنييد األخييذ ميين اإلس يرائيليات ميين

غير تمحيص.

لييم ُيصييرح الق يرآن الك يريم باسييم النبييي الييذي لجييأ إليييه بنييو إس يرائيل يطلبييون

َملكييا ِّ
يوحي يد كلم ييتهم ويق ييودهم ف ييي ص يراعهم م ييع أع ييدائهم م يين أه ييل ال ييبالد
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صيموئيل .وفيي الوقيت
األصيليين .أميا العهيد القيديم فقيد صيرح بأنيه ُييدعى ُ
الذي ُيصرح فيه القرآن الكريم باسم الملك المختيار ":إن ال درد عرث لكرم
ررالو  ،" ..نجييد أن العهييد القييديم يسييميه شيياؤل .وهييذا ،كمييا هييو واضييح،

تباين كبير في االسم .أما قائد األعداء فقد صرح القرآن الكريم بيأن اسيمه
جالو  ،وهذا قريب من االسم جوليات الوارد في سفر صموئيل.
لقييد أصييبح مبتوتييا عنييد علميياء التيياري واآلثييار بييأن العهييد القييديم ال يصييلح
كمسييتند تيياريخيب لكث يرة مييا ورد فيييه ميين أخطيياء تاريخييية تتعلييق باألميياكن
واألشييخاص واألزمييان واألحييداث .ونحيين هنييا لسيينا فييي مقييام إقاميية الحج ية
علييى صييدقية الق يرآن الك يريم ،جوانمييا فييي مقييام تنبيييه المييؤمنين إلييى بعييض
أسرار العبارة القرآنية.
أليس من الالفت أن يكون اسم الملك الذي ُنصِّب ليقيود بنيي إسيرائيل هيو
رررررالو  ،وأن يكي ييون اسي ييم قائي ييد األعي ييداء مي يين الفلسي ييطينيين القي ييدماء هي ييو
جالو !؟
يالحييظ أن االسييمين ينتميييان إلييى لغيية واحييدة ،بييل يتميياثالن فييي الحييروف،
إال الحي ييرف األول .وواضي ييح أن كي ييل اسي ييم منهمي ييا يتكي ييون مي يين مقطعي ييين
المقط ييع الث يياني مش ييترك بينهم ييا ،وه ييو الي يواو م ييع الت يياء أي( :ط ييال+

(جال +وت).

فماذا يمكن أن يعني هذا التماثل!؟
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وت)

تش ييير التق ييديرات التاريخيي ية إل ييى أن بن ييي إسي يرائيل أق يياموا ف ييي فلس ييطين م ييا
السيكان
ميع ُ

ُيقارب القرنين مين الزميان وهيم قبائيل يحكمهيا القضياة وتعيي
األصييليين ميين الفلسييطينيين القييدماء .وغنييي عيين البيييان أن عالقييتهم مييع
السييكان األص ييليين كانييت تتي يراوح بييين الس ييلم والحييرب ،مم ييا يعنييي أن ي ييتم
التأثر والتأثير المتبادل ،وهذا من بدهيات االجتما البشيري .والظياهر أن
االس ييم طي يالوت ك ييان اس ييما فلس ييطينيا ،وه ييذا يش ييير إل ييى ت ييأثر اإلسي يرائيليين
بالفلس ي ييطينيين حت ي ييى عل ي ييى مس ي ييتوى األس ي ييماء ،مم ي ييا ي ي ييدلل عل ي ييى التف ي ييوق
الحضيياري للفلسييطينيين القييدماء ،وهييو أميير متوقيع ،ألن اإلسيرائيليين كييانوا
يعيشون المرحلة القبلية بعد التيه الذي امتد أربعين سنة بعد خيروجهم مين

مصر.

وهن يياك م يين ي ييرى أن األقلي ييات الخائف يية ق ييد تعم ييد إل ييى أن تتس ييمى بأس ييماء
األكثريية المسيييطرة كنييو ميين الحماييية جواخفيياء الهويية .وقييد يعييزز مثييل هييذا
القييول مييا ورد فييي اآلييية  416ميين سييورة البقيرة علييى لسييان اإلسيرائيليين" :
وما لنا أال نقات َل فيي سيبيل اهلل وقيد أُخرجنيا مين ديارنيا وأبنائنيا ،" ...ومثيل
هذه الحالة من الضيعف هيي التيي دعيت بنيي إسيرائيل إليى أن يطلبيوا مين
نبييي لهييم أن يييدعو اهلل تعييالى أن يبعييث ملكييا يجمييع كلمييتهم ،كمييا أشييارت
اآليات الكريمة من سورة البقرة.

تُيزاد اليواو والتيياء فييي اللغيية العربيية للمبالغيية فييي الصييفة ،مثييل :الجبييروت،
الملكييوت ،الطيياغوت ...وهييذا يقييوي احتمييال أن يكييون اسييم ررالو مبالغيية
في صفة إيجابية اتصف بها مما جعله مؤهال فيميا بعيد ألن يمليك ويقيود.
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وه ييذا يف ييتح الب يياب الحتم ييال أن تك ييون ص ييفته ه ييذه ق ييد طغ ييت عل ييى اس ييمه
األصلي فسمي بها ،وهذا كثير في أسيماء القيدماء .وال شيك أن العبيرة فيي
األسماء لما شا وتم تداوله .أما ما يطلقه األهل من أسيماء فيال وزن لهيا
إن هييي تيوارت وانييدثرت .فييأي األسييماء هييو األحييق أن ُيطلييق علييى البطييل
المسي ي ييلم في ي يياتح األرض المقدسي ي يية ،يوسي ي ييف بي ي يين أيي ي ييوب أم صي ي ييالح الي ي ييدين

األيوبي!؟

قد يكون المدخل لفهم سر هذا االسم هو ما ورد في اآلية  417من سيورة
البقيرة ":دا ن ال اص اه عليكم وااده س ة فري العلرم والجسرم ،"...
فق ييد ك ييان ذا َررررو ف ييي العل ييم والجس ييم .وم ييا قي ييل ف ييي ط ييالوت ُيق ييال ف ييي
جييالوت ،مييع اخييتالف فييي الصييفة التييي اسييتحق ذلييك الجبييار أن يوصييف
بهاب فقد كان صاحب صوالت وجوالت في أرض المعركية ،إليى درجية أن
يقول اإلسرائيليون عنيد اللقياء":

ادرة لنرا اليروم جرالو وجنروده" ،فقيد

قدموا جالوت في الذكر على جنوده ،بل كأنه في نظرهم نصف الجي .

ويشغب على كيل ميا قلنياه أن جيالوت وطيالوت فيي القيرآن الكيريم ممنوعية
ميين الص ييرف ،مم ييا ي ييدل عل ييى أنهييا أعجمي يية .وعن ييدما نعل ييم أن الد ارس ييات
المعاص يرة تشييير إلييى أن اللغيية العربييية هييي األم لكييل اللغييات يصييبح ميين
الممكن أن تكون هذه األسماء األعجمية ذات أصول عربية.
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يميا يومنا
نظرل في د لة ا سم

جاء في اآلية  7من سورة ميريم ":يا اكريا نا ن شر

رالم اسرمه يميرا

 ."...والالف ييت أن النب ييي يميررررا ب يين زكري ييا ،عليهم ييا الس ييالمُ ،ي ييدعى ف ييي
األناجيييل المعاص يرة بي ي يومنرررا المعمررردان .وتييذكر األناجيييل المعاص يرة أن
عمد المسييح ،علييه السيالم.
عمد الناس في نهر األردن ،وأنه َّ
يومنا كان ُي ِّ
ويبييدو أن التعميييد ،الييذي هييو تغطيييس فييي الميياء كطقييس دينييي ،يرمييز إلييى
الصي ييبا بالصي ييبغة الديني ي ية .ومي يين هني ييا ُدعي ييي يحيي ييى ،عليي ييه السي ييالم ،في ييي
األناجيل بي المعمدان.
لماذا هذا االختالف في التسمية في الوقت الذي نجد فيه أن أسماء مثيل:
إبراهيم ،زكريا ،يعقوب ،يوسيف ،إسيماعيل ،إسيحاق ... ،تُيذكر فيي القيرآن
واألناجيييل المعاص يرة والتييوراة المعاص يرة ميين غييير اخييتالف إال فييي لهجيية
النطييق باالسييم؟! وقييد يكييون مفتيياح اإلجابيية فييي اسييم يميررا ،عليييه السييالم،
عند الصابئة ،حيث أنهيم ُيسيمونه يميرا يومنرا .والالفيت هنيا أنهيم جمعيوا
بين االسمين .أفال يدعونا ذلك إلى محاولة اكتشاف السر؟!
يزيد عدد الصابئة في العالم اليوم على مائية أليف نسيمة ،يعيي

معظمهيم

فييي العيراق .وهييم يؤمنييون بأربعيية أنبييياءب أولهييم آدم وآخييرهم يحيييى ،عليييهم
السي ييالم .وقي ييد اختلي ييف العلمي يياء في ييي معني ييى الصرررررا ة .وربمي ييا يكي ييون مي يين
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األصوب أن َنرجع إلى لغتهم المسيماة المندائيية ،حييث تلفيظ الغيين هميزة،
فبييدل أن يقوليوا ص ر نجييدهم يقولييون ص ر أ .فالصييابئة هييم إذن الصررا ة،
وسموا بذلك ألن ِمن أهيم طقوسيهم الدينيية االصيطباغ بالمياء ،أي التعمييد
بالمفهوم النصراني.
الماء في اللغية العربيية هيي راء فيي اللغية المندائيية ،ليذا نجيدهم يلفظيون
اسيم يحييى ،علييه السيالم ،هكيذا :يهيررا يو نرا .جواذا علمنيا أن منرا مييأخوذة

ميين المنرران ،جواذا علمنييا أن المقطييع يررو يييأتي أحيانييا ،فييي بعييض اللغييات
السييامية (معلوميية غييير مؤكييدة) ،بمعنييى ذو ،يصييبح ميين السييهل أن نييدرك
أن معنييى لفظيية يومنررا ُيحتمييل أن يكييون ذو المنرران .وعليييه يكييون يميررا

هييو االسييم العلييم و يومنررا هييو الصييفة ،أي أنيه كييان ُيييدعى ،عليييه السييالم،
يميرررا ذو المنررران .وقييد يفسيير هييذا لنييا جمييع الصييابئة بييين االسييمين ،أو
بمعنى أدق بين االسم والصفة.
فالقرآن إذن ييذكر االسيم العليم ليحييى ،علييه السيالم ،واألناجييل المعاصيرة
تييذكر صييفته البييارزة التييي اشييتهر بهييا .والالفييت هنييا أن الق يرآن الك يريم لييم
يييذكر المنرران إال م يرة واحييدة ،وذلييك عنييدما كييان يييتكلم عيين يحيييى ،عليييه
السالم ،في اآليتين  14و  10من سورة مريم ":يا يميا الذ الكتراهلل قرول

وآتينرراه المكررم ص ر ياأل ومنان راإ مررن لرردنا واكررال وكرران تقيررا"ب أي آتيياه اهلل

تعيالى الحكميية والحنييان ،وهييو حنييان ميين لييدن الخييالق .ويحييق لكييل أحييد أن
يسأل :إذا كان يحيى ،عليه السالم ،قيد أُوتيي منانراإ مرن لردن الالرال فيال
الخلييق وهييذه الصييفة فييي سيييرة يحيييى بشييكل جلييي ،فييأين
بييد أن يبييرز هييذا ُ
نجد ذلك في سيرة حياته ،عليه السالم ؟!
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نقييول ببسيياطة :نعييم ،نجييد ذلييك فييي َغلبيية الصييفة علييى االسييم العلييم عنييد
النصييارى ،إلييى درجيية أن ال ُيييذكر االسييم العلييم لييديهم إطالقييا ،فهييو عنييدهم
ُي ييدعى يومنررررا .ونج ييد ذل ييك أيض ييا ف ييي اقتي يران الص ييفة باالس ييم العل ييم عن ييد
الصابئة فهو عندهم ُيدعى يميا يومنا...فتأمل!!
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يمياعليه السالم
يذهب جماهير أهل التفسير إلى أن يميا ،عليه السالم ،قيد قُتيل.

وهم يستندون في ذلك إلى القصة التيي وردت فيي األناجييل .والعجييب أن
المسييلمة التييي ال
ذلييك قييد أصييبح عنييد الكثييير ميين المفس يرين ميين األمييور ُ
تحتمييل النقييا  ،علييى الييرغم ميين أنييه لييم يصييح فييي ذلييك حييديث .بييل إن
القييول بمقتييل يحيييى ،عليييه السييالم ،ينيياقض ظيياهر الق يرآن الك يريم ،جواليييك

بيان ذلك:

ِ
عليره يروم ولِ َردأل
وسرالم
أو إ :جاء في اآلية  17مين سيورة ميريم" :
ٌ
ويوم يمو أل ويوم ي عث ميراإ "أل فاآليية القرآنيية تُص ِّيرح بيأن يحييى ،علييه
السييالم ،سيييموت ،وقييد فييرق القيرآن بييين القتييل والمييوت ،ويظهيير ذلييك جليييا
فييي قولييه تعييالى ":ول ر ن دتلررتم فرري س ر ي ال أو مررتم"..

(آ

عم رران،)177 :

وفي قوله تعالى ":وما ممم ٌد رسرو ٌ درد َاللَر مرن د ِ
لره الرسر أل أفر ن
مررا َ أو دتر  ( "...آ عمرران)111:أل وفييي قولييه تعييالى " :و تمسر ن الررذين

دتلوا في س ي ال أمواتاإ"...
عن وصف من قُتِل في سيبيل اهلل بأنيه مييت .فكييف يصيف القيرآن الكيريم
يحيى ،عليه السالم ،بأنه ميت إذا كان قد قُتِل في سبيل اهلل؟!
ِ
ويروم يمرو "...أل
يروم ولِردأل
ثانيراإ :في قوليه تعيالى":
َ
وسرالم عليره َ
ٌ
دليل أخر على أنه ،عليه السالم ،لم ُيقتل ،ألن القتل يتناقض ميع السيالم
(آ

عمران ،)161:بيل إن اآليية األخييرة تنهيى
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ال ييذي يح ييل علي ييه م يين اهلل .فكي ييف يق ييول اهلل تع ييالى إن الس ييالم علي ييه ي ييوم
يموت ،ثم نقول نحن إنه قد قتل؟!
ثالثراإ :اشتهر عند أهل التفسيير أن زكرييا ويحييى ،عليهميا السيالم،

قد قُيتال معيا ،أو فيي وقيت متقيارب .وهيذا القيول يتنياقض ميع ظياهر قوليه
ِ
الي مررن و ار رري وكان ر امرأترري
تعييالى ميين سييورة م يريم ":وانرري ال ر الم رو َ
عاد ارإأل فَ َههلل لي من لدن َ ولياإ يرثني ويررث مرن آ ِ يعقروهلل"...أل إذ كييف
يك ييون يحي ييى ،علي ييه الس ييالم ،و ِارث ييا لزكري ييا وق ييد ق ييتال مع ييا ،أو ف ييي وقت ييين

متقيياربين ،واهلل تعييالى يقييول فييي سييورة األنبييياء ":فاسررتج نا لرره وو نررا لرره

يميررا"...؟! نعييم ،لقييد طلييب زكريييا ،عليييه السييالم ،فييي دعائييه أن يهبييه اهلل

وليييا يرثييهُ ويييرث ميين آل يعقييوب فاسييتجيب لييه فييي يحيييى ،عليييه السييالم.
وهذا ُيشعر بطول لبث يحيى بعد أبيه ،عليهما السالم.
ٍ
رالم اسرمه يميرا لرم نجعر لره ِمرن
ار عراإ " :يا اكريا نا ن شر

سر ِرميا "أل والسييمي هنييا إمييا أن يكييون مثيييال فييي االسييم ،أو مثيييال فييي
دَ ر َ
الصفة .فكذا كان السَّمي هو المماثل في االسم ،فما مييزة أن يتفيرد إنسيان
ٍ
باسم ما؟! جواذا كان السيمي هيو المماثيل فيي صيفة أو أكثير ،فميا هيي هيذه
الصيفة ،أو الصييفات ،التييي َّ
تميييز بهييا يحيييى ،عليييه السييالم ،فكييان هييو أول

من يتصف بها؟! وفي محاولة لإلجابة عن هذا التساؤل نقول:
يستخدم الناس األسماء لتمييز األفيراد بعضيهم عين بعيض ،وال ييتم
اختيييار األسييماء عش يوائيا ،بييل يعمييد أغلييب النيياس إلييى اختيييار أسييماء لهييا
دالالت ُمحببة لديهم ،ومن ذلك أن يكيون االسيم داال عليى صيفة إيجابيية.
وعلييى الييرغم ميين ذلييك فييكن هنيياك الكثييير ميين األسييماء التييي ال تشييير إلييى
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صييفات .أمييا أسييماء الخييالق سييبحانه ،والتييي سييمى بهييا نفسييه ،فكنهييا أيضييا
صييفات ،فكييل اسييم منهييا يييدل علييى صييفةب كسييميع ،وعليييم ،وحكيييم ،...وال
مجال هنا للفصل بين االسم والصفة.
عنييدما ُيسييمي اهلل نبيييا ميين األنبييياء فعلينييا أن نتوقييع أن يييدل هييذا

االسييم علييى صييفة .فعلييى سييبيل المثييال ،سييمى اهلل تعييالى عيسييى ،عليييه
السالم ،المسي عيسا ا ن مرريم ،وال بيد ليذلك مين سير .وسيمى سيبحانه
الرسييول ،عليييه السييالم ،محمييدا وأحمييد .وسييمى يحيييى ،عليييه السييالم ،بهييذا
االس ييم قب ييل أن يول ييد لي ييدل عل ييى ص ييفة ب ييارزة في ييه ،كي ييف ال ،واهلل تع ييالى
يقييول ":لررم نجع ر لرره مررن د ر سررميا" ،واضييح أن اآلييية تشييير إلييى تفييرده،
عليه السالم ،بصفة لم يسبقه إليها أحد من البشير ،فميا هيي هيذه الصيفة،
ولماذا أشار إليها القرآن الكريم؟
قد تكون هذه الصيفة متعلقية بميا ورد مين أن يحييى ،علييه السيالم،
لم يهم بمعصية قط .ولكن هذه الصفة ال تظهر في االسم يحيى .واليذي
نراه أن الصيفة التيي تمييز بهيا ،علييه السيالم ،ظياهرة فيي هيذا االسيم اليذي
نييزل ب ييه ال ييوحيب فعن ييدما س ييماه اهلل تع ييالى يميرررا نتوق ييع أن تتض ييمن ه ييذه
التسييمية اإلشييارة إلييى السيير الييذي يجعلييه ،عليييه السييالم ،يتميييز عيين غي يره
العجمية،
ممن سبقه .جواذا كان اسم ككبراهيم أو إسماعيل أو إلياس واضح ُ
فييكن اسييم يحيييى ال يستشييكل أنييه عربييي ،وعلييى وجييه الخصييوص كصييفة،

جوان ذه ييب ال ييبعض إل ييى غي يير ذل ييك .وعلي ييه ف ييكن الص ييفة الت ييي تَمي ييز به ييا
يحيى ،عليه السالم ،عن غيره ممن سبقه أنه يميرا وتطيول بيه الحيياة ،أو
أنيه يقييوم بعيد المييوت ويحيييا .ومعليوم أنييه لييم ُينقيل أنييه طييال بيه العميير .أمييا
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قيامتييه فق ييد جيياء ف ييي اإلنجي ييل ،الييذي ه ييو ف ييي أيييدي النص ييارى الي ييوم ،أن
هيييرودس شييك أن يحيييى ،الييذي يسييمى فييي األناجيييل يوحنييا المعمييدان ،قييد
قام من األموات ":هذا هو يوحنا المعمدان ،وقد قام من بين األميوات."...

وهي ييذا الكي ييالم ال ُيي ييركن إليي ييه ،ولكي يين ورودهُ يثيي يير التفكيي يير .وقي ييد ورد في ييي
األناجيل أيضا عبيارة عجيبية تُنسيب إليى المسييح علييه السيالم ":جوان شيئتم
أن تُصييدقوا ،فييكن يوحنييا هييذا هييو إيليييا الييذي كييان رجوعييه منتظي ار ،وميين لييه

العزييير ،الييذي سييبق يحيييى عليييه
أذنييان فليسييمع!" .إال أنييه معلييوم لييدينا أن ُ
السييالم بقييرون ،قييد ُبعييث حيييا ،وميين هنييا ال يتميييز يحيييى ،عليييه السييالم،

عميين سييبقه بييالرجو إلييى الحييياة ميين بعييد مييوت .وقييد ُيشي ِّيكك الييبعض فييي
صييحة القييول بييأن الييذي ميير علييى قرييية ،وورد ذك يرهُ فييي اآلييية  471ميين
سييورة البقيرة ،هييو العزييير ،وأنييه كييان قبييل زميين يحيييى عليييه السييالم بقييرون،

يى
ولكن ال مجال للشك في قيامية جماعية مين بنيي إسيرائيل فيي عهيد موس ُ
عليييه السييالم ":ثررم عثنرراكم مررن عر ِرد مرروتكم لعلكررم تشرركرون" (ال قرررل.)76 :
وعلي ييه ال يك ييون المقص ييود باس ييم يحي ييى أن ييه ال ييذي يق ييوم بع ييد الم ييوت ،ألن
أن ُبعييث ميين بعييد المييوت ،وهييذا ال يجعييل
هنيياك ميين البشيير ميين سييبق لييه ْ
يحيى ،عليه السالم ،متمي از على غيره ،كما هو ظاهر اآليية الكريمية" :لرم
نجع له من د

سميا" .فما معنى يحيى إذن؟!
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تشا ه مل ِهم
فررري المقييال السييابق تحييدثنا حييول االسييم يميرررا ،ووضييعنا القييار

الك يريم أمييام س يؤال :ميياذا يعنييي االسييم يحيييى ،ومييا السيير فييي تسييمية النبييي
الك يريم بهييذا االسييم؟! وقييد يكييون ميين التسيير أن نبييادر إلييى إعطيياء وجهيية
العجاليية سيينلفت االنتبيياه إلييى بعييض
نظيير فييي هييذا األميير ،ولكننييا فييي هييذه ُ

وج ييوه الش ييبه ب ييين يحي ييى وعيس ييى ،عليهم ييا الس ييالم ،مم ييا ق ييد يس يياعد ف ييي
الوصول إلى السر من وراء هذه التسمية.

تُستهل سورة مريم بالحيديث عين زكرييا ،علييه السيالم ،وعين دعائيه
وطلبييه أن يهبييهُ اهللُ وليييا يرثييه فييي دعوتييه الصييالحة .وتُصييور لنييا اآليييات
الكريميية دهشييته عنييدما شررر بالولييد الييذي اسييمه يحيييىب جيياء فييي اآلييية 3

رالم وكانر امرأترري عرراد ارإ ودررد
ميين سييورة ميريم":دررا رهلل أنررا يكررون لرري نر ٌ
ل من ِ
الك َر ِعتياإ".
والالفت هنا أن هذه الدهشة قد اعترت ميريم أيضيا ،عنيدما ُبشيرت

بعيسييى ،عليهمييا السييالم ،جيياء فييي اآلييية  43ميين سييورة ميريم" :دال ر أنررا
يراإ" .ونالحيظ هنيا التماثييل

شرر ولررم أ
يكرون لري نرالم ولررم يمسسرني ٌ
عرادرإ ".
ا
نالم وكانر امرأتري
في التعبير عن الدهشة ...":أنا يكون لي ٌ

وكييذلك نالحييظ التماثييل فييي اإلجابيية عيين هييذا التسيياؤل ،جيياء فييي اآلييية 1

من السورة ":دا كذل َ دا ر َ و علي ين ،"...وجاء في اآليية ":41
دا كذلِ ِ دا ر ِ و علي ين."...
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جيياءت البشييرى أوال بيحيييى ،فكانييت مفا ِجئيية لزكريييا ،عليييه السييالم،
وكانييت التسييمية ِم ين ِقبي ِيل الييوحي قبييل ميييالد يحيييى ،عليييه السييالم .وكييذلك
األم يير ف ييي عيس ييى ،علي ييه الس ييالمب فق ييد ج يياءت البش ييرى بم يييالده مفاجئ يية
لمريم ،عليها السالم ،وكانت تسميته ِمن ِقبل الوحي أيضا.
كييان ميييالد يحيييى ،عليييه السييالم ،مخالفييا للمييألوف ،فقييد ولدتييه أم
عيياقر .وكييان ميييالد عيسييى ،عليييه السييالم ،علييى خييالف المييألوف أيضييا،
فقييد ولدتييه عييذراء لييم يمسييها بشيير .وهييذا تشييابه الفييت متعلييق بميييالد أوالد
الخالة.
جي يياء في ييي اآليي يية  13مي يين سي ييورة م ي يريم ،علي ييى لسي ييان زكريي ييا ،عليي ييه

السييالم" :دررا رهلل اجع ر لرري آيررةأل دررا آيت ر َ أ تكلررم النرراس ثررالث ليررا ٍ
سررويا" ،وجيياء فييي حييق ميريم ،عليهييا السييالم ،فييي اآلييية  46ميين السييورة":

ف ما تَررِين مرن ال ِ
شرر أمرداإ فقرولي نري نرذر للررممن صروماإ فلرن أكلرم
رن
ررُ علررا دومر ِره ِمر َ
روم نسررياإ" ،وجيياء فييي اآلييية  11ميين السييورة ":فالر َ
الير َ
ِ
الممر ِ
س ِّموا كررلإ وعشرياإ"أل لقيد تيم األمير بكشيارة وليم
اهلل فأوما ليهم أن َ

يييتكلم زكريييا ،عليييه السييالم .وكييذلك األميير فييي قصيية ميريم ،عليهييا السييالم.
انظيير اآلي يية  41م يين السييورة ":فأشرررار لير ِ
رره درررالوا ."...وجيياء ف ييي ح ييق
ررإ والديرره ولررم
يحيييى ،عليييه السييالم ،وذلييك فييي اآلييية  11ميين السييورة ":و ر ا
ررإ والرردتي
يكررن ج ررا ارإ عصررياإ" ،وجيياء فييي حييق عيسييى ،عليييه السييالم ":و ر ا
ولم يجعلني ج ا ارإ شقياإ" .وهنا نالحظ اآلتي:

 .5ليييس ميين أسيياليب المييدح أن ننفييي عيين الممييدوح الصييفات السييلبية،
وهنا تم نفي الجبروت والعصيان والشقاوة .فلماذا؟
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 .5تاريخيا ليم ييتَّهم أحيد مين النياس عيسيى أو يحييى ،عليهميا السيالم،
بييالجبروت ،بييل علييى النقيييض ميين ذلييك فقييد وصييف عيسييى بأنييه
رس ييول الس ييالم ،وك ييذلك األم يير فيم ييا يتعل ييق بس يييرة يحي ييى ،عليهم ييا
السالم.
الذي نراه أن في ذلك نفيا لتُهم ستكون فيي المسيتقبل .وهيذا مفهيوم
بالنسبة إلى عيسى وليس بمفهوم بالنسبة إليى يحييى ،عليهميا السيالمب فقيد
تي يواترت األحادي ييث الدال يية عل ييى ن ييزول عيس ييى ،علي ييه الس ييالم ،ف ييي آخ يير
الزمان .وصح في األحاديث أنه يحكيم أربعيين سينة ،وورد أنيه ال َيقبي ُل إال
اإلسييالم ،وبالتييالي ال يقبي ُل الجزييية ميين أهييل الكتيياب .ومثييل هييذا األميير قييد
ي ِ
حم ي ي ُل المخي ييالفين علي ييى اتهامي ييه بي ييالجبروت ،أي أن صي ييورته عني ييد غيي يير
َ
المييؤمنين سييتختلفب فبعييد أن كييان عنييدهم رمي از للسييالم ُيصيبِح فييي نظييرهم

رم از للجبروت.

أمييا يحيييى ،عليييه السييالم ،فلييم يمييارس جبروتييا ،فميين أييين سييتأتي هييذه
المصرور
التهمة؟! ومثل هذه المالحظة تجعلنا نعيد النظر فيي فهيم صيفة َ
ال يواردة فييي حييق يحيييى ،عليييه السييالم .جيياء فييي اآلييية  01ميين سييورة آل

عميران ":فنادتره المال كرة و رو درا م يصرلي فري الممرر ِ
اهلل أن ال ي شررر
ٍ
ومصررو ارإ ون ي راإ مررن الصررالمين".
يميررا مصرردِّداإ كلمررة مررن ال وسرريداإ َ
صور هي على وزن فعيول .وقيد ذهيب الكثيير مين المفسيرين إليى
وكلمة َح ُ
أنهييا علييى معنييى مفعييول ،أي محصييور وممنييو ميين إتيييان النسيياء .والييذي

نراه أن األقرب إلى ظاهر اللفظ أن نقول إنه حاصير ألعدائيه ،ويؤييد هيذا
ومصررو ارإ "أل فهيو يسييود قومييه ويحصيير أعييداءه،
وصيفهُ بأنييه سيييد ":وسرريداإ َ
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يرو فيي التياري أن يحييى،
الذين هيم أعيداء الحيق .وهنيا يثيور سيؤال :ليم ُي َ
عليه السالم ،قد حصر أعداءه ،فمتى يكون ذلك إذن؟!
ررإ و والديرره ،"...وجيياء أيضييا":
جياء فييي حييق يحييى ،عليييه السييالم ":وَر ا

يوم وِلد ويوم يمرو ويروم ي عرث ميراإ " .أميا ميا ُيقابليهُ ،مميا
وسالم عليه َ
ٌ
جاء في حق عيسى ،عليه السالم ،فهو ":وَ ارإ والدتي ،"...وجياء أيضيا":
يوم ولِد ويوم أمو ويوم أ عث مياإ ".
والسالم علي َ
اليدارس ألحاديييث المعيراج يالحييظ أن الرسيول ،صييلى اهلل علييه وسييلم،
ٍ
سماء مين السيماوات السيبع برسيول واحيد إال ميا كيان فيي
قد التقى في كل
السماء الثانية ،فقد التقى فيها بعيسى ويحييى ،عليهميا السيالم .فلمياذا هيذا
كله ،جوالى ماذا يشير؟
لييم نقصييد هنييا أن نعطييي اإلجابيية عيين هييذه التسيياؤالت ،جوانمييا قصييدنا
إثييارة الدافعييية لييدى القييار ليتييابع مثييل هييذه المالحظييات وغيرهييا ،فييالقرآن
مليييء بي ِ
يالحكم واألس يرار ،وعنييدما نتييدبرهُ بمنهجييية سييوية يعطينييا ميين وافيير
ِح َكمه وأس ارره .ولعلنا ،في مقام آخر ،أن نقوم ببسط وجهة نظرنا في هيذه
المسالة الجليلة.
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يونس

عليه السالم

فرضية دد تص

مقيقة

جرررراء ف ييي اآليتي ييين  ،33 ،37م يين س ييورة األنبيي يياء ":وذا النررررون ذ ذ ررررهلل
م اض اإ فظن أن لرن نقردر عليره فنرادل فري الظلمرا أن

س مان

لره

أنر

ني كن من الظالمينأل فاسرتج نا لره فنجينراه مرن ال ِّرم وكرذل

ننجي المؤمنين".

ذو النييون هنييا هييو يييونس ،عليييه السييالم .وأكثيير أهييل العلييم علييى أن النييون
هيو الحييوت ،وتجمييع علييى نينييان .وقيد ورد فييي سييورة القلييم ":فاصر ر لمكررم
ر رررر و تكررررن كصررررامهلل المررررو "...

القلررررم13:

ومعل ييوم أن الص يياحب م يين

يوت فتيرة مين
أن
يونس ،عليه السالم ،الح َ
المصاحبة ،وقد حصل ْ
صاح َ
َ
ب ُ
الييزمن ،فييال إشييكال .أمييا ذو ففيهييا مالزميية كمالزميية الصييفة للموصييوف.

والررذي نرجمرره نررا أن نررون لرريس ررو المررو وانمررا المرررف المعررروف.
ويل ييزم م يين ه ييذا الق ييول أن نب ييين لم يياذا س ييمي ي ييونس ،علي ييه الس ييالم ،ب ييذي
النون ،ولماذا يسمى الحوت نونا؟!
جاء في مختار الصحاح للرازي في ميادة لرس ":أبليس مين رحمية اهلل أي

ييئس ،ومنيه سيمي إبلييس وكيان اسييمه ع اززييل" .وهيذا فيميا نيراه خطيأ بييين،
ألن القرآن الكريم ينص عليى أن اسيمه إبلييس قبيل أن يييأس مين الرحميةب
انظيير قولييه تعييالى":

رريس أ ررا أن يكرررون مررن السررراجدينأل دررا يرررا
لر َ
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ليس مال أ تكون من السراجدينأل درا لرم أكرن ألسرجد ل شرر اللقتَره

مررن صلصررا "...

المجررر .00-01

وكييذلك اآليييات  73 – 77ميين سييورة ص،

تنص على أنه خوطيب ب ي إبلييس قبيل أن ُيطيرد مين الرحمية .وعلييه نقيول:
إن أبلس من إبليس ،ال أن إبليس من أبلس .فبعد أن أصبح إبلييس يائسيا
ميين الرحميية ،ووجييدت البشيرية ،ووجييدت اللغيية العربيية ،اشييتُق الفعييل أبلييس
من اسم إبليس .فاالشتقاق هنا إذن من االسم .وميا قلنياه فيي إبلييس نقوليه
ف ييي ن ييون ،فاس ييم ي ييونس معن يياه كم ييا س يينرى ه ييو ذو الن ييون .وعلي ييه فهن يياك
احتم ييال أن يك ييون الح ييوت ق ييد ُع ييرف ب ي ي ن ييون بع ييد قص ييته م ييع ذي الن ييون
(يونس).
بالرجو إلى اآلية  33من سورة األنبياء نالحظ أن كلمة ْننجيي ُكتبيت فيي
المصييحف هكييذا( :نجييي)أل علييى الييرغم ميين أنهييا تُق ي أر فقييط ُن ْنجييي .فلميياذا

حييذفت النييون عنييدما كييان الكييالم عيين ذي النييون؟! ويصييبح األميير الفتييا
بش ييدة عن ييدما نعل ييم أن س ييورة القل ييم تفت ييتح بقول ييه تع ييالى ":ن والقلر ِ
رررم ومررررا
َيس رون" ،وقبل نهاية السورة يقول سبحانه ":فاص ر لمكرم ر ر و تكرن
ِ
كصامهلل المرو ذ نرادل و رو مكظروم" .فلمياذا إذن حيذفت النيون عنيدما

وصييف ،عليييه السييالم ،بييذي النييون ،مييع مالحظيية أن قصيية يييونس ،عليييه
الس ي ييالم ،وردت أيض ي ييا ف ي ييي س ي ييورة القل ي ييم ،الت ي ييي تُس ي ييتهل بح ي ييرف الن ي ييون،
ومالحظيية أني يه علي ييه الس ييالم لييم يوص ييف فيه ييا ب ييذي النييون ،ب ييل ه ييو فيه ييا
صاحب الحوت؟!
ُيحتمل أن تكون هذه إشارة إلى أن النون هيو الحيرف ولييس الحيوتب ففيي
سييورة األنبييياء حييذفت النييون التييي هييي حييرف ،وسييورة القلييم اسييتهلت بنييون
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الي ي ييذي هي ي ييو حي ي ييرف ،والقَ َسي ي ييم فيهي ي ييا ،كمي ي ييا هي ي ييو واضي ي ييح ،بي ي ييالحرف واألداة
والكتابة":نون والقلم وما يس رون".
أت سييفر يونررا فييي العهييد القييديم باللغيية العبريية تجييد أنيه يتحييدث عيين
إذا قير َ
قصة النبي الذي التقمه الحوت وكان رسوال إلى أهل نينوى .وهيي القصية

نفسها في التوراة المترجمة إلى العربية ،وتجيدها فيي سيفر يونران .أميا فيي
القرآن الكريم فهي قصة النبي يونس ،علييه السيالم .فهيو إذن عنيد اليهيود
يونا ،وعند النصارى يونان ،وفي اإلسالم يونس.
الالف ييت أن االس ييم يون ييان ه ييو أيض ييا اس ييم بل ييد أوروب ييي يق ييع عل ييى البح يير
المتوسييط ،وعنييدما بحثنييا عيين أصييل التسييمية وجييدناها تتعلييق بشييخص لييه
قدسييية ،بييل ُرفييع عنييدهم إلييى مرتبيية اآللهيية .ووجييدنا أن البحيير بييالقرب ميين
اليونان يسمى يونييوس ،وهيذه اللفظية قريبية جيدا مين لفظية ييونس .وعنيدما
الم يذكر ،مثييل:
نعلييم أن السييين فييي اللغيية اليوناني ية هييي عالميية رفييع للعلييم ُ
أرسطوطالس ،ببندريوس ،كرملس ...الي  ،نيدرك أن هنياك احتمياال راجحيا
أن يكون االسم يونا هو في اليونانية يوناس ،ومعلوم أن األلف قد تُخفيف

في اللفظ لتصبح يونس.

جواذا عرفنا أن النون في اللغة اليونانية هيي عالمية نصيب ُنيدرك أن يونيان
ه ييي ف ييي األص ييل يون ييا ،ف ييكذا ُنص ييب عل ييى الن ييداء يك ييون يون ييان .وبم ييا أن
العلَم المذكر أن يكون مرفوعا فهو إذن يونس.
األصل في َ
سييبق أن أشيرنا -عنييد مناقشيية اسييم يحيييى -إلييى أن المقطييع (يررو) قييد يييأتي

ف ييي بع ييض اللغ ييات الس ييامية القديم يية بمعن ييى ذو (معلوم يية غي يير مؤك ييدة).
وعليه يمكن أن يكون معنى االسم يونا في األصل السامي هو (ذو -نيا)،
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ويكون معنى يونان في أصله السامي (ذو – نان) أي ذو النون .وبالتيالي
يمك يين أن يك ييون معن ييى االس ييم ي ييونس ه ييو ذو الن ييون .والس ييين كم ييا عرفن ييا
العلَم المذكر.
عالمة رفع تلحق َ
عالدة يونس اليونان عالدة مرجمة

يظي يين الي ييبعض خطي ييأ أن  Greeceهي ييو االسي ييم الحقيقي ييي لي ييبالد اليوني ييان.
والصحيح أن هذا االسم هو وصف سلبي أطلقيه أعيداء اليونيانيين علييهم.
أميا هيم فيقولييون إنيه اليونيان نسييبة إليى شيخص لييه فيي األسياطير اليونانيية
مرتبيية اآللهيية .وتيينص مقدميية سييفر يونييان فييي العهييد القييديم علييى أن النبييي
يونييان هييو ميين مواليييد فلسييطين ،وقييد دعيياه اهلل ليحمييل رسييالة التوبيية إلييى
مملكة أشور ،التي كانت عاصيمتها نينيوى ...وعنيدما تسيلم يونيان الرسيالة
ميين اهلل أبييت عليييه روحييه الوطنيية أن يبشيير بييالخالص أمية وثنيية ،فحيياول
الهييرب ميين اهلل علييى ظهيير سييفينة .ولكيين بعييد سلسييلة أحييداث طُييرح يونييان
إلييى أعميياق البحيير ،فابتلعييه حييوت ...وأخيي ار أذعيين يونييان إلييى أميير الييرب

فانطلق إلى نينوى ليبشر أهلها بيالخالص."...

انظرر كتراهلل الميرال ترجمرة ت سريريةأل

1333 ،

وفق العقيدة اإلسالمية ُيستبعد تماما أن يرفض نبي كريم توبة أهيل نينيوى
بعييد أن أنييذرهم العييذاب ،كمييا ييينص سييفر يونييان .والمالحييظ أن عييددا ميين
المفسرين قد تأثروا بسفر يونان هذا عند تفسيرهم لآلية الكريمة.
ورد في السيرة أنه عندما ذهب الرسول ،علييه السيالم ،إليى الطيائف أسياء
إلييه الصيغار والكبييار إال ميا كييان مين عيداس الييذي هيو ميين نينيوى ،فسييأله
الرسول ،عليه السالم ":من مدينة الرجيل الصيالح أخيي ييونس بين متيى؟".
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إن صح ،وهيو غيير صيحيح -ال يشيير إليى أن نينيوى هيي
فهذا الحديثْ -
البلييد التييي نشييأ فيهييا يييونس ،عليييه السييالم ،وال يشييير كييذلك إلييى أنهييا البلييد
الييذي آميين ليييونس بعييد إذ دعيياهم .وعليييه ال يبعييد أن يكييون يييونس ،عليييه

السييالم ،ميين نينييوى ثييم أُرسييل إلييى قي ٍ
يوم آخ يرين بعييد أن غاضييب قومييه .وال
يبعييد أن
يبعييد أيضييا أن يكييون ميين فلسييطين ثييم أُرسييل إلييى أهييل نينييوى .وال ُ
يكييون ميين نينييوى وأُرسييل إلييى أهلهييا .كييل هييذه االحتميياالت قائميية .جواذا لييم
يصح الحديث الوارد في السيرة فيمكن أن ينشأ لدينا احتماالت أخرى.

تشيير اآليييات الكريميية مين سييورة األنبييياء إلييى أن ييونس ،عليييه السييالم ،قييد
ترك المكان الذي كان فييه بعيد مغاضيبته قوميه أو غييرهم .وتشيير اآلييات
أيض ييا إل ييى أن ي ييونس ،علي ييه الس ييالم ،ظ يين أن بكمكان ييه أن يغ ييادر المك ييان
الييذي كييان فيييه ألن اهلل تعييالى لييم ُيضيييق عليييه فييي ذلييك ،وأن هييذا الظيين

كان في غيير محليه .أميا اآلييات مين سيورة الصيافات وفيهيا ":ذ أ ر

لرا

ال ل المشمون"أل فتشير إلى أن ذهابه كان كذهاب العبد اآلبق الذي فير

م ي يين س ي يييده .وال نس ي ييتطيع أن نج ي ييزم بأني ي يه ك ي ييان نبيي ي يا عن ي ييدما فع ي ييل ذل ي ييك،
فاالحتماالت كثيرة ،وال ُيبنى عليى االحتميال ،جوان كيان األلييق بمقيام النبيوة
أن نقول إن ذلك كان قبل النبوة.
بعييد مغادرت ييه م ِ
غاضي يبا ،وبعييد حص ييول قص ييته عليييه الس ييالم م ييع الح ييوت،
ُ
أرسييله اهلل تعييالى إلييى مديني ٍية يسييكنها مييا يقييارب المائيية ألييف نسييمة ،كمييا
نص ييت اآلي يية  117م يين س ييورة الص ييافات ":وأرسرررلناه لرررا ما رررة ألر ٍ
ررف أو
يايرردون" ،فاآلييية الكريميية ال تُصييرح ،بييل وال تشييير إلييى أنيه رجييع إلييى بلييده
الذي غادره .ولو كان قد رجع إلى بلده وقومه لكان ظهير ذليك فيي الينص
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القرآني البليا .وحتى لو ذهبنا إلى درجة تصديق ما ورد فيي سيفر يونيان،
ميين أنييه رجييع إلييى أهييل نينييوى بعييد أن أنييذرهم ،فييكن ذلييك ال يعنييي أن يه لييم
ينتقل إلى غيرهم.
أما قوله تعالى في اآلية  113 ،117من سيورة الصيافات ":وأرسرلناه لرا

ما ة ألف أو يايدونأل فرممنوا فمتعنرا م لرا مرين" ،فيشيير إليى ضيخامة
البلد الذي أرسل إليه عليه السالم ،كما ويشيير إليى إيميان أهيل هيذا البليد.
أي أنهم تأثروا به وسلكوا طريقه .والمعيروف تاريخييا أن بيالد اليونيان قبيل
المي ُدن الممالييكب فكانييت المدينيية تتييألف ميين عييدد
الميييالد كانييت تتييألف ميين ُ
ميين السييكان يكفييي لتشييكيل مملكيية مسييتقلة قييادرة علييى الييدفا عيين نفسييها.
جواشارة القرآن الكيريم إليى إيميان هيذه المدينية يعنيي أنهيم قيد تيأثروا بييونس،
عليييه السييالم .وال بييد أن يظهيير هييذا التييأثر فييي واقعهييمب فأميا علييى مسييتوى
األسييماء فغلييب اسييم يونييان علييى المنطقيية ،وحتييى البحيير فاسييمه إلييى اآلن
بح يير يوني ييوس .وأم ييا عل ييى المس ييتوى اللغ ييوي فأن ييت تج ييد أنه ييم ق ييد ت ييأثروا
باألبجدية العربية ،التي ترجع إليى أصيل سيوري أو ع ارقيي ،فهيم ال ي ازليون
يقولييون :ألفييا ،بيتييا ،جامييا ،دلتييا ... ،بييل إن سييبعين فييي المائيية ميين جييذور
اللغ يية اليوناني يية ترج ييع إل ييى أص ييول عربيي ية ،كم ييا تش ييير بع ييض الد ارس ييات
المعاصرة.
إذن نحن بحاجة إلى تعمييق الد ارسيات ،فلعلنيا نكتشيف أن جيذور النهضية
الفكريية اليوناني ية ترجييع إلييى عهييد يييونس ،عليييه السييالم ،كمييا ترجييع جييذور
النهضة الفكرية في عصور العباسيين إلى عهيد الرسيول ،صيلى اهلل علييه
وسلم.
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وفييق رواييية سييفر يونييان يتضييح أن البحيير هييو البحيير األبيييض المتوسييط.
ووفييق المنطييق الجغ ارفييي ُنييرجِّح أنييه فعييال البحيير األبيييض المتوسييط ،ألن
أقرب بحر يمكن أن يوجد فيه حيتيان كبييرة هيو البحير األبييض المتوسيط،
والذي هيو أقيرب إليى نينيوى (الموصيل) مين بحير العيرب .ثيم إن فلسيطين،
األرض المقدسة ،كانت ُمهاجر إبراهيم ،عليه السالم ،وعليه فمين المتوقيع
أن يهاجر يونس ،عليه السالم ،إليها.
سورة ييونس هيي السيورة العاشيرة فيي ترتييب المصيحف .والالفيت أنهيا أول
سييورة فييي ترتيييب المصييحف سييميت باسييم نبييي ميين األنبييياء .وقييد جيياءت
سييورة يييونس تتصييدر مجموعيية السييور التييي تبييدأ بيياألحرف المقطعيية الرررر

هك ييذا( :ي ييونس ،ه ييود ،يوس ييف ،الرع ييد ،إبي يراهيم ،الحج يير) ،والالف ييت أنه ييا

جيياءت متسلسييلة فييي ترتيييب المصييحف هكييذا13( :أل11أل14أل10أل11أل.)17
فلميياذا يييونس أوال ،علييى الييرغم ميين كييون إبيراهيم ،عليييه السييالم ،هييو أبييرز
في النص القرآني ،وكذلك يوسف وهود ،عليهم السالم؟!
جواليك اآلية األولى من كل سورة:
يونس":الر تل آيا الكتاهلل المكيم"،
هود ":الر كتاهلل أمكم آياته ثم فصل من لدن مكيم ال ير"،
يوسف ":الر تل آيا الكتاهلل الم ين"،
الرعد ":الر تل آيا الكتاهلل والذي أنا لي من ر
الناس

الم ولكن أكثرر

يؤمنون"،

إبراهيم ":الر كتاهلل أنالنراه لير لتالررُ النراس مرن الظلمرا
ذن ر هم لا ص ار العايا المميد"،
12

لرا النرور

الحجر ":الر تل آيا الكتاهلل ودرآن م ين"،
والالفيت هنيا أن اآلييات السيت ،التيي اسيتهلت بهيا السيور ،قيد أكيدت علييى
موضو الكتاب .وقد ييوحي هيذا إليى أن لييونس ،علييه السيالم ،دو ار بيار از
في مسالة الكتابة إلى درجة أن يسمى ذا النون أي ذا الحرف .أميا لمياذا
النون دون باقي الحروف؟! فسيأتي الكالم إن شاء اهلل.
وردت اإلشييارة إلييى قصيية يييونس ،عليييه السييالم ،فييي سييورة األنبييياء وسييورة
الصافات وسورة القلم .والالفت أن القصة لم تيرد فيي سيورة ييونس ،بيل ليم
يكيين الحييديث فييي السييورة عيين يييونس ،عليييه السييالم ،ولكيين جيياء الحييديث
فيها عن قيوم ييونسب جياء فيي اآلييات  13مين السيورة ":فلرو كانر درير ٌة

دوم يونس لما آمنوا كش نا عنهم عذاهلل الالاي
آمن فن عها يمانها
َ
في الميال الدنيا ومتعنا م لا مين" ،فقيط آيية واحيدة ذكيرت قيوم ييونس،

وعلى الرغم من ذلك فقد سميت السورة يونس!!

هذا يعني أن إيمان هذه األمة والمنفعية التيي تحصيلت نتيجية هيذا اإليميان
هي امسألة المركزيية التيي ال بيد مين االنتبياه إليهيا فيي قصية ييونس ،علييه
السالم .والالفت أن اآلية قيد ختميت بقوليه تعيالى ":ومتعنرا م لرا مرين"،
فختِمت ":فممنوا فمتعنا م لرا مرين".
أما اآلية  113من سورة الصافات ُ

وفي هذا لفت االنتبياه إليى أهميية الحيديث عين الفرصية التيي حصيلت لهيم
فيي اليدنيا نتيجية إيميانهم ،مميا يعنييي أنيه قيد يكيون بكمكاننيا أن نرصيد ذلييك

تاريخي يا .ويجييدر هنييا أن نلفييت االنتبيياه إلييى أن عييدد اآليييات التييي تنتهييي
بحييرف النررون فييي سييورة يييونس هييو  13وهييذا يوافييق رقييم اآلييية التييي ذكيير
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فيها قوم يونس فسميت السورة يونس .وهذه المالحظة تضياف إليى غيرهيا
من المالحظات المتعلقة بحرف النون وعالقته بيونس ،عليه السالم.
ُيقييدر ُشييراح العهييد القييديم زميين النبييي يونييان (يييونس) ح يوالي القييرن الثييامن
قبييل الم يييالد .ومعل ييوم أن مث ييل ه ييذه التقييديرات ال ُي ييركن إليه ييا ،فق ييد يك ييون
زمنه أبعيد مين ذليك بقيرون ،ففيي الوقيت اليذي يقيدر اليبعض زمين إبيراهيم،

علي ييه الس ييالم ،ب ي ي  1333ق.م نج ييد ال ييبعض اآلخ يير ي ييذهب إل ييى أن زمن ييه
يقارب  0333ق.م .وما ُنلمح إليه هنا هو احتمال أن يكيون ييونس ،علييه
ضي يع األبجديي ية -وم ييا ترم ييز إلي ييه م يين حس يياب -والت ييي
الس ييالم ،ه ييو م يين َو َ

تُعتبيير ميين أهييم االكتشييافات فييي تيياري البشيرية .ومعلييوم أن اليونييانيين ميين
أوائييل ميين تييأثر بهييذه األبجديية ،بييل أخييذوها بترتيبهييا المعييروف ،وأخييذوا مييا
الجمييل .ثييم تييأثرت بيياقي
ارتييبط بهييا ميين حسيياب ،وهييو مييا ُيسييمى بحسيياب ُ

األمييم الغربي ية بهييذه األبجدي يةب فأنييت تجييد ،علييى سييبيل المثييال ،أن ترتيييب
أبجدية اللغة اإلنجليزية يتوافق بنسيبة ميع ترتييب األبجديية العربيية ،انظير:
( )N،M،L،Kو (ك ،ل ،م ،ن) وانظي ي ي ي ي ي ي يير )T،S،R،Q( :و (ق ،ر،

،

ت) )B،A( .و (أ،ب).
فالفرض ييية عن ييدنا تق ييول :ن يررررونسأل عليرررره السررررالمأل ررررو الررررذي وضررررع
األ جديرررة التررري أالرررذ ا اليونرررانيون عنررره ثرررم نقلو رررا لرررا نيرررر م مرررن
ال ررر يين ،ومررن نررا سررمي ذا النررون ،علررا اعت ررار أن النررون ترمررا لررا
مرف الكتا ة.
ولكن لماذا النون؟!

أ .مالمظا تتعل

القرآن الكريم:
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نالحظ أن القرآن الكريم قد أدسم المرف واألدال والكتا رة عنيدما قيال فيي
مسييتهل سييورة القلييم -الحييظ القلييم ":-نررون والقلررم ومررا يسر رون" .فكانييت
النون هنا هي التي ترمز إلى الحروف.
ونالحي ييظ أن الق ي يرآن الك ي يريم  6406آيي يية ،وتنتهي ييي كي ييل آيي يية بكلمي يية تسي ييمى
فاصررررلة ،فهني يياك إذن  6406فاص ييلة .والالفي ييت أن أكث يير مي يين  %73مي يين
الفواصل القرآنية تنتهي بحرف النون.
هلل .مالمظا تتعل

العر ية وامعراهلل والتصريف:

تشير الدراسات الحديثة إلى أن اللغة العربية هيي اللغية األقيرب إليى اللغية
السيامية األم .ولسينا هنيا فيي مقيام إثبييات ذليك .والالفيت فيي هيذه اللغيية أن
لحييرف النرررون الييدور المركييزي فييي اإلع يراب والتص يريف ،ويكفييي للتييدليل
على ذلك مالحظة اآلتي:
 .5تنوين الفتح والضم والكسر :أي تُختم اللفظة بالنون.
 .5التثني ي يية (ا  +ن) والجم ي ييع (و  +ن) و (ى  +ن) أي تخ ي ييتم اللفظ ي يية
بنون.
 .1نون النسوة :تختم اللفظة بنون.
 .2نون التوكيد ،والنون المخففة.
أن ،إن ،أن.
إنْ ،
ْ .1
 .4إثبات النون وحذفها في اإلعراب ،وبالذات في األفعال الخمسة..

وال تجد في اللغة العربية ،والتي هي األقرب إلى السامية األم ،حرفيا آخير
كحرف النون يقوم عليه التصريف واإلعراب.
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ج .الكتا ة:
يمكيين الييزعم ب يأن الييذي وضييع صييور الحييروف األبجدي ية قييام أوال بوضييع
ص ييورة الن ييون (

) ث ييم ق ييام باش ييتقاق ب يياقي ص ييور الح ييروف م يين ه ييذه

الصورة ،وهذا أمر يسهل مالحظته عند استعراض صور الحروف.
وأخيي ي ار ،فهن يياك مالحظ ييات عدديي ية قرآنيي ية ق ييد ترتق ييي به ييذه الفرض ييية إل ييى
مستوى النظرية آثرنا أن نتريث في طرحها لعلها تنضج.
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سالم علا

ياسين

جاء في سورة الصيافات ":وان ليراس لمرن المرسرلينأل ذ درا لقومره أ
رن الالررالقين ،الَ ر كررم ورهلل آ ررا كم
تتقررون ،أترردعون عرالإ وتررذرون أمسر َ
مضرررونأل ع ررراد ال الماللَصرررين ،وتركنرررا
األولررينأل فكرررذ وه فررر نهم لم َ
ياسينأل "...الصافا 103-140 :
عليه في ا ِالرين ،سالم علا
الالفييت أن كلميية إلييياس كتبييت فييي المصييحف هكييذا :إلييياس ،أمييا إلياسييين
ف ُكتبييت هكييذا:

ياسررين .ومعلييوم أن رسييم المصييحف فييي قييول الجميياهير

هييو تييوقيفي ،أي عيين الرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ،وحيييا .وكتابيية إل
ياسين عليى هيذه الصيورة تكشيف لنيا أن لفظية ليراس هيي فيي الحقيقية
يرراس .والي ي

فييي اللغيية العربيية  -والتييي هييي األقييرب إلييى اللغيية السييامية

األم  -تعنييي اإللييه ،وهييي فييي بعييض اللغييات السيامية إيييل ،وهييذا يعنييي أن
إسرائيل هي إس ار إيل ،وجبرائيل هي (جب ار إييل أو جبيري إييل) .جواذا كانيت
إس ار إيل مضافا ومضافا إليه ،كما هو األمر في عبد اهلل ،فكن األمر فيي

إل ياس يختلف ،فقد قُ ِّدمت ي على ياس.
تُصييرح اآليييات الكريميية ميين سييورة الصييافات أن قييوم إلييياس كييانوا يعبييدون
البعل .وقد صرح جمهرة من أهل التفسير بأن إلياس هو يليا اليوارد ذكيره
في أكثر من سفر مين أسيفار العهيد القيديم .وقيد دفعهيم إليى هيذا القيول ميا

تُصيرح بييه أسيفار العهييد القيديم ميين أن يليرا جياء ُليقي ِ
ياوم عبيادة البعييل التييي
16

انتشييرت فييي بنييي إسيرائيل متييأثرين بيياألمم المجيياورة .يضيياف إلييى ذلييك أن
اسم إلياس قريب فيي لفظ ِ
يه مين اسيم يليرا اليذي هيو فيي الحقيقية (إيليي ييا)

ميين غييير حييرف السييين .والالفييت أن التلميييذ الييذي خلييف يليررا فييي دعوتييه

إلى التوحيد اسمه إليشع ،وهذا قريب جدا من اسم اليسع الوارد فيي القيرآن
الكريم .والفارق ،كما هو مالحظ ،ينحصر فيي هميزة القطيع والوصيل وفيي
السين ،التي هي في السامية األم أيضا سين وتقلب في العبرية شينا.
يييذهب بعييض أهييل التفسييير إلييى أن ليررراس هييو نفسييه دريرررس ،ويييدللون
عل ييى ق ييولهم ه ييذا ب ييالقراءة التفس يييرية المنس ييوبة إل ييى عب ييد اهلل ب يين مس ييعود،
رضييي اهلل عنييه ،حيييث قي أر ":وان دريررس لمررن المرسررلين  ...سررالم علررا

دراسررين" .وهييذا الييذي ذكرنيياه تجييده عنييد عاميية أهييل التفسييير ،وقييد رجحييه

عزز هذا القول بالمالحظات اآلتية:
بعضهم .ويمكن أن ُي َ
أو إ :ورد اسم إدريس في سورة مريم وسورة األنبياء ،وورد اسم لياس في
سييورة األنعييام وسييورة الصييافات .وهييذا يعنييي أن االسييمين لييم يجتمعييا فييي

سيورة واحييدة .وليو اجتمعييا فيي سييورة واحييدة لكيان ذلييك دلييال علييى اخييتالف
المسمى.
ُ

ثانيررراإ :ذك يير القي يرآن الكي يريم ف ييي س ييورة األنع ييام أس ييماء  13نبي ييا بي يينهم اس ييم
إلياس ،وذكر في سورة األنبياء أسماء  17نبييا بيينهم اسيم إدرييس .فعنيدما

يييذكر فييي سييورة األنعييام ،فييي أربييع آيييات ،أسييماء  13نبيييا يكييون احتمييال
ذكر اسم إدريس و إلياس معا كبي ار جيدا .وعنيدما ييذكر فيي سيورة األنبيياء
 17اسما يكون احتمال اجتماع ا سمين في مدل السرورتين أكبير .فميا
معنى عدم اجتما االسمين في سورة واحدة ؟!
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ثالثراإ :ينتهيي اسييم دريرس بحيرف السييين وكيذلك اسيم ليرراس ،وهيذا ُيشييعر

ويعيزز ذليك ميا نعرفيه مين أن السيين فيي اللغية اليونانيية
بيأن اللغية واحيدةُ .
هي عالمة رفع للعلم المذكر -كما أشرنا عندما حللنا اسم يونس.
ار عررراإ :ج يياء فييي اآليت ييين  77 ،76ميين س ييورة مي يريم ":واذكرررر فررري الكتررراهلل
دريس نه كان ِ
صديقاإ ن يا ،ورفعناه مكاناإ علياإ" ،فاآلية تشير إليى رفعيه

عليييه السييالم .والالفييت أن النبييي الوحيييد الييذي تيينص بعييض أسييفار العهييد
القييديم علييى رفعييه هييو يليررا ،وميين ذلييك مييا جيياء فييي اإلصييحاح الثيياني ميين
سييفر الملييوك الثيياني ...":وفيمييا همييا يسيييران ويتجاذبييان أط يراف الحييديث،
فصلت بينهما مركبة مين نيار تجرهيا خييول ناريية نقليت إيلييا فيي العاصيفة
إلييى السييماء" .ولييذلك هييم ينتظييرون رجوعييه قبييل يييوم القياميية ،كمييا ييينص
العهد القديم ويشير إلى ذلك العهد الجديد أيضا.

فالييذي ُرِفييع فييي الق يرآن الك يريم هييو دريررس ،والييذي ُرفييع فييي العهييد القييديم
والجديييد هييو يليرررا ،وابيين مسييعود ،رضييي اهلل عنييه ،يقييول إن إلييياس هييو
إدريس ،أال يجعل ذلك االحتمال قويا.

الامساإ :ييونس فيي القيرآن الكيريم هيو أيضيا ذو النيون ،ومحميد هيو أحميد،

ويعقوب هو إسرائيل .وال يستبعد إذن أن يكيون إدرييس هيو إليياس .ونقيول

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

وال يقييال (بنييو يعقييوب) .ميين هنييا ،هنيياك احتمييال أن يكييون االسييم دريررس
هو األصل وبعد حادثة معينة سمي لياس.
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إذا كيان إيلييا هيو إليياس فيكن ذليك يؤشير إليى احتميال أن يكيون ليه ،عليييه
السالم ،عالقة باليونان ،ألن السين في اليونانيية عالمية رفيع تلحيق العليم
المذكر ،ونلحظ ذلك في الكثير من األسماء اليونانية .واالسم إيلييا مكيون
ُ
من مقطعين (إيلي +يا)أل ويرى بعض شراح العهد القيديم أنيه يعنيي (الهيي

يهييوه)أل وهييذا يعنييي أن إيلييي تعنييي إلهييي ،وهييذا صييحيح .أمييا المقطييع

(يررا)

ف ييال دلي ييل عل ييى أن المقص ييود ب ييه ه ييو يهرررروه .واألق ييرب أن يك ييون االس ييم
يليا و هو الذي يعني إلهي يهوه.
وي ِ
شكل عند النصارى مثل هذه الترجمة السيم إيلييا ،ألن المسييح قيال فيي
ُ
حق يحيى ،عليهم السالم ،في إنجيل متيى اإلصيحاح  ":11جوان شيئتم أن
تصييدقوا ،فييكن يوحنييا هييذا ،هييو إيليييا الييذي كييان رجوعييه منتظ ي ار" .وبمييا أن
إيليا النبي غير يحيى ،وقد جاء قبليه بقيرون ،فيكن العبيارة تعنيي أن يحييى
جوايليا يلتقيان في وصف واحد وهيو ،فيي ظننيا ،ميا أورده متيى عليى لسيان
المسييح ":اليذي رجوعييه منتظي ار" ،وفيي ترجمييات أخيرى ":المزميع رجوعييه".
فالمشييهور عنييد اليهييود أن إيليييا سيييرجع قبييل يييوم القياميية ،وكييذلك األميير
بالنسييبة ليحيييى وفييق العبييارة المنسييوبة إلييى المسيييح .وهييذا يعنييي أن معنييى
االسييم يليررا ُيحتمييل أن يكييون( :المزمييع رجوعييه) .وحتييى يتضييح المقصييود

نقييول :عنييدما تكييون حادثيية الرفييع مشييهورة ،وعنييدما يكييون الرجييو منتظي ار،
يغلييب أن يطلييق علييى المرفييو اسييم فيييه معنييى تمن يي الرجييو  ،مثييل ،اهلل

ُير ِجع ،الرب ُيعيد ،إلهي يعيده ...الي  ،أال تيرى أن اسيم المهيدي المنتظير
قييد غلييب علييى اسييمه الحقيقييي .وهييذا يعنييي أن علينييا أن نبحييث إن كييان
المقطع (يا) يأتي في اللغات السامية القديمة بمعنى (يرجع ،يعود).
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يلفت االنتباه في سورة الصيافات أنيه بعيد الكيالم عين نيوح ،علييه السيالم،
يقييول تعييالى ":سييالم علييى نييوح فييي العييالمين" ،وبعييد ذكيير قصيية إب يراهيم،
عليييه السييالم ،يقييول ":سييالم علييى إب يراهيم" ،وبعييد ذكيير موسييى وهييارون،
عليهما السالم ،يقول ":سالم على موسى وهارون" ،أما بعد ذكير إليياس،
عليييه السييالم ،فيقييول ":سييالم علييى إل ياسييين" ،أي أن السييالم ليييس فقييط
على إلياس وحده بل على مجمو  ،ومن هنا أضيفت الياء والنون.

ذا صرررم فرضرررية أن اس ييم إيلي ييا في ييه معن ييى أن اهلل ُير ِجي يع ،فناس ييب أن

يكي ييون السي ييالم علي ييى الي ييذين سررررير ِجعهم الرررررهلل ،أي الي ييذين ُرفع ي يوا وسي يييتم

رج ييوعهم .ومعل ييوم ل ييدينا رف ييع عيس ييى جوادري ييس ،عليهم ييا الس ييالم .وهن يياك

مؤشي يرات نص ييية تش ييير إل ييى احتم ييال رف ييع يحي ييى ،علي ييه الس ييالم ،أيض ييا.
وليس هذا مقام تفصيل ذلك.

المر ِجييع واحييد ،وبمييا أن اليراجعين جماعيية ،فناسييب أن يييتم
وبمييا أن الييرب ُ
فصييل التييي تعن ييى اإللييه ع يين ييياس ،لي ييتم إضييافة عالم يية الجمييع إل ييى
المقطييع الييذي يشييير إلييى ال يراجعين .وأخي ي ار نجييد ميين المناسييب أن نلفييت
االنتبياه إليى أن السييورة التيي تسييبق سيورة الصيافات فييي ترتييب المصييحف
هييي سييورة يررس ،والتييي تُسييتهل بييالحرفين يررس ويلفظييان هكييذا( :يييا سييين)،
وتختم السورة بقوله تعالى ":واليه ترجعون".
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ار يم

عليه السالم

يمكرررن تش ييبيه الس ييالالت البشي يرية عب يير الت يياري بالش ييجرة الت ييي تُقل ييم بقط ييع
فروعهييا التييي قييد تعيييق النمييو المثييالي .وقييد سييرد الق يرآن الك يريم لنييا بعييض
قصص األمم التي انحرفت واستعصت على اإلصالح ،فأصيبح وجودهيا
عبئييا يعيييق التطييور اإليجييابي لألمييم فاسييتحقت الييزوالب كقييوم نييوح ،وعيياد،
وثمييود ،وأهييل مييدين ،وقييوم لييوط .وقييد سيياعد هييذا التقليييم لشييجرة السييالالت
البشرية في إخراج أمم أقل فسادا وأكثر قابليية لإلصيالح .ومين يقي أر قصية
موسي ييى ،عليي ييه السي ييالم ،مي ييع فرعي ييون يي ييدرك أن الخلي ييل كي ييان في ييي النظي ييام
السياس ييي المتمث ييل بفرع ييون وأرك ييان نظام ييه .وم يين هن ييا ت ييم إغي يراق فرع ييون

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

ولما استقامت الشجرة اإلنسانية على سوقها ،ونضجت ،وغلبت إيجابياتها
سييلبياتها ،وأصييبحت أكثيير مرونيية فييال تستعصييي علييى اإلصييالحُ ،ختمييت
الرساالت ووكل أمر االصالح إلى المصلحين الذين لن يخلو مينهم زميان

إلى يوم القيامة.

ويب ييدو أن عص يير إبي يراهيم ،علي ييه الس ييالم ،ك ييان يمث ييل بداي يية التح ييول ف ييي
التعامييل مييع انح يراف األمييم ،فأنييت تجييد أن إبييادة قييوم لييوط كييان فييي زمنييه
علي ييه الس ييالم .أم ييا أه ييل َم ي ْيدَين ق ييوم ش ييعيب فربم ييا ك ييان عق ييابهم معاصي ي ار
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إلبراهيم ،عليه السالم ،أو قريبا من ذلك .ويمكين أن يسيتفاد هيذا مين قيول
شييعيب ،فييي اآلييية  31ميين سييورة هييود ،يخاطييب قومييه ...":ومررا درروم لررو

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

الالف ييت أن القي يرآن الكي يريم ل ييم ُيص ييرح بعقوب يية ق ييوم إبي يراهيم  -بع ييد محاول يية

حرقة عليه السيالم  -كميا صيرح بعقوبية األميم الغيابرة .جوالييك ميا ورد فيي
ذلك:
ِ
س ِرين"
" َوأ ََرادوا ِه َكي إدا فَ َج َعل َنا م األال َ

األن ياء73:

" فَأ ََرادوا ِ ِه َكي إدا فَ َج َعل َنا م األس َلِين "

الصافا 13 :

يضاف إلى ذلك اآلية  73من سورة التوبة ،والتي تُعتبير األكثير تصيريحا
بعقوبتهم من خالل اقتيران ذكيرهم بياألمم التيي استؤصيلت ":أَلَرم َيرأ ِت ِهم َن َرأ
رود ودَرروِم ِ ر ا ِ
ٍ
رم ِ
اهلل َمررد َي َن
ين ِمررن دَ ر لِ ِهم دَرروِم نر ٍ
الر ِرذ َ
يم َوأَصر َ
روح َو َعرراد َوثَمر َ َ
َ
رر َ
ران اللرره لِر َريظلِ َمهم َولَ ِكررن َكررانوا
َوالمؤتَ ِ َكررا ِ أَتَررتهم رسررلهم ِال َ ِّي َنررا ِ فَ َمررا َكر َ
سهم َيظلِمون" ،واآليات  11-14من سورة الحيجَ " ":وِان ي َك ِّرذ و َ فَقَرد
أَن َ
ٍ
راد وثَمرود .ودَروم ِ ا ِ
رماهلل
َكذ َ دَ لَهم دَروم ن ٍ
يم َودَروم لرو َ .وأَص َ
َ
روح َو َع ٌ َ
َ
رر َ
مدي َن وك ِّذهلل موسا فَأَملَي لِل َك ِ
ان َن ِكير".
ين ثم أَ َالذتهم فَ َكي َ
ف َك َ
اف ِر َ
َ َ َ َ
َ
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يستفاد من مجمل هذه اآليات الكريمة أن قوم إبراهيم قد نزلت بهيم عقوبية
شديدة ،ولكن اآلييات ليم تُصيرح بحقيقية ميا حصيل وميداه وليم تفصيل ،كميا
هو األمر في قصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب.

وقييد نجييد تفسييي ار لييذلك فييي سييلوك قييوم إب يراهيم الييذي اختلييف شيييئا مييا عيين
سييلوك األمييم التييي سييبقت ،فقييد سييلكوا طريييق المحاجييةب انظيير قولييه تعييالى
في اآلية  473من سورة البقيرة ":أَلَم تَر ِلَا ال ِرذي مراُ ِ ا ِ
يم ِفري َرِّ ِره
َ
َ
َ
رر َ
ك إِ ْذ قَييا َل إِ ْبير ِ
اه ُ ِّ
ُحيِييي
َن آتَياهُ اللَّييهُ ا ْل ُم ْلي َ
يت قَييا َل أََنييا أ ْ
يي الَّي ِيذي ُي ْحيِييي َوُي ِمي ُ
أْ
َ
يم َربي َ
ق فَ يأ ِ
ِ ِ
وأ ِ
اهيم فَي يِك َّن اللَّييهَ َي يأْتِي بِ َّ
س ِم ي َين ا ْل َم ْشي ِير ِ
الشي ْيم ِ
ْت بِهَييا ِم ي َين
ُميي ُ
يت قَييا َل إ ْبي َير ُ
َ
يت الَّي ِيذي َكفَي َير َواللَّييهُ ال َي ْهي ِيدي ا ْلقَي ْيوَم الظَّييالِ ِمين" .وانظيير قولييه
ا ْل َم ْغي ِير ِب فَُب ِهي َ
تعالى في اآلية  33من سورة األنعيامَ ":و َماجه دَومه دَرا َ أَت َمراج ِّ
وني ِفري
ِ
الل ِه َودَد َ َد ِ
رع
راء َرِّري َ
ون ِ ِره ِ أَن َي َ
ان َو أَ َالراف َمرا تش ِررك َ
شري إا َوس َ
ش َ
شري ٍء ِعل إمرا أَفَرال تَتَر َذكرون" .بيل لقيد هيددهم علييه السيالم بالكييد
َرِّي كر َ
ألصنامهم ،فقال ":وتَالل ِه أل ِ
ين"األن ياء
َك َ
امكم َع َد أَن ت َولوا مد ِ ِر َ
َ
يدن أَص َن َ
أمييا محاوليية تحريقييه عليييه السييالم فكانييت بعييد تحطيييم أصيينامهم .وميين هنييا
يشييعر ميين يق ي أر اآليييات المتعلقيية بقييوم إب يراهيم أنهييم يختلفييون فييي سييلوكهم
وردود فعلهييم عيين األمييم التييي سييبقتهم .أمييا اقت يران ذكييرهم بهييذه األمييم فلِمييا
كان من كفر وعناد ثم محاولة قتيل وتحرييق خلييل اليرحمن بعيد أن أقيميت
علييهم الحجيية ،انظيير قولييه تعيالى فييي اآلييية  30ميين سيورة األنعييامَ ":وِتلر َ
ِ ِ
شاء."...
يم َعلَا دَو ِم ِه َنرفَع َد َر َجا ٍ َمن َن َ
مجت َنا آتَي َنا َا َار َ
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سماعي

عليه السالم

مررا يل ر نظيير أهييل الفكيير ميين غييير المسييلمين أن الق يرآن الك يريم ال يهييتم
بالتفاصي يييل المتعلقي يية بعي ييالم األشي ييخاص واألزمي ييان واألمي يياكن .ومثي ييل هي ييذه
الظيياهرة القرآنييية تضيياف إلييى دالئييل نبييوة الرسييول عليييه السييالم .وهييذا ال
يعنييي أنييه ليييس بكمكاننييا أن نسييتنبط الكثييير والكثييير ميين األس يرار المييدخرة
فييي تفاصيييل البنيياء القرآنييي المعجييز .كيييف ال ،وقييد و ِ
صييف بكونييه ":ت يانراإ
ُ
لك شيء" .النحل30:
تنص التوراة المعاصيرة عليى أن إسيماعيل أكبير سينا مين إسيحاق ،عليهميا
السييالم .أمييا القيرآن الكيريم فييال ُيعنييى بمثييل هييذه المسييائل ،ولكنييك تسييتطيع
أن تستنبط هيذه المعلومية مين خيالل مالحظية التيزام الينص القرآنيي الكيريم
لذكر اسم إسماعيل قبل اسم إسحاق ،وذلك فيي كيل المواضيع التيى اقتيرن
فيه ي ييا االس ي ييمانب انظ ي يير م ي ييثال اآلي ي يية 100م ي يين س ي ييورة البقي ي يرة ...":ررررر ار يم
واسررررماعي واسررررما  ،"...واآليي يية  113مي يين سي ييورة البق ي يرة ...":رررر ار يم
واسماعي واسما ويعقوهلل واألس ا ...."...ال .
علييى الييرغم ميين تص يريح الق يرآن الك يريم بأنييه وهييب إلب يراهيم عليييه السييالم
إسييماعيل جواسييحاق ":الممررد لِلر ِره الر ِرذي و َررهلل لِرري علَررا ال ِك ر ِرر ِسررم ِ
اعي َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
وِاسما َ ِن رِّي لَس ِميع الدع ِ
اء"إبراهيم  10وعليى اليرغم مين كيون ذليك مين
َ
َ َ
َ
َ
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المس ييلمات عن ييد المس ييلمين وأه ييل الكت يياب ،إال أن هن يياك م ييا يلف ييت النظ يير
وي ييدعو إل ييى التأم ييل أن تج ييد أن القي يرآن الكي يريم ال ي ييذكر إس ييماعيل علي ييه
الس ييالم ،عن ييدما يش ييير إل ييى هب يية اهلل تع ييالى لخليل ييه إبي يراهيم علي ييه الس ييالم،

انظر اآليات اآلتية:

ون ِمررن د ِ ِ
روهلل
" َفلَمررا اعتَر َرالَهم َو َمررا َيع ررد َ
رما َ َوَيعقر َ
ون اللرره َو َ َنررا لَرره ِسر َ
ج َعل َنا َن ِيًّا"مريم20:
َوكالإ َ
ِ
ِ
ينَ .و َو َ َنررا لَرره
يهررا لِل َعررالَ ِم َ
" َوَنجي َنرراه َولو إررا ِلَررا األر ِ الترري َ َارك َنررا ف َ
ِ
ين"األنبياء55،55:
صالِ ِم َ
ِس َما َ َوَيعق َ
وهلل َنافلَ إة َوكالإ َج َعل َنا َ
مم َن لَه لو ٌ َودَا َ ِِّني م َها ِجٌر ِلَا َرِّي ِنه َو ال َع ِايا ال َم ِكيمَ .و َو َ َنرا
"فَ َ
ِ
ِِ
ِ
راهلل َوَآتَي َنراه أَج َرره ِفري
روهلل َو َج َعل َنرا فري ذِّريتره الن رولَ َوالكتَ َ
رما َ َوَيعق َ
لَه ِس َ
الدنيا وِانه ِفي ا ِالرِل لَ ِم َن الصالِ ِ
مين"العنكبوت55،54:
َ َ
َ
ونالحظ هنا اآلتي:
أوال :يأتي ذكر هبة اهلل تعيالى لخليليه إبيراهيم علييه السيالم بعيد قصيته ميع
قومه وهجرته إلى األرض المباركة .وهذا أمر مشترك بين اآلييات اليثالث

كما نالحظ.

ثاني ي يياُ :ذك ي يير االب ي يين إس ي ييحاق والحفي ي ييد يعق ي ييوب ول ي ييم ي ي ييذكر االب ي يين األكب ي يير
إسييماعيل ،عليييهم السييالم ،علييى الييرغم ميين كونييه قييد ُوهييب أوال بعييد مغييادرة
إبراهيم عليه السالم العراق.
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ثالثييا :أمييا عنييدما كييان الكييالم عيين مكيية والبيييت الحيرام فنقي أر فييي اآلييية 01
ِ ِ ِ
رهلل لِري
من سورة إبراهيم ،وعليى لسيانه علييه السيالم ":ال َممرد للره الرذي َو َ َ
ِ
ِ
س ِميع الد َعاء".
َعلَا الك َ ِر ِس َماعي َ َوِاس َما َ ِن َرِّي لَ َ
رابع ييا :ربم ييا ك ييان الس يير ف ييي ذل ييك يرج ييع إل ييى أن القي يرآن الكي يريم ال ي ييذكر
األسماء لمجرد إعطاء معلومة كانت في الواقع ،جوانما يذكر بعض أسيماء
األنبييياء والرسييل فييي سييياق التأسيييس لألفكييار والقيييم والعقائييد والتش يريعات

بعيدا عن التفصيالت التي ال تخدم هذه األهداف.

ونظي ي ار لك ييون ُنب ييوة إس ييحاق ق ييد ج يياءت ف ييي إط ييار رس ييالة إبي يراهيم ،عل يييهم
السييالم ،فقييد وجييدنا أن اسييم إسييحاق قييد تكييرر فييي القيرآن الكيريم  17ميرة،
وكييل ذلييك فييي سييياق الكييالم عيين إبيراهيم عليييه السييالم ،ولييم يشييذ عيين هييذا

موضع واحد.

أما اسم إسماعيل علييه السيالم فقيد ورد ذكيره مسيتقال أكثير مين ميرة ،ومين
ران صر ِ
ِ
ذليكَ ":واذكررر ِفري ال ِكتَر ِ
ران َرسررو إ
راد َ ال َوعر ِرد َو َكر َ
راهلل ِسر َرماعي َ ِنرره َك َ َ
َن ِيًّا" مريم 12:وهذا مفهوم لدينا ألن اسيماعيل علييه السيالم كيان رسيوال إليى
العرب فيي الجزييرة العربيية ،وليم تكين ُنبوتيه فيي إطيار رسيالة إبيراهيم علييه
السالم.

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

ج يياء ف ييي اآلي ييات م يين  11إل ييى  114م يين س ييورة الص ييافاتَ ":وقَ ييا َل إِِّن ييي
َذ ِ
الصييالِ ِحين .فََب َّشييرَناه بِ ُغي ٍ
اهييب إِلَييى َرِّبييي َسي َيي ْه ِد ِ
ينَ .ر ِّ
يالم
يب لِييي ِمي َين َّ
ب َهي ْ
َ
ْ ُ
ك
يا َم َعييهُ َّ
السي ْيع َي قَييا َل َيييا ُبَني َّ
يي إِِّنييي أ ََرى ِفييي ا ْل َمَني ِيام أَِّنييي أَ ْذَب ُحي َ
َحلِي ٍييمَ .فلَ َّمييا َبلَي َ
ِ
ِ
ياء اللَّييهُ ِمي َين
فَي ْ
يانظُ ْر َمييا َذا تَي َيرى قَييا َل َيييا أََبييت ا ْف َعي ْيل َمييا تُي ْيؤ َم ُر َسييتَ ِج ُدني ِإ ْن َشي َ
ِ ِ
َس يلَ َما َوتَلَّ يهُ لِ ْل َجبِي ِ
ت
َّ
يينَ .وَن َ
صي َّيد ْق َ
اد ْيَنيياهُ أ ْ
الصييابِ ِر َ
ينَ .فلَ َّمييا أ ْ
يم .قَي ْيد َ
َن َيييا إ ْبي َيراه ُ
ِِ
ينَ .وفَ َد ْيَناهُ بِ ِيذ ْب ٍح
الرْؤَيا إَِّنا َك َذلِ َ
الء ا ْل ُمبِ ُ
ك َن ْج ِزي ا ْل ُم ْحسن َ
ين .إِ َّن َه َذا لَهُ َو ا ْلَب ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ك َن ْجي ي ِيزي
يمَ .ك ي ي َذلِ َ
َعظي يييمَ .وتََرْكَني ييا َعلَ ْيي ييه في ييي اآلَخي ي ِير َ
ينَ .سي ييالم َعلَي ييى إ ْبي ي َيراه َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ين
ينَ .وَب َّش ْرَناهُ بِِك ْس َيح َ
اق َنبِاييا م َين الصَّيالح َ
ين .إَِّنهُ م ْن عَبادَنا ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ا ْل ُم ْحسن َ
".
هيذه هييي المجموعيية الرابعيية التييي يمكيين إضييافتها إلييى المجموعييات الييثالث
التييي ناقشييناها آنفييا .وفيهييا وفييي سييياقها تص يريح بييأن تبشييير إب يراهيم عليييه
السييالم بييالغالم العليييم كييان بعييد قصييته فييي الع يراق جواعالنييه هجرتييه إلييى

األرض المباركي يية .وقي ييد اختلي ييف العلمي يياء حي ييول اسي ييم الغي ييالم الحلي يييم ،أي

ال ييذبيحب فق ييال الجمه ييور إن ييه اس ييماعيل وق ييال غي ييرهم إن ييه إس ييحاق ،عل يييهم
الس ييالم .واآلي ييات الكريم يية م يين س ييورة الص ييافات ال تص ييلح دل يييال ألي م يين
الفيريقين ،نظي ار لوجييود االحتمييال مييع صييعوبة التييرجيح .أمييا الييذين يجزمييون
ٍ
بقول استنادا إلى هذه اآليات فتنقصهم المنهجية السوية في االستدالل.
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أميا مين هيو اليذبيح فيأمر ال يهيم المسيلمين كثيي ار ،ألن إسيماعيل جواسييحاق،

عليهم ي ييا الس ي ييالمَ ،نبي ي ييان كريم ي ييان ُمس ي ييلمان هلل تع ي ييالى .والعبي ي يرة بال ي ييدروس
المسييتفادة ميين الحادثيية الجليليية .أمييا أهييل الكتيياب فيجزمييون أنييه إسييحاق،
عليييه السييالمب فقييد جيياء فييي اإلصييحاح  44ميين سييفر التكييوين ميين التييوراة

المزعوميية ":خييذ ابنييك وحيييدك إسييحاق "...وقييد تكييررت لفظيية وميررد فييي
اإلصي ييحاح  44ثي ييالث م ي يرات ممي ييا يطي ييرح عالمي ييات اسي ييتفهام كبي ي يرة ،ألن
إسييحاق عليييه السييالم لييم يكيين وحيييد والييده عنييد الحادثيية ،ممييا يشييير إلييى
احتمييال تحريييف االسييم .يضيياف إلييى ذلييك مييا ورد فييي اإلصييحاح  17ميين

س ييفر التك ييوين ":إن س ييارة زوجت ييك ه ييي الت ييي تل ييد ل ييك ابن ييا وت ييدعو اس ييمه
يؤمر عليييه
إسييحاق ،وأقيييم عهييدي معييه ومييع ذريتييه ميين بعييده ،"...فكيييف ُيي َ
يأن يكبير إسيحاق فيكيون ليه
السالم بذبح إسحاق وقيد ُو ِعيد ،قبيل مييالده ،ب ْ

نسييل وذرييية ،مييع العلييم بييأن اإلصييحاح  44ييينص علييى أن إسييحاق عليييه
السالم كان وقت الحادثة صبيا؟!

وما قييل فيي االعتيراض عليى أهيل الكتياب يقيال لمين ذهيب مين المسيلمين
إل ييى أن ال ييذبيح ه ييو إس ييحاقب فق ييد ج يياء ف ييي اآلي يية  71م يين س ييورة ه ييود":
ِ
وام أرَته دَا ِمر ٌة فَ َ ِ
روهلل"،
رما َ َيعق َ
رما َ َو ِمرن َوَراء ِس َ
ضرم َك فَ َشررَنا َا ِِ س َ
َ َ
َ
فقبييل أن يولييد إسييحاق ُبشييرت سيياره بحفيييدها يعقييوب بيين إسييحاق ،عليييهم
السييالم .فكيييف يكييون الييذبيح إسييحاق؟! وقييد نسي ِيعفهم بجيواب يقنييع الييبعض
وال يقنع آخرين ،فنقيول :األمير بسييط ،فييمكن أن ُي ْنسيي اهلل تعيالى إبيراهيم
عليه السالم هذا الوعد فال يتذكره عند االمتحان .وهذا جواب يختلف عين
60

جواب رئيس طائفة نصرانية ،حيث أجابني فقال ":كانوا يكتبيون فيال ييدري
أحدهم ما يكتب اآلخر".
وفي الوقت الذي يقول فيه تعالى عن هذا االمتحيانِ ":ن َ َذا لَه َو الر َالء
وي ْنقيل درسيه
الم ِين"أل ُيفاجئك عالم من علمياء درم  -يحاضير فيي النياس ُ
فييي فضييائية – وهييو يقييارن بييين موقييف إب يراهيم جواسييماعيل عليهمييا السييالم
فيهي ِّيون ميين موقييف
ميين جهيية ،وموقييف جعفيير الصييادق ميين جهيية أخييرىُ ،

إب ي يراهيم جواسي ييماعيل عليهمي ييا السي ييالم وصي ييبرهما ،ويرفي ييع مي يين قَي ي ْيدر جعفي يير
وصييبره ،ويييدلل علييى علييو كعييب جعفيير فييي الصييدق والصييبر بقولييه عنييدما
وقف على ابنه وقد أُحضر ميتا ":الحمد هلل الذي َي ْقتل أبناءنا وال نزداد ليه
يعقت لسييماعي هييذا الكييالم ،فلييم أكيين
صي ُ
إال ُحبييا" .ال أكييتم القييار بييأنني ُ
أتوقييع أن يجييرؤ ُمييد ٍ لإلسييالم علييى مثييل ه يذا .اللهييم ارحييم عبييدك جعفيير
الصييادق فكنييه بييريء ميين هييذا البهتييان العظيييم .وال يرتضييي أي مسي ٍيلم ،بلييا

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

جيواب الشييرط فييي قولييه تعييالىَ ":فلَمررا أَسرلَ َما َوتَلرره لِل َج ِر ِ
ادي َنرراه"...
رينَ .وَن َ
محييذوف .وزعييم الييبعض أن ال يواو فييي":ونادينيياه" ازئييدة ،وهييو قييول ال ُيعتييد

بييه .ويغلييب أن يكييون َحييذف ج يواب الشييرط لتعظيييم المحييذوف ،كمييا هييو
َسلَ َما وتلهُ للجبين حصل ما حصيل
معهود في اللغة .فكأن المعنىَ ":فلَ َّما أ ْ
ميين أميير عظيييم ونادينيياه ."...وميين أجييل أن نعلييم مييا يمكيين أن يكييون قييد

حصل نقول:
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ِ
صردد َ الرؤَيرا ،"...فقييام إبيراهيم
قوله تعيالىَ ":وَن َ
ادي َناه أَن َيا ِ َار يم .دَد َ
عليه السالم بما قام به جعله مصدقا للرؤيا ،فلماذا الفداء إذن؟! وليم يكين
هناك أي خلل أو تقصير من إبراهيم أو ولده عليهما السالم ،فميا اليداعي

للفدية؟!

كان الفداء كرما و ِمنة مين اهلل تعيالى فهيو مين قبييل التكيريم ،وال عالقية ليه
بجبيير أي نييو ميين التقصييير كمييا هييي الفدييية .وال يبعييد أن تكييون الحادثيية
لحكميية تقتضييي أن يعلييم البشيير أن ال قربييان بشييري فييي شيير اهلل تعييالى.

قرب إلى اهلل تعالى.
وأن األنعام تصلح لتكون القرابين التي تُ ِّ

وهناك احتمال ن اره األقرب إلى ظاهر النص ،وهو أن يكيون إبيراهيم علييه
كاملرة ثرم اكتشرف أن ال تعرالا درد افتردل

السالم قيد درام عمليرة الرذ
سماعي ِذ دام و ذ مه و و يظن أنه َيذ ا نه .فالفداء هنيا كيان
ُيقصد منه درء الذبح عن إسماعيل في الوقت الذي ظهر الصيدق الكاميل

من إبراهيم ،عليهما السالم.
من مؤيدات هذا الوجه:

أوال :قوله تعيالىَ ":فلَمرا أَسرلَ َما َوتَلره لِل َج ِ ِ
ادي َنراه ،"..قلنيا إن جيواب
رينَ .وَن َ
لمرررا مح ييذوف ،ومث ييل ه ييذا الح ييذف يش ييير إل ييى عظم يية م ييا حص ييل .وعلي ييه
يحتمييل أن يكييون جيواب لمييا " :فلمييا أسييلما...قييام بالييذبح وقمنييا باالسييتبدال

وناديناه".
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ثانيا :قوله تعيالىَ ":وفَ َدي َناه ِ ِرذ ٍ َع ِظريم " ،اليواو هنيا ال تيدل عليى ترتييب
وال تعقيب ،ومن هنا ال َيتوهم أحد أن الفداء كان بعد النداء.
ثالثييا :مثييل هييذا التصييور للحييدث أعمييق فييي الدالليية علييى صييدق إب يراهيم

عليه السالم.

رابعيا :كيون الفيداء مين اهلل تعيالى ُيعيزز هيذا المعنيى .وليو كيان الفيداء بعيد
أن ص ييدق إبي يراهيم علي ييه الس ييالم الرؤي ييا لك ييان تس ييميته ف ييداء في ييه ن ييو م يين
التجوز ،ألن حقيقة الفداء غير موجودة.

استشهد بعيض النصيارى بهيذه اآليية ،لييدللوا عليى أن الفيداء قيد يكيون مين
اهلل تعالى ،وليقولوا إن اهلل تعالى قد جعل ولده يعاني على الصيليب – أو
تجسيد هيو -فييداء للبشيرية مين أجييل مغفيرة خطايياهم .ولنييا عليى مثيل هييذا
االستدالل المالحظات اآلتية:

أوال :لم يكن إسماعيل عليه السالم مستحقا للذبح حتى ُيفتيدى ،جوانميا كيان
األمر امتحانا من اهلل تعالى ودرسا للمؤمنين إلى يوم القيامة.
ثانيييا :كييان الفييداء ِذبحييا ميين األنعييام .ولييو كييان فييداء ،كمييا يزعمييون ،لكييان
دليال على جواز أن ُيفدى األكبير قيمية ومكانية باألقيل قيمية ومكانية .ومين
هنييا ال ضييرورة ألن يتجسييد اهلل  -تعييالى عمييا يقولييون -ليفتييدي البشيير
فيغفر خطاياهم.
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ثالث ييا :أم ييا ك ييان باإلمك ييان أن تُغف يير الخطاي ييا م يين غي يير أن تك ييون معان يياة
للغافر على الصليب؟!
وأخي ي ار نرجييو أن يتسييع صييدر القييار الك يريم ألننييا قييد نغصيينا عليييه صييفاء
عقله ونفسه بذكر عقيدة الفداء والتجسيد ،فميا ينبغيي لمثيل هيذه العقييدة أن
تُنياق

لمجافاتهيا للعقيل والفطيرة السيوية ،ولكين عيذرنا أننيا أردنيا أن تكتميل

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

عليييه السييالم .والالفييت أنييه تييم تبشيييرها بكسييحاق وميين بعييده ولييده يعقييوب.
والتسييمية ،كمييا هييو واضييح فييي اليينص الكيريم ،هييي ميين ِقبييل الييوحي ،وهييذا
ُيحي ييتم أن يكي ييون لالسي ييم داللي يية أو أكثي يير تتعلي ييق بي ييالمولود القي ييادم ووظيفتي ييه
المباركيية .والييذي نيراه أن لفظيية يعقيوب تييدل علييى المبالغيية فييي أنييه سيييكون
ذا عقب ونسل ممتد .وهذه الصفة يمكن أن تكون في أكثير النياس ،ولكين
المقصييود هنييا أن سلسييلة النبييوة سييتكون فييي َعقبييه ،عليييه السييالم .وهييذا مييا
ك ييان فع ييال ف ييي الواق ييع ،فك ييل م يين ج يياء م يين الرس ييل واألنبي يياء بع ييده علي ييه
السالم كانوا من ذريتيه ،حتيى ُختميت هيذه السلسيلة المباركية بيحييى ،علييه
الس ييالم .أم ييا عيس ييى ،علي ييه الس ييالم ،فك ييان م يييالده عل ييى خ ييالف المعه ييود
النسبية المستندة إلى المولد.
بحيث انقطعت عنده العالقة َ
ويي ِيرُد علييى هييذا ،قييول ميين قييال ميين المفس يرين إن االسييم يعقييوب ورد فييي
َ
الق يرآن الك يريم ممنوعييا ميين الصييرف ،وهييذا يييدل علييى أنييه أعجمييي وليييس
بعرب ي ييي .والجي ي يواب ع ي يين ه ي ييذا االعتي ي يراض يمك ي يين أن نس ي ييتعيره م ي يين ك ي ييالم
المختص رءوف أبو سعدة في كتابه (من إعجاز القرآن) حيث يقول ":وليم
ررهلل العربييي مبنييى ومعنييى" .وهييذا
ررهلل العبييري يكيياف َعقَ َ
يفطن يوا إلييى أن َعقَر َ
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يعنييي أن يه ُمنييع ميين الصييرف ألن يه أعجمييي ،ولكيين اشييتقاق االس يم ومعنيياه
مطابق لما هو في العربية.
َوي ي ِيرُد علي ييه أيض ييا أن إس ييحاق ،علي ييه الس ييالم ،ه ييو ال ييذي أنج ييب يعق ييوب،
فلماذا لم يكن هو العاقب ،ولمياذا لييس إبيراهيم ،علييهم سيالم اهلل جميعيا؟!
نقول :أما بالنسبة إلبراهيم ،عليه السالم ،فقد جاء في اآلية  47من سيورة
العنكب ييوت ":وو نررررا لرررره سررررما ويعقرررروهلل وجعلنررررا فرررري ذريترررره الن ررررول
والكتررراهلل ،"...فالبداي يية كان ييت باص ييطفاء إبي يراهيم ،علي ييه الس ييالم ،واتخ يياذه
خليييال ،وكييل ميين جيياء بعييده ميين نسييله عليييه السييالم كييان فيييه تمييام النعميية
عليه .أما بالنسبة إلسحاق فواضح أن المسألة هي اختييار ربياني ،فقيد تيم
اختيييار يعقييوب ليكييون البداييية فييي هييذه السلسييلة بحيييث تكييون النسييبة إليييه
دون ميين سييبقه ميين اآلبيياء .والمتييدبر للق يرآن الك يريم يجييد أنييه ييينص علييى
اصي ٍ
يطفاء خيياص آلل إبيراهيم وآل عميران علييى العييالمين ،علييى الييرغم ميين
كييون آل عميران هييم ميين نسييل إبيراهيم ،عليييهم السييالم .جيياء فييي اآلييية 00

مي يين سي ييورة آل عم ي يران ":ن ال اصررررر ا آدم ونومررررراإ وآ

ررررر ار يم وآ

عمران علا العالمين" ،فقيد ُك ِّيرم عميران بجعليه بدايية سلسيلة مباركية ،كميا

ُكي ييرم إب ي يراهيم ،عليي ييه السي ييالم ،بجعلي ييه بدايي يية سلسي ييلة مباركي يية مي يين األنبيي يياء
والرسل.
وا  :ه ييم م يين ي ييؤول إل يييهم اإلنس ييان ،أي يرج ييع إل يييهم أو يرجع ييون إلي ييه،
بنسييب أو اعتقيياد أوتابعييية .فكسييحاق ،عليييه السييالم ،يييؤول إلب يراهيم ،عليييه
السالم ،بنسب واعتقاد وتابعية ،فقد كانت نبوته فيي سيياق رسيالة إبيراهيم،
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عليييه السييالم .وبمييا أن يعقييوب هييو ميين ولي ِيد إسييحاق ،عليييهم السييالم ،وبمييا
أن األنبياء من نسله يؤولون إليه ،فكن ذلك يشير إليى بدايية تتعليق باليدين
واإلماميية وليييس بالنسييب فقييط .وعليييه فييكن آل موسييى هييم األنبييياء الييذين
جيياءوا ميين نسييله ،عليييه السييالم ،وعلييى خطيياه فييي االعتقيياد والتشيريع .وآل
هييرون ه ييم م يين ج يياء بعييده م يين األنبي يياء م يين نسييله ،علي ييه الس ييالم ،وعل ييى
خطي يياه .وآل داود ،عليي ييه السي ييالم ،كي ييذلك .وال قيمي يية للنس ي يب إذا لي ييم ُيشي ييفَع
يم ر ررره
بتابعييية .جيياء فييي اآلييية  141ميين سييورة البق يرة ":واذ ا تلرررا ررر ار َ
كلما ٍ فأتمهن دا َ ني جاعل َ للناس ماماإأل درا ومرن ذريتريأل درا
ينررا عهرردي الظررالمين" .والتابعييية هييي األهييم وهييي األ َْول الحقيقييي .وميين
المالحظ أن القرآن الكريم عندما يتكلم عن أهل الفضل واإليمان والتابعيية

ميين ولييد يعقييوب يقييول ":آل يعقييوب" ،أمييا عنييدما يتحييدث إلييى أبنائييه ،عليييه
السالم ،يقول ":يا بني إسرائيل".
جيياء فييي اآلييية  6ميين سييورة يوسييف ":وكررذل يجت ي ر ر ر ويعلم ر مررن

تأوي ر األماديررث ويررتم نعمترره علي ر وعلررا آ يعقرروهللأل كمررا أتمهررا علررا

يم واسرما َ  ،"...وجياء فيي اآليية  6مين سيورة ميريم،
أ وي َ مرن د ر ر ار َ
وذل ييك عل ييى لس ييان زكري ييا وه ييو يس ييأل اهلل تع ييالى أن يهب ييه م يين يرث ييه ف ييي
دعوته ":يرثني ويرث من آ ِ
يعقوهلل ،"...فال تزال الصلة قائمية ،وال تيزال
َ
الو ارثيية قائميية ،حتييى بعييد مج يييء موسييى وهييارون وداود ،ممييا يييدل عل ييى

تميز يعقوب بأمور دينية بدأت فيه واستمرت في نسله ولم تنقطع بمجييء
رس ي يياالت موس ي ييى وه ي ييارون وداود ،عل ي يييهم الس ي ييالم .وق ي ييول زكري ي ييا ،علي ي ييه
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يرث مررن آل يعقييوب" "،وليييس ":ويييرث آل يعقييوب" ،يييوحي بييأن
السييالم ":ويي ُ
ورثهُ آل يعقوب ،ألن هناك أمو ار جياء بهيا الرسيل مين
المطلوب بعض ما َّ
بعده لم تكن من مير ِ
اثه عليه السالم.
واستجيب لزكريا ،فكان يحيى ،عليهما السالم ،آخر نبي في هيذه السلسيلة
يوب ميين أئميية الهداييية والرشيياد ،وكييان آخيير
يب يعقي ُ
المباركيية ،وآخيير ميين أعقي َ
وارث يؤول إليه اإلرث المبارك .وفي ذلك إرهاص بانتقال النبوة إلى نسيل
إسييماعيل ،عليييه السييالم ،إيييذانا بخييتم النبييوات وبالتييالي الرسيياالت .وبييذلك
يكييون اهلل تعييالى قييد اسييتجاب دعييوة إبيراهيم ،عليييه السييالم ،حيييث جيياء فييي
ررد
اآليييات  141 ،143 ،147ميين سييورة البق يرة ":واذ يرفرررع ررر ار يم القواعر َ
من ال ي ِ واسماعي ر نا تق منا ن أن السميع العليمأل ر نا واجعلنرا
ين ل ومن ذريتنا أم إة مسرلم إة لر َ وأرنرا ِ
مسلم ِ
مناسر َكنا وترهلل علينرا نر
َ
أن ر الت رواهلل الرررميمأل ر نررا وا عررث فرريهم رسررو إ مررنهم يتلررو علرريهم ِ
آيات ر
ويعلِمهم الكتاهلل والمكم َة ويراكيهم نر أنر العايرا المكريم" .فخيتْ ُم و ارثية
يعقييوب وانتقييال النبييوة فييي نسييل إسييماعيل ،عليييه السييالم -لتخييتم بمحمييد،
صييلى اهلل عليييه وسييلم -فيييه اسييتجابه لييدعاء ورجيياء خليييل الييرحمن ،عليييه
السييالم ،بييل هييي مشيييئة اهلل تعييالى كانييت رج ياء أج يراه علييى لسييان خليلييه
ليستجيب له ،تكريميا ليه ولخياتم النبييين ،علييهم السيالم ،ولخيير أمية تشيهد
على األمم .ومن لطيائف دالالت األسيماء أن معنيى االسيم إسيماعيل عنيد
س ِم َع ال ".
المحققين هو " َ
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أما عيسى ،عليه السالم ،فهو ابن مريم ،وال يرجيع فيي نسيبه إليى يعقيوب،
عليييه السييالم ،ألن االنتسيياب فييي دييين اهلل وشييرعه يكييون لييألب ،جيياء فييي
اآلييية  7ميين سييورة األح يزاب ":ادعررو م

ررا هم ررو أدس ر عنررد ال،"...

فانتساب عيسى لمريم ،عليهما السالم ،قطيع العالقية النسيبية ،عليى اليرغم

ميين كونييه حلقيية الوصييل بييين الماضييي والمسييتقبل ،جيياء فييي اآلييية  6ميين
سييورة الصييف علييى لسييانه عليييه السييالم ...":مصرردداإ لمررا ررين يرردي مررن
التررور ِ
ال وم شر ارإ رسررو ٍ يررأتي مررن عرردي اسررمه أممررد "...وبييذلك قُطعييت
الصي ييلة النسي ييبية وبقيي ييت الصي ييلة الحقيقي ي يةب وهي ييي األبي ييوة واألمومي يية والبني ييوة

واألخي ييوة في ييي الي ييدين .هي ييذا في ييي المسي ييار األول الي ييذي بي ييدأهُ يعقي ييوب ،عليي ييه

السييالم .أمييا المسييار الثيياني ،الييذي بييدأ بييكبراهيم جواسييماعيل ،فختمييه خيياتم
النبي ييين ،عل يييهم ص ييلوات اهلل وس ييالمه .ويب ييدو أن الخ ييتم ك ييان تام ييا قاطع ييا
للنسب أيضا .ومن هنا وجدنا أنه لم يع

للرسول ،صيلى اهلل علييه وسيلم

ولييد ذكيير ،لينقطييع النسييب القييائم علييى أسيياس ال يوالدة ،والييذي ال فضييل لنييا
في ييه وال اختي ييار .ويبق ييى النس ييب الحقيق ييي والو ارث يية الحقيقيي ية ،القائم يية عل ييى
أسياس مين اإلرادة واالختييار .جيياء فيي اآليية  13مين سييورة األحيزاب ":مررا
مممد أ ا ٍ
والاتم الن يين."...
أمد من رجالكم ولكن رسو َ ال
كان
ٌ
َ
جاء في اآلية  6من سورة األحيزاب ":الن ي أولا المؤمنين مرن أن سرهم
وأاواجررره أمهررراتهم ،"...فييالنبي ،عليييه السييالم ،أكثيير ميين أب ،فهييو أولييى

ب ييالمؤمنين م يين أنفس ييهم .أم ييا زوجات ييه علي ييه الس ييالم فف ييي مق ييام األمه ييات،
وبذلك اكتمل النسب .جوابراهيم ،علييه السيالم ،هيو األب اليذي أطليق علينيا
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اسييم المسييلمين ،كمييا يفعييل اآلبيياء عنييدما يطلقييون األسييماء علييى األبنيياء،
ِ
يم ررو سررماكم
جيياء فييي اآلييية  73ميين سييورة الحييج ...":مل ر َة أ رريكم ر ار َ
المسررلمين مررن دَ ر  ."...وعليييه يصييبح مفهومييا وفييي غاييية الوضييوح قولنييا
في كل صالة ":اللهم صل على محمد وعلى آل محميد كميا صيليت عليى

إبي يراهيم وعل ييى آل إبي يراهيم ،"...فكم ييا كان ييت الص ييالة من ييك س ييبحانك عل ييى
إبراهيم ،عليه السالم ،وعلى آله الكرام ،فليتكن ييا ربنيا منيك الصيالة كيذلك
على محمد وعلى كل من آل إليه بتابعية واعتقاد .آمين.
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أمرمرد
جيياء فييي عمرردل الم رراظ ،للسييمين الحلبييي ،أن لفييظ (ا سررم) مشييتق
ميين السييمو ،وهييذا قييول البص يريين .وقيييل ميين الوسييم ،وهييو قييول الكييوفيين.
وعليييه فاألصييل فييي االسييم أنييه رفعيية وعالميية .وتُسييتخدم األسييماء لتمييييز
الذوات عن غيرها ،ويغلب أن تشير األسماء إلى صفات ،ومين هنيا يمييل
الن يياس إل ييى اختي ييار األس ييماء ذات ال ييدالالت اإليجابي يية ،وه ييم ي ييأملون أن

يكون للمرء من اسمه نصيب.

المسييتقر للقيرآن الكيريم يجييد أن االسييم يييدل علييى صييفة ،وأسييماء اهلل
تعالى تدل على صفاته عيز وجيل .وعلييه يكيون المعنيى فيي قوليه تعيالى":
سميا" :أي هل تعلم له مثيال في صفاته .وقد أخطأ مين ظين
تعلم له َ
أن أسييماء اهلل مجييرد أعييالم ،فق يال إن معنييى " ر تعلررم لرره سررميا " :أي

ه ييل تج ييد م يين تس ييمى باس ييمه .وه ييذا غي يير مقب ييول ،ألن هن يياك م يين تس ييمى

برحمن ،ورحيم ،وكريم...ال

ج يياء ف ييي س ييورة الرع ييد ":وجعلرررروا ل شررررركاء درررر سررررمو م " ،يق ييول
السمين الحلبي ،في عمدة الحفاظ ":ليس المعنى أظهروا أسياميها فقوليوا :
الالت ،والعزى ،وهبل ،ونحو ذلك ،جوانما المعنى أظهروا حقيقة ما ييدعون
فيه ييا م يين اإللهي يية .جوانك ييم تَج ييدون تحقي ييق ذل ييك فيه ييا؟ " ويق ييول ف ييي قول ييه
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تعييالى :ت ررار اسررم ر ر  " :أي يت ازيييد خي يرهُ جوانعامييه .والمعنييى أن البركيية
والنعمة الفائضة في صفاته"...

جيياء فييي سييورة الصييف " :وم ش ر ارإ رسررو يررأتي مررن عرردي اسررمه

أممد :"...أي أن صفاته ،عليه السالم ،تستجلب الحمد فيي أقيوى صيوره،

وأجالهييا ،وأفضييلها .فهييو إذن ُيحمي ُيد أكثيير ميين غي يره ،ألن صييفاته تجعلييه
ُيحمييد ميين النيياس أكثيير .أمييا مممررد ،فييدال علييى كثيرة حمييد الحامييدين إييياه.
وعليييه فييكذا قصييدنا ا سررم الصييفة الذاتي ية ،التييي تييدفع النيياس إلييى حمييده،

علي ييه الس ييالم ،فه ييو أممررررد ،أم ييا إذا نظرن ييا إل ييى ردة فع ييل الن يياس عن ييدما

يصفونه ،عليه السالم ،بما يليق بصفاته ،فكنه يكون عندها مممداإ .فهيو،
عليه السالم ،أممد في ذاته ،ومممد ومممود من قبل الناس.

ونقول بعبارة أخيرى  :المقيدمات الموجيودة فيي ذاتيه ،علييه السيالم،
يلخصييها اسييم أحمييد ،أمييا النتيجيية الموجييودة خييارج الييذات فيعبيير عنهييا اسييم

محمد.

لقييد اشييتهر النبييي ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ،قبييل اإلسييالم بأنييه الصييادق
األمييين ،وكانييت هييذه الشييهرة نتيجيية لمييا لمسييته قيري ميين ِ
صييدقه وأمانتييه،
عليه السالم ،أما اليوم ،وبعد أكثر من ٍ
ألف وأربعمائ ِية سينة ،فكننيا نجيد أن
الشخصييية التييي تُمتييدح أكثيير ،وذلييك لمييا يتجلييى فيهييا ميين صييفات حميييدة،
هي شخصية الرسول ،عليه السالم ،فهو أحميد مين غييره مين البشير عليى
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مدى التاري البشري ،جوالى يومنا هذا .فتبشير عيسى ،علييه السيالم ،كيان
برسول يأتي من بعده ،صفته أنه أحمد من غيره.
بعد كل ما ذكرناه نخليص إليى نتيجية أنيه ال بيد لنيا مين إعيادة النظير
في التعاميل ميع األسيماء القرآنيية .فهيل يجيوز لنيا أن نعتبرهيا مجيرد أعيالم
تخل ي ييو م ي يين المع ي يياني واألسي ي يرار ،وعل ي ييى وج ي ييه الخص ي ييوص عن ي ييدما تك ي ييون
التسييميات ربانييية المصييدر؟! انظيير قولييه تعييالى  ":اسررمه المسرري عيسررا
ا ررن مررريم " .ثييم انظيير قولييه تعييالى ":نررا ن شررر
نجع له من د

ررالم اسررمه يميررا لررم

سرميا " ،وانظير قوليه تعيالى ":ف شررنا ا سرما ومرن

وراء سرررم يعقررروهلل " .ويعق ييوب ،علي ييه الس ييالم ،ه ييو أيض ييا ف ييي القي يرآن
الك ي يريم إس ي يرائيل ،كمي ييا أن يي ييونس ،عليي ييه السي ييالم ،هي ييو أيضي ييا ذو الني ييون.

جوادريييس ،عليييه السييالم  -فيمييا يرجحييه بعييض المفس يرين  -هييو إلييياس،
ومحمد ،عليه السالم ،هو أحمد.

هييذه األسييماء وغيرهييا هييي كنييوز وأس يرار .ونحيين نهييدف ،بمثييل هييذا
الكييالم ،إلييى لفييت االنتبيياه إليهييا ،لتصييبح فييي دائيرة اهتمييام الدارسييين ،ألننييا
وجييدنا أن الكثييير ميين أس يرار هييذه األسييماء تتجلييى عنييد التحقييق والمتابعيية.
وال بييأس بييالرجو إلييى اللغييات السييامية ،بعيييدا عيين علميياء التييوراة والكتيياب
المقدس ،الذين ُيطوعون اللغية لتوافيق تصيورات َكتبية أسيفار العهيد القيديم،
حتى عندما يجمح بهم خيال األسطورة.

23

سررورل

القرآن الكريم هو المعجزة الدالة على صدق رسالة الرسول ،صيلى
اهلل عليييه وسييلم ،وعلييى وجييه الخصييوص فييي إعجييازه البييياني .وقييد تحييدى
القرآن العرب أن يأتوا بسورة من مثله ،ولم يتحدهم بما هو أقل من سيورة.
والسورة كل متكامل وتشتمل على ألوان مين العليوم والمعيارف والتشيريعات
واآلداب … وغير ذلك .والالفت لالنتباه أن كلمة سورل ليم تُيذكر فيي أول
خمسين سورة ُنزلت على الرسول ،عليه السيالم ب فقيد جياء التحيدي بعشير
سور في سورة هود ،والتي هي السورة  74في ترتيب النزول .أما التحيدي

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

أن تييألف معنييى سييورة .وهنيياك الكثييير ميين السييور القصييار التييي نزلييت قبييل
أن ُي َسي ِّيمي القيرآن الكيريم كييل قطعيية متكامليية باسييم سييورة .ويجيدر أن نلفييت
االنتب يياه هن ييا إل ييى أن م ييا يق ييال ف ييي ترتي ييب ن ييزول الس ييور ه ييو م يين األم ييور
االجتهادية المحتملة التي يصعب إثباتها ،على خالف ترتييب المصيحفب
فكن ييه ترتي ييب أجمع ييت علي ييه الص ييحابة ،والي يراجح أن ييه ،ت ييوقيفي ،أي بفع ييل

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحيا.
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السورل :مشتقة من السيور .ومعليوم أن السيور فيي القيديم كيان يحييط
بالمدينيية ،ثييم هييو يرتفييع كثي ي ار بغييرض الحماييية والحفييظ .وقييد يكييون معنييى
االرتفا في السور ولد في اللغة بعض معاني سورة ،والتي منها ،الدرجرة
الرفيعة والمنالة العالية .يقول النابغة الذبياني في البيت المشهور :
ألم َتر أن اهلل أعطاك سورة

يتذبذب
ترى كل َملك دونها
ُ

ومعلييوم أن بنيياء السييور يييتم دورة فوقهييا أخييرى ،حتييى يكتمييل .وال يبعييد أن
وي ي َيرجِّح ه ييذا أن بع ييض
تك ييون الس ييورة ه ييي ك ييل دورل م يين ه ييذه ال ييدوراتُ .
علميياء اللغيية قييال إن سييورة تُجمييع علييى سر َرور ،وكييذلك سررور .وعليييه فييكن
اس ييم س ييورة يتض ييمن معن ييى امما ررررة ،ومعن ييى السررررمو والرفعررررة .ومعن ييى

اإلحاطيية يتضييمن ا شررتما أل والتمييررا وتمديررد المعررالمب فالسييور يشييتمل
على المدينة وما فيها ،ثم هو يحدد معالمها ويميزها عما سيواها .والالفيت
لالنتباه أن اآليية الكريمية التيي تتحيدى البشير أن ييأتوا بسيورة ":أم يقولرون
افتراهأل د فأتوا سورل مثلهأل وادعوا من است عتم من دون ال ن كنرتم

صررررررراددين"أل ي ي ي ييأتي بعي ي ييدها مباش ي ي يرة " :بي ي ييل كي ي ييذبوا بم ي ي ييا لرررررررم يمي ررررررروا
علروم شرتاأل و ري تسرمو وترت رعأل

فس َور القيرآن الكيريم تمري
بعلمه…"ب ُ
و ررري تم رررظ وتقررري .ونحيين هن ييا سيينركز فق ييط علييى ك ييون السييورة مح ي َيددة
المعالم.
الق يرآن الك يريم  111سييورة ،لييم تتجيياوز أطييول سييورة فيييه  41صييفحة،
على اعتبار أن كل صفحة تتألف مين 463كلمية ،فيي حيين كانيت أقصير
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سورة تتكون مين 13كلميات فقيط .وبياقي السيور تتيراوح بيين ذليك .وتتكيون
كل سورة من عدد من اآليات ،بحيث يكيون متوسيط عيدد كلميات اآلييات
قصر السور واآليات التي نزلت في المرحلية
هو  1421كلمة .ويغلب أن تَ ُ
المكيية ،والتييي ركييزت أكثير علييى الجانييب العقيدي .وتطييول السييور واآليييات
الت ييي نزل ييت ف ييي المرحل يية المدني يية ،وعل ييى وج ييه الخص ييوص عن ييدما يك ييون
الكالم في الشريعة واألحكام.
ومن ذا نستنتج :
أوال :عندما ُنخاطب الناس في أميور العقييدة فيحسين أن نيوجز ونحيدد بميا

يشييبه أسييلوب الشييعارات ،بعيييدا عيين التطويييل واإلسييهاب المسييتخدم لييدى
الفالسفة.

ثاني ييا :اإلكث ييار م يين الفُص ييول ،واألبي يواب ،والفقي يرات ،يس يياعد عل ييى الفه ييم،
ويبرز األفكار من خالل تحديدها في إطيار
ويجذب القار بشكل أفضلُ ،
يفصلها عن غيرها بفاصل محسوس.

ثالثا :اإلطار العيام دون تبوييب يعطيي فكيرة كليية ميع شييء مين الغميوض
فييي األج يزاء والتفاصيييل .وأسييلوب التسييوير ،والتقسيييم إلييى آيييات ،يسيياعد
كثي ي ار فييي إدراك الجييزء ،فيييؤدى ذلييك إلييى إدراك الكييل بشييكل أوضييح وفهييم
أعمق.
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رابعييا :هنيياك عالقييات بييين السييور تشييبه العالقيية بييين كييل دورة وأخييرى فييي
بناء السور حتى يكتميل .وال يسيهل إدراك العالقية بيين سيورتين متالزمتيين
في المصحف حتى ندرك معاني كل واحدة منهما .والمفسر المتميرس فيي
معيياني القيرآن الكيريم بكاملييه هييو األقييدر علييى إدراك العالقييات بييين السييور
واآليات .ومن هنيا نجيد أن عليم التناسيب بيين اآلييات والسيور جياء متيأخ ار
عن علم التفسير.
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سليمان

عليه السالم

تكي ييرر اسي ييم سررررليمان ،عليي ييه السي ييالم ،في ييي الق ي يرآن الك ي يريم  17مي ييرة،
والالفت لالنتباه أن القرآن الكريم لم ينص على أية عالقة لسيليمان ،علييه
السالم ،ببني إسرائيل ،وال بد من داللة لهذا السكوت .نعم ،فالقرآن الكيريم
قييد نييص علييى نبييوة سييليمان ،عليييه السييالم ،وكونييه ملكييا ،ولكنييه لييم يييذكر
ش يييئا ع يين قوم ييه ،وال ع يين األقي يوام واألم ييم الت ييي تبعت ييه وآمن ييت ب ييه ،علي ييه
السالم ،وانضيوت تحيت لوائيه ،فكانيت مين رعايياه .بيل إن فيي قصية ملكية
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.

ورد ذكر سيليمان ،علييه السيالم ،باستفاضية فيي سيفر المليوك األول،
والذي يقال إنه قد دون في القرن السادس قبل المييالد ،فيي حيين يقيال إن
سييليمان ،عليييه السييالم ،قييد مييات فييي القييرن العاشيير قبييل الميييالد .ووردت
قصييته ُمفصييلة أيضييا فييي سييفر أخبييار األيييام الثيياني ،والييذي يقييال إنييه قييد

دون في ييي القي ييرن الخي ييامس قبي ييل المي يييالد .وال يسي ييتطيع المسي ييلم أن يصي ييدق
الكثي يير مم ييا ورد ف ييي ه ييذه األس ييفارب فص ييورة س ييليمان ،علي ييه الس ييالم ،ف ييي
الق يرآن الك يريم فييي غاييية السييمو والجمييال ،أمييا هييذه األسييفار فتييزعم أنييه -
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وحاشيياه -قييد عبييد األصيينام إرضيياء لزوجاتييه الوثنيييات .انظيير هييذا اليينص
ميين سييفر الملييوك األول " :فغضييب الييرب علييى سييليمان ،ألن قلبييه ضييل
عنييه ،مييع أنييه تجلييى لييه م يرتين ،ونهيياه عيين الغواييية وراء آلهيية أخييرى ،فلييم
يطع وصيته ،لهيذا قيال اهلل لسيليمان :ألنيك انحرفيت عنيي ونكثيت عهيدي،
ولم تطع فرائضي التيي أوصييتك بهيا ،فيكني حتميا أميزق أوصيال مملكتيك،
وأعطيهيا ألحيد عبيييدك ،إال أننيي ال أفعييل هيذا فيي أيامييك…" .أميا صييورته
عليييه السييالم فييي الق يرآن الك يريم فيكفيييك مييا جيياء فييي سييورة ص ":وو نررا

لداود سليمان نعم الع د نه أواهلل ".

يبييدو أن ملييك سييليمان ،عليييه السييالم ،كييان يشييمل عييددا ميين األمييم
التييي اتبعييت دينييه الحييق ،وانضييوت تحييت لوائييه ،وهييذا مييا جعييل المنحييرفين
من بني إسرائيل يحقيدون عليى هيذا النبيي الصيالح ،ألنهيم يرييدونها مملكية
عنص يرية ،تجعييل ميين اليهييود سييادة ُيسييخرون الشييعوب لخييدمتهم ،ثييم هييم

يري ييدونها يهودي يية تتن يياقض م ييع نب ييوة س ييليمان جواس ييالمه هلل ":وأسرررلم مرررع

سررليمان ل رهلل العررالمين " .فليييس غريبييا إذن أن يشييوه اليهييود سيييرة هييذا
النبي الصالح ،ويصبوا عليه جيام غضيبهم ،حتيى عنيدما كتبيوا قصيته بعيد

وفاته بخمسيمائة سينة .ومين يتيدبر الينص اليذي اقتبسيناه مين سيفر المليوك
األول يالحظ أنهم يحقيدون علييه وينقميون مين فتيرة ملكيه ،ويجعليون اليرب
الملييك .جواذا صييح مييا ورد فييي أخبييار
غاضييبا منييه ،ومقيير ار أن يييدمر هييذا ُ
المل ييوك الث يياني اآلت ييي ،ف ييكن األم يير يص ييبح واض ييحاب فه ييذا س ييليمان ،علي ييه
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السالم ،قد أذلهم ،وكذلك فعل ابنيه َر ُحبعيام مين بعيده .ويصيبح األمير أشيد
وضوحا عندما نعلم أنهم قد شقوا الدولة بعد وفاته ،عليه السالم ،بأيام.
تييدبر هييذا اليينص ال يوارد فييي أخبييار الملييوك الثيياني ،والييذي إن صييح
يكييون دليييال آخيير علييى أن سييليمان ،عليييه السييالم ،لييم يكيين ملكييا لليهييود
فق ي ييط ،ب ي ييل ه ي ييو نب ي ييي ص ي ييالح ومل ي ييك ع ي ييادل ،يح ي ييارب العنصي ي يرية ويقم ي ييع
المنح ي ييرفين ":فج ي يياء َيربع ي ييام وك ي ييل جماع ي يية إسي ي يرائيل وق ي ييالوا لرحبع ي ييام ب ي يين
سليمان":إن أباك قد أثقل النير علينا ،فخفف أنت اآلن من عبء عبوديية
أبيك وثقل نيره اليذي وضيعه علينيا فنخيدمك .فأجيابهم بعيد أييام قيائال :أبيي
أثقي ييل علي يييكم النيي يير وأني ييا أزيي ييد عليي ييه .أبي ييي أدبكي ييم بالسي ييياط وأني ييا أؤدبكي ييم
بالعقييارب" .فكييان أن تمييردوا ،وشييقوا عصييا الطاعيية ،وشييقوا الدوليية .ويبييدو
أن ذلك كان بداية فسادهم وعلوهم ،المنصوص عليه في القيرآن الكيريم" :
لت ِسرردن فرري األر مرررتين ،"...فقييد أرادوهييا عنصيرية غاشييمة ،ويهودييية
متسييلطة ،وكييان ميينهم مييا أرادوا ،فتحقييق فيييهم وعييد اهلل األول .وفييي القييرن
العشرين كان مكرهم الثاني ،وال يحيق المكر السي إال بأهله.
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الا رور

ورد ف ييي الس يينة الص ييحيحة أن اهلل ،س ييبحانه وتع ييالى ،أن ييزل الت ييوراة
علييى موس ييى ،علي ييه الس ييالم .ولك يين الالفييت لالنتب يياه أن القي يرآن الكي يريم ل ييم
ي يينص صي يراحة عل ييى ذل ييك .ومعل ييوم أن اهلل تع ييالى أن ييزل اإلنجي ييل عل ييى
عيسييى ،عليييه السييالم ،وقييد نييص الق يرآن الك يريم علييى ذلييك .والمشييهور أن
اهلل تعييالى قييد أنييزل الا رررور علييى داود ،علي ييه السييالم ،فهييل نييص القي يرآن
الكريم على ذلك ؟!

المس ييتقر آلي ييات اهلل الكريم يية يج ييد أن القي يرآن الكي يريم ق ييد ن ييص ف ييي
موضييعين فقييط علييى أن اهلل تعييالى آتييى داود ،عليييه السييالم ،ا رررو ارإ ،ولييم

ينص على إيتائه الا ور .جاء في اآلية  160من سورة النساء " :وآتينرا
داود ا و ارإ " .وجياء فيي اآليية  77مين سيورة اإلسيراء " :وآتينرا داود ا رو ارإ

" .أمييا قولييه تعييالى فييي سييورة األنبييياء " :ولقررد كت نررا فرري الا ررور مررن عررد
ِّ
الذكر أن األر يرثها ع ادي الصالمون " .فال دليل على أن المقصيود
هن ييا زب ييور داود ،علي ييه الس ييالم .ومي ين يرج ييع إل ييى كت ييب التفس ييير يالح ييظ
اختالف المفسرين حول المقصود بالزبور في سورة األنبياء.

قييال تعييالى فييي اآلييية  47ميين سييورة فيياطر " :وان يكررذ و فقررد كررذهلل

الذين مرن در لهمأل جراءتهم رسرلهم ال ينرا و رالا ر و الكتراهلل المنيرر ".
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نسييتفيد ميين هييذه اآلييية الكريميية أن الا رررر ،والتييي هييي جمييع زبييور ،نزلييت
عل ييى الرس ييل .ويس ييتفاد أيض ييا أن الزب يير تحم ييل معن ييى يختل ييف ع يين معن ييى
الزُبيير ه ييي
الكتييب .وقييد نييص العلم يياء علييى أن الزبييور ه ييو الكتيياب ،وأن ُ
الكتب .وهذا صحيح ،ألن الا ر هيي فعيال كتيب نزليت وحييا عليى الرسيل،
ولييو كانييت الزبيير لغيية تيرادف فييي معناهييا الكتييب الستشييكلنا قولييه تعييالى" :
و ررالا ر و الكترراهلل المنيررر " .ميين هنييا قييد يجييدر بنييا أن نبحييث عيين معنييى
الزبر في القرآن الكريم.

جيياء فييي اآلييية  70ميين سييورة المييؤمنين " :فتق ع روا أمررر م يررنهم
ا رررراأل كررر مررراهلل مرررا لرررديهم فرمرررون " .وجيياء فييي اآلييية  16ميين سييورة
الكهييف " :آتررروني اَررر َر المديرررد ." ...أيِ :قطييع الحديييد .وهييذا يعنييي أن

الا ر :هيو التقطييع ،وأن الا ررل :هيي القطعية ،وجمعهيا اَرر .وعلييه يمكين
أن نقول إن الا ور :هو كتياب اقتطيع مين غييره مين الكتيب ،أي أن هنياك
احتماال أن يكون الزبور جزءا من كتياب ربياني سيبق نزوليه ،أو جيزءا مين

كتاب سينيزل ،فكان الكل كتابا ،والجزُء قطعة أي :ا و ارإ.
الخالف بين أهل السنة والجماعة ،وبين المعتزلية ،فيي القيول بخليق
القيرآن مشييهور ،ومعلييوم أن أهييل السيينة والجماعيية يييرون أن القيرآن الك يريم
هي ييو مي يين كي ييالم اهلل تعي ييالى ،والكي ييالم صي ييفة المي ييتكلم ،والمي ييتكلم أزلي ييي غيي يير
مخلوق .وعليه يكون القرآن أزليا غيير مخليوق .وهيذه مسيألة يجيدر بنيا أال
نثيرها ،في عصر تجاوز فيه اإلنسيان المسيلم هيذه الجيدليات ،ولكين دفعنيا
إل ييى ه ييذه اإلش ييارة الرغب يية ف ييي الت ييذكير ب ييأن القي يرآن الكي يريم ه ييو ف ييي الل ييوح
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المحفييوظ قبييل نزولييه علييى الرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم " :نرره لقرررآن
كريم في كتاهلل مكنون …" .وهذا يعني أن األسبقية التاريخيية فيي النيزول
ال تييدل علييى األسييبقية فييي اللييوح المحفييوظ ،وأن أسييبقية النييزول ال تعنييي
أس ييبقية الكتاب يية .وبه ييذا الفه ييم ق ييد ي ييزول بع ييض اإلش ييكال ف ييي فهمن ييا لقول ييه
تعييالى ميين سييورة األنبييياء " :ولقررد كت نررا فرري الا ررور مررن عررد الررذكر …".
عرفييا ف ييي القي يرآن الك يريم ل ييم ي ييرد ص يريحا ف ييي أي م يين
فمعلييوم أن الرررذكر ُم َّ
الكتب المنزلة سوى القرآن الكريم.

جيياء فييي اآليييات )116-114( :ميين سييورة الشييعراء " :وانرره لتناي ر
لتكرون مرن الم ِ
نرذرينأل
رهلل العالمينأل نا َ ره الرروح األمرينأل علرا دل ر َ
َ
ٍ
لسان عر ي م ينأل وانه ل ي ا ِر األولين " .فكييف يكيون القيرآن الكيريم

فييي كتييب األولييين ؟! هييل المقصييود أن الكتييب السييابقة قييد بشييرت بنييزول
القيرآن الك يريم ،أم أن المقصييود هييو معيياني الق يرآن الكيريم 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 تن ييزل بعييض الق يرآن فييي كتييب
يأوتي كييل رسييول جييزءا ،أي ا رررو ارإ ،حتييى جيياء الوقييت
الرسييل السييابقين ،في َ
المعلي ييوم لني ييزول الق ي يرآن الك ي يريم كي ييامال للبش ي يرية جمعي يياء .ويصي ييبح األمي يير
مستحقا للبحث عندما نقي أر الحيديث الصيحيح اليوارد فيي البخياري " :ال رف
آن مرن د ر أن
علا داود القررآنأل فكران يرأمر دوا ره فتسررُأل فيقر أر القرر َ
تسرُ دوا ه …".
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ُختِمت سورة األعلى بقوله تعالى " :ن رذا ل ري الصرم ِ
ف األولراأل
ِ
يم وموسا " .واألصل أن نأخذ بظاهر الينص فنقيول :إن ميا
صمف ار َ
ُذكر في السورة الكريمة كان قد تنزل في صحف إبراهيم وموسى ،عليهميا

السالم .ويعزز هذا ما جاء في سورة النجم ،ابتداء من اآليية  " :14أم لرم
ِ
أردت أن تعليم
يم الذي وفا ." ...جواذا
َ
ين أ ما في صمف موساأل وا ار َ
فاقر اآليات الكريمة حتى نهاية السورة.
ما جاء في هذه الصحف أ
وهذا االحتمال الذي أوردناه فيي معنيى الزبيور يبيدو ألول وهلية مخالفيا لميا
صح من قول الرسول عليه السالم ":والذي ن سي يدهأل ما أنا ال فري
التررورال و فررري امنجيررر و فرري الا رررورأل و فررري ال ردرران مثلهرررا نهرررا

الس ع المثاني" ،أي سورة الفاتحة .وال مانع أن ييذكر الخياص قبيل العيام،

كقولنييا ال يوجييد ميين هييو خييير ميين محمييد ،ال فييي العييرب وال فييي البشيير.
ويعييزز هييذا الفهييم ُورود لفظيية الزبييور قبييل لفظيية الفرقييان مباشيرة .ولييو كييان
الزبييور كتابييا لييداود عليييه السييالم دون غييره ميين األنبييياء لكييان األنسييب أن

ُيذكر الزبور بعد التوراة مراعاة للترتيب الزمني.
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الصرح

جيياء فييي بعييض كتييب اللغيية أن الصررررح :هييو القصيير ،وكييل بنيياء

عي ي ٍ
يال مشي ييرف .ولكي يين لمي يياذا ُسي ييمي القصي ي ُير قص ي ي ار ،ولمي يياذا سي ييمي البني يياء
المش ييرف ص ييرحا ؟ .يب ييدو أن الص ييرح م ييأخوذ م يين الصررررامة ،والت ييي ه ييي

خل ي ييوص م ي يين الشي ي يوائب .والصي ي يراحة فيه ي ييا وض ي ييوح .جواذا ص ي ييرح اإلنس ي ييان
بالش يييء فق ييد كش ييفه وأظهي يره .ونظي ي ار لوض ييوح القص يير والبن يياء الع ييالي ف ييي
الحس سمي صرحا .من هنا ال ينحصر ُمسمى الصيرح فيي البنياء العيالي
المشييرف ،وال ينحصيير فييي البنيياء الضييخم الظيياهر فييي الحييس .وقييد وردت
كلمة الصرح فيي القيرآن الكيريم أربيع ميراتب فيي سيورة النميل عنيد الحيديث
عن سليمان ،عليه السالم ،وملكة سبأ ،وفي سورة القصص وغافر.
ِ ِ
امران
جاء في سورة القصص على لسان فرعيون " :فَأَودد لي َيرا َ َ
ِ
ِ
ِ
َعلَا ال ِّ ِ
وسا َوِا ِّني ألظنه ِم َن
صرماإ لَ َعلِّي أَ لع ِلَا ِلَه م َ
ين فَاج َع لي َ
ال َكر ِ
ين " .وقييد تكييرر هييذا الطلييب فييي سييورة غييافرَ ":ودَرررا َ ِفر َعرررون َيرررا
رراذ ِ َ
ِ
اهلل الس َرم َاوا ِ فَرأَ لِ َع ِلَرا
صرماإ لَ َعلِّي أَ ل األس َاهللأل أَسر َ َ
امان ا ِن لي َ
َ َ
ِ
وسررا َوِا ِّنرري ألظنرره َك ِاذ راإ "...هيل بلغييت السيذاجة بفرعييون أن يطلييب
ِلَرره م َ

بن يياء عالي ييا يرق يياه لينظ يير ويتحق ييق م يين وج ييود إل ييه موس ييى؟! وه ييل َيتص ييور
فرعيون أن المسييتمعين ليهُ ميين المييأل بهيذه السييذاجة أيضييا؟! ميا الييذي يمنييع
أن يكييون مييا يطلبييه فرعييون أكثيير جدييية ممييا يتبييادر إلييى الييذهن؟ ثييم لميياذا
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يبني فرعون هذا الصرح من ٍ
طين ُيطب  ،وهناك ما هو أفضل من الطيين
لبناء صرٍح ضيخم يتطياول فيي السيماء؟! فلمياذا ال يكيون هيذا الصيرح مين
الحجييارة ،وقييد عييرف الفراعنيية بنيياء األه ارمييات الضييخمة؟! ثييم ألييم يصييعد

فرعون في حياتيه الجبيال العاليية لييدرك أن أعليى بنياء يمكينهم تشيييده هيو
أقل ارتفاعا من جبل صغير ؟!
ميين يييدرس تيياري الفراعنيية يجييد أن لهييم السييبق فييي تحديييد السيينة
الشمسية بمقدار
والي ييوم
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067

يوما ،وتقسيم السنة إلى

14

شيه ار،

والشيهر03

يوميا،

س يياعة .ب ييل إن بن يياء األه ارم ييات ل ييه عالق يية بأبع يياد فلكي يية ،وق ييد

بلغييت الدقيية الهندسييية لييديهم بحيييث أن الشييمس تييدخل الغرفيية الملكييية مييرة
فييي العييام ،وذلييك فييي اليييوم المحييدد والسيياعة المحييددة .ميين هنييا نييدرك أن
فرعييون كييان يريييد بنيياء مرصرررد يسيياعده فييي فهييم حقييائق البنيياء السييماوي.

ويبييدو أن اسييتخدام الزجيياج فييي هييذه الم ارصييد كييان هييو األسيياس فييي عمييل

المرصد ،كميا هيو مفتيرض .عليى ضيوء ذليك نفهيم طليب فرعيون " :فَأَوِدرد
ِ
ِ
امرران َعلَررا ال ِّر ِ
صرررماإ ."..فيياألقرب إلييى التصيور
رين فَاج َعر لرري َ
لرري َيررا َ َ
الجيياد أنييه يريييد صييناعة الزجيياج ،لبنيياء مرصييد ،فهييو ال يحتيياج إلييى بنيياء
عال ليرتقيه ،فلديه األهرامات التي ُبنِييت قبيل عصيره .ومعليوم تاريخييا أن
الفراعنة قد عرفوا المراصد ،وراقبوا السماء ،وبلغوا في ذلك مبلغا.
ِ
ِ
صرررماإ
امرران ا ر ِرن لرري َ
أمييا آي يية سييورة غييافرَ " :ودَررا َ فر َعررون َيررا َ َ
ِ
ِ
ِ
وسرررا."..
لَ َعلِّررري أَ لررر األسررر َاهللأل أَسررر َ َ
ررم َاوا فَرررأَ ل َع ِلَرررا ِلَررره م َ
اهلل السر َ
فالمتصور أن يكون هذا في عالم الرصد والمراصد أكثر مميا ُيتصيور فيي

عييالم االرتقيياء إلييى أعلييى ،وعلييى وجييه الخصييوص عنييدما نعلييم أن األمييم
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القديمية قبييل المييالد كييان لهيا سييبق فييي عليم الفلييك .وقيد كييانوا يعتقييدون أن
لألف ييالك ت ييأثي ار وتَحكم ييا ،حت ييى ف ييي مص ييائر البش يير .وبالت ييالي ف ييكن العل ييل

واألسباب الحقيقية عندهم هي فيي عيالم الفليك .وفرعيون هنيا يرييد أن يبليا

عالم األسباب هذا ليطل منه بزعميه عليى حقيائق الكيون ،ومنهيا حقيقية أن
موسى ،عليه السالم ،هو رسول من اهلل .وهو بذلك يسيتخدم عليم التنجريم
لينفييي أن يكييون موسييى ،عليييه السييالم ،مرسييال ميين ربييه .وقييد لمييح فرعييون
إلى ذلك بقوله " :واني ألظنه كاذ اإ" .وعيدم جيزم فرعيون هنيا مين أجيل أن

يظهي يير نفسي ييه بمظهي يير اإلنسي ييان الموضي ييوعي ،الي ييذي يبحي ييث عي يين الي ييدليل
والبرهان.
إذا صييح فهمنييا هييذا ،فييكن ذلييك يييدعونا إلييى إعييادة النظيير فييي فهييم
كلم يية الص ييرح الت ييي وردت ف ييي س ييورة النم ييلب فق ييد كان ييت ملك يية س ييبأ مم يين
يعبييدون الشييمس ،كمييا صييرحت اآليييات الكريميية ،وهييذا يشييير إلييى احتمييال
أنهييم كييانوا يهتمييون بالفلييك أيضييا .لقييد وجييدنا ملكيية سييبأ تصيير علييى دينهييا،
حتي ييى عني ييدما تجلي ييت أمامهي ييا معج ي يزة إحضي ييار العي يير  ،فكي ييان ال بي ييد مي يين
مناقشييتها فييي عقيييدتها ،وتعريفهييا بحقيقيية الشييمس واألفييالك التييي تعبييدها.
ميين هنييا يحتمييل أن يكييون دخولهييا الصييرح هييو دخييول للمرصييد الزجيياجي
الضييخم ،ميين أجييل تعريفهييا بواقييع األفييالك ،ومناقشييتها فييي عقيييدتهاب فهييي
ُمهيأة لمثيل هيذا العليمِ " :دير َ لَ َهرا اداللِري الصرر َح َفلَمرا َأرَتره َم ِسر َته لجر إة
صرر ٌح م َمررٌد ِمررن دَ َرو ِ
ارير ."..نعيم فهيو ميين
َو َك َ
سرادَي َها دَررا َ ِنره َ
شر َ َعرن َ
زجيياج ُمملييس ،وهييو شييفاف وخييالص ميين الشيوائب ،فهييو إذن صييرح ،وهييو
أيضييا قيوارير .ويبييدو أن عظميية هييذا المرصييد تتجلييى فييي انعكيياس األجيرام
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الس ييماوية ف ييي قاعدت ييه الزجاجي يية ،وظه يير ذل ييك ف ييي ردة فع ييل ملك يية س ييبأ،
عنييدما كشييفت عيين سيياقيها .وال نييدري كييم اسييتغرق ميين الوقييت وجييود ملكيية
سييبأ داخييل المرصييد ،ولكيين يبييدو أن هييذا التواجييد هييو الييذي جعلهييا تُعليين
ِ
ان لِلر ِره َر ِّهلل
إسييالمها " :دَالَ ر َر ِّهلل ِِّنرري َ
رع س رلَي َم َ
ظلَم ر َن س ري َوأَس رلَم َمر َ
ين" .ويبدو أنه قد تم تعريفها بحقيقة عالم األفالك ،التي كانيت تعبيد
ال َعالَ ِم َ

من دون اهلل .وال شيك أن النقلية فيي المعيارف تسياعد عليى النقلية العقديية.

وتسييمية المرصييد صييرحا مفهييوم إذا عرفنييا أن المرصييد :يكشررف ،ويجلرريأل
ويظهررررر ،ثي ييم إن عدسي يياته وملحقاتهي ييا مصي يينوعة مي يين الاجرررراُ الالررررال،
الصري  ،ثم هو ُيبنى في مكان عا ٍ ومشرف.
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الصافنا الجياد

جاء في سيورة ص " :وو نا لرداود سرليمانأل نعرم الع رد نره أواهللأل
ذ عر

العشي الصافنا الجياد…".
عليه َ

تصف اآلية الكريمة الخيل بأنها صافنات ،وبأنها جياد .والالفيت أن
الصييفة الثانييية هييي نقيييض للصييفة األولييىب فمعلييوم أن الخيييل عنييد راحتهييا
تكييون قائميية ال تتحييرك ،بييل تنييام وقوفييا ،وصييمتها فيييه هييدوء ووقييار .فأنييت
تعجييب ميين هييذا الحي يوان الييذي يمضييي حياتييه واقفييا ،وتعجييب كيييف ينييام
واقفييا ،وتعجييب كيييف ال يرهقييه الوقييوف! ويييزول العجييب عنييدما نعلييم أن
القانون في خلق الخيل ،يختلف عنه في خلق اإلنسان ،وخليق الكثيير مين
الحيوانات التي تنام مستلقية ،ف ارحية الحصيان فيي وقوفيه ،والهيدوء العمييق
لهييذا الكييائن ،وصييمتُهُ ووقيياره ،كييل ذلييك هييي المقييدمات الضييرورية التييي

تُفجر حيويته ونشاطه.

ويفيض بالنشاط .ويندر أن نجد
يجود بالحركة،
نعم إنه الجواد الذي
ُ
ُ
ياكن المتحيرك،
في الحيوانات حيوانا يماثله في هيذه المتناقضياتب فهيو الس ُ
الصامت المتفجر.
و
ُ
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آييية فييي سييورة  ،،جيياءت عقييب اآليييات سييالفة الييذكر ،ال تيزال لغي از
سرليمان وألقينرا
على الرغم من أقيوال المفسيرين الكثييرة فيهيا " :ولقرد فتنرا
َ
علررا كرسرريه جسررداإ ثررم أنرراهلل" .وليييس هييذا مقييام اإلفاضيية فييي تفسيييرها،

وأكث يير م ييا ج يياء فيه ييا م يين تفس ييير ال يس ييتند إل ييى دلي ييل معتب يير .وق ييد يك ييون

الم ْلييك
األقييرب إلييى الص يواب أن نقييول :بييأن الجسييد الييذي حييل فييي كرسييي ُ

هو سليمان ،عليه السيالم .وقُلنيا (حيل) ألننيا وجيدناها ألييق بمقيام سيليمان،

عليي ييه السي ييالم .ومي يين لطي ييائف الق ي يرآن الك ي يريم أن يقي ييول سي ييبحانه وتعي ييالى:
" وألقينررا علررا كرسرريه" ،ولييم يقييل " :وألقينرراه علررا كرسرريه" .هييذا إذا كييان

المقص ييود س ييليمان ،علي ييه الس ييالمب ألن كلم يية ألقينرررراه ت ييوهم النب ييذ ،علي يى

خالف ألقينيا .واليذي يبيدو لنيا راجحيا هيو احتميال أن يكيون سيليمان ،علييه
السالم ،قد أصيب بميرض أقعيده عين الحركية ،أو تحيول إليى جسيد س ٍ
ياكن

ال حراك فيه ،واستمر على هذه الحال مدة من الزمن ،ثم شفاهُ اهلل وعافاهُ
مما حل به ،عليه السالم .وقد يعيزز هيذا القيول أن اآلييات التيي تليي هيذه
القصيية جيياءت علييى ذكيير أيييوب ،عليييه السييالم ،ومييا حييل بييه ميين بييالء" :
واذكر ع دنا أيوهلل ذ نادل ر ره أنري َمس ِرن َي الشري ان نص ٍرهلل وعرذاهلل ".
ويعييززهُ أيضييا قولييه تعييالى " :ثرررم أنررراهلل " ،ألن ميين معانيييه أنييهُ رجييع إلييى

حاليية الصييحة والمعافيياة .واسييتخدام ثُييم الت يي هييي للت ارخييي يؤيييد ذلييكب ألن
سييرعة اإلنابيية ،التييي فيهييا معنييى التوبيية ،هييي ميين مسييتلزمات صييفة األواب

الت ييي وص ييف به ييا س ييليمان ،علي ييه الس ييالم .وه ييذا يعن ييي أن اإلناب يية هن ييا ال
عالقيية لهييا بييالرجو إلييى اهلل ،بييل الرجييو إلييى الصييحة والمعافيياة بعييد وقي ٍ
يت

فيه طول.
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المييدة الزمنييية التييي ُيحتمييل أن يكييون سييليمان ،عليييه السييالم ،قضيياها

فاقدا للقدرة على الحركة ،والقدرة على إدارة شؤون الدولية ،ال ُبيد أن تكيون
الم ْلييك والسييلطان ،والنظيير
فرصيية للتييدبر والتأمييل ،جواعييادة النظيير فييي أميير ُ
فيما يمكن أن يفعله الحاكم الذي يملك الجاه والسلطان والقوة .ويمكننيا أن

نتصييور األميياني واألمنيييات التييي تجييول فييي خيياطر ميين فقييد القييدرة علييى
اإلدارة والحك ييم ،وه ييو ال يي يزال عل ييى كرس يييه س ييلطانا معترف ييا ب ييه .إن ه ييذه
ط ْول كله هلل .ومن يمير
الح ْول وال َ
اللحظات الجليلة تجعل المرء يدرك أن َ
ميين الص ييالحين بمث ييل به ييذه التجرب يية ال يمك يين أن يغت يير ب ييالقوة والس ييلطان،
وعلى وجه الخصوص عندما يكون أوابا منيبا هلل تعالى.

ميين يقي أر اآليييات التييي تلييي هييذه اآلييية يجييدها مفعميية بالحركيية ،والقييوة،
والتسخير ،والعطاء الوفير .ويجد سلطانا ُيعطى من كيل شييء ،ثيم هيو ال
يحاسب " :ذا ع اؤنا فامنن أو أمسر يرر مسراهلل" .والمتيدبر لآلييات
يجد أن سليمان ،عليه السيالم ،قيد انتقيل مين النقييض إليى النقييض ،تماميا
كحاليية الصييافنات الجيييادب فسييكون تلييك الصييافنات هييو المقدميية الضييرورية
للحيوييية المتفج يرة ،والحركيية الفعاليية .وقييد الحظنييا هييذا فييي حاليية سييليمان،
يف كييل مييا
عليييه السييالم ،بعييد شييفائه ميين مرضييهب فقييد أصييبح سييلطانا يوظي ُ
ُسييخر لييه ميين أجييل رعيتييه ،وميين أجييل الحقيقيية التييي يييؤمن بهييا .وقييد بلييا
عهده فيي الحضيارة والمدنيية األوج ،إليى درجية أن نجيد األميم التيي جياءت

ميين بعييده تنسييب كييل شيييء خييارق وعظيييم إلييى عصيره ،عليييه السييالم .فييكذا
الجيود ،فيكن
كانت حالة الصفون في الخيل هيي المقدمية الضيرورية لحالية َ
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حال يية س ييليمان ،علي ييه الس ييالم ،ف ييي س ييكونه عل ييى كرس ييي ِه كان ييت المقدم يية
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

اإليمان هو التصديق ،ولكنيه التصيديق اليذي معيه أ َْمين .واإليميان
في الدين يحقق األمين الفيردي والجمياعي ،اليدنيوي واألخيروي .وأنيى لغيير
المييؤمن أن يحييس بيياألمن؟! لقييد اسييتعاض العلميياء فييي فت يرة مييا عيين هييذه
اللفظة اميمان بلفظة العقيدل والتي تدل على الجزم في التصيديق .وتبقيى
لفظة اميمان هي اللفظة التي نص عليها القرآن الكريم ،والسنة الشريفة.
يأخييذ اإلنسييان المعرفيية إمييا عيين طريييق العق ر ب كالمبيياد الرياضييية.
جوام ييا ع يين طري ييق المرررسب ك يياأللوان .جوام ييا ع يين طري ييق الال رررر الصررراد ب
كالمعارف التاريخية ،والوحي الرباني .وال يوجد طريق اربيع معيروف ألخيذ
المعرفيية .أمييا اإللهييام والييرؤى الصييادقة فهييي ميين الخبيير الصييادق .ويمكيين
إرجا ما ُيسمى بالتخاطُر إلى حاسة مجهولة في اإلنسان.

جواذا مييا استعرضيينا أركييان اإليمييان فييي اإلسييالم نجييد أن ركيين اإليمييان بيياهلل
تعالى يثبت عن طريق العقل فقط .وأما ركن اإليمان بالمالئكة فثبيت عين
طري ييق الخب يير الص ييادق (ال ييوحي) .وأم ييا رك يين اإليم ييان بالكت ييب فثب ييت ع يين
طريييق العقييل ،إذا كييان المقصييود القيرآن الكيريم ،أمييا إيمييان المسييلم بييالتوراة
واإلنجي ييل فيك ييون ع يين طري ييق الخب يير الص ييادق ،وك ييذلك األم يير ف ييي رك يين
اإليمييان بالرس ييلب ف ييكذا كييان المقص ييود اإليم ييان برسييالة محم ييد ،ص ييلى اهلل
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عليي ييه وسي ييلم ،في ييال يكي ييون ذلي ييك إال عي يين طريي ييق العقي ييل ،ومي يين هني ييا كاني ييت
المعجي يزة .وأم ييا إذا ك ييان قص ييدنا اإليم ييان بب يياقي الرس ييل فيك ييون ذل ييك ع يين
طريييق الخبيير الصييادق ،والييذي هييو هنييا الييوحي الثابييت بالعقييل .أمييا ركيين
اإليمييان بيياليوم ِ
اآلخيير ،وركيين القضيياء والقييدر ،فيثبتييان عيين طريييق الخبيير
الصادق.

على ضوء ما سلف نجد أن أركان اإليميان فيي اإلسيالم ال تثبيت إال
ميين طيريقينب العقييل ،والخبيير الصييادق .أمييا الحييس فليييس ميين طييرق إثبييات
القض ي ييايا اإليماني ي يية ،ألن اإليم ي ييان يتعل ي ييق بالمس ي ييائل الغيبي ي يية ،وال يتعل ي ييق
بالمحسوس يياتب فالمع ييارف الت ييي تؤخ ييذ ع يين طري ييق الح ييس ال يتعل ييق به ييا
إيميان .فيال نقييول :نيؤمن بوجييود اللييون األحميير ،ميثال .وال نقييول نييؤمن بييأن
النييار تحييرق ،وبييأن الميياء يييروي …ال ي  .وبييذلك يتبييين لنييا خطييأ ميين ينكيير
بع ييض القض ييايا اإليماني يية بذريع يية أنه ييا غي يير محسوس يية ،ألن الح ييس ه ييو
طريييق ميين ثييالث طييرق تؤخييذ بواسييطتها المعرفيية ،وكييل طريييق يقودنييا إلييى
معرف يية تختل ييف تمام ييا ع يين المع ييارف الت ييي تقودن ييا إليه ييا الط ييرق األخ ييرى.
فمعليوم أنييه يسييتحيل علييى األعمييى ،ميثال ،أن يييدرك حقيقيية األليوان ،ولكنييه
يؤمن بوجودها عن طريق الخبير الصيادق .فياأللوان بالنسيبة للمبصير هيي
قض ييية حس ييية غي يير إيماني يية ،وه ييي بالنس ييبة لألعم ييى قض ييية إيماني يية غي يير

حسية.

ُعرف اإليمان الديني بأنيه :ما ودر في القلهلل وصردده العمر  .وبهيذا
يظهيير الفييرق بييين اإليمييان الفلسييفي واإليمييان الييدينيب فاإليمييان الفلسييفي ال
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يس ييتلزم س ييلوكا ،وال يوج ييب الت ازم ييا ،أم ييا اإليم ييان ال ييديني ف ييال يص ييح حت ييى
يي يينعكس سي ييلوكا .فالي ييدين ال يقبي ييل أن يكي ييون اإليمي ييان ترفي ييا فكريي ييا ،بي ييل إن
اإليمييان الييذي ال يصييدقه عمييل يوشييك أن يمييوتب فييالفكرة كالجسييد إذا لييم

تعمييل تمييوت .وميين هنييا ليييس عجيبييا أن نجييد فييي الواقييع أن أشي َّيد النيياس
إيمان ييا ه ييو أش ييدهم الت ازم ييا ،وأن ق ييوة اإليم ييان تتجل ييى ف ييي ال ييذين يتحرك ييون

بالفكرة.
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ال ريهلل 1
ال يرررهلل :ه ييو كييل م ييا غ يياب ع يين الح ييس ،أو غ يياب ع يين العق ييل .وف ييي

يدركا بالعقيل ،فكنييه
الوقيت اليذي يصيبح فييه الشيييء الغائيب محسوسيا ،أو ُم َ
ال يعود بعدها غيبا .وما يغيب عن اإلنسان قد يكون من أميور الماضيي،
وقييد يكييون ميين أمييور الحاضيير ،وقييد يكييون ميين أمييور المسييتقبل .وقييد فطيير
اهلل تعالى اإلنسان على حيب معرفية الغييب ،فهيو يسيعى دائميا إليى كشيف
أستار الغيوب .ومين الممكين أن ُنرجيع تطيور المعيارف والعليوم إليى شيوق
اإلنسييان الييدائم إلييى معرفيية مييا غيياب عيين ِحسي ِيه أو عقلييه .وقييد يدفعييه هييذا
الشوق الجامح إلى سلوك بعض الطرق العابثة ،والتي تُهدر وقته وجهيده،
وتض ي يره وال تنفع ي ييه .م ي يين هني ييا وج ي ييدنا أن ال ي ييدين ُيحي ييرم الع ارف ي يية والكهان ي يية،
ص ِرف اإلنسان عن الطرق الصحيحة لمعرفة الغيب.
والشعوذة ،ألنها تَ ْ

ال يييدخر اإلنسييان جهييدا فييي اتخيياذ الوسييائل المختلفيية الموصييلة إلييى

معرفيية الغيييب ،وفييي الوقييت الييذي ييينجح فيييه فييي كشييف أسييتار غيي ٍ
يب مييا،
يتحول هذا الغيب إلى شهادة ،وال يعود غيبا بالنسبة له ،جوان كيان ال ييزال
غيبا بالنسبة إلى غيره من النياس .وسييبقى اإلنسيان يتوسيل بعيالم الشيهادة
لالط ييال عل ييى ع ييالم الغي ييب ،ف ييي مس يييرة ال تتوق ييف حت ييى تنته ييي خالفت ييه
عل ييى األرض .وال يقتص يير ع ييالم الش ييهادة عل ييى المحسوس ييات ،ب ييل إن م ييا
يثب ييت العقررر ه ييو أيض ييا م يين ع ييالم الش ييهادة ،وعلي ييه ف ييكن وج ييود الخ ييالق،
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سبحانه وتعالى ،هو من عالم الشهادة ،وليس من عالم الغيب .وقيد يكيون
هذا من بعض أسرار شهادة أن ال إله إال اهلل.
يمكن لإلنسان أن يتعرف على ما يغييب عنيه عين طرييق الحيس ،أو
عيين طريييق العقييل ،أو عيين طريييق الخبيير الصييادق .وعنيدما نصييف الخبيير
بأنييه صييادق فكننييا نقصييد بييذلك أنييه قييام الييدليل العقلييي علييى صييدق ه ييذا
الخبيير .ميين هنييا تتفيياوت األخبييار فييي درجيية ِ
صييدقيتها ،وعلييى ضييوء هييذا
التفاوت يتفاوت التصديق قوة وضعفا .فعلى سيبيل المثيال :هنياك الحيديث
الضعيف ،والحسن ،والصحيح ،والمتيواتر .فميا جاءنيا عين طرييق الحيديث
الحسن ال يكيون فيي قيوة ميا جياء عين طرييق الحيديث الصيحيح ،وميا جياء
ع يين طري ييق الح ييديث المتي يواتر فه ييو القطع ييي ف ييي ثبوت ييه .والتي يواتر مس ييألة
عقلية ،وليست مسألة شرعية.

كييل النيياس يؤمنييون بالغيييب ،فم ييا معنييى أن ُيثنييي اهلل تعييالى ،ف ييي
كتابه العزييز ،عليى المتقيين أنهيم ":يؤمنرون ال يرهلل" ؟ ولإلجابية عين هيذا
السؤال نقول :إذا قام الدليل العقلي على صيدق النبيي فيميا ُيبليا عين ربيه،
ف ييكن الم ييؤمن عن ييدها ُيص ييدق م ييا ج يياء ب ييه النب ييي م يين أخب ييار تتعل ييق بع ييالم

الغيب ،حتى جوان كان الحس والعقل عياجزين عين إدراك هيذا الغييب ،ألن
المخبر يغني عن ذلك.
صدق ُ
يقيول تعيالى فيي اآليية  46مين سيورة الجين" :عرالم ال ِ
يرهلل فرال يظهررر
علرا ني ِره أمرداإأل مرن ارتضرا مرن رسرو …" إن اهلل تعيالى ال يغيييب
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عنييه شيييء ،فعلمييه مطلييق .وعليييه فمييا دالليية إضييافة الغيييب إليييه سييبحانه
وتع ييالى؟ تش ييير اآلي يية الكريم يية إل ييى غي ييب أراد اهلل تع ييالى أن ُيغيب ييه ع يين
المخلوقييات ،وهييذا يعنييي أن هنيياك غيوبييا يمكيين للخلييق أن ُيحيط يوا بهييا إذا

مي ييا توصي ييلوا إليهي ييا بي ييالحس ،أو بالعقي ييل ،أو بي ييالخبر الصي ييادق .جوان هني يياك
غيوبا ليم ييأذن سيبحانه وتعيالى بعلمهيا ألحيد مين المخلوقيات .وقيد ُيسيتثنى

ميين ذلييك بعييض الرسييل والرسيياالت .فغيبييهُ سييبحانه وتعييالى ليييس كييل مييا
يتأثر بعلميه دون َخ ِلقيه .وهيذا يعنيي أنيه قيد يكييون
غياب عنيا ،بيل هيو ميا اس َ
بكمكاننييا أن نطلييع علييى بعييض الغيييوب إذا مييا تييدبرنا القيرآن الكيريم ،الييذي
فيه خبر ما قبلنا ،وعلم ما بعدنا.
وأخي ار نسأل :هل ُح ِرم الناس من االطال على الغيب بختم النب َيوات
والرسيياالت؟ نقييول :ال ،لييم ُي ْحرميواب فالرؤيييا الصييادقة هييي نييو ميين إطييال
اإلنسييان علييى الغيييب ،وكييذلك اإللهييام .ولكيين هييذا ال يتعلييق بالغيييب الييذي

ش يياء اهلل أن ُيغيب ييه (غيب ييه) ،ب ييل ه ييو مم ييا أراد أن ُيظهي يره .أم ييا م ييا أراد أن

ُيغيب ييه ،فق ييد ش يياء س ييبحانه وتع ييالى أن يجع ييل ال ييوحي ه ييو الطري ييق الوحي ييد
لإلطالل علييه .وعلييه فهنياك غييب يمكين االطيال علييه بواسيطة الحيس،
أو العق ييل ،أو الخب يير الص ييادق ،ومن ييه اإلله ييام وال ييرؤى .وهن يياك غي ييب ال

طريق إليه إال بتدبر الرسالة اإللهية ،المتمثلة بالقرآن والسنة.

102

ال يهلل 4
نزلييت سييورة اإلس يراء قبييل الهج يرة بسيينة .وجيياءت اآلييية األولييى ميين
السييورة لتتحييدث عيين حادثيية اإلسيراء بالرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ،ميين
المسييجد الحيرام إلييى المسييجد األقصييى الييذي بييارك اهلل حولييه .ويدهشييك أن
اآليات التي تليي تتحيدث فيي بع ٍيد غيبيي يتعليق بمسيألة سيتأتي بعيد قيرون،
أال وهي ييي القضي ييية الفلسي ييطينية ،وهي ييذا يعني ييي أن هي ييذا الص ي ي ار المسي ييتقبلي
سيشييكل فييي حيني ِيه حييدثا فييي غاييية األهمييية بالنسييبة للبشيرية .وال ننسييى أن
فلسييطين هييي األرض التييي بييارك اهلل فيهييا للعييالمين ،كمييا جيياء فييي سييورة
األنبياء ":ونجيناه ولو اإ لا األر

التي اركنا فيها للعالمين".

جاء في اآلية الثالثة من سورة اإلسراء ":ذرية من مملنرا مرع نروح
نه كان ع داإ شركو ارإ " .وقيد جياء فيي القيرآن الكيريم أن كيل مين ُح ِميل ميع
نييوح ،عليييه السييالم ،كييان مؤمنييا .وعليييه ،فمييا هييي اإلشييارات التييي تحملهييا
عبارة ":ذرية من مملنا مع نوح…" ،ولماذا ليم تكينُ ":ذريية مرن آمرن ميع

نوح "؟!

يمكيين للمفسيير أن يييذهب فييي ذلييك مييذاهب شييتى ،ويبقييى كييالم اهلل
ف ييوق ك ييالم ك ييل حك يييم .ولكنن ييا هن ييا ن ييدلي بي يرأي ل ييه ارتب يياط بواق ييع الن يياس
المعاصييرب فنييوح ،عليييه السييالم ،بنييى السييفينة بييأمر اهلل ووحيييه ،كمييا جيياء
فييي سييورة هييود ":واصررنع ال لر

أعيننررا وومينررا" ،ويبييدو أن المكييان الييذي

ص يينعت في ييه الس ييفينة ك ييان بعي ييدا ع يين البح يير ،ويب ييدو أن ك ييل م ييا يح يييط
ُ
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بالمكي ييان يجعي ييل بني يياء ني ييوح ،عليي ييه السي ييالم ،للسي ييفينة أم ي ي ار مسي ييتغربا داعيي ييا
لالستهزاء .جاء في سورة هيود ":ويصرنع ال لر وكلمرا مرر عليره مر مرن
دومه ِ
سالروا منه" ،وهذا أمر مفهوم ،فهم ال يملكون البعد الغيبيي لييدركوا
الحكمة من بناء السفينة في ذلك المكان .وأنى لهيم ذليك وعقييدتهم الوثنيية
ترهن عقولهم للواقع المحسوس.
والي ييوم نج ييد أن األح ييداث ف ييي الع ييالم تتس ييار  ،والعواص ييف ،الت ييي
تعصف بالناس ،تجعل الكثييرين فيي حالية مين الحييرة .وقيد يصيل اليبعض
إلى حالة اليأس واإلحباط ،وعلى وجه الخصوص أولئك اليذين ال يملكيون
البعييد الغيبييي الييذي تنييزلت بييه الرسيياالتب فالعقيييدة المادييية تأسي ُير صيياحبها
في ييي سي ييجن عي ييالم الشي ييهادة اآلني ييي ،ومي يين هني ييا تكي ييون األحكي ييام والمواقي ييف
والقناعات متأثرة بثقل وطأة الواقع المحسوس.

ص ي ي َّيدق ف ي ييي إيي ي يران ،وذل ي ييك ف ي ييي
عن ي ييدما أس ي ييقطت أمريك ي ييا حك ي ييم ُم َ
الخمسييينات ميين القييرن العشيرين ،وأعييادت الشيياه إلييى عرشييه الملكييي ،كييان

ذل ييك ف ييي حين ييه نجاح ييا ظ يياه ار .لك يين أح ييداث الع ييام 1171م ،وم ييا بع ييدها،
ج يياءت لتثب ييت قص ييور عق ييول عب يياقرة السياس يية األمريكي يية ،ف ييأنى له ييم أن
يي ييدركوا أبعي يياد مكي ييرهم ،ونهاياتي ييه ،ومآالتي ييه؟! نعي ييم ،يسي ييتطيع العي ييب ال ُك ي يرة
الميياهر أن يقييذف بييالكرة إلييى الهييدف ،ولكنييه يفقييد السيييطرة عليهييا بمجييرد

ق ييذفها ،ث ييم ه ييو غي يير ُم ييتحكم بع ييد ذل ييك بمس ييارها ،وال يعل ييم مك ييان وهيئ يية

اسييتقرارها .وهكييذا نحيين البشيير ،قييد يكييون لنييا سيييطرة علييى أفعالنييا اآلنييية،

فتأتينا النتائج الفورية والمرجوة .أما تفياعالت األفعيال ومآالتهيا فيي الميدى
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البعي ييد ،ف ييال مج ييال للس يييطرة عليه يياب فكلم ييا ط ييال الزم ييان فق ييدنا الس يييطرة
والتحكم ،وتكون مفاجآت عالم الغيب ،الذي ال يعلمه إال اهلل.
سورة اإلسراء ثرية بمعالجات األبعاد الغيبية المتعلقة بأمة اإلسيالم
والرسالة اإلسالمية .وعنيدما نضييف إليهيا سيورة الكهيف التيي تليهيا تتجليى
لنييا هييذه األبعيياد بصييورة أوضييح .ومييا أحييوج النيياس اليييوم إلييى تييدبر معيياني
الس ييورتين ف ييي مثي يل ه ييذه األجي يواء الت ييي تح يييط بن ييا .كي ييف ال ،والعواص ييف
تعصف بالكثير من حقائق الواقيع التيي كانيت تبيدو ارسيخة .ويبقيى اليوحي
الكريم هو الطبيب الوحيد الذي يالمس القلوب المؤمنة ،فيزيل ما بهيا مين
يوب باألمييل الييذي
شيوائب الشييك والحييرة والتييردد .ومييا أجمي َل أن تتعلييق القلي ُ
مصدره اليقين " :كتهلل ال ألنل ن أنا ورسلي…".
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وما و علا ال يهلل ضنين
دررا تعييالى فييي حييق القيرآن الكيريم ..":نرره لقررو رسررو ٍ كررريمأل ذي

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

شي ٍ
ان رجيم."...

التكوير()47 – 11

يذهب أكثير أهيل التفسيير إليى أن الرسيول ،صيلى اهلل علييه وسيلم،

هو المقصود بقوله تعيالى":وما و علا ال يهلل ضنين" :أي أن الرسيول،
عليييه السييالم ،ليييس ببخيييل بمييا جيياءه ميين الييوحي ،إذ الييوحي غيييب .ولكيين
اسييتخدام علررا ُيضييعف هييذا القييول ،ألننييا نقييول :الي ر ٌ المررا  ،وال نقييول:
اليررر ٌ علرررا المرررا  .وقييد الحييظ بعييض المفس يرين هييذا فقييالوا :إن ضرررنين

قُرئيت أيضييا ظنررينأل وعلييه يصييبح المعنييى :لرريس مممررد مررتَهم ،فهييو إذن
أمين على ما جاءه من الغيب.
الذي نراه هنا أن الضمير و يرجع إلى القرآن الكيريم ،ولييس إليى
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بيدليل قوليه تعيالى ":ومرا رو علرا ال يرهلل

ضنينأل وما و قو شري ان رجريم ،"...ويؤييد ذليك ميا ورد فيي اآلييات

التي تسبق ":نه لقو رسو كريم ،"...وعليه يكون المعنيى :ليس القررآن
علررررا ال يررررهلل اليرررر  .وال يص ييح هن ييا أن نق ييول إن ح ييروف الج يير ين ييوب

بعضييها عيين بعييض فيكييون المعنييى :لررريس القررررآن ال يرررهلل اليررر  ،ألن
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القييول إن علييى هنييا بمعنييى البيياء يجعلنييا نتسيياءل عيين سيير عييدم اسييتخدام
ال اء ،في الوقت الذي يؤدي استخدام علا إلى إشكال في الفهم ؟!

يمك يين تقس يييم الك ييون المخل ييوق إل ييى ع ييالَمينب ع ييالم غي ييب ،وع ييالَم

شهادة ،فما جهله اإلنسان فهو عيالم الغييب ،وميا علميه فهيو عيالَم شيهادة.

ومعلييوم أن اطييال اإلنسييان علييى عييالم الغيييب إمييا أن يكييون عيين ريرر

المررسأل أو العق ر أل أو الال ررر الصرراد  .والتطييور العلمييي لإلنسييان يعنييي
اتسييا مسيياحة عييالم الشييهادة علييى حسيياب مسيياحة عييالم الغيييب .وعنييدما
نؤمن بأن اهلل تعالى هو مطلق العلم فكن ذلك يعني أنيه ال يوجيد فيي حقيه
سييبحانه غيييب ،بييل كييل الوجييود عنييده شييهادة .وعليييه فييكن معنييى أنييه تعييالى
عررالم ال يررهلل والشررهادل ،أنييه سييبحانه عييالم لمييا يشييهده الخلييق ،ولمييا يغيييب

عنهم.

وِ
صييف الق يرآن الك يريم ،وكييذلك كييل الرسيياالت الربانييية ،بأنييه نييور.
ُ

والنور ك ما يوصل

لا مقا

األشرياء ،وينقيل هيذه األشيياء مين عيالم

الغي ييب إل ييى ع ييالم الش ييهادة .ف ييالقرآن ن ييور ال يبخ ييل عل ييى َع ييالَم الغي ييب أن
ُيجلي ييه فيجعل ييه ع ييالم ش ييهادة ،فه ييو يحت ييوي عل ييى العل ييم الك ييافي لك ييي يط ييل
اإلنس ييان عل ييى الغي ييوب ،فالغي ييب محت يياج إل ييى أن تُلق ييى علي ييه األضي يواء،
ليخيرج ميين عيالم الجهييل إليى عييالم العليم .وعليييه ُنيرجح أن يكييون المقصييود

بقولييه تعييالى" :ومررا ررو علررا ال يررهلل ضررنين" ،أن القيرآن الكيريم ،بمييا فيييه
م يين عل ييم ومعرف يية ،ال ي ِ
ض يين عل ييى ع ييالم الغي ييب أن ُيجلي ييه ويجعل ييه ع ييالم
َ
شهادة.
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عندما ينعكس نور القرآن الكريم في عيالم االجتميا  ،ميثال ،تتجليى
حقائق هذا العالم ...وهكذا في كل عالم .على ضوء ذلك يمكن أن نفهيم،
بشييكل أفضييل ،بعييض دالالت قولييه تعييالى فييي حييق القيرآن الكيريمِ ":ت يان راإ

لكررر ِّ شررريء"ب فه ييو المب ييين لك ييل ش يييء ،وم ييا م يين غي ييب إال والقي يرآن قاب ييل
لتبيينييه .وعليييه ليييس بالضييرورة أن توجييد األشييياء كلهييا فييي الق يرآن الك يريم،
ولكن نور القرآن الكريم ُيجليي كيل األشيياء ،أي كيل الغييوب ،فيحيلهيا إليى
شهادة .من هنا نيدرك أن اسيتخدام حيرف عليى فيي قوليه تعيالى" :ومرا رو

علا ال ِ
يهلل ضنين" ال يمكن االستعاضة عنه بحرف الباء ،ألن اآلية ليو

كانييت( :ومييا هييو بالغيييب بضيينين) ،لكييان المعن يى أن الغيييوب فيييه ثييم هييي
تخرج منه ،فتتجلى في عالم الواقع .وهذا غير مفهوم ،بل إن الغيوب هيي
عالم آخر يقوم نور القرآن الكريم بتبيينها وتجليتها.
وخالصيية األميير أنييه بكمكاننييا ،مسييتنيرين بييالقرآن الكيريم ،أن نجعييل
ع ي ييالم الغي ي ييب ع ي ييالم ش ي ييهادة ،سي ي يواء أك ي ييان األم ي يير يتعل ي ييق بالماض ي ييي ،أو
بالحاضر ،أو بالمستقبل .وسواء أتعليق ذليك باالجتميا  ،أو االقتصياد ،أو
الينفس ...وهيذا يعنييي أن ِمين َكيرم القيرآن الكيريم أنيه ال َيضيين عليى الغيييب
المبين ":وما و علا ال يهلل ضنين".
بنوره ُ
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ا الرل

عني ييدما تي ييؤمن المدرسي يية الوجوديي يية بالعبثيي يية ،وعني ييدما ترفي ييع شي ييعا ار
يقول ":ال شيء له معنى إال الموت" ،فكنهيا تكيون قيد عبيرت بوضيوح عين
الحقيقيية التييي يهييرب ميين مواجهتهييا الميياديون ،ألن هييذه النتيجيية ال بييد أن
يصييل إليهييا كييل ميين أنكيير اليييوم اآلخييرب فعظميية الكييون ،جوابييدا الخلييق،
والهدفييية المتجلييية فييي كييل صييغير وكبييير ميين هييذا الوجييود ،كييل ذلييك يفقييد
معناه عندما نعتبر أن الدنيا هي نهاية المطاف.
إذا كييان وجييودي ينته ييي بييالموت ،فلميياذا أع ييي ؟! هييل يوجييد ف ييي
الحي يياة ال ييدنيا م ييا يس ييوغ االس ييتمرار فيه ييا؟! وم يياذا يعن ييى التزامن ييا بالمب يياد
والقيييم ،وميياذا يبقييى ميين سييلطة اإلل يزام إذا مييا أقصييينا الييدين؟! ومييا مييدى
منطقييية القييول :هييذا يجييوز ،وهييذا ال يجييوز؟! نعييم فبكمكانييك أن تشييكك فييي
كل القيم ،ويمكنك أن تيرفض كيل شييء ،ويمكنيك أن تفعيل ميا تشياء ،ألن
الييدنيا هييي نهاييية المطيياف .نعييم سيكتشييف النيياس أن إنكييار اليييوم اآلخيير
ُيفييرغ الحييياة الييدنيا ميين معناهييا ،وعنييدها ال بييد أن تكييون السيييادة للفلسييفة
العبثييية ،وعنييدها سيييكون االنتحييار هييو الشييجاعة التييي تسييتند إلييى العقييل
والمنطق ،وسيكون االستمرار هو الغباء الذي يورث الجبن والتردد.
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حتييى ا الررررل تفقييد معناهييا عنييدما يكييون لهييا نهاييية .ميين هنييا كييان
الخلود من أكبير حقيائق الييوم اآلخير ،بيل إن الرغبية الملحية ليدى اإلنسيان
فييي البقيياء واالسييتمرار لهييي ميين أوضييح حقييائق اليينفس البش يرية ،وكأنييه ال
يصييلح لعييالم الخلييود إال ميين ُركييب فيييه الميييل إلييى الخلييود .وقييد جيياء الييدين
منس ييجما م ييع حق ييائق الخل ييق ،فكان ييت ا الررررل م يين حق ييائق الوج ييود ،وك ييان
الخلييود ميين حقييائق ا الرررل .وهنييا يتحقييق االنسييجام الكامييل فييي كييل شيييء،
وبذلك تظهر الفلسفة المادية كعارض مرضي ،وشذوذ تأباه البشيرية ،ألنيه
يتنيياقض مييع فطرتهييا .لييذا سيييبقى اإللحيياد اسييتثناء غييير قابييل ألن يكييون
القاعدة.
من يقي أر القيرآن الكيريم يجيد أن قضيية الييوم اآلخير تكياد تكيون هيي
القضية األولى ،وتحظى بمساحة ضخمة في كتياب اهلل العزييز ،ويكتشيف
أن صالح الدنيا ال يكون إال بااليمان ا الرل ،وأن صالحها هيو المقدمية

الضرورية لصالح ا الرل ،وال مجال للفصل بيين العيالمين ،بيل لقيد بياءت
ك ييل مح يياوالت الفص ييل ،عب يير الت يياري البش ييري ،باإلخف يياق ال ييذريع .وأب ييرز

عالمات هذا اإلخفياق اإليميان بالعبثيية ،والشيعور بفقيدان الهدفيية ،وانهييار
القيم األخالقية .وليس عجيبا بعد ذلك أن نسيمع أن أعليى نسيبة لالنتحيار
فييي العييالم هييي فييي الييبالد االسييكندنافية ،والتييي هييي األولييى فييي مسييتوى
الرفيياه المييادي .وليييس غريبييا أيضييا أن نجييد الجمييوح والتمييرد يسييودان فييي
المجتمعييات الغربييية ،التييي سييادت فيهييا ،يومييا مييا ،فلسييفة احتقييار الييدنيا،
وانتش ييرت فيه ييا الرهبن يية وتق ييديس العزل يية ،الت ييي عب يير عنه ييا أص ييدق تعبي يير
بعييض ُكتيياب الغييرب فييي تلييك العصييور عنييدما قييال ":إن القييديس فالنييا لييم
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يرتكييب إثييم غسييل الوجييه ثالثييين عامييا ،جوان القييديس فالنييا لييم يرتكييب إثييم
غسل الرجلين خمسين عاما ،أما نحن ،فواأسفاه ،ندخل الحمام كل يوم".
تك ييرر اليررروم ا الرررر ف ييي القي يرآن الكي يريم  46م ييرة .وتك ييررت كلم يية

ا الرل بمعنى اليوم اآلخر  110مرة .وتكيرر يوم الدين  11ميرة ،وتكيرر
يرروم القيامررة  73مييرة .فكيييف بنييا إذا أحصييينا أيضييا :يييوم الحسيياب ،ويييوم
التغي ييابن ،والصي يياخة ،والحاقي يية ،والجني يية ،والني ييار …… ،وغيي يير ذلي ييك ،مي يين
األلفاظ الدالة على اليوم اآلخير؟! فيي المقابيل نرييد مين اليذين قي أروا التيوراة
الحالييية ،والعهييد القييديم ،أن يييدلونا علييى نييص واحييد ُيصييرح بعقيييدة اليييوم

اآلخيير لييدى اليهييود .فييي حييين نجييد هنيياك أكثيير ميين نييص فييي األناجيييل

المتداول يية ي يينص عل ييى عقي ييدة الي ييوم اآلخ يير .وه ييذا يعن ييي أن قض ييية الي ييوم
اآلخ يير عن ييد اليه ييود ه ييي قض ييية اجتهادي يية .وبكمكان ييك بع ييد ذل ييك أن تفه ييم
الكثير من مواقفهم وسلوكياتهم… !!
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الظرن

هييل يسييتطيع العربييي الفصيييح أن يسييتوعب أن الظررن قييد يييأتي بمعنييى
اليقين؟ ال نظن ذلك .ولكن الكثير منيا قيد يقبيل هيذا القيول عليى مضيض،
ألن أهل التفسير يقولون بأن الظن قد يرد أحيانا في القرآن الكيريم بمعنيى
اليقييين ،ويستشييهدون للتييدليل علييى مييذهبهم هييذا بمثييل قولييه تعييالى ":الررذين
ون" .فلما قيالوا إن العقييدة ال بيد
ون أَنهم مالدو َرِّ ِهم َوأَنهم ِلَي ِه َار ِجع َ
َيظن َ
لها من جزم ،ولما أروا أن اإليمان ال بد أن يكون قاطعيا ،قيادهم ذليك إليى
حتمييية القييول بييأن الظيين قييد يييأتي بمعنييى اليقييين .ولييم يقوليوا لنييا لميياذا شيياء
اهلل تعالى أن يقول ":يظنون" بدل "يودنون"!!
يبييدو أن الخطييأ نييتج عيين زعمنييا بييأن العقيييدة يجييب أن تكييون جازميية
حتييى ينجييو المييؤمن يييوم القياميية .وال نييدري ميين أييين جئنييا بهييذا الييزعم فييي
مواجهة آيات صريحة تَقب ُل من العبد أن يسلك وفق غلبية الظين ،جواال فميا
آمنروا
معنى أن اإليمان يزيد وينقص؟ يقول سبحانه تعالىَ ":وَياَد َ
اد ال ِذ َ
ين َ
ِ
أن ال مجي ي ييال للزيي ي ييادة علي ي ييى الي ي ي ي  %133وال مجي ي ييال
يمانررررررراإ " .فمعلي ي ييوم ْ
َ
للنقصيان .هييذا إذا كيان المطلييوب هيو الجييزم القياطع .وهنييا ال بيد ميين لفييت
االنتبيياه إلييى أن القيرآن الكيريم ُيسييمي العقيييدة يمان راإ .وقييد نزلييت الرسيياالت

لتبنييي اإليمييان ف ييي النفييوس ليبل ييا اإلنسييان درجرررة اليقرررين .وعنييدما ي ييتكلم
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القرآن الكريم عن وظيفة الرسياالت المنزلية ُي ِّ
يذكر بالنتيائج المرجيو تحققهيا،
ِ ِ
رهلل
واألدلة على ذلك في القرآن كثيرة ،مثل قوله تعالىَ ":ذل َ الكتَراهلل َري َ
ِ ِ
ررون ِال َير ِ
ررون الصررراللَ َو ِممرررا
ررهلل َوي ِقيمر َ
ين يؤ ِمنر َ
ررين .الر ِررذ َ
رردل لِلمت ِقر َ
فيررره ر إ
رون ِ َمررا أنر ِرا َ ِلَي ر َ َو َمررا أنر ِرا َ ِمررن دَ لِ ر َ
ين يؤ ِمنر َ
رونَ .والر ِرذ َ
َرَاد َنررا م ين ِقر َ
ررون" .وه ييذا ال يعن ييي إطالق ييا أن ال ييذي أس ييلم نفس ييه هلل
َوِرررا ِال َرِل رررم يوِدنر َ
تعييالى ،وهييو فييي دائ يرة غلبيية الظيين ،غييير مقبييول عنييد اهلل .بييل إن اآليييات

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

رن ِث ٌرم " .فيال يصيح فيي اليدين
يقول سبحانه وتعالىِ " :ن َع َ الظ ِّ
أن يك ييون ك ييل الظ يين إثم ييا ،ألن هن يياك الكثي يير م يين المس ييائل ف ييي العقي ييدة
والش يريعة ال يمكيين الوصييول فيهييا إلييى درجيية اليقييينب فييال بييد عنييدها ميين
االستناد إلى الظن الغالب .والمقصيود بيالظن الغاليب هنيا هيو الظين اليذي
يغليب الظنيون األخيرى .وعلييه فيكذا كيان الظين فيي مواجهية اليدليل اليقينييي
فكنه يكون مذموما .وكذلك ُيذم الظن في مواجهية غلبية الظين .انظير قوليه
شري اإ" .فيال قيمية للظين فيي مواجهية
رن ال َمر ِّ َ
تعيالىِ " :ن الظن ي ِني ِم َ
الحقيقة.

فييرق الييبعض بييين العقيييدة والش يريعة فقييالوا " :إن العقيييدة ال تثبييت إال
بالييدليل القطعييي ،أمييا الشيريعة فتثبييت بالييدليل الظنييي" .وعنييدما نبحييث عيين
سند شيرعي لهيذا التفرييق يصيعب أن نجيده .بيل نجيد أن األحادييث الكثييرة
يت بييأن الرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ،كييان يبعييث آحيياد النيياس لتعليييم
تُثب ُ
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العقيييدة والشي يريعة ،ول ييم يك يين ُيف ييرقب فلييم نج ييده ،م ييثال ،عن ييد تعل يييم العقي ييدة
يش ييترط ،علي ييه الس ييالم ،الكثي يرة الت ييي تبل ييا ح ييد التي يواتر .ويج ييدر هن ييا لف ييت
االنتباه إلى أن كر مكرم شررعي فييه جانيب إخبياري (عقيردل)أل وفييه جانيب

تشي يريعيب فعن ييدما نق ييول " :الصرررالل فرررر " ،ف ييكن ه ييذه العب ييارة ه ييي خب يير
يتضمن طلبا ،فمن أنكر فرضية 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
الواح ييد ،فق ييالوا إن خب يير الواح ييد يوج ييب العل ييم ،واس ييتدلوا عل ييى ذلي يك بفع ييل
الرس ييول ،صي ييلى اهلل عليي ييه وسي ييلم ،فقي ييد ك ييان يبعي ييث آحي يياد الني يياس ليعلم ي يوا
العقيدة ،وقد تواترت األخبيار بيذلك .وفيي الحقيقية أن فعيل الرسيول ،صيلى
اهلل عليييه وسييلمُ ،يعتبيير دليييال علييى جيواز أن يكييون ناقييل العقيييدة والشيريعة
شخص ييا واح ييدا ،أو آح ييادا م يين الن يياس ،وأن ييه يج ييوز لن ييا أن ُنص ييدق آح يياد

النياس ،وال فييرق فييي ذلييك بييين عقيييدة وشيريعة .ولكيين ميين أييين لنييا أن خبيير

اآلح يياد يوج ييب العلرررم الجررراام ،واهلل س ييبحانه وتع ييالى يق ييولَ ":واستَشررر ِهدوا
يدي ِن ِمرررررن ِرجرررررالِكم ،"...وه ي ييو القائ ي ييل س ي ييبحانه ":والر ِ
ررررون
َ
شررررر ِه َ
ين َيرمر َ
ررررذ َ
َ
َ
الممص ر َنا ِ ثررم لَررم يررأتوا ِأَر عر ِرة شرره َداء فَاجلِرردو م ثَمر ِ
ين َجلر َردل"...؟!
ران َ
َ
َ َ
ََ
َ
َ

والعجيييب هنييا أنهييم ال يقبلييون فييي إثبييات َديرررن علييى مييدين بشييهادة رجييل
واحد ،حتى ولو كيان عمير بين الخطياب ،رضيي اهلل عنيه ،ثيم هيم يوجبيون
التصرررردي الجرررراام بخب يير رجي ييل واح ييد أو ام ي يرأة واح ييدة في ييي ِديررررن يلتزمي ييه
المليارات من البشر إلى يوم القيامة.
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هناك فرق بين التصيديق ووجيوب التصيديقب فمين البيدهي أنيه يجيوز
لنيا أن نتتلميذ فيي العقييدة أو الشيريعة علييى عيالم واحيد ،أو عليى آح ٍ
ياد ميين
العلميياء ،ولكيين ميين قييال بأننييا ملزمييون بتصييديقه أو تصييديقهم ،فييي كييل مييا
يقول أو يقولون ،وعلى وجه الخصوص عندما يتعارض قيولهم ميع ظياهر

القرآن الكريم ،أو ظواهر الشريعة ،أو بدهيات العقول؟!
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التقويم

قييال تعييالى فييي سييورة التييين " :لقرررد اللقنرررا امنسررران فررري أمسرررن
تقرويمأل ثرم رددنرراه أسر

الرذين آمنروا وعملروا الصررالما ".

سررافلينأل

قييالوا فييي التقييويم :إنييه َجع ي ُل الشيييء ذا ق يوام .وق يوام الشيييء :مييا يقييوم بييه
ويثبييت .وتُصييرح اآلييية الكريميية بييأن اهلل تعييالى خلييق اإلنسييان فييي أحسيين
تقويم ،ويذهب بعض أهيل التفسيير إليى أن المقصيود هنيا القيوام الجسيدي،
وهذا بعيد عين سيياق الينص القرآنيي ،جوان كيان اللفيظ يحتمليه .واليراجح أن
المقص ي ييود هن ي ييا ه ي ييو تع ي ييديل الق ي ييوى الظ ي يياهرة والباطن ي يية مع ي ييا ،أي المادي ي يية

والمعنويي يية ،وعلي ييى وجي ييه الخصي ييوص القي ييوى المعنويي يية ،مي يين مثي ييل العقي ييل

واإلدراك.

واضح من اآلية الكريمة أن تقويم اإلنسان خاص به ،وهيو يتمييز
فييي ذلييك علييى بيياقي الكائنييات ،كيييف ال ،واهلل قييد سييخر لإلنسييان مييا فييي
الس ييماوات وم ييا ف ييي األرض .وق ييد يستش ييكل ال ييبعض قول ييه تع ييالى " :فرررري
أمسررن تقررويم " .إذ علييى المسييتوى المييادي يمكيين أن يكييون اإلنسييان أشييد
تحصييينا ميين األم يراض الجسييدية ،وعلييى المسييتوى المعنييوي محفوظييا ميين
األمي يراض النفس ييية ،وب ييذلك يك ييون ف ييي تق ييويم أحس يين!! .وي ييزول اإلش ييكال
عنييدما نييدرك أن " أمسررن" تتعلييق بخلييق اإلنسييان علييى ضرروء وظي ترره فييي
122

األرض .وم يين هن ييا ال يل ييزم م ييثال أن يك ييون قي يوام اإلنس ييان ي ييؤدي ب ييه إل ييى
الخليود فيي الييدنيا ،ألن هيذا ميا سيييكون فيي اآلخيرة .وقييد جياء فيي األثيير" :
اللق الدنيا لكم واللقتم لآلالرل " ،وهذا من بدهيات الدين.
األصل فيي اإلنسيان الخيير والعدالية ،وأميا الشير فهيو طيار عليى
الكيييان اإلنسييانيب ففييي الوقييت الييذي خلييق فيييه اإلنسييان فييي أحسيين تقييويم،
بحيي ييث يحقي ييق وظيفتي ييه في ييي األرض ،خلي ييق فيي ييه أيضي ييا قابليي يية االنتكي يياس
واالرتكيياس ،واالرتييداد إلييى األس يوأ " :ثرررم رددنررراه أسررر َ سرررافلين " .وهييذا
يعنييي أن التقييويم المعنييوي المنسييجم مييع وظيفيية اإلنسييان فييي األرض يمكيين
أن يتحييول إلييى النقيييض .وحتييى ال يكييون هييذا االرتييداد ،ال بييد ميين العمييل
الص ييالح ،الق ييائم عل ييى أس يياس م يين اإليم ييان الص ييحيح" :

الرررذين آمنررروا

وعملررروا الصرررالما  ." ..فك ييل مول ييود يول ييد عل ييى الفطي يرة ،أي ف ييي أحس يين
تقييويم .ويمكيين المحافظيية علييى هييذه الفط يرة وتوظيفهييا فييي تحقيييق الخالفيية
فييي األرض ،إذا مييا كانييت التربييية تسييتند إلييى اإليمييان الييداعي إلييى العمييل
الصييالح .ميين هنييا نييدرك أن الييدين ضييرورة بش يرية ،وليييس بخيييار ُيضيياف
إلى خيارات اإلنسان.

ه ييل اس ييتطا العل ييم ف ييي الق ييرن الح ييادي والعشي يرين أن يخل ييق ف ييي
األمييم الغربييية اإلنسييان الصييالح ،الييذي يقييوم بواجبييات الخالفيية؟! واإلجابيية
نجي ييدها اليي ييوم في ييي واقي ييع المجتمعي ييات التي ييي هي ييي في ييي أعلي ييى ُسي ييلم المدنيي يية
المتس ييلحة ب ييالعلم والتكنولوجي ييا .إن ييه إف ييالس الغن ييي ،وض ييعف الق ييوي .إن ييه
العلييو الييذي هييو فييي حقيقتييه أسييفل سييافلين .وتبقييى مشيييئة اهلل تعييالى فييوق
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الجميييع " :فأمررا الا ررد فيررذ هلل ج رراءأل وأمررا مررا ين ررع النرراس فيمكررث فرري
األر

" .وال ينفع الناس إال ما كان ينسجم مع فطرتهم السوية.

إن مهميية المصييلحين ينبغ يي أن تسييتند إلييى فط يرة اإلنسييان .عنييدها تكييون
احتم يياالت النج يياح كبيي يرة .ل ييذا م ييا نلحظ ييه الي ييوم م يين س ييقوط الكثي يير م يين
الطروحات والمدارس يرجع في حقيقته إلى تناقضها مع الفطيرة .مين هنيا
نالحييظ أنييه لييم يكييد يغادرنييا القييرن العشييرون إال وقييد أخييذ معييه الكثييير ميين
العقائ ييد واألفك ييار واألوه ييام .وص ييحيح أن الص ييورة الي ييوم ليس ييت جميل يية وال
مشرقة ،ولكن مسار األميور يشيير إليى أن الخيالص هيو مسيتقبل اإلنسيان
فييي المييدى غييير البعيييد ،وال نالرررهلل علرررا أمرررره ولكرررن أكثرررر النررراس

يعلمون.
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ال ض
ال ض  :هو الزيادة ،والعرب تقول لما يبقى من المياء فيي اإلنياء بعيد

الشيرب فضلة .وعلييه تكيون الفضيلة :ميا يبقيى مين الشييء ،وميا يزييد عين
االقتصيياد والحاجيية .فاأللفيياظ المشييتقة م يين فضررر يغلييب أن تسييتخدم ف ييي
الزيادة اإليجابية .يقول تعالى في سيورة النحيل ":وال فضر
عر

عضركم علرا

فري الرررا "ب واضيح أن المقصيود بالفضييل هنيا الزييادة فيي الييرزق.

ويق ييول س ييبحانه ف ييي س ييورة اإلسي يراء ":انظرررر كيرررف فضرررلنا عضرررهم علرررا
عررر

"..ب فالتفيياوت اإليجييابي فييي َخ ْلييق النيياس ميين أهييم أسييس التحضيير

اإلنس يياني .ويق ييول س ييبحانه ف ييي س ييورة الرع ييد ...":ون ضررر

عضرررها علرررا

ع ر ٍ فرري األ ك ر "ب والمقصييود هنييا التمييايز فييي أَطعييام النباتييات ،وقيمتهييا

الغذائية .ويتفاضل بعضها على بعض ،مما يؤدي إلى التنو اإليجابي.

قد يخلط النياس أحيانيا بيين مفهيوم الاليريرة ،ومفهيوم األفضرليةب فيكذا

كان ي ييت األفض ي ييلية تتعل ي ييق بزي ي ييادة ف ي ييي الم ي ييال ،أو الق ي ييوة ،أو الجم ي ييال ،أو
العق ييل ،...ف ييكن الخيري يية تتعل ييق بزي ييادة الخي ييرب ف ييكذا ك ييان ف ييالن يفض ييلني
بمييال ،أو قييوة ،أو عقييل ..فليييس بالضييرورة أن يكييون هييو خي ي ار منيييب فكييم
ميين فقييير هييو خييير ميين ألييف غنييي ،وكييم ميين ضييعيف هييو خييير ميين ألييف
قوي .من هنا كان الحكم الربياني اليذي صيدر فيي حيق مجتميع الصيحابة،
رض يوان اهلل عليييهم ":كنررتم اليررر أمررة أالرج ر للنرراس" ،ولييم يقييل سييبحانه
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وتعي ييالى ":كني ييتم أفضي ييل أمي يية ،"..ألن الفضي ييل يحتمي ييل وجوهي ييا كثي ي يرة ،وال
يستلزم الخيرية إال إذا كان فضل تقوى .والتفضيل األخيروي ال يسيتند إليى
الفضل الدنيوي ،بل يستند إلى الخيرية في الحياة الدنيا.

يق ييول س ييبحانه وتع ييالى ف ييي س ييورة البقي يرة ":يرررا نررري سررر ار ي اذكرررروا
ري الترري أنعم ر علرريكمأل وأنرري فضررلتكم علررا العررالمين" .هييذه اآلييية
نعمتر َ
الكريمة هي من اآليات التي أنبيت اليهيود ،لنكيرانهم النعمية ،وعيدم شيكرهم
هلل ،الييذي فضييلهم ،أي زادهييم فييي العطيياء الييدنيوي باإلضييافة إلييى الكتيياب

والفرقان .وتُ ِّ
عدد اآليات التي جاءت بعد هذه اآلية ،من سورة البقرة ،الينعم
التييي كانييت لبنييي إس يرائيل ولييم تكيين لغيييرهم ميين األمييم ،فاسييتحقوا بكفييرهم
النعم يية أن تض ييرب عل يييهم الذل يية والمس ييكنة ،وأن يب ييوءوا بغض ييب م يين اهلل،
روء
بيل ":واذ تررأذ َن ر ر لي عررثن علرريهم لررا يرروم القيامررة مررن يسررومهم سر َ
العذاهلل" .بهذا تتضح بعض أسرار الغضيب الربياني النيازل بياليهود" :نيرر
الم ضوهلل عليهم"ب فقد كانت خيانتهم كبيرةب الحظ بعض هذه الينعم التيي
وعددت بعد قوله تعالى ":يا ني س ار ي اذكروا نعمتري " :"...واذ
ذكرت ُ
نجينررراكم مرررن آ فرعرررون"...أل" واذ فردنرررا كرررم ال مرررر"..أل " واذ واعررردنا
موسررا"..أل " ..ثررم عثنرراكم مررن عررد مرروتكم لعلكررم تشرركرون"أل " وظللنررا
علرريكم ال مررامأل وأنالنررا علرريكم المررن والسررلول"أل " واذ دلنررا ادالل روا ررذه
القري ر َة فكل روا منهررا ميررث ش ر تم رنرردا"..أل " واذ استسررقا موسررا لقومرره
فقلنررا اض ررهلل"..أل " واذ دلررتم يررا موسررا لررن نص ر َر علررا عررام وامررد."..
نع ييم ،ه ييذه ال يينعم ،وغيره ييا مم ييا ذك يير ف ييي س ييورة البقي يرة وس ييور أخ ييرى ،ل ييم
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تحصييل ألميية ميين األمييم ،ولييو حصييلت لغيييرهم لكانييت ميين دواعييي الشييكر
والطاعة ،ولكينهم كفيروا النعمية ،وتميادوا فيي غييهم وتنكيروا لفضيل الخيالق
سييبحانهب فكييان الحكييم العييادل ،هييو مييا نصييت عليييه اآليييات التييي ختمييت
الحديث عين هيذه الينعم":وضرر

علريهم الذلرة والمسركنة و راءوا ضرهلل

من ال ."..وهذا ليس لهم فقط ،بل لكل خائن ال تزيده النعم إال ضالال.

وأخيي ي ار نق ييول :إذا كان ييت اآلي يية الكريم يية ه ييي م يين أش ييد اآلي ييات ذم ييا
لليهييود ،ولخي ييانتهم ،فكي ييف فهمهييا ال ييبعض عل ييى أنهييا آي يية م ييدح؟! ولم يياذا
ذه ي ييب ال ي ييبعض ف ي ييي تأويله ي ييا الم ي ييذاهب ،عل ي ييى ال ي ييرغم م ي يين أن ص ي يييغتها
هي صيغة تقريع؟! يبدو أن السبب في ذليك يرجيع إليى الخليط بيين مفهيوم
الخيرية ومفهوم األفضلية.
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الشرهيرد

الشرهيد :اسييم مين أسييماء اهلل الحسينى ،فعلييم اهلل تعيالى يحيييط بكييل
شييء ،فهيو سيبحانه وتعييالى عيالم الغييب والشيهادة .جيياء فيي سيورة الرعييد:
"د ر ك ررا ررال شررهيداإ" .وقييد كييرم اهللُ بعييض خلقييه فجعلهييم شييهداء علييى
الناس ،جاء في سورة النساء ":فكيف ذا ج نا من ك أمة شهيدأل وج نا
ررر علرررا رررؤ ء شرررهيداإ " ،فاألنبي يياء ش ييهداء عل ييى أقي يوامهم ،والرس ييول،

عليه السيالم ،شيهيد عليى األمية اآلخيرة ،واألمية اإلسيالمية شياهدة وشيهيدة
علييى بيياقي األمييم .جيياء فييي سييورة البق يرة ":وكرررذل جعلنررراكم أمررر إة وسررر اإ
لتكونوا شهداء علا الناس ويكون الرسو عليكم شهيداإ ".

وحت ييى تك ييون األم يية ش ييهيدة عل ييى الن يياس ،ال ب ييد أن تك ييون ممثل يية
لحقيقة اإلسالم في إيمانها ،وسلوكها ،وال بد أن تحيط بيالواقع مين حولهيا،
وتكييون قييادرة علييى تقييييم هييذا الواقييع ،والحكييم عليييه ،علييى ضييوء مقيياييس
وض يوابط اإلسييالم .ويكتمييل معنييى الشييهادة فييي األميية عنييدما تقييدم البييدائل
للواقع السلبي ،وبذلك تكون شيهيدة فيي اليدنيا .وهيذا يؤهلهيا ألن تكيون فيي
مقييام الشييهادة يييوم القياميية ،أي فييي مقييام التكيريم ،جيياء فييي سييورة النسيياء":
ومرن ي رع ال والرسرو فأول ر مرع الرذين أنعررم ال علريهم مرن الن يررين
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والصديقين والشهداء والصالمين ومسن أول ر رفيقراإ" .وجياء فيي سيورة
الزمر ":وجيء الن يين والشهداء."..

إن الشيهداء فيي اآلخيرة هيم الشيهداء فيي اليدنيا ،فهيم اليذين يعملييون
على إقامة العيدل ،عليى أسياس مين شير اهللب جياء فيي سيورة المائيدة ":يرا

أيهررا الررذين آمن روا كون روا درروامين ل شررهداء القس ر " ،وجيياء فييي سييورة
النساء ":يا أيها الذين آمنروا كونروا دروامين القسر شرهداء ل" .ومعليوم
من النص القرآني الحكيم أن اهلل تعالى قد أرسيل الرسيل وأنيزل الكتيب مين
ياس بالعييدل ،جيياء فييي سييورة الحديييد ":لقررد أرسررلنا رسررلنا
أجييل أن يقييوم الني ُ
ال ينررا وأنالنررا معهررم الكترراهلل والميراان ليقرروم النرراس القسر " .وللقيييام
بالعدل ،وإلقامة العدل ،ال يكفيي قيوة الفكيرة وتماسيكها ،وسيموها ،بيل ال بيد
ميين القييوة التييي تحييق الحييق ،أي تجعلييه واقعييا ارسييخا فييي األرض ،انظيير
تتميية اآلييية ميين سييورة الحديييد ":وأنالنررا المديررد فيرره ررأس شررديد ومنررافع
للناس وليعلم ال من ينصره ورسله ال يهلل ن ال دوي عايا".
والقي ييام بالقس ييط ،والس ييير ف ييي س ييبيل اهلل ق ييد يترت ييب علي ييه م ييوت أو
قتل ،وهذا في منطق الذين ال يؤمنون مجازفة وخسارة .جاء فيي سيورة آل
عمران ":يا أيها الذين آمنوا
ضررر وا فرري األر

تكونوا كالرذين ك رروا ودرالوا مالروانهم ذا

أو كررانوا نررال لررو كررانوا عنرردنا مررا مرراتوا ومررا دتل رواأل

ليجع ال ذل مسرل في دلو همأل وال يميي ويمير أل وال مرا تعملرون

صير" .يستفاد من هذه اآلية أيضا أن القرآن الكريم يفرق بين الموت في
سي ييبيل اهلل ،والقتي ييل في ييي سي ييبيل اهلل .جي يياء في ييي اآليي يية  177مي يين سي ييورة آل
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عمي ارن ":ول ن دتلتم فري سر ي ال أو مرتم لم ررل مرن ال ورممرة اليرر
مما يجمعون" .ويتجلى مثل هذا الفرق في اعتبار من ُيقتل فيي سيبيل اهلل
شييهيدا حيييا .والشييهادة اختيييار ربيياني ،جيياء فييي سييورة آل عم يران ":ويتال ر َذ
مررنكم شررهداء " .والشييهيد شيياهد بفعلييه علييى صييدق مبدئييه ،وعمييق إيمانييه،

وهييو شيياهد علييى تقيياعس المتقاعسييين ،ثييم هييو يييوم القياميية ميين الشييهداء

ال ييذين يش ييهدون عل ييى الن يياس .وال يص ييح ف ييي إيم ييان الم ييؤمن أن يظ يين أن
الشهيد ميت ،وال يجوز لنا أن نتفيوه بيذلك ،بيل نحكيم ليه بالحيياة عنيد ربيه،

ألننا ملزمون باألخذ بما يظهر لنا من حاله.

م يين الالفي ييت لالنتبي يياه أن كلم يية شي ييهيد هي ييي م يين الكلمي ييات التي ييي ال
مرادف لها في اللغة العربية ،وهي مين األلفياظ اإلسيالمية التيي يسيتخدمها
حتييى غييير المسييلمين ،وغييير المييوقنين ،إذا أرادوا تك يريم قييتالهم ،أو حتييى
موت يياهم .وف ييي الوق ييت ال ييذي اس ييتبدل في ييه هي يؤالء مص ييطلح الجه يياد ،م ييثال،
فقييالوا :كفيياح ،ونضييال ،وقتييال …،فكننييا نجييدهم يحرصييون علييى اسييتخدام
مصطلح شهيد .وقد َيشهَد هذا الموقف بحقيقة ما تُ ِكين صيدورهم مين شيك
وتييردد تجيياه عقائييدهم ،ومييا تستشييعره عقييولهم وقلييوبهم ميين جييالل اإلسييالم

وأحقيته.
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الوكي
الوكي ر  :هييو الموكييول إليييه ،والمفييوض إليييه األميير .وعليييه فييال وكيييل

علييى الحقيقيية إال اهلل تعييالى .وهييو سييبحانه سييبب األسييباب ،وميين يتوكييل
على اهلل فهو حسبه .ومعلوم أن التوكل هو من أفعال القلوبب فهو إيميان
وتصديق ،ثم هو توجه ورغبة ،وهو قوة عظيمة تشيحن اإلرادات ،كييف ال
وهو الركون إلى ركن شديد ؟! وما من إنسيان إال ويرغيب فيي وكييل .وميا
عالم الحسرة ،والوهن ،واإلحباط ،وسوء الظن ،وما إلى ذليك مين أميراض
القلييوب واإلرادات ،إال ميين نتييائج التوكييل علييى غييير اهلل ،ميين المخلوقييات
الضعيفة ،والكائنات المحتاجة.
تُسييتهل سييورة اإلسي يراء بآييية تتحييدث ع يين حادثيية اإلس يراء بالرس ييول،
علي ييه الس ييالم ،م يين المس ييجد الحي يرام إل ييى المس ييجد األقص ييى .ويدهش ييك أن
اآليات التي تلي تتحدث عن إفسادين لليهود في األرض المباركية .واليذي
العجاليية ،الوصييية التييي أنزلهييا اهلل تعييالى فييي التييوراة ،ثييم
يهمنييا ،فييي هييذه ُ
أنزلها في اآلية الثانية من سورة اإلسيراء " :وآتينا موسا الكتاهلل وجعلنراه

دل ل ني سر ار ي أل أ تتالرذوا مرن دونري وكريال ."..فلمياذا هيذه الوصيية

المش ي ي ييددة والمك ي ي ييررة ؟! وم ي ي ييا عالقته ي ي ييا باإلفس ي ي يياد اليه ي ي ييودي ف ي ي ييي األرض
المقدس يية؟! واض ييح م يين ن ييص الآلي ي ية الكريم يية أنه ييا وص ييية وتحي ييذير ":أ
تتالذوا من دونري وكريالإ ."..وقيد يكيون مين أسيرارها أن النهاييات المفجعية
للمجتمعات اليهودية ترجع إلى اعتماد هؤالء اليهود على وكيالء مين عيالم
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الشييهادة ،وهييذا مؤشيير علييى ضييعف اإليمييان بيياهلل تعييالى ،وهييو دليييل أيضييا
على شدة تعلق هؤالء بعالم المادة وباألسباب األرضية.
إسرائيل شاحاك من ال ُكتاب اليهيود اليذين ُيلفتيون انتباهيك فيي قيربهم
النسي ي ييبي مي ي يين الموضي ي ييوعية ،وهي ي ييو مي ي يين القلي ي يية التي ي ييي انتقي ي ييدت العنص ي ي يرية
الصهيونية ،وكشيفت حقيقية الكييان اإلسيرائيلي فيي فلسيطين .وهيو ييرى أن
الم ييذابح ،الت ييي تع ييرض له ييا اليه ييود ف ييي المجتمع ييات الغربي يية ،ترج ييع ف ييي
األسي يياس إلي ييى التحالفي ييات التي ييي كي ييان ُيقيمهي ييا اليهي ييود مي ييع القي ييوى المتنفي ييذة

والظالميية .والعجيييب أن هييذا الخطييأ يتكييرر وكأنييه قييانون فييي حييياة اليهييود،
علييى الييرغم ميين أن النتييائج كانييت دائمييا مفجعيية ،وعلييى وجييه الخصييوص
عنييدما تَيينقض الشييعوب علييى جالديهييا .واألعجييب ميين هييذا أن اليهييود لييم
يستخلصوا ِ
العبير ،وميا ازليوا يؤمنيون بكمكانيية الركيون والتوكيل عليى القيوى
البشي يرية والمادي يية ،حت ييى بات ييت الم ييادة ،وب ييات رأس الم ييال ،المعب ييود ال ييذي
يتوكلون عليه.
عندما شعر اليهود بصعود أمريكا ،القوة الجديدة ،وجدناهم يسيارعون
إلي ي ييى الهج ي ي يرة إليهي ي ييا ،حتي ي ييى بي ي يياتوا في ي ييي أعلي ي ييى درجي ي ييات السي ي ييلم السياسي ي ييي
واالقتصييادي ،وأصييبح األمريكييي شيييئا فشيييئا يشييعر بوطييأة أقييدامهم علييى
رقبته .وهذا الشعور قابل للتصاعد على ضوء المعطيات التي تُخبرنا بان
المجتمي ييع األمريكي ييي يتحي ييول ،شي يييئا فشي يييئا ،إلي ييى مجتمي ييع األقليي يية المالكي يية

واألكثريي يية المغلوبي يية علي ييى أمرهي ييا ،والتي ييي باتي ييت تشي ييكل اآللي يية التي ييي تخي ييدم
يالغبن واإلجحيياف .هييذا فييي داخييل أمريكييا،
األسييياد ،ولييديها شييعور متفيياقم بي ُ
أميا فييي الخييارج ،فقييد بييات المجتمييع اليدولي يشييعر بييالنفور الشييديد ميين هييذا
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المتطفييل ،الييذي يضييرب بسيييف المييارد األمريكييي ،وال يقيييم وزنييا لمشيياعر
اآلخ يرين ،وال يشييعر أبييدا باحتمييال انقييالب الم يوازين ،وتغييير الوقييائع ،بييل
ينطلييق فييي سييلوكه ميين منطلييق أن هييذه هييي نهاييية التيياري  .وبهييذا نجييدهم
يكررون الخطأ ،ويقعون في المحيذور .وليم يعيد بكمكيانهم أن يسيتمعوا إليى
رب الناس يحذرهم " :أ تتالذوا من دوني وكيال."...
إن هذه الوصية ال تخص اليهيود دون غييرهم ،جوان كيانوا هيم األحيوج
إليهييا .ونحيين ال نعجييب ميين سييلوك اليهييود هييذا عنييدما نطلييع علييى ت يراثهم
الييديني والثقييافي ،جوانمييا العجييب ،كييل العجييب ،أن يييذهل عيين هييذه الوصييية
الرباني يية بع ييض مي يين ع يياي اإلسي ييالم ،فنه ييل م يين الق ي يرآن الكي يريم ،والسي يينة
الشريفة ،وتنسَّم عبير تراثه المفعيم باإليميان والثقية واليقيين والتوكيل ":ومرن
يتوك علا ال فهو مس هأل ن ال رال أمررهأل درد جعر ال لكر شريء
دد ار".
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ا

واأل

أ ر الرجيل فيي األصيل هيم مين يجمعيه جوايياهم مسيكن واحيد .ونلحييظ

باالسييتقراء أن المالامرررة هييي أبييرز دالالت كلميية األهييل .ميين هنييا نقييول:
أهل المدينة ،أهل البيت ،أهل الكتاب ،أهيل العليم … أميا ا

فهيم اليذين

يي ييؤول إلي يييهم اإلنسي ييان ،أي يرجي ييع إلي يييهم ،أو يرجعي ييون إليي ييه في ييي ديي يين ،أو
م ييذهب ،أو نس ييب … م يين هن ييا يق ييال لأله ييل أحيان ييا آل ،ولك يين كلم يية آ

تسييتخدم فييي بيييان شييرف ميين يييؤول إليييهم اإلنسييان ،أو شييرف ميين يؤولييون
إليه.

وعليه فأهل بيت الرسول عليه السالم هم من كيان يالزميه فيي البييت ،أي
زوجات ييه وبنات ييه والحس يين والحس ييين وعل ييي ،رض ييي اهلل ع يينهم جميع ييا .أم ييا
األقربيياء ،فييال نييرى وجهييا للقييول إنهييم أهييل بيييت .وأمييا قييول الرسييول عليييه
السييالم ":المهييدي منييا أهييل البيييت" ،ففيييه دالليية علييى أن المهييدي ميين نسييل
فاطمة ،أو مين نسيل عليي ،رضيي اهلل عنهميا .وهيذه مسيألة غيبيية ألن ميا
تناسل من من علي أوفاطمة رضيي اهلل عنهميا ال يسيتطيع أحيد أن يتتبعيه
بعييد مضييي أكثيير ميين  5288سيينة ،وألن النسييل ال يخييتص بالييذكور دون
اإلنيياث .وميين هنييا نقييول :ال يوجييد ميين ينتسييب إلييى الرسييول عليييه السييالم،
ولكن يوجد من هو من نسله ،ألن االنتساب يكون لآلباء فقط.
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جاء في اآلية  00من سيورة األحيزاب ":نمرا يريرد ال ليرذ هلل عرنكم
الرجس أ

ال ي وي هركم ت هير ارإ " .المتيدبر لآلييات الكريمية ييدرك أن

مسؤولية المالزمين للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من أقرباء وأزواج هي

أكبر من مسؤولية اآلخرين ،ومين هنيا خصيهم اهلل تعيالى بأحكيام فيهيا مين
التشييدد واالحتييياط مييا فيهييا ،نظ ي ار لحساسييية موقييف الرسييول القائييد ،عليييه
السييالم ،والييذي هييو القييدوة الحسيينة ":لقررد كرران لكررم فرري رسررو ال أسررول
مسرررنة" .وعل ييى ال ييرغم م يين وض ييوح ه ييذا ف ييي القي يرآن والس يينة ،فق ييد تص ييور
الييبعض أن وصييف أهييل البيييت يعطييي ميين ينتسييبون إلييى الرسييول ،صييلى

اهلل علي ييه وس ييلم ،األفض ييلية ،في ييدعوهم ذل ييك إل ييى التحل ييل م يين المس ييؤولية،
ويتوسلون بالنسب الشريف للتسيلط عليى رقياب النياس ،وتبريير خييانتهم هلل
ولرسوله وللمؤمنين .ولما كانت كلمة أهيل تيدل عليى المالبسية والمالزمية،
فييال يسييتطيع أحييد أن يزعمهييا بعييد  1133سيينة ،بييل ُيلحييظ أن كثي ي ار مميين
يزعمونها اليوم هم األبعدون ،الذين ال ينتمون إلى األمة بل إلى أعدائها.
جاء فيي الحيديث الشيريف أن صيحابيا سيأل الرسيول صيلى اهلل علييه
وسلم قيائال ":كيف نسلم عليكم أ

ال ي ؟" ،فجياء جيواب الرسيول الكيريم

ليوسع الدائرة وليجعل السالم على المتقين من أمتيه ،اليذين يرجعيون دوميا
إل ييى دين ييه وشي يريعته ،بحي ييث أص ييبح الرس ييول م ييرجعهم وم ييرجعيتهم ،فق ييال،

عليييه السييالم ":دول روا اللهررم ص ر ِّ علررا مممررد وعلررا آ مممررد…" .وقييد

أوصييى الرسييول عليييه السييالم بأهييل بيتييه خيي ار ،فكييان ممييا قييال ..":أ ِّ
ُذكي ُيركم

أهل بيتي ،أُ َذ ِّكركم اهلل في أه ِيل بيتيي ،أ ِّ
اهلل في ِ
ُذك ُيركم اهللَ فيي أه ِيل بيتيي".
ُ
َ
َ
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ومثيل هيذه الوصيية المشيددة تُشي ِيع ُرك بيأن رسيول اهلل صيلى اهلل علييه وسييلم
قييد أُطلِييع علييى الغيييب ،ف يرأى فييي مقبييل األيييام ميين يتخييذ ميين اإلسيياءة إلييى
ويسيييء إلييى
زوجاتييه عليييه السييالم دينييا ومسييلكا .ورأى ميين َيقتييل الحسييين ُ
الحسن ،ورأى مين ييذم علييا ومين يقتليه .أميا هيم رضيي اهلل عينهم فقيد بقيوا
على العهد ،ولم يبدلوا ،فكانوا نعم األهل ،ونعم اآلل.

أم ييا م يين تي يربطهم بالرس ييول علي ييه الس ييالم ق ارب يية ف ييال مس ييوغ لتخصيص ييهم
بالييدعاء ،حيييث لييم يشييهد الق يرآن الك يريم ،ولييم تشييهد السيينة المطه يرة ،لهييم
بالعصمة ،وليم ييرد فيي اليدين ميا ييدل عليى تمييزهم وتفضييلهم .وقيد وجيدنا
ميين أقربائييه ،عليييه السييالم ،ميين قيياوم دعييوة اهلل ،وأسيياء إلييى رسييوله .وهييذا
إب يراهيم ،عليييه السييالم ،يطلييب أن تكييون اإلماميية فييي ذريتييه فجيياءه الييوحي
بيالجواب الحاسيم":

ينرا عهردي الظرالمين" .أميا تكيريم المجتميع المسييلم

ألهي ييل بيي ييت الرسي ييول ،صي ييلى اهلل عليي ييه وسي ييلم ،فهي ييو دليي ييل علي ييى صي ييدق
اإليمييان ،وصييدق االتبييا  ،وصييدق المحبيية ،كيييف ال ،وقييد أوصييى رسييول
اهلل ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ،بأهييل بيتييه خي ي ار .وقييد شييهد الواقييع التيياريخي

بخي يرَّيتهم ،جوامييامتهم فييي التقييوى والصييالح ،وصييبروا وصييابروا حتييى لق يوا
وجه اهلل تعالى.
جيياء فييي اآلييية  1ميين سييورة التح يريم…":ف ر ن ال ررو مررو ه وج ري ر
وصررال المررؤمنين"ب فصييالح المييؤمنين هييم آلييه عليييه السييالم وأولييياؤه ،وهييم

أصحاب النسب الحقيقيب ألنهيم اختياروه ،وأحبيوه ،ونصيروه ،وقيدموه عليى

ك ييل م يين سي يواه م يين الخل ييق .وق ييد ُس ييئل اإلم ييام جعف يير الص ييادق ف ييي ذل ييك
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فقيال":إذا قياموا بشيرائط شيريعته كيانوا آلييه" ،وهيذا يعنيي أن آليه فيي اعتبييار
اإلم ييام جعف يير الص ييادق ،ه ييم أولي يياؤه ال ييذين يحمل ييون دعوت ييه ،وينص ييرون
شريعته ،فيبلغون بذلك أعلى مراتب القرب والقرابة.

ومما يؤكد هذا المعنى ميا ييردده المسيلم فيي صيالته كيل ييوم ":اللهيم صيل
علي ي ييى محمي ي ييد وعلي ي ييى آل محمي ي ييد كمي ي ييا صي ي ييليت علي ي ييى إبي ي ييراهيم وعلي ي ييى آل
إب يراهيم ،"...فلييو كييان آل إب يراهيم هييم كييل ميين تناسييل منييه ،عليييه السييالم،
لكنا إذن نصلي على الكفرة والمالحدة وأعداء الدين الحق!!
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األر
ج يياء ف ييي اآلي يية

41

السالم ":يا دوم اداللوا األر

أن المقصيود رراألر

المقدسة

م يين س ييورة المائ ييدة عل ييى لس ييان موس ييى ،علي ييه
المقدسة التي كترهلل ال لكرم  ."...اليراجح

المقدسررةأل فييي هيذه اآلييية الكريميية ،أرض فلسييطين.

ولسي يينا هني ييا في ييي مقي ييام تحديي ييد حي ييدودها الجغرافيي يية في ييي المنظي ييار الي ييديني.
وواضح ،في اآلية الكريمية ،أن موسيى ،علييه السيالم ،قيد طليب مين قوميه
أن يدخلوا األرض المقدسة ،التي فَرض اهلل عليهم دخولهيا فيي حينيه .وقيد
ارتييبط هييذا الفييرض بوعييد أن يييتم دخييولهم بسييهولة ويسيير ":ادالل روا علرريهم
ال ررراهللأل فررر ذا داللتمررروه فررر نكم نرررال ون ."...ولس يينا أيض ييا ف ييي مق ييام رف ييع
االلتبيياس الييذي وقييع عنييد الييبعض فييي فهييم هييذه اآلييية ،فظنيوا أن المعنييى":
األرض المقدسي يية التي ييي كتبهي ييا اهلل لكي ييم "..أو " ُكتِبي ييت لك ي يم" ،في ييي صي يييغة

المبن ييي للمجه ييول .جوانم ييا نري ييد هن ييا أن نلق ييي الض ييوء عل ييى بع ييض دالالت
عبارة األر المقدسة.
القرردس أو القرردس :هييو الطُهيير .واألر

المطهي ي يرة .وهن ي يياك ف ي ييرق ب ي ييين قولن ي ييا :األر

المقدسررة :هييي األرض

ال ررررررا رلأل وقولن ي ييا :األر

الم هرررل فالطيياهرة هيي التييي ال يالبسييها دنييس ،أميا المطهيرة فقييد يالبسييها
ال ي ييدنس ،ولك ي يين ال تلب ي ييث أن تُطَهَّي يير ،فكلم ي ييا تك ي ييرر وج ي ييود ال ي ييدنس تك ي ييرر

ويفهي ييم مي يين هي ييذا أن لفلسي ييطين وظيفي يية مباركي يية ،تتعلي ييق بمسي يييرة
التطهيي ييرُ .
البشيرية كلهييا ":األر الترري اركنررا فيهررا للعررالمين "ب فهييي األرض التييي
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اليتجييذر فيهييا باطييل ،وال يييدوم فيهييا شيير ،ألنهييا األرض المطهيرة ميين ذلييك
كله .وقد ُيعبر عن هذا المعنى ما ورد من أنها ال ُيعمر فيها ظالم.
فيها كانت بدايات نهاية سلطان الرومان الشرقيين ،وكان ذلك فيي
معركة أجنادين التيي مهيدت لالنتصيار الحاسيم فيي اليرميوك .وفيي حطيين
كانت الهزيمة المجلجلة للصيليبين .أميا نهايية اليبط

المغيولي فكانيت فيي

ع ييين ج ييالوت .وال تس ييأل ع يين نهاي يية ن ييابليون ،وال ت يينس أن نهاي يية المس يييح
الييدجال سييتكون فييي األرض المقدسيية ،وكييذلك نهاييية يييأجوج ومييأجوج .أمييا
اليوم ،فيكن وجيود إسيرائيل يكياد ُينسيينا حقيقية وجيوهر هيذه األرض ،بيل قيد
يظن البعض أن عجلة التاري ستتوقف عند هذه اللحظية ،أو أن سينة اهلل
في المجتمعات ستتخلف ،وأن كينونية فلسيطين المتمييزة فيي كونهيا م هررل

سييتزول!! ومييا أدرك يوا أن وجييود إس يرائيل علييى الصييورة التييي وجييدت فيهييا،
وبلييوغ اإلفسيياد الصييهيوني أبعييادا عالمية ي ي ي حيييث يصييدر هييذا الفسيياد عيين
هيمن يية وس يييطرة كوني يية االمتدادي ي ي ي له ييو ال ييدليل عل ييى أن األم ييور تس ييير ف ييي
طريق التقاء أقدار المفسدين بقَ ْدر فلسطين ،األرض المقدسة.
تقرررردس أمررررداإأل ولكررررن
ج يياء ف ييي الح ييديث الشي يريف ":ن األر
يِ
قدس الرجر َ عملره" ،فوجيود اإلنسيان فيي األرض المقدسية ال يطهِّيره مين

ذنوب ييه وأد ارن ييه ،ب ييل ال ب ييد م يين العم ييل الص ييالح حت ييى تتطه يير ال يينفس م يين

فع ْمير الشير فيي األرض
أمراضها وأدرانهيا...":ولكن ي ِّهر الرج َ عملره"ُ .
المقدسية قصيير إذا مييا قيورن بمييا سيواها ميين أر ٍ
اض وبيالد .وقييد يفسير هييذا
اضطراب المنطقة المستمر عبر العصورب فقدسيتها تأبى عليها أن تتقبيل
عل ييى ظهره ييا اإلفس يياد .وال ننس ييى أنن ييا ننظ يير هن ييا بمنظ ييار غيب ييي ،بغ ييض
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النظيير عمييا يؤي ييده فييي عييالم الش ييهادة .ونحيين اليييوم أح ييوج مييا نكييون إل ييى
النظيرة المسييتندة إلييى ُبعييدينب ُبعييد واقعييي يرفييده ُبعييد غيبييي ،حتييى ال يييؤدي
ثق ييل الواق ييع المحس ييوس إل ييى اإلحب يياط والتحل ييل .وال ييدارس للت يياري يج ييد أن
صييالح الييدين ،وميين عاص يره ميين المسييلمين ،كييانوا يملكييون هييذا المنظييار
الثنائي المتكامل.
فييكذا كانييت فلسييطين متمي يزة فييي كينونتهييا علييى بيياقي بقييا األرض
بأنه ي ييا مطهي ي يرة ،ف ي ييكن ذل ي ييك م ي يين أه ي ييم العوام ي ييل الت ي ييي تس ي يياعد أه ي ييل الج ي ييد
واإلخ ي ييالص ف ي ييي تحقي ي ييق العدال ي يية ،ف ي ييي الوق ي ييت ال ي ييذي طغ ي ييى في ي ييه الش ي يير
واستشرى .وأخي ار نذكر بميا قاليه اليرجالن فيي اآليية
" ادخلوا عليهم الباب ."...
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مين سيورة المائيدة:

األر

الم اركة

بوركت فلسطين في القرآن الكريم خميس ميرات ،وقدسيت ميرة .وسيبق
لن ي ييا أن ناقش ي يينا مفه ي ييوم القداس ي يية ،وبالت ي ييالي مفه ي ييوم األرض المقدس ي يية ،أي
المطهرة ،والتي ال ُي َع َّمر فيها ظالم .ولقد تميزت فلسيطين عليى بياقي بقيا
األرض بأنهييا المقدسيية والمباركيية .جيياء فييي اآلييية  13ميين سييورة المائييدة،
علييى لسييان موسييى ،عليييه السييالم ":يررا درروم اداللرروا األر

المقدسررة...

" وجيياء فييي اآلييية  71ميين سييورة األنبييياء فييي حييق اب يراهيم ،عليييه السييالم:
" ونجينررراه ولو ررراإ لرررا األر

التررري اركنرررا فيهرررا للعرررالمين" .والالف ييت

لالهتمييام فييي هييذه اآلييية أن فلسييطين مبييارك فيهييا للبش يرية جمعيياء ،وه يذا

يدعو إلى التدبر ،لعلنا ندرك بعض أسرار هذه البركة.

ال ركرررررة فيهي ييا معني ييى الثبي ييات واالسي ييتقرار ،وفيهي ييا معني ييى االسي ييتمرار

والمالزمي يية ،ومني ييه سي ييمي المكي ييان الي ييذي هي ييو محي ييبس للمي يياء بركي يية .وعليي ييه
فالبرَكيية هنييا _ كمييا جيياء فييي قييول المفسيرين _ هييي ثبييوت الخييير اإللهييي
َ
في الشييء ،أو هيي الخيير المسيتقر فيي الشييء اليالزم ليه .وهيذا يعنيي أن
الخي يير اإلله ييي َح ي َّيل ف ييي كينون يية فلس ييطين ،وه ييذا الخي يير يالزمه ييا ف ييي ك ييل
العصور ،إلى يوم القيامة .وتتجليى بركتهيا فيي كونهيا مقدسية ومطهيرة مين

الشر ،وال يتجذر فيها باطل.
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لقييد نجحييت الحمييالت الصييليبية فييي احييتالل مسيياحات شاسييعة ميين
الع ييالم العرب ييي واإلس ييالمي ،وكان ييت فلس ييطين ه ييي اله ييدف المرك ييزي له ييذه
الحميالت ،وعنيدما ُحسييم الصي ار علييى أرضيها المباركيية ،رجيع الصييليبيون
ال ييى بالده ييم وق ييد ت ييأثروا ت ييأث ار بالغ ييا بفك يير وأخالقي ييات الش ييرق االس ييالمي.
وكانييت هيزيمتهم ميين أهييم المقييدمات للنهضيية الغربييية فييي كافيية المجيياالت.
وكان لهذه التجربة األثر الكبير في انسياح األوروبيين غربا مما أدى اليى
اكتشاف األمريكيتين .جواذا كانيت م ين هيي نقطية تحيول هامية فيي تياري
المسلمين واألوروبيين ،فكن عين جالو كانت المنعطف الحياد اليذي نقيل
المغييول ميين أميية مفسييدة ،وسييافكة للييدماء ،إلييى أميية متحضيرة ،تقيييم العييدل
على أساس من الدين االسالمي الحنيف.

ال نس ييتطيع أن نتخي ييل ص ييورة الع ييالم ل ييو نجح ييت حمل يية ن ييابليون ف ييي
الشييرق العربييي ،ومعلييوم أن هزيمتييه فييي فلسييطين هييي التييي قضييت تمامييا
عليى طموحييه فييي السيييطرة علييى الشيرق اإلسييالمي ،بييل وقوضييت سيييطرته
في ييي أوروبي ييا ،وقلبي ييت م ي يوازين القي ييوى في ييي حيني ييه .واليي ييوم شي ييكل االحي ييتالل
الصهيوني لفلسطين تحيديا كبيي ار للعيرب والمسيلمين ،وال ييزال هيذا التحيدي
يشكل استف از از لوعي الشعوب في المنطقيةب فاإلخفاقيات قيد تسيبب إحباطيا
مؤقتييا ولكنهييا تسيير فييي الييوعي ،وتُسييقط الكثييير ميين األصيينام والوثنيييات،
وتدفع بقوة نحو العودة إلى الذات الحضارية الواعية.
لق ييد ش ييكلت القض ييية الفلس ييطينية ح يياج از ص ييلبا حم ييى وحف ييظ ش ييعوب
المنطقة من الذوبان في الحضارة الغربية .وقيد وقيع ذليك فيي الوقيت اليذي
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ك ي ييان في ي ييه اإلنس ي ييان ف ي ييي الع ي ييالم العرب ي ييي واإلس ي ييالمي يع ي يياني م ي يين األمي ي يية
والتخل ييفب فعن ييدما ش ييعرت الش ييعوب العربي يية واإلس ييالمية بع ييداوة الغ ييرب
الشرس يية ،وعن ييدما رأت ه ييذا الغ ييرب يب ييذل الم ييال والس ييالح والخبي يرات ليق يييم
الكي ي ييان الص ي ييهيوني عل ي ييى تي ي يراب األرض المبارك ي يية ،أدرك ي ييت أن ي ييه الع ي ييدو
التاريخي ،وأنه النقيض الحضاري ،فأصبح اإلنتماء إلى الذات الحضيارية
يق ي ييود بالض ي ييرورة إل ي ييى رف ي ييض التغري ي ييب .إن اإلخف ي يياق ف ي ييي ح ي ييل المس ي ييألة
الفلسيطينية يعنييي أن األميية لييم تصييل بعييد إلييى طييور العالمييية .وفييي الوقييت
الذي نستطيع فيه أن نحل هذه المسيألة حيال عيادال نكيون قيد أصيبحنا فيي
المس ييتوى الالئ ييق بحم ييل رس ييالة االس ييالم للع ييالم .جواذا تكلمن ييا بمنط ييق م يين
يييدرس التيياري  ،وي ارقييب الواقييع ،ويرصييد التح يوالت ،فليين نتييردد لحظيية فييي
الق ييول ب ييأن حي ييل المس ييألة الفلسي ييطينية ه ييو مسي ييألة وق ييت .وتي يياري األرض
المباركيية يشييهد بييذلك .ولسيينا بحاجيية إلييى اإلصييغاء إلييى المحبطييين ،ألنهييم

حالة مرضية ،وعقيدة وثنية ،وبمثل هؤالء ال يزداد الناس إال سقوطا.
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األدصا
ل ييو س ييألت الكثي يير من ييا :أي يين تق ييع أمريك ييا بالنس ييبة للياب ييان؟ يغل ييب أن
يكييون الج يواب :هييي فييي الغييرب .وخطييأ هييذه اإلجابيية واضييح ،ألن أمريكييا
تقع شرق اليابان ،لذا يسافر الياباني شرقا ليصيل إليى أمريكيا ،ألن طرييق
الغ ييرب طويل يية ج ييدا .وعل ييى ال ييرغم م يين ذل ييك ف ييكن الياب يياني يتعام ييل عل ييى
أسيياس أن أمريكييا هييي غييرب ،وذلييك ألن أمريكييا تقييع إلييى الغييرب ميين خييط
غرينت  ،خط التيأري اليدولي ،اليذي اصيطلح علييه عنيدما كانيت بريطانييا
دول يية عظم ييى ،وك ييان الش ييرق كل ييه يع يياني م يين التخل ييف واألمي يية ،وكان ييت
بريطانيي ييا في ييي مركي ييز القيي ييادة العي ييالمي .واليي ييوم ال زال الغي ييرب هي ييو القائي ييد
والمسيطر ،وال ُيتوقع أن ُيغير العالم مين اصيطالحات الغيرب حتيى تتغيير
موازين القوى ،وحتى يتغير مركز الثقل على هذه األرض.
م ي يين مقاص ي ييد الشي ي يريعة اإلس ي ييالمية أن تتمي ي ييز األم ي يية لتك ي ييون الق ي ييدوة
للبشرية ،ولتتمكن مين التيأثير ،مين أجيل التغييير اإليجيابي ،إلخيراج النياس
من الظلمات إلى النور .ويظهر هذا التميز في أمور كثيرة ،ومنهيا التمييز
في ييي المصي ييطلحات .وقي ييد سي ييادت المصي ييطلحات اإلسي ييالمية في ييي العصي ييور
الذهبية للدولة اإلسالمية وتعدت حدود هذه الدولة .ولكن في الوقيت اليذي
فقييد فيييه العييالم اإلسييالمي مركييز الصييدارة تراجعييت مصييطلحاته ،ولييم تعييد
مستعملة من ِقبل اآلخرين ،بل لم يعد العالم اإلسالمي يعتز بميا لدييه مين
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مصي ييطلحات ،ألني ييه أصي ييبح تابعي ييا ومقلي ييدا .ويبي ييدو أن هي ييذه نتيجي يية حتميي يية
للتخلف اليذي أصياب المسيلمين عليى ميدى قيرون مين اليزمن .فيي المقابيل
نج ي ييد أن الع ي ييودة إل ي ييى ال ي ييذات ف ي ييي العق ي ييود األخيي ي يرة أحي ي ييت الكثي ي يير م ي يين
المصييطلحات ،فعيياد المسييلم يعتييز بذاتييه الحضييارية بعييد أن كييان مسييلوب

اإلرادة أمام بريق اآلخرين.

عن ييدما ن ييزل قول ييه تع ييالى ":سررر مان الرررذي أسررررل ع رررده لررريالإ مرررن

المسررجد المررام لررا المسررجد األدصررا…" كانييت م اركييز القييوى تتمثييل فييي

بييالد فييارس ،وبييالد الرومييان .وال شييك أن مسييجد بيييت المقييدس كييان أقييرب
إل ييى ب ييالد الروم ييان م يين المس ييجد الحي يرام ،إال أن القي يرآن اعتبي يره المسررررجد

األدصررراأل وفييي ذلييك إشييارة إلييى أن مكيية المكرميية هييي المقييياس المرجييع،
ال ييذي يج ييب أن نقي يييس علي ييه ،وأن نرج ييع عني ييد القي يياس إلي ييه .ومعلي ييوم أن
المساجد التي تشد إليها الرحال في الدين اإلسالمي هي :المسجد الحيرام،
والمسي ييجد األقصي ييى ،والمسي ييجد النبي ييوي ،الي ييذي يقي ييع بي ييين المسي ييجد الح ي يرام
والمسي ييجد األقصي ييى .وقي ييد ذكي يير بعي ييض العلمي يياء أن تسي ييمية مسي ييجد بيي ييت
المقدس المسجد األدصا فيه إشارة إلى أن المسجد النبيوي س ُييبنى ،عليى
اعتبيار أن ذكيير األقصييى ُيشييير إلييى القصيي ،كمييا تشييير كلميية األبعييد إلييى

البعيد .أي أن هذه التسمية الربانية تتضمن خب ار غيبيا.

"

إذا فُهم هذا سيكون من السهل علينيا أن نفهيم عبيارة ":أدنرا األر
في قوله تعالى من سورة اليروم ":نل الروم فري أدنرا األر و رم مرن
عرد نلر هم سري ل ونأل فري ضرع سرنين…" فقيد كانيت هزيمية اليروم فيي
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أدنييى األرض ،هييذا بالنسييبة إلييى جزي يرة العييربب حيييث كانييت بييالد الييروم
متراميية األطيراف شاسيعة المسيياحات ،إال أن هزيمتهيا المشيار إليهيا كانييت
ف ييي ب ييالد الش ييام ،أي ف ييي أدن ييى األ ارض ييي الت ييي يس يييطر عليه ييا الروم ييان
بالنسبة إلى جزيرة العيرب .بهيذا يتضيح أن القيرآن الكيريم يجعيل مين مكية،
وما يحيط بها من جزيرة العرب ،المكان اليذي ُيرجيع إلييه ،أي هيو المكيان
ال ييذي يج ييب أن تك ييون ل ييه المركزي يية ف ييي فك يير المس ييلم ،وض ييميرهِ ،
وح ِّس ييه،

وواقعييه ،ومص يطلحاته .وعلييى أييية ح ييال ال يكييون هييذا واقعييا حتييى تتغي يير
أمييور كثي يرة .والم ارقييب للتطييورات الفكرييية واالجتماعييية فييي العييالم العربييي
واإلسالمي يالحظ المؤشرات الكثيرة التي تُعلن عن عودة األمة إلى ذاتهيا
وحضارتها.

147

المسجد األدصا
في المقال السابق تناولنا بعض أسيرار اسيم األقصيى ،وميا نهيدف
إليييه فييي هييذا المقييال أن نلقييي األض يواء علييى مسيياحة المسييجد األقصييى.
والذي دفعنا إلى هذا ما يتردد على لسان اليبعض ،تصيحيحا مينهم ألوهيام
الن يياس ،فيقول ييون إن األقص ييى ه ييو البن يياء الجن ييوبي ،ول يييس قب يية الص ييخرة.
وه ييذا األس ييلوب ف ييي تص ييحيح الخط ييأ يوق ييع الن يياس ف ييي بلبل يية واض ييطراب،
إضييافة إلييى أنييه يجييافي الحقيقيية ،ألن المسييجد األقصييى هييو تلييك المسيياحة
التييي تقييارب ال ي  111دونمييا ،وهييي المسيياحة المحاطيية بحلقيية ميين األبنييية،

والتييي تشييكل مييع السييور حييدود المسييجد األقصييى .وتشييمل هييذه المسيياحة،

كما هو معروف ،بناء قبة الصخرة ،والبناء الجنيوبي ،المسيمى باألقصيى.
وأية مساحة تضاف مستقبال تأخذ حكم المسجد األقصى.
ومعلييوم فييي التيياري اإلسييالمي أن عميير بيين الخطيياب ،رضييي اهلل
عنييه ،كييان هييو أول ميين أنشييأ بنيياء فييي القسييم الجنييوبي ميين األقصييى .أمييا
لم يياذا في ييي أقصي ييى الجني ييوب ،فهي ييذا واضي ييحب ألن القبلي يية هي ييي في ييي االتجي يياه
الجني يوبي م يين فلس ييطين ،ومعل ييوم أن اإلم ييام يق ييف ف ييي مقدم يية المس ييجد ث ييم
تكون الصفوف من خلفه متكاملة نحو الشمال .وعليه ال بد مين أن يكيون
محي يراب اإلم ييام ف ييي أقص ييى الجن ييوب ،وغي يير ذل ييك يعن ييي إلغ يياء ج ييزء م يين

مس ِجدية المسجد .من هنا وجيدنا العامية تسيمي البنياء الجنيوبي باألقصيى،
م ييع عل ييم الجميي يع ب ييأن اس ييم األقص ييى ُيطل ييق عل ييى الك ييل ،وال إش ييكال ف ييي
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إطييالق االسييم علييى الجييزء .وعليييه تكييون قبيية الصييخرة جييزءا ال يتجي أز ميين
األقصى ،وهذا معلوم بداهة .ولكن قد يتوهم من لم يع

فيي فلسيطين أن

األقص ييى ينحص يير ف ييي قب يية الص ييخرة ،وق ييد يت ييوهم آخ ييرون ب ييأن األقص ييى
ينحصر في البناء الجنوبي.
ولكن هل هناك خصوصية لصخرة بييت المقيدس تجعلهيا متمييزة
دينيا على باقي أرجاء المسجد األقصى؟!
لقي ييد ُنسي ييجت حي ييول الصي ييخرة األسي يياطير الكثي ي يرة ،روجهي ييا بعي ييض
العلميياء قبييل أن يروجهييا العاميية .وقييد سيياعد عييدم وجييود أحاديييث صييحيحة
حول خصوصية الصخرة في ذهاب الخيال مذاهب كثيرة ،بل لقيد اتُخيذت
الصخرة في عصور الجهل قبلية فيي الصيالة ،وطياف بهيا عيوام المسيلمين

كمييا يطوفييون بالكعبيية ،وتقرب يوا إليهييا بييأنوا القربييات ،ممييا جعييل العلميياء
المحققييين يجهييرون بأنييه لييم يصييح شيييء عيين رسييول اهلل ،صييلى اهلل عليييه
وسييلم ،وال عيين الصييحابة الكيرام ،يييدل علييى خصوصيية الصييخرة ،وبالتييالي
يحرم شرعا أن تُ َخص بطواف أو ذبح ،ويحرم تعمد اتخاذها قبلة.
بعييد كييل مييا ذكرنييا يبقييى الس يؤال الكبييير الييذي يحتيياج إلييى إجابيية
مقنعيية وهييو :إذا لييم يكيين للصييخرة خصوصييية بالنسييبة إلييى بيياقي المسييجد،
فلمي يياذا أقي ييام عبي ييد الملي ييك بي يين مي ييروان هي ييذا البني يياء البي ييديع ،المسي ييمى قبي يية
الص ييخرة؟! ومعل ييوم أن عب ييد المل ييك ب يين م ييروان ه ييو م يين الت ييابعين ال ييذين
عاصروا الصحابة الكرام ،وكان مين فقهياء المدينية ،ومين هنيا نجيد أنيه قيد
بادر إلى بناء قبة الصخرة قبل أن يبدأ ببناء األقصى الجنوبي .وهذا ييدل
عل ييى معرفت ييه بمق ييام ه ييذه الص ييخرة ،ووج ييود البن يياء ُيغن ييي ع يين كثي يير م يين
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الكييالم .كيييف ال ،والكييل ُيجمييع علييى شخوصييها ألكثيير ميين ألييف وثالثمائيية
وستين سنة (55هي) .فهي الشاهد الماثل فيي الحيس ،اليذي ُيغنيي عين قييل
وقال ،كميا أغنيت األبنيية المحيددة لسياحات المسيجد األقصيى عين حاجتنيا
إلييى األسييانيد التييي تحييدد لنييا األط يوال والمسيياحات ،وهييذا فييي علييم التيياري
أبلا من كل الروايات.
لقييد دفعييت بييد العيوام بعييض العلميياء إلييى المبالغيية فييي الييرد ،إلييى
درج ي يية الي ي ييذهول ع ي يين معني ي ييى بني ي يياء قب ي يية الصي ي ييخرة ف ي ييي عصي ي يير التي ي ييابعين
المعاصرين للصحابة الكرام ،بل إن بعض كبار العلمياء ييذهب بيه رفضيه
لبييد الع يوام إلييى أن يقبييل الرواييية التييي زعمييت أن عبييد الملييك بيين مييروان
بن ييى قب يية الص ييخرة ليص ييرف الن يياس ع يين الكعب يية المش ييرفة .والغري ييب أنه ييم
يقبليون مثييل هييذه الميزاعم ميين غيير أن يطلبيوا الييدليل علييى صييدق الرواييية،
وهم يعلمون أن أعداء بنيي أميية قيد أكثيروا فيي ذمهيم ،والكيذب فيي حقهيم،
وللكذب عالمات ال تخفى على الباحث.
قييال ابيين كثييير فييي تفسييير اآلييية
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ميين سييورة البق يرة "،سررريقو

الس هاء من الناس ما و م عن د لتهم التي كانوا عليهرا" :"..وحاصيل
األم يير أن ييه ق ييد ك ييان رسي ييول اهلل ،ص ييلى اهلل علي ييه وس ييلم ،أمررررر باسي ييتقبال

الصرررالرل ميين بيييت المقييدس… قالييه ابيين عبيياس والجمهييور" .وعليييه فكننييا
نسييتطيع أن نقييدر بييأن الصييخرة هييي ثيياني بيييت وضييع للنيياس ،ثييم اتسييعت
المسياحات ميين حولهييا ،كمييا هييو فييي الكعبيية أول بيييت َعبييد فيييه النيياس رب
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 مكييية ،نزلييت قبييل الهج يرة النبوييية ،والتييي كانييت
سنة 455م .وتُسيتهل السيورة الكريمية بياإلعالن عين هزيمية دولية عظميى،
هي دولة الروم ":نل الروم فري أدنرا األر  ." ...وليم تُصيرح اآلييات

باسييم دوليية الفييرس التييي َغلَبييت الييروم ،ألن المهييم هنييا الحييديث عيين دوليية
ال يروم ،حتييى ولييو كانييت هييي الطييرف الضييعيف المهييزوم .فالحييديث عيين
الحاضر ينبغي أن يكون من أجل استشراف المسيتقبل ،والمسيتقبل يكشيف
عنه قول الحكيم العليم ":و م من عد نل هم سي ل ون" .أميا دولية الفيرس
ِ
فعلييم المسييتقبل يقييول إنهييا دوليية سييتؤول إلييى السييقوط ،ثييم تتالشييى ،بعييد أن
يتحول شعبها إلى اإلسيالم .جواذا كانيت المعيارك قيد دارت قريبيا مين جزييرة
العييرب " :فرري أدنررا األر " ،فييكن علييم المسييتقبل يقييول إنهييا سييتدور مييرة
أخرى ،في زمن قريب ":في ضع سنين".
أليس عجيبا أن ُي ْلفَت انتباه القلة المؤمنة المضطهدة في مكية إليى
الص ار القيائم بيين اليدول العظميى ،جواليى التحيوالت السيريعة فيي األحيداث

؟! ألييس عجيبيا أيضييا أن ُيشيد انتبياه هييذه القلية ،لبضيع سيينين قادمية ،إلييى
خييارج الجزييرة العربييية ،لت ارقييب وترقييب الصيراعات الدولييية ؟! نعييم ،ونييزداد
عجبييا عنييدما نعلييم أن هييذه القليية توشييك أن تهيياجر إلييى المدينيية المنييورة،
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لتبنيي دوليية ومجتمعييا فاضييال ،ال يلبييث أن يحمييل رسييالة عالمييية ،وال يلبييث
أن ي ِ
سقط كل هذه القوى المتصارعة ،ليؤسس حضارة تدوم وتدوم.
ُ
مييا الحكميية وراء هييذا الت يزامن العجيييب ":ويوم ررذ ي رررح المؤمنررون
نصررررر ال" ؟! فانتصي ييار المسي ييلمين ببي ييدر يزامني ييه انتصي ييار الي ييروم علي ييى

الفرس .أال يوحي هذا بأن خارطة الص ار توشك أن تتبدل؟! والالفيت أن
اآليات الكريمة تتجاوز الواقع الميؤلم للقلية المؤمنية ،والمضيطهدة ،وتشيدها
إلييى البعييد الغيبييي لحركيية عييالم الشييهادة ،إلييى األفييق البعيييد زمانييا ومكانييا.
وهذا هو ما يليق بعقيدة هذه القلة ،ورسالتها .وال شك أن هذا في حينيه ال
ُيفهم مين قبيل جمياهير اليوثنيين ،اليذين يفقيدون البعيد الغيبيي ،اليذي تنزليت
به الرسالة اإلسالمية.
أنت ييا مين تقي أر هيذه السيطور ،وتعيي

بعيد قيرون مين الحيدث ،وقيد

أت السيييرة النبوييية ،قييف قليييال وتييدبر هييذه اآلييية ،التييي تُخييتم بهييا سييورة
ق ير َ
الروم المكية ":فاص ر ن وعرد ال مر أل و يسرتال ن الرذين يودنرون
" .تدبر هذه اآلية ثم انظر واقع اإلعالم الرسمي العربي ودوره فيي إحبياط
األميية ،واسييتمع إلييى خطابييات الملييوك والزعميياء وتص يريحاتهم .فييكن كييان
بكمكانك أن تصدقهم لحظات ،فسوف تشعر بخفة وزنيك ،وانعيدام شيعورك
ب ييذاتيتك ،وعن ييدها ال يحت يياج عي يدوك إل ييى عاص ييفة الص ييحراء ،ألن النس يييم
يكفي.
جي يياء في ييي الحي ييديث الش ي يريف المي ييروي في ييي صي ييحيح مسي ييلم ":تقرررروم
السررراعة والرررروم أكثرررر النررراس" .جواذا عرفنييا أن األحاديييث الش يريفة تيينص
علييى أن السيياعة تقييوم علييى شيرار النيياس ،علِمنييا أن أكثيير الشيير يوجييد فييي
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الييروم .والعجيييب أن المسيييحية المنتش يرة بي يينهم تقييول ":ميين ض يربك عل ييى
خدك األيمن ِ
فأدر له األيسر ،ومن نازعك ثوبك فدعه له" ،وتقيول ":أحبيوا
مبغض يييكم ،ب يياركوا العن يييكم " ،ث ييم ه ييم أش ييد الن يياس قس ييوة ،وأكث ييرهم بطش ييا
باألمم الضعيفة ،يبنون أبراجهم من جماجم الفقيراء ،ال يمليون مين التيآمر،
وال يكليون ميين كثيرة القتييل ،ثييم هيم أكثيير النيياس تبجحييا بحضييارتهم ،وقيييمهم
اإلنسييانية ،بييزعمهم .فييال عجييب بعييد ذلييك وغي يره أن تقييوم السيياعة والييروم
أكثر الناس.
ميياذا كانييت تملييك دوليية فييارس عنييدما انتصييرت بجحافلهييا الهائليية
غير فلسيفة ميزدك اإلباحيية؟! وكييف لمثيل هيذا النصير أن ييدوم أكثير مين
بض ي ييع س ي يينين؟! ومي ي ياذا كان ي ييت تمل ي ييك إمبراطوري ي يية الروم ي ييان وه ي ييي تواج ي ييه
بجيوشييها الج ي اررة القليية المؤمنيية ميين صييحابة رسييول اهلل ،صييلى اهلل عليييه
وسلم؟!
واليوم ،إذا استثنينا العلم والتكنولوجيا ،وسألنا ماذا قدمت الحضيارة
الغربييية للبش يرية؟! نعييم ،إذا اسييتثنينا مييا هييو عييام وعييالمي ،وسييألنا :ميياذا

يمكن أن تُ ِّ
قدم الخصوصية الغربية للبشرية ؟! ماذا عسى أن تكيون إجابية
رجل مثل بِرلسيكوني ،اليرئيس اإليطيالي ،اليذي تغنيى ميؤخ ار بقييم الحضيارة
الغربي يية؟! إن م ييا يح ييدث الي ييوم ف ييي أفغانس ييتان وغيره ييا له ييو ش يياهد عل ييى
إفالس هذه الحضارة الغربية وأُفولها ،والمستقبل كفيل بكثبات ذلك.

المقصود ما حصل عند احتالل أفغانستان بعد أحداث  11سبتمبر المشهورة.
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أم القررل

جيياء فييي اآلييية  14ميين سييورة األنعييام ":و ررذا كترراهلل أنالنرراه م ررار
مصررد الررذي ررين يديررهأل ولتنررذر أم القرررل ومررن مولهررا ."...وجيياء فييي
اآلييية  7ميين سييورة الشييورى ":وكررذل أومينررا لي ر درآن راإ عر ي راإ لتنررذر أم
القرل ومن مولها ." ...واضيح أن أم القررل هنيا هيي مكية .وقيد يقيال إن

المقصيود بييذلك أنهييا العاصيمة بمفهومنييا المعاصيير .جواذا علمنيا بييأن القيرآن
الك ي يريم قي ييد ني ييزل إلي ييى البش ي يرية جمعي يياء ،أصي ييبح مي يين المحتمي ييل أن يكي ييون
المقصود بمين حولهيا مجميو النياس .وقيد سيبق أن بينيا فيي مقيام آخير أن
القيرآن الكيريم يجعييل ميين مكيية البييؤرة والمركيز ،والمكييان الييذي ُينسييب إليييه،
ويقياس عليييه ،غييره ميين األمكنيةب فالمسييجد األقصيى هييو األقصيى بالنسييبة
ُ
إلي ييى مكي يية ،أمي ييا القصي ييي فهي ييو المسي ييجد النبي ييوي .وعليي ييه يصي ييح أن يكي ييون

المقص ي ييود بم ي يين حوله ي ييا مجم ي ييو البشي ي يرية .جواذا ك ي ييان ه ي ييذا ص ي ييحيحا فم ي ييا
المقصود أم القرل؟
القَررررررري :ه ي ييو الجمررررررع .ولم ي ييا ك ي ييان الن ي يياس يجتمع ي ييون ف ي ييي ص ي يييغة

شييعوب وقبائييل ،فقييد سييميت مجموعيياتهم هييذه قييرى ،وسييميت كييل مجموعيية
قرية .فالقرية إذن تعبر عن االجتما البشري .ولما كان هذا االجتميا ال
بييد أن يكييون فييي مكييان ،فصييح أن يسييمى مكييان االجتمييا قرييية .جيياء فييي
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اآلية  71مين سيورة الكهيف ":وتلر القررل أ لكنرا م لمرا ظلمروا " :واضيح
أن المقصود هنا أهل القيرى ،ألن القيرى تطليق ،كميا قلنيا ،عليى االجتميا
البشييري ،وعلييى مكييان االجتمييا أيضييا .وعليييه يحتمييل أن يكييون المقصييود
بأم القرى أم األمم .ومعلوم أن األم هيي األصيل اليذي يصيدر عنيه الفير .
وهييذا يقودنييا إلييى القييول بييأن مكيية هييي المكييان الييذي خييرج منييه النيياس إلييى

بق ييا األرض المختلف يية ،أي أن مك يية ه ييي أول مك ي ٍ
يان اجتم ييع في ييه البش يير،

ومنييه صييدروا ،وذلييك بع ييد أن تكيياثروا .وقييد يعن ييي هييذا أن مكيية ه ييي أول
ياء للبش ير ِ
نقطيية التقي ٍ
ية بيياألرض .ويبييدو أنهييا كانييت المكييان الييذي نييزل فيييه
آدم ،عليه السالم ،أول ما نزل.

جاء في اآلية  16من سورة آل عمران ":ن أو ير ٍ و ِ
ضرع للنراس
للذي كة م اركاإ و ردل للعرالمين" .إذا كيان أول بييت و ِ
ضيع ،ليتعبيد فييه
ُ
الناس ،هو المسجد الحرام في مكة ،فيكن ذليك يعنيي أنيه ُمغيرق فيي القيدم،
واألقرب أن يكون قد وضع للناس في فجير البشيرية ،ألنيه بعييد فيي العقيل
أن يبقييى النيياس فت يرة طويليية ميين الييزمن ال يجتمعييون فييي مكييان يجمعه ييم
علي ييى عبي ييادة اهلل ،وعلي ييى وجي ييه الخصي ييوص عني ييدما نعلي ييم بي ييأن آدم ،عليي ييه
السييالم ،كييان نبيييا .وهييذا يعنييي أن البشيرية قييد بييدأت مسيييرتها فييي األرض
وهييي تعييرف الخييالق وتعبييده ،ثييم كانييت االنح ارفييات بعييد فت يرة ميين الييزمن،
فبعث اهلل سبحانه وتعالى نوحا ،عليه السالم ،فكان أول رسول للناس.

في ييكن قيي ييل إن قلي يية عي ييدد الني يياس ،في ييي البدايي يية ،ال ُيح ي يتِّم وجي ييود مكي ييان
يجمعه ييم للعب ييادة ،ب ييل ال ض ييرورة ل ييذلك .قلن ييا نع ييم ه ييذا ممك يين ،ولك يين إذا
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عرفنييا أن مسيياحة الكعبيية ميين الييداخل ال يزيييد كثيي ار عيين 33متر ارإ مر عراإ جواذا
أدخلنييا ِ
المجررر فقييد ال تتجيياوز 133متررر مر ررع ،أو تزيييد قليييال .وعليييه فكييم
يمكن أن يكون عدد الذين يحتشدون في مثل هذه المسياحة مين أجيل أداء

العب ييادة؟! وال يتوق ييع أن تك ييون أول عب ييادة عل ييى ص يييغة طي يواف ،جواال فم ييا
معنى المساحة الداخلية ،وما معنى أنه مسيجد؟ وقيد سيئل الرسيول ،صيلى
اهلل عليييه وسييلم ،كمييا جيياء فييي الحييديث الصييحيح ،عيين أول بيييت ِ
وضييع
للنيياس فقييال ،عليييه السييالم :المسييجد الح يرام .قيييل :ثييم أي؟ قييال :المسييجد

األقصى… ومعلوم أن المسجد األقصى ال طواف عنده.

ي وِ
ضع للناس للذي كة م اركاإ و دل للعالمين" .لفظية

" ن أو
وِ
ضعأل تدل على أن األمر كان بوحي سيماوي ،وتكلييف ربياني .أميا لفظية
يررر  ،فت ييدل عل ييى أن العب ييادة ف ييي البداي يية كان ييت ف ييي داخل ييه .وأم ييا لفظ يية

للناسأل فتشير إلى أنه وضع لجميع الناس .جواذا كانت مساحة البيت هيي
ما ذكرناه آنفا ،فان هيذا يشيير إليى عيدد النياس القلييل ،مميا ييدل عليى أنيه
قييد وضييع فييي فجيير البش يرية ،أمييا جمليية ":للررذي كررة م اركرراإ" فلهييا مقييام

آخر ،إن شاء اهلل تعالى؟ وأميا جملية ":و ردل للعرالمين" فتؤكيد أنيه وضيع

لجميييع البشيير .جواذا كييان صييحيحا مييا توصييلنا إليييه ،ميين أن مكيية هييي أول
مك ييان أق ييام في ييه البش يير وج ييودهم االجتم يياعي ،أف ييال يص ييبح فهمن ييا لألم ييور
اآلتية أشد وضوحا:

أو  :أن حج الناس ،كل الناس ،يجب أن يكون إلى مكة.
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ثانيررا :أن أذان إبيراهيم ،عليييه السييالم ،بييالحج كييان ميين مكيية ،جوالييى النيياس
في كل مكان ،كما توحي اآليات الكريمة من سورة الحج.
ثالثررا :أن فريضيية الحييج ُيخاطييب بهييا النيياس ،فييي حييين أن أركييان اإلسييالم
األخرى ُيخاطيب بهيا المؤمنيون .وأن أعليى نسيبة تكيرار لكلمية النراس هيي
في سورة الناس ،ثم سورة الحج.

ار عررا :أن لبيياس الحيياج يكييون بسيييطا بحيييث يلغييي الف يوارق ،فيعييود النيياس
كم ييا ك ييانوا ف ييي أول اجتم ييا له ييم عل ييى األرض ،في ييذكرهم ذل ييك ب ييأخوتهم
اإلنسانية.
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المدينرة

هيياجر الرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ،ميين مكيية إلييى يثييرب .وقبييل
أن ينييزل ،عليييه السييالم ،بيتييا ميين بيوتهييا كييان قييد حييدد المكييان الييذي ُيبنييى

في ي ييه المس ي ييجد .وه ي ييذا الفع ي ييل ي ي ييدل عل ي ييى أهمي ي يية المس ي ييجد ف ي ييي المجتم ي ييع
اإلسييالمي .ثييم مييا لبييث الرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ،أن اسييتبدل اسييم
يثرهلل باسم المدينة .ومن الالفت أن تُسمى مدينة ما باسم المدينية ،وعليى
وجه الخصوص عندما تُعرف ،فكأنها وحدها المدينة.
أط ي ييال المفك ي ييرون والفالس ي ييفة الح ي ييديث ف ي ييي أفض ي ييل ص ي يييغة ممكن ي يية
لالجتمييا البشييري ،أو مييا ُيسييمى المدينرررة ال اضرررلة .وال شييك أن المدينيية
الفاضييلة هييي ُحلييم البشيرية منييذ القييديم جوالييى يومنييا هييذا .وقييد ظيين اإلنسييان
المعاصر أن الحل سيكون في التطور العلمي والتكنولوجي ،إال أن ميرور

عييدة قييرون علييى النهضيية العلمييية أثبييت أن العلييم وحييده قاصيير عيين إيجيياد
المجتميع البشييري الفاضيل ،بييل إن التفكييك األسيري ،واالجتميياعي ،وانتشييار
الجي يرائم ،وس يييطرة الفلس ييفة العبثي يية ،أص ييبحت م يين خص ييائص المجتمع ييات
العلمانيي يية المتقدمي يية علميي ييا وتكنولوجيي ييا ،فعي يياد اإلنسي ييان فيهي ييا ،بعي ييد طي ييول

معاناة ،يحاول أن يستعين بالدين ،ليعيد التوازن إلى مسيرته المتعثرة.
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كييان ممييا نييزل فييي المدينيية بعييد الهج يرة ":كنرررتم اليرررر أمر ٍ
ررة أالرجررر
للناسأل ترأمرون رالمعروف وتنهرون عرن المنكرر وتؤمنرون رال" ،تُعلين
اآلية الكريمة عن ميالد ووجيود المجتميع المنشيود والمدينية الفاضيلة ،التيي

يبح ي ييث عنه ي ييا البش ي يير .ول ي ييم تَخ ي ي ُيرج ه ي ييذه األم ي يية نتيج ي يية التط ي ييور العلم ي ييي
والتكنولوجي ،فكل هذا مجرد وسائل ميسيرة للعيي ومسياعدة عليى البقياء.
بييل إن التطييور العلمييي والمييادي ،فييي المجتمعييات اإلسييالمية األولييى ،جيياء
ثمرة لصياغة اإلنسان على مستوى الفكرة ،والسيلوك الفيردي واالجتمياعي.
ميين هنييا لييم يكيين ميين قبيييل الصييدفة أن يظهيير ،مييثال ،اإلمييام أبييو حنيفيية
واإلمييام مالييك ،قبييل ظهييور اليرازي وابيين سييينا وجييابر بيين حيييان .وليييس ميين
قبيييل الصييدفة أيضييا أن يشييتهر َعييدل عميير بيين الخطيياب قبييل اشييتهار فقييه
الشافعي ،أو فلسفة واصل بن عطاء….
اإلسيالم عقييدة وشيريعة ،وديين منييه الدولية .جواذا كانيت الفلسيفة يمكيين
أن تبقييى فكيرة نظرييية بعيييدة عيين الواقييع التطبيقييي ،فييكن الييدين قييد نييزل ميين
أجييل أن يخلييق واقعييا جديييدا فييي عييالم االجتمييا اإلنسيياني ،وال يجييوز أن
يبقى سجين اإلطار النظري ،ومن هنا كانت ضرورة الهجرة من مكية إليى
يثرب .وبما أن الهجرة قد أوجدت الواقع الذي يجب أن يتحرك فيه اليدين،
فقييد جيياء اإلعييالن المجلجييل عيين ميييالد المدينيية الفاضييلة ،التييي يحلييم بهييا
اإلنسان منذ فجره األول .جواذا كانت التسمية للمولود تحميل الرغبية واألميل
والتوقييع ،فييكن هييذا كييان واضييحا تمامييا فييي دالليية تغيييير اسييم يث ررهلل لتصييبح
المدينة.
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بعييد هييذا الحييدث بأقييل ميين عشيير سيينوات جيياء اإلعييالن عيين تخيريج
شييعب المدينيية الفاضييلة ":كنررتم اليررر أمررة أالرجر للنرراس…" .وعليييه فييكذا

أراد النيياس أن يصيينعوا مجتمعييا فاضييال ،فييكن هييذا هييو المثييال ،وهييذه هييي
المدينة الفاضلة .وليس غريبا بعيد ذليك أن نجيد المسيلمين ،عبير العصيور
والييى يومنييا هييذا ،يتوقييون بشييدة إلييى المجتمييع المييدني األول ،وأن نجييدهم
يحكم ييون عل ييى ك ييل المجتمع ييات اإلس ييالمية ،الت ييي ج يياءت بع ييد المرحل يية
الراشدة ،باالنحراف النسيبي .وال ييزال الحنيين الشيديد إليى تليك الحقبية يشيد
الجميييع ،وال ي يزال النيياس يتخييذون ميين تلييك المرحليية مقياسييا .أال يييدل كييل
ذلك بوضوح على أن المدينية الفاضيلة وليدت ووجيدت فيي مجتميع المدينية
األول م يين أج ييل أن تك ييون عل ييى م ييدى العص ييور مص ييدر اإلله ييام ،والق ييدوة
وخرج ييت ألج ييل
والميي يزان؟ وس يييبقى ك ييل م ييا سي يواها دونه ييا ،ألنه ييا أخرج ييت ُ
الناس.

أما يثرهلل فقد ماتت ،ولم تعد تعني أحيدا مين النياس ،إال ميا كيان مين
بع ييض المتنف ييذين ف ييي مرحل يية الجاهلي يية ،م يين أمث ييال عب ييد اهلل ب يين أب ييي ب يين
سلول ،الذي توقع وتمنيى زوال المدينية ،وذليك عنيدما رأى األحيزاب تُطبِيق

بجيوش ييها عل ييى أطرافه ييا ،فكان ييت من ييه الص يييحة الت ييي تكش ييف ع يين أسي يرار
القلوب ،وتعلن عن رغائب الموتيورين مين أعيداء الحقيقية ،وأعيداء المدينية

مقرام لكرم فرارجعوا…"

الفاضيلة ":واذ دال ا رة مرنهم يرا أ ر يثرر َهلل
األمااهلل .10جواذا كانت يثرهلل أمنية بعض المنافقين فكن المدينة سيتبقى أمنيية
اإلنسانية جمعاء.
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الكع ة

ال َك َعهلل :هو النتيوء والبيروز ،ومين هنيا سيمي الجيزء المرتفيع والبيارز
من القدم كعبا .وورد في اللغة أن الكع ة هي البيت المكعب ،أي المربيع،
وقي ييل المرتف ييع .وص ييحح بعض ييهم المعن ييى األول ،أي أن الكعب يية ه ييي ك ييل
بيت مربع .وبميا أن الكعبية هيي أول بييت و ِ
ضيع للنياس مين أجيل العبيادة،
ُ
كما ينص القرآن الكريم ،فال يبعد أن تكون التسمية ربانيية المصيدر .وألن
الكعبة بنييت مربعية فقيد أصيبح النياس ي ِ
صيفون كيل بييت مربيع بأنيه كعبية،
َ
ُ
ثييم اشييتق منييه المكعييب ليعنييي المربييع ،ثييم أُطلِييق المكعييب علييى المجسييم
ثالثييي األبعيياد ذي األوجييه المربعيية .وبمييا أن الكعبيية هييي أول بيييت مرتفييع
وبييارز فييوق األرض ،فقييد كانييت كييل األلفيياظ المشييتقة ميين هييذا االسييم تييدل
علي ييى االرتفي ييا  ،وبالتي ييالي ال داعي ييي ألن ُني ييرجح معني ييى علي ييى آخي يير .وألن
الكعبية هييي قبلية المسييلمين فييي الصيالة والحييج ،فقييد وجيدنا النيياس يجعلييون
لفظة الكعبة مرادفة للفظة القبلة.
ام
جاء في اآلية  17من سورة المائدةَ ":ج َع َ الله ال َكع َ َة ال َير َ ال َم َرر َ
ِد َياماإ لِلن ِ
اس َوالشه َر ال َم َرام." ...
واضح أن البيت الحرام كان فيي البدايية ال يزييد عين مسياحة الكعبية.
من هنا نجد أن اآلية تُصرح بأن الكعبة هي البييت الحيرام .أميا الييوم فيكن
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مسيياحة البيييت الحيرام ضييخمة جييدا ،ويمكيين أن تيزاد وتلحييق بهييا مسيياحات
أخييرى حتييى تصييل الحييدود الت يي حييددها الرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم،
كمنطقة حرام ،لهيا أحكيام خاصية .ويبقيى للكعبية مركزيتهيا ،بيل إن كيل ميا
أحاط بها اكتسب مكانته لصلته وقربه منها.

اء أَم َروالَكم ال ِتري
جاء في اآلية  7من سورة النساءَ ":و تؤتوا السر َ َه َ
َج َع ر َ اللرره لَكررم ِد َيام راإ" ،فقييد جعييل اهلل تعييالى المييال قيوام الحييياة ،فييال تقييوم
الحيياة ،وال تثبيت ،وال تسيتمر ،إال بالميال .وهييذا معليوم وبيدهي ،ولييس هييو

محيل جيدال أو تشيكيك .والالفيت للنظير أن القيرآن الكيريم ليم يسيتخدم مثييل
هذا التعبيير ميرة أخيرى إال فيي سيورة المائيدة ،فيي قوليه تعيالىَ ":ج َعر َ اللره
ال َكع َر َة ال َير َ ال َمر َررام ِد َيامراإ لِلنر ِ
فج ْعي ُل المييال ميين
راس َوالشرره َر ال َمر َررامَ ."...
َ

مقومات الحياة أمر مفهوم ومجمع عليه بين الناس .ولكن األمر اليذي قيد

ال ُيفهييم بداهيية ،وليييس هييو محييل إجمييا  ،فهييو اميمررران ،الييذي يولييد فييي
النفييوس مفهييوم القداسيية ،ومفهييوم الواجييب ،ومفهييوم الحرمييات .وقييد نزلييت
الرساالت الربانية لتقيمه ،وتحرسه ،وتعززه.

فالحييياة البشيرية ال تقييوم بالمييال وحييده ،وال مجييال السييتمرار الوجييود
المجتمعييي اإلنسيياني بعيييدا عيين المفيياهيم التييي يغرسييها الييدين فييي النفييوس.
من هنا يمكن للمسيتقر أن ُيالحيظ ذليكب فالمجتمعيات التيي يضيعف فيهيا
تييأثير الييدين ،وتزلييزل فيهييا ِقيمييهُ ومفاهيمييه ،ال بييد أن تظهيير فيهييا عوامييل
التفكك واالنحالل ،بل إن اإلنسان ،في مثل هذه المجتمعات ،يفتقد هدفيية
وجييوده ومسييوغ اسييتم ارره .وميين هنييا نجييد ،مييثال ،أن الفلسييفة الوجودييية فييي
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الغييرب ،والتييي ترفييع شييعار (ال إلييه) ،هييي أيضييا ترفييع شييعار (العبثييية) ،بييل
أن ال ش ي يييء ل ي ييه معن ي ييى إال الم ي ييوت ،وغاي ي يية
إن م ي يين أساس ي يييات مب ي ييادئهم ْ
إمكان ي ي ييات اإلنس ي ي ييان االنتح ي ي ييار!! وال ش ي ي ييك أن لل ي ي ييدين دو ار متنامي ي ي ييا ف ي ي ييي
المجتمعات البشرية المختلفة ،ولذلك يصعب أن نجد الييوم مجتمعيا يتجيرد
ميين اإليمييان ،وميين مفهييوم القداسيية ،والواجييب ،والحرميية .إال أنييه باإلمكييان
أن نالحييظ التناسييب الطييردي بييين قييوة اإليمييان وقيمي ِيه فييي المجتمييع ،وقييوة
التماسك االجتماعي .وقد ثبت بالتجربة أن توافر الميال ،واليذي هيو القيوام
األول ،غيي يير كي ي ٍ
ياف إلي ييى أن يتحقي ييق اإليمي ييان ،والي ييذي هي ييو الق ي يوام الثي يياني.
ويمك يين مالحظي يية أث يير فقي ييدان الق ي يوام الث يياني في ييي الم ييدارس الماديي يية ،مثي ييل
المدرس ي يية الوجودي ي يية ،وذل ي ييك عل ي ييى المس ي ييتوى الفلس ي ييفي ،ومث ي ييل المدرس ي يية
الماركسييية ،وذلييك علييى المسييتوى الفلسييفي وال يواقعي .ومييا تجربيية االتحيياد
السوفييتي عنا ببعيد ،فهي غنية اآلن عن البيان.

فاألحكييام المتعلقيية بالكعبيية والحييج إليهييا ،واألحكييام المتعلقيية باألشييهر
الحي ُيرم ،واألحكييام المتعلقيية بالهَييدي واألضيياحي ،وغييير ذلييك ميين األحكييام
ُ
ذات العالقيية بمكانيية الكعبيية ،تُشييكل فييي ِشييقها اإليميياني وشييقها السييلوكي

الق يوام الثيياني .وقييد يكييون ميين السييهل علييى النيياس أن يييدركوا أهمييية نظييام
العقوبييات ،مييثال ،وضييرورته لقيييام الحييياة المجتمعييية المسييتقرة ،إال أنهييم قييد
يغفل ييون ع يين أهمي يية وض ييرورة تشي ير ٍ
يعات ك ييالحج وأحكام ييه ،فيلت ييبس عل ييى
البعض فَ ْهم كيف يمكن أن تكيون الكع ة دياماإ للنراس .ويبيدو أننيا بحاجية
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إلييى إعييادة نظيير ومزيييد تييدبر ألحكييام وأس يرار الييركن الخييامس ميين أركييان
اإلسالم.
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عررفرا

المتييدبر لمناسييك الحييج يجييد أنهييا ترمييز إلييى أساسيييات الفكيرة الدينييية،
بييل قييد تُلخييص المقاصييد واألهييداف ميين نييزول الرسيياالتب فييالطواف يرمييز
إلييى ضييرورة االنسييجام مييع قيوانين الخلييق والفطيرة .أمييا السييعي بييين الصييفا
والمي ييروة فهي ييو يرم ي ييز إلي ييى قطب ي ييي الخي ييوف والرجي يياء ودورهم ي ييا في ييي البن ي يياء
الحضاري اإلنساني ،وقد فصلنا القول في ذليك فيي مقيام آخير .ونرييد هنيا
أن نتوقف قليال عند ركن الوقوف بعرفة ،والذي هو األهم في كل مناسيك
الحييج ،إلييى درجيية أن الحييج يييتلخص فييي هييذا الوقييوفب فقييد قييال صييلى اهلل
عليييه وسييلم فييي الحييديث الصييحيح ":المررج عرفررة " ،وميين لييم يقييف بعرفيية

فحجه باطل.

إذا أعليين كييل حيياج بطوافييه عيين انسييجامه ،فييي حركتييه وسييلوكه ،مييع
حركيية الكييون ميين حولييه ،أو بمعنييى آخيير أعليين عيين استسييالمه طوعييا كمييا
استسي ييلم الكي ييون ،أو بمعني ييى ثالي ييث أعلي يين عي يين رغبتي ييه في ييي تحقيي ييق جي ييوهر
اإلسالم .نعم ،إذا تحقق هذا ،ثم قام الحياج بياإلعالن عين خوفيه وطمعيه،
رغبته ورهبته ،بسعيه وتردده بين الصفا والمروة ،إذا حصيل كيل هيذا ،فقيد
آن لكل هؤالء أن يقفوا في صيعيد واح ٍيد فيي عرفيات .نعيم ،لقيد آن لهيم أن
يتعررارفوا ،وآن لهييم أن يعترف روا هلل بالربوبييية ،وأن يعترفيوا بفقييرهم والتجييائهم
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إليييه عييز وجييل .وآن لهييم أن يتعرف يوا إلييى اهلل ليعييرفهم .جيياء فييي الحييديث
الشريف..." :تَعرف إلى اهلل في الرخاء ِ
يعرْفك في الشدة."..

يصييح لغيية أن تكييون عرفرررا جمييع عرفيية .وكييل قطعيية أرض يق ييف
عليهييا حيياج فهييي عرفيية ،وكييل موقييف لكييل حيياج عرفيية .لييذا فييالموقف كلييه
عرف ييات .إن ييه موق ييف تعرررارفأل واعترررررافأل وتعررررف .وم ييا يهمن ييا ف ييي ه ييذه
العجاليية هييو التعييارفب ففييي يييوم عرفيية تسييقط الف يوارق والح يواجز ،وتقييف
األمم والشعوب أمام الحقيقة التي تُذكر بصلة الرحم ":يرا أيهرا النراس نرا
اللقناكم من ذكر وأنثا وجعلناكم شعو اإ ود ا ر لتعرارفوا…" ،إنيه صيوت

ال ييدين الخال ييد يتواص ييل عب يير العص ييور َي ي ُيرد مس يييرة البشي يرية إل ييى الطري ييق
المستقيم .ما أكثر النزعات واليدعوات والشيهوات ،التيي تحياول أن تنحيرف
بالمس يييرة البشي يرية ،وتجه ييد ف ييي محاول يية طم ييس حقيق يية األخ ييوة اإلنس ييانية.
وتبلا البشاعة مبلغها عندما تلبس هذه الدعوات لباس الدين ،كما هو فيي

العنصرية الصهيونية ،وليدة اليهودية المنحرفة.

ليم ينييزل اليدين ليحقييق القناعيات الفكرييية فقيط ،بييل جياء ليجعييل الفكيرة
عامليية وفاعليية فييي الواقييع البشييري .وتكتمييل الصييورة عنييدما يتطييابق الواقييع
المحسييوس مييع الفك يرة ،فيكييون االنسييجام بييين النظرييية والتطبيييق .ويظهيير
ذلييك جليييا فييي إجابيية عائشيية ،رضييي اهلل عنهييا ،عنييدما ُسييئلت عيين ُخلييق
الرسول ،صيلى اهلل علييه وسيلم ،فقاليت ":كران اللقره القررآن" .وفيي الوقيت
الييذي يكييون فيييه الواقييع هييو االنعكيياس الحقيقييي للفكيرة اإلسييالمية ،والتعبييير
الصادق عن صدقها وفاعليتها ،عندها سيشيهد النياس اكتميالينب االكتميال
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األول ،ويك ييون بتجل ييي ي ييأس أع ييداء الحقيق يية الديني يية م يين إمكاني يية تطوي ييق
ال ييدين ،أو تطويع ييه ،أو الوق ييوف حج يير عثي يرة أم ييام مس يييرته .ويك ييون ذل ييك
نتيجة لمشاهدتهم الواقع غير القابل للنقض واإلفناء .أما االكتمال الثياني،
فهو تحقق المقاصد من إرسال الرساالت ،وتجليي الفكيرة بتجسيدها الكاميل

في أرض الواقع.

في ييي التاسي ييع مي يين ذي ِ
الحجي يية ،في ييي يي ييوم عرفي يية ،مي يين السي يينة العاش ي يرة
للهجرة ،وبينما الناس جميعا يقفون في عرفات ،يشيهدون الموقيف ،ويشيهد
روم ي ر س الررذين ك ررروا
لهييم الموقييف ،نييزل الييوحي بيياإلعالن اآلتييي ...":الير َ
من دينكم فال تالشو م واالشونأل اليوم أكمل لكم دينكم وأتمم علريكم
نعمتررريأل ورضررري لكرررم امسرررالم دينررراإ " ،ف ييي عرف ييات اكتمل ييت المعرف يية،

واكتم ييل العم ييل .أم ييا البداي يية فق ييد كان ييت ف ييي غ ييار حي يراء والرس ييول ،علي ييه
السييالم ،فييي الغييار وحييده .وبعييد سيينين وسيينين ،وبعييد أن ُبنَِيييت األميية لَبِنيية
لبنة ،كان ال بد للبناء أن يكتمل في العلن ،وفي ضوء الشيمس .كييف ال،
وقد أ ِ
ُخرجت األمة وتخرجت ؟!

أمييا اليييوم فييكن كييل الوقييائع تُييرهص باالكتمييال ،كمييا يييرهص الهييالل
باكتمال البدر ،ميع يقيننيا بيأن التياري لين يعييد نفسيه ،وميع يقيننيا بيأن أمية
الصييحابة هييي المثييال البشييري األعلييى الييذي ليين يتكييرر ،ألنييه وجييد ليكييون
المقياس .ولكن المؤشيرات كلهيا تقيول إن الغيد ،بيكذن اهلل ،خيير مين الييوم.

يب ال ييبعض م يين ه ييذا الق ييول ،كم ييا َع ِج ييب آخ ييرون م يين بشي يريات
وق ييد َيعج ي ُ
اب المدينة المنورة ،وميا علميوا
الرسول ،عليه السالم ،عندما حاصر األحز ُ
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أن هييذا الحصييار ،والييذي كييان يمثييل أوج الكيييد ال ُكفييري ،هييو فييي حقيقتييه

وواقعييه ،االمتحييان الييذي سيييتم بعييده تخ يريج خييير أميية أخرجييت ميين أجييل
الناس.
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المرج

جاء في اآلية  17من سورة آل عميران ":ول علا الناس ِمج ال ير
…" وجيياء فييي اآلييية  47ميين سييورة الحييج ":وأذن فرري النرراس ررالمج…"،
فييالحج ُيمثييل األفييق العييالمي للييدين .جواذا كييان الحييج هييو الييركن الخييامس،
فيكن تشيريعه أيضيا جياء خامسيا بعييد األركيان األربعية .وتُمثيل هيذه الشييعيرة

خالصيية أساسيييات الييدين .والمتييدبر لرمييوز كييل خطييوة ميين خطيوات الحيياج
يجييد االنس ييجام بييين قي يوانين الحييج وقي يوانين الحييياة اإلنس ييانية ،فييالحج ث ييري

بالرموز والدالالت.

يمكن الحكم على ِ
صيدقية أي ديين عليى أسياس ميدى انسيجام مبادئيه
وأحكامه مع قوانين الكونب فمن غيير المتصيور أن تتنياقض مبياد اليدين
الحق وأحكاميه ميع قيوانين الخليق وسيننه ،ألن اليذي خليق هيو اليذي أنيزلب
كس يينة
كس يينة كونيي ية ،ف ييال ب ييد أن يك ييون محرم ييا ُ
ف ييكذا ك ييان الخم يير ض ييا ار ُ
تشي ي يريعية .وم ي يين هن ي ييا نج ي ييد أن الفقه ي يياء ،وبع ي ييد اس ي ييتقراء أحك ي ييام الشي ي يريعة
اإلس ييالمية ،ذهبي يوا إل ييى أن الشي يريعة اإلس ييالمية تقص ييد ف ييي أحكامه ييا إل ييى
المحافظيية علييى الييدين ،واليينفس ،والعقييل ،والنسييل ،والمييال .وبمعنييى آخيير،
فقييد جيياء الييدين ليحقييق االنسييجام بييين حركيية اإلنسييان وحركيية الكييون ميين
حولييه .وعليييه يمكيين تعريييف الطاعيية بأنهييا االنسييجام بييين القييانون الشييرعي
161

والقيانون الكيوني .ويمكين تعرييف المعصييية بأنهيا التعيارض والتنياقض بييين
القييانون الكييوني والسييلوك البشييري .وعنييدما نقييول إن اإلسييالم هييو الح ييل،

فكنما نقصد أن نقول إن االنسجام هو الحل.

يجع ييل الح يياج المس ييلم الكعب يية ع يين يس يياره ويب ييدأ الطي يواف ف ييي حرك يية
دائري يية ومتواص ييلة .ب ييذلك يك ييون اإلنس ييان ق ييد أعل يين ف ييي حركت ييه ه ييذه ع يين
انسجامه الطوعي ميع حركية الكيون ،مين أصيغر جيزء فييه ،أي اليذرة ،إليى
المجموعيية والمجييرة .نعييم إنييه إعييالن المخلييوق الحيير ،بييأن الحرييية ،والتييي
هي منحة اهلل تعالى لإلنسان ،ال تعني الفوضى وال الخروج وال التنياقض،

بل هي التوافق والنظام واالنسجام .وهذه هي الرسالة األولى للدين الحق.

والمتي ييدبر لحركي يية اإلنسي ييان في ييي األرض يجي ييد أن قي ييانون التي ييردد بي ييين
الخوف والرجاء هو القانون األساس في بناء الحضارات اإلنسيانيةب انظير
إلى حركة الناس على مسيتوى االقتصياد ،تجيد أن أهيم دوافيع حيركتهم هيو
الخييوف ميين الفقيير ورجيياء الغنييى .وانظيير إلييى عييالم الد ارسيية والتعليييم ،تجييد
أن الدافع إلى الجد يكمين فيي الخيوف مين اإلخفياق ،وفيي ورجياء النجياح.
وانظيير إلييى تقييدم الطييب ،تجييد خييوف األلييم ورجيياء العافييية ،وخييوف المييوت
ورجاء الحياة ...وهكيذا نجيد أن هيذا القيانون يشيمل نشياطات الحيياة .وفيي
يب الخييوف أو قطييب الرجيياء ،نجييد أن الحركيية
الوقييت الييذي ينعييدم فيييه قُطي ُ
تتوقييفب فييالخوف الييذي ال رجيياء عنييده ُيح يبِط القييدرات .والرجيياء ال يكييون
رجيياء حتييى يالبسييه خييوف .أمييا األميين الكامييل ،إن ُو ِجييد ،فهييو ميين أكبيير
دواعييي الخمييول والسييكون .انظيير قولييه تعييالى ":نرره يررأمن مكررر ال
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القرروم الالاسرررون" ،فييي المقابييل ":نرره

ييررأس مررن روح ال

القرروم

الكرررافرون " .ثييم انظيير قولييه تعييالى ":يررردعوننا رن ررراإ ور ررراإ "..." ،الوفررراإ

و معاإ ".

ه ييل كان ييت ه يياجر ،عليه ييا الس ييالم ،ت ييدرك وه ييي تس ييعى ب ييين الص ييفا
والمروة ،تبحث عن الماء ثم ترجيع مهرولية إليى رضييعها إسيماعيل ،علييه
السالم ،لتطمئن عليه ،أن هذه اللحظات الجليلة ترميز إليى قيانون الخيوف
والرجيياء؟! وكيييف بهييا لييو ُكشييف لهييا الغيييب ف يرأت الماليييين ميين الحجيياج
تُح يياكي حركته ييا ف ييي س ييعيها الحثي ييث ب ييين القطب ييين؟! إن ييه الق ييانون والس يينة
المحكم يية قب ييل أن تك ييون الحادث يية ،ب ييل إن الترغي ييب بالجن يية والترهي ييب م يين
الني ييار ،في ييي كي ييل ديي يين حي ييق ،لهي ييو بعي ييض تجليي ييات حكمي يية خي ييالق الق ي يوانين
والس يينن .وم ييا تل ييك الحادث يية إال بع ييض تكي يريم الحك يييم لم يين اص ييطفى م يين
عباده.
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واف الوجود

المت ييدبر لش ييعائر الح ييج يلح ييظ تجل ييي الرمزي يية ف ييي ك ييل عم ييل م يين
أعمال الحجيج .ولكننا نهدف هنيا إليى أن نلفيت االنتبياه إليى بعيض رميوز

ش ي ييعيرتي الطي ي يواف ورم ي ييي ال ِجم ي ييار .ومعل ي ييوم أن الطي ي يواف ح ي ييول الكعب ي يية
المشيرفة هيو ميين أهيم أعميال الحييج ،وأكثرهيا تكير ار .والطيواف صيالة ،كمييا
جاء في الحديث الشريف ،بيل إن الطيواف مقيدم عليى الصيالة عنيد البييت
الح يرام .جواذا ك ييان الط يواف س ييبعة أش يواط ،ف ييكن رمييي الجم ييار يكييون س ييبع

حصيات .جواذا كان الطواف يتكرر بشكل الفت ،فكن رميي الجميار يتكيرر
أيضا.
يقوم الكون في جيوهره عليى الحركية ،وال يعيرف ِ
العليم وجيودا مادييا
ساكنا ،جواذا كانت الذرة هي المكون األساس للمادة المعروفية ،فيكن صييغة
الط يواف هييي األبييرز فييي العالقيية بييين مكونييات الييذرةب فااللكترونييات فييي
حالة طواف دائم حول النواة ،ويكون ذلك في ميدارات ال تزييد عين سيبعة،
جوا ْن وجد المدار الثامن فمن أجل حيل هيذه العالقية ونقضيها .ويدهشيك أن
تجد أن هذه العالقية تتجليى أيضيا فيي المجموعيات والمجيرات الفلكيية ،أي
ذرتييه إلييى
أن صيييغة الط يواف هييي األبييرز فييي خلييق الكييون ،ميين أصييغر ا
أكبر مجراته .إنه االنسجام التام والتناسق البديع.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم ،هيي أول آيية فيي ترتييب المصيحف .ولميا
كان ييت ك ييل حرك ي ٍية لإلنس ييان ف ييي ه ييذا الوج ييود يج ييب أن تص ييدر باس ييم اهلل
ال ييرحمن ،ال ييذي تتجل ييى رحمت ييه بكرس ييال الرس ييل جواني يزال الكت ييب ،فس ييتكتمل
عنييدها الصييورة ،ويتحقييق االنسييجام الكامييل فييي حركيية الوجييود .جوان صييح

التعبييير فييكن الييدين هييو الرياضيية التييي تعلمييك كيييف تُحقييق االنسييجام مييع
حركة الكون ،لتكتشف أن الكون يبلا في انسجامه غاية الجمال والكميال .أميا
الخييروج علييى تعليمييات جوارشييادات الخييالق الحكيييم فهييي الحركيية العش يوائية
التي تجعل اإلنسان يبرز كنغمة شاذة في لحن الكون الرائع.

عندما يجتمع الناس في بيت اهلل الحرام لتأدية اليركن الخيامس مين
أركييان اإلسييالم ،فييكن هييذا يعنييي أنييه قييد تحققييت اآلثييار المرجييوة ميين القيييام
باألرك ييان األربع يية .وعن ييدما تحتش ييد جم ييو الحج يييج معلن يية ":ل يررر اللهرررم
ل ي " ،فكن هذا اإلعالن هو التأكيد لرغبة اإلنسان الطوعيية فيي االنسيجام

م ي ييع حرك ي يية الك ي ييون المستس ي ييلم هلل .م ي يين هن ي ييا نج ي ييد أن الح ي يياج يب ي ييدأ حج ي ييه
بييالطواف ،ويختمييه بييالطواف ،وبييين البداييية والخاتميية ط يواف وطيواف .إنييه
التعبير العملي عن االستسالم الكامل ،واالنسجام التام مع حركية الوجيود.
إني ييه قناعي يية ،وق ي يرار للكي ييائن الحي يير أن ينسي ييجم طواعيي يية مي ييع حركي يية الكي ييون
المستسييلم فطريييا .إنهييا لحظييات جليليية ،يكتمييل جاللهييا عنييدما يستحضيير
الح يياج ف ييي ض ييميره ه ييذه الحقيق يية ،وي ييدرك أن ييه يع ييي
الكوني.
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لحظ ييات االنس ييجام

إذا كييان الخييير هييو الحركيية نحييو االنسييجام الكييوني ،فييكن الشيير هييو
الحركي يية نحي ييو التبي يياين والفوضي ييى ،وهي ييو الشي ييذوذ المي ييؤذي ،وهي ييو التبعثُي يير

المييذهب لجمييال الصييورة ،إنييه السييير بعكييس التيييار .لييذا ال يمكيين لشيير أن
ُ
يدوم ،ألنه منياقض للفطيرة ولقيانون الوجيود .وال يجيوز لنيا أن ننتظير حتيى
يلقييى الشيير مصيييره ،باعتبيياره معاكسييا لحركيية الوجييود ،ألننييا جييزء ميين هييذه
الحركيية .م يين هن ييا ك ييان األم يير بييالمعروف والنه ييي ع يين المنك يير م يين أب ييرز
الفروض في الشريعة اإلسالمية .وفي الوقت الذي ُنعلن فيه انسجامنا مع
حركة الوجيود فيال بيد لنيا مين أن ننسيجم أيضيا ميع هيذا الوجيود فيي رفضيه
للباطييل ،وال بييد ميين ممارسيية ذلييك عمليييا ،وهييذا مييا يعلنييه الحيياج مي ار ار وهييو

يرمي ال ِجمار ،أو كما ُيقال ":يرجم إبليس".
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الس

الس

فييه معنيى االنقطيا  ،وفييه معنيى الخليود إليى ال ارحية والدعية.

وقد وردت كلمية السيبت فيي القيرآن الكيريم خميس ميرات ،جواذا أضيفنا كلمية
سيبتهم و يسييبتون يكيون المجمييو سيبع ميرات .والالفيت لالنتبيياه أن السييبت
عند اليهود مرتبط بالعدد سبعة .ولم يرد السبت فيي القيرآن الكيريم إال عنيد
الحديث عن شريعة السبت عند اليهيود ،والمتيدبر لآلييات القرآنيية المتعلقية
بالسبت يدرك أن هناك خصوصية لهذا الييوم عنيدهم .جواذا أخيذنا ميا ورد

فيي التييوراة الحاليية بعييين االعتبيار نييدرك أن خصوصيية يييوم السيبت تكميين

في كونه يوما ينقطع فيه اليهود عن العمل الدنيوي ،ويفتيرض أن ينقطعيوا
في ييه إل ييى العب ييادة ،وال يتن يياقض ه ييذا م ييع ظ ييالل مع يياني اآلي ييات القرآني يية
الكريمة.

واضي ييح أن تسي ييمية السي ييبت جي يياءت مي يين خصوصي يييته وأحكامي ييه عني ييد
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
المسييجد للصييالة .وخصوصييية يييوم السييبت عنييد اليهييود ،وخصوصييية يييوم
الجمعيية عنييد المسييلمين ،يييدلالن علييى أن تقسيييم األسييبو إلييى سييبعة أيييام
يرجع إلى أساس ديني ،وال نعلم له أساسيا فلكييا .وقيد نيص القيرآن الكيريم،
166

وك ييذلك نص ييت الت ييوراة المحرف يية عل ييى أن اهلل تع ييالى ق ييد خل ييق الس ييماوات
واألرض في ستة أيام .وقد يعني هذا أن اليوم السابع هو اليوم الذي جياء
بعييد تمييام الخلييق ،أي أنييه اليييوم الييذي لييم يكين فيييه خلييق يتعلييق بالسييماوات
واألرض ،أي أنه يوم انقطيا  .وقيد يكيون هيذا التفسيير مقبيوال فيي توضييح
العالقة بين السبت والعدد سبعة .وال ُيقبل إطالقا ما يزعمه اليهود مين أن
اهلل تعالى قد استراح في اليوم السابع.
ال نستطيع أن نركن إلى التوراة الحاليية لميا طي أر عليهيا مين إضيافات
وحيذف عبيير القييرون .ولكيين الييدارس يالحييظ أن مفهييوم السييبت عنييد اليهييود
يتعلييق بيييوم السييبت الييذي هييو اليييوم السييابع ميين األسييبو  ،ثييم هييو يتعلييق
بالس يينة الس ييابعة ،الت ييي يج ييب أن تك ييون الس يينة الت ييي ال تُييزر فيه ييا أرض
فلسطين ،بل تكون راحة لألرض .ويتكرر هذا كل سبع سينين .وبعيد سيبع

سبوتات ،أي  20سنة ،تكون السينة ال ي  18هيي سينة اليوبييل ،ولهيا أحكيام
فُصييلت فييي السييفر الثالييث ميين أسييفار التييوراة .ويلحييظ الييدارس للتييوراة أن
عي ييدم احت ي يرام اليهي ييود لهي ييذه الش ي يريعة يكي ييون سي ييببا إلخ ي يراجهم مي يين األرض
المقدسة ،وسببا لتشتيتهم فيي األرض .ويبيدو أن ذليك أدى إليى اليربط بيين
الرقم  5والزوال واالنقطا  .لذا يعتقد اليهود بأن دنييا اإلنسيان تكتميل سينة
 4888عبري ي يية ،أي أن ي ييه ف ي ييي األلي ي ييف الس ي ييابعة يك ي ييون ال ي ييزوال بي ي ييزعمهم.
وبالرجو إلى القرآن الكريم نالحظ أن السبع مرات التيي ذكير فيهيا السيبت
تكييرر ثييالث منهييا فييي السييورة السييابعة ،وهييي سييورة األعيراف .وآخيير ورود
لكلميية السييبت فييي الق يرآن الك يريم كييان فييي اآلييية  552ميين سييورة النحييل،
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والتي عدد آياتها  553آية ،حيث يقول سبحانه" :إنميا ج ِعر السر

عليى

ال ييذين اختلفي يوا في ييه ."...وبع ييد س ييبع آي ييات ت ييأتي اآلي يية الرابع يية م يين س ييورة
اإلسراء التي ُيفتتح بها الحيديث عين قضياء اهلل بكفسياد اليهيود فيي األرض
المقدسيية مي يرتين ،ث ييم زوال ذلييك .والالف ييت أن س ييورة اإلس يراء تح ييدثت ع يين
زوال الوج ي ييود اليه ي ييودي المفس ي ييد م ي يين األرض المقدس ي يية ،وأن ه ي ييذا بش ي ييرى
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ،ثم تلتها سورة الكهف التي فيهيا قصية
موسى عليه السالم مع العبد الصالحب حيث موسى علييه السيالم يتواضيع

فيكون تابعا ،وحيث ال نجد أي ذكر لبني إسرائيل!!

واض ييح أن جع ييل الس ييبت ك ييان بع ييد االخ ييتالف في ييه ،وه ييذا يعن ييي أن
جع ي ييل الس ي ييبت يختل ي ييف ع ي يين فرض ي ييهب فاحتي ي ييال اليه ي ييود النته ي يياك حرم ي يية
السييبت ،وذهييابهم فييي هييذه الحيييل مييذاهب شييتى ،أدى إلييى التشييديد عليييهم
فييي أحكييام السييبت ،فكييان السييبت ميين اإلصيير الييذي حملييوه نتيجيية فسييوقهم
وعصيانهم وانتهاكهم لحرميات السيبت ابتيداء .والمتيدبر لسيياق اآلييات مين
س ي ييورة النح ي ييل يالح ي ييظ أن هن ي يياك ش ي يييئا آخ ي يير ،أال وه ي ييو حك ي ييم اهلل عل ي يييهم
باالنقطييا  ،فلييم يعييودوا ضييمن المسيييرة المتصييلة لييدعاة الخييير ،ولييم يعييودوا
من قادة الهدايية ،وليم يعيودوا يسييرون تحيت ليواء التوحييد .فكيان اعتيداؤهم
واحتيييالهم وتفييرقهم باتبيياعهم األه يواء ،سييببا فييي حييذفهم ميين قافليية الخييير،
فييانقطع وجييودهم وذكييرهم فييي عييالم الصييالح واإلصييالح ،فييال تجييدهم إال

أئمة للفسق وقادة للشر.
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وأخيي ار نقييول :ميين يقي أر عجائييب صيينع اليهييود فييي احتيييالهم للقفييز عيين
المقدسييات ،يييدرك أن يهييود اليييوم علييى اسييتعداد أن يتنكييروا لكييل مقييدس،
بش ييرط أن ينس ييجم ذل ييك م ييع مص ييالحهم المادي يية ،أي م ييع عجله ييم المق ييدس
المصنو من الذهب.
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التا و

ِ
رأتيكم
جيياء فييي اآلييية  413ميين سييورة البق يرة ":ن آيررة ملكرره أن ير َ

التررا و فيرره سرركين ٌة مررن ر كررم و قي ر ٌة ممررا تررر آ موسررا وآ
تَ ِ
ممله المال كة…".

ررارون

عندما طلب بنو إسرائيل ،قبل عهد داود عليه السيالم ،أن يجعيل اهلل
لهم َمِلكا يجمعهم ،ويوحد كلمتهم ،ويقودهم في حربهم ألعيدائهم ،اسيتجاب
اهلل لهي ييم ،وجعي ييل طي ييالوت ملكي ييا علي يييهم ،وجعي ييل عالمي يية اختيي يياره أن تي ييأتي
المالئكيةُ بالتييابوت ،الييذي اسييتولى عليييه أعييداؤهم .وهييو صييندوق فيييه بقييية

ميين آثييار آل موسييى وآل هييارون ،عليهمييا السييالم ،توارثييه الصييالحون ميين
بني إسرائيل .وعند عودة التيابوت إلييهم جعيل اهلل فييه الطمأنينية لنفوسيهم،
التي بقيت مضطربة لفقده واستيالء األعداء عليه.

واضييح فييي اليينص القرآنييي الكيريم أن التييابوت لييه قدسيية ،وعلييى وجييه
الخصوص ما فيه مين اآلثيار المتوارثية مين عهيد موسيى وهيارون ،عليهميا
السييالم .ونحيين نعلييم أن اهلل تعييالى قييد أنييزل علييى موسييى ،عليييه السييالم،
األلي يواح ،والت ييي ُخط ييت فيه ييا الوص ييايا ،وق ييد ج يياء ف ييي س ييفر الخ ييروج ،ف ييي
التييوراة الحالييية":واجعييل فييي التييابوت الشييهادة التييي أعطيكهييا" ،والمقصييود
بالشهادة ،ما ورد فيي سيفر الخيروج أيضيا ":ولميا فيرغ مين مخاطبية موسيى
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على طور سيناء دفع إليه لَ ْو َحي الشيهادة ،ليوحين مين حجير…" .وقيد ورد
فييي سييفر صييموئيل أن أعييداء بنييي إسيرائيل قييد سيييطروا علييى التييابوت هييذا

لمدة سبعة أشهر.

كلمة التابوت مشتقة من التوب ،وهو الرجيو  ،ألنيه ُيرجيع إلييه تكي ار ار
ودعات فيه .وعليه تكون اللفظة عربية ،على قول الكثيير
الم َ
ألخذ جوارجا ُ

ميين أهييل اللغيية .وقييد ذكييرت التييوراة الحالييية أن التييابوت ،المقييدس عنييدهم،
صيينع ميين الخشييب والييذهب بييأمر ميين اهلل تعييالى .ويقولييون إن طولييه يبلييا
مت ي ار وربييع المتيير ،أمييا عرضييه فيبلييا  77سييم ،وكييذلك ارتفاعييه .وورد أن
بني إسرائيل كانوا يحملون التابوت ويتقدمون به أمام الجي  ،فيكيون ذليك
دافعا لهم لالستبسال ،لثقتهم بالنصير بوجيود التيابوت .وقيد ورد فيي أخبيار
األيييام األول ،ميين العهييد القييديم ،علييى لسييان داود ،عليييه السييالم ..":حتييى
ُنرج ي ييع ت ي ييابوت إلهن ي ييا ،ألنن ي ييا أهملن ي ييا طل ي ييب المش ي ييورة بواس ي ييطته من ي ييذ أي ي ييام
بشاول هنا طالوت المذكور في القرآن الكريم.
شاول" .ويقصدون ُ
ُ

والتييابوت عنييدهم ميين أقييدس المقدسييات ،وكييانوا فييي البداييية يضييعونه
ف ييي وس ييط خيم يية ،ث ييم أحضي يره داود ،علي ييه الس ييالم ،حس ييب رواي يية العه ييد
الق ييديم ،إل ييى مدين يية داود .وتق ييول الرواي يية إن ييه عن ييدما بن ييى س ييليمان ،علي ييه
السي ييالم ،الهيكي ييل وضي ييع التي ييابوت في ييي أقي ييدس بقعي يية مني ييه ،وتسي ييمى قُي ييدس

األقييداس ،وهييي عبييارة عيين غرفيية ال نوافييذ لهييا ،وهييي محيراب الهيكييل .وهييم

يعتقدون أن روح اهلل قد حلت في التابوت .وعندما تم تدمير الهيكيل 736

ق.م ،علييى يييد نبوخييذ نصيير البييابلي ،فُقييدت التييوراة ،وفُِقييد تييابوت العهييد.
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ويب ييدو أن ييه ت ييم إحراقهم ييا م ييع م ييا أُح ييرق م يين محتوي ييات الهيك ييل .والالف ييت
لالنتبيياه أن ِسييفر أخبييار األيييام الثيياني ،ميين العهييد القييديم ،والييذي ُيييرجح أنييه
دون فييي القييرن الخييامس قبييل الميييالد ،والييذي ينتهييي بالحييديث عيين تييدمير
الهيك ييل جواحي يراق محتويات ييه ،يي يينص عل ييى بق يياء العصي ييي الت ييي ُي ْح َم ييل بهي ييا
التابوت ،ولم يتطرق إليى ذكير التيابوت .يقيول الينص …":وهيي ميا برحيت
هنيياك إلييى هييذا اليييوم…" .وواضييح أن الييذي يكتييب هييذا الكييالم يكتبييه وهييو

يقيم بعيدا ،ويظهر ذلك من قوله "هناك".

كث ي ييرت القص ي ييص واألس ي يياطير ح ي ييول مص ي ييير الت ي ييابوت .وم ي يين ه ي ييذه
القصييص قصيية تقييول إن ابيين سييليمان ،عليييه السييالم ،ميين زوجتييه بلقيييس،
فيير بالتييابوت إلييى مصيير ،ثييم نقييل التييابوت إلييى الحبشيية .ولكيين اليهييود ال
ي ازليون يبحثييون عيين هييذا الصييندوق الخشيبي الصييغير ،والييذي مضييى علييى
صناعته ميا يقيرب مين  0433سينة ،عليى أقيل تقيدير .ويتوقيع بعضيهم أن
أن
يكون مدفونا في ساحات األقصى .وبالمناسيبة نيرى أنيه مين المصيلحة ْ
ن ييذكر أن رج ييال فلس ييطينيا ،مم يين ش ييارك ف ييي ت ييرميم جواص ييالحات المس ييجد
األقصييى فييي العهييد األردنييي ،ذكيير بعييد أن َسييمع بدرسيينا الييذي ألقينيياهُ فييي
مس ييجد البيي يرة الكبي يير ح ييول الت ييابوت ،أني يه رأى م يين ي ييدفن ص ييندوقا تنطب ييق
عليه األوصاف في موضيع مين المسيجد األقصيى .نعيم ،ميا اليذي يمينعهم
من أن يصنعوا تابوتيا وفيق األوصياف اليواردة فيي العهيد القيديم ،ثيم يدسيوه
ف ييي التي يراب ،ث ييم بع ييد نص ييف ق ييرن أو يزي ييد ...ي ييتم ال ييزعم واإلع ييالن ع يين
اكتشاف التيابوت ،ليكيون اليدليل والمسيتند عليى أن لهيم حقيا فيي فلسيطين،
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بع ييد أن ك ييذبتهم ك ييل اآلثي ييار والحفري ييات ،فق ييد اعتي ييدنا أن ن ييرى م يينهم كي ييل
غريب ،فهم يسيتخدمون المقيدس وغيير المقيدس ألجيل أغ ارضيهم الدنيويية،

وال شيء عندهم مقدسا إال مصالحهم.
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نو س ار ي

سررر ار ي هييو نبييي اهلل يعقييوب ،عليييه السييالم .وبنييوه هييم أصييحاب
القصيية التييي فُصييلت فييي سييورة يوسييف ،ويوسييف ،عليييه السييالم ،هييو واحييد
ميينهم .وأبنيياؤهم وأحفييادهم هييم الييذين سييموا باألسييباط .وقصييتهم اليواردة فييي
القرآن الكريم تبين أنهم سكنوا مصر قبل وفاة واليدهم ،علييه السيالم .وبعيد
مييا يقييارب الي ي  173سيينةُ ،بعييث موسييى ،عليييه السييالم ،لينقييذهم ميين ظلييم
واضييطهاد الفراعنيية .وميين هنييا بييدأت العالقيية بييين بنييي إسيرائيل واليهودييية.
واسيتمرت هيذه العالقية لقييرون ،بيين ميد وجيزر ،إلييى أن انتهيت واقعييا بفييك
االرتباط بين اليهودية وبني إسرائيلب فبعد أن كانت اليهوديية تنحصير فيي
بنييي إس يرائيل أصييبحت الغالبي يية العظمييى ميين اليه ييود تنتمييي إلييى أجن يياس
وقوميات مختلفة.

بعييد وفيياة سييليمان ،عليييه السييالم. 107( ،م) ،انقسييمت الدوليية فييي
الجزء الفلسطيني إلى دولتين :س ار ي فيي الشيمال ،ويهروذا فيي الجنيوب.

وكان شعب دولة إسرائيل يتألف من أحفياد عشيرة مين أبنياء يعقيوب ،علييه

السييالم ،كمييا يييذكر العهييد القييديم .أمييا دوليية يهييوذا فشييعبها هييم أحفيياد اثنييين
ميين أبنائييه ،عليييه السييالم .وكييان بييين الييدولتين حييروب وأحقيياد ،واستشييرى
فيهم ييا الفس يياد ،وعم ييت االنح ارف ييات ،إل ييى درج يية أنه ييم ارت ييدوا إل ييى الوثني يية
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وعبييادة األصيينام ،واسييتمروا فييي ذلييك حتييى الق يوا مصيييرهم المحتييوم بغييزو
اآلشوريين للدولة الشمالية عام . 744مأل فجرى سبي الشعب بكامله إليى
العراق ،وبيذلك أسيدل السيتار عليى عالقية عشيرة أسيباط بالديانية اليهوديية،
ولم يعودوا يهودا ،فقد انخرطوا فيي الشيعب الغيازي وتيأثروا بعقائيده ،وذابيوا

فيه.

أمييا الدول يية الجنوبييية فق ييد ق ييام الملييك الب ييابلي نبوخييذ نص يير بغزوه ييا
وتييدميرها عييام . 736م  ،وسييبى ميين بقييي ميينهم حيييا إلييى الع يراق أيضييا.
وبعد مضي سبعين سنة على هذا الحدث عيادت ِقلية مين هيؤالء المسيبيين
إلييى فلسييطين ،وذلييك فييي عهييد الملييك كييور الفارسييي .وقييد اضييطرت هييذه
القليية أن تُكثيير عييددها بكدخييال جييزء ميين أهييل الييبالد إلييى اليهودييية .وبييذلك

بييدأت اليهودييية تنتشيير بييين ميين هييم ميين غييير بنييي إس يرائيل ،واسييتمر ذلييك
إلى أن جاء السبي الروماني فيي العيام  73مأل والعيام 107م ،ف ُشيتت شيمل
اليهود في أرجاء العالم ،مما أدى إلى ذوبانهم في األمم .في المقابيل كيان
هنياك مين الشييعوب مين تهييود ،كميا حصيل فييي مملكية بحيير الخيزر ،والتييي
دام ييت م يين ع ييام (1316-363م) .وكم ييا حص ييل م يين تَه ييود بع ييض قبائ ييل
العيرب وغيييرهم .واسييتمر الخييروج ميين اليهودييية والييدخول فيهييا عبيير القييرون
مم ييا أدى إل ييى انفك يياك العالق يية ب ييين اليهودي يية ك ييدين وب ييين بن ييي إس ي يرائيل
كعنصيير .وتسييتطيع أن تقييول اليييوم إن الغالبييية العظمييى ميين بنييي إسيرائيل
القييدماء قييد تحول يوا إلييى اإلسييالم ،أمييا البقييية الباقييية فتحييول معظمهييا إلييى
المسيييحية .ميين هنييا ال صييحة اليييوم لالدعيياءات التييي تييزعم وجييودا تاريخيييا
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لقوميي يية يهوديي يية في ييي فلسي ييطين ،ألن اليهوديي يية هي ييي ديي يين اعتنقتي ييه شي ييعوب
مختلفيية .وكالمنييا هييذا ال يعنييي أنييه ال يوجييد فييي يهييود اليييوم ميين لييه عالقيية
نسييب ببنييي إس يرائيل القييدماء ،وعلييى وجييه الخصييوص أحفيياد أولئييك الييذين
كانوا في الجزيرة العربية زمن نزول الرسالة اإلسالمية ،والذين تحول عيدد

منهم ،عبر العصور ،إلى اإلسالم وآخرون إلى المسيحية.

والي ي ييوم يتك ي ييرر ف ي ييي وس ي ييائل اإلع ي ييالم اإلسي ي يرائيلية أخب ي ييار البعث ي ييات
اليهودي يية الت ييي تس ييافر إل ييى أفغانس ييتان للبح ييث ع يين أحف يياد دول يية إسي يرائيل
األولييى ،اعتقييادا ميينهم بييأن األغلبييية العظمييى ميين الشييعب األفغيياني ،أي
قبائ ييل البش ييتون ،ه ييم األس ييباط العشي يرة الض ييائعة .ومعل ييوم أن هي يؤالء م يين
المس ييلمين الس يينة ،وال يبع ييد أن يك ييون له ييم ف ييي المسي يتقبل دور ف ييي تحري يير
فلسييطين ميين سييلطان الصييهيونية ،ليييعلم النيياس أن العقائييد والفلسييفات هييي
التييي تصيينع األمييم والجماعييات ،وأن العنص يريات تقييوم علييى األوهييام ،وأن
الص ي ار فييي جييوهره هييو بييين الحييق والباطييل .جواذا كانييت إس يرائيل األولييى
تضييم شييعبا متجانسييا ميين الناحييية ِ
العرقييية ،فييكن إس يرائيل اليييوم تتييألف ميين
س عين قومية يتكلمون تسعين لغة.
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الشجرل الملعونة

قال تعالى في سورة اإلسراء ،اآلية  ":48ومرا جعلنرا الرؤيرا التري
أرينا

فتنة للناسأل والشجرلَ الملعون َة في القرآن ".
يرى جماهير المفسرين أن الشجرة الملعونة هنا هي شيجرة الادوم.

أما الشيعة فكنهم يذهبون إلى أن الشجرة الملعونة هم بنو أمية ،ويسيتندون
فييي ذلييك إلييى حييديث ش يريف ييينص علييى ":أن الرسييول ،صييلى اهلل عليييه
وسيلم ،قيد رأى فيي المنيام بنيي الحكيم ،أو بنيي العياصَ ،ينيزون عليى منبيره
كمييا تنييزو القييرود ،فأصييبح كييالمتغيظ ."...والتشيييع واضييح فييي ال يربط بييين
ه ييذا الح ييديث واآلي يية الكريم يية .وف ييي الوق ييت ال ييذي نج ييد في ييه مفسي ي ار ش يييعيا
معاصي ي ار كالطباطب ييائي ،ص يياحب تفس ييير الميي يزانُ ،يق ييوي ه ييذا الق ييول عن ييد
تفسيييره لآلييية الكريميية ،نجييد أن الطبرسييي ،صيياحب تفسييير مجمييع البيييان،
وه ييو م يين كب ييار علم يياء الش يييعة ف ييي الق ييرن الس ييادس الهج ييري ،يجع ييل هي يذا
التفسير قوال ثالثا.

المالح ييظ أن القي يرآن الكي يريم ل ييم َي ْلع يين ش ييجرة الزق ييوم ،وبالت ييالي كي ييف
يمكننييا أن نقييول إنه ييا الشييجرة الملعون يية؟ .لييذلك ق ييال بعييض المفسي يرين إن
المقصود بالملعونة أي الملعون آكلها .وهيذا تقيدير تأبياه اللغية العربيية ،ثيم
للم َكلفييين ،والشييجرة،
إن اللعيين ،الييذي هييو الطييرد ميين الرحميية ،ال يكييون إال ُ
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كما هيو معليوم ،غيير مكلفية ،وليم ترتكيب ُجرميا حتيى تُلعين .وقيال اليبعض
إن الشجرة هيي وسييلة لتعيذيب الكفيار ومين هنيا جياء اللعين .وهيذا المعنيى
تأبيياه اللغيية ،ويأبيياه العقييل ،ويأبيياه اليينص القرآنييي ،ألن خزنيية جهيينم هييم ميين
المالئكيية ،وال ُيتصييور لعيينهم لمجييرد أن لهييم عالقيية بتعييذيب الكفييار .وعليييه

نرى أن آراء جماهير المفسرين مضطربة عند القول بأن الشيجرة الملعونية
هييي شييجرة الزقييوم المييذكورة فييي الق يرآن الك يريم .ومييا نجييده اليييوم فييي كتييب
التفسير هو نو من متابعة بعض المفسرين لبعض.

الم يياوردي م يين أش ييهر علم يياء الق ييرن الخ ييامس الهج ييري ،ول ييه تفس ييير
النكررررر والعيرررررون ،ويتميي ييز بجمعي ييه آلراء المفس ي يرين علي ييى صي ييورة سي ييهلة
ومختص يرة .وهييو يييورد فييي الشييجرة الملعونيية أربعيية أق يوال ،ويجعييل القييول
الرابع في القوم الذين يصعدون منبير الرسيول ،صيلى اهلل علييه وسيلم .أميا
القي ييول الثالي ييث فيقي ييول فيي ييه ":أنهي ييم اليهي ييود تظي يياهروا علي ييى رسي ييول اهلل مي ييع
األحزاب ،قاله ابن بحر" .أما كيف يمكين أن يكيون النسيل شيجرة ؟! فنجيد
الم ي يياوردي يق ي ييول " :والش ي ييجرة كناي ي يية ع ي يين المي ي يرأة ،والجماع ي يية أوالد المي ي يرأة
كاألغصييان للشييجرة " .فالنسييل هييو فييي حقيقتييه شييجرة نامييية ومتفرعيية .جوان

ك ييل م ييا يق ييوم عل ييى أص ييل اعتق ييادي ،ويتف يير ع يين ه ييذا األص ييل ،ه ييو ف ييي

حقيقتييه شييجرة .والق يرآن الك يريم مثييل الكلميية الطيبيية ،والتييي هييي اإلسييالم،
بالشييجرة الطيبيية .وشييبه الكلميية الخبيثيية بالشييجرة الخبيثيية .جواذا كييان اليهييود
هم الشيجرة الملعونية فيي القيرآن ،فهيذا يكيون عليى اعتبيار أنهيم يلتقيون فيي
أص ييل اعتق ييادي ،وال يص ييح أن تك ييون اليهودي يية قائم يية عل ييى النس ييل ،ألن
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اليهييودي فييي الحقيقيية هييو الييذي يييؤمن باألصييول اليهوديييةب فييي االعتقيياد
والتشريع ،واألخالق .والعدل يقتضي أن يكون اللعن نتيجة لممارسة الفيرد
أو األمة ألمر اختياري.

الذي ُيرجِّح أن المقصود بالشجرة الملعونة هم اليهود ،أمور منها:
أوال :إن اآلييية التييي نحيين بصييددها هييي فييي سييورة اإلس يراء ،والتييي تسييمى
أيضييا سررورل نرري س ر ار ي  ،وهييي تتحييدث عيين إفسيياد اليهييود فييي األرض
المباركيية .وتُ ْسييتَهل السييورة بنبييوءة مسييتقبلية تتحييدث عيين إفسيياد اليهييود فييي
األرض المباركة .ويرد الكيالم عين هيذا اإلفسياد فيي خيواتيم السيورة أيضيا،
مما يشير إلى مركزية هذا الحدث فيي السيورة ،التيي تسيمى اإلسيراء ،وفيي
هذا إشارة إلى المسجد األقصى .أما تسمية سورة بني إسرائيل فتشيير إليى
اإلفساد .وعليه ال يبعد أن تكون الرؤييا تتعليق بهيذه القضيية المحوريية فيي
السورة.

ثانيا :طريقة كتابة كلمية الرؤيرا فيي قوليه تعيالى ":ومرا جعلنرا الرؤيرا التري
فتنررة للنرراس والشررجرلَ الملعونررة…" ،تُييرجح أنهييا رؤيييا منامييية.
أرينررا
ولييو كانييت رؤييية بص يرية لكتبييت هكييذا :رؤييية .وقييد ُنقييل عيين ابيين عبيياس،
وسييعيد بيين جبييير ،والحسيين ،وقتييادة ،ومجاهييد ،أن مييا رآه الرسييول ،صييلى
اهلل عليه وسلم ،ليلة اإلسراء والمعراج هو الرؤيا المذكورة في هيذه اآليية.
وبما أنها تمت ليال ،وتحدث عنها الرسيول ،صيلى اهلل علييه وسيلم ،عنيدما
أصبح ،فقد سماها القرآن الكريم رؤيا .وهي أيضا فتنة للناس اليذين كيذبوا
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خب يير الرس ييول ،علي ييه الس ييالم .وال ييذي ني يراه أن المس ييألة ال تتعل ييق بالرؤي يية
البص ي يرية ،أو المنامي ي يية ،جوانمي ييا تتعل ي ييق بي يياألمر ال ي ييذي رآه الرسي ييول ،علي ي ييه

السالمب فكذا كان قد رأى ببصره أمو ار واقعة فهيي إذن رؤية .واذا كان درد
رأل أمو ارإ ستقع في المستق

فهي رؤيا ألنها نير موجودل في المرا

وانما في ا ستق ا  .وقيد أشيار القيرآن الكيريم إليى هيذا فيي سيورة اإلسيراء:
" لنريه من آياتنا "...وفي سورة النجم ":لقد رأل من آيرا ر ره الك ررل".
على ضيوء هيذا ال يوجيد ميا ينفيي احتميال أن يكيون ميا رآه الرسيول ،علييه
السييالم ،ميين أمييور مسييتقبلية كانييت تتعلييق بسيييطرة اليهييود علييى المسييجد
األقصييى ،وعلييى األرض المباركيية ،والتييي هييي ُع ْقيير دار اإلسييالم .وتتعلييق
أيض ييا بس يييطرة ه ييذه الش ييجرة الخبيث يية عل ييى المس ييتوى الع ييالمي ،وذل ييك ف ييي
المرحليية الزمنييية نفسييها .وال شييك أن ذلييك ُيحييزن الرسييول ،صييلى اهلل عليييه
وسلم ،فكانت التعزية له ،عليه السيالم ،أن قييل ليه ":واذ دلنرا لر ن ر ر
أمررا النرراس"ب فمقاليييد األمييور هييي بيييد اهلل ،أمييا مييا رأيتَييه يييا محمييد ميين
سيطرة هؤالء فهو نو من الفتنة للبشر ،وما رأيتَه فهو فيي حقيقتيه الشيجرة

الملعوني يية ،وبالتي ييالي لي يين تكي ييون لهي ييا ثمي ييار ممتي ييدة ،بي ييل إن هي ييذه السي يييطرة
العارض يية محك ييوم عليه ييا باإلخف يياق ،وه ييي مط يياردة ب يياللعن اإلله ييي .وه ييذا
يعني أن سيطرة اليهيود فيي أيامنيا هيذه تنحصير فيي كونهيا فتنية أرادهيا اهلل
لتمحيييص النيياس ،وهييي سيييطرة الشييجرة الملعونيية ،التييي هييي شييجرة خبيثيية،
جذورها واهية ،وثمارها غير مباركة ،ومن هنيا يسيهل عليى أهيل الحيق أن

َيجتثوها ،وأن يقوا الناس من آثارها الخبيثة.
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ثالثا :يقول تعالى " :الشجرل الملعونة في القررآن " ،وهيذا يعنيي أنيه ال بيد
أن نجي َيد لعنهييا فييي الق يرآن الك يريم .وبييالرجو إلييى ألفيياظ اللعيين فييي الق يرآن
ررن ومشررتقاتها قييد وردت  11مييرة .والمالحييظ أن أكثيير
الك يريم نجييد أن لَ َعر َ

مي يين ثلي ييث ألفي يياظ اللعي يين جي يياء في ييي سي ييياق الكي ييالم عي يين اليهي ييود علي ييى وجي ييه

الخص ييوص .أم ييا ب يياقي اللعن ييات ،فكنه ييا كان ييت إلبل يييس ،ولقات ييل الم ييؤمن،
وللمني ي ييافقين ،وللكي ي ييافرين ،وللظي ي ييالمين ،وللكي ي يياذبين… وال شي ي ييك أن اليهي ي ييود
يشييتركون فييي ه ييذه األمييور م ييع غيييرهم .وعليييه أال تك ييون هييذه المالحظ يية
اإلحصييائية مؤش ي ار علييى أن اليهييود هييم الشييجرة الملعونيية فييي الق يرآن؟! وال
ننسى أن الكثير من األفكار والمذاهب والمدارس المنحرفة هيي مين صينع
اليهييود ،أو هييي متييأثرة بعقائييدهمب كالماركسييية ،والوجودييية ،والماسييونية…
والمس ييتهدف به ييذه األفك ييار والم ييذاهب ه ييم البش يير ،ال ييذين نزل ييت رس يياالت
الس ييماء رحم يية به ييم .أف ييال يس ييتحق اللعن يية ك ييل م يين نص ييب نفس ييه ع ييدوا هلل
ولرسيياالته ،وعييدوا للحييق والعييدل؟! ألييم يخبرنييا الواقييع بييأن هييذا هييو مسييلك
اليه ييود عب يير العص ييور المختلف يية جوال ييى يومن ييا ه ييذا؟! ب ييل إن القي يرآن الكي يريم
ينص على أن هذا سيكون مسلكهم إلى يوم القيامة.
فتنرة للنراسأل والشرجرلَ الملعونر َة

"وما جعلنا الرؤيا التي أرينا

فرري الق ررآن" .فسيير العلميياء اآلي يةَ علييى أسيياس أن الرؤيييا شيييء ،والشييجرة

الملعونيية شيييء آخيير ،والمعنييى عنييدهم :ومييا جعلنييا الرؤيييا التييي أرينيياك إال
فتن يية للن يياس ،وك ييذلك الش ييجرة الملعون يية فتن يية أيض ييا .وه ييذا الوج ييه تحتمل ييه
اللغيية ،والييذي نيراه أقييرب إلييى ظيياهر اليينص أن يكييون المعنييى :ومييا جعلنييا
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الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس ،وجعلناها أيضيا الشيجرةَ الملعونية ،التيي

يرد لعنها في القرآن .وهذا يعني أن الرؤيا هنا يقصيد بهيا الشييء المرئيي،
أي موض ييو الرؤي ييا .وعل ييى ه ييذا يك ييون م ييا رآه الرس ييول ،ص ييلى اهلل علي ييه
وسلم ،من أمر هو في واقعه فتنة للناس وابتالء لهيم ،وهيو عنيد اهلل شيجرة
ملعونيية ،وهييذا اللعيين َح َكييم بييه اهلل تعييالى فييي الق يرآن الك يريم .وفييي رأينييا أن
اليهود هم فتنة للنياس عليى مير القيرون ،وهيم أيضيا شيجرة ملعونية محكيوم
أن ال تثم يير جه ييودهم المفس ييدة ثمي ي ار ي ييدوم ويس ييتمر ،وه ييذا م يين رحم يية اهلل
بعبياده .وحتيى يتضييح المعنيى بشيكل أفضييل نقيول :وميا جعلنييا الرؤييا التييي
أريناك إال فتن إة للناس وشرجرلإ ملعونية فيي القيرآن الكيريم .أميا إضيافة

(ال)

إلييى كلمتييي شررجرل و ملعونررةأل فكنهييا تعنييي أن هييذه هييي الشييجرة الوحيييدة
الملعون يية في يي القي يرآن الكي يريم ،أم ييا لع يين الظ ييالمين ،والمن ييافقين ،والك ييافرين،

والكاذبين ،...فقد ورد دون أن ينسب أصحاب هذه الصفات إلى شجرة.

بييالرجو إلييى واقعنييا المعاصيير يمكيين أن نسييتفيد ميين تييدبر هييذه اآلييية

األمور اآلتية :

أوال :إن س يييطرة اليه ييود ف ييي فلس ييطين ،وك ييذلك س يييطرتهم عل ييى المس ييتوى
الع ييالمي ،م ييا ه ييي إال فتن يية واب ييتالء وتمحيص ييا للن يياس .ومعل ييوم أن الف ييتن
ُيقصييد منهييا أن يتميييز النيياس فييي م يواقفهم ،وال بييد أن ينييتج عيين هييذا واقييع
أفضل ،فال تن ي دانون في الت يير.
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ثاني ي ييا :إن الم ي ييذاهب والفلس ي ييفات المنبثق ي يية ع ي يين اليهودي ي يية ،والت ي ييي حاول ي ييت
وتحاول أن تفسد المجتمعيات البشيرية ،ال بيد أن تتالشيى .والماركسيية مين
أوضح األمثلة على ذلك.

ثالثي ييا :إذا كي ييان اإلسي ييالم شي ييجرة مباركي يية ،وكاني ييت اليهوديي يية في ييي صي ييورتها
المحرفة شجرة ملعونة ،فكن هذا يعنيي أن العقبيات التيي ُيقيمهيا اليهيود فيي

طرييق المسييلمين ،هييي ميين ضييرورات هيذا الطريييق الحييق ،ولكيين ال بييد فييي
النهاي يية مي يين ثم ييار طيبي يية تطرحه ييا شي ييجرة اإلس ييالم المباركي يية .أم ييا الثمي ييار
الخبيثة للشجرة الملعونة فكن الفطرة البشرية تأباها وتمجها.
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السامري

ورد اسيم السامري فيي القيرآن الكيريم ثيالث ميرات ،وذليك فيي سيورة
ط ييه .وق ييد اختل ييف ف ييي معن ييى ه ييذا االس ييم ،وي ييرجح ل ييدينا أن ييه نس ييبة إل ييى
(شومير) والذي يعنيي بالعبريية الحفيظ والح ارسية .هيذا يجعيل مين المحتميل

أن يكون السامري أحد كبار الكهنية ،ومين حيراس وحفظية العقييدة الوثنيية.

جواذا كييان االسييم نسييبة إلييى (سرررامر) العربييية ،والتييي تعنييي السيياهر ،فكنهييا
تلتقييي فييي مييآل المعنييى مييع شييومير ،التييي تعنييي الح ارسيية .وأمثييال ه يؤالء
الكهن يية والحي يراس يك ييون ل ييديهم العل ييوم والق ييدرات الت ييي تمي ييزهم عل ييى أه ييل
عصييرهم ،ويغلييب أن تكييون لييديهم قييدرات قيادييية .وقييد يفسيير هييذا السييرعة
التي استطا فيها السامري أن ُيضل بني إسرائيل ،ويستغل غيبة موسيى،
عليه السالم.
إن مثل هذه الشخصيية يمكين أن تتكيرر فيي حيياة اليدعاة واليدعوات،
وم يين قَْبي ي ُل ف ييي حي يياة الرس ييل ،وف ييي طري ييق الرس يياالت .م يين هن ييا ال معن ييى
لمحاول يية ال ييبعض أن ُيض ييفي الط ييابع األس ييطوري عل ييى ه ييذه الشخص ييية.

والغريييب أن نجييد الييوم كتابييات كثييرة تلقييى القبييول لييدى النيياس ،وال يميزهييا
إال ميلهيا إليى األسيطورة والخ ارفية ،جواغراقهيا فيي األوهيام والتخييالت ،تمامييا

كييأفالم الخيييال العلمييي ،إال أنهييا بعيييدة عيين العلييم .ويسييتغل ه يؤالء الكتيياب
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الغموض الظاهري ليبعض ألفياظ القيرآن الكيريم ،والسينة الشيريفة .والغالبيية
ميينهم تقصييد إلييى التجييارة وال يربح المييادي .ميينهم ميين كتييب عيين المهييدي،
ومينهم مين كتيب عين إبلييس ومثليث برميودا ،ومينهم مين كتيب عين اليدجال
والسي ييامري ،ومي يينهم ،ومي يينهم ...وقي ييد ال يعنيني ييا أن نلي ييوم ه ي يؤالء مي يين الي ييذين
يطلبون الشهرة والمال ،ولكننيا نليوم العلمياء اليذين ال ي ازليون ييرددون ميا ال
يصح مين أوهيام وأسياطير جواسيرائيليات أ ِ
ُدخليت فيي كتيب التفسيير ،و ارجيت
السذج والبسطاء.
في أسواق العامة ،فكانت التربة الخصبة لصائدي ُ

يبي ييدو أن السي ييامري قي ييد اسي ييتغل قي ييرب عهي ييد بني ييي إس ي يرائيل بالوثنيي يية،
واستغل كهانته السابقة ،وكونه من حراس الفكرة الوثنيية ،فاسيتطا بزعميه
أن يمحييو األثيير الييذي أحدثتييه رسييالة موسييى وهييرون ،عليهمييا السييالم .لييذا
نجييده ال يسييتحي ميين التبيياهي بقد ارتييه التييي مكنتييه ميين إ ازليية األثيير الخييير
الييذي أحدثتييه الرسييالة الجديييدة فقييال " :دَررا َ صررر ِمررا لَررم ي صررروا ِ ِ
رره
َ
َ
َ
ِ
فَقَ ض ر دَ َ ِ
سررولَ لِرري َن ِسرري".
َ
ض ر إة مررن أَثَر ِرر الرسررو ِ فَ َن َررذت َها َو َك ر َذل َ َ

(

ره.)16:

إن الغموض الظاهري لهذه العبارة فتح المجال للكثيير مين المفسيرين
أن يت ِكئوا على روايات منسوبة إلى ابن عباس ،رضيي اهلل عنهميا ،ليقوليوا
إن الس ييامري ق ييد رأى جبريي ييل ،علي ييه الس ييالم ،يركي ييب ِحص ييانه ،واسي ييتطا
السامري أن يأخذ قبضة من التراب الذي داسه حصيان جبرييل ،وسياعدته
هييذه القبضيية علييى أن يبعييث الحييياة فييي ِ
العجييل الييذي صيينعه ميين ذهييب،
ليعبييده بنييو إسيرائيل .وبهييذا وجييدناهم يصيينعون حييول السييامري هاليية تجعلييه
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شخصييية غامضيية ،قييادرة علييى بعييث الحييياة فييي المييادة .ثييم نجييد بعييض
المعاص يرين تييذهب به ييم أوهييامهم إل ييى درجيية أن يتص ييوروا اسييتمرار حي يياة

السي ييامري ،ألن موسي ييى ،عليي ييه السي ييالم ،قي ييال لي ييهَ ":وِان لَرررر َ َمو ِعررررداإ لَررررن
تاللَ َررره ( " ...رررره .)17:وهييذا فهييم عجيييب ،ألن كييل إنسي ٍ
يان لييه موعييد ليين
ُي ْخلَفه ،انظر قوله تعالى في سورة الكهف َ ":لَهم َمو ِع ٌرد لَرن َي ِجردوا ِمرن
دوِن ِه َمروِالإ " .ومين ُييدقق فيي الينص القرآنيي الكيريم يجيد أن العجيل اليذي
صنعه السامري هو مجرد جسد ال حياة فيه ،ثم هو في غاية اإلتقيان مين

ناحي يية الص ييناعة إل ييى درج يية أن ييه يص ييوت فل ييه ُخي يوار .وم يين يع ييرف ت يياري

الفراعنيية وحضييارتهم ال يسييتغرب حصييول مثييل هييذا األميير ميينهم .وقصيية

موسى ،عليه السالم ،مع السحرة تبين لنا المدى اليذي وصيل إلييه ال ُكهيان

وحراس العقيدة الوثنية في عالم العلم والصناعة.

إذا كييان السييامري قييد اسييتطا أن يبعييث الحييياة فييي ِ
العجييل الييذهبي،
بييزعمهم ،فييكن ذلييك ُيعييد دليييال ُملزمييا لبنييي إس يرائيل كييي ُيطيع يوا السييامري،
وبالتييالي فهييم معييذورون ال يسييتحقون اللييوم ،ألنهييم اتبع يوا عيين دليييل .ولييو
تييدبر الييذين ينسييبون إلييى السييامري الخ يوارق ،لفظيية فن رررذتهاأل ال يواردة فييي
اآلية الكريمة ،ألدركوا أن هذه اللفظة تدل عليى الرميي واإلهميال ،وال تيدل
علييى االعتنيياء واالسييتخدامب فالسييامري يتييبجح بقد ارتييه العلمييية التييي جعلتييه
ُيبص يير أم ييو ار ل ييم يبص ييرها الش ييعب ،وبالت ييالي اس ييتطا أن يمح ييو ،بزعم ييه،
آثييار رسييالة موسييى ،عليييه السييالم ،ميين قلييوبهم ،واسييتطا أن يجعلهييا فكيرة

منبوذة.
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المتييبجح؟! المتييدبر
فميياذا كييان رد موسييى ،عليييه السييالم ،علييى هييذا ُ

لآليات يالحظ أن موسى ،عليه السالم ،قيد أطليق للسيامري حريية الكيالم،
فقال له :ن ل مدل ميات أن تقو ما ش َ مرن نيرر أن تمرسأل ومرن
نير أن يتعر ل أمرد سراءل .وهيذا الموقيف يشيبه ميا حصيل إلبلييس
في إنظاره ،جواطالق ييده فيي محاولية إضيالل النياس ،ليكيون بيذلك آلية مين
آالت اختبار المكلفين من البشر .كما جاء في سورة اإلسيراء ":دَا َ اذ َهلل
ِ
اء َموفررو ار إ"( .امس رراء .)60:وهنييا
فَ َمررن تَِ َع ر َ مررنهم فَ رِ ن َج َهررن َم َجر َرااؤكم َجر َرا إ
يقول موسى ،عليه السالم ،للسامري ،المغتر بعلميه ":دَا َ فَاذ َهلل فَِ ن لَر َ
ِ
ِ
ِ
راس" ( .ررره .)17:وهييذا يعنييي أن ":مسرراس"أل
سر َ
فرري ال َم َيررال أَن تَقررو َ م َ
الم َجي ِّينح ،الييذي يحيياول أن
ليسييت مقييول القييول ،وبالتييالي ال داعييي للخيييال ُ
يتصور لنيا الميرض اليذي ُيحتميل أن يكيون قيد ميس السيامري ،بحييث هيام
في البيداء بعيدا عن الناس .والذي يبدو لنا أنه قد بقيي مقيميا فيي النياس،

وتُِرك ليدعي ما يشياء ،فيكن العقييدة الحقية ُيجليهيا ويصيفيها كييد الكائيدينب
فم ييا ع ي َيرف الن يياس الص ييحوة اإلس ييالمية المعاصي يرة إال بع ييد معان يياتهم م يين
ٍ
ياح لهييا
ضييالالت المالحييدة والميياديين .جواذا أراد اهلل نشي َير فضيييلة طُ ِوَيييت أتي َ
لسان حسوِد.
َ
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ارون

يا أال

جراء فيي اآليية  43مين سيورة ميريم ":يرا أالر َ رارون مرا كران أ رو ِ امر أرَ
ِ
ياءتهم ،عليهييا
سررو ٍء ومررا كان ر أم ر ي راإ" .هييذا قييول قييوم م يريم عنييدما جي َ
َ
السييالم ،تحمييل مولودهييا ولييم يعهييدوا لهييا زوجييا ميين قَبييل .وقييد أشييكل علييى

الي ييبعض قولي ييه تعي ييالى علي ييى لسي ييان القي ييوم ":يررررا أالررررر

ررررارون ."...أمي ييا

المبشي يرين -المنصي يرين -ال ييذين اعت ييادوا اختي ي ار اإلش ييكاالت ح ييول ال يينص
القرآنييي الك يريم ،فزعم يوا أن هييذا القييول ميين األخطيياء التاريخي ية التييي وقييع
فيها القرآن الكريم!!
جيياء فييي صييحيح مسييلم وغي يره عيين المغي يرة بيين شييعبة قييال ":لمرررا دررردم
نجرران سررألوني :فقررالوا ":نكررم تقرررؤون :يرا أالر

ررارون ،وموسررا د ر

عيسا كذا وكذا؟! فلما ددم علا رسو الأل صرلا ال عليره وسرلمأل

سألته عن ذل فقا  ":نهم كانوا يسمون أن يرا هم والصرالمين در لهم".
فنصييارى نجيران فييي زميين الرسييول ،عليييه السييالم ،يحتجييون بالبعييد الزمنييي
بين مريم وهارون ،عليهما السالم ،عليى اليرغم مين كيون اآليية الكريمية ليم
تُصييرح بييأن اسييم هييارون ال يوارد هنييا علييى لسييان القييوم هييو هييارون النبييي،

والقرآن الكريم لم يقل إطالقا إن مريم هي أخت هارون النبي.

الصحابي الكريم المغيرة بن شعبة يسيأل الرسيول ،علييه السيالم ،عين ذليك
فت ييأتي اإلجاب يية لتزي ييل الل ييبس ،إن وج ييد عن ييد ال ييبعض .وعل ييى ال ييرغم م يين
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وضييوح إجابيية الرسييول ،عليييه السييالم ،إال أن أهييل الضييالل ميين المبشيرين
ال يتورعييون عيين الكييذب علييى أتبيياعهم ،ميين أجييل أن يقوليوا إن فييي القيرآن
الك يريم أخطيياء .وكييأنهم بييذلك يسي ِّيوغون لهييم األخطيياء ال يواردة فييي الكتيياب
المقدس عندهم.

ومن أج مايد من الضوء علا المسألة نقو :

أوال :في الحديث الشيريف تصيريح بيأن لفظية هيارون فيي اآليية الكريمية ال
ُيقصييد بهييا هييارون النبييي .فلييم يعييد اإلشييكال إذن موجييودا ميين جهيية البعييد
الزمني بين مريم وهارون النبي .فاالسم هارون اليوارد فيي اآليية ال يخيص

هارون النبي ،جوانما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم.
ثانيييا :علييى الييرغم ميين وضييوح ذلييك فقييد بقييي لييدينا أكثيير ميين احتمييال لفهييم
كالم القوم جوادراك مقصودهم بمثل هذا التعبير .ومين هيذه االحتمياالت أن
يكييون لميريم أي شييقيق ،أو أي ألب ،أو أي ألم ،اسييمه هييارون .ومييا الييذي
يمنييع ذلييك ،ألييم يكونيوا يسييمون بأسييماء أنبيييائهم وال ي ازلييون؟! بييل إن أسيماء
األنبييياء تكييون هييي السييائدة فييي المجتمييع .وميين هنييا نجييد أن اسييم محمييد،
مثال ،يتكرر بشكل الفت بحيث ال يكاد يخلو منه بيت مسلم.
ويأخييذ الييبعض علييى هييذا االحتمييال أن يه لييم يييرد فييي تيياري النص ييارى أن
لمريم أخا اسمه هارون .والجواب على هيذا بسييطب فعيدم ورود اإلثبيات ال
يعني النفي ،وهذا بدهي في العقل .يضاف إلى ذلك أن األناجييل األربعية
الت ييي اعتم ييدت ف ييي الق ييرن ال ارب ييع الم يييالدي ق ييد اختلف ييت ف ييي س ييرد الوق ييائع
يت إلييى شييجرة نسييب المسيييح فييي
المهميية وليييس فقييط األسييماء .ولييو رجعي َ
إنجيل متى وشجرة نس ِ
يبه فيي إنجييل لوقيا لوجيدت العجيب .فياالختالف فيي
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سلسيلة أسييماء اآلبيياء واألجييداد كبييير .جواذا كييان ذكيير حادثيية كييالم المسيييح،
أي
عليه السالم ،في المهد قد أهمل تماما ،فمن بياب أوليى أن ُيهميل اسيم ٍ

ألب أو ألم ...كييف ال ،ونحيين ال نجييد فييي األناجييل المتداولية اسييما لوالييد
مريم عليها السالم!!

ثالثا :تذكر التوراة المعتميدة ليدى اليهيود والنصيارى أن لهيارون النبيي أختيا
اسييمها م يريم ،وأشييير إليهييا فييي أكثيير ميين ِس يفر .ومعلييوم أن م يريم ،عليهييا
السييالم ،هييي ابنيية عم يران ،كمييا ييينص الق يرآن الك يريم .والالفييت أن التييوراة
المعتمييدة لييدى اليهييود والنصييارى تقييول إن والييد هييارون وموسييى ،عليهمييا
السييالم ،هييو عميرام .وتحويييل النييون إلييى ميييم للتخفيييف معهييود فييي النيياسب
فاسي ييم برهي ييان ،مي ييثال ،ينطقي ييه العامي يية أحياني ييا برهي ييام .وقي ييد ني ييص الحي ييديث
الصحيح على أن هارون هو ابن عمران.
رابعييا :فم يريم األولييى – أخييت هييارون النبييي -هييي ابنيية عم يران .وم يريم أم

عيسي ييى ،علي يييهم السي ييالم ،هي ييي ابني يية رجي ييل اسي ييمه عم ي يران أيضي ييا .ومتوق ي يع
ومعه ي ييود ف ي ييي عائل ي يية مؤمن ي يية أن تقت ي ييدي باألنبي ي يياء والص ي ييالحين ،فتتس ي ييمى
بأسمائهم ،كما ينص الحديث الشريف .ومن كان اسمه عميران ُيتوقيع منيه
أن ُيسمي موسى وهارون ومريم.

خامسييا :إذا كييان اسييمك إب يراهيم فأنييت أبييو خليييل ،جواذا كييان اسييمك خليييل
فأن ييت أب ييو إبي يراهيم .جواذا ك ييان اس ييمك عل ييي فأن ييت أب ييو الحس يين ،جواذا ك ييان
اسمك الحسن فأنت أبو علي...ال  .هيذا هيو المتعيارف علييه فيي الكثيير

م يين المجتمع ييات العربيي ية واإلس ييالمية ،ألن عليي يا رض ييي اهلل عن ييه ،م ييثال،

كييان ُي َّ
كنيى بييأبي الحسين ،وهكييذا ...الي  .وقياسييا علييى هييذا يييرجح لييدينا أن
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العيرف فيي لسيان قيوم ميريم،
تكون اآليية الكريمية قيد كشيفت عين مثيل هيذا ُ
فكييل ميين تسي َّيمت بم يريم هييي عنييدهم أخييت هييارون ،ألن م يريم األولييى هييي
أخت هارون النبي ،علييه السيالم .أميا لمياذا ليم تكين أخيت موسيى؟! فيألن

نص التوراة المعتمدة عنيدهم تيربط بيين ميريم وهيارون أكثير مميا تيربط بيين
مريم وموسى ،عليهم السالم.
وهييذا الوجييه ينسييجم تمامييا مييع قييول الرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ":نهررم
كرانوا يسرمون أن يررا هم والصرالمين در لهم" .وبيذلك يكيون القيرآن الكيريم،
وهو يروي كالم القوم ،قد كشف عن ع ٍ
رف تعارفه الناس في ذليك اليزمن،
ُ
ممييا يشييير إلييى تجييذر الييدين وتييأثيره فييي نفوسييهم ،وعلييى وجييه الخصييوص
عمران وأهله ،جوان كان ال يشير بالضرورة إلى حقيقية تيدين واسيتقامة بقيية
القوم.
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فرضية
تتعل

الل المسي عليه السالم

جرراء فييي اآلييية  17مين سييورة آل عميران ":ذ دالر المال كررة يررا مررريم ن
ٍ
كلمة منه اسمه المسي عيسا ا ن مريم."...
ال ي شر
اختلف أهل التفسيير فيي معنيى كلمية المسري  ،وقيد تيأثر بعضيهم بميا ورد
فييي العهييد القييديم والجديييد فزعم يوا أن كلميية المسيييح غييير عربي ية .ومعلييوم
وف ييق الد ارس ييات المعاصي يرة أن اللغ يية العربيي ية – ف ييي رأي الكثيي يرين -ه ييي
أقييرب اللغييات إلييى اللغيية السييامية األم .وعليييه فييكن حييرف السييين فييي كلميية
المسيح هو األصل ،ثم أبدل في العبرية شينا ،وليس العكيس كميا ييرد فيي
كتابيات الييبعض ميين القييدماء وميين المعاصيرين .ومييا نختيياره هنييا دون تييردد
أن كلمة المسيح هي عربية ،ومادتها مسح.
المسي  :على وزن فَعيل بمعنى مفعيول ،أي ممسيوح .ومين المعياني التيي
ذكرهييا أهييل التفسييير وتسييتحق الييذكر هنييا قييول ميين قييال :إنيه ،عليييه السييالم
قييد ُم ِس يح ميين األقييذار وطُهيير ميين الييذنوب .وكييذلك قييول ميين قييال :إنييه قييد
ُم ِس يح بالبركيية ،فهييو المبييارك ،انظيير اآلييية  01ميين سييورة م يريم ":وجعلنييي
مباركا أين ما كنت."...

والالفي ييت أن تسي ييمية المسي يييح كاني ييت مي يين ِقَب ي يل الي ييوحي قبي ييل مي يييالده عليي ييه
بخ ْل ِقي ي ِيه أو بدعوت ي ييه أو
السي ييالم ،ممي ييا يعني ييي أن لالسي ييم أس ي ي ار ار قي ييد تتعلي ييق َ

بوظيفته ...ومن هنا يجدر بنا أن نسلِّط األضيواء عليى كيل األسيماء التيي
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جيياء بهييا ال ييوحي ،ومنهييا اس ييم المسيييح ،الييذي ج يياء ثالثيييا ،أي :المس يييح،
عيسى بن مريم ،وكأنه رد على عقيدة التثليث!
والمت ييدبر لآلي ييات الكريم يية ي ييدرك أن عيس ييى ه ييو االس ييم العل ييم ,ب ييدليل أن
الق يرآن الك يريم فييي صيييغة النييداء يقييول ":يييا عيسييى" ،وبييدليل أن يه فييي حييال
س ييرد أس ييماء األنبي يياء ال يق ييول إال عيس ييى .أم ييا لف ييظ المس يييح فظ يياهر أني يه
اللقييب الييذي اشييتهر بييه عليييه السييالم ،حتييى أصييبح يمي يزه أكثيير ميين اسييمه
العلم .جواضافة ا إلى مسيح تشير إلى أنيه إذا كيان هنياك مين مسييح حيق
فكنه هو عليه السالم.
وما نريد أن نطرحه فيي هيذا المقيام هيو فرضيية تيم وضيعها بعيد ميداوالت
بييين عييدد ميين أعضيياء نييدوة نييون وبعضييهم أصييحاب اختصيياص علمييي.
يقي ي ي ييول األي عمي ي ي يياد القاضي ي ي ييي ي ي ي ي ي أسي ي ي ييتاذ الكيميي ي ي يياء الحيوي ي ي ي ية ي ي ي ي ي ي ُمعرفي ي ي ييا
بالكروموسومات كمقدمة لطرح الفرضية:

" يحتييوي جسييم االنسييان علييى  16كروموسييومرراإ ،أو علييى  40اوجرراإ ميين

الكروموسييومات .وتعنييي هييذه الزوجي ية أن لكييل كروموسييوم شييبيها لييه ميين

الناحييية الشييكلية وميين ناحييية احتوائييه علييى الصييفات المختلفيية .وهييذا يعنييي
أن الكروموسييوم رقييم  ، 7مييثال ،يحتييوي علييى عييدة صييفات ،ولنفييرض أنهييا
صفة لون العيون ،وبالتالي فكن الكروموسوم الشبيه له  -أو الزوج الثياني
لييه  -يشييبهه فييي الشييكل والطييول وفييي احتوائييه علييى صييفة لييون العيييون
أيضييا .أي أن لكييل كروموسييوم لييدى اإلنسييان نسييخة شييبيهة لييه ميين حيييث
الشكل واحتواؤها على الخريطة الوراثية نفسها.
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وقييد لفييت نظيير العلميياء أن الييزوج األخييير ميين الكروموسييومات ،وهييو زوج
الكروموسي ييوم الجنسي يييُ ،يظهي يير اختالفي ييا جليي ييا في ييي الشي ييكلب فالكروموسي ييوم
الجنسي  Xأطول بشكل واضح مين الكروموسيوم الجنسيي ،Yواليذي ُيشيكل

فقط ثلث طول الكروموسوم األنثيوي  ، Xمميا دعيا العلمياء للتسياؤل حيول
مدى التشابه بينهما بسبب اختالفهما في الطول والشكل.
ولقد تبين في المصادر العلمية المختلفة  -ومنها المجلة العلميية العالميية
 - Natureأن الكروموسومين الجنسيين متشابهان ،وبأن لهما األصيول
نفسها من حيث احتواؤهميا الصيفات ،وذليك فيي المنطقية المتقابلية بيين
 Xو  Yويصي ييل التشي ييابه بينهمي ييا إلي ييى أكثي يير مي يين  (.%11المرجي ييع :مجلي يية
 Natureالعدد  011الصيادر فيي  10سيبتمبر  1132ص .)140-111
وما يعنينا أن نلفت االنتباه إليه هنا هو أن بعيض المقياالت العلميية تيذكر
أن الكروموسوم الذكري  Yو نسرالة متمكلرة مرن الكروموسروم الجنسري

." X

علييى ضييوء هييذه المعلوميية العلميية الجديييدة فييي حقييل العلييم نضييع الفرضييية
اآلتية:
" مررا أن الكروموسييوم

 Yهييو فييي حقيقتييه  Xمتآكييل ،فهنيياك احتمييال أن

جزئ ييي ف ييي الكروموس ييوم 40
الملَي يك المكل ييف ق ييد ق ييام بعملي يية مس ييح ُ
يك ييون َ
الجنسي ييي – في ييي بويضي يية م ي يريم عليهي ييا السي ييالم  -فني ييتج عي يين ذلي ييك . XY
فالكروموسوم الطوييل غيير الممسيوح هيو  Xوالقصيير هيو  Yاليذي كيان X

فم ِس يح ُجزئيييا فأصييبح  Yبعييد أن كييان زوج الكروموسييومات فييي البويضيية
ُ
هو ." XX
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وليكتمل تصور الفرضية نقول:

أوال :يمكيين أن تكييون تسييمية المسيييح جيياءت ميين كيفييية َخلقي ِيه المفترضيية،
وهيي مسيح الكروموسيوم  Xليتحيول إليى  Yفنيتج موليود ذكير هيو المسييح
(الممسوح) عليه السالم.

ثانيييا :فييي حاليية االستنسيياي المعروفيية ينييتج ميين الخلييية المييذكرة َذ َك ير وميين
المؤنثة أنثى ،أما هنا فنتج من البويضة – التي هي خليية مؤنثية – ذكير.
هو في الحقيقة ابن مريم ،ومريم فقط.
ثالثيا :يبيدو أن المسيح كييان فيي بدايية التبييييض ،أي قبيل انقسيام البويضيية.
ومعلوم أن البويضة في بداية التبييض تكون  46كروموسوما.
رابعا :بكمكانك اآلن أن تعيد النظر فتسأل :لمياذا ابتعيدت ميريم عين أهلهيا
– بالييذات أهلهييا وليييس غيييرهم ميين النيياس  ،-ولميياذا اتخييذت ميين دونهييم
حجابا وهم أهلها ،ولماذا خافت خوفيا شيديدا عنيدما رأت الملَيك فيي صيورة

رجل؟!

هي ييل ألنهي ييا كاني ييت في ييي بدايي يية التبيي يييض ،وتريي ييد أن تسي ييتحم بعي ييد الطهي يير،
وفوجئت وهي في هذا الحال بالملَك في صورة رجل؟!

خامسييا :يبييدو أن عملي ية اليينف التييي قييام بهييا الملَ يك – والتييي كانييت م يريم
عليهيا السيالم مهييأة لهيا – لييم تُضيف شييئا جوانمييا هيي طاقيية موجهية لمسييح
الجزء المطلوب مسحة ليكون ابن مريم فقط.
سادسيا :وبكمكانيك أن تعيييد النظير لتسييأل :هيل كيان الطعييام الخياص الييذي
يتنييزل علييى م يريم ،عليهييا السييالم ،نوعييا ميين التهيئيية الجسييدية قبييل عملييية
المسح؟!
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سييابعا :وهنيياك أسييئلة أخييرى تبحييث عيين ج يواب منهييا :لميياذا ":انتبييذت ميين
أهلها مكانا شرقيا" ،نعم ،لماذا شرقيا؟!
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ما كلمتان

جاء في اآلية  71مين سيورة آل عميران ":ن مثر عيسرا عنرد ال كمثر

آدم اللقرره مررن ت رراهلل ثررم دررا لرره كررن فيكررون" .يلفييت انتبيياه المتييدبر لآلييية

الكريميية قولييه تعييالى ":فيكررون" ،هكييذا بصيييغة المضييار  ،وليييس بالصيييغة
التموقعيية فكرران .ومعلييوم أن صيييغة المضييار تييدل علييى االسييتم اررية .وال
يعنين ييا هن ييا البح ييث ع يين مخ ييرج لغ ييوي للمس ييألة ،جوانم ييا نري ييد أن نب ييين ب ييأن
اسييتخدام الفعييل المضييار هنييا لييه دالليية ازئييدة علييى الفعييل الماضييي ينبغييي
التنبيه إليها.
جيياء فييي اآلييية  11ميين سييورة األعيراف ":ولقررد اللقنرراكم ثررم صررورناكم ثررم
دلنررا للمال كررة اسررجدوا دم ،"...فاآلييية الكريميية تُصييرح بييأن خلييق آدم،

عليي ي ي ي ييه السي ي ي ي ييالم ،هي ي ي ي ييو خلي ي ي ي ييق لني ي ي ي ييا جميعي ي ي ي ييا ،الحي ي ي ي ييظ قولي ي ي ي ييه تعي ي ي ي ييالى":

اللقنرراكم...صررورناكم ."..واسييتخدام ثررم الداليية علييى الت ارخييي يشييير إلييى أن
الخلق تم أوال ،ثم بعد فتيرة كيان التصيوير بالصيورة اإلنسيانية ،ثيم بعيد فتيرة
طُلب من المالئكة أن تسيجد آلدم ،علييه السيالم ،واليذي كيان خلقيه بمثابية

خلق لجميع البشر.

جياء فييي اآلييية  7ميين سييورة السييجدة ...":و رردأ اللر امنسرران مررن ررين"،
فييالطين إذن كييان البداي يية ،أمييا النهاييية فكان ييت كمييال الخلييق البش ييري .أي

آدم ،عليييه السييالم .وبييين ذلييك أمييور يعلمهييا الخييالق العليييم .وبمييا أن خلييق
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آدم هييو خلييق لنييا جميعييا ،كمييا تُصييرح آييية األع يراف ،فييكن ذلييك يعنييي أن

خلييق آدم مسييتمر فينييا حتييى يولييد آخيير إنسييان فييي هييذه الييدنيا .فييآدم ،عليييه
السي ييالم ،ال ي ي يزال ينسي ييل (يكي ييون) حتي ييى يي ييأذن اهلل تعي ييالى باكتمي ييال الوجي ييود
اآلدم ييي ،وعن ييدها تنته ييي خالف يية اإلنس ييان عل ييى األرض لينتق ييل إل ييى ع ييالم
اآلخرة.
وبمييا أن مثييل عيسييى كمثييل آدم ،عليهمييا السييالم ،فهييو أيضييا كييآدم تسييتمر
كينونته إليى ييوم القيامية .وبيذلك يظهير لنيا بعيض وجيوه الحكمية مين بقائيه

حييا فيي السييماء لينيزل قبيل نهاييية اليدنيا .أميا لميياذا ال ُيعتبير عيسيى ،عليييه
السالم ،كباقي البشر ،فيكون استم ار ار لكينونة آدم ،عليه السالم؟! فنقول:
جاء في اآلية  171من سورة النسياء ...":نمرا المسري عيسرا ا رن مرريم

وروح منررره ،"...فعيس ييى ،علي ييه
رسرررو ال وكلمتررره ألقا ررررا لرررا مررررريم
ٌ
ونف ي جديييد ،ولييم يكيين اسييتم ار ار للكلميية األولييى التييي
السييالم ،كلميية جديييدةُ َ
أوجييدت آدم ،عليييه السييالم .فهنيياك كلميية أولييى ونف ي ميين روح اهلل ،فكييان

آدم وميين سيتناسييل منييه إلييى يييوم القياميية .وهنيياك كلميية ثانييية ونف ي ثي ٍ
يان،
فكان عيسى ،وال يزال يكون كما آدم ،عليهما السالم.
ف ييكذا ك ييان عيس ييى ،علي ييه الس ييالم ،ق ييد ُخل ييق عل ييى خ ييالف ق ييانون التناس ييل
السييائد بييين البشيير ،وكييان خلقييه خلقييا خاصييا فيييه تشيريف ،فييكن آدم ،عليييه
السييالم ،قييد خلييق أيضييا علييى خييالف قييانون التناسييل فييي عييالم الحي يوان،
وخلق خلقا خاصا فيه تشريف .وعليه فينبغي أن تُتيرك مسيألة التطيور فيي
خلييق الكائنييات للعلييم ليبييت فييي صييحتها أو عييدم صييحتها ،ألن آدم ،عليييه
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السييالم ،منقطييع الصييلة بمييا قبلييه ،ألنيه قييد خلييق خلقييا خاصيا فيييه تشيريف،
وهو لم يأت بقانون الزوجية -تماما كعيسى ،عليهما السالم -جوانميا كانيت
الزوجية قانونا في نسله بعد أن ُخلقت زوجه من نفسه.
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ثالثة عالنا للمسي

عليه السالم

تسرررته سييورة م يريم بالحييديث عيين قص ية مولييد يحيييى ،عليييه السييالم .ثييم
تفصييل قص ية م يريم وحملهييا بالمسيييح ،عليهمييا السييالم .ثييم يييأتي التعقيييب
على القصية ":ذل عيسا ا ن مرريم درو َ المر ِّ الرذي فيره َيمتررون .مرا
كرران ل أن يتال ر َذ مررن ولر ٍرد س ر مانه ذا دضررا أم ر ارإ ف نمررا يقررو لرره كررن
فيكرررون .وان ال ر ررري ور كرررم فاع ررردوه رررذا صررر ار مسرررتقيم .فررراالتلف

األم رااهلل مررن يررنهم "...مررريم .)07-01(:الالفييت فييي هييذا التعقيييب اآلييية ":06
وان الَ ر ي ور كرم فاع ردوه رذا صر ار مسرتقيم"أل فقيد ذكير بعيض أهيل
التفسير أن المتكلم هو المسيح ،عليه السالم ،وأن العطف هنيا عليى قوليه
 -وهييو فييي المهييد  -فييي اآلي يات  ":00 -03دررا ن ري ع ررد ال ...ويرروم

أ عرررث ميررراإ" .وال ش ييك أن مث ييل ه ييذا العط ييف الف ييت للنظ يير وذل ييك لوج ييود
الفاصييل المتمثييل بيياآليتين  01و  07فبعييد أن انتهييى ميين كالمييه ،عليييه
السالم ،عاد ليتكلم مرة أخرى!!
جاء اإلعالن األول لعيسى ،عليه السالم ،وهو طفل في المهد ":دا نري
رراني الكتررراهلل وجعلنررري ن يررراإ .وجعلنررري م اركررراإ أيرررن مرررا كنررر
ع رررد ال آتر َ
وأوصاني الصالل والاكال ما دم مياإ .و ارإ والردتي ولرم يجعلنري ج را ارإ
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شررررررقياإ .والسررررررالم علرررررري يرررررروم ولررررررد ويرررررروم أمررررررو ويرررررروم أ عررررررث
مياإ".

مريم00(:أل04أل01أل)03

وهذا اإلعالن فيه تفنيد لكل المزاعم التي سيتأتي فيي

مستقبل الزمن ،وفيه بيان لحقيقته ووظيفته ،عليه السالم.

أما اإلعالن الثاني ،الذي ورد في اآلية  06من سورة مريم ،فقيد جياء بعيد
بعثتييه عليييه السييالم ،بييدليل أن ذلييك قييد ورد علييى لسييانه عليييه السييالم بعييد
النب ييوةب انظ يير اآلي ييات م يين  60إل ييى  67م يين س ييورة الزخ ييرف ":ولمي يا ج يياء
عيسييى بالبينييات قييال قييد جئييتكم بالحكميية وألُبييي َن لكييم بعييض الييذي تختلفييون
فيييه فيياتقوا اهلل وأطيعييون ،وان ال ررو ر رري ور كررم فاع رردوه ررذا صرر ار ٌ
مسررتقيم ،فيياختلف األحيزاب ميين بييينهم فويييل للييذين ظلم يوا ميين عييذاب يي ٍ
يوم
أليييم" .وبييذلك يتبييين أن هييذا اإلعييالن كييان بعييد بعثتييه ،عليييه السييالم .وقييد
يفسر هذا لنا وجود الفاصل في سورة مريم بين إعالنه فيي المهيد جواعالنيه
بعد البعثة ،علييه السيالم .ومميا يؤكيد هيذا ميا ورد فيي اآليية  11مين سيورة

آل عم يران فييي سييياق خطابييه ،عليييه السييالم لبنييي إس يرائيل ":ورسررو إ لررا
ني س ار ي أني دد ج تكم مية من ر كم ...ومصدداإ لما رين يردي مرن

التورال ،"...ثيم تيأتي اآليية  ":71ن ال ر ري ور كرم فاع ردوه رذا صر ار

مسررتقيم" .وعنييدما نعلييم أن يه ال يوجييد فييي اليينص القرآنييي الك يريم غييير هييذه
المواقع الثالثة لمثل هذا اإلعالن ،يتحقق ليدينا أن اإلعيالن فيي اآليية 06

من سورة مريم هو على لسان المسيح ،عليه السالم ،وذلك بعد بعثته.
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وكمييا يبييدو فالمسيييح ،عليييه السييالم ،لييه فييي سييورة ميريم إعييالن ثالييث ،جيياء
أيضا بعد فاصل أطول من اإلعالن السابق ،وذلك بعد االنتهاء مين ذكير
فاللف مرن عرد م
بعض األنبياء ،عليهم السالم ،ثم جاء التعقيب اآلتي":
َ
ف أضاعوا الصالل وات عوا الشهوا فسوف َيلقون َنيراإ .مرن تراهلل
َالل ٌ
وآمررن وعم ر صررالماإ فأول ر يررداللون الجن ر َة و يظلمررون شرري اإ .جنررا ِ
َعد ٍن التي وعد الرممن ع اده ال يهلل نه كان وعرده مأتيراإ.
فيهررا ل رواإ سررالماإ ولهررم رادهررم فيهررا كرررل وعشررياإ .تل ر َ الجنررة الترري
يسرمعون

نررورث مررن ع ادنررا مررن كرران تقي راإ .ومررا نتنررا

رأمر ر ر لرره مررا ررين

أيرردينا ومررا الل نررا ومررا ررين ذل ر َ ومررا كرران ر ر نسررياإ".
تالحظ يحار المتدبر فيي معرفية الميتكلم فيي هيذه اآليية ،هيل هيم أصيحاب
مررريم)61 – 71(:

وكمييا

الجنية ،كميا ذهيب إلييه بعيض أهيل التفسيير ،أم هيو جبرييل ،علييه السييالم،
كم ييا ُنق ييل ف ييي أس ييباب الن ييزولب فق ييد ج يياء ف ييي ص ييحيح البخ يياري ع يين اب يين
عباس ،رضي اهلل عنهما :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،لجبرييل،
عليه السالم ":ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا" ،فنزلت ":ومرا نتنرا
أمر ر

لره مرا رين أيردينا ومرا الل نرا ومرا رين ذلر ومرا كران ر ر

نسياإ".

فالحييديث فييي سييبب النييزول صييحيح ،ولكيين السييياق ال يسيياعد علييى هييذا
الفهم .فكيف نجمع بين ما صح في سبب النزول وبين السياق؟!!
اشييتياق الرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ،إلييى لقيياء جبريييل ،عليييه السييالم،
وطلبه أن يكثر من النيزول إلييه ناسيب أن تنيزل هيذه اآليية لتكيون اإلجابية

عن طلبه ،عليه السالم ،جوان كانت ال تخص نزول جبريل ،علييه السيالم،
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فقيط .فهييي كيالم اهلل تعييالى علييى لسيان جبريييل ،عليييه السيالم ،وغييره مميين
ي ييؤذن له ييم ف ييي الن ييزولب كالمالئك يية وكعيس ييى ،علي ييه الس ييالم ،وغيي يره مم يين
يحتمي ييل أن ينزل ي يوا بعي ييد رفي ييع .ومي يين هني ييا نجي ييد أن المي ييتكلم جماعي يية ":ومي ييا
نتنا  ...أيدينا ...الل نا ."...أميا المخاطيب هنيا فهيو الرسيول ،صيلى اهلل
عليييه وسييلم ":بييأمر ر رر  ...ومييا كييان ر رر  ."..نعييم فييالنزول ال يكييون إال

وفق األمير الربياني ولحكمية يرييدها اهلل تعيالى ،فكيل شييء فيي هيذا الكيون
منضي ييبط وال يكي ييون إال لحكمي يية يريي ييدها الي ييرب المربي ييي ِ
لخلق ي ي ِه بالرسي يياالت
وغيرهيا .وكييون المخاطييب هنييا هييو الرسييول ،علييه السييالم ،ففيييه تأكيييد بييأن
كييل مييا يكييون ميين تن يزالت هييو فييي سييياق الرسييالة الخاتمييةب فكييل ذلييك يييتم
بأمر ربك يا محمد ،وما كان ربك يا محمد نسيا.
فالس ييياق يجعلن ييا أكث يير م يييال إل ييى الق ييول ب ييأن الم ييتكلم ف ييي اآلي يية  61ه ييو

المس يييح ،علي ييه الس ييالم ،ألن ن ييزول جبري ييل ،علي ييه الس ييالم ،بق ي ٍ
يول جواع ي ٍ
يالن
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
يتنزل.
فللمس يييح إذن ثالث يية إعالن يياتب واح ييد وه ييو طف ييل ف ييي المه ييد ،وآخ يير وه ييو
رس ييول ي ييدعو قوم ييه ،وثال ييث وه ييو ف ييي الس ييماء مرف ييو  .وب ييذلك يتض ييح أن
اإلعالنات األول والثاني والثالث جاءت في سياق واحد .وأن العطيف فيي
الثاني والثالث كان على األول .أما مضمون هذه اإلعالنيات فيحتياج إليى
توقف وتدبر.
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سليمان وأيوهلل

عليهما السالم

ضيرب بصيبره المثيل حتيى قييل ":ييا صيبر
أيوهلل عليه السالم نبي صابرُ ،
أي يوب" .وقصييته الشييائعة بييين النيياس أخييذت ميين ِس يفر أيييوب ،وهييو السييفر
 13ميين أسييفار العهييد القييديم ،ولكنييه ميين األسييفار المختلييف فيهييا بييين ِفيرق
النصييارى .وميين يق ي أر هييذا ِ
السيفر يخييرج بنتيجيية أن أييوب هييو رجييل صييالح

كييان غني يا جييدا ثييم ابتلييي بجسييمه ومالييه وعيالييه .وبعييض هييذا يسييتفاد ميين
اآليييات الكريميية التييى تعرضييت لقص ية أي يوب بكيجيياز شييديد .إال أن صييورة
أيييوب ،عليييه السييالم ،فييي الق يرآن الك يريم هييي صييورة النبييي الصييابر الييذي
يلجأ ويجأر إلى اهلل تعالى.
ورد اسم أييوب فيي القيرآن الكيريم أربيع ميرات فيي أربيع سيورب ميرتين ييذكر
االسم مع غيره من األنبياء ،ومرتين تذكر قصيته ميع اخيتالف فيي الطيول
وبعييض التفاصيييل ،إال أنهييا تبقييى شييديدة االختصييار ،كمييا هييو األميير فييي
أكثر القصيص القرآنيي .والالفيت أن القصية فيي سيورة األنبيياء وسيورة ص
قييد جيياءت مباشيرة بعييد قصية سييليمان .أمييا ورود االسييم فييي اآلييية  31ميين
سييورة األنعييام فقييد جيياء فييي هييذا السييياق ... ":ومررن ذريترره داود وسررليمان

وأيررروهلل  ،"..وكم ييا تالح ييظ ج يياء ذك يير أي ييوب بع ييد ذك يير س ييليمان ،عليهم ييا
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السالم .أما المرة الرابعة واألخيرة ،التي ذكر فيها أيوب في القرآن الكيريم،
ففي اآلية  160مين سيورة النسياء ،حييث ورد فيهيا أسيماء أحيد عشير نبييا،
ميينهم سييليمان وأيييوب .وميين الالفييت أخيي ار أن وصييف أواهلل لييم يوصييف بييه
ميين األنبييياء فييي الق يرآن الك يريم إال داود وسييليمان وأي يوب ،عليييهم السييالم،

وذل ييك حصي يريا ف ييي س ييورة ص .واألواب ه ييو الرج ييا إل ييى اهلل تع ييالى ف ييي
جميع أموره وشئونه طاعة له.
إن مثيل هييذا الييتالزم ييوحي بوجييود عالقيية بيين النبيييين الكيريمين ،ال نظنهييا
زمانية وال مكانية وال َن َسبية ...ألن القرآن الكريم يقصد إلى إبيراز القضيايا
اإليمانيي ي ية واالجتماعي ي يية والتربويي ي ية والتشي ي يريعية واألخالقيي ي ية ...بعي ي ييدا ع ي يين
الزمان والمكان و َّ
النسب .وبما أن قصة أييوب تتمحيور حيول ديمرة الصر ر

فم يين المتوق ييع أن يش ييير ه ييذا ال ييتالزم إل ييى تجل ييي ه ييذه القيم يية ف ييي س ييلوك،
سليمان عليه السالم .جواذا كان الصبر مطلوبا ممين يبتليى بفقير أو ميرض
أو مصيبة ،..فكن الصيبر ممين ُيميتحن بيالغنى والصيحة والجياه والسيلطان

مطلييوب أكثيير .ومعلييوم أن سييليمان ،عليييه السييالم ،قييد ُوهييب ميين السييلطان
م ييا جعل ييه مض ييرب المث ييل ف ييي الت يياري البش ييريب فق ييد س ي ِّيخرت ل ييه الي يريح،
وسي ِّيخرت لييه مييردة الجيين ،وسي ِّيخرت لييه الجيييو التييي ال ِقبييل ألحييد بهييا...
بييل لقييد أطلقييت يي ُيده فييي العطيياء والمنييع ،انظيير اآلييية  01ميين سييورة ص":
ذا ع اؤنا فامنن أو أمس ير مساهلل".
ويبييدو أن مثييل هييذا التمكييين لسييليمان ،عليييه السييالم ،قييد كييان بعييد امتحييان
م ييا قَب ييل الق ييوة والس ييلطان ،أال وه ييو امتح ييان الص ييبر عل ييى العج ييز وس ييلب
القييدرة ،انظيير اآلييية  01ميين سييورة ص ":ولقررد فتنررا سررليمان وألقينررا علررا
217

كرسرريه جسررداإ ثررم أنرراهلل" ،إذا كانييت اإلنابيية فيهييا معنييى الرجييو  ،جواذا كييان
الرجو هنا هو رجو سليمان ،عليه السيالم – أي رجوعيه إليى الصيحة -
الملييك بييال حيراك هييو
 ،فييكن احتمييال أن يكييون الجسييد الملقييى علييى كرسييي ُ
جسييد سييليمان ،عليييه السييالم .وكييان يمكيين أن تكييون اآلييية أوضييح دالليية
عل ييى ه ييذا المعن ييى ل ييو قي ييل ":وألقين يياهُ عل ييى كرس يييه ،"...ولك يين مث ييل ه ييذا

التعبييير يتضييمن معنييى النبييذ المنييافي للتك يريم .ويبييدو أن صييبر سييليمان،
عل ييى مث ييل ه ييذا االب ييتالء ك ييان ف ييي أعل ييى الم ارت ييب إل ييى درج يية أن نجاح ييه
المتميز جعله يتمنى على ربيه فيقيول ":درا رهلل ان رر لري و رهلل لري ملكراإ
ين ي ٍ
ألمد من عدي ن أن الو راهلل" .أميا طليب المغفيرة فهيو دييدن

المق يربين الييذين يستشييعرون دائمييا عظيييم فضييل المي ِ
ينعم وقصييور المكلفييين
ُ
عن حقيقة الشكر.
الم ْسي يتَكن ف ييي
إذا ك ييان اله ييدف م يين الفتن يية ه ييو اس ييتخراج جواظه ييار الخي يير ُ
اليينفس البش يرية  -كمييا األميير فييي فتنيية الييذهب عنييد تع يريض خامييه للنييار
بهييدف اسييتخراج الييذهب الصييافي -فييكن فتنيية سييليمان ،عليييه السييالم ،قييد
أبييرزت صييبره فييي أعلييى مراتبييه ،فأصييبح مهيييأ للتمكييين فييي األرض ،وقيييل
له ":ذا ع اؤنا فامنن أو أمس

يرر مسراهلل" .وعلييه فيكن مين المتوقيع

أن يكي ييون أصي ييلح الني يياس عني ييد التمكي ييين هي ييم أولئي ييك الي ييذين صي ييبروا علي ييى
المصييائب وعييركتهم االبييتالءات قبييل أن ُيمكن يوا .أمييا أرقييى صييور الصييبر

والمص ييابرة فه ييي ص ييور أولئ ييك ال ييذين نجحي يوا ل ييدى النعم يية ول ييدى النقم يية.
وأمثال هؤالء تحتاجهم البشرية من أجل خالصها.
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ين ي ألمد من عدي

جرراء فييي اآلييية  07ميين سييورة  ":،دررا رهلل ان ررر لرري و ررهلل لرري ملكراإ
ين ري ٍ
ألمرد مرن عردي نر أنر الو راهلل" .قيد يستشيكل هيذا الطليب عنييد
الييبعضب فلميياذا يطلييب هييذا النبييي الكيريم ُملكييا ُيحي َيرم النيياس ميين مثلييه إلييى
يييوم القياميية؟! واألليييق بمقييام النبييوة أن يطلييب الخييير للنيياس فييي زمنييه وميين
بعده .من هنا نرى أن ما طلبه هو أمر يعلم سيليمان أن اهلل تعيالى قضيى
أن ال يكون بعد زمنه عليه السالم.
عنييدما يولييد الطفييل يكييون أشييد مييا يكييون حاجيية إلييى رعاييية األهييل ،وكلمييا
َكبر قلت حاجته إلى الرعاية والمساعدة والتلقيين ،حتيى يبليا رشيده فيعتميد
علييى نفسييه .واإلنسييان فييي بداييية نشييأته يشييبه الطفييل فييي حاجتييه للتعليييم

والرعاي ي يية وال ي ييدعم والمس ي يياعدة .وتب ي ييدأ قصي ي ية اإلنس ي ييان بخل ي ييق آدم وزوج ي ييه
وتعليم ييه األس ييماء ،كم ييا ن ييص القي يرآن الكي يريم .وت يياري البشي يرية يش ييير إل ييى
تيواتر الييوحي لتعليييم اإلنسييان واألخييذ بيييده إلرشيياده وتصييويب مسيييرته إلييى
فختِمييت النبييوات ،فقييد أصييبح اإلنسييان قيياد ار علييى االسييتمرار
أن بلييا رشييده ُ
في خالفته في األرض بكرشاد وهداية الرسالة الخاتمة.

لييم تكيين المسيياعدة مقتص يرة علييى التعيياليم الديني ية ،بييل تعييدتها إلييى األمييور
الحياتيي ية ،نظي ي ار لحاج يية اإلنس ييان إل ييى ه ييذه ال ييدفعات الت ييي تعين ييه وتس ي ِّير

نضجه وتعرفه بواقعه ،ألن هدايته عن طريق العقل في أصيل خلقيه أقيوى
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من هدايته عن طريق الفطرة ،على خالف عيالم الحييوانب فكييف يسيتطيع
آدم ،مييثال أن ُيمييز بييين األسييد والحصييان ،فيأخييذ حييذره ميين األسييد والنميير
الجمييل..ال ي  .جواذا كييان األميير يحتيياج إلييى
واألفعييى ...ويييأنس بالحصييان و َ
تجربة فكن الثمن عندها سيكون ُمكلفا في بداية عمر هذا الخليفية المكيرم.
وكيييف آلدم وحيواء ،عليهمييا السييالم ،أن يعلمييا ضييرورة ربييط الحبييل السييري

بعيد قطعييه وحاجيية طفلهمييا األول ألليوان الرعاييية والعناييية...فييكذا كييان ذلييك
يتم من خالل التجربة والخطأ فكن ذلك سيكون مكلفا جدا.
عن ييدما قَت ييل أح ييد ابن ييي آدم أخ يياه ل ييم ي ييدرك الحاج يية إل ييى دفن ييه فم ييا ال ييذي
حصيل؟! انظيير اآلييية  01ميين سييورة المائييدة ":ف عررث ال ن ار راإ ي مررث فرري
ِ
سو َءلَ أاليه ."...ومثل ذلك مساعدة نوح ،عليه
األر لي ِرَيه كيف يواري َ
السالم في بناء السفينة ،انظر ما جاء في اآلية  47من سيورة الميؤمنين":
فأومينررا ليرره أن اصررنع ال ل ر

أعيننررا وومينررا ."...وكييذلك تعليييم داود،

عليه السالم ،انظر اآليية  33مين سيورة األنبيياء ":وعلمنراه صرنع َة لَ ٍ
روس
لكررم لِت ِ
مصررنكم مررن أسرركم فه ر أنررتم شرراكرون" .وانظيير قولييه تعييالى فييي
اآليييات ( )14 -13ميين سييورة سييبأ ":ولقررد آتينررا داود منررا فض رالإ يررا ج ررا
أو ي معه وال يرر وألنرا لره المديردأل أن اعمر سرا ا ٍ ودردِّر فري السررد
شرهر
ولسرليمان الرري َ نردو ا
تعملرون صريرأل
واعملوا صالماإ ني مرا
َ
َ
ٌ
رين ِ
الق رر ومرن الجرن مرن يعمر رين يديرره
وروامهرا
شرهر وأسرلنا لره َع َ
ٌ
ر ذن ر رره"...أل وواضييح فييي اآليييات الكريميية أن الجيين قييد ُس يخرت أيضييا
لمسيياعدة هييذا المخلييوق المكييرم .بييل إن المالئكيية أيضييا كانييت تقييوم برعاييية
اإلنسييان ومسيياعدتهب فقييد رجييح عنييدنا أن المالئكيية هييي التييي سيياعدت فييي
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بن يياء الكعب يية ،ومعل ييوم ف ييي الص ييحيح أن جبري ييل ،علي ييه الس ييالم ،ج يياء ف ييي
صورة رجل ُيعلم المسلمين أمور دينهم....
َي ْعلم سليمان ،عليه السالم ،أن هناك أمو ار ستُرفع ولين تكيون فيي األجييال
القادميية ،ألن اإلنسييان قييارب أن يبلييا رشييده فيسييتقل بييأموره الحياتيية ،فييدعا

اهلل تع ييالى أن يهب ييه م يين المل ييك ال ييذي ال ينبغ ييي أي يبق ييى ف ييي الن يياس م يين
بعده ،فاستجاب ليه سيبحانه وتعيالى وسيخر ليه اليريح تجيري بيأمره ،وسيخر
وسيلِّط عليييهم إلييى درجية وضييعهم فييي
ليه شييياطين الجيين يعمليون بييين يديييه ُ
األصييفاد .وهييذا يعنييي أن شييياطين الجيين ال تُسييخر ألحييد ميين النيياس بعييد
سييليمان ،عليييه السييالم ،ألن تسييخيرها كييان ميين أجييل اإلنسييان فييي مرحلي ٍية
ميين م ارحييل تطييور الييوعي البشييري .وعلييى الييرغم ميين وضييوح اليينص فييي
الداللة عليى عيدم قيدرة البشير عليى تسيخير الشيياطين بعيد سيليمان ،فلييس

هنيياك مييا يمنييع ميين احتمييال أن تكييون الجيين قييد ُس ي ِّخرت أيضييا قبييل عهييده
عليه السالم.
وخالصة األمر أن سليمان ،عليه السالم ،لم يطلب لنفسه ُملكا ُيحرم منيه
البشر من بعده ،جوانما طلب بعضا من الملك اليذي كيان عطياء مؤقتيا مين
أج ييل دف ييع اإلنس ييان وترقيت ييه قب ييل أي ُيت ييرك ليمض ييي بقد ارت ييه .وه ييو علي ييه
السييالم يطلييب ذلييك لينفييع النيياس ،كيييف ال ،وهييو الييذي تخطيى مرتبيية حييب

الخي يير ليك ييون ف ييي مرتب يية م يين يح ييب ح ييب الخي يير ..":نررري أم ررر مرررهلل
الالير."..

04:،
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وتماثي

رهلل
جرراء فييي اآلييية  10ميين سييورة سييبأ ":يعملر َ
رون لرره مررا يشرراء مررن ممارير َ
ران كررالجو ِ
اهلل ودر ٍ
وتماثير َ وج ر ٍ
داود شررك ارإ ودلي ر
ردور راسرريا ٍ  ،اعمل روا آ
َ

من ع ادي الشكور".

المقصييود باآلييية الكريميية سييليمان ،عليييه السييالم .ولسيينا هنييا بصييدد تفسييير
اآلي يية ،ولك يين نقص ييد أن نتوق ييف عن ييد لفظ يية تماثيرررر  ،ألنه ييا اللفظ يية الت ييي
َيستشييكلها ميين يقي أر اآلييية الكريميية ،لمييا َوقيير فييي عقييل وقلييب كييل مسييلم ميين
ٍ
استنكار للتماثييل .فيي المقابيل نجيد هنياك مين يسيتدل باآليية الكريمية عليى

ج يواز اتخيياذ التماثيييل .ولسيينا هنييا بصييدد بيييان حكييم التماثيييل فييي الش يريعة
اإلسيالمية ،ولكنييا بصيدد توضيييح معنيى التماثيييل ،جوا ازلية اللييبس فيي الفهييم،
وتبيين الخطأ في االستدالل الناتج عن الخلل في المنهج.
جاء في التفسير الكبير للطبراني ":أي تماثيل كل شيء ،يعني صيو ار مين
نح يياس وزج يياج ورخ ييام ،كان ييت الج يين تعمله ييا ،وك ييانوا ُيص ييورون األنبي يياء
والمالئكيية فييي المسييجد لي ارهييا النيياس فيييزدادوا عبييادة .وهييذا يييدل علييى أن
التصييوير كييان مباحييا فييي ذلييك الزمييان ثييم صييار ح ارمييا فييي ش يريعة نبينييا
محمييد ،صييلى اهلل عليييه وسييلم" .وقييد اخترنييا هييذا اليينص للطب ارنييي ،رحمييه
اهلل ،ألنه ُيمثل أقوال الكثير من أهل التفسير .وهو من أعحب العجب!!
ولنا على هذا النص المالحظات اآلتية:
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أوال :ميين أييين لهييم هييذا ،وهييل ميين سي ٍ
يند صييحيح عيين المعصييوم ،صييلى اهلل
عليه وسلم؟!
ثانياُ :يصوُر األنبياء والمالئكية ،فيي المسياجد ،لييزداد النياس عبيادة؟! هيذا
منطق عجيب .ما هذه العبادة ،وما هذه المساجد ،وما هذا التوحيد؟!
ثالثا :لماذا تكون مباحة قبل اإلسالم ،وهي أمور تتعلق باالعتقاد بالدرجية
األول ييى؟! ث ييم إن عب ييادة األوث ييان واألص يينام كان ييت س ييائدة قب ييل وبع ييد عه ييد
سييليمان ،عليييه السييالم .ومييا أظيين أن أميية سييليمان ،عليييه السييالم ،كانييت
محصنة ضد الوثنية أكثر من خير ٍ
أمة أخرجت للناس .جواذا كانيت صيور
األنبياء والمالئكة تجعلهم يزدادون في العبادة ،فيكن ذليك يعنيى أنهيم أقيرب

إلى الوثنية ،مما يقتضي منع ذلك درءا للمفسدة.
جاء في تفسير القاسمي ":وتماثيل :أي صور ونقو

الجيدر
منوعية عليى ُ

صيور عليى مثيال غييره مين
والسقوف واألعمدةَ ،جمعُ تمثيال :وهيو كيل ميا ُ
حي يوان وغييير حيي يوان" .وهييذا قييول جي ييد ،ألن يه يبييين لن ييا أن التمثييال يك ييون
صورة مماثلة لحيوان أو غير حيوان .وهناك من المفسيرين مين ييوهم قولُيه

أن التمثييال هييو فقييط مييا يماثييل صييورة الحي يوان .ولييم ينفييرد القاسييمي بهييذا
القولب يقول أبو حيان ،صاحب البحر المحييط ،وهيو إميام مين أئمية اللغية
العربييية ":التمثييال :الصييورة المصيينوعة مشييبهة بمخلييوق ميين مخلوقييات اهلل
تع ييالى ،مثل ييت الش يييء بالش يييء إذا ش ييبهته ب ييه" .وق ييال عن ييد تفس ييير األي يية
الكريمة ":التماثيل :الصور وكانت لغير الحيوان" .ويبدو أنه أخذ هذا عين
تفسيير ابين عطيية ،والييذي هيو أيضييا ميين أئمية اللغيية العربيية ،وعنهمييا أخييذ
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العالم يية األلوس ييي حرفيي يا .وق ييال الط يياهر ب يين عاش ييور ،وه ييو يفسي ير كلم يية
التماثيييل ال يواردة فييي سييورة األنبييياء ":وكييان قييوم إب يراهيم يعبييدون الكواكييب
ويجعلييون لهييا صييو ار مجسييمة" ،وهييذا ص يريح بييأن التماثيييل قييد تكييون مثييال
الجم ييادات .وق ييد ص ييرح الس ييعدي ،ف ييي تفس يييره ،ب ييذلك فق ييال ":تماثي ييل :أي
صور الحيوانات والجمادات".
فالتماثيل إذن هي ما ُيصنع على مثال شيء من األشياء .وقيد يكيون هيذا
الشيييء حيييا وقييد يكييون غييير حييي .ومعلييوم أن الصييورة تكييون أيضييا مثيياال
للشيييء ،وميين هنييا عييرف بعضييهم التماثيييل بأنه يا الصييور .والصييحيح أنهييا
الم َجسييمة ،ألنهييا أقييرب إلييى حقيقيية الشيييء الممثييل لييه ميين الصييورة
الصي َيور ُ
المجسمة.
غير َ
إذا عرفنييا هييذا اتضييح أن الجيين كانييت تصيينع لسييليمان ،عليييه السييالم ،مييا
يشيياء ميين أمثييال األشييياء التييي يريييدها للزينيية أو غييير الزينيية .وقييد تكييون
أشييياء فييي ع ييالم الصييناعة تماث ييل أشييياء ف ييي الطبيعيية .المه ييم أنهييم ك ييانوا
يقل يدون األش ييياء كمييا يري ييد سييليمان ،علي ييه السييالم .فلم يياذا انصييرف ذه يين
الكثي يير م يين أه ييل التفس ييير إل ييى األش ييياء المحرم يية ،ليجعلوه ييا مباح يية ف ييي
عص يره ،عليييه السييالم ،ومييا دليييلهم علييى ذلييك ،حتييى يقول يوا إن ذلييك كييان
مباحييا ثييم ُن ِس يخت اإلباحيية بالش يريعة اإلسييالمية؟! األميير أبسييط ميين ذلييك:
فييالجن تعمييل وفييق مشيييئة نبييي كيريم ال يييأمر إال بعمييل مييا فيييه شييكر ليينعم

اهلل تعالى .ألم يق أروا قوله تعالى في اآلية الكريمية ":اعملوا آ داود شرك ارإ
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رادي الشرركور" ،فهييو عليييه السييالم ميين القليييل الييذي يشييكر،
ودلي ر ٌ مررن ع ر َ
فيضع النعمة في موضعها.
لعييل مييا أوقييع بعضييهم فييي الييوهم ظيينهم أن التماثيييل ال تكييون إال لكائني ٍ
يات
حي يية .ولي ييتهم إذ ظني يوا ذل ييك جعلوه ييا تماثي ييل ف ييي القص ييور والشي يوار ول ييم
ي ييدخلوها المس يياجد .ويج ييدر بن ييا قب ييل أن نخ ييتم أن نب ييين أن اتخ يياذ ص ييور
وتماثيل الجمادات هي أيضا محرمة إذا قصد بها أمور محرمة.
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نما نمن فتنة
الررررردارس للتي يياري يالحي ييظ أن فت ي يرة حكي ييم سي ييليمان ،عليي ييه السي ييالم ،تتسي ييم
ب ييالغموض إل ييى درج يية أن األبح يياث األثري يية ،حت ييى اآلن ،ل ييم تش ييف غلي ييل
البي يياحثين عي يين الحقيقي يية .ويلفي ييت انتبي يياه المتي ييدبر للق ي يرآن الك ي يريم أن أل ي يوان
الخ يوارق تُميييز عهييد هييذا النبييي الك يريم ،بييل إن مييا وهييب لييه ميين ملييك ال
ينبغييي ألحييد ميين بعييده .وعنييدما ُيييذكر سييليمان ،عليييه السييالم ،تثييور فييي
األذهيان التصيورات والخيياالت المتعلقية بعيالم الفخامية والجيالل ،والسييطرة

والجميال ،والغمييوض السيياحر .وعنييدما نعليم أن سييليمان ،عليييه السييالم ،قييد
أقام مملكة الحق والعدل بعيدا عن عنصرية كفرة اليهود ،وخالفا لرغبياتهم
وأطم يياعهم ،ن ييدرك الس يير م يين وراء الص ييورة غي يير اإليجابيي ية الت ييي يعطيه ييا
العهييد القييديم عيين سييليمان ،عليييه السييالم .فهييو بييزعمهم ملييك ظييالم ،عبييد
األوثان إرضاء لزوجاته الوثنيات ،وكان ساح ار ،ومات كاف ار.
جيياء فييي اآلييية  134ميين سييورة البقيرة ":وات ع روا مررا تتل روا الشرريا ين علررا
مرون النراس
ين ك رروا يعل َ
مل ِ سليمانأل ومرا ك رر سرليمان ولكرن الشريا َ
السمر:"...
َ

"وات عوا ما تتلوا" :فبيدل أن يتبعيوا ميا جياء بيه الرسيول ،علييه السيالم ،مين
الحيق والحقيقيية ،وجييدنا بعضييهم يتبييع مييا تناقلتييه القييوى الشيييطانية ،وهييي ال
تزال تتناقله بداللة استخدام الفعل المضار تتلو.
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تتلو :فالمشافهة هي الوسيلة األساسية في تناقل مثل هذه المزاعم.
تتلو الشيا ين :معليوم أن الشيياطين تكيون مين اإلنيس ومين الجين ،بيدليل

ما جياء فيي اآليية  114مين سيورة األنعيام ":وكرذل جعلنرا لكر ن ري عردواإ
ين امنس والجن" ،وبداللة قوله تعالى ":من ال ِجنة والناس" .ونحين
شيا َ

نواج ييه أمث ييال هي يؤالء ك ييل ي ييومب فنج ييد الش يييطان م يينهم يحم ييل لي يواء اإللح يياد
ويبييذل قصييارى جهييده فييي معيياداة الييدين وأهلييه ،ونجييد الواحييد ميينهم يمتل ي

ويفاجأ اإلنسان بوجود أمثال هيؤالء ،ممين
غيظا وحقدا على أهل اإليمانُ .
يهيمون بالمعصية والفجور وينفرون من الطهارة والقنوت .إنهم حقيقة مين
حقييائق الحييياة ،وأمثييال ه يؤالء تتعلييق قلييوبهم بكييل انح يراف وتلهييج ألسيينتهم
بكل َه ْجر.

"ما تتلوا الشيا ين علا مل ِ سليمان":

ويق ييال ه ييو م يين قبي ييل الكي ييذب
واس ييتخدام علررررا يشي ييير إل ييى أن م ييا ُيتل ييى ُ
واالفتراء على سليمان ،عليه السالم ،وعلى عهده المبارك.

"وما ك ر سليمان ولكن الشيا ين ك روا":
فمييا نسييب إلييى عهييد سييليمان ،عليييه السييالم ،ميين افت يراءات هييو ميين قبيييل
الكفر ،وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بممارسة السحر.
الملَكين":
"يعلمون الناس
َ
السمر وما أنا علا َ
يفيد ظاهر النص بأن الشيياطين – ورجيح بعيض علمياء التفسيير أنهيا هنيا
شياطين اإلنس – كانوا ُيعلِّمون النياس أميرين :األول هيو السيحر ،والثياني

الملكررين لرريس
الملَكييين .وهييذا يعنييي أن مررا أنررا علررا َ
هييو مييا أُنييزل علييى َ
سمر ،ولكن له عالقة بالسحر ،فما هو؟
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ال ييدارس للت يياري الق ييديم يالح ييظ أن بع ييض المجتمع ييات البشي يرية ق ييد بلغ ييت
مبلغا عظيما في بعض العلوم والمعيارف .وال ييزال الكثيير مين أسيرار هيذه
العلييوم مجهيوال ،كمييا هييو األميير فييي بنيياء األه ارمييات فييي مصيير الفرعونييية،
وكمي ييا هي ييو األمي يير في ييي أس ي يرار التحني يييط عني ييد الفراعني يية .ويبي ييدو أن الثي ييورة
الصييناعية التييي كانييت المقدميية للعلييوم المادييية المعاص يرة جعلييت البش يرية
تسييير فييي مس يار يختلييف عيين مسييار العلييوم قبييل الثييورة الصييناعية .ويبييدو
أيضا أن التطيور التكنوليوجي فيي القيرون المتيأخرة قيد أضيعف ميا تحصيل
لدى اإلنسيان مين مسيارات معرفيية تسيتند إليى قيوى ماديية غيير محسوسية.
وميين هييذه العلييوم السييحر ،الييذي بقيييت منييه آثييار يتعامييل بهييا ميين ال خييالق
لهم من أهل الزيا واالنحراف.
ومعليوم أن مدينيية بابيل تُعتبيير مين أقييدم الميدن التاريخييية التيي ظهييرت فيهييا
حضارة عظيمة بر أهلها في مجاالت شتى ،وال تزال ُمعلقيات بابيل تُيذكر
كعجيبة من عجائب الدنيا السبع.

الملَكين ا ":
"وما أنا علا َ
يبدو أن بابل قد بلغت مبلغا عظيما في علوم السيحر ،وهيذا مؤشير عليى
انحراف مسار الحضارة البابلية .وقد تجلت رحمة اهلل تعالى بيكنزال َملَكيين

ويفت ييرض أن يتمث ييل الملكييان ف ييي ص ييورة
لمواجهيية ذل ييك الش يير المسييتطيرُ .
بش يرية ،وذلييك لقولييه تعييالى فييي اآلييية  1ميين سييورة األنعييام ":ولررو جعلنرراه
السينة أن
َملَكاإ لجعلناه رجالإ ولل سرنا علريهم مرا يل سرون" .وقيد صيح فيي ُ
جبريييل ،عليييه السييالم ،كييان يييأتي أحيانييا فييي صييورة دحييية الكلبييي .ومعلييوم
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أن هييذا ميين األمييور الغيبي ية التييي تُعلييم بييالنص ،وقييد صييرحت النصييوص
بذلك.
جوا ْن تعجيب فعجيب ميا قيام بيه بعيض أهيل التفسيير مين صيرف هيذا الينص
الصي يريح عي يين ظ يياهره ،ومي ييا ذل ييك إال ألنهي ييم ل ييم يي ييألفوا ف ييي حيي يياتهم تَمثي ييل
المالئكيية فييي صييورة إنسييية .وهنييا يجييدر أن نلفييت االنتبيياه إلييى أن البشيرية
في فجرها هي كالطفل عند مولدهب فهو يتلقى منيا الرعايية الشيديدة ،وكلميا
كب يير واش ييتد ع ييوده تض يياءلت حاجت ييه لمس يياعدة الغي يير حت ييى يبل ييا رش ييده.
السنة تشير إلى أن اإلنسان قديما كيان يتلقيى المسياعدة
فنصوص القرآن و ُ
تسي يريعا لنض ييوجه ودفع ييا لتط ييوره .وم يين أب ييرز ص ييور ه ييذا ال ييدفع والتسي يريع
األنبييياء والرسييل .فلم يا بلييا اإلنسييان ُرشييده ُختمييت النبييوات والرسيياالت .وال
ص ِّوب المسيرة وتُسر النضوج.
تزال رسالة اإلسالم تُ َ
"وما أنا علا الملكين":

الملَكييين تتمثييل فييي تعليييم النيياس أمييو ار
واضييح ميين اليينص الكيريم أن مهمية َ
تتعلييق بالسييحر الييذي اسييتفحل شييرهُ فييي بابييل .وبمييا أنهمييا ملَكييان ،وبمييا أن
ما ُيعلمانه ُمنيزل عليهميا ،فيال بيد إذن أن يكيون أمي ار إيجابييا .واألقيرب فيي
المنطييق السييوي أن يكييون هييذا العلييم يتعلييق بمضييادات السييحر ميين أجييل

يي أعنيياق النصييوص ،ألن هييذا هييو ظيياهر
إبطالييه .وبييذلك ال نحتيياج إلييى لَي ِّ
النص والالئق بمقام المالئكة وما ُينزل عليهم.

لماذا ملَ َكان؟

كييان يمكيين أن ُينييزل هييذا العلييم ،المتعلييق بكبطييال السييحر ،علييى نبييي ميين
األنبياء ،فلماذا أنزل على ملَكين متجسدين في الصورة البشرية؟!
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الجواب على ذلك يتلخص في كون األمر ال يناسب مقام النبوة والرسيالة،
ألن المخالفين قد درجوا على اتهيام األنبيياء والرسيل بممارسية السيحر ،بيل
لق ييد خل ييط أه ييل الكف يير ب ييين المعجي يزة والس ييحر .م يين هن ييا ،وحت ييى ال تك ييون
الشييبهة وحتييى ال ي ييتم الخلييط ،ت ييم تجنيييب الرسييل الخ ييوض فييي مض ييادات

السحر التي تُحتِّم الخوض في السحر.
"وما يعلِّمان من ٍ
أمد متا يقو نما نمن فتن ٌة فال تك ر":
الملكييين ُي ْخلِصييان النصيييحة لكييل ميين تعل يم
واضييح ميين اليينص الك يريم أن َ
ُمضييادات السييحر ،ويظهيير ذلييك جلي يا فييي اسييتخدام (مرراأل ومررن) فييي قولييه
تعييالى ":ومررا يعلِّمرران مررن أمر ٍرد" .وهييذا الحييرص منهمييا يييدل علييى خطييورة
األم يير وحساس يييته .وتظه يير ه ييذه الخط ييورة ف ييي إمكانيي ية انحي يراف الم ييتعلم
وانخراطه في أمور السحر ،لذا كانت النصيحة المشيددة ":نما نمن فتنرة
فال تك ر".

فمن أين تأتي الال ورل وامكانية ا نمراف؟!
من المتصور تماما أن تعلييم المضيادات للسيحر يقتضيي التعرييف بحقيقية
السييحر أوال ،ثييم تعليييم أني يوا المضييادات لهييذا الس ييحر .وميين هنييا يص ييبح
المتعلم ُملِما بأساليب السيحر وأنواعيه ،كميا هيو األمير فيي الصييدلي اليذي
ُيلم بأنوا السموم ومضاداتها.

ميين هنييا ال ُبييد ميين التييذكير الييدائم والوصييية المتكييررة ،ألن المييتعلم أصييبح
قيياد ار علييى ممارسيية السييحر بعييد تعلمييه لمضيياداته ،ومثييل هييذه اإلمكانييات

تُغري النفوس غير السوية باالنحراف.
" نما نمن فتنة فال تك ر":
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جياء فيي اآليية  07مين سييورة األنبيياء ...":ون لروكم الشر ِّرر والاليرر فتنررة"،

وجيياء فييي اآلييية  17ميين سييورة التغييابن ":نمررا أو دكررم وأم روالكم فتنررة،"...
وعليييه فتعليييم مضييادات السييحر ميين ِقَبييل الملَكييين يجعييل المييتعلم فييي حاليية
من المسئولية ،فقد أصبح لديه القدرة عليى ممارسية شير السيحر ونقيضيه،
فينبغي له أن يختار الخير وال ينحرف إلى الشير المفضيي هنيا إليى الكفير
بممارسة السحر.
والالفت في هيذا المقيام أن مثيل هيذه الوصيية المشيددة يحتياج إليهيا النياس
عندما يكون األمر على درجة من الخطورة واألهميية ،كميا هيو الشيأن فيي
القَسم الذي ي ِ
قس ُمه الطبيب والصيدلي عند التخرج.
ُ
َ
ون ِ ِه َي َن ال َمرِء َوَاو ِج ِه":
ون ِمنه َما َما ي َِّرد َ
"فَ َيتَ َعلم َ

وبعد أن تؤدى النصيحة ويتم التحذير المشدد يتم تعليم ألوان من السيحر،
وعلييى وجييه الخصييوص الكيفيية التييي يييتم فيهييا التفريييق بييين المييرء وزوجييه.
وال شييك أن ذلييك ميين أشيير الشييرور ،فقييد صييح فييي الحييديث الش يريف أن
ب من اتباعه من يستطيع أن ُيوسوس للزوجين بميا ُيفضيي إليى
إبليس ُي ِّ
قر ُ
طالقهم ييا .ويب ييدو أن التفري ييق ب ييين األزواج ه ييو م يين أه ييم مقاص ييد الس ييحر
والسحرة ،فحيث تكون المودة والرحمية والسيكينة يكيون الخيير ،وميا السيحر
إال محض شر.

ض ِّار َ ِ ِ
َم ٍد ِ ِِ ذ ِن الل ِه":
" َو َما م ِ َ
ين ِه من أ َ
وهييذه حقيقيية ينبغييي أن تكييون ماثليية دائمييا فييي ضييمير المييؤمن ،فييال يكييون
فييي هييذا الكييون شيييء إال بكذنييه تعييالى .فليييكن التوج يه أوال وأخي ي ار إلييى اهلل
تعالى.
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" ويتعلمون ما يضر م و ين عهم":
وهييذا يييدل علييى أن السييحر ال عالقيية لييه بييالنفع ،بييل ُكلييه يتعلييق بالمضييرة
ويخلو من المنفعة .من هنا كانت ممارسية السيحر مين أكبير الكبيائر ،وقيد
يصييل حكمهييا إلييى الكفيير .ولييو كييان فييي السييحر بعييض الجوانييب النافعيية
ألمكيين عقييال أن يييأذن الشيير بممارسيية هييذه الجوانييب .أمييا تعلييم مضييادات
السييحر فييال تتعلييق بالمنفعيية جوانمييا بييدفع المضييرة .ميين هنييا كانييت وصييية

الملكين مشددة ،لكيي ال ينزليق الميتعلم فيي متاهيات السيحر ،ولكيي ُيسيخر
َ
علمه في دفع الضرر.
وقييد يتييوهم الييبعض أن المقصييود بقولييه تعييالى ":ويتعلمررون مررا يضررر م و
ين عهم" :أنهم كانوا يتعلمون ما يضر فقط ،وهذا الفهم بعيد ألمور:
أوال :لم يثبت أن للسحر جوانب نافعة.
ثانيييا :ال ُيعقييل أن يتعلم يوا مييا يضييرهم فقييط ويترك يوا علييم مييا ييينفعهم ،ألن
لييدى اإلنسييان الميييل إلييى جلييب المنفعيية لنفسييه أشييد ميين ميلييه إلييى إلحيياق
الضرر بغيره.
ثالثا :جاء في الينص الكيريم" :يضرر م" ،ولييس" :يضرر نيرر م" ،واإلنسيان
ال يتعلم كيف يضر نفسه ويهمل ما ينفعها.
ولتقريب المعنى نضرب المثال اآلتي:
إذا تعلم الصيدلي عن السموم وتأثيراتهيا السيلبية عليى اإلنسيان فكنيه يكيون
قد تعلم ما يضير مين السيموم وال ينفيع .أميا إذا تعليم أيضيا منيافع السيموم،
فيكييون عنييدها قييد حيياز علييم مييا ينفعييه ومييا يضييره ميين السييموم .وعليييه فييكن
السمر علم كله ضرر وليس فيه من عة.
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وهنييا يج ييدر لفييت االنتب يياه إلييى أن العلم يياء قييد اختلفي يوا فييي ماهي يية الس ييحر
وتييأثيرهب فييذهب الجمهييور إلييى القييول بييأن للسييحر حقيقيية وتييأثي ار مسييتدلين
بالحييديث الصييحيح الييذي أشييار إلييى مييا حصييل ميين سييحر الرسييول ،صييلى
اهلل عليه وسلم ،من ِقَبل رجيل يهيودي .فيي المقابيل هنياك مين العلمياء مين
ينفي أن يكون للسحر تأثير يتعدى كونه تمويها واحتياال.
يرجييع االخييتالف فييي حقيقيية السييحر إلييى كونييه علمييا مجهيوال لييدى الغالبيية
من الناس ،ويبدو أنه ينتمي أكثر إلى العصور القديمة .وألن الحاجة هيي
أم االخت ي ار فيتوقييع أن يكييون لتطييور العلييم والتكنولوجيييا تييأثير كبييير علييى
ت ارجي ييع دور السي ييحر والسي ييحرة ،نظ ي ي ار لمي ييا يلبيي ييه التطي ييور التكنولي ييوجي مي يين
حاجات .وال نستطيع أن نجزم بمدى ت ارجيع هيذا العليم الشييطاني ،ألننيا ال
نزال نسيمع بممارسيته ،وعليى وجيه الخصيوص فيي العيالم الغربيي .وهنيا ال
بد من التنبيه إلى أن النياس فيي مجتمعاتنيا العربيية باتيت تبيالا فيي ميزاعم
حصيول السيحر ،ويرجيع ذلييك فيميا يرجرع لررا الجهر
األم ار

مقيقررة الكثيرر مررن

الن سية .والتجربة تؤكد أن الغالبية العظمى مين حياالت السيحر

المزعومة هي في الحقيقة حاالت نفسية.

ل يييس هن يياك م يين دلي ييل نص ييي عل ييى أن للس ييحر ت ييأثي ار ف ييي ع ييالم األش ييياء.
ويبييدو أن تييأثير السييحر ينحصيير فييي عييالم النفييوس ،وهييذا مييا تشييير إليييه
السينة .فقيد جياء فيي اآليية  116مين سيورة األعرراف...":
نصوص القرآن و ُ
ٍ
سرمر عظريم"ب لقيد
رمروا أعري َن النراس واسرتر و م وجراءوا
سَ
فلما ألقوا َ
انحصير أثيير السييحر فييي أبصييار الجمهيور ومييداركهم بحيييث تخيليوا جميعييا

أنهييا تسييعى .وممييا يؤكيد ذلييك مييا جيياء فييي اآلييية  66ميين سييورة رره ":ف ر ذا
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م الهم ِ
وعصيهم يالي ليه من سمر م أنها تسعا" ،فقيد حصيل التخييل
المنافي للواقع كنتيجة لممارسة السحر.
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من المس
جاء في اآلية  477من سيورة البقيرة ":الرذين يرأكلون الر را

يقومرون

كما يقوم الذي يتال ه الشي ان من المس".
لسنا هنا في مقام تفسير اآلية الكريمة ،ولسنا في مقيام مناقشية القيول بيأن
الش يييطان م يين مس ييببات الجن ييون ،ولكنن ييا ف ييي مق ييام التأكي ييد عل ييى أن اآلي يية
الكريميية ال تصييلح دليييال لميين يقييول بييأن المييس (الجنييون) نيياتج عيين فعييل
الش يييطان .وق ييد دعان ييا إل ييى ه ييذا م ييا رأين يياه م يين مس يياجالت ب ييين الق ييائلين
بانحصييار تييأثير الشيييطان فييي الوسوسيية -مسييتندين فييي ذلييك إلييى مييا ورد
يي علييكم مين
في اآلية  55من سورة إبراهيم :وقال الشيطان ...وما كان ل َ
سييلطان إال أن دعييوتكم فاسييتجبتم لييي - ..والقييائلين بييأن لييه تييأثي ار يتعييدى
الوسوسة ،مستندين إلى هذه اآلية وأدلة أخرى.

عندما تقول" :ميات فيالن مين العطي " ،فكنيك تقصيد أن تقيول إن العطي
كان مسيببا للميوت ،أي أن العطي

مقدمية والميوت نتيجية ،وهيذا كميا تيرى

فييي غاييية الوضييوح .فييكذا أعييدنا النظيير فييي فهييم اآلييية الكريميية علييى ضييوء
هييذا الكييالم ،يتضييح لنييا أن المرررس مقدمرررة والتالررر

نتيجرررة ،انظيير قولييه

تعيالى":يتال ه الشي ان من المس" ،أي يتخبطيه الشييطان بسيبب ميا بيه
من مس.
ف ييالتخبط إذن مس ييبوق ب ييالمس .م يين هن ييا ال يك ييون الش يييطان ف يياعال للم ييس
ولكيين فيياعال للتخييبط ،والييذي هييو سييير علييى غييير هييدى وميين غييير اتيزان.
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عنييدما تضييعف الضيوابط العقليية يسييهل علييى القييوى الشيييطانية أن تتخييبط
اإلنسييان وتجعلييه يسييير علييى غييير هييدى ،سيواء كانييت هييذه القييوى الش يريرة

من ال ِجنة أو من الناس .وكلما قوي العقل وانتشر العلم واليوعي الحقيقييان
تي ييزداد المناعي يية ضي ييد تالعي ييب القي ييوى الش ي يريرة في ييي الفي ييرد أو الجماعي يية أو
المجتم ييع .جواذا كان ييت التق ييوى ض ييمانة وحص ييانة م يين التخ ييبط ف ييكن ال ييوعي
والعلي ييم وسي ييالمة العقي ييل ضي ييمانة أخي ييرى ،بي ييل إن التقي ييي الجاهي ييل ُعرضي يية
لتالعب أهل الشر به من جهة جهله ال من جهة تقواه.
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مسألة مو ال وفان

ورد قص ية الطوفييان فييي أسيياطير العديييد ميين األمييم .وهييذا أميير متوق يع،
ألنييه ليييس ميين السييهل أن تنسييى البش يرية مثييل هييذا الحييدث الجلييل .وفييي
المقابييل ميين غييير المتصييور أن تميير القييرون دون أن ييزاد علييى القصية أو
ُييينقص منهييا .وبييذلك تتشييكل األسيياطير وتتبيياين أحييداث القص ية وتختلييف
ب يياختالف األم ييم م ييع بق يياء قاس ييم مش ييترك يش ييير إل ييى حقيق يية الح ييدث .وق ييد
جيياءت اآليييات القرآنيي ية الكريميية لتعي ييد األمييور إلييى نص ييابها فتضييعنا ف ييي
الصورة الحقيقية للحدث.

ونظ ي ار لتييأثر بعييض أهييل التفسييير بمييا ورد فييي التييوراة ميين تفصيييل حييول
قصة الطوفان ،ونظ ار لرسوي بعض التصورات  -غيير القائمية عليى دلييل
تطمئن ليه الينفس  -فيي أذهيان الغالبيية مين المسيلمين ،فقيد رأينيا أن ننبيه
إل ي ييى بع ي ييض المس ي ييائل ذات الص ي ييلة بحادث ي يية الطوف ي ييان .وه ي ييي جوان كان ي ييت
مختص يرة ولكنهييا قييد تثييير فييي ذهيين القييار تسيياؤالت تسيياعده فييي إعييادة
النظر في بعض تصوراته التي ال تقوم على أساس من دليل ظاهر:

أو إ :القول بيأن الطوفيان قيد عيم الكيرة األرضيية ال دلييل علييه مين قيرآن أو
سينة فييي حيدود مييا نعلييم .أميا التييوراة التيي ُكتبييت بعييد موسيى ،عليييه السييالم،
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بقرون فتنص على ذلك .وقد تأثر عدد من أهل التفسيير بميا جياء فيي هيذه
التوراة.
ثانياإ :إذا علم ذلك يمكن أن ُيرجح العقل بين االحتماالت فنقول:
أ .معلوم أن نوحا ،عليه السالم ،هو أول رسول أرسل إلى البشر ،كميا ورد
فييي الصييحيح .وهييذا يعنييي أن البش يرية لييم تكيين قييد سييكنت كامييل األرض،

فلماذا يعم الطوفان األرض كل األرض؟!

ب .جاء في اآلية  13من سورة هود ..." :دلنا امم فيها من كر اوجرين
اثنين وأ ل  ...ومن آمن وما آمن معه

دلي " ،وجاء في اآلية

47

مين

سييورة المؤمنييون ...":فاسرل فيهررا مررن كر اوجررين اثنررين وأ لر  ،"...فيياهلل

س ييبحانه يطل ييب م يين ن ييوح ،علي ييه الس ييالم ،أن يحم ييل ف ييي الس ييفينة م يين ك ييل

زوجييين اثنييين ،وهييذا ُيشييعر بييأن الطوفييان سيييعم األرض ويهلييك الكائنييات.
ويجيياب عيين هييذا بييأن قيراءة حفييص لآليتييين تُنييون لفظيية (كييل) .والتنييوين هنييا
ُ
عيوض عين مضيياف إلييه محيذوفب أي اممر فيهرا مررن كر مررا أمرتر أن
تممله اوجين اثنين .و ذا يشير لرا أن نرا أمر ارإ سرا قاإ يمردد األنرواع
التررري سرررتمم فررري السررر ينة مرررن أجررر أن يكرررونأل عليررره السرررالمأل علرررا
اسررتعداد فرري انتظررار ا شررارل لمم ر

ررذه األنرواع .وميين المتوقييع أن يكييون

مثييل هييذا األميير للمحافظيية علييى األن يوا التييي تخييتص بهييا المنطقيية التييي
ستغرق بماء الطوفيان .أميا األنيوا التيي توجيد فيي بقيا أخيرى مين األرض
فال ضرورة لحملها لعدم احتمال انقراضها بالطوفيان .ومثيل هيذا االحتميال،
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الييذي يفهييم ميين ق يراءة التنييوين -التييي تُحمييل عليهييا الق يراءة األخييرى -هييو
األقي ييرب إلي ييى منطي ييق األشي ييياء ،ألن األن ي يوا الموجي ييودة علي ييى اليابسي يية هي ييي

بالماليين ،وال يتصور إمكانية جمعها جميعا.

ج .تش ييير ظ ي يواهر النصي ييوص القرآنيي ية إلي ييى أن البش ي يرية ق ييد تناسي ييلت مي يين
الميؤمنين الييذين ُح ِمليوا مييع نيوح ،عليييه السيالمب انظيير ميثال اآلييية الثالثية ميين
سييورة اإلسيراء ":ذريرة مررن مملنررا مررع نرروح ،"...وانظيير اآلييية  73ميين سييورة
م يريم ":أول ر الررذين أنعررم ال علرريهم مررن الن ي رين مررن ذريررة آدم وممررن
مملنا مع نروح ."...وتشيير اآليية

77

مين سيورة الصيافات إليى أن مين بقيي

بعد الطوفان هم ذرية نوح ،عليه السيالم ":وجعلنا ذريته م ال ادين" .وهيذا
يعنييي أن القليييل الييذي آميين مييع نييوح ،عليييه السييالم – بحسييب اآلييية

13

ميين

سورة هود -قد تزاوجوا مع أوالد نوح ،بحيث يكون من بقيي مين البشير هيم

من ذريته ،عليه السالم ،من جهة الذكور أو من جهة اإلناث.

ولكن كل ذلك ال ييدل بشيكل جيازم عليى أن نوحيا ،علييه السيالم ،هيو األب
الثاني للبشرية ،جوان كان هو القيول الميرجح وفيق ظيواهر النصيوص .ولكين
عن ي ييدما نض ي يييف اآلي ي يية  55م ي يين س ي ييورة الحاق ي يية يص ي ييبح األم ي يير ف ي ييي غاي ي يية
الوضوحِ ":نا لَما َ َا ال َماء َم َمل َناكم ِفي ال َج ِ
ارَي ِة".
ثالثراإ :جيياء فييي اآلييية

07

ميين سييورة الفرقييان ":ودرروم نرروح لمررا كررذ وا الرسر

أنردنا م :"...هذه اآلية نص في أن هناك أكثر من رسول كانوا ميع نيوح،

علي ييه الس ييالم .ولك يين نوح ييا ك ييان أول م يين أرس ييل ،وبق ييي ي ييدعو قوم ييه حت ييى
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أهلكي يوا بالطوف ييان .وه ييذا م ييألوف ف ييي ال يينص القرآن ييي ،كم ييا ه ييو األم يير ف ييي
إرسييال هييارون مييع موسييى ،عليهمييا السييالم ،وكمييا ورد فييي سييورة يييس ":ذ
أرسلنا ليهم اثنين فكذ و ما فعاانا ثالث"..
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يس11 :

لما كذ وا الرس

رروح لمرررا كرررذ وا الرسررر
جررراء ف ييي اآلي يية  07م يين س ييورة الفرق ييان ":ودررروم نر ٍ

أنردنا م"...أل وجياء فيي اآليية  137مين سيورة الشيعراء ":كرذ

دروم نروح

المرسلين."...
الالفت في اآليتين الكريمتين أنهميا تصيرحان بيأن قيوم نيوح قيد كيذبوا أكثير
من رسول ،وليس نومراإ فقيط .وهيذا يعنيي أن اهلل تعيالى قيد أرسيل ميع نيوح
عييددا ميين الرسييل إلييى قييوم نييوح ،كمييا هييو األميير عنييد إرسييال موسييى ثييم
هارون ،عليهما السالم .وكما هو األمر في قصية أصيحاب القريية اليواردة
في سورة يس ,انظر اآلية  ":11ذ أرسرلنا لريهم اثنرين فكرذ و ما فعاانرا

ثالث فقرالوا نرا لريكم مرسرلون" .وبميا أن نوحيا ،علييه السيالم ،كيان أول

رسول أُرسل إليى البشير -كميا نصيت علييه األحادييث الصيحيحة ، -وبميا
أن يه بقييي حي يا إلييى أن أغييرق قومييه ،وبمييا أن اليينص القرآنييي الك يريم ييينص
علييى أن قييوم نييوح قييد كييذبوا الرسييل ،فييكن ذلييك كليه يعنييي أن اهلل تعييالى قييد
أرسييل مييع نييوح عييددا ميين الرسييل كييان نييوح عليييه السييالم أبييرزهم جوامييامهم.

وهييذا وجييه واضييح ومنطقييي وال يعييارض نص يا ميين ق يرآن أو ُسيينة ،بييل هييو
منسجم تماما مع باقي النصوص القرآنية.
على الرغم من هذا فكننا نجد أن عامية أهيل التفسيير يقوليون بوجيوه أخيرى
إال هييذا الوجييه .وهييذا أميير يييدعو إلييى العجييب ،ويييدعونا إلييى محاوليية فهييم
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لم يياذا يتواط ييأ أه ييل التفس ييير أحيان ييا عل ييى ق ييول أو أكث يير ،عل ييى ال ييرغم م يين
احتمال النص لوجوه أخرى هي أقرب إلى ظاهر النص القرآني الكريم.
بعييث إليييهم إال نييوح فقييط" .فلميياذا يجييزم
يقييول ابيين كثييير ،رحمييه اهلل ":ولييم ُي َ
رحمييه اهلل بهييذا القييول علييى الييرغم ميين أن اليينص الكيريم يقييول ":لمررا كررذ وا

الرسرررررر "...؟! ويق ي ييول األلوس ي ييي رحم ي ييه اهلل ":أي نوح ي ييا وم ي يين قبل ي ييه م ي يين
الرسل"...أل وهذا عجيب ،ألن حيديث الشيفاعة المتفيق عليى صيحته يينص

علييى أن نوحييا ،عليييه السييالم ،هييو أول رسييول أرسييل إلييى البشيير .بييل إن
المتدبر للقرآن الكريم يدرك ذلك من خالل مالحظية أن القيرآن الكيريم يبيدأ
الحديث عن األمم المكذبة بنيوح وقوميهب انظير قوليه تعيالى فيي اآليية 17
من سورة اإلسيراء ":وكم أ لكنا من القرون مرن عرد نروح ،"...واآليية 14

ميين سييورة ق ":كررذ

د ر لهم درروم نرروح وأصررماهلل الرس ر وثمررود"أل واآلييية

 160ميين سييورة النسيياء ":نررا أومينررا لير كمررا أومينررا لررا نرروح والن يررين
مرررن عرررده"...أل وآيييات أخييرى كثي يرة تؤي يد مييا صييحت بييه األحاديييث التييي

رسل إلى البشر.
نصت على أن نوحا هو أول رسول ُي َ
وما قاله األلوسي قاله كثير من أهل التفسيير ،ومينهم أبيو حييان األندلسيي
ف ي ييي البح ي يير المح ي يييط ،والزمخش ي ييري ف ي ييي الكش ي يياف ،والش ي ييوكاني ف ي ييي ف ي ييتح

القييدير ...ولييم يقتصيير األلوسييي علييى هييذا القييول بييل أضيياف ":أي نوحييا
وم يين قبل ييه م يين الرس ييل عل يييهم الس ييالم أو نوح ييا وح ييده ف ييكن تكذيب ييه ،علي ييه
السالم ،تكذيب للكل التفاقهم على التوحيد ."...وهذا القول يقول به عامية
رسيل
أهل التفسيير ،وهيو ضيعيف ،لميا ثبيت مين أن نوحيا هيو أول رسيول ُي َ

إلى البشر ،واآلية تينص ":لما كذ وا الرسر  ،"...فليو كيان قبليه رسيل لفُ ِهيم
241

األميير أنه ييم ك ييذبوه وكييذبوا الرس ييل م يين قبلييه .وال ُيتوق ييع أن يك ييون تك ييذيبهم
لنوح ،عليه السالم ،ولمن سيأتي بعده من الرسل.
ويضيف األلوسي فيقول ":أو أنكيروا جيواز بعثية الرسيل مطلقيا" .وهيو قيول
ُ
ع ييدد م يين أه ييل التفس ييير أيض ييا .والوج ييوه ال ييثالث الت ييي عرض ييها األلوس ييي
عليها مدار أقوال المفسرين .والعجيب أنهيم ،رحمهيم اهلل ،ليم يقوليوا بالوجيه
ال اربييع المتبييادر ميين ظيياهر اليينص ،والييذي ينسييجم مييع النصييوص القرآنيية،
والمنطق السليم.
وطالمي ييا أن ي يه ال ينبني ييي علي ييى ذلي ييك نتي ييائج وأمي ييور ذات بي ييال علي ييى مسي ييتوى
االعتقاد والسلوك ،فلماذا نتعرض للموضو بهذا التفصيل؟!
نرقرو :

أو إ :في ذلك لفيت انتبياه المتيدبرين لأللفياظ القرآنيية وضيرورة االنتبياه إليى
دقة التعبير القرآني.

ثانياإ :في إرسال أكثر من رسول كمال اإلنذار واإلعيذار .وفييه دلييل عليى

عتو القوم وقسوة قلوبهم وعميق غفلتهم .وكذلك فكن تعدد الرسل متيزامنين

يتناسييب مييع واقييع البشيير فييي ذلييك الزمييان ،حيييث صييعوبة االتصييال بييين
التجمعات البشرية المتناثرة.
ثالث راإ :فييي ذلييك لفييت لالنتبيياه إلييى ضييرورة االلت يزام بالمنهجي ية السييليمة فييي
التييدليل واالسييتنباط عنييد تييدبر النصييوص القرآني ية ،وأهمييية تفسييير الق يرآن

بالقرآن.
ار ع راإ :استشييكال المفسيرين للفظيية ميين األلفيياظ القرآنيية دليييل علييى أنهييم قييد

فهميوا ظياهر الينص ثيم استشيكلوه ،وذلييك لوجيود أفكيار مسيبقة قيد ال تكييون
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صييحيحة .فعنييدما يتييدبر المسييلم الق يرآن الك يريم محكومييا بأفكييار مسييبقة قييد
يؤدي به ذلك أحيانا إلى تناقض ال يوجد في النص الحكيم أصال.
الامساإ :ما يتوهمه ُمفسر واحد قد يينعكس عليى مين يأخيذ عنيه .ومين هنيا
نجد أن الكثير من أهل التفسير يكررون أقيوال بعضيهم اليبعض وليو عليى
سبيل االستقصاء.
سادسرراإ :هنيياك أسييباب تجعييل المفس ير يييذهل أحيانييا عيين المعنييى األقييرب
لظاهر النص ،وهي أسباب قد تتعدد وتختلف من مفسر آلخر.

سررررا عاإ :ال يكف ييي أن نق ييول إن ه ييذا ممي يا يحتمل ييه ال يينص ،ب ييل ال ب ييد م يين

الترجيح قدر الطاقة .ومعلوم أن االحتماالت منها ما هو راجح ،ومنهيا ميا

هو مرجوح ،ومنها ما هو ضعيف ،ومنها ما هو متهافت ...ال .
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وي م ين
ن َ لَ َ ٌّ
في هذه القصة القصيرة ُيبرز القيرآن الكيريم الحيدث اليذي أدى إليى خيروج
ونقييدم هنييا تفسييي ار
موسييى ،عليييه السييالم ،ميين مصيير وذهابييه إلييى َمي ْيدَينُ .
سريعا أللفاظ القصة لعلنا نزييل الليبس اليذي يقيع فييه مين يرجيع إليى كتيب
التفسييير .وسيييجد القييار الك يريم أن اللييبس جيياء بالدرجيية األولييى ميين فهييم
عدو لهما".
بعض أهل التفسير لعبارة ":الذي و ٌ
جرراء فييي اآليييات ميين  17إلييى  11ميين سييورة القصييص ":ودال ر المدين ر َة
ِ
علا مين ن ٍ
ِ
ِ
شريعته
يقترتالن رذا مرن
رجلرين
فوجرد فيهرا
لرة مرن أ لهرا
َ
ِ
شريعته علرا الرذي مرن عردوِه فروكاه
و ذا من عدوِهأل فاست اثه الذي من

موسا فقضا عليهأل دا ذا من عم الشي ِ
رين.
عدو مضر ٌّ م ٌ
ان نه ٌ
دا ر ِّهلل ني ظلم ن سي فان ر لي ف َرر لرهأل نره رو ال رور الررميم.

رررمين .فأصررر َ فررري
دررا َ ر ِّهلل مرررا أنعمررر َ علررري فلرررن
أكررون ظهيررر ارإ للمجر َ
َ
ِ
ِ
ِ
يستصررالهأل درا لرره
راألمس
المدينرة الا راإ يتردرهلل فر ذا الرذي استنصرره ر

عردو لهمرا
موسا نر َ ل ٌّ
رين .فلمرا أن أر َ
روي م ٌ
اد أن ير َ الرذي رو ٌ
دا َ يا موسا أتريد أن تقتلَني كما دتلر َ ن سراإ راألمسأل ن تريرد أن
تكون من المصلمين".
تكون ج ا ارإ في األر وما تريد أن
َ
َ
ليييس ميين مقصييدنا هنييا أن نفسيير هييذه اآليييات الكريميية ،جوانمييا نهييدف إلييى
محاولة إزالة اللبس الذي يجده من يرجع في فهم اآليات إليى بعيض كتيب
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التفسير .وهيي فرصية للتيدرب عليى المنهجيية فيي االسيتنباط والتحياكم إليى
النص الكريم.

" ودال ر المدين ر َة علررا مررين ن لر ٍرة مررن أ لهررا" :والمقصييود هنييا موسييى،
علييه السييالم ،قبيل النبييوة ،أييام وجييوده فيي مصيير .وقيد كانييت هيذه الحادثيية

السييبب الظيياهر فييي مغادرتييه مصيير متوجهييا إلييى َمي ْيدَين .وال يهمنييا هنييا أن
نعيرف لمياذا دخيل المدينية وأيين كييان قبيل دخولهيا ،ولكين لفيت انتباهنيا أنييه
دخل المدينة والناس في بيوتهم والطرقات خالية.
رتالن ررذا مررن شر ِ
رين يقتر ِ
" فوجر َرد فيهررا رجلر ِ
ريعته و ررذا مررن عرردوِه" :وهييذا

يوحي أيضا بأن الطرقيات خاليية لعيدم شيعورنا بوجيود عنصير بشيري آخير
فييي الموقييع .والرجييل األول هييو ميين بنييي إسيرائيل ،والييذين هييم قييوم موسييى،
عليه السالم .أما الرجيل الثياني ففرعيوني ،ألن الفراعنية كيانوا يعيادون بنيي
إسرائيل ويضطهدونهم.

ِ
شيعته علا الذي من عردوه" :وهيذه العبيارة الكريمية
" فاست اثه الذي من
تييوحي أيضييا بييأن الطرقييات خالي يية ،فبمجييرد مييا لمييح اإلس يرائيلي موس ييى،
عليه السالم ،استغاث به.
في مثيل هيذا الموقيف ال يحتياج األمير إليى تفكيير وال بيد مين السيرعة فيي
التدخل لصالح اإلسرائيلي ،ألن موسى ،عليه السالم ،يعيرف الواقيع تماميا
ويدرك أن الفراعنة يضطهدون اإلسرائيليين.
" فررروكاه موسرررا فقضرررا عليررره" :فه ييو إذن قت ييل ش ييبه عم ييد ،ألن ييه قص ييد
الضييرب ولييم يقصييد القتييل .وكييان الييدافع ش يريفا ،حيييث توجييب المالبسييات
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على من كيان فيي مثيل شيهامته ،علييه السيالم ،أن يسيار إليى سيرعة اليرد
على اعتداء من اعتادوا استضعاف الناس.

" دررا ررذا مررن عم ر الشرري ِ
رين" :كييل شيييء كييان
ردو مض ر ٌّ م ر ٌ
ان ن ره عر ٌ
مفاجئ ييا وسي يريعا ،ولك يين بع ييد انته يياء الح ييدث يك ييون التفكي ير بالنت ييائج الت ييي
ترتبييت علييى سييرعة الييرد قبييل التحقييق ميين عداليية موقييف اإلس يرائيلي ،فمييا
ي ي ييدرينا فلعل ي ييه ه ي ييو المعت ي ييدي ابت ي ييداء .ث ي ييم إن النتيج ي يية أكب ي يير م ي يين الح ي ييدث
وموجباتي ييه .وال يبعي ييد أن يكي ييون موسي ييى ،عليي ييه السي ييالم ،قي ييد عي ييرف حقيقي يية
الطي ييرفين ُبعيي ييد الحادثي يية ،وأدرك أن اإلس ي يرائيلي هي ييو مي يين أهي ييل االنح ي يراف
واإلجرام .والمهم أنه ،عليه السيالم ،أدرك أن ميا كيان منيه هيو مين تسيويل
الشيطان الذي يحرص على إضالل اإلنسان.
" دا ر ِّهلل ني ظلم ن سي فان ر لي ف َر لهأل نره رو ال رور الررميم
" :فموسى ،عليه السيالم – وهيو ليم ُيبعيث رسيوال بعيد ُ -يقير بذنبيه ويتيوب
من ييه ،ويس ييأل اهلل تع ييالى أن يغف يير ل ييه .وم يين هن ييا ال داع ييي أن يس ييتفيض
النيياس فييي بحييث هييذه المسييألة ،ليقول يوا بعصييمة أو عييدم عصييمة األنبييياء
قبييل البعثيية .فالقتييل كييان شييبه عمييد ،دوافعييه كريميية ،ونتائجييه مفاجئيية غييير
مقصييودة ،وضييحيته رجييل ميين قييوم كييافرين وظييالمين .ثييم يقبييل اهلل تعييالى
من عبده المنيب فيغفر له.
للمجررمين" :السيياق ُيلزمنيا
" دا َ ر ِّهلل ما أنعم َ علي فلرن
أكرون ظهير ارإ
َ
َ
أن نقييول إن النعميية هنييا هييي نعميية المغف يرة .وهييذا يعنييي أن موسييى ،عليييه
السييالم ،قييد علييم أن اهلل تعييالى قييد غفيير لييه .ويكييون ذلييك إمييا بييالوحي أو
بنزول الملَك ليخبيره ،أو غيير ذليك مين صيور اإلخبيار .وهيذا ميألوفب فقيد
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أوح ييى اهلل ألم ييه وه ييو رض يييع أن تض ييعه ف ييي الت ييابوت فتقذف ييه ف ييي الم يياء.
وأوحييى سييبحانه قبييل ذلييك بقييرون للفتييى الصييغير يوسييف وهييو فييي البئيير،
انظر اآلية  17مين سيورة يوسيف ...":وأومينرا ليره لتن رنهم رأمر م رذا

و ررم

يشررعرون" .وأوحييى سيبحانه وتعييالى بعييد ذليك بقييرون لميريم ،عليهييا

السالم ،انظر اآلية  17من سورة آل عميران ":ذ دال المال كرة يرا مرريم
ن ال ي شرررر "...أل ب ييل وأرس ييل س ييبحانه إليه ييا المل ييك عل ييى ص ييورة رج ييل
لينف فيها من روحه...ال .
مين" :تييوحي هييذه
رون ظهي ر ارإ للمجررر َ
" دررا َ ر ِّهلل مررا أنعم ر َ علرري فلررن أكر َ
العبارة الكريمة بأن موسى ،عليه السالم ،قد أدرك فيما بعد أن اإلسرائيلي
كييان ميين أهييل اإلجيرام ،وأن نصيرته لييم تكيين عادليية .وهييذا يشييير إلييى أنيه،
عليه السالم ،كان وقافا عند الحق وال ينصر الباطل ،ولو كان ذا قُربى.
ِ
ِ
ررراألمس
المدينرررة الا ررراإ يتردرررهلل فررر ذا الرررذي استنصرررره
" فأصررر َ فررري
يستصر ِ
ررراله" :كلميية بيياألمس تشييير إلييى ُمضييي أكثيير ميين يييوم ،ألن ه ييذه
الكلمة إذا ُعرفَت أصبحت نكيرة ،جواذا ليم تُعيرف – أميس -قصيد بهيا الييوم
الذي سبق .وواضح من تكرار الحدث أن الرجيل اإلسيرائيلي مين أصيحاب

المش يياكل .وه ييو اآلن ال يكتف ييي باالس ييتغاثه ب ييل يم ييأل ال ييدنيا صي يراخا .وق ييد
يييوحي ذلييك ببعييد نسييبي ،ولكن يه لمييا رأى موسييى ،عليييه السييالم ،بييادر إلييى
الصيراي طالبييا النجييدة .والعجيييب أنيه فييي كييل ميرة يسييتغيث ،فليتييه إذ كييان
غير قادر اختصر فأراح الناس .وهيذا النيو مين األشيخاص ليه أمثيال فيي
كل مجتمع .وأمثال هؤالء ال يحظيون فيي الغاليب بثقية النياس ،وال ينجيدهم
في الملمات أحد ،وهم غالبا ما ُي َورطون أهل الشهامة والنجدة.
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رين" :فغوايية اإلسيرائيلي إذن واضيحة جليية،
" دا له موسا ن َ ل ٌّ
وي م ٌ
وال يلييدغ المييؤمن ميين ُج ْح ي ٍر واحي ٍيد ميرتين ،فكيييف بموسييى ،عليييه السييالم؟!
ولييك بعييد ذلييك أن تعجييب أشييد العجييب مميين يجعييل موسييى ،عليييه السييالم،
ناص ار لمثل هذا الغوي .وأين قوله ":فلن أكون ظهي ارإ للمجرمين"؟!

عردو لهمررا" :تَص َّيور كثييير مين أهييل
" فلمرا أن أر َ
اد أن ير َ الرذي ررو ٌ
التفسير أن الخصم في هذه الحادثة هو فرعوني أيضا ،وأن موسى ،علييه
السالم ،أراد أن يبط

ي ييبط

به .وال نيدري لمياذا يرييد موسيى ،علييه السيالم ،أن

ب ييالفرعوني الث يياني بع ييد أن ن ييدم عل ييى قت ييل األول ،وت يياب إل ييى اهلل

تعالى ،وحكم عليى اإلسيرائيلي بأنيه غيوي ،وعاهيد اهلل تعيالى ،بعيد الحادثية
األولى ،أنه لن يكيون ظهيي ار للمجيرمين؟! لمياذا إذن ال يكيون الخصيم هيذه

المي ييرة هي ييو إس ي يرائيلي ،ممي ييا جعي ييل حقيقي يية المستصي ي ِيري تتجلي ييى أمي ييام ني يياظر

موسييى ،عليييه السييالم ،إضييافة إلييى مييا يمكيين أن يكييون قييد َعي َرف عنييه ميين
أخبار بعد الحادثة األولى .كيف ال ،وقد لبث أياما يترقب.
واضييح أن المفس يرين استشييكلوا قولييه تعييالى ":أراد أن يرر

الررذي ررو

ردو لهمررا" ،واألميير فييي نظرنييا غييير ُمشييكلب ألن هنيياك فرقييا بييين قولنييا:
عر ٌّ
يبط بالذي هو من عدوه -كما جاء في قوليه تعيالى :وهيذا مين عيدوه،-
وبييين قول يه ":بالييذي هييو عييدو لهمييا"ب فييالقول األول يييدل علييى أن الرجييل
ينتمي إلى الفراعنة المعادين لإلسرائيليين ،أما القول الثاني فييدل عليى أن
الرجييل هييو العييدو ":هييو عييدو لهمييا" ،وليييس قومييه ..وهنيياك فييرق بييين رجييل
من قوم معادين – وقد ال يكون هو معاديا  -ورجل هو نفسه عدو.
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فكيييف يكييون اإلس يرائيلي الغييوي عييدوا لموسييى ،عليييه السييالم ،وفييي الوقييت
نفسه عدوا لخصمه ،والذي كان على ما يبدو إسرائيليا هذه المرة؟!
والجواب جد بسيطب انظر اآلية  30مين سيورة ييونس ":فَمرا آم َ ِ
وسرا
رن لم َ
َ َ
ذِّري ٌة ِمن دَو ِم ِه علَا َالو ٍ
ف ِمن ِفر َعرو َن َو َملَر ِ ِهم" ،الحيظ قوليه تعيالى":
َ
مل ر هم" وليييس مل ر ِره ،فقييد كييانوا يخييافون ميين فرعييون أن يفتيينهم ،ويخييافون
أيضي ييا مي يين ملي ييئهم ،أي كب ي يراء بني ييي إس ي يرائيل الي ييذين كي ييانوا يتواطي ييؤون مي ييع
الفراعنية للييبط

بميين يخييالف سياسيية فرعييون .وهييذا معهييود فييي كييل األمييم

والعصور ،بل إن عدم وجود أمثال هيؤالء الجواسييس والعييون والمتعياملين
والمتواطئين غير متصور.
فيييمكن إذن أن يكييون هييذا اإلس يرائيلي م يين المت يواطئين مييع الفراعنيية ض ييد
جرئي ييه علي ييى أبني يياء جلدتي ييه وغيي ييرهم مي يين أبني يياء الشي ييعب
قومي ييه ،وهي ييذا مي ييا ُي ِّ

المصي ييري .وبالتي ييالي فقي ييد كي ييان عي ييدوا لموسي ييى ،عليي ييه السي ييالم ،ولخصي ييمه
اإلسرائيلي في الحادثة الثانية .ويبدو أن موسى ،عليه السالم ،قد اكتشيف
أم يره بعييد الحادثيية األولييى فكييان مسييارعا للييبط

بييه فييي الحادثيية الثانييية.

وهذا واضح تمام الوضوح في قول اإلسرائيلي الغوي:
" دا َ يا موسا أتريد أن تقتلَني كما دتل َ ن سراإ راألمسأل ن تريرد
رون مررن المصررلمين" ،فهييذه
رون ج ررا ارإ فرري األر ومررا تريررد أن تكر َ
أن تكر َ

هييي نذاليية الجواسيييس فييي أجلييى صييورهاب فقييد أصييبح موسييى بمنظييار هييذا
الغييوي جبييا ار بعيييدا عيين اإلصييالح .ثييم هييو ،كمييا تالحييظ ،ال يعييرف الوفيياء
وال يحفظ الجميل ،وسريعا ما ينقلب على من أحسن إليه ،وهذه صيفة فيي
الجواسيس معلومة.
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ويي ييذهب الكثيي يير مي يين أهي ييل التفسي ييير إلي ييى أن اإلس ي يرائيلي ظي يين مخطئي ييا أن
موسييى ،عليييه السييالم ،قييادم للييبط

بييه فقييال قولتييه هييذه .وهييذا بعيييد ألن

ال يينص القرآن ييي يق ييول ":فلم ييا أن أراد أن ي ييبط " ،ول ييم يق ييل ":فلم ييا أراد أن

ييبط "ب فكضيافة أن يؤكيد أنييه ،علييه السيالم ،أوشييك عليى أن ييبط

بييه.

ياء
ونجييد مثييل هييذا المعنييى فييي قولييه تعييالى فييي سييورة يوسييف ":فلمييا أن جي َ
البشير ألقاهُ على وج ِه ِه فارتيد بصيي ار ،"...ومعليوم أن إلقياء القمييص عليى
ُ
وجه يعقوب عليه السالم يستوجب القرب منه.
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ولمل َ منهم رع اإ
دص رة أصييحاب الكهييف هييي القصية األبييرز فييي سييورة الكهييف ،حيييث لجييأ

ٍ
مجهول في ار ار بعقييدتهم ،فضيرب اهلل تعيالى عليى
عدد من الفتية إلى كهف

آذانه ييم فن يياموا  031س يينوات .ث ييم بع ييثهم اهلل تع ييالى بع ييد ذل ييك م يين ن ييومتهم
ليجييدوا أن الييدين الحييق قييد انتصيير وانتشيير...ال ي  .وال شييك أن مييا حصييل
كييان معج يزة ُيكييرم اهلل بهييا عبيياده ليعلم يوا أن وعييد اهلل حييق وأن السيياعة ال
ريب فيها.
ُيصييرح اليينص القرآنييي الكيريم بييأن ميين َيطلييع علييى هيئيية الفتييية فييي نييومتهم
يمتلي ي رعب ييا .وه ييذه إش ييارة إل ييى احتم ييال حص ييول تحي يوالت ف ييي أجس ييامهم
تناسب واقعهم العجيائبي .ونحين هنيا نحياول أن نقيدم تصيو ار لميا يمكين أن
يكون قد حصل ،مع إق اررنا بأنه مجرد تصيور .أميا واقيع ميا حصيل فعلميه
إلى اهلل سبحانه وتعالى.
جاء في اآلية  13من سورة الكهيف ...":لرو ا لعر علريهم لولير مرنهم
ف ار ارإ ولمل

منهم رع اإ" :وهذا يعني أن هذه المعجزة كانت وفق سنة مين

سنن اهلل تعالى يمكن للبشر أن يجدوا لها تفسي ار فيميا خليق اهلل تعيالى مين

سنن وقوانين.
مالمظا وادتراما تساعد في تصور المدث:
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أوال :رؤي يية جماع يية نائم يية ف ييي كه ييف ال ت ييدعو إل ييى الرع ييب ،وعل ييى وج ييه
الخصوص قديما ،ألن ذلك كان من مألوف الناس.
ثاني ييا :ق ييول الفتي يية بع ييد االس ييتيقاظ م يين ن ييومتهم الطويل يية ...":ل ثنرررا يومررراإ
أو عررر

يررروم" ،ي ييدل عل ييى أنه ييم ل ييم يالحظي يوا تغيي ي ار ف ييي أش ييكال بعض ييهم

البعض.
ياظر إلييى الفتييية أثنيياء نييومهم يمكيين أن يشييير
ثالثييا :الرعييب الييذي يمييأل الني َ
إلييى تغييير فييي صييورتهم تقتضيييه سيينن اهلل فييي الخلييق والبقيياء .وال يتنييافى
ذلك مع قدرة اهلل المطلقة ،ألن ذلك مرده إلى اإلرادة الربانية.
رابعا :معلوم أن األفعى هي مين ذوات اليدم البيارد ،ويمكنهيا أن تيدخل فيي
سييبات لمييدة طويليية مكتفييية بمييا كانييت قييد تناولتييه ميين طعييام قبييل البيييات.
ويرجييع ذلييك إلييى أمييور منهيياب أنهييا ال تملييك دورة دموي ية كالثييديات بحيييث
تسييتهلك الطعييام والطاقيية الناتجيية عنييه بسييرعة .ثييم هييي تمتلييك جلييدا صييلبا
أملس خاليا من المسامات ،وهيذا يعنيي أنهيا تحيتفظ بالسيوائل والطاقية فيال
تُستنزف بسرعة.
واستنادا إليى هيذا نقيول :إن الفتيية عنيد نيومهم الطوييل يحتياجون إليى دورة
دمويي يية بطيئي يية ،وهي ييم بحاجي يية ملح ي ية إلي ييى أن تحي ييتفظ أجسي ييادهم بالس ي يوائل
والطاقة .وهذا يعني أن تتحول جلودهم فتصيبح أقيرب إليى الصيالبة وأبعيد
عن المسامية ،بما يشبه جلد األفعى.
خامس ييا :ض ييغط م يينخفض ج ييدا وجل ييد أمل ييس ص ييلب ،أال يجع ييل ذل ييك كلي يه
صورة الفتية مرعبة لكل من يطلع عليهم.

212

سادس ييا :الجل ييد الص ييلب يعن ييي مس يياحة أق ييل ،وه ييذا ي ييؤدي إل ييى أن تك ييون
العيييون مفتوحيية أثنيياء النييوم .انظيير قولييه تعييالى فييي اآلييية  13ميين سييورة
أن تت ارجييع
الكهييف ":وتمس ر هم أيقاظ راإ و ررم ردررود ."...يض ياف إلييى ذلييك ْ
الشفتان عن األسنان .وبكمكانك اآلن أن تتخيل المنظر!!
سي ييابعا :الخي ييروج مي يين هي ييذه الحالي يية ال يكي ييون مفاجئي ييا ،جوانمي ييا تكي ييون عي ييودة
تدريجيية حتييى تعييود األميور إلييى وضييعها الطبيعييي ،ثيم يسييتيقظ الفتييية وهييم
فييي حاليية طبيعي ية .ولكيين حيياجتهم الشييديدة إلييى الطعييام تجعلهييم يسييارعون
إلى إرسال أحدهم لشرائه .وهذا يشير إلى أنهم لم يخططيوا لألمير قبيل أن
يلجأوا إلى الكهف ،جوانما كان األمر مفاجئا لهم.
يمس المغيييب الهادئيية غييير المحرقيية فييتمس أجسييادهم كييل يييوم
ثامنييا :أمييا شي ُ
لتعطيييهم الييدف المطلييوب وتحفظهييم ميين العفونيية ،وعلييى وجييه الخصييوص

األطراف البعيدة عن مركز الدورة الدموية البطيئة.
تاس ييعا :التقلي ييب ألجس ييادهم ،ووض ييعية الكه ييف ،والكل ييب الموص ييد للب يياب،
واتسا الكهف بقدر محدد .....كل ذلك رسائل لنا لنتفكر ونتدبر.
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ذل من آيا ال

رمس ذا لع ر تَ رااور
جرراء فييي اآلييية  17ميين سييورة الكهييف ":وترررل الشر َ
ِ
اليمين واذا نر تَقرضهم ذا الشما و م فري فَجروٍل
عن كه هم ذا َ
ِ
تجرد
منهأل ذل من آيا الأل من يهد ال فهو
المهتد ومرن يضرل فلرن َ

له ولياإ مرشداإ".

تشييير اآلييية الكريميية إلييى أن وضييعية الكهييف واتجاهييه آييية ميين آيييات اهلل.
وهييذا يعنييي أن مثييل هييذه الوضييعية والظييروف والشييروط قييد أعييدت ُمسييبقا
بحيييث أصييبحت مناسييبة لميين سيييحل ضيييفا فييي هييذا الكهييف .ونقييول بلغيية

أخرى :لقد أعد هذا الكهف قبل ميالد الفتية بسينين ،بيل بقيرون ،وقيد تبليا
ماليين ،بل مليارات السنين.
عنييدما اختييار الفتييية هييذا الكهييف لييم يكيين يخطيير ببييالهم أنهييم ُيقييادون إلييى
المك ييان المهي ييأ الس ييتقبالهم .إنه ييا الهدايرررة املهيرررة لرررا موضرررع الرعايرررة
الر اني رة .إنهييا األلطيياف التييي ال تييدركها الح يواس .انظيير قولييه تعييالى فييي
ِ
المهتد ومن يضل فلن
التعقيب على آية الكهف هيذه ":من يهد ال فهو
تجد له ولياإ مرشداإ" ،فالمهتدي الحقيقي هيو مين هيداه اهلل تعيالى ،أميا مين
َ
ح َك َم اهللُ عليه بالضالل والخذالن فلن تجد من يتيواله وينصيره حيق التيولي
وحق النصر ،ولن تجد من يرشده سبيل الرشاد.
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مين أجلهيا

فهذه هي المعادلة إذنُ :معسكر موحِّيد يحميل دعيوة اهلل ويعيي
ويضييحي فييي سييبيلها ،يقابلييه معسييكر وثنييي يخلييد إلييى األرض ويييذهل عيين
الحقيقيية العظمييى .معسييكر تحوطييه الرعاييية الرباني ية وتنييير طريقييه الهداييية
اإللهي يية ،ومعس ييكر يستنص يير باألوه ييام ويسترش ييد ب ييالظالم .نع ييم ،بكمكان ييك
اآلن أن تتوقع النتائج وأن تتصور المآالت.
" ال ولرري الررذين آمن روا يالرررجهم مررن الظلمررا

لررا النررور"أل فقافليية أهييل

اإليمييان تغييادر مواقييع الظلمييات والضييالالت فييي طريييق صيياعد يشييرق كييل

يييوم بييأنوار الهداييية فييال انتكيياس .ويقابييل ذلييك ":والرررذين ك رررروا أوليررراؤ م
ال انو يالرجونهم من النور لا الظلما "أل قافلة أخرى تسير باالتجياه
المعيياكس تغييادر ع يوالم أن يوار الحييق والحقيقيية لتييدخل شيييئا فشيييئا ظلمييات
الجهالة والضالل.
إنهي ييا الحقيقي يية التي ييي ت ارهي ييا ماثلي يية في ييي واقي ييع دعي ييوة الحي ييق ودعي ييوة الباطي ييلب
وحاصييرت وبطشييت وضيييقت واسييتنفدت
فالماركسييية مييثال ،صييالت وجالييت
َ
كييل وسييائلها فييي محاوليية اجتثيياث الحييق ،واسييتمر ذلييك علييى مييدى القييرن
العش ي ي يرين ،فكاني ي ييت المفاجي ي ييأة أن انجلي ي ييى غبي ي ييار المعركي ي يية عي ي يين الحقيقي ي يية
راس فيمكررث فرري
السيياطعة ":فأمررا الا ررد فيررذ هلل ج رراء وأم را مررا ين ررع النر َ
األر ".

واليييوم تقييع ال أرسييمالية الغربيية فييي الخطييأ نفسييه وهييي تحمييل ليواء الشيييطان
فت ييبط

وتقت ييل وتحاص يير وتض يييق وتط ييارد  ...وس ييينجلي غب ييار المعرك يية

ليي ييدرك الني يياس أن كيي ييد الشي يييطان كي ييان ضي ييعيفا ،ولتتجلي ييى حقيقي يية العجي ييز
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البشري أمام الحقائق الوجوديية التيي أرادهيا ماليك المليك ":در اللهرم مالر َ
المل ِ تؤتي الملر َ مرن تشراء وتنراع الملر ممرن تشراء وتعرا مرن تشراء
ٍ
شيء ددير".
وتذ من تشاء يد الالير ن علا ك
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ني فاع ذل نداإ
تتمررردث اآلي ييات م يين  1إل ييى  46م يين س ييورة الكه ييف ع يين قصي ية أص ييحاب

الكهي ييف .والالفي ييت أن سي ييرد القص ي ية يتوقي ييف في ييي اآليتي ييين  40و  41ليي ييتم
ٍ
لشريء نرري فاعر ٌ ذلر نررداإأل
اإلعيالن عين مبييدأ عقيدي وهييو ":و تقررولن
ِ
ِ
يهدين ر ي ألدر َهلل
يشاء الأل واذكر ر ذا نسي َ ود عسا أن
أن
مررن رررذا رشررداإ" .ثييم يعييود اليينص الك يريم إلييى سييرد القص ية ":ول ثررروا فررري
كه هم ثالث ما ة سنين واادادوا تسعا".

قص ي ية أصي ييحاب الكهي ييف هي ييي قص ي ية مغرقي يية في ييي ِ
الق ي يدم .والقي ييار لآليي ييات
الكريميية يعييي

مييع القص ية لحظييات جليليية مضييت ،ثييم يفاجييأ بكييالم عيين

المس ييتقبل ،ث ييم ع ييودة إل ييى القص يية التاريخيي ية .وه ييذا أم يير يس ييتحق التوقي يف
والنظييرب فييكذا كانييت القصية فييي القيرآن الكيريم تيياتي للعظيية واالعتبييار فييكن
ذلك قاسم مشترك لكل القصص القرآني .أما هنا فهنياك إشيارة وتنبييه إليى
أن ما تسرده اآليات الكريمة من تفاصيل قصة أصحاب الكهيف ليه صيلة
بالمسي ييتقبل المقبي ييل ،علي ييى الي ييرغم مي يين كي ييون أحي ييداث القص ي ية مضي ييت في ييي
التاري .
وال نهيدف هنيا إلييى الحيديث حييول هيذه المسييالة ،ولكين نهييدف إليى التوقييف
عنييد اآلييية  40واآلييية  41لنطييرح تصييورنا حييول المعنييى الييذي ن يراه أقييرب
إلييى روح اليينص القرآنييي .وقييد دفعنييا إلييى هييذا مييا رأينييا ميين اسييتناد جمه يرة
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المفس يرين فييي تفسييير اآليتييين الك يريمتين إلييى حي ٍ
يديث رواه ابيين اسييحق عيين
اب يين عب يياس ،رض ييي اهلل عنهم ييا ،وه ييو الح ييديث ال ييذي ي ييورده بع ييض أه ييل
التفسييير كسييبب لنييزول االيتييين الكيريمتين ،وييينص علييى أن الرسييول صييلى
اهلل عليه وسلم قد نسي أن يقول" :إن شاء اهلل" ،وذليك عنيدما قيال لزعمياء
قري

إنه سيخبرهم غدا بخبر أصحاب الكهف .وهو حديث ضيعيف ،فيي

سيينده رجييل مجهييول العييين .وعلييى الييرغم ميين ضيعف الحييديث إال أن أهييل
التفسير يفسرون اآلية بما يعزز المعنى المستفاد من سبب النزول هذا.
ولو كان األمر كميا يقوليون لكيان األقيرب فيي اليذهن أن يكيون نيص اآليية
 40ميين سييورة الكهييف هكييذا":وال تقييولن لشيييء إنييي فاعييل ذلييك غييدا إال أن
ٍ
لشريء
يشاء اهلل" ،ولكنك تفاجأ بأن نص اآليية الكريمية هكيذا ":و تقرولن

يشراء ال
ني فاع ٌ ذل نداإ" .ويدهشك أن تبدأ اآلية  41هكذا ":أن
َ
ِ
يهدين ر ي ألدر َهلل من ذا رشداإ" .
واذكر ر ذا نسي َ ود عسا أن
جواذا علمنييا أن الرسييول ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ،كييان يقييف فييي تالوتييه عنييد

نهاييية كييل آييية ،أدركنييا أن المعنييى قييد تييم .جواذا توهمنييا أن المعنييى لييم يييتم
فعلينييا أن ُنمعيين النظ يير ،لعلنييا نص ييل إلييى المعيياني المخب ييوءة خلييف ع ييدم
االكتمي ييال الظي يياهري للمعني ييى .ومعلي ييوم أن وضي ييوح المعني ييى في ييي الظي يياهر

يصرف أحيانا عن التدبر العميق.
ٍ
لشرريء نرري فاعرر ٌ ذلرر نررداإ" :هييذه بدهييية عقدييية ينبغييي أن
"و تقررولن
تكون حاضرة في عقل وقليب كيل ميؤمن :إيياك أن تقيول ،جوايياك أن تيزعم،
أني يك فاع ييل ف ييي المس ييتقبل ،ف يياهلل س ييبحانه ه ييو المال ييك الحقيق ييي للحاض يير

والمسيتقبل ":در اللهررم مالر الملر تررؤتي الملر مررن تشرراء وتنرراع الملر
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ممن تشاء وتعا مرن تشراء وترذ مرن تشراء يرد الاليرر نر علرا كر
شرريء درردير"  46آ عم رران .فعلييى اإلنسييان إذن أن يتواضييع هلل في ُييعلن أن يه ال
يملك المستقبل وال يفعل في المستقبل.
إال أن اإلنس ي ييان ق ي ييد يستش ي ييكل ه ي ييذا األم ي يير عن ي ييدما يالح ي ييظ أني ي يه يص ي يينع
المستقبلب فكم من خطية كانيت فيي اليذهن أو عليى اليورق ثيم خرجيت إليى
حي يز الواقييع ،بييل إن ذلييك كثييير ،بييل إن واقييع البش يرية يييدل علييى أن ذلييك
يغلييب فييي حييياة البشيير .فييكذا قييام هييذا االستشييكال فييي الييذهن جيياء الجيواب
يشرراء ال"أل فكييل مييا يقييع ميين
حاض ي ار فييي مطلييع اآلييية التييي تلييي ":أن
َ
فعييل ك ييان مخطط ييا لييه م يين قَب ييل هييو مم ييا أذن اهلل ب ييه .فييكذا أري ييت الن يياس

ُيخططون للفعل المستقبلي وينجحون في ذليك فياعلم أن ذليك مميا أذن اهلل
به.

"واذكرررر ر ررر ذا نسررري َ " :فهييذه إذن حقيقيية ينبغييي أن تكييون حاض يرة فييي
يت عيين هييذه الحقيقيية فيياذكر ربييك
الفكيير والقلييب .جواذا حصييلت غفليية وذهلي َ
الذي خلقيك ورزقيك وهيداك .نعيم ،هيو اليذي خلقيك وخليق قيدرتك ومشييئتك

وفكرك وعلمك ،وهو الذي يأذن أن تفعل كل ذلك في المستقبل.

ِ
يهدين ر ي ألدررهلل مرن رذا رشرداإ" :ويبقيى القليب متعلقيا
"ود عسا أن

بيياهلل تعييالىب فهييو واهييب العقييل والقلييب ،وهييو الهييادي س يواء السييبيل .وليين
يبلي ييا إنسي ييان كمي ييال الرشي ييد ،ولكي يين يمكني ييه أن يرتقي ييي في ييي معي ييارج الهدايي يية

والرشييد ،وعليييه أن يبقييى سيياعيا ومتشييوقا ألن يكييون أقييرب مييا يمكيين إلييى
حقيقيية الرشييدب فكلمييا وصييل درجيية طلييب وتمنيى أن يكييون أقييرب منهييا إلييى
حقيقيية الرشييد السييامية ...وهكييذا فييي مسيييرة ارتقائيية ال تتنيياهى فييي عالمنييا
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الدنيوي .فكذا كنت طالبا األقرب في أية حال وصلتها فكن ذلك يعني أنها
مسيييرة غييير متناهييية ،كمييا هييو األميير عنييدما تقييول " :اهلل أكبيير" ،فييكن ذلييك
يشير إلى مفهوم ال نهائي على خالف قولك " :اهلل كبير".
يعر
عنييدما يييأتي مثييل هييذا اإلعييالن العقَيدي فييي سييياق القصيية فييكن ذلييك ُيشي ُ
بأن قصة أصحاب الكهف تتعلق بأمور مستقبلية يجدر بمن يتيدبر القيرآن
الكريم أن يتنبه إليها ،لعله يهتدي إلى بعض كنوز كتاب اهلل الحكيم.
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فأت ع س اإ
جررراء فييي اآلييية  36ميين سييورة الكهييف ":مترررا ذا لررر م ررررهلل الشرررمس

وجد ا ت رهلل في عين مم ة ،"...وجياء فيي اآليية  13مين السيورة ":مترا
ذا ل م لع الشمس وجد ا ت لع علا دوم"...
وق ييد استش ييكل أه ييل التفس ييير اآليت ييين ،وذل ييك لم ييا عل ييم م يين أن الش ييمس ال
تغييرب فييي عييين معينيية وال تشييرق أيضييا فييي مكييان محييدد .جيياء فييي أيسيير
التفاس ييير ألب ييي بك يير الج ازئ ييري ...":وغروبه ييا إنم ييا ه ييو نظ يير الع ييين ،جواال
فالشمس في السيماء والبحير فيي األرض" .وهيذا القيول يمثيل ميذهب عامية

أهييل التفسييير ،وعلييى وجييه الخصييوص بعييد النهضيية العلميية فييي العصييور
العباسية.
والذي نراه أن ال إشكال .وإليضاح ذلك نقول:
أو إ :جيياء فييي اآلييية  1ميين سييورة المزمييل ":رهلل المشرررر والم ررررهلل،"...

وجيياء فييي اآلييية  17ميين سييورة الييرحمن ":رهلل المشررردين ورهلل الم ررر ين"،

وج يياء ف ييي اآلي يية  13م يين س ييورة المع ييارج ":فررررال أدسررررم رررررهلل المشررررار

والم ارهلل ."...فاآليات الكريمة تصرح بأن هناك مشيرقا ومغربيا ،ومشيارق
ومغارب ،بل هناك أيضيا مشيرقان ومغربيان ،يبيدو أنهميا يتعلقيان بالشيمس
والقمي يير .ومعلي ييوم أن في ييي كي ييل لحظي يية شي ييروقا وغروبي ييا ،ومعلي ييوم أيضي ييا أن
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للشمس في كل ييوم مكانيا للشيروق يختليف عين الييوم السيابق أو الالحيق،
وكذلك األمر في الغروب.
ثانياإ :عندما تُشرق الشمس على مكان تكون قد غربت في اللحظة نفسيها
عي يين مكي ييان آخي يير .فالمكي ييان الواحي ييد هي ييو مشي ييرق بالنسي ييبة لمكي ييان ومغي ييرب
بالنسبة لمكان ثيا ٍن .ومين هنيا ال نسيتطيع أن نصيف مكانيا بأنيه مشيرق أو
مغرب حتى نحدد الجهة التي ننسب القول إليها .فاألمر إذن هو نسبي.
ثالثاإ :عندما تغيب الشمس في مياه البحر ،تكون قيد نا ر فيهرا مقيقرة،
وليييس األميير كمييا تُوهمييه عبييارات الكثييرين عنييدما يقولييون" :إنمييا هييو نظيير
الع ييين" .وحت ييى يتض ييح المقص ييود نق ييول :عن ييدما تغي ييب الش ييمس م ييا ال ييذي

ُيغيِّبهييا؟! الج يواب :إذا كانييت تغيييب فييي البحيير فالييذي ُيغيبهييا ميياء البحيير،
بييدليل أننييا لييو أزلنييا ميياء البحيير بعييد غيابهييا بييدقائق سييتظهر الشييمس مييرة

أخييرى وتشييرق .جواذا كانييت تغيييب وراء الجبييال الشيياهقة وقمنييا بعييد غيابهييا
بدقائق بنسف الجبال فستشرق مرة أخرى.
ار عاإ :لم يكن ذو القيرنين يسيير فيي األرض عليى غيير هيدى ،بيل كيان ليه

مهمة محددة وكان يعلم ما يريد وأين يذهب .وقد أشيار القيرآن الكيريم إليى
ذلييك بوضييوح عنييدما قييال ،بييل وكييرر القييول لتأكيييد األهميية جوابيراز مركزي ية
هذا األمر في القصة ":فأت ع س اإ" الكهف " ،37ثم أت ع س اإ" الكهرف" ،31ثرم

أت ع س اإ"

الكهف .14

والمالحظ أن كل عبارة هي آية كاملة

.

جرراء فرري ت سررير ال ررااي ":السييبب فييي أصييل اللغيية عبييارة عيين الحبييل ثييم
استعير لكل ما يتوصل بهيا إليى تحصييل ذليك الشييء" .وعلييه ،فالسر هلل:

مررا يتوص ر

رره لتمقي ر الم رراد ،أي الهرردف .فييذو الق يرنين إذن كانييت لييه
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يان مس ٍ
يتهدف ومعل ٍ
أهداف ،وكان قبل أن يتوجيه إليى مك ٍ
يوم ليه يقيوم باتخياذ
كل الوسائل المتوقيع أن توصيله إليى هدفيه .وكيان يسيلك ذليك السيلوك فيي
كل مرة يتحرك فيها نحو هدفه المعليوم .فيذو القيرنين إذن يخطيط ويحسيب
ويقدر ثم ينطلق ولديه كل ما يلزم للوصول وتحقيق األهداف.
ُ
الامس راإ :إذا عرفنييا كييل ذلييك تبييين لنييا أن ذا القيرنين كييان يسييتهدف أميياكن

مح ييددةب فق ييد ك ييان م ييأمو ار أن يتوجي يه إل ييى جه يية الش ييرق حت ييى يص ييل إل ييى
المكييان المحييدد لييه ،وأن يتجيه جهيية الغييرب حتييى يصييل إلييى المكييان الييذي
ُحيدد لييه ،وأن يتجييه اتجاهييا ثالثييا َعلِ َم يه فاتخييذ للوص يول إليييه كييل األسييباب
الالزميية .فهنيياك إذن مكييان جهيية الشييرق بالنسييبة لييه ،وآخيير جهيية الغييرب،
وثالث يحدده المكان الذي انطلق منه ذو القرنين.

وحتييى نفهييم المسييألة دعنييا نفتييرض أنييه ُكلييف بيياالطال علييى واقييع بعييض

األميم فيي شييرق إفريقييا وغربهيا وجنوبهييا ،فعنيدما وصيل غييرب إفريقييا وجييد
الشييمس تغييرب فييي المحيييط األطلسييي ،وهييذا حقيقيية وليييس مييا ت يراه العييين

فقط .ولما وصل شرق إفريقيا وجد أن الشيمس تشيرق مين البحير األحمير،
وه ييذه حقيق يية ،ولكنه ييا ال تك ييون حقيق يية حت ييى نح ييدد المك ييان قب ييل أن نح ييدد
االتجيياه .وميين هنييا يصييح أن نقييول :شييرق إفريقيييا البحيير األحميير ،وغييرب
أمريكييا المحيييط الهييادي .وبعبييارة أخييرى نقييول :تُشييرق الشييمس علييى أمريكييا

ميين المحيييط األطلسييي ،وتغييرب عنهييا فييي المحيييط الهييادي .وبغييير هييذا ال
يمكننا أن نحدث بعضنا البعض.
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سادسييا :هنيياك احتمييال أن يكييون ذو الق يرنين نبي يا ،جوان لييم يكيين نبيييا فتييابع
لنبي معاصر ،ويظهر ذلك في قوله تعالى ...":دلنا يا ذا القرنين مرا أن

تعذ َهلل واما أن تتال َذ فيهم مسناإ"

الكهف 36
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في م هوم القرهلل
جاء في اآلية  11من سورة الشيورى ...":ليس كمثلِه شيء و و السميع
ال صير" ،من هنا ليس في قدرة البشر تصور ماهية الخالق سيبحانه ،ألن
تصييورات البشيير نابع يية عيين الواقييع المحس ييوس لألشييياء .جواذا كانييت ذات ييه
سبحانه تختلف عن كل الذوات فصفاته أيضا كيذلكب فس ْيمعه يختليف عين

ك ييل س ييمع ،وبصي يره يختل ييف ع يين ك ييل بص يير ...الي ي  .وم يين األم ييور الت ييي
أشكلت على البعض مسألة القرب والبعيدب فالخيالق ال يحيده مكيان ،وعليى
ال ييرغم م يين ذل ييك يمك يين أن تقص ييده ف ييي مك ييان فتك ييون أق ييرب ،ويمك يين أن

تقصييده فييي زمييان فتكييون أقييرب ،ويمكيين أن تقصييده بعمييل فتكييون أقييرب.
جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسيلم ":أدرهلل ما يكرون الع رد مرن

ر ه و و ساجدأل فأكثروا الدعاء".

عندما كلم اهلل تعالى موسى ،عليه السالم ،كان ذلك فيي اليوادي المقيدس،
جاء في اآلية  14من سورة طيه ":نري أنرا ر ر فرااللع نعلير

نر

رالواد

المقدس ول" ،وهذا يعني أنه عنيدما أراد سيبحانه أن يكليم رسيوله اختيار
مكان ييا مقدس ييا ليكلم ييه ،فللمك ييان إذن خصوص ييية .وعن ييدما أق ييت اهلل تع ييالى
لموسى وقومه موعدا للقائه كان ذلك أيضا فيي مكيانب فقيد جياء فيي اآليية
 33من سورة طيه ":يا نري سر ار ي درد أنجينراكم مرن عردوكم وواعردناكم
جانرررهلل ال رررور األيمرررن ،"...وجيياء فييي اآلييية  110ميين سييورة األعي يراف":
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دومه س عين رجالإ لميقاتنا ،"...وجياء فيي االيية  110مين
واالتار موسا َ
سييورة األعيراف ":ولمررا جرراء موسررا لميقاتنررا وكلمرره ر رهأل دررا رهلل أرنرري
أنظررر لي ر  ،"...بييل إن موسييى ،عليييه السييالم ،قييد اسييتعجل اللقيياء فسييبق
قومييه إلييى مكييان اللقيياء .جيياء فييي اآلييية  30و  31ميين سييورة طييه ":ومرررا
أعجل عن دوم يا موساأل دا

م أو ء علا أثرري وعجلر

لير رهلل

لترضا".
جيياء ف ييي اآلييية  77م يين س ييورة آل عم يران ":ذ درررا ال يرررا عيسرررا نررري
متوفيررر ورافعررر

لررري وم هرررر مرررن الرررذين ك رررروا ،"...وجيياء فييي اآلييية

 173-177ميين سييورة النسيياء ":ومررا دتلرروه يقينراإأل ر رفعرره ال ليرره،"...

والالفييت هنييا قولييه تعييالى":ورافعررر

لررري" ،وكييذلك " :ررر رفعررره ال ليررره"أل

فالرفع هنا ليس رفع درجات كقوله تعيالى ":نرفرع درجرا مرن نشراء" ،بيل

الرفع كائن إلى اهلل تعيالى .فيكذا كيان موسيى ،علييه السيالم ،قيد عجيل إليى
مكيان اللقياء وقيال ":وعجلر

لير رهلل "...فيكن ذلييك يجعلنيا نيدرك أن رفييع

عيسى ،عليه السالم ،كان إلى مكيان فيي السيماء ليه خصوصيية ،أي إليى
مكران يمظررا تجليررا

لهيرة تجعر امنسرران فيره أدررهلل لررا ال تعررالا.

ومن يحظى بمثل هيذا المكيان والمكانية يصيح أن نقيول إنيه عنيد اهلل ،ألنيه

حظييي بييالقرب .وميين كييان عنييد اهلل يكييون فييي مكييان َخصييه اهلل بتجلياتييه
ورحماتييه وغييير ذلييك ممييا ال يطيقييه العقييل ولييم يصييل إليييه التصييور .وقييد
دل ييت نص ييوص القي يرآن الكي يريم والح ييديث الشي يريف عل ييى وج ييود مث ييل ه ييذه
األماكنب كالبيت المعمور ،وسدرة المنتهى ،وجنة الماوى...ال .
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مسألة في ا ستواء

رررررا الخي ييوض في ييي مسي ييألة االس ي ييتواء .وال نقصي ييد هني ييا أن نخي ييوض م ي ييع

الخائضين ،ألننا نعلم أن اهلل تعالى ليس كمثله شيء ،ال في ذاتيه وال فيي
صفاته .كما ونعلم حقيقة قصور العقل البشيري عين إدراك جيوهر المطليق
سييبحانه .جوان ميين عالمييات الخلييل فييي الفهييم واإلدراك ،الخييوض فييي عييالم
وندرس فليم نجيد حاجية
الالنهائيات .وقد مضت سنوات طويلة ونحن ُنعلم ُ
إلييى أن نخييوض فييي مثييل هيذه المسييائل ،ألن النيياس بفطرتهييا السييوية تفهييم

األمييور ميين غييير لييبس ،ولييم نجييدهم يومييا يطرقييون فييي أسييئلتهم مثييل هييذه
القضايا ،حتى جاء من يبعث فيهم الجدل القديم ويكدر صفو إيمانهم.
فالييذي نقصييد إليييه فييي هييذا المقييال أن نبييين معنييى االسييتواء ،إلدراكنييا أن
وض ييع النق يياط عل ييى الح ييروف يس يياعد عل ييى الفه ييم الص ييحيح ويحف ييظ م يين
الزلل.
جياء فييي اآليية  11ميين سييورة القصيص ":ولمررا لر أشررده واسررتول آتينرراه

مكم راإ وعلم راإ ،"...يقييول الطبييري ،رحمييه اهلل ":اسييتوى :تنيياهى شييبابه وتييم

خلقه ،"...ويقول األلوسي ،رحمه اهلل ":اسيتوى :كميل وتيم ."..فاسيتوى هنيا

فيها معنى اكتمال خلقه واكتمال نضجه عليه السالم .وجاء في اآليية 41

شر أَه فررماره فاسررت لظَ فاسررتول علررا
ميين سييورة الفييتح ...":كررارع أالرررُ َ
سررروده ،"...هن ييا أيض ييا نج ييد أن اس ييتوى تحم ييل معن ييى اكتم ييال النض ييج أو
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اكتمال االسيتقامة .وجياء فيي اآليية  11مين سيورة هيود ...":ود ِ
ضري األمرر
واستو علا الجودي ،"..والمقصود هنا سفينة نوح ،عليه السيالم ،حييث
اسيتقرت علييى جبيل الجييودي ،كمييا يقيول أهييل التفسييير .وكلمية اسييتوت هنييا
ال تعنييي اسييتقرت ،جوانمييا تعنييي اسييتقرت تمامييا ،أو اكتمييل اسييتقرارها .وجيياء
في اآليتين  55،51من سورة الزخرف ":والرذي اللر األاواُ كلهرا وجعر
ِ
ظهوره ثم تذكروا نعمرة
لكم من ال ل واألنعام ما ترك ونأل لتستووا علا

ر كرررم ذا اسرررتويتم عليررره ،"...وهن ييا االس ييتواء ال يعن ييي االس ييتقرار ،ولك يين
يعنييي كمييال االسييتقرار .وهييو ال يعنييي العلييو ،جوانمييا فُهييم العلييو ميين لفظيية
عليه ،وليس من لفظة استويتم .وجاء فيي اآليية  41مين سيورة البقيرة...":
ثم استول لا السماء فسوا ن سر َع سرماوا  ،"...هنيا عيديت اسيتوى ب ي
لا فال تفيد معنى كمال العلو جوانما تفيد كمال القصيد ،فقيد كانيت السيماء

واحيدة فييي كينونتهييا فتوجيه الخييالق بكرادتييه التييي هيي كامليية وقدرتييه الكامليية
إلييى جعلهييا سييبع سييماوات .وجيياء فييي اآلييية  13ميين سييورة السييجدة ":أفمررن
كررران مؤمنررراإ كمرررن كررران فاسرررقاإ

يسرررتوون" ،والمقص ييود هن ييا المس يياواة.

والتسيياوي هييو فييي الحقيقيية كمييال التماثييل .والخييط المسييتوي فييي اللغيية هييو
الخط المكتمل في استقامته.
وعليييه يمكيين أن نقييول :ن ا سررتواء ررو كمررا المررا أو تمامرره ،وسييياق
الكالم هو الذي ُيفيد الحال التي اكتملت أو تمت ،أو الكاملية التامية .مرن
نا يص أن نمدد معنا كلمة استول متا نعلم الما التي يقصد ا

الكررالم .وعليييه فييكن كلميية اسييتوى ال تفيييد معنييى العلررو حتييى تُعييدى بعلييى،
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صررد
فتعنييي عنييدها كمييال العلييو الييذي أفادتييه لفظيية علررا .وال تفيييد معنييى دَ َ

حتى تُعدى بي إلى ،وال تعني االستقامة حتى يفيد السياق ذلك....ال .
جيياء فييي اآلييية  0ميين سييورة يييونس ":ن ر كررم ال الررذي الل ر السررماوا
واألر

فرري سررتة أيررام ثررم اسررتول علررا العررر

يررد ر األمررر ،"...هنييا

استوى تفيد العلو كونها ُعديت بعلى .فعلا هنيا هيي التيي تفييد العليو ،أميا
اسييتوى فتفيييد كمييال العلييو الييذي أفادتييه علييى .فعلييو اهلل علييى العيير هييو
العلييو الكامييل الييذي ال نقييص فيييه ،فهييو اسييتواء .أمييا لميياذا اسييتخدمت هنييا
لفظيية ثررم؟! فييالجواب :ألن الخلييق ال يكييون كييامال وتاميا ميين بدايتييه ،فييذلك
يتعلق باإلرادة اإللهيةب فكذا أراد اهلل الوجود على الوجه الفيوري فكنميا يقيول
له كن فيكون .جواذا أراده متدرجا ،لحكمة يعلمها ،يكون متدرجا فيي وجيوده
حاال بعد حال .وهذا من إيحاءات صفة الصبور.
وبما أن الخلق بدأ صغي ار وتكامل كبي ار ،كان كمال العلو الربياني -واليذي
هو كمال دائم -على الكبير الذي يتضمن ويشتمل على الخلق األصيغر،
ومن هنا جاءت ثم .فثم المتراخيية تكيون مين جهية تيدرج ظهيور المخليوق
للوجود.
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سن رغ لكم أيها الثقالن

الحفياظ ،للسييمين الحلبييي ":الييزوج فييي اللغيية :الواحييد الييذي
جرراء فييي ُعمييدة ُ
يكيون معيه آخير ،واالثنيان زوجيان ،يقيال زوجيا خيف وزوجيا نعيل ."...إذن
ال يقال عن الفرد زوج حتى يكون معه آخير يكمليه فيي وظيفتيه .والزوجيية
قييانون كييوني ،انظيير قولييه تعييالى فييي اآلييية  11ميين سييورة الييذاريات ":ومررن

كر شرريء اللقنررا اوجررين لعلكررم تررذكرون" ،وجياء فييي اآلييية  06ميين سييورة
يس ":س مان الذي اللر األاواُ كلهرا ممرا تن ر األر
ومما

ومرن أن سرهم

يعلمون".

المتدبر لسورة الرحمن يالحظ من البدايية التركييز عليى الثنائيية فيي الخليق
والتكييوين ،ويلفييت انتباهييه الخطيياب المتكييرر للمخلييوقَ ْين المكلَّفَي ْيين ،اإلنييس

والجن ":ف أي آ ء ر كما تكذ ان".

وهذا ينبهنا إلى الثنائية في خليق اإلنيس والجينب ففيي اإلنيس هنياك األنثيى
والذكر ،وفي الجن أيضا ،كما تؤكد اآليات القرآنية الكريمة.
جواذا كان ييت الثنائيي ية الزوجي يية قانون ييا ف ييي ع ييالم اإلن ييس وع ييالم الج يين بحي ييث
ُيكمييل كييل زوج زوجييه فييي الوظيفيية ،فمييا الييذي يمنييع أن تكييون الثنائيية فييي

خلي ييق اإلني ييس والج ي ين ه ي ييي ضي ييمن القي ييانون الع ي ييام مي يين أجي ييل أن تتكام ي ييل
الوظائف ،جوان كانت النصيوص القرآنيية تؤكيد بيأن اإلنسيان هيو األهيم فيي
هييذه المعادليية الثنائيية .وهييذه األهميية ال تمنييع أن يكييون وجييود عييالم الجيين
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مهمي يا م يين أج ييل تكمي ييل ع ييالم اإلن ييس .ويب ييدو أن وج ييود ع ييالم الج يين ك ييان
المقدميية لوجييود العييالم األهييم ،أي عييالم اإلنييس .وهييذا ال يعنييي التقليييل ميين
أهمي ية عييالم الجيين ،فاآليييات القرآني ية تؤك يد أهمي ية عييالم الجيين بييل وتقرنييه
بعالم اإلنس.
جي يياء في ييي اآليتي ييين  17و  13مي يين سي ييورة الي ييرحمن ":رهلل المشررررردين ورهلل
الم ررر ين ،ف ررأي آ ء ر كمررا تكررذ ان"ب فالشييروق والغييروب إذن ميين اليينعم
التييي أنعمهييا اهلل تعييالى علييى هييذين المخلييوقين المتكيياملين فييي وجودهمييا
وكينونتيهما .وهناك شروق وغروب للشمس وشروق وغروب للقمر ،وهيذه
ثنائية تكامليةب فعندما تغيب الشمس يشيرق القمير ،وعنيدما تشيرق الشيمس
يغيب القمر .وللشروق وظيفة يكملها الغروب .جواذا كان النهيار هيو األهيم
لحي يياة اإلنس ييان والكائني ييات ف ييكن الليي ييل ض ييرورة تكم ي يل وظيف يية النهي ييار ،وال
يصلح النهار وحده حتى يكون ليل .ويبدو أن عيالم اإلنيس كالنهيار وعيالم
الجن كالليل.
جي يياء في ييي اآليي ييات (11أل 43أل  )41مي يين سي ييورة الي ييرحمنَ ":مرررر َرُ ال مرررررين
يلتقيررانأل ينهمررا ررراغ ي يرران ،ف ررأي آ ء ر كمررا تكررذ ان"أل فييكذا كييان
هناك التقاء بين مياه البحير الميالح والبحير العيذب فيكن هنياك حياج از يمنيع
اختالطهمييا ويمنييع أن يبغييي أحييدهما علييى اآلخيير .وعليييه فقييد يكييون هنيياك
نييو ميين اللقيياء بييين عييالم اإلنييس والجيين ،يدركييه الجيين أكثيير مم يا يدركييه
اإلنس ييان ،ولك يين هن يياك ح يياج از يمن ييع م يين االخ ييتالط ويمن ييع مي ين أن يبغ ييي
أحدهما على اآلخر.
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ال نريييد هنييا أن نسييتمر فييي اسييتعراض اآليييات القرآنيية ميين سييورة الييرحمن،
ولكيين قصييدنا إيصييال الفك يرة التييي تقييول باحتمييال تكامييل هييذين العييالَمين.

وهذا التكامل ليس دنيويا فقط ،بل هو أيضا مستمر فيي عيالم اآلخيرة ،أي
في العالم اآلخر الذي هو أهم ،وما الدنيا إال المقدمة له.
جيياء فييي اآليتييين  17 ،16ميين سييورة الييرحمن ":ولمرررن الررراف مقرررام ر ررره

جنترران ف ررأي آ ء ر كمررا تكررذ ان" ،فييكذا كييان المقصييود جنيية لإلنييس وجنيية
للجيين ،فييكن ذلييك يعنييي أن قييانون الثنائيية يسييتمر فييي اآلخيرةب فالجنية التييي

يتمتع بها اإلنس يوازيها جنة أخرى يتمتيع بهيا الجين .ويبيدو أن وجيود كيل
واحييدة منهمييا ضييرورة لوجييود األخييرى .وعييدم إحسيياس اإلنسييان بجنية الجيين
ال يعني أنه ال يتمتع بوجودهاب فعندما نشعر بالنشياط ،ميثال ،فيكن ذليك ال
يعنييي أننييا قييد عرفنييا وأحسسيينا بييوعي بسييبب هييذا النشيياط .والعكييس أيضييا،

ٍ
مرض في الدنيا مسبباته مجهولة وغير محسوسة لإلنسان.
فكم من
تكيرار اآلييية الكريميية ":ف ررأي آ ِء ر كمررا تكررذ ان"أل يفيييد  -زيييادة علييى مييا

يقوله أهل التفسير -بأن عالم الجين يسيتمتع بميا يسيتمتع بيه عيالم اإلنيس.
ويب ييدو أن الج يين يش ييبه ف ييي خلق ييه خل ييق اإلنس ييان إل ييى ح ييد كبي يير ،ألن م ييا
تستعرضييه س ييورة ال ييرحمن م يين نِع ييم هييي نِع ييم عل ييى اإلن ييس والج يين ،ب ييدليل
تك يرار الس يؤال لهمييا ":ف رررأي آ ء ر كمرررا تكرررذ ان" ،وعنييدما يصييف الق يرآن
الكريم الجنتين يقول ":ذواتا أفنان"أل ثم يسأل ":ف أي آ ء ر كمرا تكرذ ان"،

وهييذا يعنييي أن الجنية التييي تكييون أغصييانها غضية مورقيية يتمتيع بهييا الجيين
كمييا يتمتييع اإلنييس .وال يمنييع أن تكييون الصييورة هييي األميير المشييترك بييين
عالَمين مختلفين ولكنهما متكامالن .وعندما يقول سبحانه ":فيهمرا عينران
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تجريرران ،ف ررأي آ ء ر كمررا تكررذ ان" ،يييدل ذلييك علييى تمت يع الجيين بييالعين
التي تجري  ...ال .
وخالصيية األميير ،أن يه بكمكانييك أن تسييتعرض آيييات سييورة الييرحمن لتأخييذ
فك يرة مناسييبة عيين األمييور المشييتركة بييين اإلنييس والجيين فييي عييالم المتعيية
واللييذة وعييالم األلييم والمعانيياة .ونكييرر فنقييول :قييد يكييون التشييابه فييي عييالم
الص ييورةب فهن يياك فُ يير واتك يياء ،وهن يياك فواك ييه ونخي ييل ورم ييان ...وهن يياك

وهناك .ولكن قد يكون الواقع عبارة عن الصورة والصورة المقابلية المكملية
للوظيفيية .الصييورة المحسوسيية لإلنسييان يقابلهييا الصييورة المحسوسيية للجيين.
فهناك على ما يبيدو عالميان يتمياثالن فيي الصيور ولكنهميا يختلفيان أيضيا
بحيث تالئم كل صورة ما ُخلقت له .ولكنهما عالميان متالزميان متكيامالن
يحتاج أحدهما اآلخر لتتكامل الوظيفة.
جيياء فييي اآلييية  05ميين سييورة الييرحمن ":سررن رغ لكررم أيهررا الررثقالن" :وهييذا
يشير بوضوح إلى أهمية اإلنيس والجين ،بيل كأنيه ال يوجيد عيالم ثاليث هيو
أهم منهما .أما المالئكة فهم عالم غير مكليف وليه وظيائف ،بيل لقيد ُكليف
أن يسجد لإلنسان .فالثق يشير إلى األهمية القصوى .وقد استشيكل أهيل

التفسييير معنييى آي يية ":سرررن رغ لكرررم أيررره الرررثقالن"أل ويرجييع ج ييزء ميين ه ييذا
االستشييكال إلييى كييونهم قييد فهميوا أن اآلييية هييي فييي معييرض التهديييد .وفييي
الحقيقيية ال إشييكال ،بييل هييذا يييدل علييى أهمي ية هييذين العييالَمين المتكيياملين

اللذين ال ينفكان دنيا وال آخرة .والذي نراه أن اآلية في معرض ذكر الينعم

الت ييي أنعمه ييا س ييبحانه وتع ييالى عل ييى اإلن ييس والج يين ،وليس ييت ف ييي مع ييرض
التهديد.
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جاء في اآلية  10من سورة الجاثيية ":وسرالر لكرم مرا فري السرماوا ومرا
فررري األر

جميعررراإ منرررهأل ن فررري ذلررر

يرررا لقررروم يت كررررون" :فبن يياء

السييماوات واألرض وكييل مييا فيهييا قييد ُسييخر لإلنسييان ،بييل إن هييذا النظييام
الكييوني سي ُييبعثر وتعيياد صييياغته يييوم القياميية ،انظيير اآلييية  13ميين سييورة

إب يراهيم ":يرروم ت ررد األر

نيررر األر

والسررماوا و ررراوا ل الوامررد

القهار" .فكذا كانت السماوات واألرض مسخرة في الدنيا لصالح اإلنسيان،
ويسييتبدل عنيد قيييام هييذا الكييائن ثقيييل القييدر،
جواذا كيان هييذا النظييام سييينفض ُ
فميين المتوقيع أن يكييون النظييام األخييروي مسييخ ار ميين أجلييه أيضييا -مضييافا
إليييه عييالم الجيين الييذي يكملييه -بحيييث ال خلييق إال ميين أجلهمييا وميين أجييل
وظيفتهمييا الجليليية ،التييي لييم يييدرك اإلنسييان حتييى اآلن عظمتهييا وجاللهييا.

انظيير قولييه تعييالى ":سررن رغ لكررم أيهررا الررثقالن" ،نعييم ،سيييكون كييل خل ي ٍ
ق
ِ
سيخلق ،هو لكما ومن أجلكما .وهذا يعني أنه ال بد لنا أن نعييد
ُخلق ،أو ُ
النظيير فييي فهمنييا لآليييات الكريميية ميين سييورة الييرحمن ،وغيرهييا ميين السييور،
في محاولة لتشكيل صورة حقيقية عن مكانة اإلنسان في الدنيا واآلخرة.
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ور من في النار
وسا ألَ لِ ِه ِِّنري آ َنسر
جاء في اآليات  1-7من سورة النميلِ ":ذ دَا َ م َ
ِ
ِ
رار ِ ِ
ره ٍ
اهلل دَر َ ٍ
ونَ .فلَمررا
س لَ َعلكررم تَصر َل َ
سر َمتيكم من َهررا ِ َال َر ٍرر أَو َآترريكم ِشر َ
َنر إا َ
رور َ َمررن ِفرري النر ِ
ي أَن ر ِ
ان اللر ِره َر ِّهلل
رار َو َمررن َمولَ َهررا َوس ر َم َ
اء َررا نرروِد َ
َج َ
وسا ِنه أََنا الله ال َع ِايا ال َم ِكيم".
ال َعالَ ِم َ
ينَ .يا م َ
ور َ َمن ِفي الن ِ
أشكل قوله تعالىِ ":
رار َو َمرن َمولَ َهرا " عليى ثلية مين أهيل
التفسيرب فقال بعضهم إن َم ْن في النار هيم المالئكية ،وقييل موسيى ،علييه

الس ي ييالم ،وقَ ي ييدر بعض ي ييهم مح ي ييذوفا ليق ي ييول إن المقص ي ييود ه ي ييو اهلل س ي ييبحانه

وتعالى ،والذي أمره وكالمه في النار...الي  .وفيي محاولية إللقياء الضيوء
علييى المعنييى المحتمييل لليينص الكيريم نقييدم بمقييدمات ميين سييورة طييه وسييورة
القصييص ،حيييث أتييت آياتهييا بتفصيييل للقص ية نفسييها ،والتييي تضييعنا فييي

صي ييورة الحي ييدث الجليي ييل ،عني ييدما اختي ييار اهللُ تعي ييالى عبي ييده موسي ييى ،عليي ييه
السالم ،ليحمل رسالته.

رالو ِاد

جاء في اآلية  14من سورة طيه ":نري أنرا ر ر َ فرااللع نعلير َ نر
المقرررد ِ
س رررول" ،فعنييدما نييادى اهلل سييبحانه وتعييالى عبييده ورسييوله ،كييان
موسى ،عليه السالم قد حل بالوادي المقدس ،فقد أتى بيه اللطييف الخبيير

المطهير .ويبيدو أنيه قيد طُهير تطهيي ار خاصيا
وهو ال ييدري .والمقردس هيو ُ
من أجل أن ُيكلِّ َم الجلي ُل ُمصطفاهُ .ومما ييوحى بهيذا المعنيى قوليه تعيالى:
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ك بييالواد المقييد ِ
س طييوى" ،وخلييع النعلييين يجعييل موسييى
" فررااللع نعليرر إن ي َ
عليه السالم على صلة مباشرة بأرض الواد المقدس ،وما يمكن أن يحمليه
ذلك من احتماالت تتعلق بالطاقة وغيرها!!

شا ِ ِئ ال َو ِاد
ي ِمن َ
جاء في اآلية  03من سورة القصصَ ":فلَما أَتَا َا نوِد َ
وسرا ِِّنري أََنرا اللره َرهلل
األَي َم ِن ِفري ال ق َع ِرة الم َ َارَك ِرة ِم َ
رن الش َ
رج َرِل أَن َيرا م َ
ين" ،والوادي هنا هو الوادي المقدس طوى .أما الشاط فهو جانيب
ال َعالَ ِم َ
اليوادي .وأميا األيميين فيييمكن أن يكييون مين الي ُييمن والبركيية بأي األكثيير ُيمنييا
يدث فييي ال يوادي المقييدس ،وفييي
وبركيية ،وهييذا يناسييب أج يواء الحييدثب فالحي ُ
الجان ييب األكث يير ُيمن ييا .أم ييا إذا ك ييان المقص ييود الجان ييب ال ييذي عل ييى يم ييين
الي يو ِادي ،فه ييذا عل ييى اعتب ييار أن مس يييل الم يياء ُيح ييدد جه يية اليم ييين وجهي يية
اليسار.
" ِفرري ال قع ِ
رج َرِل " :والبقعيية هييي القطعيية ميين األرض
ررة الم َ َارَكر ِرة ِم َ
ررن الشر َ
َ
التي تتميز عن غيرها ،وهي مباركة .والشجرة التي هي في البقعة مباركية
أيضييا .وال ني يدري مييا ال ييذي صييرف المفسي يرين فلييم يقولي يوا بييأن البقع يية ه ييي
مسيياحة ممييزة فييي الشييجرة؟! إال إذا كانييت اللغيية العربي ية تييأبى ذلييك ،علييى
اعتب ييار أن البقع يية ه ييي القطع يية م يين األرض .وعلي ييه يص ييبح المعن ييى :أن
النداء كان في البقعة المباركة وبالذات من الشجرة.
ف ييالوادي مق ييدس ومطه يير الس ييتقبال الح ييدث ،وس يييكون الن ييداء ف ييي الجان ييب
األكث ي يير ُيمن ي ييا ،وف ي ييي البقع ي يية المبارك ي يية م ي يين ه ي ييذا الجان ي ييب ،وعل ي ييى وج ي ييه

الخصي ييوص في ييي الشي ييجرة المباركي يية .ونقي ييول بعبي ييارة أخي ييرى :في ييي الشي ييجرة
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المباركيية ،الموجييودة فييي البقعيية المباركيية ،ميين الجانييب األكثيير بركيية ،فييي
الوادي المقدس ،الذي يقع عند جبل الطور ،هنياك كيان النيداء الجلييل فيي
أج يواء القدسييية والبركيية ،وهييو نييداء سيييقدس ويطهيير ،وسيييفيض بالبركييات
علييى ميين آميين ميين النيياس .ولكيين ابتييداء سييتفيض البركييات ميين اهلل تعييالى
على كل من حضر الموقف.
ور َ َمن ِفي الن ِ
" ِ
ار َو َمرن َمولَ َهرا " :هيذا هيو النيداء ،وهيذا هيو اإلعيالن.
وبما أنه نداء الخالق جواعالنه فقد حلت البركة عليى كيل مين شيهد .ولفظية

ررور واضييحة الدالليية علييى أن اهلل قييد أفيياض البركيية علييى ميين فييي النييار

ومن حولها في هذا الواد المقدسب فقد تمت إفاضة البركية فتحصيلت لمين
ُوجييد فييي المكييان ميين العقييالء الييذين يشييير إليييهم الحيرف َمررن .وبهييذا تكييون
البركة قد فاضت على كل موجودات الوادي ،من العقالء وغير العقالء.
" َمرررن ِفررري النر ِ
ررار" :ال ن يدري لميياذا يحتييار أهييل التفسييير عنييد تفسييير هييذه
العبارة! فلعلهم لم يتصوروا أن يكون في النيار أحيد إال واحتيرق ،ومين هنيا
جاءت الحييرة .وال داعيي ليذلك كليه ،ألننيا أميام حيدث جلييل ال ينتميي إليى
السيينن المعهييودةب الخييالق المطلييق ُيكلييم المخلييوق المحييدود ،ويكييون الكييالم
في النار التي هي في الشجرة.
ويكييون فييي النييار -التييي يييتكلم فيهييا الجليييل -مييا فيهييا ميين مخلوقييات اهلل

الم ِ
دركيية المنييورة بييأنوار القييدس ،والتييي أتييت فييي موكييب مهيييب تشييهد نييداء
ُ
اهلل لرسي ٍ
يول ميين رسييله ميين نسييل آدم ،الييذي أسييجدت لييه المالئكيية الك يرام.
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فلعلنييا إذن ُنخميين أن فييي النييار المباركيية -النييار التييي ال نييدرك حقيقتهييا-
مالئكة يشهدون الوحي .فأفاض اهلل تعالى عليهم البركات.
" َو َمررن َمولَ َهررا " :فالمالئكيية إذن فيهييا وحولهييا تم يألُ المكييان .أم يا موسييى،
عليه السالم ،فظاهر أنه ممن حولها .والمهم أن َم ْن فيي النيار هيم عقيالء
يستحقون أن يفيض اهلل تعالى عليهم بالبركات ،وكذلك من هم حولها.

ين" :أمييا اهلل تعييالى فيتنييزه عيين كييل مييا ال يليييق
ان اللر ِره َر ِّهلل ال َعررالَ ِم َ
" َوسر َم َ
بجالل ييه ،وعظمت ييه ،وعزت ييه .وه ييو يف يييض بالبرك ييات عل ييى المخلوق ييات وال
يفيض عليه أحد ،تعالى اهلل عما يظنون.
وأخي ار نجد من المناسب لفت االنتبياه إليى أن قيول اهلل تعيالى ":رور مرن
في النار" ،قد أوصل إلينا معلومة بأن هنياك كائنيات ُمكرمية قيد حليت فيي

الن ييار ،جوان كني يا غي يير ق ييادرين عل ييى تص ييور ذل ييك ،نظي ي ار لمحدودي يية الح ييس
صرا َ َفلَمرا
والعقل لدينا .والمتدبر لآلية العاشرة مين سيورة النميلَ ":وأَلر ِ َع َ
ران ،"...يجييد أن اهلل سييبحانه وتعييالى قييد شييبه اهتيزاز
َرَآ َررا تَهتَررا َكأَن َهررا َجر ٌّ
العصييا بيياهتزاز الجيين ،علييى الييرغم ميين كوننييا لييم نشيياهد الجيين ،إال أننييا قييد

علمنا من اآلية الكريمة حقيقة من حقائق عيالم الغييب ،أال وهيي أن الجين
مخلوقات ذات اهتزاز.

269

مث نوره

جرراء فييي اآلييية  07ميين سييورة النييور ":ال نررور السررماوا واألر أل مث ر
ٍ
كمشكال فيها مص احأل المص اح في اجاجةأل الاجاجة كأنهرا كوكرهلل
نوره
دري يودررد مررن شررجرل م اركررة ايتونررة

شررردية و نر ي رةأل يكرراد ايتهررا

يضيء ولو لم تمسسه نار .نور علا نورأل يهدي ال لنوره من يشراء.
ويضرهلل ال األمثا للناسأل وال ك شيء عليم".

وجاء في اآلية  477من سورة البقرة ":ال ولي الذين آمنوا يالررجهم مرن
الظلمرا

لررا النرور" ،وجيياء فيي اآليية  17ميين سيورة المائيدة ":دررد جرراءكم

مرررن ال نرررور وكتررراهلل م رررين"أل وج يياء ف ييي اآلي يية  04م يين س ييورة التوب يية":
يريرردون أن ي

روا نررور ال ررأفوا هم" .وجيياء فييي اآلييية  171ميين سييورة

النساء ":وأنالنا ليكم نو ارإ م ينا"أل وجياء فيي اآليية  13مين سيورة المائيدة":

ومررن لررم يجع ر ال لرره نررو ارإ فمررا لرره مررن نررور"أل وجيياء فييي اآلييية  43ميين

سييورة الحديييد ":ويجع ر لكررم نررو ارإ تمشررون رره"أل وجيياء فييي اآلييية  13ميين
سورة آل عمران ":والكتاهلل المنير".

ويجاهد نفسيه
يلتزم دين اهلل
ْ
فالوحي نور من اهلل وهو أيضا نور اهللب ومن ْ
وشيهواته يكيين لييه نييور يمشييي بييه فيي النيياس .وال ُكتييب التييي أنزلهييا اهلل علييى
رسييله هييي نييور ،وهييي أيضييا منييرة ...والعلييم نييور ...والفطيرة السييوية نييور،

والضوء كذلك نور...
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عندما ينعكس الضوء على األجسام المادية يكشف لنا جزءا من حقيقتهيا،
كالشكل واللون...ال  ،ومين هنيا نقيول إن الضيوء نيور ،ألنره يوصرلنا لرا
مقا

األشياء.

فررالنور :كييل مييا يوصييلك إلييى ُكنييه األشييياء وصييفاتها وحقائقهييا .ومييا يقابييل
وح ْجيب ،وهيي تحجيب حقيائق
النور هيي الظلميات .وعلييه فالظلميات َسيتْر َ

األشييياء .ميين هنييا كانييت الضيياللة تييالزم الظلمييات ،وكانييت الهداييية تييالزم
النور.
بمييا أن النييور اإللهييي غييير مييادي وغييير محسييوس فكييان تقريبييه للعقييل عيين
طريق المثال المادي المحسوس:
"مث نوره كمشركال" :المشيكاة هيي ال ُكيوة ،وبلغية أخيرى :طاقية فيي الجيدار
غي يير ناف ييذة .وكاني ييت ف ييي الق ييديم تُجعي ييل ف ييي ج ييدار الغرفي يية ليوض ييع فيهي ييا
الس يراج .وألن الكييوة مغلقيية ميين كييل الجهييات ،إال جهيية واحييدة ،فقييد كانييت

وظيفتهييا جمييع شييتات الضييوء الصييادر عيين السيراج ثييم توجيهييه بقييوة داخييل
الغرفة .ثم هي أيضا تحفظ السراج بداخلها .واليوم يمكن أن ُنشبه عياكس
السيارة بالمشكاة ،ألن مهمية هيذا العياكس أن يجميع شيتات ضيوء مصيباح
السيارة ثم يوجهه فيضيء أمام السيارة بقوة هي أشد من إضاءة المصباح
الحقيقي ية .وترجييع هييذه القييوة فييي حقيقتهييا إلييى جمييع الشييتات والتوجيييه إلييى
جهة األمام.
"المصررررر اح فررررري اجاجرررررة" :عني ييدما يكي ييون المصي ييباح في ييي زجاجي يية تشي ييتد

اإلضيياءة ،وهييذا ملحييوظ فييي واقييع النيياس .وعنييدما تكييون الزجاجيية نظيفيية
تكي ييون اإلضي يياءة أشي ييد ،وعني ييدما تكي ييون الزجاجي يية شي ييفافة وصي ييافية تصي ييبح
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اإلضيياءة أشييد وأشييد .فكيييف بييك إذا كانييت الزجاجيية رائقيية متأللئيية كأنهييا
كوكب؟!
"الاجاجرررة كأنهرررا كوكرررهلل دري" :وعن ييدما تك ييون الزجاج يية ش ييديدة الص ييفاء،
وتكييون فييي صييفائها تشييبه الكوكييب المتألل ي الييذي هييو كالييدر فييي صييفائه

وبهائه جوازهاره ،تكون اإلنارة أشد وأشد وأصفى وأبهى.

"يودررد مررن شررجرل م اركررة" :والمصييباح ال بييد لييه ميين وقييود .وللوقييود دور
أيضييا فييي شييدة اإلنييارة وبهائهييا ،فعنييدما يكييون هييذا الوقييود صييافيا يسيياعد
أكثر في إنتاج إنارة بهية ،وهذا معروف في الواقع.
"شرررجرل م اركرررة ايتونرررة

شرررردية و نر يرررة" :يقييال بييأن الزيتييون ال يذي

يتع ييرض طي يوال النه ييار لض ييوء الش ييمس يك ييون زيت ييه أش ييد ص ييفاء وبه يياء.
وعنييدما تكييون الشييجرة شييرقية تتعييرض لضييوء الشييمس فييي الصييباح دون
المساء ،وعندما تكون غربية تتعرض لضوء الشمس مسياء دون الصيباح.
وحتى تتعرض للشمس طوال النهار ال بيد أن تكيون فيي موقعهيا ال شيرقية
ص َور أمثلها أن تكون في رأس جبل.
وال غربية .ولذلك ُ
"شجرل م اركة ايتونة" :فزيت الزيتون كان يستخدم على مدى القرون فيي
إنييارة المصييابيح .وفييرق بييين زيتونيية وزيتونيية ،وزيييت وزيييت ،فهييذا زيييت":
يكاد ايتها يضيء" :فمن شدة صفائه وبهائه يكاد ُيضيء بنفسه .وصيفاء
الزيت باإلضافة إلى لونه البهي يجعله ينير ويتألأل ألدنى ضوء يمسه.

"شجرل م اركة ايتونة" :والنبتة تكون شجرة عندما تنميو وتتفير  .فيكذا كيان
النم ييو والتف يير ف ييي االتج يياه الس ييلبي تك ييون ش ييجرة خبيث يية ،جواذا ك ييان النم ييو

والتف يير ف ييي االتج يياه اإليج ييابي تك ييون الش ييجرة مبارك يية .ول ييم يش ييهد القي يرآن
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لشييجرة بالبركيية كالزيتونيية التييي يطييول الكييالم حييول منفعتهييا للبيئيية والبشيير.
وقد مثل القرآن الكريم للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ،جاء في اآليتيين 01

و  07من سورة إبراهيم ":ألم تر كيف ضرهلل ال مثالإ كلمة ي ة كشرجرل
ي ة أصلها ثا

وفرعها في السماءأل تؤتي أكلها ك مين ر ذن ر هراأل

ويضرهلل ال األمثا للناس لعلهم يتذكرون".
"نررررور علررررا نررررور" :فهن يياك أكث يير م يين عنص يير ف ييي ه ييذا المث ييال الم ييادي
المتكامييل ،وكلهييا عناصيير تجعييل المثييال مثاليييا فييي إعطيياء صييورة ذهني ية
للنييور الرب ياني مقابييل الص يورة الحسييية للمثييالب فهنيياك مصييباح تحيييط بييه
زجاجية شييفافة صييافية بهيية ،وهنيياك وقييود صي ٍ
ياف بهيي متأللي مسييتمد ميين
شجرة تتوافر لها كل الشروط المطلوبة لعطاء فيياض ،فهيي شيجرة مباركية
مبييارك أصييلها ومثييالي موقعهييا .كييل ذلييك فييي مشييكاة مهمتهييا جمييع شييتات
النور وتوجيهه في االتجاه المطلوب ليحقق الهدف.
هذا هو المثال المادي اليذي يقيرب لنيا الصيورة الذهنيية ألمير غيير ميادي.
فلننظيير مررا يمكررن أن يقا رر كييل عنصيير ميين هييذه العناصيير المادييية فييي
عالم المعنى:
أو إ :المص اح :يمكن أن يقابله العقل البشيري .فالعقيل نيور ،ألنيه وسييلتنا
إلدراك حقائق األشياء ،وقد خلقه اهلل تعالى لينير لنا.

ثانيررراإ :الاجاجرررة :يمكيين أن يقابلهييا اليينفس البش يريةب فعنييدما تكييون اليينفس

ُمدنس يية بالمعاص ييي فكنه ييا ت يينعكس س ييلبا عل ييى عط يياء العق ييل ،تمام ييا كم ييا
يحص ييل عن ييدما تتي يراكم األترب يية واألوس يياي عل ييى س ييطح زجاج يية المص ييباح.

وتربييية اليينفس وتزكيتهييا تييؤدي إلييى صييفائها وبهائهييا بحيييث تزيييد ميين نييور
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العقييل وقييوة اإلدراك ،وعلييى وجييه الخصييوص فيمييا يتعلييق بحقييائق الكييون
الجوهرية ،أي المتعلقة بأمور الدين والطريق إلى اهلل تعيالى .فياهلل سيبحانه
غاييية ش يريفة ال يصييلها اإلنسييان إال بوسييائل ش يريفة علييى خييالف حق ييائق
الكون المادية.
ثالث راإ :الشررجرل الم اركررة الترري

رري شررردية و

رري نر ي رة :يمكيين أن

يقابلها الوحي .فالوحي ال ُي ْنسب إلى جهة أرضية ،بل هو سماوي عليوي،
ثييم هييو عطيياء إيجييابي مبييارك ال ينتهييي عنييد حييد .جواذا كييان زيييت الشييجرة
المباركيية يكيياد ميين صييفائه وبهائييه أن ُيضيييء ولييو لييم تمسسييه نييار ،فييكن
الوحي ينير لك ويهديك حتى قبل أن تُ ِ
عمل فيه العقل والفطرة.
وعليه نقو :

العقييل مصييباح ينييير لنييا ويوصييلنا إلييى إدراك الحقييائق ولكنيه يبقييى قاصي ار
عن تحقيق المطلوبات ،فال بد من تزكية النفس أيضيا ليتكاميل نيور العقيل
والنفس.
لقد اهتم الفالسفة بالعقيل وأهمليوا تزكيية الينفس فبقييت الفلسيفة قاصيرة عين
هداييية اإلنسييان إلييى جييوهر الحقييائق .واهييتم بعييض أهييل التصييوف بتزكييية
ال يينفس وتقاص ييروا ع يين االهتم ييام بالعق ييل .وعلي ييه فالنهج ييان قاصي يران ع يين
تحقيييق التربييية المثلييى ،فييال بييد ميين التربييية المتكامليية للعقييل واليينفس معييا.
وحت ييى ه ييذا ال يكف ييي ،ب ييل ال ب ييد أن يس ييتمد العق ييل م يين ال ييوحي ،وال ب ييد أن
تكون تزكية النفس على أساس من الوحي أيضا.
فالفلسيفة بعيييدا عيين هييدى الييوحي ضييالل ومتاهييات ،والتصييوف بعيييدا عيين
المنهج المستمد من الوحي ضالالت وهيام على غير هدى.
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ذن :ال بييد ميين االهتمييام بالعقييل واليينفس معييا ،ويجييب أن يكييون االسييتمداد
ميين الييوحي ،أي ميين تلييك الشييجرة المباركيية التييي ال تنتمييي إلييى أي اتجيياه
أرضييي ،والتييي تعطييي وتُمييد بييال انقطييا  ،بييل وتهييدي كييل ميين يسييتند إليهييا
ويستمد منها ولو لم يكن من أهل االستدالل والنظر.
وعلى اليرغم مين كيل ذليك ال تكتميل الصيورة وال تجتميع كيل األنيوار ،حتيى
يتوافر العنصر الرابع:
ار عاإ :المشكال :يمكن أن يقابلها المسجد الذي يجمع أهل اإليمان والعميل

والذين هم أهل األنوار ،فيقوم بجميع شيتاتهم ثيم ييوجههم ليينعكس كيل ذليك
خارج المسجد ،أي في صعيد المجتمع ،وبهذا تكون الصورة قد اكتملتب
تربية عقلية ،تربية وتزكيية للنفيوس ،اسيتمداد مين اليوحي ،ثيم جميع وتوجييه
يقوم به المسجد لينعكس في المجتمع ،وبذلك تتكامل أنوار الهداية.
الدلي علا امتما الن ،الكريم لهذه المعاني:
أو إ :لُ ِخييص المثييل فييي اآلييية  07ميين السييورةَ ":مثَ ر نرروره كمشرركال فيهررا
مصر اح"...أل الحييظ مشييكاة فيهررا  ...وعنييدما ينتهييي الكييالم عيين العناصيير
المادية للمثل ُنفاجأ بأن اآليات التي تلي تبدأ بقوله تعيالى ":في يرو أذن
ال أن ترفرررع ويرررذكر فيهرررا اسرررمه يسررر لررره فيهرررا ال ررردو وا صرررا أل
رجررا "...أل الحييظ ":كمشرركال فيهررا مص ر اح  ...فرري يررو  ...فيهررا ...

رجرررا " .وغنييي عيين البيييان أن دور الم يرأة فييي المسييجد دون دور الرجييل،
ودور الرجل في البيت دون دور المرأة.
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ثانيراإ :يخييتم المثييل فييي اآلييية  07ميين السييورة ":نررور علررا نررور يهرردي ال

لنرروره مررن يشرراءأل ويض ررهلل ال األمثررا للنرراس وال ك ر شرريء علرريم"أل
فالكالم إذن عن هداية اهلل تعالى لمن يشاء من خلقه.

ثالثراإ :بعييد االنتهيياء ميين هييذا المثييل المتعلييق بأهييل اإليمييان نجييد أن اآليييات
التي ييي تلي ييي تضي ييرب مثلي ييين ألعمي ييال أهي ييل الكفي يير وينتهي ييي المثي ييال الثي يياني

بالتعقيب اآلتي ":ومن لم يجع ال له نو ارإ فما له من نور".

ار عراإ :سييميت السييورة سييورة النييور ،مييا يعنييي أن هييذه المسييألة هييي المسييالة
المركزي ي ية في ييي السي ييورة .والمالحي ييظ أن سي ييورة الني ييور ترك ي يز علي ييى المسي ييائل
األسيرية واالجتماعيية وعالقيية الرجييل بييالمرأة .وهييي مسييائل ال يسييهل علييى

العقي ي ييل البشي ي ييري أن يسي ي ييتقل بمعرفتهي ي ييا ،وهي ي ييي مي ي يين أهي ي ييم أسي ي ييس صي ي ييالح
المجتمعي ييات البش ي يرية .والمتي ييدبر للسي ييورة الكريمي يية يي ييدرك أن تحقي ييق العلي ييم
والعم ييل بم ييا ج يياء ف ييي الس ييورة يض ييمن لن ييا األس يياس لهداي ي ٍية حقيقي يية للف ييرد
والمجتمع.
انظر إلى المجتمعيات الغربيية ليتعلم أن كيل التقيدم العلميي فيي المجياالت
المختلفيية لييم يغيين عيينهم شيييئا ،ألن العقييل وحييده ال يكفييي .لييذا فهييم يفقييدون
البوصلة ،فال يعلمون هيدفا للحيياة وال معنيى لهيا ،ونجيدهم يقعيون كيل ييوم
ف ييي متاه يية ال مخ ييرج منه ييا ،إل ييى درج يية أن مرحل يية العبثيي ية ،عن ييد بع ييض
فالس ييفتهم ،ه ييي المرحل يية الت ييي ت ييأتي بع ييد مرحل يية الحداث يية ...ولي ين يك ييون
خييالص حتييى تتكامييل عناصيير الهداييية التييي لخصييها المثييل فييي اآلييية 07

من سورة النور.
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الذي استودد نا ارإ
جاء في اآلية  17من سورة البقرة ":مثلهم كمث الذي اسرتودد نرا ارإأل فلمرا
أضاء ما موله ذ هلل ال نور م وتركهم في ظلما

ي صرون".

تكييرر الس يؤال حييول تفسييير هييذه اآلييية الكريميية ،وكنييا نلحييظ أن السييائلين
يستشكلون المثل المضروب .ويرجع جزء من هذا االستشيكال إليى التوجيه
العييام للمفس يرينب حيييث يييرون أن المنييافقين -فييي المثييال المضييروب -هييم

ال ييذين يس ييتوقدون الن ييار .فَمثي ي ُل المن ييافقين إذن :كمث ييل ش ي ٍ
يخص أوق ييد ن ييا ار
ليستضيييء بهييا ،فلمييا أضيياءت النييار مييا حولييه ،ذهييب اهلل بنييوره فلييم يعييد
بقييادر علييى اإلبصييار .وهييذا القييول هييو مييدار أقيوال عاميية المفسيرين .وهنييا
لنا على هذا التفسير المالحظات اآلتية:
أوال :المنييافق ال يطلييب الحقيقيية وال يسييعى لهييا وال يبييذل جهييدا ميين أجلهييا.
وكلمة استوقد توحي بهذا الطلب وهذا الجهد.
ثانيييا :الييذي اسييتوقد هييو فييرد واحييد بييدليل (الييذي ،حولييه) ،والييذين ذهييب اهلل
بنييورهم هييم جماعيية ،كمييا هييو اليينص الك يريم .ويقييول البيضيياوي ":والرررذي:

بمعنى الذين ،كما في قوله تعالى :والضتم كالذي الاضوا" .وهذا غرييب،
ألن المقصود :وخضتم كالخوض الذي خاضوه ،أي خضتم كخوضهم.
والذي نراه أقرب لظاهر اللفظة القرآنية اآلتي:
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مررثلهم :أي مييثلهم فييي مييوقفهم ميين دعييوة الرسييول ،عليييه السييالم .وبعبييارة
أخرى :مثلهم معك يامحمد .والمثل هنا يتعلق بطرفينب الطيرف األول هيو
الرسييول ،عليييه السييالم ،والطييرف الثيياني هييو أهييل النفيياق .وعليييه يصييبح
المعنى :مثلهم في موقفهم منك ومن دعوتك ييا محميد ،كمثيل رجيل اجتهيد
فييي إيقيياد نييار ،فلمييا أفلييح فييي ذلييك وأضيياءت النييار مييا حولييه ،...فالرسييول
عليه السالم هو ذليك الرجيل اليذي اجتهيد فيي إنيارة ميا حوليه بنيور الهيدى،
فلمييا أفلييح فييي ذلييك وأُنيييرت ِمي ْين َحولييه الييبالد بنييور الهييدى ،واسييتجاب لييه
النياس ميين حوليه ،كانييت المفاجييأة أ ْن ذهيب اهلل بنييور هيؤالء لنفيياقهم وفسيياد

طويتهم .نعم ،ذهب اهلل بالنور الذي خلقيه فييهم ليهيديهمب مين عقيل وفطيرة
وفرقان يجده من لم ُيدنس بالمعاصي...ال  .فليس اإلشيكال إذن فيي نيور
الييوحي ،فقييد أضيياء وأنييار ،جوانمييا اإلشييكال فييي العمييى الييداخلي الييذي نييتج
عن معاصيهم ونفاقهم.

وعليه نقو :
 .5النور :ك ما يهدي ويوصل

لا مقا

األشرياءب فيالوحي نيور،

والعلم نور ،والفطرة السوية نور ،والضوء نور...ال
 .5كما ال يكفي وجود الضوء في الغرفة حتى نبصير ،كيذلك ال يكفيي
نييور الييوحي حتييى يهتييدي اإلنسييان ،ألنيه ال بييد ميين القييدرة الداخلي ية
عل ي ي ييى اإلبص ي ي ييار واالهت ي ي ييداء .فهن ي ي يياك إرس ي ي ييال وهن ي ي يياك اس ي ي ييتقبال.
وصالحية القدرة على االستقبال ال بد منها.
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 .1المعاص ييي تُييذهب األني يوار الداخليي ية الت ييي تجع ييل اإلنس ييان مبصي ي ار
لحقييائق الييدين ،والتييي تختلييف عيين حقييائق الييدنياب فيياهلل تعييالى غاييية
شريفة ال يصلها اإلنسان حتى يسلك سلوكا شريفا سويا.
 .2ال تعجي ييب مي يين الي ييذين يملكي ييون عق ي يوال ثي ييم هي ييم ال يي ييدركون أبسي ييط
الحقييائق اإليمانيية .ولكيين انظيير إلييى سييلوكهم فييي الحييياة ،لييتعلم أن
اإليمييان يزي ييد بالطاعييات وي يينقص بالمعاص ييي .وهييذه حقيق يية دينيي ية
يمك يين اس ييتقراؤها ف ييي حي يياة الن يياس .أال ت ييرى ف ييي واق ييع الن يياس أن
أكثييرهم الت ازمييا بمطالييب الييدين يكييون أشييدهم إيمانييا وتصييديقا .جواذا

كان ييت حق ييائق الفيزي يياء والكيمي يياء ،وغيره ييا م يين العل ييوم الطبيعيي ية،
تحتيياج إلييى عقييول فقييط ،فييكن الحقييائق اإليمانيية تحتيياج إلييى عقييول
وقلييوب .والقلييوب تحتيياج إلييى سييلوك سييوي ،والسييلوك السييوي يهييدي
إليه الدين الحق.

 .1قيد ننخيد أحيانيا بالسييلوك السيوي اليذي ال ُينييتج إيمانيا سيويا ،ألننييا
ال نطلييع علييى سييلوك القلييوب ،ولكيين اهلل يطلييع .و ِ
الكبي ُير ميين أخطيير
أميراض القلييوب التييي تصييرف المتكبيير عيين حقييائق اإليمييان .انظيير
آيررراتي الرررذين
اآلي يية  116م يين س ييورة األعي يراف ":سأصررررف عرررن
َ
يرررر المررر وان ير َررروا كررر آيرررة يؤمنررروا
رون فررري األر
يتك ررر َ
ها."...
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امنسان ذل الكا ن!!

جررراء فييي اآلييية  11ميين سييورة لقمييان ...":أن اشررركر لررري ولوالررردي َ لررري
ويشييكر ميين كييان
المصررير" ،فوجييود اإلنسييان نعميية عظيميية ُيشييكر خالقهييا ُ

واس ييطة ف ييي تحققه ييا .والمالح ييظ أن أغلبيي ية الن يياس ال ت ييدرك أهميي ية وج ييود
اإلنسي ييان ومركزيتي ييه في ييي هي ييذا الوجي ييود .ويي ييؤدي الجهي ييل بالقيمي يية العظيمي يية
لإلنسان إليى االسيتهتار بيه والتفيريط بحقوقيه .وفيي الوقيت اليذي ييدرك فييه
اإلنسييان أهمي ية وجييوده ومركزيتييه فييي الخلييق سييتختلف نظرتييه إلييى نفسييه

جوال ييى اآلخي يرين ،وس ييينعكس ذل ييك بعم ييق عل ييى أدائ ييه وس ييلوكه ف ييي الحي يياة.
ونح يين هن ييا بص ييدد تس ييليط األضي يواء عل ييى مكان يية اإلنس ييان ومركزيت ييه ف ييي
الوجود كما جاء في القرآن الكريم.
المكييرم ،بييل لقييد
قبييل خلييق اإلنسييان ُهيئييت األرض السييتقبال هييذا المخلييوق ُ
ُسييخرت السييموات واألرض ميين أجلييه ،انظيير اآلييية  43ميين سييورة لقمييان":

ألم تروا أن ال سالر لكم مرا فري السرموا ومرا فري األر  ،"...وانظير
اآلييية  10ميين سييورة الجاثييية ":وسرررالر لكرررم مرررا فررري السرررماوا ومرررا فررري
األر

جميعاإ منره ن فري ذلر

يرا لقروم يت كررون"أل فكيل هيذا الخليق

العظيييم ،الييذي يفييوق فييي عظمتييه قييدرتنا علييى التصييور ،قييد ُخلييق ميين أجييل
هييذا القييادم الييذي يجهييل قييدره ومكانتييه! وعنييدما أصييبح هييذا الوجييود العظيييم

جيياه از السييتقبال اإلنسييان أُخبِيرت المالئكيية الكيرام بييأن الخليفيية قييادم ،انظيير
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اآلية  03من سورة البقيرة ":واذ دا ر للمال كة نري جاعر ٌ فري األر
اللي رررة ،"...وعن ييدما ظه يير أن المالئك يية ل ييم تستش ييعر عظم يية وج ييالل ه ييذا
المخليوق تميت المبيارزة التاريخيية والتيي أظهيرت تفيوق اإلنسيان مين خيالل
قدرته العقلية ،وقابليته وقدرته على التعلم.
وطالما أن هذا المخلوق المفضل عظيم القيدر قيد وجيد ،فقيد آن األوان أن
تعتي ييرف المخلوقي ييات ،وعلي ييى أرسي ييها المالئكي يية والجي يين ،بمكانتي ييه ومركزيتي ييه
وجي ييالل قي ييدره وفوقيتي ييه ،فكي ييان األمي يير مي يين الخي ييالق سي ييبحانه...":اسرررررجدوا
دم ،"..فسييجدت المالئكيية وأبييى إبليييس ،الييذي كييان ميين الجيين .ويبييدو أنيه

أدرك أن الجيين قييد فقييدت المكانيية العظيميية التييي كانييت تطمييح إليهييا قبييل
خلق هذا الكائن ،وجادل في أحقية اإلنسان ،جاء في اآليية  14مين سيورة
األعيراف ...":دا أنا الير منه اللقتني من نار واللقته من رين" .وهيذه
حجية غييير مقبوليية ،ألنيه يييرفض األميير األلهييي ،فيياهلل هييو الييذي خلييق وهييو
الييذي يختييار ويجتبييي بعلمييه وحكمتييه جوارادتييه المطلقيية .ولكيين هييذا الييرفض

ميين إبليييس يشييير إلييى أن يه يعلييم حقيقيية وعظميية وجييالل مييا فُضييل بييه آدم،
مما جعله يشط ويقع فيما وقع فيه من معصية.
وكانييت الخالفيية فييي األرض ،وألجي ٍيل مسييمى ،ولحكمي ٍية يريييدها الخييالق عييز
وج ييل .وس ييتنتهي ه ييذه الخالف يية ،فت ييأتي المرحل يية الثاني يية واألخيي يرة

(اآلخي يرة)

ليقييوم اإلنسييان ميين أجييل ممارسيية وظيفتييه الحقيقيية ،والتييي هييي أعظييم ميين
أن يييدركها العقييل البشييري المرهييون اآلن لق يوانين الحييياة الييدنيا ،ويبييدو أن
إبل يييس ق ييد أدركه ييا – ول ييو بق ييدر  -فك ييان من ييه م ييا ك ييان .جواذا ك ييان نظ ييام
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السماوات واألرض قد سخر لإلنسان للقييام بوظيفتيه الدنيويية المؤقتية ،فقيد
يتبدل ليييالئم الوظيفيية الجديييدة الدائميية
ويسي ْ
آن األوان أن ُيغييير هييذا النظييام ُ
غيير المؤقتيية ،انظيير اآليية  13ميين سييورة إبيراهيم ":يرروم ت ررد األر نير َرر
األر ِ والسماوا  ،"...واآليات القرآنية التيي تتحيدث عين اخيتالل النظيام
الكوني عند قيامة اإلنسان كثيرة.
أما يوم الحساب والفصل فعظيم ،كيف ال ،وهو يتعلق بكائن عظييم وهيب
العقييل واالختيييار ونف ي فيييه ميين السيير الرب ياني مييا ُنف ي  .وبعييد الفصييل بييين
النيياس يكييون الرضييا عيين الييذي نجييح وأفلييح وتحققييت فيييه حكميية الوجييود.
ويكون في المقابل الغضب على من تدلت به شهوته ولم يرتفيع بيه عقليه،
ولم يكن يدرك عظمة نعمية العقيل واالختييار ،وفيرط فيي الفرصية العظيمية
الت ييي ُمنح ييت ل ييه ،ليك ييون ف ييي ع ييالم الس ييعادة الالنه ييائي وه ييو يق ييوم بتل ييك
الوظيفة الجليلة التي ُخلق مين أجلهيا .جياء فيي اآليتيين 44أل 40مين سيورة

المطففين ":ن األ رار ل ي نعيمأل علا األ ار
علا األ ار

ينظرون" ،وفي اآليية ":07

ينظررون" .والسيؤال هنيا :ينظيرون لرا أم ينظيرون فري؟ فيكذا

كييانوا ينظررررون فررري ،فييكن ذلييك يعنييى أنهييم أصييحاب ق يرار ،فمييثلهم كمثييل
مل ييوك ال ييدنيا يجلس ييون ف ييي عروش ييهم ينظ ييرون ف ييي األم ييور ث ييم َيبت ييون ف ييي
المسييائل .جيياء فييي صييحيح الجييامع لأللبيياني ":سييأل موسييى ربييه فقييال :يييا
رب مييا أدنييى أهييل الجنيية منزليية؟ قييال :هييو رجييل يجيييء بعييدما يييدخل أهييل
الجنة الجنة فيقال له :ادخل الجنة ،فيقيول :أي رب كييف وقيد نيزل النياس
منييازلهم وأخييذوا أخييذاتهم؟ فيقييال لييه :أترضييى أن يكييون لييك مثييل ملييك ميين
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رضيت رب ،فيقول :لك مثله ومثليه ومثليه ،فقيال فيي
ملوك الدنيا؟ فيقول:
ُ
ييت رب ،فيقييول :هييذا لييك وعشيرة أمثالييه ."...فييكذا كييان هييذا
الخامسيية :رضي ُ
بملك جميع أهيل الجنية؟! أال يشيير هيذا
هو ملك أدنى الناس منزلة فكيف ُ
إلييى احتمييال أن يكييون للبشيير سييلطة كونيية علييى أرجيياء الكييون الهائييل ومييا
فيه من كائنات ذات وظائف أدنى وتكون مسيخرة لإلنسيان ورهين إشيارته.
جيياء فييي اآلييية  77ميين سييورة يييس ":ن أصررماهلل الجن رة اليرروم فرري ش ر
المنعم ييين ،جواذا ك ييان هن يياك
فررراكهون" ،ف ييكذا ك ييان هن يياك ش ييغل فه ييو ش ييغل ُ
وظيفة ففيهيا المتعية ،ال كيد وال تعيب وال هيم وال نصيب ...ففيي األمير إذن
غمييوض سييببه قصييور العقييل البشييري عيين إدراك حقييائق اآلخيرة ،كيييف ال،
وهييو ال ي يزال وبعييد آالف السيينين ،يجهييل حقييائق الييدنيا ،بييل وال يحيييط إال
ببعض ظواهرها.
جيياء فييي اآلييية  41ميين سييورة اإلسيراء ":انظررر كيررف فضرلنا عضررهم علررا
عر

ولآلالرررل أك ررر درجررا وأك ررر ت ضرريالإ" ،والفضييل هييو الزيييادة ،فييكذا

كانت الزيادة في الدنيا على مستوى القدرات والطاقات والعطاء هيي زييادة
تكامليية ميين أجييل وجييود حضيياري دنيييوي كمقدميية لعييالم اآلخيرة ،فمييا عسييى
أن تكييون انعكاسييات التفاضييل فييي عييالم اآلخ يرة!! جواذا كييان رب العييالمين
يم
وخييالق األك يوان الهائليية يتخييذ ميين البشيير أخييالء ...":واتالرررذ ال ررر ار َ
اللررريالإ "(النسررراء)147:أل فم ييا عس ييى أن يك ييون ش ييأن المقي يربين م يين البش يير ي ييوم
القيامة!!
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هييذا هييو اإلنسييان وهييذه مكانتييه فييي القيرآن وفييي اإلسييالمب فهييو كييائن ُمكي َّيرم

وخطب ييه جلي ييل ،مس ييؤول
ُمفض ييل عل ييى الكائن ييات المخلوق يية ،ش ييأنه عظ يييم َ
ومحاسيب يثيياب أو يعاقييبُ .وجييد فييي هييذه الييدنيا لحكميية ويوجييد فييي اآلخيرة
لحكمة .أما المدارس المادية فترى أن اإلنسيان كيائن حيي ُو ِجيد صيدفة ،ال

يتميز على باقي الكائنات إال بالعقل الذي هو انعكاس المادة في اليدماغ.
فهو إذن ابين الصيدفة وولييد الميادة .أميا ِقيميهُ ومبادئيهُ فمين اخت ارعيه ،كميا
يختر اللباس يلبسه متى شاء ويخلعه متى شاء .وهذا كما تيرى فيي غايية
الخطورة ألنه بمثل هذه الفلسفة يفقد كيل شييء معنياه وتصيبح العبثيية هيي
األكثر منطقية ،وتصبح الحياة لعبة قذرة ،كميا قيال أرنسيت همنجيواي قبيل
انتحاره .وتصبح الوجودية أكثر الفلسفات ِ
صدقية ومنطقية ،حيث تيرى أن
ال شيء له معنى ،وأن االنتحار هو غاية إمكانات اإلنسان.
عنيدما يرضيى الميادي لنفسيه أن يهيبط إليى هيذا المسيتوى الحييواني ،فعليييه
أن يعلم أن لذلك انعكاسات خطيرة ،منها على سبيل المثالب لو قيام أحيد
بقتله واالعتداء عليى كرامتيه وماليه وعرضيه مين غيير ميا سيبب ،فليقيل لنيا
هل في ذلك ما يتعارض مع القيم والمباد ؟! فكذا قال نعيم ،فليقيل لنيا أيية
قيييم وأي ية مبيياد  ،وميين الييذي اخترعهييا وميين الييذي يلييزم األقوييياء بهييا؟! مييا
الي ييذي يمنعني ييا أن ننسي يياق مي ييع شي ييهواتنا إلي ييى أقصي ييى مي ييدى متخط ي يين كي ييل
الح ي يواجز والحي ييدود ،هي ييل في ييي ذلي ييك مي يين بي ييأس ،ولمي يياذا ال؟! تمي ييوت أكثي يير
البش يرية وتشييقى ويعييي

ال يرئيس األمريكييي بييو

ورامسييفيلد وتشييني ،هييل

هناك من بأس ،ولماذا ال؟! ستالين يقتل عشرة ماليين من سيكان االتحياد
السي ييوفييتي ،ويقتي ييل لمجي ييرد الشي ييك ،لمي يياذا ال ،ولمي يياذا ال ي ي يريح نفسي ييه مي يين
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الشييكوك بالقتييل واالسييتعباد؟! األمريكييان البيييض يقتلييون  551مليونييا ميين
الهن ييود الحم يير ،كم ييا تُقتَي يل الص ارص ييير والبراغي ييث وال ييذباب ،م ييا الم ييانع؟!
الرجل يستغل ضعف الميرأة وجمالهيا إليى أقصيى حيدود ،ميا الميانع ،ألييس
ذلك ألذ؟! ولماذا ال يكيون القيول الفصيل لميوازين القيوى والجميال والصيحة
والذكاء والحنكية واليدهاء؟! ثيم قيل لمياذا الحيياة ولمياذا الكيد والتعيب ،ألييس
الموت عودة منطقية عن هذه المصادفة الورطة المسماة الحيياة...؟! بيل
إنني أرى أن الملحد اليذكي ال يمشيي عليى األرض ،ألنيه انتحير منيذ زمين
بعيد ،فهو أذكى مين أن ينسياق لمصيادفة فيهيا التعيب والمعانياة واألليم ،ثيم
هي بعد ذلك تنتهي بالموت.
أكثيير مييا يضييحكك عجبييا أولئييك المالحييدة والميياديون الييذين يتشييدقون بقيييم
العداليية والمسيياواة وحقييوق اإلنسييان ،ويؤسسييون ذلييك كل يه علييى أسيياس ميين
إيمييان مييادي قييائم علييى فرضييية الصييدفة .وعنييدما يعجييزون عيين اقناعييك
بمسييوغات االلتيزام اإلنسيياني يقومييون باسييتعارة القيييم الدينيية مسييتغلين عييدم
انتباهك إلى هذه المفارقات العجيبة ...إذا أدركت ما نرمي إليه تبينيت أن
المسييألة اإليمانيية هييي المسييألة األولييى واألسيياس فييي حييياة البشيير ،وأن مييا
س يواها يتفيير عنهييا ،ميين هنييا كييان علييم التوحيييد هييو أشييرف العلييوم علييى
االطالق.
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وليس

الذ َكر واألنثَا
ضر َرعت َها دَالَ ر َر ِّهلل ِِّنرري
جرراء فييي اآلييية  06ميين سييورة آل عم يرانَ ":فلَمررا َو َ
سرميت َها
ضعت َها أنثَا َوالله أَعلَم ِ َما َو َ
َو َ
س الذ َكر َكاألنثَا َوِا ِّني َ
ض َع َولَي َ

َمرَي َم."...

الالفت في اآلية الكريمة تقديم لفظة الذ َكر على لفظة األنثيى .وهيذا يعنيي
المشييبه بييه هييو األنثييى .ومعلييوم أن وجييه الشييبه
المشيبه هنييا هييو الييذكر و ُ
أن ُ

يكييون أقييوى فييي المشييبه بييه ،وهييو هنييا األنثييى .ولييو قيييل ":وليييس األنثييى
كال ييذكر ،"...لواف ييق ذل ييك مي ييل الن يياس إل ييى تفض يييل ال ييذكر عل ييى األنث ييى،
وألصبحت اآلية من مسيتندات مين يرييد أن ُيفاضيل بيين متكياملين .ونحين

ال نشك بيأن الميرأة تفضيل الرجيل فيي أميور ،وأن الرجيل يفضيل الميرأة فيي
أم ييور ،وك ييل ذل ييك م يين مقتض يييات الوظيف يية الت ييي ش يياءها العزي ييز الحك يييم.
وعليييه ال يمكيين المفاضييلة بييين الرجييل والم يرأة بييالمطلق .ولكيين ال بييد عنييد
كل مفاضلة من تحدييد الوظيفيةب فيالمرأة ُمفضيلة إذا كيان المطليوب رعايية
الطفل ،مثال .والرجل مفضل إذا كان المطلوب نقل األحمال الثقيلة.

جاء في تفسير ظالل القرآن لسيد قطيب ":ولكنهيا هيي تتجيه إليى ربهيا بميا
بالمهميية ":وليييس
وجييدت ،وكأنهييا تعتييذر أن لييم يكيين لهييا ولييد َذكيير ييينهض ُ
الذكر كاألنثى".
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ويش ِيكل عليى
وكأن سيدا رحميه اهلل يعتبير أن هيذا مين كيالم اميرأة عميرانُ .
مثل هذا الفهم تقديم الذكر عليى األنثيى فيي نيص اآليية الكريمية .وقيد تنبيه
إلييى ذلييك بعييض المفس يرين ،مثييل الشييوكاني فييي تفسيييره فييتح القييديرب فهييو
ي ييرى أن ه ييذه الجمل يية ه ييي م يين ك ييالم اهلل تع ييالى ،وبالت ييالي يك ييون المعن ييى
يت كيياألنثى التييي وضي ِ
عنييده ":وليييس الييذكر الييذي طلبي ِ
يعت ،فييكن غاييية مييا
ِ
أردت ميين كونييه ذك ي ار أن يكييون نييذ ار  ...وأميير هييذه األنثييى عظيييم وشييأنها

فخيم  ...والالم في الذكر واألنثى للعهد".
ويقييول الصييابوني فييي تفسييير صييفوة التفاسييير ":والجملتييان معترضييتان ميين
كالمه تعالى تعظيما لشأن هذه المولودة وما علق بهيا مين عظيائم األميور
وجعلها وابنها آية للعالمين".
ْ
س الرررذ َكر َكررراألنثَا" ،ميين كييالم اهلل
بغييض النظيير عيين كييون جملييةَ " :ولَررري َ
تعييالى أو ميين كييالم ام يرأة عم يران ،فييكن الييذي يهمنييا هنييا أن نلفييت االنتبيياه
إل ييى ك ييون األنث ييى ه ييي المش ييبه ب ييه ،وبالت ييالي ال مج ييال لجع ييل ه ييذه اآلي يية
مستندا لتفضيل الرجل على المرأة ،بل العكس هو األظهر هنا.
شرراء ِ َناثإررا
جيياء فييي اآليييات  73 – 11ميين سييورة الشييورىَ ":ي َهررهلل لِ َمررن َي َ
شرراء
ور .أَو ير َراِّوجهم ذك َار إنررا َوِا َناثإررا َوَيج َع ر َمررن َي َ
َوَي َهررهلل لِ َمررن َي َ
شرراء الررذك َ
َع ِقي إما ".
ذهييب بعييض أهييل التفسييير إلييى أن تعريييف الييذكور وتنكييير اإلنيياث يشييير
إل ييى ش ييرف ال ييذكور وتفض يييلهم عل ييى اإلن يياث .وي ييرد الش ييوكاني عل ييى ذل ييك
فيقول في فتح القدير ":إن التقيديم لإلنياث قيد عيارض ذليك ،فيال داللية فيي
اآلية على المفاضلة ،بل هي مسوقة لمعنى آخر".
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إذا كانييت اآلييية الكريميية قييد قييدمت اإلنيياث فييي قولييه تعييالىَ ":ي َهرررهلل لِ َمرررن
ور " ،فكنهييا أيضييا قييدمت الييذكور فييي
شرراء ِ َناثإررا َوَي َهررهلل لِ َمررن َي َ
َي َ
شرراء الررذك َ

قولييه تعييالى":أَو ير َراِّوجهم ذك َران راإ واناث راإ" .إذا عرفنييا هييذا أدركنييا أن التقييديم

والتييأخير ،والتعريييف والتنكييير ،يرجييع إلييى أمييور أخييرى يجييدر بنييا أن ُنعمييل
النظر فيها لعلنا نقتبس قبسا من بالغة القرآن الكريم.

إن تنكييير ناث راإ وتعريييف الررذكور قييد يشييير إلييى أن األُسيير التييي يهبهييا اهلل

تعييالى إناثييا فقييط هييي أكثيير عييددا ميين األُسيير التييي يهبهييا اهلل تعييالى ذكييو ار
فقي ي ييط ،وهي ي ييذا أمي ي يير يلمسي ي ييه الني ي يياس .ويمكي ي يين أن تُعي ي ييزز هي ي ييذه المالحظي ي يية
بكحصاءات ُيراعى فيها األسلوب العلمي في اإلحصاء .أما تنكير الذكور

واإلنيياث فييي قولييه تعييالى" :أَو ير َراِّوجهم ذك َار إنررا واناث راإ"أل فقييد يشييير إلييى أن
األُسر التي تشيتمل عليى ذكيور جوانياث هيي األكثير ،وهيذا ملميوس بوضيوح
وال يحتاج إلى إحصياء .وتقيديم ذكرانراإ عليى ناثراإ قيد يشيير إليى أن األُسير
التي يكون عدد المواليد الذكور فيها أكثر من عدد اإلناث هي األكثر فيي

المجتمع ييات البشي يرية .وه ييذه الحال يية تحت يياج مني يا ،كمهتم ييين ،إل ييى دراسررررة
مصا ية.
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ن اا األنعام
جاء في اآليية  47مين سيورة الحدييد ...":وأَن َال َنرا الم ِد َ ِ ِ
يد
س َ
ش ِرد ٌ
َ
يرد فيره َرأ ٌ
َ
وم َنر ِ
رافع لِلنر ِ
راس ،" ...وجيياء فييي اآلييية  6ميين سييورة الزمييرَ ...":وأَنر َرا َ لَكررم
ََ
اُ."...
ِم َن األن َع ِام ثَ َم ِان َي َة أَاَو ٍ
ج ي يياء ف ي ييي ش ي ييرح العقي ي ييدة الطحاويي ي ية الب ي يين أب ي ييي الع ي ييز الحنف ي ييي المت ي ييوفى
عييام 714ررر ...":فالحديييد إنمييا يكييون ميين المعييادن التييي فييي الجبييال ،وهييي
عالي يية عل ييى األرض .وق ييد قي ييل إن ييه كلم ييا ك ييان معدن ييه أعل ييى ك ييان حدي ييده
أجييود .واألنعييام تُخلييق بالتوالييد المسييتلزم إن يزال الييذكور الميياء ميين أصييالبها

يقييل نييزل ،ثييم األجنيية تنييزل ميين
إلييى أرحييام اإلنيياث ،ولهييذا يقييال :أنييزل ولييم ُ
بطييون األمهييات إلييى وجييه األرض .وميين المعلييوم أن األنعييام تعلييو فحولهييا
إناثهييا عنييد الييوطء ،وينييزل ميياء الفحييل ميين علييو إلييى رحييم األنثييى ،وتُلقييي

ولدها عند الوالدة من علو إلى ُسفل"...

.[1]2

ال يختل ييف موق ييف اب يين أب ييي الع ييز ع يين موق ييف الكثي ييرين ال ييذين يص ييرفون
معاني األلفاظ عن الحقيقة اللغوية ،ألنهم ببسياطة ال يقبليون القيول بنيزول
الحديييد واألنعييام ميين السييماء ،وهييم بييذلك ُيحكمييون معييارفهم القاص يرة فييي

كييالم اهلل العزيييز الحكيييم .فميين أييين لهييم القييول بييأن األنعييام قييد ُخلقييت فييي
األرض؟! وهييل يسييتحيل فييي العقييل أن ُينييزل الخييالق القييدير مييا شيياء ميين
] .2[1شرح العقيدة الطحاوية – الدار اإلسالمي – عمان  ،ص . 122
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المخلوق ييات لحكم يية يري ييدها؟! جواذا كن ييا ال نتص ييور ذل ييك فكي ييف أمكنن ييا أن
نتصييور حادثيية اإلسيراء والمعيراج ،وحادثيية نييزول آدم وزوجييه إلييى األرض.
أما أهل اإللحاد فكنهم أسرى الواقع المحسوس وييذهلون عين كيل ميا وراءهُ
من أسباب وعلل.
ذكر األستاذ زغلول النجار – وهو مختص فيي هيذا البياب – بيأن العلمياء
يجزمييون بييأن الحديييد لييم يتكييون فييي األرض وال فييي المجموعيية الشمسييية،
ألنه يحتاج إلى طاقة هائلة ال تتوافر في المجموعة الشمسية ...ومن هنيا
نجدهم ُيقدمون تفسي ار لوجيود الحدييد فيي األرض يتمثيل فيي انفجيار بعيض
النجييوم المحتوييية علييى عنصيير الحديييد وتنيياثر مكوناتهييا فييي الفضيياء ممييا
أدى إلى نزول الحديد بكثافية عليى األرض ،وذليك فيي الوقيت اليذي كانيت
في ييه األرض هشي ية غي يير متماس ييكة ،وف ييي الوق ييت ال ييذي ل ييم يك يين الغ ييالف
الج ييوي ق ييد تك ييون ،مم ييا أدى إل ييى اختي يراق ذرات الحدي ييد لطبق ييات األرض
المختلفة.
إن مثييل هييذا الكشييف العلمييي المعاص يير يجعلنييا نفهييم ميين غييير حيي يرة وال
يرد" ،وبالتيالي ال داعيي بعيد ذليك للتأوييل،
ارتباك قوله تعالىَ ":وأَن َال َنا ال َم ِد َ
وال داعي لصرف األلفاظ عن ظاهرها وحقيقتها اللغوية.
وما يقال فيي الحدييد ُيقيال فيي األنعيام ،إال أن نيزول األنعيام وتميزهيا عليى
بيياقي الحيوانييات والييدواب يييدفعنا إل يى التنبييه إلييى ضييرورة إج يراء د ارسييات
مستفيضة تتعليق باألنعيام ،ألن اآلييات الكريمية وضيعت أييدينا عليى بدايية
الخيط الذي يمكن أن يقودنا إلى اكتشاف بعض أسرار الخلق.
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سوِ
ِ
ام َد ٍل ثرم َج َعر َ ِمن َهرا
جاء في اآلية  6من سورة الزمرَ ":اللَقَكم من َن ٍ َ
رون أمه ِ
رن األنع ِ
راتكم
اُ َياللقكرم ِفري
رام ثَ َم ِان َير َة أَاَو ٍ
َاو َج َها َوأَن َا َ لَكم ِم َ
ِ َ
َ
ٍ
َاللقإا ِمن ع ِد َالل ٍ في ظلما ٍ
ثالث."...
َ

ي ييذهب أه ييل التفس ييير إل ييى أن ال يينفس الواح ييدة هن ييا ه ييي نف ييس آدم ،علي ييه
السالم ،واليذي ُخليق خلقيا متميي از ،كميا هيو األمير فيي خليق المسييح ،علييه
ررد اللر ِ
ِ
رره َك َمثَررر ِ َآ َد َم "...آ عمرررران ،71 :وك ييذلك
يسرررا ِعنر َ
السييالمِ ":ن َمثَررر َ ع َ
األميير فييي خلييق حيواء التييي ُخلقييت ميين نفييس آدم علييى خييالف القييانون فييي

باقي األحياء ،ثم كان خلق باقي البشر وفق سنة التزاوج .وهيذا ييدل عليى
كرامة هذا المخلوق البشري وأهميته ودوره القادم في عالم اآلخرة.
رن األنعر ِ
اُ :"...ميين الضييأن اثنييين ،وميين
رام ثَ َم ِان َي ر َة أَاَو ٍ
"َ ...وأَنر َرا َ لَكررم ِمر َ
َ
المعز اثنين ،ومن اإلبل اثنين ،ومين البقير اثنيين .والالفيت أن الكيالم عين
نزول األنعام جاء بعد الكالم عن خلق آدم وحواء وقبل الكيالم عين قيانون
الزوجي ية .وقييد يشييير ذلييك إلييى أن نييزول األنعييام كييان قبييل نييزول اإلنسييان
وتمهيييدا لنزولييه ،وذلييك ألهمي ية األنعييام التييي ذللهييا الخييالق الحكيييم ،انظيير
اآليييات  70-71ميين سييورة يييس ":أ ََولَررم َير َرروا أَنررا َاللَق َنررا لَهررم ِممررا َع ِملَ ر
ِ
ونَ .وَذلل َنا َرررا لَهرررم فَ ِمن َهرررا َركرررو هم َو ِمن َهرررا
امرررا فَهرررم لَ َهرررا َمرررالِك َ
أَيررردي َنا أَن َع إ
ون .ولَهرم ِفيهرا م َن ِ
ش ِ
ون " .والالفيت هنيا قوليه
رافع َو َم َ
رارهلل أَفَرال َيشركر َ
َيرأكل َ َ
َ َ
تعالىِ ...":مما َع ِملَر أَي ِردي َنا ."...وكييف ال يكيون األمير الفتيا ومثيل هيذا
التعبييير لييم يييرد فييي الق يرآن الك يريم إال فييي اآلييية  77ميين سييورة ص ،وذلييك
فييي حييق آدم ،عليييه السييالم ":دَررا َ َيررا ِ لِرريس َمررا َم َن َع ر َ أَن تَسررج َد لِ َمررا
َاللَقر ِ َير َردي " ،فمثييل هييذا التعبييير يشييير إلييى تكيريم خيياص لهييذا المخلييوق
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المكل ييف .أم ييا خصوص ييية خل ييق األنع ييام فق ييد ترج ييع إل ييى أهميته ييا بالنس ييبة
ُ
لإلنسان المستخلف في األرض.

ِ
َمرردكم ِ َمررا
جيياء فييي اآليتييين  100–104ميين سييورة األنعييامَ ":واتقروا الررذي أ َ
رون أَمرردكم ِأَنعر ٍ
رين" :والالفييت هنييا تقييديم األنعييام علييى البنييين،
رام َوَ ِنر َ
َ
تَعلَمر َ َ
وهذا يعزز ما غلب عليى ظننيا مين أن إنيزال األنعيام كيان قبيل أن يحصيل

َحمل أمنا حواء ومن ثَم اإلنجاب والتناسل البشري.
اهلل واألنعر ِ
ررن النر ِ
ررام
ج يياء ف ييي اآلي يية  43م يين س ييورة ف يياطرَ ":و ِمر َ
رراس َوالرررد َو ِّ َ َ
رف أَل َوانرره" ،الالفييت هنييا تمييييز األنعييام عيين بيياقي الييدواب ،وقييد يعييزز
مالتَلِر ٌ
هييذا مييا ذهبنييا إليييه ميين القييول ب يالخلق الخيياص لألنعييام .والمتييدبر للق يرآن

الكريم يالحظ أهمية األنعام لإلنسيان .وهيذه األهميية تيزداد إليى درجية أنيك
حصييلها اإلنسييان المعاصيير ميين هييذه
اليييوم ال تكيياد تُحصييي المنييافع التييي ُي ِّ

األنعيام .وبيذلك نيدرك بعيض أسيرار محاربية اإلسيالم للعقائيد الشيركية التيي
كانييت تُحييرم بعضييا ميين األنعييام فييي صييورة البحييرة والسييائبة والوصيييلة،...
بييل ال تيزال آثييار هييذه العقائييد الفاسييدة تعمييل سييلبيا فييي حييياة بعييض األمييم،
مثل الهندوس الذين ُيقدسون البقرة.
ال شك أن تذليل األنعام وتدجينها لإلنسان من األميور الالفتية فيي خلقهيا،
يت قريبيية
وجعلي ُ
فكييأن واقعهييا يقييول :لقييد ُخلِقي ُ
يت لخدميية هييذا الكييائن المكييرمُ ،

منييه .بييل هييي بحاجيية إلييى رعاييية اإلنسييان وحمايتييه ،فييانظر إلييى الخ يراف،
م ييثال ،ه ييل تمل ييك لنفس ييها ش يييئا أم ييام اعت ييداء الحيوان ييات المفترس يية ،عل ييى
خالف ما هو عليه الغزال من السرعة والحذر.
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إنها دعوة ُموجهة إلى أهل العلم والنظر لعلنا نعيد تقييم نظرتنا إلى أصيل
هذه الكائنات ووظيفتها وما يحمله خلقها من أسرار .وال يفوتنا فيي النهايية
أن ننبه إليى أن هنياك سيورة مين السيور الطيوال ُسيميت سيورة األنعيام ،وأن
أطول سورة من سور القرآن الكريم هي سورة البقرة.
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الموتة األولا

جاء في اآلية الثانية من سورة المليك ":الذي الل المو والميال لي ل َوكم
أيكررم أمسررن عم رالإ و ررو العايررا ال ررور" :هنيياك العرردم وهنيياك الوجررود.

والوج ييود المخل ييوق من ييه المي ييت كالجم يياد ،ومن ييه الح ييي كالنب ييات والحيي يوان.
وتتجلييى مظيياهر الحييياة فييي الحي يوان أكث يير ميين النبييات ،وميين هنييا س ييمي
الحييوان حيوانييا .وميين مظيياهر وجييود الحييياة النمييو والتكيياثر ،وهييذا مشييترك
بييين النبييات والحي يوان .أمييا الحركيية اإلرادي ية واإلدراك فيتمي يز بهييا الحي يوان
علييى النبييات ،هييذا طبعييا فيمييا يظهيير لإلنسييان .ويبييدو أن اإلدراك والحركيية
اإلرادي ية تك ييون بعييد نفي ي الييروح ف ييي الجسييم الح ييي .والظيياهر لإلنس ييان أن
الروح ال تُنف وال تستمر إال في جسم حي .ووجود الحيياة فيي جسيم ميا ال
يدل على وجيود اليروح حتيى نلميس إد اركيا .والحيياة سير واليروح سير آخير،
وال ي يزال اإلنسييان – علييى الييرغم ميين التطييور العلمييي الهائييل -يقييف حييائ ار
أمام هذه األسرار.
ررون ررال وكنررتم أموات راإ
جيياء فييي اآلييية  43ميين سييورة البق يرة ":كيررف تك ر َ
فأميراكم ثررم يميررتكم ثررم يميرريكم ثررم ليرره ترجعررون" :والمييوت هنيا قييد يعنييي
وجيود األجسياد فيي عيالم الجمياد المييت ،أي ت اربيا .وقيد يعنيي وجيود الييروح
قبل أن تتشكل األجساد .فوجود الروح قبل خلق األجساد الحيية هيو أيضيا
صورة من صور الميوت .وعنيدما تغيادر اليروح الجسيد يميوت هيذا الجسيد.
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ويؤكي ييد لي ييدينا ذلي ييك بمي ييوت
فمي ييوت اإلنسي ييان يكي ييون بمغي ييادرة الي ييروح الجسي ييد ُ
الجسييد .وقييد تغييادر الييروح الجسييد فيمييوت اإلنسييان علييى الييرغم ميين بقيياء
الحي ي يياة ف ي ييي جس ي ييده أو ف ي ييي بع ي ييض أج ازئ ي ييه .كم ي ييا يحص ي ييل عن ي ييدما ُنجم ي ييد

األعضاء.

جاء في اآليات ( )06،07،01من سورة اليدخان ":ن ؤ ء ليقولونأل ن
ررري

شررررينأل فرررأتوا م ا نرررا ن كنرررتم
موتتنرررا األولرررا ومرررا نمرررن ِمن َ

صاددين" :فهم ينكرون وجود الروح قبل وجود الجسد ،أي يقولون بأسيبقية

الم ييادة عل ييى ال ييوعي واإلدراك .وم يين هن ييا م ييوتهم الق ييادم -ف ييي اعتق ييادهم-
سيييكون أول مييوت ،وليين يكييون هنيياك عييودة بعييدها .فالحييياة فييي اعتقييادهم
مرة والموت مرة .وتروي اآليتان  73و  71من سورة الصافات ما سيكون
يوم القيامة مين تقري ٍيع لمين أنكير الميوتتين ،فيزعم بأسيبقية الميادة فليم ييؤمن

بالموتيية األولييى ولييم يييؤمن بالحييياة الثانييية ":أفمررا نمررن ميتررينأل
األولا وما نمن معذ ين؟!".

موتتنررا

أم ييا ي ييوم القيام يية فس يييكون م يينهم االعتي يراف الكام ييل بخطيئ ييتهم ،وس ي ُييقرون

بأسييبقية الييوعي علييى المييادة وأسييبقية المييوت علييى الحييياة .جيياء فييي اآلييية
 11ميين سييورة غييافر ":دررالوا ر نررا أمتن را اثنتررين وأمييتنررا اثنتررين فاعترفنررا

ذنو نا فهر لرا الرروُ مرن سر ي " :فيالموت إذن مرتيان والحيياة مرتيان.
وه ييو األمي يير المش ييترك بي ييين كي ييل البش يير .وقي ييد ُي ي يزاد لل ييبعض في ييي المي ييوت،
وبالتييالي فييي الحييياة ،فتكييون ثييالث مييرات ،كمييا هييو فييي قص ية العزييير ،أو
كمييا حصييل عنييدما أحيييا المسيييح ،عليييه السيالم ،بعييض المييوتى بييكذن اهلل.
صعق من بني إسرائيل ،فقيد جياء
وكذلك األمر عندما أحيا اهلل تعالى من ُ
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ف ييي اآلي يية  76م يين س ييورة البقي يرة ":ثررررم عثنرررراكم مررررن عررررد مرررروتكم لعلكررررم
تشررركرون" .ف يياألمر إذن ال يتعل ييق بع ييدد المي يرات بق ييدر م ييا يتعل ييق بحقيق يية
وجود الروح قبل وجود الجسد.

الالفت هنا أن وجود الروح قبل نفخها في الجسد الحيي ال يجعلهيا مكلَّفية،

بل وال ُيلحظ لها ذاكيرة قبيل نفخهيا فيي الجسيد اليدنيوي .وعنيدما ُنفخيت فيي
الجسييد الحييي أصييبحت مكلفيية ولهييا ذاك يرة ،وتبقييى كييذلك طالمييا أنهييا فييي
العزييير يمييوت مائيية عييام ،كمييا تييروي اآلييية  471ميين
الجسييد الحيييب فهييذا ُ
بعث فنجيد ليه ذاكيرة تعيود بعيودة اليروح إليى الجسيد .وهيذا
سورة البقرة ،ثم ُي ُ

مييا يلحييظ فييي اإلنسييان يييوم البعييثب أن يه يقييوم بكامييل ذاكرتييه كمييا تصييرح
اآليييات الكثي يرة .وكييأن الييروح تحييتفظ بكييل ذلييك ،وعنييدما تعيياد إلييى الجسييد
الصالح تعود بكامل وعيها وذاكرتها.
وقييولهم ":ر نررا أمتنررا اثنتررين وأمييتنررا اثنتررين فاعترفنررا ررذنو نا ،"...يمكيين
أن يكشييف لنييا عيين حقيقيية اعت يرافهم بأسييبقية المييوت علييى الحييياة ،والييذي
يعني بالضيرورة أنهيم يعترفيون بيذنوبهم ويقيرون بخطيئهم الموجيب للعقياب.
فهييم عنييدما كييانوا ال يقييرون بأسييبقية المييوت -والييذي يعنييي أسييبقية وجييود
الييروح والييوعي علييى الوجييود المييادي -فييكن ذلييك يعنييي أنهييم يزعم ييون أن
الي ييوعي يي ييأتي بعي ييد وجي ييود األجسي يياد ،وهي ييو في ييي حقيقتي ييه – عني ييد بعضي ييهم-
انعكاس المادة في الدماغ ،وبالتالي يكون اإلنسان ابن بيئتيه ويكيون وعييه
من صناعة إحساساته وبيئته المادية .وهيذا يقيودهم إليى القيول بأنيه مجبير
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ُمسير ،وبالتالي غير مكلف وغير مسؤول ،فال معنى عنيدهم لوجيود الييوم
اآلخر.
أم يا اإلق يرار بوجييود المييوت قبييل الحييياة فيعنييي أسييبقية الييروح والييوعي علييى
الوجييود المييادي لألجسيياد والح يواس .وبمجييرد اإلحسيياس تنمييو فييي اليينفس
البش يرية المبيياد العقلييية واإلد اركييات الفطري يةب كمبييدأ السييببية ،ومبييدأ عييدم
التنيياقض ،وأمهييات المبيياد األخالقي ية...ال ي  .وهييذا يعنييي أن اإلنسييان قييد
ِ
وركييب فيييه مييا بييه يصييبح مسييؤوال ومكلفييا .ومييا اإلحسيياس إال الشييرط
أله يم ُ
المطلوب لنميو هيذه اإلد اركيات الفطريية ،كميا هيو أمير البيذرِة التيي ال تنميو
نبتة حتى تتوافر لها الشروط ،كالماء والح اررة...
يذودون فيها
جاء في اآلية  76من سورة الدخان في حق أهل الجنة":
َ
المرررو َ الموترررة األولرررا وودرررا م عرررذاهلل الجمررريم" :أي أن أهييل الجنيية
يخلدون وال يموتون فيها إال ما كان من ٍ
موتة أولى .وهذا يعنيي أن الموتية
األولى كانت في الجنة ،أي أن األرواح كانت في الجنة قبل أن تينف فيي
األجسيياد ،واآلن تعييود إلييى الجنيية وهييي فييي األجسيياد الحي ية بكامييل وعيهييا
وذاكرتها .أما أهل الشقاوة فال يعودون إليها لما كان مين شيقاوتهم بعيد أن
نفخت أرواحهم في األجساد الدنيوية.
وكمييا تالحييظ فييكن معيياني اآليييات الكريميية واضييحة وجلييية ومتسييقة .وقييد
خيياض كثييير ميين أهييل التفسييير فييي محاوليية توجيييه معنييى اآلييية  76ميين
سورة الدخان ،لظنهم أن الموتة األوليى هيي الموتية بعيد الحيياة اليدنيا .وقيد
قييادهم هييذا التوجييه إلييى الوقييو فييي إشييكاالت كثي يرة يصييعب حلهييا .وكمييا
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تالحيظ ال إشييكال فييي اآلييية الكريميية ،ألنيه ال يوجييد مييا يمنييع ميين أن يكييون
مستقر األرواح ،قبل نفخها في األجساد الدنيوية ،في الجنية .وهيذا ينسيجم
ميع قييول جمهييور أهيل السيينة والجماعيية بيأن الجنيية كائنيية مخلوقية .أميا ميين
شييذ فييذهب إلييى القييول بييأن الجنيية غييير مخلوقيية ،وسييتخلق فييي المسييتقبل،
فسوف يستشكل اآلية الكريمة.
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أمة الرممة المكتو ة
جاء في اآليتين  176و  177من سورة األعراف ...":دَا َ ع َذا ِي أ ِ
صيهلل
َ
شاء ورمم ِتي و ِسع ك َ ٍ
ِ
رون
رون َويؤت َ
ين َيتق َ
سأَكت َها لِل ِرذ َ
شيء فَ َ
ِه َمن أَ َ َ َ َ َ َ
األمري
رون الرسرو َ الن ِري ِّ
ين َيت ِع َ
رون .ال ِرذ َ
مي ِات َنرا يؤ ِمن َ
الاَكالَ َوال ِرذ َ
ين رم ِ َ
ال ِذي ي ِجدوَنه مكتو ا ِعن َد م ِفي التور ِ
ال َوامن ِجي ِ ."...
َ إ
َ
َ

تخيي َير موسييى ،عليييه السييالم ،ميين قومييه سييبعين رجييال لميقييات اهلل تعييالى
فيأُهلكوا بالرجفيية .وال تُبييين لنييا آيييات سييورة األعيراف سييبب إهالكهييم ،ولكيين

يمكيين معرفيية ذلييك بييالرجو إليى سييورة البقيرة ،حيييث يشييير سييياقا السييورتين

إلييى أن سييبب اإلهييالك هييو مييا جيياء فييي اآلييية  77ميين سييورة البق يرةَ ":وِاذ
ره جهرررلإ فَأَ َال ر َذتكم الصر ِ
ِ
راعقَة
دلررتم َيررا م َ
وسررا لَررن نررؤم َن لَر َ َمتررا َنر َررل اللر َ َ َ
ون" .هنيا وقيف موسيى ،علييه السيالم ،ييدعو ويسيتعطف ،وهيذا
َوأَنتم تَنظر َ

ما تُصرح به اآلية  177وجزء من اآلية 176

قب ييل م ييا يق ييارب ال ي ي  1333س يينة م يين ن ييزول رس ييالة اإلس ييالم ،وعن ييد جب ييل
ِ
بالرجفة الصياعقة.
الطور ،ترى سبعين من بني إسرائيل موتى ،وقد أُخذوا

وتييرى رسييول اهلل موسييى يقييف وحييده يييدعو ويسييتعطف ويسييأل اهلل تعييالى
عفييوه ورحمتييه .ف ييي مثييل هييذا الموق ييف المهيييب يييأتي ال ييرد اإللهييي ":دَرررا َ
ع َذا ِي أ ِ
شري ٍء" .وتشيير اآلييات
شاء َوَرم َم ِتري َو ِس َرع كر َ
صيهلل ِ ِه َمن أَ َ
َ
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من سورة البقرة إلى أن اهلل تعالى قد استجاب لعبده موسى ،عليه السيالم،
ون".
فأعاد السبعين إلى الحياة ":ثم َ َعث َناكم ِمن َع ِد َموِتكم لَ َعلكم تَشكر َ
والمسألة الالفتة هنا أن الرد اإللهيي ،فيي مثيل هيذا الموقيف المهييب ،جياء
لي ْذ ُك َر أجياال من المؤمنين يأتون بعد آالف السنين:
ِ
ِ
صررريهلل ِر ِ
" ...دَرررا َ عررر َذا ِي أ ِ
شررري ٍء
ررع كررر َ
رره َمرررن أَ َ
َ
شررراء َوَرم َمتررري َوسر َ
ين
رون .ال ِرذ َ
مي ِات َنا يؤ ِمن َ
ون الاَكالَ َوال ِذ َ
ون َويؤت َ
ين َيتق َ
سأَكت َها لِل ِذ َ
ين م ِ َ
فَ َ
األمرري الر ِرذي ي ِجدوَنرره مكتو ررا ِعنر َرد م ِفرري التررور ِ
ال
رون الرسررو َ الن ِرري ِّ
َيت ِعر َ
َ إ
َ
َ

َوامن ِجي ر ِ  :"...فكمييا أن إرادتييه سييبحانه وتعييالى مطلقيية ال يقي يدها إال هييو،

فرحمته أيضا واسعة تتسيع لكيل المخلوقيات .وقيد شياء سيبحانه وتعيالى أن
يكتب على نفسه الرحمية ألمي ٍة قادم ٍية أبيرز ميا يمييزهم أنهيم يؤمنيون بآييات
اهلل ،ويتبعيون محمييدا ،صييلى اهلل عليييه وسيلم ،ويتقييون اهلل ،ويؤتييون الزكيياة.
وهذه األمة تتبع النبي الذي تأتي أوصافه فيي التيوراة ،وفيي اإلنجييل اليذي
سينزل على عيسى ،عليه السالم ،والذي سيأتي مصدقا لما بيين يدييه مين
ٍ
برسول من بعده اسمه أحمد.
التوراة ومبش ار

هذه بشرى عظيمة لهذه األمة أن تعلم أنها كانت حاضيرة فيي ذاكيرة األميم
السابقة ،وأنها ُجعلت مثاال ُيحتيذى واسيتحقت ،دون األميم كلهيا ،أن تُكتيب
لهييا الرحميية .فليييعلم السييبعون ،الييذين هييم خيييار بنييي إس يرائيل ،ليعلم يوا بعييد
بعييثهم جواحيييائهم ،أن رحميية اهلل التييي وسييعتهم قييد ُكتِبييت ألمية قادميية تتحلييى

بصفات عليهم أن يقتدوا بها لتُكتب لهم الرحمة.
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فييكذا كييان االقتييداء يكييون بميين مضييى أو بميين حضيير ،فييكن االقتييداء هنييا
يكييون بميين هييو قييادم بعييد قييرون متطاوليية .إنهييا األم ية التييي يتحق يق فيهييا
النجيياح البشييري .إنهييا األم ية التييي تييأتي كخالصيية للتجييارب البش يرية .إنهييا
األم ية التييي أولهييا خييير أم ي ٍة أخرجييت للنيياس ،وآخرهييا خالفيية ارشييدة علييى
منهاج النبوة .إنها األمة التي تُخيتم عنيدها الرسياالت ،فتقيوم بميا قاميت بيه
الرس ييل م يين حم ي ٍيل ل ييدين اهلل وتبلي ي ٍيا لرس ييالته .إنه ييا األمي ية الق ييادرة عل ييى أن

تُصييحح مسيييرتها وأن تسييتدرك علييى أخطائهييا .األم ية التييي تييرفض الظلييم
وتييأبى االسييتعباد وتنيياهض العييدوان ،أميية العلييم والييوعي والمعرفيية .أم ية إذا

بت ما أسر ميا تقيوم .أمية ال تميوت فيهيا بيذرة الخيير ،كلميا سيقاها دعياة
َك ْ
الحق أنبتت وأثمرت البركات...هي إذن أمة الرحمة المكتوبة.
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اميمان والعم
ين َآ َمن روا َو َع ِمل روا
س َعلَررا الر ِرذ َ
جرراء فييي اآلييية  10ميين سييورة المائييدة ":لَرري َ
الصالِما ِ ج َن ِ
يمرا َ ِعمروا ِ َذا َمرا اتقَروا َوَآ َمنروا َو َع ِملروا الصرالِ َما ِ ثرم
ٌ
َ
اح ف َ
ين ".
سنوا َوالله ي ِمهلل المم ِس ِن َ
اتقَوا َوَآ َمنوا ثم اتقَوا َوأَم َ
إذا اتقييى المييؤمن المحييارم وعمييل الصييالحات فييال يض يره بعييد ذلييك عمييل،

طالم ييا أن ييه يتح ييرى الح ييالل ويم ييارس العم ييل الص ييالح .وتك ييون التق ييوى ف ييي
الدرجيية األولييى باالبتعيياد ميين المحرمييات والمكروهييات ،أي باالبتعيياد عيين
عوامييل الهييدم قبييل االشييتغال بالبنيياء .أمييا العمييل الصييالح فهييو فييي الحقيقيية
بنيياء وارتقيياء .ويكتسييب كييل ذلييك قيميية فييي الشيير عنييدما يقييوم علييى أسيياس
من اإليمان الصحيح.
لقييد أشييكلت هييذه اآلييية علييى كثييير ميين أهييل التفسييير ،وميينهم سيييد قطييب،

رحمه اهلل ،عند تفسيره لقوله تعالىَ ِ ":ذا َمرا اتقَروا َوَآ َمنروا" ،بعيد قوليهَ ِ ":ذا
ِ ِ
ِ
أن ال إشيكال ،ألن اآليية
َما اتقَوا َوَآ َمنروا َو َعملروا الصرال َما " .واليذي نيراه ْ
الكريم يية تكش ييف لن ييا ع يين حقيق يية العالقي ية ب ييين اإليم ييان والعم ييل الص ييالح.

السيينة والجماعيية ُيعرفييون اإليمييان بأنييه :تصييديق
فمعلييوم أن جمهييور أهييل ُ
بالقلب جواقرار باللسان وعمل باألركيان .وقيد خيالف أبيو حنيفية ،رحميه اهلل،

ف يياعتبر أن اإليم ييان ه ييو تص ييديق بالقل ييب جواقي يرار باللس ييان .أي أن العم ييل
الصالح عند أبي حنيفة ال يدخل في ماهية اإليمان.
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ال شييك أن اإليمييان تصييديق بالدرجيية األولييى ،وينبنييي علييى هييذا التصييديق
فعييل وتييرك ،وهييذا واضييح فييي قولييه تعييالىَ ِ ":ذا َمررا اتقَرروا َوَآ َمن روا َو َع ِمل روا
الصرررالِ َما ِ " .وعنييدما يكييون الكييف عيين المحييارم وعمييل الصييالحات نابعييا
عن اإليمان ،وعنيدما يصيبح عيادة ودييدنا لإلنسيان ،تنشيأ عين ذليك عالقية

جدليية ارتقائييةب أي أن العميل الصييالح اليذي يص ُيدر عيين إيميان يقيوي هييذا
اإليمييان ،ثييم ال يلبييث هييذا اإليمييان القييوي أن يقييود إلييى عمييل أصييلح...،
السيينة والجماعيية":
وهكييذا فييي مسيييرة ارتقائي ية .ميين هنييا قييال جمهييور أهييل ُ
اإليمان يزيد وينقص ،يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي".
عن ييدما يحص ييل مث ييل ه ييذا االرتق يياء ال تع ييود تالح ييظ خطوط ييا فاص ييلة ب ييين
حقيق ي يية اإليم ي ييان وحقيق ي يية العم ي ييل .وحت ي ييى تتض ي ييح الفكي ي يرة نض ي ييرب مث ي يياال
باألش ييخاص ال ييذين يتعلم ييون الطباع يية عل ييى اآلل يية الكاتب يية ،حي ييث يل ييزمهم
معرفيية الحييروف ومواقعهييا علييى لوحيية المفيياتيح .وعنييدما يمييارس المبتييد
عملي يية الطباع يية يك ييون حاض يير ال ييذهن مفت ييوح العي ييون ف ييال يض ييغط عل ييى
مفتاح الحروف حتى يتعرف عليه .ومن هنا تكون العملية فيي البدايية فيي
غاية البطء والتكلف .وبعد حين ،ونتيجة للممارسة الطويلة ذهنييا وعملييا،
نجد أن ميتقن الطباعية ال يعيود يفكير فيي مواقيع الحيروف وال يعيود يتكليف
األمر ،بل يحصل اندماُ ين ال كرل والسلو  ،ويصبح الفعل سيليقة ،وال
نعود نالحظ خطوطا فاصلة بين الفكرة والسلوك.
فاآلييية الكريميية تتحييدث إذن عيين الحاليية االرتقائي ية االندماجي ية التييي تنييتج
عن ممارسة العمل الصالح على أساس من اإليمان.
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فالبداييية إذن":اتقَرروا َوَآ َمن روا َو َع ِمل روا"أل ثييم ":اتقَرروا َوَآ َمن روا"أل أي أنييه لييم يعييد
هنيياك فصييل بييين حقيقيية اإليمييان والعمييل ،بييل إن األميير يصييل فييي مسيييرة
االرتقاء إلى حالة هي أرقى من اميمان ،أال وهي اممسران ،حييث يكيون
التصديق أقرب إلى عيالم المشياهدة ،وحييث يكيون العميل فيي أبهيى صيورة
سنوا".
ويصدر عن المحسن من غير فكر وال َروية ":ثم اتقَوا َوأَم َ

إن أمثال هؤالء إذا ما استشكل عليهم حكم شيرعي ،وليم يصيل بهيم فقههيم
يرجيح ظ يياهر يكف يييهم عن ييدها فت ييوى القل ييوب ،تمام ييا كم ييا ه ييو األم يير
إل ييى ت ي ٍ

عندما ننظر بأكثر من عين وتكون لدينا صورة واحدة.
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مسألة في التو ة
جرراء فييي اآليتييين  17و  13ميين سييورة النسيياءِ ":نمرررا التو رررة علَرررا اللر ِ
رره
َ َ
َ
رون ِمرن دَ ِر ٍ
يرهلل فَأولَ ِر َ َيتروهلل اللره
روء ِ َج َهالَ ٍرة ثرم َيتو َ
ين َيع َمل َ
لِل ِذ َ
رون الس َ
رون الس ِّري َا ِ
ِ
ِ
ين َيع َمل َ
سر ِ التوَرة لِل ِرذ َ
َعلَي ِهم َو َك َ
يمراَ .ولَي َ
يما َمك إ
ان الله َعل إ
رون َو رم
ين َيموت َ
َم َد م ال َمو دَا َ ِِّني ت ا ن َو ال ِذ َ
َمتا ِ َذا َم َ
ض َر أ َ
ِ
ِ
يما".
ك ٌار أولَ َ أَعتَد َنا لَهم َع َذا إا أَل إ
الييذي دفعنييا للكتابيية فييي تفسييير اآليتييين الك يريمتين مييا وجييدناه عنييد عاميية
المفسي يرين م يين ظ يين ب ييأن الح ييديث هن ييا ع يين التوب يية المقبول يية والتوب يية غي يير
المقبولة ،وأن التائبين الذين تُقبل توبتهم هم فئة واحدة ،وأن الذين ال تقبيل
ت ييوبتهم ه ييم فئ يية أخ ييرى .ف ييي ح ييين أن الن يياس ال ييذين تُقب ييل ت ييوبتهم ه ييم ف ييي
ك
الحقيقة فئتان :فئة أوجب اهلل تعالى على نفسه أن يقبل توبتهم ،وفئة تُير َ
أمر قبول توبتهم لمشيئته سبحانه.

" ِن َمرا التوَرة َعلَرا اللرره " ِ :الحيظ عبيارة ":علرا ال " ،فياهلل تعيالى أوجييب
على نفسه تكرما وفضال أن يتوب على من توف َر في توبته شرطان هما:
رررون السرررروء ِجهالَر ٍ
رررة" :كطغي ييان ش ييهوة أو غض ييب أو ع يين ط ييي
" َيع َملر َ
َ ََ
ورعونيية ...ميين غييير أن يكييون هنيياك اسييتخفاف بييأوامر الخييالق سييبحانه،
ومع إدراكهم لخطئهم وسوء فعلهم.
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رون ِمررن دَ ِرير ٍرهلل " :أي ُيسييارعون لإلنابيية وال تطييول بهييم اإلقاميية
" ثررم َيتو ر َ
علييى المعصييية .فأمثييال ه يؤالء أوجييب اهلل سييبحانه وتعييالى علييى نفسييه أن

يقبل ندمهم وتوبتهم ،فليطمئنوا فقد قُبِلت توبتهم.

أمييا الييذين لييم تتييوفر فييي تييوبتهم هييذه الشييروط ،فليعلم يوا أن اهلل يقبييل توبيية

العبييد مييا لييم ُيغرغيير ،أي مييا لييم يكيين فييي النييز األخييير .وأمثييال ه يؤالء ال

تكييون التوبيية عيينهم يقينييية ،بييل ه ييي إلييى اهلل تعييالى المطلييع علييى حقيق يية
قلييوبهم ،وصييدق نييدمهم ورغبييتهم فييي الرجييو إلييى ربهييم .وعليييهم أن ُيكثييروا

م يين الطاع ييات بع ييد أن ينزعي يوا ع يين المعاص ييي ،فلع ييل اهلل تع ييالى أن يقب ييل
توبتهم.

فالفئة األولى إذن وجبت لهم التوبة وقُبليت يقينيا .والفئية الثانيية فُتحيت لهيم
أبواب التوبة ولم تُغلق في وجيوههم ،فليتوبيوا لعيل التيواب اليرحيم أن يتيوب

عليييهم ،فقييد أخبيير سييبحانه وتعييالى علييى لسييان رسييوله ،عليييه السييالم ،أن يه
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
َم َرد م ال َمرو
ين َيع َمل َ
س ِ التوَة لِل ِرذ َ
رون الس ِّري َا ِ َمترا ِ َذا َم َ
ض َرر أ َ
" َولَي َ
دَررا َ ِِّنرري ت ر ا ن" :هيؤالء ليييس علييى اهلل أن يتييوب عليييهمب ال ميين جهيية

مييا أوجبييه علييى نفسييه ،وال ميين جهيية مييا فتحييه ميين أب يواب التوبيية .ولكيين ال
يعنييي ذلييك أنييه ال يغفيير لبعضييهم ،لمييا يعلمييه ميين حقيقيية إيمييانهم وصييدق
محبييتهم هلل ورسييوله ،أو غييير ذلييك ممييا ال نعلمييه ويعلمييه اللطيييف الخبييير.
ِ
شرر َ ِره
فقد جاء في اآلية  116مين سيورة النسياء ":ن الَ َي رر أن ي َ
دون ذل َ لمن يشاء ،"...فليس كيل مين ميات عليى معصيية ليم
وي ِر ما َ
َ

يت ييب منه ييا ُعي يذب م يين أجله يياب فهن يياك الميي يزان ،وهن يياك الش ييفاعة ،وهن يياك
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الشييهادة ..،وهنيياك وهنيياك .ومعلييوم أن هييذه اآلييية تتحييدث عيين اآلخيرة ومييا
بع ييد الم ييوت .أمي يا ف ييي ال ييدنيا فب يياب التوب يية مفت ييوح ،ألن اهلل يغف يير ال ييذنوب
ِ ِ
ين أَسر َررفوا
ي الر ِرذ َ
جميعييا ،انظيير اآلييية  70ميين سييورة الزميير ":د ر َيررا ع َرراد َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يعراأل ِنره
َعلَا أَن س ِهم تَق َن وا من َرم َمة الله ِن الل َه َي ر الرذن َ
وهلل َجم إ
َو ال َ ور الر ِميم ".
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ولَو تقو علينا
الن ررول اصييطفاء ربيياني لعبييد ميين عبيياد اهلل ،ورحميية منييه ،سييبحانه تعييالى،

يه ييدي به ييا م يين يش يياء .وق ييد ب ييدأت سلس يية األنبي يياء المبارك يية ب ييآدم ،علي ييه

وختم ييت بمحم ييد ،ص ييلى اهلل علي ييه وس ييلم .وخ ييتم النب ييوة ال يعن ييي
الس ييالمُ ،
اس ييتحالة وج ييود م يين ي ييدعيها ،ب ييل إن الرس ييول ،ص ييلى اهلل علي ييه وس ييلم ق ييد
ياء وافت ير ٍ
أخبرنييا بمييا سيييكون ميين ادعي ٍ
اء علييى اهلل سييبحانه ميين قبييل أدعييياء

النبييوة .وقييد ق أرنييا لييبعض أتبييا َد ِعييي ميين األدعييياء يقولييون ":لييو كييان نبينييا
غير صادق فيي دعيواه ألهلكيه اهلل تعيالى كميا جياء فيي سيورة الحاقية .مين

هن ييا رأين ييا أن نع ييود إل ييى اآلي ييات الكريم يية م يين س ييورة الحاق يية لنلق ييي بع ييض
الضوء ،فلعلنا نزيل بذلك بعض ما يمكين أن يعليق فيي أذهيان مين اسيتمع
إلى مثل هذه الشبهة.
جيياء فييي اآليييات  17-11ميين سييورة الحاقيية ":ولرررو تقرررو علينرررا عررر

األداوي أل ألالذنا منه اليمينأل ثم لق عنا منه الوتينأل فما منكم مرن ٍ
أمرد

عنه ماجاين".

التقول :هو نسبة ٍ
قول إلى من لم يقله .واألقاويل افتيراءات تتعليق بياألقوال
المنسوبة إلى الغير .والذي يهمنا في هذا المقام هو توضييح أن المقصيود

بهذه اآلية هو الرسول الحق ،وليس كل من يدعي الرسيالةب فعنيدما يرسيل
اهلل تعالى رسوال يؤيده باألدلة والبراهين ليقيم الحجة على الناس .وبعد أن
320

تُقييام الحجيية يقييوم الرسييول بييكبالغ الرسييالة إلييى المييؤمنين الييذين ُيصييدقون
الملِييك العظيييم ،الييذي ال يخطيير ببييال
الرسييول فييي كييل أقوالييه ،ألنييه رسييول َ
أحد أن يأذن بتحريف كالمه جواضيافة األقيوال المكذوبية إليى مقاميه العليي،
من ِقبل من اختاره واصطفاه ليكون حجة على البشر.
ميين هنييا جيياء مفهييوم العصييمة مسييتندا إلييى بداهيية العقييول قبييل اسييتناده إلييى
الدليل النصي .أما النصوص فكثييرة ،منهيا " :سرنقر
"

تمررر رره لسرران لتعج ر

فرال تنسرا"...أل و

ررهأل ن علينررا جمعرره ودرآنررهأل ف ر ذا درأنرراه

فرررات ع درآنرررهأل ثرررم ن علينرررا يانررره"أل و" نرررا نمرررن نالنرررا الرررذكر وانرررا لررره
لمررافظون" .ومنهييا أيضييا هييذا اليينص ميين سييورة الحاقيية ،الييذي ُيصييرح بييأن
تحريييف الكييالم ميين ِقَبييل الرسييول – لييو حصييل افت ارضييا ُ -يحييتم أن تُعجييل
لييه العقوبيية الحاسييمة ،رحميية بالعبيياد وتنزيهييا لمقييام الربوبييية .ويقييارب هييذا
المعنييى مييا جيياء فييي اآلييية  77 ،71ميين سييورة اإلس يراء ،خطابييا للرسييول،
عليييه السييالم ":ولررو أن ث تنررا لقررد كررد تررركن لرريهم شرري اإ دلرريالأل ذاإ
ِ
وضعف المما ِ ثم تجد ل علينا نصي ار".
الميال
ضعف
ألذدنا
َ
َ
أما مدعي النبوة والرسالة فال يشمله هذا التهديد ،وكذلك كيل ُمتقيول َن َسيب
إلى اهلل تعالى ما لم يقله .فأولئك شأنهم مختلف وعقيوبتهم مختلفية ،ولييس

بالضرورة أن تُعجل لهيم العقوبية فتكيون فوريية وحاسيمة ،ألنهيم لرم يمتلكروا
ال ر رران مررن ال ولررم تقررم لهررم المج رة علررا الع رراد ،ولييم يخون يوا األمانيية
العظيمة بعد معرفة الحقيقة .وما هيم فيي الواقيع إال فتنية مين الفيتن الكثييرة
التي ُيميز الناس بواسطتها بين الخبيث والطيب .وأمثال هيؤالء ال يملكيون
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الحجة والبرهان ،بل يعرفهم أهل الصدق بسيماهم ،وال ينخد بهم إال مين
أظلمت قلوبهم وعقولهم بظلمات معاصيهم وانحرافاتهم.
فييكمالء اهلل تعييالى للمفتييري ال يكييون دليييال علييى صييدقه ،انظيير قولييه تعييالى
في اآلية  173من سورة آل عمران ":و يمس ن الذين ك رروا أنمرا نملري

لهررم اليررر ألن سررهم نمررا نملرري لهررم ليررادادوا ثمراإ ،ولهررم عررذاهلل مهررين".

وك ييذلك ال ت ييدل كثي يرة األتب ييا والمص ييدقين عل ييى ص ييدق الم ييدعي ،ب ييل لي يو
أطب ييق أه ييل األرض كله ييم جميع ييا عل ييى الق ييول بص ييدق الم ييدعي ال يك ييون
ص ييادقا حت ييى ي ييأتي بالبره ييان ال ييذي تخض ييع ل ييه العق ييول والقل ييوب .وت يياري
البشرية وواقعها المعاصر يشهد بذلك ،بيل إن بعيض األنبيياء ليم يتبعيه إال
الرجل والرجالن ،في حين نجد أن بعيض أئمية الكفير قيد اتبعيتهم المالييين
مين البشيير .نقييول هييذا حتيى ال نقييع ،نحيين المسييلمين ،فيميا يقييع فيييه الكثييير
ٍ
أخطاء في منهج االستدالل جواقامة الحجة.
من أهل العقائد المختلفة من
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فو الذين ك روا
ِ
يسررا ِِّنرري
جرراء فييي اآلييية  77ميين سييورة آل عم يرانِ ":ذ دَررا َ اللرره َيررا ع َ
ين َك َررروا وج ِ
متَوفِّي ر َ ور ِ
ين ات َعررو َ
اع ر الر ِرذ َ
رن الر ِرذ َ
افع ر َ ِلَرري َوم َ ِّهررر َ ِمر َ
ََ
َ
ََ
ِ
ِ
ام ِة."...
فَو َ ال ِذ َ
ين َك َروا لَا َيوِم الق َي َ
تينص اآليية الكريمية علييى أن وجيود أتبيا عيسييى ،علييه السيالم ،سيسييتمر
إلييى يييوم القياميية .وقييد التييبس ذلييك علييى بعييض أه يل التفسييير فييذهبوا إلييى
الق ييول ب ييأن ق ييانون الفوقيي ية المنص ييوص علي ييه ف ييي اآلي يية الكريم يية يخ ييص
النص ييارى ف ييي مقابل يية اليه ييود .وه ييذا فه ييم عجي ييب يتن يياقض م ييع أساس يييات
العقيدة اإلسالمية والتي هي عقيدة المسيح ،عليه السيالم ،وعقييدة األنبيياء
والرسل من لدن آدم حتى محمد صلوات اهلل علييهم جميعيا .فيال يجيوز لنيا
إذن أن نعتبر النصارى اليوم أتباعا للمسيح عليه السالم.
رار
جاء في اآلية  11من سيورة الصيفَ ":يرا أَي َهرا ال ِرذ َ
ين َآ َمنروا كونروا أ َ
َنص َ
ِ
ِ
َنصر ِ
يسررا ا ررن َمرررَي َم لِل َمر َرو ِ
راري ِلَررا اللر ِره دَررا َ
ارِّي َ
ين َمررن أ َ
اللرره َك َمررا دَررا َ ع َ
ال َم َو ِ
رر ِي َ َو َك َر َرر
َنصررار اللر ِره فَ َم َم َن ر ا ِ َ ر ٌة ِّمررن َ ِنرري ِسر َا
ارير َ
رون َنمررن أ َ
ين ".
ين َآ َمنوا َعلَا َعد ِّو ِ م فَأَص َموا ظَا ِ ِر َ
ا ِ َ ٌة فَأَيد َنا ال ِذ َ
ُيفهَي ُيم ميين اآلييية الكريميية أن دعييوة عيسييى ،عليييه السييالم ،قييد نجحييت ألن
الفكرة أصبحت ظاهرة ،وال تكون الفكيرة ظياهرة حتيى تكيون ُمعلنية وغالبية.

وينبغي أن ال نخلط بيين ظهيور الفكيرة والظهيور الميادي المتمثيل بيالظهور
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العسكري مثال ،ألن العبرة بظهيور الفكيرة جواشيراقها فيي النفيوس .والسيلطان
الحقيقييي هييو سييلطان الفكيرة ،ألنهييا المحييرك األسيياس لألفيراد والمجتمعيياتب
فلو نظرت اليوم إلى تسيلط اليهيود عليى الفلسيطينيين فيي األرض المقدسية
لوج ييدت أن السي ييلطان الحقيقي ييي هي ييو سي ييلطان اإلسي ييالم ،ألني ييه هي ييو الموج ي يه
والمحييرك للنيياس فييي فلسييطين ،ولوجييدت أن الفك يرة الصييهيونية تعيياني ميين
االنحسار والتالشي في نفوس الكثيرين من اليهود.

جيياء فييي اآلييية  140ميين سييورة النحييل ":ثررم أَو َمي َنررا ِلَيرر َ أ ِ
َن ات ِررع ِملررر َة
ِ ِ
ين " .وجاء في اآلية  17من سيورة آل
ان ِم َن المش ِرِك َ
يم َم ِني اإ َو َما َك َ
َار َ
ررد َ اللررره فَرررات ِعوا ِملررر َة ِ ر ا ِ
ررن
صر َ
رران ِمر َ
يم َم ِني ررراإ َو َمرررا َكر َ
عمي يران ":دررر َ
َ
ررر َ
سررن ِدين راإ
المشر ِررِك َ
ين" .وجيياء فييي اآلييية  147ميين سييورة النسيياءَ ":و َمررن أَم َ
رن وات رع ِملر َة ِ ا ِ
ِ
يم َم ِني راإ َوات َالر َذ اللره
ِّممن أَسرلَ َم َوج َهره ل َو َرو ممس ٌ َ َ
َ
رر َ
ِ ِ
يم َاللِيالإ ".
َار َ
فيينحن إذن ميين أتبييا إب يراهيم عليييه السييالم ،وهييذا ال يتنيياقض مييع كوننييا
أتباعي يا لمحم ييد ،ص ييلى اهلل علي ييه وس ييلم ،ألن دي يين اهلل واح ييد ،وه ييي مس يييرة
واحدة ،ولواء واحد مذ رفعه آدم ،عليه السالم .أما اختالف الشرائع فميرده
إلييى اخييتالف أح يوال األمييم والشييعوب .بييل أنييت تجييد فييي ش يريعة اإلسييالم
اختالفييا فييي األحكييام الشييرعية يناسييب اخييتالف األحيوالب فصييالة المسييافر
تختلييف فييي بعييض أحكامهييا عيين صييالة المقيييم ،وكييذلك األميير فييي الصيييام
 ...ال .
فييكذا كييان محم يد ،عليييه السييالم ،متبعييا لمل ية إب يراهيم فييال شييك أن عيسييى،
عليييه السييالم ،هييو أيضييا ُمتبييع لملية إبيراهيم ،عليييه السييالم .جواذا كنيا أتباعييا
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لمحمد جوابراهيم ،عليهما السالم ،فكننا أيضا أتبا لعيسى ولغييره مين رسيل
اهلل الكيرام ،صييلوات اهلل عليييهم جميعييا .نقييول ذلييك لنبييين أن قولييه تعييالى":
ين َك َررروا ِلَررا يرروِم ال ِقي ِ
وج ِ
قصييد بييه
ين ات َعررو َ فَررو َ الر ِرذ َ
اعر الر ِرذ َ
َ
ََ
امررة "ُ ،ي َ
ََ
أهييل اإليمييان الصييحيح الييذين لييم ينقطييع وجييودهم فييي األرض بعييد عيسييى،
عليييه السييالم ،واسييتمروا يحملييون ليواء الحييق والحقيقيية حتييى ُب ِعييث الرسييول،
صييلى اهلل عليييه وسييلم .وبييذلك تسييتمر مسيييرة الحييق إلييى يييوم القياميية .جيياء
في الحديث الصحيح":

ت اا

ا ٌة مرن أمتري ظرا رين ،"...وهيذا كيالم

صريح باستمرار ظهور الفكرة إلى أن يرث اهلل تعالى األرض وما عليها.
الييدارس لييبعض مييا ُكتِييب حييول القييرون السييتة ،ميين عيسييى إلييى محمييد،

عليهم ييا الس ييالم ،يالح ييظ أن هن يياك حرك يية ظ يياهرة كان ييت تس ييتعلن بفكرته ييا
الحقة ،ومن ذلك الجماعة المسيحية المسماة بالموحدين ،وكذلك أصيحاب
األخييدود .بييل إن قصيية إسييالم سييلمان الفارسييي تُبييين لنييا حقيقيية اسييتمرار
الرسالة الحقيةب فهيذا سيلمان ،رضيي اهلل عنيه ،يتتلميذ عليى ارهيب ،وعنيدما
تحضيير هييذا ال ارهييب الوفيياة يوصييي سييلمان ب ارهييب آخيير يلحييق بييه ويتتلمييذ
يأرض ِ
علييه ،وهكييذا حتييى يوصيييه األخييير بي ٍ
ذات نخيييل سيييظهر فيهييا النبييي
الخي يياتم ،صي ييلوات اهلل عليي ييه .ويبي ييدو أن إسي ييالم هي ييذه الجماعي ييات الحاملي يية
للحقيقة أدى إلى انصهارها فيي األمية اإلسيالمية وبالتيالي انيدثار أخبارهيا،
على خالف األمر في الجماعات النصرانية التي لم تُسلِم.

جاء في اآليتين  113 -101من سورة آل عمرانَ ":و َ تَ ِهنروا َو َ تَم َانروا
سسركم دَرر ٌح فَقَرد َمرس القَروَم دَرر ٌح
َوأَنتم األَعلَو َن ِن كنتم مؤ ِم ِن َ
ينِ .ن َيم َ
اول َها َي َن الن ِ
ِّمثله َوِتل َ األيام ن َد ِ
اس ،"...معلوم أن هذه اآليات من سورة
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ُحييدب فمييا
آل عميران جيياءت تعقيبييا علييى مييا أصيياب المسييلمين فييي معركيية أ ُ
ينبغ ييي لم يين اس ييتعلى ب ييالفكرة اإليمانيي ية الحق يية أن يض ييعف لمج ييرد هزيمي ية
لحق ييت بي ييه ف ييي عي ييالم األش ييخاص ،فمي ييا ذل ييك إال قي ييانون اقتض ييته الحكمي يية
الربانيية التييي تُخييرج أتباعهييا وتنصيير الحقيقيية .فالسيييطرة الماديية للكفيير فييي
مرحلي يية مي يين الم ارحي ييل يجي ييب أن ال ت ي يوهن الفك ي يرة الحق ي ية التي ييي تجعي ييل مي يين
صاحبها األعلى دائما وفي كل األحيوالب فهيذا بيالل بين ربياح ،رضيي اهلل
عنه ،ينتصير بفكرتيه وهيو مطيروح فيوق الرميال الملتهبية يعياني جسيده مين
سياط سيده الذي كان يشعر بعمق هزيمته أمام خادمه المستعلي بفكرته.
ِ ِ ٍ ِ
ريم " ،بيذلك
جاء في اآلية  76من سيورة يوسيفَ ":وفَرو َ كر ِّ ذي علرم َعل ٌ
يتبين أن الفوقية ال تعني دائما فوقية مادية .وال شك أن هم عيسيى ،علييه
السييالم ،كييان دائمييا الفك يرة وانتصييارها ,وفوقيتهييا علييى األفكييار المناقضيية
فيقيال
لها .ليذلك كيان مين المناسيب أن ُي َ
طميأن ،علييه السيالم ،عنيد رفعيهُ ،
ِ
له ":وج ِ
ِ
ام ِرة " .ثيم ييأتي
ين ات َعو َ فَو َ ال ِذ َ
اع ال ِذ َ
ََ
ين َك َروا لَا َيروِم الق َي َ
الييوحي الك يريم فيبييرز لنييا نحيين المسييلمين هييذه الحقيقيية ،والتييي هييي قييانون
رباني يستمر إلى يوم القيامة ،فأين مصداق ذلك في الواقع؟!
تتجلييى فوقييية الفكيرة أوال بشييعور المييؤمن بتفوقهييا علييى غيرهييا ميين األفكييار
المناقض ي يية له ي ييا ،وثاني ي ييا بكحس ي يياس الك ي ييافرين بض ي ييعف فكي ي يرتهم وقص ي ييورها
وعجزهييا عيين المواجهيية ،وذلييك عنييدما تكييون سيياحة المعركيية هييي العقييول
والقلوب والفطرة السوية.
جواليك بعض مؤيدات تفوق الفكرة اإلسالمية:
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 .5علييى الييرغم ميين تفييوق الغييرب علميييا وتكنولوجيييا واقتصيياديا وعسييكريا،
وعلييى الييرغم ميين كونييه ِقبليية العييالم فييي العلييم والمعرفيية ،إال أننييا نجييد أن
التحييول نحييو الفك يرة اإلسييالمية ميين الظيواهر المتصيياعدة فييي المجتمعييات
عجيب بمدنيية الغيرب
الغربية .في المقابل نجد أن المجتمعات اإلسيالمية تُ َ
ولكنهييا فييي المقابييل باتييت ال تقبييل فلسييفته .ميين هنييا ال نلحييظ أي تحييول
نحييو العقيييدة المسيييحية ،علييى الييرغم ميين تيوافر الييدواعي الكثييرة المشيجعة
على ذلك.
 .5تُعتبيير فرنسييا الدوليية ال ارئييدة فييي تيياري الييديموقراطيات الغربي ية ،حيييث
كانيت الثيورة الفرنسيية المثيال والقيدوة لجمييع األوروبييين .وعليى اليرغم مين
ذلييك نج ييد أن الجمهوري يية الفرنس ييية العريق يية تضيييق ذرع ييا بع ييدد قلي ييل م يين
يز والمتمثييل بغطيياء
الطالبييات الصييغيرات ،الل يواتي يلبسيين الحجيياب المجتي أ
الرأس ،فتشهر سالح القانون في وجوههن البريئة تحت زعيم أن ذليك مين
أجل حماية القييم الديموقراطيية .نعيم ،فمين أجيل حمايية قييم الديموقراطيية،
ال بييد ميين االنقضيياض علييى أهييم مبيياد الديموقراطييية! وعنييدما نعلييم أن
المي ي ييدرس فرنسي ي ييي ،وعني ي ييدما نعلي ي ييم أن الطالبي ي ييات
الم ْدرسي ي يية فرنسي ي ييية ،وأن ُ
َ
ص ييغيرات يمك يين الت ييأثير عل يييهن واس ييتيعابهن ومس ييح أدمغ ييتهن ف ييي اتج يياه

الفك ي يرة الغربي ي ية ،عني ييدما نعلي ييم ذلي ييك كلي ييه ني ييدرك أن الجمهوري ي ية الفرنسي ييية
بعظمتها وعراقتها قد باتيت تشيعر بالدونيية فيي مواجهية الفكيرة اإلسيالمية،
المتلق يي ،وأدى
وباتييت مدركيية لعجزهييا عيين التييأثير حتييى فييي فكيير الطفييل ُ
هذا الشعور بالعجز والدونية ِ
العقديية إليى االنقضياض عليى أهيم مبادئهيا،

ولم تبال أن ُك ِشفت عورتها أمام العيالم .ويمكننيا أن نفهيم دوافيع مثيل هيذه
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التصرفات ،والتي ال يمكن أن تكيون تصيرفات الواثيق اليذي يشيعر بتفوقيه
تجيياه اآلخيرين .أم يا رفييع الصييوت والتغنييي بييالقيم الغربيية فييال يييدل إطالقييا
على ثقة الغرب بقوة فكرته وأناقتهيا ،بيل إن األمير عليى العكيس مين ذليك
تماما.
 .1المسي ييتقر للفكي يير االستش ي يراقي والتبشي يييري الغربي ييي يجي ييد أن االهتمي ييام
األول عنييدهم هييو بييالفكرة اإلسييالمية .ويدهشييك الكييم الهائييل ميين اإلنتيياج
الفكري الذي يهدف إلى تشويه الفكرة اإلسالمية دون غيرها مين األفكيار.
وهييذا يييدل علييى شييعورهم بقييدرة الفك يرة اإلسييالمية علييى اخت يراق حصييونهم
الفكرية .ويندر أن تشعر بموضوعية هؤالء عندما يتحدثون عن اإلسيالم.
أم ييا إذا ك ييان ح ييديثهم ع يين دي يين غي يير اإلس ييالم فكني يك تلم ييس الموض ييوعية
لديهم .وهذا يشير إلى شعورهم العميق بتفوق الفكرة اإلسالمية.
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الضالون المكذ ون

نررا أكثيير ميين دافي ٍيع للتكييذيب ،وأكثيير المكييذبين انح ارفييا ميين كييان تكذيبييه

عن ضالل .وهناك أكثر من صورة للضالل ،وأكثير الضيالين انح ارفيا مين
أضيياف إلييى ضييالله التكييذيب .جيياء فييي اآلييية  71ميين سييورة الواقعيية ":ثررم
ران
نكرم أيهررا
الضرالون المكررذ ون" ،وجياء فييي خيواتيم السيورة ":وأمررا ن كر َ
َ
ٍ
ممريمأل وتَصرلِ َية جمريم ،ن رذا لَه َرو
من المكرذ ين الضرالينأل فنرا ٌ مرن

م اليقين."...

دررد يكييون الضييالل عيين جهييل وعيين غييير قصييد وال يؤاخييذ صيياحبه ،كميين
يض ييل الطريي ييق في ييال يصي ييل إلي ييى هدفي ييه مي ييع رغبتي ييه الكاملي يية في ييي االهتي ييداء
والوصييول .وقييد يكييون ناتجييا عيين مقييدمات قييدمها المييرء فكييان الضييالل هييو
الثمي يرة المش ييؤومة للس ييلوك غي يير الس ييوي .وق ييد يك ييون ذل ييك نتيج يية انحي يراف
النفس الغارقة في المعاصي ،فال يعود الشخص راغبا فيي الهدايية ،بيل ال
يعييود قيياد ار علييى إدراك أنيه يسييير فييي طريييق الضييالل .واألول تجييده طالبييا
للحقيقيية حريصييا عليهييا ،فمييا أسيير مييا يهتييدي .والثيياني تجييده مستشييع ار لمييا
آل ييت إلي ييه أعمال ييه ،وأمث ييال ه ييذا ترج ييى ل ييه اإلناب يية .أمي يا الثال ييث فمص يياب
باالنعكيياس النفسييي ،فيييرى الحييق بيياطال ويييرى الباطييل حقييا ،فمييا أبعييد مييا
يهتدي.
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إذا كييان األول معييذو ار فييي ضييالله فييال ُيعييذر عنييدما ُيضيييف إلييى ضييالله
التكذيب .أما الثالث فيكون مكذبا للحق في أغلب أحواليه .وميا نرميي إلييه
هنييا أن نبييين حقيقيية الخلييل المنهجييي اليذي يقييع فيييه الضييال عنييدما ُيكي ِّيذب

الحييق .والييذي ُيكي ِّيذب عيين ضييالل ال يكفيييه البيييان والبرهييان ،بييل قييد يكييون
التقريييع والتهديييد والوعيييد ميين أنجييع الوسييائل لييرده إلييى الص يواب أو ردعييه
ع يين التم ييادي ،كم ييا ه ييو األم يير عن ييدما ُيط ييرق القض يييب المع ييوج ليس ييتقيم.
والمتييدبر للق يرآن الك يريم يجييد أن يه كثي ي ار مييا يخاطييب أمثييال ه يؤالء بمييا يئييز
النفوس ويخلع القلوب ،فيظن من ال عليم ليه وال خبيرة بيأن خطياب العقيول
مع أمثال هؤالء أجدى وأنفع .واسيتقراء واقيع النياس يكشيف ليك عين نجياح
مثل هذا الخطاب ،كيف ال ،أال يعلم من خلق؟!
الن يياس ثالث يية :األول لدي ييه دلي ييل اإلثب ييات فيق ييول نع ييم ،والثي ياني لدي ييه دلي ييل
النف ييي فيق ييول ال ،والثال ييث ال يمل ييك ال ييدليل عل ييى اإلثب ييات أو عل ييى النف ييي
فيقول ال أدري.
وهذا هو المنطق السوي .وعليى اليرغم مين وضيوح هيذا فيي العقيل إال أنيك
تُفاج ييأ ب ييأن الكثي يير م يين الن يياس يس ييارعون إل ييى النف ييي أو اإلثب ييات وه ييم ال

يملك ييون ال ييدليل .وم يين أمثل يية ذل ييك م ييا كني يا نلحظ ييه م يين س ييلوك المالح ييدة

ومنهجيي يتهم غي يير الس ييويةب فق ييد ك ييانوا يقول ييون :ال إل ييه والحي يياة م ييادة .وكني يا
نسييألهم كيييف عييرفتم ذلييك؟! فيقولييون :ال دليييل علييى وجييود اإللييه ،وهييم فييي
الحقيق يية يقص ييدون أنه ييم ل ييم ي ييروه رأي الع ييين .فكني يا نق ييول له ييم ج ييدال :إذا
عجزنا عن تقديم اليدليل عليى الوجيود فميا دلييلكم عليى عيدم الوجيود ،فيأنتم
تقولون :ال إله؟! فقد كانوا يظنون أن عدم وجيود اليدليل عليى اإلثبيات هيو
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دليييل النفييي .فكنيا نقييول لهييم :أنييتم الفئيية الثالثيية ميين النيياس التييي ينبغييي أن
تقول ال أدري ،وبعد أن تُقروا بذلك يصبح من واجبنا أن نقدم لكيم اليدليل.
فالضييال الييذي ُيضيييف إلييى ضييالله التكييذيب يكشييف عيين حقيقيية سييلطان
الشي ييهوة أو المصي ييلحة أو ِ
الكبي يير...علي ييى عقلي ييه .وأمثي ييال ه ي يؤالء ال تي يينفعهم
الحجية والبرهييان ،بييل يلييزم أن تبحييث عيين حقيقيية المييرض الييذي تييدل عليييه
العوارض حتى تتمكن من تقديم العالج.
والمش ييركون الع ييرب عن ييد ن ييزول الرس ييالة ك ييانوا ُيق ييرون ب ييأن اهلل تع ييالى ه ييو
خالقهم وهو خالق السيماوات واألرضب انظير اآليية  03مين سيورة الزمير":

ول ن سألتهم مرن اللر السرماوا واألر َ ليقرولن ال ،"...وانظير اآليية
 37ميين سييورة الزخييرف ":ولررر ن سرررألتهم مرررن اللقهرررم ليقرررولن ال فرررأنا
يؤفكون" .وعلى الرغم من هذا اإلقرار ،الذي ُيسجله عليهم القرآن الكيريم،
وعلى مسمعهم ،نجدهم ُيصرحون بكنكار اليوم اآلخر .فكيف عرفيوا أن ال
بعيث وال حسيياب ،وميا دليييلهم الييذي حملهيم علييى الجيزم بييالنفي؟! والعجيييب
أن أهل اإللحاد في عصرنا يدركون ،أكثير مين غييرهم مين األميم السيالفة،
بعييض حقييائق عظميية الخلييق جوابداعييه ثييم هييم ينكييرون بعييث األجسيياد التييي

بليت .وتكتشيف مدهوشيا أن إنكيارهم هيذا يحملهيم علييه عجيزهم عين بعيث
األجساد بعد موتها ،فقد قاسيوا الخيالق عليى المخليوق .فكيأنهم يقوليون :ميا
ُيعجزنييا يسييتحيل أن يكييون!! وميين هنييا نجييدهم ،مييثال ،ينكييرون ويسييتهزئون
عن ييدما ُي ييذكر له ييم بع ييض أخب ييار معجي يزات األنبي يياء .ومث ييل ه ييذا الموق ييف
الطفولي ما كان ليكون لوال أن التكذيب أساسه الضالل.
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وليقترفوا ما م مقترفون

جاء فيي اآليتيين  110 ،114مين سيورة األنعيام ":وكرذل جعلنرا لكر ن ري
ررف القررو ِ
عرردواإ شرريا ين امنررس والجررن يررومي عضررهم لررا ع ر ٍ االر َ
نرو ارإأل ولو شاء ر ما فعلوه فذر م وما ي ترونأل ولِتصر ا ليره أف ردل

رضوه ولِ َيقترفوا ما م م ِ
قترفون".
الذين يؤمنون ا الرل ولِ َي َ
" وكرررذل جعلنرررا لكررر ن ررري عررردواإ" :فهييو إذن قييانون ال يتخلييف ،كييان فييي

الماضييي وسيييكون فييي المسييتقبل .ومعلييوم أن العييداوة فييي الحقيقيية ليسييت

لشييخص النبييي جوانمييا للفكيرة التييي جيياء بهييا .ميين هنييا ال بييد أن يبقييى هنيياك
ميين يعييادى الفك يرة اإليماني ية ويمكيير لهييا ،ولمثييل هييذا القييانون االجتميياعي
حكمة.
"عدواإ شيا ين امنس والجن" :فهنياك إذن شيياطين مين اإلنيس وشيياطين

ميين الجيين .والشيييطان هييو المتمييرد الييذي مييرد علييى الشيير .وأنييت تجييد ميين
اإلن ييس م يين س ييخر حيات ييه للباط ييل فأص ييبح معادي ييا للحقيق يية اإليمانيي ية ،ف ييال
يطيييق وجودهييا وال يتصييور انتصييارها وشيييوعها بييين النيياس .مثييل هييذا هييو
الشي يييطان ولي يييس كي ييل عي ي ٍ
ياص .فمجي ييرد ارتكي يياب المعصي ييية إذن ال يجعي ييل
اإلنسييان شيييطانا ،بييل إن الشيييطان هييو ميين أصييبحت المعص يية جييزءا ميين
كينونته وأصبحت ديدنه ،بحيث تستهويه االنحرافات وتستفزه الطاعات.
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" شررريا ين امنرررس والجرررن يرررومي عضرررهم لرررا عررر

االررررف القرررو ":

ومعلي ييوم في ييي الي ييدين أن لشي ييياطين الجي يين القي ييدرة علي ييى الوسوسي يية الخفيي يية.
واإلنسييان اليييوم أقييدر علييى تصييور المسييألة بعييد أن أصييبح قيياد ار علييى أن
يبث الصور واألصوات ويعود فيلتقطهيا عليى موجيات محيددة .ومعليوم أن
الدماغ البشري أكثر تعقيدا من كل ما عرفناه من أجهزة التقاط .فشيياطين
الج يين ق ييادرة عل ييى أن ت ييوحي للن يياس ع يين طري ييق الوسوس يية .أم ييا ش ييياطين
اإلنس فأقدر على طرح الباطل وأقيدر عليى التسيلل الخفيي لمسيح األدمغية
وغرس األفكار واستنباتها.

"يرومي عضرهم لرا عر ٍ االررف القرو نررو ارإ" :فشيياطين الجين تجهيد
فييي تضييليل اإلنييس والجيين .وشييياطين اإلنييس تجهييد وتجتهييد فييي تضييليل

اإلنيس ،وال شييك أنهييم يفعليون ذلييك فييي الجيين أيضيا لمييا ورد ..":نره يرراكم
و ودَ يلره مرن ميرث

تررونهم "...األعرراف ،47:فيالجن عليى اطيال بواقيع

اإلنييس ومييا يصييدر عيينهم .وأكثيير مييا يكييون اإليحيياء مييؤث ار بييين الشييياطين
بعض ييهم م ييع بع ييض ،لم ييا يك ييون م يين س ييهولة اس ييتقبال وتقب ييل .وبم ييا أنه ييم
يوسوسي ييون بالباطي ييل فيحتي يياج ذلي ييك إلي ييى ت ي يزيين وتلي ييوين حتي ييى ال تنكشي ييف
حقيقت ييه .والي ييوم أص ييبح مث ييل ه ييذا التي يزيين والتس ييويق لألفك ييار والض ييالالت
ِعلمييا ُي يدرسب فكييم ميين فك يرة ضييعيفة متهافتيية تجلييت بييأثواب الخييدا التييي
تغيير ،كمييا تجلييت العييروس الشييمطاء بييألوان الزينيية والبهييرج فخالهييا النيياس
مالكا يمشي على األرض.
"ولو شاء ر

ما فعلروه فرذر م ومرا ي تررون" :فمقالييد األميور بييد الواحيد

القهي ييار ،ولحكم ي يية أراده ي ييا الحك ي يييم العل ي يييم ت ي ييركهم يفعل ي ييون ذل ي ييك ،ف ي يياتركهم
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الفتي يراءاتهم ،الت ييي تكف ييي وح ييدها لتحقي ييق هزيم يية ب يياطلهم وانتص ييار الح ييق
ال ييذي أن ييت علي ييه .فأقص يير طري ييق لتحقي ييق انتص ييار الح ييق ه ييو االهتم ييام
بعرض الحقيقة والتبشير بها واالنصراف إلى تعريف النياس بحقيائق اليدين
الحق وتعليمهم وتيربيتهم .أميا صيرف الجهيود فيي اإلبحيار فيي لجيج بحيور
أكاذيبهم وافتراءاتهم فتضييع للوقيت جواهيدار للجهيد ،فهنياك أولوييات ينبغيي
أن ت ارعييى ميين أجييل الوصييول إلييى األهييداف ،فييالتعريف بييالفكرة مقييدم عليى
تفنيد ادعاءات المبطلين.
"ولتصر ا ليره أف ردل الرذين

يؤمنرون را الرل" :واإليميان بياآلخرة يعنيي

اإليم ييان بب يياقي األرك ييانب فاإليم ييان ب يياهلل ق ييد ال يس ييتلزم بالض ييرورة اإليم ييان

باليوم اآلخر ،وال يستلزم اإليمان بباقي األركان .أما اإليمان باليوم اآلخير
فيعني اإليمان باهلل وبباقي األركان .وعيدم اإليميان بياليوم اآلخير يعنيي أن
أفييق اإلنسييان هييو أفييق مييادي دنيييوي .ومثييل هييذا االعتقيياد ُيشييكل العقلي ية

والمنهجي ية والنفسييية ،وييينعكس بقييوة فييي المواقييف والسييلوك .وأمثييال ه يؤالء
ُيص ييغون بش ييدة إل ييى افتي يراءات الش ييياطين م يين اإلن ييس والج يين .وه ييذا أم يير
ملحييوظ فييي واقييع النيياس .واإلصييغاء هييو المرحليية األولييى ،وهييو ينبييع عيين
نف ي ٍ
أسي ي َرتْها ال ييدنيا ومادياته ييا وش ييهواتها .كي ييف ال ،وق ييد انتف ييى اإليم ييان
يس َ
األخروي الذي يقي اإلنسان من تأثير السلطان المادي للدنيا!
رضوه :"...والرضيا هيو المرحلية الثانيية بعيد اإلصيغاء اليذي ييدل عليى
"ولِ َي َ
وجييود الميييل واالسييتعداد للتييأثر واألخييذ .فالرضييا يشييير إلييى األخييذ والقبييول

واالرتياح لما ُعيرض وزيين .فأصيبح الباطيل المتشيرب جيزءا مين الكينونية.
وهذا مقدمة للمرحلة الثالثة ،وهي مرحلة االقتراف.
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"وليقترفوا ما م مقترفون" :فاإليمان المادي الدنيوي مقدمية لوجيود المييل
المؤدي لإلصغاء .واإلصغاء مقدمة للقبيول والرضيا والتشيرب .وهيذا بيدوره
يييؤثر فييي السييلوك .بييل إن السييلوك هييو نتيجيية حتمي ية للفكيير المتغلغييل فييي
العقييل والقلييب .جواذا حصييل السييلوك الن يياتج عيين القبييول والرضييا باألفك ييار
الباطليية ،فسييوف يكييون ذلييك بداييية الهزيميية للفكيير المفتييرى ،ألن انعكرراس
ال كر في الوادع والسلو يكشف عن مقيقته ال اا رة .وقيد يصيعب عليى
غالبيية النياس أن ُيقيميوا المبيدأ وهيو فييي عيالم الفكير النظيري ،فيكذا انعكييس
ف ييي ع ييالم الواق ييع العمل ييي رآه الجمي ييع عل ييى حقيقت ييه .ل ييذلك س يييدرك الن يياس

الحقيقي يية التي ييي يمثلهي ييا أهي ييل اإليمي ييان بفكي ييرهم وسي ييلوكهم الني يياتج عي يين هي ييذا
اإليمي ييان .فق ي ييد أصي ييبح أم ي ييام ن ي يياظر الني يياس واقع ي ييان ناتجي ييان ع ي يين فكي ي يرين
متناقضييينب فكيير منسييجم مييع الفط يرة والواقييع ،يقابلييه ويعاديييه فكيير مزي يف
ينيياقض الفط يرة وينيياقض الواقييع .فالمعركيية إذن محسييومة والمييآالت باتييت
معلومة.
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والنهار ذا جال ا
جرراء فييي ف يواتح سييورة الشييمسَ ":والشررم ِ
رما َاأل َوالقَ َمر ِرر ِ َذا تَال َرراأل
س َوضر َ
ِ
َوالن َهر ِ
النهررار ذا
رار ِ َذا َجال َررا ،"...وقييد استشييكل الييبعض قولييه تعييالى ":و
جال ررا ،"...ألن ظيياهر األميير أن الشييمس هييي التييي تُجلييي النهييار وليييس
العكس!!

واضييح أن الضييمير يرجييع إلييى الشييمس ،إال أن ابيين كثييير اضييطر إلييى أن
ُيرجييع الضييمير إلييى األرض التييي لييم تُييذكر فييي اليينص الك يريمب يقييول ابيين
النهَ ِ
قلت :ولو أن هذا القائيل تيأول ذليك بمعنيى َو َّ
يار إِ َذا َجال َهيا أي:
كثيرُ ":
البسيييطة ،لكييان أولييى ،ولصييح تأويلييه" .ويحييق البيين كثييير ،رحمييه اهلل ،أن

يستشي ييكل الي يينص الك ي يريم فيجي ييد المخي ييرج في ييي إرجي ييا الض ي يمير إلي ييى غيي يير

مذكور .كيف ال ،وظاهر األمر يؤكد أن الشمس هي التي تُجلي النهار؟

أن ال إشييكال ،بييل إن فييي اآلييية الكريميية إعجييا از علميييا ،وبيييان
والييذي نيراه ْ
ذلك في اآلتي:
يقييول الطيياهر بيين عاشييور فييي التحرييير عنييد تفسيييره لآلييية  51ميين سييورة
البقيرة ":واألنهييار :جمييع َنهَيير بفييتح الهيياء وسييكونها والفييتح أفصييح .والنهيير:
األُخدود الجاري فيه الماء على األرض ،وهيو مشيتق مين ميادة َنهَير الدالية
على االنشقاق واالتسا ."..
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السييعة ،علييى
وأغلييب مييا عليييه أهييل التفسييير أن معنييى النهيير يييدور حييول ِّ

اعتبار أن النهر أوسع من الجدول .أما معنى الشق ،فالذي نراه أنيه لييس
ميين معيياني النهيير ،إال أن يكييون الشييق يقصييد بييه إجيراء النهيير .أمييا النهيير

بمعنييى السيييالن والجريييان فيبييدو أنييه قييد جيياء َتبعييا ولييم يكيين أصييال لمعنييى
النهر ،وذلك ألن النهر يسيل ويجري بقوة وكثافة.
كنهَيير
ويقييول األلوسييي فييي روح المعيياني ":والتركيييب للسييعة ،ولييو معنويييةَ ،
السائل بناء على أنه الزجر البليا ."...فالتوسع في الزجر هو نهر.
ولنا هنا وجهة نظر تختلف ،نقول:
جاء في سورة الضيحى ":وأما السا

فال تنهر" ،وجياء فيي اآليية  51مين

سورة اإلسيراء ...":فال تقر لهمرا ٍ
أف و تنهر مرا ،"...فيالنهر هنيا بمعنيى

الزج يير ،ويب ييدو أن ييه ه ييو األص ييل ف ييي معن ييى النه يير .جواذا ك ييان الزج يير ه ييو
المعنييى األصييلي للنهيير فلميياذا سييمي نهيير الميياء نه ي ار؟ نقييول :بمييا أن ميياء
النهيير يسييير فييي أخييدود ملتي ٍيو غييير مسييتقيم فالميياء يكييون فييي حاليية زجيير

مس ييتمر م يين قب ييل جوان ييب األخ ييدود الملت ييوي .أم ييا البح يير فالم يياء في ييه يمت ييد
ويتسييع وال يجييري جييري النهيير ،وال ُيز َجيير – ُينهَيير -ميياؤه .ولييو كييان النهيير
فيه معنيى السيعة لكيان البحير أوليى وأحيق باسيم النهير .ولعيل المياء القيادم
من المنيابع واليذي َينهير المياء اليذي أماميه فيجيري بسيرعة ،باإلضيافة إليى
نهر الحواف للماء الجاري هو صورة محسوسة ولدت المعنى.
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أمررا النهررار ،فقييد سييمي نهييا ار التسييا ضييوئه وانتشيياره .هييذا مييا عليييه أهييل
اللغة والتفسير .والذي نراه أن هناك احتماال أن يكيون اسيم النهيار قيد أخيذ
ميين النهيير الييذي هييو الزجيير .وإليضيياح مقصييدنا هنييا نقييول :عنييدما يكييون
الشخص مسترسال في كالميه فتزجيره فكنميا أنيت تمنعيه مين االسيتمرار فيي
كالمييه حتييى ال ينتهييي إلييى مقصييده ،جواذا كييان سييائ ار نحييو مقصييده فتزج يره
فكنما تقصد أن تصرفه عن مقصده ،وال تهيدف إليى أن يرجيع إليى المكيان
الذي قَ ِدم منه .فالنهر زجر عن االستمرار بقصد الرد عن الوصول إليى
الهدف .ولو كان بقصد الرجو إلى نقطة البداية لكان عكسا.

ميين هنييا ليييس دقيقييا اسييتخدام لفظيية انعكيياس عنييد الحييديث عيين انح يراف
الضوء ،ألن الضوء ال يرجع إليى النقطية التيي صيدر منهيا ،جوانميا ينحيرف

عن طريقه المستقيمة نتيجة وجود جسم يحرفه ،أي يزجره ،أي ينهره.

عندما نخيرج مين الغيالف الجيوي ليألرض ُنفاجيأ بظ ٍ
يالم داميس عليى اليرغم

مين وجييود الشييمس ومليييارات النجييومب ألن الضييوء يسيير بخطييوط مسييتقيمة
وال يتشتت عبر االنعكاس – أقصد النهر – لعيدم وجيود أجسيام تنهير هيذا
الضييوء الصييادر ميين الشييمس .ولكيين عنييدما يييدخل هييذا الضييوء الغ ييالف
الجييوي يتشييتت نتيجيية االنعكيياس – أقصييد النهيير – فينتشيير الضييوء ويمييأل
األفق ويكون النهار.
فالشمس

يجليها و ينشر ضوء ا

ما يعكرس رذا الضروء ويشرتته

وينهره .فالنهار ذن و الذي يجلي ضوء الشمس.
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ويش ييغب عل ييى ه ييذا أن الن يياس عن ييد نش ييأة اللغ يية ل ييم يكوني يوا يعرف ييون ه ييذه
الحقيقة العلمية ،فكيف تسنى لهم أن ُيسيموا النهيار نهيا ار؟ نقيول :لسينا ميع
الييذين يقولييون بييأن أصييل اللغيية العربييية هييو تييوقيفي ،أي وحيييا .ولسيينا مييع
الذين يقولون بأن اللغة العربية هي اصطالحيةب 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 ُيسيمها

هو ،وتلقى من اهلل كلمات قالها فغفر له...ال .

وعلييى أييية حييال – وبعيييدا عيين كييل مييا قلنيياه  -فهنيياك ليييل وهنيياك نهييار،
والش ييمس موج ييودة ف ييي لي ي ِيل وظ ي ِ
يالم الس ييماء وموج ييودة ف ييي نه ييار األرض،
فلميياذا ال يتجلييى ضييوؤها فييي ليييل السييماء ويتجلييى فييي نهييار األرض؟ أال
يصييح أن نقييول :فلنبحييث عيين سييبب تجلييي ضييوئها فييي مكونييات النه ييار
فقط ،ألن ضوء الشمس موجود في ليل السماء أيضا.
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ما جع ال لرج من دل ين
جاء في اآلية  2من سورة األحيزابَ ":ما َج َعر َ اللره لِ َرجر ٍ ِمرن َدل َري ِن ِفري
ون ِمررنهن أمهر ِ
ِ
راتكم َو َمررا َج َع ر َ
اجكررم الال ِرري تظَررا ِ ر َ
َجوِفرره َو َمررا َج َع ر َ أَاَو َ
َ
ِ
راءكم َذلِكررم دَررولكم ِ رأَف َوا ِ كم َواللرره َيقررو ال َم ر َو ر َرو َيهر ِردي
راءكم أَ َنر َ
أَدع َير َ
الس ِي َ ".
دا الرااي ":ما َج َع َل اهلل لِ َر ُج ٍل ِمن َق ْلَب ْي ِن ِفى َج ْوِف ِه :قال بعيض المفسيرين
اآلية نزلت في أبي معمر كان يقول :لي قلبيان أعليم وأفهيم بأحيدهما أكثير
ممييا يفهييم محمييد .فييرد اهلل عليييه بقولييه :مييا َج َع ي َل اهلل ِل َر ُجي ٍيل ِميين َق ْلَبي ْيي ِن ِفييى
َج ْوِف ِه ،وقال الزمخشيري قوليهَ :و َميا َج َعي َل أزواجكيم الالئيي تظياهرون ِم ْينهُ َّن
أمهيياتكم ،أي مييا جعييل لرجييل قلبييين كمييا لييم يجعييل لرجييل أُمييين وال البيين

أبوين .وكالهميا ضيعيف ،بيل الحيق أن يقيال إن اهلل تعيالى لميا أُمير النبيي
عليه الصالة والسالم باالتقاء بقوله :ياأيها النبى اتق اهلل ،فكيان ذليك أمي ار
لييه بتقييوى ال يكييون فوقهييا تقييوى ،وميين يتييق ويخيياف شيييئا خوفييا شييديدا ال
يييدخل فييي قلبييه شيييء آخيير ،أال تييرى أن الخييائف الشييديد الخييوف ينسييى
مهماتييه حاليية الخييوف .فكييأن اهلل تعييالى قييال يييا أيهييا النبييي اتييق اهلل حييق
تقاته ،ومن حقها أن ال يكون في قلبك تقوى غير اهلل."...
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لعييل مييا ضييعفه اليرازي ميين قييول الزمخشييري هييو الوجييه األقييوى ،ونأمييل أن
يظهر ذلك في االستعراض اآلتي:
" مرررا جعررر َ ال لِرجررر ٍ ِمرررن َدل ررري ِن ِفرررا جوِفر ِ
رره" :المتبييادر إلييى الييذهن أن
َ
َ
ََ
َ
المقص ييود هن ييا ه ييو القل ييب الم ييادي الي يوارد ذكي يره أيض ييا ف ييي الح ييديث ال ييذي
أخرجييه البخيياري ":أال جوان فييي الجس يد مضييغة ،إذا صييلحت صييلح الجسييد
كله ،جواذا فسدت فسد الجسد كله ،أال وهي القليب" .ويؤييد هيذا ميا ورد فيي
القيرآن الكيريم ميين إشييارة إلييى وجييود أكثيير ميين قلييب يتعلييق بيياإلدراك ،انظيير
ِ
صر َ
قوله تعالى في اآلية  2من سورة التحريمِ ":ن تَتوَا ِلَرا اللره فَقَرد َ
دلو ك َمرررا"أل فالمخاط ييب هن ييا ُمثن ييى والقل ييوب جم ييع .وق ييد ج يياءت الد ارس ييات
العلمية المعاصرة لتجعل هذا األمر أقرب إلى الفهم .فكذا كان هناك أكثر

من قلب ليه عالقية بعيالم اإلدراك فيثبيت عنيدها أن قوليه تعيالى ":ميا جعيل
اهلل ٍ
لرجل من قلبين في جوفه" ،يقصد به القلب المادي.
" ما َج َعر َ ال لِ َرجر ٍ ِمرن َدل َري ِن" :نفيي مؤكيد بكدخيال مرن ،وهيذا يعنيي أن
اهلل تعالى لم يجعل لرجل مين قلبيين بيأي صيورة مين الصيور .وهيذا يعنيي،
فيمييا يعنييي ،أنييه سييبحانه لييم يجعييل لإلنسييان أيضييا ثالثيية قلييوب أو أكثيير،
ألن ذلييك يتضييمن صيييغة القلبييين المنفييية .ويصييدق ذلييك فييي الرجييل ،ألن

من خ ْلق اهلل السوي أن تحمل المرأة فيكون في جوفها أكثر من قلب.

"مرررا َج َعررر َ ال لِ َرجررر ٍ " :تش ييير ظي يواهر النص ييوص القرآني يية إل ييى أن أص ييل
الخلييق هييو آدم عليييه السييالم ،ثييم ُخلقييت منييه زوجييه .وربمييا يكييون مناسييبة
342

الكالم عن الرجل هنيا أن الحيديث فيي اآليية الكريمية هيو عين الظِّهيار مين
الزوجات وعن التبني ،الذي يجعل غير االبن منسوبا إلى رجل ما.
" مرا َج َعر َ ال " :فأصيل الخليق والجعيل أن يكيون للرجيل قليب واحيد ،فييكذا
وجد رجل بأكثر من قلب فكن ذليك شيذوذ وخليل وانحيراف فيي الخليق يخيل

بالوظيفة.

ِ
ِ
" وما جع َ أَاواجكم الال ِي تظَا ِ ر َ ِ
راءكم
ََ ََ َ َ
ون منهن أم َهاتكم َو َما َج َع َ أَدع َي َ
رراءكم" :هن يياك انس ييجام ب ييين ُس يينن اهلل ف ييي الخل ييق والتك ييوين وس ييننه ف ييي
أَ َنر َ
التشي يريعب ف يياهلل س ييبحانه وتع ييالى جع ييل القل ييب مركي ي از يت ييأثر بوظيفت ييه ك ييل

الجس ييد .وجع ييل ق ييانون التناس ييل يق ييوم عل ييى أس يياس الزوجي يية م يين ٍ
أب وأم،
ويقيوم عليى هيذا األسياس بنييان المجتمييع البشيري كليه ،كميا هيو األمير فييي
القليب والجسيد .فييكذا كانيت هيذه ميين قيوانين الخليق والتكييوين ،فمين المتوقييع
أن تك ييون منس ييجمة م ييع س يينن التشي يريع ،ألن ال ييذي خل ييق ه ييو ال ييذي أن ييزل

وشر .

" َذلِكم دَولكم ِأَف َوا ِ كم َوالله َيقو ال َم َو َو َيه ِردي السر ِي َ " :أميا ميزاعم
البشر في جعيل الزوجيات أمهيات ،وفيي جعيل غيير الموليود بيولوجييا ابنيا،
ف ييال تزي ييد ع يين كونه ييا ألفاظ ييا تخ ييرج م يين األفي يواه ،تخ ييالف الواق ييع وتن يياقض
القانون وتبذر بذور الفساد والتحلل.

343

" َواللررره َيقرررو ال َمررر َو ر َررو َيهر ِرردي السررر ِي َ " :أمييا خييالق السيينن التكوينييية
ومنزل السنن التشريعية فهو الذي يقيول الحيق ويبيين الطرييق الميؤدي إليى
االنسجام وتحقيق حكمة الخلق والتشريع.
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فض ِمك
َ
جاء في اآلييات ( )55 – 40مين سيورة هيود ":ولَقَرد جراء رسرل َنا ِ ا ِ
يم
َ َ
َ
َ
رر َ
رث أَن جراء ِ ِعجر ٍ م ِن ٍ
يرذَ .فلَمرا َأرَل
الم فَ َما لَ ِ َ
َ
َ َ
الما دَا َ َ
ِال ش َرل دَالوا َ
س إ
س ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
س ِمنهم ِالي َ إة دَالوا تَ َالرف ِنرا أر ِسرل َنا
أَيد َيهم تَص ِلَيه َنك َر م َوأَو َج َ
رم َك فَ شرررَنا َا ِِ سررما َ و ِمررن ور ِ
ضر ِ
اء
ِلَررا دَرروِم لررو ٍ َ .وام َأرَترره دَا ِ َم ر ٌة فَ َ
َ
َ َ
ََ
وهلل".
ِس َما َ َيعق َ
كييان لييوط مميين آميين إلب يراهيم ،عليهمييا السييالم ،وهيياجر معييه إلييى األرض
المباركة فلسطين .والالفت أن الرسل المالئكة ،اليذين أرسيلوا إلهيالك قيوم
لوط ،قد جاءوا أيضا بالبشرى إلبراهيم وزوجته سارة .والذي يهمنيا هنيا أن
نح يياول التع ييرف عل ييى األم يير ال ييذي أض ييحك س ييارة س ييالم اهلل عليه ييا .وق ييد
يستغرب البعض ذلك ،لعدم أهمية األمر ،حييث ال ينبنيي علييه شييء مين
أم ييور العقي ييدة أو التشي يريع .ولكنن ييا نه ييدف إل ييى لف ييت االنتب يياه إل ييى أهمي يية
السياق في توضيح معاني األلفاظ .كما ونهدف إلى تصيويب ميا وقيع فييه
البعض وهم يبحثون عن سبب ضحك سارة ،أو يفسرون معنيى ضيحكت.
فق ييد بل ييا األم يير ب ييبعض أه ييل التفس ييير أن يق ييول إن ض ييحكت هن ييا بمعن ييى

حاضت!

341

رراء ِ ِعجررر ٍ َم ِنير ٍررذ" :والالفييت هنييا مسييارعة إب يراهيم عليييه
فمرررا لَ ِر َ
ررث أَن َجر َ
" َ
السييالم فييي إك يرام الضيييوف قبييل معرفيية حقيقييتهم .والمشييهور ميين عييادات
العرب أنهم ال يسألون الضيف عن شأنه قبل ثالثة أييام مين الضييافة .ثيم
يلفييت انتباهييك أنييه جيياء بعجييل ،وهييذا ميين كرمييه عليييه السييالم .ثييم إن ذلييك
م ِ
شعر بعددهم على وجيه التقرييب ،ميع مالحظية أن الكيريم يقيدم أكثير مين
ُ
الحاجة.
" ِعج ٍ م ِن ٍ
يذ" :حنذ اللحيم :شيواه وأنضيجه ،فياللحم حنييذ .وجياء فيي مختيار
َ
الصييحاح :حنييذ الشيياة :ش يواها وجعييل فوقهييا حجييارة محميياة لتنضييجها فهييي
حنييذ .وعليييه فالحنيييذ هييو المشييوي علييى الحجييارة (الرضييف) ،ويكييون غالبييا
بوضييع العجييل فييي حف يرة خاصيية فيهييا رضييف ويوقييد عليه يا ثييم ُيغلييق بيياب
الحفرة فينضج اللحم بسرعة .وتسيمى هيذه الطريقية فيي فلسيطين (اليزرب).
وهيي طريقيية أسير فييي اإلنضياج ميين الطيب  ،الييذي يقتضيي تقطيييع اللحييم.
وع ييدم تقطي ييع العج ييل واإلتي ييان ب ييه ك ييامال أبل ييا ف ييي اإلكي يرام وف ييق ع ييادات
القدماء ،وقدُ ِ
توورث ذلك حتى وصلتنا مثل هذه العادات الكريمة.

مسارعة في اإلكرام ،وعجل مشوي قُيدم كيامال ،ليعلميوا أنيه قيد ذبيح وشيوي
ميين أجلهييم ،وصيياحب البيييت يقييوم هييو وزوجييه علييى خييدمتهم ،ولييم ُيسييألوا
عن أشخاصهم .أي أنه قد تمت مراعاة كل آداب الضييافة ،فلييس ليديهم

ميين األسييباب مييا يميينعهم ميين األكييل ،وعلييى الييرغم ميين ذلييك كلييه وجييدناهم

يمتنعون عن األكل!
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ِ ِ
ِ
ِ
رس ِمررنهم ِالي َ ر إة" :فعنييدما
" فلَمررا َأرَل أَيررد َيهم تَص ر ِلَيرره َنكر َرر م َوأَو َجر َ
يمتنييع الضيييف مييع ت يوافر آداب الضيييافة فييكن ذلييك يعنييي أنييه ُيضي ِيمر ش ي ار
للمضيف .وهذا معروف في عادات العرب وأهل البداوة .وفي المقابيل إذا
ُ

مييد الضيييف ي يده إل ييى الطعييام فييكن ذلييك يعن ييي المسييالمة .ميين هنييا ن ييدرك

حاجيية المفسيير إلييى معرفيية عييادات وأع يراف القييدماء ليييفهم مالبسييات مثييل
هييذه المواقييف .وبهييذا أصييبح مفهومييا إنكييار مييوقفهم هييذا ميين ِقبييل إب يراهيم
عليه السالم .وكيف ال يستشعر الخيوف ويضيمره وقيد بيدا مينهم ميا ُيشيعر

بالعداء!

ض ِم َك ":
" َوام َأرَته دَا ِ َم ٌة فَ َ
أم ييا س ييارة ،س ييالم اهلل عليه ييا ،ف ييال تُجالس ييهم ،جوانم ييا تق ييف ف ييي ناحي يية وقف يية
المسييتعد للخدميية وتقييديم واجبييات الضيييافة .وال شييك أن مييوقفهم فييي عييدم
األكل جعلها تحس الخيوف وتقيف متحسيبة ت ارقيب وترقُيب .وفجيأة تكتشيف
أنهييم رسييل اهلل الك يرام فييي صييورة البشيير ،فتنتقييل ميين أعلييى درجييات التييوتر
إلى دهشة المفاجأة السيارة فتضيحك .وهيذه ردة فعيل طبيعيية فيي مثيل هيذا
الموقف .وغالبا ما يكون الضحك للمفارقة الكبييرة بيين حالية التحسيب وميا

تأتي به المفاجأة من تناقض بين ما نظن وما هو واقع.

ِ
" وام أرَته دَا ِم ٌة فَ َ ِ
روهلل":
رما َ َيعق َ
ضم َك فَ َشرَنا َا ِِ س َما َ َو ِمن َوَراء ِس َ
َ َ
َ
الم َعَّبيير عن ييه
نعييم ،فييي لحظ يية زوال التييوتر واالنفع ييال السييار بالمفاج ييأة – ُ

بالض ييحك – ت ييأتي البش ييرى بم ييا ه ييو غي يير متوق ييع ،فتك ييون مفاج ييأة أخ ييرى،
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هكييذا :تييوتر وخييوف وتحسييب ،ثييم تييأتي المفاجييأة بييزوال هييذا الخييوف ،ثييم
تييأتي المفاجييأة ببشييرى تتعلييق بالولييد والحفيييد بعييد سيين اليييأس .فييي المقابييل
يكي ييون إب ي يراهيم عليي ييه السي ييالم في ييي حالي ي ٍية مي يين التي ييوتر والتحسي ييب والخي ييوف
المكبوت ،ثم فجأة يكتشف أنهم رسل اهلل قيد جياءوا بعقوبية االجتثياث لقيوم
لييوط .هكييذاب خييوف وتييوتر وتحسييب ،ثييم فجييأة يكتشييف أنهييم رسييل ك يرام ال
يقصييدونه بسييوء ولكيينهم جيياءوا إلن يزال الغضييب علييى رؤوس المنحييرفين.
وكييأن مييوقفهم األول كييان نوعييا ميين التهيئيية لييه عليييه السييالم لتلقييي الخبيير
غييير السييار المتعلييق بكبييادة قييوم لييوط .أمييا البشييرى فكانييت بعييد خوفييه ميينهم
ث ييم إد ارك ييه للمهم يية الت ييي ج يياءوا م يين أجله ييا .والالف ييت هن ييا أنه ييم ل ييم يب ييدأوه
بالبشييرى ،جوانمييا مهييدوا لييه بخييوف وترقييب ،ثييم كشييفوا لييه حقيقييتهم وحقيقيية
مهمتهم ،ثم جاءوه بالبشرى بمخاطبة زوجه وهو يسمع.
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أكاد أال يها
ِ
ِ
يهرا لِتج َرال
جاء في اآلية  51من سيورة طيهِ ":ن الس َ
راع َة آت َير ٌة أَ َكراد أال َ
ك َن ٍ
س ِ َما تَس َعا".
قييال الطبييري رحمييه اهلل ":أكيياد أخفيهييا ميين نفسييي ،لييئال يطلييع عليهييا أحييد،
وبيذلك جياء تأوييل أكثير أهيل العليم" .ويوضِّيح مقصيد الطبيري ميا ُنقيل عيين
السييدي ":كتمتهييا عيين الخالئييق ،حتييى لييو اسييتطعت أن أكتمهييا ميين نفسييي
لفعلييت" .ويحمييل بعييض المفس يرين هييذا المعنييى علييى المبالغيية ،فمثييل هييذا
التعبير مستخدم في العربية للمبالغة.
وق ييال األلوس ييي ":وحاص ييله أك يياد أب ييالا ف ييي إخفائه ييا ف ييال أ ِ
ُجم ييل كم ييا ل ييم
أُفص ييل" .ويوض ييح ه ييذا المعن ييى م ييا قال ييه اب يين عاش ييور ":واإلخف يياء :الس ييتر
وعييدم اإلظهييار ،وأريييد بييه هنييا المجيياز عيين عييدم اإلعييالم" ،وقييال :الم يراد
إخفاء الحديث عنها ،أي من شيدة إ اردة إخفياء وقتهيا ،أي ييراد تيرك ذكرهيا
ولعيل توجيييه ذليك أن المكييذبين بالسيياعة ليم يييزدهم تكييرر ذكرهيا فييي القيرآن
إال عنادا على إنكارها".

ُخ ِفيهيا بمعنيى أظهرهيا ،فقيد
ونقل ابن عاشور عن أبي عليي الفارسيي أن أ ْ

ياب،
قال أبو علي الفارسي" :إن همزة أخفيها لإل ازلية مثيل هميزة ْ
أع َجيم الكت َ
349

وأشييكى زيييدا ،أي أزيييل خفاءهييا" .والخفيياء :ثييوب تُلييف فيييه ِ
القربيية مسييتعار
َ
للستر.
واضح من هذه األقوال وغيرها أن أهل التفسير قد استشكلوا هيذا التعبيير
القرآن ييي .ويرج ييع ه ييذا االستش ييكال إل ييى حقيق يية أن خب يير الس يياعة مخف ييي ال
يعلمييه إلييى اهلل تعييالى .ويرجييع أيضييا إلييى حقيقيية أن كيياد فييي اللغيية العربييية
تشير إلى قيرب الوقيو ميع عدميهب فعنيدما تقيول ":أكياد أضيربه" ،تكيون قيد
حت بعي ييدم حصي ييول الضي ييرب ،ولكي يين احتمي ييال حصي ييوله قريي ييب جي ييدا.
صي يير َ
وعندما يقول تعالى ":أكاد أال يها" ،فكن ذلك يعني أنيه سيبحانه ليم يخفهيا،

جوان كان احتمال إخفائها قريبا جدا .وهذا يعني أن الساعة ظاهرة.

راع ِة
جاء في اآليات ( )22–25مين سيورة النازعياتَ ":يسرأَلوَن َ َع ِرن الس َ
ِ
رريم أَنررر َ ِمرررن ِذك َار َررراأل ِلَرررا َرِّررر َ منتَ َها َرررا" ،قييال ابيين
أَير َ
رران مر َ
سرررا َاأل فر َ
عاشييور ":مرسيياها :مصييدر ميمييي لفعييل أرسييى ،و ِ
اإلرسيياء :جعييل السييفينة
ُ

عنييد الشيياطىء لقصييد النييزول منهييا .واسييتعير ِ
اإلرسيياء للوقييو والحصييول
َّ
المغيب حصوله بسفينة مياخرة البحير ال ُيعيرف وصيولها إال
تشبيها لألمر
ت".
رس ْ
إذا َ
والذي نراه راجحا أن األمر بوقو السياعة قيد صيدر عين الخيالق سيبحانه
وتعييالى منييذ زميين .وقييد يكييون هييذا معنييى قولييه تعييالى فييي مسييتهل سييورة
النحل":أَتَا أَمر الل ِه فَال تَستَع ِجلوه ،"...وهذا يعني أن الكون قد اسيتجاب
لألميير اإللهييي فهييو يتحييول فييي كينونتييه تجيياه وقييو السيياعة وقيييام القياميية،
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وميين هنييا ُشييبهت السيياعة بسييفينة سييائرة فييي اتجيياه مرسيياها ،وسييوف تصييل
هييذا المرسييى ،وعنييدها تقييع أحييداثها العظييام وترسييو وتسييتقر .والالفييت أن
السيؤال هيو عين زمين رسيوها واسيتقرارها ":أيران مرسرا ا؟!" فوقيت رسيوها

غيب ال يعلمه إال اهلل تعالى.

راع ِة
جيياء فييي اآلييية  535ميين سييورة األع يرافَ ":يس رأَلوَن َ َعر ِرن السر َ
ِ
ِ
ر َرو ثَقلَ ر
يهررا لِ َود ِت َهررا
سررا َا د ر ِن َمررا علم َهررا عنر َرد َرِّرري ي َجلِّ َ
مر َ
الس َم َاوا ِ َواألر ِ تَأ ِتيكم ِ َ تَ إة َيسأَلوَن َ َكأَن َ َم ِ ٌّي َعن َهرا در ِن َمرا
ِعلم َها ِعن َد الل ِه َولَ ِكن أَكثََر الن ِ
ون".
اس َيعلَم َ
ران
أَير َ
ِفرري

قييال ابيين عاشييور ":واإلرسيياء االسييتقرار بعييد السييير" ،فهييي إذن تسييير ثييم
تسييتقر .وعنييدما تسييتقر تقييع أحييداثها العظييام ،وميين ذلييك البعييث والنشييور،
ووقت ذلك ال يعلمه إال اهلل تعالى ،بل إن حقائق سيرها في اتجاه وقوعهيا
َرو"أل
يهرا لِ َود ِت َهرا
هو غيب ال يعلمه إليى اهلل .أميا قوليه تعيالى ":ي َجلِّ َ
فيشييير بوضييوح إلييى أنهييا ستُكشييف فييي وقتهييا المحييدد كشييفا ال لييبس فيييه،
كما هي العروس التي تتجلى لعريسها ،وتكون قبل ذليك مسيتورة ال يظهير

منها إال الثياب الساترة لتفاصيل جسمها.

أمييا قولييه تعييالى ":ثَقلَر ِفرري السر َرم َاوا ِ َواألر ِ " :فيقييول الطبييري ":وأولييى
ذل ييك عن ييدي بالصي يواب ،ق ييول م يين ق ييال :معني يى ذل ييك :ثقل ييت الس يياعة ف ييي
السييموات واألرض علييى أهلهييا ،أن يعرف يوا وقتهييا وقيامهييا; ألن اهلل أخفييى
ذلييك عيين خلقييه ،فلييم ُيطلييع عليييه ميينهم أحييدا ،"..ومثييل هييذا التوجيييه ميين
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الطبري رحمه اهلل ،ألنه في ظننيا ليم يتوقيع أن تكيون قيد ثقليت السياعة فيي
الواق ييع الك ييوني عل ييى الحقيق يية .وال ييذي ني يراه أن األم يير يش ييبه وض ييع المي يرأة
الحامل التي أثقلت فتكاد تضع ،وكذلك الساعة شأنها أنها أصيبحث ثقيلية
يوشك بناء السماوات أن يعجز عن التماسك أميام ثقلهيا فتقيع كميا يحصيل

مع الحامل عندما تضع.

أما قوله تعالى ":تَأ ِتيكم ِ َ تَ إة"أل فيشير إلى أنها ستأتي ،بل إنها آتيية
وستصييل فتييأتي النيياس ،بييل وتجيييء  -علييى اعتبييار أن المجيييء أشييد قربييا
من اإلتيان  -ويكون مجيؤها مباغتا للناس غير متوقع منهم.

راع ِة ِ
أما قوليه تعيالى فيي اآليية  55مين سيورة النحيلَ ...":و َمرا أَمرر الس َ
صر ِرر أَو ر َرو أَدر َررهلل ،"...فييال يشييير إلييى السيياعة جوانمييا يشييير إلييى
َكلَم ر ِ ال َ َ
أمرها ،أي عظيم شأنها ،والذي يكون عند وقوعها وقيامهيا .ويمكين تقرييب

الفك يرة بواقييع الصيياروي عييابر القييارات ،الييذي ينطلييق ويسييير زمنييا ثييم يقييع

فيكون االنفجار ،الذي يكون سريعا وهائال.

عنييدما تقييوم – وميين معيياني القي يام الوقييوف بعييد سييير  -السيياعة وتقييع يييتم
الحشر والحساب ،فيؤول الناس إلى الجنة أو النار .وبذلك تنتهيي السياعة
وتختفييي ويظهيير ويسييتقر الواقييع الجديييد .فتكييون نتيجيية اختفيياء السيياعة أن
تُجزى كل نفس بما تسعى.

ِ
ِ
يهرا لِتج َرال كر
وعليه يمكن أن يكون معنيىِ ":ن الس َ
اع َة آت َير ٌة أَ َكراد أال َ
َن ر ٍ
رس ِ َمررا تَسر َرعا" :أكيياد أخفيهييا ،ولَمييا أفعييل بعييد ،ولكيين ذلييك يوشييك أن
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يقييع ،وعنييدها تكييون النتيجيية أن يييدخل أهييل الطاعيية الجنيية وأهييل المعصييية
النييار .فالسيياعة إذن تقييوم لحكميية ثييم تختفييي ،وهييذا ميين أعظييم أمورهييا ألنييه

ينجلي عن جنة أو نار.

قييد ُيشييكل علييى الييبعض أن هييذا الكييالم خوطييب بييه موسييى ،عليييه السييالم،
أي قبييل مييا يقييارب الي ي  1288سيينة ،وال نييدري كييم بقييي ميين الييزمن حتييى

تتوقف الساعة فتقع .وهذا زمن طويل ،أطول من أن يكون قريبا!

الج يواب عيين ذلييك نجييده فييي أبحيياث العلميياء الييذين ُيشيييرون إلييى مليييارات
السيينين التييي مييرت علييى هييذا الكييون المخلييوق .فييكذا عرفنييا هييذا أدركنييا أن
األلف سينة ميا هيي إال لحظية صيغيرة قياسيا إليى عمير الكيون المغيرق فيي
القدم .جواذا كان األمر اإللهي قد سرى في الكون الهائل وتم تنفيذه بسيرعة
الضوء فكن ذلك سيحتاج إليى ملييارات السينين ،ولكين أمير اهلل أسير نفياذا
م يين ذل ييك ،ويك ييون نف يياذ األم يير وف ييق م ييا تري ييده الحكم يية اإللهي يية ،وج يياءت
األحاديييث الشيريفة لتبييين لنييا أننييا نعييي
الدنيا.
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فييي آخيير الييزمن .نسييبة إلييى عميير

كما أنالنا علا المقتسمين
جرررراء ف ييي اآلي ييات ( )01 – 08م يين س ييورة الحج ييرَ ":ك َمررررا أَن َال َنررررا َعلَررررا
آن ِع ِ
ينَ .عمرا
ين .فَ َوَرِّ َ لَ َنسأَلَنهم أَج َم ِع َ
ض َ
ين َج َعلوا القر َ
ين .ال ِذ َ
المقتَ ِس ِم َ
ون".
َكانوا َيع َمل َ
يقرررررو المررررراوردي فررررري ت سررررريره " :قولي ييه عي ييز وجي ييل :كمي ييا أنزلني ييا علي ييى
المقتسييمين ،فيييهم سييبعة أقاويييل .جواليييك أخييي القييار األق يوال التييي ذكرهييا
الماوردي وتعليقنا عليها قوال قوال:
أمررد ا  :أنهييم أهييل الكتيياب ميين اليهييود والنصييارى اقتسييموا الق يرآن فجعلييوه
أعضاء أي أجزاء فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعض ،قاله ابن عباس.

التعليييق :بييل إن أهييل الكتيياب قييد كفييروا بييالقرآن الكيريم ولييم يؤمنيوا بييه .جواذا

قلنييا بهييذا القييول فمييا معنييى قولييه تعييالى ":كمييا أنزلنييا"ب فييكذا كييان المقصييود

نزول الرسيالة يصيبح المعنيى :إنيا أنزلنيا إلييك كميا أنزلنيا عليى المقتسيمين.
وهو وجه ضعيف كميا تيرى .جواذا كيان المقصيود نيزول العيذاب فمتيى كيان

ذلك؟!

الثاني :أنهم أهيل الكتياب اقتسيموا القيرآن اسيتهزاء بيه ،فقيال بعضيهم :هيذه
السورة لي ،وهذه السورة لك ،فسموا مقتسمين ،قاله عكرمة.
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التعليق :هل ثبتت مثل هيذه الحادثية ،وأيين نجيد دلييل ذليك؟! ثيم ميا معنيى
قول ييه تع ييالى ":كم ييا أنزلن ييا عل ييى المقتس ييمين" ،إال أن يك ييون بمعن ييى أنزلن ييا
عليي ييك كمي ييا سي ييبق أن أنزلني ييا علي ييى ه ي يؤالء ،الي ييذين بي يياتوا يؤمني ييون بي ييبعض
ويكفرون ببعض.

الثالررث :أنهييم أهييل الكتيياب اقتسييموا كتييبهم ،فييآمن بعضييهم ببعضييها ،وآميين
آخيرون مينهم بمييا كفير بيه غيييرهم وكفيروا بميا آميين بيه غييرهم ،فسييماهم اهلل

تعالى مقتسمين ،قاله مجاهد.

التعليق :هذا مقبول فيي تسيميتهم مقتسيمين ،ولكين ميا معنيى قوليه تعيالى":
الييذين جعل يوا الق يرآن عضييين" ،إال إن يكييون المعنييى أنهييم كمييا اختلف يوا فييي
فيما سبق اختلفوا وتناقضوا أيضا في موقفهم من القرآن الكريم.

ال ار رررع :أنهييم قييوم صييالح تقاسييموا علييى قتلييه ،فسييموا مقتسييمين ،كمييا قييال

تعالى ":قالوا تقاسموا باهلل لنبيتنه وأهله"

النم 11:

قاله ابن زيد.

التعلي ييق :وه ييذا غي يير مقب ييول ،ألن ق ييوم ص ييالح ل ييم يعاص ييروا ن ييزول القي يرآن
الكريم حتى يجعلوه أعضاء وأجزاء ،يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.

الالررامس :أنهييم قييوم ميين كفييار ق يري

اقتسييموا طييرق مكيية ليتلق يوا ال يواردين

إليها من القبائل فينفروهم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأنه سياحر
أو شاعر أو كاهن أو مجنون ،حتى ال يؤمنوا به ،فأنزل اهلل تعالى علييهم

عذابا فأهلكهم ،قاله الفراء.
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التعليييق :أييين نجييد مثييل هييذه الحادثيية فييي كتييب السيييرة ،والتييي ينبغييي أن
تكون مشهورة؟! ونقصد هنا حادثة نزول العذاب.
السادس :أنهم قوم من كفار قري

قسموا كتاب اهلل ،فجعليوا بعضيه شيع ار

وبعضه كهانة وبعضه أساطير األولين ،قاله قتادة.

التعليق :فماذا حصل لمجموعهم ،ومتى نزل بهم العذاب؟!
السابع  :أنهم قوم أقسموا أيمانا تحالفوا عليها ،قاله األخف .
وقييل إنهيم العياص بين وائيل وعتبية وشييبة ابنيا ربيعية وأبيو جهيل بين هشيام
وأبييو البختييري بيين هشييام والنضيير بيين الحييارث ،وأمييية بيين خلييف ومنبييه بيين
الحجاج" .انتهى كالم الماوردي.

والذي نرجمه نا أن المقتسمين رم أ ر الكتراهلل ونيرر م ممرن الو رهلل
الرسالة الالاتمة فنجد م يأالذون من القرآن ما يرتالءم مرع مصرالمهم

وأنراضهم.
أمييا أهييل الكتيياب فكييان لهييم موقييف ميين كتييبهم المنزليية وموقييف آخيير ميين
القرآن الكريم:

أوال :مررود هم مررن كت ر هم :ميين يييدرس تيياري أهييل الكتيياب يالحييظ أنهييم قييد
انقسييموا إلييى فييرق كثي يرة متنازعيية ومتباغضيية ،كييل فرقيية تأخييذ بقسييم ميين
الكتيياب المنييزل تضيييف إليييه أقسيياما أ ِ
ُخييذت ميين أمييم وأديييان أخييرىب فق ييد
ُ
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أخييذوا ميين الوثنييية الرومانييية واليونانييية والفرعونييية ،وأخييذوا ميين الفلسييفات
واألديييان الشييرقية .وميين يرجييع إلييى مييا يسييمى بالعهييد القييديم ،المقييدس عنييد
اليهييود والنصييارى ،يجييد اختالفييا شييديدا حييول األسييفار ،بحيييث تُفاجييأ بنسي
مختلفة ،ليس في الحروف والكلمات والفقرات فقط ،بل فيي عيدد األسيفارب

فسفر أيوب مثال تقبله بعض الفرق وترفضه فرق أخرى.

ولو رجعت إلى األناجييل ،وهيي ُعميدت ميا يسيمى بالعهيد الجدييد ،لوجيدت
أنها كانت أكثر من مائية إنجييل حتيى القيرن ال اربيع المييالدي ،عنيدما ُعقيد

مجمع نيقيية وتيم اختييار أربعية أناجييل .وليو رجعيت إليى األناجييل األربعية
لوجدت أنها تتفق وتختلف في سرد الوقائع حتى ِ
المفصلية منها.

ثانيييا :مررود هم مررن الق ررآن الكررريم :هييم لييم يقتسييموا القيرآن الكيريم ،ولكيينهم
تعيياملوا معييه علييى أسيياس أنييه أعضيياء متفرقيية ال تكييون جسييما – بنيياء -
واحدا متكامال .ومثل هذا الموقف يسياعدهم فيي توظييف هيذا الشيتات فيي
أغ ارضيهم وميين أجيل تحقيييق أهييدافهم مين حييرب اإلسيالم ،باعتبيياره الخطيير
الجاد الذي يهدد عقائدهم وفلسفاتهم وكهنوتهم.
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ِ
التعضية:
مثا علا
ق أرنييا فييي بعييض كتييب المبشيرين بالنصيرانية يستشييهدون باآلييية  554ميين
ِ
رن َمررَي َم أَأَنر َ
يسرا ا َ
سورة المائدة على النحو اآلتيَ ":وِاذ دَرا َ اللره َيرا ع َ
دل َ لِلن ِ
اس ات ِالذوِني َوأ ِّمي ِلَ َهي ِن ِمن د ِ
ون الل ِه دَا َ س َما َن َ َ ...ما دلر
َ
ِ
َمرتَِنرري ِر ِره"أل فمين يقي أر الينص كمييا ُعيرض يظيين أن اهلل تعييالى
لَهرم َمررا أ َ

قد أمر المسيح أن يقول للناس إنه إليه .وتُفاجيأ بيأنهم قيد أخيذوا أجيزاء مين
آيت يين وحييذفوا أج يزاء أخييرى تفضييح بهتييانهم .وميين أجييل االحتييياط لبيياطلهم
قاموا بوضع ثالث نقط ليقوليوا فيي حالية التنبيه إلفكهيم إنهيم أشياروا لوجيود
محييذوف .ولكيينهم نس يوا أنهييم فييي معييرض االسييتدالل علييى ألوهييية المسيييح
وبالتالي بات الحذف عن سابق إصرار وترصد.

انظيير إلييى نييص اآليتييين الك يريمتين لتييدرك حقيقيية شييعورهم بدونييية فك يرتهم

مما يدفعهم إلى الكذب والتزوير:

ِ
ِ ِ ِ ِ
ري
يسررا ا ر َ
" َوِاذ دَررا َ اللرره َيررا ع َ
رن َمرررَي َم أَأَن ر َ دل ر َ للنرراس اتالررذوني َوأ ِّمر َ
ِ
ِلَهري ِن ِمررن د ِ ِ
س لِرري
َ
ون اللرره دَرا َ سر َما َن َ َمررا َيكرون لرري أَن أَدررو َ َمرا لَرري َ
ِ َم ِن كن دلته فَقَد َعلِمتَه تَعلَم َما ِفي َن ِسي َو أَعلَم َما ِفري َن ِسر َ
ِ
ِ
ِ
َمرتَِنري ِ ِره أ ِ
ره
َن اع ردوا الل َ
ن َ أَنر َ َعرالم ال يروهللَ .مرا دلر لَهرم َمرا أ َ
َرِّي َوَر كم َوكن َعلَي ِهم َ
شر ِه إ
يدا َمرا دمر ِفري ِهم َفلَمرا تَ َروفيتَِني كنر َ أَنر َ
يد".
شي ٍء َ
يهلل َعلَي ِهم َوأَن َ َعلَا ك ِّ َ
ش ِه ٌ
الرِد َ
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وعليه فما معنى ":كما أنالنا علا المقتسمين"؟! نقول :يذهب عامية أهيل
التفسيير إليى أن لفظية كمرا ترجيع إليى ميا سيبق مين كيالم .واليذي نيراه أنهيا
ين.
تسييتأنف كالمييا جديييدا علييى النحييو اآلتيييَ ":ك َمررا أَن َال َنررا َعلَررا المقتَ ِسر ِرم َ
آن ِع ِ
ررينَ .عمرررا َكرررانوا
ررين .فَ َوَرِّررر َ لَ َنسرررأَلَنهم أَج َم ِعر َ
ضر َ
ين َج َعلررروا القرررر َ
الر ِررذ َ

ررون" .فكمييا أنييزل اهلل عليييهم التييوراة واإلنجيييل ليسييألنهم عيين أعمييالهم
َيع َملر َ
ومي ييواقفهم مي يين الي ييدين الحي ييق ،وليسي ييألنهم عي يين االقتسي ييام ،وليسي ييألنهم عي يين
التعضييية .ومعلييوم أن اهلل تعييالى ال يؤاخييذ حتييى ينييزل رسييالة ":ومرررا كنرررا
معذ ين متا ن عث رسو إ ".
جواذا كان العضو في الجسم يقوم بوظيفته طالما أنيه متصيل بالجسيم ،فكنيه
يفقييد معنيياه ووظيفتييه حييال انفصيياله .وكييذلك األميير فييي األحكييام الشييرعية،
والتي هي متكاملة ،وال يؤخذ بعضها منفصيال عين جسيم التشيريع وروحيه.
ومثل هذا االقتسام الذي يقوم به أهيل الكتياب وغييرهم ،ممين يقيف ميوقفهم
ميين دييين اهلل تعييالى ،سيييكون محييل س يؤال ومحاسييبة ومؤاخييذة ،ألنييه كم ييا
أنزل وأقام الحجة سيسأ ُل ويؤاخذ.
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الذنهلل والسي ة
والم رل والتك ير
جرراء فييي اآلييية  501ميين سييورة آل عم يرانَ ...":ر َنررا فَرران ِر لَ َنررا ذنوَ َنررا
ررري َ ِات َنا ،"...والالف ييت ف ييي اآلي يية الكريم يية أن المغفي يرة تك ييون
س ِّ
َو َك ِّرررر َعنرررا َ
للييذنوب ،والتكفييير يكييون للسيييئات .وعنييد اسييتقراء األلفيياظ القرآنييية نجييد أن
المغفرة تكون للذنوب والخطايا ،أميا التكفيير فللسييئات .وقيد ذهيب جمهيور
أهييل التفسييير ،عنييد تفسييير هييذه اآلييية ،إلييى أن الييذنوب هنييا هييي الكبييائر
والس يييئات ه ييي الص ييغائر .وه ييذا غي يير دقي ييق ،ألن ال ييذنوب منه ييا الص ييغير

ومنها الكبير ،وكذلك السيئات.

ذنيب :كيل معصيية صيغيرة كانيت
جاء في عمدة الحفاظ للسمين الحلبييْ ":
أو كبيرة ،وأصله األخذ بذنب الشيء ...ثيم اسيتعمل فيي كيل فعيل ُيسيتوخم

يذنب كييل مييا نييتج
عقبيياهُ ...والي َذَنب ميين الدابيية معييروف ."...وعليييه يكييون الي ْ
عنه إثم واستحق فاعله المؤاخذة .فالمؤاخذة هنا أثر يعقب العمل كميا هيو
َّ
الذَنب في الدابة .وكل َذ ْنب سيِّئة.
أمييا السيييئة فكييل مييا يسييوء اإلنسييان ،ويقابلهييا الحسيينة .ومعلييوم أن هنيياك
أمو ار تسوء اإلنسيان وال يؤاخيذ عليهيا ،ألنهيا ال تصيدر عين نيية المعصيية،
كالمصيائب التييي تحيل بالنيياس عليى الييرغم مينهم ،وبهييذا المعنيى جيياء قولييه
تعي ييالى في ييي اآليي يية  543مي يين سي ييورة األع ي يراف ...":و لَوَنررررا م ِالمسرررر َنا ِ
ََ
َ َ
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رون" .وهنيياك أمييور سيييئة تصييدر عيين اإلنسييان وال
َوالسر ِّري َا ِ لَ َعلهررم َير ِجعر َ
يؤاخييذ عليهييا لعييدم وجييود نييية المعصييية .وهنيياك أمييور يؤاخييذ عليهييا لوجييود
نية المعصية عند الفعل ،وهذه هيي اليذنوب .وعلييه نقيول :كيل ذنيب سييئة
ول يييس ك ييل س يييئة ذنب ييا .وه ييذا يعن ييي أن مفه ييوم الس يييئة أش ييمل م يين مفه ييوم
الذنب.

علييى ضييوء ذلييك يصييبح معنييى اآلييية  543ميين سييورة األعيرافَ ...":ر َنررا
ِ
سر ِّري َ ِات َنا" اغفير لنييا ميا كييان منيا ميين أعمييال
فَران ر لَ َنررا ذنوَ َنررا َو َك ِّررر َعنررا َ
نؤاخيذ عليهييا ،وكفيير عنييا كييل مييا فعلنياه ممييا نؤاخييذ أو ال نؤاخييذ عليييه .وقييد
يقول البعض :تكفير األعمال التيي نؤاخيذ عليهيا مفهيوم ،فميا معنيى تكفيير
األعمال التي ال نؤاخذ عليها؟! نقول :هناك سيئات تصيدر عين الشيخص
ال يييأثم عليهييا ولكيين ُيطلييب منييه أن ُيكفيير عنهييا ،كالقتييل الخطييأ ،جواتييالف
أموال اآلخرين عن غير قصد...ال .
جيياء فييي عمييدة الحفيياظ للسييمين الحلبييي ":الغفيير :السييتر والتغطييية .ومنييه
ِ
يتر ال يرأس ،"..والمغفيير هييو زرد حديييدي يلبسييه المحييارب
الم ْغفَيير ألنييه َيسي ُ
على رأسه تحت القلنسوة ،وهو يستر الرأس ويصونه .وعليه فالمغفرة فيهيا
ستر للذنب وصيون للميرء مين العقوبية .أميا الكفيارة فيقيول السيمين ":ال َكفير

أصييله التغطي يية والس ييتر" ،وعليييه فالكف ييارة م ييا يسييتر الس يييئة .والالف ييت هن ييا

الغ ْفير وال َك ْفير حتيى تظين أنيه تيرادف ،إال أن الغفير فييه
تقارب المعنيى فيي َ
ستر وتغطية وصيانة ،أما ال َك ْفر فستر وتغطية .ففي السيئات التيي نؤاخيذ
ونصييان
عليهييا نحتيياج إلييى سييترها وتغطيتهييا ونحتيياج أيضييا إلييى أن ُنحفييظ ُ
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ميين العقوبيية المسييتحقة .أمييا السيييئات التييي ال مؤاخييذة عليهييا فنحتيياج إلييى
سترها وتغطيتها.
باالستقراء نيدرك أن المغفيرة تكيون مين واحيد آلخيرب فياهلل يغفير لنيا ،ونحين
المسييء لتغطيية وسيتر سييئته ،ومين
نغفر لبعضنا .أما التكفير فيكون من ُ
هنييا كانييت الكفييارة التييي يقييوم بهييا القاتييل خطييأ أو الناكييث ليمينييه .ويكييون
المسيييء لتغطييية وسييتر سيييئة المسيييء .فاإلنسييان
التكفييير أيضييا ميين غييير ُ
إذن ال يغفيير لنفسييه ولكيين يمكيين أن ُيكفيير عيين نفسييه .وكييل مييا قلنيياه فييي

معنييى الغفيران والكفييارة يفيييد بييأن الييذنوب والسيييئات بشييكل عييام ال تمحوهييا
المغفيرة وال تمحوهييا الكفييارة ،جوانمييا تسييترها وتصييون ميين عقوبتهييا .فكييم ميين
ذن ييب ُغفي يير وبقي ييت آثي يياره ف ييي الي يينفس ،ف ييال تُمحي ييى ه ييذه اآلثي ييار إال بفعي ييل
الحس يينات ،انظ يير قول ييه تع ييالى ف ييي  552م يين س ييورة ه ييودِ ":ن المسررر َنا ِ
َ َ
ررري َا ِ " .وك ييم م يين س يييئة َكف يير عنه ييا فاعله ييا أو ُكف ييرت عن ييه،
يرررذ ِ َن الس ِّ
وبقي ييت آثاره ييا ف ييي ال يينفس أو ف ييي الواق ييع ،كالقت ييل الخط ييأ ال ييذي كف يير عن ييه
القاتل.

والمغفرة تكون للذنوب والخطايا .والخطايا هي الذنوب الكبييرة .وقيد ي ْشيكل

علييى الييبعض قولييه تعييالى فييي اآلييية  35ميين سييورة الشييعراء ،وذلييك علييى
لسييان إب يراهيم عليييه السييالمَ ":والر ِررذي أَ َمرررع أَن َي ِر َررر لِررري َال ِ ي َ ِتررري َيررروَم
الررد ِ
ِّين"ب فييكبراهيم عليييه السييالم ليييس لييه خطيئيية ،ألنييه معصييوم ميين ذلييك.
ويجاب عن هذا :من البيدهي أن يكيون نبيي كيريم ،كيكبراهيم علييه السيالم،
حساسييا ألي تقصييير يشييعر بييه تجيياه اهلل تعييالى ،وميين البييدهي أن يكييون
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ُمت ِهم ييا لنفس ييه دائم ييا بالتقص ييير ،وم يين الب ييدهي أن ي ييرى أص ييغر الص ييغائر

كبيرة .هذا على نقيض أهل الفسوق الذين يرون الكبائر صغائر.

373

كما أنشأكم من ذرية دوم آالرين
وس ي ييخرت ل ي ييه الس ي ييماوات
اإلنسي ييان ك ي ييائن ُمك ي ييرم ،أُس ي ييجدت لي ييه المالئك ي ييةُ ،
وخلي ييق خلقي ييا خاصي ييا ُمنبتي ييا عمي ييا سي ييبقه مي يين مخلوقي ييات .ويميي ييل
واألرضُ ،
المسييلمون والنصييارى واليهييود إلييى االعتقيياد بييأن آدم عليييه السييالم قييد ُخلييق

مباشرة من التراب .من هنا نجدهم يرفضون بشيدة كيل الميزاعم التيي تقيول
باحتمي ييال أن يك ي ييون لإلنس ي ييان عالقي يية َخ ْلقي ي يية بكائن ي ييات دنيي ييا .أم ي ييا اليه ي ييود
والنصييارى فيييحملهم علييى مثييل هييذا الموقييف مييا ورد فييي كتييبهم المقدسيية

عندهم من نصوص تُصرح بالخلق المباشر من الترابُ .يضاف إليى ذليك
مييا جيياء بييه مالحييدتهم ميين م يزاعم فلسييفية تقييول باحتمييال أن يكييون القييول
بالتطور كافيا لتفسير اإلبدا في الخلق .والصحيح أن القيول بكمكانيية أن
ُيفسر التطور ما عليه الكون والكائنات من إبدا هيو قيول طفيولي ليم يعيد
مقنعا للغالبية العظمى من البشر.
والق ييول ب ييالتطور ش يييء ،وال ييزعم ب ييأن التط ييور يكف ييي لتفس ييير اإلب ييدا ف ييي
الخلق شيء آخر .ولتوضيح ذلك نضرب مثال بخلق اإلنسان وتطيوره فيي
بطن أمه طو ار بعد طور حتى يكتمل خ ْلقه .مثل هذا التطيور ال يمكين أن

وبرمج ي يية س ي ييابقة موج ي ييودة ف ي ييي الحيي ي يوان المن ي ييوي
يك ي ييون م ي يين غي ي يير خط ي يية َ

والبويضة .ومثل هذه الخطة البديعية يسيتحيل عليى العقيل السيوي أن يقبيل
باحتمييال حصييولها صييدفة ،بييل ال بييد أن يكييون ذلييك كلييه عيين قييدرِة عي ٍ
يالم
مريي ٍيد .ومييا يقييال فييي اإلنسييان يقييال فييي البييذرة التييي تشييتمل علييى الخطيية
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والبرمجة السابقة ،لتتحيول هيذه البيذرة عنيد تيوفر الشيروط إليى نبتية فشيجرة
فثمر...
وحتييى يصييح فييي العقييل القييول بكمكانييية حصييول التطييور ال بييد أن نقييول
بوجود الخطة والبرمجة السابقة ،أي ال بد من وجيود العلييم المرييد القيادر،
ألن أي نظام يقتضيي حتميا وجيود هيذه الصيفات الثالثية .فوصيفنا لم ارحيل
تطييور القصيير البييديع ،مييثال ،ال يعنييي عييدم وجييود خطيية جواشيراف ميين ِقبييل
ٍ
عالم مري ٍيد قيادر .أميا القيول بالصيدفة فهيو زعيم بكمكانيية أن يكيون اإلبيدا

ص يياد ار ع يين الق ييدرة فق ييط ،وه ييذا يتن يياقض م ييع ب ييدهيات العق ييول .فم يين من ييا
يستطيع أن يتصور قصيدة من الشعر تتألف من مائية بييت ،ميثال ،يمكين
أن تص ييدر ع يين ق ييدرة الي يريح الت ييي تَ ُخ ييط ذل ييك ف ييي الرم ييل؟! ك ييل العق ييالء
يقولون :ال بد من قدرة تَ ُخط في الرمل ،وال بد من إرادة لفعل ذليك ،وال بيد
ميين عليٍيم بمييا ُي َخييط ،وهييذا بييدهي .أمييا لميياذا يوجييد ميين النيياس ميين يفيير إلييى
القيول بالصييدفة – أي القيدرة العارييية عين العلييم واإلرادة – فلييس هييذا مقييام
الخوض في بيانه.

فييي أيييام الشييباب ،وعنييدما كنييا ننيياق

المالحييدة ونييذهب معهييم إلييى درجيية

مناقش يية الب ييدهيات رغب يية من ييا ف ييي ه ييداهم ،حص ييل أن س ييألنا بعض ييهم :م ييا
دلي يييلكم علي ييى حصي ييول التطي ييور في ييي الكائني ييات؟! فكي ييان الج ي يواب :اكتشي ييف
العلم يياء ُمس ييتحثات لكائن ييات حي يية دنيي ييا ف ييي الطبق ييات ال ييدنيا م يين التربي يية،
ووجدوا أنهم كلما صعدوا في طبقات التربة وجدوا هذه الكائنات باإلضيافة
إلييى كائنييات أكثيير تطييو ار ...وهكييذا حتييى وجييدوا الث يدييات العليييا -ومنهييا
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اإلنسان -في الطبقيات العلييا مين التربية .فكنيا نقيول لهيم أيين وجيدوا ذليك؟
فكييانوا يقولييون فييي البلييد الفالنييي فييي إفريفيييا .فكنييا نقييول لهييم :هييذه صييدفة.
فيقولون :ووجيدوا ذليك فيي البليد الفالنيي فيي أوروبيا .فكنيا نقيول لهيم :وهيذه
صدفة .فكانوا يقولون :ووجدوا مثيل ذليك فيي آسييا ...فنقيول وهيذه صيدفة.
فكان األمر ينتهي بهم مستغربين يقولون :كيف تقولون صيدفة ،هيل ُيعقيل

أن يكون كل ذلك صدفة؟! فكنا نقول لهم :أ أرييتم كييف أنيه لييس بكمكيانكم
أن تثبتيوا حصييول التطييور إال إذا آمنييتم باسييتحالة الصييدفة .نعييم ،ال يمكيين

للعلم أن يسيير خطيوة واحيدة إليى األميام ،وال يمكين للعلمياء أن يثبتيوا شييئا
إال إذا ك ييان م يينطلقهم الق ييول باس ييتحالة الص ييدفة .أي أن الق ييدرة وح ييدها ال

تكفي لتفسير اإلبدا القائم في الكون ،بل ال بد من العلم واإلرادة حتما.

ُيسييار المسييلمون إلييى تقليييد موقييف النصييارى واليهييود ميين نظرييية التطييور،
ويسار العلمانيون والمالحدة إلى األخذ بالنظرية .وكيل طيرف ينطليق مين
ُ
منطل ييق فلس ييفيب ف ييأكثر ال ييذين يرفض ييون النظري يية ينطلق ييون م يين تص ييورات
فلسييفية سييابقة ،وال يقييدمون منهجييية سييوية فييي الييرفض ،وال ينطلقييون ميين
وعيي حقيقيي بالمسيألة .وأكثير اليذين يقبليون النظريية ينتصيرون لهيا بييدوافع
فلسييفية بعيييدا عيين الميينهج السييوي فييي االسييتدالل .وميين الصييعب أن يكييون
اإلنسييان موضييوعيا فييي عييالم الفرضيييات والنظريييات التييي تمييس الجوانييب

الفلسفية .أما عالم الحقائق فيفرض نفسه على الجميع.

واليييوم ،وبعييد ت ارجييع المييدارس المادييية ،وانحسييار موجيية اإللحيياد  -والتييي
كانت عارضا من العوارض وشيذوذا وانح ارفيا عين الفطيرة السيوية – يمكين
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أن ُيعاد فتح هذا الملف ،من أجل وعي حقيقي ومنهجية سوية ،إخالصيا
للحقيقيية بعيييدا عيين التحيييز الفلسييفي المنييافي للحييق .ونبييدأ بالفصييل بييين
اإلنسان وباقي الكائنات ،ونسأل اليذين يرفضيون نظريية التطيور ويجزميون
ببطالنه ييا – وعلي ييى وج ييه الخصي ييوص المس ييلمون مي يينهم -لم يياذا ترفضي ييون
النظرية؟! فكن قالوا لم تقنعنا األدلة العلمية والفلسفية التيي قُيدمت مين ِقبيل
المثب ييتن للنظري يية ،نق ييول :فالقض ييية إذن بات ييت علمي يية ،يمك يين أن تُييدحض

باألدليية العلمييية والفلسييفية ويمكيين أن تؤيييد ،وبالتييالي ال نقبييل النظرييية وال

نرفضها.

أما إذا قيالوا نرفضيها عليى أسياس دينيي ،نقيول :أيين نجيد نصيا فيي القيرآن
صييرح بكيفييية خلييق الكائنييات الحييية ،غييير اإلنسييان ،وأييين القييول
أو السيينة ُي َ
بعييدم تطييور هييذه الكائنييات ،أم أن األميير مجييرد ردة فعييل علييى المنهجييية
غير السوية للمالحدة والماديين؟! فيي المقابيل نسيأل المياديين :أيين اليدليل
علييى أن اإلنسييان هييو نتيياج عملييية تطييور؟! جواذا كييان األميير كييذلك فهييل
يمكيين أن َيصييدر ذلييك عش يوائيا ميين غييير خط ية وبرمجيية سييابقة ،فيصييدر
ع يين ق ييدرة عاري يية ع يين العل ييم واإلرادة! أل يييس ذل ييك مخالف ييا للب ييدهيات الت ييي

يسييتند إليهييا العلييم فييي التييدليل واإلثبييات ،أم أن ذلييك مجييرد ردة فعييل علييى
موقف بعض األديان والفلسفات المناقضة؟!
لييم يييرد فييي نصييوص الق يرآن والسيينة مييا ُيصييرح بتفاصيييل خلييق الكائنييات

الحية .أما بالنسبة لإلنسان فهنياك نصيوص قرآنيية تعطينيا فكيرة عين خليق
المكيرم ،ولكنهيا نصيوص ليم تحيظ بنظيرات عميقية تتناسيب ميع
هذا الكيائن ُ
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جاللها وعمقهيا .ونحين هنيا نحياول أن نيدفع أهيل التيدبر للتوقيف عنيد هيذه
النصوص والتحرر من األفكار المسبقة التي ال أساس لها.
عنييدما تتييوفر شييروط اإلنبييات للبييذرة تتحييول إلييى نبتيية غضيية خض يراء ،ثييم
تتحول إلى شجرة باسقة .وقد ُيقتلع جذ الشجرة فيتحول إليى َحطيب ،وقيد
ُيعييالج الحطييب فيصييبح خشييبا ُيصيينع منييه كرسييي .وهنييا نسييأل :هييل يصييح
أن نقول إن الكرسي هو شجرة أو هو نبتة أو هو بذرة؟! بيالطبع ال يصيح
ذلييك ،ألن للبييذرة أوصييافا وخصييائص تجتمييع فييي البييذرة فتميزهييا عيين كييل
األشييياء ،أمييا الكرسييي فأوصيياف وسييمات وخصييائص تختلييف تمامييا عيين
البذرة وعن النبتية وعين الشيجرة ...جوا ْن كيان أصيل الكرسيي شيجرة ،وأصيل
الشجرة نبتة ،وأصل النبتة بذرة.
إذا أدركنا هذا نقول:
يان فيي
عندما يقول سبحانه وتعالى في سورة التين ،مثال ":لقد خلقنيا اإلنس َ
أحسيين تقييويم" ،فكنمييا يتحييدث سييبحانه عيين اإلنسييان بعييد أن ُخلييق إنسييانا
تتي ي يوافر في ي ييه األوص ي يياف والس ي ييمات والخص ي ييائص الت ي ييي تميي ي يزهُ ع ي يين ب ي يياقي
الكائنات .أما ما قبل هذا التكاميل واالكتميال والتمييز فيال يصيح أن ُيسيمى

إنس ييانا .ونق ييول هن ييا مث ييل ه ييذا الك ييالم م يين أج ييل لف ييت االنتب يياه إل ييى أهمي يية
اسييتخدام المنهجييية السييوية فييي التفكييير واالسييتنباط عنييد د ارسيية النصييوص

القرآنية.

جاء في اآليية  10مين سيورة آل عميران ":إن مثيل عيسيى عنيد ِ
اهلل كمث ِيل
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آدم خلقييه ميين ت ير ٍ
اب ثييم قييال لييه كيين فيكييون" .ويلفييت االنتبيياه هنييا األمييور
اآلتية:
أوال :تم خلق آدم أوال ثم قيل ليه كين إنسيانا كيامال .ومعليوم أن ثيم للترتييب

والتراخي.

ثانيييا :إذا كييان التماثييل فييي خلييق آدم وعيسييى ،عليهمييا السييالم ،تامييا فييكن
هذا يعني أن بداية خلق آدم ،عليه السالم ،كانت من تراب ثم انتهت بيأن
ُخلق خلقا خاصيا عليى خيالف القيانون المعهيود فيي المخلوقيات قبليه ،كميا
هييو األميير فييي عيسييى عليييه السييالم ،الييذي بييدأ خلقييه بخلييق آدم ميين تيراب،
ثم كيان التناسيل وفيق قيانون الزوجيية حتيى كانيت ميريم ،عليهيا السيالم ،ثيم
ُخلييق عيسييى ،عليييه السييالم ،خلقييا خاصييا ،علييى خييالف قييانون الزوجييية.
وعليه يكون المعنى :إن مثل آدم كمثل عيسى ،عليهما السالم.
ثالثييا :إذا قيييل إن التماثييل هنييا فييي بعييض وجييوه الخلييق وليييس فييي الكييل،
نقول :إن مقصيدنا هنيا أن نضيع القيار فيي صيورة احتمياالت النصيوص،
وليييس غرضيينا إثبييات مسييألة بعينهييا .هييدفنا -فحسييب -أن نوسييع فييي أفييق
المسلم ،وأن نحضه على المنهجية السوية في التفكيير واالسيتدالل ،وعليى

احترام النص الكريم.

َّ
يق
يي ٍء َخلَقَييهُ َوَبي َيدأَ َخ ْلي َ
جيياء فييي ف يواتح سييورة السييجدة ":الَّي ِيذي أ ْ
َح َسي َين ُكييل َشي ْ
ين .ثَُّم جع َل َنسلَه ِمن ساللَ ٍة ِمن م ٍ
اء َم ِه ٍ
ان ِم ْن ِط ٍ
اإلن َس ِ
ين .ثَُّم َس َّواهُ َوَنفَي َ
ْ
ََ ْ ُ ْ ُ
ْ َ
يه ِمن ر ِ
ِف ِ
وح ِه."...
ْ ُ
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وهنا نالحظ اآلتي:
أوال :الطين كان بداية الخلق ،ثم كان التناسل وفق قانون الزوجية.
ثانيييا :معلييوم أن حييرف ثييم يشييير إلييى الترتيييب والت ارخييي فييي الييزمن .وهييذا
يعنييي أن التسلسييل عبيير الت يزاوج قييد سييبق عملييية التسييوية واليينف ميين روح
اهلل .أي سبق وجود آدم عليه السالم.

ثالثا :اآلية  50من سورة الحجر ،وكذلك اآليية  55مين سيورة ص ،تينص
ك لِ ْل َمالئِ َكي ِية
علييى أن التسييوية واليينف كييان آلدم عليييه السييالم َ ":جوِا ْذ قَييا َل َرب ي َ
ير ِمي ْين ص ْلصي ٍ
يال ِمي ْين َح َميٍك َم ْسي ُين ٍ
يت ِفيي ِيه
إِِّنييي َخييالِق َب َشي ا
ون .فَيِك َذا َسي َّيوْيتُهُ َوَنفَ ْخي ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ين" .وميين هنييا ال يصييح القييول إن اآليييات ميين
مي ْين ُروحييي فَقَ ُع يوا لَييهُ َسييا ِجد َ
سييورة الس ييجدة تتعل ييق بخل ييق الجن ييين لكييل ف ييرد م يين الن يياس .كم ييا ال يص ييح
القول بأن في اآليات تقديما وتأخي ار ،ليوافق ذلك أفكارنا المسبقة.

رابعا :ال يتوهم القار أن قولنا هيذا يوافيق أو يخيالف نظريية التطيور ،ألن
التصور النهائي للمسألة لم يتبلور بعد .ونحن هنا فيي معيرض اسيتعراض
النصوص بعيدا عن األفكار المسبقة.

ص َّيوْرَنا ُك ْم ثُ َّيم قُ ْلَنيا
جاء في اآلية  55من سورة األعرافَ ":ولَقَ ْد َخلَ ْقَنيا ُك ْم ثُ َّيم َ
ِ ِ ِ
اس ُج ُدوا آلَ َد َم ،"...وهنا لنا المالحظات اآلتية:
ل ْل َمالئ َكة ْ
أوال :تم خلق آدم ،عليه السالم ،ثم تم تصويره بالصورة اإلنسانية.
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ثاني ييا :كغيره ييا م يين اآلي ييات الكريم يية الت ييي استعرض ييناها هن ييا ت ييم اس ييتخدام
الحرف ثم الدال على الترتيب مع التراخي في الزمن.
ثالثا :نصت اآلية الكريمة على أن خلق آدم هو خليق لبياقي البشير ،وهيذا
مفهييوم ألننييا نسييل آدم ،أي صييورة مكييررة عنييه ومنييه .ميين هنييا نفهييم بشييكل
أفضل اسيتخدام الفعيل المضيار فيكيون اليدال عليى االسيتم اررية فيي قوليه
تعالى ":إن مثل عيسى عنيد ِ
اهلل كمث ِيل آدم خلقيه مين تير ٍ
اب ثيم قيال ليه كين
فيكون".

ِ
َّ
األر ِ
ض َنَباتيا " ،وهيذا
جاء فيي اآليية  55مين سيورة نيوحَ ":والليهُ أ َْنَبيتَ ُك ْم م َين ْ
مشيعر باحتميال أن يكييون النبيات مرحليية مين م ارحيل التسلسييل الخلقيي قبييل
خلق آدم عليه السالم.

الر ْح َمي ِية إِ ْن
ك ا ْل َغنِييي ُذو َّ
جيياء فييي اآلييية  511ميين سييورة األنعييامَ ":وَرب ي َ
ِ
ي َش ي ْأ ي ي ْذ ِه ْب ُكم ويسييتَ ْخلِ ْ ِ
ياء َك َمييا أ َْن َش يأَ ُك ْم ِمي ْين ُذِّرَّيي ِية قَي ْيوٍم
َ ُ
ْ ََ ْ
ف مي ْين َب ْعييد ُك ْم َمييا َي َشي ُ
ين".
َآ َخ ِر َ
يقول الرازي في تفسير هذه اآلية:
" َما َي َشاء" :فالمراد منيه خليق ثاليث و اربيع .واختلفيوا فقيال بعضيهم :خلقيا
آخر من أمثال الجن واإلنس يكونون أطو  ،وقيال أبيو مسيلم :بيل الميراد
أنه قادر على أن يخلق خلقا ثالثيا مخالفيا للجين واإلنيس .قيال القاضيي:
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وه ييذا الوج ييه أق ييرب ،ألن الق ييوم يعلم ييون بالع ييادة أن ييه تع ييالى ق ييادر عل ييى
إنشاء أمثال هذا الخلق ،فمتى ُحمل عليى خليق ثاليث و اربيع يكيون أقيوى
فيي دالليية القييدرة ،فكأنييه تعييالى نبييه 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 أ ِ
ُنشييئوا ميين آخيرين
ه ييم م يين أمث ييال اإلن ييس والج يين ،أو عل ييى غي يير أمث ييالهم ،ألن اهلل تع ييالى
يقولَ ":ك َما أ َْن َشأَ ُك ْم ِم ْن ُذِّرَّي ِة قَ ْوٍم َآ َخ ِرين".
إال أن الرازي يقول:
" َك َما أَن َشأَ ُك ْم من ُذرَّي ِة قَ ْوٍم
أنه تعالى خلق اإلنسان من

ين " ،ألن الميرء العاقيل إذا تفكير عليم
َ
ءاخ ِير َ
نطفة ليس فيها من صورته قلييل وال كثيير،

فوجييب أن يكييون ذلييك بمحييض القييدرة والحكميية .جواذا كييان األميير كييذلك،
فكمييا قييدر تعييالى علييى تصييوير هييذه األجسييام بهييذه الصييورة الخاصيية،
فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة مخالفة لها".

تعليق:
كييالم ال يرازي  -كمييا يالحييظ القييار الك يريم – غييير مقنييع ألن آباءنييا ال
يوصيفون بيأنهم قيوم آخيرين .وليو كيان قيول اليرازي ،رحميه اهلل ،صييحيحا
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لك ييان األبل ييا أن يق ييال :كم ييا أنش ييأكم ذري يية آلب ييائكم وأج ييدادكم .أو :كم ييا
انشي ي ييأكم مي ي يين أبي ي ييائكم وأجي ي ييدادكم ،أو كمي ي ييا أنشي ي ييأكم ذريي ي يية مي ي يين آبي ي ييائكم
وأجدادكم...

ويقول البقاعي في نظم الدرر:
" م يين بع ييدكم" :أي بع ييد هالكك ييم " .م ييا يش يياء " ،أي يب ييد غي ييركم م يين
الخل ييق م يين جنس ييكم أو غي يير جنس ييكم كم ييا أب ييد أب يياكم آدم م يين التي يراب
والتيراب ميين العييدم وفييرعكم منييه" كمييا أنشييأكم ميين ذرييية" أي نسييل " قييوم
آخيرين" ،أي بعيد أن أهلكهيم أجمعيين ،وهيم أهيل السيفينة وقيد كنيتم نطفييا
في أصالبهم ،لم يكن في واحدة منها حياة".

تعليق:
إذا كييان الخليفيية ميين غييير جنسيينا فييكن ذلييك يقتضييي أن نكييون قييد أ ِ
ُنشييئنا
من جنس غير جنسينا ،وفيق نيص اآليية الكريمية .إال أن البقياعي وغييره
ال يمكنهم أن يتصوروا ذلك في عصرهم ،ومين هنيا نجيدهم ينتهيون إليى

مخارج ال تُخرج من اإلشكال.
ويقول الخازن:

" وقال الطبري في قوله " كما أنشأكم مين ذريية قيوم آخيرين" ،يقيول كميا
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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مكي ييان الي ييدينار ثوبي ييا ،ال أن الثي ييوب مي يين الي ييدينار بعي ييض .كي ييذلك الي ييذين
خوطبوا بقوله" كما أنشأكم " لم ُيرد بكخبارهم هذا الخبر أنهيم أنشيئوا مين
أصييالب قييوم آخيرين ولكيين معنييى ذلييك مييا ذكرنييا أنهييم أنشييئوا مكييان قييوم
آخرين قد أهلكوا قبلهم.

تعليق:
يقيير الطبييري رحمييه اهلل أن اهلل تعييالى قييد أنشييأنا ميين قييوم آخ يرين غييير
اإلنس ،ولكنه يفهم ِمن بمعنى بعيد أو بمعنيى مكيان ،أي أن األمير كيان

من قبيل االستبدال.

ولنرجع إلى تفسير الطبري فننظر قوله:
" ُيييذهبكم" :يهلييك خلقييه ه يؤالء الييذين خلقهييم ميين ولييد آدم ويسييتخلف ميين

بع ييدكم م ييا يش يياء ..،وي ييأت بخل ييق غي ييركم وأم ييم سي يواكم ،يخلف ييونكم في ييي
األرض "من بعدكم" ،يعني :من بعد فنائكم وهالككم " ،كميا أنشيأكم مين

ذرَّييية قييوم آخ يرين " ،كمييا أحييدثكم وابتييدعكم ميين بعييد خلييق آخ يرين كييانوا
قبلَكم.

ومعنييى" ِمي ْين" فييي هييذا الموضييع التعقيييب ،كمييا يقييال فييي الكييالم":أعطيتييك
يان اليدينار ثوبيا ،ال أن الثيوب مين اليدينار
من دينارك ثوبيا" ،بمعنيى :مك َ
بعض ،كذلك الذين خوطبوا بقوله " :كما أنشأكم" ،ليم ييرد بكخبيارهم هيذا

الخبر أنهم أنشئوا مين أصيالب قيوم آخيرين ،ولكين معنيى ذليك ميا ذكرنيا
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من َّأنهم أنشئوا مكان َخ ْل ٍ
ق خلف قوم آخرين قيد هلكيوا قيبلهم  ...وأصيل
اإلنشاء اإلحداث"

انتهى كالم الطبري.

تعليق:
مييا كييان إمييام المفسيرين الطبييري ليييذهب إلييى القييول بييأن ميين هنييا بمعنييى
مكييان إال ألنييه لييم يتصييور احتمييال أن يكييون اإلنسييان قييد أُخييذ ميين ذرييية
قييوم آخ يرين يختلفييون عنييا كبشيير .الحييظ قولييه ":لييم يييرد بكخبييارهم ه ييذا
الخبر أنهم أنشئوا من أصالب قوم آخرين" ،فهو رحمه اهلل يعلم أن هذا
الفهم يحتمله النص فأراد أن ينفيه لعلمه أنه المعنى الظياهر مين الينص
الكريم.

ج يياء ف ييي اآلي يية  10م يين س ييورة آل عمي يران ":إن مث ييل عيس ييى عن ييد ِ
اهلل

كمثي ِيل آدم َخلقييه ميين ت ير ٍ
اب ثييم قييال لييه كيين فيكييون" ،لهييذه اآلييية الكريميية
أهمييية خاصيية بمييا يتعلييق بأصييل خلييق اإلنسييانب فهييي تيينص علييى أن
آدم ،عليه السالم ،قد خلق خلقا خاصا بعيدا عن قانون الزوجية السيائد
في الكائنات الحية ،وكذلك كيان األمير فيي خليق عيسيى ،علييه السيالم.
بل ربما كان من بعض حكمة خلق عيسى ،عليه السالم ،مين غيير ٍ
أب
أن يعلييم النيياس أن اهلل تعييالى قييد خلييق آدم علييى خييالف القييانون السييائد
ْ
361

فييي الكائنييات .وميين هنييا جيياءت هييذه اآلييية الكريميية لتحسييم القييول فييي
الجييدل القييائم بييين النيياس حييول أصييل اإلنسييانب فييكذا كييان قييانون التطييور
قد جرى في خلق بعض الكائنات الحيية أو كلهيا ،فيكن آدم علييه السيالم
قييد جيياء اسييتثناء ميين هييذا القييانون ،ثييم كييان تناسييل البشيير وفييق قييانون
الزوجية بعد خليق حيواء مين نفيس آدم ،علييه السيالم ،كميا يينص ظياهر
اآلييية األولييى ميين سييورة النسيياءَ ":يييا أَيهَييا َّ
ياس اتَّقُيوا َرَّب ُكي ُيم الَّي ِيذي َخلَقَ ُكي ْيم
الني ُ
ٍ ِ ٍ
ِ
يق ِم ْنهيا َزو َجهيا وَب َّ
ير َونِ َسياء،"...
يث ِم ْنهُ َميا ِر َجياال َكثِي ا
م ْن َن ْفس َواح َدة َو َخلَ َ َ ْ َ َ
الحييظ قولييه تعييالى ..":ميين نفي ٍ
يس واحييدة وخلييق منهييا زوجهييا ."..واسييتثناء
آدم عليه السالم من قانون الزوجية يجعله خلقا جديدا ال صلة ليه بغييره
من الكائنات ،ويجعله اسيتثناء مين قيانون التطيور ،هيذا عليى فيرض أننيا
ُنسلِّم بوجود هذا القانون في الكائنات الحية.
وهنا نثير سؤاال :أي الصورتين اآلتيتين أكرم لإلنسان؟:
الص ييورة األول ييى :أن ُيخل ييق اإلنس ييان م يين التي يراب مباش ييرة م يين غي يير أن
يتسلسل خلقه صعودا حتى ينتهي األمر بخلق آدم.
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الصييورة الثانييية :أن يبييدأ الخلييق بييالتراب ثييم يتسلسييل هييذا الخلييق صييعودا
وارتق يياء ،وف ييق العناي يية والبرمج يية الرباني يية ،حت ييى إذا بل ييا الخل ييق مرحل يية
تتالءم مع أهمية هذا الكائن وكرامته يتم خلقيه وأخيذه أخيذا خاصيا منبتيا
عما سبقه.

قد يختليف النياس فيي اإلجابية عين هيذا السيؤال ،ولكننيا نيرى أن الصيورة

المكرم ،اليذي أُسي ِجدت
الثانية تتالءم أكثر مع جاللة ومكانة هذا الكائن ُ
ل ييه المالئك يية .كي ييف ال ،وموك ييب مهي ييب م يين تسلس ييالت هائل يية تس ييتمر
مالي ييين الس يينين تك ييون المقدم يية الت ييي تُعل يين ع يين ق ييدوم المنتظ يير ،ال ييذي
سيييكون لييه شييأن عظيييم ،وتُسييخر لييه السييماوات واألرض ومييا فيييهن ،ثييم
تُبييدل األرض غييير األرض والسييماوات عنييد قيامي ِية هييذا اإلنسييان ،ليخلييد
في عالم ال يعلم جالله وعظمته إال اهلل تعالى.

يتحييدث العلميياء عيين اكتشيياف هياكييل لكييائن يشييبه فييي تكوينييه اإلنسييان،
ولكيين محيييط جمجمتييه أقييل ميين محيييط جمجميية اإلنسييان ،ممييا يعنييي أن
قد ارتييه العقلييية أقييل ميين قييدرات اإلنسييان .بييل ذهييب بعضييهم إلييى القييول
باكتشيياف بعييض اآلثييار التييي تييدل علييى تميييز هييذا الكييائن علييى بيياقي
الحيوانات .جواذا صحت هذه المعلومية السيائدة فيي المحافيل العلميية فيكن
ذلك يجعلهم أمام معضلة تحتياج إليى إجابية مقنعية ،وهيي :إذا كيان هيذا
الكائن على هذا المستوى مين البنييان الجسيمي والقيدرات العقليية ،فلمياذا
انقييرض ولييم يبييق منييه أحييد ،فييي الوقييت الييذي بقيييت مليييارات الكائنييات
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األقل تطو ار ؟!
إذا كانييت هييذه معضييلة تواجييه العلييم فييكن حلهييا موجييود فييي مييا تحتملييه
اآلي ييات القرآني يية التي يي استعرض ييناهاب فقول ييه تع ييالى...":إِ ْن َي َشي ي ْأ ُيي ي ْذ ِه ْب ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ويستَ ْخلِ ْ ِ
ين" ،يشيير
اء َك َما أ َْن َشيأَ ُك ْم م ْين ُذِّرَّيية قَ ْيوٍم َآ َخ ِير َ
ََ ْ
ف م ْن َب ْعد ُك ْم َما َي َش ُ

بوضييوح إلييى فنيياء القييوم الييذين ُيحتمييل أن يكييون اإلنسييان قييد أُنش ي ميين

ذريييتهم .جواذا كييان هييذا الكييائن العاقييل ،الييذي وصييل إلييى درجيية أن يكييون
بمجمييو أف يراده قومييا ،متواضييع القييدرات العقلييية بالنسييبة إلييى اإلنسييان،
فميين المتوقييع أن يكييون سييفاكا للييدماء ،لضييعف ض يوابطه العقلييية التييي
تمنعه من التمادي عند الغضب .وقد يفسر هذا قو َل المالئكة فيي اآليية
ِ ِ
 18ميين سييورة البق يرة ":جوِا ْذ قَييا َل رب ي َ ِ ِ ِ
األر ِ
ض
ك ل ْل َمالئ َكيية إِِّنييي َجاعييل فييي ْ
َ
َ
ك الي ِّيد َماء ."...ويعييزز هييذا
َخلِيفَيية قَييالُوا أَتَ ْج َعي ُل ِفيهَييا َمي ْين ُي ْف ِسي ُيد ِفيهَييا َوَي ْسي ِيف ُ
االحتمال ما كان من مبارزة عقلية بين اإلنسان والمالئكة ،ليكون تفيوق
آدم هييو الييرد علييى استشييكال المالئكيية ،عليييهم السييالم .ثييم انظيير قولييه
تع ي ي ييالى ":إِ ْن َي َشي ي ي ي ْأ ُيي ي ي ي ْذ ِه ْب ُك ْم َوَي ْس ي ي ييتَ ْخلِف " ،ف ي ي ييالكالم إذن ع ي ي يين قض ي ي ييية
االستخالف.
وأخي ي ار لييم نقصييد إلييى القييول بنظرييية التطييور ،بييل قصييدنا أن نقييول إن
مسييألة التطييور هييي مسييألة علمييية وليسييت بمسييألة دينييية ،كمييا تييوحي بييه
صييدنا أن نقييول إن خل ييق آدم ال
ردود فعييل العديييدين ميين المسييلمين .وقَ َ
عالقيية لييه بييالتطور ،جوان كييان هنيياك احتمييال أن يكييون َخ ْلييق اإلنسييان لييه
يون آخيير هييذه الحلقييات،
عالقيية بييأرقى حلقييات التطييور ميين غييير أن يكي َ
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ألنه ُخلِق خلقا جديدا مستقال .من هنا نجد أن نظام الزوجية فيي البشير
قييد ابتييدأ بييآدم وح يواء التييي ُخلِقييت ميين نفسييه .وهييذا الخلييق الخيياص قييد
يفس ي يير م ي ييا ُيق ي ييال م ي يين أن هن ي يياك حلق ي يية مفق ي ييودة ب ي ييين اإلنس ي ييان وب ي يياقي
أن ال حلقيية هن يياك مفقييودة ،ب ييل هنيياك خل ييق
الحيوانييات .جوان كنييا نعتق ييد ْ

جديييد ال ي يرتبط بميين سييبق ميين الكائنييات إال كمييا ت يرتبط هييذه الكائنييات

بالتراب.

ومِّرم ذل علا المؤمنين
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الزانِييي ال َيي ْين ِك ُح إِال َزانَِييية أ َْو ُم ْشي ِيرَكة و َّ
قييال تعييالىَّ ":
الزانَِي يةُ ال َي ْن ِك ُحهَييا إال
َ
ا ْلم ْؤ ِمنِين".النور1:

َز ٍ
ان أ َْو ُم ْش ِرك َو ُحِّرَم َذلِ َ
ك َعلَى ُ

جاء في أضواء البيان للشينقيطي رحميه اهلل ...":هيذه اآليية الكريمية مين
أصييعب اآليييات تحقيقييا ،ألن حمييل النكيياح فيهييا علييى التييزويج ،ال يالئييم
ذكي يير المشي ييركة والمشي ييرك ،وحمي ييل النكي يياح فيهي ييا علي ييى الي ييوطء ال يالئي ييم
األحادي ييث الي يواردة المتعلق يية باآلي يية ،فكنه ييا تع ييين أن المي يراد بالنك يياح ف ييي
اآليية التيزويج ،وال أعلييم مخرجيا واضييحا مين اإلشيكال فييي هيذه اآلييية إال
مييع بعييض تعسيف ،وهييو أن أصييح األقيوال عنييد األصييوليين ،كمييا حييرره
أبييو العبيياس بيين تيمييية رحمييه اهلل فييي رسييالته فييي علييوم الق يرآن ،وع يزاه
ألجي ييالء علمي يياء المي ييذاهب األربعي يية ،هي ييو ج ي يواز حمي ييل المشي ييترك علي ييى
معنييه ،أو معانيه ،فيجوز أن تقول :عدا اللصيوص البارحية عليى عيين
زي ييد ،وتعن ييي ب ييذلك أنه ييم ع ييوروا عين ييه الباصي يرة وغ ييوروا عين ييه الجاري يية،
وسييرقوا عينييه التييي  ...جواذا علمييت ذلييك فيياعلم أن النكيياح مشييترك بييين
الييوطء والتييزويج ،خالفييا لميين زعييم أن يه حقيقيية فييي أحييدهما ،مجيياز فييي
اآلخيير ،كمييا أش يرنا لييه سييابقا .جواذا جيياز حمييل المشييترك علييى معنييييه،
فيحمييل النكيياح فييي اآلييية علييى الييوطء ،وعلييى التييزويج معييا ....،وأكثيير
ُ
أهل العلم على إباحة تزويج الزانية ،والمانعون لذلك أقل ."...انتهى.

فهييي إذن ميين اآليييات التييي أشييكلت علييى المفس يرين ،بييل إن الشيينقيطي
رحمييه اهلل ال يعلييم مخرجييا واضييحا إال مييع بعييض التعس يف .وهييذا القييول
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هييو الييذي دفعنييا إلييى تنيياول هييذه اآلييية الكريميية ،لعلمنييا بأنييه يمكيين حييل
اإلشكال من غير تعسف.
قولييه تعييالىَّ ":
الزانِييي ال َيي ْين ِك ُح إِال َزانَِييية أ َْو ُم ْشي ِيرَكة " :المقصييود بالنكيياح
هنييا الييزواج ،وأخطييأ ميين قييال إنييه هنييا بمعنييى الييوطء .ألن يه ال ُيعقييل أن

ُيطل ييق س ييبحانه وتع ييالى لفظ يية النك يياح عل ييى عملي يية الزن ييا ،فالزن ييا ل يييس
بنكيياح .ولييو كييان النكيياح هنييا بمعنييى الييوطء ألصييبح المعنييى ":ال ازنييي ال
يزن ييي إال بزاني يية ،"...وه ييذا ين ييافي البالغ يية ،ألن لفظ يية ال ازن ييي تعن ييي أن
هنيياك زانييية .فييكن قيييل قييد يزنييي بغييير زانييية ،كحاليية االغتصيياب مييثال،
نقييول هييذا رد علييى ميين زعييم أن النكيياح هنييا هييو الييوطء ،ألن ال ازنييي قييد

يزني بغير زانية.

أما استداللهم على ورود لفظة النكياح بمعنيى اليوطء بميا جياء فيي اآليية
طلَّقَهَييا فَييال تَ ِحييل لَييهُ ِمي ْين َب ْعي ُيد َحتَّييى تَي ْين ِك َح
 518ميين سييورة البق يرة ":فَ يِك ْن َ
َزْوجييا َغ ْيي َيرهُ ،"...فكنييه اسييتدالل خيياط  ،مييع إق اررنييا بييأن الم يرأة المطلقيية
للمطلِّق حتى تتزوج زواجا صيحيحا وييدخل بهيا ثيم يطلقهيا
ثالثا ال تحل ُ
أو يموت عنها.
أما لماذا هو استدالل خاط ؟! فنقول:
لييو كييان المقصييود هنييا مجييرد الييدخول لقلنييا إن المطلقيية إذا زنييت تحييل
للي ييزوج األول وال ُيشي ييترط لي ييذلك العقي ييد الصي ييحيح ،وهي ييذا باطي ييل .ثي ييم ألي ييم
يالحظ يوا قولييه تعييالى ":تيينكح زوجييا" ،فييكذن ال بييد ميين عقييد الييزواج أوال
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الم َحلييل .وعليييه نقييول :إن لفظيية النكيياح تُطلييق فييي
حتييى يصييح الييدخول ُ
الق يرآن الك يريم علييى عقييد الييزواج ،وتطلييق أيضييا علييى الييدخول الصييحيح
ال ييذي يك ييون ع يين زواج .أمي يا مج ييرد ال ييدخول ف ييال يس ييميه القي يرآن نكاح ييا.
وقولي ييه تعي ييالى ":تي يينكح زوجي ييا غي ي يره" ،بي ييدل قي ييول ":تي يينكح غي ي يره" ،لمني ييع
االحتمال القائم في اللغة العربية.

يضاف إلى ما سلف أن األحاديث التي صحت في سبب النزول تشيير
إلي ييى الي ييزواجب فعني ييدما أراد مرثي ييد أن يتي ييزوج عناقي ييا الزانيي يية نزلي ييت اآليي يية
الكريميية .أمييا مييا زعمييه بعييض المعاص يرين ميين أن مرثييدا استشييار فييي
العالقيية المحرميية فغييير وارد تمامييا ،ألنييه رضييي اهلل عنييه رفييض عييرض
عنيياق وأخبرهييا أن اإلسييالم حييرم الزنييا .ثييم اسييتفتى الرسييول عليييه السييالم
في زواجها فنهاهُ.

َمييا
فييكذا كييان النكيياح هنييا بمعنييى الزنييا فلميياذا أضيييفت لفظيية " ُم ْشييركة"؟! أ َ

كان يكفي أن يقال :الزاني ال ينكح إال زانية؟! فالمشركةُ إذا زنيت تكيون

زانييية ،فمييا معنييى اضييافة وصييف الشييرك مييع تيوافر وصييف الزنييا فيهييا؟!

إال إذا قلنا إن لفظة زانيية ال تنطبيق إال عليى المسيلمة التيي زنيت ،وهيذا

باطل.

الزانِي ييي ال َيي ي ْين ِك ُح إِال َزانَِيي يية أ َْو ُم ْشي ي ِيرَكة ،و َّ
" َّ
الزانَِي ي يةُ ال َي ْن ِك ُحهَي ييا إال َز ٍ
ان أ َْو
َ
ُم ْش ي ِيرك :"...ه ييذا إخب ييار م يين اهلل تع ييالى ُيمه ييد للحك ييم الش ييرعي الق ييادم.
وخالصي يية المعني ييى أن الزانيي يية ال يقبي ييل الي ييزواج منهي ييا إال ز ٍ
ان مثلهي ييا أو
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مش ييرك ،وك ييذلك األم يير ف ييي ال ازن ييي ،ف ييال يقب ييل ال ييزواج من ييه إال زاني يية أو
مشركة .وفي هذا تنفير للمسيلمين مين زواج الزوانيي ،كمقدمية للتصيريح
بييالتحريم .أمييا لميياذا ال ازنييي يقبييل بييزواج الزانييية والعكييس ،فييألن ارتكيياب
هذه الفاحشة يجعلهيا ميع التكيرار مستسياغة ومقبولية ،وهيذا أمير مالحيظ
الم ْشرك فمفهوم الحالل والحرام عنده ال يمنعه من ذليك،
في الواقع .أما ُ
وهذا ملحوظ في األمم غير اإلسالمية إال من شذ.
التييبس األم يير عل ييى بعييض أه ييل التفس ييير فتصييور أن الق ييول ب ييأن لفظ يية
النكي يياح هني ييا بمعني ييى الي ييزواج يي ييؤدي إلي ييى القي ييول بج ي يواز تي ييزوج المسي ييلم
بالمشركة والمسلمة بالمشرك ،وهذا باطل .وهيو تصيور فيي غيير محليه،

نقول:

الزاني قد يكون مسلما وقد يكيون غيير مسيلم ،وكيذلك الزانيية .فالزانيية –
بغض النظر عن عقيدتها -يقبل الزواج منها من كان زانيا أو من كيان
مشييركا .وال ازنييي – بغييض النظيير عيين عقيدتييه – يقبييل الييزواج منييه ميين
كانييت زانييية أو مشييركة .وهييذا كمييا تالحييظ ال عالقيية لييه بييالحكم الشييرعي
المتعل ييق بحرم يية ال ييزواج م يين المش ييرك أو المش ييركة .وعل ييى ال ييرغم م يين
وضييوح ذل ييك نج ييد م يين المناس ييب أن نييذكر م ييا رجح ييه األلوس ييي م يين أن
حادثيية اإلفييك كانييت فييي السيينة الخامسيية للهج يرة ،ممييا يشييير إلييى نييزول
هذه اآلية في السنة الخامسة أيضا ،ألن اآلييات المتعلقية بحادثية اإلفيك
تأتي مباشرة بعد هذه اآليية .أميا تحيريم اليزواج مين المشيركين فكيان بعيد
صلح الحديبية ،أي السنة السادسة للهجرة.
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وبعييد هييذا التمهيييد يييأتي الحك يم الشييرعي المتعلييق بييالزواج ميين الزنيياة":
ك َعلَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِين" :وقد زعيم اليبعض أن اسيم اإلشيارة هنيا يرجيع
َو ُحِّرَم َذلِ َ
وحييرم الزنييا علييى المييؤمنين .وهييذا غييير صييحيح لمييا
إلييى فعييل الزنييا ،أي ُ
قدمنا من أن الكالم هنا عين اليزواج مين الزنياة ولييس الكيالم عين الزنيا.

وحي ِّيرَم زواج الزنيياة علييى المييؤمنين .والمقصييود هنييا
وعليييه يكييون المعنييىُ :
َم يين ش ييأنهم الزن ييا ول ييم يتوبي يوا من ييه ،كم ييا ه ييو أم يير الكثي يير م يين الغي يربيين
والغربيات ،الذين ال يجدون غضاضة في الزنا وال يقيمون وزنا للتوبة.

جواذا كان الزواج من الزاني غير التائب حراما ابتداء ،فكن ذليك ال يعنيي
حرمة االستمرار في اليزواج فيي حيال تيم الزنيا بعيد اليزواج  -جوان عافتيه
النفييوس السييوية -ألن الييدليل قييام علييى حرميية إنشيياء الييزواج ميين ال ازنييي

غييير التائييب ،ولييم يقييم الييدليل علييى حرميية االسييتمرار ،بييل لقييد قييام الييدليل
على جواز االستمرار في الزواج .وليس هذا مقام تفصيل ذليك ،بيل هيو
أن ال اشكال في اآلية الكريمة وال في داللتها على الحكم.
مقام إثبات ْ

م ات ال يهلل

جاء في اآلية  10من سورة األنعام ":و ِع ْن َيدهُ مفَياتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
يب ال َي ْعلَ ُمهَيا
َ
َ
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إِال ُهي َيو ،"...فللغيييب مفيياتيح ،هييذا إذا كانييت َمفيياتح َجمييعُ ِم ْفييتَح ،وهييي
اآللية التيي ُيفيتح بهيا ميا أُغليق .وللغييب مخيازن ،هيذا إذا كانيت َمفيياتح

ويفييتح
المخييزن الييذي توضييع فيييه األشييياء النفيسيية ُ
جمييع َم ْفييتَح ،وهييو َ
عند الحاجية .وعلييه يكيون المعنيى :أن مخيازن الغييب ومفاتيحهيا هيي
مما استأثر الخالق سبحانه بعلمه.

وكييان يمكيين أن ننتهييي عنييد هييذا المعنييى ل يوال مييا صييح عنييد البخيياري
وغيره من قول الرسول ،صلى اهلل عليه وسيلم ":مفياتح الغييب خميس:
ِ
ِ
َّ ِ
األر َحيامَ ،و َميا
َّاع ِةَ ،وُيَن ِّيز ُل ا ْل َغ ْيي َ
إِ َّن اللهَ ع ْن َدهُ ع ْل ُم الس َ
ثَ ،وَي ْعلَ ُيم َميا فيي ْ
ِ
َي أ َْر ٍ
يوت ،إِ َّن
يب َغييداَ ،و َمييا تَي ْيد ِري َن ْفييس بِيأ ِّ
ض تَ ُمي ُ
تَي ْيد ِري َن ْفييس َمييا َذا تَ ْكسي ُ
اللَّهَ َعلِيم َخبِير" .والالفت هنا أن الرسيول ،صيلى اهلل علييه وسيلم ،قيد

تال اآلية  12مين سيورة لقميان ،والتيي هيي خاتمية السيورة .وهيذا يعنيي
أن خاتمة سورة لقمان هي تفسير لمطلع اآلية  10من سورة األنعام.

وعليه فقد بات معلوميا أن مفياتح الغييب هيي :السياعة ،والمطير اليذي
هو غيث ،وما يكيون فيي األرحيام ،واليزمن المسيتقبلي ،والميوت .وهيذه
يتح ع ي يين
الخم ي ييس إمي ي يا أن تك ي ييون مف ي يياتيح توص ي ييل إل ي ييى الغي ي ييوب وتَف ي ي ُ
الم َّ
غيب ييات ،جوامي يا أن تك ييون ه ييي مخ ييازن للغي ييوب .والمعن ييى األول ه ييو
ُ
الظاهر.

إذا عرفن ييا ه ييذا ب ييات م يين الممك يين أن يك ييون المقص ييود بمف يياتح الغي ييب
المقي ييدرة في ييي عي ييالم الغيي ييب ،أي
األمي ييور التي ييي عني ييدها تظهي يير األمي ييور ُ
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األمور التي تكون المفاتيح لظهيور عيالم القَ َيدر بعيد أن كيان غيبيا فيي
عالم القضاء .جواليك تفصيل ذلك:
السيياعة :عنييدما تييأتي السيياعة وتقييع وتتجلييى للنيياس ،تبييدأ أس يرار هييذا
العالم الجديد بالظهور بعد أن كانيت غيبيا خاصيا بهيذا العيالم .أي أن

وقو الساعة كان المفتاح الذي ال بد منه لتجلي هذه الغيوب.

نزول المطر الذي هيو غييث :هنياك غييوب تتعليق بعيالم الحيياة يكيون
يث مفتاحيا لظهورهيا ،كميا هيو األمير بظهيور النبيات ،بعيد أن كييان
الغي ُ
غيبا ،عند توفر مفتاحه والذي هو الغيث.
ما في األرحام :وهناك غيوب تتعلق بعالم األحياء مفتاحها ميا يسيتقر
ف ييي األرح ييام ،كم ييا ه ييو األم يير ف ييي األجي ييال البشي يرية الت ييي ه ييي م يين
الغيييوب وال تظهيير حت يى تت يوافر مفاتيحهييا ،والتييي هييي مييا يسييتقر فييي

األرحام.

م ييا يق ييع ف ييي ال ييزمن المس ييتقبل :وهن يياك غي ييوب ال تظه يير حت ييى يم يير
الزمن .فكل زمن يكون مفتاحا لغيوب مقدرة.

المييوت :المييوت مفتيياح لمييا بعييده ميين الغيييوب فييي عييالم البييرزي حت يى

تقوم الساعة.

هييذه المفيياتح الخمييس ال يعلمهييا إال اهلل سييبحانه وتعييالىب فالسيياعة ميين
الغي ييوب الت ييي اس ييتأثر اهلل تع ييالى بعلم ييه .ون ييزول الغي ييث بك ييل قط ارت ييه
327

ومواقع القطرات وزمن وقوعها وآثار ذلك ونتائجه ،غيب ال يعلميه إال
من كيان مطليق العليم سيبحانه .وأميا ميا يسيتقر فيي عيالم األرحيام بكيل
تفاصي يييله واحتماالتي ييه وظروفي ييه ونتائجي ييه ،في ييال يلي ييم بشي ييموله إال عي ييالم
الغيوب .وأما ما ُيخبئه مسيتقبل الزميان وميا ُيحدثيه ميرور الوقيت ،فيال
يعلمييه إال ميين قَضييى وقَييدر .وأمييا المواقييع التييي َيحي ُيدث عنييدها المييوت
الملَك الذي وك َل به.
فَ ِوفق ما قضى به سبحانه وتعالى ،فيتواله َ

المغيبياتب فكميا أن
أما ما َيتَحص ُل للبشر من علم ُجزئيي بيبعض هيذه ُ
يكييون بكخبييار الييوحي ،أو بالرؤيييا الصييادقة ،أو باإللهييام ،أو بمقييدمات
تُشير وتُعلِن فتصدق أو ال تصدق.

ِولتص َنع علا عيني
ص يَنع" فييي قولييه تعييالى مخاطبييا
يسييأ ُل الييبعض عيين اسييتخدام لفظيية "تُ ْ
326

صي َين َع علييى عينييي" .ويبييدو أن االستشييكال
موسييى ،عليييه السييالم ":ولِتُ ْ
ينع ومشييتقاتها فييي عييالم المييادة .ميين هنييا
يرجييع إلييى كث يرة اسييتخدام َ
صي َ
يجييدر بنييا أن نعييود إلييى دالليية اللفظيية فييي اللغيية العربييية قبييل طغيييان
المعنى االصطالحي المتعلق بعالم الصناعة المادية.

عنييد الرجييو إلييى أق يوال الكثييير ميين المفس يرين وأهييل اللغيية وجييدنا أن
الحفاظ ،يضيع النقياط عليى الحيروف
السمين الحلبي ،في كتابه عمدة ُ
ينع ِف ْعييل،
صي ٍ
الصيينعُ :إجييادة الفعييل ،فكييل ُ
فييي تحديييد المعنييى ،فيقييولُ ":
ص ي يينعا .وال يج ي ييوز نس ي ييبته إل ي ييى الحيوان ي ييات غي ي يير
ول ي يييس ك ي ييل فع ي ييل ُ
اآلدميين ،وال إلى الجمادات ،جوان كان الفعيل ُينسيب إليهيا ...وال يقيال
المجيييد" .بهييذا يتضييح أن الصيينع فيييه إرادة تجويييد
َ
ينع إال للحيياذق ُ
صي َ

الشيييء وتحسييينه واتقانييه وحذقييه .وميين هنييا ال يصييح أن ينسييب لغييير

العاقل.

كون الصانع يريد الشيء على صورة متقنة ال يعني أنه يفعل ميا هيو
ويحكييم الخطيية يكييون عنييدها قييد
إيجييابيب فعنييدما يخطييط اللييص ويييتقن ُ
شر .وعندما يجييد الشياعر اختييار األلفياظ وسيبك الشيعر يكيون
صنع ا
قي ييد صي يينع شي ييع ار ،بغي ييض النظي يير عي يين إيجابيي يية المعي يياني أو سي ييلبيتها.
وعندما يساعدك الطبيب فيي العيالج يكيون قيد صينع ليك معروفيا ،أي
ص يينع ل ييك خيي ي ار .وحتي يى ال يظ يين الق ييار أن الص ييناعة لغ يية تقتض ييي
دائما اإلتقان ننبه إلى أنه يكفي وجود اإلرادة والقصد إلى الفعل حتى
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نقول إن فالنا قد صنع خي ار أو ش ار.
أما التصينع ففييه تَكليف ،كمين يتصينع حسين األدب لتحصييل منفعية.

واالصي ييطنا فيي ييه مبالغي يية في ييي إصي ييالح الشي يييء وتزييني ييه وصي ييناعته.
والمقصييود بكصييالح الشيييء :جعلييه صييالحا لتحقيييق الم يراد .وتسييتعار
لفظيية الصيينع للدالليية علييى التربييية والتنميية .ميين هنييا يصييح أن تقييول:
إن التربيي يية الرياضي ي َيية تصي يينع األبطي ييال ،جوان التربيي يية العقليي يية تصي يينع
العباقرة...ال .
بعييد هييذه المقييدمات نقييول :قولييه تعييالىِ ":ولتُصيينع علييى عينييي" ،يشييير
إلى أن تنشئة موسى ،عليه السالم ،وتربيته الشاملة كانت برعايية اهلل
تعالى وحفظه وصونه جواحسانه .وقد كان هذا االصطنا الرباني مين

أجل أن يحمل موسيى ،علييه السيالم ،رسيالة اليرب المربيي إليى عبياده

المفتق يرين إلييى فضييله .وهييذا يشييير إلييى ك ارميية اإلنسييان وجالليية قييدره.
ميين هنييا نييدرك ِعظييم خطيئيية اإلنسييان عنييدما ينحييرف ويتييدلى ويييذهب

بعيدا في معصيته لخالقه سبحانه.

وخييتم النب ييوات ال يعنييي توق ييف رعاييية اهلل تع ييالى وحفظييه واص ييطناعه
لييبعض خلقييه ،نظي ار لحاجيية النيياس المسييتمرة إلييى ميين يقييوم هلل بحجيية،
جوان ل ييم يك يين نبي ييا ي ييوحى إلي ييه .م يين هن ييا يح ييار الم يياديون م يين ظ يياهرة
انتشار التدين على الرغم من كل جهود ومخططات أولياء الشييطان.
وسي ييتبقى حي ي يرتهم وسي ييتعظم خيبي ييتهم ،ألنهي ييم ال يي ييدركون أن اللطيي ييف
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الخبير يصطنع من خلقه من يشاء رحمة بعباده.

ل ال يعلم أ
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الكتاهلل

آية تختم فيها سورة الحديد أشكلت على عامة أهل التفسير .والمتيدبر
يكتش ي ييف أن س ي ييبب االستش ي ييكال يرج ي ييع إل ي ييى ع ي ييدم إدراك المستش ي ي ِيكل
ِ
وظاللييه .وهييذا األميير يتكييرر عنييد أهييل التفسييير ،وهييو أميير ال
للمعنييى
بد منه ،وذلك لقصور العقل البشري وعيدم إحاطتيه بم ارميي كتياب اهلل
العزيز .وهذا يعني أن تستمر مسيرة التفسيير والتيدبر فيال تتوقيف عنيد
شخص أو جماعة أو عصر من العصور.

َّ ِ
ين َآ َم ُن يوا
جيياء فييي اآليتييين  53و 50ميين سييورة الحديييدَ ":يييا أَيهَييا الييذ َ
يور
اتَّقُ يوا اللَّييهَ َوَآ ِم ُن يوا بِ َر ُسييولِ ِه ُيي ْيؤتِ ُك ْم ِك ْفلَي ْيي ِن ِمي ْين َر ْح َمتِي ِيه َوَي ْج َعي ْيل لَ ُكي ْيم ُني ا
َه ي ُل ا ْل ِكتَي ِ
ياب أَال
يون بِي ِيه َوَي ْغ ِفي ْير لَ ُكي ْيم َواللَّييهُ َغفُييور َر ِحيييم .لِييئال َي ْعلَي َيم أ ْ
تَ ْم ُشي َ
ِ
ضي ِيل اللَّي ِيه َوأ َّ
ض ي َل بَِيي ِيد اللَّي ِيه ُي ْؤتِيي ِيه َمي ْين
َن ا ْلفَ ْ
يي ٍء ِمي ْين فَ ْ
َي ْقييد ُر َ
ون َعلَييى َشي ْ
ض ِل ا ْل َع ِظ ِيم".
اء َواللَّهُ ُذو ا ْلفَ ْ
َي َش ُ
َهي ُل ا ْل ِكتَي ِ
ياب" :تيذهب الغالبييية العظميى ميين أهيل التفسييير
" لِيئال َي ْعلَي َيم أ ْ
إلى أن ال في لفظة لئال هي زائدة .وعلييه يصيبح المعنيى :لييعلم أهيل
الكتيياب .والقييول بالزيييادة غييير مقبييول فييي كتيياب اهلل .وميين يييذهب إلييى
القييول بالزيييادة يكييون قييد أعليين عيين عج يزه عيين فهييم المعنييى .بييل إن
الفهي ييم غيي يير الي ييدقيق للمعني ييى هي ييو الي ييذي َيحمي ييل الي ييبعض علي ييى القي ييول

بالزيادة.

أميا األمثلية التييي تُضيرب للتيدليل علييى وجيود الزييادة فييي بعيض ألفيياظ
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الق يرآن الك يريم فييال تصييلح لالس يتدالل نظ ي ار إلييى أن مردهييا إلييى عييدم
الدقة في الفهم .ومن األمثلة الشائعة التي تسياق للتيدليل عليى الزييادة
فييي بعييض األلفيياظ القرآنيية ،قولييه تعييالى فييي سييورة األعيراف ،مخاطبييا
يجد إذ أمرتييك" ،في ي ال هنييا عنييدهم ازئييدة
إبليييس ":قييال مييا منعييك أال تسي َ
يجد
بييدليل قولييه تعييالى فييي سييورة ص ":قيال يييا إبليييس مييا منعييك أن تسي َ

أن ال زيييادة هنييا ،ألن عييدم السييجود قييد
لمييا خلقي ُ
يت بيييدي" .والصييحيح ْ
يكييون لمييانع مييع تييوفر الرغبيية فيييه ،وفييي مثييل هييذه الحاليية يقييال ":مييا
منعيك؟" .أي ميا الشييء اليذي منعيك أن تسيجد؟ .أميا إذا كيان ال يريييد
السجود ألمر في داخليه حمليه عليى ذليك ،فيقيال ليه ":ميا اليذي منعيك
أال تسجد؟" ،أي :ما اليذي حمليك عليى أن ال تسيجد؟! .وميا قلنياه هنيا
قُص ييد ب ييه تأكي ييد الق ييول بع ييدم الزي ييادة ،ول يييس استقص يياء الف ييروق ف ييي
المعنى.

بالرجو إلى السيياق نجيد أن اآليية  51مين سيورة الحدييد تتحيدث عين
إرسييال الرسييل جوان يزال الكتييب ميين أجييل أن يقييوم النيياس بالقسييط .وأن
إنيزال الحديييد كييان ميين أجييل منفعيية النيياس ،وميين أجييل أن تكييون القييوة
المادييية معييززة لقييوة الفك يرة الحقيية .ثييم تتحييدث اآلييية  54عيين إرسييال
وجعي ييل النبي ييوة والكتي يياب المني ييزل في ييي
إب ي يراهيم وني ييوح ،عليهمي ييا السي ييالمَ ،
أن انح ييرف الن يياس بع ييد ه ييدى فأص ييبح أكث ييرهم
ذريتهم ييا ،فك ييان الم ييآل ْ
فاسقين .ثيم تتحيدث اآليية  55عين إرسيال عيسيى ،علييه السيالم ،وميا
آل إليه أتباعه بعد حين فأصبح أكثرهم فاسقين.
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َّ ِ
ين َآ َم ُن يوا اتَّقُ يوا اللَّييهَ َوَآ ِم ُن يوا بِ َر ُسييولِ ِه
أمييا اآلييية  55فهيييَ ":يييا أَيهَييا الييذ َ
َّ
ِ ِ
ُي ْؤتِ ُك ْم ِك ْفلَ ْيي ِن ِم ْين َر ْح َمتِ ِيه َوَي ْج َع ْيل لَ ُك ْيم ُن ا
يون بِيه َوَي ْغف ْير لَ ُك ْيم َوالليهُ
يور تَ ْم ُش َ
َغفُور َر ِحيم".
َّ ِ
ين َآ َم ُن يوا اتَّقُ يوا اللَّييهَ َوَآ ِم ُن يوا بِ َر ُسييولِ ِه ُيي ْيؤتِ ُك ْم ِك ْفلَي ْيي ِن" :ظيين
" َيييا أَيهَييا الييذ َ
البعض أن الكفل هو النصيب السي  ،وهذا غيير صيحيح بداللية هيذه
اآلييية .وظيين آخييرون أن الكفييل هييو النصيييب ،وأن السييياق هييو الييذي
يح ييدد إن ك ييان س يييئة أو حس يينة .والص ييحيح أن الكف ييل ه ييو النص يييب
المكفييول أي المضييمون حصييوله ،سيواء كييان فييي عييالم السيييئة أو فييي

عالم الحسنة .وعليه نقول:

ك ييأن المعن ييى :إن اتقي ييتم اهلل وآمن ييتم برس ييوله ي ييؤتكم ض ييمانتين فيهم ييا
رحمة ،ويجعل لكم نو ار تستعينون به في سيركم إليى اهلل ،ويغفير لكيم.
الضمانة األولى من شأنها أن تمنع أهل الكتاب من أن يدركوا حقيقة
عجزهم عن نيل فضل اهلل أو منعه أن يصل إلى أهل اإليميان ":لِيئال

ِ
َه ُل ا ْل ِكتَ ِ
ض ِيل اللَّ ِيه"ب فجهيل أهيل
َي ْعلَ َم أ ْ
ون َعلَى َش ْي ٍء ِم ْين فَ ْ
اب أَال َي ْقد ُر َ
الكتاب بحقيقة عجزهم هذا مطلوبب ألنهيم ليو أدركيوا أنهيم ال يقيدرون

علييى منييع فضييل اهلل واالسييتئثار بييه ،لتوقف يوا عيين الكيييد ألهييل الحييق،
إلحساسهم بعدم جدوى ذليك .وهيذا يعنيي أنيه قيد تيم تحيييد عاميل مهيم
م يين عوام ييل تسي يريع ظه ييور الفكي يرة اإلس ييالمية وم يين ثَييم س يييادتها ب ييين
النيياس .فمييا يقييوم بييه الغييرب ،مييثال ،ميين حمييالت تبشيييرية ود ارسييات

استشراقية وحمالت تشكيكية وهجميات سياسيية وعسيكرية ...كيل ذليك
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لييه دور كبييير فييي تس يريع الييوعي وتس يريع عييودة المسييلمين إلييى دييينهم
الحييق .وميين يرصييد الواقييع يجييد أن المكيير الغربييي اليييوم ال يصييل إلييى
أهدافييه ،ويجييد أن الهجميية الغربييية تييأتي بنتييائج معاكسيية .أمييا هييم ففييي
حيرة من أمرهم ألنه ال يعلمون أنهم ال يقدرون على شيء من فضيل
اهلل ،وال يعلمون أن الفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء.

فهيم إذن يجهلييون حقيقية عجييزهم ،ويجهلييون حقيقية أن الفضييل بيييد اهلل
يؤتيي ييه مي يين يشي يياء .وفي ييي ذلي ييك ضي ييمانة ثانيي يية أن فضي ييل اهلل ورحمتي ييه
ستصيييب ميين اتقييى وآميين .وعليييه يكييون المعنييى :إذا اتقيييتم اهلل وآمنييتم
برس ييوله ي ييؤتكم نص يييبين مكف ييولين هم ييا م يين رحمت ييه س ييبحانهب ض ييمانة
ينتج عنها عدم قدرة أهل الكتاب على معرفة حقيقة عجيزهم عين منيع
فضل اهلل أن يناله المؤمنيون .وضيمانة ينيتج عنهيا جهيل أهيل الكتياب
بحقيقي يية أن الفضي ييل كلي ييه بيي ييد اهلل ،وأني ييه ال بي ييد أن ينالي ييه أهي ييل التقي ييوى
واإليمان .كيف ال ،والتقوى واإليمان الحق هما من فضيل اهلل تعيالى.
جواصي يرار أه ييل الكت يياب عل ييى ش ييركهم وفس ييوقهم وظلمه ييم دلي ييل ص يياري
علييى عييدم قييدرتهم علييى نيييل الفضييل الربيياني وبالتييالي هييم أعجييز ميين

أن يمنعييوه عيين غيييرهم ،وهييم يحيياولون دائمييا أن يفعليوا ذلييك ،ألنهييم ال

يدركون حقيقة عجزهم.
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وعلم آدم األسماء
َ
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لما كيان األمير يتعليق بأهليية الخالفية عليى األرض ،جياءت القيدرة
علييى تعلررم األسررماء والنطييق بهييا لتحسييم المسييألة لصييالح المخلييوق الييذي
يملييك هييذه القييدرة .وهييذا يعنييي أن القييدرة اللغوييية هييي الييركن األسيياس فييي
مس ييألة الخالف يية ،وبن يياء الحض ييارات .ومعل ييوم أن ه ييذه الق ييدرة له ييا أس يياس
مييادي ،يتمثييل بييالحنجرة واللسييان ومييا يرافقهمييا .ولهييا أسيياس عقلييي ،ينمييو
بنم ييو اإلنس ييان .وال يي يزال األس يياس العقل ييي سي ي ار م يين األسي يرار ،مم ييا يجعل ييهُ
محل جدل بين العلماء المختصين.
البداييية تكييون بتعليييم األسييماء ،ويكييون ذلييك عيين طريييق ال يربط بييين
الصييوت والصييورة الحسيييةب فييكذا أردنييا أن ُنعلييم الطفييل كلميية كررأسأل مييثال،
أحض يرنا لييه كأسييا ،ثييم كررنييا علييى مسييمعه كلميية كررأس ونحيين نش يير إلييى

الكييأس .هنييا يقييوم الطف ي ُل بييالربط بييين الصييوت والصييورة الحسييية .فييكذا تييم
التعلم تكون لدى الطفيل القيدرة عليى لفيظ كلمية كرأس ،وذليك عنيدما ُيحيس
أو يتخي ييل الك ييأس .وتك ييون لدي ييه الق ييدرة عل ييى تخي ييل الك ييأس عن ييدما يس ييمع
لفظي ي يية كي ي ييأسب فالصي ي ييورة الحسي ي ييية تسي ي ييتدعي اللفظي ي يية ،واللفظي ي يية تسي ي ييتدعي
الصورة ..،وهكذا.
أمييا تعلررم المرررف وال ع ر فهييو أكثيير تعقيييدا ،فييالحرف فرري ،مييثال،
أردت أن تعلم الطفل أن الماء في الكأس فكنيك
يستلزم عناصر عدةب فكذا
َ
تحتيياج كأسييا ،ثييم تُحضيير ميياء ،وتسييكب هييذا الميياء فييي الكييأس ،ثييم تقييول
للطفييل :الميياء فييي الكييأس .وكييذلك األميير فييي األفعيالب فلكييي يييتعلم الطفييل

معنى كلمة ضرهلل ،ال بد أن يكيون هنياك ضيارب ومضيروب وأداة ضيرب
وفعل ضرب ،كمقدمات ضرورية لتفهيم الطفل معنى كلمة ضرهلل.
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جي يياء في ييي اآليي ييات (01أل 04أل  )00مي يين سي ييورة البق ي يرة ":وعلرررررم آدم
عرضهم علا المال كة فقا أن وني أسماء رؤ ء ن
األسماء كلها ثم
َ
َ
علرم لنرا مرا علمتنرا نر أنر العلريم
كنتم صاددين .درالوا سر مان
َ

المكيم .دا يا آدم أن هم أسما همأل فلما أن أ م أسما هم دا ألرم أدر
رهلل السررماوا ِ واألر أل وأعلررم مررا ت رردون ومررا كنررتم
لكررم نرري أعلررم نير َ
تَكتمون".
إذا أخي ي ييذنا بظي ي يياهر الي ي يينص القرآني ي ييي الك ي ي يريم يمكي ي يين أن نقي ي ييول إن

لمسييميات عاقليية ،وذلييك لقولييه
األسييماء ،فييي هييذه الحادثيية الجليليية ،كانييت ُ

تعالى في حق هذه المسميات ":عرضرهم ..رؤ ء ..أسرما هم" .وهيذا قيد

رماء كلهررا" ،أي أن آدم،
يفسيير لنييا المقصييود بقولييه تعييالى":وعلررم آدم األسر َ
عليييه السييالم ،قييد تعلييم كرر أسييماء المسييميات العاقليية التييي سييتكون محييل
امتحييان آلدم وللمالئكيية ،عليييهم السييالم .وقييد اسييتطا آدم ،عليييه السييالم،
أن يخبر بجميع أسماء الكائنيات العاقلية التيي ُعرضيت فيي االمتحيان ،أي

أنه أنجز . %133

وهنييا قييد يثييور س يؤال :ولكيين اهلل تعييالى هييو الييذي علَّييم آدم ،عليييه

السالم ،فأين الفضل آلدم في ذلك؟!
نقييول :المقصييود هنييا قابلييية الييتعلم واألداء ،أي االسييتعداد الفطييريب
جس ييديا ،وعقلي ييا ،ونفس يييا .ويب ييدو أن ذلي ييك ال يت ييوفر للمالئك يية ف ييي أصي ييل
فطرتهم" :س مان

علم لنا

ما علمتنا".

نعييم ،هييذا هييو األسيياس المطلييوب للخالفيية علييى األرض ،وهييذا هييو
االسييتعداد الفطييري األولييي الييذي ال بييد منييه ،ثييم يقييوم اإلنسييان باإلبييدا ب
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فيف ي يير  ،ويول ي ييد ،ويس ي ييتنبط ...،بحي ي ييث تبق ي ييى اللغ ي يية لدي ي ييه مواكب ي يية لتط ي ييوره
وحاجاته.
لقد أدرك اإلنسان أهمية اللغة ،إلى درجة أن نجد بعض الفلسيفات
المعاصرة تبالا في القول بأهمية اللغة ،فتزعم أن ال تفكير مين دون لغية.
ويب ييدو أنن ييا بحاج يية إل ييى د ارس ييات أوف ييى تعط ييي اللغ يية مكانته ييا ف ييي البن يياء
الحضاري اإلنساني.
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اين للناس
جرررراء ف ييي اآلي يية  11م يين س ييورة آل عمي يران" :اِّيررررن للنرررراس مررررهلل
الشررهوا ِ مررن النسر ِ
رين والقنررا ير المقن رررل مررن الررذ ِهلل وال ضر ِرة
راء وال نر َ

ِ
الميرال الردنياأل وال عنرده
والالي ِ المسومة واألنعام والمررثأل ذلر متراع
مسن الممهلل".

الرراين :هييو شييدة الحسيين ،والتيزيين هييو جعييل الشيييء زينييا .والكييالم

في ييي اآليي يية الكريمي يية يتعلي ييق بمي ييا فُطي يير عليي ييه اإلنسي ييان مي يين حي ييب األمي ييور
المييذكورة ،ولييذلك حكميية تتعلييق بالحييياة الييدنيا ،وبضييرورات إعمييار الكييون،

بل إن هذا التزيين هيو مين أهيم أسيس التحضير اإلنسياني .وعلييه بعييد ميا
الم يزيِّن هييو الشيييطان ،بييل هييي الفط يرة
يقولييه بعييض أهييل التفسييير ميين أن ُ
التييي فطيير اهلل تعييالى النيياس عليهييا ،وهييذا مييا نجييده فييي كييل النفييوس ،جوان
تفاوتييت فييي اإليمييان والتقييوى .وال ُيييذم اإلنسييان فييي حبييه وميلييه إلييى هييذه
الميذكورات ،ولكين تيأتي المذمية عنييدما يبيالا اإلنسيان فيي اندفاعيه ،فيخييرج
عن الطور ،ويقوده ذلك إلى االعتداء وتجاوز حدود اهلل تعالى.
عنيدما يتيزين اإلنسيان بزينية مييا فكنميا يقصيد أن يظهير بمظهير هييو

أحسيين ميين واقعييه .والزينيية تُو ِجييد فرقييا بييين الحقيقيية والواقييع الجديييد ،وكلمررا
اتسررع ال جررول كانرر الاينررة أشررد .وعليييه فييكن الزينيية فييي األمييور التييي
ذكرتهييا اآلييية الكريميية تتفيياوتب فت يزيين النسيياء هييو أشييد ميين ت يزيين البنييين،
وتي يزيين البن ييين أش ييد م يين تي يزيين ال ييذهب والفض يية… وهك ييذا .أي أن اآلي يية
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الكريميية قييد سييردت المييذكورات تنازليييا .وعنييدما نقييول إن تيزيين النسيياء هييو
األشييد بييين المييذكورات فكنمييا نقصييد أن نقييول إن الفييارق بييين واقييع النسيياء
وحقيقييتهن ،وبييين صييورتهن فييي عيييون الرجييال ونفوسييهم هييو فييارق كبييير.
وعلي ييه تك ييون الزين يية أش ييد م ييا تك ييون ف ييي النس يياء إذا نظرن ييا إل يييهن بعي ييون
الرجال .أما إذا نظرنا إلى المرأة بعين المرأة فكننا نكيون عنيدها أقيرب إليى
الواقع ،وبالتالي تكون الزينة أقل.
زينية الميرأة فييي عييين الرجييل أشييد ميين زينيية الرجييل فييي عييين الميرأة.
وعليييه فييكن الفييارق بييين حقيقيية الرجييل فييي الواقييع وصييور ِ
ته فييي عييين الميرأة
أقل من حقيقة الميرأة فيي الواقيع وصيورتها فيي عيين الرجيل .هيذا يعنيي أن
خيبيية أمييل الزوجيية بعييد الييزواج أقييل ميين خيبيية أمييل الييزوج ،وذلييك فييي حاليية
تحيييد العواميل األخيرىب فالرجيل حسيي فييي نظرتيه إليى الميرأة ،وعليى وجييه
الخصوص عندما يتعلق األمير بيالعين واإلبصيار .مين هنيا ال بيد أن تعيي
الم يرأة أنهييا تصييبح بحاجيية أشييد إلييى الزينيية عنييدما تصييبح زوجيية .وهييذا ال
يعن ييي أن الرج ييل ال يحت يياج إل ييى الزين يية ،ولكنن ييا نقي يارن ب ييين فطي يرتين .وق ييد
نصت اآلية الكريمة ،كميا نالحيظ ،عليى تيزيين النسياء فيي نفيوس الرجيال،
ول ييم ت يينص عل ييى تي يزيين الرج ييال ف ييي عي ييون النس يياء ،ألن الك ييالم هن ييا ع يين
التزيين األشد.
لق ييد نص ييت اآلي يية الكريم يية عل ييى البن ييين دون البن ييات ،ألن التي يزيين
الفطييري فييي البنييين أشييد منييه فييي البنييات ،أي أن الفييارق بييين واقييع البنييين
الحقيقييي وبييين مييوقعهم فييي نفييوس اآلبيياء واألمهييات ،هييو أكبيير ميين واقييع
البنييات الحقيقييي ومييوقعهن فييي نفييوس اآلبيياء واألمهييات .انظيير إلييى تفيياني
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اآلباء واألمهات ،ثم انظر إلى موقف األبناء مين اآلبياء واألمهيات ،وعليى
وجه الخصوص عند الكبر .من هنا كيان ال بيد مين التشيديد فيي الوصيية:
" ...مررا يرر ل ن عنررد الك ررر أمررد ما أو كال مررا فررال تقرر لهمررا أف و
تنهر مراأل ودر لهمرا درو كريمراأل واال ر

لهمرا جنراح الرذ مرن الرممرة

ود ر ِّهلل ارممهما كما ر ياني ص ي ار" (امسراء40:أل.)41

علييى اآلبيياء واألمهييات إذن أن يييدركوا أن ذلييك حقيقيية ميين حقييائق

الحيياة ،وفطيرة فطيير اهلل النياس عليهياب فالييدافع اليذي ييدفع األب واألم إلييى
التفاني في رعاية الولد ال توجد قوتيه عنيد الوليد .هيذا ال يعنيي أن الوليد ال
يتفييانى فييي رعاييية الوالييدين ،ولكيين دوافييع وقييوة ذلييك تختلييف .بييل إن هييذا
التفيياني المتبييادل هييو ميين األمييور التييي تميييز اإلنسييان عيين بيياقي الكائنييات
الحيييةب فأنييت تجييد القطيية ،مييثال ،تييدافع بش ارسيية عيين صييغارها ،ولكيين هييذا
الصغير عندما يكبر ال يأبه باألم ،بل قد يعتدي عليها.
أم ييا فيم ييا يتعل ييق بال ييذهب والفض يية والنق ييود ،ف ييكن الف ييارق أق ييل ب ييين
واقعها النفعي وموقعها من نفس اإلنسانب أي أن الزينة فيها أقل من زينية
النسيياء والبنييين ،بمعنييى أن حييب اإلنسييان لهييا هييو قريييب إلييى واقعهييا ميين
حيييث منفعتهييا وخييدمتها لييه .وتكييون الزينيية أقييل مييا تكييون فييي عييالم النبييات
والز ارعييةب فدرجيية حبنييا وانشييدادنا إلييى هييذا العييالم قريييب جييدا إلييى واقعييه
المنفعي.
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فه من مدكر
جراء فيي اآليتيين (107أل  )103ميين سيورة الصيافات ،وذليك تعقيبييا
ون َعلَي ِهم مص ِ ِمينأل َوِاللي ِ أَفَال
على قصة إهالك قوم ليوطَ ":وِانكم لَتَمر َ
رررون" .معلي ييوم أن المي ييرور في ييي وضي ييح النهي ييار أدعي ييى إلي ييى االعتبي ييار،
تَع ِقلر َ
ومعلييوم أن المييرور بالليييل ال يسييمح بييالنظر والتأمييل ،فمييا السيير إذن فييي

تخصي يييص الليي ييل والصي ييباح؟ الالفي ييت للنظي يير هني ييا أن اآليي يية تخي ييتم بقولي ييه
رون" ،ولييم تخييتم ":أَفَررال ت ِ
ون" .وهييذا يعنييي أنييه إذا
صررر َ
تعييالى ":أَفَررال تَع ِقلر َ
اسيتخدم العقييل أمكيين أن يتوصييل النيياس إلييى أسيرار هييذا اإلهييالك ومييا فيييه

ميين آيييات ألهييل التفييرس البيياحثين عيين سييمات األشييياء وخصائصييهاِ ":ن
ين" (المجر)77 :
ِفي َذلِ َ يا ٍ لِلمتََو ِّ
س ِم َ
جاء في اآلية  76من سورة الحجر ،عنيد الحيديث عين ميدائن قيوم
لييوط ":وِانهررا لَ ِس ر ِي ٍ م ِقر ٍ
ريم" ،فهييي إذن تقييع فييي طري ي ٍ
ق ثابييت لييم ينييدرس،
َ َ
َ
وه ييو طري ييق مط ييروق يعرف ييه الع ييرب ف ييي زم يين الرس ييالة .ومعل ييوم أن أكث يير
الروايات التاريخية تشير إليى سيدوم التيي تقيع فيي فلسيطين ،جنيوب البحير
الميييت .ويب ييدو أنهييا كان ييت تقييع ف ييي طريييق القواف ييل المسييافرة م يين الجزيي يرة
العربية إلى بالد الشام .والذي يزور تلك المنطقة يالحظ تضياريس غريبية
توحي بحصول ٍ
قلب لألرض ،كما جاء في القرآن الكريم ":فَ َج َعل َنرا َعالِ َي َهرا
ِ
ها( "...المجر)71:
سافلَ َ
َ
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جيياء فييي اآلييية  07ميين سييورة القميير فييي حييق قييوم لييوط ،عليييه
ضرري ِ ِه فَ َ َمس ر َنا أَعي ر َنهم "..إذن حصييل إذهيياب
السييالمَ ":ولَقَررد َر َاودوه َعررن َ
لألبصييار ،وهييذا يجعلنييا نفهييم ،بشييكل أفضييل ،الوصييية التييي أوصييت بهييا
رن اللير ِ َو َيلتَ ِر
المالئكة لوطا ،عليه السالم ..":فَأَس ِرر ِأَ لِر َ ِ ِق ٍرع ِم َ
ِ
ررد ( "...رررود )31:فااللتف ييات ق ييد ي ييذهب بالبص يير ،أم ييا زوج يية ل ييوط
َمر ٌ
مرررنكم أ َ
ِ
َصرا َهم ."...وقيد كانيت هييذه
فسيوف تلتفيت ِ ":ام َأرَتَر َ ِنره مصرري َها َمرا أ َ
الوصييية مشييددة ،بحيييث ال بييد أن يسييير لييوط ،عليييه السييالم ،خلييف أهييل
رن اللي ر ِ َوات ِررع
بيتييه حتييى يطمييئن إلييى الت يزامهم " :فَأَسر ِرر ِأَ لِ ر َ ِ ِق ر ٍرع ِمر َ
ِ ِ
َمررد( "..المجررر .)67:وحتييى ال يكييون ذهييابهم إلييى
رار م َو َيلتَ ر مررنكم أ َ
أَد َر َ
ون" ،إذ
الجهة غير الصحيحة ،جاء في تتمة اآليةَ ":وامضروا َميرث ترؤ َمر َ
يبييدو أن العييذاب كييان يتعلييق شرررعاعا ترررذ هلل األ صرررار ،وميين هنييا ال

يج ييوز االلتف ييات ،وال ب ييد م يين ال ييذهاب سي يريعا ،وقب ييل طل ييو الفج يير ،خل ييف
المن يياطق الجبلي يية ،بحي ييث تص ييبح الجب ييال ح يياج از يمن ييع م يين وص ييول ه ييذه
اإلشعاعات في حال التفات البعض خطأ.

جاء في اآلية  31من سورة هيودِ ":ن َمو ِع َد م الصر " ،فالصيبح
هو موعد نزول العذاب بقوم لوط ،أما شروق الشمس فسيكون موعد قليب
المدينيية ودفنهييا بميين فيهييا ":فَأَ َال ر َذتهم الصرري َمة مشر ِررِدينأل فَ َج َعل َنررا َعالِ َي َهررا
سر ِ
رافلَ َها("...المجررر70:أل )71يبييدو أن ميين ِح َكييم هييذا القلييب دفيين وطميير تلييك
َ
المي يواد المش ييعة الت ييي تش ييكل خطي ي ار عل ييى الن يياس ال ييذين يم ييرون بالمنطق يية.

ويمكيين التييدليل علييى ذلييك بقولييه تعييالى فييي اآلييية  03ميين سييورة القميير":
اهلل مسرررتَ ِقٌّر" ،فه ييو إذن عييذاب ل ييه اسييتقرار ف ييي
صررر َمهم كر َرررلإ َعررر َذ ٌ
َولَقَرررد َ
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األرض واس ي ييتمرار ،ب ي ييل لق ي ييد بقي ي ييت العالم ي ييات الواض ي ييحة ذات ال ي ييدالالت
ِ
رون"(العنك ررو  )07فاسييتخدام
آي ر إة َ ِّي َن ر إة لِقَرروٍم َيع ِقلر َ
البينييةَ ":ولَقَررد تََرك َنررا من َهررا َ
العقي ييل ومعطيي ييات العلي ييم يمكي يين أن يقودني ييا ،علي ييى ضي ييوء اآليي ييات القرآنيي يية
الكريمة ،إلى التوصل إلى تلك التفاصيل التي جاءت بها اآليات القرآنيية،
ليكون ذلك إعجا از تاريخيا.
ميين أراد أن يبحييث عيين تلييك الم يواد المشررعة المدفونررة ،فعليييه أن
يسييتخدم أجه يزة القييياس بالليييل ،أو فييي الصييباح قبييل شييروق الشييمس ،ألن
الشروق قد يجعل أشعة الشمس تطغى على تلك األشعة محتملية الوجيود.
وقييد يلييزم الحييذر بالليييل وعنييد الصييباح ،ألن فعالييية ذلييك األميير المجهييول
اهلل
صر َمهم كر َررلإ َعر َذ ٌ
كانييت أصييال فييي الصييباح قبييل طلييو الشييمسَ ":ولَقَررد َ
مسررتَ ِقٌّر" .معلييوم أنييه فييي الصييباح قبييل طلييو الشييمس تكييون حدقيية العييين
متسييعة تسييمح بييدخول كمييية أكبيير ميين األشييعة .والالفييت للنظيير أن القيرآن
الكريم نص على أن قوم لوط قد أمطروا بحجارة مين ين ،ثيم نيص عليى
أن هييذه الحجييارة هييي ميين سررجي  ،وأن هييذا السييجيل منضررود ،ثييم إن هييذه
الحجارة معالجة لعقاب أمثال أولئك الذين أسرفوا في المعاصي.

ذهب الكثير من المفسيرين إليى أن سرجي تعنيي الطيين المتحجير،

وجعليوا ذلييك مين تفسييير القيرآن بييالقرآن .والييذي نيراه أن هييذا قيد يكييون غييير
صييحيح ،ألن كييل آييية تلقييي ضييوءا علييى معنييى جديييد .وال يبعييد أن يكييون

الكالم هنا عن ميواد صيلبة ذات إشيعا مسيتمر مسترسيل ،وذات إدر ٍار ال

يتوقفب ألن من معاني السج في اللغة العربية امرسا وكذلك الع راء،
الرِسييل ،أو مثييل
بييل إن بعييض أهييل االختصيياص قييالوا إنييه مثييل الشيييء َّ
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العطييية فييي اإلدرار .وهييذه الم يواد الصييلبة المشييعة قييد تكييون مغلفيية بطييين
عند سقوطها مين السيماء ،ثيم هيي مكونية وفيق نظيام يحقيق فعاليتهيا بيدليل
سررو َم إة
قولييه تعييالىِ ":سر ِّ
رجي ٍ َمنضرروٍد" ،ثييم هييي معالجيية لتُحقييق األهييداف":م َ
ين".
ِعن َد َرِّ َ لِلمس ِرِف َ
جاء في اآلية  30من سورة األعيراف ":فَأَن َجي َنراه َوأَ لَره ِ ام َأرَتَره
ين" .تكررت كلمة ال ا رين في القرآن الكيريم سيبع ميرات،
َكا َن ِم َن ال َا ِ ِر َ
وذلك عند الحديث عن امرأة لوط ،التي هلكت مع مين هليك .وكلمية َن َرر
هي من األضدادب فهي تعنيي َذ َ َهلل ،وتعنيي أيضيا َقري ،وهيي هنيا بمعنيى
َ ِقررررري .ويمكي يين أن يشي ييير ذلي ييك إلي ييى حقيقي يية بقي يياء قي ييوم لي ييوط في ييي صي يييغة

مس ييتحثات ف ييي ب يياطن األرض .نع ييم إنه ييا إش ييارات ن ييرى أنه ييا تس ييتفز أه ييل

االختصيياص ميين أصييحاب العقييول .وقييد يحسيين أن نخييتم بمييا ُختمييت بييه
آن لِ ِّ
لررذك ِر فَ َهرر ِمرررن
قصيية قييوم لييوط فييي سييورة القمييرَ ":ولَقَررد َيسرررَنا القررر َ
مد ِك ٍر؟!".
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يأجوُ ومأجوُ
جاء في اآلية  10من سورة الحجراتَ ..":و َج َعل َنراكم شرعو اإ َودَ َا ِر َ
ِ
رارفوا ،"...وهييذا يعنييي أن انقسييام البشيير إلييى قبائييل وشييعوب وأمييم هييو
لتَ َعر َ

أمر صحي جوايجيابي ،بغيض النظير عين العيوارض السيلبية لهيذا االنقسيام.
والذي يهمنا هنا هو اإلشارة إلى ماضيي البشيرية اليذي سياعد عليى تشيكل
يود واألب يييض ،واألص ييفر
أن نج ييد الي ييوم األس ي َ
الش ييعوب واألم ييم ،إل ييى درج يية ْ
وغيي ي يره ،بحي ي ييث يس ي ييهل التميي ي ييز ،الخ ي ييتالف األش ي ييكال واأللي ي يوان والص ي ييور
واللغييات .ويبييدو أن االنعييدام النسييبي لوسييائل االتصييال فييي القييديم سيياعد
علي ييى عي ييزل الني يياس بعضي ييهم عي يين بعي ييض ،وبالتي ييالي سي يياعد علي ييى تشي ييكل
الخواص المميزة لألمم والشعوب .وهيذا يعنيي أننيا نسيير الييوم فيي االتجياه
المع يياكس ،نظي ي ار لتط ييور وس ييائل االتص ييال ،وس ييقوط الحي يواجز ب ييين البش يير
شيئا فشيئا.
يتحييدث الق يرآن الك يريم ،فييي خ يواتيم سييورة الكهييف ،عيين قصيية ذي
الق يرنين ،الحيياكم القييوي التقييي العييادل ،الييذي يجييوب األرض حييامال رسييالة
الخير إلى النياس ،فهيو عليى خيالف ميا عهدتيه البشيرية مين حكيم الجبيابرة
والمتسلطين .ويجدر أن نلفيت االنتبياه هنيا إليى أننيا ال نقصيد بيذي القيرنين
اإلس ييكندر المق ييدوني ،ب ييل ه ييو عب ييد ص ييالح تض يياربت األقي يوال ف ييي اس ييمه
وزمان ييه ،وي ييرجح ال ييبعض أن ييه ك ييور الفارس ييي .وم ييا يهمن ييا هن ييا أن نلف ييت
االنتباه إلى ما قام به مين بنياء عظييم يفصيل بيين أُمتيين ،ويكيون بيذلك قيد
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س يياعد األم يية الض ييعيفة عل ييى النم ييو بعي ييدا ع يين إفس يياد أم يية ي ييأجوج وأم يية
مييأجوج .وبهييذا العمييل يكييون قييد سيياعد ،عررن ري ر العررا  ،علييى تشييكل
وتبلييور شخصييية أكثيير ميين أميية .واعتبيير ذلييك فييي حينييه رحمييةب جيياء فييي
اآلييية  13ميين سييورة الكهييف":دَررا َ َ ر َذا َرم َمر ٌة ِمررن َرِّرري" .ولكيين مشيييئة اهلل
ران
راءأل َو َك َ
راء َوعرد َرِّري َج َعلَره َدك َ
وحكمته أن ال يدوم هيذا العيزل ":فَرِ َذا َج َ
َوعد َرِّي َمقاإ ".

عنييدما يييأتي وعييد اهلل بانييدكاك السييد الحيياجز تُتييرك األمييم ليخييتلط
ضرررهم
بعض ييها ف ييي بع ييض ،ج يياء ف ييي اآلي يية  11س ييورة الكه ييفَ ":وتََرك َنرررا َع َ
َيو َم ِر ٍررذ َيمررروُ ِفررري َعررر ٍ …" ،أي ُيتييرك الن يياس ف ييي زم يين مع ييين ليخ ييتلط
بعضهم في بعض ،في صيغة موجات ،أي يتم التداخل بيين األميم ،ولكين
بعد أن يكون لكل أمة شخصيتها المتميزة ،أي مع احتفاظ كل أمة بأسيس
شخصيييتها التييي تميزهييا عيين غيرهيياب فررالتنوع فرري األمررم ررو مررن أس ررار

التمضر ال شريأل و و من أسس اللقاء ين الناس.

فييي البداييية كييان النيياس أميية واحييدة ،ثييم كييان االنفصييال واالنع يزال
واالخ ييتالف ،فتبل ييورت شخص يييات األم ييم ،ث ييم ع يياد الن يياس إل ييى االخ ييتالط
والتعييارف ،وسييقطت الح يواجز ،ويبييدو أن هييذا االتجيياه سيسييتمر إلييى يييوم
القيامة ،حيث جياء فيي اآليية  11مين سيورة الكهيف"َ ..ون ِر ََ ِفري الص ِ
رور
فَ َج َمع َنا م َجمعاإ" ،ويبدو أن المقصود هنا مجمو البشر.
على ضوء ذلك يمكن تلخيص تاري البشرية في مراحل ثالث:

أ .مرحلة األمة الواحدة ،وهذا في فجر البشرية.
ب .مرحلة االختالف والتفرق واالنعزال وتبلور شخصيات األمم.
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ج .مرحليية العالمييية ،والتييي تعنييي سييقوط الح يواجز والتقيياء األمييم .وتسييتمر
هذه المرحلة ،على ما يبدو ،إلى بدايات مرحلة التمهيد لعالم اآلخرة .

يقييول رسييول اهلل ،صييلى اهلل عليييه وسييلم ":وكرران ك ر رسررو ٍ ي عررث

لررا دومرره الاصررةأل و عثر

لررا النرراس عامررة"أل فالمرحليية األولييى والثانييية

تقتضيييان أن يكييون لكييل أميية رسييول ،أمرررا المرملرررة الثالثرررة فادتضررر أن
تكررون الرسررالة العالميررة العامررةأل وذل ر

عثررة الرسررو أل صررلا ال عليرره

وسررلمأل ونرراو الرسررالة امسررالميةأل التييي تسييتمر إلييى قُبيييل نهاييية التيياري
البشييري علييى األرض .ثييم تظهيير العالم ييات الكبييرى لبداييية النهاييية وقي ييام
الساعة .ومن هذه العالمات انفتاح وانتشار شرور يأجوج وميأجوج ،وذليك
ف ييي ص ييورة زح ييف يتج ييه مي ين الش ييرق إل ييى الغ ييرب حت ييى يص ييل فلس ييطين،
األرض المقدسيية ،والتييي شيياء اهلل تعييالى أن تتطهيير ،بييين الحييين واآلخيير،
عمر فيها ظالم.
مما يالبسها من دنس وشر ،فال ُي َّ
ج يياء ف ييي اآلي يية  16م يين س ييورة األنبي يياء":مترررا ذا ف ِت َمررر يرررأجوُ
ومررأجوُ ،"...كلميية فتم ر ال تحتمييل لغيية أن يكييون مييا سيييفتح هييو السييد،
كما توهم الكثير من أهل التفسير محكمين فهمهيم فيي حقيقية اللغية .وكيان

أسلم لو قالوا إن قبائل يأجوج ومأجوج تنفتح بالشر .مع مالحظة أن السيد
لم يرد ذكرهُ في السياق.
هنيياك احتمييال أن يكييون زمييان ذي القيرنين مغرقييا فييي ِ
القييدم .ويبييدو
ُ
أن مهمتهُ كانت تتعلق بكعطاء دفع لتطور األمم المختلفة ،والتي هيي فيي

مرحل يية التبل ييور ،ول يييس هن يياك م ييا ي ييدل عل ييى اقتص ييار مهمت ييهُ عل ييى األم ييم
الييثالث التييي أشييير إليهييا فييي سييورة الكهييف .ويتضييح لميين يتييدبر اآليييات
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الكريميية أن كييل أميية ميين هييذه األمييم كانييت تختلييف عيين األخييرىب فيياألولى
بلغييت ميين النضييوج مبلغييا يجعلهييا مؤاخييذة بأعمالهييا ،والثالثيية ال تكيياد تفقييه
قوال ،وهي مستضعفة ومعتدى عليها من قبل أُمتين أصلهما واحيد ،بداللية
تقارب االسمين ،يأجوج وميأجوجأل وبداللية تحالفهميا فيي العيدوان عليى هيذه

األمة الضعيفة .إنها أمة تحس بضرورة وجود حياجز يحفظهيا مين عيدوان

األقوييياء ،ويتيييح لهييا أن تبلييور شخصيييتها بعيييدا عيين اآلخ يرين .جيياء فييي

اآلييية  11ميين سييورة الكهييف ":درررالوا يرررا ذا القر ِ
ررأجوُ
ررأجوُ ومر َ
رررنين ن ير َ
سدون في األر أل فه نجع ل َالرجاإ علرا أن تجعر َ يننرا و يرنهم
م
َ
سداإ".

ق ييام ذو القي يرنين بكيج يياد الح ييل الن يياجح والن يياجع ،والمحق ييق ل ييبعض
ِ
وجوبِييه فييي األرضب فهييذا الحييل يعييزل األمييم عيين بعضييها
أهييداف تجوال يه َ
فيتيييح تبلييور شخصييياتها فييي تلييك المرحليية ،التييي سيييليها مرحليية اخييتالط
ُ
األمم ،وهذا في حينه سيكون رحمة من اهلل تعالى بالناس":دا

ذا رممر ٌة

مررن ر رري ،"...وفيي الوقييت الييذي يفقيد فيييه الييردم الحياجز وظيفتييه ال بييد أن
يزول..":ف ذا جاء وعد ر ي جعلره
دكراء ،"..وهيذا ال بيد أن يحصيل ،ألنيهُ
َ
تق ييدير رب الن يياس ومي يربيهم ..":وكرررران وعررررد ر رررري مقرررراإ" ،وس يييكون ه ييذا
االنييدكاك متزامنييا مييع بييدايات المرحليية األخييرة ،والتييي هييي مرحليية اخييتالط
األمم وموج بعضها في بعض ،كما ألمحنا.
ج يياء ف ييي الح ييديث الشي يريف أن الرس ييول ،ص ييلى اهلل علي ييه وس ييلم،
استيقظ من ِ
نومه فزعا وقيال ":وي ٌ للعرهلل من شرر درد ادتررهلل فرت اليروم

من ردم يأجوُ ،"...وهيذا يشيير إليى تيزامن بيدايات انهييار السيد ميع بدايية
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مرحليية العالمييية واخييتالط األمييم ،والتييي جيياء اإلسييالم ليحققهييا .وال شييك أن
كلميية (يخييتلط) ال تفييي هنييا بييالغرض ،بييل (يمييوج) ،ألن االخييتالط ال يييدل
عل ييى الكثي يرة الهائل يية ،وال يش ييير إل ييى الت ييداخل م ييع االحتف يياظ بالخص ييائص
الممي يزة ،وكييل ذلييك بعييض إيحيياءات كلميية يمرروُ .أمييا كلميية (تركنييا)أل فييي
ُ
قوله تعالى ":وتركنا عضرهم يوم ٍرذ يمروُ فري عر  ،"...فتيوحي رالمنع
السابق.
تسييتمر مرحليية مييوج األمييم فييي بعضييها إلييى يييوم القياميية ":وتركنييا
بعضييهم يومئي ٍيذ يمييو ُج فييي بعييض ،ون ررَ فرري الصررور فجمعنررا م جمعرراإ"،
ولكين هييذا الميوج ال يييذهب بخصوصييات األمييم وتميزهيا ،بييدليل أن يييأجوج
وم ييأجوج ال ييذين أفس ييدوا ف ييي مرحل يية تبل ييور خصوص يييات األم ييم س يييعاودون
الكييرة فيكييون إفسييادهم ميين العالمييات الكبييرى لقيييام السيياعة .وبييدليل وجييود
العيرب اليذين يصييبهم اليبالء الشيديد عنيد خيروج ييأجوج وميأجوج كميا جياء
في الحيديث الشيريف .وفيي الوقيت اليذي تقتيرب فييه وظيفية اليدين الدنيويية
من نهايتها تقترب نهاية وظيفة العرب أيضا.
خالصيية األميير أن األمييم التييي تبلييورت قييديما سييتبقى متمي يزة ،علييى
الرغم من اتجاه البشرية نحو العولمة ،فاختالط الناس إلى ييوم القيامية لين
يذهب باألسس الممييزة لشخصييات األميم العريقية .وسييبقى التمييز والتنيو
من أهم أسس التحضير البشيري .وسيتبقى األميم هيي المحضين اليذيُ يلهيم
قي ي يييم االنتمي ي يياء ،ويؤسي ي ييس في ي ييي النفي ي ييوس معي ي يياني االلت ي ي يزام .وسي ي ييتخفق كي ي ييل
مخططييات الشيير التييي تريييد أن تجعييل ميين العولميية وسيييلة إلفسيياد النيياس،
410

ومسوغا لالعتداء على خصوصيات األميم ،مين أجيل تحوييل البشيرية إليى
كيرد
قطعان يسيهل السييطرة عليهيا واسيتغاللها .وصيدق اهلل العظييم ..":ن َ
الشي ِ
كان ضعي اإ".
ان َ

411

وكيف تص ر؟!
ر ُيضييير الرسييول أو ييينقص ميين قييدره أن يكييون تابعييا فييي طلييب
العلم؟! هيذا موسيى ،علييه السيالم ،يسيعى إليى العبيد الصيالح يطليب عنيده
المعرفيية" :دررا لرره موسررا ر أت عر علررا أن تعلمررن ممررا علمر َ رشررداإ"
(الكهررف )66:ولكيين العبييد الصييالح يعلييم أن مييا لديييه ميين علييم ربيياني تقصيير
يع
عنييه الحكميية البشيرية ،فيقييول لموسييى ،عليييه السييالم ..":نر لررن تسررت َ
ِ
ري ص ر ارإأل وكيررف تص ر ر علررا مررا لررم تم ر رره ال ر ارإ "أل إذن ليييس ميين
َمعر َ
السهل أن َيصبر موسى ،عليه السالم ،ألنه لين ييدرك م ارميي أفعيال العبيد
الصييالح ،بييل إن صييبره عنييدها سيييكون عجيبييا ":وكيررف تصر ر؟!" وهييذا مييا

حصل فعال ،فقد بادر ،علييه السيالم ،بياالعتراض ،وتكيرر منيه ذليك حتيى
بعد أن تم تذكيرهُ أكثر من مرة ":درا ألرم أدر لر
ص ارإ".

نر لرن تسرت يع معري

ل يييس م يين الس ييهل إذن أن يص ييبر اإلنس ييان حت ييى ي ييدرك الحكمي يية.

ويكييون كمييال الصييبر عنييدما يتحقييق كمييال اإلحاطيية ،والييذي ليين يكييون فييي
عييالم القصييور البشييري .ميين هنييا يكييون النجيياح للعقائييد واألفكييار التييي تقييدم
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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هييذا إب يراهيم ،عليييه السييالم ،يييدعو ربييه ..":رهلل أرنرري كيررف تميرري
المرروتاأل دررا أولررم تررؤمن؟! دررا

لررا ولكررن لي مر ن دل رري"..

(ال قرررل)463:

وهيذا موسييى ،علييه السييالم ،يرجييو ربيه":رهلل أرنرري أنظررر لير " ،ولكيين أنييى
لبشيير أن يطيييق ذلييك فييي قييانون الييدنيا .وميين هنييا ال بييد ميين تقريييب هييذه
الحقيقة إلى موسى ،عليه السالم ،ليقتنع ويطمئن قلبيه ..":دا لرن ترانريأل

ولكن انظر لا الج ر فر ن اسرتقر مكانره فسروف ترانري" (األعرراف،)110 :
فاالستسييالم الحقيقييي هييو استسييالم العييارفين ،واالنقييياد الجييوهري هييو انقييياد
المقتنعي ييين ،وال في ييالح لمي يينهج وال فك ي يرة ال تقي يييم بناءهي ييا علي ييى أسي يياس مي يين
المعرفيية واالقتنييا  .ونحيين هنييا نهييدف إلييى لفييت االنتبيياه إلييى حاجيية النيياس
إلييى البرهييان ،وحيياجتهم إلييى معرفيية الحكميية ميين وراء التش يريع ،حتييى فييي
الشييعائر التعبدي يية .أم ييا ق ييول العلم يياء إن العب ييادات ال تعل ييل ،فكنه ييا قض ييية
أخ ييرى ال عالق يية له ييا بالحكم يية .وحت ييى عن ييدما يعج ييز العق ييل البش ييري ع يين
إدراك الحكمة فكنه باإلمكان تقديم الدليل على هذا العجز ،وعندها تتحقيق
القناعة المطلوبة ،كما حصل عندما طلب موسيى ،علييه السيالم ،أن ييرى
اهلل تعالى .
حتييى أولئييك الييذين يستسييلمون بمجييرد التحقييق ميين الييدليل الشييرعي،
المستند إلى القرآن الكريم والسنة المشيرفة ،نجيد أن استسيالمهم يقيوم عليى
أس يياس م يين القناع يية الت ييي نس ييميها إيمان ييا ،ولك يين ه ييذا االستس ييالم تش ييوبه
شوائب الحيرة والتساؤل عندما يتعارض ظاهر األمر مع أساسيات الدين،
كمييا حصييل فييي قصيية موسييى ،والعبييد الصييالحب حيييث لييم يصييبر موسييى،
وخ ي ْيرق الس ييفينة ،ألن ظ يياهر ه ييذه
علي ييه الس ييالم ،واس ييتنكر قت ييل الص ييبيَ ،
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األفعييال يتنيياقض مييع اإلصييالح الييذي أميير بييه الييدين .إن مييا فعلييه العبييد
الصالح كان بوحي ربياني ،ليذلك قيال ":ومرا فعلتره عرن أمرري" .وال ننسيى
أن اتبا موسى ،عليه السالم ،للعبد الصالح ابتداء كان بوحي رباني .

إذا كن ي ييا بحاج ي يية دائم ي يية إل ي ييى اس ي ييتجالء الحكم ي يية م ي يين وراء ال ي يينص
الييديني ،جواذا كييان استسييالمنا هلل الخييالق ال يعنييي استسييالمنا لكييل ظ يواهر
النصييوص ،جواذا كانييت المالئكيية قييد تسيياءلت عيين الحكميية ":أتجع ر فيهررا

مررن ي سررد فيهررا ويس ر

الرردماء" ،فميياذا يمكيين أن نقييول فييي أولئييك الييذين

يريدون أن يجعلوا من الشعوب أغناما تُقاد ،وماذا نقول في اليديكتاتوريات
التي ابتليت بها األمة فكانت صيو ار مكيررة لفرعيون وهيو يقيول ":مرا أريكرم
ما أرل"؟!
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ألَدتلن
آد َم
جرراء فييي اآلييية  47ميين سييورة المائييدةَ ":وات ر َعلَرري ِهم َن َ رأَ ا َنرري َ
ِ
َم ِد ِ َما َولَم يتَقَ ِم َن ا َال ِر دَا َ ألدتلَن َ
ِال َم ِّ ِذ دَرَا درَاناإ فَتقِّ َ من أ َ
ين".
دَا َ ِن َما َيتَقَ الله ِم َن المت ِق َ
لم يبق األمر فيي دائيرة التهدييد ،بيل تعيدى ليصيل بيابن آدم األول

إلى أن يقتل أخاه ،وذلك حسدا له أن اختاره اهلل تعيالى وتقبيل منيه!! ومين
قبل هذا الحدث وجدنا إبليس يعصي أمير ربيه ،فقيد َعظُيم عنيده أن يختيار
اهلل آدم ونس ييله للخالف ييةب فالس ييجود آلدم ،علي ييه الس ييالم ،يعن ييي االعتي يراف
واإلقرار والقبول بتأخر عالم الجين لصيالح تقيدم البشير ممثليين بيآدم ،علييه
السييالم .وقييد كشييفت هييذه الحادثيية عيين مييرض ِ
الكبيير المييتمكن ميين نفييس
إبليس .ومعلوم أن إبليس ال ينفرد بهذه النقيصية ،بيل إن ِ
الكبير هيو اليدافع
األقوى في صد الناس عن طريق الحق والحقيقة.
اختار اهلل تعالى إبراهيم ،عليه السالم ،واصطفاه ،ثم اصطفى مين
نس ييله إس ييماعيل جواس ييحاق ،عليهم ييا الس ييالم ،واص ييطفى م يين نس ييل إس ييحاق
يعقييوب ،عليييه السييالم ،الييذي انتظيير بلهفيية أن يصييطفي اهلل ميين نسييله أحي َيد
أبنائه ،إلى أن جاءه يوسف ،عليه السالم ،يقيولِ ":ذ دَا َ يوسرف أل ِ ِ
يره َيرا
ِ
ِ
ين"،
َم َرد َع َ
سرا ِج ِد َ
أََ ِِّني َأرَي أ َ
س َوالقَ َم َرر َأرَيرتهم لري َ
ش َرر َكو َك راإ َوالشرم َ
فييأدرك يعقييوب ،عليييه السييالم ،أن اهلل تعييالى قييد اختييار يوسييف علييى سييائر

إخوتييه ،فح يرص علييى كتمييان األميير ،الحتمييال أن يييؤدي ذلييك إلييى حسييد
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وتباغض ،فقيال ":دَا َ َيا َني تَقص ،رؤيا َ َعلَا ِال َوِتر َ فَ َي ِكيردوا لَر َ
ان لننسر ِ
رين"أل فاختيييار يوسييف الصييغير علييى
ران َعررد ٌّو م ِر ٌ
َكيررداإ ِن الشرري َ َ
بيياقي إخوتييه مظنيية الحسييد لييدى بعضييهم ،وعلييى وج يه الخصييوص الكبييار
منهم ،واليذين يتوقيون أن يختيار اهلل تعيالى أحيدهم .وال ننسيى أن الرواييات
تييذكر أن يوسييف ،عليييه السييالم ،كييان أخيياهم ألبيييهم ،أمييا هييم فيغلييب أن
يكونوا أشقاء.
انتظيير اليهييود طييويال بعييد موسييى ،عليييه السييالم ،آملييين أن تكييون
الرسييالة الخاتميية فيييهم ،وأن يكييون الرس يول الخيياتم ميينهم .فلمييا ُبعييث عليييه
السييالم ف ييي الع ييرب ،دفعهييم الحس ييد و ِ
الكب يير إلييى الص ييد والتك ييذيب ،ب ييل إن
االعتق يياد اليه ييودي بعقي ييدة الش ييعب المخت ييار دفعه ييم إل ييى أن يكوني يوا األش ييد
عداوة للرسالة اإلسالمية ،وهم في ذلك يماثلون إبليس في موقفه مين آدم،
علييه السييالم ،وفيي عداوتييه للبشير .ويبقيى ِ
الكبيير هييو اليدافع اليرئيس لكبييار
المعاني ييدين ،وأكي ييابر المجي ييرمين ،أمي ييا أصي ييحاب النفي ييوس الزكيي يية مي يين أهي ييل
التواضييع فيعجبييون ميين مواقييف أهييل ِ
الكبيير ،وال ي ازلييون حييائرين ،ال تطيييق
َ َ

أفهامهم مسلك أهل الحسد.
ُ
يب المس ييلمون م يين الموق ييف الغرب ييي م يين اإلس ييالم ،فق ييد
والي ييوم َيعج ي ُ
ُخي ِيدعوا طييويال بشييعارات الحرييية والمسيياواة وحقييوق اإلنسييان ،ثييم هييم اليييوم
يقفييون أمييام الحقيقييةب فحرييية االعتقيياد ُيقصييد بهييا إذن حرييية اإللحيياد ،فهييم

يفض ييلونك علماني ييا أو حت ييى ماركس يييا ،أمي ييا أن تك ييون مس ييلما فه ييذا غايي يية
االستفزاز ،لمياذا؟! نقيول  :لقيد بيات معروفيا أن عالقية المسيلم بدينيه تُمييزهُ
عي يين سي ييائر الني يياسب فنظرتي ييه للي ييدين تختلي ييف ،وتصي ييديقه يختلي ييف ،ويقيني ييه
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يختلييف ،بييل لقييد بلييا هييذا اليقييين درجيية جعلتييه يعتقييد جازمييا أن ال حقيقيية
غير اإلسيالم ،ليذا فهيو وحيده الميتهم بأنيه ييدعي ملكيية الحقيقية ،وهيذا ألن
سلوكه تجياه دينيه ،وتجياه اآلخيرين ُيصيرح بيذلك ،وهيو ال ييرى وجيود أكثير

وصيفَتْه األديييان األخيرى بأنييه
مين ديين حييق .إنيه الوحيييد اليذي ال يهمييه إن َ
كافر ،فهو ال يأبه بيذلك ،ألنيه ال يشيك لحظية أنيه عليى الحيق .وهيو اليذي
يطلب منه اآلخرون أن ال يصفهم بالكفار ،ثيم هيم يحاورونيهُ مين أجيل أن
يؤخييذ منييه التص يريح واالعت يراف .وهييو وحييده الييذي ي يرى أن اإليمييان يكييون
بالعقييل والقلييب ،وبالتييالي ال بييد ميين الييدليل .إنييه الوحيييد الييذي يعتقييد جازمييا
بوراثته للدين الحق ،وبأحقيته بالقييادة الدينيية .كر ذلر ألنره يملر الردلي
وال ر ان.

بعي ييد كي ييل مي ييا قلني يياه ،كيي ييف ال ُيسي ييتفز الغربي ييي مي يين اإلسي ييالم ومي يين
الصييحوة اإلسييالميةب فييالغرب يييرى نفسييه األول فييي هييذا العييالم ،ويييرى أنييه

المل ِهييم للبشيرية ،والوصييي علييى اإلنسييانية ،وتيراه يشييم عنييدما يييرى النيياس
ُ
يتهيافتون عليى صيناعته ،ويتلقفيون إنتاجييه .ولكين عنيدما يصيل األمير إلييى
عقيدتييه وثقافتييه ،تسييتفزه نظ يرة المسييلم الفوقييية ،والتييي تُشييعره بتهافييت تلييك

العقي ييدة وس ييخافتها .نع ييم ،إن ييه ال ييدافع ال ييذي دف ييع اب يين آدم األول أن يق ييول
ألخيه":ألدتلن ".
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ثم ادعهن
رر ِ يم َر ِّهلل أ َِرِنرري
جرراء فييي اآلييية  463ميين سييورة البقيرةَ ":وِاذ دَررا َ ِ ر َا
ف تم ِيي ال َموتَاأل دَا َ أ ََولَرم ترؤ ِمنأل دَرا َ َ لَرا َولَ ِكرن لِ َي َمر ِن َدل ِري،"...
َكي َ
واضيح فيي السيياق أن إبيراهيم ،علييه السيالم ،يطليب أن ييرى كيفيية إحيياء
المييوتى .فهييو إذن يييؤمن بييأن اهلل تعييالى يحيييي المييوتى ،ولكيين نفسييه ،عليييه
السييالم ،تتييوق إلييى معرفيية كيفييية هييذا اإلحييياء .ولكيين أنييى لبشيير أن يييرى
الكيفية في جوهرهيا .وحتيى ليو دبيت الحيياة فيي مييت والنياس ينظيرون ،أو
اجتمعييت األجيزاء المتفرقيية وهييم يبصييرون ،فهييل يعنييي ذلييك أنهييم قييد عرفيوا
كيفية إحياء الموتى؟! إن جوهر الكيفيية هيو مين األسيرار التيي تيزال تحيير
العقي ييول ،وال تي ييدركها األبصي ييار .وعليي ييه كيي ييف يمكي يين أن ُنقي ييرب مثي ييل هي ييذه
الحقيقة إلى األفهام؟!
لقد جاء الرد في اآلية نفسها من سيورة البقيرة ..":دَرا َ فَالرذ أَرَ َعر إة
ِم َن ال ي ِر فَصر ن ِلَي َ ثم اج َع َعلَرا كر ِّ َج َ ر ٍ ِمرنهن جراءاإ ثرم ادعهرن
ِ
سرررعياإ "...قييال بعييض أهييل التفسييير إن معنييى كلميية فَصرررر ن أي
َيأتي َنررر َ َ
قطعهن ،وهذا عجيب ،ألن الصر فيه معنيى الضيم ،والتقطييع فييه تفرييق.

ويبييدو أن الييذي حملهييم علييى هييذا قولييه تعييالى ":ثررم اج َع ر َعلَررا ك ر ِّ َج َ ر ٍ
ِمنهن جراءاإ " ،ومعليوم أن الواحيد هيو جيزء مين األربعية ،واألربعية الطييور
يمكن أن تكون أربعة أنوا يكون مجموعها أكثير مين أربعية ،وقيد ورد فيي
سورة ِ
اهلل لِكر ِّ َ ٍ
سر َعة أَ َرو ٍ
راهلل
الحجيرَ ":وِان َج َهرن َم لَ َمو ِعرد م أَج َم ِع َ
رينأل لَ َهرا َ
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ِ
وم " ،فهل المقصود الجاء هنا بعيض إنسيان أم عيدد مين
منهم جاٌء َمقس ٌ
النياس؟! وعلييه فييال داعيي ألن تُصيرف لفظيية فصرر ن عيين ظياهر معناهييا
الذي هو الضم والتقريب.
" ثم اج َعر َعلَرا كر ِّ َج َ ر ٍ ِمرنهن جراءاإ" ،ليو كيان المقصيود تفرييق
قطييع الطيييور الميتيية علييى الجبييال ،كمييا يقييول الييبعض ميين أهييل التفسييير،
لك ييان ه ييذا م يين أعج ييب العج ييب ،ألن المطل ييوب ه ييو رؤي يية كيفي يية اإلحي يياء
وتجميع األشالء ،ويكفي ،لتحقييق المطليوب ،طيير واحيد ،وال بيد أن يكيون
قريبييا وتحييت النظيير .أمييا تفريييق األبعيياض علييى الجبييال فييال يجعلنييا نبصيير
كيفية اإلحياء .وما ُيدرينا عندها أنها الطيور نفسيها التيي قُطعيت؟! وحتيى
ال نقييع فييي مثييل هييذه التناقضييات ال ُبييد أن نأخييذ المعيياني وفييق الييدالالت
الظاهرة.

لقييد طُلييب ميين إبيراهيم ،عليييه السييالم ،أن يأخييذ أربعيية ميين الطييير،

أو م يين أنواعه ييا ،ث ييم يضرررمها ليررره مترررا تأل ررره ،وبع ييد أن تتحق ييق األلف يية

المطلوبيية يفرقهييا فييي رؤوس الجبييال ،التييي ال نييدري عييددها وال نييدري مييدى

بعدها وقربها ،وبعيد تفريقهيا يقيف وييدعوها إلييه ،وسييجد أنهيا تأتييه طائعية
مس ي ييرعة .وه ي ييذه ص ي ييورة أص ي ييبحت الي ي ييوم مألوف ي يية ومتك ي ييررة ،وعل ي ييى وج ي ييه
الخصوص ليدى أهيل الخلييج اليذين ُي َعلميون الصيقور كييف تطيير فيي جيو
السماء ثم تعود مسرعة عندما تُدعى وتنادى باللغة التي ألفتها واعتادتها.
معل ييوم أن الطي ييور ه ييي األش ييد نف ييو ار ب ييين الكائن ييات الت ييي تع يياي

اإلنسان فيي األرض ،بيل لقيد َعيد بعضيهم اقتيراب الطيير مين إنسيان بعينيه
نوعا من الكرامات .إال أن هذه الفطرة في الطير يمكين أن تتغيير باأللفية.
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وبه ييذا ينكش ييف لن ييا بع ييض أسي يرار اس ييتغراب الن يياس إحي يياء الم ييوتىب فه ييم
يعجبون من غير المألوف ،وال يعجبون مين الميألوف ،عليى اليرغم مين أن
اإلعج يياز ف ييي الخل ييق يتجل ييى ف ييي ك ييل مظ يياهر الك ييون .فلم يياذا ال يعج ييب
النياس ،ميثال ،مين تكيون الجنييين ،ونزوليه طفيال كيامال؟! نهررا األل رة .ولييو

كييان المييوتى يعييودون إلييى الحييياة ألصييبح ذلييك واقعييا مألوفييا ال يييدعو إلييى
العجييب .جواذا ك ييان واق ييع الطييير أن ييه ش ييديد النف ييور ،فقييد أمك يين تغيي يير ه ييذا
الواقييع ،وأصييبح األميير فييي دائيرة الممكيين غييير المسييتغرب .إن فيي المييوت

تحلييال وتفرقييا ،أمييا الحييياة فتييآلف واجتمييا  .وليييس هييذا فييي الكائنييات الحييية
فقط ،بل نجده فيي االجتميا البشيريب فتحليل المجتميع وتفيرق النياس نيذير
موت لهذا المجتمع ،أما التآلف واالجتما فمن أبرز مظاهر الحياة فيه.
ران َوَنعلَررم َمررا
سر َ
جيياء فييي اآلييية  16ميين سييورة قَ ":ولَقَررد َاللَق َنررا امن َ
توس ِروس ِ ِره َن سره وَنمرن أَدررهلل ِلَير ِره ِمرن م ر ِ الو ِر ِ
يرد" ،وجياء فيي اآلييية
َ
َ
َ
َ
َ
رررن األر ِ ِ َذا أَنررررتم
رررولإ ِمر َ
 47مي يين سي ييورة الي ييروم ..":ثررررم ِ َذا َد َعرررراكم َدعر َ
ررون" .لقييد طُلييب ميين إب يراهيم ،عليييه السييالم ،أن ُيقييرب الطيييور وأن
تَالرجر َ
يضيمها إليييه ،وبعيد أن تحصييل األلفيية تكيون الييدعوة فيكييون االجتميا  ":ثررم
ِ
سعياإ " .وهذا سير آخيرب فرالقرهلل الشرديد الرذي ينرتج عنره
ادعهن َيأتي َن َ َ
تملف يجع من السه العودل عد الت رر  ،فكييف بياهلل القيدير اليذي هيو
أقرب إلينا من حبل الوريد!!
ن المررو ت ررر وتنررافر علررا مسررتول الجسررد المرراديأل وعلررا
مستول عالدة الروح هذا الجسد .أما الميال ف نها تملف وانجذاهلل علرا
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
القررهللأل وعنرردما يكرون نررا ترملف فرري عرالم المعنررا
عالم المادل.
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يضرر ال عررد فرري

ن ل ثتم

عش ارإ

جراء فييي اآليية  74ميين سيورة اإلسيراء":يرروم يرردعوكم فتسررتجي ون

ممررده وتظنررون ن ل ثررتم

دلرريالإ " ،وجيياء فييي اآلييية  114و  110ميين

سورة المؤمنيون ":دا كم ل ثرتم فري األر
أو عر

عردد سرنينأل درالوا ل ثنرا يومراإ

يرروم"...أل وجيياء فييي اآلييية  17ميين سييورة يييونس":ويرروم يمشررر م

كأن لم يل ثوا

ساعة من النهار يتعارفون ينهم" .هيذه اآلييات وغيرهيا

تكشييف عيين حقيقيية الشييعور اإلنسيياني يييوم القياميية بسييرعة انقضيياء الحييياة
الدنيا ،وسرعة مضي عيالم البيرزي ،فاليذاكرة البشيرية يومهيا تكيون مشيغولة
بمييا هييو أهييم وبمييا هييو أخطيير ،ثييم إن مييدة الييدنيا وعييالم البييرزي فييي قييانون
اآلخيرة ال تزيييد عيين وحييدة صييغيرة ميين الييزمن ،كيييف ال ،والنهييائي ال يييذكر
في جانب الالنهائي!!
ثالث آيات من سورة طه تطرح نسبية الزمن فيي اإلدراك البشيري،
ليييس فيمييا يتعلييق باللبييث الييدنيوي ،وال فيمييا يتعلييق بمييدة عييالم البييرزي ،بييل
تتعل ييق بي ييوم الحش يير ال ييذي ال ن ييدري ك ييم يس ييتمر ،جوان كان ييت األحادي ييث
الشريفة تنص على طيول ذليك الموقيف ،ولكنيه فيي النهايية ينقضيي ليكيون
الخلود الذي ال يتناهى ،وعلى وجه الخصوص في عالم السعادة.
جاء فيي اآلييات(134أل130أل )131مين سيورة طيه ":يروم يرن َ فري
الصررور وَنمشررر المجرررمين يوم ر ٍرذ اردرراأل يتالررافتون يررنهم ن ل ثررتم
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عش ارإأل نمن أعلم ما يقولون ذ يقو أمثلهم ريق إة ن ل ثتم

يوما".

تتحييدث اآليييات الكريميية عيين حشيير المجييرمين ومييا فيييه ميين ضيييق ومعانيياة
إلييى درج يية أن تَييزرق الجل ييود ،وه ييذا ،ف ييي ح ييدود علمن ييا ،ين ييتج ع يين نق ييص
األكس ي ييجين ،ويزي ي ييد ذل ي ييك ف ي ييي معان ي يياة المحش ي ييورين .وعن ي ييد بع ي ييض أه ي ييل
االختصياص ينيتج ذليك عيين الخيوف الشيديد فيي المواقييف التيي ينعيدم فيهييا
األمل في النجاة ،مما يجعل الدم يندفع باتجياه الجهياز الهضيمي بيدال مين
أن يندفع إلى الجلد والعضالت .مثيل هيذا الواقيع المضيني يجعيل اإلنسيان
حساسييا تجيياه األص يوات والكييالم ،لييذا فهييم":يتالررافتون يررنهم"أل فكييل واحييد
ميينهم يطلييب ميين اآلخيير أن يغضييض ميين صييوته .وعلييى الييرغم ميين ذلييك
ف ييكن هن يياك قض ييية ف ييي غاي يية األهمي يية تجعله ييم يتس يياءلون بي يينهم بأصي يوات
خافتييةب فطييول الموقييف ورهبتييه وشييدته تجعلهييم يتسيياءلون عيين طييول أمييد
مييوقفهم ،وكييم مضييى ميين الوقييت علييى معانيياتهم .وهنييا يتضييح أن أق يوالهم
متضاربة ،ومتفاوتة تفاوتا كبي ار ،عنيدها يتيدخل اليبعض ،ليحسيموا المسيألة
بظنهم ،فيقولون ":ن ل ثتم

عش ارإ"أل فلم تزد المدة عندهم عن هيذا الحيد.

جواذا كييان الحييديث يتعلييق هنييا بمفهييوم النسييبية ،نتيجيية التفيياوت فييي الشييعور
البشري ،فكن معرفة متعلق العشر المذكورة ال يلزم.

إن اهلل تع ييالى ه ييو األعل ييم ب ييأقوالهم ه ييذه وم ييدى مطابقته ييا للواق ييع:
"نمررن أعلررم مررا يقولررون" :فهييذه األقيوال كلهييا مجافييية للواقييع ،ولكيين أقلهييم
إجراما ،وبالتالي أمثلهم طريقة وسيلوكا فيي عيالم الحيياة اليدنيا ،ييذهب إليى
أن لبثهم ليم يتجياوز مقيدار الييوم ،يقيول ":ن ل ثرتم

يومراإ" .وبيذلك يتبيين

لن ييا س يير اخ ييتالفهم ف ييي تق ييدير زم يين لب ييثهمب فق ييد ظه يير أن إحس يياس الن يياس
423

بالوقيت ييوم الحشير يتفياوت بتفيياوت أعميالهم فيي اليدنيا ،وبميدى صييالحهم
أو فسييادهم .وهييذا يعنييي أن هييول الموقييف يتعلييق بمييدى صييالح اإلنسييان،
أي أن هنيياك تناسييبا عكسيييا بييين الصييالح والشييعور بهييول الموقييف ومييداه.
عل ييى ض ييوء ذل ييك يمك يين أن نفه ييم بش ييكل أفض ييل األحادي ييث الشي يريفة الت ييي
تتحدث عن أهوال الموقف يوم القيامة.

424

ِ
القوامة م ٌ للمرأل
ِ
النسراء
امرون علرا
جاء في اآلية  01من سورة النساء":الرجا دَو َ
عضهم علا ع و ما أن قوا من أموالهم."...
ما فَض ال َ
"الرجا دوامون علا النساء":
القييوام :هييو ميين يكثي ُير ميين القيييام ،وميين هنييا نقييول ":فييالن صييوام قييوام" ،أي
كثير الصيام وكثيير القييام .وعلييه فيكن مين أهيم وظيائف الرجيال األساسيية
كثرة القيام على شؤون النساء .والالفت هنا أن الصيغة هي صييغة تقريير
ُم ْش ِعرة بأن األمر قانون فطري.
":

عضهم علا ع
" ما فَض ال َ
الكثييير ميين أهييل التفسييير يييذهبون إلييى أن المعنييى :بمييا فضييلهُم عليييهن.
المسييبقة لييدى الكثييرين والمتعلقيية بنظيرتهم
وهيذا مييذهب تييدعو إليييه األفكييار ُ
الخاصيية إلييى المييرأة .أمييا اليينص القرآنييي فهييو فييي غاييية الوضييوح ،حيييث
"ب فالرج ييل

عضرررهم علرررا عررر
يقييول سييبحانه وتع ييالى ":مرررا فَضررر ال َ َ
ُمفضيل علييى الميرأة ،والميرأة مفضييلة علييى الرجييل .ومعلييوم أن ال ضر فرري

الل ررة ررو الايررادل .وال شييك أن لييدى الرجييل زيييادة شيياءها الخييالق الحكيييم

لتتناسييب مييع وظيفتييه ،ولييدى الم يرأة زيييادة تتناسييب مييع وظيفتهييا .وعليييه ال

نستطيع أن ُنفاضل بين الرجل والمرأة حتى ُنحدد الوظيفية ،تماميا كميا هيو
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األميير فييي الطبيييب والمهنييدسب فييكذا كييان المطلييوب بنيياء بيييت فالمهنييدس
أفضل ،والطبيب أفضل عند مقاومة األمراض ...وهكذا.
إذا ك ييان األم يير ك ييذلك ،فلم يياذا إذن ُيكثِ يير الرج ييا ُل م يين القي ييام عل ييى
شييؤون النسيياء؟! والج يواب هنييا :أن الفضييل الفطييري لييدى الرجييال اقتضييى
واجبا عليهم تجياه النسياء ،وفضيل النسياء اقتضيى حقيا لهين عليى الرجيالب
ففضييل الرجييل أنييتج واجبييا ،وفضييل الم يرأة أنييتج حقييا .وال شييك أن بعييض
جوان ييب فض ييل الرج ييل الفطري يية (زيادت ييه) جعلت ييه األق ييدر عل ييى الكس ييب ف ييي
الواقييع االقتصييادي ،أمييا فضييل الميرأة فقييد أعيياق قييدرتها علييى الكسييب ،لييذا
فقد أنتج فضل الرجل في هيذا الجانيب واجبيا ،فيي حيين أنيتج فضيل الميرأة
حقا .وبناء على ذلك كان الرجل هو األكثر قياما عليى شيؤون الميرأة ،لميا
أنتجه فضلُهُ من واجبات ،ولما أنتج فضل المرأة لها من حقوق.
الالفييت فييي االجتمييا البشييري أن القيييام بالواجييب ينييتج حقييا يكي ِ
ياف
ُ
ُ
القي ييام به ييذا الواج ييب .والالف ييت أن ك ييل وظيف يية ف ييي المجتم ييع يقابله ييا م يين
الحقييوق مييا يكافئهييا ويسيياعد علييى القيييام بهيياب ف يرئيس الدوليية ،مييثال ،هييو
أعظيم النياس مسيئولية وبالتييالي هيو األعظيم حقييا .وبقيدر تحملِيه للمسييئولية
يقابليه النياس بميردود ميين الحقيوق تسياعده علييى القييام بوظيفتيه .وال ُشي َيرطي

يرض حقوقييا تسياعده علييى القيييام بواجبييه ،وطاعتييه
هيو صيياحب مسييئولية تَفي ُ
من قبل الجماهير مفروضة اجتماعيا .وفي الوقت الذي يشعر فييه النياس
بتفريطي ييه وتقصي يييره بواجبي ييه يقابلوني ييه بالعصي يييان والي ييرفض واالحتقي ييار .أمي ييا
الطاعة والقبول واالحترام فألولئك اليذين ُي ْخِلصيون ويقوميون بيواجبهم خيير
قيام.
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فييكذا كييان الرجييل قوامييا يييؤدي واجباتييه ويمييارس وظيفتييه ،فييال بييد أن
يقابي ييل ذلي ييك مي ييا يكافئي ييه مي يين الحقي ييوق .والعجيي ييب أن معني ييى ِ
القوامي يية عني ييد
ُ
الكثي يرين ُي ي اردف معنييى الحييق الييذي هييو للرجييل علييى الم يرأة ،فييي حييين أن
معنى ِ
القوامة في اللغية يشيير بوضيوح إليى الواجيب اليذي هيو عليى الرجيل
تجيياه الم يرأة ،أي أنييه حييق الم يرأة وليييس حييق الرجييل .أمييا حييق الرجييل فهييو
األث يير المترت ييب عل ييى قيام ييه بواجب ييه ،وه ييو الم ييردود المتوق ييع نتيج يية القي ييام
بالوظيفة.
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ذ تسوروا الممراهلل
"و ر أتررا َ َن ررأ الالصر ِرم ذ تسرروروا ِ
ع
داود ف ر ِرا َ
المم رراهلل .ذ دالل روا علررا َ
مررنهمأل دررالوا تَالررف َالصر ِ
رمان َ ررا َعضررنا علررا ع ر أل فررامكم يننررا

ررالم و تش ر وا رردنا لررا س رواء الص ر ار  .ن ررذا أالرري لرره تسررعٌ
ِ
وعاني في ال ِال اهلل .دا
َ
وتسعون نعج إة ولِ َي نعج ٌة وامدلٌ فقا أك لنيها َ
لقررد ظلم ر َ س رؤا ِ َن ِ
عجت ر لررا ِنعاجررهأل وان كثي ر ارإ مررن الالل رراء لي رري

عضهم علا ع أل الذين آمنروا وعملروا الصرالما أل ودلير ٌ مرا رم.
وظرن داود أنمررا فَتنرراه فاسررت َر ر رره و َالرر راكعراإ وأنرراهلل .ف رنررا لرره ذلر أل

سن ممهلل .يا داود نا جعلنا َ اللي ر إة فري األر ِ
وان له عندنا لال ا وم َ
فررامكم ررين النرراس ررالم ِّ و تت ر ِرع الهررول فَي ِ
ضررل َ عررن س ر ي ال .ن
شرديد مرا َنسروا يروم ِ
الذين ي ِ
المسراهلل"
عرذاهلل
ضلون عن س ي ال لهرم
ٌ
ٌ
َ
َ

(.)46 -41 :،

تفس ييير ه ييذه اآلي ييات الكريم يية يص ييلح مث يياال ص ييارخا عل ييى مجاف يياة
بعييض أهييل التفسييير لظيياهر اليينص القرآنييي جريييا وراء اإلس يرائيليات التييي
ألقت بظاللها السلبية عليى أفهيام الكثيير مين القيدماء والمعاصيرين .ونحين
هنييا نفتييرض أن القييار علييى د ارييية بمسييلك المفسيرين عنييدما يفسييرون هييذه
العجالية هيو إلقياء األضيواء عليى
اآليات الكريمة .وما نهدف إليه في هيذه ُ
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جوان ييب ه ييي في يي رأين ييا مف يياتيح تس يياعد ف ييي فه ييم بع ييض دالالت ك ييالم اهلل
الحكيم.

"و ر أتررا َ ن ررأ ال َالصر ِرم ذ تسرروروا المم رراهلل" :واضييح فييي اليينص
الكي يريم أن المتخاصي ييمين ه ييم جماعي يية ول يييس فقي ييط األخي يوان ،بي ييدليل قولي ييه

تع ييالى " :ذ تسررروروا ...ذ داللررروا" ،وب ييدليل ق ييولهم ..." :الصرررمان رررا
عضررنا علررا ع ر  ."...فهُييم جماعيية منقسييمة إلييى قسييمين متخاصييمين،
وهذا يعني أن اإلشكال لم يكن مقتص ار على األخوين.
" ذ تسرروروا المم رراهلل" :هييذه ميين العبييارات المفتاحييية ،والتييي تسيياعد علييى

فهي ييم حقيقي يية مي ييا جي ييرىب فهني يياك جماعي يية مضي ييطرة أن تي ييأتي البيي ييوت مي يين
ظهورهييا ،وهييذا يييدل علييى عييدم إمكانييية أن يييدخلوا ميين البيياب .أمييا ذكيير

المحيراب فيشييير إلييى أن داود ،عليييه السييالم ،كييان قييد اختلييى بنفسييه ليعبييد
اهلل تعييالى ،وقييد جيياء فييي الحييديث الش يريف أن داود ،عليييه السييالم ،كييان
أعبد الناس.
َ
" ن ررذا أالرري لرره تسررعٌ وتسررعون نعجررة ولرري نعج ر ٌة وامرردلٌ فقررا
وعاني في الال اهلل" :من المستبعد أن يطميع األي الغنيي بنعجية
أك لنيها َ
أخييه ،وال يحصيل مثيل ذلييك إال فيي حياالت شيياذة ومر ِ
ضيية .واألقيرب إلييى
ََ
ضيم
ظاهر النص الكريم ْ
أن نقيول إن األي الغنيي قيد طليب مين أخييه أن َي ُ

نعجته إليى بياقي النعياج لترعيى معهيا ،ألن ذليك أصيلح لهيا ،وأرفيق بيه أن
يجعلها مع باقي الغنم .ومثل هذا األمر متوقع أن يكون بيين األي وأخييه،
بل هذا ما تفرضه أدنى درجات األخوة وصلة الرحم.
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"فقا أك لنيها" :هو إذن يريد أن يجعلها فيي كفالتيه ،وال يوجيد فيي
ال يينص الكي يريم م ييا يش ييير إل ييى أن ييه ك ييان يري ييد أن يتع ييدى عل ييى ح ييق أخي ييه
فيغصييبها .ومتييى كانييت الكفاليية فييي اللغيية تعنييي األخييذ واالغتصيياب؟! أمييا
في القرآن الكريم فلم ترد الكفالة إال بمعنى الحفظ والرعاية والضمانة ،مين
مثل قوله تعالى ،في حق مريم ،عليهيا السيالم" :وك لهرا اكريرا ."...ويبيدو

أن األي الغني كان َحريصا على مصلحة أخيه َّ
فألح عليه فيي طليب ضيم
وعاني في الال اهلل".
النعجة إلى باقي النعاج لتكون في كفالتهَ ":
م ي يين هن ي ييا كان ي ييت البداي ي يية ،وه ي ييي ص ي ييورة تتك ي ييرر ف ي ييي المجتمع ي ييات

اإلسييالميةب فأنييت تجييد دواعييي األخييوة تمنييع الكثييرين ميين اقتسييام المييراث،
يورث ،ممي ييا يي ييؤدي إلي ييى تي ييداخل الحقي ييوق وتشي ييابكها ،بحيي ييث
المي ي ِّ
بعي ييد وفي يياة ُ
يصيعب فيميا بعيد الفصيل فيي هيذه الحقيوق مين غيير إلحياق ظليم بطيرف
من األطراف .وبمرور الوقت تدخل أطراف أخرى مثل الزوجيات واألحفياد
واألصهار وغيرهم ،وتكون الشيحناء والبغضياء وقطيع اليرحم ،فيي حيين أن
الدوافع األصلية كانت الرغبة في صلة الرحم.
ِ
"دا لقد ظلم َ سؤا ِ
نعجت َ لرا نعاجره" :نعيم ،هيذا هيو األصيل
َ
تضييم نعجتييك إلييى نعاجييه ،باسييم
يب منييك أن ُ
الييذي ولي َيد الظُلييمب فعنييدما طَلي َ
األخي ييوة ،كي ييان ظالمي ييا لي ييك ،ألن ذلي ييك أدى إلي ييى اخي ييتالط األمي ييور وتي ييداخل

الخصومة أطراف أخرى.
الحقوق ،ودخلت في ُ
يمكيين تصييور مييا حصييل علييى الصييورة اآلتييية :األي الغنييي يطلييب
ضيم نعجتيه إليى نعاجيه الكثييرة .ومضيت األييام،
من أخيه ،رحمة بيه ،أن َي ُ
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
القدماء .وبما أنه لم يتم ابتداء االتفاق على تفاصيل األمير ،أهيو مشياركة
أم هو مجرد كفالة تطوعية ،فقد نشأ ن از بين عدة أطراف .وهذا التصيور
يسيياعدنا فييي فهييم كييونهم جماعيية متنازعيية ..":ررا عضررنا علررا ع ر
" ...وان كثي ارإ من الالل اء لي ي عضهم علا ع
"يرررا داود نرررا جعلنرررا اللي ررررة فررري األر

."...

"،

فرررامكم رررين النرررراس

رالم  :"...ميين كيان فييي مثيل هييذا الموقيع يكييون مسيئوال عيين الفصيل بييين

الناس ،ومن قَ ِ
بل ذلك يكون مسئوال عن هدايتهم إلى سيواء الصيراط ،وهيذا
يقتضي ييي أن ُينفي ييق معظي ييم وقتي ييه في ييي إرشي يياد الني يياس وتعلي يييمهم ووعظهي ييم،

والفص ييل بي يينهم فيم ييا أش ييكل عن ييدهم .ومعل ييوم أن إنف يياق الوق ييت ف ييي تعل يييم
النيياس وقضيياء حيوائجهم والقيييام علييى مصييالحهم ُمقييدم علييى التفييرغ لعبييادة
الصييالة .أمييا أن ُيكثيير داود ،عليييه السييالم ،ميين التعبييد فييي مح اربييه ،حتييى

يضطرهم إلى أن يتسيوروا المحيراب ليصيلوا إلييه ،فيأمر يحتياج إليى تيذكير
المنبه لداود ،عليه السالم ،فسار إليى
وتنبيه .وقد كانت هذه الحادثة هي ُ
اإلنابة واالستغفار.
"وظرررن داود أنمرررا فتنررراه" :نع ييم ،ه ييذه الحادث يية جعل ييت داود ،علي ييه

السييالم ،يتنبييه إلييى بعييض وجييوه التقصييير التييي يمكيين أن يكييون قييد دفعييه
إليهييا حبييه التفييرغ للعبييادة ،فييأدرك ،عليييه السييالم ،أنييه قييد امييتحن ميين أجييل
تنبيهه إلى األولويات التي يجب أن يتنبه إليها.
"وظن داود أنما فتناه فاست َر َر ه و َالرر راكعراإ وأنراهللأل ف رنرا لره
ذل  "...إن مقام النبوة يقتضي حساسية شديدة تجاه أي تقصير ،أو حتيى
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أدنييى غفليية عيين األولويييات ،جوان حصييلت مثييل هييذه الغفليية فييال تلبييث أن
تييزول ،وال يلبييث النبييي أن ُينيييب إلييى اهلل تعييالى .وال يجييوز هنييا أن يييذهب

يتغفر م ي يين كبيي ي يرة ،ب ي ييل إن
بن ي ييا الخي ي ييا ُل م ي ييذاهب ،فنتص ي ييور أن النب ي ييي يس ي ي ُ
االس ييتغفار ه ييو دي ييدن األنبي يياء ،فه ييذا رس ييول اهلل ،ص ييلى اهلل علي ييه وس ييلم،

ينات األبير ِار
يسييتغفر اهلل تعييالى فييي اليييوم مائيية مييرة .وصييدق ميين قييال":حسي ُ
سيئات المقربين" ،فشتان بين دواعي استغفارنا ودواعي استغفارهم ،علييهم
ُ
السالم.
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نظ ار في سورل يوسف
 الرؤى تصنع األحداث
 وقطعن أيديهن
أعلم من اهلل
 و ُ
 نحن ُعصبة!!

 اجعلني على خزائن األرض
َ و َجاء بِ ُكم ِم َن اْلَب ْد ِو
 ألفاظ ودالالت
 من أسرار البالغة القرآنية
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الرؤل تصنع األمداث
القضرررراء ه ييو عل ييم اهلل الس ييابق بحص ييول األش ييياء قب ييل حص ييولها.

والرؤيا الصادقة هي إطال اإلنسان على القضاء قبل أن يتحقق فيصيبح
قييد ار .أي أن اإلنسييان يمكيين أن يطلييع فييي منامييه علييى الغيييب المسييتقبلي.
الملَييك أثنيياء النييوم .وتُعتبيير الييرؤى الصييادقة الييدليل
ويبييدو أن ذلييك ميين لَميية َ
القاطع على وجود القضاءب أي العلم بحصول الشيء قبل حصوله ،وهيي
ب فكيرة القيدر إليى العقيل البشيري القاصير عين إدراك ُكنيه
رحمة ربانية تُقير ُ
العلم اإللهي المطلق .ومن رحمته تعالى أن جعل الرؤييا الصيادقة منتشيرة
فييي المجتمعييات البشيرية كافيية ،وال تقتصيير علييى المييؤمن دون غييره ،وهييي
ميين االنتشييار بمكييان ،بحيييث ال يمكننييا قبييول الييزعم بحصييولها علييى وجييه
الصدفة.

تُستهل سورة يوسف برؤياه عليه السالمِ ":ذ دَرا َ يوسرف أل ِ
يره َيرا
ِ
ِ
ين"،
َم َرد َع َ
سرا ِج ِد َ
أَ ِِّني َأرَي أ َ
س َوالقَ َم َرر َأرَيرتهم لري َ
ش َرر َكو َك راإ َوالشرم َ
ك األب النبي ييي أن هي ييذه الرؤيي ييا ترمي ييز إلي ييى اصي ييطفاء ولي ييده يوسي ييف،
ويي ييدر ُ
عليهم ييا الس ييالم ،وأن سلس ييلة النب ييوات ،الت ييي ب ييدأت بج ييده إبي يراهيم ،علي ييه
السالم ،ستستمر في نسله .وهو يدرك أيضا أن هذا الفتى سييكون رسيوال،
ألن س ييجود وال ييده ل ييه يعن ييي أن مرتبت ييه ف ييوق مرتب يية أبي ييه النب ييي ،أي أن ييه
ييكون رسيوال نبييا .والالفييت أن الرؤيييا قيد تحققييت حسييا ومعنيى ،انظيير مييا
س ُ
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جاء في خواتيم سورة يوسيفَ ":وَرفَ َع أََ َوي ِه َعلَا ال َعر ِ َو َالرروا لَره سرجداإ
ِ
اي ِمن دَ دَد َج َعلَ َها َرِّي َمقاإ ،"...فالصيورة
َودَا َ َيا أََ َر َذا تَأ ِوي رؤَي َ

لم ِّ
عبيير عيين االحتيرام واالعتيراف بالفضييل قييد تحققييت كمييا
الحسييية للسييجود ا ُ
ورد في ييي الرؤيي ييا .ولي ييم يحصي ييل هي ييذا السي ييجود إال بعي ييد تحققهي ييم مي يين فضي ييل
يوسييف ،عليييه السييالم ،وذلييك عنييد ظهييور حقيقيية االجتبيياء الربيياني ،الييذي
كان يعقوب قد استيقنهُ عندما قص عليه يوسف ،عليهما السالم ،رؤياه.

ومما يلفت االنتباه أيضا أن رؤيا يوسف ،عليه السالم ،قيد كشيفت
عن غيب مستقبلي يكون بعد سنين طويلة .وقد أدى هيذا الكشيف إليى أن
ُيميز يعقوب ،علييه السيالم ،وليده يوسيف فيي المحبية والمعاملية والحيرص،
وأصبح يخاف عليه أن يفقده ،وظهر ذلك في سلوكه ،مما أدى إلى تيآمر
المفضيية إليى تسلسيل األحيداث التيي
إخوته عليه ،فكان ذليك كليه المقدمية ُ

انتهييت بتحقييق الرؤيييا علييى أرض الواقييع .والعجيييب هنييا أن الرؤيييا ،التييي
هييي إطييال علييى حيوادث المسييتقبل قبييل وقوعهييا ،قييد تمول ر

أد

لا تمققها.

لررا مقدمررة

السرج َن فَتََيران
جاء في اآلية  06من سيورة يوسيفَ " :وَد َالر َ َم َعره ِّ
دَا َ أَمد ما ِِّني أَر ِاني أَع ِ
صرر َالمر ارإ َودَرا َ ا َالرر ِِّنري أ ََر ِانري أَم ِمر فَرو َ
َ
َ َ
ين ".
َأر ِسي ال ااإ تَأك ال ير ِمنه َن ِّ َنا ِتَأ ِويلِ ِه ِنا َن َار َ ِم َن المم ِس ِن َ
قي ييام يوسي ييف ،عليي ييه السي ييالم ،بتأويي ييل رؤيي ييا السي ييجينين ،وبي ييذلك تي ييم
إطالعهما على المستقبل قبل حصوله .والالفت هنيا أن تأوييل هيذه الرؤييا
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ك ييان س ييببا ف ييي خروج ييه ،علي ييه الس ييالم ،م يين الس ييجن ،وب ييذلك نكتش ييف أن
إطال السجينين على مصيرهما المستقبلي كان من حكمته أن يكون هيذا

اإلطال مقدمة لخروج يوسف ،عليه السالم ،من السجن.

ِ
سررر َع
وجيياء ف ييي اآلييية  10م يين الس ييورةَ " :ودَرررا َ ال َملررر ِِّنررري أ ََرل َ
راف وسر ع سرن الَ ٍ الض ٍرر وأ َالرر يا ِسرا ٍ
ِ
َقَ َار ٍ ِس َم ٍ
سر عٌ ع َج ٌ َ َ َ
َ َ َ َ
ان َيأكلهن َ
ِ
ون ".
اي ِن كنتم لِلرؤَيا تَع ر َ
َيا أَي َها ال َم أَفتوِني في رؤَي َ
إنه ييا رؤي ييا ج يياءت بخي يير عظ يييم ،م يين أج ييل مجتمع ييات توش ييك أن
تتعرض للقحط والمجاعية ،ليذا ال بيد مين االسيتعداد ،واسيتغالل اليوفرة قبيل
القحييط .وشيياء اهلل تعييالى أن تكييون هييذه الرؤيييا سييببا لخييروج يوسييف ،عليييه
الملِييك .ومثييل
السييالم ،ميين السييجن ،وتوليييه أعلييى منصييب فييي الدوليية بعييد َ
هي ييذا التمكي ييين يسي يياعده ،عليي ييه السي ييالم ،في ييي نشي يير رسي ييالته ،في ييي المجتمي ييع
المصري.

ال بي ييد أن تكي ييون الرؤيي ييا ألعلي ييى سي ييلطة ،أال وهي ييي الملي ييك ،وذلي ييك
ليتحقييق مييا تحقييق ميين خييير .وبكمكاننييا أن نتصييور األثيير الضييئيل وغييير
الملموس لتلك الرؤيا على المجتميع المصيري ،وغييره مين المجتمعيات ،ليو
كانت لواحد من عامة الناسب إذ عنيدها سيتبقى الرؤييا مجيرد إطيال عليى
المستقبل ،بل لن يكون من السيهل معرفية ميا وراءهيا مين رميوز دالية عليى
هييذا المسييتقبل .أمييا عنييدما تكييون الرؤيييا هييي رؤيييا الملييك ،وعنييدما تتكييرر
لدييه ( نرري أرل) ،فييكن فيي ذلييك ضييمانة للفيت انتباهييه وجليب اهتمامييه .كييل
437

ذلييك ميين أجييل أن يعلييم تأويلهييا ،فتييتم نعميية اهلل علييى المجتمييع المصييري
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 ،فييأدى
كشفها هيذا إليى تيدارك ميا سييحل مين أخطيارب أي أن الرؤييا كانيت ابتيداء
كشفا لواقع مستقبلي ،ثم تحوليت إليى مقدمية أدت إليى تحققهيا ،وهيذا جيدل
يجب أن يدفعنا إلى تدبر أعمق لحقائق القضاء والقدر.

وم َس ِّيرعة لظهيور تأوييل رؤييا يوسيف،
لقد كانيت رؤييا المليك ُمجليية ُ
علي ييه الس ييالم .أم ييا رؤي ييا الس ييجينين فكان ييت المفت يياح لتفعي ييل رؤي ييا المل ييك.
وتبقييى رؤيييا يوسييف ،عليييه السييالم ،هيي البداييية والنهاييية ،أي أنهييا المقدميية
والنتيجة لذلك كله.

يب ييدو أنن ييا بحاج يية إل ييى إع ييادة النظ يير ف ييي فهمن ييا للرؤي ييا الص ييادقة،

وفلسفتها ،ودورها في الواقع اإلنساني.
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ود عن أيديهن
مكرر ن أرسرل

جاء في اآلية  01من سورة يوسف":فلما سرمع
لرريهن وأعتررد لهررن متك رأإ وآت ر ك ر وامر ٍ
ردل مررنهن سر ِّركيناإ ودال ر االرررُ

عليهنأل فلما رأينه أك رنه ود عن أيديهنأل ودلرن مرا َ ل مرا رذا شر ارإ
ن ذا َمل ٌ كريم".
الالفييت فييي اآلييية الكريميية أن اميرأة العزيييز أعطييت كييل واحييدة ميين

النسيياء سي ِّيكينا ،وهييذا يعنييي أن النسيياء يعييرفن الهييدف ميين توزيييع السييكاكين

عليييهن كلهيين .أمييا القييول بأنهييا قييدمت لهيين فاكهيية فهييو غييير مقبييول ميين
وجوه:
أ -لييم تُييذكر الفاكهيية فييي اآليييات الكريميية ،وليييس المقييام هنييا مقييام تك يريم
للنساء الالتي أسأن لسمعة زوجة العزيز واغتبنها.
ب -لييو كييان المقصييود الفاكهيية واإلك يرام لييذكر الق يرآن الك يريم ذلييك بكش ييارة
أوضح .وِذ ْك ُر السكين ،التي هي أداة تُقشر بهيا الفاكهية وتسيتخدم فيي
أغيراض مختلفيية ،ورد فييي سييياق الحييديث عيين تجيريح األيييدي ولييم يييرد
في سياق الحديث عن َك َرم الضيافةَ ،فلِ َم التزيد؟!
ج -العييادة أن يييتم وضييع الفاكهيية ومسييتلزماتها أمييام الضيييف ،وليييس هنيياك
ميين عييادة وال مسييوغ لتوزيييع السييكاكين ،وليييس هنيياك ميين دا لتوزيييع
السكاكين على كل واحدة ،بيل يتيرك األمير فيي العيادة لتقيدير الضييف
وحاجته.
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د -كانييت النتيجيية أن َجرحييت النسيياء أيييديهن ،وهييذا يييدل علييى أن توزيييع
السييكاكين كييان ميين أجييل تحقيييق مثييل هييذه النتيجيية ،وليييس ميين أجييل
تقشير الفاكهة ،فليس المقام مقام إكرام.
أمييا القييول بييأن تجيريح األيييدي كييان نتيجيية الدهشيية والييذهول ،وذلييك
عندما رأت النساء يوسف ،عليه السالم ،فهو مردود من وجوه:
 .5لييو كانييت النسيياء منشييغالت بأكييل الفاكهيية لكييان ذهييولهن واندهاشييهن
لجمال يوسف ،عليه السيالم ،صيارفا لهين عين االسيتمرار فيي األكيل
والتقشييير ،فهييذه طبيعيية اإلنسييانب أنييه إذا انشييد إلييى شيييء َذ َهييل عيين
األشياء األخرى.
 .5لييو كانييت النسيياء تأكييل علييى إيقييا ٍ موسيييقي يقييوده (مايسييترو) ألمكيين

تصور أن يتم جرح أيدي النساء كلهن في وقت واحد ،أما أن تُجيرح

كل يد بأكثر من جرٍح في ٍ
آن واحد فغير ُمتصور.

 .1يفتييرض عنييد أول جييرح أن يييتم التنبييه ،أمييا أن يكييون هنيياك أكثيير ميين
جييرح ثييم ال يييتم التنبييه ،فهييذا أميير غييير متصييور ،بغييض النظيير عيين
درجية االنييدها  .ومعليوم أن االنييدها ال يكييون عنيد النسيياء بدرجيية
واحييدة .أمييا الييدليل علييى حصييول أكثيير ميين جييرح فييي كييل يي ٍيد فقولييه
تعالى ":ود عن" ،فهذه صيغة مبالغة وتكثير للفعل.
 .2وجييود السييكين مسييبقا دليييل علييى أن التج يريح مقصييود ومتعمييد ،وليييس
نتيجة ذهول واندها .
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 .1يقول يوسف ،عليه السالم ،لرسول المليك":ارجع لرا ر ر فاسرأله مرا

ررا النسرروِل الالترري د عررن أيررديهن؟" ،فهييذا يييدل علييى أن يوسييف،

علي ييه الس ييالم ،يري ييد أن يرس ييل إل ييى المل ييك برس ييالة مختصي يرة تجعل ييه
يدرك حقيقة ميا حصيل قبيل سينواتب فتجيريح األييدي ال بيد أن تكيون
لييه دالليية يفهمهييا الملييك ،لييذا نجييد أن الملييك ،وبعييد وصييول الرسييالة،
يقول للنسياء":ما ال كن ذ راودتن يوسف عرن ن سره" ،وهيذا يشيير
إلييى أن تقطيييع األيييدي لييه دالليية ُعرفييية شييائعة فييي ذلييك الزمييان .ولييم
يكن مجرد صدفة عجيبة.
فما سر تق يع (تجري

)

األيدي؟!

ال نسي ييتطيع هني ييا أن نقي ييدم التصي ييور الحقيقي ييي للي ييدافع الكي ييامن وراء

تجي يريح األي ييدي ،ولك يين س يينحاول أن نق ييدم تفس ييي ار ني يراه أق ييرب إل ييى ال يينص
القرآني ،وأقرب إلى العقل والواقع.

ترجع قصية يوسيف ،علييه السيالم ،إليى زم ٍين مغيرق فيي ِ
القيدم ،أي

ما يقارب  0633سنة ،على أقل تقدير .وهذا يعنيي احتميال وجيود عيادات
وتقاليييد هييي اليييوم منييدثرة ،وعلييى وجييه الخصييوص عنييدما نعلييم أن الحكييام
فييي عهييد يوسييف ،عليييه السييالم ،هييم الملييوك الرعيياة الهكسييوس ،الييذين هييم
ميين ملييوك البييدو .بييل إن يوسييف جواخوتييه قييد عاشيوا فييي مجتمعييات بدوييية،
بييدليل قولييه تعييالى ،علييى لسييان يوسييف ،عليييه السييالم ،مخاطبييا أهلييه":ودررد

أمسن ي ذ أالرجني من السجن وجاء كرم مرن ال ردو" .وهيذا يعنيي أن
َ
احتمال وجود العادات الغريبة ،المجافية للتحضر ،هي أكبر.
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العزيييز صيياحب أعلييى منصييب بعييد الملييك ،ومجموعيية ميين النسيياء
وه يين مقتنع ييات ب ييأن ه ييذه الزوج يية ض ييالة ،وض يياللها
ت ييذكر زوجت ييه بسي يوءُ ،
بييين ":نرررا لن ار رررا فررري ضرررال م رررين" .تقييوم زوجيية العزيييز صيياحبة النفييوذ
والسييلطان باسييتدعاء النسيياء الطاعنييات بهييا وبسييلوكها ،لتقييدم لهيين العييذر
المستدعي لالعتيذار .وال َّ
أدل عليى عيذرها ذليك مين ردة فعلهين عنيد رؤيية

يوسف ،عليه السالم.
النس يياء يع ييرفن ع ييادات المجتم ييع وتقالي ييده ،ويع ييرفن واج ييبهن تج يياه
ررح معنرروي لمقررام رفيررع ،وهييذه
المنصييب الرفيييعب فكالمهيين فييي غيبتهييا جر ٌ
ُجيرأة ال بييد ميين االعتييذار عنهييا بمييا يليييقب فييالجرح المعنييوي لهييذا المقييام ال

يغفي يره إال جررررح مسررري .واالعت ييذار يك ييون ف ييي الع ييادة أش ييد عن ييدما تظهي ير
البراءة .مين هنيا ليم تكتيف النسياء بجيرح واحيد ،بيل كيررن ذليك ،لمزييد مين
االعت ي ي يراف واألسي ي ييف .وعني ي ييدما رأت زوجي ي يية العزيي ي ييز ذلي ي ييك سي ي ييارعت إلي ي ييى
القول":فذلِكن الذي لمتنني فيه" .

إضافة إليى االعتيذار الحسيي عين الجيرح المعنيوي يمكين أن يكيون

مثل هذا السلوك ،عند تك ارره ،يدل أيضا عليى رغبية فيي المشراركة .ومميا

ُيعزز مثل هذا االحتمال:
 .5قوله تعالى على لسان الملِك":ما ال كن ذ راودتن يوسف".

 .5قوله تعالى على لسان يوسف":رهلل السجن أمهلل لي مما يردعونني
ليهأل وا تصرف عني كيد ن."...

فيالمراودة لييم تعييد مقتصيرة علييى زوجية العزيييز ،بييل حصييل نييو ميين

التواطؤ بين النسوة ،وكأنه الحلف .وقد رأينا في بعض عادات البدو اليوم
441

أنهييم إذا أراد شييخص أن يعاه ييد شخصييا علييى التع يياون والوفيياء يقييوم ك ييل
منهمييا بجييرح أصييبعه ،ثييم يجعييالن الييدم علييى الييدم ،ليييتم اخييتالط الييدماء،
كرم يز لقييوة التحييالف بييين الشخصييين .فييكذا كييان ذلييك يحصييل إلييى اليييوم،
فكيف بنا لو رجعنا إلى ما قبل ستة وثالثين قرنا؟!
وخالصيية األميير أن االحتمييال األقييوى عنييدنا أن تكييون النسيياء قييد
قييدمن االعتييذار بجييرح األيييدي جواشييهار ذلييك أمييام زوجيية العزيييز ،ثييم كييررن
الجرح ُليعلِن عن التعاطف والمشاركة .جواذا كيان اإلنسيان المتحضير الييوم
يقبييل باالعتييذار اللفظييي عيين الجييرح المعنييوي ،فييكن اإلنسييان القييديم لييم يكيين
ليرضييى بأقييل ميين الممارسيية السييلوكية المعب يرة عيين األسييف الحقيقييي .وال
الحك ييم القديم يية كان ييت تتل ييبس بلب يياس
ننس ييى أن المقام ييات العلي ييا ف ييي ُنظ ييم ُ
القداسيية ،ولهييا منزل ية مسييتمدة ميين الييدين ،وهييذا يجعييل االعتييذار ممارسيية
فيها مثل هذه القساوة.
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وأعلم من ال
جاء فيي اآليية  1مين سيورة يوسيف ":ذ درا يوسرف أل يره يرا أ ر ِ

القمر رأيتهم لي ساجدين".
عشر كوك اإ و
أمد
ني رأي
َ
َ
الشمس و َ
َ
وجيياء فييي الحييديث الصييحيح أن أول مييا ُبي ِيد بييه الرسييول ،صييلى
اهلل عليييه وسييلم ،ميين الييوحي الرؤيييا الصييادقة .وال يبعييد أن يكييون ذلييك ُسيينة
ف ي ييي األنبي ي يياء .جواذا ص ي ييح ه ي ييذا الف ي ييرض ف ي ييكن أول م ي ييا ُب ي ي ِيد ب ي ييه إبي ي يراهيم،
جواس ييماعيل ،جواس ييحاق ،ويعق ييوب ،عل يييهم الس ييالم ،م يين ال ييوحي ه ييو الرؤي ييا
الصييادقة .وهييذا يعنييي أن يعقييوب ،عليييه السييالم ،كييان ينتظيير بشييغف أن

تستمر سلسلة النبوة في نسله ،كيف ال ،وهو نبي ،وأبوهُ نبي ،وعميهُ نبيي،

وجدهُ نبي ؟!
ولك يين ف ييي أي األبن يياء س ييتكون النب ييوة ،وف ييي أيه ييم س ييتكتمل النعم يية
الربانية ؟! بكمكانك أن تتصور بعيض ميا فيي قليب يعقيوب ،علييه السيالم،
مي يين شي ييوق وتلهي ييف لمعرفي يية المصي ييطفى مي يين بي ييين أبنائي ييه اإلثني ييي عشي يير.
وبكمكانك أن تتخيل يعقوب ،عليه السالم ،وهو يوصي أبنياءه أن يسيارعوا
إلى إخباره بما يرونه في مناماتهم .ويدفعنا إلى ترجيح مثل هيذا االحتميال
م ييا نلمس ييه م يين مس ييارعة يوس ييف ،علي ييه الس ييالم ،ف ييي ع ييرض رؤي يياه عل ييى
وال ييده":يرررا أ ررر ِ نررري رأيررر " .وتظه يير المس ييارعة ف ييي قول ييه رأيررر بص يييغة
الماضي .أما الملك ،الواردة قصته في السيورة ،فقيد ترييث قبيل أن يعيرض
رؤياه على المأل":ودا الملر

نري أرل"أل والفعيل المضيار أرل ييدل عليى
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تكرار الرؤيا لدى الملك قبل أن يعرضها على المستشارين .وكيذلك األمير
في رؤيا صاحبي السيجن..":درا أمرد ما نري أرانري أعصرر َالمر ارإأل ودرا

ا الر ني أراني أمم فو رأسي ال ااإ."...

(يوسف)06 :

إذا كان تأوييل اليرؤى مين خصيائص االنبيوة ،فمين البيدهي أن َيعل َيم
يعقوب ،عليه السالم ،من سياق الرؤيا ،أن استمرار سلسيلة النبيوة سييكون
فيي يوسييف ،علييه السييالم .بيل إن الرؤيييا لتُخبير بييأن يوسيف هييو أكثير ميين
نبي ،إنه رسول .ويظهر ذلك جليا في سيجود يعقيوب النبيي البنيه يوسيف،
القمر رأيتهم لي ساجدين"ب فالشمس تَرمز إلى
عليهما السالم":و
َ
الشمس و َ
والده ،والقمر يرميز إليى أميه ،والكواكيب ترميز إليى إخوتيه ،كميا ظهير عنيد
تأويييل الرؤيييا بعييد سيينين طويليية":ورفرررع أ وير ِ
رره علرررا العرررر أل و َالرررروا لررره
َ
رؤياي ِمن د ر درد جعلهرا ر ري مقرا."...
سجداإأل ودا يا أ ِ ذا تأوي
َ
يبييدو أن ه ييذا م ييا فهم ييه يعق ييوب ،بمجييرد اس ييتماعه لرؤي ييا يوس ييف ،عليهم ييا
السيالم ،فقييال":وكرذل َيجت ير َ ر ر أل ويعلمر َ ِمررن تأوير ِ األماديررثأل ويررتم
ِ
يم
نعمته علي َ وعلرا آ
َ
يعقروهللأل كمرا أتمهرا علرا أ وير َ مرن دَ ر ر ار َ
عليم مكيم" .فرؤييا يوسيف ،علييه السيالم ،تيدل بوضيوح
واسم أل ن ر َ
ٌ
علييى أن االجتبيياء المنتظيير سيييكون لييه ،وفيييه سيييكون تمييام النعميية ،التييي

كانت في إبراهيم جواسحق ،ويعقوب ،عليهم السالم.
بكمكاننييا أن نتخيييل مشيياعر يعقييوب تجيياه يوسييف ،عليهمييا السييالم،
فقييد بييات يعلييم أن هييذا الفتييى الصييغير هييو الرسييول المختييار .فهييل يييالم،
عليييه السييالم ،بعييد ذلييك فييي حبييه لييه ؟! إنييه الحييب فييي اهلل ،الييذي هييو فييي
األنبياء فوق حب األهل واألبناء ،وفوق كل ُحب يكيون لمخليوقِ .مين هنيا
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يظهر خطأ من يجعل حب يعقوب ليوسف ،عليهما السالم ،وما نتج عنيه
درس ييا ف ييي دع ييوة اآلب يياء إل ييى ع ييدم التميي ييز ب ييين األبن يياء .فحاش يياه ،علي ييه
السالم ،أن ُيفرق في سلوكه وتعامله الدنيويب فهو األعليم بميا يجيوز ،وميا
ال يجوز ،ولكنه كما قال":وأعلم من ال ما تعلمون".
لقيد شياهد يعقيوب ،علييه السييالم ،أحيداث المسيتقبل فيي رؤييا ولييده.

كي ييف ال ،وه ييو النب ييي ال ييذي علم ييه اهلل تع ييالى تأوي ييل األحادي ييث":وكررررذل
يجت ي ر

ويعلم من تأوي األماديرث"...؟! ومين كيان عنيده مثيل هيذا

ق أن ال ييذئب يأك ييل م يين س يييكون الرس ييول المص ييطفى،
ص ي ِّيد ُ
اليق ييين كي ييف ُي َ
وكيييف ال يبكييي حتييى تَبيييض عينيياهُ ميين الحييزن علييى ف يراق صييبي صييغير

تجلت فيه إرهاصات الرسول الكيريم ،وكييف ال ينادييه صيباح مسياء ،وهيو
يعلييم أنييه حييي فييي مكييان مييا ويجهييل حالييه؟! لييم يكيين مييا كييان ميين يعقييوب،
علييه السييالم ،ضيعفا بشيريا ،بيل قييوة روحانييةُ ،ن ْعي َذر نحين فييي عيدم قييدرتنا
علييى تصييورها ،جوان كنييا نييدرك أن ميين كييان ُمخلَصييا هلل تعييالى اشييتد تَعلقييه
بكل ما ُي َذكر به سبحانه .وشتان بين حيب َمين هيم ِمين أهيل اليدنيا ،وحيب
َمن هم ِمن أهل اآلخرة.

441

ونمن عص ة!!
جاء في اآليية  3مين سيورة يوسيف ":ذ درالوا ليوسرف وأالروه أمرهلل

لا أ ينا منا ونمن عص ةأل ن أ انا ل ي ضال م ين".

ترجع هذه القصة إلى ما يقيارب ال ي  0633سينة ،بيل أكثير .وكيان
المجتمييع آنييذاك مجتمعييا بييدويا ،بييدليل قولييه تعييالى ،علييى لسييان يوسييف،
رن رري ذ أالرجنرري مررن السررجن وجرراء كررم مررن
عليييه السييالم":ودررد أمسر َ
ال رردو ."...وفييي مثييل هييذه المجتمعييات تُ َحييدد قيميية الفييرد علييى أسيياس مييا

يقدمييه لمجتمعييه ميين حماييية ،وفعالييية فييي الكسييب ،لييذا فقييد كييان غريبييا أن
صييبة
ُيقَييدم األب أبنيياءه الصييغار علييى الكبييار األشييداء ،الييذين يشييكلون ُع ْ
تييأوي إليهييا القبيليية":ونمرررن عصررر ة!!" .وهييم يييرون فييي ذلييك إسيياءة لهييم،
وضييالال واضييحا ،لمخالفتييه الصيريحة قيييم المجتمييع ":ن أ انررا ل رري ضررال

م ين" .وألن المجتمع سيعتبر تقديم الصيغار عليى الكبيار العصيبة احتقيا ار
له ييم ،وتصي ييغي ار لش ييأنهم ،جواهمي يياال له ييم ،وهي ييذا ُي ْح ييرجهم أمي ييام الن يياس ،لي ييذا
وجييدناهم يجتمعييون لمناقشيية األميير ،كيييف ال ،وهييم األشييد حساسييية تجيياه
القيم؟!
ليم يكيين باسييتطاعة يعقيوب أن ُيخفييي حبييه الشيديد ليوسييف ،عليهمييا
المجتبييى ،الييذي سييتكتمل
السييالمب فقييد اسييتيقن بعييد رؤيييا ولييده أنييه الرسييول ُ

في ييه النعم يية عل ييى آل يعق ييوب .ف ييي المقاب ييل كان ييت لدي ييه المس ي ِّيوغات الت ييي

تحملييه علييى كتمييان هييذا الخبيير":درررا يرررا نررري
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تَقصررر ،رؤيرررا علرررا

الوترررر  ."...والالف ييت هن ييا أن أخ ييوة يوس ييف ق ييد ظني يوا أن يعق ييوب ،علي ييه
السالمُ ،يقدم يوسف وأخاه .وقيد يشيير هيذا إليى أن يعقيوب ،علييه السيالم،
كان يكثر من التردد على ِ
الخباء الذي يسكن فيه يوسف وأخوه ميع أمهيم.
ُ
يرص الشييديد ميين يعقوب،عليييه السييالم ،علييى ولييده المصييطفى،
ثييم إن الحي َ

ورغبته الشديدة في حمايته واالحتفاظ به ،جعلهيم يسيتيقنون أنيه يخيرق قييم

المجتمييعب فيقييدم الصييغار علييى الكبييار الييذين هييم ُعصييبة ،وفييي ذلييك إهانيية
لهم .ولو كشف لهم يعقوب ،عليه السالم ،عن حقيقة األمير لعلميوا أن ميا
يفعليه ،عليييه السييالم ،هيو عييين الحييق ،فليييس األمير أميير صييغير أو كبييير،
وليس هو اختيار بشر لبشر ،بل هو اختيار رباني ،وتقديم إلهي.
ولكيين لميياذا ال يكشييف يعقييوب ،عليييه السييالم ،عيين هييذه الحقيقيية،
فتهدأ النفوس ،ويعلم الناس حقيقة االختيار الرباني؟!
إن توق ييع الجمي ييع اس ييتمرار سلس ييلة النب ييوة ف ييي نس ييل يعق ييوب ،علي ييه
السييالم ،يجعييل كييل واحييد ميين أبنائييه ينتظيير أن يييتم اختييياره دون إخوتييهب
فهيذا شييرف يطلبيه كييل واحيد ،وال يييالم مين يطلبييه لنفسيه دون غييره .ويبييدو
أن يعقي ييوب ،عليي ييه السي ييالم ،قي ييد توقي ييع نوعي ييا مي يين ردود الفعي ييل لي ييدى إخي ييوة
يوسييف ،جوان كانييت هييذه الييردود تحتمييل وجوهييا .وتوقييع عليييه السييالم ،أن
تكون معرفتهم بياألمر ميدخال لوسوسية الشييطان ،اليذي هيو عيدو لإلنسيان
يسييتغل حيياالت ضييعفه وجهليه .ميين هنييا نالحييظ التنكييير فييي قييول يعقييوب،
عليه السالم":يا ني تَقص ،رؤيا َ علا الوت فيكيدوا ل كيرداإأل ن
ان لننسر ِ
رردو م رررين" .نعييم ،إنهييا الخيب يةُ التييي سييتكون آثارهييا
الشرري َ
رران َعر ٌ
عميق يية ف ييي تل ييك النف ييوس الت ييي استش ييرفت ط ييويال أن يختاره ييا ال ييرب .وال
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يسييهل توقييع رد الفعييل عنييد حصييول الصييدمة .وقييد يكييون ميين الرحميية بهييم
أن يتم تأخير خبر االصطفاء إليى وق ِ
يت وقوعيه ،حييث يكيون معظمهيم قيد
غادر سن الشباب ودخيل طيور النضيوج واالتيزان .جواذا كيان سين األربعيين
هي ييو سي يين االختيي ييار في ييي الغالي ييب ،في ييكنهم سي يييعلمون الحقيقي يية قبي ييل اختيي ييار
يوسي ييف ،علي ي ييه الس ي ييالم .ث ي ييم إن إخبي ييارهم ب ي ييالخبر قب ي ييل األوان ل ي يييس م ي يين
الحكمة ،وال يترتب عليه فائدة تُرجى.

ولكنها الحكمية الربانيية ،أن يعليم يعقيوب ،علييه السيالم ،باصيطفاء
ول ييده قب ييل س يينين م يين االص ييطفاء ،فيترت ييب عل ييى ذل ييك ِغيي يرة ش ييديدة ل ييدى
األبنيياء ،الييذين يييرون فييي ق يربهم ميين أبيييهم مقياسييا لصييالحهم ،وذلييك فييي
نظر أنفسهم ،وفيي نظير المجتميع أيضيا":ادتلروا
يوسرف أو ا رمروه أرضراإ
َ
يال لكم وجه أ يكم وتكونوا من ِ
عده دوماإ صالمين" .فكذا ليم يكين أبيوهم
َ
قييد انتبييه إلييى مييأزقهم ،وال إلييى الحييرج الييذي هييم فيييه ،وفييق تصييورهم ،فمييا

عليييهم إال أن ُي َغيب يوا يوسييف ،وبييذلك يييزول الحيياجز ،ويقتربييوا ميين والييدهم،
الذي يمينحهم بقربيه المكانية االجتماعيية .فتيآمرهم ،إذن ،ليم يكين مين جهية
فسادهم ،بل كان من جهة شيعورهم باإلقصياء ،ورغبيتهم فيي القبيول ،وهيذه
حاليية ميين حيياالت الضييعف البشييري التييي يمكيين أن تسيييطر علييى الشييباب
أكثر من الشيوي الناضيجين .مين هنيا نجيد أن القيرآن الكيريم قيد أشيار إليى
موقف متميز لكبيرهم..":درا ك يرر م ألرم تعلمروا أن أ راكم درد أالرذ علريكم
َموِثقاإ من الأل و ِمن دَ ما فرر تم فري يوسرفأل فلرن أَ َرر َح األر َ مترا
يأذن لي أ ي أو َيمكم ال ليأل و و الير الماكمين"( .يوسف)33 :
َ
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إن الحكمة الربانية في كشف غيب االصطفاء تَجلَّت فيي الميآالت
التي آلت إليها األمورب فاهلل ،سبحانه وتعالى ،يريد يوسف رسوال إليى أمية
عظيمة ومتحضرة .فانظر إلى عجييب الق َيدر ،وكييف أن اإللقياء فيي البئير
كييان مقدميية إلكيرام مثييوى يوسييف،عليه السييالم ،يقييول سييبحانه تعقيبييا علييى
رف فرري األر أل ولِنعلمرره مررن تأوي ر
هييذا الحييدث ..":وكررذل َمكنررا ليوسر َ
األماديررررث ."...ث ييم انظ يير كي ييف ك ييان الس ييجن ه ييو المقدم يية للتمك ييين ف ييي

األرض":وكررذل مكنررا ليوسررف فرري األر

يت رروأ منهررا ميررث يشرراء"...أل

وبكمكانييك بعييد ذلييك أن تتصييور التييأثير الكبييير النيياتج عيين كييون الرسييول
الكريم يتبوأ منصب العزيز في بلد كمصر.
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اجعلني علا ال اا ن األر

األر

جرراء فييي اآلييية  77ميين سييورة يوسييف":دررا اجعلنرري علررا ال ر اا ِن
ني م يظٌ عليم".

اسييتدل بعييض المعاص يرين بهييذه اآلييية علييى ج يواز طلييب اإلمييارة،
وج يواز إعطائهييا لميين طلبهييا .وناقش يوا ،وهييم فييي معييرض تفسيييرها ،مييدى
شييرعية تييولي المناصييب العليييا فييي دوليية ال تحكييم بشيريعة اهلل .وليييس هييذا
مقام مناقشة الحكم الشيرعي فيي المسيألتين ،جوانميا هيو مقيام مناقشية صيحة
استداللهم بهذه اآلية .والذي نراه أن االستدالل بهذه اآليية عليى القضييتين

المذكورتين ال يستقيم ،وهو استدالل في غير محله.
أم ييا فيم ييا يتعل ييق بطل ييب اإلم ييارة ف ييكن ذل ييك ل ييم يحص ييل ابت ييداء م يين
يوس ييف ،علي ييه الس ييالم ،ولكن ييه بع ييد أن أطل ييق المل ييك ي ييده ف ييي التص ييرف،
فضل ،عليه السالم ،أن ُيشرف على إدارة أخطر قضية سيتواجه المجتميع
المصييري .كيييف ال ،وهييي تتعلييق بييأرواح النيياس؟! بييل لقييد يسيير اهلل تعييالى
لهم يوسف ،عليه السيالم ،مين قَبي ُل لتعبيير رؤييا المليك ،رحمية بهيم .انظير
قوله تعالى في اآلية ":71ودا المل ا توني ه استاللصه لن سيأل فلمرا
كلمه دا نر اليروم لردينا مكرين أمرين" فقيد أراد المليك أن يجعليه ،علييه
السالم ،أخلص خلصائه ،وبعد تكليمه جعله في مكانة تمكنهُ من فعيل ميا
يش يياء ،وه ييو الم ييؤتمن عن ييده عل ييى ك ييل ش يييء .وعلي ييه ،فالمب ييادرة بع ييرض
المنصب كانت من الملك ،فرأى يوسف ،عليه السالم ،أن يجعل األولويية
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الملحيية":دررا اجعلنرري علررا ال ر اا ن األر  ."...بهييذا
للقضييية االقتصييادية ُ

يتضح أن يوسفأل عليه السالمأل لم ي ادر لا لهلل اممارل.

أم ييا التس يياؤل ح ييول دالل يية قب ييول يوس ييف ،علي ييه الس ييالم ،منص ييب
العزيز ،والذي هيو أكثير مين وزيير ،فيي دولية ال تحكيم بشيريعة اهلل تعيالى،
فكنه تساؤل في غير َمحله أيضا ،وذلك لألمور اآلتية:
أو إ :لييم تكيين تش يريعات األمييم القديميية مدونيية فييي صيييغة قييانون ،بييل هييي
أعراف وتقاليد ،جزء منها ينبثق مين العقييدة الدينيية .وعليى فيرض أن تليك

القوانين كانت مدونة ،فما أد ارنيا أنهيا تتعيارض ميع شيريعة يعقيوب ،أو ميع
شريعة يوسف ،عليهما السالم.
ثاني راإ :واضييح فييي اآليييات الكريميية ميين سييورة يوسييف أن القييوم كييانوا علييى
عقيدة الشرك ،ولكن ليس ليدينا أيية فكيرة عين تشيريعاتهم تمكننيا مين الجيزم

بتناقض تلك التشريعات مع شريعة اهلل تعالى.
ثالث راإ :جيياء اإلسييالم إلييى النيياس كافيية ،ميين بعثيية الرسييول ،صييلى اهلل عليييه
وسييلم ،جوالييى يييوم القياميية ،لييذا كانييت ش يريعته ،عليييه السييالم ،كامليية ،وهييذا
يعني أن حكيم اهلل تعيالى بعيد نيزول اإلسيالم أصيبح ينحصير فيي شيريعته.
أمييا قبييل نييزول اإلسييالم فقييد كانييت الش يرائع متعييددة ،بحيييث كييان لكييل أميية
رسول ،أي لكل أمة شريعة تتالءم مع واقعها.
ار عاإ :ال ُيتصور في الجانب اإلداري ،المتعلق بكدارة اإلقتصاد فيي حينيه،
أن تتع ييارض إدارة يوس ييف ،علي ييه الس ييالم ،م ييع شي يريعة يعق ييوب الخاص يية،

والمتعلقيية بمجتمييع بييدويب حيييث جيياء فييي اآلييية  133ميين سييورة يوسييف" :
ودد أمسن ري ذ أالرجنري مرن السرجن وجراء كرم مرن ال ردو ."...ومين
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الواض ييح أن المل ييك ق ييد أطل ييق ي ييد يوس ييف ،علي ييه الس ييالم ،ف ييي التص ييرف،
وجعله أمينا على كل شيء.
الامس راإ :فييي الوقييت الييذي تعارضييت فيييه ش يريعة الملييك مييع إرادة يوسييف،

عليييه السييالم ،فييي اسييتبقاء أخيييه عنييده ،وجييدناه يييدبر لألميير ،بحيييث يييتم
تحكيم شريعة أبيه .جوالى هذا أشارت اآلية  76من السيورة ..":كرذل ِكردنا
رفأل مررا كرران ليأال ر َذ أالرراه فرري دير ِرن المل ر ِ أل
ليوسر َ
درجا ٍ من نشاءأل وفو ك ِّ ذي ٍ
علم عليم".

راء الأل نرفررع
أن يشر َ

عل ي ييى ض ي ييوء م ي ييا س ي ييلف ،ونظي ي ي ار لتط ي ييرق االحتم ي ييال ،ف ي ييال يص ي ييح

االس ييتدالل به ييذه اآلي يية الكريم يية عل ييى جي يواز أو ع ييدم جي يواز تولي يية طال ييب
اإلمييارة ،وال يصييح أيضييا االسييتدالل بهييا علييى حكييم تييولي المناصييب العليييا
في دول ال تُ َحكم شريعة اهلل تعالى.
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وجاء كم من ال دو
رف فَر َرد َاللوا َعلَير ِره فَ َعر َررفَهم َو ررم لَرره
دررا تعييالىَ ":و َجرراء ِالر َرول يوسر َ
مِ
ون"( .يوسف)73 :
نكر َ
عندما دخل إخوة يوسف ،عليه السالم ،عليه ألول قدوم لهم إلى
مصر ،عرفهم ولم يعرفوه .وهذا متوقع ألكثر من سبب:
 .5كان يوسف،عليه السالم ،صغي ار عندما ألقاه إخوته في البئر وهيو
اآلن كبير ،ثم إن ُبعد العهد ُينسي.
 .5المق ييام ال ييذي في ييه يوس ييف،عليه الس ييالم ،يجع ييل األم يير بعي ييدا ع يين
الذهن ،حتى لو وجد الشبه.
 .1تختلييف الهيئيية فييي بييالد الحضيير عنهييا فييي بييالد البييداوة ،فكيييف بنييا
ويوسف،عليه السالم ،في مقام السلطان.
أما كيف عرفهم،عليه السالم ،فهذا أيضا متوقع ألكثر من سبب:
 .5دخي ييولهم بشي ييكل جمي يياعي يجعي ييل األمي يير سي ييهال ،بي ييل وأقي ييرب إلي ييى
الحتمية ،فهؤالء عشرة ،ال يسهل نسيانهم مجتمعين.
 .5كييونهم أكبيير سيينا ميين يوسييف،عليه السييالم ،علييى تفيياوت بييينهم فييي
ذلك ،يجعل التغير في هيئاتهم ضئيال بالمقارنة مع التغييرات التيي
تط أر على الفتى الصغير عندما يكبر.
 .1هي ييآتهم البدوي يية تجع ييل م يين الس ييهل معرف يية أنه ييم غرب يياء ،وتس يياعد
لهجتهم في التذكير بهم.
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 .2ال شي ييك أن إلقي يياء الفتي ييى يوسي ييف،عليه السي ييالم ،في ييي البئي يير ُيشي ييكل
ص ييدمة ل ييه وه ييو يي يراهم مجتمع ييين يت ييآمرون علي ييه ،جوان مث ييل ه ييذه
الصورة ال تُمحى من الذاكرة.

 .1وحتى ليو شيك،عليه السيالم ،عنيدما رآهيم ،أنهيم إخوتيه ،فيمكنيه أن
يستدرجهم في الكالم ،فيعرفهم معرفة يقينية.
وهنا يثور سؤال :ما الحكمة في تريث يوسف،عليه السالم ،قبل
أن يكشف لهم عن شخصه؟!
إن الحكمة وبعيد النظير وهيمنية العقيل عليى القليب ،كيل ذليك جعيل
يوسييف ،عليييه السييالم ،يتريييث ميين أجييل أن ُيحقييق أمييو ار يييرى فيهييا الخييير
ألهل ييه .ونح يين هن ييا نح يياول أن نستكش ييف بع ييض وج ييوه ه ييذه الحكم يية ،م ييع
إق اررنييا بييأن حكميية الرسييل ،عليييهم السييالم ،تبقييى فييوق قييدراتنا علييى الفهييم
واإلدراك ،كيف ال ،وهم ينهلون من معين الوحي الرباني؟!
كييان أهييل يوسييف،عليه السييالم ،يعيشييون فييي مجتمييع بييدوي ،وقييد
السرج ِن َو َجراء
س َن َي ِذ أَال َر َج ِني ِم َن ِّ
صرح القرآن الكريم بيذلكَ " :ودَد أَم َ
رن ال َررد ِو ."...ومعلييوم أن ميين مقاصييد الييدين نقييل النيياس ميين طييور
ِكررم مر َ
البييداوة إلييى طييور التحضييرب فأنييت تجييد اإلسييالم ،مييثالُ ،يحييرم الرجييو إلييى
البداوة بعيد التحضير ،بيل يعتبير ذليك مين الكبيائر .وعلييه فمين المتوقيع أن

يعمييل ،عليييه السييالم ،علييى انتقييال أهلييه إلييى حاض يرة مصيير ،وهييو بييذلك
ِ
رن َري
سَ
ُيحسن إلىهم .انظر قوله يخاطب أباه ،عليهما السالمَ ...":ودَرد أَم َ
رن ال َررد ِو ،"...فهييو ،عليييه السييالم،
رن ِّ
السررج ِن َو َجرراء ِكررم ِّمر َ
ِذ أَال َر َج ِنرري ِمر َ
يعتبر مجيء أهله إلى مصر من نِ َعم اهلل تعالى عليه.
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ولكن كيف يمكن ليوسف ،عليه السالم ،أن يحقق ذلك الهدف؟!
 .5ليييس ميين السييهل علييى إخييوة يوسييف ،عليييه السييالم ،أن يقبليوا الرحيييل
إلييى مصيير عنييد أول زيييارة .وعليييه فييال بييد ميين جعلهييم يييألفون مصيير
بكثرة ترددهم عليها.
 .5عندما تسوء حالتهم االقتصادية ،وذلك نتيجة استفحال القحيط ،يصيبح
مين السيهل إقنيياعهم بتيرك وطينهم والقييدوم إليى مصير .ميين هنيا نالحييظ
أن يوسف ،عليه السالم ،بادر إليى الكشيف عين شخصيه عنيدما شيعر
بييأن إخوتييه قييد بلغي يوا حاليية الفقيير الشييديد .انظ يير قييولهم لييدى دخ ييولهم
الثالييث عليييهَ ":فلَمررا َد َالل روا َعلَير ِره دَررالوا َيررا أَي َهررا ال َع ِايررا َمس ر َنا َوأَ لَ َنررا
ِ
ٍ
ض ٍ
ره
صرد َعلَي َنرا ِن الل َ
الضر َو ِج َنا ِ ِ َ َ
اعة ما َجال فَأَوف لَ َنا ال َكير َ َوتَ َ
يج ِاي المتَصد ِ
ين".
ِّد َ
َ
َ
 .1ب ييادر يوس ييف ،علي ييه الس ييالم ،إل ييى إحض ييار أخي ييه الص ييغير واحتجي يزه
عن ييده ،فك ييان ف ييي ذل ييك ض ييمانة لرج ييوعهم إلي ييه ،كم ييا وس ييبق ل ييه أن رد
ير ليضييمن رجييوعهم ،وهييو بييذلك ُكلييه يرسييل الرسييائل
إلييهم بضيياعتهم ِسي ا

إلى أبيه ،بدليل قول يعقوب ،عليه السالمَ ":يرا َ ِنري اذ َ روا فَتَ َمسسروا
َال ِ
ف وأ ِ
ِ
يه ،"...بيل إن حيزن يعقيوب العمييق كيان بسيبب علميه
من يوس َ َ

بوج ييود يوس ييف ،عليهم ييا الس ييالم ،فق ييد أدرك أن ول ييده الص ييغير موج ييود
عنييد يوسييف ،عليييه السييالم ،فأثييار ذلييك حزنييه .انظيير قولييه تعييالى علييى
َسررر َا َعلَرررا
رررولا َعرررنهم َودَرررا َ َيرررا أ َ
لس ييان يعقوب،علي ييه الس ييالمَ ":وتَ َ
رف" ،ولييم يقييل" :يييا أسييفى علييى بنيييامين" ،ألن فقييدان بنيييامين ذكيره
يوسر َ
بيوسف ،عليه السالم .ثم انظر قوله تعالىَ " :يا َ ِني اذ َ وا فَتَ َمسسوا
411

َالير ِ
ررررف وأ ِ
ِ
رررره ."...وأخيي ي ي ار انظ ي يير قول ي ييه تع ي ييالى عل ي ييى لس ي ييان
مرررررن يوسر َ َ
رن
يعقوب،عليه السيالم ":دَا َ ِن َما أَشكو َثِّي َوماِني ِلَا الل ِه َوأَعلَم ِم َ
ون".
الل ِه َما َ تَعلَم َ
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أل اظ ود
د ار م

معدودل:

رثمن َالر ٍ
شررروه ر ٍ
رس د ار ر َرم
جياء فييي اآلييية  43ميين سييورة يوسييف":و َ
معدودل وكانوا فيه من ال اا دين".
ف ييي ه ييذه اآلي يية الكريم يية إش ييارة إل ييى المس ييتوى الحض يياري للمجتم ييع
المص ييري ف ييي حيني ييهب فق ييد كي ييانوا يس ييتخدمون الي ييدراهم ،أي أنه ييم يصي ييكون
العمليية الفضييية كوحييدة للتبييادل التجيياري .فييي ح يين نجييد أن إخييوة يوسييف
القادمين من البدو يعرضون بضاعة ليشيتروا الميواد التموينيية .انظير قوليه

تع ييالى ":ودررررا ل تيانرررره اجعلرررروا ضرررراعتهم فرررري ِرمررررالهم" ،وانظ يير قول ييه
تعالى":فلما داللروا عليره درالوا يرا أيهرا العايرا َمسرنا وأ لَنرا الضرر وج نرا
ٍ
ضاعة ماجال ."...

السقاية

والصواع:

جي يياء في ييي اآليي ييات ( )74-73مي يين سي ييورة يوسي ييف ":فلمررررا َجهررررا م

َجهر ِ
راا م َجعر َ السررقاي َة فرري َرمر أاليرره ثررم أذن مررؤذن أيتهررا العيررر نكررم
لسرراردون .دررالوا وأد لروا علرريهم مرراذا ت قرردون .دررالوا ن قررد صرواع الملر أل
ولمن جاء ه."...
الالفت في اآلييات الكريمية أن يوسيف ،علييه السيالم ،عنيدما جهيز
إخوتي ييه جعي ييل السررررقاية في ييي رحي ييل أخيي ييه األصي ييغر ،وعني ييدما أذن المي ي ِّ
يؤذن
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قالوا":نفقد صواع المليك" ،فلمياذا ُعبير عين السرقاية الصرواع؟ ولمياذا هيو
صوا الملك؟.
ُ
يبييدو أن الكيييل ،فييي التعامييل التجيياري ،كييان هييو السييائد فييي الميواد

التموينييية ،أمييا اليييوم فيغلييب فيييه الييوزن .وس يواء تعاملنييا بالكيييل أو بييالوزن
فكنني ييا نحتي يياج إلي ييى مقيي يياس مرجعي ييي نرجي ييع إليي ييه عني ييد االخي ييتالف لضي ييبط
المكاييييل والم يوازين ،وتكييون هييذه المرجعييية رسييمية ،وتنسييب إلييى السييلطة
العلي ييا ف ييي البل ييد .وبم ييا أن يوس ييف ،علي ييه الس ييالم ،ك ييان ف ييي أعلي يى ه ييرم

الم ْشي ِيرفة علييى الجانييب االقتصييادي ،وعلييى توزيييع الميواد التموينييية
السييلطة ُ
فييي فتيرة القحييط ،فقييد وجييدنا أن المكيييال المرجعييي يوجييد لديييه ":دررالوا ن ِقررد

صواع المل " .وهذا يشير إلى المستوى الحضياري للمجتميع المصيري فيي
ذل ييك الوق ييتب فهن يياك س ييلطة مركزي يية تش ييرف عل ييى أدق األم ييور بم ييا فيه ييا
المكاييل.
لي ييم يكي يين المكيي ييال مقتص ي ي ار علي ييى المحاصي يييل الزراعيي يية ،كي ييالقمح
والشي ييعير ...بي ييل كي ييان يسي ييتخدم أيضي ييا في ييي الم ي يواد السي ييائلة ،وعلي ييى وجي ييه
الخص ييوص الزي ييت والحلي ييب .م يين هن ييا نج ييد أن المكي ييال المس ييتخدم ك ييان
يصلح لضبط كيل المحاصيل الزراعية ،وكذلك كييل المشيروبات السيائلة.
فهو ذن صواعأل و و أيضاإ سقاية.

سيد

ا:

جاء في اآلية  47من سورة يوسيف":واست قا ال اهلل ودد دميصره

من د ر وأل يا سيد ا لردل ال راهلل ،"...وجياء فيي اآليية  ":03ودرا نسرولٌ
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فرري المدينررة ام ر أر العايررا ت رراود فتا ررا عررن ن سرره ،"...فهييو إذن سيييدها
وهي امرأته ،فكيف يمكن أن يجتمع الوصفان في آن واحد؟!
يقييول التيياري إن الملييوك الرعيياة الهكسييوس قييد احتليوا شييمال مصيير
وطي ييردوا ملي ييوك الفراعني يية إلي ييى الجني ييوب ،وبقيي ييت سي يييطرتهم علي ييى الشي ييمال

المص ييري م ييا يق ييارب القي يرنين م يين ال ييزمن .وك ييان أن ُو ِج ييد يوس ييف ،علي ييه
السييالم ،فييي مصيير فييي زميين الهكسييوس .ميين هنييا نجييد أن سييورة يوسييف،

كمييا ألمييح الييبعض ،تخلييو ميين ذكيير الفرعييون ،بييل( :الملر و العايررا) ،فييي
حين أن إرسال موسى ،عليه السيالم ،بعيد ميا يقيارب الخمسية قيرون ،كيان
إلى ال رعون.
إن س يييطرة الملي ييوك الرعي يياة الهكس ييوس علي ييى الشي ييمال المصي ييري ال
يعنييي طييرد الشييعب الفرعييوني ،بييل كانييت و ارثييتهم لنظييام الحكييم والسيييطرة.
وقد اعتادت الشعوب القديمة أن تتفاعل مع القادم الجديد في حالة فيرض
سيطرته .ومن المتوقع أن يقع في قبضة الهكسوس عند اقتحيامهم لمصير
بعييض السييبايا ميين الفرعونيييات .جواذا كانييت السييبية ذات نسييب وجمييال فييكن
فرصييتها فييي العتييق وفييي الييزواج ميين ِعلييية القييوم تكييون أكبيير .ويبييدو أن
امرأة العزيز كانت سبية ،أو مملوكة ،ساعدها شبابها وجمالها ،أو نسيبها،
على الزواج من العزيز ،وهيذه صيورة مألوفية فيي العصيور القديمية .وعلييه
المعتِيق لهيا ،وهيي (اميرأة العزييز) باعتبيار واقعهيا
فالعزيز (سيدها) باعتباره ُ
بعد اإلعتاق.
وكون المرأة سبية يجعل إخالصها للزوج أقل ،ألنها امتُِلكت ُعنوة ،بيل قيد
تُسييبى وهييي زوجيية لرجييل آخيير ،وعليييه ال ينتظيير منهييا أن تكييون مخلصيية
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كالحرة .ومن هنا جاء وصف العفيفة بالحرة .وهذا الوصف هيو مين تيراث
الماضييي ،وذلييك عنييدما كييان أغلييب الزنييا ميين شييأن اإلميياء .وقييد يكييون ميين
مؤيدات هذا الفهم واالستنباط أن ردة فعل العزيز ليم تكين بالحيدة المنتظيرة
من زوج ُحيرة ..":دا نره مرن كيردكن ن كيردكن عظريم .يوسرف أعرر
عررن ررذاأل واسررت ري لررذن

نر كنر مررن الالررا ين" .وعلييى الييرغم ممييا

حصييل فقييد بقيييت ام يرأة العزيييز فييي عصييمته ،بييل واسييتمرت فييي ممارسيية
سي ييلطانها المسي ييتمد مي يين سي ييلطانه ،وبقيي ييت تتصي ييرف تصي ييرف اآلمي يين مي يين
المؤاخيذة ..":ولقد راودته عرن ن سره فاستعصرمأل ولر ن لرم ي عر مرا آمرره
ليسررررجنن وليكونرررراإ مررررن الصررررانرين" ،فانكش يياف أمره ييا ل ييم يض ييعف م يين

مكانتهييا .كييل ذلييك يعنييي أن الحييدث لييم يكيين بالنسييبة للعزيييز مفاجييأة غييير
متوقعة.

470

من أسرار ال النة القرآنية
مرررن المعل ييوم عن ييد أه ييل اللغ يية أن ح ييرف ال ررراء ي ييدل عل ييى الترتي ييب

والتعقيييب فعنييدما نقييول":جيياء أحمييد فمحمييود" ،فكننييا نقصييد أن نقييول :جيياء
أحمييد وجيياء بعييده محمييود ،بغييير فييار ٍ
ق زمنييي طويييل .فحييرف ال رراء يشييير
إلى العالقة الترتيبية والزمنية بين الفعلين( :جياء و جياء) ،وعلييه ال بيد أن
يييأتي فييي اللفييظ بييين الفعلييين .أمييا حييرف ال رواو فييال بييد أن يييأتي أيضييا بييين
الفعلين ،ولكن ال يدل بالضرورة على ترتيب وال تعقيب.

مييا نطرحييه اآلن هييو اسييتقراء لتك يرار كلميية لمرررا فييي سييورة يوسييف،
وذلك عندما يسبقها حرف الفاء ،أو حرف اليواو .وقيد خرجنيا بنتيجية نظين
أنهييا لييم تييرد عنييد أهييل اللغيية ،وال مييانع ميين ذلييك ،ألن قواعييد اللغيية العربييية
هي في األصل استقرائية.

جاء في سورل يوسف:

" َولَما َجه َا م ِ َج َه ِ
َغ لكم ِّمن أَِيكم"...
ااِ م دَا َ ا توِني ِأ ٍ
اعتَهم رد 67 "...
اعهم َو َجدوا ِ َ
ض َ
" َولَما فَتَموا َمتَ َ
ف11 "...
صلَ ِ ال ِعير دَا َ أَ و م ِِّني أل ِجد ِري َ يوس َ
" َولَما فَ َ
الاه61 "...
آول ِلَي ِه أَ َ
" َولَما َد َاللوا َعلَا يوس َ
ف َ

17

" َفلَما َر ِجعوا ِلَا أَِي ِهم دَالوا َيا أََا َنا م ِن َع ِمنا ال َكي "...
َال ِ
السقَاي َة ِفي رم ِ أ ِ
" َفلَما َجه َا م ِ َج َه ِ
يه"...
ااِ م َج َع َ ِّ َ
َ
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" َفلَما َد َاللوا َعلَي ِه دَالوا َيا أَي َها ال َع ِايا َمس َنا َوأَ لَ َنا الضر"
آول ِلَي ِه أَ َ َوي ِه11 "...
" َفلَما َد َاللوا َعلَا يوس َ
ف َ
الالفييت فييي اآليييات األربييع األولييى أنييه تييم اسييتخدام ولمررا .أمييا فييي
33

اآليييات األربييع التالييية فقييد تييم اسييتخدام فلمرررا .وقييد وردت ولمرررا فييي سييورة

يوسف  6مرات ،فيي حيين وردت فلمرا فيي السيورة  14ميرة .وفيي محاولية
الستنباط القاعدة في استخدام الفاء والواو مع لما نقوم باستعراض اآلييات
السالفة:

" َولَما َجه َا م ِ َج َه ِ
َغ لكم ِّمن أَِيكم ".
ااِ م دَا َ ا توِني ِأ ٍ
هناك فارق زمني بين تجهيز حمولة أخيوة يوسيف ووصيية يوسيف،
علييه السييالم ،لهييم ،ألن الرحيييل فييي العييادة ال يكييون بعييد التجهيييز مباشيرة،
جوانما كيان ييرتبط بالوقيت المناسيب لرحييل القوافيل .وال تكيون الوصيية فيي
الغالب إال عند اقتراب الرحييل ،أو عنيد ودا المسيافرين .مين هنيا ،ونظي ار
لوجود فارق زمني بين الفعيل َجه َا والفعيل دَرا َ  ،ناسيب أن تيرد الرواو ميع
األداة لما.
َال ِ
السقَاي َة ِفي رم ِ أ ِ
" َفلَما َجه َا م ِ َج َه ِ
يه ".
ااِ م َج َع َ ِّ َ
َ
جيياءت ال رراء هنييا مييع األداة لمررا لعييدم وجييود فييارق زمنييي كبييير بييين
الفعييل َجهر َررا والفعييل َج َعررر َ  ،ألن يوسييف ،عليييه السييالم ،عن ييدما أراد أن
ص يوا الملييك فييي رحييل أخيييه الصييغير اختييار أن يكييون ذلييك عنييد
يضييع ُ

تجهيز الرحال.
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آول ِلَي ِه أَ َالاه ".
" َولَما َد َاللوا َعلَا يوس َ
ف َ
اسييتخدمت ال رواو مييع األداة لمررا هنييا نظ ي ار لوجييود فييارق زمنييي بييين
آول ،ألن يوسييف ،عليييه السييالم ،لييم يكيين قييد كشييف
الفعييل َد َالل روا والفعييل َ
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 ويعرفه على نفسه.
آول ِلَي ِه أََ َوي ِه ".
" َفلَما َد َاللوا َعلَا يوس َ
ف َ
جاءت ال اء هنا مع األداة لمرا لعيدم وجيود فيارق زمنيي بيين الفعيل

آول ،وذلييك ألن يوسييف ،عليييه السييالم ،كييان ينتظيير حضييور
َد َالر َ والفعييل َ
أبوييه عليى أحير مين الجمير ،فكييف ال يسيار إليى ضيمهما جوايوائهميا إلييه

بمجرد دخولهما؟!

اعتَهم رد ".
اعهم َو َجدوا ِ َ
ض َ
" َولَما فَتَموا َمتَ َ
جاءت الواو مع األداة لما هنا نظي ار لوجيود فيارق زمنيي بيين الفعيل
المخبيأة داخيل أكيياس
فَتَموا ،والفعل َو َجدوا ،وذلك ألن اكتشاف البضياعة ُ
القمح ،أو غيره من المواد التموينية ،ال يتم بمجيرد فيتح هيذه األكيياس ،بيل
ال بييد ميين مييرور بعييض األيييام ،وعلييى وجييه الخصييوص ،فييي ذلييك الييزمن،
الييذي كانييت فيييه أسيياليب الطحيين بدائييية ،فيييتم األخييذ ميين األكييياس شيييئا
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فش يييئا .ف ييي المقاب ييل ال ُيتوق ييع أن تُجع ييل بض يياعتهم ،الت ييي ق ييدموها ك ي ٍ
يثمن
راعتَهم ِفرري
للميواد التموينييية ،فييي فييم األكييياسَ ":ودَررا َ لِ ِت َي ِانر ِره اج َعل روا ِ َ
ضر َ
ِر َمرررالِ ِهم ،"...والجعي ي ُل ف ييي الرح ييال في ييه معن ييى اإلخف يياء ف ييي ال ييداخل .وق ييد

حسيين هنييا أن نلفييت االنتبيياه إلييى أن إخييوة يوسييف ،عليييه السييالم ،كييانوا
َي ُ
يعيشييون فييي مجتمييع بييدوي ممييا يعنييي أن بضيياعتهم يمكيين أن تكييون ميين
المنسوجات أو المصنوعات ،وعلى وجه الخصوص الحلي المختلفة.

صرلَ ِ ال ِعيررر دَررا َ أَ ررو م ِِّنرري ِ
رف لَررو َ أَن
ألجررد ِرير َ يوسر َ
" َولَمرا فَ َ
ت َ ِّند ِ
ون ".
وردت الواو مع األداة لما هنا نظ ار لوجود فارق زمنيي بيين الفعيل

فصررر والفعييل درررا  ،ألن القوافييل تقتييرب شيييئا فشيييئا ،وعنييدما تقتييرب تبييدأ
باالنفص ييال يمين ييا وش ييماال ،ك ييل يقص ييد قبيلت ييه ،ويس ييتغرق ذل ييك زمن ييا .وق ييد
استشييعر يعقييوب ،عليييه السييالم ،ذلييك ،ووجييد فييي نفسييه قييرب لقيياء يوسييف،
علي ييه الس ييالم .ويتك ييرر الوج ييدان لدي ييه ويق ييوى إال أن ييه يك ييتم ذل ييك ،خش ييية
رف لَررو َ أَن
صرلَ ِ ال ِعيررر دَررا َ أَ ررو م ِِّنرري أل ِجررد ِرير َ يوسر َ
التكييذيبَ ":ولَمررا فَ َ
ت َ ِّنررد ِ
ون" ،فاسيتخدام الفعييل أَ ِجررد ييدل علييى تكيرار واسيتمرار الوجييدان ،ولمييا
قييوي لديييه ،عليييه السييالم ،ذلييك صييرح بييه ،وطييول الكتمييان تشييير إليييه لَي ْيوالَب

المكيذب ،لسييار إليى اإلخبيار بمييا
أي ليوال معرفتييه ،علييه السييالم ،بمييوقفهم ُ
وجده من إشعار رباني.
" َفلَما َر ِجعوا ِلَا أَِي ِهم دَالوا َيا أََا َنا م ِن َع ِمنا ال َكي ".
أما هنا فجاءت ال اء ميع األداة لمرا وذليك لعيدم وجيود فيارق زمنيي
كبير بين الفعيل َر َج َع والفعيل درا  ،وهيذا يشيير إليى مسيارعة إخيوة يوسيف،
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علييه السيالم ،إلخبيار أبيييهم بيأنهم قيد ُمنعيوا ميين الرجيو إليى مصير .وهييذه

المسارعة كانت بمجرد لقائه ،كيف ال ،وهي مسألة فيي غايية األهميية فيي

مجتمع بدوي يعاني مين القحيط الشيديد؟! ويضياف إليى ذليك أنهيم قيوم مين
الب ييدو البس ييطاء ،والمس ييارعة إل ييى ع ييرض المش ييكالت ل ييديهم م يين األم ييور
المتصورة في مثل هذه الحاالت .وقد يكون من مقاصيد القيرآن الكيريم هنيا
أن يكشف عن هذه الحقيقة النفسية.
" َفلَما َد َاللوا َعلَي ِه دَالوا َيا أَي َها ال َع ِايا َمس َنا َوأَ لَ َنا الضر ".
جاءت ال راء هنيا ميع األداة لمرا لعيدم وجيود فيارق زمنيي كبيير بيين
الفعيل َد َال َ والفعيل درا َ  ،ألن أخيوة يوسيف ،علييهم السيالم ،قيد جياءوا وهيم
في حالة شديدة مين الضينك والمعانياة ،كميا هيو ظياهر فيي الينص الكيريم.
وميين المتصييور عنييدها أن يبييادروا لعييرض مشييكلتهم بمجييرد دخييولهم علييى
العزيي ييز .وفي ييي هي ييذا تشي ييخيص بليي ييا ل ي يواقعهم النفسي ييي الني يياتج عي يين واقعهي ييم
االقتص ي يادي .وال عجي ييب عني ييدها أن يبي ييادر يوسي ييف ،عليي ييه السي ييالم ،إلي ييى
الكشف عن شخصه!
مي يين هني ييا ني ييدرك أن البالغي يية ليسي ييت مجي ييرد قي ييدرة علي ييى التالعي ييب
باأللفيياظ ،بييل هييي القييدرة علييى البيييان عيين الواقييع وتشخيصييه فييي أصييدق
وأجمل صورة.
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الالاتمة
أيت ...
ي كما ر َ
وهي ثمار أراها:
َحصاد نظر ،ونظرات بشر،
ُجهد المقل في زمن االنصراف عن كنوز الحقيقة،
حنين الدارج في المعارج ،يحدوه ٍ
حاد ال ينتهي بالقافلة عند حد،
َ
َشوق الغواص إلى الدرر الكامنة في أعماق بحر المعارف واألنوار،
ملهمات لمن استلهم ،لعله يأتي بما لم ِ
تأت به األوائل ،فيكون خير خلف
ُ
لخير سلف.
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مراجع ومصادر
يالمظ القار الكريم أننا ليم نسيتخدم الهيوام

لإلشيارة إليى الم ارجيع ،ألننيا

أشرنا إلى هذه المراجع في متن النص على خالف المتعارف.
كم ييا يالح ييظ أنن ييا ل ييم نقي ييد أرق ييام الص ييفحات أو أس ييماء دور النش يير أوس يينة
الطباعة ،إال قلييال ،وذليك ألن الغالبيية العظميى مين الم ارجيع التيي جياءت
فييي مييتن اليينص هييي كتييب تفسييير أو معيياجمب فيكفييي معرفيية اسييم السييورة
ورقييم اآلييية حتييى يتيس ير الرجييو إلييى اليينص فييي أي طبعيية .أمييا المعيياجم
فيكفي معرفة جذر اللفظة.
كتررهلل الت سررير الترري ورد فرري المررتن ،باإلضييافة إلييى كتييب تفسييير نكثيير
من النظر فيها:
أيسر التفاسير ،أبو بكر الجزائري.
البحر المحيط ،أبو حيان األندلسي.
التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور
تفسير ابن كثير.
تفسير البيضاوي.
تفسير الرازي.
تفسير السعدي.
تفسير الطبري.
التفسير الكبير للطبراني.
روح المعاني لأللوسي.
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تفسير ابن عثيمين
أضواء البيان للشنقيطي.
المنار ،لمحمد رشيد رضا
تفسير أبي السعود
فتح القدير للشوكاني
نظم الدرر للبقاعي
اللباب البن عادل الحنبلي
المحرر الوجيز البن عطية
تفسير الماوردي
تأويالت أهل السنة للماتوريدي
صفوة التفاسير للصابوني
فتح القدير للشوكاني.
في ظالل القرآن لسيد قطب.
الكشاف للزمخشري.
محاسن التأويل للقاسمي.
المحرر الوجيز البن عطية.
كتهلل أالرل ورد في المتن وأالرل ننص

ها:

شرح العقيدة الطحاوية ،ابن أبي العز الحنفي.
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
كتاب العين للفراهيدي
الصحاح للجوهري
مختار الصحاح ،الرازي
كتاب الحياة ترجمة تفسيرية ،ترجمة العهد القديم والعهد الجديد.
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