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 ةـمقّدم
 

هـي نظـرات فـي كتـاب هللا الحكـيم. وهـي نظـراُت مخلـو   محـدود  
العلم ينظر في كتاب الخالق مطلق العلـم  وهـي نظـراُت مـن يـأمن بـأّن 
فهم السلف ال ُيعفي الخلف من مسـوولياتهم تاـاه هـاا الكتـاب العزيـز. 

من العلم  وهي نظرات من يأمن بأّن أعظم الخلق فهما  ال ُيحيط بشيء
 إال بما شاء هللا.

هــي محاولــة ةعــادة النظــر فــي تفســير بعــة ا يــات الكريمــة   
لعلمنــا أّن مــا جــاء فيهــا مــن تفســير لــم يشــف الغليــل. وال نــزعم أّن مــا 

غني السائلين وُيقّر أعين الناظرين  ولكن يكفينـا أن نقّدمه من نظرات يُ 
لنظـر فـي تفسـير كتـاب نثير لدى المسـلم الـواعي الدافّّيـة إلـى إعـادة ا

رين الكــــرام مـــن الســــلف والخلــــف هللا الحكـــيم  واكمــــا  مســـيرة المفّســــ
 الصالح.
القــرآن الكــريم كتــاب عزيــز  وهــاا يعنــي ضــرورة أن نعيــد النظــر  

فيــه وأن نكـــرر. وال نخشـــى عليــه مـــن قصـــور المتــدّ رين  ألّنـــه كفيـــل 
ن مــا تشــابه  تصــحيح األفكــار وتقــويم األفهــام. أّمــا أولوــك الــاين َيّتبعــو

منه ا تغـاء الفتنـة وا تغـاء تأويلـه  فـ ّنهم ال َيْخَفـوَن علـى أهـل الصـد  
وهـــم فتنـــة ال ُ ـــّد منهـــا فـــي كـــل عصـــر  تتشـــّر ها القلـــوب   واةخـــالص

 المفتونة. أما القلوب الزكّية فال يضّرها فتنة ب ذن هللا تعالى.
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. وقـد ُيستهّل الكتاب بمقا  حو  القرآن الكريم ومنهاّية التفكيـر 
حرصــنا علــى أن تتضــّمن المقــاالت األخــرى مناقشــات لــبعة ا يــات 
الكريمــة  هــدح تــرب تــدريبات منهاّيــة تســاعد فــي التعامــل مــع الــن  
الكــريم. ونتوّقــع أن يلمــس القــاره فائــدة هــاه المنهاّيــة مــن خــال  مــا 

 تتاّلى كثمرة  من ثمار هاه المنهاّية. جديدة ُيطرب من معان  
هــــاه النظــــرات تفســــيرا  تفصــــيلّيا  ل يــــات  لــــم نقصــــد أن تكــــون  

الكريمـــة  كمـــا هـــو األمـــر فـــي كتـــب التفســـير  ولكّنهـــا نظـــرات صـــيغت 
بّبارات قصيرة وسريعة  تحتاج إلى توّقـف وتأّمـل. أّمـا أولوـك الـاين ال 
يملكــون معرفــة قرآنيــة مناســبة فقـــد ياــدون صــعو ة فــي فهــم بعـــة 

التفســير المبّســطة  المقــاالت  عنــدها ننصــح بــالرجوع إلــى بعــة كتــب 
 ف ّن ذلك يساعد في الفهم المنشود.

اللغة  والتاريخ  و   التفسير في ضيفهي نظرات نأمل أن تُ  
 واالجتماع  والنفس  وترائق البحث واالستنباط  ومنهاّية التفكير.

 رّب اغفر لي ولوالديّ 
 رّب ارحمهما كما ر ياني صغيرا  

 
 بّسام نهاد جّرار     

 ينفلسط -البيرة   
 هـ 1424 /12 / 16
 م2004  / 2 / 7
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 القرآن
 ومنهاية التفكير 

 
ألف كلمة، وهذا يعني أّنه يعادل كتابًا  77الكريم يزيد قلياًل عن القرآن  

الكثير ، في العادة،  ومثل هذا الحجم ال يتضمن .صفحة تقريباً  300من 
 دثمن المعلومات والمعارف والخبرات. وعلى الرغم من ذلك فقد أح

رًا هائاًل وجذريًا في مسيرة البشرية الفكرية والسلوكية، يتغي القرآن الكريم
 .همما يجعلنا نتساءل عن سر االنطالقة الفكرية التي حدثت بعد نزول

 ألنّ  السر ال يكمن في الكم الهائل من المعلومات  أنّ  األمر وظاهر
القليل من  إال ةعطاء في العادة كفييصفحة ال  300مقدار 

يكمن في المنهاية التي يكتسبها  قد المعلومات. والاي نراه أّن الّسر
 .كل من يتد ر القرآن الكريم

في الفكرة  يتسلسل في الغالب ح أي كتاب نجدهصف  ت   عند       
إلى رغبة الكاتب  األمرويرجع هذا  ،من البداية حتى النهاية والمعلومة

ح القرآن الكريم صفّ يت منن ولكفي إعطاء القارئ المعلومات والخبرات. 
. من هنا نجد أّن الحظ أّن اكتشاف التسلسل يحتاج إلى تفكر وتدبري

غير العرب يشعرون عند قراءة ترجمة القرآن الكريم بأنه غير مترابط في 
 في صياغته أّن القرآن الكريم يخالف ويرجع هذا إلى كثير من المواقع.

وال  .تحمل المعاني غير المحدودة، ثّم إّن كلماته المعدودة مألوف البشر
وأّن …أّن إعجازه بالدرجة األولى يرجع إلى لغته، وبيانه وإيجازه ننسى
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في  . ويلحظ أّن من يعتاد تدبره تنشأ لديه منهجّيةحتاج إلى تدبري فهمه
ة أمكن أن يوجد اإلنسان المنهجيّ  هذه وإذا وجدت .واالستنباط التفكير
الترابط  يلمس ودراسته القرآن الكريم رتدبّ وكل من يتعمق في  .المبدع
وآياته، بل وسوره. وال يزال علماء التفسير  ،ملهوج   ،كلماته معاني بين

يشعرون بحاجتهم إلى التعمق أكثر من أجل إبصار معالم البنيان 
 المحكم لأللفاظ والجمل القرآنية.

ظهور علم أصول  اإلسالمي يالحظ أنّ  الفكر تاريخلالدارس        
كل  وعلم النحو والصرف، وعلم الكالم، لفقه، وعلم أصول الحديث،ا

 ،الكيمياءو  مثل؛ الطب، والصيدلة، علوم ظهور كان قبل ذلك
 فقهاءالعلماء و المن هنا فقد ظهر  .وغيرها من العلوم…والبصريات

قبل ظهور  ، والخليل بن أحمد،والشافعي ،ل مالكامثأ واللغويون من
فعلم  وهذا أمر بدهي؛ بر بن حّيان، وغيرهم.الرازي، وابن سينا، وجا

وعلم أصول  .علم في منهجّية االجتهاد واالستنباط هو أصول الفقه
وعلم النحو هو علم قائم  .الحديث هو علم في منهجية البحث التاريخي

وعلم الكالم هو األساس الفلسفي للفكر  على منهج االستقراء.
 اإلسالمي.

 التفكير لدى المسلمين إلى ظهور ّيةمنهج يف تطورال أّدى فيما بعد    
 ، وكانت الثمارفكانت البداية تتعّلق باألسس المنهجّية ؛العلوم المختلفة

ويمكننا اليوم أن نقّسم  .تتمّثل بالعلوم المختلفة، ومنها العلوم الكونّية
مرحلة ما قبل اةسالم  ومرحلة ما تاريخ الفكر البشري إلى مرحلتين؛ 

ة مستمدة من القرآن زت المرحلة الثانية بمنهجيّ حيث تميّ  ،بعد اةسالم
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الكريم، أدت إلى نهضة فكرية وعلمية هائلة أفرزت في النهاية الواقع 
معلوم أّن الغرب قد تتلمذ على المسلمين، ال ، حيث منالعلمي المعاصر

 ّنهم لم يعرفواأ إلى درجةوعلى وجه الخصوص في األندلس وجامعاتها، 
إال من  ،وغيرهم من الفالسفة الغربيين ،أرسطوو  طون،، وأفالسقراط

 المسلمين. خالل ترجمات علماء
ة التفكير لدى الصحابة منهايّ   الكريم قد تّور إذا كان القرآن       

ة التفكير لدى فلماذا ال يأثر اليوم في منهايّ …والتابعين وأتباعهم
  ؟!الاين يتلونه صباب مساءو   كثير من المسلمين

الغالبية  الالفت لالنتباه أنّ  ابة عن هذا التساؤل نقول:لإلج
قرأ القرآن الكريم اليوم ال تزيد على أن تتلوه بصوت يالساحقة ممن 

ويندر أن نجد من يقرؤه متدبرًا لمعانيه،  ،مسموع، أو بشفاه متحركة
إذ ال تتشّكل منهاية التفكير لدينا إال عند تسريح  ؛شكالتهمتفكرًا في م  
  …ي معانيه  وتراكيبه  وأساليبه  وتصريفاتهالفكر ف

يدرك  والفقهاء، ومناهج المفسرين والفقه، والدارس لتاريخ التفسير
 لدىالمجتهدين؛ أي  لدى المفسرين والفقهاءت تجلّ  قد أّن هذه المنهجية

الذين تعاملوا بعمق مع النص القرآني الكريم. وحتى يتحقق األثر 
 تفكير، ال بد أن نضيف إلى تالوة القرآنالمنشود على مستوى مناهج ال

، بل ال بد من تقديم التدبر على التالوة، والفهم على التدّبر الكريم
أقدر من غيره على النظر  هو الحفظ. وال شك أّن المتدبر الحافظ

بشمول إلى القرآن الكريم، وهو األقدر على تفسير القرآن بالقرآن، ثم هو 
 قد إال أّن مداومة النظر في القرآن الكريم ،األقدر على المالحظة والربط
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مع إقرارنا وتأكيدنا أّن الحفظ هو من مقاصد التربية  ،تغني عن الحفظ
 القرآنية.
 وهم أهل اللغة والبيان، ، رضوان هللا عليهم،التابعون و  الصحابة      

من  ذلك حظاً يأخذ  ، فيشكل عليهم،يتدبرون القرآن الكريم عندما كانوا
رضي هللا  ،فهذا معاوية ؛، ويلجأ بعضهم إلى بعض يتشاورون تفكيرهم
لقد ضر تني "يدخل عليه عبد هللا بن عباس، فيقول معاوية:  ،عنه

ويعرض عليه  ."أمواج القرآن البارحة  فلم أجد لنفسي خالصا  إال بك
آية من اآليات التي استشكلها، فيبّينها عبد هللا بن عباس، رضي هللا 

بن الخطاب، رضي هللا عنه، وفي أكثر من موقف،  عنهما. وهذا عمر
يجمع الصحابة ويناقش معهم معنى آية كريمة أو أكثر. أما اليوم 

 عندمن كتب التفسير  فيكتفي الكثير من الناس بالرجوع إلى كتاب  
من  أكثرالرجوع إلى  ويندر أن يتمّ  ،استشكال معنى آية من اآليات

تم مناقشة ذلك مع آخرين للتوصل تالتفسير، ويندر أيضًا أن  في باكت
ال تتشكل عند الكثيرين منا  أن ذلكإلى فهم أفضل. فال عجب بعد 

يتأثر الصحابة والتابعون  المنهجّية المأمولة. في المقابل ال عجب أن
يظهر أثر ذلك فة في التفكير، بالقرآن الكريم، ثم تتشّكل لديهم المنهجيّ 

والمعرفة،  ،الفكر على مستوى ر سريع ومتصاعد من تطوّ  لحّص ت مافي
في القرن  ذلك أوجه   كل حتى بلغ المختلفة، والعلوم ،ومناهج البحث
 الرابع الهجري.

  (ندوة نون )ويجدر في هذا المقام أن نشير إلى تجربتنا في        
عدد من ينظر في  كّلف كل شخص من المشاركين في الندوة أنحيث ي  
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، ويكون ذلك في مدى معّينةيات في معاني آ ويتفّكر كتب التفسير،
يعني  فإّن ذلكمثاًل،  ،أسبوع. فإذا كان عدد المشاركين عشرة أشخاص

أّن المجموع قد اطلعوا على ما ال يقل عن ثالثين تفسيرًا. وقد يرجع 
تتم مناقشة  الندوةالواحد إلى أكثر من عشرة تفاسير. وفي يوم  الشخص
 ويتاحل. التي ت ْشك   اآليات عند طويالً  فالتوقّ  ويكون  ،الكريمة اآليات

ت فّند.  أو فت عزز ناقش،التي ت   ووجهات نظره هءطرح آراي  أنكل شخص  ل
، وتتفتح مغاليق، بل وتبرز  وقد لوحظ أّنه، وفي كل جلسة، تتجلى معان 

شأن في تفسير القرآن الكريم.  لها نأمل أن يكون  إبداعات في الفهم
 االستنباط ة فيشاركين فيها بمنهجيّ والمراقب للندوة يالحظ تمّيز الم

 والتفكير. 
حرص المفسرين  على القرون الماضيةمسيرة التفسير عبر  تؤكد

فليس بإمكان  ؛على اتخاذ فهم السابقين أساسًا في بناء فهمهم الخاص
  :أحد أن يستغني عن فهم السلف في التفسير ألسباب من أهمها

 ا .وعنهم أخذنا علومه ،أنهم أهل اللغة -أ 
 ،صلى هللا عليه وسلم ،حرصهم على نقل ما صّح عن رسول هللا -ب

 ، وكذلك ما صّح عن الصحابة والتابعين.الكريم في تفسير القرآن
ألف كلمة،  77عن  قلنا إّن عدد كلمات القرآن الكريم يزيد قليالً 

؛ منها ةسور  114صفحة. ويتضمن القرآن الكريم  300وهذا يعادل 
صفحه،  24عن  ةوال تزيد أطول سور  لسور القصيرة.السور الطويلة، وا

كلمة، في حين تتألف أقصر  260أّن كل صفحة تتألف من في حال 
 .صراً هي بين ذلك طواًل وق  فباقي السور أما  .كلمات عشر من ةسور 
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إذا عرفنا أّن متوسط عدد و وتتألف كل سورة من عدد من اآليات، 
ّن بعض اآليات تتكون من كلمة كلمة، وأ 12.4كلمات اآلية الواحدة هو 

واحدة أو كلمتين، تبّين لنا أّن هذا األسلوب يختلف عما اعتاده البشر 
وقد يكون هذا المنهج في العرض من أسرار تأثير القرآن  .في كتاباتهم

تتسم بالقصر، في  غالبًا ما الكريم. والمتدّبر يالحظ أّن اآليات المكّية
ومعلوم أّن  .تتسم بالطول النسبيّ  ،إجماالً  ،حين أّن اآليات المدنية

ق دّي،  وهاا يعني أّن التركيز في المرحلة المكّية كان على الجانب الع 
ً  عن التطويل  ترب العقيدة يحتاج إلى األفكار المرّكزة والسريعة  بعيدَا

عار في الدعوة إلى األفكار  وهذا يرشدنا إلى اعتماد .والتفريع أسلوب الشّ 
أسلوب  أسرع في تبليغ الفكرة وتعميمها، وأسهل تناواًل. أما فذلكوالعقائد، 

 ومن ينظر في سورة .الفالسفة، فال يصلح إال لفئة قليلة متخصصة
مثال   يالحظ أنها شعار واضح  ورسالة سريعة وحاسمة    اةخالص

 ولم يولد   "قل هو هللا أحد  هللا الصمد  لم يلد :تالال بعقيدة التوحيد
أن نتبعها  يجدروهذا يرشدنا إلى المنهجّية التي  ."وا  أحدولم يكن له كف

يدعونا إلى و   الدعوة إلى الفكرة والمبدأ وفي ،مخاطبة عاّمة الناس عند
لتوظيفها في مخاتبة   المكي والمدنيالقرآن ة ايّ منه االستفادة من

  . الناس  بحيث يكون لكل مقام  مقا 
بسبب أسلوب  فيسةنأكثر من ّمرة أعرضنا عن شراء كتب في 
حيث السرد المتواصل، فال تبويب، وال فقرات، وال  ؛العرض فيها

عالمات ترقيم... ولو ع ر ضت علينا مثل هذه الكتب بالمّجان لترددنا في 
أن ال بلمنا لمنا أّنها ستأخذ من مساحات رفوف المكتبة، ولع  أخذها، لع  
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من المعاناة. وقد ت فاجأ  دافعّية لدينا لقراء تها، بل إّن القراءة فيها ضرب
وق ّسم إلى ف صول  وقد ط بع بثوب جديد، بمثل هذا الكتاب بعد حين

وأبواب، وازدان بالعناوين الواضحة، والفقرات القصيرة، ولّونت بعض 
العبارات الهاّمة، ووضعت الفواصل والحدود بين الفصل والفصل، 

. نعم، فبإمكاننا اآلن أن والباب والباب، والفقرة والفقرة، والجملة والجملة..
ّل صغيرة  وكبير  قد أصبح الوضوح ف، ةنركز على التفاصيل، وأن ن لّم بك 

اب، والمتعة الدافعة. فال ب د من الفصل والتحديد، نوعًا من الجمال الجذّ 
 الكريم يتأّلف من أال ترى أّن القرآنللقارئ أن يرّكز ويمّيز.  يتسّنى حتى
 تجاوزيوكما أسلفنا ال  !؟من ا يات عدد سورة  وكل سورة هي 114

كلمة. وهل من قبيل  12.4  في المتوسط الواحدة اآلية عدد كلمات
ور ؛سورة (السورة)الصدفة أن تسّمى  نا بالس  الذي  ،فكلمة السورة تذكّ ر 

يفصل بين قطعة أرض  وأخرى، وبيت  وآخر. وهل من قبيل الّصدفة أن 
ة الواضحة، والتي ي شّكل  منا بالعالفالكلمة ت ذكر  ؛آية (ا ية) تسّمى

 و ضوحها دلياًل هو في النهاية حّجة وبرهان.
 يهدفون في كتاباتهم إلى تزويد الكّتاب، في الغالب،قلنا إّن 

بمعلومات وخبرات جديدة، لذلك فهم يتسلسلون في األفكار من  الناس
لك ذويكون  ،تتسلسل األبواب والفصول ذلك ومن ،البداية حتى النهاية

واضحًا غاية الوضوح، وإال ع ّد خلال وقصورا . وهذا أمر مفهوم في 
العمل الذي ي قصد به نقل المعلومة والخبرة. أّما إذا أردنا الحث على 

، واالستنباط التفكير والبحث في لمنهجّية السوّيةاوخلق  التفكير والتدّبر،
 فال نعود بحاجة إلى ؛أن يختلف عندها فإن أسلوب العرض يجب
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بحاجة إلى التسلسل الذي يجتهد القارئ في  نكون التسلسل الواضح، بل 
  .اكتشافه

عند تدبر القرآن الكريم نقوم أواًل بتدبر اآلية، فإذا فهمنا معانيها 
 من السهل علينا بعد ذلك أن نربط بين آية  و أخرى. وبعدها يصبح

 متفإذا ف ه  ،مجموعات فيآيات السورة جاءت  نلحظ أنّ  يفترض أن
أن نربط  نالمجموعة األولى، ثم ف همت المجموعة الثانية، أمك معاني
 ،آل عمرانكالمجموعات. وبعد أن ننتهي من فهم سورة  معاني بين

 ،، وآياتمالً مثاًل، نقوم بتدبر سورة النساء، فإذا فهمناها؛ كلمات وج  
ومجموعات، أصبح بإمكاننا أن نربطها جميعًا بسورة آل عمران التي 

التي تليها، حتى نتدبر  ،ها. وال يسهل علينا أن نربطها بسورة المائدةتسبق
والجمل، واآليات  ،مستوى الكلمات في وذلك المائدة أيضًا،ة سور 

فكمال الفهم للسورة األولى، و كمال الفهم للسورة الثانية،  ؛والمجموعات
يؤدي إلى استكشاف الروابط والصالت بين السورتين، وهكذا... وتكون 

 متكامالً  بناءاً  لنا ويتجّلى القرآن يفسر القرآن، نكتشف أنّ  لمفاجأة أنا
وسيبقى اإلنسان ينظر في تفاصيل هذا الكتاب العظيم في  .متراصاً 
صورة أفضل، كما يفعل وهو يحاول أن  فيالبناء الكلي  لتصّور ه  محاولت

 يفهم الكون.
 قد تكررالمتدبر للقرآن الكريم يلحظ أّن بعض الق صص القرآني 

يظنون أّن القرآن الكريم نزل فقط ليزّود الناس  والذين .في أكثر من سورة
بمعلومات ومعارف يرون في التكرار ظاهرة غير إيجابية، وهم بذلك 

ي الناس تربية شاملة، ومن ذلك أّن القرآن الكريم يربّ  يذهلون عن حقيقة
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رآني يختلف صص القتربيتهم على منهجّية التفكير. والملحوظ أّن الق  
 إن صحّ  ،بل هو ،جذريًا عن القصص البشري، السردّي المفّصل

ر، ولكنها إن طالت تبقى في  لقطات   ،التعبير قد تطول قلياًل وقد تقص 
 أما التكرار فهو ظاهري يتوهمه .، بل القصيرة جداً إطار القصة القصيرة

أن ال  آن الكريم من غير تدّبر، أما أهل التدّبر فيعلمون يتلو القر  من
من هنا نجد من  .إال في الشكل، أما في الجوهر فال تكرار تكرار

  المناسب أن نلفت االنتباه إلى اآلتي:
ال يعني أنه يتم تكرارها تفصيليًا، بل قد  القرآنّية تكرار القصةالقول ب . 1

 تزيد أو تنقص في بعض التفاصيل والحيثّيات. 
، مما يعني أّن القرآني صص. تختلف السياقات التي يتكرر فيها الق  2

 المعنى المستفاد يختلف باختالف السياق. 
ويكون تقديم وتأخير في مل بغيرها، . ت ستبدل بعض المفردات أو الج  3 

رْ  األلفاظ والجمل، س، وتختلف الموسيقى، وتختلف فواصل ويختلف الج 
  .اآليات

القصة تختلف عن أهداف  يغلب أن واضح أّن أهداف القصة القرآنية. 4
 عند تكرار القصة. المقاصدفي كتابات البشر، من هنا تتعدد 

لدى  يطّور في منهاّية التفكيرإن مثل هذا األسلوب في التكرار . 5
ألنه يالحظ األنماط المحتملة، والصيغ التي يمكن أن تتعدد،  ،المتدّبر

ثم يالحظ التغييرات المطلوبة لتحقيق االنسجام مع السياق؛ من حيث 
ى والجوهر، ومن حيث الشكل البالغي، أي الثوب الذي ال بد أن المعن
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ثم هو يالحظ البدائل الممكنة من أجل خطاب  .تتجلى فيه المعاني
 مؤثر ومنتج...وحتى تتضح الفكرة نضرب مثااًل من الطبيعة : 

تتألف المادة من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات. ومجموع 
، ومجموع الجزيئات يسّمى يوا  ز جُ ات يسّمى ومجموع الّذر  ،ذّرة  هذا يسّمى 

تكون التنوعات التي  ، والجزيئات، والمركبات،الذرات هذه ومن. ا  رّكبمُ 
فسوف نجد أّن  ،كمثال ،البوتاسيوم ولو أخذنا عنصر .تبدو ال متناهية
البوتاسيوم في النباتات المختلفة يؤدي إلى اختالف هذا  اختالف نسبة

على هو نفسه طعم التفاح  ،مثالً  ،طعم الموز وال يقال إنّ  .األطعام
 في البوتاسيوم فقد أدى اختالف النسبة ؛مرّده إلى البوتاسيوم اعتبار أنّ 

إلى اختالف كبير في المذاق. وإذا تعّمقنا أكثر نجد أّن مكونات التفاحة 
هي في الحقيقة إلكترونات وبروتونات ونيوترونات. وهذه هي نفسها 

 ،...لنحاسمكونات الحديد، وا
فالتكرار في عالم المادة هو األساس الذي يقوم عليه كل التّنّوع 
والثراء الذي يتصف به الوجود، وإذا كان تكرار الكلمة ال بد منه، وتكرار 

إلى  ذلك الجملة ال بأس به، فإن لتكرار القصة فوائد كثيرة، حيث يؤّدي
رحبة، ويكشف  ظهور أبنية جديدة، ويعطي صورًا متنوعة، ويلهم آفاقاً 

عن دروس غنّية، ويخلق منهجيه في التفكير واالستنباط. وعليه فإّن 
المطلوب هنا أن نرّكز االهتمام من أجل محاولة استكشاف األنماط التي 

 .ةتؤسس لمنهجّية سويّ 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

ح  القرآن ُيصحِّّ
 

علييه  ،عليى دخيول يعقيوب ،فيي سيورة يوسيف ،القرآن الكريم ن  
سييكنوها  قييد تييوحي بييأنهم الكريميية ائييه مصيير، واآلييياتوجميييع أبن ،السييالم

أنهـم لــم يخرجــوا منهــا حتــى  ولـيس هنــاا مــا يشــير إلــى .واسيتقّروا فيهييا
بيين يوسيف  الميّدةأّن  فيي التياريخ ومعلوم .عليه الّسالم  أخرجهم موسى

ومعلييوم  .قييل عيين أربعمائيية وخمسييين سيينةتال  ،عليهمييا السييالم ،وموسييى
شيييمل بيييالد  مييين بعيييدهم، قيييد الفراعنييية ، وكيييذلككسيييوسأيضيييًا أّن م ليييك اله  

 .الشام
 أ نــاء أي ،أن ينتشيير أبنياء يعقييوب ميين المتوّقيع عليى ضييوء ذليك 
جميعيًا   بقائهمب للجزم ، وال مسّوغخارج القطر المصري  وأحفاده ،إسرائيل

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

"  :والعبيارة اليواردة فيي الليوح هيي .إلسرائيل التي كانت تسكن بيالد الشيام
ـــــارةأُ واســـــرائيل  ـــــن يكـــــون لهـــــا   ـــــدت ول قطاعيييييًا مييييين  ويبيييييدو أنّ  ."  ي

 فييييياّرين مييييين االضيييييطهاد ،تسيييييّربوا قيييييد المستضيييييعفين مييييين بنيييييي إسيييييرائيل
خييالل  إلييى بييالد الشييام، وهمالييذين سييبق اربهموانضييموا إلييى أقيي ،الفرعييوني

، مميييا جعيييل مرنبتييياح السييينين المتطاولييية التيييي سيييبقت عصييير االضيييطهاد
حتى ال يكونوا بؤرة جذب لكل من يصبو إليى  ،يعمل على اجتثاث هؤالء

بنييود  وممييا يؤّكييد ذلييك مييا ورد فييي بنييد ميينالفراعنيية.  عبوديييةالتحييرر ميين 
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هيذا  يينص ، حييثقدت بين أحيد مليوك الفراعنية ومليك الحيثييينمعاهدة ع  
على تسليم الهاربين والمجرمين والمهاجرين من إحدى اليدولتين إليى  البند

 األخرى.
 إال ذريــةفمــا آمــن لموســى " سييورة ييونس: ميين 83اآليية  جياء فييي 

وهيذا يعنيي أّن  " ...من قومه على خوح من فرعون وملوهم أن يفتـنهم
ّميا بقّيية الشيعب علييه السيالم، أ ،قّلة مين الشيباب هيم اليذين آمنيوا لموسيى

فميينهم ميين اسييتمرأ الييذل وركيين إلييى  ؛ميين بنييي إسييرائيل فاختلفييت مييواقفهم
الواقييييع، وميييينهم ميييين هييييو علييييى اسييييتعداد أن يلحييييق بييييالمؤمنين فييييي حييييال 

ر أن يخييرج الشييعب اإلسييرائيلي بالكامييل، وعلييى وجييه تصييوّ وال ي   .هجييرتهم
ممين هييم  ،الخصيوص أولئيك الييذين ارتبطيت مصيالحهم بمصييالح الفراعنية

ــــيهم إنّ "  مثييييل قييييارون:  "...قــــارون كــــان مــــن قــــوم موســــى فبغــــى عل
يعملون لصيالح نظيام  كانوا هناك مأل من بني إسرائيل بل إنّ  .76 :القص

على خوح مـن فرعـون " :آية سورة يونس الفراعنة، بدليل قوله تعالى في
مين  بيل هيو أكثير ،وكيف يمكن لشيعب يعيد بمئيات األليوف " ... وملوهم
عليييه  ،أن يثييق بموسييى ميينهم لسيية، وأّنييى لغييير المييؤمنأن يخييرج خ ذلييك،
فيخيرج إليى عيالم المجهيول هذ بهيذا نكيون قيد خلصينا إليى نتيجية  ،السيالم
هنـــاا مــا يـــد  علـــى خــروج بعـــة أ نـــاء إســرائيل قبـــل ماـــيء تقييول: 
ثبــت خــروج كــل  نــي وال يوجــد مــا يُ  .إلــى مصــر  عليــه الســالم  موســى

ّن األقييرب إلييى العقييل ومنطييق بييل إ  عليــه الســالم  إســرائيل مــع موســى
 مييينو  األقلييية المؤمنيية فقييط وتخييرج فييي مصييير األمييور أن تبقييى األكثرييية

 يتبعها لسبب أو آخر.و  يواليها
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ثبت أّن فرعون الخروج هو مرنبتاح بن رمسيس هناك أدلة كثيرة ت   
الوثــائق أّن  الالفييتالثيياني. وال مجييال هنييا لتقييديم هييذه األدليية، ولكيين ميين 

علـى حصـو  فوضـى واضـطرابات بعـد مـوت مرنبتـاب   الفرعونيـة تـن 
 ــل ناــد أّن الســلطة الفرعونيــة تتهــاوى ويســيطر علــى العــر  شــخ  

ومين يتيدّبر اآلييات  .(أرسـو) يوصف بأّنه آسيوي سّمته بعة المصادر
القرآنية يدرك أّنه بعيد غيرق فرعيون وجنيده ورميوز سيلطته سييطر الشيعب 

عليى كيل ميا  ،بنيي إسيرائيل ومينهم شيعب ،الذي ينتميي إليى طوائيف شيتى
فأخرجناهم من جّنـات " تركه الفرعون وأركان سلطته. انظر قوله تعالى: 

فــأتبعوهم وعيــون  وكنــوز ومقــام كــريم  كــالك وأورثناهــا  نــي إســرائيل  
بييييدليل  ،فبمجييييرد خييييروج الفرعيييون تييييّم اإلرث .(60-57:)الشــــعراء " مشـــرقين

ــأتبع"        اسييتخدام الفيياء فييي قولييه تعييالى: ولييم يكيين  ." وهم مشــرقينف
 فيي شيعب إسيرائيل هيو اليوارث الوحييد، بيل إّن هنياك شيعوبًا أخيرى كانيت

كــم تركــوا مــن جّنــات وعيــون  "     :الطبقيات األدنييى. انظيير قولييه تعييالى
قومــا  عمــة كــانوا فيهــا فــاكهين  كــالك وأورثناهــا وزروع ومقــام كــريم  ونَ 

يل كيانوا فيي اليدائرة األقيرب ويبيدو أّن بنيي إسيرائ .(28-25:)الـّدخان " آخرين
:" آييييات سيييورة الشيييعراءبداللييية قوليييه تعيييالى فيييي  ،إليييى القصيييور الفرعونيييية
فقييد  ،وهييي األراضييي والسييهول ،أّمييا الييدائرة األبعييد"  وكنــوز ومقــام كــريم

... وزروع ومقــام كــريم" :بييدليل قولييه تعييالى ،وقعييت تحييت سييلطة آخييرين
 . "وأورثناها قوما  آخرين

 فييهم علييه السيالم، وحكيم هللا تعيالى ،ا مع موسيىأّما الذين خرجو  
أن يتيهييوا فييي األرض أربعييين سيينة، فربمييا أصييبحوا فييي هييذه المييدة بييؤرة 
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 ،جذب لبعض من بقي في مصر، ثيم أورثهيم هللا تعيالى األرض المباركية
وأورثنـــا القـــوم الـــاين كـــانوا يستضـــعفون مشـــار  " :بدالليية قوليييه تعيييالى

فييالميراث الفييوري  (.137: األعــراح) "..فيهــااألرض ومغار هــا التــي باركنــا 
كييان لميين بقييي فييي مصيير، أّمييا ميييراث األرض المباركيية فكييان بعييد زميين 

ميين بنييي إسييرائيل نزلييت التييوراة، أّمييا البقّييية، قّلييت أم  هييؤالءوعلييى  .التيييه
ألنهيا ليم تتهيّود  ،كثرت، فقد اختلطت بالشعوب األخرى وبالتالي لم تتمّيز

 . 

ولقد اخترناهم على علم "سورة الدخان: من 32اآلية  جاء في 
بمن آمن له من بني  ،عليه السالم ،فخروج موسى ."على العالمين

وعلى الرغم من  .إسرائيل، وتلقيهم التوراة، كل ذلك كان باختيار رّباني
جاء  ؛هداة  دعاة مفاسدهم وضالالتهم وانحرافهم، فقد خرج منهم بعد حين

ومن قوم موسى أّمٌة يهدون بالحق ":سورة األعراف من 159اآلية  في
عناهم في األرض أمما  منهم وقطّ :"168في اآلية  وجاء ."و ه يعدلون 
واختيار األرض  إذن، ،فاختيارهم ."...ومنهم دون ذلك الصالحون 

كان على علم وعن حكمة  كل ذلك المقّدسة لتكون المحضن والمنطلق،
 داودعهد  ما ورد عن عهد طالوت، ثم انظر ما ورد عن انظر ؛رّبانية

ثم انظر إلى اختيار هللا تعالى آلل عمران،  عليهما السالم، وسليمان،
 عليها الّسالم.  ،وانظر األجواء التي عاشتها مريم

الرسل إلى  صّح في الحديث الشريف أّن هللا تعالى كان يبعث 
حتى جاء زمن الرسالة العاّمة المتمثلة في اإلسالم.  أقوامهم خاّصة،

ة، وهذا ينطبق على ة الرساالت السابقة تعني أنها مرحليّ صيّ وخصو 
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التي كانت خاّصة ببني إسرائيل. من هنا كانت اليهودّية قاصرة  التوراة 
عن تعاليم  (إسرائيل يبن ) وقد كان خروج اليهود .على بني إسرائيل

الثانية بمقاومة اإلصالح و  األولى بالتحريف، ؛التوراة على صورتين
 من 78اآلية  لذي كانت تأتي به الرسل واألنبياء. جاء فيوالتصويب ا
ُلعِّن الاين كفروا من  ني إسرائيل على لسان داود  "سورة المائدة:

كان  إذن اللعنف ."وعيسى ا ن مريم  ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
للذين كفروا منهم، وهذا يعني أّن هناك فئة آمنت وصّححت مسيرتها، 

عندما جاء اإلسالم وجدنا منهم و  .كل مرحلة وهذا ما كان يحصل في
 ، واستمر ذلك إلى يومنا هذا.تعالى من يسلم هلل

بمرور الزمن، ونتيجة الستمرار الفرز عبر المراحل المختلفة،  
ونتيجة العتناق أقوام متعددة لليهودية، فقد أصبحت اليهودية دينًا يضم 

يقولون: إّن أكثر من علماء األجناس  من هنا نجد أنّ  .أجناسًا مختلفة
الغالبية  ببني إسرائيل، بل إنّ  اليوم من يهود العالم ال عالقة لهم 90%

العظمى من بني إسرائيل قد اعتنقوا اإلسالم، وبالتالي لم يعد باإلمكان 
اليهود هم  أّما االدعاء الصهيوني بأنّ  .تمييزهم عن غيرهم من األجناس

ّطرت ألهداف سياسية، وال عليه السالم، فإنه أسطو  ،أبناء يعقوب رة س 
اليهودية  صحيح أنّ  .مكان لهذا االّدعاء في الدراسات التاريخية الجاّدة

نزلت إلى بني إسرائيل، وصحيح أيضًا أّن الغالبية من بني إسرائيل قد 
أّما الذين بقوا على عنادهم  .صّوبت مسيرتها مع األنبياء والمرسلين

األساطير، وجذبوا إليهم أمثالهم  إلىوركنوا  وقاوموا دعوات اإلصالح،
من األمم األخرى، فهم الذين أفاض القرآن الكريم في وصفهم، وكشف 
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حقيقتهم، وبّين خطورة موقفهم من دعوة الحق التي جاءت بها الرسل 
 عليهم الّسالم. 
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 وما هو على الغيب بضنين
 

ي إّنه لقوُ  رسو   كريم  ذ:"..في حق القرآن الكريم تعالى قا  
قوة  عند ذي العر  مكين  ُمطاع َثّم أمين  وما صاحبكم بمانون  
ولقد رآه باألفق الُمبين  وما هو على الغيب بضنين  وما هو بقو  

   (25 – 19التكوير). "...شيطان  رجيم
الرسول، صلى هللا عليه وسلم،  يذهب أكثر أهل التفسير إلى أنّ  

 أي أنّ  :"غيب بضنينوما هو على ال ":المقصود بقوله تعالى هو
ليس ببخيل بما جاءه من الوحي، إذ الوحي  ،عليه السالم ،الرسول

 بخيلٌ : ضعف هذا القول، ألننا نقولي   (على)غيب. ولكن استخدام 
وقد الحظ بعض المفسرين هذا  .بخيٌل على الما : وال نقول ،بالما 

يس ل :وعليه يصبح المعنى (ظنين)رئت أيضًا ق   (ضنين)ّن إ :قالواف
 فهو إذن أمين على ما جاءه من الغيب. ،محمد بُمَتهم

يرجع إلى القرآن الكريم، وليس  (هو)الضمير  أنّ  ناالذي نراه ه 
وما هو على  ":ىبدليل قوله تعال ،صلى هللا عليه وسلم ،إلى الرسول

ويؤّيد ذلك ما ورد في  ،"...شيطان رجيم هو بقو الغيب بضنين  وما 
وعليه يكون المعنى:  ."...نه لقو  رسو  كريمإ "اآليات التي تسبق:

هنا أن نقول إّن حروف الجر  وال يصحّ  .ليس القرآُن على الغيب  بخيل
 ،بالغيب  بخيل ليس القرآن ينوب بعضها عن بعض فيكون المعنى:

عدم  هنا بمعنى الباء يجعلنا نتساءل عن سرّ  (على) نّ إالقول  ألنّ 
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إلى إشكال في  علىدي استخدام في الوقت الذي يؤ  ،الباءاستخدام 
 الفهم هذ
عالم غيب، وعال م  ؛يمكن تقسيم الكون المخلوق إلى عال مين 

 .شهادة، فما جهله اإلنسان فهو عالم الغيب، وما علمه فهو عال م شهادة
 تريقعن  يكون أن الع اإلنسان على عالم الغيب إّما طّ ا ومعلوم أنّ 

لتطور العلمي لإلنسان يعني وا .الحس  أو العقل  أو الخبر الصاد 
اتساع مساحة عالم الشهادة على حساب مساحة عالم الغيب. وعندما 

يعني أّنه ال يوجد في حقه  ذلك مطلق العلم فإنّ  هو هللا تعالى نؤمن بأنّ 
معنى أّنه تعالى  فإنّ  وعليه .سبحانه غيب، بل كل الوجود عنده شهادة

ولما يغيب  ،ما يشهده الخلقأنه سبحانه عالم ل :عالم الغيب والشهادة
 عنهم.
ف القرآن الكريم، وكذلك  ه نور. بأنّ  ،الّرساالت الرّبانية كل و ص 
وينقل هذه األشياء من عالم  ،كّل ما ُيوصلك إلى حقائق األشياء والنور

فالقرآن نور ال يبخل على ع ال م الغيب أن  .الغيب إلى عالم الشهادة
يحتوي على العلم الكافي لكي يطل فهو  ،فيجعله عالم شهادة جّليهي  

 ،اإلنسان على الغيوب، فالغيب محتاج إلى أن ت لقى عليه األضواء
رّجح أن يكون المقصود ن  وعليه  .ليخرج من عالم الجهل إلى عالم العلم

بما فيه  ،القرآن الكريم أنّ  ،"وما هو على الغيب بضنين" بقوله تعالى:
يه ويجعله عالم جلّ الغيب أن ي   على عالم ن  ض  ال ي   ،من علم ومعرفة

 شهادة.
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مثاًل، تتجلى  ،عندما ينعكس نور القرآن الكريم في عالم االجتماع 
يمكن أن  على ضوء ذلكوهكذا في كل عالم.  ...حقائق هذا العالم

 ":الكريم بعض دالالت قوله تعالى في حق القرآن ، بشكل أفضل،نفهم
ء، وما من غيب إال والقرآن قابل فهو المبين لكل شي ؛"تِّبيانا  لكلِّّ شيء

ها في القرآن الكريم، لتبيينه. وعليه ليس بالضرورة أن توجد األشياء كلّ 
الغيوب، فيحيلها إلى  جّلي كل األشياء، أي كلّ نور القرآن الكريم ي   ولكنّ 

وما هو " :في قوله تعالى( على)استخدام حرف  شهادة. من هنا ندرك أنّ 
اآلية  كن االستعاضة عنه بحرف الباء، ألنّ ال يم "على الغيبِّ بضنين

 هي ثم هب فيو لكان المعنى أّن الغي ،(وما هو بالغيب بضنين) :لو كانت
وهذا غير مفهوم، بل إّن الغيوب  .عالم الواقع ، فتتجّلى فيتخرج منه

 .بتبيينها وتجليتها الكريم القرآن نور هي عالم آخر يقوم
رين بالقرآن الكريم، أن نجعل أنه بإمكاننا، مستني وخالصة األمر 

أو  ،عالم الغيب عالم شهادة، سواء أكان األمر يتعلق بالماضي
أو  ،أو االقتصاد ،وسواء أتعلق ذلك باالجتماع .بالحاضر، أو بالمستقبل

رم القرآن الكريم أّنه ال ي ضن  على الغيب النفس...  وهذا يعني أّن م ن ك 
 ."ضنينوما هو على الغيب ب ":بنوره الم بين
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 وَعّلم آدم األسماء
 

جياءت القيدرة  ،الخالفية عليى األرض بأهلّية كان األمر يتعلق لّما
ــم األســماءعلييى  والنطييق بهييا لتحسييم المسييألة لصييالح المخلييوق الييذي  تعّل

يملييك هييذه القييدرة. وهييذا يعنييي أّن القييدرة الّلغوييية هييي الييركن األسيياس فييي 
 هيييذه القيييدرة لهيييا أسييياس مسيييألة الخالفييية، وبنييياء الحضيييارات. ومعليييوم أنّ 

ينمييو  ،ولهييا أسيياس عقلييي .يتمثييل بييالحنجرة واللسييان ومييا يرافقهمييا ،ميياّدي
 ، ممييا يجعليييه  ميين األسيييرار العقليييّي سييراً  وال ييييزال األسيياس .بنمييو اإلنسييان

 محل جدل بين العلماء المختّصين.

ويكييون ذلييك عيين طريييق الييربط بييين  ،البدايية تكييون بتعليييم األسييماء
 مييثاًل،  كــأسعّلييم الطفيل كلميية فيإذا أردنييا أن ن   ؛لحسييّيةالصيوت والصييورة ا

إلييى  ونحيين نشييير كــأسعلييى مسييمعه كلميية  نييالييه كأسييًا، ثييم كرر  أحضييرنا
إذا تييّم فييبييالربط بييين الصييوت والصييورة الحسييّية.  هنييا يقييوم الطفييل   .الكييأس
 حيّس عنيدما ي   وذليك ،كـأس كّون لدى الطفل القدرة على لفظ كلميةتالّتعلم 

وتكيييون لديييه القيييدرة عليييى تخّيييل الكيييأس عنيييدما يسيييمع  .أسالكييي أو يتخّيييل
فالصيييييورة الحسيييييّية تسيييييتدعي اللفظييييية، واللفظييييية تسيييييتدعي  ؛كيييييأس لفظييييية

  .وهكذا ..الصورة،
مييثاًل،  ،(فـي)فيالحرف  ،فهيو أكثير تعقييداً  والفعـل تعّلـم الحـرحأّميا 

فيييإذا أردت  أن تعّليييم الطفيييل أّن المييياء فيييي الكيييأس يسيييتلزم عناصييير عيييّدة؛ 
حتيياج كأسييًا، ثييّم ت حضيير ميياًء، وتسييكب هييذا الميياء فييي الكييأس، ثييم ت فإّنييك
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تقييول للطفييل: الميياء فييي الكييأس. وكييذلك األميير فييي األفعييال؛ فلكييي يييتعلم 
أن يكون هناك ضيارب ومضيروب وأداة  ال بدّ  (ضرب)كلمة  معنى الطفل
 كلميييية معنييييى ، كمقيييدمات ضييييرورّية لتفهيييييم الطفيييلوفعييييل ضييييرب ضيييرب
 .ضرب

ــــم آدم " :ميييين سييييورة البقييييرة (33  32  31)جيييياء فييييي اآليييييات  وعّل
األسماَء كلهـا ثـم عرَضـُهم علـى المالئكـة فقـا  أنبوـوني بأسـماء هـأالء 
ــا إّنــك أنــت  ــا إال مــا عّلمتن إن كنــتم صــادقين. قــالوا ســبحانك ال علــَم لن
العليُم الحكيم. قا  يا آدم أنبوهم بأسمائهم  فلّمـا أنبـأهم بأسـمائهم قـا  

 غيـَب السـماواتِّ واألرض  وأعلـم مـا ُتبـدون ومـاألم أقل لكـم إنـي أعلـم 
 . كنتم َتكتمون"

أن نقييييييول إّن  يمكيييييين الكييييييريم إذا أخيييييذنا بظيييييياهر اليييييينص القرآنييييييّ 
سييّميات عاقليية، وذلييك لقولييه كانييت لم   ، فييي هييذه الحادثيية الجليليية،األسييماء

. وهيذا قيد "همبأسـمائ.. هأالء.. ُهمعرضتعالى في حق هذه المسّميات:" 
 ،آدم أي أنّ  ،"وعّلــم آدم األســماَء كّلهــا":صيود بقولييه تعييالىيفسير لنييا المق
لمسييميات العاقليية التييي سييتكون محييل اأسييماء  كــلّ م قييد تعّليي ،عليييه السييالم
 ،علييه السييالم ،السييالم. وقيد اسييتطاع آدم معلييه ،وللمالئكيية امتحيان آلدم

أن يخبر بجميع أسماء الكائنات العاقلة التي ع رضيت فيي االمتحيان، أي 
 . %100نجز أّنه أ

عليييه  ،هييو الييذي علدييم آدم تعييالى هللا وهنييا قييد يثييور سييؤال: ولكيينّ 
 السالم، فأين الفضل آلدم في ذلكهذ
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نقول: المقصود هنا قابلّيية اليتعّلم واألداء، أي االسيتعداد الفطيري؛ 
جسيييدّيًا، وعقلّييييًا، ونفسيييّيًا. ويبيييدو أّن ذليييك ال يتيييوفر للمالئكييية فيييي أصيييل 

 ."ما عّلمتنالم لنا إال سبحانك ال ع"فطرتهم: 
هذا هو األسياس المطليوب للخالفية عليى األرض، وهيذا هيو  ،نعم

ثييم يقييوم اإلنسييان باإلبيييداع؛  الييذي ال بييّد منييه، االسييتعداد الفطييري األولييي
اللغيييية لديييييه مواكبيييية لتطييييوره  بقييييى... بحيييييث ت،فيفييييّرع، ويوّلييييد، ويسييييتنبط

 وحاجاته.
أن نجيييييد بعيييييض لقيييييد أدرك اإلنسيييييان أهميييييية اللغييييية، إليييييى درجييييية 

الفلسفات المعاصرة تبالغ في القول بأهمية اللغة، فتزعم أن ال تفكيير مين 
يبدو أننيا بحاجية إليى دراسيات أوفيى تعطيي اللغية مكانتهيا فيي و  دون لغة.

 البناء الحضاري اإلنساني.

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 32 

 ُزّين للّناس

 
 "ُزيِّـن للنـاس ُحـّب الشـهواتِّ  :سيورة آل عميران 14اآليية  فيي جاء 

ــينَ و  مــن النســاءِّ  ــاهبِّ  البن ــاتير المقْنطــرة مــن ال  والخيــلِّ  ةِّ والفّضــ والقن
حسـن  الـدنيا  هللاهللا عنـدهُ  الحيـاةِّ  المسّومة واألنعام والحـرث  ذلـك متـاعُ 

 ."المآب
والكيالم  .هو شيدة الحسين، والتيزيين هيو جعيل الشييء زينياً  :الّزينُ  

فييييي اآلييييية الكريميييية يتعلييييق بمييييا ف طيييير عليييييه اإلنسييييان ميييين حييييب األمييييور 
رة، ولييذلك حكميية تتعليق بالحييياة الييدنيا، وبضيرورات إعمييار الكييون، الميذكو 
 ميا بعييد  . وعلييه اإلنسيانيمن أهيم أسيس التحضير  هو هذا التزيين بل إنّ 

زيّ ن هييو الشيييطان، بييل هييي الفطييرة الم يي يقولييه بعييض أهييل التفسييير ميين أنّ 
التييي فطيير هللا تعييالى النيياس عليهييا، وهييذا مييا نجييده فييي كييل النفييوس، وإن 

تييت فييي اإليمييان والتقييوى. وال ي ييذم اإلنسييان فييي حبييه وميلييه إلييى هييذه تفاو 
فيخيرج  ،المذكورات، ولكن تأتي المذمة عنيدما يبيالغ اإلنسيان فيي اندفاعيه
 عن الطور، ويقوده ذلك إلى االعتداء وتجاوز حدود هللا تعالى.

 هيو ن اإلنسان بزينة ميا فإنميا يقصيد أن يظهير بمظهيرعندما يتزيّ  
ييد فرقيا بييين الحقيقية والواقيع الجديييد، ه. والزينية ت  أحسين مين واقعيي وكلمــا وج 

. وعليييه فييإن الزينيية فييي األمييور التييي اتســعت الفاــوة كانــت الزينــة أشــد
أشييد مين تييزيين البنييين،  هييو فتييزيين النسياء ؛ذكرتهيا اآلييية الكريمية تتفيياوت

اآليييية  وهكيييذا. أي أنّ … مييين تيييزيين اليييذهب والفضييية وتيييزيين البنيييين أشيييدّ 
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تيزيين النسياء هيو  سيردت الميذكورات تنازلييًا. وعنيدما نقيول إنّ  قد الكريمة
الفييارق بييين واقييع النسيياء  بييين المييذكورات فإنمييا نقصييد أن نقييول إنّ  األشييدّ 

 .وحقيقييتهن، وبييين صييورتهن فييي عيييون الرجييال ونفوسييهم هييو فييارق كبييير
 بعييييون  ميييا تكيييون فيييي النسييياء إذا نظرنيييا إلييييهنّ  وعلييييه تكيييون الزينييية أشيييدّ 

. أما إذا نظرنا إلى المرأة بعين المرأة فإننا نكيون عنيدها أقيرب إليى الرجال
 الواقع، وبالتالي تكون الزينة أقل.

 .مين زينية الرجيل فيي عيين الميرأة  زينة المرأة فيي عيين الرجيل أشيدّ  
فيي عيين المييرأة  وصيورته   فيي الواقيع الرجيل حقيقيةالفيارق بيين  وعلييه فيإنّ 
 هيذا يعنيي أنّ  .فيي عيين الرجيل صورتهاو  في الواقع المرأة  حقيقةأقل من 

فيي حالية  وذليك أقيل مين خيبية أميل اليزوج، بعد اليزواج خيبة أمل الزوجة
فالرجل حّسيي فيي نظرتيه إليى الميرأة، وعليى وجيه  ؛العوامل األخرى  تحييد

مين هنيا ال بيد أن تعيي  .الخصوص عندما يتعلق األمر بالعين واإلبصار
لزينيية عنييدما تصييبح زوجيية. وهييذا ال إلييى ا بحاجيية أشييدّ  تصييبح المييرأة أنهييا
الرجيييل ال يحتيياج إليييى الزينيية، ولكننيييا نقييارن بيييين فطييرتين. وقيييد  يعنييي أنّ 

على تزيين النسياء فيي نفيوس الرجيال،  ، كما نالحظ،نصت اآلية الكريمة
الكيييالم هنييا عييين  ولييم تيينص عليييى تييزيين الرجييال فيييي عيييون النسيياء، ألنّ 

 .التزيين األشدّ 
التيييزيين  مييية عليييى البنيييين دون البنيييات، ألنّ نّصيييت اآليييية الكريلقيييد  

رق بييين واقييع البنييين االفيي منييه فييي البنييات، أي أنّ  الفطييري فييي البنييين أشييدّ 
هييو أكبيير ميين واقييع  ،الحقيقييي وبييين مييوقعهم فييي نفييوس اآلبيياء واألمهييات

ومييوقعهن فييي نفييوس اآلبيياء واألمهييات. انظيير إلييى تفيياني  الحقيقييي البنييات
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لى موقف األبناء من اآلباء واألمهات، وعليى اآلباء واألمهات، ثم انظر إ
من هنا كان ال بد من التشديد فيي الوصيية:  .وجه الخصوص عند الكبر

ــ..." ــدا الكبــر أحــدهما أو كالهمــا فــال تقــل لهمــا أح وال إّم ــبلغّن عن ا ي
تنهرهما  وقل لهمـا قـوال كريمـا  واخفـة لهمـا جنـاب الـا  مـن الرحمـة 

 .(24،23ةسراء:ا) "راوقل رب ارحمهما كما ر ياني صغي
حقيقية مين حقيائق  ذليك على اآلبياء واألمهيات إذن أن ييدركوا أنّ  

فاليدافع اليذي ييدفع األب واألم إليى  ؛الحياة، وفطرة فطر هللا النياس عليهيا
الوليد ال  هذا ال يعنيي أنّ  .عند الولد قوته وجدتالتفاني في رعاية الولد ال 

 بييل إّن هييذا .تختلييف وقييوة ذلييك عدوافيي يتفييانى فييي رعاييية الوالييدين، ولكيينّ 
ميين األمييور التييي تميييز اإلنسييان عيين بيياقي الكائنييات  هييو التفيياني المتبييادل

هييذا  تيدافع بشراسيية عيين صييغارها، ولكيينّ  ، مييثاًل،فأنييت تجييد القطيية ؛الحيية
 ال يأبه باألم، بل قد يعتدي عليها. عندما يكبر الصغير
بيييين  أقيييل فيييارق فيييإن ال ،اليييذهب والفضييية والنقيييودب فيميييا يتعّليييق أميييا 
 الزينيية فيهييا أقييل ميين أي أنّ  ؛اإلنسييان وموقعهييا ميين نفييس النفعييي واقعهييا
قريييب إلييى واقعهييا  هييو لهييا اإلنسييان حييبّ  النسيياء والبنييين، بمعنييى أنّ  زينيية

ميين حييييث منفعتهييا وخيييدمتها لييه. وتكيييون الزينيية أقيييل مييا تكيييون فييي عيييالم 
قريييب جييّدًا إلييى فدرجيية حبنييا وانشييدادنا إلييى هييذا العييالم  ؛النبييات والزراعيية
 واقعه المنفعي.
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 فهل من مّدكر
 

تعقيبييًا  وذلييك سييورة الصييافات، ميين (138  137) تيييناآلي فييي جــاء 
ين  َو ِّاللَّْيلِّ َأَفال ":هالك قوم لوطإ  على قّصة ْم ُمْصبِّحِّ وَن َعَلْيهِّ َواِّنَُّكْم َلَتُمرُّ
 ،رفيييي وضييييح النهيييار أدعيييى إليييى االعتبييييا الميييرور معليييوم أنّ  ."َتْعقُِّلـــونَ 

فييي  إذن ومعلييوم أّن المييرور بالليييل ال يسييمح بييالنظر والتأمييل، فمييا الّسيير
اآلييييية تخييييتم بقولييييه  أنّ  هنييييا تخصيييييص الليييييل والصييييباحه الالفييييت للنظيييير

ــُرونَ " ولييم تخييتم:" َأَفــال َتْعقُِّلــونَ  تعييالى:"  إذا وهييذا يعنييي أّنييه ."َأَفــال ُتْبصِّ
هيالك وميا فييه توصل النياس إليى أسيرار هيذا اإلي أمكن أن استخدم العقل

"      من آيات ألهل التفّرس الباحثين عن سيمات األشيياء وخصائصيها:
مِّينَ  إِّنَّ فِّي َذلَِّك   (75 :الحار) "يات  لِّْلُمَتَوسِّّ

ميدائن قيوم  عند الحديث عين، سورة الحجر من 76اآلية  جاء في
ــيم  لييوط:"  نييدرس، ثابييت لييم ي فهييي إذن تقييع فييي طريييق   ."َواِّنََّهــا َلبَِّســبِّيل  ُم ِّ

أكثييير  ومعلييوم أنّ  .وهييو طريييق مطييروق يعرفييه العيييرب فييي زميين الرسييالة
الروايات التاريخية تشير إلى سدوم التي تقع فيي فلسيطين، جنيوب البحير 

ق القوافييل المسييافرة ميين الجزيييرة يييويبييدو أنهييا كانييت تقييع فييي طر  .الميييت
واليييذي ييييزور تليييك المنطقييية يالحيييظ تضييياريس  .العربيييية إليييى بيييالد الشيييام

كما جاء في القرآن الكيريم:"   لألرض،ة توحي بإمكانية حصول قلب  غريب
 (74:الحار) "...َفَاَعْلَنا َعالَِّيَها َسافَِّلَها
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َوَلَقـْد َراَوُدوُه ":سورة القمر فيي حيق قيوم ليوط من 37اآلية  جاء في 
إذن حصل إذهاب لألبصار، وهذا يجعلنا " ..َعْن َضْيفِّهِّ َفَطَمْسَنا َأْعُيَنُهمْ 

لوطيييًا، علييييه  بهيييا المالئكييية أوصيييتالوصيييية التيييي  ،بشيييكل أفضيييل ،نفهيييم
ـــدٌ  ..":السيييالم ـــْنُكْم َأَح ـــْت مِّ ـــلِّ َوال َيْلَتفِّ ـــَن اللَّْي ـــع  مِّ ـــَك بِّقِّْط ـــرِّ بَِّأْهلِّ  "...َفَأْس

 الإِّ " :أّما زوجية ليوط فسيوف تلتفيت .االلتفات قد يذهب بالبصرف (81:هود)
ــاَ هُ  ــا َأَص ــيُبَها َم ــُه ُمصِّ ــَك إِّنَّ وقييد كانييت هييذه الوصييية مشييددة،  "...ماْمَرَأَت

خلييف أهييل بيتييه حتييى يطمييئن  ،عليييه السييالم ،بحيييث ال بييد أن يسييير لييوط
ــَن اللَّْيــلِّ َواتَّبِّــْع َأْدَبــاَرُهْم َوال َيْلَتفِّــْت "  :إلييى التييزامهم َفَأْســرِّ بَِّأْهلِّــَك بِّقِّْطــع  مِّ
ــــد.." ــــْنُكْم َأَح ييييير وحتييييى ال يكييييون ذهييييابهم إلييييى الجهيييية غ (.65:الحاــــر) مِّ
ــْأَمُرونَ تتميية اآلييية:"  فييي الصييحيحة جيياء  "، إذ يبييدو أنّ َواْمُضــوا َحْيــُث ُت

، ومييين هنيييا ال يجيييوز تـــاهب باألبصـــار ب شـــعاعاتالعيييذاب كيييان يتعليييق 
خليف المنيياطق  ،وقبيل طليوع الفجير ،سيريعاً  اليذهابااللتفيات، وال بيد مين 

 اإلشييعاعاتالجبليية، بحييث تصيبح الجبيال حياجزًا يمنيع مين وصيول هيذه 
 ي حالة التفات البعض خطأ.ف

ْبح سورة هيود:" من 81 اآلية جاء في  َدُهُم الصُّ ي ."إِّنَّ َمْوعِّ بح فالص 
 موعييد يكون سييهييو موعييد نييزول العييذاب بقييوم لييوط، أّمييا شييروق الشييمس ف

ـــا " :قليييب المدينييية ودفنهيييا بمييين فيهيييا ـــْيَحُة ُمْشـــرِّقِّين  َفَاَعْلَن َفَأَخـــَاْتُهُم الصَّ
م هذا يبدو أنّ  (74،73:الحار)"...َعالَِّيَها َسافَِّلَها ك  طمير و دفين  القلب من ح 

 .تلك المواد المشّعة التي تشكل خطرًا على الناس الذين يميّرون بالمنطقية
" :ميين سييورة القميير 38فييي اآلييية  ويمكيين التييدليل علييى ذلييك بقولييه تعييالى
فيييي  رارفهيييو إذن عيييذاب ليييه اسيييتق ."َوَلَقـــْد َصـــبََّحُهْم ُبْكـــَرة  َعـــَااٌب ُمْســـَتقِّر  
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بقيييييت العالمييييات الواضييييحة ذات الييييدالالت  لقييييد األرض واسييييتمرار، بييييل
ْنَهــا آَيــة  َ يَِّنــة  لَِّقــْوم  َيْعقُِّلــوَن"" :البينيية فاسييتخدام  (35)العنكبــوتَوَلَقــْد َتَرْكَنــا مِّ

 علييييى ضييييوء اآليييييات القرآنييييية ،العقييييل ومعطيييييات العلييييم يمكيييين أن يقودنييييا
التييييي جيييياءت بهييييا اآليييييات  إلييييى التوصييييل إلييييى تلييييك التفاصيييييل الكريميييية،

 .اً القرآنية، ليكون ذلك إعجازًا تاريخي
 عليييه أنف، المشــعة المدفونــةميين أراد أن يبحييث عيين تلييك المييواد  

 باللييل، أو فيي الصيباح قبيل شيروق الشيمس، ألنّ  يسيتخدم أجهيزة القيياس
يجعييييل أشييييعة الشييييمس تطغييييى علييييى تلييييك األشييييعة محتمليييية  قييييد الشييييروق 
فعالييية ذلييك األميير  الصييباح، ألنّ عنييد الليييل و وقييد يلييزم الحييذر ب .الوجييود

َوَلَقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرة  في الصباح قبل طلوع الشمس:" أصالً  المجهول كانت
فيي الصييباح قبييل طلييوع الشييمس تكييون حدقيية معلييوم أنييه  ."َعــَااٌب ُمْســَتقِّر  

 العيين متسييعة تسييمح بييدخول كمييية أكبيير ميين األشييعة. والالفييت للنظيير أنّ 
، ثييم تــينقييوم لييوط قييد أمطييروا بحجييارة ميين  علييى أنّ  نييّص  يمالقييرآن الكيير 

، ثم منضود، وأّن هذا الّسجيل سايلهذه الحجارة هي من  على أنّ  نّص 
 أمثال أولئك الذين أسرفوا في المعاصي. لعقاب معالاة إّن هذه الحجارة

تعنيي الطيين المتحّجير،  سايلذهب الكثير من المفسرين إلى أّن  
هيذا قيد يكيون غيير  واليذي نيراه أنّ  .ر القيرآن بيالقرآنوجعلوا ذلك من تفسي

 يكييون  ال يبعييد أنو  .كييل آييية تلقييي ضييوءًا علييى معنييى جديييد صييحيح، ألنّ 
ال  الكالم هنا عن مواد صلبة ذات إشعاع مستمر مسترسيل، وذات إدرار  

وكييييذلك  اةرســــا فييييي اللغيييية العربييييية  الّســــال معييييانيميييين  ألنّ  ؛فيتوّقيييي
يل،بعض أهل  ، بل إنّ العطاء س  أو  االختصاص قالوا إنه مثيل الشييء الرد
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وهييذه المييواد الصييلبة المشييعة قييد تكييون مغلفيية  .مثييل العطييية فييي اإلدرار
بطين عند سقوطها من السماء، ثم هي مكونية وفيق نظيام يحقيق فعاليتهيا 

يل  َمْنُضـــــــود  بيييييييدليل قوليييييييه تعيييييييالى:" ـــــــاِّّ ق حّقيييييييثيييييييم هيييييييي معالجييييييية لت   ،"سِّ
ْنَد رَ األهداف:" َمة  عِّ  ". َِّك لِّْلُمْسرِّفِّينَ ُمَسوَّ
اْمَرَأَتـُه  الَفَأْنَاْيَنـاُه َوَأْهَلـُه إِّ " :سورة األعراف من 83اآلية  جاء في 

ــَن اْلَغــا ِّرِّينَ  فييي القييرآن الكييريم سييبع  (الغــا رين)تكييررت كلميية  ."َكاَنــْت مِّ
التييي هلكييت مييع ميين هلييك.  ،عنييد الحييديث عيين امييرأة لييوط ، وذلييكمييّرات

وهيي  ،قيبَ  أيضياً  ، وتعنيبَ هَ ذَ  فهي تعني ؛ددامن األض هي ربَ غَ  كلمةو 
ــبَ  هنييا بمعنييى إلييى حقيقيية بقيياء قييوم لييوط فييي  ذلييكويمكيين أن يشييير  .يقِّ

صيييغة مسييتحّثات فييي بيياطن األرض. نعييم إنهييا إشييارات نييرى أنهييا تسييتفز 
تميت وقيد يحسين أن نخيتم بميا خ   .أهل االختصاص مين أصيحاب العقيول

ـْن َولَ " :به قصة قوم ليوط فيي سيورة القمير ْكرِّ َفَهـْل مِّ ـْرَنا اْلُقـْرآَن لِّلـاِّّ َقـْد َيسَّ
؟ كِّر    ."!ُمدَّ
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 يأجوج  ومأجوج
 

َوَجَعْلَناُكْم ُشـُعو ا  َوَقَبائِّـَل ..سورة الحجرات:" من 13اآلية  في جاء 
انقسييام البشيير إلييى قبائييل وشييعوب وأمييم هييو  وهييذا يعنييي أنّ  ."...لَِّتَعــاَرُفوا

العيوارض السيلبية لهيذا االنقسيام. أمر صّحي وإيجابي، بغض النظر عن 
اإلشارة إلى ماضي البشرية الذي سياعد عليى تشيّكل  هو والذي يهمنا هنا

الشييعوب واألمييم، إلييى درجيية أن نجييد اليييوم األسييود واألبيييض، واألصييفر 
وغيييييره، بحيييييث يسييييهل التمييييييز، الخييييتالف األشييييكال واأللييييوان والصييييور 

االتصييال فييي القييديم سيياعد االنعييدام النسييبي لوسييائل  ويبييدو أنّ  .واللغييات
عيييين بعييييض، وبالتييييالي سيييياعد علييييى تشييييّكل  معلييييى عييييزل النيييياس بعضييييه

الخواص المميزة لألمم والشعوب. وهذا يعني أننا نسيير الييوم فيي االتجياه 
 المعيياكس، نظييرًا لتطييور وسييائل االتصييال، وسييقوط الحييواجز بييين البشيير

  شيئًا فشيئًا.
قصيية ذي  عيين ،كهييففييي خييواتيم سييورة ال ،يتحييدث القييرآن الكييريم 

القيرنين، الحياكم القييوي التقيي العيادل، الييذي يجيوب األرض حياماًل رسييالة 
الخير إلى الناس، فهو على خالف ما عهدتيه البشيرية مين حكيم الجبيابرة 

لفت االنتباه هنا إلى أننيا ال نقصيد بيذي القيرنين ن أن والمتسلطين. ويجدر
وال فيييي اسيييمه اإلسيييكندر المقيييدوني، بيييل هيييو عبيييد صيييالح تضييياربت األقييي

نييه، وييييرّجح الييبعض أنيييه كييورم الفارسيييي. ومييا يهمنيييا هنييا أن نلفيييت اوزم
االنتباه إلى ما قام به من بناء عظيم يفصل بيين أ ّمتيين، ويكيون بيذلك قيد 
سييياعد األّمييية الضيييعيفة عليييى النميييو بعييييدًا عييين إفسييياد أّمييية ييييأجوج وأّمييية 
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تشييكل علييى  ،عــن تريــق العــز  ،بهييذا العمييل يكييون قييد سيياعدو  .مييأجوج
 جيياء فييي ؛فييي حينييه رحميية ذلييكوتبلييور شخصييية أكثيير ميين أّميية. واعتبيير 

ــْن َر ِّـي:"سيورة الكهييف ميين 98اآليية  ولكيين مشيييئة هللا  ."َقـاَ  َهــَاا َرْحَمــٌة مِّ
َوَكـاَن   َفـ َِّذا َجـاَء َوْعـُد َر ِّـي َجَعَلـُه َدكَّـاءَ وحكمته أن ال يدوم هذا العزل:" 

 ". َوْعُد َر ِّي َحّقا  
تييرك األمييم ليخييتلط الحيياجز ت   أتي وعييد هللا بانييدكاك السييدّ عنييدما ييي 

َوَتَرْكَنـــا َبْعَضـــُهْم ":سيييورة الكهيييف 99اآليييية  جييياء فيييي ،بعضيييها فيييي بعيييض
تيييرك النييياس فيييي زمييين معيييين ليخيييتلط أي ي   ،"…َيْوَموِّـــا  َيُمـــوُج فِّـــي َبْعـــة  

 بيييين األميييم،التيييداخل  ييييتمّ فيييي صييييغة موجيييات، أي  ،بعضيييهم فيييي بعيييض
مع احتفياظ كيل أّمية ، أي ن لكل أّمة شخصيتها المتميزةولكن بعد أن يكو 

ع فــي األمــم هــو مــن فــالتنوّ  ؛بأسييس شخصيييتها التييي تمّيزهييا عيين غيرهييا
  .أسرار التحّضر البشري  وهو من أسس اللقاء  ين الناس

فييي البداييية كييان النيياس أّميية واحييدة، ثييم كييان االنفصييال واالنعييزال  
م عييياد النييياس إليييى االخيييتالط واالخيييتالف، فتبليييورت شخصييييات األميييم، ثييي
هييذا االتجيياه سيسييتمر إلييى يييوم  والتعييارف، وسييقطت الحييواجز، ويبييدو أنّ 

ـورِّ .."سيورة الكهيف  مين 99اآلية  جاء في ، حيثالقيامة َوُنفِّـَخ فِّـي الصُّ
وعلييى ضييوء  .المقصييود هنييا مجمييوع البشييريبييدو أّن و  ،"َفَاَمْعَنــاُهْم َجْمعــا  

 مراحل ثالث:  ذلك يمكن تلخيص تاريخ البشرية في
 مرحلة األّمة الواحدة، وهذا في فجر البشرية. .أ
 ات األمم.مرحلة االختالف والتفرق واالنعزال وتبلور شخصيّ  .ب
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وتسيتمر  .ج. مرحلة العالمّية، والتي تعني سيقوط الحيواجز، والتقياء األميم
 إلى بدايات مرحلة التمهيد لعالم اآلخرة . ،على ما يبدو ،هذه المرحلة

وكــان كــل رســو  يبعــث صييلى هللا عليييه وسييلم:" ،هللايقييول رسييول  
فالمرحلية األوليى والثانيية   "إلى قومه خاّصة  و عثُت إلـى النـاس عاّمـة 

ــة فاقتضــت أن تقتضيييان أن يكييون لكييل أّميية رسييول،  ــة الثالث ــا المرحل أّم
صــلى هللا عليــه    بعثــة الرســو    وذلــكالعاّمــةالعالمّيــة  تكــون الرســالة
بييل نهايية التيياريخ التيي تسيتمر إليى ق    ة اةسـالمّيةنـزو  الرسـالوسـلم  و 

ثييم تظهيير العالمييات الكبييرى لبداييية النهاييية وقيييام  .البشييري علييى األرض
 وذلك شرور يأجوج ومأجوج، وانتشار انفتاح ومن هذه العالمات .الساعة

 ،فيييي صيييورة زحيييف يتجيييه مييين الشيييرق إليييى الغيييرب حتيييى يصيييل فلسيييطين
 ، بييين الحييين واآلخيير، تعييالى أن تتطهييرالتييي شيياء هللاو األرض المقدسيية، 

 من دنس وشر، فال ي عمدر فيها ظالم. بالبسهامما 

يـــأجوج  ُفتَِّحـــت "حتـــى إذا:مييين سيييورة األنبيييياء 96جييياء فيييي اآليييية  
، أن يكيون مييا سييفتح هييو السييدّ  لغيية ال تحتميل ُفتحــت كلميية ،"...ومـأجوج

ة اللغة. وكيان محّكمين فهمهم في حقيق كما توّهم الكثير من أهل التفسير
أسييلم لييو قييالوا إّن قبائييل يييأجوج ومييأجوج تنفييتح بالشيير. مييع مالحظيية أّن 

 السّد لم يرد ذكره  في السياق.
 فيي الق يدم. ويبيدو اً هناك احتمال أن يكون زميان ذي القيرنين م غرقي 

أّن مهّمته  كانت تتعلق بدفع تطور األمم المختلفة، والتيي هيي فيي مرحلية 
تييه  علييى األمييم الييثالث يييدل علييى اقتصييار مهمّ مييا التبلييور، وليييس هنيياك 

التي أشير إليها في سورة الكهف. ويّتضح لمن يتيدبر اآلييات الكريمية أّن 
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بلغييت ميين  ألولىاكييل أّميية ميين هييذه األمييم كانييت تختلييف عيين األخييرى؛ فيي
النضيوج مبلغيًا يجعلهيا مؤاخيذة بأعمالهييا، والثالثية ال تكياد تفقيه قيوال، وهييي 

ّمتييين أصييلهما واحييد، بدالليية تقييارب يهييا ميين قبييل أ  مستضييعفة ومعتييدى عل
وبداللة تحالفهما في العدوان على هذه األّمية   (يأجوج ومأجوج) االسمين،
إّنهيييا أّمييية تحيييس  بضيييرورة وجيييود حييياجز يحفظهيييا مييين عيييدوان  .الضيييعيفة
ويتيييح لهييا أن تبلييور شخصيييتها بعيييدًا عيين اآلخييرين. جيياء فييي  ،األقوييياء
إّن يـــأجوَج ومـــأجوَج  قـــالوا يـــا ذا القـــرنينِّ :"فمييين سيييورة الكهييي 94اآليييية 
هم ن يننـا و يـ تاعـلَ  لك َخْرجا  على أنْ  في األرض  فهل ناعلُ  مفسدونَ 
 ."سّدا  

قيييام ذو القيييرنين بإيجييياد الحيييل النييياجح والنييياجع، والمحقيييق ليييبعض  
فييي األرض؛ فهييذا الحييل يعييزل األمييم عيين بعضييها  هوب ييوج   تجوالييه  أهييداف 

ها فييي تلييك المرحليية، التييي سيييليها مرحليية اخييتالط في تيييح تبلييور شخصييّيات
قـا  هــاا رحمــٌة مــن :"رحمية ميين هللا تعيالى بالنيياس فيي حينييه األميم. وهييذا

، وفيييي الوقيييت اليييذي يفقيييد فييييه اليييردم الحييياجز وظيفتيييه ال بيييّد أن ..."ر ـــيّ 
ألّنيه   ،بيّد أن يحصيل ال ، وهيذا"..ف ذا جاء وعد رّ ي جعلُه دكاءَ .."يزول:

ــــي حّقــــا  ":س ومييييرّبيهمتقييييدير رّب النييييا هييييذا  وسيييييكون  ،"..وكــــان وعــــد رّ 
ميع بيدايات المرحلية األخييرة، والتيي هيي مرحلية اخيتالط  متزامنياً  االندكاك

 .األمم وموج بعضها في بعض، كما ألمحنا
جييياء فيييي الحيييديث الشيييريف أّن الرسيييول، صيييلى هللا علييييه وسيييلم،  

اقتـرب  فـتح اليـوم ويٌل للعرب من شرّ  قـد " :استيقظ من نومه  فزعًا وقيال
وهذا يشير إلى تزامن بيدايات انهييار السيّد ميع بدايية  ،"...من ردم يأجوج
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وال شيك أّن  مرحلة العالمّية واختالط األميم، والتيي جياء اإلسيالم ليحققهيا.
، ألّن االخييتالط ال يييدل (يمييوج)ال تفييي هنييا بييالغرض، بييل  (خييتلطي)كلميية 

ل ميييع االحتفييياظ بالخصيييائص عليييى الكثيييرة الهائلييية، وال يشيييير إليييى التيييداخ
فييي   (تركنييا)أمييا كلميية  .يمــوج مّيييزة، وكييل ذلييك بعييض إيحيياءات كلمييةالم  

 بـالمنع ، فتيوحي"...بعضهم يوموا  يمـوُج فـي بعـة وتركنا:" قوله تعيالى
 السابق.

وتركنييا " تسييتمر مرحليية مييوج األمييم فييي بعضييها إلييى يييوم القياميية: 
 ،"فامعنــاهم جمعــا  ونفــخ فــي الصــور ، بعضييهم يومئييذ  يمييوج  فييي بعييض

بيدليل أّن ييأجوج  ،ولكّن هذا الموج ال يذهب بخصوصيّيات األميم وتمّيزهيا
ومييأجوج الييذين أفسييدوا فييي مرحليية تبلييور خصوصييّيات األمييم سيييعاودون 

وبيدليل وجييود  .الكيّرة فيكيون إفسيادهم ميين العالميات الكبيرى لقيييام السياعة
وميأجوج كميا جياء عند خيروج ييأجوج العرب الذين يصيبهم البالء الشديد 

وفي الوقت الذي تقتيرب فييه وظيفية اليدين الدنيوّيية  في الحديث الشريف.
 من نهايتها تقترب نهاية وظيفة العرب أيضًا.

    
زة، علييى أّن األمييم التييي تبلييورت قييديمًا سييتبقى متمّييي األميير خالصيية      

ة الييرغم ميين اتجيياه البشييرية نحييو العولميية، فيياختالط النيياس إلييى يييوم القياميي
التمّييييز سييييبقى لييين ييييذهب باألسيييس الممييييزة لشخصيييّيات األميييم العريقييية. و 

. وسييتبقى األمييم هييي المحضيين والتنييّوع ميين أهييم أسييس التحّضيير البشييري 
يلهييم قيييم االنتميياء، ويؤسييس فييي النفييوس معيياني االلتييزام. وسييتخفق الييذي   

كيييل مخططيييات الشييير التيييي ترييييد أن تجعيييل مييين العولمييية وسييييلة إلفسييياد 
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، مييين أجيييل تحوييييل األميييم ًا لالعتيييداء عليييى خصوصيييّياتومسيييوغ ،النييياس
وصيييييدق هللا  .البشييييرّية إلييييى قطعييييان يسيييييهل السيييييطرة عليهييييا واسييييتغاللها

  ."إّن كيَد الشيطانِّ كاَن ضّيفا  .."العظيم:
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 وكيف تصبر؟! 
 

أن يكيون تابعييًا فييي طلييب  أو يينقص ميين قييدره ضييير الرسييولي   هـل 
ى العبيد الصيالح يطليب عنيده يسيعى إلي ،عليه السالم ،هذا موسى مهذالعل

 شـدا "رُ  تعلمـن ممـا ُعلمـتَ  هـل أتبعـك علـى أنْ  قـا  لـه موسـى" :المعرفة
مييا لديييه ميين علييم رّبيياني تقصيير  العبييد الصييالح يعلييم أنّ  ولكيينّ  (66الكهــف:)

 إّنـك لـن تسـتطيعَ  ..":علييه السيالم ،ة، فيقيول لموسيىعنه الحكمة البشيريّ 
ــمَ  إذن ليييس ميين   "بــرا  ُتحــط بــه خُ علــى مــا لــم  صــبرا   وكيــف تصــبرُ  يَ عِّ

ييدرك مراميي أفعيال العبيد  لمعليه السالم، ألّنه  ،صبر موسىالّسهل أن ي  
وهيذا ميا  وكيـف تصـبر؟!"" :الصالح، بل إّن صيبره عنيدها سييكون عجيبياً 

باالعتراض، وتكرر منيه ذليك حتيى  ،عليه السالم ،حصل فعاًل، فقد بادر
إّنيك لين تسيتطيع معيي  ليك أليم أقيلال قي" :أكثر مين ميّرة بعد أن تّم تذكيره  

 صبرًا".
 .لييييس مييين السيييهل إذن أن يصيييبر اإلنسيييان حتيييى ييييدرك الحكمييية 

ويكون كميال الصيبر عنيدما يتحقيق كميال اإلحاطية، واليذي لين يكيون فيي 
للعقائيد واألفكيار التيي تقيّدم  حعالم القصور البشري. مين هنيا يكيون النجيا
الذي يغرس في العقيول والقليوب  المعرفة والبرهان، ويكون النجاح للمربي

القناعات األقرب إلى الحقيقة، ويكون النجياح للقائيد اليذي نيؤمن بيه قائيدًا 
 خلص له بمقدار ما يخلص هو للحقيقة.نفي عالم الفكرة، ف
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ــي ..":يييدعو ربييه ،عليييه السييالم ،هييذا إبييراهيم  رّب أرنــي كيــف تحي
 (260)البقـرة: "..يقلبـ الموتى  قا  أولـم تـأمن ؟! قـا   لـى ولكـن ليطمـونّ 

ولكين أّنييى  "رّب أرنــي أنظــر إليــك":يرجييو ربيه ،عليييه السيالم ،وهيذا موسيى
لبشيير أن يطيييق ذلييك فييي قييانون الييدنيا. وميين هنييا ال بييد ميين تقريييب هييذه 

قا  لن تراني  .." :قلبه ليقتنع ويطمئنّ  ،عليه الّسالم ،الحقيقة إلى موسى
 ،(143: حااألعـر ) "انـيولكن انظر إلى الابـل فـ ن اسـتقر مكانـه فسـوح تر 

فاالستسالم الحقيقي هو استسالم العارفين، واالنقياد الجيوهري هيو انقيياد 
المقتنعيييين، وال فييييالح لميييينهج وال فكييييرة ال تقييييم بناءهييييا علييييى أسيييياس ميييين 
المعرفية واالقتنياع. ونحيين هنيا نهييدف إليى لفييت االنتبياه إلييى حاجية النيياس 

وراء التشييريع، حتييى فييي  إلييى البرهييان، وحيياجتهم إلييى معرفيية الحكميية ميين
فإنهييا قضييية  ،أّمييا قييول العلميياء إّن العبييادات ال تعلييل .الشييعائر التعبدّييية

أخييرى ال عالقيية لهيييا بالحكميية. وحتيييى عنييدما يعجييز العقيييل البشييري عييين 
إدراك الحكمييية فإّنيييه باإلمكييييان تقيييديم الييييدليل عليييى هييييذا العجيييز، وعنييييدها 

 ،علييه السيالم ،وسيىتتحقق القناعة المطلوبة، كما حصل عنيدما طليب م
 أن يرى هللا تعالى .

 ،حتى أولئك الذين يستسيلمون بمجيرد التحقيق مين اليدليل الشيرعي 
استسالمهم يقوم عليى  أنّ  نجد ،المستند إلى القرآن الكريم والسّنة المشّرفة
هيييذا االستسيييالم تشيييوبه  ، ولكييينّ اً أسييياس مييين القناعييية التيييي نسيييميها إيمانييي

يتعيييارض ظييياهر األمييير ميييع أساسيييّيات  شيييوائب الحييييرة والتسييياؤل عنيييدما
يصييبر  حيييث لييم ؛والعبييد الصييالح، كمييا حصييل فييي قصيية موسييى ،الييدين
ظياهر  ألنّ واسيتنكر قتيل الصيبي، وخيرق السيفينة،  ،عليه الّسيالم ،موسى
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صالح الذي أمر به الدين. إّن ما فعله العبيد مع اإل تناقضي هذه األفعال
وال ننسيى  ."ه عـن أمـري علُتـومـا ف" :لذلك قال ،الصالح كان بوحي ربانيّ 

 للعبد الصالح ابتداًء كان بوحي رّباني . ،عليه السالم ،باع موسىأّن اتّ 
إلييييى اسييييتجالء الحكميييية ميييين وراء اليييينص  دائميييية ا بحاجييييةإذا كّنيييي 

الييديني، وإذا كييان استسييالمنا هلل الخييالق ال يعنييي استسييالمنا لكييل ظييواهر 
فيهــا  أتاعــلُ " :حكمييةعيين ال النصييوص، وإذا كانييت المالئكيية قييد تسيياءلت

نقييول فيي أولئييك الييذين  أن يمكيين فمياذا ،فيهــا ويســفك الــدماء" مـن يفســدُ 
ات ، وماذا نقول في الديكتاتوريّ دالشعوب أغنامًا ت قا يريدون أن يجعلوا من

مـا أريكـم " :وهيو يقيولالتي ابتليت بها األّمة فكانت صورًا مكررة لفرعون 
  هذ"إال ما أرى 
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 أَلقُتلّنك
 

ْم َنَبــَأ اْ َنــْي آَدَم ":سييورة المائييدة ميين 27اآلييية  فييي جــاء  َواْتــُل َعَلــْيهِّ
ــَن ا ـــْل مِّ َما َوَلــْم ُيَتَقبَّ هِّ ــْن َأَحــدِّ َ ــا ُقْرَ انــا  َفُتُقبِّـــَل مِّ َخــرِّ َقـــاَ   بِّــاْلَحقِّ إِّْذ َقرَّ

َن اْلُمتَّقِّيَن"أل ُ مِّ ُل َّللاَّ  .ْقُتَلنََّك َقاَ  إِّنََّما َيَتَقبَّ
 صيل بيابن آدم األوللي تعيّدى بل ،التهديد دائرة في لم يبق األمر 

وتقّبل منيهذذ ومين  تعالى هللا اختاره وذلك حسدًا له أن أن يقتل أخاه، إلى
قبل هذا الحادث وجدنا إبليس يعصي أمر رّبه، فقد ع ظ م عنده أن يختار 

يعنيييي االعتيييراف  ، علييييه السيييالم،هللا آدم ونسيييله للخالفييية، فالسيييجود آلدم
علييه  ،ر عالم الجن لصالح تقدم البشر ممثليين بيآدموالقبول بتأخ   رواإلقرا
بيير المييتمكن ميين نفييس وقييد كشييفت هييذه الحادثيية عيين مييرض الك   .الّسييالم
بر هو الدافع الك   ومعلوم أّن إبليس ال ينفرد بهذه النقيصة، بل إنّ  .إبليس

 األقوى في صد الناس عن طريق الحق والحقيقة.
واصطفاه، ثم اصطفى من  ،عليه السالم ،اهيماختار هللا تعالى إبر  

عليهميييا السيييالم، واصيييطفى مييين نسيييل إسيييحاق  ،نسيييله إسيييماعيل وإسيييحاق
اليذي انتظير بلهفية أن يصيطفي هللا مين نسيله أحيد  ،عليه السالم ،يعقوب

 ِّيـهِّ ألإِّْذ َقـاَ  ُيوُسـُف يقيول :"  ،عليه السالم ،أبنائه، إلى أن جاءه يوسف
ينَ َيا َأَ تِّ إِّنِّي َرَأيْ  دِّ ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيـُتُهْم لِّـي َسـاجِّ  ُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكبا  َوالشَّ

أّن هللا تعيييالى قيييد اختيييار يوسيييف عليييى  ،علييييه السيييالم ،فيييأدرك يعقيييوب ،"
 إلييىيييؤدي ذلييك  الحتمييال أن ،سييائر إخوتييه، فحييرص علييى كتمييان األميير
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ـــَك  "َقـــاَ  َيـــا ُ َنـــيَّ ال َتْقُصـــْ  ُرْؤيـــااَ :فقيييال ،حسيييد وتبييياغض َعَلـــى إِّْخَوتِّ
ــْيَطانَ  ــدا  إِّنَّ الشَّ ــَك َكْي ــُدوا َل ــينٌ  لإلنســانِّ  َ َفَيكِّي ــُدو  ُمبِّ فاختيييار يوسييف   "َع

الصييييغير علييييى بيييياقي إخوتييييه مظّنيييية الحسييييد لييييدى بعضييييهم، وعلييييى وجييييه 
وال  .أن يختيار هللا تعيالى أحيدهم قيون الخصوص الكبار مينهم، واليذين يتو 

كييان أخيياهم ألبيييهم،  ،ليييه السييالمع ،الروايييات تييذكر أّن يوسييف ننسييى أنّ 
 أشّقاء. فيغلب أن يكونوا أّما هم
آملييين أن تكييون  ،عليييه السييالم ،انتظيير اليهييود طييوياًل بعييد موسييى 

الرسييالة الخاتميية فيييهم، وأن يكييون الرسييول الخيياتم ميينهم. فلّمييا ب عييث عليييه 
 بيير إلييى الصييّد والتكييذيب، بييل إنّ السييالم فييي العييرب، دفعهييم الحسييد والك  

قيياد اليهيييودي بعقييييدة الشييعب المختيييار دفعهيييم إلييى أن يكونيييوا األشيييد االعت
إبليييس فييي موقفييه ميين  يميياثلون عييداوة للرسييالة اإلسييالمية، وهييم فييي ذلييك 

بيير هييو الييدافع الييرئيس عداوتييه للبشيير. ويبقييى الك  فييي علييه السييالم، و  ،آدم
لكبار المعاندين، وأكابر المجرمين، أّما أصحاب النفوس الزكيية مين أهيل 

حييائرين، ال تطيييق  وال يزالييون بيير، بييون ميين مواقييف أهييل الك  عج  واضييع في  الت
 أفهام هم مسلك أهل الحسد.

المسيييلمون ميين الموقيييف الغربييي مييين اإلسييالم، فقيييد  عجييب  واليييوم ي   
يي عوا طييوياًل بشييعارات الحرييية والمسيياواة وحقييوق اإلنسييان، ثييم هييم اليييوم د  خ 

حرييية اإللحيياد، فهييم  إذن فحرييية االعتقيياد يقصييد بهييا ؛يقفييون أمييام الحقيقيية
أّميييا أن تكيييون مسيييلمًا فهيييذا غايييية  ،يفضيييلونك علمانييييًا أو حتيييى ماركسيييياً 

 مّييزه  عالقة المسلم بدينه ت   لماذا هذ نقول : لقد بات معروفًا أنّ  .االستفزاز
ختلييييف، ويقينييييه يتصييييديقه و فنظرتييييه للييييدين تختلييييف،  ؛عيييين سييييائر النيييياس
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ه يعتقييد جازمييًا أن ال حقيقيية بلييغ هييذا اليقييين درجيية جعلتيي لقييد يختلييف، بييل
 بأّنيه ييّدعي ملكيية الحقيقية، وهيذا ألنّ  وحده المتهمفهو  لذا غير اإلسالم،

وجيود أكثير  ييرى صيّرح بيذلك، وهيو ال سلوكه تجاه دينه، وتجاه اآلخرين ي  
ي إّنهمن دين حق.  ته األدييان األخيرى بأّنيه ف  الوحييد اليذي ال يهميه إن وص 

وهيو اليذي  .نه ال يشك لحظة أّنيه عليى الحيقكافر، فهو ال يأبه بذلك، أل
من أجيل أن  ، ثّم هم يحاورونه  يطلب منه اآلخرون أن ال يصفهم بالكفار

اإليمييان يكييون  الييذي ييرى أنّ  وحيده وهييو .يؤخيذ منييه التصيريح واالعتييراف
بالعقل والقلب، ومن هنا ال بيد مين اليدليل. إّنيه الوحييد اليذي يعتقيد جازميًا 

كل ذلك ألّنـه يملـك الـدليل . وبأحقّيته بالقيادة الدينية بوراثته للدين الحق،
  .والبرهان
ميييين اإلسييييالم وميييين  الغربييييي سييييتفزّ كيييييف ال ي   ،بعييييد كييييل مييييا قلنيييياه 

ييرى أّنييه و فيالغرب يييرى نفسيه األول فييي هيذا العييالم،  ؛الصيحوة اإلسييالمية
يشيمخ عنيدما ييرى النياس  وتيراه  ،الوصيي عليى اإلنسيانيةو الملهم للبشرية، 

عنيدما يصيل األمير إليى لكين و  .إنتاجيه ون تلقفيعلى صناعته، و  ون تهافتي
تلييك  شييعره بتهافييتالتييي ت  و  ،ةتسييتفزه نظييرة المسييلم الفوقّييي ،عقيدتييه وثقافتييه

دفيييع ابييين آدم األول أن يقيييول إّنيييه اليييدافع اليييذي  نعيييم، العقييييدة وسيييخافتها.
 . "ألقُتلّنك":ألخيه
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 ثّم ادُعهنّ 
 

يُم َربِّّ َأرِّنِّــي " :بقييرةميين سييورة ال 260 فييي اآليية جــاء  ُِّ َواِّْذ َقــاَ  إِّْ ــَرا
 ،"...َقـاَ  َ َلـى َوَلكِّـْن لَِّيْطَمـوِّنَّ َقْلبِّـي  َقاَ  َأَوَلْم ُتْأمِّنْ   َكْيَف ُتْحيِّي اْلَمْوَتى

يطليب أن ييرى كيفّيية إحيياء  ،عليه الّسيالم ،السياق أّن إبراهيم في واضح
علييه  ،نفسيه الميوتى، ولكينّ فهو إذن ييؤمن بيأّن هللا تعيالى يحييي  .الموتى
ولكيين أّنييى لبشيير أن يييرى  .تتييوق إلييى معرفيية كيفّييية هييذا اإلحييياء ،السييالم

لو دّبت الحياة فيي مّييت والنياس ينظيرون، أو وحتى  .الكيفّية في جوهرها
عرفيوا  قيد اجتمعت األجزاء المتفرقية وهيم يبصيرون، فهيل يعنيي ذليك أنهيم

ة هو من األسرار التي تزال تحّيير كيفّية إحياء الموتىهذ إّن جوهر الكيفيّ 
هيييذه  مثيييل وعلييييه كييييف يمكييين أن ن قيييّرب .العقيييول، وال تيييدركها األبصيييار

 ذالحقيقة إلى األفهامه
َقاَ  َفُخـْا َأْرَ َعـة   ..":لقد جاء الّرد في اآلية نفسها من سورة البقيرة 

ـْنُهنَّ ُجـْزءا  ُثـمَّ اْدُعُهـنَّ مَِّن الطَّْيرِّ َفُصْرُهنَّ إَِّلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّّ َجَبـل    مِّ
يا   ّْ ــ ــَك َس أي  نّ ُصــرهُ فَ ّن معنييى كلميية إقييال بعييض أهييل التفسييير  "...َيْأتِّيَن

الّصر فيه معنى الّضم، والتقطيع فيه تفرييق.  قّطعهّن، وهذا عجيب، ألنّ 
ُثــمَّ اْجَعــْل َعَلــى ُكــلِّّ َجَبــل   ويبييدو أّن الييذي حملهييم علييى هييذا قولييه تعييالى:"

ْنهُ  واألربعية الطييور  ،ومعلوم أّن الواحد هيو جيزء مين األربعية ،" نَّ ُجْزءا  مِّ
وقيد ورد فيي  ،مجموعها أكثر مين أربعية يكون  يمكن أن تكون أربعة أنواع

ـيَن  َلَهـا َسـْبَعُة َأْ ـَواب  لُِّكـلِّّ َبـاب  ":جيرسورة الح   ُدُهْم َأْجَمعِّ َواِّنَّ َجَهنََّم َلَمْوعِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 52 

ْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ  عدد مين  أم هنا بعض إنسان بالازءفهل المقصود  ،" مِّ
معناهيا  ظياهر عين فصـرهنّ  الّناسهذ وعليه فيال داعيي ألن ت صيرف لفظية

 الذي هو الّضم والتقريب.
ـْنُهنَّ ُجـْزءا  "   تفرييق  ليو كيان المقصيود ،"ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكـلِّّ َجَبـل  مِّ

 ،أهييل التفسيييركمييا يقييول الييبعض ميين  ،قطييع الطيييور الميتيية علييى الجبييال
ة اإلحيييياء رؤييية كيفّييي هيييو المطلييوب لكييان هييذا ميين أعجيييب العجييب، ألنّ 

طير واحد، وال بيد أن يكيون  ،لتحقيق المطلوب ،وتجميع األشالء، ويكفي
جبيال فيال يجعلنيا نبصير الأّميا تفرييق األبعياض عليى  .قريبًا وتحت الّنظر

التي ق ّطعتهذ وحتى ما ي درينا عندها أّنها الطيور نفسها و  .كيفّية اإلحياء
أخييذ المعيياني وفييق الييدالالت أن نال نقييع فييي مثييل هييذه التناقضييات ال ب ييّد 

 .الظاهرة
، الطيير مين أن يأخيذ أربعية ،علييه السيالم ،لب مين إبيراهيمقد ط  ل 

 ، وبعيييد أن تتحقيييق األلفيييةها إليـــه حتـــى تألفـــهيضـــمّ ثيييم  هيييا،مييين أنواع أو
ري عيددها وال نيدري ميدى التيي ال نيد ،يفرقها في رؤوس الجبال المطلوبة

بعدها وقربها، وبعد تفريقها يقف وييدعوها إلييه، وسييجد أنهيا تأتييه طائعية 
مسييييرعة. وهييييذه صيييييورة أصييييبحت الييييييوم مألوفيييية ومتكيييييررة، وعلييييى وجيييييه 
ّلميون الصيقور كييف تطيير فيي جيو  الخصوص لدى أهل الخليج الذين ي ع 

 ألفتها واعتادتها.السماء ثم تعود مسرعة عندما ت دعى وتنادى باللغة التي 
معليييوم أّن الطييييور هيييي األشيييد نفيييورًا بيييين الكائنيييات التيييي تعيييايش  
ّد بعضيهم اقتيراب الطيير مين إنسيان بعينيه ، بل لقد ع  في األرض اإلنسان
غّير باأللفية. تإال أّن هذه الفطرة في الطير يمكن أن ت .الكرامات نوعًا من
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فهيييم  ؛الميييوتى وبهيييذا ينكشيييف لنيييا بعيييض أسيييرار اسيييتغراب النييياس إحيييياء
 على اليرغم مين أنّ  وال يعجبون من المألوف، يعجبون من غير المألوف،

فلمييياذا ال يعجيييب  الكيييون. يتجليييى فيييي كيييل مظييياهر فيييي الخليييق اإلعجييياز
ليو و  .إنهـا األلفـةمن تكّون الجنيين، ونزوليه طفياًل كياماًلهذ  ،مثالً  ،الناس

ال يييدعو إلييى  كييان المييوتى يعييودون إلييى الحييياة ألصييبح ذلييك واقعييًا مألوفيياً 
العجييب. وإذا كييان واقييع الطييير أنييه شييديد النفييور، فقييد أمكيين تغيييير هييذا 

المييوت  فيي وأصيبح األمير فيي دائييرة الممكين غيير المسيتغرب. إنّ  ،الواقيع
 الحّيية ولييس هيذا فيي الكائنيات .، أّميا الحيياة فتيآلف واجتمياعاً وتفّرق تحلالً 

ع وتفيّرق الّنياس نيذير فتحلل المجتم االجتماع البشري؛في  نجدهفقط، بل 
  ه.، أّما التآلف واالجتماع فمن أبرز مظاهر الحياة فيلهذا المجتمع موت

ْنَســاَن َوَنْعَلـُم َمــا اة َوَلَقــْد َخَلْقَنـا " :سيورة ق مين 16اآلييية  جياء فيي 
يـدِّ  ـْن َحْبـلِّ اْلَورِّ اآليية  وجياء فيي ،"ُتَوْسوُِّس بِّهِّ َنْفُسـُه َوَنْحـُن َأْقـَرُب إَِّلْيـهِّ مِّ

ــــَن ا ..":سييييورة الييييروم ميييين 25 ــــَوة  مِّ ــــاُكْم َدْع ــــمَّ إَِّذا َدَع ــــُتْم أل ُث ْرضِّ إَِّذا َأْن
أن و  ورأن ي قييّرب الطييي ،عليييه السييالم ،بييراهيمإ لقييد ط لييب ميين ."َتْخُرُجــونَ 
ُثـمَّ  "تكيون اليدعوة فيكيون االجتمياع: ، وبعد أن تحصل األلفيةإليه يضمها

يا   ّْ  فالقرب الشديد الـاي ينـتع عنـه ؛ آخيروهذا سر   ."اْدُعُهنَّ َيْأتِّيَنَك َس
، فكيف باهلل القيدير اليذي هيو تآلف ياعل من السهل العودة بعد التفّر  

 أقرب إلينا من حبل الوريدذذ
المــوت تفــر  وتنــافر علــى مســتوى الاســد المــاّدي  وعلــى  نّ إ 

تــآلف واناــااب   نهــامســتوى عالقــة الــروب  هــاا الاســد. أّمــا الحيــاة ف
ومكوناته  وعلى مستوى عالقة الروب  هاا الاسد  على مستوى الاسد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 54 

االناـــااب  وكلمـــا ازداد المتـــآلف  وكلمـــا ازداد القـــرب ازداد االناـــااب 
  وعندما يكون هناا تآلف في عـالم المعنـى ال يضـر البعـد ازداد القرب

  .في عالم الماّدة
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 إن لبثتم إال عشرا  
 

فتستايبون يدعوكم  يوم":اإلسراء سورةمن  52اآلية  في جاء 
 من 113 و 112اآلية  وجاء في ،"ون إن لبثتم إال قليال  بحمده وتظنّ 

قا  كم لبثتم في األرض عدد سنين  قالوا لبثنا يوما  " سورة المؤمنون:
ويوم يحشرهم سورة يونس:" من 45اآلية  وجاء في  "...أو بعة يوم

يات وغيرها هذه اآل ."كأن لم يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون  ينهم
بسرعة انقضاء الحياة  يوم القيامة تكشف عن حقيقة الشعور اإلنساني

مشغولة  يومها تكون الدنيا، وسرعة مضي عالم البرزخ، فالذاكرة البشرية 
الدنيا وعالم البرزخ في قانون   مّدةبما هو أهم وبما هو أخطر، ثم إنّ 

هائي ال يذكر والن ،كيف ال ،اآلخرة ال تزيد عن وحدة صغيرة من الزمن
 في جانب الالنهائيذذ

  
ة الزمن في اإلدراك البشري، ثالث آيات من سورة طه تطرح نسبيّ  
البرزخ، بل  ما يتعّلق بمّدة عالموال في ما يتعّلق باللبث الدنيوي،ليس في

ندري كم يستمر، وإن كانت األحاديث  الذي ال يوم الحشرب تعّلقت
لكنه في النهاية ينقضي ليكون الموقف، و  ذلك تنص على طول الشريفة

 الخلود الذي ال يتناهى، وعلى وجه الخصوص في عالم السعادة.
نفخ في يوم يُ " :من سورة طه (104 103 102)جاء في اآليات

رقا  يتخافتون  ينهم إن لبثتم إال ر المارمين إلى جهنم زُ شُ حْ ور ونَ الّص 
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ن لبثتم إال   نحن أعلم بما يقولون إذ يقو  أمثلهم تريقة  إا  عشر 
اآليات الكريمة عن حشر المجرمين وما فيه من ضيق  تتحدث .يوما"

ينتج عن  ،في حدود علمنا ،الجلود، وهذا زرقّ ومعاناة إلى درجة أن ت  
عند بعض أهل و  .في معاناة المحشورين ذلك يزيدو  ،نقص األكسجين
 في المواقف التي ينعدم فيها عن الخوف الشديد ذلك االختصاص ينتج

  منمل في النجاة، مما يجعل الدم يندفع باتجاه الجهاز الهضمي بدالً األ
هذا الواقع المضني يجعل اإلنسان مثل أن يندفع إلى الجلد والعضالت. 
فكل واحد   "يتخافتون  ينهم":، لذا فهمحساسًا تجاه األصوات والكالم
وعلى الرغم من ذلك  .ض من صوتهضمنهم يطلب من اآلخر أن يغ

قضية في غاية األهمية تجعلهم يتساءلون بينهم بأصوات  هناك فإنّ 
 أمد عن طول فطول الموقف ورهبته وشّدته تجعلهم يتساءلون  ؛خافتة

أقوالهم  ضح أنّ وهنا يتّ  على معاناتهم. كم مضى من الوقتو  موقفهم،
ليحسموا المسألة  ،يتدخل البعض، عندها تفاوتًا كبيراً  ةتفاوتمو  ة،تضاربم

عن هذا  المّدة عندهم لم تزدف  "إن لبثتم إال عشرا  ":ن فيقولو  بظّنهم،
هنا بمفهوم النسبّية، نتيجة التفاوت في  وإذا كان الحديث يتعّلق الحد.

 الشعور البشري، فإّن معرفة متعّلق العشر المذكورة ال يلزم.
علم بأقوالهم هذه ومدى مطابقتها للواقع: األ هو إّن هللا تعالى 

فهذه األقوال كلها مجافية للواقع، ولكن أقلهم  :"ن نحن أعلم بما يقولو"
يذهب إلى  ،وبالتالي أمثلهم طريقًة وسلوكًا في عالم الحياة الدنيا ،إجراماً 

وبذلك يتبين  ."إن لبثتم إال يوما ":، يقولاليوم مقدار أّن لبثهم لم يتجاوز
إحساس الّناس  فقد ظهر أنّ  ؛في تقدير زمن لبثهمسر اختالفهم  لنا
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مدى صالحهم ب، و في الدنيا يتفاوت بتفاوت أعمالهم يوم الحشر وقتبال
، اإلنسان بمدى صالح وهذا يعني أّن هول الموقف يتعلق .أو فسادهم

 .أي أّن هناك تناسبًا عكسيًا بين الصالح والشعور بهول الموقف ومداه 
األحاديث الشريفة التي  بشكل أفضل فهمن أن يمكن ذلكعلى ضوء 

 ال الموقف يوم القيامة.ث عن أهو حدّ تت
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 القِّوامة حٌق للمرأة
 

الّرجاُ  َقّواموَن علـى النسـاءِّ "النسياء: من سورة 34في اآلية  جاء 
 ."...نفقوا من أموالهمأبما َفّضل هللُا بعَضُهم على بعة و ما 

 
 :"الرجا  قّوامون على النساء"

: أي " قيّوام  فيالن صيّوام   "القّوام: هو من يكثير  مين القييام، ومين هنيا نقيول:
كثير الصيام وكثير القيام. وعليه فإّن مين أهيم وظيائف الرجيال األساسيية 
كثيييرة القييييام عليييى شيييؤون النسييياء. والالفيييت هنيييا أّن الصييييغة هيييي صييييغة 

رة  بأّن األمر قانون فطري.  تقرير م ْشع 
 

 :"بما َفّضل هللُا بعَضُهم على بعة"
بمييا  نييى هنييا يييرادف قول نييا:الكثييير ميين أهييل التفسييير يييذهبون إلييى أّن المع

. وهييذا مييذهب تييدعو إليييه األفكييار الم سييبقة لييدى الكثيييرين م عليييهنّ فضييله  
والمتعلقة بنظيرتهم الخاّصية إليى الميرأة. أّميا اليّنص القرآنيي فهيو فيي غايية 

بمـــا َفّضـــل هللُا َبعَضـــُهم علـــى "الوضيييوح، حييييث يقيييول سيييبحانه وتعيييالى: 
ميرأة مفّضيلة عليى الرجيل. ومعليوم ؛ فالرجل م فّضل على المرأة، وال"بعة
. وال شييك أّن لييدى الرجيل زيييادة شيياءها الفضـل فــي اللغــة هــو الزيــادةأّن 

الخيييالق الحكييييم لتتناسيييب ميييع وظيفتيييه، وليييدى الميييرأة زييييادة تتناسيييب ميييع 
وظيفتهيييا. وعلييييه ال نسيييتطيع أن ن فاضيييل بيييين الرجيييل والميييرأة حتيييى ن حيييّدد 
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ب والمهندس؛ فإذا كيان المطليوب الوظيفة، تمامًا كما هو األمر في الطبي
بنيياء بيييت فالمهنييدس أفضييل. والطبيييب أفضييل عنييد مقاوميية األمييراض... 

 وهكذا.
إذا كييان األميير كييذلك، فلميياذا إذن ي كث يير الرجييال  ميين القيييام علييى  

الجييواب هنييا: أّن الفضييل الفطييري لييدى الرجييال اقتضييى شييؤون النسيياءهذ و 
واجبًا عليهم تجاه النساء، وفضل النساء اقتضيى حقيًا لهيّن عليى الرجيال. 
ففضييل الرجييل أنييتج واجبييًا، وفضييل المييرأة أنييتج حقييًا. وال شييك أّن بعييض 

جعلتييه األقييدر علييى الكسييب فييي  (زيادتييه)جوانييب فضييل الرجييل الفطرييية 
فضييل المييرأة فقييد أعيياق قييدرتها علييى الكسييب، لييذا الواقييع االقتصييادي، أّمييا 

فقد أنتج فضل الرجل في هذا الجانب واجبًا، فيي حيين أنيتج فضيل الميرأة 
حقًا. وبناًء على ذلك كان الرجل هو األكثر قيامًا على شؤون الميرأة، لميا 

 أنتجه فضل ه  من واجبات، ولما أنتج فضل المرأة لها من حقوق.
شيري أّن القييام بالواجيب ي نيتج حقيًا ي كياف   الالفت في االجتمياع الب 

القييييام بهيييذا الواجيييب. والالفيييت أّن كيييل وظيفييية فيييي المجتميييع يقابلهيييا مييين 
الحقييوق مييا يكافئهييا ويسيياعد علييى القيييام بهييا؛ فييرئيس الدوليية، مييثاًل، هييو 
أعظم الناس مسئولّية وبالتيالي هيو األعظيم حقيًا. وبقيدر تحّمل يه للمسيئولية 

ير طّي يقابله الناس بمرد ود من الحقوق تسياعده عليى القييام بوظيفتيه. والش 
هو صاحب مسئولية ت فرض  حقوقًا تسياعده عليى القييام بواجبيه. وطاعتيه 
مييين قبيييل الجمييياهير مفروضييية اجتماعييييا. وفيييي الوقيييت اليييذي يشيييعر فييييه 
النيياس بتفريطييه وتقصيييره بواجبييه يقابلونييه بالعصيييان والييرفض واالحتقييار. 
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واالحتيرام فألولئيك اليذين ي ْخل صيون ويقوميون بيواجبهم أّما الطاعة والقبيول 
 خير قيام.
وإذا كان الرجيل قّواميًا ييؤّدي واجباتيه ويميارس وظيفتيه، فيال بيد أن  

يقابييييل ذلييييك مييييا ي كافئييييه ميييين الحقييييوق. والعجيييييب أّن معنييييى الق واميييية عنييييد 
الكثيييرين ي ييرادف معنييى الحييق الييذي هييو للرجييل علييى المييرأة، فييي حييين أّن 

وامة في اللغة يشير بوضوح إلى الواجيب اليذي هيو عليى الرجيل معنى الق  
تجيياه المييرأة، أي أنييه حييّق المييرأة وليييس حييّق الرجييل. أّمييا حييق الرجييل فهييو 
األثيير المترتيييب عليييى قياميييه بواجبيييه، وهييو الميييردود المتوّقيييع نتيجييية القييييام 

 بالوظيفة.
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 إذ تسّوروا المحراب
 
راب. إذ دخلوا على داوَد ففزَِّع "وهل أتاَا نبُأ الخصمِّ إذ تسّوروا المِّح

منهم  قالوا ال َتخْف َخصمانِّ َبغى َبعُضنا على بعة  فاحكم  يننا 
بالحّق وال ُتشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إّن هاا أخي له تسٌع 
طاب.  وتسعوَن نعاة  ولَِّي نعاٌة واحدٌة فقا  أكفِّلنيها وَعّزني في الخِّ

نِّعاجه  واّن كثيرا  من الُخلطاء ليبغي قا  لقد ظلمَك بسأا ِّ َنعاتِّك إلى 
بعُضهم على بعة  إال الاين آمنوا وعملوا الصالحات  وقليٌل ما هم. 
وظنَّ داوُد أّنما َفتّناُه فاستغفَر رّ ه وَخّر راكعا  وأناب. فغفرنا له ذلك  
واّن له عندنا لُزلفى وُحسَن مآب. يا داوُد إنا جعلناَا خليفة  في األرضِّ 

لََّك عن سبيل هللا. إّن فاحكم  ي ن الناس بالحقِّ وال تتبعِّ الهوى َفُيضِّ
ساب"  لُّون عن سبيل هللا لهم عااٌب شديٌد بما َنسوا يوَم الحِّ الاين َيضِّ

 .(26 -21)ص: 
 

هيييذه اآلييييات الكريمييية يصيييلح مثيييااًل صيييارخًا عليييى مجافييياة  تفسيييير 
يات التييي بعييض أهييل التفسييير لظيياهر اليينص القرآنييي جريييًا وراء اإلسييرائيل

ألقت بظاللها السلبّية على أفهام الكثير مين القيدماء والمعاصيرين. ونحين 
القيارئ عليى درايية بمسيلك المفسيرين عنيدما يفسيرون هيذه  هنا نفترض أنّ 

اآليات الكريمة. وما نهدف إليه في هذه الع جالة هو إلقاء األضيواء عليى 
الم هللا جوانيييب هيييي فيييي رأينيييا مفييياتيح تسييياعد فيييي فهيييم بعيييض دالالت كييي

 الحكيم.
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واضيح فييي اليينص  :"وهـل أتــاَا نبــأ الَخْصـمِّ إذ تســّوروا المحــراب"
بيييدليل قوليييه  وان،الكيييريم أّن المتخاصيييمين هيييم جماعييية ولييييس فقيييط األخييي

خصـــمان بغـــى "...  :وبيييدليل قيييولهم ،"لـــواإذ دخ ...رواإذ تســـوّ  تعيييالى: "
يي ."...علــى بعــة بعُضــنا  ،جماعيية منقسييمة إلييى قسييمين متخاصييمين مفه 

 اإلشكال لم يكن مقتصرًا على األخوين. وهذا يعني أنّ 
والتييي تسيياعد علييى  ،ةات المفتاحّييير : هييذه مين العبييا"إذ تســّوروا المحــراب"

فهييييم حقيقيييية مييييا جييييرى؛ فهنيييياك جماعيييية مضييييطرة أن تييييأتي البيييييوت ميييين 
ظهورهييا، وهييذا يييدل علييى عييدم إمكانييية أن يييدخلوا ميين البيياب. أمييا ذكيير 

د، علييه الّسيالم، كيان قيد اختليى بنفسيه ليعبيد المحراب فيشيير إليى أّن داو 
وقييد جيياء فييي الحييديث الشييريف أّن داود، عليييه الّسييالم، كييان  ،هللا تعييالى

 الناس. أعبد  
"إّن هــاا أخــي لــه تســٌع وتســعون نعاــة ولــي نعاــٌة واحــدٌة فقــا  

بنعجة  : من المستبعد أن يطمع األخ الغني  أكفلنيها وَعّزني في الخطاب"
ير  ذلك إال في حياالت شياّذة وم   ل مثليحصأخيه، وال  ّية. واألقيرب إليى ض 

يطلب مين أخييه أن ي  قد األخ الغني  ْن نقول إنّ ظاهر النص الكريم أ م ض 
وأرفيق بيه أن  ،أصيلح لهيا ألّن ذليكنعجته إلى باقي النعاج لترعيى معهيا، 

مييير متوقيييع أن يكيييون بييييين األخ األهيييذا مثيييل يجعلهيييا ميييع بييياقي الغييينم. و 
 ما تفرضه أدنى درجات األخّوة وصلة الرحم. هذابل وأخيه، 

وال يوجد في  ،ن يجعلها في كفالتهأهو إذن يريد  :"فقا  أكفلنيها"
 عليييى حيييّق أخييييه يرييييد أن يتعيييّدى كيييان أنيييهإليييى ميييا يشيييير  الكيييريم الييينص

 أّمياخيذ واالغتصيابهذ تعنيي األ فيي اللغية متيى كانيت الكفاليةو  .فيغصيبها
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إال بمعنييى الحفييظ والرعاييية والضييمانة،  الييةفلييم تييرد الكف فييي القييرآن الكييريم
 ."...وكّفلهــا زكريــا"فيي حييق مييريم، عليهييا الّسيالم:  ،مين مثييل قولييه تعييالى

ريصيياً  األخ الغنييي يبييدو أنّ و  عليييه فييي  ألحد فييعلييى مصييلحة أخيييه  كييان ح 
"وَعّزنـــي فـــي :ليييى بييياقي النعييياج لتكيييون فيييي كفالتيييهإالنعجييية  طليييب ضيييمّ 
 .الخطاب"
، وهييييي صييييورة تتكييييرر فييييي المجتمعييييات ميييين هنييييا كانييييت البداييييية 

 ،فأنت تجيد دواعيي األخيّوة تمّنيع الكثييرين مين اقتسيام المييراث ؛اإلسالمّية
الحقيييوق وتشيييابكها، بحيييييث مميييا ييييؤدي إليييى تيييداخل  الم يييورّ ث،بعيييد وفييياة 

بطيرف   يصعب فيما بعيد الفصيل فيي هيذه الحقيوق مين غيير إلحياق ظليم
الزوجييييات  ى مثييييلميييين األطييييراف. وبمييييرور الوقييييت تييييدخل أطييييراف أخيييير 

فيي  ،وتكون الشحناء والبغضاء وقطع الرحم ،وغيرهم صهارواألحفاد واأل
 الدوافع األصلية كانت الرغبة في صلة الرحم. حين أنّ 
هيذا هيو األصيل نعم،  :"قا  لقد ظلَمَك بسأا ِّ نعاتَِّك إلى نعاجه" 
يي لييب  فعنييدما ط   ؛لييمالظ   الييذي وّلييد    باسييم ،نعجتييك إلييى نعاجييه مّ منييك أن تض 
ذليييك أّدى إليييى اخيييتالط األميييور وتيييداخل  كيييان ظالميييًا ليييك، ألنّ  ،األخيييّوة

 أطراف أخرى. في الخ صومة الحقوق، ودخلت
يمكيين تصييور مييا حصييل علييى الصييورة اآلتييية: األخ الغنييي يطلييب  
 ،ييامم نعجته إلى نعاجيه الكثييرة. ومضيت األض  أن ي   ،رحمة به ،من أخيه

وال يبعيد  ،كون قد توالدت وتكياثرتوبما أنها نعجة أنثى فمن المتوقع أن ت
سييم، كمييا هييو عييادة الكثييير ميين أن يكييون هنيياك رعيياة يرعييون الغيينم علييى ق  

هو مشياركة أ  ،القدماء. وبما أنه لم يتم ابتداًء االتفاق على تفاصيل األمر
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فقد نشأ نزاع بين عدة أطراف. وهذا التصور  ،أم هو مجرد كفالة تطوعّية
، علــى بعــة" بعُضــنابغــى  ..متنازعيية:" جماعيية ميسيياعدنا فييي فهييم كييونه

 ."...واّن كثيرا  من الُخلطاء ليبغي بعُضهم على بعة ..."
ـــاحكم  ـــين النـــاس   ـــاا خليفـــة فـــي األرض ف ـــا داود إنـــا جعلن "ي
من كان فيي مثيل هيذا الموقيع يكيون مسيئواًل عين الفصيل بيين  :"...بالحق
وهذا  ،الصراطمسئواًل عن هدايتهم إلى سواء  يكون  بل ذلكومن ق   ،الناس

 ،نفييييق معظييييم وقتييييه فييييي إرشيييياد النيييياس وتعليييييمهم ووعظهييييمأن ي   قتضيييييي
إنفييياق الوقيييت فيييي تعلييييم  ومعليييوم أنّ  شيييكل عنيييدهم.أالفصيييل بيييينهم فيميييا و 

قيّدم عليى التفيّرغ لعبيادة الّناس وقضاء حوائجهم والقييام عليى مصيالحهم م  
حتييى  ،ابييهميين التعبييد فييي محر  داود، عليييه السييالم، كثييري   أّمييا أنالصييالة. 

، فيأمر يحتياج إليى تيذكير تسّوروا المحراب ليصلوا إليهييضطرهم إلى أن 
وتنبيييه. وقييد كانييت هييذه الحادثيية هييي الم نّبييه لييداود، عليييه السييالم، فسييارع 

  إلى اإلنابة واالستغفار.
نعيييم، هيييذه الحادثييية جعليييت داود، علييييه  :""وظـــّن داوُد أّنمـــا فتّنـــاه 

التقصييير التييي يمكيين أن يكييون قييد دفعييه الّسييالم، يتنّبييه إلييى بعييض وجييوه 
إليهيا حّبييه للتفيّرغ للعبييادة، فيأدرك، عليييه الّسييالم، أنيه قييد اميتحن ميين أجييل 

 تنبيهه إلى األولوّيات التي يجب أن يتنّبه إليها.
"وظّن داوُد أّنما فتّناُه فاستغفَر َرّ ه وَخرَّ راكعا  وأنـاب  فغفرنـا لـه  
ساسيييّية شيييديدة تجييياه أي تقصيييير، أو إّن مقيييام النبيييّوة يقتضيييي ح "...ذلـــك

حتى أدنى غفلية عين األولوّييات، وإن حصيلت مثيل هيذه الغفلية فيال تلبيث 
أن تيييزول، وال يلبيييث النبيييي أن ي نييييب إليييى هللا تعيييالى. وال يجيييوز هنيييا أن 
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يييذهب بنييا الخيييال  مييذاهب فنتصييّور أّن النبييي يسييتغفر  ميين كبيييرة، بييل إّن 
رسيييول هللا، صيييلى هللا علييييه وسيييلم،  االسيييتغفار هيييو دييييدن األنبيييياء، فهيييذا

يسيتغفر هللا تعيالى فيي الييوم مائية ميّرة. وصيدق مين قال:"حسينات  األبيرار  
سيئات  المقّربين"، فشّتان بين دواعي استغفارنا ودواعي استغفارهم، عليهم 

 الّسالم. 
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  نظرات في سورة يوسف 
 الرؤى تصنع األحداث ▪

 وقّطعن أيديهن ▪

 وأعلُم من هللا ▪

 نحن ُعصبة!! ▪

 اجعلني على خزائن األرض ▪

َن اْلَبْدوِّ  ▪  َوَجاء بُِّكم مِّ

 ألفاظ ودالالت ▪

  من أسرار البالغة القرآنّية ▪
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 الرؤى تصنع األحداث
 

بق بحصول األشياء قبل حصولها، اعلم هللا الس هو القضاء 
 إلنسان على القضاء قبل أن يتحّققاطالع إالرؤيا الصادقة هي و 

 اإلنسان يمكن أن يّطلع في منامه على الغيب . أي أنّ فيصبح قدراً 
ل ك أثناء النوم. وت عتبر الرؤى ّمة الم  ويبدو أّن ذلك من ل   .المستقبليّ 

أي العلم بحصول الشيء  ؛الصادقة الدليل القاطع على وجود القضاء
فكرة القدر إلى العقل البشري  ت قّرب  رحمة ربانية  وهي ،قبل حصوله

العلم اإللهي المطلق. ومن رحمته تعالى أن  نهالقاصر عن إدراك ك  
جعل الرؤيا الصادقة منتشرة في المجتمعات البشرية كاّفة، وال تقتصر 
على المؤمن دون غيره، وهي من االنتشار بمكان، بحيث ال يمكننا قبول 

 الزعم بحصولها على وجه الصدفة.

ًِّ  إِّْذ َقـاَ  ُيوُسـفُ  ":علييه السيالم هت ستهل سورة يوسف برؤييا  أل يـهِّ
ـــي  ـــُتُهْم لِّ ـــَر َرَأْي ـــْمَس َواْلَقَم ـــا  َوالشَّ ـــَر َكْوَكب ـــَد َعَش ـــُت َأَح ـــي َرَأْي ـــتِّ إِّنِّ ـــا َأ  َي

يَن" دِّ إلييى اصييطفاء ولييده  ترمييزأّن هييذه الرؤيييا  األب النبيييّ  يييدرك  و  ،َســاجِّ
السييالم، وأّن سلسييلة النبييّوات، التييي بييدأت بجييده إبييراهيم،  مييايوسييف، عليه

ييدرك أيضيًا أّن هيذا الفتيى سييكون هيو و  نسله، عليه السالم، ستستمر في
رسييواًل، ألّن سييجود والييده لييه يعنييي أّن مرتبتييه فييوق مرتبيية أبيييه النبييي، أي 

انظير  ،أّنه سيكون  رسواًل نبّيًا. والالفت أّن الرؤيا قد تحققيت حّسيًا ومعنيى
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وْا َلـُه " َوَرَفـَع َأَ َوْيـهِّ َعَلـى اْلَعـْر ِّ َوَخـرُّ ما جاء فيي خيواتيم سيورة يوسيف: 
دا  َوَقاَ  َيا َأَ تِّ َهـَاا َتْأوِّيُل ُرْؤَياَي مِّـن َقْبـُل َقـْد َجَعَلَهـا َر ِّـي َحّقـا    ،"...ُساَّ

 قيييد عّبييير عيين االحتيييرام واالعتييراف بالفضيييلفالصييورة الحّسيييّية للسييجود الم  
تحّققت كما ورد في الرؤيا. ولم يحصل هيذا السيجود إال بعيد تحّققهيم مين 

عنيد ظهيور حقيقية االجتبياء الرّبيياني،  وذليك سيالم،علييه ال فضيل يوسيف،
السيالم،  مياعنيدما قيّص علييه يوسيف، عليه يقنه  اسيتالذي كان يعقيوب قيد 

 رؤياه.  

ومما يلفت االنتباه أيضًا أّن رؤيا يوسف، عليه السالم، قد كشفت 
وقد أّدى هذا الكشف إلى أن  .عن غيب مستقبلي يكون بعد سنين طويلة

والحيرص،  ةعامليميه السالم، ولده يوسف فيي المحّبية والي مّيز يعقوب، عل
ظهييير ذلييك فيييي سييلوكه، مميييا أّدى إليييى و يخييياف عليييه أن يفقيييده، أصييبح و 

 فضية إليى تسلسيل األحيداثتآمر إخوته عليه، فكان ذلك كله المقّدمة الم  
 ،بتحقييق الرؤيييا علييى أرض الواقييع. والعجيييب هنييا أّن الرؤيييا التييي انتهييت

ــى قييد  ،حييوادث المسييتقبل قبييل وقوعهيياالتييي هييي إطييالع علييى  تحّولــت إل
 .مقدمة أّدت إلى تحّققها

ـْاَن َفَتَيـان " : يوسيف من سورة 36جاء في اآلية   َوَدَخـَل َمَعـُه السِّّ
ـُل َفـْوَ   ُر َخْمرا  َوَقـاَ  ا َخـُر إِّنِّـي َأَرانِّـي َأْحمِّ َقاَ  َأَحُدُهَما إِّنِّي َأَرانِّي َأْعصِّ

ي ُخْبزا  َتْأُكلُ  نِّيَن  َرْأسِّ َن اْلُمْحسِّ ْنُه َنبِّْوَنا  َِّتْأوِّيلِّهِّ إِّنَّا َنَراَا مِّ  ."الطَّْيُر مِّ

قيييام يوسييييف، عليييييه السييييالم، بتأويييييل رؤيييييا السييييجينين، وبييييذلك تييييّم  
إطالعهما على المستقبل قبل حصوله. والالفت هنا أّن تأويل هذه الرؤييا 
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ف أّن نكتشيييوبيييذلك كييان سيييببًا فيييي خروجيييه، علييييه السييالم، مييين السيييجن، 
إطييالع السييجينين علييى مصيييرهما المسييتقبلي كييان ميين حكمتييه أن يكييون 

 هذا اإلطالع مقّدمة لخروج يوسف، عليه السالم، من السجن.

ـــي َأَرى َســـْبَع  :مييين الّسيييورة 43وجييياء فيييي اآليييية   " َوَقـــاَ  اْلَملِّـــُك إِّنِّ
َااٌح َوَسـْبَع ُسـنُباَلت  خُ  َمان  َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع عِّ ْضـر  َوُأَخـَر َيابَِّسـات  َبَقَرات  سِّ

ْؤَيا َتْعُبُروَن "  .َيا َأيَُّها اْلَمألُ َأْفُتونِّي فِّي ُرْؤَياَي إِّن ُكنُتْم لِّلرُّ

إنهيييا رؤييييا جييياءت بخيييير عظييييم، مييين أجيييل مجتمعيييات توشيييك أن  
لذا ال بّد من االسيتعداد، واسيتغالل اليوفرة قبيل  ،تتعّرض للقحط والمجاعة

سيببًا لخيروج يوسيف، علييه  هيذه الرؤييا تكيون أن  تعيالى شاء هللاو  .القحط
ك. ومثييل ل ييالسييالم، ميين السييجن، وتولّيييه أعلييى منصييب فييي الدوليية بعييد الم  

هيييذا التمكيييين يسييياعده، علييييه السييييالم، فيييي نشييير رسيييالته، فيييي المجتمييييع 
 المصري.

 وذلييييك ال بييييد أن تكييييون الرؤيييييا ألعلييييى سييييلطة، أال وهييييي الملييييك، 
أن نتصييّور األثيير الضييئيل وغييير  ليتحقييق مييا تحقييق ميين خييير. وبإمكاننييا

الملموس لتلك الرؤيا على المجتمع المصري، وغيره مين المجتمعيات، ليو 
كانت لواحد من عاّمة الناس؛ إذ عندها ستبقى الرؤيا مجرد إطيالع عليى 

معرفة ما وراءها مين رميوز دالية عليى  من السهل المستقبل، بل لن يكون 
، وعنييدما تتكييرر لملييكا هييي رؤيييا هييذا المسييتقبل. أّمييا عنييدما تكييون الرؤيييا

. كيل اهتماميه ه وجليبنتباهيا ضيمانة للفيت فيإن فيي ذليك ،(أرى إّني ) لديه
، فتييتم نعميية هللا علييى المجتمييع المصييري تأويلهيياميين أجييل أن يعلييم  ذلييك
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التي كانت تحت سيلطان الهكسيوس اليذين حكميوا  ،وغيره من المجتمعات
 بالد الشام وشمال مصر في تلك الحقبة. 

أّدى فيكشفت هيذه الرؤييا عين واقيع سييكون بعيد سينين طويلية، لقد  
كشفها هذا إلى تدارك ما سييحل  مين أخطيار؛ أي أّن الرؤييا كانيت ابتيداًء 

وهيذا جيدل  ،، ثم تحّولت إلى مقّدمة أّدت إلى تحّققهياكشفًا لواقع مستقبليّ 
 يجب أن يدفعنا إلى تدّبر أعمق لحقائق القضاء والقدر. 

يلقد كانت رؤيا   عة لظهيور تأوييل رؤييا يوسيف، رّ  الملك م جّلية وم س 
علييييه السيييالم. أّميييا رؤييييا السيييجينين فكانيييت المفتييياح لتفعييييل رؤييييا المليييك. 
وتبقى رؤيا يوسيف، علييه السيالم، هيي البدايية والنهايية، أي أّنهيا المقّدمية 

 والنتيجة لذلك كله.

قة، يبيييدو أّننيييا بحاجييية إليييى إعيييادة النظييير فيييي فهمنيييا للرؤييييا الصييياد 
 وفلسفتها، ودورها في الواقع اإلنساني. 
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 وقّطعن أيديهن
 

"فلّما سمعت بمكـرهّن أرسـلت :من سورة يوسف 31في اآلية  جاء 
تكــأ  وآتــت كــّل واحــدة  مــنهّن ســكِّينا  وقالــت اخــرج إلــيهّن وأعتــدت لهــّن مُ 

  وقلن حاَ  هلل مـا هـاا بشـرا  عليهّن  فلما رأينه أكبرنه وقّطعن أيديهنّ 
 .هاا إال َملٌك كريم" إنْ 

الالفييت فييي اآلييية الكريميية أّن امييرأة العزيييز أعطييت كييل واحييدة ميين  
النسياء سيكّ ينًا، وهيذا يعنييي أّن النسياء يعيرفن الهييدف مين توزييع السييكاكين 
عليييهّن كلهييّن. أّمييا القييول بأنهييا قييّدمت لهيين فاكهيية فهييو غييير مقبييول ميين 

 وجوه:
وليييس المقييام هنييا مقييام تكييريم لييم ت ييذكر الفاكهيية فييي اآليييات الكريميية،  -أ

 للنساء الالتي أسأن لسمعة زوجة العزيز واغتبنها.
ذلييك بإشييارة  الكييريم لييو كييان المقصييود الفاكهيية واإلكييرام لييذكر القييرآن -ب

قّشيير بهييا الفاكهيية وتسييتخدم ت   داة  أ هييي التييي ، السييّكينر  ْكييِ  ذ  و أوضييح. 
م ولي في أغراض متنّوعية، ورد فيي سيياق الحيديث عين تجيريح األييدي

 زي دهذ التّ  م  ل  ف   م الضيافة،ر  يرد في سياق الحديث عن ك  

العادة أن يتم وضع الفاكهية ومسيتلزماتها أميام الضييف، ولييس هنياك  -ج
ميين عييادة وال مسييّوغ لتوزيييع السييكاكين، وليييس هنيياك ميين داع لتوزيييع 
السكاكين على كل واحدة، بل يترك األمر في العيادة لتقيدير الضييف 

 وحاجته. 
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ّرحييت النسيياء أيييديهّن، وهييذا يييدّل علييى أّن توزيييع يجيية أن ج  كانييت النت -د
السييكاكين كييان ميين أجييل تحقيييق مثييل هييذه النتيجيية، وليييس ميين أجييل 

 تقشير الفاكهة، فليس المقام مقام إكرام. 

 

أّما القول بأّن تجيريح األييدي كيان نتيجية الدهشية واليذهول، وذليك  
 من وجوه: عندما رأت النساء يوسف، عليه السالم، فهو مردود

لييو كانييت النسيياء منشييغالت بأكييل الفاكهيية لكييان ذهييولهّن واندهاشييهّن  .1
لجمال يوسف، عليه السالم، صارفًا لهّن عين االسيتمرار فيي األكيل 

أّنيه إذا انشييّد إليى شيييء ذ ه يل عيين  ؛والتقشيير، فهييذه طبيعية اإلنسييان
 األشياء األخرى.

ألمكيين  (سييتروماي) كانييت النسيياء تأكييل علييى إيقيياع  موسيييقّي يقييوده لييو .2
أّميييا أن  ،تصيييّور أن ييييتم جيييرح أييييدي النسييياء كلهيييّن فيييي وقيييت واحيييد
 ت جرح كل يد بأكثر من جرح  في آن  واحد فغير م تصّور.

يفتييرض عنييد أّول جييرح أن يييتم التنّبييه، أّمييا أن يكييون هنيياك أكثيير ميين  .3
جييرح ثييّم ال يييتم التنّبييه، فهييذا أميير غييير متصييّور، بغييض النظيير عيين 

كيون عنيد النسياء بدرجية يعلوم أّن االندهام ال درجة االندهام. وم
واحييدة. أّمييا الييدليل علييى حصييول أكثيير ميين جييرح فييي كييل يييد  فقولييه 

 فهذه صيغة مبالغة وتكثير للفعل. ،"وقّطعن تعالى:"

وليييس  ،وجيود السيّكين مسيبقًا دلييل علييى أّن التجيريح مقصيود ومتعّميد .4
 نتيجة ذهول واندهام.

ارجع إلى ر ـك فاسـأله مـا ":ل الملكيقول يوسف، عليه السالم، لرسو  .5
هييذا يييدل علييى أّن يوسييف، ف ،"الالتــي قّطعــن أيــديهن؟ النســوةِّ  بــا ُ 
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علييييه السيييالم، يرييييد أن يرسيييل إليييى المليييك برسيييالة مختصيييرة تجعليييه 
فتجريح األييدي ال بيّد أن تكيون  ؛يدرك حقيقة ما حصل قبل سنوات

الرسييالة،  ليه دالليية يفهمهييا الملييك، لييذا نجييد أّن الملييك، وبعييد وصييول
وهيذا يشيير  ،"ما خطبكّن إذ راودتن يوسف عن نفسهيقول للنساء:"

ة شيائعة فيي ذليك الزميان. وليم إلى أّن تقطيع األيدي ليه داللية ع رفّيي
 يكن مجرد صدفة عجيبة.

 
 هذاأليدي (تاريح) فما سّر تقطيع

ال نسيييتطيع هنييييا أن نقيييّدم التصييييور الحقيقيييي للييييدافع الكييييامن وراء  
نحاول أن نقيييّدم تفسييييرًا نيييراه أقيييرب إليييى الييينص سيييولكييين األييييدي،  تجيييريح

  .القرآني، وأقرب إلى العقل والواقع
دم، أي مغيرق فيي الق ي ترجع قصة يوسف، عليه السالم، إليى زمين   

سييينة، عليييى أقيييل تقيييدير. وهيييذا يعنيييي احتميييال وجيييود  (3600)ميييا يقيييارب 
أّن عادات وتقالييد هيي الييوم منيدثرة، وعليى وجيه الخصيوص عنيدما نعليم 

الرعييياة الهكسيييوس،  المليييوك ام فيييي عهيييد يوسييف، علييييه السيييالم، هييمالحّكيي
بدو. بل إّن يوسف وإخوته قد عاشوا في مجتمعيات الملوك  من الذين هم

بدوّيييية، بيييدليل قوليييه تعيييالى، عليييى لسيييان يوسيييف، علييييه السيييالم، مخاطبيييًا 
وهيذا  . ي إذ أخرجني من السان وجاء بكم من البدو" وقد أحسنَ :"أهله
 أكبر. هي المجافية للتحّضر، ،أّن احتمال وجود العادات الغريبة يعني

مجموعيية ميين النسيياء ، و صيياحب أعلييى منصييب بعييد الملييك العزيييز 
أّن هييذه الزوجييية ضيياّلة، وضييياللها بيي ، وه ييّن مقتنعييياتبسيييوء تييهتييذكر زوج
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نفييوذ الصيياحبة  العزيييز زوجيية تقييوم ."إنــا لنراهــا فــي ضــال  مبــينبييّين:"
العييذر لنسيياء الطاعنييات بهيا، وبسييلوكها، لتقييّدم لهييّن سيلطان باسييتدعاء االو 

فعلهيّن عنيد رؤيية  ةذلك مين ردّ  عذرها على وال أدلد  .المستدعي لالعتذار
 عليه السالم. ،يوسف
 تجييياهالنسييياء يعيييرفن عيييادات المجتميييع وتقالييييده، ويعيييرفن واجيييبهّن  

، وهييذه جــرٌب معنــوي لمقــام رفيــعفكالمهييّن فييي غيبتهييا  ؛المنصييب الرفيييع
ي رأة ال بيد مين االعتيذار عنهيا بمييا يلييق؛ فيالجرح المعنيوي لهيذا المقييام ال ج 

. واالعتيييذار يكيييون فيييي العيييادة أشيييّد عنيييدما تظهييير جـــرب حســـيّ يغفيييره إال 
البراءة. من هنا لم تكتف النسياء بجيرح واحيد، بيل كيررن ذليك، لمزييد مين 
االعتيييييراف واألسيييييف. وعنيييييدما رأت زوجييييية العزييييييز ذليييييك سيييييارعت إليييييى 

 ." ّن الاي ُلمُتنني فيهكُ فالِّ ":القول
إضافة إلى االعتذار الحسّي عين الجيرح المعنيوي يمكين أن يكيون  

 مميا. و المشاركةرغبة فيي  على أيضاً  مثل هذا السلوك، عند تكراره، يدل
 ز مثل هذا االحتمال:عزّ ي  

 ."يوسف راودتنّ  ما خطبكّن إذك:"قوله تعالى على لسان المل  . 1
 يدعوننيرّب السان أحّب إلّي مما ":يوسفقوله تعالى على لسان . 2

 ."...كيدهنّ إليه  واال تصرح عّني 
فالمراودة لم تعد مقتصرة عليى زوجية العزييز، بيل حصيل نيوع مين  

التواطييؤ بييين النسييوة، وكأنييه الحلييف. وقييد رأينييا فييي بعييض عييادات البييدو 
اليييوم أنهييم إذا أراد شييخص أن يعاهييد شخصييًا علييى التعيياون والوفيياء يقييوم 

منهما بجرح أصبعه، ثم يجعالن الدّم على الدّم، ليتم اختالط الدماء،  كلّ 
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كرمييز لقييوة التحييالف بييين الشخصييين. فييإذا كييان ذلييك يحصييل إلييى اليييوم، 
 فكيف بنا لو رجعنا إلى ما قبل ستة وثالثين قرنًاهذ 

وخالصيية األميير أّن االحتمييال األقييوى عنييدنا أن تكييون النسيياء قييد  
ييدي وإشيهار ذليك أميام زوجية العزييز، ثيم كيّررن قّدمن االعتذار بجرح األ

التعاطف والمشاركة. وإذا كان اإلنسان المتحّضر الييوم  عن الجرح لي عل نّ 
يقبل باالعتذار اللفظي عين الجيرح المعنيوي، فيإن اإلنسيان القيديم ليم يكين 
ليرضييى بأقييل ميين الممارسيية السييلوكية المعّبييرة عيين األسييف الحقيقييي. وال 

كيييم القديميية كانيييت تتلييّبس بلبييياس ظييم الح  ات العليييا فيييي ن  ننسييى أّن المقامييي
القداسيية، ولهييا منزليية مسييتمّدة ميين الييدين، وهييذا يجعييل االعتييذار ممارسيية 

 فيها مثل هذه القساوة.
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 وأعلُم من هللا
 

إذ قـا  يوسـف أل يـه يـا أ ـتِّ مين سيورة يوسيف:" 4 في اآلية جاء 
 هم لي ساجدين".رأيتُ  قمرَ كوكبا  والشمَس وال عشرَ  إّني رأيُت أحدَ 

ئ بييه الرسييول، صييلى   وجيياء فييي الحييديث الصييحيح أّن أول مييا ب ييد 
يّنة  هللا عليه وسلم، من اليوحي الرؤييا الصيادقة. وال يبعيد أن يكيون ذليك س 
ئ بييييه إبييييراهيم،  فييييي األنبييييياء. وإذا صييييّح هييييذا الفييييرض فييييإّن أول مييييا ب ييييد 

حي هيييو الرؤييييا وإسيييماعيل، وإسيييحاق، ويعقيييوب، علييييهم السيييالم، مييين اليييو 
الصييادقة. وهييذا يعنييي أّن يعقييوب، عليييه الّسييالم، كييان ينتظيير بشييغف أن 

ييه   ،تسييتمر سلسييلة النبييوة فييي نسييله، كيييف ال وهييو نبييّي، وأبييوه  نبييّي، وعم 
 نبّي، وجّده  نبّي هذ

ولكييين فيييي أّي األبنييياء سيييتكون النبيييّوة، وفيييي أّيهيييم سيييتكتمل الّنعمييية  
بعييييض مييييا فييييي قلييييب يعقييييوب، عليييييه الّربانييييية هذ. وبإمكانييييك أن تتصييييور 

السالم، من شوق وتلّهف لمعرفة المصطفى من بين أبنائه اإلثني عشر. 
وبإمكانيييييك أن تتخّييييييل يعقيييييوب، علييييييه الّسيييييالم، وهيييييو يوصيييييي أبنييييياءه أن 
يسارعوا إلى إخباره بما يرونه في مناماتهم. ويدفعنا إليى تيرجيح مثيل هيذا 

لسيالم، فيي عيرض رؤيياه االحتمال ما نلمسه من مسارعة يوسيف، علييه ا
بصييغة  (رأيـت)وتظهر المسارعة في قوله  ."رأيتُ يا أ تِّ إّني على والده:"

الماضي. أّما الملك، الواردة قّصته في السورة، فقد ترّيث قبل أن يعيرض 
ييدل عليى  (أرى ) المضارع والفعل" أرى وقا  الملك إّني رؤياه على المأل:"
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وكذلك األمر  ها على المستشارين.تكرار الرؤيا لدى الملك قبل أن يعرض
مـرا   وقـا  خَ  أعصـرُ  أرانـيقا  أحدهما إّنـي :"..في رؤيا صاحبي السيجن

 (36)يوسف: ...". بزا  فو  رأسي خُ  أحملُ  أرانيإّني  ا خرُ 
إذا كان تأوييل اليرؤى مين أخيص خصيائص األنبيياء فمين البيدهّي  
اسيييتمرار سلسيييلة  يعقيييوب، علييييه الّسيييالم، مييين سيييياق الرؤييييا، أنّ  عليييم  أن ي  

علييه الّسيالم. بيل إّن الرؤييا لتخبير بيأّن يوسيف  ،النبّوة سيكون في يوسف
 ويظهر ذلك جليًا في سيجود يعقيوب النبييّ  .إّنه رسول ،هو أكثر من نبي

ــتُ  والقمــرَ  والشــمَس الّسييالم:" ميياالبنييه يوسييف، عليه  ؛هم لــي ســاجدين"رأي
والكواكييب ترمييز إلييى رمييز إلييى والييده، والقميير يرمييز إلييى أّمييه، فالشييمس ت  

علـى  أ ويـهِّ  ورفـعَ إخوته، كما ظهر عنيد تأوييل الرؤييا بعيد سينين طويلية:"
ـ هـاا تأويـلُ    وقـا  يـا أ ـتِّ ا  ُسـّاد ّروا لـهُ العر   وخَ  ن قبـُل قـد رؤيـاَي مِّ

 ماعهتسيياهييذا مييا فهمييه يعقييوب، بمجييرد  يبييدو أنّ  ."...جعلهــا رّ ــي حّقــا
ــ مــكَ علّ رّ ــك  ويُ  اتبيــكَ يَ  وكــالكالّسييالم، فقييال:" مييايوسييف، عليه لرؤيييا ن مِّ
  كمـا أتّمهـا علـى وعلـى آ  يعقـوبَ  عليـكَ  األحاديـث  ويـتّم نعمتـهُ  تأويلِّ 
ــ أ ويــكَ  فرؤيييا يوسييف،  ."حكــيم علــيمٌ  واســحق  إّن ر ــكَ  إ ــراُيمَ  بــلُ ن قَ مِّ

علييه السييالم، تييدل بوضييوح علييى أّن االجتبيياء المنتظيير سيييكون لييه، وفيييه 
عليييهم  ويعقييوب، فييي إبييراهيم وإسييحق،سيييكون تمييام النعميية، التييي كانييت 

 الّسالم.
بإمكاننيا أن نتخّيييل مشياعر يعقييوب تجيياه يوسيف، عليهمييا السييالم،  

هييل يييالم، ف .يعلييم أّن هييذا الفتييى الّصييغير هييو الرسييول المختييار قييد بيياتف
فيي حّبيه لييه هذ إّنيه الحيب  فييي هللا، اليذي هيو فييي  بعيد ذلييك علييه الّسيالم،
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ّب يكون لمخلوق. م  األنبياء فوق حّب األهل وا ن هنيا ألبناء، وفوق كل ح 
ومييا نييتج  ، عليهمييا السييالم،يظهيير خطييأ ميين يجعييل حييّب يعقييوب ليوسييف

درسيًا فيي دعيوة اآلبياء إليى عيدم التميييز بيين األبنياء. فحاشياه، علييه  عنه
السالم، أن ي فّرق في سلوكه وتعامله الدنيوي؛ فهو األعلم بما يجوز، وميا 

 ."وأعلم من هللا ما ال تعلمون ال:"ولكّنه كما ق ،ال يجوز
لقد شاهد يعقوب، عليه السالم، أحيداث المسيتقبل فيي رؤييا وليده.  
وكـــالك وهيييو النبيييي اليييذي علميييه هللا تعيييالى تأوييييل األحادييييث:" ،كييييف ال

ومن كيان عنيده مثيل هيذا  "؟!...ياتبيك ر ك ويعّلمك من تأويل األحاديث
ييياليقيييين كييييف ي    ،يكون الرسيييول المصيييطفىأّن اليييذئب يأكيييل مييين سييي ّدق  ص 

صييبيّ  صييغير  وكيييف ال يبكييي حتييى ت بيييّض عينيياه  ميين الحييزن علييى فييراق
وكيف ال يناديه صباح مساء، وهيو  ،كريمالرسول ال تجّلت فيه إرهاصات

 هذ ليم يكين ميا كيان مين يعقيوب،ويجهيل حاليه يعليم أّنيه حيّي فيي مكيان ميا
نحين فيي عيدم قيدرتنا عليه السالم، ضعفًا بشريًا، بيل قيوة روحانّيية، ن عيذر 

قيه علّ وإن كّنيا نيدرك أّن مين كيان م خل صيًا هلل تعيالى اشيتد ت   ،على تصيّورها
ين أهيل اليدنيا، وحيّب  هّكر ببكل ما ي ذ   سبحانه. وشتان بين حّب م ن هم م 

 م ن هم م ن أهل اآلخرة.
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 نحن ُعصبة!!و 
 

أحـبُّ  إذ قـالوا ليوسـُف وأخـوهُ :"من سيورة يوسيف 8في اآلية  جاء 
 .بين"إّن أبانا لفي ضال  مُ   أ ينا مّنا ونحن ُعصبة إلى

سينة، بيل أكثير. وكيان  3600 لييترجع هذه القصة إلى ما يقيارب ا 
علييى لسييان يوسييف،  ،قولييه تعييالى بييدليلالمجتمييع آنييذاك مجتمعييًا بييدويًا، 

 ــي إذ أخرجنــي مــن الســان وجــاء بكــم مــن  وقــد أحســنَ عليييه الّسييالم:"
ييّدد قيميية الفييرد علييى أسيياس مييا . وفييي مثييل هييذه المج"...البــدو تمعييات ت ح 

لييذا فقييد كييان غريبييًا أن  ،ة فييي الكسييبيقّدمييه لمجتمعييه ميين حماييية، وفعالّييي
ييي   اء، الييذين يشييّكلون ع ْصييبة ّدم األب أبنيياءه الصييغار علييى الكبييار األشييدّ ق 

 إسيياءة لهيييم، وهيييم يييرون فييي ذلييك ."ذذونحــن ُعصــبة:"تييأوي إليهييا القبيليية
إّن أبانـا لفـي ضـال  تيه الصيريحة قييم المجتميع:"ضالاًل واضحًا، لمخالفو 

ألّن المجتمع سيعتبر تقديم الصغار على الكبار العصيبة احتقيارًا و  ،مبين"
شيييأنهم، وإهميييااًل لهيييم، وهيييذا ي حيييرجهم أميييام النييياس. ليييذا للهيييم، وتصيييغيرًا 

ًة تجيياه وهييم األشييد  حساسيييّ  ،كيييف ال ،وجييدناهم يجتمعييون لمناقشيية األميير
 القيمهذ
خفيي حّبيه الشيديد ليوسيف، عليهميا باستطاعة يعقوب أن ي   لم يكن 

اليذي سييتكتمل جتبييى، السيالم؛ فقيد اسييتيقن بعيد رؤيييا وليده أّنييه الرسيول الم  
النعمييية عليييى آل يعقيييوب. فيييي المقابيييل كانيييت لدييييه المسيييوّ غات التيييي  فييييه

نـــّي ال َتقُصــ  رؤيـــاا علـــى قـــا  يــا  ُ :"هييذا الخبيير انتحملييه علييى كتمييي
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فيييت هنيييا أّن أخيييوة يوسيييف قيييد ظّنيييوا أّن يعقيييوب، علييييه . والال"...إخوتـــك
السالم، ي قّدم يوسف وأخاه. وقد يشير هذا إلى أّن يعقيوب، علييه السيالم، 

بييياء الييذي يسيييكن فيييه يوسيييف وأخييوه ميييع كثييير ميين التيييردد علييى الخ  كييان ي  
الشييييديد ميييين يعقوب،عليييييه السييييالم، علييييى ولييييده  هييييم. ثييييم إّن الحييييرص  أمّ 

فيي حمايتييه واالحتفياظ بيه، جعلهيم يسييتيقنون  المصيطفى، ورغبتيه الشيديدة
صييبة، أّنييه يخييرق قيييم المجتمييع؛ فيقييّدم الصييغار علييى الكبييار الييذين هييم ع  

وفييي ذلييك إهانيية لهييم. ولييو كشييف لهييم يعقييوب، عليييه السييالم، عيين حقيقيية 
األميير لعلمييوا أّن مييا يفعلييه، عليييه الّسييالم، هييو عييين الحييّق، فليييس األميير 

اختييييار بشييير لبشييير، بيييل هيييو اختييييار ولييييس هيييو  ،أمييير صيييغير أو كبيييير
 رّباني، وتقديم إلهي.

ولكيين لميياذا ال يكشييف يعقييوب، عليييه الّسييالم، عيين هييذه الحقيقيية،  
 فتهدأ النفوس، ويعلم الناس حقيقة االختيار الرّبانيهذ

إّن توّقييع الجميييع اسييتمرار سلسييلة النبييّوة فييي نسييل يعقييوب، علييييه  
 ؛اختييياره دون إخوتييه ر أن يييتمّ الّسييالم، يجعييل كييّل واحييد ميين أبنائييه ينتظيي

لنفسيه دون غييره. ويبيدو فهذا شرف يطلبه كّل واحد، وال ييالم مين يطلبيه 
قييييد توّقييييع نوعيييًا ميييين ردود الفعيييل لييييدى إخييييوة  ،عليييييه الّسيييالم ،أّن يعقيييوب

وتوّقييع عليييه السييالم، أن  .وإن كانييت هييذه الييردود تحتمييل وجوهيياً  ،يوسييف
لإلنسيان  شيطان، اليذي هيو عيدو  مدخاًل لوسوسة ال تكون معرفتهم باألمر

يستغل حياالت ضيعفه وجهليه. مين هنيا نالحيظ التنكيير فيي قيول يعقيوب، 
  كيـدا  يـا  نـّي ال َتقُصـ  رؤيـاَا علـى إخوتـك فيكيـدوا لـك عليه السالم:"
 التيي سيتكون آثارهيا إّنهيا الخيبية   ،نعيم ."بينمُ  دوٌ عَ  لإلنسانِّ  إّن الشيطانَ 
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فت طيييوياًل أن يختارهيييا اليييّرب. وال عميقييية فيييي تليييك النفيييوس التيييي استشييير 
الفعيل عنيد حصيول الصيدمة. وقيد يكيون مين الرحمية بهيم  يسهل توّقيع ردّ 

أن يتّم تأخير خبر االصطفاء إلى وقت  وقوعه، حيث يكيون معظمهيم قيد 
األربعيين  غادر سن الشباب ودخل طور النضوج واالتزان. وإذا كيان سينّ 

ون الحقيقييية قبييييل اختيييييار هيييو سيييين االختييييار فييييي الغالييييب، فيييإّنهم سيييييعلم
إّن إخبييييارهم بييييالخبر قبييييل األوان ليييييس ميييين  يوسييييف، عليييييه السييييالم. ثييييمّ 

 رجى. الحكمة، وال يترّتب عليه فائدة ت  
ولكّنها الحكمة الربانية، أن يعلم يعقيوب، علييه الّسيالم، باصيطفاء  

ييييرة شيييديدة ليييدى مييين االصيييطفاء وليييده قبيييل سييينين ، فيترتيييب عليييى ذليييك غ 
أبيييهم مقياسييًا لصييالحهم، وذلييك فييي  هم ميينيييرون فييي قييرباألبنيياء، الييذين 

أرضـا   أو اترحـوهُ  اقتلـوا يوسـفَ :"أيضياً  نظر أنفسهم، وفي نظر المجتمع
 كن أبوهمي لم فإذا ."ه قوما  صالحينخُل لكم وجُه أ يكم وتكونوا من بعدِّ يَ 
فمييا  وفييق تصييّورهم، إلييى مييأزقهم، وال إلييى الحييرج الييذي هييم فيييه، انتبييه قييد

يقتربيوا ميين والييدهم، و  يييزول الحيياجز، وبيذلك ،ّيبييوا يوسييفال أن ي غ  علييهم إ
ليم يكين مين جهية  ،إذن ،فتآمرهم االجتماعّية. الذي يمنحهم بقربه المكانة

القبيول، وهيذه في فسادهم، بل كان من جهة شعورهم باإلقصاء، ورغبتهم 
حاليية ميين حيياالت الضييعف البشييرّي التييي يمكيين أن تسيييطر علييى الشييباب 

الشيوخ الناضجين. من هنا نجد أّن القيرآن الكيريم قيد أشيار إليى  أكثر من
م ألـم تعلمـوا أّن أبـاكم قـد أخـا علـيكم هُ قا  كبيرُ ..":موقف متمّيز لكبييرهم

حتـى  األرَض  بَ  ـرَ ما فّرتتم فـي يوسـف  فلـن أَ  بلُ ن قَ قا  من هللا  ومِّ وثِّ مَ 
  (80سف: )يو  .الحاكمين" يأذَن لي أ ي أو َيحُكم هللُا لي  وهو خيرُ 
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إّن الحكمة الرّبانية في كشف غيب االصطفاء ت جلدت في المآالت  
التييي آلييت إليهييا األمييور؛ فيياهلل، سييبحانه وتعييالى، يريييد يوسييف رسييواًل إلييى 

فيي  اإللقياء   أنّ  وكييف ،انظر إليى عجييب القيدرفيأّمة عظيمة ومتحّضرة. 
نه تعقيبيًا مقدميًة إلكيرام مثيوى يوسيف،عليه السيالم، يقيول سيبحا كان البئر

ــا ليوســفَ  :"..علييى هييذا الحييدث   ولُِّنعّلمــه مــن فــي األرض وكــالك َمكّن
للتمكيين فيي  المقدمة هو ثم انظر كيف كان السجن ."...تأويل األحاديث

ــّوأ منهــا حيــث يشــاء"األرض: ــا ليوســف فــي األرض يتب " ...وكــالك مّكن
ل وبإمكانييك بعييد ذلييك أن تتصييور التييأثير الكبييير النيياتج عيين كييون الرسييو 

 الكريم يتبوأ منصب العزيز في بلد كمصر.
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 اجعلني على خزائن األرض
 

 "قــا  اجعلنــي علــى خــزائنِّ :ميين سييورة يوسييف 55فييي اآلييية  جــاء       
 .عليم" األرض إّني حفيظٌ 

جييواز طلييب اإلمييارة،  علييى هييذه اآليييةببعييض المعاصييرين  اسييتدل 
مييدى  ،هاتفسييير  وهييم فييي معييرض ،ناقشييواو  .وجييواز إعطائهييا لميين طلبهييا

شيرعية تيولي المناصيب العليييا فيي دولية ال تحكييم بشيريعة هللا. ولييس هييذا 
مقام مناقشة الحكم الشرعي في المسألتين، وإنما هيو مقيام مناقشية صيحة 
استداللهم بهذه اآلية. والذي نراه أّن االستدالل بهذه اآلية على القضييتين 

 في غير محّله. استداللال يستقيم، وهو  المذكورتين
يحصيل مين يوسيف، علييه  إّن ذليكا فيما يتعلق بطلب اإلمارة فيأمّ  

فّضيييل، علييييه  ،وبعيييد أن أطليييق المليييك ييييده فيييي التصيييرف ،الّسيييالم، ألّنيييه
 .الّسيالم، أن ي شيرف عليى إدارة أخطير قضيية سيتواجه المجتميع المصييري 

كيف ال، وهي تتعلق بأرواح الناسهذ بل لقد يّسر هللا تعالى لهم يوسيف، 
بيل  لتعبيير رؤييا المليك، رحمية بهيم. انظير قوليه تعيالى مين ق   عليه الّسالم،
"وقا  الملك ائتوني به استخلصه لنفسـي  فلّمـا كّلمـه قـا  :54في اآلية 

فقييد أراد الملييك أن يجعلييه، عليييه السييالم،   "إّنــك اليــوم لــدينا مكــين أمــين
مين فعيل ميا يشياء،  تمّكنيه  وبعد تكليمه جعله في مكانية  ،أخلص خلصائه

فالمبييادرة بعييرض المنصييب  ،وعليييه شيييء.مييؤتمن عنييده علييى كييل الوهييو 
كانت من الملك، فرأى يوسف، عليه الّسيالم، أن يجعيل األولوّيية للقضيية 
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أّن بهذا يتضح  ."..."قا  اجعلني على خزائن األرض:االقتصادية الم لّحة
 يوسف  عليه السالم  لم يبادر إلى تلب اةمارة.

يوسيييف، علييييه السيييالم، منصيييب  أميييا التسييياؤل حيييول داللييية قبيييول 
الذي هو أكثر من وزير، فيي دولية ال تحكيم بشيريعة هللا تعيالى، و  ،العزيز

 فإنه تساؤل في غير م حّله أيضًا، وذلك لألمور اآلتية:
لم تكن تشريعات األمم القديمية مدّونية فيي صييغة قيانون، بيل هيي  :أوال  

وعليى فيرض أّن تليك  أعراف وتقاليد، جزء منها ينبثق من العقيدة الدينية.
القوانين كانت مدّونة، فما أدرانا أّنها تتعارض مع شيريعة يعقيوب، أو ميع 

 الّسالم. ماشريعة يوسف، عليه
سيورة يوسيف أّن القيوم كيانوا عليى  مين اآلييات الكريمية فيي واضح :ثانيا  

فكرة عن تشيريعاتهم تمّكننيا مين الجيزم  ةليس لدينا أيّ لكن عقيدة الشرك، و 
 التشريعات مع شريعة هللا تعالى.  بتناقض تلك

مين بعثية الرسيول، صيلى هللا علييه  جاء اإلسالم إلى الناس كاّفية، :ثالثا  
هييذا و  ،كامليية ، عليييه السييالم،لييذا كانييت شييريعته ،وسييلم، وإلييى يييوم القياميية

ينحصير فيي شيريعته.  أصيبح ّن حكم هللا تعالى بعد نزول اإلسيالمأ يعني
انييت الشييرائع متعييددة، بحيييث كييان لكييل أّميية كقييد أّمييا قبييل نييزول اإلسييالم ف

 رسول، أي لكل أّمة شريعة تتالءم مع واقعها.
ال ي تصيييّور فييييي الجانييييب اإلداري، المتعلييييق بييييإدارة اإلقتصيييياد فييييي  :رابعا  

تتعييييارض إدارة يوسييييف، عليييييه السييييالم، مييييع شييييريعة يعقييييوب أن  حينييييه،
سييورة  ميين 100جيياء فييي اآلييية  حيييثالخاّصيية، والمتعلقيية بمجتمييع بييدوي؛ 

وقـــد أحســـن  ـــي إذ أخرجنـــي مـــن الســـان وجـــاء بكـــم مـــن " يوسيييف: 
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د يوسف، عليه السالم، فيي واضح أّن الملك قد أطلق يمن الو  ."...البدو
 على كل شيء. ه  تمن  ائو التصرف، 
فييي الوقيت الييذي تعارضييت فيييه شييريعة الملييك مييع إرادة يوسييف،  :خامســا  

تّم ّبر لألميير، بحيييث يييوجييدناه يييد ،عليييه السييالم، فييي اسييتبقاء أخيييه عنييده
دنا كالك كِّـ ..":من السيورة 76أشارت اآلية تحكيم شريعة أبيه. وإلى هذا 

  نرفــُع هللا   إال أن يشــاءَ الملــكِّ  فــي ديــنِّ  أخــاهُ  اَ   مــا كــان ليأُخــليوســفَ 
 .درجات  من نشاء  وفو  كلِّّ ذي علم  عليم"

عليييييى ضيييييوء ميييييا سيييييلف، ونظيييييرًا لتطيييييّرق االحتميييييال، فيييييال يصيييييّح  
ل بهيييذه اآليييية الكريمييية عليييى جيييواز أو عيييدم جيييواز توليييية طاليييب االسيييتدال
وال يصّح أيضيًا االسيتدالل بهيا عليى حكيم تيوّلي المناصيب العلييا  ،اإلمارة

ّكم شريعة هللا تعالى.  في دول ال ت ح 
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 وجاء بكم من البدو 
 

ــ":تعييالى قــا  ــَرَفُهْم َوُه ــهِّ َفَع ــَدَخُلوْا َعَلْي ــَوُة ُيوُســَف َف ــاء إِّْخ ــُه َوَج ْم َل
 (58)يوسف: . ُمنكُِّروَن"
 عندما دخل إخوة يوسف ،عليه السالم، عليه ألول قدوم لهم إلى        

 مصر، عرفهم ولم يعرفوه. وهذا متوّقع ألكثر من سبب:
كييان يوسيييف،عليه السييالم، صيييغيرًا عنييدما ألقييياه إخوتييه فيييي البئييير . 1

 العهد ي نسي. دب عثّم إّن  ،وهو اآلن كبير
اليييذي فييييه يوسيييف،عليه السيييالم، يجعيييل األمييير بعييييدًا عييين  المقيييام. 2

 الذهن، حتى لو وجد الشبه.
تختلف الهيئة في بيالد الحضير عنهيا فيي بيالد البيداوة، فكييف بنيا . 3

 ويوسف،عليه السالم، في مقام الّسلطان.
  

 فهذا أيضًا متوقع ألكثر من سبب: ،أّما كيف عرفهم،عليه السالم
عييييل األميييير سييييهاًل، بييييل وأقييييرب إلييييى دخييييولهم بشييييكل جميييياعي يج. 1

 الحتمّية، فهؤالء عشرة، ال يسهل نسيانهم مجتمعين.
كونهم أكبر سينًا مين يوسيف،عليه السيالم، عليى تفياوت بيينهم فيي . 2

ذليييك، يجعيييل التغّيييير فيييي هيئييياتهم ضيييئياًل بالمقارنييية ميييع التغّييييرات 
 التي تطرأ على الفتى الصغير عندما يكبر.
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ل مييين السيييهل معرفييية أّنهيييم غربييياء، وتسييياعد هييييآتهم البدوّيييية تجعييي .3
 لهجتهم في التذكير بهم.

ال شيييك أّن إلقيييياء الفتييييى يوسييييف،عليه السييييالم، فييييي البئيييير يشييييكل . 4
إّن مثيييل هيييذه و  ،صيييدمة ليييه وهيييو ييييراهم مجتمعيييين يتيييآمرون علييييه

 محى من الذاكرة.الصورة ال ت  
ه أن وحتى لو شّك،عليه السالم، عنيدما رآهيم، أّنهيم إخوتيه، فيمكني. 5

 يستدرجهم في الكالم، فيعرفهم معرفة يقينية.
 وهنا يثور سؤال: ما الحكمة في ترّيث يوسف،عليه السالم، قبل        

 أن يكشف لهم عن شخصههذ
وبعد الّنظر وهيمنة العقل عليى القليب، كيل ذليك جعيل  إّن الحكمة       

الخييير  حقييق أمييورًا يييرى فيهيياي  ميين أجييل أن يوسييف، عليييه السييالم، يترّيييث 
ألهلييه. ونحيين هنييا نحيياول أن نستكشيييف بعييض وجييوه هييذه الحكميية، ميييع 
إقرارنييا بييأّن حكميية الرسييل، عليييهم السييالم، تبقييى فييوق قييدراتنا علييى الفهييم 

 واإلدراك، كيف ال، وهم ينهلون من معين الوحي الّربانيهذ
وقييد  ،كييان أهييل يوسييف،عليه السييالم، يعيشييون فييي مجتمييع بييدوي        

ْانِّ َوَجاء "كريم بذلك: صّرح القرآن ال َوَقْد َأْحَسَن َ ي إِّْذ َأْخَرَجنِّي مَِّن السِّّ
ومعلييوم أّن ميين مقاصييد الييدين نقييل النيياس ميين طييور  ."...بُِّكــم مــَن اْلَبــْدوِّ 

البداوة إلى طور التحّضير؛ فأنيت تجيد اإلسيالم، ميثاًل، ي حيّرم الرجيوع إليى 
ييه فمين المتوّقيع أن مين الكبيائر. وعل يعتبر ذليك البداوة بعد التحّضر، بل

وهييو بييذلك  ،يعمييل، عليييه السييالم، علييى انتقييال أهلييه إلييى حاضييرة مصيير
ـــْد ..." ي حسييين إليييى أهليييه. انظييير قوليييه يخاطيييب أبييياه، عليهميييا السيييالم: َوَق
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ـَن اْلَبـْدوِّ  ْانِّ َوَجاء بُِّكم مِّّ علييه  فهيو، ،"...َأْحَسَن َ ي إِّْذ َأْخَرَجنِّي مَِّن السِّّ
 لى مصر من نعم هللا تعالى عليه. السالم، يعتبر مجيء أهله إ

 ولكن كيف يمكن ليوسف، عليه السالم، أن يحقق ذلك الهدفهذ 
ليس مين الّسيهل عليى إخيوة يوسيف، علييه السيالم، أن يقبليوا الرحييل   .1

إلييى مصيير عنييد أول زيييارة. وعليييه فييال بييّد ميين جعلهييم يييألفون مصيير 
 بكثرة ترددهم عليها. 

دّية، وذلييييك نتيجيييية اسييييتفحال القحييييط، عنييييدما تسييييوء حييييالتهم االقتصييييا .2
يصبح من السهل إقنياعهم بتيرك وطينهم والقيدوم إليى مصير. مين هنيا 
نالحيييظ أّن يوسيييف، علييييه السيييالم، بيييادر إليييى الكشيييف عييين شخصيييه 
عندما شعر بأّن إخوته قد بلغوا حالة الفقر الشديد. انظير قيولهم ليدى 

ــَنا َفَلمَّـا َدَخُلــوْا َعَلْيـهِّ َقــ" :دخيولهم الثاليث عليييه يـُز َمسَّ اُلوْا َيـا َأيَُّهــا اْلَعزِّ
ْ  َعَلْيَنـا  ْوَنا  ِّبَِّضاَعة  مُّْزَجـاة  َفـَأْوحِّ َلَنـا اْلَكْيـَل َوَتَصـدَّ رُّ َوجِّ َوَأْهَلَنا الضُّ

قِّيَن"  .إِّنَّ َّللّاَ َيْازِّي اْلُمَتَصدِّ
علييييه السيييالم، إليييى إحضيييار أخييييه الّصيييغير واحتجيييزه  بيييادر يوسيييف،. 3

سييبق ليييه أن رّد و ك ضييمانة لرجييوعهم إلييييه، كمييا عنييده، فكييان فييي ذلييي
ّله يرسيل الرسيائل  إليهم بضاعتهم سّرًا، ليضمن رجوعهم، وهو بذلك ك 

ُسـوْا : إلى أبيه، بدليل قول يعقوب، عليه السالم "َيا َ نِّيَّ اْذَهُبـوْا َفَتَحسَّ
يهِّ  بل إّن حزن يعقوب العميق كيان بسيبب علميه  ،"...مِّن ُيوُسَف َوَأخِّ

قييد أدرك أّن ولييده الصييغير موجييود فسييف، عليهمييا السييالم، بوجييود يو 
انظير قوليه تعيالى عليى  .عند يوسف، علييه السيالم، فأثيار ذليك حزنيه

ـــى " :لسيييان يعقوب،علييييه السيييالم ـــَفى َعَل ـــا َأَس ـــاَ  َي ـــْنُهْم َوَق ـــَولَّى َع َوَت
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، ألّن فقيدان بنييامين ذّكيره "عليى بنييامين : "ييا أسيفىليم يقيلف ،ُيوُسَف"
ــــوْا  يييييه السييييالم. ثييييم انظيييير قولييييه تعييييالى:بيوسييييف، عل ــــيَّ اْذَهُب ــــا َ نِّ "َي
ُسوْا مِّن  يهِّ َفَتَحسَّ وأخيرًا انظر قوله تعالى على لسان  ."...ُيوُسَف َوَأخِّ

ـَن َقاَ  إِّنََّما َأْشُكو َ ثِّّي َوُحْزنِّي إَِّلى َّللّاِّ " :يعقوب،عليه السالم َوَأْعَلـُم مِّ
 .َّللّاِّ َما اَل َتْعَلُموَن"
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 دالالتألفاظ و 
 

 :دراهم معدودة
 دراهـمَ وَشـروُه  ـثمن  َبخـس  :"مين سيورة يوسيف 20جاء فيي اآليية  

 .معدودة وكانوا فيه من الزاهدين"
فييي هييذه اآليييية الكريميية إشيييارة إلييى المسيييتوى الحضيياري للمجتميييع  

فقيييد كيييانوا يسيييتخدمون اليييدراهم، أي أّنهيييم يصيييّكون  ؛المصيييري فيييي حينيييه
خييوة يوسييف إفييي حييين نجييد أّن  .التجيياري العمليية الفضييية كوحييدة للتبييادل 

القادمين من البدو يعرضون بضاعًة ليشتروا المواد التموينّية. انظر قوليه 
وانظيييير قولييييه  ،فــــي رِّحــــالهم" بضــــاعتهموقــــا  لفتيانــــه اجعلــــوا تعييييالى:"
ـر وجونـا تعالى:" ـنا وأهَلنـا الضُّ فلّما دخلوا عليه قـالوا يـا أيهـا العزيـز َمسَّ

 ."...  بضاعة  ُمزجاة

  

  :السقاية والصواع
فلمـــــا َجّهـــــزُهم :"مييييين سيييييورة يوسيييييف (72-70)جييييياء فيييييي اآلييييييات  

بَاهـازِّهم َجعـَل السـقايَة فـي َرحـل أخيـه ثـّم أّذن مـأذن أيتهـا العيـُر إّنكــم 
قالوا وأقبلـوا علـيهم مـاذا تفقـدون. قـالوا نفقـد صـواع الملـك   .لسارقون 

 ."...ولمن جاء به

وسف، عليه الّسيالم، عنيدما جّهيز الالفت في اآليات الكريمة أّن ي 
ن فيييي رحييييل أخييييه األصييييغر، وعنيييدما أّذن المييييؤذّ   الســــقايةإخوتيييه جعيييل 
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ولمياذا هيو  هالسـقاية بالصـواعفلماذا ع ّبر عن  ."الملك ُصواع قالوا:"نفقد
واع الملك  ه.ص 

كيان هيو السيائد فيي المييواد  ،فيي التعاميل التجياري  ،يبيدو أّن الكييل 
فيغلييب فيييه الييوزن. وسييواء تعاملنييا بالكيييل أو بييالوزن التموينّييية، أّمييا اليييوم 

فإننييييا نحتيييياج إلييييى مقييييياس مرجعييييّي نرجييييع إليييييه عنييييد االخييييتالف لضييييبط 
وتكييون هييذه المرجعّييية رسييمّية، وتنسييب إلييى السييلطة  ،المكاييييل والمييوازين

العلييييا فيييي البليييد. وبميييا أّن يوسيييف، علييييه الّسيييالم، كيييان فيييي أعليييى هيييرم 
ب االقتصيادي، وعليى توزييع الميواد التموينّيية السلطة المشرفة عليى الجاني

قــالوا نفقــد فيي فتييرة القحييط، فقييد وجيدنا أّن المكيييال المرجعييي يوجييد لدييه:"
وهذا يشير إلى المستوى الحضاري للمجتمع المصري في  ."صواع الملك

ذليييك الوقيييت؛ فهنييياك سيييلطة مركزيييية تشيييرف عليييى أدق األميييور بميييا فيهيييا 
 المكاييل.
تصييييرًا علييييى المحاصيييييل الزراعييييية، كييييالقمح لييييم يكيييين المكيييييال مق 

والشييييعير... بييييل كييييان يسييييتخدم أيضييييًا فييييي المييييواد السييييائلة، وعلييييى وجييييه 
سيييتخدم كيييان مالحلييييب. مييين هنيييا نجيييد أّن المكييييال الو  الزييييت الخصيييوص

كيل المشروبات السيائلة. كذلك يصلح لضبط كيل المحاصيل الزراعية، و 
 .فهو إذن صواع  وهو أيضا  سقاية

 
 :سّيدها
واستبقا الباب وقّدت قميصه :"من سورة يوسيف 25جاء في اآلية  

وقـا  نسـوٌة " :30 وجياء فيي اآليية ،"...من ُد ر وألفيا سّيدها لدى البـاب
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سيييدها  إذن هيوف ،"...فـي المدينــة امـرأُت العزيــز ُتــراوُد فتاهـا عــن نفســه
 فكيف يمكن أن يجتمع الوصفان في آن واحدهذ ،وهي امرأته
ّن الملوك الرعياة الهكسيوس قيد احتليوا شيمال مصير يقول التاريخ إ 

وطيييردوا ملييييوك الفراعنيييية إليييى الجنييييوب، وبقيييييت سييييطرتهم علييييى الشييييمال 
أن وجيييد يوسيييف، علييييه  وكيييان .المصيييري ميييا يقيييارب القيييرنين مييين اليييزمن

السييالم، فييي مصيير فييي زميين الهكسييوس. ميين هنييا نجييد أّن سييورة يوسييف، 
، فيي (الملـك و العزيـز) كما ألمح اليبعض، تخليو مين ذكير الفرعيون، بيل:

كيان  ،حين أّن إرسال موسى، عليه الّسالم، بعد ما يقارب الخمسية قيرون 
 .الفرعون إلى 

إّن سييييطرة المليييوك الرعييياة الهكسيييوس عليييى الشيييمال المصيييري ال  
يعنيي طييرد الشييعب الفرعيوني، بييل كانييت وراثيتهم لنظييام الحكييم والسيييطرة. 

لقادم الجديد في حالة فرض وقد اعتادت الشعوب القديمة أن تتفاعل مع ا
سيييييطرته. وميييين المتوقييييع أن يقييييع فييييي قبضيييية الهكسييييوس عنييييد اقتحييييامهم 

وإذا كانييييت السييييبّية ذات نسييييب  .لمصييير بعييييض السييييبايا ميييين الفرعونّيييييات
ليية القيوم تكيون أكبير. وجمال فإّن فرصيتها فيي العتيق وفيي اليزواج مين ع  

شيبابها وجمالهيا،  ويبدو أّن امرأة العزيز كانت سبّية، أو مملوكة، ساعدها
وهيييذه صيييورة مألوفييية فيييي العصيييور  ،أو نسيييبها، عليييى اليييزواج مييين العزييييز

 (العزييز اميرأة ) وهيي، باعتباره الم عتيق لهيا (سيدها). وعليه فالعزيز القديمة
 .باعتبار واقعها بعد اإلعتاق

كت عنوة، بل قد ل  كون المرأة سبّية يجعل إخالصها للزوج أقل، ألنها امت  و 
وعليه ال ينتظر منها أن تكون مخلصة  ،وجة لرجل آخروهي ز  ت سبى
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من  الوصف هو وهذا .ومن هنا جاء وصف العفيفة بالحرة ،كالحّرة
عندما كان أغلب الزنا من شأن اإلماء. وقد يكون  وذلك تراث الماضي،

االستنباط أّن ردة فعل العزيز لم تكن بالحّدة و  الفهممن مؤيدات هذا 
قا  إّنه من كيدكّن إّن كيدكّن عظيم. يوسف  .." ّرة:المنتظرة من زوج ح  

وعلى  .أعرض عن هاا  واستغفري لانبك إّنك كنت من الخاتوين"
الرغم مّما حصل فقد بقيت امرأة العزيز في عصمته، بل واستمرت في 

وبقيت تتصّرف تصّرف اآلمن  ،ممارسة سلطانها المستمد من سلطانه
فسه فاستعصم  ولون لم يفعل ما ولقد راودُتُه عن ن .."من المؤاخذة:

انكشاف أمرها لم يضعف من ف ،آمره لُيسانّن وليكونا  من الصاغرين"
مكانتها. كل ذلك يعني أّن الحدث لم يكن بالنسبة للعزيز مفاجأة غير 

  .متوقعة
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 من أسرار البالغة القرآنّية

 
ييييدل عليييى الترتييييب  الفـــاء المعليييوم عنيييد أهيييل اللغييية أّن حيييرف مـــن      
جياء  "فإننيا نقصيد أن نقيول: "جياء أحميد فمحميود"فعندما نقول:  لتعقيبوا

يشيير  الفـاءفحيرف  ،"أحمد وجاء بعيده محميود، بغيير فيارق  زمنيّي طوييل
وعليه ال بيّد أن  ،(جاء و جاء)إلى العالقة الترتيبّية والزمنّية بين الفعلين: 
ي أيضيًا بيين فيال بيّد أن ييأت لـواويأتي فيي اللفيظ بيين الفعليين. أّميا حيرف ا

 على ترتيب وال تعقيب. بالضرورة الفعلين، ولكن ال يدلّ 
 فييي سييورة يوسييف، (لّمييا)كلميية تكييرار هييو اسييتقراء ل اآلنمييا نطرحييه       
 نظنخرجنا بنتيجة وقد  .عندما يسبقها حرف الفاء، أو حرف الواو وذلك

عربّييية أّنهيا لييم تييرد عنييد أهييل اللغيية، وال ميانع ميين ذلييك، ألّن قواعييد اللغيية ال
  هي في األصل استقرائّية.

 

  :جاء في سورة يوسف 
 

ْن َأ ِّيُكمْ  ْم َقاَ  اْئُتونِّي بَِّأخ  لَُّكم مِّّ َزُهم بَِّاَهازِّهِّ  95 "..." َوَلمَّا َجهَّ

ْت   65 "..." َوَلمَّا َفَتُحوْا َمَتاَعُهْم َوَجُدوْا بَِّضاَعَتُهْم ُردَّ

يُر َقاَ  َأُ وهُ  يَح ُيوُسفَ ألْم إِّنِّي " َوَلمَّا َفَصَلتِّ اْلعِّ ُد رِّ  94 "...جِّ

 69 "..." َوَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى ُيوُسَف آَوى إَِّلْيهِّ َأَخاهُ 

نَّا اْلَكْيلُ   ْم َقاُلوْا َيا َأَباَنا ُمنَِّع مِّ ُعوا إَِّلى َأ ِّيهِّ  63 "..." َفَلمَّا َرجِّ

َقاَيَة فِّي َرحْ  ْم َجَعَل السِّّ َزُهم بَِّاَهازِّهِّ يهِّ " َفَلمَّا َجهَّ  70 "...لِّ َأخِّ
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ي رّ " َفَلمَّا َدَخُلوْا َعَلْيهِّ َقاُلوْا َيا َأيَُّها اْلَعزِّ َنا َوَأْهَلَنا الضُّ  88 "ُز َمسَّ

 99 "..." َفَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى ُيوُسَف آَوى إَِّلْيهِّ َأَ َوْيهِّ 

  
. أّمييا فييي اولّمــالالفييت فييي اآليييات األربييع األولييى أّنييه تييّم اسييتخدام        
 فييي سييورة ولّمــا . وقييد وردتفلمــايييات األربييع التالييية فقييد تييّم اسييتخدام اآل

فيي محاولية و  ميّرة. 12فيي السيورة  فلّمـا مّرات، في حين وردت 6 يوسف
نقيييوم باسيييتعراض  السيييتنباط القاعيييدة فيييي اسيييتخدام الفييياء واليييواو ميييع لّميييا

 اآليات السالفة:
  

زَ " َوَلمَّا  ْن َأ ِّيُكْم "اْئُتو  َقا َ  ُهم بَِّاَهازِّهِّمْ َجهَّ  .نِّي بَِّأخ  لَُّكم مِّّ

 
هناك فارق زمنّي بين تجهيز حمولة أخوة يوسف ووصية يوسف،        

ألّن الرحيل فيي العيادة ال يكيون بعيد التجهييز مباشيرة،  ،عليه السالم، لهم
يرتبط بالوقت المناسب لرحييل القوافيل. وال تكيون الوصيية فيي   وإنما كان

وداع المسيافرين. مين هنيا، ونظيرًا  عنيد لرحيل، أوالغالب إال عند اقتراب ا
زَ  لوجود فارق زمنّي بين الفعل  مع الواو ، ناسب أن ترد َقا َ  والفعل  َجهَّ

 .لّما األداة 
 

زَ " َفَلمَّا  ْم َجهَّ يهِّ " َجَعلَ ُهم بَِّاَهازِّهِّ َقاَيَة فِّي َرْحلِّ َأخِّ  .السِّّ

 
فيارق زمنيّي كبيير بييين لعييدم وجيود  لّمـاميع األداة  هنيا الفـاء جياءت      
ــزَ  الفعييل  أن  عنيييدما أرادألّن يوسييف، عليييه السييالم،  ،َجَعـــلَ  والفعييل  َجهَّ
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ييواع الملييك فييي رحييل أخيييه الصييغير اختييار أن يكييون ذلييك عنييد  يضييع ص 
  .تجهيز الرحال

 
 .إَِّلْيهِّ َأَخاُه " آَوى  وْا َعَلى ُيوُسفَ َدَخلُ " َوَلمَّا 

  
هنييا نظييرًا لوجييود فييارق زمنييّي بييين  ّمــالاألداة  مييع الــواو اسييتخدمت       
، ألّن يوسييف، عليييه السييالم، لييم يكيين قييد كشييف آَوى والفعييل  َدَخُلــواْ  الفعييل

بأخيييييه  لييييولييييم يكيييين باإلمكييييان أن يخ وبالتييييالي ،عيييين شخصييييّيته إلخوتييييه
انتهيياز الفرصيية أو و  الحيليية الصيغير فييور دخييولهم، بيل كييان ال بييد لييه مين

 فسه.به ويعّرفه على ن نفردافتعالها، لي
 
 .إَِّلْيهِّ َأَ َوْيهِّ " آَوى وْا َعَلى ُيوُسَف َدَخلُ " َفَلمَّا  
  

لعدم وجود فيارق زمنيّي بيين الفعيل  لّما مع األداة  هنا الفاء جاءت       
، وذليك ألّن يوسيف، علييه السيالم، كيان ينتظير حضيور آَوى  والفعل َدَخلَ 

 يوائهميا إلييهيسيارع إليى ضيّمهما وإ فكييف ال ،أبويه عليى أحيّر مين الجمير
 هذ بمجّرد دخولهما

 

ْت "َوَجدُ وْا َمَتاَعُهْم َفَتحُ " َوَلمَّا   .وْا بَِّضاَعَتُهْم ُردَّ
  

 هنا نظرًا لوجود فارق زمنّي بيين الفعيل لّما األداة  مع الواو جاءت       
، وذلك ألّن اكتشاف البضاعة الم خّبأة داخل أكيياس َوَجُدواْ ، والفعل َفَتُحواْ 
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من المواد التموينّية، ال يتم بمجرد فتح هذه األكيياس، بيل  غيره القمح، أو
ال بيد مين ميرور بعيض األييام، وعليى وجيه الخصيوص، فيي ذليك الييزمن، 
الييذي كانييت فيييه أسيياليب الطحيين بدائّييية، فيييتّم األخييذ ميين األكييياس شيييئًا 

التيييي قيييّدموها كيييثمن   ،ال ي توّقيييع أن ت جعيييل بضييياعتهمفيييي المقابيييل فشييييئًا. 
ــهِّ َوَقــاَ   "التموينّييية، فييي فييم األكييياس: للمييواد ــي لِّفِّْتَيانِّ اْجَعُلــوْا بَِّضــاَعَتُهْم فِّ
مْ  فيييي الرحيييال فييييه معنيييى اإلخفييياء فيييي اليييداخل. وقيييد  والجعيييل   ،"...رَِّحـــالِّهِّ

ييي   خييوة يوسييف، عليييه السييالم، كييانوا إن هنييا أن نلفييت االنتبيياه إلييى أّن حس 
مكيين أن تكييون ميين يعيشييون فييي مجتمييع بييدوي ممييا يعنييي أّن بضيياعتهم ي

  .المختلفة المصنوعات، وعلى وجه الخصوص الحليّ أو المنسوجات 
  

ـا  يــُر َفَصـلَ " َوَلمَّ ـدُ َأُ ــوُهْم إِّنِّـي  َقـا َ تِّ اْلعِّ رِّيــَح ُيوُسـَف َلــْواَل َأن  ألجِّ
 .ُتَفنُِّدونِّ "

       

هنا نظرًا لوجود فارق زمنّي بين الفعل  لّمامع األداة  الواو وردت 
ــا ل والفعيي فصــل ، ألّن القوافييل تقتييرب شيييئًا فشيييئًا، وعنييدما تقتييرب تبييدأ ق

باالنفصييال يمينييًا وشيييمااًل، كييل  يقصيييد قبيلتييه، ويسييتغرق ذليييك زمنييًا. وقيييد 
استشعر يعقوب، عليه السالم، ذليك، ووجيد فيي نفسيه قيرب لقياء يوسيف، 
علييييه السيييالم. ويتكيييرر الوجيييدان لدييييه ويقيييوى إال أّنيييه يكيييتم ذليييك، خشيييية 

يــُر َقـاَ  َأُ ـوُهْم إِّنِّـي ":التكيذيب ــدُ ألَوَلمَّـا َفَصـَلتِّ اْلعِّ يـَح ُيوُسـَف  جِّ َلــْواَل َأن رِّ
دُ استخدام الفعيل ف ،"ُتَفنُِّدونِّ  ولّميا  .ييدل عليى تكيرار واسيتمرار الوجيدان َأجِّ

وطيول الكتميان تشيير إلييه ل يْوال ؛  ،قوي لديه، علييه السيالم، ذليك صيّرح بيه
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كيّذب، لسيارع إليى اإلخبيار بميا ميوقفهم الم  أي لوال معرفته، عليه السالم، ب
 وجده من إشعار رّباني.

  
عُ " َفَلمَّا  ْم َرجِّ نَّا اْلَكْيُل "َقالُ وا إَِّلى َأ ِّيهِّ  .وْا َيا َأَباَنا ُمنَِّع مِّ
  

لعيدم وجيود فيارق زمنيّي  وذلك لّما األداة  مع الفاءفجاءت أّما هنا        
ا يشيير إليى مسيارعة إخيوة يوسيف، وهذ ،قا  والفعل َجعَ رَ  كبير بين الفعل

مين الرجيوع إليى مصير. وهيذه  بيأّنهم قيد م نعيوا عليه السالم، إلخبار أبيهم
المسارعة كانت بمجرد لقائه، كيف ال، وهي مسألة في غاية األهمّية فيي 

أّنهيم قيوم مين  ذليكمجتمع بدوي يعاني من القحط الشديدهذ ويضاف إلى 
المشيييكالت ليييديهم مييين األميييور البيييدو البسيييطاء، والمسيييارعة إليييى عيييرض 

المتصّورة في مثل هذه الحاالت. وقد يكون من مقاصد القرآن الكريم هنا 
 أن يكشف عن هذه الحقيقة النفسّية. 

  
  

رُّ "َقالُ وْا َعَلْيهِّ َدَخلُ " َفَلمَّا  َنا َوَأْهَلَنا الضُّ يُز َمسَّ  .وْا َيا َأيَُّها اْلَعزِّ
  

لعيدم وجيود فيارق زمنيّي كبيير بيين  لّمـا اة هنا مع األد الفاءجاءت        
، ألّن أخوة يوسيف، علييهم السيالم، قيد جياءوا وهيم قا َ  والفعل َدَخلَ  الفعل

في حالة شديدة من الضنك والمعاناة، كميا هيو ظياهر فيي الينص الكيريم. 
ومن المتصّور عندها أن يبادروا إلىعرض مشيكلتهم بمجيرد دخيولهم عليى 
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غ ليييواقعهم النفسيييي النييياتج عييين واقعهيييم العزييييز. وفيييي هيييذا تشيييخيص بليييي
االقتصييييادي. وال عجييييب عنييييدها أن يبييييادر يوسييييف، عليييييه السييييالم، إلييييى 

  الكشف عن حقيقتهذ 
ميييين هنييييا نييييدرك أّن البالغيييية ليسييييت مجييييرد قييييدرة علييييى التالعييييب        

باأللفيياظ، بييل هييي القييدرة علييى البيييان عيين الواقييع وتشخيصييه فييي أصييدق 
 . ةوأجمل صور 
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 للمتابعة.....
 عليه السالميحيى  ▪
م ▪  تشاُبه ُملهِّ
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 يحيى
 السالمعليه 

 
ـــدوة  ـــون  ن حييييث يجتميييع عيييدد مييين  صييييغة قديمييية جدييييدة، هيييي ن

المهتميييييين وأهيييييل االختصييييياص لتيييييدارس مجموعييييية مييييين اآلييييييات القرآنيييييية 
مّرة تتجليى  الكريمة. في كل مّرة يكون، بفضل هللا، هناك جديد، وفي كل

فيييي تيييدارس القيييرآن الكيييريم، وفيييي كيييل ميييرة يييينفض  أهميييية هيييذه الصييييغة
المجليييس وليييدى كيييل واحيييد مييين أعضييياء النيييدوة شيييعور بالرضيييى، وأحيانيييًا 
بالنشيييوة، فمتعييية العليييم والتفكيييير ال تسييياويها متعييية، فكييييف إذا كيييان العليييم 

 ه .بكتاب هللا رب العالمين انوالتفكير يتعلق
، وكثييييرًا ميييا يقيييود هيييذا النقيييام إليييى وجيييوه يكيييون النقيييام تفصييييلياً 

جدييدة فيي تفسيير القيرآن الكييريم، ويغليب أن تتحّصيل أفهيام جدييدة ترتكييز 
إليييى اللغييية العربّيييية، وميييا صيييّح مييين األحادييييث، وتفسيييير القيييرآن بيييالقرآن، 
وتنطلق من فهم السلف والخلف الصالح من المفسرين. ونحن هنا عندما 

ف إليى التعرييف بمنهجّيية النيدوة، كميا نستعرض بعض المسيائل إّنميا نهيد
ونهدف إلى إثارة الدافعية لدى القارئ لتحقيق التواصل ميع القيرآن الكيريم 

 من أجل فهم أفضل لكتاب هللا الحكيم.
، عليييه السييالم، قييد ق تييل. يحيــى يييذهب جميياهير المفسييرين إلييى أنّ 

ّن وهم يستندون في ذلك إلى القصة التي وردت في األناجيل. والعجيب أ
ذلييك قييد أصييبح عنييد الكثييير ميين المفّسييرين ميين األمييور المسييّلمة التييي ال 
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تحتمييل النقييام ، علييى اليير غم ميين أنييه لييم يصييح فييي ذلييك حييديث. بييل إّن 
القييول بمقتييل يحيييى، عليييه السييالم، ينيياقض ظيياهر القييرآن الكييريم. وإليييك 

 بيان ذلك:
ُولِّـَد  وسـالٌم عليـهِّ يـوم " من سورة ميريم:  15: جاء في اآلية أوال  
فاآليية القرآنيية ت صيرّ ح بيأّن يحييى، علييه  "     ويوم ُيبعُث حيا  يموتُ ويوم 

السيالم، سييموت، وقيد فيّرق القيرآن بيين القتيل والميوت. ويظهير ذليك جلييًا 
، (157آ  عمــران: ) "..ّتمفـي سـبيل هللا أو ُمـ ُقتلـتم ولـون " فيي قوليه تعيالى:
د َخَلت من قبلهِّ الرسـل  أفـ ن وما محمٌد إال رسوٌ  ق "وفي قوله تعيالى: 

 وال تحسـبنَّ الــاين "وفيي قوليه تعييالى:   (144) آ  عمــران: "...ُقتـلأو  مـاتَ 
. بيل إّن اآليية األخييرة تنهيى (169) آ  عمران: "...أمواتا  في سبيل هللا  ُقتلوا

عن وصف من ق ت ل في سبيل هللا بأّنه مّيت. فكيف يصيف القيرآن الكيريم 
 بأنه مّيت إذا كان قد قتل في سبيل هللاهذ يحيى، عليه السالم،

  ."..عليهِّ يـوَم ُولِّـد  ويـوَم يمـوتُ  وسالمٌ  "في قوله تعالى:  ثانيـا :
دلييييل أخييير عليييى أنيييه، علييييه السيييالم، ليييم ي قتيييل، ألّن القتيييل يتنييياقض ميييع 
الّسيالم اليذي يحيل  علييه مين هللا. فكييف يقيول هللا تعيالى إّن السيالم علييه 

 ول نحن إّنه قد قتلهذيوم يموت، ثم نق
: اشتهر عند أهل التفسير أّن زكريا ويحييى، عليهميا السيالم، ثالثـا  

قد ق تال معًا، أو في وقت متقيارب. وهيذا القيول يتنياقض ميع  ظياهر قوليه 
فـُت المــوالَي مـن ورائـي وكانـت امرأتــي  "تعيالى مين سيورة ميريم:  وانـي خِّ

إذ كييف  ..." يعقـوب ُث من آ ِّ يرثني وير عاقرا   َفَهْب لي من لدنَك ولّيا  
يكيييون يحييييى، علييييه السيييالم، وار ثيييًا لزكرّييييا وقيييد قيييتال معيييًا، أو فيييي وقتيييين 
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فاســـتابنا لـــه  "       :األنبيييياءمتقييياربين، تهللا تعيييالى يقيييول فيييي سيييورة 
هذ نعيم، لقيد طليب زكرّييا، علييه السيالم، فيي دعائيه  "...ووهبنا لـه يحيـى

من آل يعقوب فاستجيب له في يحيى، علييه أن يهبه هللا ولّيًا يرثه  ويرث 
 السالم. وهذا ي شعر بطول لبث يحيى بعد أبيه، عليهما السالم.  

يا زكريا إّنا ُنبّشُرا بغالم  اسـمُه يحيـى لـم ناعـْل لـُه مِّـن  ": رابعـا  
ّيا والّسييمي  هنييا إّمييا أن يكييون مثييياًل فييي االسييم، أو مثييياًل فييي  "  َقْبــُل َســمِّ

مّي هو المماثل في االسم، فما ميزة أن يتفرد إنسان  الصفة. فإذا كان السد
باسم  ماهذ وإذا كان الّسمّي هو المماثل في صيفة أو أكثير، فميا هيي هيذه 
الّصفة، أو الصفات، التي تميديز بهيا يحييى، علييه السيالم، فكيان هيو أول 

 من يتصف بهاهذ وفي محاولة لإلجابة عن هذا التساؤل نقول:
سماء لتمييز األفراد بعضهم عن بعض، وال ييتم يستخدم الناس األ

اختيييار األسييماء عشييوائيًا، بييل يعمييد أغلييب النيياس إلييى اختيييار أسييماء لهييا 
دالالت م حببة لديهم، ومن ذلك أن يكون االسم دااًل على صيفة إيجابيية. 
وعلييى اليير غم ميين ذلييك فييإّن هنيياك الكثييير ميين األسييماء التييي ال تشييير إلييى 

الخيالق سييبحانه، والتيي سييّمى بهيا نفسييه، فإّنهيا أيضييًا صيفات. أّميا أسييماء 
صفات، فكل اسيم منهيا ييدل عليى صيفة؛ كسيميع، وعلييم، وحكييم...، وال 

 مجال هنا للفصل بين االسم والصفة.
عنييدما ي سييّمي هللا نبيييًا ميين األنبييياء فعلينييا أن نتوّقييع أن يييدل هييذا  

يسييى، عليييه االسييم علييى صييفة. فعلييى سييبيل المثييال، سييمى هللا تعييالى ع
، وال بد لذلك من سير. وسيّمى سيبحانه المسيح عيسى ا ن مريمالسالم، 

. وسيمى يحييى، علييه السيالم، بهيذا سول، عليه السيالم، محميدًا وأحميدالر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 104 

االسيييم قبيييل أن يوليييد لييييدل عليييى صيييفة بيييارزة فييييه، كييييف ال، تهللا تعيييالى 
فييّرده، واضيح أّن اآليية تشيير إليى ت ،لـم ناعـل لـه مـن قبــل سـمّيا" "يقيول:

عليه السالم، بصفة لم يسبقه إليها أحد من البشر، فما هي هيذه الصيفة، 
 ولماذا أشار إليها القرآن الكريمه

قد تكون هذه الصفة متعلقة بما ورد من أّن يحييى، علييه السيالم، 
ليييم يهيييم بمعصيييية قيييط. ولكييين هيييذه الصيييفة ال تظهييير فيييي االسيييم يحييييى.  

، عليه السالم، ظياهرة فيي هيذا االسيم والذي نراه أّن الصفة التي تمّيز بها
تتضييّمن  نتوّقييع أن يحيــىالييذي نييزل بييه الييوحي؛ فعنييدما سييّماه هللا تعييالى 

هييذه التسييمية اإلشييارة إلييى الّسيير الييذي يجعلييه، عليييه الّسييالم، يتمّيييز عيين 
غيييره مميين سييبقه. وإذا كييان اسييم كييإبراهيم أو إسييماعيل أو إلييياس واضييح 

كل أّنيه عربيي، وعليى وجيه الخصييوص الع جمية، فيإن اسيم يحييى ال يستشيي
كصفة، وإن ذهب اليبعض إليى غيير ذليك. وعلييه فيإّن الّصيفة التيي ت مّييز 

وتطيييول بيييه  يحيـــا أنـــهبهيييا يحييييى، علييييه السيييالم، عييين غييييره ممييين سيييبقه 
الحيياة، أو أّنيه يقيوم بعيد الميوت ويحييا. ومعليوم أّنيه ليم ي نقيل أّنيه طيال بيه 

، الييذي هييو فييي أيييدي النصييارى جيييلاإلنالعميير، أّمييا قيامتييه فقييد جيياء فييي 
الييييوم، أّن هييييرودس شيييّك أّن يحييييى، اليييذي ي سيييّمى فيييي األناجييييل يوحّنيييا 

هذا هيو يوحنيا المعميدان ، وقيد قيام مين  "المعمدان، قد قام من األموات: 
، ولكيين وروده  يثييير التفكييير. إليييهوهييذا الكييالم ال ي ييركن  "...بيين األمييوات.

وإن شئتم  "المسيح:  إلىارة عجيبة ت نسب وقد ورد في األناجيل أيضًا عب
أن ت صّدقوا، فإن يوحّنا هيذا هيو إيلييا اليذي كيان رجوعيه منتظيرًا، ومين ليه 

عليييييه  إال أنييييه معلييييوم أّن الع زيييير، الييييذي سييييبق يحيييييى ". أذنيييان فليسييييمعذ
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السييالم بقييرون، قييد ب عييث حّيييًا، وميين هنييا ال يتمّيييز يحيييى، عليييه السييالم، 
لحييياة ميين بعييد مييوت. وقييد ي شييكّ ك الييبعض فييي ا ىعّميين سييبقه بييالرجوع إليي

ميين  259صييحة القييول بييأّن الييذي ميير علييى قرييية، وورد ذكييره  فييي اآلييية 
سورة البقرة، هيو العزيير، وأّنيه كيان قبيل زمين يحييى علييه السيالم بقيرون، 

فيي عهيد موسيى   إسيرائيلولكن ال مجال للشك في قيامة جماعة من بني 
. (56: )البقـرة " بعـدِّ مـوتكم لعلكـم تشـكرون  مـنثّم بعثنـاكم  "عليه السالم: 

 وعليييه ال يكيييون المقصييود باسيييم يحيييى أّنيييه الييذي يقيييوم بعييد الميييوت، ألنّ 
هنيياك ميين البشيير ميين سييبق لييه أْن ب عييث ميين بعييد المييوت، وهييذا ال يجعييل 

لـم "يحيى، عليه السالم، متمّيزًا على غيره كما هيو ظياهر اآليية الكريمية: 
 فما معنى يحيى إذنهذ  ".ناعل له من قبل سمّيا
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م  تشابه ُملهِّ
 

 ئ ، ووضييعنا القيييار يحيــى المقييال السييابق تحييدثنا حييول االسييم فــي
، ومييا السييّر فييي تسييمية النبييي الكيريم أمييام سييؤال: ميياذا يعنييي االسييم يحيييى

وقييد يكييون ميين التسييّرع أن نبييادر إلييى إعطيياء وجهيية  الكييريم بهييذا االسييمهذ
االنتبياه إليى بعييض  سيينلفت جاليةع  نظير فيي هييذا األمير، ولكننيا فييي هيذه ال

وجيييوه الشيييبه بيييين يحييييى وعيسيييى، عليهميييا السيييالم، مميييا قيييد يسييياعد فيييي 
 الوصول إلى الّسر من وراء هذه التسمية.

ستهل سورة مريم بالحديث عن زكريا، عليه الّسيالم، وعين دعائيه ت  
وت صييّور لنييا اآليييات  .يرثييه فييي دعوتييه الصييالحة أن يهبييه  هللا  ولّييياً  وطلبييه

 8جيياء فييي اآلييية  ؛بالولييد الييذي اسييمه يحيييى ُبّشــر دهشييته عنييدما كريمييةال
وكانـت امرأتـي عـاقرا  وقـد  قـا  رّب أّنـى يكـوُن لـي غـالمٌ ":من سيورة ميريم

تّيا "  . لغُت من الكَِّبر عِّ
 ُبّشـــرتعنيييدما ، اعتيييرت ميييريم قيييد هيييذه الدهشييية أنّ  هنيييا والالفيييت

قالــت أّنــى "مييريم:  ميين سييورة 20بعيسييى، عليهمييا الّسييالم، جيياء فييي اآلييية 
. ونالحيظ هنيا التماثيل ولـم يمسسـني بشـٌر ولـم أُا بًّيـا " يكوُن لي غالم

ــي غــالمٌ ... "فييي التعبييير عيين الدهشيية:  ــى يكــوُن ل . وكييذلك نالحييظ " أّن
قـا   "مين الّسيورة: 9التماثل في اإلجابة عن هذا التساؤل، جاء في اآليية 

قـا  كـالِّكِّ قـا   ":21اآليية وجياء فيي  ،"...كالَك قا  رّ َك هـو علـيَّ هـّين
 ."...ر ُّكِّ هو عليَّ هّين
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ئية لزكرييا، علييه السييالم، فكانييت مفاج   ،جياءت البشيرى أواًل بيحييى
يين ق بيل  الييوحي قبييل ميييالد يحييى، عليييه السييالم. وكييذلك  وكانيت التسييمية م 

األمييير فيييي عيسيييى، علييييه السيييالم؛ فقيييد جييياءت البشيييرى بمييييالده مفاجئييية 
 وكانت تسميته م ن ق بل الوحي أيضًا. لمريم، عليها السالم،

ميييالد يحيييى، عليييه الّسييالم، مخالفييًا للمييألوف، فقييد ولدتييه أم   كييان 
ميييالد عيسييى، عليييه السييالم، علييى خييالف المييألوف أيضييًا،  كييان. و عيياقر

فقييد ولدتييه عييذراء لييم يمّسييها بشيير. وهييذا تشييابه الفييت متعّلييق بميييالد أوالد 
 الخالة.
رة مييييريم، عليييى لسييييان زكرييييا، عليييييه ميييين سيييو  10جييياء فييييي اآليييية  
قــا  رّب اجعــل لــي آيــة  قــا  آيُتــَك أال ُتكّلــم الّنــاس ثــالث ليــا   "الّسيالم: 
 ...":من السيورة 26، وجاء في حق مريم، عليها السالم، في اآلية سوّيا"

ف ّما َتريِّنَّ مـن البشـرِّ أحـدا  فقـولي إّنـي نـارُت للـرحمن صـوما  فلـن ُأكّلـم 
ــَن :ميين السييورة 11وجيياء فييي اآلييية ، اليــوَم إنســّيا " " فخــرَج علــى قومــهِّ مِّ

لقيد تيّم األمير بإشيارة وليم   المِّحرابِّ فأوحى إليهم أْن َسبِّحوا ُبكرة  وعشّيا "
يتكلم زكرّيا، علييه السيالم. وكيذلك األمير فيي قصية ميريم، عليهيا السيالم. 

 ييى،حيّق يح جاء فيي. "..."فأشارْت إليهِّ قالوا:من السورة 29انظر اآلية 
ــم يكــن :ميين السييورة  14وذلييك فييي اآلييية  عليييه الّسييالم، ــّرا   والديــه ول "و 
ــم :وجيياء فييي حييق عيسييى، عليييه الّسييالم .جبــارا  عصــّيا " "و ــّرا   والــدتي ول

 وهنا نالحظ اآلتي: .ياعلني جّبارا  ش ّيا "
ليس من أسياليب الميدح أن ننفيي عين المميدوح الصيفات السيلبّية،  .1

 العصيان والشقاوة. فلماذا هوهنا تّم نفي الجبروت و 
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تاريخّيًا لم يتدهم أحد  من الّنياس عيسيى أو يحييى، عليهميا الّسيالم،  .2
بييالجبروت، بييل علييى النقيييض ميين ذلييك فقييد وصييف عيسييى بأّنييه 
رسييول السيييالم، وكيييذلك األمييير فيميييا يتعّليييق بسييييرة يحييييى، عليهميييا 

 الّسالم.
وهذا مفهيوم  .للت هم ستكون في المستقب اً الذي نراه أّن في ذلك نفي

بالنسبة إلى عيسى وليس بمفهوم بالنسبة إلى يحيى، عليهما الّسالم؛ فقيد 
تيييواترت األحادييييث الّدالييية عليييى نيييزول عيسيييى، علييييه الّسيييالم، فيييي آخييير 
الزمان. وصّح في األحاديث أنه يحكم أربعين سنة، وورد أنه ال ي قبيل  إال 

ب. ومثييل هيذا األميير قييد اإلسيالم، وبالتييالي ال يقبيل  الجزييية ميين أهيل الكتييا
ييييل  المخييييالفين علييييى اتهامييييه بييييالجبروت، أي أّن صييييورته عنييييد غييييير  ي حم 
المؤمنين سيتختلف؛ فبعيد أن كيان عنيدهم رميزًا للسيالم ي صيب ح فيي نظيرهم 

 رمزًا للجبروت.
أمييا يحيييى، عليييه الّسييالم، فلييم يمييارس جبروتييًا، فميين أييين سييتأتي هييذه 

 ورصُ الحَ عيد النظر في فهم صيفة التهمةهذ ومثل هذه المالحظة تجعلنا ن
 آلميين سييورة  39الييواردة فييي حييق يحيييى، عليييه الّسييالم. جيياء فييي اآلييية 

"فنادتــُه المالئكــُة وهــو قــائُم ُيصــّلي فــي المحــرابِّ أّن هللا ُيبشــُرا :عمييران
قا  بكلمــة  مــن هللا وســّيدا    .ونبّيــا  مــن الصــالحين" ورا  ُصــوحَ  يحيــى ُمصــدِّ

فعول. وقد ذهب الكثير مين المفسيرين إليى  ور هي على وزن ص  وكلمة ح  
أّنهيا علييى معنيى مفعييول، أي محصييور وممنيوع ميين إتييان النسيياء. والييذي 
نراه أّن األقرب إلى ظاهر اللفظ أن نقول إنه حاصر ألعدائه، ويؤّيد هيذا 

فهييو يسييود قومييه ويحصيير أعييداءه،  ورا " ُصــوســيدا  وحَ "وصييفه  بأنييه سيييد:
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يثيور سيؤال: ليم ي يرو  فيي التياريخ أّن  يحييى، الذين هم أعداء الحق. وهنيا 
 عليه السالم، قد حصر أعداءه، فمتى يكون ذلك إذنهذ

"  وجياء أيضيًا: ،"...وَ ّرا  و والديـه "حّق يحيى، عليه السيالم: في جاء
مميا  ،أّميا ميا ي قابليه   ". حّيـا   بعـثُ ويـوم يُ  د ويوم يموتُ لِّ وُ  عليه يومَ  وسالمٌ 
ـــدتي:" فهيييو ،السيييالمفيييي حيييّق عيسيييى، علييييه  جييياء ـــّرا   وال ، وجييياء "...وَ 
 ." ُولِّدُت ويوم أموُت ويوم ُأبعُث حّيا   " والسالم عليَّ يومَ أيضًا:

الدارس ألحاديث المعراج يالحظ أّن الرسيول، صيلى هللا علييه وسيلم، 
قد التقى في كّل سماء  من السماوات الّسبع برسيول واحيد إال ميا كيان فيي 

فلمياذا هيذا  قى فيها بعيسى ويحييى، عليهميا الّسيالم.السماء الثانية فقد الت
 كله، وإلى ماذا يشيره

لييم نقصييد هنييا أن نعطييي اإلجابيية عيين هييذه التسيياؤالت، وإنمييا قصييدنا 
إثييارة الدافعّييية لييدى القييارئ ليتييابع مثييل هييذه المالحظييات وغيرهييا، فييالقرآن 

كم واألسييرار، وعنييدما نتييدّبره  بمنهجييية سييوّية يعطينييا ميي ن وافيير مليييء بييالح 
ك   أن نقييوم ببسييط وجهيية نظرنييا فييي  ،فييي مقييام آخيير ،مييه وأسييراره. ولعلنيياح 

 هذه المسالة الجليلة.
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 ـةالخاتم
 

 :ومنها ،الرسائل بعض فالرجاء أن نكون قد نجحنا في إيصال 
 

القيييرآن الكيييريم يخليييق المنهجيييية الّسيييوية فيييي التفكيييير ليييدى الم تيييدبّ رين.  ▪
 قدر على تدّبر كتاب هللا الحكيم.والذين يملكون هذه المنهجية هم األ

 الق وامة هي حق للمرأة، وهي واجب على الرجل. ▪

 صيغة األمم ضرورة بشرّية، وهي رحمة ربانّية. ▪

يتناسب الصبر تناسبًا طرديًا مع اإلحاطة والعلم. والصبور حقيقة هو  ▪
 الذي أحاط بكل شيء علمًا.

 وتآل ف، والموت ب عد  وتنافر. ب  رْ الحياة ق   ▪

ميين الزينييية خلييق فيييارق  بييين واقيييع الشيييء وموقعيييه فييي الييينفس  الهييدف ▪
 البشرية، وكلما زاد هذا الفارق اشتدت الزينة.

 أهل الحق يملكون الحقيقة، والباطل يعمل جاهدًا إلزهياق الحيّق بيدافع   ▪
 الحسد. من

 القدرة اللغوّية لدى اإلنسان هي من أهم أسس التحّضر اإلنساني. ▪

لّ  بخيييل  عالقيييرآن الكيييريم ال ي   ▪ ه، فنيييوره  ي بيييين  عييين كيييّل ييييليييى الغييييب أن ي ج 
 شيء.

تناسيبًا عكسيّيًا ميع صيالح  ييوم القيامية يتناسب الشعور بهيول الموقيف ▪
 الفرد في الحياة الدنيا.
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 مركز نون  
 

 ،ال تنقضي عجائبهو  ،معانيه دكالم هللا الذي ال تنف القرآن الكريم
شكوكًا جاءهم بالبرهان و  ريبةً  كلما أحدث الناسو  ،هو المعجزة الخالدةو 

عن اإلعجاز البياني للقرآن  قد تحّدثواالمبين. وإذا كان العلماء القدماء 
الكريم، فإن علماء هذا العصر يتحدثون في وجوه أخرى من اإلعجاز، 

هذه و  ..والرياضي. ،والعلمي ،والتاريخي ،اإلعجاز التشريعي :مثل
وتقديم  الحجة ي إقامةفالوجوه وغيرها جعلت مهمة المسلم اليوم أسهل 

 الكثير من يدحض _على سبيل المثال_فاإلعجاز الرياضي  البرهان؛
 اإلعجازعن طريق _ويمكننا اليوم .ادعاءات المستشرقين والمشككين

منّزه عن  القرآن الكريم أنّ  على الدامغ اإلثبات نقّدم أن _الرياضي
 للمصحف هو يمكننا أن نثبت أن الرسم العثمانيو  الزيادة والنقصان،

وما توقيفي أيضًا.  هو وأن ترتيب السور ،توقيفي، أي بإمالء الوحي
 ويقّدم يقيم الحجة من وجوه اإلعجاز هذا الوجه أنّ  ينبغي أن نقوله أوالً 

 ، وعلى وجه الخصوصصلى هللا عليه وسلم ،والدليل على نبوة الرسول
ي ال الت ،حقائقال هو عالم الرياضيات عالم ألن ؛العرب غير لدى

 .تختلف باختالف اللغات
الجهود الفردية لم تعد كافية للقيام بواجب بيان  ونظرًا إلى أنّ  
أكبر وأعظم من قدرات  هو األمر ، ونظرًا إلى أنّ القرآن الكريم إعجاز

فرد أو مجموعة من األفراد، فقد كان ال بد من صيغة جماعّية تساعد 
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والدراسات، وعلى وجه في تعميم الفكرة، وتساعد في تكثيف البحوث 
فكانت فكرة الخصوص تلك المتعلقة باإلعجاز العددي للقرآن الكريم، 

  .مركز نون للدراسات واألبحاث القرآنية إنشاء
 

 : غايات المركز 
متابعة الدراسات اةعاازية و تطويرها  وعلى وجه الخصوص أ. 

 .اةعااز الرياضي

مجال ألن يكون هناك ال بد لكل رسول من دليل على رسالته، و ال 
 السابقين، عليهم السالم، وقد كانت معجزات الرسل دليل غير المعجزة.

الرساالت محدودة في الزمان  ؛ حيث كانتة تكفي إلقامة الحجةحسيّ 
والمكان. ولّما جاءت الرسالة العامة و الشاملة كان ال بد أن تكون 

تصاعد وتومكان.  في كل زمان حتى تقيم الحجة ،المعجزة فكرية
 يأخذ اإلنسان منها بقدر فهمهو المعجزة الفكرية بتصاعد الوعي البشري، 

أقدر على تقييم المعجزة  هم الناس في هذا القرن  . وال شك أنّ ووعيه
  نقدّية ومعرفّية. اتقدر  لما يمتلكون من ،الفكرية

 

 .المتعلقة بالماتمع وتطويرها القرآنّية متابعة الدراساتب. 

تاب هداية بالدرجة األولى. ولم تعرف البشرية في القرآن الكريم ك
 بل إنّ ، الكريم أن يصنع أمة عظيمة كالقرآن استطاعتاريخها كتابًا 

الكتابات  وال شك أنّ  بتنامي الوعي البشري. تأثيره وفاعليته تتنامى
دراسات  أن نقّدمإاّل أننا نطمح  ،المعاصرة في هذا المجال كثيرة ووفيرة

رجو أن يسهم المركز في تصويب نكما و  ،ات العصرتتالءم مع متطلب
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وذات الصلة  ،المتعّلقة بالقرآن الكريم مسار البحوث والدراسات المعاصرة
  بالمجتمع.

 

لى وجه عو   متابعة الدراسات واألبحاث في علوم القرآن الكريمج. 
  .الخصوص التفسير

م منها: تشمل مباحث علوم القرآن قضايا شتى ذات صلة بالقرآن الكري
وتاريخ  ،تاريخ تدوين القرآن الكريم، ورسمه العثماني، و القراءات

جديدة في هذا و  جاّدة ويطمح المركز إلى تقديم دراسات ..التفسير.
معطيات اإلعجاز بثري هذا العلم ي  أن  ويستطيع الباحث اليومالمجال. 
 الرياضي. 

 

 .روب البحثوتشايع   الباحثينو التواصل والتعاون مع الدارسين د. 

من  يءيخيم على النشاط الفكري والعلمي في األرض المباركة ش
منها النزح المستمر للطاقات  ،ويرجع ذلك إلى عوامل كثيرة .الركود

العلمية، واستمرار الصراع التاريخي الناتج عن كون فلسطين أرض 
كننا اليوم أن نتغلب على هذه التحديات بجمع الطاقة العلمية مرباط. وي

من إقامة مؤسسة فكرية  ت مّكنمبعثرة وخلق أجواء مساعدة ومحرضة ال
تتواصل مع  ، وقادرة على أنللشعب الفلسطيني وملهمةواعية 

تحقيق هذا الهدف  المؤسسات الفكرية في العالم اإلسالمي. وال شك أنّ 
 يساعد كثيرًا في تحقيق األهداف األخرى بإذن هللا تعالى. 

   

 : الوسائل
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تضم المواد المتعلقة بالدراسات واألبحاث القرآنية المقروءة أ. مكتبة 
ْوسبة في متناول الدارسين و لتكون مرجعًا سهاًل  ،والمسموعة والم ح 

  .والباحثين

وسائل النشر بب. نشر الدراسات واألبحاث الصادرة عن المركز 
  .المتاحة

 والمؤتمرات.  ،والمحاضرات ،والندوات ،ج. تنظيم ورم العمل

، وعلى وجه الخصوص ذوات التعاون مع الجامعات والكلياتد. 
  االختصاص.

 اإلشراف :

 .يشرف على العمل في المركز مجلس أمناء يتألف من عشرين عضواً 
 ويقوم هذا المجلس بتعيين مدير المركز والهيئة اإلدارية. 

 

 دوائر العمل : 

 

 . دائرة األبحاث والدراسات. 1

  . دائرة العالقات العامة.2

 . دائرة الشؤون المالية. 3

 . دائرة المعلومات والمراجع. 4

 . دائرة الحاسوب. 5
 

 من إصدارات مركز نون 
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 مطبوع _ إرهاصات اةعااز العددي

يعطي هذا الكتاب فكرة مناسبة عين اإلعجياز العيددي فيي القيرآن الكيريم، 
 سييّهل علييىويقييّدم أمثليية متنوعيية علييى هييذا اإلعجيياز. وقييد صيييغ بطريقيية ت  

 القارئ استيعاب الفكرة، من غير إطالة أو تعقيد.
 

 االلكترونية منشور على الصفحة _ بحوث في العدد القرآني 456الميزان 

يتعلق  ،وكونه ميزانًا تاريخياً  (456)يكشف هذا الكتاب عن حقيقة العدد 
وتلتقيي معطييات  .على وجه الخصوص بتاريخ المسجد األقصى المبارك

ولكنييه يتمّيييز بكثافيية  ،ة بمعطيييات كتيياب زوال إسييرائيلهييذا الكتيياب العددييي
 .األعداد ومفاجآتها

 

 مطبوع _ رسائل نون 
ة، والتيي قيد ت ْشيكل عليى بعيض تعالج هذه الرسيائل بعيض القضيايا الفكرّيي

ل ميين قبييل المخييالفين للتشييكيك فييي اإلسييالم. وتتميييز  المثقفييين، وقييد ت ْسييت غ 
 هييذه الرسييائل وقييد تناولييت .لييةهييذه المعالجييات بأنهييا مختصييرة غييير مطوّ 

 المسائل اآلتية:
. نظييييرات فييييي نظييييام الحكييييم 3. فتنيييية عثمييييان 2ة ميييين قييييريش . األئّميييي1

 . الرّدة.6لق اإلنسان . لماذا خ  5. اإلسالم والرق 4اإلسالمي 
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 مطبوع _ ولتعلموا عدد السنين والحساب

 .يمكن اعتبار هذا الكتاب نظرات جديدة في آيات قصة أصحاب الكهف
في  (الّرقيم)لقي بعض األضواء على معنى و أيضًا دراسة عددية ت  وه

ي بعض جلّ قوله تعالى:" أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم"، وت  
، وتلتقي مع النتائج التي توصلنا إليها في كتاب زوال 309أسرار العدد 
 إسرائيل .

 

 منشور على الصفحة االلكترونية_ الكهف وصخرة  يت المقدس

ص خل  ا الكتاب مفاجأة تتعلق بمكان كهف أصحاب الكهف، وي  يقّدم هذ
إلى نتيجة ترّجح أن يكون كهف صخرة بيت المقدس هو كهف أصحاب 
الكهف والرقيم. ثم هو يقّدم مسلكًا جديدًا في استخدام العدد القرآني 

 للترجيح عند وجود االحتمال.
 

 مطبوع_  من أسرار األسماء في القرآن الكريم

كيييف ال،  .األسييماء يمكيين أن تتجلييى فيهييا المعيياني واألسييرارنعييم، حتييى  
هميل داللية االسيم فيي ونحن نتعامل مع القرآن الكريمهذ وإن جاز لنيا أن ن  

عمل فكري بشري، فهل يجوز لنا أن نفعل ذلك عنيدما نتعاميل ميع كتياب 
رب العالمينهذ فكل اسم ورد في القرآن الكريم ال بد أن تكون ليه دالالت 

  وظالل.
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 مطبوع _ معام الفرائد القرآنية

يقوم هذا المعجم بإعطاء معاني الكلمات التي لم تتكرر في القرآن الكريم 
وعددها  ،إال مّرة واحدة، ولم يشتق من جذرها في القرآن الكريم إال هي

 ..كلمة. (395)
 

 مطبوع_  م نبوءة أم ُصَدح رقمية2022زوا  إسرائيل 
 ي قسم هذا الكتاب إلى قسمين:

القسييييم األول هييييو تفسييييير لنبييييوءة سييييورة اإلسييييراء، والمتعلقيييية بقيييييام وزوال 
اإلفسييياد اإلسيييرائيلي مييين األرض المباركييية. والقسيييم الثييياني يطيييرح نظريييية 
جديييدة فييي العييدد القرآنييي تنسييجم مييع التفسييير، وتشييير إلييى احتمييال زوال 

 …م2022إسرائيل عام 
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